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 مختارات من تراجم وسير

 

َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظرُ  "  ".. ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه
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َ َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن    " ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

تَْبدِ  بَدهلُوا  َوَما  )يَْنتَِظُر  إِْن  23يًلا  اْلُمنَافِِقيَن  َب  َويُعَذ ِ بِِصْدقِِهْم  اِدقِيَن  الصه  ُ ِليَْجِزَي َّللاه  )

ا ) ا َرِحيما َ َكاَن َغفُورا ُ الهِذيَن َكفَُروا بِغَْيِظِهْم 24َشاَء أَْو يَتُوَب َعلَْيِهْم إِنه َّللاه ( َوَرده َّللاه

ُ اْلُمؤْ  ا َوَكفَى َّللاه ا )لَْم يَنَالُوا َخْيرا قَِويًّا َعِزيزا  ُ ( َوأَْنَزَل الهِذيَن  25ِمنِيَن اْلِقتَاَل َوَكاَن َّللاه

تَْقتُلُوَن   فَِريقاا  ْعَب  الرُّ قُلُوبِِهُم  فِي  َوقَذََف  َصيَاِصيِهْم  ِمْن  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ِمْن  َظاَهُروُهْم 

ا لَْم تََطئُوَها َوَكاَن  ( َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِديَاَرُهمْ 26َوتَأِْسُروَن فَِريقاا )  َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرضا

ا ) ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرا     رة األحــزاب.. من ســو " (27َّللاه
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 الكاتب  مقدمــة

 .. بسم هللا نبدأ هذا العمل المتواضع 

سابقيهم ما توصلوا إليه من بحث وجهد وومن حيث دونت أقًلمهم  ..بدأنا من حيث انتهى اآلخرون بأبحاثهم 

 - عز وجل -وأجزم أننا جميعاا مسخرون من هللا ه.. إال أن يدعيه آخر لنفس  ..؛ لذا لم ندعي له ملكية فكرية

حتى يظل هذا التدوين خالداا متوارثاا كي يصل لكل من أراد المعرفة ولو نبذة أو أقل القليل عما عاناه رسول  

وكذا عن  ..ورفض الشرك بكل مناهجه .. الواحد األحدفي سبيل الدعوة إلى هللا - صل هللا عليه وسلم -هللا 

حتى تصل دعوته إلى الخلق أجمعين منذ ذلك الحين  ..جهاده بنفسه وماله وبكل ما أوتي من متاع الحياة الدنيا

 -وقد قدمت كتب السيرة النبوية التفاصيل العديدة لتضحياته وجهاده  ..وحتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة

 .. فقد قدمت مًليين الصفحات والتي ندعو القاريء لينهل من بعض فيضها - عليه وسلم صل هللا

وكيف حفظوا  –ومن تبعهم بإحسان   -ألن يُلم ولو بالقليل عن رحلة إسًلم وإيمان الصحابة الذين عاصروه 

وشريعتة التي جاء بها إلى أن القرآن الكريم في صدورهم وحملوا أمانة التبليغ بآياته وعقيدته وأحكامه 

أن يدعي أن هذا القرآن قد تغير أو  – مهما كانت هويته – حتى أن أحداا ال يستطيع  ..دونوه مكتوباا ومحفوظا

صل هللا  -وكذا حملهم للعلم الذي فاضت به المدرسة المحمدية عن رسول هللا  ..تبدل فيه ولو حرفاا واحداا

ف رواية وتبليغاا بأحاديثه وسنته حتى حملتها وتناقلتها األجيال من بعدهم حيث قاموا والتعري - عليه وسلم

التي تنقل للبشرية علوم الحديث والسنة النبوية المباركة   ..جيًلا بعد جيل إلى أن فاضت أنهار الكتب والمراجع

 .. متبعين لها ومتعلمين بها على مر األزمان

فداءا  ..من خًلل ما يعرفه عن جهادهم بأرواحهم ..ن الحقكما يصل القارئ لفهم وإدراك كيف يكون اإليما

حتى تصل  ..وما قدموه من تضحيات جمة فداءا لما آمنوا به ..وإعًلء كلمة الحق ..ويقيناا باهلل ورسوله

  ..منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة ..دعوتهم وعقيدتهم ونهجهم إلى أبنائهم وأحفادهم

وهو أن نبدأ بتقديم ترجمة من سبق غيره إلى   ..اواحد اتدوين.. حاولنا قدر جهدنا أن نتبع منهجوفي هذا ال

خاصة هؤالء الذين ذاع صيتهم في الفتوحات وقصص   ..بغض النظر عن قدر شهرة الصحابة ..اإلسًلم

تحمله من مشاق  وهذا يعكس قدر ما  ..وقد رأينا أن من سبق باإليمان كان يعيش في بيئة كافرة ..البطوالت

وتحمل عنت َمن أبى اإلسًلم ِمن المأل وممن تعارضت مصالحهم مع مجاهدة الجهل   ..لحمل الدعوة في مهدها

  ..والكفر والظًلم

ومن جاء   ..من دخل دار األرقم بن أبي األرقم ..ولنعرف سوياا أن هناك من آمن بالدعوة من اللحظات األولى

ومن خاض غزوات بدر وأحد  ..ومن هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة ..يشهر إسًلمه عند العقبة

وعلى من اشترطوا  .. تقدمت ترجماتهم على من أسلم يوم فتح مكة قدو ..والخندق والمشاهد وحروب الردة

ومن كانوا   ..ن أبطال الغزوات والفتوحاتحتى وإن كان منهم َمن أصبح م ..وعلى المؤلفة قلوبهم ..إلسًلمهم

  ..الدولة اإلسًلمية وربما حكامها عندما اتسعت رقعتهاتوسع نجوم 

ا  ..وليس عجيباا أن تجد كل الذين سبقوا إلى اإلسًلم وقد قضوا نحبهم في ميادين القتال من كانوا باألمس كفارا

وهم  ..أغلى من فلذات أكبادهم حتى كان بالغًلوةناا يحظى إيما ..ويقينياا ..فآمنوا ؛ كان إيمانهم حقيقياا وقوياا

  ..فجاهدوا معهم جنباا إلى جنب ..أوالدهم الذين آمنوا كلهم تقريبا معهم

ا أن تجد أجياالا يخلُفها أجيال بنفس قوة اإليمان  يخلفونهم في صفوف وصنوف الجهاد   ..وليس عجيباا أيضا

حتى ال  ..من األجيال المتعاقبة ..يرة تعاقب الشهداء من العائلة الواحدةوهكذا تنقل لنا الس ..بأموالهم وأنفسهم

في ترجمة صحابة كانت لهم   –ليس له عقب  –وما أكثر ما سيجد القاريء عبارة   ..يبقى أحيانا ألحدهم عقب

  ..أنسابهااألجيال التي آثرت لقاء ربها بإيمان على أن تبقي على  مأنساب مستمرة ومتصلة في الجاهلية.. لكنه

 

ا أن تجد من كانوا عبيداا في الجاهلية وقد أصبحوا سادة في اإلسًلم ا وليس عجيبا  بل سادة المجاهدين..  ..أيضا

 ..ال فضل ألحد على اآلخر إال بالتقوى ..وتقدم األبيض واألسود منهم على السواء إلى الجهاد في سبيل الحق

الذين كانوا  ..فرسان اإلسًلم وأبطاله والشهداء في سبيله هم أبناء صناديد الكفر أن ليس عجيباا أن تجدو

حتى أننا وجدنا في قصص  ..وحمية للعشيرة ..حمية للنسب أو للكبرياء .. يرفعون السيف في وجه الحق

سًلم جعل يذهب هذا األب إلى إدعاء أن اإل بينما  ..الجهاد من كان على استعداد أن يلقى أباه في المواجهة

ولذلك عاش  ..يكون في جانب العقل واإليمان والحقيختار أن في إنكار لحق الولد أن  ..الولد يقاتل أباه

أرجو أن تضيف الحلقات قطرة   ..ووصل إلينا ووصلنا إليه.. على طريق عبدتها دماؤهم الطاهرة.. ..اإلسًلم

 ..تفضلوا.. في هذا الفيض.. 
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 الجزء األول 

 

 .. الصحابييكون من 

 وفكر الطبقات
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 1 -.. وفكر الطبقات  الصحابييكون من التعريف بالجزء األول.. 

 

 .. قراءة في تاريخ المصطلح ومعناه أوال.. لماذا هذه القراءة..

التاسع من الهجرة ثالثون ألفا  شهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك التي جرت في العام  1-1

فهل كل هؤالء يعدون من الصحابة الذين أثنى   ..وجمع معه في حجة الوداع في العام العاشر أكثر من مائة ألف

 ..هللا عليهم ووصفهم بكل جميل؟

وإن كان كثير منهم لم يجالسه أو يصاحبه على   ..يقينا فإن كل هؤالء رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم 1-2

 ؟ .فهل يدخلون جميعا في التعريف الذي وصفه العلماء للصحابة ..لنحو الذي يتبادر إلى الذهنا

 .. بين الفقهاء والمحدثين ..الصحبةثانيا.. 

فأهل الحديث يعرفون الصحابي بأنه:  ..العلماء فريقان في تعريف الصحابي وتوصيفه بين التوسعة والتضييق

 .ومات على اإليمان. ..وآمن به بعد بعثته حال حياته ..من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم في اليقظة

فبناء على هذا   ..ويثير هذا التعريف إشكاالت كثيرة أولها استيعابه لفئات وشرائح مختلفة ومتفاوتة 2-1 

أو من   ..التعريف يدخل في مفهوم “الصحابي” من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من كبار الصحابة المعروفين

ثم   ..قصرت صحبته ولم يمكث مع النبي إال قليال مثل: ضمام بن ثعلبة الذي بعثه بنو سعد إلى الرسول فأسلم

ن رأى النبي صلى هللا عليه وسلم ومن لم يجالسه ويستوي كذلك م ..رجع إلى قومه فأسلموا على يديه

 .كاألعراب الذي شهدوا معه حجة الوداع.

ومن  ..ويدخل في هذا التعريف من روى عن النبي آالف األحاديث كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس 2-2

يه وسلم غزوة أو  ومن شهد مع النبي صلى هللا عل ..روى حديثا واحدا فقط أو حديثين أو من لم يرو شيئا أصال

ومن لم يغز مع النبي صلى هللا عليه وسلم مثل حسان بن ثابت الشاعر المعروف.. وكان من  ..غزوتين أو أكثر

 . العلماء من اشترط في الصحبة أن يغزو مع النبي صلى هللا عليه وسلم غزوة أو غزوتين.

ن منهم مميزا مثل: الحسن والحسين  سواء من كا ..ويشمل أيضا الذكور واإلناث وغير البالغين منهما 2-3

والثالثة كانوا أطفاال صغارا لم يتجاوزوا التاسعة حين توفي النبي   ..ابني علي بن أبي طالب وعبد هللا بن الزبير

أو من كان غير مميز مثل محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولد قبل وفاة النبي صلى هللا   ..صلى هللا عليه وسلم

 . شهر وأيام.عليه وسلم بثالثة أ

وال يدخل ضمن الصحابة من كان معاصرا للنبي صلى هللا عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلتق به مثل   2-4

النجاشي ملك الحبشة الذي لم ير النبي صلى هللا عليه وسلم أو التقى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو على  

 ثم آمن به بعد وفاته. ..كفره

الفقهاء واألصوليون فيعرفون الصحابي بأنه من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم  أما الفريق اآلخر وهم  2-5

مؤمنا به بعد بعثته حال حياته وطالت صحبته وكثر لقاؤه به على سبيل التبع له واألخذ عنه وإن لم يرو عنه  

  .شيئا ومات على اإليمان.

“وطالت الصحبة” وقد اختلف العلماء في   ويالحظ أن هذا التعريف يتشدد في معنى الصحبة ويقيدها بقوله 2-6

وهو ما يثير إشكاالت  ..فمنهم من حددها بستة أشهر فأكثر أو سنة فأكثر ..المدة التي يقال فيها طالت صحبته

فهذا التحديد الزمني يخرج عددا من الصحابة الذين رووا عن   ..أخرى مختلفة عن تعريف المحدثين للصحبة

 . .وليس هناك دليل معتبر على تحديد هذه المدة ..وصاحبوه مدة أقل من ذلكالنبي صلى هللا عليه وسلم 

وإنما هي المدة التي تعد في العرف صحبة يكون فيها الشخص   ..والراجح أن الصحبة ال تحدد بمقدار 2-7

 . مالزما للنبي آخذا عنه.

حيث يعدون أن مجرد   ..وهذا التعريف يخرج عشرات اآلالف ممن يعتبرهم أهل الحديث من الصحابة 2-8

 . الرؤية كاف في إطالق الصحبة لشرف الرسول وجالل قدره وقدر من رآه من المسلمين.

 

وأيا ما كان األمر فإن كتب التراجم التي اختصت بتراجم الصحابة لم تحتفظ لنا إال بنحو العُشر من عدد  2-9

ابن حجر في كتابه “اإلصابة في تمييز الصحابة الذين رأوا النبي صلى هللا عليه وسلم وهو ما سجله 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. .الصحابة”.
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 2 -.. وفكر الطبقات  الصحابييكون من التعريف بالجزء األول.. 

 ..إثبات الصحبةثالثا.. 

حتى ال يتسرب على الصحابة   ..ضابطةوقد اعتمد العلماء في إثبات الصحبة على طرق مختلفة وقواعد  3-1

مثلما هو الحال مع الخلفاء األربعة وكبار صحابة الرسول   ..ومن هذه الطرق: األخبار المتواترة ..من ليس منهم

أو االستفاضة   ..من الصحابة –مثل سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف 

وعبد هللا بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى األشعري ومن على  كما في صحبة أبي هريرة   ..والشهرة

 .فال يشك مسلم في صحة ثبوت الصحبة لهؤالء الصحابة الكرام.  ..شاكلتهم

ومن طرق إثبات الصحبة أن يكون الرجل ممن تولى في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم غزوة من  3-2

   ..ثغزواته مثل عبد هللا بن جحش وعبيدة بن الحار

أو ممن واله أحد الخلفاء الراشدين إمارة أحد الجيوش في حروب الردة والفتوحات مثل شرحبيل بن   3-3

 .حسنة وأبي عبيد بن مسعود؛ ألنهم لم يكونوا يولون إال الصحابة.

 .. الصحابة طبقاترابعا.. 

وحجتهم أن للصحبة من الشرف العظيم    ..ومن العلماء من نظر إلى الصحابة على أنهم طبقة واحدة 4-1

والمكانة الكبيرة ما يقطع كل اعتبار آخر كالسابقة في دخول اإلسالم والبذل والعطاء. ومنهم من جعل الصحابة 

طبقات كابن سعد والحاكم وغيرهما واحتجوا بأن الصحابة وإن كانوا متساوين في شرف صحبة النبي ورؤيته 

 . فليس َمن سبق في الدخول إلى اإلسالم كمن تأخر.  ..بذل والعطاءفإنهم متفاوتون في السبق وال

وأشهر تقسيمات الصحابة ما قام به الحاكم النيسابوري أحد أئمة الحديث في كتابه المعروف “معرفة  4-2

 علوم الحديث” فقد قسم الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة هي: 

وعثمان   بن الخطاب وعمر الصديق م من أهل مكة كأبي بكرالطبقة األولى: أهل السابقة في الدخول إلى اإلسال -

 . وعلي بن أبي طالب.بن عفان 

فبعد   ..وهي الدار التي كان يجتمع فيها أهل مكة يتشاورون في شئونهم ..الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة -

 ة. إسالم عمر حمل الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مك

 الطبقة الثالثة: الذي هاجروا إلى الحبشة مثل جعفر بن أبي طالب. -

 الطبقة الرابعة: أصحاب بيعة العقبة األولى مثل: عبادة بن الصامت وأسعد بن زرارة. -

 الطبقة الخامسة: أصحاب بيعة العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار.  -

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخل  الطبقة السادسة: أوائل المهاجرين الذين وصلوا  -

 وعامر بن ربيعة.  ..مثل أبي سلمة بن عبد األسد ..المدينة

 الطبقة السابعة: الذين اشتركوا في غزوة بدر مثل الحباب بن المنذر. -

 ل: المغيرة بن شعبة. الطبقة الثامنة: الذين هاجروا إلى المدينة في الفترة ما بين غزوة بدر وصلح الحديبية مث -

 الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان في الحديبية مثل عبد هللا بن عمر. -

الطبقة العاشرة: الذين هاجروا في الفترة بين صلح الحديبية وفتح مكة مثل خالد بن الوليد وعمرو بن   -

 . العاص.

  ..ومعاوية بن أبي سفيان ..حرب  مثل أبي سفيان بن ..الطبقة الحادية عشرة: الذين أسلموا في فتح مكة -

 وعتاب من أسيد.

 . الطبقة الثانية عشرة: الصبيان واألطفال الذين رأوا الرسول صلى هللا عليه وسلم في فتح مكة وحجة الوداع. -

وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه أكثر الذين كتبوا في طبقات الصحابة. وهو يؤكد على أن الصحابة   4-3

 .مرتبة واحدة بل هم متفاوتون في المكانة والمنزلة.ليسوا جميعا في 

 ..مكانة الصحابة وشهرتهمخامسا.. 

على أن هذا التقسيم الذي راعى منزلة الصحابة وقدم سابقتهم إلى اإلسالم لم يكن له أثر يذكر في تقييد   5-1

فأكبر قادة  . فكري.ومساهماتهم في صنع التاريخ اإلسالمي والعطاء ال ..عطائهم حسب قدراتهم ومواهبهم

مثل: خالد بن الوليد وعمرو   ..المسلمين وأكثرهم أثرا في الفتوحات اإلسالمية لم يكونوا من أصحاب السابقة

واحتل معاوية بن أبي سفيان مكانة مرموقة وأسس دولة على الرغم   ..فهما من الطبقة العاشرة  ..بن العاص

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. .ة عشرة.أي من الطبقة الحادي ..من كونه من مسلمي الفتح
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3 -.. وفكر الطبقات  الصحابييكون من التعريف بالجزء األول.. 

 

 نكمل.. ..مكانة الصحابة وشهرتهمخامسا.. 

أي بعد مرور   ..الهجرةوأكثر الصحابة رواية للحديث هو أبو هريرة كان ممن أسلم في العام السابع من  5-2

وكان زيد بن ثابت من أكثر الصحابة فُتيا على حداثة سنه فلم يكن قد   ..نحو عشرين عاما على بدء الدعوة

 .وتولى جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وكان في الحادية والعشرين من عمره. ..تخطى العشرين

 

 .. عدالة الصحابةسادسا.. 

وعلى الرغم من كون الصحابة متفاوتين في السابقة والمنزلة والمكانة والتقدير فإنهم كلهم عدول بثناء  6-1

 ..ل أحد من الخلقال يحتاجون مع تعديل هللا لهم إلى تعدي ..هللا عليهم

ُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم تََراهُْم ُركَّعًا  - ٌد رَّ َن  قال تعالى: )ُمَحمَّ ًدا يَْبتَغُوَن فَْضالً م ِ ُسجَّ

ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك مَ  ثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي اإِلْنِجيِل َكَزْرعٍ أَْخَرَج َشْطأَهُ  هللاِ َوِرْضَوانًا ِسيَماهُْم ِفي ُوُجوِهِهم م ِ

اَع ِليَِغيَظ بِِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آمَ  رَّ اِلَحاِت  فَآَزَرهُ َفاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّ نُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْغِفَرةً   ..29 َوأَْجًرا َعِظيًما( الفتح: اآلية ِمْنُهم مَّ

ِضَي هللاُ  لُوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَعُوهُم بِِإْحَساٍن رَّ َعْنُهْم َوَرُضوا  وقال تعالى: )َوالسَّابِقُوَن األوَّ

 . .100فِيَها أَبًَدا ذَِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم( التوبة: اآلية  َعْنهُ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتََها األْنَهاُر َخاِلِدينَ 

 َ ْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم  وقال سبحانه: )لَقَْد َرِضَي هللاُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة َفعَِلَم َما ِفي قُلُوبِِهْم فَأ

 ..18فتح: اآلية َوأَثَابَُهْم فَتًْحا قَِريبًا( ال

ال تتخذوهم غرضا   ..فقال: “هللا هللا في أصحابي ..وأثنى عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثناء عاطرا 6-2

ومن آذاني فقد آذى   ..ومن آذاهم فقد آذاني .. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ..بعدي

 كتاب المناقب.  –( 3862ومن آذى هللا فيوشك أن يأخذه” سنن الترمذي ) ..هللا

 

 ..الصحابة في كتب التاريخسابعا.. 

واستوطنوا مكة والمدينة والبصرة والكوفة   .. وقد تفرق الصحابة بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 7-1

ويروون لهم أحاديث   ..ومصر والمغرب وخراسان وسمرقند يفقهون الناس في دينهم ويعلمونهم شعائر اإلسالم

 .. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أ في بد ..وقد عني العلماء بوضع الكتب التي تتناول حياتهم وفضائلهم ومروياتهم منذ وقت مبكر جدا 7-2

ولعل أقدم ما وصل  ..القرن الثاني الهجري مع وكيع بن الجراح وعلي بن المديني وغيرهما من كبار العلماء

  ..وكتاب الطبقات الكبرى البن سعد ..إلينا من مؤلفات تلك الفترة هو كتاب فضائل الصحابة لإلمام أحمد بن حنبل

 .لكرام.وقد خصص فيه مؤلفه حوالي ثلث الكتاب لتراجم الصحابة ا

وتعددت طرائقها ببلد معين كالمدينة والكوفة  ..ثم توالت المؤلفات التي عنيت عناية خاصة بهذا الفن 7-3

أو   ..وعني بعضهم بفريق معين من الصحابة كالمهاجرين واألنصار وأهل البقيع أو البدريين ..والشام والهند

 .لمبشرين بالجنة.أو ا ..أو الخلفاء الراشدين ..أو آل بيته ..أزواج النبي

 غير أن من أعظم الكتب التي ألفت في هذا الفن هو:   7-4

   ..االستيعاب في أسماء الصحاب البن عبد البر

 وكتاب “أُسد الغابة في معرفة الصحابة” البن األثير 

 وكتاب “اإلصابة في تمييز الصحابة”.

 

 .. أحمد تمامبقلم األستاذ  .."الين أون إسالم" عن

 

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 في معاناة وجهاد 

 رسول هللا

 
 صلى هللا عليه وسلم

 

 في مكة قبل الهجرة 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1-صلى هللا عليه وسلم  .. رسول هللاالجزء الثاني.. في معاناته وجهاده

كانت المحن والصعوبات التي واجهها النبي صلى هللا عليه وسلم هائلة.. بسبب ما واجهه به كفار قريش من 

وسائل وأساليب متنوعة في محاربة دعوته.. إذ عندما رأت قريش أن أثر دعوة النبي محمد صلى هللا عليه  

محمد صلى هللا عليه وسلم.. أمثال زيد  وسلم لم يكن محدوداً.. كما كان الحال مع من دعا إلى نبذ األصنام قبل 

بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل.. قامت قريش في وجه محمد صلى هللا عليه وسلم ومن تبعه.. وأخذت 

تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيب والترهيب لصدهم عن هذا الطريق.. فقد هدد مصالحهم التي يجنونها  

على غيرهم.. ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف  من وجود الحرم في أرضهم.. وحط من تكبرهم

 السيئات والموبقات.. 

 ما نفصل: ومن أبرز تلك األساليب.. 

. كان أول أسلوب لجأوا إليه هو محاولة التأثير على عمه أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة.. أو تجريده من  1

ه أبي طالب وقالوا له.. إن ابن أخيك قد سب  .. فقد ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عم-أي حمايته  –جواره 

آلهتنا وعاب ديننا..  .فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه.. فقال لهم أبو طالب قوالً رفيقاً وردهم رداً  

 . جميالً فانصرفوا عنه

. ولما مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما هو عليه.. يظهر دين هللا ويدعو إليه.. غضبت منه  2

قريش وعادوه وحقدوا عليه.. فمشوا إلى عمه مرة أخرى فقالوا له.. يا أبا طالب ! إن لك سناً وشرفاً ومنزلة 

نهم لن يصبروا على أفعاله حتى يكفه عنهم أو فينا.. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا.. وأقسموا بأ

ينازلوه وإياه في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.. عند هذا عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم.. ولم يطب  

نفساً بإسالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لهم وال خذالنه.. ولذا أبلغ الرسول صلى هللا عليه وسلم بالذي  

 نه أن يبقي عليه وعلى نفسه.. وال يحمله من األمر ما ال يطيق..   قالوه.. وطلب م

 . ثم راحوا يكيلون له اإلتهامات..  3

ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن" - َل َعلَْيِه الذ ِ سورة  إتهموه بالجنون.. وفي ذلك نزل قول هللا تعالى.. "َوقَالُوا يَا أَيَُّها الَِّذي نُز ِ

 الحجر..   

.. اقرأ قوله تعالى.. "َوَعِجبُوا أَْن َجاَءهُْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َوقَاَل اْلَكافُِروَن َهذَا َساِحٌر َكذَّاٌب" سورة اتهموه بالسحر -

 ص..  

ا ُظْلًما َوُزوًرا" اُءوإتهموه بالكذب.. "َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا إِالَّ إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَهُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد جَ   -

 الفرقان..   

ِليَن اْكتَتَبََها فَِهَي تُْملَى َعلَْيِه بُْكَرةً َوأَ  - ِصياًل" إتهموه باإلتيان باألساطير.. قال تعالى.. "َوقَالُوا أََساِطيُر اأْلَوَّ

 الفرقان..   

 أَنَُّهْم يَقُولُوَن إِنََّما يُعَل ُِمهُ بََشٌر ِلَساُن  وقالوا إن القرآن ليس من عند هللا وإنما هو من عند البشر.. )َولَقَْد نَْعلَمُ  -

 الَِّذي يُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَساٌن َعَربِيٌّ ُمبِيٌن" سورة النحل..  

 ..   نإتهموا المؤمنين بالضاللة..  . )َوإِذَا َرأَْوهُْم قَالُوا إِنَّ َهُؤاَلِء لََضالُّوَن( سورة المطففي  -

 ..  ذهبوا إلى السخرية واالستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على المؤمنين. 4

ُ عَ  - لَْيِهْم ِمْن  يقول هللا تعالى عن سخريتهم من الذين آمنوا.. " َوَكذَِلَك فَتَنَّا بَْعَضُهْم بِبَْعٍض ِليَقُولُوا أََهُؤاَلِء َمنَّ َّللاَّ

ُ بِأَْعلَ   َم بِالشَّاِكِريَن ( من سورة األنعام..  بَْينِنَا أَلَْيَس َّللاَّ

وروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئاً.. )اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من  -

ِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً ِمَن السماء أو ائتنا بعذاب أليم (.. فنزلت.. " َوإِْذ قَالُوا اللَُّهمَّ إِْن َكاَن َهذَا هَُو اْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفأَمْ 

ُ ُمعَذ ِ  بَُهْم َوأَْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن َّللاَّ ُ ِليُعَذ ِ بَُهْم َوهُْم يَْستَْغِفُروَن" من سورة السََّماِء أَِو ائْتِنَا بِعَذَاٍب أَِليٍم.. َوَما َكاَن َّللاَّ

 األنفال..  

ال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن.. حتى  كان المشركون يتواصون بينهم بافتعف . ثم بالتشويش.. 5

ال يصل إلى سمع أحد وقلبه فيؤثر فيه.. وفي ذلك قال هللا عز وجل.. )َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا اَل تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن  

 َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَُّكْم تَْغِلبُوَن( من سورة فصلت..   

 ... نكمل غدا إن شاء هللا.
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 2 – صلى هللا عليه وسلم .. رسول هللامعاناته وجهادهفي .. الثانيالجزء 

 .. نكمل.. وسائل الترغيب والترهيبإستخدام المشركين ل

ُسوِل  .. "طلبهم أن تكون للرسول معجزات ليست عند البشر العاديين.. من ذلك قولهم .6 َوَقالُوا َماِل َهذَا الره

ا هُ َجنهةٌ يَأُْكُل أَْو يُْلقَى إِلَْيِه َكْنٌز أَْو تَُكوُن لَ .. يَأُْكُل الطهعَاَم َويَْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق لَْواَل أُْنِزَل إِلَْيِه َملٌَك فَيَُكوَن َمعَهُ نَِذيرا

ا "  اْنُظْر َكْيَف َضَربُوا لََك اأْلَْمثَاَل فََضلُّوا فًََل يَْستَِطيعُوَن َسبِيًلا .. ِمْنَها َوقَاَل الظهاِلُموَن إِْن تَتهبِعُوَن إِاله َرُجًلا َمْسُحورا

 ..  الفرقان سورة

َر اأْلَْنَهاَر  .. اأْلَْرِض يَْنبُوعاالَْن نُْؤِمَن لََك َحتهى تَْفُجَر لَنَا ِمَن " وقولهم..  - أَْو تَُكوَن لََك َجنهةٌ ِمْن نَِخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَج ِ

ا ِ َواْلَمًَلئَِكِة قَبِيًلا .. ِخًَللََها تَْفِجيرا ْن أَْو يَُكوَن لََك بَْيٌت مِ .. أَْو تُْسِقَط السهَماَء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفاا أَْو تَأْتَِي بِاَّلله

َل َعلَْينَا ِكتَاباا نَْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحانَ  ا  ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى ِفي السهَماِء َولَْن نُْؤِمَن ِلُرقِي َِك َحتهى تُنَز ِ  َرب ِي َهْل ُكْنُت إِاله بََشرا

 .. اإلسراء ".. سورة َرُسوالا 

وذلك بأن يترك  .. والجاهلية في منتصف الطريقلقد حاولت قريش أن يلتقي اإلسًلم . وحاولوا بالمداهنة.. 7

قال تعالى.. ) َودُّوا لَْو .. المشركون بعض ما هم عليه.. ويترك النبي صلى هللا عليه وسلم بعض ما هو عليه

ا.. أنزل هللا تعالى سورة .. أقالوا لهو ..القلمسورة تُْدِهُن فَيُْدِهنُوَن (  ا.. ونعبد إلهك يوما عبد آلهتنا يوما

.. َوال أَنَا َعابٌِد َما َعبَدتُّمْ .. َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ .. ال أَْعبُُد َما تَْعبُُدونَ .. كافرون"  )قُْل يَا أَيَُّها اْلَكاِفُرونَ "ال

 . حسم هذه المساومة الهزلية" فلَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي ِدينِ .. َوال أَْنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُدُ 

َواَل تَْجَهْر بَِصًَلتَِك   .. "ه ومن جاء به.. روى البخاري ومسلم وغيرهم في قوله تعالىتالقرآن ومنزل سبوب .8

يدعو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينما أن ابن عباس قال.. نزلت  اء.. اإلسرمن سورة َواَل تَُخاِفْت بَِها ( 

فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن  .. بالقرآنكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته .. خف بمكةتم

أي بقراءتك فيسمع   "وال تجهر بصًلتك .. "فقال هللا تعالى لنبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.. جاء به

 يًل..   وابتغ بين ذلك سب.. عن أصحابك فًل تسمعهم "وال تخافت بها  .. "المشركون فيسبوا القرآن

أوفدت قريش نفراا منهم إلى لم ف لإلتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول صلى هللا عليه وساالتصال باليهود  . 9

على رأسهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط.. ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحوها  .. المدينة

.. الروحعن نين و فقالت لهم يهود.. سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القر.. على الرسول صلى هللا عليه وسلم

 أسئلتهم..  ولكن هللا أبطل كيدهم عندما أنزل قرآنا في شأن اإلجابة عن 

فأرسلت عتبة بن ربيعة الذي قال للرسول صلى هللا عليه .. قريش أن تجرب أسلوب الترغيب أرادت. 10

ظيم فرقت به وقد أتيت قومك بأمر ع.. يا ابن أخي.. إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب"وسلم.. 

إن كنت تريد بهذا األمر ماالا جمعنا لك من .. فاسمع مني أعرض عليك أموراا لعلك تقبل بعضها.. جماعتهم

دناك .. أموالنا حتى تكون أكثرنا ماالا  ..  علينا فًل نقطع أمراا دونك -أي جعلناك سيداا  –وإن كنت تريد شرفاا سوه

ا ملهكناك علينا  ا  وإن .. وإن كنت تريد ملكا تراه ال تستطيع رده عن نفسك   -من الجن  –كان هذا الذي يأتيك رئيا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدر   ىفلما فرغ من قوله تلتبرأ.. وبذلنا فيه أموالنا حتى .. طلبنا لك الطب

 ..  َعاٍد َوثَُمودَ سورة " فصلت " إلى قوله.. )فَِإْن أَْعَرُضوا فَقُْل أَنذَْرتُُكْم َصاِعقَةا ِمثَْل َصاِعقَِة 

تركت .. وقال له.. كان أبو جهل إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنهبه وأخزاهالترهيب.. ف ب. ثم 11

لنكسدن .. وإن كان تاجراا قال له.. دين أبيك وهو خير منك ! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك ولنضعن شرفك

ا .. تجارتك.. ولنهلكن مالك  ..   ضربه وأغرى بهوإن كان ضعيفا

ما لم تثمر كل األساليب السابقة في صد الرسول صلى هللا عليه وسلم عند عتداء الجسدياإل وجربوا .12

روى مسلم عن أبي  .. لجأت قريش إلى أسلوب االعتداء الجسدي والتصفية الجسدية.. وأصحابه عن دينهم

ٌد َوْجَههُ بَْيَن أَْظُهِرُكْم ؟ قَاَل.. فَِقيَل.. نَعَْم . فَقَاَل..  هريرة رضي هللا عنه قال.. قَاَل أَبُو َجْهٍل.. َهْل يُعَ  ف ُِر ُمَحمه

ى لَئِْن َرأَْيتُهُ يَْفعَُل ذَِلَك أَلََطأَنه َعلَى َرقَبَتِِه أَْو أَلَُعف َِرنه َوْجَههُ ِفي التُّرَ  ِت َواْلعُزه ِ َوالًله اِب . قَاَل.. فَأَتَى َرُسوَل َّللاه

 ُ ْنُكُص َعلَى َعِقبَْيِه  َعلَْيِه َوَسلهَم َوهَُو يَُصل ِي َزَعَم ِليََطأَ َعلَى َرقَبَتِِه . قَاَل.. َفَما فَِجئَُهْم ِمْنهُ إِاله َوهَُو يَ َصلهى َّللاه

 .ْن نَاٍر َوَهْوالا َوأَْجنَِحةا .َويَتهِقي بِيََدْيِه . قَاَل.. فَِقيَل لَهُ.. َما لََك ؟ فَقَاَل.. إِنه بَْينِي َوبَْينَهُ لََخْنَدقاا مِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم..  - ِ َصلهى َّللاه ا" فَقَاَل َرُسوُل َّللاه ا ُعْضوا  ".. لَْو َدنَا ِمن ِي اَلْختََطفَتْهُ اْلَمًَلئَِكةُ ُعْضوا

 .. نراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3 - صلى هللا عليه وسلم .. رسول هللامعاناته وجهادهفي .. الثانيالجزء 

 .. نكمل..  عتداء الجسدياإل وجربوا .12

نْ  ُ َعزه َوَجله اَل نَْدِري ِفي َحِديِث أَبِي هَُرْيَرةَ أَْو َشْيٌء بَلَغَهُ.. )َكًله إِنه اإْلِ َساَن لَيَْطغَى . أَْن َرآهُ  قَاَل.. فَأَْنَزَل َّللاه

ْجعَى . أََرأَْيَت الهِذي يَْنَهى . َعْبداا إِذَا َصلهى . أََرأَْيَت إِْن َكاَن َعلَى اْلُهَدى . أَ اْستَْغنَى . إِ  ْو أََمَر  نه إِلَى َرب َِك الرُّ

َ يََرى . َكًله  لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسفَعاا بِالنهاِصيَِة .  بِالتهْقَوى . أََرأَْيَت إِْن َكذهَب َوتََولهى( يَْعنِي أَبَا َجْهٍل.. )أَلَْم يَْعلَْم بِأَنه َّللاه

بَانِيَةَ . َكًله ال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِربْ   ..نَاِصيٍَة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة . فَْليَْدُع نَاِديَهُ . َسنَْدُع الزه

 

بَْيِر قَاَل َسأَْلُت َعْبَد َّللاهِ  و -  ْبَن َعْمٍرو َعْن أََشد ِ َما َصنََع اْلُمْشِرُكوَن روى البخاري بسنده إلى ُعْرَوةَ ْبِن الزُّ

ِ صَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ؟ قَاَل.. َرأَْيُت ُعْقبَةَ ْبَن أَبِي ُمعَْيٍط َجاَء إِلَى النهبِي  ِ َصلهى َّللاه ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوهَُو بَِرُسوِل َّللاه لهى َّللاه

ِه َفَخنَقَهُ بِِه َخْنقاا َشِديداا.. فََجاَء أَبُو بَْكٍر َحتهى َدَفعَهُ َعْنهُ فَقَاَل.. ) أَتَْقتُلُوَن َرُجًلا أَْن  يَُصل ِي فََوَضَع ِرَداَءهُ ِفي ُعنُقِ 

ُ َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلبَي ِنَاِت ِمْن َرب ُِكمْ   .. (يَقُوَل َرب َِي َّللاه

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َكاَن .. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال - بينما النهبِيه َصلهى َّللاه

ُزوِر بَنِي فًَُلٍن يَُصل ِي ِعْنَد اْلبَْيِت َوأَبُو َجْهٍل َوأَْصَحاٌب لَهُ ُجلُوٌس إِْذ َقاَل بَْعُضُهْم ِلبَْعض.. أَيُُّكْم يَِجيُء بَِسلَى جَ 

ٍد إِذَا َسَجَد.. َف   جاء بالجذور.. اْنبَعََث أَْشقَى اْلقَْوِم.. فََجاَء بِِه.. فَيََضعُهُ َعلَى َظْهِر ُمَحمه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم.. َوَضعَهُ َعلَى َظْهِرِه بَْيَن َكتِفَْيِه.. َوأَنَا أَنْ  ُظُر اَل أُْغنِي َشْيئاا لَْو َكاَن  فَنََظَر َحتهى َسَجَد النهبِيُّ َصلهى َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َساِجٌد اَل يَْرَفُع   ِلي َمنَعَةٌ.. قَاَل.. فََجعَلُوا ِ َصلهى َّللاه يَْضَحُكوَن َويُِحيُل بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض َوَرُسوُل َّللاه

اٍت..   ثًََلَث مَ َرأَْسهُ.. َحتهى َجاَءتْهُ فَاِطَمةُ فََطَرَحْت َعْن َظْهِرِه.. فََرَفع َرأَْسهُ ثُمه قَاَل.. اللهُهمه َعلَْيَك بِقَُرْيٍش   ره

 

 ه..  بكر رضي هللا عنه نصيبه من األذى حتى فكر في الهجرة إلى الحبشة فراراا بدين يونال أب -

على الرغم من .. وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة عبد هللا بن مسعود -

   ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه..  فعندما فعل.. تحذير المسلمين من عدوان المشركين وخشيتهم عليه

ندما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي أرسلوا فع  مًلحقة المسلمين خارج مكة والتحريض عليهم .13

وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم أرسلوا في .. خلفهم من حاول اللحاق بهم قبل العبور إلى الحبشة

 يلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي.. ولكنهم فشلوا في ذلك..واستخدموا في ذلك الرشوة والح.. طلبهم

وذلك في شعب أبي طالب.. حتى أكل المسلمون وآل البيت من العشب وأوراق   –رابع عشر.. المقاطعة العامة 

 الشجر..

خامس عشر.. محاولة قتل الرسول صلى هللا عليه وسلم في بيته.. ثم شن الحرب عليه.. حين هاجر إلى  

 المدينة.. 

إن أعداء اإلسًلم في كل زمان ومكان لم يكفوا ولن يكفوا عن استخدام كافة الوسائل واألساليب إلطفاء نور  

اإلسًلم ومحاربة دعاته.. وربما تتجدد األساليب والوسائل.. ولكنها ال تخرج في مضمونها عن تلك األساليب 

 .  التي مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. 

 غدا إن شاء هللا..  نراكم.. 
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 ثالث الجزء ال

 

 في معاناة وجهاد 

 صحابة رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم

 

 

 وتراجم مختصرة لسيرتهم

 رضي هللا عنهم
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 1الحلقة /  ..صحابةال  في معاناة وجهاد الجزء الثالث..

 .. من المشركين. السابقين من الصحابة تحت نير التعذيبوقوع أمثلة لأوال.. 

 :أبو طلحة رضي هللا عنه( 1

كان أبو طلحة أكثر األنصار بالمدينة مااًل من نخل.. وكان أحبَّ أمواله  )) :عن أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول

وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها  إليه بَْيَرَحاء.. وكانت مستقبلة المسجد.. وكان رسول هللا صلى هللا عليه 

ا تُِحبُّونَ  :طي ِب.. قال أنس: فلما أنزلت هذه اآلية .. قام أبو طلحة  [92آل عمران: ] لَن تَنَالُواْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ ِممَّ

اْ اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُواْ  لَن تَنَالُو :يقول -تبارك وتعالى-إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا.. إنَّ هللا  

ا تُِحبُّونَ  ها وذخرها عند هللا.. فضعها يا رسول  ِممَّ .. وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَْيَرَحاء.. وإنَّها صدقة هلل.. أرجو برَّ

هللا حيث أراك هللا. قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بخ.. ذلك مال رابح.. ذلك مال رابح.. وقد سمعت 

ا قلت.. وإن ِي أرى أن تجعلها في األقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول هللا. فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه  م

ه  ((  تابعه َرْوٌح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل.. عن مالك ((وبني عم ِ

ام رضي هللا عنه( 2 بير بن العوَّ  :الزُّ

ام.. وهو أفضل من يقول ابن كثير.. وهو يستعرض غزوة تبوك: )وقد  بير بن العوَّ كان فيمن شهد اليرموك: الزُّ

هناك من الصَّحابة.. وكان من فرسان النَّاس وشجعانهم.. فاجتمع إليه جماعة من األبطال يومئذ.. فقالوا: أال  

وم..  ا واجهوا صفوف الرُّ أحجموا.. تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنَّكم ال تثبتون.. فقالوا: بلى! فحمل وحملوا.. فلمَّ

ة ثانية  وم حتَّى خرج من الجانب اآلخر.. وعاد إلى أصحابه. ثم جاؤا إليه مرَّ وأقدم هو.. فاخترق صفوف الرُّ

وعن عروة )أن أصحاب  .  (ففعل كما فعل في األولى.. وُجِرح يومئذ جرحين بين كتفيه.. وفي رواية: ُجرح

بير: أال تشد فنشدَّ معك؟ قال: إن ِي إن شددت كذبتم. فقالوا: ال نفعل.   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا للزُّ

فحمل عليهم حتى شقَّ صفوفهم.. فجاوزهم وما معه أحد.. ثم رجع مقباًل.. فأخذوا بلجامه.. فضربوه ضربتين:  

ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا 

بير.. وهو ابن عشر سنين.. فحمله على فرس ووكَّل به رجاًل صغير. قا  ( ..ل: وكان معه عبد هللا بن الزُّ

 :أنس بن النَّضر رضي هللا عنه( 3

ل قتال النَّبي صلى هللا عليه وسلم.. لئن   ه غاب عن بدر.. فقال: )غبت عن أوَّ عن أنس رضي هللا عنه أنَّ عمَّ

هللا عليه وسلم ليرينَّ هللا ما أجد.. فلقي يوم أحد.. فهزم النَّاس.. فقال: اللهم إن ِي أشهدني هللا مع النَّبي صلى 

أعتذر إليك مما صنع هؤالء.. يعني المسلمين.. وأبرأ إليك مما جاء به المشركون.. فتقدَّم بسيفه فلقي سعد بن  

. فما ُعرف.. حتى عرفته أخته بشامة أو  معاذ.. فقال: أين يا سعد.. إن ِي أجد ريح الجنَّة دون أحد.. فمضى فقُتل.

 ..ببنانه.. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم

  .. خالد بن سعيد بن العاص..(  4

كان إسالم خالد قديًما.. لرؤيا رآها عند أول ظهور النبي صلى هللا عليه وسلم.. إذ رأى كأنه وقف على شفير  

ل يلتزمه لئال يقع.. ففزع من نومه.. معتقًدا أن هذه الرؤيا حق.. فقصها  النار.. وهناك من يدفعه فيها.. والرسو

على أبي بكر الصديق.. فقال له.. أُريد بك خيًرا هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاتبعه.. فذهب إليه فأسلم..  

ن لم يكونوا قد أسلموا وأخفى إسالمه خوفًا من أبيه.. لكن أباه علم لما رأى كثرة تغيبه عنه.. فبعث إخوته الذي

بعد في طلبه.. فجيء به.. فأنبه وضربه بمقرعة أو عصا كانت في يده حتى كسرها على رأسه.. ثم حبسه 

بمكة.. ومنع إخوته من الكالم معه.. وحذرهم من عمله.. ثم ضيق عليه الخناق فأجاعه.. وقطع عنه الماء ثالثة  

 ألمنعنك القوت.. فقال خالد.. إن منعتني فإن هللا يرزقني ما  أيام.. وهو صابر محتسب.. ثم قال له أبوه.. وهللا

أعيش به.. وانصرف إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان يكرمه.. ويكون معه.. ثم رأى أن يهاجر إلى  

 الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرة الثانية.. 

   ..عثمان بن مظعون..( 5

ه بنو جمح فآذوه.. وكان أشدهم عليه وأكثرهم إيذاء له أمية بن خلف.. ولذلك قال بعد أن  لما أسلم عدا عليه قوم

  ..خرج إلى الحبشة يعاتبه..

 وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع***  أأخرجتني من بطن مكة آمنًا

 وتبري نباالً ريشها لك أجمع***  تريش نباالً ال يواتيك ريشها

 وأهلكت أقواًما بهم كنت تفزع ***   وحاربت أقواما كراًما أعزة

 . وأسلمك األوباش ما كانت تصنع***   ستعلم إن نابتك يوًما ملمة

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 2الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 نكمل.. التعذيب من المشركين...أوال.. أمثلة لوقوع السابقين من الصحابة تحت نير 

 ( عثمان بن مظعون.. نكمل.. 5

وبقي عثمان بن مظعون فترة في الحبشة.. لكنه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من المسلمين في المرة 

  األولى.. ولم يستطع أن يدخل مكة إال بجوار من الوليد بن المغيرة.. حيث ظل يغدو في جواره آمنًا مطمئنًا.. فلما

رأى ما يصيب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم من البالء.. وما هو فيه من العافية أنكر ذلك على نفسه.. 

وقال.. وهللا إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البالء واألذى 

 في هللا ما ال يصيبني لنقص كبير في نفسي..

ن المغيرة وقال له.. يا أبا عبد شمس وفت ذمتك.. وقد رددت إليك جوارك.. فقال.. لم يا ابن  فذهب إلى الوليد ب  ..

أخي؟ فلعلك أوذيت.. أو انتهكت.. قال.. ال.. ولكني أرضى بجوار هللا تعالى وال أريد أن أستجير بغيره.. قال..  

ا إلى المسجد فرد عليه جواره أمام فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري عالنية.. كما أجرتك عالنية.. فانطلق

 الناس.. ثم انصرف عثمان إلى مجلس من مجالس قريش فجلس معهم.. 

 فيهم لبيد بن ربيعة.. الشاعر ينشدهم فقال لبيد.. )أال كل شيء ما خال هللا باطل(  كان و

 فقال عثمان.. صدقت.. واستمر لبيد في إنشاده فقال.. )وكل نعيم ال محالة زائل( 

عثمان.. كذبت.. نعيم الجنة ال يزول.. قال لبيد.. يا معشر قريش.. وهللا ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث  فقال  

 هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم.. إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا.. فال تجدن في نفسك من قوله..

 ه فاخضرت..  فرد عليه عثمان حتى شرى أمرهما.. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عين

الوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان.. فقال.. أما وهللا يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصابها..  كان و

 ولقد كنت في ذمة منيعة..  

 فقال عثمان.. وهللا إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في هللا..  

 .با عبد شمس.. ثم عرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى فرفض..  وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أ

لما مات.. رأت امرأة في المنام   ورغبته في األجر.. والمثوبة عند هللا.. ولذلك ..وهذا يدل على مدى قوة إيمانه..

  ..أن له عينًا تجري.. فجاءت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته

 .  .."ذلك عمله".. ه وسلمرسول هللا صلى هللا علي  فقال

وغير ذلك من الصحابة الكرام تعرض للتعذيب.. وهكذا نرى أولئك الرهط من الشباب القرشي.. قد أقبلوا على   -

دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم واستجابوا لها والتفوا حول صاحبها.. على الرغم من مواقف آبائهم  

بكل ما كانوا يتمتعون به من امتيازات قبل دخولهم في اإلسالم..  وذويهم وأقربائهم المتشددة تجاههم.. فضحوا

وتعرضوا للفتنة رغبة فيما عند هللا تعالى من األجر والثواب.. وتحملوا أذى كثيًرا.. وهذا فعل اإليمان في 

  النفوس.. عندما يخالطها فتستهين بكل ما يصيبها من عنت وحرمان.. إذا كان ذلك يؤدي إلى الفوز برضا هللا

 .تعالى وجنته

هذا.. ولم يكن التعذيب واألذى مقصوًرا على رجال المسلمين دون نسائهم.. وإنما طال النساء أيضا قسط كبير   -

من األذى والعنت بسبب إسالمهن كسمية بنت خياط وفاطمة بنت الخطاب ولبيبة جارية بني المؤمل.. وزنيرة  

 مة أم بالل وغيرهن..الرومية.. والنهدية وابنتها.. وأم عبيس.. وحما

 ثانيا.. حكمته صلى هللا عليه وسلم في الكف عن اللجوء للقوة.. 

 حكمة الكف  عن القتال في مكة واهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم بالبناء الداخلي..  كانت  -

 كان المسلمون يرغبون في الدفاع عن أنفسهم.. ويبدو أن الموقف السلمي أغاظ بعضهم وخاصة الشباب< 

منهم.. وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة فقالوا.. يا نبي هللا كنا في  

 ..  "إني أمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم"عزة ونحن مشركون.. فلما آمنا صرنا أذلة قال.. 

.. ال نجزم بما نتوصل إليه واقال فقد ..وتعرض بعض الباحثين للحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في مكة< 

ألننا حينئذ نتألى على هللا ما لم يبين لنا من حكمة.. ونفرض أسبابًا وعلالً قد ال تكون هي األسباب والعلل  

 .! .الحقيقية.. أو قد تكون

سبحانه  ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تكليف.. أو أي حكم من أحكام الشريعة.. هو التسليم المطلق.. ألن هللا < 

هو العليم الخبير.. وإنما نقول هذه الحكمة واألسباب من باب االجتهاد.. وعلى أنه مجرد احتمال.. ألنه ال يعلم 

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..  الحقيقة إال هللا.. ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3الحلقة /  - اناة وجهاد الصحابةفي مع.. لثثا الجزء ال

 ثانيا.. حكمته صلى هللا عليه وسلم في الكف عن اللجوء للقوة.. 

 من هذه األسباب والحكم والعلل بإيجاز..  نذكر و

أن الكف عن القتال في مكة.. ربما ألن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة.. لقوم  أوالها..  

ظروف معينة.. ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة.. تربية الفرد العربي على الصبر.. على  معينين.. وسط 

ما ال يصبر عليه عادة.. من الضيم حين يقع عليه أو على من يلوذون به.. ليخلص من شخصه ويتجرد من  

ه وحركته.. ثم تربيته على  ذاته.. فال يندفع ألول مؤثر.. وال يهتاج ألول مهيج.. ومن ثم يتم االعتدال في طبيعت

مهما يكن مخالفًا  -أن يتبع نظام المجتمع الجديد بأوامر القيادة الجديدة.. حيث ال يتصرف إال وفق ما تأمره 

 .(وقد كان هذا هو حجر األساس في إعداد شخصية العربي المسلم إلنشاء )المجتمع المسلم -لمألوفه وعادته

الدعوة السلمية.. أشد أثًرا وأنفذ في مثل بيئة قريش ذات العنجهية وربما كان ذلك أيضا.. ألن ثانيها..  

إلى زيادة العناد.. ونشأة ثارات دموية جديدة..   -في مثل هذه الفترة-والشرف.. والتي قد يدفعها القتال معها 

رات..  كثارات العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس.. وحينئذ يتحول اإلسالم من دعوة إلى ثا

 .تنسى معها فكرته األساسية

وربما كان ذلك أيًضا اجتنابًا إلنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت.. فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة  ثالثها.. 

هي التي تعذب المؤمنين.. وإنما كان ذلك موكوالً إلى أولياء كل فرد.. ومعنى اإلذن بالقتال.. في مثل هذه البيئة..  

مقتلة في كل بيت ثم يقال.. هذا هو اإلسالم.. ولقد قيلت حتى واإلسالم يأمر بالكف عن القتال..  أن تقع معركة و

فقد كانت دعاية قريش في المواسم.. إن محمًدا يفرق بين الوالد وولده.. فوق تفريقه لقومه وعشيرته.. فكيف  

 لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد.. والمولى بقتل الولي؟

بما كان ذلك أيًضا.. لما يعلمه هللا.. من أن كثيًرا من المعاندين الذين يفتنون المسلمين عن دينهم  وررابعها.. 

ويعذبونهم.. هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم المخلص.. بل من قادته.. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين  

 هؤالء؟ 

قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يحتمل   وربما كان ذلك أيًضا.. ألن النخوة العربية في بيئةخامسها.. 

األذى.. وال يتراجع.. وبخاصة إذا كان األذى واقعا على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة  

هذه النظرة في هذه البيئة.. فابن الدُُّغنَّة.. لم يرض أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر ويخرج من مكة..  

لك عاًرا على العرب.. وعرض عليه جواره وحمايته.. وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار  ورأى في ذ

 .لبني هاشم في شعب أبي طالب

وربما كان ذلك أيًضا لقلة عدد المسلمين حينئذ.. وانحصارهم في مكة.. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية   سادسها..

القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش..  الجزيرة أو بلغت ولكن بصورة متناثرة.. حيث كانت 

وبعض أبنائها.. لترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل  

المجموعة المسلمة القليلة.. حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم.. ويبقى الشرك وال يقوم لإلسالم في  

 . .. وال يوجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهج حياة ونظام دنيا وآخرةاألرض نظام.

إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة.. لتجاوز هذه االعتبارات كلها.. واألمر بالقتال.. ودفع األذى.. سابعها.. 

ا في شخص الداعية ألن األمر األساسي في هذه الدعوة.. كان قائًما ومحققًا وهو )وجود الدعوة(.. ووجوده

محمد صلى هللا عليه وسلم.. وشخصه في حماية سيوف بني هاشم.. فال تمتد إليه يد إال وهي مهددة بالقطع..  

ولذلك ال يجرؤ أحد على منعه من إبالغ الدعوة وإعالنها في ندوات قريش حول الكعبة.. ومن فوق جبل الصفا..  

 ..نه أو قتله.. أو أن يفرض عليه كالًما بعينه يقولهوفي االجتماعات العامة.. وال يجرؤ أحد على سج

أن يأمر المسلمين بكف أيديهم..  -معه –كانت بعض ما اقتضت حكمة هللا  -فيما نحسب-إن هذه االعتبارات كلها  

وإقام الصالة.. وإيتاء الزكاة.. لتتم تربيتهم وإعدادهم.. وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة.. في الوقت 

 .ناسب.. وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها.. فال يكون لذواتهم فيها حظ.. لتكن خالصة وفي سبيل هللا..  الم

 

 سابعا.. دروس مستفادة من استخالص للنتائج.. 

هذا الفقه من خالل الواقع..   وقد تعلم الصحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسد.. وكيفية التعامل مع( 1

ٍة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى   تعالى.. ) َوالَ تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاِ فَيَُسبُّواقال  هللاَ َعْدًوا بِغَْيِر ِعْلٍم َكذَِلَك َزيَّنَّا ِلُكل ِ أُمَّ

ْرِجعُُهْم َفيُنَب ِئُُهْم بَِما َكانُوا  .. .[108يَْعَملُوَن ( ]األنعام..   َرب ِِهم مَّ

 غدا إن شاء هللا.... نكمل 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 4الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 سابعا.. دروس مستفادة من استخالص للنتائج.. نكمل..

وفي هذا تهذيب أخالقي..  ..وتعلم الصحابة رضي هللا عنهم.. أن المصلحة إن أدت إلى مفسدة أعظم تترك..( 2

وسمو إيماني.. وترفع عن مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق.. وتخلو أفئدتهم من معرفة هللا وتقديسه..  

وقد ذكر العلماء بأن الحكم باٍق في األمة على كل حال.. فمتى كان الكافر في منعة.. وغير خاضع لسلطان  

م أو النبي صلى هللا عليه وسلم أو هللا عز وجل.. فال يحل لمسلم أن  اإلسالم والمسلمين.. وخيف أن يسب اإلسال

يسب صلبانهم.. وال دينهم.. وال كنائسهم.. وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك.. ألنه فعل بمنزلة التحريض على  

 .المعصية.. وهذا نوع من الموادعة.. ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع..  

في الفترة المكية.. والتي كانت ثالثة عشر عاًما.. كلها في تربية وإعداد وغرس  رسوالدا الناظر( يدرك 3

لمفاهيم ال إله إال هللا.. يدرك ما ألهمية هذه العقيدة من شأن في عدم االستعجال.. واستباق الزمن.. فالعقيدة  

ضى فيها نصيب.. وما أجدر  بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية والمداومة.. بحيث ال يكون للعجلة والفو

الدعاة إلى هللا أن يقفوا أمام تربية المصطفى صلى هللا عليه وسلم.. ألصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة.. 

فيأخذوا منها العبرة واألسوة.. ألنه ال يقف في وجه الجاهلية أيًّا كانت قديمة أو حديثة أم مستقبلة.. إال رجال 

 قيدة الربانية.. وتعمقت جذور شجرة التوحيد في نفوسهم.. اختلطت قلوبهم ببشاشة الع

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر أصحابه بضبط النفس والتحلي بالصبر.. وكان يربي أصحابه ( 4

 على عينه.. ويوجههم نحو توثيق الصلة باهلل.. والتقرب إليه بالعبادة.. وقد نزلت اآليات في المرحلة المكية.. 

لُ ) يَ  م ِ أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرت ِِل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً ( ]المزمل..   نِْصفَهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليالً   قُِم اللَّْيَل إِالَّ قَِليالً   ا أَيَُّها اْلُمزَّ

كل على  [. فقد أرشدت سورة المزمل الصحابة إلى حاجة الدعاة إلى قيام الليل.. والدوام على الذكر.. والتو1-4

 .هللا في جميع األمور.. وضرورة الصبر.. ومع الصبر الهجر الجميل.. واالستغفار بعد األعمال الصالحة

كانت اآليات األولى من سورة المزمل تأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يخصص شطًرا من الليل للصالة..  و

 ه.. أو ينقص منه.. وقد خيره هللا تعالى أن يقوم للصالة نصف الليل.. أو يزيد علي

فقام النبي صلى هللا عليه وسلم.. وأصحابه معه قريبًا من عام.. حتى ورمت أقدامهم.. فنزل التخفيف عنهم..  < 

بعد أن علم هللا منهم اجتهادهم في طلب رضاه.. وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتغاه.. فرحمهم ربهم فخفف عنهم..  

ُر اللَّْيلَ فقال.. ) إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنَّ  َن الَِّذيَن َمعََك َوهللاُ يُقَد ِ  َوالنََّهاَر  َك تَقُوُم أَْدنَى ِمن ثُلُثَيِ اللَّْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ َوَطائِفَةٌ م ِ

ْرَضى َوآَخُروَن يَْضِربُوَن ِفي  َعِلَم أَلَّن تُْحُصوهُ فَتَاَب َعلَْيُكْم َفاْقَرُؤوا َما تَيَسََّر ِمَن اْلقُْرآِن َعِلَم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مَّ 

َكاةَ  األَْرِض يَْبتَغُوَن ِمن فَْضِل هللاِ َوآَخُروَن يُقَاتِلُوَن ِفي َسبِيِل هللاِ َفاْقَرُؤوا َما تَيَسََّر ِمْنهُ َوأَقِيُموا  الصَّالَةَ َوآتُوا الزَّ

ُموا ألَْنفُِسُكم م ِ  ْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعْنَد هللاِ هَُو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا َواْستَْغِفُروا هللاَ إِنَّ َوأَْقِرُضوا هللاَ قَْرًضا َحَسنًا َوَما تُقَد ِ

ِحيٌم ( ]المزمل..   .[20هللاَ َغفُوٌر رَّ

كان امتحانهم في الفرش.. ومقاومة النوم.. ومألوفات النفس.. لتربيتهم على المجاهدة.. وتحريرهم من < و

الخضوع ألهواء النفس.. تمهيًدا لحمل زمام القيادة والتوجيه في عالمهم.. إذ البد من إعداد روحي عاٍل لهم..  

م شهداء على الناس.. فالعشرات من وقد اختارهم هللا لحمل رسالته.. وائتمنهم على دعوته.. واتخذ منه

المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة الناس إلى التوحيد.. وتخليصهم  

من الشرك.. وهي مهمة عظيمة يقدر على تنفيذها أولئك الذين.. ) تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم  

بقوله.. )   -أي مع البيان والتؤدة -ا َوَطَمعًا (. وقد وصف هللا قيام الليل والصالة فيه وقراءة القرآن ترتيالً َخْوًف 

 إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوطئًا َوأَْقَوُم قِيالً ( فهو أثبت أثًرا في النفس مع سكون الليل وهدأة الخلق.. 

 في المرحلة المكية..  معاناة صحابة آخرين  ثامنا.. في 

من المعلوم والثابت في السيرة النبوية أن النبي صلى هللا عليه وسلم ظل يدعو الناس ـ في مكة ـ سراً وجهراً 

إلى عبادة هللا وحده.. ويحذرهم من الشرك وعبادة األصنام.. وكان صلى هللا عليه وسلم في منعٍة وحماية من 

ض قريش بعمه الصحابة رضوان هللا عليهم لالضطهاد والتعذيب الشديد على يد أئمة  أبي طالب.. بينما تعرَّ

وغيره في السيرة النبوية.. "فوثبت كل قبيلة على َمن فيها ِمن المسلمين..  ابن هشام الكفر من قريش.. قال

. فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش.. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر.. من استضعفوا منهم.

ورغم شدة اإليذاء والتعذيب الذي تعرض له الكثير من الصحابة رضوان هللا عليهم.. فقد   يفتنونهم عن دينهم".

ظلوا صابرين ثابتين على عقيدتهم ودينهم.. والمرحلة المكية من السيرة النبوية فيها الكثير من مواقفهم في  

 نفصل غدا إن شاء هللا..ذلك.. ومنها.. 
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 بقلم/ مجدي ســالم ..في جهاد الصحابة

 5الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 نكمل..معاناة صحابة آخرين في المرحلة المكية.. ثامنا.. في 

 .. رضي هللا عنه..عثمان بن عفان( 6

أخذه   عفانعثمان بن  قال.. "لما أسلم محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي في الطبقات عن ابن سعد روى

فأوثقه رباًطا وقال.. أترغب عن ملة آبائك إلى دين ُمْحَدث؟ وهللا ال أحلك أبًدا  الحكم بن أبي العاص بن أمية عمه

صالبته في  الَحكم  عثمان.. وهللا ال أدعه أبداً وال أفارقه.. فلما رأى حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين.. فقال

 ."دينه تركه

 ضي هللا عنه.... ربالل بن رباح( 7

رضي هللا عنه إذا حميت الظهيرة.. فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة.. ثم يأمر  بالالً  يخرج أمية بن خلف كان

وتعبد الالت   بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره.. ثم يقول له.. ال تزال هكذا حتى تموت.. أو تكفر بمحمد

وهم يفعلون به األفاعيل.. حتى أنهم  يأبى عليهم ذلكرضي هللا عنه  بالل كان"ابن كثير..  والعزى.. قال

ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر.. ويأمرونه أن يشرك باهلل فيأبى عليهم وهو يقول.. أََحٌد..  

 ."أََحد.. ويقول.. وهللا لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها رضي هللا عنه وأرضاه

  عنه.... رضي هللاخباب بن األرت( 8

رضي هللا عنه.. أسلم ولم يبلغ العشرين من عمره.. وهو من السابقين األولين في اإلسالم.. إذ   خباب بن األََرت  

كان سادس ستة أسلموا على ظهر األرض.. وكان رضي هللا عنه مولى ألم أنمار بنت ِسباع الخزاعية.. فلما  

لمحماة فتجعلها على ظهره ورأسه.. ليكفر برسول هللا علمت بإسالمه عذبته بالنار.. وكانت تأتى بالحديدة ا

صلى هللا عليه وسلم ويرجع عن إسالمه.. فلم يكن يزيده ذلك إال إيماناً.. وكذلك كان المشركون يعذبونه فيلوون  

عنقه.. ويجذبون شعره.. وقد ألقوه على النار.. ثم سحبوه عليها.. فما أطفأها إال شحم ظهره.. ولما اشتد تعذيب 

لمشركين له رضي هللا عنه ولغيره من المسلمين المستضعفين.. ذهب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يشكو ا

شكونا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد بردة له )إليه ويطلب منه الدعاء له وألصحابه فقال.. 

قال.. كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في األرض.. في ظل الكعبة.. قلنا له.. أال تستنصر لنا.. أال تدعو هللا لنا؟.. 

فيجعل فيه.. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين.. وما يصده ذلك عن دينه.. ويُمشَّط بأمشاط  

الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب.. وما يصده ذلك عن دينه.. وهللا ليتمن هذا األمر.. حتى يسير الراكب 

 .البخاري رواه (موت.. ال يخاف إال هللا.. أو الذئب على غنمه.. ولكنكم تستعجلونمن صنعاء إلى حضر

 .. رضي هللا عنهما..عماربن ياسر وأمه( 9

.. "البن هشام..  يعذب حتى ال يدري ما يقول". وفي السيرة النبوية عمار عمر بن الحكم.. قال.. "كان عن

ى اإلسالم وهي تأبى حتى قتلوها.. وكان النبي صلى هللا  عذبها هذا الحي من بني المغيرة عل سمية أم عمار

فإن موعدكم   ياسر صبراً يا آل)وأمه وأبيه وهم يعذبون باألبطح في رمضاء مكة فيقول..  عليه وسلم يمر بعمار

بسند صحيح   ابن سعد أخرج"ابن حجر..  رضي هللا عنها هي أول شهيد في اإلسالم.. قال وسمية .(الجنة

في البداية والنهاية.. "قال   ابن كثير .. وقال"عمار بن ياسر والدة سمية . أول شهيد في اإلسالمقال. مجاهد عن

أم  قال.. أول شهيد كان في اإلسالم استُْشِهد مجاهد عن منصور عن سفيان عن وكيع أحمد.. حدثنا اإلمام

 ."بحربة في قُبُِلَها أبو جهل طعنها (سمية) عمار

 أمثال: الصحابة من أمهاتهم..كذلك ما لقيه بعض ( 10

فذكر الحديث عن  محمد العبدري بسنده عن ابن سعد روى.. رضي هللا عنه.. حيث مصعب بن عمير< 

عثمان بن  سراً فبصر به وفيه قال.. "فكان يختلف إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصعب إسالم

ساً حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة  يصلي فأخبر أمه وقومه.. فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبو طلحة

  ."األولى ثم رجع مع المسلمين.. فرجع متغير الحال قد حرج.. يعني غلظ.. فكفت أمه عنه من العذل

أم  أنه نزلت فيه آيات من القرآن.. قال.. )حلفت سعد عن مسلم روى.. رضي هللا عنه.. سعد بن أبي وقاص< 

ينه.. وال تأكل وال تشرب.. قالت.. زعمت أن هللا وصاك بوالديك.. وأنا أمك.. أن ال تكلمه أبداً حتى يكفر بد سعد

فسقاها..   عمارة وأنا آمرك بهذا. قال.. مكثت ثالثًا حتى غشي عليها من الجهد )التعب(.. فقام ابن لها يقال له

ْينَا اإلِ }سعد.. فأنزل هللا َعزَّ وجل في القرآن هذه اآلية..  فجعلت تدعو على ْنَساَن بَِواِلَدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك  َوَوصَّ

(.  8العنكبوت.. ){ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفاَل تُِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم َفأُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

دينه موقف يدل على مدى تغلغل   محنة نفسية عظيمة.. وموقفه في ثباته على رضي هللا عنه كانت سعد فمحنة

 .. نكمل غدا إن شاء هللا...اإليمان في قلبه.. وأنه ال يقبل فيه مساومة من أحد ولو كانت أمه 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 5الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 نكمل..معاناة صحابة آخرين في المرحلة المكية.. ثامنا.. في 

 

قال.. )بينا أنا أطوف بين الصفا والمروة إذا  مسعود بن حراش عن.. رضي هللا عنه.. ف طلحة بن عبيد هللا< 

صبأ )كفر   طلحة بن عبيد هللا أناس كثير يتبعون إنساناً فتى شاباً موثقاً يده إلى عنقه.. قلت.. ما شأنه؟ قالوا هذا

 . .البيهقي رواه (الصعبة بنت الحضرمي ين قريش(.. وامرأة وراءه تذمه وتسبه قالوا هذه أمهبد

 

 تاسعا.. في تحمل الصحابة للعذاب..

لقد عذب المشركون َمْن أسلم وأظهر إسالمه شديد العذاب ليرتدوا عن دينهم ويكفروا باهلل وبما جاء به النبي 

هم النطق بكلمة الشرك ليكفوا عن تعذيبهم.. وإال استمر تعذيبهم ما  صلى هللا عليه وسلم.. وكانوا يطلبون من

 داموا على اإلسالم..

رضي هللا عنه..  فمن أولئك المعذبين َمْن أبَى أن يعطيهم شيئاً مما طلبوه من العودة إلى الكفر كبالل -

 رضي هللا عنها وغيرهما.. وسمية

العذاب.. وثبت على عقيدة التوحيد واإليمان بالنبي صلى هللا  ليخففوا عنه  -ظاهراً   -ومنهم من أعطاهم ذلك  -

قال.. قلت لعبد هللا   سعيد بن جبير ابن إسحاق.. عن وغيره.. " قال ابن كثير عليه وسلم في باطنه.. كعمار.. قال

نعم  بن عباس.. أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول هللا من العذاب ما يُْعذرون به في ترك دينهم؟ قال.. 

وهللا! إن كانوا ليضربون أحدهم.. ويجيعونه.. ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي  

نزل به.. حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة.. حتى يقولوا له.. الالت والعزى إلهآن من دون هللا.. فيقول.. نعم..  

ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِالَّ َمْن  }ا أنزل هللا تعالى.. افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم.. قلُت.. وفي مثل هذ َمْن َكفََر بِاَّللَّ

ِ َولَهُ  يَماِن َولَِكْن َمْن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدرا َفعَلَْيِهْم َغَضٌب ِمَن َّللاَّ النحل..   ){ْم َعذَاٌب َعِظيمٌ أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإْلِ

 ."ورين بما حصل لهم من اإلهانة والعذاب البليغ.. أجارنا هللا من ذلك بحوله وقوته(.. فهؤالء كانوا معذ 106

 

من أهم سمات التربية النبوية للصحابة رضوان هللا عليهم في المرحلة المكية.. الصبر والثبات أمام المحن  -

فيه اإلسالم.. والتعلق بما أعده   وجلواالبتالءات.. مع التفاؤل والتطلع للمستقبل المشرق الذي ينصر هللا عز 

هللا لهم في الجنة من النعيم.. فلم يكن في وسع النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقدم شيئاً لهؤالء الُمْستضعَفين 

يحثهم ويربيهم على الصبر   المعذَبين.. وليست لديه القوة ليستخلصهم من األذى والعذاب الواقع عليهم.. فكان

رضوان هللا عليهم ـ أروع   هم البشرى بالمغفرة والجنة.. فضربوا ـوالثبات.. ويزف ل

قدوة لألجيال المتالحقة على َمرَّ العصور   مواقفهم والرضا والصبر والثبات.. وأصبحت التضحية في األمثلة

 . .والتاريخ حتى يرث هللا األرض ومن عليها

 

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمالصحابةفي جهاد 

 6الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 

 رضي هللا عنه..ما القاه أبو بكر الصديق.. تاسعا.. حلقات خاصة في 

 

تحمل الصحابة رضوان هللا عليهم من البالء العظيم ما تنوء به الرواسي الشامخات وبذلوا أموالهم ودماءهم  أ. 

سبيل هللا.. وبلغ بهم الجهد ما شاء هللا أن يبلغ.. ولم يسلم أشراف المسلمين من هذا االبتالء.. فلقد أوذي  في 

أبو بكر.. وُحثي على رأسه التراب.. وضرب في المسجد الحرام بالنعال.. حتى ما يعرف وجهه من أنفه.. وُحمل 

ئشة رضي هللا تعالى عنها..  " أنه لما اجتمع فقد روت عا.. إلى بيته في ثوبه.. وهو ما بين الحياة والموت

على رسول هللا صلى هللا عليه  أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وكانوا ثمانية وثالثين رجالً ألح أبو بكر

 وسلم في الظهور.. فقال.. " يا أبا بكر إنا قليل "..   

رق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل  فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وتف

في عشيرته.. وقام أبو بكر في الناس خطيبًا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس.. فكان أبو بكر أول خطيب  

دعا إلى هللا تعالى وإلى رسوله صلى هللا عليه وسلم.. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين.. 

ا شديًدا.. وُوطئ أبو بكر وضرب ضربًا شديًدا.. ودنا منه الفاسق عتبة بن فضربوهم في نواحي المسجد ضربً 

فهما لوجهه.. ونزا على بطن أبي بكر.. حتى ما يعرف وجهه من  ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويُحر ِ

أدخلوه   أنفه.. وجاءت بنو تيم يتعادون.. فأجلت المشركين عن أبي بكر.. وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى

منزله.. وال يشكون في موته.. ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا.. وهللا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن 

ربيعة..  فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة )والده( وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب.. فتكلم آخر النهار..  

 فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه.. وقالوا ألمه أم الخير..   "..وسلم؟ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه "فقال.. 

انظري أن تطعميه شيئًا أو تسقيه إياه.. فلما خلت به ألحت عليه.. وجعل يقول.. ما فعل رسول هللا صلى هللا   -

 عليه وسلم؟ فقالت.. وهللا ما لي علم بصاحبك.. فقال..  

 نه.. فخرجت حتى جاءت أم جميل.. فقالت..  اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها ع  -

إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد هللا.. فقالت.. ما أعرف أبا بكر وال محمد بن عبد هللا.. وإن كنت تحبين أن   -

أذهب معك إلى ابنك.. قالت.. نعم.. فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعًا دنفًا.. فدنت أم جميل وأعلنت  

وهللا إن قوًما نالوا هذا منك ألهل فسق وكفر.. إنني ألرجو أن ينتقم هللا لك منهم.. قال.. فما  بالصياح.. وقالت..

 فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت..  

 هذه أمك تسمع.. قال.. فال شيء عليك منها.. قالت.. سالم صالح. قال.. أين هو؟ قالت.. في دار األرقم.. قال..   -

  أذوق طعاًما وال أشرب شرابًا أو آتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  فإن هلل علي أن ال -

ْجل وسكن الناس.. خرجتا به يتكئ عليهما.. حتى أدخلتاه على رسول هللا صلى هللا   فأمهلتا حتى إذا هدأت الر ِ

له رسول هللا  عليه وسلم.. فأكب عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبله.. وأكب عليه المسلمون.. ورقَّ 

 صلى هللا عليه وسلم رقة شديدة.. فقال أبو بكر..  

بأبي وأمي يا رسول هللا.. ليس بي بأس إال ما نال الفاسق من وجهي.. وهذه أمي برة بولدها.. وأنت مبارك  -

هللا عليه  فادعها إلى هللا.. وادع هللا لها.. عسى هللا أن يستنقذها بك من النار.. قال.. فدعا لها رسول هللا صلى

  ..وسلم.. ودعاها إلى هللا فأسلمت

 فوائد..  العبر والدروس وب.. ال

على إعالن اإلسالم.. وإظهاره أمام الكفار.. وهذا يدل على قوة إيمانه وشجاعته.. وقد تحمل   حرص أبي بكر -1

 .األذى العظيم حتى إن قومه كانوا ال يشكون في موته

  -وهو في تلك الحال الحرجة -بكر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. حيث إنهمدى الحب الذي كان يكنه أبو  -2

يسأل عنه ويلح إلحاًحا عجيبًا في السؤال.. ثم يحلف أال يأكل وال يشرب حتى يراه.. كيف يتم ذلك وهو ال 

هللا ومن  يستطيع النهوض بل المشي؟ ولكنه الحب في هللا.. والعزائم التي تقهر الصعاب.. وكل مصاب في سبيل

 .أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هين ويسير

إن العصبية القبلية كان لها في ذلك الحين دور في توجيه األحداث والتعامل مع األفراد حتى مع اختالف   -3

 العقيدة.. فهذه قبيلة أبي بكر تهدد بقتل عتبة إن مات أبو بكر..  

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمالصحابةفي جهاد 

 2الحلقة /  - في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 .. نكمل.. رضي هللا عنهما القاه أبو بكر الصديق.. تاسعا.. حلقات خاصة في 

 

 نكمل.. فوائد..العبر والدروس وب.. ال

 فقد برز في عدة تصرفات لعل من أهمها..  -رضي هللا عنها   -الحس األمني ألم جميل الحظ  -4

 . إخفاء الشخصية والمعلومة عن طريق اإلنكار..  

عندما سألت أم الخير أم جميل.. عن مكان الرسول صلى هللا عليه وسلم أنكرت أنها تعرف أبا بكر ومحمد بن 

تكن أم الخير ساعتئذ مسلمة.. وأم جميل كانت تخفي إسالمها.. وال تود  عبد هللا.. فهذا تصرف حذر سليم.. إذ لم

أن تعلم به أم الخير.. وفي ذات الوقت أخفت عنها مكان الرسول صلى هللا عليه وسلم مخافة أن تكون عينًا  

 لقريش..   

 . استغالل الموقف إليصال المعلومة..  

فأم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها ألبي بكر.. وفي ذات الوقت لم تظهر ذلك ألم الخير إمعانًا في  

.. وقد "إن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت"السرية والكتمان.. فاستغلت الموقف لصالحها قائلة.. 

وهي أمه    "إن كنت تحبين". فقولها.. عرضت عليها هذا الطلب بطريقة تنم عن الذكاء.. وحسن التصرف.

ولم تقل لها.. إلى أبي بكر.. كل ذلك يحرك في أم الخير عاطفة األمومة.. فغالبًا ما ترضخ   "إلى ابنك"وقولها.. 

وبالتالي نجحت أم جميل في إيصال المعلومة   "نعم"لهذا الطلب.. وهذا ما تم بالفعل.. حيث أجابتها بقولها.. 

 . .بنفسها

 الموقف في كسب عطف أم أبي بكر..  . استغالل

يبدو أن أم جميل حاولت أن تكسب عطف أم الخير.. فاستغلت وضع أبي بكر.. الذي يظهر فيه صريعًا دنفًا..  

فال شك أن هذا  "إن قوما نالوا هذا منك ألهل فسق وكفر"فأعلنت بالصياح.. وسبَّت من قام بهذا الفعل بقولها.. 

عض غليل أم الخير.. من الذين فعلوا ذلك بابنها.. فقد تكن شيئًا من الحب ألم الموقف من أم جميل يشفي ب

جميل.. وبهذا تكون أم جميل كسبت عطف أم الخير وثقتها.. األمر الذي يسهل مهمة أم جميل في إيصال  

 المعلومة إلى أبي بكر.. 

حيطة والحذر.. من أن تتسرب هذه . االحتياط والتأني قبل النطق بالمعلومة.. لقد كانت أم جميل في غاية ال

المعلومة الخطيرة عن مكان قائد الدعوة.. فهي لم تطمئن بعد إلى أم الخير.. ألنها ما زالت مشركة آنذاك.. 

عن حال رسول هللا صلى هللا علي..  ه وسلم فقالت   ..وبالتالي لم تأمن جانبها.. لذا ترددت عندما سألها أبو بكر..

فقال لها.. ال شيء عليك منها.. فأخبرته ساعتها بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم  "هذه أمك تسمع؟"له.. 

وزيادة في الحيطة والحذر والتكتم لم تخبره بمكانه.. إال بعد أن سألها عنه قائال.. أين هو؟  ..سالم صالح..

 فأجابته.. هو في دار األرقم..   

الذهاب إلى دار األرقم.. لم تستجب له أم جميل على    بكر. تخير الوقت المناسب لتنفيذ المهمة.. حين طلب أبو 

جل وسكن الناس.. خرجت به ومعها أمه يتكئ عليهما..  الفور.. بل تأخرت عن االستجابة.. حتى إذا هدأت الر ِ

فهذا هو أنسب وقت للتحرك وتنفيذ هذه المهمة حيث تنعدم الرقابة من قبل أعداء الدعوة.. مما يقلل من فرص  

وقد نفذت المهمة بالفعل دون أن يشعر بها األعداء.. حتى دخلت أم جميل وأم الخير بصحبة أبي بكر  كشفها..

 .إلى دار األرقم.. وهذا يؤكد أن الوقت المختار كان أنسب األوقات..  

  قانون المنحة بعد المحنة.. حيث أسلمت أم الخير أم أبي بكر.. بسبب رغبة الصديق في إدخال أمه إلى حظيرة .

اإلسالم.. وطلبه من الرسول صلى هللا عليه وسلم الدعاء لها.. لما رأى من برها به.. وقد كان.. حريًصا على  

 نكمل غدا إن شاء هللا..هداية الناس اآلخرين فكيف بأقرب الناس إليه.. 

با بكر الصديق..  إن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة األذى والفتنة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. أ 

نظرا لصحبته الخاصة له.. والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرض فيها لألذى من قومه.. فينبري الصديق  

مدافعًا عنه وفاديًا إياه بنفسه.. فيصيبه من أذى القوم وسفههم.. هذا مع أن الصديق يعتبر من كبار رجال  

 قريش المعروفين بالعقل واإلحسان.. 

 غدا إن شاء هللا.... نكمل 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3الحلقة /  – في معاناة وجهاد الصحابة.. لثثا الجزء ال

 .. نكمل.. رضي هللا عنهما القاه أبو بكر الصديق.. تاسعا.. حلقات خاصة في 

 

 مشكلة الرق.. ومنهاج أبي بكر في حلها..  -جـ 

أصبح منهاج أبو بكر الصديق في فك رقاب المستضعفين.. ضمن الخطة التي تبنتها القيادة اإلسالمية   -1

لمقاومة التعذيب الذي نزل بالمستضعفين.. فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضمين إلى هذا 

 رقاب.. بالل سابعهم..  الدين الجديد من الرقثم فأعتق معه على اإلسالم قبل أن يهاجر إلى المدينة ست

 عامر بن فهيرة شهد بدًرا وأحد.. وقتل يوم بئر معونة شهيًدا.. وأم ُعبيس..  -

 وزن ِيرة.. وأصيب بصرها حين أعتقها.. فقالت قريش.. ما أذهب بصرها إال الالت والعزى..   -

 .  ."كذبوا وبيت هللا ما تضر الالت والعزى وما تنفعان.. فرد هللا بصرها"فقالت.. 

وأعتق النهدية وبنتها وكانتا المرأة من بني عبد الدار فمرَّ بهما.. وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي  -

ِحل.. يا أم فالن.. فقالت.. حل أنت.. أفسدتهما فأعتقهما.. قال..   ..تقول.. وهللا ال أعتقكما أبًدا.. فقال أبو بكر..

تهما وهما حرتان.. أرجعا إليها طحينها.. قالتا.. أو نفرغ منه يا أبا بكر فبكم هما؟ قالت.. بكذا وكذا.. قال.. قد أخذ

 .  .."ثم نرده إليها؟ قال.. وذلك إن شئتما

ى اإلسالم بين الصديق والجاريتين حتى خاطبتاه.. خطاب الند للند.. ال خطاب   -2 وهنا وقفة تأمل ترينا كيف سوَّ

ته في الجاهلية واإلسالم منهما ذلك.. مع أنه له يًدا عليهما المسود للسيد.. وتقبل الصديق على شرفه وجالل

بالعتق.. وكيف صقل اإلسالم الجاريتين حتى تخلقتا بهذا الخلق الكريم.. وكان يمكنهما وقد أعتقتا وتحررتا من 

إال أن تفرغا   الظلم.. أن تدعا لها طحينها يذهب أدراج الرياح.. أو يأكله الحيوان والطير.. ولكنهما أبتا.. تفضالً..

 .منه وترداه إليها..  

حي من بني عدي بن كعب.. وكانت مسلمة.. وعمر بن الخطاب يعذبها   ومر الصديق بجارية بني مؤمل.. -

لتترك اإلسالم.. وهو يومئذ مشرك وهو يضربها.. حتى إذا ملَّ قال.. إني أعتذر إليك.. إني لم أتركك إال عن 

 ك.. فابتاعها أبو بكر فأعتقها.. ماللة فتقول.. كذلك فعل هللا ب

رر العبيد.. شيخ اإلسالم الوقور.. الذي عرف بين قومه بأنه يكسب واهب الحريات ومحأبو بكر هكذا كان . 3

المعدوم ويصل الرحم.. ويحمل الكل ويقري الضيف.. ويعين على نوائب الحق.. لم ينغمس في إثم في جاهليته.. 

د أليف مألوف.. يسيل قلبه رقة ورحمة على الضعفاء.. واألرقاء.. أنفق جزًءا كبيًرا من ماله في شراء العبي

 .. والواعدة عليه أجزل الثواب..وأعتقهم هلل.. وفي هللا.. قبل أن تنزل التشريعات اإلسالمية المحببة في العتق

كان المجتمع المكي يتندر بأبي بكر.. الذي يبذل هذا المال كله لهؤالء المستضعفين.. أما في نظر الصديق..   -4

ء ال يساوي عنده مشركي األرض وطغاتها.. وبهذه  فهؤالء إخوانه في الدين الجديد.. فكل واحد من هؤال

 العناصر وغيرها تبنى دولة التوحيد.. وتصنع حضارة اإلسالم الرائدة والرائعة..  

ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة.. وال جاًها.. وال دنيا.. وإنما كان يريد وجه هللا ذا الجالل واإلكرام..  -

بني إني أراك تعتق رقابًا ضعاًفا.. فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجاالً جلًدا يمنعونك..  يا"لقد قال له أبوه ذات يوم.. 

 .. يا أبت إني إنما أريد ما أريد هلل عز وجل .. ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر..

 فال عجب إذا كان هللا سبحانه أنزل في شأن الصديق قرآنًا يتلى إلى يوم الدين..   -

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى ) ..."قال تعالى.. - ُرهُ ِلْليُْسَرى )6( َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ) 5فَأَمَّ ا َمْن بَِخَل  7( َفَسنُيَس ِ ( َوأَمَّ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى )9( َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى ) 8َواْستَْغنَى ) ا  ( إِنَّ َعلَْينَ 11( َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى )10( َفَسنُيَس ِ

( الَِّذي َكذََّب  15( اَل يَْصاَلَها إِالَّ اأْلَْشقَى )14( َفأَْنذَْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى ) 13( َوإِنَّ لَنَا لَْْلَِخَرةَ َواأْلُولَى )12لَْلُهَدى )

( إِالَّ  19 ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى )( َوَما أِلََحدٍ 18( الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى )17( َوَسيَُجنَّبَُها اأْلَتْقَى ) 16َوتََولَّى )

   ...}21-5لليل.. ا {(  21( َولََسْوَف يَْرَضى )20اْبتِغَاَء َوْجِه َرب ِِه اأْلَْعلَى )

 ..تراجم الصحابة إعتبارا من الحلقة القادمةنقدم نبدأ على بركة هللا 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 رابع الجزء ال

 

 معاناة وجهاد في 

 صحابة رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم

 

 

 وتراجم مختصرة لسيرتهم

 رضي هللا عنهم
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 1- "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة"في ترجمة .. 1الحلقة / الجزء الرابع.. 

 :بكر الص ديق  أوال.. مقدمة.. وفي نسب أبي

 ..واسم أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمر ..سمه عبد هللا بن أبي قحافة"صحابة رسولنا".. إيقول موقع  -

وقيل:   ..وقيل: أبو قُحافة كان اسمه عتيقًا ..وقيل: اسم أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو القرشي  التيمي  

اه رسول  ..الجاهلي ة عبد الكعبةأَخرجه أَبو عمر. وكان أبو بكر اسمه في . .اسم أبي بكر عتيق بن عثمان فسم 

 ..واختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به عتيق ..َعتيق وكان يقال له: ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عبد هللا

بيري ..: إنما قيل له عتيق جماله وعتاقة وجههفقال الل يث بن سعد وجماعة معه وطائفة من   ..وقال مصعب الز 

 ..كان له أخوان وقال آخرون: ..: إِنما سمي أبو بكر عتيقًا؛ ألنه لم يكن في نسبه شيء يعاب بهبأهل الن س

 ..فُسمي باسمه  ..واآلخر فتيق مات عتيق قبله ..يسمى عتيقًا أحدهما:

  ..وأصحابه في الِفناء ..عن عائشة أم  المؤمنين قالت: إن ي لفي بيت رسول هللا ..روت عائشة بنت طلحة -

ه أن ينظر إلى عتيٍق من الن ار فلينظر إلى  " :فقال رسول هللا  ..وبيني وبينهم الس تُْر إذ أقبل أبو بكر َمْن َسر 

اه به أهلهُ لعبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو لكن غلب عليه عتيق .."هذا  ..قالت: وإن  اسمه الذي سم 

أبيه.. قال: سألُت عائشة عن اسم أبي بكر.. فقالت: عبد هللا..  وروى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد.. عن  -

ى واحًدا َعتِيقًا.. والثاني معتقًا..  فقلت: إنَّ الناس يقولون عتِيق؟ قالت: إن أبا قُحافة كان له ثالثة أوالد فسمَّ

 .كان عتيق لقبًا.والثالث ُعتَيقًا؛ أي بالتصغير. وقال ابن أبي ُمليكة: كان اسم أبي بكر عبد هللا.. وإنما 

وفي تاريخ الفضل بن ُدكين: سمي َعتِيقًا ألنه قديم في الخير. وقال الفالس في تاريخه: سمي عتيقًا لعتاقة   -

وروى عيسى بن موسى بن طلحة.. عن أبيه.. عن جده: كانت أم  أبي بكر ال يعيش لها َولد.. فلما   -. .َوْجهه

  لي..ن هذا عتيقك من الموت.. فَهْبهُ ولدته استقبلت به البيت.. فقالت: اللهم إ

 

 ثانيا.. لماذا سمي بالصديق.. 

قلُت لجبريل إن   " :وروى أبو َوْهب مولى أبي هُريرة أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال ليلةَ أُْسِرَي به -

د يق  ..فقال له جبريل: يَُصد قك أبو بكر .."قومي ال يَُصد قونني  وهو الص 

ث   ..عن عائشة قالت: لما أُْسِري بالنبي َصلَّى هللا عليه وسلم إِلى المسجد األَقصى ..عروةروى و - أَصبح يَُحد ِ

ن كان آمن ..بذلك الناس وفُتِنُوا فقال أَبو بكر: إِني ألُصدقه فيما هو أَبعد من ذلك   ..وصدق به ..فارتدَّ ناس ِممَّ

يقفل ..أُصد قه بخبر السماِء َغْدَوة أَو َرْوَحة  ..ذلك سمي أَبو بكر الصد ِ

وُسمي الص ديق لبداره إلى تصديق رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في كل ما جاء به َصلَّى هللا عليه وسلم. ُوِلَد   -

أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر.. وقيل: ولد بعد الفيل بثالث سنين.. وقيل: ُولد بعد الفيل بسنتين وأَربعة 

أَيَّاًما.. وأُم أبي بكر هي: أُم الَخْير َسْلَمى بنت صخر بن عامر.. وهي ابنة َعم  أَبي قحافة.. وقيل:  أَشهر إِال 

: أم : َمْن أم أَبي بكر الص ديق؟ فقال: قلت البن دأباسمها: ليلى بنت صخر بن عامر.. وقال محمد بن سالم

 ..الخير.. هذا اسمها

 قحافة..ثالثا.. ما ذكر عن أبيه.. أبي 

وروى إسحاق بن يحيَى بن طلحة قال: سمعُت ُمجاهًدا يقول: ُكل َم أبو قُحافة في ميراثه من أبي بكر الصد يق   -

قالوا: ثم  لم يَِعْش أبو قحافة بعد أبي بكر إال  ست ة أشهر  ..فقال: قد َرَددُت ذلك على ولد أبي بكر ..رحمه هللا

م سنة أرب ..وأي اًما  ع عشرة بمك ة وهو ابن سبع وتسعين سنة. وتوف ي في المحر 

 رابعا.. في أبناءه.. 

ى بن عبد أسعد ..وكان ألبي بكر من الولد عبُد هللا هما قُتيلة بنت عبد العُز  وعبد   ..وأْسماء ذات الن طاقين؛ وأم 

حمن هما أم  رومان بنت عامر بن ُعويمر ..الر  ه أسماء بن ..وعائشة؛ وأم  د بن أبي بكر؛ وأم  ت ُعميس بن ومحم 

ها حبيبة بنت خارجة بن زيد ..َمْعد ا    ..وأم  كلثوم بنت أبي بكر؛ وأم  وكانت بها نَْسأً ــ أي تأخر حيضها ــ فلم 

 . .توف ي أبو بكر َولدت بعده

 خامسا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

وولد ولده صحبة ــ َوُرِوَي أن  رجاًل من  ..ولولده ..ولوالديه ..وأَسلم أَبواه له  ..وكان أَوَل من أَسلم من الرجال

وهللا ما   أبناء أصحاِب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال في مجلٍس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الص ديق:

  ..هلم ال:ق  ..ال تحلف ..: يا أخيفقال القاسم ..كان لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من َمْوِطن إالَّ وعليٌّ معه فيه

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. .[41التوبة ] {ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ هَُما ِفي اْلغَار} قال هللا تعالى:  ..ما ترده ..بلى قال:
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 هللا عنه..سادسا.. في وصفه وصفاته.. رضي 

د يق عن أبيه عن عائشة - حمن بن أبي بكر الص  أنها نظرت إلى   ..روى ُشعيب بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الر 

ا وهي في َهْوَدجها   ..فقلنا: ِصفي لنا أبا بكر ..فقالت: ما رأْيُت رجاًل أشبه بأبي بكر من هذا  ..رجل من العرب مارًّ

ال  ..أْجنَأ ــ واألجنأ: الذي في كاهله انِحناُء على صدره ..ارضينخفيف الع ..نحيف ..فقالت: رجٌل أبيض

عاري   ..ناتئ الجبهة ..غائر العينين ..معروُق الوجه ــ قليل لحم الوجه ..يَْستَْمِسُك إزاُره يَْستَْرخي عن َحْقوْيه

 . .وروى عروة عن عائشة أن  أبا بكر كان يخضب بالحن اء والكتم .هذه صفته. ..األشاجع

ه قال: مررُت بأبي بكر وهو خليفة يومئٍذ ولحيته حمراء قانيةٌ  -  ..وروى ُعمارة عن عم 

  ..عن شيخ من بني أسد قال: رأيُت أبا بكر في غزوة ذات السالسل كأن  لحيتَه لُهاب العَْرَفج ..وروى أبو عون -

 .على ناقة له أدماَء. ..أبيض ..اخفيفً  ..شيًخا

د يق ورأسه - ولحيته كأ نهما َجْمُر الغَضا. وروى   ..وروى ثابت عن أبي جعفر األنصاري  قال: رأيُت أبا بكر الص 

حمن حمن بن األسود بن عبد يَغوث ..أبو سلمة بن عبد الر  كان أبيض الرأس  ..وكان جليًسا لهم ..أن  عبد الر 

رها فقال له القوم: هذا أْحَسنُ فغدا علي ..واللحية ي عائشة أرسلت  إلي  البارحة   ..هم ذاَت يوم وقد حم  فقال: إن  أم 

 .وأْخبَرتْني أن  أبا بكر كان يَْصبُُغ. ..جاريتها نُخيلة فأقسمْت علي  ألْصبُغَن  

بير أن  عائشة قالت َصبََغ أبو بكر بالحن اء  -  . .والكتَموروى ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الز 

وخضب عمُر  ..ولِكْن خضب أبو بكر بالحن اء ..أخضب رسول هللا؟ فقال: لم يَِشْنه الش ْيبُ  ..ُسئل أنس بن مالك -

 .. غي روا وال تَشب هوا باليهود" ..بالحن اء. وروى نافع بن ُجبير بن ُمطعم قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

   ..وصف ر عثمان بن عف ان ..وصبغ عمر فاشتَد  صْبغُه ..قال: فصبََغ أبو بكر بالحن اء والكتم -

وقال عطاء   ..قال ابن ُجريج .. عليه وسلم؟ قال: كان يََمس  الس ْدرَ قال: فقيل لنافع بن ُجبير: فالن بي  َصلَّى هللا

: إن  الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم قال لُوَن به الحن اء والكتم" :الخراساني   ."مْن أْجَمِل ما تََجمَّ

 نقش خاتمه:وقيل: كان  ..روى ِحب ان الصائغ قال: كان نقش خاتم أبي بكر: "نعم القادر هللا"وعن ختمه..  -

 . .عن أبيه أن  أبا بكر الصد يق تخت م في اليسار .."عبد ذليل لرب جليل". وروى جعفر بن محمد

هري: كان ــ يعني: أبا بكر ــ أبيض ..وأخرج ابُن أبي الدنيا -  ..مشرف الوركين ..َجْعًدا ..لطيفًا ..عن الز 

  ..واختلف بينه ..َصلَّى هللا عليه وسلم ِمْن زمن بَِحيرا الراهبوقال ميمون بن مهران: لقد آمن أبو بكر بالنبي 

وكان أَبو بكر رضي هللا عنه من رُؤساِء قريش في  ..وذلك قبل أن يُولد علي   ..وبين خديجة حتى تزوجها

يَات ــ في الجاهلي ..َمألَفًا لهم  ..ُمَحبَّبًا فيهم ..الجاهلية   ..ةوكان إِليه األَْشنَاُق ــ يعني: الد ِ

ولم    ..وإِن احتملها غيره خذلوه ..َوَحمالة من قام معه ..وكان إِذا َحَمل شيئًا َصدَّقته قريش وأَمضوا َحَمالَتَه

  ..فلما جاَء اإِلسالُم َسبََق إِليه  ..يصدقوه

وقد   ..شرينالمب حتى إِنه أَسلم على يده َخْمَسةٌ من العشرة ..وميلهم إِليه ..وأَسلم على يده جماعة لمحبتهم له -

وَعْمرو   ..وقاله حسان بن ثابت في شعره ..منهم: ابن عباسو ..ذهب جماعة من العلماِء إِلى أَنه أَول من أَسلم

 .وغيرهم ..وإِبراهيم النََّخِعي ..بن َعبَُسة

َدَعْوُت أََحًدا َما " :وروى محمد بن عبد الرحمن بن عبد َّللا  التَِّميمي أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال -

ْساَلِم إِالَّ َكانَْت لَهُ َعْنهُ َكْبَوةٌ َوتََردُّدٌّ َونََظرٌّ  َد فِْيهِ  ..إِلَى اإْلِ  "إِالَّ أَبَا بَْكٍر َما َعتََّم ِحْيَن ذََكْرتُهُ لَهُ َما تََردَّ

 في قصة إسالمه..  تهوايسابعا.. في ر

  ..وكان زيد بن عمرو بن نُفَْيل قاعًدا ..روى عيسى بن يَِزيَد قال: قال أَبو بكر الصديق: كنت جالًسا بفناِء الكعبة

ْلت  قال: هل وجدت؟    ..فقال: كيف أَصبحت يا باغي الخير؟ قال: بخير ..فمر به أَُميَّة بن أَبي الصَّ

ُ َواْلَحنِْيفَةُ  :فقال  ..ولم آُل ِمْن طلب ..قال: ال أَما إِن هذا النبي الذي  .. بُـورُ  ..ُكلُّ ِدْيٍن يَْوَم اْلِقيَاَمـِة إِالَّ َما قََضى َّللْاَّ

د  قال: فخرجُت أُري  ..قال: ولم أَكن سمعُت قبل ذلك بنَبئ يُْنتََظر أَو يُْبعَث ..أَو من أَهل فلسطين ..ينتظر ِمنَّا أَو منكم

قال: فاستوقفتُه ثم اقتصصت عليه  ..كثير َهْمَهَمِة الَصدر ..وكان كثير النظر في السماءِ   ..َوَرَقةَ بن نوفل

  ..أَبَى أَهُل الكتاب والعلماُء إِال أَن هذا النبي الذي ينتظر من أَوسط العرب نسبًا  ..فقال: نَعَم يا ابن أَخي ..الحديث

 وما يقول النبي؟   .. قال: قلت: يا َعم ِ  ..رب نسبًاوقومك أَوسط الع ..ولي علٌم بالنسب

 ..فلما بُِعث النبي َصلَّى هللا عليه وسلم آمنُت وصدقتُ   ..قال: يقول ما قيل له إِال أَنه ال ُظْلَم وال تظالمُ 

َصلَّى هللا عليه وروى عبد َّللا  بن مسعود قال: قال أَبو بكر الصديق: إِنه خرج إِلى اليمن قبل أَن يبعث النبي 

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..وَعلَم من علم الناس كثيًرا ..فنزلُت على شيخ من األَْزد عالٍم قد قرأَ الكتب ..وسلم



- 27  - 
 

 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 تكمل..  سابعا.. في روايته في قصة إسالمه..

 فنزلُت على شيخ من األَْزد عالٍم قد قرأَ الكتب.. وَعلَم من علم الناس كثيًرا.. يكمل الصديق.. 

 قال: وأَحسبك قَرِشيًّا؟   ..أَنا من أَهل الَحرم ..فلما رآني قال: أَحسبك ِحْرِميًّا؟ قال أَبو بكر: نعم

ة ..قلت: نعم ..قال: وأَحسبك تَْيِميًا  ..أَنا من قَُرْيش ..قلت: نعم من ولد   ..أَنا عبُد َّللا  بن عثمان ..أَنا من تَْيم بن ُمرَّ

ة    ..قلت: ما هي؟ قال: تكشف عن بطنك ..قال: بَِقيَت لي فيك واحدة  ..كعب بن سعد بن تيم بن ُمرَّ

 قلت: ال أَفعل أَو تُْخبَِرني لم ذاك؟  

فأَما الفتى: فخواض   ..على أَمره فتى وكهل هيعاون  ..قال: أَجد في العلم الصحيح الصادق أَن نبيًّا يبعث في الحرم

وما   ..وعلى فخذه اليُْسَرى َعالَمة ..على بطنه َشاَمةٌ  ..نحيفٌ  ..وأَما الَكْهل: فأَبيضُ  ..وَدفَّاع ُمْعِضالت ..َغَمَرات

  ..عن بطنيقال أَبو بكر: فكشفُت له   ..فقد تكاملت لي فيك الصفة إِال ما خفي َعلَيَّ  ..عليك أَن تريني ما سأَلتك

تي قال أَبو بكر    ..وإِني متقد م إِليك في أَمِر فاْحذَره ..فقال: أَنت هو ورب الكعبة ..فرأَى َشاَمةً َسْوَداَء فـوق ُسرَّ

لك وأَْعطاك  ..وتََمسَّك بالطريقة المثلى الوسطى ..قلت: وما هو؟ قال: إِياك والميَل عن الهدى  .. وَخف هللا فيما َخوَّ

عه ..ضيت باليمن أَربيقال أَبو بكر: فق فقال: أََحاِمل عني أَبياتًا من الشعر قلتها في ذلك   ..ثم أَتيت الشيخ ألُود ِ

   ..فذكر أَبياتًا  ..النبي؟ قلت: نعم

 ..وَشْيبَة ..فجاَءني عقبة بن أَبي ُمعَْيط  ..وقد بُِعث النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..قال أَبو بكر: فقدمت مكة

 أَو ظهر فيكم أَمٌر؟   ..فقلت لهم: هل نابتَكم نائبة  ..وصناديد قريش ..وأَبو البختري   ..ْهلوأَبو جَ  ..وَربيعة

فِإذ قد جئت فأَنت   ..ولوال أَنت ما انتظرنا به ..أَعظم الَخْطب: يتيم أَبي طالب يزعم أَنه نبي ..قالوا: يا أَبا بكر

  ..وسأَلت عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..قال أَبو بكر: فصرفتهم على أَحسن َمس ِ  ..الغاية والكفاية

وتركت دين   ..فقدت من منازل أَهلك ..فقلت: يا محمد ..فخرج إِلي ..فقرعُت عليه البابَ  ..فقيل: في منزل خديجة

فقلت: ما دليلك على   .."فآِمْن باهلل ..كل ِهم إِني رسوُل هللا إِليك وإِلى الناس ..يا أَبا بكر" :قال ..آبائك وأَجدادك؟

الشيخ الذي أَفادك  " :قلت: وكم من شيخ لقيُت باليمن؟ قال  .."الشيخ الذي لقيت باليمن" :قالف .. ذلك؟ 

فأَنا   ..قلت: ُمدَّ يََدك .."الَملَُك المعظم الذي يأَتي األَنبياَء قبلي" :قلت: ومن َخبََّرَك بهذا يا حبيبي؟ قال .."األَبيات

  ..وأَنك رسول هللا ..أَشهد أَن ال إِله إاِل هللا

 .وما بين الَبَتَْيها أَشد ُسروًرا من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بِإسالمي ..قال أَبو بكر: فانصرفت

 :أَما سمعت قول حسان ..وروى الشعبي قال: سأَلت ابن عباس: من أَول من أَسلم؟ قال: أَبو بكر

 إِذَا تَذَكَّْرَت َشْجًوا ِمْن أَِخي ثِقَـٍة فَاْذُكْر أََخاَك أَبَا بَْكِر بَِما َفعَـاَل 

ِ َوأَْوفَاَها بَِما َحـَمـاَل   َخْيَر اْلبَِريَِّة أَتْقَاَهــــــا َوأَْعـَدلـَـــــَها بَْعَد اْلنَّبِي 

ُسـالَ الثَّانِي التَّاِلي الَمْحُموَد َمْشهَ  َل النَّاِس ِمْنُهْم َصدََّق اْلرُّ  ـــــــُده َوأَوَّ

  ..وروى أَبو َسالَّم الَحبَِشي: أَنه سمع عمرو بن َعْبسة السُّلَمي يقول: أُْلِقَي في ُروعي أَن عبادة األَوثان باطل

 ..بلت إِلى مكة أَسأَل عنهقال: فأَق  ..بمكة رجل يقول كما تقول ..فقال: يا َعْمرو  ..فسمعني رجل وأَنا أَتكلم بذلك

فما علمت إِال بصوته   ..فقمت بين الكعبة وأَستارها ..فأُْخبِرُت أَنه مختف ال أَقدر عليه إِال بالليل يطوف بالبيت

أَن يُعبََد هللا وال يُشَرك به " :فقلت: وبم أَرسلك؟ قال .."رسول هللا" :فخرجت إِليه فقلت: ما أَنت؟ قال ..يَُهل ِل هللا

ماءَ  شيءٌ  فقلت: ابسط يدك   ."حر وعبد" :قلت: ومن معك على هذا؟ قال .."وتُوَصل األَرحام ..وتُحقَن الد ِ

وروى أَبو سعيد قال: قال أَبو بكر: أَلَْسُت أَحقَّ  . فلقد رأَيتني وإِني لرابع اإِلسالم ..فبسط يده فبايعتُه ..أَبايْعك

وقال إِبراهيم النََّخعي:  أَسلَم؟ أَلسُت صاحَب كذا؟ أَلسُت صاحَب كذا؟الناس بها؟ يَعني الخالَفة ــ أَلسُت أَوُل من 

ل المسلمين وال وهللا ما  أَول من أَسلم أَبو بكر رضي هللا عنه. وروت أسماء بنت أبي بكر قالت: أسلم أبي أو 

أَنا   رضي هللا عنهما:: قال أبو بكر لعلي قال ..عن أبي نضرة  ..عقلت أبي إال وهو يَديُن الد يَن. وروى الجريري

 . .فلم ينكر عليه  ..في حديث ذكره... أَسلمت قبلك

 ثامنا.. في هجرته مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. 

د يق - قد أُِمْرُت " :روى هشام بن عروة عن أبيه أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال ألبي بكر الص 

ْحبَةَ يا رسول هللا  ..يعني: الهجرة .."بالخروج قال: فخرجا حت ى أتيا   .."لك الصحبة" :قال ..فقال أبو بكر: الص 

  ..ثم  يصبح بين أظهرهم كأن ه بات بها ..ثوًرا فاختبيا فيه فكان عبد هللا بن أبي بكر يأتيهما بخبر أهل مك ة بالل يل

وكانت أسماء تجعل  ..يشربان من اللبنف  ..فكان يريحها عليهما  ..وكان عامر بن فُهيرة يرعى غنًما ألبي بكر

فربطتها به؛  ..فقطعت نطاقها ..فجعلت طعاًما في ُسْفَرٍة فلم تجد شيئًا تربطها به  ..لهما طعاًما فتبعث به إليهما

يَت ذات الن طاَقين.   .. أراكم غدا إن شاء هللا..فُسم 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 4-الصديق بن أبي قحافة" .. "أبو بكر 1الحلقة / 

 نكمل من "صحابة رسولنا".. ثامنا.. في هجرته مع النبي صلى هللا عليه وسلم..

واشترى   ..وكان ألبي بكر بعير .."إني قد أُِمْرُت بالهجرة" :وفي رواية: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  -

  ..وركب أبو بكر بعيًرا ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعيًرا آخر فركب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعيًرا

اٌد ــ عامُر بن فُهيرة بعيًرا فكان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يَثْقُُل على البعير    ..وركب آخر ــ فيما يعلم حم 

ل رسول هللا على  ل أبو بكر إلى بعير عامر بن فُهيرة ..بعير أبي بكرفيتَحو  ل عامر بن فُهيرة إلى   ..ويتحو  ويتحو 

 ..فيُثْقَُل بعير أبي بكر حين يَْرَكبُه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..بعير رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

ر فيها ثياب بياض من ثياب الشأم فلبساها فدخال  فاستقبلتهما َهِدي ةٌ من الشأم من طلحة بن ُعبيد هللا إلى أبي بك

 ..المدينة في ثياب بياض

  ..روى عروة عن عائشة قالت: كان خروج أبي بكر للهجرة إلى المدينة مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

على الكفر ولكنهما أِمناه.  وهو يومئذ  ..ومعهما دليل يُقال له: عبد هللا بن أَُريِقْط الد يلي   ..ومعهما عامر بن فُهيرة

وروى أنس أن  أبا بكر حد ثه قال: قلُت للن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم ونحن في الغار لو أن  أحدهم ينظر إلى قدميه 

 "يا أبا بكر ما ظن ك باثنَيِن هللا ثالثهما؟" :قال: فقال ..ألْبَصَرنا تحت قدميه

هري  قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا -   "هل قلَت في أبي بكر شيئًا؟" :لحسان بن ثابت  .. عليه وسلموروى الز 

 :فقال .."قل وأنا أسمع" :فقال  ..فقال: نعم

 وثانَي اثْنَيِن في الغاِر الُمنيِف وَقْد طاَف العَـُدو  بِه إْذ َصِعـَد الَجباَل 

 ُجــــالوكان ِحبُّ رسوِل هللاِ قـد َعلموا من البِري ــــِة لم يَْعـــــِدْل بـِه رَ 

  .."هو كما قلت ..صدقَت يا حس ان" :ثم  قال ..قال: فضحك رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حتى بََدْت نَواجذُه

 

ا هاجر أبو بكر من مك ة إلى  - وروى إسماعيل بن عبد هللا بن عطي ة بن عبد هللا بن أُنيس عن أبيه قال: لم 

وقيل: نزل أبو بكر    ..وقيل: نزل أبو بكر على خارجة بن زيد بن أبي ُزهير ..المدينة نزل على َحبيب بن يَساف

ج ابنته ..على خارجة بن زيد بن أبي ُزهير ولم يزل في بني الحارث بن الخزرج بالس ْنح حتى توفي   ..وتزو 

فرآهما يوًما  ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. وقد آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بين أبي بكر وعمر

لين واآلخرين ُكهولهم وشبابهم إال النبي ين " :فقال  ..ُمقبِلَين إن  هذين لََسي َدا ُكهول أهل الجن ة من األو 

ا أقطع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الد ور   .."والُمرَسلين وروى ُعبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتبة قال: لم 

وقال فيه أبو محجن  .  .زوهي الد ار التي صارت آلل َمْعمَ  ..ه عند المسجدبالمدينة جعل ألبي بكر موضع دار

 الثقفي:

يقًا يت صد ِ ى بِاْسِمِه َغْيُر ُمْنَكرِ  ..َوسم ِ  َوُكـلُّ ُمـَهاِجـــٍر ِسَواَك يَُسمَّ

ُ َشاِهٌد َوُكْنَت َجِليًسا بِالعَِريِش الُمَشهَّرِ   َسبـَْقت إِلَي اإِلساَلِم َوَّللاَّ

ــــرِ َوبِال ِ الُمَطهَّ يَت بِالغَار َصاِحبًا َوُكنـــَْت َرفِيقـــًا ِللنَّبـي   ..غَاِر إِْذ ُسم ِ

وَصِحبَه في الغار لما سارا  ..هاجر أَبو بكر الصديق رضي هللا عنه مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

قائل: إِن جميع الصحابة ما عدا أَبا بكر ليست   قال بعض العلماِء: لو قال ..ووقاه بنفسه ..وآنسه فيه ..ُمَهاجَرْين

فِإن القرآن   ..ولو قال: إِن أَبا بكر لم يكن صاحب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كفر ..لهم صحبة لم يكفر

العزيز قد نطق أَنه صاحبه. وروى ابن إِسحاق قال: وأَقام رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بمكة ينتظر أَمر هللا 

وأَمره أَن يخرج من مكة بِإذن هللا عز وجل له في الهجرة إِلى   صلى هللا عليه وسلمفجاَء جبريل  ..عز وجل

  ..ففعل ..فأَتاه جبريل وأَمره أَن ال يبيت مكانَه  ..َصلَّى هللا عليه وسلمفاجتمعت قريش فمكرت بالنبي  ..المدينة

  ..وأَخذ هللا أَبصارهم ..فجعل يَْنثُرها على رؤوسهم ..ومعه حفنة من تراب ..وخرج على القوم وهم على بابه

وخرج  ..م التشريق وأَيام بويع أَوسط أَيا ..وكان مخرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعد العقبة بشهرين

لَعَلَّ  ..الَ تَْعَجلْ " :وقد كان أَبو بكر يستأَذنه في الخروج فيقول رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..لهالل ربيع األَول

 ..فلما كانت الهجرة جاَء رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إِلى أَبي بكر وهو نائم فأَيقظه .."هللا يَْجعَُل لََك َصاِحبًا

قالت عائشة: فلقد رأَيت أَبا بكر يبكي من  .."قَْد أُِذَن ِلي ِفي اْلُخُرْوجِ " :قال له رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمف 

وروى أَنس: أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لما خرج مهاجًرا  .. ثم خرجا حتى دخال الغار فأَقاما فيه ثالثًا ..الفرح

  ..وكان الرجل ال يزال قد عرف أَبا بكر ..وكان أَبو بكر أَعرف بذلك الطريق ..عهكان أَبو بكر م ..إِلى المدينة

 . . فيقول: يا أَبا بكر من هذا معك؟ فيقول هذا يهديني السبيل

 .. نعم.. يهدينا كلنا السبيل يا صديق األمة.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 5-"أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" .. 1الحلقة / 

 نكمل من "صحابة رسولنا".. ثامنا.. في هجرته مع النبي صلى هللا عليه وسلم..

فقال أَبو بكر لعازب: ُمِر  ..وروى البََراِء بن عاِزب قال: اشترى أَبو بكر من عازب َسْرًجا بثالثة عشر درهًما -

ثنا كيف صنعـت حيث خرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فقال: ال ..البراَء فَليحمله إِلى منزلي   ..حتى تَُحد ِ

 فقال أَبو بكر:   ..وأَنت معه

رى ظاًل نأوي  فضربت ببصري: هل أَ  ..وقام قائم الظهيرة ..خرجنا فأَْدلَْجنا فأَحيينا يومنا وليلتنا حتى أَظهرنا)

وفرشت له    ..فسويته لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فأَهويُت إِليها فِإذا بقية ظلها ..إِليه؟ فِإذا أَنا بصخرة

 ..ثم خرجت أَنظر هل أَرى أَحًدا من الطلب؟ فِإذا أَنا براعي غنم ..فاضطجع ..وقلت: اضطجع يا رسول هللا ..فَْرَوةً 

  ..فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم ..فسماه فعرفتُهُ  ..لرجل من قريش  فقال: ..فقلت: لمن أَنت

ثم أَمرته فنفض كفيه  ..ثم أَمرته فنفض َضْرعها ..فأَمرتُهُ فاعتقل شاة منها ..قلت: هل أَنت حالٌب لي؟ قال: نعم 

ثم  ..فصببت على القدح حتى برد أَسفله ..فحلب لي ُكثْبَـة من اللبن ..ومعي إِداوة على فمها خرقة ..من الغُبَار

   ..فَشِرَب حتى رضيتُ   ..فقلت: اشرب يا رسول هللا  ..وقد استيقظ ..أَتيت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فوافيتُهُ 

   ..والقوم يطلبوننـا ..ثم قلت: هل آن الرحيل؟ قال: فارتحلنا

فقلت: يا   ..إِال ُسراقة بن مالك بن ُجْعُشم على فرس له ..فلم يدركنا أَحد منهم عنه.. يكمل أبو بكر.. رضي هللا -

َ َمعَنَا } :هذا الَطلَُب قد لَِحقنا؟ قـال ..رسول هللا حتى إِذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر ُرمح أَو  {اَل تَْحَزْن إِنَّ َّللْاَّ

قال:  "لم تبكي؟" :قال ..هذا الطَّلَب قد لحقنا وْبكيتُ  ..ا رسول هللارمحين ــ أَو قال: رمحين أَو ثالثة ــ قلت: ي

اْللُُّهمَّ  " :فدعا عليه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فقال ..ولكني أَبكي عليك ..ما على نفسي أَبكي ..قلُت: وهللا

قد علمُت أَن هذا  ..وقال: يا محمد ..ووثب عنها ..فساَخْت فرسهُ إِلى بطنها في أَرض َصْلد .."اْكِفنَاهُ بَِما ِشئْتَ 

يَنَّ َعلَى َمْن َوَرائي من الطَّلَب ..فادع هللا أَن ينجيني مما أَنا فيه ..َعَملُك وهذه ِكنَانتي َفُخْذ منها   ..فوهللا ألَعم ِ

فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..فَُخْذ منها حاجتك ..كذا وكذا وغنمي في موضع ..فِإنك ستمر على إِبلي ..سهًما

 .. "الَ َحاَجةَ ِلي فِْيَها" :وسلم

  ..ورجع إِلى أَصحابه ..َفأُْطِلقَ  ..قال: ودعا له رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

وعلى   ..اه الناس في الطريقفتلق  ..حتى قدمنا المدينة ..ومضى رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأَنا معه -

ْبيَاُن في الطريق يقولون: هللا أَكبر ..األََجاِجير قال: وتنازع   ..جاَء محمد  ..جاَء رسول هللا .. واشتدَّ الَخَدُم والص ِ

أَخواِل عبد   ..أَنزُل الليلة على بني النجار " :القوم أَيُّهم ينزل عليه؟ فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. نهاية حديث الصديق..  .. ( ."المطلب؛ أَكرمهم بذلك

ثم قَِدم علينا ابن أُم   ..الدار أَخو بني عبد ..وقال البراُء: أَول من قَِدم علينا من المهاجرين ثم ُمْصعَُب بن ُعَمْير

فقلنا: ما فعل رسول هللا َصلَّى    ..ثم قدم علينا عمُر بن الخطاب في عشرين راكبًا ..أَخو بني فهر ..َمْكتُوم األَعمى

  ..ثم َقِدم رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأَبو بكر معه ..؟ قال: هو على أَثَِري.هللا عليه وسلم

ولم يَْقَدم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حتى قرأت ُسَوًرا من الُمفَصَّل ــ قال إِسرائيل: وكان  قال البََراَء: 

 .. من األَنصار من بني حارثة ..البراءُ 

 .. "َوَصاِحبِي ِفي اْلغَارِ  ..أَْنَت أَِخي" :وروى ابن ُعَمر: أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال ألَبي بكر

 

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ  {ى..قال ابن حجر العسقاني: ومن أعظم مناقب أبي بكر قول هللا تعال  - إِال  تَْنُصُروهُ َفقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

َ َمعَنَاالَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَيْ   [  40التوبة: } [ ِن إِْذ هَُما ِفي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

  ..فإنَّ المراد بصاحبه أبو بكر بال نَِزاع؛ ألنه كان مع النبي َصلَّى هللا عليه وسلم في الهجرة عامر بن فُهيرة

ألنا نقول: لم يصَحْبه في الغار سوى أبي بكر ألن عبد هللا بن   ..وعبد هللا بن أَريقط الدليل ..وعبد هللا بن أبي بكر

وإن كان تردُّدهم إليهما مدة لُْبثهما في الغار استمرت لعبد هللا ِمْن   ..وكذا عامر بن فُهيرة ..أبي بكر استمرَّ بمكة

ما من الشياه؛ والدليُل لم يصحبهما إال من الغار؛ وعامر بسبب ما يقوم بغذائه ..أجل اإلخبار بما وقع بعدهما

 ..وقد قيل: إنه أسلم بعد ذلك وثبت في الصحيحين ..وكان على دين قومه مع ذلك كما في نفس الخبر

 تاسعا.. ما كان يوم بدر.. 

مع أََحِدكما  " :وروى علي بن أَبي طالب قال: قال لي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وألَبي بكر الصديق يوم بدر 

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..ويكون في الصف ..ومع اآلخر ِميَكائِيل وإِسرافيل َملٌَك عظيم يشهد القتال ..جبريل

http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=5331
http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=5331
http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=5331
http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=5331


- 30  - 
 

 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 6-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 نكمل..  تاسعا.. ما كان يوم بدر..

أَبي بكر بن َحْزم: أَن سعد بن ُمعَاذ قال لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ــ لما التقى الناُس  ى عبد َّللا  بن ورو -

فِإن أَظفرنا هللا   ..ونَْلقَى عدونا ..ونُنِيَخ إِليك ركائَبَك ..فتكون فيه  ..أاَل نبني لك عِريًشا ..يوم بدر: يا رسول هللا

 فتلحق بمن وراَءنا؟    ..ى تجلس على ركائبكوإِن تكن األُخر ..وأَعزنا فذاك أَحب إِلينا

  ..فبُنِي لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عريش ..ودعا له ..فأَثنى عليه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم خيًرا

 ..بَّهقال ابن إِسحاق: فََجعَل رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يُنَاِشُد رَ  .ما معهما غيرهما. ..فكان فيه أَبو بكر

فِإن هللا   ..وأَبو بكر يقول: بَْعَض ُمنَاَشَدتِك ربك .."اْللَُّهمَّ إِْن تَْهِلْك َهِذِه اْلِعَصابَةُ الَ تُْعبَدُ " :ويقول ..ونصره ..وعَده

 .. موفِيك ما وَعَدَك من نَْصِره

 عاشرا.. في جهاده بعد بدر.. 

والحديبية والمشاهد كلها مع رسول هللا  ..والخندق ..وأُحًدا ..وقال محمد بن َسْعد: قالوا: وشهد أَبو بكر بدًرا -

 .. َصلَّى هللا عليه وسلم

 وكان فيمن ثبت مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم أُُحد..  -

 .. وكانت سوداءَ  ..ودفع رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رايته العظمى يوم تَبُوك إِلى أَبي بكر -

 ..يوم ُحنين حين ولى الناس ثبت و ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من خيبر مائة َوْسقوأَطعمه رسوُل  -

لم يتخلف عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم    ..رضي هللا عنه ..ولم يختلف أَهُل السيَر في أَن أَبا بكر الصديق -

 حتى توفي صلى هللا عليه وسلم..  ..في مشهد من مشاهده كلها

دة وظهر من فَْضِل رأيه في ذلك وشد ته مع لينه ما لم يحتسبثم  - وقتل  ..فأظهر هللا به دينَه  ..قام بقتال أهل الر 

 . .تى ظهر أمُر هللا وهم كارهونح ..على يديه وببركته كلَّ من ارتَّد عن دين هللا

 حادي عشر.. في فضل أبي بكر الصديق.. 

تي أبو بكر" :قال ..وروى أنس بن مالك عن الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم - تي بأم   "أْرَحُم أم 

قلت: إن ما أعني من  .."عائشة" :وروى عمرو بن العاص قال: قلُت يا رسول هللا أي  الن اس أحب  إليك؟ قال -

جال  ا..أبوه" :قال   ..الر 

ة بعد نبي ها أبو بكر  ..وروى هشام - د قال: كان أْغيََر هذه األم   . .عن محم 

لتكونن  من الن اس " :قال  ..ما أزال أراني أَطأ في َعِذرات الن اس ..وروى الحسن قال: قال أبو بكر يا رسول هللا

َولٌَد تُْحبَُر  " :قال   ..قال: ورأيُت َعلَي  ُحل ةً ِحبََرةً   .."َسنَتَين" :قال  ..ْقَمتَْينِ قال: ورأيُت في صدري كالر   .."بسبيل

 ..به

د يق على الحج ..لم يحج  عام الفتح ..وروى عطاٌء أن  الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم - ر أبا بكر الص   .. وأن ه أم 

ة كانت في اإلسالموروى ابن عمر قال: استعمل الن بي  َصلَّى هللا  - ل حج     ..عليه وسلم أبا بكر على الحج  في أو 

قبلة - ا قُبض الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم ..ثم  حج  رسول هللا في السنة الم  استعمل عمر   .. واستُخلف أبو بكر ..فلم 

ا قُبض أبو بكر ..ثم  حج  أبو بكر من قابلٍ  ..بن الخط اب على الحج   حمن بن   واستُخلف عمر ..فلم  استعمل عبد الر 

 .. ثم لم يزل عمر يحج  سنيه كل ها حتى قُبض ..عوف على الحج  

حمن بن عوف على الحج    ..فاستُخلف عثمان -  ..فاستعمل عبَد الر 

يا أبا بكر رأيُت  " :فقص ها على أبي بكر فقال ..وروى ابن شهاب قال: رأى الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم رؤيا -

يُْبِقيَك هللا حتى ترى ما   ..قال: خيٌر يا رسول هللا .."استبقُت أنا وأنت درجة فَسبَْقتُك بِمْرقاتين ونصفكأن ي 

ك ويُِقر  َعْينَك ات ..يَُسر     ..وأعاد عليه مثل ذلك ..قال: فأعاد عليه مثل ذلك ثالث مر 

   .."فسبقتُك بمرقاتين ونصف ..درجةرأيُت كأن ي استبقُت أنا وأنت  ..يا أبا بكر" :قال: فقال له في الثالثة

 ..وأعيش بعدك سنتين ونصفًا ..ومغفرته ..يَْقبُِضَك هللا إلى رحمته  ..قال: يا رسول هللا

د بن سيرين قال: لم يكن أحٌد بعد الن بي  أْهيََب لما ال يَْعلَُم من أبي بكر - ولم يكن أحٌد بعد أبي بكر  ..وروى محم 

 .. وال في السنة أثًرا ..وإن  أبا بكر نزلت به قضي ة لم نَجْد لها في كتاب هللا أْصاًل  ..ُعَمرَ أْهيََب لما ال يُعلَُم من 

 . َوأستْغِفُر هللا. ..وإْن يُكْن َخَطأً فمن ي ..فقال: أْجتَِهُد َرأيي فإْن يَُكْن َصوابًا فِمَن هللاِ 

ارجعي " :عن أبيه أن  امرأة أتت الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم تَْسألُه شيئًا فقال لها ..وروى ابن ُجبير بن ُمطعم -

ض بالموت .."إلي   فقال لها رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..فقالت: فإن رجعُت فلم أجْدك يا رسول هللا؟ تُعَر 

 هللا.... .. أراكم غدا إن شاء بكرولم تجديني فاْلقَْي أبا   ..فإن رجعتِ " :وسلم
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 7-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 نكمل..  حادي عشر.. في فضل أبي بكر الصديق..

مُروا أبا بكر " :فقال  ..جاء باِلل يُؤِذنُه بالصالة  ..وروت عائشة قالت: لما ثَقَُل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

فلو   ..وإ نه متى يقم مقامك ال يُسمع الن اس ..إن  أبا بكر رجل أَسيفٌ  ..قالت: فقلت يا رسول هللا .."فليصل  بالن اس

وإن ه متى ما   ..فقلت لَحْفَصة: قولي له إن  أبا بكر رجل أسيفٌ  .."مروا أبا بكر يصل ي بالن اس" :قال ..أَمْرَت ُعَمرَ 

مروا   ..إن ُكن  ألْنتُن  صواحب يوسف" :فقال  ..قال: فقالت له حفصة ..رت عمريقم مقامك ال يُسمع الن اس فلو أم 

  ..قالت فأمروا أبا بكر يصل ي بالن اس ..فقالت حفصة لعائشة: ما كنُت ألصيَب منِك خيًرا .."أبا بكر فليصل  بالن اس

ا دخل أبو بكر في الص الة َوَجَد رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم    ..فسه ِخف ةً فقام يُهاَدى بين َرُجلَينمن ن ..فلم 

ر ..وِرْجاله تَُخط ان في األرض حتى دخل المسجد ا سمع أبو بكر حس ه ذهب يتأخ  فأْوَمأ إليه رسول هللا َصلَّى    ..فلم 

قالت فجاء رسول هللا حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان رسول هللا َصلَّى هللا   .."قُْم كما أْنتَ " :هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلم يقتدي أبو بكر بصالة رسول هللا ..يصل ي بالن اس جالًسا وأبو بكر قائًما ..عليه وسلم

ما يدينان الدين.. وما  وروى عروة.. عن عائشة قالت: ما َعقَْلُت أبََوي  إال وه .. والن اس يقتدون بصالة أبي بكر

 ..مر  علينا يوٌم قط إال ورسول هللا يأتينا فيه بُكرة وعشي ة

اه لرأفته.. ورحمته.. وروى أبو َسِريحة: سمعُت عليًّا   - ى األو  وروى إبراهيم النخعي  قال: كان أبو بكر يسم 

اهٌ ُمنيب صلى هللا عليه وسلم  القلب.. أال إن  ُعَمَر ناصَح هللا َفنََصَحه.... يقول على المنبر أال إن  أبا بكر أَوَّ

د.. قال: من صل ى؟ قال: أبو بكر.. قال: قال الرجل إن ما أعني في الخيل..   - وقال رجل لبالل: من َسبََق؟ قال: محم 

 .قال بالل: وأنا إن ما أعني في الخير.

 ثاني عشر.. في استخالف أبي بكر وموقف األنصار.. 

  ..ومنكم أميرٌ   .. قال: لما قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قالت األنصار: ِمن ا أميرٌ وروى زر  عن عبد هللا -

ألستم تعلمون أن  رسول هللا أمر أبا بكر أن يصل ي بالن اس؟ قالوا:   ..قال فأتاهم عمر فقال: يا معشر األنصار

روى الفُضيل بن عمرو و... ذ هللا أن نتقد م أبا بكرقال: فأي كم تطيُب نفسه أْن يتقد م أبا بكر؟ قالوا: نعو ..بَلَى

 . الفُقيمي  قال: صل ى أبو بكر بالن اس ثالثًا في حياة الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم.

اْدعي لي أباِك وأخاِك حت ى أكتب ألبي  " :قال  ..وروى عروة عن عائشة أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 .."أخاف أْن يَقُوَل قائٌِل َويَتََمن ى َويَأبي هللا والمؤمنون إال أبا بكربكر كتابًا فإن ي 

حمن  " :قال: قال الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم لعائشة لما مرض ..ى عبد هللا بن أبي ُمليكةرو - اْدعوا لي عبَد الر 

ثم   .."ال يختلف فيه المسلمون" :عف ان وقال  .."بن أبي بكر أْكتُْب ألبي بكر كتابًا ال يختَلُف عليه أحٌد من بعدي

وُسئلْت:  ..روى ابن أبي ُمليكة قال: سمعُت عائشةو.. "معَاذَ هللا أْن يختلف المؤمنون في أبي بكر ..َدعيه" :قال

ثم  قيل لها: من بعد أبي بكر؟ قالت:   ..من كان رسول هللا مستخلفًا لو استخلف؟ قالت: أبا بكر ..يا أم  المؤمنين

اح ..عمر د بن قيس  و. .قال: ثم  انتهت إلى ذا ..ثم  قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبا ُعبيدة بن الجر  روى محم 

 .. إذا وجد ِخف ةً صل ى وإذا ثَقَُل صل ى أبو بكرقال: اشتكى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ثالثة عشر يوًما فكان 

 :وقال ُمسلم البطين -

 د يقِ ــةً َعلَقوا الِفرى وبََرْوا من الص  ـأَنَّـــى نُعَاتِـُب ال أبــا لك ُعْصبَ 

 وبََرْوا سفاًها من وزيــر نبي هــم تَبــــًّا لمـــــْن يَْبـرا ِمـَن الفـاروقِ 

ــــادِق المصـدوقِ إنــي علــى َرْغـِم العُـد  اِة لقائـــٌل دانا بِِديـِن الص 

 بيت المال..في ثالث عشر.. ماكان من الصديق  

 .قال: أخبرني أبي قال: أسلم أبو بكر يوم أسلم وله أربعون ألف درهم.بت الزبير.. وروى هشام بن عروة  -

لقد بُعث الن بي  َصلَّى هللا عليه و ..عن أبيه قال: كان أبو بكر معروفًا بالتجارة ..وروى أُسامة بن زيد بن أسلم -

ي المسلمين حتى قَِدَم المدينة بخمسة آالف درهم ..وعنده أربعون ألف درهم فكان يُعتق منها ..وسلم ثم   ..ويُقو 

 .كان يفعل فيها ما كان يفعل بمك ة.

د بن هالل - د يق كان له بيُت مال بالسُّنح معروف ليس يَْحِرُسه أَحدٌ أن   ..عن أبيه ..وروى محم   ..أبا بكر الص 

  ..أال تَْجعَُل على بيت المال َمْن يحرسه؟ فقال: ال يُخاُف عليه ..فقيل له: يا خليفة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

ل أبو بكر إلى المدينة  ..ه شيءٌ قال: وكان يُعطي ما فيه حت ى ال يبقى في  ..قلت: ِلَم؟ قال: َعلَْيِه قُْفلٌ  ا تََحو  فلم 

له  .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..فجعل بيَت ماله في الد ار التي كان فيها ..َحو 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 8 -.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 ثالث عشر.. ماكان من الصديق في بيت المال..

وانفتح معدن بني ُسليم في خالفة   ..ومن معادن ُجهينة كثير ..ماٌل من َمْعِدِن القَبَلي ةِ  أبي بكر َقِدَم عليوكان  -

كان أبو بكر يَْقِسُمه على الن اس نُقًَرا  و ..ُع ذلك في بيت المالدفكان يو ..َفقُِدَم عليه منه بَصَدقَته ..كذلك أبي بكر

ي بين الن اس في القَْسم ..وكذافيصيب كل مائة إنسان كذا  ..نُقًَرا  ..واألُنثى ..والذََّكر  ..والعَْبد ..الُحر   ةوكان يَُسو 

 .. فيَحِمُل في سبيل هللا ..والسالحَ  ..والَخيلَ  ..وكان يشتري اإلبلَ  ..والكبير فيه سواءٌ  ..والصغير

 ..ففَرقَها في أرامل أهل المدينة في الشتاء ..واشترى عاًما قطائَف أتى بها من البادية -

ا توفي أبو بكر - حمن   ..ودخَل بهم بيَت مال أبي بكر ..دعا عمر بن الخط اب األمناء ..وُدفِنَ  ..فلم  ومعه عبد الر 

ووجدوا َخْيشة  ..فيه ديناًرا وال درهًمافلم يجدوا  ..ففتحوا بيت المال ..وعثمان بن عف ان وغيرهما ..بن عوف

موا على أبي بكرتف  ..فوجدوا فيها درهًما  ..للمال َفنُِفَضتْ  اٌن على عهد رسول هللا َصلَّى    ..رح  وكان بالمدينة َوزَّ

ان كم بَلََغ ذلك المال الذي َوَرَد على أب ..وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال ..هللا عليه وسلم ي  فُسئل الوز 

 ..بكر؟ قال: مائتي ألف

 سلف الصالح في أبي بكر.. الووراه  هرابع عشر.. ما قال

َكذَْبَت..   "َدُعوا ِلي َصاِحبيِ.. فَِإنَُّكْم قُْلتُْم ِلي: :فيه رضي هللا عنه.. قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمي أنه ور -

"آمنُت بَِهذَا أَنَا َوأَبُو بَْكٍر   :َصلَّى هللا عليه وسلم في كالم البقرة والذئب. وقال رسول هللا : َصَدْقَت".َوقَاَل ِلي

 ... وما هما.. ثم علما بما كانا عليه من اليقين واإليمان"َوُعَمر

-   .. إِن  ِمْن آَمِن الن اِس َعلَيَّ ِفي ُصْحبَتِه " :قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم :قالوروى أبو سعيد الخدري 

ةُ اإِلْساَلمِ    .. ال تُْبِقيَن ِفي اْلَمْسِجِد َخْوَخةَوَماِلِه أَبُو بَْكٍر.. َولَْو ُكْنُت ُمتَِّخذًا َخِلياًل اَلتََّخْذُت أَبَا بَْكٍر َخِلياًل.. َولَِكْن أُُخوَّ

 ..إِالَّ َخْوَخةَ أَبِي بَْكرٍ 

ة بعد نبيها أبو بكر قال: ..بن أبي طالب وروى علي   - :  وكان علي  رضي هللا عنه يقول ..ثم عمر ..خير هذه األم 

 .ثم حفتنا فتنة يعفو هللا فيها عمن يشاء. .. وثلَّث عمر ..سبق رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وثن ى أبو بكر

ل من جمع بين الل ْوحين ..َرِحَم هللا أبا بكر سمْعُت عليًّا يقول: عبد خير:وقال   -  . .كان أو 

أرحمه وأحناه  ما  ..فخيُر خليفة ..ولينا أبو بكر وروى عبد هللا بن جعفر بن أبي طالب من وجوه أنه قال: -

 ..ومعرفة فضلهما من الس نة ..: حبُّ أبي بكر وعمروقال مسروق .علينا.

 ؟.أرأيت هذه األبيات التي تُْروى عن أبي بكر سألني عبد الملك بن مروان فقال: قال:  ..وروى الزهري -

وأنه كان  ..عن عائشة: أن أبا بكر لم يقل بيت شعر في اإلسالم حتى مات ..حد ثني عروة ..إنه لم يقلها فقلت له:

   ..هو وعثمان رضي هللا عنهما ..قد حرم الخمر في الجاهلي ة

ما أشدَّ ما رأيت المشركين بلغوا من رسول هللا   عن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ..روى ابن ُعْبدوسو -

فتذاكُروا رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..كان المشركون قعوًدا في المسجد الحرام َصلَّى هللا عليه وسلم؟ فقالت:

 ..فقاموا إليه ..إذ دخل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم المسجد ..فبينما هم كذلك  ..قول في آلهتهموما ي ..وسلم

قال: فتشبَّثُوا به  .."بَلَى" ألسَت تقول في آلهتنا كذا وكذا؟ قال: فقالوا: ..وكانوا إذا سألوه عن شيء صد قهم

فوجد رسول   ..فخرج أبو بكر حتى دخل المسجد  ..أدرك صاحبَك :فقيل له ..فأتى الصريخ إلى أبي بكر ..بأجمعهم

َوقَْد جاءكم    ..أتقتلون رجاًل أْن يقوَل رب َِي هللا ..ويلكم فقال: ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم والنَّاُس مجتمعون عليه

  قالت: ..وأقبلوا على أَبي بكر يضربونه ..َصلَّى هللا عليه وسلم فلهوا عن رسول هللا ؟ قال:.بالبي ِنات من ربكم

 .. تباركت يا ذا الجالل واإلكرام فجعل ال يمس شيئًا من غدائره إال جاء معه وهو يقول: ..فرجع إلينا

ول هللا؛ يا رس فقلت:  ..: أتيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وهو نازل بعُكاظقال ..وروى عمرو بن عبسة -

 ..... فذكر الحديث: فأسلمت عند ذلكقال  .."َوباَِللٌ  ..: أَبُو بَْكرٍ ُحرُّ َوَعْبدٌ " من اتَّبَعَك على هذا األمر؟ قال:

وصفه بنظير ما وصفَْت به  ..لما رد  إليه ِجَواره بمكة  ..الدُُّغنَّة سيد القارةومن أعظم مناقب أبي بكر أن ابن  -

فتواردا فيهما على نعٍت واحد من غير أن يتواطآ على ذلك؛ وهذا   ..خديجةُ النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لما بعث

وقد أطنب أبو القاسم بن   ..الصفاتغايةٌ في َمْدحه؛ ألن صفات النبي َصلَّى هللا عليه وسلم منذ نشأ كانت أْكَمَل 

وهو مجلد من    ..عساكر في ترجمة الصديق حتى إن ترجمته في تاريخه على كبره تجيء قَْدر ثُْمن عشره

  ..وَقاَل اْبُن إْسَحاَق: كان ــ يعني: أبا بكر ــ أنسب العرب ..ثمانين مجلًدا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 مجدي ســالم.. بقلم/ في جهاد الصحابة

 9-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 نكمل..  رابع عشر.. ما قاله ووراه السلف الصالح في أبي بكر..

وكان أْنَسب قريش   ..وقال ابن إسحاق في "السيرة الكبرى": كان أبو بكر رجاًل مؤلفًا لقومه محببًا سهاًل  -

  ..وكانوا يألَفونَه لعلمه ..وكان تاجًرا ذا ُخلق ومعروف ..شروأعلمهم مما كان منها ِمن خير أو  ..لقريش

  ..والزبير ..وطلحة ..فأسلم على يديه عثمان ..فجعل يدعو إلى اإلسالم َمْن َوثق به ..وُحْسِن مجالسته ..وتجاربه

وروى سالم بن أبي الجعد: قلت لمحمد بن الحنفية: ألي شيء قُدم أبو بكر   .وعبد الرحمن بن َعْوف.  ..وسعد

 . .حتى ال يذكر فيهم غيره؟ قال: ألنه كان أفضلهم إسالًما حين أسلم؛ فلم يزل كذلك حتى قبضه هللا

 

ب في  وأعتق سبعةً كلهم يعذ   ..عن أبيه: أسلم أبو بكر وله أربعون ألفًا فأنفقها في سبيل هللا  ..وروى هشام -

وأم ُعبَيس. وفي  ..وجارية بني المؤمل .. وابنتها ..والنهدية ..وزنيرة ..وعامر بن فُهيرة ..هللا: أعتق بالالً 

وجارية بن عمرو بن  ..فذكرهم؛ لكن قال: وأم ُعبَيس ..المجالسة للدينوري ِمن طريق األصمعي: أعتق سبعة

   ..بو بكر معروفًا بالتجارةعن أبيه: كان أ ..المؤمل. وروى أسامة بن زيد بن أسلم

ويَعُول المسلمين حتى قدم المدينة   ..ولقد بُعث النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم وعنده أربعون ألفًا فكان يعتق منها

 .وكان يفعل فيها كذلك ..بخمسة آالف

ى أب - ا بكر على لسان  وروى أبو يحيى قال: ال أحصي كم سمعُت عليًّا يقول على المنبر: إن هللا عز وجل َسمَّ

  ..وقد أفرده جماعة بالتصنيف ..ومناقب أبي بكر رضي هللا عنه كثيرة جدًّا .نبيه َصلَّى هللا عليه وسلم ِصد يقًا. 

عن أبي تميم أن النبي َصلَّى هللا عليه   ..وروى َشْهر بن َحْوشب  ..وترَجَمتُه في تاريخ ابن عساكر َقْدر مجلدة

 فتكما..اْجتََمْعتَُما ِفي َمُشوَرٍة َما َخالَ  لَو" :وسلم قال ألبي بكر وُعمر

وروى معاذ بن جبل: أنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لما أراد أن يُْرسل معاذًا إلى اليمن استشار؛ فقال كلٌّ   -

 .."إنَّ هللا يَْكَرهُ فَوَق َسَمائِه أْن يَُخطَّأَ أبُو بَْكرٍ : "فقال  ..برأيه

: أَنه سمع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول قبل أَن يُتَوفَّى بيوم  - قد كان  " :وروى ُجْنَدب ــ هو ابن عبد َّللا 

ولو كنت متخذًا خلياًل التخذت أَبا بكر   ..كم خلياًل وإِني أَبرأُ إِلى هللا أَن أَكون اتخذت من ..وأَصدقاءٌ  ..لي فيكم إِخوة

 .."كما اتخذ إِبراهيم خلياًل   ..وإِن ربي اتخذني خلياًل  ..خلياًل 

وروى عروة بن الزبير قال: سأَلت عبد َّللا  بن عمرو بن العاص قلت: أَخبرني بأَشد شيٍء رأَيتَه صنعه  -

ورسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   ..: أَقبل عقبة بن أَبي ُمعَْيطقال ..المشركون برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فأَخذ َمْنِكبَه فدفعه عن رسول هللا   ..فأَقبل أَبو بكر ..فلوى ثوبه في ُعنُِقه فخنقه خنقًا شديًدا ..يصلي عند الكعبة

ُ َوقَْد َجاَءكْم بالبَي ِنَاِت ِمْن َرب ُِكمأَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَن يق ..ثم قال أَبو بكر: يا قوم ..َصلَّى هللا عليه وسلم  . وَل َرب ِي َّللا 

 ..َوُعَمُر ِفي اْلَجنَّةِ  ..أَبُو بَْكٍر ِفي اْلَجنَّةِ " :وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

بْيُر ِفي اْلَجنَّةِ  ..َوَطْلَحةُ ِفي اْلَجنَّةِ  ..َوَعلَيٌّ ِفي اْلَجنَّةِ  ..َوُعثَْماُن ِفي اْلَجنَّةِ  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف ِفي  ..َواْلزُّ َوَعْبُد اْلرَّ

 .. "احِ ِفي اْلَجنَّةِ َوأَبُو ُعبَْيَدةُ ْبُن اْلَجرَّ  ..َوَسِعْيُد ْبُن َزْيٍد ِفي اْلَجنَّةِ  ..َوَسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاِص ِفي اْلَجنَّةِ  ..اْلَجنَّةِ 

فِإنه خرج   ..وقال ابن عيينة: عاتب هللا سبحانه المسلمين كلَّهم في رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إِال أَبا بكر -

ُ إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروا ثَانَِي اثْنَْيِن إِْذ هَُما ِف } :من المعاتبة  .[.40التوبة/ ] {ي اْلغَارِ إِالَّ تَنُصُروهُ َفقَْد نََصَرهُ َّللاَّ

 

 ..إِنَّ ِلي َوِزْيَرْيِن ِمْن أَْهِل اْلسََّماءِ " :وروى أَبو سعيد الخدري قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

ا َوِزْيَراَي ِمْن أَْهِل اْلسََّماِء فَِجْبِرْيُل َوِمْيَكائِْيلُ  ..َوَوِزْيَرْيِن ِمْن أَْهِل اأْلَْرِض  ا َوِزْيَراَي   فَأَمَّ َصلَّى هللا َعلَْيِهَما َوَسلَّْم َوأَمَّ

إِنَّ أَْهِل " :فقال ..ثم رفع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رأسه إِلى السماء .."ِمْن أَْهِل اأْلَْرِض فَأَبُو بَْكٍر َوُعَمرُ 

َوإِنَّ أَبَا بَْكٍر َوُعَمَر ِمْنُهْم  ..اْلَكْوَكَب ــ ِفي اْلسََّماءِ  أَوْ  تَُرْوَن اْلنَّْجَم ــِعل ِْييَِن لَيََراهُْم َمْن هَُو أَْسفَُل ِمْنُهْم َكَما 

 .. ؟ قال: أَهل ذاك هما"أَْنعََما" قلت ألَبي سعيد: وما ــ  "َوأَْنعََما

 ..ُب بَقََرةً إِْذ قَالَْت: لَْم أَْخلَْق ِلَهذَابَْينََما َرُجٌل يَْركَ " :روى أَبو هَُريرة قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   -

قال أَبو سلمة: .. آَمْنُت بِذَِلَك أَنَا َوأَبُو بَْكٍر وُعَمرُ " :َفقَاَل َرُسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .."إِنََّما ُخِلْقُت ِلْلَحْرثِ 

ثـم أَبو  ..لَّى هللا عليه وسلم خير هذه األُمةوروى ابن عمر قال: كنا نتحدَّث أَنَّ رسول هللا صَ . .وما هما في القوم

جـه   ..ثم عمر ..بكر ولقد أعطي علي بن أَبي طالب ثالث خصال ألَن أَكون أَعطيتهن أَحبُّ إِلي  من ُحْمر النَّعَم: َزوَّ

 .اب علي.وسد األَبواب من المسجد إِال ب  ..وأَعطاه الراية يوم خيبر ..رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ابنته

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 10-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 رابع عشر.. ما قاله ووراه السلف الصالح في أبي بكر.. نكمل.. 

 ..وعمر ..ومعه أَبو بكرفي قول(  ..) أو حراءوروى أَنس قال: صعد النبي َصلَّى هللا عليه وسلم أُحًدا  -

وروى علي بن أَبي طالب:   ".. اثْبُْت َفَما َعلَْيَك إِالَّ نَبِيٌّ َوَصِدْيٌق َوَشِهْيَدانِ " :فقال  ..فرجف بهم الجبل ..وعثمان

ِلْيَن " :وسلم نظر إِلى أَبي بكر وعمر فقالأَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه  َهذَاِن َسي َِدا ُكُهوِل أَْهِل اْلَجنَِّة ِمَن اأْلَوَّ

 .." الَ تُْخبِْرهَُما يَا َعِلي ..إِالَّ اْلنَّبِْييَِن َواْلُمْرَسِلْينَ  ..َواآْلِخَرْينَ 

اِدِقينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن } :عن الضحاك في قوله تعالى ..وروى ُجَوْيبر - َ َوُكونُوا َمَع الصَّ التوبة/ ] {َءاَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

 "[ مع أَبي بكر وعمر119

 ..وُعَمر ..بو بكرأاَل أَخبرك بخير هذه األُمة بعد نبيها؟ أَ  ..وروى أَبو ُجَحْيفة السَُّوائِي قال: قال علي: يا وهب  -

ثُم   ..فسبحن في يده ..ورجل آخر. وروى أَنس قال: تناول النبي َصلَّى هللا عليه وسلم من األَرض سبع حصيات

ثم ناولهن النبي َصلَّى هللا عليه  ..كما سبحن في يد النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..فسبحن في يده  ..ناولهن أَبا بكر

فسبحن في يده كما سبحن في يد   ..ثم ناولهن عثمان ..فسبحن في يده كما سبحن في يد أَبي بكر ..وسلم عمر

َمْن أَْصبََح ِمْنُكُم " :عن أَبي هريرة قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..أَبي بكر. وروى عطاء بن يسار

قَاَل أَبُو   َمْن َشِهَد َجنَاَزةً"؟" :َقالَ  ..قَاَل أَبُو بَْكٍر: أَنَا َمْن تََصدََّق بَِصَدَقٍة"؟" :َقالَ  ..أَبُو بَْكٍر: أَنَا قَالَ  َصائًِما"؟

َواِحٍد َوَجبَتَّ لَهُ  َمْن َجَمعَُهنَّ ِفي يَْومٍ " :قَالَ   ..قَاَل أَبُو بَْكٍر: أَنَا َمْن أَْطعََم اْليَْوَم ِمْسِكْينًا"؟" :قَالَ   ..بَْكٍر: أَنَا

 .."ُغِفَر لَهُ ــ أَوْ  ـــ

وناس من أَهل البصرة إِلى ُعَمَر بن الخطاب   ..وروى عبد الرحمن بن أَبي ليلى قال: وفد ناس من أَهل الكوفة -

م أَبا  ففضل بعُض القو  ..قال: فلما نزلوا المدينة تحد ث القوم بينهم إِلى أَن ذكروا أَبا بكر وعمر ..رضي هللا عنه

  ..وكان الجارود بن المعلى ممن فضل أَبا بكر على عمر ..وفضل بعُض القوم عمر على أَبي بكر ..بكر على عمر

ته ة ..فأَقبل على الذين فضلوه على أَبي بكر ..فجاء عمر ومعه ِدرَّ رَّ حتى ما يتقي أَحُدهم إِال   ..فجعل يضربهم بالد ِ

فِإن هللا عز وجل لم يكن يرانا نفضلك على أَبي بكر؛ وأَبو  ..فقال له الجارود: أَفِْق أَِفْق يا أَمير المؤمنين ..برجله

َي عن عمر ..وأَفضل منك في كذا ..بكر أَفضل منك في كذا ِ صعد المنبر ..ثم انصرف  ..َفُسر ِ   ..فلما كان من العَِشي 

فمن قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو   ..أَفضل هذه األُمة بعد نبيها أَبو بكرثم قال: أاَل أن  ..فحمد هللا وأَثنى عليه

ٍ طيب نفس ومزاح ..ُمْفتَرٍ  ال بن َسْبَرة الهاللي قال: وافقنا من َعِلي  فقلنا: يا   ..عليه ما على المفتري. وروى النَّزَّ

قلنا: حدثنا   ..هللا عليه وسلم أَصحابيقال: كل أَصحاب رسول هللا َصلَّى  ..حدثنا عن أَصحابك ..أَمير المؤمنين

قال: ذاك امرٌؤ سماه هللا   ..قلنا: حدثنا عن أَبي بكر ..قال: َسلُوني ..عن أَصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

يقًا على لسان جبريل كان خليفةَ رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..ولسان محمد َصلَّى هللا عليه وسلم ..عز وجل ِصد ِ

 . .فرضيناه لُدْنيانا ..رضيه ِلِديننا  ..لم على الصالةوس

عن ابن عمر أَنه سئل: من كان يُْفتِي الناس في زمان رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..وروى عكرمة بن خالد -

وسلم  ما أَعلم غيرهما. وروى أَبو سعيد الُخْدِري: أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..وسلم؟ فقال: أَبو بكر وُعَمر

ْنيَا َوبَْيَن َما ِعْنَدهُ " :خطب يوًما فقال  ْبنا   .. فبكى أَبو بكر .."َفاْختَاَر َما ِعْنَدهُ   ..إِنَّ َرُجاًل َخيََّرهُ هللا بَْيَن اْلدُّ فتعجَّ

وكان أَبو   ..لبكائه أَن يُْخبَِر النبي َصلَّى هللا عليه وسلم عن رجل قد ُخي ِر ــ وكان من الُمَخيَّر َصلَّى هللا عليه وسلم

َولَْو ُكْنُت ُمتَِّخذًا َخِلْياًل   ..إِنَّ أََمنَّ اْلنَّاس ِفي ُصْحبَتِِه َوَماِلِه أَبُو بَْكرٍ  ..ال تَْبِك يَا أَبَا بَْكرٍ " :بكر أَعلمنا به ــ فقال

ْساَلِم َوَمَوَدتُهُ  ..التََخْذتُهُ َخِلْياًل   . "إِالَّ بَاَب أَبِي بَْكرٍ  ..الَ يَْبقَيَنَّ في اْلَمْسِجِد بَاٌب إِالَّ ُسدَّ  ..َولَِكن أُُخَوةُ اإْلِ

اه ..فأُتَِي بماء وعسل ..وروى زيد بن أَرقم قال: دعا أَبو بكر بشراب ثم بكى حتى بكى   ..فلما أَدناه من فيه نَحَّ

فقالوا: يا خليفة    ..ثم أَفاق ..على مسأَلته ثم عاد فبكى حتى ظنوا أَنهم ال يَْقَوْون ..فسكتوا وما سكت ..أَصحابه

ولم أَر أَحًدا   .. يدفع عن نفسه شيئًا ..ما أَبكاك؟ قال: كنت مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فرأَيته ..رسول هللا

ت لها: إِليِك  فقل  ..هذه الدنيا تََمثَّلَت" :وال أَرى أَحًدا معك؟ قال ..ما هذا الذي تدفع ..فقلت: يا رسول هللا ..معه

 .. فذكرت ذلك َفَمقَتُّ أَن تَْلَحقَنِي .."فلن يُْفِلَت َمْن بعدك ..فقالت: أَما إِنك إِن أَْفلَتَّ  ..ثم رجعت ..فتنحت ..َعن ِي

اللهم   ..وأَنا أَعلم بنفسي منهم ..وروى األَْصَمِعي قال: كان أَبو بكر إِذا ُمِدَح قال: اللهم أَنت أَعلم بي من نفسي -

عن مالك بن   ..وال تؤاخذني بما يقولون. وروى أَبو أُسامة ..واغفر لي ما ال يعلمون ..لني خيًرا مما يظنوناجع

أاَل ندعوا لك طبيبًا   ..فقالوا: يا خليفة رسول هللا ..ِمْغَول سمع أَبا السَّفر قال: دخلوا على أَبي بكر في مرضه

 .لك؟ قال: إِني فعال لما أُريدقالوا: ما قال   ..ينظر إِليك؟ قال: قد نظر إِليَّ 

فبكى   .."َما نَفَعَنِي َماُل أَبِي بَْكرٍ  ..َما نَفَعَنِي َماٌل قَطُّ " :وروى أَبو هريرة قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.... .. أَبو بكر وقال: وهل أَنا ومالي إِال لََك يا رسول هللا

http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=7884
http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=7884
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 11-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 رابع عشر.. ما قاله ووراه السلف الصالح في أبي بكر.. نكمل.. 

ا ِهيَ } :لما نزلتوروى الشعبي قال:    - َدقَاِت َفنِِعمَّ [ إِلى آخر اآلية قال: جاَء عمر 271البقرة/] ...{إِن تُْبُدوا الصَّ

وجاَء أَبو بكر بماله أَجمع يكاد  ..بنصف ماله يحمله إِلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على رءوس النـاس

قال:   ..قَاَل: ِعَدةُ هللا َوِعَدةُ َرُسوِلهِ  "َما تََرْكَت أِلَْهِلَك؟" :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..يخفيه من نفسه

 ه.. ما استبقنا باب خير َقطُّ إِال سبقتنا إِلي ..وبأَهلي أَنتَ  ..يقول عمر ألَبي بكر: بنفسي أَنت

  ..فقلت ..ووافق ذلك مااًل عندي ..وفي رواية: عن عمر قال: أَمرنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أَن نتصدق  -

ما أَبقيت " :فقال ــ يعني: النَّبي َصلَّى هللا عليه وسلم  ..فجئت بنصف مالي ..اليوم أَْسبق أَبا بكر إِن َسبَْقته

ما أَبقيت   ..يا أَبا بكر" :فقال النَّبي َصلَّى هللا عليه وسلم   ..وجاَء أَبو بكر بكل ِ ما عنده ..قلت: ِمثْله "ألَهلك؟

 . . قال عمر: ال أَسبقه إِلى شيء أَبًدا ..قال: أَبقيت لهم هللا ورسوله "ألَهلك؟

في بعض حواشي المدينة    ..وروى أَبو صالح الغفاري: أَن عمر بن الخطاب كان يتعاهد َعُجوًزا كبيرة عمياء -

فجاءها   ..فأَصلح ما أَرادت  ..فكان إِذا جاَء وجد غيره قد سبقه إِليها ..ويقوم بأَمرها ..فيستقي لها ..من الليل

فقال عمر:   ..وهو يومئذ خليفة ..فِإذا هو بأَبي بكر الصديق الذي يأْتيها ..فرصده عمر ..غير مرة ُكالًّ يُْسبَُق إِليها

 .!!أَنت هو لَعَْمري

الثنتي  ..وروى ابن عمر قال: بويع أَبو بكر الصديق يوم قبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم االثنين -

وكان منزله بالسُّْنحِ عند زوجته َحبِيبة بنت خارجة بن   ..سنة إِحدى عشرة ..عشرة ليلةً خلت من ربيع األَول

فما زاد على ذلك حتى تحول إِلى   ..وكان قد حجر عليه ُحْجرة من َشْعر ..من بني الحارث بن الخزرج ..زيد

فيوافي   ..يَْغُدو على ِرْجلَيه وربما ركب على فرس له ..وأَقام هناك بالسُّْنح بعد ما بويع له سبعة أَشهر ..المدينة

ِ أَغنامهم ..المدينة فيصلي الصلوات بالناس فِإذا صلى العشاَء اآلخرة رجع إِلى أَهله فلما   ..وكان يحلب للَحي 

لَعَْمِري   .. فقال: بلى  ..فسمعها أَبو بكر ..لب لنا َمنَائِحناقالت جارية من الحي: اآلن ال يح ..بويع له بالخالفة

فربما قال للجارية:   ..فكان يحلب لهم ..وإِني ألَرجو أاَل يغيرني ما دخلُت فيه عن ُخلُق كنُت عليه ..ألَحلبنَّها لكم

ح؟ فربما قالت: أَرغ ح ..أَتحبين أَن أَْرِغَي لك أَو أَن أَُصر ِ ُ  ..وربما قالت: َصر ِ  .يَّ ذلك قالت فعلفأ

فكان   ..وأخرج ابن البَْرِقي  ِمْن حديث عائشة: تذاكر رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأبو بكر ميالَدهما عندي

 ر.. النبي َصلَّى هللا عليه وسلم أكب

بن وعبد الرحمن  ..وعلي ..وعثمان ..وروى عنه عمر ..عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..وروى أبو بكر  -

  ..وعقبة بن عامر ..وزيد بن ثابت ..وحذيفة  ..وابن عباس ..وابن عمرو ..وابن عمر ..وابن مسعود ..عوف

  ..وأسماء ..وابنتاه: عائشة ..وأبو موسى ..وأبو بَْرَزة ..وأبو أمامة ..وأبو هريرة ..وأنس ..ومعقل بن يسار

نَابحي ..وغيرهم من الصحابة ة بن َشراحيل الطي ب ..وروى عنه من كبار التابعين الصُّ   ..وأَْوسط البَجلي  ..وُمر 

 . .وآخرون ..وُسَويد بن َغفَلة ..وقيس بن أبي حازم

روى أَسماُء بن الَحَكم الفََزاري قال: سمعت عليًّا يقول: كنت إِذا سمعت عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   -

وإِنه حدثني أَبو   ..فِإذا حلف لي صدقته ..فِإذا حدثني عنه غيره أَستحلفه .. بما شاَء أَن ينفعنيحديثًا نفعني هللا

أَ فَيُْحِسُن  " :بكر ــ وصدق أَبو بكر ــ أَنه سمع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول َما ِمْن َرُجٍل يُْذنُِب فَيَتََوضَّ

 .. "ثُمَّ يَُصل ِي ــ َرْكعَتَْيِن فَيَْستَْغِفُر هللا إِالَّ ُغِفَر لَهُ  :َوقَاَل ُسْفيَانُ   ..َويَُصل ِي :اْلُوُضوَء ــ قال ِمْسعَرٌ 

اح فقال: اْبُسط   - ا قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أتى عمُر أبا ُعبيدة بن الجر  روى إبراهيم التيمي  قال: لم 

ةً َقْبلَها منذ   ..رسول هللايدك فأَلبايعك فإن ك أمين هذه األمة على لساِن   فقال أبو ُعبيدة لعمر: ما رأيُت لك فَه 

د يُق وثاني اثنين؟ ..أسلمتَ  د قال: لما توفي الن بي  َصلَّى هللا   ..وروى أبو عون  .!أتبايعني وفيكم الص  عن محم 

د ما ثالُث ثالثة؟ قال: ألم  أتوا أبا ُعبيدة فقال: أتأتوني وفيكم ثالث ثالثة؟ قال أبو عون: قلُت لمحم   ..عليه وسلم

َ َمعَنَا} :تر تلك اآلية  [. 40سورة التوبة: ] {إِْذ هَُما ِفي اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

وذكر بيعةَ أبي بكر فقال: ولَْيَس فيكم َمْن تُْقَطُع إليه   ..وروى عبد هللا بن عب اس قال: سمعُت عمر بن الخط اب -

ا أْبَطأ الن اُس عن أبي بكر قال: من أحق  بهذا   ..ألْعناُق مثُل أبي بكر. وروى الُجَرْيريا عن أبي نَْضرة قال: لم 

َل من َصل ى؟ ألَْسُت ألسُت؟ قال فذكر خصااًل فعلها مع الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم.   األمر مني؟ ألَْسُت أو 

د أن  الن بي  َصلَّ  - ا توف ي اجتمعت األنصار إلى سعد بن ُعبادة فأتاهم  وروى القاسم بن محم  ى هللا عليه وسلم لم 

اح ..وعمر ..أبو بكر ومنكم  ..فقال: ِمن ا أميرٌ  ..وكان بدِريًّا ..قال: فقام ُحباب بن الُمْنذر ..وأبو ُعبيدة بن الجر 

  ..ْقَواٌم قتلنا آباءهم وإْخَوتَهمأ ..أن يَِليَها  ولكن ا نخاف ..أميٌر فإن ا وَّللِا  ما نَْنفَُس هذا األمَر عليكم أي ها الرهط

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 12-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 

 رابع عشر.. ما قاله ووراه السلف الصالح في أبي بكر.. نكمل.. 

فإن ا وَّللِا  ما نَْنفَُس هذا األمَر عليكم أي ها   ..بدِريًّا.. فقال: ِمن ا أميٌر.. ومنكم أميرٌ قام ُحباب بن الُمْنذر.. وكان   -

 الرهط.. ولكن ا نخاف أن يَِليَها أْقَواٌم قتلنا آباءهم وإْخَوتَهم..  

 ..فقال له عمر: إذا كان ذلك فُمْت إن اْستََطْعتَ  -

وهذا األمُر بيننا وبينكم نصفين َكقَد  األُْبلَُمة ــ يعني:  ..الوزراءفقال: نحن األمراء وأنتم  ..فتكل َم أبو بكر -

َل الن اس بَشيُر بن سعد أبو النعمان ..الخوصة ا اجتمَع الن اس على أبي بكر َقَسَم بين الن اس َقْسًما   ..فبايََع أو  فلم 

ار بِقْسِمها مع زيد بن ثابت فقالت: ما هذا؟ قال: ِقْسٌم َقَسَمه أبو بكر   ..فَبَعََث إلى َعُجوٍز من بني َعدي  بن الن ج 

  ..فقالت: أتخافون أن أَدَع ما أنا عليه؟ فقالوا: ال ..فقالت: أتُراُشوني عن ديني؟ فقالوا: ال  ..للنساء

 .. فرجع زيد إلى أبي بكر فأخبره بما قالت ..قالت: فوهللا ال آُخذُ منه شيئًا أبًدا 

ا أعطيناها شيئًا أبًدا -  . .فقال أبو بكر: ونحن ال نأُخذُ مم 

ا َولَي أبو بكر َخَطَب الن اَس فحمد هللا وأثنى   ..قال ُعبيد هللا أُظن ه عن أبيه ..وروى هشام بن عروة - قال: لم 

ا بعُد أي ها الن اس قد َوليتُ  ..عليه وسن  الن بي  َصلَّى هللا عليه  ..َولكن نََزَل القُرآنُ  ..أْمَركم ولسُت بخْيِركم ثم  قال: أم 

وأن  أقواكم عندي   ..وأن  أْحَمَق الُحْمق الفُجور ..اْعلَموا أن  أْكيَس الكيس الت قوى ..فعَل منا فعَِلْمنا ..وسلم الس نَنَ 

ولسُت   ..أي ها الن اس إن ما أنا ُمت بِعٌ  ..تى آخذَ منه الحق  وأن  أضعفكم عندي القوي  ح ..الض عيف حت ى آُخذَ له بحق ه

موني .. فإْن أْحَسْنُت فأعينوني ..بُمْبتَِدعٍ   .وإْن ُزْغُت فقَو 

ف قال: سألُت عبد هللا بن أبي أْوفى أْوصى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: ال -   ..وروى َطْلَحة بن مصر ِ

يةقلُت: فكيف َكتََب على الن      ..وأُمروا بها؟ قال: أوصى بكتاب هللا ..اس الوص 

ُر على وصي  رسول هللا؟ لََود  أبو بكر أن ه َوَجَد من رسول هللا َصلَّى هللا عليه   وقال هَُزْيٌل: أكان أبو بكر يَتَأم 

 .َفَخَزم أْنفه بخزاَمةٍ  ..وسلم َعْقًدا

ا قُبض الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم نظرنا في أمرنا :وروى الحسن قال: قال علي   - فوجدنا الن بي  َصلَّى هللا   ..لم 

فقد منا   ..فََرضينا لدنيانا َمْن رضَي رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لديننا ..عليه وسلم قد قد َم أبا بكر في الصالة

ولكن ي خليفةُ   ..فقال: لسُت بخليفة هللا ..خليفة هللاأبا بكر. وروى ابن أبي ُمليكة قال: قال رجل ألبي بكر: يا 

 . أنا راٍض بذلك. ..رسول هللا

ْت مك ةُ  - ا قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم اْرتَج  فقال أبو قُحافة: ما هذا؟   ..وروى سعيد بن المسي ب قال: لم 

وبنو  ..قال: أَرِضيَْت بذلك بنو عبد شمس .. نكقال: فمن َوِلَي الن اَس بعده؟ قالوا: اب ..قالوا: قُبض رسول هللا

ٍة هي  ..وال ُمْعطي لما َمنََع هللا ..قال: فإن ه ال مانع لما أعطى هللا ..المغيرة؟ قالوا: نعم ْت مك ة بَرج  قال: ثم  اْرتَج 

 . .لٌ يفقال أبو قُحافة: هذا خبٌر َجل ..فقال أبو قُحافة: ما هذا؟ قالوا: ابنك مات ..دون األولى

  ..وعلى َرقَبَتِِه أثْواٌب يَت ِجُر بها ..وروى عطاء بن السائب قال: لما استُخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق -

اح فقاال له: أين تريد يا خليفة رسول هللا؟ قال: السوق قاال: تَْصنَُع  ..فلَِقيَهُ عمُر بن الخط اب وأبو ُعبيدة بن الجر 

 ..فانطلق معهما  ..ماذا وقَْد وليَت أمَر المسلميَن؟ قال: فِمْن أين أُْطِعُم ِعيالي؟ قاال له: اْنَطِلْق حت ى نَْفِرَض لَك َشْيئًا

وقال أبو ُعبيدة: وإلي   ..فقال عمر: إلي  القضاء  ..في الرأس والبَْطنوما كسوه   ..ففرضوا له كل  يوم َشْطَر شاة

 . قال عمر: فلقد كان يأتي َعلي  الش ْهُر ما يَْختَِصُم إلي  فيه اثْنَان. ..الفَْيءُ 

د يق عباءةً فقال: ما هذا؟ هاتِها أْكِفيَكها -    ..وروى ُعمير بن إسحاق أن  رجاًل رأى على ُعنق أبي بكر الص 

ني أنَت وابُن الخط اب من عيالي. ..ل: إليك عن يفقا  . ال تَغُر 

ا َولَي أبو بكر قال أصحاب رسول هللا: اْفرضوا لخليفة رسول هللا ما يُْغنيه -  ..وروى ُحميد بن هالل قال: لم 

على أهله كما كان يُْنِفُق قبل  ونَفَقَتُه  ..وظهره إذا سافر ..وأخذ مثلَهما ..بُْرداه إذا أْخلَقَُهما َوَضعَهما ..قالوا: نَعَمْ 

 قال أبو بكر: َرضيت. ..أن يستُخلف

عن عائشة قالت: لما ولَي أبو بكر قال: قد َعِلَم قومي أن  ِحْرفَتي لم تكن لتعِجَز عن َمئُونَِة  ..وروى عروة -

 .بكر من هذا المال. وسأْحتَِرُف للمسلمين في مالهم وسيأُكُل آُل أبي ..وقد ُشِغْلُت بأْمِر الُمسلمين ..أْهلي

 ..عن أبيه قال: لما استُخلف أبو بكر جعلوا له ألفين فقال: زيدوني فإن  لي عياالً  ..وروى عمرو بن ميمون -

ا أن تكون ألفين فزادوه خمسمائة أو كانت ألفين   ..قال فزادوه خمسمائة ..وقد شغَْلتُموني عن التجارة قال: إم 

 ..وخمسمائة فزادوه خمسمائة

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. .. 
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 ..أبو بكر الصديق في الخالفةعشر..  خامس

د يق يوَم قُبَض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم االثنين الثنتي عشرة ليلة خلت من شهر  - بويع أبو بكر الص 

وكان منزله بالسُّْنح عند زوجته  ..يع األول سنة إحدى عشرة من ُمهاَجِر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمرب

ل إلى منزله بالمدينة ..َحبيبةَ بنت خارجة ر عليه ُحْجرة من َشْعر فما زاد على ذلك حتَى تحو    ..وكان قد حج 

ا ركب على فرس له وعليه  ..فأقام هناك بالس ْنح بعدما بويع له ست ة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينة - وربم 

  ..العشاء رجع إلى أهله بالس نح إزاٌر ورداٌء ُمَمش ٌق فيوافي المدينة فيصل ي الصلوات بالن اس فإذا صل ى

وكان يقيم يوم الجمعة في صدر الن هار   ..فكان إذا َحَضَر صل ى بالن اس وإذا لم يَْحُضْر صل ى عمر بن الخط اب

ع بالن اس ..ثم  يروح لقََدر الجمعة ..ولحيته ..بالس ْنح يْصبُُغ رأَسه فكان يغدو كل  يوم   ..وكان رجاًل تاجًرا ..فيَُجم 

   ..فيبيع ويبتاع ..قالسو

   ..وُرب ما ُكفيَها فُرِعيَْت له  ..وربما خرج هو نفسه فيها ..وكانت له قطعة غنم تروح عليه -

فأقام بها ونظر في أمره فقال: ال وهللا ما يُْصلُح أمَر الن اس  ..ثم  نزل إلى المدينة ..ومكث بالس نح ست ة أشهر -

ا يُْصلحهم ..والنظر في شأنهم ..غُ وما يْصلُُح لهم إال  التفَر   ..التجارة فترك التجارة واستنفق   .. وما بدٌّ لعيالي مم 

  ..ويعتمر ..ويَُحج   ..ويُْصلُح عياله يوًما بيومٍ  ..من مال المسلمين ما يُْصِلُحهُ 

ا حضرته الوفاةُ قال: ُرد وا ما عندنا من مال المسلمين  ..وكان الذي فرضوا له كل  سنة ست ة آالف درهم - فلم 

فُدفع   ..وإن  أْرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبُت من أموالهم ..فإن ي ال أُصيب من هذا المال شيئًا 

  َمْن بعده.  فقال عمر: لقد أتْعَبَ  ..وقطيفةٌ ما يساوي خمسة دراهم ..وَعْبٌد َصْيقَلٌ  ..ولَقوحٌ  ..ذلك إلى عمر

ثم  اعتمر أبو بكر في رجب سنة اثنتي   ..واستعمل أبو بكر على الحج سنةَ إحدى عشرة عمر بن الخط اب  -

إلى أن  ..فأتى منزله وأبو قُحافة جالس على باب داره معه فتيان أحداث يحد ثهم  ..فدخل مك ة َضْحَوةً  ..عشرة

  ..فجعل يقول: يا أبتِ  ..فنزل عنها وهي قائمة  ..أن يُنيخ راحلته فنهض قائًما وَعِجَل أبو بكر ..قيل له: هذا ابنك

 ..ثم  القاه فالتزمه وقب ل بين عيْني أبي قحافة وجعل الشيخ يبكي فرًحا بقدومه ..ال تقم

والحارث بن هشام فسل موا عليه:  ..وِعْكرمة بن أبي َجهل ..وُسهيل بن عمرو .. وجاَء إلى َمك ة َعت اب بن أَِسيد -

وصافحوه جميعًا فجعل أبو بكر يبكي حين يذكرون رسول هللا َصلَّى هللا عليه    ..ٌم عليك يا خليفة رسول هللاسال

فقال أبو بكر: يا    ..هؤالء المأل فأحِسْن ُصْحبَتهم ..فقال أبو قحافة: يا عتيقُ  ..ثم  سل موا على أبي قُحافة  ..وسلم

قُت عظي ..أبتِ  ة لي بهال حول وال قوة إال  باهلل! ُطو    ..وال يََداِن إال  باهلل ..ًما من األمر ال قو 

ولقيه الن اس يتمش ون في  ..ثم  قال: اْمشوا على ِرْسلكم ..وخرج وتبعه أصحابه فنحاهم ..ثم  دخل فاغتسل

ونَه بنبي  هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وجهه ثم  استلم  ..وهو يبكي حت ى انتهى إلى البيت فاضطب ع بردائه ..ويُعز 

كن ا كان الظهر خرج فطاف أيًضا بالبيت ..ثم  انصرف إلى منزله ..وركع ركعتين ..ثم  طاف سبعًا ..الر  ثم    ..فلم 

ى الن اس على  وأثنْ  ..جلس قريبًا من دار الندوة فقال: هل من أحٍد يتشك ى من ظالمة أو يطلب حقًّا؟ فما أتاه أحد

 ..ثم  خرج راجعًا إلى المدينة ..وجلس فود عه الن اس  ..ثم  صل ى العصر ..واليهم خيًرا

ا كان وقت الحج سنة اثنتي عشرة حج  أبو بكر بالن اس تلك السنة وأْفَرَد الحج   - واستُخلف على المدينة  ..فلم 

 . عثمان بن عف ان.

 :كرواوقال فيه أَبو الهيثم بن الت يهان فيما ذ 

يُق والَمْرُء ِمْن عِدي  د ِ  َوإن ِـِي ألَْرُجو أَْن يَقُوَم بِــأَْمِرنَــا َويَْحفََظهُ الص ِ

يِن ِمْن ُكل ِ ُمْعتَـِدي  ِ ْفِهُر ْبُن َماِلٍك َوأَْنَصـاُر َهذَا الد ِ  أَْواَلَك ِخيَاُر الَحي 

ره علينا ..وروى إياس بن سلمة -   ..عن أبيه قال: بعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبا بكر إلى نَْجد وأم 

 . وكان شعارنا أمْت أمْت. ..فقتلُت بيدي سبعةً أْهل أبيات  ..فبي تنا ناًسا من هوازن

ا بويع أبو بكر  ..وروى وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي - ما َخَطَب  قام خطيبًا فال وهللا فسمعت الحسن قال: لم 

ا بعد فإن ي َوليُت هذا األمر وأنا له كارهٌ  ..فحمد هللا وأثنى عليه  ..ُخْطبَتَه أحٌد بعدُ  ووهللا لَوِدْدُت أن    ..ثم  قال: أم 

كان  ..أال وإن كم إْن كل فتموني أْن أْعَمَل فيكم بمثل َعَمل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لم أقُْم به ..بعضكم َكفانيه

أال وإن ما أنا بَشٌر ولسُت بخير من أَحٍد  ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َعْبًدا أكرمه َّللاُّ بالَوْحي وَعَصَمهُ به رسول

موني ..فإذا رأيتموني استقمتُ  ..منكم فراعوني واعلموا أن  لي شيطانًا   ..فاتْبَعوني وإْن رأيتموني ُزْغُت فقو 

 . .نبوني ال أؤث ُر في أشعاركم وأْبشاركمفاْجتَ  ..فإذا رأيتموني غضبتُ  ..يعتريني

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 38  - 
 

 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 14-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 

 خامس عشر.. أبو بكر الصديق في الخالفة..

ا توفي رسول هللا َصلَّى هللا  - فجعل الرجل   ..قامت خطباء األنصار ..عليه وسلموروى أبو سعيد الخدري  قال: لم 

إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كان إذا استعمَل رجاًل منكم َقَرَن معه رجاًل  ..منهم يقول: يا معشر المهاجرين

   ..قال: فتتابعت خطباء األنصار على ذلك ..فنَرى أن يَلَي هذا األمر رُجالن أحدهما منكم واآلخر من ا ..من ا

وإن  اإلمام إن ما يكون من  ..فقال: إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كان من المهاجرين ..فقام زيد بن ثابت

   ..ونحن أنصاره كما كن ا أنصار رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..المهاجرين

ٍ َخيًرا يا معشر األنصار ثم  قال: أما وهللا لو فعلتم غير ذلك   ..لكموثب ت قائ  ..فقام أبو بكر فقال: َجزاكم هللا من َحي 

   ..لما َصالَحناكم

ثم   ..وبُويع ألبي بكر بالخالفة في اليوم الذي مات فيه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة

ة يوم الثالثاء من غد ذلك اليوم   ..وطائفة من الخزرج  ..وتخلَّف عن بَْيعَتِه سعد بن عبادة ..بُويع البيعة العام 

إنه تخلف   وقيل: ..لم يتخلف عن بيعته يومئذ أحٌد من قريش وقيل: ..ثم بايعوه بَْعُد غير سعد ..وفِرقةٌ من قريش

بير ..علي   عنه من قريش:    ..ثم بايعوه بَْعدُ  ..وخالد بن سعيد بن العاص ..ةوطلح .. والز 

 .ثم لم يزل سامعًا مطيعًا له يُثْني عليه ويفضله ..وقد قيل: إن عليًّا لم يبايعه إال  بعد موت فاطمة رضي هللا عنها

 ..عمر فلقيه ..وجلس في بيته ..لما بويع ألبي بكر تخلَّف عليٌّ رضي هللا عنه عن بيعته قال: ..روى عكرمة -

إِني آليت بيمين حين قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أال  أرتدي  تخل فت عن بيعة أبي بكر؟ فقال: فقال:

 .ثم خرج فبايعه ..فإني خشيُت أَن ينفلت  ..بردائي إال إلى الص الة المكتوبة حتى أجمع القرآن

ٍ : لما بُويقال ..عن أبي الخير ..وروى مالك بن ِمْغَول -   ..ع ألبي بكر جاء أبو سفيان بن حرب إلى علي 

   ..أما وهللا ألمألن ها خياًل ورجاالً  ..غلبكم على هذا األمر أرذُل بيت في قريش فقال:

ا لإلسالم وأهلهفقال علي    .وإنا رأَينا أَبا بكر لها أَهاًل. ..فما ضرَّ ذلك اإلسالم وأهله شيئًا ..: ما زلَت عدوًّ

بير كانا حين بُويع ألبي بكر يدخالن على فاطمة رضي هللا عنهم ..وروى زيد بن أسلم -  ..عن أبيه: أن عليًّا والز 

وهللا ما كان    ..يا بنت رسول هللا فقال: ..فدخل عليها عمر ..فبلغ ذلك عمر ..فيشاورانها ويتراجعان في أمرهم

  ..ولقد بلغني أن  هؤالء الن فَر يدخلون عليك ..وما أحد أحب  إلينا بعده منك .. أحب  إلينا من أبيكمن الخلق أحدٌ 

  ..وحلف لئن عدتم ليفعلنَّ  ..: إن عمر قد جاءنيفقالت لهم ..وجاءوها ..ثم خرج ..وألفعلنَّ  ..ولئن بلغني ألفعلن  

 ..فلم يرجعوا حتى بايعوا ألبي بكر ..فانصرفوا ..إليَّ وال ترجعوا  ..فانظروا في أمركم  ..وايم هللا ليفين  بها

أن  خالد بن سعيد لما قدم من اليمن بعد وفاِة رسول هللا َصل ى هللا عليه وسلم   ..وروى عبد هللا بن أبي بكر -

لقد   ..يا بَنِي عبد مناف :وقال ..وعثمان بن عفان ..ولقي علي  بن أبي طالب .. ترب ص ببيعته ألبي بكر شهرين

فلما بعث أبو بكر  ..وأما عمر فاضطغنها عليه ..فأما أبو بكر فلم يحفل بها ..طبتُم نفًسا عن أمركم يليه غيركم 

   ..وكان أول من استعمل عليها ..خالد بن سعيد أميًرا على ربع من أرباع الش ام

ُرهُ  فجعل عمر يقول:  .. وول ى يزيد بن أبي سفيان ..فلم يزل بأبي بكر حتى عزله ..وقد قال ما قال ..أتؤم 

 :وقال ابن أبي عزة القرشي  الجمحي   -

د يقُ  ُشْكًرا  ِلَمْن هَُو بِالثَّنَـاِء َخِليُق ذََهَب الل َجاُج َوبُويِع الصَّ

 ِمْن بَْعِد َما َرَكَضْت بَِسْعـٍد بَغَلُـــهُ َوَرَجا َرَجاًء ُدونَـهُ العَيُّــوقُ 

يـُق َوالفَـاُروقُ  ـد ِ  َجاَءْت بِِه األنََصاُر َعاِصَب َرأِْسِه فَأَتَـاهُـُم الص ِ

ـِل ِلْلبـَقَـاِء تَتُوقُ   َوأَبُـوُعبـَيَدة ََوالَّذين َإِلَْيِهُم نَْفُس الـُمَؤم 

َضا ُكنـَّا نَقـُـول  َوأَْولـَاهُـْم بِتِْلـَك َعتِيـقُ  ..ُعَمرٌ  لََها َعِلـيٌَّوالـر ِ

هَ بِاسـِْمـِه الَمْوثُوقُ فَدَ   َعْت قَُريـٌش بِاْسِمِه فَأََجابََهـــــا إِنَّ الُمنَـو 

وهو   ..: سنتين وثالثة أشهر وسبع ليالٍ وقيل ..ومكث أبو بكر في خالفته سنتين وثالثة أشهر إال خمس لَيَالٍ  -

ل َخِليفة ورثه أَبوه.  . أَوَّ

ُر عليكما أحٌد " :َصلَّى هللا عليه وسلم ألبي بكر وعمروروى بسطام بن مسلم قال: قال رسول هللا  - ال يَتَأم 

  "بعدي

د أن  أبا بكر قال لعمر: اْبسْط يدك نبايْع لك ..وروى ابن عون - فقال   ..فقال له عمر: أنت أفضل من ي ..عن محم 

تي لك مع فَْضلك ..له أبو بكر: أنت أقوى من ي  . .قال فبايعه ..فقال له عمر: فإن  قو 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 15-"أبو بكر الصديق بن أبي قحافة"  1الحلقة / 

 بكر الصديق..  يأبفي استخالف خامس عشر.. 

فََوَرَدْت َعلَيَّ َغنٌَم ُسوٌد   ..َرأَْيتُنِي َعلَى َحْوٍض " :وسلم قالروى أَنس بن مالك: أَن النبي َصلَّى هللا عليه  -

ْلُت اْلسُّْوَد: اْلعََجمَ  ..َوبِْيضٌ  ْلَو ِمن ِي ..َواْلعُْفَر: اْلعََربَ   ..َفأَو  َوِفي   ..فَنََزَع ذَنُوبًا أَْو ذَنُْوبَْينِ  ..فََجاَء أَبُو بَْكٍر فَأََخذَ اْلدَّ

 .. "فََجاَء ُعَمُر َفَمأَلَ اْلَحْوَض َوأَْرَوى اْلَواِردُ  .. يَْغِفُر لَهُ َوهللا ..نَْزِعِه َضْعفٌ 

 ..  "اْقتَُدوا بِاْللَّذَْيِن ِمْن بَْعِدي: أَبِي بَْكٍر َوُعَمرَ " :قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   :روى عبد َّللا  بن مسعود -

فصعدت إِليه   ..العزيز إِلى الحسن البصري أَسأَله عن أَشياءَ روى محمد بن الزبير قال: أَرسلني عمر بن عبد  -

  ..فأَجابني فيما سأَلته عنه ..فقلت: أَرسلني إِليك عمر أَسأَلك عن أَشياءَ  ..فِإذا هو متكَئ على وسادة من أََدم

  وقلت: اشفني فيما اختلف الناس فيه: هل كان رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم استخلف أَبا بكر؟

ولهو كان أَعلم    ..لقد استخلفه ..فاستوى الحسن قاعًدا فقال: أََوِفي شك هو ال أَبا لك؟ إِْي وهللا الذي ال إِله إِال هو

 . .وأَشد مخافة من أَن يموت عليها لو لم يأَمره ..وأَتقى له ..باهلل

 .."ِليَُصل ِ أَبُو بَْكٍر بِاْلنَّاِس " :عن عائشة قالت: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..وروت عائشة بنت سعد -

ُهْم إَِماٌم َوفِْيِهْم أَبُو بَْكرٍ " :قَالُوا: لَْو أََمْرَت َغْيَرهُ؟ َقالَ  تِي أَْن يَُؤمَّ  .. "الَ يَْنبَِغي ألُمَّ

فَّ -    ..ة: أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لما اشتد  مرضه أُْغِمي عليهوروى سالم بن ُعبَْيد ــ وكان من أَصحاب الصُّ

نْ " :فلما أَفاق قال فَقَالَْت َعائَِشةُ: إِنَّ  ..ـــ قَاَل: ثُمَّ أُْغِمَي َعلَْيهِ  "َوُمُروا أَبَا بَْكٍر فَْليَُصل ِ بِاْلنَّاِس  ..ُمُروا باَِلاًل فَْليَُؤذ ِ

اَلةُ"؟" : أََمْرَت َغْيَرهُ؟ فَقَالَ فَلَوْ  ..أَبِي َرُجٌل أَِسْيفٌ   ..إِنَّ أَبِي َرُجٌل أَِسْيفٌ  ..فَقَالَْت َعائَِشةَ: يَا َرُسْوَل هللا أُقِْيَمِت اْلصَّ

نْ  ..إِنَُّكنَّ َصَواِحبَاُت يُْوُسفَ " :فَلَْو أََمْرَت َغْيَرهُ؟ َقالَ   ..ثُمَّ أَفَاقَ  .."ل ِ بِاْلنَّاِس َوُمُروا أَبَا بَْكٍر َفْليُصَ  ..ُمُروا باَِلاًل فَْليُؤذ ِ

اَلةُ"؟" :فَقَالَ    ..قَالُوا: نَعَمْ  أُقِْيَمِت اْلصَّ

َوإِن رجليه تَُخطَّان   ..َفاْنَطِلقُوا يَْمُشْوَن بِهِ  ..َوإِْنَساٌن آَخرَ   ..فََجاَءْت بَُرْيَرةُ  .."اْدُعو إِلَيَّ إِْنَسانًا أَْعتَِمُد َعلَْيهِ " :قَالَ 

 .. فحبسه حتى فرغ الناس ..فذهب أَبو بكر يتأَخر ..قال: فأَجلسوه إِلى جنب أَبي بكر ..في األَرض

فلما توفي قال ــ وكانوا قوًما أُميين لم يكن فيهم نبي قبله ــ: قال عمر: ال يتكلم أَحد بموته إِال ضربته بسيفي 

قال: فذهبُت فوجدتُه   ..ل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فادعه ــ يعني: أَبا بكرهذا! فقالوا له: اذهب إِلى صاحب رسو

قال: لعل نبي هللا توفي؟ قلت: إِن عمر قال: ال يتكلم أَحد بموته إِال ضربته   ..قال: فأَجهشت أَبكي ..في المسجد

ب على رسول هللا َصلَّى هللا عليه فأَك ..فأَوسعوا له ..حتى دخل ..ثم أَقبل يمشي ..بسيفي هذا! قال: فأَخذ بساعدي

 ..فنظر نَفََسهُ حتى استبان أَنه توفي ..وسلم حتى كاد وجهه يََمس  وجه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

ي ِتُونَ } :فقال  توفي رسول هللا   ..[ قالوا: يا صاحب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم30الزمر/ ] {إِنََّك َمي ٌِت َوإِنَُّهم مَّ

 .. َفعَِلموا أَنه كما قال .. َصلَّى هللا عليـه وسلم؟ قال: نعم

قال: يجيَء نَفٌَر ِمْنُكم   ..هل يَُصلَّى على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم ..قالوا: يا صاحب رسول هللاف 

هل يُْدفَن   .. قالوا: يا صاحب رسول هللا ..فعلموا أَنه كما قال  ..ويذهبون حتى يَْفَرَغ الناس ..فيَُكب ُِرون فيَْدُعون

فِإنه لم يقبضه إِال في   ..قالوا: أَين يدفن؟ قال: حيث قَبََض هللا ُروَحه ..النبي َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم

  ..ثم خرج  ..ثم قال: عندكم صاحبكم ..فعرفوا أَنه كما قال ..موضع َطي ِب

فِإن لهم في هذا  ..مهاجرون ــ أَو من اجتمع إِليه منهم ــ فقال: انطلقوا إِلى إِخواننا من األَنصارفاجتمع إِليه ال

  ..قال: فِإنهم ليتآمرون إِذ قال رجل من األَنصار: منا أَِميٌر ومنكم أَِمير ..فذهبوا حتى أَتوا األَنصار ..الَحق  نصيبًا

إِْذ هَُما ِفي } :ثم قال: من له هذه الثالث ..في غمد إِذَْن ال يصطحبان  فقال: سيفان  ..فقام ُعَمر وأَخذ بيد أَبي بكر

َ َمعَنَا ثم قال   ..[ مع َمن؟ فبسط يد أَبي بكر فضرب عليها40التوبة/ ] {اْلغَاِر إِْذ يَقُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ

 ..فبايع الناُس أَحسن بَْيعَة ..للناس: بايعوا

أُِمر أَبُو  ..قال: "أَْنُشُدكم باهلل .. قال: كان رجوع األَنصار يوم سقيفة بني ساِعَدةَ بكالٍم قاله عمرروى عبد َّللا   -

قال: فأَيكم تطيب نفسه أَن يُزيله عن ُمقَاِمه الذي أَقامه فيه رسوُل هللا  ..بكر أَن يصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم

قال ابن األثير: وقد ورد في الصحيح حديث   . !نستغفر هللا ..يب أَنفسناَصلَّى هللا عليه وسلم؟ قالوا: كلنا ال تط

 ..تركناه لطوله وشهرته. وكان عمر بن الخطاب أَوَل من بايعه ..وهو حديث طويل ..عمر في بيعة أَبي بكر

 ..ثم كانت بيعة العامة من الغَدِ  ..وكانت بَْيعَته في السَّقيفة يوم وفاة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم 

ته من  وذكر ابن سعد في كتاب "الطبقات الكبير" أنَّ استخالف رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ألبي بكر على أم 

ْح بذلك ألنه لم يؤَمر  ..تعريض الذي يقوم مقام الت صريحوبال ..بعده من أظهر الد الئل البي ِنة على محبته ولم يصر ِ

   ..والخالفةُ ركٌن من أركاِن الد ين ..وكان ال يصنع شيئًا في دين هللا إالَّ بَوحي ..فيه بشيء

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 16-قحافة" .. "أبو بكر الصديق بن أبي 1الحلقة / 

 

 نكمل..  خامس عشر.. في استخالف أبي بكر الصديق..

أتت امرأةٌ إلى رسول هللا   قال: ..عن أبيه ..ومن الد الئل الواضحة على ما قلنا ما رواه محمد بن جبير بن مطعم -

إن جئت فلم  أرأيت  ..: يا رسول هللافقالت .. فأمرها أن ترجع إليه ..فسألته عن شيء ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. إِْن لَْم تَِجِديني َفأْتِي أَبَا بَْكر" :فقال لها رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..تعني الموت ..أجِدك

 في هذا الحديث دليٌل على أَنَّ الخليفةَ بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبو بكر.  :قال الش افعي ..

فدعاه باِلٌل   .. كنت عند رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وهو عليل قال: ..وروى عبد هللا بن َزْمعة بن األسود -

  ..وكان أبو بكر غائبًا ..فخرْجُت فإذا عمر في الن اس قال: .."يِ بِالنَّاِس ُمُروا َمْن يَُصل ِ " فقال لنا:  ..إلى الص الة

فلما كبَّر سمع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َصْوتَه؛ وكان   ..فقام عمر ..فصل ِ بالن اس ..: قم يا عمرفقلت

  ..مجهًرا

ُ ذَِلَك َواْلُمْسِلُمونَ فَأَْيَن أَبُو بَكْ " فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: فجاءه   ..فبعث إلى أبي بكر  "ٍر؟ يَأْبَى َّللاَّ

 .. فصلَّى بالن اس طوَل ِعلَّتِه حتى قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..بعد أن صلَّى عمر تلك الص الة

َواْهتَُدوا  ..: أَبِي بَْكٍر َوُعَمرَ ن ِمْن بَعِدياْقتَُدوا بِال لذَيْ " قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: وروى حذيفة قال: -

ارٍ   ..أَنا خليفة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كان أبو بكر يقول: -.. "َوتََمس ُكوا بِعَْهِد اْبِن أُمَّ َعْبدٍ  ..بِهدي َعمَّ

ى بأمير  ..وكذلك كان يُْدعى: يا خليفةَ رسول هللا وكان عمر يُْدعى خليفة أبي بكر َصْدًرا من خالفته حتى تسمَّ

 ..المؤمنين

   في وفاة أبي بكر الصديق.. سادس عشر..

 عليه  فِإن رسول هللا َصلَّى هللا ..وأَول من حج أَميًرا في اإِلسالم ..وأبو بكر هو أَول خليفة كان في اإِلسالم -

   ..وَسيَّر أَبا بكر يحج بالناس أَميًرا سنة تسع. وروى مسروق ..وسلم فتح مكة سنة ثمان

ا مرض أبو بكر َمَرَضه الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلُت اإلمارة  عن عائشة قالت: لم 

وكنُت   ..هللا بن نُمير أستصلحه َجْهدي فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فإن ي قد كنُت أستحل ه قال: وقال: عبد

ا كنُت أصيب في التجارة ا مات نظرنا فإذا َعْبٌد نوبي  كان يحمل    ..أصيُب من الَوَدك نحًوا مم  قالت عائشة: فلم 

قالت فبعثنا بهما إلى   ..قال عبد هللا بن نُمير: ناضح كان يسقي بُْستانًا له ..وإذا ناضح كان يَسني عليه ..صبيانه

 ..قالت فأخبرني جد ي أن  عمر بَكى وقال: رحمة هللا على أبي بكر لقد أتْعََب َمْن بَْعَده تَعَبًا شديًدا ..عمر

وروت عائشة أن  أبا بكر حين حضره الموت قال: إن ي ال أعلم عند أبي بكر من هذا المال شيئًا غير هذه   -

ْيقَل كان يعمل سيوف المسلمين ويَْخُدمنا فإذا ِمتُّ فاْدَفِعيه إلى عمر ..اللقحة ا دفعته  ..وغيَر هذا الغالم الص  فلم 

د يق في َمْرَضتِه   إلى عمر قال: رحَم هللاُ أبا بكر لقد أتعََب َمْن بَْعَده. وروى أنس قال: أَطْفنا بغرفة أبي بكر الص 

بح أو كيف أمسى خليفة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: فاط لع قال: فقلنا: كيف أص  ..التي قُبض فيها

ُضه ..علينا اْط الَعةً فقال: ألَْستُْم تَْرَضْوَن بما أْصنَُع! قلنا: بلى قد رضينا  فقال: أما   ..قال: وكانت عائشة هي تَُمر 

فانظروا إذا رجعتم من ي   ..اللحم واللبن إني قد كنت حريًصا على أن أَُوف َر للمسلمين فَْيئَهم مع أني قد أصبُت من

قال: وما كان عنده ديناٌر وال   ..قال: فذاك حيث عرفوا أن ه استخلَف عمر ..فانظروا ما كان عندنا فأْبِلغوه ُعَمرَ 

ا رأى ذلك عمر يُْحَمُل إليه قال: يرحم هللا أبا بكر لقد أتْعَبَ  ..وِمْحلَب ..ولقحة  ..ما كان إال خادم ..درهم  َمْن فلم 

 .بَْعَده

د يق وعليه ست ة آالف كان أخذها من بيت المال  ..روى ابن عون - د قال توف ي أبو بكر الص  ا   ..عن محم  فلم 

وإن حائطي الذي بمكان كذا   ..حضرته الوفاة قال: إن  عمَر لم يََدْعني حت ى أصبُت من بيت المال ستة آالف درهم

ا توف ي ذُكر ذلك لعمر  ..وكذا فيها فقال: يرحم هللا أبا بكر لقد أَحب  أن ال يََدَع ألَحٍد بعده مقااًل وأنا والي األمر  فلم 

ل من جمع الل ْوَحين. وروى نِياُر   -. من بعده وقد رددتُها عليكم. وروى علي  قال: يرحم هللا أبا بكر هو أو 

ل عاٍم الفَيَء فأعطى الُحر  عشرة ..األسلمي والمرأة  ..وأعطى المملوك عشرة  ..عن عائشة قالت: قسم أبي أو 

 ..فأعطاهم عشرين عشرين. وروى أبو ِعْمران الَجْوني ..ثم  قسم في العام الثاني ..وأَمتها عشرة ..عشرة

د يق في مرضه فقلت: يا خليفة رسول هللا - اْعَهْد إلي    ..عن أسير قال: قال َسْلمان دخلُت على أبي بكر الص 

إن ها ستكون فتوٌح فال أْعِرفَن  ما كان من  ..قال: أجل يا سلمان  ..َهُد إلي  بعد يومي هذافإن ي ال أراك تَعْ  ..َعْهًدا

ِة  ..حظ ك منها ما جعلَت في بطنك أو ألقيته على ظهرك واعلم أن ه من صل ى الصلوات الخمس فإنه يُْصبُح في ِذم 

ة هللا ..هللا ته فيُِكب ك هللا على وجهك في الن ار ..ويُمسي في ذم  ة هللا فيَطلُبك َّللاَّ بذمَّ  . .فال تَْقتُلَن  أحًدا من أهل ذم 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 17-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 نكمل..  سادس عشر.. في وفاة أبي بكر الصديق..

عن   ..فأْوصى بالُخمس. وروى عروة ..روى قتادة قال: قال أبو بكر لي من مالي ما َرضي رب ي من الغنيمة -

ا بعُد يا بُني ة ..عائشة قالت: لما حضر أبا بكر الوفاة جلس فتشه د فإن  أَحب  الن اِس ِغنًى إلي  بعدي   ..ثم  قال: أم 

وإن ي كنُت نََحْلتُِك جداَد عشرين وسقًا من مالي فَوِدْدُت وهللاِ أن ِك  ..تِ وإن  أَعز  الن اِس علي  َفقًرا بعدي أنْ  ..أْنتِ 

قالت: قلُت هذا أَخَواَي فَمْن أُْختاَي؟ قال: ذات بَْطِن   ..فإن ما هو مال الوارث وهما أَخواِك وأْختاكِ  ..ُحْزته وأخذته

 .ابْنِة خارجةَ فإن ي أُظن ها جاريةً 

د بن األشعث أن   - ا أْن ثقُل قال لعائشة: إن ه ليس أحٌد من أهلي أَحب  إلي  منك وقد وروى محم  د يق لم  أبا بكر الص 

  ..قال: فإذَا أنا ِمت  فاْبعَثي بهذه الجارية ..قالت له: أَجلْ  ..كنُت أْقَطْعتُِك أْرًضا بالبحَرين وال أراك َرَزأِت منها شيئًا

ولم يكن في يده من   ..وكان يسقي لَبَنَهما ُجلساَءه ..البهما إلى ُعَمرَ وهاتَين الل ِْقَحتَين وح  ..وكانت تُْرضُع اْبنَه

ا مات أبو بكر بعثت عائشة بالغالم ..المال َشيءٌ  والجارية إلى عمر فقال عمر: يرحم هللا أبا   .. واللقحتين  ..فلم 

 ورد  الجارية عليهم. ..فقَبل اللقحتين والغالم ..بكر لقد أتْعََب من بعده

عن أبيه قال: كان المال الذي نََحَل عائشة بالعالية من أموال بني النضير بئر حجر كان   ..لح بن ُحميدوروى أفْ  -

 .الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم أعطاه ذلك المال فأصلحه بعد ذلك أبو بكر وغرس فيه َوِديًّا

وال درهًما َضَرَب هللا ِسك تَه.  ..عن عائشة قالت: ما ترك أبو بكر ديناًرا ..عن أبيه ..وروى هشام بن عروة -

ا ُحِضَر أبو بكر قلُت كلمةً من قول حاتم  :وقالت عائشة: لم 

 إذا حشَرجْت يْوًما وضاَق بها الصدرُ ***   لَعمُرَك ما يُغني الثراُء عن الفَتى

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت } :ولكن قولي ..فقال: ال تقولي هكذا يا بُني ة سورة ق:  ]{بِاْلَحق 

وكف نوني فيهما فإن  الحي  أحْوج إلى الجديد من المي ت.   ..ُمالَءتَي  هاتَْيِن فإذا ِمت  فاغِسلوهما ..اْنُظروا ..[19

د ابنا ُعبيد قاال: أخبرنا موسى الُجَهني عن أبي بكر بن حفص بن عمر  قال: جاءت  قاَل: أخبرنا يَْعلى ومحم 

 وذكره..  :فتمث لْت هذا البيت ..عائشة إلى أبي بكر وهو يعالج ما يُعالُج المي ُت ونفَُسه في صدره

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ  } :فنظر إليها كالغضبان ثم  قال: ليس كذلك يا أم  المؤمنين ولكن  َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

قالت: نعم  ..د كنُت نََحْلتُِك حائًطا وإن  في نفسي منه شيئًا فُرد يه إلى الميراثإني ق ..[19سورة ق: ]{تَِحيدُ 

فقال: أما إن ا منذ َوِلينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناًرا وال درًهما ولكن ا قد أكلنا من َجريِش طعامهم  ..فرددتُه

فيِء المسلمين قليٌل وال كثيٌر إال  هذا العبَد  وليس عندنا من ..ولبسنا من َخِشِن ثيابهم على ظهورنا ..في بطوننا

  ..ففعلتُ  ..وأْبَرئي منهن   ..فإذا ِمت  فاْبعثي بهن  إلى عمر ..وَجْرَد هذه القطيفة  ..وهذا البعير الناضح ..الحبَشي  

ا جاء الرسول عمَر بكى حت ى جعلت دموعه تسيل في األرض  ..من بعدهلقد أتْعََب  ..ويقول: رحم هللا أبا بكر .. فلم 

حمن بن عوف: سبحان هللا تَْسلُُب عياَل أبي    ..يا غالم ارفعهن   ..لقد أتعب من بعده ..رحم هللا أبا بكر فقال عبد الر 

   ..بكر عبًدا حبَشيًّا وبعيًرا ناضًحا وَجْرَد قطيفٍة ثََمن خمسة الدراهم؟ قال: فما تأُمُر؟ قال: تَُرد هن  على عياله

ًدا بالحق  فقال: ال والذي بعث  ال يكون هذا في واليتي أبًدا وال خرج أبو بكر منهن  عند  ..أو كما حلف ..محم 

 . .الموُت أقرُب من ذلك ..الموت وأُرد هُن  أنا على عياله

ا مرض أبو بكر ..عن أبيه ..وروى هشام بن عروة -  :عن عائشة أنها قالت لم 

 إنــه في مـرة مـدفـــوقُ فـ***   َمـْن ال يَـَزاُل َدْمعُــه ُمقَنَّـعـًا

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ } :فقال أبو بكر: ليس كذاك أي بُني ة ولكن [.  19سورة ق: ]{َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

 :وروى عبد هللا بن ُعبيد أن  أبا بكر أتته عائشة وهو يجود بنفسه فقالت: يا أبتاه هذا كما قال حاتم

ْدرإذا َحْشرَ   .... َجْت يْوًما وضاَق بها الص 

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ } :فقال: يا بُني ة قول هللا أْصدق إذا أنا ِمت  فاْغسلي أْخالقي  ..{َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

الَحي  هو أْحَوُج يَُصوُن نفسه قال: إن    ..نَُكف نُك في جديد ..فقالت: يا أبتاه قد رزق هللا وأحسن ..فاْجعليها أْكفاني

إن ما يصير إلى الصديد وإلى البِلى. وروى بكر بن عبد هللا الُمَزني قال: بلغني أن  أبا بكر   ..َويََضعَُها من المي ت

ا مرض فثقل قعدت عائشة عند رأسه فقالت د يق لم   ُكـلُّ ِذي إبِـٍل مـوروثُهـا وكـل  ذي َسلَـٍب َمْسـلُـوبُ  :الص 

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ } :ليس كما قلت يا بنتاه ولكن كما قال هللا  فقال: سورة ق:  ]{َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

د19  :عن عائشة أن ها تمث لت بهذا البيت وأبو بكر يقضي ..[. وروى القاسم بن محم 

فقال أبو بكر: ذاك رسول هللا َصلَّى هللا عليه  .. اليتـامى عْصمـةٌ ِلألراِملِ َوأبيَض يُستَسقى الغمـاُم بَوجهه َربيـُع 

 .وسلم.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 18-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 سادس عشر.. في وفاة أبي بكر الصديق.. نكمل.. 

َوَجاَءْت  } :فقال أبو بكر .. مـن ال يـزاُل دْمعُـه ُمقَنَّـعًا ال بـد  يومـا أنـه يُْهـَراقُ   :وروت ُسَمي ة أن  عائشة قالت -

ِ ذَِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ   ..َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحق 

َجا يموُت دونَهال تَـزاُل تَْنعى َحبيـبًا حت   :وروى ثابت: كان أبو بكر يتمث ل بالبيت -  .ى تكونَه َوقَْد يْرُجو الفَتَى الر 

 .قال قتادة: بلغني أن  أبا بكر قال: َوِدْدت أني خضرة تَأُكلُني الد واب. -

فقال الحارث ألبي بكر:  ..وروى ابن شهاب أن  أبا بكر والحارث بن َكلََدة كانا يأكالن خزيرة أُهديت ألبي بكر -

فلم يََزاال  ..قال: فرفع يده ..وهللا إن  فيها لََسم  َسنٍَة وأنا وأنت نموت في يوم واحد ..اْرَفْع يدك يا خليفة رسول َّللاَّ 

 . ند انقضاء السنة.َعليلين حت ى ماتا في يوم واحد ع 

  ..عن أبيه قال: قال أبو بكر: ألْن أُوصي بالُخْمس أَحب  إلي  من أن أوصي بالربع ..وروى هشام بن عروة -

بع أحب  إلي  من أن أوصي بالثلث  .  .وَمْن أْوصى بالثلث فلم يَترْك شيئًا ..وألن أوصي بالر 

 سابع عشر.. في أبي بكر يستخلف عمر..

حمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخط ابُرِوي أن  أبا  َ- ا استُِعز  به دعا عبد الر  د يق لم  فقال   ..بكر الص 

حمن: ما تَْسألني عن أمر إال وأنت أعلم به من ي حمن: هو وهللا أْفَضُل   ..فقال أبو بكر: وإنْ  ..عبد الر  فقال عبد الر 

  ..من رأيك فيه

فقال   ..فقال: على ذلك يا أبا عبد هللا ..فقال: أنت أخبُرنا به ..عن عمر ثم  دعا عثمان بن عف ان فقال: أْخبِْرني

وهللا لو   ..فقال أبو بكر: يرحمك هللا ..وأن ه ليس فينا مثله ..عثمان: الل ُهم  ِعْلمي به أن  سريرته خير من عالنيته

   ..تََرْكتُه ما َعَدْوتُك

وأَُسْيَد بن الُحَضير وغيرهما من المهاجرين واألنصار فقال أَُسْيٌد: الل هم    ..وشاَوَر معهما سعيد بن زيد أبا األعور

ضا ويَْسَخُط للس ْخطِ  ولم يَِل هذا األمر أَحٌد أقوى    ..الذي يُِسر  خيٌر من ال ذي يُعلنُ  ..أْعلَُمه الِخيََرةَ بعدك يَْرضى للر 

حمن وعثمان على أبي بكر وَسمَع بعُض أصحاب الن بي  َصلَّى هللا عليه و ..عليه منه سلم بدخول عبد الر 

   ..فدخلوا به فدخلوا على أبي بكر ..وَخْلَوتِِهما به

 وقد تَرى ِغْلَظتَه؟   ..فقال له قائٌل منهم: ما أنت قائٌل لرب ك إذا سألك عن استخالفك ُعَمَر علينا

د من أ أ ..فقال أبو بكر: أْجِلسوني أقوُل: الل هم  استخلفُت عليهم خير   ..مركم بُظلمباهلل تَُخوفوني؟ خاَب َمْن تََزوَّ

ِحيمِ } :ثم  اضطجع ودعا عثمان بن عف ان فقال: اكتب ..أَْبِلغ ما قلت لك َمْن َوَراَءك ..أهلك ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   ..{بِْسِم َّللاَّ

ل عهده ..هذا ما َعِهَد أبو بكر بن أبي قُحافة في آخر عهده بالدنيا خارًجا منها باآلخرة داخاًل فيها حيث   وعند أو 

إني استخلفُت عليكم بعدي عمر بن الخط اب فاسَمعوا له  ..ويَْصُدُق الكاذب ..ويوقن الفاجر ..يؤمن الكافر

وإْن بد ل  ..فإْن َعَدل فذلك ظنَّي به وعلمي فيه ..وإني لم آُل هللا ورسولَه ودينَه ونفسي وإي اكم إال  خيًرا ..وأطيعوا

َوَسيَْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمْنقَلٍَب  } ..وال أعلم الغَْيبَ  ..والخير أردتُ  ..تََسَب من اإلثمفلكل  امرئ ما اك

  ..ثم  أمر بالكتاب فختمه ..والس الُم عليكم ورحمةُ هللا  ..[227الشعراء: من اآلية] {يَْنقَِلبُون

ا أْملى أبو بكر صدَر هذا الكتاب: <  َي أَحًداثم  قال بعضهم لم  فكتب عثمان:   ..بَقَي ذكُر ُعَمَر فذُِهَب به قبل أْن يَُسم 

فقََرأ عليه ِذْكَر ُعَمَر فَكب َر   ..ثم  أفاق أبو بكر فقال: اْقَرأ َعلَي  ما َكتَْبتَ  ..إني قد استخلفُت عليكم عمَر بن الخط اب

 ..ْختَِلف الن اُس فجزاك هللا عن اإلسالم وأهله خيًراوقال: أراك ِخْفَت إْن أْقبَلَْت نفسي في َغْشيَتي تلك يَ  ..أبو بكر

فقال    ..وأَُسْيد بن سعيد القَُرظي   ..ثم  أمره فخرج بالكتاب مختوًما ومعه عمر بن الخط اب ..وهللا إْن كنَت لها ألْهاًل 

ل ابن سعد: علي   قا ..وقال بعضهم: قد َعِلْمنَا به ..عثمان للن اس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم

وا بذلك جميعًا  ..القائل وهو عمر  ..ثم  دعا أبو بكر عمر خاليًا فأوصاه بما أوصاه به ..وبايعوا ..وَرضوا به ..فأقَر 

 ..وِخْفُت عليهم الفتنةَ  ..فقال: اللهم  إني لم أُِرْد بذِلك إال  صالَحهم ..ثم  خرج من عنده فرفع أبو بكر يديه َمدًّا

وأحَرصهم على ما   ..وأقواهم عليهم ..فَول ْيُت عليهم َخْيَرهم ..واجتهدُت لهم َرأيي ..ا أنت أْعلَُم بهفعملُت فيهم بم

ونََواصيهم بيدك أْصِلْح لهم وإليهم   ..فاْخلُفني فيهم فَُهْم عباُدك ..وقد َحَضَرني من أمِرَك ما حضر ..أرشدهم

ْحَمةِ واْجعَْله من ُخلفائك الراشدين يَت بْع هُدى نبي  ال  . .وأْصِلْح له َرعي تَه ..وهُدى الصالحين بعده ..ر 

ا ثقل أبو بكر قال: أي  يوم هذا؟ قالت: قلنا يوم االثنين ..عن أبيه ..وروى هشام بن عروة   ..عن عائشة قالت: لم 

قال: فإني أرجو ما بيني    ..قال: فأي  يوٍم قُبَض رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قالت: قلنا قُبض يوَم االثنين

وا إليه ثوبَين  ..قالت: وكان عليه ثوب فيه َرْدٌع من ِمْشٍق فقال: إذا أنا ِمت  فاغسلوا ثوبي هذا  ..وبَيَن الليل وضم 

الَحي  أَحق  بالجديد   ..إن ما هو للُمْهلَةِ  ..فقلنا أال نَْجعَلُها ُجُدًدا كل ها؟ فقال: ال ..وكف نوني في ثالثة أثواب ..جديدين

 . أراكم غدا إن شاء هللا..رحمه هللا. ..قالت فمات ليلة الثالثاء ..من المي ت
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 19-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 

 سادس عشر.. في وفاة أبي بكر الصديق.. نكمل.. 

وروى هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن  أبا بكر قال لها: في أي  يوم مات رسول هللا َصلَّى هللا عليه   -

 قال: ففيَم َكف ْنتُُموه؟   ..قال: ما شاء هللا إني ألرجو فيما بيني وبين الليل  ..وسلم؟ قالت: في يوم االثنين

   ..في ثالثة أثواب بيض َسُحولي ة يَمانِيَة ليس فيها قميص وال ِعماَمةقالت: 

  ..واجعلي معه ثوبين آَخَرين ..فقال أبو بكر: اْنظري ثَْوبي هذا فيه َرْدُع َزْعفََران أو ِمْشٍق فاغسليه

  ..وإن ما هو للُمْهلة ..فقال: إن  الحَي أحق  بالجديد ..هو َخلَقٌ  ..فقالت عائشة: يا أبتِ 

ثم  استخرجوه   ..وكان عبد هللا بن أبي بكر أْعطاهم ُحل ةً ِحبََرةً فأُْدِرَج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فيها -

فأخذ عبد هللا الُحل ة فقال: ألَكف نَن  نفسي في شيٍء َمس  الن بي  َصلَّى هللا عليه  ..فُكف ن في ثالثة أثواب بيض ..منها

   ..وهللا ال أَكف ُن في شيٍء َمنَعَهُ َّللاُّ نبي ه أْن يَُكف َن فيهثم  قال بعد ذلك:  ..وسلم

بير لياًل  ..ومات أبو بكر ليلة الثالثاء ودفن لياًل   . .وماتت عائشة لياًل فدفنها عبد هللا بن الزُّ

ُل بَْدِء مرض أبي بكر أن ه اغتسل يوم االثنين لسبع خلون من  ..وروى عروة - جمادى  عن عائشة قالوا: كان أو 

وكان يأمر عمر بن الخط اب يصل ي  ..وكان يوًما بارًدا فُحم  خمسة عشر يوًما ال يخرج إلى صالة ..اآلخرة

وهو نازل يومئذ في داره التي قطع له الن بي  َصلَّى   ..وهو يثقل كل يومٍ  ..ويَْدُخُل الن اس عليه يعودونه ..بالن اس

وتوفي أبو بكر ــ رحمه  ..وكان عثمان أْلَزَمُهم له في مرضه ..اليوم وجاهَ دار عثمان بن عف ان ..هللا عليه وسلم

اني لياٍل بقين من جمادى اآلخرة سنة ثالث عشرة من ُمهاَجر الن بي  َصلَّى هللا عليه  هللا ــ مساء ليلة الثالثاء لثم 

 .. فكانت خالفته سنتين وثالثة أشهر وعشر ليالٍ  ..وسلم

 ..وهو ابن ثالٍث وست ين سنة ..وتوفي رحمه هللا ..وكان أبو معشر يقول: سنتين وأربعة أشهر إال  أربع ليالٍ  -

 . .استوفى ِسن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..ُمْجَمٌع على ذلك في الروايات كل ها

 .وُسهيل بن بيضاء. ..وروى أنس قال: كان أسن  أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبو بكر -

د يق أوصى أن تغسله امرأتُه أسماُء فإن عجزت أعانَها ابنُها منه - د أن  أبا بكر الص   ..وروى القاسم بن محم 

دٌ  د بن عمر: وهذا َوَهلٌ ). .محم  ٌ  ..قال محم  د بن سعد: هذا َخَطأ  .  ( .وقال محم 

د بن عمر: أخبرنا ابن ُجريج عن عطاء قال: أوصى أبو بكر أن تغسله امرأتُه أسماء بنت ُعميس فإن   قال محم 

حمن بن أبي بكر.   لم تستطع استعانت بعبد الر 

ة الوداع سنةَ   ..: وهذا الثبتمحمد بن عمر قال ٌد ابنها وإن ما َولََدتْه بذي الُحليفة في حج  وكيف يُعينُها محم 

 . وكان له يوَم توفي أبو بكر ثالث سنين أو نْحوها؟. ..عشرٍ 

ثم   ..غسلت أبا بكر حين توفي وروى مالك بن عبد هللا بن أبي بكر أن  أسماَء بنت ُعميس امرأة أبي بكر -

 وهذا يوٌم شديُد البرد فهل علي  ُغْسٌل؟  ..خرجت فَسألَْت من َحَضَرَها من المهاجرين فقالت: إني صائمة

 . .قالوا: ال

د قال: ُكف ن أبو بكر في َريْ  - وقال: الحي  أحوج إلى  ..ريطة بيضاء وريطة ممص رة ..َطتَينروى القاسم بن محم 

 . إن ما هو الكفن ِلما يَْخُرُج من أْنفه وفيه. ..الكسوة من المي ت

وقال ُسويد بن َغفَلَة: أن  أبا بكر   ..قال شريك: معق دين  ..وروى ُسويد بن َغفَلَةَ قال: ُكف ن أبو بكر في ثوبين -

 .اب الموصولة.ُكف ن في ثوبين من هذه الثي

قال: وُدفن   ..عن المط لب بن عبد هللا أن  أبا بكر أمرهم أن يَْرَحضوا أْخالقه فيدفنوه فيها ..وروى كثير بن زيد -

 . .لياًل 

د قال: قال أبو بكر حين َحَضَره الموت: كف نوني في ثوبي  هذين الل ذين كنُت أَصل ي فيهما   - وروى القاسم بن محم 

 .للُمْهلة والتراب.واغسلوهما فإن هما  

 وروى صالح بن أبي َحس ان أن  علي  بن الحسين سأل سعيد بن المسي ب أْيَن ُصل َي على أبي بكر؟  -

 . قال: كم َكب َر عليه؟ قال: أربعًا.  ..قال: من َصل ى عليه؟ قال: عمر  ..فقال: بين القبر والمنبر

 . وروى المط لب بن عبد هللا بن َحْنَطب أن  أبا بكر وُعمر ُصل َي عليهما في المسجد تُجاه المنبر. -

َع. - د بن سعد أن  عمر حين َصل ى على أبي بكر في المسجد َرج   . وروى محم 

 ..وصل ى ُصَهْيٌب على عمر ..وروى المط لب بن َحْنَطب قال: الذي صل ى على أبي بكر عمُر بن الخط اب -

 .وروى هشام بن عروة قال: حد ثني أبي أن  عائشة حد ثته قالت: توفي أبو بكر لياًل فدفن اه قبل أْن نصبح -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..فأْوتََر بثالث  ..ثم  دخل المسجد  ..وروى ابن السب اق أن  عمر َدفََن أبا بكٍر لياًل 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 20-.. "أبو بكر الصديق بن أبي قحافة" 1الحلقة / 

 

 سادس عشر.. في وفاة أبي بكر الصديق.. نكمل.. 

وطلحة   ..وعثمان بن عف ان ..فنزل في ُحفرته عمُر بن الخط اب ..وروى ابن عمر قال: حضرُت دفن أبي بكر -

حمن بن أبي بكر ..بن عبد هللا  فقال عمُر: ُكفيَت.  ..قال ابن عمر: فأَردُت أن أنزل ..وعبد الر 

ا توف ي أبو بكر أقامت عليه عائشة الن ْوح - فبلغ ُعَمَر فجاَء فنهاهن  عن النوح  ..وروى سعيد بن المسي ب قال: لم 

ِة َضَرباٍت   ..فقال لهشام بن الوليد: أْخِرْج إلي  ابنةَ أبي قُحافة .. فأبَيَن أن يَْنتَِهينَ  ..على أبي بكر ر  فعالها بالد ِ

ق النوائح حين َسِمْعَن ذلك   .. فتفر 

؟ إن  رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إن  المي ت يُعَذَُّب ببُكاِء أْهله " :قال ..وقال: تُِرْدَن أْن يعَذََّب أبو بكر ببُكائكن 

 ه"..علي

د يقوالن: أوصى أبو بكر عائشةَ أن يْدفََن  ..ى عمر بن عبد هللا بن عروة أن ه سمع عروةرو - والقاسم بن محم 

ا توف ي ُحفر له وُجعل رأُسه عند َكتِفَْي رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..إلى َجْنِب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فلم 

 . فقُبر هناك.  ..لَّى هللا عليه وسلموأُلِصَق الل حُد بقبر رسول هللا صَ  ..وسلم

بير قال: َرأُس أبي بكر عند َكتِفَْي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - ورأُس عمر  ..وروى عامر بن عبد هللا بن الزُّ

 . عند َحْقَوْي أبي بكر.

ُمَسط ًحا  ..هللا عليه وسلم  وروى المط لب بن عبد هللا بن َحْنَطب قال: ُجِعَل قبُر أبي بكر مثَل قبر الن بي  َصلَّى -

 .وُرش  عليه الماء.

ِت اْكِشفي لي عن قبر الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم - د قال: دخلت على عائشة فقلت: يَا أُمَّ   ..وروى القاسم بن محم 

قال: فرأيُت قبر   ..فكشفت لي عن ثالثة قبور ال ُمْشِرَفٍة وال الطئٍة مبطوحٍة ببَْطحاِء العَْرَصِة الحمراءِ  ..وصاحبَْيه

ًما وقبَر أبي بكر عند رأسه ..الن بي  َصلَّى هللا عليهَ وسلم   ..ورأَس عمر عنَد ِرْجِل الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم ..ُمقَد 

 . .ُم قبورهمقال عمرو بن عثمان: فوصف القاس

فيصل ي   ..وروى عبد هللا بن دينار أن ه قال: رأيُت عبد هللا بن عمر يقف على قبر الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم -

 . .ويدعو ألبي بكر وعمر .. على الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم

ى راشَدْين ُمْرِشَدْين عن رجل قال: سئل علي  عن أبي بكر وعمر فقال: كانا إماَمْي هدً  ..وروى أبو َعقيل -

 . ُمْصِلَحْين ُمْنِجَحْين َخَرجا من الد نيا َخميَصْين.

َمْن   ..قال: ُرْزٌء جليل ..وروى ابن المسي ب قال: سمع أبو قُحافة الهائعة بمك ة فقال: ما هذا؟ قال: توف ي ابنك -

 . .صاحبُه ..قال ..قام باألمر بعده؟ قالوا: عمر

 الصديق..  سابع عشر.. من ورث أبي بكر

 عن أبيه قال:   .. روى ُشعيب بن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر -

وأم    ..وأسماءُ   ..وعائشةُ  ..ومحمد ..َوِرَث أبا بكر الصدي ق أبوه أبو قُحافة الس ْدَس وَوِرثَه معه ولده عبُد الرحمن

وهي أم  أم  كلثوم وكانت بها   ..وحبَيبةُ ابنة خارجةَ بن زيد ..وامرأتاهُ أْسماُء بنت عميس ..كلثوم بنو أبي بكر

 .نَْسأً حين توف ي أبو بكر رحمه هللا.

 ثامن عشر.. في التأريخ لوفاته.. رضي هللا عنه..

رسول هللا َصلَّى   تُوف ِي أبو بكر على رأس سنتين وثالثة أشهر واثنتي عشرة ليلة من متوف ى قال ابن إسحاق:

 .. وقال غيره أيًضا: وعشرين يوًما ..: وعشرة أياموقال غيره ..هللا عليه وسلم

: تُوف ِي يوم الجمعة.. وروى عن سلم بن أبي مطيع أنه ُسمَّ.. واختلف أيًضا في حين وفاته.. فقال ابن إسحاق -

 .. لتسع لياٍل بقين من جمادى اآلخرة.. سنة ثالث عشرة

وقيل: ليلة الث الثاء.. وقيل: عشي  يوم الثَّالثاء لثمان بقين   مات عشي  يوم االثنين.. غيره من أهل الس ير:وقال   -

 .من جمادى اآلخرة

 تاسع عشر.. روايات في سبب وفاته.. 

  ..واختلف في الس بب الذي مات منه

 .ومرض خمسة عشر يوًما. ..فذكر الواقدي  أنه اغتسل في يوم بارد فحم   -

بير بن بك ار: -  .كان به طرف من الس ل. وقال الز 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 رضي هللا عنه..  بن رباح..  .. باللثانيةالحلقة الالجزء الرابع.. 

كان  بالل بن رباح.. الذي يكفيه شرفا أنه كان مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ترجمة مقدمة.. نقدم اليوم 

أصبح هؤالء حين هذا التكافل بين أفراد الجماعة اإلسالمية األولى.. قمة من قمم الخير والعطاء.. بالل عالمة 

سبيلها.. وكان إقدام أبي  العبيد باإلسالم أصحاب عقيدة وفكرة.. يناقشون بها وينافحون عنها.. ويجاهدون في

وما أحوج   ..بكر.. على شرائهم ثم إعتاقهم دليالً على عظمة هذا الدين.. ومدى تغلغله في نفسية الصديق..

المسلمين اليوم أن يحيوا هذا المثل الرفيع.. والمشاعر السامية ليتم التالحم والتعايش.. والتعاضد بين أبناء  

 .األمة التي يتعرض أبناؤها لإلبادة الشاملة من قبل أعداء العقيدة والدين

 يعني بالالً..  "اأبو بكر سيدنا.. وأعتق سيدن "مقامه عند الصحابة فقد كان عمر.. يقول..  عن أما

تضاعف أذى المشركين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألصحابه.. حتى وصل إلى ذروة العنف..   وقد

وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين.. فنكلت بهم لتفتنهم عن عقيدتهم وإسًلمهم.. ولتجعلهم عبرة 

 .العذابلغيرهم.. ولتنفس عن حقدها.. وغضبها.. بما تصبه عليهم من 

حيث كانت أمه إحدى .. كان بًلل رضي هللا عنه عبدا ألناس من بني جمح بمكة. أما عن إسًلمه.. فقد 1

أخذ الناس في مكة  .. بدأت أنباء الرسول صلى هللا عليه وسلم تصل إلى سمعهحين و.. إمائهم وجواريهم

بن رباح إذ مر  بهما بًلل .. معتزلين في غارذات يوم كان الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر .. ويتناقلوها

 ؟” .فأْطلع الرسول صلى هللا عليه وسلم رأسه من الغار وقال.. “يا راعي هل من لبن.. وهو يرعى غنما

فإن شئتما آثرتكما بلبنها اليوم” فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم.. .. فقال بًلل.. “ما لي إال شاة منها قوتي

فشرب حتى  .. ء بها بًلل ودعا الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإناء فحلب فيه حتى مأله“إيِت بها”..  فجا

 ..   ثم أرسلها وهي أحفل مما كانت.. ثم حلب حتى مأله فسقى بًلالا .. ثم حلب حتى مأله فسقى أبا بكر.. روي

فأسلم رضي  .. مهيأة لإلسًلم كانت نفسهفقه هللا وو.. ف ثم قال.. “يا غًلم هل لك في اإلسًلم؟ فإني رسول هللا”

 ففعل وانصرف بغنمه.. .. وأمره النبي صلى هللا عليه وسلم بأن يكتم إسًلمه.. هللا عنه مباشرة

أول من أظهر اإلسًلم سبعة.. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وأبو بكر.. .. قال عبد هللا بن مسعود. 2

. فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمنعه هللا بعمه أبي  وعمار.. وأمه سمية.. وصهيب.. وبًلل.. والمقداد.

طالب.. وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه.. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد.. وصهروهم 

إال بًلل.. فإنه هانت عليه نفسه في هللا وهان .. في الشمس.. فما منهم إنسان إال وقد واتاهم على ما أرادوا

 ..  أحد.. أحدلولدان.. وأخذوا يطوفون به شعاب مكة.. وهو يقول.. لعلى قومه.. فأعطوه  

لم يكن لبالل.. ظهر يسنده.. وال عشيرة تحميه.. وال سيوف تذود عنه.. ومثل هذا اإلنسان في المجتمع . 3

أي  .. ويباع ويشترى كالجاهلي المكي.. يعادل رقًما من األرقام.. فليس له دور في الحياة إال أن يخدم ويطيع

.. أما أن يكون له رأي.. أو يكون صاحب فكر.. أو صاحب دعوة.. أو صاحب قضية.. فهذه جريمة شنعاء سلعة

في المجتمع الجاهلي المكي تهز أركانه وتزلزل أقدامه.. ولكن الدعوة الجديدة التي سارع لها الفتيان.. وهم  

فقد    ..لب هذا العبد المنسي.. فأخرجت إنسانًا جديًدا على الوجود..يتحدون تقاليد وأعراف آبائهم الكبار المست ق 

تفجرت معاني اإليمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدين.. وانضم إلى محمد صلى هللا عليه وسلم وإخوانه في 

 موكب اإليمان العظيم.. 

أبو بكر  وها هو اآلن يتعرض للتعذيب من أجل عقيدته ودينه.. فقصد وزير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 4

 "أال تتقي هللا في هذا المسكين؟ حتى متى!"قال له.. ف فاوض أمية بن خلف راح يالصديق.. موقع التعذيب و

عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى على دينك  فقال أبو بكر.. أفعل..  -قال.. أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى..  -

وفي رواية..   ..فأعطاه أبو بكر الصديق.. غالمه ذلك وأخذه فاعتقه.... قال.. قد قبلت.. هو لك -أعطيكه به.. 

فقد كان صادق اإلسالم.. طاهر القلب..  أصلبه ما أصبر بالالً وما .. ف اشتراه بسبع أواق.. أو بأربعين أوقية ذهبًا

َب.. ولم تلن قناته أمام التحديات وأمام صنوف العذاب.. وكان صبره وثباته مما يغيظهم ويزيد  ولذلك َصلُ 

حنقهم.. خاصة أنه كان الرجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على اإلسالم فلم يوات الكفار فيما  

 قومه..  يريدون.. مردًدا كلمة التوحيد بتحد ٍ صارخ.. وهانت عليه نفسه في هللا وهان على

وبعد كل محنة منحة فقد تخلص بالل من العذاب والنكال.. وتخلص من أسر العبودية.. وعاش مع رسول هللا . 5

صلى هللا عليه وسلم بقية حياته مالزًما له.. ومات راضيًا عنه مبشًرا إياه بالجنة.. فقد قال صلى هللا عليه وسلم  

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.... "نةفإني سمعت خشف نعليك بين يدي في الج "لبالل.. 
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 .. بقلم/ مجدي ســالم في جهاد الصحابة 

 ..  ( 1)  وأبوه وأمه رضي هللا عنهم.. عمار بن ياسرالحلقة الثالثة.. الجزء الرابع.. 

وأعمقها من  هللا تعالى على هذه األمة بصحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. أبر هذه األمة قلوبا..  أوال.. 

 ه..   عمار بن ياسر.. رضي هللا عنه وعن أبيه.. وأم .. علما.. وأقومها هديا.. وكان منهم هؤالء الصحب الكرام

وهو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوذيم.. أبو اليقظان العنسي المكي مولى بني . 1

من كبار الصحابيات  .. وأمه هي سمية موالة بني مخزوممخزوم.. أحد السابقين األولين واألعيان البدريين.. 

اًرا..  يَقُوُل..   اٍم.. قَاَل.. َسِمْعُت َعمَّ  أيضا.. روى البخاري َعْن َهمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَما َمعَهُ.. إاِلَّ َخْمَسةُ أَْعبٍُد.. َواْمَرأَتَاِن َوأَبُو بَ   .."ْكرٍ " َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ

 وقد عذب هو وأبوه وأمه في هللا عذابا شديدا..  . 2

َل َمْن أَْظَهَر إِْساَلَمهُ َسْبعَةٌ..  أذكر حضراتكم.. أنه  2-1 ِ ْبِن َمْسعُوٍد.. قَاَل.. " َكاَن أَوَّ روى ابن ماجة َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم.. َوأَبُو  ا َرُسوُل  َرُسوُل َّللاَّ هُ ُسَميَّةُ.. َوُصَهْيٌب.. َوباَِلٌل.. َواْلِمْقَداُد.. فَأَمَّ اٌر..  َوأُمُّ بَْكٍر.. َوَعمَّ

 ُ ا أَبُو بَْكٍر َفَمنَعَهُ َّللاَّ ِه أَبِي َطاِلٍب..  َوأَمَّ ُ بِعَم ِ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَمنَعَهُ َّللاَّ ا َساَّللاَّ ئُِرهُْم فَأََخذَهُُم  بِقَْوِمِه.. َوأَمَّ

 ..  اْلُمْشِرُكوَن.. َوأَْلبَُسوهُْم أَْدَراَع اْلَحِديِد.. َوَصَهُروهُْم ِفي الشَّْمِس ".. حسنه األلباني

وروى منصور.. عن مجاهد.. " جاء أبو جهل يشتم سمية وجعل يطعن بحربته في قُبلها حتى قتلها..    2-2

 ..  "فكانت أول شهيدة في اإلسالم

اآلية  وعن عمر بن الحكم.. قال.. " كان عمار يعذب حتى ال يدري ما يقول.. وكذا صهيب..  وفيهم نزلت 2-3

 من سورة النحل..  ) والذين هاجروا في هللا من بعد ما ظلموا(  الكريمة

م إلى  وهاجر إلى أرض الحبشة.. ث.. كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غزواتشهد عمار بدرا.. والثانيا.. 

 المدينة..  

 وكان رضي هللا عنه ممن أجاره هللا من الشيطان..  ثالثا.. 

.. أَفِيُكُم الَِّذي  روى البخاري َعْن َعْلقََمةَ.. قَاَل.. " قَِدْمُت الشَّأَْم.. فَقُْلُت.. َمْن َها هُنَا ؟.. قَالُوا أَبُو الدَّْرَداِء.. قَالَ . 1

ُ ِمَن الشَّْيَطانِ  اًرا  - َعلَى ِلَساِن نَبِي ِِه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ أََجاَرهُ َّللاَّ  ...  " يَْعنِي َعمَّ

 وقد ملئ إيمانا.. حتى اختلط اإليمان بلحمه وعظمه ودمه.. 

2 . ِ ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل.. قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم..  روى النسائي  َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِي 

اٌر إِيَمانًا إِلَى ُمَشاِشهِ  يعني اختلط اإليمان بلحمه ودمه وعظمه.. وامتزج  .. )قال المناوي رحمه هللا.. )ُمِلَئ َعمَّ

بسائر أجزائه امتزاجا ال يقبل التفرقة.. فال يضره الكفر حين أكرهه عليه كفار مكة بضروب العذاب.. قال في  

  .. ).. وهذه الصفة ال تقع إال ممن أجاره هللا من الشيطان الرجيمالفتح

 وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أمته أن يهتدوا بهديه.. ويسيروا على طريقته..  رابعًا.. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.. ِ َصلَّى َّللاَّ  َفقَاَل..    روى الترمذي َعْن ُحذَْيفَةَ.. قَاَل.. " ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِي 

َواْهتَُدوا بَِهْديِ     -َوأََشاَر إِلَى أَبِي بَْكٍر َوُعَمَر   -فَاْقتَُدوا بِاللَّذَْيِن ِمْن بَْعِدي  ..إِن ِي اَل أَْدِري َما قَْدُر بَقَائِي فِيُكمْ " 

قُوهُ  اٍر..  َوَما َحدَّثَُكْم اْبُن َمْسعُوٍد َفَصد ِ  "..    َعمَّ

 وكان رضي هللا عنه فقيها زاهدا في الدنيا..  خامًسا.. 

 ..  ؟.. قالوا.. ال. قال الشعبي.. " سئل عمار عن مسألة فقال.. هل كان هذا بعد. 1

 ..  " قال.. فدعونا حتى يكون.. فإذا كان تجشمناه لكم 

 . " ر الكوفةوقال عبد هللا بن أبي الهذيل.. " رأيت عمارا اشترى قتا بدرهم وحمله على ظهره وهو أمي. 2

 . " وقال أبو نوفل بن أبي عقرب.. " كان عمار بن ياسر قليل الكالم طويل السكوت. 3

كان والد عمار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن.. قدم مكة وأخواه الحارث ومالك يطلبون أًخا  سادًسا.. 

فزوجه   ..يفة بن المغيرة المخزومي..لهم.. فرجع الحارث ومالك إلى اليمن.. وأقام ياسر بمكة.. وحالف أبا حذ

ة له يقال لها.. ُسمية بنت خياط.. فولدت له عماًرا.. فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات..   أبو حذيفة أَم 

في دار األرقم هو وصهيب بن سنان في وقت واحد.. قال عمار..   صلى هللا عليه وسلم  أسلم عمار ورسول هللا

صلى هللا عليه وسلم فيها فقلت.. أردت أن أدخل على   ى باب دار األرقم ورسول هللالقيت صهيب بن سنان عل

محمد وأسمع كالمه. فقال.. وأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا. وكان إسالمهم بعد بضعة 

 وثالثين رجال..   

 إن شاء هللا.. غدا ألقاكم 
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 (..2) –عنهم  هللا رضي وأمه وأبوه..  ياسر بن عمار.. الثالثة الحلقة

 وعمار.. وأخوه عبد هللا بن ياسر..  .. أسلم ياسر وسمية ..اإلسالم بعث صلى هللا عليه وسلم بالدعوة إلى أن فور

صبوا عليهم العذاب صبًّا.. كانوا يخرجونهم إذا حميت .. وغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضبًا شديًدا

الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة.. ويقلبونهم ظهًرا لبطن.. فيمر عليهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهم 

 .. "صبًرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة" يعذبون فيقول.. 

ته لجماله.. فأغلظت له القول.. فطعنها  ما آمنت بمحمد إال ألنك عشق.. وجاء أبو جهل إلى سمية فقال لها

وبذلك سطرت بهذا الموقف  ..بالحربة في ملمس العفة فقتلها.. فهي أول شهيدة في اإلسالم رضي هللا عنها..

الشجاع أعلى وأغلى ما تقدمه امرأة في سبيل هللا.. لتبقى كل امرأة مسلمة.. حتى يرث هللا األرض ومن عليها  

في االقتداء بها.. فال تبخل بشيء في سبيل هللا.. بعد أن جادت سمية بنت خياط بدمها في    ترنو إليها ويهفو قلبها

 .سبيل هللا..  

أقبلت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخذًا بيدي نتمشى بالبطحاء..  " وقد جاء في حديث عثمان.. قال.. 

 الدهر هكذا؟  .. رسول هللافقال أبو عمار.. يا وهم يعذبون..   حتى أتى على آل عمار بن ياسر

 ..   "اللهم اغفر آلل ياسر.. وقد فعلت".. ثم قال.. "اصبر"فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم..  -

  

لم يكن في وسع النبي صلى هللا عليه وسلم أن يقدم شيئًا آلل ياسر..   .ثم لم يلبث ياسر أن مات تحت العذاب

تى يشتريهم ويعتقهم.. وليست لديه القوة ليستخلصهم من األذى رموز الفداء والتضحية.. فليسوا بأرقاء ح

والعذاب.. فكل ما يستطيعه صلى هللا عليه وسلم أن يزف لهم البشرى بالمغفرة والجنة.. ويحثهم على الصبر..  

  لتصبح هذه األسرة المباركة قدوة لألجيال المتالحقة.. ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه الظاهرة

 "..  صبًرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة"

أما عمار.. فقد عاش بعد أهله زمنًا يكابد من صنوف العذاب ألوانًا.. فهو يصنف في طائفة المستضعفين الذين  

ال عشائر لهم بمكة تحميهم.. وليست لهم منعة وال قوة.. فكانت قريش تعذبهم في الرمضاء بمكة أنصاف 

ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم   ... وكان عمار يعذب حتى ال يدري ما يقول..النهار.. ليرجعوا عن دينهم.

يتركوه حتى سب النبي صلى هللا عليه وسلم.. وذكر آلهتهم بخير.. فلما أتى النبي صلى هللا عليه وسلم قال..  

 قال.. شر.. وهللا ما تركني المشركون حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير..   "ما وراءك؟"

  ...."فإن عادوا فعد"قال.. مطمئنًا باإليمان.. قال..  "كيف تجد قلبك؟" قال..

ونزل الوحي بشهادة هللا تعالى على صدق إيمان عمار.. قال تعالى.. ) َمن َكفََر بِاهللِ ِمن بَْعِد إيَمانِِه إِالَّ َمْن أُْكِرهَ 

ن َشَرَح بِاْلكُ  َن هللاِ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم ( ]النحل.. َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَماِن َولَِكن مَّ [  106ْفِر َصْدًرا َفعَلَْيِهْم َغَضٌب م ِ

 .كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..   غزواتوقد حضر ال

وفي حادثتي بالل وعمار فقه عظيم يتراوح بين العزيمة والرخصة.. يحتاج من الدعاة أن يستوعبوه.. ويضعوه  

 ح.. وفي معاييره الدقيقة دون إفراط أوتفريط..   في إطاره الصحي

  األعلى.. وكانت الرفيق إلى وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول ظل عمار بن ياسر يجاهد في سبيل هللا.. حتى انتقل

 .. للمسلمين يقول كان اليمامة يوم الردة.. وشهد اليمامة.. وفي حرب

" هلموا ياسر بن عمار  أنا ..تفرون؟ الجنة "أمن -  ..  يقاتل  وهو إليَّ

  الكوفة.. ومعه ابن أهل إلى أميراً  ياسر بن عمار الكوفة.. فقد أرسل وفي خالفة عمر بن الخطاب واله إمارة

ً  مسعود ً  لهم وكتب..ووزيراً.. معلما  ..  فيه  قال  كتابا

 بهما"..    واقتدوا وأطيعوا لهما فاسمعوا بدر أهل من وسلم؟؟ عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من " إنهما

 ويروى حديث عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال لعمار..    -صفين   يوم ياسر  بن عمار وقتل

"تقتلك الفئة الباغية".. وقد قيل أن معاوية بن سفيان رد قائال حين ذكروه بالحديث.. )إنما قتله الذين   -

 - عنه هللا رضي معاوية وبين عنه هللا رضي طالب أبي بن علي بين كانت أخرجوه(.. ز"صفين" هي معركة

ثيابه.. وكانت هي  في دفنه معه.. ثم والمسلمون عليه وصلى صدره فوق عنه هللا رضي علي اإلمام وحمله

 قتل..    يوم يقول أيضا وصيته.. وكان

 ألقاكم إن شاء هللا.. وصحبه"....  محمداً  األحبة ألقى "اليوم -
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 .. رضي هللا عنه..  سعد بن أبي وقاص.. الرابعة الحلقة

 .. و كنيته أبو اسحق.. هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشيأوال.. 

ولقد  .. أسلم سعد رضي هللا عنه وهو ابن سبع عشرة سنة..  وكان من اوائل الذين دخلوا في اإلسالمثانيا.. 

وكان  ..  إذ كان يتمتع بخلق حسن وعشرة طيبة للناس.. دخل اإلسالم عن طريق أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

 ً ..  لقي سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه عنتاً شديداً من المشركين بسبب إسالمهقد  وفيه..   مألوفاً و موثوقا

هم ولم يبتاعوا منهم ولم ينكحوهم أو ينكحوا فلم يبيعو..  فقد قرر المشركون ذلك.. فقوطع هو ومن آمن معه

وأصاب المسلمين حينها حوع شديد وكانت تمر على سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه وعلى المؤمنين  .. منهم

ال يجدون ما يأكلون إال األعشاب والحشائش وورق الشجر..  وبخاصة في الغزو..   .. بعد الهجرة ظروف قاسية

رحمه هللا عن سعد قال.. كنا نغزو مع النبي صلى هللا عليه وسلم وما لنا من طعام إال فقد روى اإلمام البخاري 

 ..   ورق الشجر

وقد آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينه وبين سعد بن معاذ سيد  ثالثا.. هاجر سعد إلى المدينة المنورة.. 

 ..  األوس

ين رشحهم عمر بن الخطاب لتكون إمارة المسلمين وأحد الستة الذ.. هو احد العشرة المبشرين بالجنةرابعا.. 

 ..   فيهم

للفتنة من قبل والدته الكافرة.. فامتنعت عن الطعام  .. رضي هللا عنه.. تعرض سعد بن أبي وقاصخامسا.. 

 ن سعًدا قال..  أقال الطبراني في كتاب العشرة   ل ابن كثير.. وقيوالشراب.. حتى يعود إلى دينها.. 

 ..  8 اآلية العنكبوتسورة   "َوإِن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاَلَ تُِطْعُهَما "اآلية.. أنزلت في  هذه  -

كنت رجالً بًرا بأمي فلما أسلمُت قالت.. يا سعد.. ما هذا الدين الذين أراك قد  " قال.. يروي سعد بن أبي وقاص..  

 .. فقلت.. ".. يا قاتل أمهلك  آكل وال أشرب حتى أموت فتعير بي.. فيقالأحدثت.. لتدعنَّ دينك هذا.. أو ال 

 ال تفعلي يا أمه فإني ال أدع ديني لشيء..  -

َفَمَكثت يوًما وليلة لم تأكل.. فأصبحت قد جهدت.. فمكثت يوًمأ آخر وليلة أخرى لم تأكل.. فأصبحت قد جهدت.. 

 ..   شتد جهدها.. فلما رأيت ذلك قلتفمكثت يوًما وليلة أخرى ال تأكل.. فأصبحت قد ا

ه تعلمين - ما تركت ديني هذا لشيء.. فإن شئت فكلي  .. وهللا لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفًسا نفًسا.. يا أُمَّ

 ... فأكلت..  "وإن شئت ال تأكلي

   روى مسلم.. أن أم سعد حلفت أال تكلمه أبًدا حتى يكفر بدينه.. وال تأكل وال تشرب.. قالت..يو

 زعمَت أن هللا وصاك بوالديك.. وأنا أمك وأنا آمرك بهذا.. قال..   -

فسقاها فجعلت تدعو على سعد..  ".. ُعمارة  "مكثت ثالثًا حتى َغشي عليها من الجهد.. فقام ابن لها يقال له -

 فأنزل هللا عز وجل في القرآن الكريم هذه اآلية.. 

نَساَن بَِواِلَدْيِه "  ْينَا اإْلِ إِلَيه َمْرِجعُُكْم  ۖ  َوإِن َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فًََل تُِطْعُهَما  ۖ  ُحْسناا َوَوصه

 ".. من سورة العنكبوت..   ﴾8فَأُنَبِ ئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ﴿

نَساَن بِوَ  على الهامش.. نذكر هنا من سورة لقمان.. اقرأ.. " ْينَا اإْلِ هُ َوْهناا َعلَىَوَوصه َوْهٍن   ۖ  اِلَدْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ

أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه  ۖ  ﴾ َوإِن َجاَهَداَك َعلَى 14َوفَِصالُهُ ِفي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيه اْلَمِصيُر ﴿

ْنيَا َمعْ  ۖ  ِعْلٌم فًََل تُِطْعُهَما   ثُمه إِلَيه َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِ ئُُكم بَِما ُكنتُْم   ۖ  َواتهبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيه  ۖ  ُروفاا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

 "..   ﴾15تَْعَملُوَن ﴿

 )أي أجبروها على األكل(..  ا بعصا ثم أوجروها.. هقال.. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاه -

عظيمة.. وموقفه موقف فذ يدل على مدى تغلغل اإليمان في قلبه.. وأنه ال يقبل فيه  فمحنة سعد محنة سادسا.. 

نجد أنه رغم قطع الوالء سواء في الحب أو .. لقرآن المكيل  نامساومة مهما كانت النتيجة.. ومن خالل تتبع

ومع ذلك .. ن إليهم واإلحسا .. الكفار.. فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم موأقاربه ينالنصرة بين المسلم

 ألن الوالء هلل ورسوله ودينه والمؤمنين..  .. فال والء بينهم

وهو أحد الستة أصحاب .. وهو أول من رمى بسهٍم في سبيل هللا.. أحد الفرسان كان سعد بن أبي وقاصسابعا.. 

 . الشورى..  

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..  
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 ..  2 –.. رضي هللا عنه سعد بن أبي وقاص.. الرابعة الحلقة

 من مناقب سعد بن أبي وقاص..  ثامنا.. 

 فليرني امرؤ خاله"... قائالً.. "هذا خالي كان رسول هللا يشير إلى سعدٍ  -1

 أبويه يوم أُحد.. فقد قال له.. "ارِم سعد..  فداك أبي وأمي".  جمع النبي لسعد -2

ِ ْبُن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ قَاَل.. َسِمْعُت َعائَِشةَ رضي هللا عنها  ف حارس النبي.. كان  ص سعد بن أبي وقا  -3 عن َعْبُد َّللاَّ

ا قَِدَم اْلَمِدينَةَ قَاَل.. "لَْيَت َرُجالً ِمْن أَْصَحابِي َصاِلًحا يَْحُرُسنِ  َسِمْعنَا  ي اللَّْيلَةَ"..  إِْذ تَقُوُل.. "َكاَن النَّبِيُّ َسِهَر..  فَلَمَّ

 فَقَاَل.. أَنَا َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص..  ِجئُْت ألَْحُرَسَك. َونَاَم النَّبِيُّ "..  ..َصْوَت ِسالَحٍ..  فَقَاَل.. "َمْن َهذَا؟"

ُسوُل بَِل ْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك الحظ أنه ما عاد أحد يحرس النبي.. صلى هللا عليه وسلم.. بعد نزول اآلية.. "  يَا أَيَُّها الرَّ

بِ َك  " من اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي الَ  اللَّـهَ  إِنَّ  ۖ   النَّاِس  ِمنَ  يَْعِصُمكَ  َواللَّـهُ  ۖ   ِرَسالَتَهُ  بَلَّْغتَ  َفَما  تَْفعَلْ  لَّمْ  َوإِن ۖ  ِمن رَّ

 ..  ﴾67﴿ سورة المائدة

 دعا له الرسول..  فقال..  .. سعد بن أبي وقاص مجاب الدعاء. 4

 مجاَب الدعوة.  "اللهم سدد رميته..  وأجب دعوته". فكان- 

ضياًعا في أحاديث التجارة أو اللغو..    تهلم تعد حيا.. ف للجهاد في سبيل هللا ا حبمسعد بن أبي وقاص  تاسعا.. كان 

ًها لهدف واحد..  هو   ولم يعد عمله في صنع السهام والِقِسي  من أجل الربح..  بل أصبح عمله جميعه موجَّ

نصرة الدين..  وإعالء كلمة هللا..  والجهاد في سبيله بالمال والنفس واألهل والعشيرة.. فقد شهد مع النبي 

لواءها..  وغزوة أُحد..  وكان الرسول يعتمده في بعض األعمال الخاصة..  مثل إرساله غزوة بُواط وكان يحمل 

مع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي هللا عنهما بمهمة استطالعية عند ماء بدر..  وعندما عقد صلح  

 الحديبية كان سعد بن أبي وقاص أحد شهود الصلح. 

 حة في القادسية..  سعد بن أبي وقاص وقيادة ناجعاشرا.. 

مهمة قيادة جيش المسلمين في أصعب مرحلة من مراحل الحرب في بالد فارس    تولى سعد بن أبي وقاص

والعراق..  فاستطاع بفضل هللا أوالً..  ثم بكفاءته وقدرته القيادية وتوجيهات أمير المؤمنين وجيٍش يملؤه 

 اإليمان أن يهزم الفرس هزيمة ساحقة في القادسية. 

من أجل المعركة الحاسمة  .. أول قرار صحيح اتخذه سعد أثناء قيادته للجيش هو اختياره لموقع القادسية كان

 مع الفرس..  فقد توافرت في هذا الموقع.. 

 . يريد إشراكهم في القتال لم يكن سعدربما الذين  منطقةعن أهل ال ة المكانعزل -1

 ق والعتيق( لحماية قواته.وقوع القادسية بين حاجزْين جغرافيْين )الخند  -2

 مما يضمن له سهولة التأمين اإلداري لقوات المسلمين. .. قرب الموقع من الموارد الحياتية.. المياه والطعام -3

 ستئناف القتال. ثم ايعها وز وإعادة تأ مناورة.. إذا ما أرادت الهعدم وجود حاجز طبيعي يعوق حركة قوات -4

 نهر الفرات. هو طبيعي حصر الفرس عند القتال بحاجز  -5

وقد كان من قراراته الصحيحة أثناء المعركة في ميدان القتال إرسال قوات لحماية النقاط الضعيفة..  والتوغل 

إذ تكون حدة الشمس قد ارتفعت  .. ..  ثم تحديد بداية المعركة مع موعد الظهرالفرس  وااللتفاف من حول قوات

 ية القتال الليلية.. التي قررت مصير المعركة الحاسمة.عن أعين المقاتلين..  وكذلك تنظيم عمل

ه بالعقيق على بُعد  بيتفي  تُُوِف ي سعدفقد رضي هللا عنه..   وفاة سعد بن أبي وقاصحادي عشر.. أما عن 

 قد تجاوز الثمانين..  وهو آخر من مات من المهاجرين..  كان  هـ..  و55خمسة أميال من المدينة..  وذلك عام 

 ألتقي حضراتكم إن شاء هللا.. 
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 رضي هللا عنهمصعب بن عمير..  .. الخامسة الحلقة

 ..  مصعب بن عمير قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلما ذكرأوال.. 

 ..  "أحًدا أحسن لمة وال أرق حلة وال أنعم نعمة من مصعب بن عميرما رأيت بمكة  " -

 س عنه.. سعد بن أبي وقا  هقالثم انظر ما 

تحشف جلد الحية ي كمالقد رأيته جهد في اإلسالم جهًدا شديًدا حتى لقد رأيت جلده يتحش ف.. أي يتطاير.. " -

 .. "ن الجهدمما به معنه كنا لنعرضه على قتبنا فنحمله  اعنها..  حتى إن

 .. " أبي عبدهللا ُكني بـ".. ومصعب بن عمير.. هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشيو

.. وحامل لواء المسلمين في أحدوهو معلم القرآن في المدينة المنورة.. ولد في مكة المكرمة ونشأ فيها.. 

 ..  بين الناسالدعوة سالم والمثابرين لنشرأحد السابقين إلى اإلوسفير اإلسالم في المدينة المنورة.. وهو 

من تربية اإلسالم للمترفين الشباب.. للمنعمين من أبناء الطبقات الغنية   بن عمير نموذجا يعتبر مصعبثانيا.. 

المرفهة.. ألبناء القصور والمال والجاه.. للمعجبين بأشخاصهم.. المبالغين في تأنقهم.. الساعين وراء مظاهر 

ووقف بعد إسالمه قويًّا ال يضعف وال يتكاسل وال يتخاذل.. وال تقهره نفسه وشهواته .. يرتالحياة كيف تغ

قد ودع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولذة وهناءة..  يوم دخل هذا الدين وبايع  ف فيسقط في جحيم النعيم الخادع..  

عمق يقينه.. وكان مصعب مطمئنا تلك البيعة.. وكان ال بد له من المرور في درب المحنة لكي يصقل إيمانه ويت

راضيا رغم ما حوله من جبروت ومخاوف.. ورغم ما نزل به من البؤس والفقر والعذاب.. ورغم ما فقده من  

فقد تعرض لمحنة الفقر.. ومحنة فقد الوجاهة والمكانة عند أهله.. ومحنة األهل   ..مظاهر النعم والراحة..

ذيب.. ومحنة الغربة واالبتعاد عن الوطن.. فخرج من كل تلك المحن  واألقارب والعشيرة.. ومحنة الجوع والتع

 منتصرا بدينه وإيمانه.. 

خناس بنت مالك بن  هي الأمه كانت خوفاً من قومه وبن أبي األرقم..  أسلم ابن عمير سراً في دار األرقمثالثا.. 

ر أن يكتم إسالمه حتى يقضي هللا  التي كانت تتمتع بقوة شخصية فذة فخشيها مصعب .. المضرب العامرية وقر 

ا.. فبصر به عثمان بن طلحة  يصلي.. فأخبر أمه   .. أمراً  فكان يختلف إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرًّ

 سالمواجهت إصراراً كبيراً منه على اإلعندما لكن ها  .. حبسته أمالً في رده عن دينهف علمت ذلك  وحين وقومه.. 

رت إخراجه من بي  فلم يزل محبوًسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة األولى..   من المال.. تها وحرمانه قر 

وتعطُّره  .. اشتهر بجماله وتأن قه وارتدائه أفضل المالبس وأغالها قد قبل اإلسالمرابعا.. وانظر إلى من كان 

وبلغ من  حضرمي من النعاليلبس الوكان أعطر أهل مكة.. من فكان من زينة شباب قريش.. و..  بأجمل العطور

بعد  . وقد أصبح .. عند رأسه فإذا استيقظ من نومه أكل.. )الطعام( شدة كلف أمه به أنه يبيت وقعب الحيس

هاجر إلى المدينة المنورة إثر البيعة المثم .. شتد  األذى على الصحابةيهاجر إلى الحبشة عندما الم  إسالمه

ليُعل م   ى المدينةرسله الرسول عليه الصالة والسالم إل سفير اإلسالم.. ي وقد أصبح ا بالفتى المدللإذ.. واألولى

الصلب العود  بعد ذلك  يعودثم .. ومنها يعود إلى مكة المكرمة.. سكانها القرآن الكريم وتعاليم الدين اإلسالمي

 وأسيد بن حضير..  سيد قومه..  أسلم على يده سعد بن معاذ.. حيث ة مع األنصارالمدينإلى 

بالء ومحنة ووهن في الجسم والقوة.. وجفاء من أقرب الناس إليه..  لم يقصر  من   ومع كل ما أصابه مسا.. خا

..  عن شيء مما بلغه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الخير..  والفضل.. والجهاد في سبيل هللا تعالى

 ..  االطمئنان..  ثابت أقوى الثباتن أعمق ئحتى أكرمه هللا تعالى بالشهادة.. مطم

وأثناء المعركة هجم ابن خلف  .. وتقد م به أثناء الغزوة..  حمل مصعب بن عمير لواء المسلمين.. في غزوة أحدسادسا.. 

وقاتل في أرض  ..  لكن مصعب بن عمير استقبل الضربة عن الرسول ليفديه..  على الرسول صلى هللا عليه وسلم ليقتله

عن  من الهجرة  ثالثاستشهد مصعب في العام الـ. المعركة وهو يحمل لوائه حتى ضربه قميئة الليثي ليسقط شهيداً.. 

ً  أربعينعمر   ..  عاما

وأصحابه يتفق دون أرض المعركة ويود عون  صلى هللا عليه وسلم  بعد انتهاء غزوة أحد جاء الرسول خاتمة.. 

ين عمير.. من كان أعطر شباب مكة.. بين الشهداء.. في ثوب ال يكاد يغطي .. فوجدوا مصعب بشهداءها

 .. وفية غزيرةغالية.. وعند جثمان مصعب سالت دموع جثمانه.. 

 أراكم على خير.. 
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 رضي هللا عنهخباب بن األرت.. .. السادسة الحلقة

من ..  أبو يحيى التميميويكنى ب تميم ابن جندلة بن سعد بن خزيمة من.. األرتإنه الصحابي خباب بن أوال.. 

وأُسر .. لد في قبيلة تميمو.. بدرا والمشاهد شهد.. أبو عبد هللا وقيل.. كنيته.. له عدة أحاديث و نجباء السابقين 

فلما سمع عن .. عمل يدهيبيعها ويأكل من .. وكان صانِعًا للسيوف.. فاشترته أم أنمار بنت سباع.. في مكة

ثم أعلن إسالمه ليصبح من أوائل .. فشرح هللا صدره..  اإلسالم أسرع إلى النبي ليسمع منه عن هذا الدين الجديد

فكان من  .. المسلمين.. أراد هللا له الهداية مبكًرا.. فدخل في اإلسالم قبل دخول دار األرقم بن أبي األرقم

 ي يرتد عن دينه..  المستضعفين الذين عذبوا بمكة لك

بذلك..   ظهرهوصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره باألرض على الحجارة المحماة حتى ذهب ماء ثانيا.. 

وهي أم أنمار الخزاعية.. أخذت حديدة قد أحمتها.. فوضعتها على رأسه.. فشكا خبابًا ذلك إلى رسول هللا صلى  

.. فاشتكت موالته رأسها.. فكانت تعوي مع الكالب.. فقيل لها..  "اللهم انصر خبابًا"هللا عليه وسلم.. فقال.. 

اكتوي..  فجاءت إلى خباب ليكويها.. فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها رأسها.. وإن في ذلك لعبرة لمن 

تطلب  أراد أن يعتبر.. ما أقرب فرج هللا ونصره من عباده المؤمنين الصابرين.. فانظر كيف جاءت إليه بنفسها 

 منه أن يكويها على رأسها..  

لما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين ولقوا منهم شدة.. جاء خباب إلى رسول هللا صلى هللا  ثالثا.. 

 ..  .!(أال تدعو هللا لنايعني )عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة.. فقال له.. أال تستنصر لنا.. 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في األرض .. " قالوسلم وهو محمر وجهه.. فقعد الرسول صلى هللا عليه و

فيجعل فيه.. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه.. فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه.. ويمشط بأمشاط  

 الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه.. وهللا ليتمن هذا األمر حتى يسير الراكب من

 "..  صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا والذئب على غنمه.. ولكنكم تستعجلون

َحتَّى إِذَا والعظة أنه ال يعلم الغيب إال هللا.. والتوقيت عنده.. والصبر على اإلبتالء واجب.. معان تحملها اآلية.. "

ُسُل َوَظنُّوا أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءهُْم نَصْ  َي َمن نََّشاُء َوالَ يَُردُّ بَأُْسنَا َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ اْستَْيأََس الرُّ ".. من  ُرنَا َفنُج ِ

 سورة يوسف.. 

 ويدرك أن الهدف أنالعذاب الذي يالقون.. مع  السالم واقع أصحابه ومالبسات أحوالهمو الصالة ويلمس عليه

وقد ال يكون من .. من يموت تحت التعذيبيموت منهم قد يستعلي عليهم الكفرة.. وثم ينهم.. ديفتنوا عن 

الميسور أن يدرك المرء.. بمجرد قراءة النص.. حقيقة الحال التي كانوا عليها حين طلبوا منه عليه الصالة 

إال أن يعيش حاالً  .. .. وال أن يعرف المشاعر التي كانت تثور في نفوسهمفورا والسالم الدعاء واالستنصار

 في سبيل هللا بعض ما عانوا.. لقد كان صلى هللا عليه وسلم يربيهم على..  قريبًا من حالهم ويعاني  

 األمثلة. التأسي بالسابقين من األنبياء والمرسلين وأتباعهم.. في تحمل األذى في سبيل هللا ويضرب لهم  -أ

 . بما أعده هللا في الجنة للمؤمنين الصابرين من النعيم.. وعدم االغترار بما في أيدي الكافرين صبرالت -ب

 .التطلع للمستقبل الذي ينصر هللا فيه اإلسالم في هذه الحياة الدنيا.. ويذل فيه أهل الذل والعصيان -ج

كان يخطط ويستفيد من  -لها مع هذه األشياء ك -وثمة أمر آخر كبير أال وهو.. أنه صلى هللا عليه وسلم 

األسباب المادية المتعددة لرفع األذى والظلم عن أتباعه.. وكف المشركين عن فتنتهم.. وتزيل الحواجز 

 والعقبات التي تعترض طريق الدعوة إلى هللا..  

ى يلقون من المشركين من عنت.. وسوء معاملة ومساومة عل واعن بعض ما كانب بن األرت تحدث خبارابعا.. 

وكان لي على العاص بن وائل دين.. فأتيته أتقاضاه.. فقال  .. كنت قينًا)الحقوق.. حتى يعودوا إلى الكفر.. قال.. 

تني..  ئلي.. ال أقضيك حتى تكفر بمحمد.. فقلت.. لن أكفر حتى تموت ثم تبعث.. قال.. فإني إن مت ثم بعثت ج

﴾ أَطهلََع اْلغَْيَب 77َرأَْيَت الهِذي َكفََر بِآيَاتِنَا َوَقاَل أَلُوتَيَنه َماالا َوَولَداا ﴿أََف .. فأنزل هللا(..  ولي ثَمَّ ماٌل وولد فأعطيتك..  

ْحَمـ ﴾ َونَِرثُهُ َما يَقُوُل 79َسنَْكتُُب َما يَقُوُل َونَُمدُّ لَهُ ِمَن اْلعَذَاِب َمدًّا ﴿ ۖ  ﴾ َكًله 78ِن َعْهداا ﴿ۖ  أَِم اتهَخذَ ِعنَد الره

ا ﴿80فَْرداا ﴿ َويَأْتِينَا َسيَْكفُُروَن بِِعبَاَدتِِهْم َويَُكونُوَن   ۖ  ﴾ َكًله 81﴾ َواتهَخذُوا ِمن ُدوِن اللهـِه آِلَهةا ِل يَُكونُوا لَُهْم ِعزًّ

ا ﴿82َعلَْيِهْم ِضدًّا ﴿ هُْم أَزًّ إِنهَما نَعُدُّ لَُهْم  ۖ  تَْعَجْل َعلَْيِهْم ﴾ فًََل 83﴾ أَلَْم تََر أَنها أَْرَسْلنَا الشهيَاِطيَن َعلَى اْلَكافِِريَن تَُؤزُّ

ْحَمـ84َعدًّا ﴿ ﴾ اله يَْمِلُكوَن  86﴾ َونَُسوُق اْلُمْجِرِميَن إِلَى َجَهنهَم ِوْرداا ﴿85ِن َوْفداا ﴿ۖ  ﴾ يَْوَم نَْحُشُر اْلُمتهِقيَن إِلَى الره

ْحَمـِن َعْهداا ﴿ ْحَمـُن َولَداا ﴿87الشهفَاَعةَ إِاله َمِن اتهَخذَ ِعنَد الره ا ﴿88﴾ َوقَالُوا اتهَخذَ الره ﴾ تََكاُد 89﴾ لهقَْد ِجئْتُْم َشْيئاا إِدًّ

ْحَمـِن َولَداا ﴿90السهَماَواُت يَتَفَطهْرَن ِمْنهُ َوتَنَشقُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدًّا ﴿ ﴾ َوَما يَنبَِغي 91﴾ أَن َدَعْوا ِللره

ْحَمـِن أَن يَته  ْحَمـِن َعْبداا ﴿92ِخذَ َولَداا ﴿ِللره ﴾ لهقَْد أَْحَصاهُْم  93﴾ إِن ُكلُّ َمن ِفي السهَماَواِت َواأْلَْرِض إاِله آتِي الره

 .. ".. من سورة مريم.. ألقاكم على خير إن شاء هللا﴾ َوُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم اْلِقيَاَمِة فَْرداا94َوَعدههُْم َعدًّا ﴿
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 .. بقلم/ مجدي ســالمالصحابةفي جهاد 

 2 -رضي هللا عنه خباب بن األرت.. .. السابعة الحلقة

ذكر أن عمر بن الخطاب.. في خالفته سأل خبابًا عما لقي في ذات هللا تعالى.. فكشف خباب عن ظهره.. فإذا هو  

أوقدوا لي نارا ثم سلقوني   لقد.. اليوم.. فقال خباب.. يا أمير المؤمنينذا قد برص.. فقال عمر.. ما رأيت كأنه 

إال بظهري.. وما أطفأ تلك النار   -تقيت األرض أو قال.. برد األرضلفيها.. ثم وضع َرُجل رجله على صدري فما ا

 عن الكلم الطيب..  .. إنه "خباب بن األرت.. أستاذ فن  الفداء.. شحمي إال

 أوال.. يوم عرف عن اإلسالم..  

خرج نفر من القرشيين.. يغد ون الخطى.. ميممين شطر دار خب اب ليتسلموا منه سيوفهم التي تعاقدوا معه على 

 صنعها.. وقد كان خباب سي افا.. يصنع السيوف ويبيعها ألهل مكة.. ويرسل بها الى األسواق.. 

 ن قريش فجلسوا ينتظرونه.. وعلى غير عادة خب اب الذي ال يكاد يفارق بيته وعمله.. لم يجده ذلك النفر م

وبعد حين طويل جاء خباب على وجهه عالمة استفهام.. لكن جبهته مضيئة.. وفي عينيه دموع مغتبطة.. وحي ا  

 ضيوفه وجلس..  

وسألوه عجلين.. هل أتممت صنع السيوف يا خباب ؟؟ وجفت دموع خباب.. وحل مكانها في عينيه سرور 

 متألق..  

 .. ان أمره لعجب..  وقال وكأنه يناجي نفسه -

 وعاد القوم يسألونه.. أي أمر يا رجل.. ؟؟ نسألك عن سيوفنا.. هل أتممت صنعها.. ؟؟  -

 ويستوعبهم خب اب بنظراته الشاردة الحالمة ويقول.. هل رأيتموه.. ؟ هل سمعتم كالمه.. ؟  -

 ت يا خب اب.. ؟؟ وينظر بعضهم لبعض في دهشة وعجب.. ويعود أحدهم فيسأله في خبث.. هل رأيته أن -

 ويسخر خب اب من مكر صاحبه.. فيرد  عليه السؤال قائال.. من تعني.. ؟ -

 ويجيب الرجل في غيظ.. أعني الذي تعنيه.. ؟  -

ويجيب خب اب بعد اذ أراهم أنه أبعد مناال من أن يستدرج.. وأنه اعترف بايمانه اآلن أمامهم.. فليس ألنهم  -

 نه.. بل ألنه رأى الحق وعانقه.. وقرر أن يصدع به ويجهر..  خدعوه عن نفسه.. واستدرجوا لسا

رأيته.. وسمعته.. رأيت الحق يتفجر من جوانبه..  .يجيبهم قائال.. وهو هائم في نشوته وغبطة روحه.. أجل..  -

 !!ياه..  حدثنا  والنور يتألأل بين

 نه يا عبد أم  أنمار.. ؟؟ وبدأ عمالؤه القرشيون يفهمون.. فصاح به أحدهم.. من هذا الذي تتحدث ع -

وأجاب خب اب في هدوء القديسين.. ومن سواه.. يا أخا العرب.. من سواه في قومك.. من يتفجر من جوانبه  -

 ياه.. ؟!حدثنا  الحق.. ويخرج النور بين

 وصاح آخر وهب  مذعورا.. أراك تعني محمدا..   -

 ول هللا الينا.. ليخرجنا من الظلمات الى االنور..  وهز خب اب رأسه المفعم بالغبطة.. وقال.. نعم انه هو رس -

وال يدري خب اب ماذا قال بعد هذه الكلمات.. وال ماذا قيل له.. كل ما يذكره أنه أفاق من غيبوبته بعد ساعات  

خ ثوبه وجسده..   اره قد انفضوا.. وجسمه وعظامه تعاني رضوضا وآالما.. ودمه النازف يضم   طويلة ليرى زو 

ل على آالمه.. وحد قت عي  ناه الواسعتان فيما حوله.. وكان المكان أضيق من أن يتسع لنظراتهما النافذة.. فتحام 

ونهض شطر الفضاء وأمام باب داره وقف متوكئا على جدارها.. وانطلقت عيناه الذكيتان في رحلة طويلة 

األبعاد المألوفة للناس.. انهما  تحد قان في األفق.. وتدوران ذات اليمين وذات الشمال.. انهما ال تقفان عند

أجل تبحثان عن البعد المفقود في حياته.. وفي حياة الناس الذين معه في مكة..   .تبحثان عن البعد المفقود.. 

 والناس في كل مكان وزمان..  

ثانيا.. إذن لقد أسلم خباب.. عرف أن الحديث الذي سمعه من محمد عليه الصالة والسالم اليوم.. هو النور الذي  

يهدي الى ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة؟؟.. واستغرق خب اب في تأم الت سامية.. وتفكير عميق.. ثم 

د جراح جسده.. ويهيئه الستق  !!بال تعذيب جديد.. وآالم جديدة..  عاد الى داخل داره.. عاد يضم 

ومن ذلك اليوم أخذ خب اب مكانه العالي بين المعذبين والمضطهدين.. أخذ مكانه العالي بين الذين وقفوا برغم  

فقرهم.. وضعفهم يواجهون كبرياء قريش وعنفها وجنونها.. أخذ مكانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم  

ق في األفق الرحيب منحية عصر الوثنية.. والقيصرية.. مبشرة بأيام المستضعفين  سارية الراية التي أخذت تخف

والكادحين.. الذين سيقفون تحت ظل هذه الراية سواسية مع أولئك الذين استغلوهم من قبل.. وأذاقوهم الحرمان  

.. ولم تلن له أيدي  لقد صبر خب اب "والعذاب.. وفي استبسال عظيم.. حمل خب اب تبعاته كرائد.. يقول الشعبي.. 

 الكفار قناة.. فجعلوا يلصقون ظهره العاري بالرضف حتى ذهب لحمه.. أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 .. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد الصحابة

 3 –رضي هللا عنه خباب بن األرت.. .. الثامنة الحلقة

. فلم يكتف رضي هللا عنه في أيام أوال.. مضى خب اب ينفق وقته وحياته في خدمة الدين الذي خفقت أعالمه.

الدعوة األولى بالعبادة والصالة.. بل استثمر قدرته على التعليم.. فكان يغشى بيوت بعض اخوانه من المؤمنين  

 .الذين يكتمون اسالمهم خوفا من بطش قريش.. فيقرأ معهم القرآن ويعلمهم اياه

. سورة.. حتى ان عبد هللا بن مسعود.. ) وهو الذي قال  ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يتنزل آية آية.. وسورة.

ا كما أنزل فليقراه بقراءة ابن أم عبد.. "(  عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. "من أراد أن يقرأ القرآن غص 

 نقول.. حتى عبد هللا بن مسعود كان يعتبر خب ابا مرجعا فيما يتصل بالقرآن حفظا ودراسة.. 

س القرآن لـ فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد.. عندما فاجأهم عمر بن ثانيا.. وهو  الذي كان يدر 

الخطاب متقلدا سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع االسالم ورسوله.. لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في 

د" صلى هللا عليه وسلم..  الصحيفة التي كان يعلم منها خب اب.. حتى صاح صيحته المباركة.. " دلوني على محم

"يا عمر.. وهللا اني ألرجو .. وسمع خب اب كلمات عمر هذه.. فخرج من مخبئه الذي كان قد توارى فيه وصاح

أن يكون هللا قد خص ك بدعوة نبي ه صلى هللا عليه وسلم.. فاني سمعته باألمس يقول.. اللهم أعز االسالم بأحب   

وسأله عمر وأين أجد الرسول اآلن يا خب اب.. فقال   ... وعمربن الخطابالرجلين اليك.. أبي الحكم بن هشام.

 ".. وطار عمر إلى هناك.. حيث أسلم..  خباب.. "عند الصفا.. في دار األرقم بن أبي األرقم

وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام عمر .. ثالثا.. عاش خباب عمره كله حفيظا على ايمانه ويقينه

هللا عنهما.. كان خب اب صاحب راتب كبير.. بوصفه من المهاجرين السابقين الى االسالم.. وقد   وعثمان.. رضي

أتاح هذا الدخل الوفير لخب اب أن يبتني له دارا بالكوفة.. وكان يضع أمواله في مكان ما من الدار يعرفه أصحابه  

اده.. وكل من وقعت عليه حاجة.. يذهب فيأخذ من المال حاجته.. وم ع هذا فقد كان خب اب ال يرقأ له جفن..  ورو 

وال تجف له دمعة كلما ذكر الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه الذين بذلوا حياهم هلل.. ثم ظفروا بلقائه قبل  

 أن تفتح الدنيا على المسلمين.. وتكثر في أيديهم األموال.. 

اده الذين ذهبوا يعودونه.. و  هو رضي هللا عنه في مرض موته.. قالوا له..  اسمعوا خبابا وهو يتحدث االى عو 

أبشر يا أبا عبد هللا.. فانك مالق إخوانك غدا.. فأجابهم وهو يبكي.. " أما انه ليس بي جزع.. ولكنكم ذك رتموني 

  أقواما.. واخوانا.. مضوا بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شيئا.. وان ا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا ما لم نجد

. وأشار الى داره المتواضعة التي بناها.. ثم أشار مرة أخرى الى المكان الذي فيه .. "له موضعا اال التراب

ثم التفت الى كنفه الذي كان قد أعد     "وهللا ما شددت عليها من خيط.. وال منعتها من سائل "وقال..  -أمواله

وا هذا كفني.. لكن  حمزة عم الرسول صلى هللا عليه له.. وكان يراه ترفا واسرافا وقال ودموعه تسيل.. " أنظر

إال بردة ملحاء اذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه.. واذا جعلت على   -يوم استشهد  -وسلم لم يوجد له كفن  

 !! .." قدميه قلصت عن رأسه

 اهلية.. رابعا.. ومات خب اب في السنة السابعة والثالثين للهجرة.. مات أستاذ صناعة السيوف في الج

وأستاذ صناعة التضحية والفداء في االسالم.. مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن يدافع  

عنهم.. ويحييهم.. عندما طلب بعض السادة من قريش أن يجعل لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما..  

القرآن العظيم يختص رجال هللا هؤالء في تمجيد  وللقراء من أمثال.. خب اب.. وصهيب.. وبالل يوما آخر.. فاذا 

َواَل تَْطُرِد الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهم بِاْلغََداِة َواْلعَِشيِ  يُِريُدوَن َوْجَههُ  لهم وتكريم.. وتهل آياته قائلة للرسول الكريم.. " 

ن َشْيٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَُكوَن ِمَن الظهاِلِمي  ۖ   ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهم ِم  ﴾ 52َن ﴿َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهم ِم 

ن بَْينِنَا ۖ  ِلَك فَتَنها بَْعَضُهم بِبَْعٍض ِل يَقُولُوا أََهـۖ  َوَكذَ  ﴾  53ـهُ بِأَْعلََم بِالشهاِكِريَن ﴿أَلَْيَس الله  ۖ  ُؤاَلِء َمنه اللهـهُ َعلَْيِهم ِم 

ْحَمةَ  ۖ  َكتََب َربُُّكْم َعلَى ۖ  َوإِذَا َجاَءَك الهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسًَلٌم َعلَْيُكْم   ا   ۖ  نَْفِسِه الره أَنههُ َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءا

ِحيٌم ﴿بَِجَهالٍَة ثُمه تَاَب ِمن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنههُ غَ  " وهكذا.. لم يكن الرسول صلى هللا عليه وسلم يراهم ﴾54فُوٌر ره

أهال بمن   "بعد نزول اآليات حتى يبالغ في اكرامهم فيفرش لهم رداءه.. ويرب ت على أكتافهم.. ويقول لهم..  

  "أوصاني بهم ربي

م هللا  أجل.. مات واحد من األبناء البررة أليام الوحي.. وجيل التضحية.. نخامسا..  ذكر كلمات االمام علي كر 

وجهه حين كان عائدا من معركة صفين.. فوقعت عيناه على قبر غض  رطيب.. فسأل.. قبر من هذا.. ؟  

فأجابوه.. انه قبر خب اب.. فتماله آسيا وقال.. "رحم هللا خب ابا.. لقد أسلم راغبا.. وهاجر طائعا.. وعاش 

 مجاهدا".. 

  أراكم غدا إن شاء هللا..
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 رضي هللا عنه خباب بن األرت.. .. الثامنة الحلقة

 .... . )حلقة لم تنشر وتم تلخيصها( رضي هللا عنه.. خباب بن األرت.. أول من أظهر إسالمه

مكة.. فاشترته أم  .. وكان خباب قد ولد في قبيلة تميم.. وأُسر في -رضي هللا عنه-إنه الصحابي خباب بن األرت 

أنمار بنت سباع.. وكان صانِعًا للسيوف.. يبيعها ويأكل من عمل يده.. فلما سمع عن اإلسالم أسرع إلى النبي  

 .ليسمع منه عن هذا الدين الجديد.. فشرح هللا صدره.. ثم أعلن إسالمه ليصبح من أوائل المسلمين

بيل هللا.. فقد كانوا يضعون الحديد المحمي على وتعرض خباب لشتى ألوان العذاب.. لكنه تحمل وصبر في س

يوًما عما لقى    -رضي هللا عنه-جسده فما يطفئ النار إال الدهن الموجود في ظهره.. وقد سأله عمر بن الخطاب  

من المشركين.. فقال خباب.. يا أمير المؤمنين.. انظر إلى ظهري.. فنظر عمر.. فقال.. ما رأيت كاليوم.. قال  

 .(أوقدت لي نار.. وسحبت عليها فما أطفأها إال ودك ظهري )أي دهن الظهر خباب.. لقد 

وذات يوم كثر التعذيب على خباب وإخوانه المسلمين المستضعفين.. فذهب مع بعض أصحابه إلى رسول هللا..  

ل هللا.. )قد كان  وكان متكئًا في ظل الكعبة.. وقالوا.. يا رسول هللا.. أال تستنصر لنا.. أال تدعو لنا؟ فقال لهم رسو

من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في األرض فيجعل فيها.. فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين..  

نَّ هذا األمر حتى يسير   ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه.. فما يصده ذلك عن دينه.. وهللا ليتمَّ

لذئب على غنمه.. ولكنكم تستعجلون( ]البخاري[. فزاد كالم  الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا وا

عز  -النبي خبابًا وأصحابه إيمانًا بنصر هللا.. وإصراًرا على دعوتهم.. فصبروا واحتسبوا ما يحدث لهم عند هللا 

 .-وجل

 أخذ  وكانت أم أنمار تأخذ الحديد الملتهب ثم تضعه فوق رأس خباب الذي كان يتلوى من شدة األلم.. ولكن هللا

بحق خباب من هذه المرأة المشركة حيث أصيبت بسعار جعلها تعوي مثل الكالب.. وال عالج لها إال أن تكوى 

 .رأسها بالنار.. فكان الجزاء من جنس العمل

وأحب خباب إسالمه حبًّا شديًدا.. جعله يضحي من أجله بأغلى ما يملك من نفس ومال.. فقد ذهب إلى العاص  

شركين الكافرين ليطلب منه ثمن السيوف التي صنعها له قبل ذلك.. فيقول له العاص.. ال أعطيك بن وائل أحد الم

شيئًا حتى تكفر بدين محمد.. فرد عليه خباب.. ال.. وهللا ال أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث.. فقال له العاص 

مال وولد فأعطيك؟! فأخبر خباب   مستهزًءا وساخًرا.. فأني إذا مت ثم بعثت.. جئتني يوم القيامة.. ولي هناك

النبي بذلك.. فأنزل هللا قرآنا كريًما يذم فيه هذا المشرك.. قال تعالى.. }أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال آلوتين  

 .[[ ]ابن سعد والبخاري77ماالً{ ]مريم.. 

وة األولى كان  وأحب خباب العلم.. وحرص على سماع القرآن ونشره بين إخوانه المسلمين.. ففي أيام الدع

 .خباب يدرس القرآن مع سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب.. عندما دخل عليهم عمر بن الخطاب

وجاءت الهجرة.. فأسرع خباب ملبيًّا أمر النبي.. فهاجر إلى المدينة.. وهناك آخى الرسول بينه وبين تميم مولى  

ع غزوات الرسول.. وأظهر فيها شجاعة .. وشارك خباب في جمي-رضي هللا عنهما-خراس بن الصمة 

وفروسية.. وظلَّ محبًّا للجهاد في سبيل هللا.. وشارك خباب في الفتوحات أيام أبي بكر الصديق وعمر بن 

 .-رضي هللا عنهما-الخطاب  

ثم نزل خباب في الكوفة وبنى لنفسه بيتا متواضعًا عاش فيه حياة زاهدة.. وبالرغم من هذه الحياة البسيطة.. 

ان يعتقد أنه أخذ من الدنيا الكثير.. فكان يبكى على بسط الدنيا له.. وكان يضع ماله كله في مكان معروف في ك

داره لكي يأخذ منه كل محتاج من أصحابه الذين يدخلون عليه.. وفي مرضه الذي مات فيه دخل عليه بعض  

.. فأشار خباب إلى أعلى بيته وأسفله قائالً..  الصحابة.. فقالوا له.. أبشر يا أبا عبد هللا.. ترد على محمد الحوض

 (كيف بهذا؟! وقد قال رسول هللا.. )أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب

 .ابن ماجه[.. ولقد رأيتني مع رسول هللا ما أملك درهًما.. وإن في جانب بيتي )اآلن( ألربعين ألف درهم]

لم يوجد له كفن إال بردة ملحاء إذا جعلت   -هللا عنه رضي-وطلب خباب كفنه.. فلما رآه بكى.. وقال.. لكن حمزة 

على رأسه قلصت )انضمت( عن قدميه.. وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه.. حتى مدت على رأسه.. 

 .وجعل على قدميه اإلذخر

من  ودخل عليه بعض أصحابه فقال لهم.. إن في هذا التابوت )الصندوق( ثمانين ألف درهم.. وهللا ما شددت لها 

خيط وال منعتها من سائل.. ثم بكى.. فقالوا.. ما يبكيك؟ قال.. أبكى أن أصحابي مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيئًا..  

هـ( صعدت روح خباب إلى بارئها ودفن   37وإنا بقينا بعدهم حتى لم نجد لها موضعًا إال التراب. وفي عام )

ن معركة صفين.. مر بقبر خباب.. فقال.. رحم هللا  م -رضي هللا عنه-بالكوفة.. ولما عاد علي بن أبي طالب 

 . أراكم على خير.. .خبابًا.. أسلم راغبًا.. وهاجر طائعًا.. وعاش مجاهًدا.. وابتلى في جسمه أحواالً 
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 .. رضي هللا عنه عبد هللا بن مسعودالتاسعة..  الحلقة

 

فقيه .. اإلمام الحبروهو .. مضر بن نزارويتصل نسبه حتى عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب أوال.. هو 

أم عبد  أمه هيو.. حليف بني زهرة .. وهوالهذلي المكي المهاجري البدري..  عبد الرحمن يأبب ويكنىاألمة 

قصيرا شديد  ..  رجال نحيفاعبد هللا عبيد هللا بن عتبة قال.. كان يصفهوبني زهرة..  بنت عبد ود بن سوي من

لى  إإلى الحبشة ثم عاد فهاجر  وهاجر.. بدرا شهد.. ومن النجباء العالمين.. كان من السابقين األولين.. واألدمة

 .. كان معدودا في أذكياء العلماءوة.. كثير أحاديثروى .. وقد اليرموك على النفل كان يومالمدينة.. 

صلى هللا عليه  -إن أول شيء علمته من أمر رسول هللا  رضي هللا عنه.. ) عبد هللا قالثانيا.. وعن إسالمه.. 

..  وكان في بغيتنا شراء عطر.. نبتاع منها متاعا.. مكة مع عمومة لي أو أناس من قومي وسلم.. قدمت

رجل من  فبينا نحن عنده إذ أقبل.. يهفجلسنا إل.. وهو جالس إلى زمزم  فأرشدونا على العباس فانتهينا إليه

تعلوه حمرة.. له وفرة جعدة.. إلى أنصاف أذنيه.. أشم.. أقنى..   أبيض.. {.. صلى هللا عليه وسلم.. الصفا باب

أذلف.. أدعج العينين.. براق الثنايا.. دقيق المسربة.. شثن الكفين والقدمين.. كث اللحية.. عليه ثوبان أبيضان..  

سترت تقفوهم امرأة قد  .. مراهق أو محتلم.. يمشي على يمينه غالم حسن الوجه.. }كأنه القمر ليلة البدر

وهما .. ثم طاف بالبيت سبعا .. واستلمت المرأة.. ثم استلم الغالم..  فاستلم حتى قصد نحو الحجر .. محاسنها

فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن  .. ثم سجد ثم قام..  ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر.. وقام ثم ركع.. يطوفان معه

فضل.. إن هذا الدين حدث فيكم.. أو أمر لم نكن نعرفه ؟ قال..  أبا ال العباس.. فقلنا.. يا فأقبلنا على.. بمكة نعرفه

خديجة بنت   علي بن أبي طالب.. والمرأة محمد بن عبد هللا.. والغالم أجل وهللا ما تعرفون هذا.. هذا ابن أخي

 .. أما وهللا ما على وجه األرض أحد نعلمه يعبد هللا بهذا الدين إال هؤالء الثالثة.. امرأته خويلد

عبد هللا قبل   يزيد بن رومان قال.. أسلم ابن مسعود بعد اثنين وعشرين نفسا.. وعن ابن إسحاق.. أسلم لوقا

يمخر بحار الشرك في   ظلدار األرقم.. ودخل عبدهللا في ركب اإليمان.. و -صلى هللا عليه وسلم  -دخول النبي 

أحد السابقين األولين.. أسلم .. في قرآنه العظيم  قلعة األصنام.. فكان واحًدا من أولئك السابقين الذين مدحهم هللا

 (.قديًما.. وهاجر الهجرتين.. وشهد بدًرا والمشاهد بعدها.. والزم النبي صلى هللا عليه وسلم وكان صاحب نعليه

 

  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في معاملته للناس حكيًما.. وكان يعامل األكابر وزعماء القبائل بلطفثالثا.. 

" ابن مسعود عن لقائه اللطيف برسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  يحدثناوترفق.. وكذلك الصبيان الصغار.. 

يا  .. " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر فقال فمر بي.. كنت غالًما يافعًا أرعى غنما لعقبة بن أبي ُمعَيط

 ".. فحل؟ال فهل من شاة لم ينز عليها .. " .. قال(نعم ولكني مؤتمن.. )قلت  "غالم هل من لبن؟

.. "اقلص.. " فمسح ضرعها فنزل لبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر.. ثم قال للضرع.. فأتيته بشاة

يرحمك .. " فمسح رأسي وقال.. يا رسول هللا علمني من هذا القول.. قال.. ثم أتيته بعد هذا فقلت.. فقلص قال

.. والثانية كانت  (إني مؤتمن)كلمتين عظيمتين.. األولى قالها عن نفسه..  هنا  مفتاحوال".. هللا فإنك غليم معلم

ولقد كان لهاتين الكلمتين دور  ".. إنك غليم معلم" حيث قال له.. صلى هللا عليه وسلم من الصادق المصدوق 

 أصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة.. ف عظيم في حياته.. 

ليس له عشيرة تحميه.. ومع  .. بالرغم من أن ابن مسعود كان حليفًا.. ف ر بالقرآن الكريمأول من جهرابعا.. هو 

وله مواقف رائعة في .. أنه كان ضئيل الجسم.. دقيق الساقين.. فإن ذلك لم يحل دون ظهور شجاعته وقوة نفسه

د وقف على ملئهم وجهر  ذلك.. منها ذلك المشهد المثير في مكة.. وإبان الدعوة وشدة وطأة قريش عليها.. فلق

بالقرآن.. فقرع به أسماعهم المقفلة وقلوبهم المغلَّفة.. فكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول هللا صلى هللا عليه 

وهللا ما سمعت قريش هذا .. فقالواصلى هللا عليه وسلم.. اجتمع يوًما أصحاب رسول هللا .. فقد وسلم بمكة

 أنا.. .. فقال عبد هللا بن مسعود(.. يسمعهموه؟القرآن يجهر لها به قط.. فمن رجل 

 إنا نخشاهم عليك.. إنما نريد رجالً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه..  .. قالوا -

دعوني فإن هللا سيمنعني.. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى.. وقريش في أنديتها.. حتى قام  ..  قال -

ْحَمنُ عند المقام ثم قرأ.. )  ِحيِم ( رافعا بها صوته ) الرَّ ْحَمِن الرَّ  َعلََّم اْلقُْرآَن ( ثم استقبلها يقرؤها..  *بِْسِم هللاِ الرَّ

إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد.. فقاموا إليه فجعلوا  .. ماذا قال ابن أم عبد؟.. ثم قالوا.. فتأملوه فجعلوا يقولون

ها ما شاء هللا أن يبلغ.. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في يضربونه في وجهه.. وجعل يقرأ حتى بلغ من

 إلى لقاء إن شاء هللا.. وجهه.... 
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 2 – .. رضي هللا عنهعبد هللا بن مسعودالعاشرة..  الحلقة

 قد أثروا في وجهه.. و بعد أن قرأ القرآن عند المقام.. فضربته قريش فعاد إلى أصحابه  ابن مسعود انصرف

فقالوا له.. هذا الذي خشينا عليك.. فقال.. ما كان أعداء هللا أهون عليَّ منهم اآلن.. ولئن شئتم ألغادينهم  

وبهذا كان عبد هللا بن مسعود أول من جهر بالقرآن بمكة .. بمثلها.. قالوا.. ال.. حسبك.. قد أسمعتهم ما يكرهون

لم.. وال غرو أن هذا العمل الذي قام به عبد هللا يعتبر تحديًّا عمليًّا لقريش..  بعد رسول هللا صلى هللا عليه وس

التي ما كانت لتتحمل مثل هذا الموقف.. ويالحظ جرأة عبد هللا عليهم بعد هذه التجربة على الرغم مما أصابه  

 من أذى.. 

..  على ظهر األرض مسلم غيرنا عبد هللا.. لقد رأيتني سادس ستة وما قالوعن سبقه إلى اإلسالم.. خامسا.. 

تْ   -صلى هللا عليه وسلم  - النبي سبب إسالِمه أنوقد تقدم أن   .. فأسلم.. حلَب من غنمه شاة حائالً فدرَّ

صلى هللا عليه  -قال.. قال لي النبيُّ  -رضي هللا عنه  - بن مسعود عبدهللا سادسا.. عن قراءة القرآن.. يقول

 .. "إني أحبُّ أن أسَمعَه من غيري" قلُت.. أقرأ عليك.. وعليك أنزل؟ قال.. ".. اقَرأْ عليَّ القرآن".. -وسلم 

أبو موسى.. وأبو هريرة.. وابن  حدث عنهوعن علمه.. كان بن مسعود من رواة الحديث وحفظته.. فقد   -

. وابن عمر.. وعمران بن حصين.. وجابر.. وأنس.. وأبو أمامة.. في طائفة من الصحابة.. وعلقمة.. عباس.

واألسود.. ومسروق.. وعبيدة.. وأبو وائلة.. وقيس بن أبي حازم.. وزر بن حبيش.. والربيع.. بن خثيم..  

عوف بن مالك.. وأبو  وعبد الرحمن.. وأبو األحوص  أبو عبيدة وطارق بن شهاب.. وزيد بن وهب.. وولداه

 . عمرو الشيباني.. وخلق كثير

من الصحابة.. وعن رواية  أبو عبد الرحمن السلمي.. وعبيد بن نضيلة.. وطائفةالقرآن  وروى عنه قراءة -

بإخراج أحد وعشرين   البخاري له في الصحيحين على أربعة وستين.. وانفرد لهالشيخان  اتفقا  الحديث فقد

 ..  ثماني مائة وأربعون حديثامن الحديث بقي بالمكرر  خمسة وثالثين حديثا.. وله حديثا.. ومسلم بإخراج

  -صلى هللا عليه وسلم  -دخلت على رسول هللا قال.. ومن أشهر األحاديث التي رواها عبد هللا بن مسعود..   -

  -؟ فقال رسول هللا .ديًداإنك لتوَعُك وعًكا ش..  فقلت.. يا رسول هللا.. فمسستُه بيدي.. وهو يوَعك وعًكا شديًدا

.. فقلت.. ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول  "أجل.. إني أوعك كما يوعك رجالن منكم" .. -صلى هللا عليه وسلم 

 ..  -صلى هللا عليه وسلم  -ثم قال رسول هللا ".. أجل".. -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

 ".. هللا له سيئاته.. كما تحط الشجرةُ ورقَهاما من مسلم يصيبه أذى.. مرض فما سواه.. إال حط " 

قال.. إني لمستتر بأستار الكعبة.. إذ جاء ثالثة نفر.. ثقفي وختناه قرشيان.. كثيٌر شحُم  .. عن ابن مسعودو -

بطونهم.. قليٌل فقُههم.. فتحدثوا الحديث بينهم.. فقال أحدهم.. أترى هللا يسمع ما قلنا؟ وقال اآلخر.. إذا رفعنا  

 -.. وإذا خفضنا لم يسمع.. وقال اآلخر.. إن كان يسمع إذا رفعنا.. فإنه يسمع إذا خفضنا.. فأتيت النبيَّ سمع

َوَما ُكْنتُْم تَْستَتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَْيُكْم َسْمعُُكْم َواَل أَْبَصاُرُكْم  ﴿.. فذكرت ذلك له.. فأنزل هللا  -صلى هللا عليه وسلم 

 (..  22فصلت.. ) ﴾  َواَل ُجلُوُدُكمْ 

َمن " : -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا .. أنِس بن مالك يرويثامنا.. عن جهاده.. ففي يوم بدر.. 

 حتى بَرَد.. قال: فأخذ بلحيتِه.. فوجده قد ضربه ابنا عفراءَ .. فانطلق ابن مسعود".. ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟

وفي رواية قال: فلو غير أكَّاٍر   -أو قال: قتَله قومه  -رجل قتلتموه؟ ؟ فقال: وهل فوق .فقال: آنت أبو جهل

 قتلني؟ 

يوم حنيٍن فولى   -صلى هللا عليه وسلم   -كنت مع رسوِل هللا  -رضي هللا عنه  -قال ابن مسعود  وفي يوم حنين..  

نا نحًوا من ثمانين قدًما..  عنه النَّاُس.. وبقيت معه في ثمانيَن رجالً من المهاجرين واألنصار.. فكنا على أقدام

على بغلتِه..   -صلى هللا عليه وسلم  -ولم نَول ِهم الدبَر.. وهم الذين أنزل هللا عليهم السكينة.. قال: ورسوُل هللا 

يمضي قدًما.. فحادت بغلتُه.. فمال عن السرج فسد نحره.. فقلت: ارتفع رَفعك هللا.. قال: ))ناِوْلني كفًّا ِمن  

لتُه فضرب به وجوههم.. فامتألت أعينُهم ترابًا.. قال: ))أين المهاجرون واألنصار؟((.. قلت: هم  تراٍب((.. فناو

 هنا.. قال: ))اهتِْف بهم((.. فجاؤوا وسيوفهم في أيمانهم كأنها الشهب.. وولى المشركون أدباَرهم.. 

 ..ين.. وعاش ثالثًا وستين سنةوقيل: ثالث وثالث هجريه مات ابن مسعود بالمدينة سنة اثنتين وثالثينتاسعا.. 

 لعبد هللا بن مسعود.. ولكم.. ولنا.. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. غفر هللا
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 بقلم/ مجدي سالم .. الصحابة جهاد في

 1-رضي هللا عنه .. الخطاب بن عمر.. الحادية عشر الحلقة

ويتصل نسبه حتى  هو عمر بن الخطاب بن نُفيل  أوال.. كما بدا العقاد بالحديث.. "لم أر عبقريا يفري فريه".. ف 

أخت وهي مخزوم من حنتمة بنت هشام بن المغيرة هي  ه.. وأم"أبو حفص العدويوكنيته "َمعَِد  بن عدنان.. 

من أشراف قريش في الجاهلية.. له المكانة الرفيعة عندهم..  -رضي هللا عنه-وعمر  ..أبي جهل بن هشام

-ذُكر عن عمر وحب فراسٍة وفطنٍة ودهاٍء.. متميٌز بالشجاعة والقوة والهيبة.. والكالم المسموع بينهم.. صا

أن ه كان طويالً وجسيماً.. حتى فاق الناس في طوله.. أصلعاً شديد الصلع.. أبيضاً فيه ُحمرةً..   -رضي هللا عنه

ا في عباداته وعالقته بربه.. فقد كان يتمي ز بطول القيام والصالة.. رقيق القلب .. كثير الصيام والصدقة..  وأم 

إال   -تعالى-بالرغم ِمن رق ة قلبه ولينه وخشوعه بين يدي هللا وفي طباعه وشخصيته.. عظيم الخشية هلل تعالى..  

  -صل ى هللا عليه وسل م-أن ه كان قوياً شديداً ينصر المسلمين ويَرد  كيد المشركين.. حتى لق به رسول هللا 

 . ق بين الحق  والباطل.. ناصٌر لدين هللا.. حتى كره الشيطان لقاءه ومواجهته.بالفاروق.. ويُقصد أن ه يفر  

ورد عنه أن ه نظر إلى تِبٍن فقال: )ليتني كنُت هذه الت بنة.. ليتني لم أُخلق.. ليت أمي لم  ثانيا.. وعن ورع عمر..

أمير المؤمنين "ويح عمر إن عثرت  وقال وهو الخليفة  تلدني.. ليتني لم أكن شيئاً.. ليتني كنت نسياً منسي اً(..

  دابه في العراق سأله ربه لم لم تعبد لها الطريق"..

ُروي في قصة إسالم عمر بن الخطاب أن ه سمع عن إسالم أخته فاطمة وزوجها   ..إسالم عمرثالثا.. قصة 

ا طرق  سعيد.. فانطلق باتجاههما بُغية أذيتهما لهذا.. وكان عندهما خب اب بن األرت يعلمهما الق رآن الكريم.. فلم 

ها.. ثم  طلب إليها أن تناوله  -رضي هللا عنه-عمر  الباب.. اختبأ خب اب.. ودخل عمر غاضباً فضرب أخته فشج 

ٌر.. وطلبت إليه أن يغتسل  .. الصحيفة التي في يدها فرفضت ألن ه كافٌر نجٌس.. وهذه الص حيفة فيها قرآٌن مطه 

-قبل أن يَمس ها.. ففعل.. ثم  أخذها فقرأ منها سطراً واحداً.. فانشرح صدره لها.. فسأل أخته عن مكان النبي  

.. فانطلق إليه عمر وسلم صلى هللا عليهفخرج خب اب من مخبأه.. ودل ه على مكان النبي    -صل ى هللا عليه وسل م

ا عرف الصحابة أن ه عمر َوِجلوا.. ألن ه كان شديداً عليهم.. فطمأنهم النبي صل ى   بن الخطاب.. يطرق الباب.. فلم 

حتى نطق الشهادتين وأعلن  -صل ى هللا عليه وسل م-هللا عليه وسل م.. ثم  أذن له فدخل.. فلم يكد يرى النبي  

 . إسالمه.

كان إسالم عمر بن الخطاب انفراجاً لضيق المسلمين.. وفتحاً لهم.. وقد فرحوا  ر إسالم عمر.. رابعا.. عن تأثي

بإسالمه فرحاً عظيماً.. إذ أِمن المسلمون بعد إسالمه أْن يُصل وا في جوار الكعبة.. وقد كانوا يخافون قبل ذلك..  

ةً منذ أسلم   ..  عمر(حتى قال فيه ابن مسعود رضي هللا عنهما: )ما زلنا أعز 

.. والرواية عن علي بن أبي الخبر المشهور في هجرة عمر رضي هللا عنه ضعيف اإلسناد ال يصحخامسا.. و

وتنكب  ..إال عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه ..أن أحدا من المهاجرين هاجر إال مختفياطالب 

فطاف بالبيت سبعا    ..والمأل من قريش بفنائها وانتضى في يده أسهما )أي: أخرجها( ومضى قِبَل الكعبة قوسه

" شاهت الوجوه ال يرغم هللا   :فقال لهم ..ثم أتى المقام فصلى متمكنا ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ..متمكنا

  :قال علي. " من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي ..إال هذه المعاطس

والصحيح في خبر هجرة عمر رضي .. أحد إال قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجههفما تبعه 

َحتَّى قَِدَما   وَعيَّاش ْبُن أَبِي َربِيعَةَ اْلَمْخُزوِميُّ  ..َخَرَج ُعمر ْبُن اْلَخطَّابِ " قال: هللا عنه ما رواه ابن إسحاق 

ِ ْبِن ُعَمَر.. عَ  ..اْلَمِدينَة ا أََرْدنَا اْلِهْجَرةَ إلَى اْلَمِدينَةِ   ..ْن أَبِيِه ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ فعَْن َعْبِد َّللاَّ .. لَمَّ أَنَا  ..قَاَل: اتعَْدتُّ

ا: أَيُّنَا  وَعيَّاش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص ْبِن َوائٍِل السَّْهِميُّ التَّناِضَب ِمْن أََضاِة بَنِي ِغفَاٍر.. فَْوَق َسِرف َوقُْلنَ 

وُحبس   ..يعَةَ ِعْنَد التَّناِضبقَاَل: فَأَْصبَْحُت أَنَا َوَعيَّاُش ْبُن أَبِي َربِ   ..لَْم يُْصبِْح ِعْنَدَها َفقَْد ُحبس فَْليَْمِض َصاِحبَاهُ 

 .."فافتتن ..وفُتن ..عنا هشام

صلى هللا عليه  –وقد حسن إسالم عمر رضي هللا عنه.. وفَاَق َمن قبله وَمن بعده.. حتى امتدحه النبي  سادسا.. 

ةً:  -وسلم  قد "  ..ال عنه.. وق "إن  هللاَ جعل الحق  على لساِن عمر وقلبِه"  في أكثر من موضعٍ.. إذ قال فيه مر 

 .. "كاَن يكون في األمم قبلكم محد ثون.. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن  عمر بن الخطاب منهم

* ويقص ابن عمر رضي هللا عنهما: )أنَّ عمر بن الخطَّاب أصاب أرًضا بخيبر.. فأتى النَّبي صلى هللا عليه وسلم  

رًضا بخيبر.. لم أصب مااًل قطُّ أنفس عندي منه.. فما تأمر يسأله أمره فيها.. فقال: يا رسول هللا.. إن ِي أصبت أ

به؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها".. قال: فتصدَّق بها عمر على نحو أنه ال 

قاب.. وفي سبيل هللا.. وابن  يباع وال يوهب وال يورث.. وتصدَّق بها في الفقراء.. وفي القُْربى.. وفي الر ِ

ٍل(..   ِ  السَّبيل.. والضَّيف.. وال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف.. ويطعم غير ُمتََمو 

 أراكم غدا إن شاء هللا..



- 58  - 
 

 .. الصحابة جهاد في

 2-رضي هللا عنه .. الخطاب بن عمر.. الثانية عشر الحلقة

عبقري الرأي  عمر سابعا.. كما بدأ العقاد بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم.. "لم أر عبقريا يفري فريه".. كان 

القرآن  آيات إذ تعد دت الكلمات التي قالها عمر.. ثم  نزل  .. توافٌق مع القرآن الكريم كذلكحتى   -رضي هللا عنه-

هللا عليه وسل م أْن يتخذ من مقام إبراهيم مصل ى.. فنزلت   لنبي  صل ىاالكريم في نفس لفظه.. وذلك مثل سؤاله 

اتَِّخذُوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى(.. وفي موضعٍ آخٍر حين ثارت الغيرة بين نساء النبي   واآلية الكريمة بعد ذلك: )َ

ريمة: )َعَسى َربُّهُ إِن َطلَّقَُكنَّ  فحذ رهن  بطريقة نزلت فيها اآلية بعد ذلك.. وهي اآلية الك  -صل ى هللا عليه وسل م-

ْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَيِ بَاٍت وَ  نُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّ  . أَْبَكاًرا(.أَن يُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا ِم 

 

ال تدانيها منزلة أحد من  ..لقد كان للنبي صلى هللا عليه وسلم في نفس عمر رضي هللا عنه منزلة عالية ثامنا..

الخلق.. قال رضي هللا عنه للنبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيده: يا رسول هللا ألنت أحب إليَّ من كل شيء  

"ال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك".. فقال   إال من نفسي.. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:

وقال عمر   ."اآلن يا عمر".  إليَّ من نفسي.. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: عمر: فإنه اآلن وهللا ألنت أحب

رضي هللا عنه لفاطمة بنت النبي صلى هللا عليه وسلم: وهللا ما من أحد أحب إلينا من أبيك.. وما من أحد أحب 

 .. إلينا بعد أبيك منك

ليه وسلم حريًصا على دفع األذى والمشقة وكان عمر رضي هللا عنه رؤوفًا رحيًما بالنبي صلى هللا عتاسعا.. 

ذلك: أن النبي صلى هللا عليه وسلم ُسئل عن أشياء كرهها.. فلما أكثر  ومن والعنت عنه صلى هللا عليه وسلم.. 

"أبوك حذافة".. فقام آخر فقال:   "سلوني عما شئتم".. فقال رجل: َمن أبي؟ قال: عليه غضب.. ثم قال للناس:

"أبوك سالم مولى شيبة".. فلما رأى عمر ما في وجه رسول هللا صلى هللا عليه  ؟ فقال:من أبي يا رسول هللا

. وفي رواية الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .وسلم.. قال: يا رسول هللا إنا نتوب إلى هللا عز وجل

وباإلسالم دينًا..   "سلوني ما شئتم".. فبرك عمر على ركبتيه وجعل يقول: "رضينا باهلل ربًا جعل يقول:

 . .وبمحمد صلى هللا عليه وسلم نبيًا".. فسكت النبي صلى هللا عليه وسلم

"هلم أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعده".. وكان عنده رجال   ولما ُحضر النبي صلى هللا عليه وسلم ودنا أجله قال: -

يه وسلم قد غلب عليه الوجع.. وعندكم  فيهم عمر بن الخطاب.. فقال عمر رضي هللا عنه: إن النبي صلى هللا عل

 ) يشفق على النبي صلى هللا عليه وسلم من الجهد(..   القرآن.. حسبنا كتاب ربنا

ودخل عمر رضي هللا عنه على النبي صلى هللا عليه وسلم وهو على حصير.. وتحت رأسه وسادة من أدم  -

 عليه وسلم.. فبكيت.. فقال رسول هللا صلى  حشوها ليف.. قال: فرأيت أثر الحصير في جنب رسول هللا صلى هللا

فقلت: يا رسول هللا.. إن كسرى وقيصر فيما هما فيه.. وأنت رسول هللا.. فقال   "ما يبكيك؟" هللا عليه وسلم:

ودارت األيام ليصبح عمر بن الخطاب  .."أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك اآلخرة" صلى هللا عليه وسلم:

 كى قائال.. )ويح عمر.. إن عثرت دابة في العراق سأله ربه لم لم تعبد لها الطريق(..الخليفة  فعاد ليب

 

في الحديث أن النبي ف وكان عمر رضي هللا عنه يهاب النبي صلى هللا عليه وسلم ويجله ويوقره..   -عاشرا..

المسجد.. فوضع  صلى هللا عليه وسلم صلى إحدى صالتي العشي ركعتين ثم سلم.. ثم قام إلى خشبة في مقدم 

 .. .. فهاباه أن يكلماهبن الخطاب وعمر أبو بكر الصديق يده عليها.. وكان في الناس

..  طاب رضي هللا عنه كان من كتاب الوحي للنبي صلى هللا عليه وسلمالسير أن عمر بن الخ حادي عشر.. تروي

فلما فرغ من عمله أعطاه عطاءه   ..استعمل عمر رضي هللا عنه عبد هللا بن السعدي على الصدقةويروى أنه 

فإني عملت على عهد رسول هللا   ..فقال عمر: خذ ما أعطيت ..فقال: إنما عملت وأجري على هللا ..وعمالته

لني  فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  .. فقلت مثل قولك)أي منحني أجرا( صلى صلى هللا عليه وسلم َفعَمَّ

   ."إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق".

 كرواية أبي هريرة.. وثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعثه لجباية الصدقات -

كان رسول هللا صلى هللا عليه   : )قال .. مستشار للنبي صلى هللا عليه وسلمبمثابة ان عمر رضي هللا عنه ك -

 " مر..وقال صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر وع . وسلم يسمر مع أبي بكر في األمر من أمر المسلمين وأنا معهما.

"إن هللا أمرني أن أتخذ عمر   :وسلم قالوروي أن النبي صلى هللا عليه .لو اتفقتما لي ما شاورت غيركما"

 مشيًرا" 

 أراكم غدا إن شاء هللا....
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 .. الصحابة جهاد في

 3-رضي هللا عنه .. الخطاب بن عمر.. الثانية عشر الحلقة

شارك عمر رضي هللا عنه النبي صلى هللا عليه وسلم والزمه في ثاني عشر.. وللذين يطعنون في جهاد عمر.. 

 . غزواته.. وكان له في تلك الغزوات مواقف خلدها القرآن الكريم والسنة المطهرة.جميع 

التي فرق هللا   الكبرى.. وهي الغزوة غزوة بدر فقد شارك رضي هللا عنه النبي صلى هللا عليه وسلم في 1-12

رآن  قبها بين الحق والباطل.. ومن مواقفه المشهورة فيها موقفه من أسارى بدر من المشركين.. وفيها نزل ال

 .. موافقًا لرأيه رضي هللا عنه بقتل األسرى واإلثخان بهم

.. ومن مواقفه الفاضلة فيها بعد أن غزوة أحد وكان رضي هللا عنه مع النبي صلى هللا عليه وسلم في 2-12

 : أصاب المسلمين ما أصابهم من القرح واثخنت فيهم الجراح وكثر شهداؤهم وهدأ القتال قام أبو سفيان فقال

 يه وسلم أن يجيبوه.. ثم قال: أفي القوم محمد؟ ثالث مرات.. فنهاهم النبي صلى هللا عل -

 أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثالث مرات.. ثم قال:  -

 أفي القوم ابن الخطاب؟ ثالث مرات ثم رجع إلى أصحابه.. فقال: أما هؤالء فقد قتلوا..  -

 ..فما ملك عمر نفسه.. فقال: كذبت يا عدو هللا إن الذين عددت ألحياء كلهم.. وقد بقي لك ما يسؤك -

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى شغلوا عن صالة   الخندق وقاتل رضي هللا عنه المشركين يوم 3-12

فجعل رضي هللا عنه يسب كفار قريش.. وقال: يا رسول هللا.. وهللا ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت  العصر.. 

"فوهللا إن صليتها".. فنزلنا بطحان.. فتوضأ رسول   ..أن تغرب الشمس.. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

سلم بعدما غربت الشمس.. ثم صلى  هللا صلى هللا عليه وسلم.. وتوضأنا.. فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و

 .. بعدها المغرب

كان لعمر رضي هللا عنه موقف حازم من زعيم المنافقين عبد هللا بن أبي بن  بني المصطلق وفي غزوة 4-12

سلول.. فقد حدث في هذه الغزوة أن رجاًل من المهاجرين كسع رجاًل من األنصار.. فقال األنصاري: يا لألنصار..  

  ال دعوا الجاهلية؟""ما ب وقال المهاجري: يا للمهاجرين.. فسمع بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:

"دعوها فإنها منتنة".. فسمع بذلك عبد   قالوا: يا رسول هللا كسع رجل من المهاجرين رجاًل من األنصار.. فقال:

.. فقال: فعلوها.. أما وهللا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذل.. فبلغ النبي صلى  سلول هللا بن أبي

ضي هللا عنه فقال: يا رسول هللا.. دعني أضرب عنق هذا المنافق.. فقال النبي  هللا عليه وسلم.. فقام عمر ر

ًدا يقتل أصحابه" .."دعه صلى هللا عليه وسلم:  ..ال يتحدث الناس أن محم 

"ألعطين هذه الراية   .. قال صلى هللا عليه وسلم يوم خيبر:خيبر في غزوة  عنهوشارك عمر رضي هللا 5-12

رجاًل يحب هللا ورسوله يفتح هللا على يديه".. فقال عمر: ما أحببت اإلمارة إال يومئذ.. فتساورت لها رجاء أن 

وروي أن النبي صلى هللا   .... فأعطاه إياهاعلي بن أبي طالب أدعى لها.. فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

.. وقد  عليه وسلم بعث أبا بكر الصديق برايته البيضاء إلى بعض حصون خيبر.. فقاتل.. فرجع ولم يك فتح

جهد.. ثم بعث الغد عمر بن الخطاب.. فقاتل ثم رجع.. ولم يك فتح.. وقد جهد.. فقال النبي صلى هللا عليه 

  .."ألعطين الراية غًدا رجاًل يحب هللا ورسوله يفتح هللا على يديه.. ليس بفرار" وسلم:

هـ(  7في سرية )شعبان  يبرغزوة خ  وروي أن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث عمر رضي هللا عنه بعد 6-12

من ثالثين رجاًل إلى عجز هوازن بتربة )واٍد من أودية الحجاز الشرقية(.. وخرج معه دليل من بني هالل.. فكان  

بالنهار.. فأتى الخبر هوازن فهربوا.. وجاء عمر محالهم.. فلم يلق منهم أحًدا.. عمر يسير بالليل ويكمن 

 ..فانصرف راجعًا إلى المدينة

رضي هللا عنه إلى ذات  عمرو بن العاص وفي السنة الثامنة من الهجرة بعث النبي صلى هللا عليه وسلم 7-12

 .. فيهم أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما  الصحابة.. السالسل.. وبعث تحت إمرته عدًدا من أجل

في  أبي عبيدة بن الجراح الخبط.. والتي كانت بإمرة وروي أن عمر رضي هللا عنه شارك في سرية 8-12

لما  حاطب بن أبي بلتعة ومن مواقفه رضي هللا عنه قبل غزوة الفتح.. موقفه من.. السنة الثامنة من الهجرة

أعلم قريًشا بمسير النبي صلى هللا عليه وسلم إليهم.. فحين أراد النبي صلى هللا عليه وسلم التجهز للمسير إلى  

ى األخبار عن قريش حتى ال تعلم بمسيره إليهم.. فيتجهزون لقتاله بل أراد صلى هللا عليه وسلم  مكة عمَّ

قريًشا بمسير النبي صلى هللا عليه وسلم ونزل   حاطب بن أبي بلتعة وحدث أن أخبر مباغتتهم وأخذهم على غرة..

ا له بفعل حاطب.. فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم حاطبًا فسأله  الوحي على النبي صلى هللا عليه وسلم مخبرً 

عن ذلك.. فاعتذر وقبل عذره.. فقال عمر رضي هللا عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق.. فقال صلى هللا عليه 

 ..""إنه قد شهد بدًرا.. وما يدريك لعل هللا اطلع على أهل بدر.. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وسلم:

 ألقاكم غدا إن شاء هللا... 

https://islamstory.com/ar/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
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 في جهاد الصحابة.. 

 ( 4.. )الحلقة الثالثة عشر.. عمر بن الخطاب.. رضي هللا عنه

رضي هللا عنه  شارك رضي هللا عنه مسيره فتح مكة.. وموقفه مع أبي سفيان والعباس بن عبد المطلب 9-12

هذا عدو  ..عنه مشهور.. فقد أدخل العباس أبا سفيان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عمر رضي هللا

فدعني أضرب عنقه.. فقال العباس: قد أجرته يا رسول  قد أمكن هللا منه في غير عهد وال عقد..   أبو سفيان هللا

.. فلما أكثر عمر.. قال العباس: مهاًل يا عمر.. فوهللا لو كان رجاًل من بني عدي ما قلت هذا.. ولكنه من بني ..هللا

عبد مناف.. فقال عمر: مهاًل يا عباس.. ال تقل هذا.. فوهللا إلسالمك حين أسلمت كان أحب إلي من إسالم 

طاب أبي لو أسلم.. وذلك أني عرفت أن إسالمك أحب إلى رسول هللا من إسالم الخطاب.. وكان عمر رضي الخ

هللا عنه أميًرا على حرس النبي صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح.. وبعد فتح مكة أمر النبي صلى هللا عليه وسلم  

ها.. ولم يدخلها النبي صلى هللا عليه وهو بالبطحاء عمر رضي هللا عنه أن يأتي الكعبة فيمحوا كل صورة في

 وسلم حتى محيت كل صورة فيها..

المسلمين  .. وكان له موقف كريم في هذه الغزوة التي أعجبتحنين وشارك عمر رضي هللا عنه غزوة 10-12

فيها كثرتهم فكادت أن تحل بهم الهزيمة.. لوال لطف هللا عز وجل بهم ورحمته كما قال سبحانه: } لَقَْد نََصَرُكْم  

ُ ِفي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعْنُكْم َشْيئًا َوَضاَقْت عَ  ْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ  لَْيُكْم األَ َّللاَّ

فكان رضي هللا عنه ممن ثبت مع النبي صلى هللا عليه وسلم ودافع عنه في هذا  [..25]التوبة:  َولَّْيتُْم ُمْدبِِريَن {

 الموقف العصيب.. دليل على قوة إيمانه وصدق يقينه وشجاعته.

.. سئل رضي هللا عنه فقيل له: حدثنا من شأن  تبوك وكان عمر رضي هللا عنه مع المسلمين في غزوة 11-12

العسرة.. فقال: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد.. فنزلنا منزاًل أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع..  

ذهب يلتمس الماء فال يرجع حتى نظن أن رقبته ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره..  حتى إن كان الرجل لي

يا رسول هللا قد عودك   :فيعصر فرثه فيشربه.. ويجعل ما بقي على كبده.. فقال أبو بكر الصديق )رضي هللا عنه(

 عليه وسلم فلم يرجعهما  هللا في الدعاء خيًرا.. فادع لنا.. فقال: "أتحب ذلك"؟ قال: نعم.. فرفع يديه صلى هللا

 ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.. .. حتى أطلت سحابة.. فسكبت.. فملؤا ما معهم

 

فكان الصحابة   أمير المؤمنين وأول من نودي بلقب هو ثاني الخلفاء الراشدين ثالث عشر.. عمر بن الخطاب

ولي عمر الخالفة نودي عمر بأمير المؤمنين وهو أحد العشرة  بخليفة رسول هللا وبعد ت أبا بكر الصديق ينادون

 : الهجري.. وقد تولى عمر الخالفة سنة ثالث عشرة للهجرة وهو أول من عمل بالتقويم بالجنة.. المبشرين

مبدأ   الهجرة نجازات اإلدارية.. لعل من أهمها أنه أول من اتخذاتسم عهد الفاروق عمر بالعديد من اإل 1-13

للتاريخ اإلسالمي.. كما أنه أول من دون الدواوين وكان أول من أنشأ دولة تقوم على المؤسسات.. وهو أول 

المال.. وأول من اهتم بإنشاء المدن الجديدة.. وهو ما كان يطلق عليه تمصير األمصار.. وكانت  من اتخذ بيت 

.. وفرشه بالحجارة الصغيرة..  "العباس بن عبد المطلب" ي عهده.. فأدخل فيه دارف  المدينة أول توسعة المسجد

بالد   فتحت في عهدهو  .من قنن الجزية على أهل الذمة.. فأعفى منها الشيوخ والنساء واألطفال.كما أنه أول 

وقد سمى  البصرة والكوفة وبنيت في عهده الغرب وأذر بيجان ونهاوند وجرجان  الشام والعراق ومصر وليبيا

ل من أخرج  الجزيرة العربية.. من اليهود تماما الكوفة بجمجمة العرب ورأس اإلسالم وكان عمر أو 

كان عمر بن الخطاب نموذًجا فريًدا للحاكم الذي يستشعر مسئوليته أمام هللا وأمام األمة.. فقد كان مثاال  2-13

الحكم.. حتى إنه كان يخرج ليال يتفقد أحوال    نادًرا للزهد والورع.. والتواضع واإلحساس بثقل وتبعة مسئولية

 المسلمين.. ويلتمس حاجات رعيته التي استودعه هللا أمانتها.. 

من ذلك ما روي أنه بينما كان يعس بالمدينة إذا بخيمة يصدر منها أنين امرأة.. فلما اقترب رأى رجال قاعًدا   -

وليس عندها   المخاض من البادية.. وأن امرأته جاءها فاقترب منه وسلم عليه.. وسأله عن خبره.. فعلم أنه جاء

هل لك في أجر ساقه هللا إليك؟ فقالت: وما هو؟ قال: امرأة غريبة  ..أحد.. فانطلق عمر إلى بيته فقال المرأته

وحبوب وطعام..   سمن إن شئت فانطلقت معه.. وحملت إليها ما تحتاجه منتمخض وليس عندها أحد ـ قالت نعم 

فدخلت على المرأة.. وراح عمر يوقد النار حتى انبعث الدخان من لحيته.. والرجل ينظر إليه متعجبًا وهو ال 

ادت زوجه "عمر".. يا أمير المؤمنين.. بشر صاحبك بغالم.. فلما سمع الرجل أخذ  يعرفه.. فلما ولدت المرأة ن 

تراجع وقد أخذته الهيبة والدهشة.. فسكن عمر من روعه وحمل الطعام إلى زوجته لتطعم امرأة الرجل.. ثم قام  

 ...إن شاء هللا كمأرا ..ووضع شيئًا من الطعام بين يدي الرجل وهو يقول له: ُكْل.. ويحك فإنك قد سهرت الليل
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 .. الصحابة جهاد في

 5-رضي هللا عنه .. الخطاب بن عمر.. الرابعة عشر الحلقة

كان "عمر" عفيفًا مترفعًا عن أموال المسلمين.. حتى إنه جعل نفقته ونفقة عياله كل يوم درهمين.. في  3-13

. وكان يقول:  .المسلمين.. وال يبقي لنفسه منه شيئاالوقت الذي كان يأتيه الخراج ال يدري له عدا فيفرقه على 

 .  .أنزلت مال هللا مني منزلة مال اليتيم.. فإن استغنيت عففت عنه.. وإن افتقرت أكلت بالمعروف

.. وكان في بيت المال آنية منه..  العسل وخرج يوًما حتى أتى المنبر.. وكان قد اشتكى ألًما في بطنه فوصف له

ولقد أصيب الناس  . .فقال يستأذن الرعية: إن أذنتم لي فيها أخذتها.. وإال فإنها علي حرام.. فأذنوا له فيها

بالمجاعة في عهده فغاب المطر وأجدبت األرض.. فكان عمر يأكل الخبز والزيت ويقول: )وهللا ال أشبع حتى 

 المسلمين(.  يشبع أطفال

وقد ظهرت صفاته الشخصية جليةً وقت حكمه كذلك.. فكان تقي اً َوِرعاً.. شديداً على الكف ار.. متوس عاً في  4-13

وم.. لكن ه وبالرغم من شد ته على الكف ار.. إال  أن ه كان رحيماً   الفتوحات.. حتى فُتحت في عهده الفرس والر 

 وإشفاقه على المسلمين بعد توليه الخالفة إذ قال يوماً:   عطوفاً على المؤمنين.. وقد ازداد عطفه

)ثم  إن ي قد َوِليُت أموركم أي ها الناس.. فاعلموا أن  تلك الش دة قد أُضِعفت.. ولكن ها إن ما تكون على أهل الظلم   -

ا أهل السالمة والدين والقصد.. فأنا أليُن لهم من بعضهم لبعض(..   والتعدي على المسلمين.. فأم 

 

  عرفها إمبراطورية أقوى يؤسس أن في العشر خالفته سنوات في( عنه هللا رضي) الفاروق ونجح 5-13

  وحدود فارس  بالد من لتمتد – ”الروم”و ”الفرس “ إمبراطورتي سقوط اإلسالم.. بعد دولة التاريخ.. فقامت

  استطاع جنوبًا.. لقد واليمن السودان إلى شماال قزوين  بحر غربًا.. ومن  وإفريقية مصر إلى شرًقا الصين

  قبائل قريب عهد إلى كانوا الذين العرب بهؤالء اإلمبراطوريتين هاتين يقهر أن( عنه هللا رضي) ”عمر“

كها ألوهى الحروب الشقاق.. وتثور بينها بدوية.. يدبُّ   عادات القبلية.. وتعميها العصبية األسباب.. تحر ِ

د – اإلسالم بعد – بها البائدة.. فإذا وأعرافها الجاهلية  بوشائج بينها ربط الذي الدين هذا مظلَّة  تحت  تتوحَّ

  ذلك لها هللا  قيَّض أن الخيال.. بعد يفوق ما والبطوالت األمجاد من والمحبة.. وتحقق األخوة اإليمان.. وُعرى

 . الدنيا العالم.. وامتلكت سادت حتى لواءها مسيرتها.. وحمل قاد الذي الفذ   الرجل

 

:  فيقول  عليه المسئولية  بوطأة ليشعر إنه رعيته.. بل وفي عماله وفي نفسه في  هلل الرقابة دائم  عمر كان 6-13

 .  .”الطريق لها أعبد لم هللا.. لماذا أمام عنها مسئوال لكنت الفرات بشط عثرت بغلة أن لو وهللا“

  وأمواله.. وكان ثروته عن عزله أو استعفاه ما إذا يحاسبه ماله.. حتى كتب عامالً  بعث إذا ”عمر“ وكان -

 . .أفعالهم في  لهم شريًكا نفسه المسلمين.. ويعد لحوائج يتعرضون الرعية.. أو  أمور يتولون لمن االختيار يدقق

عليهم..   أعني اللهم : وقال ركبته على برك الخصمان أتاه إذا والمسئولية.. فكان  الحكم خطورة عمر واستشعر -

 ..ديني  على يريدني منهما واحد كل فإن

أن  أباها عمر بن  - رضي هللا عنها -ستشهاد عمر بن الخطاب روت أم  المؤمنين حفصة رابع عشر.. في إ

.. ولقد أجاب هللا تعالى  صلى هللا عليه وسلمالخطاب كان يسأل هللا تعالى الشهادة في سبيله في بلد رسوله 

 ..دعوته

 قد خرج يوماً على المنبر يخاطب المؤمنين يقول لهم:  ف 

 )إن ي رأيُت رؤيا كأن  ديكاً نَقَرني نَقرتين.. وال أرى ذلَك إال ِلُحضور أجلي(..   -

لت ذلك بأْن يقتله واحٌد من العجم.. فكان كذلك -    ..ولقد أخبر عمر أسماء بنت ُعميس برؤياه.. فأو 

ي الفاروق الصفوف ثم  كب ر للصالة.. فما إْن كب ر حتى صاح: )قَتلَني ففي صالة الفجر في يوٍم كان يس - و 

)فيروز(.. ثم  هرب هذا المجوسي  يقتل من يمر  )أبو لؤلؤة( أو الكلب(.. إذ تلق ى طعناٍت من مجوسي  يُقال له 

ا أيقن  عليه من الناس فقتل سبعةً آخرين.. فأقبل إليه رجٌل من المسلمين ألقى عليه بُرنساً ولف ه  به.. فلم 

 المجوسي  أن ه قد أُلقي القبض عليه نحر نفسه فمات من فوره..  

  - رضي هللا عنها -وبقي عمر رضي هللا عنه ينزف دماً بضع ساعاٍت.. أرسل فيها إلى أم  المؤمنين عائشة  -

 - رضي هللا عنه -ياة يستأذنها أْن يُدفن بجوار صاحبيه رسول هللا وأبي بكٍر فأذنت له.. ثم  فارق الفاروق الح

 ألقاكم غدا إن شاء هللا... ....بعدها.. وُدفن كما سأل هللا تعالى.. بمدينة صاحبه صل ى هللا عليه وسل م
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 .. الصحابة جهاد في

 1-رضي هللا عنه .. عثمان بن عفان.. الخامسة عشر الحلقة

  ..فنثرها في حجره ..حين جهز جيش العسرة صرة..جاء عثمان إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بألف دينار في 

تين –فرأيت الن بي  صلى هللا عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر  عثمان ما عمل بعد اليوم   يقول الراوي    ..مر 

ه ..هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية - صلى هللا  وهي ابنة عمة الرسول  ..أروى بنت كريز بن ربيعة  أم 

وقد   ..ميالدي 576أي إن ه ولد في عام   ..ُولد عثمان في مدينة الطائف بعد ست  سنوات من عام الفيل عليه وسلم..

ا أمه فأسلمت وتوف  يتوف   ..اهليةُعرف عثمان بمحبة الناس له في الجوقد . .ت في زمن خالفتهيأباه في الجاهلية أم 

 .. كما كان من شرفاء وأغنياء قريش ..ولم يشرب الخمر في حياته أبداً  ..فكان متمي زاً بحكمته وعقله ورأيه الصائب

 

ج بابنتين من بنات الرسول صلى هللا عليه وسلمأوال.. هو ذي النورين..  ج أوالً برقية رضَي هللا عنها ..تزو    ..فتزو 

ج بأختها أم كلثوموتخلف عن بدر لمرضها..     ..لذلك لُق ب بذي النورين..  وبعد وفاتها تزو 

أول مهاجر إلى أرض الحبشة ثم تابعه سائر  و ..انتموا للدعوة اإلسالمية وآمنوا بها منهو من أوائل و 1-1

 .. ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة ..المهاجرين إلى أرض الحبشة

بأنه  النبي صلى هللا عليه وسلم عشرةً من الصحابة بالجنة وأخبره في حياته ضمن هللا سبحانه وتعالى   هبش ر 2-1

 .سيموت شهيًدا.

قام بمد  . و.بنحو تسعمئة وأربعين بعيًرا وزاد من قوته بانضمام ستين فرًسا إليههو من جهز جيش العسرة..  3-1

 .ي زيادة قوة المسلمينوهو ما ساهم ف  المالالرسول صلى هللا عليم وسلم ب

والذي كان في السابق ملًكا لرجل يهودي وكان هاًما للغاية بالنسبة   ..قيامه بشراء بئر رومة في المدينة المنورة 4-1

 . .فقام بشرائه وجعله في خدمة المسلمين ..للمسلمين

وقد تم  تسلمه الخالفة بعد   ..غطفانعلى المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع وإلى  ستخلفه صلى هللا عليه وسلمإ 5-1

 فهو ثالث الخلفاء الراشدين وخليفة رسول هللا الثالث..   ..أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب

بعد خالفته توسعت الدولة اإلسالمية بشكل . و.أضاف بعض التوسيعات لكل من المسجد النبوي والمسجد الحرام 6-1

تم في عهده إنشاء أول أسطول بحري إسالمي لحماية . و.. وخرسانكبيرة وتم فتح كل من: قبرص.. أرمينية.

 ..شواطئ المسلمين من الهجمات البيزنطية

 ..بلهجة واحدة وهي لهجة قريشهو من جمع القرآن الكريم وسمي أول مصحف جامع بإسمه.. وكتبه  7-1

 

سالم قبل دخول رسول َّللاَّ صلى هللا  أسلم في أول اإل.. فقد رضي هللا عنه  -سالم عثمان بن عفانإثانيا.. وعن قصة 

عرض أبو بكر   ... دعاه أبو بكر الصديق إلى اإلسالم فأسلم.وكانت سنِ ه قد تجاوزت الثالثين ..عليه وسلم دار األرقم

هذه األوثان التي  ..وَّللاَّ إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل ..ويحك يا عثمان ..عليه اإلسالم قال له

  ؟ا قومك.. أليست حجارة صماء ال تسمع وال تبصر وال تضر وال تنفعيعبده

هذا محمد بن عبد هللا قد بعثه َّللاَّ برسالته إلى جميع خلقه.. فهل لك أن تأتيه  ..قال أبو بكر  .بلى وَّللاَّ إنها كذلك. :فقال

   :له فقالصلى هللا عليه وسلم وفي الحال مرَّ رسول َّللاَّ . .نعم :فقال ؟ .وتسمع منه 

فوَّللاَّ ما ملكت حين سمعت قوله  -..  قال ...."يا عثمان أجب َّللاَّ إلى جنته فإني رسول َّللاَّ إليك وإلى جميع خلقه"  -

بن  سالم عثمانوكان إ ....أن أسلمت.. وشهدت أن ال إله إال َّللاَّ وحده ال شريك له.. وأن محمدا عبد هللا ورسولهإال 

كما  ..حيث كان من الشخصيات القوية التي ال تخشى في هللا لومه الئم ..عفان بمثابة مكسب وانتصار كبير لإلسالم

 ..أنه كان صاحب مواقف جليلة وأثرى اإلسالم بالعديد من األعمال

عمر بن الخطاب ليبعثه إلى  ثالثا.. مع عثمان في بيعة الرضوان.. في الحديبية دعا رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ 

.. يا رسول َّللاَّ إني أخاف قريًشا على نفسي.. وليس بمكة من بني عدي مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال

بن كعب أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها.. ولكني أدل ك على رجل أعز بها مني.. عثمان 

 ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ عثمان بن عفان.. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم بن عفان.. فدعا رسول َّللاَّ 

. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن  .أنه لم يأت لحربهم وأنه إنما جاء زائًرا لهذا البيت ومعظًَّما لحرمته

 فانطلق عثمان حتى أتى أبا   .صلى َّللاَّ عليه وسلم ـالعاص فحمله بين يديه.. ثم أجاره حتى بلَّغ رسالة رسول َّللاَّ ـ 

 سفيان وعظماء قريش.. 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. 

 1-الحلقة الخامسة عشر.. عثمان بن عفان.. رضي هللا عنه 

ا أرسله به.. فقالوا أبل َغ  عثمان بن عفان عظماء قريش وأبا سفيان عن رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ م

ما كنت ألفعل حتى يطوف رسول   :إن شئت أن تطوف بالبيت فطف.. فقال ..لعثمان حين فرغ من الرسالة إليهم

فاحتبسته قريش عندها.. فبلغ رسول َّللاَّ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل..   َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ

ن ـ رضي َّللاَّ عنه ـ حقيقة.. بل كان باإلشاعة.. بايع النبي ـ صلى َّللاَّ عليه  ولما لم يكن ما ذكر عن قتل عثما 

وفي ذلك إشارة منه صلى هللا عليه وسلم إلى أن عثمان لم يُقتل.. بينما بايع   .وسلم ـ عنه.. على تقدير أنه حي.

. فوضع يده اليمنى على يده  القوم أخذًا بثأر عثمان جريًا على ظاهر اإلشاعة تثبيتًا وتقوية ألولئك القوم.

 اللَّهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك".. وعاد عثمان بن عفان.. "  :اليسرى وقال

رابعا.. عن عثمان تستحي منه المالئكة حديث صحيح.. فقد أخبر سعيد بن العاص أن عائشة ـ رضي َّللاَّ عنها ـ  

َّللاَّ عليه وسلم ـ وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة .. أن أبا بكر استأذن النبي ـ صلى وعثمان حدثاه

. ثم استأذن عمر فأذن له.. وهو على تلك الحال.. فقضى  .فأذن له وهو كذلك.. فقضى إليه حاجته.. ثم انصرف

(".. فقضى إليه  اجمعي عليك ثيابك"  :.. ثم استأذن عليه عثمان فجلس وقال لعائشةإليه حاجته.. ثم انصرف

(.. قال  !)يا رسول َّللاَّ لم أرك فزعت ألبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان ..قالت عائشة  ..جته.. ثم انصرفحا

إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ال يُبلغ إلي  رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم.. "

 .؟".. أال أستحي ممن تستحي منه المالئكة" :ن الناسقال جماعة م :".. وفي قول آخر.. قال الليثحاجته

خامسا.. في صفاته.. كان عثمان ال يوقظ نائًما من أهله إال أن يجده يقظانا.. فيدعوه فيناوله وضوءه.. وكان  

يستريحون  .. ال.. الليل لهم لو أمرت بعض الخدم فكفوك.. فقال :. فقيل له... ويلي وضوء الليل بنفسهيصوم 

أصدق أمتي حياًء  " ..قال رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ..وكان ليَّن العريكة.. كثير اإلحسان والحلم ..فيه

وهو أحد الستة الذين توفي رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ وهو عنهم راٍض.. وقال عن نفسه   .."..عثمان

 .."في جاهلية وإسالم قطوَّللاَّ ما زنيت " :قبل قتله

:  ..رضي هللا عنه ثمانِ بن عفان جه.. تزوج عثمان اسادسا.. عن زو  زوجات كلهن بعد اإلسالم وهن 

 رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وقد أنجبت له عبد هللا بن عثمان..   -

 ثم تزوج أم كلثوم بنت رسول هللا بعد وفاة رقية..  -

 نت غزوان.. وهي أخت األميرعتبة بن غزوان.. وأنجبت له عبد هللا األصغر..  وتزوج فاختة ب -

 وتزوج أم عمرو بنت جندب األزدية.. وقد أنجبت له عمًرا وخالًدا وأبان وعمر ومريم..   -

 وتزوج فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخزومية وأنجبت له الوليد وسعيد وأم سعد..  -

 بنين بنت عيينة بن حصن الفزارية.. وأنجبت له عبد الملك.. وتزوج أم ال -

 وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة األموية وأنجبت له عائشة وأم أبان وأم عمرو.. وقد أسلمت رملة وبايعت.. -

 ..وتزوج نائلة بنت الفَرافصة الكلبية وكانت على النصرانية وقد أسلمت قبل أن يدخل بها وحسن إسالمها -

 ه من أم كلثوم بنت رسول هللازواج

جها النبي ـ صلى َّللاَّ   بنت رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ.. وأمها خديجة.. وهي أصغر من أختها رقية.. زوَّ

عليه وسلم ـ من عثمان بعد وفاة رقية.. وكان نكاحه إياها في ربيع األول من سنة ثالث.. وبنى بها في جمادى  

 لم تلد منه ولًدا.. وتوفيت سنة تسع وصلى عليها رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلماآلخرة من السنة.. و

  :فقال له  ..وروى سعيد بن المسيب أن النبي ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموًما لهفانا

.؟ ماتت ابنة رسول َّللاَّ ـ صلى  يا رسول َّللاَّ وهل دخل على أح :فقال "..؟  "ما لي أراك مهموًما د ما دخل عليَّ

فبينما هو يحاوره إذ قال النبي ـ   .َّللاَّ عليه وسلم ـ التي كانت عندي وانقطع ظهري.. وانقطع الصهر بيني وبينك

م  يأمرني عن َّللاَّ عز وجل أن أزوجك أختها أم كلثو صلى هللا عليه وسلمهذا جبريل ) :صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ

بكنيتها.. وال يعرف لها اسم إال  -رضي هللا عنها-وقد عرفت أم كلثوم   ..(على مثل صداقها.. وعلى مثل عشرتها

 ..ما ذكره الحاكم عن مصعب الزبيري أن اسمها )أمية(.. وهي أكبر سنًّا من فاطمة رضي هللا عنها 

هللا عليه وسلم.. وتأيمت حفصة بنت قال سعيد بن المسيب: "تأيم عثمان من رقية بنت رسول هللا صلى 

من زوجها.. فمر عمر بعثمان.. فقال: هل لك في حفصة؟ وكان عثمان قد سمع رسول هللا صلى هللا عليه   عمر

ُج  وسلم يذكرها فلم يجبه.. وذكر ذلك عمر للنبي صلى هللا عليه وسلم.. فقال: َهْل لََك ِفي َخْيٍر ِمْن ذَِلَك؟ أَتََزوَّ

ُج ُعثَْماَن َخْيًرا ِمْنَها: أُمَّ ُكْلثُومُ َحْفَصةَ َوأُ   .. نكمل غدا إن شاء هللا..."َزِو 
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 .. الصحابة جهاد في

 3-رضي هللا عنه .. عثمان بن عفان.. السادسة عشر الحلقة

 وعن أبي هريرة رضي هللا عنه.. "أن النبي صلى هللا عليه وسلم وقف عند باب المسجد فقال:  

َجَك أُمَّ ُكْلثُوٍم بِِمثِْل َصَداِق ُرقَيَّةَ.. َوَعلَى ِمثِْل ُصْحبَتَِها".. "يَا ُعثَْماَن.. َهذَا َ قَْد َزوَّ  ِجْبِريُل أَْخبََرنِي أَنَّ َّللاَّ

. وعن عائشة أم المؤمنين بنت .وكان ذلك سنة ثالث من الهجرة النبوية في ربيع األول.. وبنى بها في جمادى اآلخرة

الت: لما زوج النبي ابنته أم كلثوم قال ألم أيمن: "َهيِ ئِي اْبنَتِي أُمَّ ُكْلثُوٍم.. َوِزِف يَها إِلَى  ق -رضي هللا عنها -الصديق 

". ففعلت ذلك.. فجاءها النبي صلى هللا عليه وسلم بعد الثالثة.. فدخل عليها فقا ل:  ُعثَْماَن.. َواْخِفِقي بَْيَن يََدْيَها بِالدُِّف 

في شعبان سنة تسع  -رضي هللا عنها -.. ولما توفيت أم كلثوم ."َجْدِت بَْعلَِك؟" َقالَْت: َخْيَر بَْعلٍ "يَا بُنَيَّةُ.. َكْيَف وَ 

هجرية تأثر عثمان رضي هللا عنه.. وحزن حزنًا عظيًما على فراقه ألم كلثوم.. "ورأى رسول هللا صلى هللا عليه 

 فدنا منه وقال:  وسلم عثمان وهو يسير منكسًرا.. وفي وجهه حزن لما أصابه.. 

نَاَكَها يَا ُعثَْمان وهذا دليل حب الرسول صلى هللا عليه وسلم لعثمان.. ودليل وفاء   .."" لَْو َكاَن ِعْنَدنَا ثَاِلثَةٌ لََزَوجَّ

 عثمان لنبيه وتوقيره.. وفيه دليل على نفي ما اعتاده الناس من التشاؤم في مثل هذا الموطن.. نعود إلى الوراء.. 

 ل عثمان بن عفان قبلها إلى بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وزواجه قبلها من رقية بنت رسول هللا فكيف دخ  -

ج أختها أم كلثوم   جها من عتبة بن أبي لهب.. وزوَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم وإبنة خديجة.. كان رسول َّللاَّ قد زوَّ

"..تَبَّْت يََدا أَبِي لَهَ  "  عتيبة بن أبي لهب.. فلما نزلت قال لهما أبو لهب وأمهما ـ أم جميل بنت حرب   ٍب َوتَبَّ

)حمالة الحطب( فارقا ابنتَي محمد.. ففارقاهما قبل أن يدخال بهما كرامة من َّللاَّ تعالى لهما.. وهوانًا البني أبي 

ها من  لهب.. وما كاد عثمان بن عفان رضي هللا عنه يسمع بخبر طالق رقية حتى استطار فرًحا.. بادر فخطب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فزوجها الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم منه.. وزفتها أم المؤمنين خديجة  

بنت خويلد.. وقد كان عثمان من أبهى قريش طلعة.. وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة.. فكان يقال لها حين  

 ..  زفت إليه.. )أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان(

 .. هل تعرف لماذا لم يشهد عثمان بدًرا.؟

.. فكان عثمان "عبد َّللاَّ " :تزوج عثمان برقية بمكة.. هاجرت معه إلى الحبشة.. ولدت له هناك ولًدا فسماه

يُكنى به.. ولما سار صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ إلى بدر كانت ابنته رقية في مرض موتها.. فتخلَّف يقوم عليها  

بزيد بن حارثة   اوفيما هم عائدون إذودفنت بالبقيع..   أمر رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم.. فتوفيت..عثمان ب

  ..يبشر بسالمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقتل المشركين وأسر أبطالهم "القصواء".. اقةالن قد أقبل على 

وكان من بين  ..بوجوه مستبشرة بنصر هللا لعباده المؤمنين ..وتلقى المسلمون في المدينة هذه األنباء

صلى   وبعد عودة الرسول .المستبشرين وجه عثمان الذي لم يستطع أن يخفي آالمه لفقد رقية رضي هللا عنها.

   .فخرج إلى البقيع ووقف على قبر ابنته يدعو لها بالغفران ..هللا عليه وسلم علم بوفاة رقية رضي هللا عنها

 سابعا.. وعن ورعه وتبشيره بالجنة.. 

هذا عثمان يحدثنا عن مالزمته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقول: "إن هللا عز وجل بعث محمًدا  ف  1-7

لكتاب.. فكنت ممن استجاب هلل ولرسوله وآمن.. فهاجرت الهجرتين األوليين.. ونلت صهر  بالحق وأنزل عليه ا

 .. "رسول هللا.. ورأيت هديه

أبو بكر في الجنة.. وعمر في ".. قال –صلى هللا عليه وسلم  -عبدالرحمن بن عوف عن النبي عن  2-7

الزبير في الجنة.. وعبد الرحمن بن عوف الجنة.. وعثمان في الجنة.. وعلي في الجنة.. وطلحة في الجنة.. و

 "..في الجنة.. وسعد بن أبي وقاص في الجنة.. وسعيد بن زيد في الجنة.. وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

 على بئر أريسبحائط كان يوماً جالساً  -صلى هللا عليه وسلم  -أن الرسول ويروي عبد هللا بن قيس  3-7

يا عبد َّللاَّ بن قيس.. قم فافتح له الباب   ..ح رجل فقال النبي ـ صلى َّللاَّ عليه وسلممغلق.. إذ استفت والباب علينا

فقمت.. ففتحت الباب فإذا أنا بأبي بكر الصِد يق فأخبرته بما قال رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه  وبشَّره بالجنة

 عليه وسلم ـ ينكت بعود في األرض فحمد َّللاَّ ودخل وقعد.. ثم أغلقت الباب فجعل النبي ـ صلى َّللاَّ  ..وسلم

يا عبد َّللاَّ بن قيس قم فافتح له الباب وبشَّره بالجنة.. فقمت.. ففتحت.. فإذا أنا بعمر بن   فاستفتح آخر فقال..

الخطاب فأخبرته بما قال النبي ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم.. فحمد َّللاَّ ودخل.. فسلم وقعد.. وأغلقت الباب.. فجعل  

ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ ينكت بذلك العود في األرض إذ استفتح الثالث الباب فقال النبي ـ صلى َّللاَّ عليه  النبي 

يا عبد َّللاَّ بن قيس.. قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلوى تكون.. فإذا به عثمان.. فأخبرته بما  وسلم:

 ألقاكم غدا إن شاء هللا...  ....ل.. هللا المستعانقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فحمد هللا ثم قا
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 .. الصحابة جهاد في

 4-رضي هللا عنه .. عثمان بن عفان.. السابعة عشر الحلقة

 

لخالفته  -رضي هللا عنه-ثامنا.. عثمان والخالفة.. كان عثمان بن عفان أحد الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب 

  ..الزبير بن العوام ..طلحة بن عبيد هللا  ..عثمان بن عفان ..)علي بن أبي طالب:ستةفقد أوصى بأن يتم اختيار أحد 

 ..عبد الرحمن بن عوف ( في مدة أقصاها ثالثة أيام من وفاته حرصا على وحدة المسلميـن ..سعد بن أبي وقاص

سلمون في المسجد بيعة عامة  وبايعـه الم -رضي هللا عنه-فتشاور الصحابـة فيما بينهم ثم أجمعوا على اختيار عثمان 

 فأصبح ثالث الخلفاء الراشدين..   ..هـ ( 23سنة ) 

 ولي عثمان الخالفة وعمره ثمانية وستون عاًما.. وقد تولى الخالفة بعد مقتل عمر بن الخطاب..  1-8

من وفي اختياره للخالفة قصة تعرف بقصة الشورى.. وهي أنه لما طعن عمر بن الخطاب دعا ستة أشخاص  2-8

وسعد بن أبي وقاص الزبير بن   الصحابة وهم.. علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف

 ليختاروا من بينهم خليفة..  وطلحة بن عبيد هللا  العوام

وذهب المدعوون إلى لقاء عمر إال طلحة بن عبيد هللا فقد كان في سفر.. وأوصاهم باختيار خليفة من بينهم في مدة 

 أقصاها ثالثة أيام من وفاته.. حرصاً على وحدة المسلميـن.. 

اتصاالته ومشاوراته فور انتهاء اجتماع المرشحين الستة صباح يوم األحد..  عبد الرحمن بن عوف بدأ 3-8

مهلة  واستمرت مشاوراته واتصاالته ثالثة أيام كاملة.. حتى فجر يوم األربعاء الرابع من محرم وهو موعد انتهاء ال

.. فمن ترشح للخالفة؟  التي حددها لهم عمر.. فبدأ عبد الرحمن بعلي بن أبي طالب فقال له: إن لم أبايعك فأشر عليَّ

قال علي: عثمان بن عفان.. وذهب عبد الرحمن إلى عثمان وقال له: إن لم أبايعك.. فمن ترشيح للخالفة؟ فقال  

ك إلى الصحابة اآلخرين واستشارهم.. وكان يشاور كل من يلقاه  عثمان.. علي بن أبي طالب.. وذهب ابن عوف بعد ذل

في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم.. ومن أمراء األجناد.. ومن يأتي للمدينة.. وشملت مشاورته النساء في  

  عبد الرحمن بن خدورهن.. وقد أبدين رأيهن.. كما شملت الصبيان والعبيد في المدينة.. وكانت نتيجة مشاورات

 .أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعثمان بن عفان.. ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب رضي هللا عنهم عوف

 مشكلتان في عهد عثمان..  4-8

 أوالً: أن مجلس الشورى الذي أوصى به عمر لم يتحول إلى مؤسسة الشورى.. لقد أدى مهمة واحدة وانتهى األمر..

وكان األفضل واألفقه أن يظل الخمسة )بقية الستة( يمارسون دوراً استشارياً لمساعدة عثمان في تولية األمور..  

 ..كبر حجم الدولةخاصة مع كبر عمر عثمان و

تصلح لمؤمن  .. ثانياً: بعض الصفات اإليجابية الموجودة في عثمان.. كالجود والكرم ودماثة الخلق والحياء الشديد

من خوض  مثالي يستحق الجنة.. وقد توفرت في الصحابي الجليل عثمان بن عفان الصفات القيادية التي مكنته

اثبت الشجاعة   الترسانة العسكرية اإلسالمية لتضم أول اسطول حربي مقاتلالفتوحات اإلسالمية بل وتطوير  غمار

أجيال  استحقاق القرابة األموية استغلت هذه الصفات لمصلحتها ومكانتها.. مقابل  لكن  الصواري.. الكاملة في حرب

مما أدى إلى نشوء الحاجة الماسة ألدوارهم في الدولة الشاسعة..  بال دور مع  من الصحابة وغيرهم وجدوا أنفسهم

 تطور فيما بعد وتفاقم..  والذي  شيء من المعارضة الرمزية

  ..استمرت خالفته نحو اثني عشر عاما تم خاللها الكثير من األعمال: نَْسخ القرآن الكريم وتوزيعه على األمصار 5-8

ونخلة بألف  ..وفرس بمائة ألف ..وقد انبسطت األموال في زمنه حتى بيعت جارية بوزنها ..توسيع المسجد الحرام

 وحج  بالناس عشر حجج متوالية.. ..درهم

ا باللبن   6-8  َ ََ توسعة المسجد النبوى.. حيث كان المسجد النبوي على عهد رسول َّللاَّ ـ صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ مبنًي

لى بنائه في عهد رسول َّللاَّ ـ  وسقفه الجريد.. وعمده خشب النخل.. فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا وزاد فيه عمًرا وبناه ع 

صلى َّللاَّ عليه وسلم ـ باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا.. ثم غيَّره عثمان.. فزاد فيه زيادة كبيرة.. وبنى جداره  

بالحجارة المنقوشة والفضة.. وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.. وجعل أبوابه على ما كانت أيام عمر  

 .ستة أبواب 

اإلسكندرية ثم سابور ثم إفريقية ثم   -رضي هللا عنه-وعن الفتوحات.. فقد فتح هللا في أيام خالفة عثمان  7-8

ثم خو وفارس اآلخرة ثم طبرستان ودُربُجْرد وكرمان وسجستان ثم   ..ثم إصطخر اآلخرة وفارس األولى ..قبرص

ماية الشواطيء اإلسالمية من هجمات األساورة في البحر ثم ساحل األردن وقد أنشأ أول أسطول إسالمي لح

 أراكم غدا إن شاء هللا... البيزنطيين..



- 66  - 
 

 في جهاد الصحابة.. 

 4-الحلقة السابعة عشر.. عثمان بن عفان.. رضي هللا عنه 

 

جمعه للقرأن الكريم في مصحف واحد.. في عهده أنتشر اإلسالم في بالد كبيرة وتفرق الصحابة في   8-8

فيات عديدة.. وشهداء من حفظة القرآن.. ثم تعدته إلى ظهور قرائات متعددة وأنتشرت  األمصار.. وكان فيهم و 

على لغة قريش   المسلمين القرآن.. وتغير لهجته.. فجمع عثمان لهجات مختلفة فكان الخوف من أختالف كتابة

بلسان العرب ويسمى )مصحف عثمان( أو المصحف  أي لهجة قريش وهي لهجة العرب. وتكتب الكتابة للقرآن

 . وهو مازال ما بين أيدينا يشهد لعثمان ببعد النظر.. .االمام

تسلسل رواة القصص في هذا تاسعا.. الفتنة وقتل عثمان بن عفان.. ويجب أن نأخذ بعين اإلعتبار وبكل عناية 

الجانب من سيرته رضي هللا عنه.. وحديث اليهود ومدعي اإلسالم منهم ورواياتهم لألكاذيب عن األحداث وعلى  

الصحابة والتابعين.. وعن دور علي بن أبي طالب وأوالده في الفتنة.. وعن موقف عثمان الذي آثر حقن دماء 

 عاص بعد عزله من خالفة مصر.. ومواقف األمويين من الفتنة..المسلمين على حياته.. وموقف عمرو بن ال

ففي أواخر عهده ومع اتساع الفتوحات االسالمية.. ووجود عناصر حديثة العهد باالسالم لم تتشرب روح النظام  

أراد بعض الحاقدين على االسالم وفي مقدمتهم اليهود اثارة الفتنة للنيل من وحدة المسلمين  ..والطاعة

وحرضوا الناس في مصر والكوفة   -رضي هللا عنه-فأخذوا يثيرون الشبهات حول سياسة عثمان   ..مودولته

وقابلوا   ..وساروا معهم نحو المدينة لتنفيذ مخططهم ..فانخدع بقولهم بعض من غرر به ..والبصرة على الثورة

وفند   ..غيرهم من أهل المدينةفدعاهم الى االجتماع بالمسجد مع كبار الصحابة و  ..الخليفة وطالبوه بالتنازل

فرجعوا الى بالدهم لكنهم أضمروا شرا وتواعدوا على الحضور    ..مفترياتهم وأجاب على أسئلتهم وعفى عنهم

ثانية الى المدينة لتنفيذ مؤامراتهم التي زينها لهم عبدهللا بن سبأ اليهودي األصل والذي تظاهر باالسالم.. وأود 

 له الحقا.. أن نتذكر هذا اإلسم فسنعود 

عاشرا.. استشهاد عثمان بن عفان.. هنا بدأت الخيانة ودس الوثائق المزيفة على عثمان.. ففي شـوال سنة ) 

رجعت الفرقة التي أتت من مصر وادعوا أن كتابا بقتل زعماء أهل مصر قد وجدوه   ..( من الهجرة النبوية 35

ن البد لهم أن يصدقوا ذا النورين.. لكنهم حاصروه في  الكتاب.. وكا -رضي هللا عنه-وأنكر عثمان  ..مع البريد

ولما رأى بعض الصحابة ذلك   ..داره ) عشرين أو أربعين يوماً ( ومنعوه من الصالة بالمسجد بل ومن الماء

ولكن المتآمريـن  ..استعـدوا لقتالهم وردهم لكن الخليفة منعهم اذ لم يرد أن تسيل من أجله قطرة دم لمسلم

ه من الخلف ) من دار أبي َحْزم األنصاري ( وهجموا عليه وهو يقـرأ القـرآن وأكبت عليه زوجـه اقتحموا دار

فسال دمه على  -رضي هللا عنه-وتمكنوا منه  ..نائلـة لتحميه بنفسها لكنهم ضربوها بالسيف فقطعت أصابعها

مقتله بداية الفتنة بين  ودفن بالبقيعوكان  ..هـ (  35المصحف ومات شهيدا في صبيحة عيد األضحى سنة ) 

 0المسلمين الى يومنا هذا

 أحد عشر.. أقوال الرسول صلى هللا عليه وسلم.. في مقتل عثمان.. إضافة إلى ما سبق ذكره.. 

عن ابن عمر قال: ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنة.. فمر رجل.. فقال: يقتل فيها هذا المقنع  1-11

   .فإذا هو عثمان بن عفان  يومئذ مظلوما.. قال: فنظرت..

عن كعب بن عجرة.. قال: ذكر فتنة.. فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   2-11

 هذا يومئذ على الهدى.. فوثبت فأخذت بضبعي عثمان.. ثم استقبلت رسول هللا فقلت: هذا؟ قال: هذا..

قال رسول هللا  -بهز من رواة الحديث -هللا عليه وسلم وقال عن مرة البهزي قال: كنت عند رسول هللا صلى 

صلى هللا عليه وسلم: 'تهيج فتنة كالصياصي.. فهذا ومن معه على الحق'. قال: فذهبت فأخذت بمجامع ثوبه.. 

 .فإذا هو عثمان بن عفان

كلم مرة بن كعب  عن أبي األشعث قال: قامت خطبة بإيلياء في إمارة معاوية فتكلموا.. وكان آخر من ت 3-11

فقال: لوال حديث سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت.. سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

يذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع فقال: هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى.. فقلت هذا يا رسول هللا ؟ 

 .. وأقبلت بوجهه إليه فقال: هذا.. فإذا هو عثمان

للهجرة وبشكل شنيع. وكان سنه عند قتله اثنان وثمانون عاماً. ودفن   35قتل عثمان بن عفان في السنة 

 أراكم إن شاء هللا.. .بالبقيع.
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 بقلم/ مجدي سالم في جهاد الصحابة.. 

 5-ة عشر.. عثمان بن عفان.. رضي هللا عنه ثامنالحلقة ال

رقية  على اثنتين من بناتهكان  صهر النبي صلى هللا عليه وسلم..  ..تل الخليفة الراشد الثالث ذو النورينقُ إذن.. 

منه  أوربما يقرالليل  جامع القرآن.. الذي كان يقوم به وأشد هذه األمة حياء.. هو رضي هللا عنهما.. و وأم كلثوم

ً  قدرا كبيرا . وكان مقتله  رضي هللا عنه. عثمان بن عفان في ركعة واحدة من الليل.. أمير المؤمنين المقتول ظلما

هـ على أيدي جماعة مارقة قارب عددهم األلفين.. اختلفت أغراضهم وأهواؤهم غير 35من ذي الحجة  18في 

غير أن الذين باشروا  .. كلهم متهمون. .وكلهم قتلة له ..أنهم اتفقوا جميعاً على عزله أوالً ثم على قتله بعد ذلك

قتيرة   بعد أن طعنهمثل به  سودان بن حمران السكونيأن  وقيل طعنهوهو الذي  كنانة بن بشر التجيبي قتله هم

وقيل  تسع طعنات من خنجر.. وكان الذي ابتدأ ضربه.. بعد أن هاب الناس ذلك لكونه كان يقرأ القرآن  السكوني

ره.. وسقطت قطرة دم على  الغافقي بن حرب العكي.. ضربه بالسيف وركل المصحف برجله فسقط في حج  هو

ُ  :قوله تعالى  .[137البقرة:] َفَسيَْكِفيَكُهُم َّللاَّ

كحرقوص بن زهير السعدي وحكيم   ن من أهل مصر.. وشاركتهم جماعة من أهل البصرةيهؤالء المذكوركل و

اقتص  قد  هللا تعالىوالعجيب أن . .األشتر مالك بن الحارث النخعي بن جبلة.. ومن أهل الكوفة جماعة مثل

حتى قتل آخر رجلين منهم بعد أربعين سنة من   ين جميعمقتول وافمات ..كل من شارك في قتلهلعثمان وكفاه في 

عمير بن ضابىء البرجمي.. وكميل بن  :وهما عثمان من أجل قتلهما الحجاج بن يوسف الثقفي قتلهما ..ذلك

وقيل اآلخر   قتيرة السكوني وهما عبيد عثمان لهمامن القتلة المباشرين قُتِل اثنان فور مقتله.. قتالنخعي وزياد 

محمد بن أبي بكر وعمرو بن  مخذوالً في الحرب بين كنانة النخعي وقتل. .سودان بن حمران السكوني هو

حكيم   من شربة عسل مسمومة بالسويس.. وقتل األشتر النخعي بعدها.. ومات محمد بن أبي بكر قتلثم   العاص

طلحة   وكان قتل أكثرهم بأمر. .عائشة وطلحة والزبير قتلته جماعة ..لبصرةفي معركة ا بن جبلة اللص

فقتلوا كل من شارك من أهل البصرة وكانوا نحو ستمائة رجل   ..رضي هللا عنهما بعد معارك بالبصرة والزبير

 . .قتل بعد ذلك بمدة وكانت قد منعته قبيلتهالذي  حرقوص بن زهير السعدي ولم ينج منهم إال

رضي هللا عنه؟ فإنه لم يمكنه قتلهم ألنه كان يرى أن تتم البيعة له أوالً  بن أبي طالب  علي ماذا فعل معهمأما 

وتستقر وتهدأ األمور ثم يحاكمهم ويقتص منهم.. ولم يمكنه ذلك لعدم مبايعة كثير من الصحابة له وعلى  

من البالد عليه وقيام الثورات الداخلية عائشة وطلحة بن عبيد هللا والزبير بن العوام.. وخروج كثير  رأسهم

وكانوا هم الغالبين وبيدهم   ..والفتن.. وأهم من ذلك اختالط هؤالء القتلة بالناس بعد استيالئهم على المدينة

أال يرجع معه للمدينة أحد شارك في  طلحة والزبير السالح ثم اختالطهم بجيشه.. حتى أعلن بعد صلحه أوالً مع

طلحة  ومعسكر علي دثت بعد ذلك الفتنة بسبب هؤالء بأن هجموا على كال المعسكرين معسكرثم ح عثمان.. قتل

ليالً وأوقعوا فيهم القتل وظن كل معسكر أن اآلخر هو الذي هجم عليه.. فكانت بينهم واقعة الجمل.. ثم  والزبير

صر واليمن ومكة والمدينة  بالشام وأعلن نفسه خليفة.. وخرجت م معاوية فاستقل علي انفرط عقد األمورمن يد

علي  إال الكوفة وهي ال تستقر وفيها معه عدد كبير من هؤالء القتلة.. وكان  لعلي نفسها والبصرة ولم يبق

هـ فرضي  40حتى قتلوه مظلوماً في سنة  ..قد خرج عليه الخوارج وما زالوا ينازعونه األمررضي هللا عنه 

 . .هللا عنه ورحمه من إمام عادل وحبر عامل

وكان أكثرهم قد قتل قبل مبايعته بالخالفة..   ..؟ فالذي يظهر أنه لم يحاكم من بقي منهم.معهم معاوية ماذا فعلف 

وهنا يبرز دور الحسن بن علي الذي قال فيه صلى هللا عليه وسلم.. "إبني هذا يحقن هللا به دماء المسلمين".. 

عن الخالفة في ربيع   لمعاوية لما تنازل ..حسن بن عليال هو الشرط الذي اشترطه عليه -وهللا أعلم-أهم سبب ف 

بايع علي  من  معاوية خاصة الذين قاتلهم -هـ وذلك أنه اشترط عليه حقن دماء المسلمين جميعاً 41األول سنة 

وأن يرفع السيف حتى تجتمع األمة.. وتخمد الفتنة ألنه وضح للجميع أن الحروب التي كانت    -علي جماعةو

ثار منها شر مستطير وأضعفت األمة حتى طمع فيها األعداء من الروم وأرادوا غزو الشام..   مانعث من أجل دم

ال من  عثمان ال نعلم من حوكم من قتلةف  ..وتعطل الجهاد.. وتوقفت الفتوحات

  أما لماذا قتلوه؟ فقد نسبوا ..الحجاج وال من أحد بعدهم اللهم إال من قتلهم معاوية وال الحسن وال علي قبل

وهو كتاب   ..على كتاب مهم للغاية كمجملة أمور أخذوها عليه ال نريد الخوض فيها.. ولكننا نحيل عثمان إلى

محب الدين  لألستاذ المالكي وعليه تعليقات قيمة  أبي بكر بن العربي "العواصم من القواصم".. للقاضي

 .. أراكم إن شاء هللا.. مرفق بالحلقات. .عليهما رحمة هللا الخطيب
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 في جهاد الصحابة.. 

 6-ة عشر.. عثمان بن عفان.. رضي هللا عنه تاسعالحلقة ال

 

ولكل هذه الشبهات وغيرها جواب شاٍف واتهامات الثوار له..  ..بن عفان فتنة مقتل عثمانفي تفاصيل هامة في 

كمعاوية  عليه توليته لعدد من أقاربه الواليات الثوار أخذ ..إجماالً لكن . .رجع إليهن في الكتاب المذكور فل

أنه كان ينفق  عثمان ومروان بن الحكم.. وإنفاقه األموال الضخمة على أقاربه من بني أمية.. وقد أثبت لهم 

عليهم من ماله الخاص وكان أغنى أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.. ونقموا عليه أنه عاقب عدداً من 

وغيره.. وأخذوا عليه جمع الناس على حرف واحد من  ابن مسعود إلى الربذة.. وضرب نفاه كأبي ذر الصحابة

وأنه عال درجة في المنبر  ..رغم أن ذلك حفظ القرآن بحفظ هللا األحرف السبعة للقرآن.. وتحريقه المصاحف

ى أنه  عنها.. ومنهم من كان ير  أبو بكر وعمر على درجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وقد انحط

ً  خدع ثم إنه دخلت دوافع ومطامع شخصية كثيرة.. فمن هؤالء . .علي وتولى مكانه وكان األحق بالخالفة عليا

بحد أو تعزير فنقم عليه.. ومنهم من طمع في المال.. ومنهم من أغراه   عثمان من كان عاقبه

اليهودي الذي ادعى   هللا بن سبأعبد  ورحمته وإحسانه إليه.. ومنهم من كان ناقماً على الدين مثل عثمان لين

عثمان.. وكان يرمز   اإلسالم وهو الذي قاد هذه الفتنة من خلف األستار.. وثبت أنه جاء مع أهل مصر لقتل

لنفسه بالموت األسود.. والسبئية اتباعه هم الذين كانوا سبباً في نشوب أكثر الفتن وظهور البدع والمقاالت 

 .المخالفة لإلسالم

 ..  وذرائع يتخذها أعداء اإلسالم وخصومه للهجوم على الشريعة وعلى العقيدة.. ي آثار الفتنةف .. ثاني عشر

والقالقل واالضطرابات والنزاعات التي كان الدين  .. إنها الفتنة األولى من بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم

هـ ثم تسببت في حدوث نزاعات   35 في سنة عثمان بن عفان أدت إلى مقتل الخليفة.. واإلسالم منها براء

ومن ثم بداية ظهور المذاهب في الدين رغم أنها بدأت ألسباب . .علي بن أبي طالب وحروب طوال خالفة

لكن أعداء اإلسالم واليهود وعلى رأسهم عبد هللا بن سبأ انتهزوا فرصة الفراغ  .. سياسية ال عالقة لها بالعقيدة

 .. التي نعاني منها حتى اليوم.. الفرقةالحاصل إلحداث هذه 

فتسببت بانشغال المسلمين ألول .. التاريخ اإلسالمي في تحويل المسار في.. كانت للفتنة الكبرى أثر كبير 1-12

.. كما تسببت ببداية النزاع المذهبي بين المسلمين.. مرة عن الفتوحات بقتال بعضهم البعض

جماعة  كما برزت.. كجماعة تطالب باإلصالح وردع الحاكم الظالم والخروج عليه.. ألول مرة جالخوار فبرز

نت من آثار الفتنة كما كا .. وغالت في حبهم.. على جميع الناس أهل البيت التي اتفقت على تقديم.. السنية الغالة

كما كانت من أبرز تحوالت .. عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مقتل عدٍد مهول من الصحابة على رأسهم

وبروز الخالفة  الدولة األموية وقيام.. والخالفة الشوريَّة دولة الخلفاء الراشدين انتهاء عصر.. المسار

 ..اثيَّةالور

عند   عمر بن الخطاب أن عثمان بن عفان لم يغير الوالة الذين عينهم.. بداية الفتنةيجب أن نعرف أن  2-12

وذلك لوصية عمر بأن يبقي على والته في مناِصبهم لمدة سنة بعد وفاته ِخشية من تغيير  .. توليه الخالفة

وعمير  .. أبو موسى األشعري على البصرة: كان والة عمر على األمصار.. مسلمينُمستعجل يضطرب له أمر ال

وعثمان  .. وعبد الرحمن بن علقمة على فلسطين.. ومعاوية بن أبي سفيان على دمشق.. بن سعد على حمص

 .. وعمرو بن العاص على مصر.. بن أبي العاص على البحرين

ثم بعد ذلك قام  .. لدنيا وال يتأخر في عزل من ثبت تقصيرهكان عثمان يراقب عماله في أمور الدين وا 3-12

.. كانت الواليات تختلف فيما بينها من ناحية األهمية اختالفاً شديداً .. عثمان بمباشرة سلطته في العزل والتولية

 ً وهي الواليات البعيدة التي حررت من السيطرة الرومية  .. فكان بعضها خطراً سياسياً وإدارياً وعسكريا

وكانت كل واحدة من هذه الواليات تواجه جبهة . .هي الشام ومصر والكوفة والبصرة الفارسية وكانت أربعةو

وتنطلق من هذه الواليات جيوش المسلمين إلى التحرير في .. مفتوحة نتيجة الفتوحات اإلسالمية المستمرة

..  إفريقيا في مواجهة مصر وكان البحر وشمال.. في مواجهة الشام الروم فكان بحر وبالد .. الجهات الثالثة

فكانت هذه الواليات األربع موطن القوة اإلسالمية  .. أمام الكوفة والبصرة فارس وكان ما لم يُفتح بعد من بالد

إضافة لذلك فقد كانت هذه الواليات مصدراً لثراء المسلمين وفيها حضارات مستقرة وأراضي .. العسكرية

فنجد أن الخارجين من .. في الشرق والغرب والشمالخصبة وكان تأتي منها كل غنائم الفتوحات اإلسالمية 

حيث كان الصالحون يلتمسون بها ثواب اآلخرة في الجهاد  .. المدينة كانوا يتوجهون إلى هذه األقاليم األربعة

والمشاركة في فتوحات المسلمين وكان المكتسبون يبتغون عرض الدنيا يتقلبون في تلك األقاليم بين التجارة  

ً .. ر ذلكوالزراعة وغي وأبقى على  ..  فلم يُلِق عثمان أهمية للواليات التي لم يكن لها خطر سياسياً أو عسكريا

إال أنه سارع في تغيير الوالة في الواليات الخطرة فور  .. والة عمر في تلك الواليات ولم يغير منهم إال القليل

 ..  اليات طويلة ومعقدةوتفاصيل مجريات األحداث في هذه الو.. انتهاء العام األول من حكمه

 .. ألقاكم على خير.. 
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 في جهاد الصحابة.. 

 1-الحلقة العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه 

ا يرد على خاطر الكاتب.. حين يبدأ الكتابة عن علي بن أبي طالب.. وهي  أول مهو ويفرض حديث الفتنة نفسه.. 

نهاية لسيرته.. ومثار لجدل طويل في التاريخ اإلسالمي.. ونهاية لعصر الخلفاء الراشدين.. وكأن تاريخه رضي  

ي ويذهب  هللا عنه يبدأ مع نهايات خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه.. فينسى القاريء بعد الكاتب فضل عل

إلى غمرات )الحدوتة(.. )الجدلية(.. لكن.. دعونا نبدأ بعبارة تريح قلب الكاتب والقاريء.. إن هللا قد وهب 

العصمة لألنبياء وحدهم.. وآخرهم كان نبينا صلى هللا عليه وسلم.. وكلهم بشر.. فما بالكم بالصحابة.. وكلهم 

على الجهاد لنشر الدعوة.. وعلى الجهاد لتوسيع رقعتها..  لهم مكانة في قلوبنا.. ولكل منهم أياديه البيضاء 

 ولكل أخطاؤه.. دعونا نبدأ جهاد علي بن أبي طالب.. من البداية.. 

هو علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف.. و أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد  أوال.. 

ش وأكرمها.. وهو ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه  مناف.. فهو من أبوين هاشميين و من أشرف بطون قري

ولد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قبل البعثة فقد   والدته ونشأته.. وعن وسلم.. فهما من أبوين شقيقين

و تربى في حجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة  ويعتقد أنه ولد في الكعبة.. بعشر سنوات تقريباً.. 

بب ذلك ما أصاب مكة من مجاعة حيث كان أبو طالب كثير العيال.. فقير الحال.. فأحب العباس  وبعدها.. وس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يساعداه.. و أن يتحمال عنه.. فأخذ كل  أحب و -وكان موسراً أكثر منه - أخوه

ية الرسول صلى هللا عليه واحد منهما ولداً من أوالده.. وكان نصيب علي رضي هللا عنه أن يكون في وال

 .. وسلم

وأحد الستة أصحاب الشورى.. وأحد  .. ورابع الخلفاء الراشدين.. أمير المؤمنينهو رضي هللا عنه  ثانيا.. علي

ابن عم النبي صلى هللا عليه وسلم وصهره على فاطمة هو وأول الفتيان إسالما.. .. العشرة المبشرين بالجنة

و أخو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمؤاخاة.. و أحد السابقين إلى  ..  عنهاسيدة نساء العالمين رضي هللا

اإلسالم.. و أحد العلماء الربانيين.. و الشجعان المشهورين.. و الزهاد المذكورين.. و الخطباء المعروفين..  

رضي  سن والحسين الحوأحد من جمع القرآن و عرضه على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.. و أبو السبطين 

هللا عنهما. وكان اللواء في يده في أكثر المشاهد.. ولما بعث صلى هللا عليه وسلم بالرسالة كان أول من آمن به  

من الغلمان.. فأخذ عنه.. ونهل من صفاته وأخالقه.. وكان ممن توفى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 

 راض عنهم..  

يه و سلم بأبي تراب.. روى البخاري عن سهل بن سعد قال.. إن أحب أسماء علي كناه النبي صلى هللا عل ثالثا.. 

يفرح أن يدعى به.. و ما سماه أبو تراب إال النبي صلى هللا عليه و كان رضي هللا عنه إليه ] أبا تراب [.. و

لى هللا عليه سلم.. و ذلك أنه غاضب يوماً فاطمة.. فخرج.. فاضطجع إلى الجدار في المسجد.. فجاءه النبي ص 

جلس "إو يقول.. .. وسلم.. و قد امتأل ظهره تراباً.. فجعل النبي صلى هللا عليه و سلم يمسح التراب عن ظهره

وعرف أيضا بأبي الحسن والحسين وأبي القضم الهاشمي.. كان له من اإلخوة طالب وعقيل  ..  " أبا تراب

 ..  لهم من أمه فاطمة بنت أسدوجعفر وكانوا أكبر منه.. وله أختان أم هانئ وجمانة وك

لسيدنا علي كرم هللا وجهه سابقة السبق إلى اإلسالم وعطاء الجهاد المستمر ونور العلم  .. مكانتهوعن رابعا.. 

هـ في غدير  10من حجة الوداع سنة .. توقف النبي صلى هللا عليه وسلم عند رجوعه إلى المدينةوقد المزهر.. 

عن أم سلمة عن .. واللهم وال من وااله وعاد من عاداه.. من كنت مواله فعلي مواله"-خم وقال لمن معه: 

من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب هللا.. ومن أبغض علياً  "رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال.. 

و أخرج الطبراني في األوسط و الصغير “عن أم سلمة قالت..  .. ” بغض هللافقد أبغضني.. و من أبغضني فقد أ

علي مع القرآن و القرآن مع علي.. ال يفترقان حتى يردا علي .. "سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول

أنه ال  يا علي إنك مني بمنزلة هارون من موسى.. إال "وقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ".. الحوض

 ".. نبي بعدي

و أخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال.. لما نزلت هذه اآلية.. ” ندع أبناءنا وأبناءكم ” دعا رسول هللا  

 ً  . ” ”اللهم هؤالء أهلي: فقال..  صلى هللا عليه و سلم علياً.. و فاطمة.. و حسناً.. و حسينا

 عليه و سلم بين أصحابه.. فجاء علي تدمع و أخرج الترمذي ” عن ابن عمر قال.. آخى رسول هللا صلى هللا

عيناه.. فقال.. يا رسول هللا آخيت بين أصحابك.. و لم تؤاخ بيني و بين أحد.. فقال رسول هللا صلى هللا عليه  

و أخرج مسلم عن علي قال.. و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد ".. وسلم.. أنت أخي في الدنيا و اآلخرة

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..منافق"..إلي أنه ال يحبني إال مؤمن.. و ال يبغضني إال    النبي األمي
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 في جهاد الصحابة.. 

 2-العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه الواحدة والحلقة 

 رابعا.. في مكانته.. . بقية.. . 

ً أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري.. قال.. كنا نعرف  و أخرج عن أبي هريرة رضي   ..المنافقين ببغضهم عليا

أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي هللا عنهما قال.. كنا  و.. هللا عنه.. قال.. قال عمر بن الخطاب.. علي أقضانا

و أخرج ابن سعد عن ابن عباس.. قال.. إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا ال   ..نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي

م  .. صفه ضرار بن ضمرة الكناني لمعاوية بن أبي سفيانوانظر.. ي.. نعدوها حتى أبكاه وأبكى القوم وجعله يترح 

ر العلم من جوانبه.. وتنطق  " عليه.. بقوله..  كان وهللا بعيد المدى شديد القوى.. يقول فصالً ويحكم عدالً.. يتفج 

لليل ووحشته.. وكان غزير العبرة طويل  الحكمة من نواحيه.. ويستوحش من الدنيا وزهرتها.. ويستأنس با

الفكرة.. يقل ب كف ه ويخاطب نفسه.. يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب.. وكان فينا كأحدنا.. يدنينا  

ال إذا أتيناه.. ويجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه.. وينب ئنا إذا استنبأناه.. ونحن وهللا مع تقريبه إي انا وقربه من ا 

ب المساكين.. ال يطمع القوي     له.. فإن ابتسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم.. يعظ م أهل الدين ويقر 
نكاد نكل مه هيبةً

 ".. في باطله وال ييأس الضعيف من عدله

  :بالعديد من الصفات والمناقب الحسنة -رضي هللا عنه-ات صف علي بن أبي طالب ه.. بعض صفاتفي خامسا.. 

ف الزهد بأن ه قصر األمل وعدم التعل ق بالحياة الدنيا.. وشكر هللا  1-5 على   -تعالى-فعُرف بزهده وورعه.. وعر 

رع عن الوقوع في المحارم..   نعمه.. مع التو 

كما أن  علي كان شديد التواضع.. ومن المواقف التي تدل  على ذلك أن ه كان يحمل متاعه بنفسه وال يقبل  2-5

 م أنه كان أميراً للمؤمنين.. كبيراً في السن..  مساعدة أحٍد رغ

وُعرف عنه الكرم والجود والعطاء.. فكان مهتماً بأمور وشؤون الناس.. ورعاية مشاعرهم وأحاسيسهم..   3-5

 مكرماً ضيوفه.. فرحاً بقدومهم.. 

: "إن ي ألستحي من  حياؤه الشديد من هللا تعالى.. وقال في ذلك  ..الجليلة -رضي هللا عنه-ومن صفات علي  4-5

هللا أن يكون ذنٌب أعظم من عفوي.. أو جهٌل أعظم من حلمي.. أو عورةٌ ال يواريها ستري.. أو خلةٌ ال يسد ها 

يتطل ب من العبد أن يعفو قدر المستطاع.. إال  في حٍد من حدود هللا..   -تعالى-جودي".. إذ إن  حياء العبد من هللا 

 الناس.. والكرم..  باإلضافة إلى العلم وستر عيوب  

-على كل  األمور مهما اختلفت أهميتها.. باإلضافة إلى دعائه هلل   -سبحانه-عرف علي بشكره وحمده هلل  5-5

فأخذ عنه كيفية االستغاثة باهلل واللجوء إليه والطلب   -عليه الصالة والسالم-.. إذ كان مالزماً للنبي -سبحانه

ب من هللا  وتعالى..  سبحانه – منه.. وكان حريصاً على التقر 

 ..هو باب مدينة العلم كما وصفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمف  "..َوَعِليٌّ بَابَُها ..أَنَا َمِدينَةُ اْلِعْلمِ " 6-5

 

نشأ سيدنا علي كرم هللا وجهه في مكة.. وفي خير بيٍت فيها..  فقد  ..نشأته وحياته قبل وبعد اإلسالمسادسا.. في 

فتربَّى في حجره الشريف.. فكان سيدنا عليٌّ رضي هللا عنه  .. صلى هللا عليه وآله وسلمبيت سيدنا رسول هللا

ِ النَّاس لقلبه الشريف  .. من أقرب الناس إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. ومن أحب 

ك كان عليٌّ بن أبي طالٍب  ولذل ..وألجل هذه النشأة المباركة لم يَُر سيدنا عليٌّ يسجد لصنٍم قطُّ قبل اإلسالم 1-6

 رضي هللا عنه أوَل من أسلم وهو صبيُّ صغيُر.. ابن عشر سنين.. 

ٍ ابن أبي طالب رضي هللا عنه أْن أكرمه هللا بشرف زواجه من سيدِة نساء  2-6 وِمن سعادة سيدنا علي 

وآله وسلم.. وصار أبًا لبنيها   العالمين.. السَّيدِة فاطمة الزهراء عليها السالم.. بنِت رسول هللا صلى هللا عليه

 ..الحسن والحسين وزينب عليهم السَّالم

ٍ بن أبي طالب رضي هللا عنه وقالت: هل علمت أنَّ فاطمة  3-6 كانت قصةُ زواجهما أنَّ امرأةً جاءت لسيدنا علي 

ِعْنِدي َشْيٌء أَْخُطبَُها َعلَْيِه؟ تُخطب؟ وقالت: فاخِطْبها.. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: قلت: َوَهْل 

ا َجلَْسُت بَْينَ  ُمهُ.. فَلَمَّ ينِي َحتَّى َدَخْلُت َعلَْيِه َوُكنَّا نُِجلُّهُ َونُعَظ ِ يََدْيِه أُْلِجْمُت َحتَّى َما اْستََطْعُت  قَاَل: فََوهللاِ َما َزالَْت تَُرج ِ

اٍت َقاَل: "لَعَلََّك ِجئَْت تَْخُطُب فَاِطَمةَ".. قُْلُت: نَعَْم يَا  اْلَكاَلَم.. قَاَل: "َهْل لََك ِمْن َحاَجٍة".. َفسَ  .. فَقَالََها ثاََلَث َمرَّ َكتُّ

.. قَاَل: قُْلُت: اَل َوهللاِ يَا َرُسوَل هللاِ قَاَل: "َفَما  -أي: مهر-َرُسوَل هللاِ. قَاَل: "َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيٍء تَْستَِحلَُّها بِِه" 

ْرعِ الَّتِي ُكْنُت َسلَّْحتَُكَها". قَاَل: َعِليٌّ َوهللاِ إِنََّها لَِدْرٌع ُحَطِميَّةٌ َما ثََمنَُها إِالَّ أَْربَعُمِ َفعَْلَت بِا  ائَِة ِدْرَهٍم.. قَاَل: "اْذَهْب  لد ِ

ْجتَُكَها َواْبعَْث بَِها إِلَْيَها"  )الحديث منقول(..   .فَقَْد َزوَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..



- 71  - 
 

 الصحابة..  في جهاد

 3-العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه الثانية والحلقة 

بعد أن رآه  ..وصد قه من الصبيان رسول هللاأول من آمن بعلي بن أبي طالب كان سابعا.. في إسالمه.. فقد 

طالب أن   فحين حد ثه الرسول عن اإلسالم أراد علي بن أبي  -رضي هللا عنها-لمؤمنين خديجة ايصل ي مع أم 

فرجع علي في اليوم التالي ُمخبراً    ..طلب منه كتمان ذلك -عليه الصالة والسالم-ولكن ه  ..يأخذ بمشورة والده

   .النبي بإسالمه ومؤمناً برسالته كاتماً ذلك عن والده.

كان  فقد  ..العديد من المواقف الجليلة العظيمة -رضي هللا عنه-علي بن أبي طالب فل ثامنا.. وفي نشأته شابا..

 ".. سورةْقَربِينَ األَ  َوأَنِذْرَعِشيَرتَكَ .."عليٌّ صاحب دعوة قريش حين نزلـت على الرسول صلى هللا عليه وسلم

عليه الصالة  -بياته في فراش النبي كذلك  يُذكر منها و  .فأمر علي اً أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة... الشعراء

 .. ليلةليلةهذه ال ففي  ..ة في الليلة التي أجمعت فيها قريش على قتلهحين أراد النبي الهجرة من مك -والسالم

ال تَبِْت هذه  ه..لل فقا   ..رسوَل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم صلى هللا عليه وسلمأتى جبريُل   ..الهجرة المباركة

فلما كانت عتمة من الليل اجتمع على بابه المشركون لتنفيذ خطتهم   .الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه.

قال   ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكانهمالفلما رأى  ..بقتل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ..المجرمة

  ..لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 "..  فإنَّه لن يصل إليك شيء تكرهه منهم ..فَنَْم فيه .. على فراشي وتغطى ببردي األخضرنَمْ " 

كما   ..فضرب علي أروع مثاٍل للمسلم المجاهد الصادق في إيمانه ورسالته ..وبذلك لفت علي األنظار عن النبي

بعد ثالث ليال   -عليه وسلم صلى هللا -لحق بالرسول   ثم ففعل ..أمره الرسول أن يؤدي األمانات إلى أصحابها

ل مشق ة طريق الهجرة دون أي وسيلٍة للنقل وما ذلك إال  ابتغاء نيل رضا هللا سبحانه  وتعالى.. وتحم 

 

روي له عن رسول فقد  "..َوَعِليٌّ بَابَُها ..أَنَا َمِدينَةُ اْلِعْلمِ "في الحديث المتقدم  تاسعا.. في علمه رضي هللا عنه..

الحسن و الحسين و محمد ابن  :روى عنه كل منو .. ه و سلم خمسمائة و ستة و ثمانون حديثاً هللا صلى هللا علي

الحنفية.. و ابن مسعود.. و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير.. و أبو موسى.. و أبو سعيد.. و زيد بن أرقم..  

 ..نبعين رضوان هللا عليهم أجمعيو جابر بن عبد هللا.. و أبو أمامة و أبو هريرة.. و خالئق من الصحابة و التا

ان عمر بن الخطاب يرجع إليه في المعضالت ويتعوذ من معضلة ليس فيها أبو الحسن.. وكان الصحابة ك 1-9

 . .إذا ثبت لهم الشيء عن علي لم يعدلوا به إلى غيره

محمد بن رستم الطبري..  أبو جعفر  : حدثناقال  قال أبو القاسم الزجاجي في أماليهوفي اللغة ونحوها..   2-9

حدثنا أبو حاتم السجستاني.. حدثني يعقوب بن إسحاق الحضرمي.. حدثنا سعيد ابن سلم الباهلي.. حدثنا أبي..  

دخلت على أمير المؤمنين )  :عن جدي أبي األسود.. عن أبيه.. قال :عن جدي.. عن أبي األسود الدؤلي.. أو قال

 فيم تفكر يا أمير المؤمنين ؟  :مطرقاً مفكراً.. فقلتعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه فرأيته 

 إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أصنع كتاباً في أصول العربية..  :قال

 إن فعلت ذلك أحييتنا.. و بقيت فينا هذه اللغة..  :فقلت 

و فعل.. و حرف.. فاالسم:  بسم هللا الرحمن الرحيم.. الكلمة اسم..  :ثم أتيته بعد ثالثة.. فألقى إلي صحيفة فيها

ما أنبأ عن المسمى.. و الفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى.. و الحرف: ما أنبأ عن معنى ليس باسم و ال فعل.. ثم  

قال: تتبعه و زد فيه ما وقع لك.. و اعلم يا أبا األسود أن األشياء ثالثة: ظاهر.. و مضمر.. و شيء ليس بظاهر  

 لماء في معرفة ما ليس بظاهر وال مضمر..  وال مضمر.. وإنما يتفاضل الع

إن.. وأن..  :قال أبو األسود: فجمعت منه أشياء.. و عرضتها عليه.. فكان من ذلك حروف النصب.. فذكرت منها

 و ليت.. و لعل.. و كأن.. ولم أذكر لكن..  

 (.. بل هي منها.. فزدها فيه :لم أحسبها منها.. فقال :لم تركتها ؟ فقلت :فقال لي

وهللا ما نزلت آية إال و قد علمت فيم  " :و أما كالمه في تفسير القرآن فكثير.. أخرج ابن سعد عن علي قال 3-9

 ا"..نزلت.. و أين نزلت.. و على من نزلت.. إن ربي وهب لي قلباً عقوالً.. و لساناً صادقاً ناطقً 

كتاب هللا.. فإنه ليس من آية إال  سلوني عن "  :قال علي  :و أخرج ابن سعد و غيره عن أبي الطفيل.. قال 4-9

 .."م في جبلأوقد عرفت بليل نزلت أم بنهار.. و في سهل 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..



- 72  - 
 

 في جهاد الصحابة.. 

 4 –العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه الثالثة والحلقة 

تتفق المصادر التاريخية سواء كانت سنية أو شيعية.. على التأكيد على الدور   عاشرا.. في علي والغزوات..

الكبير الذي لعبه علي بن أبي طالب في غزوات الرسول.. وعلى أنه كان واحداً من فرسان الصحابة وشجعانهم  

 .. وسننقل هنا باقتضاب توجهات المصدرين..من الذين ظهرت مهاراتهم القتالية في ميادين المعارك

رغم هذا االتفاق المبدئي.. فإننا نالحظ أن الميول المذهبية الشيعية والسنية قد ألقت بظاللها على  و 1-10

علي  على  ىالشيعي.. فإنه قد أضف د. فبالنسبة للسر.توصيف وتحديد دور علي بن أبي طالب في تلك الغزوات

ركز عليه األضواء.. فيضطلع بالمهام  وكأنه البطل الوحيد الذي تت علي صبغة مبالغة واضحة.. بحيث يظهر

أما فيما يخص السرد السني.. فقد عمل على إشراك الصحابة في دائرة   .الجسيمة وتُلقى على كاهله الشدائد.

االهتمام.. بحيث تتوزع أدوار البطولة عليهم جميعاً.. فيظهر علي وكأنه واحد فحسب من بين لفيف األبطال 

 . .تحت لوائه وحاربوا بين يديه الذين أحاطوا بالرسول وانضووا 

وهي الغزوة األولى التي يخوضها المسلمون ضد المعسكر المكي.. لوجدنا أن أغلبية ..  غزوة بدرفي  2-10

المصادر التاريخية تتفق مع بعضها البعض على أن المسلمين قد ألحقوا بأعدائهم خسائر ضخمة.. وعلى أن  

المصادر الشيعية تتفق على أن الخليفة الرابع قد   ..ود السبعين رجالً قتلى المشركين في تلك المعركة كان في حد 

يذكر باقر شريف القرشي في  حيث  . وهي مبالغة مقصودةجندل بسيفه ما يزيد على نصف هذا العدد بمفرده.

كتابه "موسوعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب".. أسماء أربعة وثالثين رجالً.. قُتلوا على يد ابن عم 

تؤكد المصادر الشيعية الدور المهم الذي لعبه حمزة بن عبد المطلب في تلك   وكذلكالرسول في غزوة بدر.. 

 .عركة بوصفها ُمنجزاً مخصوصاً لفرسان وأبطال آل البيت النبويالغزوة.. وهكذا ترسم المصادر الشيعية الم

على الجهة المقابلة.. فإن المصادر التاريخية ذات النزعة السنية.. مثل "تاريخ الرسل والملوك" للطبري   -

و"تاريخ دمشق" البن عساكر و"الكامل في التاريخ" البن األثير.. قد أشارت للدور الكبير الذي لعبه علي 

زة.. ولكنها في الوقت ذاته قد ركزت على استعراض بطوالت بعض من الصحابة الُمقدمين في العقل  وحم

فعلى سبيل المثال.. تتناقل المرويات السنية خبر قتل عمر بن الخطاب لخاله العاص بن هشام بن   .السني.

لذي لعبه كل من الزبير بن العوام  المغيرة.. وخبر قتل أبي عبيدة بن الجراح ألبيه.. كما تركز على الدور المؤثر ا

 ..وأبو دجانة الساعدي في قتل العديد من األعداء

في غزوة أحد.. أشارت بعض المصادر السنية دفاع علي بن أبي طالب عن الرسول.. ووقوفه أمام  3-10

  (ريتاريخ الطب)في هذا السياق.. ذكرت بعض المصادر.. ومنها و  ..المشركين وتصديه لهم بكل ثبات وقوة

البن حنبل.. أن سيف علي لما انكسر.. أهداه الرسول سيفه "ذا الفقار".. فهذا السيف  (فضائل الصحابة)و

أخذه علي وجندل به كفار مكة.. وعلى الرغم من ف   ..سيصبح فيما بعد ذا داللة قوية ومؤثرة في العقل الشيعي

عفها.. ومنهم على سبيل المثال عبدالرحمن بن  شهرة تلك الرواية فإن الكثير من علماء أهل السن ة قد قالوا بض

على الجهة المقابلة.. فإن  . ."الجوزي في كتابه "الموضوعات".. وابن كثير في كتابه "البداية والنهاية

المصادر الشيعية عبر القرون.. ومنها "مناقب آل أبي طالب" البن شهر آشوب و"بحار األنوار" للمجلسي..  

مما ينبغي اإلشارة إليه أيضاً في سياق الحديث   ..على شجاعة علي الفائقة في حروبهقد أكدت الشواهد واألدلة 

عن غزوة أحد أن الروايات السنية قد أكدت الدور الكبير الذي لعبه بعض الصحابة الذين تولوا الدفاع عن  

د هللا الذي دافع  الرسول ولم تشر إليهم المصادر الشيعية على اإلطالق.. ويأتي على رأس هؤالء طلحة بن ُعبي

عن الرسول حتى ُشلت يده بحسب ما يذكر ابن األثير في كتابه الكامل.. وأيضاً سعد بن أبي وقاص الذي يذكر  

 ".. رم يا سعد.. فداك أبي وأمي" إالبخاري في صحيحه أنه قد رمى بالسهام دفاعاً عن النبي.. فقال له: 

اتفق التوجهان على بطولة علي وعمرو بن ود..  قتل علي بن أبي طالب فارس العرب غزوة الخندقفي  4-10

ود.. فإنه نادى  عبد أن الرسول لما وجد أصحابه قد تقاعسوا عن القيام لمبارزة عمرو بن ومنها .. هفي قتاله مع

الشيعية قول الرسول  المصادر  بعض في السياق نفسه.. تذكروقائالً: "من يقم لمبارزته فله اإلمامة بعدي".. 

لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم   لعلي بعد قتله غريمه: "

فإن أغلبية العلماء السنة قد قالوا   -الذي رغم وروده في بعض المصادر السنية  -القيامة".. وهو الحديث 

عليا رضي أن الرسول قد عمم وإن اتفق رواة الطرفين  ..بوضعه واختالقه وبأنه من وضع الشيعة الروافض

.  .على رأسه بنفسهصلى هللا عليه وسلم بعمامته قبل أن يقوم لمبارزة غريمه.. بل وحرص على لفها  هللا عنه

 أراكم باكر إن شاء هللا 
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 بقلم/ مجدي سالم في جهاد الصحابة.. 

 5 – عنه العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللاالرابعة والحلقة 

 

فلما وقف هو وخيله قال    ..لما كان يوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود  معلماً ليرى مشهده  تروي الكتابات الشيعية.. أنه

: ياعمرو إنك قد كنت تعاهد هللا لقريش أال يدعوك رجل إلى خلتين إال اخترت إحداهما  . . قال: أجل ..له علي 

 .. قال: إني أدعوك إلى هللا وإلى رسوله وإلى اإلسالم. قال: ال حاجة لي في ذلك -

وعندما عاد علي  بن أبي طالب إلى  .. له علي  .. فقتوأقبل عمرو بن عبد ود  إلى علي  بن أبي طالب وتبارزا -

وذُكر عن رسول هللا  ..ضربةُ علي  يوم الخندق أفضُل من عبادة الثقلين ("  ..قالصلى هللا عليه رسول هللا 

وذاك أنه  ..لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم" :أنه قال  صلى هللا عليه وسلم

ولم يبق بيت من المسلمين إال  وقد دخله عز بقتل   ..لم يبق بيت من المشركين إال  وقد دخله ذل بقتل عمرو

 عمرو بن ود"..

 "..وال فتى إال علي ..ال سيف إال ذو الفقار.. يحضرني "فتح الحصن وقتل أبطال اليهودفي غزوة خيبر:  5-10

وقعت غزوة خيبر.. عندما قام المسلمون بفتح الحصون اليهودية القريبة   في بدايات العام السابع من الهجرة..ف 

من المدينة.. محققين بذلك واحداً من أهم االنتصارات اإلسالمية على اليهود.. وأكثرها عمقاً وتأثيراً في تشكيل  

عة علي بن أبي معارك خيبر شهدت حضوراً مكثفاً وبارزاً لشجا.. والذاكرة اإلسالمية الحربية حتى يومنا هذا

طالب األسطورية.. والتي اعتاد مؤرخو الشيعة على إظهارها وتبيانها في كتاباتهم ومصنفاتهم.. ومنها على  

سبيل المثال "اإلرشاد" للشيخ المفيد و"إعالم الورى" للطبرسي و"مناقب آل أبي طالب" البن شهر آشوب 

بحسب ما ورد في المصادر السابقة.. نستطيع أن نتلمس مظهرين واضحين و..و"بحار األنوار" للمجلسي

 لبطولة علي وشجاعته في غزوة خيبر:  

األول.. هو أنه الذي اختاره الرسول من بين جميع الصحابة ليقود الجيش في فتحه ألحد الحصون المنيعة  -

ة من الكتابات السنية الموثوق وجدت سبيلها إلى مجموع وهذهالتي استعصت على كل من أبي بكر وعمر.. 

بها.. فعلى سبيل المثال أورد النسائي في السنن الكبرى أن الرسول قد "دعا أبا بكر فعقد له لواء ثم بعثه فسار  

بالناس فانهزم حتى إذا بلغ ورجع.. فدعا عمر فعقد له لواء فسار ثم رجع منهزماً بالناس.. فقال رسول هللا 

ار".. ثم تكتمل الرواية ألعطين الراية رجالً يحب  هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله يفتح هللا له ليس بفر 

باستدعاء الرسول البن عمه الُمصاب بالرمد.. فيشفيه من مرضه بطريقة إعجازية.. ويذهب علي إلى الحصن  

 . .فيقتلع بابه.. وينفتح الطريق أمام المسلمين لتحقيق النصر

  عة من أبطال اليهود وشجعانهم في عدد من المبارزات الفردية التي ـوالثاني.. هو انتصاره على مجمو -

نستطيع التأكيد على أن قصة قتل علي لمرحب بن  و. .سهبت المصادر الشيعية كثيراً في وصف تفاصيلهاأ

إلثبات شجاعة وفروسية ابن  ..الحارث اليهودي.. قد صارت مع الوقت نموذًجا اعتاد المؤرخون الرجوع إليه

التي ال سبيل لمضاهاتها.. ومن ثم فقد حرص بعضهم على صبغتها بالصبغة صلى هللا عليه وسلم سول عم الر

عرافة.. قد قالت له منذ ت يذكر تقي الدين المقريزي في كتابه "إمتاع األسماع" أن أم مرحب.. وكانو .الغيبية.

فإنه قاتلك".. أما علي بن برهان  أمد بعيد: "يا مرحب ال تبرز في الحرب إلى رجل يكتني ويرتجز بحيدرة..  

الدين الحلبي فقد أورد في "السيرة الحلبية" أن مرحب قد رأى في المنام في الليلة التي سبقت مقتله وكأن  

 ..أسداً قد افترسه.. في إشارة إلى هزيمته على يد علي بن أبي طالب

.. أن الكتابات الشيعية قد  (تأريخهم لتلك المعركةفي سياق ) ..لما وجد المؤرخون السنةهناك من يدعي أنه و

استعانت بما روي من مآثر بطولية عظيمة لعلي في سبيل إثبات تفوقه المطلق على جميع الصحابة.. فإنهم قد  

عدلوا من سرديتهم ألحداثها بالشكل الذي يوازن بين بطوالت علي وأقرانه.. فأعرض البخاري في صحيحه عن 

أبي بكر وعمر في فتح حصون خيبر المنيعة.. واكتفى بإيراد تكليف الرسول لعلي بقيادة   كل منل  ما حدثذكر 

نجد أن بعض المؤرخين.. ومنهم ابن اسحاق في سيرته.. قد شكك في قتل    بينما ..الكتيبة المهاجمة للحصن

خون للدور  علي لمرحب بن الحارث.. فنسب ذلك لمحمد بن مسلمة.. وفي السياق نفسه.. أشار هؤالء المؤر

المهم الذي لعبه الزبير بن العوام بقتله ياسر أخو مرحب.. وأكدوا فروسية ياسر هذا وشجاعته وبطولته..  

 بن أبي طالب.. بحيث يظهر أن قتله على يد الزبير كان عمالً مكافئاً ومعادالً لقتل مرحب على يد علي

  .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. 

 6 –العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه  الخامسة والحلقة 

 حقيقة استخالف علي.. في  حادي عشر..

يا رسول هللا أتخلفني مع  إلى تبوك واستخلفه على المدينة.. قال له: "صلى هللا عليه وسلم لما خرج رسول هللا 

وبعثه ".. من موسى غير أنه ال نبي بعدي ؟ فقال: أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون.النساء والصبيان

صلى  أميرا وحاكما على اليمن.. ومعه خالد بن الوليد.. ثم وافى رسول هللا عام صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

حجة الوداع.. إلى مكة.. وساق معه هديا.. وأهل كأهالل النبي.. فأشركه في هديه.. واستمر هللا عليه وسلم في 

 حرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم..  على إحرامه.. ون

 إلى بعض النقاط الهامة..

فقال: وهللا   ؟. قال له العباس: سل رسول هللا فيمن األمر بعدهصلى هللا عليه وسلم  لما مرض رسول هللا  1-11

  ..ال أسأله.. فإنه إن منعناها ال يعطيناها الناس بعده أبدا

 دفنه.. وولي وكفنه غسله من جملة  من علي صلى هللا عليه وسلم كانثم لما مات رسول هللا  2-11

أال   :لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الكواء.. و قيس بن عبادة.. فقاال له  :و أخرج ابن عساكر عن الحسن قال

هد من رسول هللا صلى  تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه.. تتولى على األمة تضرب بعضهم ببعض ؟ أع

 هللا عليه و سلم عهده إليك ؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت..  

أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى هللا عليه و سلم في ذلك فال.. و هللا لئن كنت أول من صدق به فال   :فقال 

لم عهد في ذلك ما تركت أخا بني بن  أكون أول من كذب عليه.. و لو كان عندي من النبي صلى هللا عليه و س

مرة و عمر بن الخطاب يقومان على منبره.. و لقاتلتهما بيدي.. و لو لم أجد إال بردي هذا.. و لكن رسول هللا  

صلى هللا عليه و سلم لم يقتل قتالً.. و لم يمت فجأة.. مكث في مرضه أياماً و ليالي.. يأتيه المؤذن فيؤذنه  

 ..كر فيصلي بالناس.. و هو يرى مكانيبالصالة.. فيأمر أبا ب

األحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أن رسول هللا لم يوص إليه وال إلى غيره بالخالفة.. بل  عليه ف و 3-11

 حين قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"..  لوح بذكر الصديق.. وأشار إشارة مفهمة ظاهرة جدا إليه..

ره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا عليه.. وأحب األشياء إليه.. بين يدي الصديق كغيعلي كان  4-11

وكانت قد تغضبت بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها   -بعد ستة أشهر  -ولما توفيت فاطمة 

بلغها  .. ولم تكن اطلعت على النص المختص باألنبياء وأنهم ال يورثون.. فلما صلى هللا عليه وسلممن أبيها 

  ..سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة.. فأبى ذلك عليها.. فبقي في نفسها شيء كما قدمنا

 واحتاج علي أن يداريها بعض المداراة.. فلما توفيت جدد البيعة مع الصديق رضي هللا عنهما..  

.. كان علي من جملة من بايعه.. فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخالفة بوصية أبي بكر إليه بذلك 5-11

وكان معه يشاوره في األمور.. ويقال: إنه استقضاه في أيام خالفته.. وقدم معه من جملة سادات أمراء  

الصحابة إلى الشام.. وشهد خطبته بالجابية.. فلما طعن عمر وجعل األمر شورى في ستة أحدهم علي.. ثم 

مان على علي.. فسمع وأطاع.. فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان خلص منهم بعثمان وعلي كما قدمنا.. فقدم عث

 .عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمسة وثالثين على المشهور

عدل الناس إلى علي فبايعوه.. قبل أن يدفن عثمان.. وقيل بعد دفنه كما تقدم.. وقد امتنع علي من  6-11

إلى حائط بني عمرو بن مبذول.. وأغلق بابه فجاء   إجابتهم إلى قبول اإلمارة حتى تكرر قولهم له وفر منهم

الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه.. وجاؤوا معهم بطلحة والزبير.. فقالوا له: إن هذا األمر ال يمكن بقاؤه بال  

 . .حتى أجاب يلحون عليهأمير.. ولم يزالوا 

سيدنا عثمان رضي هللا عنه سنة   بعد فاجعة مقتل ..تولى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه الخالفةكان   7-11

هـ.. وقد كان لمقتل الخليفة الثالث وقع كبير على مسيرة عهد خالفة سيدنا علي بن أبي طالب رضي هللا 35

َرِة حتى رفض   ..عنه حيث لم يمِض وقٌت قليٌل على مبايعته رضي هللا عنه بالخالفة من قِبَِل أهِل المدينِة المنوَّ

.. حتى يتم القبض على قتلة عثمان رضي هللا عنه للقصاص منهم.. لكن اإلمام علي عدٌد من الصحابة مبايعته

ن من معرفة الجناة..   ..بن أبي طالب كان يرى أنَّ ذلك ال يكون إال بعد استقرار األمور ليحدث تحقيق قضائي يَُمك ِ

ام علي بن أبي طالب كان  وبالتالي فالتسرع في مثل ذلك ال يؤدي للوصول للحقيقة بل قد يزيدها.. وكأن اإلم

ِ العام ِ   ِ الخاص -وهو استقرار الدولة واستتباب األمن-يرى تقديم الحق  وهو القصاص لسيدنا  -.. على الحق 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..عثمان رضي هللا عنه
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 في جهاد الصحابة..  

 7  –العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه سة وساد الالحلقة  

ورأى علي تأجيل تنفيذ القصاص وكان كثير من الصحابة  .. انتقل على إلى الكوفة ونقل عاصمة الخالفة إلى هناك 8-11

فكانوا يرون وجوب القصاص الفوري من قتلة   ..ولكن كان هناك مجموعتان يرون رأيًا مخالفًا..  مع علي في رأيه

 .. عثمان

 والزبير بن العوام. .. وطلحة بن عبيد هللا.. عائشة  يضم السيدة: الفريق األول -

ألنه من بني  .. والذي كان يعتبر نفسه ولي دمه.. يضم معاوية بن أبي سفيان والي الشام من قِبَل عثمان :الفريق الثاني  -

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ....أمية مثله

الزبير قول  ويقال أنه ذََكر  ..جمٌع من الصحابة الصلح بين الفريقينال حاولثاني عشر.. في مختصر الفتنة..  

وبعد أن كاد يحصل الصلح أسرع .. فأراد الصلح "..وأنت ظالم له.. لتقاتلنه" :النبي صلى هللا عليه وسلم

وفي نفس    ..من جيش سيدنا علي لياًل أناسا بأن قتلوا  ..المتآمرون ورؤوس الفتنة إلى الوقيعة بين الفريقين

خيانة لتحصل واقعة مؤسفة بين الفريقين وسميت بموقعة  ثم تنادوا بينهم بال ..الوقت قتلوا من جيش أهل الشام 

 ..الجمل

كانت السيدة عائشة.. رضي هللا عنها.. قد علمت بمقتل عثمان وتحكم   ..م 656ه /   36في موقعة الجمل 1-12

وذلك عندما توافد إليها الناس من المدينة وأماكن أخرى.. ومنهم طلحة   ..الخوارج والغوغاء في المدينة

وعلى رأسهم السيدة عائشة وطلحة  - واتفق الجميع. وبعض والة عثمان بن عفان.. وهي في مكة. والزبير

على ضرورة جمع طوائف المسلمين.. إلى قانون واحد حتى ال يضطربوا فيقتتلوا.. وفى سبيل ذلك   -والزبير 

سبب خروج عائشة وطلحة  خرجوا إلى البصرة.. لتحكم القتلة في المدينة.. وكفاية معاوية أمير الشام.. فكان

 والزبير ومن معهم.. يتمثل في أمرين:

أولها.. المطالبة بدم عثمان.. من هؤالء الذين أغرقوا األمة في هذه الفتنة.. عقاباً لهم ودرءاً لشرهم الذي أخذ   -

 .. يعم األمة.. والذي تتابعت آثاره بعد ذلك

لك من خالل أم المؤمنين.. ومعها بعض صحابة رسول  ثانيها.. جمع شمل األمة.. واإلصالح بين الناس.. وذ  -

خبر أصحاب الجمل وهو بالمدينة.. وأنهم بن أبي طالب بلما علم عليَّ  .هللا.. نظراً لمكانتها.. وطاعة الناس لها.

أن يدركهم ويردهم.. فعلم أنهم قد سبقوه متوجهين إلى   قد توجهوا إلى العراق.. خرج يبادر وهو يرجو

فعسكر بمن معه بالقرب من البصرة.. وأرسل رسله إلى أصحاب الجمل.. وعلم أنهم إنما خرجوا  . البصرة.

لإلصالح وجمع شمل األمة والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان.. وهو نفس ما يسعى لتحقيقه.. فاتفق الفريقان  

رج الذين حاصروا المدينة وأحدثوا على االجتماع والتعاون لفعل ذلك.. ولكن قتلة عثمان ومن معهم من الخوا

 . الفتنة.. أفسدوا هذا االتفاق.. حيث دخلوا في الفريقين وأنشبوا القتال بينهم.

وبعد المعركة التقى اإلمام على بعائشة.. وندما على ماحدث وأعلنا أنهما والمخلصيـن معهما لم يسعوا إلى  -

. انتهى  ها للعودة وأرسل معها عددا من نساء البصرة.القتال.. ثم أكرم عليَّ عائشة بما هي أهل له.. وجهز

 .. القتال وانتهت الفتنة جزئياً وبقت مشكلة معاوية

بعد فراغ الخليفة علي بن أبى طالب.. من موقعة الجمل كان  ..  ف م657ه /  37موقعة صفين عام في  3-12

.. أن معاوية   ته.. حيث كان يرىعليه أن يتوجه إلى معاوية بن أبى سفيان يدعوه للدخول في طاعته ومبايع عليَّ

البد أن يذعن ألمر الخليفة.. وأن يبايع كما بايع الناس سلماً أو حرباً.. أما معاوية فقد أبى المبايعة إال إذا تم  

.. حيث كانوا عصبة  القصاص من قتلة عثمان بن عفان.. أو أن يسلمهم عليَّ له.. وهذا لم يكن في مقدرة عليَّ

. وكان رأي عليَّ أن يتأجل هذا األمر حتى يستطيع التمكن منهم.. أما معاوية فلم يرض بالتأجيل  ذات عدد وعدة.

 ً وسلك عليَّ بن أبى طالب طريق السلم أوال بدعوة معاوية إلى المبايعة والطاعة.. فبعث إليه الرسل .. مطلقا

.. لكن معاوية أبى إال أن يقتص من  ومن هؤالء الرسل جرير بن عبدهللا.. الذي بعثه عليَّ بمضمون ذلك ..بذلك

قتلة عثمان أوالً أو يسلمهم إليه.. وهو ما أرسل به معاوية إلى علي في مراسلة أخرى مع أبى مسلم الخوالني. 

ويذكر   وفي مراسلة أخرى بعث عليَّ إلى معاوية بالمبايعة والطاعة مع رسولين.. إال أن موقف معاوية لم يتغير.

مع أصحاب الرأي في الشام من الصحابة وقادة الجيش وغيرهم واستشارهم فيما المؤرخون أن معاوية ج

.. فكان رأيهم ما ذكره معاوية لعليَّ هو   .قتل قتلة عثمان أو تسليمهم لمعاوية.ضرورة  يدعوه إليه عليَّ

ه ال بديل مبايعته.. أنضرورة بعد فشل الطرق السلمية إلخضاع معاوية و  -بن أبي طالب رأى اإلمام عليَّ و -

هـ.. وبعد عدة جوالت من المعركة  37عن إخضاع معاوية بالقوة.. فكانت بينهما موقعة صفين في صفر سنة 

 أراكم غدا إن شاء هللا... رفعت المصاحف ودعوا إلى الصلح.
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 في جهاد الصحابة.. 

 8 –العشرون.. علي بن أبي طالب.. رضي هللا عنه السابعة والحلقة 

 كيف كان التحكيم بين الفريقين؟واقعة التحكيم.. وثالث عشر.. في 

اتفق الفريقان على تحكيم كتاب هللا بينهما.. وحقن ما تبقى من دماء المسلمين في الجيشين.. وإخماد الفتنة..  

التي استشرى خطرها.. فاختار عليَّ بن أبى طالب أبا موسى األشعري.. واختار معاوية عمرو بن العاص.  

ويقال   ..بدومة الجندلجرت واقعة التحكيم وقد  .. أبو موسى األشعري وعمرو بن العاص.. واجتمع الحكمان

مجموعة من كال الجانبين.. وكان ذلك في رمضان   هبقريـة )أذرح( وهي قريبة من دومة الجندل.. وقد حضر

 .هـ.. أي بعد إنهاء القتال بسبعة أشهر.37سنة 

والمؤرخين على غير واقعها الصحيح.. والصورة المتداولة عند  وقد جاءت قصة التحكيم عند جل الرواة 1-13

هؤالء هي أن الحكمين اتفقا على خلع صاحبيهما.. وخرجا إلى الناس إلعالن ذلك.. فقدم عمرو بن العاص أبا  

.. فأعلن أبو موسى خلع عليَّ من األمر.. ومثل ذلك بخلع سيفه من عاتقه ووضعه على األرض.. أوال موسى

رو بن العاص فوضع سيفه على األرض.. ثم قال: إني نظرت في األمر فأثبت معاوية في األمر.. كما وتقدم عم

وتفرق الجمع على   ..: كذلك اتفقناكاذبا  أثبت سيفي هذا في عاتقي.. وتقلد.. فأنكر أبو موسى ذلك.. وقال عمرو

  ..بن يحيي..رها الراوي الشيعى لوط هذه رواية باطلة.. ذكمن األهمية بمكان أن نعرف أن و. ذلك من االختالف.

 ..الخ..محترق.. وأنه كذاب.. وليس بشيءوقد وصفه النقاد بأنه: شيعى 

.. في كتابه التاريخ الكبير.. وغيره من الثقات  بما عرف من الدقة عند البخارياألخرى جاءت الصورة  2-13

نه بلغني عن عمرو بعض ما  أبعث معاوية )الحضين بن المنذر( إلى عمرو بن العاص.. وقال له أنه كاآلتي: 

فأته واسأله عن األمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ قال عمرو: قد قال الناس   ..أكره

ا ترى في هذا األمر؟ قال: أرى  قلت له: مف ال وهللا ما كان ما قالوا.. ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى  ..وقالوا

أنه في النفر الذي توفى رسول هللا.. صلى هللا عليه وسلم.. وهو عنهم راض.. قال فقلت: أين تجعلني من هذا 

 . األمر أنا ومعاوية؟ قال: )إن يستعن بكما ففيكما معونة.. وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر هللا عنكما(.

 .. لكن كان الخالف دب بين أنصار علي بعدها.. ن دونما اتفاقالخالصة أنه تفرق الجمعا  -

بعد وقف القتال بين عليَّ  ف   ..بعد واقعة التحكيم بين الفريقينقد حدثت و.. في واقعة النهروان.. خامس عشر

الذين كفَّروا سيدنا عليًّا  ( فرقة الخوارج ) عند ذلك ظهرت  ..ومعاوية.. ورجوع عليَّ ومعاوية.. ألجل الصلح

كرم هللا وجهه.. فقاتلهم اإلمام علٌي رضي هللا عنه بعد أن أرسل لهم عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه 

سيدنا علي رضي هللا عنه في كل فقد كان في النهروان.. علي لنصحهم.. ولما أصرَّ باقيهم على العناد قاتلهم 

ِ الذي تعلمه يريد أن يحفظ هيبة  كان من رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. و ذلك يصر على نصرة الحق 

 : انقسم جيش عليَّ إلى فريقينأي أنه  ..ما كانتكالدولة اإلسالمية من تسلط دعاة الفوضى.. يُرجع َوحدة األمة 

 ما سمي فيما بعد بنشأة )الشيعة(.. على ذلك..  (شايعوه)فريق كان مع عليَّ في قبوله التحكيم و -

.. ونزلوا كما ذكرنا الخوارجوهم وفريق آخر لم يرض بالتحكيم.. ولم يقبل ذلك من معاوية وخرجوا عنه  -

حروراء.. من قرى الكوفة.. فسموا الحرورية.. وكان عددهم اثني عشر ألفاً.. ووصل األمر ببعضهم إلى تكفير  

 عليَّ بسبب قبوله التحكيم..  

فرقة رجعت إلى بالدهم ومنازلهم.. والثانية انتظرت حتى ترى ما سينتهي   أنهم انقسموا إلى ثالثة فرق.. قيلو -

.. وهم الذين كانوا قد حكموا بكفره وطلبوا منه أن   إليه األمر.. واألخيرة وهم أهل النهروان الذين قاتلهم عليَّ

بالكفر.. ورفضوا  اضطر اإلمام عليَّ إلى مقاتلة الخوارج بعد أن تفاقم خطرهم واتهموه . ف يعلن ذلك ثم يتوب.

 .م.659هـ / 38الدخول في طاعته.. وقد ذكر المؤرخ خليفة بن خياط أن تلك الواقعة كانت في شعبان سنة 

وتآمر من بقى من الخوارج على قتل أئمة الناس وهم ثالثة: علي بن أبى طالب.. ومعاوية بن أبى سفيان..  

هذه الفتن.. وتعهد كل   منفي كل ما جرى في البالد  وعمرو بن العاص.. ثأراً إلخوانهم.. حيث اعتبروهم سببا

طالب.. وقال البرك بن  واحد منهم بواحد من هؤالء.. فقال عبدالرحمن بن ملجم.. أنا أكفيكم عليَّ بن أبي

 . عبدهللا: أنا أكفيكم معاوية.. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص.

لجم  متسلل عبد الرحمن بن  -كان أمر هللا قدًرا مقدوًراأبي طالب.. وخامس عشر.. في مقتل اإلمام علي بن 

وفشل اآلخران في قتل معاوية وعمرو.. ليلة السابع عشر من شهر رمضان المعظم.. سنة أربعين من الهجرة..  

  يلحق اإلماُم علي بن أبي طالب كرم هللاو وضرب سيدنا عليَّا على رأسه وهو يستعد للذهاب لصالة الفجر.. 

وجهه بسائر الخلفاء الراشدين المهديين في جنات النعيم مع سيد األولين واآلخرين صلى هللا عليه وآله وسلم.. 

حديُث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهو يخاطب سيدنا علي بن أبي طالٍب   ويتردَُّد في أسماع المؤمنين

 ُمنَافٌِق".. أراكم إن شاء هللا.. . َواَل يُْبِغُضَك إِالَّ  اَل يُِحبَُّك إِالَّ ُمْؤِمٌن."رضي هللا عنه قائاًل: 
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 في جهاد الصحابة.. 

 1 –.. رضي هللا عنه الجراح بن أبو عبيدةالعشرون.. الثامنة والحلقة 

 

وعلي  في  وعمر في الجنة ..هو أحد العشرة المبشرين بالجنة.. قال النبي: "أبو بكر في الجنةأواًل.. مقدمة.. 

وسعد بن  .. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ..والزبير في الجنة  ..وطلحة في الجنة ..وعثمان في الجنة ..الجنة

 "..وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ..وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ..أبي وقاص في الجنة

 هما.. فعانى في مكة ما عانى.. يقال أنه ثاني من أسلم من الرجال.. بعد أبي بكر الصديق.. رضي هللا عن 1-1

احِ "  2-1 ِة أَبُو ُعبَْيَدةَ بُن الَجرَّ ٍة أَِمْينًا.. َوأَِمْيُن َهِذِه األُمَّ صلى هللا  هذه شهادة سيدنا رسول هللا و "..إِنَّ ِلُكِل  أُمَّ

   عبيدة.. ألبي خلقة.. من وخيرته عليه وسلم

ويظهر من الجلد والشجاعة ما يجعله جديًرا بلقب   ..بنجده رضي هللا عنه يتحمل من المصاعومنذ أسلم  3-1

ة صيانة لدينه من  ..فنجده يترك وطنه مكَّة مع المهاجرين للحبشة ..لحمله األمانة على خير وجه ..أمين األُمَّ

ة الثَّانية إلى المدينة.. امتثااًل ألمِر رسول هللا صلى هللا عليه وآله   يهاجرثم  .. ثم يعود..  إيذاء كفَّار قريش للمرَّ

غزوة بدٍر فيبلي   هدفيش عقيدة وعن الدولة الوليدة..وفي المدينة يشارك أبو عبيدة في الدفاع عن ال ..وسلم

ون برسول هللا صلى  يرى أبو عبيدة رضي هللا عنه المشركين يحيط  .. وحينغزوة أُحديشهد ثم  ..البالء الحسن

فاع عن حبيبه صلى هللا عليه وآله وسلم  .. الهللا عليه وسلم ويحاولون قتْلَه  ..يتأخر في أن يسرع للد ِ

به خلفاء رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. ففي خالفِة سيدنا أبي بكٍر الصديق رضي هللا   ثم يستعين 4-1

واستطاع أن يدير المعارك بكفاَءٍة   ..جه الرومان في بالد الشامعنه يرسله على رأس جيوش المسلمين التي توا

  ..مما مهَّد لفتح بالد الشَّام بلدا تلو األخرى

رضي هللا عنه: "عليكم بالهي ِن اللي ِن الذي إذا ُظلم لم يَْظِلم.. وإذا أُسيء إليه غفر.. وإذا -وقال أبو بكر الصديق 

  .على الكافرين: عامر بن الجراح". قُِطَع َوَصل.. رحيم بالمؤمنين.. شديد

رضي هللا عنه: "غي رتنا الدنيا كلنا.. غيرك يا أبا عبيدة". وقال: "إن أدركني أجلي -عمر بن الخطاب  وقال

 . وأبو عبيدة حي  استخلفته".

وم  إيذانًا بزوال ملك الرذلك وكان  ..فتح بيت المقدسيوفي عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  5-1

جعله الفاروق عمر ي ونظًرا لجهود أبي عبيدة بن الجراح َرضي هللا عنه في فتوح الشام .. عن سائر بالد الشام

فسار بين الناس بالعدل وكان زاهًدا متواضعًا حتى أن سيدنا عمر رضي هللا عنه زاره في  ..أميًرا على الشام

قال: "وما تصنُع عندي؟ ما تريد إال أن تبكي  قال ألبي عبيدة: "اذهب بنا إلى منزلك"..ف يوم من األيام 

!".. فدخل   غير الزهد..  فلم يَر شيئاً عمر بيته علي 

 .. وهوهو أبو عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح الفهري القرشي رضي هللا عنهثانيا.. في التعريف به..  

اريخ والسير أن زوَج أبي عبيدة وأمَّ  تذكر كتب التو ..وأمه أميمة بنت غنم ..مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جدة 

أوالده هي هند بنت جابر بن وهب.. ولكنَّها لم تُذكر في الصحابيات أو التابعيات.. وال يُعرف تاريخ ميالدها أو 

 وذُكر له ولدان: يزيد وُعمير.. وفاتها

خفيف اللحية.. َطويل اَْلقَاَمِة.. أثرم  كان َوِضيَء الوْجِه.. بَِهيَّ الطَّْلعِة.. نَِحيَل الِجْسم.. معروق الوجه.. 1-2

 الثنيتين.. يخض ب بالحناء والكتم.. وكان له عقيصتان.. تَْرتاُح العيُن لمرآه.. َوتَأنَُس النَّْفُس ِللُْقيَاهُ.. ويطمئِنُّ إِليه

..  رقيَق الحاِشيَِة.. َجمَّ التََّواُضع.. شديَد الحياِء.. لكنَّه كا  -إِلى ذلك-الفؤاُد.. وكان   ن إِذا َحَزَب األْمُر.. َوَجدَّ الِجدُّ

 )منقول(..   يَْغُدو َكأنهُ الَّلْيثُ 

.. رغم كونه والمصادر التاريخية لم تذكر شيئًا كثيًرا عن حياة أبي عبيدة قبل اإلسالم أو عن أسرته 2-2

 قرشيا.. وكأن حياته رضي هللا عنه قد بدأت مع إسالمه.. 

 

  قبل الهجرة..13في بداية الدعوة أي عام  الصديق نفسه أبي بكر ه على يدي كان إسالمثالثا.. في إسالمه.. 

فأعلنوا بين   .. وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مظعون وباألرقم بن أبي األرقم إلى النبيأبو بكر فمضى به 

 .. فكانوا القواعد األولى التي أقيم عليها صرح اإلسالم العظيم  إسالمهم وشهادة الحق.. يديه

 

منذ  القرآن  وحفظ ..صاحُب النبي من أول الدعوةقد هو  رابعا.. في حياة أبي عبيدة في مكة قبل الهجرة.. ف 

..  الهجرة الثانية شة فيالحب إلى أرضر هاج أنه الرواة ونقل  ..وأوذي في سبيل هللا فصبر ..تباشير فجره األولى

 مقام.. حيث عاد ثم هاجر إلى المدينة المنورة.. ه لم يُطل بها اللكنهاَجَر إلى الحبشة وقال بعضهم أنه 

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 بقلم/ مجدي سالم ابة.. في جهاد الصح

 2 –.. رضي هللا عنه الجراح بن أبو عبيدةالعشرون.. التاسعة والحلقة 

 

 كما تقدم في الحديث في المقدمة..هو أحد العشرة المبشرين بالجنة..  خامسا.. في مناقبه..

حب النبي صلى هللا عليه وسلم له وثناؤه عليه.. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال   هو 1-5

نعم  .. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح.. نعم الرجل عمر ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "نِْعَم الرجل أبو بكر

نعم الرجل معاذ بن عمرو  .. الرجل معاذ بن جبلنعم .. نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس ..الرجل أسيد بن حضير

 بن الجموح".

وعن عبد هللا بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي هللا عنها: أيُّ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان   2-5

بو  . قلت: ثم من؟ قالت: ثم أ.قلت: ثم َمن؟ قالت: عمر .أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر.

 . .تعبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال: فسكت

 ..األوسي الهدم بن كلثوم على فنزل المنورة.. المدينة إلى مكة من عبيدة المدينة..هاجر بو إلى سادسا.. في هجرته

  الصحيح في مسلم روى واألنصار.. المهاجرين بين  آخى الهجرة دار إلى صلى هللا عليه وسلم  النبي وصول وبعد

  بن زيد) طلحة أبي وبين الجراح بن عبيدة أبي بين  صلى هللا عليه وسلم قآخى هللا  رسول أن: مالك بن أنس عن

  وسالم الجراح بن عبيدة أبي بين آخى   هللا رسول أن الطبقات في سعد ابن وإن نقل .(.الخزرجي األسود بن سهل

 .. معاذ بن سعد  وبين عبيدة أبي بين آخى هللا رسول أن وقيل .ُحذيفة. أبي مولى

 سابعا.. في الغزوات..

وأبلى مع غيره من   ..زوة بدر الكبرىغحضر أبو عبيدة كان األمر شاقا على القرشيين..   في غزوة بدر.. 1-7

ً المهاجرين واألنصار بالًء حسن فعامة  ..ظهر قوة العقيدة في لقاء المهاجرين بأهل مكة المشركينأوأكثر ما  ..ا

.. وجدير بالذكر أنه لم وبين هؤالء وهؤالء قرابة ونسب ورحم ..المهاجرين من قريش.. وجلُّ جيش مكة من قريش

 يصح أن أبا عبيدة قد قتل أبيه في بدر.. وذلك لضعف إسناد الرواية.. )تصحيح لما سبق ذكره..(..

 

من   أبا عبيدة .. وكانمشكلة الرماةعندما كانت وكان من الذين ثبتوا في ميدان المعركة  ..في غزوة أُحدثم  2-7

يرى أبو عبيدة رضي هللا عنه المشركين يحيطون برسول هللا صلى  و -صلى هللا عليه وسلم -المدافعين عن النبي 

فاع عن حبيبه   هللا عليه وآله وسلم ويحاولون قتْلَه.. فلم يتأخر أبو عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه في أن يسرع للد ِ

"لما   :ويحكي لنا سيدنا أبو بكر رضي هللا عنه ذلك الموقف العصيب فيقول .. ول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمرس

كان يوم أحد.. وُرِمَي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حتى دخلت في وجنته حلقتان من الِمْغفَِر )الخوذة التي  

وإنسان قد أقبل من قِبَِل المشرق يطير   ..عليه وآله وسلم أقبلت أسعى إلى رسول هللا صلى هللا ..تحمي الرأس(

وإذا هو أبو عبيدة بن   م..حتى اذا توافينا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسل ..طيرانًا.. فقلت: اللهم اجعله طاعةً 

اح قد سبقني.. فقال: أسألك باهلل يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول هللا صلى   ..هللا عليه وآله وسلمالجرَّ

فتركتُه.. فأخذ أبو عبيدة بأسنانه إحدى َحلَقَتَيِ الِمْغفَر.. فنزعها.. وسقط على األرض وسقطت أسنانه األماميَّة معه..  

 )منقول(..   "!ثم أخذ الحلقة األخرى بِسنَِّة أُخرى فسقطت

أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجال  صلى هللا عليه وسلم محمد هللا نبي .. بعث سرية أبي عبيدة بن الجراح 3-7

أن بعض  صلى هللا عليه وسلم السرية هو أنه قد بلغه إرسال وسبب  ـ.. ه6 سنة ربيع اآلخر إلى ذي القصة في شهر

ا  فصلَّو ..وهو يرعى يومئذ بمحل بينه وبين المدينة سبعة أميال ..القبائل يريدون أن يُغيروا على سرح المدينة

  ..فأغاروا عليهم.. فأعجزوهم هرباً في الجبال ..حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح ..ومشوا ليلتهم ..المغرب

 صلى هللا عليه وسلم..  أسلم الرجل فتركهف وقدموا بذلك إلى المدينة  ..وأسروا رجالً واحداً 

عوا يُريدون أن يَدنوا أن  رسول هللافقد بلغ   هـ 8سنة قد وقعت و ..سرية ذات السالسل 4-7 جمعاً من قضاعة تجم 

إلى أطراف المدينة النبوية.. فدعا عمرو بن العاص فعقد له لواًء.. وبعث معه ثالثمئة من سراة المهاجرين  

وبلقين.. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً كثيراً..   وعذرة بلي واألنصار.. وأمره أن يستعين بمن يمرُّ به من

ستمد ه.. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مئتين.. وبعث معه سراة  ي صلى هللا عليه وسلم سول هللافبعث إلى ر

المهاجرين واألنصار فيهم أبو بكر وعمر.. وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا جميعاً وال يختلفا.. فلحق بعمرو..  

 وأنا األمير".. فأطاع له بذلك أبو عبيدة وكان  فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمرو: "إنما قدمت عليَّ مدداً 

 .. عمرو يصلي بالناس

 ألقاكم إن شاء هللا..  ..
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 بقلم/ مجدي سالم في جهاد الصحابة.. 
 3 –.. رضي هللا عنه أبو عبيدة بن الجراح.. الثًلثونالحلقة 

وجعل أميَرها أبا عبيدة بن    ..ـه 8 سنة رجب أرسل النبيُّ محمٌد سريةَ الخبط في شهر.. سرية الخبط 5-7

ر عليهم أبا   صلى هللا عليه وسلم  بعث رسول هللا .. جابر بن عبد هللا فعن .الجراح. ا نحو الساحل.. وأم  بعثا

عبيدة بن الجراح.. وهم ثلثمائة.. فلما كانوا ببعض الطريق فَنَِي الزاد.. فأمر أبو ُعبيدة بأزواد الجيش 
فأصابنا   ... فلم يكن يصيبنا إال تمرةٌ تمرة.الزاد ا كله يوم قليًلا قليًلا حتى فنيفجمعها.. قال جابر: فكان يقوتن 

جوع شديد حتى أكلنا الَخبَط.. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. قال: ثم انتهينا إلى البحر.. فإذا ُحوت مثل 
ا قدمنا المدينة الظهرب )الجبل الصغير( فأكلنا منه نصف شهر وادههنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسا منا.. فلم 

ا أخرجه هللا.. أطعمونا إن كان معكم".. فأتاه بعضهم    صلى هللا عليه وسلم.. ذكرنا ذلك للنبي فقال: "كلوا رزقا

 .. فأكله.. وكانوا قد صنعوا منه قديداا وحملوه معهم هبعض
 
مسلمون ومنذ عهٍد قريب  بدأت ال ..ى المواجهات العسكرية بين المسلمين والرومف وفي فتح الشام..  6-7

بالتفكير في فتح بًلد الشام.. وقد كانت معركة مؤتة أولى تلك المحاوالت التي أراد بها المسلمون اختبار قوة 
 الروم.. وبعد وفاة النبي عليه الصًلة والسًلم وتولي أبي بكر الصديق رضي هللا عنه الخًلفة.. 

الحمًلت العسكرية لفتح الشام  .ص لمواجهة الروم في الشام.عقدت أول سرية بقيادة خالد بن سعيد بن العا -
شكل الخليفة أبو بكر الصديق رضي هللا عنه خمسة ألوية من أجل فتح بًلد الشام.. حيث أسند قيادة الجيش  
األول إلى يزيد بن أبي سفيان وأمره بالتوجه إلى دمشق والجابية.. والجيش الثاني بقيادة شرحبيل بن حسنة 

توجه إلى حوران.. والجيش الثالث الذي كان تحت قيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح وتوجه إلى وأمر بال
حمص.. والجيش الرابع الذي كان تحت قيادة عمرو بن العاص وأمره بالتوجه إلى فلسطين.. والجيش  

 . .الخامس الذي شكل كجيش احتياط وكان تحت إمرة عكرمة بن أبي جهل
ورابطت في مواضع معينة   ..جيوش إليهاالت معارك فتوح بًلد الشام حينما توجهت بدأ ..معركة أجنادين -

ا والتمركز في  ..فيها.. وعندما علم هرقل الروم بحشود المسلمين أمر جيشه باالنسحاب من المدن تكتيكيا
األربعة.. حيث  هما: فلسطين وأنطاكية.. وقد قابل المسلمون هذا الفعل بتوحيد ألوية جيوشهم  منطقتين..

للهجرة.. حيث انتصر  13حدثت أول مواجهة عسكرية كبرى بين المسلمين والروم في معركة أجنادين سنة 
 .فيها المسلمون.

معركة اليرموك بعد معركة أجنادين واستكماالا لمسيرة الفتوحات اإلسًلمية طلب الصديق رضي هللا عنه من   -
تمركز في العراق إلى الشام لدعم جيوش المسلمين هناك.. بعد أن خالد بن الوليد أن يتوجه بنصف جيشه الم

قام رضي هللا عنه بفتح العراق وتثبيت أقدام المسلمين فيها.. وفي طريقه إلى الشام اصطلح مع عدٍد من 
المدن وحارب أخرى حتى وصل إلى حوران حيث تنتظره جيوش المسلمين في الشام.. وقد فوض أمراء  

قائد المعركة المصيرية التي ستكون بين الروم والمسلمين.. حيث أسفرت المواجهة في   الجيوش خالد ليكون
اليرموك عن تحقيق نصر عظيم مهد لفتح جميع بًلد الشام.. وبحلول العام التاسع عشر للهجرة أصبحت 

 .  .الشام كلها بيد المسلمين
بة الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض على ذلك يعود الفضل في فتح بًلد الشام إلى العديد من الصحا* ) و

الشام.. وقد كان على رأسهم: خالد بن الوليد.. وأبي عبيدة عامر بن الجراح.. وشرحبيل بن حسنة.. ويزيد 
 .).بن أبي سفيان.. وعمرو بن العاص رضي هللا عنهم أجمعين

 بعض مواقف أبي عبيدة بن الجراح مع الصحابة:ثامنا.. 
بعث أبو بكر رضي هللا عنه إلى أبي عبيدة رضي هللا عنه هلُمه حتى أستخلفك..   مع أبي بكر الصديق: 1-8

فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إن لكل أمة أميناا.. وأنت أمين هذه األمة". فقال أبو  
وقال أبو بكر .. نا.عبيدة رضي هللا عنه: ما كنت ألتقدم َرُجًلا أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُؤمه 

 الصديق رضي هللا عنه يوم السقيفة: "قد رضيت لكم أحد هذْين الرجلين".. يعني ُعمر وأبا عبيدة.
ا قضاه أبو عبيدة". مع عمر بن الخطاب: 2-8 ا أمرا  كان عمر رضي هللا عنه يقول: "لم أكن مغيرا

وليه على جند خالد رضي هللا عنه.. إذ قال  وأول كتاب كتبه عمر رضي هللا عنه حين َوِلي كان إلى أبي عبيدة ي
له: "أوصيك بتقوى هللا الذي يبقى ويفنى ما سواه.. الذي هدانا من الضًللة وأخرجنا من الظلمات إلى النور.. 

 وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد.. فقم بأمرهم الذي يحق عليك...".
 عنهما وول ى أبا عبيدة رضي هللا عنه.. قام خالد رضي لما عزل عمر خالداا رضي هللا  مع خالد بن الوليد: 3-8

هللا عنه وقال للناس: "بُعث عليكم أمين هذه األمة". وقال أبو عبيدة رضي هللا عنه للناس عن خالد رضي هللا 
 عنه: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "خالد سيف من سيوف هللا.. نعم فتى العشيرة".

ن العاص.. كما تقدم.. عن موقفه معه في غزوة "ذات السًلسل".. وتقديمه عمرو في مع عمرو ب 4-8
 الصًلة..

 ألقاكم في كل خير.. ..
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 بقلم/ مجدي سالم في جهاد الصحابة.. 

 4 –.. رضي هللا عنه أبو عبيدة بن الجراح.. الواحدة والثالثونالحلقة 

  21بعد وفاة أبي بكر الصديق في .. ف تولية أبي عبيدة على جيوش الشاموتاسعا.. أبو عبيدة بن الجراح القائد.. 

أميراً على الجيوش وعلى الشام..  بن الجراح هـ.. أَمَر عمر بن الخطاب بتولية أبي عبيدة 13جمادى اآلخرة سنة 

 سراياك.. وانظر في ذلك برأيك وَمن حضرك من قد ول يتك جماعة المسلمين.. فبثَّ "فكتب إلى أبي عبيدة: 

 "..المسلمين... وَمن احتجَت إليه في حصارك فاحتبسه.. وليكن فيمن يُحتبس خالٌد بُن الوليد فإنه ال غنى بك عنه

وقد وصل كتاب عمر بن الخطاب إلى المسلمين في الشام في أثناء اجتماعهم في معركة.. وكانوا إذا اجتمعوا ولَّوا 

استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام.. وعزل  "قال:  اإلمام أحمد م أميراً عاماً.. فقد روىعليه

:  صلى هللا عليه وسلم يقول  بُعث عليكم أمين هذه األمة.. سمعت رسول هللا".. فقال خالد بن الوليد: "خالد بن الوليد

خالد  "يقول:  صلى هللا عليه وسلم عبيدة: "سمعت رسول هللا قال أبوف .. "أمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح"

 .".سيف من سيوف هللا ونِْعَم فتى العشيرة

:  "فضائل الصحابة"في كتاب  البخاري كما رواه.. سقيفة بني ساعدةعاشرا.. ال يفوتنا موقف أبي عبيدة يوم 

   ..مات وأبو بكر بالسُّنح صلى هللا عليه وسلم  ن رسول هللاأ.. )السيدة عائشة عن

 "..وليبعثنه هللا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم صلى هللا عليه وسلم وهللا ما مات رسول هللا" فقام عمر يقول:  -

 فقبَّله.. قال:   صلى هللا عليه وسلم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول هللا -

 .. ثم خرج.."لذي نفسي بيده ال يذيقك هللا الموتتين أبداً بأبي أنت وأمي.. طبَت حياً وميتاً.. وا" 

.. فذهب إليهم أبو بكر  "منا أمير ومنكم أمير"في سقيفة بني ساعدة فقالوا:  سعد بن عبادة واجتمعت األنصار إلى -

 وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح.. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر.. وكان عمر يقول: 

 .. "أردت بذلك إال أني قد هيأت كالماً قد أعجبني خشيت أن ال يبلغه أبو بكروهللا ما "

 .. "نحن األمراء وأنتم الوزراء"ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس.. فقال في كالمه:  -

 .. "ال وهللا ال نفعل.. منا أمير ومنكم أمير.. "حباب بن المنذر فقال -

فبايعوا   -أوسط العرب داراً وأعربهم أحساباً..( قريش األمراء وأنتم الوزراء.. هم )يعنيال ولكنا "فقال أبو بكر:  -

 .. "عمر أو أبا عبيدة بن الجراح

.. فأخذ عمر بيده  " صلى هللا عليه وسلمبل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول هللا"فقال عمر:  -

 عائشة..  (.. إنتهى حديث السيدةفبايعه وبايعه الناس

 وفي قصة يوم السقيفة شاهدان لهما مدلوالت على شخصية أبي عبيدة بن الجراح:  

األول: ذهاب أبي عبيدة بصحبة أبي بكر وعمر إلى سقيفة بني ساعدة عندما َعِلم بخبر اجتماع األنصار لتأمير  -

 .أحدهم.

كان أهالً للخالفة.. في منزلة أبي بكر  .. وهذا يدل على أنه"بايعوا عمر أو أبا عبيدة"الثاني: قول أبي بكر  -

وعمر.. مع العلم أن أبا عبيدة لم يكن من علياء قريش.. ولكنه حصل على الكفاءة بخدمته الجليلة في اإلسالم.. 

قه في مناقب القيادة.. حتى وصفه النبي محمد  ده وتفو   بأنه "أمين هذه األمة".  صلى هللا عليه وسلم وبتفر 

مستخلفاً لو   صلى هللا عليه وسلم َمن كان رسول هللا" ن أبي مليكة قال: سألُت عائشة: ع مسلم وقد أخرج -

َمن بعد ".. ثم قيل لها:  "عمر".. قالت: "ثم َمن بعد أبي بكر؟ ".. فقيل لها: "أبو بكر".. قالت: "استخلفه؟

 عمر بن الخطاب:   قولو ..ثم انتهت إلى هذا "أبو عبيدة بن الجراح".. قالت: "عمر؟

".. لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً الستخلفته.. فإن سألني ربي عنه قلت: استخلفت أمين هللا وأمين رسوله"

 )منقول(.. 

أسلم أبو عبيدة في وقت مبكر من بداية البعثة النبوية.. وكان واسع العلم بالكتاب  .. روايته للحديث في حادي عشر.. 

يخلو من األحاديث المسندة إلى أبي  فصحيح البخاري ..لحديث لم ترِو عنه إال أحاديث قليلةوالسنة.. إال أن كتب ا

اثنا عشر حديثاً.. إذا  مسند اإلمام أحمد حديثاً واحداً.. وفي الترمذي حديثاً واحداً.. وروى مسلم عبيدة.. وروى

َر بقي منها سبعةُ أحاديث.. وفي مسند أحاديث.. يوافق اإلمام أحمد في ستة منها..  تسعة  أبي يعلى َحذَْفَت المكرَّ

نة في حديث واحد. فيكون مجموُع ما روي عن أبي عبيدة ثمانية أحاديث.. منها ما  وتبقى ثالثة أحاديث متضمَّ

ذكر العلماء أسباب قلة أحاديث  و.. متَّصل.. وصحَّ بعض أسانيد المتصلة وضعف بعضها مرسل.. ومنها ما هو هو

محمد بن عمر األسلمي:   .. عنابن سعد ن كبار الصحابة ممن لم يرووا أحاديث كثيرة.. قالأبي عبيدة وغيره م

ألنهم هلكوا قبل أن يُحتاج إليهم.. وإنما  صلى هللا عليه وسلم "إنما قَلَِّت الرواية عن األكابر من أصحاب رسول هللا

 إن شاء هللا  .. أراكم على خيريا بين الناسألنهما َوِليَا فُسئال وقض وعلي بن أبي طالب عمر بن الخطاب كثرت عن
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 في جهاد الصحابة.. 

 5 –.. رضي هللا عنه أبو عبيدة بن الجراح.. الثانية والثالثونالحلقة 

 ة أبي عبيدة..  طاعون عمواس ووفاثاني عشر.. في 

لقيه أمراُء  بَسْرغن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام.. حتى إذا كان أقال:  ابن عباس عن البخاري وىر 1-12

ادُع لي "األجناد.. أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه.. فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام.. فقال عمر: 

لين قد  ".. فدعاهم فاستشارهم.. وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام.. فاختلفوا فقال بعضهم: "المهاجرين األوَّ

وال نرى أن تقدمهم    ..معك بقية الناس وأصحاب رسول هللا"ال بعضهم: .. وق "خرجَت ألمر وال نرجع أن ترجع عنه

ارتفعوا عني".. ثم قال: "ادعوا لي األنصار".. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل  ".. فقال: "على هذا الوباء

ريش من المهاجرين واختلفوا كاختالفهم.. فقال: "ارتفعوا عني".. ثم قال: "ادُع لي من كان ها هنا من مشيخة ق 

مهاجرة الفتح".. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجالن.. فقالوا: "نرى أن ترجع بالناس وال تقدمهم على هذا 

الوباء".. فنادى عمر في الناس: "إني ُمصب ح على ظْهر فأصبحوا عليه".. قال أبو عبيدة بن الجراح: "أفراراً من  

ا عبيدة.. نعم.. نفرُّ من قدر هللا إلى قدر هللا.. أرأيَت لو كان لك إبل  قدِر هللا؟".. فقال عمر: "لو غيُرَك قالها يا أب

هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصبة واألخرى جدبة.. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر هللا.. وإن رعيت  

 الجدبة رعيتها بقدر هللا؟".. 

حاجته.. فقال: إن عندي في هذا علماً.. سمعُت رسول قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف.. وكان متغيِ باً في بعض  -

يقول: "إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه.. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا   صلى هللا عليه وسلم هللا

 .فِراراً منه".. قال: فحمد هللاَ عمُر.. ثم انصرف

قال: إني كنُت مع أبي عبيدة بالشام عام   ريأبي موسى األشع ونُِقل عن عمر بن الخطاب بإسناد حسن إلى 2-12

طاعون عمواس.. فلما اشتعل الوجع.. وبلغ ذلك عمر.. كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: "أن سالٌم عليك.. أما 

بعد: فإنه قد ُعِرَضْت لي حاجةٌ أريد أن أُشافَِهك فيها.. فعزمُت عليك إذا نظرت في كتابي أال تضعه من يدك حتى تُقبِل  

".. قال: فعَرف أبو عبيدة إنما أراد أن يستخرجه من الوباء.. فقال: "يغفُر هللا ألمير المؤمنين".. ثم كتب إليه: إ ليَّ

.. وإني في ُجند من المسلمين.. ال أجُد بنفسي رغبةً عنهم.. فلسُت   "يا أمير المؤمنين.. إني قد عرفُت حاجتك إليَّ

أمَره وقضاءه.. فحل لني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي"..   أريد فراقَهم حتى يقضَي هللا فيَّ وفيهم

 ."مات  فلما قرأ عمُر الكتاب بكى. فقال الناس: "يا أمير المؤمنين! أمات أبو عبيدة؟" قال: "ال.. وكأن قد

فإنك قد   قال عمر: "أما بعد.. ..وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فيما بعد أن يرتحل بالمسلمين 3-12

أنزلت الناَس أرضاً غمقة )من الغمق وهو فساد الريح وخمومها( فارفعهم إلى أرٍض مرتفعة نزهة".. قال الراوي  

)وهو أبو موسى األشعري(: فلما أتاه كتابه دعاني فقال: "يا أبا موسى.. إن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما ترى..  

  ..بهم".. فرجعُت إلى منزلي ألرتحَل فوجدُت صاحبتي )زوجي( قد أُصيبت فاخرج فارتَْد للناس منزالً حتى أَتْبَعَك

فرجعُت إليه.. فقلُت له: "وهللا لقد كان في أهلي حدٌث".. فقال: "لعل صاحبتك أصيبت".. قلُت: "نعم".. قال: فأمر  

صبُت".. ثم سار بالناس  ببعيره فُرِحَل له.. فلما وضع رجله في غرزه ُطِعن )أصيب بالطاعون(.. فقال: "وهللا لقد أُ 

ي ة   . الحظ أن.عن الناس الوباء هللا .. ورفع )موضع معروف( الجابية حتى نزل أبا عبيدة عل ل بقاءه "بأسباب صح 

واجتماعية وسياسية وقيادية.. يُنِظ مها الدين في نظامه.. وتُعدُّ َمثاَلً أعلى للقيادة األمينة.. وأبو عبيدة أمين هذه  

 ."معِل الً سبب ثباته: إني في ُجنٍد من المسلمين وال أجد بنفسي رغبةً عنهماألمة.. حيث قال 

 الوجع )الطاعون( قام أبو عبيدة في الناس خطيباً فقال:   د عليهبإسناده: لما اشت الطبري وروى 4-12

عبيدة يسأل هللا أن يَقسم  "أيها الناس.. إن هذا الوجع رحمة بكم.. ودعوة نبي كم.. وموت الصالحين قبلكم.. وإن أبا 

 ..له منه حظَّه".. فُطعن فمات

 صِل  بالناس".. فصلى معاذ بهم.. " :لمعاذ بن جبل قال: لما أصيب أبو عبيدة قالوا سعيد المقبري وعن 5-12

 أبعد ثم خطب فقال: "أيها الناس.. إنكم فُِجْعتُم برجل ما رأيت أحداً من عباد هللا قط أقل حقداً وال أبرأ صدراً وال

 غائلة وال أشد حياًء وال أنصح للعامة منه..  

 .. وذلك هو أبو عبيدة بن الجراح.. فترحموا عليه.. رضي هللا عنه

 ألقاكم على خير.. 



- 82  - 
 

 1 -الحلقة الثالثة والثًلثون.. الزبير بن العوام  في جهاد الصحابة..

 أوال.. مقدمة.. 

بَيرُ إنه ِلكل  نبي  َحوارياا.. " .. هذا ما وصف به سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم سيدنا  "وَحَواِريي  الزُّ

الزبير بن العوام رضي هللا عنه.. ومعنى الحواري "الناصر".. فما أشده شوقنا ألن نتعرف على حياة ذلك  

ا لسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. محبًّا  ..له ولدينه الصحابي الذي عاش مناصرا

ه   - ِة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. فأمُّ هو الزبير بن العوام بن خويلد رضي هللا عنه.. وهو ابن عمه

السيدة صفية بنت عبد المطلب رضي هللا عنها.. وهي التي قامت على تربيته بعد وفاة أبيه العوام بن خويلد رضي  

 .ؤمنين السيدة خديجة بن خويلد عليها السًلمهللا عنه.. وأبوه العوام هو أخ ألم الم

زوج السيدة أسماء بنت الصديق رضي هللا عنهما فأنجبت له ولده عبد هللا بن الزبير.. الذي كان أول وهو  -

 . .مولود ولد في مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بعد الهجرة

ه السيدة صفية بنت عبد كان ال.. نشأته وحياته قبل وبعد اإلسًلم ثانيا.. في  زبير بن العوام في كنف ورعاية أم ِ

المطلب رضي هللا عنها وكانت تربيه تربية حازمة.. كي يكون مقاتًلا شجاعاا.. يستطيع أن يدافع عن قومه.. كي  

ا عن أبيه الذي قتل في حرب الفجار قبل اإلسًلم..   يكون عوضا

ار من أوائل من دخلوا في اإلسًلم.. وتعرهض لًلبتًلء في أول وعندما بلغ عمر الزبير ست عشرة سنة أسلم وص -

ض لتعذيٍب شديٍد في سبيل دينه.. وكان الذي تولى تعذيبه عمه..  ثم كان يلفه في حصير.. الذي إسًلمه.. حيث تعره

ِ محمٍد أدرأ عنك العثم يدخن عليه بالنار كي تزهق أنفاسه..  ذاب..  يناديه وهو تحت وطأة العذاب: أكفر برب 

 ..فيجيبُه الزبير في تحد ٍ رهيب: وهللا ال أعود لكفٍر أبداا

الزبير بن  شهد اوقد .. إلى المدينة المنورة الثانيةجرة هثم ال.. إلى الحبشة األولى ةهاجر الزبير الهجروقد  -

 . .غزوة وال معركةلمشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم.. ال تفتقده العوام رضي هللا عنه ا

ا منذ صباه.. .. وبطوالتي مواقفه ف ثالثا..   كان رضي هللا عنه فارساا ومقداما

كان و –قيل: إن أول سيف شهر في اإلسًلم كان سيف الزبير بن العوام.. ففي األيام األولى لإلسًلم  1-3

قُتِل.. فما كان  قد ات يوم أن الرسول َسَرْت إشاعة ذ -بن أبي األرقم  المسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار األرقم

من الزبير إال أن استله سيفه وامتشقه.. وسار في شوارع مكة.. وفي أعلى مكة لقيه رسول هللا صلى هللا عليه  

 ة..وآله وسلم.. فسأله ماذا به؟ فأخبره الخبر فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بالخير.. ولسيفه بالغلب
كان الزبير ممن استجابوا هلل وللرسول من بعد ما  ف  ..زوة أُُحٍد.. حيث حدث ما حدث للمسلمينفي غثم  2-3

أصابهم القَْرح.. فتحكي السيدة عائشة رضي هللا عنها فتقول: لما انصرف المشركون من أُُحٍد.. وأصاب أصحاب 

 صلى هللا عليه وآله وسلم أن يرجعوا.. فقال:   تحسب ..رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ما أصابهم

ةا "  .. فانتدب أبو بكر والزبير رضي هللا عنهما في سبعين "َمْن يَْنتَِدُب ِلـَهُؤاَلِء ِفي آثَاِرِهْم َحتهى يَْعلَُموا أَنه بِنَا قَوه

اقالت: فانقلبوا بنعمة من هللا  فخرجوا في آثار القوم.. فسمعوا بهم فانصرفوا..رجل   ..وفضل لم يقاتلوا عدوًّ

أرسله الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم مع علي بن أبي    ..حين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلمواو 3-3

طالب رضي هللا عنه.. فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع علي قوله: "وهللا لنذوقنه ما ذاق حمزة.. أو لنفتحنه  

عب في أفئدة  عليهم حصنهم".. ثم ألقَيَا بنفسي  هما وحيدين داخل الحصن.. وبقوِة أعصاٍب مذهلٍة.. أحكما إنزال الرُّ

المتحصنين داخله وفتحا أبوابه للمسلمين.. وظله طيلة حياة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم مشاركاا في كل 

 .الغزوات مدافعاا عن اإلسًلم من غير اعتداٍء على أحدٍ 

 :ينمع الخلفاء الراشدثم  4-3

ومن جملتهم الزبير بن العوام رضي هللا   ..انتقل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهو راٍض عن أصحابه

 عنه.. وظله الزبير على عهده مع خلفاء الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم..  

ومان.. وحين التي كانت ضد ا ..كان من قادة الجيوش في خًلفة أبي بكر رضي هللا عنه.. فشارك في غزوة - لرُّ

رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم يتقهقرون أمام جبال الروم الزاحفة.. صاح هو: "هللا أكبر".. واخترق  

تلك الجبال الزاحفة وحده.. ضارباا بسيفه.. ثم قفل راجعاا وسط الصفوف الرهيبة ذاتها.. حتى كتب هللا النصر 

 ..للمسلمين

ن أمير المؤمنين عمر لجنة من ستة من الصحابة  و.. وفي خًلفة سيدنا عمر - قبيل استشهاده رضي هللا عنه كوه

وبعد استشهاد سيدنا عثمان رضي هللا عنه كان ممن يرى تقديم األخذ  ..لتعيين الخليفة بعد عمر رضي هللا عنه

وتبعه نفر  ..القتالوبعد أن نفض يديه من .. ثم تراجع عن مواجهة سيدنا علي لما سمع منه نصيحته ..بالقصاص

 )منقول(.. ..وطعنه القاتل الغادر وهو بين يدي ربه يصلي ..من الذين كانوا يريدون للفتنة دوام االشتعال

 هذا ملخص جميل.. لحياة الصحابي الجليل.. الزبير بن العوام.. سنعود غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة..

 2 –عوام الحلقة الرابعة والثًلثون.. الزبير بن ال

خامساا.. في فضل الزبير|.. آخى الرسول صلى هللا عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد هللا قبل الهجرة..  

وآخى بعدها بينه وبين سلمة بن سًلمة بن وقش.. والزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة.. وأحد ستة مات  

 الذين يصلحون بعده للخًلفة..  الرسول وهو عنهم راض.. لذلك اختاره عمر بن الخطاب في الستة

وكان الزبير ذا كرم فياض لصدق إيمانه.. وقد ورث اليسار والغنى والمتاجر.. وقيل: أنه كان له ألف   1-5

مملوك يؤدون إليه الخراج.. فًل يدخل بيت ماله منهم درهم واحد فكان ينفقه كله في سبيل هللا حتى مات 

ا.. فأوصى ابنه عبد هللا أن يقض ي عنه دينه قائًلا له: "إذا أعجزك دين فاستعن بموالي".. فسأله عنه مدينا

فقال: "هللا.. نعم المولى ونعم النصير".. فيقول ابنه: " فوهللا ما وقعت في كربة من دينه إال  قلت: يا مولى  

 الزبير.. أقض دينه فيقضيه هللا"..

 أبي  كريٌم.. فارس شجاع قوي ال يهاب الموت..  الزبير بن العوام ركن قوي في بناء دعائم اإلسًلم.. وفي   2-5

هد بدراا.. وشهد أحداا وفيها ندبه الرسول مع أبي بكر لتعقب جيش قريش الراجع إلى مكة..  شكما تقدم.. فهو 

   . وأنها أساءت تقدير خسائرهم.. فأسرعت نحو مكة... ولما رأت قريش ذلك ظنت أنه طًلئع للمسلمين

يوم أحد ويوم قريظة.. فقال: ارم!! فداك   .الزبير أنه قال: جمع لي رسول هللا أبويه مرتين.وثبت عن  3-5

)آل  "الذين استجابوا هلل وللرسول من بعد ما أصابهم القرح" أبي وأمي!! وروت صفية أن قوله تعالى: 

 . ( إنما نزل فيه وفي أبي بكر.3/172عمران 

ا والطائف وشهد الخندق والحديبية وخيبر والفتح 4-5 وفتح الشام فكان على الكراديس في ..  وحنينا

ا أنه شهد فتح مصر.. ..معركة   في العاص بن عمرو إلى بمدد الخطاب بن عمر بعثهم ممن  وكان.. وذكر أيضا

  الخطاب بن عمر مات ولما ..والحزم الشجاعة من شخصيته في لما كثيراا  المسلمين ذلك ساعد وقد مصر فتح

وشهد الجابية  . .بعده من الخًلفة بشؤون أحدهم إلى عمر عهد الذين الشورى أصحاب الستة من الزبير كان

 . فيقال: أفرس من الزبير بن العوام... فًل عجب بعد هذا أن يضرب به المثل .. مع أمير المؤمنين عمر

قال: قال  .. ما رواه البخاري في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه مةومن مواقفه العظي 5-5

بير: لقيُت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص ج ال يُرى منه إاله عيناه.. الزُّ وهو يكنى أبا ذات .. وهو مدجه

قال هشام: .. فطعْنتُه في عينه فمات )الحربة(فحملت علْيه بالعنزة.. فقال: أنا أبو ذات الكرش.. الكرش

بير قال: لقد وضعُت رْجلي عليه قال  .. فكان الجهد أن نزْعتُها وقد انثنى طرفاها.. ثمه تمطهأت. .فأخبرُت أنه الزُّ

ا قُبض رسول هللا .. فأعطاه  -صلهى هللا علْيه وسلهم   -عْروة: فسأله إيهاها رسوُل هللا  صلهى هللا علْيه وسلهم  -فلمه

ا قُبض أبو بكر سألها .. ثمه طلَبها أبو بكر فأعطاه.. أخذها - ا قُبض عمر .. إيهاه عمر فأعطاه إيهاهافلمه فلمه

ا قتل عثمان وقعْت عند آل علي  .. ثمه طلبها عثماُن مْنه فأعطاه إيهاها.. أخذها فطلبها عبدهللا بن الزبير  .. فلمه

 ..فكانْت عنده حتهى قُتل

صلهى هللا   -أنه النهبيه  - رِضي هللا عْنه -ما رواه البخاريُّ ومسلم من حديث جابر  فِمن مواقفه العظيمة 6-5

ثمه قال: ))َمن يأتينا بخبر  .. فقال الزبير: أنا.. قال يوم األحزاب: ))َمن يأتينا بخبر القوم؟(( -علْيه وسلهم 

 فقال الزبير: أنا .. ثمه قال: ))َمن يأتينا بخبر القْوم؟((.. فقال الزبير: أنا.. القوم؟((

ا كانسادسا.. في روايته للحديث..    فعن.. األحاديث من الكثير يروِ  لم أنه  إال.. هللا رسول مًلزمة على حريصا

بَْيرِ  ْبنِ  َّللاهِ  َعْبدِ  بَْيرِ  قُْلتُ : قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ .. الزُّ  َمْسعُودٍ  اْبنَ  أَْسَمعُ  َكَما َّللاهِ  َرُسولِ  َعنْ  تَُحِد ثُ  أَْسَمعُكَ  الَ  ِلي َما :ِللزُّ

داا  َعلَيه  َكذَبَ  َمنْ " َكِلَمةا  ِمْنهُ  َسِمْعتُ  َولَِكنِ ي.. أَْسلَْمتُ  ُمْنذُ  أُفَاِرْقهُ  لَمْ  إِنِ ي أََما: قَالَ !  َوفًُلَناا؟ َوفًُلَناا أْ  ُمتَعَِم   فَْليَتَبَوه

 . )منقول(.. ".النهارِ  ِمنْ  َمْقعََدهُ 

  في موقفه باألمور وتبصره الزبير عقل رجاحة يثبت ما أهم من لعلسابعا.. في موقعة الجمل ومقتل الزبير.. ف 

ا  اإلمام  مناوئاا  هللا عبيد بن وطلحة عائشة المؤمنين  أم مع  المدينة من البصرة قدم قد وكان.. الجمل يوم  عليا

بن   الزبيربن أبي طالب  علي ولقي الخيل رحى دارت بعد ومن.. بالخًلفة بايعه قد قبل من وكان.. إياه ومخالفاٍ 

.. القتال من  يديه فنفض.. له  ظالم وهو سيقاتله أنه من هللا رسول بحديث علي فذك ره القتال ساحة في العوام

ا  وقفل.. الحرب اعتزل ثم   بين القتال واشتعال.. الفتنة دوام أرادوا  تميم من نفر فتبعه.. المدينة إلى راجعا

 وأعانه.. الكوفة نواحي من السباع بوادي له كمن حين ..وخلسة غدراا  جرموز بنعمرو  قتلهفقد  ..المسلمين

 اإلمام فصاح.. يستأذن بالباب ووقف.. علي اإلمام إلى به ومضى.. الزبير سيف سلب ثم.. حابس بن فضالة

 به جًل وهللا طالما سيف": قائًلا  وبكى قبله.. عليه الزبير سيف أدخل وحين. "النار  صفية ابن قاتل بشر"

 . ."هللا رسول عن الكرب صاحبه

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة..

 (1الحلقة الخامسة والثًلثون.. طلحة بن عبيد هللا.. )

 أوال.. مقدمة.. 

يكنى أبا  ..  هو طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي -

 . الفياض.وطلحة .. ويعرف بطلحة الخير.. محمد

وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى .. وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالجنة -

 ..  وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي هللا عنه.. اإلسًلم

وأحد الذين كانوا  .. وأحد الستة أهل الشورى الذين تُُوِف ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راٍض  -|

ك بهم.  . يوم أمر النبي صلى هللا عليه وسلم الجبل بالثبات مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الجبل فتحره

وال .. ليس بالجعد القطط.. كثير الشعر.. حسن الوجه.. آدم كان طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه رجًلا  -

... وقد أسلمت وهاجرت.. وأمه الصعبة بنت الحضرمي .بالسبط.  .وعاشت بعد ابنها قليًلا

 

فهو أحد الثمانية .. وأسلم في بدايات الدعوة اإلسًلمية.. قبل الهجرة 28سنة  لد طلحة بن عبيد هللاوثانيا.. 

لحة قال: قال لي  إبراهيم بن محمد بن ط .. فيقصقصة إسًلم طلحة بن عبيد هللا. وعن السابقين إلى اإلسًلم.

طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه: حضرت سوق بُصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا 

 فقال: هل ظهر أحمد بعُد؟ .أنا... أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة بن عبيد هللا: قلت: نعم.. الموسم

..  وهو آخر األنبياء.. شهره الذي يخرج فيه ه.. هذقال: قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد هللا بن عبد المطلب

 . أن تسبق إليه.إال فإياك .. ه إلى نخل وحرة وسباخومهاجرَ .. جه من الحرممخرَ 

فقلت: هل كان من حدث؟  .. فخرجت سريعاا حتى قدمت مكة.. قال طلحة بن عبيد هللا: فوقع في قلبي ما قال

َ .. قالوا: نعم  .ابن أبي قحافة.أبو بكر قد تبعه و.. محمد بن عبد هللا األمين تنبهأ

 ..فانطلْق إليه فادخْل عليه فات بعه.. فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم.. قال: فخرجت حتى دخلت على أبي بكر

رضي هللا عنه بطلحة فدخل به على  أبو بكر فخرج.. فإنه يدعو إلى الحق. فأخبره طلحة بما قال الراهب

فأسلم طلحة رضي هللا عنه وأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما قال  .. وسلمرسول هللا صلى هللا عليه 

 . فُسره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك... الراهب

 

هُ أَْن يَْنُظَر إِلَى َشِهيٍد يَْمِشي َعلَى َوْجِه  " قال فيه صلى هللا عليه وسلم..نبذه عن طلحة.. الذي ثالثا..  َمْن َسره

هكذا وصف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم سيدنا طلحة بن  ف .. "فَْليَْنُظْر إِلَى َطْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد هللاِ األَْرِض 

قبل البعثة بخمسة  .. مكة فيُوِلد الحظ أن طلحة ..  مبيناا مكانته في اإلسًلم وفضله.. عبيد هللا رضي هللا عنه

ا .. يجتمع في النهسب مع سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمفهو لذا .. في بيئة قرشيهة.. عشر عاما

حيث يذهب إلى الشام لشراء البضائع .. نشأ كمعظم أهل قريش يعمل بالتجارةقد و.. في كعب بن لؤي يجتمع

 .موذلك قبل اإلسًل.. لوجود الكعبة فيها.. التي تعتبر مقصداا للعرب.. ليتهجر فيها عند عودته لمكة.. من هناك

 مع الراهب..  قصها هو بنفسهالتي عجيبة القصة الحصلت له حيث وفي إحدى أسفاره إلى الشام 

تشرفوا بالسبق لإلسًلم فور دعوة  .. وصار سيدنا طلحة رضي هللا عنه من ذلك اليوم واحداا من ثمانية -

 .سيدنا النبي صلى هللا عليه وآله وسلم

ثم شهد المشاهد .. حين أُمر المسلمون بالهجرة.. عنه إلى المدينةهاجر طلحة رضي هللا رابعا.. في هجرته.. 

فإن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم كان قد  ..  عدا غزوة بدر.. كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 . .لمهمٍة خارج المدينة -ومعه سعيد بن زيد رضي هللا عنه -ندبه 

وصحبه عائدين من غزوة .. كان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم.. المدينةورجعا قافلين إلى .. ولما أنجزاها

..  فآلم نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم بالجهاد في أولى غزواته.. بدر

ا لتطمينهما وبة واألجر  حين أنبأهما أن لهما من المث.. لكن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أهدى إليهما خبرا

ا  ..بل وقسم لهما من غنائم المعركة مثل من شهدوها.. مثل ما للمقاتلين تماما

جاء إليه رجل  .. يقال أنه أكرم العرب في اإلسًلم طلحة.. أنه اشتهر كطلحة بن عبيد هللاخامسا.. في مناقب 

..  طيت فيه مائة ألف درهموقد أع ..فقال: "هذا حائطي )بستاني( بمكان كذا وكذا ..فسأله برحم بينه وبينه

 .وإن شئت فالحائط". فإن شئت فالمال ..يراح إليه بالمال العشية

فما رأيت رجًلا أعطى لجزيل ماٍل من غير  ..وقال قبيصة بن جابر: صحبت طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه

 . أراكم غدا إن شاء هللا..مسألة منه.
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 بقلم/ مجدي سالم  في جهاد الصحابة..

 (2سة والثًلثون.. طلحة بن عبيد هللا.. )الحلقة الساد

مة الصفوف  في جميع المشاهد والغزواته..  وبطوالت هواقفسادسا.. في م كان طلحة رضي هللا عنه في مقد ِ

 وأب يروي بدر..فبعد ما حدث من غيابه عن .. ويفتدي راية رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم .. يبتغي وجه هللا

جبريل عن  وما قربي أحد غير.. أحد لقد رأيتني يوم  " :- صلى هللا عليه وسلم -قال رسول هللا  هريرة

 .. وطلحة عن يساري ".. يميني

.. التي شهدت كل جبروت قريٍش .. كان سيدنا طلحة رضي هللا عنه في مقدمة الصفوف في غزوة أحدٍ  1-6

ن مصيرهاحيث جاءت تثأر ليوم .. وكل بأسها ودارت حرب .. وتريد إلحاق هزيمٍة بالمسلمين.. بدر وتؤم ِ

وأبصر طلحة جانب المعركة التي يقف فيها رسول هللا صلى  .. طاحنة سرعان ما غط ت األرض بحصادها األليم

وآله  فسارع نحو الرسول صلى هللا عليه .. فألفاه قد صار هدفاا لقوى الشرك والوثنية.. هللا عليه وآله وسلم

.. و ويتحامل على نفسه.. وقد رأى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم من بعيد يسيل من وجنته الدم.. وسلم

.. وأمام الرسول وجد سيوف المشركين تلهث نحوه.. وقطع طريق الهول في قفزة أو قفزتين.. فجنه جنونه

ويتلقى .. رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمفأخذ يصدُّ المشركين عن سيدنا .. وتحيط به تريد أن تناله بسوء

الضربات هو بنفسه حتى أصيب في ذراعه وقطعت أصبعه وهو يدافع عن سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه 

.. حتى كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يقول عن يوم أحد: ذاك يوم طلحة بين عبيد هللا.. وآله وسلم

 .. وا في جسده بضعاا وسبعين طعنة أو رميةحتى وجد.. لكثرة ما بذله

أحد  يوم -صلى هللا عليه وسلم  -طلحة التي وقى بها النبي  رأيت يد :قيس قال ابن أبي خالد عن قال 2-6

 -كان رسول هللا .. وولى الناس.. أحد لما كان يوم :جابر قال عن النسائي وأخرج . البخاري . أخرجه.شًلء

صلى   -فقال النبي .. فأدركهم المشركون.. طلحة منهم.. في ناحية في اثني عشر رجًل  -صلى هللا عليه وسلم 

..  فقاتل حتى قتل.. أنت :أنا . قال :كما أنت . فقال رجل :قال.. أنا :طلحة " من للقوم ؟ قال :-هللا عليه وسلم 

  :قال .. أنا :األنصار رجل من.. فقال.. كما أنت :أنا . قال  :طلحة من لهم ؟ قال : فقال.. ثم التفت فإذا المشركون

.. أنا  :طلحة من للقوم ؟ قال :فقال.. طلحة فلم يزل كذلك حتى بقي مع نبي هللا.. أنت . فقاتل حتى قتل

-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا .. فقال.. حس  :فقال.. حتى قطعت أصابعه.. قتال األحد عشر.. طلحة فقاتل

 ..والناس ينظرون " . ثم رد هللا المشركين.. لرفعتك المًلئكة  مباسم الله :لو قلت  :

أبو بكر الصديق رضي هللا عنه   تولىفقد  ..مواقف سيدنا طلحة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 3-6

وكان سيدنا طلحة رضي .. وسار على نهجه وهديه.. الخًلفة بعد سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 .. هللا عنه في مقدمة معاوني أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

ا عنه البذل وا.. وكان كذلك مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه - ويصف سيدنا .. لعطاءوكان مشهورا

من  .. جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه جود طلحة فيقول: "ما رأيت أحداا أعطى لجزيل ماٍل من غير مسألة

ا بأهله وبأقربائه وقد قيل عنه  -على كثرتهم-فكان يعولهم جميعاا .. طلحة بن عبيد هللا" وكان أكثر الناس برًّ

ويخدم .. وكان يزوج أيامهم.. ومؤنة عياله.. ائًلا إال كفاه مؤنتهفي ذلك: " كان ال يدع أحداا من بني تيم ع

 ."ويقضي دين غارمهم.. عائلهم

 " طلحة الفياض"و".. طلحة الخير "وال عجب في ذلك كله فقد وصفه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بـ -

حدث ذلك الخًلف بين الصحابة ولما .. طلحة رضي هللا عنه إلى زمن خًلفة سيدنا علي بن أبي طالب عاش -

أم القصاص لسيدنا عثمان رضي هللا .. حول أيهما أولى: استقرار األمور وبيعة أمير المؤمنين رضي هللا عنه

ولكن  .. الذي كان يميل إلى تقديم القصاص.. كان طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه مع الرأي الثانيو .عنه.

.. وناشد طلحة رضي هللا عنه أن يرجع عن قتاله.. ب رضي هللا عنهورغم ذلك جاء سيدنا علي بن أبي طال

َر أن ينسحب عن المعركة.. فرجع سيدنا طلحة رضي هللا عنه.. وأاله يؤذيه بذلك  وتركها بالفعل.... وقره

ويضرهم أن يتهحَد صحابة رسول  .. ممن يريدون إشعال الفتن.. سهٌم غادرٌ  طلحة لحقسابعا.. في إستشهاده.. 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله  .. فكان استشهاده ذلك اليوم ليلحق بحبيبه..  صلى هللا عليه وآله وسلمهللا

.. راح يصلي عليهم جميعاا.. وحين كان علي  رضي هللا عنه يستعرض شهداء المعركة. .وأصحابه األبرار

وقف  .. والزبير رضي هللا عنه.. رضي هللا عنهولما فرغ من دفن طلحة .. والذين كانوا ضدهه.. الذين كانوا معه

: "إني ألرجو أن أكون أنا.. يودعهما بكلمات جليلة وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال هللا  .. اختتمها قائًلا

قبريهما بنظراته  ثم ضمه .. [47الحجر: ] ﴿َونََزْعنَا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغل ٍ إِْخَواناا َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِِليَن﴾ :فيهم

بَْيُر  " الحانية الصافية وقال: "سمعت أذناي هاتان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يقول:  َطْلَحةُ َوالزُّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .. ... فرضي هللا عنهم أجمعين"َجاَراَي ِفي الَجنهةِ 
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 في جهاد الصحابة..

 (3عبيد هللا.. )ة والثًلثون.. طلحة بن الحلقة السابع

 

 ة بن عبيد هللا..ثامنا.. في كرم وخصال طلح

عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه أتاه مال من حضرموت سبع مائة ألف فبات ليلته يتململ فقالت له  1-8

زوجته مالك قال تفكرت منذ الليلة فقلت ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته قالت فأين أنت عن بعض 

ا أصبحت فادع بجفان وقصاع فقسمه فقال لها رحمك هللا إنك موفقة بنت موفق وهي أم كلثوم بنت أخًلئك فإذ

الصديق فلما أصبح دعا بجفان فقسمها بين المهاجرين واألنصار فبعث إلى علي منها بجفنة فقالت له زوجته 

بقي قالت فكانت صرة فيها   أبا محمد أما كان لنا في هذا المال من نصيب قال فأين كنت منذ اليوم فشأنك بما

 ..جاء أعرابي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحم فقال إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلكو ..نحو ألف درهم

  ..وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن ..إن لي أرضا قد أعطاني بها عثمان ثًلث مائة ألف فاقبضها

 . .فقال الثمن فأعطاه

األصمعي حدثنا ابن عمران قاضي المدينة أن طلحة فدى عشرة من أساري بدر بماله وسئل مرة قال  2-8

 .برحم فقال قد بعت لي حائطا بسبع مائة ألف وأنا فيه بالخيار فإن شئت خذه وإن شئت ثمنه

 جرح أبونا يوم أحد أربعا وعشرين جراحة وقع منها ..وروي عن عائشة وأم إسحاق بنتي طلحة قالتا 3-8

في رأسه شجة مربعة وقطع نساه يعني العرق وشلت إصبعه وكان سائر الجراح في جسده وغلبه الغشي  

)اإلغماء( ورسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( مكسورة رباعيته مشجوج في وجهه قد عًله الغشي وطلحة 

 ..عبمحتمله يرجع به القهقرى كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسنده إلى الش

هو أعلم بحديث رسول هللا  ..عن مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة فقال رأيتك هذا اليماني 4-8

قال أما أنه قد سمع من رسول هللا ما لم نسمع فًل  ..نسمع منه أشياء ال نسمعها منكم ..منكم )يعني أبا هريرة(

وكان مسكينا ال مال له إنما هو   .. غدوة وعشيةوكنا إنما نأتي رسول هللا ..وسأخبرك إنا كنا أهل بيوت ..أشك

وهل تجد أحدا فيه خير يقول   ..فًل أشك أنه قد سمع ما لم نسمع صلى هللا عليه وسلم.. على باب رسول هللا

 ؟ .على رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ما لم يقل

أراك شعثت واغبررت مذ توفي ما لي  :أنه سمع عمر يقول لطلحة ..وروى مجالد عن الشعبي عن جابر 5-8

إني سمعته   ..قال معاذ هللا (..يعني أبا بكر)لعله أن ما بك إمارة ابن عمك  .؟رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(

وكانت   ..إني ألعلم كلمة ال يقولها رجل يحضره الموت إال وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده" :يقول

  ..فذاك الذي دخلني ..فلم أسأل رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عنها ولم يخبرني بها "..له نورا يوم القيامة

)أي قالها صلى هللا   الكلمة التي قالها لعمه :قال .؟"فما هي ..هللف الحمد" قال  "..فأنا أعلمها " ..قال عمر -

 . ".صدقت" قال   عليه وسلم ألبي طالب(..

ه كل الحرص.. ولم يكن ذلك حتى خرجت  على الهامش.. ..{ حرص الن بي  صلى هللا عليه وسلم على هداية عم 

إِنهَك ال " روحه وهو يقول: على مل ة عبد المطلب.. وأنزل هللا تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى هللا عليه وسلم

َ يَْهِدي َمن يََشاء ألستغفرن "  وقال الن بي  صلى هللا عليه وسلم:.. [56]القصص: "تَْهِدي َمْن أَْحبَْبَت َولَِكنه َّللاه

ِ َوالهِذيَن آَمنُواْ أَن  " فنهاه هللا تعالى عن االستغفار له بقوله عز وجل "..لك ما لم أنه عنك َما َكاَن ِللنهبِي 

 .. [113]التوبة: "يهَن لَُهْم أَنهُهْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ يَْستَْغِفُرواْ ِلْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُواْ أُْوِلي قُْربَى ِمن بَْعِد َما تَبَ 

))عن العباس بن عبد المطلب أن ه قال: يا رسول هللا هل نفعت أبا طالب بشيٍء فإن ه كان  وفي )صحيح مسلم(:

 .. ن في الد رك األسفل من الن ار((يحوطك ويغضب لك.. قال: نعم.. هو في ضحضاح من ناٍر.. ولوال أنا لكا

  وفيه عن أبي سعيد الخدري أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:

 ..  "لعل ه تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاحٍ من ناٍر يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه" 

 

غوا لهم وأصحاب الجمل.. في كان أهل الفتنة يخشون أن يتصالح علي رضى هللا عنهتاسعا.. خاتمة..  تفره

ويحاسبوهم.. لذا انتهى االجتماع المشئوم باتفاق خبيث صاغه رأس الفتنة عبد هللا بن سبأ اليهودي.. إذ قال:  

فمن أنتم معه  .. فإذا التقى الناس غداا فأنشبوا القتال وال تفرغوهم للنظر.. إن عزكم في خلطة الناس.. يا قوم

هللا عليًّا وطلحة والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون. فأبصروا الرأي ويشغل .. ال يجد بدًّا من أن يمتنع 

أو أنه شخصية  .. وسواٌء كان رأس األمر هو عبد هللا بن سبأ اليهودي ..وتفرقوا عليه والناس ال يشعرون

 .  فرداا كان أم جماعة... هناك من وضع هذا المخطهط ونفهذهفإن  -يرى بعض الباحثينكما -غير حقيقية 

 رحم هللا طلحة بن عبيد هللا.. ألقاكم على خير إن شاء هللا..
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 مجدي سالم بقلم/  في جهاد الصحابة..

 سيد الشهداء.. أسد هللامزة بن عبد المطلب.. ح ة والثًلثون..الحلقة الثامن

 

صلى -عم النبي وهو .. وقيل ) أبا يعلي ( ) أبو عمارة (وكنيته حمزة بن عبد المطلب هو أوال.. في نسبه.. 

  وهو خير أعمامه لقوله ..وتآخيا معا.. وأخوه من الرضاعة فهما من جيل واحد نشأ معا - هللا عليه وسلم

ُ َعْنُهَما.. َخْيُر إِْخَوتِي َعِلي  صلى هللا عليه وسلم: "   )منقول(  "..َوَخْيُر أَْعَماِمي َحْمَزةُ َرِضَي َّللاه

فأمه هي هالة   ..كما أنه قريٌب له من جهة أمه .. بسنتينصلى هللا عليه وسلم وهو أسنُّ من الرسوِل محمٍد 

 . صلى هللا عليه وسلم. أِم  الرسوِل محمدٍ  آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابنة عم وهي بنت وهيب بن عبد مناف

 

ا   الجاهلية كان حمزة في.. وأسد رسولهوأسد هللا .. لُِق ب بسيد الشهداءثانيا.. في صفاته..  ا كريما فتىا شجاعا

ا  هم شكيمة قريش وكان أشده فتى في سمحا التي دارت بين  حرب الفجار فقد شهد في الجاهلية.. وأعزه

حيث مارس .. وكانت حرُب الفجار أوَل تدريب عملي لحمزة بن عبد المطلب ..وقيس عيًلن كنانة قبيلتي

 ..وتحمل أعباء القتال ومشقات الحروب..  لسًلحالتدريب على استعمال ا

بين زعماء مكة وسادات  فأخذ يفسح لنفسه.. وقوة االرادة.. وبرجاحة العقل.. كان يتمتع بقوة الجسم -

 ..  وتفانيه في سبيل ايمانه ودعوته.. ثبات ابن أخيه وعندما بدأت الدعوة لدين هللا كان يبهره.. قريش

 

ةا بالرسول أنه بن عبد المطلب..  اسًلم حمزةقصة ثالثا.. في  وهو  -صلى هللا عليه وسلم-مر  أبو جهل مر 

ب ه وشتمه بأسوء  فما كان منه إال أن ذهب إليه كعادته وأخذ بس ..ويناجيه عز وجل واقف على الصفا يدعو هللا

ا ولم  - صلى هللا عليه وسلم -إال أن  النبي  ..الشتائم وأقذعها اا بنفسه فازداد أبو جهل اغترار.. يُجبهظل  صامتا

ه وأسال الدم منه - صلى هللا عليه وسلم -قذف به رأس رسول هللا ف وأفعاله حتى حمل حجراا  ثم  عاد   ..فشج 

ا ُمتفاِخراا بما صنع برسول هللا   وقد رأت إحدى اإلماء   ..صلى هللا عليه وسلمأبو جهل إلى نادي قريش ضاحكا

وكان صاحب .. عائدا من القنص متوشحا قوسه - رضي هللا عنه -كان حمزة  ..تما حصل بينهما ثم  مض

ذات ب فلما مر.. وكان اذا عاد لم يمر على ناد من قريش اال وقف وسلم وتحدث معه ..قنص يرميه ويخرج اليه

وجده ههنا  ..  هشاملو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن  ..يا أبا عمارة " قالت له:ف  األمة

فاحتمل حمزة الغضب لما أراد هللا  "..ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد.. وبلغ منه مايكره.. جالسا فآذاه وسبه

 ..  ألبي جهل اذا لقيه أن يوقع بهالعدة معدا .. فخرج يسعى ولم يقف على أحد.. به من كرامته

  ":أقبل نحوه وضربه بالقوس فشج رأسه ثم قال لهف .. جالسا بين القوم أبا جهل فلما وصل الى الكعبة وجد -

 ولم يكن حمزة قد أسلم بعد.... "فرد ذلك علي ان استطعت.. محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول ؟سب أت

ِ أبي جهلٍ وهم  –فثار رجاٌل من بني مخزوٍم  - ِ حمزةَ  -وثار بنو هاشٍم  -حي  فقال أبو جهٍل: "َدعوا أبا   - حي 

ا ..ِعمارةَ   .. ."فإن ِي َسبَبُت ابَن أخيه سبًّا قبيحا

وفي الوقت نفسه فقد قال .. فهو لم يقتنع باإلسًلم فعًلا بعد .. وهكذا عاد إلى بيته وهو في صراع مع نفسه -

ودعاه بأن يجعل   ..ثم  قرر بفطرته السليمة االلتجاء إلى هللا تعالى ..كلمته أمام الناس بأنه قد دخل في اإلسًلم

وإال  فاجعل لي  .. فدعا هللا وقال: )اللهم ما صنعُت؟ إن كان خيراا فاجعل تصديقه في قلبي ..له من أمره خيراا 

ا وقعت فيه مخرجاا( ستشيره ويرى  ي -صلى هللا عليه وسلم-أن يذهب إلى رسول هللا  -تعالى-فألهمه هللا .. مم 

 .. رأيه

فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر وال أعرف   ..على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمحمزة غدا ثم  -

فقد اشتهيت يا  ..فحدثني حديثاا ..وإقامة مثلي على ما ال أدرى ما هو أرشد أم هو غي شديد ..المخرج منه

فألقى هللا   ..وخوفه وبشره ..فذكره ووعظه عليه ليه وسلمفأقبل رسول هللا صلى هللا ع ..ابن أخي أن تحدثني

 ..أشهد أنك الصادق شهادة الصدق"فقال:  ..تعالى في قلبه اإليمان بما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 "..  فو هللا ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني األول ..فأظهر يا ابن أخي دينك

ا أسلم علمت .. السنة الثانية من بعثة النبي محمدأسلم حمزة في  - صلى هللا  أن الرسوَل محمداا   قريش فلمه

أعز هللا اإلسًلم  و .فكف وا عن بعض ما كانوا ينالون منه. .. قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعهعليه وسلم 

 ..ين من أصحابهوعن المستضعف صلى هللا عليه وسلم.. وقف شامخا قويا يذود عن رسول هللاالذي بحمزة 

ال يجرؤون على الظهور أمام  -رضي هللا عنهما-كان المسلمون قبل إسًلمه وإسًلم عمر بن الخطاب و

 . صف  يقوده عمر وصف يقوده حمزة... ولكن هم بعد إسًلمهما خرجوا في صفهْين .. المشركين وإعًلن إسًلمهم

 .. ألقاكم على خير غدا إن شاء هللا..

 الصحابة..في جهاد 

 (2.. )سيد الشهداء.. أسد هللاة والثًلثون.. حمزة بن عبد المطلب.. الحلقة التاسع

 

أول راية عقدها رسول هللا صلى  كما أن  ..كان أميرها حمزة.. أول سرية خرج فيها المسلمون للقاء عدوإن 

 .. هللا عليه وسلم ألحد من المسلمين كانت لحمزة

 .. وأبلى فيها بًلءا عظيماا مشهوراا .. شهد حمزة بن عبد المطلب بدراا .. غزوة بدرجهاده في في  رابعا..

فقد خرج رجل من جيش قريش  .. دأ قتال المشركين في غزوة بدرن حمزة بن عبد المطلب هو الذي بوكا. 1

أو ألموتن  .. أو ألهدمنه.. أعاهد هللا ألشربن من حوضهم)هو األسود بن عبد األسد المخزومي القرشي فقال: 

فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو .. خرج إليه حمزة بن عبد المطلب.. فلما خرج.. (دونه

ا  قدمه نزف.. فوقع على ظهره تدون الحوض يريد أن  .. ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه..  نحو أصحابهدما

 ..وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض.. يبر يمينه

حتى إذا فصل من الصف  .. الوليد بن عتبة وابنه شيبة بن ربيعة بين أخيه.. عتبة بن ربيعة ثم خرج بعده. 2

عبد هللا  هو وثالثهما ومعوذ ابنا الحارث عوف :وهم.  األنصار من انفتيثًلث فخرج إليه .. دعا إلى المبارزة

أي أنهم  .. ( ما لنا بكم من حاجة)قالوا: .. (رهط من األنصار) فقالوا:  ..(من أنتم؟): وا لهم .. فقالبن رواحة

فقال  .. "قومناأخرج إلينا أكفاَءنا عن .. يا محمد"ثم نادى مناديهم: .. من قريش كانوا يريدون المهاجرين

 .. "وقم يا علي.. وقم يا حمزة.. يا عبيدة بن الحارث صلى هللا عليه وسلم.." :الرسوُل محمدٌ 

.. (علي)ي لع وقال .. (حمزة)وقال حمزة: .. (عبيدة.. )عبيدة قال.. "من أنتم؟"قالوا: .. فلما قاموا ودنوا منهم

  (..أكفاء كرام.. نعم)قالوا:  

.. وبارز علي الوليد بن عتبة.. وبارز حمزة شيبة بن ربيعة.. عتبةَ بن ربيعة.. أسن القوموكان .. فبارز عبيدةُ 

واختلف عبيدة وعتبة بينهما .. وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله.. فأما حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله

بأسيافهما على عتبة ة وعلي وكره حمز.. لم يقم معها( اًلهما أثبت صاحبه )أي جرحه جراحك.. ضربتين

 ..واحتمًل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه.. عليه )أي أسرعا قتله(أجهزا ف 

وقد ُروي  ..بدر بين يدي الرسول محمد بسيفين وقاتل يوم.. نعامة ةشبري وكان حمزة يُعلهم في الحرب. 3

وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما )أي وهما .. أمية بن خلف أنه قال: قال لي عبد الرحمن بن عوف عن

ذاك حمزة بن عبد  )قلت: .. (من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟.. يا عبد اإلله)أسيران عنده(: 

 .."ذاك الذي فعل بنا األفاعيل "قال:  .. (المطلب

 :فهم  لعدد()أنظر ا وأما الذين ُروي أن حمزة بن عبد المطلب هو من قتلهم في غزوة بدر. 4

 ..قتله حمزةُ مبارزةا .. شيبة بن ربيعة العبشمي القرشي •

 ..وحمزة وعلي بطلعبيدة بن الحارث بن الم اشترك فيه.. عتبة بن ربيعة العبشمي القرشي •

 د..ويقال اشترك فيه حمزة وعلي وزي.. األموي القرشي أبي سفيان بن حرب حنظلة بن •

 ..ويُقال حمزة بن عبد المطلب.. علي بن أبي طالبقتله .. طعيمة بن عدي النوفلي القرشي •

وثابت بن  اشترك فيه حمزة وعلي بن أبي طالب.. األسدي القرشي األسود بن المطلب بن زمعة •

 ..الجذع

 .. عقيل بن األسود بن المطلب األسدي القرشي.. قتله حمزة وعلي.. اشتركا فيه •

 .. قيس بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي  •

 .. األسود بن عبد األسد بن هًلل المخزومي القرشي •

.. وسعد بن أبي وقاص قتله حمزة بن عبد المطلب.. نبيه بن الحجاج بن عامر السهمي القرشي •

 ..اشتركا فيه
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من جراحة جرحه  أُسر ثم افتُدي فمات في الطريق.. عائذ بن السائب بن عويمر المخزومي القرشي •

 .. )عن الويكيبيديا(.. إياها حمزة بن عبد المطلب

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة..

 ( 3أسد هللا.. سيد الشهداء.. )الحلقة األربعون.. حمزة بن عبد المطلب.. 

 

أبيها.. ومعها وجاءت غزوة أحد حيث خرجت قريش على بكرة  خامسا.. في غزوة أحد واستشهاد حمزة.. 

وكان زعماء قريش يهدفون بمعركتهم الجديدة هذه  . حلفاؤها من قبائل العرب.. وبقيادة أبي سفيان مرة أخرى.

 .رجلين اثنين: الرسول صلى هللا عليه وسلم.. وحمزة رضي هللا عنه وأرضاهقتل  إلى 

بشي.. كان ذا مهارة خارقة في قذف ولقد اختاروا قبل الخروج.. الرجل الذي وكلوا إليه أمر حمزة.. وهو عبد ح

الحربة.. يدعى وحشي.. حتى إن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وعدته بالعتق من العبودية في حال قتل  

 .حمزة.. بعد أن نما لعلمها أن حمزة هو من قتل أباها.. وعمها.. وأخاها.. وابنها.. في غزوة بدر

اليريد رأسا اال قطعه بسيفه.. وأخذ  -رضي هللا عنه-مزة وجاءت غزوة أحد.. والتقى الجيشان.. وراح ح -

 يضرب اليمين والشمال.. 

في نفس الوقت كانت هند بنت عتبة قد قالت لعبدها وحشي "اخرج مع الناس.. وان أنت قتلت حمزة فأنت   -

لتظفر برأس حمزة مهما كان الثمن..  ..عتيق".. هكذا وعدت عبدها الحبشي ) وحشي غالم جبير بن مطعم (

و )  الحرية والمال والذهب الوفير.. فسال لعاب الوحشي.. وأصبحت المعركة كلها حمزة رضي هللا عنه..

 الوحشي ( يراقبه..  

)  وهززت حربتي حتى اذا رضيت منها دفعتها عليه.. فوقعت في ثنته ) ما بين أسفل البطن  :يقول الوحشي -

ى خرجت من بين رجليه.. فأقبل نحوي فغلب فوقع.. فأمهلته حتى اذا مات جئت فأخذت حربتي..  الى العانة ( حت

 ..ثم تنحيت الى العسكر.. ولم تكن لي بشيء حاجة غيره.. وانما قتلته ألعتق(

 ..لم يرض الكافرين وانما وقعت هند بنت عتبة والنسوة الالتي معها -رضي هللا عنه-واستشهاد سيد الشهداء  -

وأعطت قالئدها وقرطها وحشيا.. وبقرت عن كبد   ..-صلى هللا عليه وسلم -ثلن بالقتلى من أصحاب رسول هللا يم

 فلفظتها..  ..حمزة.. فالكتها فلم تستطع أن تسيغها

المدينة..   -صلى هللا عليه وسلم-) خرجت حتى قدمت على رسول هللا  ..وقد أسلم )الوحشي( الحقا فهو يقول -

) نعم يا رسـول اللـه   ..قلت " وحشي"..قائما على رأسه أتشهد بشهـادة الحـق.. فلما رآني قال فلم يرعه اال بي

   :قال  (

   .."اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة ؟"

صلى هللا عليه -فلما فرغت من حديثي قال.."ويحك غيب عني وجهك فال أرينك "  فكنت أتنكب عن رسول هللا 

 . . . صلى هللا عليه وسلم(-قبضه هللا حيث كان.. لئال يراني حتى  -وسلم

يلتمس   -صلى هللا عليه وسلم  -خامسا.. في حزن الرسول صلى هللا عليه وسلم على حمزة.. خرج الرسول 

صلى هللا  -مزة بن عبد المطلب بعد النزال.. فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به.. فقال الرسول ح

 حين رأى ما رأى..  -عليه وسلم

" لوال أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي.. لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير.. ولئن  

 ( اطن ألمثلن بثالثين رجال منهم".. )ال ندري مدى صحة الحديثأظهرني هللا على قريش في موطن من المو

وهللا لئن أظفرنا هللا  " ..على ما فعل بعمه قالوا -صلى هللا عليه وسلم -فلما رأى المسلمون حزن رسول هللا  -

 .".ببهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العر

واصبر وما   ..فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرينوان عاقبتم  " :لىفنزل قوله تعا 

 "..وال تحزن عليهم وال تك في ضيق مما يمكرون  ..صبرك اال باهلل

على أن خير رثاء عط ر ذكراه كانت كلمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. له حين وقف على جثمانه ساعة  -

ِحِم.. َفعُواًل ِلْلَخْيَراِت".. .. رآه بين شهداء المعركة.. وقال  "َرْحَمةُ َّللاَّ عليك.. فَقَْد ُكْنَت َوُصواًل ِللرَّ

 خاتمة للحلقة.. 

لقد كان مصاب النبي صلى هللا عليه وسلم في عمه العظيم حمزة فادحا.. وكان العزاء فيه مهمة صعبة.. بيد أن 

اء.. ففي طريقه من أحد إلى داره مر  عليه الصالة  األقدر كانت تد خر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجمل عز

والسالم بسي دة من بني دينار استشهد في المعركة أبوها وزوجها وأخوها.. وحين أبصرت المسلمين عائدين  

من الغزو.. سارعت نحوهم تسألهم عن أنباء المعركة.. فنعوا إليها الزوج.. واألب.. واألخ.. وإذا بها تسألهم في  

" قالوا: "خيرا.. هو بحمد هللا كما تحبين.." قالت: "أرونيه.. حتى أنظر اليه.."  ذا فعل رسول هللا؟لهفة: "وما

ولبثوا بجوارها حتى اقترب الرسول صلى هللا عليه وسلم.. فلما رأته أقبلت نحوه تقول: "كل مصيبة بعدك.. 

 أمرها يهون..".. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 والصحابة..في جهاد 

 واألربعون.. الحصار اإلقتصادي في شعب أبي طالب  ةالحلقة الواحد

 

ت بها الدعوة اإلسًلمية ..لقد أيقنت قريشالبند األول.. في الحصار..  ن جميع  أ األولى.. بعد المرحلة التي مر 

يق أي تقدم على  محاوالتها لضرب هذه الدعوة ودفنها في مهدها باءت بالفشل. فًل المفاوضات تمكنت من تحق

هذا الصعيد وال سياسة اإلغراء بالمال والجاه وال سياسة اإلرهاب والتعذيب وال سًلح الدعاية ونشر الشائعات  

ا بعد يوم.. واإلفتراءات  حتى.. كل هذا لم يحل بين الناس والدخول في اإلسًلم. فالمسلمون كانوا يزدادون يوما

 حتها بسهولة.أصبحوا قوة ال يستهان بها وال يمكن مكاف 

من هنا قرر    .كان يزداد ثباتا وإصراراا وقدما في تبليغ الرسالة اإلسًلمية. صلى هللا عليه وسلموالنبي 

ودعوته وهي المقاطعة لجميع بني   صلى هللا عليه وسلمالمشركون أن يقوموا بمحاولة جديدة لمحاربة النبي 

 هاشم وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على المسلمين. 

 : الحصار سوف يؤدي إلى ثًلثة أمور روا أن هذاوقد  

 .. إما قيام بني هاشم بتسليمهم محمداا لقريش ليقتلوه .1

 .. وإما أن يتراجع الرسول نفسه عن الدعوة. 2

والجميع من معه من الهاشميين جوعاا وعطشاا تحت وطأة   صلى هللا عليه وسلموإما القضاء على النبي . 3

 الحصار. 

 : في دار الندوة وكتبوا وثيقة جاء فيها على اإللتزام باألمور األتيةوهكذا اجتمعوا 

 وأال يتزوجوا منهم... أال يزوجوا أحدا من نسائهم لبني هاشم :أوال

 مهما كان نوعه... أال يشتروا منهم شيئا وال يبيعونهم شيئا ثانيا:

 أال يجتمعوا معهم على أمر من األمور.  :ثالثا

 وأتباعه.صلى هللا عليه وسلم( محمد )أن يكونوا يدا واحدة ضد   :رابعا

. وعلقوها في  .وق ع على هذه الصحيفة الظالمة أربعون رجًل من زعماء قريش والشخصيات البارزة فيها

ا علم أبو طالب بذلك  .وكان ذلك في أول شهر محرم من السنة السابعة للبعثة النبوية الشريفة.. الكعبة . ولم 

لهم مسوؤلية الدفاع عن رسول هللا جمع بن وحمايته  صلى هللا عليه وسلم ي هاشم وبني عبد المطلب وحم 

وأمرهم بالخروج من مكة والدخول في شعب يقع بين جبال مكة كان يعرف بـ"شعب  .والحفاظ على حياته.

 أبي طالب". 

المسلمون .. لشعب بكاملهموكان في هذا الشعب بعض البيوت العادية والمساكن البسيطة فدخل بنو هاشم ا

وبقوا محاصرين في  .وكانوا أكثر من أربعين رجًل عدا نسائهم وأطفالهم. .منهم والكافرون ما عدا أبا لهب. 

 .أي من السنة السابعة حتى السنة العاشرة... هذا الشعب سنتين أو ثًلث سنين

 : وكانت.. ومن أجل إحكام الحصار عليهم اتخذ المشركون عدة إجراءات

 نشر الجواسيس والمخبرين على الهاشمين حتى ال يأتيهم أحد بالطعام.  :والأ

وكانوا يهددون كل من يحاول بيع المسلمين   ..حذروا كل قادم إلى مكة المكرمة من التعامل مع المسلمين  :ثانيا 

 شيئا بنهب أمواله. 

 المحاصرين. لم يتركوا طعاما إال واشتروه خوفا من وصوله إلى المسلمين  :ثالثا

قام   ..صلى هللا عليه وسلممن أجل حماية النبي و.. في المقابلف طالب الحارس األمني  يأبالبند الثاني.. في 

 أبو طالب بعد فرض الحصار عليهم ودخولهم الشعب باإلجراءات والتدابير األتية:

هو وحمزة وغيرهما من فكان أبو طالب يتولى حراسته .. تحصين الشعب وحراسته في الليل والنهار أوال:

 صلى هللا عليه وسلمخوفا من تسلل أحد من المشركين ووصوله إلى النبي ..  بني هاشم على مدار الساعة

 ليغتاله على حين غفلة.

من مكانه الذي ينام فيه إلى مكان أخر كإجراء أمني للحفاظ على   صلى هللا عليه وسلمنقل النبي  :ثانيا 

حتى إذا الجميع علم مكان .. أمر الرسول أمام الناس بأن ينام في مكان معينفقد كان أبو طالب ي . سًلمته.

من مكانه ويأمر أحد  صلى هللا عليه وسلمكان أبو طالب يعود عند نيام الجميع ويوقظ النبي .. مبيت الرسول

وهذا   .لينام فيه.ومن ثم يأخذ الرسول إلى مكان أخر .. بالنوم مكان الرسول.. بن أبي طالب مثل علي.. أبنائه

. وكم قال يصيب أحد أوالد أبي طالب فيسلم النبي. صلى هللا عليه وسلماإلجراء كان لو قدر ألحد اغتيال النبي 

 )منقول(.. .. المؤرخون عن األوضاع التي عاشها المسلمون خًلل مدة الحصار

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد والصحابة..

 (2) . الحصار اإلقتصادي في شعب أبي طالبة واألربعون.الحلقة الثاني

 

 البند الثاني.. كيف كانت أوضاع المحاصرين في شعب أبي طالب..  

وأموال أبي   ديجةخينفقون من أموال السيدة أوال.. الطبيعي أنهم أنفقوا كل ما كان لديهم من مال.. ثم راحوا 

ا  ن كل ما. وكانوا يأكلون مالمصدران. طالب حتى نفد ومما كان يصلهم بشكل سري من وقت .. ادخروه أيضا

ولو أن المشركين علموا به لقتلوه  .. يأتيهم بالطعام سراا من مكة رضي هللا عنهألخر. ولقد كان اإلمام علي 

ا   خرق الحصار وإمداد المسلمين بالطعام والزاد. بألنهم لم يكونوا ليسمحوا ألحد .. حتما

موسم العمرة في رجب وموسم  .. ن بالخروج من الشعب إال في أيام المواسملم يكن يسمح للمحاصريثانيا.. 

. وكانت عملية البيع والشراء هذه تتم في .كانوا يشترون ويبيعون في هذه األيامف .. الحج في شهر ذي الحجة

ا  تين إلى مكة وتشتري منهم السلع التي يحملونهث كانت قريش تلتقي بكل التجار اآلحي.. ظروف صعبة جدا

. وهكذا تمكنت قريش أن تقطع عن المسلمين .بمبالغ خيالية شريطة أال تصل إلى المسلمين المحاصرين

 .األسواق والطعام والسلع الحياتية والضرورية.

لقد بلغ الجوع حتى  .كان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من األيام أثناء الحصار.ثالثا.. 

 .ن األعشاب وأوراق األشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات األرض.والحرمان حداا جعلهم يأكلو

 كيف انتهى هذا الحصار القاسي؟!..البند الثالث.. 

صلى هللا عليه  أخبر النبي .. يقول المؤرخون إنه بعد ثًلث سنوات متتالية تقريباا من المقاطعة والحصارأوال.. 

ي صحيفة المشركين التي تعاقدوا فيها على الحصار وزال كل  عمه أبا طالب أن األرضة قد أكلت كل ما ف  وسلم

م أبو طالب إخبار المشركين بذلك.ولم يبق فيها إال اسم هللا عز وجل.. ما فيها من بنود رسول  فخرج.. . فصم 

 . الشعب ومعه بني هاشم إلى قريش.هللا وأبو طالب من 

ا رأهم المشركون ظنوا أن الجوع من ثانيا..   :فقالوا له.. أخرجهم ليستسلموافلم 

   ."يا أبا طالب لقد آن لك أن تصالح قومك". -

 .إبعثوا إلى صحيفتكم فأتوا بها"... " لقد جئتكم بخير:فقال -

ا وضعت بين أيديهم ..فجاءوا بها  ..ولم 

 " هل تنكرون منها شيئاا؟".:قال لهم أبو طالب  -

 . ."هذه هي الصحيفة وعليها أختامنا.. "ال:قالوا -

أن هللا قد بعث على هذه الصحيفة األرضة فأكلت منها  .."إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط:فقال أبو طالب  -

ا أقلعتم عن ظلمنا.. كل ما يدعو إلى القطيعة والظلم ا في .. وتركت كل اسم هو هلل. فإن كان صادقا وإن كان كاذبا

 . .ذلك ندفعه إليكم لتقتلوه"

 . ."أنصفتنا يا أبا طالب":فصاح المشركون -

ا كما أخبر النبي ف  ا فتحوا الصحيفة فإذا هي تماما فاندهش المشركون وكب ر المسلمون   ..صلى هللا عليه وسلملم 

 ..فتوجه أبو طالب إليهم

 " أتبين لكم اآلن أينا أولى بالسحر؟". :وقال  -

م أن هذه المعجزة كانت سببا في دخول جماعة من  رغ.. ولكن زعماء المشركين لم يقتنعوا بذلك رابعا..

وهكذا استمر المشركون على العمل بمضمون الصحيفة التي . كما يذكر المؤرخون... المشركين في اإلسًلم

  ..تدعو للمقاطعة والحصار

وإبطال  ..تربطهم ببني هاشم عًلقات نسبية بنقض هذه الصحيفة المشركين جماعة من تقامخامسا.. 

بعدما رأوا أقربائهم من الشيوخ والنساء واألطفال يتألمون من الجوع والحرمان بفعل الحصار   ..مفعولها

 المفروض عليهم. 

 .خرج الهاشميون حينئذ من شعب أبي طالب في السنة العاشرة للبعثة بعد معاناة طويلة. خامسا..

ون أقوى من سياسة التعذيب لقد ظن المشركون أن تجربة الحصار ستكالبند الرابع.. ما بعد الحصار.. 

فعلى األقل فإنها سوف صلى هللا عليه وسلم.. . وكانوا يأملون أنها إذا لم تغي ر من موقف محمد .والتنكيل

الذي اختاره هللا لرسالته لم يغي ر منه هذا   صلى هللا عليه وسلمولكن النبي محمد  .تعزله عن اسرته وعائلته.

ا وازداد تصميماا على مواصلة تبليغ الدعوة اإلسًلمية .. ولم يزد هذا الموقف أهله وعائلته.. الموقف شيئا

ا برسالته وتصميما بالدفاع عنه وعن الدعوة.  . )منقول(.. الذين اتبعوه وصدقوه إال تمسكا

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 ..النبي والصحابةفي جهاد 

 الحلقة الثالثة واألربعون.. أنس بن النضر.. شهيد أحد 

 أوال.. مقدمة..  

ة هلل على خلقه ليوم القيامة -  .. أنس بن النضر.. وثباته يوم أحد.. حج 

ل في التاريخ اإلسالمي يجد الكثير من النماذج والقدوات التي تثب ت فؤاده وتنير بصيرته. فمن -  يتأم 

ة اليوم من انكباب أعدائها عليها وانسحاق أبنائها أمام الغزو العسكري والفكري   - ففي ظل  ما تواجهه األم 

عنه نموذجا لنستعرضه في هذه القضية  أنس بن النضر رضي هللا  نجد ترجمة القادم من الكف ار والمنافقين..

 لقربه أو سهولة الشعور به.. 

ة عمر.  ..لم يكن له الكثير من المواقف السابقة في اإلسالمفابن النضر   - حيث لم يكن بصد يقية أبي بكر وال قو 

.. وأبسطهم وما كان من العشرة المبش رين بالجن ة وال وجًها بارًزا من وجوه الصحابة.. بل كان من عموم الناس

حيث لم يكن   ..فال يوجد الكثير من المعلومات عن حياة أنس بن النضر قبل ذلك  .غير معروٍف لدى الكثيرين.

حرٌي باألجيال أن  ..لكن له موقف خالد في تاريخ اإلسالم ..شخصيةً معروفة وال اهتم أحٌد بتدوين شيٍء عنه

 .أال وهو موقفه يوم غزوة أحد ..تتدارسه وتفهمه وتتدب ره الواحد تلو اآلخر

ُ َعلَْيِه .. شهيد أحدويلقب ب.. هو الصحابي الجليل أنس بن النضر:  وعم أنس بن مالك خادم رسول هللا ـ َصلَّى َّللاَّ

ن ضخم النجاري الخزرجي األنصاري.. أسلم  أنس بن النضر ب "أبو عمرو" َوَسلََّم ـ كان من األنصار وهو: 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ـ المدينة ُ  .. أنس بن النضر ـ رضي هللا عنه ـ بعد وصول النبي ـ َصلَّى َّللاَّ وقد أثنى النبي ـ َصلَّى َّللاَّ

 ..َعلَْيِه َوَسلََّم ـ عليه خيًرا

ُ َعْنهُ  ي أَنَُس ْبُن النَّْضِر َعْن قِتَاِل بَْدرٍ َغا"قَاَل:.. ويقول عنه ابن أخيه أَنَس َرِضَي َّللاَّ ِ  ..  َب َعم ِ فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِل قِتَاٍل قَاتَْلَت الُمْشِرِكينَ  ا َكاَن يَْوُم أُُحدٍ .. ِغْبُت َعْن أَوَّ ُ َما أَْصنَُع.. فَلَمَّ ُ أَْشَهَدنِي ِقتَاَل الُمْشِرِكيَن لَيََريَنَّ َّللاَّ ..  لَئِِن َّللاَّ

ا َصنََع َهُؤالَِء .. َكَشَف الُمْسِلُمونَ َوانْ  ا َصنََع َهُؤالَِء  -يَْعنِي أَْصَحابَهُ  -قَاَل: اللَُّهمَّ إِن ِي أَْعتَِذُر إِلَْيَك ِممَّ َوأَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّ

ِ النَّْضِر إِن ِي أَِجُد .. َسْعُد ْبَن ُمعَاذٍ فَقَاَل: يَا  ..  َفاْستَْقبَلَهُ َسْعُد ْبُن ُمعَاذٍ .. ثُمَّ تَقَدَّمَ  -يَْعنِي الُمْشِرِكيَن  - الَجنَّةَ َوَرب 

ِ َما َصنََع. قَاَل أَنٌَس: َفَوَجْدنَا بِِه بِْضعًا َوثََمانِيَن َضْربَةً .. ِريَحَها ِمْن ُدوِن أُُحدٍ  َقاَل َسْعٌد: َفَما اْستََطْعُت يَا َرُسوَل َّللاَّ

َفَما َعَرَفهُ أََحٌد إِالَّ أُْختُهُ بِبَنَانِِه .. َوَوَجْدنَاهُ قَْد قُتَِل َوَقْد َمثََّل بِِه الُمْشِرُكونَ .. أَْو َرْميَةً بَِسْهمٍ .. بُِرْمحٍ بِالسَّْيِف أَْو َطْعنَةً 

 منقول( )

نَّ َهِذِه  ثانيا.. حول مالمحه الشخصية يروي البخاري عن أنس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ: ُكنَّا نَُرى أَْو نَُظنُّ أَ 

ن   :اآليَةَ نََزلَْت فِيِه َوِفي أَْشبَاِههِ  ن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهم مَّ َ َعلَْيِه َفِمْنُهم مَّ "ِمَن الُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

 ..23يَنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِديالً " من سورة األحزاب 

كسرت ثنية جارية .. أنس ـ رضي هللا عنه ـ أن الربيع وهي ابنة النضروروى البخاري أيضا بسنده عن  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ـ فأمرهم بالقصاص فقال أنس بن النضر  ..  فطلبوا األرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي ـ َصلَّى َّللاَّ

أنس كتاب هللا القصاص"  أتكسر ثنية الربيع يا رسول هللا ال والذي بعثك بالحق ال تكسر ثنيتها فقال: "يا

 .."فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره

 ..زاد الفزاري عن حميد عن أنس: فرضي القوم وقبلوا األرش -

بعد أن نزل الُرماة  و ..ثالثا.. من مواقف أنس بن النضر مع الصحابة: أنه لما جال المسلمون يوم أحد جوالتهم

ة  وبعد أن هجَم خالٌد بن الوليد عليهم م ..من على الجبل وتركوا مواقعهم مكشوفة ن جديد إلى آخر القص 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ـ قد قتل: استمر أنس بن النضر يقاتل .المعروفة. وانتهى إلى رجال من .. وأُشيع أن النبي ـ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ـفق .. المهاجرين واألنصار قال: ما تصنعون   ..ال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول هللا ـ َصلَّى َّللاَّ

 ..ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل.. ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه.بالحياة بعده

وهو قاعٌد على   ..عمالق اإلسالم ..هل يمكنك أن تتخيل عمر بن الخطاب  ..هذا هو جوهر القضية ولب ها -

ثم مجموعة كبيرة من  ..ثم طلحة بن عبيد هللا.. أحد العشرة المبش رين بالجن ة ..األرض ال يلوي على شيء

  ..نضرالصحابة اآلخرين.. كل هم قاعدون ال يدرون ما يصنعون قد أخذهم الخبر كالصاعقة.. ثم يأتيك أنس بن ال

فيقف   ..بل لرب ما لم يعرفه أحٌد أصاًل  ..الذي لم يكن لديهٌ رصيٌد من مواقف سابقة كهؤالء وال أعماٌل سابقة كغيره

 !”ويقول: “ما أقعدكم بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه

..  وثمانون ووجد به بضع.. استشهد رضي هللا عنه وأرضاه في غزوة أحدتقدم أنه فقد ..رابعا.. وفي استشهاده

حتى لم يعرفه  ..  ومثل به المشركون انتقاماً مما صنع بهم.. أو طعنة برمح أو رمية بسهم.. مابين ضربة بسيف

بَي ع عرفته ببنانه.. )منقول  (.. أحد إال أخته الرُّ

  ..أراكم غدا إن شاء هللا
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 )منقول(  العشرة المبشرون بالجنةحلقة خاصة.. 

 

 "الصديق" .. أوال.. أبو بكر الصديق

هو عبد هللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد القرشي التميمي.. كنيته أبو بكر.. وكنية أبيه أبو  

 قحافة.. كان يتاجر في الثياب.. وكان مؤلفا يحبه الناس لحسن خلقه.. ويحبون حديثه لعلمه باألنساب. 

 م عبد هللا.. وكان اسمه عبد الكعبة.. فسماه النبي صلى هللا عليه وسل -

وهو أول من أسلم من الرجال. قال له النبي صلى هللا عليه وسلم: "أنت عتيق هللا من النار" فسمى عتيقا..  -

 وصدق النبي صلى هللا عليه وسلم يوم اإلسراء والمعراج فُسمي الصديق..

حد ويوم حنين حين فر ولم يتخلف عن مشهد واحد من المشاهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. وثبت يوم أ -

 الناس..

أسلم على يده عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وغيرهم.. وأعتق سبعة كانوا يعذبون.. منهم  -

 بًلل وعامر بن فهيرة  

وأبو بكر خير األمة بعد النبي صلى هللا عليه وسلم.. كان رجًل كريما تصدق بماله كله هلل.. وهو رفيق النبي   -

ليه وسلم قبل اإلسًلم وبعده.. وهو أيضا رفيقه في هجرته.. وخليفته من بعده.. وهو الذي ثبت صلى هللا ع

 يوم موت النبي صلى هللا عليه وسلم.. وذكر المسلمين بأن موته حق..

خاض في خًلفته حروبا طاحنة ضد المرتدين لردهم إلى اإلسًلم.. ولد بعد النبي صلى هللا عليه وسلم  -

 وتوفي بعده بسنتين وثًلثة أشهر في جمادى اآلخرة سنة ثًلث عشرة للهجرة.. بسنتين وأشهر..

واستخلف من بعده عمر بن الخطاب على المسلمين. وفي فضائله رضي هللا عنه وردت أحاديث كثيرة ال  -

 تحصى. 

 "الفاروق" .. ثانيا.. عمر بن الخطاب

القرشي العدوي.. كنيته أبو حفص.. ولقبه هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط 

 الفاروق.. ولد رضي هللا عنه بعد عام الفيل بثًلث عشرة سنة..

 وكان من أشراف قريش في الجاهلية والمتحدث الرسمي باسمهم مع القبائل األخرى.. -

 له الهداية  لما بعث هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم كان عمر شديدا عليه وعلى المسلمين.. ثم كتب هللا -

فأسلم على يد النبي صلى هللا عليه وسلم في دار األرقم.. في ذي الحجة سنة ست من البعثة.. بعد إسًلم حمزة 

رضي هللا عنه بثًلثة أيام.. وكان النبي صلى هللا عليه وسلم قد دعا:"اللهم أعز اإلسًلم بأحب الرجلين إليك:  

 جهل".. عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ـ يعني أبا

وخًلصة الروايات مع الجمع بينها ـ في إسًلمه رضي هللا عنه أنه التجأ ليلة إلى المبيت خارج بيته فجاء  -

إلى الحرم.. ودخل في ستر الكعبة.. والنبي صلى هللا عليه وسلم قائم يصلي... وقد استفتح سورة ) الحاقة (  

فقلت ـ أي في نفسي ـ هذا وهللا شاعر كما قالت   فجعل عمر يستمع إلى القرآن.. ويعجب من تأليفه.. قال:

[ قال: قلت: كاهن .  41.40.69قريش.. فقرأ)إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليًل ما تؤمنون (] 

قال)وال بقول كاهن قليًل ما تذكرون تنزيل من رب العالمين (إلى آخر السورة: قال فوقع اإلسًلم في قلبي . 

واة اإلسًلم في قلبه.. لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية.. والعصبية التقليدية والتعاظم كان هذا أول وقوع ن

بدين اآلباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهامس بها قلبه.. فبقي مجدا في عمله ضد اإلسًلم.. غير 

ل هللا صلى هللا عليه  مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة . وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسو

وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه.. يريد القضاء على النبي صلى هللا عليه وسلم فلقيه نعيم بن عبدهللا 

النحام العدوي.. أو رجل من بني زهرة.. أو رجل من بني مخزوم.. فقال أين تعمد يا عمر ؟ قال . أريد أن أقتل 

زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر: ما أراك إال قد صبوت  محمدا قال: كيف تأمن من بني هاشم ومن بني

وتركت دينك الذي كنت عليه.. قال أفًل أدلك على العجب يا عمر ! إن أختك وختنك قد صبوا.. وتركا دينك  

الذي أنت عليه.. فمشى عمر دامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن األرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها ـ  

تلف إليهما ويقرئهما القرآن فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت.. وسترت فاطمة ـ أخت عمر  وكان يخ

ـ الصحيفة.. وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما.. فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة 

قد صبوتما . فقال له ختنه: يا عمر أرأيت  التي سمعتها عندكم ؟ فقاال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا . قال فعللكما 

إن كان الحق في غير دينك ؟فوثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديدا . فجاءت أخته فرفعته عن زوجها  

 فنفحها نفحة بيده.. فدمى وجهها ـ وفي رواية ابن إسحاق أنه ضربها فشجها.. 

 .. نلقاكم غدا إن شاء هللا..
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 ابة"..على هامش حلقات.. " في جهاد الصح

 حلقة خاصة..العشرة المبشرون بالجنة.. 

 

 ثانيا.. بقية.. عمر بن الخطاب.. 

ضرب عمر أخته.. فقالت وهي غضبى: يا عمر وإن كان الحق في غير دينك.؟ أشهد أن ال إله إال هللا..   -

ني هذا وأشهد أن محمدا رسول هللا . فلما يئس عمر.. ورأى ما بأخته من الدم ندم واستحى.. وقال: أعطو

الكتاب الذي عندكم فأقرؤه فقالت أخته: إنك رجس.. وال يمسه إال المطهرون.. فقم فاغتسل فقام فاغتسل.. ثم 

أخذ الكتاب.. فقرأ )بسم هللا الرحمن الرحيم ( فقال: أسماء طيبة طاهرة.. ثم قرأ: )طه( حتى انتهى إلى  

لذكرى ( فقال:ما أحسن هذا الكًلم وأكرمه ؟ دلوني على  قوله)إنني أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدني وأقم الصًلة 

محمد . فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت.. فقال: أبشر يا عمر.. فإنى أرجو أن تكون دعوة الرسول  

صلى هللا عليه وسلم لك ليلة الخميس) اللهم أعز اإلسًلم بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام ( ورسول 

ليه وسلم في دار األرقم التي في أصل الصفا.. فأخذ عمر سيفه.. فتوشحه.. ثم انطلق حتى أتى  هللا صلى هللا ع

الدار.. فدق الباب.. فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف.. فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه 

تحوا له الباب.. فإن كان جاء  وسلم.. واستجمع القوم.. فقال لهم حمزة: مالكم ؟ قالوا: عمر.. فقال: وعمر.. اف 

يريد خيرا بذلناه له.. وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه.. ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم داخل يوحى إليه  

فخرج إلى عمر حتى لقيه في الحجرة.. فأخذه بمجامع ثوبه وحمائل السيف.. ثم جبذه جبذة شديدة فقال أما 

 بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة ؟ اللهم ! هذا عمر بن  أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل هللا

الخطاب.. اللهم أعز اإلسًلم بعمر بن الخطاب فقال عمر: أشهد أن ال إله إال هللا.. وأنك رسول هللا . وأسلم  

 فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد..  

د أثار إسًلمه ضجة بين المشركين بالذلة.. والهوان.. وكسا كان عمر رضي هللا عنه ذا شكيمة ال يرام.. وق  -

المسلمين عزة وشرفا وسرورا. روى ابن إسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد  

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عداوة.. قال: قلت: أبو جهل.. فأتيت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلي.. وقال 

ما جاء بك ؟ قال: جئت ألخبرك أني قد آمنت باهلل وبرسوله محمد.. وصدقت بما جاء به.. قال  أهًل وسهًل..

 فضرب الباب في وجهي.. وقال قبحك هللا.. وقبح ما جئت به..

وبعد أن أسلم عمر استشار النبي صلى هللا عليه وسلم في أن يخرج المسلمون ويعلنوا إسًلمهم في المسجد  -

رج المسلمون ـ وهم يومئذ أربعون رجًل ـ في صفين.. يتقدم أحدهما حمزة بن عبد الحرام فأذن له.. وخ

 المطلب ويتقدم الثاني عمر بن الخطاب.. وسماه النبي صلى هللا عليه وسلم يومئذ بالفاروق..

عن أيوب بن موسى قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه..  -

و الفاروق.. فرق هللا به بين الحق والباطل". وبإسًلمه رضي هللا عنه قويت شوكة المسلمين وأعلنوا وه

بإيمانهم.. عن عبد هللا بن مسعود قال: "كان إسًلم عمر فتحا.. وكانت هجرته نصرا.. وكانت إمارته رحمة.  

 ر قاتلهم حتى تركونا فصلينا".. ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر.. فلما أسلم عم

وعندما جاء األمر بالهجرة إلى المدينة هاجر عمر.. وتعمد أن يهاجر في العلن ليغيظ الكفار.. فطاف بالبيت  -

سبعا.. ثم أتى المقام فصلى متمكنا.. ثم وقف في كامل سًلحه وقال للمشركين: شاهت الوجوه.. ال يرغم هللا 

ف ـ من أراد أن تثكله أمه.. ويوتم ولده.. ويرمل زوجته.. فليلقني وراء هذا  إال هذه المعاطس ـ أي األنو

 الوادي. فما تبعه أحد..

شهد عمر بن الخطاب جميع الغزوات مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. وكان من أقرب الناس إلى قلبه.. عن  -

عبد هللا بن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل.. 

 مر بن الخطاب". ووزيراي من أهل األرض أبو بكر وعمر". وقال: "لو كان بعدي نبي لكان ع

 فعمر هو أحد المبشرين بالجنة.. وهو أبو حفصة أم المؤمنين رضي هللا عنها.. -

وكثيرا ما نزل القرآن الكريم موافقا آلراء عمر.. عن عبد هللا بن عمر قال: "ما نزل بالناس أمر قط فقالوا  -

 حو ما قال عمر".. فيه.. وقال فيه عمر ـ أو قال ابن الخطاب ـ إال نزل فيه القرآن على ن

اشتهر رضي هللا عنه بالزهد.. وسعة العلم.. والجرأة في الحق.. وبعدما تولى الخًلفة صار مضرب المثل  -

في العدل في زمانه وإلى يوم الناس هذا. عن ابن عباس قال: أكثروا ذكر عمر.. فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم  

 ى.. العدل.. وإذا ذكرتم العدل ذكرتم هللا تبارك وتعال

 .. نكمل إن شاء هللا.. 
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 على هامش حلقات.. " في جهاد الصحابة"..  

 نكمل..  العشرة المبشرون بالجنة.. حلقة خاصة..

 

تولى عمر خًلفة المسلمين بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.. وذلك في السنة الثالثة عشر من  

ليال. وفي عهده أصبحت دولة اإلسًلم الدولة الهجرة.. ودامت خًلفته عشر سنوات وستة أشهر وخمس 

العظمى األولى في العالم.. حيث تمت الفتوحات التي بدأت في عهد أبي بكر رضي هللا عنه.. وكسرت شوكة  

الروم.. وزالت دولة الفرس نهائيا من الوجود.. ففتح العراق.. والشام.. ومصر.. والجزيرة.. وديار بكر.. 

د الجبال.. وبًلد فارس.. وخوزستان.. وغيرها. وأدر عمر العطاء على الناس.. وأرمينية.. وأرانيه.. وبًل

وجعل نفسه بمنزلة األجير وكآحاد المسلمين في بيت المال. وكان عمر بن الخطاب أعسر يسر: يعمل بيديه..  

نه أكثر من  وكان أصلع طويًل.. أبيض البشرة.. إال أن لون بشرته تغير عام الرمادة ـ عام الشدة والقحط ـ أل

أكل الزيت.. وحرم على نفسه السمن واللبن حتى يخصب الناس وتنصلح أحوالهم.. فتغير لونه لذلك. وهو 

أول من سمي بأمير المؤمنين.. وأول من اتخذ التاريخ الهجري.. وأول من جمع الناس على قيام رمضان.. 

نه بعد أن طعن يوم األربعاء ألربع ليال  وأول من دون الدواوين في الدولة اإلسًلمية. استشهد رضي هللا ع

بقين من ذي الحجة سنة ثًلث وعشرين من الهجرة.. وهو ابن ثًلث وستين سنة.. طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 

وهو يصلي بالناس.. وقال عمر حين عرف شخصية قاتله: الحمد هلل الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي 

حد صباح هًلل المحرم سنة أربع وعشرين.. بجوار قبري النبي صلى هللا  اإلسًلم! ومكث ثًلثا.. ثم دفن يوم األ

 عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي هللا عنه. 

 ثالثا..عثمان بن عفان 

 "ذا النورين" 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف األموي. ثالث الخلفاء الراشدين.. وأحد 

أسلم في أول اإلسًلم على يد أبى بكر.. تزوج ابنة الرسول صلى هللا عليه وسلم  العشرة المبشرين بالجنة.

رقية.. ثم لما ماتت زوجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأختها أم كلثوم فسمي ذا النورين. هاجر هجرتي  

اشترى بئر  الحبشة.. ثم هاجر إلى المدينة.. وكان ثريا كثير النفقات فقد جهز وحده نصف جيش العسرة.. و

رومة التي في المدينة بماله وجعلها البن السبيل.. وكان حييا تستحي منه المًلئكة.. بشره النبي صلى هللا 

عليه وسلم بالجنة وببيت في الجنة. ولى الخًلفة بعد مقتل عمر سنة أربع وعشرين للهجرة.. وخرج عليه في 

اصروه.. وأبى أن يقاتلهم ـ مع قدرته على ذلك ـ آخر حياته بعض أهل مصر والبصرة والكوفة والمدينة.. فح

حقنا لدماء المسلمين.. حتى تسور عليه بعضهم البيت فقتلوه وهو يقرأ القرآن.. وكان مقتله رضي هللا عنه  

وأرضاه فاجعة عظيمة روعت المؤمنين.. وفتحت عليهم أبواب الفتنة زمنا طويًل.. وكان ذلك سنة خمس  

نئذ بضعا وثمانين.. رحمه هللا رحمة واسعة.. وأسكنه فسيح جناته.. وال غفر وثًلثين للهجرة.. وعمره آ

 لقاتليه. وعرف هذا اليوم األسود بيوم الدار.

 ..رابعا.. علي بن أبي طالب

هو علي بن أبي طالب.. وأبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي.  

يه وسلم وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين.. وأبو السبطين الحسن والحسين ابن عم النبي صلى هللا عل

سيدي شباب أهل الجنة. وعلى هو أول من أسلم من الصبيان أسلم بعد خديجة وأبي بكر.. وقيل بل قبل أبي 

 بكر.. وعمره عشر سنين أوخمس عشرة سنة.. وهو من العشرة المبشرين بالجنة.. تآخى النبي صلى هللا

عليه وسلم معه عندما آخى بين المسلمين.. وقال أنت أخي في الدنيا واآلخرة. نام في فراش النبي صلى هللا 

عليه وسلم لما خرج مهاجرا.. وتغطى ببردته ليعمى على المشركين المرابضين أمام بيت النبي صلى هللا عليه  

هاجر متخفيا ماشيا فتورمت قدماه من كثرة وسلم.. وأمره أن يؤدي ما كان عنده من األمانات إلى أهلها. ثم 

المشي حتى قدم المدينة.. وشهد بدرا وأبلى فيها بًلء حسنا.. وشهد أحدا وأصيب فيها بست عشرة إصابة..  

وكان حامل اللواء بعد استشهاد مصعب بن عمير.. وشهد المشاهد كلها إال يوم تبوك.. فإن النبي صلى هللا 

واستخلفه على أهله وقال له: "أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من  عليه وسلم رده إلى المدينة 

موسى.. إال أنه ال نبي بعدي". وفي يوم خيبر.. أعطى النبي صلى هللا عليه وسلم الراية في أول يوم ألبي  

حب هللا بكر.. فلم يفتح له.. فأعطاها لعمر في اليوم الثاني فلم يفتح له.. فقال: "ألعطين الراية غدا رجًل ي

ورسوله.. ويحبه هللا ورسوله يفتح هللا على يديه".. فأعطاها عليا.. وفتح هللا على يديه. وكان علي عالما  

يسأله الناس وال يسألون بعده أحدا.. وكان عمر يستعيذ من معضلة وال أبا الحسن لها.. وقد واله النبي صلى 

 . نراكم غدا إن شاء هللا.هللا عليه وسلم قضاء اليمن.. 
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 على هامش حلقات.. " في جهاد الصحابة"..

 حلقة خاصة..العشرة المبشرون بالجنة.. 

 علي بن أبي طالب.. نكمل.. 

 

وعلى هو الذي قتل عمرو بن عبد ود فارس العرب. بايع أبا بكر بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم 

وعاونه.. وبايع عمر من بعده وعاونه.. وبايع عثمان وعاونه.. وآزره في فتنته مؤازرة شديدة.. فقد عرض  

نا للدماء.. فلما قتل عثمان أجمع  عليه أن يأتيه بأبنائه فيقاتلوا دونه.. ويفكوا حصاره.. ولكن عثمان رفض حق

الناس على مبايعة علي بالخًلفة.. فبايعوه واختلف عليه بعض الناس.. فتخلف معاوية في أهل الشام.. 

وامتنعوا عن بيعته.. وحاربه معاوية مطالبا بدم عثمان.. وكانت فتنة شديدة على المسلمين.. وقعت فيها  

دهما اتفق علي ومعاوية على التحكيم حقنا لدماء المسلمين..  موقعتان شهيرتان هما الجمل وصفين.. وبع

 فخرج على على  فريق من أصحابه رفضا لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية..  

وهؤالء الذين خرجوا على علي هم الخوارج.. وقد قاتلهم علي رضي هللا عنه.. وقتل كثيرا منهم.. محققا بذلك  

لم له. وقرر ثًلثة من الخوارج قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص.. نبوءة رسول هللا صلى هللا عليه وس

وتوجه كل واحد إلى الرجل الذي اختار أن يقتله.. فلم يفلح منهم في هدفه غير قاتل على  وهو عبد الرحمن بن 

ملجم.. ضربه غيلة وغدرا بسيف مسموم وهو في طريقه لصًلة الصبح في رمضان سنة أربعين للهجرة. كان  

بن أبي طالب رضي هللا عنه واسع العلم.. يسأله كثير من الصحابة.. حتى قال ابن عباس: لقد أعطي   على

 علي تسعة أعشار العلم.. وايم هللا لقد شاركهم في العشر العاشر.

 خامسا..الزبير بن العوام 

 "حواري الرسول " 

كنيته أبو عبد هللا.. حواري رسول  هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كًلب..

هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عمته صفية. أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة وقيل ابن اثنتي عشرة سنة وهو 

من السبعة السابقين إلى اإلسًلم. وزوج أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين" هو أول من سل سيفه في 

ى هللا عليه وسلم قد قتل.. فسل الزبير سيفه وأقبل على الرسول  اإلسًلم وذلك بمكة حين أشيع أن النبي صل

صلى هللا عليه وسلم بأعلى مكة.. فقال: "مالك يا زبير".. قال: أخبرت أنك أخذت..فصلى عليه النبي صلى هللا  

عليه وسلم ودعا له ولسيفه. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة.. شهد بدرا والمواقع كلها وكان من أعظم  

لفرسان وأشجعهم قال عنه عمر: الزبير ركن من أركان الدين. اشتهر بالجود والكرم.. وروي عنه أنه كان له  ا

ألف مملوك يؤدون إليه خراج أرضه.. فما يدخل بيته منها درهما واحدا.. بل يتصدق بذلك كله. هو أحد 

ده.. وسمى أبناءه بأسماء شهداء  العشرة المبشرين بالجنة.. وأحد الستة الذين اختارهم عمر للخًلفة من بع

الصحابة. شهد الجمل محاربا لعلي.. فاختلى به علي يومها وكلمه فرجع وترك القتال.. ولكن عبد هللا بن 

جرموذ تبعه فقتله غدرا.. وحمل رأسه وسيفه إلى على.. فبكاه على وقبل سيفه ولم يأذن لقاتله بالدخول عليه 

 سنة.  67وكان عمر الزبير وقتها  36وبشره بالنار. وكان ذلك في سنة 

 

 سادسا.. سعد بن أبي وقاص 

هو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري.. من أوائل المسلمين.. أسلم وسنه سبع  

عشرة سنة.. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.. وأحد أصحاب الشورى الستة الذين اختارهم عمر عند 

ليفة منهم. وهو أول من أراق دما في سبيل هللا.. وذلك حين اعترض المشركون سبيل وفاته.. الختيار خ 

المسلمين.. عندما أرادوا الصًلة في أحد شعاب مكة.. فضرب سعد رجًل من المشركين بعظم جمل فشجه..  

هللا عليه  فكان أول دم أريق في اإلسًلم. وهو أول من رمى بسهم في سبيل هللا أيضا. ودعا له رسول هللا صلى 

وسلم فقال: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك".. فكان ال يدعو إال استجيب له. شهد جميع الغزوات مع رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم.. وأبلى بًلء حسنا يوم أحد.. فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ارم فداك أبي 

جيوش التي سيرها لقتال الفرس.. فكان قائدا وأمي. وروي أنه رمى يومها ألف سهم. أمره عمر على ال

للجيش الذي هزم الفرس بالقادسية.. وهو الذي فتح مدائن كسرى.. وهو الذي بنى الكوفة. واله عمر على 

العراق.. وكذلك واله عثمان على الكوفة. وفي زمن الفتنة اعتزل سعد الفريقين. وتوفي سعد رضي هللا عنه  

 .فن بالمدينة.. وكان آخر المهاجرين وفاة.سنة خمس وخمسين تقريبا.. ود

 .. نراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 على هامش حلقات.. " في جهاد الصحابة"..

 العشرة المبشرون بالجنة.. 

 

 سابعا.. أبو عبيدة بن الجراح.. "أمين هذه األمة"

كنانة وكنيته أبو عبيدة. من هو عامر بن عبد هللا بن الجراح بن هًلل بن ضبة بن الحارث بن فهر.. من 

السابقين األولين إلى اإلسًلم.. وهو أمين هذه األمة.. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة.. هاجر إلى الحبشة..  

ثم عاد إلى مكة.. وهاجر إلى المدينة. شهد بدرا.. والمشاهد كلها.. ويوم بدر قتل أبو عبيدة أباه.. فقد كان  

تله. واله عمر قيادة الجيوش.. وكانت مشاهده في الشام فاتحة لفتح الشام لإلسًلم.. كافرا يًلحق أبا عبيدة ليق

 ومات أبو عبيدة في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة للهجرة . 

 ثامنا.. طلحة بن عبيد هللا.. "طلحة الخير " 

هو طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد القرشي التميمي. من السابقين إلى اإلسًلم..  

وممن عذبوا في هللا عذابا شديدا.. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. لم يشهد بدرا ألنه كان يتحسس أخبار  

خير.. ويوم حنين طلحة الجود.. ويوم المشركين بالشام.. سماه النبي صلى هللا عليه وسلم يوم أحد طلحة ال

العسرة طلحة الفياض.. أبلى يوم أحد بًلء حسنا.. وحمل الرسول على كتفيه.. وأصيب بضعا وسبعين إصابة..  

 وقطعت إصبعه. 

كان ثريا كثير األموال.. كثير الصدقات. اختاره عمر بن الخطاب عند وفاته ضمن ستة.. هم أصحاب  

للمسلمين من بينهم. وقد كان شديدا على عثمان في فتنته.. ولكنه لم يرض بقتله.. الشورى.. ليختاروا خليفة 

وكان يقول: "اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى". اشترك في حرب الجمل ضد علي.. ولكن عليا كلمه وكلم 

 الزبير فرجعا عن قتاله.. ولكنهما قتًل والذي قتل طلحة هو مروان بن الحكم.. على قول للرواة.. 

 اسعا.. عبد الرحمن بن عوف ت

عبد الرحمن بن عوف أحد الثمانية السابقين الى اإلسًلم.. عرض عليه أبو بكر اإلسًلم فما ُغـمه عليه األمر  

يبايعه وفور إسًلمه حمل حظـه من اضطهاد   -صلى هللا عليه وسلم-وال أبطأ.. بل سارع الى الرسول 

 المشركين..  

ولى والثانيـة.. كما هاجر الى المدينـة مع المسلميـن وشهـد المشاهد كلها.. هاجر الى الحبشة الهجـرة األ -

فأصيب يوم أُُحد بعشريـن جراحا إحداها تركت عرجا دائما في ساقه.. كما سقطت بعـض حدثناياه فتركت هتما 

 واضحا في نطقه وحديثه.. 

َجبه فقال:) لقد رأيتني لو رفعت حجرا  محظوظا بالتجارة إلى حد أثار عَ  -رضي هللا عنه-وعن التجارة كان  -

لوجدت تحته فضة وذهبا (.. وكانت التجارة عند عبد الرحمن بن عوف عمًلا وسعياا ال لجمع المال ولكن 

بين المهاجرين واألنصار.. فآخى  -صلى هللا عليه وسلم-للعيش الشريف.. وهذا ما نراه حين آخى الرسول 

يع.. فقال سعد لعبد الرحمن:) أخي أنا أكثر أهل المدينة ماال.. فانظر بين عبد الرحمن بن عوف و سعد بن رب

شطر مالي فخذه.. وتحتي امرأتان.. فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطل قها وتتزوجها (.. فقال عبد الرحمن:)  

 بارك هللا لك في أهلك ومالك.. ُدلوني على السوق (.. 

 كانت تجارة عبد الرحمن بن عوف ليست له وحده.. وخرج الى السوق فاشترى وباع وربح.. وحق هللا -

يقول يوما:) يا بن عوف إنك من   -صلى هللا عليه وسلم-وإنما هلل والمسلمون حقا فيها.. فقد سمع الرسول 

األغنياء.. وإنك ستدخل الجنة َحْبوا.. فأقرض هللا يُطلق لك قدميك (.. ومنذ ذاك الحين وهو يقرض هللا قرضـا  

قها جميعا على أهله من بني  حسنا.. فيضاع  فـه هللا له أضعافـا.. فقد باع يوما أرضا بأربعين ألف دينار فر 

ُزهرة وأمهات المسلمين وفقراء المسلمين.. وقد م خمسمائة فرس لجيوش اإلسًلم.. ويوما آخر ألفا  

لكل من بقي ممن  وخمسمائة راحلة.. وعند موته أوصى بخمسين ألف دينار في سبيل هللا.. وأربعمائة دينار 

شهدوا بدرا حتى وصل للخليفة عثمان نصيبا من الوصية فأخذها وقال:) إن مال عبد الرحمن حًلل َصْفو.. 

 وإن الُطْعَمة منه عافية وبركة (.. 

وبلغ من جود عبد الرحمن بن عوف أنه قيل:) أهل المدينة جميعا شركاء البن عوف في ماله.. ثُلث  -

هم ديونهم.. وثلث يِصلَهم ويُعطيهم (.. وخل ف بعده ذهُب كثير.. ُضرب بالفؤوس  يقرضهم.. وثُلث يقضي عن

 حتى مجلت منه أيدي الرجال..  

 وغدا نحدث حضراتكم عن قافلة اإليمان..  -

 نراكم إن شاء هللا..  ..
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 على هامش حلقات.. " في جهاد الصحابة"..

 العشرة المبشرون بالجنة.. 

 ن عوف..تاسعا.. بقية.. عبد الرحمن ب

 في أحد األيام اقترب على المدينة ريح تهب قادمة اليها.. حسبها الناس عاصفة تثير الرمال..

ا..  ها رج   لكن سرعان ما تبين أنها قافلة كبيرة موقَرة األحمال تزحم المدينة وترجه

 :) ما هذا الذي يحدث في المدينة ؟(..  -رضي هللا عنها-وسألت أم المؤمنين عائشة 

 ت أنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف أتت من الشام تحمل تجارة له َفعَِجبَت أم المؤمنين:وأُجيب

ة ؟(.. فقالوا لها:) أجل يا أم المؤمنين.. إنها سبعمائة راحلة(..   ) أقافلة تحدث كل هذه الرج 

ت أم المؤمنين رأسها وتذكرت:) أما أني سمعت رسول هللا   يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-وهز 

 رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة َحْبوا ".. " 

صلى هللا عليه  -ووصلت هذه الكلمات الى عبد الرحمن بن عوف.. فتذكر أنه سمع هذا الحديث من النبي 

أكثر من مرة.. فحثه ُخطاه الى السيدة عائشة وقال لها:) لقد ذكهرتني بحديث لم أنسه (.. ثم قال:)أما  -وسلم 

 ه القافلة بأحمالها وأقتابها وأْحًلِسها في سبيل هللا(..إني أشهدك أن هذ

َعت ُحمولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها..   فوز ِ

كان مصدر إزعاج له وخوف.. فقد جيء له يوما بطعام   -رضي هللا عنه  -في الخوف وثراء عبد الرحمن  -

 وبكى ثم قال:  اإلفطار وكان صائما.. فلما وقعت عليه عيناه فقد شهيته

)استشهد مصعب بن عمير وهو خير مني فُكـف ـن في بردة إن غط ت رأسه بدت رجًله.. وإن غط ت رجًله بدا 

رأسه.. واستشهد حمزة وهو خير مني.. فلم يوجد له ما يَُكـف ـن فيه إال بردة.. ثم بُِسـَط لنا في الدنيا ما بُسـط.. 

لـت لنا حسناتنا(..  وأعطينا منها ما أعطينا وإني ألخشى أن ن  كون قد ُعج 

 كما وضع الطعام أمامه يوما وهو جالس مع أصحابه فبكى.. وسألوه:) ما يبكيك يا أبا محمد ؟(..   -

رنا لما   -صلى هللا عليه وسلم-قال:) لقد مات رسول هللا  وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير.. ما أرانا أخ 

 ال يعرف له طريقا..   هو خير لنا(.. وخوفه هذا جعل الكبر

 فقد قيل:) أنه لو رآه غريب ال يعرفه وهو جالس مع خدمه.. ما استطاع أن يميزه من بينهم(..

 

وعن الهروب من السلطة فقد كان عبد الرحمن بن عوف من الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر  -

 راض(..الخًلفة لهم من بعده قائًل:)لقد توفي رسول هللا وهو عنهم 

وأشار الجميع الى عبد الرحمن في أنه األحق بالخًلفة فقال:)وهللا ألن تُؤخذ ُمْدية فتوضع في َحْلقي.. ثم يُْنفَذ  

بها إلى الجانب اآلخر.. أحب إلي  من ذلك(.. وفور اجتماع الستة إلختيار خليفة الفاروق تنازل عبد الرحمن بن 

ألمر بين الخمسة الباقين.. فاختاروه ليكون الحكم بينهم.. وقال  عوف عن حقه الذي أعطاه إياه عمر.. وجعل ا

يصفَك بأنك أمين في أهل السماء..   -صلى هللا عليه وسلم-كرم هللا وجهه: ) لقد سمعت رسول هللا  -له علي 

وأمين في أهل األرض(.. فاختار عبد الرحمن بن عوف )عثمان بن عفان( للخًلفة.. ووافق الجميع على  

 .  إختياره.

وأرادت أم  -رضي هللا عنه  -في وفاته رضي هللا عنه: في العام الثاني والثًلثين للهجرة جاد بأنفاسه  -

المؤمنين أن تُخصهه بشرف لم تخص  به سواه.. فعرضت عليه أن يُدفن في حجرتها الى جوار الرسول وأبي 

بجوار عثمان بن مظعون.. إذ تواثقا بكر وعمر.. لكنه استحى أن يرفع نفسه الى هذا الجوار.. وطلب دفنه 

 يوما أيهما مات بعد اآلخر يدفن الى جوار صاحبه.. وكانت يتمتم وعيناه تفيضان بالدمع: 

)إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال(.. ولكن سرعان ما غشيته السكينة واشرق 

 وجهه وأْرِهفَت أذناه للسمع كما لو كان هناك من يحادثه..

 صلى هللا عليه وسلم:" عبد الرحمن بن عوف في الجنة".. -ولعله سمع ما وعده الرسول  -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 على هامش حلقات.. " في جهاد الصحابة"..

 العشرة المبشرون بالجنة.. 

 عاشرا.. سعيد بن زيد القرشي..

 

 هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَْيل العدوي القرشي.. يلقبه البعض بأبي األعور..  

 من خيار الصحابة وهو ابن عم عمر بن الخطاب وزوج أخته..  -

 قبل الهجرة ( وهاجر الى المدينـة المنورة..  22ولد بمكة عام )  -

 .. بتحسس خبر العير.. شهد المشاهد كلها إال بدرا إلنه كان مكلفا بالقيام.. مع طلحة -

 وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة..   -

رضي هللا -كان من السابقين الى اإلسًلم هو وزوجته أم جميل )فاطمة بنت الخطـاب(.. عرف عن والده   -

ا..   -عنه ـد اللـه تعالى بغيـر واسطـة حنيفيـا  )زيـد بن عمرو( أنه اعتزل الجاهليـة وحاالتها ووح 

 فقال:  -صلى هللا عليه وسلم-يـد بن زيـد الرسول وقد سأل سع -

) يا رسـول هللا.. إن أبـي زيـد بن عمرو بن نفيل كان كما رأيت وكما بَلَغَك.. ولو أدركك آلمن بـك.. فاستغفر   -

 له ؟(..  

ةا وحَدهُ"..   -  قال: " نعم".. واستغفر له.. وقال: "إنه يجيَء يوم القيامة أم 

)عشرة من -صلى هللا عليه وسلم-.. روي عن سعيد بن زيد أنه قال: قال رسول هللا في المبشرين بالجنة -

.. وطلحة.. والزبير.. وعبد الرحمن بن عوف.. وسعد   قريش في الجنة.. أبو بكر.. وعمر.. وعثمان.. وعلي 

 عنهم بن مالك )بن أبي وقاص(.. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل.. وأبو عبيدة بن الجراح (.. رضي هللا

 أجمعين..  

ُمجاب الدعوة.. وقصته مشهورة مع أروى بنت أوس.. فقد  -رضي هللا عنه-في الدعوة المجابة كان سعيد   -

شكته الى مروان بن الحكم.. وادهعت عليه أن ه غصب شيئاا من دارها.. فقال: ) اللهم إن كانت كاذبة فاْعِم 

 ت مني تُها.. بصرها.. واقتلها في دارها(.. فعميت ثم ترد ت في بئر دارها.. فكان

ا فتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق  - ا بالزهد محترماا عند الُوالة.. ولم  وعن الوالية.. كان سعيد بن زيد موصوفا

وال ه إي اها.. ثم نهض مع َمْن معه للجهاد.. فكتب إليه سعيد: )أما بعد.. فإني ما كنت ألُوثَرك وأصحابك بالجهاد  

ضاة رب ي.. وإذا جاءك كتابي فابعث إلى عمِلَك َمْن هو أرغب إليه مني..  على نفسي وعلى ما يُْدنيني من مر

ا إن شاء هللا والسًلم(..  فإني قادم عليك وشيكا

وعن موقفه من البيعة حين كتب معاوية إلى مروان بالمدينة يبايع إلبنه يزيد.. فقال رجل من أهل الشام  -

سعيد بن زيد يبايع.. فإنه سيـد أهل البلد.. إذا بايع بايع   لمروان: ) ما يحبُسك ؟(.. قال مروان: ) حتى يجيء

)انطلق فبايع (..   -الناس(.. قال: ) أفًل أذهب فآتيك به ؟(.. وجاء الشامـي وسعيد مع أُبي  في الدار.. قال:    

 قال: ) انطلق فسأجيء فأبايع (.. فقال: ) لتنطلقنه أو ألضربن  عنقك (.. قال: 

فقال   - إنك لتدعوني إلى قوم وأنا قاتلتهم على اإلسًلم(.. فرجع إلى مروان فأخبره.. ) تضرب عنقي ؟ فوهللا -

 له مروان: ) اسكت (.. 

وماتت أم المؤمنين )أظن ها زينب بنت جحش( فأوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد.. فقال الشامي لمروان:  -

تظر الذي أردت أن تضرب عنقـه.. فإنها أوصت  )ما يحبُسك أن تصلي على أم المؤمنيـن ؟(.. قال مروان: ) أن

 أن يُصلي عليها(.. فقال الشامي:) أستغفر هللا (..

رضي هللا -هـ ( ودخل قبره سعد بن أبي الوقاص وعبد هللا بن عمر  51وفي وفاته.. توفي بالمدينة سنة )  -

 عنهم أجمعين..

 أراكم على خير إن شاء هللا..
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 ..في جهاد النبي والصحابة

 الخندق غزو في ..اليمان بن ة واألربعون.. حذيفةرابعلحلقة الا

  

موقفه  .. حذيفة بن اليمان نستحضر معه الصحابي الجليل وحين يذكرجابر العبسي..  بن اليمان بن حذيفةهو 

  صلى هللا عليه وسلم. كما أننا نستحضر أنه كان صاحب سر رسول هللا.. الحكيم في غزوة الخندق

وحين .. مدني النشأة..  فهو مكي األصل.. المدينة وعاش مع والده في.. حذيفة بن اليمان في مكة دولأوال.. 

فما أن التقى .. ويمأل جوانحه من حبه .. كان حذيفة على شوق كبير ليلقاه عليه الصًلة والسًلم بُعث النبي

صلى هللا   وكان صاحب سر رسول هللا.. ماحتى أعلن إسًلمه هو وأخوه ووالده.. عليه الصًلة والسًلم بالنبي

وكان يتمتع بشخصية لها .. ونمت قدراته وتفتحت مواهبه.. وجد حذيفة ضالته في اإلسًلم ..عليه وسلم

لتكون قدوة   ..عليه الصًلة والسًلم وهذه الشخصية كأنها جاءت في عهد النبي.. سماتها وخصائصها

  وكان أحد األبطال الذين تحتفظ بهم األمة في ذاكرتها...  لمثيًلتها في العصور القادمة

صلى هللا   فمن مواقفه مع الرسول.. طاقة عقلية وفكرية صاحب رضي هللا عنه كان حذيفةفي علمه.. ثانيا.. 

والني أنه سمع حذيفة بن اليمان فعن أبي إدريس الخ.. أنه كان يسأله عن الشر مخافة أن يدركه عليه وسلم

 ..  وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.. يقول: كان الناس يسألون رسول هللا عن الخير

فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: .. فجاءنا هللا بهذا الخير.. إنا كنا في جاهلية وشر.. فقلت: يا رسول هللا -

 "نعم". 

 . .وفيه دخن".. : "نعمقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال  -

  .تعرف منهم وتنكر"... قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يهدون بغير هديي -

 .دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها"... قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم -

 ..بألسنتنا"ويتكلمون .. فقال: "هم من جلدتنا .صفهم لنا... قلت: يا رسول هللا -

 قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم".  -

ولو أن تعض بأصل شجرة حتى .. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: "فاعتزل تلك الفرق كلها -

  عليه. يدركك الموت وأنت على ذلك"متفق

 ة حذيفةيوم تجلت حكم.. يوم الخندق هو إخوانهرموقا بين ذيفة مكانا معلى أن الموقف الذي حفظ لحثالثا.. 

وقد كان في .. بأن أتى بأخبار المشركين دون أن يثيرهم.. صلى هللا عليه وسلم حين نفذ أمر رسول هللا

  .(رضي هللا عنه) أبا سفيان بن حرب وهو مقدوره قتل أحد رؤوس المشركين آنئذ 

يا أبا عبد هللا رأيتم رسول هللا صلى هللا  :قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان ..عن محمد بن إسحاق

وهللا لو   :وهللا لقد كنا نجهد. قال :فكيف كنتم تصنعون؟ قال:عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال: نعم يا بن أخي. قال

يا بن أخي وهللا لقد رأيتنا مع رسول فقال حذيفة:  :قال  ..على األرض ولجعلناه على أعناقنا أدركناه ما تركناه

 :ثم التفت إلينا فقال  ..وصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل هويا ..هللا صلى هللا عليه وسلم بالخندق

  ..يشترط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه يرجع أدخله هللا الجنة ..من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم

من رجل يقوم فينظر  :م صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقالفما قام رجل ث

أسأل هللا أن يكون رفيقي في   ..لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الرجعة

   ..فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ..الجنة

فقال: يا حذيفة  .ا لم يقم أحد دعاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني.فلم

فذهبت فدخلت في القوم والريح  :قال  ..فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون وال تحدثن شيئا حتى تأتينا

يا معشر قريش   :قام أبو سفيان بن حرب فقال ف  ..وجنود هللا تفعل ما تفعل ال تقر لهم قدر وال نار وال بناء

 ..فقال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت قال: أنا فًلن بن فًلن ..لينظر امرؤ من جليسه

بلغنا  ويا معشر قريش إنكم وهللا ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة  :ثم قال أبو سفيان 

وهللا ما تطمئن لنا قدر وال تقوم لنا نار وال يستمسك لنا بناء  ..ه ولقينا من هذه الريح ما ترونمنهم الذي نكر

ثم ضربه فوثب على ثًلث فما أطلق عقاله  ..ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ..فارتحلوا فإني مرتحل

 .لقتلته بسهم. شيئا حتى تأتينيم ال تحدث ولوال عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسل.. إال وهو قائم

  ..قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل -

 وإنه لفيه فلما سلم أخبرته الخبر ..فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد

 .. )منقول(.. أراكم إن شاء هللا ..ًلدهموانشمروا إلى ب ..وسمعت غطفان بما فعلت قريش 
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 أمين السر  ..اليمان بن ة واألربعون.. حذيفةخامسالحلقة ال

 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع الخندق في رأيتنا لقد :يقول اليمان بن حذيفة كان رواية وفيثالثا.. بقية.. 

جل ر منم وسل عليه هللا صلى هللا رسول فقال.. والخوف والجوع البرد علينا تمعجا البرد.. قد شديد ليلة في

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له رطتيش :حذيفة فقال. .الجنة في رفيقي هللا .. علهمالقو فعل ما لنا ينظر

 والقر الجوع شد من واحد لجرم قا مرات.. وما ثًلث ذلك يقول عاد ثم  !لجر .. منامقا  وع.. فماجوالر الجنة

 بدا أجد فلم قال ! حذيفة يا :فقال أحد.. دعانيم يقو ال ذلك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى فلماف والخو

 صدري..  في انٌ جب و ولقلبي باسمي.. فجئته فوه حينم القيا من

 بسيف تضربن برمح.. وال تطعن بحجر.. وال وال بسهم ترمين .. والمالقو فعل ما فانظر: " اذهب لفقا  -

 .. "إلي عجتر حتى

 . .بي يمثلوا  أن أخاف ولكني يقتلونيأخشى هللا.. ما سولفقلت: يا ر -

 "..بأس  عليك: "ليس وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال -

 . .األول وسلم عليه هللا صلى هللا .. رسولم كًل مع علي بأس ال أنه فعرفت

 ".. يقولون ماذا .. فانظرمالقو في فادخل ذهب: " اقال ثم -

 خلفه.. وعن ومن يديه بين من احفظه للهموسلم: "ا عليه هللا صلى هللا رسول قال حذيفة ولى فلما

   .."تحته ومن فوقه شماله.. ومن وعن يمينه

بناء..  وال قرارا لهم تقر تفعل.. ال ما بهم تفعل الريح نيرانهم.. وإن على يصطلون  هم فإذا عسكرهم فدخل

.. يسهجلل لج ر  كل والعيون.. ولينظر الجواسيس احذروا: سفيان أبول فقام قو مع نار على فجلست فأقبلت

 أنت؟  من:فقلت العاص بن عمرو إلى فالتفت

 :فقال  أنت؟ من :فقلت.. سفيان أبي بن معاوية إلى التفت.. والعاص بن عمرو.. قالي.. يمين عن وهو

 وأجدبوالكراع..   الخف هلك لقدم.. مقا بدار لستم وهللا .. إنكمسفيان أبو قال ثم. .سفيان أبي بن معاوية

 بناء لنا يثبت ما وهللا  !ترون ما الريح من لقينا نكره.. وقد الذي عنهم قريظة.. وبلغنا  بنو الجناب.. وأخلفتنا

 .. مرتحل فإني قدر.. فارتحلوا لنا تطمئن وال

 

بعدما تأكد الرسول  .. صلى هللا عليه وسلم سر الرسول أمين - رضي هللا عنه -حذيفة بن اليمان  انكرابعا.. 

 صلى هللا عليه وسلم؟: من إمكانياته وخصائص فماهي الخصائص التي أهلته ليكون موضع سر رسول هللا

 يسعفه في حل المعضًلت... يتمتع بذكاء فذ -

 ا. يتمتع ببديهة مطاوعة تلب يه كلما دعاه -

 عنده صدر واسع.و.. يتمتع بكتمان للسر فًل ينفذ إلى غوره أحد -

ا .. ظهرت فئة المنافقين المدينة إلى صلى هللا عليه وسلم وحينما انتقل الرسول  ورآه .. فرأى حذيفة ذكيا

ا للسر.. صاحب بديهية حذيفة فكان .. كلفه وأفضى إليه بأسماء المنافقين الذين أطلعه هللا عليهم.. ورآه كتوما

ثاني الخلفاء .. الصحابي الجليل رضي هللا عنه عمر بن الخطاب ولذلك جاء. بن اليمان صاحب سر رسول هللا.

كان قلقاا على  .. وجرأته.. واندفاعه.. والذي مأل العين والسمع بأخًلقه.. الذي مأل األرض بعدله.. الراشدين

ا .. ويخشى عليها.. نفسه أنشدك هللا هل وجدت اسمي بين المنافقين؟  .. وقال: "يا حذيفة.. إلى أن التقاه يوما

يعني أعذرني ال .. ولكن ال أزكي بعدك أحداا".. قال: ال وهللا أنت أكرمنا.. فخجل هذا الصحابي أشد الخجل

اا َواَل تَقُْم َعلَى  َواَل تَُصل ِ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبَد" ألن هللا عز وجل قال في القرآن: .. تحرجني بأسماء أخرى

 ..84التوبة اآلية  سورة" ْبِرهِ َق 

حتى إذا  .. لهذا الصحابي عند وفاته  أعطى أسماء المنافقين أنه.. من حرص النبي على تنفيذ أمر هللاذلك و

.. يعطيك من طرف اللسان حًلوة.. المنافق خطير جداا .. ألنه إنسان خطير.. مات أحدهم فًل يصلى عليه

فأعداؤه .. وأنا ال أخاف على الدين من أعدائه.. نعوذ باهلل من النفاق.. ا يروغ الثعلبويروغ منك كم

 . ولكن الخوف على الدين من أدعيائه من المنافقين... ويحذرهم جميع المسلمين.. مكشوفون

 أراكم غدا إن شاء هللا..  
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 .. المجاهداليمان بن ة واألربعون.. حذيفةسادسالحلقة ال

 

صلى هللا عليه  شارك حذيفة رضي هللا عنه في كافة الغزوات والفتوحات التي قادها رسول هللاخامسا.. 

حيث أخبرهم أن ه مسافٌر  ..فوقع أسيراا عند الكفار لك ألن ه كان مسافراا قبل الغزوةوذ  ..باستثناء بدروسلم.. 

وعندما وصل إلى نبي هللا  ..ووعدهم بأن ه لن يقاتلهم وليس له أي عًلقٍة بالمسلمين او بمحمد ..إلى المدينة

منعه الرسول من المشاركة في .. ف أخبره بأن  الكفار يعزمون على مهاجمة المسلمينصلى هللا عليه وسلم 

 ..الغزوة وذلك حتى يحافظ على وعده

حيث .. في معركة أحد بالخطأ على يد مجموعٍة من المسلمين ..والد حذيفة ..قتل الصحابي اليمان ذكر أنهوي -

وقال: "غفر هللا   ..ولكنه نظر إليهم.. فاعترى المسلمون الحزن.. ويقول لهم: "هذا أبي!".. جاء إليهم يصرخ

وبعد انتهاء  ..تل الكفارااإلسًلم ويق وانطلق بعدها إلى ساحة القتال يدافع عن.. لكم وهو أرحم الراحمين"

إال أن  حذيفة ..فأمر بإعطاء ديٍة عن اليمان ..بمقتل أبو حذيفة صلى هللا عليه وسلمالغزوة علم رسول هللا 

 .تصد ق بها للمسلمين

 ..مواقفه العظيمة موقفه في معركة نهاوند فيسادسا.. 

بن الخطاب  اختار أمير المؤمنين عمر وكان قد .. حيث احتشد الفرس في مائة ألف مقاتل وخمسين ألف -

ن .. ثم كتب إلى حذيفة أن يسير إليه على رأس جيش من الكوفة.. لقيادة الجيوش المسلمة النعمان بن ُمقَِر 

وليكن .. فليكن كل أمير على جيشه.. للمقاتلين كتابه يقول: "إذا اجتمع المسلمونرضي هللا عنه  وأرسل عمر

فإذا استشهد فجرير بن  .. فإذا استشهد النعمان فليأخذ الراية حذيفة.. عاا النعمان بن مقرنأمير الجيوش جمي

اد المعركة حتى سمى منهم سبعة.   .عبد هللا..". وهكذا استمر يختار قو 

وقبل أن تسقط الراية كان القائد الجديد  .. وسقط القائد النعمان شهيداا.. والتقى الجيشان ونشب قتال قوي -

ودعا نعيم بن مقرن فجعله  .. وأوصى بأاله يذاع نبأ استشهاد النعمان حتى تنجلي المعركة.. يرفعها عالياا حذيفة

ا له ا: "هللا أكبر.. مكان أخيه النعمان تكريما نصر جنده"  ..  هللا أكبر.. صدق وعده.. ثم هجم على الفرس صائحا

فًل تطيلوا عليها االنتظار".  .. هللا تتهيأ الستقبالكم ها هي ذي جنان.. ثم نادى المسلمين قائًلا: "يا أتباع محمد

 ..وكان فتح همدان والري  والدينور على يده.. وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس -

ج فيها... وشهد فتح الجزيرة ونزل نَِصيبين -   .وتزو 

خرج أهل المدائن  .. لوالية المدائنعمر بن الخطاب رضي هللا عنخ وحين اختاره ا.. في والية حذيفة.. سابع

ا .. فرأوا أمامهم رجًلا يركب حماره.. الستقباله وكاد يطير ..  وهو يأكل ويمضغ.. وأمسك بيديه رغيفاا وملحا

وحين  .. ففي بًلد فارس لم يعهدوا الوالة كذلك.. المنتظر -حذيفة بن اليمان -صوابهم عندما علموا أنه الوالي 

رآهم حذيفة يحدقون به قال لهم: )اياكم ومواقف الفتن(. قالوا: )وما مواقف الفتن يا أبا عبد هللا؟( قال:  

فكانت هذه    ..ويمتدحه بما ليس فيه(.. فيصدقه بالكذب.. يدخل أحدكم على األمير أو الوالي.. )أبواب األمراء

 ي الوالية. ومنهجه ف .. البداية أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الجديد

: "ما من نبي قبلي إال قد أعطي سبعة  صلى هللا عليه وسلمقال الرسول  ..ضل حذيفة بن اليمانثامنا.. في ف 

وأعطيُت أنا أربعة عشر سبعة من قريش: علي  والحسن والحسين وحمزة وجعفر وأبو بكر  ..نُجباء رفقاء

  ..وحذيفة وعمار والمقداد وبًلل" وسلمان وأبو ذروسبعة من المهاجرين: عبد هللا بن مسعود  ..وعمر

ألصحابه: "تمن وا". فتمن وا ملَء البيِت الذي كانوا فيه ماالا وجواهر  رضي هللا عنه عمر بن الخطاب وقال -

ومعاذ بن جبل وحذيفة بن ..فقال عمر: "لكني أتمنى رجاالا مثل أبي عبيدة ..يُنفقونها في سبيل هللا

 ". سبحانه وتعالى م في طاعة هللافأستعمله..اليمان

فقد كان واسع   ..أقوال بليغة كثيرة رضي هللا عنه لحذيفة بن اليمان.. من أقوال حذيفة بن اليمانتاسعا.. 

وال الذين يتركون   ..ومن ذلك قوله للمسلمين: "ليس خياركم الذين يتركون الدنيا لآلخرة ..الذكاء والخبرة

 خذون من هذه ومن هذه"ولكن الذين يأ  ..اآلخرة للدنيا

ا.. فقيل: ما يبكيك؟  رضي هللا عنه ويوم حضر حذيفةعاشرا..   الموت جزع جزعاا شديداا.. وبكى بكاءا كثيرا

ا أم على   فقال: "ما أبكي أسفاا على الدنيا.. بل الموت أحب إليه.. ولكنِ ي ال أدري على ما أقدم على رضا

رضي هللا عنه وألحقنا به في .. أحد أيام العام الهجري السادس والثًلثينوقد تُُوِف ي بالمدائن في  . سخٍط".

 ألقاكم غدا إن شاء هللا... الصالحين.
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 معاذ بن جبل.. رديف النبي ة واألربعون..سابعالحلقة ال

 

  ..على صغر سنه ..بي الجليلد كان الصحا وق.. هو معاذ بن جبل أعلم األمة بالحًلل والحرامأوال.. مقدمة.. 

ا بالقضاء  .. عالما

صلى هللا   قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه ن أنس بن مالكوشهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فع -

وأقرؤهم لكتاب هللا .. وأصدقهم حياء عثمان.. وأشدهم في هللا عمر.. : "أرحم أمتي بأمتي أبو بكرعليه وسلم

.. أال وإن لكل أمة أميناا.. وأعلمهم بالحًلل والحرام معاذ بن جبل.. وأفرضهم زيد بن ثابت.. أبي  بن كعب

 . وأمين هذة األمة أبو عبيدة بن الجراح".

وشهد  .. وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة.. هو أبو عبد الرحمن.. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسفهو  -

ا والمشاهد كله وكان له من الولد عبد الرحمن وأم عبد هللا وولد آخر  .. ا مع رسول هللاالعقبة مع السبعين وبدرا

 .. لم يذكر اسمه

وهو راوي أحد أشهر أحاديثه .. وراءهصلى هللا عليه وسلم  أردفه رسول هللاثانيا.. في روايته للحديث.. فقد 

تجاهك.. وإذا سألت فاسأل هللا وإذا  صلى هللا عليه وسلم.."يا غًلم.. إحفظ هللا يحفظك.. إحفظ هللا تجده 

استعنت فاستعن باهلل.. واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا  

لك.. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك.. رفعت األقًلم وجفت 

 الصحف"..

 وسلم بلغة الود البالغة.. يوم قال له في الحديث الشهير حين سأله معاذ:  وقد خاطبه صلى هللا عليه -

 أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(.. 

 "ثكلتك أمك يا معاذ.. وهل يكب الناس على وجوههم في النار إال حصائد ألسنتهم.؟"..

ِ إِنِ ي أَلُِحبُّكَ .. ا ُمعَاذُ )يَ .. وقد أحب النبي الكريم معاذا حتى قال له مرة - ِ إِنِ ي أَلُحِ .. َوَّللاه  فَقَاَل:   ..َك"ب  َوَّللاه

 . َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك(... َوُشْكِركَ .. أُوِصيَك يَا ُمعَاذُ اَل تََدَعنه ِفي ُدبُِر ُكِل  َصًَلٍة تَقُوُل: اللهُهمه أَِعنِ ي َعلَى ِذْكِركَ  "

   .ديداا حتى بكى يوماا خشية فراقه عليه الصًلة والسًلم.كما أحبه معاذ النبي حباا ش

 

وشيعه ماشياا في مخرجه  إلى اليمن بعد غزوة تبوكصلى هللا عليه وسلم بعثه  ا.. في معاذ في اليمن.. لث ثا

يعل م الناس القرآن وشرائع  هناك..وسلم قاضيا إلى الَجنَد بعثه رسول هللا صلى هللا عليه قد و. .وهو راكب

وكان رسول هللا صلى هللا عليه  .. وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن.. ويقضي بينهم.. اإلسًلم

.. والمهاجر بن أبي أمية على كندة.. وسلم قد قسم اليمن على خمسة رجال: )خالد بن سعيد على صنعاء

وأبي موسى األشعري على زبيد وعدن .. ل على الجندومعاذ بن جب.. وزياد بن لبيد على حضرموت

 . (.والساحل

قال: بما في كتاب  حين وجهه إلى اليمن: بم تقضي؟   -وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمعاذ بن جبل -

  قال: بما في سنة رسول هللا. قال: فإن لم تجد. قال: أجتهد رأيي فقال رسول هللا صلى.. هللا. قال: فإن لم تجد

 ..هللا عليه وسلم: الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا لما يحب رسول هللا

كيف يجد القبلة حين يؤسس بن جبل نبوته صلى هللا عليه وسلم.. حين حدد لمعاذ  إحدى عًلماتوقد تجلت  -

القبلة  مسجد صنعاء.. فقال له "إجعل الغرض الفًلني الشهير عن يمينك.. وصل إلى قمة الجبل".. وظلت 

ط بين القبلة والقمة.. فإذا هناك وظل برج اإلذاعة فوق قمة الجبل.. وجاءت األقمار الصناعية لترسم الخ

 عموديا على الكعبة.. صلى هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم. يسقط بالخط

ا ال يمسك..  رجًلا شاباا جميًلا من أفضل سادات قومهبن جبل وكان معاذ  - ستدين حتى أغلق  فلم يزل ي.. سمحا

ولو .. فأبوا.. فطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له.. فأتى للنبي صلى هللا عليه وسلم.. ماله كله من الدين

فباع النبي صلى هللا عليه  ..تركوا ألحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

النبي صلى هللا عليه  حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه.. بغير شيءحتى قام معاذ .. وسلم ماله كله في دينه

ا.. اليمن ليجبره وسلم إلى .. فمكث حتى أصاب.. وكان أول من اتجر في مال هللا هو.. فمكث معاذ باليمن أميرا

فلما قدم قال عمر ألبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما  ..وحتى قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ولست بآخذ منه شيئاا إال أن  .. فقال أبو بكر: إنما بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم.. وخذ سائره منه.. يعيشه

فقال معاذ: إنما أرسلني إليه النبي صلى هللا  .. فذكر ذلك لمعاذ.. فانطلق عمر إليه إذ لم يطعه أبو بكر.. يعطيني

 شاء هللا..  ألقاكم غدا إن ....ولست بفاعل.. عليه وسلم ليجبرني
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 معاذ بن جبل.. جامع وحافظ القرآن والمفتي ة واألربعون..ثامنالحلقة ال 

 

ا   رضي هللا عنه قال.. عن عبد هللا بن عمرو بن العاصثالثا.. بقية..  أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أراد سفرا

قال: "إذا أسأت   .زدني. ا نبي هللا. قال: ي .أوصني. قال: "اعبد هللا ال تشرك به شيئاا".. فقال: يا نبي هللا

 . زدني. قال: "استقم وليحسن خلقك"... قال: يا رسول هللا .فأحسن".

إلى   صلى هللا عليه وسلم لما بعثه رسول هللاوعن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال:  -

ومعاذ بن جبل رضي هللا عنه راكب ورسول .. يوصيه صلى هللا عليه وسلم اليمن خرج معه رسول هللا

..  إنك عسى أال تلقاني بعد عامي هذا.. فلما فرغ قال: "يا معاذ.. يمشي تحت راحلته صلى هللا عليه وسلم هللا

ثم التفت فأقبل  .. صلى هللا عليه وسلم فبكى معاذ خشعاا لفراق رسول هللا.. ي"ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبر

 بوجهه نحو المدينة فقال: "إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا".

 رابعا.. في علم معاذ بن جبل ومكانته.. 

ـ   َجَمَع اْلقُْرآَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل َّللاهِ قال أنس بن مالك: .. كانت له عناية شديدة بجمع القرآن الكريم وحفظه -

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ َوأَبُو َزْيٍد أحد .. َوَزْيُد ْبُن ثَابِتٍ .. َوأُبَيُّ ْبُن َكْعبٍ .. ُمعَاذُ ْبُن َجبَلٍ ..  أَْربَعَةٌ ُكلُُّهْم ِمْن اأْلَْنَصارِ  َصلهى َّللاه

 . )منقول(عمومتي".

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ بن العاص عن النبي وروى عبد هللا بن عمرو - قوله: " ُخذُوا اْلقُْرآَن ِمْن أَْربَعٍَة ِمْن   ـ َصلهى َّللاه

ِ ْبِن َكْعٍب"متفق عليه. ِ ْبِن َمْسعُوٍد َوَساِلٍم َوُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل َوأُبَي   َعْبِد َّللاه

النبي صلى هللا  أنه سمع  رضي هللا عنه قال أبو هريرة ..ـ على معاذ صلى هللا عليه وسلم وقد أثني النبي ـ -

نعم الرجل أسيد .. نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح.. نعم الرجل عمر.. يقول: "نعم الرجل أبو بكر عليه وسلم

نعم الرجل معاذ بن عمرو .. نعم الرجل معاذ بن جبل.. نعم الرجل ثابت بن قيس.. نعم الرجل جعفر.. بن حضير

 وح".بن الجم

فقال سهل بن أبي  .. صلى هللا عليه وسلم كان معاذ بن جبل من قلة ممن ُسمح لهم الفتيا على عهد النبي -

وثًلثة من  .. حثمة: "كان الذين يفتون على عهد رسول هللا ثًلثة من المهاجرين: عمر وعثمان وعلي

 األنصار: أبي بن كعب ومعاذ وزيد". 

..  قال: "من أراد الفقه.. فعندما خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية.. ةصحابال كما كان لمعاذ منزلته بين -

ولم يك من  .. حنيفا كان أُمة قانتاا هلل.. وقال عبد هللا بن مسعود: "إن معاذ بن جبل .فليأت معاذ بن جبل".

ا أفضل .. وإمام الفقهاء.. وقد وصفه أبو نعيم في الحلية فقال هو كنز العلماء .المشركين". شباب األنصار علما

وقد نقل الشعبي عن مسروق أنهم كانوا عند الصحابي عبد هللا .. واتسم بالجمال والوسامة.. وسخاءا وحياءا 

فظن فروة بن نوفل أنه ابن مسعود نسي اآلية الكريمة وأخطأ .. بن مسعود فقال إنه معاذاا كان أمة قانتا َّلله 

 . .صلى هللا عليه وسلما كنا نشبه معاذاا بإبراهيم وإنم.. فقال ابن مسعود ما نسيت.. فيها

 .. معاذ بن جبلأبي عبيدة و زهد خامسا.. في 

عن مالك الداري أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة فقال للغًلم اذهب  -

ذهب الغًلم قال: يقول لك أمير  ف .. بها إلى عبيدة بن الجراح ثم تَلَهه ساعةا في البيت حتى تنظر ما يصنع

ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة .. قال: وصله هللا ورحمه.. المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك

 ..  وبهذه الخمسة إلى فًلن حتى أنفذها.. وبهذه الخمسة إلى فًلن.. إلى فًلن

ا لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه فقال: اذهب فرجع الغًلم إلى عمر رضي هللا عنه فأخبره فوجده قد أعد مثله -

قال: يقول لك أمير .. فذهب بها إليه.. بها إلى معاذ بن جبل وتَلَهه في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع

تعالي يا جارية .. : رحمه هللا ووصلهرضي هللا عنه فقال معاذ بن جبل.. المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك

.. فاطلعت امرأته فقالت: ونحن وهللا مساكين فأعطنا.. اذهبي إلى بيت فًلن بكذا.. بكذااذهبي إلى بيت فًلن 

 ..  بهما إليها ي الخرقة إال ديناران فدفعولم يبق ف 

 .فرجع الغًلم إلى عمر فأخبره بذلك فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض.

 ..ورع معاذ بن جبل سادسا.. في

اذ بن جبل رضي هللا عنه امرأتان فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في عن يحيى بن سعيد قال: كانت تحت مع -

أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه كانت له امرأتان فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في  . وعنهبيت األخرى الماء.

أيتهما فأسهم بينهما  ..بالشام والناس في شغل فدفنتا في حفرةلحق ثم توفيتا في السقم الذي  ..بيت األخرى

 ..أراكم إن شاء هللا ...تقدم في القبر.
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 وعلمه..  معاذ بن جبل.. ة واألربعون..ثامنالحلقة ال

فإذا تكلم كأنما  .. جعد قطط.. عن يزيد بن قطيب السكونى قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس

وعن أبي مسلم الخوالني قال: أتيت مسجد . قالوا: معاذ بن جبل.فقلت: من هذا؟ .. يخرج من فيه نور ولؤلؤ

دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء  

 .قال: قلت لجليس لي من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل... ردوه إلى الفتى

 ..جبلمواعظ معاذ بن علم و سابعا.. في

عن أبي إدريس الخوالني أن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: إن من ورائكم فتناا يكثر فيها المال ويفتح  -

فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والصغير والكبير واألحمر واألسود فيوشك قائل أن يقول ما لي أقرأ  

.. عليه حتى أبتدع لهم غيره إياكم وإياكم وما ابتدععلى الناس القرآن فًل يتبعوني عليه فما أظنهم يتبعوني 

وقد يقول  .. فإن ما ابتدع ضًللة وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان يقول علي في الحكيم كلمة الضًللة

ا قالوا: وما يدرينا رحمك هللا أن الحكيم قد يقول كلمة .. المنافق كلمة الحق فاقبلوا الحق فإن على الحق نورا

ال هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه فًل يثنكم فإنه يوشك أن يفيء ويراجع بعض ما الضًللة؟ ق 

 تعرفون. 

قال وهل أنت مطيعي قال: إني .. علمني :رضي هللا عنه وعن عبد هللا بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل -

وإياك .. إال وأنت مسلم وال تموتن.. واكتسب وال تأثم.. وصل ونم.. على طاعتك لحريص قال: صم وأفطر

 ودعوة المظلوم. 

إذا صليت فصل صًلة مودع ال  .. وعن معاوية بن قرة قال: قال معاذ بن جبل رضي هللا عنه البنه: يا بني -

تظن أنك تعود إليها أبداا واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها. وعن أبي  

ا ال محالة يخوضون في الحديث :رضي هللا عنه عاذ بن جبلإدريس الخوالني قال: قال م فإذا  .. إنك تجالس قوما

 رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. رواهما اإلمام أحمد.

وعن محمد بن سيرين قال: أتى رجل معاذ بن جبل رضي هللا عنه ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه  -

تهما ُحِفْظَت إنه ال غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظ

 فآثر من اآلخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أينما زلت. .. اآلخرة أفقر

 وعن األسود بن هًلل قال: كنا نمشي مع معاذ بن جبل رضي هللا عنه فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. -

وعن أشعث بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: ابتليتم بفتنة الضراء  -

وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب ولبسن رياط الشام  .. وستبتلون بفتنة السراء.. فصبرتم

 . وعصب اليمن فأتعبن الغني وكلفن الفقير ما ال يجد.

 ووفاته.. ثامنا.. في مرضه

عن عبد هللا بن رافع رضي هللا عنه قال لما أصيب أبو عبيدة بن الجراح رضي هللا عنه في طاعون عمواس  -

 .. استخلف على الناس معاذ بن جبل رضي هللا عنه واشتد الوجع

دعوة   فقال الناس لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه ادع هللا أن يرفع عنا هذا الرجز فقال: إنه ليس برجز ولكنه -

أيها الناس أربع خًلل من  .. وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص هللا بها من يشاء من عباده منكم.. نبيكم

 قال: .؟قالوا: وما هن.. استطاع منكم أن ال يدركه شيء منها فًل يدركه شيء منها

 .. يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر .1

 ل وهللا ال أدري عًلم أنا؟ويقول الرج .2

 ..ال يعيش على بصيرة وال يموت على بصيرة . والرجل3

 ..ويعطى الرجل من المال مال هللا على أن يتكلم بكًلم الزور الذي يسخط هللا .4

 اللهم آت آل معاذ نصيبهم األوفى من هذه الرحمة.. فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ فقال معاذ.. -

 قال: وأنا ستجداني إن شاء هللا من الصابرين.. .. }الحق من ربك فًل تكونن من الممترين{ قاال: يا أبانا

وطعن هو في إبهامه فجعل يمسها بفيه ويقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك   ..ثم طعنت امرأتاه فهلكتا -

 . حتى هلك. ..تبارك في الصغيرة

هللا عنه مات في طاعون عمواس بناحية األردن من الشام سنة  واتفق أهل التاريخ أن معاذ بن جبل رضي  -

والثاني: ثًلث .. واختلفوا في عمره على قولين: أحدهما: ثمان وثًلثون سنة.. للهجرة ثماني عشرة

 ألقاكم إن شاء هللا.. .وثًلثون.
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 ( 1) د بن زيد..يسع ة واألربعون..تاسعالحلقة ال

 

ي القرشي  العدويهو   أوال.. وهو   العشرة المبشرين بالجنة.. وهو أحد .. سعيد بن زيد بن نفيل بن عبد العُز 

  ..من المسلمين األوائل قبل أن يدخل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم داراألرقم

قبل البعثة  ..هللا من عبادة األصنام ممن فر إلى ..والده زيد بن عمرو بن نفيل يذكر أنعلى الهامش.. } -

دينهم وقال:   النصارى واليهود فلم ينجذب إلى وساح في أرض الشام يلتمس الدين القيم فرأى ..المحمدية

كما   صلى هللا عليه وسلمولكن لم يظفر بشريعة إبراهيم  ..صلى هللا عليه وسلماللهم إني علي دين إبراهيم 

قد شهد له النبي صلي هللا عليه وسلم بأنه "يبعث وهو من أهل النجاة ف ..من يوقفه عليها وال رأى ..ينبغي

أسماء بنت أبي بكر..   وتروي ..هللا عليه وسلم".. ولم يعش حتى بُعث النبي "صلى رأىفهو قد  ..أمة واحَدهُ"

 قالت: 

ا ُمسنداا ظهره للكعبة يقول يم  دين إبراه يا معشر قريش.. وهللا ما فيكم أحد على" :"لقد رأيُت زيد بن نفيل قائما

 . {.دة ويقول لمن أراد أن يقتل ابنته ال تقتلها أنا أكفيك مؤنتهاوؤوكان يحيي الم .."غيري

 ..يُكن ى بأبي زيد ..وزوج أخته فاطمة ..هو ابن عم عمر بن الخطاب رضي هللا عنهسعيد بن زيد بن نفيل و 

وذلك قبل إسًلم  ..وأولى فترات اإلسًلم -صل ى هللا عليه وسل م-أسلم مع زوجته فاطمة في بداية بعثة محمد 

 ..حيث أسلم عمر في بيت سعيد بن زيد ..عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

وقد شهد مع رسول   ..ومن أوائلهم في الهجرة ..من أفاضل الصحابة المهاجرين -رضي هللا عنه-كان سعيد  -

كان قد  -صل ى هللا عليه وسل م-ألن النبي  ..جمع المعارك والغزوات عدا غزوة بدر -صل ى هللا عليه وسل م-هللا 

ا   ..عشرة الُمبشهرين بالجنةوهو من ال ..أرسله مع طلحة لتحس س أخبار قريش على طريق الشام وقد كان جريئا

ا بن أبي طالب كرم   .. في حق هللا ال يخاف في هللا لومة الئم ومن ذلك أن ه سمع مرةا رجًلا في الكوفة يشتم علي ا

 .. فأنكر عليه ذلك بشد ٍة ونهاه عنه ..هللا وجهه

ا بسبب إسًلمه - حازم قال: قال سعيد بن زيد: "لقد  عن قيس بن أبي . .نال سعيد بن زيد من العذاب نصيبا

وقد ضربه عمر بن الخطاب يوم أسلم كما رأيتني وإن عمر بن الخطاب لموثقي علي اإلسًلم قبل أن يُسلم.. 

 . .رضي هللا عنه ..ثم كانت له اليد الطولي بعد ذلك في نصرة اإلسًلمضرب زوجته فاطمة بنت الخطاب.. 

 

 ..من رؤوس قريش وساداتهمألنه كان  هاجر إلى الحبشة مع من بن زيد سعيدلم يهاجر  ..هجرتهي ثانيا.. ف 

وكان سعيد بن زيد وزوجته فاطمة من   ..ل غيره من المستضعفينيناله من العذاب ما ينانسبيا فلم يكن 

اب  عمر بن الخط أنه كان من الذين هاجروا مع ابن كثير وروى ..المدينة المنورة المهاجرين األوليين إلى

وابن أم   مصعب بن عمير وكان قد سبقه ..رفاعة بن عبد المنذر عند قباء إلىونزلوا عند وصولهم  ..ًلنيةا ع

بينه صلى هللا عليه وسلم آخى النبي قد و .. رسوعمار بن يا وسعد بن أبي وقاص وبًلل بن رباح مكتوم

ورافع بن  بين سعيد بن زيد صلى هللا عليه وسلم  آخى رسول هللا أنه ابن سعد وقال وإن أبي بن كعب وبين

 .. مالك الزرقي

وكان سبب عدم مشاركته في غزوة بدر أن  في جهاده.. فقد شهد المشاهد كما ذكرنا عدا غزوة بدر.. ثالثا.. 

سرية ذي  في سرية تُسمى وسعيد بن زيد طلحة بن عبيد هللا أرسلصلى هللا عليه وسلم قد  النبي

فلم يزاال مقيمين هناك  ..الحوراء فخرجا حت ى بلغا ..الشام القافلة من أي قريش ليتحس با خبر عير العشيرة

ت بهما الِعير فنََدَب أصحابه  ..الخبر قبل رجوع طلحة وسعيد إليه صلى هللا عليه وسلم.. ولكن بلغ النبيحت ى َمر 

وسعيد بن زيد  طلحة بن عبيد هللا ثم عاد ..ولكن استطاعت القافلة اإلفًلت ..وجهز جيشاا لمًلقاة القافلة

فَقَِدَما المدينة في اليوم الذي حدثت فيه   ..ولم يَْعلَما بخروجه ليُخبرا النبي عن خبر العير المدينة المنورة إلى

  ..بدر ُمْنَصِرفاا من صلى هللا عليه وسلم النبي .. فخرجا من المدينة فلقياببدر المعركة بين المسلمين وقريش

 كمن شهد الغزوة.. فكانا فيهافضرب لهما النبي بسهامهما وأجورهما ..لذلك غزوة بدر فلم يشهد طلحة وسعيد

ا بل كان من ضمن  ولم ي.. بًلد الشام توجه سعيد بن زيد للقتال في أبي بكر الصديق في عهدو - كن أميرا

 ..األجناد

وعمرو بن   أبو عبيدة بن الجراح :فكان أمراء األرباع في ذلك اليوم قادتهاوكان من  ..معركة ثم شارك في -

معاذ بن جبل وعلى الميسرة نفاثة بن  ويزيد بن أبي سفيان وكان على الميمنة وشرحبيل بن حسنة العاص

الة هو كان خالد و خالد بن الوليد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وعلى الخيالة أسامة الكناني وعلى الرج 

 .. نلتقي غدا إن شاء هللا..لمشير في الحربا
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 في جهاد الصحابة..

 (2) د بن زيد..يسع ون..خمسالحلقة ال

ا التقي الجمعان أشار خالد على في معركة اليرموك.. بقية..  - ويجعلها   ..أبي عبيدة أن يفرق الخيل فرقتين  لم 

في أحد الخيلين من   فكان خالد ا فيأتوهم من ورائهموراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم كانوا لهم ردءا 

وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش .. الخيل األخرى في قيس بن هبيرة وجعل وراء الميمنة 

.. سعيد بن زيد بيدة مكانه في القلبفجعل أبو ع ..إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال حتى.. كله

 :حبيب بن سلمة يقول ..فكان لسعيد الدور البارز في المعركة

ا نظر إلى   .. ما سعيد يومئٍذ إال مثل األسد ..هللف در سعيد ..سعيد بن زيد إلى  ..اليرموكضطررنا يوم " ا- لم 

فطعن   ..حتى إذا دنوا منه وثب في وجوههم مثل اللهيث ..وجثا على ركبتيه ..اقتحم إلى األرض ..فهاالروم وخا 

ويعطف الناس  ..وأخذ وهللا يقاتل راجًلا قتال الرجل الشجاع البأس فارساا ..برايته أول رجل من القوم فقتله

 ويروي سعيد بن زيد..  .م.الرو وانتهت المعركة بانتصار المسلمين على "..إليه

ا من ذلك. فخرجت لنا الروم بعشرين ومائة ألف. وأقبلوا  "  ا كان يوم اليرموك كنا أربعة وعشرين ألفُا ونحوا لمه

علينا بخطى ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية. وسار أمامهم األساقفة والبطاركة والقسيسون يحملون 

الجيش من ورائهم وله هزيم كهزيم الرعد. فلما رآهم المسلمون  الصلبان وهم يجهرون بالصلوات فيرددها 

على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة فخطب في الناس 

وحثهم على القتال. عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال ألبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي 

ك من رسالة تبعث بها إلى رسول هللا؟ فقال أبو عبيدة: نعم. تقرئه مني ومن المسلمين  أمري الساعة. فهل ل

 ." .السًلم وتقول له: يا رسول هللا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاا

خالد بن   وهو الذي أشار على ..وكان من أشد الناس ..قائد الفرسانسعيد بن زيد يوم أجنادين: كان  وفي -

الروم المسلمين بالنبال فصاح سعيد بن زيد بخالد قائًلا: عًلم  لما رمى .. يوم أجنادينالوليد ببدء القتال 

وقال  ..خيل المسلمين فأقبل خالد على ؟.وقد رشقونا بالنبال حتى امتنعت الخيل  ..نُستهدف لهؤالء األعًلم

الروم وهزموا   وانطلق جيش المسلمين إلى ..الروم اسم هللا وحمل خالد على على ..لهم: "احملوا رحمكم هللا

 ."الروم هزيمة شديدة

 .. ولكننا نشير إلى بعضها ..لسعيد بن زيد فضائل كثيرة جداا ابعا.. في بعض فضائله.. ف ر

   ..وأحد السابقين إلى اإلسًلم ..فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة -

لئًل  -رضي هللا عنه  -وإنما تركه عمر ..أخراا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجًللةولم يكن سعيدا مت -

  ..حابى ابن عمه  أنه ولو ذكره في أهل الشورى لقال الرافضي ..يبقى له فيه شائبة حظ ألنه ختنه وابن عمه

 .فأخرج منها ولده وعصبته فكذلك فليكن العمل هلل.

  ..والزبير ..وطلحة ..وسعيد ..وسعد ..وعلي  ..وعثمان .. وعمر ..وقال سعيد بن حبيب: كان مقام أبي بكر -

 .وخلفه في الصًلة. ..كانوا أمامه في القتال ..واحداا  -صلى هللا عليه وسلم-وعبد الرحمن بن عوف مع النبي 

إال أنه تري ث   ..عاوية أمر مروان بن الحكم بأخذ البيعة البنه يزيد من أهل المدينة لوالية العهدأن مويروى  -

 ..فإن ه سيد أهل البلد ..فسأله بعضهم عن سبب تأخره فقال: )حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع ..قليًلا في ذلك

 ..وإذا بايع بايعوا(

 قال:  أبي بكر بن حزم عن سعيد ترجمته من طريق و روى أبو نعيم في الحلية في -

ة أنه   ..كان سعيد بن زيد رضي هللا عنه مستجاب الدعوة " فقد اد عت عليه امرأة تدعى أروى بنت أويس مر 

فنفى سعيد  ..إلى مروان بن الحكم وهو والي المدينة حينهامظلمة  ورفعت فيه  ..ظلمها واعتدى على ملكها

وقال: )اللُهم  إن  -عز وجل -فدعا هللا  ..وأراد أن تظهر براءته من هذا الفعل أمام المسلمين ..ذلك عن نفسه

ا للمسلمين( ..واقتلها في أرضها  ..كانت علي  كاذبةا فاعِم بصرها  ..وأَظِهر لي نوراا ُمبينا

لى ذلك إذ سال قال: فبينما هم ع ..وقوعها في حفرة في أرضهاأن تموت تلك المرأة ب -عز وجل -فشاء هللا 

فإذا سعيد بن زيد في ذلك قد كان   ..فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه ..العقيق سيًلا لم يسل مثله قط

ا  قال: فكنا   ..فبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها ..ثم لم تلبث إال يسيراا حتى عميت ..صادقا

  ..فكنا نظن أنه يريد الوحشية ..عماك هللا عمى أروىونحن غلمان نسمع اإلنسان يقول لآلخر: إذا تخاصما أ

 . وهو كان يريد ما أصاب أروى بدعوة سعيد بن زيد.

ه أبو عبيدة بن الجراح نيابة دمشق بعد أن فتحها - بأن  اليرموك وقد أشار خالد بن الوليد يوم معركة ..وال 

   كما تقدم.. في تلك المعركة فكانت له اليد البيضاء.. يكون سعيد بن زيد في قلب صفوف المسلمين

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة..

 (3) رضي هللا عنه.. سعيد بن زيد.. ون..خمسال و الواحدة الحلقة

 خامسا.. في رواية الحديث..

ابن   روى عنهو. له بحديث البخاري أحاديث يسيرة . فله حديثان في الصحيحين . وانفرد سعيد بن زيدل -

وعبد هللا .. وعروة بن الزبير.. وأبو عثمان النهدي.. وزر بن حبيش.. وعمرو بن حريث.. وأبو الطفيل.. عمر

 . وطائفة.. وأبو سلمة بن عبد الرحمن.. بن ظالم

سعيد بن زيد بن   عن.. عمرو بن حريث عن.. عبد الملك بن عمير عن ..سفيان حدثنا.. علي بن حرب حدثنا -

وماؤها .. الكمأة من المن الذي أنزل هللا على بني إسرائيلقال: "  –صلى هللا عليه وسلم  -عن النبي .. عمرو

 .. ابن عيينة من طريق البخاري أخرجهوقد " شفاء للعين

من ظلم   " قال  -صلى هللا عليه وسلم  -يبلغ به النبي  سعيد بن زيد عن طلحة عن الزهري عن سفيان حدثنا -

د وإن كان هذا حديث صالح اإلسنا. " ومن قتل دون ماله فهو شهيد.. من األرض شبرا طوقه من سبع أرضين

 . الزهري عن.. شعيب عن.. أبي اليمان عن البخاري أخرجه في روايته انقطاع.. لكن 

 

وساح في  .. فر إلى هللا من عبادة األصنام الذي "زيد بن عمرو" والده مش الموضوع.. فيسادسا.. على ها

 .. إبراهيم دينعلى اللهم إني  :قالو فكره دينهم.. واليهود النصارى فرأى.. يتطلب الدين القيم الشام أرض

قد كان نفر من قريش..   :قال إسحاقمحمد بن  عن.. وهو من أوعية العلم بالسير.. يونس بن بكير نقلوقد 

وأميمة ابنة  .. وعبيد هللا بن جحش.. وعثمان بن الحارث بن أسد.. وورقة بن نوفل.. زيد بن عمرو بن نفيل

خًل  .. فلما اجتمعوا.. كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم.. عند وثن لهم قريشا حضرواقد  عبد المطلب

.. ن وهللا ما قومكم على شيءوتعلم :فقال قائلهم .. تصادقوا وتكاتموا :اوقالو.. أولئك النفر بعضهم إلى بعض

 . فابتغوا ألنفسكم.. فما وثن يعبد ال يضر وال ينفع.. وخالفوه  إبراهيم لقد أخطئوا دين

والملل كلها   والنصارى اليهود يلتمسون أهل كتاب من.. فخرجوا يطلبون ويسيرون في األرض  :قال -

 .. وعلم علما كثيرا.. وحصل الكتب.. واستحكم في النصرانية.. فتنصر ورقة فأما.. الحنيفيةيتطلبون 

وال يأكل  -تعالى  -يوحد هللا .. إبراهيم اعتزل األوثان والملل إال دين الذي زيد ولم يكن فيهم أعدل شأنا من -

 .. حراء زلفن.. مكة فنزح عنه إلى أعلى.. عمه قد آذاه الخطاب وكان.. من ذبائح قومه

أخاه أيضا من  الخطاب وكان. فكان ال يدخلها إال سرا.. مكة شبابا سفهاء ال يدعونه يدخل الخطاب فوكل به -

 فكان يلومه على فراق دينه .  .. أمه 

عن أسماء  عن أبيه.. هشام حدثني.. ابن إسحاق عن :يونس بن بكير روى وفي ورقة بن نوفل.. -

 ثم يسجد على راحته.. ولكني ال أعلم.. عبدتك به.. اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك :كان يقول ورقة أن

" دخلت   : -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  . عائشة  عن.. عن أبيه.. هشام عن :أبو معاويةوعن  -

 . وفيه قول....." دوحتين لزيد بن عمرو بن نفيل فرأيت.. الجنة

زيد بن  رأيت :قالت أسماء عن.. عن أبيه.. هشام بن عروة عن.. أبي الزناد بد الرحمن بن عن ع -

 ر..إياكم والزنا فإنه يورث الفق .. قريش يحكم يا معشرو وهو يقول الكعبة شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى عمرو

.. مافكرهته.. شاممت النصرانية واليهودية :زيد بن عمرو قال :قال عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن -

يا  - صلى هللا عليه وسلم - إبراهيم أراك تريد دين :فقال.. فقصصت عليه أمري.. فأتيت راهبا.. بالشام فكنت

.. إبراهيم فإن هللا يبعث من قومك من يأتي بدين.. فالحق ببلدك.. إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم.. مكة أهل أخا

 .. وهو أكرم الخلق على هللا.. بالحنيفية

في  .. صلى هللا عليه وسلم وهو مردفي -خرجت مع رسول هللا  :قال  زيد بن حارثة عن.. أسامة بن زيد عن -

صلى هللا   -فقال له النبي .. فحيى أحدهما اآلخر.. لقي زيد بن عمرو.. حتى إذا كنا بأعلى الوادي.. أيام الحر

ما وهللا إن ذلك مني لغير نائرة كانت  أ :أبغضوك ؟ قال :أي.. ما لي أرى قومك قد شنفوا لك :-عليه وسلم 

فوجدتهم يعبدون .. أيلة حتى قدمت على أحبار.. فخرجت أبتغي الدين.. ولكني أراهم على ضًللة.. مني إليهم

.. إن كل من رأيت في ضًللة :فقال.. فأخبرته.. فقدمت عليه.. بالجزيرة فدللت على شيخ.. هللا ويشركون به

واتبعه .  .. ارجع إليه .. أو هو خارج.. وقد خرج في أرضك نبي..  ومًلئكتهإنك لتسأل عن دين هو دين هللا

" يأتي  :-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا .. قبل المبعث زيد ومات.. ثم تفرقا فلم أحس شيئا.. فرجعت

 . " أمة وحده

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 



- 110 - 
 

 بقلم/ مجدي سـالم في جهاد الصحابة..

 (4سعيد بن زيد.. رضي هللا عنه.. ) ون..خمسالو الثانية الحلقة

كما أنه من رواة  .. بثالث البخاري . وانفرد.ثمانية وأربعون حديثا.. اتفقا له على حديثين عيد بن زيدروى س -

في  رسول هللا":يقول وسلمصلى هللا عليه  أشهد أني سمعت رسول هللا" :فقال  العشرة المبشرين بالجنة حديث

وعبد الرحمن في   ..وعثمان في الجنة ..وعلي في الجنة ..وعمر في الجنة ..وأبو بكر في الجنة ..الجنة

ثم ذكر  ..ثم قال: إن شئتم أخبرتكم بالعاشر .. وسعد في الجنة ..والزبير في الجنة ..وطلحة في الجنة ..الجنة

 .".نفسه

- رضي هللا عنه - زيد بن أبي أوفى عن ..في " المعجم الكبير الطبراني رواهحديث مشترك وهذا سابعا.. 

أين فًلن  .." أين فًلن :فجعل يقول ..المدينة مسجد -صلى هللا عليه وسلم  -دخلت على رسول هللا   ) قال: ..

 : وعوه ..إني محدثكم بحديث فاحفظوه :فقال ..؟ فلم يزل يتفقدهم ويبعث إليهم حتى اجتمعوا

 وإني مصطف منكم ومؤاخ بينكم كما آخى هللا بين المًلئكة .  ..ن هللا اصطفى من خلقه خلقا يدخلهم الجنةإ" 

فأنت مني   ..فلو كنت متخذا خليًل التخذتك ..إن هللا يجزيك بها ..إن لك عندي يدا :فقال ..فقام ..أبا بكر قم يا -

 .. بمنزلة قميصي من جسدي

ففعل هللا  ..بأبي جهل فدعوت هللا أن يعز بك الدين أو ..قد كنت شديد الشغب علينا :فقال ..فدنا ..عمر ادن يا -

 ..أبي بكر ثم آخى بينه وبين ..وأنت معي في الجنة ثالث ثًلثة ..بك ذلك

إن لك   :ثم قال ..فسبح ثًلثا ..ثم نظر إلى السماء ..فلم يزل يدنيه حتى ألصق ركبته بركبته ..عثمان ثم دعا -

  :من فعل بك هذا ؟ فتقولل: فأقو ..وأوداجه تشخب ..أنت ممن يرد علي الحوض ..ا في أهل السماءشأن

 ..فًلن

 ..يسلطك هللا على مالك بالحق ..واألمين في السماء ..ادن يا أمين هللا :فقال  عبد الرحمن بن عوف ثم دعا -

وآخى بينه  ..أكثر هللا مالك ..حملتني أمانة :قال.. خر لي يا رسول هللا :قال ..أما إن لك عندي دعوة قد أخرتها

 ..عثمان وبين

 .. وآخى بينهما ..عيسى أنتما حواري كحواري :فقال ..فدنوا منه ..والزبير طلحة ثم دعا -

 ..ثم آخى بينهما ..تقتلك الفئة الباغية ..عمار يا :فقال  . وعمارا سعدا ثم دعا -

 ..وقد آتاك هللا العلم األول والعلم اآلخر ..أنت منا أهل البيت ..سلمان يا :فقال ..وسلمان درداءأبا ال ثم دعا -

فأقرضهم عرضك ليوم   ..وإن تهرب منهم يدركوك ..وإن تتركهم يتركوك ..إن تنقدهم ينقدوك ..أبا الدرداء يا

 ..ثم آخى بينهما ..فقرك

 ..الحمد هلل الذي يهدي من الضًللة :فقال  ..ابن عمر ثم نظر إلى -

وأنت   ..ما أخرتك إال لنفسي :. قال.وانقطع ظهري حين تركتني ..ذهب روحي ..يا رسول هللا :علي فقال -

وأنت معي في   ..كتاب هللا وسنة نبيه :ما أرث منك ؟ قال :. قال.ووارثي ..موسى من هارون عندي بمنزلة

 وإن غرب بعضهم الحديث.. ..(..}إخوانا على سرر متقابلين{  وتًل . " فاطمة قصري في الجنة مع

وصول  -صلى هللا عليه وسلم  -لما تحين رسول هللا " .. الواقدي في " طبقاته " عن ابن سعد وذكر -

.. يتحسسان خبر العير.. بعشر المدينة قبل خروجه من وسعيد بن زيد طلحة بعث.. الشام من قريش عير

..  مجيئهما فبلغ نبي هللا الخبر قبل.. فتساحلت.. حتى مرت بهم العير.. فلم يزاال مقيمين هناك.. الحوراء فبلغا

..  ليخبرا وسعيد طلحة ورجع.. فتساحلت وساروا الليل والنهار.. وخرح يطلب العير.. فندب أصحابه

بسهمهما   -صلى هللا عليه وسلم  -وضرب لهما رسول هللا .. فخرجا يؤمانه.. يوم الوقعة المدينة فوصًل

 .."وأجورهما

وأنه  .. وقد تقدمت عدة أحاديث في أنه من أهل الجنة ..والمشاهد والحديبية والخندق أحدا سعيد شهدقد و -

..  نعم :فقال.. أنهما في الجنة وعمر ألبي بكر سألت أبي عن الشهادة :عبد هللا بن أحمد قال ..من الشهداء

 .. سعيد بن زيد حديثاذهب إلى 

عليك إال نبي   فما حراء : " اسكنقال  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  - سعيد بن زيد عن.. سفيان حدثنا -

وعبد .. وسعد.. والزبير.. وطلحة.. وعلي.. وعثمان.. وعمر.. وأبو بكر.. أو صديق أو شهيد " . وعليه النبي

 ..وسعيد بن زيد.. الرحمن

.. سعد بن أبي وقاص فغسله.. بالعقيق سعيد بن زيد مات :قالت  عائشة بنت سعد عنثامنا.. وفي وفاته.. 

وهو ابن بضع وسبعين .. سنة إحدى وخمسين سعيد بن زيد توفيي: )الواقد قال.. ووخرج معه.. وكفنه

 ..  (في المدينة  وقبر.. سنة

 .. رضي هللا عن سعيد بن زيد.. ألقاكم غدا إن شاء هللا
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 بقلم/ مجدي سـالم في جهاد الصحابة..

 (1.. رضي هللا عنه.. )العباس بن عبد المطلب ون..خمسالو ةالثالث الحلقة

 

  رسول هللا من صحابة ل وهوبأبي الفضيكنى  و س بن عبد المطلب الهاشمي القرشيالعباأوال.. مقدمة.. هو 

 بن عبد المطلب وحمزة وهو ثاني من أسلم من أعمامه العشرة إذ لم يسلم منهم سواه صلى هللا عليه وسلم..

لبابة الكبرى بنت   خت زوجتهأ هي  ميمونة بنت الحارث صلى هللا عليه وسلمفزوجة النبي  عديله كما أنه

ه هي و الحارث وات أي  بثًلث سن عام الفيل قبل مكة المكرمة ولد في.. أم ضرار نتيلة بنت جناب النمرية أُم 

    ق.هـ 56 عام

الحرير  بإن وجدته أن تكسو البيت  نتيلة بنت جناب فنذرت أمه ..ضاع وهو صغيرأمه تكسو الكعبة.. حين  -1

ل من فعل هذا ..وفت بنذرهاأوجدته حين ف  ..والديباج وأصناف الكسوة  .. فكانت أو 

وهو شرف ال يدانيه شرف عند  ..في الجاهلية والس قاية البيت الحرام كانت له عمارةُ في السقاية..  -2

أما عمارة المسجد الحرام فإنه  ف  ..رئيساا وسيداا في قريشكان العباس في الجاهلية ولها قصة.. فقد  العرب..

ا ال يستطيعون لذلك امتناعاا ..كان ال يدع أحداا يسب في المسجد الحرام ألن مأل قريش   ..وال يقول فيه هجرا

 السقاية عبد المطلب بن هاشم تولىوكان قد  ."فكانوا له أعواناا عليه ..كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا َعلَى ذلك

يه  فاستدان من أخ ..بعض السنين فكانت له حاجة..أبو طالب ثم انتقلت بعده إلى ولده ..زمزم بعد أن حفر

 ..فأنفقها أبو طالب على الحجيج ذلك العام فيما يتعلق بالسقاية ..العباس عشرة آالف درهم إلى الموسم التالي

أربعة عشر ألفاا أيضا إلى   قرضنيأ".. فقال ألخيه العباس: وفي العام الذي يليه لم يكن مع أبي طالب شيء

 .."فقال له العباس: بشرط إن لم تعطني تترك السقاية ألكفلها؟ فقال نعم ..العام المقبل ألعطيك جميع مالك

 

. ثم انتقلت من بعده .فلما أتى العام التالي لم يكن مع أبي طالب شيء ليعطيه ألخيه العباس فترك له السقاية

انتقلت   ثم لخًلقةا ذلك بعد توليهم بنو العباس ثم ترك ذلك في بني العباس..واستمر  ..عبد هللا بن عباس لولده

والتزال السقاية في عقبه ويعرفون اليوم   ..بعد ذلك إلى آل الزبير الذين كانت تعهد اليهم من قبل العباسيين 

 ..بآل عباس الهاشميين المكيين ويتوارثون حصص في السقاية المعروفة اليوم بمكتب الزمازمة الموحد

 

 . .أسلم بعد قد  ولم يكن ..بيعة العقبة ليشدد له العقد عليه وسلم صلى هللا شهد قبل أن يسلم مع رسول هللا -3

ثم فأُسر بحكم العشيرة ُمكرهاا  ويبدو أنه كان  قبيلة قريش في جانب  مقاتًلغزوة بدر َشِهدالعباس أسيرا..  -4

 . .فدا نفسه ثم  رجع إلى مكة

 . .ي في مكةوقيل أنه أسلم وبق يل أنه أسلم قبل عام الفتح بقليلق في إسًلمه..  -5

يعظمه ويكرمه بعد  صلى هللا عليه وسلم وكان النبي مع غزوة حنين كان ممن ثبت فيفي غزوة حنين..  -6

َ تَعَالَى اتهَخذَنِي َخِليًل" :إسًلمه وقال فيه َوَمْنِزِلي َوَمْنِزُل إِْبَراِهيَم ِفي اْلَجنهِة  ..َكَما اتهَخذَ إِْبَراِهيَم َخِليًل ..إِنه َّللاه

 " َواْلعَبهاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطهِلِب ُمْؤِمٌن بَْيَن َخِليلَْينِ  ..تَُجاَهْينِ 

 الذين حرمت عليهم الصدقة. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل بيت آل العباس من أهيذكر أن وأل البيت..  -7

 تنسب إلى العباس الدولة العباسية التي تولت الخًلفة بعد بني أمية وجعلوا من بغداد عاصمة لهم. -8

 اْلَحاجِ  َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن  "آية العباس نزلت فييروى أنه عمارة البيت الحرام..  -9
أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ

ُ اَل يَْهِدي الْ  ِ َوَّللاه ِ اَل يَْستَُووَن ِعْنَد َّللاه ِ َواْليَْوِم اآْلَِخِر َوَجاَهَد ِفي َسبِيِل َّللاه ".. من سورة قَْوَم الظهاِلِمينَ آََمَن بِاَّلله

العباس بن  نزلت في " :قال في تفسيرها ابن عباس عن علي بن أبي طلحة أنه  ابن كثير روىوقد  التوبة..

المسجد  لقد كنا نعمر ..قال: "لئن كنتم سبقتمونا باإلسًلم والهجرة والجهاد يوم بدر حين أُِسر لمطلبعبد ا

﴾ :تعالى قال هللاف  ونسقي الحاج ونفك العاني" الحرام  اْلَحاجِ 
ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم   :إلى قوله ﴿أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ ﴿َوَّللاه

 ..وال أقبل ما كان في الشرك ..الشركيعني أن ذلك كان في  الظهاِلِميَن﴾

خرج أمير المؤمنين   ..وحيث أصاب العباد والبًلد قحط وبيل ..في عام الرمادةلقب "ساقي الحرمين..  -10

ووقف عمر وقد أمسك يمين العباس  ..عمر والمسلمون معه الى الفضاء الرحب يصلون صًلة االستسقاء

.. اللهم وانا اليوم نستسقي بعم  بنبيك وهو بيننانا كنا نسقى اللهم إ " :ورفعها صوب السماء وقال ..بيمينه

على العباس   ةصحابوأقبل ال وهطل المطر ..ءهم الغيثولم يغادر المسلمون مكانهم حتى حا.. "نبي ك فاسقنا 

انه العباس عم  رسول هللا .." ساقي الحرمين ..هنيئا لك " :ويتبركون به وهم يقولون ..ويقب لونه ..يعانقونه

هذه   " :وكان يمتدحه ويطري سجاياه قائًل .. كان الرسول يجل ه بقدر ما كان يحبه -11 صلى هللا عليه وسلم

 ..أراكم غدا إن شاء هللا.. .." آبائيبقي ة 



- 112 - 
 

 

 بقلم/ مجدي سـالم في جهاد الصحابة..

 (2العباس بن عبد المطلب.. رضي هللا عنه.. ) ون..خمسالو ةالرابع الحلقة

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يذُكر بالمدينة ليلة فقد  ..بيعة العقبة الثانيةثانيا.. في موقف العباس في 

ي العب اس.. وكان يأخذ على القوِم ويُعطيهم".العقبة   . فيقول: "أيِ دُت تلك الليلة بعم 

.. ثًلثة وسبعون رجًل وسيدتان.. ليعطوا هللا من الخزرج وفد األنصار )في موسم الحج(ندما قدم مكة فع -

الرسول الى عمه  ورسوله بيعتهم.. وليتفقوا مع النبي عليه الصًلة والسًلم على الهجرة الى المدينة.. أنهى 

ولم يكن .... وكان الرسول عليه الصًلة والسًلم يثق بعمه في رأيه كلهوهذه البيعة العباس نبأ هذا الوفد..

 العباس قد أسلم بعد.. 

 .. ولما جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرا وخفية.. خرج الرسول وعمه العباس الى حيث األنصار ينتظرون -

كعب بن مالك  ه ورأه..يروي لنا النبأ.. كما سمع..القوم ويتوثق للنبي منهم جديةوأراد العباس ان يختبر 

حتى جاءنا ومعه العباس بن   ..وجلسنا في الشعب ننتظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"  -:رضي هللا عنه

اه من قومنا يا معشر الخزرج.. ان محمدا منا حيث قد علمتم.. وقد منعن)عبد المطلب.. وتكلم العباس فقال: 

فإن كنتم ترون أنكم وافون له  ..ليكم واللحوق بكموانه أبى اال النحياز إ فهو في عز من قومه ومنعة في بلده..

ن كنتم ترون أنكم مسلموه خاذلوه بعد  إو ..فأنتم وما تحملتم من ذلك ..ومانعوه ممن خالفه ..بما دعوتموه اليه

 .." خروجه اليكم فمن اآلن فدعوه

.. يتتبع وقع الكًلم قان كعيني الصقر في وجوه األنصارعباس يلقي بكلماته الحازمة هذه.. وعيناه تحدكان ال -

ولم يكتف العباس بهذا.. فذكاؤه العظيم ذكاء عملي يتقص ى الحقيقة في مجالها المادي.. ..وردود فعله العاجلة

 ..ويواجه كل أبعادها مواجهة الحاسب الخبير

كم؟؟  ..ع األنصار بسؤال ذكي ألقاه.. ذلك هوهناك استأنف حديثه م -  "صفوا لي الحرب.. كيف تقاتلون عدو 

ان العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك أن الحرب ال محالة قادمة بين االسًلم والشرك.. فقريش لن  ك

فهل   ..المشروعةلن يتنازل للباطل عن حقوقه ف  اإلسًلم حقدام  امو..تتنازل عن دينها ومجدها وعنادها

 حين تقوم.. ؟؟ المؤكد وقوعها  صامدون للحرب  ..األنصار.. أهل المدينةأصبح 

 .. ؟؟يجيدون فن  الكر  والفر  والقتالوهل هم من الناحية الفنية.. أكفاء لقريش..  -

يكد العباس يفرغ من حديثه.. ال سيما ذلك السؤال  فلم ..كان األنصار الذين يصغون للعباس رجاال كاألطواد -

 : عبد هللا بن عمرو بن حرام مجيبا على السؤال قال..المثير الحافز حتى شرع األنصار يتكلمون

نا عليها.. نحن"  - .. نرمي بالنبل حتى وورثناها عن آبائنا كابرا فكابر وهللا أهل الحرب.. غذينا بها.. ومر 

ثم نمشي بالسيوف.. فنضارب بها حتى يموت األعجل منا أو من   ..اح حتى تنكسرنطاعن بالرم ثم ..تفنى

 !! .." عدونا

 ..لدينا دروع شاملة ..نعم.. قالوافهل فيكم دروع.؟"  م أصحاب حرب اذن..وأجاب العباس متهلًل.. "أنت -

كان ال يزال يفك ر.. فان  وسواء عليه أكان يومئذ اعتنق االسًلم سرا.. أم ..هذا موقف العباس في بيعة العقبة

ر أبعاد رجولته ورسوخه..  موقفه هذا يحدد مكانه بين قوى الظًلم الغارب.. والشروق المقبل..  ويصو 

 

لم يعلن اسًلمه اال عام فتح مكة.. مما جعل بعض المؤرخين يعدونه مع الذين تأخر   ثالثا.. في إسًلمه..

 ..أنه كان من المسلمين المبك رين.. غير أنه كان يكتم اسًلمه تذكربيد أن روايات أخرى من التاريخ ..اسًلمه 

 يقول أبو رافع خادم الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

ب.. وكان االسًلم قد دخلنا أهل البيت.. فأسلم العباس.. وأسلمت أم  " كنت غًلما للعباس بن عبد المطل -

هذه رواية أبو رافع يتحدث بها عن حال العباس واسًلمه   .."وكان العباس يكتم اسًلمه.. الفضل.. وأسلمت

 .. قبل غزوة بدر

وسلم أبى إال أن   قد خرج إلى بدر حمية.. فإن الرسول صلى هللا عليهيكتم إسًلمه وفإن كان العباس مسلما  -

سهر  وليلتها على تفاصيل ماله كأنه كان يعيش معه..  بل دل العباس بماله..بعد أسره في بدر يفتدي نفسه 

النبي صلى هللا عليه وسلم تلك الليلة ولم ينم.. فقالوا: ما يسهرك يا نبي هللا؟ قال: "أسهر ألنين العباس". 

فدى ف  .أن يفعل ذلك باألسرى كلهم. رسول صلى هللا عليه وسلمفقام رجل من القوم فأرخى وثاقه.. ثم أمر ال

كان أكثر ف  عقيل بن أبي طالب.. ونوفل بن الحارث.. وحليفه عتبة بن عمرو.. العباس نفسه وابني أخيه

ا.. فافتدى نفسه بمائة أوقية من ذهب  .. ألنه كان رجًلا موسرا  ألقاكم إن شاء هللا.. ..األُسارى يوم بدر فداءا
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 في جهاد الصحابة..

 (3العباس بن عبد المطلب.. رضي هللا عنه.. )  ون..خمسالو ةالخامس الحلقة

ن ــ الَظفَري قال: العباس في بدر..  أسر ثالثا.. بقية.. في  روى ُعبيد بن أوس ــ ُمقَر ِ

ا كان يوم بَدر أسرُت العب اس بن عبد المط لب.. )  - نـُْت لم  وَعقيل بن أبي طالب.. وَحليفاا للعب اس فِْهِريًّا فَقره

ناا وقال: "أعانك عليهما َملَك  اني مقر  ا نظر إليهما رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم سم  .. فلم  العب اس وَعقيًلا

 .. (كريم"

د أََصابَهُ القتل.. قال أبو اليَ  - َسر: هللا أعزُّ وأنصر.. فقال  وقال العب اس بعد أن أُسر في بدر: ما فعل محم 

داا َخلٌَل فما تريد؟ قال: إن  رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم.. نهى عن قتلك..    العب اس: كل  شيء ما خًل محم 

ه. - ل ِصلَته وبر   .فقال العب اس: ليس بأو 

عرْفُت أن  رجاالا من بني هاشم  وروى ابن عب اس أن  النبي  َصلهى هللا عليه وسلم قال ألصحابه يوَم بْدر: "إني  -

وغيرهم قد أُْخِرجوا ُكْرهاا ال حاجةَ لهم بقتالنا.. فَمن لقي منكم أحداا من بني هاشم فًل يقتله.. َمن لقي العب اس  

 بن عبد المط لب عم  النبي  َصلهى هللا عليه وسلم.. فًل يقتله فإن َما أُْخِرَج مستكرهاا".. 

ُعتبة بن ربيعة: نقتل آباءنَا وأبناءنَا وإخواننا وعشائرنا ونترك العب اس؟ وهللا لئن  قال: فقال أبو ُحذيفة بن -

 لقيتُه أللحمن ه السيف.. فبلغت مقالتُه رسوَل هللا َصلهى هللا عليه وسلم.. فقال لعمر بن الخط اب: 

ل يوٍم كناني فيه رسول هللا َصلهى هللا - عليه وسلم بأبي حفص..أيُْضَرب  "يا أبا حفص.. قال عمر: وهللا إن ه ألو 

وجهُ عم  رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: َدْعني َوألْضِرْب ُعنَُق أبي ُحذيفة بالسيف.. فوهللا 

وهللا ما أنا بآمٍن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ.. ).. قال: وندم أبو ُحذيفة على مقالته.. فكان يقول: "لقد نافق 

.. فقُتل يوم اليمامة َشهيداا وروي أن رسول هللا (أزال منها خائفاا إال أن يكف رها هللا عز  وجل  عن ي بالشهادة وال 

َصلهى هللا عليه وسلم قال ألبي حذيفة: "أنَت القائل كذا وكذا؟" قال: نعم يا رسول هللا: شق  علي  إذا رأيُت أبي  

ك وأخاك وعمى  وأخي ُمقت لين فقلُت الذي قلُت.. فقا ل له رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم: "إن أباك وعم 

   .خرجوا جاد ين في قِتالنا طائعين غير ُمْكَرهين.. وإن  هؤالء أُخرُجوا ُمْكَرهين غير طائعين لقتالنا".

ُ ِفي يَا أَيَُّها النهبِيُّ قُل ل َِمن ِفي أَْيِديُكم م ِ لكريم في هذه المناسبة يقول: " ونزل القرآن ا - َن اأْلَْسَرى إِن يَْعلَِم َّللاه

ا أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر لَُكْم  مه ا م ِ ا يُْؤتُِكْم َخْيرا ِحيمٌ  ۖ  قُلُوبُِكْم َخْيرا ُ َغفُوٌر ره  ".. َوَّللاه

ولم تخدعه قريش بعد ذلك عن عقله وهداه.. فبعد  ..فدى العباس نفسه ومن معه.. وقفل راجعا الى مكة -

  ..ه وحمل متاعه.. وأدرك الرسول بخيبر.. ليأخذ مكانه في موكب االسًلم.. وقافلة المؤمنينحين جمع مال

"  :وصار موضع حب المسلمين واجًللهم العظيم.. ال سيما وهم يرون تكريم الرسول له وحبه اياه وقوله عنه

 ".. فمن آذى العباس فقد آذاني..انما العباس صنو أبي

كان صوت العباس رضي هللا عنه يومئٍذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة   حنين..رابعا.. العباس في يوم 

واالستبسال.. فبينما كان المسلمون مجتمعين في أحد أودية "تهامة" ينتظرون مجيء عدوهم.. كان 

المشركون قد سبقوهم إلى الوادي وكمنوا لهم في شعابه شاحذين أسلحتهم.. وعلى حين غفلة انقضوا على  

.. المسلم ين في مفاجأة مذهلة جعلتهم يهرعون بعيداا.. وكان حول النبي ساعتئٍذ أبو بكر.. وعمر.. وعلي 

 رضي هللا عنه: العباس  يروي.. والعباس وبعض الصحابة

فلزمتُه أنا وأبو ُسْفيان بن الحارث بن عبد المط لب  ..شهدُت مع رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم يوَم ُحنين) -

ا التقى  فلم نفارق  .. فلم  ه.. والنبي  َصلهى هللا عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فَْرَوةُ بن نُفاثة الُجذامي 

 وطفق رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم يَْرُكُض بغلتَه نحو الُكف ار.. ..المسلمون والُكف ار ول ى المسلمون ُمْدبِرين

أُكف ها إرادة أن ال تُْسِرَع.. وأبو سفيان   ..هللا َصلهى هللا عليه وسلم عب اس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسولال يكمل

 آِخذٌ بركاب رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم.. فقال رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم: 

"يا عب اس ناِد: يا أصحاب السهُمرة".. قال عباس: وكنُت رجًلا َصي تاا فقلُت بأعلى صوتي: أين أصحاب   -

 فقالوا: يا لب ْيَك يا لب ْيك.. ..َعْطفَتَهم حين سمعوا صوتي َعْطفَة البقر على أوالدهم ي؟ فوهللا لََكأن  .سمرةال

قال: فاقتتلوا هم والُكف ار.. والدعوة في األنصار يقولون: يا معشر األنصار يا معشر األنصار.. ثم  قَُصَرت   -

ني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث.. قال: فنظر رسول هللا الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا ب

َصلهى هللا عليه وسلم.. وهو على بغلته وهو كالمتطاول عليها إلى قتالهم.. فقال رسول هللا َصلهى هللا عليه 

ِ وسلم: "هذا حين َحِمَي الوطيُس".. قال: ثم  أخذ َحَصياٍت فرمى بِهن  وجوهَ الُكف ار ثم  قال: "انهزمو ا ورب 

د!" قال: فذهبُت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى.. قال: فوهللا ما هو إال أن رماهم رسول هللا َصلهى   محم 

 إلى لقاء إن شاء هللا.. .(.هللا عليه وسلم بحصياته.. ثم  ركب فإذا َحدُّهم َكليٌل.. وأمرهم ُمْدبِر حتى هزمهم هللا
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 بقلم/ مجدي سـالم في جهاد الصحابة..

 (4العباس بن عبد المطلب.. رضي هللا عنه.. ) ون..خمسالو سةالساد الحلقة

 

فد إ" بعد أن أسر في بدر..  للعباسرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال أنه  على الهامش.. من عًلمات نبوته

  .."عتبة بن جحدم .. وحليفكرثونوفل بن الحا ..عقيًل وابن أخيك ..نفسك

   .... وإنما استكرهونيذلك وقال: إني كنت مسلما قبل فأبى -

.. وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا .. فاهلل يجزيك بذلك..إن يك ما تدعي حقا هللا أعلم بشأنك..": له النبي قالف  -

   ..أخذ معه عشرين أوقية ذهبا قد العباس كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عرف أن.. "فافد نفسك

 .. "ذاك شيء أعطانا هللا منك ..ال:" قالف  (..احسبها لي من فدائي ..يا رسول هللا)  لافق

 : رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال  (..فإنه ليس لي مال) قال: 

: إن أصبت في العباس لت أي.. فق "وليس معكما أحد غيركما ؟.أم الفضل عند بمكة ال الذي وضعتهفأين الم "

فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس فقال العباس..   كذا ؟ ولعبد هللا ..كذا لقثم كذا.. فللفضل سفري

 .. صلى هللا عليك يا رسول هللا..وإني ألعلم أنك رسول هللا.. غيرها

كلهم في يده مال يضرب   ..في اإلسًلم.. عشرين عبدا ..فأعطاني هللا مكان العشرين أوقية)  يقول العباس..

 ..(به.. مع ما أرجو من مغفرة هللا تعالى 

 ..وأبو هريرة قدم هو عباسا أن جده ..ابن عباس بن عبد هللا بن معبد بن عباس عنخامسا.. في خيبر.. 

بل   ..هذا وهم رعم محمد بن فقال لي ابن سعد قالخيبر.. لكن  فقسم لهما النبي صلى هللا عليه وسلم في

حتى  ..العباس عن نبي هللا بما أحبوا.. وساء قريشا الحجاج بن عًلط.. فأخبر إذ قدم ..بمكة العباس كان

 ..فلحق بالنبي صلى هللا عليه وسلم ..بعد ذلك العباس . ثم خرج.ففرح.. خيبر فأخبره بفتح الحجاج أتاه

 ..مكة  ثم خرج معه إلى فتح ..مائتي وسق كل سنة بخيبر فأطعمه

 

وقع في  األنصار أن رجًل من : ابن عباس عن ..سعيد بن جبير عن ..مقام العباسفي سا.. ساد

  ..فلبسوا السًلح ..وهللا لنلطمنه كما لطمه :فقالوا ..فجاء قومه ..العباس فلطمه ..كان في الجاهلية للعباس أب

أي أهل األرض أكرم على   ..أيها الناس "فقال:  ..فصعد المنبر ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلملك فبلغ ذ

  :اء القوم فقالوا.. فجال تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ..مني وأنا منه العباس فإن" :قال  ..أنت :قالوا .؟"هللا

 ..نعوذ باهلل من غضبك يا رسول هللا

اللهم اغفر للعباس   ثم قال: ..وولده كساء العباس صلى هللا عليه وسلم جعل علىأن النبي  :ابن عباس عن -

 ..اللهم اخلفه في ولده ..ال تغادر ذنبا ..وولده مغفرة ظاهرة وباطنة

.. فقال  العباس وسلم في نقيع الخيل فأقبلكنا مع النبي صلى هللا عليه   :سعد سعيد بن المسيب.. عن عن -

ما  :قالت  عائشة.. عنو ..وأوصلها ..كفا قريش أجود ..عم نبيكم العباس هذا :لمالنبي صلى هللا عليه وس

 ..دا ما يجل العباس أو يكرم العباسرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجل أح

ل َمن بدأ به في الَمْدعى بني الخلفاء الراشدين.. أنه عهد في و - ن عمر بن الخط اب الديوان كان أو  ا دو  لم 

ُل بني هاشم يُْدعى العب اس بن عبد المط لب في والية عمر وعثمان..   هاشم.. ثم  كان أو 

واألنصار..  المهاجرين ففضل .... جاءه مالعليه الفتوح ت.. وفتحعمر لما استخلف ..محمد بن نفيع وعن -

وفرض اثني .. آالف خمسة آالف خمسة آالف.. ولمن لم يشهدها وله سابقة أربعة بدرا ففرض لمن شهد

 للعباس..  عشر ألفا

وكان العب اس بن عبد المط لب لم يمر بعمر وال بعثمان وهما راكبان إال  نزال حتى يجوز العباس إجًلالا له..   -

 ويقوالن: عم  الن بي َصلهى هللا عليه وسلم.. 

 

ب سنة اثنتين وثًلثين  وفاته: توف ي العب اس رضي هللا عنه يوم الجمعة ألربع عشرة خلت من رجسابعا.. في 

ا مات رضي   في خًلفة عثمان بن عفان وهو ابن ثماٍن وثمانين سنة.. وُدفن بالبقيع في مقبرة بني هاشم.. ولم 

هللا عنه بعَثَْت بنو هاشم مؤذ ناا يؤذ ن أهل العوالي: رحم هللا من شهد العب اس بن عبد المط لب.. قال: فحشد 

علي  بن أبي طالب.. وعبد هللا.. وعبيد هللا.. َوقُثَُم بنو العب اس.. وكان الناس ونزلوا من العوالي.. وغسله 

العباس قد أوصى أن يُْكفََن في بُْرِد ِحبََرٍة وقال إن  رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم ُكِفَن فيه.. وصلهى عليه  

 بن عفان..   عثمان

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 الصحابة..في جهاد 

 ( 1)الطيار أبو المساكين لب.. اط أبيبن  جعفر ون..خمسالو ةالسابع الحلقة

المشهور بـجعفر الطيار وذي   ..جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيأوال.. مقدمة.. هو 

إخوته طالب وعقيل  وهي أمه وأم  الهاشمية القرشية عبد مناف بن هاشم بن بنت أسد وأمه فاطمة  ..الجناحين

 وكنيته "أبو عبد هللا"..فهو شقيق علي  ..وتوفيت بها.. وقد أسلمت وهاجرت إلى المدينة ..وعلي

من السابقين األولين رائع  قائد مسلمهو وي عاصر وعايش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. صحاب هوو -

إِنههُ لَْم يَُكْن نَبِيُّ قَْبِلي إِال قَْد  "  :وأحُد وزرائه لقولهصلى هللا عليه وسلم النبي  وهو ابُن عم ..إلى اإلسًلم

  ..َوُحَسْينٌ  ..َوَحَسنٌ  ..َوَعِلي   ..َوَجْعفَرٌ  ..َوإِنِ ي أُْعِطيُت أَْربَعَةَ َعَشَر: َحْمَزةُ  ..أُْعِطَي َسْبعَةَ ُرفَقَاَء نَُجبَاَء َوُوَزَراءَ 

ِ ْبُن َمْسعُودٍ  ..ُعَمرُ وَ  ..َوأَبُو بَْكرٍ  ارٌ  ..َوَسْلَمانُ  ..َوُحذَْيفَةُ   ..َواْلِمْقَدادُ  ..َوأَبُو ذٍَر   ..َوَعْبُد َّللاه  "..َوبًِللٌ  ..َوَعمه

ا وُخلُقاا  صلى هللا عليه وسلمنه كان أشبه الناس بالرسوِل ويُقال إ - أن النبيه   علي بن أبي طالب  فعن ..َخلقا

 "..وأنت من عترتي التي أنا منها ..أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقيأما : "محمداا قال

 أبي هريرة فعن ..أبا المساكين حتى ُسمي ..كان جعفر بن أبي طالب يحب المساكين ويُحسن إليهم ويخدمهم -

كي ينقلب  .. وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية وهي معي  ..كنت أللصق بطني بالحصباء من الجوع" ..أنه قال

فيطعمنا ما كان في بيته حتى  كان ينقلب بنا .. كين جعفر بن أبي طالباوكان أخير الناس للمس ..فيطعمنيبي 

 ".. فنلعق ما فيها ..فنشقها ..ن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيءأ

ا:  أبو هريرةوقال  -   ..ونهويخدمهم ويخدم ..ويجلس إليهم ..يحب  المساكين بن أبي طالب كان جعفر" أيضا

كما كان لجعفر بن أبي طالب مكانة عظيمة في  ".. أبا المساكين " فكان رسول َّللاه صلهى َّللاه عليه وسلهم يُكنيه

ا فمنعني:"عبُد هللا بُن جعفر قال ..الصحابة نفوس إال  ..وقلت له: بحق جعفر.. كنت إذا سألت علياا شيئا

 "..السًلم عليك يا ابن ذي الجناحين "قال:  عبد هللا بن جعفر ىإذا رأ عمر بن الخطاب كان" وقال:  "..أعطاني

رضي هللا  عن يزيد بن رومان قال: أسلم جعفر بن أبي طالب ..قصة إسًلم جعفر بن أبي طالبثانيا.. في 

فقد أسلم بعد إسًلم أخيه  ..دار األرقم ويدعو فيها صلى هللا عليه وسلم قبل أن يدخل رسول هللا عنه

عن  وعلي  .. يصليان وعليًّا صلى هللا عليه وسلم وروي أن أبا طالب رأى النبي ..بقليلرضي هللا عنه  علي  

وله  ..أسلم بعد واحد وثًلثين إنساناا قيلو ..: "صل جناح ابن عمك وصِل  عن يساره"فقال لجعفر ..يمينه

  ..لمدينةوهجرة إلى ا.. هجرتان: هجرة إلى الحبشة

بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى النجاشي  ) قال: ..عن ابن مسعود  ..قصته مع النجاشيثالثا.. في 

وبعثت قريش عمرو بن  ..وعثمان بن مظعون ..وأبو موسى وعبد هللا بن عرفطة ..ثمانين رجًلا أنا وجعفر

  ..فقدما على النجاشي فلما دخًل سجدا له وابتدراه فقعد واحداا عن يمينه ..العاص وعمارة بن الوليد بهدية

 ..فأرسل في طلبهم..فرغبوا عن ملتنا" ..فقاال: "إنه نفراا من قومنا نزلوا بأرضك ..واآلخر عن شماله

قال: "إنا ال نسجد إال  ف فقالوا: "مالك ال تسجد للملك؟"  ..سلمفدخل ف  فاتبعوه "..فقال جعفر: "أنا خطيبكم -

وأمرنا بالصًلة   ..وأمرنا أن ال نسجد إال هلل ..قال: "إنه هللا أرسل فينا رسوالا ..قالوا: "ولم ذاك؟" ..هلل"

ا أهل جاهلية ..أيها الملك :"وقال ..والزكاة" ونقطع  ..واحشونأتي الف ..ونأكل الميتة ..نعبد األصنام ..كنا قوما

نعرف   ..حتى بعث هللا إلينا رسوالا منا ..فكنا على ذلك ..ويأكل القوي منا الضعيف ..ونسيء الجوار ..األرحام

ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من    ..فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده ..نسبه وصدقه وأمانته وعفافه

والكف عن  ..وحسن الجوار ..وصلة الرحم ..وأداء األمانة ..وأمرنا بصدق الحديث ..الحجارة واألوثان

وأمرنا أن نعبد  ..وقذف المحصنات ..وأكل مال اليتيم ..وقول الزور ..ونهانا عن الفواحش ..المحارم والدماء

ا  ..هللا وحده واتبعناه على ما جاء به  ..فصدقناه وآمنها به .. وأمرنا بالصًلة والزكاة والصيام ..ال نشرك به شيئا

ا  ..فعبدنا هللا وحده ..من هللا  ..فعدا علينا قومنا ..وأحللنا ما أحل لنا ..وحرمنا ما حرم علينا ..فلم نشرْك به شيئا

وأن نستحل ما كنا نستحل من  ..ليردونا إلى عبادة األوثان من عبادة هللا تعالى ..وفتنونا عن ديننا ..فعذبونا

واخترناك على   ..خرجنا إلى بًلدك ..وحالوا بيننا وبين ديننا ..قهرونا وظلمونا وضيقوا علينافلما   ..الخبائث

 ..ثم تلى عليه آيات من سورة مريم ..ورجونا أن ال نظلم عندك أيها الملك" ..ورغبنا في جوارك ..من سواك

 ؟". في ابن مريم وأمه: "ما تقولون  النجاشي قال ..فقال عمرو: "إنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه" -

 ..سها بشر"سروح هللا وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمهو   قال جعفر: "نقول كما قال هللا -

وقال: "يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان ما تريدون ما  ..فرفع النجاشي عوداا من األرض قال:  -

وهللا لوال ما أنا فيه من الملك   ..وأنه الذي بشر به عيسى في اإلنجيل ..أشهد أنه رسول هللا ..يسوؤني هذا

وأمر بهدية اآلخرين فردت   ..وقال: "انزلوا حيث شئتم" ..فأكون أنا الذي أحمل نعليه وأوضئه" ..ألتيته

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. ....(عليهما
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 في جهاد الصحابة..

 ( 2أبو المساكين ) ..جعفر بن أبي طالب.. الطيار ون..خمسالو ةالثامن الحلقة

 

 فقالت:  ..إلى أرض الحبشة قريش قصة رسولَيل أم سلمة بنت أبي أمية السيدة رواية ثالثا.. بقية.. وهذه 

ال نؤذى وال  هللا تعالى وعبدنا ..أِمنها على ديننا ..النجاشيه  جاوْرنا بها خيَر جارٍ  ..لما نزلنا أرض الحبشة. 1

ا نكرهه  .. نسمع شيئا

ا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين .2 وأن يهدوا للنجاشي   ..فلما بلغ ذلك قريشا

ا مما يُستطرف من متاع ا كثيراا  ..تيه منها األدم )أي الجلود(وكان من أعجب ما يأ ..مكة هدايا  .. فجمعوا له أدما

ا إال أهدوا له هدية .3  .. ولم يتركوا من بطارقته بطريقا

 .. وأمروهما بأمرهم ..وعمرو بن العاص ..ثم بعثوا بذلك عبد هللا بن أبي ربيعة -

ثم  ..ثم قِد ما إلى النجاشي هداياه ..فيهم النجاشي ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما"وقالوا لهما:  -

 .."سًله أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم

فلم يبَق من بطارقته بطريٌق إال  ..عند خير جار ..ونحن عنده بخير دار ..فخرجا حتى قدما على النجاشي -

 ..دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي

 ..فارقوا دين قومهم ..( إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءإنه قد ضوى )أي لجأ"قاال لكل بطريق منهم: ثم  .4

وقد بَعَثَنَا إلى الملك فيهم أشراُف قومهم   ..ال نعرفه نحن وال أنتم ..وجاءوا بدين مبتدع ..ولم يدخلوا في دينكم

ى بهم  فإن قومهم أعل ..فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم ..فإذا كلمنا الملك فيهم ..ليردهم إليهم

 .."نعم "فقالوا لهما:  .."وأعلم بما عابوا عليهم  ..عيناا 

 ..فقبلها منهما النجاشي ثم إنهما قدهما هداياهما إلى. 5

ولم يدخلوا   ..فارقوا دين قومهم ..إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ..أيها الملك"ثم كلماه فقاال له:  .6

وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم  ..ال نعرفه نحن وال أنت  ..وجاءوا بدين ابتدعوه  ..في دينك

ا  ..وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم  .."وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه  ..فهم أعلى بهم عينا

 ..كًلَمهم النجاشيُّ ولم يكن شيء أبغض إلى عبد هللا بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع . 7

ا أيها الملك"فقالت بطارقته حوله:  .8 ا  ..صدقا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما  ..قومهم أعلى بهم عينا

 .. "فليرداهم إلى بًلدهم وقومهم

وال يكاد قوم جاوروني ونزلوا بًلدي   ..إذن ال أسلمهم إليهما ..الها هللا" ثم قال:   ..النجاشي فغضب .9

فإن كانوا كما يقوالن  ..حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم ..ني على من سوايواختارو

وأحسنت جوارهم ما   ..وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ..ورددتهم إلى قومهم ..أسلمتهم إليهما

 ..قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول هللا صلهى هللا عليه وسلهم فدعاهم ..."جاوروني 

نقول  "قالوا:  .."ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟"ثم قال بعضهم لبعض:   ..فلما جاءهم رسولُه اجتمعوا .10

ا في ذلك ما هو كائن  .. "وهللا ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلهى هللا عليه وسلهم كائنا

 ..وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ..فلما جاءوا .11

ولم تدخلوا في ديني وال في دين أحد من هذه  ..ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم"لهم: سألهم فقال  .12

 ؟نصرانية وال يهودية فيفلم تدخلوا ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم "أو قال:  .."الملل؟

ا  كنا.. الملك أيها"  :فقال له ..فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. 13 ..  األصنام نعبد.. جاهلية أهل قوما

  على فكنا.. الضعيف منا القوي ويأكل.. الجوار ونسيء.. األرحام ونقطع.. الفواحش ونأتي.. الميتة ونأكل

..  ونعبده لنوحده هللا إلى فدعانا.. وعفافه وأمانته وصدقه نسبه نعرف.. منا رسوالا  إلينا هللا بعث حتى.. ذلك

..  األمانة وأداء.. الحديث بصدق وأمرنا.. واألوثان الحجارة  من دونه من  وآباؤنا نحن نعبد كنا ما ونخلع

  مال وأكل.. الزور وقول.. الفواحش عن ونهانا.. والدماء المحارم عن والكف.. الجوار وحسن.. الرحم وصلة

ا  به نشرك ال.. وحده هللا نعبد أن وأمرنا.. المحصنات وقذف.. اليتيم .. والصيام والزكاة بالصًلة وأمرنا.. شيئا

ا  به نشركْ  فلم.. وحده هللا فعبدنا.. هللا من به جاء ما على واتبعناه.. به وآمنها فصدقناه   حرم ما وحرمنا.. شيئا

 من األوثان عبادة إلى ليردونا.. ديننا عن وفتنونا.. فعذبونا.. قومنا علينا فعدا .. لنا أحل ما وأحللنا.. علينا

  بيننا وحالوا.. علينا وضيقوا وظلمونا قهرونا  فلما.. الخبائث من نستحل كنا ما  نستحل وأن.. تعالى هللا عبادة

  عندك نظلم ال أن ورجونا.. جوارك في ورغبنا.. سواك من على واخترناك..  بًلدك إلى خرجنا.. ديننا وبين

 ..."الملك أيها

 نكمل في غد إن شاء هللا..  ..
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 في جهاد الصحابة..

 ( 3جعفر بن أبي طالب.. الطيار أبو المساكين ) ون..خمسالو ةالتاسع الحلقة

 :إلى أرض الحبشة قريش قصة رسولَيل أم سلمة بنت أبي أميةرواية السيدة  نستكمل ثالثا.. بقية..

  .."نعم"فقال له جعفر بن أبي طالب:  .."شيء؟هل معك مما جاء به عن هللا من " ..النجاشي فقال له. 14

 .." فاقرأه علي  "فقال له النجاشي: 

( إِْذ نَاَدى َربههُ نَِداءا 2( ِذْكُر َرْحَمِة َرب َِك َعْبَدهُ َزَكِريها )1كهيعص ) ".. مسورة مري فقرأ عليه صدراا من .15

ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي وَ 3َخِفيًّا )  ِ َشِقيًّا )( َقاَل َرب  أُْس َشْيباا َولَْم أَُكْن بُِدَعائَِك َرب  ( َوإِن ِي ِخْفُت 4اْشتَعََل الره

ا فََهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك َوِليًّا ) ِ 5اْلَمَواِلَي ِمْن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِرا ( يَِرثُنِي َويَِرُث ِمْن آَِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرب 

ُرَك بِغًَُلٍم اْسُمهُ يَْحيَى لَْم نَْجعَْل لَهُ ِمْن قَْبُل َسِميًّا )( يَ 6َرِضيًّا ) ِ أَنهى يَُكوُن ِلي ُغًَلٌم 7ا َزَكِريها إِنها نُبَش ِ ( قَاَل َرب 

ا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر ِعتِيًّا )  َهي ٌِن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمْن قَْبُل َولَْم تَُك  ( َقاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك هَُو َعلَيه 8َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِرا

ِ اْجعَْل ِلي آَيَةا قَاَل آَيَتَُك أاَله تَُكل َِم النهاَس ثًََلَث لَيَاٍل َسِويًّا )9َشْيئاا ) ( َفَخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب 10( َقاَل َرب 

ٍة َوآَتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِيًّا ) 11ِشيًّا )فَأَْوَحى إِلَْيِهْم أَْن َسب ُِحوا بُْكَرةا َوعَ  ( َوَحنَاناا ِمْن لَُدنها  12( يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوه

ا َعِصيًّا )13َوَزَكاةا َوَكاَن تَِقيًّا ) ا بَِواِلَدْيِه َولَْم يَُكْن َجبهارا َويَْوَم يُْبعَُث  ( َوَسًَلٌم َعلَْيِه يَْوَم ُوِلَد َويَْوَم يَُموتُ 14( َوبَرًّ

( فَاتهَخذَْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباا فَأَْرَسْلنَا  16( َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ اْنتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاناا َشْرقِيًّا )15َحيًّا )

ا َسِويًّا ) ْحَمِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت تَِقيًّا )( َقالَْت إِن ِي أَُعوذُ بِ 17إِلَْيَها ُروَحنَا فَتََمثهَل لََها بََشرا ( قَاَل إِنهَما أَنَا َرُسوُل 18الره

ا َزِكيًّا ) ( َقاَل َكذَِلِك َقاَل  20( قَالَْت أَنهى يَُكوُن ِلي ُغًَلٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُك بَِغيًّا )19َرب ِِك أِلََهَب لَِك ُغًَلما

ا َمْقِضيًّا ) َربُِّك هَُو َعلَيه َهي ِنٌ   .." (21َوِلنَْجعَلَهُ آَيَةا ِللنهاِس َوَرْحَمةا ِمنها َوَكاَن أَْمرا

وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما  ..حتى اخضلت لحيته النجاشي قالت: فبكى وهللا. 16

فًل وهللا ال  ..انطلقا ..واحدةليخرج من مشكاة  عيسى إن هذا والذي جاء به"ثم قال النجاشي:  ..تًل عليهم

 ."وال يكادون ..أسلمهم إليكما

وهللا آلتينه غداا عنهم بما أستأصل به .. )عمرو بن العاص قال ..فلما خرج رسوال قريش من عنده. 17

ا  ..ال نفعل)فقال له عبد هللا بن أبي ربيعة:  .(.خضراءهم وهللا  (قال:  ..(وإن كانوا قد خالفونا  ..فإن لهم أرحاما

إنهم يقولون   ..أيها الملك) ثم غدا عليه من الغد فقال له: .. )عبد عيسى بن مريم ألخبرنه أنهم يزعمون أن

ا  عيسى بن مريم في  ..)فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه ..قوالا عظيما

ماذا تقولون في عيسى بن مريم "ثم قال بعضهم لبعض:  مسلمونفاجتمع ال ..فأرسل إليهم ليسألهم عنه .18

فلما دخلوا  .."كائنا في ذلك ما هو كائن  ..وما جاءنا به نبينا ..نقول وهللا ما قال هللا"قالوا:  .."إذا سألكم عنه؟

 .. "ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟"عليه قال لهم: 

 ورسوله هللا  عبد هو.. وسلهم عليه هللا صلهى  نبينا به جاءنا الذي فيه نقول "  :فقال جعفر بن أبي طالب .19

 .. "البتول العذراء مريم إلى ألقاها وكلمته وروحه

ما قلت هذا  عيسى بن مريم وهللا ما عدا"ثم قال:  ..فأخذ منها عوداا  ..بيده إلى األرض النجاشي فضرب -20

 ..فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ..)أي أن قولك لم يعد عيسى بن مريم بمقدار هذا العود( "العود

من سبكم  " ثم قال:  .."من سبكم غرم ..اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي )أي آمنون( ..وإن نخرتم وهللا"فقال: 

ردوا  ..ني آذيت رجًلا منكموأ ..ذهب ما أحب أن لي دبراا )أي جبًلا( من ..من سبكم غرم"ثم قال:   .."غرم

 ..فآخذ الرشوة فيه ..فوهللا ما أخذ هللا مني الرشوة حين رد علي ملكي ..فًل حاجة لي بها ..عليهما هداياهما

وأقمنا   ..قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردوداا عليهما ما جاءا به .."وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه

 ..مع خير جار ..عنده بخير دار

ا فقالوا. 21  ..وخرجوا عليه ..(إنك قد فارقت ديننا) :للنجاشي واجتمع أهل الحبشة يوما

ا  ..فأرسل إلى جعفر وأصحابه .22 فإن هُزمت فامضوا   ..أنتماركبوا فيها وكونوا كما "وقال:   ..فهيأ لهم سفنا

  .. ال إله إال هللا هو يشهد أن" :ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه .."وإن ظفرت فاثبتوا ..حتى تلحقوا بحيث شئتم

ثم  .."مريم وكلمته ألقاها إلى ..عبده ورسوله وروحه عيسى بن مريم ويشهد أن ..عبده ورسوله محمداا  وأن

ألست أحق  ..يا معشر الحبشة"فقال:  ..وصفوا له ..ج إلى الحبشةوخر ..جعله في قبائه عند المنكب األيمن

 .."فما بالكم؟"قال:   .."خير سيرة " قالوا:  .."فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟"قال:  .."بلى"قالوا:  .."الناس بكم؟

ابن نقول هو " قالوا:  .."فما تقولون أنتم في عيسى؟" قال:  .."وزعمت أن عيسى عبد ..فارقت ديننا"قالوا:  

لم يزد على هذا   .."هو يشهد أن عيسى بن مريم"ووضع يده على صدره على قبائه:  ..فقال النجاشي .."هللا

ا   ..صلى عليه فلما مات النجاشي ..فرضوا وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبَي محمداا  ..وإنما يعني ما كتب ..شيئا

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا..واستغفر له
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 بقلم/ مجدي سالم  الصحابة..في جهاد 

 (4جعفر بن أبي طالب.. الطيار أبو المساكين ) ون..ستال الحلقة

قال أبو جعفر الباقر: "ضرب رسول هللا صلى هللا عليه رابعا.. في حب النبي صلى هللا عليه وسلم لجعفر.. 

 عليه وسلم لما قدم  وسلم يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه وأجره". وروي من وجوه أن النبي صلى هللا

بعد رجوعه من  وذلك .وقبله. . وفي رواية تلقاه واعتنقه"ألنا بقدوم جعفر أسر مني بفتح خيبر"جعفر قال: 

ه  -صلهى هللا عليه وسلهم  -كان النبي .. والتي داَمْت عشر سنين بعيداا عن أهله ووطنه  ..هجرته من الحبشة ِ ِلتَو 

   ..قد انتََهى من فتْح خبير

ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين   صلى هللا عليه وسلم قال: بلغنا مخرج النبي رضي هللا عنه  عن أبي موسى -

  ..في اثنين وخمسين رجًلا من قومي.. واآلخر أبو رهم.. أحدهما أبو بردة.. إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم

ر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا  فوافقنا جعف .. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة

وكان أناس من الناس يقولون لنا )يعني ألهل  .. حين افتتح خيبر صلى هللا عليه وسلم فوافقنا النبي.. جميعاا

وهي ممن قدم معنا على حفصة  -رضي هللا عنهما- أسماء بنت عميس السفينة(: سبقناكم بالهجرة. ودخلت

فدخل عمر على حفصة   ..وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر.. ائرةز صلى هللا عليه وسلم زوج النبي

 ؟ .فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه.. وأسماء عندها

 . قالت أسماء: نعم. قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آلحبشية هذه؟! آلبَْحِريهة هذه؟! -

كنتم .. فغضبت وقالت: كًل وهللا.. منكم صلى هللا عليه وسلم فنحن أحق برسول هللا ..قال: سبقناكم بالهجرة -

وكنا في دار أو في أرض البُعَداء البغضاء .. ويعظ جاهلكم ..يطعم جائعكم صلى هللا عليه وسلم مع رسول هللا

ا ..صلى هللا عليه وسلم وذلك في هللا وفي رسوله.. بالحبشة وال أشرب شراباا حتى   ..وايم هللا ال أطعم طعاما

صلى هللا عليه   وسأذكر ذلك للنبي ..ونحن كنا نؤذى ونخاف ..صلى هللا عليه وسلم أذكر ما قلت لرسول هللا

 . ال أكذب وال أزيغ وال أزيد عليه. -وهللا-وأسأله  ..وسلم

إن عمر قال كذا وكذا. قال: "فما قلِت له؟" قالت:   ..قالت: يا نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فلما جاء النبي -

ولكم أنتم أهل السفينة  ..وله وألصحابه هجرة واحدة ..قلت له: كذا وكذا. قال: "ليس بأحق بي منكم

ما من   ..قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرساالا يسألوني عن هذا الحديث .هجرتان".

 . .صلى هللا عليه وسلم وال أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبيالدنيا شيء هم به أفرح 

عن أبي قتادة قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيش ف  ..طياروتسميته بال بطوالت جعفرا.. في خامس

وقال: "بأبي    ... فوثب جعفر"فإن أصيب جعفر فابن رواحة ..فإن أصيب فجعفر ..عليكم زيد"األمراء وقال: 

. فانطلق الجيش  "امضوا فإنك ال تدري أي ذلك خير"قال:  ..أنت وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل زيداا عليه"

قال  ..ثم إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادي: الصًلة جامعة ..فلبثوا ما شاء هللا

ثم أخذ   ..فاستغفروا له ..فأصيب زيد شهيداا  ..نهم لقوا العدوأال أخبركم عن جيشكم؟ إ"صلى هللا عليه وسلم:  

ثم أخذ اللواء  ..ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيداا  ..اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل

اللهم هو "فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبعيه وقال:  .."ولم يكن من األمراء هو أمر نفسه ..خالد

. فنفر  "انفروا فامددوا إخوانكم وال يتخلفن أحد"ثم قال:  ... فيومئذ سمي سيف هللا"ف من سيوفك فانصره سي

 . .الناس في حر شديد

ومن بين .. مؤتة كان صحابة رسول هللا عليه الص ًلة والس ًلم أسوداا في المعارك والن زالغزوة يوم في  -

جال العظام  بذل جعفر رضي هللا عنه  وقد  ..جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه والص حابة الكرامهؤالء الر 

ب حب ها قلبه حت ى كان صابراا محتسباا مع من تعرضوا لألذى من قبل قريش بسبب  نفسه للد عوة وتشر 

حصلت في عهد الن بي عليه الص ًلة  جعفر رضي هللا عنه في غزوة مؤتة التي لةوقد تجل ت بطو  .إيمانهم.

ا وأمره بالت وجه إلى أطراف بًلد الش ام لمًلقاة   ..والس ًلم في الس نة الث امنة للهجرة حيث جه ز الن بي الكريم جيشا

وم اية   ..كان جعفر القائد الث اني لجيش المسلمين بعد زيد بن حارثة رضي هللا عنهو. .جيش الر  حيث استلم الر 

اية بشماله ..دهبعد استشها ثم  قطع الكف ار   ..وعندما استلم جعفر راية الجيش قطع الكف ار يمينه فاستلم الر 

اية بعضديه ثم  استشهد رضي هللا عنه فطار في الجن ة بجناحيه التي أبدله هللا بهما مقابل  ..شماله فاستلم الر 

 عنه..يديه التي فقدهما فلق ب من يومها بجعفر الط يار رضي هللا 

ا  ..عن نافع عن ابن عمر قال: "فقدنا جعفر يوم مؤتةسادسا.. في استشهاده..  فوجدنا بين طعنة ورمية بضعا

: "جمعت جعفر على صدري يوم مؤتة فوجدت في . وفي قولوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده". ..وتسعين

ا وأربعين من بين ضربة وطعنة".مقدم جسده بض ا له جناحان في  "وعن أبي هريرة مرفوعاا: . عا رأيت جعفرا

 أراكم إن شاء هللا..  ...."الجنة
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 بقلم/ مجدي سالم  في جهاد الصحابة..

 .. رضي هللا عنه األرقم بن أبي األرقم ون..الست الواحدة و الحلقة

 أوال.. مقدمة.. 

 ..اسمه عبد َمناف بن أَُسيد بن عبد هللاكان و  .."األرقم بن أبي األرقم ( "أبو عبد هللا) هو الصحابي الجليل  -

وقيل اسمها تماضر بنت حذيم من بني سهم من  .. وأم األرقم هي أميمة بنت الحارث بن حبالة الخزاعية

 ..وقيل اسمها صفية بنت الحارث بن خالد الخزاعية.. قريش

 . .ل: بعد عشرةوقي ..أسلم سابع سبعة ..من السابقين األولين في الدخول إلى اإلسًلمهو  -

فَاأو على وكانت ملتصقة  -اتخذ النبيُّ صلى هللا عليه وآله وسلم داَره وقد  - ا للدعوة في بدايتها - الصه  . .مقرًّ

  أبي وبين بينهصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول آخىو ..المدينةرضي هللا عنه إلى بن األرقم اجر األرقم وقد ه -

 ..من الغنائم  سيفاا يوم بدرصلى هللا عليه وسلم وقلهده النبي  ..كلها غزواتالوشارك في  ..سهل بن زيد طلحه

وأمية ومريم أمهما هند بنت عبد هللا  ..أمهات ولد وكان لألرقم من الولد عبيد هللا وعثمان وصفية أمهاتهم -

 .. أسد بن خزيمة بن الحارث من

 ثانيا.. في إسًلمه رضي هللا عنه..

وذكره  ..له صحبةكانت وقال البخاري  ..عشرةسبعة أو بعد قيل أسلم بعد  ..من السابقين األوليناألرقم كان 

جمته في المستدرك أنه أسلم سابع وروى الحاكم في تر ..بدرا واابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد

فعن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه  ..وقد أسلم األرقم على يد أبي بكر الصديق رضي هللا عنهما .سبعة.

 .. قبل البعثة له صديقا كر الصديق يريد رسول هللا وكانوسلم قالت: خرج أبو ب

 (..بالعيب آلبائها وأمهاتهايا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك واتهموك ) فلقيه فقال:  -

 ..فلما فرغ رسول هللا من كًلمه أسلم أبو بكر "..إني رسول هللا أدعوك إلى هللا عز وجل" فقال رسول هللا:  -

 ..أحد أكثر سرورا منه بإسًلم أبي بكر شعاب مكةق عنه رسول هللا وما بين  فانطل

ومضى أبو بكر وراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد هللا والزبير ابن العوام وسعد بن أبي وقاص   -

غد عثمان بن مظعون وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن  في ثم جاء  ..فأسلموا

 .عبد األسد واألرقم بن أبي األرقم فأسلموا رضي هللا عنهم.

 .. )منقول(مكانتها في اإلسًلمدار األرقم وثالثا.. 

المقر  فقد كانت  ..تُعد دار األرقم رضي هللا عنه وأرضاه إحدى الدور التي كان لها دور هام في تاريخ اإلسًلمف 

الذين حملوا معه المسئولية الكبرى في تبليغ   ..األول الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم فيه طليعة أصحابه

  ..رسالة هللا تعالى

كان النبي صلى هللا عليه وسلم مستخفيا من قريش  ذهقول ابن عبد البر: وفي دار األرقم ابن أبي األرقم هي -

فأسلم   ..حتى خرج عنها وكانت داره بمكة على الصفا ..يدعو الناس فيها إلى اإلسًلم في أول اإلسًلم ..بمكة

 اختار النبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقم؟لماذا . أما وهو صاحب حلف الفضول. ..فيها جماعة كثيرة

 فما كان يخطر ببال قريش أن يتم لقاء محمد وأصحابه بداره. .. أن األرقم لم يكن معروفاا بإسًلمه -

وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء  ..أن األرقم بن أبي األرقم رضي هللا عنه وأرضاه من بني مخزوم -

فلو كان األرقم معروفاا بإسًلمه فًل يخطر في البال أن يكون اللقاء في   ..م التنافس والحرب ضد بني هاش

 ألن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو  ..داره

وكان الطبيعي   ..فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره .. كان األرقم رضي هللا عنه فتىا عند إسًلمه -

 ..وليس لها أو بيته هو نفسه عليه الصًلة والسًلم ..ابهوبحثها إلى بيوت كبار أصح مكة رانظأتجه ت أن

 .  ومن ثم نجد أن اختيار هذه الدار كان في غاية الحكمة من جميع النواحي.

 يجهرون فخرجوا.. رجًلا  أربعين تكاملوا حتى ..األرقم دار في اإلسًلم إلى يدعو هللا رسول بقيقد  و -

 .. اإلسًلم إلى للدعوة دار أول فكانت ..هللا إلى بالدعوة

 الهادي موسى محمد أبو أم عطاء بنت الخيزران المرأتهِ  فوهبها  للمهدي  ذلك بعد فيما الدار صارت وقد -

 ..الحرام للمسجد وهبتها ثم ..بها فعرفت وجددتها بنتها ..هـ161 سنة للحج ذهبت  عندماو ..الرشيد وهارون

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

معاوية بن أبي   توفي األرقم بالمدينة المنورة في خًلفةيوم وفاته.. وقد  وقد جاوز عمره الثمانينفقد توفي 

 ..بحسب وصية األرقم سعد بن أبي وقاص وصل ى عليه ..سفيان

 .. ألقاكم على خير..ولنا رضي هللا عن األرقم بن أبي األرقم وغفر له
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 عنه  هللا رضي.. عثمان بن مظعون.. والستونالثانية  الحلقة

.. وهو  القرشي جمح عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن (أبو السائب) أوال.. مقدمة.. هو

وعبد   وعبيدة بن الحارث بن المطلب هو حيث أسلم بعد ثًلثة عشر رجًلا  ..من السابقين إلى اإلسًلم واحد

صلى   قبل دخول النبي ..في ساعة واحدة وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد األسد فالرحمن بن عو

 وهاجر الهجرتين.. ..ليدعو فيها ار األرقمد هللا عليه وسلم 

  زينب بنت والصحابية ..ابني مظعون وقدامة عبد هللا وعثمان بن مظعون هو أخو الصحابيين -

 . .وأمه سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ..عمر بن الخطاب زوجة مظعون

 ..غزوة بدر شهد عثمان بن مظعون مع النبي محمد -

 .. بقيع الغرقد وأول من دفن في ..وفاةا في المدينة المهاجرين وهو أول -

ثم عاد   الحبشة إلى هاجروقد .. الهجرتين السائب مع ابنه بن مظعون هاجر عثمان ثانيا.. في هجرته.. 

فوا أن يدخلوا مكة بغير ِجوارو ..مكة إلى في فمكثوا حتى دخل كل رجل منهم  ..حين رجعوا إلى مكة تخوه

   ..ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة ..جوار من بعض أهل مكة

وهو يغدو ويروح  ..وأصحابه من األذىثم لما رأى عثماُن ما يلقى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  -

تُكيا أبا عبد شمس.. : "له مضى إلى الوليد بن المغيرة فقال ..لوليد بن المغيرةجوار ابأمان  قد  ..َوَفْت ذمه

  ..فلي به وأصحابه أسوة" ..وقد أحببت أن أخرج منه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..كنت في جوارك

وال أريد أن أستجير  ..أرضى بجوار هللا يولكن ..ابن أخي أوذيت أو انتهكت؟" قال: "الفقال الوليد: "فلعلك يا 

 ..فقال الوليد: "هذا عثمان بن مظعون قد جاء ليرده عليه جواري" ..فخرجا حتى أتيا المسجد.. "بغيره

وقد  ..وقد أحببت أن ال أستجير بغير هللا عز وجل ..وقد وجدته َوفِيًّا كريَم الجوار ..فقال عثمان: "صدق -

 .. رددت عليه جواَره

 ..لهيثم بن التيهانوأبي ا بينهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآخى  ..المدينة ثم هاجر عثمان إلى -

م الخمر على نفسه في الجاهليةثالثا.. من مآثره رضي هللا عنه..   وقال:  ..أنه كان قد حره

فلما  .ويحملني على أن أنكح كريمتي". ..ويُضحك بي من هو أدنى مني .."ال أشرب شراباا يذهب عقلي -

َمت الخمر قال: "تبًّا لها  .. "قد كان بصري فيها ثاقباا ..ُحر ِ

 ى..وفيه رضي هللا عنه نزل قوله تعال بن مظعون ورفاقه..محاولة تشدد حديث شهير حول رابعا.. 

ُ لَُكْم َواَل تَْعتَُدوا " ُموا َطي ِبَاِت َما أََحله َّللاه ا َرَزَقُكُم يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَُحر ِ َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن • َوُكلُوا ِممه إِنه َّللاه

ُ بِاللهْغِو ِفي أَ  َ الهِذي أَْنتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن • اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاه ُ َحًَلالا َطي ِباا َواتهقُوا َّللاه ْيَمانُِكْم َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقهْدتُُم َّللاه

َرَقبٍَة َفَمْن لَْم يَِجْد  اَن َفَكفهاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر اأْلَْيمَ 

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ  فَِصيَاُم ثًََلثَِة أَيهاٍم ذَِلَك َكفهاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا َحلَْفتُْم َواْحفَُظوا أَْيَمانَُكمْ   "..َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاه

ا ....89 :87المائدة:  فذكهَر الناس ووصَف القيامة ولم  ..فقد جلس رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوما

 .. فََرقه الناُس وبَكوا ..يزدهم على التخويف

وعلي بن أبي   ..وهم: أبو بكر الصديق ..فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي -

والمقداد بن  ..وسالم مولى أبي حذيفة ..وأبو ذر الغفاري ..وعبد هللا بن عمرو ..وعبد هللا بن مسعود ..طالب

وال يناموا   ..ويقوموا الليل ..واتفقوا على أن يصوموا النهار ..ومعقل بن مقرن ..وسلمان الفارسي ..األسود

ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا   ..وال يأكلوا اللحم وال الودك وال يقربوا النساء والطيب ..على الفرش

فجمعهم فقال: .. فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..ويجبوا المذاكير ..ويسيحوا في األرض ويترههبوا

 ..وما أردنا إال الخير" ..فقالوا: "بلى يا رسول هللا "ألم أُنَبهأْ أنهكم اتفقتم على كذا وكذا؟"

فإني أقوم  ..فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ..إن ألنفسكم عليكم حقًّا ..إني لم أومر بذلك"فقال لهم:  -

 .."س منيومن رغب عن سنهتي فلي ..وآكل اللحم والدسم ..وأصوم وأفطر ..وأنام

أما   ..ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا"ثم خرج إلى الناس وخطبهم فقال:  -

  ..فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء وال اتخاذ الصوامع ..إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين وال رهباناا

وأقيموا   ..وحجوا واعتمروا ..واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاا ..وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد

شدهدوا على أنفسهم فشدهد هللا   ..فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد ..وصوموا رمضان ..وآتوا الزكاة ..الصًلة

ل هللا كيف فقالوا: "يا رسو  ..فأنزل هللا تعالى هذه اآلية .."فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع ..عليهم

ُ بِاللهْغِو   ..وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا ..نصنع بأْيماننا التي حلفنا عليها"  فأنزل هللا تعالى: }اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاه

 . )منقول(.. أراكم غدا إن شاء هللا.. .ِفي أَْيَمانُِكْم{ اآلية
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 (2) عنه هللا رضي.. عثمان بن مظعون.. والستونة الثالحلقة الث

 ..." إن  ابن مظعون لحيي  ست ْيرٌ  "صلى هللا عليه وسلم..النبي قال 

 التبتل..رجاء وبن مظعون في عثمان ثالثا.. بقية.. 

 .. ويجتنب الشهوات ..يصوم النهار ويقوم الليل ..كان عثمان بن مظعون من أشد الناس اجتهاداا في العبادة -

يا رسول هللا إن ي ال أحب  أن ترى امرأتي )أتى عثمان بن مظعون النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:  -

قال صلى هللا عليه   ..قال: أستحيي من ذلك وأكرهه.. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "وِلَم؟"ف  ..(عورتي

 وسلم: 

أنت تفعل )قال: .. وأنا أرى ذلك منهم" ..وأهلي يرون عورتي ..وجعلك لها لباساا .."إن  هللا جعلها لك لباساا

ا أدبر قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: .؟( فمن بعدك) قال: "نعم". قال:  (..ذلك يا رسول هللا؟  فلم 

 .."إن  ابن مظعون لََحيي  ِست يٌر" 

فرأينها سيئة   ..يقول أبو بردة: دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى هللا عليه وسلم -

فلقيه  ..وأما نهاره فصائم ..قالت: أما ليله فقائم .؟"لك؟ فما في قريش أغنى من بعلكبافقلن لها: ما  ..الهيئة

.. قال: فأتتهن بعد ذلك عطرة كأنها عروس ..النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: "أما لك بي أسوة". الحديث

 فقلَن لها: مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس.. 

فأتاه النبي صلى هللا عليه وسلم فيه..  قعد يتعبد اتخذ بيتا عن أبي قًلبة أن عثمان بن مظعونوفي رواية  -

 "..الحنيفية السمحةإن هللا لم يبعثني بالرهبانية وإن خير الدين عند هللا .. فقال: "يا عثمان

لقد َرد  رسول هللا ) إبراهيم بن سعد عن الزهري  عن سعيد بن المسي ب عن سعد بن أبي وق اص قال:  روى -

لكن رسول هللا صلى هللا   ..على عثمان بن مظعون التبت ل ولو أِذَن له في ذلك الْختَصى - َصلهى هللا عليه وسلم

إسماعيل بن عبد هللا بن أبي  ".. قال  يابن مظعون بالصي ام فإن ه َمْجفَرولكن عليك .. ال" ..عليه وسلم قال

 .. أويس: والُمْجِفُر الذي إذا أتى النساَء فإذا قام اْنقََطَع ذلك

 .. رضي هللا عنه.. وفاتهرابعا.. في 

كان  ..هـ ( 2وحين كانت روحه تتأهب للقاء ربها وليكون صاحبها أول المهاجرين وفاة بالمدينة سنة )  -

صلى اللـه عليه  -الى جانبه يقبل جبينه ويعطره بدموعه وودعه الرسـول  - صلى هللا عليه وسلم -الرسول 

 "..  نيا وما أصبت منها وال أصابت منكخرجت من الد ..رحمك هللا أبا السائب" :قائًل -وسلم

 : أخبرته ..بايعِت النبي صلى هللا عليه وسلم -امرأة من األنصار-أن أم العًلء  ..يروي خارجة بن زيدو -

فََوِجَع وَجعَهُ الذي تُُوِف ي منه.   ..فأنزلناه في أبياتنا ..ار لنا عثمان بن َمْظعونصف  ..اقتُِسَم المهاجرون قُرعة

فقلت: رحمة هللا عليك أبا   - وسلمصلى هللا عليه  -دخل رسوُل هللا  ..فلما توفي وُغِس ل وكِف ن في أثوابه

  .. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "وما يدريك أن هللا أكرَمهُ؟" ..فشهادتي عليك: لقد أكرمك هللا.. السائب

ي يا رسول هللا  فمن يكرمه هللا؟ فقال:   ..فقلت: بأبي أنت وأُِم 

ا هو فقد جاءه اليقين -  .. ما يُفعَُل بي؟" -وأنا رسول هللا- ما أدري وهللا ..وهللا إِني ألرجو له الخير .."أم 

 ..بداا يا رسول هللاقالت: فوهللا ال أَُزِك ي أحداا بعده أ -

فأخذ رسول هللا  ..فبََكت النساُء فجعل عمر بن الخط اب يَْضِربُُهن  بسوطه .. )قال يزيد بن هارون في حديثه -

  :ثم  قال".. ْبِكيَن وإي اُكن  ونَعيَق الشيطانِ : "إثم  قال .."َمْهًلا يا عمر.. "بيده وقال -َصلهى هللا عليه وسلم

ْحَمةِ "   "..وما كان من اليد واللسان فِمن الشيطان ..إن ه َمْهما كان من العَْين والقَْلب فِمن َّللا ِ ومن الر 

بعد ذلك أبدا حتى حين ودع ابنته رقية حين فاضت روحها قال   - صلى هللا عليه وسلم -ولم ينسه الرسول  -

 "..عثمان بن مظعون  ..الحقي بسلفنا الخي ِر" : لها

ذَاَك " :فقال صلى هللا عليه وسلم.. فذكرت ذلك للنبي ..ورأت زوجته أم العًلء في منامها عيناا تجري له -

 .."َعَملُهُ 

ا توف ي عثمان بن  : )أن ه بلغه أن عمر بن الخط اب قال ..الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا ابن عتبة روى - لم 

ثم    ..ن الدنياعفقلُت اْنُظروا إلى هذا الذي كان أشد نا تََخل ياا  ..َهبََط من نفسي َهْبَطةا .. لم يُقتَلْ و مظعون وفاةا 

فقلت َوْيَك  .. منزلة من نفسي حتى توف ي رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلمفلم يزل عثمان بتلك ال ..مات ولم يُْقتَلْ 

فرجع عثمان في نفسي إلى المنزلة التي  ..ثم  توف ي أبو بكر فقلت ويك إن  خيارنا يموتون ..إن  ِخياَرنا يَموتونَ 

 (.. غفر هللا لعمر بن الخطاب.. كان ينبيء عن حديث نفسه..كان بها قبل ذلك 

رحم هللا   ووضع علم على قبره يعلم مكانه.. ..رضي هللا عنه أول من ُدفن بالبقيع مان بن مظعونعث وكان -

 ثمان بن مظعون.. ورضي عنه ونفعنا بسيرته.... ألقاكم غدا إن شاء هللا"..ع
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 (1عنه ) هللا رضي.. خالد بن سعيد بن العاص.. ة والستونالحلقة الرابع

 .... وسأحيا به وأموت عليه"لن أدع اإلسًلم لشيء " قال خالد بن سعيد رضي هللا عنه أوال.. مقدمة.. 

 يُْكنَى  ..خالد بن سعيد بن العاص بن أمي ة بن عبد َشْمس بن عبد مناف بن قصي  القرشي  األموي  هو ف  -

د يق فكان ثالثاا أو رابعااأنه  يقال (..أبا سعيد) وقال ضمرة بن  .وقيل: كان خامساا. ..أسلم بعد أبي بكر الص 

دي ق :ربيعة  وذكر الواقدي  عن إبراهيم بن ُعْقبة قال: ..كان إسًلُم خالد مع إسًلم أبي بكر الص 

 َمْن تقد مه؟  قْلُت: ..(سًلمسْمعُت أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص تقول: كان أبي خامساا في اإل) 

 .(.وَسْعد بن أبي وق اص  ..وزيد بن حارثة ..وابن أبي قُحافة ..علي  بن أبي طالب قالت:

ها أمة  بنه سعيد بن خالد وابنتُه اسماله بها ا تلد.. ووإلى أرض الحبشة مع امرأته الخزاعي ةخالد هاجر  -

 .. وهاجر معه إلى أرض الحبشة أخوه عمرو بن سعيد بن العاص ..بنت خالد

ة الث انية قالت:أم خالد عن و - ثم قدم على الن بي  .. وأقام بها بِْضَع عشرة سنةا .. وهاجر إلى أرض الحبشة المر 

 عليه وسلم إلى ثم رجعنا مع رسول هللا َصلهى هللا ..فكلهم المسلمين فأسهمو لنا.. َصلهى هللا عليه وسلم بَخْيبر

وبعثه  .. وفتَْح مك ة وُحنَيناا والط ائف وتَبُوك..  وَشِهَد أَبي مع رسول هللا ُعْمَرة القضاء ..أََقْمنا بها.. ف المدينة

فَتُوف ِي  ..واستعمله على َصْنعاء اليمن ..صدقات َمْذحج ..رسوُل هللا َصلهى هللا عليه وسلم على صَدقات اليمن

. وذكر .قُتل خالد بن سعيد بن العاص يوم أَْجنَادينوقيل أنه  .(.ى هللا عليه وسلم وأَبِيِ باليمنرسوُل هللا َصله 

منهم خالد وعمرو ابنا سعيد بن  ..قُتل بأَجنادين ثًلثة عشر رجًلا  ) قال:.. عن الحسن بن عثمان الدُّواَلبي

 . (.العاص

ا ..وأباناا ..خالداا :أخبرني أبي أن  أعمامه ) قال خالد بن سعيد بن َعْمرو بن سعيد: و - بني سعيد بن  وَعْمرا

مالكم رَجْعتُم عن  فقال أبو بكر: ..هم حين مات رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلمإستعمالالعاص رجعُوا عن 

ال رسول هللا صَ  . فقالوا: نحن  .ارجعوا إلى أعمالكم ..لهى هللا عليه وسلمعمالتكم؟ ما أََحٌد أحق  بالعمل من ُعم 

 (... ثم َمضْوا إلى الش ام فقُتلوا جميعاا.ال نعمُل ألحٍد بعد رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم أبداا ..بنو أبي أَُحْيحة

اوروي أنه  ثانيا.. في إسًلم خالد بن سعيد بن العاص.. ا ..كان إسًلم ابن سعيد قديما  .. وكان أول إْخَوته إسًلما

وكأن   ..فذكر ِمْن سعتهما ما هللا أعلم به ..وكان بَْدء إسًلمه أنه رأى في الن وم أنه ُوِقف به على شفير الن ار -

أَحِلُف باهلل  .. )قالف ..ففزع ..ورأى رسوَل هللا َصلهى هللا عليه وسلم آخذا بحْقَويه ال يَقَع فيها ..أباه يدفعه فيها

ا فقال ..بن أبي قحافة فذكر ذلك لهالصديق القى أبا بكر ف (..لرؤيا حق إنها هذا رسوُل   ..أبو بكر: أُريد بك خيرا

 .. وأبوك واقٌع فيها ..وإنك ستتبعه في اإلسًلم الذي يحجزك من أن تقَع فيها ..هللا َصلهى هللا عليه وسلم فأتهبِْعه

 إلى َمْن تدعو؟   - صلى هللا عليه وسلم – يا محمد فقال: ..و بأجيادفلقي رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم وه -

ِ َوْحَدهُ اَل َشِريَك َلهُ " :فقال - داا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ..أَْدُعوَك إِلَى َّللاه َوتْخلُع َما أَْنَت َعلَْيِه ِمْن ِعبَاَدِة َحَجٍر   ..َوأَنه ُمَحمه

ْن لَْم يَْعبُُدهُ  ..َواَل يُضرُّ َواَل يَْنفَعُ  ..اَل يَْسَمُع َواَل يُْبِصرُ   .. "َواَل يَْدري َمْن َعبََدهُ ِممه

َصلهى هللا عليه وسلم فُسره رسول هللا  .وأشَهُد أنك رسوُل هللا ..قال خالد: فإني أشهُد أْن ال إله إال هللاف  -

 . من الخمسة األوائل في اإلسًلم.خالد وهكذا أصبح  ..بإسًلمه

 ..بعد ولم يكونوا أسلموا  ..أرسل في طلبه َمْن بَقي ِمن ولده ..وعلم أبوه بإسًلمه ..تغيهَب خالدحين و -

 :ثم قال له  ..فسبهه وبكهته وضربه بِمْقَرَعٍة في يده حتى كسرها على رأسه ..فوجدوه فأَتوا به أباه أبا أحيحة

داا وأصحابه)   (وأنت ترى خًلَفهُ قوَمه وما جاء به من َعْيب آلهتهم وَعْيِب َمن مضى من آبائهم. ..اتبْعَت محم 

. .وقال: اْذَهب يا لَُكع حيث شئت ..مهفغضب أبو أَُحْيَحة ونال منه وشت.. قد وهللا تَبِْعتُهُ على ما جاء به  فقال:

فأخرجه وقال لبنيه: ال يكل ِمه أحٌد   ..خالد: إن منعتني فإن  هللا يرزقُني ما أعيش به فقال .وهللا ألمنعنهك القوَت.

ويعيش  فكان يَْلَزُمهُ  ... فَاْنَصرف خالٌد إلَى رسوِل هللا َصلهى هللا عليه وسلم. منكم إال صنْعُت به ما صنْعت به 

 .. وتَغَيب عن أبيه في نواحي مكهة  .. معه

خرج أصحاُب رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم إلى أرض الحبشة في  ثالثا.. في هجرته رضي هللا عنه.. فحين

ل من خرج إليها ..الهجرة الث انية عاد مع إخوانه الى المدينة سنة سبع فوجدوا المسلمين قد ثم  ..كان خالد أو 

صلى هللا عليه -زوة للرسول عنه في المدينة اليتأخر عن أي غ أقام رضي هللا.. ف و من فتح خيبرانتهوا للت

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. ..وسلم..

 < اآليات التالية منقولة من برنامج "القرآن الكريم" إنتاج شركة "حرف" بصيغة وورد.. أنشرها للفائدة..

دٌ  َوَما"  ُسلُ  قَْبِلهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إِاله  ُمَحمه   َعِقبَْيهِ  َعلَى يَْنقَِلبْ  َوَمنْ  أَْعقَابُِكمْ  َعلَى اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  َماتَ  أَفَِإنْ  الرُّ

َ  يَُضره  فَلَنْ  ًلا  ِكتَاباا َّللاهِ  ْذنِ بِإِ  إِاله   تَُموتَ  أَنْ  ِلنَْفٍس  َكانَ  َوَما( 144) الشهاِكِرينَ  َّللاهُ  َوَسيَْجِزي َشْيئاا َّللاه  يُِردْ  َوَمنْ  ُمَؤجه

ْنيَا ثََوابَ   ..صدق هللا العظيم .."(145) الشهاِكِرينَ  َوَسنَْجِزي ِمْنَها نُْؤتِهِ  اآْلِخَرةِ  ثََوابَ  يُِردْ  َوَمنْ  ِمْنَها نُْؤتِهِ  الدُّ
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 (2) عنه هللا رضي.. خالد بن سعيد بن العاص.. ة والستونخامسالحلقة ال

   .صلى هللا عليه وسلم..-.. بسط خالد يمينه فتتلقاها يمين رسول هللا بن العاص ليتها كانت يميني يا خالد... 

 في جهاد خالد بن سعيد بن العاص: رابعا.. 

عاد من فوره الى   ..لخالد في اليمن -صلى هللا عليه وسلم-لما وصل نبأ وفاة الرسول  ..خًلفة أبوبكرفي  -

وعلى الرغم من معرفته لفضل أبي بكر إال أنه كان من الجماعة التي ترى أحقية بني هاشم في  ..المدينة

لم يكرهه أبوبكر على ذلك وإنما بقي على  .. ف ووقف الى جانب علي بن أبي طالب ولم يبايع أبا بكر ..الخًلفة

 ..جد وأبو بكر على المنبرحتى جاء اليوم الذي غير فيه خالد رأيه فشق الصفوف في المس ..حبه وتقديره له

 .فبايعه بيعة صادقة.

لواء فيصير أحد   سير أبو بكر الجيوش للشام ويعقد ل} خالد بن سعيد { ُ.. حينعزله عن اإلمارةثم قصة  -

ويبلغ النبأ   ..إال أن عمر بن الخطاب يعترض على ذلك ويلح على الخليفة حتى يغير ذلك ..أمراء الجيوش

 ! ما سرتنا واليتكم وال ساءنا عزلكم {.} وهللا  خالدا فيقول:

ويخيره مع من يكون من   ..الى دار خالد معتذرا له مفسرا له هذا التغيير -رضي هللا عنه-يخف الصديق لكن 

} ابن عمي أحب الي في   فيجيب خالد:.. القادة: مع عمرو بن العاص ابن عمه أو مع شرحبيل بن حسنة

شرحبيل  -رضي هللا عنه-دعا أبو بكر ثم  ..ثم يختار كتيبة شرحبيل . {.وشرحبيل أحب الي في دينه  ..قرابته

لو كنت  ..انظر خالد بن سعيد فاعرف له من الحق عليك مثل ما كنت تحب أن يعرف من الحق لك " وقال له:

 ..على اليمن وتعلم أن رسول هللا توفى وهو له وال.. انك لتعرف مكانته في اإلسًلم.. وكان مكانك ..مكانه

وقد  . فما أغبط أحدا باإلمارة. ..وعسى أن يكون ذلك خيرا له في دينه ..ولقد كنت ول يته ثم رأيت غير ذلك

فاذا نزل بك أمر تحتاج فيه الى رأي التقي الناصح فليكن  .. خيرته في أمراء األجناد فاختارك على ابن عمه

فإنك واجد عندهم نصحا   ..وْليَُك خالد بن سعيد ثالثاثم أول من تبدأ به: أبوعبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 

 .."أو إخفاءه عنهم  ..وإياك واستبداد الرأي دونهم ..وخيرا

فما شعرت اال   (..نا واليتكم وال ساءنا عزلكم وإن المليم غيرك وهللا ما سرتوتروي ابنته أم خالد.. قال أبي )  -

ا زال أبي يترحم على عمر حتى  فوهللا م ..بأبي بكر داخل على أبي يعتذر إليه ويعزم عليه أال يذكر عمر بحرف

 مات.. 

 خامسا.. في استشهاده..

خالد بن سعيد في مقدمة الذين   كان ..حيث المعارك تدور بين المسلمين والروم } مرج الُصفَر { معركة في -

 : قال ..أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه.. وقع أجرهم على هللا

وكانت أم الحكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة   ..شهد خالد بن سعيد فتح أجنادين وفحل ومرج الصفر -

وكان خالد   ..وعشرا وكان يزيد بن أبي سفيان يخطبهاعدت أربعة أشهر .. فقتل عنها بأجنادين فأبن أبي جهل

أربعمائة  صداق فحطت الى خالد بن سعيد فتزوجها على  ..بن سعيد يرسل إليها في عدتها يتعرض للخطبة

   ..دينار

لو أخرت الدخول حتى  له: فجعلت تقول   ..فلما نزل المسلمون مرج الصفر أراد خالد أن يعرس بأم حكيم -

 .. فدونك  :قالتف  ..إن نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم :فقال خالد ..جموعيفض هللا هذه ال

فدعا  ..وأولم عليها في صبح مدخله ..فأعرس بها عند القنطرة التي بالصفر فبها سميت قنطرة أم حكيم -

 ..أصحابه على طعام

وبرز رجل منهم معلم يدعو الى   ..فما فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفها صفوفا خلف صفوف -

فبرز حبيب بن مسلمة فقتله   ..فنهاه أبو عبيدة ..فبرز إليه أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامري ة..زاربمال

 ..فقاتل فقتل إلى القتال.. برز خالد بن سعيدثم  ..حبيب ورجع الى موضعه

وصبر الفريقان   ..فاقتتلوا أشد القتال على النهر يومها عليها ثيابها وهجمت.. وشدت أم حكيم بنت الحارث -

فًل يرمى بسهم وال يطعن برمح وال يرمى بحجر وال يسمع اال وقع   ..جميعا وأخذت السيوف بعضها بعضا

بعمود الفسطاط الذي بات  جنود  قتلت أم حكيم يومئذ سبعةحتى وهام الرجال وأبدانهم  ..السيوف على الحديد

 .. هللا.. هللا.. فيه خالد بن سعيد معرسا بها

قبل   بالشام أجنادين وقعة فيوقيل: بل كان  عمر خًلفة في صدر هـ 14 سنة مرج الصفر وقعة قيل: كانت -

ووقعة   ووقعة الصفر أجنادين وقد اختلف أصحاب السير في وقعة ..بأربع وعشرين ليلة أبي بكر وفاة

 . .أيها قبل األخرىاليرموك 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 1زيد بن حارثة.. ِحُب النبي ) ..سة والستونسادالحلقة ال

 .اسمه زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي. و ..رضي هللا عنه-إنه زيد بن حارثة أوال.. مقدمة..

وكان  ..صلى هللا عليه وسلم كان مولى للنبي..كان يسمى قبل بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم زيد بن محمد

ا ..النبي محمد قد تبناه قبل بعثته والوحيد من بين  ..ومن السابقين األولين لإلسًلم ..وهو أول الموالي إسًلما

 ن..القرآ أصحاب النبي محمد الذي ذُكر اسمه في

 كما بعثه قائداا على عدد من السرايا.صلى هللا عليه وسلم.. غزوات النبي  شهد زيد العديد من -

يفوق   والغساسنة البيزنطيين وهو قائد جيش المسلمين أمام جيش من غزوة مؤتة استشهد زيد في -

 . .المسلمين عدداا

 ولذلك قصة.. زيد يفضل رسول هللا )قبل البعثة( على والديه..  ا..ثاني

ا في الثامنة من عمرهف  -   ..خرجت به أمه سعدى بنت ثعلبة لزيارة قومها بني )معن( ..عندما كان زيد غًلما

أغارت عليهم خيل لبني )القين( فأخذوا المال واستاقوا اإلبل   ..وبينما كانت في طريقها بالقرب من قومها

 وسبوا الذراري. 

 ظلت أمه بفقده ال تجف لها دمعة وال تنتهي لها عبرة وال تهدأ لها لوعة وال يطمئن لها بال.  -

ُعرض زيد للبيع في سوق عكاظ وكان سوقاا تقيمه العرب في مكة في األشهر الحرم للبيع   قصة بيعه: -

واشتراه واحد من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة  ..راء وتتناشد األشعار بهوالش

 . .فيما بعد -صلى هللا عليه وسلم  -زوجة الرسول  -رضي هللا عنها   -بنت خويلد 

  صلى هللا -شرف الزواج برسول هللا  -رضي هللا عنها  -ولما نالت خديجة   ..وهبه حكيم لعمته خديجةثم  -

 قد بُعث آنذاك.  -صلى هللا عليه وسلم  -ولم يكن الرسول  ..وهبته زيداا -عليه وسلم 

صلى هللا عليه  وأحبه حباا شديداا وأحبه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -سعد زيد باإلقامة مع رسول هللا  -

وكان يشتاق إليه إذا   ..أهله وبنيهزيداا وخلطه بِ  صلى هللا عليه وسلم أحب النبيفقد  .حباا شديداا كذلك.وسلم 

فاحتل زيد عند النبي صلى هللا   ..ال يحظى بِمثله أحد ..ويلقاه لقاء ..ويفرح بقدومه إذا عاد إليه ..غاب عنه

ال  "وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول:  ..وكان أمين سره رغم صغر سنه ..عليه وسلم مكانة كبيرة

 ."تلومونا على حب زيد 

وتروي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي هللا عنها مشهداا يدل على حب النبي العظيم لزيد قائلة: قدم زيد بن  

فلما  ..وكان رسول هللا متخففاا من ثيابه ..حاِرثة المدينة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بيتي فقرَع الباب

فلما قرع الباب قام   ..به نِسَي أن يرتدي ثِيابه الخاِرِجية عِلَم أن زيداا قد جاء فمن ِشدة شوقه ِلزيد واهتِمامه

ووهللا ما رأيت رسول هللا يستقبل أحداا  ..ومضى نحو الباب يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ..إليه النبي بِثيابه الخفيفة

 . )منقول( .قبله وال بعده بِهذه الث ِياب

  ..علم أبوه حارثة بن شراحيل بوجوده في مكةلده.. رسول هللا ورفضه العودة مع وااختياره البقاء مع وفي  -

صلى هللا عليه    -ولكن رسول هللا . وصحب معه أخاه كعباا. ..فسافر إلى مكة وأخذ معه أمواال ليفتدي بها زيداا

 لم يأخذ ماال وال غيره وقال لهما:  -وسلم 

 )هل لكما فيما هو خير من الفداء؟( قاال: ما هو؟ قال:  -

 ن اختاركم فهو لكم بغير مال وإن اختارني فما أنا وهللا بالذي يرغب عمن يختاره( فإ ..)نخيره -

 صلى هللا عليه وسلم   -ولكن زيداا اختار رسول هللا  .فقاال: أنصفت وبالغت في اإلنصاف. -

 وقال أبوه: ويحك يا زيد أتختار العبودية على أبيك وأمك؟! .. فتعجب منه أبوه وعمه -

  .فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئاا وما أنا بالذي يفارقه أبداا. -

بيده وخرج إلى البيت الحرام ووقف به بالِحجر وقال   -صلى هللا عليه وسلم  -أخذه الرسول  ..فلما قال ذلك -

 على مأل من قريش: 

 -اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه( فطابت عندئذ نفس أبيه وعمه وتركاه عند الرسول  ..)يا معشر قريش -

 وعادا مطمئني النفس مرتاحي البال..  -صلى هللا عليه وسلم 

م التبني ونزل قول هللا  ..ظل زيد يُعرف بعد ذلك بزيد بن محمدفي تحريم التبني.. و -   -حتى جاء اإلسًلم وحره

 .بائهم( فأصبح يُدعى زيد بن حارثة.: )ادعوهم آل-تعالى  

فكان  ..كان زيد من السابقين األولين لإلسًلم .. ولما دعا النبي محمد دعوته إلى اإلسًلمثالثا.. في إسًلم زيد..

الي الموا وهو أول أبي بكر الصديق وقبل ..وعلي بن أبي طالب خديجة بنت خويلد إسًلمه بعد  .. إسًلما

 هللا..ألقاكم غدا إن شاء 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 2زيد بن حارثة.. ِحُب النبي ) ..ة والستونسابعالحلقة ال

ما كان محمدا أبا أحد من .." قال تعالىنزلت اآلية الكريمة في تبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له..  -

 إلى زيد بن حارثة نسبة ألبيه.. .. فصار إسم زيد "وخاتم النبيين ..ولكن رسول هللا ..رجالكم

يِن َوَمَوالِ .. "قال تعالىو - ِ فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءهُْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الد ِ يُكْم َولَْيَس  اْدُعوهُْم آِلبَائِِهْم هَُو أَْقَسُط ِعْنَد َّللاه

َدْت قُ  اَعلَْيُكْم ُجنَاٌح ِفيَما أَْخَطأْتُْم بِِه َولَِكْن َما تَعَمه ا َرِحيما ُ َغفُورا ادعوهم  من سورة األحزاب..  )"لُوبُُكْم َوَكاَن َّللاه

بن  عن عمر  أخرج البخاري ومسلم وغيرهما.. وال تدعوهم إلى غيرهم ..للصلب وانسبوهم إليهم (آلبائهم

حتى نزل  ..ما كنا ندعوه إال زيد بن محمد -صلى هللا عليه وسلم  -أن زيد بن حارثة مولى رسول هللاالخطاب 

 ..أنت زيد بن حارثة بن شراحيل  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا.. القرآن: ادعوهم آلبائهم

اته وزواجه.. قيل أنه ارابعا.. في صف وقيل كان شديد  األنف..  أفطس ..شديد األدمة .. كان زيد بن حارثة قصيرا

جه النبي  ..األدمةآدم شديد كذلك وكان ابنه أسامة  ..أحمر ..البياض  صلى هللا عليه وسلمأما أسرته فقد زو 

ولما )أحد قادة جيوش النبي صلى هللا عليه وسلم فيما بعد(..  أسامة أم أيمن فولدت له من موالته وحاضنته

جه ابنة عمته  جوهي حدث سنتعرض له ببعض التفصيل.. ثم ثم طل قها زينب بنت جحش تبن اه زو  أم كلثوم  تزو 

ا بن معيط بنت عقبة .. صغيرة ولكن بعد أبيهاوهي ماتت أخرى لكنها وُرقية  ..فأنجبت له زيد لكنه مات صغيرا

ج ج هند بنت العوام بن خويلد أخت ..درة بنت أبي لهب ثم طل قها وتزو   بن العوام.. الزبير ثم طل قها وتزو 

من أجل تثبيت  عنه في القرآن.. في زواجه من زينب بنت جحش.. وطًلقه لها.. وذكر زيد رضي هللا خامسا

 :شرعة هللا

ا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرهِ .." قال تعالى - ُ َوَرُسولُهُ أَْمرا ْم َوَمْن  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضله َضًَلالا ُمبِيناا نزلت هذه اآلية في زينب بنت جحش بنت عمة الرسول أُميمة بنت   "..يَْعِص َّللاه

خطبها   - صلى هللا عليه وسلم -روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن رسول هللا  ..عبد المطلب

يا رسول   :فأَبت وقالت ..وقال: إني أُريد أَن أُزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك ..لمواله زيد بن حارثة

وفي رواية أنها قالت: أنا خير منه  ..فلم أكن ألَفعل ..وأَنا أَي ُِم قومي وبنت عمتك ..لكن ال أرضاه لنفسى هللا

صلى هللا   -رسول هللا فأَنكحها ..فلما نزلت هذه اآلية رضيا وسلما ..ووافقها أخوها عبد هللا على ذلك ..حسباا

اوساق ل ..زيداا بعد أَن جعلت أمرها بيده - عليه وسلم ا مهرا ا وملحفة  ..ها عشرة دنانير وستين درهما وخمارا

ا وخمسين ُمدًّا من طعام  "وثًلثين صاعاا من تمر ..ودرعاا وإزارا

 :صلى هللا عليه وسلم –تطليق السيدة زينب بنت جحش من زيد بن حارثة وزواجها من النبي ثم  -

ُ  َوإِْذ تَقُوُل ِللهِذي أَْنعََم .. "قال تعالى َ َوتُْخِفي ِفي نَْفِسَك َما َّللاه ُ َعلَْيِه َوأَْنعَْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتهِق َّللاه َّللاه

ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ   . زيد بن حارثة وأنعم الرسول عليه ..المراد بالذي أنعم هللا عليه ..."ُمْبِديِه َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه

صلى هللا عليه  -رسول هللا  فجاَء زيد إلى ..وتفخر عليه بحسبها ونسبها ..ذى زيداا بلسانهاكانت تؤف  -

أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك  .." فقال له ..وإني أُريد أن أُطلقها ..وتفعل وتفعل ..فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وسلم

 َ ُ َعلَْيِه َوأَْنعَْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ َوإِْذ } :فطلقها زيد فنزلت {. اآلية..َواتهِق َّللاه  "...تَقُوُل ِللهِذي أَْنعََم َّللاه

كان   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي  :رضي هللا عنهما -وروى عن علي زين العابدين بن الحسين  ..اآلية

وأَنه يتزوجها   ضى منها وطرا..وأنه قد ق  ..بنت جحش يطلق زينبسإليه أن زيدا  سبحانه قد أوحى هللا

وأعلمه أنه   ..ُخلَُق زينب وأنها ال تطيعه -صلى هللا عليه وسلم  -فلما اشتكى زيد للنبي  ..بتزويج هللا إيهاها له

وأمسك   ..على جهة األدب والوصية: اتق هللا في قولك -صلى هللا عليه وسلم  -قال له النبي  ..يريد طًلقها

ولم يرد أن يأْمره  ..وهذا هو الذي أخفى في نفسه ..أنه سيفارقها ويتزوجها وهو يعلم ..عليك زوجك

أن يلحقه قول من الناس في أَن  -صلى هللا عليه وسلم  -وخشى رسول هللا  ..لما علم أنه سيتزوجها ..بالطًلق

فعاتبه هللا على هذا القدر من أنه خشى الناس في شيٍء   ..وهو مواله وقد أمره بطًلقها ..يتزوج زينب بعد زيد

 ..وهذا القول أَحسن ما قيل في تأْويل هذه اآلية ..قد أَباحه هللا له

ا نََزَل نَِكاُح َزْينََب اْنَطلََق َزْيُد ْبُن َحاِرثَةَ َحتهى اْستَأْذََن َعلَى َزْينََب َقاَل: فَقَالَْت زَ  ..َعِن اْبِن َعبهاٍس  - ْينَُب:  قَاَل: " لَمه

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  َجَها ِمْن  قَاَل: َفأَِذنَْت لَهُ  ..َما ِلي َوِلَزْيٍد؟ قَاَل: فَأَْرَسَل إِلَْيَها َرُسوُل َّللاه َ َزوه فَبَشهَرَها أَنه َّللاه

ا َّلِلهِ  ..نَبِي ِِه َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  ْت َساِجَدةا ُشْكرا صلى  –رفع الحرج عن رسول هللا  - )منقول(.. .."قَاَل: فََخره

ِ ِمْن َحَرجٍ فِيَما فََرضَ .." قال تعالى ..هللا عليه وسلم ِ ِفي الهِذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َما َكاَن َعلَى النهبِي  ُ لَهُ ُسنهةَ َّللاه  َّللاه

ا ا َمْقُدورا ِ قََدرا د".. َوَكاَن أَْمُر َّللاه من   - صلى هللا عليه وسلم - أي: ما صح وال استقام أن يكون على النبي محمه

بعد أن   ..باختياره  -طلقها  -ضيق فيما قسم هللا له وأَحله من تزوج زينب التي طلقها زيد بن حارثة متبناه 

 أراكم إن شاء هللا.. ..باإلمساك -صلى هللا عليه وسلم  -نصحه النبي 



- 126 - 
 

 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 3زيد بن حارثة.. ِحُب النبي ) ..ة والستونثامنالحلقة ال

 :صلى هللا عليه وسلم –بن حارثة وزواجها من النبيتطليق السيدة زينب بنت جحش من زيد خامساا.. بقية.. 

هللا يأْمرهم عليهم من حرج حين لم يكن  ..نبينا صلى هللا عليه وسلم حكم هللا في األنبياِء قبل كان هذا هو

.  .وواقعاا ال معدل عنه  ..كائناا ال محالةكان أَمر هللا الذي يقدره و ..غيرهأو في شيٍء في النكاح بشرعه أو بأي 

ا في تزوجه امرأَة زيد مواله ودعي ِِه الذي كان قد  لت الكريمة اآليةجاءت و رد على من توهم من المنافقين نقصا

 . ولتصبح تشريعا سرمديا للبشر من بعد...تبناه

ولما ة"..آَخْيَت بَْينِي َوبَْيَن َحْمزَ  ..يَا َرُسوَل هللاِ .." قَال اَعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب أَنه َزْيدَ ..لمؤاخاةوفي ا سادسا..

وآخى الرسول صلى هللا عليه  ..أذن الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه بالهجرة هاجر زيد إلى المدينة

 ..وسلم بينه وبين أسيد بن حضير 

نقل أن زيد بن حارثة كانت له فرس تسمى  ..اإلنفاقمسارعة الصحابة في في ال ثما.. في إنفاق زيد.. بعسا

ا  .. " لَ فلما أنزل هللا جل وعًل قوله ..وكانت أثيرة عنده مقربة لديه ..(سبل) ْن تَنَالُوا اْلبِره َحتهى تُْنِفقُوا ِممه

.. يا نبي هللا".. جاء زيد رضي هللا عنه إلى نبينا صلى هللا عليه وسلم وقال(.. آل عمران".. ) سورة تُِحبُّونَ 

وأعطاها النبي عليه  .."وقد أشهدتك أني جعلتها صدقة في سبيل هللا ..أحب مالي إلي( هي سبل) إن فرسي

فلما أعطاه   ..فدعا النبي عليه الصًلة والسًلم أسامة بن زيد وأعطاه الفرس ..الصًلة والسًلم ليتصدق بها

حتى يشعر أنه أنفق في   ..ه ما كان يريد أن يأخذها ولدهنإل فتغير وجه زيد".. قبضه يا أسامة .. " االفرس قال

إن هللا جل وعًل قد قبل  .. زيد .." ياتغير وجه زيد قال النبي صلى هللا عليه وسلم فلما رأى ..جهة بعيدة

 ..فالمقصود هو إخراج حب المال من القلوب".. صدقتك منك

رضي هللا عنها  عائشة عنف .. في جهاد زيد بن حارثة.. كان صلى هللا عليه وسلم يؤمر زيد بن حارثة.. ثامنا

 (.. استخلفه بعده بقي ولو ..عليهم أمره إال قط جيش في زيدا هللا رسول بعث ماقالت" )

 عليه هللا صلى  - هللا رسول إلى ولدها وولد ولدها من راكبا أربعين جهزتقد  قرفة أم كانتومن ذلك أنه  -

 ..- وسلم  عليه هللا صلى - النبي إلى بدرعها وأرسل ..وقتلها فقتلهم زيدا  إليهم فأرسل ..ليقاتلوه – وسلم

 . .رمحين بين بالمدينة فنصبه

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم إِذَا لَْم يَْغُز أَْعَطى ِسًَلَحهُ َزْيداا - ِد ْبِن ُجبَْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ فعَ  ..َكاَن َرُسوُل َّللاه َعْن أَبِيِه   ..ْن ُمَحمه

ُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاهِ  َخْيُر أَُمَراِء السهَرايَا َزْيُد ْبُن َحاِرثَةَ أَْقَسُمُهْم  صلى هللا عليه وسلم.. " َرِضَي َّللاه

ِعيهةِ  ..بِالسهِويهةِ   "..َوأَْعَدلُُهْم ِفي الره

ِة أَُساَمةَ ْبِن َزْيدٍ و - ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم أِلَبِي َزْيِد ْبِن َحاِرثَةَ: َعِن اْبِن ُعَمَر ِفي قِصه  قَْوُل النهبِي 

ِ إِْن َكاَن لََخِليقاا ِلإْلَِماَرةِ "  -  .. "َواْيُم َّللاه

ِ ..) قَالَ  ..ِرثَةَ أَِخي َزْيِد ْبِن َحاِرثَةَ هدية النبي صلى هللا عليه وسلم لزيد: َعْن َجبَلَةَ ْبِن َحاوفي  - أُْهِدَي ِللنهبِي 

 )منقول(.. ..(َوأَْعَطى َزْيداا اأْلُْخَرى.. َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم ُحلهتَاِن فَأََخذَ إِْحَداهَُما

قائداا  -رضي هللا عنه  -في السنة الثامنة للهجرة.. خرج زيد بن حارثة ف  :.. في استشهاد زيد بن حارثةتاسعا

  -صلى هللا عليه وسلم-والدراك الرسول للجيش اإلسًلمي إلى )مؤتة(.. يقود جيشاا قوامه ثًلثة آالف مقاتل.. 

ليكم زيد بن  ) ع:فقال عندما ودع الجيش  ..ألهمية هذه الغزوة اختار لها ثًلثة من رهبان الليل وفرسان النهار

 ..فان أصيب جعفر فعبد هللا بن رواحة ( ..فان أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ..حارثة

وما إن وصل الجيش إلى معان )باألردن أو بالشام اآلن( حتى هب هرقل ملك الروم على رأس مائة ألف   -

.. فتولى قيادة الجيش بعده  -رضي هللا عنه  -مقاتل وانضم إليه مائة ألف مقاتل من مشركي العرب.. وقُتل زيد 

فقُتل.. فتولى قيادة الجيش عبد هللا بن رواحة فقُتل.. فاختار المسلمون  -رضي هللا عنه  -جعفر بن أبي طالب  

 كما سيرد في سيرة خالد.. رضي هللا عنهم أجمعين..  .خالد بن الوليد الذي انحاز بالجيش وأنقذه من الفناء.

 على وقدمه  ..مؤتة غزوة في الناس على لزيد  - وسلم عليه هللا صلى - هللا  رسول عقد): الواقدي يقصو -

 حتى الناس معه وقاتل فقاتل اللواء زيد فأخذ ..أرجلهم على يقاتلون األمراء  كان الجمعان التقى فلما ..األمراء 

 : وقال  ..له دعاو صلى هللا عليه وسلم هللا رسول عليه فصلى. .عنه هللا رضي بالرماح طعنا قتل

  هللا صلى - هللا رسول بلغ لما :قال ميسرة أبي عنو .(." يسعى وهو الجنة دخل قد ..ألخيكم استغفروا"  -

 .. فقال بزيد فبدأ ..شأنهم فذكر - وسلم عليه هللا صلى - قام ..رواحة وابن .. وجعفر ..زيد قتل - وسلم عليه

 -حزن رسول هللا  -.." رواحة بن هللا وعبد لجعفر اغفر اللهم ..ثًلثا ..لزيد اغفر اللهم ..لزيد اغفر اللهم " -

فقال له سعـد بن لموت زيد ورفاقه حزناا شديداا.. وبكى لفقد ِحبِ ه زيد بكاءا شديداا..  -صلى هللا عليه وسلم 

  .."شوق الحبيب إلى حبيبه.. "ما هذا يا رسـول هللا ؟!(قال ):عبادة 
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صلى هللا  عن النبي محمد األحاديث النبوية روى زيد بن حارثة بعض .. للحديث النبويعاشرا.. في روايته 

س وعبد هللا بن عبا والبراء بن عازب أنس بن مالك أنس بن مالك ورواها عنه مباشرة وعن عليه وسلم

له   محمد بن ماجة سننه وروى فيحديثاا   النسائي قد روى لهحارثة  جبلة بن وأخوه وابنه أسامة بن زيد

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. ..حديثاا آخر
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (1وقفة مع معاناة الصحابة في المرحلة المكية ) ..على هامش الحلقة الثامنة والستون

 .... 

وهكذا نرى أولئك الرهط من  ..القتل.. حتى وصل األمر إلى حد من الصحابة الكرام للتعذيبكم تعرض كثير 

الشباب القرشي.. قد أقبلوا على دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم واستجابوا لها والتفوا حول صاحبها..  

على الرغم من مواقف آبائهم وذويهم وأقربائهم المتشددة تجاههم.. فضحوا بكل ما كانوا يتمتعون به من  

وتعرضوا للفتنة رغبة فيما عند هللا تعالى من األجر والثواب.. وتحملوا امتيازات قبل دخولهم في اإلسًلم.. 

ا.. وهذا فعل اإليمان في النفوس.. عندما يخالطها فتستهين بكل ما يصيبها من عنت وحرمان.. إذا   أذى كثيرا

 .كان ذلك يؤدي إلى الفوز برضا هللا تعالى وجنته

ا على رجال أيضا  كما تقدم المسلمين دون نسائهم.. وإنما طال النساء  هذا.. ولم يكن التعذيب واألذى مقصورا

قسط كبير من األذى والعنت بسبب إسًلمهن كسمية بنت خياط وفاطمة بنت الخطاب ولبيبة جارية بني  

 المؤمل.. وزنيرة الرومية.. والنهدية وابنتها.. وأم عبيس.. وحمامة أم بًلل وغيرهن..

 ..اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم بالبناء الداخليحكمة الكف  عن القتال في مكة و < في 

كان المسلمون يرغبون في الدفاع عن أنفسهم.. ويبدو أن الموقف السلمي أغاظ بعضهم وخاصة الشباب 

منهم.. وقد أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة فقالوا.. يا نبي هللا كنا 

.. وتعرض بعض  "إني أمرت بالعفو فًل تقاتلوا القوم "ن.. فلما آمنا صرنا أذلة قال.. في عزة ونحن مشركو

ال نجزم بما نتوصل إليه ألننا ) قال.. منالباحثين للحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في مكة ومن هؤالء 

هي األسباب والعلل  حينئذ نتألى على هللا ما لم يبين لنا من حكمة.. ونفرض أسباباا وعلًلا قد ال تكون

أن شأن المؤمن أمام أي تكليف.. أو أي حكم من أحكام الشريعة.. هو التسليم المطلق.. ألن هللا  ذلكالحقيقية.. 

سبحانه هو العليم الخبير.. وإنما نقول هذه الحكمة واألسباب من باب االجتهاد.. وعلى أنه مجرد احتمال..  

 (..يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريحألنه ال يعلم الحقيقة إال هللا.. ولم 

 ومن هذه األسباب والحكم والعلل بإيجاز.. 

أن الكف عن القتال في مكة.. ربما ألن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة.. لقوم  -1

ربي على الصبر.. على  معينين.. وسط ظروف معينة.. ومن أهداف التربية في مثل هذه البيئة.. تربية الفرد الع

ما ال يصبر عليه عادة.. من الضيم حين يقع عليه أو على من يلوذون به.. ليخلص من شخصه ويتجرد من 

ذاته.. فًل يندفع ألول مؤثر.. وال يهتاج ألول مهيج.. ومن ثم يتم االعتدال في طبيعته وحركته.. ثم تربيته على  

مهما يكن مخالفاا -ة الجديدة.. حيث ال يتصرف إال وفق ما تأمره أن يتبع نظام المجتمع الجديد بأوامر القياد

 (.. وقد كان هذا هو حجر األساس في إعداد شخصية العربي المسلم إلنشاء )المجتمع المسلم -لمألوفه وعادته

ا وأنفذ في مثل بيئة قريش ذات العنجهية  -2 والشرف..  وربما كان ذلك أيضا.. ألن الدعوة السلمية.. أشد أثرا

إلى زيادة العناد.. ونشأة ثارات دموية جديدة.. كثارات  -في مثل هذه الفترة-والتي قد يدفعها القتال معها 

العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس.. وحينئذ يتحول اإلسًلم من دعوة إلى ثارات.. تنسى 

 .معها فكرته األساسية

ا اجتناباا -3 إلنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت.. فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي    وربما كان ذلك أيضا

التي تعذب المؤمنين.. وإنما كان ذلك موكوالا إلى أولياء كل فرد.. ومعنى اإلذن بالقتال.. في مثل هذه البيئة.. 

ر بالكف عن أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال.. هذا هو اإلسًلم.. ولقد قيلت حتى واإلسًلم يأم

القتال.. فقد كانت دعاية قريش في المواسم.. إن محمداا يفرق بين الوالد وولده.. فوق تفريقه لقومه  

 وعشيرته.. فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد.. والمولى بقتل الولي؟ 

ا من المعاندين الذين يفتنون -4 ا.. لما يعلمه هللا.. من أن كثيرا المسلمين عن دينهم  وربما كان ذلك أيضا

ويعذبونهم.. هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسًلم المخلص.. بل من قادته.. ألم يكن عمر بن الخطاب من 

 بين هؤالء؟ 

ا.. ألن النخوة العربية في بيئة قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يحتمل األذى..   -5 وربما كان ذلك أيضا

ألذى واقعا على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه وال يتراجع.. وبخاصة إذا كان ا 

ُغنهة.. لم يرض أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم يهاجر ويخرج من مكة..   النظرة في هذه البيئة.. فابن الدُّ

ا على العرب.. وعرض عليه جواره وحمايته.. وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار   ورأى في ذلك عارا

 ..لبني هاشم في شعب أبي طالب

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (.. 2مع معاناة الصحابة في المرحلة المكية ) ..على هامش الحلقة الثامنة والستون

 بقية  ....

ا لقلة عدد المسلمين حينئذ.. وانحصارهم في مكة.. حيث لم تبلغ   الكف عن القتالربما كان  -سادسا أيضا

الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت ولكن بصورة متناثرة.. حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة  

داخلية بين قريش.. وبعض أبنائها.. لترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة  

المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة.. حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم.. ويبقى الشرك وال 

يقوم لإلسًلم في األرض نظام.. وال يوجد له كيان واقعي.. وهو دين جاء ليكون منهج حياة ونظام دنيا  

 ..وآخرة

عتبارات كلها.. واألمر بالقتال.. ودفع األذى.. نه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة.. لتجاوز هذه االأ -سابعا

ا ومحققاا وهو )وجود الدعوة(.. ووجودها في شخص الداعية  ألن األمر األساسي في هذه الدعوة.. كان قائما

محمد صلى هللا عليه وسلم.. وشخصه في حماية سيوف بني هاشم.. فًل تمتد إليه يد إال وهي   وهو رسول هللا

ك ال يجرؤ أحد على منعه من إبًلغ الدعوة وإعًلنها في ندوات قريش حول الكعبة.. ومن  مهددة بالقطع.. ولذل

ا   فوق جبل الصفا.. وفي االجتماعات العامة.. وال يجرؤ أحد على سجنه أو قتله.. أو أن يفرض عليه كًلما

 ..بعينه يقوله

أن يأمر المسلمين بكف  - عه م  –كانت بعض ما اقتضت حكمة هللا  - فيما نحسب -إن هذه االعتبارات كلها 

أيديهم.. وإقام الصًلة.. وإيتاء الزكاة.. لتتم تربيتهم وإعدادهم.. وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة.. في  

الوقت المناسب.. وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها.. فًل يكون لذواتهم فيها حظ.. لتكن خالصة وفي سبيل 

 ..هللا

هذا الفقه  المفاسد.. وكيفية التعامل معدرء المصالح والحفاظ على ن القرآن الكريم فقه وقد تعلم الصحابة م< 

ا بِغَْيِر ِعْلٍم َكذَِلَك َزيهنها ِلُكل ِ   من خًلل الواقع.. قال تعالى.. ) َوالَ تَُسبُّوا الهِذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللِا فَيَُسبُّوا هللاَ َعْدوا

ٍة َعَملَُهْم ثُمه  ْرِجعُُهْم فَيُنَب ِئُُهْم بَِما َكانُواأُمه وهكذا تعلم الصحابة رضي .. .[108يَْعَملُوَن ( ]األنعام..   إِلَى َرب ِِهم مه

وفي هذا تهذيب أخًلقي.. وسمو إيماني.. وترفع عن  ..هللا عنهم.. أن المصلحة إن أدت إلى مفسدة أعظم تترك

 خلو أفئدتهم من معرفة هللا وتقديسه..مجاراة السفهاء الذين يجهلون الحقائق.. وت

وقد ذكر العلماء بأن الحكم باٍق في األمة على كل حال.. فمتى كان الكافر في منعة.. وغير خاضع لسلطان  

اإلسًلم والمسلمين.. وخيف أن يسب اإلسًلم أو النبي صلى هللا عليه وسلم أو هللا عز وجل.. فًل يحل لمسلم 

بمنزلة كان ذلك م.. وال كنائسهم.. وال يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك.. ألنه فعل أن يسب صلبانهم.. وال دينه

 التحريض على المعصية.. وهذا نوع من الموادعة.. ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع.. 

ا.. كلها في تربية وإعداد وغرس لمفاهيم ال إله إال<    والناظر في الفترة المكية.. والتي كانت ثًلثة عشر عاما

هللا.. يدرك ما ألهمية هذه العقيدة من شأن في عدم االستعجال.. واستباق الزمن.. فالعقيدة بحاجة إلى غرس 

يتعهد بالرعاية والعناية والمداومة.. بحيث ال يكون للعجلة والفوضى فيها نصيب.. وما أجدر الدعاة إلى هللا  

ه على هذه العقيدة وقفة طويلة.. فيأخذوا منها  أن يقفوا أمام تربية المصطفى صلى هللا عليه وسلم.. ألصحاب

العبرة واألسوة.. ألنه ال يقف في وجه الجاهلية أيًّا كانت قديمة أو حديثة أم مستقبلة.. إال رجال اختلطت  

 ..قلوبهم ببشاشة العقيدة الربانية.. وتعمقت جذور شجرة التوحيد في نفوسهم

 

أصحابه بضبط النفس والتحلي بالصبر.. وكان يربي أصحابه  كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر< 

على عينه.. ويوجههم نحو توثيق الصلة باهلل.. والتقرب إليه بالعبادة.. وقد نزلت اآليات في المرحلة المكية..  

لُ  م ِ ْو ِزْد َعلَْيِه َوَرت ِِل اْلقُْرآَن تَْرتِيًلا ( ]المزمل..  .. أَ نِْصفَهُ أَِو انقُْص ِمْنهُ قَِليًلا .. قُِم اللهْيَل إِاله قَِليًلا .. ) يَا أَيَُّها اْلُمزه

[. فقد أرشدت سورة المزمل الصحابة إلى حاجة الدعاة إلى قيام الليل.. والدوام على الذكر.. والتوكل 1-4

 ..لحةعلى هللا في جميع األمور.. وضرورة الصبر.. ومع الصبر الهجر الجميل.. واالستغفار بعد األعمال الصا

ا من الليل للصًلة..  ف  كانت اآليات األولى من سورة المزمل تأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن يخصص شطرا

وقد خيره هللا تعالى أن يقوم للصًلة نصف الليل.. أو يزيد عليه.. أو ينقص منه.. فقام النبي صلى هللا عليه  

النبي   أقدامهم.. فنزل التخفيف عنهم.. بعد أن علم هللا منوسلم.. وأصحابه معه قريباا من عام.. حتى ورمت 

اجتهادهم في طلب رضاه.. وتشميرهم لتنفيذ أمره ومبتغاه.. فرحمهم صلى هللا عليه وسلم ومن المؤمنين 

 ربهم فخفف عنهم..

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ..
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 (.. 3وقفة مع معاناة الصحابة في المرحلة المكية ) ..ونعلى هامش الحلقة الثامنة والست

 .. بقية.. 

اجتهادهم في طلب رضاه.. وتشميرهم لتنفيذ أمره  النبي صلى هللا عليه وسلم ومن المؤمنين علم هللا من 

فقال.. ) إِنه َربهَك يَْعلَُم أَنهَك تَقُوُم أَْدنَى ِمن ثُلُثَيِ اللهْيِل َونِْصفَهُ َوثُلُثَهُ  ومبتغاه.. فرحمهم ربهم فخفف عنهم..

ُر اللهْيَل َوالنهَهاَر  َن الهِذيَن َمعََك َوهللاُ يُقَد ِ َعِلَم أَلهن تُْحُصوهُ َفتَاَب َعلَْيُكْم َفاْقَرُؤوا َما تَيَسهَر ِمَن اْلقُْرآِن َعِلَم  َوَطائِفَةٌ م ِ

ْرَضى َوآَخُروَن يَْضِربُوَن ِفي األَْرِض يَْبتَغُوَن ِمن فَْضِل هللِا َوآَخُروَن يُقَاتِلُوَن ِفي سَ  بِيِل هللِا أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مه

ْن َخْيرٍ فَاْقَرُؤوا َما تَيَسهَر مِ  ُموا ألَْنفُِسُكم م ِ ا َحَسناا َوَما تُقَد ِ َكاةَ َوأَْقِرُضوا هللاَ قَْرضا  ْنهُ َوأَقِيُموا الصهًلَةَ َوآتُوا الزه

ِحيٌم ( ]المزمل..  ا َواْستَْغِفُروا هللاَ إِنه هللاَ َغفُوٌر ره ا َوأَْعَظَم أَْجرا  .[20تَِجُدوهُ ِعْنَد هللِا هَُو َخْيرا

كان امتحانهم في الفرش.. ومقاومة النوم.. ومألوفات النفس.. لتربيتهم على المجاهدة.. وتحريرهم من < و

الخضوع ألهواء النفس.. تمهيداا لحمل زمام القيادة والتوجيه في عالمهم.. إذ البد من إعداد روحي عاٍل لهم.. 

م شهداء على الناس.. فالعشرات من  وقد اختارهم هللا لحمل رسالته.. وائتمنهم على دعوته.. واتخذ منه

المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة الناس إلى التوحيد.. وتخليصهم  

 من الشرك.. وهي مهمة عظيمة يقدر على تنفيذها أولئك الذين.. 

فاا َوَطَمعاا (. وقد وصف هللا قيام الليل والصًلة فيه وقراءة ) تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربهُهْم َخوْ 

 بقوله.. - أي مع البيان والتؤدة-القرآن ترتيًلا 

ا في النفس مع سكون الليل وهدأة الخلق.. حي  ) إِنه نَاِشئَةَ اللهْيِل ِهَي أََشدُّ َوطئاا َوأَْقَوُم قِيًلا ( فهو أثبت أثرا

 حلة المكية..  معاناة صحابة آخرين في المر

من المعلوم والثابت في السيرة النبوية أن النبي صلى هللا عليه وسلم ظل يدعو الناس ـ في مكة ـ سراا  < 

وجهراا إلى عبادة هللا وحده.. ويحذرهم من الشرك وعبادة األصنام.. وكان صلى هللا عليه وسلم في منعٍة  

بينما تعرهض ضي الشريعة القبلية والحمية.. كما كانت تقتأبي طالب..  عمه في كنف وحماية من قريش 

لًلضطهاد والتعذيب الشديد على يد أئمة الكفر من قريش..  بإيمان ال يتزعزع..  ..الصحابة رضوان هللا عليهم

 وغيره في السيرة النبوية.. ابن هشام قال

م بالضرب والجوع  .. فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهالضعفاء "فوثبت كل قبيلة على َمن فيها ِمن المسلمين

 . .والعطش.. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر.. من استضعفوا منهم.. يفتنونهم عن دينهم"

ورغم شدة اإليذاء والتعذيب الذي تعرض له الكثير من الصحابة رضوان هللا عليهم.. فقد ظلوا صابرين ثابتين  

كما فصلنا من   ير من مواقفهم في ذلك..على عقيدتهم ودينهم.. والمرحلة المكية من السيرة النبوية فيها الكث

 قبل عن الصحابة الذين نشأوا في مكة المكرمة واعتنقوا اإلسًلم عن قناعة في مهد الدعوة..
 .. قصة األراشي < خاتمة.. 

 .طله بأثمانهاافم ..بن هشامعمرو فابتاعها منه أبو جهل  .. قدم رجل من إراش بإبل له إلى مكة

 .وقف على نادي قريش ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس في ناحية المسجدفأقبل األراشي حتى 

وقد غلبني على   ..فإني غريب وابن سبيل ..يا معشر قريش َمْن رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام :فقال

علمون ما بينه  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما ي -به  يشيرون -ترى ذلك  :فقال أهل المجلس ؟حقي 

فأقبل األراشي حتى وقف على رسول هللا صلى هللا   ..اذهب إليه فهو يعديك عليه ..وبين أبي جهل من العداوة

 ؟اتبعه فانظر ما يصنع  :فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم  . .فقام معه  ..فذكر ذلك له ..عليه وسلم

 ؟من هذا :فقال. .ى جاءه فضرب عليه بابهفخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حت -

 ..تقع لونه.. وقد امفخرج إليه وما في وجهه قطرة دم ..محمد فاخرج"" :قال -

 ..فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه :قال . .ال تبرح حتى أعطيه الذي له :قال .."أعط هذا الرجل حقه" :فقال

 .. فأقبل األراشي حتى وقف على ذلك المجلس. .صلى هللا عليه وسلمثم انصرف رسول هللا 

 ؟ويحك ماذا رأيت :وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا ..فقد أخذت الذي لي ..جزاه هللا خيراا  :فقال -

 .الرجل حقهأعط هذا  :وهللا ما هو إال أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه فقال ..عجباا من العجب :قال

 .فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه إياه ..ال تبرح حتى أخرج إليه حقه !نعم :فقال

 ؟ويلك مالك فوهللا ما رأينا مثل ما صنعت   :ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له

ا  :فقال وإن فوق رأسه  ثم خرجت إليه ..ويحكم وهللا ما هو إال أن ضرب علي  بابي وسمعت صوته فملئت رعبا

 ..فوهللا لو أبيت ألكلني ..وال قصرته وال أنيابه لفحل قط ..ما رأيت مثل هامته ..لفحًلا من اإلبل

 ..إن شاء هللا أراكم على خير نكمل مع جهاد الصحابة.. رضي هللا عنهم وأرضاهم.. <
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 (..1)  عبد هللا بن رواحة.. القائد الشاعر ..ة والستونتاسعالحلقة ال

 

يا بن رواحة أفي حرم هللا وبين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن الخطاب.."  قال عمرأوال.. مقدمة.. 

فو الذي نفسي بيده لكًلمه .. خل عنه يا عمر.." فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..تقول هذا الشعر؟"

وأمه كبشة بنت   ..الخزرجي ..عبد هللا بن رواحة بن امرئ القيس بن ثعلبةهو ف ".. وقع النبلأشد عليهم من 

وهو أحد الذين بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه   ..ويقال أبو عمرو ..ويقال أبو رواحة .واقد الخزرجية كذلك.

وقد جعله    ..ولة اإلسًلم األولىلك البيعة التي مه دت للهجرة العظمى وإلقامة دت ..وسلم بيعة العقبة األولى

َرهم على قومه ر ونعم األمير.  ..النبي صلى هللا عليه وسلم أحد النقباء االثني عشر الذين أم   فنِْعَم المؤم ِ

 .. "وأخا أبي الدرداء ألمه ..كان شاعر النبي صلى هللا عليه وسلم.. " قال الذهبي رحمه هللا -

اماا حتى ختم هللا له بالشهادة ..عابداا مجاهداا حياته بعدها عبد هللا وقضى  - ا قو  اما .  .وما أعظمها خاتمة ..صو 

ا بهذه الخاتمة وقد شهد بدراا وأحداا والخندق والحديبية وخيبر  ..وكم كان خليقا

 .كان أحد قادة غزوة مؤتة حيث كتب هللا له الشهادة هناك. -

 . وآخر قافل". ..بد هللا أول خارج إلى الغزوقالوا: "وكان ع ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. بدر إلى المدينة غزوةوهو الذي جاء ببشارة  ..ه وسلمقال بن سعد: "كان يكتب للنبي صلى هللا علي -

ا إلى أسير بن رفرام اليهودي بخيبر فقتله - وكانت  ..وبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثًلثين راكبا

م بن أبي الحقيق رْت عليها أَُسيراا هذا بعدما قُتل زعيمها أبو رافع سًل  وبعث بعد فتح خيبر  ..اليهود قد أم 

 فخرص عليهم". 

نعم  "حديث أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:  ما جاء في  ..وزهده وورعه فضائله ثالثا.. في

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "تزوج رجل امرأة عبد هللا بن رواحة فسألها   .."الرجل عبد هللا بن رواحة

 ..وإذا دخل بيته صلى ركعتين ال يدع ذلك" ..عن صنيعه فقالت: "كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين

جالس التي إنه يحب الم ..ويشهد النبي صلى هللا عليه وسلم البن رواحة فيقول: "يرحم هللا ابن رواحة -

 .تتباهى بها المًلئكة". رواه أحمد.

لَقَْد َرأَْيتُنَا َمَع َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعلَْيِه .. " قَالَ  ..وروى البخاري ومسلم َعْن أَبِي الدهْرَداِء َرِضَي هللاُ َعْنهُ  -

ُجَل لَيََضُع يََدهُ َعلَى َرأِْسِه ِمْن ِشدهِة اْلَحر ِ  َحتهى إِنه  ..َوَسلهَم ِفي بَْعِض أَْسفَاِرِه ِفي يَْوٍم َشِديِد اْلَحر ِ  َوَما ِمنها أََحٌد   ..الره

 ".. )منقول( إِاله َرُسوُل هللِا َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َوَعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحةَ  ..َصائِمٌ 

لما نزلت }َوالشُّعََراء يَتهبِعُُهُم  ل: "وذكر ابن سعد بسنده عن هشام عن أبيه قا .. في عبد هللا الشاعر..رابعا

ا يقول الشعر بن رواحة أخذ عبد هللا ..[224اْلغَاُووَن{ ]الشعراء: ويدافع به عن  ..في البكاء ألنه كان شاعرا

َ  ..: "قد علم هللا أني منهم"قالواإلسًلم والمسلمين  اِلَحاِت َوذََكُروا َّللاه فأنزل هللا: }إِاله الهِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

ا َوانتََصُروا ِمن بَْعِد َما ُظِلُموا َوَسيَْعلَُم الهِذيَن َظلَُموا أَيه ُمنقَلٍَب يَنقَِلبُوَن{ ]الشعراء:  . [.227َكثِيرا

ورسول هللا صلى هللا   .."مررت في مسجد الرسولوعن مدرك بن عمارة قال: "قال عبد هللا بن رواحة:  -

  ..وعنده أناس من الصحابة في ناحية منه فلما رأوني قالوا: "يا عبد هللا بن رواحة" ..عليه وسلم جالس

 ..قلت: أنظر في ذلك ثم أقول .."كيف تقول الشعر؟"فقال:  ..فجلست بين يديه .."اجلس هاهنا "فقال:  ..فجئت

ا  .."نفعليك بالمشركي" قال:  فذكر األبيات فيها:  ..فنظرت ثم أنشدته ..ولم أكن هيأت شيئا

 .."ونصراَ كالذي نصروا ..تثبيت موسى فثبت هللا ما آتاك من حسن"  -

ا  - وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: "دخل   .."وإياك فثبتك هللا" وقال: ..قال: فأقبل بوجهه متبسما

خلوا بني الكفار عن  "وهو يقول:  ..وابن رواحة بين يديه ..النبي صلى هللا عليه وسلم مكة في عمرة القضاء

ا يزيل الهام عن مقيله ..سبيله  ..ويذهل الخليل عـن خليله ..اليوم نضربكم على تأويله ضربا

فقال   ..فقال عمر: "يا بن رواحة أفي حرم هللا وبين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقول هذا الشعر؟" -

 .  ."فو الذي نفسي بيده لكًلمه أشد عليهم من وقع النبل ..خل عنه يا عمر"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

كان شعراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال ابن سيرين ..هو أحد شعراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلمف 

وكعب بن مالك. وقال ابن سيرين: "كان حسان وكعب يعارضان   ..وحسان ابن ثابت ..عبد هللا بن رواحة

فلما أسلموا  ..وكان ابن رواحة يعيرهم بالكفر وينسبهم إليه ..المشركين بمثل قولهم بالوقائع واأليام والمآثر

رضي هللا عنها فعن عائشة  ..بل لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يتمثل بشعره .وفقهوا كان أشد عليهم".

 .وربما قال: ويأتيك باألخبار من لم تزود. ..كان يتمثل النبي صلى هللا عليه وسلم بشعر بن رواحةأنه 

 إن شاء هللا..  أراكم ..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (..2عبد هللا بن رواحة.. القائد الشاعر ) ..السبعونالحلقة 

 رابعا.. بقية.. في عبد هللا الشاعر..

وكان معه كعب  .. ولم يتكبر لم يغير قرب ابن رواحة كشاعر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نفسه -

 .... وهكذا كان باقي الصحابةوهم شعراء الرسول صلى هللا عليه وسلم الثًلثة ..وحسان بن ثابت ..بن مالك

ذات مرة ذهب عبد هللا إلى المسجد و النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب.. وقبل أن يدخل سمع النبي صلى هللا  ف 

طبتيه.. عليه وسلم يقول: )اجلسوا( فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ النبي صلى هللا عليه وسلم من خ

ا على طواعية هللا ورسوله( ]البيهقي[. ..فبلغ ذلك النبي  صلى هللا عليه وسلم .  فقال له: )زادك هللا حرصا

ا ..وكان كثير الخوف والخشية من هللا ويقول: إن هللا تعالى قال: }وإن منكم إال واردها{  ..وكان يبكي كثيرا

 .. فًل أدري أأنجو منها أم ال؟ ..[17]مريم: 

وقد أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى يهود   ..كان ابن رواحة أميناا عادالا خامسا.. في سيرته وخلقه.. 

 ..فحاولوا إعطاءه رشوة ليخفف عنهم الخراج ..ليأخذ الخراج والجزية مما في أراضيهم ..خيبر

وألنتم أبغض إليه  ..الناس إليه ؟ وهللا لقد جئتكم من عند أحب .ي السحتنتطعمون ..فقال لهم: يا أعداء هللا -

 وال يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن ال أعدل عليكم )أي أتعامل معكم بالعدل(  ..من القردة والخنازير

 ونماذج من شعره..  سادسا.. في استشهاد بن رواحة..

ُ َعْنهُ قال  روى البخاري ِ َصلهى هللاُ   ..َصِصهِ َوهَُو يَقُصُّ ِفي َق  -عن أبي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاه َوهَُو يَْذُكُر َرُسوَل َّللاه

ِ ْبَن َرَواَحةَ :-َعلَْيِه َوَسلهَم  َفَث " يَْعنِي بِذَِلَك َعْبَد َّللاه ا لَُكْم الَ يَقُوُل الره  .." إِنه أَخا

ِ يَتْلُو ِكتَابَهُ   الفَْجِر َساِطعُ . إِذَا اْنَشقه َمْعُروٌف ِمَن ..َوفِينَا َرُسوُل َّللاه

 . بِِه ُموقِنَاٌت أَنه َما قَاَل َواِقعُ ..أََرانَا الُهَدى بَْعَد العََمى َفقُلُوبُنَا

 )منقول( .." . إِذَا اْستَثْقَلَْت بِاْلُمْشِرِكيَن الَمَضاِجعُ ..يَبِيُت يَُجاِفي َجْنبَهُ َعْن فَِراِشهِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َفاْستَْطَرَد إِلَى  َمْعنَاهُ أَ .. " قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا - ِ َصلهى َّللاه نه أَبَا هَُرْيَرةَ ِذْكُر َرُسوِل َّللاه

ِ ْبِن َرَواَحةَ بَِما ُوِصَف بِِه ِمْن َهِذِه اأْلَْبيَاتِ .. ِحَكايَِة َما قِيَل ِفي َوْصِفهِ   )منقول(... فَذََكَر َكًَلَم َعْبِد َّللاه

علم الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الروم قد حشدوا  ..ى من السنة الثامنة للهجرةفي شهر جمادى األولو -

فأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم جيشاا إلى حدود الشام عدده   ..جيوشهم استعداداا للهجوم على المسلمين

ن الحدود اإلسًلمية من أطماع الروم ..ثًلثة آالف مقاتل وقال   ..ا على الجيشوجعل زيد بن حارثة أميرا   ..ليؤم ِ

 . البخاري[.رواه   وإن قتل جعفر فعبد هللا بن َرواحة( ] ..لهم: )إن قتل زيد فجعفر

ا َهم  الجيش بمغادرة المدينة جعل الناس يود عونهم ويقولون: صحبكم هللا - ورد كم إلى   ..ودفع عنكم ..ولم 

 فأنشأ ابن رواحة يقول:  ..أهليكم

بدا رةا أل الرحمَن مغـفلكنني أس  ذات فَزعٍ تَقذُف الز 
 وضربةا

ان ُمجِهَزة بحربٍة تُنِفذُ األحشاَء والكبـــدا  أو طعنةا بيَدي حر 

وا  .. )منقول( وقد رشدا على َجَدثي أرشده هللا من غازٍ  حتى يُقاَل إذا مرُّ

فقالوا: نكتب  ..علموا أن عدد جيش الروم مائتا ألف فارس ..فلما وصل جيش المسلمين إلي حدود الشام -

 ..أو يأمرنا أن نرجع أو أي أمر آخر ..إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ليرسل إلينا مدداا من الرجال

وما نقاتل   ..إنها الشهادة ..وهللا إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون  ..فقال لهم ابن رواحة: يا قوم -

إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا هللا به. فانطلقوا فإنما هي إحدى  ..د وال قوة وال كثرةالناس بعد

 .إما ظهور )نصر( وإما شهادة. ..الحسنيين

وقاتل   .. وفيها دارت الحرب .. فكبر المسلمون وواصلوا مسيرتهم حتى نزلوا قرية بالشام تسمى مؤتة -

فأخذ الراية  ..فاستشهد زيد ..زيد بن حارثة يقاتل ومعه راية المسلمين وأخذ .. المسلمون أعداءهم قتاالا شديداا

فأحس في نفسه بعض  ..فأخذ عبد هللا الراية ..وراح يقاتل في شجاعة حتى استشهد ..جعفر بن أبي طالب

 وراح يقاتل في شجاعة ويقول: ..ولكنه سرعان ما تشجع  ..التردد

 .. فََطالََما َقْد ُكْنِت ُمْطَمئِنهة َماِلي أََراِك تَْكَرِهيَن الَجنهةْ .. َطائِعَةا أَْو لَتُْكرِهنههأَْقَسْمُت يَا نَْفُس لَتَْنِزِلنهه  -

ْرِت فَقَد ُشِقيتِ .. يَا نَْفُس إال تُْقتَِلى تَُموتي َوَما تََمنهْيِت فَقَْد أُْعِطيت -  ..إِْن تَْفعَِلى َفْعلَُهَما هُِديِت َوإِْن تَأَخه

ا. علم   ..أن هللا تعالى ال يرضى من المؤمن أن يكتفي بالكًلمعبد هللا بن رواحة علم  مهما كان هذا الكًلم طيبا

ا كأنهم بنيان مرصوص  فأحب  هللا  ..وأحب لقاء هللا ..فأحب هللا ..أن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صف ا

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. .ولحق بصاحبيه زيد وجعفر. ..نال عبد هللا الشهادة. لقاءه.
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (..3عبد هللا بن رواحة.. القائد الشاعر )  ..السبعونالواحدة والحلقة 

 سادسا.. بقية.. في استشهاده ونماذج من شعره.. 

معاديا أهل   ..مواليا أهل اإليمان ..رضي هللا عنه رجًل صالحا تقيا سباقا للخير والفضل بن رواحة كان -

عابداا بن رواحة رضي هللا عنه كان عبد هللا نذكر مجاهدا في سبيل هللا  ..ال تأخذه في هللا لومة الئم ..الكفر

كر ل له: تعال نؤمن بربنا ساعة. وذات  فيروى أنه كان إذا لقى رجًل من أصحابه قا ..محباا لمجالس العلم والذ ِ

أال ترى ابن  ..وقال: يا رسول هللا  ..فذهب إلى النبي  صلى هللا عليه وسلم ..مرة سمعه أحد الصحابة يقول ذلك

 ..يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟! فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم ..رواحة

 أحمد[.رواه ]".. هى بها المًلئكةرحم هللا ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتبا" 

ا وانتصروا من بعد ما ظلموا{ حين و - نزل قول هللا تعالى: }إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثيرا

  .واستمر في نصرة المسلمين بشعره. ..بذلك بن رواحة فرح عبد هللا .[.227]_الشعراء: 

 وقال:  ..يدي النبي  صلى هللا عليه وسلموذات يوم أنشد عبد هللا من شعره بين  -

ْسُت فِيَك الَخْيَر أَْعِرفُهُ   َوهللاُ يَْعِرُف أْن ما َخانَنِي الَخبَرُ  إِن ِي تَفَره

 يَْوَم الِحَساِب لَقَْد أَْزَرى بِِه القََدرُ  أَْنَت النبي َوَمْن يُْحَرْم َشفَاَعتُهُ 

ا َكالذي نََصرواتَثَبِ  فَثهبََت هللاُ َما آتَاَك ِمْن ُحْسنٍ   يَت َموَسى َونَْصرا

 .ابن سعد[.رواه  )وإياك فثبهتََك هللا( ]  :فدعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم

 بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم في عمرة القضاء يقول: عبد هللا بن رواحة كان نذكر بإنه و -

 تَْنِزيِلهِ َخلُّوا بني الُكفهار َعْن َسبيِلِه نَْضِربُُكْم َعلَى 

 أبو يعلي[.رواه ] ...َضْرباا يُِزيُل الَهاَم َعْن َمِقيِلِه َويُْذِهُل الَخِليَل َعْن َخِليله

  ..عرفوا أن ِعد ة جيش العدو مئة ألف مقاتل من الروم ..وحين وصل الجيش إلى أرض َمعَان بتخوم البلقاء -

فما زال  ..وحمل الراية زيد ..حصل اللقاءو  ومعهم مثلهم من نصارى العرب من قبائل لَْخم وُجذام وقُضاعة

 فتناول الراية جعفر وأوَغل في صفوف الروم وهو ينِشد:  ..يقاتل حتى قُتل مقبًلا غير ُمدبِر

ـبـــــةا و بـارداا شــط ..ا الجن ــــةُ واقتــــرابُهاذيا حب    ــهـاــرابُ يــ 

 ابـهـاـــــرةٌ بعــيــــــدةٌ أنـســــكـاف  ..والروُم روٌم قد دنا عذابها

 ..عـلي  إن القيتُها ِضـرابـها..

عند ذلك تقد م ابن رواحة وحمل الراية  . ثم لحق بصاحبه شهيداا. ..ثم يسراه ..وانطلق يقاتل حتى قُطعت يمناه

 .حتى جعله هللا شهيداا. ثم ما زال يقاتل.. كما روينا.. وجعل يخاطب نفسه

ا َوَشِهَد اْلعَقَبَةَ  ..أُْختُهُ َعْمَرةُ بِْنُت َرَواَحةَ  ..هَُو َخاُل النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  ")منقول(.. وقال ابن كثير -  ..أَْسلََم قَِديما

ا َوأُُحداا َواْلَخْنَدَق َواْلُحَدْيبِيَةَ َوَخْيبَرَ  ..َوَكاَن أََحَد النُّقَبَاِء لَْيلَتَئٍِذ ِلبَنِي اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ  َوَكاَن يَْبعَثُهُ  ..َوَشِهَد بَْدرا

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعلَى َخْرِصَها ِ وَ  ..َوَشِهَد ُعْمَرةَ اْلقََضاءِ  ..َصلهى َّللاه َدَخَل يَْوَمئٍِذ َوهَُو ُمْمِسٌك بِِزَماِم نَاَقِة َرُسوِل َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  وِم ِحيَن اْشتََوُروا  ..َوَكاَن أََحَد اأْلَُمَراِء الشَُّهَداِء يَْوَم ُمْؤتَةَ  ..َصلهى َّللاه َع اْلُمْسِلِميَن ِلِلقَاِء الرُّ َوقَْد َشجه

َع نَفْ  ..ِفي ذَِلكَ  ا َحتهى نََزَل بَْعَدَما قُتَِل َصاِحبَاهُ َوَشجه ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  ..َسهُ أَْيضا ِ َصلهى َّللاه َوقَْد َشِهَد لَهُ َرُسوُل َّللاه

ْن يُْقَطُع لَهُ بُِدُخوِل اْلَجنهةِ  ..بِالشهَهاَدةِ   ..فَُهَو ِممه

المدينة.. وهذه إحدى عًلمات نبوته صلى  سابعا.. في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخبر الناس بالخبر في

  ..يتلقى الوحيلحظتها كان النبي صلى هللا عليه وسلم هللا عليه وسلم.. فقد كانت معركة مؤتة دائرة بينما 

وصاحبه ابن رواحة.. فخطب في   ..وابن عمه جعفر ..باستشهاد مواله زيد -بوحيه سبحانه وتعالى   -وعلم 

فاستغِفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر   ..شكم؟ إنهم لقُوا العدو  فأصيَب زيد شهيداا أال أخبركم عن جي ".. الناس

ولم  ..ثم أخذ اللواء خالد ..ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيَب شهيداا  ..فشد  على الناس حتى قُتل

.. لقد  وقال: "هو سيف من سيوفك فانُصره ورفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصبعيه .يكن من األمراء".

 ُرفعوا إلي  في الجن ة".

ُ َعْنهُ  روى البخاريو - ايَةَ   ..َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاه قَاَل: َخَطَب النهبِيُّ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم َفقَاَل: )أََخذَ الره

ِ ْبُن َرَواَحةَ فَأُِصيبَ  ..ثُمه أََخذََها َجْعفٌَر فَأُِصيبَ  ..ٌد فَأُِصيبَ َزيْ  ثُمه أََخذََها َخاِلُد ْبُن الَوِليِد َعْن   ..ثُمه أََخذََها َعْبُد َّللاه

نَا أَنهُهْم ِعْنَدنَا( أَْو قَاَل: )َما يَُسرُّ  ..َغْيِر إِْمَرٍة فَفُتَِح لَهُ(  .. )منقول(..هُْم أَنهُهْم ِعْنَدنَا( َوَعْينَاهُ تَْذِرفَانِ َوقَاَل: )َما يَُسرُّ

هؤالء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بمثل إيمانهم وتقواهم وثباتهم وشجاعتهم وتضحيتهم وُحب هم  

 . ألقاكم غدا مع صحابي آخر إن شاء هللا..للقاء هللا... ثب تهم هللا تعالى ونصر بهم دينه.
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (1)سابق الروم صهيب الرومي..  ..ة والسبعونالثانيالحلقة 

 .. أوال.. مقدمة..

الجزيرة   ُولد صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو في "..أبو يحيى"ب رضي هللا عنه يكنى صهيب  -

كان أبوه أو عمه عامًلا   ..ربيعة بن نزار قبائلإحدى  النمر بن قاسط وهو من بني نينوى بالقرب من الفراتية

ا عندما أغار الروم على منازل قومه.. وحملوه معهم..   ..األبلة لكسرى على وقد تعرض صهيب للسبي صغيرا

عبد هللا بن   كلب.. وباعه في مكة إلى .. ثم اشتراه رجل منفصار ألكنا يعرف لغة الروم  فأقام بين الروم فترة

أما أمه فكانت .. ي أعتقه.. وقيل أن صهيباا هرب من الروم.. فأتى مكة وحالف ابن جدعانالذ جدعان التيمي

أعجب بذكائه ونشاطه يقال أن ابن جدعان قد و.. بني تميم.. واسمها سلمى بنت قعيد بن مهيض من

 المال الكثير. ى صهيب بن سنانرره وأخذ يتاجر معه حتى أصبح لدأعتقه وح نشاطهلونتيجة  وإخًلصه..

 .. قبل أن يوحى إليه صلى هللا عليه وسلم ا للنبيصاحب كان  صهيب بن سنان وقيل أن -

 رضي هللا عنه:  عمار بن ياسر يقولثانيا.. في إسًلم صهيب.. 

فقلت له: ماذا تريد؟  ..لقيت صهيب بن سنان على باب دار األرقم.. ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها -

فدخلنا على   فأجابني: ماذا تريد أنت؟ قلت له: أريد أن أدخل على محمد.. فأسمع ما يقول. قال: وأنا أريد ذلك..

ا ثم مكثنا على ذلك حتى أمسينا.. ثم خرجنا..  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعرض علينا اإلسًلم.. فأسلمن

وروى ابن سعد.. عن أبي عثمان النهدي عن ابن .. إسًلمهما بعد بضعة وثًلثين رجًلا ونحن مستخفيان فكان 

عباس وله طرق أخرى.. من حديث أنس والطبراني من حديث أم هانئ ومن حديث أبي أمامة عن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم: 

 .. سابق الفرس" ق أربعة: أنا سابق العرب.. وصهيب سابق الروم.. وبًلل سابق الحبشة.. وسلمان"السبا -

 مكة.. ولما كان صهيب من الموالي.. استضعفته قريش فعذ بته.. وكان من أوائل من أظهروا إسًلمهم في -

عذبوا.. قالوا فكان ممن يلبسوا الدروع ويتركوا لتصهرهم الشمس.. وحين مر كفار قريش عليهم وهم ي

 لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. )أرضيت بهؤالء(.. إستهزاء منهم.. فنزل قوله تعالى.. 

( َواَل 51ُهْم يَتهقُوَن )َوأَْنِذْر بِِه الهِذيَن يََخافُوَن أَْن يُْحَشُروا إِلَى َرب ِِهْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِلي  َواَل َشِفيٌع لَعَله  " -

ِ يُِريُدوَن َوْجَههُ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمْن َشْيءٍ   َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيِهْم تَْطُرِد الهِذيَن يَْدُعوَن َربهُهْم بِاْلغََداِة َواْلعَِشي 

ُ َعلَْيِهْم ِمْن ( َوَكذَِلَك فَتَنها بَْعَضُهْم بِبَعْ 52ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدهُْم فَتَُكوَن ِمَن الظهاِلِميَن ) ٍض ِليَقُولُوا أََهُؤاَلِء َمنه َّللاه

ُ بِأَْعلََم بِالشهاِكِريَن ) ( َوإِذَا َجاَءَك الهِذيَن يُْؤِمنُوَن بِآَيَاتِنَا َفقُْل َسًَلٌم َعلَْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه 53بَْينِنَا أَلَْيَس َّللاه

ْحَمةَ أَنههُ َمْن َعِملَ  ا بَِجَهالٍَة ثُمه تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنههُ َغفُوٌر َرِحيٌم )الره ُل اآْلَيَاِت  54 ِمْنُكْم ُسوءا ( َوَكذَِلَك نُفَص ِ

 ".. من سورة األنعام.. ( 55َوِلتَْستَبِيَن َسبِيُل اْلُمْجِرِميَن )

 وبًللو أبو بكر الصديق  عليه وسلمصلى هللا  إسًلمه سبعة النبي أول من أظهر.. مجاهد بن جبر قالو -

صلى هللا عليه  فأما النبي رضي هللا عنهم أجمعين.. وسمية أم عمار وعمار بن ياسر وخباب وصهيب

فمنعه هللا.. وأما أبو بكر فمنعه قومه.. وأما اآلخرون فأُخذوا وأُلبسوا أدراع الحديد.. ثم أصهروا في  وسلم

وفيه وفي   يُعذب ليترك دين اإلسًلم حتى يغيب عن الوعي.. وال يدري ما يقول.. صهيب فكان.. الشمس

ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُتِنُوا   المسلمين نزل قول الحق سبحانه.. " المستضعفين الذين ُعذ بوا من

 من سورة النحل..  لَغَفُوٌر َرِحيٌم"..ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصبَُروا إِنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها 

كان صهيباا جواداا  و كان كبار الصحابة يحبونة ويولونه شؤونا مهمة..ثالثا.. في مكانة صهيب في الصحابة.. 

ويطعم الطعام   ..يعين المحتاج ويغيث المكروب ..ينفق كل عطائه من بيت المال في سبيل هللا ..كريم العطاء

ا ا وأسيرا زيد  يروي  ..رضي هللا عنه عمر بن الخطاب حتى أثار سخاؤه المفرط انتباه  ..على حبه مسكيناا ويتيما

قال:   ..حتى دخلت على صهيب بالعالية فلما رآه صهيب عمر بن الخطاب خرجت مع) بن أسلم.. عن أبيه: 

 .. عمر .. فقال له"إنما يدعو غًلمه يحنس"ت: قل "ما له يدعو الناس؟". فقال عمر:  ."يا ناس يا ناس"

.. وتكنى باسم نبي وتبذر مالك ما فيك شيء أعيبه إال ثًلث خصال: أراك تنتسب عربيًّا ولسانك أعجمي.. " -

ُ  فكنانيها النبي ـ"بأبي يحيى" أما تبذيري مالي فما أنفقه إال في الحق.. وأما كنيتي  .."صهيب قالف  َصلهى َّللاه

ا.. فأخذت لسانهم فًل أدعها أبدا.. ـ  َعلَْيِه َوَسلهمَ   .. "(وأما انتمائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا

وذلك .. إلى أن يجتمع المسلمون على إمام أوصى أن يصلي عليه صهيب.. وأن يصلي بالناسقد عمر  كان -

اختاره وهو  ..ثم قال: "وليصل  بالناس صهيب"  ..ح يلقي على أصحابه وصيتهنهاية األجل.. فرابعندما أحس 

 ..يعلم أن في لسانه عجمة.. فكان هذا االختيار من تمام نعمة هللا على عبده الصالح صهيب بن سنان

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ..(2صهيب الرومي.. سابق الروم ) ..ة والسبعونالثالثالحلقة 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ عندما هم الرسولرابعا.. في هجرة صهيب بن سنان إلى المدينة المنورة.. ف   ..بالهجرة ـ َصلهى َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ وكان من المفروض أن يكون ثالث ثًلثة مع الرسول ..علم صهيب به   ..وأبي بكر ـ َصلهى َّللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ فسبقه الرسول ..ولكن أعاقه الكافرون وحين استطاع االنطًلق في  ..وأبو بكر ـ َصلهى َّللاه

وايم هللا  ..لقد علمتم أني من أرماكم رجل ..فصاح فيهم: "يا معشر قريش ..أدركه فرسان قريش  ..الصحراء

  ..حتى ال يبقى في يدي منه شيء ..ال تصلون إلي  حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي

فقبل المشركون المال وتركوه قائلين:   ..وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني" ..فأقدموا إن شئتم

ا واآلن تنطلق بنفسك وبمالك. فدلهم على ماله  ..بلغتوبلغت بيننا ما  ..فكثر مالك عندنا ..أتيتنا صعلوكاا فقيرا

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم ـ الرسولصهيب فأدرك  ..وانطلق إلى المدينة .. فكان من أوائل المهاجرين.. في قباء ـ َصلهى َّللاه

ُ َعلَيْ  ولم يكد يراه الرسولمضحيل بكل ما يملك في سبيل صحبته صلى هللا عليه وسلم..  ِه َوَسلهَم ـ َصلهى َّللاه

  ..ما سبقني إليك أحدٌ  ..فقال: يا رسول هللا .."ربح البيع أبا يحيى.. ربح البيع أبا يحيى"  ..حتى ناداه متهلًلا  ـ

 . فلم يكن أحدهم ليعلم بهذه الكنية..وما أخبرك إال جبريل.

ُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِد"َوِمَن النهاِس َمْن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاَء َمْرَضاِت َّللاهِ  "لت اآليات..فنز -  ..(207)البقرة:  َوَّللاه

 هللا صلى هللا عليه وسلم.. ال رسول .. ق وروى يزيد بن صيفي بن صهيب بن سنان عن أبيه عن جده قوله -

 ".. فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها ..كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر" من 

أنه  صلى هللا عليه وسلم ستحقه ما روي عن رسول هللا إخامسا.. في خروج صهيب للجهاد في سبيل هللا.. 

فها هو ذا  ..شارك ُصهيب في جميع غزوات الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد ".. صهيب سابق الروم"قال:  

ولم يسر  ..ولم يبايع بيعة قط إال كنت حاضرها ..شهداا قط إال كنت حاضرهم  لم يشهد رسول هللا " ..يقول

وما خافوا أمامهم قط إال   ..وال غزا غزوة قط إال كنت فيها عن يمينه أو شماله ..سرية قط إال كنت حاضرها

وما جعلت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيني وبين العدو   ..وال ما وراءهم إال كنت وراءهم ..كنت أمامهم

وكان بطًل  ..-رضي هللا عنهما-جهاده مع الصديق ثم مع الفاروق عمر الرومي  صهيبوواصل  "..قط

 .. شجاعاا

ذا مداعبة   ..كان صهيب طيب الخلقسادسا.. في صهيب يداعب النبي.. صلى هللا عليه وسلم.. والنبي يتبسم.. 

ا وكانت إحدى عينيه مريضة ..وُظرف هللا عليه وسلم فوجد الرسول صلى  ..فقد ُروي أنه أتى المسجد يوما

فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم  ..فجلس يأكل معهم ..وأمامهم رطب ..وأصحابه جالسين في المسجد

أني أمضغ من ناحية أخرى )أي: آكل على ناحية  ..مداعباا: )تأكل التمر وبك رمد؟( فقال صهيب: يا رسول هللا

 .. وقيل أنها )القثاء(..لى هللا عليه وسلمفتبسم رسول هللا ص ..ابن ماجه[رواه ] .عيني الصحيحة(.

عمر بن عن وصلى هللا عليه وسلم..  هللا نبي عنصهيب  وى.. رروايته للحديث النبويفي .. سابعا

بنوه حبيب وحمزة وعثمان وصيفي وسعد وعباد وصالح   روى عنه.. وعلي بن أبي طالب عن و الخطاب

وعبد الرحمن بن  وكعب األحبار سعيد بن المسيب وروى عنه ..وحفيده زياد بن صيفي.. ومحمد بنو صهيب

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن  وعبيد بن عمير الليثي وجابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام وابن عمر أبي ليلى

وسليمان بن أبي عبد هللا وشعيب بن عمرو بن سليم األنصاري وعبد  عمر بن الخطاب وأسلم مولى  عوف

  .ن أبي بلتعة ومجاهد بن شهاب النمري ومصعب بن سعد بن أبي وقاصالرحمن بن حاطب ب

 ثًلثة أحاديث..منها  مسلم روى ..حديثاا 30لصهيب في مسنده  بقي بن مخلد أحصى :الجرح والتعديل وفي  -

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب   بعض ما روى صهيب الرومي عن النبي صلى هللا عليه وسلم -

قال: يقول هللا تبارك وتعالى: تريدون شيئاا   ..قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة صلى هللا عليه وسلمعن النبي 

قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا   ..ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ..فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ..أزيدكم

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال  . و".سبحانه وتعالىشيئاا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 

إن   ..وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ..إن أمره كله خير  .."عجباا ألمر المؤمنصلى هللا عليه وسلم... رسول هللا 

ا له ا له".. ..أصابته سراء شكر فكان خيرا عن ابن عمر عن صهيب قال:  و وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا

 أعلم إال أنه قال  وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال: الصلى هللا عليه وسلم مررت برسول هللا 

 )منقول(.. .قال وفي الباب عن بًلل وأبي هريرة وأنس وعائشة... إشارة بإصبعه

ظل صهيب يجاهد في سبيل هللا حتى كانت الفتنة الكبرى..  .. فالمشهور أنه سابعا.. صهيب وأحداث الفتنة

هـ(.. 38بالمدينة سنة ) -رضي هللا عنه-فاعتزل الناس.. واجتنب الفتنة.. وأقبل على العبادة حتى مات 

 أراكم إن شاء هللا..  .. رضي هللا عنه.. ..( سنة.. ودفن بالبقيع73وعمره آنذاك )
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (قصة سرية الشهداء)   - عامر بن فهيرة ..ة والسبعونرابعالحلقة ال

ومن   ..كان من السابقين إلى اإلسًلموالصحابي عامر بن فهيرة  ".. هو أَبا عمرو"يكنى  أوال.. مقدمة..

 ..رفع هللا تعالى من شأنه وكرمه بالشهادة ..المهاجرين األولين وكتبة الوحي القرآني

  ..قبل الهجرة 36ولد عامر بن فهيرة التيمي سنة ) ..ويقول الدكتور محمد داود أستاذ الدراسات اإلسًلمية -

ا للطفيل بنأسود اللون.. وكان وكان مولدا من األزد  ..وكنيته أبوعمرو   ..سخبرة األزدي مملوكا

وأسلم وهو مملوك قبل أن يدخل الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ دار األرقم بن أبي األرقم التي عند الصفا   -

وضرب  ..وتحمل ألوانا من التنكيل والعذاب  ..وعذب مع المستضعفين بمكة ليرجع عن دينه فأبى ..مستخفياا 

ا بظاهر   ..فاشتراه أبو بكر الصديق ـ رضي هللا عنه ـ وأعتقه ..المثل في الصبر والثبات فكان يرعى له غنما

ويحرص على حضور مجالس الرسول ـ عليه الصًلة والسًلم ـ ليتعلم من هديه وينهل من علمه وأدبه   .. مكة

 (.. وخلقه

 ودوره في الهجرة النبوية... ثانيا.. في هجرته مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

أَمر أَبو بكر مواله   ..لما خرج رسول هللا َصلهى هللا عليه وسلم وأَبو بكر إِلى الغار بثور مهاِجَرْينيروى أنه  -

فِإذا  .. فكان عامر يرعى في رعيان أَهل مكة ..وكان يرعاها ..عامر بن فُهيرة أَن يروح بغنم أَبي بكر عليهما

وإِذا َغَدا عبد َّللا  بن أَبي بكر من عندهما ات بع عامر بن فهيرة   ..ما َغنََم أَبي بكر فاحتلباهاأَمسى أَراح عليه

ا فيأي أنه  ..أَثره بالغنم حتى يُعَف َِي عليه ا بارزا حيث كان يرعى غنم أبي  ..الهجرة النبوية كان البن فهيرة دورا

وأبوه أبي   صلى هللا عليه وسلم الذي كان يتردد على النبي عبد هللا بن أبي بكر بكر التي يمحو بها آثار أقدام

  ..فلما سار النبي َصلهى هللا عليه وسلم وأَبو بكر من الغار هاجر معهما .. غار ثور بكر أثناء تخفيهما في

يلومعهم د ..فأَردفه أَبو بكر خلفه أحد و ..مولى أبي بكر الص ديقفهو  ....وهو مشرك  ..ليلهم من بني الد ِ

 رضي هللا عنها في الهجرة عن عائشة الحديث عنه .... له ذكر في الص حيحإلى اإلسًلم والهجرة الس ابقين

وسلم حين لم يكن مع رسول هللا صلى هللا عليه  ).. أخرى وفي رواية .".خرج معهم عامر بن فُهيرة"قالت: 

 ..هاجر من مكة إلى المدينة إال أبو بكر وعامر بن فهيرة ورجل من بني الديل وهو دليلهم(

وتيقنه من أمر نبوة  ..وحدث له ولفرسه ما حدث ..لما لحق سراقة بن مالك بن جعشم بالركب المبارك -

 عليه وسلم ـ عامر بن فهيرة  الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وطلبه كتاب أمان حينئذ أمر الرسول ـ صلى هللا

ا   ..فكتب في رقعة من أدم ..بأن يكتب هذا الكتاب لسراقة ا قارئا ومن كتبة الوحي القرآني  ..إذ كان عامر كاتبا

 ..قبل الهجرة النبوية

  ..ولما دخلوا المدينة نزل عامر بن فهيرة على سعد بن خيثمة ثالثا.. في سيرة عامر بن فهيرة في المدينة..

وجاهد تحت لوائه وغزا معه ـ صلى هللا   ..وآخى الرسول ـ عليه الصًلة والسًلم ـ بينه وبين أوس بن معاذ

 .. وكان تقياا ورعاا ومناقبه عظيمه ..وشهد بدراا وأحداا  ..عليه وسلم ـ عدة غزوات

والملقب  ..ن مالكقدم إلى المدينة أبو براء عامر بقصة بعثة الشهداء من القراء..  رابعا.. في استشهاده..

ثم   ..فقال “ال أقبل هدية مشرك” ..فأهدى للرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فرسين وراحلتين ..بمًلعب األسنة

ابعث يا محمد من رسلك من شئت   ..ثم قال للرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ..فلم يسلم ..عرض عليه اإلسًلم

فبعث الرسول ـ عليه الصًلة  ..وكان رجًل مسموع الكلمة في قومه بني عامر ..وأنا جار له ..إلى أهل نجد

والسًلم ـ وفداا برئاسة المنذر بن عمرو الخزرجي ـ رضي هللا عنه ـ في سبعين رجًل من خيار المسلمين كانوا 

م عامر بن فيه ..كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ويتدارسون القران .. في زمانهم "القراء"يسمونهم 

استنفر لهم عامر بن  ..وهو ماء من مياه بني سليم ..من أرض نجد (بئر معونة)ولما وصلوا إلى  .فهيرة.

فاستشهد   ..وأحاطوا بالمسلمين وحملوا عليهم السًلح فقاتلهم المسلمون .. فاجابوه ..الطفيل من بني سليم

فقد تركوه على شفا   يضاا كعب بن زيدوأ ..جميع أفراد السرية ما عدا عمرو بن أمية الضمري فأسروه

 . .الموت

 ..قتله )جبهار بن سلمى( قال ..هجرية وهو في األربعين من عمره 4وكان ممن قتل عامر بن فهيرة سنة  -

ما معنى قوله  ... فقال جبار بن سلمى بعد ذلك.ولما طعنته بالرمح قال )عامر بن فهيرة( فزت ورب الكعبة

ا في إسًلم  ..قالوا يعني )فاز بالجنة( فقال صدق وهللا ..هذا ثم أسلم جبار بعد ذلك لهذا االمر فكان قوله )سببا

  .. الكرامة التي أكرمه هللا بها ..قاتله( وقد استشهد وهو ابن أربعين سنة. رضي هللا عنه وأرضاه

بن أمية الضمري قال له عامر بن  أخرج البخاري أنه لما استشهد عامر بن فهيرة ببئر معونة وأُِسر عمرو 

الطفيل ما هذا ؟ وأشار إلى )قتيل( فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة قال لقد رأيته بعدما قُتِل ُرِفع  

 أراكم على خير إن شاء هللا.. .... )منقول(..إلى السماء حتى إني ألنظر إلى السماء بينه وبين األرض
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 "صقر اليمامة".. زيد بن الخطاب.. ..ة والسبعونخامسالحلقة ال

لسيد  ابنا وهو زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي   هو"أبو عبد الرحمن".. أوال.. مقدمة: 

عمر   وأخوه ألبيه بني أسد بن خزيمة هي أسماء بنت وهب بن حبيب من هوأم ..الخطاب بن نفيل بني عدي

وهو أخو عمر   ..من السابقين إلى اإلسًلم صحابيفهو  ..خليفة المسلمين الثانيرضي هللا عنه  بن الخطاب

 . ألبيه.

وحضر بيعة الرضوان  ..المشاهد كلهاصلى هللا عليه وسلم  يثرب وشهد مع النبي هاجر زيد إلىوقد  -

وكان زيد   .. حروب الردة شارك فيف  ..صلى هللا عليه وسلم وفاة النبي ثم استمر في الجهاد بعد ..الحديبيةب

 .. أكبر من عمر سناا

ا قبل أخيه عمر -  المدينة المنورة.. وكان من المهاجرين األوائل إلى ..أسلم زيد قديما

  :فجعل زيد يقول  ..في أولهافيها ن وتراجع المسلمالتي  معركة اليمامة مل راية المسلمين فياحزيد هو و -

 .. استشهد رضي هللا عنهل يسير بالراية يتقدم بها حتى وجع "..أما الرجال فًل رجال " 

سبقني إلى  ..زيد  عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما سمع بشهادة أخيه زيد بن الخطاب: "رحم هللا أخيقال  -

 ". إال وجدت منها ريح زيد ..ما هب ت الصبا "وكان يقول.. "..بليواستشهد ق  ..أسلم قبلي ..الحسنيين

  السهمي وخنيس بن حذافة وعياش بن أبي ربيعة عمر هاجر زيد إلى المدينة مع أخيهفي هجرة زيد.. ثانيا.. 

ولم يكونوا من بني   ..وبنو البكير األربعة: إياس وعاقل وعامر وخالد ..وسعيد بن زيد حفصة بنت عمر وجز

  ..فلما وصلوا المدينة نزلوا على رفاعة بن عبد المنذر في قباء.. الكنانية بني ليث عدي وإنما كانوا من

 ..وقد آخى الرسول بين زيد ومعن بن عدي األنصاري العجًلني -

 لشهادة..بطولة زيد وجهاده.. وحبه لثالثا.. في 

راح زيد  ..حين حمي القتال بين المسلمين والمشركين والمؤمنينيروى أنه في بدر.. وقيل أنه في أحد.. أنه  -

  ..وأصبح أدنى مناال لألعداء ..وقد سقط درعه عنه ..وأبصره أخوه عمر بن الخط ابيقاتل.. بن الخطاب 

 "..ني أريد من الشهادة ما تريد يا عمر" إ ..زيدفأجابه  " خذ درعي يا زيد فقاتل بها " :فصاح به عمر

 أحد دالالت نبوته صلى هللا عليه وسلم.. وفي حروب الردة ومعركة اليمامة.. بطولته رابعا.. 

جلس النبي صلى هللا عليه وسلم يوما.. وحوله جماعة من المسلمين وبينما الحديث يجري.. فيروى أنه  -

ه  ان فيكم لرجًل ضرسه في النار أعظم من جبل  " :الحديث لمن حوله قائًلأطرق الرسول لحظات.. ثم وج 

 .." أحد

وظل الخوف بل الرعب من الفتنة في الدين.. يراود ويلح  على جميع الذين شهدوا هذا المجلس مع رسول   -

 .. الختامكل منهم يحاذر أن يكون هو الذي يترب ص به سوء المنقلب وسوء  ...هللا صلى هللا عليه وسلم

ه اليهم الحديث يومئذ ختم لهم بخير.. وقضوا نحبهم شهداء في سبيل هللا.. وما بقي   - ولكن جميع الذين وج 

ال بن عنفوة)منهم حي ا سوى أبو هريرة و ج  ولقد ظل  أبو هريرة ترتعد فرائصه خوفا من أن تصيبه تلك (.. الر 

ال النبوءة.. ولم يرقأ له جفن.. وما هدأ له بال حتى دف  ج  ع القدر الستار عن صاحب الحظ التعس.. فارتد  الر 

ة.. هنالك استبان الذي تنبأ له الرسول صلى هللا عليه  عن االسًلم ولحق بمسيلمة الكذاب.. وشهد له بالنبو 

 ..وسلم بسوء المنقلب وسوء المصير

ال بن عنفوة هذا.. ذهب ذات يوم الى الرسول مبايعا و - ج  مسلما.. ولما تلق ى منه ويجب أن نعرف أن الر 

  ..ولم يرجع الى المدينة اال اثر وفاة الرسول واختيار الصد يق خليفة على المسملين ..االسًلم عاد الى قومه

ونقل الى أبي بكر أخبار أهل اليمامة والتفافهم حول مسيلمة.. واقترح على الصد يق أن يكون مبعوثه اليهم 

ال الى أهل اليمامة ..يفةيثب تهم على االسًلم.. فأذن له الخل ج  ه الر  ولما رأى كثرتهم الهائلة ظن  أنهم  ..وتوج 

الغالبون.. فحد ثته نفسه الغادرة أن يحتجز له من اليوم مكانا في دولة الكذ اب التي ظن ها مقبلة وآتية.. فترك 

ال على اال ..االسًلم.. وانضم  لصفوف مسيلمة الذي سخا عليه بالوعود ج  سًلم أشد  من خطر وكان خطر الر 

ألنه استغل  اسًلمه السابق.. والفترة التي عاشها بالمدينة أيام الرسول.. وحفظه آليات كثيرة    ..مسيلمة ذاته

من القرآن.. وسفارته ألبي بكر خليفة المسلمين.. استغل  ذلك كله استغًلال خبيثا في دعم سلطان مسيلمة  

ته الكاذبة انه  انه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :س يقول لهملقد سار بين النا ..وتوكيد نبو 

أشرك مسيلمة بن حبيب في األمر.. وما دام الرسول صلى هللا عليه وسلم قد مات.. فأحق الناس بحمل راية  

ة والوحي بعده ال  ..وكان أكثر المسلمين تغي ظا.. هو مسيلمة النبو  ج  قا للقاء الر  جليل الصحابي هذا هو الوتحر 

  ..زيد بن الخط اب

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. .. 
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 ( 2) "الصامت زيد بن الخطاب.. "صقر اليمامة ..سة والسبعونالحلقة الساد

 ... بقية رابعا.. بطولته في حروب الردة ومعركة اليمامة.. وأحد دالالت نبوته صلى هللا عليه وسلم..

قال الصديق رضي هللا عنه في المرتدين.." وهللا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه رسول هللا صلى هللا عليه  

وسلم لقاتلتهم دونه".. وكان أمر المرتدين يتصاعد.. مع إدعاء مسيلمة الكذاب النبوة.. ومع إدعاء إنكار  

ال هذا ولقد زادت أعين الملتفين حول مسيلمة زيادالمرتدين للزكاة..  ج  وبسبب   ..ة طافحة بسبب أكاذيب الر 

ال تبلغ المدينة ..استغًلله الماكر لعًلقاته السابقة باالسًلم وبالرسول ج  ق المسلمون   ..وكانت أنباء الر  فيتحر 

والذي يوس ع بضًلله دائرة الحرب التي سيضطر  ..غيظا من هذا المرتد  الخطر الذي يضل  الناس ضًلال بعيدا

 ..المسلمون أن يخوضوها

وكان ايمانه باهلل ..الممعن في الصمت جوهر بطولته ..وكان العمل الصامت ..وكان زيد بطًل باهر البطولة

 .. لم يتخل ف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مشهد وال في غزاة وفه  وثيقاوبرسوله وبدينه ايمانا 

ال متمني ا  و ..بقدر ما يبحث عن الشهادة ..وفي كل مشهد لم يكن يبحث عن النصر ج  ق شوقا للقاء الر  كان يتحر 

ال في رأي زيد لم يكن  ج  بل كان  ..مرتد ا فحسب أن يكون االجهاز على حياته الخبيثة من حظه وحده.. فالر 

وهو بهذا يقد م بيديه الى الموت والهًلك  ..كبيرة زيادةعدد الملتفين حول مسيلمة  فأزاد ..كذ ابا منافقا وصوليا

ولقد أعد  زيد نفسه ليختم حياته وأهلكها أخيرا..  ..أضل ها أوال..أعدادا كثيرة ستًلقي حتفها في معارك الرد ة

وأشد    ..هو أكبر من خطراالرجال وبل في شخص الكذاب ال في شخص مسيلمة  ..المؤمنة بمحق هذه الفتنة

ا شاحبازيد وبدأ  ..جرما ووزعه على مواقعه  ..جيش االسًلمالقائد  وجمع خالد بن الوليد  يوم اليمامة مكفهر 

 ..ودفع لواء الجيش الى زيد بن الخط اب

وسقط منهم  ..ومالت المعركة في بدايتها على المسلمين..ضارياوقاتل بنو حنيفة أتباع مسيلمة قتاال مستميتا 

وصاح في   ..فعًل ربوة هناك ..ورأى زيد مشاعر الفزع تراود بعض أفئدة المسلمين ..شهداء كثيرون

كم ..عضوا على أضراسكم ..أيها الناسإخوانه.. " وهللا ال أتكلم حتى   ..وامضوا قدما ..واضربوا في عدو 

ك لسانه بهمس ..ونزل من فوق الربوة "..ألقاه سبحانه فأكلمه بحجتي أو ..يهزمهم هللا ا شفتيه ال يحر   ..زام 

ال - ج  ال حتى   ..فراح يخترق الخضم  المقتتل كالسهم ..وترك ز مصير المعركة لديه في مصير الر  ج  باحثا عن الر 

غاص زيد   ..وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاه ..ومن شمال ..وهناك راح يأتيه من يمين..أبصره

 ..أخيرا يمسك بخناقهسيفه.. ف فيقترب منه زيد ويبسط اليه  ..الموج الى السطح من جديد هوراءه حتى يدفع

فدب    ..أخذ عالمها كله يتساقط  ..وبسقوط األكذوبة..وخس ة ..وكذبا ..ويطوح بسيفه رأسه المملوء غرورا

ال فيه كالنار  الرعب في نفس مس ج  يلمة في روع المحكم بن الطفيل ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل الر 

 ..في يوم عاصف

ال بن عنفوة)وبأنه هو و ..لقد كان مسيلمة يعدهم بالنصر المحتوم - ج  سيقومون  ( المحكم بن طفيل)و ..(الر 

ال قد سقط ص.. غداة النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم ج  ة مسيلمة كلها كاذبة ..ريعاوها هو ذا الر   ..اذن فنبو 

هكذا احدثت ضربة زيد بن الخطاب كل هذا المدار في  .. مسيلمة اليوم سيسقطو ..قط المحكمسسيفاليوم 

 .. صفوف مسيلمة

مسيلمة الكذاب يختبئ بين أن  –رضي َّللاه عنه وأرضاه  -ًلحظ الصحابي الجليل )وحشي بن حرب( ي ثم -

فقرر   ..فأراد وحشي أن يكفر عن ذنبه أيام جاهليته حينما قتل سيد الشهداء )حمزة بن عبد المطلب( ..جنوده

فثقب بها صدر   .. وكان مشهورا بحربته..فعالجه بضربة رمح ثاقبة ..األرض مسيلمة الكذابأهل قتل أكذب 

 ..على يد وحشيإلى جهنم ليذهب ذلك الكذاب  .. مسيلمة

حامًل  ..ونهض جريحهم من جديد ..كالجباللخبر يذيع بينهم حتى تشامختوا فما كاد ا ..أما المسلمون -

 .. رفع زيد بن الخطاب ذراعيه الى السماء مبتهًل لرب ه شاكرا نعمته.. ووغير عابئ بجراحه ..سيفه

 دة..لم حتى يتم النصر أو ينال الشهافلقد أقسم باهلل من لحظات أال يتك ..ثم عاد الى سيفه والى صمته

 ..وراح نصرهم المحتوم يقترب ويسرع ..لح المسلمينأخذت المعركة تمضي لصا بعدها -

وكان المسلمون يعرفون قاتله.. وعندما عادوا من المعركة.. "موقعة اليمامة"  ..وسقط البطل شهيدا -

 عمر يومها مقولته الشهيرة.. وقال . أخبروا عمر بن الخطاب به..منتصرين على المرتدين.

 .."واستشهد قبلي ..أسلم قبلي ..سبقني الى الحسنيين..رحم هللا زيدا"

كان عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين يلقاه بعد إسًلمه.. فيقول له جهرا.."أنا ال أحبك".. فيقول له..   -

 لديك.؟" فيقول بن الخطاب.. ال.. فيرد هذا.. "إنما تبكي على الحب النساء"..وهل ينال ذلك من حقي 

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.."صقر اليمامة الصامت"رحم هللا زيد بن الخطاب 
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 األرقم"..عاقل بن البكير وإخوته.. "المبايعون بدار  ..ة والسبعونسابعالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. 

 .. عاقل بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة الليثيهو  -

أَول من أَسلم وبايع رسول هللا َصلهى   وإخوته هم ذكر ابن سعد في "الطبقات الكبير": أنه عاقل بن البكير هو -

: هو عاقل بن البكير بن  "اإلكمال"ابن ماكوال في كتابه  "عاقل".. يقول عنو. .هللا عليه وسلم في دار األَرقم

 ..شهد بدرا واستشهد بها ..عبد ياليل ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث

إلى أن عاقل بن البكير شهد بدرا هو  "عرفة األصحاباالستيعاب في م"وأما ابن عبد البر فيشير في كتابه  -

 )منقول(  ..من أول من أسلم "عاقل" وكان ..وإخوته: عامر وإياس وخالد وكان بنو البكير حلفاء بني عدي

 .. عاقًل -صلى هللا عليه وسلم-وكان اسمه غافًل فسماه النبي  -

وآخى النبي  ..المدينة فرارا بدينهم  عاقل وإخوته إلىهاجر .. عاقل بن البكير وإخوتهوسيرة ثانيا.. في هجرة 

 .. المجذر بن زياد وقيل بينه وبين ..مبشر بن عبد المنذر وبين  عاقل صلى هللا عليه وسلم بين

وعمر   ..على يد مالك بن زهير الجشمي لتي أستشهد فيها عاقل غزوة بدر وقد شهد عاقل وإخوته جميعهم -

 ..ةسنأربعة وثًلثين عاقل يومها 

وأنه في كل يوم يكتسب له   ..وعندما رأت قريش أن الناس يقبلون على اإلسًلموفي رواية أخرى أنه  -

وعندما اشتد أذى المشركين بمن دخل  ..عزموا على التنكيل وإنزال العذاب بكل من يدخل في اإلسًلم ..أتباعا

رجالهم ونساؤهم وشبابهم وشيبهم -ن فخرج بنو أبي البكير مهاجري ..اإلسًلم أذن النبي بالهجرة ألصحابه

 ..فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بالمدينة  ..وقدموا إلى المدينة ..حتى غلقت أبوابهم - وأطفالهم

بين عاقل وبين مبشر بن عبد  -"سير أعًلم النبًلء"كما يقول اإلمام الذهبي في كتابه -فآخى الرسول  *

 .وقيل: آخى بين عاقل وبين مجذر بن زياد. ..المنذر

.. وقتل يوم . وقد شهد خالد بدرا وأحدا.وأما أخوه خالد بن البكير فآخى الرسول بينه وبين زيد بن الدثنة *

وشهد   ..بدرا والمشاهد كلهاشهد قد و ..إياس فآخى الرسول بينه وبين الحارث بن خزمة هوأما أخو ..الرجيع

وقد شهد هو اآلخر  ..آخى الرسول بينه وبين ثابت بن قيس بن شماسف رابع عامر وأخوهم ال ..فتح مصر

 ..بدرا والمشاهد كلها مع النبي

 .. يوم اليمامة بن بكير شهد عامراستقد و ..وبذلك ما شهد بدرا إخوة أربعة سواهم -

 ..يذكر ابن حبان في سيرته رابعا.. في موقعة بدر..

يريد اعتراض عير  ..في شهر رمضان الثنتي عشرة ليلة خلت منهصلى هللا عليه وسلم خرج النبي  أنه -

 .. ضرب بعسكره قبل أن يخرج من المدينة ببئر أبي عيينةف  ..معه المهاجرون واألنصاركان قريش و

 ..ثم رحل من بئر أبي عيينة في ثًلثمائة و ثمانية عشر رجًل ..رض أصحابه ورد من استصغر منهماستعو -

 ..ثم رحلت قريش حتى نزلت العدوة القصوى من بدر -

 "..أشيروا علي  أيها الناس  "استشار الناس فقال: (بدر )وهي قربولما بلغ عرق الظبية  -

أمض   ..يا رسول هللا .."ثم قام المقداد بن األسود فقال ..ثم قام عمر فقال مثل ذلك ..فقام أبو بكر فقال وأحسن

اذهب أنت وربك فقاتًل إنا هاهنا  "وهللا ال نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى  ..بنا ألمر هللا فنحن معك

والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد  ..ولكن اذهب أنت وربك فقاتًل إنا معكما نقاتل .."قاعدون

 .. فقال له رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ خيرا و دعا له بخير".. لجالدنا معك من دونه حتى تنتهي إليه

 فقال سعد بن معاذ:  ا..كثر عدداألوإنما يريد األنصار وذلك أنهم كانوا  "..أشيروا علي  أيها الناس"ثم قال:   -

وأعطيناك مواثيقنا   ..قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بما جئت به أنه الحق ..يا رسول هللا إنما تريدنا كأنك " -

والذي بعثك لو استعرضت هذا  ..فامض بنا يا نبي هللا لما أردت فنحن معك ..وعهودنا على السمع والطاعة

 ..إنا لصبر عند الحرب ..نا غداوما نكره أن تلقى بنا عدو ..البحر وخضت بنا لخضناه معك ما بقي منا رجل

بذلك  رسول هللا صلى هللا عليه وذسلم فسر  "..لعل هللا يريك منا بعض ما تقر به عينك ..صدق عند اللقاء

 .."هذه مكة قد ألقت إليكم أفًلذ كبدها "  وأقبل على المسلمين فقال:

شا ماء لم يقدروا أن يرتحلوا وأصاب قري ..لهم األرضثبت المسلمين ماء منه بعث هللا السماء فأصاب ثم  -

فكأني أنظر   ..فإنه قد وعدني إحدى الطائفتين ..سيروا على بركة هللا .."رحل بالمسلمين وقال لهم .. ثممعه

 "..إلى مصارع القوم 

 .. إن شاء هللا أراكم.. يفوز بالشهادةو ًلئكة ويشم رائحة الجنة قريبةقتاال تشهده الم بن البكير ويقاتل عاقل
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 ( 1) بن عبد األسد.. عبد هللا أبو سلمةة والسبعون.. ثامنالحلقة ال

 أوال.. مقدمة..  

.." أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة بن عبد األسد.. عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  روي ابن عباس

 سفيان بن عبد األسد"..وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه 

من  بد هللا بن عبد األسد المخزومي القرشي هو ع وقد اشتهر بكنيته أكثر من اسمه.. "..أبو سلمة"هو  -

من  همحمد صلى هللا عليه وسلم وهو أخو  عمة النبي بنت عبد المطلب ةوابن بر ..اإلسالم السابقين إلى

 .. الرضاعة

 كان اسمه عبد مناف.. فغيره النبي صلى هللا عليه وسلم فسماه عبد هللا.. أنه  وقال ابن حجر في اإلصابة  -

وعثمان بن   واألرقم بن أبي األرقم عبيدة بن الحارث حيث أسلم مع..من السابقين إلى اإلسالم هو قرشيف إذن  -

وقيل أن أبا سلمة أسلم بعد عشرة   األرقم بن أبي األرقم..صلى هللا عليه وسلم دار  قبل أن يدخل النبي مظعون

 ..أْنفُس

ووالدها أبو أمية اسمه حذيفة بن المغيرة بن عبد هللا بن   ..تزوج أبو سلمة قريبته أم سلمة هند بنت أبي أمية -

كان والد أم  و .. وكان كذلك زوجاً لعاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..عمر بن مخزوم

وهو   ..يقال له زاُد الراكب ألنه كان يُطعم من صحبه في سفره ويمونهم ..سلمة سرياً في قومه مشهوراً بالكرم

  ..الذي أشار على قريش عندما اختلفوا على وضع الحجر األسود أن يجعلوا بينهم أول من يدخل من باب الحرم

. فكان رسول هللا صلى هللا عليه قالوا: هذا األمين رضينا به. ..فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فلما رأوه

 القبائل في رداء.. كل من طرف.. بعد أن حمله رؤوسفي مكانه قبل بعثته.. بيده وسلم من وضع الحجر األسود 

 أم سلمة..  ودرة من زوجته وزينب وعمر من الولد َسلََمة -أبي سلمة -ولعبد هللا  -

أم سلمة هند بنت أبي أمية   هاجر مع زوجتهوكان  هو أول من هاجر للمدينة المنورة.. هجرته..ثانيا.. في 

فأجاره   ..قريش  بعدما بلغه إسالم عثمان بن مظعون وعاد منها مع ..الهجرة األولى بشةإلى الح المخزومية

وكانوا  المدينة..  اد وهاجر إلىثم ع ..عاد فهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشةثم   ..أبو طالب بن عبد المطلب خاله

آخى ثم  ..إليها صحبه أبو سلمةصلى هللا عليه وسلم هاجر النبي  ولما ..من أوائل من هاجر من المسلمين إليها

 ..سعد بن خيثمة بينه وبين

في شوال  غزوة أحد كما شهد صلى هللا عليه وسلم.. مع النبي غزوة بدر شهد أبو سلمة ثالثا.. في جهاده.. -

 ..يداويه شهًرا بعد العودة إلى المدينة المنورةوراح  ..التي أصيب فيها بجرح غائر في عضدهوهـ  3سنة 

مائة وخمسون رجال من المهاجرين  من  سرية عقد له لواًء جمع فيهصلى هللا عليه وسلم ف  ثم أرسل له النبي -

سر حتى ترد أرض بني أسد.. فأِغْر عليهم  عليه وسلم.. "له صلى هللا وقال   ..بني أسد لإلغارة على واألنصار

 .. "قبل أن تالقى عليك جموُعهم

وكان سبب هذه السرية أن رسول هللا بلغه أن أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما 

 للهجوم على المدينة المنورة.. وقالوا: 

 .. قالوا ..رافه فإن لهم َسْرحاً يرعى جوانب المدينة..نسير إلى محمد في عقر داره.. ونصيب من أط -

ك.. وإن القينا جمعهم  فقد أربعنا خيلنا ونخرج على الجائب.. فإن أصبنا نهبا لم نُدرَ   ..نخرج على متون الخيل -

 كنا قد أخذنا للحرب عدتها.. معنا خيل وال خيل معهم.. ومعنا ركائب أمثال الخيل.. 

  .قعت بهم قريش حديثا.. فهم ال يستبلون دهرا وال يثوب لهم جمع.والقوم منكوبون قد أو -

وسار بهم ليال    ..فخرج أبو سلمة في أصحابه فأغذوا السير.. وتنكب بهم عن سنن الطريق وعارض الطريق

حوالي  وانتهوا إلى أول ماء من مياه بني أسد يدعى قََطن.. كانوا مجتمعين عليه ويبعد  ..ونهارا فسبقوا األخبار

شرقاً عن المدينة المنورة.. فوجدا سرحاً للمتآمرين فأغاروا عليه فضموه وأخذوا رعاء لهم   ومتركيلثالثمائة 

ي سلمة وكثَّروه عندهم.. مماليك ثالثة وأُفِلت سائرهم.. فجاءوا جمعَهم فخبروهم الخبر.. وحذروهم جمع أب

وورد أبو سلمة الماء فوجد الجمع قد تفرق.. فعسكر وفرق أصحابه فجعلهم ثالث   فتفرق الجمع في كل وجه..

فرق.. فرقة أقامت معه وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى.. وأوعز إليهما أال يمعنوا في طلب.. وأال يبيتوا إال 

ا إليه جميعاً سالمين عادوف  وا.. واستعمل على كل فرقة عامال منهم..سلموا.. وأمرهم أال يفترقهم عنده إن 

فانتقض   ..ثم رجع إلى المدينة .غانمين.. وعاد السرية ظافرة منتصرة وقد كسرت شوكة عدو هللا ورسوله.

 هجرية.. 4من أثر الجرح في جمادى اآلخرة سنة وتوفي  ..من جديد عليه جرحه

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. "أبوسلمة"رضي هللا عن عبد هللا 
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 ( 2بن عبد األسد.. ) عبد هللا أبو سلمة ..ة والسبعونثامنالحلقة ال

 أرضعتهماوأنه وأخوه من الرضاعة  صلى هللا عليه وسلم.. ابن عمة الرسولهنا أن أبو سلمة هو  نذكر -

 .. ثويبة جارية أبي لهب

:  قالصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول أن :وسلم عليه هللا صلى المصطفى عن في روايته للحديث.. روىرابعا.. 

  وأبدلني فيها  فأجرني مصيبتي احتسبت عندك  اللهم ..راجعون إليه وإنا هلل إنا: فليقل مصيبة أحدكم أصاب إذا"

 :سلمة أم قالت قبض فلما.. مني خيًرا أهلي في اخلف اللهم: "قال سلمة أبو احتضر فلما.. "خيًرا منها

 . (.فيها فأجرني مصيبتي احتسبت هللا عند ..راجعون إليه وإنا هلل إنا)  -

 قصة هجرة زوجته أم سلمة.. خامسا.. في 

كما قال أبو  ) وكان ثالث المهاجرين   ..ثم هاجر منها إلى المدينة المنورة ..جاء أبو سلمة من الحبشة إلى مكة -

أمامة بن سهل بن حنيف رضي هللا عنه: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ومنهم من   ..ةفمنهم من يقول بعد بيعة العقب  ... أما وقت هذه الهجرة فيختلف المؤرخون فيه(.للهجرة أبو سلمة

وأياً كان وقت  ..  ومنهم من يقول قبل هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم بشهرين ..يقول قبل بيعة العقبة بسنة

ر بن عبد المنذر "فمن الثابت أنه نزل في قباء على  هجرته وهو صحابي أنصاري كريم نزل عليه أغلب   "..مبش ِ

جعل ألبي  ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدور بالمدينةولما أقطع  ..المهاجرين األوائل واستشهد في بدر

 . لكن لهجرة أم سلمة قصة نرويها.. سلمة داراً عند بني ُزهرة.

) لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيًرا   فعن سلمة بن عبد هللا بن عمر بن أبي سلمة أنها قالت: -

 : خرج يقود بعيره.. فلما رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه.. فقالواله.. وحملني وحمل معي ابني سلمة.. ثم 

 هذه نفسك غلبتنا عليها.. أرأيت صاحبتنا هذه عالم نتركك تسير بها في البالد.؟ -

 ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني.. فغضب عند ذلك بنو عبد األسد وأهووا إلى سلمة.. وقالوا:

 إذا نزعتموها من صاحبنا..  وهللا ال نترك ابننا عندها -

فتجاذبوا ابني سلمة حتى خلعوا يده.. وانطلق به بنو عبد األسد ورهط أبي سلمة.. وحبسني بنو المغيرة 

بيني وبين زوجي وابني.. فكنت أخرج كل غداة  واعندهم.. وانطلق زوجي أبو سلمة حتى لحق بالمدينة ففرق 

حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما في   ..أو قريبها وأجلس باألبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سبعًا

 .. وجهي.. فقال لبني المغيرة

 الحقي بزوجك إن شئت.. ..فقالوا ..فرقتم بينها وبين زوجها وبين ابنها.. ..أال تخرجون من هذه المسكينة -

فرحلت بعيري ووضعت ابني في حجري.. ثم خرجت أريد زوجي   ..ثم رد على بنو عبد األسد عند ذلك ابني -

أخا   "عثمان بن طلحة"حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت  ..بالمدينة وما معي أحد من خلق هللا.. فكنت أبلغ من لقيت

 فقال: هل معك أحد.. ..قلت: أريد زوجي بالمدينة.. ....بني عبد الدار.. فقال إلى أين يا بنت أبي أمية

فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يقودني..   ..كترَ ابني هذا.. فقال: وهللا مالك من مُ ى وس وهللا إال هللا فقلت: ال

ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع   ..فوهللا ما صحبت رجالً من العرب أراه كان أكرم منه.. إذا نزل المنزل أناخ بي

فإذا استويت على البعير..   .خر وقال: اركبي.ثم استأ.. تحتها.. فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري قدمه ورحله

. فلما رأى قرية بني عمرو بن عوف بقباء.. قال: زوجك في  .فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة  .قادني.

  ..(هذه القرية فادخليها على بركة هللا.. ثم انصرف راجعاً إلى مكة

وهللا ما أعلم أهل بيت في اإلسالم  )  وكانت تقول:  ..المدينةوبذلك كانت أم سلمة أول مهاجرة من النساء إلى 

سنأتي على ذكره حيث  و ..(وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة ..أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة

دفع إليه  قد و ..وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد ..في هدنة الحديبيةرضي هللا عنه أسلم عثمان بن طلحة 

أقرها عليهم في ف  ..ل هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بنى شيبة مفاتيح الكعبةرسو

وهي مازالت في نسلهم إلى يومنا هذا.. وهي إحدى المعجزات حيث لم ينقطع   ..اإلسالم كما كانت في الجاهلية

قُتِل رحمه هللا شهيدا قد  و ..ألمانات إلى أهلها﴾ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿إن هللا يأمركم أن تؤدوا انسلهم.. 

 بن الخطاب رضي هللا عنه.. بأجنادين في أول خالفة عمر

يدل  .. كان أبو سلمة من كبار صحابة رسول هللا ممن يثق بحكمتهم وحسن تصرفهمسادسا.. خاتمة الحلقة.. 

على ذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم استخلفه على المدينة المنورة يوم خرج في السنة الثانية للهجرة في  

 .. يعترض قافلة لقريش خرجت إلى الشام (..ذات العشيرة)غزوة 

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ترك(..من مُ  عثمان بن أبي طلحة.. )مالكِ  ..ة والسبعونالحلقة التاسع

عبد هللا بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن   ..هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحةف  أوال.. مقدمة..

 وقيل: أمه السالفة الصغرى.  ..وأمه أم سعيد من بني عمرو بن عوف ..الحجبي ..العبدري ..كالب القرشي

على جانب    -وهو مشرك -اشترك أبوه يوم أحد . كان في الجاهلية صاحب لواء الكعبة وسدانتها وحجابتها. -

   علي بن أبي طالب(قتله الزبير بن العوام.. )وقيل  فقتله  ..جيوش الكفار

 .وشهد فتح مكة. ..ن الهجرةأسلم عثمان بالمدينة المنورة أيام صلح الحديبية في السنة الثامنة م -

لقيني رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمكة قبل  ".. قصة إسالمه عثمان بن طلحة ثانيا.. في إسالمه.. يروي

وجئت   ..العجب لك حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك ..فقلت: يا محمد ..الهجرة فدعاني إلى اإلسالم

وكنا نفتح الكعبة  ..صلى هللا عليه وسلم فانصرف (..وأذهبت بهاءهم ..ففرقت جماعتهم وألفتهم ..بدين محدث

 ..ونلت منه ..فغلظت عليه ..فأقبل يوماً يريد أن يدخل الكعبة مع الناس ..في الجاهلية يوم االثنين والخميس

 .."لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت ..يا عثمان" :صلى هللا عليه وسلم ثم قال ..م عنيوحل

 فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  ...فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت.

ً فوقعت كلمته مني  ..الكعبةصلى هللا عليه وسلم . ودخل ".بل عمرت وعزت يومئذ" -   )أيقنت( ظننت ..موقعا

ويزرون   ..فإذا قومي يزبروني زبراً شديداً  ..فأردت اإلسالم ومقاربة محمد.. يومئذ أن األمر سيصير إلى ما قال

فلما هاجر رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدينة جعلت قريش تشفق من   ..فأمسكت عن ذكره ..برأيي

وشهدت  ..فخرجت فيمن خرج من قومنا  ..هم عليه حتى جاء النفير إلى بدر فهم على ما ..رجوعه عليها

فلما دخل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة عام .. المشاهد كلها معهم على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

 ..القضية غير هللا قلبي عما كان عليه

 ..وما نعبد من حجر ال يسمع وال يبصر وال ينفع وال يضر ..فيما نحن عليه  وجعلت أفكر ..ودخلني اإلسالم -

ما   لنفسي )  فيقع ذلك مني فأقول  ..وأنظر رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه وظلف أنفسهم عن الدنيا

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى  وجعلت أحب النظر إلى رسول هللا  ..(واب لما يكون بعد الموتصعمل القوم إال على ال

فلم يعزم لي   ..فأردت أن آتيه وآخذ بيده وأسلم عليه ..أن رأيته خارجاً من باب بني شيبة يريد منزلة باألبطح

فأدلجت   ..ثم عزم على الخروج إليه ..وانصرف رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم راجعاً إلى المدينة ..على ذلك

فانقمعنا   ..فما شعرنا إال بعمرو بن العاص ..ىنا حتى نزلناه الهد بحفألقى خالد بن الوليد. فاصط  ..يأجج إلى بطن

 .. فقال: وأنا أريد الذي تريدان  ..ثم قال: أين يريد الرجالن؟ فأخبرناه ..منه وانقمع منا

 ..(فبايعته على اإلسالم ..ة على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فاصطحبنا جميعاً حتى قدمنا المدين -

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َ- ِ َصلَّى َّللاَّ  "..رمتكم مكة بأفالذ كبدها"حين رآهم:  -قَاَل َرُسول َّللاَّ

ِ ظْرٍف من الظروف هجرةعلى ال عزمتِ ثالثا.. في صنيعه مع السيدة أم سلمة..  تْخشى أهلها    كانت ..تحت أي 

في خضم ِ هذا الهم ِ الَّذي كانت   ..وربَّما انتزعوا منها وليَدها ..فربَّما عادوا ومنعوها من السَّفر  ..وأهل زْوِجها

إليها   نظر ..ا في منطقة التَّنعيم ه التقى ب ..عاد إلى مكَّة من سفٍر رجٌل عثمان بن طلحة العبدري ه كان قدتعيش

أجاب إجابةً لو ُكتِبَْت بِماء الذَّهب ما ف ..أُريد اللَّحاق بزوجي في المدينةقالت  أْين تُريدين يا أُْختاه؟ :فقال  ..فعَرفَها

ُجل حقَّه ُجل في عداد الخالدينإنها ".. وهللا مالك من مترك" قال.. ..نال الرَّ  . .عبارةٌ جعلت الرَّ

كان   ..ومضى يهِوي بهم في طريق المدينة ..ركبِت المرأة ووليدها  ..اخ راحلتهوأن ..أخذ بِخطام ناقتها وأناخهاف 

واحل ُجل يسير بهم النَّهار كلَّه ثمَّ يُنيخ الرَّ  ..ثمَّ يبتعد عنهم فيربط النُّوق إلى شجرة فيضطجع على األرض ..الرَّ

 ثمَّ قال:  ..عليها  عثمانأطلَّ حتى وصال مشارف المدينة المنورة ف  ..وعيونه وحواسُّه في حراسة المرأة ووليدها

ِ من األنصار -  .. وال منَّةً ثمَّ قفل راجعًا ال يحتسب وال ينتِظر ماالً  ..زوُجك يسُكن في هذا الحي 

تعالى: " إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها " قال:  عن مجاهد في قوله ف  رابعا.. في مفتاح باب الكعبة..

فخرج  ..فدخل الكعبة يوم الفتح ..قبض النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم مفتاح الكعبة ..نزلت في عثمان بن طلحة

هللا ال ينزعها منكم  وقال: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة  ..فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح ..وهو يتلو هذه اآلية

فقام إليه علي بن أبي  ..قالت صفية بنت شيبة: إني ألنظر إلى النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوم فتح مكة .إال ظالم.

اجمع لنا الحجابة مع  ..فقال: يا نبي هللا .. ومفاتيح الكعبة بين يدي رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..طالب

إن هللا استأمنكم على   .فقال: ها مفتاحك. ..فقال َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له ..ايةالسق

فرجعت إليه فقال: ألم يكن   ..قال عثمان فلما وليت ناداني  .فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. ..بيته

.؟ أضعه حيث شئت ..ل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح يوماً بيديالذي قلت لك؟ قال: فذكرت قوله لي بمكة قب

 نكمل غدا إن شاء هللا... صلى هللا عليه وسلم.. قلت: بلى أشهد أنك رسول هللا.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 .. شهيد آل البيت عبيدة بن الحارثون..  ثمانالحلقة ال

  ... ويُْكنَى أبا الحارث.وقيل: ابُن الُمطَّلِب القرِشي الُمطَِّلبِي ..الحارث بن عبد المط لبهو ُعبَْيَدةُ بن  أوال.. مقدمة..

وكان عبيدة رأس بني عبد مناف حينئذ   ..وأُمه وأُم أَخويه ُسَخْيلة بنت ُخزاعي بن الُحويرث ..أبا معاوية وقيل:

وكان أسن   وهو بن العم األكبر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ..مع أنَّ العباس وإخوته كانوا في الندد أقرب

 من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعشر سنين.. 

د ..والحارث ..وُمنِقذ ..وعون .. وكان لعُبيدة من الولد معاوية -  ..وُسخيلة ..وَخديجة ..وَرْيَطة ..وإبراهيم ..ومحم 

هات أوالد شت ى  ... وكان عبيدة مربوًعا أسمر حسن الوجه.وَصفي ة ألم 

وكان يجله ويحبه  األوائل.. . ويعد من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم .هو أول شهيد من أهل بيت النبي -

 كما تقدم  ..صلى هللا عليه وسلم نه يكبر النبيأل عظيما لمقامهت

حيث كان من الثالثة عشر رجالً  ..هو من أوائل الذين سارعوا إلى اعتناق اإلسالمف .. وهجرته ثانيا.. في إسالمه

وروى يزيد بن رومان أنه قال: أسلم ُعبيدة بن الحارث هو  . .وامرأة الذين أسلموا بعد االثنين والعشرين األوائل

قبل دخول   .. وعثمان بن مظعون في وقت واحد ..وعبد َّللا  بن األَرقم المخزومي ..األَسديوأَبو سلمة بن عبد 

 .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم دار األرقم بن أبي األرقم وقبل أن يدعو فيها

د عن أبيه قال: خرج ُعبيدةفي هجرته..  -  ..لبوالُحصين بنو الحارث بن المط   ..والط فيل ..روى َحكيم بن محم 

 .. فتخل ف مسطح ألن ه لُدغَ  ..وِمْسَطُح بن أُثاثة بن المط لب من مك ة للهجرة فات عدوا بطن يَأَججِ 

ا أصبحوا جاءهم الخبر فانطلقوا إليه فوجدوه بالحصحاص فحملوه فقدموا المدينة فنزلوا على عبد   - فلم 

حمن بن َسلََمة العَْجالني هللا بن ُعتبة قال: أقطع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وروي عن ُعبيد هللا بن عبد   ..الر 

بيرموالط فيل وأخَوْيه موضَع  ..وسلم لعُبيدة بن الحارث  ..وبني مازن ..ِخطَّتِِهم اليوم بالمدينة فيما بين بقيع الز 

 .. في جهاده.. ثالثا

إلى   محمد بن عبد هللا التي أرسلها النبي السرايا هي ثانيو .."رابغ"سرية  أو ..سرية عبيدة بن الحارثفي  -

كان   ..عقد له لواء أبيض ..المدينة المنورة على رأس ثمانية أشهر من من الهجرة إلى شوال بطن رابغ في

أنصاري.. وفيها   ليس فيهم المهاجرين وكان تعداد السرية ستين رجالً من ..مسطح بن أثاثة الذي حمله

أنه كان على رأس الجماعة من إبن إسحق في رواية و  أبا سفيان بن حربرأس آل أمية  عبيدة بن الحارث لقي

وهو على ماء يقال له "أحياء" من بطن رابغ    ..يشقريش عكرمة بن عمرو بن هشام.. كانوا مائتين من قر

جرت  وإنما كانت   ... وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتالالجحفة على عشرة أميال من

ثم انصرف  اإلسالم قد ُرمي يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في سعد بن أبي وقاص أنإال  ..بينهم المناوشة

ل لواٍء عقده رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كان لحمزة بن   الفريقان على حاميتهم.. وأما الَواقِِديُّ فذكر أن أو 

 عبد المطلب.. 

مع علي بن أبي طالب إبن عمه.. وعمه   ..في موقعة بدرعبيدة بن الحارث لى هللا عليه وسلم النبي ص ختارإ -

بن ربيعة وأخوه شيبة مع ابنه الوليد وهم عتبة  ..المطلب لمبارزة أبرز ثالثة مقاتلين من قريش حمزة بن عبد

واجه عبيدة بن الحارث قطباً  بينما  فبارز حمزةُ شيبة فقتله مكانه.. وبارز عليُّ الوليد فقتله مكانه.. ..بن شيبة

وضرب عبيدة عتبة ضربة قاضية   ..فطعن كل منهما اآلخربن ربيعة.. وهو عتبة  ..قاسياً من أقطاب المشركين

ا على ُعتْبَة   ..فأرداه صريعاً  قيل  و  بليغا.. حا جر جرح عبيدةكان بينما عليه..  فأجهزاوقيل أن عليا وحمزة قد َكرَّ

 مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من بدر.. محموال وعاد  ..ساقهانفصلت أنه 

إلى الرسول فلما دخل عليه أضجعه فوضع رأسه على ركبته وجعل يمسح عبيدة  ُحملفلما وصال إلى المدينة  -

  :ن يقولقوله منه حيمالغبار عن وجهه.. فقال عبيدة.. " أما وهللا يا رسول هللا لو رآك أبو طالب لعلم أني أحق ب

 ونذهل عن أبنائنا والحالئل".. .. وتسلمه حتى نصرع حوله

بلى أنت أول شهيد من " :فأجابه النبي صلى هللا عليه وسلم "ألست شهيداً "يقول عبيدة: يا رسول هللا..  ثم  -

في العشر األخير من  .. ونزلت دموع النبي متأثراً.. وتوفي عبيدة رضي هللا عنه بالصفراء.."أهل بيتي

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن اَل تَْشعُُروَن( رمضان..  154سورة البقرة: اآلية " ..)َواَل تَقُولُوا ِلَمْن يُْقتَُل ِفي َسبِيِل َّللاَّ

ح مسك؟! وقيل: إِن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لما نزل مع أَصحابه بالنَّاِزية قال له أَصحابه: إِنا نجد ري -

وكان لعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند رسول هللا َصلَّى هللا عليه  .."وما يمنعكم؟ وها هنا قبر "أَبي معاوية " :فقال 

ى  قال النبي صلى هللا عليه وسلم: " الل هم  إن ك أخذت من ي عبيدة بن الحارث ..يوم الخندقفي وروي أنه وسلم.. 

 وهذا عليَّ فال تدعني فرداً وأنت خير الوارثين".. ..وحمزة بن عبدالمط لب يوم أُحد ..يوم بدر

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 " والسهم الشهير"واقد بن عبد هللا.. .. الثمانونو اإلحدىالحلقة 

 ترجمة واقد اليربوعي..أوال.. 

قاله أبو   ..حليف بني عدي بن كعب ..هو واقد بن عبد هللا بن عبد مناف بن عرين التميمي الحنظلي اليربوعي -

 . .اليربوعي :وقيل ..يواقد بن عبد هللا الحنظل  :واقد بن عبد هللا الحنظلي.. وقال أبو نعيم :. وقال ابن منده.عمر

 الجاهلية.. في للخطاب بن نفيل العدوي حليفًا التميمي كان واقد بن عبد هللا بن عبد مناة بن عزيز -

 أسلم واقد بن عبد هللا.. قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم.. فهو من المسلمين األوائل.. -

.. وكان للسرية قصة نزلت فيها  عليه وسلم في سرية عبد هللا بن جحش وهو الذي بعثه رسول هللا صلى هللا -

 آيات من القرآن الكريم.. 

وهاجر واقد إلى المدينة المنورة.. وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين بشر بن البراء بن  -

 أي حضر كل الغزوات.. المشاهد كلها..  كما شهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم. .معرور

 وقد توفي رضي هللا عنه في أوائل خالفة عمر بن الخطاب.. وليس له ولد..  -

نًا بواقد بن عبد هللا التميمي -  . .ومن الطريف أن عبد هللا بن عمر سمى إبنه "واقد بن عبد هللا بن عمر".. تيمُّ

 قصة سرية عبد هللا بن جحش.. في ثانيا..  

 : فقال ..هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن جحش إلى نخلةبعث رسول  يروى أنه قد

يقال أنه كان اليوم   ..وذلك في الشهر الحرام .. ولم يأمره بقتال .".كن بها حتى تأتينا بخير من أخبار قريش "

 األخير من شهر رجب.. وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسير فقال:

وانظر فيه فما أمرتك به فامض له وال تستكره   ..سرت يومين فافتح كتابك "أخرج أنت وأصحابك حتى إذا -

 أحداً من أصحابك على الذهاب معك"..

بما اتصل إليك   ..فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه "أِن امض حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش -

 منهم".. 

من كان منكم له رغبة في الشهادة   ..سمعاً وطاعة" ..حين قرأ الكتاب ..وكانوا ثمانية ..فقال ألصحابه -

فلينطلق معي فإني ماض ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول هللا صلى  

.. فمضى معه القوم حتى إذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبـي "هللا عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحدا

 ..فمضى القوم حتى نزلوا بنخلةلهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه  وعتبة بن غزوان بعيراً  ..وقاص

  معهم تجارة ..بن المغيرة ابنا عبد هللا نوفلوعثمان و ..والحكم بن كيسان ..فمر بهم عمرو بن الحضرمي -

)أي   ..ارم  عُ  :لوافلما رأوه حليقاً قا ..وكان قد حلق رأسه ..فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد هللا  لقريش..

فائتمر بهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في آخر يوم  .. ماداموا معتمرين(..ليس عليكم منهم بأس

ويقال  )  ..وأتمر القوم بهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..على قتلهم سريةال تفأجمع ..من رجب

قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام ولئن تركتموهم   فقالوا لئن (..أيضا أنه كان آخر يوم من جمادى

ليدخلن في هذه الليلة ـ مكة الحرام ـ فليمتنعن منكم )أي ستضيعون الفرصة السانحة تلك(.. فأجمع القوم على  

 قتلهم.. 

حكم بن  بسهم فقتله. واستأسر عثمان بن عبد هللا وال -عمرو بن الحضرمي  -فرمى واقد بن عبد هللا التميمي  -

 .. وأفلت نوفل وأعجزهم.. واستاقوا العير فقدموا بها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..كيسان

 ".. وهللا ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام"فقال لهم  -

عليه فأوقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً فلما قال رسول هللا صلى هللا  -

 ..وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين  ..وسلم ما قال: أسقط في أيديهم

واستحل الشهر   ..قد سفك محمد )صلى هللا عليه وسلم( الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال :وقالت قريش -

ِ َوُكْفٌر  يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِق    }فأنزل هللا عز وجل  الحرام.. تَاٍل ِفيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ِ َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل َوالَ  يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّى يَُردُّوُكْم َعْن   بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعْنَد َّللاَّ

ْنيَا َواآْلَِخَرِة َوأُولَئَِك  ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعوا َوَمْن يَْرتَِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر َفأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهمْ   ِفي الدُّ

وعمرو بن  ..أول قاتل من المسلمين فواقد بن عبد هللا  ..البقرة اآلية ...{أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيَها َخاِلُدوَن  

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....الحضرمي أول مقتول من المشركين في االسالم
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 البدريين  معاذ بن الحارث.. معمر بن الحارث..الثمانون.. ة والثانيالحلقة 

 ..  بن الحارث أوال.. ترجمة معمر

ه. وأ.الصحابة تمييز في اإلصابة كنص الجمحي القرشي جمح إلى معمر بن الحارث بن َمْعَمرفهو  (1  قُتيلة م 

 . .الكبير الطبقات حسب نص ُجَمح بن حذافة ابن وهب  بن حبيب بن مظعون بنت

 .. الغابة أسد .. حسبمظعون بن عثمان أُخت.. مظعون بنت قُتَيلة أُمهم .. قيل أنوحطَّاب حاطب أَخووهو  -

 َمْعَمرِ  ْبنُ  َجِميلُ  ِمْنَها َوتًَرا قََضى.. َما بَْعدَ  بِالَمِدينَةِ  ثََرائِي َوَكْيفَ . .فيه قيل  الذي معمر بن جميل والد إنه: يقال  -

صلى هللا عليه  أسلم قديًما قبل دخول النبي صحابي معمر بن الحارث الجمحي في إسالمه وهجرته..( 2 

 .. حاطب بن الحارث وهو أخو الصحابي.. فهو من المسلمين األوائل.. للدعوة فيها إلى اإلسالم دار األرقم وسلم

 ..وأبي قيس سعيد و وبشر والسائب وعبد هللا الحارث مع أخوته الهجرة الثانية إلى الحبشة كان ممن هاجر -

 .. معاذ بن عفراء بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلمخى  وآ المدينة إلىرضي هللا عنه  هاجر معمر ثم -

 وأُُحًدا بدًرا شهد فقد  ..غزواته كلها صلى هللا عليه وسلممع النبي  معمر شهد  ..بن الحارث في جهاد معمر (3

 بني من بدًرا شهد من تسمية في ..إِسحاق ابن عن  ..يونس عن بِإسناده جعفر أَبو يرويف ..  كلها والمشاهد

  طبقات  في أفراد خمسة هناك أن: يعني  ..نفر خمسةو. الغابة أسد.. كنص "الحارث بن والمعمر"..ُجَمح

 : وهم  لؤي بن كعب بن  هصيص بن عمرو بن.. جمح  بني من المهاجرين من البدريين

 معمر بن الحارث بن معمر ..مظعون بن السائب ..مظعون بن قدامة ..مظعون  بن  هللا عبد ..مظعون بن عثمان

 اب.. عمر بن الخط توفي معمر بن الحارث في خالفةو ..جمح  بن حذافة  بن وهب بن حبيب بن

 .. معاذ بن الحارثثانيا.. ترجمة 

  -.. النجارمن بني األنصاري فهومالك بن النجار إلى ابن رفاعة بن الحارث فهو معاذ بن الحارث  (1

 عليه وسلم.. ألمه السيدة آمنة بنت وهب.. وبني النجارهم أخوال النبي صلى هللا 

عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن   وأمهم ..ورفاعة ..ورافع ..عوف أخووهو  -

رواية ولمعاذ  ..وسارة ..وعائشة ..وإبراهيم ..وسلمى ..وعوف ..والحارث ..عبيد هللا :وله من الولد  - النجار

 ه.. سنن في النسائي أوردها لنبويللحديث ا

حضر موسم فقد  ..بمكة األنصار أول من أسلم منهم  ورافع بن مالك الزرقي معاذا .. أنالواقدي وروى( 2

وأخبرهم   صلى هللا عليه وسلم الحج نفر من األنصار منهم معاذ بن عفراء وأسعد بن ُزَرارة. وأتاهم رسول هللا

وقرأ عليهم القرآن فلما سمعوا قوله أنصتوا واطمأنت أنفسهم .. نبوته وكرامتهخبرهم الذي اصطفاه هللا به من 

وما يدعوهم إليه فصدقوه   ..ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من ذكرهم إياه بصفتهفيه  إلى دعوته وعرفوا

   عليه وسلمصلى هللا وكان أحد الستة األوائل الذين أسلموا على يد النبي  ..كانوا من أسباب الخيرف وآمنوا به 

صلى هللا   -آخى رسول هللا قد و  -.. األولى والثانية.. العقبتين جميعا شهدو.. فهو من المسلمين األوائل.. مكة في

 ..معمر بن الحارث الجمحي بينه وبين -عليه وسلم

أبو جهل   شارك في قتليروى أن معاذ بن الحارث قد و ..بدرا شهدمعاذ رضي هللا عنه قد كان  ( في جهاده.. 3

يوم بدر فنظرت عن يميني  عبد الرحمن بن عوف قال: إني لواقف في الصف عنف   ..يوم بدر عمرو بن هشام

وعن شمالي فإذا أنا بين غالمين من األنصار حديثة أسنانهما فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما. ثم يقول:  

  هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. فما حاجتك إليه؟ قال: أنبئت أنه يسب رسول هللافغمزني أحدهما فقال يا عِم  

ثم يقول:  . والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق سواده سوادي حتى يموت األعجل منا. صلى هللا عليه وسلم

قال: فلم ألبث أن رأيت أبا جهل في الناس.. قال:   .فغمزني اآلخر.. فقال لي كما قال األول. قال: فعجبت لذاك.

ثم   ..قال: فابتدراه بسيفيهما يغربانه حتى قتاله. فقلت لهما: أال تريان ها ذاك صاحبكما الذي تسأالن عنه.

فقال كل واحد   "أيكما قتله؟" صلى هللا عليه وسلمفأخبراه.. فقال  صلى هللا عليه وسلمانصرفا إلى رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم : هل مسحتما بسيفيكما؟ قاال: ال.. قال: فنظر رسول هللا النبينا قتلته. فقال منهما: أ

عفراء "وأصح  إبنا ا وجاء في الروض األنف أن الذي قتل أبا جهل معاذ ومعوذ ..فقال: كالكما قتله ..السيفين

وفيه أن ابني   ..الحديث ..من يأتيني بخبر أبي جهل صلى هللا عليه وسلم من هذا كله حديث أنس حين قال النبي

  ."عفراء قتاله

  ..بن عفان رضي هللا عنهم جميعا عثمان بعد مقتل في خالفة علي بن أبي طالب  معاذ توفيو (4

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 والثمانون.. مصرع أبي جهل..  ثانيةعلى هامش الحلقة ال

  ..روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر

تمنيت أن أكون بين أْضلََع  ..حديثة أسنانهما  ..فإذا أنا بغالمين من األنصار ..فنظرت عن يميني وعن شمالي

ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرُت   ..هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم ..فغمزني أحدهما فقال: يا عم ..منهما

لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حتى   ..والذي نفسي بيده  ..-صلى هللا عليه وسلم  -أنه يسب رسول هللا 

فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في   ..فقال لي مثلها  ..فغمزني اآلخر ..فتعجبت لذلك  ..يموت األعجل منا

ثم انصرفا إلى   ..فضرباه حتى قتاله ..فابتدراه بسيفيهما ..قلت: أال إن هذا صاحبكما الذي سألتماني ..الناس

فقال: "هل  ..فقال: "أيكما قتله؟" قال كل واحد منهما: أنا قتلته ..فأخبراه -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" وكانا   ..فقال: "كالكما قتله ..فنظر في السيفين ..ا؟" قاال: المسحتما سيفيكم

 ومعاذ بن عمرو بن الجموح.. ..معاذ بن عفراء

يوم بدر:   -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال النبي  -رضي هللا عنه  -وروى البخاري ومسلم من حديث أنس 

قال: أأنت أبو جهل؟  ..لق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد"من ينظر ما صنع أبو جهل" فانط

 أو رجل قتل قومه..  ..قال: وهل فوق رجل قتلتموه ..قال: فأخذ بلحيته

وفي رواية أخرى للبخاري: وهل أعمد من رجل   ..قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني

 قتلتموه..  

وسأل قائالً: لمن    ..مسعود حين ارتقى فوق صدره: لقد ارتقيت مرتقًى صعباً يا رويعي الغنموقال أيضا البن 

 الدائرة اليوم؟ قال ابن مسعود: هلل ولرسوله..

  -صلى هللا عليه وسلم  -وروى اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أتيت النبي 

فرددها   ..ل: "آهلل الذي ال إله إال هو؟" قال: قلت: آهلل الذي ال إله إال هوفقلت: قتلت أبا جهل؟ قا ..يوم بدر

 ً انطلق فأرنيه"   ..وهزم األحزاب وحده ..ونصر عبده  ..الحمد هلل الذي صدق وعده ..قال: "هللا أكبر ..ثالثا

 فقال: "هذا فرعون هذه األمة"..  ..فانطلقنا فإذا به

صلى يوم   -صلى هللا عليه وسلم   - بن أبي أوفى: أن رسول هللا وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد هللا

 بشر برأس أبي جهل ركعتين.. 

  ..: إني مررت ببدر-صلى هللا عليه وسلم  -وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى الشعبي أن رجالً قال لرسول هللا 

ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك  ..فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في األرض ..فرأيت رجالً يخرج من األرض

 يعذب إلى يوم القيامة".. )منقول(.. ..: "ذاك أبو جهل بن هشام-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا   ..مراراً 
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 ( 1) جهره بإسالمهأبو ذر الغفاري..  الثمانون..ة والثالثالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. 

وال أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي   ..ما أقلت الغبراء"قال عنه النبي صلى هللا عليه وسلم:  -

 ..أي ما حملت األرض وال أظلت السماء أصدق من أبي ذر ..رواه ابن ماجه "ذر

االً بالحق ..والعلم والعمل ..والصدق ..كان رأًسا في الُزهد -  ..على ِحد ٍة فيه ..ال تأخذه في هللا لومة الئم  ..قو 

وقيل   ..وقيل بَُرْير بن جنادة ..وقيل جندب بن سكن ..جندب بن جنادة ..أبو ذر الغفاري رضي هللا عنهفهو  -

عمرو بن  وهو أخو  ..أما أمه فهي رملة بنت الوقيعة الغفاريةعلى اختالف في الروايات..  برير بن عبد هللا

بني بكر بن عبد مناة بن   أحد بطونوهي  ..من قبيلة غفار الواقعة بين مكة والمدينة وهو ..ألمه الُسلمي عبس

وقطع   ..وقد اشتهرت هذه القبيلة بالسطو.. كنانة والتي كانت مضاربها على طريق القوافل بين اليمن والشام

 .. الطريق على المسافرين والتجار وأخذ أموالهم بالقوة

  ..قيل رابع أو خامس من دخل في اإلسالم ..اإلسالم من السابقين إلىي صحاب ..أسلم في مكة قبل الهجرة -

بي  فأقام بها بأمر الن  ..ثم إنه رد إلى بالد قومه غفار.. الهجرة النبوية قبل مكة وأحد الذين جهروا باإلسالم في

 إليه..هاجر إلى المدينة المنورة فلما أن هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم  ..صلى هللا عليه وسلم له بذلك

  ..وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدريسلمون  قدمت قبيلة غفار على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

قال   ..فلما أعلنوا إسالمهم عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم ..وأحد

ُ لََها"هللا صلى هللا عليه وسلم:   رسول ُ  ..ِغفَاُر َغفََر َّللاَّ  "..َوأَْسلَُم َسالََمَها َّللاَّ

وكان شجاًعا يقطع الطريق   ..طريقكان أبو ذَر  رضي هللا عنه رجالً يصيب ال  ثانيا.. في سيرته في الجاهلية..

فيطرق الحي ويأخذ ما   ..ويُغير على الناس في عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع ..وحده

 "أخذ أبو بكر رضي هللا عنه بيدي فقال:   .. يروي أبو ذر..ومع هذا كان أبو ذَر  ممن تأل ه رضي هللا عنه. يأخذ.

فال أزال   ..لقد رأيتني أقوم عند الشمس )أي عند شروقها(  ..قلت: نعمف أله في جاهليتك؟ هل كنت ت .. يا أبا ذر "

ها ه؟ قلت: ال أدري إال حيث وجهني هللا .فأخر  كأني خفاء.  ..مصليًا حتى يؤذيني حر    ..فقال لي: فأين كنت توجَّ

 . وال يعبد األصنام. ..هللاي الجاهلية كان يقول: ال إله إال فف  .حتى أدخل هللا عليَّ اإلسالم".

أنه أخذ بيده علي بن أبي طالب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم..   البخاري.. ويروي لناثالثا.. في إسالم أبي ذر.. 

فقلت   ..فبلغنا أن رجال قد خرج بمكة يزعم أنه نبي ..كنت رجال من غفار ..قال أبو ذر  ..قال  ابن عباسعن ف 

وهللا لقد  ": .. فانطلق فلقيه ثم رجع.. فقلت: ما عندك ؟ فقال"كلمه وأتني بخبره إلى هذا الرجل انطلق"ألخي: 

ثم أقبلت إلى    ..فأخذت جرابا وعصا ..لم تشفني من الخبر :فقلت له .."رأيت رجال يأمر بالخير وينهى عن الشر

فمر بي علي  ـ  :قال  المسجد..شرب من ماء زمزم وأكون في وا .. وأكره أن أسأل عنه..فجعلت ال أعرفه ..مكة

انطلق إلى المنزل.. قال: فانطلقت معه.. ال يسألني : ف نعم.. قال :قلت  كأن الرجل غريب ؟! :رضي هللا عنه ـ فقال 

 عن شيء وال أخبره..

أما   :فقال ..فمر بي علي   :قال أصبحت غدوت إلى المسجد ألسأل عنه.. وليس أحد يخبرني عنه بشيء..فلما  -

 وما أقدمك هذه البلدة ؟  ..ما أمرك :فقال قال: انطلق معي.. ..ال :؟ قلت ل يعرف منزله بعدنال للرج

قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي..  : بلغنا أنهقلت له قال: فإني أفعل..ف  إن كتمت عليَّ أخبرتك.. :قلت له -

: أما إنك قد رشدت.. هذا وجهي يفأرسلت أخي ليكلمه.. فرجع ولم يشفني من الخبر.. فأردت أن ألقاه.. فقال ل

قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض   دخل.. فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك.. ادخل حيث ا إليه فاتبعني..

 .. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ..أنت

اعرض علي اإلسالم.. فعرضه فأسلمت مكاني.. فقال لي: يا أبا ذر.. اكتم هذا األمر.. وارجع إلى   :فقلت له -

 ألصرخن بها بين أظهرهم..  : والذي بعثك بالحقبلغك ظهورنا فأقبل.. فقلت  فإذا بلدك..

محمدا عبده وأشهد أن  ..إني أشهد أال إله إال هللا ..فقال: يا معشر قريش ..فجاء إلى المسجد وقريش فيه -

  ..فأدركني العباس فأكب عليَّ ثم أقبل عليهم ..فقاموا فضربت ألموت ..: قوموا إلى هذا الصابئفقالوا ..ورسوله

فلما أن أصبحت الغد  ..فأقلعوا عني ..ومتجركم وممركم على غفار ..تقتلون رجال من غفار ..: ويلكمفقال 

وأدركني  ..فصنع بي مثل ما صنع باألمس ..لى هذا الصابئفقالوا: قوموا إ ..فقلت مثل ما قلت باألمس ..رجعت

 أبي ذر..   : فكان هذا أول إسالمابن عباس قال  "..وقال مثل مقالته باألمس ..العباس فأكب علي  

 .. .. ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 ( 2)قال "تعفف.."أبو ذر الغفاري..  الثمانون..ة ورابعالالحلقة 

 ثالثا.. بقية.. في إسالم إبي ذر الغفاري.. في رواية أخرى.. 

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي هللا عنه قال: خرجنا من قومنا غفار.. أنا   -

 ..ثم أتاني ..عليَّ  قال: فانطلق فراث ..فاكفني حتى آتيك ..وأخي أُنيس وأُمنا.. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة

 فقلت: ما يقول الناس له؟ .. فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجاًل يزعم أن هللا أرسله على دينك

  ..فما يقول بقولهم  ..فقال: قد سمعت قول الكهان ..وكان أنيس شاعًرا ..قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن

  ..وإنهم لكاذبون ..وهللا إنه لصادق ..فوهللا ما يلتئم لسان أحد أنه شعر ..ى أقراء الشعروقد وضعت قوله عل 

 ..فإنهم قد شنفوا له  ..فُكن من أهل مكة على حذر  ..قال: نعم فقلت له: هل أنت كافيَّ حتى أنطلق فأنظر؟

فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه  ..رجاًل منهم فتضعَّفت ..قال: فانطلقت حتى قدمت مكة ..له وتجهموا

  ..وعظم حتى خررت مغشيًا علي فمال أهل الوادي علي بكل مدرة ..قال: الصابئ ..الصابئ؟ قال: فأشار إلي

فدخلت بين   ..وغسلت عني الدم ..فأتيت زمزم فشربت من مائها كأني نُصب أحمر ..فارتفعت حين ارتفعت

وما وجدت على   ..بطني فسمنت حتى تكسرت ُعكن ..م إال ماء زمزمفلبثت به وما لي طعا ..الكعبة وأستارها

  ..جوع كبدي سخفة

 ..فما يطوف بالبيت غير امرأتين ..أهل مكة هللا على أصمخة فضرب ..فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان -

  ..فأتتا علي ..هما ذلكحدثنا فما ..قال: فقلت: أنكحوا أحدهما اآلخر ..وهما تدعوان إساف ونائلة ..فأتتا علي

 .. وتقوالن: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا ..فانطلقتا تولوالن ..غير أني لم أكن ..مثل الخشبة فقلت: وهن

فقال:   ..وهما هابطان من الجبل ..قال: فاستقبلهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رضي هللا عنه -

  ..قالتا: قال لنا كلمة تمأل الفم "َما َقاَل لَُكَما؟"قاال:  ..قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها "َما لَُكَما؟"

 ..قال: فأتيته ..ثم صلى  ..فطاف بالبيت  ..فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر  -

ِ "فقال:  ..فكنت أول من حياه بتحية أهل اإلسالم ْن أَْنَت؟  ..َعلَْيَك َوَرْحَمةُ َّللاَّ  قال:  ..قلت: من غفار "ِممَّ

 .. فأردت أن آخذ بيده  ..فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار ..فأهوى بيده فوضعها على جبهته -

: كنت ها هنا منذ ثالثين من بين ليلة  لتق  "َت َهاهُنَا؟َمتَى ُكنْ "قال:  ..وكان أعلم به مني ..فقذفني صاحبه -

وما   ..فسمنت حتى تكسرت عكن بطني ..قلت: ما كان لي طعام إال ماء زمزم "َفَمْن َكاَن يُْطِعُمَك؟"قال:  ..ويوم

 .. وجدت على كبدي سخفة جوع

 قال أبو بكر رضي هللا عنه: .."ِوإنََّها َطعَاُم ُطْعمٍ  ..إِنََّها ُمبَاَرَكةٌ " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ف  -

فانطلق النبي صلى هللا عليه وسلم وانطلق أبو بكر رضي   ..ففعل .."ائذن لي يا رسول هللا! في طعامه الليلة"  -

أكلته  فكان ذلك أول طعام  ..فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف ..حتى فتح أبو بكر بابًا ..هللا عنه وانطلقت معهما

 ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ..فلبثت ما لبثت ..بها

ْهُت إِلَى أَْرٍض ذَاِت نَْخلٍ " - ُ أَْن يَْنفَعَُهْم بَِك   ..َواَل أَْحَسبَُها إِالَّ يَثِْربَ  ..إِن ِي قَْد ُوج ِ فََهْل أَْنَت ُمبَل ٌِغ َعن ِي قَْوَمَك؟ لَعَلَّ َّللاَّ

 .. فقال لي: ما صنعت؟ قلت: إني صنعت أني أسلمت وصدقت ..فانطلقت حتى أتيت أخي أنيًسا .."َويَأُْجَرَك فِيِهْم؟

فإني   ..فقالت: فما بي رغبة عن دينكما ..ثم أتينا أمنا ..فإني قد أسلمت وصدقت قال: فما بي رغبة عن دينك -

وكان يؤمهم خفاف بن إِيماء بن  ..فأسلم بعضهم... ..فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاًرا  ..قد أسلمت وصدقت

ثم قدمت قبيلة غفار على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في  ..وكان سيدهم يومئذ ..رحضة الغفاري

 .. كما تقدم.. وأحد .. المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر

قد أوصاه النبي صلى هللا عليه وسلم بالصدع  يه وسلم له )منقول(.. ف رابعا.. في وصية النبي صلى هللا عل

أََمَرنِي َخِليِلي صلى هللا عليه وسلم  "روى اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي هللا عنه قال:  ..بالحق

ِ اْلَمَساِكينِ  ِ ِمْنُهمْ  ..بَِسْبعٍ: أََمَرنِي بُِحب    ..َواَل أَْنُظَر إِلَى َمْن هَُو فَْوِقي ..ُظَر إِلَى َمْن هَُو ُدونِيَوأََمَرنِي أَْن أَنْ  ..َوالدُّنُو 

ِحَم َوإِْن أَْدبََرتْ  ا ..َوأََمَرنِي أَْن اَل أَْسأََل أََحًدا َشْيئًا ..َوأََمَرنِي أَْن أَِصَل الرَّ ِ َوإِْن َكاَن ُمرًّ  ..َوأََمَرنِي أَْن أَقُوَل بِاْلَحق 

ِ لَْوَمةَ اَلئِمٍ  ِ  ..َوأََمَرنِي أَْن اَل أََخاَف ِفي َّللاَّ ةَ إِالَّ باَّللَّ فَِإنَُّهنَّ ِمْن َكْنٍز تَْحَت    ..َوأََمَرنِي أَْن أُْكثَِر ِمْن قَْوِل: اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

فروى اإلمام أحمد في  ..والبعد عن الفتن ..النبي صلى هللا عليه وسلم بالتعفف والصبروقد أوصاه ".. اْلعَْرِش 

يَا أَبَا  "ثُمَّ قَاَل:  ..َرِكَب َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم ِحَماًرا َوأَْرَدَفنِي َخْلفَهُ "مسنده من حديث أبي ذر قال: 

 " َكْيَف تَْصنَُع؟ ..لَى َمْسِجِدكَ  أَْن تَقُوَم ِمْن ِفَراِشَك إِ يٌد ال تَْستَِطيعَ أََرأَْيَت إِْن أََصاَب النَّاَس ُجوٌع َشدِ  ..ذَر ٍ 

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..)منقول(.."تَعَفَّفْ "قَاَل:   ..قَاَل: هللاُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 ( 3) "كن أبا ذر"أبو ذر الغفاري..  الثمانون..و خامسةالالحلقة 

 ثالثا.. بقية.. ما وصاه به النبي صلى هللا عليه وسلم.. 

 " َكْيَف تَْصنَُع؟.. يَْعنِي اْلقَبرَ  –أََرأَْيَت إِْن أََصاَب النَّاَس َمْوٌت َشِديٌد يَُكوَن اْلبَْيُت فِيِه بِاْلعَْبِد  ..يَا أَبَا ذَر ٍ "قَاَل:  -

 " اْصبِرْ "قَاَل:   ..قَاَل: هللاُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  -

ْيتِ  ..يَا أَبَا ذَر ٍ أََرأَْيَت إِْن قَتََل النَّاُس بَْعُضُهْم بَْعًضا"قال:  - َماءِ  يعني: َحتَّى تَْغَرَق ِحَجاَرةُ الزَّ َكْيَف  .. ِمَن الد ِ

فَائِْت  "قَاَل: فَِإْن لَْم أُتَْرْك؟ َقاَل:  .."َوأَْغِلْق َعلَْيَك بَابَكَ  ..اْقعُْد ِفي بَْيتِكَ "قَاَل:  ..هللاُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  قَاَل: "تَْصنَُع؟

َولَِكْن إِْن َخِشيَت أَْن يَُروَعَك  ..إِذَْن تَُشاِرُكُهْم فِيَما هُْم فِيه"قَاَل: فَآُخذُ ِسالِحي؟ قَاَل:  .."َفُكْن فِيِهمْ  ..َمْن أَْنَت ِمْنُهم

 " فَأَْلِق َطَرَف ِرَدائَِك َعلَى َوْجِهَك َحتَّى يَبُوَء بِإثِْمِه َوإِثِْمكَ  ..ُشعَاُع السَّْيفِ 

 . واعتزل الفتنة...بالقرب من المدينة وقد اعتزل رضي هللا عنه في آخر حياته بالربذة

ما تُِقلُّ  " ..الذي قال عنه النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ..فضل ومنزلة أبي ذر ـ رضي هللا عنه ـخامسا.. في 

رواه  "الغَبراُء وال تُِظلُّ الخضراُء على ذي لهجٍة أصدَق وأوفَى من أبي ذر ٍ ـ شبيِه عيسى بن مريم ـ فاعِرفوا له 

فإن النبي ـ صلى هللا عليه  ..أسلم قومه جميعا على يديه وأنه قد ..الدعوي الكبير له تأثيرال رغمو ..انابن حب

 ..وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه ..فلكل شخص مجاله الذي يصلح له ..وسلم ـ رأى أنه ال يصلح لإلمارة 

فقد روى مسلم في  ..تعامله وتربيته ألصحابهوهذا درس نبوي يبين حكمة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ في  -

قال: فضرب بيده على منكبي   ..صحيحه عن أبي ذر ـ رضي هللا عنه ـ قال: ) قلت: يا رسول هللا أال تستعملني؟

إال من أخذها بحقها وأدى الذي   ..وإنها يوم القيامة خزي وندامة ..وإنها أمانة ..ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف

 .. واه مسلمعليه فيها ( ر

وإنها يوم القيامة خزي   ..يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة "" قوله ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:  :قال النووي  -

يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني   "وفي الرواية األخرى:  .."أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاوندامة إال من 

هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب  ".. ال تولين مال يتيم  ال تأمرن على اثنين و ..أحب لك ما أحب لنفسي

وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم  ..الواليات ال سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية

 .. "ويندم على ما فرط ..فيخزيه هللا تعالى يوم القيامة ويفضحه ..أو كان أهال ولم يعدل فيها ..يكن أهال لها

 أثر الرسول في تربية أبي ذر الغفاري: سادسا.. 

وطول  ..وذلك لقدم إسالمه ..كان للنبي صلى هللا عليه وسلم أثٌر كبير وواضٌح في حياة أبي ذر رضي هللا عنه

فعن حاطب قال: قال أبو ذر: "ما ترك رسول هللا شيئًا مما  ..المدة التي قضاها مع النبي صلى هللا عليه وسلم

 . في صدره إال قد صبه في صدري". -عليهما السالم-وميكائيل صب ه جبريل 

ذهب أصحاب الدثور   ..يا رسول هللا"وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال أبو ذَر  رضي هللا عنه:  -

  . فقال رسول هللا".ولهم فضول أموال يتصدقون بها ..ويصومون كما نصوم ..يصلون كما نصلي ..باألجور

وال يلحقك من خلفك إال من أخذ بمثل   ..أال أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ..يا أبا ذَر  سلم.. "صلى هللا عليه و

وتسبحه  ..وتحمده ثالثًا وثالثين  ..عملك؟" قال: بلى يا رسول هللا. قال: "تكبر هللا دبر كل صالة ثالثًا وثالثين

 . وهو على كل شيء قدير". ..له الملك وله الحمد ..وتختمها بال إله إال هللا وحده ال شريك له ..ثالثًا وثالثين

 في جهاد أبي ذر الغفاري.. سابعا..

جعل ال يزال  .. إلى تبوك صلى هللا عليه وسلم لما سار رسول هللا .. عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال روى

وإن يك  ..إن يك فيه خير فسيلحقه هللا بكم ..تخلف فالن. فيقول: "دعوه ..يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول هللا

 صلى  فقال رسول هللا  .وأبطأ به بعيره. ..تخلف أبو ذر ... حتى قيل: يا رسول هللا.غير ذلك فقد أراحكم هللا منه"

م أبو ذَر    ..فسيلحقه هللا بكم إن يك فيه خير .."دعوه هللا عليه وسلم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم هللا منه". فتلوَّ

صل  فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول هللا  ..رضي هللا عنه على بعيره فأبطأ عليه

هذا  ..رسول هللا  ونزل رسول هللا في بعض منازله ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا ..ماشيًاهللا عليه وسلم 

". فلما تأمله القوم  .رجل يمشي على الطريق. أبو   -وهللا-هو   ..قالوا: يا رسول هللا ..فقال رسول هللا: "كن أبا ذَر 

. فقال رسول هللا  :صلى هللا عليه وسلم ذَر 

في حلقة  نورده. وهذا الحديث فيه قول.. ويبعث وحده". ..ويموت وحده .. يمشي وحده .."رحم هللا أبا ذَر  

 أراكم غدا إن شاء هللا.. بإذن هللا.. قادمة..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 (4" )ادي.. ويموت وحادي"يمشي وحأبو ذر الغفاري..  الثمانون..ة وسسادالالحلقة 

 أنه .. حتىفي حياته لثراء شخصيته.. وتعدد األحداثوذلك ترجمة الصحابي الجليل بالروايات   تذخر تنويه.. -

به.. مثل من ألصقوا به "اإلشتراكية"..   بعض فكرهم لصقواهم فأ عديد من المحدثين من معتقدنسب إليه الراح ي

 .... الخو"الصوفية"

 للتوضيح..   وهذا .. للفائدة.. لكثرة الروايات ومرجعياتها المتعددة..من مصادر عديدة( منقولة)هذه الحلقة  -

 في جهاد أبي ذر الغفاري..   بقية..سابعا.. 

 : هذا الحديث روي من طريقين  ..ويبعث وحيدا ( ..ويموت وحيدا ..يمشي وحيدا ..حديث: ) رحم هللا أبا ذر

 رواة الحديث..   قال ..عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه وفيها: ىاألول لروايةا< 

يا رسول هللا ! تخلف  :يتخلف الرجل فيقولون لما سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى تبوك جعل ال يزال  )

يا    :وإن يك غير ذلك فقد أراحكم هللا منه . حتى قيل ..إن يك فيه خير فسيلحقه هللا بكم ..دعوه  :فيقول ..فالن

إن يك فيه خير   ..دعوه :وأبطأ به بعيره . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..رسول هللا ! تخلف أبو ذر

 ..وإن يك غير ذلك فقد أراحكم هللا منه ..فسيلحقه هللا بكم

فخرج يتبع   .. فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ..فتلوم أبو ذر رضي هللا عنه على بعيره فأبطأ عليه

ونظر ناظر من   ..ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض منازله ..سلم ماشيارسول هللا صلى هللا عليه و

كن أبا  "فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ..هذا رجل يمشي على الطريق  ..يا رسول هللا  :فقال ..المسلمين

رحم  " :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..أبو ذر ..هو وهللا ..يا رسول هللا :قالوا ..فلما تأمله القوم  "..ذر

 .."ويبعث وحده ..ويموت وحده ..يمشي وحده ..هللا أبا ذر

فلما حضره الموت  أبو ذر إلى الربذة..سير ف .. واختلف أبو ذر مع معاوية في الشام فضرب الدهر من ضربته

قارعة الطريق.. فأول ركب يمرون  احمالني فضعاني على  ثم  غسالني وكفناني..وغالمه إذا مت ف  أوصى امرأته

 .. : هذا أبو ذربكم فقولوا

بن به عبد هللا فإذا  ..فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره ..فلما مات فعلوا به كذلك فاطلع ركب -

تهل ابن مسعود رضي هللا عنه فاس ..: ما هذا ؟ فقيل: جنازة أبي ذر.. فقالوامسعود في رهط من أهل الكوفة

 قال: صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ثم  يبكي..

  -دفنه  :أي –فنزل فوليه بنفسه حتى أَجنَّه  .."ويبعث وحده  ..ويموت وحده ..يمشي وحده ..يرحم هللا أبا ذر" -

 بن مسعود.. قول عبد هللا بن عفان رضي هللا عنه لعثمان فلما قدموا المدينة ذكر

   –(2/524كما في مختصرها " السيرة النبوية " البن هشام ) –رواه ابن إسحاق في " المغازي "  -

  (222-5/221ومن طريقه البيهقي في " دالئل النبوة " ) ..(3/51ومن طريقه الحاكم في " المستدرك " )

عن محمد بن كعب  ..-وهو تصحيف  ..يزيد بن سفيان  :في إسناد الحاكم  –عن بريدة بن سفيان األسلمي 

  " هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ":قال الحاكم رحمه هللا ..عن ابن مسعود رضي هللا عنه به ..القرظي

 (.. 5/13البداية والنهاية " ) ".إسناده حسن ولم يخرجوه " انتهى :وقال ابن كثير رحمه هللا

 فيه نظر .   :قال فيه البخاري  ..بن سفيانواألقرب للصواب أنه إسناد ضعيف بسبب بريدة  -

 (1/433متروك . انظر: " تهذيب التهذيب " )  :ليس بالقوي في الحديث . وقال الدارقطني  :وقال النسائي -

ولكن لعل   ..وأعله بعض أهل العلم المعاصرين باالنقطاع ما بين محمد بن كعب القرظي وعبد هللا بن مسعود -

وصحح الترمذي   ..-(  9/373كما في " تهذيب التهذيب " ) -ت السماع أبو داود فقد أثب ..الصواب أنه متصل

 سمعت عبد هللا بن مسعود . :حديثا قال فيه محمد بن كعب

" السلسلة الصحيحة " للشيخ  :وانظر ..(268هذا هو الصحيح . " جامع التحصيل " )ص/ :وقال العالئي -

 (..  3327األلباني )رقم/

فرواه ابن عساكر في "  ..وقد اختلف فيه على ابن إسحاق ..فيكتفى بالعلة األولى في تضعيف الحديثوقيل..   -

  ..عن ابن إسحاق :وفيه ..( من طريقه أيضا ولكن مرسال من غير ذكر ابن مسعود66/216تاريخ دمشق " )

ورواه ابن عساكر أيضا في " تاريخ دمشق "   ..فذكره –ن ومحمد بن كعب القرظي قاال عن بريدة بن سفيا 

 . عن محمد بن كعب مرسال أيضا  ..عن إسماعيل بن رافع ..( من طريق سيف بن عمر66/217)

 .. رضي هللا عنهالصحابي الحديث عن نفس عن نفس نستكمل 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم في جهاد 

 ( 5)..وهللا وحده يكفيه""أبو ذر الغفاري..  الثمانون..ة وسابعالالحلقة 

 .. ويبعث وحيدا( ..ويموت وحيدا ..ايمشي وحيد ..) رحم هللا أبا ذر :حديثفي جهاد أبي ذر.. و سابعا.. بقية..

   -رضي هللا عنها   -روى ابن حبان في صحيحه عن أم ِ ذر ٍ )وليس فيها ابن مسعود(.. الرواية الثانية.. 

فقال أبو ذر: ما يُبكيك؟ فقلُت: ما لي ال أبكي وأنَت تموُت في فاَلٍة من   ..لما حضرْت أبا ذر ٍ الوفاةُ بكيتُ )   قالت: -

ً  ..األرض  .. وال يََداِن لي في تَغييبكَ  ..ليس عندي ثوٌب يَسعَُك كفنا

ليَموتَن  رجٌل    .."يقوُل لنفٍر أنا فيهم -وسلم  صلى هللا عليه -فإني سمعُت رسول هللا  ..قال: أبشري وال تبكي -

وليَس أحٌد من أولئَك النفِر إال وقد ماَت في قرية  .."منكم بفالٍة من األرض يَشهُدهُ عصابةُ من المسلمين

 .. فأبصري الطريقَ  ..فوهللا ما َكذَْبُت وال ُكِذْبتُ   ..فأنا ذلك الرجلُ  ..وجماعة

   ..فقال: اذهبي فتبصَّري  ..فقلُت: أَن ى وقد ذَهَب الحاجُّ وتقطَّعِت الطرقُ  -

إذ أنا برجاٍل على   ..فبينما أنا وهو كذلك ..ثم أرجُع فأَمرضهُ  ..قالت: فكنُت أُسنُد إلى الَكثيِب )الرمل( أتبص رُ  -

َخُم )نوع من الطير( ..رحاِلهم  ..فأشرُت إليهم فأسرعوا إلي  حتى وقفوا عليَّ   ..تَُخبُّ بهم رواحلُهم ..كأنهم الر 

   ..أبو ذر ٍ قالوا: ومن هو؟ قلت:  ؟.فقالوا: يا أمة هللا ما لِك؟ قلُت: امرٌؤ من المسلمين تُكف ِنونه -

 ..فَفَدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا عليه حتى دخلوا عليه ..قلُت: نعم ..؟صاحب رسول هللاأ قالوا: -

يقول لنفٍر أنا فيهم: لَيَموتن  رجٌل منكم   -صلى هللا عليه وسلم  -فإني سمعُت رسول هللا  ..أبشروا)فقال لهم:  -

 ..وليس من أولئك النفِر رجٌل إال وقد هلَك )مات( في جماعة ..بفالٍة من األرِض يشهُده عصابةٌ من المؤمنين

  ..المرأتي لم أكف ن إال في ثوٍب هو لي أو لها إنه لو كان عندي ثوٌب يَسعُني كفٌن لي أو ..وهللا ما َكذَبُت وال ُكذبتُ 

ً  ..فإني أُنشدكم هللاَ   (.. أال يكفنني رجٌل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيبا

قال: أنا يا عمُّ أُكفنَك في ردائي  ..وليس من أولئك النفِر أحٌد إال وقد قارَف بعَض ما قال إال فتًى من األنصار -

وقاموا عليه وكفَّنوهُ في نَفٍَر كلُّهم   ..فكف نه األنصاريُّ  ..قال: فكف ِني ..تي من َغْزِل أُمييبمن عَ  وفي ثوبين ..هذا

 ..رضي هللا عنه بن مسعود ليس في هذه الرواية لهذا الحديث عبد هللا كما تقدم.. ف ..(.. ويَمانٍ 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج إلى ):عن أبي المثنى األملوكي الحمصي :الحديث الثاني

 ..) وهللا وحده يكفيه  ..ويموت وحده ..يعيش وحده ..وجندب طريد أمتي ..عويمر حكيم أمتي :أصحابه قال 

 رث "كما في " بغية الباحث عن زوائد مسند الحا  –رواه الحارث بن أبي أسامة في " المسند "  -

 ..عن أبي المثنى به ..عن صفوان  ..محمد بن حرب حدثنا ..حدثنا داود بن رشيد  :قال –

وهو ابن عمرو السكسكي  -هذا إسناد صحيح إلى أبي المثنى ؛ فإن صفوان  ": قال الشيخ األلباني رحمه هللا -

روى عنه هالل بن يساف أيضا كما   ..واسمه ضمضم األملوكي ..على جهالة في أبي المثنى ..لكنه مرسل ..ثقة

وبه  ..في " الجرح والتعديل " على خالف في ذلك تراه في " التهذيب "... وجملة القول أن الحديث مرسل

السلسلة الضعيفة فالحاصل أن هذا الحديث   ..فلى جهالة في مرِسلهع ..أعله السيوطي في " الجامع الصغير "

فال حاجة إلى    ..بسند ضعيف " فإذا لم يثبت سند الحديث ":قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا.. وضعيف ال يثبت

) ويبعث وحده ( يدل على أنه يقوم يوم القيامة من قبره إلى   :خاصة وأن ظاهر قولهو  ..الخوض في تفسيره

 وهذا معنى غريب لم يثبت مثله في السنة ..ال يمشي في جماعة وأمة كما هو حال سائر األمم ..المحشر وحيدا

 امنا.. في زهد أبي ذر.. وتمسكه بدينه..ث 

 يحه من حديث األحنف بن قيس قال: فقد روى مسلم في صح ..كما أوصاه عليه الصالة والسالمأبو ذر كان 

  الث ِيَابِ ن أَْخشَ  إِْذ َجاَء َرُجلٌ  ..قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ فَبَْينَا أَنَا ِفي َحْلقٍَة فِيَها َمأَلٌ ِمْن قَُرْيٍش  -"

ِر اْلَكانِِزيَن بَِرْضفٍ   ..َفقَاَم َعلَْيِهمْ  ..اْلَوْجهِ  أَْخَشنُ  ..اْلَجَسدِ  أَْخَشنُ  فَيُوَضُع   ..يُْحَمى َعلَْيِه ِفي نَاِر َجَهنَّمَ  فَقَاَل: بَش ِ

َحتَّى يَْخُرَج ِمْن َحلََمِة ثَْديَْيِه  ..َويُوَضُع َعلَى نُْغِض َكتِفَْيهِ  ..َحتَّى يَْخُرَج ِمْن نُْغِض َكتِفَْيهِ  ..َعلَى َحلََمِة ثَْديِ أََحِدِهمْ 

َواتَّبَْعتُهُ َحتَّى َجلََس إِلَى   ..قَاَل: َفأَْدبَرَ  ..َفَما َرأَْيُت أََحًدا ِمْنُهْم َرَجَع إِلَْيِه َشْيئًا ..فََوَضَع اْلقَْوُم ُرُءوَسُهمْ  قَاَل:  ..يَتََزْلَزلُ 

 ..َساِريَةٍ 

إِنَّ َخِليِلي أَبَا اْلقَاِسِم صلى هللا   ..قَاَل: إِنَّ َهُؤاَلِء اَل يَْعِقلُوَن َشْيئًا  ..إِالَّ َكِرهُوا َما قُْلَت لَُهمْ  فَقُْلُت: َما َرأَْيُت َهُؤاَلءِ  -

ِس َوأَنَا أَُظنُّ أَنَّهُ يَْبعَثُنِي ِفي َحاَجٍة  فَنََظْرُت َما َعلَيَّ ِمَن الشَّمْ  "أَتََرى أُُحًدا؟"فَقَاَل:  ..عليه وسلم َدَعانِي فَأََجْبتُهُ 

نِي أَنَّ ِلي ِمثْلَهُ ذََهبًا أُْنِفقُهُ ُكلَّهُ "فَقَاَل:  ..فَقُْلُت: أََراهُ  ..لَهُ  ْنيَا .."ثاََلثَةَ َدنَانِيرَ  إِالَّ  َما يَُسرُّ اَل   ..ثُمَّ َهُؤاَلِء يَْجَمعُوَن الدُّ

أَْسأَلُُهْم َعْن  الَ  .. َوَرب ِكَ  ..قَاَل: الَ  ..ِمْنُهمْ  اَل تَْعتَِريِهْم َوتُِصيبُ  ..ْلُت: َما لََك َوإِلْخَوتَِك ِمْن قَُرْيٍش َقاَل: قُ  ..يَْعِقلُوَن َشْيئًا

ِ َوَرُسوِلهِ  ..َواَل أَْستَْفتِيِهْم َعْن ِدينٍ  ..ُدْنيَا  أراكم غدا إن شاء هللا.. )منقول(.. .."َحتَّى أَْلَحَق بِاَّللَّ
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 ( 6)شبيه عيسى بن مريم.. أبو ذر الغفاري..  الثمانون..ة والثامنالحلقة 

.. عيسى بن مريم ره أن ينظر إلى تواضعمن س".. قوله  صلى هللا عليه وسلم عن النبي أبو هريرة يروي -

 سيأتي..كما ".. فلينظر إلى أبي ذر

 .. )من الحلقة الماضية( رواية اإلمام مسلمنكمل  في زهد أبي ذر وتمسكه بدينه..بقية.. ثامنا.. 

 ؟.فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل ..قال: فقمت إليه  ..قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر  ..ثم تنحى فقعد ..

 .. صلى هللا عليه وسلم النبيقلت إال شيئًا قد سمعته من  قال: ما -

 .. "فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه ..خذه فإن فيه اليوم معونة"؟ قال: .ما تقول في هذا العطاءف قال: قلت:  -

 :.. نكملالزهد الشديد والتواضع ..أهم مالمح شخصية أبي ذروفي خصاله.. إذن.. ف 

وإنما   ..عنه: أال تتخذ أرًضا كما اتخذ طلحة والزبير؟ فقال: "وما أصنع بأن أكون أميًراقيل ألبي ذٍر  رضي هللا  -

 . وفي الجمعة قَِفيٌز من قمح". ..يكفيني كل يوم شربة من ماء أو نبيذ أو لبن

 فلست بزائٍد عليه حتى ألقى هللا تعالى".  ..وعن أبي ذر قال: "كان قوتي على عهد رسول هللا صاًعا من التمر -

 قال لي رسول هللا:   ..قال أبو ذَر  .. دق اللهجةاصوشهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه  -

 .شبيه عيسى ابن مريم". .."ما تقل  الغبراء وال تظل الخضراء على ذي لهجة أصدق وأوفى من أبي ذَر   -

 . فاعرفوا له". ..؟ قال: "نعم.أفنعرف ذلك له ..قال: فقام عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال: يا نبي هللا

"أسباب  .. وقد ذكر في كتابرضي هللا عنه كريًما يبذل الطعام والمال لكل عابر سبيل أو فقير أبو ذر كانو -

ُ لَ ى.."المقصودين بقوله تعال من ذر كانالنزول" أن أبا  ُموا َطي ِبَاِت َما أََحلَّ َّللاَّ ُكْم َواَل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَُحر ِ

َ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  ُ َحاَلاًل َطي ِبًا..  تَْعتَُدوا إِنَّ َّللاَّ ا َرَزَقُكُم َّللاَّ َ الَِّذي أَْنتُْم بِهِ  .. َوُكلُوا ِممَّ لمائدة:  ا{ "ُمْؤِمنُونَ  َواتَّقُوا َّللاَّ

  ..َواَل يَنَاُموا َعلَى اْلفُُرِش  ..َويَقُوُموا اللَّْيلَ  ..حيث اتَّفََق عدد من الصحابة َعلَى أَْن يَُصوُموا النََّهارَ  ..}88ـ  87

يبَ  ..َواَل اْلَوَدكَ  ..َواَل يَأُْكلُوا اللَّْحمَ  ْنيَا ..َواَل يَْقَربُوا الن َِساَء َوالط ِ َويَِسيُحوا ِفي  َويَْلبَُسوا اْلُمُسوَح َويَْرفُُضوا الدُّ

 :فَقَالَ  ..َفَجَمعَُهمْ  ..ويترهبوا ويَُجبُّوا اْلَمذَاِكيَر. فَبَلََغ ذَِلَك رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسلم ..األَْرِض 

ِ َوَما أََرْدنَا "  - َمْر ؤَفقَاَل: لَُهْم: إِن ِي لَْم أُ  ..إِالَّ اْلَخْيرَ أَلَْم أُنَبَّأْ أَنَُّكُم اتَّفَْقتُْم َعلَى َكذَا َوَكذَا؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا َرُسوَل َّللاَّ

َوآُكُل   ..َوأَُصوُم َوأُْفِطرُ  ..فَِإن ِي أَقُوُم َوأَنَامُ  ..َوقُوُموا َونَاُموا ..َفُصوُموا َوأَْفِطُروا ..إِنَّ أِلَْنفُِسُكْم َعلَْيُكْم َحقًّا ..بِذَِلكَ 

ُموا  ..اللَّْحَم َوالدََّسمَ  الن َِساَء َوَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي فَلَْيَس ِمن ِي. ثُمَّ َخَرَج إِلَى النَّاِس َوَخَطبَُهْم َفقَاَل: َما بَاُل أَْقَواٍم َحرَّ

يَب َوالنَّْومَ  ..َوالطَّعَامَ  ْنيَا؟ أََما إِن ِي لَْسُت آمُ  ..َوالط ِ يِسيَن َواَل ُرْهبَانًاَوَشَهَواِت الدُّ َفِإنَّهُ لَْيَس ِفي    ..ُرُكْم أَْن تَُكونُوا ِقس ِ

َواِمعِ  ..ِدينِي تَْرُك اللَّْحِم َوالن َِساءِ  ْومُ  ..َواَل ات َِخاذُ الصَّ تِي الصَّ َ َواَل  ..َوَرْهبَانِيَّتََها اْلِجَهادُ  ..َوإِنَّ ِسيَاَحةَ أُمَّ َواْعبُُدوا َّللاَّ

وا َواْعتَِمُروا .. َشْيئًاتُْشِرُكوا بِهِ  اَلةَ  ..َوُحجُّ َكاةَ  ..َوأَقِيُموا الصَّ َفِإنََّما َهلََك َمْن َكاَن   ..َوُصوُموا َرَمَضانَ  ..َوآتَُوا الزَّ

ُ َعلَْيِهمْ  ..قَْبلَُكْم بِالتَّْشِديدِ  َواِمعِ َفأُولَئَِك بَقَايَاهُْم ِفي الد ِ  ..َشدَُّدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َفَشدََّد َّللاَّ ُ   .. "يَاَراِت َوالصَّ فَأَْنَزَل َّللاَّ

ِ  ..تَعَالَى َهِذِه اآْليَةَ  َكْيَف نَْصنَُع بِأَْيَمانِنَا الَّتِي َحلَْفنَا َعلَْيَها؟" َوَكانُوا َحلَفُوا َعلَى َما َعلَْيِه   ..فَقَالُوا: "يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ تَعَالَى: اَل يُ  ..اتَّفَقُوا ُ بِاللَّْغِو ِفي أَْيَمانُِكْم.... اآْليَةفَأَْنَزَل َّللاَّ  )منقول(.. ..َؤاِخذُُكُم َّللاَّ

بَذَة - فإذا أنا بأبي ذَر  رضي هللا عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال:   ..عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّ

{ ]التوبة:    ..كنت بالشام ةَ َوالَ يُْنِفقُونََها ِفي َسبِيِل َّللاَّ فاختلفت أنا ومعاوية في }َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

 ..فكان بيني وبينه في ذاك .ت: نزلت فينا وفيهم.فقل .قال معاوية رضي هللا عنه: نزلت في أهل الكتاب. ..[34

. فقدمتها فكثر عليَّ  .فكتب إليَّ عثمان رضي هللا عنه أِن اْقِدم المدينة ..كتب إلى عثمان رضي هللا عنه يشكونيف 

فذاك الذي   . .فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبًا  ..ك لعثمانلفذكرت ذ  ..الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك

ُروا عليَّ حبشيًّا لسمعت وأطعت. ..لني هذا المنزلأنز  .ولو أمَّ

 .. النبوي تاسعا.. في رواية أبي ذر الغفاري للحديث

فجلست قريبًا من أبي بن كعب   ..عن أبي ذَر  رضي هللا عنه أنه قال: دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي يخطب -

: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني. ثم  ..فقرأ النبي سورة براءة ..رضي هللا عنه فقلت ألبي 

فلما صلى النبي   ..ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ..ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ..مكثت ساعة

: سألتك فتجهمتني ول : ما لك من صالتك إال ما لغوت.قلت ألبي   فذهبت إلى النبي فقلت:  .م تكلمني. قال أبي 

فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم   ..وأنت تقرأ براءة كنت بجنب أبيٍ  بأبي أنت وأمي..  ..يا نبي هللا)

".: صلى هللا عليه وسلم  النبي قالف . ."ما لك من صالتك إال ما لغوت"يكلمني ثم قال:   ."صدق أُبَي 

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 (7)  أبو ذر الغفاري.. "نوٌر.. أنَّى أراه" الثمانون..ة والتاسعالحلقة 

في صحيح مسلم عن أبي ذَر رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا: هل رأيت  ف  تاسعا.. بقية.. في رواية الحديث..

  ..فكيف أراه؟ قال النووي: أي حجابه نور.. ."نور أنَّى أراه".ربك؟ قال: 

 .. عن صدقة بن أبي عمران بن حطان قال: أتيت أبا ذَر  فوجدته في المسجد مختبئًا بكساء أسود وحده -

والجليس   ..ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول هللا يقول: "الوحدة خير من جليس السوء ..فقلت: يا أبا ذَر  

  والسكوت خير من إمالء الشر". ..وإمالء الخير خير من السكوت ..الصالح خير من الوحدة

 أي العمل أفضل؟ ..صلى هللا عليه وسلم روى البخاري بسنده عن أبي ذر رضي هللا عنه قال: سألت النبي -

 .وأنفسها عند أهلها". ... قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعالها ثمنًا.ال: "إيمان باهلل وجهاد في سبيله"ق 

 . . قلت: فإن لم أفعل..قال: "تعين َضايِعًا أو تصنع ألخرق" .؟قلت: فإن لم أفعل

 فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". ..قال: "تدع الناس من الشر

وال يزكيهم ولهم عذاب  ..وال ينظر إليهم ..ال: "ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامةعن النبي ق  ..وعن أبي ذر -

من هم يا رسول هللا؟  ..قال أبو ذر رضي هللا عنه: خابوا وخسروا ..أليم". قال: فقرأها رسول هللا ثالث مراًرا

 . والُمْنِفق سلعته بالحلف الكاذب". ..والمنَّان ..قال: "الُمْسبِل

قال: قال رسول هللا: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين   ..عن أبي ذَر  عن عبد هللا بن الصامت.. و -

يديه مثل آخرة الرحل.. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صالته الحمار والمرأة والكلب 

 .فقال: "الكلب األسود شيطان".  صلى هللا عليه وسلم هللا سألت رسولف  .األسود".

كان أبو ذر   ..أثناء إقامته بالمدينةحياة أبي ذر.. ف  ه صلى هللا عليه وسلم عما هو آت منثم أنظر إلى حديث -

وجده النبي محمد ف   .لينام. المسجد لىإ أوى حتى إذا فرغ من خدمته صلى هللا عليه وسلميقوم على خدمة النبي 

 .. فاستوى أبو ذر جالًسا ..فنكته برجله ..يوًما وهو نائم في المسجدصلى هللا عليه وسلم 

فجلس   .."هل لي من بيت غيره؟ ..فأين أنام" :قال أبو ذر .."أراك نائًما؟ صلى هللا عليه وسلم.." فقال النبي

  ..فإن الشام أرض الهجرة.. ألحق بالشام"ر.. أبو ذقال  .."كيف أنت إذا أخرجوك منه؟" :ثم قال ..النبي إليه

 .. "فأكون رجالً من أهلها ..وأرض األنبياء  ..وأرض المحشر

إليه؛ فيكون بيتي  أرجع" :قال.."كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟"صلى هللا عليه وسلم..  فقال النبي

  .."آخذ إذا سيفي فأقاتل حتى أموت"ذرقال أبو "فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟" :قال النبي .."ومنزلي

وأمي يا رسول  أنت بأبي  ..بلى" :قال .."أدلك على خير من ذلك؟" ل..وقا ..صلى هللا عليه وسلم  فكش ر النبي

 ..  "حتى تلقاني وأنت على ذلك  ..تنقاد لهم حيث قادوك" :فقال النبي .."هللا

حتى أصبح أبو ذر علًما   ..فكان يُكثر سؤاله  صلى هللا عليه وسلم..كان أبو ذر حريًصا على التعلم من النبي  -

ًما للفتوى على عهد في علمه.. مما دعا  بن مسعودعبد هللا ل بل وكان يُعد موازيًا ..وعثمان وعمر أبي بكر ُمقد 

 . .ه لم يشهدهارغم أن بدر الخليفة الثاني ُعمر أن يفرض له فرًضا كأهل

 يرى أن أبا ذر كان على قدر كبير من العلم.. إال أنه لم يُخرجه إلى ُطالبه.. علي بن أبي طالب كانو -

 ".. عليه.. فلم يخرج منه شيء حتى قُبض ءأبو ذر وعاء ملئ علًما.. أوكى.. "فقال

خليفة وأمير المؤمنين عمر بن  ينتقل الزاهد الورع .. فبعد أن مواقف خالدة في حياة أبي ذرفي عاشرا.. 

ويبايع المسلمون عثمان بن عفان   ..تارًكا خلفه فراًغا هائالً  ..الخطاب رضي هللا عنه إلى جوار ربه ورسوله

وظهرت بين   ..فارس والروم ومصر ..رضي هللا عنه وتستمر الفتوحات وتتدفق األموال من البالد المفتوحة

كما ظهرت بجانبهم طبقات فقيرة   ..وعاشت عيشة األمراء ..وبنت القصور ..العرب طبقات غنية كنزت األموال

  ..ي هللا عنه إلى معاقل السلطة والثروة يغزوها بمعارضته معقالً معقالً خرج أبو ذر رضي .ال تجد ما تقتات به.

وكان إذا نزل بأرض ردد قول هللا   ..وأصبح في أيام معدودات الراية التي التفَّْت حولها الجماهير والكادحون

ةَ َوالَ يُْنِفقُونََها ِفي َسبِيلِ  ِ فَبَِش ْرهُْم بِعَذَاٍب أَِليمٍ   تعالى: }َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ   ..34]التوبة:  }. اآلية..َّللاَّ

 .. فكانت سببا لخالفه مع أهل الدنيا .[.35

أن النبي  أبو الدرداء فيروي ..فقد حظي أبو ذر بمكانة خاصة عند النبي محمد ..أما عن مكانتهحادي عشر.. 

 .. على حماره كما أردفه النبي خلفه ..ويتفقده إذا غاب ..كان يبتدئ أبا ذر إذا حضر صلى هللا عليه وسلم

 "..غير أبي ذر ..لم يبق أحد ال يبالي في هللا لومة الئم.."  وقال عنه علي بن أبي طالب

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .."..وال نفسي .. ثم ضرب بيده على صدره وقال
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 الم ـمجدي سفي جهاد الصحابة.. بقلم/ 

 ( 8" )في الربذة.. أبو ذر الغفاري.. " ون..التسعالحلقة 

شارك أبو ذر   ..بعد وفاة النبي محمدصلى هللا عليه وسلم.. بعد وفاة النبي ففي الربذة..  أبو ذر  ثاني عشر.. 

الشام يُفتي الناس  وبعد الفتح أقام في  ب..مر بن الخطاع مع بيت المقدس وشهد فتح ..للشام اإلسالمي الفتح في

تسببت حدته تلك في فساد  ف  ..ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكن في ِحد ة ..ويُعل مهم أمور دينهم

 ..إلى المدينة  من الشام فخرج أبو ذر ..فطلبه عثمان ..والي الشام معاوية بن أبي سفيان العالقة مع

مما دعا الخليفة عثمان لمعاملته معاملة خاصة  ..المنهج الحادأقام أبو ذر في المدينة يدعو الناس بنفس ثم  -

 ..إذ مر به رجل من قريش ..حتى إذا كان يوم كان فيه أبو ذر عند باب عثمان ليؤذن له .يغالبها الحذر.

 .. فدخل الرجل .."يأبى هؤالء أن يأذنوا لنا" :قال أبو ذر .."ما يجلسك هاهنا؟ ..يا أبا ذر" :فقال -

فإذا عثمان  ..فجاء حتى جلس ..لهعثمان فأذن  ."ما بال أبي ذر على الباب؟ ..يا أمير المؤمنين" :فقال -

 .. "هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ ..أرأيت المال إذا أدي زكاته" :في ميراث يُقس م كعب األحبار يسأل

 .."ال" :فقال كعب -

  ..إذا آتى زكاته ..تزعم أن ليس عليه حق في ماله ..اليهوديةيا ابن " :ثم قال ..هفقام أبو ذر فضربه بعصا -

يَماَن ِمْن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل يَِجُدوَن ِفي ُصُدورِ .." وهللا يقول ُءوا الدَّاَر َواإْلِ ِهْم َحاَجةً  َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى   .."أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك هُُم اْلُمْفِلُحونَ ِممَّ

 ..القرآن يذكر نحو ذلك منأبو ذر وجعل  .." َويُْطِعُموَن الطَّعَاَم َعلَى ُحبِ ِه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا ويقول

 منقول(.. .. )."نكره أن نأذن ألبي ذر من أجل ما ترىإنما " :فقال عثمان للقرشي -

 .. فأذن له؛ فخرج إليها ..ةالربذ واستئذن عثمان للخروج لإلقامة في ..م يستطع أبو ذر أن يتأقلم مع ذلكول 

  ..فكان إذا أخذ عطاءه ..فكان عطاؤه من بيت المال أربعة آالف ..وكان أبو ذر آية في الزهد وحب الفقراء -

إنه " :ويقول ..ثم يستبدل باقي المال بفلوس يفرقها على الفقراء ..فيسأله شراء ما يكفيهم للسنة ..يدعو خادمه

 .."ليس من وعاء ذهب وال فضة يوكى عليه إال وهو يتلظى على صاحبه

 .. روايته للحديث النبويثالث عشر.. بيان إحصائي في 

 .. معاوية بن أبي سفيان صلى هللا عليه وسلم.. وعن محمد النبي :روى عنفقد   -

واألحنف بن  وزيد بن وهب الجهني وأبو إدريس الخوالني وعبد هللا بن عباس أنس بن مالك: روى عنهو -

وابن خالته خالد بن وهبان وابن أخيه عبد هللا   وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن تميم وجبير بن نفير قيس

وأبو األسود  وأبو عثمان النهدي وزيد بن ظبيان وأبو أسماء الرحبي  الحروخرشة بن  بن الصامت

وعبد   لرحمن بن أبي ليلىوعبد ا وأبو مراوح الغفاري ويزيد بن شريك التيمي والمعرور بن سويد الدؤلي

وحذيفة بن أسيد   وعطاء بن يسار الرحمن بن حجيرة الخوالني وعبد الرحمن بن شماسة الُمهري

وأبو سالم   وزر بن حبيش وربعي بن حراش وأبو مسلم الخوالني وعبد هللا بن عمر بن الخطاب الغفاري

وصعصعة بن معاوية  وسويد بن غفلة وقيس بن عباد البصري وعبد الرحمن بن غنم األشعري الجيشاني

وغضيف بن الحارث وعاصم بن سفيان  وعبيد بن عمير الليثي التميمي وعبد هللا بن شقيق العقيلي

ومورق   وأبو الشعثاء المحاربي وموسى بن طلحة بن عبيد هللا وأبو مسلم الجذمي وعبيد بن الخشخاش الثقفي

ويزيد بن الحوتكية  وأبو العالية الرياحي وأبو بصرة الغفاري وأبو األحوص المدني مولى بني ليث العجلي

وسلمة بن   وزيد بن يثيع (..ابن امرأة أبي ذر)وأسامة بن سلمان وأهبان  وجسرة بنت دجاجة العامرية

ومالك   وعمرو بن ميمون وعبد هللا بن وديعة األنصاري وعمرو بن بجدان العامري وشهر بن حوشب األكوع

ونعيم بن قعنب ويحيى بن معمر وأبو تميم الجيشاني وأبو   ومعاوية بن حديج بن زبيد الهمداني ومرثد الذماري

زرعة بن عمرو بن جرير وأبو سريحة الغفاري وأبو سالم األسود وأبو عبد هللا الجسري وأبو عبد الرحمن  

 )منقول(.. ..الحبلي وأبو علي األزدي وأبو مروان األسلمي

على اثني   ومسلم البخاري اتفق ..حديثًا ألبي ذر  مائتين واحدا وثمانينفي مسنده  بقي بن مخلد عد   :أحاديثه -

 ..روى له الجماعة في كتبهم كما ..ومسلم بتسعة عشر حديثًا ..وانفرد البخاري بحديثين ..عشر حديثًا منها

وصلى عليه عبد   ..أو اثنين وثالثين ..كانت وفاته سنة احدى وثالثينف رابع عشر.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

ثم مات بعده في ذلك العام في خالفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا  ..هللا بن مسعود رضي هللا عنه

 ..ضمها عثمان بن عفان إلى عياله بعد وفاة أبي ذر ترك من الذرية بنتًا واحدة يذكر أن أبا ذر قد و ..عنه

 أراكم غدا إن شاء هللا.. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%86%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B4%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%82%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم في جهاد 

 التسعون.. الخمسون السابقون األولون من الصحابة..الواحدة والحلقة 

   ..زيد بن حارثة النبوي ..أبو بكر الصديق ..علي بن أبي طالب ..خديجة بنت خويلد

   ..طلحة بن عبيد هللا ..سعد بن أبي وقاص ..الزبير بن العوام ..عثمان بن عفان

   ..أبو سلمة بن عبد األسد ..أبو عبيدة بن الجراح ..عوفعبد الرحمن بن 

  ..عثمان بن مظعون الجمحي ..األرقم بن أبي األرقم بن أسد بن عبد هللا بن عمر

   ..سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ..عبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبي

  ..ةحليف بني زهر  ..خباب بن األرت الخزاعي ..أسماء بنت الصديق

   ..من حلفاء بني زهرة  ..عبد هللا بن مسعود الهذلي ..)أخو سعد(..عمير بن أبي وقاص

  ..سليط بن عمرو بن عبد شمس العامري ..مسعود بن ربيعة القارئ من البدريين

   ..امرأته أسماء بنت سالمة التميمية ..عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي

   ..حليف آل الخطاب  ..بن ربيعة العنزي عامر ..خنيس بن حذافة السهمي

 .. حليف بني أمية ..عبد هللا بن جحش بن رئاب األسدي

   ..امرأته أسماء بنت عميس ..جعفر بن أبي طالب الهاشمي

  ..امرأته فاطمة بنت المجلل العامرية ..حاطب بن الحارث الجمحي

  ..امرأته فكيهة بنت يسار ..أخوه خطاب بن الحارث الجمحي 

   ..السائب ولد عثمان بن مظعون ..أخوهما معمر بن الحارث

   ..امرأته رملة بنت أبي عوف السهمية ..المطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهري

 مولى الصديق   ..عامر بن فهيرة  ..النحام نعيم بن عبد هللا العدوي

  ..بنت خلف الخزاعية امرأته أميمة ..وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية

  ..أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي ..حاطب بن عمرو العامري

   ..حليف بني عدي ..واقد بن عبد هللا بن عبد مناف التميمي اليربوعي

 ..بنو البكير بن عبد ياليل الليثي( ..وإياس  ..وعاقل ..وعامر ..)خالد

   ..حليف بني مخزوم ..عمار بن ياسر بن عامر العنسي بنون

   ..ووالؤه لعبد هللا بن جدعان ..الرومي المنشأ ..صهيب بن سنان بن مالك النمري

 لكنهما رجعا إلى بالدهما . ..أبو نجيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي .. أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري

 فهؤالء الخمسون من السابقين األولين . 

   ..بن عبد المطلببعدهم أسلم أسد هللا حمزة 

 رضي هللا عنهم أجمعين .  ..عز الدين ..الفاروق عمر بن الخطاب
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 المقداد بن األسود.. فارس اإلسالم األول ..ونالثانية والتسعالحلقة 

 مقدمة.. أوال.. 

نسب إلى   وقد ..أبو معبد أو أبو عمرو يكنى ..من كندة  وقيل من قضاعة هو هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة..   -

أصاب دًما   قد بن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبةإ .. يروينه تبناه في الجاهليةإل  ..األسود بن عبد يغوث الزهري

 ..في قومه..  فلحق بحضرموت..  فحالف كندة..  فكان يقال له: الكندي..  وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد

بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي..  فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة..  خالف فلما كبر المقداد وقع  -

ه..  فقدم عليه..  فتبنى األسود المقداد..  فصار يقال:  فحالف األْسود بن عبد يغوث الزهري..  وكتب إلى أبي

 .. المقداد بن األسود.. وغلبت عليه واشتهر بذلك

 .[.. قيل له: المقداد بن عمرو..  واشتهرت شهرته بابن األسود.5{ ]األحزاب: .... فلما نزلت: }اْدُعوهُْم آلبَائِِهمْ 

ابنة عم النبي صلى   وهي باعة بنت الزبير بن عبد المطلبوقيل: كنيته أبو عمر.. وقيل: أبو سعيد.. وتزوج ض -

 .. هللا عليه وسلم

كان من المبادرين األُول العتناق اإلسالم.. أسلم قديًما.. وذكر ابن مسعود أن أول من  إسالم المقداد بن األسود -

سود بن عبد يغوث خوًفا  إال أنه كان يكتم إسالمه عن سيده األ. أظهر إسالمه سبعة.. وعد  المقداد واحًدا منهم.

 منه على دمه شأنه في ذلك شأن بقية المستضعفين من المسلمين الذين كانوا تحت قبضة قريش عامة.. 

ثم عاد إِلى   ..وهاجر إِلى أَرض الحبشة ..قديم اإِلسالم من السابقينكما علمنا هو ثانيا.. في هجرة المقداد.. ف 

فبقي إِلى أَن بعَث  ..نة لما هاجر إِليها رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمفلم يقِدْر على الهجرة إِلى المدي ..مكة

فلقوا جمعًا من المشركين عليهم عكرمةُ بن أَبي   ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عبيدة بن الحارث في َسِريَّةٍ 

ولم   ..فتواقفت الطائفتان.. وكان المقداد وُعتبة بن َغْزوان قد خرجا مع المشركين ليتوصال إِلى المسلمين ..جهل

   -..فانحاز المقداد وعتبة إِلى المسلمين  ..يكن قتال

وكان من  -على حد تعبير عمرو بن العاص -"يقوم مقام ألف رجل"  ..كان فارًسا شجاًعاثانيا.. في صفاته.. 

وكان من  ..وهو أول فارس في اإلسالم  ..ذكورين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالرماة الم

سريع اإلجابة إذا دعي إلى الجهاد حتى حينما تقدمت به   ..الفضالء من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم

[.. وكان إلى  41{ ]التوبة: اآلية ...سنه..  وكان يقول في ذلك: أبت علينا سورة البحوث }اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِقَاالً 

 جانب ذلك رفيع الخلق..  عالي الهمة..  طويل األناة.. 

المدينة..  وحضر بدًرا..  وشهد المعارك كلها..  وكان أول من قاتل على  .. وهاجر المقداد إلى الحبشة ثم إلى -

فكانوا مشاة أو   أما بقية المجاهدينهللا..  وقيل إنه الوحيد الذي قاتل على فرس يوم بدر..   فرس في سبيل

والحكمة..  وكانت أمنيته أن يموت شهيًدا في سبيل  ُعرف المقداد بالشجاعة والفروسيةلذا  و. .راكبين إبالً 

 "..ألموتن واإلسالم عزيز": -رضي هللا عنه-قال  قد  قويًّا..  ف  هللا..  ويبقى اإلسالم عزيًزا

بل  كان ال يصطنعها..   ..يشاور أصحابه قبيل غزوة بدر الكبرى عليه وسلمصلى هللا وروى أنه لما وقف النبي  -

وأنه يطلب من كل واحد حقيقة .. يعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي فانه يفعل ذلك حقا هصحابكان ال

 ..فان قال قائلهم رأيا يغاير رأي الجماعة كلها ويخالفها فال حرج عليه ..اقتناعه وحقيقة رأيه

ليصوغ   هم  بالسبقحتى أنه يقال أنه  تحفظات بشأن المعركة..خاف المقداد أن يكون بين المسلمين من له و -

قال أبو بكر  ف   ..كان أبو بكر الصديق قد شرع يتكلم فاطمأن المقداد كثيرا .. ولكنبكلماته القاطعة شعار المعركة

صلى هللا   قال مخاطبًا الرسولفصحابي الجليل تقدم هذا ال .. ثم ل وأحسناتاله عمر بن الخطاب فقثم   ..فأحسن

يا رسول هللا.. امض لما أراك هللا.. فنحن معك.. وهللا.. ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى   "عليه وسلم..

أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون..  بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتال.. إنا   اذهب -صلى هللا عليه وسلم-

اليمن( لجالدنا معك من دونه  معكما مقاتلون..  فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد )موضع في

 ..له خيًرا.. ودعا صلى هللا عليه وسلم..  فقال له رسول هللا "حتى تبلغه

به منه..  وجعله لى هللا عليه وسلمص وكان النبي  - ضمن العشرة الذين كانوا   يحب المقداد حبًّا كبيًرا..  ويقر ِ

..  إلى المدينة إلى عشرات..  وجعل كل عشرة في بيت معه في بيت واحد..  عندما قسَّم المسلمين بعد الهجرة

فقيل: يا رسول هللا..  سمهم  "حبهمبحب أربعة..  وأخبرني أنه ي إن هللا أمرنيوقال صلى هللا عليه وسلم.." 

.. والمقداد.. وسلمان.. أمرني بحبهم.. وأخبرني عليٌّ " لنا؟ قال:  "..أنه يحبهم منهم.. يقول ذلك ثالثًا.. وأبوذر ِ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 2) "ألموتن واإلسالم عزيز"د بن األسود.. المقدا  ..ونالثالثة والتسعالحلقة 

 ثانيا.. بقية.. في صفاته..

وشهدنا   ..لقد آمنا بك وصد قناك  .." يا رسول هللا :وقال  ..سعد بن معاذ زعيم األنصار بعده قامثم في يوم بدر..  

  ..فنحن معك  ..فامض يا رسول هللا لما أردت .. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ..أن  ما جئت به هو الحق

وما نكره أن   .. ما تخلف منا رجل واحد ..لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ..والذي عثك بالحق

نا غدا فسر على بركة   ..ولعل هللا يريك منا ما تقر عينك ..صدق في اللقاء ..انا لصبر في الحرب ..تلقى بنا عدو 

وكان من فرسان  .. والتقى الجمعان .." سيروا وأبشروا " :وقال ألصحابه ..قلب الرسول بشرا وامتأل.." هللا

والزبير بن   ..ومرثد بن أبي مرثد ..يومئذ ثالثة ال غير: المقداد بن عمرو.. أي ممتطي الخيول.. المسلمين

ام  إبال..  يركبونأو  ..بينما كان بقية المجاهدين مشاة ..العو 

كيف  " :فلما رجع سأله النبي ..واله الرسول على احدى الواليات يوماحين وانظر إلى شخصية المقداد..  -

وهم جميعا  ..لقد جعلتني أنظر الى نفسي كما لو كنت فوق الناس" عظيم..فأجاب في صدق  ؟؟ " وجدت االمارة

ن على اثنين بعد اليومال أ .... والذي بعثك بالحقدوني  قسمه فال يكون أميرا بعد ذلك أبداً.. .. ثم يبر ب"أبدا  ..تآمر 

 ثالثا.. في حب النبي له.. 

 عن ثابت البناني..  قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحبه.. ف 

زوجني "قال:  "؟.مالك: أال تتزوج" عبد الرحمن: كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف جالَسين فقال له "

 :له ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم..  فقال المقداد لرحمن وأغلظ له..  فشكا. فغضب عبد ا".ابنتك

 . ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب.صلى هللا عليه وسلم ال.. فزوجه بنت عمه "أنا أزوجك"

قدمت المدينة أنا وصاحبان  "يروي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن األسود قال: وفي حب النبي له..  -

فأتينا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكرنا له فذهب بنا إلى منزله وعنده   .. فنا أحدي فتعرضنا للناس فلم يض

فكنت أفعل ذلك فرفعت   أربعة أعنز فقال: "احلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء وأعط كل إنسان جزءا"..

للنبي صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي فقالت لي نفسي إن النبي صلى هللا عليه 

وسلم قد أتى أهل بيت من األنصار.. فلو قمت فشربت هذه الشربة فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزًءا.. فلما  

فقلت يجيء اآلن النبي صلى هللا عليه وسلم جائعًا ظمآنًا فال  دخل في بطني ومعائي أخذني ما قدم وما حدث..   

يرى في القدح شيئًا فسجيت ثوبًا على وجهي.. وجاء النبي صلى هللا عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان  

 وال توقظ النائم.. 

ن سقاني وأطعم  فلم ير شيئًا فرفع رأسه إلى السماء..  فقال: "اللهم اسق مصلى هللا عليه وسلم فكشف عنه 

  ..من أطعمني".. فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى األعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن ألذبحها

فوقعت يدي على ضرع إحداهن.. فإذا هي حافل ونظرت إلى األخرى فإذا هي حافل فنظرت فإذا هن كلهن حفل..  

شرب.. فقال: "ما الخبر يا مقداد".. فقلت: اشرب ثم به فقلت: ا صلى هللا عليه وسلم فحلبت في اإلناء فأتيته

بعض سوآتك يا مقداد".. فشرب ثم قال: "اشرب".. فقلت: اشرب يا نبي هللا  أ" مازحا.. الخبر..  فقالأقص 

ثم أخذته فشربته ثم أخبرته الخبر..  فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "هيه".. فقلت كان   ..فشرب حتى تضلع

ل النبي صلى هللا عليه وسلم: "هذه بركة منزلة من السماء أفال أخبرتني حتى أسقي صاحبيك"..  كذا وكذا.. فقا 

 ..!".فقلت: إذا شربت البركة أنا وأنت فال أبالي من أخطأت

جلسنا الى المقداد يوما فمر   يقول.."  ..وتتألق حكمته خالل هذا الحوار الذي ينقله الينا أحد أصحابه وجلسائه -

وهللا لوددنا   ..طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول هللا صلى اله عليه وسلم "  المقداد..فقال مخاطبا  ..به رجل

ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهدا  :فأقبل عليه المقداد وقال "..وشهدنا ما شهدت ..لو أن رأينا ما رأيت

لقد عاصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أقوام  ..ال يدري لو شهده كيف كان يصير فيه ؟؟ وهللا ..غي به هللا عنه

وأخرجكم مؤمنين بربكم   ..كب هم هللا عز وجل على مناخرهم في جهنم. أوال تحمدون هللا الذي جن بكم مثال بالئهم

 ونبيكم"..

  ..رمع األميفأنبأه ما حدث  ..فسأله ..رجل يبكي ويصيحكانت أمنيته أن يموت واإلسالم عزيز.. مر المقداد ب -

واآلن  " :حتى كشف له خطأه وقال له قداد يناقش األميروراح الم ..ومضيا صوب األمير ..فأخذ المقداد بيمينه

وانتشى المقداد بعظمة  ..بيد أن الجندي عفا وصفح ..وأذعن األمير!! .." ومك نه من القصاص ..أقده من نفسك

 !! .." واالسالم عزيز ..ألموتن   " :فراح يقول وكأنه يغني ..الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

 



- 158 - 
 

 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (3)"إنفروا خفافا وثقاالالمقداد بن األسود.. " ..نالتسعووالرابعة الحلقة 

فقد أوصى للحسن والحسين بستة وثالثين ألفًا.. وألمهات المؤمنين لكل واحدة  بيت.. أهل ال المقداد يحبكان  -

وقيل بينه  ..جبار بن صخر بينه وبين صلى هللا عليه وسلمآخى النبي يذكر أنه قد وسبعة آالف درهم.. 

 ..عبد هللا بن رواحة وبين

مأل قلبه بمسئولياته عن حماية اإلسالم..  وما   ..لإلسالم حب المقداد رضي هللا عنهوتوضيحا للموقف في  -

ليس فقط من كيد أعدائه..  بل ومن خطأ أصدقائه..  فقد خرج يوًما في سريَّة تمكن العدو فيها من حصارهم..   

ن  لم يِحط باألمر ُخْبرا فخالفه..  فتلقى م جنودفأصدر أمير السرية أمره بأال يرعى أحد دابته..  ولكن أحد ال

األمير عقوبة أكثر مما يستحق.. أو ال يستحقها على اإلطالق.. فمر المقداد بالرجل يبكي ويصيح فسأله فأنبأه ما  

 .. كما تقدم حتى كشف له خطأه األمير وراح المقداد يناقشحدث..  فأخذ المقداد بيمينه ومضيا صوب األمير.. 

 ثالثا.. في جهاده.. 

كان أول من عدا به  ف  .."َسْبَحة"على فرس له تدعى  وقاتلكما تقدم.. وله الموقف الشهير فقد شهد بدرا..  -

 .. وشهد أُحًدا أَيًضا والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فرسه في سبيل هللا

 عن أَبيه قال:  ..عن ابن بُريدةنادهم عن أَبي عيسى الترمذي قال.. أَخبرنا غير واحد بِإس -

ِ أَْربَعَةٍ .." وسلمقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه  قيل: يا   ."َوأَْخبََرنِي أَنَّهُ يُِحبُُّهمْ  ..إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ أََمَرنِي بُِحب 

 )منقول(  "..َوَسْلَمانُ  ..َواْلِمْقَدادُ  ..َوأَبُو ذَر ٍ  ـــ يَقُوُل ذَِلَك ثاََلثًا َعِليُّ ِمْنُهمْ " :رسول هللا سمهم لنا. قال

لم يكن نبي إِال أَعطى سبعة نجباء وزراء " :وروى علي بن أَبي طالب عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم أَنه قال -

وابن  ..والحسن والحسين ..وعلي ..وعمر .. وأَبو بكر ..وجعفر ..وإِني أَعطيت أَربعة عشر: حمزة ..ورفقاء

 .."وبالل  ..والمقداد ..وأَبو ذر ..وحذيفة ..وعمار ..وسلمان ..مسعود

يحدث أبو بالل عن و وظل يقاتل في سبيل هللا حتى صار مسنا كبيرا.. ..مصرالشام.. وفتح وشهد المقداد فتح  -

فقلت: يا أبا األسود قد أعذر هللا إليك.. أو قال:   ..جهزتأبي راشد الحبراني أنه وافى المقداد بن األسود.. وهو ي

}اْنِفُروا ِخفَاًفا َوثِقَاالً{ ]التوبة:   ..فقال: أتت علينا سورة براءة  (..يعني في القعود عن الغزو)قد عذرك هللا.. 

41.] . 

  ..ابة: علي. وروى عنه من الصح .عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم المقداد روىرابعا.. في روايته للحديث..  

  ..وغيرهم. ومن التابعين: عبد الرحمن بن أَبي ليلى ..وطارق بن شهاب ..والمستورد بن شداد ..وابن عباس

 . .وغيرهم ..وُجبير بن نُفَير ..وعبيد َّللا  بن عدي بن الِخيَار ..وميمون بن أَبي َشبِيب

حدثنا المقداُد صاحُب رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..ُسلَيم ابن عامر عنإِبراهيم بن محمد الفقيه وغيره روى أ -

َحتَّى   ..إِذَا َكاَن يَْوُم اْلِقيَاَمِة أُْدنِيَِت اْلشَّْمُس ِمَن اْلِعبَادِ " :وسلم قال: سمعُت رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول

أَمسافة األَرض أَم الِميُل الذي يُْكحل به العين   .. ـــ قال سليم: ال أَدري أَي  الميلين َعنَى "ْو اثْنَْينِ تَُكوَن قِْيَد ِميٍل أَ 

أُْخذُهُ  َوِمْنُهْم َمْن يَ  ..َفِمْنُهْم َمْن يَأُْخذُهُ إِلَى َعِقبَْيهِ  ..فَيَُكونُوَن ِفي اْلعََرِق بِقَْدِر أَْعَماِلِهمْ  ..فَتَْصَهُرهُُم اْلشَّْمسُ " :قال

ـــ فرأَيت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   "َوِمْنُهْم َمْن يُْلِجُمهُ إِْلَجاًما ..َوِمْنُهْم َمْن يَأُْخذُهُ إِلَى َحْقَويهِ  ..إِلَى ُرْكبَتَْيهِ 

 ..)منقول(.. أَي: يلجمه إِلجاًما ..يُِشير بيده إِلى فِيه

د بن األسود أنه قال: وهللا ال أشهد ألحد أنه من أهل الجنة روى ثابت البناني عن أنس بن مالك عن المقدا -

بًا من  حتى أعلم ما يموت عليه.. فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "لقلب ابن آدم أسرع انقال

 .. القدر إذا استجمعت غليًا"

يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن أبي النضر.. عن المقداد بن األسود: أن علي بن أبي طالب أمره أن  -

فسألت  .. عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي: ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال: "إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة".

عن عبد هللا بن بَُريدة.. عن أبيه.. عن النبي صلى هللا  عمرو.. عن المقداد بن م صلى هللا عليه وسل الما قوفي -

عليه وسلم: "إن هللا أمرني بحب أربعة.. وأخبرني أنه يحبهم: علي.. والمقداد.. وأبو ذر.. وسلمان".. أخرجه 

 .)منقول(.. التِ رِمذي وابن ماجه؛ وسنده حسن.

عثمان بن عفان..  وُدفن   وصلى عليه ....  فُحمل إلى المدينةبالجرف هـ  33توفي المقداد سنة خامسا.. 

..  فَتََق بطنه وقيل  ..الخروع سنة..  وقيل أن سبب موته أنه شرب دهن 70وكان عمره عند وفاته  ..البقيع في

أشق   .."قيل أنه كان عظيم البطن..  وكان له غالم رومي..  فقال لهأنه  والطريف ..فخرج منه الشحم.. فمات

لمقداد  ل كانو .... فشق  بطنه ثم خاطه.. فمات المقداد..  وهرب الغالم"بطنك فأخرج من شحمة حتى تلطف

 أراكم على خير إن شاء هللا..  ..كريمة وضباعة..هما ابنتين 
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 " سبعة..بة بن غزوان.. "رأيتني سابع عت ..ونالخامسة والتسعالحلقة 

عتبة  .. ونسبه.. من السابقين األوائل إلى اإلسالمواحد  ..الصحابي الجليل ُعتبة بن َغزوانهو ف أوال.. مقدمة.. 

ممن هو و ى..ر أبا عبد هللا كما ورد في الطبقات الكبوكنى  ..الحارث بن عوف إلى بن غزوان بن جابر بن وهب 

 .جميع غزواته -صلى هللا عليه وسلم   -وشهد مع رسول هللا  ..هاجروا الهجرتين إلى الحبشة والمدينة

صلى هللا عليه .. وأعطوا أيمانهم للرسول ..اإلسالم سابع سبعة سبقوا إلى -رضي هللا عنه  -كان ُعتبة  -

أيام   ..وفي األيام األولى للدعوة  ..مبايعين ومتحٍدين قريش بكل ما معها من بأس وقدرة على االنتقام .. وسلم

 ه.. مع إخوان ..عتبة بن غزوان صمدو ..عسرة والهولال

وأصحاب السنن. وفي مسلم ِمْن حديثه: لقد رأيتني سابَع َسْبعٍة مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..روى له مسلم -

   -..وسلم ما لنا طعاٌم إال ورق الشجر

لما أمر رسول هللا عليه الصالة والسالم أصحابه إِلى أَرض الحبشة ــ وهو ابن أَربعين سنة ــ عتبة َهاَجَر  -

فسرعان ما طوى البر  والبحر عائًدا   ..يستقر هناكلكنه لم  ..عتبة مع المهاجرينخرج و ..بالهجرة إلى الحبشة

بن  إِلى المدينة مع المقدادفهاجر  ..حيث لبث فيها بجوار الرسول حتى جاء ميقات الهجرة إلى المدينة ..إلى مكة

عليهم  ..وكان الكفاُر َسَريَّةً  ..المدينةما خرجا مع الكفار يتوصالن إِلى ذلك أنه ..وكانا من السابقين ..األسود

 .فالتحق الِمقداُد وعتبة بالمسلمين. ..فلقيهم َسِريَّةٌ للمسلمين عليهم ُعبَْيدة بن الحارث ..عكرمةُ بن أَبي جهل

  ..شخصية عتبة بن غزوان الجهاد أساسي في ثانيا..

 ..هللا عليه وسلمكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول هللا َصلَّى  -

إلى   بن الخطاب أرسله أمير المؤمنين عمر فقد ..بيل هللا ونشره للدعوة اإلسالميةللجهاد في س  وكان محبا -

وليطهر أرضها من الفرس الذين كانوا يتخذونها نقطة وثوب خطرة على قوات اإلسالم الزاحفة   ..األبل ة ليفتحها

حتى تأتوا   ..وقال له عمر وهو يود عه وجيشه: "انطلق أنت ومن معك ..عبر بالد اإلمبراطورية الفارسية

  ..ومن أبى فالجزية ..وادع إلى هللا من أجابك ..وسر على بركة هللا ويمنه ..وأدنى بالد العجم ..أقصى بالد العرب

لم يكن  على رأس جيش بن غزوان مضى عتبة ف  .واتق هللا ربك". ..كابد العدو ..وإال فالسيف في غير هوادة

حتى قدم األبل ة. وكان الفرس يحشدون بها جيًشا من أقوى جيوشهم.   يقال أن قوامه كان ستون مقاتال.. ..كبيًرا

حامالً رمحه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة منذ عرفت الرمي..!!  ..ووقف في مقدمتها ..ونظم عتبة قواته

كأنه وة أن يكن في مؤخرة الجيش وأن يثيروا الغبار.. أمر النسو. صدق وعده". ..وصاح في جنده: "هللا أكبر

الذين   فما هي إال جوالت ميمونة استسلمت بعدها األبل ة وطهرت أرضها من جنود الفرس  ..كان يقرأ غيبًا قريبًا

 ًرا.. وصدق هللا العظيم وعده..!! وتحرر أهلها من طغيان طالما أصالهم سعي ..هربوا إلى السفن

  ..وممن أَخذ منها: يََسار أَبو الحسن البصري ..وَسبى الَحِريَم واألَْبناءَ  ..وَغنِم ما فيها ..َدْسُت ِمْيَسانفتح عتبة  -

 .. وأَرطبان جد عبد َّللا  بن عون بن أَرطبان وغيرهم

ل من نزل البَْصرة من المسلمينعتبة بن غزوان كان  -  .. وهو الذي اختط ها ..أو 

هك لتقاتَل بال ..يا ُعتْبَة": ه إِليهاوقال له عمر ـــ لما بعث - لعلَّ هللا سبحانه يفتحها    ..د الحيرةإني أُريد أَْن أوج ِ

وأرجو أن   ... واعلم أنك ستأتي َحْومة العدو  واتَّق هللا ما استطعت ..فِسْر على بركة هللا تعالى ويُْمنِه ..عليَكم

وهو ذو مجاهدة   ..عالء بن الحضرمي  أَْن يمد ك بعرفجة بن هرثمةوقد كتْبُت إلى ال ..ويكفيكهم ..يعينَك هللا عليهم

وَمْن أبى فاْلِجْزية عن يٍَد   ..واْدُع إلى هللا عز  وجل ؛ فَمْن أجابك فاْقبَْل منه ..فشاِوْره  ..وذُو مكايدة شديدة ..للعدو

وكابد   ..وُحثَّهم على الجهاد ..به من العربت َهَوادة.. واستَْنِفْر َمْن َمَررَ وإال  فالسَّيُف في غير  ..مذلٍة وصغار

 . ".وات ق هللا رب ك ..العدوَّ 

فأرجوا هللا أن يعينك  ..يا عتبة: إني قد وجهتك إلى أرض األبلةوفي رواية أخرى.. وهي مثل يحتذى به.. "

وإال فضع في   ..ةومن أبى فخذ منه الجزي ..فمن أجابك فاقبل منه  ..فإذا نزلت بها فادع قومها إلى هللا  ..عليها

وإياك أن تنازعك نفسك في كبر يفسد عليك آخرتك واعلم   ..رقابهم السيف... واتق هللا يا عتبة فيما ُوليت عليه

ً  ..أنك صحبت رسول هللا فأعزك هللا بعد الذلة تقول فيسمع منك فيا  ..وقواك بعد الضعف حتى صرت أميراً مطاعا

 .".أعاذك هللا وأعاذني منها ..وتهو بك إلى جهنم ..وتخدعك  ..لها من نعمة إذا هي لم تبطرك

فاختط مسجد البصرة   ..وأمر محجن بن األدرع ..ثم اختطَّ مسجد البصرة ..فافتتح عتبة بن َغْزوان األبل ة -

 ..  صه الشديد في طاعة هللا ورسولهإخالواشتهر بن غزوان ب ..وبناه بالقصب ..األعظم

 هللا.. .. أراكم على خير إن شاء 
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 .." المتفرد يرفض اإلمارةعتبة بن غزوان.. " ..السادسة والتسعونالحلقة 

قالوا: ابن أختنا   "هل فيكم من ليس منكم"قال يوماً لقريش:   -صلى هللا عليه وسلم  -يروى أن رسول هللا  -

 نكمل  "..وحليف القوم منهمأبن أخت القوم منهم "قال:  ..عتبة بن غزوان

ثم فتح ما حولها من   ..األبلة دون أن يفقد واحداً من رجاله مدينة دخل عتبة.. ثالثا.. إمارته على األيلة والبصرة

عند ذلك رأى عتبة أن إقامة جنوده في المدن المفتوحة سوف  ..وغنم من ذلك غنائم كبيرة  ..المدن والقرى

من حدة عزائمهم على مواصلة القتال. فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في    وتفلُّ   ..تعودهم على لين العيش

ثم تسابق الجند    ..وكان أول ما بناه مسجدها العظيم ..اختط عتبة المدينة الجديدةف  ..فأذن له  ..بناء مدينة البصرة

ً  ..على اقتطاع األرض وبناء البيوت وكان قد   ..وإنما ظل يسكن خيمة من األكسية ..لكن عتبة لم يبق لنفسه بيتا

 ..أسرَّ في نفسه أمراً 

وأشهد أْن ال إله   ..وأومن به وأتوك ل عليه ..أحمده وأستعينه ..هللالحمد "فقال:  ..فجمع الناس في مسجد الكوفة

ًدا عبده ورسوله ..إال  هللا ا بعد أي ها الن  .وأن  محم  اس فإن  الد ْنيا قد ول ت حذاء وآذنت أهلها بوداع فلم يبَق  . أم 

أال وإن كم تاركوها ال محالة فاتركوها بخير ما بحضرتكم. أال وإن  من العجب أن  ..منها إال  ُصبابة كُصبابة اإلناء

. أال وإن  من  وهللا لتُ  ..حت ى يبلغ قعرها ..فيهوى سبعين عاًما  ..يُؤتى بالحجر الضخم فيُلقى من َشِفير جهن م مألن 

وايم هللا لتأتين الساعة وهي  ..العجب أن  للجن ة سبعة أبواب عرُض ما بين جانبي الباب مسيرة خمسين عاًما

ولقد رأيتُني مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إال  ورُق البََشام   ..كظيظة من الزحام

 ..ولقد إلتقطُت بردة يومئذ فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وق اص ..شداقنا وَشوُك القَتَاد حت ى قَِرحت أ

ة إال  تناسخها   ..وقد رأيتنا بعد ذلك وما من ا أيها الرهط السبعة إال  أمير على ِمْصٍر من األمصار وإنه  لم تكن نُبُو 

ملك فأعوذ باهلل أن يدركنا ذلك الزمان الذي يكون فيه السلطان ملًكا وأعوذ باهلل أن أكون في نفسي عظيًما وفي  

بون فتعرفون وتنكرون ..أنفس الن اس صغيًرا بون األمراء بعدنا وتجر   .  ."وستجر 

ولما رأى الضيق   .ويحكم بينهم بالعدل زاهداً وِرعاً بسيطاً. ..كان يصلي بالناس ويفقههم في دينهمقيل أنه و -

لوه عن نهجهيالكثير ومحاولة..على وجوه الناس بسبب صرامته في حملهم على الجادة ويثيروا في  ..ن أن يحو 

ال سيما في تلك البالد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا   ..وبما لإلمارة من حق ..نفسه الشعور باإلمارة

 "..غدا ترون األمراء من بعدي"قال لهم:  الطراز المتقشف الزاهد

وكان سعد يكتب إلى   ..مدًدا لعتبة إلى البصرة ..عمر يرسل الرجال إليه المائة والخمسين ونحو ذلكراح و -

فوجد من ذلك ُعتبة فاستأذن عمَر أن يقدم عليه فأِذَن له واستخلََف على البصرة المغيرة بن   ..ُعتبة وهو عامله

ا أكثَر    ..فقدم ُعتبة على عمر فشكى إليه تسل ط سعد عليه فسكَت عنه عمر فأعاد ذلك ُعتبة مراًرا ..ُشعبة فلم 

أن تقر  باإلْمرة لرجٍل من قريش له ُصحبة مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   على ُعمر قال: وما عليك ياُعتبة 

  ..وَشرف

ولي ُصحبة مع  ..َحليُف القوم منهم:ألسُت من قريش؟ قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم"فقال له ُعتبة:  -

 "..ال يـُنكر ذلك من فضلك"عمر:  له. فقال  ".قديمة ال تُنكر وال تُدفع .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

لما   وقيل أنه.. فأبَى عمر إال  أن يرد ه إليها "..أما إذا صار األمر إلى هذا فوهللا ال أرجُع إليها أبًدا "قال ُعتبة:  -

  ..فألح عليه ..استعفاه من الوالية فلم يعفهالفاروق فلما قَدم على  ..المنورة مضى إلى المدينة.. جاء موسم الحج

ً   ..وأمره بالعودة إلى البصرة ..فأصر عليه الخليفة اللهم ال " :وركب ناقته وهو يقول ..فأذعن ألمر عمر كارها

وذلك الذي جعله يقف ويدعو هللا أال يتولى اإلمارة   ..لباً لْلخرةازاهداً في الحياة وطكان عتبة  .."تردني إليها

 .إليها.رضي هللا عنه   عمر بن الخطاب بعد أن رده

 صلى هللا عليه وسلم..   النبي :عن عتبة بن غزوان  روى.. فقد روايته للحديث النبويرابعا.. في 

أبو الرقاد وحفيده   وشويس وغنيم بن قيس المازني وقبيصة بن جابر خالد بن عمير العدوي :روى عنهو -

كما روى له الترمزي   صحيح مسلم لعتبة حديث فيف الجرح والتعديلوفي  عتبة بن إبراهيم بن عتبة بن غزوان

 والنسائئ وابن ماجه..

..  وال إلى اإلمارة أبًدا ..أال يرد ه إلى البصرةوتعالى دعا ربه سبحانه خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه.. فقد 

مغتبطة بما بذلت   ..وفاضت روحه إلى بارئها. فبينما هو في طريقه إلى واليته أدركه الموت. ..استجيب دعاؤهف 

وتوفي بطريق البصرة وافًدا إلى المدينة سنة سبع عشرة. وقيل: مات سنة ..  وبما زهدت وعفت.. وأعطت

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا..وعاش سبعًا وخمسين سنة رضي هللا عنه. ..خمس عشرة
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 الكفار يسجدون هلل تأثرا بالقرآن  ..السابعة والتسعونالحلقة 

حدث إسالم مع فاتنا أن نذكر.. أنه بالتزامن مع ما حدث في هجرة المسلمين األولى إلى الحبشة.. وتزامن أيضا 

تزامن حدث آخر عجيب في مكة وفي ساحة  -رضي هللا عنهما  بن الخطاب وعمر بن عبد المطلب البطلين حمزة

كان من أساليب الكافرين لمنع الناس من فقد   ..وكان في رمضان في السنة الخامسة من البعثة ..البيت الحرام

أن يمنعوا أنفسهم من السماع أصالً؛ ألنهم يعلمون أنه لو سمع أحدهم القرآن   سبحانه وتعالى التأثر بكالم هللا

لت:  تَْغِلبُوَن{قال تعالى: }َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا الَ تَْسَمعُوا ِلَهذَا اْلقُْرآِن َواْلغَْوا فِيِه لَعَلَُّكْم  ..فقد يؤمن به  . [.26]فِص 

  ..لكن الذي حدث في رمضان في السنة الخامسة من البعثة هو أن المشركين كانوا مجتمعين في البيت الحرام -

صلى هللا عليه  وقد شاهد رسول هللا ..صلى هللا عليه وسلم وكان معهم رسول هللا ..وكان معهم المؤمنون أيًضا

بدأ يقرأ سورة من ثم  فوقف فيهم وُمفاِجئًا لهم  ..س )من الكافرين والمؤمنين(هذا الجمع الكبير من النا  وسلم

َوَما   * َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى * َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى } فقرأ عليهم سورة النجم كاملة: ..سور القرآن الكريم

ٍة فَاْستََوى * هُ َشِديُد اْلقَُوىَعلَّمَ  * إِْن هَُو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى * يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى ثُمَّ   * َوهَُو بِاألُفُِق األَْعلَى * ذُو ِمرَّ

أَفَتَُماُرونَهُ َعلَى   * َما َكذََب اْلفَُؤاُد َما َرأَى * فَأَْوَحى إلى َعْبِدِه َما أَْوَحى * َفَكاَن َقاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى * َدنَا فَتََدلَّى

ْدَرةَ َما يَْغَشى  *ِعْنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوى  *ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى  *  َرآَهُ نَْزلَةً أُْخَرى َولَقَدْ ..َما يََرى َما  *إِْذ يَْغَشى الس ِ

 [. 18 -1لَقَْد َرأَى ِمْن آَيَاِت َرب ِِه اْلُكْبَرى{ ]النَّجم:  *َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى

الذي ال يقدر عليه   ..وقد بُهروا بهذا الكالم الغريب العجيب ..ات والكلماتوقد أُخذ المشركون بروعة اآلي  -

وتعلقت   ..وتسمرت األقدام ..خرست األلسنة ..على قلوبهم صواعق.. ونزلت اآليات كالفلم يحركوا ساكنًا ..بشر

 ..يكمل قراءته بصوته العذب صلى هللا عليه وسلم وأخذ رسول هللا ..صلى هللا عليه وسلم العيون برسول هللا

 ..حتى إنه بدأ يقرأ آيات تُسف ه أصنامهم وآلهتهم المزعومة

ى } إِْن ِهَي إِالَّ   *  ىتِْلَك إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيزَ  * أَلَُكُم الذََّكُر َولَهُ األُْنثَى * َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ األُْخَرى * أَفََرأَْيتُُم الالََّت َواْلعُزَّ

ْيتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُؤُكْم َما أَْنَزَل هللاُ بَِها ِمْن ُسْلَطاٍن إِْن يَتَّبِعُوَن إِالَّ الظَّنَّ َومَ  ا تَْهَوى األَْنفُُس َولَقَْد َجاَءهُْم  أَْسَماٌء َسمَّ

قريش وتحقر من شأنها إال أن المشركين لم   ومع أن اآليات تهين آلهة . [.23  -19]النَّجم:  ِمْن َربِ ِهُم اْلُهَدى{

صلى هللا عليه  وأكمل رسول هللا ..بل ظلوا يستمعون القرآن مبهورين انبهاًرا كامالً  ..ينبسوا بكلمة واحدة

ِمْن َهذَا أََف  * لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن هللاِ َكاِشفَةٌ  * أَِزَفِت اآلَِزَفةُ  وحين وصل إلى آية السجدة: } ..السورة بكاملها وسلم

 [. 62  -57]النَّجم:  َفاْسُجُدوا هللِ َواْعبُُدوا{ * َوأَْنتُْم َساِمُدونَ  * َوتَْضَحُكوَن َوالَ تَْبُكونَ  * اْلَحِديِث تَْعَجبُونَ 

   ..وسجد المؤمنون معه صلى هللا عليه وسلم سجد رسول هللاومع موضع السجدة في نهاية سورة النجم..  -

سجدوا  ..ى أن المشركين أيًضا لم يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم من السجود هلل رب العالمينلكن المفاجأة الكبر -

ثم قاموا بعد السجود وقد   ..وقد طارت قلوبهم وذهلت عقولهم ..صلى هللا عليه وسلم جميعًا مع رسول هللا

على رءوسهم متعجبين:   ثم ما لبثوا أن نكسوا من جديد ..لقد لمس اإليمان قلوبهم لحظة  ..أرعبتهم المفاجأة

 ماذا فعلنا؟! 

ا فَاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِديَن{ } -  .[.14]النمل:  َوَجَحُدوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَْنفُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ

التأنيب على  وأخذوا في إلقاء اللوم و  ..اجتمع المشركون في مكة ممن لم يحضر المشهد في البيت الحرام ثم -

ولم يدركوا ماذا  ..وأُسقط في يد المشركين ..صلى هللا عليه وسلم المشركين الذين سجدوا مع رسول هللا

فما كان   ..صلى هللا عليه وسلم ثم غلب عليهم شيطانهم وأوحى إليهم أن يفتروا الكذب على رسول هللا ..يفعلون

.. فيما  تعظم من شأن الالت والعزى ..قد قرأ آيات معينة صلى هللا عليه وسلم منهم إال أن أشاعوا أن رسول هللا

افتروا مثل لقد   ..سجدوا تعظيًما آللهتهم ولذلك لما جاءت آية السجودأطلقوا عليه كذبا "حديث الغرانيق".. 

ما يهمنا فيما سبق هو أن هذا األمر   .هذه الفرية ليخرجوا بها من اإليمان الذي دخل قلوبهم رغًما عن أنوفهم.

فلقد وصل إلى أسماع المسلمين في الحبشة أن مكة قد  ..قد طار إلى الحبشة بصورة مختلفة عما كان قد وقع

وحدثتهم مخيلتهم بأنه قد آمن حمزة وعمر رضي هللا عنهما وظهر المسلمون  ..اإلسالم آمنت ودخل أهلها في

وقد أصبحت    ..إيمانًا بما يقول صلى هللا عليه وسلم ثم سجد المشركون مع رسول هللا  ..بوضوح وصاروا أعزة

قاء فيها بعد إيمان  ن في البوكان موقفهم: ما الفائدة إذ ..وهكذا ظن المسلمون في الحبشة ..مكة اآلن مسلمة

.. لكنهم وجدوا لى إثر هذه اإلشاعة غير الصحيحةهذا األمر قرروا أن يعودوا أدراجهم إلى مكة ع وحيال.. مكة

 حين عادوا أن صناديد الكفر مازالوا على عنادهم.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 أبو حذيفة بن عتبة.. "المؤمنون هم أهلك" ..الثامنة والتسعونالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. 

 ..حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشميهو أبو  -

 .. ولد في مكة وكان يعتبر من أغنيائها وأشرافها  ..السابقين هو أحد صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

 .. كان أبوه عتبة بن الربيع من سادة قريش في الجاهلي ة وقد مات قبل أن يسلم -

ا أمه فهي فاطمة بنت صفوان بن أمية - وأخوه هو الوليد بن   ..وأخته هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ..أم 

 . وإبنه هو محمد بن أبي حذيفة وسيأتي الحديث عنه الحقا.. .عتبة بن ربيعة

 . .الطبقات الكبير.. كرواية وكان أحول ..ة رجاًل طوااًل حسن الوجه مرادف األسنان وهو األثعلكان أبو ُحذيف -

 ..وقبل دخوله صلى هللا عليه وسلم دار األرقم أحد السابقين إلى اإلسالم كانمبكرا ف حذيفة بن عتبة  وأبأسلم  - 

حيث هاجر مع زوجته سهلة بنت سهيل  ..وقد كان من بين الذين هاجروا إلى أرض الحبشة في الهجرة األولى

فأقام مع رسول هللا صلى هللا عليه   ..عاد منها إلى مكة.. ووأنجبت هناك ابنه محمد بن أبي حذيفة ..بن عمرو

 .. بينه وبين عباد بن بشر األنصاري وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..وسلم حتى هاجر إلى المدينة

العديد من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الى اقسى انواع التعذيب على يد   أبي حذيفة مثل تعرض -

في   ةوكان الصحاب ..كانوا هم البادئين اال اذا ..وما حملهم ذلك على العقوق او رفع السالح عليهم ..اهلهم

ابن شيخ  من أهله بينما هويصيبه وكان األذى  ..ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعةموقف دفاع عن النفس كما فعل 

 بن حرب..  قريش عتبة بن ربيعة واخته هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان

 ..مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جميع الغزوات أبو حذيفة شهد -

هيل بن عمرو قد أتت سهلة بنت سفأبو حذيفة  ورضاعتها لسالم مولى أبو حذيفة بن عتبة  ما قصة زوجةأ -

لتعرف منه كيف تتصرف مع سالم مولى   أبو حذيفة بن عتبة ذات يوم الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زوجة

لما حرم االسالم التبني جعله اخاه و مواله  فقالت لرسول  ف قبل االسالم   قد تبناهحذيفة  وأبي حذيفة الذي كان أب

ن في نفس أبي حذيفة من ذلك إن  سالماً بلغ ما يبلغ الرجال و إنه يدخل علي وأظ"هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 : )إنيرجعت إليه قالت  فلما "أرِضعيه تَْحُرمي عليه "ها الرسول صلى هللا عليه وسلم:قال لأنه  .. فيروىشيئاً 

 .. وفيه قول.. قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (

 . .() إن ما هذه رخصة من رسول هللا لسالم خاصة :أزواج الرسول صلى هللا عليه وسلمقالت  كما -

في غزوة بدر كان ابو حذيفة يقاتل في صفوف المسلمين بينما ف   موقف شهير في التاريخ.. وألبي حذيفةثانيا.. 

فنهاه   ..فطلب ابو حذيفة مبارزة ابيه ..بوه عتبة واخوه الوليد وعمه شيبة يقفون في صفوف المشركينكان أ

نه وحثته على  ان اخته هند انشدت شعرا ذكرت فيه تربية االب الب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك.. كما

 فما شكرت أباً رباك من صغر ** حتى شببت شباباً غير محجون    :هشكر

 األحول األثعل المشؤوم طائره ** أبو حذيفة شر الناس في الدين 

ى  مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسحب القتل أ ..انتهت المعركةوحين  .. فعدل ابو حذيفة عن المبارزة -

 :عن عائشة قالت ..عن عروة بن الزبيرروى ابن إسحاق  ..قليبالمشركين لتطرح جثثهم في ال 

 ..يا عتبة" :وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليهم وقال  ..يوم بدر -يعني قتلى المشركين -لما ألقوا "-

ً  -يعدد كل من في القليب -ويا أبا جهل  ..ويا أمية بن خلف ..ويا شيبة ت  فقد وجد ..هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا

صلى  وعرف النبي  ..لما رأى ابو حذيفة اباه يرمى في البئر تغير لونه واصابه الحزنف  ?."ما وعدني ربي حقاً 

فقال: يا رسول هللا ان ابي كان رجال سيدا  .."كأنك كاره لما رأيت"في وجهه فقال له: هللا عليه وسلم ذلك 

  صلى هللا عليه وسلم.. فدعا له رسول هللا ..قع احزنني ذلك فلما وقع ما و  ..فرجوت ان يهديه ربه الى االسالم

ولما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهم أن يلقوا في القليب أخذ عتبة بن  :  ابن إسحاق وفي رواية يقص -

 ..في وجه أبي حذيفة بن عتبة  -فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بلغني   ..لى القليبفسحب إ ..ربيعة

صلى هللا  -لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟" أو كما قال  ..فقال: "يا أبا حذيفة ..فإذا هو كئيب قد تغير لونه

ولكنني كنت أعرف من أبي رأياً   ..عهما شككت في أبي وال في مصر ..فقال: ال وهللا يا رسول هللا ..-عليه وسلم

وذكرت ما مات عليه من الكفر  ..فلما رأيت ما أصابه ..فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى اإلسالم ..وحلماً وفضالً 

 ..وقال له خيراً  ..بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخير

 .. أراكم غدا إن شاء هللا
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 " شهيدا اليمامة"وسالم أبو حذيفة بن عتبة..  ..التاسعة والتسعونالحلقة 

 نستكمل..

 .. هثالثا.. في هجرته وجهاد 

ا  هاجر أبو ُحذيفة عاد أبو حذيفة وزوجه من تالحبشة أقام في مكة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ثم لم 

جميعًا   .. ويشاء هللا أن يقتلوانزال على عب اد بن بشر ..ُحذيفة من مك ة إلى المدينة الذي آخاه أبوبن ُعتبة وسالم 

 .. اليمامةموقعة ب

الطبقات   .. كما ذكر فيبين أبي ُحذيفة وَعبَّاد بن بشر ..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمأنه قالوا: و -

   .الكبير.

وأبلى فيها بالء حسنا.. وقد تقدمت قصته في  .والمشاهَد كل ها. ..والُحديبية  ..واْلَخْنَدق ..وأُُحًدا ..شهد بَْدًرا -

 بدر.. 

 .. قصة استشهادهفي  ا..رابع

فظل يجاهد حتى توفي الرسول صلى   ..كان الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة يتمنى أن يستشهد في سبيل هللا

و لقد غرس الرسول صلي هللا عليه وسلم في قلوب اصحابه الدفاع عن الحق و الدين فما أن   وسلم..هللا عليه 

رضي هللا عنه بعد وفاة   سالم بحرب المرتدين في عهد الخليفة أبي بكر أخوهو حذيفة رضي هللا عنه وأبسمع 

و في أول صفوف  ..في طليعة المجاهدين ومعه سالم كان أبو حذيفةوإال    رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

 ..الجيش اإلسالمي المتجه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب

 ..ودخلوا في الحرب  وكأنهما يودع كل منهما اآلخر.. تعانق األخوان سالم و أبو حذيفةروي أنه و -

)بئس حامل  سالم يصيح:  بينما و..  كان أبو حذيفة يصيح: )يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم(أنه  رويو -

 ..القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قِبَِلي( وكانا يجاهدان بكل قوة

كان على  يروي الصحابة أنه و  ..وتحقق ألبي حذيفة ما كان يتمناه من الشهادة في سبيل هللا فوقع شهيًدا -

 ربه.. ابتسامة لما رأى من منزلته عند  رضي هللا عنه وجهه

 633و كان ذلك في سنة .. حذيفة بن عتبة وقتها اربعة وخمسون سنة تقريباوكان عمر الصحابي الجليل أبو  -

 ميالديا.. 

 .. ابي حذيفة ايضا في معركة اليمامة واستشهد سالم -

 رضي هللا عن أبي حذيفة بن عتبة.. شهيد اليمامة.. 

 أراكم على خير مع صحابي آخر إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 (1.. فضل صلح الحديبية )المائةالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. 

كم عانى الصحابة حتى هاجروا إلى  كم عاني رسول هللا ومعه الصحابة السابقون من المشركين في مكة.. و

لهم   سبحانهوأراد  فكان فتح مكة وظهور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والدعوة هو ما أراده هللا.. المدينة.. 

لمسلمين  ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ممثال .. تم بينصلح مشروط عهد واتفاقهو صلح الحديبية  أن ينعقد

ى هللا عليه وسلم والمسلمون مكة  لدخوله صلأرادها هللا  خطوة فكانت  مثلها سهيل بن عمرو..مو قريشبين و

وهو ما   قبيل مكة "الحديبية"في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة قرب موضع يقال له من جديد.. وكان  

 ..بئر هناكبإسم سميت وعلى مرحلة منها و. يعرف اآلن بالشميسي.

  العربية.. المسلمون مرهوبي الجانب في الجزيرةأصبح للهجرة.. السنة السادسة في ثانيا.. رؤيا رسول هللا.. 

ورعب المشركين  ..حفلت بسرايا كثيرة تمخضت عن قوة المسلمين إال أنهالم تكن فيها موقعة فاصلة وإن 

فقد مضى نحو ست   ..متعبدهم وقبلتهم وها هم المسلمون قد اشتاقوا إلى زيارة الكعبة البيت الحرام ..وهزيمتهم

ا يتشرفوا  ..وأذكى هذا الشوق. .ويقضوا شيئا من حاجات النفس المشوقة إليه ..بزيارة هذا البيت سنين ولم 

ى األمل في نفوسهم رؤيا ر فقد رأى أنهم يدخلون المسجد الحرام   ..ها رسول هللا صلى هللا عليه وسلمآ وقو 

ـ رضي هللا عنه  و بكرأب فأشار ..فاستشار النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أصحابه  ..محل قين رؤوسهم ومقصرين

فمن صدنا عنه قاتلناه.. فقال ـ صلى هللا عليه وسلم   ـ بالتوجه إلى مكة ألداء العمرة والطواف بالبيت.. وقال: )

ومن   ..مائة من المهاجرين واألنصارأربعو  في زهاء ألف ..البخاري(كما روى  ) "امضوا على اسم هللا" :ـ

 ..لحق بهم من األعراب

وهو خالف ما ذكره المحد ثون في الصحاح وغيرها وكتب  .. ذكر ابن إسحاق في سيرته أنهم كانوا سبعمائة -

كل بدنة عن  ..وقد استنتج ذلك مما روي أن النبي ساق سبعين بدنة.. السير من أنهم كانوا بضع عشرة مائة

كأبي قتادة  بالعمرة كما أن بعضهم لم يكن محرما  ..هدي بغير اإلبلفإن بعضهم قد ي  ..وهذا ليس بالزم... عشرة

 ( باب غزوة الحديبية -كتاب المغازي  -كما ثبت في الصحيح )صحيح البخاري

وساق معه الهدي سبعين   ..أصحابهووأحرم بالعمرة  هو  ..واستخلف على المدينة نميلة بن عبد هللا الليثي -

  ..ولكن كيف للمسلمين هذا ..وإنما خرج زائرا للبيت ومعظما له..  بعيرا حتى يكون إيذانا للناس أنه لم يرد حربا

أهون عليهم أن يموتوا جميعا من أن يدخلها عليهم  كان  .. حمية للعادات العربية وقتها وللقبلية..والمشركون

أن يستنفر العرب ومن حوله من  - بثاقب فكره -؟ لذلك رأى النبي صلى هللا عليه وسلم .المسلمون عنوة

أبطأ  لكن  ..فاستجاب له بعض األعراب ..كي تعلم قريش أنه ال يريد حربا ..ليخرجوا معه معتمرين ..األعراب

 . .عنه الكثيرون

متجهين إلى مكة  أم سلمة ومعه زوجهخرج النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ثالثا.. في الخروج للعمرة.. فقد  

فلما وصل إلى ذي الحليفة أهل  ..وحملوا معهم السالح توقعا لشر قريش ..لقضاء أول عمرة لهم بعد الهجرة

إلى مكة ليأتيه بأخبار قريش وردود   بُسر بن سفيان وبعث النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ..ُمْحرما هو ومن معه

بأخبار استعدادات قريش  بسر جاءهم ..ن إلى عسفان)مكان بين مكة والمدينة(أفعالهم. وحين وصل المسلمو

 لصد ومنع المسلمين من دخول مكة.. 

لقيه  هذه.. حتى إذا كان بعسفان صلى هللا عليه وسلم وصحبه.. خرج رسول هللا ..  وصول النبأ إلى قريشرابعا.. 

  فخرجوا معهم العوذ المطافيل ..سمعت بمسيركهذه قريش قد .. بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول هللا

والمراد أنهم  ..وهو من اإلبل الحديثة النتاج. والمطافيل جمع مطفل: التي معها أوالدها ..العوذ: جمع عائذ)

وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون  .. قد لبسوا جلود النمور  )والكالم على االستعارة  ..خرجوا ومعهم النساء واألوالد

فقال رسول هللا صلى هللا عليه  ..وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم ..ها عليهم أبداهللا ال تدخل

فإن هم أصابوني كان  .. ماذا عليهم لو خل وا بيني وبين سائر العرب ..يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب" وسلم: 

فما تظن  .. وإن يفعلوا قاتلوا وبهم قوة ..افرينوإن أظهرني هللا عليهم دخلوا في اإلسالم و ..ذلك الذي أرادوا

السالفة  و"..ظهره هللا أو تنفرد هذه السالفةقريش؟! فو هللا ال أزال أجاهد على هذا الذي بعثني هللا به حتى ي 

 . .صفحة العنق وهو كناية عن الموت

 تفادى رسول هللا االصطدام بخيل المشركين فقال:  خامسا.. في الطريق إلى الحديبية..

 .. فقال رجل من أسلم: أنا .."من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟" -

فقال رسول هللا:   ..فأفضوا إلى أرض سهلة منبسطة ..فسلك بهم طريقا وعرا صعبا خرجوا منه بعد مشقة وجهد

 :فقال  ..فقالوها "نستغفر هللا ونتوب إليه :قولوا" -

 قوله تعالى:  ")راجع سورة البقرة وهللا إنها للحط ة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها " -

داً " -   ... اآلية(ا ِحطَّةٌ َوقُولُو ..َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوا هِذِه اْلقَْريَةَ َفُكلُوا ِمْنها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغداً َواْدُخلُوا اْلباَب ُسجَّ

ار قرب الحديبية -  ..ثم سلكوا طريقا انتهى بهم إلى ثني ة المر 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 2.. فضل صلح الحديبية )الواحد بعد المائةالحلقة 

 .. وكان صلح الحديبية الطريق.. ..بعد كل المعارك بدر وأحد واألحزاب أراد هللا فتح مكة.. ....

ار قرب الحديبيةعند  -خامسا.. نكمل.. في الطريق إلى الحديبية بركت ناقة رسول هللا فزجروها فلم   ..ثني ة المر 

 ..القصواء -فقالوا: خألت حرنت.. تقم

ولكن حبسها حابس الفيل عن   ..وما هو بخلق لها ..ما خألت القصواء"فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

 ".. وهللا ال تدعوني قريش اليوم إلى خط ة يسألوني فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها ..مكة

سهما من  صلى هللا عليه وسلم فأخرج ..ما بالوادي من ماء ينزل عليه :فقالوا "انزلوا"ثم قال للناس:  -

  ..فجاش بالماء حتى ضرب الناس بعطن ..فنزل به في بئر فغرزه في جوفه ..صحابهالفأعطاه رجال من  ..كنانته

 . .فشربوا وسقوا دوابهم

وإيثارا للسالم   ..وقد رأى رسول هللا حرصا على حرمة البيت.. رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمسادسا.. 

الحتمال أاليكون عند رسل قريش من الشجاعة ما يحملهم على   ..يش بمكةعلى الحرب أن يرسل رسال إلى قر

 ..المصارحة بالحقيقة

لكنهم   ..حمله على بعير له ليبل غ أشرافهم ما جاء الرسول إليه ..فأرسل خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش -

 ..فخل وا سبيله ..األحابيش لوال أن منعتهم ..وأرادوا قتله ..فعقروا به البعير ..استبد بهم الحمق والغضب

  :فقال ..ثم دعا رسول هللا عمر بن الخطاب ليكون رسوال إلى أهل مكة.. سفارة عثمان بن عفان رضي هللا عنه -

وقد عرفت قريش عداوتي   ..يمنعني وليس بمكة من بني عدي من ..إني أخاف قريشا على نفسي ..يا رسول هللا

 ..فقبل الرسول منه االعتذار  ..ولكني أدلك على رجل أعز  بها مني: عثمان بن عفان ..وغلظتي عليها ..إياها

  ..فدعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم بقصد رسول هللا ..واستحسن ما عرضه عليه

  ..فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بل غ رسالة رسول هللا ..فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي

 .. فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف

 !!قال: ما كنت ألفعل حتى يطوف به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

عليهم مكرز بن   ..لت قريش نحوا من خمسين رجال منهمأرسفقد  مباغتة المسلمين.. قريش سابعا.. في محاولة

ة فأسرهم حارس الجيش محمد بن مسلمة؛ وهرب   ..حفص ليطيفوا بعسكر المسلمين عسى أن ينالوا منهم غر 

واحتراما للشهر   ..وأتى بهم إلى رسول هللا فعفا عنهم تشبثا منه صلى هللا عليه وسلم بخطة السلم ..رئيسهم

  ..وسقطت كل حجة لهم في أن النبي يريد حربا ..وقد بهتت قريش حين عرفوا ذلك ..دم الحرام أن يسفك فيه

للمسلمين الحق كل    ..وأيقنوا أن أي اعتداء من جانبهم على المسلمين لن تنظر إليه العرب إال على أنه غدر لئيم

 :وفي هذا نزل قول هللا ..بكل ما أوتوا من قوة -وما أقدرهم  -الحق في أن يدفعوه

ُ بِما تَْعَملُوَن بَِصيراً َوهَُو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََرُكْم َعلَْيِهْم "  "َوكاَن َّللاَّ

 .. بديل بن ورقاء رسل قريش..في ثامنا.. 

ال يخفون   .. صلى هللا عليه وسلم مسلمها وكافرهانصح رسول هللا ..فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة -

 ..وإنما جاء زائرا للبيت ومعظ ما له ..فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا ..فسألوه عما جاء به -عنه شيئا كان بمكة

وإنما جاء زائرا   ..وإنه لم يأت لقتال ..إنكم تعجلون على محمد ..فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش

 .!!فاتهموهم وقالوا: وإن جاء ال يريد قتاال فو هللا ال تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة  ..تللبي

فلما انتهى إلى   .."هذا رجل غادر"فلما راه رسول هللا قال:   ..ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص.. مكرز بن حفص -

 . .فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال ..رسول هللا قال له نحو ما قال لبديل

  ..إن  هذا من قوم يتأل هون"ه رسول هللا قال: آ.. فلما رثم بعثوا بحليس سيد األحابيش.. حليس بن علقمة -

قد أكل أوباره    ..قالئده  فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في "فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه

  ..فأخبرهم بما رأى ..رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول هللا إعظاما لما رأى ..من طول الحبس عن محله

وهللا ما على هذا  ..فغضب الحليس وقال: يا معشر قريش ..اجلس فإنما أنت أعرابي ال علم لك :فقالوا له

نفس الحليس بيده لتخلن  بين محمد وبين ما جاء له   أيصد  عن بيت هللا من جاءه معظ ما له!! والذي ..حالفناكم

 ..كف  عنا حتى نأخذ ألنفسنا ما نرضى به ..قالوا: مه ..أو ألنفرن  باألحابيش نفرة رجل واحد

فخشي    ..وهو عروة بن مسعود الثقفي ..ثم بعثوا إلى رسول هللا حكما يطمئنون إليه.. عروة بن مسعود الثقفي -

  ..فقالوا له: صدقت ما أنت عندنا بمتهم ..أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه وهو من يعرفون

  -ثم جئت بهم إلى بيضتك  ..فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أو شاب الناس ..فخرج حتى أتى رسول هللا

قد لبسوا جلود النمور يعاهدون هللا ال تدخلها    ..ريش قد خرجت معها العوذ المطافيللتفضها بهم؟ إنها ق   -بلدك

وقد أحفظته هذه المقالة   -فلم يتمالك الصد يق نفسه. .لكأني بهؤالء قد انكشفوا عنك غدا ..وايم هللا ..عليهم أبدا

هذا ابن "قال:    عليه وسلم()صلى هللا فقال: من هذا يا محمد؟ ..أن رد  على عروة ردا جارحا مؤلما -الكاذبة

 .  .ولكن هذه بهذه ..فقال له: أما وهللا لوال يد كانت لك عندي لكافأتك بها .."أبي قحافة

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..معاناته صلى هللا عليه وسلم وأصحابه..ل إنها وهللا تفاصيل رأيتها مهمة..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 3.. فضل صلح الحديبية )الثانية بعد المائةالحلقة 

 .. صلى الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بأصحابه في عسفان صالة الخوفأذكر بإنه  -

 ثامنا.. بقية.. في رسل قريش.. عروة بن مسعود الثقفي.. 

والمغيرة بن   ..وهو يكلمهيتناول لحية رسول هللا يحاول أن كان عروة .. فقد مثل أعلى للحب ولإليمان وهنا  -

ج في السالح فجعل يقرع يد عروة بنعل سيفه ويقول له: اكفف  ..شعبة واقف على رأس رسول هللا وهو مدج 

 !:  )صلى هللا عليه وسلم( وقال: من هذا يا محمد  فاغتاظ عروة ..يدك عن وجه رسول هللا قبل أالتصل إليك

 ..؟ وهل غسلت سوأتك إال باألمس ..أي غدربسوء أدب..  فقال:" هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة"قال:  -

هللا بنحو   صلى هللا عليه وسلمفكلمه  لكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فطن إلى محاولته استدراج المغيرة.. -

ويتعرف أحوالهم.. فرأى  وكان عروة يرمق أصحاب رسول هللا   ..ما كلم به من سبقه وأنه ما جاء يريد حربا

 ..يباأمرا عج

م نخامة إال وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده!! وإذا أمرهم ابتدروا  - رأى رسول هللا ال يتنخ 

وما   ..أمره: أيهم ينفذه أوال!! وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه!! وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده

 ..إني قد جئت كسرى في ملكه ..يا معشر قريش) فرجع عروة إلى قريش فقال: .. يحد ون النظر إليه تعظيما له

لقد رأيت  ..وإني وهللا ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ..والنجاشي في ملكه ..وقيصر في ملكه

 .. فإني لكم ناصح  ..وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ..قوما ال يسلمونه لشيء أبدا

 .. )كانت النية قد استقرت لدى قريش( ولكن نرده عامنا هذا ويرجع من قابل ..قريش: ال تتكلم بهذافقالت  -

وأن تنتهي هذه  ..لم يكن بد  لقريش وقد جرى ما جرى من أن تفكر في الصلح جديا..  بشائر الصلحتاسعا.. 

بي صلى هللا عليه وسلم وقالوا له:  فأرسلوا سهيل بن عمرو إلى الن  ..الحالة التي قد تدور بسببها الدائرة عليهم

فو هللا ال تتحدث العرب أنه دخلها علينا   ..وال يكن في صلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا ..ائت محمدا وصالحه

 فلما انتهى سهيل إلى رسول هللا وراه تفاءل به وقال:  .عنوة أبدا.

وتراجع   ..وتكلم سهيل فأطال الكالم .."أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل  ..لقد سهل لكم من أمركم"  -

 .وتم االتفاق ولم يبق إال الكتاب ..هو والنبي صلى هللا عليه وسلم حتى انتهيا إلى صيغة الصلح

 

 :كانت شروط الصلح على ما يأتي.. حيث شروط صلح الحديبيةتاسعا.. 

وأن بينهم    ..المسلمين وقريش عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعضوضع الحرب بين . 1

 ة..خيانأي  -وال إغالل -سرقة أي -فال إسالل ..عيبة مكفوفة

 .ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه ..من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رد ه عليهم .2

ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهداهم دخل.   ..ل فيهمن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخ. 3

 . أي حالف كل قبيلة منهما جانبا...د قريشقودخلت بنو بكر في ع  .. د الرسولقع فدخلت خزاعة في

فيدخلها   ..فإذا كان العام القابل خرج عنها المشركون  ..أن يرجع النبي وأصحابه من غير عمرة هذا العام. 4

 .-أغمادها  -ثالثا ليس معهم من السالح إال السيوف في قربهاالمسلمون ويقيمون بها 

وقبل النبي هذه الشروط على ما في بعضها بادىء الرأي من إجحاف بالمسلمين؛ ألنه يصدع بأمر هللا وإلهامه 

 . وجرى أثناء الجلسة الحوار اآلتي:.ولحرصه على أن يسود السالم ويحفظ للبيت حرمته ..ولن يضيعه هللا أبدا

   ..علي بن أبي طالب فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم ..هات اكتب بيننا وبينكم كتابًا ..سهيل بن عمرو قال -

 "..بسم هللا الرحمن الرحيم"أكتب..فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  -

 .. فوهللا ما أدري ما هو! ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب ..قال سهيل: أما الرحمن -

 .. فقال المسلمون: وهللا ال نكتبها إال بسم هللا الرحمن الرحيم -

 .."هذا ما قاضى عليه محمد رسول هللا"ثم قال:  .."اكتب باسمك اللهم"فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:  -

 .. ولكن اكتب محمد بن عبد هللا ..وال قاتلناك ..هللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما صددناك عن البيتفقال سهيل و -

 .."اكتب محمد بن عبد هللا.. وإن كذبتموني ..وهللا إني لرسول هللا"  فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: -

يسألونني خطة يعظمون بها حرمات هللا إال أعطيتهم  ال ": صلى هللا عليه وسلم قال الزهري: وذلك لقوله )

 .."(إياها

 .."على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به"وسلم:  فقال له النبي صلى هللا عليه -

 ..علي ذلك  فكتب ..ولكن ذلك من العام المقبل ..خذنا ضغطةفقال سهيل: وهللا ال تتحدث العرب أنا أُ  -

 .. أتيك منا رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينافقال سهيل: وعلى أنه ال ي -

فأسلم أبو جندل بن سهيل بن عمرو  إلى المشركين وقد جاء مسلًما؟! دُ رَ قال المسلمون: سبحان هللا كيف يُ  -

 إسالم إبن سهيل بن عمرو ذاته أول حالة تطبق فيها شروط الصلح.. كان وعذبته قريش.. ف 

 أراكم إن شاء هللا.. ..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 4.. فضل صلح الحديبية )الثالثة بعد المائةالحلقة 

وقد خرج من  ..دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيودهعاشرا.. أثناء عقد اإلتفاق على الصلح.. 

   ..أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال سهيل: هذا ..المسلمينحتى رمى نفسه بين أظهر فارا بدينه أسفل مكة 

 "..إنا لم نقض الكتاب بعد"وسلم:  فقال النبي صلى هللا عليه -

 .."فأجزه لي"قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ف  ..قال: فوهللا إذن لم أصالحك على شيء أبًدا -

  ..قال: ما أنا بفاعل - .."بلى فافعل":  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ..قال: ما أنا بمجيزه لك -

ألن عنده ثالثة من أوالده قد أسلموا في  ..على قدر كبير من الحساسيةكان ن موقفه إل ..سهيل يرفض بشدةظل 

ثم  ..بشةوهؤالء قد هاجروا هجرة الح ..وانضموا إلى جيش المسلمين وإلى دولة المدينة المنورة ..وقت سابق

 ..ثم لم يكتِف بذلك سهيل بن عمرو بل قام وأخذ يضرب أبا جندل أمام المسلمين ..هاجروا إلى المدينة

 ..  والمسلمون يتأثرون ويبكون على حال أبي جندل. إنه موقف مؤثر جدًّا

 ؟.أال ترون ما قد لقيت ..رد إلى المشركين وقد جئت مسلًماأي معشر المسلمين أُ  بن سهيل.. قال أبو جندل -

إنما قال له   ..لكن الرسول صلى هللا عليه وسلم لم يترك أبا جندل هكذا (وكان قد عذب عذابًا شديًدا في هللا) 

قال له  ..إشارات جميلة وواضحة من رسول صلى هللا عليه وسلم -سبحان هللا-كلمات وفي داخل هذه الكلمات 

َ َعزَّ َوَجلَّ َجاِعٌل لََك َوِلَمْن َمعََك ِمَن اْلُمْستَْضعَِفيَن  ..اْصبِْر َواْحتَِسبْ  ..صلى هللا عليه وسلم: "يَا أَبَا َجْنَدلٍ  َفِإنَّ َّللاَّ

َوإِنَّا لَْن نَْغِدَر    ..َعلَى ذَِلَك َوأَْعَطْونَا َعلَْيِه َعْهًداَفأَْعَطْينَاهُْم   ..إِنَّا َقْد َعقَْدنَا بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم ُصْلًحا ..فََرًجا َوَمْخَرًجا

 ..أشهد الرسول على الكتاب رجاال من المسلمين ..من كتابة الشروط بن أبي طالب بعد أن فرغ علي.. وبِِهْم"

سعد بن  و ..وعبد هللا بن سهيل بن عمرو ..وعبد الرحمن بن عوف ..وعلي ..وعمر بن الخطاب  ..وهم أبو بكر

ومكرز بن حفص. وكتب من  ..ومحمود بن مسلمة. وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى ..أبي وقاص

 . .شروط الصلح نسختان: نسخة للنبي ونسخة لقريش

رجع النبي صلى هللا عليه وسلم إلى  حين ف  حادي عشر.. ماكان في أمر من اعتنقوا اإلسالم من قريش..

من  فأرسلوا في طلبه رجلين ..رجل من قريش وهو مسلموهو عروة بن أسيد الثقفي جاءه أبو بصير  ..المدينة

حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون   ..فدفعه إلى الرجلين فخرجا به  ..العهد الذي جعلت لناإنه فقالوا:  ..قريش

فقال: أجل   .. ذا يا فالن جيًدا فاستله اآلخرفقال أبو بصير ألحد الرجلين: وهللا إني ألرى سيفك ه ..من تمر لهم

وفر اآلخر   ..فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد ..وهللا إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت

 .."لقد رأى هذا ذعًرا " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين رآه: ..حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو

فقال: يا نبي  .. فجاء أبو بصير ..وإني لمقتول ..فلما انتهى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قال: قتل وهللا صاحبي

قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )ويل أمه ف  .. ثم نجاني هللا منهم ..هللا قد وهللا أوفى هللا ذمتك قد رددتني إليهم

 .. مسعر حرب لو كان له أحد(

حتى نزل )العيص( على ساحل البحر  أي  ..فخرج حتى أتى سيف البحر ..عرف أنه سيرده إليهمفلما سمع ذلك  -

فجعل ال يخرج من  ..نفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصيراثم  ..في طريق قريش إلى الشاماألحمر 

فوهللا ما يسمعون بعير   ..حتى اجتمعت منهم عصابة وبأبي جندل قريش رجل قد أسلم إال لحق بأبي بصير

فأرسلت قريش إلى النبي صلى هللا عليه  ..خرجت لقريش إلى الشأم إال اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم

في معقلهم   فأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم إليهم  ..آمنفمن آتاه فهو  ..وسلم تناشده باهلل والرحم لما أرسل

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن  فأنزل هللا تعالى: }  ..ليكفوا عن عير قريش

ولم يقروا ببسم   ..وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي هللا ..الحمية حمية الجاهلية{ -حتى بلغ   -أظفركم عليهم 

 .. وحالوا بينهم وبين البيت  ..هللا الرحمن الرحيم

كان من شروط الصلح كما أسلفنا أن من جاء من  ..المهاجرات المؤمنات ما كان من أمر وفيثاني عشر.. 

فما استقر المقام للنبي بالمدينة حتى جاءت نسوة مؤمنات من قريش منهن أم  ..قريش إلى النبي مسلما رد  

فجاء أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط

هللا سبحانه    فأنزل .."كان ذلك في الرجال ال في النساء"وروي أنه قال:  ..فكلماه فيها أن يردها إليهما فأبى 

ُ أَْعلَُم بِِإيمانِِهنَّ فَِإنْ " :قوله َعِلْمتُُموهُنَّ  يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذا جاَءُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت فَاْمتَِحنُوهُنَّ َّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.."... االيةْرِجعُوهُنَّ إِلَى اْلُكفَّارِ ُمْؤِمناٍت فاَل تَ 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 5.. فضل صلح الحديبية )الرابعة بعد المائةالحلقة 

 )الحظ مساحة الحرية التي منحها اإلسالم للصحابة(.. ثالث عشر.. في الوفاء بالعهد واستقراء الغد..

: ال في أمر من أتى إليه مسلما  قالف  ..العديد من المواقففي   الرسول صلى هللا عليه وسلم قد حكَّم العقلنرى أن 

وذكر قاعدة مهمة من قواعد المسلمين وهي الوفاء   ..نستطيع بأي حال من األحوال أن ننقض المصالحة اآلن

 ألن المسلمين عند عهودهم.  ..حتى وإن كانت هناك تداعيات سلبية بعد ذلك  ..بالعهد

 .: "اصبر واحتسب".فقال له ..وفي الوقت نفسه أعطى طريقًا للنجاة ألبي جندل -

 أن هللا سبحانه وتعالى سيخرجه من هذه األزمة: صلى هللا عليه وسلم ثم بشره  -

 ."فإن هللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرًجا ومخرًجا". -

دت  ..ثم إنه صلى هللا عليه وسلم ذكر له أن في داخل مكة بعض المستضعفين - يعني إشارة إلى أنك إذا وح 

 .. ولئك المستضعفين سيكون ذلك هو السبب في الخروج من األزمةجهدك مع أ

حتى ال يوقعوا المسلمين في حرج بعد هذه   ..فمن الممكن أن يهاجروا إلى أيِ  مكان آخر غير المدينة المنورة -

ه ومن الممكن أن يفعلوا أشياء كثيرة إلى أن يجعل هللا سبحان ..ومن الممكن أن يكتموا إسالمهم ..المعاهدة

وهذا الوعد سوف يتحقق إذا كان   ..وتعالى لهم فرًجا ومخرًجا. وهذا وعد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ..أبو جندل صادق اإليمان

ورد أمثال أبي  ..والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول ويخاطب الصحابة رضوان هللا عليهم عن رِد  أبي جندل -

ُ"نَّهُ َمْن ذََهَب  ِجندل "إ   ..فهذا ال نريده  ..أي: من يترك اإلسالم ويرتد ويعود إلى المشركين ..ِمنَّا إِلَْيِهْم فَأَْبعََدهُ َّللاَّ

ُ لَهُ فََرًجا َوَمْخَرًجا" ال شك أن   ... يعني الذي جاءنا منهم ورددناه بعد ذلك إلى مكة."َوَمْن َجاَءنَا ِمْنُهْم َسيَْجعَُل َّللاَّ

 .. يخرجه من هذه األزمة هللا سبحانه وتعالى سوف

 ..وليس من الممكن أن يسعى هو إلى هللا سبحانه وتعالى ثم يوقعه سبحانه وتعالى في أزمة أو في ضائقة -

إنه يعلم  .وكان واضًحا جدًّا في رِد ه أبا جندل.  ..فهذا األمر كان واضًحا جدًّا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم -

فكل ما كانوا يرونه أن   ..لكن الصحابة رضي هللا عنهم لم يروا هذه األبعاد ..نيةأنه في يوم من األيام سيعود ثا

وال يستطيع المسلمون مع قوتهم  ..أحد المسلمين يحاول أن ينضم إلى جيش المسلمين وإلى دولة المسلمين

نِيَّة في الدين ..ومع دولتهم أن يأخذوه وأن هذا نقص كبير   ..وكان الصحابة رضي هللا عنهم يرون أن ذلك هو الدَّ

 .. في المعاهدة

والرسول   ..وأبو جندل يُضرب من سهيل بن عمرو ..أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في هذا الموقف حتى -

ب   ..صلى هللا عليه وسلم ال يستطيع أن يأخذه معه إلى جيشه فقام عمر بن الخطاب واقترب من أبي جندل وقر 

وقال عمر بن الخطاب مخاطبًا أبا جندل: "اصبر يا   ..السيف ويضرب أباه إليه مقبض سيفه موحيًا له أن يأخذ

 .. . ويُدنِي قائم السيف منه كما تقول الرواية.وإنما َدُم أحدهم دم كلب"  ..فإنما هم المشركون  ..أبا جندل

 ..فَضنَّ الرجُل بأبيه"  ..ويقول عمر بعد ذلك تعليقًا على ذلك األمر: "رجوُت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه -

 الصلح..  رأي المسلمين في شروطفي  رابع عشر..

 ..فرأى بعضهم كالصد يق ما رأى الرسول في الشروط وسل موا بها -

سبحان هللا!! كيف نرد إليهم من  :وقالوا ..مسلمينورأى بعضهم وال سيما في الشرط الثاني إجحافا بحق ال -

 .. كما تقدم.. فأجابهم الرسول بالجواب الحكيم وال يرد ون إلينا من جاء مرتدا؟ ..جاء مسلما

وكما هو معروف عنه من الصالبة في الحق وحب  ..ومن هذا الفريق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه -

فذهب إلى الصد يق رضي  ..أبى إال أن يعلن عما في نفسه ..المراجعة فيما لم يستبن له فيه وجه الحق والصواب

قال: أو ليسوا  ..قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى ..أليس برسول هللا؟ قال: بلى ..يا أبا بكر :فقال  ..هللا عنه

وكأن الفاروق  .. رزهالزم غ ..قال: فعالم نعطي الدنية في ديننا؟!! فقال أبو بكر: يا عمر ..ن؟ قال: بلىبالمشركي

   ..فرأى أن يستبين من الرسول وجه الحق وأن يسمع منه ..لما يزل في نفسه بعض الحرج في قبول هذا الشرط

 :قال .."بلى"قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال:  .."بلى"ألست برسول هللا؟ قال:  :فأتى رسول هللا وقال له -

أنا عبد هللا ورسوله لن  " قال: فعالم نعطي الدنية في ديننا؟ فقال الرسول:  .. أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى

ولم تلبث األحداث  ..فلم يكن بد  من أن يذعن الفاروق وينتظر ما تجيء به األيام .."ولن يضيعني ..أخالف أمره

 . .عد نظر الرسول كما ستعلم عن كثبأن أظهرت ب

  ..ثم أتى أبا بكر بعد ذلك فسأله ..وفي الصحيح أنه أتى النبي أوال فسأله ..هذا ما ورد في السيرة البن إسحاق)

حت ما في السيرة على ما في الصحيح ألن بقاء شيء من الشك بعد سؤال الفاروق للصد يق حتى سأل   وقد رج 

قرب من بقاء شيء من الشك بعد سؤال عمر للنبي حتى سأل الصد يق فأجابه وأزال النبي فأزال ما بقي عنده أ

وقد استشعر الفاروق وقد هدأت ثورته النفسية أنه ربما يكون قد جانبه الصواب في التردد في  .. ما بقي عنده

وأصل ي وأعتق من الذي صنعت   ..ما زلت أصوم وأتصد ق :فكان يقول ..أو احتمال أن يظن به الشك ..السؤال

وفي صحيح البخاري: قال عمر: فعملت   ..مخافة كالمي الذي تكلمات يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا ..يومئذ

 . أراكم على خير إن شاء هللا...أي األعمال الصالحة المذكورة ..لذلك أعماال
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 ( 6فضل صلح الحديبية ) ..الخامسة بعد المائةالحلقة 

 صلى هللا عليه وسلم..  رؤيا رسول هللاخامس عشر.. في  

صلى هللا عليه ها رسول هللا آبعض المسلمين وهي الرؤيا التي ر كانت هناك مسألة أخرى تتردد في نفس -

لتأجيل وجدوا  فلما لم تتحقق وانتهى الصلح با  ..فقد ظن وا أنها هذا العام ..في دخولهم المسجد الحراموسلم.. 

فقد سأل    ..حتى بين لهم الرسول أن الرؤيا ليس بالزم أن تتحقق هذا العام  ..لذلك أسى وحزنا في نفوسهم

ف  "قال:  ..قال: ال .."أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟"فقال:  ..الفاروق عمر رسول هللا عن هذا  فإنك اتيه ومطو 

 صلى هللا عليه وسلم..فأجابه بما أجاب به الرسول  ..وكذلك سأل الفاروق الصديق عن الرؤيا .."به

والحقيقة أن رؤياه عليه الصالة والسالم.. والتحرك صوب مكة إلداء العمرة. ومن ثم انعقاد صلح الحديبية   -

داء العمرة تحت راية قريش.. كانت مجموعة من األحداث التي عبدت الطريق إلى فتح مكة.. فبدال من الدخول إل

كان دخول مكة تحت رايات النصر لإلسالم.. إضافة إلى ضم الصحابة الذين أسلموا بعد الصلح في مكة إلى 

معسكر المسلمين بعد فترة وجيزة.. كما أن انضمام العديد من القبائل إلى معسكر اإلسالم.. ومبايعتهم لرسول  

بعام الوفود.. قد أضاف قوة كبيرة إلى جيش فتح مكة.. وأعز اإلسالم  هللا صلى هللا عليه وسلم.. فيما سمي 

 وأضاف رهبة إلى رهبته في قبائل الجوار.. 

تنازله عن  كيف أن و ..احتمالهقوة وصلى هللا عليه وسلم صبر الرسول ظهر للمسلمين مع مرور الزمن كيف  -

ولو أن النبي استجاب لرغبات بعض  ..قد أتى ثماره لصالح المجموع بعض حقوقه في سبيل إتمام الصلح

كما يدل على سمو نفسه سموا   ..ل على أنه نبي يوحى إليهدل وهذا  ..المسلمين أو لهوى في نفسه لما تم  الصلح

وكل ذلك كان حرصا على الوفاء بما وعد به حيثما قال:   ..يعلو على الجاه وعن هوى النفس وعن األلقاب

 . «ها حرمات هللا إال أعطيتهم إياها»وهللا ال يسألوني خطة يعظمون في

 

 ودور السيدة أم سلمة.. نحر النبي هديهسادس عشر.. 

فقد   ..فما قام منهم أحد -لما فرغ النبي من كتابة العهد قال ألصحابه: »قوموا فانحروا ثم احلقوا« ثالث مرات -

على زوجه أم صلى هللا عليه وسلم فدخل رسول هللا  ..والحزن عن أمر الرسول ..أذهلهم ما هم فيه من الغم

وكانت   -فقالت  ..فذكر لها ما وجد من الناس  ..ههذ تهفي سفرلصحبته خرجت القرعة عليها  قد سلمة وكانت 

 .. وهو موقف عظيم سجلته السنة المطهرة للسيدة أم سلمة.. عاقلة حازمة

 . .وتدعو حالقك فيحلقك .. تى تنحر بدنكثم ال تكلم أحدا منهم كلمة ح ..اخرج ..يا نبي هللا -

وحلق   ..قاموا فنحروا  صلى هللا عليه وسلم فلما رأوا ما فعل الرسول  ..فخرج فلم يكل م أحدا منهم حتى فعل ذلك -

ر اخرون »يرحم هللا المحل قين« قالوا: والمقص رين يا رسول  صلى هللا عليه وسلم.. فقال الرسول  ..بعضهم وقص 

قال:   ..قال: »يرحم هللا المحلقين« قالوا: والمقص رين  ..قال: »يرحم هللا المحلقين« قالوا: والمقص رين ..هللا

 ا"..ألنهم لم يشك و" ..للمحلقين دون المقصرين؟ قال -يا رسول هللا لم ظاهرت :»والمقصرين« قالوا

 

 ة..سابع عشر.. في طريق العودة ونزول سورة الفتح.. وبيان فضل صلح الحديبي

 . سورة الفتح. ى نبي هللا صلى هللا عليه وسلمأنزلت عل  للعودة إلى المدينة المنورة.. في الطريق -

روى البخاري في صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب  -

وخشيت  ..قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس -فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثالثا  ..يسير معه ليال

فجئت  ..يكون نزل في  قرانأن يت فقلت: لقد خش ..فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي  ..أن ينزل في  القران

لعت فقال: »لقد أنزلت علي  الليلة سورة لهي أحب  إلي  مما ط ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسل مت عليه

ً  .."عليه الشمس« ثم قرأ  .. السورة"...إِنَّا فَتَْحنا لََك فَتْحاً ُمبِينا

ت رواية الطبراني ورواية أخرى أن نزولها  . وقد بي ن .ورواه أيضا اإلمام أحمد الترمذي والنسائي والطبراني -

  ..فقيل: بالجحفة  ..وقد اختلف في مكان نزولها ..وهو المراد بالسفر المذكور ..مرجعه من الحديبيةلدى كان 

. وهذا يدل على أن هذه السورة نزلت بعد صلح  ... واألماكن الثالثة متقاربةوقيل بضجنان ..وقيل: بكراع الغميم

 . .كما يزعم بعض الناس ..ية ال بعد فتح مكةالحديب

 .. يا رسول هللا أو فتح هو؟ قال: »أي والذي نفسي بيده إنه لفتح« فقال رجل.. -

روى البخاري بسنده عن أنس رضي هللا عنه إِنَّا فَتَْحنا لََك َفتْحاً   ..كما ورد ذلك صريحا عن بعض الصحابة -

وقد كان فتح مكة  ..تعدون أنتم الفتح فتح مكة:ُمبِيناً قال: الحديبية. وروى بسنده عن البراء بن عازب قال

 . «2. »..يعني الفتح في قوله: إِنَّا فَتَْحنا ..ونحن نعد  الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية  ..فتحا

  ..وما أحسن ما ورد عن الصد يق رضي هللا عنه في هذا قال: )ما كان فتح في اإلسالم أعظم من فتح الحديبية

وهللا ال يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ   ..والعباد يعجلون ..ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه

 .. األمور ما أراد

 أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 7.. فضل صلح الحديبية )السادسة بعد المائةالحلقة 

 : موقف الصحابةثامن عشر.. تحليل في 

 ..متابعة لسير األحداث بعد صلح الحديبية وبعد كتابته بين الرسول صلى هللا عليه وسلم وسهيل بن عمرو -

إذ لم يروا إال  ..فقد رفض ُجلُّهم هذا الصلح .. عليهمكان هناك موقف ال يمكن تجاهله للصحابة رضوان هللا

فيه إعادة المسلمين إلى الكفار   تقرر والذي ..في الصلح ولم يروا إال الجزء الثاني من البند الرابع ..سلبياته فقط

بينما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم ينظر إلى الموضوع ذاته  ..وكان هذا منهم ..مرة ثانية إذا قدموا إليهم

 . ونزوال على أمر هللا سبحانه وتعالى.. نظرة تتميز بوضوح الهدف وعمق التحليل. ..بنظرة أكثر شمولية

ُعْمرة عابرة في  إداء ولم يكن الهدف  ..لم يكن الهدف عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استئصال قريش -

مكة  دخولوكذلك ليس الهدف  ..وأيًضا لم يكن الهدف إذالل قريش بالدخول إلى مكة رغم أنفها ..المسلمينحياة 

 . إنما كان الهدف أعمق من ذلك بكثير. ..فقطفي اإلسالم 

وهذا  ..حتى ولو تأخر إسالم مكة عدة سنوات ..كان الهدف هو نشر دين هللا سبحانه وتعالى في األرض قاطبة -

فمع أن مكة أحب بالد هللا إلى قلب رسول هللا صلى هللا عليه  ..ة الشمولية لألمور وبُعد النظر فيهايعكس النظر

وهو األمر الذي لم   ..وفي الوقت ذاته نظرة واقعية لألحداث ..إال أنه كان ينظر نظرة شمولية لألرض ..وسلم

ولم يخل األمر من   ..مكة المكرمة هذا العام إنما كان ُجلُّ همهم أن يدخلوا ..يكن في ذهن الصحابة في ذلك الوقت

كان ُجل  همهم أال يُعيدوا المسلمين الذين يسلمون إلى  الحمية للدين وفيه شيء من قبلية عصرهم وال شك.. ف 

 .. لكن الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت نظرته أوسع وأعمق من ذلك بكثير ..مكة مرة ثانية

ولعل دخول القبائل تباعا بحرية في اإلسالم بعد توقيع الصلح.. والزيادة الواضحة  ..لقد كان يرى كل الفوائد -

في أعداد وفود المؤمنين.. أكبر دليل على ذلك.. حتى أن من شاركوا في فتح مكة كانوا قرابة العشرة آالف.. 

  صلى هللا عليه وسلم عام الصلح.. مقارنة بأربعة آالف هم كانوا يريدون العمرة وصحبوا رسول هللا

 :الشورى والديمقراطيةتاسع عشر.. 

من صلح  -رضوان هللا عليهم -حيال األمر السابق بين موقف الرسول صلى هللا عليه وسلم وموقف الصحابة 

 .يطرأ سؤال مهم ويحتاج إلى وقفة خاصة. ..الحديبية

مع أن   ..يه وسلم لرأي الصحابة عمالً بمبدأ الشورىهذا السؤال هو: لماذا لم ينزل الرسول صلى هللا عل

األغلبية منهم لم تقبل بهذا الصلح؟! لماذا خالف الرسول صلى هللا عليه وسلم ُجلَّ الصحابة فيه؟ أين مبدأ 

 ..وفي معرض اإلجابة على هذا السؤال وأمثالهوأين الديموقراطية بلغة العصر..  الشورى في هذا الموقف؟!

 ..اية في األهمية ال بد أن نعيها جيًدافهناك نقطة غ

أو من   ..أو أمر مباشر من رب العالمين  ..وهي أن الشورى ال تكون إال في األمور التي ليس فيها وحي -

 .رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم.

العالمين  بأن هذا األمر هو وحي من رب  ..وقد أشار الرسول صلى هللا عليه وسلم قبل ذلك وفي أكثر من مرة -

  ..كانت وحيًا منه سبحانه وتعالى -كما ذكرنا سابقًا-فالرؤيا التي رآها في المدينة المنورة   ..سبحانه وتعالى

والناقة التي ُحبِست من دخول مكة المكرمة قال عنها صلى هللا عليه وسلم أنها "َما َخألَْت... َولَِكْن َحبََسَها  

أنه إشارة واضحة من رب العالمين سبحانه   حبس القصواءعليه وسلم من . إذ فهم صلى هللا  .َحابُِس اْلِفيِل"

لذلك ذكر صلى هللا عليه وسلم للصحابة أنه سيقبل بأي  .. وتعالى بأنه ال يريد له أن يدخل مكة المكرمة هذا العام

 . وفيها منع للقتال.  ..خطة تعظم حرمات هللا سبحانه وتعالى

وسلم كلمه توضح أن كل المعاهدة كانت بوحي من رب العالمين سبحانه  ثم بعد ذلك سيذكر صلى هللا عليه  -

سيوضح لبعض الصحابة عندما يجادلونه في هذا األمر أهمية هذه المعاهدة من حيث إنها أمر من و ..وتعالى

ِ   ..رب العالمين سبحانه وتعالى  ..َولَْن يَُضيِ عَنِي" ..َوهَُو نَاِصِري ..َولَْسُت أَْعِصيهِ  ..فقد قال: "إِنِ ي َرُسوُل َّللاَّ

وهناك أمر مباشر من رب العالمين سبحانه   ..وهنا يكون قد وضح تماًما أن هناك وحيًا في أمر هذه القضية

 .. وتعالى أن يقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه البنود

 . وهذا فارق ضخم بين الشورى وبين الديمقراطية. ..لمبدأ الشورى  على اإلطالقوهنا ال وجود   -

أو من   ..فالشورى في اإلسالم تكون في األمور التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى 

أي  شيء موضوع  ..أما في الديمقراطية فكل شيء موضع نقاش وتشاور ..رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم

فهذا في ُعْرف  ..ء موضوع لألغلبية حتى ولو أحلت حراًما أو حرمت حالالً أي  شي ..ماع الشعبجإل

 . .غير مقبولهو أما في عرف اإلسالم ف  ..الديمقراطية مقبول

وذلك في   ..حيث يرجح في كليهما رأي الشعب ورأي األغلبية ..بين الشورى والديمقراطية تالقيوهناك نقاط 

أو من الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا  ..العالمين سبحانه وتعالى القضايا التي ليس فيها أمر مباشر من رب

لكن الفارق الهائل أن مرجعيتنا في الشورى إلى اإلسالم وإلى كتاب هللا وُسنَّة نبيه صلى هللا عليه   ..هو الشبه

 . وهذا من أعظم الفوارق بين المنهجين الديمقراطية والشورى. ..وسلم

 نهاية الموضوع.. أراكم مع تراجم حياة الصحابة وفي جهادهم على خير إن شاء هللا..  -
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 الم س مجدي /يمن مختارات

   مقال نادر للدكتور طه حسين..  )منقول(  سعد بن أبي وقاص.. 

 البوابة نيوز بقلم محمود عبد هللا تهامي.. مجلة

بموقف الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أثناء اعتزاله الفتنة   ..أشاد الدكتور طه حسين عميد األدب العربي

والتي بدأت في السنوات األخيرة للخليفة الثالث عثمان   ..التي عصفت بالمسلمين في عصر الخلفاء الراشدين

 .بن عفان رضي هللا عنه

رضي هللا  -أبي وقاص  وتناول عميد األدب العربي خالل الجزء األول من كتابه "الفتنة الكبرى" حياة سعد بن

بشكل سريع منذ إسالمه مع النبي مرورا بوضع عمر بن الخطاب اسمه بين الستة الذين اقترحهم لتولي   -عنه

 .ثم عمله مع "عثمان" واحتجابه عن الناس لما بدأت الفتنة تزداد وتنمو  ..أمر المسلمين من بعده

 ووفق كتاب "الفتنة الكبرى" قال الدكتور طه حسين: 

وقال النبي عنه ذات يوم وقد رآه مقباًل: "هذا   ..سعد بن أبي وقاص زهريٍ ا كعبد الرحمن بن عوفكان  

  ..حتى كان يقول: "لقد رأيتني وإني لثلث اإلسالم" ..وقد قدَّمنا أن سعًدا سبق إلى اإلسالم فيمن سبق ..خالي"

وكان أول   ..الء كغيره من أصحابهوحتى كان يقول »لقد أسلمت وما فرض هلل الصلوات« وقد أبلى فأحسن الب

اه النبي بأبويه جميعًا يوم أحد.   من رمى بسهم في سبيل هلل. وفدَّ

  ..الذي هاجر إلى المدينة غالًما حدثًا)بطل حلقتنا القادمة(.. وكان يتحدث بقصة أخيه عمير بن أبي وقاص  -

فسأله عن ذلك فقال: أخشى أن  ..فلما استعرض النبي الخارجين معه إلى بدر رأى سعد أخاه عميًرا يستخفي

  ..وأنا أحب الخروج لَعل ِي أن أستشهد. وقد رآه النبي فاستصغره فردَّه ..يراني رسول هلل فيستصغرني فيردني

وقد رزق الشهادة التي   ..ل سيفه لصغرهوكان سعد يعقد له خمائ  ..وبكى الغالم فأذن له النبي في الخروج

 . .فقتل فيمن قتل من المسلمين يوم بدر ..طلبها

وكان سعد أثيًرا عند رسول هلل؛ مرض بمكة بعد الفتح فعاده النبي ودعا هلل أن يشفيه حتى ال يموت في األرض 

نسان بأكثر من ثلث ماله. وتحدث إليه في مرضه ذاك بحديث الوصية الذي يأمر بأال يوصي اإل ..التي هاجر منها

وأشار إلى طريق   ..ها هنا فدفنه وتركه في مكة وخلف عليه رجاًل من أصحابه وقال له: إن مات سعد بعدي

ويقال إن النبي تمنى على هللا   ..المدينة. وقال لسعد: »إني ألرجو أن يرفعك هلل فينفع بك قوًما ويضر آخرين«

وعاش حتى نكأ هلل به  ..فبرئ سعد من مرضه ذاك .. دعاء النبيأن يستجيب لسعد إذا دعا. وقد استجاب هللا

 .وهازم جند كسرى ..فهو بطل القادسية ..قوًما ونفع آخرين

ولكن عبد    ..وقد جعله عمر بين الستة الذين جعل إليهم الشورى في أمر الخالفة؛ فكان مرشًحا للخالفة إذن

 .الرحمن خلعه منها كما خلع نفسه

ولكنهن كن متفرقات في قبائل العرب. ولم يتزوج من قريش إال امرأة واحدة  ..زوجات كثيراتوقد كانت لسعد 

حتى أقبل ذات يوم على النبي فقال: يا رسول    ..زهرية مثله. وكأن قوًما كانوا يشكُّون في نسبه ويؤذونه بذلك

وهذا  ..ير ذلك فعليه لعنة هلل"من قال غ ..من أنا؟ فقال له النبي: "سعد بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ..هلل

ٍ أثناء الشورى   ..فيما أرجح هو الذي قلل إصهاره إلى قريش. ويزعم بعض الرواة أن سعًدا كان هواه مع علي 

إن  وقد أوصى عمر الخليفة من بعده  ... ولكن هذا قد يصح وقد ال يصح.وأنه تحدث في ذلك إلى عبد الرحمن

فولى سعًدا الكوفة   ..وقد أنفذ عثمان هذه الوصية .ه لم يعزله عن خيانة.؛ فإنُصرفت الخالفة عن سعد أن يولي

 . ثم عزله وولى الوليد. ..عاًما وبعض عام

ونضيف إلى ما قدمنا أن الخالف بين سعد  .وقد قدمنا رأيَنا فيما يُروى من القصة التي دعت إلى عزل سعد.  -

يروى أنه وقع بين الوليد بن عقبة وبين عبد هلل بن   ..على ما كان سعد قد اقترض من بيت المال ..وابن مسعود

ومهما   .. فأكبر الظن أن الذين أضافوا هذه القصة إلى سعد قد خلطوا بين الرجلين عن عمد أو عن خطأ..مسعود

. وسواء أغضب لعزله إياه أم لم يغضب فلم يكن عنيفًا في .سعد وفيٍ ا ببيعته لعثمانيكن من شيء فقد كان 

بل لم يكد يشارك في هذه المعارضة إال حين كانت رفيقة ال تتجاوز النصح واألمر بالمعروف. فلما   ..معارضته

ي الفتنة وال في ولم يشارك ف  ..كفَّ سعد ولزم الحياد ..خرجت المعارضة عن طورها وقاربت أن تكون ثورة

أعقابها. وكان إذا كلم في ذلك وسئل: ِلَم ال تقاتل؟ قال: حتى تأتوني بسيف ينطق فيقول: هذا مؤمن وهذا كافر.  

فيتهم بأنه إنما يفعل ذلك ألنه ينقم من عثمان عزله عن    ..وكأن سعًدا تحرج من أن يظهر النكير على عثمان

  .الكوفة

 ..فجاهد ما عرف الجهاد مع النبي وأيام عمر  ..لسيرة التي سارها أيام النبيفقد لزم سعد ا ..ومهما يكن منشئ

طلب   ..فلما أشكل األمر عليه اعتزل وترك الناس وما هم فيه. ولما مات سنة خمسين أو سنة خمس وخمسين

مات فمرَّ به في المسجد وصلين عليه. ولم يترك سعد ثروة ضخمة حين  ..أزواج النبي أن تمر جنازته عليهن

وإنما ترك بين مائتي األلف وثالثمائة األلف. وليس هذا بالشيء ذي الخطر كما رأيت  ..بالقياس إلى أصحابه

 . .وكما سترى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 عمير بن أبي وقاص.. " شهيد بدر الصغير".. ..السابعة بعد المائةالحلقة 

تضيف إلى عمير بن أبي وقاص.. ترجمة شهيد بدر الصغير.. إبن الستة عشر عاما..  إنمقدمة..  أوال.. 

أن يخرج للجهاد في سبيل هللا يوم بدر.. وصار  الفتى المؤمن أصر  قدف  معجزات هذا الدين معجزة جديدة..

..  ده صلى هللا عليه وسلم لصغر سنه.. وهذا ما كان.. لكنه بكى من التأثريتخفى بين الناس خوفا من أن ير

 وأذكر أنه استطاع أن يصرع في اختبار لتأهيله من هو أكبر منه.. فأجازه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

  عبد ودودخل عمير المعركة وأبلى بالء حسنا.. حتى لقيه من كان يلقب ب )فارس العرب( وهو عمرو بن  -

وال يقلل من شأن  .. فاستشهد عمير بطبيعة الحال.. فالقتال لم يكن متكافئا بأي حال من األحوال..العامري

 إلى هنا فاألمور تجري بمنطق البقاء للقوة في القتال..  عمير..

نة  في جيوش األحزاب.. لمهاجمة المديالعامري لكن يشاء هللا سبحانه وتعالى أن يعود عمرو بن عبد ود  -

المنورة ومهاجمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصحابته.. وللقضاء على دينه الذي أرسله سبحانه وتعالى  

فيما يعرف في التاريخ ب "موقعة الخندق" أو "يوم األحزاب".. والغريب أنه لم تحدث معركة بين  به..

ه.. أو.. أراد هللا سبحانه وتعالى أن  يسعى إلى حتف كمن الجيشين في هذه الموقعة.. لكن عمرو بن عبد ود كان

حين حاول بن عبد ود وعه فرسان أن وذلك  ..عبد ود وأن يقتله شر قتلهبن  ينتقم علي بن أبي طالب من 

 .. يذكر أن السيرة المطهرة تروي كيف أعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا لهذا النزال..يعبروا الخندق

شقيق   ..ن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشيهو عمير بنسبه.. ف في ثانيا..  

أمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد   ..الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه

 . .وهو من قبيلة بني زهرة أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم ..مناف بن قصي

 ..وهو في سن صغيرة على يد أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أسلم فقد ا.. في إسالم عمير بن أبي وقاص..لث ثا

ومن ثم كان من أوائل الناس استجابة لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى   ..بأيام قليلة بعد إسالم أخيه سعد

 .. ورغم صغر سنه إال أنه كان شديد اإليمان برسالة اإلسالم وصدق النبوة ..اإلسالم

 رابعا.. في هجرته.. 

كان عمير بن أبي وقاص من أوائل الناس الذين استجابوا لدعوة النبي صلى هللا عليه وسلم للهجرة إلى المدينة  

فكان صغيراً  ..في تاريخ الرسالة المحمديةولم يمنعه صغر سنة من المشاركة في هذا الحدث المهم  ..المنورة

ولم يرض   ..وقد أدرك أن الهجرة ميالد جديد لرسالة اإلسالم ..ولكنه كبيراً في الوعي واإلدراك ..في السن

 .وعندما وصل إلى المدينة المنورة آخى الرسول بينه وبين عمرو بن معاذ ..لنفسه أن يتأخر عن هذا الشرف

وهو ما ظهر في   ..ُعرف عمير بن أبي وقاص بحماسته الشديدة للدفاع عن اإلسالمخامسا.. في استشهاده..  

فكان دائماً يمني نفسه بقتال المشركين الذين طالما عذبوا المسلمين وأخذوا أموالهم  ..حبه الشديد للجهاد

أخي في لما كان يوم بدر وقف عمير  " :قصة استشهاده  سعد بن أبي وقاص  يروي شقيقه ..وديارهم في مكة

قال: أخاف   ..قلت له: مالك؟ ..يتخفى من رسول هللا ..وهو بعد ابن ستة عشر عاماً أو أقل ..صفوف المجاهدين

وأنا أحب الخروج للجهاد لعلَّ هللا يرزقني    ..أن يراني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيستصغرني فيردني

 ..فرق النبي له ..فبكى عمير بكاًء شديداً  ..ه فرده وعندما رآه النبي صلى هللا عليه وسلم استصغر  ..الشهادة

وكان مع عمير سيف طويل يكاد يكون أطول   .. بعد أن لمس حماسته وغيرته الشديدتين ..وأجازه مع المقاتلين

قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من   ..فربط السيف له في يده ..ال يستطيع إمساكه والضرب به ..منه

  ..وقد قتله عمرو بن عبد ود العامري ..أجمعت اآلراء على أن عمير كان أصغر شهيد في اإلسالموقد  "..صغره

 . .والذي قتله علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فيما بعد في يوم غزوة الخندق ..من صناديد قريش

ال يدعوني أحد إلى ثالث إال  قبلتها   :)يا عمرو إن ك كنت تقول :فقال له ..سعى علي نحو عمرو حتى انتهى إليه -

وأن  ..وأن  محمداً رسول هللا ..إن ي أدعوك إلى شهادة أن ال إله إال  هللا :قال علي  ..قال: أجل ..أو واحدة منها

ر هذا عن ي ثم  قال علي: ها هنا    ..أما أن ها خير لك لو أخذتها :فقال  ..تسلم لرب  العالمين . قال: يا ابن أخي أخ 

ها   :قال علي  ..تحد ث نساء قريش عن ي بذلك أبداً  ..ال :قال ..ترجع من حيث أتيت :وما هي ؟ قال  :قال ..أخرى

إن  هذه الخصلة ما كنت أظن   :فضحك عمرو وقال ..أبارزك وتبارزني :وما هي ؟ قال علي :قال   ..هنا أخرى

وأنا   :فقال علي ..وقد كان أبوك نديماً لي ..وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك ..لعرب يطلبها من يأحداً من ا

وأقبل   ..ولكن ي أحب  أن أقتلك ما دمت أبي اً للحق . فحمى عمرو ونزل عن فرسه وضرب وجهه حت ى نفر ..كذلك

فضربه علي . قال جابر األنصاري رحمه  ..فنشب السيف في ترس علي   ..على علي مصلتاً سيفه وبادره بضربة

ً  ..وتجاوال وثارت بينهما فترة :هللا ثم  سمعنا التكبير فعلمنا   ..وبقيا ساعة طويلة لم أرهما وال سمعت لهما صوتا

ا سمع صوت صلى هللا عليه وسلم  وسر  النبي ..أن  علياً قد قتله وكب ر وسجد هلل تعالى   ..بمقتله اسروراً عظيماً لم 

 : و من الجدير بالذكر ان اخته عمرة بنت عبد ود عندما بلغها مقتل اخيها انشأت ترثيه.. شكراً 

 بكيته ما أقام الـروح في جسـدي   لو كان قاتل عمـرو غيـر قاتلـه

 وكان يدعى قديمـاً بيضـة البلـد   لكـن قـاتلـه من ال يعـاب بـه 

 هللا.. أراكم على خير إن شاء 
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 سورة لقمان"..و.. "ر بن أبي وقاصعام ..الثامنة بعد المائةالحلقة 

 مازلنا مع السابقين إلى اإلسالم.. أوال.. نسبه..

ر بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي.. امع وقيل ..َعاِمُر بن َماِلك بن أَُهْيبهو 

 عمير بن أبي وقاص.. للصحابي كذلك  شقيقوالشقيق الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه.. 

غزوة   وقيل أنه هو الذي كسر َرباَِعيَة النبي في ..اختلف في إسالمهوقد  عتبة بن أبي وقاصوشقيق  -

 .. مات كافًراوأنه  أحد

حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي.. وهو من قبيلة بني زهرة أخوال   هي أمهو -

 . .النبي صلى هللا عليه وسلم

الحادي عشر فيمن أسلموا.. وقبل دخوله صلى  أسلم عامر بن أبي وق اص بعد عشرة؛ فكان ثانيا.. في إسالمه.. 

حتي قيل أنه لقي من  ..معارضة شديدةإسالمه  وقد عارضت أمه حمنة بنت سفيان .. هللا عليه وسلم دار األرقم

 ..أمه ما لم يلق أحد من قريش من الصياح به واألذى له

 وسورة لقمان.. وسعد الشقيقان.. ثالثا.. عامر 

وال تأكل طعاماً وال تشرب   ..حلفت ال يظلها ظلاألذى حتى أنها لقي من أمه ما حين أسلم عامر بن أبي وقاص 

فرأى الناس   وكان عائدا من الرمي.. حسب روايته..  بن أبي وقاصفأقبل سعد  ..حتى يدع دينه ..شراباً 

 : ما شأن الناس? قالوا :فقال عندهم.. مجتمعين

شراباً حتى  وقد عاهدت هللا تعالى أن ال يظلها ظل وال تأكل طعاماً وال تشرب  .. هذه أمك قد أخذت أخاك عامراً )

 :فقال لها سعد -( يدع الصبأ 

ه - إنما أحلف على   :فقالت ..علي  فأحلفي أن ال تستظلي وال تأكلي وال تشربي حتى تري مقعدك من النار ..يا أم 

ْنَساَن بَِواِلَدْيِه َحَملَتْهُ " ..من سورة لقمان فأنزل هللا تعالى ..ابني البر ْينَا اإْلِ هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ ِفي َوَوصَّ أُمُّ

( َوإِْن َجاَهَداَك َعلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما  14َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر )

ْنيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِي  "..(15َل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّ

 عندما أسلم معه رضي هللا عنه الحظ التشابه الشديد بين ما كان من حمنة بنت سفيان أم عامر بن أبي وقاص -

وما كان من أم مصعب بن عمير معه رغم أنه   حتى أنه تحمل األذى الشديد من قريش حتى هاجر إلى الحبشة..

سرعان ما عرف   لكنها  حتى ال يضايقها ..حرص على إخفاء إسالمه عنهاحين مصعب  ..وحيد أمه المدللكان 

ولكنه استطاع   ..حتى يرجع عن دينه ..أخبر أمه التي سارعت بحبسه في منزلهف  ..بأمر إسالمه أحد المشركين

 هو اآلخر.. ويفر بدينه مع غيره من المسلمين إلى الحبشة ..أن يهرب من الحبس

 رابعا.. في جهاده.. شهد عامر بن أبي وقاص موقعة أحد.. حيث كان مهاجرا إلى الحبشة إبان موقعة بدر.. 

اته صلى هللا عليه خامسا.. ذكر عامر بن أبي وقاص في هذا الحديث من السيرة النبوية.. وهو أحد معجز

 .. قال ..حد ثني رجل من األنصار ..روى عاصم بن كليب عن أبيهوسلم.. فقد 

ة المرأِة ) - خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في جنازة وأنا غالم مع أبي يومئذ... فذكر الحديث في قص 

 ( قمة فالََكها ولم يُِسْغهاوأنَّ النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم أخذ ل ..التي أضافتهم بالش اة

أهلُها  فدفعها  ..عنده شاةٌ  -عامر بن أبي وقاص   -.. وكان أخيأرسلت إلى البَِقيع فلم أَجد شاةً تباع)فقالت المرأة: 

حتى يطعموها   من عنده  حين أخرجوا الشاةفلم يعلم أي أن عامر كان غائبا عن بيته  (إلى رسول هللا وهو غائب

 ..  طعمها لم يعجب النبي صلى هللا عليه وسلمف  صلى هللا عليه وسلم.. رسول هللا 

 .. صلى هللا على محمد.. صلى هللا عليه وسلم..يا نبي هللاهللا..   اهلل..ف 

 سادسا.. في مقامه في المدينة بعد عودته بصحبة جعفر بن أبي طالب من الهجرة الثانية إلى الحبشة..  

واتخذ عامر بن أبي وق اص داره التي في زقاق ُحْلوة بين دار ُحويطب   ..قال ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ في أخبار المدينة

: هاجر عامٌر الهجرة الثانية إلى الحبشة..ودار أمه بنت سعد بن أبي َسْرح     ..وقدم مع جعفر ..وقال البَالَذِريُّ

كان و ..ميةانتقل إلى الشام بعد الفتوح اإلسال يروى أنهوعن مقامه بالشام يروى أن عامر بن أبي وقاص  -

وقد كان نائباً ألبي عبيدة  .. المدينة المنورة إلى الخليفة في الشام يحمل الرسائل من قادة جيوش المسلمين في

 .. الشام على إمارة جند

 بن الخطاب..  بالشام في خالفة عمرسابعا.. في وفاته رضي هللا عنه فيروى أنه توفي 

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 أبو جندل بن سهيل.."كتيبة المستحيل" ..التاسعة بعد المائةالحلقة 

 في نسبه..  أوال.. مقدمة..

  َعْبدُ شقيق   هوو ...حسل  ابن مالك بن نصر بن  ود عبد بن شمس عبد بن عمرو بن  سهيل بن جندل أبوفهو  -

 ِ والمشهور أن كل أبناء سهيل بن  ..العامري القرشي  لَُؤي   بن عامر بني من ..العامري َعْمرو بن ُسَهيل بن َّللا 

 عمرو قد أسلموا قديما.. وأن سهيل بن عمرو قد أسلم بعد فتح مكة..

ب وممن ..اإلسالم إلى السابقين من كانو ..أسلم قديًما بمكة - ِ  صحيح في ذكره ثبت. إسالمه بسبب ُعذ ِ   البَُخاِري 

 .. عمرو بن سهيل أبوه عذ به ..ومنعه الهجرة  ..أبوه وأوثقه في الحديدفحبسه  الحديبية قصة في

 ..جهاده ضد قريش مع أبي بصيروكان  ..قريش  عير وهددإلى طريق قوافل قريش إلى الشام  فر   ثم -

 .. وتوفي في طاعون عاموس..الشام بفتوح لحق ثم -

  حتى ..الهجرةَ  ومنعهُ  الَحِديد في َوأَْوثَقَهُ  َعْمرو بن ُسَهْيل أَبُوهُ  فحبسه ..بمكة قديًما أسلم ثانيا.. في إسالمه..

 لكنه كان أول من طبقت عليه شروط الصلح.. كما سيأتي.. الُحَديبِية في وسلم عليه هللا َصلَّى هللا  رسولالتقى 

جندل بن سهيل يرسف في الصحيفة تكتب إذ طلع أبو بينما في صلح الحديبية و ثالثا.. أبو جندل في الحديبية..

 وأخذ بتالبيبه وقال:  ..فلما رآه أبوه سهيل بن عمرو قام إليه فضرب وجهه  ..الحديد وكان أبوه حبسه فأفلت

 ..  قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا ..يا محمد

 أبو عليه أقبل ..عليه قاضاه  ما على فقاضاهُ  عمرو بن ُسَهْيل أتاهلما يقص صحيح البخاري في روايته.. أنه  -

 ما أول هذا .. محمدٌ  يا: قال أبوهُ  رآهُ   فلما ..وسلم عليه هللا  َصلَّى  هللا رسول إلى قيده في يَرسفُ   ُسَهْيل بن َجْنَدل

هُ  ..عليه أُقَاضيك  من أن: فيه وكان  ..بينهم تم كان قد الصلح ألن ..أبيه َعلَى وسلم عليه هللا َصلَّى  هللا رسول فََردَّ

.  عليهم ردُّوه المسلمين إلى المشركين من جاء ومن ..المسلمين على يَُرد وه  لَمْ  المشركين إلى المسلمين جاءَ 

:  ..وسلم عليه هللا َصلَّى النبي فقال! ديني؟ عن ِليَْفتِنُوني المشركين إِلَى أَُردُّ  المسلمين معشر يا: َجْنَدل   أبو فقال

  فرًجا لك سيجعل هللا فإن ..فاصبر  الوفاء من بُدَّ  َوالَ  ..عليه قاضيناهم ما على قاضيناهم  قد إن ا ..َجْندل أبا يا"

َ َعلَ  .. واقرأ ""ومخرًجا ِ إِذَا َعاَهْدتُْم َوال تَْنقُُضوا اأْلَْيَماَن بَْعَد تَْوِكيِدَها َوقَْد َجعَْلتُُم َّللاَّ ْيُكْم َكِفيالً إِنَّ  َوأَْوفُوا بِعَْهِد َّللاَّ

َ يَْعلَُم َما تَْفعَلُونَ   (91النحل:"( َّللاَّ

  إلى أردُّ  ..المسلمين معشر يا: الفق  ..قيوده في يرسف سهيل بن جندل أبو جاء وتقول الرواية أنه حين -

  ..الكتاب فراغ قبل مجيئه وكان ..شديًدا عذابًا عذب  قد وكان ..لقيت ما إلى ترون أال! مسلًما جئتُ  وقد المشركين

. عليه أقاضيك ما هذا: وقال ..فامتنع". ِلي أجزه" لسهيل بن عمرو..   وسلم عليه هللا َصلَّى النبي فقال

 به..  فرجع  أبوه عمر بن سهيل فأخذه. أبًدا شيء على أصالحك ال فوهللا:  قال".  بَْعدُ  اْلِكتَابَ  نَْقِض  لَمْ  إنَّا:"فقال 

ردَّه صلى   بعد أنفقد انفلت أبو جندل بن سهيل رابعا.. أبو جندل وأبو بصير.. في كتيبة الفارين بدينهم..  

فلحقوا بأبي  بعد توقيع صلح الحديبية.. وخرج من مكة في سبعين راكبًا أسلموا  ..عليه وسلم يوم الحديبية هللا

  ..في مدة الهدنة خوفًا من أن يردهم إلى أهلهم عليه وسلم وكرهوا أن يقدموا على رسول هللا صلى هللا ..بصير

  ..ف من العرب ممن أسلم حتى بلغوا ثالثمائة مقاتلوانضم إليهم ناس من غفار وأسلم وجهينة وطوائ

ـ رضي هللا عنهما ـ مع إخوانهما من المسلمين   أبو جندل وأبو بصير ومن ثم لم تمر أقل من سنة حتى أصبح -

م بعد أن سيطروا على طرق قوافلهم القادمة من الشا  ..وصار كفار مكة يخشونها ..المستضعفين قوة كبيرة

حتى كتبت قريش له صلى   ..وال تمر بهم عير إال أخذوها ..ال يظفرون بأحد منهم إال قتلوه فقطعوا مارة قريش

 .. عليه وسلم تسأله باألرحام إال آواهم وال حاجة لهم بهم هللا

وأن من معهم من المسلمين  ..عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه فكتب رسول هللا صلى هللا -

أرسل النبي ـ صلى هللا عليه حين و ..يلحق ببالدهم وأهليهم وال يتعرضوا ألحٍد مر بهم من قريش وال لعيرهم

أَْن أَْظفََرُكْم   َوهَُو الَِّذي َكفَّ أَْيِديَُهْم َعْنُكْم َوأَْيِديَُكْم َعْنُهْم بِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعدِ  .."أنزل هللا ـ عز وجل ..وسلم ـ إليهم

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيراً  عليهما   عليه وسلم كتاب رسول هللا صلى هللا وصلف  ..(24فتح:") سورة ال َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ

  ..عليه وسلم في يده يقرؤه فمات وكتاب رسول هللا صلى هللا ..وأبو بصير مشرف على الموت لمرٍض حصل له

 وأنشد أبو جندل شعرا.. ..جعل عند قبره مسجًدافدفنه أبو جندل مكانه و

 الذَّابِلِ  َوالقَنَى فِيَها بِالبِْيِض  أَْيَمـانُُهم تَْخِفقُ  َمْعَشرٍ  ِفي.. بِالسَّاِحلِ  الَمْرَوةِ  بِذي أَن ِي َجْنَدلِ  أَبِي ِمنْ  قَُريًشا أَْبِلغْ 

ُ  يَْجعَلَ  أَوْ  .......الَواِصلِ  إِْساَلِمِهمِ  بَْعدِ  ِمنْ  ُرْفقَةٌ  لَُهمْ  تَْبقَى أَنْ  يَأْبَْونَ   يُْغلَُب بِالبَاِطلِ  ال َوالَحق   مْخَرًجا لَُهمْ  َّللاَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سالم 

 والده"ل آخذ األمان.. عبد هللا بن سهيل.."العاشرة بعد المائةالحلقة 

 حساب )أحبك ربي وال أحب سواك( هذا الحوار.. أوال.. مقدمة جميلة.. أنقل من 

 كان عبد هللا بن سهيل وعمر بن الخطاب جالسان ذات ليله قبل ان يسلما.. -

قال عمر لماذا تجلس هنا وحدك.. قال له عبدهللا: اجب انت... قال عمر ضاق صدرى فأحببت ان اجلوه بالنظر  

ذى اخرجك قال له عمر مهموم قاله عبد هللا نعم قال عمر ما  الى السماء والنجوم... قال عبد هللا اذن اخرجنى ال

 .. همك... قال عبد هللا

 هل يعيش الرجل بقلبين يا عمر.. واحد لنفسه وآخر لغيره.؟ هل نطيع آباءنا ونعصى افئدتنا..قال عمر.. -

وتحملت له المغارم ويحك اهو االسالم يراودك ؟.. ان كان االسالم هو من يراود فؤادك فأطعته وجهرت به  -

فأنت خصمى الجدير بإعجابى وتعظيمى.. واما إن جبنت وآثرت السالمه على غير ما تعتقده فأنت حليفى الجدير  

 بإحتفارى واازدرائى له.. فما أدرى كيف أنصحك.. قال عبد هللا.. 

 بلى.. قد نصحنى ابن الخطاب ثم ذهب وأعلن إسالمه..  -

 بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل.. فهو عبد هللا -.. في نسبه..ثانيا

وهو الشقيق األكبر لجندل بن ُسَهيل بن َعْمرو العامري.. من بني عامر بن لَُؤي  القرشي العامري.. ويكنى بأبو  

نوفل بن   وأمه وأم أخيه أبي جندل فاختة بنت عامر بنسهيل.. وكل أبناء سهيل بن عمرو قد أسلموا قديما.. 

 ..عبد مناف.. وأخوهما ألمهما أبو إهاب بن عزيز بن قيس بن سويد من بني تميم

سهيل بن عمرو قد أسلم بعد فتح مكة بعد أن عرف بعفو النبي صلى هللا عليه أبيه ومرة أخرى نكرر أن  -

 وسلم..

 قصة طريفة.. لمين وانحيازه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإلى جيش المس.. في هجرته ثالثا

وقيل أنه  ..ومحمد بن عمر ..إلى أرض الحبشة الِهْجَرةَ الثانية في قول ابن إسحاقعبد هللا بن سهيل هاجر فقد 

فأخذه  يوم اعتقد المسلمون بإيمان قريش بخبر ليس مؤكدا..  رجع إلى مك ة هاجر الهجرة األولى أيضا.. لكنه 

 وكتم إسالمه..  ..في دينهسهيال أنه قد فتن ه أباأقنع عبد هللا ف   ..أبوه وأوثقه عنده

فلما نزل   .. وكان يكتم أباه إسالمه ..يوم بَْدرٍ ومع المشركين في جيشهم ثم خرج مع أبيه سهيل بن عمرو  -

 ..من المشركين وهرب إلى رسول هللا مسلًما َصلَّى هللا عليه وسلم بَْدًرا فر رسول هللا

وكان   ..المشاهد كل هايوم حدثت الواقعة المتقدمة.. ثم شهد شهد معه بَْدًرا .. في جهاده رضي هللا عنه.. فقد رابعا

وظل عبد هللا يجاهد في سبيل هللا حتى   ..أََحُد الشهود في صلح الحديبية كان عبد هللاو ..من فضالء الص حابة

 استشد في معركة اليمامة في خالفة أبي بكر الصديق.. 

أتاه سهيل بن عمرو فعزاه أبو بكر بعبد هللا.. فقال   -في خالفته  -لما حج أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  -

سهيل: لقد بلغني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: يشفع الشهيد لسبعين من أهله . فأنا أرجو أن ال يبدأ 

 . .ابني بأحد قبلي

لقيه سهيل   ..قبل حجة الوداع  ..دي الذي قال: لما حج أبو بكر بالناسواية المتقدمة أدق من رواية الواق روال -

" يشفع الشهيد   ..قال  –صلى هللا عليه وسلم  -بلغني يا أبا بكر أن رسول هللا  :فقال -رضي هللا عنه  -بن عمرو 

فكيف لسهيل إبن عمرو هذه الرواية تنقصها الدقه لكن بي.. إبني فأرجو أن يبدأ عبد هللا  ..لسبعين من أهله "

 للهجرة.؟  12أن يقول هذا قبل وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم وعبدهللا إبنه استشهد في اليمامة عام 

 في فتح مكة.. موقف عبد هللا  رابعا.. 

يا   ..فقال  ..أتى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمفقد  ..سهيل بن عمرو لذي أَخذ األماَن ألبيها ان عبد هللا هوفك

نه ..رسول هللا  ؟ .أبي تَُؤم ِ

ِ  ..نَعَمْ " فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: - وانظروا خلقه صلى هللا عليه  .."فَْليَْظَهر ..هَُو آِمٌن بِأََماِن َّللاَّ

 ..ْعِمري إِنَّ ُسَهْياًل لَهُ َعْقٌل َوَشَرفٌ َفلَ . ."َمْن َرأَى ُسَهْيل ْبَن َعْمٍرو َفال يَُشد  إِلَْيِه النََّظرَ لمن حوله.. قال   وسلم.. 

  .."َولَقَْد َرأَى َما َكاَن يُوَضُع فِيِه أَنَّهُ لَْم يَُكِن بِنَاِفِعهِ  ..َوَماِمثُْل ُسَهْيٍل َجَهَل اإِلْسالَمَ 

ا صغيًرا  ..فخرج عبد هللا إلى أبيه فأخبره مقالَةَ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؛ فقال سهيل - كان وهللا برًّ

 ..وكبيًرا

 خامسا..  واستشهد عبد هللا بن سهيل يوم اليمامة.. سنة اثنتي عشرة.. وهو ابن ثمان وثالثين سنة.. 

 رضي هللا عن عبد هللا بن سهيل بن عمرو.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 "مسعر الحرب. أبو بصير عتبة بن أسيد.. " .اإلحدى عشر بعد المائةالحلقة 

 مقدمة..  ..أوال

إستحق أبو بصير صفة "الفار بدينه".. فقد بقي على إسالمه لم يرتد.. رغم هول ما القى من المشركين من  -

عنت.. وترصد ومتابعة.. حتى أنهم حبسوه في مكة.. فهرب وخرج من بين ظهرانيهم إلى المدينة.. فلم يقبل  

صلح الحديبية.. فقتل سفير قريش الذي   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبقى في المدينة وفاء بشروط اتفاق

وطريق تجارة قريش..   ساحل البحر األحمر..)العيص( بالقرب من كان عائدا به إلى مكة.. ثم فر بدينه إلى 

 فاجتمع إليه كل من فر بدينه من قريش.. 

سكا ابل بقي متم ..رجع عن دينه رغم إرجاع الرسول لهلم يهو  ف   ..وقصته هي من أشهر قصص المهاجرين -

 ..ولجأ للحيلة لكي ال يعطي الدنية في دينه

 وارتبط إسمه وتراجم حياته بأبي جندل بن سهيل بن عمرو.. كما تقدم في تفصيل "فضل الحديبية"..  -

عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد هللا بن سلمة بن عبد هللا بن غيرة بن عوف بن في نسبه.. فهو  -

 ..وهو حليف بني زهر.. و عبيد بن أسيد بن جاريةوقيل ه .ثقيف.

سالمة بنت عبد يزيد  هي أمه أن  أسد الغابة.. بينما ذكر سالمة بنت عبد بن يزيد هي قال الطبري: أُم أَبي بصيرو

 .. فهو قرشي النسب..بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قُصي  

وثق دقة موعد إسالمه.. وبعض تفاصيل حياته القصيرة  وارتبط ذكر أبي بصير بأحداث صلح الحديبية مما  -

 رضي هللا عنه..

ن أسلم قديما بمكة. ثانيا.. في إسالم أبي بصير. ر".. .. فهو من السابقين حسب رواية "الطبقات الكبيكان مم 

 وقد هاجر إلى المدينة المنورة كما تقدم بعد صلح الحديبية بعد أن فر من محبسه بمكة.. 

ةٌ ذكرها ابُن إسحاق وغيره هاده ما كان بعد الحديبية..ثالثا.. في ج ذكر   ..وقد رواها معمر عن ابن شهاب ..قص 

زاق عن معمر ة القضية عام الحديبية ..عبد الر   : قال ..عن ابن شهاب في قص 

رجل من وهو فجاءه أبو بصير ـــ بعد صلح الحديبية.. رجع رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى المدينة  حين -

فقاال لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: العْهد الذي    ..فأرَسلَت قريٌش في طلبه رجلين ..قريش ـــ وهو مسلم

 .جعْلَت لنا أن تردَّ إلينا كلَّ مْن جاءك ُمْسلًما.

جلينف  -   ..فنزلوا يأكلون من تْمر لهم ..فخرجا حتى بلغَا به ذا الُحلَْيفَةَ   ..دفعه النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم إلى الر 

جلين: وهللا إني ألرى سفيك هذا جي ًِدا يا فالن؛ فاستل ه اآلخر إنه  ..وقال: أجل وهللا ..فقال أبو بَِصير ألحد الر 

 .. فضربه به حتى برد ..فأمكنه منه ..ل له أبو بَِصير: أرني أنُظْر إليه. فقا.لقد جربت به ثم جربت  ..لجيد

لَقَْد  " :فقال له الْنبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم حين رآه ..فدخل المسجد يْعُدو ..اآلخر حتى أتى المدينة الرجل وفرَّ  -

 ..وإني لمقتول ..قُتل وهللا صاحبي :قال  فلما انتهى إلى الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم .. "َرأَى َهذا ذُْعًرا

 ..فأنجاني هللا منهم   ..وقد رددتني إليهم ..قد وهللا وْفت ذمتك ..فقال: يا رسول هللا  ..فجاء أبو بصير -

ِه ِمْسعَُر َحْرٍب." :فقال النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم -  "..  لَْو َكاَن َمعَهُ أَحدٌ  .َويَُل أُم ِ

 ..فخرج حتى أتى سيف البَْحر. قال: وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل ..فلما سمع ذلك علم أنه سيرد ه إليهم -

إال لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابةٌ.   ..وجعل ال يخرج من قريش رجل قد أسلم ..فلحق بأبي بصير

 ..وأخذوا أموالهم ..فقتلوهم ..لقريش إال اعترضوا لهمقال: فوهللا ما يسمعون بعيٍر خرجت 

حم إال  أرسل إليهم -  .. فمن أتاك منهم فهو آمن ..فأرسلت قريش إلى الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم تناشُده هللا والر 

َكاَن أبو بصير يَُصل ِي )   .. قَاَل..موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتَم ِ أَْلفَاظ َوأْكمل ِسيَاِقهِ  وذكر -

ِ األكبرِ  ..ألْصحابِهِ  ا قَِدَم َعلَْيِهِم أبو جندٍل   "..َمْن يَْنُصُر هللا َفَسْوَف يَْنُصُرهْ " ..وكان يُكثِر من قوِل هللا العلي  َفلَمَّ

همَكاَن هَُو يَ  ناٌس من الوليد بن الوليد بن المغيرة و بقدومه واإلى أبي جندل حين سمعإليه واجتمع ثم  -(  ؤمُّ

 .. حتى بلغوا ثالثمائة وهم مسلمون ..بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من العرب

مروَر   الراوي  ذكرقد . و .فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير ال يمرُّ بهم ِعْيٌر لقريش إال  أخذوها وقتلوا أصحابها -

تَه بيع بهم وقصَّ قال: وكتب رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ف  ..أبي العاص بن الر 

 ..ليقدما عليه وَمْن معهما من المسلمين أن يلحقوا ببالدهم وأهليهم

فمات وكتاُب    ..وأبو بصير يموت ..جندلفقدم كتاُب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على أبي رابعا.. في وفاته.. 

.. وهناك خالف على قصة  صلَّى عليهبعد أن فدفنه أبو جندل مكانه  ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بيده يقرأه

 بناء مسجد في هذا الموضع..

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. "إبن الربيع"ئة.. مسعود بن ربيعة القاريالماالثانية عشر بعد الحلقة 

ننهج إلى تقديم الصحابة السابقين إلى اإلسالم.. سواء من أسلموا قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم دار  

األرقم بن أبي األرقم وأثناء بقاءه فيها.. ورغم أن ترجمته رضي هللا عنه ال تحفل باألحداث سوى ذكره في  

إال أننا قدمناه على بعض الصحابة المشهورين.. مثل خالد بن الوليد ومعاوية وغيرهم.. على  غزوة حنين.. 

التعدد الواسع في دراسة نسبه.. وذكر القليل   - رضي هللا عنه - ما يميز البحث في ترجمتهسبيل المثال.. لكن 

 عن ترجمة سيرته وعن روايته للحديث النبوي.. 

 ا يلي: نختصر منها م ..أوال.. في نسبه

"طبقات البدريين من المهاجرين" من إفادة ثمانية نفر في هو واحد من بني زهرة ممن شهدو بدرا.. والو -

بني زهرة بن كالب بن مرة ومن حلفائهم من قبائل العرب.. وهم: عبد الرحمن بن عوف.. وسعد بن أبي 

.. وخباب بن األرت.. وذو اليدين  وقاص.. وعمير بن أبي وقاص.. وعبد هللا بن مسعود.. والمقداد بن عمرو

 .. ويقال ذو الشمالي.. ومسعود بن الربيع

 .الهون بن ُخزيمة بن ُمْدركة.ويتصل نسبه إلى َمْسعُود بن َربِيعة وقيل: ابن الربيع بن عمرو بن سعد هو  -

 (يُْكنَى أبا ُعمير) . وكذا نسبه أَبو عمر.

 وأَما ابن منده وأَبو نعيم فقاال: مسعود بن ربيعة بن عمرو القاري   -

 .العون بن ُخَزيمة.ويتصل نسبه إلى وأَما ابن الكلبي فقال: مسعود بن عامر بن ربيعة بن ُعَمير بن سعد  -

يش بن ُمَحل ِم هم الذين يقال لهم: القارة. -  . والقارة لقب ولد الهون بن خزيمة.. وقيل: ولد الد ِ

 .. ومسعود حليف بني زهرة.. ويقال ألَهله بالمدينة بنو القاري -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة (.. حسبيقال آلل مسعود بنو القارئ) قال ابن الكلبي:  -

 ليس إلبن الربيع عقب.. أو هكذا روي..  -

 ثانيا.. في إسالمه: 

االستيعاب في معرفة )  .. حسب إفادةعليه وسلم دار األرقمأسلم قديًما بمك ة قبل دخوِل رسول هللا َصلَّى هللا  -

 فهو من السابقين إلى اإلسالم..  )األصحاب

 ثالثا.. في هجرته رضي هللا عنه:

  حسب إفادة -.. وآخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بينه وبين ُعبَيد بن التَّي ِهانالمنورة هاجر إِلى المدينة -

 ..أسد الغابة

 :رابعا.. في جهاد مسعود بن الربيع القاري

بيع بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. -  والمشهود له  شهد مسعود بن الر 

من السابقين األوليين الى  رغم أنه مسعود بن عمرو بن ربيعة القاري  صحابي_قليل_من_يعرفهبذلك.. فهو 

 .. على المغانم يوم حنين اشتهر بأمانته حيث كلفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو ..االسالم

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 .وقد زاد في سن ه على الست ين. هجرية.. سنة ثالثينابن الربيع مات  -

 رضي هللا عن الصحابي الجليل مسعود بن الربيع.. أراكم غدا إن شاء هللا..

  



- 178 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 المائة.. سلمان الفارسي "الباحث عن ربه"  الثالثة عشر بعدالحلقة 

 ويكنى )أبي عبد هللا(.. سلمان الفارسي.. سماه صلى هللا عليه وسلم أوال.. مقدمة: 

 ة..هو الباحث عن الحقيقو .."سلمان منا آل البيتقال عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " -

.. وله مكانة عظيمة كبيرة.. لم  -صلى هللا عليه وسلم  –هو صحابي جليل وهام بين صحابة رسول هللا و -

 صلى هللا عليه وسلم:  –تتحصل لكثير من الصحابة غيره.. فقد قال الرسول 

" إنه لم يكن نبي قبلي إال وأعطي سبعة رفقاء نجباء وزراء وإني أعطيت أربعة عشر: حمزة وجعفر وعلي  -

 ..وحسن وحسين وأبو بكر وعمر والمقداد وعبد هللا بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان وعمار وبالل "

لى منطقة في فارس اسمها يرجع أصل سلمان إ)السيد ورد(.. وكان اسمه روزبه.. فقد في إسمه ونسبه.. و -

في  خمسمائة ثمانية وستون ميالديةتقُع كازرون جنوب إيران في إقليم شيراز.. ولد سلمان عام و كازرون.. 

 ..أنَّ اسمه هو روزبه بن يوذخشان بن مورشال بن بهبوذان بن فيروز بن شهرك هفي نسب فارس.. وقد ذكر

لم يقتصر  ف أقواٌم ُكثر.. فتعدَّد الصحابة واختلفْت بالدهم وهوياتهم..  وهو مازال في مهد الدعوة دخل اإلسالم  -

 صحابة رسول هللا على العرب بل كان من الصحابة أيًضا من هم من غير العرب.. 

 فمن األحباش: بالل بن رباح ووحشي بن حرب رضي هللا عنهما..* 

 القبطية.. ومن األكراد جابان أبو ميمون.. ومن األقباط سيرين بنت شمعون ومارية* 

 ومن الروم صهيب الرومي واألزرق بن عقبة  *

 .. ومن الفرس سالم مولى أبي حذيفة وسلمان الفارسي وفيروز الديلمي* 

 قصة إسالمه فرواها هو..و ثانيا.. في إسالم سلمان الفارسي..

قان القرية.. ومن شدة حب أبيه له حبسه في حيث كان سلمان رجالً فارسياً من أصفهان وكان هو ابن ذه  *

ومن شدة مكانته وعلوها كان هو "قطن   ..متديناً بالدين المجوسي أبوه المنزل ومنعه من الخروج.. وكان

 . النار" أي من يوقد النار.

أمام كنيسة للنصارى.. وسمع أصواتاً منها.. حيث كان الناس فيها يصلون.. حيث  سلمان وذات يوم مر  *

اندهش من هذه الصالة.. فلم يكن يعرفها.. وذلك بسبب حبس أبوه له.. فأعجب بالصالة وبهذا الدين.. فقضى  

وقتاً طويالً بالكنيسة.. فلما رجع إلى بيته أخبر أباه بما ورأى وأخبره بنيته باعتناق هذا الدين.. فرفض أبوه  

 . .حتى ال يخرج ويتنصرالفكرة.. فأصر سلمان.. فما كان من أبيه إال أن ربطه وقيده 

دينهم فأخبروه أنه في الشام.. فطلب منهم ان يبعثوا إليه موطن وكان قد سأل من رآهم في الكنيسة عن أصل  *

 .عندما يقدم وفد عليهم من الشام. 

 . استطاع اإلفالت وهرب من حبسه معهم... قدم وفد من الشام وعلم بقدومهمفعندما وفعالً  *

.. وسأل عن أفضل عالم بهذا الدين.. فدلوه على أسقف نصراني.. فأخبره بنيته وصل سلمان إلى الشام *

وفعالً بدأ سلمان يتعلم من هذا األسقف.. وعلى   .باعتناق دينه.. وبنيته ان يخدمه ويتعلم منه تعاليم هذا الدين.

.. فكرهه لدين وباسم ا عكس المتوقع فقد كان هذا األسقف رجالً سيئاً لصاً محتاالً يأخذ اموال الناس بالباطل

 سلمان ألفعاله المشينة.. والتي قد تشوه صورة دينه قبل صورته.. فمات هذا األسقف..

 . وعندما اجتمع الناس عليه.. دلهم سلمان على المكان الذي كان يخبئ فيه أموالهم.. وكشف سره للناس.* 

ً  ثم * فأحبه سلمان حباً شديداً    ..زاهداً عابداً  جاء أسقف جديد للكنيسة وكان هذا األسقف الجديد رجالً صالحا

م معه مدة طويلة.. ولما اقتربت منية هذا األسقف.. فأوصاه األسقف بان يذهب إلى اوتعلق به كثيراً.. وأق

الموصل.. فإن فيها رجالً ما بدلت اخالقه وال تغيرت صفاته.. فقد بقي متديناً خلوقاً على عكس كل الناس الذين  

 ..فعرفهم هذا األسق

 وذهب سلمان مرة أخرى إلى الموصل ليلتحق بهذا الرجل.. وعندما وصل استدل على مكانه وأقام عنده..  *

بلدة  وجده كما وصفه صاحبه رجالً صالحاً.. وعندما اقتربت وفاته هو اآلخر.. أوصاه بااللتحاق برجل آخر بف 

هو اآلخر متدين وصالح وما بدل وال تغير.. فلما توفي التحق سلمان بهذا الرجل وأقام عنده.. فوجده   ..نصيبين

 خيراً صالحاً.. ثم عندما اقتربت وفاته أوصاه بااللتحاق برجل في عمورية صالح وعابد فالتحق به سلمان..

اقتربت وفاة رجل عمورية  وفي عمورية كسب سلمان بعض البقرات واألغنام عن طريق العمل.. وعندما *

الصالح.. سأله سلمان: إلى من توصي بي.. فأخبره أنه لم يعد يعرف رجالً صالحاً على مثل ما كان عليه هو 

وأخبره انه سيخرج  – صلى هللا عليه وسلم –ومن قبله.. وأخبره أيضاً أنه قد اتى زمان نبي على دين إبراهيم 

وهي أنه ال يقبل الصدقات لنفسه ولكنه يقبل الهدايا.. وأخبره  .. اتهمن بين العرب وعلى أرضهم.. وأعطاه صف 

 . أراكم غدا إن شاء هللا..ن هناك خاتماً للنبوة بين كتفيه.أيضاً أ
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 بعد المائة.. حديث سلمان الفارسي )منقول(  الثالثة عشرعلى هامش الحلقة ا

 ث بنصه.. والراوي موقع )سؤال وجواب(.. قصة إسالمه بروايته: أحببنا أن ننقل هذا الحدي

  ..أي رئيسها()اَن أَبِي ِدْهقَاَن َقْريَتِِه  َوكَ  ..ِمْن أَْهِل قَْريٍَة ِمْنَها يُقَاُل لََها َجيٌّ  ..ُكْنُت َرُجال فَاِرِسيًّا ِمْن أَْهِل أَْصبََهانَ " 

ِ إِلَْيهِ    ..َكَما تُْحبَُس اْلَجاِريَةُ  ..أَْي ُمالِزَم النَّارِ  ..فَلَْم يََزْل بِِه ُحبُّهُ إِيَّاَي َحتَّى َحبََسنِي ِفي بَْيتِهِ  ..َوُكْنُت أََحبَّ َخْلِق َّللاَّ

قَاَل َوَكانَْت   ..ُدَها ال يَتُْرُكَها تَْخبُو َساَعةً َوأَْجَهْدُت ِفي اْلَمُجوِسيَِّة َحتَّى ُكْنُت قََطَن النَّاِر ) أي خادمها ( الَِّذي يُوِق 

إِن ِي قَْد ُشِغْلُت ِفي بُْنيَاٍن َهذَا   ..يَا بُنَيَّ   :قَاَل َفُشِغَل ِفي بُْنيَاٍن لَهُ يَْوًما َفقَاَل ِلي ..ألَبِي َضْيعَةٌ ) أي بستان ( َعِظيَمةٌ 

ِلْعَها   .. فََخَرْجُت أُِريُد َضْيعَتَهُ   ..َوأََمَرنِي فِيَها بِبَْعِض َما يُِريدُ  ..اْليَْوَم َعْن َضْيعَتِي َفاْذَهْب َفاطَّ

َوُكْنُت ال أَْدِري َما أَْمُر النَّاِس  ..َفَسِمْعُت أَْصَواتَُهْم فِيَها َوهُْم يَُصلُّونَ   ..َفَمَرْرُت بَِكنِيَسٍة ِمْن َكنَائِِس النََّصاَرى -

ا َمَرْرُت بِِهْم َوَسِمْعُت أَْصَواتَُهْم َدَخْلُت َعلَْيِهْم أَْنُظُر َما يَْصنَعُونَ  ..ِلَحْبِس أَبِي إِيَّاَي ِفي بَْيتِهِ  ا َرأَْيتُُهْم  َقالَ  ..فَلَمَّ : فَلَمَّ

يِن الَِّذي نَْحُن َعلَْيهِ  ..أَْعَجبَنِي َصاَلتُُهْم َوَرِغْبُت ِفي أَْمِرِهمْ  ِ َخْيٌر ِمْن الد ِ ِ َما تََرْكتُُهْم َحتَّى   ..َوقُْلُت َهذَا َوَّللاَّ فََوَّللاَّ

 . بِالشَّامِ  :يِن ؟ قَالُوا: أَْيَن أَْصُل َهذَا الد ِ َفقُْلُت لَُهمْ  ..َوتََرْكُت َضْيعَةَ أَبِي َولَْم آتَِها ..َغَربَْت الشَّْمسُ 

ا ِجئْتُهُ َقالَ  ..َرَجْعُت إِلَى أَبِي َوقَْد بَعََث ِفي َطلَبِي َوَشغَْلتُهُ َعْن َعَمِلِه ُكل ِهِ  ثُمَّ  :قَالَ  - أَْي بُنَيَّ ! أَْيَن ُكْنَت ؟ أَلَْم  :قَاَل َفلَمَّ

َفأَْعَجبَنِي َما َرأَْيُت ِمْن  ..يَسٍة لَُهمْ يَا أَبَِت ! َمَرْرُت بِنَاٍس يَُصلُّوَن ِفي َكنِ  :أَُكْن َعِهْدُت إِلَْيَك َما َعِهْدُت ؟ َقاَل قُْلتُ 

ِ َماِزْلُت ِعْنَدهُْم َحتَّى َغَربَْت الشَّْمس ..ِدينِِهمْ  يِن َخْيرٌ  :قَالَ  ..فََوَّللاَّ ِدينَُك َوِديُن آبَائَِك   ..أَْي بُنَيَّ ! لَْيَس ِفي ذَِلَك الد ِ

ِ  :قَاَل قُْلتُ  ..َخْيٌر ِمْنهُ   ..ثُمَّ َحبََسنِي ِفي بَْيتِهِ  ..فََجعََل ِفي ِرْجلَيَّ قَْيًدا ..: َفَخافَنِيقَالَ  .َخْيٌر ِمْن ِدينِنَا. إِنَّهُ َكال َوَّللاَّ

اٌر ِمْن ال :َوبَعثَُت إِلَى النََّصاَرى فَقُْلُت لَُهمْ  :قَالَ  -  .نََّصاَرى َفأَْخبُِرونِي بِِهمْ إِذَا قَِدَم َعلَْيُكْم َرْكٌب ِمْن الشَّاِم تُجَّ

اٌر ِمْن النََّصاَرى - : إِذَا َقَضْوا َحَوائَِجُهْم  َفقُْلُت لَُهمْ  :قَالَ  ..قَاَل فَأَْخبَُرونِي بِِهمْ   ..قَاَل: َفقَِدَم َعلَْيِهْم َرْكٌب ِمْن الشَّاِم تُجَّ

ْجعَةَ إِلَى باِلِدِهْم فَآِذنُونِي بِِهمْ وَ  ْجعَةَ إِلَى باَِلِدِهْم أَْخبَُرونِي بِِهمْ  ..أََراُدوا الرَّ ا أََراُدوا الرَّ َفأَْلقَْيُت اْلَحِديَد ِمْن   ..قَاَل فَلَمَّ

ا قَِدْمتَُها قُْلتُ  ..ِرْجلَيَّ ثُمَّ َخَرْجُت َمعَُهْم َحتَّى قَِدْمُت الشَّامَ  يِن ؟ قَالُوا :فَلَمَّ األَْسقُفُّ ِفي  :َمْن أَْفَضُل أَْهِل َهذَا الد ِ

ينِ  :اْلَكنِيَسِة. قَاَل َفِجئْتُهُ فَقُْلتُ  َوأَْحبَْبُت أَْن أَُكوَن َمعََك أَْخُدُمَك ِفي َكنِيَستَِك َوأَتَعَلَُّم ِمْنَك  ..إِن ِي قَْد َرِغْبُت ِفي َهذَا الد ِ

بُُهْم فِيَها فَِإذَا َجَمعُوا إِلَْيِه   ..قَاَل َفَكاَن َرُجَل َسْوءٍ  ... َفَدَخْلُت َمعَهُ .اْدُخلْ : َف قَالَ  ..َوأَُصل ِي َمعَكَ  َدَقِة َويَُرغ ِ يَأُْمُرهُْم بِالصَّ

َوأَْبغَْضتُهُ بُْغًضا   :َقالَ  ..قٍ َحتَّى َجَمَع َسْبَع ِقالٍل ِمْن ذََهٍب َوَورِ  ..ِمْنَها أَْشيَاَء اْكتَنََزهُ ِلنَْفِسِه َولَْم يُْعِطِه اْلَمَساِكينَ 

يَأُْمُرُكْم  ..إِنَّ َهذَا َكاَن َرُجَل َسْوءٍ  :فَقُْلُت لَُهمْ  .. ثُمَّ َماَت فَاْجتََمعَْت إِلَْيِه النََّصاَرى ِليَْدفِنُوهُ  ..َشِديًدا ِلَما َرأَْيتُهُ يَْصنَعُ 

بُُكْم فِيَها فَِإذَا ِجئْتُُموهُ  َدَقِة َويَُرغ ِ ْلُمَك بِذَِلَك ؟  َوَما عِ  :بَِها اْكتَنََزَها ِلنَْفِسِه َولَْم يُْعِط اْلَمَساِكيَن ِمْنَها َشْيئًا . َقالُوابِالصَّ

قَاَل َفاْستَْخَرُجوا ِمْنهُ َسْبَع قاَِلٍل َمْملُوَءٍة  ..فَُدلَّنَا َعلَْيِه . قَاَل فَأََرْيتُُهْم َمْوِضعَهُ  :. َقالُوا.نَا أَُدلُُّكْم َعلَى َكْنِزهِ : أَ قَاَل قُْلتُ 

ا َرأَْوَها قَالُواَق   ..ذََهبًا َوَوِرقًا ِ ال نَْدفِنُهُ أَبًَدااَل فَلَمَّ  .. فََصلَبُوهُ ثُمَّ َرَجُموهُ بِاْلِحَجاَرةِ  ..: َوَّللاَّ

ْنيَا   ..اُءوا بَِرُجٍل آَخَر فََجعَلُوهُ بَِمَكانِهِ ثُمَّ جَ  - قَاَل: َفَما َرأَْيُت َرُجال ال يَُصل ِي اْلَخْمَس أََرى أَنَّهُ أَْفَضُل ِمْنهُ أَْزَهُد ِفي الدُّ

ثُمَّ   ..َوأََقْمُت َمعَهُ َزَمانًا ..ِحبَّهُ َمْن قَْبلَهُ َوال أَْرَغُب ِفي اآلِخَرِة َوال أَْدأَُب لَْيال َونََهاًرا ِمْنهُ . قَاَل فَأَْحبَْبتُهُ ُحبًّا لَْم أُ 

َوقَْد َحَضَرَك َما تََرى ِمْن أَْمِر  ..َوأَْحبَْبتَُك ُحبًّا لَْم أُِحبَّهُ َمْن قَْبلَكَ  ..: يَا فاَُلُن ! إِن ِي ُكْنُت َمعَكَ َرتْهُ اْلَوَفاةُ َفقُْلُت لَهُ َحضَ 

 ِ ِ َما أَْعلَُم أََحًدا اْليَْوَم َعلَى َما ُكْنُت َعلَْيهِ ؟ َوَما تَأُْمُرنِي ؟ قَالَ .يفَِإلَى َمْن تُوِصي بِ  ..َّللاَّ لَقَْد َهلََك   ..: أَْي بُنَيَّ ! َوَّللاَّ

لُوا َوتََرُكوا أَْكثََر َما َكانُوا َعلَْيِه إِال َرُجال بِاْلَمْوِصِل َوهَُو فاُلنٌ   ..َفاْلَحْق بِهِ  ..َعلَْيهِ  فَُهَو َعلَى َما ُكْنتُ  ..النَّاُس َوبَدَّ

ا َماَت َوَغيََّب لَِحْقُت بَِصاِحِب اْلَمْوِصلِ  :قَالَ  -  ..يَا فاُلُن ! إِنَّ فاُلنًا أَْوَصانِي ِعْنَد َمْوتِِه أَْن أَْلَحَق بِكَ  :َفقُْلُت لَهُ  ..َفلَمَّ

فَلَْم يَْلبَْث   ..فََوَجْدتُهُ َخْيَر َرُجٍل َعلَى أَْمِر َصاِحبِهِ   ..ِعْنِدي . َفأََقْمُت ِعْنَدهُ . قَاَل فَقَاَل ِلي: أَِقْم .بََرنِي أَنََّك َعلَى أَْمِرهِ َوأَخْ 

ا حَ  ..أَْن َماتَ    َوَقْد َحَضَرَك ِمنْ  ..: يَا فاُلُن ! إِنَّ فاُلنًا أَْوَصى بِي إِلَْيَك َوأََمَرنِي بِاللُُّحوِق بِكَ َضَرتْهُ اْلَوفَاةُ قُْلُت لَهُ فَلَمَّ

ِ َما تََرى ِ َما أَْعلَُم َرُجاًل َعلَى ِمثِْل  :؟ قَالَ .؟ َوَما تَأُْمُرنِي.َفِإلَى َمْن تُوِصي بِي ..َّللاَّ َما ُكنَّا َعلَْيِه إِال أَْي بُنَيَّ ! َوَّللاَّ

 ..َفاْلَحْق بِهِ  ..َوهَُو فاَُلنٌ  ..يبِينَ بِنِص ِ 

ا َماَت وَ  :قَالَ  َ- فَأَِقْم    :قَالَ  ..فَأَْخبَْرتُهُ بَِخبَِري َوَما أََمَرنِي بِِه َصاِحبِي  ..َفِجئْتُهُ  ..يبِينَ يِ اِحِب نِص  َغيََّب لَِحْقُت بِصَ َفلَمَّ

ِ َما لَبَِث أَْن نََزَل بِِه اْلمَ  ..فَأََقْمُت َمَع َخْيِر َرُجلٍ  ..فََوَجْدتُهُ َعلَى أَْمِر َصاِحبَْيهِ  ..ِعْنِدي . َفأََقْمُت ِعْنَدهُ  ا   ..ْوتُ فََوَّللاَّ فَلَمَّ

فَِإلَى َمْن تُوِصي بِي َوَما  ..ثُمَّ أَْوَصى بِي فاَُلٌن إِلَْيكَ  ..يَا فاَُلُن ! إِنَّ فاُلنًا َكاَن أَْوَصى بِي إِلَى فاُلنٍ  :َحَضَر قُْلُت لَهُ 

ِ َما نَْعلَُم أََحًدا بَِقَي َعلَى أَْمِرنَا آ :تَأُْمُرنِي ؟ قَالَ  وِريَّةَ أَْي بُنَيَّ ! َوَّللاَّ فَِإنَّهُ بِِمثِْل َما نَْحُن  ..ُمُرَك أَْن تَأْتِيَهُ إِال َرُجال بِعَمُّ

وِريَّةَ َوأَْخبَْرتُهُ َخبَِري ..فَِإْن أَْحبَْبَت فَأْتِِه قَاَل فَِإنَّهُ َعلَى أَْمِرنَا ..َعلَْيهِ  ا َماَت َوَغيََّب لَِحْقُت بَِصاِحِب َعمُّ  .. َقاَل فَلَمَّ

قَاَل   ..َواْكتََسْبُت َحتَّى َكاَن ِلي بَقََراٌت َوُغنَْيَمةٌ  :َقالَ  ..أَِقْم ِعْنِدي . َفأََقْمُت َمَع َرُجٍل َعلَى َهْديِ أَْصَحابِِه َوأَْمِرِهمْ  :فَقَالَ 

ا َحَضَر قُْلُت لَهُ ثُمَّ نَ  ِ فَلَمَّ َوأَْوَصى بِي   ..فَأَْوَصى بِي فاُلٌن إِلَى فاُلنٍ  ..يَا فاُلُن ! إِن ِي ُكْنُت َمَع فاُلنٍ  :َزَل بِِه أَْمُر َّللاَّ

 ؟.فَِإلَى َمْن تُوِصي بِي َوَما تَأُْمُرنِي ..ثُمَّ أَْوَصى بِي فاَُلٌن إِلَْيكَ  ..فاُلٌن إِلَى فاُلنٍ 

 حلقة ملحقة قادمة إن شاء هللا...نكمل في 
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 وما بعدها..  عموريةب يكمل ما كان معه والرجل الصالحإسالمه.. ن هذا حديث سلمان الفارسي عن أذكر أ

ِ َما أَْعلَُمهُ أَْصبََح َعلَى َما ُكنَّا َعلَْيِه أََحٌد ِمْن النَّاِس آُمُرَك أَْن تَأْتِيَهُ  :قَالَ  - َولَِكنَّهُ قَْد أََظلََّك َزَماُن   ..أَْي بُنَيَّ ! َوَّللاَّ

 ٍ تَْيِن ) الحرة ..هَُو َمْبعُوٌث بِِديِن إِْبَراِهيمَ  ..نَبِي  األرض ذات  :يَْخُرُج بِأَْرِض اْلعََرِب ُمَهاِجًرا إِلَى أَْرٍض بَْيَن َحرَّ

َدَقةَ  :بِِه َعالَماٌت ال تَْخفَى  ..بَْينَُهَما نَْخلٌ   ..الحجارة السود ( ةِ  ..يَأُْكُل اْلَهِديَّةَ َوال يَأُْكُل الصَّ   ..بَْيَن َكتِفَْيِه َخاتَُم النُّبُوَّ

ُ أَْن أَْمُكثَ   ..ستََطْعَت أَْن تَْلَحَق بِتِْلَك اْلباِلِد فَاْفعَْل . َقاَل ثُمَّ َماَت َوَغيَّبَ فَِإْن ا وِريَّةَ َما َشاَء َّللاَّ ثُمَّ َمرَّ بِي  ..َفَمَكثُْت بِعَمُّ

اًرا نَعَْم .   :ْم بَقََراتِي َهِذِه َوُغنَْيَمتِي َهِذِه ؟ َقالُواتَْحِملُونِي إِلَى أَْرِض اْلعََرِب َوأُْعِطيكُ  :َفقُْلُت لَُهمْ  ..نَفٌَر ِمْن َكْلٍب تُجَّ

َفُكْنُت   ..فَبَاُعونِي ِمْن َرُجٍل ِمْن يَُهوَد َعْبًدا ..َحتَّى إِذَا قَِدُموا بِي َواِدي اْلقَُرى َظلَُمونِي ..فَأَْعَطْيتُُهُموَها َوَحَملُونِي

َفبَْينََما أَنَا ِعْنَدهُ    ..َولَْم يَِحْق ِلي ِفي نَْفِسي ..ْن تَُكوَن اْلبَلََد الَِّذي َوَصَف ِلي َصاِحبِيَوَرَجْوُت أَ  ..َوَرأَْيُت النَّْخلَ  ..ِعْنَدهُ 

ِ  ..فَاْحتََملَنِي إِلَى اْلَمِدينَةِ  ..فَاْبتَاَعنِي ِمْنهُ  ..قَِدَم َعلَْيِه اْبُن َعم ٍ لَهُ ِمْن اْلَمِدينَِة ِمْن بَنِي قَُرْيَظةَ  َما هَُو إِال أَْن   فََوَّللاَّ

 .. َفأََقْمُت بَِها ..َرأَْيتَُها َفعََرْفتَُها بِِصفَِة َصاِحبِي

ُ َرُسولَهُ َفأََقاَم بَِمكَّةَ َما أَقَامَ  - ق ِ  ..َوبَعََث َّللاَّ  ..ثُمَّ َهاَجَر إِلَى اْلَمِدينَةِ  ..ال أَْسَمُع لَهُ بِِذْكٍر َمَع َما أَنَا فِيِه ِمْن ُشْغِل الر ِ

ِ إِن ِي لَِفي َرأِْس َعْذٍق ِلَسي ِِدي أَْعَمُل فِيِه بَْعَض اْلعََمِل َوَسي ِِدي َجاِلٌس إِْذ أَْقبََل اْبُن َعم ٍ لَ فَوَ   ..هُ َحتَّى َوَقَف َعلَْيهِ َّللاَّ

ُ بَنِي قَْيلَةَ   :فَقَاَل فاُلنُ  ِ إِنَُّهْم اآلَن لَُمْجتَِمعُوَن بِقُبَاَء عَ  ..قَاتََل َّللاَّ لَى َرُجٍل قَِدَم َعلَْيِهْم ِمْن َمكَّةَ اْليَْوَم يَْزُعُموَن أَنَّهُ َوَّللاَّ

ا َسِمْعتَُها أََخذَتْنِي اْلعَُرَواُء ) برد الحمى ( َحتَّى َظنَْنُت َسأَْسقُُط َعلَى َسي ِِدي ..نَبِيٌّ  َونََزْلُت َعْن النَّْخلَِة   :َقالَ  ..قَاَل فَلَمَّ

ِه ذَِلكَ فََجعَْلُت أَقُوُل الْبِن عَ  َما لََك َوِلَهذَا    :َماذَا تَقُوُل َماذَا تَقُوُل ؟ قَاَل َفغَِضَب َسي ِِدي َفلََكَمنِي لَْكَمةً َشِديَدةً ثُمَّ َقالَ  :م ِ

ا قَالَ  ..ال َشْيءَ  :؟! أَْقبِْل َعلَى َعَمِلَك . قَاَل قُْلتُ   ..َوقَْد َكاَن ِعْنِدي َشْيٌء َقْد َجَمْعتُهُ  ..إِنََّما أََرْدُت أَْن أَْستَثْبَِت َعمَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم َوهَُو بِقُبَاءَ  - ِ َصلَّى َّللاَّ ا أَْمَسْيُت أََخْذتُهُ ثُمَّ ذََهْبُت إِلَى َرُسوِل َّللاَّ صلى هللا عليه فََدَخْلُت َعلَْيِه   ..فَلَمَّ

َوَهذَا َشْيٌء َكاَن ِعْنِدي   ..إِنَّهُ قَْد بَلَغَنِي أَنََّك َرُجٌل َصاِلٌح َوَمعََك أَْصَحاٌب لََك ُغَربَاُء ذَُوو َحاَجةٍ  :فَقُْلُت لَهُ لم وس

َدَقةِ  ْبتُهُ إِلَْيهِ  ..فََرأَْيتُُكْم أََحقَّ بِِه ِمْن َغْيِرُكمْ  ..ِللصَّ  ..قَاَل فَقَرَّ

  ..قَاَل فَقُْلُت ِفي نَْفِسي َهِذِه َواِحَدةٌ   ... َوأَْمَسَك يََدهُ فَلَْم يَأُْكلْ .: ُكلُوا صلى هللا عليه وسلم أِلَْصَحابِهِ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -

ِ صلى هللا عليه وسلم إِلَى اْلَمِدينَةِ   ..ثُمَّ اْنَصَرْفُت َعْنهُ فََجَمْعُت َشْيئًا َل َرُسوُل َّللاَّ فَقُْلُت إِن ِي   ..بِهِ ثُمَّ ِجئُْت   ..َوتََحوَّ

َدَقةَ َوَهِذِه َهِديَّةٌ أَْكَرْمتَُك بَِها ِ صلى هللا عليه وسلم ِمْنَها :قَالَ  ..َرأَْيتَُك ال تَأُْكُل الصَّ َوأََمَر أَْصَحابَهُ  ..َفأََكَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم َوهَُو بِبَِقيعِ اْلغَْرقَدِ ثُمَّ جِ  ..قَاَل فَقُْلُت ِفي نَْفِسي َهاتَاِن اثْنَتَانِ  ..فَأََكلُوا َمعَهُ    :قَالَ   ..ئُْت َرُسوَل َّللاَّ

َفَسلَّْمُت َعلَْيِه ثُمَّ اْستََدْرُت أَْنُظُر إِلَى   ..َوهَُو َجاِلٌس ِفي أَْصَحابِهِ  ..َوقَْد تَبَِع َجنَاَزةً ِمْن أَْصَحابِِه َعلَْيِه َشْملَتَاِن لَهُ 

ِ صلى هللا عليه وسلم اْستََدْرتُهُ َعَرَف أَن ِي   ..ْلَخاتََم الَِّذي َوَصَف ِلي َصاِحبِيَظْهِرِه َهْل أََرى ا  ا َرآنِي َرُسوُل َّللاَّ َفلَمَّ

ْيِه أُقَب ِلُهُ َفنََظْرُت إِلَى اْلَخاتَِم َفعََرْفتُهُ فَاْنَكبَْبُت َعلَ  ..قَاَل فَأَْلقَى ِرَداَءهُ َعْن َظْهِرهِ  ..أَْستَثْبُِت ِفي َشْيٍء ُوِصَف ِلي

 ..َوأَْبِكي

ِ صلى هللا عليه وسلم - لْ  :فَقَاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ .. أو فأسلم فتحول إلى  )أي قل: ال حول وال قوة إال باهلل تََحوَّ

ْلتُ  (..اإلسالم ثْتَُك يَا اْبَن َعبَّاٍس   ..فَتََحوَّ ِ  ..)راوي الحديث( فَقََصْصُت َعلَْيِه َحِديثِي َكَما َحدَّ َقاَل َفأَْعَجَب َرُسوَل َّللاَّ

 ..صلى هللا عليه وسلم أَْن يَْسَمَع ذَِلَك أَْصَحابُهُ 

ِ صلى هللا عليه وس - قُّ َحتَّى فَاتَهُ َمَع َرُسوِل َّللاَّ ِ صلى    ..لم بَْدٌر َوأُُحدٌ ثُمَّ َشغََل َسْلَماَن الر ِ قَاَل ثُمَّ َقاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ

َكاتِْب يَا َسْلَماُن . َفَكاتَْبُت َصاِحبِي َعلَى ثاَلِث ِمائَِة نَْخلٍَة أُْحيِيَها لَهُ بِاْلفَِقيِر ) حفرة الفسيلة التي  :هللا عليه وسلم

ِ صلى هللا عليه وسلم ألَْصَحابِهِ َفقَاَل َرسُ  ..تغرس فيها ( َوبِأَْربَِعيَن أُوقِيَّةً  أَِعينُوا أََخاُكْم . فَأََعانُونِي   :وُل َّللاَّ

ُجُل بِثاَلثِيَن َوِديَّةً ) أي صغار النخل ( ..بِالنَّْخلِ  ُجُل بِِعْشِرينَ   ..الرَّ ُجُل بَِخْمَس َعْشَرةَ  ..َوالرَّ ُجُل بِعَْشرٍ  ..َوالرَّ   ..َوالرَّ

ُجُل بِقَْدِر مَ  ِ صلى هللا عليه وسلم ..َحتَّى اْجتََمعَْت ِلي ثاَلُث ِمائَِة َوِديَّةٍ  ..ا ِعْنَدهُ يَْعنِي الرَّ اْذَهْب " :فَقَاَل ِلي َرُسوُل َّللاَّ

لََها  َففَقَّْرُت  .."َفِإذَا فََرْغَت َفأْتِنِي أَُكوُن أَنَا أََضعَُها بِيََديَّ  ..يَا َسْلَماُن َففَق ِْر لََها ) أي احفر لها موضع غرسها (

ِ صلى هللا عليه وسلم َمِعي إِلَْيَها ..َوأََعانَنِي أَْصَحابِي َحتَّى إِذَا فََرْغُت ِمْنَها ِجئْتُهُ فَأَْخبَْرتُهُ  فََجعَْلنَا    :َفَخَرَج َرُسوُل َّللاَّ

ُب لَهُ اْلَوِديَّ  ِ صلى هللا عليه وسلم بِيَِدهِ  ..نُقَر ِ نَْفُس َسْلَماَن بِيَِدِه َما َماتَْت ِمْنَها َوِديَّةٌ َفَوالَِّذي  ..َويََضعُهُ َرُسوُل َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم بِِمثِْل بَْيَضِة الدََّجاَجِة ِمْن ذََهبٍ  ..َفأَدَّْيُت النَّْخَل َوبَِقَي َعلَيَّ اْلَمالُ  ..َواِحَدةٌ   ..فَأُتَِي َرُسوُل َّللاَّ

صلى هللا   َفقَالَ  ..قَاَل فَُدِعيُت لَهُ  "َما َفعََل اْلفَاِرِسيُّ اْلُمَكاتَُب ؟" :صلى هللا عليه وسلم  َفقَالَ  ..ِمْن بَْعِض اْلَمغَاِزي

ا َعلَيَّ . قَالَ  :بَِها َما َعلَْيَك يَا َسْلَماُن . َفقُْلتُ  ُخْذ َهِذِه َفأَد ِ  :عليه وسلم ِ ِممَّ ُخْذَها فَِإنَّ   :َوأَْيَن تَقَُع َهِذِه يَا َرُسوَل َّللاَّ

ي بَِها َعْنَك . قَاَل فَأََخْذتَُها فََوَزْنُت لَُهْم ِمْنَها َ َسيَُؤد ِ   ..فَأَْوفَْيتُُهْم َحقَُّهمْ  ..َن أُوقِيَّةً َوالَِّذي نَْفُس َسْلَماَن بِيَِدِه أَْربَِعي  ..َّللاَّ

ِ صلى هللا عليه وسلم اْلَخْنَدقَ  ..َوُعتِْقتُ   ..ثُمَّ لَْم يَفُتْنِي َمعَهُ َمْشَهدٌ  ..َفَشِهْدُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..الفارسي ماننتهى حديث سلإ -
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2- "سلمان سابق الفرسبعد المائة.. سلمان الفارسي " الرابعة عشرالحلقة 

 ثانيا.. بقية.. في إسالم سلمان.. 

الصالح.. وبعد مدة من الزمن قدم وفد من العرب إلى عمورية للتجارة.. فطلب منهم أن عمورية رجل مات * 

فوافقوا.. وعندما وصولوا إلى منطقة وادي القرى.. غدر القوم  يأخذوه معهم مقابل ما اكتسبه من الغنم والبقر.. 

به.. فباعوه إلى رجل يهودي.. فأخذه اليهودي معه عبداً.. فبقي عنده.. وكان يرى النخيل في المنطقة.. وفي 

 .قرارة نفسه كان يتمنى أن يكون قد وصل المكان الذي أخبره عنه رجل عمورية الصالح قبل وفاته.

وأخذه  دم على اليهودي رجل من بني قريظة وكان قريباً له.. فاشترى سلمان من هذا اليهودي.. وذات يوم ق  -

.. فعرفها مباشرة من وصف الرجل الذي كان مقيماً عنده في عمورية.. وعرفها من إلى المدينة المنورة

 الحرتين.. 

حالة العبودية التي كان عليها إلى  في مكة.. ولكنه لم يعلم بأخباره بسبب صلى هللا عليه وسلم بعث محمد ثم  *

 إلى المدينة المنورة..  –صلى هللا عليه وسلم  –أن هاجر النبي 

معتقدين انه  ..فبينما كان يعمل إذ سمع رجالً يشتم االنصار بسبب اجتماعهم مع رجل قدم من مكة المكرمة *

بل على السقوط عنها عندما سمع هذا  نبي مرسل من عند هللا.. ولقد سمع سلمان هذا القول وهو فوق نخلة.. فأق 

؟ أعد ماذا .القول.. وأقبل على هذا الرجل الذي سمع منه هذا الكالم وأمسكه وهزه وهو يقول له: ماذا تقول

الليل جمع ما جمعه من   وعندما جاء .قلت؟ فضربه سيده ضربة قوية بسبب غضبه من تصرف سلمان آنذاك.

وكان في نية سلمان أن يتأكد من العالمات التي قالها   ..هللا عليه وسلم صلىوذهب به ليقابل النبي  هطعام وأخذ 

الرجل الصالح.. فجلس بين يدي رسول هللا اول مرة.. وبدأ باختباره والتأكد من العالمات.. فقدم إليه الطعام على  

يأكل منه الرسول أنه صدقة.. وبرر له ذلك بأنه أراد ان يطعمه النه يعلم انه قادم من سفر وهو متعب.. فلم  

عندها أكل  وعلى أنه هدية في مرة أخرى . فعاود سلمان تقديم الطعام له .ووزعه على أصحابه ومن كانوا معه

 .. هنا تاكد سلمان الفارسي من عالمتان..-صلى هللا عليه وسلم  –منه الرسول 

 فيها.. حيث كان الدفن في  توافقت األقدار أن يموت رجل من المسلمين.. وكان رسول هللاف  .وبقيت الثالثة. *

مقبرة البقيع.. فبينما كان الرسول جالساً إذ أقبل سلمان وسلم عليه وبدأ بالدوران حول الرسول.. ففهم الرسول  

الرسول  بذكائه الشديد وفطنته وسرعة بديهته أنه يريد ان يرى شيئاً معيناً.. فالقى  –صلى هللا عليه وسلم  –

وفور رؤية يا لتواضعك يا رسول هللا.. صلى هللا عليك وسلم..  واضحاً..  النبوة اتم خ عن كتفيه الشملة.. فظهر 

وشهد  .. مقبالً له وهو يبكي..-صلى هللا عليه وسلم  –سلمان لمنظر الخاتم وتأكده منه.. انكب على رسول هللا 

مهتماً بأن يسمع  –صلى هلل عليه وسلم  –فأخبر الرسول بقصته كاملة.. وكان الرسول  أال إله إال هللا وأسلم..

 ..أصحابه القصة كاملة

 . إلى رب عشر من رب بضعة أنه تداوله ..عن سلمان الفارسي رضي هللا عنه ..وروى البخاري في صحيحه *

)والمكاتب من يتعاقد مع سيده   -"يَا َسْلَمانُ  َكاتِبْ .. "صلى هللا عليه وسلم هللا : ثم قال لي رسولسلمان  قال* 

صلى هللا   النبي  فقال  -ذهب .. وبأربعين أوقيةرفكاتبت صاحبي على ثالث مئة نخلة أحييها له بالفقي -على عتقه(

جل  والرجل بعشرين.. والر .... فأعانوني بالنخل: الرجل بثالثين ودية"أَِعينُوا أََخاُكمْ .." عليه وسلم ألصحابه

حتى اجتمعت لي ثالث مئة ودية.. فقال لي   -يعني: الرجل بقدر ما عنده  -بخمس عشرة.. والرجل بعشر

 .."نِي أَُكوُن أَنَا أََضعَُها بِيَِدي.. َفِإذَا فََرْغَت َفأْتِ اْذَهْب يَا َسْلَماُن فَفَق ِْر لََها.."صلى هللا عليه وسلم هللا رسول

قال سلمان رضي هللا عنه: ففقرت لها.. وأعانني أصحابي.. حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته.. فخرج   -

صلى هللا عليه وسلم   هللا صلى هللا عليه وسلم معي إليها.. فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول هللا رسول

 فهذه واحدة.. .. بيده.. فوالذي نفس سلمان بيده.. ما ماتت منها ودية واحدة.. فأديت النخل

صلى هللا عليه وسلم بمثل  هللا وبقي علي المال.. فأُتي رسول :الفارسي يرويها سلمانالثانية معجزة ال* وهنا 

 " َما َفعََل الفَاِرِسيُّ الُمَكاتَُب؟.. "بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي.. فقال صلى هللا عليه وسلم

  .. فقلت: وأين تقع هذه يا"ُخْذ َهِذِه فَأَد ِ بَِها َما َعلَْيَك يَا َسْلَمانُ  : "عليه وسلمل صلى هللا قال: فدعيت له.. فقا -

ي بَِها َعْنكَ " :قال مما علي؟ هللا رسول َ َسيَُؤد ِ والذي   -.. قال سلمان: فأخذتها فوزنت لهم منها "ُخْذَها فَِإنَّ َّللاَّ

 عتقت.. أربعين أوقية.. فأوفيتهم حقهم و -نفس سلمان بيده 

:  صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا   رضي هللا عنهعن أنس .. ف مكانته وفضله ..سلمان الفارسيثالثا.. 

 . ."الُسبَّاق أربعة: أنا سابق العرب.. وصهيب سابق الروم.. وسلمان سابق فارس.. وبالل سابق الحبشة"

 .. األمر يستحق.. أراكم على خير إن شاء هللالكن على الهامش  موما تقد عفوا للتكرار بين الحلقة 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 3-" منا آل البيتعشر بعد المائة.. سلمان الفارسي "سلمان لخامسة الحلقة ا

 ثالثا.. في مكانته وفضله.. بقية 

خطَّ الخندق.. وجعل لكل   صلى هللا عليه وسلمعن كثير بن عبد هللا المزني.. عن أبيه.. عن جده أن رسول هللا  -

عشرة أربعين ذراًعا.. فاحتج المهاجرون واألنصار في سلمان.. وكان رجالً قويًّا.. فقال المهاجرون: سلمان  

 ."سلمان منا آل البيت". :. فقال رسول هللا.وقالت األنصار: ال.. بل سلمان منا .منا.

ا حضَر معاذَ بَن جبٍل الموُت وسلمان  - لهُ منزلةٌ كبيرةٌ عن الصحابة أيًضا.. فعن يزيد بن عميرة أنَّه قال: "لمَّ

حمِن.. أوِصنا.. قاَل: أجلسوني.. فقاَل: إنَّ العلَم واإليماَن مكانَهما من ابتغاهما وجَدهما  -قيَل لهُ: يا أبا عبِد الرَّ

اتٍ  يقولُ  والتِمسوا العلَم عنَد أربعِة رهٍط.. عنَد عويمٍر أبي الدَّرداِء وعنَد سلماَن الفارسيِ  وعنَد  -ذلَك ثالَث مرَّ

 ِ ِ بِن سالٍم الَّذي كاَن يهوديًّا فأسلَم فإنِ ي سمعُت رسوَل َّللاَّ ِ بِن مسعوٍد وعنَد عبِد َّللاَّ ُ عليِه -عبِد َّللاَّ صلَّى َّللاَّ

 .. : إنَّهُ عاِشُر عشرٍة في الجنَِّة"يقولُ  -وسلَّمَ 

ا حضره الموت دعاني   - وهو في  سلمان وقد جاء في سير أعالم النبالء عن بقيرة امرأة سلمان أن ها قالت: "لمَّ

اًرا ال أدري من أيِ  هذه األبواب يدخلون   علية له لها أربعة أبواب.. فقال: افتحي هذه األبواب.. فإنَّ لي اليوم زوَّ

.. ثم دعا بِمْسك.. .. ثم انضحيه حول فراشي.. فاطلعت عليه..  )ال أدري ما هو التور( يفيه في تورضفقال: أ عليَّ

 فإذا هو قد أخذ روحه.. فكأنَّه نائٌم على فراِشِه".. 

فرغم وجود سلمان في المدين المنورة إبان موقعتي بدر    رضي هللا عنه..في جهاد سلمان الفارسي.. رابعا.. 

د إال أنه حتى وقتها كان مازال تحت الرق وقيوده.. فلما أعتقه الصحابة ورسول هللا صلى هللا عليه من وأح

 وشهد فتح بالد فارس..  فضل هللا وكرمه.. شهد الخندق وجميع المشاهد بعدها..

زعماء اليهود  في السنة الخامسة للهجرة.. لما خرج نفر من .. ف سلمان الفارسي يوم الخندقما كان من و -

بين األحزاب على رسول هللا والمسلمين.. متعاهدين معهم على أن   قاصدين مكة.. مؤِل بين المشركين ومحز 

يعاونوهم في حرب حاسمة تستأصل شأفة هذا الدين الجديد. ووضعت خطة الحرب الغادرة.. على أن يهجم  

.. ومن وراء المدينة من داخل اليهود جيش قريش وغطفان "المدينة" من خارجه.. بينما يهاجم بنو قريظة

.. خطة قوامها اإلستعالء بالقوة من قريش من جهة.. حىالرعون حينئٍذ بين ِشقَّي صفوف المسلمين.. الذين سيق

وكان هناك العديد من وسائل  واإلستعانة بالخسة والغدر من جانب اليهود.. وهو ليس مستغربا من الطرفين..

معروفة لدى الفرس والروم.. ولم يكن بالعرب عهد بها.. فقد اعتاد العرب حتى هذا   الهجوم والدفاع التي كانت

 الوقت على المواجهة المباشرة.. وصف كتل الفرسان.. ومنصات الرماة بالنبل والسهام.. 

هنا تظهر عبقرية سلمان الفارسي الحربية.. حيث ألقى نظرةً فاحصةً على المدينة.. فألفاها محصنة بالجبال   -

فأشار   الصخور المحيطة بها.. غير أن هناك فجوة واسعة.. يستطيع الجيش أن يقتحم منها الِحَمى في يسر..و

مما   يحيط بالمدينة على أن يتولى المقاتلون والرماة حماية الخندق فال يعبره الفرسان.. خندقبحفر    على النبي

. كما فقدت  عاجزة عن عبور الخندق.كامال ا جعل أحزاب الكفر تعود خائبةً إلى ديارها.. بعد أن مكثت شهرً 

قريش أثناء الحصار من خيرة مقاتليها.. وعلى يد فرسان المسلمين.. كما انكشف للنبي صلى هللا عليه وسلم  

 من غدر اليهود فأجالهم عن المدينة.. وقتل الخائنين.. وأورث هللا المؤمنين ديارهم.. 

في خالفة عمر بن الخطاب إلى أن توفي في   ق.. وولي المدائن..بقية المشاهد.. وفتوح العراسلمان وشهد  -

وكان على ثالثين ألفًا من الناس.. يخطب في عباءة يفرش نصفها.. ويلبس نصفها.  .. عثمان بن عفان خالفة

 .. وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه.. ويأكل من سفيف يده

صلى هللا عليه وسلم قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء.. وسكن أبو  هللا كان رسول  خامسا.. في أمانته وزهده..

رزقني   هللا سالم عليك.. أما بعد.. فإن"الدرداء الشام.. وسكن سلمان العراق.. فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: 

د.. فإنك قد كتبت إلي سالم عليكم.. أما بع".. فكتب إليه سلمان: "بعدك مااًل وولًدا.. ونزلت األرض المقدسة

رزقك مااًل وولًدا.. فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد.. ولكن الخير أن يكثر حلمك.. وأن ينفعك   هللا أن

علمك.. وكتبت إلي أنك نزلت األرض المقدسة.. وأن األرض ال تعمل ألحد.. اعمل كأنك ترى.. واعدد نفسك من  

 "..الموتى

كل من كسب يده.. وكان  كان يأ .. ووزعهخرج عطاؤه أ.. فإذا درهما خمسة آالفه رضي هللا عنوكان عطاؤه   -

 روى اإلمام أحمد في مسنده من حديث الحسن قال: لما احتضر سلمان بكى..  ويتعيش منه.. و ينسج الخوص

يكون بلغة أحدنا من  عهد إلينا عهًدا.. فتركنا ما عهد إلينا.. أن قد صلى هللا عليه وسلم  هللا إن رسول" وقال:  -

.. قال: ثم نظرنا فيما ترك.. فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهًما.. أو بضعة وثالثون "الدنيا كزاد الراكب

 ..درهما.. رحم هللا سلمان الفارسي... أراكم غدا إن شاء هللا
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 .. "سفير فوق العادة"العامرى وسليط بن عمرالحلقة السادسة عشر بعد المائة.. 

رضي هللا عنه.. لكنه يتبوأ هذا المركز في بن عمرو  أوال.. مقدمة.. ليس لدينا تفاصيل كثيرة عن حياه سليط 

فقد أسلم قبل عمرو بن الخطاب رضي هللا التقديم إلنه سبق العديد من مشاهير الصحابة بالسبق إلى اإلسالم.. 

ويأتي هو وشقيقه السكران بن وقبل أن يدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم بن أبي األرقم.. عنه.. 

سليط بن عمرو بن عبد  وهو.. من حيث النسب..  ضمن قائمة السابقين إلى اإلسالم في معظم التراجم.. عمرو

اخو سهيل والسكران ابني  ..ن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب العامريشمس بن عبد ود بن نضر ب 

 ..عمرو

 ..فاطمة بنت علقمة العامرية هي وأمهبن عمرو.. سليط بن سليط الصحابي  وقد أعقب من الولد  -

الهجرة  في .. إلى الحبشة كان سليط بن عمرو من المهاجرين االولين ممن هاجر الهجرتينثانيا.. في هجرته.. 

ولم يذكره موسى بن   ..فاطمة بنت علقمة في رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر الثانية أوال.. ومعه امرأته

.. إلى"المدينة المنورة" والتي كان يطلق  الهجرةالثانية .. ثم ُعْقبة وأبو معشر في الهجرة إلى أرض الحبشة

  صلى هللا عليه وسلم بهذا اإلسم.. عليها "يثرب" قبل أن يسميها رسول هللا

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه عدة روايات.. 

ريين  دفي الب ذكره موسى بن عقبةلم ي.. أي ممن شهدوا بدرا.. وذكره الواقدي  وأبو معشر في البدريين  فقد -

 . (.اإلصابة في تمييز الصحابةحسب كتاب )

 وجميع المشاهد بعدها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  وقد شهد موقعة أحد.. -

. ..ابن إسحاق ذكره فيمن استُشهد باليمامة وذكره - اإلصابة في تمييز " . حسبوكذا ذكره ابن الكلبي 

 .. شهد َسليط أُحًدا والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلموكذا قال الطبقات الكبير أنه . ".الصحابة

 رابعا.. سليط سفير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

وهما  .. وإلى ثمامة بن أثال الحنفي   ..هو الذي بعثه رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى َهْوذَة بن علي الحنفي  ف  -

ابُن   هزادبينما . و.ذكر الواقدي  وابن إسحاق إرسالَه إلى هوذةوقد . .وذلك في سنة ست  أو سبعٍ  ..رئيسا اليمامة

انزله وحياه   ..لما قدم سليط على هوذة بكتاب النبي صلى هللا عليه وسلم مختوماف  .أيضا. ثمامةإلى هشام و

 كما يلي..  الكتابفكانت فحوى  . وقد ذكرت السيرة ما كان من الكتاب وعما حدث في تسليمه..وقرأ عليه الكتاب

واعلم ان ديني   ..سالم على من اتبع الهدى .. الى هوذة بن عليمن محمد رسول هللا ..بسم هللا الرحمن الرحيم"

 .. "جعل لك ما تحت يديكأو ..فأسلم تسلم ..سيظهر الى منتهى الخف والحافر

نما السيد  إو ..انك سودتك اعظم حائلة )أي بالية( وارواح في النار ةيا هوذ فلما قرأ سليط عليه الكتاب قال له: -

وانهاك عن   ..ني آمرك بخير مأمور بهإن قوما سعدوا برأيك فال يتقون به وإ ..من متع بااليمان ثم زود بالتقوى 

دة الشيطان  وفي عبا ..فإن في عبادة هللا الجنة  ..آمرك بعبادة هللا وانهاك عن عبادة الشيطان ..شيء منهي عنه

 ..بيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلعأ.. وان منت ما خفتأ.. فإن قبلت نلت ما رجوت والنار

فموضعه   ..وقد كان لي رأي اختبر به االمور ففقدته ..سودني من لو سودك شرفت به ..فقال هوذة: يا سليط -

 ..ان شاء هللا ماجعل لي فسحة يرجع الى فيها رأيي فأجيبك به ..من قلبي هواء

نا شاعر قومي أو ..جملهأليه وإحن ما تدعو أما " فقال.. كتب هوذة الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمثم  -

 .."والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض االمر اتبعك ..وخطيبهم

بذلك كله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سليط  فقدم ..ثوابا من نسج هجرأجاز سليطا بجائزة وكساه ثم أ -

 فلما علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما فيه قال:   ..ودفع اليه كتابه ..فأخبره بذلك

 "..باد وباد ما في يده ..لو سألني شبابة من االرض )أي حجر( ما فعلت"  -

مات  ..وقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلمجاء جبريل أن  ..بعد فتح مكةثم حدث  -

يقتل بها   ..يدعي النبوةن اليمامة سيخرج بها كذاب أ ما" أفأخبر صلى هللا عليه وسلم صحابته وقال:  ..هوذة

فحدث ما ذكره   .."انت وأصحابك"؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: .فقال قائل: يا رسول هللا من يقتله .."بعدي

وتقع   ..اليمامة من قرى نجدو من ارتداد بعضهم.. ثم حرب المؤمنين معهم في اليمامة..  مصلى هللا عليه وسل

 ..وهى بالد كثيرة النخل ..وتشتمل على وسط جزيرة العرب بين الحجاز واألحساء ..جنوب بادية الشام

له تاج عظيم  فلقب  وكان  ..مرة ابن الدول الحنفيوينتسب إلى هوذة بن علي بن ثمامة  .. هووهوذة الحنفي -

.. كان ذا قدر عال في قومه ..خطيب بني حنيفة قبيل اإلسالم وفي العهد النبويوهو . .التاج صاحب اليمامة بذي

 أن يكون له إمارة عندما يسود اإلسالم.. فأبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. كما تقدم..  فأشترط

 في معركة اليمامة.. أراكم غدا إن شاء هللا..أستشهد سليط بن عمرو  خامسا.. في استشهاده.. 
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 الحلقة السابعة عشر بعد المائة.. السكران بن عمرو العامري.. "... والسابقون" 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن   .. فهوالسكرانوحاطب بن عمرو بن عمرو فهو الشقيق الثالث لسهيل -

 القرشي نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب العامري..

ه ُحب ى بنت قيس بن ُضبيس بن ثعلبة بن ِحب ان بن َغْنم بن ُمليح بن عمرو من ُخزاعةو -  ..أم 

ه َسْودة بنت َزَمعة بن قيس بن عبد  -  .. عامر بن لُؤي   ىلإكان للسكران بن عمرو من الولد عبد هللا وأم 

 ثانيا.. في إسالمه وهجرته.. كان السكران رضي هللا عنه من السابقين إلى اإلسالم في مكة المكرمة..

 م دار األرقم أم بعدها.. وإن لم يظهر في ترجمته إن كان قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسل -

ومعه امرأته َسْودة بنت   ..هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانيةحيث  وهو من السابقين في الهجرة..  -

 .. . وأجمعوا كل هم في روايتهم على ذلك.َزَمعة

 ..بأرض الحبشة رضي هللا عنه ماتأنه قال موسى بن عقبة وأبو معشر:  -

.. ويبدو أن بن عمر: رجع السكران إلى مك ة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة  وقال محمد بن إسحاق ومحمد -

 هذا هو الرأي األغلب..

 ثالثا.. في اقترانه صلى هللا عليه وسلم بالسيدة سودة.. أم المؤمنين..

بن عمرو رضي هللا عنه من أرض  السكران رجعأنه قد  ..هذا قول موسى بن عقبة وأبي معشرفالرواية.. و

وخلف رسول  المدينة إلى الهجرة فمات بها قبل مك ة إلىالحبشة إلى مكة حين أشيع أن قريشا قد أسلمت 

 ة رضي هللا عنها.. َسْودة بنت زمع على امرأتهصلى هللا عليه وسلم  هللا

جها  - ل امرأٍة تزو  حاطب   وزوجه إياها أخوه بنت ُخويلدخديجة  بعد موتالنبي صلى هللا عليه وسلم فكانت أو 

 .. كما ذكر في ترجمتها أم المؤمنين رحمها هللا..بن عمرو

 رابعا.. في وفاته.. توفي في مكة رضي هللا عنه.. وقد أعقب عبد هللا بن السكران.. كما تقدم.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ". أول مهاجر للحبشةبن عمرو العامري.. ". الثامنة عشر بعد المائة.. حاطبالحلقة 

 رضي هللا عنه: في نسبه..وأوال.. مقدمة.. 

واجتمعت فيه خصال الخير والورع والتقوى   ..كان من السابقين الى االسالم ..الصحابي حاطب بن عمرو

 .. وهو من أوائل المهاجرين إلى الحبشة ..وكان فارسا شجاعا من األمراء المجاهدين ..والحرص على اإلسالم

 .... منقول(إلى ذلك تقول الدكتورة رجاء حزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة االزهر)

ؤي   فهو )أَبُو حاِطِب( حاطب بن َعْمرو بن عبد َشْمس بن َعْبِد ُود  بن نصر بن مالك بن ِحْسل ابن عامر بن ل -

 القرشي العامري.. وهو أَخو سهيل بن عمرو وأخو السكران بن عمرو.. وقد تقدم نسبهما.. 

ه ُحب ى بنت قيس بن ُضبيس بن ثعلبة بن ِحب ان بن َغْنم بن ُمليح بن عمرو من ُخزاعة.. -  وأم 

 حسب )الطبقات( وكان لحاطب من الولد عمرو بن حاطب وأمه ريطة بنت علقمة بن عبد هللا بن أبي قيس..   -

من العائدين من أرض الهجرة إلى مكة بعد أن بلغهم أن أول المهاجرين إلى الحبشة ووكان حاطب بن عمرو  -

  ..إال انهم بعد وصولهم إلى مكة وجدوا األمر على خالف ما ظنوه ..قريشا هادنت اإلسالم وتركت أهله أحرارا

إلى الحبشة  بدينه مهاجرابن عمرو فر حاطب ف ..المسلمينفقد زاد المشركون في تعذيب هؤالء العائدين وسائر 

  ..في رواية ابن إسحاق والواقديكما الذين أمرهم الرسول بالهجرة مرة أخرى  ..ةصحابللمرة الثانية مع ال

وكان  .. عليه الصالة والسالم-الرسولحاطب لزم .. إلى المدينة المنورة -صلى هللا عليه وسلم-وحين هاجر النبي

 ..صلى هللا عليه وسلم وغزا معه ءلواال وجاهد تحت  ة أصحابهمن علي

 ثانيا.. في إسالمه وهجرته.. 

 ..قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقمقديما وهو من السابقين وأسلم حاطب بن عمرو  -

ل من قدمها... وإِلى أَرض الحبشة رضي هللا عنه  هاجر - ذكره أَبو عمر وأَبو موسى   -كما تقدم  .يقال: هو أَو 

 . فهو بذلك قد هاجر المرتين إليها..وروياه عن ابن إِسحاق. ..هكذا

لما هاجر حاطب بن عمرو من مكة إلى المدينة نزل على رفاعة بن عبد المنذر    ..محمد بن عمر قال روي عن -

 .. أخي لبابة بن عبد المنذر

: هو غلطوإن .  .بشة مع جعفر بن أبي طالبقيل: إنَّه آخر َمْن خرج إلى الحو - قد قالوا:  إلنهم  ..قال الباَلَذِريُّ

ج النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم َسْوَدة بنت َزْمعة وهذا يَُدلُّ على أنه رجع من   أم المؤمنين.. إنه هو الذي زوَّ

 ..الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة

بن عمرو  أن يزوجه حاطب.. صلى هللا عليه وسلم ..ولورعه وتقاه قبل النبيثالثا.. في مكانته رضي هللا عنه.. 

 فقالت: ..خطبها  ..صلى هللا عليه وسلم ..فى رواية أن النبيإن جاء في و.. السيدة سودة بنت زمعةب

.. فأمرت حاطب بن عمرو "..مري رجال من قومك يزوجك صلى هللا عليه وسلم.."  فقال لها (..أمري إليك )

 .. فزوجها..  خو زوجها المتوفى السكران بن عمروأابن عمها ووهو 

..  وعاداته وتقاليده * ولنا هنا وقفة.. إذ يجب على القاريء الفطن أن يتفهم طبيعة هذا المجتمع القرشي العربي

تفسره رواياتهم المؤكدة.. فال   والتعدد.. فما هو غير مفهوم لدى الكثيرينمن حيث عالقات الزواج والطالق 

حرج في أي حالل.. وال توجد امرأة بال زوج إال بحث لها الجميع عن الزواج.. ونادرا ما نسمع عن طالق.. وأن  

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يتزوج أبدا إال بعد وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. الخ 

ذكر موسى بن عقبة في  كما  ..جميعاشهد حاطب بن عمرو بدرا في روايتهم أنه  فقد روي  في جهاده..وا.. رابع

 .. بتا كتابه أن أخاه سليط بن عمرو شهد معه بدرا ولم يذكر ذلك غيره وليس بث

 كما تؤكد معظم الروايات..  ..بن عمرو موقعة أحدوشهد حاطب  -

 خامسا.. كان من كتاب الوحي.. 

رفون الكتابة والقراءة في  كان من السبعة عشر الذين دخلوا اإلسالم من قريش يع حاطب بن عمرو أنحيث 

عن خالد بن الياس عن   ..الواقدي روى”  بالذري في كتابه فتوح البلدان:روى ال .. كماواشتهروا بذلك .. ..مكة

 أبي بكر بن عبد هللا بن أبي جهم العدوي قال: دخل اإلسالم وفي قريش سبعة عشر رجال كلهم يكتبون: 

عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة ويزيد بن أبي سفيان  

 ..وأبو سلمة بن عبد األسد المخزومي ..قريش وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وحاطب بن عمرو العامري من

وحويطب  .. وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية وخالد بن سعيد أخوه وعبد هللا بن سعد بن أبي سرح العامري

بن عبد العزى العامري وأبو سفيان بن حرب بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان وجهيم بن الصلت بن مخرمة بن 

 .. "حلفاء قريش العالء بن الحضرمي ومن ..المطلب بن عبد مناف

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 التاسعة عشر بعد المائة.. قدامة بن مظعون..".. للتأويل حدود" الحلقة 

وهو شقيق   ..من السابقين األولين لإلسالم قدامة  (أبو عمرو)كان  أوال.. مقدمة.. في نسبه وهجرته..

عبد   خال ووه  عمر بن الخطاب زوجة زينب بنت مظعون والصحابية ..ابني مظعون وعبد هللا عثمان الصحابيين

 .. وحفصة بنت عمر هللا بن عمر

مظعون بن  قُدامة بن هو ف  ..وأمه غزية بنت الحويرث بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح -

  .نَى أبا عمرو.ويك  "اإلصابة في تمييز الصحابة" .. حسبحبيب بن َوْهب بن ُحذافة بن ُجَمح القرشي الجمحي

وكانت تحته صفية بنت .."االستيعاب في معرفة األصحاب حسب" األول أشهر وأكثر(). و.وقيل أبا عمر

 . كما تقدم.. الخطاب أخت عمر بن الخطاب.

وعائشة وأمها  ..كان له من الولد عمر وفاطمة وأمهما هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعةقال ابن سعد أنه و -

وأمها صفية بنت الخطاب بن نفيل   ورملة ..أم ولد وحفصة وأمها ..فاطمة بنت أبي سفيان بن الحارث الخزاعية

 ..العدوية

 ثم إلى المدينة المنورة..  ..عثمان وعبد َّللا  ابني مظعون وقد هاجر قدامة إلى الحبشة مع أخويه -

وقد واله   فقد شهد بدرا وأحد وباقي المشاهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 كما سيأتي ذكره..  ..وولى عثمان بن أبي العاصعمر بن الخطاب إمارة البحرين.. ثم عزله 

وعبر.. من الترجمة.. فإلن جاء صحابي بخبر.. فعلى ولي األمر أن يستوثق.. وإن أخطأ صحابي  ثالثا.. دروس 

فالحد على أمير المؤمنين واجب.. وإن تأول الصحابي لخطأه بفتوى ال تصح.. فالتصحيح والوعظ واجب.. فإن  

 هللا عنهم:تاب وأصلح فقد أصلح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.. اقرأ ما كان من الصحابة رضي 

إن قدامة شرب   .. فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر بن الخطاب من البحرين فقال: يا أمير المؤمنين

 د هللا حقًّا علي أن أرفعه إليك.. فسكر وإني رأيت حًدا من حدو

ولكني  .. ؟ فقال أبو هريرة. فدعي أبو هريرة فقال: بم تشهد؟ فقال: لم أره يشرب .فقال عمر: من يشهد معك

 رأيته سكران يقيء 

 .. فقدم .. ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين..فقال عمر: لقد تنطعت في الشهادة

فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب هللا. فقال عمر: أخصيم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد. فقال: قد أديت  

..  م على هذا حد هللا. فقال عمر: ما أراك إال خصًماثم غدا على عمر فقال: أق  ..  شهادتك. قال: فصمت الجارود

 وما شهد معك إال رجل واحد..

 فقال الجارود: إني أنشدك هللا قال عمر: لتمسكن لسانك أو ألسوءنك 

 أما وهللا ما ذلك بالحق أن يشرب الخمر ابن عمك وتسوءني.  .. فقال: يا عمر

 ة الوليد فسلها وهي امرأة قدامة..لى ابنفقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إ

 )أنظر إلى فعل الزوجة الصالحة(  .. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها. فأقامت الشهادة على زوجها

 ما كان لكم أن تحدوني.   .. كما يقولون .. فقال عمر لقدامة: إني حادك. فقال: لو شربت

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما  } :فقال عمر: لم؟ قال قدامة: قال هللا عز وجل

 [. اآلية.. 96المائدة  ] {.اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات

  .. إنك إذا اتقيت هللا اجتنبت ما حرم عليك .. قال عمر: أخطأت التأويل

. فسكت على  .تجلده ما كان مريًضاثم أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: ال نرى أن 

: ما نرى أن  فقال ألصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم ..ثم أصبح يوًما وقد عزم على جلده ..ذلك أياًما

ه وهو في  فقال عمر رضي هللا عنه: ألن يلقى هللا وهو تحت السياط أحب إلي من أن ألقا  تجلده ما كان وجعًا..

 .. وهجره .فغاضب عمر قدامة.  .. فأمر عمر بقدامة فجلده..  عنقي. إيتوني بسوط تام

فلما استيقظ   ..فلما قفال من حجهما ونزل عمر بالسقيا نام ..حج عمر رضي هللا عنه وقدامة معه مغاضبًا لهثم  

وا فعجل  .. فإنه أخوك .. فوهللا لقد أتاني آٍت في منامي فقال: سالم قدامة .. من نومه قال: عجلوا علي بقدامة

فكلمه عمر واستغفر له   .. فأمر به عمر رضي هللا عنه إن أبى أن يجروه .. فلما أتوه أبي أن يأتي .. علي به

أيوب بن أبي تميمة قال: لم يحد في الخمر أحد من أهل عن حدثنا خلف بن سعيد . وقد .فكان ذلك أول صلحهما

  - رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم نعيمان في الخمرقد حدَّ  . وإن كان هناك من يقول أنه.بدر إال قدامة بن مظعون

ة في قول أَيوب -وهو بدري  وهو ابن ثمان وستين  هـ..36توفي قدامة سنة .. رابعا.. في وفاته.. فال ُحجَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ....سنة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 " رابع اإلخوة السابقونبن مظعون.."..  عبد هللابعد المائة..  ونعشرالالحلقة 

ليس لدينا الكثير عن تفاصيل ترجمة حياته.. رضي هللا عنه.. لكنه يتبوأ هذه المكانة المتقدمة في تراجم 

وبالرسالة في  الصحابة رضي هللا عنه.. إلنه من السابقين الذين شهدوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالنبوة  

ثم العودة إلى مكة مع   مطلع الدعوة.. وصبروا على إيذاء قريش.. وهاجروا فرارا بعقيدتهم.. إلى الحبشة أوال..

 إلى المدينة المنورة في مطلع الهجرة.. الهجرة   ثمإشاعة أن قريشا قد أسلمت.. 

 نسبه.. صفته وأوال.. مقدمة في 

من أهل بدر   صحابي ـ.. هو ه 30المتوفي سنة  مظعون الجمحيعبد هللا بن  وهذه كنيته.. (أبو محمد)هو 

صلى هللا عليه  أسلم عبد هللا وأخيه قدامة قبل دخول النبي .. فقداإلسالم من السابقين إلى)البدريين(.. و

 مثله مثل باقي إخوته..  ..بن أبي األرقم دار األرقم وسلم

كما  من السابقين األولين لإلسالم عبد هللا بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي هو -

عمر بن  زوجة  زينب بنت مظعون والصحابية.. ابني مظعون وقدامة عثمان وهو أخو الصحابيين تقدم..

حتى   ومن سار على سنته صلى هللا عليه وسلم  راوي الحديث النبوي) عبد هللا بن عمر خاللذا فهو  و  ..الخطاب

رضي هللا   ..)زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأم المؤمنين( وحفصة بنت عمر ..أنه كان يمشي مشيته(

 عنهما..

 ..لقرشيةا الجمحية ..وأمه سخيلة بنت العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح -

 ثانيا.. في هجرته رضي هللا عنه..

 .. الهجرة النبوية بعد المدينة المنورة ثم عاد وهاجر إلى ..إلى الحبشةعبد هللا هاجر  -

 .. وبين سهل بن عبيد بن المعلى األنصاري صلى هللا عليه وسلم بين عبد هللا بن مظعونوقد آخى النبي  -

 ..سنةستين وعمره .. هـ 30سنة  عثمان بن عفان توفي عبد هللا بن مظعون في خالفة -

 ثالثا.. شدته في الدين.. 

رواية األصبهانيين من طريق عمرو بن  - في الجزء التاسع من أمالي المحاملي  -ذلك أنه تذكر التراجم ومنها 

 : شعيب عن أبيه عن جده

 ..على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..أن غالًما كان لعبد هللا بن مظعون قبطيا أسلم فحسن إسالمه -

وهذه   ..فقتله على الردة  ..ذكر القصة في ارتداد الغالم نصرانيا في عهد عمرثم  ..فأعجب عبد هللا بإسالمه

 الرواية على عهدة الراوي.. 

 رضي هللا عن عبد هللا بن مظعون.. رابع اإلخوة من السابقين.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1- " مهأ بقسم البار .. "المخزومي عياش بن أبي ربيعة العشرون بعد المائة..و الواحدة الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه: 

وقبل   .. قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم دار األرقمو ..قد أسلم مبكًراعياش بن أبي ربيعة كان  -

ثم هاجر مع عمر  ..وولد له بها ابنه عبدهللا ..الحبشةكان ممن هاجروا إلى و.. وأخفى إسالمه .. أن يدعو فيها

 بن الخطاب إلى المدينة المنورة فحدثت معه قصة سنذكرها.. 

ويُكنَّى أبا   ..يرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزومربيعة عمرو بن المغ هواسم أبي .. هو عياش بن أبي ربيعة -

هعمرو هو أخو أبي جهل و .عبد هللا.وقيل: يُكنَّى أبا  .عبد الرحمن.  .. بن هشام ألم ِ

هو أخو عبد هللا  و .سمها أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم.إو ..أم الجالسهي أمهما و  -

 رضي هللا عنه.. خالد بن الوليد ابن عم ِ .. وعمر بن ابي ربيعة وهو عم الشاعر .بن أبي ربيعة ألبيه وأمه.

 . وامرأته أسماء بنت سالمة بن مخربة التميمية. -

 ثانيا.. هجرة عياش وبره بقسم أمه.. 

مع   صالحتقد ت قريش   علموا بالخطأ إشاعة أنبعدما  ة..ومعه زوجته وولده إلى مكعياش من الحبشة عاد 

أذن النبي ألصحابه بالهجرة إلى  بقى في مكة بجوار الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى .. ثم النبي وأصحابه

  .. وأحست قريش بفرار عياش .. فخرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة حتى قدما المدينة .. المدينة

 .. بينما أقرب الناس إليه يتابع محمداً فيما جاء به .. وأخذت األلسنة تتناول أبا جهل أيدعي أنه عدو المسلمين

 ..وصمم على الذهاب إلى المدينة إلحضار أخيه.. بو جهل أن يتحملفلم يستطع أ.. ويفر إلى يثرب

والتقى األخوة .. في جنح الظالم كانت مطية أبي جهل وأخيه الحارث بن هشام تسابق الريح إلى المدينةو -

الذي ؟ ومن هذا .أكنت تخاف أحداً  .. وقال أبو جهل: يا عياش لماذا فعلت هذا وخرجت من مكة خلسة.. الثالثة

وال تستظل من شمس  .. لقد جئناك ألن أمك قد نذرت أال يمس رأسها مشط حتى تراك .. يستطيع أن ينال منك؟

الذي حذره بأن تلك   .. فاستشار عمر بن الخطاب .. فرق لذلك وأثر في قلبه ما عزمت عليه أمه.. حتى تشاهدك

 ..وخرج معهما عائداً إلى مكة ك مال فآخذه..ولي هنا ..لكنه قال: بل أبر قسم أمي.. مكيدة ليفتنوه عن دينه

  .."فقلت: وهللا إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش ماال فلك نصف مالي وال تذهب معهم": يروي عمر بن الخطاب -

قال: فأبى علي إال أن يخرج معهما فلما أبى إال ذلك قال: قلت له: أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها  

 ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها.. 

ري هذا أفال  معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا ابن أخي وهللا لقد استغلظت بعي فخرج -

تعقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ وأناخا ليتحول عليها فلما استووا باألرض عدوا عليه فأوثقاه  

 ..  افعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا :يقوالن يا أهل مكة انا حتى يراه الجميع وك .. نهاراً  وربطاه ثم دخال به مكة

قوم عرفوا هللا تعالى ثم رجعوا إلى الكفر   .. أفتتن صرفاً وال عدالً وال توبة فكان عمر يقول: ما هللا بقابل ممن -

 أنزل هللا تعالى قوله:  .. فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة  .. لبالء أصابهم

الغفور   قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو"  

الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ال تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من 

أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب هللا .. ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون

 .. "وإن كنت لمن الساخرين

 .. في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة فقال عمر: فكتبتها بيدي  -

قال: من لي بعياش وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد  ف .. حتى كان يوماً والرسول بين صحابته بالمدينة -

فلما  .. فتبعهما حتى عرف موضعهما وكانا محبوسين في بيت ال سقف له ..بن المغيرة: أنا لك بهما يا رسول هللا

أمسى تسور عليهما وقطع القيود وحملهما على بعيره..  حتى قدم بهما على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..   

 وجاء عياش وهشام إلى أرض اإليمان وانضما إلى قافلة المجاهدين..  

فحدثني من أثق به: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال وهو بالمدينة: من  قال ابن هشام: وتقول الرواية..  -

 ..لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول هللا بهما

؟ قالت: أريد هذين  فلقي امرأة تحمل طعاًما فقال لها: أين تريدين يا أمة هللا ..فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيًا -

فلما أمسى تسور   ..فتبعها حتى عرف موضعهما وكانا محبوسين في بيت ال سقف له -تعنيهما -المحبوسين 

 .. عليهما ثم أخذ مروة فوضعها تحت قيديهما ثم ضربهما بسيفه فقطعهما فكان يقال لسيفه: )ذو المروة( لذلك

وفي سبيل هللا ما   ..عه فقال: "هل أنت إال أصبع دميتثم حملهما على بعيره وساق بهما فعثر فدميت أصب -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...لقيت".
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-.." البار بقسم أمه " المخزومي والعشرون بعد المائة.. عياش بن أبي ربيعة الثانيةالحلقة 

 ثالثا.. قرآن نزل في عياش رضي هللا عنه..

فلما أخرجوه من   ..وخرج معهما ..حتى عصى نصيحة عمر رضي هللا عنهأبو جهل وأخوه بعياش لم يزاال  -

ثم قدموا به ..  َجلََدهُ كلُّ واحد منهم مائةَ جلدةٍ ثم   -وهو َسْيٌر عريض-المدينة وانتهوا إلى البيداء أوثقوه بنِْسعٍ 

ه فقالت: "وهللا ال أُِحلَُّك من وثاقك حتى تك  ..ثم تركوه موثقًا في الشمس ..فر بالذي آمنت به"على أم ِ

 وقال: وهو من بني عامر رضي هللا عنهو فأتاه الحارث بن يزيد  -

 ..وإن كان ضاللة لقد كنت عليها" ..وهللا لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى .."يا عياش -

 .. "فغضب عياش من مقاله وقال: "وهللا ال ألقاك خاليًا إال قتلتُك -

عياش يومئذ حاضًرا ولم يشعر   م يكنول ..ثم إن الحارث بن يزيد أسلم وهاجر بعد ذلك إلى رسول هللا بالمدينة -

 ..فقتلهعياش  فلما رآه حمل عليه  ..يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد كانا مفبين ..بإسالمه

فرجع عياش إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  ..الناس: "أيُّ شيٍء صنعت؟ إنه قد أسلم"له فقال  -

فنزل  ..ه"وإني لم أشعر بإسالمه حين قتلت  ..فقال: "يا رسول هللا.. كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت

ِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمنًا إِالَّ َخَطأً َوَمْن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَ "  :قوله تعالى

ٍ لَُكْم َوهَُو  دَّقُوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَْوٍم َعُدو  ُمْؤِمٌن فَتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوإِْن َكاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُكْم  إِلَى أَْهِلِه إِالَّ أَْن يَصَّ

ْيِن ُمتَتَابِعَْيِن تَْوبَةً ِمَن هللاِ َوَكاَن َوبَْينَُهْم ِميثَاٌق فَِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْهرَ 

 ( 92النساء: ) سورة  َعِليًما َحِكيًما﴾ هللاُ 

 . .والكفارة الواجبة في هذا الشأن ..ومقدار الدية ..وهي اآلية التي بيَّنَْت أحكام القتل الخطأ -

الذين   ..وما كادت تأتي بدر الكبرى حتى قتل أبو جهل وأمية بن خلف ومجموعة أخرى من صناديد الكفر* 

 .. فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا

كنت أنا وأمي ممن عنى هللا بهذه اآلية وذلك أنه كان من الوالدان  كما جاء في القرطبي.." ابن عياشيروي و -

  (لبابة الصغرى)وهي أخت ميمونة وأختها األخرى  (واسمها لبابة)إذ ذاك وأمة هي أم الفضل بنت الحارث 

 . هللا عليه وسلم فيهن:"األخوات مؤمنات". وهن تسع أخوات قال النبي صلى

أحسبوا  ..[2  ..1أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتَْرُكوا{ ]العنكبوت:  * }المأن اآليات   -أيًضا –وجاء في تفسير القرطبي 

 قال ابن عباس وغيره:  .[.2}أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوهُْم ال يُْفتَنُوَن{ ]العنكبوت: 

 ..وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على اإلسالم ..يُريد بالناس قوًما من المؤمنين كانوا بمكة "

  ..وسمية أمه ..وياسر أبوه ..اسرعمار بن يو   ..والوليد بن الوليد ..وعياش بن أبي ربيعة ..كسلمة بن هشام

ن هللا الكفار من  م..وغيره ..وعدة من بني مخزوم فكانت صدورهم تضيق لذلك وربَّما استنكر أن يُمك ِ

 أنَّ هذه هي سيرة هللا في عباده اختباًرا للمؤمنين وفتنة..  ..فنزلت هذه اآلية مسلية معلمة.. المؤمنين

ِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاَل تُِطْعُهَما إِلَيَّ َمْرِجعُُكْم فَأُنَبِ ئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{  ونزلت: }َوإِْن َجاَهَداَك ِلتُشْ  -

 [. وقال ابن عباس: نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل ألمه وقد فعلت أمه مثل ذلك..8]العنكبوت: 

 عليه وسلم إلى قبائل كنانة:  سرايا النبي صلى هللارابعا.. عياش يخرج في 

بعث رسول هللا بالجيوش إلى قبائل بني كنانة حوله فبعث إلى بني ضمرة نميلة بن  فتح مكة لما كان يومُ أنه 

 . عبد هللا الليثي وإلى بني الدئل عمرو ابن أمية الضمري وبعث إلى بني مدلج عياش بن أبي ربيعة المخزومي.

 النبوي..خامسا.. في روايته للحديث 

:  "حمير"عن الزهري قال: كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كالل من ف 

  ..بعث موسى بآياته وخلق عيسى بكلماته ..وأنَّ هللا وحده ال شريك له ..أنتم ما آمنتم باهلل ورسوله ..مسال"

 .."ثالثة عيسى بن هللاقالت اليهود عزير بن هللا وقالت النصارى هللا ثالث 

ثم   ..إذا جئت أرضهم فال تدخلنَّ لياًل حتى تصبح.." عياش بن أبي ربيعة المخزومي وقالبعث بالكتاب مع ثم  -

واستعذ باهلل وخذ كتابي بيمينك وأدفعه بيمينك  .. وصل ركعتين وسل هللا النجاح والقبول ..تطهر فأحسن طهورك

 .. في أيمانهم فإنهم قابلون

 فإذا فرغت منها فقل: اآلية"  ..لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين"اقرأ عليهم و -

ة إالَّ دحضت ..آمن محمد وأنا أول المؤمنين  .. وال كتاب زخرف إال ذهب نوره ..فلن تأتيك حجَّ

وأمرت ألعدل  ..حسبي هللا آمنت بما أنزل هللا من كتاب"وقل:  ..فقل: ترجموا .. م قارئون عليك فإذا رطنواوه -

 .."هللا يجمع بيننا وإليه المصير ..ال حجة بيننا وبينكم ..هللا ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ..بينكم

 راكم غدا إن شاء هللا... أ."دوا وهي من األثل قضيبفإذا أسلموا فسلهم قضبهم الثالثة التي إذا حضروا بها سج
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 3-.. " البار بقسم أمه " المخزومي والعشرون بعد المائة.. عياش بن أبي ربيعة ثالثةالالحلقة 

 خامسا.. بقية.. في روايته للحديث النبوي.. 

ةُ بَِخْيٍر َما َعظَُّموا َهِذِه  " :..َصلَّى هللا عليه وسلم أنه قالروى َعي اش بن أبي ربيعة عن الن بي   - اَل تََزاُل َهِذِه األُمَّ

وعبد الرحمن بن   ..أنس بن مالك عنه روى "..َفِإذَا َضيَّعُوها َهلَُكوا( يعني الكعبة والحرم)  اْلُحْرَمةَ َحقَّ تَْعِظيِمَها

 .. فع مولى ابن عمروأرسل عنه عمر بن عبد العزيز ونا ..سابط

رضي هللا عنه قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: "تخرج ريٌح بين يدي الساعة   عياش وعن -

 .تقبض فيها أرواح كل مؤمن".

حتى    ..كان عياش في المحبسوولكل المستضعفين في مكة كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو لعياش  -

كان   صلى هللا عليه وسلم هأن أبي هريرة عنف  ..سماه في القنوت ودعا له بالنَّجاةأننه صلى هللا عليه وسلم قد 

اللهم أنج .. اللهم أنج سلمة بن هشام ..إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يقول: "اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة

اللهم اجعلها سنين   ..اللهم اشدد وطأتك على مضر ..منيناللهم أنج المستضعفين من المؤ ..الوليد بن الوليد

 ".. كسني يوسف

وأن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "غفار غفر هللا لها وأسلم سالمها هللا". قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا  -

 الصبح.. صالة كله في 

 في جهاد عياش بن أبي ربيعة..سادسا.. 

ْمحين يذبلقب" يَّاش بن أبي ربيعة ــ يلقب كان عَ  -  يقاتل بها.. ".. في إشارة إلى الطريقة التي كان الرُّ

 ..قدم المدينة فلم يزل بها إلى أن قُبَِض النبي  َصلَّى هللا عليه وسلمفبعد أن يسر له هللا الفرار من محبسه..  -

وقيل:   ..ولم يبرح ابنُه عبد هللا من المدينة ..خرج إلى الشأم فجاهد ثم  رجع إلى مك ة فأقام بها إلى أن ماتثم  -

 .. دار األرقم وقبل أن يَْدُعَو فيها ..دخول رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  أسلم عي اش بن أبي ربيعة قبل

قتل أبو جهل وأمية بن خلف ومجموعة أخرى من صناديد    بدر الكبرىوفي .. وذكر العَْسَكِريُّ أنه شهد بَْدًرا -

حتى  بالمؤمنين   هفعلوالذي .. وكأن هللا سبحانه قد قدر لعياش أن يرى فيهم جزاء ما غدروا به.. والكفر

 .. "وكان حقاً علينا نصر المؤمنين"وهكذا صدق قول الحق سبحانه:  ..أخرجوهم من ديارهم وسلبوا أموالهم

 وهناك رواية أنه استشهد باليمامة.. واألولى أولى..  استشهد باليرموك.. في أرض الشام.. وأن عياش قد -

 ش بن أبي ربيعة: النبي صلى هللا عليه وسلم يُقر رأي عياسابعا.. 

 .. سمعت فاطمة بنت قيس تقول  ..عن أبي بكر بن أبي الجهم قال

وأرسل معه بخمسة آصع   ..بطالقي ..عياش بن أبي ربيعة ..أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة -

 .. ال :قال .؟أما لي نفقة إال هذا وال أعتد في منزلكم : فقلت ..تمر وخمسة آصع شعير

 ... قلت: ثالثًا ".كم طلقك"فشددت علي ثيابي وأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  ..قالت -

اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي   ..لك نفقةليس   -يعني عياًشا -قال: "صدق  -

 ..فإذا انقضت عدتك فآذنيني"  ..ثوبك عنده

قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى هللا عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال   -

 يك بأسامة بن زيد.. وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عل

دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة  :أبو بكر بن أبي الجهم قال إلى وحدثني إسحق بن منصور  -

وساق الحديث  .. فقالت كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران ..فسألناها ..بنت قيس

 .. فشرفني هللا بأبي زيد وكرمني هللا بأبي زيد ..قالت فتزوجته أنها وزاد ..بنحو حديث ابن مهدي

 عياش بن أبي ربيعة: ا.. في استشهادثامن

 والعالء بن ..عتبة بن غزوان رضي هللا عنه من األعالم:بن الخطاب  مات في أيام عمر يروى أنه  -

 وعياش بن أبي ربيعة.. ..الحضرمي

أن الحارث بن هشام   ..عن حبيب بن أبي ثابت. ف .ذلككان من خلقه اإليثار . وفي قصة موته خير شاهد على  -

فدعا الحارث  )حتى فاض بهم العطش(..   ..وعياش بن أبي ربيعة ثبتوا يوم اليرموك وعكرمة بن أبي جهل

فنظر إليه عياش بن أبي ربيعة فقال عكرمة:    ..إليه هفدفع ..بشراب فنظر إليه عكرمة فقال: ادفعوه إلى عكرمة

 . ادفعوه إلى عياش فما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا جميعا وما ذاقوه.

 عمر بن الخطاب.. في خالفة بالشام هجرية قال ابن قانع والقراب وغيرهما: مات سنة خمس عشرة -

 ..  الدعوة والجهاد شهداءهللا لعياش بن أبي ربيعة ولكل  غفر

 كم غدا إن شاء هللا.... أرا
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 1-"  معي حر.. وعبد" السلمي..  عمرو بن عبسة والعشرون بعد المائة... رابعةالالحلقة 

 أوال.. في نسبه.. 

الطبقات   )حسب َعْيالن بن ُمَضرإلى عمرو بن َعبََسة بن خالد بن ُحذيفة بن عمرو بن َخلَف بن مازن هو  -

كذا .. ثعلبة بن بُْهثةالقيس إلى   َعْمرو بن عبََسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن ُخفاف بن امرئوهو  ..(الكبير

 . وقيل: أَبو شعيب. .. وهو األغلب.."نَجيح بايكنى "أَ و ..اْبُن عساكر. واألول أصحو ساق نسبَه اْبُن سعد

اإلصابة في تمييز  . حسب قال: واْسُمها َرْملَة بنت الوقيعة. ..قاله َخِليفَةُ  ..بي ذَر ٍ ألمهأليقال: إنه كان أخا  -

وممن  ..وإِليها ينسب ولدها ..مه بَْجلة ـــ بسكون الجيم ـــ بنت هناه بن مالك بن فَْهم األَزديةو أن ُأ ..الصحابة

 .وهو سلمي. ..فهو بجلي ..ينسب عمرو بن َعبَسة

   :ثانيا.. في إسالمه..  فهو قديم اإلسالم.. أسلم بعد رجلين.. فهو من السابقين إلى اإلسالم.. ولدينا روايتين

 بن َعبَسة قال:  أبا أمامة الباهلي  يحد ث عن عمروإلى معن بن عيسى قال: حد ثنا معاوية بن صالح  * فعن

قال قلُت: يا رسول هللا َمن معك في هذا األمر؟   ..وهو نازل بعُكاظ ..أتيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم "

قال فقلُت: يا رسول   ..قال فلقد رأيتُني ُربَُع اإلسالم ..قال فأسلمُت عند ذلك "أبو بكر وبالل ..معي رجالن" :قال

فيوشُك هللا تعالى أن يَِفَي بمن ترى ويَُحيَِي " :قال.. "الَحق بقومك" :هللا أْمُكُث معك أم أْلَحُق بقومي؟ قال

 قال وقلُت:  ..ثم  أتيتُه قبل فتح مك ة فسل مُت عليه :قال ."اإلسالم

ا ت  ك.. علم وأْجَهُل وينفعني وال يضر يا رسول هللا أنا عمرو بن َعبَسة الس لمي  أُِحب  أن أسألك عم 

اد بن َسلَمة عن يَْعلي بن عطاء عن يزيد بن َطْلق عن عبد   * قال: أخبرنا سليمان بن َحْرب قال: حد ثنا حم 

 فقلُت:  ..الرحمن بن البَْيلماني عن عمرو بن َعبَسة قال: أتيُت النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. يعني أبا بكر وبالاًل. قال: فأنا رابع اإلسالم "عبد وحر  " :أو قال  "ُحر  وعبد" :يا رسول هللا َمن أسلم؟ قال 

إني كنُت في الجاهلي ة أرى الناس على ضاللة حديث طويل رواه عمرو بن عبسة.. يقول:" لرواية  في ثالثا..

كبُت راحلتي حتى قدمُت فر  ..ثم  سمعُت عن رجل يُْخبُر أخباًرا بمك ة ويحد ث بأحاديث ..وال أرى األوثان بشيءٍ 

تى دخلُت عليه فقلُت:  وإذا قومه عليه ِحَراٌء فتلط فُت ح ..مستخفيًا ..مك ة فإذا أنا برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

؟ قال "نبي   ما أنت؟ قال "أنا  قلُت فبأي  شيٍء؟ .."نعم .."قلُت: هللاُ أرسلك؟ قال .."رسول هللا"فقلت: وما نبي 

َد هللا وال يُّْشَرَك به شيٌء وَكْسِر األوثان وِصلَِة األرحامهللا عليه وسلم.. "قال صلى   .."بأن يَوحَّ

 .. وإذا معه أبو بكر وبالل. فقلُت له: إني ُمت بِعُكَ  ."ُحر  وعبد" :فقلُت له: َمن معك على هذا؟ قال  

 ..ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعَت بِي قد ظهرُت فالَحْق بي ..إن ك ال تستطيع ذلك يوَمك هذا:" قال

مهاجًرا إلى المدينة وقد أسلمُت قال فجعلت أتخب ر   ..قال فرجعُت إلى أهلي وخرج النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم ."

ه قَتْلَه فلم األخبار حتى جاء َركبُه من يثرب فقلُت: ما فعل هذا الرجل المك ي  الذي أتاكم؟ فقالوا: أراد قومُ 

وتركُت الناس إليه ِسراًعا فركبُت راحلتي حتى قدمُت عليه المدينةَ فدخلُت   ..يستطيعوا ذاك وحيل بينهم وبينه 

فقلُت يا رسول هللا َعل ْمني  ..فقلُت: بلى "ألسَت الذي أتَْيتَني بمك ة؟  ..نعم" :عليه فقلُت يا رسول هللا تعرفني؟ قال

ا عل مَك هللا وأْجَهلُ   صلى هللا عليه وسلم..  فقال ..مم 

ْبَح فأْقِصْر عن الصالة حتى تَْطلَُع الشمُس فإذا طلعَْت فال تَُصل  حتى ترتفَع فإن ها تطلع بين قَْرنَْي   " إذا َصل ْيَت الص 

فإذا ارتفعَْت قيَد ُرْمح ٍأو ُرْمَحيِن فَصل  فإن  الص الةَ مشهودة محضورة حتى   ..شيطان وحينئذ يسجد لها الُكف ار

ْمُح بالظل   فإذا فاَء الفَْيُء فَصل  فإن  الصالةَ مشهودة   ..ثم  أْقِصْر عن الصالة فإن ها حينئٍذ تُْسَجُر جهنم ..يُْستَْقبََل الرُّ

وحينئذ   ..ة حتى تغرب الشمُس فإن ها تغرب بين قَْرنَْي شيطانثم  أْقِصْر عن الص ال ..محضورة حتى تَُصل َي العصر

 : فقال   ..قال قلُت: يا رسول هللا أْخبْرني عن الوضوء ."يسجد لها الُكف ار

ب وضوءه فيمضمض ويمج  ثم  يستنشق وينثر إال  جرْت خطايا فيه وخياشيمه مع  " - ما منكم من رجٍل يقر 

ثم  يغسل يديه إلى  ..ال  َجَرْت خطايا َوجِهه من أطراف لحيته مع الماءالماء ثم  يغسل وجهه كما أمره هللا إ

ثم  يمسح رأَسه كما أمره هللا إال  َجَرْت خطايا رأسه  ..الِمْرفقين إال  َجَرْت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء

 جرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه ثم  يغسل قََدَمْيه إلى الكعبين كما أمره هللا إال   ..من أطراف َشْعره مع الماء

ثم  يركع رْكعَتَيِن إال  انصرف من ذنوبه كهيئته يوَم  ..ثم  يقوم ويحمد هللا ويُثني عليه الذي هو له أهلٌ  ..مع الماء

 ..  "أمهولَدته 

  ..أأنَت سمعَت هذا من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فقال أبو أمامة: يا عمرو بن َعبَسة اْنُظْر ماذا تقول

يا أبا أمامة لقد َكبِرت سني ورق  َعْظمي واقترب "؟ فقال عمرو بن َعبَسة: .ويعطى الرجل هذا كل ه في مقامه

لو لم أْسَمْعه من رسول هللا إال  ..لى هللا عليه وسلمص ..أجلي وما بي من حاجة أكذب على هللا وعلى رسوله

 أراكم غدا إن شاء هللا.. "..لقد سمعتُه سبعًا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك ..رة ًأو مرتين أو ثالثًام
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 2-" رابع أربعة " السلمي.. عمرو بن عبسة ة والعشرون بعد المائة...خامسالالحلقة 

َرِغْبُت عن آلهة قومي في الجاهلي ة وذلك   "قال: .. رواه عمرو بن عبسة .. بقية..ثالثا..في رواية لحديث طويل

ن يعبد الحجارة فينزل الحي  ليس معهم إلهٌ    ..أن ها باطل فلقيُت رجاًل من الِكتَاب من أهل تَْيماَء فقلُت أني امرؤ مم 

ثم  لعل ه يجد ما هو  ..يعبده  خرج الرجل منهم فيأتي بأربعة أحجاٍر فينصب ثالثة لِقْدِره ويجعل أحسنها إلًهايف 

فرأيُت أن ه إلهٌ باطٌل ال ينفع وال يضر  فُدل ني   ..أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره إذا نزل منزاًل سواه 

فإذا رأيَت ذلك فات بعه    ..فقال: يخرج من مك ة رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها ..على خير من هذا

ة منذ  .لدين.فإن ه يأتي بأفضل ا قال لي ذلك إال  مك ة فآتي فأسأل: هل حَدَث فيها حدٌث؟ فيقال: ال.  فلم تكن لي هم 

ةً فسألُت فقالوا حدَث فيها رجل يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها . فسألُت عنه فوجدتُه  .ثم  قدمُت مر 

  .."نبي  "..فتلط فُت حتى دخلُت عليه فسألتُه فقلُت: أي  شيٍء أنت؟ قال ..مستخفيًا ووجدُت قريًشا عليه أِشد اءَ 

بعبادة هللا َوْحَده ال شريك له وبحْقِن الد ماء وبكسر " :أرسلك؟ قال قلُت: وبَم  .."هللا" :قلُت وَمن أرسلك؟ قال

أتأمرني أمكُث معك أو   .. بك وصد قتُكفقلُت: نِْعَم ما أُْرِسْلَت به قد آَمْنتُ  "وأمان السبيل ..وِصلِة الرحمِ  ..األوثان

ُكن في أهلك فإذا سمعَت بي قد   ..أال ترى كراهةَ الناس ما جئُت به؟ فال تستطيع أن تمكث" :انصرف؟ فقال

 .."خرجُت َمْخَرًجا فاتْبَعني

رفني؟  فقلُت: يا نبي هللا أتع ..حتى إذا خرج إلى المدينة سرُت إليه فقدمُت المدينةَ  ..فمكثُت في أهلي -

فاغتنمُت ذلك المجلس   .."فقلُت لك كذا وكذا ..أنَت الس لَمي  الذي أتيتَني بمك ة فسألت ني عن كذا وكذا ..نعم" :قال

 .. وعلمُت أن ال يكوَن الدهر أفرغ قلبًا لي منه في ذلك المجلس

فإذا  ..الث لُُث األخُر فإن  الصالة مشهودة مقبولة حتى تطلع الشمس" :فقلُت يا نبي  هللا أي  الساعات أسمع؟ قال -

فإذا ارتفعْت    ..رأتيها طلعت حمراَء كأن ها الَحَجفَة فأْقِصْر عنها فإن ها تطلع بين قرني شيطان فيصل ي لها الُكف ار

فأْقِصْر عنها فإن ها حينئٍذ تُْسَجُر   ..ةَ مشهودة مقبولة حتى يساوي الرجل ِظل هقيَد ُرْمحٍ أو ُرْمَحْيِن فإن  الصال

فإذا رأيتَها غربَْت حمراء كأن ها   ..فإذا فاء الفَْيُء فَصل  فإن  الصالة مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمس ..جهنَّم

أَت فغسلَت يديَك ووج" :ذكر الوضوَء فقال ثم الحَجفَة فأْقِصْر   هك ورجليك فإن جلسَت كان ذلك لك  إذا توض 

ك من الخطايا  "..َطهوًرا وإن  قُمَت فصل َت وذكرَت رب ك بما هو أهلُه انصرفَت من صالتك كهيئتك يوَم ولَدتْك أم 

 .. عن عبد الرحمن بن يزيد أَنه سمع عمرو بن َعبَسة يقول: سمعت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول -

رَ َشْيبَةً ِفي اإِلْساَلِم َكانَْت لَهُ نُوًرا يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوَمْن َرَمى َسْهًما ِفي َسبِْيِل هللا فَبَلََغ اْلعَُدوَّ أَ َمْن َشاَب "  َكاَن   ..ْو قَصَّ

 "..ِمَن اْلُمْعتِِق ِمَن اْلنَّارِ  أَْعتََق هللا تَعَالَى بُِكل ِ ُعْضٍو ِمْنهُ ُعْضًوا ..لَهُ َعْدَل َرقَبَة. َوَمْن أَْعتََق َرقَبَةً ُمْؤِمنَةً 

ولما  ..قديما فكان رابع أربعة آمن عمرو بن عبسة رضي هللا عنه وأرضاه رابعا.. في بقاء بن عبس في أهله..

إنك ال تستطيع ) :فقال له صلى هللا عليه وسلم ..آمن أراد أن ينضم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مكة

وسوف يُضطهد فيها أشد  ..وال يوجد أحد يحميه في داخل مكة ..لموقف صعبألن ا (ذلك يومك هذا

  ..فهنا يضحي صلى هللا عليه وسلم بالنصرة التي ستأتي من وراء عمرو بن عبسة ببقائه في مكة ..(االضطهاد

ن حياته ويحفظه لمرحلة قادمة قد   ..ويضحي أيضاً بالعلم الذي قد يحص له عمرو ببقائه في مكة في نظير أن يؤم ِ

وأتى عمرو بن  ..ادع إلى هللا هناك :وقال له ..وأعاده مرة أخرى إلى قبيلة ُسليم ..تكون الدعوة أحوج إليه

 ..عبسة بنصف قبيلة ُسليم بعد ذلك 

 ..اليرموك عركةكان عمرو بن عبسة رضي هللا عنه من أمراء جيش المسلمين يوم مخامسا.. في جهاده.. 

فسمعت رسول هللا   ..قال: حاصرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصر الطائف وقد اشترك عمرو بن عبسة

فبلغُت يومئذ ستة عشر سهًما. وسمعت   ..صلى هللا عليه وسلم يقول: "من بلغ بسهم فله درجة في الجنة"

ومن شاب شيبة في ..بيل هللا فهو عدل محرررسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من رمى بسهم في س

وأيما رجل مسلم أعتق رجال مسلما فإن هللا جاعل كل عظم من عظامه وفاء   ..اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة 

وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن هللا جاعل كل عظم   ..)في رواية: وقاء(كل عظم بعظم منه من النار

  من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من النار"

عن مولى لكعب. قال: انطلقنا   ..عن عبد الرحمن بن عمرانروي  رضي هللا عنه.. أنه ووفاته خامسا.. في فضله

 ..فخرج َعْمرو بن عبَسة يوًما للرعية ..وشافع ابن حبيب الهذلي ..وَعْمرو بن َعبَسة ..مع المقداد بن األسود

قال: إن هذا شيء  ف  ..فأيقظته ..ما فيها عنه مفصل ..فإذا سحابةٌ قد أظلَّته ..فانطلْقُت نِْصَف النهار ـــ يعني ألراه

 .. .إن علمُت أنك أخبرَت به أحًدا ال يكون بيني وبينك َخْير. قال: فوهللا ما أخبرت به حتى مات.

فإنني    بن عفان.. عثمان قلت: وأظنه مات في أواخر خالفة ..ويقال: إنه مات بحمص):  ابن حجر قال الحافظ -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..(بن أبي سفيان معاوية وال في خالفة ..لم أر له ذكرا في الفتنة
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 1-والعشرون بعد المائة.. عبد هللا بن حذافة السهمي.. "قبلوا رأسه"  سةسادالالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 عبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي. أو "أبو حذيفة"..  .."أبو حذافة"هو  -

لم يذكره  إن و  ..يقال: شهد بدًرا ..نوأمه تميمة بنت حرثان من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين األولي -

 .. وال غيرهما من أصحاب المغازي ابن إسحاق وال ..موسى بن عقبة

هو أحد السابقين إلى اإلسالم.. وإن لم يذكر ترتيبه بين السابقين.. هاجر إلى الحبشة عندما اشتد إيذاء قريش   -

كره بعض المؤرخين فيها.. وشهد أحدا وباقي  للمسلمين.. ثم إلى المدينة المنورة.. وقد شهد بدرا وإن لم يذ

 المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. هو سفير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى..

أشتهر بشخصيته الداعبة وخفة الظل رضي هللا عنه.. وله مواقف خالدة وثبات رائع مع كسرى الفرس ومع  -

 سالمي.. وأثبتها له خليفة اإلسالم عمر بن الخطاب.. قيصر الروم أثبتها له التاريخ اإل 

 ثانيا.. مواقفه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

.. وكان  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين قال: "سلوني عما شئتم"ا من سألعبد هللا بن حذافة هذا هو  -

أسألوني عن أمور دينكم.. إال أن عبد هللا قال بروح  جليا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مقصده أن 

آمنت  ..: ما سمعت بابن أعق منكمعاتبة  فقالت له أمه .: من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة بن قيس".المداعبة.. قال

النبي  فقال: وهللا لو ألحقني  .؟فتفضحها على أعين الناس ..أن تكون أمك قارفت ما تقارف نساء أهل الجاهلية

 .. سود للحقت بهبعبد أ

 فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ..أن عبد هللا بن حذافة صلى فجهر بصالته أبي هريرة عن -

 . "ناج ربك بقراءتك يا ابن حذافة وال تسمعني وأسمع ربك".

لم  فيروي عبد هللا بن وهب عن الليث عن سعد قال: بلغني أنه حل حزام راحلة رسول هللا صلى هللا عليه وس -

قال:   .؟قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه ..حتى كاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقع ..في بعض أسفاره

 .نعم كانت فيه دعابة.

فقام على   ..أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر ..أنس بن مالك عنو -

ًما ثم قال: "من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فال تسألوني عن  المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أموًرا عظا

. فقام عبد هللا بن  .شيء إال أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا". فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول: "سلوني"

فبرك عمر على ركبتيه  . ثم أكثر أن يقول: "سلوني". .حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة".

ثم قال: "عرضت عليَّ الجنة والنار آنفًا في عرض   .ل: رضينا باهلل ربًّا وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًّا فسكت.فقا

 .هذا الحائط فلم أَر كالخير والشر".

 قصة عبد هللا بن حذافة مع كسرى:  ثالثا..

صلى هللا عليه وسلم أن أما قصته مع كسرى ملك الفرس فكانت في السنة السادسة للهجرة حين عزم النبي  -

انتدب عليه الصالة والسالم ستة . فقد يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك األعاجم يدعهم فيها إلى اإلسالم.

فقد  ..وكان أحد هؤالء الستة عبد هللا بن حذافة السهمي ..من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم

وودع  ..راحلته عبد هللا بن حذافة جهز. ف  عليه إلى كسرى ملك الفرس.اختير لحمل رسالة النبي صلوات هللا

فاستأذن بالدخول على   ..حتى بلغ ديار فارس ..ليس معه إال هللا .. ومضى إلى غايته وحيًداصاحبته وولده

ودعا عظماء فارس   ..عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين ..وأخطر الحاشية بالرسالة التي يحملها له ..كسرى

 ثم أذن لعبد هللا بن حذافة بالدخول عليه. ..لحضور مجلسه فحضروا

عليه بساطة  ..مرتديًا عباءته الصفيقة ..دخل عبد هللا بن حذافة على سيد فارس مرتديًا شملته الرقيقة

وتتوقد في فؤاده كبرياء  ..مشدود القامة تتأجج بين جوانحه عزة اإلسالم ..لكنه كان عالي الهامة ..األعراب

فما إن رآه كسرى مقبالً حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده فقال: إنما أمرني رسول هللا   ..اإليمان

فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو   ..صلى هللا عليه وسلم أن أدفعه لك يًدا بيد وأنا ال أخالف أمًرا لرسول هللا

عا كسرى كاتبًا عربيًّا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب  ثم د ..فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده ..مني

  ..من محمد رسول هللا إلى كسرى عظيم فارس ..وأن يقرأه عليه فإذا فيه: "بسم هللا الرحمن الرحيم ..بين يديه

  ..فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره سالم على من اتبع الهدى.."

فجذب الرسالة من يد كاتبه  ..وانتفخت أوداجه ألنَّ الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدأ بنفسه ..حمرَّ وجههفا

  )وهللا ماكان عبده وكا ينبغي له( !.. وهو عبدي؟وجعل يمزقها دون أن يعلم ما فيها وهو يصيح: أيكتب لي بهذا

 . نكمل غدا إن شاء هللا..ثم أمر بعبد هللا بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-ة والعشرون بعد المائة.. عبد هللا بن حذافة السهمي.. "قبلوا رأسه" سابعالالحلقة 

 : .. بقيةقصة عبد هللا بن حذافة مع كسرى ثالثا..

أيُقتل أم يُترك   ..خرج عبد هللا بن حذافة من مجلس كسرى وهو ال يدري ما يفعل هللا لهالرسالة.. ومزق كسرى 

ا طليقًا؟ لكنه ما لبث أن قال: وهللا ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول هللا صلى هللا عليه   حرًّ

  ..الغضبو هدأت ثائرة كسرىلما السالمة.. ف .. ولم يتعرض له أحد وكتب هللا له وركب راحلته وانطلق ..وسلم

فلما قدم عبد هللا على النبي هللا صلى هللا عليه وسلم أخبره بما كان    .وه.جدعليه عبد هللا فلم ي واأمر بأن يدخل

ق هللا ملكه" .. من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب  فكان..  ..فما زاد عليه الصالة والسالم على أن قال: "مزَّ

 كان من كسرى.. رابعا.. فيما 

أما كسرى فقد كتب إلى )باذان( نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من  

صلى هللا عليه وسلم   -ومرهما أن يأتياني به.. فبعث )باذان( رجلين من خيرة رجاله إلى رسول هللا هللا  ..عندك

  ..رف معهما إلى لقاء كسرى دون ابطاءيأمره فيها بأن ينص ..وحملهما رسالة له -

 ودفعا إليه رسالة )باذان( وقاال له:  ..-صلى هللا عليه وسلم   -خرج الرجالن يغذان السير حتى لقيا النبي و -

إن  ف  ..تنطلق معنا إليهأ ..إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا )باذان( أن يبعث إليك من يأتيه بك... وقد أتيناك

وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على  ..يكف أذاه عنككلمنا كسرى بما ينفعك ف أجبتنا 

ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا  "صلى هللا عليه وسلم وقال لهما:  -إهالكك وإهالك قومك.. فتبسم الرسول 

: هل أعددت نفسك للمضي معنا  قاال له ..في اليوم التالي  -صلى هللا عليه وسلم   -.. فلما غدوا على النبي "غدا

 : -صلى هللا عليه وسلم  -إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي 

 .. "حيث سلط عليه ابنه )شيرويه( في ليلة كذا من شهر كذا ..لن تلقيا كسرى بعد اليوم.. فلقد قتله هللا" -

أتدري ما تقول؟! أنكتب  وقاال: ..وبدت الدهشة على وجهيهما -صلى هللا عليه وسلم  -فحدقا في وجه النبي 

وإنك إن أسلمت أعطيتك ما  ..وقوال له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى ..نعم "بذلك )لباذان(؟! قال:

 .."وملكتك على قومك  ..تحت يديك

فقال: لئن كان ما   ..وقدما على )باذان( وأخبراه الخبر  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج الرجالن من عند الرسول  -

وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا.. فلم يلبث أن قدم على )باذان( كتاب )شيرويه(  ..له محمد حقا فهو نبيقا

فقد استحل قتل أشرافهم و سبي نسائهم   ..ولم أقتله إال انتقاما لقومنا ..أما بعد فقد قتلت كسرى)   وفيه يقول:

فما إن قرأ )باذان( كتاب )شيرويه( حتى   ..(فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك ..وانتهاب أموالهم

 .وأسلم من كان معه من الفرس في بالد اليمن. ..طرحه جانبا وأعلن دخوله في اإلسالم

بعث رسول هللا  :قال  سعيد يأب عن محمد بن عمروحابة.. يروي خامسا.. في دعابة عبد هللا بن حذافة مع الص

  ..حتى إذا كنا ببعض الطريق ..فخرجنا ..وأنا فيهم ..علقمة بن مجزز عليهم ..سريةبصلى هللا عليه وسلم 

في  ا نحن  مفبين  ..وكانت فيه دعابة ..بدر أهل وكان من عبد هللا بن حذافة وأمر عليهم ..استأذنه طائفة فأذن لهم

 .؟أليس لي عليكم السمع والطاعة :قال ف  ..ويصنعون عليها صنيعا لهم ..الطريق أوقد القوم نارا يصطلون بها

أي تقافزوا   تحجزواف فقام ناس    ..فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إال تواثبتم في هذه النار :قال  ..بلى  :قالوا

 .ك معكم.أمسكوا.. إنما كنت أضح :حتى إذا ظن أنهم واقعون فيها قال

 .. من أمركم بمعصية فال تطيعوه :ال فق ..ذكروا ذلك له  ..فلما قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 سادسا.. في عبد هللا بن حذافة مع قيصر الروم.. 

فقال له ملك الروم: تنصر   ..عن أبي رافع قال: وجه عمر جيًشا إلى الروم وفيهم عبد هللا بن حذافة فأسروه

فأنزل وأمر بقدر فصب فيها الماء   ..وأمر برميه بالسهام فلم يجزع ..في ملكي فأبى فأمر به فصلبأشركك 

قال:   ..فأمر بإلقائه إن لم يتنصر فلما ذهبوا به بكى ..فإذا عظامه تلوح ..وأغلى عليه وأمر بإلقاء أسير فيها

فقال: قبل رأسي وأنا أخلي  ..فقال: لم بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في هللا فعجب ..ردوه

  فقام عمر ..فقدم بهم على عمر ..فقبل رأسه فخلى بينهم  ..قال: نعم ..فقال: وعن جميع أسارى المسلمين ..عنك

 .. . وهي رواية عارضها بعض الموثقينفقبل رأسه. بن الخطاب رضي هللا عنه

 عبد هللا بن حذافة عن النبي صلى هللا عليه وسلم: من الحديث مما روى سابعا.. 

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام  )عبد هللا بن حذافة: إلى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان 

 .. .(التشريق أنها أيام أكل وشرب

 .  حذافة في خالفة عثمان رضي هللا عنهما.مات ابن  وفاة عبد هللا بن حذافة:ثامنا.. في 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 الثامنة والعشرون بعد المائة.. خنيس بن حذافة السهمي.. "سـر النبي".. الحلقة 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه وإسالمه..

استشهد متأثرا  وذلك إلنهخنيس رضي هللا عنه.. رغم أنه من السابقين.. تفاصيل حياة  ليس لدينا الكثير عن  -

 وهناك رواية أنه جرح في موقعة بدر..بجراحه التي نالت منه في موقعة أحد.. 

 أسلم ُخنيس بن ُحذافة قبل دخول رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم دار األرقم فهو من السابقين إلى اإلسالم.. -

 ذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي.. وُخنَْيُس تنطق بالتصغير.. هو خنيس بن ح -

 . الصحابي الجليل.. .وقيل: ُحبيش بُن ُحذَاَفةَ بن َقْيس القرشي السهمي.. وهو أخو عبد هللا بن ُحذافة -

ه ضعيفة بنت ِحْذيَم بن سعيد.. و -  خنيس عقب.. ليس ل كانت زوجته أم المؤمنين حفصة بنت عمر.. ووأم 

 ثانيا.. في هجرته.. 

وقد هاجرت معه إلى الحبشة في الهجرة األولى   هاجر إلى الحبشة بصحبة زوجته حفصة بنت عمر بن الخطاب

..  التي كان يرأسها عثمان بن عفان رضى هللا عنه برفقة زوجته السيدة رقية ابنة الرسول صلى هللا عليه وسلم

 .. المنورة ى المدينةثم هاجر إلحنيس إلى مكة.. ثم عاد 

 ونزل على رفاعة بن عبد المنذر ثم آخى النبي صلى هللا عليه وسلم بينه وبين أبي عبس بن جبر.. -

 وذكروا أنه كان مع أصحاب الصفة.. حكاه أبي طالب الحافظ ومحمد بن إسحاق بن يسار..  -

 ثالثا.. في جهاده.. 

.. أو ربما قبلها في موقعة بدر على  اً.. وأصيب يوم أحدشهد خنيس بدرا..ً وأبلى بالء حسنا.. ثم شهد أحد -

 استشهد بعدها بمدة وجيزة..  أصيب بجراح اختالف الروايات..

 رابعا.. في شأن السيدة حفصة مع حنيس رضي هللا عنه.. 

فقد توفي خنيس بن حذافة السهمي وكان.. كما تقدم.. زوجا ألم المؤمنين السيدة حفصة ابنة عمر بن  -

 وكان معروفا عنه أنه رجل صالح.. فلما تأيمت منه.. أراد أبوها أن يتخير لها زوجا..  ..الخطاب

إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر !!  :فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة.. فقلت :فيروي عمر -

 ! سأنظر في أمري :فقال 

 ..قد بدا لي أال أتزوج  :فلبث ليالي ثم لقيته فعرضت عليه.. فقال

فصمت ولم يرجع إليَّ شيئاً ! فكنت عليه   ..إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر :فلقيت أبا بكر فقلت له :فقال عمر

 ...أوجد مني على عثمان

لعلك وجدَت عليَّ    :فلقيني أبو بكر فقال ..فلبثت ليالي فخطبها مني رسول هللا صل  هللا عليه وسل م فأنكحتها إي اه

" فإنه لم يمنعني أن أرجع اليك فيما عرضت   : فقال ..نعم  :ن عرضَت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ فقلتحي

 ..عليَّ إال اني كنت أعلم أن رسول هللا صل  هللا عليه وسل م قد ذكرها 

  " رضي هللا عنهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب.فلم أكن ألفشي سر رسول هللا ولو تركها لقبلتها.

 وعثمان بن عفان.. 

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 ..  أصيب بها في غزوة أحد ه التيمتأثًرا بجراح المدينة المنورة هـ في 3توفي خنيس سنة  -

 وصلى عليه النبي صلى هللا عليه وسلم.. ودفن بالبقيع إلى جانب قبر عثمان بن مظعون..   - -

 رضي هللا عن حنيس بن حذافة شهيد أحد.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-الحلقة التاسعة والعشرون بعد المائة.. عبد هللا بن جحش األسدي.. "أمير المؤمنين" 

 أوال.. مقدمه.. وفي نسبه.. 

  ..ثُمَّ يَْبقُُروا بَْطنِي ..أَْلقَى اْلعَُدوَّ َغًدا فَيَْقتُلُونِياللَُّهمَّ أُْقِسُم َعلَْيَك أَْن .. "فقال غزوة أحد دعا عبد هللا بن جحش قبل

 ثُمَّ تَْسأَلُنِي: ِفيَم ذَِلَك؟ فَأَقُوُل: فِيَك"..  ..أَْو َجِميعََها ..أَْو أُذُنِي ..َويَْجَدُعوا أَْنِفي

در واستشهد يوم  وأحد أبطال بهو واحد من أصحاب السبق فى اإلسالم قد لقب "ببحر الجود" لكرمه.. وو -

وهو ابن عمِة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ذلك ألن أمه أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبى أحد.. 

عليه الصالة والسالم.. وهو صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذلك ألن أخته زينب بنت جحش كانت زوجة  

 ..منينالنبى الكريم صلى هللا عليه وسلم وإحدى أمهات المؤ

 وهو أول من عقد لواء فى اإلسالم.. وهو بعد ذلك أول من دعى أمير المؤمنين.. هللا بن جحش األسدى.. -

 ..أسلم عبد هللا بن جحش قبل أن يدخل النبى عليه الصالة والسالم دار األرقم فكان من السابقين إلى اإلسالم -

كان عبد هللا   .. ولما أذن النبى عليه الصالة والسالم ألصحابه بالهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم من أذى قريش

 . بن جحش ثانى المهاجرين إذ لم يسبقه إلى هذا الفضل إال أبو سلمة

ة بن كثير بن َغنَْم بن دودان بن أَ  - سد بن خزيمة هو عبد هللا بن جحش بن رئاب بن يعمر بن َصبِرة بن ُمرَّ

ه أميمة بنت عبد المط لب وهو حليٌف لبني عبد شمس ..األسدي    حليف لحرب بن أمي ة. . وقيل:أُمُّ

وأخوهما عبيد هللا بن    ..وكان هو وأخوه أبو أَحمد عبد بن جحش من المهاجرين األولين ممن هاجر الهجرتين -

جها النبي   ..مرأتهُ أم حبيبة بنت أَبي سفيانومات بها وبانت منه ا ..جحش يقال أنه تنصَّر بأرض الحبشة فتزوَّ

 وأم  حبيبة وَحْمنَة.. ..أختهم زينب بنت جحش زوج النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. فَصلَّى هللا عليه وسلم

 ثانيا.. في هجرته.. 

 ..ةمك ثم عاد إلى الحبشة هاجر عبد هللا مع أخويه عبيد هللا وأبي أحمد إلى -

وشجاع بن   وأبي سنان بن محصن وسنان بن أبي سنان وعكاشة بن محصن أخوه أحمدثم هاجر مع  -

ومحرز بن  ويزيد بن رقيش وعقبة بن وهب وأربد بن حميرة ومعبد بن نباتة وسعيد بن رقيش وهب

وقيس بن جابر وعمرو بن محصن بن مالك ومالك بن عمرو وصفوان بن عمرو وثقاف بن عمرو  نضلة

لكن هجرته هذه المره  ..المدينة في يوم واحد والزبير بن عبيد وهم حلفاء بني عبد شمس إلىوربيعة بن أكثم 

كانت أشمل وأوسع فقد هاجر معه أهله وذووه وسائر بنى أبية رجاال ونساء وشيبا وشبانا وصبية وصبيات 

 .. ففقد كان بيته وبيت إسالم وقبيله قبيل إيمان

ولم يمض غير وقت قليل على   ..هم خالء كأن لم يكن فيها أنيس من قبلت ديارفما إن فصلوا عن مكة حتى بد  -

هجرة عبد هللا ومن معه حتى خرج زعماء قريش يطوفون فى أحياء مكة لمعرفة من رحل عنها من المسلمين 

 .. ومن بقى منهم وكان فيهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة

)أصبحت ديار بنى   :فيات وتخفق أبوابها خفقا وقال فنظر عتبة إلى منازل بنى جحش تتناوخ فيها الرياح السا -

ومن هؤالء حتى تبكيهم الديار.. ثم وضع أبو جهل يده على دار عبد   :جحش خالء تبكى أهلها(.. فقال أبو جهل

هللا بن جحش فقد كانت أجمل هذه الدور وأغناها وجعل يتصرف فيها وفى متاعها كما يتصرف المالك فى  

 بن جحش ما صنع أبو جهل فى داره ذكر ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له  فلما بلغ عبد هللا ..ملكه

بلى يا رسول هللا   :" أال ترضى يا عبد هللا أن يعطيك هللا بها دارا فى الجنة " قال  :النبى عليه الصالة والسالم

 رضي هللا عنه.. ..) فذلك لك ( فطابت نفس عبد هللا وقرت عينه :قال   ..)صلى هللا عليه وسلم(

 عاصم بن ثابت..  وقد آخى النبي محمد بينه وبين مبشر بن عبد المنذر نزلوا جميعًا على -

 في علمه رضي هللا عنه.. -ثالثا.. 

فجعل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخمس وجعل أربعة  ..كان من اجتهاده أنه قسم الغنيمة أخماس -

فنزل بعد ذلك قوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ  ..من قبل أن يفرض ذلك ..أخماس في الغانمين

ُسوِل{ ]األنفال:   ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ  [.41َّلِلَّ

 في جهاده.. رابعا.. 

قدت كان عبد هللا بن جحش أول أمير في اإلسالم.. وروى السراج من طريق زر بن حبيش قال: أول راية ع -

 في اإلسالم لعبد هللا بن جحش.. ولذلك قصة نرويها غدا.... أراكم إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-" أستشهدت.. فيكون بعد المائة.. عبد هللا بن جحش األسدي.. "الثالث الحلقة

 سرية عبد هللا بن جحش..  رابعا.. بقية.. في جهاده..

صلوات هللا عليه ثمانية من أصحابه للقيام بأول عمل عسكرى فى اإلسالم فيهم عبد هللا بن   هللا سولر كلف -

) أَلَُؤِمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش ( ثم عقد لواءهم لعبد هللا بن   :جحش وسعد بن أبى وقاص وقال

إال بعد مسيرة  ه أال ينظر فيه حدد صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن جحش وجهته وأعطاه كتابا وأمروجحش 

  –إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل "  :يومان نظر عبد هللا فى الكتاب فإذا فيه تفلما انقض ..يومين

إن رسول هللا صلى هللا   :قال ألصحابهف  "بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على أخبارهم  –نخلة 

وقد نهانى أن أستكره أحدا منكم  ..حتى آتيه بأخبارهم ..ألرصد قريشا عليه وسلم أمرنى أن أمضى إلى نخلة

  :فقال القوم ..ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم ..على المضى معى فمن يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبنى

   ..سمعا وطاعة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وفيما هم كذلك أبصروا عن بعد   ..الدروب ليترصدوا أخبار قريشا خالل بحثوثم سار القوم حتى بلغوا نخلة و -

قافلة لقريش فيها أربعة رجال هم عمرو بن الحضرمى والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد هللا وأخوه المغيرة  

 ا..  يب ونحوه ومعهم تجارة لقريش فيها جلود وزب

إن قتلناهم فإنما نقتلهم   ..فقالوا ..ألشهر الحرموكان اليوم آخر يوم من ا ..الصحابة يتشاورون فيما بينهم راح -

وإن أمهلناهم  ..وفى ذلك ما فيه من إهدار حرمة هذا الشهر والتعرض لسخط العرب جميعا ..فى الشهر الحرام

ما زالوا يتشاورون حتى أجمعوا رأيهم .. ف حتى ينقضى هذا اليوم دخلوا فى أرض الحرم وأصبحوا فى مأمن منا

سروا اثنين وفر الرابع  وفى لحظات قتلوا واحدا منهم وأ ..م وقتلهم وأخذ ما فى أيديهم غنيمةعلى الوثوب عليه

 من أيديهم..

األسيرين والعير متوجهين إلى المدينة فلما قدموا على رسول هللا عليه الصالة والسالم ووقف  الصحابة  ساق -

لى أخبار قريش وأن ترصدوا  ما أمرتكم أن تقفوا عوهللا ما أمرتكم بقتال وإن"  :وقال لهم استنكره لى ما فعلوه ع

عند ذلك سقط فى   ..األسيرين حتى ينظر فى أمرهما وأعرض عن العير فلم يأخذ منها شيئا ثم حجز  حركتها..

 أيدى عبد هللا بن جحش وأصحابه وأيقنوا أنهم هلكوا بمخالفتهم ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وقد ازدادوا حرجا حين علموا أن قريشا اتخذت من هذه الحادثة ذريعة للنيل من رسول هللا صلى هللا عليه  -

 .. إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدم وأخذ المال وأسر الرجال :وسلم فكانت تقول 

د رضى عن صنيعهم وأنه أنزل ولما اشتد عليهم الكرب وثقل عليهم البالء جاءهم البشير يبشرهم بأن هللا ق  -

ِ   ۖ  قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر  ۖ  يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل ِفيِه " ت اآلياتنزلف ..فى ذلك قرآنا َوَصدٌّ َعن َسبِيِل َّللاَّ

 ِ َواَل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّى   ۖ  َواْلِفتْنَةُ أَْكبَُر ِمَن اْلقَتِْل  ۖ   َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعنَد َّللاَّ

ْنيَا   ۖ  يَُردُّوُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستََطاُعوا   َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوهَُو َكافٌِر فَأُولَئَِك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

 "..هُْم فِيَها َخاِلُدوَن  ۖ  َوأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر   ۖ  َواآْلِخَرِة 

فلما نزلت اآليات الكريمات طابت نفس الرسول الكريم صلوات هللا عليه فأخذ العير وفدى األسيرين ورضى   -

عن صنيعهم إذ كانت غزوتهم هذه حدثا كبيرا فى حياة المسلمين فغنيمتها أول غنيمة أخذت فى اإلسالم وقتيلها  

لمسلمين ورايتها أول راية عقدتها يد  أول مشرك أراك المسلمون دمه وأسيراها أول أسيرين وقعا فى أيدى ا

 ن"..بأمير المؤمني"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأميرها عبد هللا بن جحش أول من دعى 

 خامسا.. في استشاده يوم أحد.. 

دع في هللا"يعرف  .. وصاريوم أُُحدٍ عبد هللا بن جحش ستشهد أ -  ..ألنه ُمث ِل به يوم أحد وقُِطع أنْفه "..بالمج 

حدثني أبي أن عبد هللا بن جحش قال له يوم  .. قال: من طريق إسحاق بن سعد بن أبي وقاص البغوي روى -

فلقني رجالً شديًدا   ..يا رب إذا لقينا القوم غًدا "فدعا سعد فقال: ..أحد: أال تأتي فندعو؟! قال: فخلونا في ناحية

ثم قال عبد   ..قال: فأمن عبد هللا بن جحش .."وآخذ سلبه ..ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله ..يكأقاتله ف  ..حرده

قلت هذا   ..فإذا لقيتك ..فيجدع أنفي وأذني ..أقاتله فيك حتى يأخذني ..اللهم ارزقني رجالً شديًدا حرده " هللا:

فلقد رأيته آخر   ..فكانت دعوة عبد هللا خيًرا من دعوتي :". قال سعد".فتقول: صدقت ..وفي رسولك ..فيك

 .".وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط ..النهار

النبي صلى هللا  فأعطاه  ..يوم أحد كسران عبد هللا قد وكان سيف .."المجدع في هللا"وقال الزبير: كان يقال له:  -

وقد بقي هذا  "قال:   ..فكان يسمى العرجون ..فًافصار في يده سي  ..نخله.. يقال أن قائمه منه عليه وسلم عرجون

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .".من بغاء التركي بمائتي دينار اشتراه أحدهمالسيف حتى 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 الحلقة الثالثون بعد المائة.. 

 السابقون.. السابقون( و)وخطاب بن الحارث.. المطلب بن أزهر.. 

 أبطالها إثنين من السابقين.. توفيا بدار الهجرة في الحبشة..  حلقتنا اليوم حلقة قصيرة..

 وهو مكي قرشي..  ..ط لب بن أْزهر بن عبد عوف الزهريهو الم البطل األول

 الصحابي الجليل.. رضي هللا عنهما..  وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف بن عبد َعْوف.. -

 ممن عانوا من اضطهاد المشركين في مكة..و ..في اإلسالم السابقين األولين ويعد من -

 ..السهمية رملة بنت أبي عوف هو وامرأته ..هاجر إلى الحبشةولذا فقد  -

ه البُكيرة بنت عبد يزيد بن هاشم بن المط لبو -  حمن وطليب ابني أزهر ..أم   ..وهو أخو عبد الر 

 ..قد أسلم المطلب بمك ة قديًمالمطل ب وطليب من مهاِجَرة الحبشة ف وكان ا -

 وإن لم يذكر في ترجمته إذا كان إسالمه قبل دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقم.. أو بعدها..  -

ة ثم  -  .. ومعه امرأته َرْملَةُ بنت أبي عوف بن ُضبَْيَرة ..الثانيةهاجر إلى أرض الحبشة في المر 

 .. الذي ولد في الحبشة..وكان للمط لب من الولد عبد هللا  -

 ..فورثه ابنه عبد هللاودفن هناك..  تروي الترجمة أن المطلب مات في الحبشة.. -

 . .منه أول وارث في اإلسالأ .. بن أزهر ولذا يقال على عبد هللا بن المطلب -

 

  ..خطاب بن الحارثالبطل الثاني هو 

 ْبِن ُجَمحٍ هو خ -
  ..طَّاُب ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن ُخبَْيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحذَاَفةَ

 .. حاطب بن الحارث هأخو ..صحابي من قريش من بني جمح خطاب بن الحارثف  -

 ..في اإلسالم. السابقين األولين فهو من ..أسلم بمكة قديًما -

 ..دخول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار األرقمل بالنسبةإسالمه  توقيتفي ترجمته إأيضا وإن لم يذكر  -

ه قُتيلة بنت مظعون بن َحبيب -  .. وقيل: أمه وأم أخيه حاطب سخيلة بنت العَْنبَس بن وهبان ..أم 

 ممن عانوا من اضطهاد المشركين في مكة.. ولذا كانت هجرته وزوجه.. سبق إسالمه كانويعد  -

 .. وربما ولد في الحبشة..وكان لحط اب من الولد: محمد -

 ..وكان حطاب قديم اإلسالم ..لحارثإلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية مع أخيه حاطب بن اخطاب وهاجر   -

من الحبشة في  وهو في طريق العودةوقيل: مات   ..ومات في الطريق إلى أرض الحبشة؛ لم يصل إليها

ذكره   ..إلى أرض الحبشة  واوابن إسحاق فيمن هاجر ..وذكره موسى بن عقبة ..كذا قال مصعب ..الطريق

 ..الحبشةموسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض 

 المنورة بعد وفاته.. إلى المدينة العائدتين امرأته في إحدى السفينتينعادت  وقد ..كما تقدم وله عقب -

 

 وغفر لهما.. رضي هللا عنهما.. المطلب بن أزهر.. وخطاب بن الحارث.. 

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ـالمـفي جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي س

 ( أوائل المهاجرين ) أبو أحمد بن جحش األسدي الخزيمي.. الثالثون بعد المائة..الواحدة والحلقة 

 أوال.. في نسبه.. 

ن عمة النبي صلى هللا عليه وسلم.. وصهره.. إلن النبي صلى هللا عليه وسلم قد  ابالصحابي الجليل الشاعر..  -

ْحش بن ِريَاب بن يَْعمر بن َصبَِرة بن  أبو أحمد بن جَ تزوج من أخته أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش.. فهو 

ة بن كبير بن َغْنم بن دودان بن أسد بن ُخزيمة  كما يناديه البعض..  عبد بن جحش.. أو ُمر 

 .. أما أمه فكانت السيدة أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم -

 ..زعماء قريش أن يحالفهأراد أبو زمعة األسود بن المطلب بن أسد وهو من وفي زواجه بالفارعة.. فقد  -

ش  فدعاه للحلف وقال له: َدِمي ُدوَن َدِمَك َوَماِلي ُدوَن َماِلَك. فَأَبَى أبو أحمد َوَحالََف َحْرَب ْبَن أَُميَّةَ لشرفه في قري

ومكانته في مكة وتزوج من ابنته الفارعة وهي الصغرى بنت حرب وكان أبو زمعة األسود بن المطلب قد  

وأكد بذلك حلف آل جحش لبني أمية . وقيل أن التي تزوجها هي   ..لفارعة الكبرى بنت حربتزوج من أختها ا

 .. الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ال أخته وهذا ما تناولته جميع كتب التراجم

وقيل: ابن رئاب   ..أبو أحمد بن َجْحش بن ِريَاب ــ واسمه عبد هللا ــ وقيل: عبد بن جحش بن ريابأو هو  -

 .. وُعرف بها ..غلبت عليه كنيتهوقد  .وأَبو موسى. ..أَخرجه أَبو عمر. وقد .وقيل: اسمه ثمامة ..َ  ياألسد

 ثانيا.. في إسالمه.. 

 ..في اإلسالم السابقين األولين وأحد صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صحابة أحدهو  -

قبل أن يدخل   ..وعبيد هللا ..مع أخويه عبد هللا قديما.. عن يزيد بن رومان قال: أسلم أبو أحمد بن جحش -

 .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم دار األرقم يدعو فيها

 ثالثا.. في هجرته رضي هللا عنه..

أول من قدم المدينة المنورة من المهاجرين بعد أبي سلمة و كان رضي هللا   أبو أحمد.. مع أخيه عبد هللا..كان  -

وهو صهر النبي صل  هللا عليه وسلم أخته  ..عنه رجل ضريًرا يطوف مكة المكرمة أسفلها وأعالها بدون قائد

 .. السيدة زينب بنت جحش رضي هللا عنها زوج الرسول صل  هللا عليه وسلم

فمر  .. خلت ديارهم بمكةفلما هاجرآل جحش إلى المدينة  ..نت أَبي سفيان بن حربالفارعة ب زوجته توكان  -

فنظر إِليها عتبة بن ربيعة تخِفُق أَبوابها   ..وأَبو جهل بن هشام ..والعباس بن عبد المطلب ..بها عتبة بن ربيعة

أَصبحت دار بني  .. َساَلَمتَُها يَوًما َستُْدِرُكَها النَّْكبَاُء َواْلُحوبُ َوكُل َداٍر َوإِْن َطالَْت  :فلما رآها قال   ..ليس فيها ساكن

وشتت   ..فرق جماعتنا ..جحش َخالَء من أَهلها! فقال أَبو جهل: وما تبكي عليها؟ ثم قال: ذلك عمل ابن أَخي هذا

 .. قاتله هللا.. وقطع بيننا ..أَمرنا

 ..أنكر البالذري ِهْجَرته إلى الحبشةإن و ..م مهاجًرا إلى المدينةثم قد ..هاجر إلى الحبشة قيل: إن أبو أحمدو -

 .. وقال: وإنما هو أخو عبيد هللا الذي تنصَّر بها ..وقال: لم يهاجر إلى الحبشة

عن أبيه قال: هاجر أبو أحمد بن جحش مع أخيه عبد هللا وقومه إلى  ..عمر بن عثمان الجحشي   نويروى ع -

فباعها من ابن علقمة  ..فعمد أبو سفيان بن حرب إلى دار أبي أحمد ..فنزلوا على مبش ر بن عبد الُمْنِذر ..المدينة

ا قدم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مك ة عام الفتح ..العامري  بأربعمائة دينار قام أبو   ..وفرغ من خطبته ..فلم 

وأنشد باهلل يا بني عبد   .. باهلل يا بني عبد مناف حْلفيأحمد على باب المسجد على جمل له فجعل يصيح: أْنُشدُ 

ه بشيء ..مناف داري فذهب عثمان إلى أبي أحمد  ..فدعا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان فسار 

ه  .. حتى لقي هللابعدها  فما ُسِمَع ذاكَرها   ..فنزل أبو أحمد عن بعيره وجلس مع القوم  ..فسار 

 فرضي وحمد هللا.. "..لك بها دارا في الجن ة.." ي أحمد إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال لهوقال آل أب -

 . رضي هللا عنهم جميعا.. .ونزل أبو أحمد وأخوه عبد هللا بالمدينة على مبشر بن عبد المنذر -

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه...

.. قال: دخلُت على زينب بن جحش حين تُوفي أخوها ..في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة  روي -

ولكني سمعُت رسوَل  ..فدَعْت بطيب فمسته ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة وهو في اجتهاد الجميع أبو أحمد..

 :هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول

 .." َواْليَْوِم اآلِخِر أْن تُِحدَّ َعلَى َميِ ٍت فَْوَق ثاَلٍَث إالَّ َعلَى َزْوجٍ الَ يَِحلُّ الْمرأٍة تُؤِمُن بِاهلل -"

أما عبُد هللا الُمَكبَّر   .. وعبيد هللا مات في حياة النبيأن كاًل ِمْن أخويها عبد هللا ..أنَّ المراد بهذا أبو أحمد دعموي

ج النبيُّ  ..صرانيًا بأرض الحبشةوأما أخوها عبيد هللا المَصغَّر فمات ن ..فاستُشهد بأحد صلى هللا عليه  وتزوَّ

 .. ترضية إلبيها أبي سفيان.. إمرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بعدهب وسلم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ( الشاعر الكفيفالخزيمي.. )ة والثالثون بعد المائة.. أبو أحمد بن جحش األسدي الثانيالحلقة 

 خامسا.. في آل جحش ونماذج من شعره.. 

قيل أن جحش بن رئاب بن يعمر وقيل أبوه رئاب بن يعمر جاء إلى مكة فطلب  ف ..آل جحش في الجاهلية_ 

فقيل له: أتحالف أشأم بطن في قريش فنقض الحلف   ..الحلف في قريش فدعته بنو أسد بن عبد العزى فحالفها

 .الف بني عبد مناف وقيل أنه حالف بني أمية خاصة دون بني عبد منافوح ..منهم

وذكروا أن عبد الملك بن مروان ) من بني أمية ( لما كان بمكة تبعه عروة بن الزبير )من بني أسد بن  

 :عبدالعزى( فأنشده عروة قول أبي أحمد بن جحش

 أبني أميـة كيـف أظلـم فيكـم … وأنا ابنكم وحليفكم في العسر 

 ولقد دعاني غيركم فأبيتـــه … وخبأتكـم لنـوائـب الـدهـــــــر 

 وعقدت حبلـي في حبالكـــم … عنـد الجمــار عشيــة النحــر

 فوصلتم رحمي بحقـن دمي … ومنعتـم عظـمــي من الكســر

 لكم الوفاء وأنتـم أهــل لــه … إذ في بيوت سواكــم الغــــدر

 هم  يضيق بذكره صــدري  منع الرقاد فيما أغمض ساعة …

يرققه ويذكره  شعرا وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما هاجر بنو جحش أراد بيع دورهم بمكة فقال أبو أحمد 

فلما أمضى بيع دورهم قال يهجوه فلم يلتفت أبو سفيان إلى ترقيقه ولم يحفل بهجائه وأمضى بيع   ..الحلف

 :فأنشد أبو أحمد شعراً يلوم أبو سفيان على بيعه داره فقال ..دورهم

 أقَطــعــْـت َعقــَدَك بَْينـنــا والجــاِرياِت إلـى نداَمــــةْ 

 ي فيهــا القََسـامــــــةْ أال ذََكــْرَت لَيـالــَي العَْشر التــ

 َعْقــدي وَعقـْـُدَك قائٌم أْن ال ُعقــوَق وال أَثَــاَمـــــــهْ 

ــَك بِْعـتـَهــــا تَْشرى بها عنَك الغَـَراَمــةْ   داُر ابِن َعم 

ْقتَـهــا َطْوَق الَحَماَمــهْ   إْذَهــــْب بهـا إْذَهْب بهــا ُطـو 

َعامــهْ وَجَريـَْت فيه إلى العُقوِق َوأ  ســَوأُ الخلــِق الزَّ

 قد كنــُت آوي إلــى ذًَرى فيــه الَمقامــةُ والسَّالَمـهْ 

 ما كــان َعقــُدك ِمثَْل مـا عقد ابُن عمٍرو البِن َمامهْ 

كرهت زوجته الفارعة الهجرة للمدينة وحثته على أن يهاجر لغيرها من  قد وكان قبل هجرتهم قبل الهجرة..  -

 : أرض هللا فقال

ِة َمْن أَْخَشى بِغَْيِب َوأَْرَهبُ  ــا َرأَتْـنِــي أُم  أَْحـَمـــَد َغــاِديــــًا … بِِذم   لـَم 

ْم بِنَا اْلبُْلَداَن َوِلتَْنأَ يَثْــــِربُ  ــا ُكْنــت اَل بُــد  َفـاِعـاًل … فَيَم   تـَقُـــوُل َفـِإم 

ْحَمُن فَاْلعَْبُد يَْرَكبُ فَقُْلــت لََهــا بَـْل يَثِْرُب اْليَْوَم َوْجهُ   نَا … َوَما يََشِإ الر 

ُسوِل َوَمْن يُِقْم … إلَى هللاِ يَْوًما َوْجَههُ اَل يَُخي ــبُ   إلَى هللاِ َوْجِهي َوالر 

 َفَكْم قَْد تََرْكنَا ِمْن َحِميــٍم ُمـنَـاِصــحٍ … َونَاِصَحٍة تَْبِكي بَِدْمعِ َوتَْنــــُدبُ 

َغائَِب نَْطلُبُ تَــَرى أَن  ِوتْ   ــًرا نَـأْيُنَــا َعـْن باَِلِدنَا … َونَْحُن نََرى أَن  الر 

هاجروا مرة أخرى إِلَى اْلَمِدينَِة وأوعبوا بنو أسد هجرة هلل  من الحبشة.. ثمقدموا مكة ثم في هجرتهم..  فقد  -

ِر  ورسوله فهاجر كل مسلم من بني أسد بنو جحش وبنو محصن وحلفائهم رجاال ونساء   فَنََزلُوا قباء َعلَى ُمبَش ِ

 :فلذلك يقول أبو أحمد ..ْبِن َعْبِد اْلُمْنِذِر رضي هللا عنه في بني عمرو بن عوف

ْت يَـِمـينُـَهــا فَــا أُم  أَْحَمـَد … َوَمْرَوتَُها بِــاهلَلِ بَــر   َولَْو َحلَفَــْت بَْيَن الص 

ا َسِمينَُها ..لَنَْحـُن اأْلُلـَى ُكن ـا بَِها ـى َعــاَد َغثـ   ثُم  لَْم نــََزْل … بَِمك ــةَ َحتـ 

 بَِها َخي َمْت َغْنُم ْبُن ُدوَداَن َواْبتَنَْت … َوَما إْن َغَدْت َغْنٌم َوَخف  َقِطينَُها 

 إلَى هللاِ تَْغُدو بَْيــَن َمثْنَى َوَواِحــد … َوِديـِن َرُسـوِل هللاِ بِاْلَحــق  ِدينُـَها

 :في فتح مكةو_ 

لكن حنينه لمكة وحبه لها جعله ينشد فيها أبياتا من الشعر وهي  ..يختلف هنا في فتح مكة فقد ثبت أنه شهدها

 : من أرقى شعره وأجمله فيقول

اِدي  حبَّذَا َمكَّةُ ِمْن َواِدي بَِها أْهلـِي َوُعــوَّ

 بَِها تَـْرَسُخ أْوتَـاِدي بَِها أْمِشـي باِلَ َهاِدي 

 . أراكم غدا إن شاء هللا...بها أمشي بال هادي :لى هللا عليه وسلم يعجب من قولهوكان ص
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 1 -( العاشر - .. )النحامنعيم بن عبد هللا العدوي ة والثالثون بعد المائة..ثالثالحلقة ال

 في نسبه.. أوال.. مقدمة.. 

صلى هللا عليه   هللا رسول ألن النحام سميو ..بالناحم  المعروف العدوى القرشي أسيد بن  هللا عبد بن  نعيم هوف  -

  ..النحام  فسمي .."نعيم من نحمة فسمعت الجنة دخلت: "قال  وسلم

ام -  . وأَبو نعيم. ..أَخرجه ابن منده.. من بني عدي بن كعب ..وقيل: َصاِلُح بن النَّحَّ

وقيل: وصالح كان اسمه نعيًما فسماه النبي َصلَّى    ..وقيل الن حمة النحنحة الممدودة آخرها ..والن حمة الس علة {

ه فاختة بنت أبي حرب بن َخلَف. و.}هللا عليه وسلم صالًحا وقيل: بنت َحْرب بن عبد شمس من بني عدي    ..أم 

 ..ِمْن رهط عمرو ..وهي عدوية ..بن كعب

 ثانيا.. في إسالمه وهجرته.. 

ا هاجر  .. ولم يزل بمك ة يحوطه قومه لَشَرفه فيهم ..إسالمه يكتم وكان الحبشة هجرة قبل نعيم أسلمنه قيل أ - فلم 

أقم في ربعك واكفنا   ..فتعل ق به قومه فقالوا: ِدْن بأي  دين شئَت وأِقْم عندنا ..المسلمون إلى المدينة أراد الهجرة

فأقام بمك ة حتى كانت  ".. فوهللا ال يتعرض لك أحد إال ذهبت أنفسنا جميعًا دونك ..ما أنت كاٍف من أمر أراملنا

 ..وقبلهصلى هللا عليه وسلم  النبي فاعتنقه ..فقدم مهاجًرا إلى المدينة ومعه أربعون من أهله هجرية.. سنة ست  

  .بمكة حتى كان قبل الفتحوكانت هجرة نعيم عام خيبر وقيل بل هاجر في أيام الحديبية وقيل: إنه أقام  -

  الخطاب بن  عمر إسالم قبل أنفس عشرة بعد  أسلم إنه: يقال.. حتى أنه اإلسالم قديم النحام نعيم كانبذا و -

 .. إسالمه يكتم كانأنه وأ كما سيأتي من موقفه مع عمر بن الخطاب يوم إسالم عمر(.. –)وفي هذا التوقيت قول 

 صلى هللا عليه وسلم.. .. زوجه بنفسه نبي هللا ثالثا

قال بل   "..قومك يا نعيم كانوا خيرا لك من قومي لي" ..له حين قدم عليه  صلى هللا عليه وسلم قال النبي -

 "..قومي أخرجوني وأقرك قومكصلى هللا عليه وسلم.." قومك خير يا رسول هللا فقال الرسول

 ..وهو ابن أربع عشرة سنة ..فطلقها أسامة أسامة بن زيد كانت زينب بنت قسامة متزوجه منو -

وجعل ".؟ من أدله على الوضيئة الغنين القليلة األكل وأنا صهره" ..يقولصلى هللا عليه وسلم فجعل الرسول  -

 ".. أجل" فقال نعيم كأنك تريدني قال:  ..ينظر إلى نعيمصلى هللا عيه وسلم رسول هللا 

 .. بن نعيم رضي هللا عنهما إبراهيمها نعيم فولدت له فتزوج -

 .. نعيم الناحم وعمر بن الخطاب.. رضي هللا عنهما.. رابعا

أبلغه نعيم بن عبد هللا أن  ..اال يزال مشرك كانيتوجه لقتل النبي ويريد أن  عمر بن الخطاب عندما كان -

ن  يايستخف  كاناوأسلم زوجها معها وكانت قد أسلمت  ..سعيد بن زيدل زوجةوكانت   فاطمة بنت الخطاب أخته

خباب   وكان ..كان نعيم بن عبد هللا النحام قد أسلم وكان ويستخفي بإسالمهكما يروى أنه من عمر و ابإسالمهم

 ..ا القرآنميقرئهوزوجها يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب  بن األرت

األرقم فذكر له أنهم قد اجتمعوا في بيت  ..خرج عمر يوما متوشًحا سيفه يريد رسول هللا ورهطا من أصحابه -

حمزة بن عبد   ومع رسول هللا عمه ..وهم قريب من أربعين من رجال ونساء ..الصفا عندبن أبي األرقم 

ولم  بمكة ممن كان أقام مع رسول هللا ..في رجال من المسلمين وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب المطلب

 ة..الحبش فيمن خرج إلى أرض وايخرج

هذا الصابئ الذي قد فرق أمر قريش وسفه أحالمها  افقال له أين تريد قال أريد محمد ..فلقيه نعيم بن عبد هللا -

أترى بني عبد   ..وهللا لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر ..فقال له نعيم ..فأقتله ..وعاب دينها وسب آلهتها

 .؟قال وأي أهل بيتي .؟رجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهمأفال ت ا..مناف تاركيك تمشي على األرض وقد قتلت محمد

فرجع   ..فعليك بهما ..على دينه اابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد أسلما وتابعا محمد ..قال

لنعيم   ارائع  اموقف وكانعمر بن الخطاب.. كما تقدم.. وكان هذا التوجه سببا في إسالم  وزوجها..إلى أخته  عمر

   ..صلى هللا عليه وسلمفقد صرف عمر عن التوجه إليذاء رسول هللا رضي هللا عنه..  بن عبد هللا

 خامسا.. في استشهاده رضي هللا عنه.. واختلف في وقت استشهاده.. 

 ..بكر فقيل: قتل بأجنادين شهيًدا سنة ثالث عشرة في آخر خالفة أبي -

 ..وقيل قتل يوم اليرموك شهيًدا في رجب سنة خمس عشرة في خالفة عمر -

فشهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم ما بعد ذلك من  ..وقال الواقدي: كان نعيم قد هاجر أيام الحديبية -

  ..وقتل يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة ..المشاهد

 المتقدمين من المسلمين.. أراكم غدا إن شاء هللا..رضي هللا عن النحام.. عاشر 
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 السائب بن عثمان بن مظعون.. )الجهاد.. الجهاد(  ة والثالثون بعد المائة..رابعالحلقة ال

 : وفي نسبه ..مقدمةأوال.. 

.. فهو من السابقين  إلسالمالدعوة ل  أولفي   أسلمأشتهر السائب رضي هللا عنه بإنه كان رام يشهد له.. وقد  -

 .. إلى الحبشةقدامة وعمه أبيه مع وهاجر المجاهدين.. وقد لقي مثل بقية المتقدمين من قريش العنت..

 وقد تقدم نسب أبيه رضي هللا عنه.. ..السائب بن عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمحهو  -

وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية   ..وخولة بنت حكيم الُسلمية عثمان بن مظعون وهو ابن الصحابيينفهو  -

 ..بن عبد شمس

 ثانيا.. في هجرته.. 

 لدى المؤرخين.. هاجر إلى الحبشة وكان من الرماة المذكورين  -

نرجوا له    الذي ..ببدر المقتول األنصاري سراقة بن حارثة وبين وسلم بينهصلى هللا عليه وآخى رسول هللا  -

 .. الفردوس

ومع عميه قدامة وعبد هللا إلى أرض الحبشة الهجرة  ..هاجر مع أبيه عثمان بن مظعون أنه قال ابن إسحاق -

 .. الثانية

 ثالثا.. في جهاده.. 

 ..وكان فيها من بين الُرماة  ..وسائر المشاهدوأحدا والخندق بدًرا  وا فيمن شهدابن اسحق  وذكره  -

 ..يوم اليمامة .. فيالسائب بن عثمان بن مظعون وهو ابن بضع وثالثين سنة قال أنه استشدو -

خالفهم ابن الكلبي في  إن وذكره ابن إسحاق وأبو معشر والواقدي و ..ذكره موسى بن عقبة في البدريين كذلك -

إلى  ....هذا وهمإن قال ابن سعد و. .الذي شهدها هو السائب بن مظعون أخو عثمان ألبويهأن  يقول. فكان .ذلك

 ..ومات منهللهجرة.. أن قال: وأصابه سهم يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة 

 رابعا.. مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

 .. َّللاَّ عليه وسلم على المدينة في غزوة بواطاستعمله النبي صل ى  كان صلى هللا عليه وسلم يأتمن السائب.. و

وقالوا: هو جبل من جبال جهينة بناحية  أ ..واد من أودية القبلية هو وآخره طاء مهملة ..بواط: بالضم)تنطق 

.. وكان صلى  في شهر ربيع األول من السنة الثانية من الهجرة  -غزاه النبي صل ى َّللاَّ عليه وسلموقد  ..رضوى

 قتاال(.. رجع ولم يلق إن و ..يريد قريشا لمهللا عليه وس

 خامسا.. كلمات في موقعة اليمامة..

قتل السائب بن عثمان رضي هللا عنه في موقعة اليمامة.. مثله مثل الكثيرين من حفظة القرآن والسابقين إلى   -

ن منع فبعضهم م ..عد وفاة النبي صل  هللا عليه و سلم إرتدت بعض القبائل العربية عن اإلسالمفباإلسالم.. 

و لكن تصدى لهم   ..هجرية 12إلى  11م في الفترة الممتدة من عا .. كان ذلكالبعض منع الصالةالزكاة و

 .. الطائفحيث إرتدت جميع القبائل ما عدا مكة و المدينة و ..أبو بكر الصديق رضي هللا عنهوقتها الخليفة 

كان لهذه الحروب مستقبل على   ..بعد مبايعة أبو بكر الصديق خليفة قرر التصدي لتلك القبائل بحروب الردة -

 .. الدعوة اإلسالمية

 .. حيث كان لها تأثير على جمع القرآن الكريم ..أبرز حروب الردة معركة اليمامة منو -

لم تقوم  " ..قول الرسول صل  هللا عليه وسلم ب ذكر نو الكذاب.. أحد من أدعى النبوة مسيلمة الحنفيفيها قتل   -

الكذاب أحد أولئك  كان مسيلمة و "..الساعة حتى يظهر دجالون كذابون كل واحد يزعم أنه نبي و ال نبي بعدي

 .. من معه من أعظم أنواع الردة ةذين أدعو النبوة فكانت ردتة و ردال

كانت بني حنيفة  و ..أدعى أن هللا عزوجل شاركه األمر مع النبي صل  هللا عليه و سلمقد كان مسيلمة الكذاب  -

كما أشرك  ةيشركني محمد معه في النبوريد أن أ وقال  ..ولكن مسيلمة لم يبايع ..عند رسول هللا يطلبون البيعة

 ..موسى اخيه هارون

وهللا يا مسيلمة إلن سألتني هذا  وعندما سمعه النبي صل  هللا عليه و سلم أمسك عرجونًا صغيًرا و قال له -

وحاول  ..عاد إلى قومه و أخبرهم أن النبي صل  هللا عليه وسلم أشركه في األمر معهف   ..العرجون ما أعطيتة لك

يقول”من مسيلمة رسول هللا إلى محمد رسول هللا: آال إنى  النبي صل  هللا عليه و سلم و أرسل له رسالة  مع

أوتيت األمر معك فلك نصف األرض ولي نصفها ولكن قريشاً قوُم يظلمون” فرد النبي صل  هللا عليه وسلم 

ِ يُوِرثَُها َمْن   ..أما بعد ..السالم على من أتبع الهدى ..من محمد رسول هللا إلى مسيلمة الكذاب ” ﴿إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ

 ..يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَاِقبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن﴾

 لشهداء اليمامة وحروب الردة.. أراكم إن شاء هللا.. مقاال سنفرد -
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 ( الموت في المهجر.. )حاطب بن الحارث الجمحية والثالثون بعد المائة.. خامسالحلقة ال

 .. أوال.. مقدمة

لبى العديد من الصحابة السابقين إلى اإلسالم دعوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للهجرة إلى الحبشة.. فرارا 

 يحكمها حاكم عادل هو النجاشي.. بدينهم واتقاء ألذى مشركي قريش بهم.. إلن الحبشة وقتها كانت دار أمان 

وكانت من توابع هذه الهجرة أن توفي بعض الصحابة هناك.. ربما لقسوة الظروف أو لغيرها.. وحاطب بن  

  ..الحارث الجمحي كان واحدا من هؤالء

 ْبِن ُجَمحٍ  حاطبُ هو ف  -
  ..ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َمْعَمِر ْبِن ُخبَْيِب ْبِن َوْهِب ْبِن ُحذَاَفةَ

وسبق تقديم    بن الحارث خطاب هأخوو.. وهم قرشيون صحابي من قريش من بني جمح بن الحارث حاطبف  -

 مختصر لترجمته.. رضي هللا عنهما..

 ..في اإلسالم. السابقين األولين فهو من ..أسلم بمكة قديًما -

 هللا عليه وسلم دار األرقم..وإن لم يذكر أيضا في ترجمته إتوقيت إسالمه بالنسبة لدخول رسول هللا صلى  -

ه قُتيلة بنت مظعون بن َحبيب.. -  سخيلة بنت العَْنبَس بن وهبان..هي  وقيل: أمه وأم أخيه خطاب أم 

 سبق إسالمه كان ممن عانوا من اضطهاد المشركين في مكة.. ولذا كانت هجرته وزوجه..ويعد  -

 الحبشة.. في اوربما ولدوالحارث من الولد: محمد..  وكان لحاطب -

 اإلسالم..  يقديم  ابن الحارث.. وكان ة في الهجرة الثانية مع أخيه خطابوهاجر خطاب إلى أرض الحبش  -

بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح  حاطب بن الحارث ه سوى أنه ذكرنعليس لدينا الكثير   ثانيا..

  ..قديما واأسلم .. وكان ممنفي اإلسالم لسابقين األولينا منفيمن هاجروا إلى الحبشة.. وإلنه  الجمحي 

 ..مات بأرض الحبشة مهاجراً سر قصر ترجمته رضي هللا عنه أنه  و

قاله أبو   .. كماولدت هناك ابنيه: محمداً والحارث  ..فاطمة بنت المجلل العامرية كان خرج إليها ومعه امرأتهو

 ..عمر

هاجر إلى أرض الحبشة معه امرأته فاطمة وابناه:  ..حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب أن..ابن منده وقال

روى عن ابن إسحاق في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة: حاطب بن الحارث بن المغيرة   ..محمد والحارث

وقد رواه ابن هشام عن   ..من ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير خطأوهذا  ..بن حبيب بن حذافة الجمحي

  ..حذافةفقال: وحاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن  ..على الصواب ..عن ابن إسحاق ..البكائي

 ..نس أو من في إسنادهوكذا رواه سلمة على ابن إسحاق؛ فلعل الوهم فيه من يو

حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي مات بأرض  لكن األرجح أن 

ية وولدت له  الحبشة وكان خرج إليها مع امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد هللا بن أبي قيس القرشية العامر

 ..من هناك غالمينالمدينة بهما  حمد بن حاطب والحارث بن حاطب وأتتهناك ابنيه م

 رضي هللا عن حاطب بن الحارث الجمحي..

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87
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 1 - ( أبو هريرة.. ) أبو الرواة  سة والثالثون بعد المائة..سادالحلقة ال

 أوال.. مقدمة: 

أبو الرواة للحديث النبوي الشريف.. وأغزر أهل الحديث   لم يكن أبو هريرة من السابقين في اإلسالم.. لكنه -

  ..وهو من القراء المشهورين الذي حفظوا القرآن الكريم وعلَّموه التابعين ..للقرآن الكريم وسيد الحفاظ علما..

وذكر (.. أي كان أحفظ من أبي.. عرض أبو هريرة القرآن على أبي بن كعب)قال اإلمام أبو عمرو الداني:  فقد  

وأخذ عنه القرآن من التابعين:   ..الذهبي في كتابه طبقات القراء أن أبا هريرة قرأ القرآن على أبي بن كعب

. وذلك بدعوة  .وطائفة من القراء ..وأبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة المشهورين ..األعرج

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. كما سنرى.. 

وأشهرها:    ..قوالً  اختُلف في اسمه على نحو ثالثين ..المعروف بكنيته ..هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر -

أسلم عام خيبر سنة   ..من اليمن ..من دوس بن عدنان ابن عبد هللا بن زهران .. عبد الرحمن بن صخر الدوسي

فَّة ..سبع من الهجرة  .. فقد كان فقيرا.. وقدم المدينة مهاجًرا وسكن الصُّ

ولقد كان   ..عبد الرحمن -وسلم عليهصلى هللا -سماه الرسول  ولما أسلم ..كان اسمه في الجاهلية عبد شمس -

 -عنه رضي هللا-ويطعمها وينظفها وتالزمه فدعي أبا هريرة .. يرعاها ..وكانت له هرة ..عطوفا على الحيوان

 فهو إسم أطلقه عليه الصحابة.. 

لبسرة  جيرا وكنت أ  ..وهاجرت مسكينا ..يتيما نشأت ":فيقول -رضي هللا عنه-عن نفسه أبو هريرة يتحدث  -

فالحمد هلل   ..وهأنذا وقد زوجنيها هللا  ..وأحدو لهم اذا ركبوا ..نزلوا كنت أخدمهم اذا ..بنت غزوان بطعام بطني

 "..وجعل أبا هريرة أماما  ..الدين قواما الذي جعل

-فيقول: سمعُت رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -يروي أبو هريرة ما حدث معه مرة في مجلس لرسول هللا   -

ثُمَّ  ..يقول: "َمن يَْبُسْط ثَْوبَهُ فَلَْن يَْنَسى شيئًا َسِمعَهُ ِمنِ ي" فَبََسْطُت ثَْوبِي حتَّى َقَضى َحِديثَهُ  -لى هللا عليه وسلمص

ولعل  هذا سبب الذاكرة القوي التي امتلكها أبو هريرة ولم يمتلكها   ..َفما نَِسيُت شيئًا َسِمْعتُهُ منه ..َضَمْمتُهُ إلَيَّ 

كان من أحفظ أصحاب رسول هللا صلى هللا  ف  .. وهي إحدى معجزاته صلى هللا عليه وسلم..ره من الصحابةغي

واألنصار  .. الشتغال المهاجرين بالتجارة ..وكان يحضر ما ال يحضر سائر المهاجرين واألنصار  ..عليه وسلم

 ."وقد شهد له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأنه حريص على العلم والحديث ..بحوائجهم

ومنذ رأى  ..سبع للهجرة وهو بخيبر وأسلم سنة -صلى هللا عليه وسلم-قدم الى النبي ثانيا.. في إسالمه.. 

فيقوم   ..يتناوب مع زوجته وابنته قيام الليل كله ..عابدين األوابينال وأصبح من..الرسول الكريم لم يفارقه لحظة

هريرة عبادة   وهكذا ال تمر من الليل ساعة اال وفي بيت أبي ..وتقوم ابنته ثلثه ..وتقوم زوجته ثلثه ..هو ثلثه

 .. وذكر وصالة

  ..تسلم مه التي لموهي أ لم يكن ألبي هريرة بعد اسالمه اال مشكلة واحدةف   ..أبي هريرة إسالم أمثالثا.. في 

يا رسول    ":فذهب يوما الى الرسول باكيا  ..بالسوء  -صلى هللا عليه وسلم-وكانت دوما تؤذيه بذكر الرسول  

فادع هللا أن   ..وتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكرهواني دع  ..فتأبى علي كنت أدعو أم أبي هريرة الى االسالم ..هللا

فخرج   .."اللهم اهد أم أبي هريرة ":-صلى هللا عليه وسلم-فقال الرسول   .."هريرة الى االسالم  يهدي أم أبي

 ":ونادته ..من وراء الباب خصخصة الماء فلما أتاها سمع -صلى هللا عليه وسلم-يعدو يبشرها بدعاء الرسول 

هد أن ال اله اال هللا وأن أش "لت من خمارها وخرجت تقول:وعد ..ثم لبست درعها .."يا أبا هريرة مكانك 

رسول   أبشر يا ":باكيا من الفرح وقال  -صلى هللا عليه وسلم-فجاء أبوهريرة الى الرسول  .."محمدا رسول هللا

ادع هللا أن  ..يا رسول هللا ":قال ثم .."قد هدى هللا أم أبي هريرة الى االسالم ..فقد أجاب هللا دعوتك ..هللا

 .. "اللهم حبب عبيدك هذا وأمه الى كل مؤمن ومؤمنة" :فقال .."يحببني وأمي الى المؤمنين والمؤمنات

بعد هجرة المسلمين من مك ة إلى المدينة المنورة ظهرت مشكلة  ف  هم أهل الصفة..أمن أبو هريرة رابعا.. 

وا بعند بعض المهاجرين الذي   -إن صح  التعبير-اقتصادي ة  من البطش والجور وطغيان جبابرة   دينهمفر 

ة أن  معظم من خرج من المهاجرين هم من  ..لم يحملوا معهم شيئًا من متاع الدنياهم ف  ..المشركين وبخاص 

فكانوا يقيمون تحت حائط القبلة األولى في  أو ممن استولت قريش على أموالهم حال خروجهم..  ..الفقراء

ل إلى الكعبةوكان هذ ..المسجد النبوي فبعد تحويل القبلة ُسِقَف هذا الحائط   ..ا الحائط قبلة المسلمين قبل أن تُحو 

فَّة وكان منهم أبو هريرة وأبو ذر   ..سبعينحوالي  وكان عدد أهل الصف ة  ..وأُطِلَق عليه اسم الظُّل ة أو الصُّ

 ن شاء هللا..أراكم غدا إ ..الغفاري وواثلة بن األسفع وغيرهم رضي هللا عنهم أجمعين
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 2 –ة والثالثون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  سابعالحلقة ال

 ..الصفة أهل أهم من هريرة أبو.. بقية.. رابعا 

 .! مجنون: يقولوا حتى.. الجوع من والمنبر القبر بين أصرع رأيتني  لقد: هريرة  أبو قال:  سيرين ابن قال -

 ألزم كنت وإني!!  هريرة أبو أكثر: يقولون كانوا الناس إن: »قال عنه هللا رضي  هريرة أبي عن البخاري روى -

.. فالنة وال فالن يخدمني وال.. الحبير ألبس وال الخمير آكل ال حتى بطني بشبع  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

.. فيطعمني بي ينقلب كي.. معي هي.. اآلية الرجل ألستقرئ كنت وإن.. الجوع من  بالحصباء بطني ألصق وكنت

  ليخرج كان  إن حتى.. بيته في كان ما فيطعمنا  بنا ينقلب كان.. طالب أبي بن جعفر  للمسكين الناس أخير وكان

 « فيها ما فنلعق  فنشقها.. شيء فيها  ليس التي العكة إلينا

 .. وسلم عليه هللا  صلى هللا لرسول  معجزة وهذه -

  من األرض على  بكبدي ألعتمد كنت إن.. هو إال إله ال الذي أهلل: يقول كان أنه هريرة أبي عن البخاري روى

..  منه يخرجون  الذي طريقهم  على يوما قعدت  ولقد.. الجوع من بطني على الحجر ألشد كنت وإن.. الجوع

 .. يفعل ولم فمر.. ليشبعني إال سألته ما.. هللا كتاب من آية عن فسألته.. بكر أبو فمر__

 .. يفعل فلم فمر.. ليشبعني إال سألته ما.. هللا كتاب من آية  عن فسألته.. عمر بي مر ثم__ 

  ثم.. وجهي في  وما نفسي في ما وعرف.. رآني حين فتبسم.. وسلم عليه هللا  صلى القاسم أبو بي مر ثم__ 

..  فدخل.. لي فأذن..  فاستأذن.. فدخل.. فتبعته  ومضى «الحق: »قال .. هللا رسول يا  لبيك: قلت   «هر أبا يا: »قال

  يا لبيك: قلت «هر أبا: »قال .. فالنة أو فالن  لك أهداه: قالوا «اللبن؟ هذا أين من: »فقال..  قدح في  لبنا  فوجد

 « لي فادعهم الصفة أهل  إلى الحق: »قال.. هللا رسول

  هللا صلى أتته إذا.. أحد على وال مال وال أهل إلى يأوون ال.. اإلسالم أضياف الصفة وأهل: هريرة أبو قال__ 

 وأشركهم منها وأصاب إليهم أرسل هدية أتته وإذا.. شيئا منها يتناول ولم  إليهم بها بعث صدقة وسلم عليه

  أتقوى شربة  اللبن هذا من أصيب أن أنا أحق كنت.. الصفة أهل في  اللبن لهذا  وما: فقلت.. ذلك فساءني..  فيها

  وطاعة هللا  طاعة من يكن  ولم.. اللبن هذا من يبلغني أن عسى وما.. أعطيهم أنا فكنت.. أمرني جاء فإذا.. بها

 ..البيت من مجالسهم وأخذوا.. لهم فأذن فاستأذنوا.. فأقبلوا فدعوتهم فأتيتهم.. بد وسلم عليه هللا صلى رسوله

  الرجل أعطيه فجعلت.. القدح فأخذت:  قال «فأعطهم   خذ: » قال..  هللا رسول يا  لبيك: قلت   «هر أبا يا: » قال__ 

  حتى فيشرب القدح علي يرد ثم.. يروى حتى  فيشرب  الرجل فأعطيه.. القدح علي   يرد ثم.. يروى حتى فيشرب

 .. كلهم القوم روي  وقد وسلم عليه هللا صلى النبي إلى انتهيت حتى .. القدح علي يرد ثم.. يروى

  أنا بقيت: »قال ..  هللا رسول يا لبيك:  قلت «هر أبا: »فقال .. فتبسم  إلي فنظر.. يده  على فوضعه  القدح فأخذ__ 

 زال فما.. فشربت  «اشرب: »فقال.. فشربت فقعدت «فاشرب اقعد: »قال.. هللا  رسول يا صدقت: قلت «وأنت

 هللا فحمد.. القدح فأعطيته «فأرني: »قال.. مسلكا له أجد ما.. بالحق بعثك والذي ال: قلت حتى «اشرب: »يقول

 ..وسلم عليه هللا صلى.. محمد على هللا  صلى.. الفضلة وشرب وسمى

 : المدينة إلى وهجرته هريرة أبي إسالم في.. خامسا

 قبيلة من قومه من نفر في سنة وعشرين ثمان ابن وهو المدينة إلى وهاجر عنه هللا رضي هريرة أبو أسلم

  النبي هريرة أبو فلحق ..خيبر إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خرج وقد المدينة وقدموا ..اليمانية دوس

  هريرة أبو أسلم : البر عبد ابن قال  ..الهجرة من سبع سنة أول خيبر في وهو  عليه وقدم وسلم عليه هللا صلى

 .. وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول مع وشهدها ..خيبر  عام

 عنه هللا رضي هريرة أبي عن الطبقات في سعد ابن رووى.. مسكينا وهاجرت ..يتيما نشأت:  هريرة أبو قال -

 : الطريق في قلت وسلم عليه هللا  صلى النبي على قدمت لما:  قال

 نجت  اْلُكْفرِ  َداَرةِ  ِمنْ  أَنََّها َعلَى ....َوَعنَائَِها ُطوِلَها ِمنْ  لَْيلَةً  يَا

: وأبق مني غالم في الطريق فلما قدمت على النبي صلى هللا عليه وسلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ  أبو هريرة قال

 ..طلع الغالم فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غالمك. فقلت: هو لوجه هللا. فأعتقته

أن أبا  ..من طريق الوليد بن رباح بقات الكبرى ابن سعد في الط سادسا.. في روايته للحديث النبوي.. روى

فأقمت معه    ..وأنا يومئذ قد زدت على الثالثين ..قدمت ورسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسل م بخيبر"هريرة قال: 

وقد وَّللاَّ سبقني  ..فكنت أعلم الناس بحديثه  ..حتى مات أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحج  

  ..وطلحة  ..وعلي   ..وعثمان ..منهم: عمر ..فكانوا يعرفون لزومي له فيسألونني عن حديثه ..قوم بصحبته

 نكمل غدا إن شاء هللا.. .."دينةوال وَّللاَّ ال يخفى علي  كل  حديث كان بالم ..والزبير
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 3 –ة والثالثون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  ثامنالحلقة ال

 في روايته للحديث النبوي.. نكمل.. سادسا.. 

احتج المسلمون قديما وحديثاً  .. وقد ما علمنا أنه أخطأ في حديث ..قال الذهبي: كان أبو هريرة وثيق الحفظ -

أفت  " وناهيك أن مثل ابن عباس يتأدب معه ويقول:  ..وفقهه ..وإتقانه ..وجاللته ..لحفظه  ..بحديث أبي هريرة

 .."يا أبا هريرة

قعد في مجلس فيه أبو أنه  أخرج البخاري في تاريخه عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن حزمفقد  -

فجعل أبو هريرة يحدثهم    -بضعة عشر رجال -وفيه مشيخة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   هريرة

ثم يحدثهم   ..فيعرفه بعضهم ..ثم يتراجعون فيه ..عن النبي صلى هللا عليه وسلم بالحديث فال يعرفه بعضهم

قال: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول هللا   ك مراراحتى فعل ذل ..بالحديث فال يعرفه بعضهم ثم يعرفه

 . .صلى هللا عليه وسلم

وساعدته سعة حفظه على استيعاب   ..هـ 7منذ أن أسلم سنة  صلى هللا عليه وسلملزم أبو هريرة النبي وقد   -

ن .. أم النبالءسير أعال» في ترجمته ألبي هريرة في كتابه الذهبي النبوية.. فقد ذكراألحاديث  عدد كبير من

  ..حديث منها  326على   ومسلم البخاري اتفق ..حديثا 5374  بقي بن مخلد أحاديث أبي هريرة بلغت في مسند

 .. حديثًا 98ومسلم بـ  ..حديثًا 93وانفرد البخاري بـ 

جمع أبو إسحاق إبراهيم  حديثا.. وقد  3870 لمسند أحمد في تحقيقه شعيب األرناؤوط كما أحصى له المحقق -

وتوجد نسخة منه محفوظة  ..مسند أبي هريرةكتاب أسماه بن حرب العسكري في القرن الثالث الهجري 

 مستقل.. ُمسنًدا ألبي هريرة في مصنف الطبراني معكما ج ..ابتركي مكتبة كوبريللي في

عدد أحاديث أبي هريرة المتفق عليها في البخاري ومسلم: ثالث مائة وستة وعشرون حديثاً. وانفرد   -

ً  .. البخاري: بثالثة وتسعين حديثاً   . ومسلم: بثمانية وتسعين حديثا

يكون مجموع أحاديث أبي هريرة في صحيح البخاري   ..لحافظ الذهبيل  أنه بالرجوع: يقول د. راغب السرجاني

ً  517ومسلم:   .. وجميع أحاديثه الصحيحة من غير تكرار نحو األلف حديث ..حديثا

رجل وامرأة   800فقد التف حوله الكثيرون ممن طلبة الحديث النبي قد ر البخاري عددهم بأنهم جاوزوا  ..لذا -

ليته في سعة الحفظوقد شهد ألبي هريرة  ..رووا عن أبي هريرة عبد   بينما ذكر أبو هريرة أن ..معاصروه بأو 

بينما لم يكن أبو  ..عبد هللا لما كان يحفظه من أحاديث نلتدوي نظًرا ..كان أحفظ منه هللا بن عمرو بن العاص

 .. كما تقدم أبي بن كعب وقرأه على ..القرآن كما حفظ أبو هريرة ..هريرة يكتب

ال أعرف أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحفظ  "عن عبد هللا بن شقيق قال: قال أبو هريرة:  -

وعن عاصم بن كليب قال: حدثنا أبي أنه سمع أبا هريرة كان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول  ي".. لحديثه من

  "..من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"هللا صلى هللا عليه وسلم: 

عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت عائشة  -كما قال ابن حجر  -وأخرج ابن سعد بسند جيد  -

وروى   .."يا أمه طلبتُها وشغلك عنها المكحلة والمرآة"قال:  (إنك لتحدث بشيء ما سمعتُه!!)هريرة: ألبي 

 ..ولكنه اجترأ ..األعمش عن أبي صالح أنه قيل البن عمر: هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا؟ فقال: ال

 ؟"فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا"وجبنا!! فقال أبو هريرة: 

ِمن: حدثنا أبو بكر الحنفيقال محمد ب - قال: سمعت سعيد بن   ..قال: حدثنا عبد هللا بن أبي يحيى  ..ن المثنى الزَّ

أبي هند عن أبي هريرة قال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لي: "أال تسألني من هذه الغنائم التي 

 ..فبسطها بيني وبينه ..نت على ظهرييسألني أصحابك؟! قلت: أسألك أن تعلمني مما علمك هللا. فنزع نمرة كا

 ..فصرها إليك" ..قال: "اجمعها ..فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه  ..حتى كأني أنظر إلى النمل يدب عليها

وقد   ..فأصبحت ال أسقط حرفا مما حدثني. وقصة بسطه لثوبه ودعاء النبي صلى هللا عليه وسلم له بالحفظ ثابتة

 . .رويت من طرق كثيرة عن أبي هريرة

 ..مروان يومئذ واليًا على المدينةكان و ..حفظ أبي هريرة مروان بن الحكم وقد اختبر..األعرج وقد أخذ عنه -

فجعل أبو   .وأمر مروان كاتبه أن يجلس خلف ستار يكتب ما يسمعه. ..وسأله أن يُحد ثه ..بأن دعا أبا هريرة

 ..وأمر كاتبه بأن يقارن بما كتبه ... ثم أرسل مروان بعد فترة يسأل أبي هريرة أن يُحد ثه.هريرة يُحد ث مروان

 :فقال أبو هريرة ..يثك أجمع؟تعلم أنا قد كتبنا حد.. هل عندئذ قال له مروان  ..فما وجده غي ر حرفًا عن حرف

  ..وإن تطعني تمحه ..أما إنكم قد حفظتمة.. فقرأه. فقال أبو هرير  ..فاقرأه علي..  قال  ..نعم ل..قا ..وقد فعلت؟أ

 فهكذا يجب أن يكون الحفظ.. أراكم غدا إن شاء هللا.. ..كما روينا هروإ وقال أبو هريرة ..فمحاه مروان
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 4 –ة والثالثون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  تاسعالحلقة ال

 سادسا.. نكمل.. في روايته للحديث النبوي.. 

ِ صلى هللا عليه وسلمرحمه هللا أنَّ أبا هريرة أحفظ من ر الشافعياإلمام  وقد ذكر - حيث روى    ..وى عن النبي 

ِ صلى هللا عليه وسلم وهو من أكثر الصحابة روايةً  ..عنه نحو ثمانمائة رجٍل أو أكثر من أصحاب النبي 

وقيل: في األصل؛ خمسة آالف حديٍث  ..  فقد روى خمسة آالف حديث وثالثمائة وأربعة وسبعون حديثًا  ..للحديث

 ..وأربعة وستُّونوثالثمائة 

بل رواها غيره من    ..أكثر األحاديث الصحيحة الثابتة عن أبي هريرة رضي هللا عنه لم يتفرد بروايتها وحده -

وعدد األحاديث الثابتة الصحيحة والحسنة التي تفرد بروايتها أبو  معه أو بالترادف معه.. الصحابة الكرام

ومعظمها في الترغيب والترهيب واألخالق .. فقط  حديث مائة وعشرةهريرة رضي هللا عنه هي نحو 

 .. والقصص

رضي هللا  -أعداء اإلسالم والسُّن ة المباركة ُشبًَها حول رواية أبي هريرة  رواية أبي هريرة للحديث يثيرمع و -

لم فيقولون كيف استطاع أبو هريرة رواية هذا الكم  الهائل من األحاديث النبوي ة وهو  ..للحديث الشريف -عنه

وهم  -ويستشهدون  ؟.سوى ثالثة أعوام ونصف على أبعد تقدير -صلى هللا عليه وسلم-يصحب رسول هللا 

بأحاديث في بطون كتب األحاديث ليطعنوا برواية أبي هريرة   -السُّن ة وكتب الحديث اينسفوأن  يحاولون الذين

 .. للحديث الشريف

صلى هللا  -مد ة مصاحبته لرسول هللا بينما  ..يث نبوية كثيرةأحاد روىه وأهم  شبهة تُثار حول أبي هريرة هي أن  

كيف كان أبو   -رضي هللا عنه-وا في سيرة أبي هريرة أوالحق  أن  أولئك القوم لم يقر ..قصيرة -عليه وسلم

 :والجواب  ..ولماذا كان يؤد يها بأمانة -صلى هللا عليه وسلم -هريرة يحفظ األحاديث عن رسول هللا 

فقد روى اإلمام  -صلى هللا عليه وسلم-كان حريًصا على نشر حديث رسول هللا   -رضي هللا عنه-أبا هريرة  ن  إ -

 ِ ِ لَْواَل آيَتَاِن في ِكتَاِب َّللاَّ  ما َحدَّثْتُُكْم شيئًا أبًَدا: ..البخاري  في صحيحه عن أبي هريرة أن ه قال: "وَّللاَّ

ُ َويَْلعَنُُهُم  يَ  أُولَئِكَ  ۖ   اْلِكتَابِ  ِفي ِللنَّاِس  بَيَّنَّاهُ   َما بَْعدِ  ِمنا ِمَن اْلبَيِ نَاِت َواْلُهَدى }إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَ  ْلعَنُُهُم َّللاَّ

ِعنُوَن * إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُولَ  ابُ  َوأَنَا ۖ    َعلَْيِهمْ  أَتُوبُ  ئِكَ الالَّ   من سورة البقرة.. ..{ِحيمُ الرَّ  التَّوَّ

 .. علًما  كتمَ  قد يكون أن خوف األحاديث رواية من يُكثر هريرة أبو كان الباب هذا ومن

ا - فالجواب يأتي من أن    -صلى هللا عليه وسلم -لماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول هللا  وأم 

في كل  أحواله بينما كان الصحابة اآلخرون يعملون في   -صلى هللا عليه وسلم-أبا هريرة كان ياُلزم النبي 

اإلمام البخاري أن ه قال: "إنَّ إْخَوانَنَا ِمَن   وقد روى عنه ..األسواق والتجارة وينشغلون بأمور حياتهم اليومي ة

ْفُق باألْسَواقِ  وإنَّ أبَا  ..وإنَّ إْخَوانَنَا ِمَن األْنَصاِر كاَن يَْشغَلُُهُم العََمُل في أْمَواِلِهمْ  ..الُمَهاِجِريَن كاَن يَْشغَلُُهُم الصَّ

 ِ ويَْحفَُظ ما ال  ..ويَْحُضُر ما ال يَْحُضُرونَ   ..بِشبَعِ بَْطنِهِ  -سلَّمَ َصلَّى هللاُ عليه و-هَُرْيَرةَ كاَن يَْلَزُم َرسوَل َّللاَّ

 ..وبذلك يكون قد ُرد  على إحدى الشُّبَه الُمثارة حول سي د الحف اظ أبي هريرة رضي هللا عنه ..يَْحفَُظوَن"

ولكن   ..والمعلمون كثيرونوالدعاة  والفقهاء ..ن أبطال الحروب من الصحابة كثيرونوفي رواية أخرى.. إ -

وعندما   -صلى هللا عليه وسلم -قول الرسول لتدوين كل ما ي  ولم يكونوا متفرغين ..كان هناك قلة من الكتاب

فهو سريع   ..يملك موهبة تكمن في ذاكرتهكان وانما  ..يزرعها أو تجارة يتبعها اأرض أسلم أبو هريرة لم يملك

األجيال القادمة  فعزم على تعويض مافاته بان يأخذ على عاتقه حفظ هذا التراث وينقله الى ..قوي الذاكرة الحفظ

ن المهاجرين  أوتقولون  -صلى هللا عليه وسلم- )انكم لتقولون أكثر أبو هريرة في حديثه عن النبي فهو يقول:

ين كانت تشغلهم صفقاتهم  جرأال ان أصحابي من المها ..هذه األحاديث الذين سبقوه الى االسالم ال يحدثون

 ..هللا أكثر مجالسة رسول ..واني كنت امرءا مسكينا ..أصحابي من األنصار كانت تشغلهم أرضهم وان ..بالسوق

 ..وأحفظ اذا نسوا ..فأحضر اذا غابوا

من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثي ثم يقبضه اليه " :يوما فقال حدثنا -صلى هللا عليه وسلم-ن الرسول أو

هللا ما كنت نسيت شيئا سمعته فو ..لي".. فبسطت ثوبي فحدثني ثم ضممته إسمعه مني ينسى شيئا كان قد فال

ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات   " ..هي ..وأيم هللا لوال أية في كتاب هللا ما حدثتكم بشيء أبدا ..منه

 ".. كما تقدم.. أولئك يلعنهم هللا ويلعنهم الالعنون  ..من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والهدى

فقال   ..وأخرج مسد د في مسنده من طريق يحيى بن عبيد َّللاَّ عن أبيه عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديثي -

إن رسول َّللاَّ صلى َّللاَّ عليه وسل م قال يومئذ: »من كذب علي   ..لي: كنت معنا يوم كن ا في بيت فالن؟ قلت: نعم

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....متعمدا فليتبوأ مقعده من النار « قال: اذهب اآلن فحد ث
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 5 –بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  ربعونالحلقة األ

 وورعه وزهده..   تواضع أبي هريرةفي  سابعا..

وهو يومئٍذ  ..فعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنَّ أبا هريرة أقبل في السوق .. كان رضي هللا شديد التواضع -

  ..فقلت: أصلحك هللا  ..فقال: أَْوِسع الطريق لألمير يا ابن أبي مالك ..يحمل حزمة حطببن الحكم.. خليفةٌ لمروان 

 . .رهى ظه.. والحزمة عل)يمزح معه( وسع الطريق لألمير يا ابن أبي مالكأقال:  .يكفي هذا.

زنجيَّةٌ فرفع عليها  جارية فعن أبي المتوكل أنَّ أبا هريرة كانت له  ..كان رضي هللا عنه من أشد ِ الناس ورًعا -

ن يوفيني ثمنك ..فقال: "لوال القصاص ألغشيتك به ..السوط يوًما  ..اذهبي فأنِت هلل" ..ولكن ِي سأبيعك ممَّ

فقد    ..بة؛ حيث كان يُكثر من الصالة والصيام والذكر وقيام الليلكان أبو هريرة رضي هللا عنه من عبَّاد الصحا -

ُئ اللَّْيَل ثاََلثَةَ أَْجَزاٍء: فَثُلٌُث أَنَامُ  ُ   ..َوثُلٌُث أَقُومُ  ..قال عن نفسه: "إِن ِي أَلَُجز ِ ِ َصلَّى َّللاَّ َوثُلٌُث أَتَذَكَُّر أََحاِديَث َرُسوِل َّللاَّ

فعن أبي عثمان قال   .. كما تقدم..هريرة يُصل ِي ثلث الليل وامرأته ثلثًا وابنته ثلثًاوكان أبو . َعلَْيِه َوسلََّم".

وكان أبو   .. يُصل ِي هذا ثم يُوقِظ هذا] ..تضيَّْفُت أبا هريرة سبعًا فكان هو وامرأته وخادمه يَْعتَِقبُون الليل أثالثًا

وكان يُسب ِح في كل ِ يوٍم اثني عشر  ..يهما األعمالوقال: إنَّهما يومان تُْرَفع ف  ..هريرة يصوم االثنين والخميس

 .. ويقول: أَُسب ُِح بقدر ذنبي ..ألف تسبيحة

 صلى هللا عليه وسلم..   مواقف أبي هريرة مع الرسولثامنا من 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَ   ..وغيره البخاري ما ذُِكر عند - ِقيَهُ ِفي بَْعِض َطِريِق اْلَمِدينَِة َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

صلى هللا عليه  َفقَال ئته..ثُمَّ جَ  تفَاْغتََسلَ  تفَاْنَخنَْسُت ِمْنهُ فَذََهبَ  ..فقال أبو هريرة رضي هللا عنه ..َوهَُو ُجنُبٌ 

ِ إِنَّ    ..قَاَل: ُكْنُت ُجنُبًا َفَكِرْهُت أَْن أَُجاِلَسَك َوأَنَا َعلَى َغْيِر َطَهاَرةٍ  ..: أَْيَن ُكْنَت يَا أَبَا هَُرْيَرةَ وسلمَ  فَقَاَل: ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ..اْلُمْسِلَم اَل يَْنُجُس"

ِ َمْن أَْسعَُد النَّاِس بَِشفَاَعتَِك يَْوَم اْلِقيَامَ  -أيًضا -وعنه  - ُ َعلَْيِه  ..ةِ أَنَّهُ قَاَل: ِقيَل يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُل ِمْنَك ِلَما َرأَيْ    ..ُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَى اْلَحِديثِ َوَسلََّم: لَقَْد َظنَْنُت يَا أَبَا هَُرْيَرةَ أَْن اَل يَْسأَلُنِي َعْن َهذَا اْلَحِديِث أََحٌد أَوَّ

ُ َخاِلًصا ِمْن قَْلبِِه أَْو نَْفِسِه"أَْسعَُد النَّاِس بَِشفَاَعتِي يَْوَم اْلِقيَ   ..اَمِة َمْن قَاَل اَل إِلَهَ إِالَّ َّللاَّ

-  ِ .. رغم أنه جاء إلى المدينة وقد قارب  األثر األكبر في تنشئة وتربية أبي هريرةصلى هللا عليه وسلم كان للنبي 

ِ لم يُفارقه قط  الثالثين أو جاوزها.. د كان من أحفظ أصحابه صلى هللا عليه وسلم فق  ..فمنذ أن قَِدم إلى النبي 

وفي سنواٍت قليلٍة حصَّل من العلم   ..وكانت يده مع يده يدور معه حيث ما دار ..زمه على شبع بطنه يفضل أن يل و

له أحٌد من الصحابة هه كثيًرا ..عن الرسول ما لم يُحِص   فعنه أنَّ النبيَّ صلى هللا عليه  كما تقدم.. وكان النبيُّ يُوِج 

َوأَِحبَّ ِللنَّاِس َما تُِحبُّ  ..َوُكْن قَنِعًا تَُكْن أَْشَكَر النَّاِس  ..وسلم قال له: »يَا أَبَا هَُرْيَرةَ ُكْن َوِرًعا تَُكْن أَْعبََد النَّاِس 

ِحَك َفإِ  ..َوأَْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرَك تَُكْن ُمْسِلًما ..ِلنَْفِسَك تَُكْن ُمْؤِمنًا ِحِك تُِميُت اْلقَْلَب«َوأَِقلَّ الضَّ  .. نَّ َكثَْرةَ الضَّ

فقال   ويحببهم إلينا.. : قلت: يا رسول هللا ادع هللا أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنينروى أبو هريرة -

وحبب  ..وأمه إلى عبادك المؤمنين -يعني أبا هريرة   -اللهم حبب ُعبيدك هذا "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

 . رضي هللا عنه...فما خلٌق مؤمٌن يسمع بي وال يراني إال أحبني "..المؤمنينإليهم 

 ..ل البيت وآلأبي هريرة للنبي صلى هللا عليه وسلم  حبفي  تاسعا..

روى أحمد بن حنبل في   ..كان أبو هريرة رضي هللا عنه مقدماً في خدمة النبي صلى هللا عليه سلم وأهل بيته

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي صالة   (..فضائل الصحابة)

أال أذهب بهما إلى   ..فلما صلى قال أبو هريرة: يا رسول هللا ..وكان الحسن والحسين يثبان على ظهره ..العشاء

 ..حتى دخال إلى أمهمافبرقت برقة فما زاال في ضوئها  ".. ..ال"أمهما؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: خرجت مع رسول هللا  -

 ..ثم انصرف ..حتى جاء سوق بني قينقاع ..ال يكلمني وال أكلمه ..صلى هللا عليه وسلم في طائفة من النهار

فظننا أنه إنما تحبسه أمه ألن تغسله  ..ادع الحسن بن علي« -ثالثا  -حتى أتى خباء فاطمة فقال: »أين لكع  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   ..حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه ..فلم يلبث أن جاء يسعى  ..وتلبسه

 روايته:زاد البخاري في  .."فأحبه وأحبب من يحبه ..اللهم إني أحبه" 

 ..بعد ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي -

عن أبي ف   ..كان أبو هريرة رضي هللا عنه يحب أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم ويحث الناس على حبهم

ومن أبغضهما فقد   .."من أحبهما فقد أحبني  هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 . .أبغضني " يعني حسنا وحسينا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 6–األربعون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة ( الواحدة والحلقة 

 آلل البيت.. نكمل..و أبي هريرة للنبي صلى هللا عليه وسلم تاسعا.. في حب

وروى   ..قد كان أبو هريرة ينشر األحاديث التي سمعها من النبي صلى هللا عليه وسلم في فضائل آل البيت -

ومن ذلك ما رواه مسلم في   ..المحدثون كثيرا من أحاديث فضائل آل البيت عن أبي هريرة رضي هللا عنه

 قال يوم خيبر:  ..ي صالح عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمصحيحه عن أب

قال عمر بن الخطاب: ما أحببت اإلمارة  "..يفتح هللا على يديه ..ألعطين هذه الراية رجال يحب هللا ورسوله" 

  ..قال فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب ..قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها ..إال يومئذ

  ..حتى يفتح هللا عليك« قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت ..وال تلتفت ..وقال: »امش ..فأعطاه إياها

 ..ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فصرخ: يا رسول هللا على ماذا أقاتل الناس؟ قال: »قاتلهم حتى يشهدوا أن

 .«إال بحقها وحسابهم على هللا ..فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم

عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى   (فضائل الصحابة) روى النسائي في  -

حب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله" فتطاول القوم فقال: " هللا عليه وسلم: " ألدفعن الراية اليوم إلى رجل ي

فدعا به فبزق نبي هللا صلى هللا عليه وسلم في كفيه ثم مسح بهما عيني  ..أين علي؟" قالوا: يشتكي عينيه

 ..ودفع إليه الراية ففتح هللا عليه يومئذ ..علي

لنعال وال ركب الكور وال ركب المطايا بعد  ما احتذى ا"روى الترمذي وصححه األلباني عن أبي هريرة قال:  -

 ".. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه

 ..روى أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة عن علي بن زيد أن فتية من قريش خطبوا بنت سهيل بن عمرو -

رأيت رسول هللا صلى هللا  "فقال أبو هريرة:   ..فشاورت أبا هريرة وكان لنا صديقا ..وخطبها الحسن بن علي

 ه"..لي مقبل رسول هللا فافعلي فتزوجتفإن استطعت إن تقب ..عليه وسلم يقبل فاه

فروى   ..أنكر أبو هريرة على بني أمية حين منعوا من دفن الحسن بن علي بجوار النبي صلى هللا عليه وسلم -

كان  عبد الرزاق الصنعاني وحسن إسناده األلباني في كتابه أحكام الجنائز عن أبي حازم قال: لما مات الحسن و

أتنفسون على ابن نبيكم صلى  )هريرة فقال:  قام أبو  ..على المدينة وصلوا عليه اسعيد بن العاص األموي أمير

 ..من أحبهما فقد أحبني"سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  -؟.هللا عليه وسلم تربة يدفنونه فيها 

 "..ومن أبغضهما فقد أبغضني

 أمه..ب  وبره عاشرا.. في أبي هريرة يعمل بما تعلم..

ال يصبر "تى أنه روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: كان أبو هريرة رضي هللا عنه عامال بعلمه ح -

 ..رواه مسلم في صحيحه "..إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا ..على ألواء المدينة وشدتها أحد من أمتي

 . .ساكناً في المدينة النبوية حتى توفي بهاأبو هريرة فلم يزل 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم   -

 ".ونوم على وتر ..وصالة الضحى ..صوم ثالثة أيام من كل شهر"بثالث ال أدعهن حتى أموت: 

 صلى هللا عليه مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: جاء رجل إلى رسول هللاوروى البخاري واسمع.. ما  -

فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: »أمك« قال: ثم من؟ قال: »ثم أمك« قال: " ثم من؟ قال:   ..وسلم

 .. ويجتهد في برها ..فكان أبو هريرة يحسن صحبة أمه ..»ثم أمك« قال: ثم من؟ قال: »ثم أبوك«

. فوجدت نفرا  .سجد لم يخرجني إال الجوعروى ابن سعد عن أبي هريرة قال: خرجت يوما من بيتي إلى الم فقد

 ؟ .من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة

فقمنا فدخلنا على رسول هللا صلى هللا   .فقلت: ما أخرجني إال الجوع. فقالوا: نحن وهللا ما أخرجنا إال الجوع.

فدعا رسول هللا صلى   :قال   .فقلنا: يا رسول هللا جاء بنا الجوع. "الساعة؟ما جاء بكم هذه "فقال:  ..عليه وسلم

كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من "فقال:   ..هللا عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين

. فقال رسول هللا  .. قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجرتي".الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا

 ..فقلت: رفعتها ألمي "؟.يا أبا هريرة لم رفعت هذه التمرة"صلى هللا عليه وسلم: 

 . .. فأكلتها فأعطاني لها تمرتين".كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين" صلى هللا عليه وسلم..  فقال

ل رسول هللا صلى  سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قا عنروى مسلم من طريق ابن شهاب الزهري  -

 ..لوال الجهاد في سبيل هللا ..والذي نفس أبي هريرة بيده .."للعبد المملوك المصلح أجران"هللا عليه وسلم: 

قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه   ..ألحببت أن أموت وأنا مملوك " ..وبر أمي ..والحج

 . أراكم غدا إن شاء هللا...لصحبتها
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم  جهادفي  

 7-ة واألربعون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  الثانيالحلقة 

 حادي عشر.. مواقف ألبي هريرة في حياته..

  صلى هللا عليه وسلمكما بعثه النبي  ..كحفظ أموال زكاة رمضان ..بعض األعمال بي هريرةأوكل النبي محمد أل -

 .. البحرين حين بعث النبي محمد العالء واليًا على العالء بن الحضرمي مؤذ نًا مع

 .. حروب الردة شارك أبو هريرة في عهد أبي بكر الصديق فيصلى هللا عليه وسلم..  بعد وفاة رسول هللا -

هريرة رضي هللا عنه قال: قال لي عمر رضي هللا عنه: يا عدوَّ هللا وعدوَّ   وأب .. يروي عمر بن الخطاب مع -

ولم أخْن مال هللا   ..ولكن ِي عدوُّ من عاداهما ..قال: قلت: لسُت عدوَّ هللا وال عدوَّ اإلسالم ..اإلسالم خنت مال هللا

  ..ا الكالم. قال: فغرمني اثني عشر ألفاوأعدُت عليه هذ ..قال: فأعادها عليَّ  ..ولكنَّها أثمان إبلي وسهاٌم اجتمعت

ا كان بعد ذلك أرادني على العمل فأبيت  .قال: فقمت في صالة الغداة فقلت: اللهمَّ اغفْر ألمير المؤمنين . فلمَّ

وأنا  ..فقال: َوِلَم وقد سأل يوسف العمل وكان خيًرا منك؟ فقلت: إنَّ يوسف نبيٌّ ابن نبي ابن نبي ابن نبي ..عليه

؟ قلت: أخاف أن أقول بغير   ..وأنا أخاف ثالثًا واثنتين ..يمةابن أم قال: أو ال تقول خمًسا؟ قلت: ال. قال: فما هنَّ

 !  ..وأن يُؤخذ مالي بالضرب ..وأن يُشتم ِعْرضي ..وأن يُْضرب ظهري ..وأن أفتي بغير علم ..علم

على   استعمله عمر واليًاف ..الخطابفي عهد عمر بن  الفتح اإلسالمي لفارس شارك فيوذلك أنه كان قد  -

فأنكر أبو هريرة   ..فاتهمه عمر في تلك األموال.. فقدم من واليته عليها إلى المدينة بعشرة آالف  ..البحرين

ع له من أُعطيات ..ومن تجارته في الغالل ..وقال له بأنها نتاج خيله.. اغتصابه لتلك األموال . فتقص ى  .وما تجم 

  ..يته على البحرينأراد ُعمر بعدئذ أنه يُعيد أبي هريرة إلى والو ..له صدق مقولة أبي هريرةفتبي ن  ُعمر األمر

 .. وامتنع فأبى أبو هريرة

فقد شارك أبو هريرة في مناصرة   ..لم يكن أبو هريرة بمعزل عما يدور حوله من أحداث..  عثمان بن عفان مع -

روى سعيد المقبري عن أبي .. وألبي هريرة األمويون وهو ما حفظه.. يوم الدار عثمان بن عفان المدافعين عن

فقلت: يا أمير المؤمنين طاب   ..هريرة قال: "كنُت محصوًرا في الدار مع عثمان فرموا رجاًل منَّا فقتلوه

فإنَّما يُراد نفسي وسأقي المؤمنين  ال: عزمت عليك يا أبا هريرة لما رميت سيفكفق ..قتلوا منَّا رجاًل  ..الضراب

 "..قال أبو هريرة: فرميت سيفي فما أدري أين هو حتى الساعة ..بنفسي

الفتنة التي  واكان أبو هريرة ممن اعتزل.. اعتزال أبي هريرة الفتنة بعد مقتل عثمان رضي هللا عنهفي ثم  -

وقعت بين الصحابة رضي هللا عنهم.. فلم يشهد معركة الجمل وال صفين.. وقد اعتزل أكثر الصحابة رضي هللا 

كان  في كتاب السنة بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: "هاجت الفتنة و (الخالل)عنهم الفتنة.. روى 

 "..ر فيها مائة.. بل لم يبلغوا ثالثينأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة آالف.. فما حض

عن سعيد بن مرجانة أنَّه قال: سمعُت أبا هريرة يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه  .. ف التابعينبعض ومع  -

ْجِل   ..نَّهُ لَيَْعتُِق بِاْليَِد اْليَدَ َحتَّى إِ  ..وسلم: "َمْن أَْعتََق َرقَبَةً ُمْؤِمنَةً أَْعتََق هللاُ بُِكل ِ إِْرٍب ِمْنَها إِْربًا ِمْنهُ ِمَن النَّارِ  َوبِالر ِ

ْجلَ   ..َوبِاْلفَْرجِ اْلفَْرَج" ..الر ِ

كان أبو هريرة صاحب أثٍر كبيٍر في كل ِ َمن .. فدعوة أبي هريرة وتعليمهو أثر أبي هريرة في اآلخرينوهذا  -

ة خيًرا وقد أسدى لألمَّ  صلى هللا عليه وسلم..  أحاديُث النبيبالقطع وهي  ..حوله بما يحمله من كنوٍز عظيمة

ما  ..فوقف عليها فقال: يا أهل السوق  ..المنورة المدينة ومن ذلك أنَّه مرَّ بسوقللحديث..  عظيًما بنقله

وأنتم ها هنا ال تذهبون فتأخذون   ..أعجزكم! قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول هللا يقسَّم

ووقف أبو هريرة لهم حتى   ... قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراًعا إلى المسجدنصيبكم منه

فدخلنا فلم نَر فيه شيئًا يُقسَّم. فقال لهم أبو   المسجد فقد أتينا ..فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة ..رجعوا

وقوًما يتذاكرون   ..ون القرآنأيُصلُّون.. وقوًما يقر أينا قوًمار ..هريرة: أََما رأيتم في المسجد أحًدا؟ قالوا: بلى

 صلى هللا عليه وسلم..  ! فذاك ميراث محمد.فقال لهم أبو هريرة: ويحكم .الحالل والحرام.

كان أبو هريرة رضي هللا عنه آمرا بالمعروف  ما ال يقبله دينه.. ف  على األمراءأيضا بعدها  هريرة  ور أبنكأ -

روى مسلم عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي   .. فقدوال يسكت عن منكر يراه من األمراء ..ناهيا عن المنكر

فقال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال هللا   ..فرأى فيها تصاوير بن الحكم هريرة في دار مروان

 "..ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا حبة أو ..ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة" عز وجل: 

حدثنا   ..قال: يا أبا هريرة ..قال: ائذنوا له ..وروى أحمد أنه قيل لمروان بن الحكم: هذا أبو هريرة على الباب -

قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " أوشك   ..حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..أنه لم يتول من أمر الناس شيئا "و ..الرجل أن يتمنى أنه خر من الثريا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 8-ة واألربعون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  الثالثالحلقة 

 مواقف ألبي هريرة في حياته.. بقية.. حادي عشر.. 

إن هالك العرب بيدي فتية من " هللا عليه وسلم يقول:ل هللا صلى  قال: سمعت رسو أبي هريرة وسمعت -

وزاد  ..وروى البخاري الشطر األخير منه ..: بئس وهللا الفتية هؤالءبن الحكم : قال مروان الراوي " قالقريش

 . .وبني فالن ..في روايته: قال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فالن

وهو من باب ترك ما يؤدي إلى   ..ئك األمراء ال ينبني عليه عملوترك تسمية أبي هريرة رضي هللا عنه ألول) 

 ..الفتنة

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: " حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -

 : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري .. "وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم ..وعاءين: فأما أحدهما فبثثته

وقد   ..أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم "حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على األحاديث التي فيها تبيين 

 .."كان أبو هريرة يكني عن بعضه وال يصرح به خوفا على نفسه منهم

وهذا من حكمة أبي هريرة رضي هللا   ..وأيضا لم يحدث أبو هريرة رضي هللا عنه الناس بما ال تبلغه عقولهم -

ني الناس لرما ..ان يقول: لو أنبأتكم ما أعلمعن أبي هريرة أنه ك الكبير: روى ابن سعد في الطبقات  ..عنه

 ..وقالوا: أبو هريرة مجنون ..فربالخ 

. قال  .لرميتموني بالبعر ..وروى ابن سعد أيضا عن الحسن قال: قال أبو هريرة: لو حدثتكم كل ما في كيسي -

عن أبي رافع قال:   وروى الحاكم. .وهللا لو حدثهم أن بيت هللا يهدم أو يحرق ما صدقه الناس  ..الحسن: صدق

ولو حدثتكم    ..سمعت أبا هريرة يقول: حفظت من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحاديث ما حدثتكم بها

 .. وهو نفس السياق.. بحديث منها لرجمتموني باألحجار

هريرة فكان  قال عبد هللا بن رباح: سافرنا مع أبي .  .شديد التواضع ..وكان أبو هريرة طيب األخالق كريما -

فيركب   ..استخلف أبا هريرة على المدينة  قدع: كان مروان قال أبو راف . و.يكثر أن يدعونا للطعام إلى رحله

فيقول: الطريق! قد جاء األمير. وربما أتى   ..فيلقى الرجل ..فيسير ..وفي رأسه خلبة من ليف ..حمارا ببرذعة

ويضرب برجليه األرض يريد   ..عرون حتى يلقي نفسه بينهمفال يش ..الصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة األعراب

 .. ويفرون ههنا وههنا يتضاحكون ..فيفزع الصبيان منه ..بذلك أن يضحكهم

. أسوة .إني صائمفقال:  .وكان أبو هريرة إذا طلب من أهله طعاما يقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا: ال. -

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

 :شدة خوف أبي هريرة من هللا سبحانهفي  ثاني عشر..

إِنََّما يَْخَشى  ﴿ :قال سبحانه وتعالى ..وإنما العلم الخشية ..كان أبو هريرة رضي هللا عنه شديد الخوف من هللا -

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءُ   .. )28ر:  )فاط ﴾ َّللاَّ

 : يوم: أول النهار وآخره عن ميمون بن ميسرة قال: كانت ألبي هريرة صيحتان في كل و -

 . .فال يسمعه أحد إال استعاذ باهلل من النار ..وعرض آل فرعون على النار  ..يقول: ذهب الليل وجاء النهار

 فقيل: ما يبكيك؟  ..وروى ابن المبارك عن سلم بن بشير: أن أبا هريرة بكى في مرضه -

ومهبطه على   ..وأني أمسيت في صعود ..ديوقلة زا ..ولكن على بعد سفري  ..قال: ما أبكي على دنياكم هذه

 ؟.أيهما يؤخذ بيإلى فال أدري  ..جنة أو نار

 وروى ابن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على أبي هريرة وهو مريض فقال:  -

سلمة  فقال أبو هريرة: اللهم ال ترجعني. قال فأعادها مرتين. فقال له أبو هريرة: يا أبا  .اللهم اشف أبا هريرة.

فو الذي نفس أبي هريرة بيده ليوشكن أن يأتي على العلماء زمن يكون الموت  ..إن استطعت أن تموت فمت

. أو ليوشكن أن يأتي على الناس زمان يأتي الرجل قبر المسلم فيقول: وددت  .أحب إلى أحدهم من الذهب األحمر

 . وفيه قول.!.أني صاحب هذا القبر

 .. فأحب لقائي ..قال أبو هريرة في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أحب لقاءك  روى مالك عن المقبري قال: -

قال: لما نزل بأبي هريرة الموت قال: ال تضربوا على قبري فسطاطا وال تتبعوني  .. بإسناده..روى ابن سعد -

وإن أكن غير ذلك فإنما هو شيء تطرحونه  ..فإن أكن صالحا تأتون بي إلى ربي ..بنار فإذا حملتموني فأسرعوا

 . .عن رقابكم

يمشي أمامها ويكثر  ابن عمرو ..روى ابن سعد عن نافع قال: كنت مع عبد هللا بن عمر في جنازة أبي هريرة -

 ..الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المسلمين

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 9-ة واألربعون بعد المائة.. أبو هريرة.. ) أبو الرواة (  الرابعالحلقة 

 األحاديث التي رواها كعب األحبار.. و في أبي هريرةثاني عشر.. 

روى أبو هريرة عن كعب األحبار بعض أخبار بني إسرائيل كما أذن النبي صلى هللا عليه وسلم للمسلمين في  -

ذلك بقوله: "حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج" رواه البخاري من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي  

  ..قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ..روى البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه. ف .نهماهللا ع

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال تصدقوا أهل الكتاب وال  ..ويفسرونها بالعربية ألهل اإلسالم

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْينَا َوَما أُْنِزَل إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب وَ  ﴿ :وقولوا ..تكذبوهم اأْلَْسبَاِط قُولُوا آَمنَّا بِاَّللَّ

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَهُ ُمْسِلُمونَ َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َومَ  البقرة:  سورة ﴾  ا أُوتَِي النَّبِيُّوَن ِمْن َرب ِِهْم اَل نُفَر ِ

136 

  ..العالمة ..اليماني .." كعب بن ماتع الحميريهو وكعب األحبار كما في ترجمته في سير أعالم النبالء للذهبي  -

وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي   ..د وفاة النبي صلى هللا عليه وسلمالذي كان يهوديا فأسلم بع ..الحبر

  ..ويحفظ عجائب ..فكان يحدثهم عن الكتب اإلسرائيلية ..هللا عنه فجالس أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم

وكان   ..بأخرةمن نبالء العلماء. سكن بالشام  ..متين الديانة ..وكان حسن اإلسالم ..ويأخذ السنن عن الصحابة

 ."في أواخر خالفة عثمان رضي هللا عنه ..ذاهبا للغزو ..يغزو مع الصحابة. وتوفي كعب بحمص

ولم ينسب شيئا من ذلك إلى نبينا   ..وقد كان كعب يحدث بما يعلمه من أخبار بني إسرائيل وال حرج في ذلك

وال حرج  ..جة عند أحد من المسلمينوما كان يحكيه عن الكتب القديمة ليس بح ..محمد صلى هللا عليه وسلم

وهو ما يعرف عند العلماء   ..على من روى عنه شيئا مبينا أنها من رواية كعب عن بني إسرائيل

إال إذا كانت  ..فقد أذن النبي صلى هللا عليه وسلم في روايتها بشرط أن ال تُصدق وال تُكذَّب  ..باإلسرائيليات

ف  ..مخالفة لما عندنا من القرآن والسنة الصحيحة فإنها تُكذَّب لكن ما ال  ..وال يشك حينئذ أنها مما غي ِر وحر ِ

ورواية الصحابة رضي هللا . .يخالف القرآن والسنة منها فال بأس بروايتها بشرط أن ال نصدقها وال نكذبها

  ..عنهم عن كعب األحبار قليلة جدا

يحدث كعبا    ..فجعل أبو هريرة  ..أحمد بسند صحيح عن القاسم بن محمد قال: اجتمع أبو هريرة وكعبروى  -

خرج البيهقي  في المدخل من طريق بكر  وأ ..وكعب يحدث أبا هريرة عن الكتب  ..عن النبي صلى هللا عليه وسلم

فقال كعب: ما رأيت رجال لم   ..ويسألهبن عبد َّللاَّ بن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي كعب األحبار فجعل يحدثه 

 ..يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة

فيحدث عن   ..فو هللا لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة ..وتحفظوا من الحديث ..قال: اتقوا هللا  ..عن بسر بن سعيدو -

فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث   ..ثم يقوم  ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويحدثنا عن كعب األحبار

 .. ويجعل حديث كعب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..رسول هللا عن كعب

هشام بن   فقال ..تعددت الروايات في تاريخ وفاة أبي هريرةفي وفاة أبي هريرة.. )منقول(.. عشر..   الثث

وخليفة بن   ويحيى بن بكير  علي بن المديني وأي د هذا التاريخ  ..هـ 57توفيا سنة  وعائشة أن أبا هريرة عروة

وأبو عمر الضرير أنه  وأبو عبيد الواقدي فيما قال  ..هـ 58بأنه توفي سنة  الهيثم بن عدي بينما قال ..خياط

وأن أبا هريرة هو من صلى على عائشة في   ..سنة 78يومها كان وزاد الواقدي أن عمره .. هـ 59مات سنة 

 ..ثم توفي بعد ذلك في نفس السنة ..هـ 59في شوال سنة  أم سلمة وعلى.. هـ 58رمضان سنة 

أمير   الوليد بن عتبة حيث صلى عليه ..وادي العقيق وحمل بعدها إلى المدينة كانت وفاة أبي هريرة في -

 ع..بالبقي وُدفن ..وأبو سعيد الخدري وشيعه عبد هللا بن عمر  ..صالة العصر عدالمدينة المنورة وقتئذ ب 

وال   ..ال تضربوا علي  فسطاطا ..إذا مت فال تنوحوا علي   ل..فقا ..الموتوقد أوصى أبو هريرة حين حضره  -

 تقدم.. كما .. وأسرعوا بي..تتبعوني بمجمرة

وقد كتب الوليد بن  . .تصدق بها على مواليه  .. موضع الميقات.. وقدذي الحليفة كانت له قبل وفاته داًرا في -

فكتب معاوية إليه يأمره بأن يحصي   ..أه بموت أبي هريرةنبسفيان وقتها يُ معاوية بن أبي  عتبه إلى الخليفة

لم يرد ذكر ألسرة أبي هريرة أكثر  و ..وأن يُحسن جوارهم ..وأن يمنحهم عشرة آالف درهم ..ورثة أبي هريرة

".. وقد ورد في بعض المواضع أنها كانت سيدته قبل بسرة بنت غزوان"من أنه كانت له زوجة اسمها 

وبالل   ..وعبد الرحمن بن أبي هريرة.. وهو ممن رووا عنه الحديث النبوي.. المحرر الولد ابنهومن  اإلسالم..

 .. أجمعين .. رضي هللا عنهمسعيد بن المسيب للتابعي كانت زوجة له وابنة ..بن أبي هريرة

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..  ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1-واألربعون بعد المائة.. سهيل بن البيضاء.. )نقض الصحيفة الظالمة( الحلقة الخامسة 

 أوال.. مقدمة في نسبه وهجرته: 

 هو سهيل ابن بيضاء ابن وهب بن ربيعة بن هالل بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر..  -

وقيل: سهيل ابن واسم أَبيه: وهب بن ربيعة بن عمرو القرشي الِفْهري.. وقيل: وهب بن ربيعة بن هالل..  -

 . ويكنى أبا أميَّة.. وقيل: أبا موسى.. .بيضاء هو سهيل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هالل

 دعد بنت أسد بن حجدم بن أمية بن الحارث بن فهر..  :وبيضاء هي أمه.. واسمها  -

 سالُم وظهر.. وهو قديم اإِلسالم من السابقين.. وقد خرج سهيل مهاِجًرا إلى أرض الحبشة حتى عرف اإل -

ثم قدم على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بمك ة.. فأقام معه حتى هاجر إلى المدينة.. وبذا فقد هاجر ُسهيل   -

د بن عمر: هاجر ُسهيل إلى أرض الحبشة  د بن إسحاق ومحم  فجمع الِهْجَرتين جميعًا.. وفي رواية محم 

 الهجرتين جميعًا.. 

 سن  أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبو بكر وُسهيل ابن بَيضاءَ وُرِوَي عن أنس قال: كان أ -

وفي "الصَّحيح" مْن حديث أَنس في الذي كان يسقيهم الفَِضيح.. فلما نزل تحريم الخمر قالوا: أَِرْقها ــ وعدَّ   -

 فيهم في بعض الطرق: سهيل ابن بيضاء.. 

ا هاجر سهيل  - وَصْفَوان ابنا بيضاَء من مك ة إلى المدينة المنورة نزال على  وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لم 

 كلثوم بن الِهْدم.. 

 ثانيا.. سهيل وصحيفة المقاطعة..

التي كتبها  تلك  ..في شأن الصحيفة الظالمةبالنقض  الذي مشى إلى النفر الذين قاموا  يذكر التاريخ له أنه -

وهم  ..المقاطعة حتى اجتمع له نفر تبرؤوا من الصحيفة وأنكروهاعام في   ..مشركو قريش على بني هاشم

وأبو  ..وزمعة بن األسود بن عبد المطلب بن أسد.. والمطعم بن عدي بن نوفل ..هشام بن عمرو بن ربيعة

 ..وزهير بن أبي أمية بن المغيرة.. البختري بن هشام بن الحارث بن أسد

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  .. ) حاقابن إس .. روىالصحيفة الظالمة قصةفي و -

فكان  .. وأن عمر قد أسلم ..وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ..وسلم قد نزلوا بلًدا أصابوا به أمنًا وقراًرا

.  .وجعل اإلسالم يفشو في القبائل.. هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

على أن ال يُْنِكُحوا إليهم وال   ..وبني المطلب اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم

ثم تعاهدوا وتواثقوا على   ..فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة ..ْينِكُحوهم وال يبيعوهم شيئًا وال يبتاعوا منهم

وكان كاتب الصحيفة "منصور بن عامر بن    ..ا على أنفسهمثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدً  ..ذلك

 .. (بعض أصابعه تفُشل   ..فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .هاشم".

أن رسول هللا  )  قال ابن هشام .. بأكل األرضة للصحيفةعمه إخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفي معجزة  -

إن ربي قد سلط األرضة على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسًما   .."يا عم..طالبصلى هللا عليه وسلم قال ألبي 

 ..ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان" ..هو هلل إال أثبتته فيها

 .. : فوهللا ما يدخل عليك أحدعمه قالف  .!: "نعم"صلى هللا عليه وسلم : أربك أخبرك بهذا؟! قالأبو طالب فقال -

فهلم صحيفتكم فإن كان كما قال   ..ال: يا معشر قريش! إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذافق   ..ثم خرج إلى قريش -

..  فقال القوم: رضينا ..وإن يكن كاذبًا دفعت إليكم ابن أخي ..وانزلوا عما فيها ..فانتهوا عن قطيعتنا ابن أخي

. وأخلفوا  .فزادهم ذلك شًرا ..ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  فتعاقدوا على ذلك

 .. وانتهت المقاطعة..فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعواعهدهم مع أبي طالب.. 

 ثالثا.. في جهاد سهيل رضي هللا عنه..

 ..فأُِسَر يومئذ مع المشركين  ..فأخرجته قريش معهم إلى بدر ..ل بن بيضاء بمكة وأخفى إسالمهيأسلم سه -

.. أي أنه شهد بدرا.. فقد روى سليمان بن أحمد عن فُخل ِي عنه ..فشهد عبد هللا بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي

وسمى سهيل ابن  عروة بن الزبير وعن آخرين في تسمية من شهد بدرا من قريش ثم من بني الحارث بن فهر

ِ أنه  بيضاء.. ثم شهد أُُحًدا.. والخندق.. والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وزعم ابن الكلبي 

.. وقال: إنما هو أخوه سهل.. ويؤيد قول ابن  الذي أُِسر يوم بَْدر.. فشهد له ابن مسعود.. ورد  ذلك اْلَواقِِديُّ

.. عن أبيه.. قال: قال رسول هللا  الكلبي ما رواه الطَّبراني بإسناد صحيح عن أبي ُعبيدة عن َعْبد هللا بن مسعود

 .."الَ يَْنفَِلت ِمْنُكْم أََحٌد إِالَّ بِِفَداٍء أَْو َضْربَةٍ " :َصلَّى هللا عليه وسلم يوم بَْدر

 إِالَّ ُسَهْيُل اْبُن بَْيَضاَء.." :قال عبد هللا: فقلت إالَّ سهيل ابن بيضاء.. وقد كنت سمْعتُه يذكر اإلسالم.. قال -

 ن شاء هللا..أراكم غدا إ
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 2-سة واألربعون بعد المائة.. سهيل بن البيضاء.. )نقض الصحيفة الظالمة( سادالحلقة ال

 ثانيا.. سهيل وفض الصحيفة الظالمة.. بقية..

بني  التامة لفرعبالمقاطعة  اإلسالم بداية ظهور في قريش  هي قرار اتخذه سادة مقاطعة بني هاشمو

فتعاهدوا على أال يتعاملوا  ..ولثنيه عن الدعوة صلى هللا عليه وسلم هللا رسول وذلك للضغط على  القرشي هاشم

.. وقد علقوا صحيفة بهذا المضمون في الكعبة ..معهم بأي شكل من المعامالت كالبيع والشراء والزواج

ويوم فضت الصحيفة الظالمة.. .. طالب يشعب أب عزل خاللها بنو هاشم في ..استمرت المقاطعة ثالث سنواتو

 : أنشد شعرا ذكر فيه إسم سهيل بين البيضاء بالخير أنشد أبو طالب.. عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

 ويرشدُ  لخير يهدى مأل على .. تبايعوا رهًطا الناس رب  هللا جزى

 وأمجدُ  أعز هم بل..  مقاولةٌ  ..  كأنهم الحطيم جنبِ  لدى قعودٌ 

 ومحمدُ  ..بها بكر أبو فسر .. راضيًا بيضاء بين ليسه رجعُوا هم

 مفسدُ  هللا يرضه لم ما كل وأن .. مزقت الصحيفة أن يأتكم ألم

 .. أحردُ  الدرع رفرف في مشى ما إذا  .. كأنه صقرٍ  كلُّ  عليه أعان

 ثالثا.. سهيل ورواية الحديث النبوي.. 

ُروي عن ُسَهْيِل اْبِن بَْيَضاَء أن ه قال: نَاَدى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في اإليمان وفي الشهادتين..  -

  كل ذلك يجيبه سهيل ابن البيضاء(.. مرتين أو ثالثا )رفع رأسك إ ..وأنا رديفه: »يَا ُسَهْيُل اْبن بَْيَضاءَ  ..ذات ليلة

سمع الناس صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..ى سمع َمن َخْلفَنَا َوأََماَمنَاَحتَّ  ..رافعًا بها صوتَهُ مراًرا

وعلُموا أَن هُ يريُد أن يتكلَّم  حتى إذا اجتمعوا  ..فحبس من كان بين يديه ولحقه من كان خلفه   ..فعرفوا أنه يريدهم

 فقال صلى هللا عليه وسلم.. ..بَِشْيءٍ 

 ..(مسند أحمد) "..َوأَْعتَقَهُ بَِها ِمَن النَّارِ  ..أَْوَجَب هللاُ َعزَّ َوَجلَّ لَهُ بَِها اْلَجنَّةَ  ..إِلَهَ إِالَّ هللاُ إِنَّهُ َمْن قَاَل: اَل " 

قال    :قال ..عن سهيل ابن بيضاء ..سعيد بن الصلتعن محمد بن محمد إلى  من أكثر من طريق.. وفي رواية -

ورواه غير واحد عن الدراوردي   "من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة  " :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .. عن سهيل ابن بيضاء ..عن عبد هللا بن أنيس ..عن سعيد بن الصلت :فقال

كان أبو عبيدة وأبي بن )  :قال بن مالك.. أبو بكر بن خالدعن أنس في تحريم الخمر.. وفعل الصحابة.. روى -

إذ مر بنا رجل من  .. حتى كاد الشراب يأخذ فيهم  ..وأنا أسقيهم ..بيضاء في نفر من أصحابهمكعب وسهيل ابن 

أهرق ما في آنيتك يا   :قالوا .. بلحتى نتبين :فوهللا ما قالوا .؟أال هل شعرتم أن الخمر قد حرمت :المسلمين فقال

 ..(خمرنا يومئذ وهي .. وإنه البسر والتمرثم ما عادوا فيها حتى لقوا هللا ..أنس

 :في ترجمة سهيلرابعا.. 

 ..أحدا وشهد بدرا شهدقيل في ترجمته أنه قد و  ..بيضاء الفهريالسهل ابن  له أخ اسمهكان أن سهيل  -

هاجر مع أخويه سهيل وسهل.. وأن صفوان قد  وأمه قد .. بن البيضاء الفهري وأن له أخ إسمه صفوان -

هو طعيمة بن عدي.. وإن قيل في رواية أخرى أن صفوان بن البيضاء لم يقتل  استشهد يوم بدر.. وأن من قتله 

 في بدر.. وأنه توفي في رمضان في العام الثامن والثالثين من الهجرة.. 

.. وليس علي بن أبي طالب.. وأنه شهد عبدهللا بن مسعوديوم أسر في بدر هو  شهد لهوأنه في رواية أن من  -

 ..ي عنهفُخل ِ  ..نه رآه يصلي بمكةأ

 ..وفي الصالة عليه بالمسجد  .. في وفاة سهيل بين البيضاءخامسا

وصلى عليهما رسول هللا صلى هللا   ..أيضا وفيها مات أخوه سهل  ..رضي هللا عنه ..ينةتُوف ي رحمه هللا بالمد 

المسلمين على  ة في صال قالت  -رضي هللا عنها  -أم المؤمنين عن عائشة . ف.النبوي عليه وسلم في المسج

سهٍل  ..وهللا ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابني بيضاء إال في المسجد) :  المتوفي بالمسجد

َفُمر  به في  ..أن ها أَمَرْت بجنازة سعد بن أبي وق اص أْن يَُمر  به عليهاوفي رواية..  ..رواه مالك (..وسهيل

وهللا ما صل ى رسول هللا َصلَّى  .. ما أْسَرَع الناَس إلى القول)  فقالت: ..المسجد فبلغها أن  الناس أكثروا في ذلك

على أنه مات في حياة رسول   ذلك فدل ..أخرجه مسلم ..(على سهيل ابن بيضاء إال في المسجد ..هللا عليه وسلم

: أن سهياًل مات بعد رجوع رسول هللا َصلَّى هللا  في )الطبقات الكبير(  ابن سعد وذكر.. هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. عليه وسلم من تبوك بالمدينة سنة تسعٍ 

وسلم في    ى عليه النبي صلى هللا عليهصل  . ونخلص أنه  .وقال الواقدي: توف ي سهيل وهو ابن أربعين سنة

 وأرضاه..  فرضي هللا عنه ..ولم يعقب . بعد عودته من غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة. ..المسجد

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 أمير شورى قريش( .. )يزيد بن زمعةواألربعون بعد المائة..  سابعةالحلقة ال

 وكذا في استشهاده..  في نسبه قول كثير..مقدمة.. وأوال.. 

ً هو الصحابي الجليل.. السابق في اإلسالم حيث ف  -  وصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ..أسلم قديما

ة  وقيل أنه .هشام بن الكلبي. .. حسب ما رواهكان من مهاجري الحبشة - هاجر إلى أرض الحبشة في المر 

 ( الكبيرالطبقات في ) ..روايتهم جميعًاحسب  الثانية

 صلى هللا عليه وسلم..  ..زمعة بن  هللا عبد وأخوههو  الحديث عنه وروىحب النبي اص فهو  -

م  وذلك أن قريشاً ل ..إليه كانت المشورة في الجاهليةأنه ومن أشراف قريش..  في الجاهلية يشهد له أنه كان و -

له   ت قريشوكان ..وإن لم يرضه منع منه ..سكت عن أمر إن رضيكان ف  ..يجمعوا على أمر إال عرضوه عليه

 ..عن رأيه أو يرجحه أعواناً حتى يرجع

 .. على اجتهاد الجمهور.. يزيد بن زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي األسديفهو  -

ى بن قَُصي   -  . .الطبقات الكبير .. حسبيَِزيد بن َزْمعَة بن األسود بن المطلب بن أََسد بن َعْبد العُزَّ

. حسبزيد بن َزْمعَة: بن األسود بن أَسد ب - ى القرشي  األسدي   .. الطَّبَِريُّ فيمن استشهد يوم ُحنَين ن عبد العز 

  هو يزيد بن سلمة(بل وقيل .. واستَدركه اْبُن فَتُْحونَ ) 

ى. - : . زيد بن َرْبعة: أو ربيعة بن أسد بن عبد العَز  ححزيد بن ربيعة األسدي  ه ابن لَِهيعَةَ فيما ذكره  يث صحَّ

: ال يعرف في بني أسد بن عبد  وإن  .وقيل يزيد. .وإنما هو زيد بن زمعة كما تقدم. ..الط برانِي   قال الطَّبََرانِيُّ

 (. اإلصابة في تمييز الصحابة) حسب َسْودة(السيدة وإنما هو َزمعة والد أم المؤمنين  ..العزى  أحد اسمه ربيعة

إِال أَن أَبا نعيم وأَبا   ..وأَبو موسى ..وأَبو عمر  ... أَخرجه أَبو نعيم(.وهو وهم) ..ة: ربيعة بن زمعةسماه عرو -

)أخرجه ابن  .ال شبهة فيه.فهو جده  لكن كونه. فأَسقطا "األَسود" .موسى قاال: "يزيد بن زمعة بن المطلب"

 . )منقول بتصرف(.. .أسد الغابةفي أنسابه في  منده(

 .. الطبقات الكبير. حسب ما ذكر في )عقب.ليس له  -

ه و -  (اإلصابة في تمييز الصحابة حسب ) ..أم سلمةالسيدة بنت أبي أمية أخت الكبرى قريبة هي أمُّ

 ثانيا.. فيما ذكر عن أبيه.. في بدر: 

شهدوا بدًرا مع المشركين   .. قدوعمه عقيل بن األسود ..وأخوه الحارث بن زمعة ..كان أبوه َزْمعَة بن األسود -

الحارث بن زمعة فقتله علي  )وأما  ..(ويقال بل قتله ثابت بن الَجذَع ..أما زمعة فقتله أبو ُدَجانة)  ..فقتلوا يومئذ

كان أبو َمْعَشر يقول: قتله  إن و ..( شركاء فيهفكانا  عقيل بن األسود فقتله حمزة وعلي  )وأما (..  بن أبي طالب

 .. علي وحده

 رضي هللا عنه..واستشهاده ثالثا.. في جهاده 

اإلصابة .. )من مسلمة الفتحإنه . وقال ابن سعد: شهد جميع المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  -

أنه َشِهَد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم الطائف.. وأنه قد قتل يومئذ شهيًدا حين   ..)في تمييز الصحابة

 . َجَمَح به فرُسه ) وكان يقال له الجناح( إلى حصن الطائف.. فأخذوا به فقتلوه.

 ) ويقال: بل قال لهم: أمنوني حتى أكلمكم.. فأمنوه.. ثم رموه بالنَّبل حتى قتلوه(.. كذا ذكر في )الطبقات الكبير( 

في كذا قال الزبير  ) ه .يوم الطائف.مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد قال: قتل بن بكار..   الزبير روىو -

 (.. يوم الطائف

من قريش من بني أسد بن حيث ذكره في الشهداء.. أنه  ..(يوم حنين ) استشهد  أنه ابن إسحاق بينما روى -

 ..يزيد بن زمعة بن األسود ابن المطلب ابن أسد  ..عبد العزى

 حسب روايةذلك  .  .وابن إسحاق: إنه قتل يوم حنين ..بن عقبة وموسى ..وعروة ..شهاب ابن روى كل من -

 .. قتل يوم حنين يزيد بن زمعة بن األسود بن عبد العزى أنه في ..عن ابن إسحاق عبيد هللا بإسناده عن يونس

الخالف في الروايات.. فإنه ثبت أنه استشهد في جهاده رضي هللا عنه.. سواء بالطائف أو في كل وعلى  -

 جمهور القول الثاني.. أي في حنين.. حنين.. وإن رجح ال 

 رضي هللا عن يزيد بن زمعة.. وعن جميع شهداء الجهاد.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 خالد بن حزام.. )أجره على هللا(.. واألربعون بعد المائة.. ثامنةالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه: 

 عنت الصحابة من ةبقي الماط ونالوهو إبن عم الزبير بن العوام.. .. كان قديم اإلسالم بمك ةخالد بن حزام  -

 .. (الطبقات الكبير في ) حسب ما جاء..  وممارساتهم قريشكفار  

 اقرأ من سورة النساء..  نزل فيه وفي من كانوا معه في الهجرة إلى الحبشة قول الحق..  -

ِ بِأَْمَواِلِهمْ "  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل َّللاَّ ُ   اَل يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُوِلي الضَّ َل َّللاَّ َوأَْنفُِسِهْم فَضَّ

 ُ َل َّللاَّ ُ اْلُحْسنَى َوفَضَّ  اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن  اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدَرَجةً َوُكالًّ َوَعَد َّللاَّ

 ( 95أَْجًرا َعِظيًما )

ُ َغفُوًرا رَ    ( 96ِحيًما )َدَرَجاٍت ِمْنهُ َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن َّللاَّ

ِ  إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاهُُم اْلَماَلئَِكةُ َظاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا فِيَم ُكْنتُْم قَالُوا ُكنَّا ُمْستَْضعَِفيَن ِفي ا  أْلَْرِض قَالُوا أَلَْم تَُكْن أَْرُض َّللاَّ

 (97ْت َمِصيًرا )َواِسعَةً فَتَُهاِجُروا فِيَها َفأُولَئَِك َمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوَساءَ 

َجاِل َوالن َِساِء َواْلِوْلَداِن اَل يَْستَِطيعُوَن ِحيلَةً َواَل يَْهتَُدوَن َسبِياًل )   ( 98إِالَّ اْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الر ِ

ا َغفُوًرا )  ُ َعفُوًّ ُ أَْن يَْعفَُو َعْنُهْم َوَكاَن َّللاَّ  ( 99فَأُولَئَِك َعَسى َّللاَّ

ِ وَ َوَمْن يَُهاِجْر ِف   ِ يَِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكثِيًرا َوَسعَةً َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْيتِِه ُمَهاِجًرا إِلَى َّللاَّ َرُسوِلِه ثُمَّ  ي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َغفُوًرا َرِحيًما ) ِ َوَكاَن َّللاَّ  "..(100يُْدِرْكهُ اْلَمْوُت فَقَْد َوَقَع أَْجُرهُ َعلَى َّللاَّ

 هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن.. ووضعوه في موضعه الصحيح على األرض..  هكذا فهم رسولف 

السابقين إلى اإلسالم.. تحت وطأة التعذيب والتضييق عليهم من كفار قريش..    الصحابة فحين ضاقت مكة على

كانت أرض هللا واسعة وكانت الهجرة إلى الحبشة.. حيث الملك الذي ال يظلم عنده أحد يومها وهو 

 نجاشي".. "ال

هاجر الصحابة بزوجاتهم وعائالتهم.. ومنهم من فقد حياته سواء في الطريق أو أثناء المقام بالحبشة.. ومن  

هؤالء كان الصحابي صاحب هذه الحلقة.. خالد بن حزام.. رضي هللا عنه.. فقد حياته في الطريق.. فوقع أجره  

 على هللا.. 

  ..الزبير عن ..محمد بن عبد هللا ابن أخي الزهري ر عنمحمد بن عم و  ..أبو عبد هللا األصبهاني روى -

فنهشته حية في  ..خالد بن حزام وفيهم الهجرة الثانية أرض الحبشة هاجر إلى فيمن ..داود بن الحصين عن

   :أخبرني أبي قال ..المغيرة بن عبد الرحمن األسدي فحدثني :محمد بن عمر قال ..الطريق فمات

 اآلية(.. ..ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا ) فيه نزلت

ى بن قَُصيَّ بن كالبهو  -  ..القَُرِشي  األسدي ..َخاِلد بن ِحَزام بن ُخْويلد بن أَسد بن َعْبد العُزَّ

 ..أسد الغابة .. حسبرضي هللا عنها أم المؤمنين.. وابن أخي خديجة بنت خويلد ..أخو َحكيم بن ِحزام -

ه أم  َحكيم - ى بن قُصي   ..أم   .. واسمها فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العُز 

اك بن عثمان والمغيرة بن عبد الرحمن الِحَزامي  وكالهما قد حمل الِعْلَم ورواه من نسله -  .. الضح 

 في استشهاده رضي هللا عنه.. رواية أخرى..  ثانيا..

ام.. فذكر ما تقدم.عن أب ..عن هشام بن عروة - بَْيرُ يه.. عن الزبير بن العوَّ  : وهو إبن عمه . وزاد: قال الزُّ

فما أحزنني شيء كما أحزنني لوفاته حين بلغتني:   ..وأنتظر قدوَمه وأنا بأرض الحبشة ..وكْنُت أتوقع خروَجه )

 يقصد الهجرة الثانية..  ..(ولم يكن بقي معي أحد منهم بأرض الحبشة ..ألنه كان من بني أََسد بن عبد العزى

بَْيُر ْبن بَكَّاٍر في كتاب   -  : (النسب) وقال الزُّ

ي مصعب ) أنَّ خالد   ..عن المغيرة بن عبد هللا الِحَزاميعن الواقدي  و ..عن غير واحد من آل ِحَزام ..حدثني َعم ِ

فنزلت   ..فمات خالد في الطريق ..فُسرَّ بذلك.. وبلغ الزبير خبر خروجه للهجرة.. بن ِحزام خرج من مك ة مهاِجًرا

 ..(فيه اآلية

: .ُجندب بن ضمرةهو المشهور أن الذي نزلت فيه هذه اآلية وفي القول  -  . وقال الطَّبَِريُّ

إنه هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فنهش في الطريق فمات قبل أن يدخل  ) د الواقدي بقوله:  انفر أنه

. ..كذا قال .الحبشة. اإلصابة في تمييز ) حسب .وفيه نظر لرواية الزبير عن ُمصعب بموافقة الواقدي 

 .(.الصحابة

 رحم هللا خالد بن حزام.. وأرضاه..

 هللا.. .. ألقاكم غدا إن شاء 
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 .. ) قاهروا الفرس(.. أبو سبرة بن أبي رهم.. ة واألربعون بعد المائةتاسعالحلقة ال

 أوال.. في نسبه.. ومقدمة.. 

برة بنت عبد   السيدة أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس العامري القرشي ابن عمة النبي هو -

جدهما لؤي بن غالب بن  فهو بذلك يلتقي مع النبي صلى هللا عليه وسلم في  ..من بني لؤي بن غالب.. المطلب

 : من مشاهير الصحابة  قرابته من أمةوفي   ..فهر

 .أبو سلمة بن عبد األسد بن هالل بن عبدهللا بن عمر بن مخزوم المخزومي رضي هللا عنه أخوه من أمه* 

 .أسد هللا وأسد رسوله حمزة بن عبدالمطلب رضي هللا عنه خاله* 

 .العباس بن عبدالمطلب رضي هللا عنه خاله *

 .صفيه بنت عبدالمطلب رضي هللا عنها خالته *

 .علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب رضي هللا عنه ابن خاله *

 .أبو المساكين جعفر الطائر بن أبي طالب رضي هللا عنه ابن خاله *

 .عبدهللا بن العباس بن عبدالمطلب رضي هللا عنهما ابن خاله* 

 .خالتهالزبير بن العوام رضي هللا عنه ابن * 

 ..أم المؤمنين السيدة زينب بنت جحش رضي هللا عنها ابنة خالته*  

  ..قين إلى اإلسالممن الساب فهو .... وقيل أنه يعد الخمسينأسلم قديما قد أبو َسْبَرة بن أبي ُرْهمو -

 ا.. المشاهد كلهصلى هللا عليه وسلم  وشهد مع النبي المدينة المنورة..هاجر إلى الحبشة ثم إلى  -

 .. وكانت رابعة من أسلم من أبناءه.. وربما كانت أولهم..عمرو بن سهيل بنت كلثوم أم هي زوجتهو -

نبغ هذا الصحابي في حروب  و ..الراشدين مع الخلفاء ةرصلى هللا عليه وسلم عمل أبو سببعد وفاة النبي و -

لقيادة الجيش   عمر بن الخطاب ختاره الخليفةإ فقد  ..الفتح اإلسالمي لفارس شارك في ثم ..الردة وفتوح العراق

 .. وجنديسابور والسوس تستر الذي فتح

 .. عثمان بن عفان خالفةفي بها حتى توفي  مكة أبو سبرة في أواخر حياته لإلقامة في عاد -

 ..ليس له روايات ولم يَرِو عن النبي صلى هللا عليه وسلم أي حديث -

  ..وعودته إلى مكة ثانيا.. في هجرته

 .وكانت معه في الهجرة الثانية امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو.  ..الهجرتين هاجر إلى الحبشة -

  وآخى النبي  ..زل على المنذر بن محمد بن عقبةون المدينة المنورة.. وهاجر إلى مكة ليقيم فيها.. ثم عاد إلى -

 .. سلمة بن سالمة بن وقش بينه وبين صلى هللا عليه وسلم 

مد بن عمر: ال نعلم أحًدا من المهاجرين من أهل بدر رجع إلى مك ة بعد قال محوفي رواية أنه عاد إلى مكة..  -

فإن ه رجع إلى مك ة بعد وفاة النبي  َصلَّى هللا عليه  ..غير أبي َسْبرة ..فنزلها .. وفاة النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم

ويدفعونه أن يكون رجع إلى مك ة فنزلها بعد أن  ولده يُْنِكرون ذلك  كان و ..فنزلها فكره ذلك له المسلمون ..وسلم

بَْيُر ْبُن بَكَّاٍر أنه أقام بمكة بعد وفاة رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..ويغضبون من ذكر ذلك ..هاجر منها وذكر الزُّ

 ونقول أنه ال شيء في ذلك.. بن عفان.. خالفة عثمان ها فيوسلم إلى أن مات في

 ثالثا.. في جهاده..  

يكفيه أنه فتح و ..ر أبو سبرة رضي هللا عنه من كبار القادة العسكريين ذوي الخبرة في قيادة المعاركيعتب -

رضي هللا عنه  بن الخطاب خرج مجاهدا إلى العراق في خالفة عمر  . فقد.تستر ودوخ الفرس وزلزل عرشهم

 .. وكان مع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي هللا عنه في البصرة

أرسل عتبة بن غزوان رضي هللا عنه أبو سبرة بن أبي  ..ولما حوصر المسلمون في طاوس من بالد فارس -

وممن كانوا على رأس الجيوش   ..رهم رضي هللا عنه على رأس جيش مكون من مجموعة من قادة المعارك

بن محصن رضي هللا وحذيفة  ..كعرفجة بن هرثمة رضي هللا عنه ..اإلسالمية األولى التي حاربت المرتدين

يقودهم العالء بن  كان لفك الحصار عن المسلمين الذين ..وعاصم بن عمرو التميمي رضي هللا عنه ..عنه

فاقتحمها أبو سبرة رضي هللا   ..في منطقة جبلية شديدة الوعورةمحصورين وكانوا  ..الحضرمي رضي هللا عنه

فوصل لمنطقة طاوس والمسلمون   دها على تلك البقاع..الفارسية لتعوواستبدل الخيول العربية بالبغال  ..عنه

 ..ففك عنهم الحصار وهزم الفرس شر هزيمة ..محاصرون منهكون

..  ولكفاءته الحربية وقدرته على اتخاذ القرار عينه الخليفة عمر رضي هللا عنه على رأس جيش لفتح تستر -

 م غدا إن شاء هللا..أراك ..ففتحها بعد حصار طويل وفتح السوس وجنديسابور أيضا..
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ُ لََها)  ..الغفاري جنادةأنيس بن بعد المائة.. الخمسون الحلقة   ( ِغفَاُر َغفََر َّللاَّ

وهو   بن قيس بن عمرو بُن ُمليل بن ُصعَير بن َحَراٍم بن ِغفَارأوال.. مقدمة.. في نسبه.. فهو أنيس بن جنادة 

ونعلم أن غفار كانوا يقطعون الطرق إلى أن من هللا عليهم باإلسالم.. وقد أسلم هو وأخوه   الغفاري..أخو أبي ذر 

 كان شاعرا..  قديما..

 )الحديث منقول بتصرف(..  ..وأخيهه ثانيا.. في إسالمه

  :قال عبد الملك بن مروان قاضي الناس مع ..عامر بن لدين  إلى أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي فعن -

 قال..   ..الغفاري ذر يأبعن  : يقول ..أبا ليلى األشعري سمعت

وكان  ..فحملت أمي وأخي .... أي الفاقةأنا كنا قوما عربا فأصابتنا السنة .. أول ما دعاني إلى اإلسالم إن )

  ..فلما رأى ذلك رجل من الحي مشى إلى خالي ..فلما حللنا بهم أكرمونا ..نجد إلى أصهار لنا بأعلى  أنيسا اسمه

 ..فوجدته كئيبا يبكي ..فانصرف من رعية إبلي ..؟ فحز في قلبهلك.يخالفك إلى أه أنيسا فقال: تعلم أن

وإن كان الزمان قد أحل   ..إنا نعاف الفاحشة ..فقلت: حجز هللا من ذلك ..ما بكاؤك يا خال ؟ فأعلمني الخبر :فقلت 

 .. وال سبيل إلى اجتماع ..ت علينا صفو ما أبدأتنا بهولقد كدر ..بنا

فخرج به   ..فقلت: ال تفعل ..إني مدافع رجال شاعرا :فقال أخي ..مكة فاحتملت أمي وأخي حتى نزلنا بحضرة -

فتقاضيا   ..يومئذ أشعر من أخي لدريد وايم هللا ..صرمته إلى صرمته دريد بن الصمة اللجاج حتى دافع

 ..شيخ كبير ال حاجة لي فيه :فقالت  ..خطبها إلى أبيها دريدا وذاك أن دريد ت أخي علىففضل  ..خنساء إلى

 ..فكانت لنا هجمة ..فضممنا صرمته إلى صرمتنا ..فحقدت ذلك عليه

أو  ..أو مجنونا ..وقد بلغني أن بها صابئا ..قريش فإذا عليها رجاالت بالصفا فابتدأت مكة ثم أتيت :قال  -

 .. ها هو ذاك حيث ترى :هذا الذي تزعمونه ؟ قالوا أين :فقلت ..أو ساحرا ..شاعرا

 .. فضرجوني بدمي ..حجر حتى أكبو على كل عظم وحجر ومدر مسافةفوهللا ما جزت عنهم  ..فانقلبت إليه -

حتى   ..وصومت فيه ثالثين يوما ال آكل وال أشرب إال من ماء زمزم ..فأتيت البيت فدخلت بين الستور والبناء -

وهما وثنان    ..ونائلة ..ثم ذكرتا إساف ..فطافتا بالبيت خزاعة أقبلت امرأتان من ..إذا كانت ليلة قمراء أضحيان

أم   :ثم قالتا ..فغضبتا  ..احمال أحدهما على صاحبه :فقلت ..فأخرجت رأسي من تحت الستور  ..كانوا يعبدونهما

 .. ثم ولتا ..وهللا لو كانت رجالنا حضورا ما تكلمت بهذا

ومن  ..ومن أين أنتما ..ما أنتما " :فقال  ..-صلى هللا عليه وسلم  -فخرجت أقفو آثارهما حتى لقيتا رسول هللا  -

لستور  تركناه بين ا   :" أين تركتما الصابئ ؟ " فقالتا :فقال  ..فأخبرتاه الخبر " وما جاء بكما ..أين جئتما

صلى هللا عليه  -فتبسم رسول هللا  ..كلمة تمأل الفم ..نعم :" هل قال لكما شيئا ؟ " قالتا :والبناء . فقال لهما

 .. ثم انسلتا ..-وسلم 

  ..وممن أنت .." من أنت :فقال  ..ثم سلمت عليه عند ذلك ..-صلى هللا عليه وسلم   -وأقبلت حيث رسول هللا  -

" من أين كنت تأكل وتشرب ؟ "  :فقال  ..وما جاء بك ؟ " فأنشأت أعلمه الخبر ..ومن أين جئت ..ومن أين أنت

  ..يا رسول هللا  :فقال  ..-رضي هللا عنه  - أبو بكر معهكان " أما إنه طعام طعم " و :فقال ..زمزم من ماء :فقلت 

رضي هللا   - أبو بكر وأخذ ..يمشي - صلى هللا عليه وسلم -ثم خرج رسول هللا  ..نعم :قال ..ائذن لي أن أعشيه

 ..رضي هللا عنه أبي بكر بباب  -ى هللا عليه وسلم  صل -بيدي حتى وقف رسول هللا  -عنه 

فجعل يلقيه لنا قبضا قبضا ونحن نأكل منه حتى تمألنا   ..الطائف ثم أتى بزبيب من زبيب ..ثم دخل أبو بكر بيته -

فقال: " أما إنه قد رفعت لي    ..لبيك :فقلت  ذر"..أبا " يا :-صلى هللا عليه وسلم  -فقال لي رسول هللا   ..منه

 فاخرج إلى قومك فادعهم إلى ما دخلت فيه " ..تهامة أرض وهي ذات ماء ال أحسبها إال

  ..ما بنا رغبة عن الدين الذي دخلت فيه فأسلما :فقاال  ..فخرجت حتى أتيت أمي وأخي فأعلمتهما الخبر :قال  -

   ..صلى هللا عليه وسلم - محمدا ولكن نلقى ..إنا قد صدقناك :فقالوا ..فأعلمت قومي المدينة ثم خرجنا حتى أتينا

  .. يا رسولغفار  فقالت له  ..لقيناه - عليه وسلم صلى هللا  -فلما قدمنا على رسول هللا فأتت غفار المدينة(..  )-

 .. -صلى هللا عليه وسلم   -وقد أسلمنا وشهدنا أنك رسول هللا  ..أعلمنا ما أعلمته أبا ذر إن ..هللا

 .. إنا قد رغبنا ودخلنا فيما دخل فيه إخواننا وحلفاؤنا ..فقالوا: يا رسول هللا وخزاعة ثم تقدمت أسلم -

 - أبو بكر غفر هللا لها " " ثم أخذ وغفار ..سالمها هللا أسلم " :- صلى هللا عليه وسلم -فقال رسول هللا   -

  ..نعم :فقال: هل كنت تأله في جاهليتك ؟ قلت ..أبا بكر لبيك يا  :فقلت ..أبا ذر فقال: يا  ..بيدي -رضي هللا عنه 

؟ .فأين كنت توجه  :فقال لي ..لقد رأيتني أقوم عند الشمس وال أزال مصليا حتى يؤذيني حرها فأخر كأني خفاء

 (.. حتى أدخل هللا علي اإلسالم -عز وجل   -ال أدري إال حيث وجهني هللا  :قلت

 رضي هللا عنه.. أراكم غدا إن شاء هللا.. ولدينا رواية أخرى عن إسالمه..
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد 

ُ لََها)  ..أنيس بن جنادة الغفاريالخمسون بعد المائة.. و الواحدة الحلقة  2- (ِغفَاُر َغفََر َّللاَّ

 )الحديث منقول بتصرف(..  بقية.. أخيه.. ثانيا.. في إسالمه هو

 الغفاري.. وسبق أن قدمنا ترجمته.. أخو أبي ذر هو أنَْيس بن ُجنَاَدة الغفَاري  كما تقدم..  -

 عن أنيس وقد اختلف في نسبه اختالفًا كثيًرا كما ورد عند ذكر أخيه أبي ذر..و -

عن عبد هللا بن   ..عن ُحميد بن هالل ..والبَغَِويُّ من طريق سليمان بن المغيرة اه مسلمرو .وكان أكبر منه. -

 ..الص امت

بعض الشيء.. وإن كانت في مجملها تشير إلى أنهما تنقال كثيرا حتى   والرواية في قصة إسالمهما تختلف هنا

 وصل بهما األمر إلى مكة.. وهناك لقيا أبي بكر.. أوعلي بن أبي طالب.. على خالف..

ا إلى غفار.. وأن يكونا سفيرين لإلسالم  ثم لقيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فأسلما.. فطلب منهما أن يعود -

 في قومهم.. حتى إذا ظهر اإلسالم عادا ليلحقا به.. وهذا ما كان.. يقص أبو ذر عنهما.. 

 ؟ .ي  حتى أرجَع إليكفهل أنت كاف  ..قال لي أخي أُنيس: قد بدت لي حاجة إلى مكة ..قال أبو ذر   -

 .. فخرج أنيس إلى مكة ....قلت: نعم -

 ثم جاء فقال: .. قال: فراث علي   -

ونه الصابئ ..إني لقيت رجاًل بمكة على ِدينك يزعم أن هللا أرسله -  ..يسمُّ

 ؟ .قلت: ما يقول الناس -

 .. هو بقولهمفوهللا ما  ..وقد سمعت قوله.. وأنه شاعر ..وأنه ساحر ..قال: يزعمون أنه كاذب -

 .. ووهللا إني ألراه صادقًا  ..وقد سمعت قولهم

 وفيه  .. كما تقدم..فذكر الحديث بطوله

 .. فإني قد أسلمت فصدقت ..فقال أُنيس: ما بي رغبة عن ِدينك -

 ..سمعت أبا ليلى األشعري ..من طريق عروة بن ُرَوْيم حدثني عامر بن لُد  بن األشعري   ..وفي المستدرك -

 ..  وفي آخرها: فخرجُت حتى أتيت أمي وأخي فأعلمتهما الخبر ..حدثني أبو ذر... فذكر قصةَ إسالمه بطولها

 .. فقاال: ما لنا رغبة عن الذي دخلَت فيه -

)اإلصابة في   . )يقصد هنا في نهاية المطاف.. كما تقدم( والرواية هنا عن.فأسلما ثم خرجنا حتى أتينا المدينة -

 .. )تمييز الصحاب 

أشبعها من كتب في   قد هذه المسألةوالحديث عما وجده الغفاريان في بالغة القرآن.. وأن أنيس كان شاعرا..ف  -

حين انطلق إلى مكة   ..والمقصود بها ما وصفه أنيس بن جنادة الغفاري جاز القرآن البياني بحثاً وشرحاً..إع

 .. فقال ..ويأتي بخبره إلى أخيه ليسمع من النبي

 .. فلم يلتئم -أي بحوره وأوزانه  -ولقد وضعته على أقراء الشعر .. لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم -

 ..والقصة في صحيح مسلم .ثم أسلم. ..وما يلتئم على لسان واحد بعدى أنه شعر

فالقرآن ال يشبه نسج الخطب  ..النضر بن الحارثعن و .. ورد مثل هذه الصفة عن عتبة بن ربيعةالحظ أنه  -

ولم يغب عنهم من معانيه وال من ألفاظه   فقد فهموه كلهومع ذلك  ..وال القصائد وال النثر المعهود عندهم

 ..وإال طعنوا فيه بعدم فقههم له ..شيء

 ..أن المشركين لما لم يجدوا بداً من إلحاق القرآن بصنف من أصناف كالمهمطبعا في هذا السياق والظاهر  

من  ..تقريباً للدهماء بما عهده القوم من الكالم الجدير باالعتبار ..فقالوا إنه شعر ..ألحقوه بأشبه الكالم بهف 

 ..ى العقولحيث ما فيه من دقائق المعاني وأحكام االنتظام والنفوذ إل 

و حديثهما عند حميد بن  . ).االستيعاب في معرفة األصحابفقد جاء في معجم )  ..كان شاعرا أما كون أنيس -

 . .هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر حديث طويل حسن في إسالمه

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 (هل كلمه الذئب.؟.. )أهبان بن أوس األسلمي ..والخمسون بعد المائةة الثاني الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

كان  واشتهر بإنه في بيعة الرضوان..  وكان من أصحاب الشجرة ..صلى إلى القبلتين ..صحابي قديم اإلسالمهو 

 .. فكان إذا سجد جعل تحت ركبتيه وسادة ..اشتكى من ركبتيه

 والحديث في نسبه طويل.. نقطتف منه ما يلي: 

 .. أُْهبَان بن األكوع بن عياذ بن ربيعة الخزاعي. ويقال أُهبان بن عياذهو  -

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. حسبويقال وهبان ..أهبان بن أوس األسلمي -

هو  وقيل: إن مكلم الذئب )سكن الكوفة  .. وقديكنى أبا عقبة و ..يعرف بمكل ِم الذئب ..أْهبَان بُن أْوس األسلمي -

 . (.أهبان بن عياذ الخزاعي

 وكان أهبان يسكن يَْبَن.. وهي بالد أسلم.. لذا لقب باألسلمي.. ..قال ابن منده: هو عم سلمة بن األكوع -

  ..أخبرنا أبو الوقت بإسناده إلى محمد بن إسماعيل قالوا: ..وغيره ..أخبرنا محمد بن محمد بن سرايا البلدي -

التي كان عندها بيعة  ..من أصحاب الشجرة ..عن رجل منهم اسمه أهبان بن أوس ..مجزأة بن زاهرحتى 

 . الطبقات الكبير. .. حسبنزل الكوفة وابتنى داًرا في أسلم وأنه ..الرضوان

أُهبان بن األْكوع. وكان عثمان بن عف ان بعث عقبة بن من ولده جعفر بن محمد بن األشعث بن عقبة بن  -

 ..أهبان بن األكوع على َصَدقات كلب وبَلَقَين وغس ان. قال هشام: هكذا انتسب لي بعض ولد جعفر بن محمد

فكان يقول عقبة بن أُهبان مكل م الذئب بن عب اد بن    ..وكان محمد بن األشعث يقول: أنا أعلم بهذا من غيري

 .الطبقات الكبير ..كعب بن أمي ة بن يقظة بن ُخزيمة بن مالك بن سالمان بن أسلم بن أفصىربيعة بن 

 والعهدة على الراوي..  ثانيا.. قصة كالمه مع الذئب..

ونحن إذ نروي القصة عن رواتها.. ننوه إلى أن المعجزات.. التي رواها أناسي كثر في طريق الدعوة.. لم   -

خاصة وأنها لم   األيام دعامة لصدق الدعوة.. وإنما هي تروى عن رواتها.. ونظنها صادقة..تمثل في يوم من 

كنت في غنم  ) قال:  روى أنَْيس بن عمرو عنه أن أهبان  تستغل من قبل رواتها لتحقيق أي غرض دنيوي.. فقد

لها يوم تشتغل عنها؟  فأقعى الذئب على ذنبه وخاطبني وقال: من  ..فصاح عليه ..لي فشد الذئب على شاة منها

فقال: تعجب ورسول هللا في  ..أتنزع مني رزقًا رزقني هللا: قال: فصفقت بيدي وقلت: ما رأيت أعجب من هذا

وهو يدعو إلى هللا   ..هذه النخالت؟ وهو يومئ بيده إلى المدينة يحدث الناس بأنباء ما سبق وأنباء ما يكون

صلى هللا عليه أمره  ف ..ذلكب ه وأسلمَصلَّى هللا عليه وسلم فأخبره بأمرفأتى أهبان إلى رسول هللا  (..وإلى عبادته

صدق في آياٍت  "م رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسل  فقال ..ففعل ..إذا صل ى العصر أن يحد ث به أصحابهوسلم 

 "..تكون قبل الساعة

أورد أبو نعيم هذا  .. فقدالصحابة"ونص القصة كما ذكرها اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب "فضائل  -

وأما أبو عمر فإنه قال: في هذا: كان من  ..وأورد ابن منده في ترجمة أهبان بن عياذ ..الحديث في هذه الترجمة

. ولم يرد  قال: ويقال: إن مكلم الذئب أهبان بن عياذ. ..يقال أنه مكل م الذئب .. ) أصحاب الشجرة في الحديبية

وقال: إن كان يضحي عن   ..وقال: هو الذي كلمه الذئب ..عنه يزيد بن معاوية البكائي روىو شيء في نسبه(..

 . والصحيح أن مكلم الذئب هو أهبان بن أوس األسلمي... أهله بالشاة الواحدة

 ..بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة من شياهه) :قال ..عن أبي سعيد قيأخرج البيهوفي رواية  -

تحول بيني وبين رزق   ..ثم قال للراعي: أال تتقي هللا ..فأقعى الذئب على ذنبه .. فحال الراعي بين الذئب والشاة

؟! فقال الراعي: العجب من ذئب مقعٍ على ذنبه يتكلم بكالم اإلنس؟!! فقال الذئب: أال أحدثك   ساقه هللا إليَّ

فساق الراعي  ..ن يحدث الناس بأنباء ما قد سبقبأعجب مني؟ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين الحرتي

ثم دخل على النبي صلى هللا عليه وسلم فحدثه بحديث   ..فزوى إلى زاوية من زواياها ..شياهه حتى أتى المدينة

قال: فأخبر الناس بما    ..فقال للراعي: »قم فأخبرهم« ..فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الناس ..الذئب

أال أنه من أشراط الساعة كالم السباع   ..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »صدق الراعي  ..قال الذئب

وعذبة  ..ويكلم الرجل شراك نعله ..حتى تكلم السباع اإلنس ..والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة ..لإلنس

 ..«ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده ..سوطه

 .ثالثا.. في حياته بالكوفة ووفاته.

االستيعاب في معرفة  .. حسبروى عنه َمْجَزأة بن زاهر األسلمي   نزل الكوفة وابتنى داًرا في أسلم.. -

قال اْبُن ِحبَّاَن: مات أهبان بن أوس في والية المغيرة بن شعبة بالكوفة حيث كان واليًا عليها  و ..األصحاب

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....لمعاوية
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 الفارس البدري( .. )الحارثي أبو بردة بن نيارة والخمسون بعد المائة.. الثالث الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 .. (اسمه الحقيقي هانيء)  وأبو بردة هي كنيته ف   ليس لدينا الكثير عن أبو بردة بن نيار..

لكنه استحق هذه المكانة الرفيعة بين من تقدم إسالمهم إلنه كان ممن بايعوه صلى هللا عليه وسلم عند   -

 العقبة..

مبايعة بعد اإلسالم من مكة إلى المدينة المنورة.. و إلى  الدعوة التي كانت النواة الحقيقية لنشر ..تلك البيعة -

 رة.. ومن ثم نشر الدعوة في جميع األنحاء..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اإليمان والنص

 .. فهو عقبي وبدري..  بهاصلى هللا عليه وسلم وبايع النبي  العقبة الثانية شهد ..صحابي قديم اإلسالمهو ف 

 .. من حلفاء األوسوهو   كلها.. والمشاهد النبوية وأحد بدرا شهد هو من األنصار..ف 

عمرو بن عبيد بن كالب بن دهمان بن َغْنَم بن ذبيان بن هشيم بن كاهل بن  هو هانئ بن نيَار بن وفي نسبه.. ف  -

 .. ذهل بن بلي  بن عمرو بن الحاف بن قضاعة

ْحمِن بن نِيَار األَسلميإن وقيل  - هو و كنيته أبو بُْردة ..وقيل: بل اسمه الحارث بن عمرو ..اسمه َعْبُد الرَّ

 رضي هللا عنه.. البراء بن عازب خال

 .. في حياة رسول هللا وبعده ثانيا.. في جهاده

أنه لم يكن مع المسلمين  الواقدي ذكرفقد .. وكان فارسا أيضا.. أحد الرماة الموصوفينابن نيار كان  -

 .. ألبي بُْردة بن نيار الحارثي وفرس صلى هللا عليه وسلم.. فرس للنبي ..من الخيل إال  فََرسان غزوة أحد في

 مكة.. أيضا..  فتحَغْزَوِة  وكانت معه رايةُ بني حارثة في  -

رضي هللا   علي بن أبي طالب بعد أن شهد مع بن أبي سفيان.. معاوية إلى دولةيجاهد طويال وعاش بقي و -

 وكان له نصيرا..  .. حروبه كلها  - في خالفته -عنه 

 روايته للحديث النبوي..ثالثا.. في 

 لرواة الحديث.. الرئيسة   في الكتب الستةموجودة   التي رواها ديثاحاأل- 

وكعب بن عمير بن عقبة بن نيار ونصر بن   ..وجابر بن عبد هللا ..بن عازب البراء ابن أخته :حدث عنهو -

 ..وغيرهم ..وبشير بن يساريسار 

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 .. كما تقدم.. حروبه علي بن أبي طالب بعد أن شهد مع معاوية بن أبي سفيان في أول خالفةتوفي 

 .. رضي هللا عنه وأرضاه.. هـ 45 هـ وقيل 42 هـ وقيل41 : إنه مات سنةروي في وفاته-

 هذا كل ما لدينا.. نراكم غدا إن شاء هللا

  



- 222 - 
 

 

 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1-(  بني النجار.. أسعد بن زرارة ) نقيب ة والخمسون بعد المائةالرابع الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

مازلنا مع الصحابة السابقون إلى اإلسالم.. ممن شهدوا بيعة العقبة.. الحدث الذي يستحق أن يأخذ لقب   -

التمهيد لهجرته المباركة إلى المدينة العالمة المضيئة بتأثيره في نصرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وفي 

وأسعد بن زرارة.. ويكنى بأبي أمامة.. هو أحد أبطال الحدث   المنورة.. بل وفي تاريخ بناء الدولة اإلسالمية..

لم  وهو نقيب بني النجار وهم أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم.. و ..قديم اإلسالمفي العقبتين.. فأصبح بذلك  

 .ويقال: إنه أول من بايع ليلة العقبة... غر سنا منهيكن في النقباء أص

 .. بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أسعد بن زرارةهو  -

توفي شهيدا .. وحين  من كبراء الصحابة ويعدأبو أمامة األنصاري الخزرجي  بني النجار السيد نقيب وهو -

أنا  ل صلى هللا عليه وسلم.."وقا بني النجار بعده نقيبا على -وسلم صلى هللا عليه  -بالذبحة لم يجعل النبي 

 ك.. فكانوا يفخرون بذل " نقيبكم

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

فسمعا برسول  ..خرج أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعةيروى أنه  -

ولم يقربا عتبة بن .. فأسلما ..وقرأ عليهما القرآن ..هللا صلى هللا عليه وسلم فأتياه فعرض عليهما اإلسالم

ل ابن إسحاق: فلما أراد هللا إظهار  وق . وأنقل المدينة.إلى رجعا إلى المدينة فكانا أول من قدم باإلسالم .. ثم ربيعة

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر   ..له وإنجاز موعوده ..دينه وإعزاز نبيه

فبينا هو عند العقبة لقي رهًطا من  ..فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم ..من األنصار

 . ودار الحوار.. الخزرج أراد هللا بهم خيًرا.

 .. ال تجلسون أكلمكم؟" قالوا: بلىقال: "أف  ..قال: "أمن موالي يهود؟" قالوا: نعم -

 .. وتال عليهم القرآن ..فجلسوا معه فدعاهم إلى هللا وعرض عليهم اإلسالم

فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: إن   ..قال: وكان مما صنع هللا بهم في اإلسالم أن يهود كانوا معهم في بالدهم -

سلم أولئك . فلما كلم رسول هللا صلى هللا عليه و.ه قتل عاد وإرمنقتلكم مع ..نبيًّا مبعوثًا اآلن قد أظل زمانه نتبعه

نكم  وال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون وهللا إنه النبي الذي توعدكم به يهود فال يسبقق  النفر ودعاهم إلى هللا

 وقالوا له:  ..فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم ..إليه

وعسى هللا أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم    ..وال قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ..قد تركنا قومنا إنا -

فإن يجمعنهم هللا عليك فال رجل أعز منك   ..وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ..فندعوهم إلى أمرك

 . أول من أسلم من األنصار من الخزرج. م أنهقال أبو نعي. ف ثم انصرفوا راجعين إلى بالدهم قد آمنوا وصدقوا.

قبل العقبة  بمكة - صلى هللا عليه وسلم -لقي النبي   ابن زرارة قد إن :قيل أنه أبو العباس الدغوليوروى  -

فلما   ..اإلسالم في قومهمعن تكلموا  المدينة فلما قدموا  ..فآمنوا به ..الخزرج مع خمسة نفر من  ..األولى بسنة

صلى هللا عليه   -وبعث النبي  ..فانصرفوا معهم ..األولى العقبة فهي خرج منهم اثنا عشر رجالكان العام المقبل 

 .. يقرأهم ويفقههم مصعب بن عمير - وسلم

 ن كعب بن مالك..عبد الرحمن ب عن  محمد بن أبي أمامة بن سهل.. حدثناق:  ابن إسحاوإلى إحصاء  -

ستغفر أي ا) أبي أمامة .. صلى علىفسمع األذان عمي.. فإذا خرجت به إلى الجمعةقال: كنت قائد أبي حين 

 ذان الجمعة ما هو ؟ كلما سمعت أ ألبي أمامة أرأيت استغفارك ..تيا أب :فقلت ..(له

 ( قيع الخضمات)ن في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له بالمدينة كان أول من جمع بنا قال: أي بني..

وأسيد   ..بني النجار فهو نقيب ..ان أسعد مقدم النقباء االثني عشرفك  ..أربعون رجال :كنتم يومئذ ؟ قال فكم  :قلت

بني عبد  من حلفاء البلوي التيهانوأبو الهيثم بن  عبد األشهلف  ..بني عبد األشهل نقيب بن الحضير

قتل  بيع الخزرجي الحارثيوسعد بن الر ..بني غنم بن سلم أحد خيثمة األوسيوسعد بن  ..األشهل

وعبد هللا بن عمرو بن حرام أبو  ..مؤتة قتل يوم وعبد هللا بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الحارثي ..أحد يوم

والمنذر بن عمرو الساعدي  دي.. دة بن دليم الخزرجي الساعن عبا وسعد ب سلمة.. بني نقيب جابر السلمي

من   وعبادة بن الصامت الخزرجي ..والبراء بن معرور الخزرجي السلمي ..بئر معونة قتل يوم النقيب

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..جميعا..  رضي هللا عنهم.. ورافع بن مالك الخزرجي الزرقي ..القواقلة
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالمفي جهاد 

 2-ة والخمسون بعد المائة.. أسعد بن زرارة ) نقيب بني النجار(  خامسالحلقة ال

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه.. بقية..

 .. الخزرج من األنصار أول من أسلم من -أي أسعد بن زرارة  -قال أبو نعيم أنه  -

 الثانية.. ثالثا.. في موقف األنصار في العقبة 

 قال:  بن عبد هللا روى اإلمام أحمد بسنده عن جابر -

 ..وفي المواسم بمنى ..مكث رسول هللا بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة -

 ..يقول: "من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة" كان -

  ..: احذر غالم قريش ال يفتنكله  فيأتيه قومه فيقولون ..الكذا ق  ..حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر -

 .. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه باألصابع

فينقلب إلى أهله   ..ه القرآنأفيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقر  ..فآويناه وصدقناه ..حتى بعثنا هللا إليه من يثرب -

 .. وفيها رهط من المسلمين يظهرون اإلسالمحتى لم يبق دار من دور األنصار إال ..فيسلمون بإسالمه

 .. فقلنا: حتى متى نترك رسول هللا يطرد في جبال مكة ويخاف ..ثم ائتمروا جميعًا -

فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل  ..فرحل إليه منا سبعون رجالً حتى قدموا عليه في الموسم -

 ؟ .فقلنا: يا رسول هللا نبايعك ..ورجلين حتى توافينا

وعلى األمر بالمعروف   ..قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر -

وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت  ..وأن تقولوا في هللا ال تخافون في هللا لومة الئم ..والنهي عن المنكر

 ..عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة"

فقال: رويًدا يا أهل يثرب فإنا لم   ..وهو من أصغرهم (أسعد بن زرارة)وأخذ بيده  ..قال: فقمنا إليه فبايعناه -

ن إه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم ووإن إخراج ..نضرب أكباد اإلبل إال ونحن نعلم أنه رسول هللا

وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خبيئة   ..فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على هللا ..تعضكم السيوف

 ..فوهللا ال ندع هذه البيعة أبًدا وال نسلبها أبًدا  ..قالوا: أمط عنا يا أسعد ..فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند هللا

 ..ويعطينا على ذلك الجنة ..فأخذ علينا وشرط ..فقمنا إليه فبايعناه قال: -

 ..بالمدينة يدعو إلى اإلسالم مصعب بن عمير معأبو أمامة رضي هللا عنه كان يسعى  وكذلك -

 )منقول(..  الدعوة.. منمواقفه  في بعضرابعا.. 

أحد بطون   -إلى بستان من بساتين بني عبد األشهل  ..ومعه مصعب بن عمير .. ذهب أسعد بن زرارة يوًماأن  -

وهما  ..فرآهما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير ..فجلسا فيه واجتمع حولهما عدد من الذين أسلموا  -األوس

انطلق   ..فقال سعد بن معاذ ألسيد بن حضير: ال أبا لك ..يومئذ سيدا بني عبد األشهل ومن سادة األوس أيًضا

فإنه لوال أن أسعد    ..أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا إلى هذين الرجلين اللذين

 .. وال أجد عليه مقدًما ..فهو ابن خالتي ..كفيتك ذلكلبن زرارة مني حيث قد علمت 

  قومالال لمصعب بن عمير: هذا سيد فلما رآه أسعد بن زرارة ق ..اثم أقبل إليهم ..فأخذ أسيد بن حضير حربته -

: ما جاء بكما إلينا  عليهما متشمتًا فقال أسيد فوقف ..قال مصعب: إن يجلس أكلمه ..قد جاءك فاصدق هللا فيه

فإن رضيت أمًرا  ..فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع ..نا؟ اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجةءتسفهان ضعفا

 .. وإن كرهته ُكف  عنك ما تكره؟ فقال: أنصفت ..قبلته

 ..فكلمه مصعب باإلسالم وقرأ عليه القرآن ..وجلس إليهما ..ثم ركز حربته -

ثم قال: ما أحسن هذا الكالم  ..فقاال: وهللا لقد عرفنا في وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله -

ثم تشهد   ..قاال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ؟إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين.! كيف تصنعون .وأجمله

 أال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا.. ..شهادة الحق

إن   ..ي رجلئثم قال لهما: إن ورا ثم قام فركع ركعتين.. ..فقام واغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق -

 .. وهو سعد بن معاذ ..وسأرسله إليكما اآلن ..هاتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قوم

قال أحلف باهلل   ..فلما نظر إليه سعد مقبالً  ..وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم ..ثم أخذ حربته -

 ..لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم

فوهللا ما رأيت بهما بأًسا وقد نهيتهما   ..؟ قال كلمت الرجلين.قال له سعد: ما فعلت ..فلما وقف على النادي -

وذلك أنهم قد عرفوا   ..وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ..فقاال: نفعل ما أحببت

ثم  ..فأخذ الحربة من يده ..تخوفًا للذي ذكر له من بني حارثة ..أنه ابن خالتك ليخفروك فقام سعد مغضبًا مبادًرا

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ....قال: وهللا ما أراك أغنيت شيئًا



- 224 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 3-سة والخمسون بعد المائة.. أسعد بن زرارة ) نقيب بني النجار( سادالحلقة ال

 )منقول(.. بقية.. مواقفه من الدعوة..  بعض فيرابعا.. 

فلما رآهما سعد   ..امثم خرج إليه .. ثم قال: وهللا ما أراك أغنيت شيئًا..أسيد الحربة من يدبن معاذ سعد أخذ 

 ثم قال ألسعد بن زرارة:  ..فوقف عليهما متشمتًا ..منهما عرف أن أسيًدا إنما أراد أن يسمعمطمئنين 

تذكر أنه  ) .. أتغشانا في دارنا بما نكره ..! وهللا لوال ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني.يا أبا أمامة -

إن يتبعك ال يتخلف   ..قد قال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب جاءك وهللا سيد من وراءه من قومه

وإن كرهته عزلنا   ..فإن رضيت أمًرا أو رغبت فيه قبلته ..أو تقعد فتسمع ..فقال له مصعب ..(عنك منهم اثنان

قاال: فعرفنا   ..فعرض عليه اإلسالم وقرأ عليه القرآن ..ثم ركز الحربة وجلس ..د: أنصفت قال سع  ..عنك ما تكره

: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم  سعد ثم قال لهما ..وهللا في وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم إلشراقه وتسهله

 . ثم تصل ركعتين. ..؟ قاال: تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق.في هذا الدين

 ته..في ترجم خامسا.. ما روى الصحابة

بن زرارة   أسعد  - صلى هللا عليه وسلم -نقب النبي  :قالت ..عائشةأم المؤمنين  عنبن الخطاب  عمر عنف  -

وذكوان بن عبد   أسعد بن زرارة قال: خرج ..خبيب بن عبد الرحمن وعن ..على النقباء

  ..فعرض عليهما اإلسالم ..فأتياه صلى هللا عليه وسلم..فسمعا برسول هللا  ..عتبة بن ربيعة إلى ..مكة إلى قيس

 ..باإلسالم المدينة فكانا أول من قدم  ..فأسلما  ..وقرأ عليهما القرآن

 سادسا.. في فضل العقبة..

ودعاهم  عند العقبة.. في مكة في الموسم.. صلى هللا عليه وسلم أولئك النفر رسول هللا كلملما أنه  -

فال   يهود قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون وهللا إنه النبي الذي توعدكم به..وفيهم أسعد بن زرارة..  هللا إلى

 ..اإلسالم عليهم منبأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض  ..فأجابوه فيما دعاهم إليه ..نكم إليهويسبق

فسنقدم   ..أن يجمعهم بك هللا عسىف  ..قالوا له: إنا قد تركنا قومنا وال قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهمثم  -

عليك فال رجل   هللا فإن يجمعنهم ..وتقرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ..عليهم فندعوهم إلى أمرك

 ..ى بالدهم قد آمنوا وصدقواثم انصرفوا راجعين إل ..أعز منك

ل من أسلم - د بن عبد الرحمن عن ُعمارة بن َغزي ة قال: أسعد بن ُزرارة أو  ثم  لقيه  ..روى عبد الملك بن محم 

 .. الثانيةَ لقيه بالعَقَبة االثنا عشر رجاًل من األنصار فبايعوهالسنة و ..وكانت أول سنة ..الست ة النفر هو سادسهم

فكان أسعد بن   ..والسنةَ الثالثةَ لَِقيَه السبعون من األنصار فبايعوه ليلة العَقَبة وأخذ منهم النقباَء االثني عشرَ  -

ل  ..ُزرارة أحد النقباء د بن عمر: ويُْجعَل أيًضا أسعد بن ُزرارة في الثمانية النفر الذين يرون أن هم أو  وقال محم 

ل   ..وأسلموا ..يعني من األنصار ..لممن لقي النبي  َصلَّى هللا عليه وس  وأمر الست ة أثبت األقاويل عندنا إن هم أو 

 . .من األنصار فأسلموا ولم يـُسلم قبلهم أحد ..من لقي النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم

 سادسا.. تأسيس المسجد النبوي..

صلى هللا عليه وسلم   -قبل مقدم النبي  زرارةأسعد بن  أنها رأت ..النوار أم زيد بن ثابت أخبرتني ..أم خارج عن

صلى هللا عليه   -فأنظر إلى رسول هللا   :. قالت .يجمع بهم في مسجد بناه ..يصلي بالناس الصلوات الخمس -

 م..فهو مسجده اليو   ..ك المسجد وبناهصلى في ذل ..لما قدم -وسلم 

 لبني النجار.."أنتم أخوالي وأنا نقيبكم"..رضي هللا عنه.. قال صلى هللا عليه وسلم  سابعا.. في وفاته.. 

د بن عبد الرحمن بن سعد بن ُزرارة قال: أخذْت أسعَد بن ُزرارة الذُّبََحةُ  - فأتاه رسول هللا َصلَّى   ..روى عن محم 

  ..وروى عمرو بن شعيب عن بعض أصحاب النبي   .."اْكتَِو فإني ال ألوُم نفسي عليك.." فقال ..هللا عليه وسلم

تين في َحْلِقه من الذُّبََحة  ..قال: كوى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  -صل ى هللا عليه وسلم  أسعَد بن زرارة مر 

عاد أسعَد بن ُزرارة   ..وفي رواية: أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .."ال أدع في نفسي منه َحَرًجا.." وقال

ا دخل عليه قال  ..وبه الش ْوَكة ال  ..وال أملك له وال لنفسي شيئًا ..قاتل هللا يهوَد يقولون لوال َدَفَع عنه"  ..فلم 

ر به َحْلقَه .."يلوموني في أبي أُمامة   ..ثم  أمر به فُكوي وحج 

فكن  في عيال رسول هللا َصلَّى هللا    ..وُكن  ثالثًا .. ببناته إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وأوصى أبو أُمامة -

د بن عمارة عن زينب بنت   ..يَُدْرَن معه في بيوت نسائه وهُن  كبشة وحبيبة والفارعة ..عليه وسلم وروى محم 

ي وخالتي إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..أوصى أبو أُمامة)قالت:  ..امرأة أنس بن مالك ..نُبيط بن جابر بأم 

عاثفقدم علي ..وسلم من تلك  ..فحال هن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..ه َحْلي  فيه ذهب ولُؤلؤ يقال له الر ِ

عاث  .."فأدركُت بعَض ذلك الَحلي عند أهلي"  ..قالت  ..(الر 

 رحم هللا الداعية أبي أمامة.. أسعد بن زرارة.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 ( 1) – ائة.. العقبة مفتاح بناء الدولةعلى هامش الحلقة السادسة والخمسون بعد الم

 كان صلى هللا عليه وسلم يمشي بين الناس في المواسم.. يدعوهم إلى هللا..  -

 وكان يقول: "من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة".. -

انت بداية الطريق إلى الهجرة النبوية بنصرة األنصار لرسول هللا  وكانت بيعة العقبة.. األولى والثانية.. وك -

 صلى هللا عليه وسلم.. وبشر هللا نبيه.. وبشر الذين بايعوه.. 

 اقرأ من سورة الفتح.. وعد هللا.. ال يخلف هللا وعده.. 

ًرا َونَِذيًرا )  ( 8" إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَش ِ

ِ وَ   ُروهُ َوتَُوق ُِروهُ َوتَُسب ُِحوهُ بُْكَرةً َوأَِصياًل )ِلتُْؤِمنُوا بِاَّللَّ  ( 9َرُسوِلِه َوتُعَز ِ

ِ فَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن نََكَث َفِإنََّما يَْنُكثُ   َ يَُد َّللاَّ  َعلَى نَْفِسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد  إِنَّ الَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن َّللاَّ

َ َفَسيُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما ) َعلَ   ( 10ْيهُ َّللاَّ

نَتِِهْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِِهْم قُْل  َسيَقُوُل لََك اْلُمَخلَّفُوَن ِمَن اأْلَْعَراِب َشغَلَتْنَا أَْمَوالُنَا َوأَْهلُونَا َفاْستَْغِفْر لَنَا يَقُولُوَن بِأَْلسِ  

ِ َشيْ  ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا )َفَمْن يَْمِلُك لَُكْم ِمَن َّللاَّ ا أَْو أََراَد بُِكْم نَْفعًا بَْل َكاَن َّللاَّ  ( 11ئًا إِْن أََراَد بُِكْم َضرًّ

ُسوُل َواْلُمْؤِمنُوَن إِلَى أَْهِليِهْم أَبًَدا َوُزي َِن ذَِلَك ِفي قُلُوبُِكْم وَ   لسَّْوِء َوُكْنتُْم قَْوًما  َظنَْنتُْم َظنَّ ابَْل َظنَْنتُْم أَْن لَْن يَْنقَِلَب الرَّ

 ( 12بُوًرا )

ِ َوَرُسوِلِه فَِإنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َسِعيًرا )    ( 13َوَمْن لَْم يُْؤِمْن بِاَّللَّ

ُ َغفُوًرا َرحِ   ُب َمْن يََشاُء َوَكاَن َّللاَّ ِ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض يَْغِفُر ِلَمْن يََشاُء َويُعَذ ِ  ( 14يًما )َوَّلِلَّ

لُ   ِ قُْل لَْن تَتَّبِعُونَا َكذَِلُكْم  َسيَقُوُل اْلُمَخلَّفُوَن إِذَا اْنَطلَْقتُْم إِلَى َمغَانَِم ِلتَأُْخذُوَها ذَُرونَا نَتَّبِْعُكْم يُِريُدوَن أَْن يُبَد ِ وا َكاَلَم َّللاَّ

ُ ِمْن قَْبُل َفَسيَقُولُوَن بَْل تَْحُسُدونَنَا بَْل   ( 15َكانُوا اَل يَْفقَُهوَن إِالَّ قَِلياًل )قَاَل َّللاَّ

ُ أَْجًرا قُْل ِلْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اأْلَْعَراِب َستُْدَعْوَن إِلَى قَْوٍم أُوِلي بَأٍْس َشِديٍد تُقَاتِلُونَُهْم أَْو يُْسِلُموَن َفإِ   ْن تُِطيعُوا يُْؤتُِكُم َّللاَّ

ْبُكْم َعذَابًا أَِليًما )َحَسنًا َوإِْن تَتََولَّْوا َكَما تََولَّْيتُ   ( 16ْم ِمْن قَْبُل يُعَذ ِ

َ َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَجْ  ..لَْيَس َعلَى  ِري ِمْن  َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َوَمْن يُِطعِ َّللاَّ

ْبهُ   ( 17َعذَابًا أَِليًما )تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َوَمْن يَتََولَّ يُعَذ ِ

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة َفعَِلَم َما ِفي قُلُوبِِهْم فَأَْنَزَل السَّ   ِكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَابَُهْم فَتًْحا  لَقَْد َرِضَي َّللاَّ

 ( 18قَِريبًا )

  ُ  (".. 19 َعِزيًزا َحِكيًما ) َوَمغَانَِم َكثِيَرةً يَأُْخذُونََها َوَكاَن َّللاَّ

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 ( 2العقبة مفتاح بناء الدولة.. )الحلقة السادسة والخمسون بعد المائة.. على هامش 

 )الحجاز فورم(..  من موقعوهو  المقام..  في ذاتني.. )أنقل لحضراتكم هذا المقال الذي أعجب

 ..اللقاء األولالدعوة إلى اإلسالم في المدينة.. و

خرج رسول َّللا  صلى َّللا  عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب  .. في السنة الحادية عشرة للبعثة

اجهم كما كانت عادته في كل موسم وبينما هو عند العقبة بين مكة ومنى إذ لقي رهطا من األوس   ..وحج 

وهما قبيلتان مشهورتان عظيمتان من  ..كانوا يحجون فيمن يحج من العرب ..والخزرج وهم يحلقون رؤوسهم 

 كلم شمال مكة يكثر فيها النخيل والبساتين والماء.  500يثرب وتقع على بعد  العرب في 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َمْن أَْنتُْم؟ قَالُوا: نَفٌَر ِمْن اْلَخْزَرجِ    ..قَاَل: أَِمْن َمَواِلي يَُهوَد؟ قَالُوا: نَعَمْ   ..قال لهم َرُسوُل َّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ..َكل ُِمُكْم؟ قَالُوا: بَلَى. َفَجلَُسوا َمعَهُ قَاَل: أََفاَل تَْجِلُسوَن أُ  ْساَلمَ  ..فََدَعاهُْم إلَى َّللاَّ َوتاََل  ..َوَعَرَض َعلَْيِهْم اإْلِ

ِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلََد آِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَْن نَْعبُدَ  ِ إِنَُّهنَّ أَْضلَْلَن  35اأْلَْصنَاَم ) َعلَْيِهْم اْلقُْرآَن: }َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرب  ( َرب 

يَّتِي بَِواٍد  36َكثِيًرا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَبِعَنِي َفِإنَّهُ ِمن ِي َوَمْن َعَصانِي فَِإنََّك َغفُوٌر َرِحيٌم ) ( َربَّنَا إِن ِي أَْسَكْنُت ِمْن ذُر ِ

ِم َربَّنَ  اَلةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت  َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعْنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ ا ِليُِقيُموا الصَّ

ِ ِمْن َشْيٍء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِف 37لَعَلَُّهْم يَْشُكُروَن ) ي السََّماِء ( َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما يَْخفَى َعلَى َّللاَّ

 ]سورة إبراهيم[.   ..( {38)

َوَكانُوا قَْد   ..َوَكانُوا هُْم أَْهَل ِشْرٍك َوأَْصَحاَب أَْوثَانٍ   ..َوَكانُوا أَْهَل ِكتَاٍب َوِعْلمٍ  ..َوَكاَن اليَُهوَد َمعَُهْم ِفي باَِلِدِهمْ 

نَتَّبِعُهُ فَنَْقتُلُُكْم َمعَهُ  ..قَْد أََظلَّ َزَمانُهُ  ..لُوا لَُهْم: إنَّ نَبِيًّا َمْبعُوٌث اآْلنَ َفَكانُوا إذَا َكاَن بَْينَُهْم َشْيٌء قَا ..َغَزْوهُْم بِباَِلِدِهمْ 

 ً  فقال:  ..معاتباً يهود المدينة الذين أبوا اإلسالم ..فيما بعد ..قَتَْل َعاٍد َوإَِرَم. وفي ذلك أنزل هللا تعالى قرآنا

ا جاَءهُْم ِكتاٌب ِمْن ِعْندِ  ٌق ِلما َمعَُهْم َوكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا َولَمَّ ِ ُمَصد ِ ا جاَءهُْم َما   ..َّللاَّ فَلَمَّ

ِ َعلَى اْلكافِِريَن    . 89 -88: 2َعَرفُوا َكفَُروا بِِه َفلَْعنَةُ َّللاَّ

ا تتطابق مع صفات هذا الرجل الذي  وكان يهود المدينة يصفون لعربها صفات النبي المنتظر فإذا بهم يجدونه 

 فكان التوحيد فيهم مقبوالً لتآلفهم مع ما يردده جيرانهم اليهود من كالم التوراة.   ..يدعوهم لإلسالم

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُولَئَِك النَّفَرَ  ا َكلََّم َرُسوُل َّللاَّ ِ   ..فَلَمَّ تَْعلَُمون  .. ِلبَْعِض: يَا َقْومِ َقاَل بَْعُضُهمْ  ..َوَدَعاهُْم إلَى َّللاَّ

ِ إنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَِّذي تََوعََّدُكْم بِِه يَُهودُ  قُوهُ َوقَبِلُوا ِمْنهُ َما  ..َفأََجابُوهُ فِيَما َدَعاهُْم إلَْيهِ . فاََل تَْسبِقُنَُّكْم إلَْيِه. ..َوَّللَاَّ بِأَْن َصدَّ

ْساَلمِ  َفعََسى أَْن   ..َواَل قَْوَم بَْينَُهْم ِمْن اْلعََداَوِة َوالشَّر ِ َما بَْينَُهمْ  ..َوقَالُوا: إنَّا قَْد تََرْكنَا قَْوَمنَا ..َعَرَض َعلَْيِهْم ِمْن اإْلِ

ُ بِكَ  ينِ َوتَْعِرُض َعلَْيِهْم الَِّذي أََجْبنَاَك إلَ  ..فَنَْدُعوهُْم إلَى أَْمِركَ  .. َفَسنَْقَدُم َعلَْيِهمْ  ..يَْجَمعَُهْم َّللاَّ فَِإْن   ..ْيِه ِمْن َهذَا الد ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُ َعلَْيِه فاََل َرُجَل أََعزُّ ِمْنَك. ثُمَّ اْنَصَرفُوا َعْن َرُسوِل َّللاَّ َوقَْد   ..َم َراِجِعيَن إلَى باَِلِدِهمْ يَْجَمْعُهْم َّللاَّ

ا عادوا إلى اْلَمِدينَةَ  ..آَمنُوا َوَصدَّقُوا ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبدأ ذكر الدين الجديد  فَلَمَّ ذََكُروا لقومهم َرُسوَل َّللاَّ

 . والنبي الموعود يفشو في المدينة شيئاً فشيئاً.

 ..بيعة اْلعَقَبَةُ اأْلُولَى

  ..َوِهَي اْلعَقَبَةُ اأْلُولَى ..فَلَقَْوهُ بِاْلعَقَبَةِ  ..َحتَّى إذَا َكاَن اْلعَاُم اْلُمْقبُِل َواَفى اْلَمْوِسَم ِمْن اأْلَْنَصاِر اثْنَا َعَشَر َرُجاًل 

اِمتِ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم. فعَْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ َوُكنَّا   ..قَاَل: )ُكْنُت فِيَمْن َحَضَر اْلعَقَبَةَ اأْلُولَى  ..فَبَايَعُوا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى بَْيعَِة الن َِساءِ فَبَايَْعنَ  ..اثْنَْي َعَشَر َرُجاًل  َعلَى   ..َوذَِلَك َقْبَل أَْن تُْفتََرَض اْلَحْربُ  ..ا َرُسوَل َّللاَّ

نَْفتَِريِه ِمْن بَْيِن أَْيِدينَا  َواَل نَأْتَِي بِبُْهتَاِن  .. َواَل نَْقتَُل أَْواَلَدنَا ..َواَل نَْزنِيَ  ..َواَل نَْسِرقَ  ..أَْن اَل نُْشِرَك باَّللَّ َشْيئًا

ِ َعزَّ َوَجلَّ إْن  َواَل نَْعِصيَهُ ِفي َمْعُروٍف. فَِإْن َوفَّْيتُْم َفلَُكْم اْلَجنَّةُ. َوإِْن َغِشيتُْم ِمْن ذَِلَك َشْيئًا فَأَْمُرُكْم إلَ   ..َوأَْرُجِلنَا ى َّللاَّ

 . َشاَء َعذََّب َوإِْن َشاَء َغفََر(.

 )وسنعرض تراجم من تتوفر منهم.. إن شاء هللا( اْلعَقَبَِة اأْلُولَى:ِرَجاُل 

اِر: أَْسعَُد ْبُن ُزَراَرةَ َوهَُو أَبُو أَُماَمةَ  اْبنَا اْلَحاِرِث ْبِن ِرفَاَعةَ َوهَُما اْبنَا َعْفَراَء.   ..َوُمعَاذٌ  ..َوَعْوفٌ  ..ِمْن بَنِي النَّجَّ

ْحَمِن   .. َماِلكِ وِمْن بَنِي ُزَرْيٍق: َراِفُع ْبُن  اِمِت َوأَبُو َعْبِد الرَّ َوذَْكَواُن ْبُن َعْبِد قَْيِس. وِمْن بَنِي َعْوٍف: ُعبَاَدةُ ْبُن الصَّ

وِمْن بَنِي  ..باَِلِم َمْكُسوَرٍة: ُعْقبَةُ ْبُن َعاِمرِ  ..يَِزيُد ْبُن ثَْعلَبَةَ. وِمْن بَنِي َساِلٍم: اْلعَبَّاُس ْبُن ُعبَاَدةَ. وِمْن بَنِي َسِلَمةَ 

 َواْسُمهُ َماِلٌك. وِمْن بَنِي َعْمٍرو: ُعَوْيُم ْبُن َساِعَدةَ .  ..وِمْن اأْلَْوِس: أَبُو اْلَهْيثَِم ْبُن التَّي َِهانِ  ..َسَواٍد: قُْطبَةُ ْبُن َعاِمرِ 

 اإلسالم يغشى المدينة:

عمير بن هاشم يقرئهم القرآن ويعلمهم وبعد أن تمت هذه البيعة بعث صلى َّللا  عليه وسلم معهم مصعب بن 

 . اإلسالم ويغرس في قلوبهم حب هللا وحب رسوله.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 ( 3على هامش الحلقة السادسة والخمسون بعد المائة.. العقبة مفتاح بناء الدولة.. )

 اإلسالم يغشى المدينة.. بقية..

اإلسالم في يثرب وأقام مصعب فيهم صالة الجمعة ما أن بلغ عدد المسلمين فيهم  إنتشر  وخالل عام واحد

ولم تبق دار من دور األنصار إال وفيها رجال ونساء مسلمون إال حياً واحداً من أحياء المدينة  ..األربعين

 وأضحت يثرب أول مدينة إسالمية في التاريخ. 

فنزل في   ..عليه وسلم إلى األنصار ُمْصعَب بن ُعمير رضي هللا عنه أخا بني عبد الداربعث رسول هللا صلى هللا 

ثهم ويقصُّ عليهم القرآن.  ..مرشداً ومستشارا لمصعببن زرارة وكان أسعد . بني َغْنم على أسعد بن ُزرارة يحد ِ

  -وصديق سعد ..وكان سبباً في إسالم سيد الخزرج سعد بن معاذ إبن خالته  ..يجمع له الناس ويعرفه بالقوم

 . فقال لمصعب حين قدم أسيد عليهما: هذا سي ِد قومه وقد جاءك فأصدق هللا فيه. ..سيد األوس -أسيد بن حضير

ى جوار  فانتقل مصعب بن عمير إل ..ثم إِنَّ بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة

 سعد بن معاذ. 

 بيعة العقبة الثانية: 

وازداد شوق األنصار لرؤية نبيهم  ..دين الجديد بنبيه ورجاله وعقيدتهأصبحت المدينة مستعدة الحتضان ال

فائتمر منهم سبعون رجالً وتنادوا فيما بينهم: ” حتى متى نذر رسول هللا صلى هللا    ..الذي أحبوه ولم يروه بعد

للقاء النبي صلى َّللا  عليه  -يصحبهم مصعب  -فاتفق جماعة منهم  ؟في جبال مكة ويُخاف؟ “.عليه وسلم يُطرد 

فوافوا مكة مع كفار قومهم في الموسم في ذي الحجة من العام الثالث عشر   ..وسلم مستخفين ال يشعر بهم أحد 

 .. ذي الحجة ) من أيام عيد األضحى( 12واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريق في  ..للبعثة

وحضر معهم عبد َّللا  بن عمرو بن   ..حتى اجتمعوا بالعقبة  ..بعد مضي ثلثه يتسللون ..فلما كان الليل خرجوا -

وجاءهم رسول َّللا  صلى َّللا    ..وأسلم تلك الليلة ..رام أبو جابر )والد جابر وقد استشهد يوم أحد ومثل به(ح

 - وكان ال يزال على دين قومه وأحب أن يتوثق البن أخيه - عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب

 . وهو أول من تكلم. ..اول من بايع تلك الليلةو

إن محمداً منا حيث قد علمتم في عز ومنعة  ..رج )وكانت العرب تسمي الخزرج واألوس به(فقال يا معشر خز -

وإن كنتم  ..نعوه فأنتم وذلكفون له بما دعوتموه إليه وماوفإن كنتم ترون أنكم ت ..وأنه قد أبى إال االنقطاع إليكم

 .ترون أنكم مسلموه فمن اآلن فدعوه فإنه في عز ومنعة.

ضين شق على أسعد بن ف  فزارة كالم العباس فقال: يا رسول هللا إئذن لنا فلنجْبهُ غير ُمُخِشنين بصدرك وال متعر ِ

 . .وإيماناً بك ..هإال تصديقاً إِلجابتنا إيا ..لشيء مما تكره

 ..ُمتَّهمين« صلى هللا عليه وسلم »أجيبوه غير فقال رسول هللا -

إنَّ لكل   ..يا رسول هللا)فقال:   –هللا عليه وسلم بوجهه  وأقبل على رسول هللا صلى –فقال أسعد بن ُزرارة  -

رة عليهم  ..إْن ليٌن وإْن شدةٌ  ..دعوة سبيالً  مة للناس متوع ِ دعوتنا إلى ترك   ..وقد دعوَت اليوم إلى دعوة متجه ِ

من ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس   ..فأجبناك إلى ذلك -وتلك رتبة صعبة -ديننا واتباعك على دينك

ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز   ..فأجبناك إلى ذلك  -وتلك رتبة صعبة -الجوار واألرحام القريب والبعيد

 -وتلك رتبة صعبة -وَمنَعَة ال يطمع فيها أحد أن يرأس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه

وكل هؤالء الرتب مكروهة عند الناس إال من عزم هللا على رشده والتمس الخير في   ..فأجبناك إلى ذلك

وتصديقاً بمعرفة ثبتت في   ..إيماناً بما جئت به ..وأيدينا ..وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا ..عواقبها

نمنعك  ..وأيدينا دون يدك ..ن دمكودماؤنا دو   ..يد هللا فوق أيدينا ..نبايعك على ذلك ونبايع ربَّنا وربَّك ..قلوبنا

ِ نَفي ..مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا هذا   ..وإْن نغدر فباهلل نغدر ونحن به أشقياء .. فإْن نفي بذلك ّلِلِفَّ

 ..(وهللا المستعان ..الصدق منا يا رسول هللا

رض لنا بالقول دون النبي صلى هللا  وأما أنت أيُّها المعت)ثم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه فقال:   -

فنحن قد قطعنا القريب إِلينا   ..ذكرت أنَّه ابُن أخيك وأحبُّ الناس إليك –عليه وسلم ـ وهللا أعلم ما أردت بذلك؟ 

وأنَّ ما جاء به ال يشبه كالم  ..ليس بكذاب  ..هللا أرسله من عنده ..ونشهد أنه رسول هللا ..والبعيد وذا الرحم

وأما ما ذكرت أنَّك ال تطمئن إلينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا فهذه خصلة ال نرد ها على أحد أرادها   ..البشر

 .. (لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخذ ما شئت

 .واشترط لربك ما شئت. ..خذ لنفسك ما شئت ..ثم التفت إِلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 ( 4على هامش الحلقة السادسة والخمسون بعد المائة.. العقبة مفتاح بناء الدولة.. )

 .... )بقية(بيعة العقبة الثانية

  ..وإنا وهللا لو كان في أنفسنا غير ما تنطق به لقلناه ..قد سمعنا ما قلت )فأجاب البراء بن معرور األنصاري:   -

 ..(وبذل مهج أنفسنا دون رسول هللا   ..ولكنا نريد الوفاء والصدق

 .. (تكلم يا رسول َّللا  وخذ لنفسك ولربك ما أحببت ):ثم قال أسعد بن زرارة  -

 هللا عليه وسلم وتال القرآن ورغب في اإلسالم ثم قال:فتكلم صلى   -

ً أسألكم لربي عز وج "  وأسألكم لنفسي وأصحابي أن تؤونا وتنصرونا   ..ل أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا

 ثم قاموا ليبايعوه فتال عليهم نص البيعة: ..قالوا: فلك ذلك ..(وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم

وأن ال تنازعوا األمر   ..وعلى النفقة في العسر واليسر ..ى السمع والطاعة في المنشط والمكرهتبايعوني عل" 

وأن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه   ..وأن تقولوا الحق ال تخافون في هللا لومة الئم ..أهله

 .".أنفسكم وأهليكم ولكم الجنة

  ..المقام المحمود في اإلخالص والتوثق لرسول َّللا  صلى َّللا  عليه وسلم وكان للبراء بن معرور في تلك الليلة -

والذي بعثك بالحق لنمنعن ك مما نمنع منه ذرارينا فبايعنا يا رسول َّللا  فنحن وَّللا  أهل ) إذ أخذ بيده وقال: 

ً  (..الحرب إنا لم نضرب   ..برويداً يا أهل يثر) وقال:   ..فضرب أسعد بن زرارة على أيديهم وهو أصغرهم سنا

كم   إليه أكباد اإلبل إال ونحن نعلم أنه رسول هللا! إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعض 

وإما أنتم قوم تخافون من  ..فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مس تكم فخذوه وأجركم على هللا ..السيوف

أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند هللا )من الخيانة( .فأجابه قومه: أمط عنا يدك فوهللا ال نذر هذه البيعة وال 

ثم قام أبو الهيثم بن التيهان حليف بني عبد األشهل فقال: يا رسول َّللا  إن بيننا وبين الناس حباال   ..نستقيلها

فهل عسيت إن أظهرك َّللا  عز وجل أن ترجع إلى قومك وتََدُعنا؟ فتبسم رسول َّللا    (يهود يعني ال) وإنا قاطعوها 

أنتم مني وأنا منكم أسالم من سالمتم وأحارب من   ..الهدم الهدم ..بل الدم الدم .."صلى َّللا  عليه وسلم وقال

سعد أول المبايعين مصافحة ثم  . وكان أ.فقال ابن التيهان نقبله على مصيبة األموال وقتل األشراف .."حاربتم

. وكانت عدة الذين بايعوا في تلك الليلة سبعين رجال وامرأتين نسيبة  .قون وأقسموا عليها واحداً واحداً بايعه البا

 بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي من بني سلمة )وقد بايعته المرأتان قوالً من غير مصافحة.( 

إِنَّ ُموَسى أََخذَ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل اثْنَْي عشر نقيبا فال يجدن أََحٌد ِفي  " :  عليه وسلمصلى هللا فَقَاَل رسول هللا -

 .. "نَْفِسِه أَْن يُْؤَخذَ َغْيُرهُ فَِإنََّما يَْختَاُر ِلي ِجْبِريلُ 

 س وهم:واختار منهم رسول َّللا  صلى َّللا  عليه وسلم اثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثالثة من األو

المنذر بن   -5سعد بن خيثمة )من األوس(. -4سعد بن الربيع. -3أسعد بن زرارة. -2سعد بن عبادة . -1

أسيد بن حضير.   -9أبو الهيثم بن التيهان)من األوس(. -8البراء بن معرور. -7عبد َّللا  بن رواحة. -6عمرو.

 .. رافع بن مالك -12. عبادة بن الصامت -11عبد َّللا  بن عمرو بن حرام. -10)من األوس( 

ِ  ..وكان أَبُو أمامة أصغرهم  . وكان نقيب بني النجار.  ..إال جابر ْبن َعْبد َّللاَّ

ا تََخيََّرهُْم َقاَل ِللنُّقَبَاِء: أَْنتُْم ُكفاَلُء َعلَى َغْيِرُكْم َكَكفَالَِة اْلَحَواِري ِيَن ِلِعيَسى اْبِن مَ  -  . .َكِفيٌل َعلَى قَْوِمي َوأَنَا ..َْريَمفَلَمَّ

ِ أم المؤمنين.. وَعْن َعائَِشةَ  - ُ عليه وسلم  –أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  . نَقََّب أَْسعََد ْبَن ُزَراَرةَ َعلَى النُّقَبَاِء. –َصلَّى َّللاَّ

ِ  ف  - ُل َمْن َضَرَب َعلَى يَِد النَّبِي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –أَوَّ للَّْيلَِة أَْسعَُد ْبُن ُزَراَرةَ ثُمَّ اْلبََراُء ْبُن َمْعُروٍر ثُمَّ  ِمْن تِْلِك ا –َصلَّى َّللاَّ

 . أَُسْيُد ْبُن اْلُحَضْيِر.

ِ  روت - َجاُل تَُصف ُِق َعلَى يَِد َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –أُمُّ ُعَماَرةَ: َكانَِت الر ِ اُس لَْيلَةَ بَْيعَِة اْلعَقَبَِة َواْلعَبَّ  –َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب آِخذٌ بِيَِد َرُسوِل َّللاَّ ا بَِقيُت أَنَا َوأُمُّ َمنِيعٍ نَاَدى َزْوِجي َعَرَفةُ ْبُن   –َصلَّى َّللاَّ َفلَمَّ

ِ َهاتَاِن اْمَرأَتَاِن َحَضَرتَا َمعَنَا تبايعانك. قَْد بَايَْعتُُهَما  ":  صلى هللا عليه وسلماللهفقال رسول  .َعْمٍرو: يَا َرُسوَل َّللاَّ

. َسِليَط ْبَن َعْمٍرو َوأَبَا َداُوَد  .قَالَْت: َفلَِقينَا َرُجلَْيِن ِمْن قَْوِمنَا  .. إِن ِي ال أَُصاِفُح الن َِساَء.".َعلَى َما بَايَْعتُُكْم َعلَْيهِ 

. ا َكاَن بَْعُد بَايَعَا أَْسعََد ْبَن ُزَراَرةَ َوَكاَن َرأُْس النُّقَبَاِء   .َجَدا اْلقَْوَم قَْد بَايَعُوا.يُِريَداِن أَْن يَْحُضَرا اْلبَْيعَةَ فَوَ  .اْلَماِزنِيُّ فَلَمَّ

 .ِفي السَّْبِعيَن لَْيلَةَ اْلعَقَبَِة.

بل كانت إيماناً باهلل وحباً وشغفاً برسول هللا وأدركوا من البداية   ..لم يكن لألنصار في هذه البيعة مصلحة دنيوية

إلسالم األنصار شأن كبير في تاريخ  كان . و. وأنفسهم لقاء رضوان هللا ولهم الجنةأنهم سيجاهدون بأموالهم 

 إنتهى النقل..  ...اإلسالم وعبرة تخليد وتمجيد ذكرى من سبق إلى نصرة اإلسالم.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1 -إلى الكعبة( ..)السابقالبراء بن معرورة والخمسون بعد المائة.. سابعالحلقة ال

 نسبه:  وفي أوال.. مقدمة..

   ..أبو بشروكنيته  ..البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعبهو  -

القيس  وأمه: الرباب بنت النعمان بن امرئ  ..)البََراء بن َمْعُرور بن َصْخر األنصاري الخزرجي السلمي) 

 ..فكان نقيب بني سلمة .عمة سعد بن معاذ. ..األشهلية األوسية

 الذين نتابع تراجمهم.. هو أحد أبطال بيعة العقبة.. البراء بن بعرور رضي هللا عنه  -

وكان من أول السبعين القادمين من المدينة لمبايعة النبي حيث القي الخطبة  ..كان نقيب قومه بني سلمة -

الحمد هلل الذي أكرمنا بمحمد وحيانا به فكنا أول من أجاب إل اجبنا هللا ورسوله " :الشهيرة التي قال فيها

الشكر  والمؤازرة بفإن أخذتم السمع والطاعة  .. قد أكرمكم هللا بدينه ..وسمعنا وأطعنا يا معشر األوس والخزرج

 ثم جلس.  "فأطيعوا هللا ورسوله

من المؤرخين وكتاب السير   إجماع بن معرور رضي هللا عنه كان يحظي باحترام كبير بين بني قومه وهناكإ -

  عليه وآله وسل م ليلةَ العقبةِ أَنه أول َمْن بايع رسوَل هللا صل ى هللافخرا زعم بَنُو سلَمةَ يو ..كذلك علي فضله

ل َمْن ضرب على يِد رسول هللا صل ى هللا عليه    ..فقد روى ابُن إسحاق ..األولى عن كعب بن مالك قال: كان أو 

 .. ثم بايع القوم ..فشرط له واشترط عليه ..وآله وسل م البراء بن معرور

صلي هللا  كان أولي من ألقي خطابا في قومه قبل مقابلة الرسول صلي هللا عليه وسلم يبشرهم بقدومه وقد -

 . .عليه وسلم

 جهة الكعبة ومكة..  ..أول من استقبل القبلة أن البراء بن معرورهناك إجماع و -

بل وحث قومه ببذل   نصرة للدعوة اإلسالميةصلى هللا عليه وسلم ومن أول من أوصي بثلث ماله للنبي  -

وجاءوا   المدينةجرين الذين تركوا أموالهم في الغالي والنفيس نصرة منعة للنبي ودعم إخوانهم من المها

 .. وداعمين لدعوته صلى هللا عليه وسلم مرافقين للنبي

 البراء بن معرور في العقبة..ثانيا.. 

فواعدنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم العقبة من أوسط أيام  ..قال: فخرجنا إلى الحجوروى كعب بن مالك.. 

وجاء  ..فلما فرغنا من الحج اجتمعنا تلك الليلة بالشعب ننتظر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فجاء ..التشريق

فخذ   ..هللا فتكلم أنت يا رسول  ..فقلنا له: قد سمعنا ما قلت  ..قال: فتكلم العباس ..يعني عمه ..معه العباس

ودعا إلى هللا عز وجل َوَرغََّب في   ..فتكلم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فتال القرآن ..ولربك عز وجل ..لنفسك

ا تَْمنَعُوَن ِمْنهُ نَِساَءُكْم َوأَْبنَاَءُكمْ " :وقال ..اإلسالم ر قال: فأخذ البراء بن معرو .."أُبَايِعُُكْم َعلَى أَْن تَْمنَعُونِي ِممَّ

فنحن ــ وهللا ــ أهل الَحْلقَة  ..بيده وقال: والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أُزَرنا فبايعنا رسول هللا

قال: فاعترض القوَل ــ والبراء يكلم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ــ أبو الهيثم بن    ..ورثناها كابًرا عن كابر

 .. التَّي ِهان حليف بني عبد األشهل

 ان البراء أول من ضرب على يد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ثم تتابع القوم فك -

 في صالته إلى الكعبة..ثالثا.. 

روى كعب بن مالك ــ وكان فيمن بايع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ليلة العقبة ــ قال: خرجنا في حجاج   -

 ..فقال البراء لنا: يا هؤالء  ..ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا ..وقد صلينا وفقهنا ..قومنا من المشركين

قال: فقلنا وهللا ما بلغنا أن نبينا   ..مني بظهر وأن أصلي إليها ..يعني الكعبة ..قد رأيُت أن ال أدع هذه البَنِيَّة

قال فكنا إذا   ..قال: قلنا له: لكنا ال نفعل ..يهافقال: إني لمصل إل ..وما نريد أن نخالفه ..يصلي إال إلى الشام

انطلق بنا إلى رسول هللا   ..فقال: يا ابن أخي ..حضرت الصالة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة

فإنه وهللا قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت  ..َصلَّى هللا عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا

  ..كم إياي فيهمن خالف 

  ..قال: فدخلنا المسجد  ..وكنا ال نعرفه ولم نره قبل ذلك ..قال: فخرجنا نسأل عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

وقد هداني هللا عز وجل   ..إني خرجت في سفري هذا ..قال: فقال البراء بن معرور: يا نبي هللا ..ثم جلسنا إليه

حتى وقع في    ..وقد خالفني أصحابي في ذلك ..فصليت إليها ..لبَنِيَّة مني بظهرفرأيت أن ال أجعل هذه ا ..لإلسالم

 نفسي من ذلك فماذا ترى يا رسول هللا؟

 .."لَقَْد ُكْنَت َعلَى قِبَلٍَة لَْو َصبَْرَت َعلَْيَها  فقال صلى هللا عليه وسلم.. "

 .... أراكم غدا إن شاء هللافصلى معنا إلى الشام.. عليه وسلم  قاَل: فرجع البراء إلى قبلة رسول هللا َصلَّى هللا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 2 -ة والخمسون بعد المائة.. البراء بن معرور..)السابق إلى الكعبة(ثامنالحلقة ال

 بقية.. ثالثا.. في صالته إلى الكعبة..

 .. وقال عون بن أيوب األنصاري  :قال ابن هشام 

 الُمصلي أول الناس ُمقبال * على كعبة الرحمن بين المشاعر ومنا 

 وهذا البيت في قصيدة له..  .يعني البراء بن معرور 

وفي   ..ينظر في موطنه يحكي بيعة العقبة وما دار فيها ..طويل له بقية الصالة إلى الكعبة حديث حديثو -

 ة للبراء بن معرور وكعب بن مالك.. الحديث منقب

 ويجب أن نأخذ في الحسبان:  -

* أوال: ما للكعبة من هوى في نفوس كل البشر.. أثر دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم.. بإن تهوي النفوس  

 إلى الكعبة وإلى البيت الحرام.. 

 .* ثانيا: وما كان من هوى في نفوس العرب منذ الجاهلية.. إلى الكعبة.. وإلى إقامة العبادة في الحرم الشريف.

* ثالثا: أنه صلى هللا عليه وسلم ال ينطق عن الهوى.. وقوله "صلى إلى قبلة.." يدل على أنه كان يدرك وقتها  

   143اآلية  أن القبلة إلى تحول.. واقرأ من سورة البقرة..

ةً  َجعَْلنَاُكمْ  ِلكَ َوَكذَ "  سُ  َويَُكونَ  النَّاِس  َعلَى ُشَهَداءَ  ل ِتَُكونُوا َوَسًطا أُمَّ  الَّتِي اْلِقْبلَةَ  َجعَْلنَا َوَما ۖ   َشِهيًدا َعلَْيُكمْ  ولُ الرَّ

ُسولَ  يَتَّبِعُ  َمن ِلنَْعلَمَ  إِالَّ  َعلَْيَها ُكنتَ  ن الرَّ ُ وَ  ۖ   َعِقبَْيهِ  ىلعَ  يَنقَِلبُ  ِممَّ   َوَما ۖ  إِن َكانَْت لََكبِيَرةً إِالَّ َعلَى الَِّذيَن َهَدى َّللاَّ

ُ  َكانَ  َ  إِنَّ  ۖ   إِيَمانَُكمْ  ِليُِضيعَ  َّللاَّ ِحيمٌ  لََرُءوفٌ  بِالنَّاِس  َّللاَّ  "..رَّ

وهو إقرار النبي صلى هللا عليه وسلم صالة البراء بن معرور إلى الكعبة قبل أن   ..إشكال وفي الحديث بالقط -

وقد أجاب على هذا اإلشكال ابن العطار تلميذ النووي بعدة   ..وعدم أمره بإعادة الصالة ..تكون قبلة للمسلمين

 ..بيت المقدس احتماالت في طوايا كالمه عن كيفية صالة النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة وقبلته إلى

 ..يستقبل الكعبة في صالته -صلى هللا عليه وسلم  -واعلم: أنه ينبغي أن نعرف كيف كان رسول هللا ) :فقال 

 وهو بمكة؟ 

لم تكن إلى بيت المقدس؛ وإنما  ..وهو بمكة  ..-صلى هللا عليه وسلم-إلى أن صالته  :فذهب نفر من العلماء

 .صلى إليه بعد مقدمه إلى المدينة 

 .عليه جمهور العلماء: أنه كان يصلي إلى الشام والذي

كان   -صلى هللا عليه وسلم-وسبب االختالف في ذلك: أنه  :-رحمه هللا  -أبو اليمن بن عساكر الحافظ  قال الشيخ

فلم يظهر    ..يتحرى القبلتين معًا ..إذا صلى بمكة مستقباًل بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس

 .وخرج من مكة ..حتى هاجر إلى المدينة ..وال توجهه إليه ..المقدس استقباله بيت

وقد روى أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"   ..من طريق صحيحة  -رضي هللا عنهما-هكذا روي عن ابن عباس 

 وهو: أن البراَء بنَ  ..ما يدل على ذلك ..عام بيعة العقبة ..وكعب بن مالك إلى مكة ..في هجرة البراء بن معرور

 ..فلم يوافقه  ..وأنه شاور في ذلك كعبًا ..رأى أال يجعل الكعبة وراء ظهره في صالته -رضي هللا عنه -معرور 

 .. كما تقدم.. صلى هللا عليه وسلم-وأنه بقي في نفسه من فعله حتى قدم على النبي 

 صلى هللا عليه وسلم..  البراء بن بعرور ومصافحة النبي رابعا..

إذ كان أول من المست يده من األوس والخزرج يد النبي   ..الشرف الذي حازه الصحابي الجليل كان كبيراإن  -

 .. ان أول من ضرب على يد رسول هللا صلي هللا عليه وسلمصلى هللا عليه وسلم.. فك 

»يا أبا الفضل اسمع   :يعة العقبة األوليعقب ب ..لمطلب رضي هللا عنه قائالا  وبعدها خاطب العباس بن عبد -

لك وهللا عندنا كتمان ما تحب أن نكتم وإظهار ما تحب أن "  ..فقال البراء ..فسكت العباس بن عبد المطلب ..منا

 "..وبذل مهج أنفسنا ورضا ربنا عنا ..نظهر

وقد كنا   ..وافرة وأهل منعة وعز إنا أهل حلقة " :وتابع الصحابي الجليل معددا فضائل قومه من أهل يثرب -

فكيف بنا اليوم حين بصرنا هللا ما أعمى على غيرنا وأيدنا بمحمد   ..على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن كذا

 هللا صلى هللا عليه وسلم.. فكان أول من ضرب على يد رسول  "..ابسط يدك صلى هللا عليه وسلم.. 

   وصيته..وفاته و خامسا.. في

 . بشهر المدينة -  وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول  قدوم قبل فرص  في توفي -

كانت قد  والتي الوصية التي تركها الصحابي الجليل .. تلك البراء بن معرور والتوصية بثلث ماله للنبيوفي  -

ا بلغ ذلك النبي  ..والثاني جعله في سبيل هللا والثالث البنه ..تضمنت توزيع ماله علي ثالثة أقسام األول للنبي فلم 

فأتاه ووقف عنده وكب ر   ..وسأل عن مكان قبره ..عند قدومه للمدينة رد  المال إلى الورثةصلى هللا عليه وسلم 

 "..وأدخله الجنة ..اللهم اغفر له وارحمه"  :وقال

 صلى هللا عليه وسلم.. نودع البراء بن معرور.. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. –بحديثه 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1-كعب بن مالك.. )... ليتوبوا( ة والخمسون بعد المائة.. تاسعالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

ويقال: أبو   ..أبو عبد هللا األنصاري السلمي ..هو كعب بن مالك بن أبي كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة

 ويقال: أبو عبد الرحمن.  ..بشير

وهو أحد الثالثة الذين   ..وتخلف في تبوك ..وشهد أحًدا وما بعدها  ..وتخلف عن بدر ..شهد العقبة وبايع بها -

 تيب عليهم. 

المدينة آخى النبي بينه وبين طلحة بن عبيد هللا حين آخى بين   صلى هللا عليه وسلم لما قدم على رسول هللا -

 وكان مجوًدا مطبوًعا  ..وكان أحد شعراء رسول هللا الذين كانوا يردون األذى عنه ..المهاجرين واألنصار

 .. وكان أحد شعراء اإلسالم بعد إيمانه.. في الجاهلية أمر الشعر وُعرف بهغلب عليه  -

 .واإلمام مسلم بحديثين. ..انفرد منها البخاري  بحديٍث واحدٍ  ..بي ثالثين حديثاً روى ابن مالك عن الن -

 ثانيا.. في جهاده.. 

 .. وجرح كعب أحد عشر جرًحا ..ولبس رسول هللا ألمته ..لبس يوم أُحد ألَْمة رسول هللا وكانت صفراء -

تخل فه عن غزوة تبوك   -هللا عنهرضي -تخل ف كعب بن مالك عن غزوة تبوك اشتُهر عن كعب بن مالك   -

  ..بعض أخبارها وأخبار المسلمين ومن تخل ف عنهم في القرآن الكريم -تعالى-حتى ذكر هللا   ..العسيرة الشديدة

إال  أن ه شهد أحداً والمشاهد مع   ..وتخل ف عن بدر ولم يعاتبه النبي   ..وبالرغم من أن  كعب شهد البيعة مع النبي  

 ليه وسلم.. صلى هللا ع  النبي  

حين تغيب دون عذر عن الغزو مع  كانت شجاعة كعب في قوله الحق وصدقه عامالً أساسيًّا في قبول توبته -

غير أنه أصرَّ على أن   ..مهما أفضت هذه الشجاعة إلى نتائج في بادئ األمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

ولما َقبِل هللا توبته عاهد هللا أالَّ يحِد ث   ..ه من المتخلفينولم يحاول أن يختلق أعذاًرا كغير  ..يقول للرسول الحق

 . إال صدقًا.

قد امتلك بشهادته.. مقتدراً  ..ويُذكر أن  كعب كان قوي اً يوم تبوك ..تبوك دون عذرٍ غزوة تخل ف عن يذكر أنه  -

-وقد عاتبه النبي  وذكره هللا   صلى هللا عليه وسلم.. أن ه قعد عن القتال مع رسول هللاإال   ..راحلتين ال واحدةً 

 صلى هللا عليه وسلم..وختم بتوبته عليه؛ لصدقه في قول الحق  أمام النبي   ..في القرآن الكريم -تعالى 

 ثالثا.. حديث كعب رضي هللا عنه بروايته..

وكانت هذه الغزوة تعرف بغزوة   ..ثم تاب هللا عليهم ..تمثل في قصة الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك -

ألن الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يعيشون في ذلك الوقت في أشد الظروف وأصعبها. بقيت قصة  ..العسرة

وستبقى آياتها تتلى   ..وأصبحت توبتهم رمًزا خلدها القرآن الكريم ..هؤالء الثالثة منارة شامخة عبر العصور

لَى الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخل ِفُوا َحتَّى إِذَا َضاَقْت َعلَْيِهُم اأْلَْرُض بَِما َرُحبَْت َوَضاَقْت َعلَْيِهْم  قال تعالى: }َوعَ  ..إلى يوم الدين

َ هَُو ا ِ إِالَّ إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيِهْم ِليَتُوبُوا إِنَّ َّللاَّ اُب الرَّ أَْنفُُسُهْم َوَظنُّوا أَْن اَل َمْلَجأَ ِمَن َّللاَّ  .. ِحيُم{لتَّوَّ

ابن  قال ..بالشام العرب ونصارى ثم غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الروم ..قال بن شهابيروي إ -

من بنيه حين   كعب كان قائد عبد هللا بن كعب أن عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك فأخبرني ..شهاب

 .. تبوك هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوةيحدث حديثه حين تخلف عن رسول  كعب بن مالك قال سمعت ..عمي

غير   تبوك لم أتخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة غزاها قط إال في غزوة ..كعب بن مالك قال -

إنما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمون  ..ولم يعاتب أحدا تخلف عنه بدر أني قد تخلفت في غزوة

  ..جمع هللا بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد  حتى قريش يريدون عير

حين تواثقنا على اإلسالم وما أحب أن لي بها   العقبة ولقد شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة -

أذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول هللا صلى هللا عليه  بدر وإن كانت ..بدر مشهد

وهللا ما جمعت  ..ني لم أكن قط أقوى وال أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوةأ ..تبوك وسلم في غزوة

فغزاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حر شديد واستقبل   ..قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة

فأخبرهم بوجههم الذي   ..سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجال للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم

فقل   ..الق  (..الديوانأي )وال يجمعهم كتاب حافظ    ..والمسلمون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثير ..يريد

رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من هللا عز وجل وغزا رسول هللا صلى هللا  

فتجهز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..والظالل فأنا إليها أصعرعليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار 

وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا  ..وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا ..والمسلمون معه

فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غاديا   ..فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد ..أردت

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى   ..ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا ..مسلمون معهوال

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..ذلك لي ثم لم يقدر ..أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 2-ون بعد المائة.. كعب بن مالك.. )... ليتوبوا( ستالحلقة ال

نكمل حديث كعب بن مالك وهو يقص عمن تخلفوا.. لكننا الننسى أناسا لم يتمكموا وآخرين  مقدمة للحلقة.. 

 واقرأ من سورة التوبة..   ..عادوا والدموع تمأل عينيهم

عَفَاِء َواَل َعلَى اْلَمْرَضى َواَل َعلَ " - ِ َوَرُسوِلِه َما لَْيَس َعلَى الضُّ ى الَِّذيَن اَل يَِجُدوَن َما يُْنِفقُوَن َحَرٌج إِذَا نََصُحوا َّلِلَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )  (  91َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمْن َسبِيٍل َوَّللاَّ

تََولَّْوا َوأَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزنًا أاَلَّ يَِجُدوا   َواَل َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت اَل أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَْيهِ  -

 ( 92َما يُْنِفقُوَن )

ُ َعلَى قُلُوبِِهْم فَُهْم  ..إِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأِْذنُونََك َوهُْم أَْغنِيَاءُ  - اَل  َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف َوَطبََع َّللاَّ

ُ ِمنْ 93يَْعلَُموَن ) ُ  ( يَْعتَِذُروَن إِلَْيُكْم إِذَا َرَجْعتُْم إِلَْيِهْم قُْل اَل تَْعتَِذُروا لَْن نُْؤِمَن لَُكْم قَْد نَبَّأَنَا َّللاَّ  أَْخبَاِرُكْم َوَسيََرى َّللاَّ

ِ لَُكْم إِذَا 94َفيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ) َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ  ( َسيَْحِلفُوَن بِاَّللَّ

( يَْحِلفُوَن  95انُوا يَْكِسبُوَن )اْنقَلَْبتُْم إِلَْيِهْم ِلتُْعِرُضوا َعْنُهْم َفأَْعِرُضوا َعْنُهْم إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمأَْواهُْم َجَهنَُّم َجَزاًء بَِما كَ 

َ اَل يَْرَضى َعِن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقيَن )لَُكْم لِ   "..(96تَْرَضْوا َعْنُهْم َفِإْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَِإنَّ َّللاَّ

 بقية ثالثا.. حديث كعب رضي هللا عنه بروايته..

يحزنني أني ال أرى لي أسوة إال   ..فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ....

 ..أو رجال ممن عذر هللا من الضعفاء  ..رجال مغموصا عليه في النفاق

 : بتبوك فقال وهو جالس في القوم ..تبوك ولم يذكرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى بلغ 

فقال   ..ر في عطفيهيا رسول هللا حبسه برداه والنظ  ..بني سلمة قال رجل من".؟  كعب بن مالك ما فعل "

فسكت رسول هللا صلى هللا عليه  ..وهللا يا رسول هللا ما علمنا عليه إال خيرا  ..بئس ما قلت ..معاذ بن جبل له

أبا  كن .."فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..فبينما هو على ذلك رأى رجال مبيضا يزول به السراب ..وسلم

كعب بن  فقال ..وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون األنصاريأبو خيثمة  فإذا هو "..خيثمة

فطفقت أتذكر  ..حضرني بثي تبوك فلما بلغني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد توجه قافال من ..مالك

  فلما قيل لي إن رسول هللا ..وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي ..وأقول بم أخرج من سخطه غدا ..الكذب

 ..حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه  ..صلى هللا عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل

وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس   ..وصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قادما

وكانوا بضعة وثمانين رجال فقبل   ..حلفون لهفلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وي  ..للناس

 .. حتى جئت  ..منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عالنيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى هللا

  ..ما خلفك .."فقال لي ..فجئت أمشي حتى جلست بين يديه "..تعال.." فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال

 ..قال ؟".ألم تكن قد ابتعت ظهرك

ولقد   ..قلت يا رسول هللا إني وهللا لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر -

ولكني وهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن هللا أن يسخطك   ..أعطيت جدال

وهللا ما كنت قط   ..وهللا ما كان لي عذر ..ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني ألرجو فيه عقبى هللا ..علي

 ..أقوى وال أيسر مني حين تخلفت عنك

 "..فقم حتى يقضي هللا فيك  ..أما هذا فقد صدق"  ..قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لقد عجزت في أن   ..وهللا ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ..فاتبعوني فقالوا لي بني سلمة فقمت وثار رجال من -

فقد كان كافيك ذنبك استغفار   ..ال تكون اعتذرت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما اعتذر به إليه المخلفون

فوهللا ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول هللا صلى هللا  قال..   ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لك

 .. قال ..عليه وسلم فأكذب نفسي

نعم لقيه معك رجالن قاال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل  ..قالوا .؟هل لقي هذا معي من أحد ..ثم قلت لهم -

فذكروا لي رجلين   ..قال ..وهالل بن أمية الواقفي مرارة بن الربيعة العامري قالوا .؟من هما ..قال قلت ..لك

  ..ي فمضيت حين ذكروهما ل ..فيهما أسوة ..بدرا صالحين قد شهدا

فاجتنبنا   ..ونهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسلمين عن كالمنا أيها الثالثة من بين من تخلف عنه -

فلبثنا على ذلك خمسين   ..فما هي باألرض التي أعرف ..حتى تنكرت لي في نفسي األرض  ..تغيروا لناالناس و

فكنت أخرج فأشهد    ..ا أنا فكنت أشب القوم وأجلدهموأم ..فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ..ليلة

وآتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلم عليه وهو في  ..الصالة وأطوف في األسواق وال يكلمني أحد

  ..ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر .؟فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السالم أم ال ..مجلسه بعد الصالة

فإذا أقبلت على صالتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين 

فسلمت عليه فوهللا ما رد علي  ..وهو ابن عمي وأحب الناس إلي أبي قتادة مشيت حتى تسورت جدار حائط

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..السالم
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 3-الستون بعد المائة.. كعب بن مالك.. )... ليتوبوا( الواحدة وقة الحل

 ..ثالثا.. حديث كعب رضي هللا عنه بروايته.. بقية

فسلمت عليه فوهللا ما رد علي  ..وهو ابن عمي وأحب الناس إلي أبي قتادة تسورت جدار حائط..  كعب قال -

فسكت فعدت فناشدته   ..قال  ..أنشدك باهلل هل تعلمن أني أحب هللا ورسوله أبا قتادة يا ..فقلت له ..السالم

في  ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا أنا أمشي  ..فعدت فناشدته فقال هللا ورسوله أعلم ..فسكت

كعب بن   من يدل على ..ليقو – بالمدينة ممن قدم بالطعام يبيعه - الشام نبطي من نبط أهلبإذا  المدينةسوق 

وكنت كاتبا فقرأته فإذا  ..غسان فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك ..قال ..مالك

قال   ..فالحق بنا نواسك ..فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك هللا بدار هوان وال مضيعة ..فيه أما بعد

حتى إذا مضت أربعون من  ..فتياممت بها التنور فسجرتها بها ..لبالءفقلت حين قرأتها وهذه أيضا من ا

إن رسول هللا صلى هللا   ..رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتيني فقالب إذا  ..الخمسين واستلبث الوحي

قال   ..قال ال بل اعتزلها فال تقربنها ..فقلت أطلقها أم ماذا أفعل  ..قال ..عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك

فجاءت   ..فقلت المرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي هللا في هذا األمر  ..فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك

شيخ ضائع ليس   هالل بن أمية فقالت له يا رسول هللا إن ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هالل بن أمية امرأة

وهللا ما   ..إنه وهللا ما به حركة إلى شيء  ..فقالت  "..ال ولكن ال يقربنك" ..قال ..أخدمه له خادم فهل تكره أن

 ..زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا

هالل بن   فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في امرأتك فقد أذن المرأة  ..قال -

ستأذن فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول هللا صلى هللا  فقلت ال أ ..أن تخدمه أمية

قال فلبثت بذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي   ..عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب

على الحال   -نا جالس فبينا أ  ..ثم صليت صالة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ..عن كالمنا

سمعت صوت صارخ أوفي   ..وضاقت علي األرض بما رحبت ..التي ذكر هللا عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي

 ..فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج ..قال ..أبشر كعب بن مالك يا  ..يقول بأعلى صوته سلع على

فذهب الناس    ..لينا حين صلى صالة الفجرفآذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس بتوبة هللا ع  ..قال

فكان   ..قبلي وأوفى الجبل أسلم فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من  ..يبشروننا

 ..فكسوتهما إياه ببشارته ..فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي ..الصوت أسرع من الفرس

فانطلقت أتأمم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..واستعرت ثوبين فلبستهما ..وهللا ما أملك غيرهما يومئذ

حتى دخلت المسجد فإذا رسول   ..ويقولون لتهنئك توبة هللا عليك ..يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة

يهرول حتى صافحني  طلحة بن عبيد هللا فقام ..هللا صلى هللا عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس

 (.. لطلحة ال ينساها كعب فكان)  ..غيره المهاجرين وهللا ما قام رجل من ..وهنأني

 . ويقول – وهو يبرق وجهه من السرور  - فلما سلمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال كعب قال -

 .؟ن عندك يا رسول هللا أم من عند هللاأم ..فقلت ..قال "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك "

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة  "..ال بل من عند هللا .."فقال -

يا رسول هللا إن من توبتي أن أنخلع من مالي  ..فلما جلست بين يديه قلت ..قال   ..وكنا نعرف ذلك ..قال ..قمر

أمسك بعض مالك   .."فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. سوله صلى هللا عليه وسلمصدقة إلى هللا وإلى ر

وقلت يا رسول هللا إن هللا إنما أنجاني بالصدق وإن   ..بخيبر فقلت فإني أمسك سهمي الذي ..قال "..فهو خير لك

   ..من توبتي أن ال أحدث إال صدقا ما بقيت

فوهللا ما علمت أن أحدا من المسلمين أباله هللا في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا    ..قال -

وهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه  ..عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبالني هللا به

لقد تاب هللا على   .."قال فأنزل هللا عز وجل  ..وإني ألرجو أن يحفظني هللا فيما بقي ..وسلم إلى يومي هذا

ثم تاب   ..الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم واألنصار والمهاجرين النبي

وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم   ..وف رحيمؤعليهم إنه بهم ر

  "..يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ..حتى بلغ ...أنفسهم

وهللا ما أنعم هللا علي من نعمة قط بعد إذ هداني هللا لإلسالم أعظم في نفسي من صدقي رسول هللا  ..كعب قال -

الوحي   إن هللا قال للذين كذبوا حين أنزل ..أن ال أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا ..صلى هللا عليه وسلم

سيحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس   .."وقال هللا ..شر ما قال ألحد

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن هللا ال يرضى عن   ..ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون

 ".. القوم الفاسقين

عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين حلفوا له  كنا خلفنا أيها الثالثة  ..كعب قال -

 .. أراكم غدا بإذن هللا.. فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمرنا حتى قضى فيه فبذلك
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 4-مالك.. )... ليتوبوا(  ة والستون بعد المائة.. كعب بن الثانيالحلقة 

 ..ثالثا.. حديث كعب رضي هللا عنه بروايته.. بقية

وإنما هو   ..وليس الذي ذكر هللا مما خلفنا تخلفنا عن الغزو ..وعلى الثالثة الذين خلفوا ..قال هللا عز وجل -

 ..فقبل منه ..تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه

  د هللا بن كعب بن مالكيعب أن ..عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك إلى مد بن رافعمح حدثنيهالحديث  و -

يحدث حديثه حين تخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه  كعب بن مالك قال سمعت - حين عمي كعب وكان قائد -

 .. وساق الحديث ..تبوك وسلم في غزوة

حتى كانت   .. هللا عليه وسلم قلما يريد غزوة إال ورى بغيرهافكان رسول هللا صلى )   ..يونس وزاد فيه على -

  ..ولحوقه بالنبي صلى هللا عليه وسلم أبا خيثمة الزهري ولم يذكر في حديث ابن أخي(.. تلك الغزوة 

عبد  أخبرني الزهري عن وهو ابن عبيد هللا ..معقل حدثنا الحسن بن أعين حدثنا سلمة بن شبيب وروى -

وكان أعلم   ..حين أصيب بصره كعب وكان قائد عبيد هللا بن كعب عن عمه  بن كعب بن مالكالرحمن بن عبد هللا

وهو أحد  أبي كعب بن مالك قال سمعت .. صلى هللا عليه وسلم أصحاب رسول هللا قومه وأوعاهم ألحاديث

ة غزاها قط غير  أنه لم يتخلف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزو  ..الثالثة الذين تيب عليهم يحدث

 المتقدم..وساق الحديث  ..غزوتين

 .. .. )إنتهى النقل(بناس كثير يزيدون على عشرة آالف وقال فيه وغزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 في أحد.. بن مالك  كعب . رابعا.

رضي هللا  لم يعرفه إال كعب بن مالك صلى هللا عليه وسلم.. فلما أشيع مقتل النبي  ..موقف في غزوة أُحدكان له 

هذا رسول هللا ..فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا)قال:  ..فكان أول من عرف رسول هللا عنه..

 .أن اسكت. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فأشار إليه ..(حيٌّ لم يقتل 

 : هللا عليه وسلم صلى بعض األحاديث التي نقلها كعب بن مالك عن النبي خامسا.. 

ابن أبي حدرد دينًا كان له  أنه تقاضىرضي هللا عنه.. عن كعب  ..يحدث الزهري عن عبد هللا بن كعب بن مالك -

فخرج إليهما حتى كشف  ..ا رسول هللا وهو في بيتهمفارتفعت أصواتهما حتى سمعه ..عليه في المسجد

وأومأ إليه أي  ... قال: "ضع من دينك هذا".فنادى: "يا كعب". قال: لبيك يا رسول هللا ..حجرته سجف

 ... قال: لقد فعلت يا رسول هللا. قال: "قم فاقضه".الشطر

أن عبد هللا بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك    ..عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد هللا بن كعب -

قال: "أمسك عليك  .إلى هللا وإلى رسوله. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً  ..يقول: قلت: يا رسول هللا

 . وقد تقدم ذكره.. فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر... بعض مالك

قال: "مثل المؤمن   صلى هللا عليه وسلم.. عن النبي ..عن أبيه.. عن عبد هللا بن كعب ..عن سفيان عن سعد -

مرة   ..ومثل المنافق كاألرزة ال تزال حتى يكون انجعافها ..تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ..من الزرع كالخامة

 .واحدة".

صلى هللا عليه   -آخى رسول هللا  :قال ..عن أبيه ..هشام بن عروة عن ..ابن أبي الزناد حدثناي..  الواقديروي  -

: لو  لنفسي فقلت  ..بأحد أصابته الجراحة كعبا تفلقد رأي )..الزبير قالف .. كعب بن مالك وبين الزبير بين -لموس

فصارت   "..وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا :"حتى نزلت  ..لورثته  ..فانقلع عن الدنيا مات

ابن  وفي رواية - تلك المواريث بالمواخاة وأولو األرحام وانقطعت حين نزلت ..المواريث بعد لألرحام والقرابات

 ..وطلحة كعب بين -صلى هللا عليه وسلم -آخى النبي  :إسحاق

 م.. رضي هللا عنه ..عثمان قوله في عليا كعب وقد أنشدسادسا.. من أشعار كعب بن مالك.. )

 افل وأيقن أن هللا ليس بغ       فكف يديه ثم أغلق بابه 

 عفا هللا عن كل امرئ لم يقاتل ..وقال لمن في داره ال تقاتلوا

 والبغضاء بعد التواصل  ..ف رأيت هللا صب عليهم العداوةفكي

 وولى كإدبار النعام الجوافل   ...وكيف رأيت الخير أدبر عنهم

 ..فأسأتم الجزع ..وجزعتم أنتم ..فأساء األثرة ..عثمان استأثر :علي فقال

 قال كعب بن مالك:وقول كعب..   -

 ما ليس يبلغه اللسـاُن الِمْقَصـلُ   يا هاشًما إن اإللـه حبـاكـم ***

 قدًما وفرعـهم النبـي الُمرَسـلُ   قوم ألصلهم السـيادة كلـها *** 

 .. منقولبيض الوجوه ترى بطون أكفهم *** تَْنَدى إذا اعتَذََر الزمـاُن الُمْمِحلُ 

سنة   معاويةفي زمن  رضي هللا عنه قال ابن عبد البر: تُُوِف ي كعب بن مالك..  كعب بن مالك وفاةسابعا.. في 

 .وكان قد عمي وذهب بصره في آخر عمره. ..وهو ابن سبعٍ وسبعين ..خمسين. وقيل: سنة ثالث وخمسين

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1 –( حامل راية األنصار.. )سعد بن عبادة ة والستون بعد المائة.. الثالثالحلقة 

 أوال.. مقدمة وفي نسبه.. 

ه عمرة بنت مسعود  .(.وقيل أبو قيس  ..أبو ثابتويكنى) الخزرجي الساعدي ير األنصا سعد بن عبادةهو  - وأمُّ

 ..ت بالمدينة في زمن النبي سنة خمسوقد توفي ..من المبايعاتوهي 

 . .وكان يحسن العوم والرمي؛ ولذلك ُسمَي الكامل ..وكان يكتب بالعربية في الجاهلية -

  رسول هللا وعاش إلى جوار ..بيعة العقبة وشهد  ..أسلم مبكرا صحابيوهو  اإلسالم قبل الخزرج زعيمهو  -

 هللا عليه وسلم..  صلى

 .. بن عبادة ثانيا.. في تعذيب قريش لسعد

لذي كانت تنزله بالمسلمين .. اقريش جميعا بأنه حمل نصيبه من تعذيب األنصار سعد بن عبادة ينفرد بين -

بما كان من  قريش علمت ..يتهيئون للسفر األنصار وأصبح ..سراً  بيعة العقبة وذلك بعد أن تمت.. مكة في

 قريشجن جنون . .معه ومن ورائه حيث يقفون إلى المدينة الهجرة على الرسول واتفاقهم مع األنصار مبايعة

وربطوا يديه إلى عنقه   ..فأخذه المشركون ..فراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت من رجاله سعد بن عبادة

 ..حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون به ما شاءوا من العذاب ..مكة بشراك رحله وعادوا به إلى

 . .وكان أحد النقباء اإلثنى عشر ..بيعة العقبة مع السبعين من األنصاربن عبادة شهد سعد  -

 . .يكسرون أصنام بني ساعدة ..لما أسلموا ..كان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة -

يمتاران ألهل  والمنذر بن عمرو ..عد بن عبادةس جاء  :قال ..أبي الطفيل عن خربوذمعروف بن  عنف  -

فضربوني   سعد رضي هللا عنه..  قال.. المنذر وأفلت ..اسعد وافأخذ مكة  فنذر بهما أهل  ..وقد خرج القوم العقبة

  :فقال ..فخال رجل كأنه رحمني :قال  - (يحمر النصب من دم الذبائح عليه) –نصب أحمر ي حتى تركوني كأن

. فقال  .فنكرمه المدينةكان يقدم علينا بقد  العاص بن وائل إال أن ..ال :من تستجير به ؟ قلت بمكة ويحك! أما لك

 .. عدي بن قيس السهمي وإذا هو ..وهللا ال يصل إليه أحد منكم . فكفوا عني ..ذكر ابن عمي  :رجل من القوم

 بدر وجهاده.. .. في حضوره غزوة ثالثا

كان يتهيأ للخروج   أنه ابن سعد قالو ..ما شهدها :وقال جماعة ..بدرا إنه شهد عروة عن :أبو األسود قال -

صلى هللا عليه   -فقال النبي   م..فأقا ..نهش ويقال أنهيحضهم على الخروج  األنصار يأتي دوركان و ..بدر إلى

 .."لقد كان حريصا عليها ..بدرا ما شهد  سعد " إلن كان :-وسلم 

 ..ابن منده وتبعه . بدرا إنه شهد :في " تاريخه " البخاري وقال

أبي   إقفال -صلى هللا عليه وسلم  -لما بلغ رسول هللا  :قال ..أنس عن ..ثابت عن.. ةحماد بن سلميروي   -

سعد بن  فقام ..اجلس :فقال ..أبو بكر فقام ..: " أشيروا علي"صلى هللا عليه وسلم  قالبالعير   سفيان

ب أكبادها إلى برك الغماد  ولو أمرتنا أن نضر ..لو أمرتنا يا رسول هللا أن نخيضها البحر ألخضناها)  :لفقا عبادة

 (.. لفعلنا

ن .." ميوم بدر –صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  ..ابن عباس عن ..سفيان دثناة.. ح أبو حذيفيروي  -

حرسناك مخافة  ..يا رسول هللا.. )سعد بن عبادة فقال ..بأسيرين أبو اليسر . فجاء.جاء بأسير فله سلبه "

 . (يسألونك عن األنفال . فنزلت.عليك

صلى هللا عليه  الرسول وفي غزواته مع ..فقد كان يجيد الرمي في خدمة اإلسالم.. قوته ومهارتهسعد وضع  -

في المواطن  صلى هللا عليه وسلم لرسول هللا ه كاننأ ابن عباس يقول .كانت فدائيته حازمة وحاسمة. وسلم

 ر"..األنصا ومع سعد بن عبادة راية ..المهاجرين راية علي بن أبي طالب مع ..كلها رايتان

 بن عبادة.. سعد .. في كرم رابعا

كان سعد جوادا بالفطرة وبالوراثة .. والحقيقة أنه "وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا": صلى هللا عليه وسلم الق 

 .أوسع من كل شهرة. الجاهلية فهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في

صلى   -لما قدم النبي أنه  فقد قال الرواة عن جوده هذا ..آية من آيات إيمانه اإلسالم ولقد صار جود سعد في -

فكانت    ..يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيرهسعد كان  المدينة -هللا عليه وسلم

 ..في بيوت أزواجه  -صلى هللا عليه وسلم   -تدور مع رسول هللا   سعد جفنة

كل يوم جفنة تدور   سعد من -عليه وسلم صلى هللا  -كان للنبي ر.. يحيى بن أبي كثي عناعي.. األوزيروي و -

 .. اللهم ارزقني ماال ; فال تصلح الفعال إال بالمال : يقول  سعد وكان ..معه حيث دار

وال أصلح   ..اللهم إنه ال يصلحني القليل) ل.. وكان يقو ..كان سعد يسأل ربه دائما المزيد من خيره ورزقه -

 ..لهصلى هللا عليه وسلم الرسول  ومن أجل هذا كان خليقا بدعاء (..عليه

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .." اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة "

 



- 236 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 2 –حامل راية األنصار( .. )سعد بن عبادة ة والستون بعد المائة.. الرابعالحلقة 

 بقية.. رابعا.. في كرم سعد بن عبادة..

: صلى هللا عليه وسلم ثم قال النبي ..فجاء بخبز وزيت فأكل ..روي أنس أن النبي جاء إلى سعد بن عبادة -

 .. ""أْفَطَر ِعْنَدُكُم الصائُِموَن.. وأَكَل َطعَاَمُكُم األْبَراُر.. َوَصلَّْت َعلَْيُكُم الَمالَئَِكةُ 

 ..يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعشيهم عبادةسعد بن  كان ..جرير بن حازمعن  -

 خامسا.. في روايته للحديث.. 

فوهللا اني لفي أيديهم اذ طلع علي  نفر من  .. فقال.. ) وتعذيبهم له.. كما تقدم روى سعد بنفسه قصته مع قريش -

فعند    ..ان يك عند أحد من القوم خير :فقلت في نفسي..شعشاع من الجرال ..أبيض ..فيهم رجل وضيء ..قريش

فوهللا   ..ما عندهم بعد هذا من خير ..ال وهللا  :فقلت في نفسي..فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة ..هذا

اما بينك وبين أحد من قريش   ..ويحك :اذ أوى الي  رجل ممن كان معهم فقال ..اني لفي أيديهم يسحبونني

 ؟ ..جوار

وكنت أجير للحارث بن حرب   ..وأمنعهم ممن يريد ظلمهم ببالدي  ..أجير لجبير بن مطعم تجارة كنت ..بلى :قلت

 ت..  كر ما بينك وبينهما من جوار.. ففعلواذ  ..فاهتف باسم الرجلين  :قال الرجل ..بن أمي ة

ويذكر أن بينه  ..وهو يهتف باسميهما ..فأنبأهما أن رجال من الخزرج يضرب باألبطح ..خرج الرجل اليهماف 

 (.. وجاءا فخلصاني من أيديهم ..وهللا صدق : فقاال  ..قال سعد بن عبادةف  ..سأاله عن اسميف     وبينهما جوارا

  فسألت النبي  ..وعليها نذرأن أمه ماتت  سعد بن عبادة عن ..ابن عباس عن.. عبيد هللا عن :ابن شهابعن  -

أخبرنا ابن جريج قال:   ..أخبرنا َرْوح بن ُعبادةوالرواية أنه  ..فأمرني أن أقضيه عنها ..صلى هللا عليه وسلم

ه وهو غائب  أخبرني يَْعلَى أن ه سمع ِعْكرَمة مولى ابن عب اس يقول: أنبأنا ابن عب اس أن  سعد بن عبادة ماتت أُم 

ْقُت   ..عنها فأتى رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ي تُوف يت وأنا غائب أفَيَْنفَعُها إن تصد  فقال: يا رسول هللا إن  أُم 

 ..قال: فإن ي أُْشِهُدك أن  حائطي الِمْخراف صدقة عنها .."نعم" :ل عنها؟ قا

َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة  } ..لما نزلت ..قال ابن عباس عن.. عكرمة عن.. أحمدروى  -

هكذا أنزلت يا  .. أاألنصار سيد سعد قال ..تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَبًَدا{ )النور(ُشَهَداَء فَاْجِلُدوهُْم ثََمانِيَن َجْلَدةً َوالَ 

أال تسمعون إلى ما يقول سيدكم ؟ "  ..األنصار " يا معشر :-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا ؟ فقال النبي 

فاجترأ أحد يتزوجها .    ..مرأة قطوال طلق ا ..وهللا ما تزوج امرأة قط إال بكرا ..ال تلمه ; فإنه غيور :قالوا

ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد تفخذها   ..وأنها من هللا ..وهللا ألعلم أنها حق ..يا رسول هللا :سعد فقال

 .. الحديث ..فال آتي بهم حتى يقضي حاجته ..رجل لم يكن لي أن أهيجه وال أحركه حتى آتي بأربعة شهداء

ولكن   ..وكان قبل ذلك رجال صالحا ..الخزرج وهو سيد ..سعد بن عبادة فقام  :عائشة قالت :وفي حديث اإلفك  -

وهذا .. األوس سيد سعد بن معاذ ي يرد علىيعن  ..احتملته الحمية فقال: كال وهللا ال تقتله وال تقدر على ذلك

 )للتحقيق(  ..كان قد مات ابن معاذ فإن ..مشكل

فأتاه النبي يعوده مع عبد الرحمن بن عوف  ..قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهيقول عبد هللا بن عمر  -

فقال: "قد قضي؟" قالوا:  ..فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله ..وسعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن مسعود

هللا ال يعذب بدمع  فقال: "أال تسمعون؟ إن  ..فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا ..فبكى النبي ..يا رسول هللا ..ال

 .."وإن الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه ..أو يرحم - وأشار إلى لسانه -ولكن يعذب بهذا  ..العين وال بحزن القلب

فبكى رسول هللا حتى   ..فجهشت بنت زيد في وجه رسول هللا ..لما أُصيب زيد بن حارثة أتاهم رسول هللا -

 "..ما هذا؟ قال: "هذا شوق الحبيب إلى حبيبه ..فقال له سعد بن عبادة: يا رسول هللا ..انتحب

فضربه الرجل   ..وذلك لما دعاه رجل من الليل فخرج إليه  ..بأن يأخذ حذره صلى هللا عليه وسلم علمه النبييو -

 ..ذا هو موضع الفقهوه  ..والمه على خروجه ليالً  ..فجاءه النبي يعوده من تلك الضربة ..بسيٍف فأشواه

 د بن عبادة.. دعاء النبي لسع سادسا..

ِ " :قال: زارنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في منزلنا فقال ..عن قيس بن سعد -   .."السَّاَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ َّللاَّ

قال فرد سعد رًدا خفيًا قال قيس فقلت أال تأذن لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: دعه يكثر علينا من  

واتبعه  ..ثم رجع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .."السالم".. فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..السالم

فانصرف   ..لتكثر علينا من السالم  ..وأَرد  عليك رًدا خفيًا ..مكإِني كنت أَسمع تسلي ..فقال: يا رسول هللا ..سعد

ثم   ..فاشتمل بها  ..ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو َوْرس ..فأَمر له سعد بغُْسل فاغتسل ..معه رسول هللا

 ..  َسْعِد ْبِن ُعبَاَدةَ اللَُّهمَّ اْجعَْل َصلََواتََك َوَرْحَمتََك َعلَى آِل " :وهو يقول  ..رفع رسول هللا يديه

روى أبو داود من حديث قيس بن سعد أن النبي قال: "اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة"  -

ال سيما عبد هللا بن حرام  ..روى أبو يعلى من حديث جابر قال: قال رسول هللا: "جزى هللا األنصار خيًرا -

 .."وسعد بن عبادة

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 3 –حامل راية األنصار( .. )سعد بن عبادة ة والستون بعد المائة.. الخامسالحلقة 

من حديثه أَن النبي َصلَّى   ..ابن عباس وغيره سعد بن عبادة  روى عنمقدمة للحلقة.. عن روايته الحديث.. فقد 

يَْوَم  َما مْن َرُجل تَعَلََّم القُْرآَن ثُمَّ نَِسيَهُ إِالَّ لَِقَي هللاَ َوهَُو أَْجذَُم َوَما ِمْن أَِميِر َعْشَرٍة إِالَّ أَتَى" :هللا عليه وسلم قال

عنه بنوه: قيس وسعيد وإسحاق وحفيده  وروى  . أسد الغابة. َُ ".. حسبالِقيَاَمِة َمْغلُواًل َحتَّى يُْطِلقَهُ العَْدل 

شرحبيل بن سعيد. وروى عنه من الص حابة أيًضا ابن عب اس وأبو أمامة بن َسْهل وأرسل عنه الحسن وعيسى  

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة حسب فائِد بن

 بقية.. د بن عبادة..دعاء النبي لسعسادسا.. 

 نكمل.. .."عبد هللا بن حرام وسعد بن عبادةعن   روى أبو يعلى من حديث جابر قال: قال رسول هللا:

وإليهما أرسل رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم الخندق يشاورهما فيما أراد أن يُعطيه يومئذ  ..قال أبو عمر

ُعيينة بن حصن من تمر المدينة وذلك أنه اراد أن يعطيه يومئذ ثلث أثمار المدينة لينصرف بمن معه من  

هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى سعد   فأرسل رسولُ  ..فأبى ُعيينة إال أن يأخذ نصف التمر ..غطفان ويخذل األحزاب

ِس وسعد .. ألنهما كانا سي دْي قومهما ..بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر األنصار كان َسْعُد بن معاذ سيًدا ألو 

إن كنت أَمْرَت بشيء فافعله واْمض له وإن ..  يا رسول هللا :فقاال   ..بن ُعبادة سي ًدا لخرزج فشاورهما في ذلك

  ..ر ذلك فوهللا ال نعطيهم إال الس يفكان َغيْ 

 .."ِلم أَوَمر بَِشْيٍء َولَْو أُِمْرُت بَِشْيٍء َما َشاَوْرتُُكَما َوإِنََّما هَُو َرأٌْي أَْعِرُضهُ َعلَْيُكَما"فقال رسوُل هللا: 

نا؟ وقد هدان.وهللا يا رسول هللا ما طمعوا بذلك من ا قط  في الجاهلي ة فكيف اليوم قاال:ف    ..ا هللا بك وأكرمنا وأعز 

وقال لعيينة بن حصن ومن  ..فُسر  بذلك رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ودعا لهما .وهللا ال نعطيهم إال السَّيف.

 .. )منقول(.. ورفع بها صوته "ارجعوا فليس بيننا وبنيكم إال الس يف" معه: 

 سابعا.. في يوم البيعة ألبي بكر..

أن  األنصار حين تََوف ى هللا نبي ه  ..عن عمر بن الخط اب ..ابن عب اسإلى محمد بن عمر قال: حدثني َمْعمر روى  -

بلغ ف  ..فتشاوَروا في البيعة له ..َصلَّى هللا عليه وسلم اجتمعوا في َسِقيفة بني َساِعدة ومعهم سعد بن ُعبادة

فجرى بينهم وبين   ..فخرجا حتى أتياهم ومعهما ناس من المهاجرين ..الخبر أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما

فقام خطيب األنصار فقال: أنا ُجذَيلها المحكَّك وُعذيقها   ..سعد بن ُعبادةل األنصار كالٌم ومحاورة في بَْيعَة 

ب  .. .فكثر الل غط وارتفعت األصوات.من ا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ..المرجَّ

فبسَط يده فبايعتُه وبايعه المهاجرون وبايعه األنصار ونََزْونا على سعد   ..اْبُسْط يََدك :ألبي بكر فقال عمر: فقلتُ 

اًل بين َظْهرانَْيهم ..بن عبادة فقلت قَتل هللا   .؟قال قائل منهم: قتلتم سعًدا .فقلت: ما له؟ فقالوا: َوِجٌع. ..وكان ُمَزم 

من أمِرنا أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فاَرْقنا القوَم ولم تكن بَْيعة   إن ا وهللا ما وجدنا فيما َحَضَرنا ..سعًدا

ا أن نُخالفَُهم فيكون فساًدا ..أن يبايعوا بعدنَا ا أن نُبايعهم على ما ال نرَضى وإم   . .فإم 

د بن صالح عن الزبير بن المنذر بن أبي أُسيد الساعدي  أن   - د بن عمر قال: حد ثني محم  أبا بكر   أخبرنا محم 

فقال: ال وهللا ال أبايع حتى أُراميكم بما  ..فقد بايع الناس وبايع قومك  ..أن أْقبِْل فبايِعْ  ..بعث إلى سعد بن عبادة

ا جاء الخبر إلى أبي بكر قال بشير بن سعد: يا خليفة  ..في ِكنَانتي وأُقاتلكم بمن تبعني من قومي وعشيرتي فلم 

ولن يُْقتَلوا حتى   ..ولن يُْقتََل حتى يُْقتََل معه ولده وعشيرته ..ليس بمبايعكم أو يُْقتَلَ رسول هللا إن ه قد أبَى ولَج  و 

كوه فقد استقام لكم األمر ..ولن تُْقتََل الخزرج حتى تُْقتََل األوس ..تُْقتََل الخزرج كم إن ما   ..فال تَُحر  فإن ه ليس بضار ِ

ا ولي عمر لقيه ذات يوٍم في طريق المدينة    ..فقبل أبو بكر نصيحة بشير فترك سعًدا  .هو رجل َوْحَدهُ ما تُِرك.  فلم 

فقال سعد: إيه يا عمر! فقال عمر: أنت صاحب ما أنت صاحبه؟ فقال سعد: نعم أنا ذاك وقد    فقال: إيه يا سعد! -

 . وقد وهللا أصبحُت كارًها لجوارك. ..كان وهللا صاحبك أحب  إلينا منك ..رأْفَضى إليك هذا األم

ل عنه - ل إلى جوار   ..فقال عمر: إن ه من َكِرهَ جواَر جاره تحو  فقال سعد: أما إني غير ُمْستَنسئ بذلك وأنا متحو 

فة عمر بن الخط اب فمات  قال فلم يلبث إال  قلياًل حتى خرج مهاجًرا إلى الشأم في أول خال .َمن هو خير منك.

 . )والرواية فيها ما ال يصح عن الصحابة لكننا نسوقها للتحقيق(.. .بحوران.(( الطبقات الكبير

كانت رايةُ رسوِل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم الفتح بيد َسْعد بن عبادة فلما مر  بها   ثامنا.. في يوم فتح مكة..

اليوم تستحل المحرمة.  اليوم يوم الملحمة. سفيان ـــ قال سعد إذ نظر إليه:على أبي سفيان ـــ وكان قد أسلم أبو 

يا   اليوم أذلَّ هللا قريًشا. فأقبل رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في كتيبة األنصار حتى إذا حاذَى أبا سفيان ناداه:

اليوم   اليوم يوم الملحمة.  قاتلنا. وقال: رسول هللا أمْرَت بقتْل قومك؟ فِإنه زعم سعد ومن معه حين مرَّ بنا أنه

تستحل المحرمة اليوم أذل  هللا قريًشا. وإني أنشدك هللا في قومك فأنت أبرُّ الناس وأرَحُمهم وأوصلهم. وقال  

 ..عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول هللا وهللا ما نأَمن من سعد أن تكون منه في قريش َصْولةٌ 

ُ قَُرْيًشا "ى هللا عليه وسلم: فقال رسول هللا َصلَّ  -  ".. اَل يَا أَبَا ُسْفيَاُن اْليَْوَم يَْوُم اْلَمْرَحَمِة اْليَْوَم أََعَز َّللاَّ

 ..غدا إن شاء هللا أراكم.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 4 –حامل راية األنصار( .. )سعد بن عبادة سة والستون بعد المائة.. السادالحلقة 

 بقية.. ثامنا.. في يوم فتح مكة..

 يقول..  )الخفيف(يومئذ:   أنشد ضرار بن الخطاببعد هذا التناظر بين سعد بن عبادة وأبي سفيان بن حرب.. 

 يَـا نَــبِـيَّ الُهَدى إِلــَيـَْك لَـَجا َجـيُّ قُـريـٍش َولَـاَت َحـْيـَن لََجـاءِ 

 َضاَقْت َعـلَيِهُم َسعَةُ األْرِض َوَعاَداهُُم إِلَهُ الــسََّماءِ ِحيَن 

ـلـعَـاءِ  ــْيـلَـِم الصَّ  َواْلتَقَْت َحْلقَتَا البَِطاِن َعلَى القَْوِم َونُـوُدوا بِــالصَّ

 إِنَّ َسْعًدا يُِريُد قَاِصَمـةَ الـظَّــْهـــــِر بِـأَْهِل الـَحُجوِن َوالـبَـْطـَحاءِ 

اءِ َخـْزرَ   ِجـيُّ لَـْو يَْستَِطيـُع ِمَن الغَْيــــِظ َرَمانَـا بِــالــن ِـسـِر َوالـعَوَّ

َما َوَسْبيِ الن َِساءِ  ْدِر لَـا يَـِهمُّ بِـَشـْيٍء َغْيِر َسْفِك الد ِ  َوِغُر الـصَّ

 قَْد تَلَظَّى َعلَى البَِطاحِ َوَجاَءْت َعـْنـهُ ِهـْنـٌد بِـالـسَّْوَءِة الـسَّوآءِ 

ِ قَُريـٍش َواْبُن َحـْرِب بِذَا ِمَن الشَُّهَداءِ   إِْذ تُنَاِدى بِذُل ِ َحي 

 أَْقَحَم الل ِـَواَء َونـــَاَدى يَـا ُحَماةَ الل ِـَواِء أََهَل الل ِـَواءِ  فَِلئِـنْ 

 ثُـمَّ ثَـابَْت إِلَيِه َمـْن بِِهُم الَخـْزَرُج َواألَْوُس أَْنُجُم الـَهْيَجـاءِ 

ِ اإِلَماءِ لَتَـُكـو  الـقَـاعِ ِفـي أَُكــف 
 نَــنَّ بِـالبِطـَاحِ قُـَريـٌش فَْقعَةَ

َماءِ   فَاْنِهْينَهُ َفِإنـَّهُ أََسُد األُْســِد لََدى الغَاِب َواِلــٌغ ِفي الد ِ

ـاءِ  مَّ  إِنَّـهُ ُمْطـِرقٌّ يُِريـُد لَنَا األَْمــَر ُسُكـوتًـا َكـالَحيَِّة الصَّ

أرسل  قد ف قد أسلم أبو سفيان.. أنه وخاصة وكيف احتوى األمر..  ..ته صلى هللا عليه وسلموانظر إلى حكم -

رأى رسول  فقد  ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فنزع اللَّواء من يده وجعله بيد قيس ابنه

 .. إذ صار إلى ابنه بن عبادة سعد عليه وسلم أن اللواء لم يخرج عن هللا َصلَّى هللا

فأرسل إليه رسوُل هللا َصلَّى هللا   ..وأبى سعد أَن يسل م الل واء إال بأمارٍة من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

هكذا ذكر يحيى بن سعيد األموي  في السي ر ولم  ) ... فدفع الل واء إِلى ابنه قيس.عليه وسلم بعمامته فعرفها سعد

 . (.الش عر وال ساق هذا الخبريذكر ابن إسحاق هذا 

بير إذ نزعها من سعد وفي رواية أنه - اية الزَّ . وُروي أيًضا أن  رسوَل هللا َصلَّى  .َصلَّى هللا عليه وسلم أعطى الر 

اية فذهب بها حتى دخل مك ة فغرزها عند الركن  .. هللا عليه وسلم أمر عليًا فأخذ الر 

 تاسعا.. في وفاة سعد بن عبادة.. 

 وقال يوم السِقيفة بعد أن حمد هللا وأثنى عليه:  ..ف سعد بن عبادة عن بَْيعَة أبي بكر رضي هللا عنهتخل   -

لكم سابقة في الدين وفضيلة في اإلسالم ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمًدا لبث بضع  .."يا معشر األنصار

  ..عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع األنداد واألوثان فما آمن به من قومه إال رجال قليل

 .الناس". استبدوا باألمر دون الناس؛ فإنه لكم دون ..وتوفاه هللا وهو عنكم راٍض وبكم قرير عين

 ..فهو كما ذكرنا شديد التثبت باقتناعه ..يستجيب في صدق لطبيعته وسجاياه سعد بن عبادة بموقفه هذا كان  -

موقفه بين يدي رسول هللا صلى   ..ويدلنا على هذه السجي ة فيه ..وممعن في االصرار على صراحته ووضوحه

راح رسول هللا صلى هللا   ..ن تلك الغزوة ظافرينفحين انتهى المسلمون م ..هللا عليه وسلم بعيد غزوة حنين

وهم أولئك األشراف   ..واهتم يومئذ اهتماما خاصا بالمؤلفة قلوبهم ..عليه وسلم يوزع غنائمها على المسلمين

  ..ورأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يساعدهم على أنفسهم بهذا التألف ..الذين دخلوا االسالم من قريب

 وقال لألنصار مقولته الشهيرة..   ..الحاجة من المقاتلين كما أعطى ذوي

فوالذي  ؟ أنتم برسول هللا الى رحالكم .وترجعوا   ..أال ترضون يا معشر األنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير"

اللهم ارحم   .. لوال الهجرة لكنت امرء من األنصار.. ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب األنصار ..نفسي بيده

 .. هنالك بكى األنصار حتى أخضلوا لحاهم ر"..وأبناء أبناء األنصا ..األنصار وأبناء ..األنصار

إليها إلى أَْن مات بحوران من أرض الش ام لسنتين ونصف مَضتا من خالفة عمر  عدولم ي خرج من المدينةثم  -

بل مات سعد ابن عبادة في خالفة أبي : . وقيلوقيل سنة أربع عشرة .رضي هللا عنه وذلك سنة خمس عشرة.

 .. تله الجن()ولم نورد هنا ما قيل أنه قد ق  ..لفوا أنه ُوجد ميتًا في مغتسله. ولم يخت بكر سنة إحدى عشرة

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي ســالم

 1-  عبد هللا بن عمرو بن حرام.. )مازالت المالئكة تظلله( ة والستون بعد المائة..سابعالحلقة ال

 أوال.. مقدمه.. وفي نسبه.. 

 األنصار من  صحابيهو و ..جشم بن الخزرجإلى  بن ثعلبة بن حرام بن كعب هو عبد هللا بن عمرو بن حرام  -

وكان سيدا من سادات الخزرج  .. أحد النقباء ليلة العقبةوهو  ..من بني حرام بن كعب من بني سلمة من الخزرج

 وفي اإلسالم.. ..في الجاهلية  من أشرافها اوشريف

ثم شهد مع  ..عن بني سلمة البراء بن معرور وكان فيها أحد نُقباء األنصار مع ..بيعة العقبة الثانية شهد  -

 .. وكان أول الشهداء يومها.. يوم أحدرضي هللا عنه استشهد و ..غزوة بدر صلى هللا عليه وسلم النبي

 يقول: قصة إسالم عبد هللا بن عمرو بن حرام ف رضي هللا عنه  كعب بن مالك يروي في قصة إسالمه..و ثانيا.. 

فلما فرغنا من    ..من أوسط أيام التشريق ..العقبةصلى هللا عليه وسلم ب ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول هللا ) 

ومعنا عبد هللا بن عمرو بن حرام أبو  ..فيها  صلى هللا عليه وسلمالحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول هللا 

فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر   ..أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا ..سيد من سادتنا ..جابر

ثم دعوناه إلى   ..إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا لنرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غًدا

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان  ..العقبةبإيانا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم وأخبرناه بميعاد رسول هللا 

 .. (نقيبًا 

في ألف رجل من   -إلى أحد صلى هللا عليه وسلمخرج رسول هللا أنه  ..من المنافقين موقفه يوم أحدفي ثالثا.. 

انخزل عنهم عبد هللا بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال:   ..أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة

أطاعهم فخرج وعصاني! وهللا ما ندري عالم نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من الناس من 

يا قوم أذكركم  ) اتبعهم عبد هللا بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: ف  ..قومه من أهل النفاق وأهل الريب 

فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا ال نرى أن   ..(تخذلوا نبيكم وقومكم عند من حضر من عدو هللا أن

 ..قال: أبعدكم هللا أعداء هللا! فسيغني هللا عنكم ..يكون قتال! فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف عنهم

 ا.. آيات نزلت فيه مع شهداء أحد..رابعً 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعنَد  وفي شهداء أحد ى فيه أنزل هللا تعال - قوله تعالى: )َواَل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

نْ  ُ ِمن فَْضِلِه َويَْستَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوا بِِهم م ِ ْم أاَلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم   َخْلِفهِ َرب ِِهْم يُْرَزقُوَن* َفِرِحيَن بَِما آتَاهُُم َّللاَّ

ولقد   ..قال المفسرون إنها نزلت في قتلى أحد ..(170 – 169سورة آل عمران: اآليات ) ..َواَل هُْم يَْحَزنُوَن(

   ..بالشهادة رضي هللا عنه عنه بعد استشهاده يوم أحد نبأ عظيماً يصور شغفه صلى هللا عليه وسلم  أنبأ الرسول

 جابر في أبيه عبد هللا بن عمرو بن حرام..خامسا.. ما رواه 

قال: يا رسول   ..ما لي أراك مهتماً؟« ..فقال: »يا جابر ..جابر: نظر إلي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يروي -

  ..ما كلم هللا أحداً قط إال من وراء حجاب ..فقال رسول هللا: »أال أخبرك ..استشهد أبي وترك دينا وعياالً  ..هللا

فقال   ..فأقتل فيك ثانية  ..قال: أسألك أن أرد إلى الدنيا ..فقال: سلني أعطك ..أي مواجهة ..وإنه كلم أباك كفاحا

فأنزل هللا عز وجل: )َواَل .. قال: أي رب: فأبلغ من ورائي ..عز وجل: إنه سبق مني القول أنهم إليها ال يرجعون

ِ أَْمَواتًاتَْحسَ   )منقول(  ..(بَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

  :-صلى هللا عليه وسلم  -قال لي رسول هللا  :يقول  جابرا سمع ..موسى بن إبراهيم حدثنا :ابن المدينيروى  -

فأقتل فيك   .. أسألك أن تردني إلى الدنيا :. قال.سلني أعطك ..فقال: يا عبدي .. أال أخبرك أن هللا كلم أباك كفاحا

 ..فأبلغ من ورائي ..فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها ال يرجعون . قال: يا رب  ..ثانيا

أن أباه توفي   ..جابر حدثنيعن معجزة أجراها هللا على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  الشعبييروي  -

فانطلق   ..وليس عندنا إال ما يخرج من نخله ..إن أبي ترك عليه دينا :فأتيت رسول هللا فقلت   :قال ..وعليه دين

فأوفاهم الذي   ..ثم جلس عليه ..ودعا ..فمشى حول بيدر من بيادر التمر :قال ..معي لئال يفحش علي الغرماء

  ..ون في أول من يصاب غداأرجو أن أك :قال أبي)  ..جابرواسمع ما يرويه   ..وبقي مثل الذي أعطاهم ..لهم

فلم تدعني نفسي حتى استخرجته ودفنته وحده بعد ستة  ..فدفنته مع آخر  ..فأصيب ..فأوصيك ببناتي خيرا

.. )  جابر عن ابن المنكدر عنة.. شعبويروي  ..(إال بعض شحمة أذنه ..فإذا األرض لم تأكل منه شيئا ..أشهر

  -صلى هللا عليه وسلم  -وجعل أصحاب رسول هللا   ..أبكيجعلت أكشف عن وجهه و  ..أحد لما قتل أبي يوم

تبكيه أو ال تبكيه ما زالت "  :-صلى هللا عليه وسلم   -فقال النبي  ..وجعلت عمتي تبكيه ..ينهوني وهو ال ينهاني

 أراكم غدا إن شاء هللا.. "..المالئكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه
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 ســالمفي جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي 

 2-  ة والستون بعد المائة.. عبد هللا بن عمرو بن حرام.. )مازالت المالئكة تظلله(ثامنالحلقة ال

 بقية.. في أبيه عبد هللا بن عمرو بن حرام.. ما رواه جابرنكمل خامسا.. 

 عبد هللا قال: نا الفضل بن ُدكين قال: أخبرنا شريك عن األسود بن قيس عن نُبيح العَنَزي عن جابر بن أخبر -

ي قد َعَرْضتهما على ناقة فأقبلت بهما إلى   ..أو قال على جمل ..أصيب أبي وخالي يوم أُُحٍد فجاءت بهما أم 

قال فُرد ا حتى ُدفنا في    ..المدينة فنادى منادي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: ادفنوا القتلى في مصارعهم

 . مصارعهما.

أخبرنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب قال: أخبرنا مالك بن أنس أن  عبد هللا بن عمرو وعمرو بن الَجموح ُكف نا   -

 . في كف ٍن واحٍد وقبٍر واحد.

أخبرنا الوليد بن مسلم قال: حد ثني األْوزاعي عن الزهري  عن جابر بن عبد هللا أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه  -

لوهم بجراحهم فإن ي أنا الشهيد عليهم"ز ..صلى هللا عليه وسلم "لفن شهداء أُُحد قالما خرج لد ..وسلم ما   ..م 

 "..من مسلم يُْكلَم في سبيل هللا إال  جاء يوم القيامة يسيل دًما اللون لون الزعفران والريح ريح المسك

 .. أي  هؤالء كان أكثر أخذًا للقرآن؟" :قال جابر: وُكف ن أبي في نَِمرة واحدٍة وكان يقول َصلَّى هللا عليه وسلم -

ل قتيل   ..قالوا.. َقد موه في اللحد قبل صاحبه" :فإذا أُشيَر لَه إلى الرجل قال   وكان عبد هللا بن عمرو بن حرام أو 

فصل ى عليه رسول هللا َصلَّى   ..قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي األعور السُّلَمي ..قُتِل من المسلمين يوم أُُحدٍ 

 ..قبل الهزيمة وقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..هللا عليه وسلم

 .."دفنوا عبد هللا بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء" إ

 .."ب ين في الدنيا في قبٍر واحدادفنوا هذين المتحا.. "قال وأ

فعُرفا   ..وكان عمرو بن الَجموح رجاًل طوياًل  ..كان عبد هللا بن عمرو رجاًل أحمر أصلع ليس بالطويل روي أنه -

ا يلي المسيل ..فُدفنا في قبر واحد عبد هللا  كان و  ..فدخله السيل فحفَر عنهما وعليهما نَِمرتان ..وكان قبرهما مم 

فُرد ت يده إلى مكانها فسكن   ..فأميَطْت يُده عن ُجرحه فانبعث الدم ..فيُده على جرحه ..قد أصابه ُجْرح في وجهه

أيَت أكفانه؟ قال:  فقيل له: فر .. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأن ه نائم وما تغي ر من حاله قليل وال كثير .الدم.

إن ما ُكف ن في نَِمَرٍة ُخِمَر بها وجهه وُجعل على ِرجليه الَحْرَمل فوجدنا الن ِمرة كما هي والحرمل على رجليه على  

فشاورهم جابر في أن يُطيَّب بمسك فأبَى ذلك أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا   .هيئته وبين ذلك ست  وأربعون سنة.

ال من ذلك المكان إلى آخر .تُحدثوا فيهم شيئًا.وقالوا: ال  ..عليه وسلم   ..وذلك أن  القناة كانت تمر  عليهما ..وُحو 

 وأُخرجوا رطابًا يَتَثَن ون. 

أخبرنا عمرو بن الهيثم أبو قََطن قال: أخبرنا هشام الد ْستَوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: ُصِرَخ بنا إلى   -

 .فأخرجناهم بعد أربعين سنة لَي نَةً أجساُدهم تتثنى أطرافهم. ..العين حين أجرى معاوية ..قتالنا يوم أُُحد

أخبرنا سعيد بن عامر قال: أخبرنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر بن عبد هللا قال: ُدفن مع أبي  -

 . رجل في القبر فلم تَِطْب نفسي حتى أخرجته فدفنته وحَده.

أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو هالل قال: أخبرنا سعيد أبو َمْسلَمة عن أبي نَْضرة عن جابر بن   -

فأصيَب فجعلنا   ..عبد هللا أن  أباه قال له: إني أرجو أن أكون في أول من يصاب غًدا فأوصيك ببنات عبد هللا خيًرا

ثم  أن نفسي لم تدَعْني حتى أدفنه وحده   ..ت ة أشهراالثنين في قبر واحد فدفنته مع آخر في قبر فلبثنا س

 تقدمت روايته..  ..فإذا األرض لم تأكل شيئًا منه إال  قلياًل من َشْحمة أذنه  ..فاستخرجته من القبر

اد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نَْضَرة عن جابر بن   - أخبرنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حم 

فأخرجته بعد ست ة أشهر  ..ُدفن مع أبي في قبره رجل أو رجالن فكان في نفسي من ذلك حاجة عبد هللا قال:

ا يلي األرض لته فما أنكرت منه شيئًا إال  َشعََراٍت ُكن  في لحيته مم   . .فحو 

بن عبد  أخبرنا الفضل بن ُدكين قال: أخبرنا زكري اء بن أبي زائدة قال: حد ثني عامر الشعبي  قال: حد ثني جابر  -

فقلت: إن  أبي تََرَك عليه َدْينًا وليس   ..قال: فأتْيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..هللا أن  أباه تُوف ي وعليه َدْين

  ... قال.عندنا إال ما يُْخِرُج نَْخلُه فال يبلغ ما يُخرج نخله َسنَتَين ما عليه فانطلْق معي لكيال يفحش علي  الغُرماء

فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل الذي  "أين غرماؤه؟" :عليه وقال ْيَدٍر من بَيَاِدر التمر ودعا ثم  جلس فمشي َحْوَل بَ 

 . أراكم غدا إن شاء هللا...الطبقات الكبير .. حسبأعطاهم
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 قطبة بن عامر بن حديدة.. )صاحب السرية(  ..المائة بعد والستون ةالتاسع الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

مازلنا مع من تقدم إسالمهم من الصحابة.. نعطي لهم السبق على بعض المشاهير لهذا السبق.. وبطلنا واحد  

 أبطال العقبة.. الستة األوائل.. من

ه زينب بنت  .كنيته أبو زيد... وقيل: ابن عمرو بن حِديدة األَنصاري الخزرجي السَّلَمي ..قُْطبَة بُن عاِمرهو  - أم 

ها أم  عمرو بنت عمرو بن خليد.. وهي من المبايعات ..كان لقطبة من الولد: أم  جميل .عمرو بن سنان.  ..وأم 

 .. نصارسلم من األأول من أويقال أنه  عليه وسلم فى الستة الذين اسلموا..لقى الرسول صلى هللا وقد   -

 .. .. سورة البقرة.. كما سيأتيْسأَلُونََك َعِن األِهلَّةِ .. يكان قُطبة سببًا في نزول آية -

 ..ال افر حتى يفر هذا الحجر ورمى يوم بدرا حجراً بين الصفين وقال: ..وبدرااألولى والثانية  شهد العقبتين  -

احد تسع   وجرح يوم ..وكان من الرماة المذكورين ..هللا عليه وسلمشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى  -

 مكة.. فتحانت معه راية بني سلمة في غزوة كو وح..جر

 ..في عشرين رجاًل إلى حي  من َخثْعَم بناحية تَبالةسرية قطبة  ل هللا َصلَّى هللا عليه وسلمرسوأرسل  -

 .. توفى فى خالفة عثمان بن عفان رضى هللا عنهما وارضاهما -

 جهاده والسرية إلى خثعم.. ثانيا.. في

ابن كعب بن مالك: أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعث قطبة في عشرين رجاًل إلى حي  من َخثْعَم  روى -

  ..فكب روا وشن وا الغارة ..وقد ناموا وهدءوا فانتهوا إلى الحاضر  ..بناحية تَبالة فأمره أن يَُشن  عليهم الغارة

وكثرهم أصحاب قطبة فقتلوا من قتلوا  ..فاقتتلوا قتااًل شديًدا حتى كثر الجراحِ في الفريقين جميعًا  ..فوثب القوم

ل  رجٍل  ثم  كانت ُسْهمانهم بعد ذلك أربعة أْبِعَرة لك  ..وساقوا النَّعَم والشاَء إلى المدينة فأُْخِرَج منهم الُخْمس

 .. وكانت هذه السري ة في صفر سنة تسع  ..والبعير يُعَد ل بعشرة من الغنم

في عشرين   قطبة بن عامر بعث رسول هللا :قالوا  ..ابن سعد قال كانت في صفر سنة تسع..أن السرية روى  -

أخذوا  ف  ..فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها  ..وأمره أن يشن الغارة ..تبالة بناحية خثعم رجال إلى حي من

  ..يح بالحاضرة ويحذرهمفجعل يص ..أي اصطنع أنه ال يعرف لهجتهم أو نحوه رجال فسألوه فاستعجم عليهم

تى كثر الجرحى في  فاقتتلوا قتاال شديدا ح .. فشنوا عليهم الغارة نام الحاضرةثم أقاموا حتى  فضربوا عنقه..

 .. المدينة وساقوا النعم والنساء والشاء إلى ..من قتل قطبة بن عامر وقتل الفريقين جميعا..

 عظيما حال بينهم وبين  فأرسل هللا سبحانه عليهم سيال  ..وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم -

 ..فساقوا النعم والشاء والسبي وهم ينظرون ال يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم لمسلمين..ا

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمُكمْ "  -  .. [ يُري هللاُ عباَده العبر7]محمد: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا َّللاَّ

َ لَقَِويٌّ َعِزيزٌ "  - ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ  . [.40]الحج: "َولَيَْنُصَرنَّ َّللاَّ

ف ينعنه وقال أبو معشر -  . .ثم  قال: ال أفِر  حتى يِفر  هذا الحجر ..: َرمى قطبة بن عامر يوم بدر بحجر بين الص 

اِزي   -  ..أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمكان قطبة من الرماة المذكورين من  ..قال أَبُو َحاتٍم الرَّ

 آيات نزلت بسبب قطبة بن عامر.. في ثالثا.. 

 .. وكانت األنصاُر يدخلونها من ظهورها ..كانت الحْمس ِمْن قريش تدخل من أبواب البيوت

فخرج من البستان ومعه قُْطبة  ..فبينا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في بستان ومعه أناس من أصحابه

فأَبصره قطبة بن عامر    ..بن عامر؛ وقيل: دخل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ذات يوم وهو ُمحرٌم باَب بستان

  ..فأخبره وما ذاك؟" :قال ..إن  قطبة رجل فاجر ..فقال أناس: يا رسول هللا ..فاتبعه ..أَحد بني َسِلمة ..األَنصاري

رضيت بهديك   .. فقال: يا رسول هللا َما أَْدَخلََك َوأَْنَت ُمْحِرٌم"؟" :فخرجُت؛ فقال ..إنك خرجت ..هللافقال: يا رسول 

 .. فأَنزل هللا عز وجل ..قال قطبة: ديني دينك .."فإني أحمسي" قالف  ..ودينك وسمتك

 ]189]البقرة/ "..َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَى َوأْتُواْ اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِهاَولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُْواْ اْلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها " 

 الروايات في أكثر من صحابي.. فلعلها تعددت ..ذُكر نحو هذه القصة لرفاعة -

 رابعا.. في روايته للحديث ووفاته..

 . .قال البغوي: ال أعلم ِلقُْطبة بن عامر حديثًا -

وقيل: بقي قطبة حت ى تُوف ي في خالفة عثمان بن عف ان ــ رضي هللا   ..قال أَبِو َحاتٍِم: توفي قطبة في خالفة عمر -

 أراكم غدا إن شاء هللا.... ربما يقصد من الذكور.. عنه ــ وليس له عقب
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 لمســا مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 5)بناء الدولة..  العقبة مفتاح ..المائة سادسة والخمسون بعدال الحلقةعلى هامش 

 .. للصحافة االهرام وكالة - احمد اماني األستاذة/ عدادإ ..السبعة شهداءال  ..عبيد بنت عفراءأبناء العقبة و

 هذه السيدة الرائعة..إسمحوا لي.. من بعض فضلكم.. أن أنقل لكم هذه المقالة الرائعة.. كما هي.. عن 

 

  مدرسةاألم ال عفراء هيو الذين شهدوا جميعا غزوة بدرهم و االبطال معدنهم و  ..الشهداء أم أما عفراء فهي

 اروع البطولة فى وضربوا  جهاده حق هللا  فى  فجاهدوا  عليه هللا عاهدوا ما صدقوا رجال فيها تخرجالتي 

 ..االمثال

  والعمل القول  في هلل  واخلصت  والطاعة السمع على وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول وبايعت اسلمت لقد -

 ..هللا  سبيل فى  للجهاد اوالدها ووهبت

 . .ومعوذ  ومعاذ  عوف: أبناء ثالثة رفاعة بن  الحارث زوجها من أنجبت لقد -

  أحدأيضا  وكان  منى في االسالم على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول بايعوا الذين الستة احد فكان عوف أما -

  معاذ شقيقه البيعة هذه فى معه وكان   األولى العقبة بيعةصلى هللا عليه وسلم  بايعوه رجال عشر اثني

 ثالثة يومئذ بايع من عدد  وكان  الثانية العقبة  بيعة وسلم عليه هللا صلى النبي بايعوا   الذين مع جميعا كانوا ثم -

 . وامرأتين رجال وسبعين

  واياسا  خالدا له فولدت   ياليل عبد بن بكير هو بمكة رجال الحارث بعد عنها هللا رضي عفراء تزوجت ثم -

 ..وعامرا وعاقال

 .. بدرفي  وعاقل ومعوذ معاذ فاستشهد  مسلمين بدر غزوة جميعا اوالدها وشهد -

 . .اليمامة يوم ياسإو  معونة بئر يوم وعامر  الرجيع يوم خالد استشهد ثم -

  بجهد الميادين  هذه فى معهم وأسهمت وجل   عز هللا عند واحتسبتهم القتال ساحات الى جميعا  دفعتهم فقد

 المؤمنات  من مثيالتها شأن ذلك في شأنها   جهد من وسعها ما بكل المجاهدين بخدمة تقوم فكانت  مشكور

 بمن عفراء ابناء صنع كيف لنرى   بدر غزوة  في وقفة ولنقف. .صفحاته أنصع في ذكراهن التاريخ خلد الالتي

 . معه آمنوا والذينصلى هللا عليه وسلم  نبيه على الحرب وأعلنوا كفرا هللا نعمة بدلوا

  يطلبون عتبة  بن  والوليد ربيعة ابنا شيبة  وأخوه عتبة: هم  قريش  صناديد من ثالثة بخروج الحرب بدأت

  من: فقالوا  رواحة  بن هللا  وعبد  عفراء ابنا ومعوذ  عوف: هم األنصار شباب من ثالثة اليهم فخرج  المبارزة

 ..عمنا بني نريد وانما  حاجة بكم  لنا ما  كرام اكفاء: فقالوا   االنصار من رهط: قالوا: أنتم

 وال  الموت يرهبون ال  وثبات صدق فى الثالثة الفرسان لهؤالء عفراء أوالد من ولدان انبرى كيف فأنظر

  والتضحية الفداء روح فيهما  وبثت  ذلك على  حرضتهما التى هى أمهما تكون أن والبد.  الحياة على يحرصون

  المعركة ساحة  الى بهما دفعت التي هي تكن لم  فإن.  والباطل الحق اهل بين نشبت معركة أول في بهما وجاءت

  الجهاد حب قلوبهم فى فأشربوا  أوالدها بسائر فعلت كما  السن صغيرا وهما  والنزال للحرب أعدتهما قد فإنها

 . كانوا أينما هللا سبيل فى

 وسلم عليه هللا صلى الرسول انتدبف   عمهم بنى من أقرانهم إال يبارزوا أن الثالثة المشركون أبى فلما

   المطلب عبد  بن الحارث بن وعبيدة المطلب عبد بن حمزة  هم  ونسبا دينا أصحابه خيرة من ثالثة  لمبارزتهم

  ربيعة بن عتبة عبيدة وبارز  فصرعه الوليد علـي  وبارز  فصرعه شيبة حمزة   فبارز  طالب أبى بن وعلى

 . فقتاله عتبة على وحمزة على كر ثم  صاحبه منهما كل  فجرح  ضربتان بينهما فاختلفت

   واآلخرة  الدنيا فى هللا أخزاهم من على الدائرة ودارت  الشيطان وجند هللا  جند بين المعركة رحا ودارت ثم

  صناديدهم من كثيرا  جنود  فقد. والفداء التضحية من وافر نصيب المعركة هذه فى السبعة وأوالدها لعفراء وكان

 .ومعوذ  معاذ عفراء ابنـي يد على جهل أبـي قائدهم قتل وكان.  والهوان الذل  مرارة منهم بقى من وأذاقوا

   الصف فى بدر  يوم لواقف إنـي":قال أنه عنه هللا رضى عوف بن الرحمن عبد عن الصحيحين فى جاء  وقد -

  - منهما أضلع بين كنت لو فتمنيت  سنهما حديثة   األنصار من بغالمين أنا فإذا  شمالـي وعن يمينى  عن فنظرت

  حاجتك وما  نعم ؟قلت هشام بن جهل أبا تعرف هل  عم يا:  وقال أحدهما فغمزنى  - وأشد منهما أقوى بين أى

  يفارق ال رأيته  لئن بيده نفسى والذى  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يسب كان أنه بلغنى  قال أخى؟ ابن يا إليه

 ..األول قال ما مثل  لى  وقال  اآلخر وغمزنى  منا األعجل يموت حتى سواده سوادى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ( 6العقبة مفتاح بناء الدولة.. ) ..المائة السادسة والخمسون بعد على هامش الحلقة

 نكمل  ..للصحافة االهرام وكالة - احمد اماني أ. إعداد/ ..السبعة عبيد.. الشهداء بنت العقبة وأبناء عفراء

 

 .. إبني عفراء..عليه الغالمين فدل  جهل  أبا فرأى تطلعيروي عبد الرحمن بن عوف.. أنه  -

  صلى هللا رسول إلى ذهبا  ثم  ..والموت الحياة بين وهو   فصرعاه فضرباه ..بسيفيهما  وابتدراه إليه فسارعا -

 ..فعال  بما وأخبراه وسلم عليه هللا

 ..قتلته أنا: منهما  كل فقال "؟.قتله أيكما": صلى هللا عليه وسلم  لهما فقال -

 ال : قاال "؟.سيفيكما مسحتما هل": لهما  وقال روعهما من وسلم  عليه هللا صلى النبى فهدأ -

 .".قتله  كالكما": قال ثم   السيفين إلى وسلم عليه هللا  صلى  النبى فنظر -

   معاذ يد  فأصيبت  ..بسيفه وضربه جهل يأب ولد عليه أقبل جهل أبا طعن حينما  عفراء  بن معاذ أن ويروى

   عليها قدمه وضع آذته فلما  ..المعلقة يده يسحب  وهو يقاتل وظل  ذلك فاحتمل ..بجلدة فيه معلقة بقيت ولكنها

 ..وقتاله جهاده فى واستمر ..عنه فصلها حتى تمطى ثم

 يوم شهداء  ثالثة منهم هللا اختار حتى رسوله وأعداء هللا أعداء يجاهدون الميدان فى السبعة األشقاء وظل -

 .. وعاقل ومعوذ معاذ وهم بدر

هما إلى النبي  أم تل معاذ ومعوذ يومئذ ـ يعني يوم بدر ـ فجاءت أنه قُ  ..فعن ابن الكلبىوانظر إلى عفراء..  -

وكانت تقصد   ). ".ال". فقال: .هذا شر  بني  ..عوف ابنها: يا رسول هللاتشير إلى وسلم فقالت  صلى هللا عليه

 .. (ابنها عوفا ألن ه لم ينل شرف الشهادة في سبيل هللا

 ...األبرار الشهداء مع راضيا ربه منهم كل لقى  حتى  ..هللا سبيل فى يجاهدون  أوالدها سائر ومضى -

كانت  و بهم فدفعت ..وجل عز هللا  فداء لدين قدمتهم إذ ..وأمواتا أحياء بهم تسعد السبعة الشهداء أم هى فهذه -

 فرحة المسلمة..  باستشهاده فرحت  منهم واحد سقط فكلما ..القتال ساحات إلى معهم هى

 ..والرحمة الحنان  ينبوع بوصفهن األمهاتكل  شأن الحزن فى  شأنها ..فراقه  على األم بالتأكيد حزنب مشوبا -

  ماإيمانا بإنهم و   عملوه وما هنملكوي ما كل اآلخرة للدار يدخرون الذين ..باهلل العارفين شأن الفرح فى  وشأنها -

 . .وجل عز  هللا مرضاة ابتغاءوالتضحية به   ..إنجابه او نتاجه فى سببا كانوا

 كانت السبعة الشهداء أم وكأن من شكر هللا.. حال كل على المواطن هذه مثل فى  والفرح  الحزن من وكان -

  رسولهللا وحبا في  فى  حبا  هللا سبيل فى فيموتوا  ..والكثير الكثير الولد من لها  يكون أن قلبها أعماق من تتمنى

 .. العظيم هللا ثواب فى ورغبة ..وسلم عليه هللا صلى هللا

  منها فكان ..بغيتها   ومنتهى همها مبلغ اآلخرة فجعلت  ..تقواها وآتاها هدى هللا  وزادها باهلل آمنت امرأة عفراءف 

  سامية حكمةفوق كل هذا و راجح  وعقل ..نبيل  وسلوك ..وافر وكمال  ..فاضل خلق عنها السير أصحاب حكاه ما

 ..مشكور وسعى مبرور عمل.. ثم صادق ويقين  راسخ وإيمان نادرة وبطولة

 .. العصور مر على خالدة  العطرة ذكراهم  تكون أن البررة الكرام وأبنائها بعفراء أولى ومن

  والبذل ..والكرم والجود والتضحية الجهاد حب أبنائنا نفوس فى نغرس كيف المؤمنة األم هذه من نتعلم إننا

 ..قوية وعزيمة راق وفكر  عالية همة أصحاب وهم  للحياة األبناء يخرج حتى  ..واإلقدام والشجاعة

 إنتهى النقل.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-عبادة بن الصامت.. العقبي البدري الراوي  ..المائة بعد ونالسبع الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

ابن قيس بن   وفي رواية  .هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم من بني سالم بن عوف من الخزرج. -

 .. أبو الوليد األنصاريويكنى بأصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن ] عمرو بن عوف [ بن الخزرج 

 ..  ومن أعيان البدريين ..أحد النقباء ليلة العقبة هو -

ه صلى هللا عليفهو أصغر من رسول هللا  ..ولد عبادة بن الصامت في المدينة قبل الهجرة بثماٍن وثالثين سنة -

ه قرة العين   ..وتُوِف ي على دين قومه ..بخمسة عشر عاًما. أبوه الصامت بن قيس لم يدرك اإلسالموسلم  أما أُمُّ

 . فيمن بايع من النساء. فقد أسلمت وبايعت رسول هللا ..بنت عبادة بن نضلة بن مالك من الخزرج

 : قصة إسالم عبادة بن الصامت

وذلك في السنة العاشرة من بعثة  ..من أوائل الذين أسلموا من األنصار رضي هللا عنهكان عبادة بن الصامت 

فلم    ..أي قبل الهجرة بثالث سنوات. ومنذ أن أسلم عبادة بن الصامت ارتبط برسول هللا ارتباًطا وثيقًا ..الرسول

   ..ولم يسر إلى مكان إال وكان معه ..هللا غزوةً   ولم يغُز رسول ..يكن من مشهد من مشاهد اإلسالم إال وحضره

 . قد ُرِوي له عن رسول هللا مائة وواحد وثمانون حديثًا.لذا فو -

 ..وبيعته ثانيا.. في إسالم بن الصامت

لم يكن من الستة الذين لقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في السنة األولى.. لكنه كان حاضرا بعدها دوما..   -

عبادة بن   .. يرويفي بيعة العقبة األولىصلى هللا عليه وسلم دة بن الصامت ممن بايعوا رسول هللا كان عباف 

فبايعنا رسول هللا وذلك قبل أن تفترض   ..وكنا اثني عشر رجالً  .."كنت ممن حضر العقبة األولى..الصامت

وال نأتي ببهتان نفتريه من  ..وال نقتل أوالدنا ..وال نزني ..وال نسرق ..على أن ال نشرك باهلل شيئًا" ..الحرب

إن شاء  ..وإن غشيتم ذلك فأمركم إلى هللا ..فإن وفيتم فلكم الجنة ..وال نعصيه في معروف ..بين أيدينا وأرجلنا

 عذَّب وإن شاء غفر". 

صلى هللا   ل نبي هللاوقا  ..فيها النصر والحمايةكان التي  بيعة العقبةالتمت .. حيث بيعة العقبة الثانيةثم في  -

  .نبايعك. ..: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم". فقالوا: يا رسول هللاعليه وسلم

ال تخافوا في هللا لومة  ..والنفقة في العسر واليسر ..فقال: "تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره

ولكم   ..ذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكموعلى أن تنصروني فتمنعوني إ ..الئم

  ..تسعة من الخزرج  ..وقال رسول هللا لألنصار: "أخرجوا منكم اثني عشر نقيبًا ..الجنة". فبايعوه على ذلك

 . فكان عبادة بن الصامت أحد نقباء الخزرج. .وثالثة من األوس".

 .. أبي مرثد الغنوي بينه وبينصلى هللا عليه وسلم آخى النبي  الهجرة النبوية وبعد -

مع رسول هللا صلى   شهد المشاهد كلها عبادة بن الصامت.. في تسمية من شهد العقبة األولى ابن إسحاق قال -

.. الصنابحيحتى  حشرج بن نباتة حدثنا ..محمد بن سابق.. وهنا حديث جامع حيث روى هللا عليه وسل

: أي أصحابك أحب إليك حتى  فقلت  ..خلوت برسول هللا صلى هللا عليه وسلمل.. )قا حدثه عبادة بن الصامت أن

فقلت: ثم من يارسول هللا ؟  ...ثم سكت.. علي ثم ..عمر ثم ..أبو بكر الصديق.. ؟ قال: اكتم علي حياتي.أحبه

وأنت  ..وأبو أيوب ..وأبو طلحة ..ومعاذ.. عبيدة ..وسعد ..وطلحة ..الزبير من عسى أن يكون إال :قال

ثم هؤالء الرهط من  ..وابن عفان ..وابن عوف ..وابن مسعود ..وأبو الدرداء ..وأبي بن كعب ..عبادة يا

 .. وعمار ..وبالل ..وصهيب ..سلماني.. الموال

أال   ..وقال له: "اتِق هللا ..استعمله رسول هللا على الصدقاتثالثا.. إستعمال النبي صلى هللا عليه وسلم له.. حيث 

فوالذي  ) رضي هللا عنه. فقال عبادة .أو شاة لها ثَُؤاج" ..أو بقرة لها خوار .. تأتي يوم القيامة ببعير له رغاء

 . وهو ما كان منه... وبايع النبي على أالَّ يخاف في هللا لومة الئم.(.ال أعمل عمل اثنين ..بعثك بالحق

صلى هللا عليه   -وشارك في جمع القرآن في زمن الرسول  ..الوحي القرآنيعن   اوكان ابن الصامت ممن كتبو -

قال: “جمع القرآن في زمان النبي خمسة من األنصار هم معاذ وعبادة   ..فعن محمد بن كعب القرظي -وسلم 

ة وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: “علمت ناساً من أهل الصف ..وأبو وأيوب وأبو الدرداء”

فإذا قدم رجل مهاجر    ..وروي عنه أيضا أنه قال: “كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُشغَل ..الكتابة والقرآن”

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..”على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-عبادة بن الصامت.. العقبي البدري الراوي  ..المائة بعد السبعونو الواحدة الحلقة

 رابعا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..وأحداً  ..وشهد بدراً  ..معهعبادة بن الصامت إلى مكان إال وكان  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يسر -

أرسل  ..فتح مصر مدًدا من الخليفة إلتمام العاصعمرو بن  عندما طلبو ..والخندق والمشاهد والغزوات كلها

 ..وصفهم الخليفة قائالً: "إني أمددتك بأربعة آالف رجل ..على رأس كل منهم قائد حكيم ..إليه أربعة آالف رجل

 ..  على كل ألف رجل منهم رجٌل بألف رجل". وكان عبادة بن الصامت واحًدا من هؤالء األربعة

 من الحديث.. ا.. بعض ما روى عبادة خامس

صلى هللا   - أن رسول هللا رضي هللا عنه..قال: أخبرني عبادة بن الصامت  رضي هللا عنه عن أنس بن مالك -

  ..فتالحى رجالن من المسلمين فقال: "إني خرجت ألخبركم بليلة القدر ..خرج يخبر بليلة القدر -عليه وسلم 

 التمسوها في السبع والتسع والخمس".  ..وعسى أن يكون خيًرا لكم .. وإنه تالحى فالن وفالن فرفعت

 قال:  صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا ..عن عبادة بن الصامت ..د بن الربيععن محمو  ..ويروي الزهري -

 .صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".ال  "

قال: "من تعارَّ من الليل  صلى هللا عليه وسلم حدثني عبادة بن الصامت عن النبي   ..وعن جنادة بن أبي أمية -

  ..وسبحان هللا .. الحمد هلل ..وهو على كل شيء قدير ..له الملك وله الحمد ..فقال: ال إله إال هللا وحده ال شريك له

فإن توضأ   ..أو دعا استُجيب له ..ثم قال: "اللهم اغفر لي ..وال حول وال قوة إال باهلل ..وهللا أكبر ..هللاوال إله إال 

 .وصلَّى قُبلت صالته".

  ..فجاء أبو األشعث. قال: قالوا: أبو األشعث  ..وعن أبي قالبة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار -

غزونا غزاة وعلى الناس   ..فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم ..أبو األشعث. فجلس

فأمر معاوية رجالً أن يبيعها في   ..فكان فيما غنمنا آنية من فضة ..في خالفة عمر فغنمنا كثيرة ..معاوية

فقال:” إني سمعت رسول هللا ينهى عن    فقام ..فبلغ عبادة بن الصامت  ..فتسارع الناس في ذلك  ..أعطيات الناس

والملح بالملح إال سواء   ..والتمر بالتمر ..والشعير بالشعير ..والبر بالبر ..والفضة بالفضة ..بيع الذهب بالذهب

فقام خطيبا فقال:   ... فبلغ ذلك معاوية.فمن زاد أو ازداد فقد أربى”. فرد الناس ما أخذوا ..عيناً بعين ..بسواء

فقام عبادة بن  . قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه”.  ..ل رجال يتحدثون عن رسول هللا أحاديث“أال ما با

 ..(وإن كره معاويةصلى هللا عليه وسلم لنحدثن بما سمعنا من رسول هللا ) ثم قال:  ..الصامت فأعاد القصة

فقال: “ارجع إلى    ..فأخبره ..قال:”ما أقدمك؟”  -رضي هللا عنه  - بن الخطاب لما عرف أمير المؤمنين عمر ف  -

 .. (ال إمرة لك عليه)مكانك ال يفتح هللا أرضاً لست فيها أنت وال أمثالك”. وكتب إلى معاوية: 

يحكى أن ابن الصامت كان مع معاوية.. فقام خطيب يمدح ف ثم موقف آخر مع معاوية بن أبي سفيان..  -

يه.. فقام عبادة بتراب في يده.. فحثاه في فم الخطيب.. فغضب معاوية.. فقال له عبادة: إنك  معاوية.. ويثني عل

بالعقبة.. على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا   -صلى هللا عليه وسلم   -لم تكن معنا حين بايعنا رسول هللا 

  -هللا لومة الئم. وقال رسول هللا  ومكسلنا.. وأال ننازع األمر أهله.. وأن نقوم بالحق حيث كنا.. ال نخاف في

 ..”إذا رأيتم المداحين.. فاحثوا في أفواههم التراب صلى هللا عليه وسلم: “

 ..فإما أن تكفه إليك ..وأهله الشام قد أفسد علي عبادة بن الصامت إن:عثمان إلى معاوية كتببعدها أنه روى  -

فدخل  :قال ..بالمدينة حتى ترجعه إلى داره عبادة رحلفكتب إليه: أن الشام  وإما أن أخلي بينه وبين

بين   عبادة ما لنا ولك ؟ فقام عبادة يا :فقال  ..فالتفت إليه ..فلم يفجأه إال به وهو معه في الدار  ..عثمان على

سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما  " :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :فقال  ..ظهراني الناس

 ". وال تضلوا بربكم  ..فال طاعة لمن عصى ..وينكرون عليكم ما تعرفون ..تنكرون

 -رضي هللا عنه  - بن الخطاب رفض ابن الصامت في خالفة عمرإستعمال عبادة بن الصامت..في ادسا.. س

 .. وعكف على تعليم الناس وتفقيههم في الدين ..تولي المناصب التي تصرفه عن العلم والعبادة

قد احتاج أهل   ..وأورد البخاري في تاريخه أن يزيد بن أبي سفيان كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يقول -

فأقام عبادة   ..فأرسل معاذاً وعبادة وأبا الدرداء  ..الشام إلى من يعلمهم القرآن الكريم ويفقههم في أمور دينهم

خلفه عليها أبو عبيدة بن الجراح عندما سار  واست ..ومألها علماً وفقها ونورا  ..ومضى إلى فلسطين ..بحمص

 .. ولي قضاء فلسطين من قبل عمر بن الخطاب . وكان أول من.لفتح “طرطوس” ففتحها

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 3-عبادة بن الصامت.. العقبي البدري الراوي   ..المائة بعد والسبعون ةالثاني الحلقة

 سادسا.. في استعمال عبادة بن الصامت.. بقية..

واالبتعاد عن األعمال المحفوفة بالزهو   .. بالتقوى والصالح والشدة في الحق والزهدبن الصامت عرف  -

  ..في الحكم والسلطان انبن أبي سفي كان من الذين عارضوا سياسة معاوية في رواية أنهو ..والسلطان والثراء

 فأعاده عمر..  .. ورحل إلى المدينة ..عبادة: “ال أساكنك بأرض واحدة أبداً”له فقال  ..فأغلظ له معاوية في القول

عبادة بن  عن أبيه: أن.. إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابن خثيم.. يحيى بن سليم.. عنوروى  -

معاوية بل خمر يباع ل ..فقال: ما هذه ؟ أزيت ؟ قيل: ال ..بالشام تحمل الخمر وهومرت عليه قطارة  الصامت

 -  بالشام إذ ذاك وأبو هريرة - فلم يذر فيها راوية إال بقرها ..فقام إليها ..فأخذ شفرة من السوق  ..)وهللا أعلم(

لسوق يفسد على  فيغدو إلى ا ..أما بالغدوات .. عبادة فقال: أال تمسك عنا أخاك  ..أبي هريرة إلى معاويةفأرسل 

 ! فيقعد في المسجد ليس له عمل إال شتم أعراضنا وعيبنا ..وأما بالعشي أهل الذمة متاجرهم..

نا على  لم تكن معنا إذ بايع)فقال:  ..؟ ذره وما حمل ولمعاوية ما لك ..عبادة يا :فقال  ..أبو هريرة قال: فأتاه

 .. أبو هريرة فسكت ..(وأال يأخذنا في هللا لومة الئم ..واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..السمع والطاعة

فأمر غالمه أن    (دمر)مر بقرية  عبادة بن الصامت أن ة..عثمان بن أبي العاتك عن ..الوليد بن مسلموروى   -

فإنه  ..فإنه إن ال يكن بثمن  ..ارجع)فمضى ليفعل ثم قال له:   ..يقطع له سواكا من صفصاف على نهر بردى

 .. (فيعود حطبا بثمن ..ييبس

 سابعا.. في إحصاء قصير عمن روى الحديث عنه.. )منقول( 

 وجنادة بن أبي أمية  -وجبير بن نفير  -يوأبو مسلم الخوالن - وأنس بن مالك  -أبو أمامة الباهلي :روى عنه

أبو  )وابن زوجته  الوليد بن عبادة وابنه -ي وأبو األشعث الصنعان  -وأبو إدريس الخوالني- ومحمود بن الربيع

 -وجابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام -وحطان بن عبد هللا الرقاشي - وكثير بن مرة - أنس بن أم حرام (أبي

  -الثقفي وأوس بن عبد هللا -ورفاعة بن رافع بن مالك - يكرب والمقدام بن عمرو بن معد  -وفضالة بن عبيد

وثابت بن   -واألسود بن ثعلبة اليربوعي  - وبنوه عبد هللا وداود ابني عبادة بن الصامت - وشرحبيل بن حسنة

سلمة بن المحبق  و -وربيعة بن ناجذ األزدي الكوفي -وحكيم بن جابر األحمسي - وحبيش بن شريح - السمط

بن    وعبادة  -وعامر الشعبي -وشعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص -وشرحبيل بن السمط -الهذلي

وعبد هللا بن محيريز   - وعبد هللا بن خليفة -وحفيده عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت   -نسي الكندي

-وعطاء بن يسار -بنه عبيد هللا بن عبادة بن الصامتوإ غنموعبد الرحمن بن   - بد هللا الصنابحيوع -الجمحي

ويعلى بن شداد بن أوس  -يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت  وحفيده -ونسي الكندي -وقبيصة بن ذؤيب  

 ..وأبو رفيع المخدجي -األنصاري

متفق عليها   وله منها ستة ..احديث  مائة وواحد وثمانينفي مسنده  بقي بن مخلد أورد له.. مروياتهوعن  -

 ..في كتبهم روى له باقي الجماعة كما بحديثين ومسلم ..بحديثين البخاري وانفرد

ه أن  ..ثامنا.. فاتنا في نسبه ة العين بنت عبادة بن نَْضلة بن مالك بن العَْجالن بن زيد بن َغْنم بن سالم  هي أم  قُر 

ه جميلة بنت أبي و ...بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج. لعبادة بن الصامت من الولد: الوليد وأم 

ار ه أم  حرام  ..صعصعة وهو عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن َغْنم بن مازن بن النج  د وأُم  ومحم 

ار  .. بنت ِمْلحان بن خالد بن زيد بن حرام بن ُجْندب بن عامر بن َغْنم بن عدي  بن النج 

 هللا عنه.. تاسعا.. في وفاته رضي

ا حضرت عبادة الوفاة قال: "أخرجوا فراشي إلى الصحن  ..ثم قال: "اجمعوا لي َمَواليَّ وخدمي وجيراني".. لم 

". فُجِمعوا له وأول ليلة   .. فقال: "إن  يومي هذا ال أراه إال آخر يوم يأتي عليَّ من الدنيا ..ومن كان يدخل عليَّ

  -والذي نفس عبادة بيده-وهو  ..ط من ي إليكم بيدي أو بلساني شيءوإني ال أدري لعل ه قد فر ..من اآلخرة

ج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إال اقتصَّ مني قبل أن تخرج نفسي".  ..الِقصاص يوم القيامة وأَُحِر 

ا ال. قال: "اللهم اشهد". .فقالوا: بل كنت مؤدبًا. ج على إنساٍن منكم يبكي  ..ثم قال: "أم  فاحفظوا وصي تي: أَُحِر 

م المسجد فيصلي ثم يستغفر  ثم ليدخل كل  إنسان منك ..فإذا خرجت نفسي فتوضئوا وأحسنوا الوضوء ..عليَّ 

ْبِر َوالصَّالِة{ ]البقرة:  [. ثم أسرعوا بي إلى 45)لعُبَادة( ولنفسه؛ فإن هللا تبارك وتعالى قال: }َواْستَِعينُوا بِالصَّ

من هجرة رسول هللا بمدينة  34وكانت وفاته سنة . وال تضعوا تحتي أرجوانًا". ..وال تُتبِعُني نار ..حفرتي

 . أراكم غدا إن شاء هللا..وهو يناهز االثنين وسبعين عاًما.  ..ينالرملة في فلسط
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1- شهيد أحدالنقيب العقبي .. رافع بن مالك ..المائة بعد والسبعون ةالثالث الحلقة

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

بن ُزَريق بن عامر بن ُزَريق بن عبد حارثة بن مالك بن  َراِفُع بن َمالك بن العَْجالن بن عمرو بن عامر هو  -

َرقي أخرجه أبو موسى عن أبي حفص بن شاهين .. َغْضب بن ُجَشم بن الَخزرج األْنَصاِري  الَخْزَرِجي  الزُّ

 .. عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر األنصاري ..بإسناده

ه ماوي ة بنت العَْجالن بن زيد بن َغْنم بن و -   زوجتهو ..سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرجأم 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –أسلمت أم مالك وبايعت رسول هللا .. وقد لك أخت عبد هللا بن أبي ابن سلولأم ما  –َصلَّى َّللاَّ

 كما سيأتي.. شهدا بدراوقد  فولدت له رفاعة وخالدا ابني رافعرافع بن مالك  ب أم مالك  توتزوج

وكان رافع  ..وكان الكامل في الجاهلي ة الذي يكتب ويُْحسن العوَم والرميَ  ..بن مالك من الَكَملة كان رافع -

 .وكانت الكتابة في القوم قلياًل... كذلك

هو أحد الستة النقباء في لقاء الستة المتقدمين بالعقبة.. فهو قديم اإلسالم.. وهو أحد االثني رافع بن مالك  -

 . .من الخزرج هو ومعاذ بن عفراءفي بيعة العقبة الثانية أحد السبعين هو و ..العقبة األولىعشر في بيعة 

 ..وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة ..واشترط على القوم لربه ..وبايعهم رسول هللا على حرب األحمر واألسود

 ً  . .وكان فيهم رافع بن مالك نقيبا

  ..وروى عاصم بن عمر بن قتادة حسب ما قاله أبو نعيم.. ..خزرجيين أسلماكان هو ومعاذ بن عفراء أول   -

قال: لما لقي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم النفر الستة من األنصار من الخزرج بمكة  ..عن أشياخ من قومه

وقال: كان من   ..وذكرهم نوتال عليهم القرآ ..وعرض عليهم اإلسالم ..فدعاهم إلى هللا عز وجل ..وجلسوا معه

ففشا   ..فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم اإلسالم ودعوهم إليه .زريق بن عامر: رافع بن مالك بن العَْجالن.

 .. فلم تبق دار من دور األنصار إال وفيها ِذْكر من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فيهم

ِ  وروي أنه قد ) - ُ عَ  –آَخى َرُسوُل َّللاَّ ِ َوبَْيَن سعيد بن زيد بن   –لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َرِقي  بَْيَن َراِفعِ ْبِن َماِلٍك الزُّ

على قدومهم لَْيلَةَ   –صلى هللا عليه وسلم  –. فََهُؤالِء النُّقَبَاُء ِمَن األَْنَصاِر الَِّذيَن نَقَّبَُهْم َرُسوُل هللا .عمرو بن نفيل

 منقول  ..(الاْلعَقَبَِة َوهُُم اثْنَا َعَشَر َرجُ 

 ثانيا.. في جهاد رافع بن مالك.. 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع ـــ  وكان رفاعة أي اإلبن من أهل   ..روى اْلبَُخاِريُّ من طريق يحيى بن سعيد -

  ..(ما يسرني أني شهدت بَْدًرا بالعقبة) : رفاعة وكان رافع يقول البنه ..وكان رافع من أهل العقَبة ..بَْدر

وأحد من شهد العقبة   ..عن رجاله أنه قال: رافع بن مالك أحد النقباء االثني عشر ..محمد بن يزيدوروى عن  -

وقال أبو عمر  ..إن رافعاً شهد بدراً  :وقال ابن منده عن ابن إسحاق ) وروي أنه لم يشهد بدًرا ..من السبعين

 وهناك حديث له يؤكد أنه شهد بدرا.. شهدها إبناه رفاعة وخالد..الثابت أنه و  (..إنه لم يشهد  :عن ابن إسحاق

  كان عقبيًا نقيبًا ..يكنى أبا مالك ..عن محمد بن سعد أنه قال: رافع بن مالك الزرقي ..روى أبو جعفر بإسناده -

 . .النقباء الستة قتلوا كلهمأن  :ال أبو عمرق و ..أنه قتل يوم أحد و ..عن آل زريق

 ثالثا.. ما بعد العقبة.. 

وسل م بالعقبة أعطاه ما أنزل عليه في   سول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليهأن  رافع بن مالك لما لقي ر.. فأخذه للقرآنفي  -

ابن إسحاق: أن   ويروى ..ثم جمع قومه فقرأ عليهم في مسجده ..فقدم به رافع المدينة  ..العشر سنين التي خلت

ثم أقبل بها   .. فلما نزلت سورة طه كتبها ..وأقام معه بمكة ..رافع بن مالك هاجر إلى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم

في المدينة   أول مسجد قرئ فيه القرآنهو وبني زريق  .. ثم بنى مسجدإلى المدينة فقرأها على بني زريق

 ..ابن مالك القبلة التي وضعهاعليه وآله وسل م من اعتدال  عجب النبي  صل ى َّللاَّ المنورة.. وروي أنه قد 

 رابعا.. في روايته للحديث.. )منقول( 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفعََطْستُ  - ِ َحْمًدا َكثِيًرا  ..َعْن َراِفعِ ْبِن َماِلٍك قَاَل: َصلَّْيُت َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ َفقُْلُت: اْلَحْمُد َّلِلَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْنَصَرفَ  ..ُمبَاَرًكا َعلَْيِه َكَما يُِحبُّ َربُّنَا َويَْرَضى ..َطي ِبًا ُمبَاَرًكا ِفيهِ  ا َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ  ..َفلَمَّ

اَلِة؟« َف  ِ فَقَاَل: »َمِن اْلُمتََكل ُِم ِفي الصَّ ِ َحْمًدا َكثِيًرا  ..قُْلُت: أَنَا يَا َرُسوَل َّللاَّ َقاَل: »َفَكْيَف قُْلَت؟« َقاَل: قُْلُت اْلَحْمُد َّلِلَّ

نَْفِسي بِيَِدِه لَقَِد  فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َوالَِّذي  ..َطي ِبًا ُمبَاَرًكا ِفيِه ُمبَاَرًكا َعلَْيِه َكَما يُِحبُّ َربُّنَا َويَْرَضى

 .. اْبتََدَرَها بَْضعَةٌ َوثاََلثُوَن َملًَكا أَيُُّهْم يَْصعَُد بَِها«

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-رافع بن مالك.. العقبي النقيب شهيد أحد  ..المائة بعد والسبعون الحلقة الرابعة

 رابعا.. في روايته للحديث.. بقية..

عن رافع قال: دخلت يوما على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعندهم  .. روي نصيب الفقراء ال يمسفي أن  -

لرسول هللا صلى هللا   هثم أني ذكرت ..نها سنةمفأعجبني شحمه فأخذتها فازدردتها فاشتكيت  ..قدر تفور بلحم

 ..ثم مسح بطني فألقيتها خضراء .... أي يشتركن فيها"إنه كان فيها أنفس سبعة أيامي" عليه وسلم فقال: 

 .فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة.

 ْبِن َراِفعِ  -
ِ َقاَل: َسِمْعُت أَبِيَعْن ِرَفاَعةَ َرِقي  ِ    صلى هللا عليه وسلميَقُوُل: َقاَل ِجْبِريُل  ..ْبِن َماِلٍك الزُّ ِلَرُسوِل َّللاَّ

ْدًرا فَُهْم  َن اْلَماَلئَِكِة بَ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َكْيَف أَْهُل بَْدٍر فِيُكْم؟ قَاَل: هُْم أََفاِضلُنَا. فَقَاَل ِجْبِريُل: َوَمْن َشِهَد مِ 

 .. أَفَاِضلُنَا«

خرجت أنا وأخي خالد مع رسول هللا )قال:   .. يقص إحدى معجزاته صلى هللا عليه وسلم..عن رفاعة بن رافع -

صلى هللا عليه وسلم إلى بدر على بعير أعجف.. حتى إذا كنا بموضع البريد الذي خلف الروحاء برك بنا بعيرنا..  

فقلت: اللهم لك علينا لئن أتينا المدينة لننحرن البعير.. فبينا نحن كذلك مر بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  

فأخبرناه أنه برك علينا.. فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتوضأ.. ثم بزق في وضوئه.. ثم فقال: مالكما؟ 

أمرنا ففتحنا له فم البعير.. فصب في جوف البكر من وضوئه.. ثم صب على رأس البكر.. ثم على عنقه.. ثم 

.. فمضى  "ل رافعًا وخالًدااللهم احم"على حاركه.. ثم على سنامه.. ثم على عجزه.. ثم على ذنبه.. ثم قال: 

على رأس المنصف.. وبكرنا أول الركب..   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا وقمنا نرتحل فارتحلنا.. فأدركنا النبي 

 فلما رآنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك.. فمضينا حتى أتينا بدًرا.. حتى إذا كنا قريبا من وادي بدر 

 ..(برك علينا.. فقلنا: الحمد هلل.. فنحرناه وتصدقنا بلحمه = لعودة من الغزوةويبدو أن ذلك كان في طريق ا=  

 

ثَنِي أَبِي يروي - َرِقيُّ َقاَل: َحدَّ ِد ْبِن َراِفعِ ْبِن َماِلٍك الزُّ ِه )رفاعة( ..َعِليُّ ْبُن يَْحيَى ْبِن َخالَّ   –َوَكاَن بَْدِريًّا  -َعْن َعم ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسِجدِ  َوالنَّبِيُّ  ..إِْذ َدَخَل َرُجٌل َفَصلَّى َرْكعَتَْينِ  ..قَاَل: بَْينَا نَْحُن ُجلُوٌس َمَع َرُسوِل َّللاَّ

«  و الصالة فََردَّ َعلَْيهِ  .. َفَسلََّم َعلَْيهِ ثُمَّ َجاءَ  ..َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْرُمقُهُ  السَّاَلَم ثُمَّ َقاَل: »اْرِجْع فََصل ِ فَِإنََّك لَْم تَُصل ِ

«ثُمَّ قَاَل: »اْرِجْع فََصل ِ فَِإنََّك لَْم   ..السَّاَلمَ الصالة و فََردَّ َعلَْيهِ  ..ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعلَْيهِ  ..قَاَل: فََرَجَع فََصلَّى فََرَجَع  ..تَُصل ِ

« ..السَّاَلمَ الصالة َفَردَّ َعلَْيِه  ..ثُمَّ َجاَء َفَسلََّم َعلَْيهِ  فَأََعاَد َعلَْيِه اْلقَْوَل الثَّاِلثَةَ أَِو   ..ثُمَّ َقاَل: »اْرِجْع َفَصل ِ فَِإنََّك لَْم تَُصل ِ

ابِعَةَ  لِ َوالنَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُ  ..الرَّ ِ  ..وُل ِمثَْل قَْوِلِه اأْلَوَّ ي ..فَقَاَل: أَْي َرُسوَل َّللاَّ َوالَِّذي أَْنَزَل   ..بِأَبِي أَْنَت َوأُم ِ

 ..ِرْصُت فَأَِرنِي َوَعل ِْمنِيَعلَْيَك اْلِكتَاَب لَقَِد اْجتََهْدُت َوحَ 

ثُمَّ   ..ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعًا ..ثُمَّ اْقَرأْ  ..ْستَْقبِِل اْلِقْبلَةَ َفَكب ِرْ ثُمَّ ا ..فَقَاَل: »إِذَا أََرْدَت أَْن تَُصل َِي َفأَْحِسْن ُوُضوَءكَ 

 ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ  ..ثُمَّ اْرَفْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َجاِلًسا ..ثُمَّ اْسُجْد َحتَّى تَْطَمئِنَّ َساِجًدا ..اْرَفْع َحتَّى تَْعتَِدَل َقائًِما

 )منقول( فَقَْد أَتَْمْمَت َوَما نَقَْصَت ِمْن َهذَا نَقَْصتَهُ ِمْن نَْفِسَك« ..فَِإذَا أَتَْمْمَت َعلَى َهذَا  ..ثُمَّ اْرَفعْ  ..َساِجًدا

عن معاذ بن رفاعة بن رافع األنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع قال: سمعت أبا بكر الصديق يقول على منبر   -

فبكى أبو بكر حين ذكر   ..يقول –صلى هللا عليه وسلم  –: سمعت رسول هللا -هللا عليه وسلم صلى  –رسول هللا 

ي عنهثم سُ  ..-صلى هللا عليه وسلم  –رسول هللا  يقول   –صلى هللا عليه وسلم  –ثم قال: سمعت رسول هللا  ..ر 

ل: “سلوا هللا العفو والعافية واليقين في اآلخرة وا  . .ألولى”في هذا القيظ عام األو 

َع النَّاُس والحديث يدل أيضا أنه شهد بدرا..  رافع بن مالك.. َعْن أَبِيهِ  ..َعْن ِرَفاَعةَ  - ا َكاَن يَْوُم بَْدٍر تََجمَّ َقاَل: لَمَّ

ْحِت إِْبِطِه.. قَاَل: َفأَْطعَْنتُهُ بِالسَّْيِف  َعلَى أَُميَّةَ ْبِن َخلٍَف.. َفأَْقبَْلُت إِلَْيِه فَنََظْرُت إِلَى ِقْطعٍَة ِمْن ِدْرِعِه قَِد اْنقََطعَْت ِمْن تَ 

ِ َصلَّى هللاُ   َعلَْيِه َوَسلََّم َوَدَعا ِلي  فِيَها َطْعنَةً فَقَتَْلتُهُ.. َوُرِميُت بَِسْهٍم يَْوَم بَْدٍر َففَقَأَْت َعْينِي »فَبََصَق فِيَها َرُسوُل َّللاَّ

 وهو صحيحَفَما آذَانِي ِمْنَها َشْيٌء« 

ا ُوِلَد يَْحيَى ْبُن َخالدٍ  .. روي أنهخالد. تسمية يحيى بن خامسا. ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –أُتَِي بِِه النَّبِيَّ  .. لَمَّ   :قَالَ  –َصلَّى َّللاَّ

يَنَّهُ اْسًما لَْم يَُسمَّ بِهِ ألُ  "فََحنََّكهُ َوَقاَل:  اهُ يَْحيَى ".. بَْعُد يَْحيَى ْبُن َزَكِريَّا َسم ِ صلى هللا عليه  . فأحيا به النبي .َفَسمَّ

 .إسم نبي كان قد نُسي.وسلم 

 خامسا.. في استشهاده رضي هللا عنه..

ال َعلَى رأس اثنين وثالثين شهرا ِمن الهجرة.رافع بن مالك شِهَد   . أحًدا وقتل يومئٍذ شهيدا ِفي شوَّ

 إن شاء هللا.. .. أراكم غدا



- 249 - 
 

 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1- الدوسي.. " ذو النور"الطفيل بن عمرو  ..المائة بعد والسبعون ةخامسالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 .. الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسيهو  -

 ( كما سيأتي..ذو النور ) لقبه .. ووقيل هو ابن عبد عمرو بن عبد هللا بن مالك بن عمرو بن فهم -

إنه  ..من شعرائهم امن حكمائهم وشاعر اوحكيم ..اإلسالمثم في من سادات العرب في الجاهلية  اسيدكان  -

 ..لضيافةشاعرا لبيبا شريفا كثير ا ..كان مطاعا في قومهو ..سيد دوس الطفيل بن عمرو

 .. فهو من السابقين إلى اإلسالم وأسلم قبل هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم..قدم مكة أول الدعوة -

 ثانيا.. في إسالمه.. 

على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان رسول هللا  ..ابن إسحاق روى -

الناس ومن قدم عليهم من منهم يحذرونه  - حين منعه هللا -وجعلت قريش  ..ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه

 : كيف أسلم فيقول فها هو يروي لنا   -رضي هللا عنه - الطفيلوممن حذرته قريش . العرب.

فمشيت إلى رجاالت قريش فقالوا: يا طفيل إنك امرؤ شاعر  ..فقدمت مكة ..كنت رجالً شاعراً سيداً في قومي )

فاحذره   ..فإنما حديثه كالسحر ..ا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثهوإن ..سيد مطاع في قومك

فإنه يفرق بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين   ..أن يُدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومنا

أدخل المسجد إال    الفوهللا ما زالوا يحدثونني في شأنه وينهونني أن أسمع منه حتى قلت وهللا ...المرء وأبيه

 .. وأنا ساد أذني

-  ً قائماً في   -صلى هللا عليه وسلم-فإذا برسول هللا  ..ثم غدوت إلى المسجد ..فعمدت إلى أذني فحشوتهما كرسفا

وهللا إني  ..فقلت في نفسي وهللا إن هذا للعجز ..فقمت منه قريباً وأبى هللا إال أن يسمعني بعض قوله ..المسجد

  ..وهللا ألستمعن منه فإن كان أمره رشداً أخذت منه ..ما يخفى علي من األمور حسنها وال قبيحهابت اامرؤ ث

فلم أسمع كالماً قط   ..فنزعتها من أذني فألقيتها ثم استمعت له فقلت بالكرسفة  ..وإن كان غير ذلك اجتنبته

 ..لفظاً أحسن منه وال أجملكاليوم   قلت في نفسي يا سبحان هللا ؟ ما سمعت .أحسن من كالم يتكلم به.

يا محمد إن  :حتى انصرف فاتبعته فدخلت معه بيته فقلت له -صلى هللا عليه وسلم-ثم انتظرت رسول هللا  -

وقد وقع في   ..قومك جاؤوني فقالوا كذا وكذا فأخبرته بالذي قالوا وقد أبى هللا إال أن أسمعني منك ما تقول

 . .فأنشدته".. هات" ..صلى هللا عليه وآله وسلم-فقال النبي  .وإني شاعر فاسمع ما أقول. ..نفسي أنه حق

. ثم قرأ: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم  .أقول فاسمع : وأنا-صلى هللا عليه وآله وسلم-رسول هللا   فقال -

ُ أََحٌد( )اإلخالص:..  هللا الرحمن الرحيم ِ اْلفَلَِق( )الفلق:  ..( إلى آخرها1)قُْل هَُو َّللاَّ إلى   ( 1و )قُْل أَُعوذُ بَِرب 

ِ النَّاِس( )الناس: فال وهللا ما سمعت قوال قط   ..وعرض علي اإلسالم ..إلى آخرها ( 1آخرها و )قُْل أَُعوذُ بَِرب 

 .. (فأسلمت .. وال أمرا أعدل منه ..أحسن منه

 ثالثا.. في الطفيل يدعو أهله..

رضي هللا  يقول   ..ذهب إليهمف  ..أن يدعو قومه -صلى هللا عليه وسلم  – أمره النبيرضي هللا عنه..بعد أن أسلم 

قال: وِلَم يا   ..فقلت: إليك عني يا أبت فلست مني ولست منك  .فلما نزلُت أتاني أبي وكان شيًخا كبيًرا. عنه..

 ..فاغتسل وطهر ثيابه ..قال أبي: ديني دينكف صلى هللا عليه وسلم..بني؟ قال: قلت أسلمت وتابعت دين محمد 

قالت: ِلَم   ..إليك عني فلست منك ولست مني ثم أتتني صاحبتي فقلت لها: ..ثم جاء فعرضت عليه اإلسالم فأسلم

 .. دوًسا إلى اإلسالم فأبطأوا علي   دعوت.. ولكني فأسلمت ..بأبي أنت وأمي؟ قال: قلت: فرق بيني وبينك اإلسالم

-صلى هللا عليه وسلم  –خرج الطفيل إلى قومه فلم يزل بأرض دوس يدعوهم إلى هللا حتى هاجر رسول هللا  -

حتى قدم   ..الطفيل بأرض قومه يدعوهم إلى اإلسالممازال و ..مضى يوم بدر وأحد والخندق .. ثمإلى المدينة

  ..بغزوة خيبر  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا كان و ..بمن أسلم من قومهصلى هللا عليه وسلم على رسول هللا  

  ..بخيبر صلى هللا عليه وسلمثم لحقوا برسول هللا  ..المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوسالطفيل حتى نزل 

صلى هللا عليه كلم رسول هللا .. ف قدم أبو هريرة والطفيل وأصحابهما الدوسيونف  ..فأسهم لهم مع المسلمين

وهكذا هدى هللا من هدى إلى اإلسالم من دوس على يد   ..أصحابه أن يشركهم في الغنيمة ففعلواوسلم و

كان جندب هذا يقول في الجاهلية: "إن للخلق  و كذلك.. ندب بن عمرو بن حممة الدوسيج  نذكر هناو ..الطفيل

خرج ومعه خمسة وسبعون رجالً من   صلى هللا عليه وسلمفلما سمع بخبر النبي  ..خالقًا ولكن ال أدري من هو"

 . أراكم غدا إن شاء هللا..فأسلم فأسلموا. ..قومه
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2- الدوسي.. " ذو النور"الطفيل بن عمرو  ..المائة بعد والسبعون سةسادالحلقة ال

 ثالثا.. في الطفيل يدعو أهله.. بقية..

.. معركة أحد بعد بالمدينة لتحق بعدهاثم ا اإلسالم هم يدعوهم إلىفيلدوس ولبث   الطفيل رجعويروى أنه  -

 .. وماتالها.. فتح مكةثم  معركة الخندق صلى هللا عليه وسلم الرسول فشهد مع ..بيتا من دوسثمانون ومعه 

صلى هللا عليه  -قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول هللا  ..قال ..روى البخاري بسنده عن أبي هريرة -

 :هوقال ل ..فادع هللا عليهم فقال: "اللهم اهد دوًسا"  ..فقال: يا رسول هللا إن دوًسا قد عصت - وسلم

فخرجت أدعوهم حتى هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم    .. يقول الطفيل.."اخرج إلى قومك فادعهم وارفق بهم"

بخيبر حتى   -صلى هللا عليه وسلم  -ورسول هللا  ..ثم قدمت بمن أسلم ..والخندق  وأحد ومضت بدر. إلى المدينة.

وقلنا: يا رسول هللا اجعلنا   ..ولحقنا بخيبر فأسهم لنا مع الناس ..لمدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوسنزلنا ا 

 . والخالف هنا إذا كانت دوس قد شهدت الخندق وما بعدها..ففعل. ..في ميمنتك واجعل شعارنا مبروًرا

 رابعا.. في لقب "أبي النور"..

يا رسول هللا إني أرجع إلى دوس وأنا فيهم مطاع وأنا داعيهم إلى اإلسالم  :قلت  - رضي هللا عنه -الطفيل  قال 

صلى هللا عليه  فقال ..فادع هللا أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه  ..لعل هللا أن يهديهم

ثنية أهلي التي  قال: فخرجت حتى أشرفت على .. ية تعينه على ما ينوي من الخير ": " اللهم اجعل له آوسلم

فلما علوت الثنية وضع هللا بين عيني   ... وأبي هناك شيخ كبير وامرأتي ووالدتي.تهبطني على حاضر دوس

. فقلت: اللهم في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا  .نوراً يتراءاه الحاضر في ظلمة الليل وأنا منهبط من الثنية

قد رأيتني أسير على بعيري إليهم وإنه على رأس سوطي فل ..فتحول في رأس سوطي ..أنها مثلة لفراق دينهم

 "..ذا النور"لذا كان كان لقبه .. ه قنديل معلق فيه حتى قدمت عليهمكأن

 في موقف مع النبي صلى هللا عليه وسلم..  ا..خامس

أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا   ..روى مسلم بسنده عن جابر

فأبى ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم   ..هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية

وهاجر   ..عمروفلما هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن    ..للذي ذخر هللا لألنصار

فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى   ..تووا المدينة فمرض فجزعأف  ..معه رجل من قومه

؟ فقال:  .فقال له: ما صنع بك ربك ..فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه ..مات

: ما لي أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك له  فقال ..غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى هللا عليه وسلم

 ."اللهم وليديه فاغفر". له..فقال   .. فقصها الطفيل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..ما أفسدت

ذكَّرهم بأنه سيد في ..توعدوهكيف وفي نماذج من شعر الطفيل.. في تهديد قريش له بعد إسالمه.. سادسا.. 

 :-رضي هللا عنه  -فقال  ..وأنهم لو تعرضوا له فلن تتركهم دوس فهابوه ..دوس

  أال أبلغ لديك بني لؤي *** على الشنآن والعضب المرد

  بأن هللا رب الناس فرد *** تعالى جده عن كل ند

  وأن محمدا عبد رسول *** دليُل هدى وُموضُح كل ِ رشد

             قصدرأيت له دالئل أنبأتني *** بأن سبيله يهدي ل

 وأن هللا جلله بهاء *** وأعلى جده في كل جد 

 وقالت لي قريش عد عنه *** فإن مقاله كالغر يعدي 

 فلما أن أملت إليه سمعي *** سمعت مقالة كمشور شهد

 وألهمني هدايا هللا عنه *** ومبدل طالعي نحسي بسعدي 

 .. هللا..هللا ....ففزت بما حباه هللا قلبي *** وفاز محمد بصفاء ودي

  -صلى هللا عليه وسلم-بعد فتح مكة في السنة الثامنة بدأ النبي .. ف هدمه أحد أصنام مشركي العربسابعا.. في 

  -يا رسول هللا ابعثني إلى ذي الَكفَّين صنم عمرو بن ُحَمَمة الدوسي  قال..ف  ..ببعث رسله لهدم األصنام وحرقها

: فخرجت حتى قدمت "أجل فاخرج إليه فحرقه قال"حتى أحرقه قال:  -وهو الصنم الذي كان يعبده في الجاهلية 

  يا ذا الَكفَّين لست من ِعبَاِدكا أقول:و هو يشتعل بالنار واسمه ذو الكفين عليه. قال: فجعلت أوقد النار و

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....ا..إني حشوت النار في فؤادك***  ميالدنا أكبر من ميالدكا ***
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 3-الدوسي.. " ذو النور" الطفيل بن عمرو  ..المائة بعد  والسبعون سابعةالحلقة ال

 أبو هريرة يسلم على يد الطفيل بن عمرو:  ثامنا.. أبو الرواة

  ..هللا عليه وسلمإلى رسول هللا صلى الطفيل   الذين أتى بهم  ..كان ممن أتى بهم الطفيل ضمن هؤالء السبعين

 ..رضي هللا عنه ..فكل ما جاء من الخير العظيم على يِد أبي هريرةوعائلته..  أبو هريرة رضي هللا عنه وأرضاه

األحاديث التي   متخيل كللقاريء و .. يُكتب في ميزان حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي رضي هللا عنه وأرضاه

تروي  و ..أكثر من سبعة آالف حديث.. ل صلى هللا عليه وسلمعن الرسو ..رضي هللا عنه  ..نقلها أبو هريرة

 .. رة آالف حديثبعض األقاويل أنها أكثر من عش

 صلى هللا عليه وسلم:  نقله الطفيل بن عمرو عن النبي حديث  تاسعا.. في

وأراد  ..التي كانت في شهر شوال من السنة الثامنة الهجرية ..لما فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حنينًا

وأمره أن يستمد قومه  ..يهدمهلصنم عمرو بن حممة  ..بعث الطفيل إلى ذي الكفين ..المسير إلى الطائف

 : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالف ..فقال الطفيل: يا رسول هللا أوصني ..ويوافيه بالطائف

إن   ..إذا أسأت فأحسن ..واستحي من هللا كما يستحي الرجل ذو الهيئة من أهله ..الطعاموابذل  ..فش السالمأ"

 . .الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين"

ً  الطفيل نحدر معإ - فوافوا النبي صل ى هللا عليه وسل م بالطائف بعد مقدمه بأربعة  ..من قومه أربعمائة سراعا

وقال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م " يا معشر األزد من يحمل رايتكم " فقال   ..بدابة ومنجنيق واوقدم ..أيام

 "..النعمان بن الرزاية اللهيي قال " أصبتم ..قالوا ..الطفيل: من كان يحملها في الجاهلية

  الطفيل بن ذابلو ..الدوسي عمرو  بن الطفيل بن  الحارث أبناء الطفيل كانوا ذرية صالحة بحق.. وهم..عاشرا.. 

   ..الدوسي عمرو بن  الطفيل بن عمروو ..الدوسي عمرو بن

قد   مبه هوكأن ..والتضحية والفداء والصبر الجميل ..أمثال حية لنبذ التقليد والهجرة وقومه وقصة الطفيل -

عةً ": -صلى هللا عليه وسلم  -ل  قول الرسو واجسَّد وإن  ..قال أحسنتُ  ..إن قال الناس أحسنَّا ..ال يكن أحدكم إمَّ

نوا أنفسكم ..قال أسأت ..قال الناس: أسأْنا وإن أساؤوا أن تتجنَّبوا   ..إن أحسن الناس أن تُحسنوا ..ولكن وط ِ

 .."إساءتهم

 عاشرا.. في استشهاده وولده عمرو..

بالمدينة حتى قبض   عهكان مف  المدينة المنورة إلى غزوة الطائف منصلى هللا عليه وسلم  النبي عاد الطفيل مع

  فجاهد ..لقتالهم في خالفة أبي بكر الصديقالمسلمون خرج العرببعض  ارتدت .. فلماعليه الصالة والسالم

 ..مسيلمة الكذاب إلى أبو بكر الصديق ثم بعثه.. حتى فرغوا من طليحة األسدي وأرض نجد كلها  الطفيل

حتى إذا كنا ببعض   -  (عمرو بن الطفيلن ) كان المسلمي خرجت ومعي ابني مع)  يروي الطفيل بن عمرو.. -

رأيت رأسي حلق وأنه  :قلت .؟وما رأيت :قالوا  ..عبروهاف فقلت ألصحابي إني رأيت رؤيا   ..الطريق رأيت رؤيا

 ..وكان ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبينه ..خرج من فمي طائر وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها

وأما المرأة التي  ..وأما الطائر فروحي .. أما حلق رأسي فقطعه ..خيرا فقال: أما أنا وهللا فقد أولتها  :قالوا

 .. فقد رجوت أن أقتل شهيدا  ..دفن فيهاأدخلتني في فرجها فاألرض تحفر لي وأ

فقتل الطفيل شهيدا   ..(وال أراه يلحق بسفرنا هذا ..وأما طلب ابني إياي فال أراه إال سيغدو في طلب الشهادة -

 ..وانظر.. ة..اليمام يوم

رضي   -فبينا هو عند عمر بن الخطاب  ..ثم استبل وصحت يده جرحا كبيرا..عمرو يومه  ت يد ابنهجرحفقد   -

  ..أجل) قال:  ".. مالك لعلك تنحيت لمكان يدك ؟": بن الخطاب  عمر له فقال ..إذ أتي بطعام فتنحى عنه -هللا عنه

   ..(قوم أحد بعضه في الجنة غيركفوَّللا  ما في ال ..وَّللا  ال أذوقه حتى تسوطه بيدك

 .. شهيدارضي هللا عنه  عمر بن الخطاب زمنبعد ذلك في  باليرموك قتل  فما لبث أن -

  ..ذكرنا نفقد أسلم فيم ..وكذا أبوه ينبغي أن يعد في الصحابة ..في الصحابة بن الطفيل عمرو وقد عد ولده -

 .. صلى هللا عليه وسلم -هاجر وال رأى النبي لم يلكن ما بلغنا أنه 

 بن حجر في الفتح:ال ولق وهناك  ....

رضي هللا  ذََكَر ُموَسى ْبن ُعْقبَة َعْن اِْبن ِشَهاب أَنَّ الطُّفَْيل ْبن َعْمرو اُْستُْشِهَد بَأَْجنَاِديَن ِفي ِخالَفة أَبِي بَْكر أنه َ -

 . )منقول(  . وهو األرجح.َوَجَزَم اِْبن َسْعد بِأَنَّهُ اُْستُْشِهَد بِاْليََماَمة... َوَكذَا قَاَل أَبُو األَْسَود َعْن ُعْرَوة.. عنه

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-تستمع لترتيله المالئكة  –أسيد بن الحضير األوسي  ..المائة بعد والسبعون ةثامنالحلقة ال

 أوال.. مقدمة وفي نسبه.. 

  قحطان األشهلي األوسي إلى األشهلهو أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد  -

فقتل يومئذ  .  .فارس األوس ورئيسهم يوم بُعاثهو  وكان أبوه حضير  ..يكنى أبا يحيى وأبا عتيكاألنصاري.. 

 ي.. يعد من عقالء األشراف وذوي الرأ  أسيد قبل عام الهجرة بست سنين وكان

ولو أن ه  ..وقال أن ه كان يظن  أن  المسلمين خرجوا ألجل العير فلم يشأ أن يذهب  ..تخل ف أسيد عن غزوة بدرٍ  -

ويقال أنه جرح في سبعة  لكن ه شارك في غزوة أحد وأصيب فيها بعد ة طعناتٍ  ..علم أن ه الغزو لما تخل ف

 باإلضافةِ  كان  إذْ  ..والقَلَمَ  السَّْيفَ  َملَكَ   ألنَّهو ..أْصِلهِ  ونبَالَةِ  ..عقِله ِلَرجاحةِ  ..بالَكاِملِ  قُومه يُلَق ِبُهُ  كان. ومواضع.

ً  ..َرْميِهِ  وِدقَّةِ  فُروِسيتِهِ  إِلى ً   قاِرئا  . )منقول( .َويَكتُب يَْقرأ  َمنْ  فيه نََدرَ  مجتمع في  كاتبا

 مكررة لكنها رائعة..إلنها القصة سنختصر  ثانيا.. في إسالمه..

إلى المدينة ليعلم ويفقه المسلمين من األنصار   مصعب بن عمير قد أرسل هللا صلى هللا عليه وسلم ان رسولك -

 إِقباالً  ُعَمْيرٍ  بنِ  ُمْصِعبِ  الشاب ِ  الدَّاِعيَةِ  مجاِلِس  على يُقبِلون  يَثِْربَ  أبناءُ  وأخذ. .وليدعو غيرهم إلى دين هللا

تِهِ  ووُضوحُ  ..حديثهِ  ُعذوبَةُ  يُقربه إليهم وكان ..كبيراً   من تُشِرقُ  التي اإليمانِ  وَوضاَءةُ  ..َشمائِِله وِرق ةُ  ..ُحجَّ

  بَْينَ  عليهم ه يَتْلو كان الذي القَرانُ  هذا هو ..كل ِه  ذلك فوق آَخرُ  شيءٌ  إليه يجِذبُهم وكان.. الَوسيم القِسيم َوْجِهه

وا أْسلموا أناس عن إِالَّ  مجاِلِسه ِمنْ  مجلسُ  يَْنفضُّ   فال.. َوالفْينَةِ  الفْينَةِ   ..اإليمانِ  كتائِبِ  إلى واْنَضمَّ

انطلق إلى هذا الرجل  " :فقال ..فأراد أن يحرضه على مصعب  -وكان صديقا ألسيد- سعد بن معاذ وعلم -

وقد تقدمت  ..أسعد بن زرارةأبي أمامة  فحمل أسيد حربته وذهب إلى مصعب الذي كان في ضيافة "فازجره

عند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة رأى أسيد  و ..من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى اإلسالمترجمته.. وهو 

وفاجأهم أسيد بغضبه  .جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات الرشيدة التي يدعوهم بها مصعب إلى هللا.

رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما   فإن ..هل لك في أن تجلس فتسمع.. )فقال له مصعب ..وثورته

حم * َواْلِكتَاِب اْلُمبِيِن * إِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا  ن.. "القرآ راح مصعب يقرأ.. ف هات ما عندك.. فقال أسيدره.؟" تك

حسن هذا الكالم ما أ» :. فقال.وبدأ قلب أسيد يرق ووجهه يستشرق.. ]3 -1]الزخرف:  "َعَربِيًّا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ 

وتشهد شهادة   ..هر بدنك وثوبك) تط فقال مصعب كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ ..وأجمله

 . وتطهر ثم سجد هلل رب العالمين معلنا إسالمه. فاغتسل فقام من فوره ليستقبل اإلسالم.. الحق ثم تصلي

ً  إْسالُمه كان - ً  إسالُمهما وكان.. معاذٍ  بنِ  َسْعدِ  إسالم في سببا ً  معا  .. األْوِس  من  َغِفيَرة ُجموع تُْسِلمَ  أن في سببا

ِ  ِلَرُسولِ   ُمهاجراً  ذلك بَْعدَ  المدينةُ  تُصبحَ  وأن -  ..اإلْسالمِ  ِلَدْولةِ   وقاِعَدة.. وَمْوئاِلً .. وسلم عليه هللا صلى َّللا 

 ثالثا.. في موقفه من غزوة بدر.. 

 عبد هللا بن أبي سفيان قال:  صلى هللا عليه وسلم.. يروي  حضير مع الرسولمن حياة أسيد بن  و

وهللا يا رسول   ..ظفرك وأقر عينكأالحمد هلل الذي  ..فقال: يا رسول هللا .رضي هللا عنه.لقيه أسيد بن حضير  -

ا .  .أنه عدو ما تخلفت ولو ظننت ..ولكني ظننت أنها العير ..هللا ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوًّ

 ."صدقت". صلى هللا عليه وسلم.. رسول هللاله فقال  

 النبي صلى هللا عيه وسلم..مع رابعا.. في أسيد 

فطعنه النبي   ..بَْينَا يضحكهم ..بينما هو يحد ث القوم وكان فيه مزاح)  قال:  رضي هللا عنهعن أسيد بن حضير  -

 . .: "اِْصَطبِْر" )اْستَِقْد(صلى هللا عليه وسلم ْدني من نفسك(. فقالفقال: أَْصبِْرنِي )أَِق  ..في خاصرته بعود

وجعل أسيد فاحتضنه  ..عن قميصهصلى هللا عليه وسلم قال: إن عليك قميًصا وليس عليَّ قميص. فرفع النبي  -

 .قال: "إنما أردت هذا يا رسول هللا". ..ا بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي(يقب ل كشحه )الكشح هو م

فذكر   ..وقد كان قسم طعاًماصلى هللا عليه وسلم قال: جاء أسيد بن حضير إلى النبي رضي هللا عنه عن أنس  -

صلى هللا عليه  فقال له النبي ..وُجل  أهل ذلك البيت نسوة ..له أهل بيت من األنصار من بني ظفر فيهم حاجة

. فجاءه  .فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لي أهل ذلك البيت" ..د حتى ذهب ما في أيدينا: "تركتنا يا أسيوسلم

وقسم في أهل  ..فقس م رسول هللا في الناس وقسم في األنصار فأجزل ..بعد ذلك طعام من خيبر شعير أو تمر

الجزاء". فقال النبي: "وأنتم معشر  كًرا: "جزاك هللا أي نبي هللا أطيب اش ..البيت فأجزل. فقال أسيد بن حضير

 ..وسترون بعدي أثرة في األمر والقسم  ..فجزاكم هللا أطيب الجزاء؛ فإنكم ما علمت أعفة ُصبُر ..األنصار

 . أراكم غدا إن شاء هللا..فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-تستمع لترتيله المالئكة  –أسيد بن الحضير األوسي  ..المائة بعد والسبعون ةتاسعالحلقة ال

 فضل بن الخضير.. حسن تالوة وخامسا.. في 

 رضي هللا عنهأبي سعيد الخدري   .. روىولعه بالقرآنفقد عرف عنه  ..ُحسن تالوة أسيد وامتداح النبي  لهفي  -

فقد   ..أن النبي قال له: "اقرأ يا أسيد رضي هللا عنه  عن أسيد بن حضير ..عن محمد بن إبراهيم ..وابن الهاد

 . وإن روي حديث مشابه في ترجمة أبي موسى األشعري..أوتيت مزماًرا من مزامير آل داود".

فصارت الفرس   ..أن  أسيد ابتدر يقرأ سورة البقرة ليالً وكانت فرسه بقربه ..ورد في الصحيح في حديٍث طويلٍ  -

وكان ابنه يحيى   ..ثم  سكت فسكتت ..ثم  قرأ فجالت الفرس ..فسكت فسكتت الفرس ..حوله من صوتهتجول 

ا أصبح أخبر النبي   ..فسكت عن التالوة ..فخشي أن تدوسه الفرس وهي تجول ..قريباً منه صلى هللا عليه –فلم 

ولو قرأَت   ..تلَك المالئكةُ َدنَْت لصوتِكَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." فقال له  ..بما حصل معه وسلم

 .."ألصبحْت ينظُر الناُس إليها ال تَتََواَرى منهم

فأقبلت تدنو من األرض تستمع لتالوة   ..فكان أن  المالئكة انبهرت وعجبت لجمال الصوت والخشوع الذي فيه

 . ن ليالً.وهو يتغن ى بالقرآ ..أسيد رضي هللا عنه

 صلى هللا عليه وسلم.. قال: قال رسول هللارضي هللا عنه أبي هريرة  في سننه أنه روىالترمذي   روىو -

نعم   ..نعم الرجل أسيد بن حضير ..نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح ..نعم الرجل عمر .."نعم الرجل أبو بكر

 نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح". ..نعم الرجل معاذ بن جبل ..الرجل ثابت بن قيس بن شماس

كلهم   ..رضي هللا عنها قالت: ثالثة من األنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضلأم المؤمنين وعن عائشة  -

 رضي هللا عنهم جميعًا.  ..وعباد بن بشر ..وأسيد بن حضير ..من بني عبد األشهل: سعد بن معاذ

رضي هللا عنه عن عبد هللا بن هبيرة أن أسيد بن حضير .. ف مرضه لما اشتكى من منه.. قومه موقفوتجلى  -

فقالوا له: تقدم. قال: ال أستطيع أن أصلي.   ..كان يؤم بني عبد األشهل وأنه اشتكى فخرج إليهم بعد شكواه

 . فقال: اجلسوا؛ فصلى بهم جلوًسا. .قالوا: ال يؤمنا أحد غيرك ما دمت.

 ق بن أبي بن سلول.. سادسا.. في موقف أسيد من رأس النفا

 فقال لمن حوله من أهل المدينة:بن سلول..    عبدهللا بن أبي   تحركت مغايظأن في غزوة بني المصطلق حدث 

لوا إلى غير دياركم ..وقاسمتموهم أموالكم ..هم بالدكملقد أحللتمو )   ..أما وهللا لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحو 

  ..هذه الكلمات مزيد بن األرق  سمع الصحابي الجليلف  (أما وهللا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن  األعز منها األذل

  صلى هللا عليه وسلم فقابله أسيد بن حضير فقال له النبي ..فتألم كثيراً   بها فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

: "عبد  النبي صلى هللا عليه وسلمقال ف "وأي  صاحب يا رسول هللا ؟"  :"أوما بلغك ما قال صاحبكم؟" قال أسيد

" قال أسيد : "زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن  األعز منها  هللا  "وماذا قال ؟" قال رسول :هللا بن أبي 

ثم قال   ..هو وهللا الذليل وأنت العزيز ..تخرجه منها إن شاء هللا ..رسول هللايا  .. ت وهللافأن"  ..األذل" قال أسيد

جوه على المدينة فوهللا لقد جاءنا هللا بك وإن قومه لينظمون له  ..يا رسول هللا ارفق به ) :أسيد الخرز ليتو 

ً  ..ملكا  وهو قول حكيم يحلل نفسية بن سلول..  ..(فهو يرى أن اإلسالم قد سلبه ملكا

 سابعا.. في مواقفه مع الصحابة..

قالت:  .. رضي هللا عنها - أم المؤمنين عن عائشةالصديق.. يروى  سيد بن حضير مع آل أبي بكرأموقف في  -

فبينا رسول هللا في حجري راقد    ..فأناخ رسول هللا ونزل ..سقطت قالدة لي بالبيداء ونحن داخلون إلى المدينة"

استيقظ وحضرت الصبح   صلى هللا عليه وسلم  ! ثم إن رسول هللا.ثم قال: حبست الناس ..أقبل أبي فلكزني لكزة

[. قال أسيد بن 6{ ]المائدة: .... ونزلت: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّالَةِ  ..فالتمس الماء فلم يوجد

 ..(ما أنتم إال بركة .. لقد بارك هللا للناس فيكم يا آل أبي بكر) :  رضي هللا عنهير حض

أسيد بن حضير قال: سمعت رسول هللا  .. يروى بن الخطاب رضي هللا عنه عمر موقف أسيد بن حضير معفي  -

فاستصغرتها فأعطيتها   ... فلما كان زمان عمر قس م ُحلالً فبعث إليَّ منها بحلة.يقول: "إنكم ستلقون بعدي أثرة"

"إنكم  :فذكرت قول رسول هللا  ..فبينا أنا أصلي إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة من تلك الحلل يجرها ..ابني

فجاء وأنا أصلي   ....فأخبره  بن الخطاب فانطلق رجل إلى عمر  ... فقلت: صدق رسول هللا.ستلقون أثرة بعدي"

قال: تلك حلة بعثت بها إلى فالن وهو بدري    ..صالتي قال: كيف قلت؟ فأخبرته. فلما قضيت  .فقال: صِل  يا أسيد

قلت: قد وهللا يا أمير  .فظننت أن ذلك يكون في زماني. ..فأتاه هذا الفتى فابتاعها منه فلبسها  ..أحدي  عقبي  

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...المؤمنين ظننت أن ذلك ال يكون في زمانك.
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 3-تستمع لترتيله المالئكة  –أسيد بن الحضير األوسي  ..المائة بعد  ثمانونالحلقة ال

 مقدمة للحلقة.. 

اد بن سلمة  وعف ان بن مسلم وسليمان بن حرب قالوا:والعهدة على الراه.. يزيد بن هارون  روى - أخبرنا حم 

 عن ثابت البُناني عن ابن مالك قال:

  ..فتحد ثا عنده  ..ن أُسيد بن الُحضير وعب اد بن بشر عند رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في ليلٍة ظلماء ِحْنَدٍس كا

ق بحتى إذا خرجا أضاءْت لهما َعَصا أَحِدهما ا تفر  هما الطريق أضاءت لكل  واحٍد  .. فمشيا في ضوئها.. فلم 

 . منهما عصاه فمشى في ضوئها.

قالت: كان أُسيد بن   أم المؤمنين من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي عن عائشة ..أْحَمُد في مسندهأخرج و -

وكان يقول: لو أني أكون كما أكون على أحوال ثالث لكنت حين أسمع القرآن أو   ..ُحضير من أفاضل الناس

اإلصابة في ) . حسب إفادةة.وإذا شهدت جناز  ..وحين أسمع خطبة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..أقرؤه

 وهللا تعالى أعلم.. نكمل..( تمييز الصحابة

 ثامنا.. في قوة أسيد في الحق.. 

جاء عامُر بن الط فيل وَزْيد إلى رسوِل  ) قال:   قال: حد ثنا أبو عطارد  ..األصمعي   عن ذكر إسماعيل بن إسحاق -

فعرض رسول هللا صلى هللا عليه   ..نصيبًا من تمر المدينةهللا صل ى هللا عليه وآله وسل م فسأاله أْن يجعل لهما 

وقالوا.. كنا في الجاهلية نأبى أن نؤديهم ذلك.. فكيف وقد   فرفض األنصار ذلكوسلم األمر على أهل المدينة.. 

ْمَح فجعل يَْقَرع رؤوسهما ويقولف أعزنا هللا باإلسالم.. وهللا ال يكون ذلك أبدا..  :أخذ أُسيد بن حضير الرَّ

   ..(أنا أَُسْيد بن حضير )عامر: َمْن أنت؟ فقال: له فقال   ..(اْخُرجا أيها الِهْجرسان)

 . .. قال: كان أبوك خيًرا منك.قال: ُحضير الكتائب؟ قال: نعم

: ما الِهْجرس.مات أبي وهو كافرٌ  ..: بل أنا خيٌر منك ومن أبيأسيد قال  ..؟ قال: الث علب.. فقلت لألصمعي 

 رضي هللا عنها أم المؤمنين يحيى بن عب اد عن أبيه عن عائشة حتى وذكر البخاري  عن عبد العزيز األَوْيسي  -

وأُسيد بن   ..كل هم من بني عبد األشهل: سعد بن معاذ.. قالت: ثالثةٌ من األنصار لم يكن أََحٌد يعتد عليهم فَْضاًل 

 (فة األصحاباالستيعاب في معر) . كرواية.وعباد بن بشر ..ُحضير

وعلى   ..حيث أعلن فريق من األنصار ..إثر وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. السقيفةيوم موقفه في كذا  -

وهو زعيم   -فكان موقف أسيد  ..وطال الحوار واحتدمت المناقشة.. أحقيتهم بالخالفة سعد بن عبادة رأسهم

فقد وقف مخاطباً فريق   ..وكانت كلماته كفلق الصبح في تحديد االتجاه ..فعاال في حسم الموقف  -أنصاري كبير 

فخليفته إذاً ينبغي  ..: " تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان من المهاجرينوقال األنصار من قومه

 .."وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته ..كنا أنصار رسول هللاولقد  ..أن يكون من المهاجرين

 تاسعا.. في وفة أسيد بن الحضير..

فقال   ..أرضه فحاول الغرماء أن يبيعوا ..أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آالف درهم ..عروة يروي -

.. كما  الغُرماء أربع سنين بأربعة آالف. فردَّ األرض وباع ثمرها من .: ال أترك بني أخي عالةبن الخطاب  عمر

 . وُدفن بالبقيع. .. من الهجرة 20سنة أسيد كل سنة ألف درهم. وقد تُُوِف ي  سيرد..

 : قال  ابن عمر عن ..نافع عن ..يحيى بن عبد هللا بن سالم حدثناث..  أبو صالح كاتب اللي وروى -

في كم يؤدى ثمرها ليوفى   بن الخطاب عمر سأل  ..بمالهميطالبون وقام غرماؤه   ..أسيد بن الحضير لما هلك -

وإنما نقتص    ..احتكم :قالوا ..ما عليكم أن ال تباع :فقال لغرمائه ..فقيل له: في أربع سنين ..ما عليه من الدين

 ..عبد الرحمن بن عوفأربع سنين  أسيد لم يكن باع نخلقال: و  ..فأقر المال لهم  ..فرضوا بذلك ..في أربع سنين

 ..أسيد قال: هلك ..نافع عن.. عبد هللا بن عمرويروي  ..للغرماء عبد الرحمن وضعه على يديكان قد ولكنه 

.. رمائهإلى غ بن الخطاب عمر فبعث ..فأرادوا بيعها ..وترك عليه أربعة آالف وكانت أرضه تغل في العام ألفا

 أي ارتضوا حكم وحكمة بن الخطاب..  ..نعم :هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفا ؟ قالوا وقال..

بين بن الخطاب رضي هللا عنه  عمر وحمله هجرية سنة عشرين أسيد ماتأنه .. يحيى بن بكير يروي -

بها أرخ و ..بن الخطاب واألمه ثم صلى عليه بالبقيع حتى وضعه (..عمودي السرير)العمودين 

 فرحم هللا أسيد بن الحضير وأرضاه..  ..وجماعة وأبو عبيد الواقدي موته

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ســالم مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-رؤيا الشهادة يا ل – عباد بن بشر ..المائة بعد  الثمانونو الواحدة الحلقة

 نسبه.. أوال.. مقدمة.. وفي 

 . بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصارى األشهلي. عباد بن بشر -

. وقال إبراهيم بن المنذر: عباد بن بشر يكنى  .وقال ابن عمارة: يكنى أبا الربيع .قال الواقدي: يكنى أبا بشر. -

 . .أبا بشر ويكنى أبا الربيع

ه فاطمة بنت بشر بن عدي   -  ..حلفاء بني عبد األشهل .. وهمعوف بن الخزرجإلى أم 

 ..الطبقات الكبير لما توفيت لم يبَق له عقب.. حسبلم يكن له ولد غيرها ف و ..كان لعب اد بن بشر من الولد ابنة -

كعب بن األشرف  قتلمن م واحدوكان   -.. عاش خمسا وأربعين سنة ..األوس  كان من سادةنذكر بإنه  -

الذين قتلوا كعب بن يذكر أن و ..الذي آذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يحرض على أذاه اليهودي

محمد بن مسلمة والحارث بن أوس وعباد بن بشر وأبو عبس بن جبر وأبو نائلة سلكان بن وقش   هم: األشرف

 ..اختالف الروايات على . .األشهلي

 .. تبوك على حرسه في غزوةرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعله  ..موبني سلي مزينة دقاتص وكان على -

 ثانيا.. إسالمه وغزوات النبي والصحابة.. 

بن فأقبل على مجلس مصعب   ..كان عباد بن بشر رضي هللا عنه واحدا من األبرار الذين فتح هللا قلوبهم للخير -

ومن يومئذ أخذ مكانه بين األنصار الذين رضي هللا عنهم  ..يبايعه على االسالموأصغى اليه ثم بسط يمينه عمير 

 .. بعد أن سبقه اليها المؤمنون بمكة ..الى المدينة مهاجرا صلى هللا عليه وسلم انتقل النبيثم ..ورضوا عنه

 د واإلستشهاد..وكان الجها.. الغزوات التي اصطدمت فيها قوى الخير والنور مع قوى الظالم والشر ثم كانت -

 لصفوف األولى يجاهد في سبيل هللا.. ويقدم التضحيات..كان عباد بن بشر في ا وفي تلك الغزوات -

 ثالثا.. في فضل عباد بن بشر.. 

قالت: كان في بني عبد األشهل ثالثة لم يكن بعد النبي صلى هللا  رضي هللا عنها   عائشةنذكر بحديث أم المؤمنين 

قال عباد بن عبد  و .المسلمين أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر.عليه وسلم من 

 . .وهللا ما سماني أبى عباًدا إال به ..هللا

صلى هللا عليه عائشة قالت تهجد رسول هللا  حتى أم المؤمنين ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير  روى  -

 .. بن بشر فقال: ) يا عائشة هذا صوت عباد بن بشر ( قلت: نعم عباد صوت فسمع بيتي فيوسلم 

 "..اللهم اغفر له ": صلى هللا عليه وسلم   قالف 

م.. صلى هللا عليه وسل  -إلى منزله من عند رسول هللا  عادالذي أضاءت له عصاته ليلة  لعلنا نذكر أنهو -

 رابعا.. في حديث رواه.. 

عبد الرحمن بن ثابت األنصاري عن عباد بن بشر أن النبي حتى عن محمد بن إسحاق  حماد بن سلمةروى 

 .... فال أوتين من قبلكم"الدثار  والناس الشعار أنتم األنصار معشر يا " ..قال صلى هللا عليه وسلم

 في مقتل كعب بن األشرف:ما نظمه ا.. في نماذج من شعر بن بشر.. خامس

 ووافى طالعًا من رأس جدر  **  صرخت به فلم يعرض لصوتي  

 فقلت أخوك عباد بن بشر  **   فعدت له فقال: من المنادي  

 لشهر إن وفى أو نصف شهر  **   وهذي درعنا رهنًا فخذها  

 وما عدلوا الغنى من غير فقر  **  فقال: معاشر سغبوا وجاعوا  

 وقال لنا لقد جئتم بأمر **   فأقبل نحونا يهوى سريعًا  

 مجردة بها الكفار نفري  **   وفى أيماننا بيض جداد  

 به الكفار كالليث الهزبر  **   فعانقه ابن مسلمة المردي 

 فقطره أبو عبس بن جبر  **   وشد بسيفه صلتًا عليه  

 بأنعم نعمة وأعز نصر  **   فكان هللا سادسنا فأبنا  

 .. ..همو ناهيك من صدق وبر **   ء برأسه نفر كرام  وجا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 2-يا لرؤيا الشهادة  –عباد بن بشر  ..المائة بعد ة والثمانونالثانيالحلقة 

 ..ربيعة  بن عتبة بن حذيفة أبي وبين بينهصلى هللا عليه وسلم آخى النبي في إيثاره المهاجرين.. خامسا.. 

 سادسا.. إستعمال النبي صلى هللا عليه وسلم لعباد.. 

فأقام  )أي يجمع منهم الصدقة(.. إلى بني ُسليم وُمزينة يصد قهم  ..صلى هللا عليه وسلم ..بعثه رسول هللا -

فأقام   ..الوليد بن عقبة بن أبي ُمعيط يصد قهم عقبانصرف إلى بني الُمْصَطِلق من ُخزاعة ثم  ..عندهم عشًرا

)أي على تقسيم   على مقاسم ُحنين ..جعله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمثم   .عندهم عشًرا وانصرف راضيًا.

 .. كما سيأتي.. عشرين يوًما وكان أقام بها .. واستعمله على حرسه بتبوك من يوم قدم إلى أن رحل ..الغنائم(

 القرآن.. موقف مع ا.. عباد بن بشر وسابع

واختار الرسول للحراسة  ..بعد أن فرغ رسول هللا والمسلمين من غزوة ذات الرقاع نزلوا مكانًا يبيتون فيهف  -

ورأى عباد صاحبه  .نفًرا من الصحابة يتناوبونها وكان منهم عمار بن ياسر وعباد بن بشر في نوبة واحدة.

حتى يأخذ صاحبه من الراحة حًظا   ..فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هو بالحراسة ..عمار مجهًدا

 ..قام يصلي.. ف رأى عباد أن المكان من حوله آمنو .يمكنه من استئناف الحراسة بعد أن يصحو.

 احترم عضده سهم فنزعه واستمر في صالته..! ..وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سور من القرآن -

وسجد.. وكانت قواه قد بددها اإلعياء   ..نزعه وأنهى تالوته.. ثم ركعف ثم رماه المهاجم في ظالم الليل بسهم ثان 

وظل يهزه حتى استيقظ.. ثم قام من سجوده وتال   ..مينه وهو ساجد إلى صاحبه النائم جوارهفمد  ي ..واأللم

 ..التشهد.. وأتم صالته

ووثب عمار محدثًا   .."وصحا عمار على كلماته المتهدجة المتعبة تقول له: " قم للحراسة مكاني فقد أصبت -

وا ثم التفت الى عباد ..ضجة وهرولة أخافت المتسللين ل ما  ..ففر  وقال له: "سبحان هللا.. هال أيقظتني أو 

  ..فأجابه عباد: "كنت أتلو في صالتي آيات من القرآن مألت نفسي روعة فلم أحب أن أقطعها. ووهللا ..رميت"؟

 ..لوهاآلثرت الموت على أن أقطع تلك اآليات التي كنت أت ..لوال أن أضيع ثغًرا أمرني الرسول بحفظه

 ..يوم اليمامة استشهاد عباد بن بشرجهاده وسابعا.. في 

في غزوة األحزاب تولى  وشهد بدرا وأحد.. ثم  كل المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  شهد عباد -

مع  ..عباد بن بشر على حرس قبة رسول هللاصلى هللا عليه وسلم.. حتى أن يروى أن  عباد حراسة قبة النبي 

فيغدو أبو    ..كان المشركون يتناوبون بينهم.. دون كلل وحدهم.. بينما غيره من األنصار يحرسونه كل ليلة

سفيان في أصحابه يوًما ويغدو خالد بن الوليد يوًما ويغدو عمرو بن العاص يوًما ويغدو هبيرة بن أبي وهب 

 ..غدو ضرار بن الخطاب الفهري يوًمايوًما وي

 . عباد بن بشر على حرسه وأوكل إليه هذه المهمة. صلى هللا عليه وسلم رسول هللاوفي غزوة تبوك جعل   -

في موقعة ف  ..حمل عباد مسؤولياته في استبسال  ..بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم ..وفي حروب الردة -

الكذاب أحس  عب اد  اليمامة التي واجه المسلمون فيها جيشا من أقسى وأمهر الجيوش تحت قيادة مسيلمة 

وكان  ..وكانت تضحيته وعنفوانه يتشكالن وفق المهام التي يلقيها عليه ايمانه..بالخطر الذي يتهدد االسالم

يستشعر مسئولية األنصار لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. الذي رواه.. وكان كمن يقود األنصار في  

 معركة اليمامة.. 

فلما دخل   ..رأى عباد بن بشر فيما يراه النائم أن السماء انفرجت له ..ركة الحاسمةفي الليلة التي سبقت المع -

هللا إنها الشهادة يا أبا  "وفلما أصبح حدث أبا سعيد الخدري برؤياه وقال:  .فيها ضمته إليها وأغلقت عليه بابها.

 . فقال له سعيد.. "خيرا إن شاء هللا".. ويا لرؤيا الشهادة..."سعيد

يشهد أبو سعيد الخدري لعباد بالشجاعة أيًضا يوم اليمامة وينقل لنا صوته يومئذ وهو يصيح باألنصار:   -

 ".. وال تتركوا اإلسالم يؤتي من قبلكم ..وتميزوا من الناس ..حطموا جفون السيوف"أ

م عباد بن  يقدمه  ..فأخلصوا أربعمائة رجل من األنصار ما يخالطهم أحد .."أخلصونا أخلصونا"وجعل يقول: 

وهناك عند  .. حتى انتهوا إلى باب الحديقة فقاتلوا أشد القتال. بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك رضي هللا عنهم.

وفيه ما فيه من ضربات السيوف وطعنات الرماح   ..أسوار الحديقة سقط عباد بن بشر شهيًدا مضرًجا بدمائه

حتى إنهم لم يعرفوه  فرأيت بوجهه ضربًا كثيًرا رحمه هللا..   ..قتل عباد بن بشر"  يقول الخدري.. ..ووقع السهام

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..رحم هللا عباد بن بشر.. ...."إال بعالمة كانت في جسده
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 ذكوان بن عبد القيس.. "المبشر بالجنة" ..المائة بعد  ة والثمانونالثالحلقة الث 

 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

 مازلنا نتبع نفس المنهاج بتقديم الصحابة الذين تقدم إسالمهم.. على غيرهم.. وإن كانوا أقل شهرة..  -

 الزرقي حسب أسد الغابة.... األْنَصاري الخْزرجي ثم ذَْكَوان بن َعْبد قَْيس بن َخلََدةَ بن ُمَخلَّد بن عامر بن ُزَرْيق -

  ..الزرقي األنصارييستخدم يسراه(..  –)إلنه كان أعسرا   – الشمالين ذو  - خلدة  بن قيس  عبد بن ذكوانهو و -

 أحد..موقعة نفسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. قبيل يعرف كما نادى .. (السبع أبا): يكنى

 اإلسالم.. وبها استحق أن يتقدم في التراجم.. وهو بدري شهد بدرا.... فهو عقبي قديم العقبتين شهد -

 .. ثم عاد ليهاجر من مكة إلى المدينة..بمكة معه فأقام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  إلى المدينة من خرج ثم -

 .. أنصاري مهاجري: له  يقال فكان

 فقتل علي بن أبي طالب أبا الحكم.. .. شريق بن األخنس بن الحكم أبو قتله. .شهيداً  أحد يوم في  قتل -

 .. في إسالم ذكوان رضي هللا عنه..ثانيا

حمن بن عبد العزيز..ذكر الواقدي   حمن األنصاري    ..عن عبد الر   : قال  ..عن ُخبيب بن عبد الر 

فسمعا برسول هللا َصلَّى   ..وذَْكوان بن عبد قيس إلى مك ة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة ..خرج أسعد بن ُزرارة -

ورجعا إلى   ..فأسلما ولم يَْقَربا ُعتبة ..وقرأ عليهما القرآن .فعرض عليهما اإلسالم. ..هللا عليه وسلم فأتَياه

َل من قدم باإلسالم إلى المدينة ..المدينة  )اب في معرفة األصحاباالستيع.. كرواية )فكانا أو 

موسى   حتى الحسن بن هارون بن سليمان األصبهاني  يروي.. هد ذْكوان العَقَبتين جميعًا في روايتهم جميعًاش -

ذكوان بن عبد قيس بن   بني زريق ثم من) ..األنصار من العقبة في تسمية من شهد .. هابابن ش عن.. بن عقبة

 .. ( خلدة

حتى هاجر معه إلى  ..بمك ة فأقام معه ..لحق برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمالمدينة.. وعاد لي ثم عاد إلى  -

 .. كما تقدم.. المدينة فكان مهاجريًّا أنصاريًّا

 ثالثا.. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشره بالجنة..

  صالح أبي بن  سهيل عن العمري جعفر بن عمر بن  عاصم فعن ..له  البشارة إثبات  في واحد حديث ورد وقد -

 ".؟ الليلة الثغرة هذه لسد ينتدب من": قال أحد يوم وسلم وآله عليه هللا صلى النبي خرج لما:  قال

 . .أنا: فقال "السبع أبو" ..قيس  عبد بن ذكوان له يقال زريق بني من األنصار من رجل فقام:  قال

 . .قيس عبد ابنذكوان : قال "؟.أنت من": صلى هللا عليه وسلم   فقال

 . .فقالها دعا ثم ".. كأنه كان يريد أحد المهاجرين أن يضطلع بها..جلس"إ: صلى هللا عليه وسلم   قالف 

 بكنيته هذه المرة.. .".السبع أبو"  أنا: فقال  أنت؟ من: صلى هللا عليه وسلم  فقالثانية..  ذكوان  فقام

  للمشركين يكون  أن نأمن ولم ..أنا إال هو ما  هللا رسول  يا) : ذكوان  فقال. ".وكذا  كذا مكان كونوا": له  فقال

  ..غداً  بقدميه الجنة خضرة  يطأ رجل إلى ينظر أن أحب من " :وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول  فقال "..عين

 وتذهب  تدعنا السبع أبا يا: وقلن بثيابه نساؤه   فأخذت يودعهن أهله إلى ذكوان  فانطلق "..هذا إلى فلينظر

 .. القيامة يوم موعدكن: فقال  عليهن أقبل جاوزهن إذا حتى ثوبه فاستل

 رابعا.. ذكر ذكوان في ترجمة سعد بن أبي وقاس.. 

أن سعد بن أبي وقاص اشترى   ..بإسناد له إلى أنَس بن مالك المنورة.. روى ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ في أخبار المدينة -

وزاد أن أباه   بن عبد هللا نفس الحديث..ِمْن طريق جابر ذكر و .من ذَْكَوان بن عبد قيس بئر السقيا ببعيرين.

 ( اإلصابة في تمييز الصحابةحسب ) قال: فوجدُت سعًدا قد سبقني.. ..هاأوصاه أن يشتري

 ا.. في استشهاد ذكوان بن عبد القيس.. خامس

قتله أبو الحكم بن األخنس بن شريق بن عالج بن عمرو  ذكوان بن عبد القيس يوم أُُحٍد.. ويروى أنهاستشهد  -

 .. بن َوْهب الث قَفي

  يمتطي صهوة جواده.. وهو فارس ..على أبي الحكم بن األخنس ..رضي هللا عنه ..فَشد  علي  بن أبي طالب -

 .. عليه حه عن فرسه فقفذثم  طر ..فضرب رجله بالسيف حتى قطعها من نصف الفَخذ

ال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرة كان و -  ( الطبقات الكبير) .. أي يوم أحد.. حسبذلك في شو 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-راوي الحديث  .. الحلقة الرابعة والثمانون بعد المائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام السلمي

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

جابر بن عبد هللا هو جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن  -

إنه أبو محمد أو أبو  سلمة األنصاري السلمي من بني سلمة ويكنى بأبي عبد هللا إال أن ه اختلف في كنيته فقيل 

لصحابي  ده عبد هللا بن عمرو بن حرام اووالدته هي نسيبة بنت عقبة بن عدي األنصارية ووال ..عبد الرحمن

 .. وقد تقدمت ترجمته.. الذي استشهد في غزوة أُحد

أسلم جابر بن عبد هللا مبكراً فلقي من عطف  وقدوعرف جابر بن عبد هللا بحسن خلقه وكرمه وحفظه للسنن  -

  أنمن الرواة على غلبية األوالنبي صلى هللا عليه وسلم وحنانه الكثير حيث كان يسأله عن حاله ويوجهه للخير 

من الستة الذين شهدوا العقبة حينما لقي رسول هللا عند العقبة نفراً من سليل حرام هو  جابر بن عبد هللا 

هم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن أنفي السيرة   .. فما ذكراألنصار

   ..عامر بن نابي وجابر بن عبد هللادة وعقبة بن مالك بن العجالن وقطبة بن عامر بن حدي 

كان جابر رضي و .. وروى الحديث عنه..الذين التف وا حولهو صلى هللا عليه وسلمكان جابر من أنصار النبي  -

 ..وُكف  بصره في آخر عمره ..هللا عنه من المكثرين الحفاظ للسنن

 -ه ولكن المشاركة فيهما ألجل أن يرعى أخواته التسعغزوة أحد حيث منعه أبوه من  وال غزوة بدر لم يشهد -

 من الغزوات التالية.. واستمر يجاهد حتى وفاته.. لم يتخل ف جابر عن غزوة  -بعدما قُتل أبوه في أُحد

 ثانيا.. قرآن نزل بسبب جابر بن عبد هللا.. 

فنزلت   ..له أنه إن مات فسيورث كاللة  جابر اشتكى ف  ..صلى هللا عليه وسلمالنبي  .. فعادهمرض جابر ذات مرة

ُ يُْفتِيُكْم ِفي اْلَكالَلَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُْخٌت َفلََها نِْصُف مَ "يَ  :آية الكاللة ا تََرَك َوهَُو  ْستَْفتُونََك قُِل َّللا 

َجاالً َونَِساء فَِللذََّكِر ِمثُْل َحِظ   يَِرثَُهآ إِن لَّْم يَُكن لََّها َولٌَد فَِإن َكانَتَا اثْنَتَيْ  ا تََرَك َوإِن َكانُواْ إِْخَوةً ِر  ِن َفلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّ

ُ بُِكِل  َشْيٍء َعِليمٌ  ُ لَُكْم أَن تَِضلُّواْ َوَّللا   .. لتوضح للمسلمين كيفية التوريث في تلك الحالة" األُنثَيَْيِن يُبَيِ ُن َّللا 

 روى جابر من حديث..ثالثا.. بعض ما 

عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن   -

ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قال: فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب  

 . .تهاحتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوج 

فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:    ..ال أبرح حتى تحتجم"وعاد رضي هللا عنه المقنَع فقال:  -

 .."إن فيه الشفاء

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا   ..البخاري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال روىو -

إذا هم أحدكم باألمر فليركع ركعتين من "   ..يقول ..االستخارة في األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر وال   :ثم ليقل  ..غير الفريضة

اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة   ..أعلم وأنت عالم الغيوبأقدر وتعلم وال 

وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر لي   ..فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه - أو قال عاجل أمري وآجله -أمري 

واقدر لي الخير   ..في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه

 .. "ويسمي حاجته ..قال  ..ثم أرضني ..حيث كان

عليه وسلم في    بعثني رسول هللا صلى هللا ..عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال ..البخاري بسنده روىو -

فوقع في  ..حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي

ثم سلمت  ..فقلت في نفسي لعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ..قلبي ما هللا أعلم به

 .. فقال ..ثم سلمت عليه فرد علي ..مرة األولىفوقع في قلبي أشد من ال  ..عليه فلم يرد علي

 ..وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة "..إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي "

لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إال مقتوال   ..في البخاري بسنده عن جابر رضي هللا عنه قال -

في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وإني ال أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم فإن علي دينا فاقض واستوص بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في 

 ..لم تطب نفسي أن أتركه مع اآلخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنهقبر ثم  

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 2-ة والثمانون بعد المائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام السلمي.. راوي الحديث الحلقة الخامس

 نكمل.. روى جابر من حديث..ثالثا.. بعض ما 

كانت مفتاح الهجرة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى   لتيما كان في بيعة العقبة الثانية.. ايروي جابر  -

سول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم  مكث ر) صرح الدولة اإلسالمية..تأسيس المدينة المنورة.. واللبنة األساسية في 

من   ..يقول: من يؤويني ..وفي المواسم بمنى ..يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة ..ـ بمكة عشر سنين

حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه  ..حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ..ينصرني

عثنا هللا إليه  حتى ب  ..وهم يشيرون إليه باألصابع  ..ويمشي بين رحالهم ..ال يفتنك ..فيقولون: احذر غالم قريش

فينقلب إلى أهله فيسلمون   ..ويقرئه القرآن ..فيؤمن به  ..فيخرج الرجل منا ..وصدقناه ..فآويناه ..من يثرب

  ..حتى لم يبق دار من دور األنصار إال وفيها رهط من المسلمين يظهرون اإِلسالم ..بإسالمه

-  ً  ..هللا عليه وسلم ـ يُطرد في جبال مكة ويخاف؟ فقلنا: حتى متى نترك رسول هللا ـ صلى ..ثم ائتمروا جميعا

فاجتمعنا عليه من رجل  ..فواعدناه شعب العقبة ..حتى قدموا عليه في الموسم ..فرحل إليه منا سبعون رجالً 

 ..قال: على السمع والطاعة في النشاط والكسل ..فقلنا: يا رسول هللا! عالم نبايعك؟ ..ورجلين حتى توافينا

وعلى أن تنصروني إذا  ..وعلى أن تقولوا في هللا ال تأخذكم في هللا لومة الئم .. وعلى النفقة في العسر واليسر

  ..فبايعناه ..قال: فقمنا إليه  ..ولكم الجنة ..وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ..قدمت إليكم

يداً يا أهل يثرب! فإنا لم نضرب أكباد اإلبل إال ونحن نعلم  ـ وهو من أصغرهم ـ فقال: رو  ابن زرارة وأخذ بيده

وأن تعضكم    ..وقتل خياركم ..وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة ..أنه رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ

بينوا  ف  ..وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم ُجيَْينة  ..فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على هللا ..السيوف

قال: فقمنا   ..وال نسلبها أبداً  ..فوهللا ال ندع هذه البيعة أبداً  !سعد قالوا: أمط عنا يا  ..فهو عذر لكم عند هللا ..ذلك

 ..(أحمد رواه ( ويعطينا على ذلك الجنة ..فأخذ علينا وشرط ..فبايعناه ..إليه

وهذا اللقاء   ..حضر هذه البيعة المباركةاألنصاري ـ رضي هللا عنه ـ الذي   كعب بن مالك ويحدثنا كذلك -

وواعدنا رسول هللا ـ صلى   ..خرجنا إلى الحج :فيقول ..التاريخي الذي حول مجرى الصراع بين اإلسالم والكفر

حتى إذا مضى ثلث    ..فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا  ..هللا عليه وسلم ـ بالعقبة من أوسط أيام التشريق

حتى اجتمعنا    ..نتسلل تسلل القطا مستخفين ..النا لميعاد رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ الليل خرجنا من رح

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول    ..وامرأتان من نسائنا ..ونحن ثالثة وسبعون رجال ..في الِشعب عند العقبة

إال أنه   ..و يومئذ على دين قومهوه العباس بن عبد المطلب ومعه عمه ..هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حتى جاءنا

يا معشر الخزرج إن محمًدا منا  )فقال:  ..أول متكلمالعباس وكان  ..أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له

وإنه  ..فهو في ِعز من قومه ومنعة في بلده ..وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه  ..حيث قد علمتم

  ..ومانعوه ممن خالفه ..فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ..واللحوق بكم قد أبَى إال االنحياز إليكم

فإنه  ..وإن كنتم ترون أنكم ُمْسِلُموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فِمن اآلن فدعوه  ..فأنتم وما تحملتم من ذلك

  ..فخذ لنفسك ولربك ما أحببت  ..فتكلم يا رسول هللا  ..قد سمعنا ما قلت :قلنا له (.. في عز ومنعة من قومه وبلده

 ثم قال:  ..ودعا إلى هللا ورغب في اإلسالم  ..فتال القرآن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم..تكلم  ف  -

قال:   بيده ثم البراء بن معرور فأخذ  ..قال .."أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم "

فنحن وهللا   ..فبايْعنا يا رسول هللا ..(نساءنا وأهلنا) والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع منه أُزَرنا ..عمن

  ..يكلم رسول هللا أبو الهيثم بن التيهان والبراء ورثناها كابراً عن كابر.. قال: فاعترض القول ..أبناء الحروب

فهل عسيت إن نحن فعلنا   ..وإنا قاطعوها ـ يعني اليهود ـ ..إن بيننا وبين الرجال حباال ..يا رسول هللا)فقال: 

   هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ثم قال:قال: فتبسم رسول  ..(ثم أظهرك هللا أن ترجع لقومك وتدعنا؟ ..ذلك

  ..أحارب من حاربتم  ..أنا منكم وأنتم منىكم( أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمت)  – والهدم الهدم ..بل الدم الدم "

ليكونوا على قومهم   ..أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيبا"ثم قال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  .."وأسالم من سالمتم

وقد طلب الرسول ـ صلى   ..وثالثة من األوس ..تسعة من الخزرج ..خرجوا منهم اثني عشر نقيبافأ  .."بما فيهم

والذي بَعَثَك بالحق لئن شئَت لنميلن عن أهل  ) فقال رجٌل منهم:   ..هللا عليه وسلم ـ منهم االنصراف إلى رحالهم

 .."ولكن ارجعوا إلى رحالكم ..لم نؤمر بذلك"فقال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ:   ..(منى غداً بأسيافنا؟

 . أراكم غدا إن شاء هللا.......(أحمد رواه (..فرجعوا إلى رحالهم
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 3-السلمي.. راوي الحديث سة والثمانون بعد المائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام سادالحلقة ال

 ثالثا.. بعض ما روى جابر من حديث.. نكمل..

 ..وكان من المكثرين ..جمع جابر بن عبد هللا بين الجهاد وطلب العلم والتفقه في دين هللا ورواية األحاديث -

 .حديثاً طوال الفترة التي الزمه فيها منذ أن كان صبياً صغيراً  1540حيث روى مسنده  

فقلت: يا   ..فتوضأ وصب علي من وضوءه فعقلت ..: جاء رسول هللا يعودني وأنا مريض ال أعقلقال جابر -

 . كما تقدم.. .فنزلت آية الفرائض  ..لمن الميراث؟ إنما يرثني كاللة ..رسول هللا

عن جابر قال: مرَّ علي  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ومعي بعيٌر لي ُمْعتَل وأنا  ..وروى عبد هللا بن نَُمير -

  .."اركب.. قال: فأخذ بذَنبِه فضربه ثم قال.. "قلُت: ُمْعتَل أو ظالعٌ  َما ِلبَِعيِرَك"؟" :فقال  ..أُسوقُهُ في آخِر القومِ 

 " ال تأِت أهلك ُطُروقًا" :فقال  ..ردُت أن أتعجل إلى أهليفلما دنونا أ ..فلقد رأيتُني في أوِل القوِم وإني ألحبسهُ 

ْجَت"؟.."ثم قال -  "؟بِْكًرا تاَُلِعبُها وتاُلِعبُك  فََهالَّ .. "قال  ..قال قُلُت: ثَيَّبًا بِْكًرا أْم ثَي ِبًا"؟" :" قال ..قلت: نعم أَتََزو 

فأردُت أن أتزوج امرأةً   ..فكرهُت أن أَُضم  إليِهن  ِمثْلَهن  ..ترك َجواري)أي أبيه( إن عبد هللا  ..قلت: يا رسول هللا

 ..فسكت؛ فما قال أحسنت وال أسأت ..قد َعقلَت

قلت: هو لك يا   .."بِْعنيه" :قال   ..قلُت: هَو لَك يا رسول هللا .."بِْعنِي بَِعيَرَك هذاصلى هللا عليه وسلم.. " ثم قال -

ََ قلت: إن  لرجل َعلَي  أوقيةَ ذهٍب هَُو لََك بَِها قال  ..رسول هللا  َ  َ  َ تَبلُغ عليه إلى   ..نعم" :فلما أكثر َعلَي 

فجعلتُه   ..أوقيةَ ذهب وزادني قيراًطابالل فأعطاني  .."أعطه أوقيةَ ذهب وِزد" :وأرسل إلي  بالاًل فقال .."أَْهلك

فلم يزل عندي حتى أخذه   ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في كيس وقلُت: ال يفارقني هذا القيراط شيء َزاَدنيه

ة )أي أتعبني(   قال: كنُت أسيُر على جمل لي فأعيَى  أنه .. وللحديث رواية أخرى..أهل الشام فيما أخذوا يوم الَحرَّ

فقال   ..ِسْر مثلهفسار سيًرا لم يَ  ..فلحقني رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َفَضَربَهُ ودعا له ..فأردت أن أسيبه

فلما قدمُت   ..فَبِْعتُهُ بأوقية واستثنيُت عليه ُحمالَنَهُ إلى أهلي .."بِْعنِيهِ " :قال ..قال قلت: ال .."بِْعنِيِه بأوقيةٍ " :لي

ُخْذ َجملَك    ..لعلك ترى أني إنما ماكستَُك آلخذ جملكل.. ".. فلما َمَضيُت َرد ني وقافنقدني ثَمنَهُ  ..أتيتُه بالجمل

 ".. صلى هللا عليه وسلم.. وَدراهمك فهما لك

ا تزوجُت قال لي النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..عن جابر ..وروى َوِكيعُ  -   ..قال "ل اتخذتم أنماًطا؟.."هقال: لَم 

قال جابر: وعند امرأتي نمط وأنا أقول لها: نَحيه  .."أما إنها ستكون".. قلت: يا نبيَّ هللا وأنَّى لي باألنماط؟ قال

 .؟ ن".. فأدعهاأما إنها ستكو.. "وهي تقول أليس قد قال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..عن ي

َل أمِرهم   ..األنماُط هي البُُسُط الفاخرةُ  )....  وكان النَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم وأصحابُه في ِضيٍق مَن العَْيِش أوَّ

ا سأَل النَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه   ..وَصبَّ عليهم ِمن َخزائِنِه بفَضِله َوُجوِده ..حتَّى َفتَح هللاُ عليهم الفُتوحَ  ولذلك لَمَّ

أي: هل يُوَجُد لَديكم في منزِلكم هذا الَّذي َسكنتُموه بعَد   ..من أنماٍط؟« وسلَّم جابَر بَن عبِد هللاِ فقال له: »هل لَكم

وهي بعيدةٌ عنَّا   ..َزواِجكم شيٌء مَن األنماِط؟ فقال له جابٌر: وأنَّى يَكوُن لنا أنماٌط؟! أي: ِمن أيَن يَكوُن لنا األنماطُ 

 ما نَشتري به الطَّعاَم فضاًل عن أن نَشتَِريَها؟! فقال صلَّى هللاُ  ُكلَّ البُعِد؟! فكيف نَقتَنِيها ونحن ال نَمِلُك مَن النُّقودِ 

أي: ال تَستَْبِعْد ما سألتُك عنه؛ فعَن قَريٍب   ..عليه وسلَّم بما أعلََمه َربُّه مَن الغيِب: »أَما إنَّه سيَكوُن لكم أَنماٌط«

مِن تَمتَِلكون الفُُرَش الفاخرةَ   عنه صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ودخلِت األنماُط بيَت جابٍر  وقد تَحقَّق ما أخبَرَ  ..مَن الزَّ

ري عنَّا أنماَطك ..رِضي هللاُ عنه فتَقوُل له امرأتُه: ألم يَقُِل النَّبيُّ صلَّى    ..أي: أَبِعديها عنَّا ..فكان يَقوُل المرأتِه: أَخ ِ

 ......)منقول(  ..ه على حاِلهاد  األَنماَط عنفيَترُك جابٌر رِضي هللاُ  ..هللاُ عليه وسلَّم أنَّه سيَكوُن لنا أنماطٌ 

ته ِ صلَّى هللا عليه وسلَّم وَعلٌَم من أعالم نبوَّ  ..وفي الحديث: ُمعجزةٌ ظاهرةٌ للنبي 

ًحا به - وأن جابًِرا أخبَرهُ أنه دخل على   ..وروى أبو الزبير أنه رأى جابَر بَن عبد هللا يُصلي في ثوٍب واحٍد ُمتََوش ِ

ًحا به  .. )كانوا يرتدون ثوبين( ..نبي هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وهو يصلي في ثوٍب واحٍد ُمتََوش ِ

قال: قلُت:   ؟.أتُِحبُّ الدراهَم"" :ني النبي َصلَّى هللا عليه وسلم فقالوروى أيًضا قال: لما قُتَِل أبي يوم أُُحٍد دعا -

 ..قال: فمات النبي َصلَّى هللا عليه وسلم قبل أن يُْعِطيني".. لَْو قَْد جاءتني دراهُم أَعَطيتك هكذا وهكذا" :قال  ..نعم

فدعاني فقال: خذ كما قال رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه  ..فلما اْستُْخِلَف أبو بكر رحمه هللا أتاه ماٌل من البحرين

  دتَفعُد  فوج ..فأعطوني مثلَهُ مرتين ..فقلت ُعدَّ هذا ..وسلم قال: فأخذت بكفَّي  جميعًا وأخذت الثالثة أقل  منه

 .. وأعطوني مثلها مرتين ..سبعمائة وخمسون

 ..أيًضا قال: كان لي على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم َدْيٌن فقضاني وزادني بن عبد هللا وروى جابر   -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 4-ة والثمانون بعد المائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام السلمي.. راوي الحديث  سابعالحلقة ال

 ثالثا.. بعض ما روى جابر من حديث.. نكمل..

 حق لها.. امرأة جابر بن عبد هللا.. أن رأته صلى هللا عليه وسلم في بيتها.. ليته في حلمي..

فقلت المرأتي ال تسألي رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..وروى أيًضا قال: جاءنا رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

يارسول هللا َصل ِ َعلَي    ..يخرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من عندنا ولم نسأله! فنادتهفقالت:   ..وسلم شيئًا

 .."هللا عليك وعلى زوجك "صلى :فقال ..وَعلَى زوجي

 "..َخل وا ظهري للمالئكةِ  .. مشوا أماميإ" :قالف  ..ه: ومشوا خلفهروايت قبيصة في وزاد -

ْحَمِن ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن " :رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقولعن جابر بن عبد هللا قال سمعت  - اْهتَزَّ َعْرُش الرَّ

األوس والخزرج   أي فقال جابر: كان بين هذين الحيين ..(هتز السرير )إفقيل لجابر: إن البراء يقول:  .."ُمعَاذٍ 

ْحَمنِ اْهتَزَّ َعرْ " :سمعت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول ..ضغائن  "..ُش الرَّ

 ..وكان ينقل ألصحابه الماَء يومئذٍ  ..بَْدًراأن جابر بن عبد هللا قد شهد  -مخافا باقي الروايات  -روى البُخاري   -

وقال ابن    ..ثم شهد بعدها مع الن بي صل ى هللا عليه وآله وسل م ثمان عشرة َغْزَوة؛ ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم

: شهد أُُحًدا بير ..وشهد ِصف ين مع علي  رضي هللا عنه ..الكلبي  جابر قال: َغَزا رسوُل هللا   ويروي ..وروى أبو الز 

 .. شهْدُت منها معه تسع عشرة غزَوة..ين َغْزوةصل ى هللا عليه وآله وسل م بنفسه إحدى وعشر

  بن الخطاب َوُعمرصلى هللا عليه وسلم فبايعناهُ   ..روى جابر بن عبد هللا قال: كنا يوم الُحَدْيبِية ألف وأربعمائة -

يًضا قال:  وروى جابر أ ..ولم نبايعه على الموت ..آخذ بيده تحت الشجرة ــ وهي َسُمَرةٌ ــ فبايعناهُ على أن ال نفر  

يعني بقوله: "ليلة البعير" أنه  ..""استغفر لي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ليلة البعير خمًسا وعشرين مرة

 . كما تقدم.. .وكان في غزوة لهم ..واشترط ظهره إلى المدينة ..باع من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعيًرا

   ..: غزوت مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم سبع عشرة غزوةوروى أبو الزبير أنه سمع جابًرا يقول -

فانفتل الناس   .. وروى جابر بن عبد هللا قال: أقبلت عيٌر يوَم الجمعِة ونحن مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً  { ل هللا تبارك وتعالى..فأنز ..فلم يبق مع النبي َصلَّى هللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجاًل أنا منهم 

 .. [11ورة الجمعة: س[  } أَْو لَْهًوا انفَضُّوا إِلَْيَها َوتََرُكوَك َقآئًِما

 .. رابعا.. ما رواه عنه معاصروه

روى محمد بن علي قال رأيت جابَر بَن عبد هللا بعد ما َعِمَي يَُصل ِي في ثوٍب قد  . .بَصُر جابر في آخر عمرهُكفَّ  -

وكان يكره َجرَّ اإِلَزاِر   ..وروى أبو بكر المدني قال: كان جابر بن عبد هللا ال يَبلغ إزاُره كعبَهُ  ..خالف بين َطرفيه

داِء ويقول: هو ُخياَلء  .. والر ِ

ُمَصف ًِرا لحيتَهُ    ..وقد أُِصيَب بََصُره ..عاصم بن عمر بن قتادة قال: أَتَانَا جابُر بُن عبد هللا وعليه ُماَلَءتانوروى  -

وروى خارجة بن الحارث بن رافع بن َمِكيث قال: رأيُت جابَر بَن عبد هللا   ..وفي يده قدح ..ورأَسه بالَوْرِس 

بةٌ   .. وهب بن كيسان قال: رأيت جابر بن عبد هللا يلبُس الَخزَّ  وروى ..وعليه قَلَْنُسَوةٌ بيضاء ُمضر 

وروى محمد بن ُكليب بن جابر   ..وروى َسلََمةُ بن َوْردان قال: رأيت جابَر بَن عبد هللا أبيض الرأس واللحية -

 ليس بين  قال: رأيت جابر بن عبد هللا ..وروى بالل بن أبي مسلم ..قال: كان جابر بن عبد هللا يَُصف ُِر لحيتَهُ 

 .. وروى عثمان بن ُعبَيد هللا بن أبي رافع قال: رأيت جابر بن عبد هللا يُْحِفي شاربَهُ كالحلق ..َعْينَْيِه أثُر السجود

قال: فجاءت بنو سلمةَ وتَغيب لمعاوية بن أبي سفيان.. الناس البيعِة من أخذ ليلما قِدَم بُسر بن أرطاة المدينة   -

فقالت: هذه   ..أم سلمة فسألهاأم المؤمنين قال: فقال: ال أبايعكم حتى يجيء جابر؟ قال: فانطلق جابر إلى   ..جابر

 ..اذهب فبايع تحِقن بها دمك ..بيعة ال أرضاها

فرحب به عبد   ..بالمدينة بن مروان وروى عوف بن الحارث قال: رأيت جابَر بن عبد هللا دخل على عبد الملك -

سماها النبي َصلَّى هللا عليه  ..(َطْيبَة ) إن هذه حيث ترى وهي ..فقال جابر: يا أمير المؤمنين ..الملك وقربه

قال: فكره ذلك عبد   ..فإن رأى أميُر المؤمنين أن يصل أرحاَمُهم ويَعرَف حقهم َفعَلَ  ..َهُدوناوأهلها مج.. وسلم

وكان جابر قد ذهَب بصرهُ أن   ..ى ابنِه وهو قائِدهوجعل جابر يُلح عليه حتى أَْوَمأ قبيَصة إل ..الملك وأعرض عنه

تْهُ  تُهُ  ..َسك ِ فلما خرج أخذ   ..َفَسَكَت جابر ..ما تصنع بي!؟ قال: اسُكت ..قال جابر: ويحك ..قال: فجعل ابنُه يُسك ِ

سنًا فإنه ال عذر فقال له جابر: أبلى هللا بالء حَ   ..إن هؤالء القوم صاروا ملوكا .. قبيصةُ بيده فقال: يا أبا عبد هللا

 ..وقد أمر لك أمير المؤمنين بخمسة آالف درهم ..قال: يسمع وال يسمع إال ما وافقه ..لك وصاحبك يسمع منك

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ..فقبلها جابر  ..فاستعن بها على زمانك
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 5-المائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام السلمي.. راوي الحديث ة والثمانون بعد ثامنالحلقة ال

 رابعا.. نكمل ما رواه عنه معاصروه.. بقية.. 

عن جابر بن عبد هللا قال: »... ترك أبي وفي معجزة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سداده دين أبيه.. ف  -

فأتيت نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت: يا نبيَّ   ..فاشتدَّ عليَّ بعض غرمائه في التقاضي ..عليه دينًا من التمر

فأحبُّ أن   ..واشتدَّ عليَّ بعض غرمائه في التقاضي ..إنَّ أبي أُصيب يوم كذا وكذا وترك عليَّ دينًا من التمر ..هللا

فقال صلى هللا عليه وسلم:  .المقبل.)الحصاد( م تُعينني عليه لعلَّه أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرا

ثم قال: "اْدُع ِلي   يقصد أبي بكر الصديق.. - جاء معه حواريهف ."نَعَْم آتِيَك إِْن َشاَء هللاُ قَِريبًا ِمْن َوَسِط النََّهاِر".

:  ه صلى هللا عليه وسلمل  فقال ..قال صلى هللا عليه وسلم: فجاء .)لغريمي الذي اشتدَّ عليَّ في الطلب(". فاَُلنًا

َراِم اْلُمْقبِِل" -يعني إلى الميسرة- "أَْيِسْر َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاِ   ..َطائِفَةً ِمْن َدْينَِك الَِّذي َعلَى أَبِيِه إِلَى َهذَا الص ِ

ابِر". فقال:  فقال صلى هللا عليه وسلم: "أَْيَن جَ . . واعتلَّ وقال: "إنَّما هو مال يتامى"..قال: "ما أنا بفاعل"

 ..: "ِكْل لَهُ فَِإنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َسْوَف يُوفِيِه"صلى هللا عليه وسلم  قالف "أنا ذا يا رسول هللا". 

اَلة يَا أَبَا بَْكٍر".صلى هللا عليه وسلم قالف  ..فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت فاندفعوا إلى  . : "الصَّ

ب أوْ لغريمي  المسجد فقلت فوفَّاه هللا عز وجل وفضل لنا من التمر كذا   ..فِكْلُت له من العجوة .ِعيَتَك".: "قَر ِ

فوجدت رسول هللا صلى هللا  .. فجئت أسعى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مسجده كأن ِي شرارة ..وكذا

 .فقلت: يا رسول هللا ألم تَر أن ِي ِكْلت لغريمي تمره فوفَّاه هللا وفضل لنا من التمر كذا وكذا.  ..عليه وسلم قد صلَّى

 .. )إنها المعجزات التي تروى عابرة.. ال نقدمها كمصدق للدعوة.. صلى هللا عليك وسلم يا حبيبي يا رسول هللا(

فقالت األنصار ال نكنيك أبا القاسم وال ننعمك  ..ولد لرجل منا غالم فسماه القاسم ..عن جابر بن عبد هللا قال -

فقالت األنصار ال   ..يا رسول هللا ولد لي غالم فسميته القاسمله.. فقال  ..فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم ..عينا

 ..فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  ..نكنيك أبا القاسم وال ننعمك عينا

 .."بكنيتي فإنما أنا قاسم سموا باسمي وال تكنوا ..أحسنت األنصار "

قال في  - وهو يحدث عن فترة الوحي -  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال  ..عنه رضي هللا عنه قالو -

فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على   ..فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي" ..حديثه

فأنزل هللا تبارك   ..فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني  ..فجئثت منه فرقا ..كرسي بين السماء واألرض

 .قال ثم تتابع الوحي ..وتعالى "يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر" وهي األوثان

كان كل   ..أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي" .. ال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعنه رضي هللا عنه ق  -

وجعلت لي   ..وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحد قبلي ..نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود

ي مسيرة  ونصرت بالرعب بين يد ..فأيما رجل أدركته الصالة صلى حيث كان ..األرض طيبة طهورا ومسجدا

 "..وأعطيت الشفاعة ..شهر

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته بثالثة أيام  ..قال ..وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا -

 .."ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل عز وجل" ..يقول

فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه   ..أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل ..قال ..عن جابر بن عبد هللا األنصاري -

فأتى النبي صلى هللا   ..فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه ..وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء

فلوال   -ث مرارثال  -فاتن  –فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "يا معاذ أفتان أنت أو  ..عليه وسلم فشكا إليه معاذا

 ."فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة  ..صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى

فسألوه عن الغسل فقال يكفيك   ..هو وأبوه وعنده قوم أنه كان عند جابر ..روى البخاري بسنده عن أبي جعفر -

 ..ثم أمنا في ثوب ..وخير منك ..ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا ..فقال رجل ..صاع

عما أورد ابن منده في إسم جابر بن عبد هللا.. أن رسول هللا َصل ى هللا عليه وسلم حضر  سبق أن نوهنا  -

السلمي.. وقطبة بن   الموسم.. أي الحج.. وخرج نفر من األنصار.. منهم أسعد بن زرارة.. وجابر بن عبد هللا

عامر؛ وذكرهم.. قال: فأتاهم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ودعاهم إلى اإلسالم.. وذكر الحديث.. فظن أن  

جابر بن عبد هللا السلمي هو ابن عبد هللا بن عمرو بن حرام.. وليس كذلك.. وإنما هو جابر بن عبد هللا بن  

لعقبة الثانية مع أبيه.. فيكون في أول األمر رأًسا فيهم.. وهذا بعيد..  رئاب.. وقد كان جابر هذا أصغر من شهد ا

 . .على أن النقل الصحيح من األئمة أنه جابر بن عبد هللا بن رئاب.. وهللا أعلم

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 6-هللا بن حرام السلمي.. راوي الحديث  الحلقة التاسعة والثمانون بعد المائة.. جابر بن عبد 

 رابعا.. نكمل ما رواه عنه معاصروه.. بقية.. 

عن جابر بن عبد هللا قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم سمعه من النبي صلى  

فأرسلت إليه أن  هللا عليه وسلم لم أسمعه منه فسرت شهرا إليه حتى قدمت الشام فإذا هو عبد هللا بن أنيس

قال:   ... فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته.جابرا على الباب فرجع إلي الرسول فقال: أجابر بن عبد هللا قلت نعم

قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم أسمعه منه في المظالم فخشيت أن أموت  

عراة غرال بهما فيناديهم   -أو العباد  -يقول: " يحشر الناس أو تموت. قال: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم 

أنا الملك أنا الديان ال ينبغي ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة   ..بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

 ..مةوال ينبغي ألحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظل ..وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة

 "قال: بالحسنات والسيئات  ..حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال: وكيف وإنما نأتي عراة غرال

  – عطاء أنه رأى جابر بن عبد هللا وجابر بن عمير األنصاريين يرتميانروى  .. مع جابر بن عميروله موقف  -

قال: نعم قال أحدهما لْلخر: أما سمعت رسول هللا صلى   .؟فمل أحدهما فجلس فقال له صاحبه: كسلت -يتدربان

إال أن يكون أربعة: مالعبة الرجل  ..ليس من ذكر هللا عز وجل فهو لعب هللا عليه وسلم يقول: " كل شيء

 "ةوتعلم الرجل السباح ..ومشي الرجل بين الغرضين  ..وتأديب الرجل فرسه ..امرأته

جلست  ..قال سمعت أبا سلمة الحضرمي يقول ..: حدثنا جارية بن أبي عمرانالكبير قال ابن سعد في الطبقات -

  ..فجاء رجل فسلم ثم جلس فقال ..وقد ذهب بصر جابر ..مع أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد هللا وهما يتحدثان

فقال   ؟.فيم هجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نساءه  ..أرسلني إليك عروة بن الزبير أسألك ..يا أبا عبد هللا

فاجتمعنا ببابه نتكلم ليسمع   ..فأخذنا ما تقدم وما تأخر ..تركنا رسول هللا يوما وليلة لم يخرج إلى الصالة ..جابر

فقلنا قد علم رسول هللا مكانكم ولو أراد    ..قال ..افأطلنا الوقوف فلم يأذن لنا ولم يخرج إلين  ..كالمنا ويعلم مكاننا

حتى أذن   ..فتفرق الناس غير عمر بن الخطاب يتنحنح ويتكلم ويستأذن  ..فتفرقوا ال تؤذوه  ..أن يأذن لكم ألذن

بأبي   ..أي نبي هللا ..فقلت ..فدخلت عليه وهو واضع يده على خده أعرف به الكآبة ..قال عمر ..له رسول هللا

   صلى هللا عليه وسلم.. فقال .؟ما الذي رابك وما لقي الناس بعدك من فقدهم لرؤيتك   ..يأنت وأم

 ".. فذاك الذي بلغ مني ما ترى  (..يعني نساءه)يا عمر يسألنني أوالء ما ليس عندي " 

ألنها سألتني ما ال أقدر  ..يا نبي هللا قد صككت جميلة بنت ثابت صكة ألصقت خدها منها باألرض)   ..فقلت

فلم أزل أكلمه حتى رأيت    ..قال (..وأنت يا رسول هللا على موعد من ربك وهو جاعل بعد العسر يسرا ..عليه

فدخل أبو بكر على   ..فخرجت فلقيت أبا بكر الصديق فحدثته الحديث  ..قال ..رسول هللا قد تحلل عنه بعض ذلك

انظري حاجتك فاطلبيها   ..فال تسألنه ما ال يجد .. ال يدخر عنكن شيئاقد علمت أن رسول هللا)  ..فقال ..عائشة

 .. ثم اتبعا أمهات المؤمنين فجعال يذكران لهن مثل ذلك ..وانطلق عمر إلى حفصة فذكر لها مثل ذلك ..إلي

هللا عليه  سول هللا صلىر ..ما لكما ولما ها هنا) ..فقالت لهما أم سلمة ..حتى دخال على أم سلمة فذكرا مثل ذلك

هل يدخل   ..صلى هللا عليه وسلم فمن نسأل إذا لم نسأل رسول هللا  ..ولو أراد أن ينهانا لنهانا ..بأمرنا موسلم أعل

فقال أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم ألم  ..فخرجا من عندها ..(فما نكلفكما هذا  ..بينكما وبين أهليكما أحد

 .. جزاك هللا خيرا حين فعلت ما فعلت ما قدرنا أن نرد عليهما شيئا ..سلمة

قال جابر فأنا آتي على ذلك  ف  ..وقد بقيت منه بقية ..قال بلى .؟ألم يكن الحديث هكذا ..ثم قال جابر ألبي سعيد -

يا أيها النبي قل ألزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين  " ..فأنزل هللا في ذلك  ..ثم قال ..إن شاء هللا

  ..ويعني بتسريحهن تطليقهن طالقا جميال ..يعني متعة الطالق "..أمتعكن وأسرحكن سراحا جميال 

فانطلق رسول    ..فال تنكحن بعده أحدا ..تخترن هللا ورسوله .. أي"وإن كنتن تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة"

إن هللا قد أمرني أن أخيركن بين أن تخترن هللا ورسوله والدار  "..فقال ..فبدأ بعائشةصلى هللا عليه وسلم.. هللا 

أي نبي هللا وهل بدأت بأحد منهن  )  ..قالت "فأنا أخيرك ..وقد بدأت بك ..وبين أن تخترن الدنيا وزينتها ..اآلخرة

 (.. فاكتم علي وال تخبر بذاك نساءك ..فإني أختار هللا ورسوله والدار اآلخرة)   ..قالت "..ال" ..الق ..قبلي

 ..فأخبرهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جميعا "..بل أخبرهن" ..صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللاف 

قال وإن كنتن   .. وكان خياره بين الدنيا واآلخرة أن يخترن اآلخرة أو الدنيا ..فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة

 ..  فاخترن أن ال يتزوجن بعده ..تردن هللا ورسوله والدار اآلخرة فإن هللا أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما

 ..نكمل غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 7-ائة.. جابر بن عبد هللا بن حرام السلمي.. راوي الحديث  بعد الم تسعونالحلقة ال

 ما كان من حديث جابر وأبو سعيد الخدري.. نكمل..... ا.. ما رواه عنه معاصروه..  رابع

يعني  "..يضاعف لها العذاب ضعفين" ..يعني الزنا "..يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة" ..ثم قال -

يعني تطع هللا ورسوله وتعمل   "..وكان ذلك على هللا يسيرا ومن يقنت منكن هلل ورسوله"  ..في اآلخرة

يا نساء   ..وكذلك العذاب وأعتدنا لها رزقا كريما "مضاعفا لها في اآلخرة  "..نؤتها أجرها مرتين" ..صالحا

وقلن  " ..يقول فجور "..الذي في قلبه مرضالنبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع 

يقول ال تخرجن من بيوتكن وال تبرجن   "..وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى  ..قوال معروفا

 ..هذا الحديث على وجههالخدري أبو سعيد  روىف  ..يعني إلقاء القناع فعل أهل الجاهلية األولى

ورداؤه قريب لو   ..دخلنا على جابر بن عبد هللا وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ..سعيد بن الحارث روى -

فلما سلم سألناه عن ذلك فقال إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشوا على جابر رخصة   ..تناوله بلغه

هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض  خرجت مع رسول   ..ثم قال جابر ..رخصها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يا جابر   ..قال ..فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه .. فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلى ثوب واحد ..أسفاره

 ..وإن كان ضيقا فأتزر به ..فإن كان واسعا فالتحف به ..إذا صليت وعليك ثوب واحد ..ما هذا االشتمال

عندما سمع بموت ابن عباس رضي هللا عنه صفق بإحدى  أنه  ..رضي هللا عنهجابر بن عبد هللا   روي عنو -

 .. (مات أعلم الناس وأحلم الناس ولقد أصيبت به هذه األمة مصيبة ال ترتق) وقال..   ..يديه على األخرى

َفَملَّ أََحُدهَُما   ..هللاِ َوَجابَِر ْبَن ُعَمْيٍر اأْلَْنَصاِريَّْيِن يَْرِميَانِ َعْن َعَطاِء ْبِن أَبِي َربَاحٍ َقاَل: َرأَْيُت َجابَِر ْبَن َعْبِد و -

 فَقَاَل اآْلَخُر: »َكِسْلَت؟« َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل:    ..فََجلَسَ 

َوُماَلَعبَتُهُ   ..َوتَأِْديبُهُ فََرَسهُ  .. أَْربَعَةَ ِخَصاٍل: َمْشٌي بَْيَن اْلغََرَضْينِ " ُكلُّ َشْيٍء لَْيَس ِمْن ِذْكِر هللاِ فَُهَو لَْغٌو َولَْهٌو إِالَّ 

 .. )منقول(َوتَْعِليُم السَّبَّاَحِة" ..أَْهلَهُ 

روى جابر بن عبد هللا قال: دخلت على الحجاج فما سلمت عليه.. وقال عبيد هللا بن موسى في حديثه: وكان ال   -

وذلك   . وروى ابن أبي ذئب قال: حدثني من رأى الحجاج َختَم في يد جابر بن عبد هللا بالمدينة..يصلي خلفَهُ.

حتى يتفرق الناس عنه.. وفعل الحجاج ذلك أيضا مع عبد هللا بن الحارث وهو أخو النبي صلى هللا عليه وسلم  

فه عمر بن الخطابوروى أَبِو نَْضَرةَ قال: كان جابر بن عبد هللا األنصاري عَ  في الرضاعة..  ..ِريفًا َعرَّ

بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم.. ظل جابر بن عبد هللا ويعِلم الناس وينشر ما تعلمه.. وقد روى عنه أكثر  -

من مئة وعشرين من الصحابة والتابعين.. وكان أحد المفتين بعد رسول هللا.. وكانت له حلقة علم في المسجد 

هشام بن عروة قال: كان لجابر بن عبد هللا َحلقة في المسجد ــ يعني النبوي  ــ يؤخذ عنه  رواه .. فقد النبوي

العلم.. وروى سعد الساعدي.. عن أبيه قال: كنا بمنًى فجعلنا نُْخبِر جابَر بن عبد هللا ما نرى من إظهار قُُطف  

ي قد ذهب كما ذهَب بََصِري حتى ال أسمع من وما يصنعون ــ قال: ليَت َسْمعِ  ز ِ والوْشيِ ــ يعني: من السلطانالخَ 

 .. حديثهم شيئًا.. وال أبصرهُ 

 ا.. في وفاة جابر بن عبد هللا..سادس

قتادة: كان آخر أصحاِب رسول هللا َصلَّى هللا عليه   وروى. .هجرية 74توفي جابر بن عبد هللا سنة روي أنه  -

 .. وآخرهم َسْهل بن سعد .. هُو َوْهم ..قال البَغَِويُّ وإن  بن عبد هللا..وسلم َمْوتًا بالمدينة جابر 

ر  ..وقال يَْحيَى ْبُن بَُكْيٍر وغيره: مات جابر سنة ثمان وسبعين - : مات جابر بعد أن ُعم ِ وقال علي بن المديني 

قال ابن حجر العسقالني: "وهذا موافق لقول الهيثم بن عدي إنه مات سنة  و .. وصى أال يُصل ِي عليه الحجاجفأ

سنة توفي وقيل:  ..وهو أن الحجاج شهد جنازته ..وتاريخ البخاري  مايشهد له  ..وفي الطبري -..أربع وسبعين

روى عبد هللا بن نِيار قال: أرسل أباُن بن  ف  ..وصلَّى عليه أبان بن عثمان وهو أميُرها  ..سبع وسبعين بالمدينة

فمات َضحوةً فجاءهم أباُن فقال: أين تقبُروه؟  ..عثمان إلى ولد جابر: إذا مات أبوكم فال تقبُروه حتى أصلي عليه

 .. وجاء معه بكفٍَن فرأيُت بُرًدا من ذلك الكفن على جابر ..قالوا: حيث تُْقبَُر موتانا ببني َسِلَمة

قال: رأيُت أباَن بن عثمان يوم مات جابر بن عبد هللا على بَغلٍة َوْرٍد ومعهُ  ..بن يحيى بن َحب ان وروى محمد -

  ..فصلى عليه ببني َسِلَمة  ..حتى جاء بني َسِلَمةَ وقد حشد الناُس لُشهود جابر بن عبد هللا ..غالم يَْعُدو بين يديه

وروى خارجة بن الحارث قال: حضرت قبر    ..هللا َمْجَمَرة  قال: رأيت في جنازة جابر بن عبد ..وروى ُشَرْحبِيلَ 

 ..وُرش  عليه الماء ..جابر بن عبد هللا ُجِعَل عليه بُرٌد وأُدخل من قِبَِل رجليه

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..  ..بن عبد هللا..يا .. صعب وداعك يا جابر 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-  .. والسابقون السابقونالبلوي يزيد بن ثعلبة بعد المائة.. تسعونالالواحدة والحلقة 

 نسبه.. ومقدمة:  أوال.. في

   ..حليف لبني سالم بن عوف بن الخزرج ..بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلويهو يزيد بن ثعلبة  -

 وقيل أن كنيته أبا عبد هللا.. ..ذكره ابن إسحاق .. على ما يكنى أبا عبد الرحمن -

وقال الطبري: يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو ابن عمارة بن مالك من بني فزارة من بلي بن   -

 .. عمرو بن الحاف بن قضاعة

اث بن ثعلبة -  .. وسنأتي على ترجمته رضي هللا عنه.. إن شاء هللا..وهو أخو بَحَّ

الخزرجيين   مع كانو.. بني سالم بن عوف بعده ثم من ..لخزرج بن ثعلبةحليفًا لبني عوف بن ايزيد كان  -

صلى هللا    النبي الثمانية الذين لقواالست أو في  أنه كان  محمد بن سعد البغدادي وروى المبايعين في العقبة

 .. وأسلموا ..منذ البداية عليه وسلم في مكة

 ..الثانية بيعة العقبة على شهوده الرواة وأجمع ..والثانيةأنه شهد العقبة األولى  الطبري وذكر -

وبها استحق هذا المقام بين الصحابة من األنصار.. وبها سبق   –رضي هللا عنه  –فهو ممن تقدم إسالمهم 

 بعض مشاهير الصحابة وتقدم عليهم.. 

 ثانيا.. في جهاده.. 

ثم من  ..يونس عن ابن إِسحاق فقال: "وشهدها ـــ يعني العقبة ـــ من بني عوف بن الخزرج بن ثعلبة ذكر -

ارة حليف بني  بني سالم بن عوف: ".. وأَبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلب ة بن َخْزَمةَ ابن أَصرم بن عمرو بن َعم 

 قال الطبري: شهد العقبتين.. وكذا ذكر الدارقطني... .شهد العقبتين.. لكن الثابت أنه "من بلي ..غضينة

 أيضا..  بدر أنه شهد غزوة (ابن األثير) وذكر ا..أُحد شهد -

النفِر الذين يروى أنهم أوُل َمن لقي رسول هللا َصلَّى هللا عليه يُجعل في الثمانية حسب )الطبقات الكبير(..  -

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد .. ووأُحًدا شهد بدًرا.. وحسب )أسد الغابة( فقد وسلم من األنصار بمكة فأسلموا

: شهد العقبتين.   .(.اإلصابة في تمييز الصحابةحسب )العقبة الثانية. وقال الطَّبريُّ

 

 2- بن ثعلبة البلوي.. والسابقون السابقون بََحاث.. .. تابعالواحدة والتسعون بعد المائةالحلقة 

 أوال.. في نسبه.. ومقدمة: 

اَرةَ ْبِن َماِلٍك  - اُث ْبُن ثَْعلَبَةَ ْبِن َخْزَمةَ ْبِن أَْصَرَم ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ ان بن بلي  بن عمرو بن الحاف  إلى   هو بَحَّ فر 

 .. لبلويبن قَضاعة ا

والمجذَّر بن زياد في وإخوته )بما فيهم يزيد المتقدم ذكره هنا( يجتمع هو  ..حليٌف لبني عوف بن الخزرج -

 . عمرو بن عمارة.

 . وكالهما تقدم إسالمهما..ويزيد. ..وله أخوان: عبد هللا -

أبو  ..) رواهليه وآله وسلممع رسول هللا صلى هللا ع  -شهد بحاٌث بدًرا وأحًدا هو وأخوه عبد هللا بن ثعلبة  -

 ..(قول ابن الكلبي هعمر: والقول عند

 ..رضي هللا عنه ..وليس له َعِقبٌ بحاث تُوف ِي  َ-

 

 الحظ أنهم ثالثة إخوة.. يزيد.. بحاث.. وعبد هللا بن ثعلبة البلوي.. 

 

 ليس لدينا المزيد عن الصحابيين.. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم في جهاد 

 .. .. "عالم تبايعون"ة والتسعون بعد المائة.. العباس بن عبادةالثانيالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 .. الخزرج بن ثعلبة األَنصاري الخزرجيإلى هو العَبَّاُس بُن ُعبَاَدة بن نَْضلَة بن َماِلك بن العَْجالن بن زيد  -

 بن ِسنان بن عامر بن َعِدي  بن أَُمي ةَ بن بَيَاضةَ بن عامر بن الخزرج -
ه َعِميَرةُ بنت ثعلبةَ  .. أمُّ

 .. ُعبَاَدةَ بن الصامتِ الصحابي  وهَو خالُ  -

ه أنيسةُ بنت عبد هللا بن عمرو لفوخ - هُ الفَُرْيعَةُ بنُت السكن ..وحمزةَ  ..العباُس بن عبادةَ: محمًدا وأُمُّ  ..وأُمُّ

  ..فأسلموا قبل سائِر األنصار ..بمك ة صلى هللا عليه وسلم كان في النف ر الس تة من األنصاِر الذين لقوا النبي -

العباس   من مالمح شخصية.. وظهر فيها وخطب في األنصار يوم العقبة الثانيةحيث قام   ..بيعة العقبتين شهد -

 ..فهمه لإلسالم ووضوح رؤيتهو بن عبادة

 . وقد ظهر ذلك جليا في يوم العقبة..كان العباُس بن عبادةَ خطيبًا. -

 ثانيا.. في هجرة العباس بن عبادة..

له  فكان المنورة..  هاجر إلى المدينة قام معه حتىأو ..بمكةوهو صلى هللا عليه وسلم إلى النبي العباس خرج  -

 .. أنصاريًا مهاجريًاالفضل 

 رضي هللا عنه.. ُعثْمان بن َمْظعُون بينه وبينصلى هللا عليه وسلم  آخى النبيقد و -

 .. موقف العباس في العقبة.. لثاثا

أن القوم لما اجتمعوا لبيعة .. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة :ابن إسحاق روى .. ليال والموقف في العقبة -

يا معشر  :أخو بني سالم بن عوف  ..قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري .. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

  :نعم ؛ قال  :قالوا  ؟هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل  ..الخزرج

 ..فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة ..نكم تبايعونه على حرب األحمر واألسود من الناسإ) 

وإن كنتم ترون أنكم وافون له   ..فهو وهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة ..فمن اآلن ..وأشرافكم قتال أسلمتموه

 .. (و وهللا خير الدنيا واآلخرة فه  ..فخذوه ..وقتل األشراف ..لابما دعوتموه إليه على نهكة األمو

 ؟.فما لنا بذلك يا رسول هللا إن نحن وفَّينا بذلك ..وقتل األشراف ..فإنا نأخذه على مصيبة األموال  :قالوا

 . .ابسط يدك ؛ فبسط يده فبايعوه :قالوا  ".. الجنة" :صلى هللا عليه وسلم قال

 (..غًدا بأَسيافنافي منى لئن شئت لَنِميلَنَّ عليهم )فقال عباس بن عبادة للنبي َصلَّى هللا عليه وسلم:  -

 .. "ولكن ارجعوا إلى رحالكم.. لم نُؤَمر بذلك".. فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم

لعقد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في  وهللا ما قال ذلك العباس إال ليشد  :وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال  -

رجاء أن يحضرها   ..ما قال ذلك العباس إال ليؤخر القوم تلك الليلة :وأما عبدهللا بن أبي بكر فقال  ..أعناقهم

 ..فاهلل أعلم أي ذلك كان .فيكون أقوى ألمر القوم  ..عبدهللا بن أبي ابن سلول

 يوم أحد.. وما كان .. في جهاد العباس.. رابعا

 .. ولم ترد في الروايات عن السبب.. بدًراالعباس لم يشهد  -

  ضربه .. وتصف الروايات ما كان بينهما.. أنهفالتقى وسفيان بن عبد شمس السُّلمي ..عباس يوَم أحدٍ الشهد  -

 . تعافى.ثم  ..سنةً لجريًحا ويومئٍذ  فمكث مريضا منذ ..العباُس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين

 ..متأثرا بجراحهالعباس  استشهدف. العباَس بَن عبادة َضَربَاٍت. وقد كان ضرب

ولعلهما جميعًا شركاء    ..يوم أحد -وكان صفواُن بن أمية يقول: أنا قتلت ابن قَوقل ـــ يعني العباَس بن عبادة  -

 في استشهاده رضي هللا عنه.. 

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 
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 جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم في 

 ي.. "العقبي البدري األحدي شهيد اليمامة" عقبة بن عامر بن نابة والتسعون بعد المائة.. الثالثالحلقة 

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 ..عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلميما لدينا أنه  -

ه فُكيهة بنت َسَكن بن زيد بن أُمي ة بن سنان بن كعب بن عدي  بن كعب بن سلمةأ -  ..م 

 . لطبقات الكبير.حسب اُعْقبة بن عامر بن نابئ بن زيد بن حرام بن كعب((  في الخالف في نسبه.. فهو   -

))عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن َغْنم بن سلمة بن كعب األنصاري  الخزرجي    وهو

 ))  .االستيعاب في معرفة األصحاب.حسب الس لمي 

بن كعب بن  ابن زيد بن حرام بن كعب بن َغْنم ..))عقبة بن عامر بن نَابِي: بنون وموحدة وزن قاضي وهو

 .. ذكره أَبُو ُعَمَر وغيره اسلمة األنصاري السلمي(( حسب م

شهد  من السابقين إلى اإلسالم.. ومن المبايعين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فقد  لكن الثابت أن بن نابي -

.. وبها أخذ هذا المقام بين صحابته صلى هللا عليه وسلم.. وإن لم تذكر المراجع العقبَة األولى وبَْدًرا وأُحًدا

 بعينها..  في حياتهم أحداثالذين لم تعرض أولئك  بالذات و وهي حال العديد من السابقين.. الكثير عن حياته.. 

 .. وشهد الخندَق وسائَر المشاهد ..أعلم بعصابٍة َخْضراء في ِمْغفرهإن كان بن نابي كان يعرف في المعارك وو -

والذي يتعارض مع الحديث   ولد(..ليس له أي .. )عقب ليس لعقبة بن عامر بن نابييقول المؤرخ هنا أنه  -

الذي ندرجه هنا.. والذي جاء فيه عقبة بإبنه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ليعلمه.. واإلحتمال اآلخر أن  

 الحديث كان مع عقبة بن عامر الجهيني.. وسنأتي على ترجمته إن شاء هللا..

ل األنصار الذين لم يكن  .. أي فيأسلموا بمك ةفي الست ة النفر الذين  عقبة بن نابي المؤرخون جعلوي - أسلم  أو 

 . قبلهم أحد.

 ثانيا.. بن نابي في الحديث النبوي..

 قال:  ..عن عقبة بن عامر السلمي ..عن أبيه ..ِمن طريق عبد الرحمن بن َزْيد بن أَسلم ..روى أَبُو نُعَْيمٍ  -

   ..فقلت: بأبي أنت وأمي -وهو غالم حدث السن   -جئُْت رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بابني 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  فقال  (..وخفف عليه ..عل ِم ابني دعوات يْدُعو بهن  )

قٍ َوإِيَمانًا ِفي  ..قُْل يَا ُغاَلُم: اللُهمَّ إِن ِي أَْسأَلَُك نَجاةً ِفي إِيَمانٍ "  َُ  .."َوَصالًحا يَتْبَعُهُ نََجاحٌ  ..ُحْسِن ُخُل

 ..فأعادها عليه الغالم حتى قال الغالم: قد فهمت

ه ابن األثير إلى   ..ولم يَِزدْ  ..وساق له هذا الحديث ..ترجم له أَبُو نُعَْيٍم: فقال: عقبة بن عامر السلمي )) فضم 

 ((لكونه من بني سِلمة  كذلك.. عقبة بن عامر بن نابي الذي ذكره اْبُن عبد البر

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ُحًدا وأعلم يومئٍذ  أنه و  .بت عندنا.االث أنه في إثباته مع الستة األوائل قال محمد بن عمر َُ شهد ُعقبة بدًرا وأُ

 .. وشهد الخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..رهبعصابة َخضراء في مْغفَ 

وذلك في خالفة أبي بكر الصد يق رحمة هللا  ..وقُتل يومئٍذ شهيًدا سنة اثنتي عشرة ..شهد يوم اليمامةأنه و -

 . .الطبقات الكبير عليه.. كما ذكر ذلك مرجع

  فذكر اثني عشر رجاًل  ..فيمن شهد العقبة األُولى  ..عن ابن إِسحاق ..عن يونس ..أَبو جعفر بِإسناده وضعه -

من بني   ... قال ابن إِسحاق: فيمن شهد بدًرا: "عقبة بن عامر.ونسبه مثل األَول سواء ..منهم: عقبة بن عامر

  ..ًدا لم يدركهألَن زي  ... وحديث زيد بن أَسلم عنه مرسل.وهللا أَعلم ..َسِلمة" فبان بهذا وغيره أَنه غير الجهني

ومثل  ..ولعل هذا مما أَوهم أَبا موسى أَنه الجهني. وقد نسبه ابن الكلبي في األَنصار مثل ما نسباه أَول الترجمة

 .. وهللا أعلم ..واألَول من جهينة ..فهو ُمْعِرٌق في األَنصار ..ابن إِسحاق

امر بن نابي مع نظيره الجهيني.. المدفون  ذكر عقبة بن عفي بعض المراجع..   اختلط األمر علينا أيضا.. بين ))

وإن أثبتت دار اإلفتاء حديث رسول هللا صلى هللا   ..من جهينة بينما اآلخر ..فهو معرق في األنصارفي مصر.. 

 عليه وسلم الذي قدمناه هنا إلبن نابي.. لذا وجب التنويه((.. 

 رابعا.. في إستشهاده.. 

غزوة   وشهد ..بيعة العقبة األولى والثانية شهد والذي األنصار من صحابيال عقبة بن عامر بن نابيفهو إذن 

 .. )منقول(هـ 12 سنة معركة اليمامة واستشهد في ..وسائر المشاهد  والخندق وأحد بدر

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 " .. "شهيد حنيناللحم الغفاري ة والتسعون بعد المائة.. آبي الرابعالحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

والمشهور أنهم تأخر لحاقهم برسول هللا  ) ..على أنه من غفارفي كل الروايات وقد اختلف في اسمه مع االتفاق 

 ( حسب ما أمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خالل أبي ذر الغفاري.. صلى هللا عليه وسلم في المدينة

 . .هو عبد هللا بن عبد الملك :خليفة بن خياط فقال -

من ولده الحويرث بن عبد هللا بن   ..آبي اللحم هو خلف بن مالك بن عبد هللا بن حارثة بن غفار :الكلبي وقال

 . .آبي اللحم؛ فقد جعل الكلبي الحويرث من ولد آبي اللحم

اسمه الحويرث بن عبد هللا بن خلف بن مالك بن عبد هللا بن   :وقيل ..اسمه خلف بن عبد الملك :الهيثم وقال

 .حارثة بن غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن مضر

 ..عبد هللا بن عبد هللا بن مالك بن عبد هللا بن ثعلبة بن غفار :وقيل

 ..على اإلطالق كان ال يأكل اللحم :وقيل ..ما ذبح على النصبألنه كان ال يأكل  ..آبي اللحم :قيل له -

..  قبل ترجمة أبي األعور وبعد ترجمة أبي أحمد بن َجْحش -في حرف الهمزة  -البَر ِ في "الُكنَى"   ذكره اْبن َعْبد

.. فهي وصف وليست ولكنها صارت له كالكنية ..وليست هذه بكنية له ..وقال ما نصه: تقدم ذكره في العبادلة

وإنما لق ب بذلك ألنه كان ال يأكل اللحم كما تقدم في ترجمته في أول   لقبا كان ينادى به..والعهدة على الراوي..

 . .وهو مولى عمير من فوق ..قديم الصحبة وهو ..حرف األلف

 ثانيا.. ترجمة آبي اللحم في الجاهلية..

ذكر الواقدي  عن موسى بن محمد عن أبيه عن ُعمير َمْولى آبي الل حم قال:   ..بة وكبارهممن قدماء الص حاهو 

ح على  وقد قيل إنه كان يأبى أْن يأُكَل لحًما ذُب: قال أبو ُعمر رضي هللا عنه.. له شرٌف.. كان آبي الل حم من غفار

 . (.االستيعاب في معرفة األصحاب) النُّصب.. حسب

: كان شاعًرا جاهليًاقَاَل  - وإال لكان يقول: إنه مخضرم كعادته   ..فكأنه لم يستحضر أنَّ له صحبة ..الَمْرَزبَانِيُّ

 .فيمن أدرك الجاهلية واإلسالم من الشعراء.

 . (.اإلصابة في تمييز الصحابة ) " حسبصحابي مشهورثالثا.. ترجمة آبي اللحم في اإلسالم.. وهو "

فراء على أي يعيش ب أنه كان ينزل  ..دي  عن الواق ..ذكر خليفةو - .. حسب ثالثة أميال من المدينةبعد  الص 

 )اإلستيعاب في معرفة األصحاب(..

 حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  في روايتهرابعا.. 

  قالوا: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسمآخرون.. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران و روى -

 : عن آبي اللحم ..عن عمير مولى آبي اللحم.. إلي يزيد بن عبد هللا ..بإسناده

  .أسد الغابة.حسب   .... وهو ُمْقنٌِع يديه يدعو(أنه رأى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي )

وفى مسند   ..وفى سنن النسائى ..والحديث الذى روى عن آبى اللحم وجد مكرراً بنفس اللفظ فى سنن الترمذى

ْيِت  .. ففي سنأحمد ن الترمذى..َعْن ُعَمْيٍر َمْولَى آبِى اللَّْحِم َعْن آبِى اللَّْحِم أَنَّهُ َرأَى َرُسوَل َّللاَّ ِعْنَد أَْحَجاِر الزَّ

 .يديه أمام وجهه يدعو هللا. اسطبا تعني أنه صلى هللا عليه وسلم كان ومقنع ..يَْستَْسِقى َوهَُو ُمْقنٌِع بَِكفَّْيِه يَْدُعو( 

وال نعرف له عن النبي  ..«عن آبي اللحم» :كذا قال قتيبة في هذا الحديث :قال أَبو عيسى الت ِرِمذيو  )منقول(.. 

قد روى عن النبي َصلى هللا َعليه وَسلم    ..وعمير مولى آبي اللحم ..إال هذا الحديث الواحد ..َصلى هللا َعليه وَسلم

 .وله صحبة ..أحاديث

 قال:   ..مسلم في صحيحه حديَث ُعمير مولى آبِي اللحموروى  –

 . وفيه:  (..فجاءني مسكين فأطعمته.. الحديث.. أمرني موالي أن أقد د لحًما )

اإلصابة في تمييز  حسب ( ..)َواألْجُر بَْينُكَما ..نَعَمْ " :قْلُت: يا رسول هللا ــــ أتصدُق من مال سي ِدي بشيء؟ قال) 

 (.. الصحابة

 خامسا.. في جهاده واستشهاده رضي هللا عنه..

صلى هللا عليه وسلم  شهد مع رسول هللا قد  كما تقدم.. وهو من رواة الحديث ..يقال إن آبى اللحم الغفارى  -

هو  )قال ابن عبد البر:   ..استشهد فى غزوة حنينشهد حنينا وكان معه مواله عمير.. وأنه  أنه و ..خيبرموقعة 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة . حسبوال خالف أنه شهد ُحنينًا وقتل بها. ..من قدماء الصحابة وكبارهم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-سيد بني سلمة عمرو بن الجموح..  والتسعون بعد المائة..ة خامسالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

 .عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن ُغنم بن سلمة األنصاري السلمي.هو  -

وكان مصاهًرا لعبدهللا بن   ..وسيد من أشراف بني سلمة ..هو واحد من زعماء المدينة في الجاهلية واإلسالم -

 .عمرو بن حرام؛ فقد كان زوًجا ألخته: "هند بنت عمرو".

من سي ِدكم يا بني "فقال:  ..جماعة من قبيلة عمرو بن الجموح -صلى هللا عليه وسلم   -سأل الرسول  -

 "..داٍء أدوى من البخل؟وأي ": -السالم الصالة و عليه –فقال  ..فقالوا: الجدُّ بن قيس على بخٍل فيه "سلمة؟ 

له: تكريٌم ما   -صلوات هللا عليه وسالمه  -فشهادةُ النبي  "..بل سيدكم: الجعد األبيض: عمرو بن الجموح "

 وفي هذا المعنى مدحه شاعُر األنصار قائالً:   ..بعده تكريم

د  ِ دا أن بالنَّدى لعمرو وُحقَّ   ..لُجوِده الجموح بن عمرو فُسو   ..يُسوَّ

ال أذهب ماله إذا  .إنه عائد غًدا. ..وقال: خذوه ..جاءه السؤَّ

إال أن   ..وكان عمرو معروفًا بالُجود والسخاء ..وأسلمت معه جوارُحه هلل رب العالمين ..أسلم عمروحين  -

 ....إذا تزوج صلى هللا عليه وسلمكان عمرو بن الجموح يولم على رسول هللا حتى  .إسالمه زاده جوًدا وسخاًء.

 .. نعيم في "المعرفة" وفي "الحلية" رواه أبو

رغبته في الخروج للجهاد شديدة.. وكان قد أمره بالمكوث  - عليه أفضل الصالة والسالم -لما وجد الرسول  -

ودعا ربه بصدق وضراعة قائالً: "اللهم   ..وخرج فِرًحا مسروًرا ..فحمل السالحَ  ..أِذن له فيه في المدينة..

 فكان له فضل ما أراد..  .وال تردَّني إلى أهلي". ..ارزقني الشهادة

 ثانيا.. قصة إسالمه رضي هللا عنه..

ى المدينة فلما رجع األنصار الذين بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إل  :قال ابن إسحاق -

عمرو بن الجموح  :منهمو ..في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرككان و. .أظهروا اإلسالم بها

  ..بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة

  ..ممن شهد العقبة وبايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بها .. وقد تقدمت ترجمته..كان ابنه معاذ بن عمرو -

 :وكان قد اتخذ صنماً من خشب في داره يقال له ..وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم

 ..يتخذه إلهاً يعظمه ويظهره ..كما كانت األشراف يصنعون (مناة)

ك.. فيحملونه فيطرحونه بالليل على صنم عمرو ذل معاذ بني سلمة.. ومعاذ بن جبل كانوا يدخلونفلما أسلم  -

ويلكم من عدا على إلهنا هذه  )  :فإذا أصبح عمرو قال ..منكساً على رأسه ..الناس في بعض الحفر.. وفيها بقايا

أما وهللا لو أعلم من فعل بك هذا  :ثم قال  ..ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره( ؟.الليلة

  ..فيجده في مثل ما كان فيه من األذى عمرو فيغدوا .. مثل ذلككرا عليه.. ففعالفإذا أمسى ونام عمرو  . .ألخزينه

 .. ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك ..فيغسله ويطيبه ويطهره

ثم جاء بسيفه فعلقه  . .فغسله وطهره وطيبه ..يث ألقوه يوماً من حعمرو استخرجه  ..عليهفلما كررا ذلك  -

أي  .(.هذا السيف معكوفإن كان فيك خير فامتنع   ..إني وهللا ما أعلم من يصنع بك ما أرى) :ثم قال له ..عليه

 عليك أن تحمي نفسك.. 

ثم ألقوه   ..يتاً فقرنوه به بحبلثم أخذوا كلباً م ..فأخذوا السيف من عنقه ..فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه -

غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي    .. فلماالناس .. فيها قذرا من بقايافي بئر من آبار بني سلمة

 ..فلما رآه أبصر شأنه  ..فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت ..كان به

 ..وحسن إسالمه  ..برحمة هللاوكلَّمه من أسلم من قومه فأسلم  -

ويشكر هللا   ..وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ..حين أسلم وعرف من هللا فأنشد عمرو بن الجموح

 :الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضاللة ويقول

 وهللا لو كنت إلهاً لم تكن * أنت وكلب وسط بئر في قرن 

ٍ لملقاك إلهاً مستِدن *   اآلن فتَّشناك عن سوء الغبن أُف 

ين   الحمُد هلل العلي  ذي المنن * الواهب الرزاق ديَّان الد ِ

 .. هو الذي أنقذني من قبل أن * أكوَن في ظلمة قبٍر مرتَهن

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-سيد بني سلمة سة والتسعون بعد المائة.. عمرو بن الجموح.. سادالحلقة ال

 ثالثا.. عمرو بعد إسالمه..

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال ف  ..رب العالمين هلل قلبه وحياته رضي هللا عنهأسلم عمرو بن الجموح  -

قال شاعر  .ف فكانت هذه الشهـادة تكريًما البن الجموح. ..سيدكم الجعـد األبيـض عمرو بن الجمـوح" ...: "فيه

 ذلك.. األنصار في 

ون سي دا : َمْن تَُسم   وقال رسول هللا والحقُّ قولُهُ *** لمن قال من 

له فيها وإن كان أسوَدا   فقالوا له جد  بن قيس على التي *** نبخ 

 وال مدَّ في يوٍم إال َسْوءٍة يَـََدا ** فتى ما تخط ى خطوةً ِلَدنيٍَّة ***  

َد عمرو بن الجموح لجوِدِه **َفسَ  داوحقَّ لعمرو  وَّ  بالن دى أن يسو 

 وقال ُخذوهُ إن ـه عائٌد َغَدا * * إذا جاءه السؤال أذهـَب مالـَهُ ***

دَ * َت يا َجدُّ بن قيٍس على التي فلو كن  اعلـى مثلها عمرٌو لكنَت ُمَسوَّ

في ساقه عرًجا شديًدا مما يجعله كان ذلك وله ولكن كيف   ..أن يجود بروحه في سبيل هللا بن الجموح أراد -

كانوايزودون عن اإلسالم   وكلهم ..مسلمونكلهم له أربعة أوالد كان و ..قتالالغير قادر على االشتراك في 

غزوة  وحاول عمرو بن الجموح الخروج في ..في الغزو  صلى هللا عليه وسلمكانوا يخرجون مع الرسول و

صلى هللا عليه وبالفعل أمره الرسول   ..كي يقنعه بعدم الخروج يه وسلمصلى هللا عل  فتوس ل أبناؤه للرسول ..بدر

 . فأطاع.. لكن الشوق للشهادة بقي في روحه..بالبقاء في المدينة. وسلم

حدثنا ابن وهب قال حيوة: أخبرني أبو   ..ابن أبي شيبة في أخبار المدينة: حدثنا هارون بن معروف روى -

صلى  عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول هللا  .. صخر أن يحيى بن النضر حدثه

تراني أمشي برجلي هذه في   ..يا رسول هللا أرأيت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل هللا) فقال: هللا عليه وسلم 

 .."نعم " :صلى هللا عليه وسلم قالف  .؟(الجنة

يوم  ن الجموح قال لبنيه أنتم منعتموني الجنةعن أبي الضحى: أن عمرو ب ..سعيد بن مسروق وروى -

فإذا هو في  ..فطلبته ..قال عمر: لم يكن لي هم غيره ..يوم أحد ألدخلن الجنة. فلما كان ..وهللا لئن بقيت بدر

عمرو بن حرام: كأني أنظر إليه قد أخذ درقته وهو يقول: اللهم ال  بنتامرأته هند  . وروتالرعيل األول.

قوله جل وعال في سورة    تجلت في األرض والسماء عليها هللا تعالى العدالة التي أقامتعليق.. ف هنا ولنا  .تردني.

ع هذه اآلية جاء انسجاماً مو ..( .. اآلية) ال يكلف هللا نفساً إال وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت البقرة:

حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج ومن يطع هللا  ..قوله تعالى في سورة الفتح ) ليس على

 .. ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها األنهار ومن يتول  يعذبه عذاباً أليما(

 ..التخلف عن الجهاد لمرض أو عرجفي هذا الخبر دليل على أن من عذره هللا في )  : ابن القيم رحمه هللايقول  -

 ..(كما خرج عمرو بن الجموح رضي هللا عنه وهو أعرج ..وإن لم يجب عليه ..يجوز له الخروج إليه

 الشهيد بطل أحد.. بن الجموح رابعا.. عمرو 

منعهُ بَنُوهُ من  ..فلما أراد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الخروج إلى أحدٍ  ..رجاًل أعرجَ بن الجموح كان  -

مانَِة مابك ..الخروج فأتى َعْمرو رسوَل هللا َصلَّى هللا  كما حدث قبل بدر..   ..وقالوا: قد عذرك هللا وبك من الزَّ

وهللا إني   ..إن  بَنِيَّ يريدوَن أن يحبسوني عن الخروج معَك إلى هذا الوجه ..فقال: يا رسول هللا ..عليه وسلم

أما أنت فقد َعذََرَك هللا َواَل ِجَهاَد  " :َجتي هذه في الجنة! فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمألرجو أَْن أََطأَ بِعَرْ 

فخلَّوا عنهُ. قالت امرأته هنُد بنت   ."ال عليكم أن ال تمنعوه لعل هللا يرزقهُ الشهادةَ " :ثم قال لبنيهِ  .."عليك

وهو يقول: اللهم ال ترد ني إلى أهل ُخْربَى وهي مناِزُل بني  ..قَتَهُ َعمرو بن َحرام: كأني أنظر إليه ُمول يًا قد أخذ َدرْ 

ل  عيل األو  سلمة. قال أبو طلحة: فنظرت إلى َعْمرو بن الَجُموح حين انكشف المسلمون ثم ثابوا وهو في الر 

ٍد يعدو في أثره حتى قتال  ثم أنُظُر إلى ابنِه َخال    ..لكأني أنظر إلى َظلَعٍ في رجِله يقول: أنا وهللا مشتاق إلى الجنة

أن عمرو بن الجموح قال   ..من مسلم بن صبيح ..قال: سعيد بن مسروق ..ُعبَيُد هللا بن موسى  .. وروىجميعًا

فَلَِقيهُ فقال:  بن الخطاب..  فبلغ ذلك ُعَمر  ..وهللا لئن لَقيُت أَلَْدُخلَنَّ الجنة ..لبنيه: أنتم منعتموني الجنةَ يوم بَْدرٍ 

وطلبتُه فإذا هو في الرعيل   ..قال عمر: فلم يكن لَي َهمٌّ غيَرهُ  ..قال: فلما لَِقَي يوَم أُُحدٍ   ..ُل كذا وكذاأنت القائ

أن عبد هللا بن َعْمرو بن َحَرام  ..قال: حدثنا مالك بن أنس ..األوِل.(( ))أخبرنا عبد هللا بن َمْسلََمةَ بن َقْعنَب

 . أراكم غدا إن شاء هللا..وقُبرا في قَبٍر واحٍد. ..دٍ وَعْمرو بن الجموح ُكف ِنا في كفٍن واح
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 3-ة والتسعون بعد المائة.. عمرو بن الجموح.. سيد بني سلمة سابعالحلقة ال

 ...بقية.. رابعا.. عمرو بن الجموح الشهيد بطل أحد..

تظن أن هذه الَخَشبَة  ..مثلك وأنت سيُدنا وشريفُنا تصنُع ما تصنع)فقال:   ..أتاه قطبة بن عامر بن حديدةفمنذ  -

  ..(إنَّهُ ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمًدا عبده ورسوله ..أيها الرجل ..تعقُل شيئًا أو تمنُع من شيء

وما ات ِباُعَك خشبةً    ..أيها الشيُخ أما أنى لك أن تبصر ما ترى)لقيه عبد هللا بن عمرو بن حرام فقال:  ومنذ أن  -

أبو جابر   ومنذ راح. (.أن تموت على ما مات عليه قوُمك ..أنت عملتها بيديك؟! تعلمن  أني أُذِكرك هللا في نفسك

يقول   ينشدثم  ..ِمن بني سلمةَ إال أسلم اَواِحد ما يترك.. كان إسالم َعْمرو بركة على قوِمه .يُكل مهُ حتى أسلم.

 .. وحين عرف من هللا ما َعرَف وأبصر من شأن ..شكًرا هلل الذي هداه مما كان فيه ـــ من العمى والضاللةِ 

 ..ومنذ أن غاب عن بدر.. رغم إصراره.. تحت ضغط أبناءه بسبب شدة عرجه.. وهو يتحين الفرصة -

باب األخذ بالعزيمة مع وجود   من عمرو بن الجموع على الجهاد بسالحه وبنفسه.. كان تصميم وإصرار -

سارت به إلى جنة عرضها السماوات  ..ورب شجاعة ..وهلل دره رضي هللا عنه من صاحب عزيمة ..الرخصة

وهذا مصداق قول   ..وقد أكرمه هللا بذلك ..وصدقه في طلبها ..فيه دليل على رغبته بالشهادةأن واألرض. كما 

 .."ولو مات على فراشه  ..من طلب الشهادة بصدق بلغه هللا منازل الشهداء "  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

حين كان ما كان من  ..رضي هللا عنه ممن حمل على المشركين هو وابنه خالدبن الجموح كان وفي أحد..  -

و يومئٍذ على الشرك مع كتيبة من الفرسان من خلف جبل الرماة فانكشف جيش التفاف خالد بن الوليد وه

فكان عمرو رضي هللا عنه ممن ثبت حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..وتََضعَضعت صفوفهم ..المسلمين

ى أهله من أُُحٍد  وهكذا استجاب هللا دعاءه فلم يعد إل ..مدافعاً شديداً ثابتاً حتى استشهد هو وابنه رضي هللا عنهما

مصداقاً لقوله   ..وإنما عاد وكما أراد واشتهى وتمنى سعيداً فرحاً بما آتاه هللا من فضله ..خائباً وال خاسراً 

فرحين بما آتاهم هللا من  ..تعالى: ) والتحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون

 . ( ..ضلهف 

مه المصطفى  - انظروا فاجعلوا عبدهللا بن عمرو بن " بعد استشهاده فقال:  - صلى هللا عليه وسلم  –وقد كرَّ

 وانظر الكرامات..... .."وعمرو بن الجموح في قبر واحٍد؛ فإنهما كانا في الدنيا متحابَّين متصافِيَين ..حرام

وكان جابر بن عبدهللا بن حرام    ..ن ينقُلوا رفاتهمفأراد المسلمون أ ..بعد موقعة أحد أصاب قبوَرهم سيٌل جارفف 

ته: عمرو بن الجموح ..من جملة الحاضرين فوجدوا شهداَء أُحٍد: "لي ِنةً   ..لنْقِل رفات والده عبدهللا وزوجِ عمَّ

ته ..تتثنَّى أطرافُهم" ..أجساُدهم وال تُفارق   ..فوجدهما كأنهما نائمان ..ونظر جابر إلى والده وزوجِ عمَّ

عن عبد هللا بن عبد   ..قال: حدثنا مالك بن أنس ..معن بن عيسى . روىاغتباًطا بلقاء هللا. ..البتسامةُ شفاههماا

أنه بلغه أن َعْمرو بن الَجُموح وعبد هللا بن َعْمرو بن َحرام األَْنَصاِريَّْيِن ثم   ..الرحمن بن أَبِي َصْعَصعَة المازني

ب قبَرهما ..السَِّلِميَّْينِ  وكان قبرهما مما  ..وهما ممن استشهَد يوَم أحدٍ  ..وكانا في قبر واحدٍ  ..كان السيل قد َخرَّ

وكان أحدهما قد ُجِرَح فوضع   ..كأنما ماتا باألمس ..ا لَْم يتغيَّرافَُحِفَر عنهما ليغيَرا من مكانَِهما فَُوِجدَ  ..يلي السَّيل

 . .فرجعْت كما كانت ..ثم أُْرسلَتْ  ..فَأُِميَطْت يُدهُ عن ُجرِحهِ  ..يََدهُ على جرحه فُدفَِن وهو كذلك

 .الطبقات الكبير . حسبوكان بين يوم أُُحٍد ويوم ُحِفَر عنهما ِستٌّ وأربعون سنة. ...

عن عمرو بن الجموح أنه   ..عن أبي منصور مولى األنصارف  رواه عمرو بن الجموح من أحاديث.. خامسا.. ما

فإذا  .."ال يحق العبد حق صريح اإليمان حتى يحب هلل تعالى ويبغض هلل يقول:  صلى هللا عليه وسلمسمع النبي 

وإن أوليائي من عبادي وأحبائي  ..أحب هلل تبارك وتعالى وأبغض هلل تبارك وتعالى فقد استحق الوالء من هللا

 . الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم". ..من خلقي

 سادسا.. نموذج من شعره بعد إسالمه.. 

 : توبته ونجاته من النيرانويذكر فيه  ..من شعره رضي هللا عنه الذي يصف فيه فرحه بدخوله في اإلسالمف 

 وأثني عليه بنعمائهِ ****  أتوب إلى هللا مما مضى

 وقطر السماء ومدرارهِ *** فسبحانه عدد الخاطئين

 حليف مناة وأحجارهِ *** هداني وقد كنت في ظلمة

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..رحم هللا عمرو بن الجموع وتقبله فيمن عنده..
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم ي جهاد ف 

 سعد بن مالك الساعدي.. ".. سهم ببدر" ة والتسعون بعد المائة..ثامنالحلقة ال

 أوال.. في نسبه.. ومقدمة.. 

 من تقدم إسالمهم.. وكان من نسله الصحابي سهل بن سعد أحد أكبر رواة الحديث النبوي..في هو  -

سهما ببدر.. رغم أنه  له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستحق مكانته فيمن تقدم إسالمهم.. وشرف ضرب

 تجهز فقط للخروج.. ثم توفي قبلها.. رضي هللا عنه.. 

 ساعدة األنصاري الخزرجي الساعدي.. سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن  -

 .. حسبالخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرجسعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن فهو 

 .. (الطبقات الكبير )

 (..اإلصابة في تمييز الصحابة) . حسبَسْعد بن أسعد: بن خالد األنصاري  والد َسْهل بن َسْعد. وهو

ه من بني سليم -  (.. الطبقات الكبير) . حسبويقال بل هي من ولد الجموح بن زيد بن حرام من بني سلمة. ..أم 

 . وهو األشهر من أبيه بروايته للحديث.. وسنأتي على ترجمته إن شاء هللا...لد سهل بن سعدواهو  -

 .. ال عقب له.. وكان قُتل يوم أُُحد شهيًدا .. الذيكان لسعد بن مالك من الولد ثعلبة -

هم هند بنت عمرو من بني ُعْذرة  ..وعمرة ..وعمرو ..سعد بن سعدكان له أيضا من الولد و -  ..وأم 

 ضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهما ببدر.. رغم أنه توفي قبلها..  -

   ثانيا.. في إسالمه..

 ولكن ال نعلم إن كان قد شهد العقبة.. .. هو من السابقين إلى اإلسالم.. ومن تقدم إسالمهم

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

د ب روى ن عمر: وسمعُت من يذكر أن  الذي شهد بدًرا هو سعد بن سعد بن مالك بن خالد وهو أبو سهل بن محم 

 ... سعد الساعدي  

د بن عمارة األنصاري  فول دهم في كتاب  - ا عبد هللا بن محم  ولم يذكر أن  أحًدا منهما شهد  "نسب األنصار" وأم 

 .. رض فمات قبل أن يخرج إليهاوال أحسب تَْرَك تَْسميته في بدر إال أن ه م ..بدًرا

د الجاري قال:  .عن أبيهما عن جد هما - ابنا عب اس  -كما روى أُبَي  وعبد المهيمن  - . أخبرنا يحيَى بن محم 

  :أن ه سمعه يحد ث عن أبيه سهل بن سعد ..حد ثني عبد المهيمن بن عب اس بن سهل بن سعد الساعدي  عن أبيه

ر َرْحله  ..السالمو الصالة عليه ..أن  سعد بن سعد بن مالك أباه أوصى للنبي   فأْوصى له   ..فكتب وصي تَه في ُمؤخ 

 ..ثم  َرد ها على َوَرثتِه  ..فقبلها النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم ..بَرْحله وراحلته وخمسة أوُسق من شعير

د - وأن ه تُوف ي وهو يتجه ز    ..بن سعد: وهذا يدل ك على أن  الذي ذُكر في بدر هو سعد بن سعد بن مالك قال محم 

وضرب له صلى هللا عليه وسلم بسهم في   ..بهذه الوصي ة ..وأوصى لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..إلى بدر

 بدر.. )وكان ذلك أيضا فيما ذكره البيهقي في ترجمته(

ا  - د بن إسحاق وأبو معشروأم  فيمن   ..وال ابنَه سعد بن سعد..فلم يذكروا سعد بن مالك ..موسى بن عقبة ومحم 

 .. رغم ثبوت تجهز سعد بن مالك قبلها.. ثبت عندنا أن ه لم يشهد أحد منهما بدًراما يوهو  ..عندهم بدًرا واشهد

تجهز سعد بن مالك   :قال ..عن جده ..بيهعن أ .. عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ..ذكر الواقديو -

  ..فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهمه  ..فموضع قبره عند دار بني قارظ ..فمات  ..ليخرج إلى بدر

 . .وأجره

 رابعا.. خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنده.. 

 .. بي سعد ثالثة أَفراس يعلفُهاروي عن سهل بن سعد قال: كان للنبي َصلَّى هللا عليه وسلم عند أَ 

از والل حاف والظ ِرب.و -  .. (أسد الغابة) . حسبقال: وسمعت أَبي يسميها: اللزَّ

 خامسا.. في وفاته..

 قد تقدم بيانها.. وأنه توفي قبل بدر.. رضي هللا عنه.. ودفن عند دار بني قارظ..  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم في جهاد 

 "..أفضـل وافـد.. ضمام بن ثعلبة.. " ة والتسعون بعد المائةتاسعالحلقة ال

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 هذا بصحيح..  وقيل: التميمي وليس ..أحد بني سعد بن بكر. .السعدي ضمام بن ثعلبة -

واألعراب ومن هم من حول المدينة المنورة في بداية المقام وددنا أن نقدم مثاال لما كان من وفود العرب  -

بها.. كان رب العزة والجالل يريد لإلسالم أن يصل إليهم.. فراحوا يرسلون بمن يستوثق عن الخبر.. ثم يعودون  

 إلى قومهم بحقيقة الدين الجديد.. هذا من جهة.. 

األمان ومناخا صالحا للدخول في اإلسالم   جوا من –كما أسلفنا  –ومن جهة أخرى.. وفر صلح الحديبية  -

 إلى المدينة.. بن ثعلبة حين أوفدوا ضمام  باطمئنان.. وهذا مثال لما كان من بني سعد بن بكر..

ذكره   ..وقيل: سنة تسع ..وقيل: سنة سبع ..محمد بن حبيب وغيره  رواه هجرية.. قيل: كان ذلك سنة خمس -

 . .ابُن هشام عن أَبي عبيدة

 ..وطُرقُه ِصَحاح ..ولم يسمه طلحة ..وطلحة بن ُعبَيد َّللا   ..وأَبو هريرة ..وأَنس ..روى حديثه ابُن عباس -

 .. فما سمعنا بوافد قوٍم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة" : رضي هللا عنهما  ابن عباس يقول

 :قصة إسالم ضمام بن ثعلبةثانيا..  

فقدم عليه وأناخ بعيره على  صلى هللا عليه وسلم..  رسول هللا  بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافًدا إلى -

 .. في أصحابه  اجالسصلى هللا عليه وسلم رسول هللا كان ثم دخل المسجد و ..باب المسجد ثم عقله

 ..فأقبل حتى وقف على رسول هللا في أصحابه  ..وكان ضمام رجالً جلًدا أشعر ذا غريرتين -

 .فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول هللا: "أنا ابن عبد المطلب". قال: محمد؟ قال: "نعم". -

 . فال تجدن في نفسك. ..إني سائلك ومغلظ في المسألة ..فقال: ابن عبد المطلب -

 فسل عما بدا لك". ..: "ال أجد في نفسي عليه وسلمصلى هللا قال -

 آهلل بعثك إلينا رسوالً؟ ..قال: أنشدك هللا إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك  -

 فقال: "اللهم نعم". -

ال  آهلل أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده  ..قال: فأنشدك هللا إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك -

 وأن نخلع هذه األنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟  ..نشرك به شيئًا

 قال: "اللهم نعم".  -

آهلل أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟  ..قال: فأنشدك هللا إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك -

 .قال: "اللهم نعم".

وشرائع اإلسالم كلها يناشده عند كل   الحجو الصيامو  الزكاة ثم جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة.. قال

 ..فريضة كما يناشده في التي قبلها 

وسأؤدي هذه الفرائض   ..ا رسول هللاحتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن سيدنا محمدً  -

 .. ثم ال أزيد وال أنقص. قال: ثم انصرف راجعًا إلى بعيره ..وأجتنب ما نهيتني عنه

 حين ول ى: "إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة".صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا  -

ا ول ى قال عليه الصالة والسالم .قال: فإني قد امنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة.وفي رواية..  فقه "  :ولم 

 . كما سنرى.. .ودعاهم إلى اإلسالم وترك عبادة األوثان فأسلموا كلهم ..ثم ذهب ضمام إلى قومهل".. الرج

 ثالثا.. ضمام يعود لبني سعد.. 

الت هو يسب الفاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به و بعيره.. فأطلق عقاله حتى قدم على قومه..ضمام ثم أتى  -

 .. )يخافون غضب آلهتهم المزعومة( ضمام.. اتق البرص.. والجذام.. والجنون مه يا :والعزى.. فقالوا

كتابا استنقذكم به   وأنزل عليه إنهما وهللا ال يضران وال ينفعان.. إن هللا قد بعث رسوال..ويلكم فقال لهم.. "   -

وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به   عبده ورسوله.. محمدا . وأنمما كنتم فيه.. وإني أشهد أن ال إله إال هللا.

 .."ونهاكم عنه

 رضي هللا عنهما: ابن عباس قال ..فوهللا ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل وال امرأة إال مسلما -

 .. "رضي هللا عنه ضمام بن ثعلبة فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من" 

 ..وهذا صحيح الحديث بطوله..ولم يسق واحد منهما  المدينة ضمام وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 عويم بن ساعدة األنصاري.. "ثامن األنصار السابقين"..   ن..مائتيالحلقة ال

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

من بني  ..عويم بن ساعدة ابن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية أبو عبد الرحمن األنصاريهو  -

 وقيل أنه كان حليفا لهم..  ..األوس أحد بطون قبيلة ... عمرو بن عوف

 .. له بلويأص أن وقيل ..َوهَُو من بني أُميَّة ْبن زيد ْبن َمالك ..عويم ْبن َساِعَدة ْبن صلعجةوفي رواية أنه  -

ه عميرة بنت سالم بن سلمة بن أُمي ة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف -  ..أم 

 أن عويًما ترك من الولد عتبة وسويد وقرظة أمهم أمامة بنت بكير بن ثعلبة الجشمية الخزرجية ابن سعد ذكر -

ْحَمن -  ..َماَت ِفي خاَلَفة عمر بن اْلخطاب َوهَُو بن خمس َوِست ِيَن سنة .. والمعروف أنهكنيته أَبُو َعْبد الرَّ

ل من لقي رسول من المتقدم إسالمهم.. ويدرج  - انية النفر الذين يروى أن هم أو  َّللا  من األنصار ُعويم في الثم 

لعقبة الثانية مع  قيل: لم يشهد إال  بيعة اوإن ذكرت دار اإلفتاء أنه  ..الطبقات الكبير بمك ة فأسلموا.. حسب

 األولى أولى.. الرواية . و.السبعين من األنصار رضوان هللا عليهم

 .. بدري كبيرشهد بدرا.. ويوصف بإنه  -

 عمر وبين بينهصلى هللا عليه وسلم شهد العقبتين في قول الواقدي وشهد الثانية بال نزاع وآخى رسول هللا  -

 ..وبين حاطب بن أبي بلتعة بل بينه  ابن إسحاق وقال ..الخطاب بن

 ثانيا.. بشرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له.. 

سمع جابرا سمع النبي  أنه موسى بن يعقوب الزمعي عن السري بن عبد الرحمن عن عباد بن حمزة روى  -

 "..ساعدة بن عويم الجنة أهل من والرجل  هللا عباد من العبد نعم صلى هللا عليه وسلم يقول.." 

قال   ..سمعت عبيدة بنت ُعَويم بن ساعدة تقول) عاصم بن سويد قال:   .. إلىيحيى بن محمود إِجازة روى -

"ال يستطيع أَحد من أَهل األرض أَن يقول إِنه خير   -  وهو واقف على قبر ُعَويم بن ساعدة -عمر بن الخطاب  

 . .أسد الغابة .".ما نصب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم راية إِال وعوْيم تحت ظلها .من صاحب هذا القبر.

ِريَن"..  - ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ ا نزلت.." فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتََطهَُّروا َوَّللاَّ روى موسى بن يعقوب: وبلغني أن ه لم 

 ".. منهم ُعويم بن ساعدة""..عليه وسلمقال رسول هللا َصلَّى هللا  ..[108سورة التوبة: [

ل من غس  أَبو ياسر بن أَبي حسنة بِإسناده عن عبد   روى  ل َمْقعََدتَه بالماء فيما بلغنا..قال موسى: وكان ُعويم أو 

عن ُعَويم بن    ..حد ثنا أَبو أَُويس عن ُشرحبيل بن سعد ..حدثنا ُحسين بن محمد ..َّللا  بن أَحمد قال: حَدثني أَبي

 صلى هللا عليه وسلم.. فقال  ..أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم أَتاهم في مسجد قُبَاء ..ساعدة األنصاري

  ?"وُر الَِّذي تََطهَُّروَن بِهِ َفَما َهذَا اْلطَّهُ  ..في قصة مسجدكم ..إِنَّ هللا قَْد أَْحَسَن اْلثَّنَاَء َعلَْيُكْم ِفي اْلطَُّهورِ " 

فغسلنا    ..وكانوا يغسلون أَدبارهم من الغائط ..ما نعلم إِال أَنه كان لنا جيران من اليهود ..قالوا: وهللا يا رسول هللا

 ..كما غسلوا

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

: العقبة األولى  هو من الذين قالواوذلك أَن ابن القادح  ..العََدوي  عن ابن القد اح: إِنه شهد العقبات الثالثة روى -

 . )أو إثنين وسبعون حسب رواية جابر بن عبد هللا( والثالثة سبعون. ..والثانية اثنا عشر ..ثمانية

  َصلَّى هللا عليه وسلم.. سول هللاوالمشاهد كلها مع ر  ..والخندق ..وأُحًدا ..شهد بدًرا -

 رابعا.. موقف عويم بن ساعدة يوم السقيفة.. 

أن  الرجلَين  )  ..ابن عب اسإلى يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري  عن أبيه عن صالح بن كسيان  روى -

 وقاال:  ..فذكروا ما تماأل عليه القوم  ..وهما يريدان سقيفة بني ساعدة ..الصالحين اللذين لقيا أبا بكر وعمر

 ..: نريد إخوتنا من األنصارلهما فقاال (..؟.أين تريدان يا معشر المهاجرين) 

ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن  الرجلين   (.. روىاقضوا أمركم ..ال عليكم أن ال تقربوهم) : لهما فقاال

.. اللذين لقوهما   هما ُعويم بن ساعدة ومعن بن عدي 

  عنه..خامسا.. في وفاته رضي هللا

صلى هللا عليه وسلم.. وهو قول ال يستقيم مع حديث عروة بن الزبير   قال أَبو عمر: توفي في حياة رسول هللا

وقيل: مات في خالفة عمر بن الخطاب وهو ابن خمس ـــ أَو ست ـــ وستين سنة. وهو  أنه شهد يوم السقيفة..

 ..سد الغابةأ له أَثر في بيعة أَبي بكر الصديق.. حسبالصحيح. ألنه 

 أراكم على خير إن شاء هللا.. .. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 إسالما" أول األنصار".. جابر بن عبد هللا بن رئاب المائتين..بعد  الواحدةالحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

سبق أن قدمنا جابر بن عبد هللا بن حرام.. وروينا أنه من حضر ضمن الستة أو الثمانية نفر من األنصار  -

الذين أسلموا في أول األمر.. لكن الروايات األخرى تؤكد أن من حضر لقاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 هو.؟أسلم هو بطل حلقتنا.. فمن كان أول من وبمكة في موسم الحج 

جابر بن عبد هللا بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري  هو  -

ه أم  جابر بنت زهير بن ثعلبة من بني سلمة.  ..وهو من أول من أسلم من األنصار قبل العقبة األولى ..السلمي  أم 

ِسنَان بن عبيد بن عدي بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة األنصاري  َجابُِر بُن عبد هللا بن ِرئاب بن النعمان بن  -

 .أسد الغابة. .. حسبالسلمي

 "..االستيعاب في معرفة األصحابحسب "))جابر بن عبد هللا بن رياٍب((   -

 .".الطبقات الكبير"  . حسبتُوف ي وليس له عقب. -

 .. وسائر المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..والخندق ..وأحداً  ..شهد بدراً  -

 ..لألنصار بمكة ثانيا.. في جابر بن رئاب هو من حضر أول لقاء

  عاصم بن عمر بنق بإسناده حتى محمد بن إسح  وعن أول لقاء لألنصار بنبي هللا صلى هللا عليه وسلم.. روى -

  :قال ..يعني النفر من األنصار ..هللا صلى هللا عليه وسلملما لقيهم رسول أنه  عن أشياخ من قومه قالوا ..قتادة

وعوف بن الحارث بن    ..أسعد بن زرارة :وكانوا ستة نفر منهم من بني النجار ..وذكر الحديث " ممن أنتم"

وعقبة بن عامر بن نابي   ..وقطبة بن عامر بن حديدة ..ورافع بن مالك بن العجالن ..وهو ابن عفراء ..رفاعة

فلما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول هللا صلى هللا عليه  ..فأسلموا ..وجابر بن عبد هللا بن رئاب ..بن زيد

 .. الحديث ...وسلم

في تسمية من شهد بدرا من األنصار من   ..عن ابن شهاب ..موسى بن عقبة روى فاروق الخطاب حتى -

 ."جابر بن عبد هللا بن رئاب بن النعمان :ةثم من بني سلم".....  ..الخزرج

وإنجاز   ..وإعزاز نبيه ..لما أراد هللا تعالى إظهار دينه " :قال ..عن محمد بن إسحاق   بيب بن الحسنروى ح  -

موعده له خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من األنصار يعرض نفسه على  

منهم من بني عبيد بن عدي بن   ..فبينا هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد هللا بهم خيرا ..قبائل العرب

 .."لنعمان بن سنان بن عبيد السلميجابر بن عبد هللا بن رئاب بن ا :غنم بن كعب بن سلمة

 ثالثا.. جابر بن عبد هللا بن رئاب والحديث..  -

 س رضي هللا عنه..عبد هللا بن عبا وروى عنه .. للحديث النبوي ولجابر رواية -

صلى هللا   ..عن النبي ..عن جابر بن رئاب ..عن أبي سلمة ..الوازع بن نافع حتى أبو عمرو بن حمدانروى  -

 وإسناده غير متصل..  .."مر بي جبريل وأنا أصلي فضحك إلي فتبسمت إليه  " :عليه وسلم قال

فتبسمت إليه وهو راجع  ..مر بي ميكائيل وعلى جناحه غبار فضحك إلي وأنا أصلي :وقال الصلت بن مسعود -

 يق..وإن كان إسناد الحديث ضعيفا.. نورده للتحق .."من طلب العدو

ُ َما يََشاُء َويُثْبِتُ  {تعالى..  وروى عنه الكلبي  في قوله -  .. قال ..[39ورة الرعد: س[ }يَْمُحوا َّللاَّ

فقلُت له: من حد ثك؟ قال: حد ثني أبو صالح عن   ..( يمحو من الرزق ويزيد فيه ويمحو من األَجل ويزيد فيه) 

 ..جابر بن عبد هللا بن ِرئاب األنصاري  عن النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم

قال   ..أن  النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. وروى الكلبي  عن ابن صالح عن جابر بن عبد هللا بن ِرئاب األنصاري   -

ْنيَا َوِفي اآْلَِخَرةِ  {.. في هذه اآلية  .. [64سورة يونس: [ }لَُهُم اْلبُْشَرى ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

ؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرى لهصلى هللا عليه وسلم.. " قال  "..هي الر 

  -عن جابر بن عبد هللا بن رئاب  .. عن الكلبي  عن أبي صالح ..ذكر البَُخاِريُّ في التاريخ من طريق ابن إسحاق -

عن محمد بن  ..عن ابن إسحاق.. رواها يونس بن بكير في المغازيحسب ما   – في قصة أبي ياسر بن أَْخَطب

جابر بن رئاب ـــ أن أبا ياسر بن أخطب مرَّ عن  عن ابن عباس و ..عن عكرمة أو سعيد بن ُجبير ..أبي محمد

 ..]1-البقرة اآلية [ }   ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فِيهِ   الم {و  -( الكتابفاتحة )   -قرأبالنبي َصلَّى هللا عليه وسلم وهو ي

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1- عبد هللا بن سالم.. "شاهد من أهلها"ة بعد المائتين..  الثانيالحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

إخترنا بن سالم.. لتقديمه بين الصحابة أبطال العقبة.. كما فعلنا مع تقديم سلمان الفارسي.. وصهيب الرومي..  -

 ونزل فيه قرآن..وذلك كوقفة نظهر فيها جانبا من ترجمة الصحابة الذين كانوا على غير دين اإلسالم.. 

المشهود له  ..ذهبي في السير: اإلمام الحبروقال عنه ال ..و الصحابي الجليل عبد هللا بن سالم بن الحارثه -

يـة  ..وُكنيته: أبو يوسف.. حليف األنصار ..بالجنة الصالة    الصِد يق عليه نبي هللا يوسف بن يعقوبمن ذُِر 

من خواِص  أصحاب   ..حليف األنصار ..المشهود له بالجنة ..قال عنه الذهبي في السير: "اإلمام الَحْبر .السالم.و

َمْقَدَم النبي صلى هللا عليه مع ثم أسلم  ..كان عبد هللا يهوديًّا من يهود بني َقْينُقَاع.  عليه وسلم".النبي صلى هللا

 .. وسلم إلى المدينة

 قصة إسالمه: ثانيا..  

  ..عن أنس: أن عبد هللا بن سالم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقدمه إلى المدينة ..روى حميد

فقال: إني سائلك عن ثالث ال يعلمها إال نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ومن أين 

قال: ذاك عدو اليهود من  يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: "أخبرني بهنَّ جبريل آنفًا".

ا أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق .المالئكة.  . .فتحشر الناس إلى المغرب ..قال: "أم 

وإذا سبق  ..فإذا َسبََق ماء الرجل نََزَع إليه الولد ..وأما الشَّبَهُ  .فزيادة كبد حوت. ..وأما أول ما يأكله أهل الجنة

   ..هد أنك رسول هللاقال: أش .ماء المرأة نزع إليها".

. فَسْلُهْم عنِ ي.  ..فأرسْل إليهم ..وإنهم إْن يعلموا بإسالمي بهتوني .... إن اليهود قوم بهتوقال: يا رسول هللا

 فقال: "أي رجل ابن سالم فيكم؟" رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم..فأرسل 

 تسلمون؟"  ..: "أرأيتم إن أسلمصلى هللا عليه وسلم قال. وعالمنا وابن عالمنا. ..قالوا: َحْبُرنا وابن حبرنا

 .وأن محمًدا رسول هللا. ..فقال: أشهد أن ال إله إال هللا  ..قال: فخرج عبد هللا  !.قالوا: أعاذه هللا من ذلك

نا نا وابن شِر  .   إنكم لتعلمون أنه رسول هللا حقًّا.فوهللا ..قال: ويلكم! اتقوا هللا  .وجاهلنا وابن جاهلنا. ..فقالوا: شرُّ

 ..فأخرجهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألم أخبرك أنهم قوم بُْهٌت؟! ..فقال: يا رسول هللا  .قالوا: كذبت.

 ثالثا.. بشارة ومعجزة )منقول(.. 

 :ـ رضي هللا عنه ـ قال معاذ بن جبل فعن ..بشَّر النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ عبد هللا بن سالم ـ بالجنة

ِ  :وعند ..عويمٍر أبي الدَّرداءِ  :عند  ..التِمسوا العلم عند أربعة ) عبد هللا بن  :وعند ..سلمان الفارسي 

فإن ِي سمعُت رسوَل هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ..الذي كاَن يهوديًّا فأسلم عبد هللا بن سالمٍ  :وعند ..مسعود

كنت جالسا في حلقة في مسجد  .. قال خرشة بن الحر وعن(.. الترمذي رواه ( اِشُر عشرٍة في الجنةيقول: إنه ع

فلما قام قال القوم: من    ..فجعل يحدثهم حديثا حسنا ..وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد هللا بن سالم ..المدينة

فتبعته  ..قال: فقلت وهللا ألتبعنه فألعلمن مكان بيته  ..سَّره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

 ..فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ ..فاستأذنت عليه فأذن لي ..فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله

لون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال: فقلت له سمعت القوم يقو 

إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل   ..وسأحدثك مم قالوا ذاك ..قال: هللا أعلم بأهل الجنة ..فأعجبني أن أكون معك

فقال لي: ال تأخذ   ..قال: فأخذت آلخذ فيها .. فإذا أنا بجواد عن شمالي ..فقال لي: قم فأخذ بيدي فانطلقت معه

فأتى بي  ..فقال لي: خذ هاهنا ..منهج على يميني (طريق) قال: فإذا جواد ..فيها فإنها طرق أصحاب الشمال

قال: ثم   ..حتى فعلت ذلك مرارا ..قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي ..فقال لي: اصعد ..جبال

فقال لي: اصعد فوق   ..في أعاله حلقة ..ه في األرضانطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفل

ثم ضرب  ..فإذا أنا متعلق بالحلقة  ..بي ( دفع ) فأخذ بيدي فزجل ..قلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء ..هذا

 ..قال فأتيت النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فقصصتها عليه  ..وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت ..العمود فخرَّ 

وأما الطرق التي رأيَت عن يمينك فهي  ..فقال: أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال

وأما  ..وأما العمود فهو عمود اإلسالم ..ولن تناله ..وأما الجبل فهو منزل الشهداء ..طرق أصحاب اليمين

  ..(مسلم رواه ( العروة فهي عروة اإلسالم ولن تزال متمسكا بها حتى تموت

 بالفعل..   وقع ما ذايث أخبر أنه ال ينال الشهادة.. وهح  ..وهذه معجزة " :البيهقي قال

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-" عبد هللاالنبي سماه ة بعد المائتين.. عبد هللا بن سالم.. "ثالثالحلقة ال

 والرسالة..اليهود بن سالم ورابعا.. 

مع الناس ليرى   عبد هللا بن سالم جاءف  ..قد قدم رسول هللا ..تنادى الناس فيما بينهم: قْد قِدم رسول هللا - -

ما قدم رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ المدينة  يروي بن سالم.. )أول –صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

ا تأملت وجهه  ..فكنت فيمن جاءه ..الناس إليه )أسرع( انجفل واستثبته علمت أن  وجهه ليس بوجه  ..فلم 

وصلوا   ..وأطعموا الطعام  ..قال: وكان أول ما سمعت من كالمه أن قال: أيها الناس! أفشوا الس الم ..كذاب!

عرفت أن وجهه ليس بوجه  .. )السندي قال و  ..(الترمذي رواه ( تدخلوا الجنة بسالم ..يامبالليل والناس ن

  ..وإذا كان أهل الصالح والصالة في الليل يُْعَرفون بوجوههم ..لما الح عليه من سواطع أنوار النبوة ..كذاب

  ..منه وشهدُت أن ال إله إال هللافدنوت يكمل عبد هللا.. )  ..(فكيف هو وهو سيدهم ـ صلوات هللا وسالمه عليه

فقال   ..فالتفَت النبي عليه الصالة والسالم وقال: "ما اسمك؟" فقلُت: الحصين بن سالم ..وأنَّ محمداً رسول هللا

والذي بعثك بالحق ما أُحبُّ أن   ..عبد هللا بن سالم ..قلت: نعم ..عليه الصالة والسالم: "بل عبد هللا بن سالم"

 ..)بعد اليوم.... الحديثلي اسماً آخر 

صلى هللا عليه   -ولهذا كان النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد جاءت األخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة نبينا  -

إنكم لتعلمون أني  ..فوهللا الذي ال إله إال هو ..اتقوا هللاَ  ..ويلكم ..معشر اليهود  .."في خطابه لهم يقول -وسلم 

ـ رضي هللا عنه ـ بعد أن أسلم  عبد هللا بن سالم وهذا ما أكده "..فأسِلموا ..ي جئتُكم بحق ٍ وأن ..قارسول هللاِ ح

  ..(وأنه جاء بحق ..إنكم لتعلمون أنه رسول هللا ..فوهللا الذي ال إله إال هو ..يا معشر اليهود اتقوا هللا ..)في قوله

 . البخاري رواه

عندهم في الكتب  -صلى هللا عليه وسلم   -أهل الكتاب بصفة محمد واألخبار بمعرفة .. ) ابن تيمية قال -

ومنهم من منعهم الحسد   ..ورغم ذلك منهم من آمن بالنبي ـ صلى هللا عليه وسلم ..المتقدمة متواترة عنهم "

 .. (فخسر الدنيا واآلخرة ..والكبر عن اإليمان به

وقد   ..ويقذفونه بتهم باطلة قبيحة ..وله الشكوكويثيرون ح ..لقد كان اليهود يؤذون من آمن من أحبارهمو -

ودافع عن هؤالء المؤمنين الذين وجه اليهود ضدهم تلك الحمالت  ..حدثنا القرآن الكريم عن هذه الوسيلة

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب  .. "قال هللا تعالى ..عبد هللا بن سالم والذي كان منهم ..الظالمة ةٌ قَائَِمةٌ يَتْلُوَن  لَْيُسوا َسَواًء م ِ أُمَّ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر آيَاِت هللاِ آنَاَء اللَّْيِل َوهُْم يَْسُجُدوَن * يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلَِخِر َويَأُْمُروَن باْلَمْعُروِف َويَنْ 

اِلِحيَن * َوَما يَْفعَلُ   .."وا ِمْن َخْيٍر َفلَْن يُْكفَُروهُ َوهللاُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقينَ َويَُساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوأُولَئَِك ِمَن الصَّ

عبد هللا بن   لما أسلم  :ابن عباس ومقاتل  في أسباب النزول: " قال الواحدي قال  - }115 :113آل عمران  {

قالت أحبار اليهود: ما آمن  ..ومن أسلم من اليهود ..وأسد بن عبيد ..وأسيد بن سعنة ..وثعلبة بن أسعد ..سالم

وقالوا لهم: لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم دينا    ..ولو كانوا من أخيارنا لما تركوا دين آبائهم ..لمحمد إال شرارنا

 ..(113لَْيُسوا َسَواًء {)آل عمران: من اآلية } فأنزل هللا تعالى ..غيره

 خامسا.. في خبر عبد هللا بن سالم والفتنة.. 

 في  جالس  سالم بن عبدهللا فإذا المدينة أتيت -موسى أبي بن بردة أبي عن  جيد بسند  -عساكر ابن وأخرج -

 . .(دمشق تاريخ)  الخير سيما عليه متخشعا حلقة

  ابن عبدهللا جاء عثمان  أريد لما: سالم بن عبدهللا أخي بن عمير بن عبدالملك عن سننه في  الترمذي وأخرج -

  خارج فإنك ..عني فاطردهم  الناس إلى اخرج: قال   ..نصرك في  جئت: قال بك؟ جاء ما: عثمان له  فقال سالم

 رسول فسماني  فالن الجاهلية في اسمي كان إنه الناس أيها: فقال  الناس إلى عبدهللا فخرج  ..داخل منك لي خير

ن َشاِهدٌ  َوَشِهدَ : » فيَّ  نزلت هللا  كتاب من آيات في  ونزلت هللا عبد وسلم وآله عليه هللا صلى هللا  إِْسَرائِيلَ  بَنِي  م ِ

َ   إِنَّ  َواْستَْكبَْرتُمْ  فَآَمنَ  ِمثِْلهِ  ۖ  َعلَى  .. (10 اآلية األحقاف سورة) «الظَّاِلِمينَ  اْلقَْومَ  يَْهِدي الَ  َّللاَّ

ِ  َكفَى قُلْ : »فيَّ   ونزلت -  ..(43 اآلية الرعد سورة) «اْلِكتَابِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  َوَمنْ  َوبَْينَُكمْ  بَْينِي َشِهيًدا بِاَّللَّ

 هللا َرُسولَ  َسِمعتُ  َما: رواية وفي. الَحِديثِ  ِفي أَوْ  ..اآلية: َماِلك  قَالَ سادسا.. في فضله ووفاته رضي هللا عنه..

ِ  يقُولُ  وسلم وآله عليه هللا صلى  .. (البخاري صحيح) «سالم ْبنِ  هللا ِلعَْبدِ  إالَ  ..اَْلَجن ةِ  ِفي إِنَّهُ : »يَمِشي ِلَحي 

ه 43وتوفي سنة ..يعظ و يفتي ويشرح أمور الدين حتى تقدم به العمر..لزم عبد هللا بن سالم المدينة المنورة -

 . أراكم غدا إن شاء هللا..ودفن في المدينة المنورة. ..وقد قارب السبعين من عمره
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 جبير.. "أمير الرماة"..  المائتين.. عبد هللا بنالحلقة الثالثة بعد 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

فارق هائل بين المجاهدين وبين القاعدين.. فارق هائل بين الساعين لنصرة هللا والمجاهدين في سبيله  -

 القاعدين..بأموالهم وبأنفسهم.. وبين القاعدين.. فارق هائل بين المجاهدين فيقتلون ويقتلون وبين 

ِ بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم  "  ..توبةيقول سبحانه وتعالى في سورة ال الَِّذيَن آََمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيِل َّللاَّ

ِ َوأُولَئَِك هُُم اْلفَائُِزوَن ) ُرهُْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمْنهُ وَ 20َدَرَجةً ِعْنَد َّللاَّ (  21ِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم فِيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم )( يُبَش ِ

َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم )  ".. (22َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا إِنَّ َّللاَّ

وا.. بل ومثل الكفار  الذين حاربوا لكنهم استشهد نقدم هنا أحد المجاهدين في سبيل هللا.. أحد المجتهدين -

 ء بنت أبي بكر.. "ماذا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها"..بجسده.. ويحضرنا هنا قول أسما

ِ بن ُجبَْير بن النُّْعمان األَنصاري األَوسي -  وهو عقبي بدري أحدي..  ..ثم من بني ثعلبة بن عمرو ..َعْبُد َّللا 

ه من بني عبد هللا بن َغَطفَان  - ه وهو أخو خواِت بن ُجبير بن الن عمان ــ ص ..أم   ..احب ذات النحيين ــ ألبيه وأم 

 كان عبد هللا بن الجبير هو أمير الرماة يوم أحد.. ولقي المسلمون الهزيمة يومها بسبب مخالفة الرماة..  -

 ثانيا.. في شهوده العقبة الثانية وموقعة بدر..

في تسمية من   ..عن ابن شهاب ..موسى بن عقبة إلى ..بن الخليلثنا زياد حد.. فاروق بن عبد الكبير  روى -

وفي تسمية من شهد بدرا أيضا   ..شهد العقبة من األنصار من األوس من بني عمرو بن عوف عبد ربه بن جبير

 .. عبد هللا بن جبير :من األنصار من بني عمرو بن عوف

 وسلم.. وليس له عقب.. فيما نعلم.. عن النبي  َصلَّى هللا عليه له رواية ليس  -

 ثالثا.. في استشهاده يوم أحد.. )منقول( 

ستعمله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم أُُحٍد على الرماة؛ وهم خمسون رجاًل وأمرهم؛ .. إابن عبد البرروى 

؛ فاحموا ظهورنا فإن  قوموا على مصاف كم هذا " :وأوعز إليهم فقال  ..وهو جبل بقناة ..فوقفوا على َعْينَين

 .."رأيتمونَا قد غنمنا فال تُشِركونا وإن رأْيتُمونا نُْقتَل فال تنصرونا

 .."وإن رأَيتم الطير تخطفنا ..ال تبرحوا مكانكم" :وقال لهم -

وينهبون عسكرهم ويأخذون   ..فل ما انهزم المشركون وتبعهم المسلمون يضعون الس الح فيهم حيث شاؤوا -

 ..ل بعض الرماة لبعض: ما تُقيمون هاهنا في غير شيء فقد َهَزم هللا العدو  فاغنموا مع إخوانكمفقا ..الغنائم

احموا ظهورنا؟ فال تبرحوا " :قال لكم  ..وقال بعضهم: ألَْم تعلموا أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 ..وقد أذَل  هللا العدو  وهزمهم ..افقال اآلخرون: لم يُِرْد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم هذ "مكانكم

ثم   ..وأثنى عليه بما هو أهله ..فحمد هللا ..وكان يومئٍِذ ُمْعلًَّما بثياب بيض ..فخطبهم أميرهم عبد هللا بن ُجبير -

وقال لهم: كيف تصنعون بقول رسول هللا  ..وأن ال يخالََف لرسول هللا أمرٌ  .. وطاعة رسوله ..أمر بطاعة هللا

فلم يبَق من الرماة مع عبد هللا بن ُجبير إال نُفير ما   ..وعصوا وانطلقوا ..؟ فمضوا وتركوه.َصلَّى هللا عليه وسلم

 إن التاريخ يبريء عبد هللا الجبير..  ..فيهم الحارث بن أنس بن رافع ..يبلغون العشرة

فانطلقا إلى موضع  ..الجبل وقل ة أهله؛ فكر  بالخيل فتبعه ِعْكرمة بن أبي جهل  ونظر خالد بن الوليد إلى خالء -

 .. الرماة فحملوا على َمن بقي منهم فرماهم القوم حتى أصيبوا

  ..ثم  كسر جفن سيفه فقاتَلهم حتى قُتل ..ثم  طاعن بالرمح حتى اْنكسر ..ورمى عبد هللا بن ُجبير حتى فَنِيت نَْبلُه -

ا وقع جر    .. فطعنوه برماحهم في بطنه ..دوه ومثلوا بهفلم 

ا َجاَل المسلمون تلك الجولة مررُت به على تلك الحال  يروي أخوه ات بن ُجبير: فلم  فلقد ضحكُت في موضع   ..خو 

 ما ضحك فيه أحد ونعسُت في موضع ما نعس فيه أحد وبخلُت في موضع ما بخل فيه أحد؛ فقيل: ما هي؟! 

فبينا نحن نحمله والمشركون  ..فأخذُت بضبعيه وأخذ أبو حن ة برجليه وقد سددُت جرحه بعمامتيفقال: حملته 

ولقد   ..فضحكتُ  ..ففزع صاحبي وجعل يتلف ت وراءه يظن  أن ه العدو   ..ناحيةً إلى أن سقطت عمامتي من جرحه

وغلظ علينا   ..فر له ومعي قوسيولقد رأيتني حين انتهيَُت إلى الح  ..َشرع لي رجل برمح يستقبل به ثُغرة نحري

فحللته ثم  حفرُت بِسيَتِها   ..الجبل فهبطنا به إلى الوادي فحفرُت له بِسيَة القوس وفيها الَوتَُر فقلُت ال أُْفِسد الَوتَر

ه قيل أنه من قتل ..والمشركون بَْعُد ناحيةً وقد تحاجزنا فلم ينشبوا أن ول وا ..ثم  غي بناه وانصرفنا  ..حتى أنعمنا

 .. هو عكرمة بن عمرو بن هشام.. وكان مازال مشركا

 أراكم على خير إن شاء هللا.. .. 
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 1 "..الرسول صلى هللا عليه وسلم ضيفه.. "أبو أيوب األنصارية بعد المائتين.. رابعالحلقة ال

 . في نسبه.. مقدمة.. أوال.

 .. ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاريخالد بن زيد بن كليب بن هو  -

هند   ..وأمه..  الخزرجي (أبو أيوب األنصاري) وكنيته.. واسمه تيم َّللا  بن ثعلبة بن َعْمرو بن الخزرج األكبر

 .بنت سعيد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

ه هند بنت َسْعد بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن  وفي رواية أن  - أم 

 "..االستيعاب في معرفة األصحاب.. حسب "الخزرج األكبر

ه زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن مالك من بلحارث بن الخزرج. أو -   . حسبأم 

 . وهو خالف ليس بالكثير.. ."الطبقات الكبير" 

كان ألبي أي وب من الولد عبد  ويروى أنه  .".االستيعاب في معرفة األصحاب"  . كما ترويوألبي أي وب عقب. -

ار .الرحمن. اك من بني مالك بن النج  ح  ه أم  حسن بنت زيد بن ثابت بن الض  وقد انقرض ولده فال نعلم له  ..وأم 

 . الطبقات الكبير. .. حسبعقبًا

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

مع  بيعة العقبة الثانية أن أبا أيوب شهد والواقدي وأبو معشر البلخي وموسى بن عقبة ابن إسحاق اتفق -

قبل هجرة النبي   إسالم أبي أيوب األنصاريوبذا يكون  .. وبها تقدم في الترجمات..مكة السبعين من األنصار في

 ..مدينةإلى ال صلى هللا عليه وسلم

 ثالثا.. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقيم في بيته..

ومستهالً أيامه في دار  ..ة مختتًما بمدخله هذا رحلة هجرتهقد دخل المدينصلى هللا عليه وسلم كان الرسول   -

  ..ومحبة وشوقًا ..وسط الجموع التي اضطرمت أفئدتها حماسة صلى هللا عليه وسلم سار الرسول ..الهجرة

 . صلى هللا عليه وسلم.. ُكلٌّ يريد أن يستضيف رسول هللا. ..تطيًا ظهر ناقته التي تزاحم الناس حول زمامهمم

.. فلدينا  أقم عندنا ..فاعترضوا طريق الناقة قائلين: )يا رسول هللا ..بلغ الموكب دور بني سالم بن عوفحتى  -

 ..العدد والعدة والمنعة(

  .وقد قبضوا بأيديهم على زمام الناقة: "َخل وا َسبيلَها فَِإنَّها َمأُمورة". صلى هللا عليه وسلمويجيبهم الرسول  -

 فحي  عدي بن النجار.  ..فحي  بني الحارث بن الخزرج ..فَحي  بني ساعدة ..ويبلغ الموكب دور بني بياضة -

ين ..وكل بني قبيلة من هؤالء يعترض سبيل الناقة بالنزول في   صلى هللا عليه وسلم  أن يسعدهم النبي  وملح 

صلى هللا عليه وعلى شفتيه ابتسامة: "َخل وا َسبيلَها فَِإنَّها َمأُمورة". فكان الرسول  ..وهو يجيبهم ..دورهم

وابتهل إليه  ..ومن أجل هذا ترك هو أيًضا زمام ناقته وأرسله ..هللممعنًا في ترك هذا االختيار للقدر  وسلم

 .. واختَْر ِلي" ..سانه: "اللَُّهمَّ خر ِليبل

ثم نهضت   ..بركت الناقة .. وبني النجار هم أخواله صلى هللا عليه وسلم.. أمامهاوأمام دار بني مالك بن النجار -

فت بالمكان  . .اواستقرت في مكانه ..وألقت جرانها ..ثم عادت إلى مبركها األول ..وطوَّ

ووقف   ..ضيفه  صلى هللا عليه وسلموصار الرسول  ..الذي بركت الناقة أمام داره ..الموعودكان هذا السعيد  -

صلى هللا  من داره أول دار يسكنها الرسول الكريم  .. الذي جعلت هللاأبو أيوب األنصاري .. هوأهل المدينة جميعا

 عليه وسلم.. 

  ..عن أبي الخير  ..عن يزيد بن أبي حبيب ..عدالليث بن سحتى أبو الفرج يحي بن محمود الثقفي بإسناده  روى -

وكنت في  ..أن أبا أيوب حدثهم أن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم نزل في بيته األسفل ..عن أبي ُرْهم الَسماعي

فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نَتَتبَّع الماء شفقًا أن يخلص إلى رسول هللا َصلَّى   ..الغرفة فهريق ماء في الغرفة

إنه ليس ينبغي أن   ..فقلت: يا رسول هللا .. عليه وسلم فنزلت إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأنا مشفقهللا

كنت  ..فقلت: يا رسول هللا  ... فأمر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بمتاعه فنُِقل.فانتقل إلى الغرفة ..نكون فوقك

  ..حتى كان هذا الطعام الذى أرسلت به إلي .. ترسل إلي بالطعام فانظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت فيه يدي

َفَكِرْهُت أَْن آُكَل ِمْن   ..أََجْل؛ إِنَّ فِيِه بََصاًل .. " فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليهوسلم  .فنظرت فلم أرى أثر أصابعك.

ا أَ  ..أَْجِل الَملَكِ  . .أسد الغابة حسب ..وهو األكثر. وهللا أعلم ..وقد روي أن الطعام كان فيه ثوم ..ا"ْنتُْم َفُكلُوَوأَمَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا....)منقول(
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 2".. لعائشة خير منكة بعد المائتين.. أبو أيوب األنصاري.. "خامسالحلقة ال

 نكمل.. صلى هللا عليه وسلم يقيم في بيته..رسول هللا ثالثا.. 

وفي  .. والياً على البصرة -رضي هللا عنه-عي نه علي بن أبي طالب  -عليه الصالة والسالم-بعد وفاة النبي ف  -

  ..عندك -صلى هللا عليه وسلم-وقال له: ألجزينك على إنزال رسول هللا  ..أحد األيام وفد عليه فبالغ في إكرامه

 .. فبلغ عطائه أربعين ألفا

 ترجمته.. منحمدية مالمدرسة الأثر رابعا.. 

  ..أروع األمثلة في حسن الظن بالمؤمنين في حادثة اإلفك -رضي هللا عنه-ضرب أبو أيوب  ..حادثة اإلفكفي  -

شهراً من المحنة واالبتالء بسبب رميه في عرضه وفي  -صلى هللا عليه وسلم-وذلك عندما عاش رسول هللا  

ل براءة أم المؤمنين عائشة  ..دعوته ورسالته   ..في قرآٍن يتلى إلى قيام الساعة -رضي هللا عنها-وقبل أن تتنز 

أرأيت  ..أيوب حيث ذهب إلى زوجته أم أيوب وقال لها: "يا أم ..موقٌف عظيم  -رضي هللا عنه-كان ألبي أيوب 

 ..؟ قالت: "ال وهللا".لو كنت مكان عائشة أيمكن أن تفعلي ما ُرميت به عائشة رضي هللا عنها"

 ..قال: "فوهللا لعائشة خيٌر منك وخيٌر من نساء العالمين"

..  يعني نصف النهار في شدة الحر ..في الهاجرة رضي هللا عنهفقال: خرج أبو بكر .. حدث عبد هللا بن عباس -

  ..ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إال ما أجد من شدة الجوع ..فقال: يا أبا بكر رضي هللا عنهفرآه عمر 

  صلى هللا عليه وسلمفبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول هللا   ..فقال عمر: وأنا وهللا ما أخرجني غير ذلك

صلى  فقال   ..قاال: وهللا ما أخرجنا إال ما نجده في بطوننا من شدة الجوع ..الساعة؟"فقال: "ما أخرجكما هذه 

فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب  ..قوما معي  ..: "وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلكهللا عليه وسلم

 .".رضي هللا عنهاألنصاري 

فلما بلغوا   ..فإذا لم يأت أطعمه ألهله ..م طعاًماكل يو صلى هللا عليه وسلمكان أبو أيوب يدخر لرسول هللا  -

"أين أبو  :صلى هللا عليه وسلمفقال رسول هللا  ..وقالت: مرحبا بنبي هللا ومن معه ..الباب خرجت إليهم أم أيوب

فأقبل يسرع وهو  -وكان يعمل في نخل قريب له -صلى هللا عليه وسلم أيوب؟" فسمع أبو أيوب صوت النبي 

 ..يقول: مرحبا برسول هللا وبمن معه

ثم انطلق أبو أيوب إلى  ..فقال: "صدقت" ..ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه ..ثم قال: يا رسول هللا

 . .وسأذبح لك أيًضا ..ُكْل من هذا ..وقال: يا رسول هللا ..فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبسر ..نخيله

صلى هللا  الطعام إلى رسول هللا أبو أيوب  وقدم  ..: "إن ذبحت فال تذبحن ذات لبن"عليه وسلمصلى هللا  فقال -

 ..فأخذ منه رسول هللا قطعة من لحم الجدي ووضعها في رغيف عليه وسلم..

فإنها لم تصب مثل هذا منذ  ..بادر بهذه القطعة إلى فاطمة الزهراء ..: "يا أبا أيوبصلى هللا عليه وسلم   وقال -

 .. ودمعت عيناه ..: "خبز ولحم وتمر وبسر ورطبصلى هللا عليه وسلمفلما أكلوا وشبعوا قال النبي  ..يام"أ

صلى  وبعد الطعام قال رسول هللا  ..هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة" ..ثم قال: والذي نفسي بيده -

ال يصنع له أحد معروًفا إال أحب أن  هللا عليه وسلمصلى وكان النبي  ..ألبي أيوب: "ائتنا غدا" هللا عليه وسلم

 وقال له ..فأهداه جارية صغيرة تخدمه صلى هللا عليه وسلم..ذهب أبو أيوب إلى النبي  ..فلما كان الغد ..يجازيه

 .. "استوص بها خيًرا": صلى هللا عليه وسلم

ولقد أوصانا بها خيًرا  ..من رسول هللا لنا هذه هدية)وقال لزوجته:  ..عاد أبو أيوب إلى زوجته ومعه الجاريةف  -

: أبو أيوب رضي هللا عنه فقال (؟.وكيف تصنع بها خيًرا لتنفذ وصية رسول هللا) فقالت أم أيوب:  ..(وأن نكرمها

 . وقد كان. (..أفضل شيء أن نعتقها ابتغاء وجه هللا)

 نصاري: بعض األحاديث التي نقلها أبو أيوب األو  خامسا.. في روايته للحديث..

صلى هللا عليه  عن أبي أيوب األنصاري قال: قال رسول هللا..عن عطاء بن يزيد الليثي ..يروي الزهري -

 ..شرقوا أو غربوا"  ..وال يولها ظهره : "إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلةوسلم

وقد وجبت   صلى هللا عليه وسلمعن أبي أيوب رضي هللا عنهما قال: خرج النبي  ..وعن البراء بن عازب -

 ..فقال: "يهود تعذب في قبورها" ..فسمع صوتًا ..الشمس

  صلى هللا عليه وسلمعن أبي أيوب األنصاري أن رسول هللا .. عن عطاء بن يزيد الليثي ..وعن ابن شهاب -

وخيرهما الذي يبدأ   ..يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا  ..ليال  قال: "ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .بالسالم".
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 3".. اْنِفُروا ِخفَافًا َوثِقَااًل  سة بعد المائتين.. أبو أيوب األنصاري.. "سادالحلقة ال

حين قدم المدينة مهاجًرا من  ..وسلم في خروجه من بني عمرو بن عوفعليه نزل رسول هللا َصلَّى هللا عليه ف 

. .ثم انتقل َصلَّى هللا عليه وسلم إلى َمسكنه ..وبنى مساكنه ..فلم يَزل عنده حتى بنى مسِجَده في تلك الس نة ..مكَّة

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب. .وآخى رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بينه وبين مْصعَب بن ُعمير

 بعض األحاديث التي نقلها أبو أيوب األنصاري: في روايته للحديث.. ونكمل.. خامسا.. 

أَنه حدثه أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..عن أَبي أَيوب األَنصاري ..عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي -

الٍ َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْبَعَهُ .. " وسلم قال  ".. َكاَن َكِصيَاِم اْلدَّْهرِ  .. ِستًّا ِمْن َشوَّ

 ؟ افقال: ما يحملك على هذ ..قال: كان أبو أيوب يخالف مروان ..عن محـمد بن كعب -

 . فإن وافقته وافقناك وإن خالفته خالفناك. ..يصلي الصلـواتصلى هللا عليه وسلم قال: إني رأيت رسول هللا  

  ..وزيد ابن خالد الجهني ..وأبو أمامة ..والبراء بن عازب ..وابن عمر ..روى عنه من الصحابة ابن عباس -

وعبد َّللا  بن يزيد الخطمي؛ ومن التابعين: سعيد بن   ..وجابر بن سمرة ..وأنس بن مالك ..والمقدم بن معد يكرب

أسد  .وغيرهم. ..وعطاء بن يزيد ..وعطاء بن يسار ..وأبو سلمة ..وسالم بن عبد َّللا   ..وعروة ..المسيب

  ..الغابة

أخبرنا أبو معاوية الضرير وعبد هللا بن نُمير قاال: أخبرنا األعمش عن أبي َظْبيان عن أْشياِخه عن أبي أي وب  -

ا ثقل قال ألصحابه: ..قال: فمرض ..أن ه خرج غازيًا في زمن معاوية رضي هللا عنه ..األنصاري  فلم 

وسأحد ثكم بحديث سمعته من رسول هللا  ..فإذا صافَْفتُم العدو  فادفنوني تحت أقدامكم ..إن أنا ِمت  فاحملوني ....

َمن مات "  " :َصلَّى هللا عليه وسلم يقولسمعُت رسول هللا  ..لوال ما حضرني لم أحد ثكم ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 كما سياتي.. ..وصي ته ودفنه في قلب القسطنطينية وبعد وفاته أنجز يزيد "..ال يُِشرك باهلل شيئًا دخل الجن ة

 سادسا.. من دالئل تربيته في المدرسة المحمدية.. 

وقد ستروا بيتي بجنادي   ..فيهم أبو أيوب ..فدعا أبي الناس ..قال: أعرست  ..عن سالم ..الزهري يروي -

 تسترون الجدر؟ ..فقال: يا عبد هللا  ..ترتفنظر فإذا البيت مس ..فطأطأ رأسه ..فجاء أبو أيوب..أخضر

ال أدخل  ..فلم أخش أن يغلبنك ..فقال: من خشيت أن تغلبه النساء ..فقال أبي واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب

 .وال آكل لكم طعاًما.  ..لكم بيتًا

قال: انضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب األنصاري في  ..عن أبيه ..عبد الرحمن بن زياد بن أنعمويروي   -

ا ..وكان معنا رجل مزاح ..البحر ب: فقلنا ألبي أيو ..فيغضب ..فكان يقول لصاحب طعامنا: جزاك هللا خيًرا وبرًّ

فكنا نتحدث: إن من لم يصلحه الخير أصلحه  ..فقال: اقلبوه له ..هنا من إذا قلنا له: جزاك هللا خيًرا يغضب

ا وعًرا.. الشر  ؟وقال: ما تدع مزاحك. ..فضحك ..فقال له المزاح: جزاك هللا شرًّ

  ا.. في جهاده واستشهاده رضي هللا عنه..بعسا

  ..إسماعيل بن إبراهيم األسدي  عن أي وب عن محمد قال: شهد أبو أي وب بدًرا شهد العقبة الثانية.. وروى -

الجيش رجٌل شاب    فإن ه استُعِمل على ..إال عاًما واحًدا ..ثم  لم يتخل ف عن َغزاة للمسلمين إال هو في أُخرى -

.. فجعل بعد ذاك العام يتله ف فقعد ذلك العام..  ..ما علي  من استُعمل علي  و ويقول: ما علي  من استُعمل علي 

قال: نعم حاجتي إذا أنا ِمت  فارَكْب    ما حاجتك..فقال:   ..فأتاه يعوده ..فمرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية -

 . .فإذا لم تجد مساًغا فادفن ي ثم  ارِجعْ  ي في أرض العدو  ما وجدت َمساًغا..ثم  ُسْغ ب.. بي

ا مات  -  .. ه في أرض العدو  وما وجد مساًغا ثم  دفنه ثم  رجعركب به ثم  سار بأبو أيوب.. فلم 

 [  41سورة التوبة:  [.. }اْنِفُروا ِخفَاًفا َوثِقَاالً {ة هللا عليه يقول: قال هللا تعالىرحم ..قال وكان أبو أي وب -

 . ال أجدني إال  خفيفًا وثقياًل.

ام عن عاصم بن بَْهَدلَة عن رجل من أهل مك ة - أن  أبا أي وب قال ليزيد   ..أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا هم 

فحد ث يزيد   .. قال ..(أْقِرِئ الن اَس من ي السالَم ولينطلقوا بي فليبعدوا ما استطاعوا ) بن معاوية حين دخل عليه:

د بن عمر: وتوف ي أبو أي وب .نطلقوا بجنازته ما استطاعوافا ..الناس بما قال أبو أي وب فاستسلم الناس . قال محم 

وصل ى   ..سنة اثنتين وخمسين ..في خالفة أبيه معاوية بن أبي سفيان ..عام غزا يزيد بن معاوية القُْسَطنطينية

أن  الروم يتعاهدون قبره   لقسطنطينية بأرض الروم.. فلقد بلغناوقبرهُ بأصل حصن ا ..عليه يزيد بن معاوية

ونَه ويستسقون به إذا قَِحطوا. كون بقبره قبل أن تُفتح   ..الطبقات الكبير . حسبويَُرم  وُروي أن الروم كانوا يتبر 

 . رحم هللا مضيف النبي صلى هللا عليه وسلم.. أراكم غدا إن شاء هللا..القسطنطينة.
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 .. معن بن عدي البلوي.. "من العقبة إلى اليمامة" ة بعد المائتينابعسالحلقة ال

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

َمْعُن بن َعِدي  بن الَجد  بن العَْجالن بن ُضبَيعة بن حارثة بن ُضبَيعة بن َحَرام بن ُجعَل بن َعْمرو بن جشم  هو  -

 أسد الغابة.  حليف بني َعْمرو بن عوف.. حسب ..لَِوي  بَِلي البَ بن َوْدم بن ذُبيان بن هَُميم بن ذُهل بن َهنِي  بن 

َمعن بن عدي  بن الجد  بن العَْجالن بن حارثة بن ُضبيعة بن َحَرام بن ُجعَل بن عمرو بن ُجَشم بن َوْدم بن  هو  -

 . .الطبقات الكبير .. حسبذُبْيان بن هُميم بن ذهل بن هني  بن بلي  بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة

. هجدو ..لبني عمرو بن عمرو األنصاري  حليف هو  - .. حسب  فهو معن بن عدي  بن أبي عدي   .يُْكنَى أبا عدي 

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب

 .. عقبي بدري مشهور ..بني عمرو بن عوف حليف ..معن بن عدي بن العجالن البلوي :ابن األثير قال -

 ..أسد الغابة . حسبله.ال عقب . و.عاصم بن َعِدي   هأَخو -

 .وسائر المشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. ..والخندق ..وأُحًدا ..وبدًرا ..شهد العقبة -

أَخبرنا أَبو جعفر بِإسناده فيمن شهد العقبة من بني عمرو بن عوف: "ومعُن بن َعِدي بن الَجد بن العَْجالَن بن  

 . حليف لهم". ..ُضبَيعة

من بني عبيد بن زيد بن مالك ومن حلفائهم:   ..في تسمية من شهد بدًرا ..اإِلسناد عن ابن إِسحاق وبهذا -

 .أسد الغابة. . حسب"َمْعن بن َعِدي  بن الجد بن العَْجالن بن ضبيعة.

 إلى ليعةً وأنه وجهه ط ..))ذكره اْلَواقِِديُّ في كتاب "الرد ة" أنه كان مع خالد بن الوليد في قتال أهل الرد ة

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة حسب  ((اليمامة في مائتي فارس

 .. وكانت الكتابة في العرب قليلة ..العربي ة قبل اإلسالماللغة اكان يكتب ب  -

 ثانيا.. في إسالم معن بن عدي.. 

ولذلك   -صلى هللا عليه وسلم  -المصطفى  لإلسالم واإليمان برسالة  عدي أسرعكمعظم أهل المدينة المنورة.. 

 وبها استحق مكانته المتقدمة هنا..  .الذين سبقوا إلى االستجابة في بيعة العقبة األخيرة. كان أحد السبعين

 ثالثا.. بن عدي بعد الهجرة.. 

 رضي هللا عنهما.. - بين معن بن عدي وزيد بن الخطاب شقيق عمر -صلى هللا عليه وسلم  -آخى رسول هللا   -

وتآخيا كذلك لنيل الشهادة معاً في معركة  ..هذين المتآخيَين في هللا تآخيا كذلك في ميدان الجهاد في سبيل هللاو -

 امة من حروب الردة.. هي موقعة اليم ..واحدة

 . .صلى هللا عليه وسلم -والمشاهد كلها مع رسول هللا  ..والخندق .. وأحد ..غزوات بدر معن شهد -

في غزوة تبوك قام المنافقون باإلقدام على عمل غاية ف  -رضي هللا عنه  شارك معن في هدم مسجد الفتنة..  -

ليكون مكاناً تحاك   فبنوا )مسجد الضرار( من شأنه تفريق كلمة المسلمين وتشتيت وحدتهم .. كانةر وفي الخط

ر. وفيه المؤامرات ضد اإلسالم والمسلمين.  ه القرآن الكريم في سورة التوبة:هذا التصرف الذي صوَّ

َ وَرُسولَهُ ِمن"   قَبُل   والَِّذيَن اتََّخذُوا َمسِجداً ِضَراراً وُكفراً وتَفِريقاً بَيَن الُمؤِمنِيَن وإرَصاداً ِل َمن َحاَرَب َّللاَّ

 ُ  [ 107]التوبة:   يَشَهُد إنَُّهم لََكاِذبُون"ولَيَحِلفُنَّ إن أََردنَا إالَّ الُحسنَى وَّللاَّ

 ..وأمرهم بالتوجه إلى ذلك المسجد وهدمه وإحراقه ..ثالثة رجال -صلى هللا عليه وسلم  -ختار رسول هللا فا

حرصاً   ..أنجزوا المهمة على خير وجهعاصم بن عدي.. فوشقيقه:  ..ومعن بن عدي ..وكانوا: مالك بن الدخشم

 .ة.ومنعاً من انتشار الفتن ..على كلمة اإلسالم ووحدة المسلمين

 رابعا.. موقف معن بن عدي يوم السقيفة..

أحد الرجلين اللذين لقيا أبا بكر  كان أن معن بن عدي  ..عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس الزهري روى -

 (..ال عليكم أن ال تقربوهم واقضوا أمركم) فقاال ألبي بكر وعمر:    -وهما يريدان سقيفة بني ساعدة  -وعمر 

  نفتن أن نخشى ..قبله متنا ليتنا ..وقالوا صلى هللا عليه وسلمغنا أن الناس بكوا على رسول هللا  قال عروة بل -

 .."أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا ما وهللا لكني .. "معن فقال ..بعده

 خامسا.. في استشهاد معن بن عدي.. رضي هللا عنه.. 

هه طليعة له على رأس مائتي  ..خالد بن الوليد جيشفي  حروب الردة شارك معن بن عدي في الذي وج 

 . أراكم غدا إن شاء هللا...معن بن عدي استشهدوفي تلك المعركة  .. هـ 12سنة  يوم اليمامة فارس
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 1-  "سواري كسرى.. "سراقة بن مالك.. بعد المائتين ثامنةالحلقة ال

 مقدمة.. وفي نسبه.. أوال.. 

  .سراقة بن مالك بن ُجعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي. -

 ( أبا سفيان)يكنى   ..وقد ينسب إلى جده

من مكة المكرمة   ..صل ى هللا عليه وسل م.. عندما هاجر النبيقد أسلم  -رضي هللا عنه -لم يكن ُسراقة بن مالك -

ن خرج في طلب النبي صل ى هللا عليه وسل م ..قاصداً المدينة المنورة على اإلسالم  .. بل إن ه كان مم 

ومعجزة النبي صلى هللا عليه وسلم التي أبهرت وقهرت    ..الهجرة ةحادث عندما يذكركر سراقة بن مالك يذو -

 . .وهي ثروة باهظة بمقاييس ذلك العصر ..من اإلبل ةمائترك جائزة قريش التي كانت عبارة عن فقد  ..سراقة

ء الذين القوا النبي سراقة بن مالك كان  -    ..وجالسوه -صل ى هللا عليه وسل م-أحد الص حابة األجال 

 رضي هللا عنه.. ..عثمان بن عفان توفي في خالفةأنه و ..أسلم بعد فتح مك ة ويروى أنه -

 ثانيا.. سراقة في الجاهلية..

يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير   .. وكانأشراف العرب من اوشريف ة..الكناني قبيلة مدلج سراقة سيدا فيكان 

 .. وهو يشهد بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم:  جهل ألبي القائل وهو ..وهو أيضا شاعر مخضرم ..المستجير

ِ  َحَكمٍ  أَبَا  قََوائُِمهْ  تَُسوخُ  إِذْ  َجَواِدي أِلْمرِ   َشاِهًدا  ُكْنتَ  لَوْ  َوَّللاَّ

ًدا  بِأَنَّ  تَْشُككْ  َولَمْ  َعِلْمتَ   يُقَاِوُمهْ  ذَا َفَمنْ   بِْبرَهانٍ  َرُسولٌ   ُمحمَّ

 َمعَاِلُمهْ  َستَْبُدو يَْوًما أَْمَرهُ  أََرى  فِإنَّنِي  َعْنهُ   القَْومِ  بَِكِف   َعلَْيكَ 

َ   بِأَْسِرهمْ  فِيهِ  النَّاسُ  يََودُّ  بِأَمرٍ  ا  النَّاِس  ِجميعَ  نَّ بِأ  منقول( نص ...... )يَُساِلُمه ُطرًّ

 عدة روايات:  الهجرة وإسالم سراقة.. حديثثالثا.. في 

َسْرًجا بثالثةَ   .. من عازب ..أَبو بكر الصديق عن البراِء قال: اشترى -. رواية أبي بكر الصديق رضي هللا عنه1

حتى تحدثنا كيف صنعت لما خرج  ..فقال: ال ..فقال له أَبو بكر: ُمِر البراَء فليحمله إِلى منزلي ..عشر درهًما

 ؟ فقال أَبو بكر:  .رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأَنت معه

دركنا إِال  فلم ي ..خرجنا فأَْدلَْجنا فأَحيينا ليلتنا ويومنا... وذكر الحديث إِلى أَن قال: فارتحلنا والقوم يطلبوننا) 

 .. هذا الطلب قد لحقنا  ..فقلت: يا رسول هللا ..على فرس له ..سراقة بن مالك بن ُجْعُشم

َ َمعَنَااَل تَْحَزْن.. .. "النبي صلى هللا عليه وسلم قالف   .."إِنَّ َّللاَّ

   ..(َوبَكيت  ..هذا الطلب قد لحقنا ..يا رسول هللا) حتى إِذا َدنَا منَّا قَْدَر رمح أَو رمحين ـــ قلت: 

قال:   ..(ولكني أَبكي عليك ..وَّللا  ما أَبكي على نفسي)قال: قلت:   ؟.ِلَم تَْبِكي""  قال النبي صلى هللا عليه وسلم

 .."اْكِفنَاهُ بَِما ِشئْتَ  ..اللَُّهمَّ فقال صلى هللا عليه وسلم.."  فدعا عليه

فادع َّللا  أَن   ..قد علمت أَن هذا عملك ..وقال: يا محمد ..ووثب عنها ..فساخت فرسه إِلى بطنها في أَرض َصْلد

يََن على َمْن ورائي من الَطلَب ..ينجيني مما أَنا فيه  ..فدعا له رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..فوَّللا  ألَُعم ِ

 ..ورجع إِلى أَصحابه ..فأَطلق

عن عمه سراقة بن جعشم  ..روى عبد الرحمن بن مالك بن ُجْعشم . رواية سراقة بن مالك رضي هللا عنه..2

أي في رسول   - جعلت قريش فيه ..قال: لما خرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من مكة إِلى المدينة ُمهاجًرا

وأَنه سقط عنه  ..وما أَصاب فرَسه ..وذكر حديث َطلَبه ..مائة ناقة لمن َرد ه عليهم -هللا صلى هللا عليه وسلم

فناديت: أَنا سراقة  ..ظاهر -يعني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم – قال: فلما رأَيت ذلك علمت أَنه ..ثالث مرات

 .. فوَّللا  ال أَريبكم وال يأْتيكم مني شيٌء تكرهونه ..مأَنظروني أُكلْمكُ  ..بن مالك بن جعشم

 .. فقال لي أَبو بكر.. " قل له: ما تبتغي منا.؟" بي بكرصلى هللا عليه وسلم ألَ فقال رسول هللا 

 ..فأَخذته  ..ثم أَلقاه ..أَو في رقعة أَو خزفة ..فكتب لي كتابًا في َعْظم ..فقلت: تكتب لي كتابًا يكون آية بيني وبينك

وفرغ من حنين   ..حتى إِذا فتح َّللا  على رسوله مكة ..ثم رجعت فلم أَذكر شْيئًا مما كان ..فجعلته في كنانتي

انة  ..ومعي الكتاب ألَلقاه ..خرجت ..والطائف فجعلوا    ..فدخلت في كتيبة من خيل األَنصار ..فلقيته بالِجِعرَّ

وهو على   ..اذا تريد؟ حتى َدنَوُت من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمم ..يقرعونني بالرماح ويقولون: إِليك إِليك

ارة ..وَّللا  لكأَني أَنظر إِلى ساقه ..ناقته هذا  ..ثم قلت: يا رسول هللا  ..فرفعت يدي بالكتاب ..في َغْرِزه كأَنه ُجمَّ

  ..فدنوت منه .."أَْدنِهِ  ..فَاٍء َوبِر ٍ َهذَا يَْوُم وَ " :فقال رسول هللا  ..وأَنا سراقة بن مالك بن ُجْعشم ..كتابك لي

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا..فأَسلمت
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-.. سراقة بن مالك.. "سواري كسرى" ة بعد المائتينتاسعالحلقة ال

 حيُث قال: ..في صحيح البخاري بقية.. ما رواه سراقة بن مالك . 2

 فَقال:   ..حتَّى قام َعلينا ونَحُن ُجلوسٌ  ..أَقبََل َرجٌل ِمنُهم ..جاِلٌس في َمجِلٍس ِمن َمجاِلِس بَني ُمْدِلجٍ فبَينَما أنا   )

داً وأَصحابَه ..إنِ ي قْد َرأيُت آنِفاً أَْسِوَدةً بالسَّاحلِ  ..يا ُسراقةُ  فقُلُت لَه:   ..قال ُسراَقةُ: فعََرفُت أنَّهم هُم  ..أُراها ُمحمَّ

ً  ..لَيسوا بِهمإنَّهم   ..ثُمَّ قُمُت فَدَخلتُ  ..ثُمَّ لَبِثُت في الَمجلِس ساعةً  ..انَطلَقوا بِأَعيُنِنا ..ولكنَّك َرأيَت فاُلناً وفاُلنا

حتَّى بَلَغَتا   ..ساَخْت يََدا فََرسي في األَرِض  ..حتَّى َدنَوُت ِمنُهم ..فَخَرْجُت به ِمن َظهِر البَيت ..وأََخذُت ُرْمحي

ك وَوقَع في نَفسي حيَن لَقيُت ما لَقيُت مَن  .. فَرِكبُت فََرسي حتى ِجئتُهم ..فَوَقفوا  ..َفناَديتُهم بِاألمانِ  ..بَتينِ الرُّ

 ..فقُلُت لَه: إنَّ قَوَمك قد َجعَلوا فيَك الِد يَةَ   ..أْن سيَظَهُر أمُر َرسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم ..الَحبِس َعنُهم

اَد والَمتاعَ  ..خباَر ما يُريُد النَّاُس بِهموأَخبَرتُهم أَ  إالَّ أْن قال:   ..فلم يَْرَزآني ولَْم يَسأاَلني ..وَعَرضوا َعليِهُم الزَّ

ثُمَّ َمضى َرسوُل هللاِ   ..فَكتَب في ُرقعٍة ِمن أَديمٍ  .. فأَمَر عاِمَر بَن فَُهيرةَ  ..فَسألتُه أْن يَكتَُب لي ِكتاَب أْمنٍ  ..أْخِف عنَّا

 (  لَّى هللاُ عليِه وسلَّمص

أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال لسراقة  ..روى الحسنأنه وقال ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى . 3

قال: فلما أَتي عمر بسَوارْي كسرى وِمنطقته   " كيف بك إِذا لبست ِسَواَرْي كسرى وِمْنَطقَتَه وتاجه؟" :بن مالك

عمر بن  وقال له ..وكان سراقة رجاًل أََزبَّ كثيَر شعر الساعدين.. دعا سراقة بن مالك وأَلبسه إِياهما ..وتاجه

  ..الذي كان يقول: أَنا رب الناس ..الحمد َّلل  الذي سلبهما كسرى بن هرمز ..وقل: َّللا  أَكبر  ..: ارفع يديكالخطاب 

 .ورفع عمر صوته. ..من بني ُمْدِلج  ..وأَلبسهما سراقةَ رجاًل أَعرابيًا

بما  -صل ى هللا عليه وسل م-ن  ما ورد عن النبي أ ..سواري كسرىعن سراقة بن مالك وهناك رأي في حديث . 4

هذا مرسل الحسن بن أبي الحسن ف  (..من حيث السند) يخص  وعده لسراقة بن مالك بسواري كسرى ال يصح  

وهو قول محمد بن  ..جاللته وعلمه وفضله إال أن مراسيله ليست بحجة وهو على ..البصري اإِلمام المشهور

 .."مان أبو زرعة الرازي ويحي القطانوخالفهم اإلما ..سيرين وابن سعد واإِلمام أحمد

وليس فيه: "كيف بك إذا  ..عن الحسن -وهو ضعيف-وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق علي بن زيد  

كتب السيرة وأهل العلم كالشافعي قد  و ..البخاري أما أصل القصة فهي ثابتة رواها. لبست سواري كسرى".

ا  -رضي هللا عنه-ومن ذلك أن  عمر بن الخطاب  ..استندوا إلى العديد من الروايات التي تؤي د ذلك الوعد لم 

 ..لسوارينبعث بطلب سراقة بن مالك وسلَّمه ا ..وجيء له بسواري كسرى  ..فُتحت مملكة كسرى في عهده

 .وتحقيقاً لنبوءته بفتح مملكة كسرى.  -صل ى هللا عليه وسل م-ذلك تنفيذاً لوعد النبي  كان وإن ما

 رابعا.. في رواية سراقة بن مالك للحديث النبوي.. 

ثم تذكرت شيئا أسأل رسول هللا صلى هللا  سأل سراقة بن مالك النبي صلى هللا عليه وسلم.. يوم أسلم.. قال..  -

  ..وقد مألتها إلبلي ..الضالة من اإلبل تغشى حياضي ..يا رسول هللا)  :إال أني قلت ..وسلم عنه فما أذكرهعليه 

 ".. في كل ذات كبد حرى أجر ..نعم ":صلى هللا عليه وسلم   قالف ؟ .هل لي من أجر في أن أسقيها

 ..صدقتيل هللا صلى هللا عليه وسلم فسقت إلى رسو ..: ثم رجعت إلى قوميسراقة قال

-ومن بعض ما رواه سراقة عن النبي  ..عدداً من األحاديث -صل ى هللا عليه وسل م-وقد روى ُسراقة عن النبي  -

أن ه سأل النبي ذات مرة فقال: )يا رسوُل هللاِ أخبِْرنا عن أمِرنا كأنَّا ننُظُر إليه أبما جَرْت به  -صل ى هللا عليه وسل م

 ؟ .األقالُم وثبَتَت به المقاديُر أو بما يُستأنَفُ 

 قال: ففيَم العمُل إذاً؟  "..ثبَتَت به المقاديرُ ال بل بما جَرْت به األقالُم و": صلى هللا عليه وسلم قال

 قال سراقةُ: فال أكوُن أبداً أشدَّ اجتهاداً في العمِل منِ ي اآلَن( .."اعَملوا فكلٌّ ميسَّرٌ " : صلى هللا عليه وسلم قال

يُّ  ُمْسِلمٍ  أَبُو َحدَّثَنَا - بَْيرِ  أَبُو حدثنا قال ..ُزَهْيرٌ  حدثنا  قال ..الطَّيَاِلِسيُّ  اْلَوِليدِ  أَبُو حدثنا  قال ..اْلَكش ِ   ..َجابِرٍ  َعنْ  ..الزُّ

ِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجنَا  :قَالَ  ُ   َصلَّى َّللاَّ ا  ..َواْلِوْلَدانُ  الن َِساءُ  َحتَّى..ُمِهل ِينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   بِاْلبَْيتِ  ُطْفنَا َمكَّةَ  قَِدْمنَا  فَلَمَّ

فَاَوبِال ِ  َرُسولُ  لَنَا فَقَالَ  ..َواْلَمْرَوةِ  صَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ   :قَالَ  ؟ اْلِحل ِ   أَيُّ  :قُْلنَا..فَْليَِحلَّ  َهْديٌ  َمعَهُ  يَُكنْ  لَمْ  َمنْ  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

يبَ  َوَمَسْسنَا ..الث ِيَابَ   َولَبِْسنَا ..الن َِساءَ  فَأَتَْينَا..ُكلُّهُ  اْلِحلُّ  ا  ..الط ِ ِ  أَْهلَْلنَا التَّْرِويَةِ  يَْومُ  َكانَ  فَلَمَّ   الطََّوافُ  َوَكفَانَا ..بِاْلَحج 

لُ  فَا بَْينَ  اأْلَوَّ ِ  َرُسولُ  َوأََمَرنَا ..َواْلَمْرَوةِ  الصَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ بِلِ  ِفي نَْشتَِركَ  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  ِفي ِمنَّا َسْبعَةٍ  ُكلُّ ..َواْلبَقَرِ  اإْلِ

ِ   َرُسولَ  يَا :َفقَالَ  ..َماِلكٍ  ْبنُ  ُسَراَقةُ  فََجاءَ  ..بََدنَةٍ   َهذَا ِلعَاِمنَا..َهِذهِ  ُعْمَرتَنَا أََرأَْيتَ  ؟ اآْلنَ  ُخِلْقنَا َكأَنَّنَا ِدينَنَا لَنَا بَي ِنْ  ..َّللاَّ

 .. )منقول(.. ِلأْلَبَدِ  بَلْ  :قَالَ  ؟ ِلأْلَبَدِ  أَمْ  ؟

 .... أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 3-.. سراقة بن مالك.. "سواري كسرى" 210 /الحلقة 

 في رواية سراقة بن مالك للحديث النبوي.. رابعا.. نكمل.. 

انِيُّ  اْلَمعَاِلي أَبُو حدثنا قال  ..التُّْستَِريُّ  إِْسَحاقَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثَنَا والحديث برواية أخرى..  -   حدثنا قال ..اْلَحرَّ

دُ  ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبِي َعنْ  ..َسلََمةَ  ْبنُ  ُمَحمَّ بَْيرِ  أَبِي  َعنْ  ..أُنَْيَسةَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ..الرَّ   َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجنَا  :َقالَ  ..َجابِرٍ  َعنْ  ..الزُّ

 ِ ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ  ُمِهل ِينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ فَا َوبَْينَ   بِاْلبَْيتِ  فَُطْفنَا َمكَّةَ  فَقَِدْمنَا  ..بِاْلَحج  ِ  َرُسولُ  فِينَا   قَامَ   ثُمَّ  ..َواْلَمْرَوةِ  الصَّ   َّللاَّ

ُ  َصلَّى ِ  َرُسولِ   يَا َماذَا ِحلُّ  :قُْلنَا  ..ُعْمَرةً  َوْليَْجعَْلَها..َفْليَِحلَّ  َهْديًا َساقَ  ِمْنُكمْ  يَُكنْ  لَمْ  َمنْ  :َفقَالَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  ؟ َّللاَّ

يبَ  َوتََطيَّْبنَا ..الث ِيَابَ  َولَبِْسنَا  ..الن َِساءَ  َفَواَقْعنَا ..ُكلُّهُ  اْلِحلُّ  :قَالَ   ..أَيَّامٍ  أَْربَعَةُ  َعَرَفةَ   َوبَْينَ  بَْينَنَا يَِحلُّ  :نَاسٌ   فَقَالَ   ..الط ِ

ِ  َرُسولَ  ذَِلكَ  فَبَلَغَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ  :َفقَالَ   ..َكاْلُمْغَضبِ  فِينَا  فَقَامَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ ِ   أَتْقَاُكمْ  أَن ِي َعِلْمتُمْ  لَقَدْ  َوَّللاَّ  َعِلْمتُ  َولَوْ  ..َّلِلَّ

ِ  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ..َماِلكٍ  ْبنُ  ُسَراَقةُ  َفقَامَ .  بِهِ  تُْؤَمُرونَ  ِلَما فَاْستَِجيبُوا  ..اْلَهْديَ  ُسْقتُ  َما ذَِلكَ  تَقُولُوا أَنْ    ُعْمَرتُنَا ..َّللاَّ

ِ   َرُسولُ  َفقَالَ  ؟ ِلأْلَبَدِ  أَمْ  َهذَا ِلعَاِمَها.. بَِها أََمْرتَنَا الَّتِي َهِذهِ  ُ   َصلَّى َّللاَّ ثْنَا :ُسَراَقةُ  فَقَالَ   ِلأْلَبَدِ   بَلْ  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   يَا َحد ِ

ِ  َرُسولَ    بَلْ  :قَالَ  ؟ يُْستَأْنَفُ  فِيَما أَوْ  اْلَمقَاِديرُ  بِهِ  َوَجَرتْ ..اأْلَْقاَلمُ  بِهِ  َجفَّتْ  َشْيءٍ  أَِفي ..اآْلنَ  ُخِلْقنَا َكأَنَّنَا ِدينِنَا َعنْ  َّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا اْلعََملُ  َفِفيمَ  :ُسَراَقةُ  فَقَالَ   ..اْلَمقَاِديرُ  بِهِ  َوَجَرتْ  ..اأْلَْقاَلمُ  بِهِ  َجفَّتْ  فِيَما  َعاِملٍ  َفُكلُّ ..اْعَملُوا :َقالَ  ؟ َّللاَّ

ا}   :قََرأَ  ثُمَّ  ُميَسَّرٌ  ُرهُ   بِاْلُحْسنَى  َوَصدَّقَ  ..َواتَّقَى أَْعَطى َمنْ  فَأَمَّ ا ِلْليُْسَرى َفَسنُيَس ِ   َوَكذَّبَ  َواْستَْغنَى بَِخلَ  َمنْ  َوأَمَّ

ُرهُ  بِاْلُحْسنَى  ... منقول...{  ِلْلعُْسَرى َفَسنُيَس ِ

دُ  روى - ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ   ْبنُ  َمْسعُودُ  حدثنا  قال ..اأْلَْشعَِريُّ  فِْرَدْوسٌ   حدثنا  قال ..ُكَرْيبٍ  أَبُو حدثنا قال ..اْلَحْضَرِميُّ  َّللاَّ

ِ  َرُسولِ  َعنْ  ..َماِلكٍ  ْبنِ  ُسَراَقةَ  َعنْ  .. َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ  ..َطاُوٍس  َعنْ  ..ثَابِتٍ  أَبِي ْبنِ  َحبِيبِ  َعنْ  ..ُسلَْيَمانَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

ِ  ِفي اْلعُْمَرةُ  َدَخلَتِ "  :َقالَ ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   منقول...  ."..اْلَحج 

 صلى هللا عليه وسلم.. قة يوم موت الرسول حزن سرا خامسا.. 

َوَما   {..وفي آخر اليوم كان مدافعاً عنه ..أول اليوم جاهداً في مطاردة الرسول صلى هللا عليه وسلم سراقة كان -

والغريب أيضاً أن سراقة مع إحساسه بصدق الرسول صلى هللا عليه   ..[31المدثر: [ }يَْعلَُم ُجنُوَد َرب َِك إِالَّ هُوَ 

لم يمض على لقاء سراقة بن مالك لرسول هللا صلى هللا عليه  .. ووسلم إال أنه لم يسلم إال بعد فتح مكة وحنين

وجعل   ..فحزن عليه سراقة أشد الحزن  ..حتى اختار هللا نبيه إلى جواره  ..غير بضعة أشهروإسالمه وسلم 

وكيف أن نوق الدنيا كلها قد أصبحت اليوم  ..يتراءى له ذلك اليوم الذي هم  فيه بقتله من أجل مائة ناقة

كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري "  ..قولته لهموجعل يردد  ..التساوي عنده قالمة من ظفر النبي

 .. "دون أن يخامره شك في أنه سيلبسهما ..كسرى

 من عمر بن الخطاب..سادسا.. تفصيل ما كان 

وفي ذات يوم من  ..وهبت جيوش المسلمين في عهده على مملكة فارس ..الفاروق رضوان هللا عليه جاء -

ويحملون   ..قدم على المدينة رسل سعد بن أبي وقاص يبشرون خليفة المسلمين بالفتح ..أواخر أيام خالفة عمر

. كان  .فلما وضعت الغنائم بين يدي عمر ..في سبيل هللا مجاهدونإلى بيت مال المسلمين الفيء الذي غنمه ال

وسواراه  ..ووشاحه المنظوم بالجواهر ..وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب  ..فيها تاج كسرى المرصع بالدر

فجعل عمر يقلب هذا الكنز الثمين  ..وما ال حصر له من النفائس األخرى  ..اللذان لم ترى العين مثلهما قط

  ..البفقال له علي بن أبي ط  ..ثم التفت إلى من حوله وقال: إن قوماً أدوا هذا ألمناء ..بقضيب كان في يده

 .. ). ولو رتعت لرتعوا.إنك عففت فعف ت رعيتك يا أمير المؤمنين) وكان حينئذ حاضراً: 

فألبسه قميص كسرى وسراويله وقباءه وخف يه وقلده   ..وهنا دعا الفاروق رضوان هللا عليه سراقة بن مالك -

 ..سراقة بن مالك وقال: بخ بخثم التفت عمر إلى  ..ووضع على رأسه تاجه وألبسه سواريه ..سيفه ومنطقته

رأسه إلى السماء  عمر بن الخطاب رفع ثم  وفي يديه سواراه؟تاج كسرى  بني مدلج على رأسه  رابي منأُعَ 

وكان أحب إليك   ..ومنعته أبا بكر. .وكان أحب إليك مني وأكرم عليك ..اللهم إنك منعت هذا المال رسولك) وقال:  

ثم لم يقم من مجلسه حتى قسمه  ...(وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون قد أعطيتنيه لتمكر بي ..مني وأكرم عليك

 ..بين المسلمين

 سابعا.. في وفاته رضي هللا عنه..

  ..بن عبد هللا  روى عنه ابن عباس وجابر ..ويقال: سكن مكة ..ويعد في أَهل المدينة ..وكان سراقة ينزل قَُديًدا

 ..ومات سراقةُ بن مالك بن جعشم سنة أَربع وعشرين في َصدر خالفة عثمان  ..وطاوس ..وسعيد بن المسي ب

 . أراكم على خير إن شاء هللا.. .إنه مات بعد عثمان وقيل:
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي 

 1-أبو موسى األشعري.. "مزامير داوود"  ..211 /الحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

هو عبد هللا بن قيس بن سليم يرجع نسبه إلى قبيلة األشعريين   -رضي هللا عنه-أبو موسى األشعري  -

 .. القحطانية في اليمن

نه ــ كان وفي وصفه ــ رضي هللا ع  ..عليه وسلمصاحب رسول هللا َصلَّى هللا  هو  ..مشهور بكنيته واسِمه -

قصير.. وهو ممن تقدم إسالمهم.. وممن وصفهم صلى هللا عليه وسلم "أصحاب   ..رجال خفيف الجسم

 "..النجاشي وهاجرتم إلي   . هاجرتم إلى.لكم الهجرة مرتينلهم.. "وقال الهجرتين".. 

فقدم   ..قال أْفئَِدةً  أو ".."يقدم عليكم أقوام هم أرق  منكم قلوبًا :عنهم قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

ًدا وِحْزبَْه. ..األشعري ون فيهم أبو موسى ا دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون: َغًدا نلقى األِحب ْه مـَُحم   .فلم 

ْملة وكان حليفًا لسعس -  سلم بمكة.. أَ  يد بن العاص حتىكن أبو موسى الرَّ

 ثانيا.. في هجرته رضي هللا عنه..

وأمه ظبية بنت   فيهم أخويه أبو رهم وأبو بردة ..في بضعة وخمسين رجل من قومه يروى أنه خرج من اليمن -

جعفر بن   حيث كان ..الحبشة فجرفهم البحر إلى في سفينةخرجوا  ة..التي أسلمت وماتت بالمدين العكي ة وهب

 .. وأصحابه مهاجرون أبي طالب

من قدم مع أَهل السفينتين  .. والثابت أنههاجر إِلى الحبشة .. ثم رحل إلى قبيلته في اليمنوفي رواية أنه  -

وما قسم ألَحٍد غاَب عن خيبر منها شيئًا إِال  .. فأَسهم لهم ..رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بخيبرالحبشة بينما 

 إِال أَصحاب السفينتين مع جعفر بن أبي طالب وأَصحابه..  ..لمن شهد معه

 ثالثا.. في جهاد أبي موسى األشعري.. 

 ..صلى هللا عليه وسلم  كانت غزوة خيبر أول المشاهد التي شهدها أبو موسى األشعري مع النبي -

والتي قادها أبو عامر  -بعد غزوة حنين  صلى هللا عليه وسلمالتي بعثها النبي  "أوطاسسرية "شارك في  -

 سيأتي تفصيله.. ..والتي قُتل فيها أبا عامر ..لقتال فلول هوازن بقيادة دريد بن الصمة -األشعري عم أبي موسى

شهد وفاة أبو عبيدة بن  و ..شارك أبو موسى في الفتح اإلسالمي للشام ..بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم -

 ..هـ17وخطبة عمر بن الخطاب بالجابية التي كانت سنة  ..الجراح

 . وسميساط وما حولهم. ..والُرها ..شارك في فتح كٍل من تستر -

 رابعا.. في مكانته رضي هللا عنه..

  ..أبي بردة عن .. ف من أوطاسعند عودته  عامر األشعري )عمه(النبي صلى هللا عليه وسلم.. وألبي  دعا له -

على جيش   أبا عامر األشعري بعث ..حنين من -صلى هللا عليه وسلم -لما فرغ رسول هللا  :قال أبي موسى عن

  ..فأثبته ..في ركبته بسهم أبا عامر فرمى رجل.. ابهوهزم هللا أصح ..دريد فقتل ..لصمةا دريد بن فلقي ..أوطاس

: أال له فلما رآني.. ولى ذاهبا . فجعلت أقول  ..فلحقته ... فقصدت له.يا عم.. من رماك ؟ فأشار إليه :فقلت 

 ..فقتلته  ..فاختلفنا ضربتين ..فالتقيت أنا وهو ..وانتظر فكف :تستحي ؟ ألست عربيا ؟ أال تثبت ؟ قال

 ... فنزعته فنزا منه الماء.فانزع هذا السهم  :. قال.فقلت: قد قتل هللا صاحبك  ..أبي عامر ثم رجعت إلى

.  .ه مني السالم.. وقل له: يستغفر ليأفأقر -صلى هللا عليه وسلم -انطلق إلى رسول هللا  يابن أخي.. :فقال 

 ..ثم مات ..فمكث يسيرا ..على الناس  أبو عامر واستخلفني

لعبيد أبي  " اللهم اغفر ..ثم قال ..ثم رفع يديه  ..توضأ -ى هللا عليه وسلم صل  -وأخبرت النبي  ..فلما قدمنا

 .. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك"" :ثم قال  ..حتى رأيت بياض إبطيه  .."عامر

 : صلى هللا عليه وسلم  ولي يا رسول هللا ؟ فقال :فقلت 

 "..وأدخله يوم القيامة مدخال كريما ..ذنبه لعبد هللا بن قيس اللهم اغفر" 

 . .وفقههم في الدين ..البصرة أقرأ أهل وقد  -صلى هللا عليه وسلم -معدود فيمن قرأ على النبي  أبو موسى -

َفَسْوَف يَأْتِي  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه   :"لما نزلت :قال  ..عياض األشعري عن سماك عنو -

ٍة َعلَى اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َسبِ  ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ ِ َواَل يََخافُوَن لَْوَمةَ اَلئٍِم َّللاَّ يِل َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِ  ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ  "..يمٌ ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ

 .... أراكم غدا إن شاء هللا.... وأومأ إليه"أبا موسى م قومك ياه"  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-.. أبو موسى األشعري.. "مزامير داوود" 212 /الحلقة 

 رابعا.. نكمل.. في مكانته رضي هللا عنه...

حميد   يحيى بن أيوب عن حدثنا ..يحيى بن إسحاق روىو.. الحبشة فيمن هاجر إلى موسى بن عقبة ذكره -

  "..يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا لإلسالم منكم"  ..صلى هللا عليه وسلم  ..قال رسول هللا  :قال أنس عن

 : فلما دنوا جعلوا يرتجزون   ..فقدم األشعريون

 (فكانوا أول من أحدث المصافح  ..وافلما أن قدموا تصافح.. وحزبه محمدا غدا نلقى األحبه) 

ل: أال تنجز لي  فأتى أعرابي فقا  ..بالجعرانة -صلى هللا عليه وسلم -كنت عند رسول هللا  :قال ..أبي موسى عن -

 ! .قد أكثرت من البشرى :. قال ".أبشر ":ما وعدتني ؟ قال

قبلنا يا رسول هللا . فدعا    :فقاال "..إن هذا قد رد البشرى فاقبال أنتما" :فقال  ..بالل  فأقبل رسول هللا علي وعلى

  .... ففعال"وأفرغا على رءوسكما ونحوركما ..اشربا منه" :ثم قال ..ومج فيه  ..ووجهه فيه فغسل يديه ..بقدح

 ..أن فضال ألمكما . فأفضال لها منهمن وراء الستر:   أم سلمة فنادت

 ترتيل أبي موسى للقرآن.. حسن خامسا.. في 

صلى هللا عليه   -جاء رسول هللا  :عن أبيه قال ..بن بريدةختى إوغيره  أحمد بن محمد اللبان أنبئونا عن -

 : سجد.. فإذا رجل يصلي يدعو.. يقولفأدخلني الم ..فأخذ بيدي ..وأنا على باب المسجد  ..إلى المسجد -وسلم

ولم يكن له كفوا   ..ولم يولد ..الذي لم يلد ..الصمد ال إله إال أنت األحد ..بأني أشهد أنك هللا ..إني أسألك ..اللهم) 

 "وإذا دعي به أجاب ..الذي إذا سئل به أعطى ..والذي نفسي بيده لقد سأل هللا باسمه األعظم" :قال.. ) أحد

  ".. آل داود لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير ":صلى هللا عليه وسلم  فقال ..وإذا رجل يقرأ

 ..أبو موسى . وإذا هو.. فقال لي: ال تزال لي صديقا.فأخبرته .."نعم" :أخبره ؟ قال  ..يا رسول هللا :قلت

صلى هللا   -أن رسول هللا .. أبي هريرة عن ..أبو سلمة وروى.. مختصرا ..ابن بريدة عن ..حسين بن واقد رواه

 "..آل داود مزمارا من مزامير أبو موسى د أعطيقال.. "لقد  -عليه وسلم

   -صلى هللا عليه وسلم -ن النبي .. أأبي موسى عن عن أبيه ..سعيد بن أبي بردة حدثنا :خالد بن نافعروى  -

  فقال -صلى هللا عليه وسلم -أخبره النبي  فلما أصبح ..فاستمعا لقراءته ..وهو يقرأ في بيته ..مرا به وعائشة

 .. (ولشوقت تشويقا.. لو أعلم بمكانك لحبرته لك تحبيرا ) :أبو موسى

 سادسا.. في علم أبي موسى األشعري.. 

  -مصلى هللا عليه وسل -دمحم فسألناه عن أصحاب ..عليا أتينا :قال  ..أبي البختري عن  ..عمرو بن مرة روى -

 وكفى به علما .  ..ثم انتهى ..علم القرآن والسنة :قال ..ابن مسعود : عنعن أيهم تسألوني ؟ قلنا :قال

هو أعلم أصحاب محمد صلى   :؟ قال  حذيفة : ثم خرج منه . قلنا ..صبغ في العلم صبغة :؟ قال  أبو موسى :قلنا

وهو منا   ..والعلم اآلخر ; بحر ال يدرك قعره ..أدرك العلم األول :؟ قال  سلمان :قالوا  هللا عليه وسلم بالمنافقين..

وإذا  ..كنت إذا سألت أعطيت :وعى علما عجز عنه . فسئل عن نفسه . قال  :؟ قال  أبو ذر  أهل البيت . قالوا

 . سكت ابتديت

ان  ك ..مسروق قال ..وأبي موسى علي أعلم من بالكوفة لم أر  :قال  ..األسود بن يزيد .. عنأبو إسحاقروى  -

 ..وأبي موسى ..وزيد ..وأبي ..وابن مسعود ..وعلي ..عمر :القضاء في الصحابة إلى ستة

 ..وكان علي.. وأبي ..يشبه علمهم بعضه بعضا ..وزيد ..وعبد هللا ..ر.. عميؤخذ العلم عن ستة :الشعبي وقال -

 ..يقتبس بعضهم من بعض  ..يشبه علمهم بعضه بعضا موسىوأبو 

صلى هللا عليه   -لم يكن يفتي في المسجد زمن رسول هللا  :قال صفوان بن سليم عن ..أسامة بن زيد روى -

 ..موسى ووأب ..ومعاذ ..وعلي ..عمر :غير هؤالء -وسلم

فجننا الليل في بستان   ..في غزاة أبي موسى خرجنا مع :قال  ..مسروق عن أبي الضحى  األعمش عنروى  -

وأنت المهيمن  ..اللهم أنت المؤمن تحب المؤمن)  :وقال ..وقرأ قراءة حسنة يصلي أبو موسى فقام ..خرب

 ..) وأنت السالم تحب السالم ..تحب المهيمن

فقيل له: لو أمسكت   ..قبل موته اجتهادا شديدا األشعري اجتهد :قال ..عن أبيه ى الطلحي صالح بن موس روى -

والذي بقي من  ..أخرجت جميع ما عندها ..ن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها )إ ..ورفقت بنفسك ؟ قال

 .. )أجلي أقل من ذلك

 .... أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 3-أبو موسى األشعري.. "مزامير داوود" .. 213 /الحلقة 

 سابعا.. ما رواه الصحابة عنه.. 

إن .. أبي موسى األشعري ما سمعت مزمارا وال طنبورا وال صنجا أحسن من صوت :أبو عثمان النهدي قال -

 ..من حسن صوته.. كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة

قال: غزونا   ..أبي موسى عن ..أبي بردة عن ..لقيط عن ..واصل مولى أبي عيينة عن ..هشام بن حسانروى  -

 ..قفوا أخبركم . فقمت ..يا أهل السفينة :سمعنا مناديا ينادي ..فسرنا حتى إذا كنا في لجة البحر  ..في البحر

إنا ال نستطيع أن  ..نحن أال ترى في أي مكان :. فقلت .. حتى نادى سبع مرار.فلم أر شيئا ..فنظرت يمينا وشماال

كان حقا على هللا أن   ..فقال: أال أخبرك بقضاء قضى هللا على نفسه: إنه من عطش نفسه هلل في يوم حار ..نقف

 ..صائما ال تكاد تلقاه في يوم حار إال أبو موسى . قال: وكان.يرويه يوم القيامة

 ..كان له سراويل يلبسه مخافة أن يتكشف موسىأبا  أن :أنس عن ..ثابت عن ..حماد بن سلمةروى  -

فنزل   ..معاوية قدم على أبا موسى األشعري أن معاوية أبو يوسف حاجب حدثنييز.. سعيد بن عبد العز روى -

 ..من الليل ليستمع قراءته معاوية فخرج ..بدمشق في بعض الدور

 .. روايته للحديث النبويثامنا.. 

 163 الذهبي وقد عد  لهوي.. بالحديث الن وسمع منه ..لسنوات صلى هللا عليه وسلمعاصر أبو موسى النبي  -

منها.. ومسلم بأربعة  البخاري وتفرد ..الصحيحين حديثًا في 49وأحصى له   ..بقي بن مخلد حديثًا في مسند

 .. عشر حديثًامسة بخ

فعرف  ..فقد ذكر ابنه أبو بردة أنه كتب أحاديث عن أبيه ..كان أبو موسى يتهي ب أن يُكتب الحديث على لسانه -

  «خذ كما أخذنا» ل..وقا ..أبو موسى بذلك فمحاها

هللا بن  وعبد  بلوعلي بن أبي طا  وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق صلى هللا عليه وسلمالنبي  :روى عن

بريدة  .. وروى عنه العديد من الصحابة والتابعون.. منهم ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وأبي بن كعب عباس

وسعيد بن   ..وطارق بن شهاب ..وأنس بن مالك ..وأبو سعيد الخدري ..وأبو أمامة الباهلي ..بن الحصيب

وأبو عبد   ..وأبو عثمان النهدي ..وزيد بن وهب ..شقيق بن سلمة وأبو وائل ..واألسود بن يزيد ..المسيب

 ..سواهم آخرونو ..وزهدم بن مضرب ..وربعي بن حراش .. ومرذة الطيب ..الرحمن النهدي

 تاسعا.. األشعري والخلفاء الراشدين.. 

وقد شهد العديد من الغزوات مع النبي صلى   ..وال ه النبي محمد صلى هللا عليه وسلم على كٍل من زبيد وعدن -

 .. ما قد واله عمر بن الخطاب على البصرة. ك عليه وسلم ومع الصحابة الكرام.هللا

لى مدينة الكوفة - عندما استُخلف عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن ف  ..أما في عهد عثمان بن عفان فقد تو 

وقد خرج أبو   .. وتول ى مكانه عبد هللا بن عامر بن كريز ..ةعزل عثمان بن عفان أبا موسى عن البصر  ..الخطاب

وأقام بها حتى أُخرج   ..وفيما بعد انتقل إلى الكوفة ..درهم عطاء عياله 600موسى من البصرة وما معه سوى 

وبقي والياً   ..فاستعمله ..وقد طلب أهل الكوفة من عثمان أن يستعمل أبا موسى عليهم ..سعيد بن العاص منها

 . ها حتى قُتل عثمان.علي

وعند اندالع فتنة مقتل  ..عزله علي بن أبي طالب عن مدينة الكوفة ..في عهد علي بن أبي طالب فيما بعدو -

الذي اختاره ليكون ُمحك ًما في جلسة التحكيم   ..اختار أبو موسى االنضمام إلى حزب علي بن أبي طالب  ..عثمان

 . .التي لجأ إليها الفريقان بعد وقعة صفين

  ..إن معه رجال حذرا مرسا قارحاف  األشعري لحكمين: ال تحكما يوم لعلي .. قلتابن عباس عن ..ابن سعد روى -

؟ إنما  .ما أصنع ..ابن عباس يا قال: ..وال يعقد عقدة إال حللتها ..فال يحل عقدة إال عقدتها ..فلزني إلى جنبه

هذا األشعث يقول: ال يكون فيها مضريان أبدا حتى يكون أحدهما ف . .قد ضعفت نيتهم وكلوا ..أوتى من أصحابي

فقال األحنف بن  عمرا معاوية حكم :قال ة..عكرم روىو.. فعذرته وعرفت أنه مضطهدس ابن عبا الق  ..يمان

.  .وقالوا: حتى يكون منا رجلاليمانية  . فأبت .أفعل :فإنه رجل مجرب . قال  ..ابن عباس حكم :لعلي قيس 

وهو يرجو ما    ..فوهللا ما نصرنا ..أبا موسى لقد عرفت رأيه فينا عالم تحكم :فقال  ..علي إلى ابن عباس فجاء

األحنف   فاجعل عمرو مع أنه ليس بصاحب ذلك فإذا أبيت أن تجعلني مع ..نحن فيه فتدخله اآلن في معاقد أمرنا

 وسىمأبا  جعل . فلما غلب.أيضا اليمانية . فأبت.فقال: نعم ..لعمرو هو قرنو ..فإنه مجرب من العرب س بن قي

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 4-.. أبو موسى األشعري.. "مزامير داوود" 214 / الحلقة

 األشعري والخلفاء الراشدين..نكمل.. تاسعا.. 

 .. عبد هللا بن عامر بن كريز وأمر عليها ..البصرة عن أبا موسى فنزع ..عثمان استخلفي.. الزهر قال -

عمران بن  استخلف ازاألهو فلما افتتح.. المغيرة سنة سبع عشرة بعد البصرة أبو موسى ولية.. خليف الق  -

وما   وسميساط الرها أبو موسى في سنة ثمان عشرة افتتح :وقيل افتتحها صلحا :ويقالرة.. بالبص حصين

 ..واالها عنوة

أبو  فبعث به .. تستر من عمر أن الهرمزان نزل على حكمس.. أن حدثناد.. حمي حدثنا.. زهير بن معاويةروى  -

 ه..وفرض ل فاستحياه ثم أسلم ..ال بأس عليك ..تكلمر.. عم فقال له ..فقدمت به .. معي إلى أمير المؤمنين موسى

 ن..سنة ثالث وعشري أصبهان ففتح  ..نهاوند من أبو موسى سار.. ابن إسحاق قال -

 ..أربع سنين األشعري وأقروا ..في وصيته: أال يقر لي عامل أكثر من سنة عمر قال: كتب  مجالدروى  -

 ..إال بست مائة درهم البصرة عن سمعت أبي يقسم ما خرج حين نزعة.. أبي برد عن ..حميد بن هاللروى  -

 فيقرأ.. أبا موسى ذكرنا يا ربما قال له ..أبو موسى إذا جلس عنده عمر كانة.. أبي سلم عن الزهريروى  -

 التحكيم..  رواياتأبو موسى األشعري وعاشرا.. 

عندما وقعت معركة صفين بسبب مطالبة معاوية  ..في عهد علي  بن أبي طالب اشتعلت الفتنة الكبرى -

وجيش بالد  ..بين جيش بالد الشام الذي كان معاوية ولياً عليها ..للقصاص من قتلة "عثمان ابن عفان"

الفتنة والقتال   مسلمينوحينها اعتزلت طائفة من ال ..العراق وكان علي  بن أبي طالب واليا  على العراق والحجاز

ورفع أهل الشام المصاحف   ..ا عدد كبير من المسلمين والصحابةقُتل فيه  ..كبيرة "صفين" الة عركوحدثت م

ومن هنا ارتبط اسم  ..ثم تراضوا بعد مكاتبات ومراجعات على التحكيم ..على أسنة السيوف والرماح

وية" رجالً  واتفق الفريقان على أن يحكم كل من األميرين "علي" و"معا. األشعري بقضية التحكيم. أبوموسى

وعمرو من  –أبوموسى من جهة علي   فكان ..ثم يتفق الحكمان على ما فيه المصلحة للمسلمين –من جهته 

 .جهة معاوية.

  باطلهو أنه في قضية التحكيم من كون عمرو بن العاص قد غافل أبا موسى وغدر به  ما شاع بين الناس:* ف 

اتفقا على أن يخلعا الرجلين ويرد األمر إلى  ..تمع وتفاوضافقد قالوا: إنهما لما اج ..ال أساس له من الصحة

وينظر  ..فقال: عمرو ألبي موسى أسبق بالقول فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علياً عن األمر ..كبار الصحابة

وقام   ..كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه في األرض ..المسلمون ألنفسهم

ع سيفه في األرض وقال:إني نظرت فأثبت معاوية في األمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده  عمرو فوض

وهذا كذب ال يصح سند به إنما  ..فقال عمرو كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من اختالف  ..موسى فأنكر أبو

وال يُصح أن يُتهم أحد الصحابة بهذه   ..فتوارثه .."التاريخية للملوك"هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته 

 كما أن ما حدث في الواقع ال يثبت ذلك..  .التهمة" بالمكر والخداع أو البالهة".

فيجعلوا على المسلمين من يرونه  ..الصواب: أنهما اتفقا على أن يرد األمر إلى كبار وأعيان الصحابة* وأما 

ولم يتناول معاوية ألنه لم يكن  ..واتفاق الحكمين على ذلك ..نأهال للخالفة قطعا للنزاع وحقناً لدماء المسلمي

ولم يقاتل على الخالفة إنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان بن  ..خليفة

 .. بقيكما كان يبقىف أما التصرف العملي في إدارة البالد  ..ألمامهاهو  واحًدا ولكن تناول التحكيم شيئًا  ..عفان

معاوية في إدارة البالد التي كانت  ظل و –في إدارة البالد التي كانت تحت حكمه   ا"علي  بن أبي طالب" ُمتصرف 

 .. وما ولي معاوية الخالفة إال بعد مقتل علي بن أبي طالب.. وتنازل الحسن.. ..تحت حكمه

 ى: أبي موس عن ..أبي بردة عن ..سليمان بن المغيرة البكري حدثنا.. زيد بن الحبابروى  -

وأقسم باهلل لئن بايعتني على الذي   ..قد بايعني على ما أريد بن العاص عمرو كتب إليه: أما بعد: فإن معاوية أن

  ..وال تقضى دونك حاجة ..وال يغلق دونك باب.. البصرة الكوفة واآلخر على بايعني ألستعملن أحد ابنيك على

 .. فاكتب إلي بخط يدك  ..وقد كتبت إليك بخطي

ليس لي فيما   ..فماذا أقول لربي إذا قدمت عليه ..فكتب إليه: أما بعد: فإنك كتبت إلي في جسيم أمر األمة -

وال كانت لي   ..فما أغلق دوني بابا ..أتيته معاوية فلما وليردة.. أبو ب قال ..عرضت من حاجة والسالم عليك 

 ا.. وال اغتر بالدني ..لم تغيره اإلمارة ..صواما قواما ربانيا زاهدا عابدا أبو موسى قلت: قد كان ..يتال قضحاجة إ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..عنقي احكم ولو على حز ..أبا موسى يابن أبي طالب..  علي .. قالالسمان قالو
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 5-األشعري.. "مزامير داوود" .. أبو موسى 215 / الحلقة

 حادي عشر.. األشعري المجاهد الحاكم األمين..

فاعتمد عليه   ..بنصيب وافر منها أبو موسىأبو موسى األشعري هو أحد تالميذ المدرسة المحمدية.. أخذ  -

أن يثق   أحد يتصورفهل ..  ثم الخلفاء األربعة من بعده رضوان هللا عليهم -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

بعده برجل يمكن أن تجوز عليه مثل الخدعة التي ترويها  من ثم خلفاؤه  ..-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

إذا تحدث  خاصة وقد تعرضت للتشويه ..موسى من الشخصيات المؤثرة في عصره اأبوإلن  ..؟.قصة التحكيم

 ..للتشويه على السواء سى وعمرو بن العاصأبي مو تعرض .. ونرى أنهالتحكيمعن و "صفين"أحد عن 

.. ولعل ترجمة سيرة أبي موسى األشعري الروايات الضعيفة والموضوعة.. وهذا ما أتت به والكذب واالفتراء

 قد نقلت لنا بعض الحقيقة.....

القضاء مثاالً  أسس وكان كتاب عمر إليه في  بن الخطاب..  تولى أبو موسى منصب القضاء في عهد عمرفقد   -

وبنوا عليه  ..وقال عنه ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول  ).. نفي كل زمان ومكا..  د كل قاضيفي

 (.. منقول والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه ..والشهادة ..أصول الحكم

فقد فتحت في أيامه المواقع العديدة في  ..ة البصرة أيام عمر بن الخطابأشهر وال األشعري يعتبر أبو موسى -

في أيامه تمكن البصريون من فتح و  ..ويرسل القادة للجهات المختلفة من البصرة ..فكان يجاهد بنفسه  ..فارس

تعاون أبو موسى وقد  ..وكانت فترة واليته حافلة بالجهاد ..المهمة بلدانا حولها وفتحوا العديد من الاألهواز وم

وكان من المقربين ألبى موسى في البصرة أنس بن   ..مع الوالة المجاورين له في كثير من الحروب والفتوحات

 ..وبعد موقعة تستر أرسله أبو موسى إلى عمر باألسرى والغنائم فقدم على عمر بصاحبها الهرمزان ..مالك

 .. وقد قام بجهود كبيرة لتنظيم المناطق المفتوحة وتعيين العمال عليها وتأمينها وترتيب مختلف شئونها -

ألبى  عمر .. منها توجيه اجرت العديد من المراسالت بين أبى موسى وعمر بن الخطاب في مختلف القضايو -

ومنها نصيحته ألبى موسى بالورع ومحاولة إسعاد  ..موسى في كيفية استقباله للناس في مجالس اإلمارة

وإن أشقى الناس من  ..فإن أسعد الناس من سعدت به رعيته ..وهي قيمة قال فيها عمر: »أما بعد ..الرعية

يكون مثلك عند ذلك مثل البهيمة نظرت إلى خضرة من ف  ..وإياك أن ترتع فيرتع عمالك ..شقيت به رعيته

وتعتبر فترة والية أبى موسى على البصرة من أفضل  .. األرض فرتعت تبغي السمن وإنما حتفها في سمنها

 ..فقال: ما قدمها راكب خير ألهلها من أبى موسى -رحمه هللا  -الفترات حتى لقد عبر عنها الحسن البصري  

 .. على البصرة أيًضاعثمان الوالية في عهد عثمان واستقضاه أبو موسى تولى  و -

أخذ أبو  ..ولما تولى على رضي هللا عنه الخالفة ..على الكوفة لعثمان واليًا  األشعري ولما قتل عثمان كان -

الفتنة  رأى أبو موسى بوادر  ..وحين استنفر الخليفة الكوفيين من ذي قار ..موسى له البيعة من أهل الكوفة

القاعد   ..فإنما هي فتنة) فنصح ألهل الكوفة أن يلزموا بيوتهم ويعتزلوا هذا األمر  ..واالنشقاق بين المسلمين

 لسبب غير معروف.. عزل عن والية الكوفةه ولكن (..والقائم خير من الماشي ..فيها خير من القائم

 ثاني عشر.. حقيقة إختيار المحكمين بعد "نصيبين"..

 أهلمؤتمنًا من  كما كان في الوقت نفسه محبوبًا ..موسى األشعري كان من دعاة الصلح والسالم يأب الثابت أن

 ..ولم يفرض عليه هو الذي اختار أبا موسى األشعريبن أبي طالب  .. وقد ذكرت المصادر أن عليالعراق

وعمرو بن  ..اجتمع الحكمان: أبو موسى األشعري من قبل على   - هـ37سنة  -يقول خليفة في تاريخه: وفيها   -

فحكَّم   ..وحك موا الحكمين ..فكره الناس الحرب وتداعوا على الصلح)  ويقول ابن سعد:  ..العاص من قبل معاوية

   (صوحك م معاويةُ عمرو بن العا ..علىٌّ أبا موسى

فرض أبى  من و ..ن القول إن الدور المنسوب للقراء في صفين من مسئولية وقف القتال والتحكيمولهذا يمك -

وكان   ..تشويه تاريخ اإلسالم بالروايات الباطلةلقطعوا ان  أناساريخية اخترعها ت كذبةموسى حكًما ليست إال 

يقبل  وأن  ..أهل الشامالنزول على رغبة مع معاوية وكمن يقبل بالتعاون يزعجهم أن يظهر علي رضي هللا عنه 

من جهة أخرى   يحملون المسئولية و ..التقليديين من يرونهم أعدائهم لصلح معبا الخليفة علي بن أبي طالب

الذين أجبروا عليًا على   كأنهم ..دعوى الخوارج تناقض نفسها ايجعلوف  ..ألعدائهم الخوارج ويتخلصون منها

 .. اروا عليه بسبب قبول التحكيموهم الذين ث ..قبول التحكيم

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..إسمحوا لنا أن نتوقف عند هذا الحد من حديث الفتنة.. فالروايات عنها ال نهاية لها..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 6-.. أبو موسى األشعري.. "مزامير داوود" 216 / الحلقة

 ..األشعري واإلمارةأبو موسى ثالث عشر.. 

ليحمل مسئولياته مع جيوش   ..بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم عاد أبو موسى من اليمن إلى المدينة -

فجمع أهلها وخطب فيهم قائالً: "إن  ..المغيرة وفي عهد عمر واله البصرة سنة سبَع عشرة بعد عزل ..االسالم

فدهش الناس ألنهم   ..وأنظف لكم طرقكم" ..وسنة نبيكم ..اب ربكمأعلمكم كت ..أمير المؤمنين عمر بعثني إليكم

فلم يزل عليها حتى قُتَِل    ..ولكن أن ينظـف طرقاتهم فهذا ما لم يعهـدوه أبًدا ..اعتادوا أن يفقههـم األمير ويثقفهـم

زيد: "لم أَر  قال األسود بن ي  ..واله الكوفة  -رضي هللا عنه -بن عفان عثمان كما أن. .-رضي هللا عنه-عمر 

 .أعلم من علي  بن أبي طالب واألشعري". -صلى هللا عليه وسلم-بالكوفة من أصحاب محمٍد 

 ..أبو موسى األشعريرابع عشر.. في جهاد 

سيد " يقول عنه:   -صلى هللا عليه وسلم-الرسول   حتى كانيحمل مسئولياته في استبسال األشعري كان  -

خرجنا مع رسول هللا في غزاة.. نقبت فيها أقدامنا..  ) .. ويقول أبو موسى عن قتاله: "الفوارس أبو موسى

 . ( ونقبت قدماي.. وتساقطت أظفاري.. حتى لففنا أقدامنا بالخرق 

  لكنهم ..لذين صالحوه على الجزية فصالحهمهبط األشعري وجيشه على أهل أصبهان ا ..فارس  أثناء فتوحات -

فعندما هموا   ..ولكن فطنة أبي موسى كانت لهم بالمرصاد ..أرادوا أن يأخذوا الفرصة لإلعداد لضربة غادرة

 .للمسلمين. ولم ينتصف النهار حتى تم النصر الباهر ..بضربتهم وجدوا جيش المسلمين متأهبًا لهم

فقد تحصن الُهْرُمزان   -( هـ 20)  وكانت عام ..الحسناألشعري البالء أبو موسى أبلى  في موقعة تسترو -

فأرسل مائتي فارس   ..الحيلةفيهم حتى أعمل أبو موسى  ..وحاصرها المسلمون أياًما عدة ..بجيشه في تستر

ولم تكاد تفتح األبواب حتى اقتحم جنود   ..مع عميل فارسي أغراه أبو موسى بأن يحتال حتى يفتح باب المدينة

فأرسله أبو   .. واستسلم قائد الفرس ..في ساعات قالعهم  واستولى على ..انقض أبو موسى بجيشهثم الحصن 

 قدم.. .. كما تى المدينة لينظر الخليفة في أمرهموسى إل

 ما روى األشعري من حديث.. و في علمهخامس عشر.. 

.. كما أنه تلقى من كبار الصحابة كعمر وعلى  صلى هللا عليه وسلم -زمة للنبي كان رضي هللا عنه كثير المال

عده  حتى  ..وأبى  بن كعب وعبد هللا بن مسعود.. وتأثر أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن الخطاب كثيًرا

 ..الشعبي واحًدا من أربعة أشهر قضاة األمة.. فقال: قضاة األمة: عمر.. وعلى.. وزيد بن ثابت.. وأبو موسى

في سفر.. وكان القوم يصعدون ثنية أو  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أبى موسى األشعري قال: كنا مع النبي  -

صلى هللا عليه   -ورسول هللا  -حسبه قال بأعلى صوته أ -عقب.. فإذا أصعد الرجل قال: ال إله إال هللا.. وهللا أكبر 

أيها الناس.. إنكم ال تنادون أصمَّ وال ل صلى هللا عليه وسلم.. "على بغلته يعترضها في الجبل.. فقا -وسلم 

أال أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا   -أو يا أبا موسى  -عبد هللا بن قيس .. "يا.. ثم قال"غائبًا

 ".. هللا. قال: قل: ال حول وال قوة إال باهلل رسول

وأرسله مع معاذ إلى اليمن.. فعن  .. أبا موسى على زبيد وعدن -صلى هللا عليه وسلم  -ستعمل رسول هللا إ -

يَسَّرا وال تُعسَّرا ا.. " لما بعثه ومعاذا إلى اليمن.. قال لهم -صلى هللا عليه وسلم  -أبى موسى أن النبي 

.. فقال له أبو موسى: إن لنا بأرضنا شرابًا.. يصنع مع العسل يقال له التبغ.. ومن الشعير "تنفرا وتطاوعا وال

 .."كل مسكر حرام فقال صلى هللا عليه وسلم.. "يقال له: المزر.. 

 ..وفاة أبو موسى األشعريسادس عشر.. 

أبو موسى فتيانه حين حضرته الوفاة فقال: اذهبوا فاحفروا وأوسعوا   قال: دعا الضحاك بن عبد الرحمن عن

وأعمقوا.. فجاؤوا فقالوا قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا فقال: وهللا إنها إلحدى المنزلتين إما ليوسعن علي قبري  

فألنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعد  .. ةالجن حتى يكون كل زاوية منه أربعين ذراًعا ثم ليفتحن لي باب إلى

هللا عز وجل لي من الكرامة ثم ليصيبني من ريحها وروحها حتى أبعث.. ولئن كانت األخرى ونعوذ باهلل منها  

فألنظرن إلى   م.. جهن من أبوابليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة في الزج ثم ليفتحن لي باب 

توفي أبو موسى سنة اثنتين . .سالسلي وأغاللي وقرنائي ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث

لحظات الرحيـل يـردد كلمات اعتاد قولها  وراح لسانه في  ..وخمسين وقيل اثنتين وأربعين وقيل أربع وأربعين

 ..الكوفة وقيل دفن بالثوية على ميلين من بمكة ودفن".. دوًما: "اللهم أنت السالم.. ومنك السالم

 .. ألقاكم غدا إن شاء هللا.. 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 7-.. أبو موسى األشعري الحلقة السادسة عشر بعد المائتينعلى هامش 

عمق  في.. ووهو المفترى عليه  في علمه.. من ترجمته.. وغيره عن موقع "الصحابة"  -بتصرف  -هنا ننقل 

 .. بن الخطاب والية عمرزمن .. وبالذات في مارضي هللا عنه عمر بن الخطاببين وه الصلة التي كانت بين

 )منقول( :مكانة أبى موسى عند عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما

 تستر.. كان أبو موسى من ضمن أعمدة الدولة في عهد عمر.. وكان قائًدا للجيوش في فتح قم وقاثان.. وموقعة 

كما كان من مؤسسي المدرسة البصرية في عهد الفاروق وكان يعد من أعلم الصحابة.. وقد قدم البصرة..   -

  –عن مؤسسة الوالة والقضاة  وكان بينهما مراسالت وعل م بها.. وقد تأثر بعمر بن الخطاب.. رضي هللا عنهما..

والحياء.. وعزة النفس وعفتها.. والزهد   وكان أبو موسى.. رضي هللا عنه.. قد اشتهر بالعلم والعبادة والورع

في الدنيا والثبات على اإلسالم.. ويعد أبو موسى.. رضي هللا عنه.. من كبار علماء الصحابة وفقهائهم  

 ومفتيهم.. فقد ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في الطبقة األولى من الصحابة.. رضي هللا عنهم.. 

تاب هللا.. إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن.. روى علًما طيبًا مبارًكا..  كان عالًما عامالً صالًحا تاليًا لك  -

أقرأ أهل البصرة وأفقههم.. وتأثر أبو موسى على وجه الخصوص بعمر بن الخطاب كثيًرا.. وكان عمر يتعهده  

 بالوصايا والكتب في أثناء واليته الطويلة على البصرة.. 

في كل ما يعرض له من القضايا.. حتى عده الشعبي واحًدا من أربعة   كما أن أبا موسى كان يرجع إلى عمر -

 .. قضاة.. هم أشهر قضاة األمة.. فقال: قضاة األمة: عمر.. وعلى.. وزيد بن ثابت.. وأبو موسى

وكان أبو موسى عندما يأتي المدينة يحرص على مجالس عمر.. رضي هللا عنهما.. وربما أمضى جزًءا كبيًرا   -

بى بكر بن أبى موسى أن أبا موسى رضي هللا عنه أتى عمر بن الخطاب بعد العشاء فقال له عمر:  معه.. فعن أ

 ما جاء بك؟ قال: جئت أتحدث إليك.. قال: هذه الساعة؟ قال: إنه فقه. فجلس عمر فتحدثا طويالً.. 

 ة..قال: إنا في صال ثم إن أبا موسى قال: الصالة يا أمير المؤمنين.. -

موسى حريًصا على طلب العلم والتعليم كان حريًصا على نشر العلم وتعليم الناس وتفقيههم..   وكما كان أبو -

وكان يحض الناس على التعلم والتعليم في خطبه.. فعن أبى المهلب قال: سمعت أبا موسى على منبره وهو  

 .. لفين.. ويمرق من الدينيقول: من علمه هللا علًما فليعلمه.. وال يقولن ما ليس له به علم.. فيكون من المتك

وقد جعل أبو موسى مسجد البصرة مركز نشاطه العلمي.. وخصص جزًءا كبيًرا من وقته لمجالسه العلمية..  -

ولم يكتف بذلك.. بل كان ال يدع فرصة تمر دون أن يستفيد منها في تعليم الناس وتفقيههم.. فإذا ما سل م من 

ريم.. قال ابن شوذب: كان أبو موسى إذا الناس.. وأخذ يعلمهم ويضبط لهم قراءتهم للقرآن الك الصالة استقبل

واشتهر أبو موسى بين الصحابة بجمال صوته.. وحسن .. صلى الصبح استقبل الصفوف رجالً رجالً يقرئهم

 قراءته.. فكان الناس يجتمعون عليه حين يسمعونه يقرأ.. 

 ..ر له من القرآنوكان عمر.. رضي هللا عنه.. إذا جلس عنده أبو موسى طلب منه أن يقرأ له ما يتيس -

وقد وفقه هللا لتعليم المسلمين.. وبذل رضي هللا عنه كل ما يستطيع من جهد في تعليم القرآن ونشره بين   -

الناس في كل البالد التي نزل فيها.. واستعان بصوته الجميل وقراءته الندية فاجتمع الناس عليه.. وازدحم  

عليهم يسمعهم ويستمع  فكان يطوف مجموعات وحلق.. حوله طالب العلم في مسجد البصرة.. فقسمهم إلى

صرف له معظم أوقاته في  ف فكان القرآن الكريم شغله الشاغل.. رضي هللا عنه..  ..منهم ويضبط لهم قراءتهم

حله وفي سفره.. فعن أنس بن مالك قال: بعثني األشعري إلى عمر.. رضي هللا عنه.. فقال عمر: كيف تركت 

 ..وال تُسمعها إياه ..كته يعلم الناس القرآن.. فقال: أما إنه كيَّساألشعري؟ فقلت له: تر

حتى عندما كان يخرج إلى الجهاد كان يعلم ويفق ِه.. فعن حط اب بن عبد هللا الرقاشى قال: كنا مع أبى موسى  -

ناس  األشعري رضي هللا عنه في جيش على ساحل دجلة.. إذ حضرت الصالة.. فنادى مناديه للظهر.. فقام ال 

للوضوء.. فتوضأ ثم صلى بهم.. ثم جلسوا حلقًا.. فلما حضرت العصر نادى منادى العصر.. فهبَّ الناس  

 ..للوضوء أيًضا فأمر مناديه: ال وضوء إال على من أحدث

وأثمرت جهوده العلمية وقرت عينه برؤية عدد كبير حوله من حفاظ القرآن الكريم وعلمائه.. زاد عددهم في   -

البصرة وحدها على ثالثمائة.. ولما طلب عمر بن الخطاب من عماله أن يرفعوا إليه أسماء حفاظ القرآن لكي 

 .. ليكرمهم ويزيد عطاءهم.. فكتب إليه أبو موسى أنه بلغ من قبلي ممن حمل القرآن ثالثمائة وبضعة رج

 . عدد من الصحابة وكبار التابعين. واهتم أبو موسى.. رضي هللا عنه.. بتعليم السنة وروايتها.. فروى عنه -

 .. نكمل ما ننقله على هامش الحلقة غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 8-.. أبو موسى األشعري على هامش الحلقة السادسة عشر بعد المائتين

رضي  المفترى عليه .. من ترجمته.. في علمه وغيره عن موقع "الصحابة" -بتصرف   -نكمل.. لحضراتكم هنا 

 هللا عنه.. ومدى عمق الصلة التي كانت بينه وبين عمر بن الخطاب..

: حد ث عنه بريدة بن الحصيب.. وأبو -رحمه هللا -ال الذهبي .ق روى عنه عدد من الصحابة وكبار التابعين.  -

بن شهاب.. وسعيد بن المسيب.. واألسود بن  إمامة الباهلى.. وأبو سعيد الخدري.. وأنس بن مالك.. وطارق

 ..يزيد.. وأبو وائل شقيق بن سلمة.. وأبو عثمان النهدي وخلق سواهم

.. دلَّ على ذلك مسيرته في الحياة وما  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان رضي هللا عنه شديد التمسك بسنة النبي  -

لم يكثر.. رضي هللا عنه.. من رواية األحاديث  أوصى به أوالده عند موته.. ومع حرصه الشديد على السنة

صلى هللا    -عن النبي  الشريفة كما هو حال كبار الصحابة.. رضي هللا عنهم.. فقد كانوا يتهيبون من الرواية

 .. عليه وسلم

وكان من المقربين ألبى موسى في البصرة أنس بن مالك ويعتبر من خواصه.. فعن ثابت عن أنس قال: كنا   -

موسى في مسير.. والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا.. قال أبو موسى: يا أنس إن هؤالء يكاد أحدهم  مع أبى 

؟ قلت: الدنيا والشيطان  -ما بطأ بهم  -يفري األديم بلسانه فريًا.. فتعال فلنذكر ربنا ساعة.. ثم قال: ما ثبر الناس 

لت الدنيا وُغي ِبت اآلخرة.. أ ولثقة أبي  ..ما وهللا لو عاينوها ما عد لوا وال بد لواوالشهوات.. قال: ال.. لكن ُعج ِ

موسى بأنس فقد كان يكلفه أن يكون رسوله إلى أمير المؤمنين عمر.. قال أنس: بعثني أبو موسى األشعري 

من البصرة إلى عمر فسألني عن أحوال الناس.. وبعد موقعة تستر أرسله أبو موسى إلى عمر باألسرى  

 ..عمر بصاحبها الهرمزانوالغنائم فقدم على 

حتى لقد عبر عنها أحد أحفاد البصريين فيما   .. وتعتبر فترة والية أبى موسى على البصرة من أفضل الفترات -

.. إذ إن أبا .. كما تقدمفقال: ما قدمها راكب خير ألهلها من أبى موسى -رحمه هللا   -بعد.. وهو الحسن البصري 

 ..  كان باإلضافة إلى إمارته خير معلم ألهلها.. حيث علَّمهم القرآن وأمور الدين المختلفة -رحمه هللا  -موسى 

تخضع للبصرة.. وتدار   -والتي فتحت في زمنه  -وفي عهد عمر بن الخطاب كان العديد من المدن في فارس  -

 الذي يعين عليها العمال من قِبَلة.. ويرتبطون به ارتباًطا مباشًرا.. من قبل والى البصرة 

من أعظم واله عمر. واعتبرت مراسالت عمر مع أبى موسى من أعظم األشعري وهكذا اعتبر أبو موسى  -

 ..المصادر التي كشفت سيرة عمر مع والته.. وبينت مالمح أسلوبه في التعامل معهم

في وصيته للخليفة من بعده أال يقرَّ لي عامل أكثر من سنة.. وأقر   -عنه رضي هللا  -وقد أوصى عمر  -

 ..األشعري أربع سنين

إن حياة أبى موسى.. رضي هللا عنه.. منذ إسالمه قضاها في نشر اإلسالم وتعليم الناس العلم.. وخاصة  -

والفصل في الخصومات.. ونشر العدل  القرآن الذي اشتهر بقراءته.. والجهاد في سبيل هللا والحرص عليه.. 

وضبط الواليات عن طريق القضاء واإلدارة.. وال شك أن هذه المهام  صعبة وتحتاج إلى مهارات وصفات فريدة  

 .. من العلم والفهم والفطنة والحذق والورع والزهد.. وقد أخذ منها أبو موسى بنصيب وافر

 -رضي هللا عنه  -  بن أبي طالب ن أهل العراق من قبل على  حكًما ع -رضي هللا عنه  -إن اختيار أبى موسى   -

أبو  كان و مرحلة الصلح وجمع كلمة المسلمين.. كانت وأصحابه ينسجم تماًما مع األحداث.. فالمرحلة التالية 

  ..موسى األشعري من دعاة الصلح والسالم.. كما كان في الوقت نفسه محبوبًا.. مؤتمنًا من قبائل العراق

مه وتقواه وفي شدة حيائه من هللا عز وجل.. فقد روى قَتادة أن أبا موسى قال: إني ألغتسل في البيت  وفي عل -

الُمظلم فأحني ظهري حياء من رب ي.. ورأى أبو موسى قوًما يقفون في الماء بغير أُُزٍر فقال: ألن أموَت.. ثم  

َشَر أحب  إلي  من أن أفعل مثل هذا.. وروى أنس بن مالك: كان أبو  أنُــَْشَر.. ثم  أموَت.. ثم  أُْنَشَر.. ثم  أموَت.. ثم  أُنْ 

موسى األشعري  إذا نام لبس تُبَّانًا ــ أي: سراويل صغيرة ــ عند النوم مخافةَ أن تنكشف عورتُه.. وقال أبو  

 موسى: ألن يمتلئ َمْنَخري من ريحِ جيفٍة أحب  إلي  من أن يمتلئ من ريح امرأة..  

ن  أبا موسى األشعري قال: ال ينبغي للقاضي أن يقضي حتى يتبي ن له الحق  كما يتبي ن الليل من  وروى قتادة أ -

 النهار.. فبلغ ذلك عمر بن الخط اب فقال: صدق أبو موسى.. رضي هللا عنهما..

ري األشعمن كلماته: "اتبعوا القرآن وال تطمعوا في أن يتبعكم القرآن".. وإذا قرأ ووكان من أهل القرآن  -

عماق حتى قال الرسـول صلى هللا عليه وسلم: »لقد أوتي أبو موسى مزماًرا من مزامير  األالقرآن فصوته يهز 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...آل داود«.. وكان عمر يدعوه للتالوة قائالً: "شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى".
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-"العقبي البدري المعمر" .. األنصاري سلمة بن سالمة بن وقش.. بعد المائتينة عشر سابعالحلقة ال

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

سلمة بن سالمة بن َوْقش بن ُزْغبة  .. أو.. سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهلهو  -

.. حسب بن َزُعوراء بن  )في تمييز الصحابةاإلصابة ) عبد األشهل األنصاري  األشهلي 

 . .أسد الغابة با عوف".. حسبأَ "يكنى و -

ه سلمى بنت سلمة بن سالمة بن خالد بن عدي  بن َمْجَدَعة بن حارثة من األوس - ة محمد بن أم  .. وهي عم 

 . الطبقات الكبير. مسلمة.. حسب

 هللا... وستأتي ترجمته إن شاء .أسد الغابةحسب أَخو ِسْلكان بن سالمة((  وهو )) -

ه أم  ولد - ها أم  علي  بنت خالد بن زيد بن تيم بن أمي ة  له و ..لسلمة بن سالمة من الولد عوف وأم  ميمونة وأم 

 .. بين بياضة من الجعادرة من ساكني راتج من األوس حلفاء لبني زعوراء بن جشم.((

 . .الطبقات الكبير حسب .انقرض عقبه فلم يبَق منهم أحد. -

بن أبي  في َغْزوة  لما بلغه قول عبد هللا  ..قال للنبي َصلَّى هللا عليه وسلمبن الخطاب ي  أن  عمر ذكر ابن الكلب -

فحينئذ قال عبد هللا بن عبد هللا بن أبي  ما  -ة بن سالمة بن َوْقش يأتيك برأسه( ابعث سلم)قال:  الُمَريـِْسيع..

 . قال.

: شهد العقَبة األولى والثانية و ..ُعْقبَة وغيرهما في أهل العقبة وبَْدرذكره اْبن إِْسَحاَق َوُموَسى ْبُن   - قال الطَّبَِريُّ

 .. وشهد بَْدًرا والمشاهد بعدها ..في قول جميعهم

.. وهو مكاتب ..أنه كان يؤمُّ بني عبد األشهل ..روى اْبُن أبي َشْيبَة من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد -

 اإلصابة في تمييز الصحابة.  . حسبمحمد بن سلمة وسلمة بن سالمة.وفيهم من الصَّحابة 

 عاصم بن عمر بن قتادة قالوا:  حتى محمد بن عمر قال: أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه  روى -

ى العامري ..خى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمآ   بين سلمة بن سالمة وأبي َسبرة بن أبي ُرهم بن عبد العُز 

بين سلمة بن سالمة   ..: آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمل محمد بن إسحاق أنه.. بينما قوعامر بن لُؤي  

ام  ..الطبقات الكبير  . حسبوهللا أعلم أي  ذلك كان. ..والزبير بن العو 

 . وقيل إنه آخر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم موتا بالمدينة. ..سكن المدينة -

عن جار له يهودي في بني   ..في اإلعالم بالنبي صلى هللا عليه وسلم  خبرأحاديث نبوية.. ومنها روى سلمة  -

 .. كما سيرد..فيما رواه اإلمام أحمد في مسنده وذلك ..عبد األشهل

 ثانيا.. ما كان من قوله في بدر.. 

انِيُّ  وىر - ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد اْلَحرَّ ثُمَّ   ..ي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد اْلعَقَبَةَ ِمَن اأْلَْنَصارِ ف  ُعْرَوةَ  َعنْ  أَبِي اأْلَْسَودِ  َعنْ  ُمَحمَّ

 ( َوقَْد َشِهَد بَْدًرا ..َمةُ ْبُن َساَلَمةَ ْبِن َوْقٍش َسلَ  ِمْن بَنِي َعْبِد اأْلَْشَهلِ ثُمَّ )  ..اأْلَْوِس 

  ..كان كبار المسلمين ممن لم يخرج في بدر قد خرجوا من المدينة بعد أن جائتهم البشارة ..في الروحاء -

فقابلوه بالتهنئة بما فتح    ..فواصلوا المسير حتى نزلوا الروحاء بعد نزول النبي صلى هللا عليه وآله وسلم فيها

الحمد هلل   ..وكان فيهم أسيد بن حضير الذي قال: “يا رسول هللا ..صر هللاهللا عليه ومن معه من المسلمين بن

ولكن ظننت أنها   ..وهللا يا رسول هللا ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدًوا ..الذي أظفرك وأقر عينك

 ما روينا من قبل. ك ..«صدقت» :فقال له النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ..ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت” ..عير

ا حدث في بدر - ا سأل أسيد ومن معه عمَّ  قال لهم سلمة بن سالمة بن وقش:  ..أقاصيص الحربعن و  ..ولمَّ

 .. ما الذي تهنئونا به؟ وهللا إن لقينا إال عجائز صلعًا كالبدن المعلقة فنحرناها!” “ 

ء أكابر ورؤساء قريش  يعني هؤال -أولئك المأل ..أي ابن أخي» :وسلم ثم قال بسم رسول هللا صلى هللا عليهفت -

وبئس القوم   ..ولو رأيت فعالك مع فعالهم الحتقرته ..ولو أمروك ألطعتهم ..لو رأيتهم لَِهبتهم من المشركين..

 .. «كانوا على ذلك لنبي هم

كنا بالروحاء  إنك يا رسول هللا لم تزل عني معرًضا منذ  ..أعوذ باهلل من غضبه وغضب رسوله)  فقال سلمة: -

ففحشت   .. أما ما قلت لألعرابي: وقعت على ناقتك فهي حبلى منك» :وسلم فقال صلى هللا عليه  ..(في بدأتنا

فاعتذر سلمة إلى  ..«!فإنك عمدت إلى نعمة من نعم هللا تزهدها ..وأما ما قلت في القوم ..وقلت ما ال علم لك به!

   ..وسلم قبل منه النبي صلى هللا عليهف  ..بدر منه النبي صلى هللا عليه وسلم عن ا

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-" المعمر البدري العقبي.. "األنصاري وقش بن سالمة بن سلمة.. 218 / الحلقة

 ..حديث سلمة بن سالمة بن وقش عن النبي صلى هللا عليه وسلمثالثا.. 

محمود بن لبيد أخي بني عبد إلى حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحق  -

 ..األشهل عن سلمة بن سالمة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال

فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم   ..كان لنا جار من يهود في بني عبد األشهل) 

علي بردة مضطجعا  وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا )  ..سلمة يكمل ..(فوقف على مجلس عبد األشهل ..بيسير

ذلك لقوم أهل شرك أصحاب   :فقال  ..فذكر البعث والقيامة الحساب والميزان والجنة والنار)   ..فيها بفناء أهلي(

رى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم  ت ..ويحك يا فالن :فقالوا له ..(أوثان ال يرون أن بعثا كائن بعد الموت

لود أن له بحظة من تلك النار أعظم   ..نعم والذي يحلف به  :قال  .؟يجزون فيها بأعمالهم ..إلى دار فيها جنة ونار

ويحك وما   : قالوا له ..وأن ينجوا من تلك النار غدا ..فيطبق به عليه ..تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه

فنظر إلي   ..قال .؟ومتى تراه :قالوا -وأشار بيده نحو مكة واليمن -نبي يبعث من نحو هذه البالد  : قال .؟آية ذلك

فوهللا ما ذهب الليل والنهار حتى  )  ..قال سلمة ..(إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه :وأنا من أحدثهم سنا فقال

ويلك   :فقلنا ..وكفر به بغيا وحسدا  ..فآمنا به ..سلم وهو حي بين أظهرنا بعث هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه و

 يعني قالها حسدا وبغيا..  ( بلى وليس به :قال  .؟يا فالن ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت

َسلََمةَ ْبِن َسالَمةَ ْبِن  َعْن َحِديثِ  ..َمْحُموِد ْبِن لَبِيدٍ  حتى ذكر عن يَْعقُوُب ْبُن ُحَمْيدٍ  َحدَّثَنَاوفي رواية..  -

ُ َعْنهُ  َوْقٍش  قَْد أََظلَّ    :َوَقاَل لَنَا َونَْحُن ِفي اْلَمْجِلِس  ..يَُهوِديًّا َكاَن ِفي بَنِي َعْبِد األَْشَهِل َشْيًخا ُمِسنًّا " أَنَّ  ..َرِضَي َّللاَّ

 ..َوأََشاَر إِلَيَّ  ..إِْن يُْدِرَكهُ أََحٌد يُْدِرْكهُ َهذَا اْلفَتَى :فَقَالَ   ..اْلتَفََت ِفي اْلَمْجِلِس  ثُمَّ  : قَالَ  ..َهذَا النَّبِيُّ اْلقَُرِشيُّ اْلَحَرِميُّ 

ِ  :فَقَالَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ بِالنَّبِي  ُ تَعَالَى أَْن َجاَء َّللاَّ  ..ًراَوبَدْ  ..َوَشِهْدُت اْلعَقَبَةَ  ..فَأَْسلَْمتُ  ..صلى هللا عليه وسلمَفقََضى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلَمِدينَةَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ اْليَُهوِديَّ َحتَّى قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ َر َّللاَّ ُ َعلَْيِه  :فَقُْلتُ  ..َوأَخَّ أَلَْيَس َهذَا النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ إِنَّهُ إِليَّاهُ  :فَقَالَ   ..َوَسلََّم ؟ فََدَخلَ  ِ ال أََدُع اْليَُهوِديَّةَ   :َما لََك َعِن اإِلْسالِم ؟ فَقَالَ  :قُْلتُ َف  ..أََما َوَّللاَّ  )منقول( . " َوَّللاَّ

 حديث لسلمة بن سالمة.. الفي رواية رابعا.. 

 ..يمة وسلمة َعلَى وضوءأنهما دخال ول ..عن سلمة ْبن سالمة  ..عن زيد ْبن جبيرة ..روى اللَّْيث ْبن سعد -

وهذا مما   ..ولكن األمور تحدث ..فقال: بلى ؟.فقلنا: ألم تكن َعلَى وضوء ..فتوضأ سلمة  ..فأكلوا ثم خرجوا

 .أحدث.

[ عن أبيه عن سلمة بن سالمة بن    -أبي جبيرة  بن محمود بنإ روى عنه محمود بن لبيد عن زيد بن جبيرة ] -

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل ثم  رأيت :قال ..  سمعت أبي يقول بعض ذلك وبعضه من قبلي)  ..وقش

بن   ا أبو صالح واللفظ البن زنجويه قال: حدثني الليثحدثنابن زنجويه وابن هاني قاال:  .. بينما رواية(توضأ

قال: حدثني ابن جبيرة بن محمود عن أبيه جبيرة بن محمود بن سلمة بن سالمة بن وقش صاحب رسول   سعد

فقال له   ..فأكلوا وخرجوا فتوضأ سلمة ..أنهم دخلوا إلى طعام وسلمة على وضوء ..هللا صلى هللا عليه وسلم

وخرجنا في دعوة دعينا   ..سلمجبيرة: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى ولكني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و

والنبي صلى هللا عليه وسلم على وضوء فأكل ثم توضأ فقلت: ألم تكن على وضوء يارسول هللا؟ قال: "   ..لها

عن   ..من طريق َجبِيرة والد زيد بن َجبِيرة  ..روى الطَّبَرانِيُّ بينما  .."بلى ولكن األمور تحدث وهذا مما حدث

 .. أن  النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم أكل طعاًما فلم يتوضأسلمة بن سالمة بن َوْقش ـــ  

اْبُن أَبِي  حدثنا  ..إِْبَراِهيُم ْبُن َعْرَعَرةَ  حدثنا  َقاَل: ..اْلَحَسُن ْبُن ُسْفيَانَ  حدثنا ..َحدَّثَنَا أَبُو َعْمِرو ْبُن َحْمَدانَ  - -

هِ  ..َعْن أَبِيهِ  ..َعْن َعْوِف ْبِن َسلََمةَ ْبِن َساَلَمةَ  ..َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َحبِيبَةَ اأْلَْشَهِليُّ  ..فَُدْيكٍ  أَنَّ َرُسوَل هللاِ   ..َعْن َجد ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: »اللُهمَّ اْغِفْر ِلأْلَْنَصارِ   .. )منقول( اِلي اأْلَْنَصاِر«َوِلَموَ  ..َوأِلَْبنَاِء اأْلَْنَصارِ  ..َصلَّى َّللاَّ

 خامسا.. في واليته ووفاته.. رضي هللا عنه..

 (..أسد الغابة.. حسب )على اليمامةبن الخطاب استعمله عمر  -

جزم الطَّبري قال: ومات وهو ابُن أربع حسب ما و. .مات سنة أربع وثالثينأنه إبراهيم بن المنذر:  روى -

المشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه ..وشهد (اإلصابة في تمييز الصحابة) . حسبوسبعين سنة بالمدينة.

 .)الطبقات الكبير(. .. حسبالمنورة ودفن بالمدينة ..وسلم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..وهو مشهور بكنيته ..سمه سلكان بن سالمة بن وقشإ ".. لكنأبو نائلة األنصاريكنيته "

 ..سلكان بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األوسي األشهليهو  -

أن  وقيل .. أخوه اسعدأن وقيل  ..وقيل: اسمه سعد ترجمته.. ةالمتقدم أخو سلمة بن سالمة بن وقشوهو  -

  ..سمه سعدأن اوله لقب  هو سلكان

كان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول هللا صلى  أنه و أنه شهد بدرا.. ابن حبان في كتابه )الثقات( أشار -

وكان أخاه من  ..وشارك في قتل كعب بن األشرف ..يوم أحدوشهد ببسالة   ..اوكان شاعرً .. هللا عليه وسلم

 فردا بارزا في السرية التي قامت بهذه المهمة..  أبو نائلة وكان ..الرضاعة

 .. بل ونزل معه في القبر.. سعد بن معاذ كان رضي هللا عنه ممن شهد دفن -

 : صلى هللا عليه وسلم  رسول هللال هحبثانيا.. في 

  ..من خالل التضحية بكل غاٍل ورخيص في سبيل الحفاظ على الرسول صلى هللا عليه وسلموظهر ذلك جليا  -

 . فقد كان أبو نائلة من أكثر الصحابة ثباتًا ودفاًعا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم أحد.

 ..ألشرفأبو نائلة كان ممن بعثهم الرسول صلى هللا عليه وسلم لقتل عدو هللا كعب بن ا -

 السرية التي وجهت لقتل عدو هللا..  قصة ثالثا..

رسول هللا   هجرةخمسة وعشرين شهًرا من وبعد  ذلك ألربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول كان و -

   ..صلى هللا عليه وسلم

ويحرض عليهم   ..أنه كان رجالً شاعًرا يهجو النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إهدار دمهوكان سبب  -

أنه لما  ..كان من حديث كعب بن األشرفأنه ابن إسحاق:  روى  ..وقعة بدر ُكبت وذلمفلما كانت  ..ويؤذيهم

لى أهل العالية  و عبد هللا بن رواحة إ ..أهل السافلة وقدم زيد بن حارثة إلى  ..أصيب أصحاب القليب يوم بدر

(.. قال  بني النضيريهود وكانت أمه من  ..ثم أحد بني نبهان ..وكان رجالً من طيء)  قال كعب ..بالفتح يبشران

فهؤالء أشراف العرب  ..أحق هذا؟ أترون أن محمًدا قتل هؤالء الذين يسمى هذان الرجالن كعب:

 . .خير من ظهرها وهللا إن كان محمد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض ..الناس وملوك

وجعل يحرض   ..فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي ..خرج حتى قدم مكة ..فلما أيقن عدو هللا الخبر -

ثم رجع إلى المدينة  ..ويبكي على أصحاب القليب ..وينشد األشعار ..صلى هللا عليه وسلم على رسول هللا

 ..ب بنساء المسلمين حتى آذاهمفتشب

ووجدت في فوائد عبد هللا بن إسحاق الخرساني من مرسل عكرمة بسند )  قال:  ..الحافظ ابن حجر ذكر -

وهو أنه صنع طعاما وواطأ جماعة من اليهود أنه يدعو النبي صلى   ..سببا آخر  .. وجدتإليه لقتل كعب ضعيف

رسول هللا   جبريل  فأعلم ..ثم دعاه فجاء ومعه بعض أصحابه ..كوا بهفت فإذا حضر ..هللا عليه وسلم إلى الوليمة

 ..تفرقوا فلما فقدوه ..فخرج ..فقام فستره جبر يل بجناحه ..بما أضمروه بعد أن جالسه صلى هللا عليه وسلم

 ..ويمكن الجمع بتعدد األسباب "..من ينتدب لقتل كعب"  :حينئذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  

 . .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اللهم اكفني ابن األشرف بما شئت في إعالنه الشر وقوله األشعار" -

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    قال.. -رضي هللا عنهما -عن جابر بن عبد هللا  ..بسنده البخاري روىو -

 "من لكعب بن األشرف؛ فإنه قد آذى هللا ورسوله؟" 

 . .أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم" ..فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول هللا -

 ابن األشرف..  . يقصد أن يسمح له بإن يحتال بالقول على عدو هللاقال: فأذن لي أن أقول شيئًا. قال: "قل". -

ويمتدح عدوهم  ..قال: ثم انبعث عدو هللا يهجو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين  ..عروة وىور -

فقال   ..يرَض بذلك حتى ركب إلى قريش فاستغواهم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم  ..ويحرضهم عليهم

ا أهدى في رأيك وأقرب إلى  دين  وأي ..أحب إليك أم دين محمد وأصحابه أديننا) له أبو سفيان والمشركون:  

 .. (أنتم أهدى منهم سبيالً وأفضل)فقال:   (..؟.الحق

فقد استعلن بعداوتنا   ..ن لنا من ابن األشرف" م..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :الرواية وفي -

ثم قدم أخبث ما كان   ..هللا عز وجل بذلك وقد أخبرني  ..وقد خرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا ..وهجائنا

 ألقاكم غدا إن شاء هللا..  .."..ينتظر قريًشا تقدم عليه فيقاتلنا
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 عدو هللا.. قصة السرية التي وجهت لقتل نكمل.. ثالثا.. 

وعلى الباغي تدور الدوائر.. أهدر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دم عدو هللا كعب بن األشرف.. بعد أن أساء 

هللا  ..ثم قرأ على المسلمين ما أنزلاألدب وأعلن العدوان.. وشهد زورا في دين اإلسالم.. وبذلك أخبر الصحابة.. 

 اآليات(..  نورد) ..تعالى عليه فيه

ِ ِليَْحُكَم بَْينَُهْم ثُمَّ  آل عمران.. "  سورة واقرأ من - أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

هُْم ِفي ِدينِِهْم َما   ( ذَِلَك بِأَنَُّهْم َقالُوا لَْن تََمسَّنَا23يَتََولَّى فَِريٌق ِمْنُهْم َوهُْم ُمْعِرُضوَن ) النَّاُر إِالَّ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوَغرَّ

( قُِل  25( َفَكْيَف إِذَا َجَمْعنَاهُْم ِليَْوٍم اَل َرْيَب فِيِه َوُوف ِيَْت ُكلُّ نَْفٍس َما َكَسبَْت َوهُْم اَل يُْظلَُموَن )24َكانُوا يَْفتَُروَن )

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيرُ اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِ   إِنََّك  ي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

َن اْلَمي ِِت َوتُْخِرُج اْلَمي َِت ( تُوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ مِ 26َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر )

ِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب )  "(27ِمَن اْلَحي 

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن  واقرأ من سورة النساء.. "  -

ُ َفلَْن تَِجَد لَهُ نَِصيًرا 51َهُؤاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آََمنُوا َسبِياًل ) ِللَِّذيَن َكفَُروا ُ َوَمْن يَْلعَِن َّللاَّ ( أُولَئَِك الَِّذيَن لَعَنَُهُم َّللاَّ

ُ ِمْن فَْضِلِه ( أَْم يَْحُسُدوَن النَّا53( أَْم لَُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإذًا اَل يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقيًرا )52) َس َعلَى َما آَتَاهُُم َّللاَّ

( َفِمْنُهْم َمْن آََمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنهُ َوَكفَى  54فَقَْد آَتَْينَا آََل إِْبَراِهيَم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآَتَْينَاهُْم ُمْلًكا َعِظيًما )

ْلنَاهُْم ُجلُوًدا َغْيَرَها  ( إِنَّ الَِّذيَن َكفَرُ 55بَِجَهنََّم َسِعيًرا ) وا بِآَيَاتِنَا َسْوَف نُْصِليِهْم نَاًرا ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدهُْم بَدَّ

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما ) اِلَحاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن 56ِليَذُوقُوا اْلعَذَاَب إِنَّ َّللاَّ ( َوالَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َرةٌ َونُْدِخلُُهْم ِظالًّ َظِلياًل )تَ   " (57ْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أَبًَدا لَُهْم فِيَها أَْزَواٌج ُمَطهَّ

 .. دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم لهمرابعا.. 

انطلقوا .." ثم وجههم وقال ..قال: مشى معهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ..عن ابن عباس

 .. ثم رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بيته.. "اللهم أعنهم ..على اسم هللا

 خامسا.. محمد بن مسلمة وسلكان رفاقهم وتنفيذ المهمة..

 .وإني قد أتيتك أستسلفك. ..قد سألنا صدقة وإنه قد عنَّانا فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل -

وقد أردنا   ..قال: إنا قد اتبعناه فال نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه .قال: وأيًضا وهللا لتملنه. -

أو فقلت له فيه وسقا أو   ..عمرو غير مرة فلم يذكر وسقًا أو وسقين روىو  ) ..أن تسلفنا وسقًا أو وسقين

 . .فقال: أرى فيه وسقًا أو وسقين ..(وسقين

 .. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم..ارهنوني ..فقال: نعم -

 ..قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم -

ولكنا نرهنك   ..هذا عار علينا ..فيقال: ُرِهن بوسق أو وسقين.. بناءنا فيُسبُّ أحُدهمقالوا: كيف نرهنك أ -

 ..(قال سفيان: يعني السالح) . .الألمة

فدعاهم إلى الحصن فنزل   - وهو أخو كعب من الرضاعة -فجاءه ليالً ومعه أبو نائلة  ..فواعده أن يأتيه -

وقال غير   ) ..؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة.فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة ..إليهم

 . عمرو: قالت: أسمع صوتًا كأنه يقطر منه الدم.

. قال: ويُْدِخل  .إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل ألجاب ..قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة

. قال عمرو: جاء معه  .؟ قال: سمى بعضهم.سفيان: سماهم عمرو )سألوا ..معه رجلين  محمد بن مسلمة

   ..عباد بن بشروقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس و ..(برجلين 

وقال مرة:   .فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه.  ..فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه -

 .. ثم أشمكم

وقال غير عمرو: قال:   .فقال: ما رأيت كاليوم ريًحا أي أطيب. ..فنزل إليهم متوشًحا وهو ينفح منه ريح الطيب -

 .. ؟ قال: نعم.. قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك.عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب

ثم أتوا النبي  ..قال: دونكم. فقتلوه ..ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه ..ثم أشم أصحابه ..فشمه -

 ..  فأخبروه

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 وجهت لقتل عدو هللا.. نكمل.. قصة السرية التي ثالثا.. 

ٌق ِلَما َمعَُهْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذينَ "  ِ ُمَصد ِ ا َجاَءهُْم ِكتَاٌب ِمْن ِعْنِد َّللاَّ ا َجاَءهُْم َما   َولَمَّ َكفَُروا فَلَمَّ

ِ َعلَى اْلَكافِِرينَ   بقرة.. ".. من سورة الَعَرفُوا َكفَُروا بِِه َفلَْعنَةُ َّللاَّ

.. أنه قال صلى هللا عليه وسلم..  كما حدثني عبد هللا بن المغيث بن أبي بردة ..إلى خبر ابن إسحاق: فقالنعود  -

أنا  ..له محمد بن مسلمة أخو بني عبد األشهل: أنا لك به يا رسول هللا ؟ فقال". لي من ابن األشرف " من

 .."فافعل إن قدرت على ذلكصلى هللا عليه وسلم.. " قالف  ..أقتله

فذكر ذلك لرسول هللا صلى   ..لَق به نفسهما تعَ فمكث ثالثاً ال يأكل وال يشرب إال  ..فرجع محمد بن مسلمة -

قلت لك قواًل ال أدري هل  ..؟ قال: يا رسول هللا".لم تركت الطعام والشراب.. "فقال  ..فدعاه ..عليه وسلم هللا

   "..إنما عليك الجهد.."صلى هللا عليه وسلم قالف ؟ .لك به أم ال أفينَّ 

أصابهَ بعُض  .. قد أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه وفي رجله.. أنه إصابة أحد الخمسةوفي  -

 ..ثم على بني قريظة ..قال: فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد.. طريقهم في الرجوعهم.. ثم أإخذوا أسياف 

.. الحارث بن أوس هموقد أبطأ علي انتظار جريحهم. وكان .حتى أسندنا في حرة العريض..  ثم على موضع بعاث

فاحتملناه فجئنا به رسول هللا صلى هللا عليه   ..ثم أتانا يتبع آثارنا ..فوقفنا له ساعة .. يقول..نزفه الدمبسبب 

صلى هللا عليه وسلم  تفََل ف  ..لمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بمقتل عدو هللافس ..وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي

 . .على ُجرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلنا

.. يروي بن  خوف اليهود على أنفسهمكان من أهم آثار قتل كعب بن األشرف.. وفي عقر ديار اليهود.. إزدياد  -

 .ها يهودي إال وهو يخاف على نفسه.فليس ب ..فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو هللاإسحق.. 

 رابعا.. نظم عباد بن بشر في فعل السرية.. 

 .. سبق أن جاء في ترجمته رضي هللا عنه..اً قال في ذلك شعرحيث  -

 وأوفى طالعاً من رأس ِخْدر  صرخت به فلم يعرض لصوتي ***

 عباُد بن بشر  فعدُت له فقال َمن المنادي *** فقلت أخوك

 ُدرعنا رهناً فخذها *** لشهر إن َوفى أو نصَف شهر وهذي 

 عدموا الغنى من غير فقر  فقال معاشر َسغبُِوا وجاعوا *** وما

 بها الكفاَر نفري  مجَرب ةٌ  ِحَداد ***  وقال لنا لقد جئتم ألمروفي أيماننا بيِض  فأقبَل نحونا يهوى سريعاً *** 

 الليث الهِزبَر فعانقه ابُن مسلمة المُردَّي *** به الكفار ك

 عبس بن جْبر  فقطَّرهَ أبو وشد بسيفه َصلتْاً عليه *** 

 وكان هللا سادسنا فأُبنا *** بأنعم نعمة وأعز نصر

 ِصدٍق وبِر   رام *** هم ناهيك منوجاء برأسه نفر ك

 .. مواقفه مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. خامسا

 : نزل فيه أربعة نفر بن معاذ.. انتهوا إلى قبر سعد عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: لما  -

  ..وسلمة بن سالمة بن وقش ..وأبو نائلة سلكان بن سالمة ..وأسيد بن الحضير ..الحارث بن أوس بن معاذ

  ..ه صلى هللا عليه وسلمهفلما وضع في قبره تغير وج ..على قدميه  ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم واقفكان و

ثم كبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثًا وكبر أصحابه   ..بح المسلمون ثالثًا حتى ارتج البقيعوسبح ثالثًا فس

رأينا بوجهك   ..صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقيل: يا رسول هللاالنبي فسئل  ..ثالثًا حتى ارتج البقيع بتكبيره

 : صلى هللا عليه وسلم قالف  ..تغيًرا وسبحت ثالثًا

 .ثم فرج هللا عنه". ..وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد منها ..حبكم قبره"تضايق على صا  

محارب جيد وفارس   و ..عنه من الرماة المعدودين من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان رضي هللا -

كان من أكثر الصحابة ثباتًا ودفاًعا عن الرسول صلى   .. حتى أنههللا عليه وسلم  كان محبا للنبي صلىو .بارع.

 . هللا عليه وسلم يوم أحد.

. رضي هللا عنه وال في أي مكان دفن. ..لم يرد نص يبين زمن وفاته -سادسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..وأرضاه..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 حدياألعقبي السابق ال.. نهير بن الهيثم األنصاري ..222 / الحلقة

 أوال.. في نسبه.. 

 وقد تعددت الروايات في نسبه.. رضي هللا عنه.. ننقل بعضا منها.. فهو: 

 أسد الغابة. ..  بَُهْيز بن الَهْيثم بن عامر بن بني بَابي األنصاري األوسي الحارثي. من بني حارثة بن الحارث -

. من بني نابي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس .اْلهيثمنُهير بن  -

 "..االستيعاب في معرفة األصحاب .. حسب رواية "األنصاري  

 .أسد الغابة. أخرى في  حسب روايةقيل اسمه: نهيز بالنون( و ) -

 قال محمد بن سعد: و ..بن حارثة بَُهْيُر بُن الَهْيثَم بن عامر بن نابي بن عدي بن َمجَدعة ) -

 ..ووجدته في نسخة أخرى: ابن نابي بن َمْجَدعة بن حارثة -

 ..وفي نسخة محمد بن إسحاق: بَُهْير بن الهيثم من آل السواف بن قيس بن عامر بن نابي بن مجدعة -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة حسب الهيثم((وكنيته ))أبو  ..الطبقات الكبيرحسب رواية 

 ثانيا.. في إسالمه.. 

 يم في ترجمته..  وقد استحق بهذا السبق التقدهو من السابقين إلى اإلسالم من األنصار.. 

 وهو من الصحابة الذين لم ترد تفاصيل كثيرة عن سيرته.. ربما إلنه لم تكن هناك أحداث بعينها في حياته..

.. وحسب  مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًاأنه شهد بَُهْير بن الهيثم العقبة الثانية  السائدة.. والرواية

 . .الطبقات الكبيرب ما جاء

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب . حسب ما جاء في ترجمته..لم يشهد بَْدًرا. -

 ولم يذكر أية تفاصيل غير ذلك..  ..الطبقات الكبير .. حسب روايةوشهد أُُحًدا -

 رابعا.. في وفاة نهير.. أو بهير بن الهيثم.. 

رت بعض الروايات  . وهو مرجع في هذا الخصوص.. وإن ذك.الطبقات الكبير .. حسب توفي وليس له َعِقبأنه 

 وقد روى عنه.. وهللا أعلم..  أنه كان له ولد

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-.. "المقترع وأبوه"سعد بن خيثمة األنصاري ..223 / الحلقة

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

 .. وقيل: أَبو عبد هللا ..يكني أَبا خيثمة.. َسْعد بن َخْيثََمة بن الَحارث األَنصاري األَوسي ..هو -

 " سعد الخير"كان يقال لسعد بن خيثمة  -

  قال ابن حجر العسقالني: َزَعَم أَبُو نُعَْيٍم أن سعد بن خيثمة هذا هو أبو خيثمة الذي تخل ف يوم تبوك ثم لحق -

قال: تخلَّفت في   ..عن جد ه ..عن أبيه ..من طريق إبراهيم بن عبد هللا بن خيثمة ..وساق في ترجمته بالركب..

ة؛ والحقُّ أنه غيره.. إلجماعغزوة تبوك وساق   استشهد ببَْدر.   قد أهل السير على أن صاحَب هذه الترجمة القص 

ه أبو َضي اح النعمان بن ثابت ..هند بنت أوس بن عدي  هي  وأم  سعد  -  .. وأخوه ألم 

ه جميلة بنت   ..وشهد معه الُحديبية ..قد صحب النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. ووكان لسعد من الولد عبد هللا - وأم 

كان له بقي ة فانقرض آخرهم في سنة مائتين فلم يبق له  ..(عمرو بن صيفي  بن النعمان وهو عبد)أبي عامر 

 . )منقول( .عقب

ِ ْبُن َسْعِد ْبن خيثمة ْبن اْلَحاِرث ْبن مالك ْبن كعب ْبن النحاط. - ويقال النحاط ْبن كعب ْبن حارثة ْبن    .إبنه َعْبُد َّللاَّ

َعْمرو  إلى وهو َعْبد َعْمرو ْبن صيفي ْبن النُّعمان  ... وأمه جميلة أو حبيبة بِْنت أبي عامر الراهب.غنم ْبن السلم

. ثم خلف عليها سعد  .. تزوجها زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي فولدت له أسماء بنت زيد.بن عوف من األوس

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بنت أبي عامر وبايعت رسول هللا . وأسلمت حبيبة.ت له عبد هللا بن سعدبن خيثمة فولد  .. َصلَّى َّللاَّ

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

ِ ْبُن ُجبَْيٍر:  ..)منقول(  قال ساعدة األنصاري - ٍ َوَعْبُد َّللاَّ  َوَمْعُن ْبُن َعِدي 
ا قَِدْمنَا َمكَّةَ قَاَل ِلي َسْعُد ْبُن َخْيثََمةَ  لَمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –يَا ُعَوْيُم اْنَطِلْق بِنَا َحتَّى نَأْتَِي َرُسوَل َّللاَّ  .. َوَقْد آَمنَّا بِهِ ..ُط  فَنَُسل َِم َعلَْيِه فَِإنَّا لَْم نََرْه قَ  –َصلَّى َّللاَّ

فََرَحْلنَا َعلَْيِه َفَسلَّْمنَا َوقُْلنَا لَهُ: َمتَى نَْلتَِقي؟ فَقَاَل    ..فََخَرْجُت َمعَُهْم فَِقيَل ِلَي هَُو ِفي َمْنِزِل اْلعَبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ 

فَاْخفُوا أَْمَرُكْم َحتَّى يَْنَصِدَع َهذَا اْلَحاجُّ َونَْلتَِقَي   ..ُكْم َمْن هَُو ُمَخاِلٌف لَُكمْ اْلعَبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب: إِنَّ َمعَُكْم ِمْن قَْومِ 

َح لَُكُم األَْمر ِ . فَتَْدُخلُوَن َعلَى أَْمٍر بَي ِنٍ ..َنَْحُن َوأَْنتُْم فَنَُوض ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   –. فََوَعَدهُْم َرُسوُل َّللاَّ للَّْيلَةَ الَّتِي  ا –َصلَّى َّللاَّ

هوا نَائًِما َوال يَْنتَِظُروا  ِفي ُصْبِحَها النَّفَُر اآلِخُر أَْن يَُوافِيَُهْم أَْسفََل اْلعَقَبَِة َحْيُث اْلَمْسِجُد اْليَْوَم َوأََمَرهُْم أَْن ال ينب

 . .َغائِبًا

 .. ذكره ابن إسحاق وغيره فيها..أحَد النقباء  شهد سعد العقَبة.. وكانأسلم وكان من السابقين.. وفقد  -

أول صالة جمعة في المدينة  وكانت  ..أبي سلمة بن عبد األسد بينه وبين -صلى هللا عليه وسلم   -آخى النبي  -

 . صلى بهم مصعب بن عمير )في قباء(... جرت في دار سعد بن خيثمة وكانوا اثني عشر رجالً قد  المنورة 

 والمهاجرون..ثالثا.. سعد بن خيزمة 

: ” أين  صلى هللا عليه وسلم فقال ..تلقاه بنو عمرو ْبن عوف ..في مسيره صلى هللا عليه وسلم إِلَى المدينة -

ِ  ..فقال سعد ْبن خيثمة: إنه أهاب قبلي ..)اسعد بن زرارة(يعني أَبُو أمامة؟ ”  ؟ )أهاب أفال أخبره يا َرُسول َّللاَّ

 أي ساق إبله زجراً( 

َكاَن يَتََحدَُّث  )لكنه   ..سول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهدم للمبيتولما وصل ر -

اِب..َمَع أَْصَحابِِه ِفي َمْنِزِل َسْعِد ْبِن َخْيثََمةَ  ى َمْنِزَل اْلعُزَّ في قدومه صل ى َّللاَّ عليه وسلم قباء  وروي. . َوَكاَن يَُسمَّ

 ..ن المهانانفقاال: نح ..وفيه: إنه مر  به رجالن فسألهما عن اسميهما ..خيثمةونزوله على سعد بن 

 ..: »بل أنتما المكرمان«صلى هللا عليه وسلم   فقال

أبو كبشة مولى  ..أبو مرثد الغنوي وابنه ..زيد بن حارثة ..حمزة بن عبد المطلب  من المهاجرين داره نزل في -

بن   بالل  ..عامر بن فهيرة ..الرومي صهيب ..و اليدين أو ذو الشمالينذ ..عبد هللا ابن مسعود ..رسول هللا

 ..إلى المدينةصلى هللا عليه وسلم سعد مولى األسلميين دليل رسول هللا  ..رباح

 خيثمة..  في جهاد سعد بنثالثا.. 

خيثمة وأبوه جميعاً  أراد سعد بن .. وفأسرعوا بدر المسلمين يوم -صلى هللا عليه وسلم  -لما ندب النبي   -

آثرني د.. سع البنه خيثمة ال.. ق فذُكر ذلك للنبي صلى هللا عليه وسلم فأمر أن يخرج أحدهما ..الخروج معه

  ..فخرج سعد فخرج سهم  ..فاقترعا (..آثرتك به ..لو كان غير الجنة)  :فأبى وقال ..وأقم مع نسائك ..بالخروج

 ..أحد واستشهد أبوه خيثمة يوم ببدر واستشهد

فقتل   ..وقيل: بل قتله َعْمرو بن عبد ُود   ..قتله طعَيمة بن عدي ..قتل يوم بدر شهيًداو  بدرا.. سعد شهد إذن -

 .. َعْمًرا يوم األَحزاببن أبي طالب طعيمة وقتل علي  )يوم بدر(  يومئذبن عبد المطلب حمزة 

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 " مأثورات سعد بن خيثمة األنصاري.. " ..223على هامش الحلقة 

 بن خيثمة.. إ إبن ثابت يذكرفي  ا..رابع

 :قَاَل أَبُو َجْعفَر ْبِن َحبِيٍب في قول حسان بن ثابت -

 بَِمكَّةَ ِمْن أَْوالَِد َعْمِرو ْبِن َعاِمرِ  *** أَُرونِي ُسعُوًدا َكالسُّعُوِد الَّتِي َسَمتْ 

يِن َحتَّى تََمكَّنَتْ   البََواتِرِ  بِالُمْرَهفَاتِ  قََواِعُدهُ  *** أَقَاُموا ِعَماَد الد ِ

 : وهم أربعة من األوس وثالثة من الخزرج .. وكلهم إسمهم "سعد"..: أراد بالسعود سبعةبن حبيب قال

بيعو  ..فمن الخزرج سعد بن عبادة *  . وسعد بن عثمان أبو عبادة. ..سعد بن الر 

 . .وسعد بن زيد ..وسعد بن عبيد ..وسعد بن خيثمة ..ومن األوس سعد بن معاذ *

 خامسا.. في رواية األنصار عن اللقاء األول.. )منقول( 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   –أَقَاَم َرُسوُل َّللاَّ تِِه ُمْستَْخِفيًا.بَِمكَّةَ ثاَلَث  –َصلَّى َّللاَّ ِل نُبُوَّ  . ِسنِيَن ِمْن أَوَّ

ابِعَِة َفَدَعا النَّاَس إِلَى اإِلْسالِم َعْشَر ِسنِينَ  - . يَُواِفي اْلَمَواِسَم ُكلَّ َعاٍم يَتَّبُِع اْلَحاجَّ ِفي َمنَاِزِلِهْم ِفي  .ثُمَّ أَْعلََن ِفي الرَّ

 ..َُجاِز يَْدُعوهُْم إِلَى أَْن يَْمنَعُوهُ َحتَّى يُبَل َِغ ِرَساالِت َرب ِِه َولَُهُم اْلَجنَّةاْلَمَواِسِم بِعَُكاٍظ َوَمَجنَّةَ َوِذي اْلمَ 

 ..َحتَّى إِنَّهُ لَيَْسأَُل َعِن اْلقَبَائِِل َوَمنَاِزِلَها قَبِيلَةً قَبِيلَةً  .فاَل يَِجُد أََحًدا يَْنُصُرهُ َوال يُِجيبُهُ.  -

 : لهم قُولُ يَ كان صلى هللا عليه وسلم َ -

ُ تُْفِلُحوا َوتَْمِلُكوا بَِها اْلعََرَب َوتَِذلَّ لَُكُم اْلعََجُم َوإِذَ "  "..ا آَمْنتُْم ُكْنتُْم ُملُوًكا ِفي اْلَجنَّةيَا أَيَُّها النَّاُس قُولُوا ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

 . فَِإنَّهُ َصابٌِئ َكاِذٌب.  َوَراَءهُ يَقُوُل: ال تُِطيعُوهُ .. وهو عمه.. يسير أَبُو لََهبٍ كان َو –

د ِ  –صلى هللا عليه وسلم  –يَُردُّوَن على رسول هللا فكانوا.. عندما يروا ذلك.. َ - . َويُْؤذُونَهُ َويَقُولُوَن:  .أَْقبََح الرَّ

 ..َويَُكل ُِمونَهُ َويَُجاِدلُونَهُ ..  بَِك َحْيُث لَْم يَتَّبِعُوكَ أُْسَرتَُك َوَعِشيَرتَُك أَْعلَمُ 

ِ َويَقُوُل: وكان صلى هللا عليه وسلم َ -  .".اللَُّهمَّ لَْو ِشئَْت لَْم يَُكونُوا َهَكذَا" يَُكل ُِمُهْم َويَْدُعوهُْم إِلَى َّللاَّ

-  ِ َي لَنَا ِمَن اْلقَبَائِِل الَِّذيَن أَتَاهُْم َرُسوُل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  –َفَكاَن َمْن ُسم ِ َوَدَعاهُْم َوَعَرَض نَْفَسهُ َعلَْيِهْم:   –َصلَّى َّللاَّ

ةُ.   َوَحنِيفَةُ. َوُسلَْيٌم. َوَعْبٌس. بَنُو َعاِمِر ْبِن َصْعَصعَةَ. َوُمَحاِرُب ْبُن َخَصفَةَ. َوَفَزاَرةُ. َوَغسَّاُن. َوُمرَّ

 َوبَنُو نَْضٍر. َوبَنُو اْلبَُكاِء. َوِكْنَدةُ. َوَكْلٌب. َواْلَحاِرُث ْبُن َكْعٍب. َوُعْذَرةُ. َواْلَحَضاِرَمةُ.

ُ إِْظهَ  ..فَلَْيَسْت قَبِيلَةٌ ِمَن اْلعََرِب تَْستَِجيُب لَهُ  -  . اَر ِدينِِه َونَْصَر نَبِي ِِه َوإِْنَجاَز َما َوْعَدهُ.َويُْؤذَى َويُْشتَُم َحتَّى أََراَد َّللاَّ

ُ بِِه ِمَن اْلَكَراَمةِ  - ِ ِمَن األَْنَصاِر ِلَما أََراَد َّللاَّ   .. فَاْنتََهى إِلَى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم..َفَساَقهُ إِلَى َهذَا اْلَحي 

ِ َوقََرأَ  ِ َوِلَرُسوِلهِ .َعلَْيِهُم اْلقُْرآنَ فََجلََس إِلَْيِهْم فََدَعاهُْم إِلَى َّللاَّ قُوا َوآَوْوا  ... فَاْستََجابُوا َّلِلَّ َفأَْسَرُعوا َوآَمنُوا َوَصدَّ

ِ .َونََصُروا َوَواَسْوا  ..في القتال في سبيل هللا َوأََحدَّهُْم ُسيُوًفادفاعا عن الحق..   أَْطَوَل النَّاِس أَْلِسنَةً . َوَكانُوا َوَّللاَّ

 نا رواية جابر بن عبد هللا.. عن اللقاء األول مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وهو يشبهه () سبق أن قدم

 سادسا.. في وصوله صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة.. )منقول( 

ْبِن الهدم أَِخي بَنِي َعْمِرو ْبِن اْبِن إِْسَحاَق قَاَل: ” نََزَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِقُبَاَء َعلَى ُكْلثُوِم  روى

 ..وكان يقابل الناس عند َسْعِد ْبِن َخْيثََمةَ  ..َعْوفٍ 

َوَخَرَج ِمْن بَنِي .. َوأَسََّس َمْسِجَدهُمْ  ..فَأَقَاَم ِفي بَنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف يَْوَم ااِلثْنَْيِن َوالثُّاَلثَاِء َواأْلَْربِعَاِء َواْلَخِميِس  -

 .. فََصلَّى اْلُجُمعَةَ ِفي اْلَمْسِجِد الَِّذي بِبَْطِن اْلَواِدي “ ..فَأَْدَرَكتْهُ اْلُجُمعَةُ ِفي بَنِي َساِلِم ْبِن َعْوفٍ  ..ِن َعْوفٍ َعْمِرو بْ 

َوأََمَر َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه   ..ثُمَّ نََزَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى أَبِي أَيُّوبَ )  قَاَل اْبُن إِْسَحاَق:  -

 (َوَسلََّم بِبِنَاِء َمْسِجِدِه ِفي تِْلَك السَّنَةِ 

 سابعا.. أول مسجد في اإلسالم.. في قباء.. 

 .. فابتنى فيه سعد بن خيثمة مسجدا  ..كانت تربط حماراً لها كان موضع مسجد قباء المرأة يقال لها لينة أو لي ة -

لكنا نبني مسجدا فنصلي فيه إلى   ..لعمر َّللاَّ  ..ال ..سجد الضرار: أنحن نصل ي في مربط حمار لينةفقال أهل م -

ِ َوَرُسوِلِه فَلَِحَق بَِمكَّةَ  ..أن يجيء أبو عامر فيؤمنا فيه ثُمَّ لَِحَق بَْعَد ذَِلَك بِالشَّاِم   ..َوَكاَن أَبُو َعاِمٍر َفرَّ ِمَن َّللاَّ

رَ  ْن  فأنزل َّللاَّ تعالى: }َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن اْلُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاًدا ِلمَ   ..بَِهاَفَماَت   ..فَتَنَصَّ

ُ يَْشَهُد إِنَُّهْم لَ  َ َوَرُسولَهُ ِمْن قَْبُل َولَيَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ ( اَل تَقُْم ِفيِه أَبًَدا  107َكاِذبُوَن )َحاَرَب َّللاَّ

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتََطهَُّرو َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ِريَن  لََمْسِجٌد أُس ِ ُ يُِحبُّ اْلُمطَّه ِ ا َوَّللاَّ

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف َهاٍر َفاْنَهاَر بِِه ( أََفَمْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلَى تَْقَوى ِمنَ 108)  َّللاَّ

ُ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن )  َع  ( اَل يََزاُل بُْنيَانُُهُم الَِّذي بَنَْوا ِريبَةً ِفي قُلُوبِِهْم إِالَّ أَْن تَقَطَّ 109ِفي نَاِر َجَهنََّم َوَّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم )  ..  [110 – 107({ ]التوبة: 110قُلُوبُُهْم َوَّللاَّ

 . .. أراكم غدا إن شاء هللا"...
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 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ى بن .. أبو كبشة -  .. ِرفَاعة السعديالحارث بن عبد العُزَّ

أبو رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من أي أنه  ..زوج حليمة ُمْرضعة النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم هو -

 كانت قريش تَْنسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه.. ..وحاضن النبيَّ َصلَّى هللا عليه وسلم ..الرضاعة

 يقصدونه.... قول: قال ابن أبي كبشةكانت قريش ت -

 قيل: إن أبا كبشة الذي كان يُْنسب إليه هو جده من قِبَل جدة أبيه.. -

وهو والد أمه آمنة واسمه وهب بن عبد مناف بن   ..قيل: هو جد النبي صلى هللا عليه وسلم من قبل أمهو -

 . .زهرة

رية الخزرجية والدة عبد  وهو والد سلمى األنصا ..ه وسلم من قبل جدة أبيهليوقيل: هو جد النبي صلى هللا ع  -

 ..وهو ابن عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجي ..المطلب

ْعَرى{: عند قوله تعالى "الجامع ألحكام القرآن كتابه "قال القرطبي رحمه هللا تعالى فى  -  }:َوأَنَّهُ هَُو َربُّ الش ِ

 (  ُ ولذلك كان مشركوا  ..َعلَْيِه َوَسلََّم من قبل أمهاتهوقال غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابن أبي كبشة حين دعا إلى هللا وخالف أديانهم وقالوا: ما لقينا من  ..قريش يسمون النبي َصلَّى َّللاَّ

 ُ  َعلَْيِه ابن أبي كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكر رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 وقاله الشوكالني كذلك..  ..(َوَسلََّم تمر عليه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة

ْعَرى{: وقال البغوى رحمه هللا تعالى فى تفسيره عند قوله تعالى -  }:َوأَنَّهُ هَُو َربُّ الش ِ

قطع السماء عرًضا  وقال: ألن النجوم ت ..وأول من سن لهم ذلك رجل من أشرافهم يقال له أبو كبشة عبدها) 

فلما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على خالف العرب   ..فعبدتها خزاعة ..والشعرى طوال فهي مخالفة لها

 ( كخالف أبي كبشة في عبادة الشعرى ..في الدين سموه ابن أبي كبشة لخالفه إياهم

مولى النبي صلى   ..أنمار مذحج على المشهورومنهم أبو كبشة االنماري من : ).... الموسوعة الشاملة ومن -

وأصله من  . .وقيل عكسه ..وقيل عمرو بن سعد ..في اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سليم. و.هللا عليه وسلم

 ..  مولدي أرض دوس

قيل: إن قريشاً كانت تنسب النبي عادات العرب في الجاهلية.. هي وفي رواية ال عالقة لها بالنسب.. وإنما  -

ألن العرب كانت إذا حقرت إنساناً نسبته إلى جٍد   .. عليه وسلم إلى جد غامض غير معروف تحقيراً لهصلى هللا

 أو ربما كانوا يعيرونه بيتمه وبإن من رباه هو أبوه بالتبني.. . .غامض غير معروف في الناس

 ثانيا.. أبو كبشة في السيرة النبوية..

فقالت له قريش: أال تسمع ما  ..الحارث أبو النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم مك ةقدم أنه  قال ابن إسحاق في السيرة:

ما هذا  ..فقال: أي بنيفذهب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –( يقول اْبنك؟ إن الناس يُْبعَثون بعد الموت

 "..حتى أعرفك حديثك اليوم  لو قد كان ذلك اليوم أخذُت بيدك نعم..صلى هللا عليه وسلم.. "له  قالف  ؟.الذي تقول

 ..وكان يقول: لو قد أخذ ابني بيدي  لم يرسلني حتى يدخلني الجن ة ..وحسن إسالمه ..فأسلم الحارث بعد ذلك -

 وفيها:  ..الحارث وفي رواية أخرى.. إنَّ هذه القص ة وقعت إلبن -

َضاعة فقال للنبي  َصلَّى هللا عليه وسلم ـــ يعني بعد النبوة:   ..كان لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أخ من الر 

 ؟.أترى أنه يكون بعث

فَنَّكَ .. "فقال له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم  .."أََما َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه آلُخذَن  بِيَِدَك يَْوَم الِقيَاَمِة َوألعر 

أنا أرجو أن يأخذَ النبي َصلَّى هللا  ) ويقول:   ..يجلس فيبكي   قال: فلما آمن بعُد بالنبي َصلَّى هللا عليه وسلم كان -

 . قال ابن حجر العسقالني: ويحتمل أن يكون ذلك وقع لألب واالبن. وسلم بيدي يوم القيامة(..عليه 

أنه بلغه أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..روى أَبُو َداُوَد من طريق عمر بن الحارث أن عمر بن الس ائب حد ثه -

َضاعة ..وسلم كان جالًسا  .. فوضع له بَْعض ثوبه فقعد عليه ..فأقبل أبوه من الرَّ

 .. قيل: أنَّ الحارث إنما أسلم بعد وفاة النبي  َصلَّى هللا عليه وسلمفي رواية أخرى  و -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقدي ومصعب . .قاله موسى بن عقبة عن الزهري ..كان ممن شهد بدرا -

.. أنه شهد أحدا وما بعدها من المشاهد.. إلنه عاش حتى بداية  زاد الواقدي. و.الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة

 والية عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 رابعا.. أبو كبشة ورواية الحديث..

.. وهي ما يسمى لما مر في ذهابه إلى تبوك بالحجر ..عن أبي كبشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 ..فاجتمع الناس ..الصالة جامعةفنودي أن  ..جعل الناس يدخلون بيوتهم  بالمدائن.. أو مدائن صالح..

 ؟ " .فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ما يدخلكم على هؤالء القوم الذين غضب هللا عليهم

 .. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..فقال رجل: نعجب منهم يا رسول هللا

 ..وما هو كائن بعدكم " الحديث .." إال أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم

  ..عن أزهر بن سعيد الحرازي ..عن معاوية بن صالح ..وقال االمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي -

فدخل ثم خرج وقد   ..سمعت أبا كبشة االنماري قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا في أصحابه

فأتيت   ..فوقع في نفسي شهوة النساء ..مرت بي فالنة .." أجل قال: فقلنا يا رسول هللا قد كان شئ ؟ ..اغتسل

 الحالل "..فإنه من أماثل أعمالكم إتيان  ..فكذلك فافعلوا  ..بعض أزواجي فأصبتها

 ..قال. .عن أبي كبشة االنماري ..عن سالم بن أبي الجعد ..ثنا االعمشحد ..وقال أحمد: حدثنا وكيع -

رجل أتاه هللا ماال وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في   ..هذه االمة مثل أربعة نفرقال رسول هللا " مثل 

 ..ورجل أتاه هللا علما ولم يؤته ماال فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل ..حقه

م يؤته علما فهو يحبط فيه ورجل أتاه هللا ماال ول ..ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فهما في االجر سواءق 

ورجل لم يؤته هللا ماال وال علما فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت في مثل الذي   ..ينفقه في غير حقه

هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن و .."يعمل " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فهما في الوزر سواء

عن   ..ورواه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من حديث منصور. .وكيع وعلي بن محمد كالهما عن ..أبي شيبة

 ..وسماه بعضهم عبد هللا بن أبي كبشة. .عن ابن أبي كبشة عن أبيه ..سالم بن أبي الجعد

أنه أتاه فقال أطرقني   ..عن أبي كبشة االنماري  ..أبي عامر الهورني إلى ..وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه -

 فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  ..من فرسك

 .."كان كأجر سبعين حمل عليه في سبيل هللا عز وجل ..من أطرق مسلما فعقب له الفرس "

حدثني أبو  ..سعيد أبي البختري الطائيحتى  ..عن أبي نعيم ..وقد روى الترمذي: عن محمد بن إسماعيل -

وما ظلم عبد بمظلمة  ..ما نقص مال عبد صدقة ..ثالث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه" نه قال: كبشة أ

 . .وقال حسن صحيح .."وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح هللا عليه باب فقر ..فصبر عليها إال زاده هللا بها عزا 

 ( الجعد عنهرواه أحمد عن غندر عن شعبة عن االعمش عن سالم بن أبي ) 

أن   ..عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة االنماري ..روى أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم -

 ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه

قال   -بن بسر وهو عبد هللا  -عن أبي سعيد  ..محمد بن حمران حدثنا ..روى الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة -

ومنهم أبو مويهبة  ..سمعت أبا كبشة االنماري يقول: كانت كمام أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بطحا

وال  ..اشتراه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعتقه ..كان من مولدي مزينة ..السالمالصالة و مواله عليه

وهو الذي كان يقود   ..شهد أبو مويهبة المريسيعوقال أبو مصعب الزبيري . .يعرف اسمه رضي هللا عنه

في ذهابه مع رسول   .. أي عن أبي مويهبة..رواه االمام أحمد وبسنده عنهوما   ..لعائشة رضي هللا عنها بعيرها

"  ثم قال: .. فدعا لهم واستغفر لهم فوقف صلى هللا عليه وسلم  ..هللا صلى هللا عليه وسلم في الليل إلى البقيع

اآلخرة أشد من  ..أتت الفتن كقطع الليل المظلم يركب بعضها بعضا ..ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه بعض الناس

ثم رجع فقال: " يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي    ..فيهنكم أنتم فيه " ..االولى

   حتى قبض -أو ثمانيا   -فما لبث بعد ذلك إال سبعا  أبو مويهبة.. قال ..فاخترت لقاء ربي" ..والجنة أو لقاء ربي

 صلوات ربي وسالمه عليه..

.. فأتاه رجل يوما فقال له أوصني صلى هللا عليه وسلم.. كانت توضئ رسول هللا جبير بن نفير أن أمة لهروى  -

فمن تركها متعمدا فقد برئت   ..وال تدع صالة متعمدا .." ال تشرك باهلل شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار ..فقال

وال تعصين والديك وإن أمراك أن تختلي  . .وال تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة ..منه ذمة هللا وذمة رسوله

 ..من أهلك ودنياك"

  ..توفي يوم استخلف عمر بن الخطابأنه  ..مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خامسا.. في وفاة أبي كبشة

 . أراكم غدا إن شاء هللا...ثاء لثمان بقين من جمادى اآلخرة سنة ثالث عشرة من الهجرةوذلك في يوم الثال
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 هل العقبة"يا ألاألنصاري.. " عمارة بن حزم بن زيد ..226 / الحلقة

 . أوال.. في نسبه.. مقدمة.

ار األنَصاِري  الَخزَرجي  إلى  ُعَماَرةُ ْبُن َحْزِم ْبِن َزْيِد ْبِن لَْوذَاَن ْبِن َعْمِرو  هو الصحابي  -  .  .َغْنم من بني الن ج 

هما خالدة بنت أبي أنس بن ِسنان ..أخو عمرو بن حزم -  .. ولهما أٌَخ ثالث معمر بن حزم األنصاري  .. وأم 

ه النَّوار بنت مالك بن ِصْرمةوأ ..كان لعمارة من الولد مالك وال َعِقب له - ه يزيد وزيد ابنا   ..م  وأخو مالك ألم 

اك بن زيد. ح   ..وليس لعمارة عقب .ثابت بن الض 

 ..كان من السبعين الذين بايعوا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ليلة العقبة في قول الجميع -

وكانت معه رايةَ بني .. وسائر المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..والخندق ..وأُُحًدا ..شهد بْدًرا -

د ة ..في خالفة أبي بكر الصديق بن الوليدوخرج مع خالد   .. مالك بن الن جار في غْزَوِة الفتح  .. لقتال أهِل الر 

بني مالك بن  يكسرون أصنام  -حين أسلموا  -كان عمارة بن حزم وأسعد بن ُزرارة وعوف بن َعْفراء  -

ار  . بين عمارة بن َحْزم وُمْحرز بن نَْضلة. ..وآخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..النج 

 ثانيا.. عمارة بن حزم ورواية الحديث.. 

وزياد   مرسالً  أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواها عنه ..أحاديث روى عمارة بن حزم عن النبي عدة -

 . .بن نعيم الحضرمي وسعيد بن سعد بن عبادة

 .. روى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: أنَّ النبي َصلَّى هللا عليه وسلم قال لعَُمارة بن حزم -

 .مرسل. حديث  اليوم.. فهم يرقون بها إلى الي. .بهاوأذن له أن يرِقي ..  فلم ير بها بأًسا .."ْعِرْض َعلَيَّ ُرْقيتَكَ "إ

ِ بسند له عن أم سلمة قالت: كانت األنصاُر الذين يكثرون إلطاف رسول هللا َصلَّى   - وروى اْبُن َسْعٍد عن الَواقِِدي 

 . لقُْرِب جوارهم. ..وسعد بن معاذ ..وأبو أيوب ..وعمارة بن َحْزم  ..هللا عليه وسلم: سعد بن عبادة

قال: وجْدُت في كتاب سعيد بن سعد بن  ..وى سعيد بن عمرو بن ُشَرْحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ور -

 ..ن مع الشاهديعبادة أن  عمارة بن حزم شهد أنَّ النبيَّ َصلَّى هللا عليه وسلم قضى باليم

روى عمارة بن حزم  أنه  ..عن جده: أن عمارة بن حزم حدثهم ..عن أبيه ..عن سعيد ..وفي رواية ابن قانع -

َوَمْن تََرَك َواِحَدةً ِمْنُهنَّ لَْم  ..أَْربٌَع ِمْن َعِمِل بِِهنَّ َكاَن ِمَن اْلُمْسِلِمْينَ .."أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قَالَ 

؟ "..  ة..ُتَْنفَْعهُ اْلثَّاَلث اَلةُ قُْلُت ِلعَُماَرةَ: َما هُنَّ َكاةُ  ..قَاَل: اْلصَّ  .. َواْلَحجُّ   ..َوِصيَاُم َرَمَضانَ   ..َواْلزَّ

: رآني رسوُل هللا صلى هللا عليه وآله وسلم جالًسا  .. وهو أهم حديث رواه رضي هللا عنهروى عمارة بن حزم -

ُروي عنه أنه قال رآني رسول أنه خرى.. وفي رواية أ .."اْنِزْل ِمَن اْلقَْبر اَل تُْؤِذ َصاِحَب القَْبرِ " :فقال  ..على َقْبرٍ 

َواَل يُْؤِذيَك«    ..فقال: »اْنِزْل ِمَن اْلقَْبِر اَل تُْؤِذي َصاِحَب اْلقَْبرِ  ..هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وأنا متكٌئ على قبرٍ 

 ..  ..رواه اإلمام أحمد

 .. ابن اللصيت ناقة للرسول ضلت وحديثفي المعجزة..  ثالثا.. 

فخرج   ..حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته ..ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سار.. ابن إسحاق قال

وكان   ..عمارة بن حزم يقال له ..رجل من أصحابه وعند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..أصحابه في طلبها

ابن   قال.. وكان منافقا ..زيد بن اللصيت القينقاعي وكان في رحله ..عمرو بن حزم عقبيا بدريا ؟ وهو عم بني

وهو  ..زيد بن اللصيت قالوا: فقال ..بني عبد األشهل ن رجال من.. ععاصم بن عمر بن قتادة فحدثني.. إسحاق

ر  ويخبركم عن خب ..يزعم أنه نبي محمد عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أليس عمارةبينما عمارة في رحل

 ؟.وهو ال يدري أين ناقته.. السماء

ويزعم أنه  ..يخبركم أنه نبي محمد إن رجال قال: هذا "عنده: وعمارة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

وهي   ..وقد دلني هللا عليها ..وإني وهللا ما أعلم إال ما علمني هللا ..يخبركم بأمر السماء وهو ال يدري أين ناقته

 ".. فانطلقوا حتى تأتوني بها ..قد حبستها شجرة بزمامها ..في شعب كذا وكذا ..في هذا الوادي

إلى رحله فقال: وهللا لعجب من شيء حدثناه رسول هللا صلى هللا   عمارة بن حزم فرجع  ..فجاءوا بها ..فذهبوا

 .. زيد بن لصيت للذي قال ..عن مقالة قائل أخبره هللا عنه بكذا وكذا  ..عليه وسلم آنفا

وهللا قال هذه المقالة قبل أن  زيد :ولم يحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمارة فقال رجل ممن كان في رحل

اخرج أي  .. إن في رحلي لداهية وما أشعر .. يجأ في عنقه ويقول: إلي عباد هللا زيد على عمارة . فأقبل.تأتي

 ..فال تصحبني  ..عدو هللا من رحلي

 في استشهاده رضي هللا عنه.... رابعا

في خالفة أبي بكر الصديق    -لقتال أهل الرد ة  -خرج مع خالد بن الوليد رضي هللا عنه شهد المشاهد كلها..  

 . أراكم غدا إن شاء هللا..سنة اثْنَتَْي عشَرة من الهجرة. فقاتل حتى استُشِهد يوم اليمامة ..رضي هللا عنه
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 .. "صلى عليه النبي" الخزرجي األنصاري َسْهُل ْبُن َعتِيكِ  ..227 / الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 وبها استحق مكانة متقدمة في تراجم الصحابة الكرام.. هو ممن تقدم إسالمهم.. ومن السابقين إلى اإلسالم -

 وسلم.. وتوفي قبل وفاة رسول هللا صلى هللا عليه 

 ُسَهل بن َعتِيك بن النُّْعَمان بن َعْمرو بن َعتِيك بن عمرو بن َمْبذُول بن مالك بن النجار األَنصاري الخزرجي  -

ه جميلة بنت علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالك بن مبذول -  .. أم 

ن النجار األَنصاري  مالك بوقيل: ُسَهيل بن َعتِيك بن النُّْعَمان بن َعْمرو بن َعتِيك بن عمرو بن َمْبذُول بن  -

قال الطبري: هو خطأ   ..وقال أَبو معشر: عبيد ... قاله أَبو نعيم.ه ابن منده فقال: عبيدوصحح الخزرجي..

 . .يعني عبيًدا ..عندهم

ى - أبي عبيد  مع يوم الِجْسر.. واستشهد *"أبا أخزم" ويكنى  الحارث بن عتيك بن النعمان كان لسهل أخ يسم 

 .. الثقفي

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. من األنصار رضوان هللا عليهم -أو اإلثنين والسبعين  –مع السبعين  الثانية العقبةسهل بن عتيك شهد  -

 .. وقال أَبو عمر: قال جمهور أَهل السير: سهل بن عتيك ..وابن شهاب ..قاله ابن إِسحاق..  وأُحًدا ..وشهد بدًرا -

 ثالثا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 وقرأ عليه بفاتحة الكتاب.. فكبر عليه أربعًا.. .. فصلى عليهوتُوف ي في عهد النبي صلى هللا عليه وآله وسلم

 .. كيفية صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه.. رابعا

 عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  ..طبراني في "الدعاء"روى اإلمام ال -

ل من ُصل َِي عليه في موضع الجنائز)  فتقدَّم عليه رسول هللا   ..أُتَِي بَجنازة َسْهِل بِن َعتِيٍك رضي هللا عنه وكان أو 

ثم  كب ر الثانية وصل ى على نفِسِه وعلى   ..فقرأ بأم  القرآن فجهر بها  ..صلى هللا عليه وآله وسلم فصلَّى وكبَّر

َوأَتِْمْم  ..أَْجَرهُ َوأَْعِظْم  ..َواْرَفْع َدَرَجتَهُ  ..ثم  كبَّر الثالثة فدعا للمي ت فقال: »اللَُّهمَّ اْغِفْر لَهُ َواْرَحْمهُ  ..الـُمْرَسلينَ 

 ( ثم  َسلَّمَ  ..ثم  كب ر الرابعة فَدَعا للمؤمنين والمؤمنات ..َوأَْلِحْقهُ بِنَبِي ِِه« ..َوأَْفِسْح لَهُ ِفي َقْبِرهِ  ..نُوَرهُ 

 

 فعلى حسب الموسوعة اإلسالمية..  * على الهامش..

..  بني مبذول بن مالك بن النجار من الخزرجمن  صحابي هـ 13المتوفي سنة ) الحارث بن عتيك بن النعمان -

الفتح اإلسالمي لفارس   غزوة بدر كما شهد من بعد المشاهد كلها صلى هللا عليه وسلم محمد شهد مع النبي

 .. موقعة الجسر وقُتل في

 الموسوعة الشاملة..  حسب أسد الغابة..* و

 هجرية.. 13.. المتوفي سنة الحارث بن عتيك بن النعمان

وهو   ..ول وهو عامر ْبن مالك ْبن النجارث ْبن عتيك ْبن النعمان ْبن عمرو ْبن عتيك ْبن عمرو ْبن مبذالحارهو 

 . .والمشاهد كلها وشهد الحارث أحًدا  ..ْبن عتيك الذي شهد العقبة وبدًراأخو سهل 

  ..أخرجه أَبُو عمر. .والزبير ..ذكره الواقدي ..وقتل يَْوم جسر أَبِي عبيد شهيًدا  ..وكان الحارث يكنى أبا أخزم -

 ..َوأَبُو موسى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 ساعدي.. " شهداء بئر معونة" ال الخزرجي منذر بن عمرو ال ..228 / الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

   ..المنذر بن عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج ْبن ساعدة -

َي المنذر بن الزبير بن العوام على اسمه -  ..وقد ُسم ِ

 .. لَْيَس ِلْلُمْنِذِر َعِقبٌ  َ..وأمه هند بِْنت المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة -

 . زوجته: أُمَّ جميل بنت اْلُحبَاُب ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. -

 .. ثُمَّ أسلم .وكانت الكتابة في العرب قلياًل. ..وكان المنذر يكتب بالعربية قبل اإلسالم -

 .. قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. وقيل: "الُمْعنُِق للموت". هو المعروف بالُمْعنِق ِليُموت.. -

 ..يقول مشى إلى الموت وهو يعرفه .."أْعنََق المنذر ِليموت"

 ..وكان أحد النقباء االثني عشر .في روايتهم جميعا.أو اإلثنين وسبعين..  –شهد العقبة مع السبعين  -

 ثانيا.. ما كان معه بعد هجرته صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة: 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   –آخى َرُسوُل َّللاَّ  . لمنذر ْبن عمرو وطليب بن عمير.بَْيَن ا –َصلَّى َّللاَّ

د بن إسحاق فقال: آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بين المنذر بن عمرو وبين أبي ذَر   - ا محم  وأم 

د بن عمر: كيف يكون هذا.. .الغف اري ؟ وإن ما آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بين أصحابه قبل  فقال محم 

وإنما قدم على رسول هللا   .. وال الخندق..وال أُُحًدا ..ولم يشهد بدًرا ..عن المدينة  ايومئٍذ غائبأبو ذر  كان و ..بدر

 ..! وقد قطعت بدٌر المؤاخاة حين نزلت آية الميراث .َصلَّى هللا عليه وسلم المدينة بعد ذلك.

 بين المنذر بن عمرو وأبي سفيان بن حرب بعد بدر..ما كان .. ثالثا

أبو  فحاول ..رفض أبوه أن يفتديه ألن أخاه حنظلة قتل في المعركة ..سلمون عمرو بن أبي سفيانلما أسر الم -

 . ان يأسر بعض األنصار ليفدي بهم ابنه عمرو.سفيان 

فطلبهما أَبُو  ..كان معه المنذر ْبن عمرو  ..فلما قضى عمرته وصدر ..ولما كان سعد ْبن النعمان قد جاء معتمًرا -

 : فيه يقول ضرار ْبن الخطابو  ..وفاته المنذر  ..فأسره فأدرك سعًدا  ..(أن يدركهما في الطريقأي حاول ) سفيان

 وكان شفاء لو تداركت منذًرا  *** تداركت سعًدا عنوة فأخذته

 . فجاء قوم سعد إلى النبي يطلبون فكاك عمرو مقابل ابنهم سعدا فأجابهم. -

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ في غزوة أحد َعلَى  -المنذر   َكانَ  َ- وقتل بعد أحد بأربعة أشهر أو نحوها   ..ميسرة النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

 .. تفصيله هجرية كما سيأتي وكانت أول سنة أربعوكان أمير السرية..  ..يَْوم بئر معونة

 لحديث..بن عمرو وا  رابعا.. في المنذر

: ليست للمنذر رواية - والد ارقطني  في  ..وابن الس كن ..عُق ِب بما أخرجه ابن قانعونُ  للحديث.. قال اْلبَغَِويُّ

: أن  عن المنذر بن َعْمرو ..عن جده ..من طريق عبد المهيمن بن عب اس بن سهل بن سعد عن أبيه ..الس نن

: لم يَْرِو المنذر غير هذا الحديث..  وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليم النبي  صلى هللا عليه  .. قال الدَّاَرقُْطنِيُّ

 َقاَل:  اْبِن ِشَهابٍ  َعنِ  َصاِلحِ ْبِن َكْيَسانَ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ   ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعدٍ يَْعقُوبُ  روى -

ِ  أَْخبََرنِي ْحَمِن ْبُن َعْبِد َّللاَّ : أَنَّ اْلُمْنِذَر ْبَن َعْمٍرو السَّاِعِديَّ قُتَِل يَْوَم  َوِرَجاٌل ِمْن أَْهِل اْلِعْلمِ   ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلكٍ َعْبُد الرَّ

 ..َمعَهُ  فَنَفَُروا ... َوَكاَن َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيِل اْستَْصَرَخ َعلَْيِهْم بَنِي ُسلَْيمٍ .لَيَُموتَ  أَْعنَقَ  قَاُل لَهُ بِئِْر َمعُونَةَ َوهَُو الَِّذي يُ 

ِ )أي ماعدا(  َغْيرَ  ..فَقَتَلَُهمْ  ْمِري   الضَّ
 .. ْبُن الطُّفَْيِل فَأَْرَسلَهُ أََخذَهُ َعاِمرُ  ..َعْمِرو ْبِن أَُميَّةَ

ا قَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ فَلَمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْنَت ِمْن بَْينِِهمْ .. ِدَم َعلَى النَّبِي  ِ َصلَّى َّللاَّ  .. )منقول( قَاَل لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

 خامسا.. سرية بئر معونة..

سول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  قدم على ر -"مالعب األسنَّة "الذي يُقال له  -وذلك أن أبا براء عامر بن جعفر 

 : فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..لو بعثت إلى أهل نَْجٍد الستجابوا لك  فقال: ..قبل إسالمه

رجاًل  ن فبعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أربعي  ..فابعثهم ..أنا جاٌر لهم :فقال. .""أََخاُف َعلَْيِهْم أَْهَل نَْجدٍ 

فلما نزلوا بئر    ..وعامر بن فهيرة ..وحرام بن ملحان ..ومنهم الحارث بن الصمة ..عليهم المنذر بن عمرو

ـ بعثوا حرام بن ملحان إلى عامر بن الط فيل بكتاب رسول   معونة ـ وهي بي ن أرض بني عامر وحرة بني سليم

فلم   ..ثم استصرخ على أصحابه بني عامر  ..ملحانوقتل حرام بن  ..فلم ينظر فيه ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فاستصرخ عليهم قبائل بني   - ألنه عقد لهم جواًرا - : لن نخفر أبا براء ـ يعنون مالعب األسنةوقالوا ..يجيبوه

فقاتلوا حتى   ..وأحاطوا بهم  ..فأجابوه وخرجوا معه حتى غشوا القوم ..والقارة  ..وذْكَوان ..سليم: ُعَصي ة ورْعاًل 

يَر ..فعاش حتى قُتِل يوم الخندق ..إال كعب بن يزيد فإنهم تركوه وبه َرَمق ..تلوا عن آخرهمق    ..هكذا قال أهل الس ِ

 اكم غدا إن شاء هللا..أر ..)االستيعاب في معرفة األصحاب)حسب   .ابن إسحاق وغيره.
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 ".. عمرو بن أمية معونة.. الصحابي"سرية بئر في   ..229 / الحلقة

 وما كان مصير من قتلهم..  استشهاد القراء في "بئر معونة".. خسة وغدرا..في 

 ..  النبي أصحابه ألهل نجد ةبعثأوال.. في 

 من وغيرهم  حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عبد هللا  

  ..وسلم هللا عليه صلى على رسول هللا   (ماُلعُب األسنة)قدم أبو براء عامُر بن مالك بن جعفر   :قالوا ..العلم أهل

 ..اإلسالم عن يبعد ولم يسلم  فلم ..إليه ودعاه اإلسالم عليهالنبي صلى هللا عليه وسلم  فعرض

 ..يستجيبوا لك رجااًل من أصحابك إلى أهل نجد فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن بعثت لو ..محمد يا: وقال  -

 .."إني أخشى أهل نجد عليهم.." موسل  عليه  هللا   صلى فقال رسول هللا   -

 ..الناس إلى أمرك فابعثهم فليدعوا ..قال أبو براء: أنا لهم جارٌ  -

 .. فردا أربعين في (ليموت  المْعنقِ  ) ساعدة  بني أخي عمرو بن المنذر وسلم عليه هللا صلى فبعث رسول هللا  

 ..في سبعين رجالً من أصحابه من خيار المسلمينقال..  وعن غير ابن إسحاق  

 .. مقتل حرام بن ملحانثانيا.. 

ة بني سليم وهي بين أرض بني عامر ..فساروا حتى نزلوا ب بئر معونة -  وهي   ..كال البلدين منها قريب ..وَحرَّ

هللا   عدو إلى وسلم عليه هللا    صلىهللا  فلما نزلوها بعثوا َحَرام بن ملحان بكتاب رسول  ..إلى حرة بني سليم أقرب

 ..ه حتى عدا على الرجل فقتلهكتاب في ينظر لم  أتاه فلما ..الطفيل بن عامر

 ثالثا.. ما كان من عامر بن الطفيل..

وقد عقد لهم   ..وقالوا: لن نُخْفِر أبا براء ..فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه .. بني عامر ثم استصرخ عليهم -

 ..خرجوا حتى غشوا القومف ..  فأجابوه إلى ذلك ..من ُسليم عُصيَة  وِرْعالً  فاستصرخ عليهم قبائل ..عقًدا وجواًرا

 ..رحمهم هللا - فقاتلوهم حتى قتلوا إلى آخرهم يوفهمفلما رأوهم أخذوا س  ..فأحاطوا بهم في رحالهم -

  يوم قتل حتى فعاش  ..القتلى بين من فاْرتثُ  ..رمق وبه تركوه فإنهم  ..النجار بن  دينار بني أخا زيد بن كعب إال -

ْمري ..هللا رحمه شهيًدا الخندق ورجل آخر من األنصار أحد بني  ..وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضَّ

 . .قال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجالح ..عمرو بن عوف

  الطير لهذه إن فقاال: وهللا    ..قال ابن إسحاق: فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إال الطير تحوم على العسكر -

 ً : أمية بن لعمرو  األنصاري فقال ..واقفة أصابتهم التي الخيل وإذا ..دمائهم في القوم  فإذا ..ينظران فأقبال  ..لشأنا

فقال األنصاري: لكني ما كنت  ..يه وسلم فنخبره الخبرعل  هللا صلى هللا   برسول نلحق أن نرى: قال  ترى؟ ماذا

 . .قاتل القوم حتى قتل رحمه هللا   ثم ..ألرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو

 .. بن أمية وعمر -ومن  –.. ماكان مع رابعا

  ..فلما أخبرهم أنه من مضر أخذه عامر بن الطفيل وَجزَّ ناصيته ..عمرو بن أمية أسيراً  المعتدون أخذثم  -

 ..فخرج عمرو بن أمية. .على أمه وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت 

فكان مع  ..أقبل رجالن من بني عامر حتى نزال معه في ظل هو فيه  ..حتى إذا كان ب القرقرة من صدر قناة -

  نزال حين سألهما وقد ..أمية بن عمرو به يعلم لم ..وجوار وسلم هعلي هللا   صلى العامرين عقد من رسول هللا  

 ..عامر بني من: فقاال أنتما؟ ممن

 عامر بني منوثأرا  ثُؤَرة بهما أصاب قد أن يرى وهو ..فقتلهما عليهما عدا ناما إذا حتى  ..فأمهلهما -

 .في معونة. وسلم عليه هللا   صلى هللا    رسول أصحاب من أصابوا فيما

  عليه هللا   صلى  هللا   رسول قال ..الخبر فأخبره  وسلم عليه  هللا   صلى ا قدم عمرو بن أمية على رسول هللا  فلم -

 .."ألدينهما  ..قتلت قتيلين .. "وسلم

 .."ًقد كنت لهذا كارهاً متخوفا  ..هذا عمُل أبي براء" ..وسلم عليه هللا   صلىثم قال رسول هللا  -

 ..بسببه وسلم عليه  هللا   صلى وما أصاب أصحاب رسول هللا   ..إخفار ُعامر إياه فشق عليه ..فبلغ ذلك أبا براء -

 .. تحريض حسان بن ثابت على عامر بن الطفيل.. خامسا

 :الطفيلبني أبي براء على عامر بن  يحرض –شاعر اإلسالم  – قال حسان بن ثابت -

 بني أم البنين ألم يرعكم … وأنتم من ذوائب أهل نجد

 تهكم عامر بأبي براء … ليخفره وما خطأ كعمد 

 ربيعة ذا المساعي … فما أحدثت في الحدثان بعدي  أال أبلغ

 أبوك أبو الحروب أبو براء … وخالك ماجٌد حكم بُُن سعد 

 .... أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سرية بئر معونة.. الصحابي"عمرو بن أمية ".... في 230 / الحلقة

 )نكمل(   وما كان مصير من قتلهم.. في استشهاد القراء في "بئر معونة".. خسة وغدرا..

 .. حسان بن ثابت على عامر بن الطفيل سادسا.. نكمل.. تحريض

 ..ي أم أبي البراء من بني عامر بن صعصعةهالتي ذكرها بن ثابت..  التعريف بأم البنين -

 )للتحقيق(  بعدها.. أحداثن ع مارويسابعا.. 

 ..فوقع في فخذه فأشواه ووقع عن فرسه ..حمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطعنه بالرمحأنه  -

 . .وإن أعش فسأرى رأيي ..فال يتُب عن به ..إن أنا مت فدمي لعمي ..براء هذا عمل أبي :فقال 

 –حامل رسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملحان  أن حرام بن ..أنس بن مالك يرويقال أبو عمر: …   -

وقال:   ..ثم نضحه على رأسه ووجهه ..فتلقى دمه بكفه ..في رأسه "بئر معونة"طعن يوم قد   -وهو خال أنس

 (..الكعبة ربفزت و)

فقال الضحاك بن   ..قيل: إن حرام بن ملحان ارتُث يوم بئر معونة.. الضحاك بن سفيان كاتم إسالمه وعن -

هل لك في رجل إن صح كان نعم المراعي؟    ..قومه المرأة من - وكان مسلماً يكتم إسالمه  - سفيان الكالبي

 :فسمعته يقول ..فعالجته ..فضمته إليها

 أتت عامر ترجو الهوادة بَيننا … وهل عامٌر إال عدو  ٌمُداجن

 أو نطاعن  إذا ما رجعنا ثم لم تك وقعة … بأسيافنا في عامر

 . أصح. ىاألولالرواية و ..فقتلوه فوثبوا عليه ....فال ترجونا أن تقاتل بعدنا … عشائرنا والمقربات الصوافن

 ثامنا.. رواية أخرى في استشهاد حرام بن ملحان.. وفي يوم بئر معونة..  

 همريوأم  ..كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل ..مين من خيار المسلمينلرجال مساستشهد يومها أنه 

  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابا حملواو ..المنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة وهو أحد نقباء ليلة العقبة

وبعثوا رواحلهم الى المرعى مع  ..وا حتى نزلوا بئر معونةرفسا  ..دفعه اليهمكان  الى رؤساء نجد وبنى عامر 

 ..ن عوفعمرو بن أمية الضمرى ورجل آخر من االنصار أحد بنى عمرو ب 

بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول هللا صل ى هللا عليه  .. أنهوفى رواية حارث ابن الصمة بدل االنصارى -

فخرج بكتاب رسول هللا الى عامر بن الطفيل وكان على ذلك    ..أنا ..فقال حرام بن ملحان .؟وسلم هذا الماء

لم ينظر عامر بن  ف ..رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم أتؤمنونى أن أبلغ رسالة ..فلما أتاهم حرام وقال ..الماء

نى رسول  إ ..يا أهل ماء بئر معونة ..فقال حرام بن ملحان ..الطفيل فى كتاب رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم

 ..انى أشهد أن ال اله اال هللا وأن  محمدا عبده ورسوله فآمنوا باهلل ورسوله .. رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم

 ..خرج اليه رجل من كسر البيت فطعنه بالرمح فى حنبه حتى خرج من الشق اآلخرف 

هللا أكبر فزت ورب الكعبة  :فقال  ..وفى رواية فأومؤا الى رجل حتى أتاه من خلفه فطعنه بالرمح حتى أنفذ -

 .. وقال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه

رفع عامر بن فهيرة بين  . كما تقدم في ترجمته.. وقيل أنه .قتله عامر بن الطفيل  ..وقتل يومئذ عامر بن فهيرة -

 عليه هللا   صلى  قال: لما قدم عامر بن الطفيل على رسول هللا   ..عن أبيه ..عن هشام بن عروةف ..السماء واألرض

ثم  ..لما قتل رأيته رفع بين السماء واألرض حتى رأيت السماء دونه من الرجل الذي.." له  قال ..وسلم

قال: زعم   ..عن ابن شهاب.. ف "دفين المالئكة"عامر بن فهيرة  ويسمى .. فقال له: هو عامر بن فهيرة "..وضع

رحمه   ..دفنته يرون أن المالئكة ..عروة بن الزبير أن عامر بن فهيرة قتل يومئذ فلم يوجد جسده حين دفنوا

  ..فسأل عنه عامر بن الطفيل ..عامَر بن فهيرة من بين القتلىرضي هللا عنه وقال: فقََد عمرُو بن أمية  ..هللا  

  فأسلم ..السماء إلى ورفع ..فلما قتله قال: فزت وهللا   ..سلمىله: جبار بن  فقال: قتله رجل من بني كالب يقال

 .. وسلم عليه  هللا   صلى هللا   رسول  وقال ..ورفعه فهيرة بن عامر  قتلة  من رأى لما سلمى بن جبار

 .."المالئكة وارت جثته وأنزل في عليين" 

 .. إخبار جبريل النبي بخبرهم.. وفي تاسعا

..  فأقرئه منا السالم ..قالوا: اللهم إنا ال نجد من يبلغ رسولك منا السالم غيركقال ابن سعد: لما أحيط بهم  -

 كما تقدم .."ليهم السالمصلى هللا عليه وسلم.." وع فقال  ..بذلك صلى هللا عليه وسلم فأخبره جبريل

 .. القراء على وسلم عليه حزن النبي صلى هللا  .. في عاشرا

  وجد ما أحد على وجد وسلم عليه هللا   صلى قال: ما رأيت رسول هللا   ..قال: سمعت أنس بن مالك  ..عن عاصم -

  بئر أصحاب قتلوا الذين على وسلم عليه هللا   صلى  أنس بن مالك: دعا رسول هللا   قالو..معونة بئر أصحاب على

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..ورسوله هللا   عصت  ..وعَصيَة   ولحيان ِرعل على يدعو ..صباًحا ثالثين معونة
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ُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس "  سرية بئر معونة..في   ..231 / الحلقة  ".. َوَّللاَّ

 القراء..  سرية على وسلم عليه حزن النبي صلى هللا  في نكمل.. عاشرا.. 

وإنما أصاب   ..وليس كذلك ..أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بئر معونة ..في الرواية  تصحيح لخبرفي  -

وإنما  ..الرجيع ةوأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث.. وان وعصية ومن صحبهم من سليموذكْ  هؤالء ِرْعل

 في أصحابه أصابوا الذين على فدعا ..واحد وقت في كلهم عنهم وسلم عليه هللا  صلى أتى الخبر إلى رسول هللا  

اللهم اشدد وطأتك َعلَى مضر! اللهم سنين كسني يوسف! اللهم عليك ببني   "  َفقَاَل: ..واحًدا دعاء الموضعين

 "..فإنهم عصوا َّللاَّ ورسوله ..لحيان وعضل والقارة وزغب ورعل وذكوان وعصية

 "..واطلب خفرتي ِمن عامر ْبن الطفيل اللهم اهد بني عامر " : صلى هللا عليه وسلم وقال رسول هللا -

 )منقول(  االنتقام اإللهي: في  حادي عشر..

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوْفُد بَنِي َعاِمرٍ  َ- فِيِهْم َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيِل َوأَْربَُد ْبُن قَْيِس ْبِن َجْزِء ْبِن   ..قََدِم َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

  ..َوَكاَن َهُؤاَلِء الثَّاَلثَةُ ُرَؤَساَء اْلقَْوِم َوَشيَاِطينَُهمْ  ..َوَجبَّاُر ْبُن َسْلَمى ْبِن َماِلِك ْبِن َجْعفَرٍ  ..َخاِلِد ْبِن َجْعفَرٍ 

   ه..ن قيصر ملك الروم كان يسأل القادمين من العرب عليه عن صلتهم بأاشتُهر ْبُن الطُّفَْيِل بفروسيته حتى  -

ُسولِ اَِعاِمٍر وأراَد  - ِ  -فَقَِدَم َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيِل  ..  صلى هللا عليه وسلم ْلغَْدِر بِالرَّ ِ َصلَّى هللاُ   -  َعُدوُّ َّللاَّ َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

 ....إنَّ النَّاَس قَْد أَْسلَُموا فَأَْسِلمْ  ..َقْد قَاَل لَهُ قَْوُمهُ: يَا َعاِمرُ وَ  ..َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ِ   -َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيِل  ملَهُ قَاَل ف  - ِ لَقَْد ُكْنُت آلَْيُت أَْن اَل أَْنتَِهَي َحتَّى تَتْبََع اْلعََرُب َعِقبِي.. َعُدوُّ َّللاَّ َب  أََفأَنَا أَتْبَُع َعقِ  ..َوَّللَاَّ

 ؟ ..َهذَا اْلفَتَى ِمْن قَُرْيٍش 

ُجلِ : إذَا ْبُن قَْيِس  ثُمَّ قَاَل أِلَْربَدَ  -  ..بِالسَّْيفِ  ِإذَا َفعَْلُت ذَِلَك َفاْعلُهُ َف  ..َفِإن ِي َسأَْشغَُل َعْنَك َوْجَههُ  ..قَِدْمنَا َعلَى الرَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - ا قَِدُموا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ دُ   ..فَلَمَّ  .. َخاِلنِي ..قَاَل َعاِمُر ْبُن الطُّفَْيِل: يَا ُمَحمَّ

ِ َحتَّى تُْؤِمَن باَّللَّ َوْحَدهُ ": رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قَالَ  -  .".اَل َوَّللَاَّ

ُد َخاِلنِي. -  .. فََجعََل أَْربَُد اَل يُِحيُر َشْيئًا ..َما َكاَن أََمَرهُ بِهِ أن يفعل َوَجعََل يَُكل ُِمهُ َويَْنتَِظُر ِمْن أَْربََد  .قَاَل: يَا ُمَحمَّ

ا َرأَى َعاِمُر َما يَْصنَُع أَْربَدُ يالراو  قَالَ  ُد َخاِلنِيعاد ف  ..: َفلَمَّ  .. قَاَل: يَا ُمَحمَّ

 .."َحتَّى تُْؤِمَن باَّللَّ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ  ..الَ " : النبي صلى هللا عليه وسلم ثانية قَالَ  -

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ا أَبَى َعلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ ِ أَلَْمأَلَنََّها َعلَْيَك َخْياًل َوِرَجاالً فَلَمَّ  .. َم َقاَل: أََما َوَّللَاَّ

ا َولَّى - ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ..فَلَمَّ  .".اللَّهم  اْكِفنِي َعاِمَر ْبَن الطُّفَْيلِ " قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ  - ا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِد َرُسوِل َّللاَّ أَْيَن َما ُكْنُت أََمْرتَُك بِِه؟   ..َقاَل َعاِمٌر أِلَْربََد: َوْيلََك يَا أَْربَدُ  .. َعلَْيِه َوَسلَّمَ فَلَمَّ

ِ َما َكاَن َعلَى َظْهِر اأْلَْرِض َرُجٌل هَُو أَْخَوَف ِعْنِدي َعلَى نَْفِسي ِمْنكَ  ِ اَل أََخافَُك بَْعَد اْليَْوِم أَبَ .َوَّللَاَّ  ..ًدا. َواَْيُم َّللاَّ

ِ َما َهَمْمُت بِاَلَِّذي أََمْرتنِي بِِه ِمْن أَْمِرِه إالَّ َدَخْلَت بَْينِي َوبَْيَن   ..: اَل أَبَا لََك! اَل تَْعَجْل َعلَيَّ إربد بن قيس قَالَ  - َوَّللَاَّ

ُجلِ   أَفَأَْضِربَك بِالسَّْيِف؟ ..َحتَّى َما أََرى َغْيَركَ  ..الرَّ

بَعََث   ..َحتَّى إذَا َكانُوا بِبَْعِض الطَِّريقِ  ..َخَرُجوا َراِجِعيَن إلَى باَِلِدِهمْ وفي رواية عن موت عامر بن الطفيل.. أنهم َ  -

ُ َعلَى َعاِمِر ْبِن الطُّفَْيِل الطَّاُعوَن ِفي ُعنُِقهِ  ُ ِفي بَْيِت امْ  ..َّللاَّ فََجعََل يَقُوُل: يَا بَنِي   ..َرأٍَة ِمْن بَنِي َسلُولَ فَقَتَلَهُ َّللاَّ

 . .فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتا .؟َوَمْوتًا ِفي بَْيِت َسلُوِليٍَّة. ..بِلِ أَُغدَّةٌ َكغُدَِّة اإْلِ  ..َعاِمرٍ 

 َعاِمٍر: َمْوُت أَْربََد بَِصاِعقَِة َوَما نََزَل فِيِه َوِفي وفي رواية عن  -

ا َقِدُموا أَتَاهُْم قَْوُمُهْم    ..ِحيَن قَِدُموا أَْرَض بَنِي َعاِمٍر َشاتِينَ  ..قَاَل اْبُن إْسَحاَق: ثُمَّ َخَرَج أَْصَحابُهُ ِحيَن َواَرْوهُ  فَلَمَّ

 ِ فَأَْرِميَهُ بِالنَّْبِل   .. َدِة َشْيٍء لََوِدْدُت أَنَّهُ ِعْنِدي اآْلنَ لَقَْد َدَعانَا إلَى ِعبَا  ..فَقَالُوا: َما َوَراَءَك يَا أَْربَُد؟ قَاَل: اَل َشْيَء َوَّللَاَّ

ُ تَعَالَى َعلَْيِه َوَعلَى َجَمِلِه َصاِعقَةً  ..فََخَرَج بَْعَد َمقَالَتِِه بِيَْوِم أَْو يَْوَمْيِن َمعَهُ َجْمٌل لَهُ يَتْبَعُهُ  ..َحتَّى أَْقتُلَهُ   ..فَأَْرَسَل َّللاَّ

ِه. ْربَُد ْبُن قَْيٍس أَخٌ ألَ َوَكاَن  .ُهَما.فَأَْحَرقَتْ    ..لَبِيِد ْبِن َربِيعَة هو .أِلُم ِ

 نزلت فيهما..من القرآن  ثاني عشر.. في آيات 

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِفي َعاِمٍر  ..َعْن اْبِن َعبَّاٍس   :  بن قيس َوأَْربَدَ بن الطفيل َقاَل: َوأَْنَزَل َّللاَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى َوَما تَِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَداٍر ) " ( َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة  8َّللاَّ

( لَهُ  10َو ُمْستَْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنََّهاِر )( َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن أََسرَّ اْلقَْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن هُ 9اْلَكبِيُر اْلُمتَعَاِل ) 

َ اَل يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم  ِ إِنَّ َّللاَّ َحتَّى يُغَي ُِروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوإِذَا أََراَد ُمعَق ِبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

ُ بِقَْوٍم سُ  ( هَُو الَِّذي يُِريُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َويُْنِشُئ السََّحاَب 11وًءا فاََل َمَردَّ لَهُ َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل )َّللاَّ

َواِعَق فَيُِصيُب بِ 12الث ِقَاَل ) ْعُد بَِحْمِدِه َواْلَماَلئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه َويُْرِسُل الصَّ َها َمْن يََشاُء َوهُْم يَُجاِدلُوَن  ( َويَُسب ُِح الرَّ

ِ َوهَُو َشِديُد اْلِمَحاِل )  . [. الرعدسورة  ] "(  13ِفي َّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-سعد بن الربيع.. " النقباء الشهداء" ..232 / الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ابن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن   الربيعسعد بن  -

اإلثني عشر الذين   كان أحد النقباء ..لشهيداري الخزرجي الحارثي البدري األنصا هو ف   ..الحارث بن الخزرج

 .. العقبة ليلةاختارهم األنصار  

ه هُزيلة بنت ِعنَبَة بن عمرو بن خديج بن عامر  - كان لسعد من الولد أم  و بن ُجَشم بن الحارث بن الخزرج..أم 

اك ح  ها عمرة بنت حزم بن زيد بن لَْوذان  ..سعد واسمها جميلة وهي أم  خارجة بن زيد بن ثابت بن الض  إلى  وأم 

ار و  ابني َحْزم.. هي أخت عمارة وعمرو َغْنم بن مالك بن النج 

 كما سنرى..  ..عبد الرحمن بن عوف بينه وبين -صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللاآخى  -

 كما سيأتي..  .. واستشهد يوم أحد..وأحد بدر غزوتي صلى هللا عليه وسلم مع النبي شهد سعد -

 ثانيا.. ما كان منه مع عبد الرحمن بن عوف.. 

د بن عبد هللا األنصاريروى  عن أنَس بن مالك قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف على رسول هللا َصلَّى   ..محم 

قال فانطلق به سعد إلى منزله فدعا بطعام فأكال وقال    ..آخى بينه وبين سعد بن الربيع ..هللا عليه وسلم المدينة

ْجها لي ..له قال: هلُم  إلى  ف ..قال: ال وهللا  ..امرأتان وأنت أخي في هللا ال امرأةَ لك فأْنِزُل عن إحداهما فتَزو 

عبد الرحمن  فانطلق    ... قال.ُدل وني على السوق ..بارك هللا في أهلك ومالك ..قال فقال: ال   ..حديقتي أشاِطْرَكها

في سك ة من ِسَكك المدينة وعليه َوْضٌر من  ..قال فلقيه النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم  ..فاشترى َسْمنًا وأقًِطا وباع

جُت امرأةً من األنصار على نواة من ذهب"َمْهيَمْ .. " قال فقال له  ..ُصْفَرة  ..؟ قال: يا رسول هللا تزو 

 ".. ْوِلْم ولو بشاةٍ له صلى هللا عليه وسلم.. " أ فقال -

 بن الربيع يوم أحد..إستشهاد سعد .. لثاثا

 - .."من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ .."فقال  ..بعد غزوة أحد صلى هللا عليه وسلم سعداافتقد النبي  -

 ..حتى وجد سعد جريًحا في آخر رمق ..فخرج يطوف في القتلى .. أنا.. زيد بن ثابت أو ..أبي بن كعب فقال

 ؟ . أمرني أن أنظر في األحياء أنت أم في األموات  إن رسول هللا ..يا سعدله..  فقال -

 .. إن سعًدا يقول» :وقل  ..السالمصلى هللا عليه وسلم  فأبلغ رسول هللا ..فإني في األموات.. "قال سعدف  -

 ..وقد أنفذت مقاتلي ..وأخبره أنني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة .."جزاك هللا عني خير ما جزى نبيًا عن أمته" 

إنه ال عذر لكم عند هللا إن خلص إلى نبيكم ومنكم .. " إن سعًدا يقول لكم.." وقل لهم ..وأبلغ قومك مني السالم

هلل نصح  ..رحمه هللا.." فقال  ..فأخبره صلى هللا عليه وسلمإلى النبي أبي.. أو زيد.. فرجع  "..عين تطرف

 .. في قبر واحد وخارجة بن زيد بن أبي زهير وُدفن هو  .."ولرسوله حيًّا وميتًا

يوم   -صلى هللا عليه وسلم  -بعثني النبي  :عن أبيه قال ..خارجة بن زيد بن ثابت عنوفي رواية قريبة منها..  -

 يقول لك رسول هللا:   :وقل له ..ه مني السالمأفأقر ..إن رأيته :فقال لي ..سعد بن الربيع أحد أطلب

فقال: على   ..فأخبرته ..وبه سبعون ضربة ..فأصبته وهو في آخر رمق  ..فطفت بين القتلى "..؟.كيف تجدك" 

ال عذر لكم عند هللا إن  .. األنصار وقل لقومي ..أجد ريح الجنة ..قل له: يا رسول هللا ..رسول هللا السالم وعليك

 ..رضي هللا عنه - قال: وفاضت نفسه ..وفيكم شفر يطرف -هللا عليه وسلم صلى    -خلص إلى رسول هللا 

 ..ما كان من أخيه وما تنزل في الميراث ا..رابع

 .. عمارة بن حزم بنة أخرى أمها عمرة بنت حزم أختإو ..من الولد أم سعدبن الربيع كان لسعد   -

 ..  فقالت ..بابنتيها من سعد صلى هللا عليه وسلمجاءت للنبي أن امرأة سعد بن الربيع .. جابر بن عبد هللا روى -

 ..وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماالً  ..شهيًدا يوم أحد قتل أبوهما معك  ..اتان بنتا سعد.. ها رسول هللاي

في سورة  آيات هللا تعالى  أنزل.. ف"يقضي هللا في ذلكصلى هللا عليه وسلم.." قال  ف ..وال تُنكحان إال ولهما مال

ي سعد الثلثين.. وأعط أمهما .." أعط ابنتفقال   ..إلى عمهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبعثالنساء.. 

  وعدم لتعددهن فرضا.. وذلك نبالثلثي للبنتين صلى هللا عليه وسلم قضى فتعلمنا أنه "..الثمن.. وما بقي فهو لك

 .. {11: النساء} تََركَ  َما ثُلُثَا  فَلَُهنَّ   اثْنَتَْينِ  َفْوقَ  نَِساءً  ُكنَّ  َفِإنْ  ..."لنص اآلية ..معصب وجود

لنص   (البنتينوهما ) الوارث الفرع لوجودوذلك  فرضا.. الثمن للزوجة ه صلى هللا عليه وسلم قد قضىأنو

ا الثُُّمنُ  فَلَُهنَّ   َولَدٌ   لَُكمْ  َكانَ  فَِإنْ  ...":اآلية  ل هللا تعالى.. وق لكذلك و ..{12: النساء}تََرْكتُْم"..  ِممَّ

ُ يُْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما يُتْلَى َعلَْيُكْم ِفي اْلِكتَاِب ِفي يَتَاَمى النِ سَ " تُْؤتُونَُهنَّ َما  اء الَّالتِي الَ  َويَْستَْفتُونََك ِفي النِ َساء قُِل َّللا 

ِط َوَما تَْفعَلُواْ ِمْن َخْيٍر ُكتَِب لَُهنَّ َوتَْرَغبُوَن أَن تَنِكُحوهُنَّ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن اْلِوْلَداِن َوأَن تَقُوُمواْ ِلْليَتَاَمى بِاْلِقسْ 

َ َكاَن بِِه َعِليًما  ..أراكم غدا إن شاء هللا ........(127 - )النساء  "..فَِإنَّ َّللا 
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-.. سعد بن الربيع.. " النقباء الشهداء"233 / الحلقة

 خامسا.. ذكر سعد بن الربيع في السيرة.. 

وجميع أَهل   ..وموسى بن عقبة ..قاله عروة وابن شهاب  ..نقيب؛ كان أَحد نقباء األَنصار ..بدري ..عقبي -

 ..السير أَنه كان نقيَب بني الحارث بن الخزرج هو وعبد َّللا  بن رواحة

 ..وقتل يوم أُحد شهيًدا ..شهد العقبة األَولى والثانية ..وكان الكتاب فيها قليلين وكان كاتبًا في الجاهلية -

 ".. أي طعنة..فيه اثنا عشر سنانًا أيُت سعًدا يوم أُُحد وقد شَرع.. " رقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

وبنت لسعد بن الربيع   ..أن رجال دخل على أبي بكر الصديق :وحدثني أبو بكر الزبيري  :قال ابن هشام  -

سعد بن  ..هذه بنت رجل خير مني :قال  ؟من هذه  :جارية صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها ؛ فقال له الرجل 

 واستشهد يوم أحد.. ..شهد بدراو ..وكان من النقباء يوم العقبة ..الربيع

أم سعد بنت سعد بن الربيع أنها دخلت على أبي    عن ..الط براني من طريق خارجة بن َزْيد بن ثابت ايةرووفي  -

فدخل عمر فسأله فقال: هذه ابنةُ َمْن هو خير مني ومنك؛ قال:   ..فألقى لها ثوبَه حتى جلست عليه  ..بكر الص ديق

وَمْن هو يا خليفة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: رجل قُبِض على عهد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  

أ مقعده من الجن ة وبقيت أنا وأنتَ تَ   ..بَوَّ

وهو   -بقوله: فإنه  " على موقف استشهاد بن الربيعفرسان النهار من الصحابة األخياركتاب "يعلق صاحب  -

وإنما ظل فكره مشغوالً بمصير  ..لم يفكر في زوجته وال في أوالده  - في تلك اللحظات التي يودع فيها الدنيا

وظل حتى فارق الدنيا وهو   ..فقد أنساه حبه العظيم لنبيه كل شيء حتى نفسه  ..صلى هللا عليه وسلمالرسول 

وال أدل على ذلك من أنه . وشديد الحرص على أن ال يمس بسوء. صلى هللا عليه وسلمشديد الخوف على النبي 

.. ملؤها المحبة صلى هللا عليه وسلمنصاري رسالة إلى الرسول قبل أن تصعد روحه إلى بارئها حمل األ

 . والوفاء... واإلخالص

 :قَاَل أَبُو َجْعفَر ْبِن َحبِيٍب في قول حسان بن ثابت.. تقد م ذكره في ترجمة َسْعد بن َخْيثَمةما  -

 ِرو ْبِن َعاِمرِ َسَمْت بَِمكَّةَ ِمْن أَْوالَِد َعمْ  *** أَُرونِي ُسعُوًدا َكالسُّعُوِد الَّتِي

ينِ  نَـْت قََواِعُده بالُمْرَهفَاِت البََواتِرِ ***  أَقَاُموا ِعَماَد الد ِ  َحتَّى تََمكَّ

 :وهم أربعة من األوس وثالثة من الخزرج ..قال: أراد بالسعود سبعة

بيع  ..فمن الخزرج سعد بن عبادة  . .وسعد بن عثمان أبو عبادة ..وسعد بن الر 

 .. وسعد بن زيد  ..وسعد بن عبيد ..وسعد بن خيثمة ..ومن األوس سعد بن معاذ

فُدفنا   ..وقُتل يومئٍذ خارجة بن زيد بن أبي ُزهير ..قال محمد بن عمر: مات سعد بن الربيع من جراحاته تلك -

ا أجرى معاوية كظاَمه نادى ُمناديه  . خرج  .بالمدينة: من كان له قتيل بأُحد فليشهدجميعًا في قبر واحد. فلم 

 . .الناس إلى قتالهم فوجدوهم رطابًا يتثن ون

ي عليه التراب.  (.. الطبقات الكبير. حسب )وكان قبر سعد بن الربيع وخارجة بن زيد معتزاًل فتُرك وُسو 

 ..مع زوجته  له موقففي سادسا.. 

َجاُل  أنه  - اُموَن َعلَى النِ َساِء{ ]النساء:  نزلت هذه اآلية: }الِر    ..وكان من النقباء ..[ في سعد بن الربيع34َقوَّ

  ..امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة فيوقال الكلبي: . قاله مقاتل. ..وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير

فقال: أفرشته كريمتي   صلى هللا عليه وسلمفانطلق أبوها معها إلى النبي   ..وذلك أنها نشزت عليه فلطمها

 ..فانصرفت مع أبيها لتقتص منه ..: "لتقتص من زوجها"صلى هللا عليه وسلم فقال النبي   ..فلطمها

..  : "ارجعوا هذا جبريل أتاني بشيء"صلى هللا عليه وسلمفقال النبي  ..صلى هللا عليه وسلمفجاء جبريل   -

 ..والذي أراد هللا خير" .."أردنا أمًرا وأراد هللا أمًرا :عليه وسلمصلى هللا   فقال النبي ..فأنزل هللا هذه اآلية

 بن الربيع..سعد عن  وُرفع القصاص

-: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع رضي هللا عنه أنس بن مالك يقول -

سأقسم مالي بيني وبينك  ..من أكثرها ماالً فقال سعد بن الربيع: قد علمت األنصار أني  -وكان كثير األموال

رضي ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف  ..شطرين

وفي رواية البخاري: "فقال عبد الرحمن بن عوف: ال حاجة لي في  . : "بارك هللا لك في أهلك ومالك".هللا عنه

  .ذلك".

 يت استشهادة..  سابعا.. في توق 

 .في السنة الثالثة من الهجرة.  ..غزوة أحد فيرضي هللا عنه استشهد سعد بن الربيع كما تقدم فقد 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..رحم هللا شهيد أحد سعد بن الربيع..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 " إلى هللا التوبة .. "األنصاريبن رفاعة  رفاعة بن عبد المنذر ..234 / الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

اختلف المؤرخون الثابت أن المؤرخين قد ذكروا أن من بين من حضر العقبة رفاعة بن عبد المنذر.. لكن  -

 األصبهاني أن أبو نعيم فقالوعما إذا كان هو نفسه الملقب "بأبي لبابة"..  ..حول شخص رفاعة

ق بينهما ..شخص واحد" لبابةأبو "و "رفاعة"  . .وابن الكلبي وابن إسحاق وابن سعد ابن منده بينما فر 

واسم  ..فيمن شهد العقبة من األنصار ثم من بني ظفر ..عن عروة ..روى أبو نعيم وأبو موسى بإسنادهما -

ظفر كعب بن الخزرج: رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن دينار بن زيد ابن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو 

 وذكر ظفر هنا غير صحيح.. ..قد شهد بدًرارفاعة هذا و ..بن عوف

ن ثم م ..من األوس من األنصار عن ابن شهاب في تسمية من شهد بدًرا ..وأخرج أبو نعيم وأبو موسى أيًضا -

 ..بني عمرو بن عوف من بني أمية بن زيد: رفاعة بن عبد المنذر

أبي  "عن  ا أورده أبو نعيم في ترجمة مفردةوقال أبو موسى: كذ ..أبو نعيم وأبو موسى اأخرجهوالرواية 

ألن  ..لم يشهد بدًراأنه قيل  "أبا لبابة"ألن   كشخصين وإنما فرق بينهما ..وتبعه أبو زكرياء بن منده "لبابة

ره على المدينة .. بلرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رده من الطريق لما سار إلى بدر    وضرب له بسهمه ..وأمَّ

 ..ذكر عروة بن الزبير وابن شهاب أنه شهد بدًراقد هذا الرجل الذي في هذه الترجمة بينما  فيمن حضروا بدرا..

 .. فكان كمن شهدها ..أراد حيث ضرب له بسهمه وأجره حتمل أن من قال إنه شهد بدًرا أنمايالراوي وهذا 

 ممن ارتبط في سارية في المسجد النبوي توبة هلل تعالى.. وفيها روايتين كما سيأتي..رفاعة كان  -

 عن دار اإلفتاء في مصر:  ثانيا.. ما جاء بشأن توبته

 ..شهد العَقَبَةَ  ..كان نقيبًا من األوس .. رفاعة بن عبد المنذر رضي هللا عنه " هوالصحابيأبو لبابة" -

وبعد انتصار   ..فردَّه إلى المدينة فاستخلفه عليها  ..وسار مع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم إلى غزوة بدرٍ  -

واعتُبر كأنه شهد  ..ضرب له النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بنصيبه وأجره  ..المسلمين ورجوعهم بالغنائم

 ثم عن توبته: ..ألنَّ الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم هو الذي ردَّه واستخلفه على المدينة ..غزوة بدر

حيث إنَّ يهود بني قريظة بعد خيانتهم   ..خيانةً هلل ورسولههو  قد ارتكب أبو لبابة فعاًل اعتبره في رواية.. أنه  -

اتَّجه رسوُل هللا بالمسلمين لمحاصرتهم وعقابهم على تحالفهم مع   -ألحزاب لرسول هللا والمسلمين في غزوة ا

فبعث بنو قريظة  ..بالرغم من إقامتهم في المدينة ومعاهدتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ..المشركين

-كانوا حلفاء األوس إلنهم  ..إلى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: أِن ابعث إلينا أبا لُبابَةَ اْبن عبد المنذر

  ..فلما رأْوه قام إليه الرجال ..فأرسله رسوُل هللا إليهم ..نستشيره في أمرنا ..-الذين ينتمي إليهم أبو لبابة

بيان يبكون في وجهه أترى أن ننزل َعلَى ُحكِم   ..وقالوا له: "يا أبا لبابة ..فََرقَّ لهم ..وجهش إليه الن ِساء والص ِ

  ..نَّه الذَّْبحأي أ ..-وأشار بيده إِلَى حلقه - .."نعم"محمد؟" فقال: 

 .."أبو لبابة: "فوهللا ما زالت قدماي ترجفان حين عرفُت أن ِي قد ُخْنُت هللاَ ورسولَه وأنه قال

وقال: "ال أبرح   ..ولم يأِت َرُسوَل هللاِ حتى ارتبط في المسجد إِلَى عموٍد من أعمدته ..ثم انطلق َعلَى وجهه

وكان  - ..فلما بلغ رسوُل هللاِ خبَره ..وعاهَد هللاَ أالَّ يََطأَ بني قريظة أبًدا ..مكاني حتى يتوب هللا عليَّ مما صنعت"

فَِإْذ َفعََل َما َفعََل َما أَنَا بِالَِّذي أُْطِلقُهُ ِمْن َمَكانِِه َحتَّى يَتُوَب هللاُ   ..هُ قال: »أََما لَْو َجاَءنِي اَلْستَْغفَْرُت لَ  -قد استبطأه

﴿َوآَخُروَن اْعتََرفُوا بِذُنُوبِِهْم َخلَُطوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسي ِئًا َعَسى هللاُ أَْن يَتُوَب َعلَْيِهْم   :فنزل قوله تعالى  ..َعلَْيِه«

 َ  .(102التوبة: ) َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ إِنَّ َّللاَّ

فربط   ..ولكن بسبب تخلُّفه عن غزوِة تَبُوكٍ  .." فعالأبي لُبابَة"نَّ هذه اآليةَ نزلت في أ: خرىاألرواية الفي و -

حتى أموت أو يتوب هللا   ..وال أذوق طعاًما وال شرابًا ..فقال: "وهللا ال أُحلُّ نفسي منها  ..-عامود-نفسه بِساِريَة 

" ثم قيل له: "قد   ..ثم تاب هللا عليه ..حتى خرَّ مغشيًّا عليه  ..فمكث سبعة أيام ال يذوق طعاًما وال شرابًا ..عليَّ

فقال: "وهللا ال أحلُّ نفسي حتى يكون رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم هو  ..تيب عليك يا أبا لبابة"

إنَّ ِمن توبتي أن  ..ثم قال أبو لبابة: "يا رسول هللا ..صلى هللا عليه وآله وسلم فَحلَّه بيدهفجاء النبي  ..يَُحلُّنِي"

 ..وأن أنخلَع من مالي كل ِه صدقةً إلى هللا وإلى رسوله" ..أهُجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب

صلى هللا   ْلثُّلُُث«.. وذلك بعد أن رفض النَّبي: »يُجِزيَك يَا أَبَا لُبَابَةَ ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم له قال وأنه

  ..وقال: »َما أُِمْرُت أَْن آُخذَ أَْمَوالَُكْم« ..أن يأخذ من أبي لبابة ومن تخلَّف معه عن غزوة تبوك أمواالً  عليه وسلم

يِهْم بَِها َوصَ  :فنزل قوله تعالى  - ُرهُْم َوتَُزك ِ ل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصاَلتََك َسَكٌن لَُهْم َوهللاُ َسِميٌع ﴿ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةً تَُطه ِ

فُشِرَع للنَّبي أن يأخذ من أموالهم هذه الصدقة التي أرادوا بها التكفير عن تقصيرهم    ..(103التوبة: ) َعِليٌم﴾

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....وتخلفهم عن الغزو
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-.. " التوبة إلى هللا"األنصاري رفاعة بن عبد المنذر.. 235 / الحلقة

 كان عظيما.. نلخص: هواختالف الروايات في شخص ..ذكر رفاعة بن عبد المنذر في السيرةثالثا.. 

وأن رفاعة    ..مبشر بن عبد المنذرلوأخا  ..بي لبابةألبن الكلبي قد جعل رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر أخا فإ -

  ..اسمه بشير أن فقال "لبابة يأبعن "وأما  ..فسلم رفاعة وقتل مبشر ببدر  ..ومبشًرا شهدا بدًرا وقاتال فيها

  ..من جعلهما اثنينلويصح بهذا القول   .وأن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رده من الطريق أميًرا على المدينة.

 ..  فهو كمن شهدها ..با لبابة ضرب له رسول هللا بسهمه وأجرهوأن أخاه أ ..وأن رفاعة شهد بدًرا بنفسه

بدري   ..زبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس أبو لبابة أنه  :وقيل -

خرج إلى بدر فرده النبي صلى هللا عليه  ..يسير :وقيل ..بشير :وقيل رفاعة.. :فقيل :.. مختلف في اسمه بسهمه

  ..وعبد الرحمن بن يزيد ..حديثه عند عبد هللا بن عمر .. وذلكوضرب له بسهمه  ..وسلم إلى المدينة أميرا عليها

ونافع   ..وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ..وسلمان األغر ..وسعيد بن المسيب ..وأبي بكر بن عمرو بن حزم

 .. وغيرهم

ُد ْبنُ  َحدَّثَنَا - ِ اْلَحْضَرِميُّ ُمَحمَّ ِ ْبِن نَُمْيرٍ  َسِمْعتُ  .. َعْبِد َّللاَّ َد ْبَن َعْبِد َّللاَّ  .. يَقُوُل: أَبُو لُبَابَةَ ِرفَاَعةُ ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذرِ  ُمَحمَّ

ِحيِم اْلبَْرِقيُّ  َحدَّثَنَا - ِ ْبِن َعْبِد الرَّ ِ  قال حدثنا  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ِهَشامٍ  قال حدثنا ..أَْحَمُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ   ِزيَاُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  َعنْ  أَبُو لُبَابَةَ ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذِر ْبِن ِزْنبِِر ْبِن أَُميَّةَ ْبِن َزْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن  :َقالَ  ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى بَْدٍر فََردَّهُ  ..ِلِك ْبِن اأْلَْوِس َعْوِف ْبِن َما ِ َصلَّى َّللاَّ َرهُ َعلَى اْلَمِدينَةِ  ..َكاَن َخَرَج َمَع النَّبِي   ..َوأَمَّ

 .. َوأَْخَرَجهُ َمَع أَْهِل بَْدرٍ  بَِسْهِمهِ  َوَضَرَب لَهُ 

 أن.." عروة عن األسود أبي عن ..لهيعة ابن  حدثنا ..أبي حدثني ..الحراني  خالد بن عمرو بن محمد حدثنا -

  بدر إلى وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع خرجا حاطب  بن والحارث الزنبر بن المنذر عبد بن بشير

 .." بدر أصحاب مع بسهمين لهما وضرب المدينة على لبابة أبا وأمر فأرجعهما

 رابعا.. في رواية الحديث النبوي..

ِ   :فَقُْلتُ  ..فَنََهانِي  ..َوأَنَا أَُطاِرُد َحيَّةً أِلَْقتُلََها .. اْلَخطَّابِ َزْيُد ْبنُ  أَوْ  أَبُو لُبَابَةَ  فََرآنِي ..اْبُن ُعَمرَ  قَالَ  - إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقْد أََمَر بِقَتِْلِهن ِ  ْهِريُّ .. ذََواِت اْلبُيُوتِ  َعْن قَتْلِ   فَقَاَل: إِنَّهُ قَْد نََهى بَْعَد ذَِلكَ  ..َصلَّى َّللاَّ : َوهُنَّ  قَاَل الزُّ

  ..اْلعََواِمرُ 

ُ َعلَْيِه  ..بَابَةَ أَبِي لُ  َعنْ  نَاِفعٍ  َعنْ  َماِلكٍ  َعنْ  اْلقَْعنَبِيُّ  ثناقال حد ..َعِليُّ ْبُن َعْبِد اْلعَِزيزِ  َحدَّثَنَا - ِ َصلَّى َّللاَّ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

اْلبََصَر َويَْطَرَحاِن   فَِإنَُّهَما يَْخِطفَانِ  ..َواأْلَْبتَرَ  ذَا الطُّْفيَتَْينِ  الَّتِي ِفي اْلبُيُوِت إِالَّ أْن تَُكونَ  اْلِجنَّانِ  َوَسلََّم نََهى َعْن قَتْلِ 

 .. بُُطوِن ِفي الن َِساءِ الَما ِفي 

والرجل راع   ..أال فاألمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ..كلكم مسئول عن رعيته " :روىو -

وعبد الرجل راع   ..وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسئولة عنه ..على أهله وهو مسئول عنهم

 .."على مال سيده وهو مسئول عنه

 ..ثالثا .."هالل خير ورشد آمنت بخالقك ":لم إذا رأى الهالل كبر ثم قالكان النبي صلى هللا عليه وس :قال -

قال رسول هللا صلى هللا    :قال  ..عن أبي لبابة بن عبد المنذر  ..يزيدعبد الرحمن بن حدثنا أبو بكر بن خالد إلى  -

وفيه خمس    ..إن يوم الجمعة سيد األيام وأعظمها عند هللا من يوم األضحى ومن يوم الفطر " :عليه وسلم

فيها العبد شيئا   وفيه ساعة ال يسأل هللا ..وفيه توفى هللا آدم ..وفيه أهبط إلى األرض ..خلق هللا فيه آدم  :خصال

وال بحر إال وهن  ..وال جبال ..وال رياح ..وال أرض ..وال سماء ..وما من ملك مقرب ..إال أتاه ما لم يسأل حراما

عمرو  وبكر بن بكار وإبراهيم بن سعدان و محمد بن إسحاق رواه .."يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم الساعة

 حو الحديث.. .. بنعبد هللا بن محمد بن عقيلو بن ثابت

عن أبي لبابة قال: "استسقى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوم الجمعة فقال أبو  ..عن سعيد بن المسيب -

فقال أبو لبابة: إن التمر في الَمْربَد وما في  .."اللَُّهمَّ اْسِقنًا" :فقال رسول هللا  ..لبابة: إن التمر في الَمْربَد

حتى يقوم أبو لبابة  " في الثالثة "اللَُّهمَّ اْسِقنًا" :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..السماء سحاب نراه

لَّى  وصلى بنا رسول هللا صَ  ..قال: فاستهلت السماء فمطرت مطًرا شديًدا .."فيسد ثعلب َمْربَده بإزاره ..عريانًا

إن السماء لن تقلع حتى تقوم عريانًا تسد ثعلب   ..هللا عليه وسلم فأطافت األنصار بأبي لبابة يقولون: يا أبا لبابة

قال:   ..كما قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فقام أبو لبابة عريانًا فسد ثعلب َمْربَده بإزاره ..مربدك بإزارك

 (.. ةأسد الغاب .. حسب )"فأقلعت السماء

اإلصابة في . )ويقال: عاش إلى بعد الخمسين. ..مات بعد مقتل عثمانأنه  خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....)تمييز الصحابة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 الخزرجي.. "العقبي األحدي" خارجة بن زيد بن أبي زهير ..236 /الحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

مما يميز تراجم الصحابة السابقون إلى اإلسالم.. والذين شهدوا العقبة.. ومعظم المشاهد.. أن العديد منهم لم  

تشهد حياته أحداثا مفصلة.. كما اختلف المؤرخون كثيرا في تفاصيل أنسابهم.. حتى أنه أحيانا ما تتداخل  

 بن زيد بن زهير ال يختلف في هذا..وتكون واحدة من خالفاتهم.. وخارجة 

هو َخاِرَجةُ بن َزْيد بن أبي ُزَهْير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك األَغرَّ بن ثَْعلَبة بن كعب بن الخزرج بن  ف  -

 . (.أسد الغابة. حسب )يعرفون ببني األغر. ..األنصاري الخزرجي ..الحارث بن الخزرج

.. كما ذكره المسيبي عن محمد بن هو حارثة بن زيد بن أبي زهير بن و  - امرئ القيس األنصاري الخزرجي 

فقال: خارجة   ..فُليح.. عن موسى بن عقبة فيمن شهدوا بَْدًرا.. وخالفه إِْبَراِهيُم ْبُن الُمْنِذِر عن محمد بن فُليح

 . (.اإلصابة في تمييز الصحابة) .. حسببالمعجمة والجيم

عن موسى بن  ..عن محمد بن فُلْيح ..قال محمد بن إسحاق الُمَسْينِي  ..بدري ..يَحاِرثَةُ بن َزْيد األْنَصارِ وهو  -

 .. من بني الحارث ابن الخزرج.. ..نصارفيمن شهد بدًرا من األ ..عن ابن شهاب ..عقبة

وفي رواية إبراهيم بن المنذر:   ..كذا في رواية المسيني: حارثة ..حارثة بن زيد بن أبي زهير بن امرئ القيس -

وهو  ..وأخرجه ابن منده وأبو عمر في: خارجة  ... أخرجه ههنا أبو نعيم.ومثله قال ابن إسحاق ..ارجةخ

 ..أسد الغابة.. حسب واألول وهم ..أصح

ه السي دة بنت عامر بن عبيد بن غي ان بن عامر بن َخْطمة من األوسيكنى أبا زيد.. و-   ر حسب الطبقات الكبي أم 

عن محمد  ..عن صَدقة بن سابق ..عن زهير بن محمد ..حسب ما أخرجه البَغَِويُّ في ترجمة أبي بكر الصديق -

 بن إسحاق: هو والد َزْيد بن خارجة الذي تكلم بعد الموت.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابة.. 

 زمن عثمان بن عف ان..  كان لخارجة من الولد زيد بن خارجة.. وهو الذي ُسمع منه الكالم بعد موته في -

جها أبو بكر الص ديق.. فولدت له أم  كلثوم.. -  وحبيبة بنت خارجة هي التي تزو 

هما هُزيلة بنت ِعنَبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن ُجَشم بن الحارث بن الخزرج.. وهما أخوا سعد بن   - وأم 

ه.. وكان لخارجة بن زيد عقب فانقرضوا وانقرض أيًضا بيع ألم  ولد زهير بن أبي زهير بن مالك فلم يبق   الر 

 . .الطبقات الكبير ما جاء حسبمنهم أحد.. 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 َشِهَد العَقبة.. وبَْدًرا.. وقُتل يوم أُحٍد شهيًدا..والثابت في ترجمته أنه  -

ُدفن اإلثنان منهم  ..الش أن في قَتْلَى أُحدوُدفن هو وسعد بن الربيع في قَْبٍر واحد.. وكان ابَن عمه.. وذلك كان  -

 . .والثالثة في قبر واحٍد.. حسب ما جاء في االستيعاب في معرفة األصحاب

 ثالثا.. ما جاء ذكره عنه في سير الصحابة.. 

وكان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبي بكر لما آخى بين المهاجرين واألنصار.. حسب   -

من كبار الصحابة وأعيانهم.. وهو الذي نزل عليه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه لما  كان خارجةو ..الغابةأسد 

 قدم المدينة مهاجًرا.. في قول.. وقيل: بل نزل على ُخبَيب بن إساف..

رته وكان خارجة صهًرا ألبي بكر.. وكانت ابنته حبيبة تحت أبي بكر.. وهي التي قال فيها أبو بكر لما حض -

 الوفاة: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جارية.. فولدت له أم كلثوم بنت أبي بكر.. 

 .. بن زهير رابعا.. في استشهاد خارجة بن زيد

َماةُ يوم أحد.. فجرح بضعة عشر جرًحا..  فمرَّ به   - ذكر السير أن  خارجة بن زيد بن أبي ُزهير أخذَتْه الرُّ

يوم بَْدر ــ وكان يعني أباه   (أبي علي  )وقال: هذا ممن أغرى ب ..ومثَّل به َصْفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه

روى ابن   أمي ة بن خلف ــ و يذكر أن أمي ة بن خلف الجمحي  ويُْكنَى أبا علي  بابنه علي.. وقُتل معه يوم بدر..

  إسحاق: قَتل أمية بن خلف رجٌل من األنصار من بني مازن..

قال ابُن  و  ..قتله معاذ بن عفراء.. وخارجة بن زيد.. وُحبيب بن إساف.. اشتركوا فيه أنه: وقال ابُن هشام -

ار بن يَاسر.. يعني يومئذ ببَدر..  إسحاق: وابنُه علي  بن أمي ة قتله عمَّ

اآلن شفَْيُت نَفَسي حين قتْلُت األماثل من أصحاب محمٍد.. قتْلُت ابن   :فلما قَتَل صفوان من قَتَل يوم أُحٍد قال -

 .. االستيعاب في معرفة األصحاب . حسب.قوقل.. وقتْلُت ابن أبي زهير خارجة بن زيد.. وقتلت أوس بن أرقم

أَنَّهُ قتل بأحد.. وال أَنَّهُ الذي نزل عليه أَبُو بكر.. إنما قال: شهد   أخرج الرواية الثالثة.. إال أن ابن منده لم يذكر -

 وستأتي ترجمته إن شاء هللا.. بدًرا.. وذكر أن ابنه زيد قد تكلم بعد الموت..

  .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 خالد بن سويد بن ثعلبة الخزرجي.. )شهيد يوم بني قريظة(  ..237 / الحلقة

 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

هو خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس ابن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن  -

ي قريظة وقتل يوم بن ..وشهد بدًرا وأحًدا والخندق ..شهد العقبة ..الخزرج بن الحارث بن الخزرج األكبر

 ويأتي النقاش بين المؤرخين في نسبه كما يحدث أحيانا..  ..شهيًدا

د بن ُسَويد بن ثَْعلَبة الرواية أنهف  -  ..وأبو موسى ..وأبو عمر ..أخرجه أبو نعيموالقول األشهر.. وهو  ..َخالَّ

َف" ..وقيل: خالد بن ُسويد -  .. قال ابن حجر العسقالني: "َمْن قال فيه خالد فقد َصحَّ

د األنصاري الخزرجي - ِد بن السَّائِب بن َخالَّ وقيل: هو أبوه على   ..ثم من بلحارث بن الخزرج ..وهو جد َخالَّ

 ..من بني كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج صحابيفهو   ..قول

د بن ُسَويد بن ثعلبة بن َعْمرو بن َحاِرثة  ( أنهالسائبخالد بن نسب ) في  وقد جاء)  ُد بن السَّائِب بن َخالَّ ]]َخالَّ

األنصاري   ..بن امرئ القيس بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج األكبر

ُد بن السَّائِب "أسد الغ>> [[.ثم من بلحارث بن الخزرج ..الخزرجي   ..<<."ابةمن ترجمة َخالَّ

أحدهما: خالد بن   ..وقد جعلهما أبو عمر وأبو نعيم اثنين ..و]]أبوه[[ على قول ..فإن هذا خالًدا جده على قول

فقال: خالد   ..والثاني: خالد بن سويد. وأما أبو أحمد العسكري فإنه جعلهما واحًدا ..السائب بن خالد بن سويد

فإن   ..وقيل: خالد بن السائب بن ثعلبة. وعلى ما تقدم النسب في خالد بن السائب بن خالد بن سويد ..بن سويد

 . جزء منقول هذا جده وهللا أعلم.(( أسد الغابة. 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

اس ..روى أَبُو يَْعلَى - قال:   ..عن جد ه ..عن أبيه ..من طريق عبد الخبير بن قَْيس بن ثابت بن قيس بن َشم 

 .. فقال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم  ..استشهد شابٌّ من األنَصار يوم قَُريظة يقال له: خالد

ا إِنَّ لَهُ أَْجَر َشِهيَدْينِ "   .. ألنَّ أَْهَل اْلِكتَاب قَتَلُوهُ " :قال صلى هللا عليه وسلم.. هللا؟قالوا: ِلَم يا رسول  ".. أم 

 ..والخندق وأحد بدر كما شهد غزوات ..بيعة العقبة الثانية شهد -

 ..فقتلته  ..رمته امرأة من بني قريظة بحجر من فوق الحصن.. يروى أنه غزوة بني قريظة قُتل في -

 رضي هللا عنه..  سعد بن عبادة أمهما ليلى بنت عبادة أختوكان له من الولد السائب والحكم  -

 ثالثا.. ما روي عن عقبه.. 

د  يروى أن -    ..واستعمله عمر بن الخط اب على اليمن ..صحب النبي  َصلَّى هللا عليه وسلمهذا قد السائب بن خال 

ِ  ــ وقد انقرض عقبهما.. وأكد  الحكم بن خال دكان له من الولد و -  أنه ولي السائب اليمن لمعاوية.. اْبُن اْلَكْلبِي 

 ابنيه السائب وإبراهيم لهما صحبة..قريظة أن بني في غزوة وظهر بقتل خالد بن سويد رضي هللا عنه  -

 رابعا.. خالد بن سويد والحديث النبوي.. 

يل إلى النبي صلى هللا  قال: جاء جبر  عن أبيه  ..َخال د بن سويد في ترجمة حديث إبراهيم بن  ..روى أَبُو نُعَْيمٍ  -

دُ عليه وآله وسلم فقال: "يَا ُمحَ  اًجا".. ..مَّ اًجا ثَج   .. )للتحقيق( ولبيان ِعل ة هذا الحديث مكاٌن غير هذا ُكْن َعج 

 "..دارها وكان لها مؤذنذن الم ورقة ان تؤم اهل .. " أمعرفة الصحابة ألبي نعيموفيما روي عنه وجاء في  -

يقول به هكذا  ..صائم في يوم صائف اخذ الماء.." (غوامض األسماء المبهمة البن بشكوال)وما روي في  -

ثم قام الى   ..ياكل في طبق متكئا" ..ه(م بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخإعالم العال ".. و)من يرشه عليه

 "..فخارة فشرب منها متكئا

 حديث استشهاد خالد بن سويد.. .. في خامسا

حى من أطم من آطامها .. وذلك أنيوم بني قَُريظة شهيًدا أنه استشهد -  ..ماتف فشدَخْت رأسه  ..طرَحْت عليه الر 

حى بُنَانة  ويقولون: - ثم قتلها رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه  ..امرأةٌ من بني قريظةوهي إن  التي طرَحْت عليه الر 

 ..ولم يقتل امرأةً ِغْيَرها ..إْذ قتل من أَنبَت منهم ..قريظة وسلم مع بني

 سادسا.. موقف أمه يوم استشهاده.. 

اس عن أبيه عن جد ه قال: د بن ثابت بن قيس بن شم  قُتل يوم قُريظة   روى عبد الخبير بن إسماعيل بن محم 

ه فقيل لها: يا أم  خ  ..رجل من األنصار يُْدعى خال ًدا  .. ال د قُتل خال دقال فأُتيْت أم 

 ..قالت: إن كنُت ُرِزئُْت خال ًدا فال أرزأ حيائيف : فجاءت ُمتنق بة فقيل لها: قُتل خال د وأنت ُمتنق بة؟ قال

 - ؟.قيل: وِلَم ذاَك يا رسول هللا ..قال .."إن  له أجَر شهدين .."فقال ..فأُْخبَِر النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم بذلك

   ..حسب )الطبقات الكبير( .."ألن  أهل الكتاب قتلوه.."  فقال –صلى هللا عليه وسلم 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 نزل فيه قرآن"من ت.. " أْوُس بن ثَابت بن الُمْنذر ..238 / الحلقة

 نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

أْوُس بن ثَابت بن الُمْنذر بن َحَرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن   -

 .. عمرو بن الخزرج األنصاري الخزرجي البخاري

 بني عمرو بن مالك بن النجار..  من ..أْوس بن ثَابت بن الُمْنِذِر بن َحَرامهو قال ابن منده:  -

 .. : وقال غيره: من بني عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارقالو

فهو عمرو    ..ليس كذلك فإن قوله في األول من بني عمرو بن زيد مناةهو و .. فظن أن هذا اختالف في النسب

 ..وهو جد األول ..وقوله: من بني عمرو بن مالك بن النجار فهو عمرو األخير ..األول

 ..)أسد الغابة.. حسب )ال اختالف بين القولين هعلم أنقد ذكرناه من نسبه أواًل مما و

 (اإلصابة في تمييز الصحابة) .. حسبأمه ُسخطى بنت حارثة ابن لَْوذان بنت عم والدة أخيه حسان -

 اإلسالم الذي دافع عن الدعوة وعن نبينا صلى هللا عليه وسلم..   شاعرن ثابت هو أخو حسان ب -

 فهو عقبي بدري أحدي..  هـ.. 3. وتوفي سنة بدًرا.شهد  والثانية.. العقبة أوس بن ثابت شهد  -

االستيعاب في معرفة حسب  .. وهو من المحدثين وله رواية للحديث النبوي..أبو شد اد بن أوسهو  -

 ..الطبقات الكبيرب حسب ما جاء له عقب ببيت المقدس. واألصحاب.

تفعل ذلك وال ترى  قبل اإلسالم كانت العرب الغريب أنه و ..على ُسْخطى بعد أبيه  اثابت بن المنذر خلف أبوه كان -

 ..الطبقات الكبير.. حسب فيه شيئًا

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 رضي هللا عنه.. عثمان بن عفان آخى بينه وبين المدينة المنورة.. إلى عليه وسلمصلى هللا  هاجر النبي لما -

 .. وقد استضاف عثماَن بن عفان في بيته عند الهجرة  ..الطبقات الكبير وكذلك قال محمد بن إسحاق في

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

  ..أَبُو بَْكِر ْبُن َماِلكٍ  روى  كما تقدم.. غزوة بدر النبي صلى هللا عليه وسلم مع  أوس بن ثابت بن المنذر شهد -

ِد   ..َعْن أَبِيهِ  ..قَاَل: قُِرَئ َعلَى يَْعقُوَب ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعدٍ  ..َحدَّثَنِي أَبِي  ..َعْبُد هللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبَلٍ  عن َعْن ُمَحمَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن   .." ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي اْلَخْزَرجِ  ..ْبِن إِْسَحاقَ  ثُمَّ ِمْن بَنِي َعِدي 

ارِ   : أَْوُس ْبُن ثَابِِت ْبِن اْلُمْنِذِر ْبِن َحَراِم ْبِن َعْمِرو النَّجَّ

َمِد ْبِن ُعَماَرةَ القداح في  ..غزوة أحد فيأوس بن ثابت بن المنذر تل قُ الثابت أنه و -  وكذا قال َعْبُد هللاِ ْبُن ُمحَّ

 :الذي نعاه يوم مقتله فقال هو  حسان بن ثابتوأخوه   ..(سب األنصار)ن

 المشاه منه الذ كر وأسنى شهيًدا***   ثابت بن أوس الش عب قتيل ومن ا

ر حتى شهد مع النبي وقا الروايةهذه  يد الواق  بينما خالف -   .. وأنهالمشاهد كلها صلى هللا عليه وسلمل أنه عم 

وهو األرجح بالنظر إلى ما نظمه  رجح أنه قُتل يوم أحد ابن عبد البر . إال أن. توفي في خالفة عثمان بن عفان

 ..والقصيدة المذكورة ثابتة في ديوان حسان صنعة أبي سعيد السكري حسان بن ثابت..

 رابعا.. في تنزل القرآن فيه وفي زوجته..

نزلت بعد استشهاده   .. قداإلرث التي تطرقت إلى قضية.. سورة النساء السابعة من اآلية أن نوالمفسر ذكر -

  ..ترتبط بتقسيم إرثههي و

والبنات لم تكن  كما أن النساء .. اإلرث أن الزوجة واألطفال يحرمون من العصر الجاهلي فبناء على عادات -

 .. هاد أوس أخذ ابن عمه جميع أموالهبعد استشث.. ف لهن حصة من اإلر

صلى هللا  فأمر   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. قاصرات إلىفراجعت زوجة أوس التي كانت لها ثالث بنات  -

 ..فاتبعوا أمر النبي.. ابن عم أوس أن يتورع في هذه القضية حتى يأتي الوحي لتبينهاعليه وسلم 

ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربُوَن   .. "حيث ورد فيها.. من سورة النساءة السابعة نزلت اآليف  - مَّ َجاِل نَِصيٌب ِم  ِل لِر 

ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر  ا تََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَربُوَن ِممَّ مَّ ْفُروًضاَوِللنِ َساِء نَِصيٌب ِم   "..نَِصيبًا مَّ

 بن ثابت.. عن أوسخامسا.. ما روى 

 هو أيضا في اإلرث.. )منقول(  أوس ْبن ثابت اأْلَْنَصاِري  والطريف أن الحديث الذي رواه 

ٍ ِفي اْبنَْي َعم ٍ  قَاَل لَنَا آَدُم َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ َسِمَع أَْوَس ْبَن ثَابٍِت األَْنَصاِريَّ َسِمَع َحِكيَم ْبَن ِعقَاٍل اْلقَُرِشيَّ َعنْ  - َعِلي 

ْوجِ الن ِْصُف َولألَخِ السُُّدُس َوَما بَِقَي بَْينَُهَما ..أََحُدهَُما أٌَخ ألُم ٍ  َعْنهُ َعْبُد اْلَواِرِث اْلبَْصِريُّ َوَسِمَع ِمْنهُ   َرَوى) َ   ..ِلْلزَّ

 (هَُشْيمٌ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-" إنفروا خفافا وثقاالأبو طلحة زيد بن سهل.. " ..239 / الحلقة

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن َعْمرو بن َزْيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي  بن عمرو بن مالك بن  هو  -

 .. مشهور بكنيتهال .أبو طلحة. ..الن جار األنصاري  الخزرجي  

 ..عن ُعروة في تسمية َمْن شهد العقبة ..وهو قول ابن لهيعة عن أبي األسود .. وَوهم َمْن َسماه سهل بن زيد -

 :وهو القائل  ..اسم أبي طلحة زيد :قال ..هأخبرنا أبو طلحة ِمْن ولد ..قال اْبُن َسْعد: أخبرنا معَن بن عيسىو -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة .. حسب]الرجز[ ..َوُكلَّ يَـــْوم ِفي ِساَلِحي َصْيـــــدُ  ..ْسِمي َزْيـــدُ ـو َطْلَحـة َوإأَنَا أَبُـ

 ..االستيعاب في معرفة األصحابحسب ))زيد بن سهل بن األسود بن حزام((   وهو -

(( وهو  -  . أسد الغابة.حسب ))َزْيُد بن َسْهل بن األْسَود بن َحَرام بن ُعَمر بن زيد َمنَاة بن عِدي 

 ..أمهما أم سليم بنت ملحان ..وأبو عمير ..عبد هللا :وله من الولد -

 أن ه قال:   -رضي هللا عنه-حيث ُروي عن أنس بن مالك  ..كان ال يُفطر إال في األعيادبإنه  أشتهر أبو طلحة -

 . ال يُفطُر إالَّ يوم فطٍر أو أضحى(. ..)أنَّ أبا طلحة صام بعد رسول َّللاَّ أربعين سنةً 

 ثانيا.. في قصة إسالمه رضي هللا عنه..

 ..سبب إسالم أبي طلحة األنصاري رضي هللا عنه -رضي هللا عنها -والدة أنس بن مالك  -كانت أم سليم 

م الخمر -صلى هللا عليه وسلم -ألن  رسول هللا   ..فقد ُروي أن زوجها مالك خرج إلى الشام -   ..وهلك هناك ..حر 

ا كل مها في ذلك قالت له: ..وخطبها -رضي هللا عنه-فجاء أبو طلحة  ولكنَّك   ..وهللا ما مثلُك يا أبا َطلحة يُردُّ  ) ولم 

جك ..وأنا ُمسلمةٌ  ..كافرٌ   ك َغيره( وال أسألُ  ..فإن تُسلم فذاك مهري ..وال يحلُّ لي أن أتزوَّ

وأخبره   ..وهو جالٌس بين الصحابة رضي هللا عنهم -صلى هللا عليه وسلم -فانطلق أبو طلحة إلى رسول هللا  -

جها على ذلك  ..ثم  نطق الشهادتين وأسلم ..بما قالت أم سليم ألن ها رضيت   ..ساء مهراً فكانت أعظم الن ..وتزو 

 ب.. .. وفضلته على العديد من الخطامهراً لها هسالمإب

 ا.. ما كان بعد الهجرة.. لث ثا

أبي عبيدة   وقيل بينه وبين ..األرقم بن أبي األرقم بينه وبين آخى النبي صلى هللا عليه وسلم..هجرة النبي  بعد -

فكان يديم النظر إليه وال يرتوي من االستماع  ..  أحب أبو طلحة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمو ..بن الجراح

 صلى هللا عليه وسلم.. إلى عذب حديثه

 .. في جهاده رضي هللا عنه..رابعا

 من األنصار.. مع السبعينالثانية العقبة أبو طلحة شهد  -

وكان من الرماة  .. يوم أحد وثَبَُت معه ..المشاهد كلها صلى هللا عليه وسلم فيأبو طلحة مع النبي  وحارب -

أن  أبا طلحة كان يرمي بين يدي النبي  َصلَّى هللا عليه   ..أنس بن مالك حتىعف ان بن مسلم   روى ..المعدودين

س به ..وسلم يوم أُُحدٍ    ... فكان إذا ما رفع رأسه ينظر أين وقع سهمه.والنبي  َصلَّى هللا عليه وسلم َخْلفَه يتتر 

ي يا رسول هللا ال يصيبك َسْهمٌ   ..نَْحري دون نحرك ..فيرفع أبو طلحة رأسه ويقول: هكذا بأبي أنَت وأم 

ْهني   ..وكان أبو طلحة يَشور نفسه بين يدي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - ويقول: إني َجْلد يا رسول هللا فَوج 

 .. في حوائجك وُمْرني بما شئتَ 

صلى هللا   فقال النبي صلى هللا عليه وسلم..انكشف الناس عن النبي حنين.. لما يوم كان ممن جمع المسلمين و -

أنس بن   روىو  ..وأخذ أسالبهم ..فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجالً  .."فله سلبه  ..من قتل قتيالً .."عليه وسلم

 .."ةفئت أبي طلحة أشد على المشركين من صو: "كان يقول صلى هللا عليه وسلمأن النبي  مالك

-وكان حينها أبو طلحة  ..أراد المسلمون الغزو في البحر -رضي هللا عنه-في عهد خالفة عثمان بن عفان  -

وعلى الرغم من صعوبة الغزو في البحر وعناء الكبر إال إن  أبا طلحة أخذ  ..رجٌل كبيٌر في السن -رضي هللا عنه

ه قد  باإلضافة إلى أن   ..ن ه أصبح شيخاً كبيراً إل فطلَب منه أبنائه عدم الخروج ..يجه ز نفسه للخروج مع المسلمين

وعمر بن الخطاب رضي هللا عنهم  ..وأبي بكر الصديق ..غزا في شبابه مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أصر   -رضي هللا عنه-ولكن أبا طلحة  ..والسماح لهم بالغزو بدالً منه ..فطلبوا إليه الركون إلى الراحة ..جميعاً 

استنفر   -ويقصد بذلك أن  هللا تعالى ..انِفروا ِخفاًفا َوثِقااًل(ال: )وقال لهم: إن هللا تعالى ق  ..على الخروج للغزوة

وبينما هو على ظهر السفينة في  ..في تلك الغزوة  -رضي هللا عنه -ونفر أبو طلحة  ..الجميع الشيوخ والشباب

ولكن هم لم   ..فأخذ المسلمون يبحثون عن يابسٍة ليدفنوه فيها ..وسط البحر مرض مرضاً شديداً توف ي على إثره

  ..وُدفن أبو طلحة وحيداً بعيداً عن األهل والوطن في جزيرٍة نائيةٍ  لم يتغير فيها..ف  ..يجدوا إال بعد سبعة أيام

 . أراكم غدا إن شاء هللا..في سبيل هللا. فكانت حياته ووفاته
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-.. أبو طلحة زيد بن سهل.. "إنفروا خفافا وثقاال" 240 / الحلقة

 في جهاده رضي هللا عنه..نكمل.. رابعا.. 

 يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن عمرو بن سعيد عن أبي طلحة قال:  روى -

  ..بد الوارث بن سفيانع روىو ..الطبقات الكبيرحسب   )يوَم َخْيبَر ..كنُت ِرْدَف رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم )

بين يدي رسول هللا َصلَّى هللا عليه كان أَبو طلحة يَقف  قال: ..عن أَنس بن مالك ..علي بن زيد حد ثنا قاسم إلى

 .. َوَوْجِهي ِلَوْجِهَك الِوقَاء *** وسلم في الحرب ويقول: نَْفِسـي ِلنَْفِسَك الِفـَداء

 :  فقال الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم ..ثم ينشر ِكنانته بين يديه -

صلى هللا عليه قالها  ..االستيعاب في معرفة األصحاب "..ْن َمائَة َِرُجلٍ لََصْوُت أَبِي َطْلَحةَ ِفي اْلَجْيِش َخْيٌر مِ "

 يوم حنين.. وسلم 

 خامسا.. في كرمه وجوده رضي هللا عنه..

   ..مثاالً يُقتدى به في الكرم واإلنفاق في سبيل هللا -رضي هللا عنه-كان أبو طلحة األنصاري   -

-رسول هللا   -رضي هللا عنه-وفي أحد األيام سمع أبو طلحة  ..األموال إليهفقد ُروي أن ه كان ينفق من أحب  -

ا تُنِفقُواتعالى: )لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى  هيخطب بالن اس على المنبر ويقرأ قول -صلى هللا عليه وسلم    ..(تُِحبُّونَ  ِممَّ

ع  ..تأخيرٍ  وال ترد دٍ  غير من فقام - صلى هللا  - هللا  رسول كان بيرحاء اسمه بستانٌ  وهو ..إليه أمواله بأحب   وتبر 

أمره بأن يتصد ق   -صلى هللا عليه وسلم-ولكن رسول هللا  ..ويشرب من مائه ..يدخله ويستظل  بظل ه -عليه وسلم

 ..وكان منهم حسان بن ثابت وأبي  بن كعب ..فتصد ق به أبو طلحة على ذوي رحمه ..به على أقاربه

 . رضي هللا عنهم.

قال أبو طلحة لرسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م: "إنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بيَرحا وإنها   ي رواية أخرى أنهوف  -

ها وذُْخرها".  ..الحديث "...ذَاَك ماٌل َرابِحٌ  ..بَخٍ بَخٍ .." فقال النبي صلى هللا عليه ورله وسلم .صدقة أرجو بِرَّ

 أسد الغابة.

 هللا عليه وسلم أبي طلحة.. سادسا.. في حب النبي صلى 

في "طبقات البدريين من   أن هناك ثالثة نفرروى فهو من بني النجار أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم.. فقد  -

األنصار".. من بني مغالة وهم من بني عمرو بن مالك بن النجار وهم: أوس بن ثابت.. وأخوه أبو شيخ.. وأبو 

 طلحة.. 

د بن عبد هللا  روى - د بن سيرينمحم   ..عن أنس بن مالك ..األنصاري عن هشام بن حس ان عن محم 

ته لما حلق بدأ بشق ه األيمن ..أن  النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم عه بين الن اس فأصابهم    ..هكذا ..قال ..في حج  فوز 

فدفعه   ..قال "أين أبو طلحة؟.." فقال ..هكذا ..ثم  قال بشق ه اآلخر ..الشعرة والشعرتان وأقل  من ذلك وأكثر

د.. ..إليه فقال عبيدة: ألْن يكون  ..قال ..فحد ثُت به عبيدة قلت: إن ا قد أصبنا عند آل أنس منه شيئًا ..قال محم 

َرْوح بن عبادة وعبد الوه اب بن عطاء  . وروى.إلي  من كل  صفراء وبيضاء في األرض عندي منه شعرةٌ أحب  

د ابن سيرين قال: لما حج  النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم ة حلق   ..العجلي قال: أخبرنا ابن عون عن محم  تلك الحج 

ل من قام فأخذ شعره أبو طلحة  . الكبير. الطبقات.. حسب ثم  قام الن اس فأخذوا ..فكان أو 

قال له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم في   ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب  ..من فَُضالء الص حابةأبو طلحة كان  -

 "..أَْقِرْئ قَْوَمَك السَّاَلَم فَِإنَُّهْم أَِعفَّةٌ ُصبُرٌ .." مرضه الذي توفي فيه

َده..  ..هو الذي حفر قبر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلموأبو طلحة زيد بن سهل رضي هللا عنه  -  ولَحَّ

 بعا.. في أحاديث رواها أبو طلحة..سا

حسب وغيرهم.((  ..وأبو الحباب سعيد بن يسار ..وابن عب اس بن مالك.. َربيبه أَنس الحديث روى عنه -

   .اإلصابة في تمييز الصحابة.

أَخبرنا علي بن أَحمد بن محمد  ..أَخبرنا أَبو القسم بن السمرقندي ..أَخبرنا أَبو القاسم بن صدقة بن علي الفقيه -

أَخبرنا عبد هللا بن محمد البغوي قال: حدثني   ..وأَحمد بن محمد بن أَحمد البزاز قاال: حد ثنا المخلص ..البشري

ي ..صالح بن محمد  .. عن أَنس قال: حدثني أَبو طلحة قال ..عن ثابت ..عن صالح الُمر ِ

 قلت:   ..دخلُت على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فرأَيت من بشره وطالقته ما لم أَره على مثل تلك الحال

 صلى هللا عليه وسلم..   قالف ؟ .هذه الحال أَبًدا  ما رأَيتك على مثل ..رسول هللايا

َوأَتَانِي بِبَِشاَرٍة ِمْن َرب ِي َعزَّ َوَجلَّ: إِنَّ هللا بَعَثَنِي  ..َوَقْد َخَرَج ِجْبِرْيُل ِمْن ِعْنِدي آنِفًا ..َوَما يَْمنَعُنِي يَا أَبَا َطْلَحةَ " 

ًرا أَنَّهُ لَْيَس أََحٌد ِمْن أُمَّ   )منقول( .."تَِك يَُصل ِي َعلَْيَك َصاَلةً إِالَّ َصلَّى هللا َعزَّ َوَجلَّ َوَماَلئَِكتُهُ َعلَْيِه َعْشًراإِلَْيَك ُمبَش ِ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في أحاديث رواها أبو طلحة..  نكمل.. سابعا..

 أخبرنا أبو الفضل بن أبي الحسن بن أبي عبد َّللا  الطبري بإسناده إلى أبي يعلى قال:  -

أن النبي َصلَّى هللا   ..عن أبي طلحة ..إسحاق بن عبد َّللا  بن أبي طلحة حتى..حدثنا إبراهيم بن سعيد الَجْوهري

ى بكبشين أملحين وقال عند الذبح  .."َعْن محمد وآل محمد" :وقال عند الذبح األول ..عليه وسلم َضحَّ

 ".. وصدق من أمتي  ..عمن آمن بي.."اآلخر

ا كان يوُم أُحٍد انهزم ناٌس من النَّاس -رضي هللا عنه-ُروي عن أنس بن مالك  - َّللاَّ    عن النبي صلى ..أن ه قال: لمَّ

ٌب عليه بحجفةٍ  ..عليه وسلم قال: وكان أبو طلحة رجالً   ..وأبو طلحة بين يدي النبي صلَى َّللاَّ عليه وسلم ُمجِو 

 ً ً  ..وكسر يومئٍذ قَوسين ..شديد النَّزع ..راميا فيَقوُل:   ..قال: فكان الرجُل يمرُّ معه الجعبةُ من النَّبل ..أو ثالثا

  ..فيَقول أبو طلحة: يا نبي هللا  ..قال: ويشرف نبي هللا صلى َّللاَّ عليه وسلم ينظر إلى القَْومِ  ..انثرها ألَبِي طلحة

 .. نحري دون نحِرك ..ال يُِصبك سهٌم من سهام القوم ..ال تُشرف ..بأبي أَنت وأُمي

أبو إسحاق عبد هللا بن أبي  وابنه وعبد هللا بن عباس وزيد بن خالد الجهني أنس بن مالك ربيبه روى عنه -

وعبد هللا بن عمرو بن عبد  وإسماعيل بن بشير مولى بني مغالة وأبو الحباب سعيد بن يسار طلحة

 ..عتبةوعبيد هللا بن عبد هللا بن  اريوعبد الرحمن بن عبد الق  القاري

  ..حديثان الصحيحين منها في ..روى أبو طلحة عن النبي محمد أكثر من عشرين حديثًا.. عند أهل الحديثو -

 رضي هللا عنه.. ..روى له باقي الجماعة كما ..بحديث ومسلم ..بحديث البخاري وتفرد

 ثامنا.. في معجزة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  

أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة ألم سليم:  ..عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة ..البخاري روى

فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم.   ..لقد سمعت صوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الجوع

 ..يدي والثتني ببعضه ثم دسته تحت ..فلفت الخبز ببعضه  ..ثم أخرجت خماًرا لها ..فأخرجت أقراًصا من شعير

فوجدت رسول هللا صلى هللا عليه  ..إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال: فذهبت به .. أي أنس..ثم أرسلتني

فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أرسلك أبو طلحة؟"   ..فقمت عليهم  ..وسلم في المسجد ومعه الناس

 . فقلت: نعم. قال: "بطعام؟" فقلت: نعم.

فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة  .. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لمن معه: "قوموا" -

وليس عندنا ما   ..قد جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس ..فقال أبو طلحة: يا أم سليم ..فأخبرته

فأقبل رسول   .. سول هللا صلى هللا عليه وسلمفانطلق أبو طلحة حتى لقي ر .فقالت: هللا ورسوله أعلم. ..نطعمهم

 ما عندك؟" ..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "هلم يا أم سليم ..هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو طلحة معه

 ..وعصرت أم سليم عكة فآدمته ..فأمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففت   ..فأتت بذلك الخبز -

فأكلوا   ..فأذن لهم .ثم قال: "ائذن لعشرة". ..ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه ما شاء هللا أن يقول -

ثم قال: "ائذن  ..فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا  .فأذن لهم. .ثم قال: "ائذن لعشرة". ..حتى شبعوا ثم خرجوا

ائذن لعشرة". فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو ثم قال: " ..فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا  ..لعشرة" فأذن لهم

 . ثمانون رجالً.

 .. ه عن مالكهمن غير وج ..وقد رواه البخاري في مواضع أخر من "صحيحه" ومسلم -

 رواية أخرى في وفاته..في ا.. تاسع

 ..روى حماد بن سلمة.. وال يُغي ر شيبه ..مربوًعا ..آدًما ..صي تًا ..وكان رجالً جلًدا ..وقيل مات غازيًا في البحر -

فأتى على قوله عز   ..أَن أَبا طلحة قرأَ سورة براءة بن مالك.. عن أَنس ..وعلي  بن زيد  ..عن ثابت البناني

ُزوني  ..: ال أَرى ربنا إِال استنفرنا شبَّانًا وشيوًخافقال (..التوبة)" انِفُروا ِخفَاًفا َوثِقَاالً .."وجل يا بني  َجه ِ

ُزوني. فقالوا له: يرحمك هللا ومع أَبي بكر حتى   ... قد غزْوَت مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حتى ماتَجه ِ

فمات في البحر فلم يجدوا له    ..جه زوني. فغزا البحر ..فَدْعنا نَغُُز عنك. قال: ال ..ومع عمر حتى مات ..مات

قال أَبو عمر: يقال: إن أَبا طلحة تُوف ِي سنة .. وهو لم يتغي ر  ..فدفنوه بها ..عد سبعِة أَي امجزيرة يدفنونه فيها إِال ب

 . .االستيعاب في معرفة األصحاب هجرية.. حسب وقيل: سنة اثنتين وثالثين .إِحدى وثالثين

: عاش بعد النبي  صل ى هللاوفي تأخر موت أبي طلحة..  -  .. عليه وآله وسل م أربعين سنةقال أَبُو ُزْرَعة الد َمْشِقيُّ

قال: كان أبو طلحة ال يَُصوم على َعْهِد النبي  صل ى    بن مالك.. عن أنس ..وكأنه أخذه ِمْن رواية شعبة عن ثابت

 .. فِْطرعيد  فصام بعده أربعين سنة ال يفطر إال يوم أضحى أو  ..هللا عليه وآله وسل م ِمْن أجل الغَْزوِ 

 .ا يكون َمْوتُه سنة خمسين أو سنة إحدى وخمسين. وبه جزم المدائني.: فعلى هذيقول الراوي -

حه الترمذي   ..ويؤيده ما أخرجه في "الموطأ" - ِمْن رواية عبيد هللا بن عبد هللا ابن عتبة أنه دخل على   ..وصح 

 .تأخر وفاة أبي طلحة. . فدلَّ على.وعبيد هللا لم يُْدِرك عثمان وال عليًّا ..أبي طلحة.. فذكر الحديث في الت صاوير

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....أبي طلحة زيد بن سهل رضي هللا عن المقاتل شهيد البحر -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 ..مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي طلحة في مواقف. .خاتمة

 في الصبر على المكاره وما قدره رب العباد..  -

.. وكان هذا الصبي مريضا.. ورغم اشتداد المرض عليه إال أن ذلك لم يمنع الصحابي  كان ألبي طلحة ولدا

 قال:  رضي هللا عنه  أنس بن مالكالجليل من القيام بجهاده وبواجباته.. يكمل 

فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل الصبي  .. فخرج في بعض حاجاته وقبض الصبي ..يشتكيإبن حة ألبي طل كان

  ..ثم أصاب منها.. . وقربت إليه العشاء فأكل.فقالت أم سليم: هو أسكن مما كان

قال: فلما أصبح أبو طلحة أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره فقال:   .فلما فرغ قالت: واروا الصبي.

 .قال: "بارك هللا لكم".  .قال: نعم. ..ستم الليلة""أعر

فإنهم استعاروا  ..هذا الحديث: فلما فرغ أبو طلحة قالت أم سليم: أرأيت أبا طلحة آل فالنل رواية أخرىوفي 

 قالت أم سليم:   ... قال أبو طلحة: ما ذلك لهم.عارية من آل فالن فلما طلبوا العارية أبوا أن يردوه

 .(.فإن ابنك كان عارية من هللا تعالى متعك به إذ شاء وأخذه إذ شاء) 

 أحد..بدر وفي يوم في والنعاس في الجهاد  -

واقرأ من   ..لما غشينا من النعاس ..بدر لقد سقط السيف مني يومطلحة.. أبو  قال.. أنه بن مالك أنس روى

َرُكم بِِه َويُْذِهَب عَ  سورة األنفال.." َن السََّماِء َماًء ل ِيَُطه ِ ُل َعلَْيُكم م ِ ْنهُ َويُنَز ِ يُكُم النُّعَاَس أََمنَةً م ِ نُكْم ِرْجَز  إِْذ يُغَش ِ

 .. "اأْلَْقَدامَ  بِهِ  َويُثَب ِتَ  قُلُوبُِكمْ الشَّْيَطاِن َوِليَْربَِط َعلَى  

عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إال يميد تحت حجفته أيضا  روى و

 من سورة آل عمران..واقرأ ( 154) هللا تعالى في اآليةفذلك قوله  ..من النعاس

ن بَْعِد اْلغَم ِ أََمنَةً نُّعَاًسا يَْغَشى "  نُكمْ  َطائِفَةً ثُمَّ أَنَزَل َعلَْيُكم م ِ تُْهمْ  قَدْ  َوَطائِفَةٌ  ۖ   م ِ ِ  يَُظنُّونَ  أَنفُُسُهمْ  أََهمَّ   اْلَحق ِ  َغْيرَ  بِاَّللَّ

ِ  ُكلَّهُ  اأْلَْمرَ  إِنَّ  قُلْ  ۖ  ْمِر ِمن َشْيٍء اأْلَ  ِمنَ  لَّنَا َهل يَقُولُونَ  ۖ   اْلَجاِهِليَّةِ  َظنَّ    َّلِلَّ
 ۖ
ا أَنفُِسِهم ِفي  يُْخفُونَ     ۖ   لَكَ  يُْبُدونَ  الَ   مَّ

ا َشْيءٌ  اأْلَْمرِ  ِمنَ  لَنَا َكانَ  لَوْ   يَقُولُونَ    اْلقَتُْل إِلَى َعلَْيِهمُ  ُكتِبَ  الَِّذينَ  لَبََرزَ  بُيُوتُِكمْ  ِفي  ُكنتُمْ  لَّوْ  قُل  ۖ   َهاهُنَا قُتِْلنَا مَّ

ُ  َوِليَْبتَِليَ  ۖ   َمَضاِجِعِهمْ  صَ  ُصُدوِرُكمْ   ِفي َما َّللاَّ ُ  ۖ   قُلُوبُِكمْ  ِفي َما َوِليَُمح ِ ُدورِ  بِذَاتِ  َعِليمٌ  َوَّللاَّ  "..الصُّ

 الحديث الشهير في تحريم التصاوير..  وفي -

سهل بن   قال: فوجدت عنده  ..عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة األنصاري يعوده وىر

 فقال له سهل: لم تنزعه؟ ..قال: فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمًطا تحته.. حنيف

 ..وقد قال فيه النبي صلى هللا عليه وسلم ما قد علمت ..فقال: ألن فيه تصاوير

 .ولكنه أطيب لنفسي. ..فقال: بلى ..: "إال ما كان رقًما في ثوب"صلى هللا عليه وسلم  لقال سهل: أولم يق

 الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا أنه سمع ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: وفي رواية أخرى.. روى  -

ا فيه كلب وال صورة  سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "ال تدخل المالئكة بيتً 

 .تماثيل".

 وفي الحديث الشهير عن حق الطريق وحق المجالس..  -

فجاء رسول هللا    ..قال أبو طلحة: كنا قعوًدا باألفنية نتحدث إسحق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أبيه قال: يروي

اجتنبوا مجالس   ..ولمجالس الصعدات: "ما لكم صلى هللا عليه وسلم   فقال .. صلى هللا عليه وسلم فقام علينا

  .. قعدنا نتذاكر ونتحدث ..سأفقلنا: إنما قعدنا لغير ما ب  .... ) وهي المطلة على الطريق(ت"الصعدا

 . فأدوا حقها غض البصر ورد السالم وحسن الكالم". ..إما ال : "صلى هللا عليه وسلم   قالف 

 وفي موقفه من اإلمارة.. -

 .. وال أذمهما ..ال أتأمرن على اثنين" قال:  أبا طلحة أن مسلم شرطغريب على حديث وهو 

 وفي تحليل شرب )الدبس(   -

زيد   أبو طلحة كان أنهبن مالك  أنس قتادة عن عن ..ابن أبي عروبةوهو عصير الفاكهة المركز بالغلي.. روى 

ما طبخ على الثلث   .. وهوالطالء بالشام يشربون عامر بن الجراح.. وأبو عبيدة بن جبل.. ومعاذ بن سهل..

 ( الدبس )هو  :وقلته.. ب ثلثا وذه

 الحديث عما كان يوم إسالمه.. -

فانطلق حتى   ..أرى هذا الرجل يحرم الخمر :المرأته - والد أنس - مالك قالبن مالك.. أنه  أنسروى 

وال أريد مهرا  ..ولكنك امرؤ كافر ..فقالت: ما مثلك يرد ..أم سليم يخطب أبو طلحة فجاء  ..فهلك هناك الشام أتى

 ..النبي صلى هللا عليه وسلم :؟ قالت .. قال: فمن لي بذلك.إال اإلسالم

 ".. وغرة اإلسالم بين عينيه أبو طلحة جاءكم  .. "فقال النبي صلى هللا عليه وسلم  .. فرآه..فانطلق يريده

 ترجمة أبي طلحة زيد بن سهل.. أراكم غدا إن شاء هللا..وبها نختم 
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي.. "ال أشهد على جور"  ..243الحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 . الخزرج بن الحارث بن الخزرج.بَِشير بن َسْعد بن ثَْعلبة بن ِخاَلس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن  -

 .. ولبشير عقببن بشير.. راوي الحديث..   والد الن عمانهو  -

ه أنيسة بنت خليفة بن عدي  بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن األغر   -  ..أم 

هما عمرة بنت رواحة أخت عبد هللا بن رواحة. ..وأُبي ة ..وبه كان يكنى .. كان لبشير من الولد النعمان  -   .وأُم 

في حديث   ..يا أبا النعمان . سمعت َعْبد هللا بن رواحة يقول لبشير بن سعد:.قَالَ   بن عبد هللا.. ومن حديث جابر -

 .. ذكره

في فتح   تهشارك بشير بعد وفاو. مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. شهد بيعة العقبة الثانية والمشاهد كلها -

 ..وقُتل في معركة عين التمر ..العراق

 ..أول من بايع أبا بكر الصديق يوم السقيفة من األنصار صلى هللا عليه وسلم.. كانبعد وفاة النبي روي أنه  -

 . فبايع أبا بكر هو وأسيد بن الحضير أول الناس. ..سقيفةالهو الذي كان كسر على سعد بن عبادة األمر يوم ف 

 ثانيا.. في إسالمه وجهاده.. 

 . .يكتبون بالعربية في الجاهلية القالئل الذين منوكان .. أسلم بشير بن سعد -

 .معه بدر وأحد واألحزاب.شهد   المدينة المنورةمحمد صلى هللا عليه وسلم إلى لما هاجر النبي  -

 : لواء سريتين صلى هللا عليه وسلمعقد له النبي  -

ة في فُدك 7األولى في شعبان سنة  * فسأل: أين   .. فخرج فلقي رعاء الشاء ..في ثالثين رجالً  ..هـ إلى بني ُمر 

فاستاق النعم والشاء منحازاً   ..والناس يومئٍذ شاتون ال يحضرون الماء ..: هم في بواديهملهم  الناس؟ فقالوا

فتراموا بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب   ..فأدركه الدهم منهم عند الليل ..فخرج الصريخ فأخبرهم ..دينةإلى الم

شيٌر قتاالً شديداً وقاتل ب ..وولى منهم من ولى.  وحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير. ..بشير وأصبحوا

وكان أول من قدم بخبر السرية   ..مات أنه فقيل ..أصيب فيها بشير في كعبه إصابة شديدة.. أي حتى ضرب كعبه

عاد إلى المدينة ثم  ..أياًما عند يهودي في فدك حتى تعافى بشير فمكث .. ومصابها علبة بن زيد الحارثي

هيأ رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الزبير بن العوام فقال: " سر حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب  ف  ..المنورة

 .وعقد له اللواء. ..وهيأ معه مائتي رجل. هللا بهم فال تبقي فلهم ".فإن ظفرك  ..بشير

فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم للزبير   ..قدم غالب بن عبد هللا من سريٍة قد ظفره هللا عليهم صادف أن  تف 

حتى انتهى   ..في السريةخرج أسامة بن زيد و.  وبعث غالب بن عبد هللا في مائتي رجل.. بن العوام: " اجلس".

 . وخرج معهم علبة بن زيد. ..إلى مصاب بشيٍر وأصحابه

ففض  جمعهم وَظِفر بهم وقَتَل   بن سعد فلقيهم بشير ..هـ إلى بني غطفان 7الثانية في شوال سنة كانت و *

 إلى المدينة.. وغنم عاد بسريته مأصاب فيه.. فلما وهرب ُعيينة وأصحابه في كل  وجه ..وسبَى وغنم

  ..يسلم أن قبل  ..حصن بن عيينة واعدهم  قد  غطفان من جمعا أنصلى هللا عليه وسلم لما بلغ رسول هللا  -

ه  مع وبعث ..لواء له فعقد سعد بن بشيرصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول دعا ..هللا رسول على معهم ليكون

وتفرق الرعاء   ة..فأصابوا نعما كثير ..المذكور كانوكمنوا النهار حتى أتوا المليل  فساروا ال ..ثالثمائة رجل

فلم يظفر   (..عليا بضم العين وسكون الالم مقصورا)ليا بالدهم أخبروهم فتفرقوا ولحقوا بعُ ف   ..وذهبوا إلى القوم

 ..فأرسلهما   ..فأسلم الرجالن ..فرجع بالنعم والرجلين إلى المدينة ..أسروهما فبأحد منهم إال برجلين 

 ..أمينًا على السالح صلى هللا عليه وسلماستعمله النبي  - هـ 7في ذي القعدة سنة   - وفي عمرة القضاء -

 ثالثا.. بعض ما روى بشير بن سعد..

فرب   .." رحم هللا عبداً سمع مقالتي فحفظها َعلَْيِه َوَسلََّم:حدث بشير بن سعد قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاُ 

 " ..ورب حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه ..حامل فقٍه غير فقيه

ولزوم جماعة  ..ومناصحة والة األمر  ..ثالٌث ال يغل عليهن قلب مسلم: إخالص العمل هلل عز وجل"  -

 . المسلمين ".

 ومتى اشتكى ..متى اشتكى الجسد اشتكى له الرأس ..لرأس من الجسد" منزلة المؤمن من المؤمن منزلة ا -

 ..الرأس اشتكى له الجسد "

  ..وعن أبي مسعود األنصاري أنه قال: أتانا رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ونحن في مجلس سعد بن عبادة -

فقال له بشير بن سعد: أمرنا هللا عز وجل أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول هللا َصلَّى هللاُ  

فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " قولوا: اللهم صلي على محمد   ..َعلَْيِه َوَسلََّم حتى تمنينا أنه لم يسأله

في  ..وبارك على محمٍد وعلى آل محمٍد كما باركت على إبراهيم ..يمكما صليت على إبراه ..وعلى آل محمد

 . العالمين إنك حميٌد مجيد. والسالم كما قد علمتم ".

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 2-.. بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي.. "ال أشهد على جور" 244الحلقة 

 نكمل.. روى بشير بن سعد..ثالثا.. بعض ما 

 .. ألنهما لم يدركاه ..والشعبي عروة وروى عنه مرساًل  ..وجابر بن عبد هللا ..روى عنه ابنه النعمان -

 هنا..  نورد عدة رواياتوألهمية الحديث وفي العدل بين األبناء.. 

 ..وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية ..قال: سمعت النعمان بن بشير رضي هللا عنهما ..عامر روى -

   ..ال أرضى حتى تشهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وهي أمه.. فقالت عمرة بنت رواحة

 ..فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلمبشير بن سعد  فأتى  

  ..قال: ال ..قال: »أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟« ..فأمرتني أن أشهدك يا رسول هللا

 ..فرد عطيتهبن سعد قال: فرجع  ..قال: »فاتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم«

..  صلى هللا عليه وسلم هللاـ رضي هللا عنه: أن أباه أتى به رسول  النعمان بن بشير عنوفي رواية مشابهة..  -

: أَُكلَّ ولدك نحلته  -صلى هللا عليه وسلم   -فقال رسول هللا  ..ابني هذا غالما كان لي ( أعطيت ) إني نََحْلتُ  ال..فق

 ..فرد تلك الصدقة ..فرجع أبي ..جعه: فأر-صلى هللا عليه وسلم   -فقال رسول هللا  ..فقال: ال ..مثل هذا؟

قال: أَُكلَّهم   ..قال: نعم ..ألك ولد سوى هذا؟ بشير يام.." صلى هللا عليه وسل  -ل رسول هللا وفي رواية: فقا -

 "فإني ال أشهد على جور ..فال تشهدني إذا"قال:  ..قال: ال "..وَهْبَت له مثل هذا؟

 ..وغيرهما البخاري ومسلم رواه ..ال تشهدني على جور.." وفي رواية -

انطلق به أبوه يحمله إلى النبي ـ صلى هللا  .. ـ رضي هللا عنه ـ قال النعمان بن بشير عن ابن ماجه وفي رواية -

فكل بنيك  " قال ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: ف  ..من مالي كذا وكذا النعمان فقال: اشهد أني قد نَحْلتُ  ..عليه وسلم ـ

 قال:  .. قال: ال "..النعمان؟ نحلتنحلَت مثل الذي 

 .."إذاً  ..فال"قال:   ..قال: بلى "..أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ ..فأشهد على هذا غيري"

 .. ـ رضي هللا عنه ـ قال: قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم النعمان بن بشير عنوفي رواية اإلمام أحمد.. 

  ".. اْعِدلوا بين أوالدكم ..اعدلوا بين أوالدكم ..عدلوا بين أوالدكم" إ

  ..وفي رواية حائطا ) بستانا ( ..النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أعطاه نِْحلة غالما " :ابن عثيمين قال الشيخ

ـ رضي هللا عنها ـ   عمرة بنت رواحة فقالت أمه ..ولعله أعطاه البستان والغالم من أجل أن يعمل في البستان

 .. َد النبيَّ ـ صلى هللا عليه وسلموهي فقيهة: ال أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تُْشهِ 

  ..قال: نعم ".؟ألك بنون سواه.."لهفقال النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ  ..فذهب إلى النبي يشهده على ذلك 

   ..قال: ُرد ـ يعني رد ما أعطيت ..قال: ال ..أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال:

 ..بل هو تبرؤ منه ..وهذا تبرؤ منه وليس إباحة له على أن يُْشِهَد على ذلك .."أشهد على هذا غيري .." ثم قال

 .. "فإني ال أشهد على جور ..ولهذا قال: أْشِهد على هذا غيري 

 "..أشهد على هذا غيريم.." قوله صلى هللا عليه وسل (تحفة المودود بأحكام المولود )في  ابن القيم وقال -

 يوم سقيفة بني ساعدة.. منه رابعا.. ما كان 

هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اجتمعت األنصار إلى سعد بن عيادة في  قال يحيى بن سعيد األنصاري: لما قبض رسول هللا َصلَّى  

فقال بشير بن البراء األنصاري: منا أمير  ..فأتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح   ..سقيفة بني ساعدة

 ومنكم أمير. 

 فقلت: ال أعصيه. ..قال عمر: فأردت أن أتكلم فمنعني أبو بكر

 وذكر حق األنصار وما  ..يئاً أردت أن أتكلم به إال تكلم به وزاد عليهفما ترك ش  ..ثم تكلم أبو بكر

 واألمر بيننا نصفان كقد األنملة. ..أعطاهم هللا وقال: نحن األمراء وأنتم الوزراء

أو قال:   -ولكنا نتخوف أن يليها قوٌم  ..وال عليكم ننفسها ..فقال بشير بن سعد: وهللا ما إياكم أيها الرهط يكره

 قد قتلنا آباءهم وأبناءهم.  -رجال 

 قال يحيى: فزعموا أن عمر بن الخطاب قال: إذا كان ذلك فاستطعت أن تموت فمت. 

 قال يحيى بن سعيد: فكان أول من بايع أبا بكر بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير. 

ور ما كنت وقال عمر بن الخطاب في مجلٍس وحوله المهاجرون واألنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض األم

 .فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح.  -فقال ذلك مرتين أو ثالثاً  -فاعلين؟ فسكتوا 

 .فقال عمر: أنتم إذاً أنتم.

 خامسا.. في جهاده بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

البصرة   ارك في فتحها بعد أن شواستشهد فيعين التمر  شهد موقعتي اليمامة ثم خرج مع خالد بن الوليد إلى 

 .. للهجرة في عين التمر 12توفي سنة  وقيل العراق..

 .. أراكم على خير إن شاء هللا... 
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 سـالم  مجدي  /بقلم.. الصحابة جهاد في

 1-بدرا"  هل شهد البدريعقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري.. " ..245الحلقة 

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه: 

بِن ُعَسْيَرةَ بِن َعِطيَّةَ بِن ُخَداَرةَ بِن   -وقيل: يَُسْيَرة–الصحابي الجليل ُعْقبَةُ بُن َعْمِرو بِن ثَْعلَبَةَ بِن أَُسْيَرةَ هو  -

 . "البدري"...مشهور بكنيته ..أبو مسعود ..َعْوِف بِن الَحاِرِث األَنَصاِري  الَخزرجي  

ف ــ  .يسيرة. ن ثعلبة بن أسيرة ويقال:أَبو مسعود األنصاري  عقبة بن عمرو بفهو  - ومن قال بالن ون فقد صح 

؛ ألنه سكن أَو نزل ماء و ..ابن عسيرة بن عطية بن ُخدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج يُْعرف بالبدري 

 االستيعاب في معرفة األصحاب. حسب ببدر(

 . هوهو مشهور بكنيت ..أَبو َمْسعُود البدري ..َعِطيَّةوقيل: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أَسيرة بن َعِسيرة بن  -

هُ سلمةُ بنُت عازب بن خالِد بن األجش  بن عبد هللا بن عوف بن قَُضاعة  -  أم 

 مثل جابر بن عبد هللا.. مثله  .. وقيل أنه أصغر من شهدها..شهد بيعة العقبة الثانية وهو صغير -

 مسعود البدري ألنه سكن بدًراأبي وإنما اشتهر ب ..قيل: إنه لم يشهد بدًراواختلف في شهوده موقعة بدر..  -

 .. واستدل بأحاديث رواها في "صحيحه" في بعضها الت صريح بأنه شهدها .. جزم البخاري  بأنه شهدها بينما

 ..لمشهد أحًدا وما بعدها من المشاهد مع النبي صلى هللا عليه وآله وس -

 . .بن الخطاب عمر بتجاليد مسعودِ  أبي تجاليدَ   يَُشب ُِهونَ  كانوا.. سيرين بن محمد عن ..عتيق  بن يحيى روى -

  ولست ..الناس تفتي أنك نبئت: البدري مسعود ألبي ..بن الخطاب عمر قال :سيرين  ابن عن ..حبيب  روىو -

 .. إذن بال أفتى  من اإلمام يمنع أن عمر مذهب أن على يدلو. .قارها  تولى من حارها  فول. .بأمير

  علماء في  معدود وهووروى عنه من الصحابة كثيرون.. وسنورد بعض ما روى.. . .كثيرة أحاديث روى -

 .. ويتجلى ذلك في موقفه من الفتنة.. كما سيأتي..الصحابة

 . .رضي هللا عنه على الكوفة حين خرج إلى صفينبن أبي طالب سكن الكوفة واستخلفه أمير المؤمنين علي  -

 ثانيا.. في جهاد البدري.. 

 .. السن في جابر أقران من شابا وكان ..سنًا العقبة شهد من أَحدث وكان الثانية.. العقَبة شهد أَنه على واتفقوا -

  واستدل ..شهدها بأنه سعد وابن  البخاري وجزم ..إليها فنُسب ..نزلها: األكثر فقال ..بَْدًرا شهوده في واختلفوا -

  عن ..الزبير بن ُعروة حديثُ  منها شهدها.. بأنه التصريح بعضها في ..صحيحه في أخرجها بأحاديث البخاري

ر: قال ..مسعود أبي بن بشير  ..حسن بن زيد جد   عمرو بن عقبة مسعود أبو عليه فدخل ..العصر المغيرة  أَخَّ

 ...بَْدًرا شهد وكان

 .. بعدها وما أحًدا وشهد ..فيهم المدينة أْهلُ  يذكره ولم ..شهدها: يقولون الكوفة أهل: الطَّبََرانِيُّ  وقال -

ِ: ليس بين أصحابنا اختالٌف في أنه لم يشهدها. ..وقال اْبُن َسْعدٍ  - وقيل: إنه نزل ماًء  . أي بدرا..عن الَواقِِدي 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة .. حسبوشهد أحًدا وما بعدها ..فنُسب إليه ..ببدر

 وَحِميَّ  ..النفِس  عزيزَ  كنتُ : مسعود أبو قال:  قال ..سيرينَ  بن محمد وعن ..داًرا  بها  وابتنى ..الكوفة وسكن -

 أنفي أَرَغم ما  على أُقيمَ  أن بين يَُخي ُِرونني أَُمَرائي فأصبح ..غيرهُ  وال ُسلطانٌ  شيئًا أحد  ِمن ِي يَْستَِغلُّ  ال ..األنف

  وجهي وقب ح أنفي أرغم ما على أقيم أن أختَارُ  فأنا   ..النَّار فأدُخلَ  ..بهِ  فأَْضِربَ  سيفي آخذ أن وبين ..وجهي َوقَبَّحَ 

 . .النار فأدخل ..به فأضرب ..سيفي آخذُ  وال

   .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. حسبكان من أصحاب علي  وفي زمان الفتنة روي أنه  -

قال: لما خرج علي بن طالب إلى ِصف ين   ..عامر الشَّعبي   إلى قال: حدثنا حماُد بن زيد  ..عارُم بن الفضل روى -

فلما َخَرَج علي    ..وكاَن رجاٌل من أهل الكوفِة قد اْستَْخفَوا ..األنصاري على الكوفةِ البدري استخلف أبا مسعود 

 ..ناٌس يأتوَن أبا مسعود فيقولون: قد وهللا أهلََك هللا أعداءهُ وأظَهر أميَر المؤمنينَ أفكاَن  ..ظَهُروابن أبي طالب 

 . .فيقول أبو مسعود: إن ي وهللا ما أعد هُ ظفًرا وال عافيةً أن تظهر إحدى الطائِفتَين على األخرى

 ..: فلما قَِدَم علي بن أبي طالب ذكروا ذلك لهيكمل الراوي. .قالوا: فَمْه؟ قاَل: يكوُن بين القوِم ُصلح

 : ه؟ قال: إنا البدري  قال  ..عتزل عملناإفقال له علي   . وجدناك ال تَعقل َعقلةً.: وذلك مم 

ا أنا فقد بقي من عقلي أن اآلِخَر شرٌّ   . .فقاَل أبو مسعوِد: أمَّ

ا خرج عليٌّ إلى   ..َخثْيََمةَ بن عبد الرحمن إلى قال: حدثنا عبد هللا بن َعمرو  ..عبد هللا بن جعفرروى  - قال: لم 

ٍ  ..صف ِين استخلَف عقبةَ ابن َعْمرو أَبَا مسعود على الكوفةِ  قال: فقاَم   ..قال: وقد تََخبَّأَ ِرَجاٌل لم يخرجوا مع علي 

إن  أصحابنا   .. فَلَعَْمِري لئن كان إلى الكثرة ..من كان تََخبَّأ فليظهر ..فقال: يا أيها الناسُ  ..على الِمنبَرِ أبو مسعود 

حت ى إذا  ..وهؤالِء هؤالءِ  ..ِء هؤالءِ فيقتُل هؤال ..لكثيٌر وما نعد هُ فتًحا أَن يلتقي هذان الخيالِن غًدا من المسلمين

ولكن نعد هُ فتًحا أن يأتي هللا   ..لم يبق إال  ِرْجِرَجة من هؤالِء وهؤالء ظهرت إحَدى الطائفتين غًدا على األخرى

 .. رضي هللا عنه..ويُصلح به كلمتَُهم ..ويُصلح به ذات بينهم ..بأمر من عنده يحقن دماءهم

ا خرج علي  إلوروي   -  . .الطبقات الكبير .. حسبى صف ين استخلفه على الكوفة ثم  عزله عنهالم 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2 –" والحديث النبوي.. عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري.. " البدري 246الحلقة 

  رواه معاصروه عنه..روى من حديث وما ثالثا.. ما 

 ..ضاللة على األمة يجمع لن  هللا فإن بالجماعة عليكم :قال ا..أوصن :مسعود ألبي قلنا  :عمرو بن بشير قال -

 وقد عاش أبو مسعود بهذا المبدأ زمن الفتنة.. كما تقدم.. ....فاجر من يستراح أو ..بر  يستريح حتى

 بن وِرْبِعي   ..ميمون بن وعمرو ..ومسروق ..وعلقمة ..وائل وأَبو ..الَخْطِمي   يزيد بن َّللا    عبد عنه روى -

.. ق  مسعود أبي عن ..أبيه عن ..التيمي   إبراهيم وروى ..وغيرهم ..ِحَراش   ..لي غالًما أضِربُ  كْنتُ  :الاألنصاري 

 فإذا  فالتفتُّ  .."عليه منك عليك أقدر هللا أن ــ مرتين ــ مسعود أبا اعلم ..مسعود  أبا اعلم: "صوتًا َخْلِفي فسمْعتُ 

 .  .الحديث وذكر .. وسلم عليه هللا َصلَّى هللا رسول

  القَْومَ  يَُؤمُّ : "وسلم عليه  هللا َصلَّى هللا رسول قال: قال  األَنصاري مسعود أَبي عن ..َضْمعج بن أَوس روى -

ِ  ِلِكتَابِ  أَْقَرُؤهُمْ    َسواءٍ  بِالسُّنَّةِ  الِعْلمِ  ِفي َكانُوا فَِإنْ  ..بِالسُّنَّةِ  َفأَْعلَُمُهمْ  َسواءً  الِقَراَءةِ  ِفي َكانُوا َفِإنْ  ..َوَجلَّ  َعزَّ  َّللاَّ

  يُْجلَسُ  َوالَ  ..ُسْلَطانِهِ  ِفي َوالَ  بَْيتِهِ  ِفي َرُجلٌ  يَُؤمُّ  َوالَ  ..ِسنًّا فَأَْكبَُرهُمْ  َسواءٍ  الِهْجَرةِ  ِفي َكانُوا فَِإنْ   ..ِهْجَرةً  فَأَْقَدُمُهمْ 

 .. )منقول("بِِإْذنِهِ  إِالَّ  تَْكِرَمتِهِ  َعلَى

يحدث عن أبي مسعود  سمعت عبد هللا بن يزيد :.. قالعن عدي بن ثابت ..شعبة  حدثنا عبد هللا بن جعفر.. إلى -

 "صدقةإذا أنفق الرجل على أهله النفقة يحتسبها فهي له  ":أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ..البدري

قال رسول هللا صلى هللا عليه    :قال ..عن أبي مسعود ..عن أبي معمر ..عن عمارة.. حدثنا أبو بكر بن خالد -

   وزائدة..... ..وشعبة .... رواه الثوري"ال تجزئ صالة ال يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود  " :وسلم

  ..عن أبي مسعود األنصاري ..عن عمرو بن ميمون األودي ..عن أبي قيس حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم -

 .."ال يعجز أحدكم أو يغلب أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن  " :قال ..ليه وسلمعن رسول هللا صلى هللا ع

تعدل ثلث القرآن    ..هللا الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد  " :فقال ..فكأنه ثقل عليهم  :قال

 وآخرون..  ومحمد بن جحادة ..وشعبة  ..الثوري :رواه عن أبي قيس "

-  ِ ِ البدري   بن عمرٍو األنصاري 
دَقِة ُكنَّا نَُحاِمُل َعلَى  رضي هللا عنه..  عن أبي مسعود ُعْقبَةَ ا نََزلَْت آيةُ الصَّ قَاَل: لمَّ

َّللاَّ لَغَنِيٌّ َعْن   وجاَء َرُجٌل آَخُر َفتََصدََّق بَِصاعٍ فقالُوا: إنَّ  ..ُظُهوِرنا. فََجاَء َرُجٌل فَتََصدََّق بَِشْيٍء َكثِيٍر فَقَالُوا: ُمراءٍ 

َدقَاِت َوالَِّذيَن ال يَِجُدوَن إِالَّ  فَنََزلَتْ  ..صاعِ َهذَا ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِفي الصَّ ِ الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّو 

 . )منقول( .وهذا لفظ البخاري .[ متفٌق عليه.79التوبة:] ُجْهَدهُمْ 

ِ   ..عن َربيعةَ بِن يزيدَ  ..عن سعيِد بِن عبِد العزيزِ وحديث قدسي  - عن أَبِي ذَر ٍ ُجْنُدِب   ..عن أَبِي إدريس الَخْوالَني 

ِ   ..بِن ُجنَاَدةَ  ِ  َعنِ   يَْرِوى فيماعن النَّبِي    :قَالَ  أنَّهُ  وتعالى  تباركَ  َّللاَّ

 " ً ما ْمُت الظُّْلَم َعلَى نَْفِسي َوَجعَْلتُهُ بَْينَُكْم ُمَحرَّ   ..يَا ِعبَاِدي ُكلُُّكم َضالٌّ إِالَّ َمْن َهَدْيتُهُ  ..َفالَ تَظالُموا يَا ِعبَاِدي إِن ِي َحرَّ

يَا ِعبَادي ُكلُُّكْم َعاٍر إالَّ ِمْن  ..فاْستْطعموني أطعْمكم ..يَا ِعبَادي ُكلُُّكْم جائٌع إِالَّ مْن أطعمتُه ..فَاْستَْهُدوني أْهدُكمْ 

ً  ..َكَسْوتُهُ فَاْستَْكُسوني أْكُسُكمْ  َفاْستَْغِفُروني أْغِفْر   ..يَا ِعبَاِدي إنَُّكْم تُْخِطئُوَن بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر َوأَنَا أْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعا

ي َف  ..لَُكمْ  ونييَا ِعبَاِدي إِنَُّكْم لَْن تَْبلُغُوا ُضر ِ  ..َولَْن تَْبلُغُوا نَْفِعي فَتَْنفَعُوني ..تَُضرُّ

لَُكْم وآِخرُكمْ  ً   ..يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أوَّ  ..َوإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعلَى أتقَى قلِب رجٍل واحٍد ِمْنُكْم َما زاَد ذلَك ِفي ُملكي شيئا

لكم وآخَرُكم وإنَسُكم وج نُكْم َكانوا َعلَى أْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما نَقََص ذَِلَك ِمْن ُمْلِكي  يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أوَّ

 ً لَُكْم َوآِخرُكْم َوإْنَسُكْم َوِجنَُّكمْ  ..َشْيئا َفسألُوني فَأْعَطْيُت ُكلَّ إْنساٍن   ..َقاُموا ِفي َصعيٍد َواحدٍ  ..يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي إِالَّ َكَما َيَْنقُُص الِمْخيَُط إِذَا أُْدِخَل البَْحرَ َما نَ  ..َمْسألَتَهُ  يَا ِعبَاِدي إنَّما ِهَي أْعَمالُُكْم أُْحِصيَها   ..قََص ذَِلَك ِممَّ

 "..وَمنَّ إالَّ نَْفَسهُ َوَمْن َوَجَد َغْيَر ذَِلَك فاَلَ يَلُ  ..َفَمْن َوَجَد َخْيراً فَْليَْحِمِد َّللاَّ  ..ثُمَّ أَوف ِيُكْم إيَّاَها ..لَُكمْ 

رواه مسلم. وروينا عن اإلمام أحمد بن  .قَاَل سعيٌد: َكاَن أَبُو إدريس إِذَا حدََّث بهذا الحديث َجثَا َعلَى ُركبتيه. 

 . )منقول( .حنبل رحمه َّللاَّ قَاَل: لَْيَس ألهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري )رضي هللا عنه( قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه  -

 .. ولنا هنا شرح.."إذا لم تستح فاصنع ما شئت ..إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى" وسلم(: 

 ً  مأموراً به لم ينسخ في شرائع أما قوله] من كالم النبوة األولى[ فمعناه أن الحياء لم يزل ممدوحاً مستحسنا

   ....فيه وجهان فاصنع ما شئت [  وقوله ] ..األنبياء األولين

كقوله ]اعملوا ما  ..ولم يرد به األمر ..: أن يكون خرج بلفظ األمر على معنى الوعيد والتهديد* الوجه األول

وكقول النبي )صلى هللا عليه وسلم( ]من باع الخمر   ..شئتم[ فإنه وعيد ألنه قد بين لهم ما يأتون وما يتركون

 ..بل المراد تهديد شارب الخمر وتخويفه منها ..فليشقص الخنازير[ لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير

ونحو هذا قوله )صلى هللا عليه وسلم(  ..تحيا منه إذا ظهر فاعلهالوجه الثاني: أن معناه: ائت كل ما لم يس* 

كما يمنع اإليمان  ..]الحياء من اإليمان[ معناه: أنه لما كان يمنع صاحبه من الفواحش ويحمل على البر والخير

واه ر   ..وهللا أعلم ..لمساواته له في ذلك ..صاحبه من ذلك ويحمله على الطاعات صار بمنزلة اإليمان

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....بخاريال
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 3- عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري.. " البدري والحديث النبوي" ..247الحلقة / 

 ما روى من حديث وما رواه معاصروه عنه.. نكمل.. ثالثا.. 

وأوس بن  ..وأبو معمر ..وقيس بن أبي حازم ..وعلقمة ..وأبو وائل ..روى عنه عبد هللا بن يزيد الخطمي

 ..وعمر وابن ميمون األودي ..وربعي بن حراش ..ومسروق ..وأبو عمر الشيباني ..ضمعج

  بن وربعي ..حازم أبي بن وقيس ..وائل وأبو ..وعلقمة ..ضمعج بن وأوس ..بشير ولده عنه حدثوقيل روى 

 .. وعدة;  والشعبي ..ميمون بن وعمرو .. يزيد بن الرحمن وعبد ..حراش

 :  فقال صلى هللا عليه وسلم بيت في صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مع كنا: األنصاري مسعود أبو يقول -

فيلحونكم كما يلحى   ..فاذا فعلتم سلط هللا عليكم شرار خلقه.. مر فيكم وانتم والته ما لم تحدثوالن يزال هذا األ "

 .. لقضيب كان في يدهيشير  "..هذا القضيب

ن االيمان هاهنا وان الفتنة وغلظ القلوب في  إ  .. " أالفقال.. شار النبي صلى هللا عليه وسلم بيده نحو اليمنأ -

 "..الفدادين عند اصول اذناب االبل حيث يطلع قرنا الشيطان

ي ذلك اخذوا أ ليكون واسعا على المسلمين ب ..وسطهأخره وآالليل وول أالنبي صلى هللا عليه وسلم من وتر أ -

 .. به كان صوابا

 بي أبدع إنه! هللا رسول يا: فقال  ..رجل أتاه أنه صلى هللا عليه وسلم النبي عن األنصاري مسعود أبو روى -

  ..فأخبره هللا عليه وسلمصلى  النبي  أتى ثم ..فحمله  فأتاه .."فاستحمله  فالنًا ائت: "له فقال  ..فاحملني

 "..من دل على خير فله مثل اجر فاعلهالنبي صلى هللا عليه وسلم"  فقال

ثم صلى فصلى رسول هللا صلى هللا عليه  ..فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..فصلى ..جبريل نزل -

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم...ثم صلى فصلى رس .. عليه وسلمثم صلى فصلى رسول هللا صلى هللا.. وسلم

 ".. عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهنرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." نهى  -

 )منقول(  رابعا.. ترجمته والزواج واإلنجاب في عصره..

فما   واإلنجاب.. على عصره..عقبة األنصاري مثاال لما كا عليه توالي الزواج تقدم سيرة وترجمة أبي مسعود 

 كان هناك حرج في التعدد.. وال في توالي الزواج.. وحفظت السير كتب التراجم والطبقات الكبير.. 

هُ هُزيلةَ بنت ثابت بن ثعلَبة بن ِخالس بن زيد بن مالك ابن ثعلبة بن كعِب   ..أبو مسعود: بَِشيًرا فقد أنجب - وأمُّ

 ..مسعوًداأنجب و .بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

جها سعيد بن زيد بن َعمرو بن نُفَيل -  ..فولدت له .من بني َعِدي بن كعب. ..وأُمَّ بَِشير تَزو 

 .ثم َخلَف عليها الحسُن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب هاشم. فولدت له زيًدا. -

 ..فولدت له عمًرا ..خزوميثم َخلََف عليها عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي ربيعة بن المغيرة الم -

يةَ بنت أبي مسعود - تزوجها تميم بن يُعَار بن قيس بن َعِدي بن أميةَ بن جدارة بن عوف بن الحارث   ..وأمَّ َغز 

 ..بن الخزرج فولدت لهُ 

ثم َخلَف عليها أبو كثير بن ُخبَْيِب بن يَِساف بن عتبةَ بن َعْمرو بن خديج بن عامر بن ُجشم بن الحارث بن   -

 . .الخزرج

فولدت له َعْبد  ..تزوجها سعد بن زيد بن وديعة ِمن بْلُحْبلَى من بني عوف ..وأُمَّ الوليد بنت أبي مسعود -

 . .الواحد

دامةَ بن وهب بن خالد بن عبد هللا بن عقيل بن ربيعة بن كعب ِمن بني عامر بن َصْعَصعَةَ وأمهم بشيرة بنت قُ  -

 . ِمْن قيس عيالن.

تزوجها عبد الرحمن بن تميم بن نسر بن َعْمرو بن الحارث بن كعب بن زيد بن   ..وَغِزيَّةَ بنت أبي مسعود -

 . فولدت له زكريا ويحيى.  .الحارث بن الخزرج.

ربعي بن تميم بن يُعَار بن قيس بن َعِدي بن أمية  هثم َخلَف ..ثم خلف عليها عبد الرحمن بن ُخبَْيب بن يساف -

ها أم ولد. ..بن ِجدارة  . وأمُّ

 .. وهللا أعلم..فلم يَْبَق منهم أحدٌ وقد انقرَض ولُد أبي مسعود كلهم..  -

 ا.. في وفاة أبي مسعود عقبة بن عمرو..خامس

 ... وقال المدائني: مات سنة أربعينهجرية. قال َخِليفَةُ: مات قبل سنة أربعين -

وذلك بعد سنة أربعين .. فقد ثبت أنه أَدرك إمارةَ المغيرة على الكوفة ..: والصحيح أنه مات بعدهايقول الراوي 

 . قطعًا.من الهجرة 

))مات أبو مسعود سنة إحدى أو  .اإلصابة في تمييز الصحابة. . حسبقيل: مات بالكوفة. وقيل مات بالمدينة. -

 ..المدينة في خالفة معاوية((اثنتين وأربعين. قيل: مات أيام علي  رضي هللا عنهما. وقيل: بل كانت وفاته ب

 .. .االستيعاب في معرفة األصحابحسب 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-عبد هللا بن زيد بن ثعلبة األنصاري.. )أراه هللا اآلذان(  ..248الحلقة / 

 مقدمه.. ثم .. بعض خالف أوال.. في نسبه

..  بن ثعلبة بن عبد هللا بن ثعلبة بن زيد من بني جشم بن الحارث بن الخزرج األنصاريعبد هللا بن زيد  -

اإلصابة حسب والمعروف إسقاطه.((   ..فزاد في نسبه ثعلبة ..رائي األذان. كذا نسبه أبو ُعمرواشتهرت يسرته ب

 .في تمييز الصحابة.

 .ب في معرفة األصحاب.))عبد هللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد هللا بن زيد(( االستيعا -

 . ))عبد هللا بن َزيد بن عبد َرب ه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج(( الطبقات الكبير. -

ِ بُن َزْيد بِن ثَْعلَبَةَ بِن َعْبِد َرب ِه بِن َزْيدفهو  - من بني ُجشم بن الحارث بن الخزرج األَنصاري الخزرجي   ..َعْبُد َّللا 

 .قاله أَبو عمر. ..حمديكنى أَبا م ..الحارثي

إِنما هو عبد َّللا  بن زيد بن عبد َرب ِه بن زيد بن   ..وقال عبد َّللا  بن محمد األَنصاري: ليس في آبائه ثعلبة -

 فأَدخلوه في نسبه.. وذلك خطأٌ..  ..دالحارث. وثعلبةُ بن عبد ربه َعمُّ عبد َّللا  بِن زي 

 .(( في آبائه. وأَثبتوا ثعلبة ..منده وأَبو نعَيموقد نسبه كما ذكرناه ابُن الكلبي وابن 

وإِنما هو  ..َوْهم منه هو ..قوُل أَبي عمر في نسبه: "إِنه من بني ُجَشم بن الحارث بن الخزرج"  يقول الراوي..

 ..من بني زيد بن الحارث بن الخزرج

لوهم عليه أَنه رأَى ابن إِسحاق قد  وإِنما دخل ا ..فبان بهذا أَنه ليس من بني ُجَشم ..ومثله نسبه ابن الكلبي -

ثم قال: "وعبد َّللا  بن زيد".   ..قال: "ومن بني ُجَشم بن الحارث وزيد بن الحارث: ُخبَْيب". ونسبه إِلى جشم

 ..وهللا أَعلم.(( أسد الغابة ..ولو استقصى النظر لعلم أَنه من "زيد" ال من "جشم" ..فظنه من جشم أَيًضا

 .. وبه يكنى..د من الولد محمدكان لعبد هللا بن زي -

ه َسْعدة بنت ُكليب بن يساف بن ُعتْبَة بن عمرو وهي ابنة أخي ُخبيب بن يساف - وأم  حميد بنت عبد هللا   ..وأم 

ها من أهل اليمن.  . وأم 

د بن عمر قال: أخبرني كثير بن زيد عن المط لب بن   .ولعبد هللا بن زيد عقب بالمدينة وهم قليل. - أخبرنا محم 

د بن عبد هللا بن زيد أن  أباه كان يكنى  د)عبد هللا بن َحْنَطب عن محم   ( كما تقدم.. أبا محم 

د بن عمر: وكان عبد هللا بن زيد يكتب بالعربي ة قبل اإلسالم وكانت الكتابة في العرب قلياًل  -  ..قال محم 

 نعرف له عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم  ال  الترمذي.. وقَالَ  ..السنن األربعة ديثه فياحأو  ..يسيرة ثأحادي له

:  (..احد شيئًا يصحُّ إال هذا الحديث الو وأطلق َغْيُر واحد أنه ليس   (ال نعرف له شيئًا يصح غيره)َوقَاَل اْبُن َعِديٍ 

 أحاديث..  فقد جاءت عنه عدةُ أحاديث ستة أو سبعة ..وهو خطأ ..له غيره

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

:  ابن إسحق قال.. و األنصار: روايتهم جميعًامع السبعين من الثانية  قال ابن إِسحاق ـــ هو فيمن شهدوا العقبة -

 وعبد َّللا  بن َرَواحة.. ثم قال: وعبد َّللا  بن زيد بن ثعلبة بن عبد َرب ِه بن زيد بن الحارث بن الخزرج..

وهما  ..وزيد بن الحارث بن الخزرج ..وكذا قال فيمن شهد بدًرا.. ومن بني ُجشم بن الَحارث بن الخزرج -

وعبد َّللا  بن زيد بن ثعلبة بن عبد   ..بن إِساف بن ِعْنبة بن عمرو بن خِديج بن عامر بن ُجشم التوأَمان: ُخبَيب

 َرب ِه بن زيد بن الحارث بن الخزرج..

بني الحارث بن   . وكانت معه راية.وأُُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وشهد -

 الخزرج في غزوة فتح مكة..

 الثا.. في فضل عبد هللا بن زيد.. ث

د بن عبد هللا بن  إلى  موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا أبان بن يزيد العط ار  روىأ - أن  أبا سلمة حد ثة أن  محم 

وقسم رسول هللا  ..أن  أباه شهد النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم عند الَمْنَحر ومعه رجل من األنصار ..زيد حد ثة

فقسم منه على  ..فحلق رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رأسه في ثوبه ..وال صاحبَه شيءضحايا فلم يصبه 

 .. فإن ه عندنا مخضوب بالحن اء والَكتَم  :قال ..وقلَّم أظفاره فأعطاه وصاحبه ..رجال

 ..رؤيا األذانرابعا.. 

 .. وقالصلى هللا عليه وسلم فذهب للنبي  ..السنة األولى من الهجرة رأى عبد هللا بن زيد رؤيا األذان في

فقلت   ..يحمل ناقوسا في يده ..مر بي رجل عليه ثوبان أخضران ..إنه طاف بي هذه الليلة طائف ..يا رسول هللا) 

قال: أفال أدلك على   ..أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصالة ..له: يا عبد هللا

  ..أشهد أن ال إله إال هللا ..هللا أكبر هللا أكبر  ..خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: هللا أكبر هللا أكبر

حي على   .. حي على الصالة ..أن محمًدا رسول هللا أشهد ..أشهد أن محمًدا رسول هللا ..أشهد أن ال إله إال هللا

 .. (ال إله إال هللا  ..هللا أكبر هللا أكبر ..حي على الفالح ..حي على الفالح ..الصالة

أَن  ..-رضي هللا عنهما  –وعبد هللا إبن أم مكتوم معه من بعد  بالل بن رباح صلى هللا عليه وسلم فأَمر النبيُّ 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..بن زيد رضي هللا عنه.. على ما رآه عبد َّللا   ايؤِذ ن
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 2-عبد هللا بن زيد بن ثعلبة األنصاري.. )أراه هللا اآلذان(  ..249الحلقة / 

 خامسا.. عبد هللا بن زيد والحديث النبوي.. 

َن النَّبِيِ يَن  .." تعالىجاء في التفسير الكبير أن قوله  - ُ َعلَْيِهم ِم  ُسوَل فَأُْولَـئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنعََم َّللا  َ َوالرَّ َوَمن يُِطعِ َّللا 

اِلِحيَن َوَحُسَن أُولَـئَِك َرفِيقًا ِد يِقيَن َوالشَُّهَداء َوالصَّ  ..69اآلية  –.. سورة النساء "َوالِص 

مما دعاه   ..يشكو له شوق الصحابة إليه عندما يغيبون عنه ه وسلمصلى هللا علينزلت فيه حين ذهب للنبي 

 ..فنزلت تلك اآلية ..للتساؤل كيف لهم أن يروا النبي محمد في اآلخرة وهو في مرتبة عالية في الجنة

حمن بن أبي ليلى ..وروى عنه سعيد بن السي ب الصحيح أن له أحاديث.. - وابنه محمد بن عبد هللا   ..وعبد الرَّ

 .. وكانت ُرْؤياه سنة في السنة األولى من الهجرة ..وهو الذي أُِرَي األَذان في النوم .بن زيد.

 قال عبد َّللا  بن زيد:  ..بعد ما بَنَى رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مسجدهف 

ا أَصبحنا أَتيُت رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فأَخبرته ) صلى هللا عليه  فقال.. وقد تقدم ذكرها..  بالرْؤيا لَمَّ

 وسلم..

 .."َوْليُنَاِد بِذَِلكَ  ..َفأَْلِق َعلَْيِه َما قِْيَل لَكَ  ..فَقُْم َمَع باَِلٍل فَِإنَّهُ أَْنَدى َصْوتًا ِمْنكَ  ..ِه ُرْؤيَا َحقٌّ َهذِ  "

ا َسِمَع ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب نَِداَء  اَلةِ قَاَل: فَلَمَّ   ..َخَرَج إِلَى َرُسْوِل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َوهَُو يَُجرُّ ِرَداَءهُ  ..باَِلٍل بِاْلصَّ

ِ لَقَدْ  ..َوهَُو يَقُوُل: يَا َرُسْوَل هللا   َرأَْيُت ِمثَْل الَِّذي قَاَل.. َوالَِّذي بَعَثََك بِاْلَحق 

َِّ .." فَقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  )منقول(  .."فَذَاَك أَثْبتُ  .. اْلَحْمدُ ّلِلَفِ

حدثنا   :قال ..عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ..عمرو بن مرة عن األعمشروى وفي رواية أخرى..  -

يا رسول   :فقال -صلى هللا عليه وسلم  -جاء إلى النبي  عبد هللا بن زيد أن :صلى هللا عليه وسلم ..محمد أصحاب

وعليه بردان    ..وقعد قعدة  ..وأقام مثنى ..فأذن مثنى ..إني رأيت في المنام كأن رجال قام على جذم حائط ..هللا

 . أخضران

وال نعرف له عن النبي َصلَّى هللا   ..قال محمد بن عيسى: عبد َّللا  بن زيد هو ابن عبد َرب ِهوألمانة الرواية..  -

 ..وعبد َّللا  بن زيد بن عاصم المازني عم عبَّاد بن تَِميم ..عليه وسلم شيئًا يَِصح  إِال هذا الحديث الواحد

فدفعه إلى رسول هللا    ..كان يعيش به هو وولده ..روي عن عبد َّللا  بن زيد أنه تصدق بمال لم يكن له غيره -

إن عبد  ..أو جده زيد إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا ..فجاء أبوه  ..َصلَّى هللا عليه وسلم

..  فدعا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عبد َّللا  بن زيد فقال.. َّللا  بن زيد تصدق بماله وهو الذي كان يعيش فيه

عن   ..ورواه يحيى القطان ..قال بشير: فتوارثناها "..َوَردََّها ِمْيَراثًا َعلَى أَبََوْيكَ  ..ْد قَبَِل ِمْنَك َصَدقَتَكَ إِنَّ هللا َق " 

 .. أو جده زيد د َّللا  عن بشير فقال: فجاء أبوه..عبي

: ال نعرف له عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم شيئًا ومرة أخرى..   -   .يصحُّ إال هذا الحديث الواحد.قَاَل الت ْرِمِذيُّ

وحديثه   ..وَجَزَم البَغَِويُّ بأن ما له غير حديث األذان ..فقد جاءت عنه عدةُ أحاديث ستة أو سبعة  ..وهو خطأ

حه أ.عند الت رمذي وصحَّ  . .. وفي الن سائي له حديٌث: أنه تصدق على أبويه ثم توض 

حمن بن أبي ليلى ..روى عنه سعيد بن المسي ب -  . حسب روايةوابنه محمد بن عبد هللا بن زيد. ..وعبد الرَّ

 .االستيعاب في معرفة األصحاب.

 سادسا.. في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه..

 في "الحلية" قال: دخلَْت ابنةُ عبد هللا بن زيد بن ثعلبة على ُعمر بن عبد العزيز فقالت: حديث  اإلستدالل من -

أنه رضي  ها رضي هللا عنه.. فأعطا ..فقال: َسِليني ما شئت  ..عبد هللا بن زيد شِهد أَبي بدًرا وقُتل بأحد أنا ابنة

 هللا عنه قد قتل بأحد.. 

وهو ابُن أربع  ..سنة اثنتين وثالثين ..قال محمد بن عبد هللا بن زيد: توفي أبي عبد هللا بن زيد بالمدينةبينما  -

 وهي رواية أخرى فيها إبنه..  ..وصلَّى عليه عثمان ..وستين

 )منقول(  الََف ذَِلَك في "الُمْستْدَرِك"..َوخَ  ..فالرواياُت كلها منقطعة  ..َوقَاَل الَحاِكُم: "الصحيح أنه قُتل بأُحد -

 سابعا.. إستدراك واجب..  

 أنه روي أن إضافة "ثعلبة" في نسبه غير صحيح وهللا أعلم.. 

 عبد هللا بن زيد األنصاري البدري األحدي.. أراكم غدا إن شاء هللا..رحم هللا 
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 "قيس بن أبي صعصعة الخزرجي األنصاري.. " ختم القرآن" ..250الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ْبن مبذول ْبن َعْمرو ْبن غنم ْبن مازن  سم أَبِي صعصعة: َعْمرو ْبن َزْيد ْبن عوف إو.. قيس بن أبي صعصعة -

 ... حسب أسد الغابةْبن النجار اأْلَْنَصاِري  الخزرجي اْلَماِزنِي.

 ..نِي أنه من هوازنقيس بن عمرو: بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن األنصاري المازني. وذكر الطَّبََرا -

 . اإلصابة في تمييز الصحابة. حالف األنصار.. حسب

 اأْلَْنَصاِريُّ َعقَبَيٌّ وحسب أبي نعيم األصبهاني.. فهو  -
ِمْن بَنِي   ..بَْدِريٌّ ِمَن اْلَخْزَرجِ  ..قَْيُس ْبُن أَبِي َصْعَصعَةَ

ارِ  ُ  ..َحِديثُهُ ِعْنَد َواِسعِ ْبِن ِحبَّانَ  ..َماِزِن ْبِن النَّجَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى السَّاَقِة ِفي َمْخَرِجِه إِلَى بَْدٍر  َجعَلَهُ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ارِ َوقِيَل: إِنَّ اْسَم أَبِي َصْعَصعَةَ: َعْمُرو ْبُن َزْيِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبذُوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َماِزِن بْ  قَالَهُ    ..ِن النَّجَّ

 ..كان من سادات االنصارأنه و ... حسب في معرفة الصحابة..إِْسَحاقَ َواْبُن  ..َواْبُن ِشَهابٍ  ..ُعْرَوةُ 

 : منهم ..ليه وسلم ولم يشهدوا بدًراكان لقيس ثالثة إخوة صحبوا النبي  َصلَّى هللا ع -

 أي أنه عاش حتى حروب الردة..  ..قُتل يوم اليمامة شهيًدا .. والمعروف أنه الحارث بن أبي صعصعة *

أي أنهما استشدا في حياة رسول هللا   ..قُتال يوم مؤتة شهيدين .. وقدابنا أبي صعصعة ..وجابر ..وأبو كالب *

هم جميعًا أم  قيس صلى هللا عليه وسلم..  ..وهي َشْيبة بنت عاصم بن عمرو ..وأم 

هما  ..وكان لقيس من الولد الفاكه -  ..وليس له عقب ..أُمامة بنت معاذ بن عمرو بن الَجموحوأم  الحارث؛ وأم 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى الساقة يوم ..وبدًراالثانية شهد العقبة  - وابن   ..َقالَه عروة ..بدر وجعله َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 حسب أسد الغابة..  ..ثُمَّ شهد أحدا .وابن إِْسَحاق. ..شهاب

د بن إسحاق   - شهد قيس بن أبي صعصعة العَقَبة مع السبعين من األنصار في رواية موسى بن عقبة ومحم 

د بن عمر  . .الطبقات الكبير .. حسبوشهد قيس أيًضا بدًرا وأُُحًدا ..وأبي معشر ومحم 

ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل:   - ْحَمِن ْبِن أَبِي أَْخبََرنَا ُمَحمَّ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ ِد ْبِن أَبِي َصْعَصعَةَ َعْن َعْبِد َّللاَّ َحدَّثَنِي يَْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َصْعَصعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  ْعنِي َعلَى  . يَ ..ِاْستَْعَمَل قَْيَس ْبَن أَبِي َصْعَصعَةَ يَْوَم بَْدٍر َعلَى اْلُمَشاة -َصلَّى َّللاَّ

  ..السَّاَقِة.

وأنه أمره    ..ه شهد اليرموك مع خالد بن الوليدأن ..وذكره َسْيٌف في “الفتوح” ..شهد قيس أُُحًداروي أنه و -

 .. أي من عاصر وصاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..وكانوا ال يؤمرون إال الصحابة ..على الكراديس

 .. وختم القرآن الكريمثالثا.. قيس بن أبي صعصعة 

ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن   ..ْبُن أَبِي َمْريَمَ  ثنا َسِعيدُ حد  ..يَْحيَى ْبُن ُعثَْماَن ْبِن َصاِلحٍ  حدثنا   ..َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمدَ  - َوَحدَّ

ْنبَاعِ حد ..أَْحَمدَ    ..ثنا اْبُن لَِهيعَةَ حدقَااَل:    ..ثنا يَْحيَى ْبُن بَُكْيرٍ حد قَااَل:   ..َوَعْمُرو ْبُن أَبِي َطاِهِر ْبِن السَّْرحِ   ..ثنا أَبُو الز ِ

 ِ   ..َعْن أَبِيهِ   ..َعْن ِحبَّاَن ْبِن َواِسعٍ اأْلَْنَصاِري 

  أَْقَرأُ اْلقُْرآَن؟ِفي َكمْ   ..أَنَّهُ قَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ  ..َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َصْعَصعَةَ 

 ِفي َخْمَس َعْشَرةَ«  : »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قَالَ 

 ..ي أَِجُدنِي أَْقَوى ِمْن ذَِلكَ قَاَل: إِن ِ  : »ِفي ُجُمعٍَة«النبي صلى هللا عليه وسلم الَ فقَ  ..قَاَل: أَِجُدنِي أَْقَوى ِمْن ذَِلكَ 

َوَكاَن يَْقَرُؤهُ ِفي َخْمَس  ..َوَكاَن يَْعِصَب َعلَى َعْينَْيِه ثُمَّ َرَجعَ  ..هُ َزَمانًا َحتَّى َكبِرَ : َفَمَكَث َكذَِلَك فَقََرأَ الراوي قَالَ  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اأْلُولَى ..َعْشَرةَ  وابن  ..أَخرجه ابن عبد البر)  ..فَقَاَل: يَا لَْيتَنِي قَبِْلُت ُرْخَصةَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 .. األصبهاني( وأبو نعيم ..منده

َوإِنما أَْخَرَجهُ ِفي الترجمة التي قبل َهِذِه   ..لم يخرج أَبُو ُعَمر َهذَا الحديث ِفي َهِذِه الترجمةيقول الراوي: 

ولم   ..وهذا هو الصواب ..وهما واحد ..ولعله ظنهما اثنين ..وال شك أَنَّهُ وهم فِيهِ  ..الترجمة قيس ْبن صعصعة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جعله َعلَى الساقة ..يذكر ِفي َهِذِه الترجمة  . وهللا أعلم. ..يوم بدر إال أن َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب . حسب.ال يُوَقف له على َوْقِت َوفاةٍ  -

 وهللا أعلم.. .. المنورة توفى بالمدينةأنه  "مشاهير علماء األمصار"في  ابن حبانبينما روى  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-الخزرجي األنصاري".. "الصالة طرفي النهار"النجاري "عمرو بن غزية  ..251الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

وقيل: عمر    ..ْمُروعَ  بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بنعمرو بن غزية بن عمرو  -

 ..وأَبو نعيم ..أَخرجه ابن منده.. حسب ما بن َغِزي ة بن َعْمرو األَنصاري الخزرجي المازني

 فهو مازني نجاري.. وهم أخوال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. كما تقدم..  -

 .. وأمه هند بنت َعمرو بن جعبر الجهضمية؛ من األزد -

وعبَد   ..صحب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وهو أكبر أوالدهالذي الحارَث هما وَولََد َعْمُرو بن غزي ة  -

هما أم الحارث ُسلَْيَمة بنت الحارث بن ثعلبة ..الرحمن ابةَ؛ ولب ..وأوًسا (..واختلف في ُصحبتهوالحجاَج ) ..وأُمُّ

هم أم الحجاج بنت قيس بن رافع بن أُذينة من أسلم  ..وأُمُّ

هن  هنيدة بنت قيس بن سعد ..وأمَّ موسى بنت َعمرو ه ِمن جهينة ..َوأخوات لها؛ وأمُّ  ..وزيَد بن َعمرو؛ وأُمُّ

 ..والحجاج ..غير الحارث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يصح ألحد صحبة ..وسعيًدا ال َعِقَب له

 ..عة العقبة الثانية وبدًرا وأحًداشهد بي -

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ  عمرو بن غزية وفي -  .. سيأتي..{... اآليةنزل قوله تعالى: }َوأَِقِم الصَّ

 ا.. في جهاد عمرو بن غزية..نيثا

 .. لم يذكره ابن سعد فيمن شهد بدًرا وإن وسلمرسول هللا صلى هللا عليه مع   غزوة بدر شهد رضي هللا عنه -

 ..غزوة أحد فيمن شهدذكره  بل  -

 ثالثا.. في قرآن تنزل في إبن غزية..

فأتى رسول هللا صلى   ..رضي هللا عنه: أن رجال أصاب من امرأة قبلة بن مسعود عبد هللا عن ..روى البخاري -

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن  فأنزلت عليه }َوأَِق  ..فذكر ذلك له ..هللا عليه وسلم ِم الصَّ

  ..قال الرجل: ألي هذه؟ قال: "لمن عمل بها من أمتي"  .[.114السَّي ِئَاِت ذَِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن{ ]هود: 

إني  ..فقال: يا رسول هللا .. عليه وسلمعن عبد هللا قال: جاء رجل إلى النبي صلى هللا مسلم وفي صحيح -

فأنا هذا فاقِض فيَّ ما شئت. فقال له  ..وإني أصبت منها ما دون أن أمسها ..عالجت امرأة في أقصى المدينة

  ..لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى هللا عليه وسلم شيئًا. فقام الرجل فانطلق ..عمر: لقد سترك هللا

 ..وتال عليه هذه اآلية ..رجاًل دعاه ..فأتبعه النبي صلى هللا عليه وسلم 

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَا  .. [114ِت ذَِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِريَن{ ]هود: }َوأَِقِم الصَّ

ذكر أهل التفسير والحديث أن الرجل  و ..ا له خاصة؟ قال: "بل للناس كافة"هذ .. فقال رجل من القوم: يا نبي هللا

 هو عمرو بن غزية بن عمرو رضي هللا عنه ..المقصود في تلك اآلية

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر{ ]هود:  رضي هللا عنه في قوله عز  عبد هللا بن عباس عنو - [ قال:  114وجل }َوأَِقِم الصَّ

فقال: إن في البيت تمًرا  ..فأتته امرأة تبتاع منه فأعجبته ..كان يبيع التمر ..نزلت في عمرو بن غزية األنصاري

  ..أنه لم يجامعهماإال  ..فلم يترك شيئًا مما يصنع الرجل بالمرأة إال أتى  ..فلما دخلت وثب عليها ..أجود من هذا

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر{ ]هود:  ..ثم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبره   ..[114فنزلت فيه هذه اآلية }َوأَِقِم الصَّ

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر{   ..عن ابن عباس ..عن أبي صالح ..أبي نعيم بسنده عن الكلبي رواهو - في قوله: }َوأَِقِم الصَّ

فأتته امرأة تبتاع منه تمرا   ..وكان يبيع التمر ..قال: نزلت في عمرو بن غزية األنصاري ..[114]هود: 

قال:   ..قال: في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطيك منه .. فلما وقعت في نفسه ..فأعجبته

  ..فلم يترك شيئا مما يصنع الرجل بالمرأة إال قد فعله ..فلما دخلت معه البيت وثب عليها ..أةفانطلقت معه المر

ثم اغتسل وأتى النبي صلى هللا عليه  ..فلما قذف شهوته ندم على صنيعه ..وقذف شهوته ..إال أنه لم يجامع

  ..فحضرت العصر ..َما أَُردُّ َعلَْيَك"فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "َما أَْدِري  ..وسلم يسأله عن ذلك

صلى هللا عليه  نزل عليه جبريل  ..فلما فرغ من صالته  ..فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى العصر

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر{ ]هود:  ..بتوبته وسلم  .. [ اآلية114فقال: }َوأَِقِم الصَّ

ثم أتى النبى صلى هللا   ..قالوا: وعمرو هو الذى أصاب من امرأة أجنبية كل شىء سوى الجماع  ..النووي قالو -

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ  ..فصلى العصر ..عليه وسلم تائبًا فأنزل هللا تعالى توبته: }َوأَِقِم الصَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....نَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاِت{اْلَحسَ 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 "..الخزرجي األنصاري غزية بن عمرو بن عطية.. " 252الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن َغنم بن مازن بن النجار بن ثعلبة بن عمرو هو  -

 .. النجاري الخزرجي األنصاريبن الخزرج 

 وهو أيضا من قبيلة بني النجار أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم.. -

َغِزيَّة بن َعْمرو بن عطية بن َخْنَساه بن مبذول بن َعْمرو بن َغْنم  .. هو اإلصابة في تمييز الصحابة أو حسب -

 ..  بن مازن بن النجار األنصاري الخزرجي

رو بن عطي ة بن خنساء بن مْبذول بن َعْمرو بن َغْنم بن َماِزن بن النَّجار بن ثعلبة بن  ))َغزي ة بن َعمْ  وهو -

وأَبو  ..وأَبو عمر ..أَخرجه أَبو نعيمحسب ما   ثم النجاري.(( )) ..ثم الخزرجي ..عمرو بن الخزرج األنصاري

 . .أسد الغابةفي موسى.(( 

الطبقات   حسب  َحرام بن ُجندب بن عامر بن َغنم بن عدي  بن النجار.((ة بنت قيس بن َزُعوَراء بن وأمه ُغفَْيلَ  -

 . الكبير.

 . .أسد الغابةحسب رواية ))هو أَخو ُسراقة بن َعْمرو((   -

 بعض التفصيل..وعائلة ونسل غزية بن عمرو بن عطية تحتاج إلى 

 د أحًدا مع أبيه.. شهوقد  ..واسمه َعمرو : أبا َحنَّةهم  أبناء َولََد غزيَّةُ بن َعمروفقد   -

 .. قُتل يوم جسر أبي ُعبيد وشهد المشاهد حتى استشد شهد أيضا أحًدا مع أبيه  .. الذي.. وهو األشهروضمرةَ  -

 في بعض الروايات.. ..أبا َحنَّة آَخر وهو صاحب الجملذكر و -

 . .َغْنم بن مازن بن النجاروأمهم تَِميمةُ بنت أساف بن غزيةَ بن عطية بن خنساء بن مبذول بن َعمرو بن 

  .وقُتل يوم اليمامة شهيًدا وليس له َعِقب. ..وقد شهد أحًدا مع أبيه وأخَويه ..أبا َحبَّة بن غزية واسمه زيدثم  -

 ..امرأةً  وهي . وَخْولَةَ .وقد شهد أيضا أحًدا مع أبيه وأخوته ..وتميَم بن غزية -

هم أم  ُعَمارة   . نَِسيبة بنت كعب بن َعمرو بن عوف بن مبذول. الشهيرة المجاهدةوهي اوأُمُّ

 عمرو بن غزية.. أبو َحن ة واسمه أيضا ولد و -

 ..وأمه لبابة بنت بن غزية بن َعمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول .. قتل يوم الحرةالذي  سعيًدا ثم  -

 .. الذي روى عنه محمد بن عمر الواقدي ..هو جد موسى بن َضمرة بن سعيدغزية بن عمرو و -

 ..وأمَّ النعمان ..وأُمَّ إسماعيل ..وَضمرةَ  ..وموسى بن غزية بن أبي َحن ة

هم أم موسى بنت َعمرو بن غزية بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول  .. وأُمُّ

ه أمُّ ولد ..وصالًحا -    ..والدات كلهم وكانت لهم ....وأمُّ

الطبقات   .. حسبخنساء بن مبذول إال بقية من ولد تميم بن غزية ال يدرى ما حياتهموقد انقرض ولد عطية بن 

 . .الكبير

 ..ثنا إِْبَراِهيمُ حد  ..ثنا ِزيَادٌ حد ..َحدَّثَنَا فَاُروقٌ )  .. الثانية بيعة العقبةالصحابي الجليل  شهدقديما وغزية أسلم  -

دٌ حد ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْيعَةَ اْلعَقَبَِة ِمْن بَنِي َماِزِن ْبِن   (..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ُعْقبَةَ ثنا ُموَسى ْبُن حد ..ثنا ُمَحمَّ

اِر: َغِزيَّةُ ْبُن َعْمِرو ْبِن َعِطيَّةَ "  .. النَّجَّ

 ..الرسول صلى هللا عليه وسلم مع أحداً  وشهدولم يشهد بدرا لكنه  -

 الحديث النبوي.. ثانيا.. غزية بن عمرو بن عطية في 

من طريق أم عمارة؛ قالت: كانت الرجال تصفَّف على يمين رسول هللا  عما كان في العقبة.. َروى ابن سعد  -

نادي َزْوَجي  ف   ..والعباُس آخذ بيد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ليه وآله وسلم ليلةَ بيعة العقبة..صلى هللا ع 

 .. هاتان امرأَتان حضرتا تُبايعانك .. عليه وسلم()صلى هللا يا رسوَل هللا :غزية بن عمرو

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة حسب ما جاء في   "إِن ي اَل أَُصاِفُح الن َِساءَ صلى هللا عليه وسلم.. "  فقال

 ثالثا.. وفي وفاته رضي هللا عنه.. فإنه لم يرد ذكر في وفاته.. 

هنا  .. وننوه إلى ضرورة تتبع النسب بن خنساء بن مبذول رضي هللا عن الصحابي غزية بن عمرو بن عطية

 منع اإلختالط على األذهان أو تداخل التراجم.. نحتى 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا...
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 دي سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم/ مج

 1-م" لْ العِ رفع ِ حديث"   "..األنصاري البياضي الخزرجي "زياد بن لبيد.. 253الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة  -

 .. األنصاري الخزرجي البياضيبن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة 

ِزيَاد بن لَبِيد بن ثَْعلَبة بن ِسنان بن َعاِمر بن َعِدي بن أمية بن بَيَاضة بن عامر بن ُزَريق بن عبد حارثة بن  )

 . .أسد الغابة ثعلبة األنصاري الخزرجي البياضي( حسبمالك بن غْضب بن ُجشم بن الخزرج بن 

   .االستيعاب في معرفة األصحاب.حسب ))زياد بن البياض(( و

هُ عمرة بنت عبيد بن مطروف بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد   ..أو أبا عبد الرحمن ا عبد هللايكنى أب - وأُمُّ

 ..من بني عمرو بن عوف من األوس

 .. حسب الطبقات الكبير - وبغداد  بالمدينة وله عقب ..كان لزياد بن لبيد من الولد عبد هللا -

 .. مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًا بيعة العقبة الثانية شهدالسابقين..  األنصار من صحابيفهو - 

 ..حضرموت علىصلى هللا عليه وسلم استعمله النبي و ..وباقي المشاهد والخندق وأحًدا بدًرا وشهد -

 ..وتوفي في أول خالفة معاوية بعد رحيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حروب الردة شارك في -

سكن الشام   :وقال مسلم وابن حبان ..سكن الكوفة :وقال الطبراني ..روى عنه جبير بن نفير :قال ابن قانع  -

 .. وكان من فقهاء الصحابة ..اد ابن حبانيز

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..إلى المدينة همع هاجر حتى بمك ة أقام معهف صلى هللا عليه وسلم  النبي إلى واخرج  بعد إسالم زياد كان ممن -

.  .فكاَن يُقال: لزياد مهاجري  أَنصاري 

 .. وفَْروة بن عمرو هووهم قبيلته.. يكسر أصنام بني بياضة  -لما أسلم  -بن لبيد  كان زياد  -

د بن عمر قال:   روى  .َصلَّى هللا عليه وسلم.شهد زياد بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا  - محم 

د بن صالح بن دينار عن موسى بن عمران بن َمن اح قال: تُوف ي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمح  ..د ثني محم 

 وعامله على حضرموت زياد بن لبيد.. 

وكان له بالء حسن  ..وهو عامله على حضرموت لى هللا عليه وسلممات النبي صأنه  (تهذيب التهذيب )في  -

 .. في قتال أهل الردة

 ..  قتال أهل الردة في كندة أبو بكر الهقد وو ..وكان من قادة المسلمين بعد ذلك في عهد الخلفاء -

فقتل منهم من قتل   ..حتى ظفر بهم األشعث بن قيس حين ارتد  أهل النُّجير مع باليمن حروب الردة شارك فيو -

 .. في ِوثاقٍ الصديق  وأسر من أسر وبعث باألشعث بن قيس إلى أبي بكر 

 ثالثا.. زياد بن لبيد والحديث النبوي..  

 (.. قال البخاري ال أرى سالما سمع منه)وعنه سالم بن أبي الجعد  لى هللا عليه وسلم..عن النبي ص روى -

بينا نحن جلوٌس عند   عن عوف بن مالك األشجعي  أنه قال: ..ُجبير بن نُفير حتى حد ثنا عبد الوارث بن سفيان -

 .."َهذَا أََواُن َرْفعِ اْلِعْلمِ " فقال: ..الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ نظر إلى الس ماء

 ؟  .وقد علمناه أبناءنا ونساءنا ..أيُْرفع العلم يا رسول هللا فقال له زياد بن لبيد:

ليس هذه اليهود والنصارى   وأإن كنت ألحسبك أفقه أهل المدينة.. "فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: 

فحدثه   ..فلقي ُجبير بن نفير شداد بن أوس في المصلى "..ون التوراة واالنجيل ال يفقهون مما فيهما شيئاأيقر

قلت: ال   هل تدري ما َرْفع العلم؟ قال: ..يا شداد ثم قال:. .صدق َعْوف  . فقال:.هذا الحديث عن عوف بن مالك

.  .الخشوع حتى ال يرى خاشعًا قال: !.قلت ال أدري  ؟ قال:.. هل تدري أول العلم يرفع.: ذهاب أوعيتهقال .أَدري.

 . .االستيعاب في معرفة األصحابحسب 

َهذَا أََواُن " :قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ..عن زياد بن لبيد قال أَْحَمُد: حدثنا محمد بن جعفر -

  ..أخرجه الَحاِكمُ . وقد أثبت ووعته القلوب؟... الَحديَث. ..وكيف يذهب العلم ..فقلت: يا رسول هللا ".اْنِقَطاعِ اْلِعْلمِ 

   ..َواْبُن َماَجة ِمْن هذا الوجه

حمن بن ُجبير بن نُفير ..ِمْن طريق معاوية بن صالح ..وفي الترمذي  والدارمي   - عن  ..عن أبيه ..عن عبد الر 

فقال له زياد  هذا أوان يختلس العلم"..  " :قال: كنا مع رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م فقال ..أبي الد رداء

... فذكر الحديثبن لبيد األنص  . وأول ما يرفع الخشوع.  ..فقال: صدق ..قال: فلقيُت ُعبادة بن الص امت ..اري 

  ..أخبرنا وكيع ..أخبرنا زهير بن حرب ..عبد َّللا  بن محمد البغويو فرج يحيى بن محمود الثقفيأخبرنا أبو ال  -

 (:ال أرى سالما سمع منه :البخاريقال مالحظة أنه نفس المع ) ..سالم بن أبي الجعد عن عن األعمش

  .."ذَاَك ِعْنَد ِذَهاِب الِعْلمِ .." فقال ..شيئًا  -َصلَّى هللا عليه وسلم  -قال: ذكر رسول هللا  ..عن زياد بن لبيد

ويُْقِرُؤه آبناؤنا    ..وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُْقِرئُه أبناءناصلى هللا عليه وسلم..  ..يا رسول هللا قال..

َك اْبَن أُم ِ لَبِيدٍ .." ؟ قال.أبناءهم . أََولَْيَس اليَُهوُد َوالنََّصاَرى يَْقَرأُوَن التَّْوَراةَ َواإِلْنِجيَل َواَل يَْنتَِفعُوَن ِمْنُهَما  .ثََكلَتَْك أُمُّ

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. ....)منقول( بَِشيٍء"؟
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 ي سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجد 

 2-".. " حديث رفع ِالِعْلم" األنصاري البياضي الخزرجي .. "زياد بن لبيد254الحلقة / 

 رابعا.. زياد بن لبيد وحروب الردة..

 بن أبي طالب.. من أصحاب علي زياد زياد ابن لبيد البياضي األنصاري كان  .. في شرح النهج الحديديجاء  -

 :من الشعر المنقول في صدر االسالم المتضمن قول زياد بن لبيد األنصاري يوم الجمل ومما روي

 نا أناس ال نبالي من عطب إكيف ترى األنصار في يوم الكلب * 

 وال نبالي في الوصي من غضب * وانما األنصار جد ال لعب 

 هذا علي وابن عبد المطلب * ننصره اليوم على من قد كذب 

 . إلى آخر القصيدة ..ما اكتسب من يكسب البغي فبئس

لى هللا  عرض رسول هللا ص ..لما قدمت كندة حجاجا قبل الهجرة .. أنهابن أبي الحديد في شرح النهج روى -

فدفعه بنو  جميعا في الموسم..   كما كان يعرضها على احياء العرب ..نفسهب عليه وسلم عليهم اإلسالم وعرفهم

 .. ولم يقبلوهوليعة من بني عمرو بن معاوية 

فيهم األشعث وبنو و جاءه وفد كندة  ..وجاءته وفود العرب ..ت دعوتهكنوتم لى هللا عليه وسلم فلما هاجر ص  -

  ..فأطعمهم طعمة من صدقات حضرموت ..وليعة بنو وليعة فأسلموا

فدفعها زياد إليهم فأبوا اخذها وقالوا ال ظهر    ..وكان عامله على حضرموت زياد بن لبيد البياضي األنصاري -

وحدث  ذلك فأبى زياد   ..فابعث بها إلى بالدنا على ظهر من عندك  -أي أنه ليس لديهم ما ينقلونها عليه  - لنا

وكتب زياد   لى هللا عليه وسلم يشكون زياد..فرجع منهم قوم إلى رسول هللا ص .. بينه وبينهم شر كاد يكون حربا

 ..مإليه يشكوه

 لهم..   انه قال لى هللا عليه وسلموفي هذه الواقعة كان الخبر المشهور عن رسول هللا ص  ..قال -

 "..يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم ..لتنتهن يا بني وليعة أو ألبعثن عليكم رجال عديل نفسي "

فاخذ   ..رجاء ان يقول هو هذا ..وجعلت أنصب له صدري ..فما تمنيت االمارة اال يومئذ :قال عمر بن الخطاب )

 ..." هو هذا .." وقال بن أبي طالب.. بيد علي

لى هللا عليه فوصله الكتاب وقد توفي رسول هللا صابن لبيد.. إلى زياد  لى هللا عليه وسلمثم كتب رسول هللا ص  -

 .. فارتدت بنو وليعة -وسلم.. 

فلما خرج ليقبض الصدقات   ..مر أبو بكر زيادا على حضرموتأف ..يأبو جعفر محمد بن جرير الطبر  يروي -

  ..وكانت صفية نفيسة اسمها شذرة ..اخذ ناقة لغالم منهم يعرف بشيطان بن حجر ..من بني عمرو بن معاوية

  ..بأخيه العداء ابن حجرهذا فاستغاث شيطان في الحوار.. فأبى زياد ولج  ..خذ غيرها ..فمنعه الغالم عنها وقال

ولج زياد وقال لهما ال تكونن  ..ولج الغالمان في اخذها ..فأبى زياد ذلك ..لزياد دعها وخذ غيرهاالعداء فقال 

 : فهتف الغالمان  ..شذرة عليكما كالبسوس

 ان الذليل من اكل في داره   *** يا لعمرو انضام ونضطهد

 :مسروق  فأنشد  ابن لبيد وهتفا بمسروق بن معدي كرب فقال مسروق لزياد أطلقها فأبى

 ملمعا فيه كتلميع الثوب ** يطلقها شيخ بخديه الشيب * 

 ........إذا كان الريب*** ماض على الريب 

بن لبيد  فبيتهم زياد  ..واجتمع بنو وليعة وأظهروا أمرهم ..فاجتمع إلى زياد بن لبيد أصحابه  ..ثم قام فأطلقها -

 ..فقال ال أنصركم حتى تملكوني ..ولحق فلهم باألشعث ..سبىوهم غارون فقتل منهم جمعا كثيرا ونهب و

 .. إلى زياد في جمع كثيفاألشعث فخرج  ..فملكوه وتوجوه

فسار  ابن لبيد.. ان يسير بمن معه إلى زياد  -وهو على صنعاء  -وكتب أبو بكر إلى المهاجر ابن أبي أمية  -

 "..بالنجير"ولجأ األشعث والباقون إلى الحصن المعروف  ..ولقوا األشعث فهزموه وقتل مسروقإليه.. 

وطلب األمان له    ..زيادإلى  ونزل األشعث ليال إلى المهاجر و ..فحاصرهم المسلمون حصارا شديدا حتى ضعفوا

فقتلوا من فيه وكانوا   ..ففعل ..فأمناه مع العشرة على أن يفتح لهم الحصن ويسلمهم من فيه ..ولعشرة من أهله

 . عنه وزوجه أخته أم فورة أبو بكر  فعفا  ..ئة وحملوا األشعث إلى أبي بكر موثقا بالحديدثمانما

اسلم ثمانمائة .. بينما اقتصر في األمان على نفسه وأهلهإذ  ..فعل األشعث هذا يكشف لك عن نفسيتهلعل و -

وخلصهم   .. لكل من معه ولو كان فيه شئ من الشهامة والدين لطلب األمان .. كانوا أنصاره إلى القتل وخانهم

 . )منقول بتصرف( .وردهم إلى االسالم

 . اإلصابة في تمييز الصحابة.حسب  وسنأتي على ذكر إلبن لبيد في ترجمة ِعْكرمة بن أبي جهل إن شاء هللا.. -

 خامسا.. في وفاة زيد رضي هللا عنه..

 هجرية.. إحدى وأربعين سنةبن أبي سفيان في أول خالفة معاوية زياد بن لبيد البياضي األنصاري  توفي 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 الجزء األول.. 255الحلقة / 

 "العقبيان .. " الشقيقان"األنصاري يزيد بن المنذر – األنصاري معقل بن المنذر"

 ..  السلمي األنصاري أوال.. معقل بن المنذر

 ..وما جاء في ترجمتهنسبه.. في 

 .. وهناك زيادة أخرى.. معقل بن المنذر بن سرح بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم األنصاريهو  -

 َمْعِقُل بن الُمْنِذر بن َسْرح بن َخنَاس بن ِسنان بن ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة األَنصاري  أنه

 األنصاري..  سَّلَِمي  وهو ال من بني ُعبَْيد ْبن عدي ْبن غنم ْبن كعبفهو  -

وبالنون   ..خناس: بضم الخاء المعجمة. ومنهم من نطق إسم أخرجه الثالثة. ..أخو زيد بن المنذروهو  -

 . الخفيفة.

  ن من األنصار.. في روايتهم جميعًا..مع السبعيالثانية العَقَبة بيعة  وافيمن شهد ..ذكره ابن إِسحاق -

 ..زيد بن المنذريبَْدًرا مع أخيه قد شهد و أُُحًدا.. واوشهدبدًرا  واشهدكذلك فيمن  ابن إسحق وذكره -

 . .وتُوف ي وليس له عقب -

 ليس لدينا المزيد عن معقل بن المنذر.. رضي هللا عنه..

 ..األنصاري بن المنذرثانيا.. يزيد 

 في نسبه.. وما جاء في ترجمته..

غْنم بن كعب بن َسلَمةَ األَنصاري الخزرجي  يَزيُد بُن الُمْنِذر بن َسْرح بن َخنَاس بن ِسنَان بن ُعبَيد بن َعِدي  بن  -

 . .أسد الغابة . حسب ما جاء فيالسَّلَِمي.

 .. وهو أخو معقل بن المنذر.. كما تقدم.. من بني عبيد بن عدي من الخزرج فهو  -

 مع السبعين من األنصار.. في روايتهم جميعًا..   بيعة العقبة الثانية شهد -

 ..حليف بني عدي  بن كعب.. عامر بن ربيعة بينه وبين -بعد الهجرة   -صلى هللا عليه وسلم  وآخى النبي -

معقل بن المنذر.. في  وقد شهد بَْدًرا مع أخيه  وذكره ابن إسحق كذلك فيمن شهدوا بدًرا وشهدوا أُُحًدا.. -

 . روايتهم جميعا.

د بن عمارة األنصاري   - وذلك   ..أن  قوًما انتسبوا إلى يزيد بن المنذر حديثًا من الزمان ..وذكر عبد هللا بن محم 

 . .الطبقات الكبير .. حسبباطل

 والصحيح أنه توفي رضي هللا عنه وال عقب له.. -

 الجزء الثاني ..255الحلقة/ 

 .. "شهيد يوم الخندق" السلمي األنصاري".. سنان بن صيفي بن صخر"ثالثا.. 

 في نسبه.. وما جاء في ترجمته..

ِسنَان بن َصْيفي  بن َصْخر بن َخْنساَء بن ِسنَان بن ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعب بن َسلمة األَنصاري  هو  -

 )أسد الغابة .. وأَبو موسى فيأَخرجه أَبو عمر) .أسد الغابة. .. حسبالَخْزرجي السَّلَمي

  .اإلصابة في تمييز الصحابة. وهو )أبو سنان بن صيفي(.. حسب -

ه نائلة بنت قيس بن النعمان بن سنان  -  .. من بني سلمةوهي أم 

ه أم  ولد -  . .الطبقات الكبير .. حسبكان لسنان بن صيفي من الولد مسعود وأم 

أنه   أيضا وكذا ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه ..شهد بَْدًرا وأُُحًدا وما بعدها أنه ه:نقال عن روات قال اْبُن َشاِهينَ  -

 .. بَْدري  

اإلصابة   .. حسبفأَحُد القولين َوْهم ..أبو ِسنَان بن َصيفيهو الذي عند ابن إسحاق في البدريين الطريف أن و -

 .في تمييز الصحابة.

وهو أَحد السبعين الذين بايعوا النبي َصلَّى هللا   الثانية العقبة واشهدالثابت أنه رضي هللا عنه قد ذكر فيمن  -

 . .أسد الغابة . حسبشهد بدًرا وأُحًدا.أنه  و.. عليه وسلم عندها

أسد  ..قاله جعفر عن ابن إِسحاق ..يوم الخندق واستشهد .الطبقات الكبير. . حسبوليس له عقب. توفي -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....الغابة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 1-" .."عبد هللا بن أم مكتوم".. " أن جاءه ..256الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..وهو ابن قيس بن زائدة بن األصم ..ويقال: األكثر في اسمه عمرو.. عبد هللا بن شريح ابن أم مكتوم -

اه النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم َعْبَد هللا .. كان اسمه الحصين ..لم يَْذكر قَْيًسا  وَمْن قال: عمرو بن زائدة.. -   ..فسمَّ

اسم ابن أم مكتوم عمرو ابن أم إن وأكثر أهل الحديث يقول:  .اإلصابة في تمييز الصحابة. في  حكاه ابن حبان

سم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد هللا  وإ ..وكان ضرير البََصر ..خديجة أم المؤمنينالسيدة  هو ابُن خاِل  .مكتوم.

.  .اإلصابة في تمييز الصحابةوحسب  ..بن عائذ بن مخزوم (بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة )بن عنكثة

ه عاتكة وهي أم  مكتوم بنت عبد هللا بن   ..َعْنَكثَةَ بن عامر بن مخزوم بن يقظةأم 

َوَرَوى هشام بن ُعروة.. عن أبيه.. عن ابن أم  مكتوم: أن ه كان مؤذ نًا لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وهو   -

ني رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. قال:   .أعمى. اج: حد ثني شيخ من أهل المدينة.. عن بعض ُمَؤذ ِ وقال الحج 

وكان ابن ام مكتوم قبل كل ذلك   ..بالل يؤذ ن.. ويُقيم ابن أم  مكتوم.. ورب ما أذ ن ابن أم  مكتوم.. وأقام بالل كان

 .. جميل الصوت حلو النبرات

 ثانيا.. في إسالمه وهجرته.. 

إعالن دينه وتحمل المشاق في سبيل  ..أسلم ابن أم  مكتوم بمك ة قديًماهو ممن سبقوا إلى اإلسالم.. فقد  -

وقيل:   ..قدم المدينة قبل أْن يُهاِجَر النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم يقال ..وكان من المهاجرين األولين واإليمان بربه

ل من قدم علينا من المهاجرين   .. بن عازب عن البراء روي ..يسيروقت َوْقعَِة بدر بمبل بعده بعد  قال: كان أو 

لدار بن قُصي  فقلنا له ما فعل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ فقال: هو مكانه ُمْصعب بن ُعمير أخو بني عبد ا

فقالوا له: ما فعل من وراءك رسول هللا وأصحابه؟ فقال هم   ..وأصحابه على أثَري. ثم  أتانا عمرو بن أم  مكتوم

كما كان في فترة   ..ياهموكان يجلس في المسجد يعظ المسلمين ويعلمهم أمور دينهم ودن. أْوالِء على أثَري.

  ..بقائه في المدينة اثناء الغزوات يجمع األطفال ويعلمهم القرآن الكريم

 ثالثا.. عبد هللا بن مكتوم والحديث النبوي.. 

روى أبو ظالل: كنُت عند أنس بن مالك فقال: متى ذهبَْت َعْينُك؟ قال: ذَهبْت وأنا صغير فقال أنس: إن   -

هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وعنده ابن أم  مكتوم فقال: "متى ذهب بََصُرك؟" قال: وأنا غالم..  جبرائيل أتَى رسول  

 . فقال: "قال هللا تبارك وتعالى: إذا ما أخذُت كريمة عبدي لم أِجْد له بها جزاًء إال  الجن ة".

ل: "إن بالاًل ينادي بليل فكلوا  َرَوى سالم بن عبد هللا بن عمر: أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. قا َ-

 .وكان ابن أم  مكتوم رجاًل أعمى ال ينادي حتى يقال له: أَْصبَْحَت أَْصبَْحَت. واشربوا حتى يُناِدي ابن أم  مكتوم"..

َوُرِوَي عن جابر بن عبد هللا األنصاري  قال: جاء ابن أم  مكتوم إلى النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقال: يا   -

هللا.. إن  منزلي شاسع.. وأنا مكفوف البصر.. وأنا أسمع األذان.. قال: "فإن سمعَت األذاَن فأِجْب ولو   رسول

 .َزْحفًا" أو قال: "ولو َحْبًوا".

 .وحد ث أنس بن مالك: أن  عبد هللا ابن أم  مكتوم يوم القادسي ة كانت معه راية له َسْوداء وعليه ِدْرٌع له. -

ة رجٍل من األنصارعبد هللا ْعِقل: نزل عبد هللا بن مَ  روى - فكانت تُْرفِقُه   ..ابن أم  مكتوم على يهودي ة بالمدينة عم 

: بن أم مكتوم فُرفَع إلى النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم؛ فقال   ..فقتلها  ..فضربها ..فتناولها ..وتؤذيه في هللا ورسوله

فقال رسول هللا َصلَّى   ..ا آذَتْني في هللا ورسوله فضربتُها فقتلتهاأما وهللا يا رسول هللا إن كانت لَتُْرفِقُني ولكن ه

 .هللا عليه وسلم: "أبعدها هللا تعالى فقد أْبَطلَْت َدَمها".

َفغَِشيته الس كينَةُ فوَقعَْت فَِخذُه   ..ُرِوَي عن زيد بن ثابت قال: كنُت إلى جنب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

َي عنه .. شيئًا أثقل من فخذ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمعلى فخذي فما وجدتُ  فقال لي: "اكتُْب يا  ..ثم  ُسِر 

   ..}ال يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل َّللاَِّ {زيد فكتبُت في َكتٍِف: 

  صلى هللا عليه وسلم..  -لما سمَع فضيلةَ المجاهدين فقال: يا رسول هللا ..وكان أعمى ..فقام عمرو ابن أم  مكتوم

فكيف بَمن ال يستطيع الجهاد؟ فما انقضى كالُمه حتى غشيَْت رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم السكينةُ فوقعْت  

ة األولى َي عنه فقال: "ا ..فخذه على فخذي فوجدُت من ثِقَِلها ما وجدُت الَمر  ال {فقََرأتُ ..ْقَرأ يا زيد"ثم  ُسر ِ

َرِر {فقال: "اكتُْب:  ..}يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  قال زيد: أنزلها هللا َوْحَدها فكأن ي أنظر  .. }َغْيُر أُوِلي الضَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ..يكتب عليه.. زيد  . أي العظم الذي كانإلى ُمْلَحِقها عند َصْدع الَكتِِف.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-" .."عبد هللا بن أم مكتوم".. " أن جاءه ..257الحلقة / 

 عبد هللا بن مكتوم والحديث النبوي.. ثالثا.. نكمل.. 

قال: أخبرنا عبيد هللا بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل عن زياد بن في اض عن إبراهيم قال: أتَى عمرو ابن أم  " -

  - َصلَّى هللا عليه وسلم - فقال له رسول هللا ..وقال: إن  بيني وبين المسجد َشَجًرا  ..رسول هللا فشكا قائدهمكتوم 

ْص له  .قال: نعم. "تسمع اإلقامةَ؟ أ  .. فلم يَُرخ 

قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد هللا بن أبي أويس قال: حد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراَوْردي  عن موسى بن  -

بَذي  عن نافع عن ابن عمر قال: كان يؤذ ن لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمُعبيد بالل بن   ..ة أبي عبد العزيز الر 

ى الفَجَر فال يُْخِطئُه ..الناسَ  ل فكان بالل يؤذ ن بليل ويُوقِظقا ..َرباح وابن أم  مكتوم   ..وكان ابن أم مكتوم يتوخَّ

 . ن ابُن أم  مكتوم.فكان بالل يقول: كلوا واشربوا حتى يؤذ  

 قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال:وفي الحديث الشهير.. في نزول قرآن في عبد هللا بن مكتوم..  -

فيهم ُعتْبة بن  ..حد ثنا هشام بن ُعْروة عن أبيه قال: كان النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم جالًسا مع رجال من قريش

فيقولون: بلى    ..بكذا وكذا؟" قال أليس حسنًا أن جئتُ .." هموهو يقول ل   ..ربيعة وناس من وجوه قريش

 .. فجاء ابن أم  مكتوم وهو مشتغل بهم فسأله عن شيء فأعرض عنه  ... قال.والدماء

 .. فأنزل هللا تعإلى 

كَّى )2)   ..( أَْن َجاَءهُ 1َعبََس َوتََولَّى )" ْكَرى )3( َوَما يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ ا َمِن اْستَْغنَى )4( أَْو يَذَّكَُّر فَتَْنفَعَهُ الذ ِ (  5( أَمَّ

كَّى )6فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى ) ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى )7( َوَما َعلَْيَك أاَلَّ يَزَّ (  10) ( َفأَْنَت َعْنهُ تَلَهَّى9( َوهَُو يَْخَشى ) 8( َوأَمَّ

 "..(12( َفَمْن َشاَء ذََكَرهُ )11َكالَّ إِنََّها تَْذِكَرةٌ )

اك في قوله روى قال: كان   ...."..( أَن َجاَءهُ 1بََس َوتََولَّى )"عَ  يزيد بن هارون قال: أخبرنا ُجويبر عن الضح 

 ....فأقبل عبد هللا ابن أم  مكتوم ..تصد ى ِلرجل من قريش يدعوه إلى اإلسالم .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

يُْعِرُض عنه ويَْعبُِس في وجهه  ..ورسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فجعل يسأل رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

( أَن  1َعبََس َوتََولَّى )  :ولَه فقال هللا رس عبس في وجهه وأعرض عنه فعاتب ..وكل ما سأله ..ويُْقبُِل على اآلخر

كَّى2) ..َجآَءهُ  فلما نزلت هذه اآلية دعاه رسول هللا َصلَّى هللا   .. َفـأَنَت َعْنهُ تَلَهَّى.. إلى قوله ..( َوَما يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ

تين. ..عليه وسلم  . فأكرمه واستخلفه على المدينة مر 

 .رابعا.. في إستخالفه على المدينة.

على المدينة ابَن أم  مكتوم حين خرج في غزوة    ..استخلف رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. محمد بن عمر روى

ُع بهم ويخطب إلى جنب المنبر ف  .قَْرقََرة الُكدر إلى بني ُسليم وَغَطفان.   ..يجعل المنبر عن يسارهف كان يَُجم 

استخلفه حين خرج إلى غزوة أُحد  و ..واستخلفه أيًضا حين خرج في غزوة بني ُسليم ببُْحران ناحية الفُْرع

وحين خرج إلى َحْمراء األََسد وإلى بني النضير وإلى الخندق وإلى بني قُريظة وفي غزوة بني لْحيان وغزوة  

 .. يصل ي بهم وهو أعمى م  مكتوم.. فكان ابَن أالغابة وفي غزوة ذي قََرد وفي ُعْمرة الُحديبية

 عبد هللا بن مكتوم..في جهاد  ..رابعا

مسلم بن إبراهيم قال: حد ثنا أبو هالل الراسبي  عن قتادة عن أنس بن مالك أن  ابن أم  مكتوم خرج يوم   روى -

حد ثنا أبو هالل عن قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: والرواية بلفظ آخر..  . القادسي ة عليه ِدْرع ٌسابغة.

  .كان يقاتل يوَم القادسي ة وعليه ِدرع له َحصينة سابغة. -وهو ابن أم  مكتوم -قتادة عن أنس أن  عبد هللا بن زائدة

 ..محمد بن عمر قال: حد ثنا معمر عن قَتادة عن أنس أن  ابن أم  مكتوم شهد القادسي ة ومعه الراية روى -

ال " أخبرنا إسرائيل عن زياد بن في اض عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلتعبيد هللا بن موسى قال:   روى -

فقال ابن أم  مكتوم يا رب  اْبتَلَْيتَني فكيف أصنع؟    (.. 95سورة النساء: ) "..يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ 

َررِ .."فنزلَتْ  اد بن َسلَمة قال: أخبرنا ثابت   أخبرنا عف ان بن مسلم ".. وفي رواية..َغْيُر أُوِلي الضَّ قال: حد ثنا حم 

}ِ فقال   ..عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نزلَت: }ال يَْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسبِيِل َّللاَّ

َررِ .. "عبد هللا ابن أم  مكتوم: أْي َرب  أْنِزْل ُعْذري أْنِزْل ُعْذري. فأنزل هللا   . فُجِعلَْت بينهما. "..َغْيُر أُوِلي الضَّ

 ..ال أستطيع أن أفِر  وأقيموني بين الصف ين ..وكان بعد ذلك يغزو فيقول: ادفعوا إلي  اللواَء فإن ي أعمى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 األنصاري".. "سيد بني سلمة"  الخزرجي "بشر بن البراء بن معرور ..258الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 صحابيٌّ ابن صحابي.. ..هو بِْشُر ْبُن اْلبََراِء ْبِن َمْعُروِر ْبِن َصْخِر ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعبَْيدٍ  -

 قبل الهجرة..  ومات الثانية.. نقيب بني سلمة فيما بعد العقبةبن معرور رضي هللا عنه هو والده البراء  -

ه ُخليدة بنت قيس بن ثابت بن خالد من أشجع ثم  من بني ُدْهمان -  . .بشر بن البراء من أشراف قومهف .. أم 

من سيدكم   "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال.. ..بن عبد هللاوقد روي من حديث أبي هريرة وجابر  -

  ..وأي داء أدوى من البخل صلى هللا عليه وسلم.." فقال  ..الجد بن قيس على أن فيه بخال :قالوا "..يابني سلمة

 وفيه بعض األقوال سنوردها هنا..  "..بل سيدكم األبيض الجعد بشر بن البراء

 ..هو الذي أكل مع النبي صلى هللا عليه وسلم من الشاة المسمومة يوم خيبروبشر  -

.. وله شرف السبق مع أبيه البراء بن معرور. .تهم جميعًا حسب الطبقات الكبيرفي رواي شهد العقبة الثانية -

ماة   المذكورين من أصحاب رسول هللاِ صل ى هللا عليه وسلم..المشهود لهم وإلى اإلسالم.. وكان من الرُّ

ِ رضي  -  هللا عنهماآَخى النبي صل ى هللا عليه وسلم بينه َوبين َواقِِد ْبِن َعْبِد هللاِ التَِّميِمي 

 . .وهو من كبار البدريين وشهد أُحًدا والخندَق َواْلُحديبيةَ َوخيبر -

 )منقول(  .. بشر بن البراء في الحديث..نياثا

الجد    قالوا: "َمْن َسي ُدُكْم؟ "وبن البراء هو الذي قال فيه رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م حين سأل بني سلمة:  -

بَْل َسي ُِد بَنِي  .."َوأَيُّ َداٍء أَْدَوأُ ِمَن اْلبُْخلِ  على بُخٍل فيه فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م: ..بن قيس

اق .. هكذا ذكره ابُن إسحاق.."َسلََمةَ األَْبيَُض الَجْعُد بِْشُر بُن البََراء عن  ..عن معمر ..وكذلك ذكرهُ عبُد الرز 

هري "َمْن   حمن بن كعب بن مالك أن النبيَّ صل ى هللا عليه وآله وسل م قال لبني ساعدة:عن عبد الر   ..الز 

ْدتُُموهُ؟" قالوا: الجد  بن قيس قال: "َسي ُِدُكْم؟ وإنا على ذلك لنَُزنُّه بالبخل فقال   ..قالوا: إنه أكثُرنا ماالً  "بَِم سوَّ

بِْشُر ْبُن " قالوا: فمن سي ِدنا يا رسول هللا؟ قال: "اٍء أَْدَوأُ ِمَن اْلبُْخِل؟ َوأَيُّ دَ " الن بي صل ى هللا عليه وآله وسل م:

ألنه من بني سلمة بن سعد  ..وإنما هو لبني ساردة ..وقع في هذا الخبر لبني ساعدة هكذا.. "البََراِء بِن َمْعُرورٍ 

 ..جبن عدي  بن أسد بن ساردة بن يزيد بن ُجشم بن الحارث بن الخزر

أَنَّ رسوَل هللا صل ى هللا عليه  ... وذكره ابن عائشة أيًضا.روى أبو بكر الهذلي  عن الش عبي مثلهويذكر أنه  -

َوأَيُّ داٍء أٍَدَوأُ ِمَن  " على بُْخٍل فيه. فقال: ..فقالوا: الجد  بن قيس "كْم؟َمْن َسي ِدُ " وآله وسل م قال لبني سلمة:

والن فُس إلى ما   ..وقد ذََكْرنَا خبَره في باب عمرو بن الجموح .."َسي ُِدُكْم الَجْعد األَْبيَُض َعْمُرو بُن اْلَجُموحِ اْلبُْخِل! 

 . حسب ما جاء في.وهللا أعلم ..وهما أجلُّ أهِل هذا الش أن وشيوُخ العلم به .. قاله الزهري وابن إسحاق أَْميل

 ألمانة نورد ما جاء في قول اآلخرين.. ول ..االستيعاب في معرفة األصحاب

 .."الجود"والوليد بن أبان في كتاب  ..وأَبُو الَشْيخِ في "األَمثَاِل" ..روى يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن في "تاريِخه"فقد   -

حمن بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك   ..عن ابن شهاب ..من طريق صالح بن كيسان عن عبد الرَّ

بَِم   " :قال ..؟ قالوا: جد  بن قَْيس"َمْن َسي ُِدُكْم يَا بَنِي نََضلَة" :لنبي  َصلَّى هللا عليه وسلم قالأنَّ ا

ُدونَهُ؟ َوأَيُّ َداٍء أْدَوأ من البُْخِل؟ لَْيَس ذَا " :وإنا على ذلك لنَُزنَّه بالبخل قال ..فقالوا: إنه أكثرنا ماالً  "تَسو 

ِ و .."بِْشُر ْبُن البََراِء ْبِن َمْعُرورٍ " :فَمْن سيدنا يا رسول هللا؟ قالقالوا:   "َسي ُِدُكمْ    ..تابعه اْبُن إْسَحاَق عن الُزَهِري 

وهكذا رواه يُونُُس وإِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد عن .. "بَْل َسي ُِدُكُم األَْبيَُض الَجْعُد بِْشُر ْبُن البََراءِ " :وقال في روايته

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق   ..أخرجه ابن أبي عاصم. وكذا أرسله معمرو ألَُوْيسي  عنه الزهري  من رواية ا

" ه. وهو في األمثال ألبي عروبة ..وابن أخي الزهري ..في "مساويء األخالق للخَرائطي  وشعيب عن  ..عن َعم 

عن جابر بن عبد هللا   ..وله شاهد من حديث عبد الملك بن جابر بن َعتِيك ..الزهري  في نسخة ابن أبي اليمان

 عن اإلصابة في تمييز الصحابة.  ..وآخر من حديث أبي هريرة في "المستدرك" ..في المعرفة

   الشاة المسمومة..من ثالثا.. ما جاء في أكله 

أن بشر بن البراء هو من أَكل مع رسول هللاِ صل ى هللا عليه وسلم يوم خيبر من الشَّاِة  ابن إسحق روي 

ا اْزَدَرَد بِْشٌر أْكلَتَهُ لم يرم َمَكانَهُ حتى عاد لونه َكالطَّْيلسان.. َوظل يَماَطلَهُ وجعُهُ سنة ثُم   مات  الَمْسُموَمة.. فلم 

 الطبقات الكبير..   منه.. وقيل.. لم يرْم من مكانه حتى مات.. حسب

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..وهللا أعلم به رضي هللا عنه
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 النعمان بن خنساء بن سنان"..الطفيل بن " الجزء األول..  ..259 الحلقة /

الباحث أحيانا.. أهم واحد أم حلقة اليوم لصحابيين.. وهما أبناء عمومة حسب اإلفتاء المصرية.. حتى يحار 

»الطفيل بن مالك بن خنساء«  الطفيل بن النعمان بن خنساء« و» نالبدريي في موسى بن عقبة ذكر فقد اثنين..

وقد ذكرهما ِهشام بن الكلبي اثنين أَيًضا مثل ابن إِسحاق   ..فيمن شهد العقبة ابن إسحاق وكذلك ذكرهما ..رجلين

 وهللا أَعلم  ..وموسى

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

 .. هو الصحابي الجليل الطُّفَْيُل ْبُن النُّْعَماِن ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعبَْيٍد من بني سلمة األَْنَصاري  الخزرجي  ف  -

ه َخْنَساُء بِْنُت ِرئَاِب ْبِن النُّْعَماِن ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعبَْيدٍ و - ةُ الصحابي الجليل َجابِِر بن َعْبِد هللا رضي هللا  َوِهَي عَ  ..أم  مَّ

  ..عنه

جها أبو يحيَى عبد هللا بن عبد مناف بن  ((للطفيل بن النعمان))  كان  - بَي ع.. تزو  من الولد بنت يقال لها الرُّ

ها أسماء بنت قُْرط بن خنساء بن سنان بن عبيد  .. النعمان بن سنان بن عبيد فولدت له.. وأم 

 حسب اتفاق كل الرواه.. (( كان له عقب فانقرضوا ودرجوا)) -

 ثانيا.. في إسالمه.. 

قال عروة.. في تسمية من شهد العقبة.. ان ممن شهدوا العقبة الثانية مع السبعين األنصار.. أسلم قديما.. وك  -

 من بني َسِلمة: ُطفَيل بن النعمان بن َخْنساَء.. 

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 . حسب اإلفتاء المصرية...وُجِرح يومئٍذ ثاََلثَةَ َعَشَر ُجْرًحا ..وشهد بدًرا وأحًدا الثانية.. شهد العقبة -

ُطفَْيل بن النُّْعماِن بن َخْنساَء بن ِسنَان بن ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن َكْعب بن َسلَمة األَنصاري الخزرجي   -

في تسمية   ..عقبة وابن إِسحاق . وقال موسى بن .وقد شهد بدًرا  ..استشهد يوم الخندق ..َعقَبي بدري ..السلَِمي

ثم من بني  ..ثم من بني ُعبَيد بن عدي بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة ..من الخزرج ..من شهد بدًرا من األَنصار

   .َخْنساَء بن سنان بن ُعبيد: الطفيل بن النعمان بن َخْنساَء. أخرجه ابن منده وأَبو نعيم.

فقال: طفيل بن مالك بن   ..به أَواًل في ترجمة ُطفَيل بن مالك خنساءَ قلت: لم يخرجه أَبو عمر ألنَه َغِلط في نس

وأَن بعضهم نسبه  ..فظنهما واحًدا  ..ورأَى النسب واحًدا في الترجمتين ..قال: وقيل: طفيل بن النعمان ..النعمان

ة في النسب األَول ..وبعضهم نسبه إِلى جده النعمان ..إِلى أَبيه مالك  .. وهما إِبنا عم ..وليس للنعمان ِصح 

فيمن شهد بدًرا أَحدهما بعد اآلخر كما ذكرناه في   ..وكفى بهما ..وقد ذكرهما موسى بن عقبة وابن إِسحاق -

 ..وقد ذكرهما ِهشام بن الكلبي اثنين أَيًضا مثل ابن إِسحاق وموسى ..وفي ترجمة طفيل بن مالك ..هذه الترجمة

 رابعا.. في روايته للحديث.. 

 . قاسم: وال أعلم للطفيل بن النعمان حديثا.قال أبو ال  -

 خامسا.. في استشهاده رضي هللا عنه..

يقول: أَْكَرَم هللا حمزة بن  وحشي وكان  ....قتله َوْحِشيُّ بُن حربٍ  .. والثابت أنهشهد الخندق واستُشِهد يومئذٍ  -

 . بأْيِديِهَما؛ يَْعنِي: لَم أُْقتَْل َكافًِرا.عبد المطلب والطفيل بن النعمان بِيََديَّ ولم يُِهن ِي 

 بن خنساء بن سنان"..  مالكالطفيل بن .. " لثانيالجزء ا ..259الحلقة / 

 ..واختصار ترجمتهفي نسبه.. 

 ..األنَصاري  الخزرجي  هو الصحابي الجليل الطُّفَْيُل ْبُن َماِلِك ْبِن َخْنَساَء ْبِن ِسنَاِن ْبِن ُعبَْيٍد من بني سلمة  -

ه أَْسَماُء بِْنُت اْلقَْيِن من بني سلمة - بيع ..أم   . حسب دار اإلفتاء.وكان له من الولد عبد هللا والر 

في تسمية من شهد  ..عن ابن شهاب ..قال أَبو نعيم بِإسناده عن موسى بن عقبة ..شهد العقبة وبدًرا وأُحًدا -

 . من الَخْزرج: الطُّفيل بن مالك بن َخْنساَء. ..بدًرا من األَنصار

 ..ذكره بعض علماء التراجم فيمن شهد الخندق واستُشِهد يومها -

ه "الطفيل بن النعمان" رضي هللا عنه هو الذي شهد الخندق ير على أن ابن عم  .  واستشهد فيها. وعلماء الس ِ

 .عنهمافرضي هللا 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 مصر" "من العقبة حتى "..مسعود بن زيد بن سبيع األنصاري"  ..260الحلقة / 

 أوال.. في نسبه... مقدمة.. 

 .. في رواية..مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنمأو هو  -

اريوهو  - وابن  ..وأَبو عمر  ..وأَبو نُعَيم ..قاله ابن منده .. َمْسعُود بن أَْوِس بن أَْصَرم األَنصاري الَخْزَرجي النَّجَّ

 فلم يذكر أي منهم "زيدا".. ..وأَبو معشر ..إِسحاق

وابن   ..ومثله قال الواقدي ..قال أَبو عمر أَيًضا: "مسعود بن أَوس بن زيد بن أَْصرَم" فزاد "زيًدا"بينما  -

 والخالف ظاهر..  .. وابن ُعَمارة األَنصاري ..الكلبي

وقيل: قيس   ..وقيل: مسعود بن أوس بن أضرم   ..أيًضا: َمْسعُود بن َزْيد بن ُسبَيعأقوال عديدة وقيل في اسمه  -

 ..!حليف بني حارثة من األوس ..بن عامر بن َعْبد الخوالني

 ..وابن منده ..أَخرجه ابن عبد البر. .وقيل: قيس بن َعبَاية ..وقيل: سعد بن أوس ..وقيل: مسعود بن يزيد -

 .  في كل الروايات..غلبَْت عليه كنيتهوقد  .."أبو محمد"قال أبو عمر: هو . بينما .وأبو نعيم

اروفي رواية أن  - ه عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد َمناة من بني مالك بن النج  وكانت من   ..أم 

 أي أنها كانت ممن بايعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند العقبة.. ..المبايعات

هما حبيبة بنت أسلم بن َحريس بن عدي  بن   ..كان لمسعود بن أوس من الولد: سعد وأم  عمروذكر أنه  - وأم 

 .يرالطبقات الكبحسب َمْجَدَعة بن حارثة بن الحارث من األوس(( ))ليس له عقب.((  

 ثانيا.. في جهاده.. 

من بني  .. )وذكره ابن إِسحاق في تسمية من شهد بدًرا ..شهد بدًرا يقال أنهذكر أنه شهد العقبة الثانية.. و -

 ..(زيد بن ثعلبة: مسعود بن أَوس

: "لم يذكره ابن إسحاق في الْبدريَيَن" ..لم يذكر ابن منده شهوده بدًرابينما  - قال ابن حجر    ..وقال ابن عبد البر 

 .. فأخطأ.. العسقالني: كذا قال

 ..ما بعدها من المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمشهد لكنه  –

 رضي هللا عنه..  بن أبي طالب شهد صف ِين مع علي ويقال: -

 . سيأتي..وله بمصر حديث. ..وفَتََح مصر ..قَاَل اْبُن يُونَُس في تاريخه: شهد بدًرا ..ويقال: شهد فتح مصر -

 ثالثا.. مسعود بن أوس والحديث النبوي.. 

 ــ :عن مولى لرفيع بن ثابت  ..عن يزيد بن عمرو المعافري   ..أخرج حديثه الطَّبََرانِيُّ ِمْن طريق ابن لهيعة -

فبعث بها إلى مسعود   ..أن رجاًل من أصحاب النبي  صل ى هللا عليه وآله وسلم اشترى جاريةً بربرية بمائتي دينار

 .. فوهب له الجارية ..بن أوس وكان بَْدريًا

 .. فلما جاءته قال: هذه من المجوس الذين نهى رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عنهم

  فذكر ...وكان بَْدريًا  له بالمغرب.. فحد ثني أن يحيى بن سعيد حدثه أن عما  ..فحدثت بهذا الحديث رجاًل   قال:

 أي أنه أكده..  الحديث..

عن عبد َّللاَّ بن ُمَحيريز: أَن رجاًل كان بالشام يكنى أَبا محمد: كانت له   ..وروى محمد بن يحيى بن َحبَّان -

: فأَخبرت عبادة بن الصامت. ق ".إِن الوتر واجب"صحبة قال:  .. أي  "أَبو محمد"به.. فقال: كذب  ال المخدجي 

ِمن طريق عبد هللا بن  ..في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصربينما ذكر  أنه ليس الوتر بواجب وال سند له..

 .. وذكر نحوه.. فقال رجل من األنصار يكنى أبا محمد من الصحابة ..عن أبي رفيع؛ قال: تذاكرنا الوتر ..ُمحيريز

 رابعا.. في تلخيص لما اتفق عليه في نسبه وترجمته ووفاته..

 . بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. هكذا نسبه الواقدي وأبو عمارة.أنه مسعود  -

 . أوس بن أصرم ابن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.: هو مسعود بن عن ابن إسحاق وأبو معشر -

 .. غلبت عليه كنيتهو "أبو محمد"قال أبو عمر: هو  -

 ..شهد بدًرا وما بعدها من المشاهد ..فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد ..وهو الذي زعم أن الوتر واجب  -

 ..وليس له عقب توفي في خالفة عمر بن الخطابقيل: و .ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين وذكره غيره.

 بن أبي طالب..  شهد صفين مع عليو عاش بعد خالفة عمرشهد بدًرا وأنه قال الكلبي: و

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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اك بن حارثة بن زيد الس لمي  .. " 261الحلقة   النخل" ".. من دخل الخزرجي الض ح 

 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

اك بن حارثة بن زيد بن حارثة بن ثعلبة بن ُعبيد بن عدي  بن َغْنم بن كعب بن سلمة األنصاري    -  الض ح 

 الخزرجي من بني كعب بن سلمة.. فهو الس لمي   -

ه هند بنت مالك بن عامر بن بياضة -  أم 

ه أمامة بنت محر   - اك من الولد يزيد وأم   .ث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة.َوكان للضح 

 .. في قول.. وله حديث مروي في قول آخر.. وال تعرف له رواية ..وقد انقرض عقبه -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 في السبعين من األنصار.. وبها استحق مقاما متقدما في الترجمات..  بيعة العقبة الثانية شهد -

 .. غزوة بدر وشهد -

 ثالثا.. ما جاء في الحديث النبوي..

روى سليمان بن أحمد.. حدثنا أحمد بن عمرو البزار.. حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح.. حدثنا نصر بن مزاحم  

 : عن إبراهيم بن بشير األنصاري.. أن الضحاك األنصاري.. قال

 ."من دخل النخل فهو آمن  " :عل عليا على مقدمته فقاللما سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى خيبر.. ج

 .. بن أبي طالب فلما تكلم بها النبي صلى هللا عليه وسلم.. نادى بها علي

 صلى هللا عليه وسلم إلى جبريل يضحك..  رسول هللافنظر

 .. إني أحبه :فقال".. ؟ما يضحكك " :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 "إني أحبك  :يقول صلى هللا عليه وسلمإن جبريل  " :نبي صلى هللا عليه وسلم لعليفقال ال

 . ."هللا عز وجل ..ومن هو خير من جبريل ..نعم " :وبلغت أن يحبني جبريل قال :قال

 رابعا.. ما جاء عنه في التراجم.. 

اك بن حارثة بن زيد بن حارثة بن ثعلبة بن ُعبيد ب - ن عدي  بن َغْنم بن كعب بن سلمة األنصاري   الض ح 

.. حسب االستيعاب في معرفة األصحاب..  الس لمي 

 بن َزْيد بن ثَْعلبة بن ُعبَْيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة -
اُك بن َحاِرثةَ األَنصاري الخزرجي ثم   ..الضَّحَّ

 . .ا مختصًرا((.. حسب أسد الغابةوأَبو موسى كذ ..وأَبو عمر ..السلمي.. ))أَخرجه أَبو نعيم

ه هند بنت مالك بن عامر بن بياضة.. حسب الطبقات الكبير -  .أم 

ث بن زيد بن ثعلبة بن عبيد من بني سلمة.. وقد انقرض   - ه أمامة بنت محر  اك من الولد يزيد وأم  كان للضح 

اك منذ زمان..    عقب الض ح 

 ذكره ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ عن اْبن ِشَهاٍب فيمن شهد بَْدًرا.. وذكره ُعروة فيمن شهد العقَبة الثانية.. -

 ..يرو عنه العلم.. أي رواية الحديث.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابةقال أبو حاتم: عقَبي بدري  لم  -

ِ ْبِن َغْنِم ْبِن َكْعِب بْ  -  ْبِن ُعبَْيِد ْبِن َعِدي 
اُك ْبُن َحاِرثَةَ ْبِن َزْيِد ْبِن ثَْعلَبَةَ ِن َسلََمةَ  هو الصحابي الجليل الضَّحَّ

ه ِهْنُد بِْنُت َماِلكِ  . أم   . ْبِن َعاِمِر ْبِن بَيَاَضةَ األًْنَصاِري  الَخزرِجي 

ِث من بني سلمة ..وكان له من الولد: يَِزيد  .أمه أَُماَمةُ بِْنُت ُمَحر ِ

 . حسب دار اإلفتاء المصرية...وشهد بدًرا ..شِهد العقبة مع السبعين من األنصار رضوان هللا عليهم

 خامسا.. في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه..

 التراجم عن وفاته / إستشهاده..  لم يتوفر لنا في كتب

 هذا ما لدينا عن الضحاك بن حارثة رضي هللا عنه..

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 "يزيد بن حرام بن سبيع السلمي األنصاري".. " السابق العقبي البدري"  ..262الحلقة / 

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

أحد الصحابة الكرام الذين سبقوا باإليمان.. وجاهدوا في سبيل هللا.. وترجمته مثال رائع للجهد الذي بذله  هو  -

 المؤرخون في كتب التراجم والسير لتحقيق أنساب الصحابة.. سنرى.. 

ِ ْبِن َغْنمِ  هو -  األَنَصاِري  يِزيُد بُن َحَرام بِن ُسبَيعِ بِن َخنَساء ْبن ِسنَاِن ْبِن ُعبَْيِد ْبِن َعِدي 
  .. ْبِن َكْعِب ْبِن َسلََمةَ

 حسب ما جاء في بيان دار اإلفتاء في مصر..

. .ويقال: يزيد بن ِخَدام .يزيد بن ُخَداَرةَ.يقال:   - وإن اتفق على باقي نسبه - .. على خالف في أسمهويقال

 لكنه في األحوال صحابي واحد..  ..ويقال: يزيد بن ِخذَام

من األنصار  أو الثالثة والسبعين مع السبعين  ..بيعة العقبة الثانية واشهدأسلم يزيد قديما وكان مع من  -

 .. رضوان هللا عليهم

 ..رضي هللا عنه .وشهد بدًرا. -

 ثانيا.. ما جاء من ترجمته في كتب السيرة.. 

َخْنَساء بن ِسنَان بن ُعبَيد بن َعِدي  بن غنم بن كعب بن سلمة األَنصاري الخزرجي  يَِزيد بن َحَرام بن ُسبَْيع بن   -

 . .أسد الغابة . حسب ما جاء فيالسَّلَميِ.

يزيد بن حذام بن ُسبَيع بن خنساَء بن ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعب بن َسِلَمة هكذا نسبه محمد بن  وهو  -

 . .الطبقات الكبير . حسبإسحاق.

ابن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري   يزيد بن خدام بن سبيع أو -

.   .السلمي 

 رضي هللا عنه..وتحقيق نسبه ثالثا.. في جهاده 

عن ابن إسحاق   ..أبو جعفر بن السمين بإسناده عن يونس روىحيث ذكره اْبُن إْسَحاَق فيمن شهد بدًرا..  -

 . يزيد بن حرام بن سبيع بن خنساء ..:ثم من بني غنم بن كعب بن سلمة ..فيمن شهد العقبة من بني سلمة

وفي بعضها خدارة..   ..واختلفت النسخ في مغازي موسى بن عقبة.. ففي بعضها كذلك.. وفي بعضها حرام -

 حسب ما جاء في اإلصابة في تمييز الصحابة.. أَخرجه أَبو عمر مختصرا وكذا ذكره ابن أَبي علي..

الذي قاله ابن إسحاق وابن هشام خذام  لكن  ..حرام بالراء: في نسبه  وقال .. أبو عمر مختصراً  حيث روى -

 ..هشام  وابن ..قول ابن إسحاق أغلب األحوال واألصح عند ..بالذال

لم إن فيمن شهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ـــ و  ..عن الزهري ..وروى بِإسناده عن موسى بن عقبة -

 وقعة بدر.. مواألولى أن المشهد هو  .يَُسم ِ المشَهد: يزيد بن ُخَدارة بن ُسبَيع.

  .ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعب بن َسِلَمة.يزيد بن ِخذَام بن ُسبَيع بن َخْنساء بن ِسنَان بن هو وقال جعفر:  -

 .. ووهووذكره ابن إِسحاق فيمن بايع بالعقبة الثانية ..وهو أَحد السبعين فيها  ..شهد بدًرا وشهد العقبة الثانية

 ..أسد الغابة .. حسب نسبه فييعني: يزيد بن جذام

 .. في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه..رابعا

 وإن كان شهوده بدر هو آخر ما ذكر في ترجمته.. في كتب التراجم عن وفاته / إستشهاده..لم يتوفر لنا 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ".. " السابق العقبي البدري"ر بن صخر بن أمية األنصاريجبا " ..263الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  فهو ..بن سلمة األنصاري ..بن عدي بن عنم بن كعب صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيدجبار بن  

 .. يكنى أبا عبد هللاو ..السلمي

 وأبو نعيم..  ..دهوابن من ..أخرجه ابن عبد البر. حسب ما .وقيل: حيان بن ضمرة األنصاري الخزرجي السلمي

وكان أحد الس بعين ليلة   ..ثم شهد أُُحًدا وما بْعَدها من المشاهد ..وهو ابُن اثنتين وثالثين سنة ..شهد بَْدًرا -

 العقَبة. آخى رسوُل هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م بينَه وبين الِمْقَداد بن األْسَود

ه عتيكة وقيل..  .أسد الغابة. .. حسبأمه سعاد بنت سلمة من ولد جشم بن الخزرج - بنت َخَرشة بن عمرو أم 

 .. وله عقب.. حسب الطبقات الكبير.. بن عبيد بن عامر بن بياضة

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 في أهل العقبة الثانية مع السبعين أنصاري.. أيضا  ذكره موسى بن عقبة عن بن شهاب كذلك  -

 وذكره أبو األسود عن عروة.. في أهل بدر..  -

 جبار من مهام..ثالثا.. ما وكل به 

إنما خرص عليهم عبد هللا بن   ..حدثني عبد هللا بن أبي بكر بن حزم قال ..وروى الطبراني من طريق بن إسحاق

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث جبار بن صخر فيخرص   ..فأصيب يوم مؤتة ..رواحة عاما واحًدا

حدثني   ..دثني عبد هللا بن أبي بكر عن عبد هللا بن مكنفوفي المغازي البن إسحاق ح ..يعني أهل خيبر ..عليهم

وكان   ..وخرج معه جبار بن صخر ..ركب في المهاجرين واألنصار ..يبرلما أخرج عمر يهود خ ..حارثة قال

 .. وحاسبهم ..خارص أهل المدينة

 رابعا.. جبار بن صخر والحديث النبوي.. 

أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في   ..بن عبد هللاوروى مسلم من طريق عبادة بن الوليد عن جابر  -

 ".؟من يتقدمنا فيمدر لنا الحوض ويشرب ويسقينا .."فقال   ..قال  ..فذكر الحديث ..غزاة

 .. الحديث ..فقال له أنا يا رسول هللا ..فقال من رجل مع جابر فقام جبار بن صخر (..فقلت هذا رجل )  ..قال جابر

وروى أحمد والبغوي وغيرهما من طريق بن أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن جبار بن صخر نحو هذا   -

 ( قال البغوي ال أعلم له غيره..)  الحديث

أنه سمع   ..بل له آخر أخرجه بن شاهين وابن السكن وغيرهما من طريق زهير بن محمد عن شرحبيل الراوي..

 ..عوراتنا)أو ترى( إنا نهينا أن نرى  .." عليه وسلم يقولسمعت النبي صلى هللا ..جبار بن صخر يقول

 وهذا نصه )منقول(..  ..أخرجه بن منده ..وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى عن شراحيل

دٍ  َعنْ  ..ُمعَاذُ ْبُن َخاِلٍد اْلعَْسقَالنِيُّ  حديث َرَواهُ    :َقالَ  .. ْبِن َصْخرٍ ُجبَارِ  َعنْ  ..ُشَرْحبِيَل ْبِن َسْعدٍ  َعنْ  ..ُزَهْيِر ْبِن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َهذَا اْلَحِديُث بِعَْينِِه  :َفقَاَل أَبِي .. إِنَّا نُِهينَا أَْن تَُرى َعْوَراتِنَا " :يَقُولُ  ..َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

 .. ُمعَاذُ ْبُن َحسَّانٍ  َحدَّثَنَا

دٍ  َحدَّثَنَامنقول(.. "حديث ) - َجبَّاِر ْبِن َصْخٍر   َعنْ  ..ُشَرْحبِيلٌ  َحدَّثَنَا  ..أَبُو أَُوْيٍس  َحدَّثَنَا ..ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ  ..أََحِد بَنِي َسِلَمةَ  ..اأْلَْنَصاِري  ِ َصلَّى َّللاَّ  ..َوهَُو بَِطِريِق َمكَّةَ  ..قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..َمْن يَْسبِقُنَا إِلَى اأْلُثَايَةِ  " ِ َصلَّى َّللاَّ َفيَْمُدَر َحْوَضَها   ..قَاَل أَبُو أَُوْيٍس: هَُو َحْيُث نَفََّرنَا َرُسوُل َّللاَّ

 .." اْذَهْب " ..قَالَ  .. فَيَْمأَلَهُ َحتَّى نَأْتِيَهُ" قَاَل: قَاَل َجبَّاٌر: َفقُْمُت فَقُْلُت: أَنَا ..يهِ َويَْفِرَط ِف 

ُ  ..َوفََرْطُت فِيهِ  ..َفَمَدْرُت َحْوَضَها ..َفأَتَْيُت اأْلُثَايَةَ  ..فَذََهْبتُ  ْهُت إِالَّ بَِرُجٍل فَنِْمُت َفَما اْنتَبَ   ..هُ ثُمَّ َغلَبَتْنِي َعْينَايَ َوَمأَلْت

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..: " يَا َصاِحَب اْلَحْوِض "فَقَالَ  ..َويَُكفَُّها َعْنهُ  ..لَتُهُ إِلَى اْلَماءِ تُنَاِزُعهُ َراحِ  ِ َصلَّى َّللاَّ   ..فَِإذَا َرُسوُل َّللاَّ

َداَوِة " ..ثُمَّ اْنَصَرَف فَأَنَاخَ  ..َقاَل: فَأَْوَرَد َراِحلَتَهُ  ..فَقُْلُت: نَعَمْ   ..ثُمَّ َقاَل:" اتْبَْعنِي بِاإْلِ

 َ أ أُْت َمعَهُ  ..َوأَْحَسَن ُوُضوَءهُ  ..فَتَبِْعتُهُ بَِها فَتََوضَّ لَنِي  َفأََخذَ بِيَِدي فََحوَّ  ..فَقُْمُت َعْن يََساِرهِ  ..ثُمَّ قَاَم يَُصل ِي ..َوتََوضَّ

 " فَلَْم يَْلبَْث يَِسيًرا أَْن َجاَء النَّاسُ   ..فََصلَّْينَا ..َعْن يَِمينِهِ 

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

زاد أبو نعيم وهو بن بن عفان.. و مات جبار بن صخر سنة ثالثين في خالفة عثمان  ..قال بن السكن وغيره

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....اثنتين وستين سنة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 العقبي البدري"  شقيق".. " الر بن صخر بن أمية ابج " ..263الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن عنم بن كعب.. بن سلمة األنصاري.. فهو   -

 وهو أخو جبار بن صخر.. بطل حلقتنا السابقة..السلمي.. 

 . بَْدًرا. كل المشاهد ولم يشهدو شهد العقبةأنه قال ابن القداح وابن إسحاق:  .اْبُن َمْنَده َوأَبُو نُعَيٍم. أخرج -

عن جابر بن عبد هللا: أنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم صلَّى به   ..قال اْبُن َسْعٍد: وقع في مسند مسدَّدو -

 ..وبجابر بن َصْخر فأقامهما وراءه 

هُ ُعتَيلَةُ بنُت َخَرَشةَ بن َعمرو.  -  . .العَِقُب ألخيه ُجبَير بن صخرإنما ليس لجابر َعِقٌب ووأم 

جها عبد هللا بن أبي طلحة بن سهل َجابُر بن خلف - ثم َخلَف   .. من بني مالك بن النجار ..صخر: َعيَشةَ تزو 

ها قُبيَسة بنُت َصْيِفي  بن صخرأن و ..عليها أبو ُعَمير بن أبي طلحة بن سهل سميكةَ خلف و ..من بني َسِلَمة ..أُم 

ها أم الحارث بنت مالك بن َخْنساءَ   أيضا..  ةمن بني َسِلم ..بنت جابر وأُم 

 ثانيا.. في النقاش في نسب جابر..

 . الطبقات الكبير. . حسبَجابُر بُن َصْخر بن أَُميَّة بن َخْنساء بن ُعبَيد بن َعِدي  بن َغْنم بن كعِب بن َسِلَمة.أنه  -

 كما ذكر في بعض المواضع أن لهم أخا ثالثا هو جبير..   ..أخو جب ار ..جابر بن َصْخر بن أمية األنصاري  وهو  -

 . وكذا قال ابن إسحاق. ..قال ابن القداح: شهد العقبة والمشاهد إال بَْدًرا -

 ..لم يعرفه الَواقِِديُّ وال موسى بن عقبةأنه قال اْبُن َسْعٍد: والمستغرب أن  -

 صالته خلف النبي صلى هللا عليه وسلم.. ثالثا.. 

عن أبي سعد عن جابر بن عبد هللا ــ أنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى    ..من طريق ابن إسحاق ..في مسند مسدَّد  وقع حيث -

وهو   ..رواه غيره فقال: جب ار بن صخر.. وصلَّى به وبجابر بن َصْخر فأقامهما وراءه -هللا عليه وسلم 

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. حسبالمحفوظ

 عن أبي سعد مولى بني خطمة قال:  ..عن محمد بن إسحاق ..روى مسدد عن عمر بن علي الُمقدَّميو -

 ..سمعت جابر بن عبد هللا يحدث أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم صلى به وبجابر بن صخر وأقامهما خلفه

  ..عن عمر بن علي  ..وعاصم بن عمر جميعًا ..أبي بكر المقدمي وقال: وقد رواه محمد بن  ..ذكره ابن مندهو -

أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم صلى به وبجبار بن  بن عبد هللا عن جابر   .. عن أبي سعد ..عن ابن إسحاق

 أي أن المقصود هما جابر بن عبد هللا وجبار بن صخر.!  ..جابر َوْهمٌ أن قال:  لذا وخلفه..  صخر فأقامهما

ذكره بعض   .. وقدقال أبو نعيم: َجابُِر بن صخر له ِذْكر أن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم َصلَى به وهو وهمبينما  -

عليه عن جابر: أن النبي َصلَّى هللا  ..عن أبي سعد ..عن ابن إسحاقفما جاء . .عن عمر بن علي أيضا الواهمين 

عن  ..عن عاصم بن عمر عن عمر بن علي  ..رواه محمد بن أبي بكر المقدميكذا و .وسلم صلى به وبجابر.

. وقد تقدم ذكر ذلك  جبار.الصحيح أنه فقال:  .. وهو شرحبيل بن سعد ..محمد بن إسحاق عن أبي سعد الخطمي

 . .أخرجه اْبُن َمْنَده َوأَبُو نُعَيمٍ  في ترجمته..

 : راويالرابعا.. رأي  

والعجب أنه يرد عليه  ..ألن الذي ذكره أبو نعيم قد ذكره ابن منده جميعه ..ليس على ابن منده في هذا مأخذأنه  

 .. والتداخل واقع بين جبار وجابر بن صخر األنصاريان.. أسد الغابة حسب ما جاء في ..بكالمه ال غير

ثَنَاوالرواية في جبار بن صخر.. وليس جابر..  - دٍ  َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ ُحَسْيُن ْبُن  نا ..إِْبَراِهيُم ْبُن َسِعيدٍ  نا ..َعْبُد َّللاَّ

دٍ  ِ  :قَالَ  ُجبَاِر ْبِن َصْخٍر.. َعنْ  ..ُشَرْحبِيَل ْبِن َسْعدٍ  َعنْ  ..أَبُو أَُوْيٍس  نا ..ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه " َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

 . " فَأَقَاَمنِي َعْن يَِمينِهِ  ..َوَسلَّمَ 

ولقد قصدنا أن نقدم جميع الروايات هنا تقريبا.. خشية وقوع خطأ أو إسقاط الصحابي من التراجم.. أو من  

 األحاديث المروية بشأنه وأخيه جبار بن صخر.. 

 خامسا.. في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه..

هو آخر  و ..المشاهدأحدا أو أنه شهد كل وإن كان شهوده  لم يتوفر لنا في كتب التراجم عن وفاته / إستشهاده..

 ما ذكر في ترجمته.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  

 حلقة خاصة.. )منقول( على هامش تاريخ اللغة العربية.. 

 . "رائد علم النحو" "أبو األسود الدؤلي".

 

قاضي البصرة.. واسمه ظالم بن عمرو على    ..ويقال: هو الديلي العالمة الفاضل -أوال.. في نسبه.. مقدمة 

األشهر ولد في أيام النبوة.. وقد حدث عن عمر بن الخطاب.. وعلي بن أبي طالب.. وأبي بن كعب.. وأبي ذر 

أنه قرأ القرآن   :وقال أبو عمرو الداني -الغفاري.. وعبد هللا بن مسعود.. والزبير بن العوام.. وطائفة أخرى.. 

ويحيى بن   .. وحمران بن أعين ..وأنه قرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي ..وعلي ..على عثمان

يقول الراوي: الصحيح أن حمران هذا إنما قرأ على أبي حرب بن أبي األسود نعم.. وحدث عنه ابنه   -يعمر.. 

كان أول من تكلم و ..هو ثقة :ويحيى بن يعمر.. وابن بريدة.. وعمر مولى غفرة.. وآخرون.. وقال أحمد العجلي

 في النحو..  

 ثانيا.. في إسالمه.. 

وقال غيره: قاتل أبو األسود يوم الجمل مع علي بن  -قال الواقدي: أسلم في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم..  -

 وكان من وجوه الشيعة.. ومن أكملهم عقال ورأيا.. ..أبي طالب

 ثالثا.. في عمله على النحو.. 

بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن على لسان البعض في   -رضي هللا عنه -الب  أمره علي بن أبي ط -

فعاد فأراه أبو األسود ما وضع.. فقال علي: "ما أحسن هذا النحو الذي نحوت.. فمن ثم سمي   :قال  -المسجد.. 

داب أن أبا األسود وفد  ونقل ابن  -إن أبا األسود أدب عبيد هللا ابن األمير زياد بن أبيه..  :وقيل -النحو نحوا".. 

 على معاوية بعد مقتل علي.. فأدنى مجلسه وأعظم جائزته.. وهللا أعلم 

 رابعا.. وضع الدؤلي النقط في المصاحف.. 

قال محمد بن سالم الجمحي.. أن أبا األسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف.. وحرف الرفع   -

قال أبو عبيدة: أخذ أبو األسود عن علي بن أبي   -ه يحيى بن يعمر.. والنصب والجر والجزم.. فأخذ ذلك عن

فقد سمع قارئا يقرأ ) أن هللا بريء من المشركين ورسوله ( فقال: ما ظننت أمر الناس قد   -طالب العربية.. 

تني قد فتحت فمي ابغني كاتبا لقنا فأتى به فاختار له أبا األسود.. فقال: إذا رأي : صار إلى هذا.. فقال لزياد األمير

بالحرف فانقط نقطة أعاله.. وإذا رأيتني قد ضممت فمي.. فانقط نقطة بين يدي الحرف.. وإن كسرت.. فانقط  

وقال   -نقطة تحت الحرف.. فإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين.. فهكذا نقط أبي األسود.. 

ما أشد الحر !   :ه أبواب النحو أن بنت أبي األسود قالت لهالسبب الذي وضعت ل :المبرد حدثنا المازني قال

رضي  -فأخبر بذلك عليا  -أوقد لحن الناس؟ !   :فقال: الحصباء بالرمضاء.. قالت: إنما تعجبت من شدته.. فقال

وهو أول من نقط المصاحف.. وأخذ عنه النحو عنبسة  ..فأعطاه أصوال بنى منها.. وعمل بعده عليها -هللا عنه

وأخذه عنه   ..ل.. وأخذ عن عنبسة ميمون األقرن.. ثم أخذه عن ميمون عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرميالفي

 عيسى بن عمر.. وأخذه عنه الخليل بن أحمد.. وأخذه عنه سيبويه.. وأخذه عنه سعيد األخفش.. 

 خامسا.. فضل علي بن أبي طالب.. 

الباهلي.. حدثنا أبي.. عن جدي عن أبي األسود قال: دخلت على  روى يعقوب الحضرمي: حدثنا سعيد بن سلم  -

فيم تتفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتابا في أصول   :علي فرأيته مطرقا.. فقلت

  ..وفعل ..إن فعلت هذا.. أحييتنا.. فأتيته بعد أيام.. فألقى إلي صحيفة فيها: الكالم كله اسم :فقلت -العربية.. 

والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم  ..والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ..فاالسم ما أنبأ عن المسمى ..وحرف

روى عمر بن شبة: حدثنا حيان بن   -فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه..  ..زده وتتبعه :ثم قال لي ..وال فعل

جاء أبو األسود إلى زياد فقال: أرى العرب قد  عن عاصم.. قال:  ..بشر.. حدثنا يحيى بن آدم.. عن أبي بكر

قال: فجاء رجل   ..أفتأذن لي أن أضع للعرب كالما يقيمون به كالمهم؟ قال: ال  ..خالطت العجم فتغيرت ألسنتهم

ادع لي أبا األسود.. فدعي فقال: ضع   :إلى زياد فقال: أصلح هللا األمير.. توفي أبانا وترك بنون.. فقال زياد

روى الجاحظ أن أبا األسود مقدم في طبقات الناس.. كان معدودا في الفقهاء   -نهيتك عنه . للناس الذي 

والشعراء والمحدثين.. واألشراف والفرسان واألمراء.. والدهاة.. والنحاة.. والحاضري الجواب والشيعة.. 

 والصلع األشراف..   ..والبخالء

 سادسا.. ومن تاريخ دمشق:  

رو بن ظالم.. وقيل: جده سفيان.. ويقال: هو عثمان بن عمرو.. ويقال: عمرو بن أبو األسود ظالم بن عم -

أبو األسود الدؤلي منسوب إلى دؤل بن حنيفة بن   :قال الحازمي -ظالم.. وأنه ولي قضاء البصرة زمن علي.. 

هم فروة بن  من ..عددهم كثير ..الدؤل بضم الدال وسكون الواو من بكر بن وائل :وقال أبو اليقظان -لجيم . 

صاحب بعض الشام في الجاهلية.. وزعم يونس أن الدؤل امرأة من كنانة.. وهم رهط أبي األسود وأما  ..نفاثة

بنو عدي بن الدؤل.. فلهم عدد كثير بالحجاز.. منهم عمرو بن جندل والد أبي األسود ظالم.. وأمه من بني عبد 

ن سعد مناة . وفي ضبة الدؤل بن جل . قال أبو محمد بن في عنزة الدؤل ب :وقال ابن حبيب -الدار بن قصي... 



- 344 - 
 

منهم أبو األسود الدئلي .   ..والديل في بني عبد القيس . والدئل بالهمز في كنانة ..قتيبة الدؤل في بني حنيفة

منسوب إلى دؤل حي من  -هكذا يقول البصريون -وقال أبو علي الغساني أبو األسود الدؤلي على زنة العمري  

الدؤلي   :الديلي . وقال ابن فارس :وكان جماعة يقولونه ..بالكسر على األصل  :. وقال عيسى بن عمركنانة 

في عبد القيس . وقال أبو عبد هللا   -يعني بكسر الهمزة-والدئل  :قبيلة من كنانة . قال   ..بضم الدال وفتح الهمزة

والدؤل من كنانة . وقال محمد بن سالم الجمحي أبو األسود الدئلي بضم الدال   ..الديل من بني حنيفة :البخاري

ئال  امتنعوا من الكسر ل ..من الدئل بالكسر وهي دابة ..وكسر الهمزة . وقال المبرد بضم الدال وفتح الهمزة

  ..وفي إياد ..قال ابن حبيب في تغلب الديل وفي عبد القيس  -النمري..  :يوالوا بين الكسرات كما قالوا في النمر

 والدئلي..  ..والدؤلي ..والديلي ..الدولي :فيجيء في أبي األسود -وفي األزد . انتهى ما نقله الحازمي.. 

مات أبو األسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين .  :سابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. قال يحيى بن معين

توفي في خالفة عمر   :مات قبيل ذلك.. وعاش خمسا وثمانين سنة.. وأخطأ من قال :وهذا هو الصحيح . وقيل 

   ..بن عبد العزيز.

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-" ر معسرامن أنظ" _"األنصاري كعب بن عمرو السلمي الخزرجيأبو اليسر  " ..264الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

َكْعُب بن َعْمرو بن َعبَّاد بن َعْمرو بن َسَواد بن َغْنم بن كعب بن َسلمة بن سعد بن علي بن أَسد بن َساِرَدةَ  هو  -

 .. وهو صحابى أنصارى خزرجى السلمي..لخزرج األَنصاري الخزرجي بن تَِزيد بن ُجَشم بن ا

 .أسد الغابة. غنم بن كعب بن َسِلمة..الك بن عمرو بن عب اد بن عمرو إلى  كعب بن عمرو بن م -

. مشهور .بفتحتين ..قيل كعب بن عمرو بن تميم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي -

 .باسمه. وكنيته(( اإلصابة في تمييز الصحابة.

: كعب بن عمرو بن ويقال ..كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سواد بن َغْنم بن كعب بن سلمة -

 . االستيعاب في معرفة األصحاب. ..مالك بن عمرو بن عباد بن عمرو بن تميم بن شداد بن عثمان بن كعب

ثم من بني  ..في تسمية من شهد بدًرا من بني َسِلَمة ..عن ابن إِسحاق ..أَخبرنا أَبو جعفر بِإسناده عن يونس -

 ))وأَبو موسى ..))أَخرجه أَبو عمر .َعِدي: أَبو اليََسر كعب بن عمرو. 

مشهور بكنيته(( اإلصابة في تمييز   ..بفتح التحتانية باثنتين والمهملة ..أَبُو اْليُْسِر(( أسد الغابة. ))أبو اليَسر)) -

 . .الصحابة

. وفي  .(( االستيعاب في معرفة األصحاب.األزهر بن مري بن كعب بن َغْنم بن كعب بن سلمةنسيبة بنت  ))-

ه نُسيبة بنت قيس بن األسود بن ُمَري   رواية  ( (((.. )) له عقب بالمدينة))أم 

ه أم  عمرو بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن َغْنم بن   - كان ألبي اليسر من الولد ُعمير وأم 

ة جابر بن عبد هللا ..كعب بن سلمة ه لبابة بنت الحارث بن سعيد من ُمزينة ..وهي عم    ..ويزيد بن أبي اليسر وأم 

ه أم  ولد ياع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبد األشهل ..وحبيب وأم  ها أم  الر   .الطبقات الكبير ..وعائشة وأم 

أنه ومن بين مواقفه  ..هللا تعالىإلى لدعوة وا والعطاء السخىوكانت حياته سلسلة من الجهاد المتواصل  -

والتثبت من أحوال السائل ـ اذا كان .. اهتدى بسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم فى إقراض أصحاب الحاجات

 .كما سنرى.  ..ذلك فى االستطاعة

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

  ..البدري العقبي هو أبو اليسر كعب بن عمروف.. ن سنةيعشر رهكان عمو الثانية العقبة كعب بن عمرو شهد -

في تسمية  ..عن ابن إِسحاق ..أَبو جعفر بِإسناده عن يونس فقد روى بن أبي طالب.. وقد شهد صفين مع علي -

 .ثم من بني َعِدي: أَبو اليََسر كعب بن عمرو. ..من شهد بدًرا من بني َسِلَمة

وكانت بيد أَبي هو الذي انتزع راية المشركين يومها و ..وهو الذي أَسر العب اس بن عبد المط لب يوم بدرٍ  -

ثم شهد ِصف ين مع علي بن أَبي طالب   ..ثم شهد المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .عزيز بن عمير.

 .أسد الغابة.. حسب ما جاء في نه.رضي هللا ع

 في رواية الحديث النبوي..ثالثا.. 

رجاًل طوياًل ضخًما  بن عبد المطلب العب اس بينما كان  ..رجاًل قصيًراكعب كان وفي أسر العباس يوم بدر..  -

 االستيعاب في معرفة األصحاب. "..ِريمٌ لَقَْد أََعانََك َعلَْيِه َملٌَك كَ ": . فقال له الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم.جمياًل 

حدث عنه صيفي مولى أبي أيوب وعبادة بن الوليد الصامتي وموسى بن طلحة وحنظلة بن قيس وغيرهم له   -

 .. أحاديث قليلة

عن بعض رجال بني سلمة عن أبي اليسر كعب بن  ..وحدثني بريدة بن سفيان األسلمي :قال ابن إسحاق  -

إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد   ..وهللا إنا لمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخيبر ذات عشية :قال  ..عمرو

قال أبو   ؟من رجل يطعمنا من هذا الغنم  :ونحن محاصروهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..حصنهم

فلما نظر إلي رسول هللا صلى    ..فخرجت أشتد مثل الظليم :فافعل ؛ قال   :أنا يا رسول هللا ؛ قال  :فقلت  :اليسر 

فأخذت شاتين من   ..فأدركت الغنم وقد دخلت أوالها الحصن :قال اللهم أمتعنا به..  :لياً قال هللا عليه وسلم مو

حتى ألقيتهما عند رسول هللا   ..كأنه ليس معي شيء ..أشتدثم أقبلت بهما  ..فاحتضنتهما تحت يدي ..أخراها

فكان أبو اليسر من أخر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فذبحوهما فأكلوهما..  .ه وسلم صلى هللا علي

 ..كاحتى كنت من أخرهم هال ..لعمري ..أمتعوا بي :ثم قال  ..فكان إذا حدث هذا الحديث بكى .هالكاً 

 اكم غدا إن شاء هللا.... أر
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-ر معسرا" "_" من أنظأبو اليسر كعب بن عمرو السلمي الخزرجي األنصاري " ..265الحلقة / 

 نكمل.. ثالثا.. في رواية الحديث النبوي..

األنصاري وعبادة بن الوليد بن  . و روى عنه: صيفي مولى أبي أيوب صلى هللا عليه وسلم. روى عن: النبي -

وابنه عمار بن  وربعي بن حراش وحنظلة بن قيس الزرقي وموسى بن طلحة بن عبيد هللا عبادة بن الصامت

 . .أبي اليسر وعمر بن الحكم بن رافع األنصاري

 ما يلي:. .وروى له باقي الجماعة ..األدب المفرد في البخاري روى له ..مروياته: له أحاديث قليلة ومن باقي

فأَتاه يتقاضاه في   ..قال: كان ألَبي اليََسر على رجل دين عن آخرين  عن عون بن عبد َّللاَّ بن ُعتْبَة في رواية  -

 . .: اخرج فقد َسِمعت صوتكله  صوته فقال كعب فسمع .: "ليس هاهنا".له للجارية: قوليالرجل فقال  ..أَهله

 .قال: هللا.  )يستحلفه(.. ؟.. قال: هللا.العسرة الرجل.. ؟ قال.صنعت: ما حملك على ما له فقال .فخرج إِليه.

 ..َمْن أَْنَظَر ُمْعِسًرا أَْو َوَضَع لَهُ " :إِني سمعت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول ..قال: اذهب فلك ما عليك

ِ يَْوَم الِقيَاَمةِ  ِ َعزَّ  :ـــ أَوْ  َكاَن ِفي ِظل ِ َّللاَّ  " َوَجل  ِفي َكنَِف َّللاَّ

 .. (قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم األَحول إِال أَبو األَحوص) 

مكتوب على باب الجنة: العطية بعشرة "فى الحديث النبوى الشريف: ف ثواب الصدقة.. ولنا هنا ما جاء في 

تخصه وهذا فهم إيمانى  أبواليسر رجل يتابع الحقوق المالية التى فها هو  .".أمثالها.. والقرض بثمانى عشرة 

من ذلك قول النبى صلى هللا عليه  صائب.. للمحافظة على الحقوق من الضياع بسبب اإلهمال وعدم المتابعة..

البقرة  ) عسرة فنظرة إلى ميسرة«   احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز« و»إن كان ذو"وسلم: 

السائل ـ اذا كان ذلك فى االستطاعة وبصورة كريمة ـ تجعل التثبت من أحوال . وفي الحديث كذلك .(280

فلما أجاب الرجل بأن السبب العسرة   ..الصدقة تصل الى مستحقيها.. بدالً عن وصولها إلى أهل الحيلة والمكر

 ..وضيق الحال.. عفا أبواليسر عنه وأسقط الدين الذى على الرجل 

من أحب أن يظله هللا عز وجل في ظله ": صل  هللا عليه وسلمعن أبو اليسر صاحب رسول هللا قال رسول هللا  -

 "..فلينظر المعسر أو ليضع عنه

بسم هللا  .. من سورة هود 114كان هذا الصحابي الجليل سببًا في نزول اآلية الكريمة رقم  مما روي أنهو -

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاِت ذَِلَك ِذْكَرى  :الرحمن الرحيم    ..(ِللذَّاِكِرينَ )َوأَِقِم الصَّ

 ..فأخبرها بأن هناك تمر بالبيت أجود ..فقد كان أبو اليسر يبيع التمر بالمدينه وجاءته امرأة لتشترى التمر

فقال له   ..وقابل سيدنا عمر بن الخطاب وسأله ..ثم ندم مباشرة على ما فعل .. فهوى إليها ليقبلهافدخلت بيته 

أخبره بما  صلى هللا عليه وسلم ف ولكنه لم يصبر وذهب إلى رسول هللا . .سيدنا عمر: اتق هللا واستر على نفسك

فقال أبو اليسر  .. في أهله بمثل هذا: أخلفت غازيا في سبيل هللاصلى هللا عليه وسلم رسول هللاله فقال   ..فعل

هللا   ىفأطرق رسول هللا صل   ..حتى ظننت أنني من أهل النار ..حتى تمنيت أنه لم أكن أسلمت إال تلك الساعة

  ..ى أوحى هللا إليه باآلية الكريمةعليه وسلم طوياًل حت

اَلةَ َطَرَفيِ النََّهاِر َوُزلَفًا ِمَن "  .."اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاِت ذَِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِرينَ َوأَِقِم الصَّ

  ..فقال الصحابي الجليل "؟.أصليت العصر معنا .."بعد صالة العصرصلى هللا عليه وسلم فقال له رسول هللا 

صلى هللا  خاصة ؟ فقال رسول هللا  له أ ..فقال الصحابة "..لقد عفا هللا عنكعليه وسلم.." هللا  صلىفقال  ..نعم

 وقد أتيت بنفس الرواية لكن عن عمرو بن غزية.. وهللا أعلم.. "..إنها للناس عامةعليه وسلم.." 

فقال له أبو اليسر جزتك  .. انتهى إلى العباس بن عبد المطلب بينما هو في قلب المعمعةفي غزوة بدر.. و -

هللا عليه مد ؟ وهو بذلك كان يقصد أن يسأل عن محمد النبي صل  الجواري أتقتل إبن أخيك؟ فقال ما فعل مح

كل شيء ما خال  :فقال العباس بن عبد المطلب  ..فأخبره أبو اليسر هللا أعز وأنصر ؟.وسلم وهل أصيب أم ماذا

قائاًل ألبو اليسر ماذا تريد ؟ فقال له أبو اليسر إن  وأكمل العباس ..ما عدا محمد يهونأي كل شيء  ..محمًدا خلل

وقال رسول   .. ايسر بالعباس أسيرً وانطلق أبو ال ..قال العباس ليس بأول صلته وبره ..رسول هللا نهى عن قتلك

 ".. ففدى نفسه بمائة أوقية من الذهب ..أفد نفسك .."للعباس بن عبد المطلبصلى هللا عليه وسلم هللا 

  وفاته رضي هللا عنه.. رابعا.. في 

وبعضهم يقول هو آخر من  ..مات بالمدينة في سنة خمس وخمسين ..البدريين آخر من بقي منمن  هانروي 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..دون البخاري مسلم خرج له .. فاهلل أعلم ..مات ممن شهد بدرا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " العقبي األحدي"_"   األنصاري سواد بن عباد السلمي بنصيفي  " ..266الحلقة / 

 .. في نسبه.. مقدمة.. أوال

وصيفي من السابقين في اإلسالم.. وشهد العقبة الثانية مع السبعين من األنصار.. وبها استحق تقدم ترجمته..  -

 داث المميزة..حوإن خلت سيرته من األ

العديد من الصحابة الذين كان جل همهم الجهاد في سبيل إعالء وليس له رواية للحديث النبوي.. شأنه شأن  -

 دعوة الحق.. فتجد أسماءهم في من شهدوا ساحات القتال.. 

 .. الصحابي الجليل تقول فيه دار اإلفتاء المصرية.. أنه -

وقيل: َصْيِفي     ..ٍب من بني سلمة اأْلنَصاِري  َصْيِفيُّ ْبُن َسَواِد ْبِن َعبَّاد ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن َسواِد ْبِن َغْنِم ْبِن َكعْ 

 فهو السلمي األنصاري.. ..ْبُن أَْسودَ 

 . على خالف.. عروة بن الزبير: إنه شهد بدًرا. وقال  ..قال ابن إسحاق: لم يشهد بدًرا ..شهد بيعة العقبة الثانية -

 ثانيا.. نسبه في تراجم صحابة النبي صلى هللا عليه وسلم..  

هكذا قال محمد بن إسحاق ومحمد   .َصْيِفي  بُن َسَواٍد بن َعب اد بن َعْمرو بن َسَواد بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة. -

 . .بن عمر: َصْيفي  بُن َسَواد

 . .الطبقات الكبير . حسبَود.وقال عبد هللا بن محمد بن عمارة األنصاري: َصْيفي  ابُن األَسْ  -

.. حسب ما  َصْيِفي  بن َسواد بن َعبَّاد بن عمرو بن َغْنم بن َسَواد بن َغْنم بن كعب بن َسلمة األَنصاري السلمي -

 . أسد الغابة. جاء في

  .. حسب بيانقال ابُن هشام: هو صيفي بن أسود بن عباد .. بينماابُن إسحاق صيفي بن سواد بن عمرو قال -

 ..الستيعاب في معرفة األصحابا

 . .ُحميمةُ بنت ُعبَيد بن أبي كعب بن َسَواد من بني َسِلمة هي أمهومتفق عليه أن  -

: محمًدا. وفي عقبه أنه خلف - هُ ِحبَّةُ بنت عمرو بن حصن بن خالد بن مخلد بن عامر بن زريق .َصْيِفيُّ .  .وأُم 

هما أم حكيم بنت النَّضر بن َضْمَضم بن زيد بن حرام من بني َعِدي بن النجار ..يحيى وعبَد هللاخلف و .  .وأُمُّ

ةُ أنس بن مالكاألخيرة و  ..الطبقات الكبير حسب ما جاء ..هي َعم 

 . رضي هللا عنه..ثالثا.. ما جاء في جهاده.

ذكره بن إسحاق  وقد  األنصاري السلمي  صيفي بن سواد بن عباد بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمةهو  -

 . قال عروة بن الزبير: إِنه شهد بدًرا. ..وقال أبو األسودكما تقدم.. فيمن شهد العقبة الثانية 

شهد بيعة العقبة حيث جاء أنه ))الغابة.. بينما يروى أنه لم يشهدها حسب ما جاء في بيان ترجمته في أسد 

 . ولم يشهد بدًرا((. ..الثانية

الثابت  و .. ولم يذكر أنه شهد بدراشهد َصْيِفي  العقبةَ مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًاوفي رواية..  -

 .. الطبقات الكبير حسب ما جاء في  ..شهَد أُُحًداأنه 

 في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه.. رابعا..

لم يتوفر لنا في كتب التراجم عن وفاته / إستشهاده.. وإن كان شهوده أحدا أو أنه شهد كل المشاهد.. وهو آخر  

 وهو آخر ما لدينا عنه.. ما ذكر في ترجمته..

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " وسؤال األهله "_"ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي  " الجزء األول.. ..267الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 هو ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة.. السلمي األنصاري..  -

 "التجريد"حسب ما ذكره ابن الجوزي  في "التلقيح"..وهو ثعلبة بن عبيد بن عدي قال الذهبي في  -

 وهو ثعلبة بن َعنَمة بن عدي.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابة.. -

))ثَْعلبَة بُن َعنَمة بن َعدي بن نَابي بن عمرو بن َسَواد بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة األنصاري الخزرجي  -

 .الطبقات الكبيرحسب نَمة بن عدي  بن سنان بن نابئ(( ثعلبة بن غَ  )) أو.. السلمي(( حسب أسد الغابة..

ه جهيرة بنت القين بن كعب من بني سلمةوالجميع على أن  -  ...أم 

ا أسلم  ..كانأهم ما يميز ترجمة الصحابي الجليل أنه  - يكسر أصنام بني سلمة هو ومعاذ بن جبل وعبد هللا   ..لم 

 . .الطبقات الكبير . حسب ما جاء فيبن أنيس.

 ..رضي هللا عنه ثانيا.. في جهاد ثعلبة

 شهد العقبة في البيعتين.. وشهد بدًرا..  -

 كما سيأتي شهيًدا.. وروي أنه قتل شهيدا يوم خيبر..وقيل أنه قتل فيها يوم الخندق  شهد -

 ..ثالثا.. في قرآن نزل في سؤال سأله

ِ   ِللنَّاِس  َمَواقِيتُ  ِهيَ  قُلْ  ۖ   اأْلَِهلَّةِ   َعنِ  يَْسأَلُونَكَ روى أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى.."  -  ۖ   َواْلَحج 

َ  َواتَّقُوا ۖ   أَْبَوابَِها ِمنْ  اْلبُيُوتَ  َوأْتُوا ۖ   اتَّقَى َمنِ  اْلبِرَّ  َولَِكنَّ  ُظُهوِرَها  ِمن اْلبُيُوتَ  تَأْتُوا بِأَن اْلبِرُّ  َولَْيسَ    لَعَلَُّكمْ  َّللاَّ

وهما من األنصار.. قاال: "يا رسول  ..وثعلبة بن عنمة ..قال: نزلت في ابن جبل  ..[[189البقرة/ [["..  تُْفِلُحونَ 

ما بال الهالل يبدو فيطلع رقيقًا.. ثم يزيد حتى يعظم.. ويستوي ويستدير.. ثم ال يزال  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا

 ..ينقص حتى يعود كما كان؟" فنزلت اآلية... أسد الغابة

 ثالثا.. في استشهاده رضي هللا عنه..

 . في قول...اله ابن إسحاق؛ قتله هبيرة بن أبي وهب المخزوميق  ..قتل يوم الخندق شهيًدا -

قاله إبراهيم بن المنذر عن عبد هللا بن محمد بن يحيى بن    ..قيل: إن  ثعلبة بن َغنَمة قُتِل يوم َخْيبَر شهيًداو -

ل قوُل ابن إسحاق ..ُعروة  ..االستيعاب في معرفة األصحاب .. حسبعن هشام بن عروة عن أبيه واألو 

 "من البكائين"_" عمرو بن عنمة بن عدي بن نابي .. الجزء الثاني.. "267الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 . .ويقول إنه عقبي شهد بدرا ..والكلبي يثبته ..وهو أخو ثعلبة بن غنمة ..عمرو بن غنمة بن عدي بن سواد -

بن  عمرو بن َعنَمةأو..  ..غنم بن كعب بن سلمةعمرو بن عنمة بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن أو.. 

 عدي بن نابي بن عمرو بن سَواد بن َغْنم بن كعب بن سلمة األنصاري.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابة.. 

. َعْمُرو بن َعنََمة بن َعِدي  بن نَابِي بن سواد بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة األَنصاري الخزرجي ثم السَّلَِمي... أو

 بن َعِدي  بن سنان بن نَابِئ بن عمرو بن سواد بن َغْنم بن كعب بن أو.. سد الغابة.. أ حسب
َعْمُرو بُن َعنََمةَ

 ..أَخرجه أَبو ُعمر وأَبو موسى(( أسد الغابةو)) .الطبقات الكبير.حسب . َسِلمة.

 استشهاده..  موقعة وال يعلم عن ..)هو أخو ثعلبة بن َعنََمة الذي شهد بدًرا( -

ها أم زيد بنت عامر بن  .َولََد َعْمُرو بُن َعنََمةَ أُمَّ بِشر.. وأمه َجِهيَرة بنُت القين بن كعب من بني َسِلمة - . وأُمُّ

 ن بن نَابِئ بن َعمرو بن سواد..َخِديج بن سنا

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ب االستيعاب في معرفة األصحاب..شهد بَْيعَة العقبة مع أخيه ثعلبة بن َعنَمة.. حس- 

وفي   ..ُعْقبَةَ وغيره فيمن شهد بَْدًراذكره ُموَسى ْبُن وكذا الطبقات الكبير. حسب وشهد َعمرو بن َعنََمة أحًدا  -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة بكائين.. وكذا ذكره ابن إسحاق.. حسبال

َواَل َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهْم قُْلَت اَل أَِجُد َما أَْحِملُُكْم َعلَْيِه تََولَّوا   .."هو أَحد البكائين الذين نزلت فيهم آية -

أَْعيُنُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزنًا أاَلَّ يَِجُدوا َما يُنِفقُونَ   . .أسد الغابة حسب ..[92وبة/ الت["..وَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 الجزء األول.. .. 268الحلقة / 

 "  عقبي البدري األحديال"_" عبس ْبن َعاِمر ْبن عدي ْبن نابي  "

 .. في نسبه.. جهاده

لم ترد في ترجمة الصحابي الجليل الكثير عن تفاصيل حياته.. لكن الثابت أنه شهد العقبة الثانية ثم شهد موقعة 

 أحد.. وهي آخر وقفة أوردتها ترجمته.. وهذا ما توفر لنا في سيرته..بدر.. ثم 

 :االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر  ما جاء به 

 عبس ْبن َعاِمر ْبن عدي ْبن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن َسلََمة األَْنَصاِري   -

 .عند جميعهم. ا ما روي.. وهذثُمَّ شهد بدرا وأحدا الثانية.. شهد العقبة -

 : أسد الغابةفي  –ابن األثير ما جاء به 

 ..عبس ْبن َعاِمر ْبن عدي ْبن نابي ْبن َعْمرو ْبن سواد ْبن غنم ْبن كعب ْبن سلمة اأْلَْنَصاِري  السلمي -

 أي في كل كتب/ مراجع رواة التراجم والسير..  ..وأحًدا عند جميعهم ..وبدًرا ..شهد العقبة -

 .. نيوفي آخره ياء تحتها نقطت ..وسماه ُموَسى ْبن عقبة عبسى بباء موحدة ..وسماه اْبُن إِْسَحاق عبًسا -

 .. الجزء الثاني.. 268الحلقة / 

 "دي آخرحأبدري  عقبي _""خالد بن عمرو بن عدي "

الثابت أنه شهد الكثير عن تفاصيل حياته.. لكن خالد بن عمرو السلمي  لم ترد في ترجمة الصحابي الجليل

 العقبة الثانية ثم شهد موقعة بدر.. ثم أحد.. وهي آخر وقفة أوردتها ترجمته.. وهذا ما توفر لنا في سيرته..

 في نسبه..  أوال.. 

 ..و َخاِلُد بن َعْمرو بن َعِدي  بن نَابِي بن عمرو بن َسَواد بن َعِديَّ بن َغْنم بن كعب بن َسِلمةه

 .. زهذا ما جاء في التراجم في نسبه:السلمي الخزرجي األنصاري

األنصاري   ..َخاِلُد بن َعْمرو بن َعِدي  بن نَابِي بن عمرو بن َسَواد بن َعِديَّ بن َغْنم بن كعب بن َسِلمة -

 ..أسد الغابة بحس .((.األْنَصاري  الَخْزَرجي  السلمي   ..))َخاِلُد بن َعْمرو بن أبي َكْعب.. الخزرجي السلمي.

 . وأبو نعيم. ..))أخرجه ابن َمْنَده

 .. يعني: خالد بن عمرو بن عدي[[ األول الذي قبله ]]يرى الراوي أنه و

 أيضا..  أسد الغابةفي ))أخرجه أبو عمر مختصًرا.((  ..وهللا أعلم ..كنية َعِدي   " هيأبو كعب"كون تو

.. حسب ما جاء في  نَابِئ بن َعْمرو بن َسواد بن َغْنم بن كعب بن َسِلَمةَخاِلُد بُن َعْمِرو بن َعِدي  بن سنان بن  -

 . الطبقات الكبير. رواية

.. حسب خالد بن عمرو بن عدي  بن نابي بن َعْمرو بن سواد بن َغْنم بن كعب بن سلمة األنصاري  السُّلميَّ  -

 . االستيعاب في معرفة األصحاب. رواية

هوالثابت أن  -  .. نت مالك بن َخْنَساء بن سنان بن ُعبَْيد ِمن بني َسِلَمةأَْروى ب هي أم 

ها أم زيد بنت قيس بن النعمان معاذ بن جبل تزوجها ..خالُد بُن َعمرو: أمَّ عمرو  خلف - بن سنان بن ُعبيد   وأُمُّ

 من بني َسِلمة 

 حسب ما جاء في الطبقات الكبير.. .. وليس له عقبٌ  - رضي هللا عنه  -توفي  - -

 .. لد بن عمرو بن عديثانيا.. في جهاد خا

ابن   بينما لم يذكره ..غزوة بدر أنه شهد ابن الكلبي وقال  ..غزوة أحد وشهد ..بيعة العقبة الثانيةخالد  شهد -

 ..فيمن شهدها من األنصار  إسحاق

 . .أسد الغابة . فيقاله محمد بن إسحاق... حسب ما وال تعرف له رواية -

حسب ما  وشهد أحًدا  ..َعمرو العقبةَ مع السبعين من األنصار في رواية محمد بن عمر وحدهشهد خالد بن  -

 . الطبقات الكبير. جاء في

: شهد بدًرا((   ..أراكم غدا إن شاء هللا ....اإلصابة في تمييز الصحابةحسب ))قال هشام بن الكلبي 
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 1- "سرية بن أنيس"_"  عبد هللا بن أنيس الجهني .. "269الحلقة / 

 في نسبه.. جهاده.. أوال.. 

عبُد هللا بُن أُنَيِس بن أَْسعَد بن َحرام بن حبيب بن مالك بن َغنم بن كعب بن تَْيم بن بُْهثَة بن نَاِشَرة بن يَْربُوع   -

 وكنيته "أبو يحيى"..   ...بن البَْرك بن َوبََرةَ. ِمْن قضاعة ِعَدادهُ في ُجَهْينة

   .الطبقات الكبير.حسب ما جاء ب ..وهو حليٌف لبني َسَواد من بني َسِلَمة من األنصار

لبني هو من قضاعة حليف  :قال ابن إسحاق .حليف بني سلمة ..ثم األنصاري   ..عبد هللا بن أنيس الجهني   -

حليف لبني   ..بن َوْبَرة أخو كلب بن َوْبَرة في قضاعة: هو من البَُرك َ  وقال الواقدي. .من بني سلمة  ..سواد

 . هو من األنصار. وقيل: هو من جهينة حليف األنصار. وقال غيرهما: ..سواد من بني سلمة 

عبد هللا بن أُنيس صاحب النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم هو عبد هللا بن أنيس بن أسعد بن حرام بن   :وقال الكلبي   -

  ..أخي كلب بن وبرة ..الك بن َغْنم بن كعب بن تيم بن نُفَاثة بن إياس بن يربوع بن البرك بن وبرةحبيب بن م

 .االستيعاب في معرفة األصحاب. .. حسب بيانوالبرك بن وبرة دخل في جهينة

 . وقيل: هو من ُجَهينة حليف لألَنصار. ..حليف لبني نَابِي من بين َسِلمة ..قال ابن إِسحاق: وهو من َقَضاعةو -

:  الكلبي وقال .فِإنه من البَْرِك ابن وبرة نسبًا. ..وقول الكلبي يجمع هذه األَقوال كلها  ..وقيل: هو من األَنصار -

 ..أسد الغابة ..نصاريوقال: له حلف في األَنصار فقيل: أَ  ..فقيل لكل منهم جهني ..إِنهم دخلوا في جهينة

 .. نشأته وإسالمه في  ثانيا..

فكان ممن آمن على   ..وقد أكرمه هللا بالسبق في اإلسالم ..حليفاً لبني سلمة ..المدينةنشأ عبد هللا بن أنيس في 

فأخذ   ..انضم إلى صفوف الدعاة ثمبيعة العقبة األولى..  في أيدي من بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

خرج مع قومه إلى مكة وبايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ... حتى إذا جاء موسم الحجإلى اإلسالم.يدعو 

 .. ة رسولهفي بيعة العقبة الثانية على نصرة هللا ونصر

 في جهاده رضي هللا عنه..ثالثا.. 

 ..من المشاهد وما بعدهما غزوة أحدشهد و ولم يشهد بدرا كما تقدم.. الثانية بيعة العقبة شهدفقد  -

عبد هللا بن تعرف بإسم سرية سرية  وهو الذي بعثه النبي إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي فقتله في -

 سنأتي عليها.. و.. أنيس

 سرية عبد هللا بن أنس..في  رابعا..

بلغ مسامَع المسلمين أن خالد بن سفيان زعيم هُذيل يُِعد  العد ة   ..في شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة -

ورأى رسول هللا صلى هللا   .."نخلة" ويجمع الجموع في مكان قريب من المدينة يدعى ..لغزو المدينة المنورة

ر فيمن وفك ..فإذا قُتل خالد تفرق الجمع وانتهى األمر  ..عليه وسلم أن هذه القبائل تجتمع حول خالد بن سفيان

إنه قد بلغني أن ابن سفيان يجمع  "فاستدعى عبد هللا بن أُنَْيس وأجلسه بجانبه وقال له:  ..ينتدبه لهذه المهمة

إذا رأيته "فقال:  ..يا رسول هللا حتى أعرفه ِصْفه لي. قال: ".فأْتِِه فاقتُْله ..وهو بنخلة ..لي الناس ليغزوني

 ..متوشحاً سيفي حتى وقعُت عليه وهو بعرنة مع ظعٍن يرتاُد لهن  منزالً ل: فخرجت ا ق  "..وجدت له قشعريرة

ا رأيتُهُ وجدُت ما وصف لي رسول َّللا  من القشعريرة  ..وحين كان وقُت العصر فأقبلُت نحَوهُ وخشيُت أن   ..فلم 

فلما  .  .والسجودفصل يت وأنا أمشي نحوه أُوِمُئ برأسي للركوع  ..يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الص الة

. )أي جئت  .فجاءك لذلك ..قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل انتهيت إليه قال: من الرجل؟

ً .  .قال: أجل أنا في ذلك..  ألناصرك على الرسول حتى إذا أمكنني حملُت عليه السيف  ..قال: فمشيت معه شيئا

 .. ثم خرجُت وتركُت ظعائنه ُمكب اٍت عليه ..حتى قتلته

قال:  . .قال: قلت: قتلته يا رسول َّللا   "فلح الوجه"أفرآني قال: صلى هللا عليه وسلم فلما قدمت إلى رسول َّللا    -

فأعطاني عصا فقال: »أمسك هذه  ..فدخل في بيتهصلى هللا عليه وسلم  قال: ثم قام معي رسول َّللا  ".. صدقت"

قال: قلت أعطانيها رسول َّللا    : فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟.. قالعندك يا عبد هللا بن أنيس

قال: فرجعت إلى رسول هللا فقلت: يا  .. قالوا: أََوال ترِجع إلى رسول َّللا  فتسأله عن ذلك ..وأمرني أن أُمسكها

  قال".. آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة إن  أقل الناس المتخصرون يومئذٍ " قال: . ي هذه العصا؟رسول هللا لم أعطيتن

ً  ..حتى إذا مات أمر بها فُضمَّت في كفنه ..: فقََرنَها عبد هللا بسيفه فلم تزل معهالراوي  . .ثم دفنا جميعا

 أراكم غدا إن شاء هللا..... 
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 2-"_" سرية بن أنيس"  عبد هللا بن أنيس الجهني .. "270الحلقة / 

 نكمل.. في سرية عبد هللا بن أنس.. رابعا.. 

 .. الهذلي شعر ابن أنيس في قتله ابن نبيح 

 :وقال عبدهللا ابن أنيس في ذلك :قال ابن هشام 

 تركت ابن ثور كالحوار وحوله * نوائح تفري كل جيب مقدد 

 تناولته والظعن خلفي وخلفه * بأبيض من ماء الحديد مهند 

 عجوم لهام الدارعين كأنه * شهاب غضى من ملهب متوقد 

 أقول له والسيف يعجم رأسه * أنا ابن أنيس فارسا غير قعدد 

 أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره * رحيب فناء الدار غير مزند 

 لنبي محمدوقلت له خذها بضربة ماجد * حنيف على دين ا

 وكنت إذا هم النبي بكافر * سبقت إليه باللسان وباليد 

 .. .وعدنا إلى خبر البعوث  ..تمت الغزاة

 ..إلبن أنيس  بعض غزوات أخرفي خامسا.. 

كان من أشد الناس عداوة هلل ورسوله ملك يهود: أبو رافع سال م بن أبي الُحِقيق أخو بني وفي رواية..  -

ويوفد الوفود للقبائل   ..ويحث  األعراب على غزو المدينة ونهبها ..فقد أخذ يحرض على قتل النبي ..النضير

يدعوها للتحالف مع يهود لالنقضاض على المسلمين... فرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أبا رافع  

وجعل عبد هللا بن َعتيك   ..فانتدب جماعة من أصحابه فيهم عبد هللا بن أُنيس  ..يستحق الموت جزاء ما يفعل

  ..فكانوا يسيرون ليالً ويكمنون نهاراً كي ال يكتشف أمرهم حتى وصلوا خيبر  ..رئيساً لهم ألنه يتقن لغة اليهود

واستطاع ابن عتيك أن يدب ر أمر دخولهم إلى حصن اليهود دون أن يشعر بهم   ..فكمنوا حتى جن  عليهم الليل

  ..ثم تقد موا حتى وصلوا غرفة سال م بن أبي الحقيق الحصن وهدأت األصوات.. نام من فيفانتظروا حتى  ..أحد

فما كان من عبد هللا بن أنيس  ..فأصابوه لكنه لم يمت  ..فانقض وا عليه في فراشه وتناوشوه بسيوفهم في الظالم

فُهرع َمن في وأخذت زوجة ابن أبي الُحقيق تصرخ   ..إال أن تقدم بثبات وأنفذ السيف في أحشائه حتى قتله

فحمله عبد هللا بن أنيس فخرج به   ..الحصن إليها.. وأسرع المجاهدون بالنزول فانزلق ابن عتيك وُكسرت رجله

فعاد ودخل واختلط برجال   ..وظن أنها سقطت منه في الحصن ..وافتقد عبد هللا بن أنيس قوسه. .من الحصن

إلى   واوعاد ..حتى وجد قوسه فأخذها وانسل  خارجاً بسالم  ظاهر أنه يبحث عن القاتل مثلهم..الحصن وت

فقالوا: أفلح وجُهك يا   "..أْفلََحِت الوجوه"فلما رآهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابتسم وقال:   ..المدينة

وتنازع الفدائيون فيمن قتل سال م بن أبي  ..رسول هللا.. وتحل ق الصحابة حولهم يستمعون لما كان منهم

فاستعرضها ثم قال:   ..فطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيوفهم ..فكل يقول: سيفي هو الذي قتله  ..قيقالح

 .."أرى فيه أثر الطعام ..هو الذي قتله" "لَسيُف عبد هللا بن أنيس

وكان معروفاً بالخديعة والمكر.. وسار اليُسير على خطى   ..لهم ملكاً جديداً هو اليُسير بن رزام  اليهود اختارو -

 فشاور النبي ..حتى وصلت أخباره إلى المدينة  ..الغاية نفسويبذل المال لهم ليحرض األعراب وراح من سبقه 

 ..أصحابه في أمره فقرروا أن يرسلوا إليه وفداً إلقناعه بالكف عن التآمر على المسلمينصلى هللا عليه وسلم 

  ..حتى وصلوا خيبر..  فيه عبد هللا بن أنيس ..عبد هللا بن رواحة على رأس وفدلهم  فخرج   ..ب قومه الحربليجن  

صلى هللا   وأقنعوه أن يأتي معهم إلى المدينة ليأخذ األمان لقومه من رسول هللا ..فتحدثوا إلى اليُسير بن رزام

وأركب كل  ..م بصحبة المسلمين إلى المدينة.. فاختار اليُسير مجموعة من شباب يهود وخرج معه عليه وسلم

وفي الطريق حد ثته  اليُسير رديف عبد هللا بن أنيس..فكان  ..واحد من المسلمين أحد اليهود معه على راحلته

ثم يعودون إلى   ..فيقوم مرافقوه بقتل من معهم من المسلمين ..فقرر أن يقتُل عبد هللا بن أنيس ..نفسه بالغدر

لكن عبد هللا بن   ..وهو يصيح: يالثارات اليهود  ..على سيف عبد هللا بن أنيس يريد أن ينتزعه منه فهجم ..خيبر

فما كان من اليُسير إال أن ضربه بعمود من خشب فشدخ  ..أنيس كان حذراً فسل  سيفه وضرب به ساق عدو هللا

كلٌّ يريد أن يفتك بصاحبه من  ..وبادر بقية اليهود ..لغادر فقتلهوتمالك ابن أنيس على نفسه وكر  على ا ..رأسه

 .. فأجهز المسلمون عليهم إال رجل واحد فر  عائداً إلى خيبر ..المسلمين

 غدا إن شاء هللا..أراكم على خير   ..
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 3-أنيس" "_" سرية بن  عبد هللا بن أنيس الجهني .. "271الحلقة / 

 نكمل.. خامسا.. في بعض غزوات أخر إلبن أنيس..

 ..عبدهللا بن رواحةغزوة و ..جعفر بن أبي طالبغزوة و ..وكذا غزوة زيد بن حارثة :قال ابن إسحاق -

ذات أطالح إلى أرض  ..وغزوة كعب بن عمير الغفاري ..فأصيبوا بها جميعا ..مؤتة من أرض الشامموقعة و

 وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم.. ..أصيب بها هو وأصحابه جميعا ..الشام

ر أصناَم بني َسِلمة هو ومعاذ بن َجبَل حين أسلما..   وكان .وما بعدهما. ..وأُحًدا ..وقيل: شهد بدًرا - عبد هللا يَُكس ِ

 رضي هللا عنه.. تين.. ودخل مصر.. وخرج إلى إفريقية..َصل ى إلى القبل مع من  كانو

 .. عبد هللا بن أنيس والحديث النبوي.. خامسا

 ..وأبي أمامة بن ثعلبة عمر بن الخطاب روى عن: النبي وعن -

وجابر   ..كعب بن مالك وعبد الرحمن وعبد هللا ابنا ..روى عنه الحديث أبناؤه ضمرة وعبد هللا وعطية وعمرو -

   ..وعبد هللا ومعاذ ابنا عبد هللا بن حبيب وغيرهم ..وبسر بن سعيد ..بن عبد هللا

وقد روى عن النبي أربعة   ..السنن األربعة وأصحاب اإلمام مسلم و ..في األدب المفرد البخاري روى له -

 .. وعشرين حديثا

أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعث عبد هللا بن أنيس َسِريَّةً إلى  ..عن أبيه ..روى ابن عبد هللا بن أُنَْيس -

ثم قدم المدينة على رسول هللا َصلَّى   ..فخرج إليه وحَدهُ فقتلَهُ  ..وأمره أن يَْقتُلَه .. سفيان بن خالد بن نُبَيح الُهذَلي

ى هللا عليه وسلم ِمْخصًرا ــ يقول َعًصا ــ فقال: "ُخذ  قال: فأعطاني رسول هللا َصلَّ  ..هللا عليه وسلم فأَْخبََرهُ الَخبَرَ 

ْر بِها يوَم القيامةِ  ِرين يومئٍذ قليل" ..هذه فَتََخصَّ وقال يا رسول هللا أَْعطْيتنِيها لماذا؟ قال: "آيَةٌ  ..فإن الُمتََخص ِ

َرتْهُ الوفاةُ أمَر أن تُْدفََن معه فَلُف ت معه في  فلما َحضَ  ..بَْينِي َوبَْينََك يَْوَم القيامة" ــ قال: فعلقها في سيفِه ال تفارقه

 ..أكفانِه

إن لي باديةً أكون فيها وأنا أُصلي   ..قال: قلت: يا رسول هللا ..عن أبيه ..وروى ابن عبد هللا بن أُنَْيس الُجَهنِي   -

فََصل ِ   ..ن فَقُمها فيه إن شئتقال:"أنزل ليلة ثالث وعشري  ..َفُمرني بليلٍة أنزلها إلى هذا المسجد ..فيها بحمد هللا

فقلُت البنه: فكيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صل ى   ..بعُد وإن شئت فارجع إلي باديتك"

فإذا صل ى الصبح وجد َدابَّتَه على باب المسجد فجلس  ..العصَر فال يخرج منه إال لحاجة حتى يصلي الصبح

ى النا  ..عليها فلحق بباديته ورغبوا في إحياِء   ..س تلك الليلة التي ينزل فيها عبد هللا بن أُنَْيس ليلة الُجَهنيفسمَّ

 . يَرون أنها ليلة القدر في شهر رمضان. كانوا و ..تلك الليلة

وروى ُخبَْيب بن عبد الرحمن قال: لقي عبد هللا بن أُنَْيس رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حين أقبل من بدٍر   -

كنُت يا رسوَل هللا لَيالي  ..وما ظف رَك هللا بهِ  ..الحمُد هلل على سالمتك": للنبي صلى هللا عليه وسلم فقال  ..بِتُْربان

 .فلم تفارقني حتى كان باألمس فأقبلُت إليَك فقال: "آَجَرك هللا". ..خرجَت َمْوُروًدا

ْشَراُك بِاهلل - َوُعقُْوُق    ..وروى عبد َّللا  بن أُنيس قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "أَْكبَُر اْلَكبَائِِر اإْلِ

الَّ َكانَْت َوْكتةٌ ِفي قَْلبِِه  َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه الَ يَْحِلُف أََحٌد َولَْو َعلَى ِمثِْل َجنَاحِ بِعُْوَضٍة إِ  ..َواْليُِمْيُن اْلغَُمْوسُ  ..اْلَواِلِدْينِ 

 ..إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة"

سمعه من النبي   ..وروى جابر بن عبد َّللا  قال: بلغني حديٌث عن رجل من أَصحاِب النبي َصلَّى هللا عليه وسلم -

فأَرسلت   ..َّللا  بن أُنَيس فِإذا هو عبد ..فِسْرُت شهًرا إِليه حتى قدمت الشام ..لم أَسمعه منه ..َصلَّى هللا عليه وسلم

؟ قلت نعم  ..إِليه أَن جابًرا على الباب فخرج إِلي  فاعتنقني  ..فرجع إِليَّ الرسول فقال: أَجابُر بن عبد َّللا 

  ..قال: قلت: حديٌث بلغني أَنك سمعته من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لم أَسمعه منه في المظالم ..واعتنقته

قال: َسِمْعُت النبي َصلَّى هللا عليه وسلم يقول: "يحشر الناس" ــ أَو "العباد ــ  ..و تموتفخشيت أَن أَموت أَ 

ال ينبغي ألَحٍد  ..أَنا الديان ..كما يسمعه َمْن قَُرَب: أَنا الملك ..فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد ..ُعَراةً ُغْراًل بُْهًما

  ..وال ينبغي ألَحد من أَهل النار أَن يدخل النار ..ل النار يطلبه بمظلةوأَحٌد من أَه ..من أَهل الجنة أَن يدخل الجنة

وإِنما نأتي عراة ُغْراًل؟  ..قال: وكيف ..حتى اللطمة" ..حتى يقتصه منه ..وأَحد من أَهل الجنة يطلبه بمظلة

 .. قال:"بالحسنات والسيئات"

 رضي هللا عنه.. . في وفاة عبد هللا بن أنسسادسا.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..سنة أربع وخمسين معاوية بن أبي سفيان في خالفة بالشام مات حجرابن   قال -
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 ".. ُشبَاثًا ليلة العقبة " رزق .. "خديج بن سالمة األنصاري"..272الحلقة / 

هللا صلى هللا عليه وسلم عند العقبة.. مع من الطريف في ترجمته.. أنه صحب زوجته أم منيع معه للقاء رسول 

السبعين من األنصار.. فأجاءها المخاض ليلتها. وولدت له ولدا أسمياه "شباثا".. ولم تمنع ظروف قاهرة كتلك  

 زوجته من مبايعة النبي صلى هللا عليه وسلم.. فسجل لها التاريخ الحدثين.. 

 عنه..  أوال.. في نسبه.. مقدمة

حليف لبني حرام ْبن  ..ويقال: ابن سالم ْبن أوس ْبن عمرو ْبن القراقر ْبن الضحيان البلويخديج ْبن سالمة  -

 .كعب ْبن غنم ْبن كعب ْبن سلمة من األنصار.

 .. خديج بن سالمة بن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر البلويوفي نسبه روايات.. فهو  -

حليف لبني حرام بن كعب بن    ..وقيل: ابن سالم البلوي ..وقيل: َخِديُج بُن َسالَمة ..ُجَرْيج بن سالمة بن أوسو -

 ..من األنصار ..غنم

وقال: شهد العقبة   ..وذكر الطبري أنه يُكنى أبا رشيد ..ويُكنى أبا شاة ..قال ابن حجر العسقالني: "هو حديج" -

 ..وأبو موسى هكذا ..أخرجه أبو عمرو ..وشهد ما بعدهما ..ولم يشهد بدًرا وال أحًدا ..الثانية

على   ..وابن سالم ترجمتين ..وقد جعل ابن ماكوال وأبو موسى خديًجا بن سالمة  ..وكناه أبو موسى؛ أبو ُشبَاث -

 . ويقال.. إبن سالم.. .وأما أبو عمر فجعلهما واحًدا ..أن أبا موسى من كتاب ابن ماكوال أخذه حرًفا بحرف

وكان معهُ ليلةَ العقبِة امرأتُه أم  َمنِيع بنت  ..وكان قديم اإلسالم ..السبعين من األنصار مع شهد العقبة الثانية -

 . .فولدت له ليلةَ العقبة ُشبَاثًا ..وكانت من المبايعات ..َعْمرو بن َعِدي  

  ..: ويكنى أبا رشيدالطبري قال  ..قاله الطبري ..وشهد ما بعدهما ..لم يشهد بدًرا وال أحًدا هناك شبه إجماع أنه -

 .أخرجه أَبُو عمر هكذا.

شهد العقبة ولم يشهد   ..فقال: خديج ْبن سالمة ْبن أوس ْبن عمرو ْبن كعب أَبُو شباث ..وأخرجه أَبُو موسى -

 . .أيضا وقال: قاله الطبري ..ذكره ابن ماكوالكذا  ..بدًرا وال أحًدا

 النبوي.. ثانيا.. خديج بن سالمة والحديث  

قدم علينا الكوفة رفاعة بن رافع بن   قال ..عن ليث بن أبي سليم ..روى البغوي  من طريق سعيد بن زيد -

فاتبعه رجل من المسلمين على    ..فند  منها بعير ..فحدث عن جد ه أنهم اقتسموا غنائم بذي الحليفة ..خديج

 ..إن لهذه اإلبل أوابد :وفيه - . الحديث..فرسه

ٍ  َحدَّثَنَاوالرواية..   ْبِن َراِفعِ ْبِن   َعنْ  ..أَبِي َحدَّثَنَا ..ُسْفيَانُ  َحدَّثَنَا  ..يَْحيَى َحدَّثَنَا ..َعْمُرو ْبُن َعِلي 
َعبَايَةَ ْبِن ِرَفاَعةَ

ِ   :قُْلتُ  :قَالَ   ..َراِفعِ ْبِن َخِديجٍ  َعنْ  ..َخِديجٍ  ِ َغًدا  ..-صلى هللا عليه وسلم  - يَا َرُسوَل َّللاَّ َولَْيَسْت   ..إِنَّا الَقُو العَُدو 

ِ َفُكلْ  أَْنَهرَ  َما ..أَِرنْ  أَوْ  ..اْعَجلْ " :فَقَالَ  ..ُمًدى َمعَنَا نَّ َوالظُّفُرَ  ..الدََّم َوذُِكَر اْسُم َّللاَّ ثُكَ  ..لَْيَس الس ِ نُّ  :َوَسأَُحد ِ ا الس ِ أَمَّ

ا ا ..َفعَْظمٌ  فَقَاَل   ..فََرَماهُ َرُجٌل بَِسْهٍم فََحبََسهُ  بَِعيرٌ  ِمْنَها فَنَدَّ  ..َوَغنَمٍ  إِبِلٍ  نَْهبَ  َوأََصْبنَا ..الَحبََشةِ  َفُمَدى لظُّفُرُ َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  ... "لَبَُكْم ِمْنَها َشْيٌء فَاْفعَلُوا بِِه َهَكذَافَِإذَا غَ  ..الَوْحِش  َكأََوابِدِ  أََوابِدَ  اإِلبِلِ  إِنَّ ِلَهِذهِ   :َرُسوُل َّللاَّ

ِه   بن َوقَالَ  ْيِد َوِفي بَِعيٍر تََردَّى ِفي بِئٍْر َفذَك ِ ا ِفي يََدْيَك فَُهَو َكالصَّ ِمْن َحْيُث قََدْرَت  َعبَّاٍس َما أَْعَجَزَك ِمَن اْلبََهائِِم ِممَّ

ا اأْلَثر األول فوصله بن أَبِي َشْيبَةَ  ِه أَمَّ ِمْن َطِريِق ِعْكِرَمةَ َعْنهُ بَِهذَا قَاَل  ِفي ِرَوايَِة َكِريَمةَ ِمْن َحْيُث قََدْرَت َعلَْيِه فَذَك ِ

ْيدِ  وهو  .. عن جد ه ..عن عباية ..عن ليث  ..قال البغوي  رواه حماد بن سلمة  . )منقول(...فَُهَو بَِمْنِزلَِة الصَّ

 ..فاالضطراب فيه من ليث ..عن جد ه ..عن أبيه ..عن عباية ..عن ليث ..ورواه عبد الوارثالراوي:  ..الص واب

اد بن سلمة ..والحديث حديث رافع بن خديج .ه اختلط.فإن  ..كما في رواية حم 

وهو في الص حيحين من وجه آخر من عباية ووقع في األطراف البن عساكر مسندا خديج بن رافع والد رافع  

المزارعة عن علي بن  والنسائي في  ..حد ثت أن  النبي  صل ى َّللاَّ عليه وسل م نهى عن كراء األرض :على ما قيل

أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على رافع   :عن مجاهد ..عن عبد الكريم الجزري  ..عن عبيد َّللاَّ بن عمرو ..حجر

كذا حدث به  :الص واب فأدخلته على ابن رافع.. كذا قال عبد الكريم :قال ..فذكره  ..بن خديج فحد ثه عن أبيه

فأدخلته على ابن  ي ال ذي في األصول الصحيحة من النسائي..قال المز   ..عمرو بن دينار عن طاوس ومجاهد

 . .وذكري لخديج هذا على االحتمال . .سقط من نسخة ابن عساكر.. وَّللاَّ أعلم «ابن» فلعل: رافع

 "أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 الجزء األول.... 273الحلقة / 

 "..شهيد الطائفاألنصاري".. " ثابت بن الجذع  "

 ..ملخص ترجمتهفي نسبه.. 

 ..من بني حرام بن كعب من الخزرج األنصار من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وهو من أصحاب -

شهد معه و وخيبر والخندق وأحد بدر غزوات صلى هللا عليه وسلم كما شهد مع النبي ..بيعة العقبة الثانية شهد

التي قام بها مصعب بن  ليس بالحالة الفريدة.. فقد أسلم قديما في أول الدعوةهو و -..وفتح مكة صلح الحديبية

.. وكان ممن لقوا النبي صلى هللا عليه وسلم في العقبة الثانية.. وشهد معه كل المشاهد.. عمير في المدينة

 فيه في خلو ترجمته من األحداث المتفردة..  ولكنه يشترك مع العديد من أبطال اإلسالم والسابقين

. قَاَل: وثعلبة هو الذي  .ثم من بني َعْبد األشهل ..من بني النبيتكشهرته..   ثابت بن الجذع األنصاريفهو  -

 :ثم السلمي ..ثعلبة بن زيد بن الحارث األنصاري الخزرجي  يطلق علىاسم الجذع: .. أي أن يدعى الجذع

ي أبوه بذلك لِشد ة قلبه وصرامتهيقال أنه و -  وهو ما ذكرته كل التراجم..  ..ُسم 

ه أم  أُناس بنت سعد -  ..ثم  من قُضاعة .. ثم  من بني سعد هُذيم ..من بني ُعذرة ..أم 

هم: أمامة بنت عثمان بن َخْلدة -  ..من الخزرج ..وكان لثابت من الولد: عبد هللا والحارث وأم  أناس وأم 

وقُتل يوم   ..وبَْدًرا والمشاهَد كلَّها ..وشهد ثابت العَقبة مع السبعين من األنصار وكانت لهم بقي ة فانقرضوا.. -

 . .وذكره موسى بن عقبة في البدري ين ..الط ائف شهيًدا

 في العام الثامن من الهجرة..  تيروى أن وفاته/ إستشهاده كانو -

 ..الجزء الثاني.. 273الحلقة / 

 ".. بن حرام".. " عقبي بدري أحدي آخر"عمير بن الحارث 

 في نسبه.. ملخص ترجمته..

األنصاري  ُعَمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن َحرام بن كعب بن َغْنم بن كعب بن سلمة بن سعد  -

اإلصابة في تمييز  ..وزاد موسى بن عقبة بين الحارث وثعلبة ِلْبَدة ..كذا نسبه اْبُن إِْسَحاقَ  ..الخزرجي.

 .. أَورده جعفر .ُعَمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بن كعب... الصحابة

.  .شهد بدًرا ..ثم من األَوس ..وروى بِإسناده عن ابن إِسحاق قال: عمير بن الحارث بن حرام من األَنصار -

وقال: أَورده الحافظ أَبو عبد هللا ــ يعني ابن منده ــ فقال:   ..أَخرجه هكذا أَبو موسىو .وقيل: شهد العقبة وأُحًدا.

 .وكأَن هذا غير ذاك.  ..عمير بن الحارث

وإِن لم يكن ابن منده أَورد في نسبه األَول   ..ول أَبي موسى في نسبه "الحارث بن لبدة" فهو األَول: قالراوي

فقد قال أَبو عمر: قال موسى بن عقبة: "ابن الحارث بن لبدة بن ثعلبة" وإِنما أَتى أَبو موسى من جهة   ..لبدة

" فلو نظر أَبو موسى في مغازي ابن عقبة إِنما قال: "عمير بن الحارث الجشمي ..أَن ابن منده لم يرفع نسبه

وإِن كان أَبو موسى ظن أَنه غير الذي   ..وإِنما ابن إِسحاق أَسقط "لبدة" من النسب ..لرأَى في نسبه "لبدة"

 ما واحد..فأَنا ال أَشك أَنه ..قبله ]]يعني: عمير بن الحارث األنصاري[[

 ..يكون من األَوس وقد ساق نسبه إِلى حرام بن كعبكيف ف ..قول أَبي موسى إِنه من األَوس غير صحيحو -

  ..وبن حرام منهم: جابر بن عبد هللا بن عمير  ..منه جماعة من الصحابةو ..وهذا نسب معروف في بني سلمة

  .أسد الغابة.حسب  .وهللا أَعلم. ..ولعل قول أَبي موسى "إِنه من األَوس" مما قوى ظنه أَنه غير األَول ..وغيره

.  .قال: وله رواية ..بَْدًرا وافيمن شهد ..عن ابن إسحاق  ..ُعمير بن الحارث بن حرام: ذكره الُمْستَْغِفِريُّ  -

من بني  ..تصر على قوله: ُعَمير بن الحارث الجشميلكنه اق  ..وقد ذكره ابن منده -.واستدركه أَبُو ُموَسى.

المستغفري في  اختصرو ..وإنما هو من الخزرج ..في نسبه فاختصر .وال تعرف له رواية. ..شهد بَْدًرا ..سلمة

))قال أَبو عمر: كان موسى بن عقبة يقول: عمير   .اإلصابة في تمييز الصحابة. ..نسبه؛ وإنما حرام َجد  جد  أبيه

وقال ابن الكلبي:   ... شهد العقبة وبدًرا وأُحًدا في قول جميعهم.ارث بن لبذة بن ثعلبة بن الحارث بن حرامبن الح

 ..أسد الغابة .كان يدعى "مقرنًا" ألَنه كان يقرن األَساري يوم بعاث.

ه كْبشة بنت نابئ بن زيد بن حرام من بني سلمة -  . .الطبقات الكبيرحسب توف ي وليس له عقب(( ))و.. أم 



- 355 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم/ مجدي سـالم 

 "..في الجهر بالقرآن ".."فروة بن عمرو بن ودقة" ..274الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..  بن عبيد بن غانم بن بياضة األنصاري البياضي ..فروة بن عمرو بن ودقةوشهرته  -

االستيعاب في معرفة  امر بن بياضة البياضي  األنصاري  حسبْرَوة بن عمرو بن ودقة بن عبيد بن ع فهو فَ  -

 .األصحاب.

  ..بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف "أطراف الموطأ له"ْدقة ضبطه الداني في كتاب وَ إسم و ) ..

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. حسب ..(قال: وهي الروضة

لم يختلف في اسم البياضي   )حسب الطبقات الكبير.  ))فروة بن عمرو بن َوذَفة بن عبيد بن عامر بن بياضة(( -

بن عبد بن حارثة بن مالك بن عضب بن  وأما بياضة في األنصار فهو بياضة بن عامر بن زريق بن عدي   هذا..

 . .االستيعاب في معرفة األصحاب . حسب.جشم بن الخزرج

ه رحيمة بنت نابىء بن زيد بن َحَرام بن كعب بن َغْنم بن كعب بن سلمة -  .. فهي سلمية خزرجية أنصارية..أم 

ه حبيبة بنت ُمليل بن َوبََرة -  .. وكان لفروة من الولد: عبد الرحمن؛ وأم 

هم أم  ولد ..وكبشة ..وعبيد ها  ....وأم  شرحبيل؛ وأم  ها أم  ولد.. ..أُم  ولدوخالدة؛ وأُم   وآمنة؛ وأم 

ها آمنة بنت خليفة بن عدي   -  .. وأم  سعد؛ وأم 

 . .م أحدوكان لفروة عقب وأوالد وانقرضوا فلم يبق منه -

 )في كتب التراجم والسير(  ..مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًاالثانية شهد فروة بن عمرو العَقَبَة  -

 .. والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..والخندق ..وأُُحًدا ..وشهد بدًرا -

وأنشد   ..يوم الجملبن أبي طالب وكان من أصحاب علي  ..يتصدق في كل عام من نخله بألف َوْسق جوادا كان -

 . أي يوم اختلفوا على عثمان بن عفان رضي هللا عنه...له شعًرا قاله يوم السقيفة

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة النبوية..

ىآخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بينه وبين عبد هللاأنه  -  . . بن َمْخَرَمة بن عبد العُز 

 .. فروة ورواية الحديث النبويفي ثالثا.. 

 . . "اَل يَْجَهر بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض بِاْلقُْرآنِ ": حديثُه عن الن بي   َصلَّى هللا عليه وسلمفي  -

عن يحيى بن سعيد.. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي..   ..مالك رواه

وكان ابن وضاح وابن مزين يقوالن: إنما سكت مالك عن اسمه ألنه كان ممن أعان  .ولم يسمه في الموطأ.

قااله في ذلك ولم يكن   قال أبو عمر: هذا ال يعرف وال وجه لما بن عفان في أحداث الفتنة..على قتل عثمان 

  ..وقد خولف مالك رحمه هللا في حديثه ذلك  .. أي يوم السقيفة..لقائل هذا علم بما كان من األنصار يوم الدار

رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم عن النبي صلى هللا عليه وسلم فلم  

 .. يقله حماد

ْن قاد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فرسين في  بن عمرو ذََكَر َوثِيَمةُ ِفي "كتاب الردة" أن فروة  - كان ممَّ

  ..سبيل هللا

 فروة بن عمرو.. ي صلى هللا عليه وسلم النبرابعا.. في استعمال 

 وكان يستعمله في تقدير الزكاة..  ..ستعمله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على المغانم يوم خيبريروى أنه ا -

  ..أن النبي َصلَّى هللا عليه وآله وسلم كان يبعث فْروة بن عمرو يخرص النخل ..عن رافع بن خِديجف  -

أَْخَرَجهُ . .ثم ضرب بعضها على بعض على ما يرى فيها فال يخطيء ..فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من األقناء

 أي أنه كان يحسن تقدير كمية المحصول ثم الزكاة الواجبة عليه.. .الثالثة.

عن ابني جابر ــ أنَّ النبي  ..عن حرام بن عثمان ..من مصن فه عن معمر "الركاز"روى عبد الرزاق في قد و 

مر  تفيخرص   ..يقال له فْرَوة بن عمرو ..صلى هللا عليه وآله وسلم كان يبعث رجاًل من األنصار من بني بَياَضةَ 

ن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم كان يبعث  عن رافع بن خِديج ــ أ ... ومن طريق سليمان بن شبل.أهل المدينة

ثم ضرب بعضها على بعض على ما   ..فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من األقناء  ..فْروة بن عمرو يخرص النخل

اإلصابة في تمييز حسب  أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة..أخرجه عن إبراهيم بن  .يرى فيها فال يخطيء.

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....الصحابة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول..  ..275الحلقة / 

 1-"خالد بن قيس بن مالك األنصاري".. "الشقيقان السابقان المجاهدان"

هذه إحدى الحلقات التي تقدم ببساطة ترجمة من كانوا باألمس يشركون باهلل.. ويعبدون من دونه حجارة  

وا وآمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فاستشهدوا.. ويظن الدارس بشكل سطحي أن عقولهم  مفأسلصماء.. 

كانت قاصرة.. ثم يجدهم هم أنفسهم قد سعوا إلن يعرفوا الحقيقة.. فذهبوا للقاء النبي صلى هللا عليه وسلم عند 

مون أرواحهم وكل ما يملكون العقبة.. وهناك أسلموا جميعا.. وإذا بهم وقد أصبحوا أقطاب الدعوة.. ثم هم يقد

فداء لدين هلل ولرسوله وللعقيدة وللحق.. فاستشهد األخوة واألشقاء بل والعائالت.. لم يصبحوا من المشاهير 

َن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما   23اآلية  -لكن عاش الدين ووعدهم ربهم أن لهم الجنة.. من سورة األحزاب  " م ِ

 َ ن َفِمْنُهم ۖ  َعلَْيِه َعاَهُدوا َّللاَّ ن يَنتَِظُر َوِمنْ  نَْحبَهُ  َقَضى مَّ  ".. تَْبِدياًل  بَدَّلُوا َوَما ۖ  ُهم مَّ

 .. عنه أوال.. مقدمة

خالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن مالك بن عامر بن بياضة بن عامر بن زريق ابن عبد حارثة بن مالك بن  

في قول ابن  ..شهد العقبة وبدراً . .األنصاري الخزرجي ثم البياضي ..غضب بن جشم بن الخزرج األكبر

 ..ولم يذكره موسى بن عقبة وال أبو معشر فيمن شهد العقبة ..إسحاق

 في نسبه.. ملخص ترجمته.. )منقول(ثانيا..  

 حسب شهرته.. ..خالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن مالك بن عامر بن بياضة األنصاريهو  -

خالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن عامر بن بياضة بن عامر األنصاري  البيَاضي(( االستيعاب في معرفة (( -

 .األصحاب.

))َخاِلُد بن قَْيس بن َماِلك بن العَْجالن بن مالك بن عامر بن بيَاضة بن عامر بن ُزَريق بن عبد حارثة بن مالك   -

 صاري الخزرجي ثم البياضي(( األن ..بن َغْضب بن ُجَشم بن الخزرج األكبر

 .أسد الغابة حسب وأبو موسى(( ..وأبو نعيم ..))أخرجه أبو عمر -

ه َسْلمى بنت حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن َغْضب بن ُجَشم بن  - أم 

 . .الخزرج

ه أم  الربيع بنت عم))  - رو بن َوذَفة بن عبيد بن عامر بن  كان لخالد بن قيس من الولد عبد الرحمن وأم 

 . .الطبقات الكبير حسب كان له عقب وانقرضواو ..بياضة.((

 . ذكره اْبُن إِْسَحاَق فيمن شهد العقبة وبَْدًرا وأحًدا وقال ابن حب ان: كان ممن صدق القتال بِبَْدر. -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة . حسب إفادةولم يذكره موسى بن عقبة وال أبو معشر فيمن شهد العقبة. -

 .. لثانيالجزء ا ..275الحلقة / 

 2-بن قيس بن مالك األنصاري".. "الشقيقان السابقان المجاهدان" عباد"

 أوال.. مقدمة.. 

ه خْولَة بنت بشر بن ثعلبة بن   ..بن ُزريق األنصاريهو َعبَّاد بن قيس بن عامر بن خلدة أو خالد بن عامر  أم 

ه أم  ثابت بنت عبيد ..عمرو مع السبعين من  بيعة العقبة الثانية شهد .. كان لعباد من الولد عبد الرحمن وأم 

 ..وأحًدا تُوف ي وله عقب بدًرا وشهد ..األنصار

 في نسبه.. ملخص ترجمته.. )منقول(ثانيا..  

 .. وهو أخو خالد بن قيس المتقدم ذكره هنا.. قيس بن عامر بن زريق األنصاري الزرقيعباد بن هو  -

- )) َرقي  ))َعبَّاد بن  وذكر أيضا تحت إسم   ..عبد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق األنصاري  الزُّ

))َعبَّاد بن قيس بن عامر بن خالد(( الطبقات   .قيس بن عامر بن خلدة(( االستيعاب في معرفة األصحاب.

 ))عبد بن قيس بن عامر بن ُزَريق األنصاري الخزرجي.(( اإلصابة في تمييز الصحابة.  .الكبير.

 .أسد الغابةحسب ما جاء في   ))أَخرجه أَبو عمر مختصًرا(( 

ه أم  ثابت بنت عبيد بن َوْهب من أش -  .. َجعكان لعباد من الولد عبد الرحمن وأم 

 ..شهد العَقَبة مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًا وشهد بدًرا وأُُحًدا- 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..الطبقات الكبير .. حسب بيانات.تُوف ي وله عقب -
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 1-تالوته"".. "يتلونه حق الخزرجي األنصاري " أبي بن كعب ..276الحلقة / 

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

ار -  .. أُبي  بن كْعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن الن ج 

ت بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج األكبر األنصاري  الُمعَاوي - وبنو معاوية بن عمرو يُْعَرفون   ..وهو تيم الال 

ُهمْ  ..ببني َجِديلة وهي َجِديلة بنت مالك بن زيد هللا بن حبيب بن عبد حارثه بن مالك بن   ..يُْنَسبون إليها ..وهى أُمُّ

 ..وهي أم معاوية بن عمرو ..وأبوهم معاوية بن عمرو ..َغضب بن ُجَشم بن الخزرج

ه صهيلة بنت األسود بن حرام بن  - اروأمُّ وهي عمة   ..عمرو بن زيد مناة بن عدي  بن عمرو بن مالك بن الن ج 

صهيلة بنت األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن   هأم أن وفي رواية أسد الغابة:  ..أبي طلحة األنصاري  

د  عدي بن عمرو بن مالك بن النجار.. تجتمع هي وأبوه في عمرو بن مالك بن النجار.. وهي عمة أبي طلحة زي

 ..أسد الغابة .. منبن سهل بن األسود بن حرام األنصاري زوج أم سليم

ار ألنه اختتن بقدوم  - ي الن ج  ار إنما ُسم  وقال غيره: بل َضَرب َوْجهَ رجٍل بقدوم   ..وزعم ابُن سيرين أنَّ الن ج 

ار  . (.االستيعاب في معرفة األصحاب) .. روايةفنجَره؛ فقيل له الن ج 

أُبَيُّ بن َكْعب بن َقْيس بن ُعبَْيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار واسمه تيم  وفي رواية..  -

وإنما سمي النجار   ..وقيل: تيم هللا بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج األكبر األنصاري الخزرجي المعاوي ..الالت

   ..فقيل له: النجار  ..وقيل ضرب وجه رجل بقدوم فنجره ..ألنه اختتن بقدوم

  ..بابنه الطفيل فَْيِل وكناه بها عمروأبُو الطُّ  ..كناه بها النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..ن: أبو المنذركنيتيوألبي  -

د-  هما أم  الطفيل بنت الطفيل بن عمرو بن المنذر بن ُسبيع بن  ..كان ألبَي  بن كعب من الولد الط فيل ومحم  وأم 

 بنت أُبَي  وال نَْدِري من أمها.. وأم  عمرو ..عبد نُْهم ِمن َدوس

عن   ..وقال سهل بن سعد الساعدي  ..عيسى بن طلحة: كان أُبي  رجاًل َدْحداًحا ليس بالقصير وال بالطويل روى -

 ..لرأس واللحية ال يُغي ر َشْيبَهأبيه: كان أُبَي  بن كعب أبيض ا

وإلى جنبه رجل   ..قال أبو نَْضَرة: قال رجل من ا يقال له جابر أو ُجَويبر: طلبُت حاجةً إلى عمر في خالفتهو -

إن  الد نيا فيها بالُغنا وزاُدنا إلى اآلخرة وفيها أعمالُنا التي نُجازى بها في  )فقال:  ..أبيض الشعر أبيض الثياب

 .وكان َرْبعة(. ..هذا سي د المسلمين أبَي  بن كعب)قلُت: َمن هذا يا أمير المؤمنين؟ قال:  ..(اآلخرة

وبايع النبيَّ صل ى هللا عليه  ..شهد أُبي  بن كعب العقبَة الثانية مع السبعين من األنصار في روايتهم جميعًا -

 .. وسل م فيها

 . .والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وأُُحًدا ..ثم شهد بَْدًرا -

وكان يكتب في اإلسالم   ..وكانت الكتابة في العرب قليلة ..يكتب في الجاهلي ة قبل اإلسالمبن كعب كان أُبي   -

بن كعب على أُبي   أن يَْقرأصلى هللا عليه وسلم تعالى رسولَه  وأمر هللا  ..الوحي لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

تي أُبي  " :وقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..القرآن  "..أْقَرأ أُم 

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

د بن إسحاق: أن    ..وطلحة بن عبيد هللا ..بين أُبي  بن كعب ..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - ويرى محم 

 .. وسعيد بن زيد بن عمرو ..آخى بين أُبي  بن كعب .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

د بن سيرين:  -  ..فيهم أُبَي  بن كعب ..اثني عشر رجاًل من قريش واألنصار بن عفان جمع عثمانأنه قال محم 

: أن أبَي  بن كعب قال لعمر بن الخط اب ــ رضي هللا روى ِعمران بن عبد هللا و ..وزيد بن ثابت في جمع القرآن

 . .قال: أكره أن يَْدنََس دينك (..ما لك ال تستعملني؟)ــ  ماعنه

 ثالثا.. في فضائله رضي هللا عنه..

هللا  "إن  ..وقال له "..ليهنك العلم أبا المنذر ":-صلى هللا عليه وسلم-قال له النبي أنه  ل الحافظ الذهبي..قا

وعده مسروق   ..وأخرج األئمة أحاديثه في صحاحهم (..اقرأ يا أبي): يقول وكان عمرأمرني أن أقرأ عليك".. 

وأول من كتب  ..-صلى هللا عليه وسلم  -قال الواقدي: وهو أول من كتب للنبي   ..في الستة من أصحاب الفتيا

وكان يسأله عن  بن الخطاب.. ابة عمروممن روى عنه من الصح ..وكتب فالن بن فالن ..في آخر الكتاب

وابن  ..وسهل بن سعد وأبو موسى ..وأبو أيوب وعبادة بن الصامت .ويتحاكم إليه في المعضالت. ..النوازل

 . أراكم غدا إن شاء هللا..وغيرهم ..وأنس وسليمان بن صرد ..عباس وأبو هريرة
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 2-" أبي بن كعب الخزرجي األنصاري".. "يتلونه حق تالوته" ..277الحلقة / 

 في فضائله رضي هللا عنه.. نكمل.. ثالثا..

صلى هللا   فدخلت مسجد رسول هللا ..أتيت المدينة ابتغاء العلم: قال ُجندب بن عبد هللا البجليروى .. هزهدفي  -

فجعلت أمضـي الَحلََق حتى أتيُت حلقـةً فيها رجل شاحٌب عليه    ..فإذا الناس فيه َحلٌَق يتحد ثون ..عليه وسلم

أحسبه قال  . (.وال آسى عليهم ..قدة ورب الكعبةهلك أصحاب العُ : )فسمعته يقول.  ثوبان كأن ما قدم من سفر

هذا سيد : قالوا. من هذا؟: فسألت عنه بعدما قام قلت  ..فجلست إليه فتحد ث بما قُضَي له ثم قام... مراراً 

فإذا هو رجل زاهد منقطٌع  ..فإذا هو رثُّ المنزل رثُّ الهيئة ..فتبعته حتى أتى منزله ..(المسلمين أبي بن كعب

 ً فكم    ..يا رسول هللا إني أكثر الصالة عليك: )قال أبي بن كعبيروى أنه .. هورعوفي   - ..يشبه أمره بعضه بعضا

بـع؟: )قال(...  وإن زدت فهو خيرٌ  ..ما شئت: )قال(. أجعل لك في صالتي؟ وإن زدت  ..ما شئـت: )قال(..... الرُّ

ما ": قال(..... الثلثيـن؟: )قال   (..وإن زدت فهو خيرٌ  ..ما شئـت)  :قال (..أجعُل النصـف؟: )قال(... خيرٌ فهو 

ك ويُغفَر ذنبُك ": قال.  (.صالتي كل ها؟اجعـل لك : )قال. ".وإن زدت فهو خيرٌ  ..شئـت  "..إذاً تُكفـى همَّ

لقد كنا مع  )  :ويقول  خلتوكان دوما يذكر بأيام  ..ظل أبي على عهده ..صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة الرسول -

 .. (فلما فارقنا اختلفت وجوهنا يمينا وشماال ..ووجوهنا واحدة  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

 ؟.حه وقذحه فانظر إلى ماذا يصيرفان مل  ..قد ضرب للدنيا مثال ..آدم ان طعام ابن: )وعن الدنيا يتحدث ويقول -

 ..هلكوا وأهلكوا ..الكعبة هلكوا ورب:)قال ..وحين اتسعت الدولة اإلسالمية ورأى المسلمين يجاملون والتهم -

وقيل انه كان أكثر ما يخشاه هو أن يأتي   ..(ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين ..أما اني ال آسى عليهم

 . .على المسلمين يوما يصير بأس أبنائهم بينهم شديد

:  قال(. قومنا أرض اخرجوا بنا إلى: )عمر بن الخطاب قال:  قال ابن عباس روى عن.. الدعوة كان مستجاب -

ر الناس ..فخرجنا ( اللهم اصرف عن ا أذاها: )فقال أبيُّ  ..فهاجت سحابة  ..فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخَّ

إن أبا المنذر دعا هللا عز  وجل  أن  : )قلت (. أَما أصابكم الذي أصابنا؟: )فقال عمر  ..فلحقناهم وقد ابتل ت رحالهم

 .. (لنا معكم أال دعوتُمْ : )ل عمرفقا(...  يصرف عن ا أذاها

ك ..ال تعترض فيما ال يعنيك: )قال (.أوصني يا أبا المنذر: )قال رجٌل ألبي بن كعب.. في حكمته -   ..واعتزل عدوَّ

ً  ..واحترس من صديقك    (وال تطلب حاجةً إلى َمْن ال يُبالي أال يقضيها لك ..وال تغبطنَّ حي اً إال بما تغبطه به ميتا

 رابعا.. أبي بن كعب والقرآن الكريم..

اء القرآنوي.. وكان من ُكتَّاب الوحي ..بةكان أ بي بن كعب من فقهاء الصحا - وهو أحد اإلثنا  .. عتبر من أفضل قر 

صلى   سألني رسول هللا)  :أن أُبي بن كعب قالوقد روي . ..الثانية بيعة العقبة في ..عشر الذين بايعوا الرسول

 ..آية الكرسي :فقلت "..الكريم؟ القرآن ما هي برأيك أعظم آية جاءت في.. "هللا عليه وسلم

 ".. ليهنئك العلم يا أبا المنذر":  وقال لي ..على صدريصلى هللا عليه وسلم فضرب رسول هللا  

إذا غاب عن صلى هللا عليه وسلم  وكان النبي   ..القرآن وتفقيهها في الدينأسند إليه النبي مهمة تعليم الوفود  -

 .".سيد المسلمين أبي بن كعب: "عمر بن الخطاب إلمامة المسلمين في الصالة وقد قال عنه هالمدينة يستخلف

لَْم يَُكِن الَِّذيَن  )قال ألُبي بن كعب حين نزلت  صلى هللا عليه وسلم ان الرسول  صحيح البخاري وجاء في -

 .. آهلل سماني لك ؟ قال: قال أبي "(لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا) إن هللا أمرني أن أقرأ عليك » (البينةسورة .. َكفَُروا

 ..فجعل أبي يبكي".. نعم هللا سماك لي  "

 :  وقد خطـب عمر بالجابية فقال  ..الجابيةوقعة  عمر بن الخطاب شهد أبي بن كعب معروي أنه  -

 ..(فليأِت أبـيَّ بن كعـب القرآن أيها الناس من كان يريـد أن يسأل عن).. 

أربعة كلهم من األنصار: أبي بن   -صلى هللا عليه وسلم  -قال أنس بن مالك: جمع القرآن على عهد رسول هللا  -

وقال ابن عباس: قال أبي لعمر بن الخطاب:   ..وأبو زيد أحد عمومتي ..وزيد بن ثابت ..ومعاذ بن جبل ..كعب

. وقال ابن عباس: قال عمر أقضانا  .وهو رطب  - صلى هللا عليه وسلم -إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل 

صلى هللا عليه  -ل هللا وهو يقول: ال أدع شيئاً سمعته من رسو ..وإنا لندع من قراءة أبي ..وأقرأنا أبي ..علي

َ َعلََى ُكِل  َشْيءٍ .." تعالى وقد قال هللا -وسلم  ْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ َّللا    َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِم 

 .  ".قَِديرٌ 

 ..أراكم غدا إن شاء هللا .....106اآلية  –سورة البقرة 
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 3-.. " أبي بن كعب الخزرجي األنصاري".. "يتلونه حق تالوته"278 /الحلقة 

 ..في إسالمه وجهاده رضي هللا عنه.. خامسا

 ..ساخطاً على حياة قومه المدينةونشأ في  ..التراجم أنه كان قبل اإلسالم حبراً من أحبار اليهودذكرت  -

فسمع حواراً في  ..وفي إحدى الليالي خرج يطوف بديار المدينة ..ولم تهدأ حيرته ..معترضاً على سلوكياتهم

وعلم أن مصعب بن عمير أتى سفيراً ليعلم   -صلى هللا عليه وسلم   -دار سعد بن الربيع عن اإلسالم ونبيه 

حظى  ثم  ..وأعلن إسالمه -رضي هللا عنه  -طرق الباب على سعد فما أن سمع الحوار حتى  ..الناس اإلسالم

عليه  -إلى المدينة آخى  -صلى هللا عليه وسلم   -وعندما هاجر الرسول  ..بالسفر إلى مكة ليشهد بيعة العقبة

وشهد غزوة بدر   ..اشترك في بناء المسجدثم   ..بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -الصالة والسالم 

 . بل حضر المشاهد كلها. ..قط -صلى هللا عليه وسلم  -ولم يتخلف عن غزوة مع رسول هللا  ..ان من أهلهافك

 ..أبي بن كعب وفقه السنة.. سادسا

وهو   ..بأخذ القرآن عنهم -صلى هللا عليه وسلم  -وأحد الذين أوصى الرسول  ..سيد القراء كان أُبي بن كعب -

  -وجمع القرآن على عهد الرسول  ..في المدينة - صلى هللا عليه وسلم – أول من كتب الوحي بين يدي النبي

 .  تعالى.وكان رأساً في العلم والعمل ومن فقهاء الصحابة وأكثرهم تفسيراً لكتاب هللا ..صلى هللا عليه وسلم

.."  وكان إذا تال أو سمع قوله تعالى ..ويهتز كيانه حين يرتل آيات القرآن أو يسمعها ..كان يبكي إذا ذكر هللا -

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس  

 . يغشاه الهم واألسى.  (..65-نعاماأل) "..بعض انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون

اإلقامة هذه أو : )فسمع المنادي باألذان فقال  .. ُعْدنا أبي بن كعـب في مرضه: عن عبـد هللا بن أبي نُصير قال  -

:  قال(...  ما بنا إال مكانك: )فقلنا(...  ما تنتظرون؟ أال تنهضون إلى الصالة؟: )فقال(... اإلقامـة: )قلنا(... األذان؟

ا سل م أقبل على القوم بوجهه فقال  ..الفجر صالة إن رسول هللا صلى بنا ..تفعلوا قوموافال ) أشاهٌد فالن؟  : )فلم 

  صالة أثقل الصالة على المنافقين إن: نازلهم لم يحضروا الصالة فقالحتى دعا بثالثة كلهم في م(. أشاهٌد فالن؟

  ..واعلم أن  صالتك مع رجٍل أفضل من صالتك وحدك ..واً ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو َحبْ  ..الفجر والعشاء

وإن الصف  المقدم على مثل   ..وما أكثرتم فهو أحب إلى هللا ..وإن صالتك مع رجلين أفضل من صالتك مع رجل

أربعاً   أال وإن صالة الجماعة تفضل على صالة الرجل وحَده ..ولو يعلمون فضيلته البتدروه ..صف المالئكة

 . .وعشرين أو خمساً وعشرين

الوتر قال: "سبحان الملك إذا سلم في   صلى هللا عليه وسلمل: كان رسول هللا أنه قا أبي بن كعب روى -

الصالة الوسطى  ) ..وقوله - (تعلموا العربية كما تعل مون حفظ القرآن) ..رضي هللا عنهمن أقواله و - القدوس"

 ..ما ترك عبد شيئًا ال يتركه إال هلل إال آتاه هللا ما هو خير منه من حيث ال يحتسب)وقوله أيًضا:   (..صالة العصر

 ( وال تهاون به فأخذه من حيث ال ينبغي له إال أتاه هللا بما هو أشد عليه

فأتيت النبي  .. روى البخاري بسنده عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب فقال: أخذت صرةً مائةَ دينار -

ْفها حوالً". فعرفتها حوالً فلم أجد من يعرفها ثم أتيتهصلى هللا عليه وسلم  ْفها حوالً".  ..فقال: "عِر  فقال: "عِر 

فإن جاء صاحبها وإال فاستمتع بها".  ..فقال: "احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ..فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثالثًا

 .قال: ال أدري ثالثة أحوال أو حوالً واحًدا.ف  ..فاستمتعت فلقيته بعُد بمكة

 .. في وفاة أبي بن كعب.. سابعا

ما ِمْن شيٍء يصيب المؤمن في جسده إال كفَّر هللا عنه به .." قد قال صلوات ربي وسالمه عليه  وكان الرسول -

ى : )فقال أبي بن كعب . ".من الذنوب ُمضاِرعةً لجسِد أبٌي بن كعب حتى  اللهم إن ي أسألك أن ال تزال الُحم 

تكبته الحمى فلما تفارقه حتى  فار.  .حج  وال ُعمرة وال جهاد في سبيلكوال  صالة ال يمنعه من صيام وال ..(يلقاك

توفي أبي بن كعب في عهد  و ..الصلوات ويصوم ويحج ويعتمر ويغزو دوما يشهدالوقت ذلك  حتىوكان  ..مات

فيما  ..هـ19فالبعض يقول توفي في سنة   ..ولكن حتى اآلن لم تعرف السنة بعد ..الخليفة عثمان بن عثمان

   ..هـ 30 توفي سنةوقيل  ..هـ20البعض اآلخر يقول في 

ما لي  : )فقلت. وإذا الناس يموج بعضهم في بعـض ..قدمت المدينة في يوم ريحٍ وُغْبـرةٍ :  السعدي   يقول ُعتي   -

مات اليوم  : )قالوا(...  ال: )قلت(... أما أنت من أهل هذا البلد؟: )فقالوا(... أرى الناس يموج بعضهم في بعض؟

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ..(أبي  بن كعب ..سيد المسلمين
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 1-"األنصاري".. " خفيف الظل  النعيمان بن عمرو بن رفاعة " ..279 /الحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

واشتهر بين الصحابة بخفة ظله.. وإن اختلف في صحة بعض  النَّْعَماُن بن َعْمرو بن ِرفَاَعةَ بن َسَواد ـــهو  -

 الروايات.. وسننقل بعضا من تحقيقها الحقا.. 

. أَخرجه .وهو الذي يقال له: نعيمان ..مالك بن النجارقيل: رفاعة بن الحارث بن َسَواد بن مالك بن َغْنم بن و -

إِال أَنهما   ..إِال أَن ابن منده وأَبا نعيم لم يذكرا أَنه نُعَيمان ..وأبا نعيم[[ ..وابن منده ..الثالثة ]]يعني: ابن عبد البر

 . أسد الغابة... حسب نسباه كذلك

.النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن  - ووقع عند   .مالك بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري 

 .. فهو نجاري أنصاري.. ابن أبي حاتم نعيمان بن رفاعة من بني تميم بن مالك بن النجار

 . فقال: تميم بن مالك.  ..وصحف غنم بن مالك ..: فنسبه لجدهالراوي -

ِ: أمه فطيمة - وياني: حدثنا خالد بن يوسف . وفي مسند.الكاهنة )فاطمة( قال اْبُن اْلَكْلبِي   ..محمد بن هارون الرُّ

قال: مات عبد الرحمن بن عوف عن أربع نسوة: أم  ..عن أبيه ..عن عمر بن أبي سلمة ..حدثنا أبو عوانة

 .اإلصابة في تمييز الصحابة .قلت: فما أدري هو ذا أم غيره. .كلثوم بنت ُعقبة بن أبي ُمعيط وأخت نعيمان.

 ..أسد الغابة ".. حسبعمروأَبو كنايته "  -

اروالرواية أن  - ه فاطمة بنت عمرو بن عطي ة بن خنساء بن َمْبذول بن عمرو من بني مازن بن النج   .. أم 

هات أوالد  - د وعامر وَسبرة ولُبابة وَكْبشة ومريم وأم  حبيب وأَمة هللا وهم ألم  كان لنعمان من الولد: محم 

ها من بني سهم. ..شت ى  . .الطبقات الكبير . حسبوحكيمة وأم 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

. ذكره  .وشهد بدًرا والمشاهد كلَّها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وهو من السبعين شهد العقبة الثانية  -

 وذكر اْبنُ  .فيمن شهد بَْدًرا. ..عن عروة وغيرهما عن ابن شهاب الزهري وأبو األسود ..موسى بن عقبة

 .. إْسَحاَق أنه شهد العقبة الثانية

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب . والمشاهد كلها.  ..والخندق ..وأحًدا ..وقال ابن سعد: شهد بدًرا -

د بن عمر: أنه بقي النعيمان بن عمرو حتى -  ..رضي هللا عنه ..تُوف ي في خالفة معاوية بن أبي سفيان  قال محم 

 قاله أَبو عمر..كذا  .... وقال الواقدي: بقي نُعَيمان حتى توفي أَيام معاويةوليس له عقب

 مواطن  على واإلقدام الشجاعة: منها الكريمة والشمائل الصفات من بكثير عمرو بن  النعيمان تمتع وقد -

 . كلها والمشاهد والخندق وأحد  بدرا شهد سعد ابن قال  ..الجهاد

 ثالثا.. الصحابي خفيف الظل.. 

 هللا رضي سلمة أم قالت ..وسلم عليه هللا صلى النبي مع وخاصة والطرفة الفكاهة حب كذلك صفاته من كان -

 : وسلم  عليه هللا صلى النبي مع  مواقفه بعضهنا   .. ونروي(مزاحا مضحاكا الضحاك كان: )عنها

  فإذا ..لك أهديته هذا فيقول ..وسلم عليه هللا صلى  النبي إلى بها جاء ثم منها اشترى إال المدينة يدخل ال كان -

  فيقول ..متاعه  ثمن هذا أعط :وقال ..وسلم عليه هللا صلى النبي إلى أحضره بثمنها نعيمان لبا يط صاحبها جاء

  فيضحك ..تأكله أن أحببت ولقد ..ثمنه عندي يكن لم  وهللا إنه: فيقول .؟"لي تهده لم أوَ صلى هللا عليه وسلم.." 

 ..بثمنه لصاحبه ويأمرصلى هللا عليه وسلم.. 

 للنعيمان الصحابة بعض فقال ..بفنائه ناقته وأناخ -  وسلم عليه هللا صلى - النبي على أعرابي ودخل -

 النبي فخرج (محمد  ياواعقراه ) ..صاحفعقره ثم  فخرج  ففعل ..اللحم قرمنا  قد فإنا  فأكلناها عقرتها لو األنصاري

  دخل قد وجده حتى عنه يسأل فأتبعه ..النعيمان هو ..فقالوا ".؟هذا فعل من"  ..وقال  - وسلم عليه  هللا صلى -

 هو حيث النبي إليه فأشار ..جريد فوقة  لها سرب تحت واستخفي المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة دار

  الذين همصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول  يا على دلوك  الذين)  ..قال "..صنعت ما على حملك ما" ..فقال فأخرجه

 صلي تهعظم تتجلي وهنا. .لألعرابي مهارغ  ثم  ..ويضحك وجهه عن التراب يمسح فجعل قال (..بذلك أمروني

  النفس أن يعلم فالرسول ..المزاح يحب ألنه فعله ما الناقة عقر الذي الصحابي هذا علي ينكر فلم وسلم عليه هللا

  صلي - ولكنه ؛ المزاح يحب من وهناك ..شيء كل في جاد هو من فهناك آخر إلي إنسان من تتفاوت البشرية

 سنأتي على تحقيق الرواية.. أراكم غدا إن شاء هللا..و. .الناقة بثمن لألعرابي  حكم قد  - وسلم عليه هللا
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي 

 2-األنصاري".. " خفيف الظل " بن عمرو بن رفاعة "النعيمان ..280الحلقة / 

 الصحابي خفيف الظل..نكمل.. ثالثا.. 

صلى هللا عليه  وحب الضحك حتى قال عنه النبي ..كثرة المزاح ..كان من السمات المميزة لهذا الصحابي الجليل

ال يراه النعيمان كان حتى  ..المواقف الضاحكة من نعيمانوكثيرة هي . "يدخل الجنة وهو يضحك". :وسلم

 ..إال ويبتسمصلى هللا عليه وسلم النبى 

فى مخطوطته"الفكاهة  - خبارية الحجازيةعالم المدرسة اإلالزبير بن بكار أحد أ ذات القصة  ويروى -

قال إن  ..ربيعة بن عثمانحدثنى عمى مصعب بن عبد هللا عن جدى عبد هللا بن مصعب عن  - والمزاح"

فقال بعض صحابة النبى لنعيمان: لو نحرت ناقة الرجل   ..أعرابيا أقبل على ناقة فدخل المسجد وأناخها بفنائه

فقال إن فعلت ذلك وأخبرتم رسول هللا بما صنعت لغضب   ..فأكلناها؟ ويغرم النبى صلى هللا عليه وسلم حقها

رأى ناقته قد نحرت  ف وخرج األعرابى  ..ان ثم انطلق إلى المقداد بن عمروفنحرها نعيم ..قالوا: ال نفعل ..على  

من فعل ذلك قالوا:  عفسأل الرسول صلى هللا عليه وسلم  -صلى هللا عليه وسلم  –( واعقراه يا محمد) فصاح: 

ل وهو يشير  فقا "؟.هل رأيت نعيمان" صلى هللا عليه وسلم..  فقال النبى ..فاتبعه حتى أتى على المقداد ..نعيمان

  ..فوجده قد اختفى فى خندق وجعل عليه الجريد  -صلى هللا عليه وسلم  – ما رأيته يا رسول هللا ..إلى مكانه

؟ قال: الذين دلوك علىَّ هم الذين  .فقال له: ما حملك على ما صنعت  ..فأخرجه الرسول وقد تعفر وجهه بالتراب

وكان النبى صلى هللا عليه  ..ثم غرم ثمن الراحلة ..فأخذ رسول هللا يضحك ويمسح عن وجهه التراب ..أمرونى

 . .وسلم إذا ذكر صنيعه ضحك حتى تبدو نواجذه

خرج في تجارة له إلى   رضي هللا عنه أن أبا بكر الصديق ..أم سلمة رضي هللا عنهاأم المؤمنين السيدة عن و -

وكان   -وكالهما ممن شهد بدًرا -وسليط بن حرملة  ..ومعه نعيمان األنصاري  -اق لعربلدة من بالد ا -بُصري 

إذا   ..فبينما هم في استراحة من االستراحات أثناء الطريق ..سليط هو المسئول عن الزاد وتدبيره في الرحلة

من الخارج   إال في حضرة أبي بكر - فطلب من سليط أن يطعمه فأبى عليه ذلك ..بنعيمان جاع جوًعا شديًدا

 . : ألغيظنك.متوعدا فاغتاظ منه نعيمان وقال له - الذي يبدو أنه خرج لبعض شأنهو

قالوا:   .. مروا بقوم من العرب فاختلى بهم نعيمان وقال لهم: أتشترون مني عبًدا ..في سفرهم ذاكإنهم و

والعرب كانوا يحتاجون لمن  ..من النادر أن يجدوا عرًضا كهذا -على ما يبدو-ألنه  ..وفرحوا كثيًرا بذلك..نعم

فسوف يقول    ..فأشار نعيمان للقوم على صاحبه سليط وقال لهم: إن هذا عبدي وله كالم  ..يسترقونهم لخدمتهم

قالوا:   ..عليَّ عبديفإذا كنتم ستصدقونه فال داعي لهذه الصفقة وال تفسدوا  .. لكم: لست عبًدا وأنني ابن عمه

وأقبل بالقوم حتى   ..فأقبل بها يسوقها ..فقالوا: بل نبتاعه منك بعشرة قالئص ..بل نشتريه وال نكترث لقوله..ال

ثم جاءوا   .. عشرة من اإلبل لحرصهم على شراء العبد المزعومالفدفعوا إليه .  .ثم قال: دونكم هو هذا ..عقلها

وقالوا له: لقد أخبرنا   ..وقال للقوم: إنه يستهزئ بي فلم يصدقوه ..منهممعه ليستلموا الصفقة فامتنع سليط 

رضي هللا  لما حضر أبو بكرف   .وضعوا فوق عنقه عمامة كعادة زي العبيد.قيدوه و و ..خبرك وأخذوه بالقوة

البر: فلما قدموا قال ابن عبد  ..وأكد لهم أن صاحبه يمزح ورد عليهم إبلهم ..وأخبروه بالخبر لحق بالقوم  عنه

صلى هللا عليه   وقصوا عليه قصة نعيمان وبيعه لسليط ضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على رسول هللا

تقول بعض  .أي إنهم كان يتملكهم الضحك كلما تذكروا القصة لحول بأكمله. ..وأصحابه حوالً كامالً  وسلم

 . هو سويبط وليس سليًطا. -مزاًحا-الروايات أن اسم الصحابي الذي باعه نعيمان 

أنت الذي تهجو سيد األنصار نعيمان بن عمرو؟ فاعتذر   ..ولقي نعيمان أبا سفيان بن الحارث فقال: يا عدو هللا -

 .فلما ولى قيل ألبي سفيان: إن نعيمان هو الذي قال لك ذلك فعجب منه. ..له

الزبير بن بكار "حدثنا الزبير وحدثنى يحيى بن  ذكر .. عرف عن نعيمان ابتالؤه بشرب الخمرونذكر ما  -

أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: كان بالمدينة رجل يقال له نعيمان يصيب حتى  ..محمد

فلما أستأذن أحدهم النبى أن يقتله   ..تأديب مشمول بالعطف هولكن ..وكان الرسول يؤدبه جزاء شربه ..الشراب

إنه يحب هللا  ..ال" ..وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلممنعه  (ذا المنافقاتركنى أقتل ه )إلدمانه الخمر قائال 

  ..ادعوا كذبا اتباعهم هلل ورسوله ..ا قوم نزع هللا من قلوبهم الرحمةخرج علينفقد  أما فى زماننا   .."ورسوله

 بتهم يدعونها هم..  ..مسجدال يتورعون عن قتل مسيحى فى كنيسة أو مسلم فى و  ..ينصبون أنفسهم قضاة

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 362 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-" تحقيق القصصفي األنصاري".. "  بن عمرو بن رفاعة "النعيمان ..281الحلقة / 

ِ  حتى َحدَّثَنَا أَبُو بَْكٍر  :قال ابن ماجة:قصة ُسَوْيبِط والنُعَْيَمان ..وهي قصة ضعيفة ..القصة األولىتحقيق  - َعْبِد َّللاَّ

ِ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم  :ْبِن َوْهِب ْبِن َزْمعَةَ َعْن أُم ِ َسلََمةَ قَالَتْ  َخَرَج أَبُو بَْكٍر ِفي تَِجاَرٍة إِلَى بُْصَرى قَْبَل َمْوِت النَّبِي 

اِد َوكَ  احً بِعَاٍم َوَمعَهُ نُعَْيَماُن َوُسَوْيبُِط ْبُن َحْرَملَةَ َوَكانَا َشِهَدا بَْدًرا َوَكاَن نُعَْيَماُن َعلَى الزَّ فَقَاَل  . ا.اَن ُسَوْيبُِط َرُجالً َمزَّ

وا بِقَْومٍ .. فأَلُِغيَظنَّكَ   :قَالَ  ..َحتَّى يَِجيَء أَبُو بَْكرٍ  :قَالَ  ..أَْطِعْمنِي :ِلنُعَْيَمانَ  : تَْشتَُروَن  نعيمان فَقَاَل لَُهْم   ..َقاَل: َفَمرُّ

ُموهُ  إِنَّهُ َعْبٌد لَهُ َكالٌم َوهَُو قَائٌِل لَُكْم إِن ِي ُحرٌّ فَِإْن ُكْنتُْم إِذَا قَاَل لَُكْم َهِذِه اْلَمقَالَةَ تََرْكتُ   :قَالَ   ..نَعَمْ  :قَالُوا ..ِمن ِي َعْبًدا ِلي

 فََوَضعُوا ِفي ُعنُِقِه فَاْشتََرْوهُ ِمْنهُ بِعَْشِر قاَلئَِص ثُمَّ أَتَْوهُ  ..ال بَْل نَْشتَِريِه ِمْنكَ  :قَالُوا..  فاَل تُْفِسُدوا َعلَيَّ َعْبِدي

 ..قَْد أَْخبََرنَا َخبََرَك فَاْنَطلَقُوا بِهِ   :فَقَالُوا..  فَقَاَل َُسَوْيبِط: إِنَّ َهذَا يَْستَْهِزُئ بُِكْم َوإِن ِي ُحرٌّ لَْسُت بِعَْبدٍ .. ِعَماَمةً أَْو َحْبالً 

ِ َصلَّى  ..َاْلقَْوَم َوَردَّ َعلَْيِهُم اْلقاَلئَِص َوأََخذَ نُعَْيَمانفََجاَء أَبُو بَْكٍر فَأَْخبَُروهُ بِذَِلَك َقاَل فَاتَّبََع  ا قَِدُموا َعلَى النَّبِي   َقاَل َفلَمَّ

إسحاق بن  وأخرجه  ..َفَضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْصَحابُهُ ِمْنهُ َحْوالً  :اللَّهم َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْخبَُروهُ قَالَ 

 .. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" من طريق وكيع به في مسنده راهويه

هذا إسناد ضعيف ؛ زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم ؛ فإنما   ..جة"وقال البوصيري في "مصباح الزجا  -

 . والنسائي ..وأبو داود ..وأبو زرعة ..وأبو حاتم ..وابن معين ..وقد ضعفه أحمد ..روى له مقروناً بغيره

 ..الوجهين ..وثقة من روى عنه ..اضطراب زمعة بن صالح في القصة ؛ وذلك لضعفه الراوي: الشاهد

 . هذه القصة ضعيفة ال تثبت ؛ لضعف واضطراب زمعة بن صالحأن :الصة البحثخ

ً  ..القصة الثانيةتحقيق  - ال ابن عبد البر في  ق:قصة نحره للناقة: وهي قصة ضعيفة ومنكرة أيضا

عن ربيعة بن عثمان  ..عن جدي عبد هللا بن مصعب ..وباإلسناد عن الزبير قال: حدثني مصعب .."االستيعاب"

فقال بعض أصحاب النبي لنعيمان بن عمرو  ..جاء أعرابي إلى النبي فدخل المسجد وأناخ ناقته بفنائه  :قال

  :قال ..لو نحرتها فأكلناها فإنا قد قرمنا إلى اللحم ويغرم رسول هللا ثمنها :األنصاري وكان يقال له النعيمان 

 ..من فعل هذا :فخرج النبي فقال ..ثم خرج األعرابي فرأى راحلته فصاح واعقراه يا محمد ..فنحرها النعيمان

فاتبعه يسأل عنه فوجده في دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قد اختفى في خندق وجعل   ..النعيمان :قالوا

عليه الجريد والسعف فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول ما رأيته يا رسول هللا وأشار بإصبعه حيث هو 

الذين   :قال .. عتما حملك على ما صن :فقال له ..فأخرجه رسول هللا وقد تغير وجهه بالسعف الذي سقط عليه

يمسح عن وجهه صلى هللا عليه وسلم فجعل رسول هللا   :قال ..دلوك علي يا رسول هللا هم الذين أمروني

 .. صلى هللا عليه وسلم ثم غرمها رسول هللا :قال ..ويضحك

فإن ربيعة بن عثمان لم يسمع من أحد من أصحاب النبي ؛ بل يروي عنهم  .. : وهذا إسناد ضعيفالراوي

  ..بواسطة ؛ فهو معضل

ً تحقيق  -  .. قال الحافظ في "اإلصابة" ..قصته مع أبي سفيان بن الحارث:القصة الثالثة وهي قصة منكرة أيضا

لقي نعيمان أبا سفيان بن الحارث   :عن جدي عبد هللا بن مصعب قال ..حدثني علي بن صالح :] وقال الزبير 

إن   :فلما ولى قيل ألبي سفيان ..يا عدو هللا أنت الذي تهجو سيد األنصار نعيمان بن عمرو فاعتذر إليه :فقال له

 ..فعجب منه [ . انتهى ..نعيمان هو الذي قال لك ذلك

 ن.. : هذا إسناد ضعيف ؛ فيه علتاالراوي

 . االعضال ؛ فإن عبد هللا بن مصعب بينه وبين هذه القصة مفاوز تنقطع فيها أعناق اإلبل :األولى

 .. ""مستور :؛ قال الحافظ في "التقريب" –وهو المدني  -علي بن صالح   :الثانية

ً تحقيق  - قال ابن عبد البر في   (..هنا  )لم نوردها  قصة البول في المسجد:القصة الرابعة وهي قصة منكرة أيضا

عن جدي عبد هللا بن مصعب  ..وحدثني عمي مصعب بن عبد هللا :] قال الزبير  :في معرفة األصحاباالستيعاب 

وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة  ..كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة أعمى :قال

الناس فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد فقام يوماً في المسجد يريد أن يبول فصاح به 

اجلس هاهنا فأجلسه يبول وتركه فبال وصاح به الناس فلما فرغ   :النجاري فتنحى به ناحية من المسجد ثم قال

فعل هللا به وفعل أما إن هلل علي    :قال ..النعيمان بن عمرو :قالوا له ..من جاء بي ويحكم في هذا الموضع :قال

ن ظفرت به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت فمكث ما شاء هللا حتى نسي ذلك مخرمة ثم أتاه إ

نعم   :يوماً وعثمان قائم يصلي في ناحية المسجد وكان عثمان إذا صلى لم يلتفت فقال له هل لك في نعيمان قال

هو فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب  دونك هذا  :فأتى به حتى أوقفه على عثمان فقال  ..أين هو دلني عليه

فقال   ..فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا في ذلك ..إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان :فقيل له ..عثمان فشجه

  ..لعن هللا نعيمان !!! فقد شهد بدراً [ . انتهى  ..عثمان دعوا نعيمان

  ..هذا إسناد ضعيف ؛ فإن عبد هللا بن مصعب بينه وبين هذه القصة مفاوز تنقطع فيها أعناق اإلبل الراوي:

 .. إنتهى النقل.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".." حليف حمزة"أبو مرثد الغنوي كناز بن الحصين.. " 282الحلقة / 

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

  .وزن جْعفر. ..بمثلثة  ..كناز بن الحصين الغَنوي: أبو َمْرثد.. أو هو أبو مرثد الغنوي كناز بن الحصينهو  -

 نورده للتحقيق..  والخالف كبير في نسبه.. ..صحابي مشهور بكنيتهوهو 

  ..از بن الحصينقال البغوي: كن  .ويقال ُحصين بن كناز. وقيل: اسمه أيمن. ..كناز بن الحصين عندنا هوف  -

 .والمشهور األول. ..ويقال: ابن حصن

: وفي كتاب اْبِن إْسَحاَق:  .وعن أحمد بن حنبل الثاني. ..عن أبيه ..وحكى اْبُن أبِي َخْيثََمةَ  -  قال البَغَِويُّ

كناز بن حصن بن يربوع بن عمرو بن خرشة بن سعد بن طريف بن جالن بن غنم بن غني بن يعصر بن سعد  

 .اإلصابة في تمييز الصحابة.  .. حسببن غيالن بن ُمَضربن قيس 

َكنَّاُز بن َحصين بن يَربوع بن َطِريف بن َخَرشة بن ُعبَيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جالن بن َغْنم بن  )) -

 ة((  َغنِي  بن أَعُصر بن سعد بن قيس َعيالََن. وقيل: َكنَّاز بن ُحَصين بن يربوع بن َعْمرو بن يَْربُوع بن خرش

))َكنَّاز بن ُحَصْين بن يَْربوع بن َعمرو بن يَربوع بن َخَرشة بن سعد بن َطريف بن ِجالن بن غنم بِن غني بن   -

 . قاله ابن إِسحاق. ..((يَْعُصر بن سعد بن قيس بن َغْيالَن

بن كعب بن  وقال ابن الكلبي: هو َكنَّاز بن الحصين بن يربوع بن طريف بن َخَرشة بن ُعبيد بن سعد بن عوف -

 .أسد الغابة. .. حسبجالن بن َغْنم بن َغني

 .. : َكن از بن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن َخَرشة بن سعد بن طريفويقال ))كن از بن حصن. -

ن بن غنم بن غني   وقيل: - الحصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن ِجالَّ

 . .بن أَعصر بن سعد بن قيس

ن بن غني الغنوي   وقيل: واألول أْشهر وأكثر. ..اسم أَبي مرثد حصن بن كناز وقد قيل: -   ..ابن خالن أَو ِجال 

وأَبو  ..وأَبو عمر ..أَخرجه أَبو نعيمواالستيعاب في معرفة األصحاب. حسب حليف حمزة بن عبد المط لب وهو

 . .موسى.(( أسد الغابة

 ..وزن جْعفر. صحابي مشهور بكنيته(( اإلصابة في تمييز الصحابة ..بمثلثة ..أبو َمْرثد))  -

وابنه مرثد  ..مرثد الغنوي   أَبو ثالثة أجيال متعاقبة.. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمومن الطريف أنه صحب  -

 . االستيعاب في معرفة األصحاب. .. حسب.وابنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد ..بن أَبي مرثد

 .ويُعَدُّ أَبو َمْرثد في الش اميين. ان رُجاًل ُطوااًل كثير شعر الرأس..ك -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

د بن عمر - ا هاجر أبو مرثد الغَنَوي    ..قال: أخبرنا محم  د بن صالح عن عمران بن َمن اح قال: لم  حد ثني محم 

د بن صالح  ..نزال على كلثوم بن الِهْدم ..وابنه مرثد بن أبي مرثد إلى المدينة ا عاصم بن عمر بن  ..قال محم  وأم 

 الطبقات الكبير.  . حسبقتادة فقال: نزال على سعد بن َخْيثََمةَ.

 رضي هللا عنه..  هللا صلَّى هللا عليه وسلم بينه وبين ُعبادة بن الصامت وقد آخى رسول -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

في تسمية من    ..عن ابن إِسحاق ... أَخبرنا أَبو جعفر بن السَِّمين بِإسناده عن يونس.شهد هو وابنه مرثد بدًرا -

حليفا حمزة   ..وابنه مرثد بن أَبي مرثد ..بن ُحَصين بن يربوع شهد بدًرا من حلفاِء بني هاشم: "وأَبو مرثد َكنَّاز

 .عبد المطلب رضي هللا عنهم". بن

د بن عمر: "شهد أبو مرثد بدًرا - والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..والخندق ..وأُُحًدا ..قال محم 

 . وكان تِْربًا لحمزة بن عبد المط لب. ..وسلم". وهو من كبار الصحابة وفضالئهم

جيع في حياة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - إن   . وستلي ترجمته.أسد الغابة .. حسبوقتل ابنه مرثد يوم الرَّ

 شاء هللا..

 ورواية الحديث النبوي.. رابعا.. أبو مرثد 

 ..حدثنا العباس النرسي  :أبو الفضل بن أبي الحسن المخزومي بإسناده عن أبي يعلى الموصلي قال روى . -

يس الخوالني.. عن عن أبي إدر ..عن بسر بن عبيد هللا ..عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ..حدثنا ابن المبارك

  ..الَ تَْجِلُسوا َعلَى القُبُورِ " :نَِوي: سمعت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقولأَبو مرثد الغَ  واثلة بن األسقع عن

 .. "َوالَ تَُصلُّوا إِلَْيَها

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

ٍ وستين سنة ..سنة اثنتي عشرة ..مات أبو مرثد بالمدينة قديًما في خالفة أبي بكر وقيل:   ..وهو يومئذ ابن ست 

 هجرية.. حسب أسد الغابة.. إِحدى عشرةتوفي سنة 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

هو من غنِي  بن أَعصر بن سعد بن قيس بن   .َكنَّاز الغنوي. مرثد: أبي قد تقدم نسب و ..َمْرثَُد بُن أَبي َمْرثَدهو  -

 . هو الثاني فيمن صحب النبي صلى هللا عليه وسلم.. فأبوه صحابي وكذا إبنه..َعيالَن.(( أسد الغابة.

 . اسم أبي مرثد كناز بن حصين. ويقال ابن حصن. ..))مرثد بن أبي مرثد الغنوي -

 ..ن قيس بن عيالن بن مضرونسبناه إلى غني بن يعصر بن سعد ب -

تقدم ترجمته نموذجا لما عاناه الدعاة.. في مطلع الدعوة إلى اإلسالم.. من عنت من المشركين حتى وصل إلى   -

 حد القتل.. فقد قتل مرثد ومعظم من كان معه فيما كانوا يدعون القبائل إلى التوحيد.. وإلى فقه العقيدة.. سنرى.. 

 إلى المدينة.. ثانيا.. ما كان بعد الهجرة

 .االستيعاب في معرفة األصحاب..كانا حليفين لحمزة بن عبد المط لب ..شهد مرثد وأبوه أبو مرثد جميعًا بَْدًرا -

لما هاجر آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بينه وبين أَوس بن . وتقدم أنه سم أَبي مرثد: َكنَّاز الغنوي.إ -

  ..أسد الغابة امت..الص

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

آخى رسول هللا   ..حينما هاجر إلى المدينة ..-رضي هللا عنهم أجمعين  –من السابقين األولين من المهاجرين  -

ولما أُجبَِر    -رضي هللا عنهم– عبادة بن الصامت أخي أوس بن الصامت بينه وبين –صلى هللا عليه وسلم  –

كما  ..كان مرثد مع هؤالء المسلمين فشهد بدًرا على فرس يُقال له )السبل(  ..بدرالمسلمون على القتال يوم 

 .. شهد أحداً كذلك وأبلى فيهما بالًء حسنًا

أو   تعرض لألسرو .مهمةً أن ينقل األسارى والمستضعفين من المسلمين من مكة إلى المدينة سًرا. وقد ناط به -

أحد المشقة ذهابًا وإيابًا من المدينة إلى مكة مستخفيًا حاماًل معه  تجشم التعب و.. ف القتل إن ظفر به المشركون

قام البطل مرثد فعاًل بما  و ..استطاع بمهارته أن يأخذه من بين سجانيه وجالديه من المشركين رى بعد أناألس

 وكان عند حسن ظن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..ُوِكَل إليه خير قيام

يع شهيًداإال أنه  وأُُحًداشهد مرثد بَْدًرا وإن  - ره رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على  فقد  ..قتل يوم الرج  أمَّ

هها معه إلى مك ة وذلك في صفر على رأس ستة وثالثين شهًرا من مهاجر رسول هللا َصلَّى   ..الس ري ة التي وج 

 ..هللا إلي المدينة

ره رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على الس ري ة التي بعث  روىو - ابن إسحاق أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي  أم 

وذلك في آخر سنة  ..وبني لحيان إلى َعضل والقَارة ..وخبيب بن عدي   ..فيها عاصم بن ثابت بن أبي األقلح

 .وهو كان األمير عليهم فيما ذكر ابن إسحاق.  .. وكانوا سبعة نفر.. منهم مرثد بطل حلقتنا..الهجرة

 .عن ابن شهاب ـــ أن  أميرهم كان عاصم بن ثابت بن أبي األقلح. ..وذكر معمر -

وزيد   ..وخالد ابن البكير ..وخبيب بن عدي   ..حوعاصم بن ثابت بن أبي األقل  ..الس تة: مرثد بن أبي مرثدكان و -

إلى   كان هؤالء الست ة قد بعثهم النبي صلى هللا عليه وسلم.. ووعبد هللا بن طارق حليف بني ظفر ..بن الدَّثِنَة

واستصرخوا عليهم   ..فغدروا بهم ..ويعل ِموهم القرآن وشرائع اإلسالم ..عضل والقارة ليفق ُهوهم في الد ين

وألقى خبيب وعبد هللا وزيد   ..وقاتلوا حتى قُتِلوا ..وخالد ..وعاصم ..وقتل حينئذ مرثد بن أبي مرثد ..هذياًل 

 . فأسروا.  ..بأيديهم

 .. ثباٌت عند الفتنو موقف جليلرابعا.. 

يُقال   وقتها مكة أبصرت به امرأة من بغايا ..في إحدى مهامه تلك وفي أثناء رحلته من مكة إلى المدينة -

ا أبصرت به  ..وكانت عناق هذه صديقةً له في الجاهلية ..أبصرت به في أحد األحياء بمكة ..َعناق لها لم 

 ..ثم دعته إلى أن يقضي الليلة معها كما كان يفعل في الجاهلية ..أهاًل ومرحبًا !!مرثد :فقالت في دهشة ..عرفته

م الزنافقال لها: يا عناق إن هللا ..ولكن البطل استعصم بدينه  لكن هذا الرد لم يُرِض البغي.. .. عز  و جل  حر 

ى صوتها في   و ..الذي يحمل األسرى من مكة مرثد يا أهل مكة هذا أن صاحت بأعلى صوتها كاشفة عنهف  دوَّ

-جبل عند مكة  –وسلكت الخندمة  ..فتبعني ثمانية رجال.. )مرثد يكمل ..بـمرثد أهل الحي الذين كانوا يتربصون

اهم هللا عن ي ثم رجعواعو ..وجاؤوا حتى أقاموا على رأسي ..فانتهيت إلى كهف فدخلته .. من  كتفلم ي لكنه  ..(مَّ

  ..-صلى هللا عليه وسلم  –أن ينجو بنفسه دون أن يُنَِفذ مهمته التي أوكلها إليه رسول هللا والغنيمة باإلياب 

و    ..رغم أن ذلك األسير كان رجاًل ثقياًل يُبطئ خطاه ..فحمله من جديد ..ير الذي كان يحملهولذلك رجع إلى األس

ولما أتى  . .وأتم مهمته بنجاح ..ثم َقِدم به إلى المدينة ..حتى انتهى به إلى اإلذخر ففك عنه قيوده ..يثقل كاهله

صلى هللا عليه   –فأمسك رسول هللا  ..َعناًقااستأذنه في أن يتزوج   –صلى هللا عليه وسلم  –مرثد رسول هللا 

إلى أمر هللا  فامتثل ..عن إجابته حتى نزل قول هللا عز  وجل : ” الزاني ال ينكح إال زانية أو مشركة “ –وسلم 

 .  .وتوقف عن الزواج بها إذ علم حكم هللا عز  وجل   ..-صلى هللا عليه وسلم  –وأمر رسول هللا 

 .... أراكم غدا إن شاء هللا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "أشقاء ثالثة "  "..القرشي.. " الحصين بن الحارث بن المطلب 284الحلقة / 

 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

 القرشي.. الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصيهو  -

.. حسب الُحصين بن الحارث بن المط لب بن عبأنه  ترجمتهفي أخرج و د مناف بن قصي  القرشي  المطلبي 

 ..وأبا نعيم[[ وأبو موسى ..وابن منده ..أخرجه الثالثة ]]يعني: ابن عبد البر .االستيعاب في معرفة األصحاب.

 ..فإن ابن منده قد أخرجه كما ذكرناه  ..قلت: ال وجه الستدراك أبي موسى على ابن منده  الراوي: -

  ..ُعبيدة والط فيل ابني الحارثأشقاءه وهي أُم   ..ُسخيلة بنت ُخزاعي الث قَفي ةبن الحارث هي وأُم  الحصين  -

 والطفيل.. ..أوالحصين أخو عبيدة

ه  للحصين من الولد عبد هللا الشاعر..وكان  -  أم  عبد هللا بنت عدي  بن ُخويلد.. وأم 

وشهد الُحصين أُُحًدا والمشاهد كل ها مع رسول هللا  ..فقتل عبيدة بها شهيًدا ..شهد الحصين بدًرا هو وأخواهو -

   ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 ..وقال عبيد هللا بن أبي رافع: شهد الُحَصين مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه مشاهده -

 ثانيا.. في قرآن أنزل فيه جماعة معه.. 

 : في قوله تبارك وتعالى  ..عن ابن عباس ..وذكر أبو الوفاء البغدادي -

ثْلُُكْم يُوَحى  "   َوالَ  َصاِلًحا  َعَماًل  فَْليَْعَملْ  َرب ِهِ  ِلقَاءَ  يَْرُجو َكانَ  َفَمن ۖ   َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُهُكمْ  أَنََّما إِلَيَّ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر م ِ

وعبيدة والطفيل والحصين   ..وجعفر ..وحمزة ..[ قال: نزلت في علي110لكهف /ا[.. أََحًدا َرب ِهِ  بِِعبَاَدةِ  يُْشِركْ 

 بني الحارث. 

ِ  .. " عن ابن عباس: أنه نزل فيه ..وروى عبدالغني بن سعيد الثقفي في تفسيره - إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكتَاَب َّللاَّ

ا َوَعاَلنِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُورَ َوأَقَاُموا  ا َرَزْقنَاهُْم ِسرًّ اَلةَ َوأَنفَقُوا ِممَّ  ..[ اآلية29فاطر  [.. الصَّ

 ثالثا.. فيما كان بعد الهجرة.. 

د ابن هذا في رواية  ..بين الُحصين بن الحارث ورافع بن َعْنَجَدة ..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - محم 

ات بن جبير.. عمر د بن إسحاق فإن ه آخى بين الُحصين وعبد هللا بن ُجبير أخي َخو  ا في رواية محم   حسب  وأم 

 .الطبقات الكبير

 )منقول(  رابعا.. في تفصيل جهاده رضي هللا عنه..

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن نَُمْيرٍ حد ..ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمدَ روى  - ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن ُسلَْيَماَن اْلَحْضَرِميُّ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ثنا  حدثنا ُمَحمَّ

ِد ْبِن إِْسَحاقَ   ..َحاِرِث ْبِن َعْبِد َمنَافٍ ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا: ُحَصْيُن ْبُن الْ  يُونُُس ْبُن بَُكْيٍر َعْن ُمَحمَّ

َعْبُد هللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل َحدَّثَنِي أَبِي قَاَل: قُِرَئ َعلَى يَْعقُوَب ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد  حدثنا َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َماِلكٍ  -

 ..ْدًرا ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِمْن قَُرْيٍش: ُحَصْيُن ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمطَِّلبِ َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن إِْسَحاَق ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَ 

ُد ْبُن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي َشْيبَةَ حد  ..َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمدَ  -  ..ثنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ حد ..ثنا ِضَراُر ْبُن ُصَردٍ حد ..ثنا ُمَحمَّ

ِد ْبنِ  ٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ: ُحَصْيُن ْبُن   ..ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهدَ  ..َعْن أَبِيهِ  .. ُعبَْيِد هللاِ ْبِن أَبِي َراِفعٍ َعْن ُمَحمَّ َمَع َعِلي 

 .. بَْدِريٌّ  ..اْلَحاِرثِ 

ٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ َمَشاِهَدهُ  - قال عبيد َّللاَّ ْبن أَبِي حيث  ..افٍ ِمْن بَنِي اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِد َمنَ حصين  ..َشِهَد َمَع َعِلي 

 .رافع: شهد الحصين مع علي ْبن أَبِي طالب رضي َّللاَّ عنه مشاهده.

 .. بن أبي سفيان بعد موقعة صفين ومعاويةبن أبي طالب   ن بين عليحكميمالأوشهود الإنه كان أحد وروي  -

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه.. )منقول( 

َماَت سنة ثاََلثِيَن َوهَُو أَُخو الطُّفَْيل ْبن اْلَحاِرث ْبن   ..اْلَحاِرث ْبن اْلمطلب ْبن َعْبد منَاف شهد بَْدًراُحَصْين ْبن 

 ..  اْلمطلب شهد بَْدًرا

أخوهما ينما أن ب ثمَّ َماَت ُحَصْين بعده بأشهر  ..َماَت الطُّفَْيل ..َوقد قيل إنَُّهَما َماتَا َجِميعًا سنة اثْنَتَْيِن َوثاََلثِينَ  -

 ..قتل يَْوم بدر َوهَُو بن ثاََلث َوِست ِيَن سنةقد  ُعبَْيَدة ْبن اْلَحاِرث ْبن اْلمطلب 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " أن يغفر هللا".. "  المطلب مسطح بن أثاثة بن عباد بن.. " 285الحلقة / 

 أوال.. نسبه.. مقدمة.. 

 ..ناف بن قصي المطلبيمسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مهو  -

 ..ِمْسَطُح ــ وقيل: عوف ــ ابن أُثَاثَة بن َعب اد ــ وقيل: ابن عب اس ــ القَُرشي  المطلبي -

 ..ولقبه مسطح ..وقيل: أبا عبد هللا ..يُْكنَى أبا َعباد -

ه أم  مسطح بنت أبي ُرْهم بن المط لب -   ..وكانت من المبايعات ..وقيل: أُمه سلمى بنت صخر بن عامر ..وأُم 

خالة أبي وهي وأسلم أبوها قديًما؛ وأمها ريطة بنت صخر بن عامر؛   ..أسلمت -الصديق  وهي بنت خالة أبي بكر

د يق ــ رضي هللا عنه  ..ولمسطح أُخت اسمها هند -..بكر الص 

وأطعمهُ رسوُل هللا َصلَّى هللا   ..سول هللا َصلَّى هللا عليه وسلموشهد مسطح بدًرا وأُُحًدا والمشاهد كل ها مع ر -

 . .وابَن إْلياس بخيبر خمسين وسقًا ..عليه وسلم

 ثانيا.. في إسالم مسطح بن أثاثة..

ولكنه اشتهر بلقبه  ..اسمه »عوف« قديما.. يقولون مكة في المطلب أسلم أبو عباد مسطح بن أثاثة بن عباد بن

 .. َولَْيَس ذَِلك بَِمْشُهور أَنه قَالَه ْبن إِْسَحاق َوحده وكان ينادى به.. ..«»مسطح

 ثالثا.. ما كان بعد الهجرة.. 

قيًرا ينفق  كان مسطح ف .. ومحمد بينه وبين زيد بن المزين وآخى النبي المدينة.. هاجر مسطح بن أثاثة إلى -

عائشة أم المؤمنين  في أمر أهل اإلفك كان مسطح بن أثاثة واحًدا ممن خاضوا معو له.. لقرابتهعليه أبو بكر 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيمن جلد ِفي ذلك صلى هللا عليه وسلم..زوجة النبي  بنت أبي بكر ِ َصلَّى َّللاَّ  .. فجلده َرُسول َّللاَّ

ِ َشْزراً ِلَهْفَوٍة بََدْت ِمْنهُ اإِيَّاَك يَا جَ   ..يقول الشيخ الذهبي )منقول( - فَِإنََّها قَْد   ..ِري أَْن تَْنُظَر إِلَى َهذَا البَْدِري 

َح بِقَْذِف أُم ِ الُمْؤِمنِْيَن بَْعَد نُُزْوِل النَّص ِ ِفي بََراءتَِها. َوهَُو ِمْن أَْهِل الَجنَِّة. ..ُغِفَرتْ  ِ   فَتَِجبُ  ..َوإِيَّاك يَا َرافِِضيُّ أَْن تُلَو 

 لََك النَّاُر. 

 رابعا.. في جهاده رضي هللا عنه..

بن أبي  وقيل: شهد صفين مع َعلي   شهد مسطح بدًرا وأُُحًدا والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 طالب حسب إفادة أسد الغابة في معرفة الصحابة.. 

 خامسا.. ما كان حادثة اإلفك.. 

قال أبو بكر ــ وكان يُنفق   ..لما أنزل هللا تعالى براءتي) رضي هللا عنها:  -السيدة عائشة أم المؤمنين  روت

من  [اآلية  فأنزل هللا عز وجل ..على ِمْسَطح لقرابته ولفقره: وهللا ال أنفق على مسطح بعد الذي قاله لعائشة

  َسبِيلِ  ِفي َواْلُمَهاِجِرينَ  َواْلَمَساِكينَ ِة أَن يُْؤتُوا أُوِلي اْلقُْربَى َواَل يَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمنُكْم َوالسَّعَ " [22  -رسورة النو

 ِ   َّللاَّ
 ۖ
ُ   يَْغِفرَ  أَن تُِحبُّونَ  أاَلَ  ۖ  يَْصفَُحوا َولْ  َوْليَْعفُوا  ُ  ۖ   لَُكمْ  َّللاَّ ِحيمٌ  َغفُورٌ  َوَّللاَّ  ".. رَّ

فرجع إلى مسطح الن فقة التي كان يُْنفق عليه وقال: وهللا ال   ..: وهللا إني ألحبُّ أْن يغفر هللا ليفقال أبو بكر

 وكان أنشد أبياتا شهيرة..  ..أنزعها منه أبًدا

 يَا َعْوُف َوْيَحَك َهالَّ قُْلَت َعاِرَفةً ِمَن الكـاََلمِ 

 َولَْم تَتْبَْع بَِها َطعََما 

 َقاِطعًا يَا َعْوُف ُمْنقََطعَا أُنٌُف َولَْم تَُكْن  ** َوأَْدَرَكتـَْك َحيَاًء َمْعَشـرٌ 

 تَقُوُل َولَْو َعايَْنتَهُ َقذَعا **  أََما َحِزْنَت ِمَن األَْقَواِم إِْذ َحَسُدوا َوالَ 

ا َرَمْيَت َحَصانًا َغْيرَ   ُمْقِرَفٍة أَِمينَةَ الجْيِب لَْم تَْعلَمْ **  لَمَّ

 فًُكا َوُكْنتُْم َمْعَشًرا أُ ** لََها َخْضعَا ِفيَمْن َرَماَها 

 ِمْن لَْفِظ الَخنَى َشَرَعا ** في َسي ِِئ القَْوِل 

ُ َوْحيًا ِ َما َصنَعَا  َوبَْينَ ** ِفي بََراَءتَِها  فَأَْنَزَل َّللاَّ  َعْوٍف َوبَْيَن َّللاَّ

 .. الَجـَزاِء إِذَا أَْلفَْيتُهُ َهَجعَا**  فَِإْن أَِعْش أَْجِز َعْوفًا َعْن َمقَالَتِِه َشرَّ 

 سادسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

ٍ وخمسين سنة..تُوف ِي مسطح سنة أربع وث  أراكم غدا إن شاء هللا.. ..الثين.. وهو ابُن ست 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " عكاشة بن محصن بن حرثان األسدي".. "سيف من هللا"  ..286الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

.. حسب عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمةهو  -

ة بن كثير بن َغْنم بن دودان بن أسد بن . وزاد أنه الطبقات الكبير. ُعكاشة بن ِمْحصن بن ُحْرثَان بن قيس بن مر 

 .االستيعاب في معرفة األصحاب. ..حليف لبني أمي ة ..خزيمة األسدي  

د بن عمر قال: حد ثني عمر   ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب  "..أبو محصن األشعريو "وه - أخبرنا محم 

 وروت أُم  قيس بنت ِمْحَصن قالت:  "..أبو محصن"كنيته لجحشي  عن آبائه.. و بن عثمان ا

وقُتل بعد ذلك بسنة ببُزاخة في خالفة  ..توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وعكاشة ابن أربعٍ وأربعين سنة) 

د يق سنة اثنتي عشرة  ..هجرية 11ضي هللا عنه عام واستشهد ر ..(أبي بكر الص 

 ثانيا.. في إسالم عكاشة بن محصن..

 ..وكان من سادات الصحابة وفضالئهم ..وكان من السابقين األولين ..وكان ُعكاشة من أجمل الرجال  -

 هللا عنه..ثالثا.. في جهاده رضي 

فأَعطاه رسوُل هللا    ..وانكسر في يده سيف ..وأَبلى فيها بالًء حسنًا ..وشهد بدًرا إِلى المدينة..  عكاشة هاجر -

فقاتل به حتى    ..أَبيض الحديدة ..َصلَّى هللا عليه وسلم ُعْرُجونًا ــ أَو: عوًدا ــ فعاد في يده سيفًا يومئذ شديد المتن

 .. وله َصلَّى هللا عليه وسلمفتح هللا عز وجل على رس

الرد ة  حروب عنده يشهد به المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حتى قُتَِل في هذا السيف ثم لم يزل  -

 ..وكان ذلك السيف يسمى العَْون ..وهو عنده

 .. والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..والخندق ..وشهد أُُحًدا -

 . .حربا فانصرفوا ولم يلقوا ..وبعثه رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى الغَْمر سري ـة في أربعين رجاًل  -

يد على الن اس  روى عيسى بن ُعَمْيلة الفَزاري.. عن أبيه قال: خرج خالد بن الولما كان في حروب الردة..  -

ا دنا خالد من طليحة وأصحابه بعث .. فكل ما سمع أذانًا للوقت كف  وإذا لم يسمع أذيعترضهم انًا أغار.. فلم 

عك اشة على فرس له يقال  كان ُعك اشةَ بن محصن.. وثابَت بن أقرم طليعةً أمامه يَأتيانه بالخبر.. وكانا فارسين..  

زام ما من  وثابت على فرس له يقال له: المحب ر.. فلقيا طليحة وأخاه َسلََمة بن خويلد طليعةً لمن وراءه ..له: الر 

الن اس.. فانفرد طليحةُ بعك اشة وسلمة بثابت.. فلم يَْلبَْث سلمة أن قَتََل ثابت بن أقرم.. فصرخ طليحة لسلمة أعن ي  

ا راجعين إلى من وراءهما من الن اس   على الرجل فإن ه قاتلي.. فَكر  سلمةُ على ُعك اشة فقتاله جميعًا.. ثم  كر 

 ن.. وكان مع طليحة.. وكان قد خل فه على عسكره.. وقال: هذا الظ فَُر..فأخبراهم.. فُسر  ُعيَْينَةُ بن ِحصْ 

.. فعُظَم ذلك على  ف  أقبل خالد بن الوليد ومعه المسلمون فلم يَُرْعهم إال ثابت بن أقرم قتياًل تَطؤه الَمطي 

كما وصف واصفهم:   ..المسلمين.. ثم  لم يسيروا إال يسيًرا حت ى وطئوا عك اشة قتياًل.. فثقل القوُم على المطي  

 حت ى ما تكاد المطي  ترفع أخفافها.. 

: كنا نحن المقد مة.. مائتي فارس وعلينا زيد بن الخط اب.. وكان ثابت بن أقرم وُعك اشة بن  وقال أبو واقد الل يثي 

ا مَرْرنا بهما سيَء بنا.. وخالد والمسلمون وراءنا بعُد.. فوقفنا عليهما حت ى   طلع خالد يسيًرا محصن أمامنا.. فلم 

 . .فأَمَرنَا فَحفَْرنا لهما.. ودفن اهما بدمائهما وثيابهما.. ولقد وجدنا بعك اشة جراحاٍت ُمْنَكرة

 .. في حديث عكاشة مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. رابعا

 .. وابن عب اس ..من الص حابة أبو هريرة روى عن عكاشة -

تِي ..وروى ابن مسعود أَنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال:"ُعِرَضْت َعلَيَّ األَُمُم بِالَمْوِسمِ  -   ..فََراثَْت َعلَيَّ أُمَّ

دُ   ..ثُمَّ َرأَْيتُُهْم َفأَْعَجبَتَنِي َكثَْرتُُهُم َقْد َملَئُوا السَّْهَل َواْلَجبَلَ   ..: نَْعم يَا رب ِ أََرِضيَت! قُْلتُ  ..فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

َواَل  ..َواَل يَْكتَُوون  ..هُُم الَِّذيَن اَل يَْستَْرقُون ..قَاَل: فَِإنَّ لََك َمَع َهُؤاَلِء َسْبِعيَن أَْلفًا يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ بِغَْيِر ِحَسابٍ 

اْدُع هللا أَْن  ..)صلى هللا عليه وسلم( فقال عكاشة بن محصن: يا رسول هللا ..َوَعلى َرب ِِهْم يَتََوكَِّلوَن" ..يَتََطيَُّرونَ 

اْدُع   ..)صلى هللا عليه وسلم( فقال: يا رسول هللا ..فقام رجل آخر ..ودعا له ..يجعلني منهم: فقال: "أَْنَت ِمْنُهْم"

 : "َسبَقََك بَِها ُعكَّاَشةُ"..فقال ..هللا أَْن يجعلني منهم

فاعطاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عودا فاذا هو سيف انقطع سيفي يوم بدر وروى عكاشة قال..  -

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ....فلم يزل عنده حتى هلك ..فقاتلت به المشركين حتى هزم هللا المشركين
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-" عكاشة بن محصن بن حرثان األسدي".. "سيف من هللا" ..287الحلقة / 

 في أحاديث رواها عكاشة بن محصن.. خامسا..

 ".. من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب:- "شرح معاني اآلثار للطحاوي -

اال   ..هذا يوم رخص لنا اذا نحن رمينا الجمرة ان نحل مما يحل منه الحالل:- "المعجم الكبير للطبراني -

 ما أمسينا...."يئتنا قبل ان نرمي فخرجنا من عندك متقمصين فلض صرنا حرما كهف فاذا امسينا ولم ن ..النساء

رخص لنا اذا نحن رمينا الجمرة ان نحل مما يحل منه الحالل اال النساء فاذا  " :- معرفة الصحابة ألبي نعيم -

َرَجْعنَا  ض فَولَْم نَ  امسينا ولم نفض صرنا حرما كهيئتنا قبل ان نرمي فخرجنا من عندك متقمصين فلما امسينا

 .." وقُُمُصنَا َعلَى أَْيِدينَا َكَما َرأَْيتِ 

ومن هو يا  :قالوا ..منا خير فارس في العرب :فيما بلغنا عن أهله ..وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

ليس    :قال ..ذاك رجل منا يا رسول هللا  :ضرار بن األزور األسدي فقال ..عكاشة بن محصن :رسول هللا ؟ قال 

 .. منكم ولكنه منا للحلف

 :هللا عليه وسلم  ىموقف عكاشة مع رسول هللا صل  سادسا.. تفصيل 

ة حج لما  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنَّ : عنه هللا رضي حذيفة عن -  وأمسك ..الملتَزم التزم ..الوداع حجَّ

ها ..الكعبة حلقة بيده   ..بكى  ثم وهزَّ

ديق بكر  أبو فقال   هللا؟  رسول يا أبكاك ما: عنه  هللا رضي الص ِ

 مثلكم إن": وسلم عليه هللا صلى قال ثم ..المسلمين وتوديع ..الكعبة فراق أبكاني" : وسلم  عليه هللا  صلى  فقال

 ألف تمام إلى وشوك ورق لها  كشجرة تكون ثم ..سنة ئةاسبعم إلى شوك بال ورق  لها شجرة كمثل ..بكر أبا يا

  صانعًا وال ..المال في  راغبًا إال عالمـًا وال ..مرابيًا إال أحًدا فيهم ترى فال ..ورق بال شوًكا أمتي تكون ثم ..سنة

 "..لها حياء وال إال امرأة وال ..فضيحة إال شبابًا وال ..غافاًل  إال شيًخا وال ..كافًرا إال فقيًرا وال ..خائنًا إال

  هللا؟ رسول يا ذلك عالمة وما: عنه هللا  رضي ِمحَصن بن ُعكَّاشة  فقال

 األموال وخلط ..النساء وتشاور ..العلماء وأُهين ..الشُّعراء أُكرم إذا" : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  فقال

 "..ظهورهم وراء والقرآن والعلم ..رؤوسهم فوق الربا أو الربوي يحملون ..الربا

   هللا؟ رسول يا ويصومون  يصلُّون: عكَّاشة  فقال

 مسودَّة قلوبهم ..نحورهم يتجاوز وال ..القرآن ونويقرأ ..ويصومون ..يصلُّون": وسلم  عليه هللا  صلى  فقال

شا القضاة وتأكل ..السروج الفروج فيه تركب زمان ..سرائرهم وُخبثِ  بأعمالهم   ..الزور العدل  أهل ويشهد ..الر ِ

 "  ..عزيز فيهم والفاجر ..ذليل فيهم المؤمن ..ابنتها فرج كسب األم وتأكل ..عبيدهم األحرار ويظلم

  ..كاألسد األمير فيه  يكون زمان" :وسلم عليه  هللا صلى قال  ..هللا رسول يا ذلك عالمة في ِزدنا: عكاشة  فقال

 : وقال ..وسلم عليه هللا صلى  بكى ثم .."كالكلب والفاسق ..كالثعلب والتاجر ..كالذئب والقاضي

 .. والحديث قيد التحقيق.. "!وكلب  ..وثعلب ..وِذئب  ..أسد بين شاة من لها يا"

 .. عكاشة سيف سابعا.. تفصيل معجزة

 ..بني عبد شمس بن عبد مناف حليف ..عكاشة بن محصن بن حرثان األسدي وقاتل .. ابن إسحاقروى  -

قاتل  " :فقال  .. فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاه جذال من حطب ..بسيفه حتى انقطع في يده بدر يوم

شديد  ..فعاد سيفا في يده طويل القامة ..فلما أخذه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هزه "..بهذا ياعكاشة

ون . ثم لم يزل  فقاتل به حتى فتح هللا تعالى على المسلمين وكان ذلك السيف يسمى: الع ..أبيض الحديدة ..المتن

 ..وهو عنده  ..الردة حروب عنده يشهد به المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى قتل في

 ثامنا.. في وفاته / إستشهاده رضي هللا عنه..

 : في ذلك طليحة فقال ..في حروب الردة.. كما تقدم طليحة بن خويلد األسدي استشهد على يد

 أليسوا وإن لم يسلموا برجال *** فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم 

 فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال ***  فإن تك أذاود أصبن ونسوة

 معاودة قيل الكماة نزال  *** نصبت لهم صدر الحمالة إنها

 ويوما تراها غير ذات جالل  *** فيوما تراها في الجالل مصونة

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ......وعكاشة الغنمي عند حجال***  عشية غادرت ابن أقرم ثاويا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول ..288الحلقة / 

 "ومواله في أحد أستشد".. " األنصاري السلمي سليم بن عامر بن حديدة" 

 إلنه لم تكن في حياته مواقف شهيرة.. من الصحابة الذين لم يتوفر في ترجماتهم الكثير من التفاصيل.. ربما 

 في موجز ترجمته رضي هللا عنه..

 ..يقال سليم بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري -

 .. وشهد بدًراالثانية  شهد العقبةالذي لسلمي ا فهو -

 اإلستيعاب في معرفة األصحاب... حسب .مع مواله عنترة .. وقتل يوم أحد شهيًدا -

 ..معرفة الصحابة -ابن منده  حسب إفادة   وقتل بأحد. ..شهد بدًرا ..من بني سواد بن غنم األنصاري -

قال:   ..قال: حدثنا وهب بن جرير  ..قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان  ..محمد بن عمر بن حفص روى

عن محمد بن إسحاق: في تسمية السبعين الذين بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالعقبة:   ..حدثني أبي

 شهد بدًرا. ..وسليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة

من  عن ابن إسحاق: في تسمية  ..قال: حدثنا يونس  ..قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ..محمد بن يعقوب روى -

 د..د يوم أح استشهو ..ثم من بني حديدة: سليم بن عمرو بن حديدة ..شهد بدًرا من بني سواد بن غنم

  :في تسمية من شهد بدرا ..عن ابن إسحاق  ..عن يونس بن بكير ..بإسناده ..عبيد هللا بن السمين وروى -

 ..أخرجه أبو عمر ..وعنترة مولى سليم بن عمرو بن حديدة

ومن بني  ..قال: فيمن شهد بدرا ..والذي رأيناه في كتاب ابن هشام ..عن ابن هشام ..كذا قال أبو عمر الراوي..

 .. وعنترة مولى سليم بن عمرو  ..سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: وسليم بن عمرو بن حديدة

 الثاني الجزء ..288الحلقة / 

 الرضوان"بيعة في  األولاألسدي".. "  سنان وهب بن ُمْحَصن" 

 وتجمع ترجمة سنان بينه وبين ترجمة أبيه "وهب بن محصن".. وهو أخو "عكاشة بن محصن"..

 في موجز ترجمته رضي هللا عنه..

صلح  كما شهد  ..والخندق وأحد بدر وشارك في غزوات المدينة المنورة.. هاجر إلى ..بدري صحابي- 

  ..في قول الواقدي وقال غيره: بل أبو سنان .. الرضوان تحت الشجرةوسنان هذا أول من بايع بيعة  ..الحديبية

 وهو األشهر.

  وتأكد ..حليفًا لبني عبد شمس بن عبد مناف.. كان األسدي بن محصن بن حرثان بن قيسوهب أبو سنان و -

وأحد  المدينة المنورة وشهد غزوات بدر  وهاجر إلى ..وقد أسلم أبو سنان «اسم أبي سنان هو »وهب

وكان  ..سنة 40وعمره يومئذ .. لبني قريظة هـ أثناء حصار النبي محمد 5ومات أبو سنان سنة  ..والخندق

من  ..في تسمية من َشِهد بدًرا ..قال ابن إِسحاقو ..بسنتين المتقدمة ترجمته عكاشة بن محصن من أخيه أكبر

أسد  وابنه ِسنَان بن أَبي سنان.. ..من حلفاء بني عبد شمس: أَبو سنان أَخو ُعكَّاشة ..بني أَسد بن خزيمة

 . الطبقات الكبير. .. حسبكان بينه وبين أبيه في السن  عشرون سنةأي أنه  - ..الغابة

أن سنان بن أبي سنان كان أول َمْن  ..في "الفتوح" لسيف بن عمر عن سعيد بن عبيد عن حريث بن المعلىو -

حسب ما جاء   . .وكان سنان على بني مالك ..كتب إلى الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم بخبر ُطليحة بن خَويلد األسدي  

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة في

 : هللا َعلَْيِه َوسلم َقالَ لَهُ َعن أبي هَُرْيَرة َعن النَّبِي صلى وفي روايته للحديث النبوي.. )منقول(..  -

َواك ليِزيد الرجل فصاحة" إِ  َرَواهُ اْلعقيِلي  َواْبن عدي من ِرَوايَة ُمعلى بن َمْيُمون اْلُمَجاِشِعي َعن  ".. ن الس ِ

تَْرَجَمة  َوأوردهُ اْلعقيِلي  ِفي -أحد المتروكين  - َعْمرو بن َداُود َعنهُ أوردهُ اْبن عدي ِفي تَْرَجَمة ُمعلى بن َمْيُمون

 .. قَاَل واْلَحِديث ُمنكر غير َمْحفُوظ ..قَاَل إِن َعْمرو بن َداُود َوسنَان بن أبي ِسنَان َمْجُهواَلنِ إن وَ  ..َعْمرو بن َداُود

  (..ِسنَان بن أبي ِسنَان الدَؤِلي)اَل أعلم ِفي الرَواة َعن أبي هَُرْيَرة من يُسمى بسنان بن أبي ِسنَان إِالَّ  الراوي..

. ..اْحتج بِِه الشَّْيَخاِن َوَوثَّقَهُ اْلعجِلي  َواْبن حبَان ..هَُو ثِقَةوَ   .َفِإن لم يكن هَُو فَُهَو َمْجُهول َكَما قَالَه اْلعقيِلي 

 . .االستيعاب في معرفة األصحاب ..هـ32تُوف ِي سنان بن أبي سنان سنة  -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 مجدي سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / 

 " سفير اإلسالم".. "األسدي ُشَجاُع بُن وْهِب بِن ربيعةَ "  ..289الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 بِن أسِد بِن ُصَهيٍب األَسِدي   -
شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن هو أو  ..هو ُشَجاُع بُن وْهِب بِن ربيعةَ

 ..ويقال: ابن وهب بن ربيعة األََسِدي   ..ُشَجاع بن أَبي َوْهبوشهرته  ..بن مالك بن كبير بن غنم بن دودا صهيب

: يكنى أبا وهب. .حليف لبني عبد شمس وكان رجاًل نحيفًا ُطوااًل أْجنَأ ــ الَجنَأُ:   ..قال عمر بن عثمان الَجْحشي 

والمشاهد كلها مع رسول هللا   ..وأخوه عقبة بن أبي وهب بدًرا قال ابن عبد البر: شهد هوو .َميٌَل في الظَّْهر.

  ..وال أعلم لهما ِرواية ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 ..ثانيا.. في هجرة شجاع بن وهب

ا بَلَغهم أَن أَهل مكة أَسلموا ..هاجر إِلى الحبشة الهجرة الثانية -   ..هاجر إِلى المدينةعاد ف ثم  ..وعاد إِلى مكة لمَّ

لين   ..وابن الكلبي  ..وكذا ذكره موسى بن عقبة ..وفيمن هاجر إلى الحبشة ..ذََكَره اْبُن إِْسَحاَق في الس ابقين األو 

هاجر مع أخيه عقبة رضي هللا عنه إلى و ..من السابقين إلى اإلسالم شجاع رضي هللا عنه  كان . إذن.وُعروة

 . .أسد الغابة . حسب إفادة.ثم هاجر إلى المدينة ..ثم عاد إلى مكة ..الحبشة

  ..ه وبين أوس بن خولي رضي هللا عنهبينفي المدينة  وسلم آخى النبي صلى هللا عليه -

 ثالثا.. شجاع سفير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم شجاع بن وهب األسدي وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني عث رسول هللا ب

وهو مشغول بتهيئة األنزال   ..دمشق يدعوه إلى اإلسالم وكتب معه كتاباً. قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة

  -وكان رومياً اسمه مري  ..َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فقلت لحاجبه: أني رسول رسول هللا َصلَّى هللاُ  ..واأللطاف لقيصر

لني عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فكنت أحدثه عن صفة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وما يدعو  أيس

 ..وأصدقه وأنا أؤمن به ..إليه فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: أني قرأت اإلنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه

  .. وكان يكرمني ويحسن ضيافتي  ..وأخاف من الحارث أن يقتلني

وخرج الحارث يوماً فجلس فدفعت إليه كتاب رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقرأه ثم رمى به وقال: من ينتزع  

وكتب إلى   ..بك ما ترىثم قال: أخبر صاح  ..علي  بالناس ..ولو كان باليمن جئته ..ملكي مني؟ أنا سائر إليه

فلما جاءه جواب كتابه دعاني   ..فكتب إليه أال تسير إليه ووافني بإيلياء ..وما عزم عليه ..قيصر يخبره بخبري

ووصلني بنفقة وكسوة وقال:   ..فأمر لي بمئة مثقال ذهب ..فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً 

باد  "اقرأ على رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم مني السالم فقدمت النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأخبرته فقال: 

مات و .."صدق"فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ... وأقرأته من مري السالم وأخبرته بما قال".ملكه

 .الحارث بن أبي شمر عام الفتح

 رابعا.. في جهاده رضي هللا عنه..

د بن عمر قال: حد ثني عمر بن عثمان الَجْحشي  قال: كان شجاع بن وهب يكنى  روى - وكان  "..أبا وهب"محم 

لينَكَره اْبُن إِْسَحاَق في .. وذَ .الطبقات الكبير .. فيرجاًل نحيفًا ُطوااًل أْجنَأ وفيمن هاجر إلى   ..الس ابقين األو 

 .. اإلصابة في تمييز الصحابة .وُعروة. ..وابن الكلبي ..وفيمن شهد بدًرا؛ وكذا ذكره موسى بن عقبة ..الحبشة

  - ..المشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمشهد و.. وأخوه عقبة بن أبي وهب بدًرا شهد شجاع -

على بعد خمس لياٍل   هوازن أحد بطون قبيلةس أربعة وعشرين رجاًل إلى بني عامٍر أرسله في سريٍة على رأ

 . .سنة ثمان للهجرةفي ربيع األول .. المدينة من

عمر بن الَحَكم: بعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ُشجاع بن َوْهب سري ة في أربعة وعشرين رجاًل إلى   روى

ي  من أرض بني عامر ناحية ُرْكبَة ون فأصابوا    ..وأمره أن يُغير عليهم ..جمع َهَواِزَن بالس ِ فَصب َحهم وهم غار 

 ( ة شجاع بن وهب األسديسري .. وتسمى السرية بإسمه.. )نَعًَما وشيًء كثيًرا

 امسا.. في وفاته / استشهاد شجاع بن وهب.. خ

. وقيل أنه .رضي هللا عنه .عمره يوم استشهاده بضع وأربعون سنة.كان و  ..واستشهد في معركة اليمامة

. حسب بيان الطبقات  .وهو ابن بضع وأربعين سنة ..هجرية يوم اليمامة شهيًدا سنة اثنتي عشرةاستشهد 

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ..الكبير..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 حلقات إحصائية هامة ) منقولة(  ..282الحلقة / 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.."

 :أوال.. من المهاجرين

 .واسمه عثمان القرشي التيميأبو بكر الصد يق واسمه عبد هللا بن أبي قحافة  -1

 .عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي الفاروق أمير المؤمنبن -2

ضها   -3 عثمان بن عف ان بن أبي العاص القرشي األموي ذو النورين تخل ف في غزوة بدر على امرأته رقية يمر 

 .فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأجره وسهمه/

 .بن عبد المطلب القرشي الهاشمي علي بن أبي طالب -4

اح القرشي الفهري أمين هذه األمة -5 اح واسمه عامر بن عبد هللا بن الجر   .أبو عبيدة بن الجر 

طلحة بن عبيد هللا بن عثمان القُرشي التيمي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن رجع رسول هللا صلى   -6

 .أجره وسهمههللا عليه وسلم إلى المدينة فضرب له ب

ام بن خويلد القرشي األسدي -7  .الزبير بن العو 

 .عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري -8

 .سعد بن أبي وقاص واسم أبي الوقاص مالك بن أُهيب القرشي الزهري -9

 صلى هللا  سعيد بن زيد بن عمرو القرشي العدوي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن رجع رسول هللا -10

 .عليه وسلم إلى المدينة فضرب له بأجره وسهمه

 .أبو َمْرثَد الغنوي واسمه كن از بن الُحصين حليف بني هاشم -11

 .أبو كبشة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فارسي األصل -12

 .الطفيل بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة بن الحارث الشهيد يوم بدر -13

 .الُحصين بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة والطفيل -14

 .مسطح بن أثاثة بن عب اد القرشي المطلبي -15

 .أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي -16

 .سالم مولى أبي حذيفة من أهل إصطخر -17

 .حساب عكاشة بن محصن بن ُحرثان األسدي من الذين يدخلون الجنة بغير -18

 .سنان بن أبي سنان بن محصن األسدي -19

 .شجاع بن وهب بن ربيعة األسدي -20

 .عقبة بن وهب بن ربيعة األسدي -21

 .يزيد بن ُرقيش بن رباب األسدي -22

 .مالك بن عمرو بن ُسميط األسدي -23

 .مدالج بن عمرو بن ُسميط األسدي -24

 .شمسعتبة بن غزوان بن جابر حليف بني عبد  -25

 .خباب مولى عتبة بن غزوان -26

 .حاطب بن أبي بلتعة بن عمير اللخمي حليف بني أسد -27

 .المقداد بن عمرو بن ثعلبةوينسب لألسود الزهري وهوحليفهم -28

 .عبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة -29

ي حليف بني زهرة -30  .مسعود بن ربيعة بن عمرو القار 

 .بن األرت بن جندلة التميمي وقيل الخزاعي حليف بني زهرةخب اب  -31

 .بالل بن رباح مولى أبي بكر الصديق ومؤذ ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -32

ومي مولى بني تيم -33  .صهيب بن سنان بن خالد الر 

 .األرقم بن أبي األرقم بن أسد المخزومي -34

ار بن ياسر بن عامر العنسي حليف ب -35  .ني مخزومعم 

 .زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي -36
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 .عمرو بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي -37

 .عبد هللا بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي.. اختلف في شهوده بدرا -38

 .واقد بن عبد هللا بن عبد مناف التميمي الحنظلي حليف بني عدي بن كعب -39

 .بن زهير الجعفي حليف بني عدي بن كعبخولي بن أبي خولي  -40

 .عامر بن ربيعة بن كعب العنزي حليف بني عدي بن كعب -41

 .عامر بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني عدي بن كعب -42

 .إياس بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني عدي بن كعب -43

 .محيالسائب بن عثمان بن مظعون القرشي الج -44

 .قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي -45

 .عبد هللا بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي -46

 .معمر بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي -47

ى القرشي العامري -48  .أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العز 

 .عبد هللا بن مخرمة بن عبد العزى القرشي العامري -49

 .هيل بن عمرو القرشي العامريعبد هللا بن س -50

 .ُعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو العامري -51

 .صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري.. قيل أنه قتل يوم بدر -52

 .معمر بن أبي السرح بن ربيعة القرشي الفهري -53

اد القرشي الفهري -54  .عياض بن زهير بن أبي شد 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 حلقة إحصائية هامة ) منقولة(  ..283الحلقة / 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." نكمل..

 :ثانيا.. من األنصار 

 .سعد بن زبد بن مالك األوسي األشهلي -55

 .سلمة بن سالمة بن وقش األوسي األشهلي -56

 .عب اد بن بشر بن وقش األوسي األشهلي -57

 .الحارث بن خزمة بن عدي األوسي األشهلي -58

 .سلمة بن أسلم بن حريش األوسي الحارثي -59

 .أبو الهيثم بن التيهان بن مالك حليف بني عبد األشهل -60

 .قتادة بن النعمان بن زيد األوسي الظفري.. شهد العقبة -61

 .بن عمرو األوسي الحارثيأبو عبس بن جبر   -62

 .أبو بردة بن نيار بن عمرو البلوي حليف بن الحارثة -63

 .عمير بن معبد بن األزعر األوسي الُضبعي -64

 .سهل بن حنيف بن واهب األوسي العوفي -65

إلى بدر فرد ه من   أبو لبابة بن عبد المنذر بن َزْنبر األوسي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -66

 .الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بأجره وسهمه

 .معن بن عدي بن الجد األوسي البلوي -67

بن الجد األوسي البلوي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فرد ه من   عاصم بن عدي -68

 .الروحاء واستعمله على العالية من المدينة

 .بن ثعلبة األوسي البلوي ثابت بن أقرم -69

ات بن الجبير بن النعمان األوسي.. خرج مع النبي صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فكسرت ساقه فرد ه   -70 خو 

 .وضرب له بأجره وسهمه

 .سالم بن عمير بن النعمان األوسي شهد العقبة -71

 .ةأبو عقيل بن عبد هللا بن ثعلبة اإلراشي حليف بني َحْجَحبى بن كلف -72

 .جبر بن عتيك بن قيس األوسي المعاوي -73

 .النعمان بن ِعصر بن ُعبيد البلوي حليف بن معاوية بن مالك  -74

 .بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي شهد العقبة -75

 .خبيب بن إساف بن عتبة الخزرجي -76

 .عبد هللا بن زيد بن ثعلبة الخزرجي شهد العقبة -77

 .ن أُبي الخزرجي.. أبوه رأس المنافقينعبد هللا بن عبد هللا ب -78

 .أوس بن خولي بن عبد هللا الخزرجي -79

 .عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي -80

 .أوس بن الصامت بن قيس الخزرجي -81

ال بن عمرو الخزرجي -82  .ثابت بن هز 

 .مالك بن الدُّخشم بن مالك الخزرجي -83

 .ودفة بن إياس بن عمرو الخزرجي -84

 .بو أَُسْيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة.. قيل أنه آخر من مات من البدريينأ -85

 .الُحباب بن المنذر بن الجموح األنصاري الخزرجي السَّلمي -86

 .عقبة بن عامر بن نابئ األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبة األولى -87

 .جب ار بن صخر بن أُمية األنصاري الخزرجي -88

 .جابر بن عبد هللا بن ِرئاب األنصاري الخزرجي السَّلمي -89

 .قُطبة بن عامر بن َحديدة األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبتين -90
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 .أبو اليََسر واسمه كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبة -91

 .قبةمعاذ بن جبل بن عمرو األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد الع -92

 .الحارث بن قيس بن خالد األنصاري الخزرجي.. شهد العقبة -93

 .عائذ بن ماعص بن قيس األنصاري الخزرجي.. قيل أنه قتل يوم بئر معونة -94

 .رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري الخزرجي -95

 .زياد بن لُبيد بن ثعلبة األنصاري الخزرجي البياضي المهاجري.. شهد العقبة -96

 .روة بن عمرو بن َوذَفة األنصاري الخزرجي البياضيف  -97

اري.. شهد العقبة -98  .أبو أي وب األنصاري واسمه خالد بن زيد بن ُكليب الخزرجي النج 

اري.. شهد العقبة -99  .ُعمارة بن حزم بن زيد األنصاري الخزرجي النج 

اري -100  .ُسراقة بن كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي النج 

اريحار  -101  .ثة بن النعمان بن نَْقع األنصاري الخزرجي النج 

اري -102  .ُسليم بن قيس بن قَهد األنصاري الخزرجي النج 

اري  -103  .ُسهيل بن رافع بن أبي عمرو األنصاري الخزرجي النج 

ار -104 غباء بن ُسبيع الُجهني حليف بني النج   .عدي بن أبي الز 

اريمسعود بن أوس بن زيد األنصاري ا -105  .لخزرجي النج 

اري -106  .أبو خزيمة بن أوس بن زيد األنصاري الخزرجي النج 

اري -107  .رافع بن الحارث بن سواد األنصاري الخزرجي النج 

اري -108  .معاذ بن الحارث بن رفاعة األنصاري الخزرجي النج 

اري -109  .النعمان بن عمرو بن رفاعة األنصاري الخزرجي النج 

اريعبد هللا ب -110  .ن قيس بن خالد األنصاري الخزرجي النج 

ار من األنصار -111  .ُعصيمة األشجعي حليف بني النج 

اري -112  .ثعلبة بن عمرو بن محصن األنصاري الخزرجي النج 

اري -113  .أُبي بن كعب بن قيس األنصاري الخزرجي النج 

اري شهد كل المش -114  .اهد في روايةأنس بن معاذ بن أنس األنصاري الخزرجي النج 

اري -115  .أبو طلحة األنصاري الخزرجي النج 

اري -116  .سليط بن قيس بن عمرو األنصاري الخزرجي النج 

ار من بلي -117  .سواد بن َغزية حليف لبني النج 

اري -118  .قيس بن الس كن بن قيس األنصاري الخزرجي النج 

 .. اريعبد هللا بن كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي النج   -119

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الجزء األول: .. 290الحلقة/ 

 " الثالثةشقاء األ ".."أول ثقف بن عمرو بن سميط "

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

وأخرجه أبو عمر.. قال أبو عمر: هو ثقف بن عمرو األسلمي.. ويقال: األسدي.. حليف بني عبد شمس..  -

 .. وابن منده.. وأبو نعيم

قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر: هو ثقف   . هكذا. وهو أخو مالك ومدالج..ثقف ْبن َعْمرو ْبن سميط - -

 .بن عمرو. وقال أَبُو معشر: ثقاف ْبن َعْمرو.

ْن روى عنه. -  . ولم يذكره ُموَسى ْبن ُعْقبَة. وذلك وهم منه أو ِممَّ

 ابن منده.. وأبا نعيم قاال: من بني لوذان بن أسد.. وأخرجا أيًضا أخاه مالًكا.. إال أن  -

وجعاله سلميًا.. فقال ابن حجر: قول ابن منده.. وأبي نعيم في نسب ثقف: )لوذان.. َوْهٌم.. وإنما هو دودان  -

 .. أجمع النسابون عليه(

 ثانيا.. في هجرته رضي هللا عنه..

 قال ابن سعد في كتاب "الطبقات الكبير":لبدريين من بني عبد شمس.. في كونه أحد الهاجرين ا -

ست ة عشر رجاًل ــ يعني: أن هناك ست ة عشر رجاًل من طبقات البدريين من المهاجرين من بني عبد شمس بن ) 

منصور  عبد مناف بن قصي.. ومن حلفاء بني عبد سمش: من بني غنم بن دودان بن أسد.. ومن بني سليم بن 

وهم: عثمان بن عفان.. وأبو حذيفة.. وسالم مولى أبي حذيفة.. وعبد هللا بن جحش.. ويزيد بن رقيش.. 

وعكاشة بن محصن.. وأبو سنان بن محصن.. وسنان بن أبي سنان.. وشجاع بن وهب.. وأخوه: عقبة.. 

 .بن عمرو.. وثقف بن عمرووربيعة بن أكثم.. ومحرز بن نضلة.. وأربد بن حمير.. ومالك بن عمرو.. ومدالج 

 .. (من بني غنم بن ُدوَدان بن أسد ..وقيل: ثقاف بن عمرو بن ُسَميط ..ثَْقفُ تنطق  -

من بني عبد  ..وقال عروة: من قريش ..حليف لهم  ..وقال ابن إسحاق: من بني غنم.. هو حليف األنصار -

  ..حليف لهم من بني أسد بن خزيمة ..مناف

فإن بني غنم بن دودان كانوا   ..وقال: وقول عروة أصح ..فرجحه ابن األثير  ..و نعيمنقل هذا ابن منده وأب) 

 .. (وهاجروا إلى المدينة وهم على حلفهم ..حلفاء قريش

ز أَبُو نعيم   ..وذكر يُونُس ْبُن بَُكْيٍر في "المغازي" فيمن هاجر في أول الهجرة: وهب بن َعْمرو األسدي - وجوَّ

 . .ويحتمل أن يكون أخاه ..أن يكون ثَقف بن عمرو

لينثابت أنه و  ..ويكنى: أبا مالك -  قال ابن إِسحاق:    .. كذلكمن المهاجرين األَو 

قد خرجوا كلهم إِلى المدينة مع رسول هللا   ..وكان بنو َغْنم بن ُدوَدان أَهَل إِسالم .."ثم قَِدَم المهاجرون أَرساالً 

 ..منهم َوْهُب بن َعْمرو ..لَّى هللا عليه وسلم هجرةً؛ رجالُهم ونساؤهمصَ 

 ثالثا.. في جهاد ثقف بن عمرو.. 

 ..ومالك بدًرا ..قال أبو عمر: شهد هو وأخواه: ِمْداَلجُ  -

 .. وقيل: قُتَِل يوم أحد شهيًدا  ..وخيبر ..والحديبية ..والخندق .. وأُُحًدا ..شهد ثقف بدًرايقال و -

 . حسبقتله أَُسي ِد بن ِرزام اليهودي.وقيل  .قُتَِل يوم خيبر شهيًدا؛ قتله يهودي اسمه أسير. ابت أنهالثو -

 .. اإلصابة في تمييز الصحابة

 : الجزء الثاني.. 290الحلقة/ 

 2- "الثالثةشقاء األ مالك بن عمرو بن ُسميط ".."ثاني"

 في موجز ترجمته..

 .. وله بالقطع نفس نسبهم وهجرته معهما.ومدالج.. أخو ثقفليس لدينا الكثير عن مالك بن عمرو.. غير أنه  -

: أسلم مالك بن عمروومثل الكثيرين من أبطال حلقاتنا فالثابت أنه أحد المجاهدين الكبار..  - .. قال اْلَواِقِديُّ

 .. المشاهَد بعدهاكل و ..وأُحًدا ..وشهد بدًرا

 . وهذا كل ما لدينا عنه رضي هللا عنه وأرضاه.. .شهد باليمامة سنة اثنتي عشرةواست -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ..  291الحلقة/ 

 3- "ثالث أشقاء ثالثة ".." بن عمرو بن سميط مدالج ".. 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

.مدالج بن عمرو ))  - (( ))َوِمْن أَهِل الحديث من  ويقال مدلج بن عمرو. .أحد حلفاء بني عبد شمس السُّلمي 

 ..يقول فيه مدلج.(( االستيعاب في معرفة األصحاب

قال ابن الكلبي: مالك وثقف وصفوان بنو عمرو.. من بني حجر بن عياذ بن يشكر بن ُعْدوان. شهدوا بدًرا.. ))

َغْنم بن ُدوَدان بن أَسد ولهذه العلة جعلوه وإِخوته حلفاَء بني عبد شمس.. فِإن بني  وهم من عدوان.. ُحلفاء بني 

غنم بن دودان كانوا حلفاَء بني عبد شمس.. وهؤالِء معهم في الحلف.. وهللا أَعلم. أَخرجه الثالثة ]]يعني: ابن  

 ُسلَِمي ِين.. أَو أَسلميين.. أَو أَسديين.(( عبد البر.. وابن منده.. وأبا نعيم[[؛ إِال أَن أَبا عمر وابن منده جعالهم 

 ..ويقال: مدالج بن عمرو ..أَحد حلفاء بني عبد شمس ..ُمْدِلج بن َعْمرو السَّلَِمي   هوأي العكس فهو  -

من بني حجر بن عياذ بن يشكر بن  )األشقاء الثالثة يعني( قال ابن الكلبي: مالك وثقف وصفوان بنو عمرو..  -

 .ُعْدوان.

: أسلموا كلهم.. وشهدوا بَْدًرا.. وهم من حلفاء بني عمرو بن ُداوَدان بن  - ))أخو ثقف ومالك. قال ابن الكلبي 

: هم سلميون(( حسب اإلصابة في تمييز الصحابة   .أسد بن ُخزيمة حلفاء بني عبد شمس. وقال الَواقِدي 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

سد حسب أ ..وشهد ِمْدالج سائر المشاهد مع رسول هللا ..وأَخواه: ثَْقف ومالك ابنا عمروشهد بدًرا هو  -

 ..الغابة

د بن عمر.. ولم يذكره موسى  كذا شهد بدًرا وأُُحًدا والمشاهد كل ها..  - د بن إسحاق وأبو معشر ومحم  ذكره محم 

 ..بن عقبة

 وفي وفاة مدالج رضي هللا عنه..

حسب ما جاء في   .((وذلك في خالفة معاوية بن أبي سفيان .هجرية. وفي سنة خمسينمعمرا.. ت أن مدالج كان

 .الطبقات الكبير

 ثالثا.. بعض ما جاء عند الرواة: 

مدالج بن عمرو السلمى حليف بنى عبد شمس سمعت أبي  .. هو  الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم الرازي  عند -

 . يقول: هو مجهول.

اِزي  َمْجُهولهو  ..الضعفاء والمتروكون -بن الجوزي عند ا -  .. مدالج بن َعْمرو الس لِمي  قَاَل أَبُو َحاتِم الرَّ

 .. مدالج ْبن َعْمرو الس لِمي  َحِليف بني َعْبد شمس لَهُ ُصْحبَة َماَت سنة خمسين.. هو الثقات -ابن حبان عند  -

 مدالج ْبن َعْمرو السلمي.: هو االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر عند  -

 ..وثقف ْبن َعْمرو ..أحد حلفاء بني عبد شمس. ويقال مدلج ْبن َعْمرو. شهد بدًرا هَُو وأخواه: مالك ْبن َعْمرو

ن ثم توفي سنة خمسين. ومن أهل الحديث م .. وشهد مدالج سائر المشاهد َمَع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . يقول فيه مدلج.

 الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم: رابعا.. في رواية 

ُد ْبُن َعْوفٍ  َحدهثَنَا - ُد ْبُن إِْسَماِعيلَ  نا حدث..  ُمَحمه ُشَرْيحِ ْبِن  .. َعنْ  ةَ َضْمَضِم ْبِن ُزْرعَ  .. َعنْ  أَبِي ناحدث .. ُمَحمه

ل ِ  :َرُجًل قَالَ  إِنه  : ُمْدِلجٌ  َقالَ  :.. قَالَ  ُعبَْيدٍ  ا َوال أَتََكلهُم َوال آِوي إِلَى الظ ِ   ..ال أَْجِلُس يَْوما

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  َث النهبِيُّ َصلهى َّللاه ل ِ ثُمه أَْقَسَم َعلَْيِه َفَكلهمَ فَأَْقَسَم َعلَيْ  ..فَُحد ِ صلى هللا عليه  ثَُم قَاَلَ  ..ِه فََجلََس ِفي الظ ِ

 : وسلم

 .." لَعَْمِري لَقَْد أَْسَرْعتُُم التهبَدَُّع َوأَنَا فِيُكمْ  .." إِنهَما ذَِلُكُم الشهْيَطاُن أََراَد يَْختُِم َعلَى فِيكَ 

ٍ  َحدهثَنَا - ُد ْبُن َعِلي  ادٍ اْلُحَسيْ  ثناحد..  ُمَحمه ِد ْبِن َحمه اكِ  ثناحد ..  ُن ْبُن ُمَحمه حه ..  َعْبُد اْلَوههاِب ْبُن الضه

  : ُمْدِلجٌ  َقالَ  :.. قَالَ  ُشَرْيحِ ْبِن ُعبَْيدٍ  .. َعنْ  َضْمَضِم ْبِن ُزْرَعةَ  .. َعنْ  إِْسَماِعيُل ْبُن َعيهاٍش  ثناحد

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ   .." قَاَل: " قَْد أَْوَجْبتُمْ  إِذَا َحَرَس َمعَهُ أَْصَحابُهُ لَْيلَةا ِفي اْلغَْزِو.. فَِإذَا أَْصبَُحوا.. َكاَن النهبِيُّ َصلهى َّللاه

 أراكم غدا إن شاء هللا ..رحم هللا األشقاء الثًلثة وغفر لهم..
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http://hadith.islam-db.com/narrators/28588/%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/28588/%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%91%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/15382/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D9%85%D9%8F%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%AF%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%AD%D9%8E%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/5274/%D8%B9%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AF%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%87%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90
http://hadith.islam-db.com/narrators/5274/%D8%B9%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AF%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%87%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90
http://hadith.islam-db.com/narrators/5274/%D8%B9%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AF%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%88%D9%8E%D9%87%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%8E%D8%AD%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%83%D9%90
http://hadith.islam-db.com/narrators/1050/%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%B9%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B4%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/1050/%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%B9%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B4%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/1050/%D8%A5%D9%90%D8%B3%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%90%D9%8A%D9%84%D9%8F%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%8F%20%D8%B9%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B4%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/3984/%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B2%D9%8F%D8%B1%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A9%D9%8E
http://hadith.islam-db.com/narrators/3984/%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B2%D9%8F%D8%B1%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A9%D9%8E
http://hadith.islam-db.com/narrators/3984/%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B6%D9%8E%D9%85%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B2%D9%8F%D8%B1%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A9%D9%8E
http://hadith.islam-db.com/narrators/3785/%D8%B4%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AD%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AF%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/3785/%D8%B4%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AD%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AF%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/3785/%D8%B4%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AD%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D8%B9%D9%8F%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AF%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/31267/%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%92%D9%84%D9%90%D8%AC%D9%8C
http://hadith.islam-db.com/narrators/31267/%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%92%D9%84%D9%90%D8%AC%D9%8C
http://hadith.islam-db.com/narrators/31267/%D9%85%D9%8F%D8%AF%D9%92%D9%84%D9%90%D8%AC%D9%8C
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .. "يزيد بن رقيش بن رئاب األسدي".." حامل الراية باليمامة" 292الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..هـ 12المتوفي سنة   األسدي.. من حلفاء قريش..يزيد بن رقيش بن رئاب بن يعمر  -

 ..الجاهلية كان حليفًا لبني عبد شمس بن عبد مناف في ..بني أسد بن خزيمة بدري من صحابيقيل   -

وبعد   ..غزواته كلها فيصلى هللا عليه وسلم  وشارك مع النبي المدينة.. أسلم يزيد بن رقيش.. وهاجر إلى  -

 في خالفة أبي بكر الصديق..   معركة اليمامة حروب الردة وقُتل في  شارك في صلى هللا عليه وسلم.. وفاة النبي 

أَخرجه ابن منده.. وأَبو نُعَيم.. وأَبو  ..أو هو يَِزيد بُن قَْيس.. وقيل: زيد بن ُرقيش.. وقيل: أربد بن رقيش -

 موسى..

ا والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وقال ابن حبان: يقال: إن  يكنى أبا خالد.. شهد بدًرا وأُُحدً  -

 له صحبة.. أي صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

اية باليمامة بعد سالم مولى أبي حذيفة.. فقتل - : أخذ الر   . .وقال الواقدي 

 ثانيا.. ما اختلف في نسبه.. 

بو نُعَيم.. وأَبو موسى.. وقال ابن منده: يزيد بن َوْقش.. وهو من حلفاء قريش.. ثم  يَِزيد بُن قَْيس.. كذا قاله أَ  -

لبني عبد شمس.. أَخرجه ابن منده وأَبو نُعَيم.. وأَخرجه أَبو موسى وقال: أَورده أَبو زكرياء على َجده.. وقد  

ة بن كبير بن  أَورده جده فقال: ابن وقش.. أسد الغابة.. أو يزيد بن ُرقَْيش بن ِرياب بن يَ  ْعُمَر بن َصبَِرة بن ُمر 

ومن قال فيه: أربد ابن رقيش فليس  َغْنم بن ُدودان بن أسد بن ُخزيمة(( حسب ما رواه الطبقات الكبير.. 

 . .. االستيعاب في معرفة األصحاب.بشيء

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ته صلى هللا عليه وسلم الذين خاضوا معه كل  . وهو أيضا واحد من صحاب.بطولة بال جاه.. يكنى أبا خالد

المشاهد.. ثم خاض ساحات الجهاد حتى استشهد يوم اليمامة.. إنها بطولة بال شك.. لكن المؤرخين لم يترجموا 

 له أحداثا.. 

 .شهد بدًرا وأُُحًدا والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم(( حسب الطبقات الكبير. -

في رواية أن زيد بن ُرقيش: بقاف ومعجمة مصغ ر.. حليف بني أمية.  و حبان: يقال إن له صحبة..ابن أكد  -

ى أباه قيًسا.. فكأنه   ذكره أَبُو األْسَوِد عن عروة فيمن استشهد باليمامة.. وذكره ابن إسحاق فيهم.. ) لكنه سم 

 حذف الراء وأهمل الشين..(

هري  يزيد ــ بزيادة تحتانية -  في أوله.. في اإلصابة في تمييز الصحابة..  وسماه الز 

 ...... ))من قال فيه: أربد بن رقيش فليس بشيء(( 

 ذكر اْبُن إِْسَحاَق أنه استشهد باليمامة.. وهذه رواية األموي  عن ابن إسحاق. واستدركه ابن فتحون.. -

السمين بِإسناده عن يونس.. عن ابن إِسحاق.. وقال بعضهم فيه: هو يزيد بن قيس.. كما أَخبرنا أَبو جعفر بن  -

 في تسمية من قتل يوم اليمامة من بني عبد شمس: "ويزيد بن وقش"..

اية باليمامة بعد سالم مولى أبي حذيفة.. فقتل(( اإلصابة في تمييز الصحابة  : أخذ الر   ..وقال الواقدي 

 رابعا.. في موجز ترجمته من دار اإلفتاء.. 

ةَ ْبِن َكثِيِر ْبِن َغْنِم ْبِن ذُوَداَن ْبِن أََسِد ْبِن  -ويقال: رياب -قَْيِش ْبِن ِرئَاِب يَِزيُد ْبُن رُ  = ْبِن يَْعَمَر ْبِن َصبَِرةَ ْبَن ُمرَّ

 .ُخَزْيَمةَ.. أبو خالد. حليف بني عبد شمس

 . .وقيل: اسمه َزْيُد ْبُن ُرَقْيٍش. وقيل: يَِزيُد ْبُن قَْيٍس. وقيل: يَِزيُد ْبُن وقٍش = 

 ..شهد بدًرا وأحًدا والمشاهد كلها مع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم= 

وشهد يوم اليمامة سنة اثْنَتَْي عشَرة من الهجرة في خالفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.. واستُشِهد = 

 . .يومئٍذ. فرضي هللا عنه

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي 

 "ثالثة أجيالفي سراقة بن المعتمر بن أنس"..".. " 293الحلقة / 

.. إال أنه صدق.. وصدقت فيه دعوته صلى هللا عليه وسلم يوم خروجه من الطائف.. يوم  رغم تأخر إسالم الجد

من .. "لعله يخرج من أصالبهم عرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم األخشبين.. فقال صلى هللا عليه وسلم

قالت للنبي   –رضي هللا عنها   –أخرج اإلمام البخاري في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة الحديث:   هللا".. يعبد

وكان    .." لقد لقيت من قومك ما لقيت :هل أتي عليك يوم كان أشد  من يوم أحد ؟ قال :-صلى هللا عليه وسلم  –

 ..إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت ..أشد  ما لقيت منهم يوم العقبة

فإذا أنا بسحابة قد   ..فرفعت رأسي ..فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ..على وجهي..وأنا مهموم ..فانطلقت

وقد بعث هللا    ..وما رد وا عليك .. قد سمع قول قومك لكإن هللا :فناداني فقال  ..فنظرت فإذا فيها جبريل  ..أظلتني

ذلك فيما    :فقال   ..يا محمد :ثم قال  ..فناداني ملك الجبال فسل م علي   ..إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم

بل أرجو أن يخرج هللا من   :-صلى هللا عليه وسلم  –فقال النبي  ..إن شئت أن أطبق عليهم األخشبين ..شئت

ً أص فكانت ترجمة هذه العائلة إحدى معجزاته.. فقد صحبه صلى هللا  . " البهم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئا

 ورووا عنه صلى هللا عليه وسلم..عليه وسلم الجد.. وأوالده.. وأحفاده..  

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

في رواية ابن الكلبي.. هو  ..رياح بن عبد هللاسراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن . الجد.. ..هذا سراقة -

 .. ُسَراقة بن المعتمر: بن أنس بن أذاة بن رياح بن عبد هللا بن قُْرط بن َرَزاح بن عدي ابن كعب القرشي  العدوي  

وأسقط أَنًسا بين   ..وساق ابن األثير نسبه إلى عدي  بن كعب. بن الخطاب رضي هللا عنه. من َرْهط عمر -

فكأنه لما لم   ..وهو الذي ذكره ابن األمين. ونقله ابن الكلبي   ..أذاة مع أنها ثابتة في جمهرة ابن الكلبي  المعتمر و

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة آخر.. يقع في نسبه أنس ظنه الذ هبي

 ثانيا.. في جهاد سراقة بن المعتمر..

..  إال أن يكون أراد أنه شهدها مشرًكا ثم أسلم بعد ذلك ..زعم ابن الكلبي  أنه شهد بَْدًرا ولم يتابع على ذلك -

 وهذه لقطة هامة في ترجمته رضي هللا عنه..

 وهو والد عمرو بن ُسراقة.. وعبد هللا بن سراقة..  -

..ثم وجدت عن أبي عبالراوي..   ..وهو ال يزال يتبعه  يد نظير ما نقلته عن ابن الكلبي 

 :على المسلمين؛ حتى قال النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم وكان سراقة في أول اإلسالم شديًدا -

اٍب في األْسواِق ِمثِْل ُسَراَقةَ بِن الُمْعتَِمر "   "..أََشدُّ الن اِس َعذَابًا ُكلُّ َجبَّاٍر يعَّاٍر َصخَّ

..احَ  -  " أنس"وأما ابن األمين فانتهى به إلى   ..من نسبه عند ابن األثير "أنس"سقط لكن و  َكاهُ الباَلَذُِريُّ

 .وذكر أنه شهد بدًرا. وسيأتي ما جاء في ذلك في ترجمة ]]ابنه[[ عمرو بن ُسَراقة. -

وكذا ذكره بعد أن ترجم سراقة   .وتوفي في خالفة عثمان. ..قال الذ هبي في التجريد: قال ابن األثير: شهد بدًرا -

 . .القُرشي  العدوي  بن المعتمر بن أذاة بن رياح 

ِ: شهد بدًرا -  ..وهذا نقله من األصل ..َوتُُوف ِي في خالفة عثمان ..قال اْبُن اْلَكْلبِي 

 ثالثا.. في وفاة سراقة بن المعتمر..

 الثابت.. كما تقدم.. أنه عاش حتى خالفة عثمان بن عفان.. 

 أسد الغابة -ابن األثير رابعا.. في رواية 

ِ ْبن قرط ْبن رزاح ْبن عدي ْبن كعب القرشي العدوي   - سراقة ْبن المعتمر ْبن أنس ْبن أذاة ْبن رياح بن َعْبد َّللاَّ

 .. بالمدينة المهاجرين نازلذكرهم في م.خامسا.. في قاله الكلبي.  ..شهد سراقة بدًرا ..والد عمرو

حين   عمر بن الخطاب ونزل :ابن إسحاق قال(..   ...وغيرهم وبنو البكير سراقة وأخيه وابنا عمر منزل)

وعمرو وعبد هللا ابنا سراقة بن  ..زيد بن الخطاب وأخوه ..ومن لحق به من أهله وقومه المدينة قدم

 ..حفصة بنت عمر وكان صهره على ابنته -  بن حذافة السهمي وخنيس المعتمر

وواقد بن عبد هللا   ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - فخلف عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعده -

 .. حليفان لهم ..ومالك بن أبي خولي ؛ وخولي بن أبي خولي حليف لهم ؛ ..التميمي

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-al-athir-usd-al-ghaba-fi-marifat-al-sahaba/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-al-athir-usd-al-ghaba-fi-marifat-al-sahaba/
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد 

 2-ثالثة أجيال" ثاني".."عمرو بن سراقة بن المعتمر.. " 294الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..اقةسرعمرو بن هو طليعة الجيل الثاني من عائلة واحدة صحبوا ورووا عنه صلى هللا عليه وسلم..  -

عدي بن  بن رياح بن قرط بن عبد هللا بن رزاحعمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن  -

 .. مكة من ..كعب

وقيل:    ..وقيل: َعْمرو بن ُسَراقة بن الُمْعتَِمر القرشي العدوي ..َمروفيما قاله الرواه.. )منقول(.. أنه عُ  -

وقد نب ه على ذلك ابن فتحون؛ وقال:   بُو ُعَمَر فصحفه؛ والصواب عمرو..قال ابن حجر: ذََكَرهُ أَ . .األَنصاري

ورد    ..ابُن منده؛ فزعم أنه أنصاري وأخطأ في نسبه ..ة أخيه عبد هللا على الصوابذكره أبو عمر في ترجم

 . .عليه أبو نعيم فأصاب

بَْيُر: َولد سراقة عبد هللا وزينب شقيقان ..هو من رهط عمر بن الخطابق  - ه أمة ..قَاَل الزُّ   ..وعمرو بن سراقة أمُّ

 فقط   ..وعبد هللا ..وقال خليفة: عمرو

بن عبد هللا ابن قرط ْبن  عمرو ْبن سراقة ْبن المعتمر ْبن أنس ْبن أداة ْبن رزاح وفي رواية ابن عبد البر..  -

وتوفي   .شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. رزاح ْبن عدي القرشي العدوي.

ِ ْبن سراقة.  ..في خالفة ُعثَْمان هَُو وأخوه َعْبد َّللاَّ

 المدينة المنورة..   جر إلىوهاوكان في من سبقوا إلى اإلسالم.. مكة  أسلم في ..بني عدي بن كعب  من هوإذن ف  -

 .. عثمان بن عفان وتوفي في خالفة صلى هللا عليه وسلم كل الغزوات.. وشهد مع النبي -

 ..وقيل قدامة بنت عبد هللا بن عمر الجمحية الجمحية وأم عمرو هي آمنة بنت عبد هللا بن عمير -

 ثانيا.. ما كان من بعد الهجرة.. 

أخي لبابة بن عبد   ..رفاعة بن عبد المنذر نزال على المدينة هللا بن سراقة إلىهاجر عمرو مع أخوه عبد  لما  -

 المنذر..

ُد ْبُن ُعَمرَ  ْخبََرنَاأ - ِ ْبِن أَبِي بَْكِر ْبِن َحْزمٍ  َعنْ  َعْبُد اْلَجبَّاِر ْبُن ُعَماَرةَ  أَْخبََرنَا :قَالَ  ُمَحمَّ  : الَ قَ   َعْبِد َّللاَّ

ا َهاَجرَ  ِ  َعْمٌرو لَمَّ ُمْنِذِر أَِخي ِمْن َمكَّةَ إِلَى اْلَمِدينَِة نََزاَل َعلَى ِرَفاَعةَ ْبِن َعْبِد الْ  -اْبنَا ُسَراَقةَ ْبِن اْلُمْعتَِمِر  - َوَعْبُد َّللاَّ

ِد ْبِن إِْسَحاَق َوأَبِي  :أَبِي لُبَابَةَ ْبِن َعْبِد اْلُمْنِذِر قَالُوا َوَشِهَد َعْمُرو ْبُن ُسَراَقةَ بَْدًرا ِفي ِرَوايَِة ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ َوُمَحمَّ

ِد ْبِن ُعَمَر أَْجَمعُوا َعلَى ذَِلكَ   )منقول(  ..َمْعَشٍر َوُمَحمَّ

 ه وموقف طريف معه.. ثالثا.. في جهاد

   ..سرية عبد هللا بن جحش إلى نخلة خرج عمرو بن سراقة بعد هجرته في -

  لألمام..فسقط  ..حتى لم يقو على المشي فجاع فانثنى صلبه  فارعا.. كان لطيف البطن طويالً الطريف أنه و -

حتى نزلوا ضيوًفا على حي  من   ..فربطوها على بطنه فمشى معهم ..فأخذ أصحابه قطعة مصفحة من الحجارة

   ..(وإذا البطن تحمل الرجلين ..كنت أحسب الرجلين تحمل البطن)مازحا:   فقال عمرو .. فأكرموهمأحياء العرب

ِ َصلَّى  بَعَثَنا   :َقالَ  ..روى عامر ْبن ربيعةالحديث أنه في و حسب رواية اإلصابة في تمييز الصحابة.. َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َسَريٍَّة ومعنا عمرو ْبن ُسَراقة  فانثنى ُصْلبُه فأخذنا    ..فجاع  -وكان لطيف البْطن طوياًل  -َّللاَّ

كنت أحِسُب الرجلين   :َفقَاَل عمرو  ..فِجئْنا قوًما فضيَّفُونا  ..فمشى يوًما ..صفيحةً من حجارة فربْطناها على بْطنه

ْجلَينت  .. حمل الْبَطن فإذا البطن يحمل الر ِ

 )منقول(   ..روايته للحديثرابعا.. في 

ِ ْبَن ُسَراَقةَ َشِهَد أَْيًضا بَْدًرا َ- ُد ْبُن إِْسَحاَق َوْحَدهُ ِمْن بَْينِِهْم أَنَّ أََخاهَ َعْبَد َّللاَّ   ..َولَْم يَْذُكْر ذَِلَك َغْيُرهُ  ..ذََكَر ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه  .. َواْلَخْنَدقَ  ..َوَشِهَد َعْمُرو ْبُن ُسَراَقةَ أُُحًدا ..َولَْيَس هَُو ِعْنَدنَا بِثَْبتٍ  ِ َصلَّى َّللاَّ َواْلَمَشاِهَد ُكلََّها َمَع َرُسوِل َّللاَّ

ُد ْبُن إِْسَحاقَ َوتُُوف َِي ِفي ِخاَلَفِة ُعثَْماَن ْبِن َعفَّا ..َوَسلَّمَ  ِ ْبُن ُسَراَقةَ َولَْيَس لَهُ َعِقبٌ  : َن . قَاَل ُمَحمَّ  ..َوتُُوف َِي َعْبُد َّللاَّ

 ..غزواته كلها صلى هللا عليه وسلمشهد عمرو بن سراقة مع النبي 

 .. نصيبًا خيبر قسم له من أرض عمر بن الخطاب أن الخليفة الثاني ابن إسحاق  وذكر -

 وفاته رضي هللا عنه..خامسا.. في 

خ وفاةَ والده سراقة فيها. .وليس له عقب.. عثمان بن عفان توفي عمرو بن سراقة في خالفة  . .وهناك من أرَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3- بن سراقة بن المعتمر".."ثاني ثالثة أجيال" عبد هللا.. " 295الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  بد هللاعورووا عنه صلى هللا عليه وسلم..  .. صحبوهطليعة الجيل الثاني من عائلة واحدةاألخ الثاني في هو  -

عدي بن   بن رزاح  بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أذاة بن رياح بن قرط بن عبد هللا بن عبد هللا.. اقةسربن 

 .. مكة في ..كعب

ِ بُن ُسراقةَ بِن الُمْعتَِمر بن أَنَس بن أَذَاة بن ِريَاح بن عبد َّللا  بن قُْرط بن ِرَزاح بن َعِدي  بن َكْعب  هو  - َعْبُد َّللا 

ـ القرشي في اآلباِء ــ وأَسقط ما بين المعتمر وعبد َّللا   ..ونسبه أَبو عمر ..نسبه الكلبي حسب ما بن لَُؤي  ـــ 

 .أسد الغابةالعدوي.. حسب 

 . فهو من رهطه كما تقدم في ترجمة عمرو.. .يجتمع هو وعمر بن الخطاب في ِريَاح.. حسب إفادة أسد الغابة -

 هو الصحابي كما قَاَل اْبُن ِحبَّان: له صحبة.. -

ه أََمةُ بنت عبد هللا بن ُعمير بن أُهيب بن ُحذافة بن ُجَمحَ  -  ..أ مُّ

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثنا عبد الجب ار بن ُعمارة عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن َعمرو بن   -

  .َحْزم قال: هاَجر عبد هللا بن ُسراقة مع أخيه عمرو من مك ة إلى المدينة فنزال على ِرفاعة بن عبد المنذر.

 . الطبقات الكبير.

 . في جهاده رضي هللا عنه..ثالثا.

 .. وأبو معشر: لم يشهد بدًرا  ..قال ابن سعد -

 ..وليست له رواية وال َعِقب ..وزاد اْبُن سعد: شهد أحًدا وما بعدها -

بَْيُر: َولد سراقة عبد هللا وزينب ش بينما  - ه أمة.. وأنه  ..قيقانَقاَل الزُّ شهد عمرو وعبد هللا  وعمرو بن سراقة أمُّ

 ُولد لعبد هللا عبد هللا بينما  ..وليس لعمرو َعِقب ..بَْدًرا

ه أميمة بنت الحارث بن َعْمرو بن المؤمل. -  .أمُّ

ان.. كذا أيوب بن عبد الرحمن بن عثمو ..وأخاه زيًدا ..وذكر ِمْن ذرية عبد هللا بن سراقة عمرو بن عبد هللا -

 .. وقال: كان ِمْن وجوه قريش وعثمان حفيده من الجيل الثالث.. وقيل أنه كانت له صحبه ورواية

 . كما تقدم.. ونزل عبد هللا بن سراقة لما هاجر على رفاعة بن عبد المنذر.  -

 رابعا.. في الحديث النبوي.. 

عن عبد هللا بن  ..حميد صاحب الزياديعن عبد ال ..أْوَرَد اْبُن َمْنَده في ترجمته حديثًا من طريق شعبة َ-

 ..."ِفي السُُّحوِر بََرَكةٌ "  :عن رجل من الصحابة عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..الحارث

 .. عن عبد هللا بن ُسَراقة موقوًفا ..عن عبد هللا بن الحارث  ..وقال بعده: رواه خالد الحذ اء -

عن عبد هللا بن ُسراقة  ..عن عقبة بن وشاج ..عن قتادة  ..ثم قال ابن منده: روى عمران القطان -

ُروا َولَْو بِاْلماءِ " :مرفوًعا  .."تََسحَّ

ثم  ..اقةال عبد هللا بن سر ..عن عبد هللا بن عمرو رواية عمران بهذا اإلسناد إنما هوَوتَعقَّبَهُ أبُو نُعَيم بأن  -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة  أعلم.. حسبساقه كذلك. وهللا

 خامسا.. في وفاة عبد هللا بن سراقة..

  . يقصد بقية في المدينة.. حسب روايات.قال محمد بن إسحاق: وتوف ي عبد هللا بن ُسراقة وليس له َعِقبٌ  -

 .. الطبقات الكبير

 هللا.. ليس لدينا المزيد عن عبد هللا.. أراكم على خير إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4-ثالثة أجيال"  بن سراقة ".."ثالث عبد هللا عثمان بن.. "296الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 لن نكرر نسبه حيث أنه مذكور في ثالثة حلقات متتابعة مضت.. في جده.. ووالده عبد هللا.. وعمه عمرو.. -

 .. هي الكنيه  وأن عثمان بن عبد هللا القرشي.. الشهرةتقول عنه موسوعة الحديث الشريف..  أن إسم  -
ات..  ثقمن الالرتبة وهو في .. رضي هللا عنه.. العدوي ..القرشي ..المدنيب".. وإن وصفته أيضا أبو عبد هللا"

  هـ 118..توفي عامو لمدينةا :عاش فيوأنه 

الذي روي عنه األحاديث .. عثمان بن عبد هللا بن سراقة المدني القرشي..وفي طليعة الجيل الثالث يأتي  -

 التي تعتمد بالكلية على نقل األحاديث التي رواها.. الصحيحة التي نسوق بعضا منها في طيات هذه الترجمة..

وهي أصغر من خلف عمر.. رضي هللا عنهم جميعا.. حسب إفادة ابن حبان..   نَب بنت عمر ْبن اْلخطابأمه َزيْ  -

أخرج البَُخاِري  ِفي َغْزَوة أَْنَمار َعن بن أبي ِذئْب َعنهُ َعن َجابر بن عبد هللا َواَل أعلم ِفي اْلكتاب َغيره َقاَل أَبُو   –

 وتقدمت ترجمته هنا لينضم إلى عائلته كما تقدم..  مان من الثقات..)منقول(.. والمفاد أن عث زْرَعة هَُو ثِقَة

 في التاريخ الكبير.. )منقول(  ثانيا.. ما جاء عنه في البخاري.. 

 ..  ْبن سراقة اْلَمَدنِي  العدويعثمان ْبن َعْبد َّللاَّ 

أَْخبََرنِي اْبُن أَبِي اْلفَُدْيِك َحدَّثَنِي ُموَسى ْبن يَْعقُوَب َعْن َعْبد  .. قَاَل اْبُن َشْيبَةَ  ..قَُرِشي  أمه بنت ُعَمر ْبن اْلَخطَّاب الْ 

ْحَمن ْبن إِْسَحاق َعِن اْبن ِشَهاٍب:  الرَّ

خالد رضى هللا َعْنهُ  َعْن بُْسِر ْبِن َسِعيِد ان زيد بن  ..َكاَن أَِميًرا بَِمكَّةَ  إذ ..خبرهأثَْماَن ابن عبد هللا بن سراقة َعْن عُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: أن  أَْخبََرهُ  َز َغاِزيًا َفلَهُ ِمثُْل أَْجِرهِ "النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ  "َمْن َجهَّ

 قَاَل يَْحيَى َحدَّثَنَا وكيع َعِن اْبن أَبِي ذئب: ..قَاَل اْبُن ِشَهاٍب: ثُمَّ أَْخبََرنِيَها بُْسرٌ  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يصلى  ) عمر رضى هللا َعْنُهَما:   عن عثمان بن عبد هللا بن سراقة عن ابن لَْم يَُكِن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

قة َعِن اْبن عمر رضى  وقال أبو أسامة عن عبيد هللا: َعْن رجل من آل سرا -( في السفر   يومقبل الفريضة وبعد 

ِ صَ  ..هللا عنهما ُ َعْنُهَما َعِن النَّبِي  ُ َعلَْيِه وقال يحيى بن سليم عن عبيد هللا: َعْن نافع َعِن اْبن ُعَمر َرِضَي َّللاَّ لَّى َّللاَّ

 .. .. يقصد من الرواه.. )إنتهى كالم البخاري(ال يصح فيه نَاِفعٍ الرأي أنه َ و َوَسلَّمَ 

 في كتب الحديث: )منقول( ثالثا.. ما جاء  

ُد ْبُن إِْسَماِعيلَ ُمحَ  أَْخبََرنَا - ِ ْبِن ُسَراَقةَ ُعثَْماَن ْبِن َعبْ  َعنْ  .. اْبِن أَبِي ِذئْبٍ  َعنِ  .. مَّ أَنَّ النَّبِيَّ  : َجابِرٍ  َعنْ  .. ِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ًها قِبََل اْلَمْشِرقِ ِفي َغْزَوِة بَنِي أَْنَماَر َكاَن يَُصل ِي َعلَى َراِحلَ  " َصلَّى َّللاَّ  .." تِِه ُمتََوج ِ

ُد ْبُن إِْسَماِعيلَ  َحدَّثَنَا - ِ ْبِن ُسَراَقةَ  َعنْ   .. ُعثَْمانَ  َعنْ  .. اْبِن أَبِي ِذئْبٍ  َعنِ  .. ُمَحمَّ َجابِِر ْبِن َعْبِد   َعنْ  .. َعْبِد َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوِة بَنِي أَْنَماٍر َكانَ  "  .. َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َهةً بِِه قِبََل   أَن  َرُسوَل َّللاَّ  اْلَمْشِرقِ يَُصل ِي َعلَى َراِحلَتِِه ُمَوجَّ

".. 

دٍ  َحدَّثَنَا - ِ  َعنْ  .. لَْيُث ْبُن َسْعدٍ  اَحدَّثَنَ   :َقالَ  .. يُونُُس ْبُن ُمَحمَّ اْلَوِليِد ْبِن أَبِي  َعنِ  ..  ْبِن أَُساَمةَ يَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبِن ُسَراَقةَ  َعنْ  .. اْلَوِليدِ  ُ َعلَْيِه  :أَنَّهُ قَالَ  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  َعنْ  .. ُعثَْماَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ِ بَنَى " :َوَسلََّم يَقُولُ  ُ لَهُ بَْيتًا ِفي اْلَجنَّةِ  َمْن بَنَى َمْسِجًدا يُْذَكُر فِيِه اْسُم َّللاَّ  .. " َّللاَّ

ُسئَِل َعْن ذَِلَك   ..أَنَّ ُعثَْماَن ْبَن َعفَّانَ  ..َعْن أَبِي َراِفعٍ  ..َعْن َمْرَواَن اأْلَْصفَرِ  .. َعْن َخاِلدٍ  ..َحدَّثَنَا َحدَّثَنَا هَُشْيمٌ  -

َص ِفي ذَِلكَ  :َقالَ  ..َوَزْيُد ْبُن ثَابِتٍ  ..َوعنَدهُ َعِليٌّ  ُمْغَضبًا  ..َفقَاَم َعِليٌّ  ..هَُو َزْوجٌ  " :قَاالَ  .. َزْيدٌ وَ  .. ُعثَْمانُ  فََرخَّ

 .. " َكاِرًها ِلَما قَاالَ 

دٍ  َحدَّثَنَا - ِ ْبِن أَُساَمةَ  َعنْ  .. لَْيُث ْبُن َسْعدٍ  نا حدث .. يُونُُس ْبُن ُمَحمَّ   .. أَبِي اْلَوِليدِ اْلَوِليِد ْبِن  َعنِ  .. يَِزيَد ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ِ ْبِن ُسَراَقةَ  َعنْ   ..ُعثَْماَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ  :قَالَ  .. ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  َعنْ  ِ َصلَّى َّللاَّ  .. َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

ُ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  " َز َغاِزيً  ..َمْن أََظلَّ َرأَْس َغاٍز أََظلَّهُ َّللاَّ أَْو  ..ا َحتَّى يَْستَِقلَّ َكاَن لَهُ مثل أَْجِرِه َحتَّى يَُموتَ َوَمْن َجهَّ

ِ  ..يَْرِجعَ  ُ لَهُ بَْيتًا ِفي اْلَجنَّةِ  ..َوَمْن بَنَى َمْسِجًدا يُْذَكُر فِيِه اْسُم َّللاَّ   " بَنَى َّللاَّ

ِ ْبِن ُسَراَقةَ  َعنْ  .. اْبُن أَبِي ِذئْبٍ  أَْخبََرنِي :َقالَ  .. يَِزيُد ْبُن َهاُرونَ  َحدَّثَنَا - ُكنَّا ِفي َسفٍَر    :لَ قَا .. ُعثَْماَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 َفَسأَْلتُهُ ؟   .. اْبُن ُعَمرَ  َوَمعَنَا

ُ  َف  ِ َصلَّى َّللاَّ اَلِة َواَل بَْعَدَها " َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ    ..اَل يَُسب ُِح ِفي السَّفَِر قَْبَل الصَّ

 .. َوَسأَْلُت اْبَن ُعَمَر َعْن بَْيعِ الث َِماِر ؟ فَقَالَ  :قَالَ  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن بَْيعِ الث َِماِر َحتَّى تَْذَهَب اْلعَاهَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْحَمنِ .. "ةُ نََهى َرُسوُل َّللاَّ َوَما تَْذَهُب   ..قُْلُت: أَبَا َعْبِد الرَّ

 .. ُطلُوُع الثَُّريَّا :اْلعَاَهةُ ؟ َما اْلعَاَهةُ ؟ قَالَ 

 في وفاة عثمان بن عبد هللا..رابعا.. 

 ..َوهَُو اْبن ثاََلث َوثََمانِيَن سنة 118قَاَل اْلَواِقِدي  توف ي سنة 

 هللا.. .. أراكم على خير إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4-.. "عامر بن ربيعة".."السابقون في اإلسالم"301الحلقة / 

 ثاني عشر.. في أحاديث أخرى رواها.. )نكمل(.. 

قد روى عن أبيه معظم   -أي عبد هللا بن عامر  –سنلحظ في هذه الحلقة.. كما كان الحال فيما سبقها.. أن إبنه 

 ديث.. سنأتي على عبد هللا قليال هنا.. ثم نأتي على ترجمة تفصيلية له إن شاء هللا..ما روي من أحا

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل: »إِذَا َرأَْيتُْم َجنَاَزةً َفقُوُمو -  َحتَّى يَْخلُفَُكْم«..  ..اَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

النبي )صلى هللا عليه وسلم( أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها عن عامر بن ربيعة عن  -

 فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَمرَّ بِِجنَاَزةٍ  - َل َرُجٌل ِمَن اْليَُهوِد:  .. فَقَاَعْن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ.. قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.. فَقَاَل اْليَُهوِديُّ  ُد.. تََكلَُّم َهِذِه اْلَجنَاَزةُ؟ َفَسَكَت َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  : أَْشَهُد أَنََّها تََكلَُّم.. يَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ” إِذَا َحدَّ  ثَُكْم أَْهُل اْلِكتَاِب َحِديثًا َفقُولُوا: آَمنَّا بِاهللِ.. َوَماَلئَِكتِِه.. َوُكتُبِِه.. فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ْقتُُموهُْم.. َوإِْن َكانُوا َكذَبُوا فَقَْد َكذَّْبتُُموهُْم “..  َوُرُسِلِه.. فَِإْن َكانُوا َصَدقُوا فَقَْد َصدَّ

ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيعَ  - ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الَّتِي يَْحِلُف بَِها:  َعْن َعْبِد َّللاَّ ةَ.. َعْن أَبِيِه.. قَاَل: ” َكاَن يَِميُن َرُسوِل َّللاَّ

 اَل َوُمقَل ِِب اْلقُلُوِب “.. 

ُ َعلَ  - ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ َعْن أَبِيِه قَاَل: َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ ُك َوهَُو َصائٌِم..َعْن َعْبِد َّللاَّ  ْيِه َوَسلََّم يَتََسوَّ

ُ َعلَْيِه  -يكنى أبا تمام  -عن عبد هللا بن َعاِمر بن ربيعة.. عن أبيه: أن رجال من ثقيف  - أهدى إلى النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " إنها حرمت يا أبا  تمام؟" فقال: يا رسول هللا.. َوَسلََّم راوية خمر.. فقال رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ” إن الَِّذي حرم شربها حرم ثمنها “.أخرجه أبو موسى..  استنفق ثمنها.. فقال لَهُ النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له: " سيكون أمراء بعدي.. يصلون الصالة لوقتها - .. ويؤخرونها  َعْن رجل أن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

َعْن وقتها.. فصلوها معهم.. فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم أولهم.. َوإِن أخروها َعْن وقتها  

فصليتموها معهم.. فلكم وعليهم.. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية.. ومن نكث العهد ومات ناكثًا للعهد  

ِ ْبن عامر ْبن  جاء يَْوم القيامة وال حجة له..".. يقول الراوي.. ق  لت لعاصم: من أخبرك هذا الخبر؟ قال: َعْبد َّللاَّ

وعن عامر بن ربيعة أن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: من صلى علي صالة   ربيعة.. َعْن أبيه عامر..

يه وسل م قال: ”  عن عامر بن ربيعة عن النبي صل ى هللا علو  صلى هللا عليه ومالئكته.. فليكثر عبد أو ليقل..

 يقول هللا: الرحم الشجنة.. فمن وصلها وصلته.. ومن قطعها قطعته “..

 ُحدث عن أبي داود.. بسنده إلى عامر بن ربيعة.. عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال:  -

 على مالكها(  ” العجماء جرحها جبار “.. ) أي أن البهيمة إذا انفلتت نهاراً فهدمت شيئاً فال ضمان

صلى هللا   –كنا مع الرسول   [فيما رواه ابن ماجه والترمذي عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال:  -

في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله.. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول   –عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم.. فنزل قوله تعالى: }فَأَْينََما تَُولُّواْ َفثَمَّ َوْجهُ هللا{.. وقد أجيب على استدالل الشافعية بأن   –

االت الضرورات التي تبيح المحظورات.. )وقد اتفق العلماء على صحة صالة المجاهد إلى أي جهة  هذه من ح

 حال المسايفة.. وهي الضرب بالسيف.. فهذه ضرورة أباحت للمصلي ترك القبلة( 

ُ َعلَْيهِ  - ِ ُظْلٌم«..  َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ.. قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  َوَسلََّم: »َمْطُل اْلغَنِي 

وروى أحمد والط براني  من طريق الزهري: أخبرني عبد َّللاَّ بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان.. قال:   -

مررت على رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه وسلم ومعه جبرائيل جالس في المقاعد.. فسلمت عليه.. فلما رجعت قال:  

 إسناده صحيح أيضا.. ..ذي كان معي« ؟ قلت: نعم.. قال: »فإن ه جبريل.. وقد رد  عليك الس الم«»هل رأيت ال  

قال عبد هللا بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب أخذ نبتة من األرض فقال: يا ليتني هذه النبتة.. ليتني   -

 لم أك شيئاً.. ليت أمي لم تلدني.. ليتني كنت نسياً منسي اً.. 

ِ ْبُن َعاِمِر ْبِن َربِيعَةَ بِاْلَمِدينَِة َسنَةَ َخْمٍس َوثََمانِيَن ِفي ِخالَفِة َعْبِد اْلَمِلِك بن مرومَ  - ان. وكان ثقة َقِليَل  اَت َعْبُد َّللاَّ

 اْلَحِديِث.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-".."يا لمن شهدوا بدرا".. "حاطب بن أبي بلتعة302الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

يعد بطل حلقة اليوم أحد الصحابة الذين أثير بسببهم جدل كبير.. من يومها وحتى يومنا.. فقد كان الرجل على   -

وشك أن يفشي سرا حربيا خطيرا.. لوال أن أخبر الوحي نبينا صلى هللا عليه وسلم بأمره.. وهو ما نسميه بلغة 

ا "جريمة الخيانة العظمى".. خاصة وأن الجاني لم يكن أمامه بد من اإلعتراف.. وقد أمسك به متلبسا.. عصرن

 وتوفرت كل دالئل إدانته للنبي صلى هللا عليه وسلم وللصحابة.. فماذا كان الحكم.. سنرى.... 

 نفرد حلقه لقصته.. .. وسحاطب بن أبي بلتعة حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخميهو  -

وهو حاطب بن أبي بَْلتَعة اللخمي.. من ولد لخم بن عدي  في قول بعضهم... يُْكنَى أبا عبد هللا.. وقيل: يُْكنَى أبا   -

محمد.. واسم أبي بَْلتَعة عمرو بن عمير بن سلمة بن عمرو.. وقيل: حاطب بن عمرو بن راشد بن معاذ 

(( االستيعاب في معرفة األصح اب. ))حاطب بن أبي بَْلتَعَة: بفتح الموحدة وسكون الالم بعدها مثناة ثم  الل خمي 

ى.((   مهملة مفتوحات.. ابن عمرو بن ُعمير بن سلمة بن َصعب بن سهل الل خمي.. َحليف بني أسد بن عبد العز 

و مالك بن َعدي  بن  اإلصابة في تمييز الصحابة. ))من لَْخم ثم  أَحُد بني راشدة بن أَذَب  بن جزيلة بن لَْخم.. وه

ة بن أَُدد بن يَْشُجب بن َعريب بن زيد بن َكهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن َقحطان.. وإلى   الحارث بن ُمر 

َمن " :قحطان جماُع اليمن.. وكان اسُم راشدة خالفَةَ.. فوفدوا على الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقال 

 . .الطبقات الكبير حسب ما ورد في"أنتم بنو َراشَدة" :قالوا: بنو خالفَةَ.. فقال "أنتم؟

في " مستدركه " بأنه رجل حسن  الحاكم ذكره كما  اتصفأنه  صفات حاطب وسيرته قبل اإلسالم وفي  -

 .. )رواه الواقدي(..الجسم.. وخفيف اللحية.. ويميل إلى القصر.. وأجنب به حدب.. وغليظ األصابع

وقيل كان مولى لعبيد هللا بن حميد بن زهير بن الحارث بن   ..الجاهلية حليفًا لبني أسد بن عبد العزى فيكان  -

 .. كان حاطب يمتهن تجارة الطعام.. كما كان على قدر من الغنى وله عبيدو ..بهفكات  ..أسد بن عبد العزى

 قديما.. صحابي بدري.. دخل في اإلسالم  -

   ...يشكون منه من أجل النفقة عليهم ؛ فالمه في ذلك عمر بن الخطاب وقد أتى بعض مواليه إلى -

 ..سلم.. وله رؤيةولده.. ممن ولد في حياة النبي صلى هللا عليه و  وعبد الرحمن -

 ثانيا.. في هجرته رضي هللا عنه..

 .. برفقة سعد بن خولي مولى حاطب المدينة المنورة.. وكانمع المسلمين إلى بن بلتعة  هاجر -

 .. وقد آخى النبي بينه وبين رحيلة بن خالد ..ونزل عند المنذر بن محمد بن عقبة -

 ثالثا.. في جهاد حاطب بن أبي بلتعة..

وصلح الحديبية..   ..فقد شهد غزوة بدر ..النبي صلى هللا عليه وسلم في جميع غزواته التي غزاهاشارك مع  -

 .. ويذكر له أنه من قتل المشرك الذي جرح النبي صلى هللا عليه وسلم في أحد وفتح مكة

الحميد بن أبي أنس..  عبد أبو ربيعة.. عن قال: حدثني ..هارون بن يحيى الحاطبي روىففي أحد..   -

بأحد.. قال:   إنه اطلع على النبي صلى هللا عليه وسلم ..يقول حاطبا سمعأنه أنس..  صفوان بن سليم.. عن عن

من فعل هذا ؟  اطب.. ح فقال ..والنبي صلى هللا عليه وسلم يغسل وجهه من الماء ..الترس علي وفي يد

إني سمعت صائحا على الجبل:   :فقلت   !.بي وقاص.. هشم وجهي.. ودق رباعيتي بحجرعتبة بن أ ..قال

إلى حيث    صلى هللا عليه وسلم ؟ فأشار عتبة فأين توجه -قد ذهبت روحي   يوكأن -فأتيت إليك د.. محم قتل

! فنزلت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه.. .توجه.. فمضيت حتى ظفرت به.. فضربته بالسيف.. فطرحت رأسه

 .. مرتين "..رضي هللا عنك"فقال:  ئت به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم.. فسلم ذلك إلي.. ودعا لي..وج

صلى هللا  فقال: يا نبي هللا  حاطبا شكا لحاطب أن عبدابر بن عبد هللا.. جا عن  ..أبي الزبير عن ..الليثروى  -

 ..صحيح  " حديثوالحديبية بدرا هدال يدخلها أبدا وقد ش ..كذبت" : ليدخلن النار ! قال عليه وسلم..

هـ برسالة إلى المقوقس عظيم مصر يدعوه فيها إلى  6بعثه رسول النبي صلى هللا عليه وسلم في عام  - 

 .. اإلسالم.. فبعث معه المقوقس مارية وأختها سيرين كهدية إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم

اطب وعروة بن  ولحاطب رواية للحديث النبوي وقد رواها عنه ابناه عبد الرحمن بن حاطب.. ويحيى بن ح - -

 .. الزبير

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"حاطب بن أبي بلتعة".."يا لمن شهدوا بدرا" 303الحلقة / 

 رابعا.. في قصة حاطب ومعجزة نبوية..

 برواية ولده..  -1

أن أباه كتب إلى   :عبد الرحمن بن حاطب عروة.. عن الزهري.. عن إسحاق بن راشد.. عنفعن 

   :والزبير.. فقال  عليا كتابا.. فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قريش كفار

.. فلقياها.. وطلبا الكتاب.. وأخبراها أنهما غير منصرفين  "انطلقا حتى تدركا امرأة معها كتاب فائتياني به"

فحلته من معك كتابا.. رسول هللا حدثنا أن  بلى.. ولكن :ألستما مسلمين ؟ قاال :حتى ينزعا كل ثوب عليها . قالت 

 حتى قرئ عليه الكتاب..   حاطبا فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :. قال .رأسها

قرابتي وولدي.. وكنت غريبا فيكم   بمكة كان :قال "؟.ما حملك": صلى هللا عليه وسلم فاعترف.. فقال

بدرا.. وإنك ال تدري.. لعل   ال.. إنه قد شهد". قال: .في قتله -يا رسول هللا  -ائذن لي ر.. عم قريش.. فقال معشر

  " وأصله في " الصحيحينحسن إسناده ".. فقال: اعملوا ما شئتم.. فإني غافر لكم بدر أهل هللا قد اطلع على

 برواية علي بن أبي طالب..  -2

ُكْم أَْوِليَآء" ..هد هللا تعالى له باإليمان في قوله تعالىيقال أنه ش ِي َوَعُدوَّ " يآ أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا َعُدو 

.. وغير واحد.. بإسنادهم عن  1 -الممتحنة[ [ اآلية.. وسبب نزول هذه اآلية ما أخبرنا إسماعيل بن عبيد َّللا 

ن الحسين بن محمد.. عن محمد بن عيسى.. أخبرنا ابن أبي عمر.. أخبرنا سفيان.. عن عمرو بن دينار.. ع

عبيد َّللا  بن أبي رافع قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي هللا عنه.. يقول: بعثنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه  

 "وسلم أنا والزبير بن العوام.. والمقداد.. فقال صلى هللا عليه وسلم..

 َخاخٍ؛ فَِإنَّ بَِها َظِعينَ 
 .. "ةً َمعََها ِكتَاٌب.. فَُخذُوهُ ِمْنَها.. فَائْتِونِي بِهِ اْنَطِلقُوا َحتَّى تَأْتُوا َرْوَضةَ

فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة.. فإذا نحن بالظعينة.. فقلنا: أخرجي الكتاب.. فقالت: ما معي من  

 كتاب.. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب..قال: فأخرجته من ِعقَاصها.. 

ل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة..  قال: فأتينا به رسو

  يخبرهم ببعض أمر النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقال له صلى هللا عليه وسلم.."َما َهذَا يَا َحاِطُب"؟

أكن من أنفسها.. وكان من معك من  قال: ال تعجل علي  يا رسول هللا.. إني كنت امرأ ملصقًا في قريش.. ولم 

المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة.. فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم  

يًدا يحمون بها قرابتي.. وما فعلت ذلك كفًرا وارتداًدا عن ديني.. وال رضاء بالكفر.. فقال رسول هللا َصلَّى هللا  

.. فقال عمر: دعني يا رسول هللا أضرْب عنق هذا المنافق.. فقال رسول هللا َصلَّى هللا  "َصَدقَ " :عليه وسلم

.  ! َغفَْرُت لَُكمْ إِنَّهُ قَْد َشِهَد بَْدًرا؛ َفَما يُْدِرْيَك لَعَلَّ هللا اطَّلََع َعلَى أَْهِل بَْدٍر َفقَاَل: اْعَملُوا َما ِشئْتُْم فَقَدْ " :عليه وسلم

ُكْم أَْوِليَآَء تُْلقُوَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَِّة"..  .."  ذه السورةقال: وفيه نزلت ه  ِي َوَعُدوَّ يَآ أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا َعُدو 

وقد رواه أبو عبد الرحمن السلمي.. عن علي بن أبي طالب.. وكان سبب هذا الكتاب أن النبي َصلَّى هللا عليه  

َي األخبار على قريش.. فكتب إليهم حاطب يعلمهم  وسلم لما أراد أن يغزو مكة عام الفتح.. دعا هللا تعالى أن يُعَم ِ

بما يريده رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من غزوهم.. فأعلم هللا رسوله بذلك.. فأرسل عليًا والزبير.. فكان ما  

 ذكرناه.. حسب ما جاء في أسد الغابة..

 بي هريرة.. . ذكره في روايات لجابر وأل3

بير.. عن جابر: أنَّ َعْبًدا لحاطب جاء إلى النبي  صل ى هللا عليه وآله وسل م  حد ثنا أحمد بن قاسم حتى أبي الز 

: يشتكي حاطبًا.. وقال: يا رسول هللا.. ليدخلن  حاطٌب الن اَر. فقال رسوُل هللا ـــ صل ى هللا عليه وآله وسل م ـــ

الن اَر أََحٌد َشِهَد بَْدًرا.. َوالُحَدْيبِي ةَ".. وروى األعمش.. عن أبي سفيان.. عن جابر عن الن بي  َكذَْبَت.. اَل يَْدُخُل "

صل ى هللا عليه وسل م مثله.. وروى يحيى بن أبي كثير.. عن أبي سلمة.. عن أبي هريرة قال: جاء غالم لحاطب  

قيق  -اَل يَْدُخُل َحاِطٌب الجنَّةَ  :. فقالبِن أبي بَْلتَعة إلى رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م.   -وكان شديًدا على الر 

قال أبو عمر رضي هللا   اَل يَْدُخُل النَّاَر أََحٌد َشِهَد بَْدًرا َوالُحَدْيبِيَةَ".. "..فقال رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م

قيق.. يشهد له ما في الموط أ  عنه: ما ذكر يحيى بن أبي كثير في حديثه هذا من أَنَّ  حاطبًا كان شديًدا على الر 

من قول ُعَمر لحاطب حين انتحر رقيقهُ ناقةً لرجٍل من ُمَزْينة: أراك تُجيعهم.. وأْضعَف عليه القيمة على جهة  

ْدع  .. أراكم غدا إن شاء هللا..األََدِب والرَّ
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-طب بن أبي بلتعة".."يا لمن شهدوا بدرا""حا  304الحلقة / 

 خامسا.. ذكره في مراجع السيرة..

بعث رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م بحاطَب بن أبي بلتعة في سنة ست  من الهجرة إلى المقَْوِقس صاحب   -

ل ى هللا عليه وسل م  مصر.. فأتاه من عنده بهديَّة.. منها مارية القبطي ة.. وسيرين أُختها.. فاتخذ رسوُل هللا ص

حمن .. وبعث مارية زوجة لنفسه.. فولَدْت له إبراهيَم ابنَه.. ووَهب سيرين لحس ان بن ثابت.. فُوِلدت له عبد الر 

أبو بكر الص ديق حاطَب بن أبي بَْلتَعة أيًضا إلى المقوقس بمصر.. فصالحهم.. ولم يزالوا كذلك حتى دخلها َعْمرو  

ْلح و  . حسب االستيعاب في  قاتلهم وافتتح مصر.. وذلك سنة عشرين في خالفة عمر.بن العاص فنقض الص 

حمن   حمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه.. قال: حد ثني يحيى بن عبد الر  معرفة األصحاب.. وفي هذا َروى عبد الر 

وسل م إلى   بن حاطب.. عن أبيه.. عن جد ه حاطب بن أبي بلتعة.. قال: بعثني رسوُل هللا صل ى هللا عليه وآله

الُمقوقس ملك اإلسكندرية.. فجئته بكتاب رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م.. فأَْنزلني في منزله.. وأقْمُت 

عنده ليالي.. ثم بعث إلي  وقد َجَمَع بََطاِرقَته فقال: إني سأكل مك بكالٍم أُحبُّ أن تفهَمه مني. قال: قلت: هلُم . قال:  

هو نبيًّا؟ قلت: بلى.. هو رسول هللا. قال: فما له حيث كان هكذا لم يَْدُع على قومه  أخبرني عن صاحبِك.. أليس

حيث أخرُجوه من بَلدته إلى غيرها؟ فقلت له: فعيسى ابن مريم أتشَهُد أنه رسول هللا؟ فما له حيث أخذَه قوُمه 

ه في سماء الد نيا! قال: أحسنت.. أنت حكيٌم فأرادوا َصلبه أال يكون َدَعا عليهم بأْن يُهِلكهم هللا حت ى رفعه هللا إلي

جاء من عند حكيم.. هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد.. وأُرسل معك َمْن يُبلغك إلى مأمنك. قال: فأْهدى لرسول  

هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م ثالث جوار؛ منهن  أم إبراهيم ابن رسوِل هللا صل ى هللا عليه وسل م. وأخرى وهبها  

..  رس .. وأخرى وهبها لحسان بن ثابت األنصاري  وُل هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م ألبي َجْهم بن حذيفة العدوي 

 .االستيعاب في معرفة األصحاب وأرسل ]]بثياب[[ مع ُطَرف من ُطَرفهم..

صابة في تمييز قال الَمْرَزبَانِيُّ في "معجم الشعراء": كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها.(( اإل -

 الصحابة.. وكان حاطب من الرماة المذكورين من أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. 

ا هاجَر َحاطب بن أبي بَْلتعة وسعٌد مولى حاطب من مك ة إلى المدينة نزال  - عن عاصم بن عمر بن قَتادة قال: لم 

د بن ُعقبة بن أُحيحة بن الُجالح.. ق الوا: آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. بين حاِطب  على المنذر بن محم 

 .بن أبي بَْلتَعَة وُرخيلة بن خالد.. حسب الطبقات الكبير

روى اْبُن السََّكِن من طريق محمد بن عبد الرحمن بن حاطب.. عن أبيه.. عن حاطب: َسِمْعُت َرُسوَل هللا َصلَّى   -

ُج الُمؤْ " هللا عليه وسلم يَقُولُ  ِمُن ِفي الَجنَِّة ثِْنتَيِن َوَسْبِعيَن َزْوجة.. َسْبِعيَن ِمْن نَِساِء الَجنَِّة.. َوثِْنتَيِن ِمْن يَُزوَّ

ْنيَا فقد رآني في  من رآني بعد موتي" :.. وأغرب أَبُو ُعَمَر.. قَاَل: ال أعلم له َغْيَر حديٍث واحدٍ "نَِساِء الدُّ

 حياتي"..

َرَجهُ اْبُن َشاِهين من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه جده..  له ثالثة أحاديث غيرها: أحدها أخْ  -

قال: بَعَثَنِي َرُسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى المقوقس ملك اإلسكندرية.. فَِجئْتُهُ بِِكتَاِب َرُسوُل هللا َصلَّى هللا  

 عليه وسلم... الحديث 

 الحديث.. .."َمِن اْغتََسَل يَْوَم الُجْمعَةِ " .ثانيها أَخرجه اْبُن َمْنَده من هذا الوجه مرفوًعا -

ثالثها أخرجه الحاكم من طريق صفوان بن سليم.. عن أنس.. عن حاطب بن أبي بَْلتَعَةَ ـــ أنه طلع على النبي    -

وسلم ـــ وهو يشتد  َوفي يَِد علي  بن أَبي طالب تُْرس فيه ماء.. الحديث.(( اإلصابة في تمييز َصلَّى هللا عليه 

َمْن َرآنِي بَْعَد َمْوتِي َفَكأَنََّما  " :الصحابة.. روى حاطُب بن أبي بَْلتَعة عن الن بي  صل ى هللا عليه وآله وسل م أنه قال

 ال أعلم له غير هذا الحديث.  ."ِد اْلَحَرَمْيِن بُِعث في اآلِمنِيَن يَْوَم اْلِقيَاَمةِ َرآنِي ِفي َحيَاتِي.. َوَمْن َماَت ِفي أَحَ 

االستيعاب في معرفة األصحاب.. وروى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الحطبي.. عن أبيه.. عن جده حاطب..  

بَِس أَْحَسِن ثِيَابِِه.. َوبَكََّر َوَدنَا.. َكانَْت َكفَّاَرةً إِلَى  َمِن اْغتََسَل يَْوَم الُجُمعَِة َولَ " :عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. قال

  .أسد الغابة .. حسب"الُجُمعَِة األُْخَرى

 سادسا.. في وفاة حاطب بن أبي بلتعة..

قال اْبُن أَبِي َخْيثََمة: قال المدائني: مات حاطب في سنة ثالثين في خالفة عثمان وله خمس وستون سنة.. وكذا 

الطبراني عن يحيى بن بكير.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ))مات بالمدينة سنة ثالثين وهو ابن خمٍس  رواه

 . أراكم غدا إن شاء هللا...وست ين وصل ى عليه عثمان بن عف ان.(( الطبقات الكبير
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 1-بعة"".."اإلخوة األر إياس بن أبي البكير " 305الحلقة / 

 .. سنرى بدًرا واشهدأسلموا قديما.. كلهم كانوا أربعة أخوة: إياس.. وخالد.. وعامر.. وعاقل.. بنو البكير.. كلهم 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

إياس ْبن البكير ْبن عبد ياليل ْبن ناشب ْبن غيرة ْبن سعد ْبن ليث ْبن بكر ْبن عبد مناة ْبن كنانة ْبن خزيمة ْبن  -

 .. وليس في نسبه وإخوته خالف بين الرواة.. مدركة ْبن إلياس الكناني الليثي حليف بني عدي ْبن كعب ْبن لؤي

يقال إياس بن أبي البكير.. وهو إياس بن البكير ]بن أبي البكير[ بن  ومن اإلستيعاب في معرفة األصحاب..  - -

 .. ليث الليثي حليف بن عديَعْبد ياليل بن ناشب بن غيرة ]من أبي البكير[ ابن سعد بن 

إِيَاس ْبن البكير ْبن َعْبد ياليل ْبن ناشب ْبن عنزة ْبن سعد ْبن لَْيث ْبن َعْبد َمنَاة  يقول إبن حبان في الثقات.. هو  -

 .. َحِليف لبني عدي لَهُ ُصْحبَة َوهَُو أَخ َعاقل ْبن البكير

 ثانيا.. في سبق إياس إلى اإلسالم..

  بن أبي األرقم.. أي أنهما من أسبق الصحابة إلى اإلسالم.. أخيه عامر في دار األرقمكان إسالمه وإسالم  -

 ويقال أنه أسلم معهما أخوهم خالد كذلك في دار األرقم.. 

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة النبوية..

صلى   -ول هللا آخى رس ..ابن سعد قالكان إياس من المهاجرين األولين.. تقول داورية سير أعالم النبالء..  - -

 والمشاهد كلها   بدرا وشهد ..الحارث بن خزمة بينه وبين ..-هللا عليه وسلم 

 ثالثا.. في جهاد إياس بن البكير.. 

 .. مصر . وشهد فتح.بدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلمإياس شهد  -

َعْبُد هللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبٍَل.. َحدَّثَنِي أَبِي قَاَل: قُِرَئ َعلَى يَْعقُوَب ْبِن  حدثنا اِلٍك.. َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن مَ  -

ٍ ِمنْ إِْبَراِهيَم ْبِن َسْعٍد.. َعْن أَبِيِه.. َعِن اْبِن إِْسَحاَق.. " ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اْلُمَهاِجِريَن مِ   ْن بَنِي َعِدي 

: َعاِمٌر.. َوَعاقٌِل.. َوَخاِلٌد..  ُحلَفَائِِهْم: إِيَاُس ْبُن اْلبَُكْيِر ْبِن َعْبِد يَاِليَل ْبِن نَاِشِب ْبِن َغْيَرةَ ْبِن َسْعِد ْبِن لَْيٍث.. َوأُْخَوتُهُ 

 .. إن شاء هللا تعالى حلقتهكل واحد منهم في  عن اإلخوة  وسنذكر)منقول(..  بَنُو اْلبَُكْيِر "

 رابعا.. ما روي في إبنه.. )منقول(

د بن إياس بن البكير الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة فيمن طلق امرأته  - إياس هو والد ُمَحمَّ

د بن َعْبد الرحمن بن ثو. وثالثًا قبل أن يمسها أنها ال تحل له. د بن إياس بن البكير ُمَحمَّ بان مولى  روى عن ُمَحمَّ

ومحمد بن إياس بن البكير هو القائل يرثي زيد بن عمر بن الخطاب..  . بنى عامر بن لؤي ونافع مولى ابن عمر.

 كان قتل في حرب بين بني عدي جناها َعْبد هللا بن مطيع وبنو أبى جهم: الذي 

 . ولم أك في الغواة لدى البقيع ..أال يا ليت أمي لم تلدني

 . وهدته هنالك من صريع ..زيدولم أر مصرع ابن الخير  

 . مصيبته على الحي الجميع ..هو الرزء الذي عظمت وجلت

 . بيوت المجد والحسب الرفيع..كريم في النجار تكنفته

 . سواه إذ تولى من شفيع ..شفيع الجود ما للجود حقًا

 . مجللة من الخطب الفظيع ..أصاب الحي حي بني عدي

 ن من سوء الصنيع . لما يأتو..وخصهم الشقاء به خصوًصا

 . معًا نكًدا وشؤم بني مطيع..بشؤم بنى حذيفة أن فيهم

 . كلوم القوم س علق النجيع ..وكم من ملتقى خضبت حصاه

خالد بن أسلم مولى عمر بن  أن قَاَل َعْبد هللا بن مصعب.. وورثاه أيًضا َعْبد هللا بن عامر بن ربيعة بأبيات

 .برمية ولم يعرفه. الخطاب هو الذي أصاب زيًدا تلك الليلة

أم كلثوم بنت علي بن  هي  أمه  .. أنزيد بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.. في قَاَل أبو عمر رضي هللا عنهو -

 . هللا.. هللا.. أبي طالب رضي هللا عنه من فاطمة بنت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ن من الهجرة..توفي سنة أربعة وثالثي
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 هميشهد التاريخ أن.. وبدًرا واشهدأسلموا قديما.. كلهم إياس.. وخالد.. وعامر.. وعاقل.. بنو البكير.. كلهم 

 .. هو بطل حلقتنا.. عاقل.. سقط أحدهم فيها شهيداً أنه و ..أربعة من اإلخوة خاضوا أول معركة في اإلسالم

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

َعاقُِل بن البَُكير بن َعْبد يَاِليل بن نَاِشب بن ِغيََرةَ بن َسْعد بن لَْيث بن بَْكر بن َعْبد َمنَاة بن ِكنَانة.. الكناني  [[ -

 من ترجمة عاقل بن البكير حسب أسد الغابة...  ]]... حليف بني َعِدي  بن كعبالليثي

وكان جدهم.. عبد ياليل.. قد حالف في الجاهلية نُفَيل بن عبد العزى.. َجدَّ عمر بن الخطاب.. رضي هللا عنه..  -

 فهو وولده حلفاء بني َعِدي.. 

اإلسم.. وما كان ألحد منهم أن يذكر اسمه القديم إذ يسميه النبي..  سماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا  -

إنها أسرة بني صلى هللا عليه وسلم.. والنبي كان يبدلهم أسماء جاهلية مقيتة.. بأسماء إسالمية محببة.. و

 .. البكير التي خرجت من مكة عن بكرة أبيها فارة بدينها.. فسقط أحدها في بدر شهيداً 

اكوال في كتابه »اإلكمال«: هو عاقل بن البكير بن عبد ياليل ابن ناشب بن غيرة بن سعد بن  يقول عنه ابن م -

 .".عاقال" -صلى هللا عليه وسلم-ليث.. شهد بدرا واستشهد بها.. وكان اسمه غافال فسماه النبي 

ر شهد بدرا هو  وأما ابن عبد البر فيشير في كتابه »االستيعاب في معرفة األصحاب« إلى أن عاقل بن البكي -

 .. وكان بنو البكير حلفاء بني عدي ..: عامر وإياس وخالدالثالثة وإخوته

 .بن أبي األرقم. من أول من أسلم وبايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ في دار األرقمعاقل كان يقال أنه  -

ختالفات اإلمام الذهبي في كتابه وقد أشار إلى هذه اال ..ختلف في اسم أبي عاقل هل هو البكير أم أبو البكيرأ -

 .. »سير أعالم النبالء« فقال: كان أبو البكير حالف نفيل بن عبد العزى جد عمر

قال: وكان موسى بن عقبة.. وابن إسحاق.. وابن  و.  .ان أبو معشر.. والواقدي يقوالن: ابن أبي البكيربينما ك -

 . الكلبي يقولون: ابن البكير.

 ثانيا.. في إسالمه.. 

 ..هم أول من بايع في دار األرقميقال و ..م عاقل.. وعامر.. وإياس.. وخالد.. بنو أبي البكير جميعاأسل

وعندما رأت قريش أن الناس يقبلون على اإلسالم وأنه في كل يوم يكتسب له أتباعا عزموا على التنكيل   -

دخل اإلسالم قلبه أذن النبي  اشتد أذى المشركين بمنإذا  .. حتىوإنزال العذاب بكل من يدخل في اإلسالم

 ..بالهجرة ألصحابه

 ثالثا.. ما كان بعد الهجرة النبوية..

 ..حتى غلقت أبوابهم  - رجالهم ونساؤهم وشبابهم وشيبهم وأطفالهم -خرج بنو أبي البكير مهاجرين   -

ول اإلمام الذهبي في كما يق-قدموا إلى المدينة.. فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بالمدينة.. فآخى الرسول  -

  .بين عاقل وبين مبشر بن عبد المنذر.. وقيل: آخى بين عاقل وبين مجذر بن زياد. -كتابه »سير أعالم النبالء«

 وأما أخوه خالد بن البكير فآخى الرسول بينه وبين زيد بن الدثنة. 

 .. كما تقدم.. خزمةبينه وبين الحارث بن صلى هللا عليه وسلم وأما أخو إياس فآخى الرسول   -

 .. بينه وبين ثابت بن قيس بن شماسصلى هللا عليه وسلم آخى الرسول ف أخوهم الرابع عامر أما  -

 رابعا.. في جهاد عاقل بن أبي البكير..

ن سمع عاقل النداء حتى تاقت نفسه إلى أما ف  بن البكير.. شهد بدرا إخوة أربعة سواهم هي أسرة عاقل ما -

 .بي في رحلة لن يعود منها وإنما سينطلق من خاللها إلى جنة عرضها السماوات واألرض.الجنة وخرج مع الن

سيروا على بركة هللا فإنه قد وعدني إحدى الطائفتين فكأني   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." قال لهمفقد   -

 ." أنظر إلى مصارع القوم.

. وكانت بدر  .شم رائحة الجنة قريبة منه فيفوز بالشهادةقتاال تشهده المالئكة ويبن أبي البكير  ويقاتل عاقل  - 

 ..سنة 34عمر عاقل يومها كان و هجرية.. 2عام 

إلى بدر.. وقد قدمنا بعض تفاصيلها في مواضع وتراجم  ابن حبان في سيرته هذه الرحلة المقدسة وقد روى  -

 العديد من الصحابة.... أراكم غدا إن شاء هللا..
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 3-".."اإلخوة األربعة" بن أبي البكير خالد " 307الحلقة / 

أربعة من اإلخوة خاضوا   هميشهد التاريخ أنأسلموا قديما..وإياس.. وخالد.. وعامر.. وعاقل.. بنو البكير.. كلهم 

 سنفصل.. ..يوم الرجيع فيخالد شهيدا قُتل   وبطل حلقتنا هو خالد وقد مات في بعثة بعد أحد.. ..بدرا

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

بن البَُكير بن َعْبد يَاِليل بن نَاِشب بن ِغيََرةَ بن َسْعد بن لَْيث بن بَْكر بن َعْبد َمنَاة بن ِكنَانة.. الكناني   خالد -

 بن البكير حسب أسد الغابة.. خالدمن ترجمة .  ]].ي  بن كعبالليثي.. حليف بني َعدِ 

وكان جدهم.. عبد ياليل.. قد حالف في الجاهلية نُفَيل بن عبد العزى.. َجدَّ عمر بن الخطاب.. رضي هللا عنه..  -

 كما تقدم..  فهو وولده حلفاء بني َعِدي..

 ..دار األرقم في لوعاق  وإياس عامر حيث أسلم مع إخوتهمثل إخوته..  من السابقين إلى اإلسالموخالد  -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

خالد بن أبي البكير من المهاجرين األولين سمعت أبي يقول  الجرح والتعديلفي  بن أبي حاتم الرازي  ايقول  -

زيد بن   بينه وبين صلى هللا عليه وسلم وآخى النبي  ..المدينة المنورة هاجر خالد مع إخوته إلى. وقد ذلك.

 ..الدثنة

 ثالثا.. في جهاد خالد بن أبي البكير..

 ..وأحد بدر  غزوتيصلى هللا عليه وسلم مع النبي محمد خالد وقد شهد   -

.. وكان سنة 34وعمره يومها  ..هـ 4في صفر سنة  سرية مرثد بن أبي مرثد الغنوي وقُتل أثناء مشاركته في -

 .. والقارة عضل وجماعة من قبيلتيأو هديال  هذيالً  في قتال أمام قبيلةذلك 

من   ارهط  ش إلى ِعْير قَُريش قَْبل بدرالنبي َصلَّى هللا عليه وسلم مع عبد َّللا  بن جح والشاهد أوال أنه بعث -

 ..فقتلوا عمرو بن الحضرمي ..فيهم: خالد بن البكير  ..المهاجرين

 اآلية. -217البقرة/ ....."يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل ِفيهِ .. "أنزل هللا تعالى فيهم وفيهم

جيع في صفر سنة أربعٍ من الهجرة  ثم ثانيا أنه - ومرثد   ..مع عاصم بن ثابت بن أبي األْقلح ..قُتِل خالد يوم الرَّ

فأخذ   ..ومعهم كان ُخبَيب بن َعِدي ..فقاتلوا هذيال ورهًطا من َعَضل والقَارة حتى قُتِلوا ..غَنَِوي  بن أبي مرثد ال

 ..ثم صلب بمكة ..أسيًرا

ُد ْبُن ثنا حد  ..ثنا أَبُو ُعَمَر الدُّوِريُّ حد  ..ثنا أَْحَمُد ْبُن فََرحٍ حد  ..َحدَّثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن أَْحَمَد اْلُمْقِرئُ  وتفصيلها ُمَحمَّ

يُّ  ِ  ..َمْرَواَن السُّد ِ ِد ْبِن السَّائِِب اْلَكْلبِي   َقاَل:  ..َعِن اْبِن َعبَّاٍس   ..َعْن أَبِي َصاِلحٍ  ..َعْن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمقََدَمهُ اْلَمِدينَةَ قَْبَل بَْدٍر بَِشْهَرْيِن َعْبَد هللاِ ْبنَ   َجْحٍش ِفي َرْهٍط ِمَن اْلُمَهاِجِريَن  " بَعََث النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

َوَكاَن أََحَد الثََّمانِيَِة َخاِلُد ْبُن اْلبَُكْيِر َفذََكَر   ..َوَكتََب لَهُ ِكتَابًا َوَعِهَد إِلَْيِه َعْهًدا ..َعْبُد هللاِ تَاِسعُُهْم َوأَِميُرهُمْ  ..ثََمانِيَِة نَفَرٍ 

 ِ ةَ َعْمِرو ْبِن اْلَحْضَرِمي   شاعر اإلسالم..  حسان بن ثابت وفي قتلى تلك السرية يقول. ". قِصَّ

 ومرثدا األماني تغني وما .. وزيداً طـارق  ابن شهدت فيها ليتني أال

 خـالـدا  تداركت لو اءــشف وكان.. وعاصـم خبيب حيي عن فدافعت

 رابعا.. ترجمة خالد عن دار اإلفتاء.. )منقول( 

البَُكيِر بِن عبد يَاِليِل بِن نَاِشِب بِن ِغيَرة بِن َسعِد بِن لْيِث بِن بَْكِر ْبِن عبد مناة بِن  هو الصحابي الجليل َخاِلُد ْبُن 

كان جد هم عبُد يَاِليل   ..وعامر بني البَُكير ..وإِياس ..عاقل هأخو . .حليف بني عدي  بن كعبٍ  ..ِكنَانةَ الليثِي الِكناني

 .فهم حلفاُء بني عدي ..جد  عمر بن الخطاب رضي َّللاَّ عنه  ..في الجاهلية قد حالف نفيل ْبن عبد العزى

وقال ابن سعد: آخى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بينه وبين   ..كان رضي هللا عنه من السابقين إلى اإلسالم

ثِنَة رضي هللا عنه  ..َزْيِد بِن الدَّ

ثم   ..شهد بدًرا وأحًدا ..بعثه النبي صلى هللا عليه وآله وسلم في طلب ِعير قريش مع َرْهٍط من المهاجرين -

ة  -أرسله النبي صلى هللا عليه وآله وسلم في صفر سنة ثالٍث من الهجرة مع نَفَر من أصحابه إلى َعَضل َواْلقَارَّ

جيع  ..فق هوهم في أمور دينهمليُ  -من اْلَهْوِن بِن ُخَزْيَمةَ بِن ُمْدِرَكةَ    -ماٌء ِلُهذَْيٍل بناحية الحجاز-حتى إذا كانوا بالر 

 ..فرضي هللا عنه .واستشهد يومئٍذ وله أربٌع وثالثون سنة. ..غدروا بهم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 4-".."اإلخوة األربعة" بن أبي البكير عامر " 308الحلقة / 

 ..بن أبي األرقم رقمأَسلموا في دار األكلهم و أسلموا قديما.. إياس.. وخالد.. وعامر.. وعاقل.. بنو البكير.. كلهم 

بدرا.. وبطل حلقتنا  أربعة من اإلخوة خاضوا  هم يشهد التاريخ أنووهم حلفاُء بني عدي  بن كعب.. عند الصفا.. 

 .. حروب الردة فيشهيدا   فيهاقُتل  ..معركة اليمامة وقد مات في عامر رابعهمهو 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

بن البَُكير بن َعْبد يَاِليل بن نَاِشب بن ِغيََرةَ بن َسْعد بن لَْيث بن بَْكر بن َعْبد َمنَاة بن ِكنَانة.. الكناني   عامر -

 بن البكير حسب أسد الغابة.. عامرمن ترجمة .  ]].ي َعِدي  بن كعبالليثي.. حليف بن

وكان جدهم.. عبد ياليل.. قد حالف في الجاهلية نُفَيل بن عبد العزى.. َجدَّ عمر بن الخطاب.. رضي هللا عنه..  - -

 فهو وولده حلفاء بني َعِدي.. كما تقدم.. 

بن أبي  دار األرقم في لوعاق  وإياس خالد حيث أسلم مع إخوتهمثل إخوته..  من السابقين إلى اإلسالموعامر  -

 بمكة المكرمة  ..األرقم عند الصفا

ذكره موسى بن  ..حليف لبني َعْوف الخزرج من األَنصاروقيل   ..الُمَزنِي  األَنصاري ..َكيرعَعاِصم بن الوقيل  -

وفتح   ..العَُكْير: بضم العين  .وقال: فيه نظر. ... أَخرجه أَبو عمر.قاله الطبري  ..عقبة فيمن شهد بدًرا وأُحًدا

 .ثم راء. ..وتسكين الياء وتحتها نقطتان ..الكاف

 الراوي.. والمسلم به أن أبناء البكير هم حلفاء لعائلة الخطاب.. فهم مكيون أكثر منهم مدنيون..

. حسب ما ابن أبي البُكير. :وقال الواقدي  وأبو معشر .هذا قوُل ابن إسحاق وغيره.و ..عامر بن البُكير الل يثي -

 . .االستيعاب في معرفة األصحابفي  جاء

(( اإلصابة في تمييز الصحابة. - مستغفري..  وقال: ذكره ل ..))أَخرجه أَبو موسى .))عامر: بن البَُكير األنصاري 

 ..ليس له عقبة((.. الغابأسد حسب 

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

صلى هللا   وآخى النبي ..المدينة المنورة هاجر عمر بن البكير مع إخوته إلىتقول دائرة المعارف اإلسالمية أنه 

 .. المشاهد كلها شهد عامتؤكد أنه و.. ثابت بن قيس بن شماس بينه وبين عليه وسلم 

 هللا عنه.... في جهاده رضي لثاثا

عامر ْبن أبي البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد ْبِن لَْيِث ْبِن  .. الطبقات الكبرى -ابن سعد  يقول  -

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَْكِر ْبِن َعْبِد َمنَاةَ ْبن كنانة. آخى َرُسوُل َّللاَّ قَْيس ْبن  بَْيَن عامر ْبن أبي البكير وثابت ْبن  -َصلَّى َّللاَّ

 .شماس.

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ صَ  -وشهد عامر ْبن أبي البكير بدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كلها َمَع َرُسوِل َّللاَّ  ..لَّى َّللاَّ

كلهم شهدوا بدًرا  ..وخالد بن البكير ..وعاقل بن البُكير ..شهد بدًرا هو وإخوته إياس بن البُكير قال أبو عمر:و -

 ...(( االستيعاب في معرفة األصحابللحديث وال أعلُم لهم رواية ..من المشاهد وما بعدها

 ..في معرفة األصحاب . حسب اإلستيعاب.قتل عامر بن البُكير يوم اليمامة شهيًدا -

 رابعا.. في روايات أخرى عن عامر..)منقول( 

  ..َعاِمُر ْبُن اْلبَُكْيِر ْبِن َعْبِد يَاِليَل ْبِن نَاِشِب ْبِن َعنََزةَ ْبِن َسْعِد ْبِن لَْيثٍ .. معرفة الصحابة -نعيم األصبهاني  يبأل

ٍ   ..َوإِيَاٍس  ..َوَخاِلدٍ  ..أَُخو َعاقِلٍ   ..َشِهَد بَْدًرا ..َحِليُف بَنِي َعِدي 

ُد ْبُن فُلَْيحٍ حد ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..ثنا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ حد ..اْلَخطَّابِيُّ َحدَّثَنَا َفاُروٌق و - ثنا  حد .. ثنا ُمَحمَّ

ِ َعاِمِر  »ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمْن بَنِي َسْعِد ْبِن لَْيٍث ِمْن ُحلَفَاِء بَنِي   ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ  َعِدي 

 ْبِن اْلبَُكْيِر« 

ُد ْبُن يَْحيَى حدثنا  ..َحدَّثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ  - ِد ْبِن أَيُّوبَ  حدثنا ..ُمَحمَّ َعْن   ..إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  حدثنا ..أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  ِ ْبِن َكْعٍب: َعاِمُر ْبُن اْلبَُكْيِر ْبِن َعْبِد يَاِليَل ْبِن  " ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمْن  ..ُمَحمَّ ُحلَفَاِء بَنِي َعِدي 

 نَاِشِب ْبِن َعنََزةَ ْبِن َسْعِد ْبِن لَْيٍث "

 خامسا.. في استشهاد عامر..

 .. معركة اليمامة وقُتل في ..حروب الردة في صلى هللا عليه وسلمبعد وفاة النبي رضي هللا عنه شارك  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الصائم الشهيد"".."عبد هللا بن مخرمة العامري" 309الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ى القرشي العاِمريعهو َ - ِ بُن َمْخَرَمة بن عبد العُزَّ  من شهداء معركة اليمامة..  ..وهو عبد َّللا  األَكبر ..ْبُد َّللا 

ى بن أَبِي قَْيس بن َعْبَد ُود بن نَْصر بن مالك بن ِحْسل بن عامر بن لَُؤي    - ِ بُن َمْخَرَمة بن عبد العُزَّ َعْبُد َّللا 

دو. .أسد الغابة.. حسب القرشي العاِمري وهو عبد َّللا  األَكبر عبد هللا بن مخرمة بن عبد ينتمي و ..يُكنى أبا محم 

 .. قريش أحد بطون لؤي العزى بن أبي قيس إلى بني عامر بن

ه زينب بنت ُسراقة بن المعتمر ..وقيل: بَْهنَانة بنت َصْفوان ..أمه أم نهيك -  ..وكان له من الولد ُمساحق؛ وأم 

 .. ومساحق هو أبو نوفل بن ُمساحق وله بقي ة وعقب بالمدينة

 المدينة المنورة..  إلى هاجر ثم ..الثانية الهجرة الحبشة إلى واهاجروممن  ..اإلسالم إلى السابقينمن  -

 ثانيا.. في هجرة بن مخرمة..

  ابن قالبينما  الحبشة.. إلى الهجرتين هاجر أنه الواقدي فقال ..الحبشة إلى هجرته في  المؤرخون ختلفإ -

 في  البلخي معشر وأبو عقبة بن موسى يذكره ولم طالب.. أبي بن جعفر مع الثانية الهجرة هاجر أنه إسحاق

أَبو جعفر ُعبَيد َّللا  بن السمين بِإسناده عن    وروى ..الثانية أو األولى الهجرة سواء الحبشة إلى المهاجرين

"ومن بني عامر بن  قال: ..في تسمية من هاجر إِلى الحبشة الهجرة الثانية .. يونس بن بُكير عن ابن إِسحاق

ى بن أَبي قيس بن عبد ُود". وكذلك َرَوى سلمة والبكائِي  ..لؤي:... وعبد َّللا  بن َمْخرمة بن عبد العُزَّ

 ..الهدم بن كلثوم على نزل حيث المدينة المنورة.. إلى هاجر قد مخرمة بن هللا عبد أن ؤكدالم أن إال -

 .. وقد تقدمت ترجمته..البياضي عمرو بن فروة وبين بينه صلى هللا عليه وسلم النبي آخى -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..واستشهد يوم اليمامِة وله ثالثون سنة ..وقال: هاجر إلى المدينة ..ذكره ابن إسحاق في البدريين -

والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه  .. والخندق ..وشهد أُُحًدا ..وقيل: شهد بدًرا وهو ابن ثالثين سنة -

  ..وسلم

د يقوشهد اليمامةَ وقُتل يومئٍذ شه -  وهو ابن إِحدى وأَربعين سنة ..ةسنة اثنتي عشر يًدا في خالفة أبي بكر الص 

فضرب يوم   ..كان يدعو هللا عز وجل أَن ال يميته حتى يرى في كل مفصل منه ضربة في سبيل هللاي أنه ور -

 .. وكان فاضاًل عابًدا ..واستشهد ..اليمامة في مفاصله

 ..ة داِر َعْبد هللا بن عوفأبي غسان المدني أن عبد هللا بن مخرمة العامري بنى داَره التي بالبالط قبال روى -

فكان الرعي  ..عام اليمامة ..وسالم مولى أَبي حذيفة ..روى ابن عمر أنه قال: ترافقت أَنا وعبد َّللا  بن مخرمة -

 ..فوجدت عبد َّللا  بن مخرمة صريعًا ..فأَقبلتُ  .. فلما كان يَْوَم تواقعوا كان الرعي َعلَيَّ   ..على كل امرٍئ منا يوًما

قال: فاجعل في هذا الِمَجن ماًء لَعَل ِي أَفطر   ..هل أَفطر الصائم؟ قلت: نعم ..فوقفت عليه فقال: يا عبد َّللا  بن عمر

 ..رضي هللا عنهنحبه ثم رجعت إِليه فوجدته قد قََضى  ..ففعلت ..عليه

 رابعا.. في رواية الحديث )منقول(..

ٍ  ْبنُ  أَْحَمدَ  أَبُو أنا ..اْلَماِلينِيُّ  َسْعدٍ  أَبُو نَاأَْخبرَ  - ِ  ْبنُ  أْحَمدُ  أنا ..اْلَحاِفظُ  َعِدي  دِ  ْبنُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  نا  ..اْلُمثَنَّى ْبنِ  َعِلي   ْبنِ  ُمَحمَّ

ِ  َعْبدُ  نا ..أَْسَماء  أَبِي َعنْ  ..َمْعَدانَ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  ..َسعدٍ  ْبنِ  بَِحيرِ  َعنْ  ..اْلَوِليدِ  ْبنِ  بَِقيَّةَ  َعنْ   ..اْلُمبَاَركِ  ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َرُسولَ  أَن   ..َجبَلٍ  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ  ..َمْخَرَمةَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ا ..َغْزَوانِ   اْلغَْزوُ "  :قَالَ  .. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ِ  َوْجهَ  اْبتَغَى َمنِ  َفأَمَّ   َّللاَّ

ا ..ُكلُّهُ  أَْجرٌ  َونُْبُههُ  نَْوُمهُ  َكانَ  اْلفََسادَ  َواْجتَنَبَ  اْلَكِريَمةَ  َوأَْنفَقَ  اإِلَمامَ  َفأََطاعَ  َوَجلَّ  َعزَّ    َوِريَاءً  فَْخًرا  َغَزى ِمنْ  َوأَمَّ

 "  بَِكفَافٍ  يَْرِجعُ  ال فَِإنَّهُ  َوأَْفَسدَ  اإِلَمامَ  َعَصى َوُسْمعَةً 

دِ  ْبنُ  َعِليُّ  اْلُحَسْينِ   أَبُو أَْخبََرنَا ..اْلقَُشْيِريُّ  َهَواِزنَ  ْبنُ  اْلَكِريمِ  َعْبدُ  اْلقَاِسمِ  أَبُو أَْخبََرنَا -   ..بِبَْغَدادَ  ..بِْشَرانَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ٍ  أَبُو أَْخبََرنَا ِ  َعْبدُ  بَْكرٍ  أَبُو أَْخبََرنَا ..اْلبََرْدِعيُّ  َصْفَوانَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َعِلي  دِ  ْبنُ  َّللاَّ ْنيَا أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ   َهاُرونُ  أَْخبََرنَا ..الدُّ

ٍ  أَبُو َمْعُروفٍ  ْبنُ  ِريرُ  َعِلي  ِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا  ..ِعيَاٍض   ْبنُ  أَنَسُ  أَْخبََرنَا ..الضَّ   أَبِي ْبنِ  ِزيَادِ  َعنْ  ..ِهْندٍ  أَبِي ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َعْبدِ  َمْولَى ..ِزيَادٍ  ُ  َرِضيَ  ..الدَّْرَداءِ  أَبِي  َعنْ  ..بَْحِريَّةَ  َمْخَرَمةَ  أَبِي َعنْ   ..َعيَّاٍش  ْبنِ  َّللاَّ ِ   َرُسولُ  قَالَ   :قَالَ  ..َعْنهُ  َّللاَّ   َّللاَّ

ُ  َصلَّى   ِمنْ  لَُكمْ  َوَخْيرٌ  ..َدَرَجاتُِكمْ  ِفي  َوأَْرَفِعَها ..َمِليِكُكمْ  ِعْندَ  َوأَْزَكاَها ..أَْعَماِلُكمْ  بَِخْيرِ  أُنَب ِئُُكمْ  أاَل"  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ُكمْ  تَْلقَْوا َوأَنْ  ..َواْلَوَرقِ  الذََّهبِ  إِْعَطاءِ    ِذْكرُ "  :قَالَ .   بَلَى :قَالُوا ؟"  أَْعنَاَقُكمْ  َويَْضِربُوا  أَْعنَاقَُهمْ  فَتَْضِربُوا ..َعُدوَّ

 ِ  أراكم غدا إن شاء هللا.. ...." َّللاَّ
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "بن بيضاءَ إ".."َصْفوان بن َوْهب بن َربِيعَة" 310الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة .. حسبيُْكنَى أبا عمروو أسد الغابة..حسب وهو المعروف بابن بيضاَء..  -

 .. القرشي الِفْهري ..َصْفوان بن َوْهب بن َربِيعَة بن ِهالَل بن َوْهب بن َضبَّة بن الَحاِرث بن فِْهر بن َماِلك -

 ثم اجتهادات أخرى في نسبه.. .كذا نسبه أَبو نعيم وأَبو عمر.

فقال: صفوان بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة ابن هالل بن مالك بن   ..نسبه هشام بن محمد -

 .. ضبة بن الحارث

ويقال ابن سهل بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة ابن هالل بن وهيب  ..))صفوان بن َوْهب: ويقال أُهيب -

.(( اإلصابة في تمييز الصحاب  ة. بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشيُّ الفهري 

ه ..َصْفوان بن بيضاء -  . الطبقات الكبير. ..وأبوه وهب بن ربيعة بن هالل بن مالك ..وهي أم 

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب .. حسبصفوان بن وهب بن ربيعة بن هالل بن أهيب -

ه البيضاءُ  -  . الطبقات الكبير. .وهي َدْعُد بنت َجْحَدم بن عمرو بن عائش بن َظِرب بن الحارث بن فهر. ..أم 

أما سهل ابن بيضاء فشهد مع المشركين بَْدًرا ثم  ف ..المعروفون ببني البيضاء  ..أخو ُسهيل وسهل ابني وهب -

االستيعاب في معرفة .. بَدًرالم صلى هللا عليه وسوأما ُسهيل وصفوان فشهدا جميعًا مع رسول هللا  .أسلم بعد.

 ..األصحاب

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 .. وقُتال يوم بدر ..بين صفوان بن بيضاء ورافع بن الُمعَل ى ..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمروي أنه  -

  .وقُتال جميعًا ببدر.صفوان بن بيضاء.. ورافع بن عجالن..  يقال: إِنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم آَخى بين -

 وكذا عند دار اإلفتاء..  .االستيعاب في معرفة األصحاب.حسب 

: رجع - بَْيِريُّ  . . وقيل: أقام إلى عام الفتح.ثانية فأقام بها ثم هاجر  ..إلى مك ة بعد بَْدر صفوان  وقال ُمْصعٌَب الزُّ

  ..ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه

محمد بن عمر قال: حد ثني ُمْحِرز بن جعفر عن جعفر بن عمرو قال: قَتَل صفواَن بن بيضاء ُطعيمةُ بن  روى -

قال محمد بن عمر: هذه رواية وقد ُروي لنا أن  صفوان بن بيضاَء لم يُْقتَْل يوم بدٍر وأن ه  يقصد في بدر.. ..عدي  

 . عليه وسلم(( الطبقات الكبير. قد شهد المشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا

أرسله النبي صلى هللا عليه وآله وسلم في سري ة َعْبد هللاِ ْبن جحش رضي هللا عنه إلى بطن  تقول دار اإلفتاء..  -

اْلَحَراِم قِتَاٍل  ﴿يَْسأَلُونََك عن الشَّْهِر  :وفيهم نزل قول هللا تعالى ..فغنموا ..-بستان ابن عامر الَِّذي قرب مكَّة-نخلة 

كان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد َسيََّره في سرية عبد َّللا  بن َجْحـش قِبَل   .. والشاهد أنه217لبقرة: ا فِيِه﴾

 ..  اآلية  وفيهم نزلتوقد سبق أن قدمنا ما روي فيها..  ..فغنموا ..األَْبواءِ 

ِ  َسبِيلِ  َعن َوَصدٌّ  ۖ   َكبِيرٌ  فِيهِ   قِتَالٌ   قُلْ  ۖ  فِيِه  يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَالٍ "    اْلَحَرامِ  َواْلَمْسِجدِ  بِهِ  َوُكْفرٌ  َّللاَّ

ِ  ِعندَ  أَْكبَرُ  ِمْنهُ  أَْهِلهِ  َوإِْخَراجُ    َّللاَّ
 ۖ
 إِنِ  ِدينُِكمْ   َعن  يَُردُّوُكمْ  يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّى َوالَ  ۖ   اْلقَتْلِ  ِمنَ  أَْكبَرُ  َواْلِفتْنَةُ  

ْنيَا ِفي  أَْعَمالُُهمْ  َحبَِطتْ   َفأُولَئِكَ  َكاِفرٌ  َوهُوَ  فَيَُمتْ  ِدينِهِ  َعن ِمنُكمْ  يَْرتَِددْ  َوَمن ۖ   اْستََطاُعوا   َوأُولَئِكَ  ۖ   َواآْلِخَرةِ   الدُّ

 .أسد الغابة .عن ابن عباس. ..قاله عكرمة  ( =217 –سورة البقرة )".. ا َخاِلُدونَ فِيهَ  هُمْ  ۖ   النَّارِ  أَْصَحابُ 

رواه عن أبيه؛  .. وكذا ذكره موسى بن عقبة و ابن سعد وابن أبي حاتم..روى ابن إِْسَحاَق أنه استشهد ببدر -

 إن اختلف من قتل اآلخر في هذا الموقف..والظاهر في الرواية أنهما اقتتال و ..قتله طعيمة بن عدي  يقال  

 رابعا.. في وفاة صفوان بن بيضاء..

 رضي هللا عنها.. عن شهيدي بدر من أبناء بيضاء..  قيل: إنه األخ المذكور في حديث عائشة -

 ".. في المسجد ما صل ى الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء وأخيه إال "

 .  .وبه جزم الحاكم أبو أحمد تبعًا للواقدي   .. وقيل سنة ثمان وثالثين ..جزم اْبُن ِحبَّاَن بأنه مات سنة ثالثين -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة . قريبا من الشام..وقيل: مات في طاعون َعَمواس. -

 . .الطبقات الكبير . حسبليس له عقب. -

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "  عمرو أم معمر".." ربيعة بن سرح أبي بن معمر " 311الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 هو معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر.. في أغلب الروايات.. -

وقيل: َمْعَمُر بن أَبي َسْرح بن ربيعة  ..وقيل: َمعَمر بن ربيعة بن هالل ..أو.. َعْمرو بن أبي سرح بن ربيعة -

 وأَبو موسى.. والثابت أنه كان يكنى أبا سعد..  ... حسب ما أَخرجه أَبو عمر.القَُرشي الفهري

ه زينب بنت ربيعة بن وهب -  وقد روي أنهما شهدا جميعًا بدًرا.. ..وأَخوه َوْهب بن أَبي َسْرح ..وأم 

 وليس كذلك: ه ال البالذري: يَظنُّ قوم أن عمًرا َعم  عبد هللا بن سعد بن أبي َسرح.. قال ابن حجر العسقالني: ق  -

   .وذاك عامري. ..عمرو فِْهريف 

ه أمامة بنت عامر - اح أخت أبي عبيدة  ..كان لعمرٍو من الولد: عبد هللا؛ وأم  ه ابنة عبد هللا بن الجر  وُعمير؛ وأم 

اح.  عقب له..ال  يل أن عمرو بن أَبي َسرح بن ربيعةق و .بن الجر 

 ثانيا.. في هجرته رضي هللا عنه..

 هاجر معمر بن أبي َسرح إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية.. ثم عاد مع من عادوا إلى مكة.. -

ا هاجر معمر بن أبي َسْرح من مك ة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الِهْدم.. ال ندري إن  -  كانت هذه مؤاخاة.! لم 

 ثالثا.. في جهاد معمر بن أبي السرح..

 .. واْلخنَدق والمشاهد كل ها ..وأُُحًدا ..قال الواقدي  وأبو معشر.. معمر بن أبي سرح شهد بَْدًرا

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

  عبد الولد من  أعقب وقد ..عفان بن عثمان خالفة في المنورة المدينة في هـ 30 سنة سرح أبي بن معمر توفي

 الجراح.. بن عبيدة أبي أخت الجراح بن هللا عبد ابنة أمه وعمير ..الفهرية ربيعة بن عامر بنت أمامة أمه هللا

  ..خامسا.. معمر بن أبي سرح في كتب التراجم )منقول(

 .. والتعديل الجرح - الرازي حاتم أبي ابن -

  سنة مات فهر   بن( ك)   الحارث بن عبد بن  المسيب بن هالل بن ربيعة بن سعيد ابا يكنى سرح ابى بن معمر

 . .مجهول هو :[ويقول ذلك] يقول أبي سمعت ثالثين

 .. الكبرى الطبقات - سعد ابن -

  بِْنت زينب وأمه .  سعد أَبَا ويكنى. فهر بن الحارث بن ضبة بن مالك بن ِهاللِ  ْبنِ  َربِيعَةَ  ْبنِ  َسْرحِ  أَبِي ْبنُ  َمْعَمرُ 

ٍ  ْبنِ   َعاِمرِ  ْبنِ  َمِعيِص  ْبنِ  َعْبدِ  ابن حجير ْبن ضباب ْبن وهب ْبن ربيعة  ُعَمر ْبن ومحمد معشر أَبُو قَالَ   هكذا. لَُؤي 

ر وهو د ْبن وهشام إِْسَحاق ْبن ومحمد ُعْقبَة ْبن ُموَسى وقال. سرح أبي ْبن ُمعَمَّ  هُوَ  الكلبي السائب ْبن ُمَحمَّ

 بن ضبة بن مالك  بن هالل بن ربيعة ْبن عامر  بِْنت أمامة وأمه هللا َعْبد الولد من له وكان. سرح أبي ْبن َعْمرو

ر وهاجر. الجراح ْبن عبيدة أبي أخت الجراح ْبن هللا َعْبد اْبنَة وأمه  وعمير. فهر  ْبن اْلَحاِرث   سرح أبي ْبن ُمعَمَّ

دُ  أَْخبََرنَا: قَالَ . عمر بن ومحمد إسحاق بن محمد رواية في الثانية الهجرة الحبشة أرض إِلَى :  قَالَ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

دُ  َحدَّثَنَا ا:  َقالَ  قَتَاَدةَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َصاِلحٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  نََزلَ  اْلَمِدينَةِ  إِلَى  َمكَّةَ  ِمنْ   َسْرحٍ  أَبِي ْبنُ  َمْعَمرُ  َهاَجرَ  لَمَّ

ِ  َرُسولِ  َمعَ  كلها والمشاهد والخندق َوأُُحًدا بَْدًرا َمْعَمرُ  َوَشِهدَ : قَالُوا. اْلِهْدمِ  ْبنِ  ُكْلثُومِ  َعلَى ُ  َصلَّى  -  َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 . َعفَّانَ  ْبنِ  ُعثَْمانَ  ِخالَفةِ  ِفي ثاَلثِينَ  َسنَةَ  بِاْلَمِدينَةِ  َوَماتَ  - َوَسلَّمَ 

 ..والمتروكون الضعفاء - الجوزي ابن -

اِزي   قَالَ  ربيعَة بن سعد أَبَا يكنى سرح أبي بن معمر  .. َمْجُهول: الرَّ

 .. الغابة أسد - األثير ابن -

 .. الفهري القرشي فهر ْبن الحارث ْبن ضبة ْبن أهيب ْبن هالل ْبن ربيعة ْبن سرح أَبِي ْبن معمر

ِ  َرُسول مع بدرا شهد ُ   َصلَّى َّللاَّ   أَبُو َقالَ  وكذلك ..َسِعيد أبا وكناه ..الواقدي قاله.. ثالثين  سنة ومات َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 أَبِي ْبن َعْمرو:  الكلبي وابن ..إِْسَحاق وابن ..عقبة ْبن موسى وسماه.. سرح أَبِي ْبن معمر وسماه ..معشر

 ِفي  ذكرناه  وقد.. أهيب عوض مالكا فجعل ..ضبة ْبن مالك ْبن هالل: نسبه  ِفي قَالَ  الكلبي ابن أن إال ..سرح

 ..موسى َوأَبُو ..َعْمرو أَبُو أخرجه..َعْمرو

 .. الثقات -  حبان ابن -

 ..َعْمرو ْبن جحدم  بنت اْلبَْيَضاء أمه ثاََلثِينَ  سنة َماتَ  ضبة ْبن أهيب ْبن ِهاَلل ْبن ربيعَة ْبن سرح أبي ْبن معمر

 .. الصحابة معرفة في االستيعاب -  البر عبد إبن -

 . الفهري القرشي فهر ْبن اْلَحاِرث ْبن ضبة بن أهيب بن هالل بن ربيعة بن سرح أَبِي ْبن معمر

 بني من بدرا  شهد فيمن اْلَواقِِدي   ذكره وقد. ثالثين سنة ِفي ومات َوَسلَّمَ  عليه هللا صلى النبي مع بدرا شهد

  ْبن ُموَسى وقال. سرح أَبِي ْبن َمْعَمر: معشر أَبُو قَالَ   وكذلك ..َسِعيد أَبَا يكنى: َوَقالَ  ..ذكرنا كما ونسبه ..فهر

 ..  عمرو باب في  ذكرناه وقد ..سرح أَبِي ْبن َعْمرو: الكلبي َواْبن ..إِْسَحاق َواْبن ..عقبة

 ..هللا شاء إن غدا أراكم.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "إنهما اثنين...".."عيَاُض بن زهير بن أَبي َشدَّاد  " 312الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

.. وقد ثار جدل كبير  عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هالل بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشيهو  -

بن زهير  ن غنم وهل هو نفسه عياض بوالمتوفي بالشام في خالفة عثمان بن عفان.. في نسبه رضي هللا عنه.. 

 أيضا..؟ لنرى...  المتوفي بالشام

 . ِعيَاض بن زهير بن أبي شد اد بن ربيعة بن هالل بن وهيب بن ضبة(( االستيعاب في معرفة األصحاب.)) -

 . الطبقات الكبير.في ))ِعياض بن ُزْهير بن أبي شد اد بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضب ة((  -

))عيَاُض بن زهير بن أَبي َشدَّاد بن َربِيعة بن ِهالل بن أَُهيب بن َضبَّة بن الحارث بن فهر القرشي أو هو  -

عن ابن  .. وذكره إِبراهيم بن سعد ..اوشهد بدرً  ... وكان من مهاجرة الحبشة.يكنى أَبا سعيد .. الذي الفهري

 . إِسحاق.

في تسمية من شهد بدًرا من بني الحارث   ..عن ابن إِسحاق ..وأَنبأَنا أَبو جعفر بن أَحمد بِإسناده عن ابن بُكير -

 . .بن فهر: "... وعياض بن زهير بن أَبي شداد"

 ..والواقدي. وتوفي بالشام سنة ثالثين  ..وكذلك ذكره موسى بن عقبة -

وذكر خليفة بن َخي اط "عياض بن   ..يأتي ذكرهسعم عياض بن غنم بن ُزَهير الفهري الذي يروى أنه و -

 . يقال: إِنه عياض بن غنم المعروف بالفتوح في الشاميات. ..وقال  ..زهير" هذا ونسبه كما ذكرناه

وقد جوده الواقدي   ..غيرهماوال ذََكَره عمه وقد ذكره  ..ولم يذكر الزبير و "عياض" بن زهير من بني فهر -

 ..فقال: "عياض بن غنم بن أَخي عياض بن زهير"

ذكره سعيد القرشي ولم يورد له  ... شهد بدًرا. وقال أَبو موسى: "عياض بن زهير أَو: ابن أَبي زهير الفهري -

 .شيئًا".

لت: لم يخرجه ابن منده وال أخرجه أَبو عمر كما ذكرناه أواًل. واختصره أَبو موسى كما ذكرناه عنه أخيًرا. ق -

 يأتي ذكره.  سوالثاني عياض بن غنم الذي  ..أَحدهما هذا ..وأبو عمر يظنهما اثنين ..أبو نعيم

وقال أيًضا في الطبقة الثالثة: "عياض بن َغْنم بن ُزَهير بن أَبي َشدَّاد بن ربيعة بن هالل... أسلم قبل   -

وهو ابن ستين سنة". هكذا ذكرهما في الطبقات الكبير   ..وشهدها... وتوفي بالشام سنة عشرين ..الحديبية

نذكره في عياض  سو ..!أَيًضا وجعلهما واحًداثم ذكرهما في الطبقات الكبير  ..وفرق بينهما ..والطبقات الصغرى

 . .بن غنم إِن شاَء هللا تعالى

في تسمية من شهد بدًرا من بني الحارث   ..وسلمة ..والبكائي ..وأَما ابن إِسحاق فقد روى عنه يونس بن بُكير -

 .أسد الغابة.حسب بن فهر... "وعياض بن زهير بن أَبي شداد". وهللا أَعلم.(( 

ذكره  كما . .ن زهير: بن أبي شداد بن ربيعة بن هالل بن ضبة بن الحارث بن فِهر القرشي الفهري))ِعيَاض ب -

ُد ْبُن إْسَحاَق وغيرهما فيمن هاجر إلى الحبشة  ..وفيمن شهد بَْدًرا ..ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ وُمَحمَّ

يعني أنه   ..زهير المعروف في فتوح الشام: يقال إنه ِعيَاض بن َغْنم بن فقال   َخِليفَةُ ْبُن َخيَّاطٍ اختلف معهم و -

اه بأنَّ الزبير وعمه مصعبًا لم يذكرا إال ابن َغْنم؛ ..نسب إلى جده؛ ومال اْبُن عساكر إلى هذا  وقوَّ

 ِعيَاض بن زهير ابن أخي عياض بن َغْنم بن زهير؛ :وقد أثبت هذا اْبُن سعد تبعًا للواقدي؛ فإنه قال 

 . أي أنهما اثنين.. .بأن ِعيَاض بن َغْنم غير ِعيَاض بن ُزهير وكذا جزم أبو أحمد العسكري -

 . .أبُو َسْعٍد(( اإلصابة في تمييز الصحابةوكنيته )) -

ه َسْلمى بنت عامر بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضب ة بن الحارث بن فهر )) -  ((.. أم 

 ثانيا.. ماكان بعد الهجرة.. 

د بن عمر قال: حد ثني  ا هاجر ِعياض بن ُزهير  أخبرنا محم  د بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لم  محم 

 .. من مك ة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الِهْدم

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

د بن عمر ..هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانيةالثابت أنه  د بن إسحاق ومحم   . . في رواية محم 

سعد الكاتب أبا عمر في أَنهما اثنان.. فقال في الطبقة األولى من بني الحارث بن فهر:  وقد وافق محمُد بن  -

"عياض بن ِزَهير بن أبي شدَّاد بن ربيعة بن هالل... هاجر إِلى أَرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد  

 ق.. والمشاهد كلها.. بن إِسحاق ومحمد بن عمر.. قالوا: وشهد عياض بن زهير بدًرا.. وأُحًدا.. والخند

 رابعا.. في وفاه رضي هللا عنه..

 وليس له عقب..   سنة ثالثين.. .. والثابت أنه توفيتوفي بالمدينةروي أيضا أنه  -

تُوف ي في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه سنة ثالثين من الهجرة. فرضي هللا  واكتفت دار اإلفتاء بإنه  -

 ..عنه

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " حسما للخالف ِعيَاُض بن َغْنِم بن ُزَهير".."إثنين.. " 313الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

وقيل: أَبو   ..أَبو سعد ..وقيل: ِعيَاض بن زهير بن أبي شداد القرشي الفهري  ..يَاُض بن َغْنِم بن ُزَهيرهو عِ  -

وعياض   ..العلماء يفرقون بين عياض بن زهير .وأبو نعيم. ..وابن منده ..أَخرجه ابن عبد البر. حسب ما .سعيد

 ..اْلَحاِرث ْبن فهروأمه سلمى بِْنت عامر ْبن ربيعة ْبن هالل ْبن مالك ابن ضبة ْبن  ..بن غنيم بن زهير

ذكره ابن   ..فِإذا نفذ نحر لهم َجَمله  ..يطعم الناس زاده ..وكان يسمى "زاد الركب" ..وكان صالًحا فاضاًل َسْمًحا -

 ..ِعيـَاٌض َوَما ِعيَاُض ْبُن َغـْنٍم َكاَن ِمْن َخْيـِر َمْن أََجنَّ الـن َِساءُ  :الرقيات فيمن ذكره من أشراف قريش فقال

"..  َواَل تُْمِسُكوا بِِعَصِم اْلَكَوافِرِ  "..فلما نزل القرآنُ   ..أُم  الَحَكم بنت أَبِي سفيان بن حرب زوجته هيت وكان -

َطلَّق ِعياُض بن َغْنم الِفْهِري أُمَّ الحكم بنت أبي سفيان   ..[ يعني: من غير أهل الكتاب10سورة الممتحنة: [

 .. فولدت له َعْبَد الرحمن بن أُم ِ الَحَكم ..فتزوجها عبد هللا بن عثمان الثَّقَِفي   ..يومئذٍ 

 ثانيا.. في إسالمه وجهاده.. 

اِد ْبِن َربِيعَةُ بن هالل بن مالك بن ضب -  .. ويكنى أَبَا سعد..ة بن اْلَحاِرث ْبن فهرِعيَاُض ْبُن ُزَهْيِر ْبِن أبي َشدَّ

 .من الهجرة؛ خمس وأربعون سنة. خمسعمره عندما أسلم سنة كان  -

ُد ْبُن  - هاجر إِلَى أرض الحبشة الهجرة الثانية في رواية محمد ابن إسحاق ومحمد بن عمر. َقاَل: أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ا َهاَجَر ِعيَاُض ْبُن ُزهَ  ُد ْبُن َصاِلحٍ َعْن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ابن َقتَاَدةَ قَاَل: لَمَّ لَى ْيٍر ِمْن َمكَّةَ إِ ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

ا َمَع َرُسوِل اْلَمِدينَِة نََزَل َعلَى ُكْلثُوِم ْبِن اْلِهْدِم. قَالُوا: َوَشِهَد ِعيَاُض ْبُن ُزَهْيٍر بدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كله

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َّللاَّ  )منقول(   ..َصلَّى َّللاَّ

 . بالفتوح بالشام.أيضا ريش وهو معروف . كان من أشراف ق .فاتح العراق عياض بن غنم بن زهيريقال هو   -

ل من أَجاز الدَّْرَب في قول الزبير..  ..وصالحه أَهلها  ..وهو الذي فتح بالد الجزيرة -  وهو أَو 

 .. أَسلم قبل الحديبية وشهدهافقد وكان سابقا في اإلسالم..  ..مع النبي صلى هللا عليه وسلم ولعياض صحبة -

  ..عمه نوقيل: ابن خاله أو أب ..ويقال: إِنه كان ابن امرأَته ..وكان بالشام مع ابن عمه أَبي عبيدة بن الجراح -

ه عمر  ..عمه عياض بن َغْنم أحد بني الحارث بن فهر نولما تُوف ِي أبو عبيدة استخلف ابن خاله أو أب فأقر 

َرهُ أبو عبيدة وقال:  .. قه كل يوم ديناًرا وشاةورز ..ما أنا بمبد ل أميًرا أمَّ

 عياض بن غنم:  رواهااألحاديث التي ثالثا.. بعض 

عن عياض بن غنم قال: سمعت رسول هللا يقول: "من شرب الخمر لم تقبل له صالة أربعين يوًما فإن مات   -

فإلى النار وإن تاب  فإلى النار وإن تاب قبل هللا منه. وإن شربها الثانية لم تقبل له صالة أربعين يوًما فإن مات 

قبل هللا منه. وإن شربها الثالثة أو الرابعة كان حقًّا على هللا أن يسقيه من ردغة الخبال". فقيل: يا رسول هللا  

 قال: "عصارة أهل النار".  ..وما ردغة الخبال

 . قال: "ال تأكلوا الحمر اإلنسية". صلى هللا عليه وسلم أن النبيوعنه  -

من أراد أن ينصح السلطان فال يبدأه عالنية ولكن يأخذ بثوبه هللا عليه وسلم قال.. "صلى وعنه عن النبي  -

 "وليخل به فإن قبل منه فذاك وإال كان قد أدى الحق الذي عليه

 : تعالى تال قولهصلى هللا عليه وسلم وأخرج ابن مردويه عن عياض بن غنم أنه سمع رسول هللا  -

 .. [3 -1َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن{ ]التكاثر:  * ى ُزْرتُُم اْلَمقَابِرَ َحتَّ  * }أَْلَهاُكُم التََّكاثُرُ 

 .. وقد خرجتم من قبوركم ..[4}ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن{ ]التكاثر:   ..يقول: "لو دخلتم القبورو

أي في   [6ُونَّ اْلَجِحيَم{ ]التكاثر:  في يوم محشركم إلى ربكم }لَتَرَ  ..[5ِعْلَم اْليَِقيِن{ ]التكاثر: }َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن 

 ..[ يوم القيامة7حق اليقين كرأي العين }ثُمَّ لَتََرُونََّها َعْيَن اْليَِقيِن{ ]التكاثر:  ..اآلخرة

ب وظالل المساكن وشبع البطون  بين يدي ربكم عن بارد الشرا ..[8}ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم{ ]التكاثر:  

 .واعتدال الخلق ولذاذة النوم حتى خطبة أحدكم المرأة مع خط اب سواه فزوجها ومنعها غيره".

 .. قال :بعض كلمات عياض بن غنمرابعا.. 

 من مـبلغ األقـوام أن جـمـوعـنا *** حوت الجزيرة غير ذات رجام 

 ص غيابة القـدامجمعوا الجزيرة والغياب فــنفســوا *** عمن بحمــ

 إن األعـــزة واألكارم مـعشـر *** فضوا الجزيرة عن فراج الهــام

 ....غلبوا الملـوك على الجزيرة فانتـهوا *** عن غزو من يأوي بالد الشــام

 في وفاته رضي هللا عنه...خامسا.. 

تُُوف ِي سنة ثاَلثِيَن ِفي حيث وهو ابن ستين سنة  ..ام سنة عشرينل واليًا لعمر على حمص حتى مات بالش ظ -

 .. رضي هللا عنه..وال عليه دين ألحد ..مالكان له يوم مات و . وِخالَفِة ُعثَْماَن ْبِن َعفَّاَن َولَْيَس لَهُ َعِقٌب.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "يا لشهداء أحد".."الخزرجي وديعة ْبن عمروزيد ْبن  " 314الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

في المدينة المنورة.. وهو شهد العقبة في رواية   هو مثال جديد للصحابة الكرام الذين سبقوا إلى اإلسالم -

وليس في ترجمته من األحداث ما تتميز به  .. واستشهدوا..في اإلسالمجاهدوا هو ممن .. وبعض المراجع

 ..وهذا يكفيه  .. لكنه شهيد أحدحياته

زيد ْبن وديعة ْبن عمرو ْبن قيس ابن جزي ْبن عدي ْبن مالك ْبن سالم الحبلي ْبن غنم ْبن عوف ْبن  هو -

 لرواية أسد الغابة..الخزرج األنصاري الخزرجي 

 بن عدي  بن مالك بن سالم بن الُحْبلي بن غنم بن عوف بن زيد بن َوديعة بن َعْمرو بن قيس بن َجِزي   -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة .. كروايةالخزرج األنصاري  

ه.. "أم  زيد".. أي كانت تكنى به.. وهي بنت الحارث بن أبي الَجْرباء بن قيس بن مالك بن سالم الُحْبلي..  -  أم 

 واستشهد في أحد ابن الكلبي..شهد زيد بن وديعة بيعة العقبة كرواية  -

 ثانيا.. فيما كان بعد الهجرة.. 

 لم تذكر المراجع عن مؤاخاة زيد مع أي من المهاجرين.. وإن أثبتت له السبق في اإلسالم..

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

أبي  عن  ..لهيعةابن   ثناحد ..ثنا أبيحد ..محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثناوفي روايات التابعين..   -

بني سالم بن غانم بن عوف بن  ثم من ..من األنصار بدرا في تسمية من شهد ..عروة عن ..األسود

بنو الحبلي زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء بن عدي بن مالك بن سالم بن غانم بن   وهم ..الخزرج

 .. عوف بن الخزرج

قتل يَْوم   ..وقال ابن الكلبي: إنه عقبي بدري .. د بدًرا وأحًداوابن إِْسَحاق: إنه شه ..وابن شهاب ..قال عروة -

 .أحد.

 وفي رواية معرفة الصحابة.. ألبي نعيم.. )منقول(..  -

دٌ حد ..ثنا إِْبَراِهيمُ حد  ..ثنا ِزيَادٌ حد  ..َحدَّثَنَا َفاُروقٌ  - ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ثنا ُموَسىحد ..ثنا ُمَحمَّ

ِ ْبِن   .. بَْدًرا ِمْن بَنِي َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ  ِ ْبِن َعِدي  ثُمَّ ِمْن بَنِي اْلُحْبلَى: َزْيُد ْبُن َوِديعَةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن قَْيِس ْبِن َجِزي 

 ..َماِلٍك "

ُد ْبُن يَْحيَى ..َحدَّثَنَا َحبِيبٌ وكذا " - ِفي تَْسِميَِة َمْن   ..َعِن اْبِن إِْسَحاقَ  ..إِْبَراِهيمُ  حدثنا  ..َحدَّثَنَا أَْحَمدُ  ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

 ٍ  ".. َشِهَد بَْدًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمَن اْلَخْزَرجِ: َزْيُد ْبُن َوِديعَةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن َقْيِس ْبِن َجِزي 

 رابعا.. في عقبه رضي هللا عنه..

هم زينب بنت سهل بن صعب بن قيس بن مالك بن  كان لزيد بن وديعة من ا - لولد: سعد وأُمامة وأم  كلثوم وأم 

 . سالم الُحْبلي.

  فنزل بعَقَْرقُوف ..قد قدم العراق في خالفة عمر بن الخط اب .. رضي هللا عنه..وكان سعد بن زيد بن وديعة -

 .. فصار ولده بها واستوطنها..

د بن موسى بن سعد ابن زيد بن وديعةيقال لهم بنو عبد الواحد بن وهم  - وليس بالمدينة منهم  ..بشير بن محم 

 ..الطبقات الكبير . حسب تتبعأحد.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " عقبي.. قال الواقدي ".."شهلياأل مالكزيد ْبن سعد بن  " 315الحلقة / 

 

 نسبه.. مقدمة.. أوال.. في 

  واشهدممن وهو وهو أوسي أشهلي.. للصحابة الذين سبقوا إلى اإلسالم في المدينة المنورة..  آخرهو مثال  -

  زيد بن سعد - والتعديل الجرح - الرازي حاتم أبي ابنقال .. وهو األرجح في رواية بعض المراجعأيضا العقبة 

 . .ذلك يقول أبي  سمعت مسلمة بن محمد بن سليمان  عنه روى صحبة له المديني األنصاري األشهلي سعد بن

 ..وابن شهاب .. َسْعد بن َزْيد بن َماِلك بن َعْبد بن كعب بن عبد األَْشَهل األَْنَصاِري  األَْوِسي األَْشَهلي. قال عروة -

 .ثم من بني عبد األَشهل: سعد بن زيد بن مالك بن كعب. ..وابن إِسحاق في تسمية من شهد بدًرا من األَنصار

اري ..يكنى أبا عبد هللا - ه َعمرة بنت مسعود بن قيس النج   ..في العقبة ة الخزرجية؛ وكانت من المبايعاتوأم 

 .  َصلَّى هللا عليه وسلم.المشاهد كلها مع رسول هللاأحد والخندق.. وو ..شهد بدًرا -

 فابتاع لهم بها خياًل وسالًحا  ..بسبايا من سبايا قُريظة إِلى نجدصلى هللا عليه وسلم وبعثه رسول هللا  -

رسول هللا َصلَّى هللا   ابعثه  فهدمه.. وكان على السرية التي.. وهو الذي هدم المنار الذي كان بالُمَشلَّل لألَنصار  -

 . .ك في شهر رمضان سنة ثماٍن من الهجرةذلكان  و ..عليه وسلم

   ..ولسعد بن زيد حديث واحد في الجلوس في الفتنة -

 ثانيا.. إسالمه ما كان بعد الهجرة..

 أسلم قديما مع ورود مصعب بن عمير.. داعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة.. -

وذكر هذا سعد بن زيد بن مالك األَشهلي:  ..وقال أَبو عمر تفرد بذلك.. ..حده.. إِنه شهد العقبةوقال الواقدي و -

 وهللا أعلم. .. أَظنهما اثنينوقال 

لم يذكره موسى بن عقبة  إن و ..شهد العقبة مع السبعين من األنصار في رواية محمد بن عمرأسلم وسبق.. و -

  هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بين سعد بن زيد آخى رسول و العقبة.. واومحمد بن إسحاق وأبو معشر فيمن شهد

 .. رضي هللا عنه..وبين َعْمرو بن سراقة

 ثالثا.. سعد بن زيد في الحديث.. 

 . أو هكذا قيل.....واحدا روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم حديثاوسكن المدينة  -

 سعد األشهلي:محمد بن مسلمة عن سعد بن زيد بن حتى حدثنا محمد بن علي الجوزجاني  -

فلما قدم عليه   ..أنه أهدى للنبي صلى هللا عليه وسلم أو أُهدى للنبي صلى هللا عليه وسلم سيف من نجران "

  ..فإذا اختلفت أعناق الناس فاضرب به الحجر ..]الناس[ أعطاه محمد بن مسلمة فقال: جاهد بهذا في سبيل هللا

 ."أو تأتيك منية قاضية. ..ةثم ادخل بيتك وكن حلسا ملقى حتى تقتلك يد خاطئ

 . قال أبو القاسم: وال أعلم لسعد األشهلي عن النبي صلى هللا عليه وسلم غير هذا.

َعلَى أَنَّهُ قد قيل فيه أيًضا: إنه  ..وسعد ْبن زيد الطائي الذي روى عنه قصة الغفارية غيرهماه: الواقدي  قال -

 . أنصاري.

دٍ َحدَّثَنَ  -وهذا حديث شهير.. )منقول(   - ثنا  حد ..ثنا ُدَحْيمٌ حد ..ثنا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َعاِصمٍ حد ..ا َعْبُد هللاِ ْبُن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّم ..أَنَّ النَّبِيَّ   ..َعْن أَبِيهِ  ..َعْن َزْيِد ْبِن َسْعدٍ  ..َعِن اْبِن أَبِي َحبِيبَةَ  ..اْبُن أَبِي فَُدْيكٍ  ا نُِعيَْت  ..َ َصلَّى َّللاَّ  لَمَّ

َفَسِمَع النَّاُس َوأَْهُل السُّوِق فََحَضُروا   ..َحتَّى َجلََس َعلَى اْلِمْنبَرِ  ..إِلَْيِه نَْفُسهُ َخَرَج ُمتَلَف ِعًا ِفي أَْخاَلِق ثِيَاٍب َعلَْيهِ 

 مَّ قَاَل: ثُ  .. فََحِمَد هللاَ َوأَثْنَى َعلَْيهِ  ..اْلَمْسِجدَ 

ِ ِمَن اأْلَْنَصارِ  ِ الَِّذي آُكُل فِيَها َوَعْيبَتِي .." يَا أَيَُّها النَّاُس: اْحفَُظونِي ِفي َهذَا اْلَحي  اْقبَلُوا ِمْن   ..فَِإنَُّهْم َكِرِشي 

 ..َوتََجاَوُزوا َعْن ُمِسيئِِهْم " ..ُمْحِسنِِهمْ 

 ا.. تفصيل في جهاده.. رابع

 . .وأُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. حسب الطبقات الكبيروقد شهد بدًرا 

وعند غيره شهد بدرا وما بعدها   ..شهد العقبة في قول الواقدي خاصة ..ل: سعد بن زيد بن سعد األشهلياوق 

سعد بن زيد  قال و  .. ]نظر [قال أبو عمر: في ذَِلكَ . من المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد ِ َصلَّى َّللاَّ فابتاع لهم   ..األنصاري هذا هو الذي بعثه َرُسول َّللاَّ

 .. وهو الذي هدم المنار الذي كان بالمشلل لألوس والخزرج ..بها خيال وسالحا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 " ضعها في.. براءةالخزرجي ".." َزمةَ بن َعِدي الَحاِرُث بن خَ  " 316الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

الخزرج األنصاري   الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي بن غنم بن سالم بن عون بن عمرو بن عوف بن -

 .. وهو حليف لبني عبد األشهل ..الخزرجي

ونسبه ابن الكلبي  ..وساق نسبه كما ذكرناه ..قاله الطبري  ..وقيل: خزمة بفتحتين ..وقيل: الحارث بن خزيمة -

   ..بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج األنصاري ..هو قوقل. وقيل أسد الغابة. .. حسبمثله

 ْبِن أَبِي ُغْنٍم اأْلَْنَصاِريُّ بَْدِريٌّ ْلَحاِرُث ْبُن وقيل   -
تُُوف َِي ِفي ِخاَلَفِة   ..يَُكنَّى أَبَا بَِشيرٍ  ..َوقِيَل: اْبُن ُخَزْيَمةَ  ..َخْزَمةَ

ٍ َرِضَي هللاُ َعْنهُ   .. قالها أبو نعيم.. في معرفة الصحابة..َرهُ اْلبَُخاِريُّ ِفي اْلُكنَىذَكَ  ..َعِلي 

يكنى الحارث  بن عون بن عمرو بن عوف بن الخزرج..  ن عدي  بن أُبَي  بن غْنم بن سالمالحارث بن َخَزمة ب -

أخبرنا أبو  . بينما .اإلصابة في تمييز الصحابة أو )كنيته أبو بشر(.. حسب.  .الطبقات الكبير حسبأبا بشير.

أن  ...عن عبد َّللا  بن أبي بكر بن عباد بن تميم ..الحرم مكي بن َزي ان بإسناده إلى يحيى بن يحيى؛ عن مالك

 ..هي كنية الحارث بن خزمة ..ألنصاريا "أبا بشير"

 . أي ليس له جيل معروف في المدينة المنورة أو ربما وال غيرها.. .الطبقات الكبير .. حسبال عقب له -

 .. المشاهد كلهاوما بعدها من  ..والخندق ..وأُحًدا ..شهد بدًرا شهدت له المراجع أنه -

 الواقعة.... سنفصل وهو الذي جاء بناقة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حين ضلت في غزوة تبوك -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 بن َخَزَمةَ وإياس بن أبي البُكير من المهاجرين..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بين الحارث 

 هللا عنه..ثالثا.. في جهاده رضي 

شهد بدراً   :فقال ..وذكره موسى بن عقبة وما بعدها من المشاهد كلها؛ ..والخندق ..وأُحًدا ..قالوا: شهد بدًرا -

 . .حليف لهم ..الحارث بن خزمة بن عدي :ثم من بني النبيت ثم من بني عبد األشهل ..من األنصار

 قال المنافقون:ف  .. ليه وسلم حين ضلت في غزوة تبوكوهو الذي جاء بناقة رسول هللا َصلَّى هللا ع  -

 :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لما علم مقالتهم فكيف يعلم خبر السماء"! .."إن محمًدا ال يعلم خبر ناقته

  .."..فَاْنَطلَقُوا إليها ..َكذَا "َوإِنَّها ِفي الَواِدي ِفي ِشْعبِ  ..َوقَْد أَْعلََمنِي َمَكانَها  ..إِن ِي اَل أَْعلَُم إِالَّ َما َعلََّمنِي هللا"

 .. فجاء بها الحارث

 )منقول(  رابعا.. الحارث بن خزمة في الحديث..

دُ  حدثنا ..َشبَّةَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّثَنَا  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ   ْبنِ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ  ..ِعْمَرانَ  ْبنُ  اْلعَِزيزِ  َعْبدُ  حدثنا ..اْلِكنَانِيُّ  يَْحيَى ْبنُ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ..َحبِيبَةَ  أَبِي ُ  َصلَّى  هللاِ  َرُسولُ  قَِدمَ : » قَالَ  ..ُحْزَمةَ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  َعن ..ُحنَْينٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ   ْبنِ  الرَّ   َّللاَّ

لِ  َربِيعٍ  ِمنْ  َمَضتْ  َعْشَرةَ  أِلَْربَعَ  ااِلثْنَْينِ  يَْومَ  اْلَمِدينَةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ..َرَمَضانَ   ِمنْ  ااِلثْنَْينِ  يَْومَ  بَْدرٍ  يَْومُ  َوَكانَ  ..اأْلَوَّ

لِ  َربِيعٍ  ِمنْ  َعْشَرةَ  ِلَخْمسَ  ااِلثْنَْينِ  يَْومَ  َوتُُوف ِيَ   «اأْلَوَّ

دُ  حدثنا   ..أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنَا -   ..اأْلَْسَودِ  أَبِي َعنْ  ..لَِهيعَةَ  اْبنُ  حدثنا ..أَبِي َحدَّثَنِي ..َخاِلدٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحمَّ

بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ   ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ  َساِلمِ  ْبنِ  َغْنمِ  ْبنِ  ُحْزَمةَ  ْبنُ  اْلَحاِرثُ : اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  بَْدًرا َشِهدَ  َمنْ  تَْسِميَةِ  ِفي  ..الزُّ

 .. " اْلَخْزَرجِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ 

دٍ   ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّثَنَا -   هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ..أَنٍَس  ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ  ..ُعبَاَدةَ  ْبنُ  َرْوحُ   حدثنا ..أَُساَمةَ  أَبِي ْبنُ  اْلَحاِرثُ   حدثنا ..َخالَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  ..أَنَّهُ  أَْخبََرهُ  ..اأْلَْنَصاِريَّ  بَِشيرٍ  أَبَا أَنَّ  تَِميمٍ  ْبنِ   َعبَّادِ  َعنْ  ..بَْكرٍ  أَبِي ْبنِ    ِفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَأَْرَسلَ   ..أَْسفَاِرهِ  بَْعِض   ِفي َوالنَّاسُ : قَالَ  أَنَّهُ  َحِسْبتُ  هللاِ  َعْبدُ  َقالَ  ..َرُسوالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  ..َخاِلدٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  ِرَوايَةُ . اْلعَْينِ  ِمنَ  ذَِلكَ  أََرى َماِلكٌ  قَالَ  «قََطْعتَهُ  إِالَّ  َوتَرٍ  ِمنْ  قاَِلَدةً  بَِعيرٍ  َرقَبَةِ  ِفي تُْبِقيَنَّ  الَ » ..َمبِيتِِهمْ 

 ..ِمثْلُهُ  َماِلكٍ  َعنْ  ..ِهَشامٍ  ْبنِ  َوُمعَاِويَةَ 

  عن عباد بن  يحيى عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد حدثنا بحر بن علي حدثنا ..أحمد اإلمام مسندو -

  رسول جاءكم  لقد" ..براءة آخر من اآليتين بهاتين خزمة  بن الحارث أتى ..قال الزبير بن  هللا عبد بن عباد أبيه

  رسول من لسمعتها أشهد أني إال وهللا أدري ال قال  ..هذا على معك من ..فقال الخطاب بن عمر إلى "أنفسكم من

 عليه هللا  صلى هللا رسول من لسمعتها أشهد وأنا ..عمر فقال  ..وحفظتها ووعيتها وسلم عليه هللا صلى هللا

  ..فيها  فضعوها القرآن من سورة فانظروا  حدة  على  سورة لجعلتها آيات ثالث كانت لو ..قال ثم ..وسلم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..أي سورة التوبة ..براءة آخر في  فوضعتها
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1- "هنيئا لك أبا عمرو".."  األشهلي سلمة بن أسلم بن حريس " 317الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

بن عدي بن َمْجَدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن   سلمة بن أسلم بن حريس.. -

 .  اإلصابة في تمييز الصحابة... حسب أبو َسِعيد ــ وقد يُنسب إلى جد ه ..األوس األنصاري  الحارثي

 والخالف في كونه أشهلي أو هو حليف لهم.. سنرى.. 

ه ُسعاد بنت رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلب - ار من الخزرج. وبنو حريش بن  أم  ة بن غنم بن مالك بن النج 

 . .الطبقات الكبير ..عدي دعوتهم ودارهم في بني عبد األشهل. وقد انقرضوا في أول اإلسالم فلم يبق منهم أحد

))سلمة بن أسلم بن حريش بن عدي  بن َمْجَدَعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عدي  بن   -

 . .ستيعاب في معرفة األصحابمالك(( اال

ورويا عن ابن إِسحاق   ..ال تعرف له رواية ..شهد بدًرا ..قال ابن منده وأَبو نعيم: سلمة بن سالمة األَشهلي -

من بني عبد األَشهل: سلمة بن أَسلم بن الحريش بن عدي بن َمْجدعة بن حارثة   ..فيمن شهد بدًرا من األَوس

 بن الحارث. 

ده أَبو نعيم بقوله: هو حليف لهم .. وأبا نعيم[[ ..وابن منده ..]يعني: ابن عبد البرأَخرجه الثالثة ] -  . .وَجو 

وإِنما  ..ألَنه ليس فيه عبد األَشهل ..فِإن سياق النسب يدل عليه ..والبد منه ..وأَما ابن منده فلم يذكر الحلف -

فُجَشم أَبو عبد   ..َشم بن الحارث بن الخزرجوعبد األَشهل هو ابن جُ  ..هو من ولد حارثة بن الحارث بن الخزرج

 . وهللا أَعلم. ..األَشهل هو أَخو حارثة بن الحارث

وقال ــ من رواية زياد بن عبد َّللا  البكائي وسلمة بن الفضل   ..وقد ذكره ابن إِسحاق في بني عبد األَشهل -

 .. من بني حارثة بن الحارث ..كلهم عنه ــ: إِنه حليف لبني عبد األَشهل ..وإِبراهيم بن سعد

 .. فلهذا لم يذكر أَنه حليف ..وأَما رواية يونس بن بكير فلم يذكر أَنه حليف. وابن منده أَخرج رواية يونس -

 نيته أبو َسِعيد..كوأبو نعيم أن  ..وابن منده ..عبد البرابن  أَخرجبينما  ..أسد الغابة .. حسبأَبا سعد((يكنى (( -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة: 

.. وعما إذا كان ممن شهدوا العقبة.. وإن ثيت سبقه إلى معه لم تذكر الروايات عن مؤاخاة أحد من المهاجرين

 المشاهد.. كما أن البعض يروون أنه روى حديثا.. بدر وأحد واإلسالم.. وشهوده 

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..المشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمأحد وشهد بدًرا و -

وقيل: استشهد وهو ابن  ..وهو ابن ثمان وثالثين سنة ..ة أَربع عشرةسن .. يوم جسر أَبي عبيد استشهدو -

 ثالث وستين سنة؛

زي؛ قاله أَبو ذكر هذا كلَّه أَبو حاتم الرا ..والنعمان بن عمرو يوم بدر ..يقال: إِنه الذي أَسر السائب بن عبيد -

 أسد الغابة. عمر.. حسب رواية

 ..ذكره اْبُن إِْسَحاَق فيمن شهد بَْدًرا -

- .   .أرسله الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم مع عمرو بن أمية بعد َوْقعة بني النضير ليقاتَل أبا سفيان. حكاه الواقدي 

 .اإلصابة في تمييز الصحابة

ل خالفة عمر بن الخط اب -  .. الطبقات الكبير ..قتل بالعراق يوم جسر أبي ُعبيد الثقفي سنة أربَع عشرة في أو 

 روايته للحديث.. )منقول( رابعا.. في 

دُ  روى -  َعنْ  بن حرب.. ُسْفيَانَ  أَبِي َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ   اْلُحَصْينِ  ْبنِ  َداُودَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنِي  :َقالَ  ..ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

 :  قَالَ  ..َحِريٍس  ْبنِ  أَْسلَمَ  ْبنِ  َسلََمةَ 

ِ  َرُسولَ  َرأَْيتُ "  ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ  َرُسولُ  فََدَخلَ   ..أَثَِرهِ  َعلَى نَْدُخلَ  أَنْ  نُِريدُ  اْلبَابِ  َعلَى َونَْحنُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

ى َسْعدٌ  إِال أََحدٌ  اْلبَْيتِ  ِفي َوَما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ا ..يَتََخطَّى فََرأَْيتُهُ : قَالَ  ..ُمَسجًّ َ  ..ْفتُ َوَق  َرأَْيتُهُ   فَلَمَّ  ..ِقفْ  إِلَيَّ  َوأَْوَمأ

   ..َخَرجَ  ثُمَّ  َساَعةً  َوَجلَسَ  ..َوَرائِي َمنْ  َوَرَدْدتُ   ..فََوقَْفتُ 

ِ  َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  ِ  َرُسولُ  َفقَالَ  تَتََخطَّى َرأَْيتُكَ  َوقَدْ  أََحًدا َرأَْيتُ  َما ..َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  َوَرُسولُ  .." فََجلَْستُ  َجنَاَحْيهِ  أََحدَ  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  َملَكٌ  ِلي قَبَضَ  َحتَّى َمْجِلٍس  َعلَى قََدْرتُ  َما"  ُ  َصلَّى َّللاَّ   َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .."َعْمٍرو أَبَا لَكَ   َهنِيئًا ..َعْمٍرو أَبَا لَكَ  َهنِيئًا ..َعْمٍرو  أَبَا لَكَ  َهنِيئًا: "يَقُولُ  َوَسلَّمَ 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...
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 .. نكمل..رابعا.. في روايته للحديث.. )منقول(

 قال.. ..النبيت بن مالك بن األوسابن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو وهو روى  -

وخرج في جيش أسامة بن زيد  ..أبو سعد األنصاري صاحب سيدنا رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم شهد بدراً 

 ...الذي بعثه رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قبل موته إلى أرض البلقاء ليدركوا ثأر من أصيب بمؤتة

قال رسول هللا صلى   قال سلمة بن قيس عن هالل بن يساف عن منصور عن سفيان عن الرحمن عبد حدثنا -

 .. إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر هللا عليه وسلم

دُ  حدثنا - دُ   حدثنا ..َصاِلحٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ِ  َعْبدُ  حدثننا  ..اْلَجْعفَِريُّ  إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  أُم ِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..َسلََمةَ  ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َرُسولُ  َقالَ  :قَالَتْ  ..اْلُجَهنِيَّةِ  ُصبَيَّةَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  َما آَدمَ  اْبنُ  يَْعلَمُ  َما اْلَمْوتِ  ِمنَ  اْلبََهائِمُ  تَْعلَمُ  لَوْ "  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  نَاحدث ..أََكْلتُمْ  ْينََوِريُّ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  ُمَحمَّ دُ  نَاحدث ..اْلَهْمَدانِيُّ  اْلَحَسنِ  ْبنُ   إِْبَراِهيمُ  احدثنَ   ..الدَّ   ْبنُ  ُمَحمَّ

   ..اْلَجْعفَِريُّ  إِْسَماِعيلَ 

ِ  َعْبدُ  حدثنَا - ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  ..َحدَّثَهُ  ..َسِعيدٍ  ْبنَ  بُْسرَ  أَنَّ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..أَْسلَمَ  ْبنِ  َسلََمةَ  ْبنُ   َّللاَّ  أَْرَسلَ  أَنَّهُ  ..َّللاَّ

اعِ  بَْعِض  َوِزيَاَدةَ  َصاًعا  َفأََخذَ  اْلغاُلمُ  فَذََهبَ  ..َشِعيًرا بِهِ  َواْشتَرِ  بِْعهُ  :فَقَالَ  ..بُر ٍ  بَِصاعِ  ُغالَمهُ  ا ..الصَّ   أَْخبََرهُ  َجاءَ  َفلَمَّ

ِ  َرُسولَ  أَْسَمعُ  ُكْنتُ  فَِإن ِي ..بِِمثْلٍ  مثال إِال تَأُْخذَنَّ  َوال  فَُردَّهُ   اْنَطِلقْ  ؟ َفعَْلتَ   ِلمَ "  :َمْعَمرٌ  َفقَالَ  ..بِذَِلكَ  ُ  َصلَّى  َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  إِن ِي :قَالَ  ..ِمثْلَهُ  لَْيسَ  َفِإنَّهُ  :قَالَ  ..الشَِّعيرَ  يَْوَمئِذٍ  َطعَاُمنَا َوَكانَ  ..بِِمثْلٍ  مثال يَْعنِي  ..بِالطَّعَامِ  الطَّعَامُ  :يَقُولُ  ..َوَسلَّمَ 

 .." َسِمينًا"   يَُضاِرعَ  أَنْ  أََخافُ 

ومن حديث الواقدي مختصراً قال: قالوا: ولم يزل رسول هللا َصلَّى  دمشق..  حديث مختصر منظور إبنومن  -

فلما كان يوم االثنين  ..ووجد عليهم وجداً شديداً  ..هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه

  ..ألربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الناس بالتهيؤ لغزو الروم

دون في  فتفرق المسلمون من عند رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وهم مج ..وأمرهم باالنكماش في غزوهم

 الجهاز. 

 ..سر على اسم هللا وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك ..ثم دعا أسامة في الغد يوم الثالثاء فقال: يا أسامة

وأسرع السير تسبق   ..وحرق عليهم ..فأغر صباحاً على أهل أبني ..فقد وليتك هذا الجيش  ..فأوطئهم الخيل

 .. وقدم العيون أمامك والطالئع ..معك األدالءوخذ  ..فإن أظفرك هللا فأقلل اللبث فيهم ..الخبر

فلما أصبح يوم الخميس  ..ثم صدع رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وحم  في يوم األربعاء لليلتين بقيتا من صفر

به فخرج  ..فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إلى بريدة بن الحصيب  ..ثم قال: امض على اسم هللا ..عقد له بيده لواء

وجعل الناس يأخذون بالخروج   ..وأمر رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أسامة فعسكر بالجرف ..إلى بيت أسامة

  ..أبو عبيدة ..ولم يبق أحد من المهاجرين األولين إال انتدب في تلك الغزوة: عمر بن الخطاب ..إلى العسكر

واألنصار عدة: قتادة بن   ..في رجال من المهاجرين ..وأبو األعور سعيد بن زيد  ..وسعد بن أبي وقاص

 . .وسلمة بن أسلم حريس. وذكر الحديث ..النعمان

وتوفي رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم حين زاغت الشمس يوم االثنين الثنتي عشرة خلت من ربيع األول.  -

حتى أتى   ..الحصيب بلواء أسامة معقوداَ  ودخل بريدة بن ..ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة

فلما بويع أبو بكر أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت   ..باب سيدنا رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فغرزه عنده

ثم خرجت   ..مةوال يحله أبداً حتى يغزو بهم أسامة. قال بريدة: فخرجت باللواء حتى أتيت به بيت أسا ..أسامة

فما زال معقوداً في بيت أسامة حتى توفي   ..ثم رجعت به إلى بيت أسامة  ..به إلى الشام معقوداً مع أسامة

 . .أسامة

فلما بلغ العرب وفاة رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم وارتد من ارتد منها عن اإلسالم قال أبو بكر ألسامة: انفذ 

ومشى أبو بكر إلى   ..وأخذ الناس بالخروج معه ..رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  في وجهك الذي وجهك فيه

 ..ففعل أسامة ورجع يقول له: أذنت ونفسك طيبة؟ فقال أسامة: نعم ..أسامة في بيته فكلمه في أن يترك عمر

فأخذهم بالخروج فلم يتخلف    ..موأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا في إمارة أسامة فغلظ عليه

 . .وذكر الحديث .. وهم ثالثة آالف رجل وفيهم ألف فرس ..عن البعث إنسان واحد

 .... أراكم غدا إن شاء هللا
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سلمة بن أسلم.. مثاال لتتبع اإلسناد للحديث الشريف..  .... عند أبي سعد.. أو أبي سعيدالحلقةنقدم في هذه 

وتتبعه من أكثر من طريق.. ويجب أن نأخذ في اإلعتبار تلك المعايير الشديدة للغاية التي اتبعتها معظم مراجع 

ع أن تض هذه المراجع قبل أن تقبل وخاصة "صحيح البخاري" يليه "صحيح مسلم".. الحديث الشريف..

ها.. ثم ما تالها من تحقيق لألحاديث وهو الجهد الذي مازال يقوم به األزهر الشريف.. صفحات الحديث في

 ..في جميع بقاع األرض الدارسونكذا والعديد من الجامعات اإلسالمية و

 رابعا.. في روايته للحديث.. )منقول(.. نكمل..

دُ  حدثنا - دُ   حدثنا ..َصاِلحٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ِ   َعْبدُ  حدثنا ..إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ   ..َخِديجٍ  ْبنِ  ُمعَاِويَةَ  عنْ  أَبِيِه: َعنْ  ..َسلََمةَ  ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َرُسولُ  نََهى"  :قَالَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  " يَْبُردَ  َحتَّى  ..َحارٌّ  َطعَامٌ  يُْؤَكلَ  أَنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

 وإسناد.. والحديث التالي جاء من أكثر من طريق  -

دٍ  ْبنُ  اْلعَِزيزِ  َعْبدُ  حدثنَا ..نَْضلَةَ  ْبنِ  ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  يَْحيَى حدثنَا  ..َصاِعدٍ  ْبنُ  يَْحيَى فحدثنا :  ُمَحمَّ  الدََّراَوْرِديُّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسَهْيلِ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  َعنْ   َوأَبَا ..اْلُخْدِريَّ  َسِعيدٍ  أَبَا أَنَّ  ..اْلُمَسي ِبِ  ْبنِ   َسِعيدِ  َعنْ  ..َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّ

 هَُرْيَرةَ: 

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ٍ  بَنِي أََخا َغِزيَّةَ  ْبنَ  َسَوادَ  بَعَثَ "  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ َرهُ  األَْنَصارِ  ِمنَ  َعِدي    َفقَِدمَ  ..َخْيبَرَ   َعلَى َوأَمَّ

ي ِبَ  يَْعنِي َجنِيبٍ  بِتَْمرٍ  َعلَْيهِ   .. الطَّ

ِ  َرُسولُ   فَقَالَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  ؟ َهَكذَا َخْيبَرَ  تَْمرِ  أَُكلُّ  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  ال :قَالَ  ِ  َرُسولَ  يَا َوَّللاَّ اعَ  نَْشتَِري إِنَّا ..َّللاَّ اَعْينِ  الصَّ اَعْينِ  ..بِالصَّ  اْلَجْمعِ.. ِمنَ  آُصعٍ  بِالثَّالثَةِ  َوالصَّ

ِ  َرُسولُ   فَقَالَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  "  اْلِميَزانُ  َوَكذَِلكَ  ..َهذَا ِمنْ  بِثََمنِهِ  َواْشتَرِ  َهذَا بِعْ  َولَِكنْ  ..تَْفعَلْ  ال :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 أَْرِض  ِفي اْلَجْمعَ  أَْكثَرَ  َما :يُقَالُ  ..َجْمعٌ  فَُهوَ  اْسُمهُ  يُْعَرفُ  ال النَّْخلِ  ِمنَ  َشْيءٍ   ُكلُّ  :يُقَالُ  :اْلَحَسنِ  أَبُو الشَّْيخُ  قَالَ 

 . اْلِجيِم. بِفَتْحِ  ..فاُلنٍ 

دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  وكذا حدثنا   ْبنُ   اْلعَِزيزِ  َعْبدُ   حدثنَا ..َحْمَزةَ   ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  حدثنَا  ..إِْسَحاقَ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  حدثنَا ..ِزيَادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

دٍ   أَبِي َعنْ   ..َصاِلحٍ  أَبِي َعنْ  ..ُسَهْيلٍ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  َوَعنْ .  نَْحَوهُ  بِِإْسنَاِدهِ  ..ُسَهْيلٍ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  َعنْ  ..ُمَحمَّ

ِ  َعنِ  ..َسِعيدٍ  أَبِي ..وَ  هَُرْيَرةَ  ُ  َصلَّى  النَّبِي   .  بِِمثِْلهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

دِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  والرواة هنا أشهر وثقات.. حدثنا  ِ  َعْبدُ  حدثنَا  ..إِْسَحاقَ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  نَا ِزيَادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ   ..َمْسلََمةَ  ْبنُ  َّللاَّ

  َعنِ  ..َسِعيدٍ  أَبِي وَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ..اْلُمَسي ِبِ  ْبنِ   َسِعيدِ  َعنْ  ..ُسَهْيلٍ  ْبنِ  اْلَمِجيدِ  َعْبدِ  َعنْ  .. باِللٍ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  حدثنَا

 ِ ُ  َصلَّى النَّبِي   .  نَْحَوهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

دُ  وكذا حدثنا ْينََوِريُّ  اْلَحَسنِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  ُمَحمَّ دُ ُمحَ  حدثنَا ..اْلَهَمذَانِيُّ  اْلُحَسْينِ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  حدثنَا ..الدَّ  إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  مَّ

ِ  َعْبدُ  نحدثنَا ..اْلَجْعفَِريُّ  ِ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  ..اْلُمَسي ِبِ  ْبنِ  َسِعيدِ   َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..أَْسلَمَ  ْبنِ  َمْسلََمةَ  ْبنُ  َّللاَّ  أَبِي وَ  اْلُخْدِري 

ِ  َعنِ  ..هَُرْيَرةَ  ُ  َصلَّى النَّبِي   .. نَْحَوهُ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

:  أَْحَمدَ  ْبنِ   اْلَجبَّارِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلُمبَاَركُ  اْلُحَسْينِ  أَبُو الشَّْيخُ  أَْخبََرنَا - ْيَرِفيُّ  الصَّ

 اْلفََرجِ  أَبُو أنا ِمائٍَة.. َوأَْربَعِ  َوتِْسِعينَ  أَْربَعٍ  َسنَةَ  َشْعبَانَ  ِفي ..بِاْلقَِطيعَةِ  َداِرهِ  ِفي َعلَْيهِ  بِِقَراَءتِي َسَماِعهِ  أَْصلِ  ِمنْ 

ِ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  ِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  َعِلي  ثَنِي ..الطَّنَاِجيِريُّ  َّللاَّ ِ  َعْبدِ  أَبُو َحدَّ  اْلقَاِسمِ  أَبُو أنا ..اْلَحاِفظُ  بَُكْيرٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َّللاَّ

ْحَمنِ  َعْبدُ  دِ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  ْبنُ  الرَّ ٍ  ْبنِ  اْلُحَسْينِ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  حدثنَا ..األََسِديُّ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ   َعِلي 

ِ  َعْبدِ  أَبُو حدثنَا ..اْلَهَمذَانِيُّ  اْلَكَسائِيُّ  دُ  َّللاَّ دِ  ْبنِ  إِْبَراِهيمَ  ْبنِ  َجْعفَرِ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َعِلي    ْبنِ  َّللاَّ

ِ   َعْبدُ  َحدَّثَنِي  ..الطَّيَّانُ  َجْعفَرٍ  .. ثُمَّ  ..اْلُجَهنِيُّ  أَْسلَمَ  ْبنِ  َسلََمةَ  ْبنُ  َّللاَّ بَِعيُّ  الرَّ

ِ  َماِلكٍ  أَبِي َعنْ  ..أَْسلَمَ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَبِيهِ  َعنْ   : قَالَ  ..األَْشعَِري 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  : يَقُولُ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  ..بَِخْيرٍ  يَأْتِي ال  ُحْسنََها َفلَعَلَّ  ُحْسنَِها أَْجلِ  ِمنْ  اْلَمْرأَةَ  تَْنِكُحوا أاَل َعلَْيُكمْ  َوال ..اْلعُْرسَ  تَأْتُوا أَنْ  َعلَْيُكمْ  ال َعلَْيُكمْ  ال" 

  ِمنْ  اْلَمْرأَةَ  تَْنِكُحوا أاَل َعلَْيُكمْ  َوال ..بَِخْيرٍ  تَأْتِي ال  َماِلَها َكثَْرةَ  فَلَعَلَّ   َماِلَها َكثَْرةِ  أَْجلِ  ِمنْ  اْلَمْرأَةَ  تَْنِكُحوا أاَل َعلَْيُكمْ  َوال

 .." بَِخْيرٍ  تَأْتِي ال أَْهِلَها َكثَْرةَ  َفلَعَلَّ  أَْهِلَها أَْجلِ 

 .. نراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

األَنصاري  قَتَادةُ بُن النُّْعَماِن بن َزْيد بن َعاِمر بن َسَواد بن َظفَر بن الَخْزرج بن عمرو بن مالك بن األَوس  -

 ..أسد الغابة .. حسباألَوسي ثم الظفَري

االستيعاب في معرفة  ..وكعب هو ظفر بن الخزرج ..بن زيد بن عامر بن سواد بن كعب قتادة بن الن عمان -

 .. وهو أخو أبي سعيد الخدري ألمه .األصحاب.

 ل.. .. سنأتي على التفصي))ذو العَْين: هو قتادة بن النعمان((بلقب شهير يعرف   -

))أشار ابن ِحبَّاَن في ترجمة قَتَادة بن النعمان األنصاري  الص حابي المشهور إلى أن بعَضهم   على الهامش.. -

 (( ذكر آخر يسمى قتادة بن النعمان غير األول؛ فقال: َمْن زعم أن قتادة بن النعمان اثنان فقد وهم؛ وهو كما قال

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة .وقيل كنيته أبو عثمان. ..هللايُكنى أبا عمرو األنصاري يكنونه أبا عبد  -

د بن عمر: وكان قتادة يكنى أبا عمرو : يكن  ..قال محم  د بن عمارة األنصاري  ى أبا عبد  وقال عبد هللا بن محم 

 هللا..

ه أُنَيسة بنت قيس بن َعمرو بن ُعبيد بن مالك بن عمرو بن عامر بن غَ  - اأم   ر من الخزرج..ْنم بن عدي  بن النج 

 بن عدي  بن أُبَي  بن غنم بن عوف  -
هما هند بنت أوس بن َخَزَمةَ وكان لقتادة من الولد عبد هللا وأم  عمرو وأم 

 .. بن عمرو بن عوف من القََواقِل حلفاء في بني عبد األشهل

هما الخنساء بنت ُخنيس الغس اني هما عائشة بنت ُجَري   ..وعمرو وحفصة وأم  بن عمرو بن عامر  ويقال بل أم 

 .. بن عبد رزاح بن ظفر

ه قل هو هللا أحد فذكر  روى اإلمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كل  -

 ..: "والذي نفسي بيده لتعدل نصف القرآن أو ثلثه"صلى هللا عليه وسلم فقال النبي ..ذلك للنبي

وكان آخر من بقي من ولده عاصم ويعقوب ابنا   ..بن عمارة: وليس لقتادة اليوم عقبقال عبد هللا بن محمد  -

 . .الطبقات الكبير حسب ..وقد انقرضوا ..يرة وغيرهاوكان عاصم بن عمر من العلماء بالس ..عمر بن قتادة

 ثانيا.. في إسالمه.. 

نه دائما من السباقين إلى  رضي هللا ع فكان ..مبكر أسلم أنه والواضح ..أسلم عندما عمره تحديدا يعرف لم

 ومن ثم يطلق عليه "عقبي"  ..فهو أحد السبعين المؤسسين للدولة اإلسالمية في مهده سالم..اإل

 في جهاده رضي هللا عنه.. ثالثا..

 هللا.. صلى هللا عليه وسلم..  رسول مع المشاهد من وغيرها بدرا شهد فقد -

والحت في سماء  ..وعندما اشتد القتال يوم أحد.. جهاًدا عظيًما هللا عليه وسلمد قتادة مع الرسول صلى  اهج -

خاصة بعد أن انفض  عنه  ..المعركة هزيمة المسلمين؛ انتهز المشركون هذه الفرصة ليتخلصوا من رسول هللا )

صلى  وكان الرسول  ..لواحًدا من أولئك القلي -رضي هللا عنه-وكان قتادة  ..ولم يبق معه إال قليل ..أكثر أصحابه

فأخذها وظل يرمي بها بين يدي رسول هللا ) حتى لم تعد صالحة للرمي؛  ..قد دفع إليه قوًسا هللا عليه وسلم

فوضع جسده أمام  ..وهو أحب الناس إليهنبيه وليس معه ما يدافع به عن  ..نفسه -رضي هللا عنه-فوجد قتادة 

 ..ليتلقى عنه السهام المصوبة نحوه ..رسول هللا

 قتادة..  حياةرسول هللا في  . معجزاترابعا.

ورأى الصحابة أن عين قتادة بن   ..على خده -رضي هللا عنه  -سهم وجهه فسالت منه عين قتادة  فأصاب

ولكنه  ..ورأى الصحابة ما أصاب أخاهم فأشاروا عليه بقطعها ..فسالت حدقته على وجنته  ..النعمان قد أصيبت

وقال: )اللهم إن   ..ودمعت عيناه ..فلما رآه رسول هللا ) رقَّ له ..ذهب إلى رسول هللا ) وهو يحمل عينه في كفه

لدعوة  فاستجاب هللا   ..فاجعلها أحسن عينيه وأحدَّهما نظًرا( ]ابن عبد البر[ ..قتادة قد وقى وجه نبيك بوجهه

صلى هللا عليه  عن الهيثم بن عدي عن أبيه قال أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد فأتى النبيو ..نبيه

قال: "إن شئت صبرت ولك الجنة وإن   ..قال: هذا ما ترى يا رسول هللا  ..وهي في يده فقال ما هذا يا قتادة وسلم

وهللا يا رسول هللا إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل   شئت رددتها ودعوت هللا لك فلم تفتقد منها شيئا" فقال:

فقال   ..وأخاف أن يقلن أعور فال يردنني ولكن تردها لي وتسأل هللا لي الجنة .. ولكني رجل مبتلى بحب النساء

فكانت أحسن عينيه إلى أن   ..بيده فأعادها إلى موضعها صلى هللا عليه وسلم أفعل يا قتادة ثم أخذها رسول هللا 

 . أراكم على خير غدا إن شاء هللا.. ودعا هللا له بالجنة. مات
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 نكمل..  قتادة.. حياةرسول هللا في  . معجزاترابعا.

 فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ فقال:  ..على عمر بن عبد العزيز قتادة بن النعمان دخل ابنويروى أنه  -

 أنا ابن الذي سالت على الخد عينه * فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

 فياحسن ما عين ويا طيب ما يد  فعادت كما كانت ألحسن حالها * 

 ثم قال:  ..بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون :.. وكان الحدث في خالفتهفقال عمر

 ..تلك المكارم ال قعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بعد أبواال

قتادة بن النعمان وصلى معه العشاء األخيرة في ليلة مظلمة   صلى هللا عليه وسلم وأعطى أي: رسول هللا -

ى  مطيرة عرجونا فقال: "انطلق فإنه سيضىء لك من بين يديك عشًرا ومن خلفك عشًرا فإذا دخلت بيتك فستر 

 .. سوادا فاضربه حتى يخرج فإنه الشيطان"

 .ووجد السواد فضربه حتى خرج. ..فانطلق فأضاء له العرجون حتى دخل بيته

فكأنه نال منهم فقال    ..عن محمد بن إبراهيم أن قتادة بن النعمان الظفري وقع بقريش ..وفي مسند اإلمام أحمد -

 :صلى هللا عليه وسلم رسول هللاله 

وتغبطهم   ..فلعلك أن ترى منهم رجاال تزدري عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم  ..تسبن قريشا"يا قتادة ال 

 .لوال أن تطغى قريش ألخبرتهم بالذي لهم عند هللا عز وجل". ..إذا رأيتهم

 ..عن قتادة بن النعمان رضي هللا عنه قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر -

ثم ينحله لبعض العرب ثم   صلى هللا عليه وسلم بشير رجال منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول هللا وكان 

ذلك الشعر   صلى هللا عليه وسلم فإذا سمع أصحاب رسول هللا ..و وقال فالن كذا وكذا يقول: قال فالن كذا وكذا

 .. وقالوا ابن األبيرق: قالها ..قال الرجلأو كما  ..: وهللا ما يقول هذا الشعر إال هذا الرجل الخبيثاقالو

  ..وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير ..: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية واإلسالماقالو

فخص بها نفسه وأما  ..وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها

ف اطةُ الِعير تحمُل الَمتاع -فقدمت ضافطة  ..هم التمر والشعيرالعيال فإنما طعام  ..من الشام  - والضافِطةُ والضَّ

فعدي   ..وفي المشربة سالح ودرع وسيف ..فجعله في مشربة له ..فابتاع عمي رفاعة بن زيد حمال من الدرمك

 .. فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسالح ..عليه من تحت البيت

فذهب   ..فنقبت مشربتنا  ..أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه ..فلما أصبح

   ..بطعامنا وسالحنا

ال وال نرى فيما نرى إ ..: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلةاقال: فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لن 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: وهللا ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سهل   ..على بعض طعامكم

فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! وهللا ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن   ..رجال منا له صالح وإسالم

 .. صاحبها: إليك عنا أيها الرجل فما أنت باقالو.. هذه السرقة

صلى هللا عليه  فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول هللا  ..فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها

فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا   صلى هللا عليه وسلم قال قتادة: فأتيت رسول هللا ..فذكرت ذلك له وسلم

فأما الطعام فال   ..فليردوا علينا سالحنا ..سالحه وطعامه وأخذوا ..فنقبوا مشربة له ..إلى عمي رفاعة بن زيد

  "..سآمر في ذلك  ":صلى هللا عليه وسلم فقال النبي ..حاجة لنا فيه

فاجتمع في ذلك أناس من   ..فكلموه في ذلك ..أتوا رجال منهم يقال له أسير بن عمرو ..فلما سمع بذلك بنو أبيرق

يرمونهم  ..أهل إسالم وصالح ..قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا: يارسول هللا إن اأهل الدار فقالو

 ..فكلمته صلى هللا عليه وسلم قال قتادة: فأتيت النبي ..بالسرقة من غير بينة وال ثبت

 .؟"ترميهم بالسرقة على غير بينة وال ثبت ..عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسالم وصالح"فقال: 

فأتاني  ..في ذلك صلى هللا عليه وسلم ت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول هللاولودد  ..قال: فرجعت

فقال: هللا   ..صلى هللا عليه وسلم ؟ فأخبرته بما قال لي رسول هللا.عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت

ما أراك هللا وال تكن فلم نلبث أن نزل القرآن }إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ب ..المستعان

 ..للخائنين خصيما{ يعني بني أبيرق }واستغفر هللا{ أي: مما قلت لقتادة }إن هللا كان غفورا رحيما{ 

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3.. بطلنا في المراجع ".. قتادة بن النعمان .." 322الحلقة / 

 ..قتادة بن النعمان في التراجمابعا.. ر

  ..هو جد عاصم بن ُعَمر بن قتادةو .وكانت معه راية بني َظفَر يوم الفتح. ..كان قتادة من فضالِء الصحابة -

 ..أَكثر محمد بن إِسحاق الرواية عنهوقد  ..المحدث النسابة

 . .وغيره ..روى عنه أَبو سعيد الُخدريو .روى قتادة عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم. -

بِإسنادهم إِلى أَبي عيسى محمد بن  ..أَنبأَنا إِسماعيل بن علي بن عبيد وإِبراهيم بن محمد بن ِمهران وغيرهما -

عن عمارة بن    ..إِسماعيل بن جعفرحدثنا  ..حدثنا إِسحاق بن محمد الفَْروي ..عيسى قال: حدثنا محمد بن يحيى

 عن قتادةَ بن النعمان:   ..عن محمود بن لبيد ..عن عاصم بن ُعَمَر بن قتادة ..َغِزيَّة

ْنيَا" :أَن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال   "َكَما يََظلُّ أََحُدُكْم يَْحِمي َسِقيَمهُ اْلَماءَ   ..إِذَا أََحبَّ هللا اْلعَْبَد َحَماهُ اْلدُّ

إِنما سقطت  ..فردهما رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم" وهذا ال يصح ..إِال أَن أَبا نعيم قال: "سقطت حدقتاه -

 . .أسد الغابة .وهللا أَعلم.  ..فردها رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم كما ذكرنا ..إِحدى عينيه

 . اإلصابة في تمييز الصحابة.حسب مشهور(( ))

 ..االستيعاب في معرفة األصحابحسب ))كان رضي هللا عنه من فضالء األنصار(( 

: له صحبة - عن ابن أبي   ..وحكى ابن شاهين ..وجماعة: شهد بدًرا ..وابن حبان ... وقال خليفة.قَاَل اْلبَُخاِريُّ

 .وهي سورة مريم. ..داود أنه أول َمْن دخل المدينة بسورة من القرآن

 تحقيق حديث رد عينه..خامسا.. في 

أخرجه أبو يَْعلَى َعن يحيى ْبن  .. وفي تحقيقه تهذيب الكمال في أسماء الرجال بشار عواد معروف. قال عنه د

ْحَمِن ْبن ُسلَْيمان ْبن الغسيل ..عبد الحميد الحماني َعن أبيه عن   ..عن عاصم ابن ُعَمر ْبن قتادة  ..عن َعبد الرَّ

فسألوا النَّبِيُّ   ..فأرادوا أن يقطعوها ..فسالت حدقته على وجنته ..ت عينه يوم بدرقتادة بن النعمان أنه أصيب

 .. فكان ال يدري أي عينيه أصيبت ..فغمز حدقته براحته ..فدعا به ..صلى هللا عليه وسلم فقال: ال

ْهِري   - عن عاصم بن ُعَمر بن   ..َعن أبيه ..عن إبراهيم بن جعفر ..وأخرجه أيضا من طريق يعقوب بن محمد الزُّ

فقد قال السهيلي: رواه محمد بن أَبي  ..أنها أصيبت يوم أحد ..من وجه آخر وهو منقطع وجاء ..عن جده ..قتادة

َعن أبيه َعن  ..عن محمد بن َعبد هللا بن أَبي صعصعة ..عن مالك بن أنس ..عثمان األَُمِوي عن عمار بن نصر

فأتيت   ..فسقطتا على وجنتي ..أصيبت عيناي يوم أحد ) ي َسِعيد الُخْدِري  عن أخيه ألمه قتادة بن النعمان قال:أب

قال الدارقطني: هذا حديث    ..(فعادتا تبرقان ..وبصق فيهما ..فأعادهما مكانهما .. بهما النبي صلى هللا عليه وسلم

 )واألصح أنها عين واحدة(  ..وهو ثقة ..عن مالك انفرد به عمار بن نصر عن مالك

عن عاصم بن ُعَمر بن    ..عن مالك ..وأخرج الدارقطني وابن شاهين من طريق َعبد الرحمن بن يحيى العذري -

فردها النبي  ..فوقعت على وجنتيه  ..عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد ..عن محمود بن لبيد ..قتادة

ال يقيم الحديث من   ..قال العقيلي: مجهول ..وعبد الرحمن بن يحيى.. يهفكانت أصح عين ..صلى هللا عليه وسلم

 . وهذا رأيه...جهته

قال   ..حتى وقعت على وجنته  ..وأصيبت عين قتادة بن النعمان.. في المغازي غزوة أحد الواقدي وقال اإلمام -

  ..إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها ..قتادة: فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسل م فقلت: أي: رسول هللا

فأبصرها وعادت   ..فأخذها رسول هللا صلى هللا عليه وسل م فردها ..وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني ..وتحبني

وكانت  ..بعد أن أسن: هي وهللا أقوى عينيوكان يقول  ..فلم تضرب عليه ساعة من ليل أو نهار..كما كانت

 ..أحسنهما

ُد ْبُن فُلَْيحِ ْبِن ُسلَْيَماَن َعْن أَبِيهِ وآخرون.. عن َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمَد  - َعْن ُعبَْيِد   ..َعْن َسِعيِد ْبِن اْلَحاِرثِ  ..ُمَحمَّ

دٍ  ..ْبِن ُحنَْينٍ  ُد ْبُن فُلَْيحٍ حدقَاَل:   ..َقَرأَهُ ِفي ِكتَابِي ..وآخرون ..َوَحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن ُمَحمَّ َعْن َسِعيِد ْبِن   ..ثنا ُمَحمَّ

فَقَاَل ِلي: " اْنَطِلْق بِنَا يَا اْبَن    ..إِْذ َجاَءنِي قَتَاَدةُ ْبُن النُّْعَمانِ  ..قَاَل: بَْينَا أَنَا َجاِلسٌ   ..َعْن ُعبَْيِد ْبِن ُحنَْينٍ  ..اْلَحاِرثِ 

 ِ فََوَجْدنَاهُ   ..فَاْنَطلَْقنَا َحتَّى َدَخْلنَا َعلَى أَبِي َسِعيدٍ   ..قَِد اْشتََكى ..َفِإن ِي قَْد أُْخبِْرُت أَنَّهُ  ..ُحنَْيٍن إِلَى أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِري 

فََرَفَع َقتَاَدةُ ْبُن النُّْعَماِن يََدهُ إِلَى ِرْجِل أَبِي َسِعيٍد   ..يُْسَرى َفَسلَّْمنَا َوَجلَْسنَاُمْستَْلِقيًا َراِفعًا ِرْجلَهُ اْليُْمنَى َعلَى الْ 

َل هللاِ  إِنَّ َرُسو ..فَقَاَل لَهُ: ذَِلَك أََرْدتُ  ..أَْوَجْعتَنِي ..فَقَاَل أَبُو َسِعيٍد: ُسْبَحاَن هللاِ يَا اْبَن أُم ِ   ..فَقََرَصَها َقْرَصةً َشِديَدةً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نََهى َعْن ذَِلكَ   .. "..َوذََكَر َكاَلًما ..َصلَّى َّللاَّ

 نلتقي غدا إن شاء هللا.. .. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4-".." ذو العين" قتادة بن النعمان .." 323الحلقة / 

 .. قتادة وروايات أخرى سادسا..

 .. قرآنعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  نزلبيرق.. ت بعد حادثة بني  -

 .."" بني أبيرق .. أيوال تكن للخائنين خصيما .." إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك هللا

وال تجادل عن الذين يختانون أنفسهم " أي  .واستغفر هللا " أي مما قلت لقتادة " إن هللا كان غفوراً رحيماً.

. يستخفون من الناس وال يستخفون من هللا وهو معهم إذ .بني أبيرق " إن هللا ال يحب من كان خواناً أثيماً 

. ها أنتم هؤالء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن  .اوكان هللا بما يعملون محيط  ..يبيتون ما ال يرضى من القول

. ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا  .يجادل هللا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيالً 

ماً  غفوراً رحيماً "؛ أي لو أنهم استغفروا هللا غفر لهم " ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان هللا علي

ً  .حكيماً. ولوال  ..قولهم للبيد " أي ..وإثماً مبيناً " ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتانا

يعني أسيراً وأصحابه " وما يضلون إال أنفسهم وما  ..فضل هللا عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك "

ال خير   .ة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل هللا عليك عظيماً.يضرونك من شيء وأنزل هللا عليك الكتاب والحكم

في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاه مرضاة هللا  

 ( 114-107من سورة النساء  بيان )   .فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ".

قال قتادة: فلما أتيت عمي   .َعلَْيِه َوَسلََّم بالسالح فرده إلى رفاعة. فلما نزل القرآن أتي رسول هللا َصلَّى هللاُ  -

قال: يا بن    -فلما أتيته بالسالح  ..وكنت أرى إسالمه مدخوالً  ..وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية -بالسالح 

ً  ..هو في سبيل هللا ..أخي  . .قال: فعرفت أن إسالمه كان صحيحا

 فيه: -عز وجل  -فأنزل هللا   ..فنزل على سالفة بنت سعد بن شهيد ..لما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين -

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم  .." ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالالً  إن هللا ال يغفر .وساءت مصيراً.

 ..فلما نزل على سالفة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر  (116-115) من سورة النساء  . .بعيداً "

  ..ثم قالت: أهديت إلي شعر حسان ..في األبطح  بالرحل ثم خرجت به فرمت ..ضعته على رأسهافأخذت رحله فو

 . ما كنت تأتيني بخير.

 كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال:  عن أبي سلمة قال: -

 .." إن في يوم الجمعة ساعة ال يوافقها مسلم وهو في صالة يسأل هللا خيراً إال أتاه "

 ..قال: فلما توفي أبو هريرة قلت: وهللا لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة  ..قال: وتقللها أبو هريرة بيده

 ؟.فقلت: يا أبا سعيد ما هذه العراجين التي أراك تقوم ..فأتيته فأجده يقوم عراجين ..أن يكن عنده منها علم

فكنا   ..ويتخصر بها ..َسلََّم يحبهاكان رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وَ  ..قال: هذه عراجين جعل هللا لنا فيها بركة

 فحكه وقال:  ..وفي يده عرجون من تلك العراجين؟ ..فرأى بصاقاً في قبلة المسجد .نقومها ونأتيه بها.

فإن لم يجد   ..أو تحت قدمه ..وليبصق عن يساره .." إذا كان أحدكم في صالته فال يبصق أمامه فإن ربه أمامه

فلما خرج النبي لصالة العشاء اآلخرة برقت   ..قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة  .مبصقاً ففي ثوبه أو نعله ".

  ..فقال: " ما السرى يا قتادة "؟ قال: علمت يا رسول هللا أن شاهد الصالة قليل ..فرأى قتادة بن النعمان ..برقة

 .. )كما تقدم(..  عرجونقال: " فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك ". فلما انصرف أعطاه ال ..فأحببت أن أشهدها

 ..فهل عندك منها علم؟ ..إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة ..قال: قلت: يا أبا سعيد

ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر   ..فقال:" إني قد كنت أعلمتها  ..فقال: سألنا النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم عنها

 . فدخلت على عبد هللا بن سالم.  ..قال: ثم خرجت من عنده .".

وكان له قبل ذلك   -فصنع لحائطه مفتاحاً   ..عن عمر بن قتادة بن النعمان قال: لما احمر الرطب انطلق قتادة -

قال: وكان   .ومعي مفتاح. ..وهذا المفتاح لك ..لرطب مفتاحلفقال له: إن   ..فجاء به إلى أخيه المهاجري -مفتاح 

فإذا رآها نهاها نهياً كأنها ليست   ..فتجمع ..فإذا فتح الباب الذت منه حتى تدخل ..قتادة إذا خرج اتبعته بنية له

 . أتحلل لنا ذلك؟ قال المهاجري: نعم. ..فجمعت .. فقال له: إن بنية لي ربما دخلت  ..ثم انطلق إلى المهاجري ..منه

ُ أََحٌد  َرَوى َعْن قَتَاَدة ْبن النعمان - .  .تعدل ثلث القرآن 1:  112أخوه ألمه أَبُو َسِعيد اْلُخْدِري  حديث قُْل هَُو َّللاَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....تقالها وعليه مخرج ذَِلَك الحديثي وقتادة هو ال ذي كان يقرؤها وكان
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 5 -.. "قتادة بن النعمان" 323على هامش الحلقة/  

 ارتبطت بها ترجمته..  النساء.... آيات من سورة 

 

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحيًما )"  َ إِنَّ َّللاَّ َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن 106َواْستَْغِفِر َّللاَّ ( َواَل تَُجاِدْل َعِن الَِّذيَن يَْختَانُوَن أَْنفَُسُهْم إِنَّ َّللاَّ

انًا أَثِيًما ) ِ َوهَُو َمعَُهْم إِْذ يُبَي ِتُوَن َما اَل يَْرَضى ِمَن اْلقَْوِل ( يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل يَْستَ 107َخوَّ ْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيًطا )  َ َعْنُهْم يَْوَم  108َوَكاَن َّللاَّ ْنيَا َفَمْن يَُجاِدُل َّللاَّ ( َها أَْنتُْم َهُؤاَلِء َجاَدْلتُْم َعْنُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

َ َغفُوًرا َرِحيًما  109ِة أَْم َمْن يَُكوُن َعلَْيِهْم َوِكياًل )اْلِقيَامَ  َ يَِجِد َّللاَّ ( َوَمْن يَْعَمْل ُسوًءا أَْو يَْظِلْم نَْفَسهُ ثُمَّ يَْستَْغِفِر َّللاَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما )110) ( َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ  111( َوَمْن يَْكِسْب إِثًْما فَِإنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه َوَكاَن َّللاَّ

ْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم أَْن يُِضلُّوَك  112يَْرِم بِِه بَِريئًا فَقَِد اْحتََمَل بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِينًا ) ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لََهمَّ ( َولَْواَل َفْضُل َّللاَّ

ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكانَ َوَما يُِضلُّوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم َومَ  ونََك ِمْن َشْيٍء َوأَْنَزَل َّللاَّ   ا يَُضرُّ

ِ َعلَْيَك َعِظيًما ) ْصاَلحٍ بَْيَن النَّاِس  ( اَل َخْيَر ِفي َكثِيٍر ِمْن نَْجَواهُْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِ 113فَْضُل َّللاَّ

ِ َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما ) ُسوَل ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ 114َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك اْبتِغَاَء َمْرَضاِة َّللاَّ ( َوَمْن يَُشاقِِق الرَّ

َ اَل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك  115ْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًرا )اْلُهَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُول ِِه َما تََولَّى َونُ  ( إِنَّ َّللاَّ

ِ َفقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا )  " (116بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاَّللَّ
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"مواجهة عثمان".." .."أبو عبس بن جبر بن عمرو" .." 324الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ْحَمن ..أَبُو َعْبِس ْبن جبر ْبن َعْمرو ْبن َزْيد ْبن جشم ْبن حارثة. - َوهَُو معدود ِفي كبار الصحابة  ..واسمه َعْبد الرَّ

عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن  أبو عبس بن جبر وقيل ابن جابر بن .. وعند أسد الغابة..  من األنصار

إال أنه   ..ونسبه ابن الكلبي مثله ..حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن ألوس كذا نسبه أبو عمر

 ..حارثة األنصاري األوسي الحارثي وقال جشم بن ..أسقط مجدعة

د ومحمود . وكان .وأمه ليلى بِْنت رافع ْبن َعْمرو بن عدي بن مجدعة ْبن حارثة - ألبي عبس من الولد ُمَحمَّ

د ْبن مسلمة   .وأمهما أم ِعيَسى بِْنت مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي ْبن مجدعة ْبن حارثة. وهي أخت ُمَحمَّ

د ْبن مسلمة بن سلمة بن أيضا و ..في العقبة الثانية  وكانت من المبايعات عبيد هللا وأمه أم اْلَحاِرث بِْنت ُمَحمَّ

وألبي عبس بقية وعقب كثير بالمدينة  .وزيد وحميدة ولم تسم لنا أمهما. .بن مجدعة ْبن حارثة.خالد بن عدي 

 . وبغداد.

 . وكانت الكتابة في العرب قلياًل. .وكان أبو عبس يكتب بالعربية قبل اإلسالم. -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 ..حين أسلما كان أَبُو عبس وأبو بردة ْبن نيار يكسران أصنام بني حارثة -

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وآخى َرُسوُل َّللاَّ  ..بَْيَن أبي عبس ْبن جبر وبين خنيس ْبن حذافة السَّهمي   -َصلَّى َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -من أَْهل بْدر وهو زوج حفصة بِْنت ُعَمر ْبن الخطاب قَْبَل َرُسوِل َّللاَّ  .. َصلَّى َّللاَّ

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -شهد أَبُو عبس بْدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كلها َمَع َرُسوِل َّللاَّ  .. َصلَّى َّللاَّ

عن ابن  ..بإسناده عن يونس  ..أخبرنا أبو جعفر ..فورد في أسد الغابة. وكان فيمن قتل كعب ْبن األشرف. -

في تسمية من شهد بدرا من بني الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن األوس: وأبو عبس بن  ..إسحاق

 قال:   ..إسحاقوبهذا اإلسناد عن محمد بن  . وهو ممن قتل كعب بن األشراف.. جبر بن عمرو.

وأبو  ..وعباد بن بشر ..وسلكان بن سالمة أبو نائلة ..فاجتمع في قتل كعب بن األشرف: محمد بن مسلمة) 

 . وكان ُعَمر وعثمان يبعثانه يصدق الن اس. بعد استشارة سعد بن معااذ.. –( عبس بن جبر أحد بني حارثة

 الوالة..   فيه ربما يشكو هللا عنه.. وننقل لحضراتكم موقفا له مع عثمان بن عفان رضي  -

ُد ْبُن إِْسَماِعيَل ْبِن أَبِي فَُدْيٍك عن ابن أبي ذئب)  ِ  ..عن صالح مولى التؤمة ..أَْخبََرنَا ُمَحمَّ   ..َعْن أَبِي َعْبٍس اْلَحاِرثِي 

ا أَفَاَق َقاَل ُعثَْماُن: َكْيَف تَِجُدَك؟ قَاَل:  .أَنَّ ُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َجاَء يَعُوُدهُ َوهَُو ِفي َغْميِهِ  ..َرُجٍل ِمْن أَْهِل بَْدرٍ  . فَلَمَّ

الِ  ..َصاِلًحا  ( الَْم نََكْد نَتََخلَُّص ِمْنهَ  ..َوَجْدنَا َشأْنَنَا ُكلَّهُ صالحا إال ُعقُوال َهلََكْت بَْينَنَا َوبَْيَن اْلعُمَّ

 )منقول(  رابعا.. في أحاديث رواها..

أخبرنا الوليد بن   ..بإسناده إلى ابن أبي عاصم: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ..إجازة ..أخبرنا يحيى بن محمود -

 ..وأنا أمشي إلى الجمعة ..قال: أدركني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ..أخبرنا يزيد بن أبي مريم ..مسلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول: " من اغبرت قدماه في  سعباس بن جبر يقول: فقال: سمعت أبا  معت رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 ..سبيل هللا حرمها هللا على النار " 

ُد ْبُن اْلفَْضِل السَّقَِطيُّ  - ِد ْبِن َعْرَعَرةَ حدث ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ نا ُعثَْماُن ْبُن حدث ..فَُدْيكٍ نا اْبُن حدث  ..نا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: »أُُحدٌ  ..َعْن أَبِيهِ   ..إِْسَحاَق ْبِن أَبِي َعْبِس ْبِن َجْبرٍ  ِه أَبِي َعْبٍس َعِن النَّبِي   َجبٌَل  َعْن َجد ِ

 َوهَُو َعلَى بَاٍب ِمْن أَْبَواِب النَّاِر«  ..َوِعيٌر َجبٌَل يُْبِغُضنَا َونُْبِغُضهُ  ..إِنَّهُ َعلَى بَاٍب ِمْن أَْبَواِب اْلَجنَّةِ  ..يُِحبُّنَا َونُِحبُّهُ 

   ..نا اْلَوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ حدث ..َحدَّثَنِي أَبِي  ..َعْبُد هللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َحْنبَلٍ و ..َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن َماِلكٍ  -

فَقَاَل:   ..َوهَُو َراِكبٌ  ..قَاَل: لَِحقَنِي َعبَايَةُ ْبُن َراِفعٍ َوأَنَا َرائٌِح إِلَى اْلُجُمعَِة َماِشيًا ..بِي َمْريَمَ قَاَل: َسِمْعُت يَِزيَد ْبِن أَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَْبِشْر فَِإن ِي َسِمْعُت أَبَا َعْبٍس يَقُوُل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّ  اٍت تََهاُونًا  " ى َّللاَّ َمْن تََرَك اْلُجُمعَةَ ثاََلَث َمرَّ

 "..َطبََع هللاُ َعلَى قَْلبِهِ  ..بَِها

 .. في وفاته رضي هللا عنه..خامسا

قال: فحدثني عبد   وهو ابن سبعين سنةبالمدينة هـ  34سنة  ت أبو عبس بن جبر األنصاريقال ابن عمر: ما -

 بن عفان..  المجيد بن أبي عبس من ولده قال: كان يخضب بالحناء وصلى عليه عثمان

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 تكفل هللا بأرزاقهم" "..".." األزعرعمير بن معبد بن  " .." 325الحلقة / 

 مقدمة..  أوال.. في نسبه..

 هو قديم اإلسالم من األنصار من األوس.. وهو ولد أحد الشعراء المشهود لهم.. -

 ..هو ))عمير بن عبيد(( عند اإلصابة في تمييز الصحابة.. وقد ))أَخرجه أَبو ُعمر(( أيضا في أسد الغابة -

َمْعبَد بن األَْزَعر بن زيد بن العَطَّاف بن ُضبَيعة بن زيد بن مالك بن َعْوف بن َعْمرو بن عوف  َعْمرو بَن هو أو  -

بيعي.  . حسب ما جاء في أسد الغابة..بن مالك بن األَوس األَنصاري األَوسي ثم الضُّ

ين من اآلباء؛ ))عمرو بن سعيد بن األْزعر األنصاري األوسي: كذا ذكره أبو موسى في الذَّيل في حرف  - الس ِ

َف أباه ..فوهم في استدراكه  اإلصابة في تمييز الصحابة..  حسب .((.وهو عمرو بن معبد. أوله ميم ..وصحَّ

االستيعاب في   .كذلك ذكره ابن إسحاق وغيره. واألكثَُر يقولون عمرو بن معبد..  ..يقال فيه ُعمير بن معبدبل و -

 ئمة من شهدوا جميع المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..وذكر بإسم عبيد في قا معرفة األصحاب..

 .. ليس له عقبيقال أنه كان به ضرر في بصره.. وأنه  -

 محمد بن إسحاق وحده يقول: عمرو بن معبد.. وإن كان  -

 ء.. كان أول من أسلم منهم عمير بن عدي وهو الذي يدعى القارييقال  وثانيا.. في إسالم عمير.. 

 ..ذكر ابن الكلبي وأبو عبيد عدي بن خرشة الشاعر في بني خطمة وال شك أن عميرا هذا ولدهوقد 

 

 في جهاده رضي هللا عنه..ثالثا.. 

شهد بدًرا وأُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا   .. وقالوا أنهوأَبو موسى ..أَخرجه أَبو ُعمر -

 .. عليه وسلم

 . .الذين تكف ل هللا تعالى بأرزاقهمو ..حنينموقعة وهو أحد المائة الصابرة يوم  -

يعني: أن هناك أربعة نفر من بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن  ويقال هم أربعة نفر.. ]] -

وعمير  ..األغروأبو مليل بن  ..ومعتب بن قشير ..وهم: عاصم بن ثابت ..عوف في طبقات البدريين من األنصار

 .الطبقات الكبيرب ما جاء حسب ..بن معبد[[

ولكنه قديم اإلسالم صحيح   ..لم يشهد أحدا وال الخندق لضرر بصره  :أما الواقدي وأهل المغازي فيقولون -

 ..النية

 .. كان هو وخزيمة بن الثابت يكسران أصنام بني خطمةيروى أنه و -

فوجأها   ..وكانت تحض على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه و سلم ..مروانقتل عصماء بنت قد وكان عمير   -

إني ألتقي تبعة  :وقال ثم أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبره ..عمير ابن عدي بسكين تحت ثديها فقتلها

 . ." ال تخفهم " :النبي صلى هللا عليه و سلمله فقال  إخوتها... 

 .. وقال الهجري: هي عصماء بنت مروان من بني عمرو بن عوف قتلها عمير سنة اثنتين من الهجرة -

 . ." ال تنتطح فيها عنزان في دار بني خطمة "  :قال النبي صلى هللا عليه و سلم

 رابعا.. في رواية الحديث.. 

. ولم يرو عنه غير ابنه صري.أنه والد أبي بكر بن عمير ب. .ويقال األزدي.. عمير بن عمرو األنصاريقيل  -

 ..بكر بن عمير أبيهذا.. أي 

 : حديثه صحيح اإلسناد عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال -

 .. صلى هللا عليه وسلم..الحديثأو كما قال في "   أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألف" إن هللا وعدني 

 موقع الصحابة.. يوجز ترجمته..خامسا.. 

بيعي ..وقيل: عمير بن عبيد ..َمْعبَدُعَمْير بن   .وقيل: عمرو بن سعيد بن األَْزَعر األَنصاري األَوسي الضُّ

شهد بدًرا وأُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا   ..وأَبو موسى. وليس لعمير عقب ..أَخرجه أَبو ُعمر

 .. رضي هللا عنه..تكف ل هللا تعالى بأرزاقهموهو أحد المائة الصابرة يوم حنين الذين  ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 ولم نجد تأريخا لوفاته.. وإن كان األرجح أنه عاش حتى والية عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.. 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."تكبيرات"..".." خمس حنيف بن سهل  ثابت " أبو .." 326الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. وممن شهدوا العقبة الثانية.. هو قديم اإلسالم من األنصار من األوس -

ْبِن َحنَِش  هو الصحابي الجليل َسْهُل ْبُن ُحنَْيِف ْبِن َواِهِب ْبِن ْعكيم ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن اْلـَحاِرِث ْبِن َمْجَدَعةَ ْبِن َعْمِرو و -

 أبو سهل ..ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوفٍ ْبِن َعْوِف 

 . .وقيل غير ذلك ..وقيل: أبو عبد هللا -

 ..وسعد ..وعثمان ..واسمه أسعد ..كان له من الولد: أبو أمامة -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 . .آخى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما -

 جهاد سهل بن حنيف.. ثالثا.. في 

وثبت مع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يومئٍذ حين انكشف الناس عنه؛ كان ينضح بالنبل   ..شهد بدًرا وأُحًدا

كان ممن بايع على  و عليه وسلم رسول هللا صلى هللا  صاحب  -يوم أحد.. فقد ن النبي صلى هللا عليه وآله وسلمع

 . .أحٍد لم يفرَّ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلميوم و ..فثبتعند العقبة الموت 

  ..المستدرك على الصحيحين"من  وكان النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يقول: »نَب ِلُوا َسْهاًل فَِإنَّهُ َسْهٌل« " -

 وحسب ما جاء عن دار اإلفتاء.. 

 ..ن أبي طالب رضي هللا عنهوشهد صف ين مع علي ب ..شاهد مع النبي صلى هللا عليه وسلمبقية الم وشهد -

 .."بني النضير"كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه موقف يوم سهل  من المشهود أنو -

قال الزهري: لم يعط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أموال بني النضير أحًدا من األنصار إال سهل بن 

 . .وكانا فقيرين ..سماك بن خرشة وأبا دجانة ..حنيف

 ..يقول: ادعوا لي سهالً غير حزن! يعني سهل بن حنيف -رضي هللا عنه  -وكان عمر بن الخطاب   -

 -وإياه استخلف علي  ..من حين بويع له -رضي هللا عنه  -قال ابن عبد البر: صحب سهل بن حنيف عليًا  -

يوم  بن أبي طالب مع علي  -سهل بن حنيف وقد شهد  .ة إلى البصرة.حين خرج من المدين -رضي هللا عنه 

حديث قيامه يوم صفين ووعظه مشهور ومذكور في  و .. وكان حريصا على وحدة صف المسلمين..صفين

 م صفين: قال أبو وائل: قال سهل بن حنيف يو .الصحاح.

فإنا وهللا ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمر  ..أيها الناس اتهموا رأيكم )

 ( ..إال أمرنا هذا ..إال أسهل إلى أمر نعرفه ..يفظعنا

 .. بالد فارس -رضي هللا عنه   - بن أبي طالب ولقد واله علي -

 رابعا.. في رواية الحديث النبوي..

وروى عنه ابنه أبو أمامة   ..سلم وعن زيد بن ثابت رضي هللا عنهروى عن الن بي صل ى هللا عليه وآله و -

حمن بن أبي ليلى وغيرهم ..وعبيد بن السب اق ..وأبو وائل ..أسعد  . .وعبد الر 

 ..وال جلدة مخب أةً! فَُصِرَع من حينه ..فقال رجل من األنصار: ما رأيت كاليوم ..روي أنه تجرد يوًما لالغتسال -

فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "عالم يقتل    ..فأخبر خبره ..فحمل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم محموًما

 ."إن العين حق ..أحدكم أخاه؟! ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه

  عنه..خامسا.. في وفاته رضي هللا

 ..وصل ى عليه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ..توفي رضي هللا عنه بالكوفة سنة ثمان وثالثين من الهجرة -

حبة فكب ر عليه ست  تكبيراتننقل ما  و - ا تُُوف ِي َسهل بن ُحنيف أتى به علي  في الر   ..قال َحنَش بن المعتمر: لم 

ا انتهى إلى الجب انَة لحقنا َقَرَظة بن كعب في نفر من أصحابه  ..فقيل: إن ه بَدري    ..فكان بعض القوم أنكر ذلك فلم 

وقال عبد   ..فصل وا عليه وكان إمامهم قََرَظة ..فقال: صل وا عليه ..لم نشهد الص الة عليه ..فقال: يا أمير المؤمنين

كل ه أربعًا أربعًا على الجنازة إال على سهل بن ُحنيف فإن ه كب ر عليه خمًسا ثم    هللا بن َمْعقل: كب ر علي  في سلطانه

وُرِوَي عن عمير بن سعيد قال: صل ى علي  على سهل بن ُحنيف فكب ر عليه خمًسا   ..التفت إليهم فقال: إن ه بدري  

 على غيرهم فأردُت أن أعل مكم وألهل بدر فضلٌ  ..فقالوا: ما هذا التكبير؟ فقال: هذا سهل بن ُحنيف من أهل بدر

 . .فضلهم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-" التراجم مختارات منحنيف"..".." بن سهل  ثابت " أبو .." 327الحلقة / 

 أوال.. ما ذكر في مولده.. 

لم تقف على سنة   ..كحالها مع كثير ممن دونت لهم ..و مصادر التاريخ المدين المنورة..ولد سهل بن حنيف في 

وما واكبها من شخصيات   ..تذكر األحداث المهمة في التاريخ  كتب السيرة سيرته على كبرألن   دأتإذ ب ..والدته

ِن أن وطبيعة التاريخ  ..وما تصحبها من أمور ..بغض النظر عن ماهية تلك األحداث ..صنعت تلك األحداث يُدو 

 .. أجياال قتاستغر التيمواعظ العبر والالمواقف العامة ليقدم 

 ..أوالدهفي ما ذكر  و ..ثانيا -

أبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصاري واسمه أسعد بن سهل بن حنيف ولد في حياة النبي صلى هللا عليه   <

وأمه  .. بهذا االسم على اسم أسعد بن زرارة  سلمد سماه النبي صلى هللا عليه ووق  ..قبل وفاته بعامينو وسلم

 ابي الشهير.. .. راوي الحديث والصحسمى باسم جده .. فهو)حبيبة( بنت أسعد بن زرارة

وأمه أحدى النسوة االتي بايْعَن  ..ثقة من رواة الحديثوهو  ..ومن أوالده أيضا عثمان بن سهل بن حنيف <

عبد الرحمن بن  كذلك إبنه ويذكر الطبري في تفسيره .. في بيعة العقبة الثانيةوسلم رسول هللا ) صلى هللا عليه 

 ..عن أبيه سهل سهل بن حنيف في اسناد بعض األحاديث عنه مروية

ت   ..كانت عند ثابت بن الدحداحة ..أمه إحدى نساء بنِي أمية بن زيد من أوسوعبد هللا بن سهل كذلك و < ففر 

جها سهال  وسلم..صلى هللا عليه  هللا وهو يومئذ كافر إلى رسول ..منه  .. فولدت له عبد هللا ..بن حنيف فزو 

 )منقول(  جهاده..حديثه وثالثا.. وما ذكر في 

  وثالثين ثمان سنة مات بدرا شهد ممن واهب بن حنيف بن سهل :األمصار علماء مشاهيرفي   حبان بن <

 .. أربعا عليه وكبر  طالب أبى بن علي عليه وصلى

  سهل أم مهأ ..عوف بنإلى إ ثعلبة بن عكيم بن  واهب بن حنيف بن سهل :الطبقات في – الخياط بن خليفة <

  يكنى. أوس بن مالك بن عوف بن عمرو بن  عوف بن مالك بن زيد بن أمية بن  معاوية بن  قيس بن رافع بنت

 . .بدرا شهد ..وثالثين ثمان سنة بن أبي طالب علي عليه  وصلى بالكوفة مات ..الوليد أبا

 : الصحابة معرفةفي  – األصبهاني نعيم أبو <

ِ  ..َعِليُّ ْبُن ُمْسِهرٍ  وحتى رواية  َحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن َجْعفَرٍ  = َعْن َسْهِل  ..ْمٍروَعْن يَُسْيِر ْبِن عَ  ..قَااَل: َعِن الشَّْيبَانِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْهَوى بِيَِدِه أَْسفََل اْلِمْنبَرِ  .. "ْبِن ُحنَْيف  .. َوذََكَر اْلَمِدينَةَ أَنََّها َحَرٌم آِمٌن " ..َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  بَْكرِ  وحتى أَبُي أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  نا=  حدث   ْبنُ  أَُماَمةَ  أَبُو َحدَّثَنِي: قَالَ  ..َمْخَرَمةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ  ْبنِ  الرَّ

  ..َجَسِدهِ  َعلَى َرأُْسهُ  فَيَقَعُ  ..اْلُمْشِركِ  َرأِْس  إِلَى بَِسْيِفهِ  لَيُِشيرُ   أََحَدنَا َوإِنَّ  بَْدرٍ  يَْومَ  َرأَْيتَنَا  لَوْ  بُنَيَّ  يَا) : أَبِي قَالَ  ..َسْهلٍ 

 (  ..إِلَْيهِ  يَِصلَ  أَنْ  قَْبلَ 

ِ  َعنِ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  أَُماَمةَ  أَبِي َعنْ  ..ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ حتى    َجْعفَرٍ   ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا=    َصلَّى النَّبِي 

 ُ  َعنْ  ..َسْعدٍ  ْبنُ  اللَّْيثُ  َرَواهُ  ..«النَّْفِس  لَقَِسيُّ  إِن ِي َوْليَقُلْ  ..النَّْفِس  َخبِيثُ  إِن ِي أََحُدُكمْ  يَقُولَنَّ  الَ : »َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ..ِمثْلَهُ  ..ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ : َعِقيلٌ  َوَرَواهُ  ..يُونُسَ 

دٍ  ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّثَنَا=  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َسأَلَ  أَنَّهُ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  أَُماَمةَ  أَبِيحتى   ..َخالَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ُجلِ  َعنِ  َوَسلَّمَ  ُ  ذََكَرهُ  يَْغِسلُ : »قَالَ  َفيُْمِذي أَْهِلهِ  ِمنْ  يَْدنُو الرَّ أ   ِمْنهُ؟ الثَّْوبَ  أََصابَ  َفَما  ..هللاِ  َرُسولَ  يَا: قِيلَ  «َويَتََوضَّ

ى: قَالَ  دُ  َرَواهُ "  فَيَْنَضَحهُ  َمَكانَهُ  يَتََحرَّ  َسْهلٍ  َعنْ  .. أَبِيهِ  َعنْ  ..السَّبَّاقِ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ..إِْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

دُ  َحدَّثَنَا=  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ حتى إِْسَحاَق  ْبنُ  ُمَحمَّ :  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ُزَهْيرُ  َرَواهُ  «ِظلُّهُ  إِالَّ  ِظلَّ  الَ  يَْومَ  ِظل ِهِ  ِفي هللاُ  أََظلَّهُ  ..َرقَبَتِهِ  ِفي ُمَكاتَبًا أَوْ  ..ُعْسَرتِهِ  ِفي  ُمْعِسًرا أَوْ  ُمَجاِهًدا أََعانَ  َمنْ »

دٍ  ْبنُ  دِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ..ُمَحمَّ  .. َعِقيلٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ

  ..ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  أَُماَمةَ  أَبِي ْبنَ  َسْهلَ  حتى  اْلبَلَِديُّ  اْلَهْيثَمِ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  َحدَّثَنَا: الصحابة معجم - قانع ابن< 

ثُ  هِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  يَُحد ِ ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ..َجد ِ ُدوا الَ : »قَالَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   هللاُ  َصلَّى َّللاَّ   َكانَ  َمنْ  َهلَكَ  فَِإنََّما  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى تَُشد ِ

َواِمعِ  ِفي بَقَايَاهُمْ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى بِتَْشِديِدِهمْ  قَْبلَُكمْ  يَاَراتِ َوا الصَّ  « لد ِ

دٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّثَنَا=  ْنِجذَانِيُّ  ُمَحمَّ ا:  قَالَ  َوائِلٍ  أَبِي َعنْ  ..ُحَصْينٍ  أَبِي حتى اإْلِ :  َفقَالَ  أَتَْينَاهُ  ُحنَْيفٍ  ْبنُ  َسْهلُ  َقِدمَ  لَمَّ

أْيَ  اتَِّهُموا» ِ  َرُسولِ  َعلَى أَُردَّ  أَنْ  أَْستَِطيعُ  َولَوْ  َجْنَدلٍ  أَبِي يَْومَ  َرأَْيتُنِي  فَلَقَدْ  الرَّ   لََرَدْدتُهُ  أَْمَرهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَّ

 ُ  .. «أَْعلَمُ  َوَرُسولُهُ  َوَّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. .. (منقول.. )وجهاده حديثه في  ذكر وما.. ثالثا

  ْبن َمالك  ْبن َعْوف ْبنإلى ا اْلَحاِرث ْبن ثَْعلَبَة ْبن العكيم ْبن واهب ْبن حنيف  ْبن  سهل: الثقات – حبان بنإ< 

  َوكبر َطالب أبي ْبن َعلي   َعلَْيهِ  َوصلى بِاْلُكوَفةِ  َوثاََلثِينَ  ثََمان سنة صف ين بعد َماتَ  اْلُكوَفة سكن بَْدِري ..أَْوس

 ..بِاْلَمِدينَةِ  عقب َوله سعيد أَبُو سهل كنية َوَكانَت ِستا قيل َوقد أَْربعا َعلَْيهِ 

 : الصحابة معرفة في  االستيعاب - البر عبد ابن< 

  خنساء ابن:  ويقَالَ . .خناس بن عمرو بن الحارث بن مجدعة بن ثعلبة بن العكيم بن واهب بن حنيف بن سهل

 .هللا عبد   أبا: وقيل. سعد أبا: وقيل . سعيد أبا يكنى ..األوس بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن

ُ  َصلَّى هللا رسول مع كلها والمشاهد بدرا شهد .. ثابت أبا: وقيل . الوليد أبا: وقيل   يوم وثبت  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

  َرُسول عن يومئذ بالنبل ينضح وجعل ..عنه الناس انكشف حين معه فثبت ..الموت على يومئذ بايعه وكان ..أحد

 ِ ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ  َرُسولُ   َفقَالَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ  ..سهل فإنه سهال نبلوا:  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

 إلى المدينة من  خرج حين عنه هللا رضي علي استخلف وإياه ..له بويع حين من عنه هللا رضي عليا صحب ثم

  فأرضوه زيادا علي فوجه  ..فارس أهل فأخرجه  ..فارس  على وواله ..صفين  علي مع شهد ثم ..البصرة

 .  ستا وكبر علي عليه وصلى ..وثالثين ثمان سنة بالكوفة حنيف بن سهل ومات ..الخراج وأدوا ..وصالحوه

  عوف بن عمرو بن عوف بن جشم بني من عكيم بن واهب بن حنيف بن سهل  :الكبرى الطبقات - سعد ابن< 

ُ  َرِضيَ   طالب أَبِي ْبن َعِلي   وكان -بدرا شهد ..عدي أبا ويكنى األوس من  واله - المدينة من خرج حين - َعْنهُ  َّللاَّ

  حتى  بها يزل فلم  الكوفة إلى رجع ثم صفين معه وشهد ..معه يزل ولم به  فلحق به يلحق أن إليه كتب ثم المدينة

  ..بدر أهل من إنه وقال ستا عليه وكبر طالب أبي ْبنُ  َعِليُّ  َعلَْيهِ  َوَصلَّى َوثاَلثِينَ  ثََمانٍ  َسنَةَ  مات

 : الصحابة معجم - البغوي< 

:  قال علي؟  مع صفين شهدت: له  قيل:  قال وائل أبي عن األعمش ناحدث وكيع ناحدث مسلم بن علي حدثني= 

 فإنا  رأيكم اتهموا! الناس أيها: صفين يوم حنيف بن  سهل قال: وائل  أبو قال  ..الصفون وبئست ..نعم

 إال ..نعرفه أمر إلى بنا أسهل إال يفظعنا ألمر وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول مع عواتقنا على سيوفنا وضعنا ما

 ..هذا أمرنا

  بن وقيس  حنيف  بن سهل كان: قال   ليلى أبي ابن عن مرة بن عمرو شعبةعن أخبرنا الجعد بن علي حدثنا =

  صلى هللا رسول إن: ]فقاال األرض[ أهل من  هو إنما: ]فقيل [  فقاما]  جنازة بهما فمرت بالقادسية قاعدين سعد

 .؟ .نفسا أليست: " فقال . يهودي جنازة هي إنما: فقيل  ..فقام[ جنازة  به مرت[ ]وسلم عليه هللا

  خمسا حنيف  بن سهل على علي كبر: يقول سعيد بن عمير سمعت: قال خباب  أبو نا نعيم أبو نا عمي حدثني -

 ..غيرهم على فضل بدر ألهل: وقال

 :الغابة أسد - األثير ابن< 

دِ  ْبنُ  ُعَمرُ  أخبرنا رِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ِ  ِهبَةُ  اْلقَاِسمِ  أَبُو أخبرنا ..اْلُمعَمَّ دٍ   ْبنُ  َّللاَّ ِ  ُدَجانَةَ  أَبِي إلى اْلَحِريِريُّ  ُمَحمَّ   عن ..السَّاِعِدي 

ِ  َرُسول َمعَ  َكانَ  أَنَّهُ  ..أَبِيهِ  عن ..ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  أَُماَمةَ  أَبِي ُ  َصلَّى َّللاَّ   بِنَْهرٍ  َفَمرَّ   ..َغَزاةٍ  ِفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  ..ُمَخبَّاةٍ   ِجْلدٍ  َوال َكاْليَْومِ  َرأَْيتُ  َما: فَقَالَ  ..األَْنَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  بِهِ  َفَمرَّ  ..اْلِجْسمِ  َحَسنَ  َرُجاًل  َوَكانَ  ..فِيهِ   فَاْغتََسلَ 

بَ  ِ  إِلَى فَُحِملَ  ..َفُصِرعَ  ..بِهِ  فَلُبِطَ  ..ِخْلقَتِهِ  ِمنْ  َوتَعَجَّ ُ  َصلَّى النَّبِي    َفقَالَ  ..َفأَْخبََرهُ  َفَسأَلَهُ  ..َمْحُموًما َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  َرُسول ُ  َصلَّى َّللاَّ كْ  ..َماِلهِ  ِفي أَوْ  ..نَْفِسهِ  ِفي يُْعِجبُهُ  َما أَِخيهِ  ِمنْ  َرأَى إِذَا أََحَدُكمْ  يَْمنَعُ  َما: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   فَْليُبَر ِ

 .. " َحقٌّ  اْلعَْينَ  فَِإنَّ  ..َعلَْيهِ 

 : النبالء أعالم سير - الذهبي< 

  َعنْ  الدَّمَ  تَْغِسلُ  َوِهيَ  ..فَاِطَمةَ   َعلَى بَِسْيِفهِ  َعِليٌّ   َدَخلَ  :قَالَ  ..َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ  ..ِعْكِرَمةَ  َعنْ : ِدْينَارٍ  بنُ  ْمُرون ععَ  =

ُ  َصلَّى- هللاِ  َرُسْولِ  َوْجهِ  ُ  َصلَّى- النَّبِيُّ  َفقَالَ  ..الِقتَالَ  بِهِ  أَْحَسْنتُ  َفلَقَدْ  ..ُخِذْيهِ : َفقَالَ  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ :  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ..ُمْرَسالً  نَْحُوهُ  َوُرِويَ  ..( ُحنَْيفٍ  بنُ  َسْهلُ  أَْحَسنَ  فَلَقَدْ  ..أَْحَسْنتَ  ُكْنتَ  إِنْ )

يغتسُل فقاَل لم أَر كاليوِم وال ِجلَد ُمخبَّأٍة فما لبَث أن لُبَِط بِِه فأتَي بِِه مرَّ عامُر بُن ربيعةَ بَسهِل بِن حنيٍف َوهَو = 

ُ علْيِه وسلََّم فقيَل لَهُ أدِرك َسهاًل صريعًا قاَل من تتَّهموَن بِِه قالوا عامَر بَن ربيعةَ قاَل عالمَ   يقتُل  النَّبيَّ صلَّى َّللاَّ

أَ فيغسَل وْجَههُ  أحُدكم أخاهُ إذا رأى أحُدكم من أخيِه ما  يعجبُهُ فليدُع لَهُ بالبَركِة ثمَّ دعا بماٍء فأمَر عامًرا أن يتوضَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا... ......ويدْيِه إلى المرفقيِن وُركبتْيِه وداخلةَ إزاِرِه وأمَرهُ أن يصبَّ علْيهِ 
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 في نسبه.. مقدمة.... ثالثا

من  ..من األَوس ..من بني َعْمرو بن عوف ..حليف بني ُعبَْيد بن زيد ..َعاِصم بن َعِدي  بن الجد  البَلَوي -

 ..األنَصار

ُجعَل ابن َعْمرو بن َوْدم بن ذُْبيان  َعاِصم بن َعِدي  بن الجد  بن العَْجالن بن َحاِرثة بن ضبَيعة بن َحَرام بن هو  -

ر من األَوس من األنَصا ..من بني َعْمرو بن عوف ..حليف بني ُعبَْيد بن زيد ..البَلَوي ..بن َهِميم بن ذُْهل بن بَِلي  

 .أسد الغابة. حسب ما جاء في

 .االستيعاب في معرفة األصحاب.حسب ))من بَِلي  بن عمرو بن الحاف بن قضاعة((  -

 واألغلب أنه غير صحيح..(  ..وبين عاصم والد أبي القداح ر البَغَِويُّ بين عاصم بن عدي  العجالني)غاي

ح ابن خزيمة في صحيحه بأنَّ والد ابن القداح هو عاصم بن عدي  العجالني. - اإلصابة في  . حسب إفادةصرَّ

 . .تمييز الصحابة

د بن عمر: كان يكنى أبا بكر. وهو أخوه معد بن .وأبا عمرو ..وقيل: أبا ُعمر ..يُْكنَى أبا عبد هللا  . قال محم 

 .وهو َوالد أَبي البَدَّاح بن عاصم  ..وله عقب ..عدي

بَيُر ْبُن بَكَّارٍ  وأمهم َسْهلة بنت  ..وَمْعن وزيد ..من ولده عمرو عبد الرحمن بن عوف أنفي ترجمة   وقال الزُّ

.  .. وكان يخضب بالحن اء ..وكان عاصم قصيًرا .عاصم بن عدي العجالني 

َسْل لي يا عاصم عن ذلك رسوَل   :وعاصم بن عدي سيد بني العَْجالن.. وصاحب ُعويمر العجالني الذي قال له -

 هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في حديِث الل عان.. سيأتي تفصيله إن شاء هللا..

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. ويقال: إنه لم يشهدها .بدًرا. واوأخاه معن بن عدي  فيمن شهد ..ذكر موسى بن عقبة عاصم بن عدي   -

ْوحاء المشهور أنه بل - ورد الَواقِِديُّ بسنٍد له إلى أبي فقد أ  ..خرج فُكسر فردَّه الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم من الرَّ

  ..أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم خل ف عاصًما على أهل قُبَاء والعالية لشيٍء بلغه عنهم ..اصمالقداح بن ع

 . .وقال الواقدي: شهد أحًدا وما بعدها ..وضرب له بسهمه وأْجِره

رار ببني عمرو بن  ..وبعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من تَبوك ومعه مالك بن الدُّْخُشم - فأحرقا مسجد الض ِ

 . .عوف بقُباء بالنار

 ثالثا.. ما روي من الحديث.. 

عاء في البيتوتة - : أَنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َرخَّص للر ِ يرمون يوم النحر   ..ُروي عن عاصم بن َعِدي 

 ..ويروى عنه في الُمَوطَِّأ والسُّنَنِ  ..يجمعونهما في أَحدهما. له رواية عند أحمد ..واليومين اللذين بعده

 ..والط براني ..وروى عنه أيًضا الش عبي ..وأخرجها البَُخاِريُّ في "الت اريخ"

ْهِريُّ  أَْخبََرنَا ..َماِلكٌ  أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا - ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  أَبِي َعنْ  ..الزُّ ْحَمنِ  َعْبدَ  أَنَّ  ..الرَّ  :َعْوفٍ  ْبنَ  الرَّ

ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ  ِمنْ  اْشتََرى دٌ  قَالَ " .  فََردََّها  َزْوجٍ  ذَاتَ  فََوَجَدَها ..َجاِريَةً  َعِدي    بَْيعَُها يَُكونُ  ال ..نَأُْخذُ  َوبَِهذَا :ُمَحمَّ

ةِ  ..َحنِيفَةَ  أَبِي قَْولُ  َوهُوَ .  بِهِ  تَُردُّ  َعْيبٌ  َفَهذَا َزْوجٍ  ذَاتَ  َكانَتْ  فَِإذَا  ..َطالقََها  )منقول(  ".. فُقََهائِنَا ِمنْ  َواْلعَامَّ

ي ..العقيق أودية من " موقععاصم ذوالطريف أن "و -  المدينة من خرج بعضهم لما األوس ألن   ..بذلك ُسم 

  فيها وقع التي الشعبة فسميت ..العجالن بن  عدي بن عاصم بينهم الحلف وعقد ..مزينة حالفوا النقيع ونزلوا

 . .«عاصم شعبة: الحلف

 . .غيرها وحالفت البادية إلى المدينة من خرجت األنصار قبائل  بعض أن النص هذا من همويف

 رابعا.. في وفاة عاصم بن عدي.. 

وهو ابن   ..رضي هللا عنه ..مات سنة خمٍس وأربعين بالمدينة في خالفة معاوية بن أبي سفيانيروى أنه  -

 . الطبقات الكبير. .. حسب كتابعشرة ومائة سنة خمس

ث عن   ..وقد بلغ قريبًا من عشرين ومائة سنة ..تُوف ِي سنة خمس وأربعين - وكان عبد العزيز بن عمران يُحد ِ

ال تبكوا  فقال: ..فلما حضرته الوفاة بكى أهلُه ..عاش عاصم بن عدي  عشرين ومائة سنة أبيه عن جد ه قال:

 . .االستيعاب في معرفة األصحاب .. قالت ترجمةفِإنما فنيت فناء ..َعلَي  

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. الصحابة معجم - قانع بنإ< 

ٍ  ْبنُ  اِصمُ = في ما روى عَ    ْبنُ  َعبَايَةُ  ناحدث ..إِْدِريسَ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  ناحدث ..ُموَسى  ْبنُ  بِْشرُ   َحدَّثَنَا.. اأْلَْنَصاِريُّ  َعِدي 

عٍ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  ْبنِ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ  ..اْلُمَزنِيُّ  لَْيلَى أَبِي ْبنِ  بَْكرِ  ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..ُمَجم ِ دِ  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي ْبنِ  َّللاَّ   ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ   ُمَحمَّ

ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ   ْبنُ  اْلبَدَّاحِ  أَبُو َحدَّثَنِي: َقالَ  َحْزمٍ  ِ  َرُسولَ  َسأَْلنَا: قَالَ  أَنَّهُ  َعاِصمٍ  أَبِيهِ   َعنْ  ..اأْلَْنَصاِريُّ  َعِدي    هللاُ  َصلَّى َّللاَّ

  ِمنْ : قَالَ  ِجئَْت؟ أَْينَ  ِمنْ : قُْلتُ  ..ُسلَْيمٍ  بَنِي ِمنْ  َرُجلٌ  َفَمرَّ   ..نَْدِري الَ : قُْلنَا  ؟ «َسْيلٍ  َحْبسُ   أَْينَ : »َفقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 

ِ  َرُسولِ   إِلَى َواْنَحَدْرتُ  ..بِنَْعلَيَّ  َفَدَعْوتُ : قَالَ  َسْيلٍ  َحْبِس  ِ  َرُسولَ  يَا:  َفقُْلتُ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ   َصلَّى َّللاَّ ُجلُ  َهذَا ..َّللاَّ   الرَّ

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ..ِمْنهُ    يُوِشكُ  فَِإنَّهُ  ..ِمْنهُ  أَْهلَكَ  أَْخِرجْ : »قَالَ  َسْيلٍ  بَِحْبِس : َقالَ  «أَْهلُكَ  أَْينَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَّ

بِلِ   أَْعنَاقَ  تُِضيءُ  نَارٌ  ِمْنهُ  تَْخُرجَ  أَنْ   .. «بِبُْصَرى اإْلِ

ِ  َعْبدُ   ناحدث ..ُسْفيَانُ  ناحدث  ..اْلُحَمْيِديُّ  ناحدث ..ُموَسى ْبنُ  بِْشرُ   َحدَّثَنَا=   أَبِي َعنْ   ..أَبِيهِ  َعنْ  ..بَْكرٍ  أَبِي ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ » ..أَبِيهِ  َعنْ  ..اْلبَدَّاحِ  َعاءِ  َرخَّصَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَّ   قَالَ  «يَْوًما َويََدُعوا ..يَْوًما يَْرُموا أَنْ  ِللر ِ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..اْلقَاِسمِ  ْبنُ  َرْوحُ  َوَرَواهُ  ..بَْكرٍ  أَبِي  َعنْ  ..ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َوَرَواهُ : اْلقَاِضي  .. بَْكرٍ  أَبِي ْبنِ  َّللاَّ

 ..الصحابة معرفة - األصبهاني نعيم أبو< 

يَراِزيُّ  َصاِلحٍ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  حدثنا ..أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنَاهُ من طريق آخر.. الحديث =   ْبنُ  ُعثَْمانُ  حدثنا ..الش ِ

دُ  أَْخبََرنِي ..ُجَرْيجٍ  اْبنِ  حدثنا ..اْلَهْيثَمِ  ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ  ْبنِ  اْلبَدَّاحِ  أَبِي َعنْ   ..أَبِيهِ  َعنْ  ..بَْكرٍ  أَبِي ْبنُ  ُمَحمَّ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..َعِدي 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ » بِلِ  ِلِرَعاءِ   َرخَّصَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ  يَْرُموا ثُمَّ  ..َولَْيلَةً  يَْوًما َويََدُعوا ..النَّْحرِ  يَْومَ  يَْرُموا أَنْ  اإْلِ

دِ  َعنْ  ..ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنِ  ..اْلفََزاِريُّ  إِْسَحاقَ  أَبُو َوَرَواهُ  «بَْعدُ  ِمنْ     ..نَْفِسهِ  اْلبَدَّاحِ  أَبِي َعنْ  ..بَْكرٍ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّ

دُ  بَْحرٍ  أَبُو َحدَّثَنَا=  دُ  ناحدث ..اْلَحَسنِ  ْبنُ  ُمَحمَّ دِ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َوَحدَّثَنَا  ..َجنَابٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  ثناحد  ..َغاِلبٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنِ  ُمَحمَّ

  ْبنُ  َسِعيدُ   ثناحد ..يُونُسَ  ْبنُ  ِعيَسى ثناحد:  قَاالَ   ..ُزَراَرةَ  ْبنُ   َعْمُرو ثناحد ..َهاُرونَ  ْبنُ  ُموَسى ثناحد ..َكْيَسانَ 

هِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..اْلبَدَّاخِ  أَبِي ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ..اْلبَلَِويُّ  ُعثَْمانَ  ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ  َجد ِ   ِمائَةَ  ..َوأَِخي  أَنَا اْشتََرْيتُ : َقالَ  ..َعِدي 

ُ   َصلَّى النَّبِيَّ  ذَِلكَ  َفبَلَغَ  ..َخْيبَرَ  ِسَهامِ  ِمنْ  َسْهمٍ   :فَقَالَ   ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ..«ِلِدينِهِ  َوالشََّرفَ  اْلَمالَ  اْلَمْرءِ  ُحب ِ  ِمنْ  بِأَْفَسدَ  َربَُّها  أََضاَعَها قَدْ  َغنَمٍ  فَِريَسةَ   أََصابَا َعاِديَانِ   ِذئْبَانِ   َما ..َعاِصمُ  يَا»

دٍ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  بَْكرٍ  أَبُو َحدَّثَنَاهُ =  ِ  اْلفَِقيهُ  ُمَحمَّ ي  اِزيُّ  َحاتِمٍ  أَبُو حدثنا ..بِالر ِ دُ  حدثنا ..الرَّ َمْشِقيُّ  َعائِذٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ  ..الد ِ

ِ   َعْبدِ  َعنْ  ..ُمْسِلمٍ  ْبنُ   اْلَوِليدُ  حدثنا ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ  ْبنِ  اْلبَدَّاحِ  أَبِي َعنْ  ..يَِزيدَ  ْبنِ  َّللاَّ  : قَالَ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..َعِدي 

ِ   َرُسولُ  قَِدمَ )  ُ  َصلَّى َّللاَّ لِ  َربِيعِ  َشْهرِ  ِمنْ  َخلَتْ  لَْيلَةً  َعْشَرةَ  اِلثْنَتَيْ  ااِلثْنَْينِ  يَْومَ  اْلَمِدينَةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   فَأَقَامَ  ..اأْلَوَّ

 ..( ِسنِينَ  َعَشرَ  بِاْلَمِدينَةِ 

دِ  ْبنُ  هللاِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا=  ٍ  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  َجَماَعةٍ  ِفي ..َجْعفَرٍ   ْبنِ  ُمَحمَّ   ..اْلعَْجاَلنِ  بَنِي ِمنْ  َرُجلٌ  ُعَوْيِمرٌ  َجاءَ : َقالَ  ..َعِدي 

  ذَِلكَ  َعنْ  َعاِصمُ  يَا ِلي َسلْ  يَْفعَُل؟ َكْيفَ  أَمْ  فَيَْقتُلُونَهُ  أَيَْقتُلُهُ  ..َرُجاًل  اْمَرأَتِهِ  َمعَ  َوَجدَ  َرُجاًل  أََرأَْيتَ  ..َعاِصمُ  يَا: فَقَالَ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َعاِصمٌ  َفَسأَلَ  .. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ةَ  فَذََكرَ  ..ذَِلكَ  َعنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   الل ِعَانِ  قِصَّ

 .. بُِطوِلَها

في  أنه  ومعجزة أخرى لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. قصة اللعان..السرجاني راغب د. قصة اإلسالم..< 

عن ابن  يروى . إنه لصادق. صلى هللا عليه وسلموأقسم لرسول هللا  ..أحد األيام العن هالل بن أمية زوجته

بشريك بن  تحديدا  صلى هللا عليه وسلم.. بل زاد أنها يتهمها أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي  عباس:

فقال: يا رسول هللا إذا رأى أحدنا على   ..: "البينة أو حد في ظهرك"صلى هللا عليه وسلم فقال النبي ..سحماء

فقال   .يقول: "البينة وإال حد في ظهرك". صلى هللا عليه وسلمفجعل النبي  .؟ينطلق يلتمس البينة ..امرأته رجالً 

فنزل جبريل وأنزل عليه:    ..فلينزلن هللا ما يبرئ ظهري من الحد  ..هالل: والذي بعثك بالحق إني لصادق

اِدقِيَن{ ] ..[6النور:  من سورة  }َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم{ ]   .[.9النور: سورة  فقرأ حتى بلغ: }إِْن َكاَن ِمَن الصَّ

إن هللا   يقول:"صلى هللا عليه وسلم  فجاء هالل فشهد والنبي  ..فأرسل إليهاصلى هللا عليه وسلم فانصرف النبي 

وقالوا: إنها   ..فلما كانت عند الخامسة وقفوها  ... ثم قامت فشهدت.يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب"

 ..فمضت ..ثم قالت: ال أفضح قومي سائر اليوم ..قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع .موجبة.

فهو   ..خدلج الساقين  ..سابغ األليتين .."أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين صلى هللا عليه وسلم: ل النبي فقا

: "لوال ما مضى من كتاب هللا لكان لي صلى هللا عليه وسلمفقال النبي  ..فجاءت به كذلك .لشريك بن سحماء".

 إلى غد إن شاء هللا.. ....ولها شأن"
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد 

 " ويا لسرايا الشهداءاألوسي"..".." ثابت بن أقرم"  .." 331الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  ذبيان بن ودع بن  جشم  بن جعل بن حرام بن ضبيعة بن حارثة بن  العجالن بن عدي بن ثعلبة بن أقرم بن ثابت -

 ..بلي بن هني بن ذهل بن هميم بن

 فهو حليف لألنصار..  ..األنصار في وحلفه ..البلوي عدي بن الحباب بن مرة عم ابن وهو -

 .. في جهاد ثابت بن أقرم.. ثانيا

 ..البدريين في عقبة بن موسى ذكره -

فأخرج الطبراني من طريق بن لهيعة عن أبي األسود عن عروة قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية 

   :عروة قال .. الغمرة من نجد اميرهم ثابت بن أقرم أصيب فيها ثابت بن أقرمقبل 

.  .أعلم وهللا .(.فيها ثابت فأصيب ..أقرم بن ثابت أميرهم ..نجد قبل سرية بعث وسلم عليه  هللا صلى النبي إن)

 ..الثالثة أخرجه حسب ما

 : قال عروة عن الزبير  بن جعفر بن محمد حدثني "..المغازي " في  إسحاق بن  وقال -

 .. الوليد بن  خالد إلى فدفعها رواحة بن قتل بعد ..أقرم بن ثابت مؤتة غزوة في يعني الراية أخذ ثم

 : هريرة أبي عن الواقدي وروى  ..ضعيف بإسناد اليسر أبي حديث من منده بن رواه وكذا -

 ( بالكثرة ننصر لم  إنا ببدر تشهدنا لم انك أقرم بن  ثابت لي  فقال مؤتة شهدت قال) 

 ..وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول مع كلها المشاهد وشهد بدراً  شهد إنه :عقبة بن وموسى عروة قال -

  بن خالد إلى  فسلمها ..إليه الراية دفعت رواحة بن هللا عبد أصيب فلما  ..طالب أبي بن جعفر مع مؤتة وشهد -

 وننقل الرواية ما ذكره أهل المغازي فيما كان يومها:  ..مني بالقتال أعلم أنت :وقال ..الوليد

دُ  أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا   :َقالَ  ..ثَابِتٍ  ْبنِ   َزْيدِ  ْبنِ   يَْحيَى ْبنِ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ  .. ُمْصعَبٍ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  َحدَّثَنِي :َقالَ  ..ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ا   يَثُوبُونَ  النَّاسُ  فََجعَلَ  ..األَْنَصارِ  آلَ  يَا :يَِصيحُ  َوَجعَلَ  ..أَْقَرمَ  ْبنُ  ثَابِتُ  الل َِواءَ  أََخذَ  األَُمَراءُ  َوقُتِلَ  ..ُمْؤتَةَ  يَْومُ  َكانَ  لَمَّ

  َوقَدْ  ..ِسنٌّ   لَكَ  ..بِهِ  أََحقُّ  أَْنتَ  آُخذُهُ  ال"  :َقالَ  ..ُسلَْيَمانَ  أَبَا يَا الل َِواءَ  ُخذِ  :فَقَالَ   ..اْلَوِليدِ  ْبنِ  َخاِلدِ  إِلَى فَنََظرَ  ..إِلَْيهِ 

ُجلُ  أَيَُّها ُخْذهُ  :ثَابِتٌ  قَالَ  .." بَْدًرا َشِهْدتَ  ِ  الرَّ   ؟ َخاِلدٍ  َعلَى اْصَطلَْحتُمْ  :ِللنَّاِس  ثَابِتٌ  َوقَالَ  ..لَكَ  إِال أََخْذتُهُ  َما فََوَّللاَّ

 ..اْلُمْشِرُكونَ   تََكْرَكرَ   َحتَّى فَثَبَتَ  ..َعلَْيهِ  يَْحِملُونَ  اْلُمْشِرُكونَ  َوَجعَلَ  ..َساَعةً  َفَحَملَهُ  ..الل َِواءَ  َخاِلدٌ   َفأََخذَ  ..نَعَمْ   :قَالُوا

..  َراِجِعينَ  َفاْنَكَشفُوا  ..بِاْلُمْسِلِمينَ  فَاْنَحاشَ  َكثِيرٌ  بََشرٌ  ِمْنُهمْ  ُدِهمَ  ثُمَّ  ..َجْمِعِهمْ  ِمنْ  َجْمعًا  فَفَضَّ  ..بِأَْصَحابِهِ  َوَحَملَ 

 ( منقول)

 ا.. في استشهاده في حروب الردة.. رابع

  ..فكل ما سمع أذانًا للوقت كف  وإذا لم يسمع أذانًا أغار  ..خرج خالد بن الوليد يستعرض الناسوالرواية أنه  -

ا دنَا من القوم بِبُزاخة بعث ُعك اشة بن ِمْحصن   ..وكانا فارسْين ..وثابت بن أْقَرم َطليعةً أمامه يأتيانه بالخبر ..فلم 

َزام وأخاه سلمة ابنَْي   ..فلقيا ُطليحة ..وثابت على فرس يقال له: الُمَحبَّر ..ُعك اشة على فرس له يقال له: الر ِ

فلم يلبث سلمةُ أن قَتل  ..وسلمة بثابت بن أْقرم ..الناس؛ فانفرد ُطليحة بعُك اشةُخويلد َطليعةً لمن وراءهما من 

  ..فَكر  سلمة على ُعك اشة فقتاله جميعًا ..وصرخ ُطليحة بسلمة: أعن ي على الرجل فإن ه قاتلي  ..ثابت بن أْقرم

 .. تََطؤه المطي  فعظم ذلك على المسلمينوأقبل خالد بن الوليد معه المسلمون فلم يَُرْعُهْم إال  ثابت بن أْقَرم قتياًل 

وعلينا   ..وقال أبو واقد الليثي: كن ا نحن المقد مة مائتي فارس ..ثم  لم يسيروا إال  يسيًرا حتى وطئوا ُعك اشة قتياًل 

ا مررنا بهما سيء بنا ..وُعك اشة بن ِمْحَصن أمامنا ..وكان ثابت بن أقرم ..زيد بن الخط اب وخالد   ..فلم 

ودفن اهما  ..فأمرنا فحفرنا لهما ..فوقفنا عليهما حتى طلع خالد بن الوليد يسير ..سلمون وراءنا بعدوالم

 .. وثيابهما ..بدمائهما

 .. قتله طليحة بن خويلد األسدي الصديق.. وأنهواتفق أهل المغازي على أن ثابت بن أقرم قتل في عهد أبي بكر  -

كيف أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشة بن محصن  ..لطليحة بعد أن أسلمبن الخطاب  قال عمريروى أنه و 

 فقط..  وقد خالف ذلك عروة ..فقال طليحة اكرمهما هللا بيدي ولم يهني بأيديهما ..وثابت بن أقرم

 معه وقتل ..األسدي  طليحة قتله ..عشرة اثنتي سنة :وقيٍل ..الردة أهل قتال في عشرة إحدى سنة ثابت وقتل -

 .فيما بعد. طليحة  أسلم ثم ..قتلهما في وأخوه طليحة اشترك ..محصن بن عكاشة

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "شرد جملي.." " خوات بن جبير بن النعمان األوسي".. .." 332الحلقة / 

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

وهو أخو عبد هللا بن  ..خوات بن جبير بن النعمان بن أمية من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف من األوس -

 .سبقت ترجمته.. وقد .الذي كان أمير الرماة يوم أحد ..البدري ..العقبي الجبير..

وسالم وأم سالم وأم القاسم أمهم عميرة  ..وكان له من الولد صالح وحبيب أمهما من بني ثعلبة من بني فقيم -

د بن عمارة األنصاري  .. وداود وعبد هللا ..بنت حنظلة بن حبيب البلوية وبه كان يُكنى في قول عبد هللا بن محم 

ات يكنى أبا صالح ..وغيره من أهل العلم د بن عمر يقول: كان خو   وله عقب في المدينة... .وكان محم 

 .. ثانيا.. في جهاد خوات

 .... ويُعدُّ في أهل المدينةكان أحد فرسان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمو ..جبير بن خوات أسلم -

  ..حجر أصابه  بالروحاء كان لما صلى هللا عليه وسلم.. ويروى أنه النبي مع بدر غزوة إلى خوات خرج -

  كمن فكان  ..وأجره بسهمه له وضرب ..المنورة المدينة إلى صلى هللا عليه وسلم النبي فرده ت ساقه..فكسر

 .. كلها  المشاهد باقي شهد ثم ...شهدها

نت امرأة تبيع سمنًا في كاوالجاهلية.. ذات النحيين في امرأة يقال لها  قصة معباشتهر خوات في الجاهلية  -

 . لشدة الَحْيرة. ه العربوهذا مثل يضرب ..(أحير من ذات النَّحيين ) الناس: وفيها يقول.. الجاهلية

 تاب ودعى له النبي صلى هللا عليه وسلم.. بقصته الشهيرة لكنه وكان صلى هللا عليه وسلم يمازحه -

 )منقول(  ..خوات يقص الدرسثالثا.. 

 عن أبيه قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث أن خوات بن جبير قال:  ..روى وهب بن جرير

  . وهي ناحية من مكة يقال لها اآلن "وادي فاطمة"نزلنا مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َمر  الظَّْهران. )

وجئت فجلست   ..فرجعت فاستخرجت حلة فلبستها  ..قال: فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن فأعجبنني

فلما رأيت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ِهْبتَهُ  ..وخرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من قُبَّة ..عهنم

 ... ومضى فاتبعته فألقى إليَّ رداءه.جمل لي َشَرد فأنا أبتغي له قيًدا .. وقلت: يا رسول هللا ..واختلطت

 .. ى صدره من لحيته. فقالفأقبل والماء يسيل عل  ..ودخل األراك فقضى حاجته وتوضأ

 " ِ  .. َما َفعََل ذَِلَك الَجَمُل"؟ ..أَبَا َعْبِد َّللاَّ

ِ " :فجعل ال يلحقني في المسير إال قال ..وارتحلنا   َما َفعََل ُشَراُد ذَِلَك الَجَمِل"؟  ..السَّاَلم َعلَْيَك أَبَا َعْبِد َّللاَّ

فلما طال ذلك    ..المسجد والمجالسة إلى النبي َصلَّى هللا عليه وسلمفلما رأيت ذلك تغيبت إلى المدينة واجتنبت 

فخرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من بعض ُحَجره. فجاء فصلى   ..فقمت أصلي  ..علي  أتيت المسجد

ِ " :فطولت رجاء أن يذهب ويدعني. فقال ..ركعتين لَ  ..أَبَا َعْبِد َّللاَّ ِ ْل َما ِشئَْت أَْن تَُطو  ِ َفلَْسُت بِِمْنَصِرٍف َحتَّى   ..َطو 

فقلت في نفسي: وهللا ألعتذرن إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وألبرئن صدره. فلما انصرفت   ."تَْنَصِرفَ 

ِ " :قال الجمل منذ قلت: والذى بعثك بالحق ما َشَرد ذلك   َما َفعََل ُشَراُد ذَِلَك الَجَمِل"؟  ..السَّاَلُم َعلَْيَك أَبَا َعْبِد َّللاَّ

 .. ثم لم يعد لشيء مما كان ..ثالثًا .."يرحمك هللا" :فقال .أسلمت.

 :القائل  الشاعر وهو ..وقصته مع ذات النْحيَْين قد محاها اإلسالم -

 فَأْْعَجْلتَُها َواْلفَتُْك ِمْن َفعاَلتِي ***  َفَشدَّت َعلَى النَّْحيَْيِن َكفًّا َشِحيَحةً 

ُ خيًرا  ..يا رسول هللا فقال: ..والخبر المشهور أنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم سأله عنها وتبسَّم  ..قد رزق َّللاَّ

ت تبيُع الس مَن في الجاهلي ة كان ..وذاُت الن ِْحيَين امرأةٌ من بني تيم هللا بن ثعلبة ..وأعوذُ باهلل من الَحْور بعد الَكْور

 ..وتضرب العرُب المثل بذات النحيين فتقول: أْشغَل من ذات الن ْحيَين

 رابعا.. خوات في خالفة عمر..

ات بن ُجبير ..وروى قيس بن أبي حذيفة - اًجا مع عمر بن الخط اب قال:  ..عن َخوَّ فسرنا في َرْكب   ..خرجنا ُحج 

حمن بن عوف ..فيهم أبو عبيدة بن الَجراح َدُعوا أَبا  : فقال عمر  ..َغن نا من ِشْعر ضرارفقال القوم:  ..وعبد الر 

عمر: ارفع  فقال ..فمازْلُت أغنيهم حتى كان الس حر  قال: ..يعني من َشْعِره  ..عبد هللا فليغَن ِ من بنيات فؤاده

ات فقد أْسَحْرنا  . .لسانَك يا خوَّ

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 . أراكم غدا إن شاء هللا...وكان ربعة من الرجال ..بالمدينة ..وهو ابن أربع وتسعين ..سنة أربعين توفى
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"شرد جملي.."  " خوات بن جبير بن النعمان األوسي".. .." 333الحلقة / 

 سادسا.. خوات في رواية الحديث.. )منقول( 

دُ  أَْخبََرنَا :قَالَ <  اتِ  َعنْ  ..ُسلَْيَمانَ  أَبِي ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  أَْخبََرنِي :َقالَ   ..ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ   :قَالَ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..َصاِلحٍ  ْبنِ  َخوَّ

ِ   َعْبدِ  ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َوأَْخبََرنَا ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..ِرَفاَعةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ  َعنِ  ..َسْبَرةَ  أَبِي ْبنِ  َّللاَّ اتَ "  أَنَّ  ..ِمْكنَفٍ  ْبنِ  َّللاَّ  ْبنَ  َخوَّ

ِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرجَ  فِيَمنْ  َخَرجَ  ُجبَْيرٍ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ا ..بَْدرٍ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ْوَحاءِ   َكانَ  فَلَمَّ   َحَجرٍ  نَِصيلُ  أََصابَهُ  بِالرَّ

ِ  َرُسولُ  فََردَّهُ  ..َفُكِسرَ  ُ   ىَصلَّ   َّللاَّ  "  َشِهَدَها َكَمنْ  َفَكانَ  َوأَْجِرهِ  بَِسْهِمهِ  لَهُ  َوَضَربَ  ..اْلَمِدينَةِ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

اتٌ   َوَشِهدَ "  :قَالُوا < ِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكلََّها َواْلَمَشاِهدَ  ..َواْلَخْنَدقَ  ..أُُحًدا َخوَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ  .." َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

  ..أَْخبََرنَا َضْمَرةُ ْبُن َسِعيدٍ  :َقالَ  ..أَْخبََرنَا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ  :َقالَ  ..أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْمٍرو أَبُو َعاِمٍر اْلعَقَِديُّ < 

اِت ْبِن ُجبَْيرٍ  ِفي َحِديٍث َرَواهُ " َعنْ  ..َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي ُحذَْيفَةَ  ِ  .. َخوَّ َوَكاَن   :قَالُوا .." أَنَّهُ َكاَن يُْكنَى أَبَا َعْبِد َّللاَّ

اُت ْبُن ُجبَْيٍر َصاِحَب ذَاِت الن ِ   ..َعْمٍرو َعنْ  ..ُعيَْينَةَ  ْبنُ  ُسْفيَانُ  َحدَّثَنَا :قال  ..بَْكرٍ  أَبُو َحدَّثَنَاو ..ْحيَْيِن ِفي اْلَجاِهِليَّةِ َخوَّ

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  ..ِعْكِرَمةَ  َعنْ  اتَ  بَعَثَ "  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ   َجنَاحٌ  :لَهُ  يُقَالَ   فََرٍس  َعلَى قَُرْيَظةَ  بَنِي إِلَى ُجبَْيرٍ  ْبنَ  َخوَّ

 . مَّ أسلم فََحُسَن إِْسالُمهُ ث" . ُ

اتٍ   ْبنِ  َصاِلحِ  َعنْ  ..ُروَمانَ  ْبنِ  يَِزيدَ  َعنْ   ..َماِلك َعنْ  ..يَْحيَى َحدَّثَنِي<  نْ  ..َخوَّ ِ   َرُسولِ  َمعَ  َصلَّى َعمَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

قَاعِ  ذَاتِ  يَْومَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ    َمعَهُ  بِالَّتِي فََصلَّى اْلعَُدو ِ  ِوَجاهَ  َطائِفَةٌ  َوَصفَّتْ  َمعَهُ  َصفَّتْ  َطائِفَةً  أَنَّ "  ..اْلَخْوفِ  َصاَلةَ  الر ِ

وا قَائًِما ثَبَتَ  ثُمَّ  ..َرْكعَةً    بِِهمُ   فََصلَّى  اأْلُْخَرى الطَّائِفَةُ  َوَجاَءتِ  اْلعَُدو ِ  ِوَجاهَ  ..فََصفُّوا اْنَصَرفُوا ثُمَّ  ..أِلَْنفُِسِهمْ  َوأَتَمُّ

ْكعَةَ  وا َجاِلًسا ثَبَتَ  ثُمَّ  ..َصاَلتِهِ  ِمنْ  بَِقيَتْ  الَّتِي الرَّ  .." بِِهمْ  َسلَّمَ  ثُمَّ  ..أِلَْنفُِسِهمْ  َوأَتَمُّ

ثَنَا ُوَهْيبٌ  :قال   ..َحدَّثَنَا ِحبَّانُ <  رضي هللا  ..بن الخطاب ُعَمرَ  " أَنَّ  ..َعْن أَبِيهِ  .. َحدَّثَنَا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ   :قال ..َحدَّ

اُت ْبُن ُجبَْيرٍ  ..اْلُمْستَْقِطعُوَن ُمْنذُ اْليَْومَ  :فقال ..أَْجَمَع ِحيَن َجاَء قَْطعُهُ أَْقَطَع النَّاَس اْلعَِقيَق  ..عنه أَْقِطْعنِيَها   :فقال َخوَّ

 . " فَقََطعََها لَهُ   ..يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن أَْقِطْعنِيَها

  ..عن أبيه ..َحدَّثَنَا ِهَشام ْبن ُعْرَوة  :قَالَ   ..عياشَحدَّثَنَا أَبُو بكر ْبن   :قَالَ  .. َوَحدَّثَنَا خلف ْبن ِهَشام البزار< 

حدثني اْلُحَسْين ْبن  . أرضا مواتا فاشتريناها منه ..أقطع ُعَمر ْبن الخطاب خوات ْبن جبير األنصاري :قَالَ 

 ه..بمثل ..عن أبيه ..عن ِهَشام ..اشَعِن أبي بكر ْبن عي ..َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبن آدم  :قَالَ  ..األسود

 

دٌ  َحدَّثَنَا َكالَِّذي<  ِ  َعنِ  ..أَْسبَاط حدثنا :قَالَ  ..أَْحَمدُ  حدثنا  :قَالَ  ..اْلُحَسْين  ْبن ُمَحمَّ ي  ا"  :َقالَ  ..السُّد ِ   َرُسولُ  بََرزَ   لَمَّ

 ِ ُ  َصلَّى ..َّللاَّ َماةَ  أََمرَ  ..بِأُُحدٍ  اْلُمْشِرِكينَ  إِلَى ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  ..اْلُمْشِرِكينَ  َخْيلِ  ُوُجوهِ  ِفي اْلَجبَلِ  بِأَْصلِ  َفقَاُموا ..الرُّ

رَ  .." َمَكانَُكمْ  ثَبَتُّمْ  َما َغاِلبِينَ  نََزالَ  لَنْ  فَِإنَّا  ..َهَزْمنَاهُمْ  قَدْ  َرأَْيتُُمونَا إِنْ  ..َمَكانَُكمْ  تَْبَرُحوا ال"  :َوقَالَ    َعْبدَ  َعلَْيِهمْ  َوأَمَّ

 ِ اتِ  أََخا ..ُجبَْيرٍ  ْبنَ  َّللاَّ  أَْصَحابِ  َمْعَشرَ   يَا :فَقَالَ   ..قَامَ  اْلُمْشِرِكينَ  ِلَواءِ  َصاِحبَ   ُعثَْمانَ  ْبنَ  َطْلَحةَ  إِنَّ  ثُمَّ  ..ُجبَْيرٍ   ْبنِ  َخوَّ

دٍ  َ  أَنَّ  تَْزُعُمونَ  إِنَُّكمْ  ..ُمَحمَّ لُنَا َّللاَّ لُُكمْ  ..النَّارِ  إِلَى بُِسيُوِفُكمْ  يُعَج ِ لُهُ  أََحدٌ  ِمْنُكمْ  َفَهلْ  ..اْلَجنَّةِ  إِلَى بُِسيُوفِنَا  َويُعَج ِ ُ  يُعَج ِ   َّللاَّ

لُنِي أَوْ  ..اْلَجنَّةِ  إِلَى بَِسْيِفي   َوالَِّذي :َفقَالَ  ..عنه هللا رضي ..َطاِلبٍ  أَبِي ْبنُ  َعِليُّ  إِلَْيهِ  فَقَامَ   ؟ النَّارِ  إِلَى بَِسْيِفهِ  يُعَج ِ

لُكَ  َحتَّى أُفَاِرقُكَ  ال ..بِيَِدهِ  نَْفِسي ُ  يُعَج ِ لُنِي أَوْ  ..النَّارِ  إِلَى بَِسْيِفي َّللاَّ   فَقََطعَ  ..َعِليٌّ  فََضَربَهُ  ..اْلَجنَّةِ  إِلَى بَِسْيِفكَ  يُعَج ِ

َ  أَْنُشُدكَ  :فَقَالَ  ..َعْوَرتُهُ  َفاْنَكَشفَتْ  ..َفَسقَطَ  ِرْجلَهُ  ِحمَ  ..َّللاَّ ِ  َرُسولُ  َفَكبَّرَ  ..فَتََرَكهُ  ..َعم ِ   اْبنَ  يَا َوالرَّ ُ  َصلَّى  ..َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ٍ  َوقَالَ  ..َوَسلَّمَ  ي اْبنَ  إِنَّ  :قَالَ  ؟ َعلَْيهِ  تُْجِهزَ  أَنْ  َمنَعَكَ  َما :أَْصَحابُهُ  ِلعَِلي   َعْوَرتُهُ  اْنَكَشفَتْ  ِحينَ  هللا نَاَشَدنِي َعم ِ

بَْيرُ  َشدَّ  ثُمَّ .  ِمْنهُ  فَاْستَْحيَْيتُ  امِ  ْبنُ  الزُّ   َصلَّى ..النَّبِيُّ  َوَحَملَ  ..َفَهَزَماهُمْ  ..اْلُمْشِرِكينَ  َعلَى ..األَْسَودِ  ْبنُ  َواْلِمْقَدادُ  ..اْلعَوَّ

 ُ  .. ُسْفيَانَ  أَبَا فََهَزُموا ..َوأَْصَحابُهُ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ا َماةُ  َفَرَمتْهُ  ..َحَملَ  اْلُمْشِرِكينَ  َخْيلِ  َعلَى َوهُوَ  ..اْلَوِليدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  ذَِلكَ   َرأَى فَلَمَّ ا ؛ فَاْنقََمعَ  الرُّ َماةُ  نََظرَ  فَلَمَّ   إِلَى الرُّ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى ..َّللاَّ  فَقَالَ  ..اْلغَنِيَمةَ  بَاَدُروا ..يُْنتَِهبُونَهُ  اْلُمْشِرِكينَ  َعْسَكرِ  َجْوفِ  ِفي ..َوأَْصَحابِهِ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  َرُسولِ  أَْمرَ  نَتُْركُ  ال :بَْعُضُهمْ  ُ  َصلَّى .. َّللاَّ تُُهمْ   َفاْنَطلَقَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ا ؛ بِاْلعَْسَكرِ  فَلَِحقُوا ..َعامَّ  ِقلَّةَ  َخاِلدٌ  َرأَى  َفلَمَّ

َماةِ  َماةَ  فَقَتَلَ  َحَملَ  ثُمَّ  ..َخْيِلهِ  ِفي َصاحَ  ..الرُّ ِ  أَْصَحابِ  َعلَى َوَحَملَ  ..الرُّ ُ  َصلَّى ..النَّبِي  ا .. َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   َرأَى فَلَمَّ

  .." فََهَزُموهُْم..  ..اْلُمْسِلِمينَ  َعلَى َفَشدُّوا ..تَنَاَدْوا  تُقَاتِلُ  َخْيلَُهمْ  أَنَّ  اْلُمْشِرُكونَ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الذين أتوك لتحملهم.." " -ُعَمْير بن ثَابِت بن الن ْعمان" " َساِلم بن .." 334الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

 وفي نسبه روايات أخرى.. .. سالم بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف -

وهو ابن عم  ..وفَساِلم بن ُعَمْير بن ثَابِت بن الن ْعمان بن أَميَّة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن ع -

ات بن جبير.. وقد تقدمت ترجمته رضي هللا عنه..   َخوَّ

  .أسد الغابة. .في العمري.وقيل في نسبه: سالم بن عمير بن ُكْلفة بن ثعلبة بن َعْمرو بن عوف األنصاري العو  -

 ..ويقال ابن عبد هللا بن ثابت بن الن عمان بن أمي ة بن امرئ القيس بن ثعلبة ..سالم بن عمير ويقال ابن عمرو -

..ويقال في نسب جد ه ثابت بن َكْلفة بن ثعلبة بن  -  عمرو بن عوف األنصاري  األوسي 

 . الصحابة. اإلصابة في تمييز .. حسب سالم بن ُعمير الواقفي -

 ..أسد الغابةفي وقد أخرجه ابن منده؛ إال أنه قال: سالم بن ُعَمْير((  ..))أخرجه أبو موسى .....

 . .الطبقات الكبير )سلمة(.. حسب تقريروكان له ابن يقال له  -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 . .أسد الغابة . منوأحًدا والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. ..وبدًرا ..شهد العقبة -

الذين   .. وهموكانوا سبعة نفر.. بكائينأحد البن عمير كان سالم  فقد  ..في غزوة تبوكثم ما جاء في البكائين..   -

فقال: "ال أجد  حل الجيش.. .. صلى هللا عليه وسلم.. أي طلبوا منه أن يحملهم معه على روااستحملوا رسول هللا

 . .وقد كانوا سبعة نفر ..فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال يجدوا ما ينفقون.. ما أحملكم عليه"

في سورة   .. )  يروي القرآن الكريم ..من أهل الصفةفقيرا وكان وذكر صاحب الحلية أن عمير بن سالم كان   -

أَْعيُنُُهمْ  تََولَّوا َعلَْيهِ  أَْحِملُُكمْ  َما أَِجدُ  الَ  قُْلتَ  ِلتَْحِملَُهمْ  أَتَْوكَ  َما إِذَا الَِّذينَ  َعلَى َوالَ ( "  92 اآلية - التوبة   ِمنَ  تَِفيضُ  وَّ

 "..يُنِفقُونَ  َما يَِجُدوا أاَلَّ  َحَزنًا الدَّْمعِ 

وهو الرجل الذي يبلغ من العمر   ..وهو الذي قام بقتل أبا عفك ..وهو الذي تنسب إليه سرية سالم بن عمير  -

وهو يهودي فقال   ..عشرون ومئة وقد كان يحرض على عداوة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم في شعره

وحدد الواقدي   ..فطلب ِغرته حتى قتله بأمر النبي ..النبي: "من لي بهذا الخبيث؟" فنذر سالم بن عمير قتله

 . تقول الرواية.. )منقول( على رأس عشرين شهراً من الهجرة.زمن مقتله 

َرقي عن عمارة بن َغزي ة قال: وحد ثنا أبو مصعب "  د الز  د بن عمر قال: أخبرنا سعيد بن محم  أخبرنا محم 

أن َعفَك كان شيًخا كبيًرا من بني عمرو بن  ..إسماعيل بن مصعب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أشياخه

 ..وقد كانت كغيرها من القبائل األنصارية ..إحدى القبائل األوسية المنضمة إلى حظيرة اإلسالمهي و ..عوف

 . .وقليل منهم الذين بقوا على شركهم ..الغالبية العظمى مسلمين

ض على  حين قدم النبي    ..قد بلغ عشرين ومائة سنةكان أبا عفك هذا و َصلَّى هللا عليه وسلم المدينة.. فكان يحر 

تَه في شعره ولم يدخل في اإلسالم..  ..معليه الصالة والسال ..عداوة النبي   فنذر سالم بن ُعمير قَتْلَه فطلب ِغر 

: »من لي بهذا صلى هللا عليه وسلمقال النبي  ذلك بأمر النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم..وكان  و ..حتى قتَله

ع سالم بن عميرفتط ..خبيث؟«ال د بن عمر: فأخبرني َمْعن بن عمر قال:  . و هـ. 2 عام فقتله في ..و  قال محم 

ال ع  لى رأس عشرين شهًرا من الهجرة..  أخبرني بن ُرقيش من بني أسد بن ُخزيمة قال: قتل أبو َعفَك في شو 

  ..غرة أن يأخذه علىيطلب  هفأمهل.. أشياعهه دون أن يشعر به أحد من فقام بإعداد خطة محكمة للقضاء علي -

ثم   ..فأقبل فوضع السيف على كبده ..وعلم به سالم بن عمير ..فنام أبو عفك بالفناء ..حتى كانت ليلة صائفة

  ..وصاح عدو هللا” فتركه سالم رضي هللا عنه مضرًجا بدمائه يخور كالثور ..اعتمد عليه حتى خش في الفراش

وقبروه” . متسائلين بدهشة كما يذكر  ..فأدخلوه منزله ..أصحابه “ممن هم على قولهحيث ثاب إليه ناس من 

 ”الواقدي “من قتله؟ وهللا لو نعلم من قتله لقتلناه به

 :ِرية  في ذلكفقالت أمامة الْمُزيْ 

 يمني بئسما أن أمناك اُلذي لعَمر***  أَحمًدا والمرء تُكذَّب ديَن هللا  

 ....الليل طعنة *** أبا عفك خذها على َكْبرةَ السن حباك حنيٌف آخَر 

 ثالثا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 .. أراكم على خير إن شاء هللا....االستيعاب في معرفة األصحاب ي في خالفة معاوية بن أبي سفيان..وف  ت
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 سالم في التراجم".. "..ُعَمْير بن ثَابِت بن الن ْعمان"" َساِلم بن .. " 334الحلقة/ على هامش 

 :الغابة أسد - األثير ابنأوال.. 

 خوات عم ابن وهو عوف ْبن عمرو ْبن ثعلبة ْبن القيس امرئ ْبن أمية ابن النعمان ْبن ثابت ْبن عمير ْبن سالم 

 .العمري العوفي األنصاري عوف ْبن عمرو ْبن ثعلبة ْبن كلفة ْبن عمير ْبن  سالم: نسبه في  وقيل ..جبير ْبن

ِ  َرُسول مع كلها والمشاهد ..وأحًدا ..وبدًرا ..العقبة شهد ُ   َصلَّى َّللاَّ  ..معاوية خالفة في وتوفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 أَتَْوكَ  َما إِذَا الَِّذينَ  َعلَى َوال : }َوَجلَّ  َعزَّ  قوله في  عباس ابن عن ..والضحاك .. عطاء  روى. .البكائين أحد وهو

ْمعِ  ِمنَ  تَِفيضُ  َوأَْعيُنُُهمْ  تََولَّْوا َعلَْيهِ  أَْحِملُُكمْ  َما أَِجدُ  ال قُْلتَ   ِلتَْحِملَُهمْ   : منهم ..قال ..{ َحَزنًا الدَّ

 ..الثالثة أخرجه .".آخرين في حارثة بني أحد ..زيد ْبن وثعلبة ..عوف ْبن عمرو بني أحد ..عمير ْبن سالم" 

 : الكبرى الطبقات -  سعد ابنثانيا.. 

  عمير ْبن سالم وشهد. َسلََمة له يُقَالُ  ابن له وكان. عوف ْبن َعْمِرو ْبنِ  ثَْعلَبَةَ  ْبنِ   ُكْلفَةَ  ْبنِ  ثَابِتِ  ْبنِ  ُعَمْيرِ  ْبنُ  َساِلمُ 

  عمارة بن محمد بن هللا وعبد عمر بن ومحمد معشر وأبي إسحاق بن ومحمد  عقبة بن موسى رواية في بدرا

دُ  أَْخبََرنَا. األنصاري دٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  أَْخبََرنَا: قَالَ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ َرِقيُّ  ُمَحمَّ   أَبُو َوَحدَّثَنَا: قَالَ  َغِزيَّةَ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  الزُّ

 بَنِي ِمنْ  َكبِيًرا  َشْيًخا َكانَ  َعفَكَ  أَبَا أَنَّ  أَْشيَاِخهِ  َعنْ  ثَابِتٍ   ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  ْبنِ  ُمْصعَبِ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  ُمْصعَبٍ 

  ..اإِلْسالمِ  ِفي  يَْدُخلْ   َولَمْ  ِشْعِرهِ  ِفي  فكان يهجوه ..النبي قدم حين سنة ومائة عشرين  بَلَغَ  َوقَدْ  َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمِرو

تَهُ   َفَطلَبَ  قَتْلَهُ   ُعَمْيرٍ  ْبنُ  َساِلمُ  فَنَذَرَ  ُ  َصلَّى - النَّبِيَّ  بِأَْمرِ   َوذَِلكَ . َقتَلَهُ  َحتَّى ِغرَّ    ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

دُ  قَالَ  -   َعفَكٍ  أَبُو قُتِلَ : قَالَ  ُخَزْيَمةَ  ْبنِ  أََسدِ  بَنِي ِمنْ  ُرَقْيٍش  اْبنُ  أَْخبََرنِي: قَالَ  ُعَمرَ  ْبنُ  َمْعنُ  فَأَْخبََرنِي:  ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

الٍ  ِفي  َمعَ  كلها والمشاهد والخندق أحًدا ُعَمْيرٍ  ْبنُ  َساِلمُ  َوَشِهدَ : َقالُوا ..اْلِهْجَرةِ  ِمن َشْهًرا ِعْشِرينَ  َرأِْس  َعلَى َشوَّ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى - َّللاَّ   َوهُوَ  - وسلم  عليه هللا  صلى  - هللا رسول إلى جاؤوا الذين اْلبَكَّائِينَ  أََحدُ  َوهُوَ  - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  تَِفيضُ  َوأَْعيُنُُهمْ  تََولَّْوا ف. َعلَْيهِ  أَْحِملُُكمْ  َما أَِجدُ  ال: َفقَالَ . فُقََراءَ   َوَكانُوا. اْحِمْلنَا:  فَقَالُوا  تَبُوكَ  إِلَى يَْخُرجَ  أَنْ  يُِريدُ 

ً  الدَّْمعِ  ِمنَ  ْينَا َوقَدْ . ُعَمْيرٍ  ْبنُ  َساِلمُ  ِمْنُهمْ  نَفَرٍ  َسْبعَةَ  َوَكانُوا. يُْنِفقُونَ  َما يَِجُدوا أاَلَّ  َحَزنا   َمَواِضِعِهمْ  ِفي َسائَِرهُمْ  َسمَّ

 . .عقب وله. سفيان أبي بن معاوية خالفة إِلَى ُعَمْيرٍ  ْبنُ  َساِلمُ  َوبَِقيَ . أَْسَمائِِهمْ  ِعْندَ 

 ..العمري مايلة ابو بريك(.. األستاذ/ ومكة المدينة حول النبوية والبعوث السراياثالثا.. من كتاب.. )

 آمنوا الذين  والخزرج األوس من بدعوة هجرته دار المنورة المدينة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  قام عندما

  ..شركها على بقيت منهم قليلة قلة هنالك كانت ولكن ..باألنصار بعد فيما ُعرفوا حتى ونصروه وبرسالته به

  القبائل من كغيرها  كانت وقد ..اإلسالم حظيرة إلى المنضمة األوسية القبائل  إحدى هي عوف بن عمرو وبنو

 . .شركهم على بقوا الذين منهم وقليل ..مسلمين العظمى الغالبية ..األنصارية

 قلبه امتأل  قد وكان ..عفك  أبا يدعى ..المسلمين على الطعن شديد ..الكفر عظيم ..كبير شيخ هؤالء من وكان

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  نصرة على والخزرج األوس التفاف يرى وهو ..للمسلمين والحسد بالحقد

 وما المدينة في وتمكينًا قوة  يزداد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأى أن بعد وأهله باإلسالم كيده وازداد

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول به يهجو الشعر ينشد فأخذ  ..صبًرا لذلك  يطق  فلم  ..بدر غزوة بعد  حولها

 ..ومناصرته وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول لمتابعتهم األنصار رأي ويسفه ..عداوته على ويحرض

 الفتنة وإثارة ..عليه الناس تأليب يريد أنه لدرجة ..غيه في متمادٍ  أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  رأى فلما

  .."الخبيث بهذا لي من: "قائالً  لقتله الصحابة ندب المسلمين بين والشقاق

 شاب قومه من رجلٌ  إال المرجف الخبيث ذلك  عفك أبي لقتل  يتطوع  فال ..مظاهره أروع في اإليمان يتجلى وهنا

  هللا رضي عمير بن  سالم هو ذلكم ..تبوك غزوة في البكائين وأحد ..عوف بن  عمرو بني من ..إيماني مغواري

 أحد به يشعر أن دون عليه للقضاء محكمة خطة بإعداد فقام ..دونه يموت أو ليقتلنه نفسه على نذر حيث عنه

 ..عمير بن سالم به  وعلم ..بالفناء عفك أبو فنام ..صائفة ليلة كانت حتى غرة له يطلب فأمهل" أشياعه من

  رضي سالم فتركه  .."هللا عدو وصاح ..الفراش في  خش حتى عليه اعتمد ثم  ..كبده على السيف فوضع فأقبل

 ..منزله فأدخلوه ..قوله على هم ممن" أصحابه من ناس إليه ثاب حيث ..كالثور يخور بدمائه مضرًجا عنه هللا

  "..به لقتلناه قتله من نعلم لو وهللا ؟.قتله من" الواقدي يذكر كما بدهشة متسائلين .."وقبروه

 شاء هللا.... أراكم غدا إن 
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 " من قتل الكذاب.؟" -"أبو عقيل عبدالرحمن بن ثعلبة "  .." 335الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

 .. كذا ذكره الذهبي. من حلفاء األوس. ..أبو عقيل بن عبد هللا بن ثعلبة بن بَْيحان البلوي -

 .. مولى بنى زريق ..أبو عقيل البلوي اسمه عبد الرحمن بن عبد هللا حليف بني َجْحَجبى -

 ..فقال أبو عقيل ..ولم يذكر ابن األثير غير واحد ..وهم في جعله اثنين؛ فإن بني جحجبى من األوس) 

 سمه عبد الرحمن بن عبد هللا البلوي ثم األوسي حليف بني َجْحجبى بن ثعلبة بن عمرو بن عوف. إ -

 ..: وعمرو بن عوف هو ابن مالك بن األوسالراوي

ي ْبن َعْمرو ْبن الحاف ْبن قضاعة حليف بني جحجبى بن كلفة بن عوف بن نمن بيقول ابن عبد البر.. أنه  -

عبد الرحمن  )  ِفي الجاهلية عبد العزى فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َوَكاَن اسمه  .عمرو ْبن عوف.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم...(عدو األوثان  -واستشهد يوم اليمامة.  .. شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول هللا صلى َّللاَّ

وقد سمع من أم المؤمنين   في وقت كان الكتاب من العرب قليلين..  َكاَن كاتبًاو  ..غلبت َعلَْيِه كنية أَبُو عقيل

 عائشة رضي هللا عنها.. 

لي  رسول هللا ص  سماهبعدها و ..اعتنق اإلسالم في مرحلة مبكرة .. وقدكان يطلق عليه في الجاهلية عبدالعزي -

 .. عبدالرحمن ..هللا عليه وسلم

 .. فهو عقبي أنصاري.. ي وحضر مع الرسول جميع الغزواتبحضر بيعة العقبة الثانية وبايع الن وقيل انه -

إنه كان من خيرة صحابة ه.. ) ما علم بخبر استشهادعند ..اب رضي هللافاروق األمة عمر بن الخطقال عنه  -

 (..صلي هللا عليه وسلم ..الرسول

 مسيلمة الكذاب.. سنرى.. كان أحد أبطال معارك الردة.. واستشهد في معركة اليمامة.. ويروى أنه من قتل  -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

في  ذكره المستغفري((  ..شهد بدًرا)) .. فذكر أنهشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة

 .. وأبدي صنوفا من الشجاعة والفداء وكان مقاتال شرسا زاد عن الدين الوليد ..أحد والخندقشارك في و -

ل من  ائأو عبد الرحمن أبو عقيل من  كانو الصديق..  بكر يأب خالفةك في في عديد من المعارك خالل شار -

 .. ضد الرومبن زيد أجابوا دعوته للمشاركة في جيش اسامة 

 ثالثا.. في استشهاده يوم اليمامة..

حيث  المسلمين أنصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. أول من أصيب من  ..في يوم اليمامةن أبو عقيل.. كا -

لم تدفعه للتخلي عن القتال بل   اإلصابة.. لكن في موضع غير قاتل إلى جوار قلبه ..أصابه سهم بين منكبيه

سمع عقيل  ..المسلمون كشففلما اشتد القتال وان ..و جريحمل علي نفسه منذ أول النهار حيث جر نفسه وهاتح

حتي نهض من  ..أن سمع النداءفما   ..أحد المقاتلين وهو يصيح يناشدهم باهلل أال يتراجعوا ولو أتوا زاحفين

 ..عما يريد من تلك النهضة؟ ..فسأله عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما ..استفاق وشد صلبهورقدته وهو ينزف 

 ..ولو حبوا جميعًا :قال األنصار وقلت   :فأجابه أبو عقيل قائالً .. لقتالفهو لن يتحمل ا

م ثم أمسك سيفه وظل ينادي على المسلمينفقد  .. اقتحام الحديقةكان  أبو عقيل بن ثعلبة ووكان  -  ..قام وتحز 

فبدأ المسلمون  ..أن قاتلوا كما قاتلوا في يوم حنين من قبل .. راح يناديهمة المعركة بأن يجتمعوافي ساح

فاختلطوا   ..التي تخفى بها المسلمون ..حتى أتى الكفار إلى الحديقة ..ثم استتروا من أعدائهم  ..يتقدمون بالفعل

 .. لتختلف السيوف فيما بينهم ..داخلها مع المسلمين

وقد سقطت يده تماًما من  ..رأيت أبو عقيل الجريح :قائال  عبدهللا بن عمر ما جري  خالل المعركة يروي -

حيث قاتل أبو عقيل ليردي عدو هللا   ..وإذا بجسده يحمل أكثر من أربعة عشر جرًحا ..المنكب على األرض

 ..على أرض المعركة ..قتيالً الكذاب مسيلمة 

وهو  أبي عقيل عبد الرحمن بن ثعلبةوقف الي جوارالصحابي أنه  عنه عبدهللا بن عمر رضي هللا يقول  -

 .. يقول مبتسًماأن أبا عقيل كان و ..لبيك ..ليأتيه صوته ضعيفًا يقول.. يناديه يا أبا عقيل راح ف   ..يحتضر

 .. ليموت شهيدا.. رضي هللا عنك أبا عقيل.. عهصبثم حمد هللا رافعًا أ  -( أبشر لقد قُتل عدو هللا )

 دا إن شاء هللا.... أراكم غ
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 راوي حديث الشهداء" " ".. قيس بن عتيك بن جبر"  .." 336الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 بن عتيك قديما.. وهو جبر.. وهو جابر..  أسلم جبرقد و. .من بني معاوية بن مالك من األوس -

بِن هْيَشة بِن الَحارِث بن أُمي ة بِن زْيِد بِن ُمعاِويةَ بِن ماِلِك بِن عْوِف بِن   -وقيل: جابِر بن قْيِس  -َجْبُر بُن َعتِْيِك  -

 أسد الغابة.. ..ارِث بِن عتيكٍ أخو الح ..أبو عبد هللا ..َعْمرو بِن َعْوِف بِن َماِلِك بِن األْوِس األْنَصاِري  األْوِسي  

َجْبر بن َعتيك بن الحارث بن قيس بن َهْيشة بن الحارث بن أمي ة بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن  -

 االستيعاب في معرفة األصحاب. . حسبعمرو بن عوف.

ه جميلةُ بنُت زيِد بِن صيفي األنَصاري ة - هم َهْضبة بنت  وكان له من األوالد: َعتِيٌك وعبُد هللاِ وأمُّ ثَابِتٍ  ..أم  وأم 

 رو بن مالك بن سبيع من بني ثعلبة..عم

 .. ليس لبني معاوية بن مالك اليوم بقي ة إال ولد جبر بن عتيكروي في عقبه.. أنه  -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 .. وفاته حين إلى المدينة وسكن. .اِب بِن األََرت ِ وبين َخبَّ آخى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بينه  -

  سبيل في شهادة وفاته  تكون أن لنرجو كنا إنا: أهله من قائل  فقال مرضه في عاده  هللا رسول أن عمر أبو قال -

 ثابت..وقد روي عن جبر أن المريض الذي عاده رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم هو عبد هللا بن .. هللا

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه.. 

 . .وكانت معه راية بني معاوية بن مالك يوم الفتح ..شهد بدًرا والمشاهد كلها مع النبي صلى هللا عليه وسلم -

 )منقول( نبوية..الحاديث رواية األرابعا.. في 

عن عبد هللا بن عبد هللا بن َجْبر بن َعتيك   ..حديثه عند ابن أبي ُعميس من رواية َوكيع وغيره عن أبي ُعميس -

ه فقال قائٌل من أهله: إنَّ كنَّا لنرجوا أن  ..وسل م عاده في مرضه  رسوَل هللا صل ى هللا عليهأنَّ  ..عن أبيه عن جد ِ

  هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م..فقال رسولُ  .تكوَن وفاته شهادة له في سبيل هللا.

ِ َشِهيدٌ إنَّ ُشَهَداَء أُمَّ "  َواْلَمْرأَةُ تَُموُت   ..َواْلَمْطعُوُن َشْهيدٌ  ..َواْلَمْبُطوُن َشِهيدٌ  ..تي إِذًا لقَِليٌل؛ اْلقَتِيُل ِفي َسبِيِل َّللاَّ

 .."َواْلَمْجنُوُب َشِهيدٌ  ..َوالغَِرُق َشِهيدٌ   ..َوالَحِرُق َشِهيدٌ  ..بُجْمع َشِهيَدةٌ 

عن َعتيك   ..فقال: عن عبد هللا بن عبد هللا بن جابر بن َعتيك  ُعميس في إسنادهلك أبا وقال أبو عمر: خالف ما

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب.. وخالفه في بعض معانيه ..عن جابر بن عتيك ..بن الحارث بن َعتيك

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..إِْسَرائِيلُ  َحدَّثَنَا ..نُعَْيمٍ  أَبُو َحدَّثَنَا - هِ   َعنْ  ..َعتِيكٍ  ْبنِ  َجْبرِ  َعنْ  ..ِعيَسى ْبنِ  َّللاَّ  َمعَ  َدَخْلتُ  :قَالَ  ..َعم ِ

ِ  َرُسولِ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ   َرُسولُ  َوَهذَا أَتَْبُكونَ  :فَقُْلتُ  ..يَْبُكونَ  َوأَْهلُهُ  اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  َمي ِتٍ  َعلَى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

ِ   َرُسولُ  فَقَالَ !  ؟ َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ُ  َصلَّى  َّللاَّ   .." يَْبِكينَ  فاََل   َوَجبَتْ  َفِإذَا ..ِعْنَدهُنَّ  َدامَ  َما يَْبِكينَ  َدْعُهنَّ "  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .. قَْبَرهُ   أُْدِخلَ  إِذَا :قلَت  ؟ َوَجب َماذَا :ِلي فَقَالَ   ..اْلعَِزيزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ  بِهِ  فََحدَّثْتُ  :َجْبرٌ   فَقَالَ 

ِ  َعْبدِ  َعنْ و - ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َّللاَّ ِ  َّللاَّ ِ  َعتِيكٍ  ْبنِ  َجْبرِ  َعنْ  ..َعتِيكٍ  ْبنِ   َجْبرِ  ْبنِ   َمْعبَدِ  َعنْ  ..األَْنَصاِري   : قَالَ  األَْنَصاِري 

ُ  َصلَّى النَّبِيُّ  َسأَلَ "    َوَمنَعَهُ  ..اثْنَتَْينِ  َفأَْعَطاهُ  ..ثاَلثًا ُمعَاِويَةَ  بَنِي َمْسِجدِ  ِفي  َوهُوَ  ..َوَجلَّ  َعزَّ  َربَّهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

تَهُ  يُْهِلكَ  ال أَنْ  َسأَلَهُ  ..َواِحَدةً  ا َعلَْيِهمْ  يُْظِهرَ  َوال ..أُمَّ  .."َفُمنِعََها ..بَْينَُهمْ  بَأَْسُهمْ  يَْجعَلَ  ال أَنْ  َوَسأَلَهُ  ..َفأُْعِطيََها  ..َعُدوًّ

  ..َشِريكٍ  َعنْ  ..ُمْصعَبٍ  ْبنُ  َرْحَمةُ  حدثنا ..اْلَواِسِطيُّ  ِعيَسى ْبنُ  اْلقَاِسمُ  ناحدث ..اْلَواِسِطيُّ  َمْرَوانَ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  َحدَّثَنَا -

  إِنَّ  :فَقَالَ  .. َجْبرٌ  :لَهُ   يُقَالُ  ..بِاْلَخْيرِ   يُْؤِذنُ  ِفينَا أَْعَرابِيٌّ  َكانَ "  :قَالَ  ..ِهاللٍ  ْبنِ  األَْسَودِ  َعنِ  ..ُسلَْيمٍ  ْبنِ  أَْشعَثَ  َعنْ 

ةَ  َهِذهِ  يَِليَ  َحتَّى يَُموتَ  لَنْ  ُعثَْمانَ  ِ  َرُسولِ  َمعَ  َصلَّْيتُ  :قَالَ  ؟ تَْعلَمُ  أَْينَ  ِمنْ  :لَهُ  فَِقيلَ  ..األُمَّ ُ   َصلَّى َّللاَّ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ا ..اْلفَْجرِ  َصالةَ    َوَوَزنَ  ..َفَوَزنَ   بَْكرٍ  أَبُو فََوَزنَ  ..اللَّْيلَةَ  َوَزنُوا أَْصَحابِي ِمنْ  نَاًسا إِنَّ  :قَالَ  ..بَِوْجِههِ  اْستَْقبَلَنَا َسلَّمَ  َفلَمَّ

 .. " َصاِلحٌ  َوهُوَ  ُعثَْمانُ  َوَزنَ  ثُمَّ  ..فََوَزنَ  ُعَمرُ 

 عتيك.. خامسا.. في وفاة جبر بن 

: مات جبر بن عتِيك األنصاري  سنة إحدى وسبعين. - ة توفي سن ..اإلصابة في تمييز الصحابة .قال الَواقِِديُّ

د بن عمر: ومات جبر بن عتيك في سنة  .أسد الغابة. وعمره تسعون سنة.. حسب ..إحدى وستين قال محم 

 . .الطبقات الكبير . حسب.ةإحدى وست ين في خالفة يزيد بن معاوية وهو ابن إحدى وسبعين سن

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "رد النبي شدقه"..  ..الخزرجي ُخبيب بن إساف .." 337الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. الخزرجمن بني جشم بن الحارث بن  صحابي  .. وهوُخبيب بن يساف وقيل  ..ُخبيب بن إساف -

 .. واألوسي    ..بن ِعنبَةَ األنصاري الخزرجي  ..ويقال: يسلف ..وقيل: يساف ..وقيل: َحبِيُب بن إساف ..ُخبَْيبُ  -

 وذكره ابن شاهين..  ..أخرجه أبو نعيمو ..أخرجه أبو موسى

بن عنبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن   ..وقيل: يساف ..خبيب بن إساف -

 .. الراوي.. وقال أبو عمر: خبيب هذا هو جد خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب.. األنصاري الخزرجي ..ثعلبة

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

أخي بلحارث بن   ..بن إسافقال: نزل أبو بكر علي حبيب   ..عن ابن إسحاق ..عن أبيه ..))روى وهب بن جرير

 ..(( أسد الغابةأخي بلحارث بن الخزرج ..ويقال: بل نزل على خارجة بن زيد بن أبي زهير ..الخزرج

(( االستيعاب خبيب جد  خبيب بن عبد الرحمن له صحبة  ))قال ُمسلم بن الحجاج: ..))كان نازاًل في المدينة.(( -

ه سلمى بنت مسعود بن شيبان..  ..في معرفة األصحاب  وأم 

وأنيسة   ..ألم ولد وعبد الرحمن ..أمه جميلة بنت عبد هللا بن أبي بن سلول  ..كان لخبيب من الولد عبد هللا -

 . أبو بكر الصديق بعد أن توفي عنها حبيبة بنت خارجة أنه تزوج يروىو ها زينب بنت قيس بن شماسأمو

 ثانيا.. في إسالمه.. 

وهو الذي قتل أمية بن خلف   ..فشهدها معه  ..غزوة بدر في طريقه إلى صلى هللا عليه وسلم أسلم والنبي -

  ..أبا عقبة الحارث بن عامر هو الذي قتلأنه  الدمياطي وقال يومها..

  ..عن جده ..عن أبيه ..خبيب األنصاري خبيب بن عبد الرحمن بنحتى أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده  يروي -

فقلنا: إنا لنستحي أن  ..ولم نسلم ..أنا ورجل من قومي .. يقصد بدرا..: أتيت رسول هللا وهو يريد غزواً قال

فقال: "إنا ال نستعين  ..فقال رسول هللا: "أو أسلمتما"? فقلنا: ال ..يشهد قومنا مشهداً ال نشهده معهم

 .. قال: فأسلمنا ..كين على المشركين"بالمشر

فلما    ..بدر إلى -صلى هللا عليه وسلم   -خرج رسول هللا  :قالت وتروي أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها.. -

 ..جئت ألتبعك وأصيب معك :فقال  :قالت ..ففرحوا به ..كان بحرة الوبرة أدركه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة

فلن نستعين بمشرك . ثم  ..فارجع  :ال . قال :أتؤمن باهلل ورسوله ؟ قال :-صلى هللا عليه وسلم  -فقال له النبي 

 وفي ..: انطلق. قال .نعم :أتؤمن باهلل ورسوله ؟ قال :يداء فقالثم أدركه بالب ..فقال مثل مقالته ..أدركه بالشجرة

.. فأصابتني ضربة على  سول هللا صلى هللا عليه وسلم. وشهدت مع ر.قال ..رواية أخرى.. عن خبيب بن أساف

وبرأت.. عاتقي فجافتني.. فتعلقت يدي.. فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فتفل فيها وألزقها.. فالتأمت 

 .. الحديث..وقتلت الذي ضربني.. ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني

 رضي هللا عنه.. ثالثا.. في جهاد خبيب

وتُوف ي في خالفة عثمان بن   ..شهد بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم))  -

فضربني رجل من  .صلى هللا عليه وسلم. مع رسول هللا ت بدرشهديروي خبيب.. و ..عف ان.(( الطبقات الكبير

 ..فكانت تقول: ال عدمت رجالً وشحك هذا الوشاح ..تزوجت ابنته بعد ذلكثم  ..المشركين على عاتقي فقتلته

ويقال: إنه هو وذكر الَواقِِديُّ أن الذي ضربه هو أمية بن خلََف  ..وأقول: ال عدمت رجالً عجل أباك إلى النار

روى سعيد بن المسي ب قال: بعث عمر بن في استعماله.. و  الذي قتل أمية.. اإلصابة في تمييز الصحابة..

 الحارث بن الخزرج على بعض العمل.. الخطاب َخبيب بن إساف أحد بني 

 رابعا.. وفي معجزة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

عن محمد بن إسحاق: حدثني خبيب بن عبد الرحمن    ..عن يونس بن بكير ..بإسناده  عبيد هللا بن أحمد أخبرنا

 صلى هللا عليه وسلم.. رسول هللا فتفل عليه ..فمال شقه ..يوم بدر ..يعني جده ..بن يساف قال: "ضرب خبيب

 حسب رواية أسد الغابه.. .."فانطلقمكانه ورده  الجرح والعظم ألمف 

 هللا عنه..خامسا.. في وفاته رضي 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....الطبقات الكبيروف ي في خالفة عثمان بن عف ان.. وتُ 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "د هللا بن أبي".. " ولكن بر أباك"عبد هللا بن عب .." 338الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

 . .من بني عوف بن الخزرج ..األنصاري  عبد هللا بن عبد هللا بن أبي  بن سلول  -

  .(.وسلول امرأة من ُخَزاعة هي أم  أبي  بن مالك بن الحارث بن عبيد بن سالم بن َغْنم بن عمرو بن الخزرج )

 .. ولبني الحبلى شَرٌف في األنصار ..ِلِعظم بطنه  ..وسالم بن َغْنم يعرف بالُحْبلَى

اه رسوُل َصلَّى هللا عليه وسلم عبد هللا ..وكان اسمه الحباب -  . االستيعاب في معرفة األصحاب. ..فسم 

ق ي  قال: أخبرنا عبيد هللا بن عمرو عن معمر بن راشد عن هشام بن عروة   - ))أخبرنا سليمان بن عبيد هللا الر 

 ..وكان اسمه ُحباب ..ي  بن َسلولأن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال لعبد هللا بن عبد هللا بن أُبَ  ..عن أبيه

 "..أنت عبد هللا فإن  ُحبَابًا اسم شيطان" :" فقال

ار من بني َمغالة)) - ه َخْولة بنت المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي  بن عمرو بن مالك بن النج   ..أم 

  ..في المدينة ثانيا.. ما كان مع أبيه

قَِدَم النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم المدينة في ف  .. سي د الخزرج في آخر جاهلي تهم  بن سلول كان عبد هللا بن أبي -

ُجوهكان و ..الهجرة ا قَِدَم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ملكا.. قد جمع قوُم عبد هللا بن أُبَي  له َخَرًزا ليُتَو    ..فلم 

 ن أُبَي  وبغى ونافق فات ضع شرفه.. فحسد عبد هللا ب ..وظهر اإلسالم وسبق إليه أقوام

 .. في أحاديث ارتبطت بترجمته..لثاثا

كان إذا  ..أخبرنا عبد هللا بن نُمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 . .أسد الغابة في.))أخرجه ابن َمْنَده وأبو نعيم(( .الطبقات الكبير.. هكذا  سمع باالسم القبيح غي ره

 قَاَل:  ..َعِن اْبِن ُعَمرَ  ..َعْن نَاِفعٍ  ..َحدَّثَنَا ُعبَْيُد هللاِ ْبُن ُعَمرَ  ..َحدَّثَنَا أَبُو أَُساَمةَ  ..َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ  -

ٍ اْبُن َسلُولَ  ا تُُوف َِي َعْبُد هللاِ ْبُن أُبَي  َفَسأَلَهُ  ..صلى هللا عليه وسلمَجاَء اْبنُهُ َعْبُد هللاِ ْبُن َعْبِد هللاِ إِلَى َرُسوِل هللاِ  ..لَمَّ

 فَأَْعَطاهُ ثُمَّ َسأَلَهُ أَْن يَُصل َِي َعلَْيِه؟ .. أَْن يُْعِطيَهُ َقِميَصهُ يَُكف ُِن فِيِه أَبَاهُ 

فَقَاَل:   ..صلى هللا عليه وسلمفَقَاَم ُعَمُر َفأََخذَ بِثَْوِب َرُسوِل هللاِ  ..لَْيهِ ِليَُصل َِي عَ  صلى هللا عليه وسلمفَقَاَم َرُسوُل هللاِ 

إِنََّما َخيََّرنِي  "  :صلى هللا عليه وسلم ؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ .يَا َرُسوَل هللاِ أَتَُصل ِي َعلَْيِه َوقَْد نََهاَك هللاُ أَْن تَُصل َِي َعلَْيهِ 

ةً  ..ْغِفْر لَُهْم أَْو اَل تَْستَْغِفْر لَُهمْ هللاُ فَقَاَل: اْستَ    ..َوَسأَِزيُدهُ َعلَى َسْبِعينَ  ..إِْن تَْستَْغِفْر لَُهْم َسْبِعيَن َمرَّ

 ..صلى هللا عليه وسلمفََصلَّى َعلَْيِه َرُسوُل هللاِ   ..: إِنَّهُ ُمنَافِقٌ عمر قَالَ 

 .. )منقول( ]84التوبة:[ ] ُهْم َماَت أَبًَدا َواَل تَقُْم َعلَى قَْبِرهِ َواَل تَُصل ِ َعلَى أََحٍد ِمنْ  " فَأَْنَزَل هللاُ 

 رابعا.. وقوفه ضد أهل النفاق.. 

ن يذكر النبي  َصلَّى هللا عليه  ..وعبد هللا بن أُبَي  هو ابن خالة أبي عامر الراهب - وكان أبو عامر أيًضا مم 

ا بعث هللا   ..وكان قد تأل ه في الجاهلي ة ولبس الُمسوح وتره ب ..ويؤمن به ويَِعُد الناَس بخروجه ..وسلم فلم 

هللا عليه  وشهد مع المشركين قتال رسول هللا َصلَّى ..رسوله َصلَّى هللا عليه وسلم َحَسَد وبَغَى وأقام على كفره

اه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..وسلم ببدرٍ   . الفاسق(( الطبقات الكبير. ..فسم 

َجْعنَا إِلَى  .." هو الذي قال في غزوة بني الُمْصَطِلق -أبو عبد هللا بطلنا   –وعبد هللا بن أبي بن سلول  - لَئِن رَّ

فقال ابنه عبد َّللا  للنبي َصلَّى هللا عليه وسلم: هو وهللا   ..[8المنافقون/" {لَّ اْلَمِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ اأْلََعزُّ ِمْنَها اأْلَذَ 

إِن أَذنت لي في قَتْله قَتَْلتُه؛ فوهللا لقد َعِلَمِت الخزرج ما كان بها أَحد أَبر   ..الذليل وأَنت العزيز يا رسول هللا

فال تدعني نفسي أَنظر إِلى قاتل أَبي يمشي على   ..ولكني أَخشى أَن تأْمر به رجاًل مسلًما فيقتله ..بوالده مني

بل نُْحِسُن صحبته  " :ي َصلَّى هللا عليه وسلمفأَقتل مؤمنًا بكافر فأَدخل النار. فقال النب ..األَرض حيًا حتى أَقتله

 .."وال يتحدث الناس أَن محمًدا يقتل أَصحابه ولكن بَر  أَباك وأَحِسْن ُصْحبته ..ونترفق به ما صحبنا

 خامسا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 وسلم.(( الطبقات الكبير.شهد بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه  -

في خالفة أَبي بكر سنة اثنتي  ..وبقي عبُد َّللا  إِلى أَن قُتِل يوم اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب شهيًدا -

 ( )))ذََكَرهُ اْبُن َعْبِد البَر ِ فيمن كتب للنبي َصلَّى هللا عليه وسلم  .عشرة.(( أسد الغابة.

د يقل يوم ُجواثا شهيًدا سنة اثنتي عشرقت -  . .الطبقات الكبيرفي  ..رضي هللا عنه ..ة في خالفة أبي بكر الص 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

ِ  " .." 339الحلقة /   " وألخواله األنصار نصيب".. "  الَخزَرجي   أَْوُس ْبُن َخوِلي 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعبَْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوٍف األَنصَ  - أبو   ..اِري  الَخزَرجي  أَْوُس ْبُن َخوِلي 

 . حسب دار اإلفتاء.. .ليلى

ويقال أوس بن عبد هللا بن الحارث بن   ..أْوُس بن َخْوِلي  بن عبد َّللا  بن الحارث األنصاري الخزرجي السالمي -

ِ: يكنى أبا ليلى :َخَولي ة من الماء بيده.. وكان رجاًل ش  ..قال اْبُن الَمِديني   ديًدا يحمل الجر 

ه جميلة بنت أُبَي  بن مالك بن الحارث -  ..وهي أخت عبد هللا بن أبَي  ابن َسلول ..وأم 

وقد انقرض أيًضا ولد   ..فليس ألوس عقب  ها فُْسُحم فماتتلولد ابنة يقال لوكان ألوس بن َخْوِلي  من ا -

 ..فلم يبق منهم إال  رجل أو رجالن من ولد عبد هللا بن أُبَي  ابن سلول بالمدينة  ..الحارث

 ..وكان الكاِمُل ِفي الجاهلية الَِّذي يكتب ويُحِسن العوم والرمي ..كان رضي هللا عنه من الَكَملَةِ  -

 .. كان رضي هللا عنه فيمن حضر غسل النبي صلى هللا عليه وآله وسلم وتكفينه ودفنه -

 ما كان بعد الهجرة.. ثانيا.. 

 ..آخى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بينه وبين شجاع ْبن وهب األسدي رضي هللا عنه -

 .. في جهاده رضي هللا عنه..ثالثا

 . .وسلم كلها مع النبي صلى هللا عليهشهد بدًرا وأحًدا والمشاهد  -

ذكر الَمَدائِنيُّ وغيره أن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم خل فه في ُعمَرة القضاء بذي طوى.. ليقطع كيًدا إن كادته  - -

الظَّْهران".. وروى أبو الُحويرث قال: خل ف رسول هللا َصلَّى هللا عليه  قريش.. وخلَّف بشير بن سعد بــ "َمر ِ 

 ..ليوسلم على السالح.. حين دخل مك ة لعُمرة القضي ة.. مائتي رجل عليهم أوس بن َخو 

-  ِ َهِري  ه لقتال ابن أبي الُحقَيق ..عن ابن كعب بن مالك ..وذكره الزُّ  .. فيمن توجَّ

  عليه وسلم.. رابعا.. مع رسول هللا صلى هللا

ا َحَضرت أبا طالب الوفاةُ دعا رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - فقال له: ابَن أخٍ إذا    ..وروى ابن سيرين قال: لم 

ار فإن هم أمنُع الن اس لما في بيوتهم قال ابن عباس: كان الذي غس ل النبي . و.أنا ِمت  فأِت أخوالك من بني النج 

 .. وأوس بن َخَولي ..وُشْقران ..وقُثَم.. َصلَّى هللا عليه وسلم علي والفضل

أنشدك هللا   )  س لعلي ْبن أَبِي طالب رضي هللا عنهما:وسلم قال أو قبض النَّبِي  صلى هللا عليهروي أنه لما و -

  .وسلم. ونزل في حفرته صلى هللا عليه ..فأمره فحضر غسله (..وحظنا من َرُسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

فقيل: اجتِمعُوا على .. فإنا أخواله فليحضره بعضنا  ..هللا ..وقالوا: هللا ..ن األنصار اجتمعت على البابأ وقيل

 . .وسلم ودفنه غسل رسول هللا صلى هللا عليهفحضر  ..فاجتمعوا على أوس بن خولي ..رجل منكم

-  ٍ ِد ْبِن إِْسَحاَق فََزاَد َوَقاَل: فَقَاَل أَبُو لَْيلَى أَْوُس ْبُن َخْوِلي  ٍ: أَْنُشُدَك هللاَ   ..َوَرَواهُ َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعْن ُمَحمَّ  ..ِلعَِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : اْنِزلْ  ..َوَحظَّنَا ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ َوَغْيُرهُ َعْن   ..َوَرَواهُ أَبُو َحْمَزةَ السُّكَِّريُّ  ..فَنََزلَ   ..فَقَاَل لَهُ َعِليٌّ

 .. )منقول( َعِن اْبِن َعبَّاٍس نَْحَوهُ   ..َعْن ِمْقَسمٍ  ..يَِزيَد ْبِن أَبِي ِزيَادٍ 

 خامسا.. أوس في رواة الحديث.. )منقول( 

دُ  َحدَّثَنَا - دُ  ثناحد ..النَّْرِسيُّ  اْلَوِليدِ  ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ   َحدَّثَنِي ..ِهَشامٍ  ْبنُ  ُمعَاذُ  ثناحد ..ُموَسى أَبُو اْلُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ

ةَ  بَنِي ِمنْ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ   ِمنْ  ..َعْوفٍ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  َعنِ  ..أَبِي امٍ  ْبنِ  َمرَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ..َهمَّ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..لَْيلَى أَبِي ْبنِ  الرَّ

ِ  َرُسولُ  َقالَ  :قَالَ   ..َجبَلٍ  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ  ُ   َصلَّى َّللاَّ  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  َحالَوةَ  اْمَرأَةٌ  تَِجدُ  َوال ..َعلَْيَها َحق ِهِ  ِمنْ  ِلَزْوِجَها تَْسُجدَ  أَنْ  اْلَمْرأَةَ  ألََمْرتُ  ألََحدٍ  يَْسُجدَ  أَنْ  أََحًدا آِمًرا ُكْنتُ  لَوْ " 

يَ  َحتَّى اإِليَمانِ   ..." َقتَبٍ  َعلَى نَْفَسَها َسأَلََها َولَوْ   ..َزْوِجَها َحقَّ   تَُؤد ِ

دُ  ثناحد  ..إِْسَحاقَ  اْبنُ  َحدَّثَنَاهُ  - دُ  ثناحد  ..اْلَحاِرثِ  ْبنِ  إِْبَراِهيمَ  ْبنُ  ُمَحمَّ َمدِ  َعْبدُ  ثنا حد ..اْلبَْرَمِكيُّ  َداُودَ  ْبنُ  ُمَحمَّ   الصَّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..ُمْصعَبٍ  ْبنُ  َخاِرَجةُ   ثناحد ..َحسَّانَ  ْبنُ  ارِ  ْبنِ  َّللاَّ ِ  نَُوْيَرةَ  ْبنِ  َسوَّ  ..َهالَةَ  أَبِي ْبنِ  ِهْندِ  ْبنِ  ِهْندِ  َعنْ  ..التَِّميِمي 

ٍ  ْبنِ  أَْوِس  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ِ  َرُسولِ   َعلَى َدَخلَ  أَنَّهُ  ..َخْوِلي  ُ  َصلَّى َّللاَّ  :له  َفقَالَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  تََواَضعَ  َمنْ  ..أَْوسُ  يَا"  ُ  َرَفعَهُ  َّلِلَّ ُ  َوَضعَهُ  تََكبَّرَ  َوَمنْ  ..َّللاَّ  .." َّللاَّ

 ا.. في وفاته.. سادس

 رضي هللا عنه.. أراكم غدا إن شاء هللا.. . توف ي في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه بالمدينة المنورة.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

ِ الَخزَرجي   " .." 339الحلقة / على هامش   1-". "أوس في التراجم". أَْوُس ْبُن َخوِلي 

في ظل وجود الوسائل  البحث ليس صعبا.. نود أن نشير وبصدق إلى أن  ..تراجم الصحابةتقديم  وفي معرض 

 ننقل هنا أمثلة لما ورد في كتب التراجم.. ونقال عن بعض مراجعنا.. عن بطل حلقتنا..  الحديثة.. و

 ..الصحابة معرفة في االستيعاب - البر عبد إبنأوال.. 

 أوس بن خولي بن َعْبد هللا بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلي األنصاري الخزرجي 

يقال كان من الكملة. وآخى رسول هللا صلى هللا عليه  ..ويقال أوس بن َعْبد هللا بن الحارث بن خولي ..شهد بدًرا

أحًدا والخندق وسائر المشاهد كلها. ولما    -بعد شهوده بدًرا -وسلم بينه وبين شجاع بن وهب األسدي شهد

ُ عليه وسلم وأرادوا غسله  ..قبض رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 ..فقيل لهم: اجتمعوا على رجل منكم. فنادت على الباب: هللا هللا! فإنا أحواله فليحضر بعضنا.حضرت األنصار  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ودفنه مع أهل بيته.  ..فأجمعوا على أوس بن خولي  فدخل فحضر غسل رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

 ..وتوفي أوس بن خولي بالمدينة في خالفة عثمان بن عفان رضى هللا عنه

 .. الصحابة معرفة - األصبهاني نعيم أبوثانيا.. 

ِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن اْلَحاِرِث اْبِن ُعبَْيِد ْبِن َماِلِك ْبِن َساِلِم ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف ْبنِ  اْلَخْزَرجِ أَبُو لَْيلَى   أَْوُس ْبُن َخْوِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َونََزَل ِفي ُحْفَرتِهِ اأْلَْنَصاِريُّ بَْدِريٌّ َكاَن فِيَمْن َغسََّل النَّبِيَّ  ْهِط الَِّذيَن بَعَثَُهُم   ..َصلَّى َّللاَّ َوَكاَن أََحَد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى اْبِن أَبِي اْلُحقَْيِق َفقَتَلُوهُ   .. النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَحْضَرِميُّ  ..َحدَّثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن أَْحَمدَ  - َعِن اْبِن   ..ثنا يُونُُس ْبُن بَُكْيرٍ  ..ثنا ُعْقبَةُ ْبُن ُمْكَرمٍ  ..ثنا ُمَحمَّ

 َصلَّى  قَاَل: " َكاَن الَِّذيَن نََزلُوا قَْبَر َرُسوِل هللاِ  ..َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ..َعْن ِعْكِرَمةَ  ..َعْن ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد هللاِ  ..إِْسَحاقَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: اْلفَْضلُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ..َوقُثَمُ  ..َّللاَّ ٍ " ..َوُشْقَراُن َمْولَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  .. َوأَْوُس ْبُن َخْوِلي 

ِد ْبِن إِْسَحاَق َفَزاَد َوَقاَل: َفقَاَل أَبُو لَْيلَ  ٍ َوَرَواهُ َجِريُر ْبُن َحاِزٍم َعْن ُمَحمَّ ٍ: أَْنُشُدَك هللاَ  ..ى أَْوُس ْبُن َخْوِلي   ..ِلعَِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : اْنِزلْ  ..َوَحظَّنَا ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ َوَغْيُرهُ َعْن   ..َوَرَواهُ أَبُو َحْمَزةَ السُّكَِّريُّ  ..فَنََزلَ   ..فَقَاَل لَهُ َعِليٌّ

 .. َعِن اْبِن َعبَّاٍس نَْحَوهُ   ..ِمْقَسمٍ  َعنْ  ..يَِزيَد ْبِن أَبِي ِزيَادٍ 

ُد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن اْلَحاِرثِ   ..َحدَّثَنَاهُ اْبُن إِْسَحاقَ  - ُد ْبُن َداُوَد اْلبَْرَمِكيُّ  ..ثنا ُمَحمَّ َمِد ْبُن  ..ثنا ُمَحمَّ ثنا َعْبُد الصَّ

ِ َعْن َعْبِد هللاِ بْ  ..ثنا َخاِرَجةُ ْبُن ُمْصعَبٍ  ..َحسَّانَ  اِر ْبِن نَُوْيَرةَ التَِّميِمي  َعْن  ..َعْن ِهْنِد ْبِن ِهْنِد ْبِن أَبِي َهالَةَ  ..ِن َسوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل:  ..أَبِيهِ  ٍ أَنَّهُ َدَخَل َعلَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  َعْن أَْوِس ْبِن َخْوِلي 

ِ َرَفعَهُ هللاُ  ..»يَا أَْوسُ   ... َوَمْن تََكبََّر َوَضعَهُ هللاُ« ..َمْن تََواَضَع َّلِلَّ

 ..الكبرى الطبقات - سعد إبنثالثا.. 

ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ُعبَْيِد ْبِن مالك ْبن سالم الحبلى. وأمه جميلة بِْنت أبي بن ما ِ ْبِن َعْبِد َّللاَّ لك بن  أَْوُس ْبُن َخَوِلي 

د ْبن مالك بن سالم الحبلى. وهي أخت َعْبد هللا ْبن أبي ْبن سلول. وكان ألوس ْبن خولي من الولد  الحارث بن عبي

اْبنَة يُقَاُل لها فسحم فهلكت فَلَْيس ألوس عقب. وقد انقرض أيضا ُوِلَد اْلَحاِرث ْبن ُعبَْيد ْبن مالك ْبن سالم الحبلى  

د هللا ْبن أبي ْبن سلول بالمدينة. وكان أوس ْبن خولي من الكملة.  فلم يبق منهم إال  َرُجل أو رجالن من ُوِلَد َعبْ 

ْساَلم الَِّذي يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي. وكان قد اجتمع ذلك  . وكان الكامل عندهم ِفي الجاهلية وأول اإْلِ

 ِفي أوس ْبن خولي. 

  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وآخى َرُسوُل َّللاَّ  . بَْيَن أوس ْبن خولي وشجاع ْبن وهب األسدي من أَْهل بْدر. -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وشهد أوس بْدًرا وأحًدا والخندق. والمشاهد كلها َمَع َرُسوِل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي َعائِذُ ْبُن يَْحيَى َعْن أَبِي اْلُحَوْيرِ  - ِ أَْخبََرنَا ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه  -ِث قَاَل: َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ٍ. َقالُوا: َولَمَّ  -َوَسلََّم  الحِ ِحيَن َدَخَل َمكَّةَ ِلعُْمَرِة اْلقَِضيَِّة ِمائَتَْي َرُجٍل َعلَْيِهْم أَْوُس ْبُن َخَوِلي    -ا قُبَِض النَّبِيُّ على الس ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َ َفِإنَّا أَْخَوالُهُ َفْليَْحُضْرهُ بَْعضُ  -َصلَّى َّللاَّ َ َّللاَّ نَا.  َوأََراُدوا َغْسلَهُ َجاَءِت األَْنَصاُر فَنَاَدْت َعلَى اْلبَاِب: َّللاَّ

 ِ ٍ فََدَخَل فََحَضَر ُغْسَل َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه   - فَِقيَل لَُهْم: أَْجِمعُوا َعلَى َرُجٍل ِمْنُكْم. فَأَْجَمعُوا َعلَى أَْوِس ْبِن َخَوِلي  َصلَّى َّللاَّ

 .َوَكفَّنَهُ َوَدفَنَهُ َمَع أَْهِل بَْيتِِه. -َوَسلََّم 

 . نكمل غدا إن شاء هللا...
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 مجدي سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / 

ِ الَخزَرجي   " .." 339على هامش الحلقة /   2-".. "أوس في التراجم" أَْوُس ْبُن َخوِلي 

وفي معرض تقديم تراجم الصحابة.. نود أن نشير وبصدق إلى أن البحث ليس صعبا.. في ظل وجود الوسائل  

 نكمل... .. مراجعنا.. عن بطل حلقتنا..الحديثة.. وننقل هنا أمثلة لما ورد في كتب التراجم.. ونقال عن بعض 

 

 )نكمل(  الكبرى.. الطبقات - سعد ثالثا.. إبن

ُ َعْنهُ. َحدَّثَنَا اْلحُ ...  ٍ بِاْلَمِدينَِة ِفي ِخالَفِة ُعثَْماَن ْبِن َعفَّاَن. َرِضَي َّللاَّ َسْيُن ْبُن اْلفَْهِم َقاَل:  َوتُُوف َِي أَْوُس ْبُن َخَوِلي 

ٌد َقاَل: أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن َمِعيِن ْبِن َعْوِن ْبِن ِزيَاٍد َقاَل: أَْخبََرنَا ِهَشاُم ْبُن يُوُسفَ   َعْن َمْعَمٍر َعْن أَيُّوَب أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

 ِ ا َحَضَرْت أَبَا َطاِلٍب اْلَوفَاةُ َدَعا َرُسوُل َّللاَّ ِد ْبِن ِسيِريَن َقاَل: لَمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -َعْن ُمَحمَّ َفقَاَل لَهُ: اْبَن أَخٍ  -َصلَّى َّللاَّ

اِر فَِإنَُّهْم أَْمنَُع النَّاِس ِلَما ِفي بُيُوتِِهْم.  .إِذَا أَنَا ُمتُّ فَأِْت أَْخَوالََك ِمْن بَنِي النَّجَّ

 .. الغابة أسد - األثير ابن رابعا.. 

ِ ْبن  الحارث ْبن عبيد ْبن مالك ْبن سالم الحبلي ْبن غنم ْبن عوف ْبن الخزرج ْبن  أوس ْبن خولي ْبن َعْبد َّللاَّ

ِ   ..وأحًدا ..الحارث ْبن الخزرج األنصاري الخزرجي السالمي أَبُو ليلى شهد بدًرا وسائر المشاهد مع َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقال: كان من الكملة ِ صَ  ..َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بينه وبين شجاع ْبن وهب وآخى َرُسول َّللاَّ لَّى َّللاَّ

 األسدي.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال أوس لعلي ْبن أَبِي طالب رضي َّللاَّ عنه: أنشدك َّللاَّ وحظنا من َرُسول   ولما قبض النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ونزل ..فأمره فحضر غسله ..َّللاَّ  .. في حفرته َصلَّى َّللاَّ

فقيل: اجتمعوا َعلَى رجل    ;فإنا أخواله فليحضره بعضنا ..وقالوا: َّللاَّ َّللاَّ  ..وقيل: إن األنصار اجتمعت َعلَى الباب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ود  ..فاجتمعوا َعلَى أوس ْبن خولي ..منكم ِ َصلَّى َّللاَّ  فنه.فحضر غسل َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الفضل ْبن عباس ِ َصلَّى َّللاَّ وشقران مولى    ..وأخوه قثم ..قال ابن عباس: نزل في قبر َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأوس ْبن خولي. ِ َصلَّى َّللاَّ  . َرُسول َّللاَّ

 . أخرجه الثالثة....وتوفي أوس بالمدينة في خالفة عثمان ْبن عفان رضي َّللاَّ عنهما.

 ..الصحابة معجم -  البغوي خامسا..

إبراهيم أبو يوسف القاضي قال: ثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم  حدثني علي بن مسلم الطوسي نا يعقوب بن  -

عن ابن عباس قال: كان الذي غسل النبي صلى هللا عليه وسلم على والفضل فقالت األنصار: أنشدكم باهلل و  

 ]حقنا[ ادخلوا منهم رجال يقال له: أوس بن خولي رجال شديدا يحمل الجرة من الماء بيده. 

األموي قال ثني أبي ]عن محمد[ بن إسحاق قال: أوس بن خولي وهو أحد بني عوف   حدثني سعيد بن يحيى -

بن الخزرج أنشدك باهلل ياعلي ]وحظنا[ في نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل يحضر غسل النبي صلى هللا  

 . عليه وسلم.

أبيه عن ابن  ....عناق[ و ]عن[ وهب بن جرير قال أبو القاسم: لم يجاوز به ]األموي[ سوى محمد بن ]إسح

إسحاق عن حسين بن عبد هللا عن عكرمة عن ابن عباس وذكر هذه القصة وهو عندي وهم والذي رواه ابن  

 إسحاق عن حسين هو قصة حفر قبر النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 . فأما قصة أوس بن خولي في غسل النبي صلى هللا عليه وسلم فهو عندي من كالم ابن إسحاق.

الفروي[ نا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن  ن األموي قال ثني أبي عن ]بن إسحاق. . . . .حدثني اب -

زاد بن األموي: ابن عبد هللا الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم  . الزهري فيمن ]شهد بدرا[ أوس بن خولي.

 .".أبو ليلى"وقال علي بن المديني: أوس بن خولي  .]ابن غنم بن عوف بن[ الخزرج. 

 . قال أبو القاسم: وال أعلم له حديثا مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

دُ  َحدَّثَنَا الراوي.. دُ  ثنا ..النَّْرِسيُّ  اْلَوِليدِ  ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  ُمَحمَّ   َحدَّثَنِي ..ِهَشامٍ  ْبنُ  ُمعَاذُ  ثنا ..ُموَسى أَبُو اْلُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ

ةَ  بَنِي ِمنْ  اْلُكوَفةِ  أَْهلِ   ِمنْ  ..َعْوفٍ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  َعنِ  ..أَبِي امٍ  ْبنِ  َمرَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ..َهمَّ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..لَْيلَى أَبِي ْبنِ  الرَّ

ِ  َرُسولُ  َقالَ  :قَالَ   ..َجبَلٍ  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ  ُ   َصلَّى َّللاَّ   اْلَمْرأَةَ  ألََمْرتُ  ألََحدٍ  يَْسُجدَ  أَنْ  أََحًدا آِمًرا ُكْنتُ  لَوْ "  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

يَ  َحتَّى اإِليَمانِ  َحالَوةَ  اْمَرأَةٌ  تَِجدُ  َوال ..َعلَْيَها  َحق ِهِ  ِمنْ  ِلَزْوِجَها تَْسُجدَ  أَنْ    َعلَى نَْفَسَها َسأَلََها َولَوْ  ..َزْوِجَها َحقَّ  تَُؤد ِ

 أراكم على خير إن شاء هللا.. ....." قَتَبٍ 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "في كفارة الظهار".. "أوس بن الصامت بن قيس " .." 340الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

اِمِت ْبِن قَْيِس ْبِن أَْصَرَم ْبِن فِْهِر ْبِن ثَعلَبَةَ ْبِن َغنِم ْبِن أَ  - .ْوُس ْبُن الصَّ   . وهوَساِلِم ْبِن َعوٍف األَْنَصاِري  الخزَرجي 

 . حسب دار اإلفتاء...أخو ُعبادةَ بن الصامت رضي هللا عنه

..  أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن َعْوف بن الخزرج األنصاري -

اِمْت بن قَْيس بن أْصَرم بن فِْهر بن ثَْعلَبة بن َغْنمْوُس بن أ .اإلصابة في تمييز الصحابة. حسب وهو قَْوقَل   ..الصَّ

 .بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج األْنَصاِري الخزرجي(( أسد الغابة.

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب  أخو ُعبادة بن الصاِمت(( . .))أَُوْيس بن الصامت -

ة العين بنت ُعبادة بن نَضْ  - ه قر   . .الطبقات الكبير . حسبلَة بن مالك بن العَْجالن.أم 

ه َخْولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فِْهر بن ثعلبة بن َغْنم بن عوف -  .. كان ألوس من الولد الربيع وأم 

 ثانيا.. ماكان بعد الهجرة.. 

 ..آخى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم بينه وبين مرثد بن أبي مرثد رضي هللا عنه

 ثالثا.. في جهاد أوس بن الصامت..

اِمِت ْبِن قَْيِس ْبِن أَْصَرَم  ..شهد بدًرا وأحًدا والمشاهد كلها مع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم - أَْوُس ْبُن الصَّ

اِمتِ   ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ حتى  َحدَّثَنَا َفاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ .. َشِهَد بَْدًرا ..اأْلَْنَصاِريُّ أَُخو ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

اِمِت ْبِن قَْيِس ْبِن أَْصَرَم  .." ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمْن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ  ثُمَّ ِمْن بَنِي اْلُحْبلَى: أَْوُس ْبُن الصَّ

 أَُخو ُعبَاَدةَ " 

ُ َعلَْيِه َوسَ  -وبقي بعد الن بي   -  . ُعثَْمان ْبن َعفَّاَن.خالفة . وذكر أن ه أدرك .دهًرا –لََّم َصلَّى َّللاَّ

 الظهار..  رابعا.. في آيات كفارة

عند   أسلمت وبايعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..خولة بنت ثعلبة بن مالك الخزرجية هي أة أوسامر -

ألنها افتتحت بقضية  ..وسميت السورة بذلك ..نزل فيهما اآليات األربعة األولى من سورة المجادلة العقبة..

 .. قوله تعالى. اقرأ .مجادلة امرأة أوس بن الصامت لدى النبي صلى هللا عليه وسلم في شأن مظاهرة زوجها

ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوتَشْ "  َ َسِميٌع بَِصيٌر * الَِّذيَن  قَْد َسِمَع َّللاَّ ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما إِنَّ َّللاَّ ِ َوَّللاَّ تَِكي إِلَى َّللاَّ

ئِي َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهمْ  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهْم إِْن أُمَّ ِل َوُزوًرا لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَوْ   يَُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما هُنَّ أُمَّ

َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر * َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ثُمَّ يَعُوُدوَن ِلَما قَالُوا فَتَْحِريُر َرَق  بٍَة ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا ذَِلُكْم  َوإِنَّ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر * َفَمْن لَْم يَِجْد َف  ِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيِن ِمْن قَْبِل أَْن يَتََماسَّا َفَمْن لَْم يَْستَِطْع  تُوَعُظوَن بِِه َوَّللاَّ

ِ َوِلْلَكاِفِريَن َعذَاٌب أَ  ِ َوَرُسوِلِه َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  )4 – 1لمجادلة: ".. ) ِليمٌ فَِإْطعَاُم ِست ِيَن ِمْسِكينًا ذَِلَك ِلتُْؤِمنُوا بِاَّللَّ

 

ُد ْبُن ُعَمرَ  رواية ننقل.. - َل َمْن  ..ُمَحمَّ قَاَل: أَْخبََرنَا َعْبُد اْلَحِميِد ْبُن ِعْمَراَن ْبِن أَبِي أَنٍَس َعْن أَبِيِه قَاَل: َكاَن أَوَّ

اِمِت.  . .َوَكاَن يُِفيُق أَْحيَانًا . أي مرض يشبه الصرع..َكاَن بِِه لََمٌم. َ.َظاَهَر ِفي اإِلْسالِم أَْوُس ْبُن الصَّ

ي. ثُمَّ نَِدَم فَقَاَل: َما أََراِك إِال قَْد  .فاَلَحى اْمَرأَتَهُ َخْولَةَ بِْنَت ثَْعلَبَةَ ِفي بَْعِض َصَحَواتِِه فَقَاَل: أَْنِت َعلَيَّ َكَظْهِر أُم ِ

  ِ . قَالَْت: َما ذََكْرَت َطالقًا. َفأَتَْت َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيهِ  -َحِرْمِت َعلَيَّ َفأَْخبَْرتُهُ بَِما قَاَل َوَجاَدلَْت َرُسوَل   -َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -َّللاَّ  ..ِمَراًرا ثُمَّ قَالَْت: اللَُّهمَّ إِن ِي أَْشُكو إِلَْيَك ِشدَّةَ َوْحَدتِي َوَما يَُشقُّ َعلَيَّ ِمْن فَِراِقهِ  -َصلَّى َّللاَّ

. َونََزَل  .: َفلَقَْد بََكْيُت َوبََكى َمْن َكاَن ِفي اْلبَْيِت َرْحَمةً لََها َوِرقَّةً َعلَْيَهاي هللا عنهارض َعائَِشةُ أم المؤمنين قَالَْت  -

  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َعلَى َرُسوِل َّللاَّ َي َعْنهُ َوهَُو يَتَبَسَّمُ  -َصلَّى َّللاَّ  )منقول( .. اْلَوْحُي َفُسر ِ

 

 .. ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة رضي هللا عنها ..أول من ظاهر في اإلسالم أوس كانف  -

 وُروَي أنه عليه.. السالم قال لها: » َما ِعْنِدي ِفي أَْمِرِك َشْيٌء«و الصالة  هنا روايتان: يُْرَوى أنه عليهو -

وإنما هو أبو ولدي وأحبُّ الناس   ..ذكر طالًقا. فقالت: يا رسول هللا ما .السالم قال لها: »َحُرْمِت َعلَْيِه«و الصالة

وُكلَّما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   ..فقالت: أشكو إلى هللا فاقتي ووجدي  ..فقال: »َحُرْمِت َعلَْيِه« ..إليَّ 

فنزلت   ..فبينما هي كذلك إذ تربد وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..» َحُرْمِت َعلَْيِه« هتفت وشكت إلى هللا

  ..وقال: »َما َحَملََك َعلَى َما َصنَْعَت؟ فقال: الشيطان ..ثم إنه عليه الصالة والسالم أرسل إلى زوجها ..اتهذه اآلي

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....وقرأ عليه األربع اآليات  ..فهل من رخصة؟ فقال: »نعم«
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 2 - ".. "في كفارة الظهار"أوس بن الصامت بن قيس " .." 341الحلقة / 

 :  الظهارآيات في خولة خامسا.. تروي 

وكان شيًخا كبيًرا قد   ..قالت: كنُت عنده ..في  وهللا وفي أوس بن الصامت أنزل هللا َصْدَر سورة المجادلة قالت.. -

 ..قالت: فدخل علي  يوًما فراجعته بشيء فغضب وقال: أنت علي  كَظْهر أمي ..ساء خلقه وضجر

فقلت: كال والذي نفسي بيده ال تخلص   ..ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةً ثم دخل علي  فإذا هو يريدني -

ب به المرأةُ الشيخ قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغل .إلي  وقد قْلَت ما قلت حتى يحكم هللاُ ورسوله فينا.

 .. الضعيف فألقيته عني

فجعلت   .فذكرت له ما لقيت منه. ..ثم خرجت حتى جئت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فجلست بين يديه -

 " :فجعل رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول ..أشكوا إليه ما ألقى من سوء خلقه

َك َشْيٌخ َكْبي فتغش ى رسول هللا   ..قالت: فوهللا ما برحت حتى نزل في  القرآن ..ٌر فَاتَِّقي هللاَ فِيهِ يَا ُخَوْيلَةُ؛ اْبُن َعم ِ

ي عنه  .."قَْد أَْنَزَل هللاُ فِيِك وِفي َصاِحبِكِ  ..يَا ُخَوْيلة" :فقال ..َصلَّى هللا عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم ُسر 

ُ قَْوَل } :ثم قرأ علي   ِ قَْد َسِمَع َّللاَّ َوِلْلَكافِِريَن َعذَاٌب } :إلى قوله {...الَّتِي تَُجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ

 ُمِريه فَْليَْعتِْق َرقَبَةً " :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..[[4:1المجادلة ]] {ُمِهينٌ 

 .. ."ْليَُصْم َشْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْينِ َف " :قال   .ما عنده ما يعتق.  ..قالت: فقلت: وهللا يا رسول هللا

 ..  فَْليُْطِعْم ِست ِيَن ِمْسِكينًا َوْسقًا ِمْن تَْمرٍ " :قال  ..فقلت: وهللا إنَّه لشيخ كبير ما به من طاقة

    "ِمْن تَْمرٍ فَِإنَّا َسنُِعينُِك بِعْذٍق : ". فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.ما ذاك عنده ..فقلت: يا رسول هللا

ِقي بِِه َعْنهُ  ..أََصْبِت َوأَْحَسْنتِ  .. "قدفقال ..وأنا سأُعينه بعذق آخر ..فقلت: يا رسول هللا ثُمَّ  ..فَاْذَهبِي فَتََصدَّ

ِك َخْيًرا  "..قالت: ففعلت.. "اْستَْوِصي بِاْبِن َعم ِ

ماذا تقول ابنة " :فقال رسول هللا ..فأتاه ..صامتالعن صالح بن كيسان قال: أرسل رسول هللا إلى أوس بن  -

ك؟ ي.. فما تأمر يا رسول هللا في ذلك؟ .فقال: صدقتْ  "عم   . قد تظه رت منها وجعلتها كظهر أم 

قالت خولة: يا رسول هللا ما له من شيء وما  ." ال تدُن منها وال تدخل عليها حتى آذن لك" :فقال رسول هللا

ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك ِفي   :ثم  أنزل هللا القرآن ..هم في ذلك كالم ساعةينفق عليه إال  أنا.. وكان بين }َقْد َسِمَع َّللاَّ

ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما ِ َوَّللاَّ إلى آخر اآليات. فأمره رسول هللا بما أَمره  [1سورة المجادلة: ] {َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ

 قال أوس: لوال خولة هلكت.. هللا من كف ارة الظهار.. ف 

 سادسا.. ما كان من عمر بن الخطاب.. 

وكذا أخرجه من  ..خولة بنت مالك بن ثعلبة. أخرجه ابن مندهفي وفي رواية محمد بن سلمة عن إسحاق: - 

أخرجه الحسن بن   ..عن ابن إسحاق ..وكذا رواه زكريا بن أبي زائدة ..طريق جعفر بن الحارث عن ابن إسحاق

فمر  بعجوز فاستوق فَتْه   ..سفيان. وقال أَبُو ُعَمَر: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس

ثها وتحدثه ..فوقف حبسَت الناس على هذه العجوز. فقال: ويلك!   ..فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ..فجعل يحد ِ

هذه خولة بنت ثعلبة التي أنزل هللا   ..شكواها من فوِق سبع سمواتأتدري َمْن هي؟ هذه امرأةٌ سمع هللاُ 

ُ يَْسَمُع تََحاُوَرُكَما} :فيها ِ َوَّللاَّ ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوتَْشتَِكي إِلَى َّللاَّ [ 1المجادلة ] {...َقْد َسِمَع َّللاَّ

 .. إال للصالة ثم أرجع إليها. وهللا لو أنها وقفت إلى الليل ما فارْقتُها ..اآليات

قال: وقد روى ُخليد بن دعلج عن قتادة؛ قال: خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي فإذا بامرأة بَْرَزة   -

عهدتَك وأْنَت   ..فقالت: ]]هيهات[[ يا عمر ..صلى هللا عليه وسلمفردت  ..فسل م عليها عمر ..على َظْهِر الطريق

ثم لم تذهب األيام   ..فلم تذهب األيام حتى ُسميت عمر ..]]تسمى[[ ُعميًرا في سوق عكاظ تروع الصبيان بعصاك

ومْن خاف   ..واعلم أنه َمْن خاف الوعيد قََرُب عليه البعيد ..حتى سميت أمير المؤمنين! فاتق هللا في الرعية

أما تَْعِرفها؟   ..كثرِت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. فقال عمر: َدْعهافقال الَجاُروُد: قد أ .الموت خشي الفوت.

فعُمر أحقُّ وهللا أن   ..هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع هللا قولها من فوق سبع سموات

  ..يسمع لها

 سابعا.. في وفاة أوس بن الصامت..

وقيل: تُوف ي سنة أربع وثالثين بالرملة من أرض فلسطين   ..هوف ي في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنت

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....وكان له من العمر اثنان وسبعون عاًما. فرضي هللا عنه
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 األنصار" " النعمان بن عصر البلوي".." العقبي حليف  الجزء األول..  .." 342الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ال أدري لماذا جاء في بعض التراجم إسم )لقيط(.. لكنها أمانة النقل في النسب.. بينما نسبه باقي الرواة  -

 والتراجم كما سنرى.. وهو من السابقين إلى اإلسالم حيث تقول بعض الروايات أنه شهد العقبة الثانية..

بِيع البلوي.. وقيل: النعمان بن عصر بن عبيد  النعمان بن عصر البلوي.. و - قيل: النُّْعماُن بن َعَصر بن الرَّ

.. وقيل: النعمان بن حصن .. وقيل: النُّْعَمان بن ُغْصن بن الَحاِرث البلَوي   . .البَلَِوي 

 بن َعَصر.. أَخرج ترجمته ابن عبد البر.. وابن منده.. وأبو نعيم.. وذكر ابن األثير أنه قيل في اسمه: نعمان  -

 وهو حليف لألَنصار.. ثم  لبني معاوية بن مالك بن َعْمرو بن عوف.. -

وقال ابن إِسحاق.. وموسى بن عقبة.. وأَبو َمعشر.. والواقدي: نعمان بن ِعْصر.. وقال هشام بن الكلبي:   -

ف ا "َعَصر" بغُْصن.. والصحيح  َعَصر.. ذكر ذلك كله الطبري.. وذكر ابن األثير أن أَبا نُعَيم.. وأَبا موسى قد َصحَّ

 .. وليس له عقب.. حسب الطبقات الكبير.هو َعَصر

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

قال ابن ماكوال: قيل: إِنه شهد العقبة.. حسب أسد الغابة.. والثابت أنه شهد بدًرا والمشاهد كلها مع رسول هللا  -

..ُطلَيحهو قتله وأن من َصلَّى هللا عليه وسلم..   ة بن ُخَويلد األسدي 

 ثالثا.. في استشهاد النعمان.. 

.. اإلصابة في تمييز الصحابة..  - دة.. قتله ُطلَيحة بن ُخَويلد األسدي   ذكر ابن ماكوال أنه استشهد في الر ِ

 .))قُتل يوم اليمامة شهيًدا في خالفة أبي بكر الص ديق سنة اثنتي عشرة.(( حسب الطبقات الكبير -

 . .هجرية سعد: قُتل يوم اليمامة شهيًدا في خالفة أبي بكر الص ديق سنة اثنتي عشرة وقال ابن -

))قُتَل يوم اليمامة شهيًدا.. وذكر ذلك الطبري.. وقاله عبد هللا بن محمد بن عمارة(( االستيعاب في معرفة  -

 ..األصحاب

 " لشهداء اليمامةويا ".. "ثابت بن هزال بن عمرو " الجزء الثاني.. .." 342الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

وثابت مقاتل من األنصار.. أسلم قديما.. فقد شهد جميع الغزوات مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. واستمر 

يجاهد بعد وفاته حتى استشهد في خالفة أبي بكر الصديق.. في أكبر حروب الردة.. وبكل هذا الجهاد استحق أن  

 ة على العديد من أقرانه.. تكون ترجمته مقدم

اِل ْبِن َعْمِرو ْبِن قَْربُوِس ْبِن َغْنِم ْبِن أَُميَّةَ ْبِن لَْوذَاَن ْبِن َساِلِم ْبِن َعْوِف ْبِن َعمْ  - ِرو ْبِن َعْوِف ْبِن ثَابُِت ْبُن َهزَّ

ِ  ..اْلَخْزَرجِ   ..عمر: من بني عمرو بن عوفقال أبو  ..وهو لقب سالم بن عوف بن الخزرج -من بني بَْلُحْبِلي 

ي   )منقول(  ه..الحبلي لعظم بطنسالم بوإنما ُسم 

ال بن َعْمرو األنصاري -  .من بْلُحْبلَى(( أسد الغابة. ... من بني عمرو بن عوف بن الخزرج.ثَابُِت بن َهزَّ

ال بن عمرو بن قربوس بن َغْنم بن أُمي ة بن لَْوذان بن سالم بن عوف ب - ن عمرو بن عوف بن ))ثابت بن َهزَّ

 . الخزرج.(( الطبقات الكبير.

.(( اإلصابة في تمييز  - ال بن عمرو بن عمر بن قربوس بن لَْوذان بن سالم بن عوف األنصاري  ))ثابت بن َهزَّ

 .فانقرضوا... المنورة بالمدينة - أي: ذري ة -كان له عقب و ..الصحابة

 ثانيا.. في جهاد ثابت رضي هللا عنه..

 ..وسلم كلها مع النبي صلى هللا عليهبدًرا وأحًدا والمشاهد بن عوف شهد  -

ُد ْبُن فُلَْيحٍ حد ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..ثنا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ حد ..َحدَّثَنَا فَاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ  - َعْن ُموَسى  .. ثنا ُمَحمَّ

اِل ْبنِ حبَ ِن اْلَخْزَرجِ ِمْن بَنِي الْ َقاَل: »َوَشِهَد بَْدًرا ِمْن بَنِي َعْوِف بْ  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ْبِن ُعْقبَةَ  ِ ثَابُِت ْبُن َهزَّ  ِلي 

 َعْمٍرو«

 ثالثا.. في استشهاده.. 

ُد ْبُن فُلَْيحٍ حد .. ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..ثنا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ حد  ..َحدَّثَنَا َفاُروقٌ  -   ..َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ  ..ثنا ُمَحمَّ

اٍل« ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  وقد   ..قَاَل: »َواْستُْشِهَد يَْوَم اْليََماَمِة ِمَن اْلُمْسِلِميَن ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي َساِلٍم ثَابُِت ْبُن َهزَّ

د يق رضي هللا عنه في خالفة ..استُْشِهد رحمه هللا سنة اثنتي عشرة  ..  قاله الزهريوكذا  ..أبي بكر الص 

 .. ألقاكم على خير غدا إن شاء هللا...
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " تحريم الغيبة".. "في مالك بن الدخشم ابن مالك  " .." 343الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. ابن عوف بن الخزرج عوف بن عمرو الدخشم بن مرضخة بن غنم بنمالك بن الدخشم ابن مالك بن  -

بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث   سعد بن قيس  وأمه عميرة بنت -

 .. بن الخزرج

بيد بن مالك  بن ع مالك بن الحارث الفريعة وأمها جميلة بنت عبد هللا بن أبي ابن وكان لمالك بن الدخشم ابنته -

 .. بن غنم وهو عبد هللا بن أبي بن سلول الحبلى بن سالم

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

وقال أبو   ..( ومحمد بن عمر ومحمد بن إسحاق في رواية موسى ابن عقبة) وشهد مالك بن الدخشم العقبة  -

بن أبي حبيبة عن داود بن   يلإبراهيم بن إسماع عن محمد بن عمر أخبرنا) ..مالك العقبة يشهد معشر لم

 ( مالك بن الدخشم العقبة يشهد لم ..قال ..الحصين

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالوا وشهد مالك بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع -

فأحرقا مسجد الضرار في بني عمرو  ..مع عاصم بن عدي ..من تبوك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعثه -

بَْيُر ْبُن بَكَّارٍ  ..وأنشد المرزباني له في أسر سهيل ..ف بالناربن عو  :وسبقه إلى ذلك الزُّ

 أَِسيًرا بِِه ِمْن َجِميع األَُممْ  *** أََسْرُت ُسِهياًل َولَْن أَْبتِغي

 ُسِهياًل فَتَاَها إِذَا تُْصَطلَمْ  *** َوخْندُف تَْعلَُم أَنَّ الفَتَى

 ثالثا.. مالك في الحديث.. 

جل إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - : فقال له رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .. وهو الذي أَسر  فيه الر 

جل: !"أَلَْيس يَْشَهُد أَْن اَل إِلهَ إِال هللا " أَلَْيَس " ال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم:وال شهادة له! فق .بلى فقال الر 

ُ َعْنُهمْ ": وال صالة له فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..بلى قال: !"يَُصل ِي والرجل   ..أُولَئَِك الَِّذيَن نََهانِي َّللاَّ

 ..الذي سار  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فيه هو عتبان بن مالك

فذكروا   ..وفي الصحيح عن عتبان بن مالك في حديثه الطويل في صالِة النبي َصلَّى هللا عليه وسلم في بيته)) -

أليس يشهد أن ال إله إال  " :مالك بن الدُّخَشم؛ فقال بعضهم: ذاك منافق؛ فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم

ظهر ِمْن ُحسن إسالمه ما يمنع من اتهامه في ذلك. قال  فقد    ..الحديث. قال أَبُو ُعَمَر: ال يصح عنه النفاق "هللا؟

أَبُو ُعَمَر: هذا الذي أسرَّ الرجل إلى النبي َصلَّى هللا عليه وآله وسلم في حق ه؛ فقال النبي َصلَّى هللا عليه 

وهذه القصة غير   .." َعْن قَتِْلِهمْ أُولَئَِك الَِّذيَن نََهانِي هللاُ " :؟ الحديث وفيه"أَلَْيَس يَْشَهُد أَن ال إِلهَ إِالَّ هللا" :وسلم

ْن حضر: أَْيَن   ..حين صل ى النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم في بيته ..التي وقعت في بيت عتبان بن مالك فقال قائل ممَّ

 "... اَل تَقُْل ذَاكَ " :مالك بن الدُّخشم؟ فقال بعضهم: ذاك منافق فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فقال   ..ذِكر مالك بن الدُّخشم عند الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم فسبوه  :قال ..عن أنس بن مالك ..قتادة  وروى -

 منقول..  ))."اَل تَُسبُّوا أَْصَحابِي" الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم:

قدمت المدينة فلقيت عتبان بن مالك فقلت حديث بلغني عنك قال    :عن عتبان بن مالك قالنص الحديث..  -

أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أني احب أن تأتيني فتصلي في  

أصحابه فدخل علي وهو يصلي في منزلي  منزلي فأتخذه مصلى فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم ومن شاء من

ن بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قال وودوا أنه دعا عليه أو ودوا أنه وأصحابه يتحدثو

وقال أليس يشهد أن ال إله إال هللا وأني رسوله قيل   ..أصابه شر فقضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة

فأمرت ابني  ..أو تطعمه النار  ..خل النارله إال هللا يعني أحد فيإنه يقول ذلك وما هو في قلبه فقال ال يشهد أن ال إ

 .فقلت اكتبه فكتبه.

 في تحريم الغيبة.. رابعا.. 

النصوص   .. لما ذكرباب تحريم سماع الغيبةفي  ..النووي رحمه هللا في كتابه ) رياض الصاحين ( لهقا  -

 ..بين مضارها ومفاسدها وآثامها و أعاله في تحريم الغيبة.. الواردة

 وفاته رضي هللا عنه..ا.. في خامس

 أراكم غدا إن شاء هللا.. وليس له عقب.. ..توفي مالكليس لدينا تفصيل كيف  -
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الحلقة /..... حلقات إحصائية هامة ) منقولة( 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.."

 :نأوال.. من المهاجري

 .أبو بكر الصد يق واسمه عبد هللا بن أبي قحافة واسمه عثمان القرشي التيمي -1

 .عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي الفاروق أمير المؤمنبن -2

ضها   -3 عثمان بن عف ان بن أبي العاص القرشي األموي ذو النورين تخل ف في غزوة بدر على امرأته رقية يمر 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم بأجره وسهمهفضرب له رسول 

 .علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي -4

اح القرشي الفهري أمين هذه األمة -5 اح واسمه عامر بن عبد هللا بن الجر   .أبو عبيدة بن الجر 

رجع رسول هللا صلى   طلحة بن عبيد هللا بن عثمان القُرشي التيمي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن -6

 .هللا عليه وسلم إلى المدينة فضرب له بأجره وسهمه

ام بن خويلد القرشي األسدي -7  .الزبير بن العو 

 .عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري -8

 .سعد بن أبي وقاص واسم أبي الوقاص مالك بن أُهيب القرشي الزهري -9

عدوي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن رجع رسول هللا صلى هللا  سعيد بن زيد بن عمرو القرشي ال -10

 .عليه وسلم إلى المدينة فضرب له بأجره وسهمه

 .أبو َمْرثَد الغنوي واسمه كن از بن الُحصين حليف بني هاشم -11

 .أبو كبشة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فارسي األصل -12

 .مطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة بن الحارث الشهيد يوم بدرالطفيل بن الحارث بن ال -13

 .الُحصين بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة والطفيل -14

 .مسطح بن أثاثة بن عب اد القرشي المطلبي -15

 .أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي -16

 .سالم مولى أبي حذيفة من أهل إصطخر -17

 .اشة بن محصن بن ُحرثان األسدي من الذين يدخلون الجنة بغير حسابعك -18

 .سنان بن أبي سنان بن محصن األسدي -19

 .شجاع بن وهب بن ربيعة األسدي -20

 .عقبة بن وهب بن ربيعة األسدي -21

 .يزيد بن ُرقيش بن رباب األسدي -22

 .مالك بن عمرو بن ُسميط األسدي -23

 .ميط األسديمدالج بن عمرو بن سُ  -24

 .عتبة بن غزوان بن جابر حليف بني عبد شمس -25

 .خباب مولى عتبة بن غزوان -26

 .حاطب بن أبي بلتعة بن عمير اللخمي حليف بني أسد -27

 .المقداد بن عمرو بن ثعلبةوينسب لألسود الزهري وهوحليفهم -28

 .عبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة -29

ي حليف بني زهرة مسعود -30  .بن ربيعة بن عمرو القار 

 .خب اب بن األرت بن جندلة التميمي وقيل الخزاعي حليف بني زهرة -31

 .بالل بن رباح مولى أبي بكر الصديق ومؤذ ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -32

ومي مولى بني تيم -33  .صهيب بن سنان بن خالد الر 

 .د المخزومياألرقم بن أبي األرقم بن أس -34

ار بن ياسر بن عامر العنسي حليف بني مخزوم -35  .عم 

 .زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي -36
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 .عمرو بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي -37

 .عبد هللا بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي.. اختلف في شهوده بدرا -38

 .الحنظلي حليف بني عدي بن كعب واقد بن عبد هللا بن عبد مناف التميمي -39

 .خولي بن أبي خولي بن زهير الجعفي حليف بني عدي بن كعب -40

 .عامر بن ربيعة بن كعب العنزي حليف بني عدي بن كعب -41

 .عامر بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني عدي بن كعب -42

 .عدي بن كعبإياس بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني  -43

 .السائب بن عثمان بن مظعون القرشي الجمحي -44

 .قدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي -45

 .عبد هللا بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي -46

 .معمر بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي -47

ى القرشي العامري -48  .أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العز 

 .مخرمة بن عبد العزى القرشي العامريعبد هللا بن  -49

 .عبد هللا بن سهيل بن عمرو القرشي العامري -50

 .ُعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو العامري -51

 .صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري.. قيل أنه قتل يوم بدر -52

 .معمر بن أبي السرح بن ربيعة القرشي الفهري -53

اد القرشي الفهري عياض بن زهير بن أبي -54  أو/ و ِعيَاُض بن َغْنِم بن ُزَهير ... .شد 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .. حلقة إحصائية هامة ) منقولة( 000الحلقة / 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." نكمل..

 :ار ثانيا.. من األنص

 .سعد بن زيد بن مالك األوسي األشهلي -55

 .سلمة بن سالمة بن وقش األوسي األشهلي -56

 .عب اد بن بشر بن وقش األوسي األشهلي -57

 .الحارث بن خزمة بن عدي األوسي األشهلي -58

 .سلمة بن أسلم بن حريش األوسي الحارثي -59

 .األشهلأبو الهيثم بن التيهان بن مالك حليف بني عبد  -60

 .قتادة بن النعمان بن زيد األوسي الظفري.. شهد العقبة -61

 .أبو عبس بن جبر بن عمرو األوسي الحارثي -62

 .أبو بردة بن نيار بن عمرو البلوي حليف بن الحارثة -63

 .عمير بن معبد بن األزعر األوسي الُضبعي -64

 .سهل بن حنيف بن واهب األوسي العوفي -65

بن عبد المنذر بن َزْنبر األوسي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فرد ه من  أبو لبابة  -66

 .الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بأجره وسهمه

 .معن بن عدي بن الجد األوسي البلوي -67

ر فرد ه من  عاصم بن عدي بن الجد األوسي البلوي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بد -68

 .الروحاء واستعمله على العالية من المدينة

 .ثابت بن أقرم بن ثعلبة األوسي البلوي -69

ات بن الجبير بن النعمان األوسي.. خرج مع النبي صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فكسرت ساقه فرد ه   -70 خو 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "ويا لشهداء الردة".. "َدفَّة بُن إيَاس بن َعْمرو و " .." 344الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. شارك في كل الغزوات.. وشهد كل معارك ومشاهد  صحابأوهذا أحد  -

الجهاد.. وظل في ساحات القتال فلم يكن له رواية ألحاديث.. ولم تميز ترجمته أحداث شهيرة.. لكن يكفيه أنه 

 ..ظل يجاهد حتى قضى في حروب الردة

 .. قاله أبو زكريا ابن منده ..ودفة :وقيل ..األنصاري بن عمرو ودفة بن إياس  ..ودفة بن إياس -

من بني لوذان  ..األنصار بدرا من في تسمية من شهد ..عن ابن إسحاق ..أبو جعفر بإسناده عن يونس أخبرو -

 .  .وأخوه ودفة بن إياس ..ربيع بن إياس بن عمرو :بن غنم

وكتب فوقها   ..ر جعله بالذال المعجمة والفاءإال أن أبا عم ) وأبو موسى ..وأبو عمر ..أبو نعيم قدم ترجمته -

   (ة التي كأنها تقطر ماءً الروض :معناهاو ..دال غير معجمة

   ..يم فجعاله بالدال المهملة والقافوأما أبو موسى وأبو نع -

- . . ذكره أَبُو ُعَمَر فقال: بدري  وإنما هو  ..قلت: وهو خطأ نشأ عن سقط .))َدفة بن إياس: بن َعْمرو األنصاري 

 . .أوله واو(( اإلصابة في تمييز الصحابة ..ودفة

شهد   ..من بني غنم بن عوف من الخزرج صحابي (هـ 12المتوفي سنة  وذفة بن إياس وقيل.. ودفة بن إياس -

هكذا   ..معركة اليمامة وقُتل في ..حروب الردة ثم شارك في  ..المشاهد كلها صلى هللا عليه وسلم محمد مع النبي

 اختصرت ترجمته دائرة المعارف اإلسالمية.. 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

يوم  وقتل ..رسول هللا وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع بدراً  شهد :قالوا  ..أبو موسى وأبو نعيمذكره  -

 ..شهيداً  اليمامة

د بن  -  (.. نسب األنصار ) في كتاب  ..ابني إياس ..الربيع وَوذََفة عمارة األنصاري  لم يذكر عبد هللا بن محم 

 . الطبقات الكبير.حسب ما ذكره (( أوالدا عمرو بن َغْنم بن أُمي ةل  ولم يجعل

له أخوين.. ربيع وعمرو.. وقد شهد األخوة الثالثة بدرا.. اقرأ.. كان أن  ..في هذه الرواية لكن أبو جعفر قال.. -

من بني لَوذان  ..في تسمية من شهد بدًرا من األَنصار ..عن ابن إِسحاق ..))أَخبرنا أَبو جعفر بِإسناده عن يونس

 ..وأَخوه ودفة بن إِياس" ..بن َغْنم: "ربيع بن إِياس بن عمرو

وحسب ما  عن ابن إِسحاق أَنه قال: "شهد هو وأَخواه ربيع وعمرو بدًرا"((وبِإسناده كذلك وروى جعفر  -

 . .أسد الغابة جاء في

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "من رفضوا الفتنة".. "أبو أسيد مالك بن ربيعة " .." 345الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

وقيل: ابن البَِدن   ..وقيل: ابن البََدن ..ابن البدي  :وقيل ..مالك بن ربيعة بن اليَدي   ..أَبو أَُسيد الساعدي -

 . .والص واب مالك بن ربيعة ..وقيل: ربيعة بن مالك ..وقيل: هالل بن ربيعة ..األَنصاري الخزرجي

 .وقيل: أبو أَُسْيد. ..ر بكنيته أبو أَِسيدوأَبو موسى. وهو مشهو ..وأَبو عمر ..أَبو نعيم أَخرج ترجمته -

وقد ذهب بصره   ..له أحاديثو مالك بن ربيعة بن البدن :واسمه ..والمشاهد ..بدرا شهد ..من كبراء األنصار -

ه عمرة بنت الحارث بن حبل الساعدية. ..في أواخر عمره  .وأم 

قال عثمان بن عبيد هللا: رأيُت أبا    - ..يُْحفي شاربه كأخي الحلقعن عبيد هللا بن أبي رافع قال: رأيُت أبا أُسيد  -

ون  وابن ..وأبا قتادة ..وأبا هُريرة  ..وقال أيًضا: رأيُت أبا أُسيد ..أسيد يَُصف ر لحيته ونحن في الُكت اب عمر يمر 

 .. ويَصف رون به لحاهم ..وهو الخلوق ..فنجد منهم ريح العبير بنا

 ..  عنهؤضي هللا ثانيا.. في عقبه

هما سالمة بنت وهب بن سالمة الساعدية  ..والمنذر ..وكان ألبي أُسيد من الولد: أسيد األكبر -  ..وأم 

ه سالمة بنت َضمضم بن معاوية -  ه أم ولد.. وأسيد األصغر وأم   ..وغليظ بن أبي أسيد وأم 

ها فاطمة بنت الحكم من بني ساعدة  - باب ..من بني ِقْشبَة أووَمْيمونة وأم  ها الر    ..من بني محارب ..وحب انة وأم 

هما أم  ولد (وفاطمة )حفصةو ..من قيس عيالن ه سالمة بنت واالن بن معاوية ..وأم    .. وحمزة وأم 

 . وببغداد. ..له َعِقب بالمدينةأن ويقال:  -

 ثالثا.. أبو أسيد والحديث النبوي..

 ها أو أشهرها.. صلى هللا عليه وسلم أحاديث سنذكر بعض النبي روى عن -

وعبد الملك بن سعيد بن   عباس بن سهل بن سعد .. وكذلك روى عنهنوه المنذر وحمزة والزبيرب :روى عنهو -

وإبراهيم بن محمد  ومواله علي بن عبيد الساعدي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك سويد

 .. بني ساعدةوقرة بن أبي قرة ويزيد بن زيد المدني مولى  بن طلحة

 .. روى له الجماعة في كتبهم له.. كما  حديثًا 28في مسنده  بقي بن مخلدأورد .. روياتهم -

 رابعا.. في جهاد أبو أسيد.. 

 .. شهد أبو أسيد بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

قال لي أبو أُسيد الس اعدي بعد ما   ..عن سهل بن سعد  ..وروى عقيل ..وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح -

ألريتك الش عب الذي خرَجت علينا   ..ثم أَْطلََق هللا لي بََصري ..لو كنت أنت وأنا ببدر ..ياابن أخي)   :ذهب بصره

 نه المالئكة َغْيَر شك  وال تمار(م

  ..أَصبت سيف بني عائذ المخزومي يوم بدر  :قال )أبو أسيد( سحاق قال: عن هالل بن ربيعةعن محمد بن إِ  -

. فعرفه األَرقم بن أَبي .أَقبلت حتى أَلقيته في النَّفَل ..فلما أَمر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم برد ِ ما في أَيديهم

عن ابن إِسحاق فقال: مالك بن  و ..فأَعطاه إِياه ..سلمفسأَله رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه و ..األَرقم المخزومي

عن بعض بني    ..عن عبد َّللا   ..عن ابن إِسحاق  ..روى ُعبَيد َّللا  بن أَحمد بِإسناده ..الصحيحإسمه  وهو  ..ربيعة

 .وسمي السيف "الَمْرُزبان". ..عن أَبي أَُسيد قال: "أَصبت َسيَف بني عائذ"... وذكر نحوه ..ساعدة

 خامسا.. أسيد يرفض الفتنة..

  ..عثمان ببصره قبل قتل أبو أسيد أصيبر.. قال.. سليمان بن يسا  عن ..يزيد بن حازم عن ..حماد بن زيدروى 

 ..كف بصري عنها ..دهالذي لما أراد الفتنة في عبا ..الحمد هلل :فقال 

 سادسا.. في وفاة أبي أسيد.. 

وكان قصيًرا.. دحداًحا.. أبيض الرأس واللحية..   ..وقيل إنه آخر من مات من البدريينكان أبو أسيد معمرا..  -

مات وهو ابن خمس وسبعين  وقيل:.. إن أبا أُسيد تُوف ِي سنة ثالثين :وخليفة .... وقال الواقدي  كثير الشعر

وهو آخر َمْن مات من  ..قد ذهب بَصُره ..: بل كان أبو أُسيد إذ مات ابن ثمان وسبعين سنةوقيل ..سنة

 ..سنة خمس وستين وقيل: توفي ..تُوف ِي سنة ستين أو بعدها وهذا إنما يصحُّ على قول َمْن قال: ..البدريين

 ..وقيل مات سنة أربعين ..وقيل: كان عمره خمًسا وسبعين سنة

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2- ".. "من رفضوا الفتنة"أبو أسيد مالك بن ربيعة .. "" 346الحلقة / 

 سادسا.. في أحاديث رواها.. )منقول( 

وسلَّم إذ جاء رجٌل من بني سلمةَ فقال يا رسوَل هللاِ هل بَِقي   عليه جلوٌس عند رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ بينا نحن   -

هما به بعد موتِهما قال نعم الصَّالةُ عليهما واالستغفاُر لهما وإنفاذُ عهِدهما من بعِدهما  من بِر ِ أبَويَّ شيٌء أبرُّ

ِحِم الَّتي ال تُوَصُل إالَّ ب   "..هماوصلةُ الرَّ

خرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ذات يوم    واسمه ربيعة بن مالك قال: ..عن أبي أسيد ..روى ابن إسحاق -

 .."َهذَا أَُويٌس يَْستَْطِعمُ " م..فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسل ..فإذا الذئب مفترش ذراعيه  ..إلى بقيع الغَْرقد

   الوا: كثير يا رسول هللا..ق  .."ِمْن ُكل ِ َسائَِمٍة َعْشَرةٌ " " :قال  ..قالوا: َرأيَك يا رسول هللا؟

 .."أن خالسهم " :فقال له رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأشار بيده

 ( لمشهور في اسمه مالك بن ربيعةوقال: كذا سماه في هذا الحديث وا ..أخرجه أبو موسى )

 ك يحد ث عن أَبي أَُسيد الساعدي: عن قتادة قال: سمعت أَنس بن مال ..وروى الخطيب عبد َّللا  بن أَبي نصر -

ارِ .. "أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم قال ثُمَّ بَنُو اْلَحاِرِث ْبِن   ..ثُمَّ بَنُو َعْبِد اأْلَْشَهلِ  ..َخْيُر ُدْوِر اأْلَْنَصاِر بَنُو اْلنَّجَّ

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وفي رواية..  "..َوِفي ُكل ِ ُدوِر اأْلَْنَصاِر َخْيرٌ  ..ثُمَّ بَنُو َساِعَدةَ  ..اْلَخْزَرجِ 

ي الحارِث بِن الخزرجِ ثم بني ساعدةَ وفي كل ِ  دوِر األنصاِر دوُر بَني النجاِر ثم دوُر بني عبِد األشهِل ثم بن خيرُ "

َل علْينا بن عبادة فقال سعٌد  "..خيرٌ  دوِر األنصارِ  فقيَل قد   ..ما أَرى رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ علْيِه وسلََّم إال قد فضَّ

 .. كثيرٍ  على فضلَكمْ 

 ..يا رسوَل هللاِ ائذْن لي أن أُؤذنَ  ..جاءه أبو محذورةَ فقال له ..وسلَّم مكةَ  عليه ما قِدم رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ ل -

نْ " ..وسلَّم عليه فقال له رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ   .."أذ ِ

 .."وسلَّم تخلَّف أبو محذورةَ  عليه فلما رجع رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ   ..فكان بالٌل يؤذنُ 

 ..مَع بيَن التمِر والزبيبِ وسلَّم أن يُج عليه نَهى رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ  -

ِ وله بئٌر بالمدينةِ  - ِ الَخْزَرجي  فيها النَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه    تفليقاُل لها بِئُر بضاعةَ قد   عن أبي أَُسيٍد السَّاعدي 

ُن بها ..وسلَّم فكانت الغُوُل تخاِلفُه   ..قال: فلما قََطع أبو أَُسيٍد تَمَر حائِِطه جعَلَه في ُغرفةٍ  ..فهي يُبَشَُّر بها ويُتَيَمَّ

فقال: تلك الغُوُل يا أبا   ..فشكا ذلك إلى َرسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ..إلى َمشربتِه فتَسِرُق ثََمَره وتُفِسُد عليه

ا أَُسيٍد أعِفني أن تَُكل ِفَني أن أذَهَب إلى َرسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه فقالت الغُوُل: يا أب ..فاستَِمْع عليها ..أَُسيدٍ 

آيٍة تَقَرُؤها في بيتِك فال نخاِلُف   على وأُدلُّك ..وأُعِطيك َموثِقًا ِمَن هللاِ أالَّ أُخاِلفَك إلى بيتِك وال أسِرَق تَمَرك ..وسلَّم

 .. فأعَطتْه الموثَِق الذي َرِضَي به منها ..هإنائِك فال نكِشُف ِغطاءَ  على إلى أهِلك وتَقرُؤها

 ِ  ..فأتى النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم ..ثمَّ َحكَّت أسنانَها تَضِرطُ  ..فقالت: اآليةُ التي أُدلُّك عليها هي آيةُ الُكرسي 

ةَ حيث َولَّت  .."وهي َكذُوبٌ  ..َصَدَقت"فقال النَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم:   ..فقَصَّ عليه الِقصَّ

وَن النَِّمَرةَ  ..قبِر حمزةَ بِن عبِد المطَّلبِ  على أنا مع رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ   - وجِهه  على فجعلوا يُجرُّ

ونَها  ..فينَكِشُف قدماه    ..قدَميه فينكشُف وجُهه فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  على ويَجرُّ

 .. "ِقدَميه من هذا الشجر على وجِهه واجعَلوا على اجعَلوها" 

 .. مَ فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ  ..فرفع رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم رأَسه فإذا أصحابُه يبكون  ..قال

أَلْوائِها  على  ال يصبرُ  ..لهم لو كانوا يعلمون خيرٌ  الناِس زماٌن يخرجون إلى األَْرياِف والمدينةُ  على يأتي"

 " وشدَّتِها أحٌد إال كنُت له شفيعًا أو شهيًدا يوَم القيامةِ 

جاُل مع الن ِساِء في  ف  ..وهو خارٌج من المسجدِ  ..وسلَّم يقولُ  عليه قاَل أنَّه سِمع رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ  - اختلط الر ِ

عليكنَّ   ..استأِخْرن فإنَّه ليس لُكنَّ أن تُحق ِقن الطَّريقَ "  :وسلَّم للن ِساءِ  عليه فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ   ..الطَّريقِ 

 .. ن ثوبَها ليعلَُق بالجدارِ أانت المرأةُ تلصُق بالجداِر حتى فك "..بحافَّاِت الطَّريقِ 

 غدا إن شاء هللا.... أراكم 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"اْلُمَحكَّكُ  ُجذَْيلَُها أَنَا ".. "اْلَجُموحِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ   ْبنُ  اْلُحبَابُ  " .." 347الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

 . الخزرجي األنصاري.. أبو َعْمرو. ..اْلُحبَاُب ْبُن اْلُمْنِذِر ْبِن اْلَجُموحِ ْبِن َزْيِد ْبِن َحَراِم ْبِن َكْعبٍ  -

  ..ابن عبد البر . أخرج ترجمته.وقيل: َخبابُ  ..ثم السلمي ..الُحبَاب بن المنذر بن الَجُموح األنصاري الخزرجي -

 حسب أسد الغابة.. ..وقيل: أبا عمرو ..ويُكنى أبا عمر ..وأبو موسى مختصًرا ..وأبو نعيم ..وابن منده

ه الشَّموس بنت حق  بن أَمة بن حرام -    ..وهو خال المنذر بن عمرو الساعدي  أحد النقباء ..وأم 

هما زينب بنت صي ..َوأُمُّ َجِميلٍ  ..كان له من الولد َخْشَرمٌ و -  من بني عبيد بن سلمة..  ..في  بن صخروأم 

وثبت مع   ..وشهد أحًدا ..وكان حامل لواء الخزرج يومئٍذ كما ُروي في كتب السير ..شهد رضي هللا عنه بدًرا -

 . .كما شهد الخندق والمشاهد كلها ..النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يومئذ

 ثانيا.. المشورة بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

بتغيير مكان    -صلى هللا عليه وسلم–على رسول هللا  -رضي هللا عنه–مشورة الحباب بن المنذر أشهرها  -

مع أنها لم  ..في كتب السيرة النبوية في غزوة بدر  مذكورةمن المواقف الوهو   ..درالمسلمين بالقرب من ماء ب

وسلم في  شار على النبي صلى هللا عليهأ ..كان يُقال له ذو الرأيتقول دار اإلفتاء..  .تثبت من طرق صحيحة.

"المستدرك على الصحيحين"  من ننقلمن ذلك ما  ..نبي صلى هللا عليه وآله وسلم ذلكأمور الحرب فقبِل منه ال

مع  خرجت ..فقَبلُهما مني  ..أشرُت على رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوَم بدٍر بخصلتين ) عنه أنه قال:

 بوحيٍ فعلَت أو بَرأيٍ؟  أ ..فعَْسَكر خلف الماء فقلت: يا رسول هللا ..وسلم في غزاة بدر رسول هللا صلى هللا عليه

أَي أن تجعَل ا  .. . سنفصل.فقَبِل ذلك من ِي  ..فَإن لَجأَت لجأَت إليه  ..لماَء خلفَكَ قال: »بَِرأيٍ يَا ُحبَاُب« قلُت: فإنَّ الرَّ

د بن عمر قال: حد ثني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن ِعْكرمة عن وأ - خبرنا محم 

 ..نزل منزاًل يوم بدر فقال الُحباب بن المنذر: ليس هذا بمنزل ..أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..ابن عب اس

ر ما سواها من  انطلْق بنا إلى أْدنَى ماٍء إلى القوم ثم  نبني عليه حوًضا ونقذف فيه اآلنية فنشرب ونقاتل ونعو 

أُي ما أشار به فقال  ..على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..صلى هللا عليه وسلم ..قال فنزل جبريل ..القُلُب : الر 

فنهض رسول هللا َصلَّى   .."يا ُحباب أَشْرَت بالرأي" :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..الُحباب بن المنذر

 .. .هللا عليه وسلم: ففعل ذلك

اد بن زيد عن يحيَى بن سعيد أن  النبي  َصلَّى هللا عليه وسلمأخبرنا سليمان بن حرب قال: أ  - استشار   ..خبرنا حم 

ر المياه إال ماء واحًدا نلقاهم عليه.   الناس يوم بدر فقام الُحباب بن المنذر فقال: نحن أهل الحرب أرى أن نعو 

أن ننزل بين القصور فنقطع خبر  قال فقام الُحباب بن المنذر فقال: أرى  ..قال واستشارهم يوَم قُريظة والنضير

 .. بقوله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمهؤالء وخبر هؤالء عن هؤالء. فأخذ 

 ..فقالوا: تعيش معنا ..فاستشار أصحابَه ..عند موتهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وخي ر و -

 .. فقبل ذلك مني  ختر يا رسول هللا حيث اختارك ربك..فاستشارني فقلت: ا

 ما كان يوم سقيفة بني ساعدة..  ا..لث ثا

منا أمير ومنكم  ..وُعذَْيقها المرجب ..عند بيعة أبي بكر: أنا ُجذَْيلها المحكك ..هو القائل يوم سقيفة بني ساعدة -

 . .هو تصغير ِجْذل أراد العود الذي يُْنَصُب لإلبل الَجْربَى لتحتكَّ به ..وقوله: ُجذَْيلها ..أمير

  ..وهو النخلة  ..وُعذَيقها: تصغير َعْذق ..أي أنا ممن يُْستَشفى برأيه كما تستشفي اإلبل الجربى باالحتكاك )

ْجبَةُ هو أن تُْدعم النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطول ب: الرُّ ها وكثرة حملها  والُمَرجَّ

 أن تقع..( 

 .. المنذرومن شعر الحباب بن رابعا.. 

ِ َدرُّ أَبِيُكــَما   َوَما النَّاُس إِالَّ أَْكَمهٌ َوبَِصيرُ ***   أَلَْم تَْعلََمــــا َّلِلَّ

ٍد أُُسودٌ  ِ ُمَحـمَّ  لََها ِفي العَالَمـِيَن َزئيرُ  *** بِأَنــَّا َوأَْعَداَء الن ِبي 

 تَيِن نَِصيرُ ِمن اْهِل الملَّ  ** َوَمالَهُ ِسَوانَا بيَّ نََصْرنَا َوآويَنَا النَّ 

 ..وفاتهخامسا.. في 

 ..قال ابن سعد: مات في خالفة عمر وزاد على الخمسين سنة.. عمر بن الخطاب خالفة توفي في 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 437 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"اْلُمَحكَّكُ  ُجذَْيلَُها أَنَا ".. "اْلَجُموحِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ   ْبنُ  اْلُحبَابُ  " .." 348الحلقة / 

 ..... في أحاديث رواها رضي هللا عنه.. )منقول( 

  َشِهدَ  ..اأْلَْنَصاِريُّ  َعْمٍرو أَبُو اْلَجُموحِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  اْلُحبَابُ (.. الصحابة معرفةمن ) – األصبهاني نعيم أبوعن  -

 .. َسنَةً  َوثاََلثِينَ  ثاََلثٍ  اْبنُ  َوهُوَ  بَْدًرا َشِهدَ  إِنَّهُ : َوِقيلَ  ..السَِّقيفَةِ  ِفي َعْنهُ  هللاُ  َرِضيَ  بَْكرٍ  أَبِي بَْيعَةَ 

اقِ  َعْبدِ  َعلَى  قََرأْنَا:  قَالَ   ..إِْبَراِهيمَ  ْبنُ  إِْسَحاقُ  ثنا ..أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنَا - زَّ ْهِريُّ   قَالَ  ..َمْعَمرٍ  َعنْ  ..الرَّ :  الزُّ

بَْيرِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  أَْخبََرنِي بُ  َوُعذَْيقَُها اْلُمَحكَّكُ   ُجذَْيلَُها أَنَا: السَِّقيفَةِ  يَْومَ   قَالَ  ..الَِّذي أَنَّ  ..الزُّ   ..اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  ُحبَابُ :  اْلُمَرجَّ

   ..ذَِلكَ  قَالَ   ..اْلُمْنِذرِ  ْبنَ  اْلُحبَابَ  أَنَّ  ..َعائَِشةَ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ِهَشامٍ  َعنْ   ..باَِللٍ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َرَواهُ 

ٍ  ْبنُ  اْلُحَسْينُ  َحدَّثَنَا وفي رواية: اقِ  َعْبدُ  َحدَّثَنَا ..َعِلي  زَّ ِ  َعنِ  ..َمْعَمرٍ  َعنْ  ..الرَّ ْهِري  ِ  ُعبَْيدِ  َعنْ  ..الزُّ  اْبنِ  َعنِ  ..َّللاَّ

 .."  اْلُمَحكَّكُ  ُجذَْيلَُها أَنَا"  اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  اْلُحبَابُ  َقالَ  :ُعَمرُ  َقالَ  ..َعبَّاٍس 

ِ  َعنِ  - ِ  َرُسولِ   إِلَى َشَكْونَا :قَالَ  ..ُحبَابٍ  َعنْ  ..َوْهبٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  ..إِْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ..الثَّْوِري  ُ  َصلَّى َّللاَّ   َعلَْيهِ  َّللاَّ

ْمَضاءَ  َوَسلَّمَ   .." الظُّْهرِ  َصالةِ  ِفي"  :يَقُولُ  ..أَْشَكانَا َفَما ..الرَّ

دُ  َفَحدَّثَنِي :قَالَ  ..َسلََمةُ  َحدَّثَنَا  :َقالَ  ..ُحَمْيدٍ  اْبنُ  َحدَّثَنَا - ثْتُ   :َقالَ  ..إِْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ   ..َسلََمةَ  بَنِي  ِمنْ  ِرَجالٍ   َعنْ  ُحد ِ

ِ   َرُسولَ  يَا"  :قَالَ  ..اْلَجُموحِ  ْبنِ   اْلُمْنِذرِ  ْبنَ  اْلُحبَابَ  أَنَّ  ذََكُروا أَنَُّهمْ  ُ  أَْنَزلََكهُ  أََمْنِزلٌ  ؟ اْلَمْنِزلَ  َهذَا أََرأَْيتَ  ..َّللاَّ   لَْيسَ  َّللاَّ

َرهُ  َوال نَتَقَدََّمهُ  أَنْ  لَنَا أْيُ  هُوَ  أَمْ  ؟ نَتَأَخَّ أْيُ  هُوَ  بَلْ   :قَالَ  ؟ َواْلَمِكيَدةُ  َواْلَحْربُ  الرَّ   يَا :فَقَالَ .  َواْلَمِكيَدةُ  َواْلَحْربُ  الرَّ

ِ  َرُسولَ  رُ  ثُمَّ  ..َفنَْنِزْلهُ  اْلقَْومِ  ِمنَ  َماءٍ  أَْدنَى نَأْتِي َحتَّى  بِالنَّاِس  فَاْنَهضْ  ..بَِمْنِزلٍ   لَكَ  لَْيسَ  َهذَا فَِإنَّ  ..َّللاَّ ِ  ِسَواهُ  َما تُغَو 

ِ   َرُسولُ  فَقَالَ .  يَْشَربُونَ  َوال َفنَْشَربُ  اْلقَْومَ  نُقَاتِلُ  ثُمَّ  ..َماءً  فَتَْملَُؤهُ  ..َحْوًضا َعلَْيهِ  تَْبنِي ثُمَّ  ..اْلقُلُبِ  ِمنَ  ُ  َصلَّى ..َّللاَّ   َّللاَّ

أْيِ  أََشْرتَ  لَقَدْ  :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ِ   َرُسولُ  فَنََهضَ .   بِالرَّ ُ  َصلَّى ..َّللاَّ   أَتَى َحتَّى َفَسارَ  ..النَّاِس  ِمنَ   َمعَهُ  َوَمنْ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

َرتْ  بِاْلقُلُبِ  أََمرَ  ثُمَّ  .. َعلَْيهِ  فَنََزلَ  ..اْلقَْومِ  ِمنَ  َماءٍ  أَْدنَى ِ  ..َماءً  َفُمِلئَ  ..َعلَْيهِ  نََزلَ  الَِّذي اْلقَِليبِ  َعلَى َحْوًضا  َوبَنَى ..َفغُو 

 "   اآلنِيَةَ  فِيهِ  قَذَفُوا ثُمَّ 

ي إِْسَحاقَ  أَبُو َحدَّثَنِي - ب ِيُّ  ِزيَادٍ  ْبنِ  يُوُسفَ  ْبنُ  يَْعقُوبُ   ثَنَاحد ..اْلَحافِظُ  َسِعيدٍ  ْبنُ  اْلعَبَّاِس  أَبُو ثَنَاحد ..اْلُمَزك ِ  ..الضَّ

ْيَرِفيُّ  بَسَّامٌ  ثَنَا حد ..األَْعَشى َحْفٍص   أَبُو ثَنَاحد ِ  الطُّفَْيلِ  أَبِي َعنْ  ..الصَّ   َونََزلَ "  :قَالَ   ..اْلُمْنِذرِ  ْبنِ  ُحبَابِ  َعنْ  ..اْلِكنَانِي 

دٍ  َعلَى َوالسَّالمُ  الصَّالةُ  َعلَْيهِ  ِجْبِريلُ  ُ  َصلَّى ُمَحمَّ   ِفي تَُكونَ  : إِلَْيكَ  أََحبُّ  األَْمَرْينِ  أَيُّ  :فَقَالَ  ..َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 اْشتََهتْ  َوَما  ..اْلُمِقيمِ  َوالنَِّعيمِ  اْلعَْينِ  اْلُحورِ  ِمنَ   النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  ِمنْ  َوَعَدكَ  فِيَما َرب ِكَ   َعلَى تَُردُّ  أَوْ  ..أَْصَحابِكَ  َمعَ  ُدْنيَاكَ 

تْ  َوَما ..نَْفُسكَ  ِ  َرُسولَ   يَا :َفقَالُوا ..أَْصَحابَهُ  َفاْستََشارَ "  َعْينُكَ  بِهِ  قَرَّ   بِعَْوَراتِ   َوتُْخبَِرنَا ..إِلَْينَا أََحبُّ  َمعَنَا تَُكونُ  ..َّللاَّ

نَا ِ َ  َوتَْدُعو ..َعُدو  ِ   َرُسولُ  َفقَالَ  ..السََّماءِ  َخبَرِ  ِمنْ  َوتُْخبَِرنَا ..َعلَْيِهمْ  ِليَْنُصَرنَا َّللاَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ  َما"  :َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا  :فَقُْلتُ  .." ؟ ُحبَابُ  يَا تَتََكلَّمُ  ال لَكَ   ..ِمن ِي ذَِلكَ  َفقَبِلَ  ..َربُّكَ  لَكَ  اْختَارَ  َحْيثُ  اْختَرْ  ..َّللاَّ

دِ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  إِْسَحاقَ  أَبُو َحدَّثَنِيوفي رواية..  ي والرواة حتى يَْحيَى ْبنِ  ُمَحمَّ   ..األَْنَصاِريُّ   اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  ُحبَابُ   اْلُمَزك ِ

ِ   َرُسولِ  َعلَى أََشْرتُ  :قَالَ  ُ  َصلَّى  َّللاَّ ِ  َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجتُ  ..ِمن ِي َفقَبِلَُهَما ..بَِخْصلَتَْينِ  بَْدرٍ  يَْومَ  َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعلَْيهِ  َّللاَّ  َّللاَّ

ُ  َصلَّى ِ  َرُسولَ  يَا :َفقُْلتُ  ..اْلَماءِ  َخْلفَ   َفعَْسَكرَ  بَْدرٍ  َغَزاةِ  ِفي َوَسلَّمَ  َوآِلهِ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   :قَالَ  ؟ بَِرأْيٍ   أَوْ  َفعَْلتَ  أَبَِوْحيٍ  ..َّللاَّ

أْيَ  فَِإنَّ   :قُْلتُ  .." ُحبَابُ  يَا بَِرأْيٍ "   "  ِمن ِي ذَِلكَ  َفقَبِلَ  ..إِلَْيهِ  لََجأْتَ  ..لََجأْتَ   فَِإنْ   ..َخْلفَكَ  اْلَماءَ  تَْجعَلَ  أَنْ  الرَّ

ِ   ُعبَْيد أخبرنا لما - حتى  و رومان  ْبن  يزيد حدثني :قال ..إِْسَحاق ابن إِلَى بِِإْسنَاِدهِ   ..اْلبَْغَداِدي   علي ْبن أحمد ْبن َّللاَّ

ِ  َرُسول وسار :قَالُوا ..بدر  يَْوم من ذكرت فيما  ..علمائنا من وغيرهم ..بكر أَبِي ْبن َّللاَّ  عبد ُ  َصلَّى َّللاَّ   َعلَْيهِ  َّللاَّ

  ْبن الحباب فقال  ..عليه نزل بدر من ماء أدنى جاء  فلما ..الماء إِلَى :يعني ..إليه ..قريًشا :يعني ..يبادرهم َوَسلَّمَ 

  والحرب الرأي هو أم ..عنه نقصر وال ..نتعداه أن لنا ليس َّللاَّ  أنزلكه منزل ..َّللاَِّ  َرُسول  يا :الجموح ْبن المنذر

ِ  َرُسول فقال ؟ والمكيدة ُ   َصلَّى َّللاَّ ِ  َرُسول  يا  :الحباب قال  ..والمكيدة والحرب الرأي هو بل :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ   ..َّللاَّ

 ثم ..واحدا  قليبا إال بها قليب كل غور ثم ..ظهرك  وراء من كلها القلب تجعل حتى انهض ولكن ..بمنزل ليس

ِ   َرُسول  فقال ..وبينهم بيننا َّللاَّ  يحكم حتى ..يشربون وال ونشرب ..القوم فنقاتل ..حوضا عليه احفر ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

 أراكم على خير إن شاء هللا.. ....ذلك ففعل بالرأي أشرت قد :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"جعلنا خلفهحتى  ".. "جبار بن صخر بن أمية " .." 349الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

.. حسب الطبقات  جبار ْبن صخر ْبن أمية بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة -

 الكبرى.. 

 ..وقيل: حيان بن ضمرة األنصاري الخزرجي السلمي ..وقيل: َجب ار بن صخر بن أمية ..َحي ان بن َصْخروقيل   -

))َجبَّار بن َصْخر بن أمية بن خنساء بن ِسنَان ويقال: ُخنَْيس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن   -

 الخزرجي ثم السلمي(( حسب أسد الغابة..سلمة األنصاري 

وجعله   ..فجعله ابن هشام من ولد ُخناس ..ُخناس بن سنانقال ابن هشام: وهو َجب ار بن َصخر بن أمية ابن  -

ابن إسحاق من ولد خنساء. وقيل: ُخناس وخنيس وَخْنساء سواء. وقيل: هما أخَوان ابنا سنان بن عبيد بن  

 ..عدي  بن َغْنم(( االستيعاب في معرفة األصحاب

 د بنت سلمة من ولد جشم بن الخزرج.. اأمه سعوقيل وأبو نعيم..  ..وابن منده ..ابن عبد البر أخرج ترجمته -

 "..َعْبد هللا"ويكنى جبار أَبَا  ..أمه عتيكة بِْنت خرشة ْبن َعْمرو ْبن ُعبَْيد ْبن عامر ْبن بياضةقيل و -

 .. في المدينة المنورة وله عقب -

 وشهد العقبة ِفي روايتهم جميعًا مع السبعين من األَْنَصار.  -

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

-   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -آخى َرُسوُل َّللاَّ  ..بَْيَن جبار ْبن صخر والمقداد ْبن َعْمرو -َصلَّى َّللاَّ

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ِ  و ..شهد جبار بدًرا وأحًدا والخندق  - ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -المشاهد كلها َمَع َرُسوِل َّللاَّ  .. َصلَّى َّللاَّ

 .. بْدًرا وهو ابن اثنتين وثالثين سنة يروى أنه شهد -

 رابعا.. في أحاديث رواها جبار بن صخر.. 

 " :قال جبار بن صخر األنصاري: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وهو بطريق -

 .. "اْذَهبْ " :قال فقلت: أنا.. ...؟ فقمت"يَْسبِْقنَا إِلَى األَثَايَِة َفيَْمُدُر َحْوَضَها َويَْفُرَط ِفيِِه فَيَْملَُؤهُ َحتَّى نَأْتِيِه؟َمْن 

  ..ثم غلبتني عيناي فنمت ..وفرطت فيه فمألته ..وأتيت األثاية فمدرت حوضها فذهبت..

 .."أورد حوضك ..يا صاحب الحوض" :وقال ..كفها عنهيالماء ف فما انتبهت إال برجل تنازعه راحلته إلى 

 فقلت: نعم.. فأورد راحلته ثم انصرف فأناخ..  ..لَّى هللا عليه وسلمرسول هللا صَ ه فإذا ب

أُْت َمعَهُ  ..فَأَتْبَْعتُهُ بَِماءٍ  "..اتْبَْعنِي بِاإِلَداَوةِ " :ثم قال  فَقُْمُت َعْن   ..ثُمَّ قَاَم يَُصل ِي ..فَتََوَضأَ َفأَْحَسَن ُوُضوَءهُ َوتََوضَّ

لَنِي َعْن يِِمينِهِ  ..يَساِرهِ   .."فََصلَّْينَا ثُمَّ َجاَء النَّاسُ  ..َفَحوَّ

قال جابر:  لكن  ديث..كر الح فذ ..وعن جابر بن عبد هللا: أنه كان مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في غزاة -

 . .الحديث ..فقام جبار بن َصخر فقال له: أنا يا رسول هللا .."من رجل مع جابر" :فقال ..هذا رجل

قال: قمُت عن يََسار رسوِل هللا صل ى هللا عليه وآله  ..عن جابر بن عبد هللا روى أبو َحْزرة يعقوب بن مجاهد.. -

 ..فدفعَنا حتى جعلنا َخْلفه  ..فأخذَني فجعلني عن يمينه؛ وجاء جبَّار بن َصْخر ..وسل م

نُِهينَا أَْن تَُرى  " :قال: قال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..وأورد عنه الص حابة..ذكره ابن شاهين في  ) -

 ..وابن منده ..بد البروجبار أصح. أخرجه الثالثة ]]يعني: ابن ع ..قد تقدم ذكره في جابر بن صخرو .."َعْوَراتُنَا

إال أن ابن منده وأبا نعيم قاال: بعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عينًا له على المشركين مع  وأبا نعيم[[..

  ..وهما أيًضا ذكرا ذلك في متن الحديث ..إنما بعثهما ليستقيا الماء كما ذكرناه في الحديث ..وليس كذلك ..جابر

 .أسد الغابة. . منوهللا أعلم. ..فنقضا على أنفسهما ما قاال

 . رضي هللا عنهما..بعد َعْبد هللا بن رواحة.في خيبر وقال ابن إسحاق: كان جبار بن صخر خارًصا  -

 في وفاة جبار بن صخر..خامسا.. 

مات َجبار بن   ..قال ابن السكن وغيرهو)) .تُوف ِي بالمدينة سنة ثالثين(( االستيعاب في معرفة األصحاب.)) -

 . .َصْخر سنة ثالثين في خالفة عثمان زاد أبو نعيم وهو ابن ثنتين وستين سنة.(( اإلصابة في تمييز الصحابة

ُ َعْنهُ. بالمدينة سنة ثالثين.قيل و -  عند اآلخرين كذلك.. .تُُوف ِي ِفي ِخالَفِة ُعثَْمان ْبن َعفَّاَن. َرِضَي َّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول..  .." 350الحلقة / 

 .. "ب الردةولحر من العقبة".. "الَحاِرُث بن َقْيس بن َخْلدة  "

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

غضب  الَحاِرُث بن قَْيس بن َخْلدة بن ُمَخلَّد بن عامر بن ُزَريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن  -

 .ثم الزرقي. ..بن ُجشم بن الخْزرج األنصاري الخزرجي

-  )).  ))أَبو َخاِلد الَحاِرُث بن قَْيس بن َخالد. وقيل: ابن خلدة بن ُمَخل ِد بن عامر بن ُزَريق األَنصاري الُزَرِقي 

 ..أسد الغابةحسب أَبو عمر((  ترجمته ))أَخرج -

َرقي))   . .االستيعاب في معرفة األصحابحسب  ..(.. أي )أبو خالد غلبت عليه ُكْنيَته  ..أبو خالد األنصاري  الزُّ

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. فكان من السبعين أو اإلثنين والسبعين السابقين من األنصار إلى اإلسالم..شهد العقبة -

ثم من   ..من شهد العقبة من األَنصارفي تسمية    ..عن ابن إِسحاق ..يروي عبيد هللا بن أَحمد بِإسناده عن يونس

 .. وهو أَبو خالد. ..بني زريق: الحارث بن قيس بن خالد بن ُمَخلَّد

 . وسائر المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. ..بدًرا وأُحًداوشهد الحارث  -

 . .وهو الحارث بن قيس ابن خالد بن ُمَخلَّد ..فيمن شهد بدًرا: أَبو خالد  ..وبهذا اإِلسناد عن ابن إِسحاق

ض في  انتقف   .. لكن الجرح عادفأَصابه يومئذ جرح فاندمل ..ثم إِن أَبا خالد شهد اليمامة مع خالد بن الوليد -

 ..أسد الغابة فهو يعد  من شهداِء اليمامة.. حسب  ..خالفة عمر بن الخطاب فمات

 ..الجزء الثاني .." 350الحلقة / 

 ".. شهيد بئر معونة".. "َعائِذُ بن َماعص بن قَْيس "

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

لم تخل قصص الصحابة من أحداث طابعها الخيانة.. كذا كان يوم بئر معونة.. وقد تقدم ذكره.. وعائذ أحد   -

 شهداء ذلك اليوم.. وإن قال البعض بل هو أخوه معاذ.. 

 .. األَنصاري الخزرجي ثم الزرقي.(( ..َعائِذُ بن َماعص بن قَْيس بن َخْلدة بن ُمَخلَّد بن عامر بن ُزريق -

 .أسد الغابة .. حسبأَبو عمر وأَبو موسى أَخرج ترجمته -

ه من أشجع. -  . .وليس له عقب. الطبقات الكبير. . حسب كتابأم 

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

.((  ..آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمفي رواية -  حسب  بين عائذ بن ماعص وُسويبط بن عمرو العَْبَدري 

 . الطبقات الكبير.

َحْرملة   ))كان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد آخى بينه وبين ُسَوْيبِط بنوأكدتها رواية أسد الغابة..  -

 العَْبدري(( 

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .اإلصابة في تمييز الصحابة .قال اْبُن إْسَحاَق: شهد بدًرا هو وأخوه معاذ. -

 . .هد عائذ بدًرا وأُُحًدا ويوم بئر معونة وقُتل يومئٍذ شهيًداش -

د بن عمر وسمعُت من يذكر أن ه لم يُقتل يوم بئر معونة)  وإن ما الذي قُتل يومئٍذ أخوه  ..قال ابن سعد: قال محم 

 ( معاذ بن ماعص

ا عائذ بن ماعص فشهد يوم بئر معونة والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى  وفي رواية أخرى.. )  - وأم 

 د يوم اليمامة مع خالد بن الوليد.. وشه ..هللا عليه وسلم

 ..رضي هللا عنه ..وقُتل يومئٍذ شهيًدا سنة اثنتي عشرة في خالفة أبي بكر الص ديق -

 شاء هللا.... أراكم غدا إن 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..الفارس الراوي".. "رفاعة بن رافع بن مالك " .." 351الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 "..أبي معاذ" يكنى رفاعة بو. .رفاعة ْبن رافع ْبن مالك ْبن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق -

 . .وأمه أم مالك بِْنت أبي ْبن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحبلى -

 أسلم مبكرا وشهدف   .. مع أبيه أيضا.. وكان رفاعة حديث السن..عقبة مع السبعين من األَْنَصارالرفاعة شِهَد و -

 .. وسلم يهشاهد رسول هللا صلى هللا علوسلم بدرا وأحدا وجميع ممع رسول هللا صلى هللا عليه 

 ثانيا.. في قصة إسالمه.. 

  تحت رجال رأيا الثنية من هبطا فلما مكة قدما حتى  عفراء  بن معاذ خالته وابن خرج  أنه ..رافع بن رفاعةعن  -

  الجاهلية تسليم عليه  فسلمنا ..بالبيت نطوف حتى نستودعه الرجل هذا نأتي  :فقلنا   كلمناه رأيناه فلما ..شجرة

"  انزلوا"  :قال ؟ أنت من :فقلنا   فأنكرنا وسلم  عليه هللا صلى بالنبي سمعنا وقد ..اإلسالم أهل بسالم علينا فرد

  اإلسالم علينا فعرض  ..علي فاعرض  :فقلت"  أنا" ..فقال  ؟ يقول ما ويقول يدعي الذي الرجل أين :فقلنا فنزلنا

"  :قال ..هللا: قلنا "  ؟ خلقكم فمن"  :قال  ..هللا  خلقهن :قلنا"  ؟ والجبال واألرض السماوات خلق من"  :وقال

  أن أحق فأنتم  المخلوق أم بالعبادة أحق فالخالق"  :قال .   نحن :قلنا"  ؟ تعبدونها التي األصنام هذه عمل فمن

  إال إله ال أن وشهادة  هللا عبادة إلى أدعو وأنا عملتموه شيء من تعبدوه أن أحق  وهللا عملتموها وأنتم تعبدكم

  لكان  باطال إليه تدعو الذي كان لو وهللا ال :قلنا"  الناس بغصب العدوان وترك الرحم  وصلة هللا رسول وأني هللا

  محمدا وأن  هللا إال إله ال أن أشهد فصحتفذهبت إلى الحرم ثم عدت..  ..األخالق ومحاسن األمور معالي من

 .. هللا رسول

 ا.. في جهاده رضي هللا عنه..الث ث

 نذكرها:  وسلم وكان له فيها حادثة مع رسول هللا صلى هللا عليه بدرشارك في  -

حتى إذا   ..خرجت أنا وأخي خالد إلى بدر على بعير لنا أعجف  :إذ جاء عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال

فبينا   ..ننحرنفقلت: اللهم لك علينا لئن أتينا المدينة ل ..برك بنا بعيرنا  (اءجالذي خلف الرو)كنا بموضع البريد  

فنزل رسول هللا    ..فأخبرناه أنه برك علينا "..ما لكما؟"وسلم قال:  بنا رسول هللا صلى هللا عليهنحن كذلك إذ مر 

ثم أمرنا ففتحنا له فم البعير فصب في جوف البكر من  ..ثم بزق في وضوئه ..صلى هللا عليه وسلم فتوضأ

ثم على    ..ثم على سنامه ثم على عجزه ..ثم على حاركهثم على عنقه  ..ثم صب على رأس البكر ..وضوئه

 "..اللهم احمل رافعا وخالدا "ثم قال: ..ذنبه

فأدركنا النبي صلى هللا عليه وسلم على رأس    ..ل فارتحلناوسلم فقمنا نرتح مضى رسول هللا صلى هللا عليهف 

 .. حتى أتينا بدرا ..فمضينا  ..وسلم ضحك آنا رسول هللا صلى هللا عليهفلما ر  ..بكرنا أول الركبف  ..النصف

 ..!فنحرناه وتصدقنا بلحمه ..فقلنا الحمد هلل  ..برك عليناعاد ف حتى إذا كنا قريبا من وادي بدر  

 الحديث منقوال:واقرأ ..  ونقل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ودعاءهوفي أحد.. شارك رفاعة  -

َرِقيُّ َعْن ُعبَْيِد ْبِن ِرَفاَعةَ "  َرُسوُل هللاِ صلى   فَقَالَ   ..َقاَل: َكاَن يَْوُم أُُحٍد اْنَكفَأَ اْلُمْشِرُكونَ  ..َعْن أَبِيهِ  ..ْبِن َراِفعٍ الزُّ

 َفقَاَل:  ..َفَصاُروا َخْلفَهُ ُصفُوًفا ..«وسلم: »اْستَُووا َحتَّى أُثْنَِي َعلَى َرب ِي هللا عليه

َواَل ُمِضلَّ ِلَمْن   ..َواَل َهاِدَي ِلَمْن أَْضلَْلتَ  ..َواَل بَاِسَط ِلَما قَبَْضتَ  ..اللُهمَّ اَل َمانَِع ِلَما بََسْطتَ  ..ُكلُّهُ »اللُهمَّ لََك اْلَحْمُد 

َب ِلَما بَاَعْدتَ  ..َواَل َمانَِع ِلَما أَْعَطْيتَ  ..َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعتَ  ..َهَدْيتَ  ْبتَ َواَل ُمبَاعِ  ..َواَل ُمقَر ِ اللُهمَّ اْبُسْط   .. َد ِلَما قَرَّ

اللُهمَّ   ..َواأْلَْمَن يَْوَم اْلَخْوفِ  ..اللُهمَّ إِن ِي أَْسأَلَُك النَِّعيَم يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ..َوَفْضِلَك َوِرْزقِكَ  ..َعلَْينَا ِمْن بََرَكاتَِك َوَرْحَمتِكَ 

يَمانَ  ..َما َمنَْعتَنَا َوَشر ِ  ..َعائِذٌ بَِك ِمْن َشر ِ َما أَْعَطْيتَنَا َوَكِرهَ إِلَْينَا اْلُكْفَر   ..َوَزي ِْنهُ ِفي قُلُوبِنَا ..اللُهمَّ َحب ِْب إِلَْينَا اإْلِ

اِشِدينَ  ..َواْلفُُسوَق َواْلِعْصيَانَ  اِلِحينَ َوأَْلِحْقنَا  ..َوأَْحيِنَا ُمْسِلِمينَ  ..اللُهمَّ تََوفَّنَا ُمْسِلِمينَ  ..َواْجعَْلنَا ِمَن الرَّ َغْيَر   ..بِالصَّ

 ".. َواَل َمْفتُونِينَ  ..َخَزايَا

 وشارك في باقي المشاهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  -

أصحاب الرسول صلى هللا   في : الشيخواالجمل وصفين قال  بن أبي طالب وفي صفوفه موقعتيمع علي وشهد  -

  (..األنصاري ) بن أبي طالب لفظة في أصحاب علي واوزاد (رفاعة بن رافع الخزرجي الزرقي) وسلم  عليه

 ..وقال ابن األثير في الكامل: كان بدريا وشهد مع علي الجمل وصفين

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"الفارس الراوي".. "رفاعة بن رافع بن مالك " .." 352الحلقة /

 روايته للحديث النبوي..رابعا.. في 

-  ِ َرِقي   ْبِن َراِفعٍ الزُّ
ِ َصلَّى هللا   ..َوَكاَن أَبُوهُ ِمْن أَْهِل بَْدرٍ  ..عن أَبِيهِ  ..عن ُمعَاِذ ْبِن ِرفَاَعةَ قَاَل: َجاَء ِجْبِريُل إِلَى النَّبِي 

قَاَل: َوَكذَِلَك   ..أَْو َكِلَمةً نَْحِوَها ..َعلَْيِه وآله َوَسلََّم فَقَاَل: َما تَعُدُّوَن أَْهَل بَْدٍر فِيُكْم؟ َقاَل: " ِمْن أَْفَضِل اْلُمْسِلِميَن "

 ".. َمْن َشِهَدَها ِمَن اْلَمالئَِكةِ 

هِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ِرفَاَعةَ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  َعنْ  ..ُخثَْيمٍ  نِ ابْ  َعنِ  - ِ   َرُسولِ  َمعَ  َخَرْجتُ   :َقالَ  ..َجد ِ ُ  َصلَّى َّللاَّ   َّللاَّ

ارِ  َمْعَشرَ  يَا"  :فَقَالَ  ..السُّوقِ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ..لَهُ  َواْستََجابُوا أَْبَصاَرهُمْ  إِلَْيهِ  النَّاسُ  فََرَفعَ "  التُّجَّ

ارَ  إِنَّ "  :فَقَالَ  اًرا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  يُْبعَثُونَ   التُّجَّ َ  اتَّقَى َمنِ  إِال ..فُجَّ  " .  َوَصَدقَ  َوبَرَّ  َّللاَّ

ِ  َعْبدِ  ْبنِ   نُعَْيمِ  َعنْ  ..َماِلك َوَحدَّثَنِي ..َماِلكٌ   َحدَّثَنَا :قَالَ  ..ُمْصعَبٍ  أَبُو َحدَّثَنَا - ِ  َعنْ  ..اْلُمْجِمرِ  َّللاَّ   يَْحيَى ْبنِ  َعِلي 

 ِ َرِقي  ِ  َراِفعٍ  ْبنِ  ِرفَاَعةَ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..الزُّ َرِقي  ِ  َرُسولِ  َوَراءَ  نَُصل ِي يَْوًما ُكنَّا :قَالَ  أَنَّهُ  ..الزُّ ُ   َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

ا ..َوَسلَّمَ  ِ  َرُسولُ  َرَفعَ   فَلَمَّ ُ  َصلَّى   َّللاَّ ْكعَةِ  ِمنَ  َرأَْسهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ  َسِمعَ "  :َوقَالَ  ..الرَّ   َرُجلٌ  قَالَ  .."  َحِمَدهُ  ِلَمنْ  َّللاَّ

ا.  فِيهِ   ُمبَاَرًكا َطي ِبًا َكثِيًرا َحْمًدا ..اْلَحْمدُ  َولَكَ  َربَّنَا :َوَراَءهُ  ِ  َرُسولُ  اْنَصَرفَ  فَلَمَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ "   :قَالَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

ُجلُ  فَقَالَ  .." آنِفًا اْلُمتََكل ِمُ  َمنِ  ِ  َرُسولَ  يَا أَنَا  :الرَّ ُ  َصلَّى َّللاَِّ  َرُسولُ  فَقَالَ .   َّللاَّ    :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

لُ  يَْكتُبُُهنَّ  أَيُُّهمْ  يَْبتَِدُرونََها  َملًَكا َوثاََلثِينَ  بِْضعَةً  َرأَْيتُ  لَقَدْ "    .." أَوَّ

ِ  َعْبدُ  أَْخبََرنا - ِ  َسِعيدِ   َعنْ  ..ُعَمرَ  ْبنُ  َّللاَّ ِ  َرُسولَ  أَن   .. هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ..اْلَمْقبُِري  ُ  َصلَّى َّللاَّ   َرُجاًل  َرأَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

ا  ..اْلَمْسِجدِ  ِفي َوهُوَ  يَْوًما يَُصل ِي ُجلُ  فََرغَ  فَلَمَّ ِ  َرُسولِ  َعلَى َفَسلَّمَ   َجاءَ  الرَّ ُ  َصلَّى َّللاَّ "   :فقَالَ   ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

ِ  َعلَى َفَسلَّمَ  َجاءَ  ثُمَّ  فََصلَّى فََرَجعَ " .  تَُصل ِ  لَمْ   فَِإنَّكَ  فََصل ِ  اْرَجعْ  :َقالَ  ..السَّاَلمُ  َوَعلَْيُكمِ  ُ  َصلَّى النَّبِي    ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

تَْينِ  َفَصلَّى  فََرَجعَ   :َقالَ  ..ذَِلكَ  ِمثْلَ  لَهُ   فَقَالَ  ِ  َرُسولَ   يَا  :قَالَ   ثُمَّ  ..ثاََلثًا أَوْ  َمرَّ   َفعَلََّمنِي ..تََرى َما َغْيرَ  أَْحَسنَ  َما ..َّللاَّ

 . تَُصل ِي َكْيفَ 

اَلةِ  إِلَى قُْمتَ  إِذَا"  :لَهُ   فَقَالَ  ائًِما اْستََوْيتَ  فَِإذَا  ..َكْبرَ  ثُمَّ  ..اْلُوُضوءَ  َفأَْسبِغِ  الصَّ ََ   بَِما قََرأْتَ  ثُمَّ   ..اْلقُْرآنِ  بِأُمَّ  َقَرأْتَ  َق

ِ  َسِمعَ  :َوتَقُولُ  ..َقائًِما تَْعتَِدلَ  َحتَّى  َرأَْسكَ  تَْرَفعَ  ثُمَّ  ..َراِكعًا تَْطَمئِنَّ  َحتَّى ..َرَكْعتَ  ثُمَّ  ..اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َمعَكَ    ..َحِمَدهُ  ِلَمنْ  َّللاَّ

  تَْفعَلَ  ثُمَّ  قَاِعًدا  تَْطَمئِنَّ  َحتَّى َرأَْسكَ  تَْرَفعَ  ثُمَّ  ..َساِجًدا تَْطَمئِنَّ  َحتَّى َرأَْسكَ  تَْرَفعَ  ثُمَّ  ..َساِجًدا تَْطَمئِنَّ  َحتَّى تَْسُجدَ  ثُمَّ 

 " . ُكل َِها َصاَلتِكَ  فُي ذَِلكَ 

ِ  َعنْ  ..اْلَمَدنِيُّ  قَْيٍس  ْبنُ   َداُودُ  أَْخبََرنا دٍ  ْبنِ  يَْحيَى ْبنِ  َعِلي  ِ  َخالَّ ْرِقي  ٍ  لَهُ  َعم ٍ  َعنْ  ..أَبِي َحدَّثَنِي :قَالَ  ..الزَّ   أَنَّهُ  ..بَْدِري 

ِ  َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ ِ  َرُسولُ  لَهُ   وقَالَ  ..َهذَا ذََكرَ   ثُمَّ  ..اْلَمْسِجدِ  ِفي َجاِلًسا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ُ   َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 : َوَسلَّمَ 

تْ  فَقَدْ  ..َهذَا  نَْحوِ  َعلَى َصاَلتَكَ  أَتَْمْمتَ  فَِإذَا"    .." َصاَلتِكَ  ِمنْ  تُْنِقُصهُ  فَِإنََّما ..َهذَا ِمنْ  نَقََصتْ  َوَما ..َصالتُكَ  تَمَّ

ِ  ْبنُ  يَْحيَى ناحد - ِ  ْبنِ  َخالدِ  ْبنِ   يَْحيَى  ْبنِ  َعِلي  َرِقي  هِ  َعنْ   ..أَبِيهِ  َعنْ  ..الزُّ  .. وروى نحوه.. َراِفعٍ  ْبنِ  ِرَفاَعةَ   َعنْ  ..َجد ِ

بِيعُ  أَْخبََرنَا - دٍ   ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  أَْخبََرنَا :قَالَ  ..الشَّاِفِعيُّ  أَْخبََرنَا :َقالَ  ..الرَّ دِ  َعنْ  ..ُمَحمَّ ِ  َعنْ  ..َعْجاَلنَ  ْبنِ  ُمَحمَّ   ْبنِ  َعِلي 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  ..َراِفعٍ  ْبنِ  ِرفَاَعةَ   َعنْ  ..يَْحيَى   َعلَى َراَحتَْيكَ  فَاْجعَلْ   َرَكْعتَ  َفِإذَا"  :ِلَرُجلٍ   َقالَ  ..َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

نْ  ُرْكبَتَْيكَ   ".. َمفَاِصِلَها إِلَى اْلِعَظامُ  تَْرِجعَ  َحتَّى ..َرأَْسكَ  َواْرَفعْ  ..ُصْلبَكَ   فَأَِقمْ  َرَفْعتَ  َفِإذَا ..ِلُرُكوِعكَ  َوَمك ِ

ِ   َعْبدِ  َعنْ  ُسلَْيمِ  ْبنُ   يَْحيَى أَْخبََرنَا - ِ  ِرفَاَعةَ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  َعنْ  ..َخْيثَمٍ  ْبنِ  ُعثَْمانَ  ْبنِ  َّللاَّ   َعنْ  ..اأْلَْنَصاِري 

هِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ..ِرَفاَعةَ  َجد ِ ُ  َصلَّى َّللاَّ   : نَاَدى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

ُ  أََكبَّهُ  اْلعََواثِيرَ  بَغَاَها َمنْ  ..إَِماَمةٍ  أَْهلُ  قَُرْيًشا إِنَّ  :النَّاسُ  أَيَُّها"  اتٍ  ثاََلثَ  يَقُولَُها .." ِلَمْنَخَرْيهِ  َّللاَّ   أَبُو قَالَ و .. َمرَّ

 "   اْلعََواثِرَ "   هُوَ  َوإِنََّما"  اْلعََوافِرَ "  :َوقَالَ  إَِماَمةٍ  أَْهلُ  هُوَ  َوإِنََّما"   أََمانَةٍ  أَْهلُ "  َعلَْينَا اْلُمَزنِيُّ  قََرأَهُ  َهَكذَا :َجْعفَرٍ 

 

هِ  َعنْ  ..أَبِيهِ  َعنْ  ..ِرَفاَعةَ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  إِْسَماِعيلَ  َعنْ  ..ُخثَْيمٍ  اْبنِ   َعنِ  ..ُسْفيَانَ  َعنْ  ..َوِكيعٌ  َحدَّثَنَا -  : قَالَ  َجد ِ

ِ   َرُسولُ  قَالَ  ُ  َصلَّى َّللاَّ  "..ِمْنُهمْ  َوَحِليفُُهمْ  ..ِمْنُهمْ  أُْختِِهمْ  َواْبنُ  ..ِمْنُهمْ  اْلقَْومِ  َمْولَى :َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا تعالى.. 



- 442 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "من رأى جبريل".. "بن رافع حارثة بن النعمان " .." 353الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

شهد بَْدًرا َواِحًدا   ..نفيع بن زيد بن عبيد بن ثَْعلَبَة اأْلْنَصاِري  أَبُو عبد هللا اْلمدنِيَحاِرثَة بن النُّْعَمان بن َرافع أَو  -

  ..فَردا َعلَْيهِ   ..َوَرأى ِجْبِريل يكلم النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم َفسلم َعلَْيِهَما ..والمشاهد كلَها

وأمه   ..ثم من بني النجار رضي هللا عنه ..حارثة بن النعمان بن النجار األنصاري الخزرجي ..هو أبو عبدهللا -

 ..كان شهيًرا بأنه شديد البر بوالدتهو ..هي جعدة بنت عبيد رضي هللا عنها

وهي أيًضا من  ..وعمرة ..وكانت من المبايعات ..وَسْودة ..وعبد الرحمن ..عبد هللاوكان له من الولد  -

هم أم  خالد بنت خالد بن يعيش ..وأم  هشام ..المبايعات ها من بني  ..وهي أيًضا من المبايعات؛ وأم  وأم  كلثوم؛ وأم 

ها من بني ُجْنُدع وأمة هللا؛  ..عبد هللا بن َغَطفان جال  وله عقب.. ..وأم  د بن   ..ومن ولده: أبو الر ِ واسمه: محم 

جال َعْمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن ُزرارة ..عبد الرحمن بن عبد هللا ار ..وأم  أبي الر   . .من بني النج 

 . .شخًصا ثبتوا مع المصطفى صلى هللا عليه وسلم يوم حنين ثمانينكان واحًدا من  -

  ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

 ..المدينة مصعب بن عمير رضي هللا عنهولقد أسلم حارثة رضي هللا عنه على يد أول سفراء اإلسالم إلى  -

 ..معه وأسلمت أمه جعدة بنت عبيد وأسلمت كذلك أسرته كلها -

 ثالثا.. ما كان بعد الهجرة.. 

وازدادت  ..كان حارثة رضي هللا عنه ممن استقبلوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة -

وذلك ألن حارثة  ..وسلم في دار أبى أيوب األنصاري رضي هللا عنه فرحته لما نزل رسول هللا صلى هللا عليه

فكان   ..فضمن بذلك أن يكون قريبا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..رضي هللا عنه كان من بني النجار

 .. لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلميتردد كثيرا ع

 رابعا.. في فضله رضي هللا عنه..

رسول  .. فكان كل ما زاد أهلبالمدينة ..النعمان منازل قُْرَب منازل النبي  َصلَّى هللا عليه وسلمكانت لحارثة بن  -

ل له حارثة بن النعمان عن منزل بعد منزل .. أو زوجا..أهاًل  هللا َصلَّى هللا عليه وسلم حتى قال النبي  َصلَّى   ..تحو 

ل لنا عن منازلهلقد استحييُت من حارثة بن النعمان م" :هللا عليه وسلم ا يتحو   .."م 

فَقُلَُت: َمن   اْلجنة َفَسِمْعُت قَِراَءةً..َدَخْلُت " ..عن عائشة عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم: قال ..وروى ُعْروة -

 ".. َكذَِلُكُم البِر  .. "فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..؟ فَِقيَل: َحاِرثَةُ ْبُن الن ْعَمانُ .َهذَا

 خامسا.. حارثة ورؤيته لجبريل.. 

قال: مررُت على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم    ..عن حارثة بن النعمان ..روى عبد هللا بن عامر بن ربيعة -

  ..قلت: نعم َهْل َرأَْيَت الَِّذي َكاَن َمِعي"؟" :فلما رجعت قال  ..فسلمت عليه ..ومعه جبرائيل جالس في المقاعد 

 ."َوقَْد َردَّ َعلَْيَك السَّاَلمَ   ..ِجْبِريلُ َفِإنَّهُ " :قال

هللا عليه وسلم وهو  أن  حارثة أتى النبي َصلَّى ..روى اْبُن َشاِهيَن من طريق المسعودي عن الحكم عن القاسم -

ْم  فَقَاَل: نَعَ  "!َوَهْل تَْعرفُهُ " :فَقَاَل لِجْبَرائِيلَ  ..فقال جبرائيل: أََما إِنَّهُ لَْو َسلَُّم لََرَدْدنَا َعلَْيه يناجي رجاًل.. ولم يسلم..

 "..ِرْزقُُهْم َوِرْزُق أَْواَلِدِهْم َعلَى الَجنَّةَ  ..ِذيَن َصبَُروا يَْوَم ُحنَينٍ َهذَا ِمَن الثََّمانِيَن الَّ 

 ثة بن النعمان..سادسا.. في جهاد حار

 .. والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..والخندق ..وأحًدا ..شهد حارثة بدًرا -

 .. عن عبد هللا بن رباح: أن  حارثة بن النعمان قال لعثمان: إْن شئَت قاتلنا دونَك ..وروى ثابت -

 سابعا.. في روايته للحديث النبوي..

 ..عن أبيه. قال: كان حارثة بن الن عماَن ـــ وفي رواية له: عن حارثة بن النعمان ..روى محمد بن عثمان -

ثم  ..فكان إذا جاء المسكين أَخذ من ِمكتله شيئًا ..وكان قد ذهب بََصُره فاتخذ َخْيًطا في ُمصاله إلى باب حجرته

ي سمعُت رسول هللا َصلَّى هللا  فيقول: إن ..وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك  ..أخذ بطرف الخيط حتى يُناوله

 "ُمنَاَولَةُ المْسكين تَِقي َمَصاِرَع السُّوءِ "عليه وسلم يقول

 ثامنا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..روي أنه توفي على عهد عثمان بن عفان.. رضي هللا عنهما.. -
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "في سنة الفجر".... قيس بن قهد األنصاري  الجزء األول.. .." 354الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..اختلف في اسمه فقيل هو قيس بن عمرو بن سهلو.. قَْيُس بُن قَْهد بن قَْيس األنصاري الخزرجي النجاري -

 .. وقيل: قيس بن عمرو بن قهد

بَيري: هو جد يحيى بن سعيد األَنصاري - نما جد يحيى  ابن األثير َوْهًما من مصعب؛ وإِ فعده    ..وقال مصعب الزُّ

 وقيس بن قهد هو جد أَبي مريم عبد الغفار بن القاسم األَنصاري الكوفي. ..بن سعيد: قيس بن عمرو

. وقيل: أمه سلمى بنُت رافع  .دي بن النجارِمْن بني ع ..وأمُّ قيس بن قهد هي أم عامر بنت خالد بن الَخْشخاش -

 . ِمْن بني َعِدي  بن النجار. ..بن النُّعمان

 ثانيا.. في عقب قيس بن فهد.. 

  ..وقيَس بن قيس ..يقال له: المثل م ..وسعًدا  ..ومسعوًدا ..ولَد قيُس بُن َقْهد: ُزَرارةَ؛ قُتل يوم اليمامة شهيدا -

فََولََدت   ..وتزوجها حمزةُ بُن عبِد المطلب بن هاشم ..وقد بايعت النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..وَخولَةَ بنت قيس

هم زينب  ..وأبو الَورد؛ واسمه أسعد ..ومن َولَِد قيس بن قهد أيضا: سعيد ..وُعَماَرة ..له: يَْعلي والشَُّموس؛ وأمُّ

بنو  ..وعبد ربه ..وَسعد  ..َولَِد َسعيِد بن قيس: يحيىبنت الحباب بن الحارث. ِمْن بني مازن بن النجار. َوِمْن 

ومات  ..وقد َولي ابن سعيد القضاء ألبي جعفر المنصور بالكوفة ..وكانوا محد ثين فقهاء .سعيد؛ وأمهم أم ولد.

 ..وُدفِن بالهاشمية في المنزل الذي كان ابتناه أبو جعفر عند قنطرة الكوفة ..بها وهو قاٍض 

 رضي هللا عنه..  ثالثا.. في جهاده

 حتى خالفة عثمان بن عفان..  ..من المشاهد بعدها ير أَبو نصر: قيس بن قهد له صحبة.. شهد بدًرا وقال األَم -

 رابعا.. في روايته للحديث.. 

ومحمد بن إِبراهيم بن  ..وعطاء بن أَبي َربَاح ..وروى عنه ابنه سعيد ..وسلم روى عن النبي صلى هللا عليه

 وابنه سليم بن قيس..  ..وقيس بن أَبي حازم ..الحارث التيمي  

روى سعد بن سعيد: أَن محمد  . بينماإن سعيًدا والد يحيى بن سعيد لم يسمع من أبيه قيس شيئًا. ويقولون: -

 عن قيس بن عمرو قال:  ..بن إِبراهيم أَخبره

أََصالَةُ " :فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم  ..رجاًل يُصل ِي بعد الصبح ركعتين رأَى النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم  )

تَْيِن"؟ ْبحِ َمرَّ . قال: فسكت النبي َصلَّى هللا عليه .فصليت اآلن  ..قال: إِني لم أَكن َصل يت الركعتين اللتين قبلها الصُّ

 )إستنكارا يقصد(  "أربعًا؟ الصبح" :وفي رواية: فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..وسلم

أخبرني قيس بن قهد أنَّ إماًما لهم  ..وأخرج حديثه البَُخاِريُّ في تاريخه بسنٍد جيد عن قيس بن أبي حازم  -

وقال: ال أعلم َرَوى عن قيس بن   ... وأخرجه البغوي ِمْن هذا الوجه.قال: فصلَّينا بصالته جلوًسا .اشتكى أياًما.

 . .ولم يرفعه إلى النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم ..قَْهد غيره

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 . .عنه هللا رضي َعفَّانَ  ْبنِ  ُعثَْمانَ  خالفة في عنه هللا رضي توفي

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "خير خلف"..قيس بن قهد األنصاري بن سليم  .. الثانيالجزء  .." 354الحلقة /

 وموجز ترجمته..في نسبه.. 

النجاري   سليم ْبن قيس ْبن قهد ْبن قيس ْبن ثعلبة ْبن عبيد ْبن ثعلبة ْبن غنم ْبن مالك ْبن النجار األنصاري -

 حسب أسد الغابة.. أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم..

ارِ  بنِ  َماِلكِ  بنِ  َغْنمِ  ْبنِ  ثَْعلَبَةَ  ْبنِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  ثَْعلَبَةَ  ْبنِ   قَْيِس  ْبنِ  -َخاِلد : أيًضا واسمه- قَْهدِ  ْبنِ  قَْيِس   ْبنُ  ُسلَْيمُ  -   الن جَّ

 . حسب دار اإلفتاء المصرية...األَْنَصاِري  

 .بْدًرا.. وبعضهم ينتسب إِلَى سليم لشهوده .وليس له عقب والعقب ألخيه َقْيس ْبن قهد -

ارِ  بن َماِلكِ  بني من ُطْعَمةَ   ْبنِ  َخاِلدِ  بِْنتُ  ُسلَْيمٍ  أُمُّ  أمه -   عبد بن حمزة زوجةقيس وهي  بنت َخْولة وأخته ..النَّجَّ

 ..عنه هللا رضي المطلب

 نراكم غدا إن شاء هللا.. ... .وسلم عليه هللا صلى النبي مع كلها والمشاهد وأُُحًدا بدًرا شهد -
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الحلقة /..... حلقات إحصائية هامة ) منقولة( 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.."

 :أوال.. من المهاجرين

 .القرشي التيميأبو بكر الصد يق واسمه عبد هللا بن أبي قحافة واسمه عثمان   -1

 .عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي الفاروق أمير المؤمنبن -2

ضها   -3 عثمان بن عف ان بن أبي العاص القرشي األموي ذو النورين تخل ف في غزوة بدر على امرأته رقية يمر 

 .فضرب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأجره وسهمه

 .ب القرشي الهاشميعلي بن أبي طالب بن عبد المطل -4

اح القرشي الفهري أمين هذه األمة -5 اح واسمه عامر بن عبد هللا بن الجر   .أبو عبيدة بن الجر 

طلحة بن عبيد هللا بن عثمان القُرشي التيمي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن رجع رسول هللا صلى   -6

 .هللا عليه وسلم إلى المدينة فضرب له بأجره وسهمه

ام بن خويلد القرشي األسدي -7  .الزبير بن العو 

 .عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري -8

 .سعد بن أبي وقاص واسم أبي الوقاص مالك بن أُهيب القرشي الزهري -9

سعيد بن زيد بن عمرو القرشي العدوي.. كان بالشام عند غزوة بدر وعاد بعد أن رجع رسول هللا صلى هللا   -10

 .يه وسلم إلى المدينة فضرب له بأجره وسهمهعل

 .أبو َمْرثَد الغنوي واسمه كن از بن الُحصين حليف بني هاشم -11

 .أبو كبشة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فارسي األصل -12

 .الطفيل بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة بن الحارث الشهيد يوم بدر -13

 .بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أخو عبيدة والطفيلالُحصين  -14

 .مسطح بن أثاثة بن عب اد القرشي المطلبي -15

 .أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي العبشمي -16

 .سالم مولى أبي حذيفة من أهل إصطخر -17

 .عكاشة بن محصن بن ُحرثان األسدي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب -18

 .ان بن أبي سنان بن محصن األسديسن -19

 .شجاع بن وهب بن ربيعة األسدي -20

 .عقبة بن وهب بن ربيعة األسدي -21

 .يزيد بن ُرقيش بن رباب األسدي -22

 .مالك بن عمرو بن ُسميط األسدي -23

 .مدالج بن عمرو بن ُسميط األسدي -24

 .عتبة بن غزوان بن جابر حليف بني عبد شمس -25

 .ى عتبة بن غزوانخباب مول  -26

 .حاطب بن أبي بلتعة بن عمير اللخمي حليف بني أسد -27

 .المقداد بن عمرو بن ثعلبةوينسب لألسود الزهري وهوحليفهم -28

 .عبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة -29

ي حليف بني زهرة -30  .مسعود بن ربيعة بن عمرو القار 

 .جندلة التميمي وقيل الخزاعي حليف بني زهرةخب اب بن األرت بن   -31

 .بالل بن رباح مولى أبي بكر الصديق ومؤذ ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -32

ومي مولى بني تيم -33  .صهيب بن سنان بن خالد الر 

 .األرقم بن أبي األرقم بن أسد المخزومي -34

ار بن ياسر بن عامر العنسي حليف بني مخزوم -35  .عم 

 .زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي -36
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 .عمرو بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي -37

 .عبد هللا بن سراقة بن المعتمر القرشي العدوي.. اختلف في شهوده بدرا -38

 .واقد بن عبد هللا بن عبد مناف التميمي الحنظلي حليف بني عدي بن كعب -39

 .في حليف بني عدي بن كعبخولي بن أبي خولي بن زهير الجع -40

 .عامر بن ربيعة بن كعب العنزي حليف بني عدي بن كعب -41

 .عامر بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني عدي بن كعب -42

 .إياس بن أبي البكير بن عبد ياليل الليثي حليف بني عدي بن كعب -43

 .السائب بن عثمان بن مظعون القرشي الجمحي -44

 .مة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحيقدا -45

 .عبد هللا بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي -46

 .معمر بن الحارث بن معمر القرشي الجمحي -47

ى القرشي العامري -48  .أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العز 

 .عبد هللا بن مخرمة بن عبد العزى القرشي العامري -49

 .القرشي العامريعبد هللا بن سهيل بن عمرو  -50

 .ُعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو العامري -51

 .صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري.. قيل أنه قتل يوم بدر -52

 .معمر بن أبي السرح بن ربيعة القرشي الفهري -53

اد القرشي الفهري -54  أو/ و ِعيَاُض بن َغْنِم بن ُزَهير ... .عياض بن زهير بن أبي شد 

 اكم غدا إن شاء هللا.... أر
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .. حلقة إحصائية هامة ) منقولة( 000الحلقة / 

 " أسماء من شهدوا المشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.." نكمل..

 :ثانيا.. من األنصار 

 .سعد بن زيد بن مالك األوسي األشهلي -55

 .سالمة بن وقش األوسي األشهليسلمة بن  -56

 .عب اد بن بشر بن وقش األوسي األشهلي -57

 .الحارث بن خزمة بن عدي األوسي األشهلي -58

 .سلمة بن أسلم بن حريش األوسي الحارثي -59

 .أبو الهيثم بن التيهان بن مالك حليف بني عبد األشهل -60

 .لعقبةقتادة بن النعمان بن زيد األوسي الظفري.. شهد ا -61

 .أبو عبس بن جبر بن عمرو األوسي الحارثي -62

 .أبو بردة بن نيار بن عمرو البلوي حليف بن الحارثة -63

 .عمير بن معبد بن األزعر األوسي الُضبعي -64

 .سهل بن حنيف بن واهب األوسي العوفي -65

 عليه وسلم إلى بدر فرد ه من  أبو لبابة بن عبد المنذر بن َزْنبر األوسي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا -66

 .الروحاء واستعمله على المدينة وضرب له بأجره وسهمه

 .معن بن عدي بن الجد األوسي البلوي -67

عاصم بن عدي بن الجد األوسي البلوي.. خرج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فرد ه من   -68

 .الروحاء واستعمله على العالية من المدينة

 .ابت بن أقرم بن ثعلبة األوسي البلويث -69

ات بن الجبير بن النعمان األوسي.. خرج مع النبي صلى هللا عليه وسلم إلى بدر فكسرت ساقه فرد ه   -70 خو 

 .وضرب له بأجره وسهمه

 .سالم بن عمير بن النعمان األوسي شهد العقبة -71

 .َحبى بن كلفةأبو عقيل بن عبد هللا بن ثعلبة اإلراشي حليف بني َحجْ  -72

 .جبر بن عتيك بن قيس األوسي المعاوي -73

 .النعمان بن ِعصر بن ُعبيد البلوي حليف بن معاوية بن مالك  -74

 .بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي شهد العقبة -75

 .خبيب بن إساف بن عتبة الخزرجي -76

 .عبد هللا بن زيد بن ثعلبة الخزرجي شهد العقبة -77

 .عبد هللا بن عبد هللا بن أُبي الخزرجي.. أبوه رأس المنافقين -78

 .أوس بن خولي بن عبد هللا الخزرجي -79

 .عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي -80

 .أوس بن الصامت بن قيس الخزرجي -81

ال بن عمرو الخزرجي -82  .ثابت بن هز 

 .مالك بن الدُّخشم بن مالك الخزرجي -83

 .بن عمرو الخزرجيودفة بن إياس  -84

 .أبو أَُسْيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة.. قيل أنه آخر من مات من البدريين -85

 .الُحباب بن المنذر بن الجموح األنصاري الخزرجي السَّلمي -86

 .عقبة بن عامر بن نابئ األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبة األولى -87

 .صاري الخزرجيجب ار بن صخر بن أُمية األن  -88

 .جابر بن عبد هللا بن ِرئاب األنصاري الخزرجي السَّلمي -89

 .قُطبة بن عامر بن َحديدة األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبتين -90
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 .أبو اليََسر واسمه كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي السَّلمي.. شهد العقبة -91

 .السَّلمي.. شهد العقبةمعاذ بن جبل بن عمرو األنصاري الخزرجي  -92

 .الحارث بن قيس بن خالد األنصاري الخزرجي.. شهد العقبة -93

 .عائذ بن ماعص بن قيس األنصاري الخزرجي.. قيل أنه قتل يوم بئر معونة -94

 .رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري الخزرجي -95

 .شهد العقبة زياد بن لُبيد بن ثعلبة األنصاري الخزرجي البياضي المهاجري.. -96

 .فروة بن عمرو بن َوذَفة األنصاري الخزرجي البياضي -97

اري.. شهد العقبة -98  .أبو أي وب األنصاري واسمه خالد بن زيد بن ُكليب الخزرجي النج 

اري.. شهد العقبة -99  .ُعمارة بن حزم بن زيد األنصاري الخزرجي النج 

اريُسراقة بن كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي  -100  .النج 

اري -101  .حارثة بن النعمان بن نَْقع األنصاري الخزرجي النج 

اري -102  .ُسليم بن قيس بن قَهد األنصاري الخزرجي النج 

اري  -103  .ُسهيل بن رافع بن أبي عمرو األنصاري الخزرجي النج 

ار -104 غباء بن ُسبيع الُجهني حليف بني النج   .عدي بن أبي الز 

اري مسعود بن أوس -105  .بن زيد األنصاري الخزرجي النج 

اري -106  .أبو خزيمة بن أوس بن زيد األنصاري الخزرجي النج 

اري -107  .رافع بن الحارث بن سواد األنصاري الخزرجي النج 

اري -108  .معاذ بن الحارث بن رفاعة األنصاري الخزرجي النج 

ار  -109  .يالنعمان بن عمرو بن رفاعة األنصاري الخزرجي النج 

اري -110  .عبد هللا بن قيس بن خالد األنصاري الخزرجي النج 

ار من األنصار -111  .ُعصيمة األشجعي حليف بني النج 

اري -112  .ثعلبة بن عمرو بن محصن األنصاري الخزرجي النج 

اري -113  .أُبي بن كعب بن قيس األنصاري الخزرجي النج 

اري شهد كل المشاهد في روايةأنس بن معاذ بن أنس األنصاري الخزرجي ال -114  .نج 

اري -115  .أبو طلحة األنصاري الخزرجي النج 

اري -116  .سليط بن قيس بن عمرو األنصاري الخزرجي النج 

ار من بلي -117  .سواد بن َغزية حليف لبني النج 

اري -118  .قيس بن الس كن بن قيس األنصاري الخزرجي النج 

اريعبد هللا بن كعب بن عمرو  -119  .... أراكم غدا إن شاء هللا..األنصاري الخزرجي النج 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..سرية اإلستطالع".. "األنصاري عدي بن أبي الزغباء".." 355الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

كان مع رفيق من  وهو أحد هؤالء الرجال الذين أسلموا قديما.. وشهد كل المشاهد.. وما كان من المشاهير.. 

 في موقعة بدر.. ومن نتاج عمله أن تجهز النبي صلى هللا عليه وسلم.. قومه كتيبة اإلستطالع األولى..

ْغباء - ْغباء ِسنان بن ُسبَيع بن ثعلبة بن ربيعة بن ُزهرة بن بَُديل بن سعد بن   ..عدي  بن أَبي الزَّ واسم أبي الز 

 . الطبقات الكبير. حسب ..عدي  بن نصر بن كاهل بن نصر بن مالك بن َغَطفان بن قيس من ُجهينة

ْغبَاء: واسمه سنان بن ُسبيع بن ثعلبة بن ربيعة بن زهرة بن بُذيل - لموحدة والمعجمة  با  ..))عدي بن أبي الزَّ

اإلصابة  حسب ((  ن غطفان بن قيس بن ُجهينة الجهنيابن سعد بن عدي بن كاهل بن نصر بن مالك ب ..مصغًرا

 .في تمييز الصحابة.

ار ))قال موسى بن عقبة.. - غباء حليف لبني مالك بن الن ج  االستيعاب  حسب ما جاء بمن ُجهينة((  ..عدي  بن الز 

 في كل التراجم..   ..عقب عدي بن أبي الزغباءلوليس  ..في معرفة األصحاب

 ثانيا.. ما جاء في جهاده رضي هللا عنه..

-   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -بَعَثَهُ َرُسوُل َّللاَّ فوردا  ..سسان خبر العيرحيت ..مع بسبس ْبن َعْمرو الجهني طليعة -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -فرجعا فأخبرا الن بي   الراوي.. . قَالَ .بْدًرا فوجدا العير قد مرت وفاتتهما  .. َصلَّى َّللاَّ

النبي َصلَّى هللا عليه وسلم مع بَْسبَسة بن َعْمرو يتَجسََّسان َخبََر أبي سفيان في َوْقعة ))أرسله وفي رواية..  -

  ..ذكره ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ  حسب ما وهذا غريب بعض الشيء لكنه ..فسارا حتى أتيا قريبًا من ساحل البحر ..بَْدر

 .هللا عنه. رضي عباس ابنعن  ؛ ووصله ابن الكلبي.. عن أبي صالح..عن ابن شهاب

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   -شهد عدي بْدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كلها َمَع َرُسوِل َّللاَّ    ..َصلَّى َّللاَّ

ثم من بني  ..ثم من بني عائذ بن ثعلبة ..قال اْبُن إِْسَحاَق فيمن شهد بدًرا من األنصار ثم ِمْن بني النجاركذا و

 . .أما ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ فقال: إنه حليف بني النجار.حليف لهم ِمْن جهينة. ..خالد بن عدي: ابن أبي الزغباء

 ثالثا.. في روايته للحديث النبوي..

  ..حدثنا أبي عن أبيه ..ِمْن طريق محمد بن الفضل بن عبد الرحمن بن عدي "الصحابة"روى الدُّوالبي في  -

غباء الجهني صاحب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم... فذكر حديثًاعن جد ه ع   .. دي بن أبي الزَّ

 )منقول( ..معرفة الصحابةفي  –نعيم األصبهاني  يأبرابعا.. رواية 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمَع بُْسبُِس ْبِن َعْمٍرو َعْينًا إِلَى ِعيِر أَبِي  - اِر قَُرْيٍش بَعَثَهُ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ َفَرَجعَا إِلَى    ..ُسْفيَاَن َوتُجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفأَْخبََراهُ  ِ َصلَّى َّللاَّ  .. فَاْستَْنفََر اْلُمْسِلِميَن َوَخَرَج إِلَى بَْدرٍ  ..النَّبِي 

ْن َشِهَد بَْدًرا َقاَل اْبنُ  ..َقالَ  ..َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَةَ  حتى قال ..َحدَّثَنَا َفاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ  - َوبَْعثَهُ  ..ِشَهاٍب: »َوَكاَن ِممَّ

ا ذُِكَرْت لَهُ ِعيُر أَبِي ُسْفيَانَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّ ْغبَاِء اْلُجَهنِيُّ ِمْن بَنِي َغْنمٍ   ..َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ  ..َعِديُّ ْبُن أَبِي الزَّ

  ..َفَساَر َحتَّى أَتَيَا َحيًّا ِمْن ُجَهْينَةَ َقِريبًا ِمْن َساِحِل اْلبَْحرِ  .. َعْمٍرو َعْينًا لَهُ َوبُْسبُُس ْبنُ  ..َونَْضلَةُ ِمْن ُجَهْينَةَ 

اِر قَُرْيٍش  ..َفَسأَلُوهُْم َعِن اْلِعيرِ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   ..َفأَْخبَُروهُْم َخبََر اْلقَْومِ  ..َوَعْن تُجَّ َم َفَرَجعَا إِلَى َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 يقصد بدرا..  َوذَِلَك ِفي َرَمَضاَن« ..فَاْستَْنفََر اْلُمْسِلِميَن ِلْلِعيرِ 

ِد ْبِن إِْسَحاقَ   حتى ..َحدَّثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ  - ارِ  .." ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اأْلَْنَصارِ  ..ُمَحمَّ   ..ِمْن بَنِي النَّجَّ

ْغبَاِء َحِليٌف لَُهْم ِمْن ُجَهْينَةَ " ِمْن بَنِي َعائِِذ ْبنِ   ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلٍك: َعِديُّ ْبُن أَبِي الزَّ
 ..ثَْعلَبَةَ

ِ حتى .. َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن َجْعفَِر ْبِن َسْلمٍ  - :  قَالَ  ..ثُمَّ ِمْن بَنِي ُمْنِقذٍ  ..ثُمَّ ِمْن بَنِي َسلََمةَ  ..اْلَحَسِن ْبِن َماِلٍك اْلُجَهنِي 

 ٍ ْحَمِن ْبِن َعِدي  ُد ْبُن اْلفَْضِل ْبِن َعْبِد الرَّ ِ َصاِحِب   ..َعْن أَبِيهِ  ..َحدَّثَنِي ُمَحمَّ ْغبَاِء اْلُجَهنِي  ِ ْبِن أَبِي الزَّ ِه َعِدي  َعْن َجد ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   قَاَل:   .. َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ " ُكْنُت ِفي َطاَلئَِع َمَع  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوبَْيَن يََدْي َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  .. النَّبِي 

ِجلُّ  ..]البحر الرجز[نقال عن كتاب  َوأَنَا أَقُوُل:  . أَْمِشي إِلَى اْلَمْوِت َكَمْشيِ اْلِعْجلِ ..أَنَا َعِديٌّ َوَعلَيَّ الس ِ

ِ َحدَّثَنَاهُ عَ و - ِد ْبِن اْلفَُضْيِل ْبِن َعْبِد   ..َعِن اْلَحَسِن ْبِن بِْشِر ْبِن اْلَحَسنِ  ..َعْن ُموَسى ..ْن أَبِي بِْشٍر الدُّواَلبِي  َعْن ُمَحمَّ

 ٍ ْحَمِن ْبِن َعِدي   ..ِمثْلَهُ  ..الرَّ

 خامسا.. في وفاته رضي هللا عنه..

 . أراكم على خير إن شاء هللا....اإلصابة في تمييز الصحابة ..: توفي في خالفة عمر بن الخطابأبُو ُعَمرَ  قال
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 شهيد الجسـر".."".. الخزرجيأبو خزامة بن أوس  ".." 356الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

المشاهد.. وشارك في كل الغزوات مع رسول هللا   أحد هؤالء الرجال الذين أسلموا قديما.. وشهد كل أيضا هو

 المعارك والفتوحات في فارس.. صلى هللا عليه وسلم.. وعاش 

 .. الخزرجي األنصاري.. أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم -

وقيل: أَبُو ُخَزيَمةَ بُن أَوِس بن زيد بن   ..الخزرجي ثم النجاري  ..يأبو خزامة بن أوس بن أصرم األنصار -

 ..أَصرم

 ( الصحابة)ُن ِحبَّاَن في وقد ذكره ابْ  ...وأَبو موسى. ..أَخرجه أَبو عمرقدم ترجمته و -

ه عمرة بنت مسعود بن قيسو -  حسب أحد كتب التراجم.. هو أَخو مسعود بن أَوس أَبي محمد..و ..أم 

 ..فلم يبق منهم أحد  بن زيد بن ثعلبة بن َغْنم جميعًا..قد انقرض أيًضا ولد أْصرم ف   وليس له عقب.. -

 إستدراك من الراوي.. ثانيا.. 

ليس بينه وبين الَحارث بن َخَزمة أَبي خزيمة نسب إِال اجتماعهما في األَنصار.. فأَحدهما أَوسي.. واآلخر   -

 .. خزرجي

قال ابن األثير: هذا كالم أَبي عمر.. وقد جعل الحارث بن َخَزمة أَْوسيًا.. وقد ساق هو نسبه في وإن  -

"الحارث" إِلى الخزرج.. فال شك أَنه قد رأَى في اسمه ــ عن موسى بن عقبة ــ فيمن شهد بدًرا من األَنصار 

 ليس كذلك..هو ن َخَزمة".. فظنه أَوسيًا لهذا.. ومن بني النَّبِيت.. ثم من بني عبد األَشهل: "الحارث ب

فأَنه هو أَيًضا نقل في "الحارث": أَنه حليف بني عبد األَشهل.. فال أَدري من أَين قال: "إِنه أَوسي"؟ إِال أَن   -

 يكون أَراد به الِحْلف.. وهذا ال يخالف النسب.. 

 في جهاده.. رضي هللا عنه..ثالثا.. 

يوم بدر: "وأَبو خزيمة بن  في تسمية من استشهد  ..وى ابن إِسحاقر ا من المشاهد.. وقدشهد بدًرا وما بعده  -

توبة" مع أَبي ُخَزيمة  قال زيد بن ثابت: وجدت آخر "ال . بينمامن بني زيد بن ثعلبة". ..أَوس بن أَصرم

 األَنصاري.. وهو بطل حلقتنا.. 

 رابعا.. موجز ترجمته في الموسوعة اإلسالمية.. 

 .. الخزرج من النجار بن مالك بن غنم بني من األنصار من صحابي( هـ 13 سنة المتوفيبن أوس.. ) خزيمة -

  شهيدا وقتل  ..لفارس اإلسالمي الفتح في شارك ثم كلها.. غزواتهصلى هللا عليه وسلم  محمد النبي مع شهد -

 ..الجسر موقعة في

 خامسا.. ذكر أبو خزامة في التراجم..

 من بعدها وما بدرا شهد ..األنصارى أَْصرم بن زيد بن أوس بن ُخَزيمة أبو  ..االستغناء – البر عبد ابن -

  :الصامت بن عبادة  فيه  قال  الذى أوس بن مسعود محمد أبى أخو وهو ..عثمان خالفة آخر في  وتوفى ..المشاهد

 . محمد أبو كذب

  بنت عمرة وأمه غنم بن ثعلبة بن  زيد بن أصرم بن زيد بن أوس بن خزيمة أبو.. الكبرى الطبقات - سعد ابن -

ِ  َرُسولِ  َمعَ  كلها والمشاهد  والخندق وأحًدا بدًرا وشهد. زيد بن عمرو بن قيس بن مسعود ُ  َصلَّى -  َّللاَّ   َعلَْيهِ  َّللاَّ

ُ  َرِضيَ .  َعفَّانَ  ْبنِ   ُعثَْمانَ  ِخالَفةِ  ِفي وتوفي - َوَسلَّمَ    بن زيد بن أصرم ولد أيًضا وأنقرض. عقب له  وليس. عنه َّللاَّ

 ..أحد منهم يبق فلم  جميعا غنم بن ثعلبة

 .. بَْدِري غنم بن ثَْعلَبَة  ْبن زيد ْبن أَْصَرم ْبن أَْوس ْبن ُخَزْيَمة  أَبُو.. الثقات – حبان ابن -

 

 سادسا.. في استشهاده رضي هللا عنه..

 هما.. رضي هللا عن ..بن عفان في خالفة عثمانشهيدا في موقعة الجسر توفي أَبو خزيمة  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".. إبن الحارث أبو الحارث"".. سواد بن الحارث بن رافع " .." 357الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

الذين أسلموا قديما.. وشهد كل المشاهد.. وشارك في كل الغزوات مع رسول هللا هو أيضا أحد هؤالء الرجال  -

 صلى هللا عليه وسلم.. 

   وظل يجاهد حتى خالفة عثمان.. فلم يكن له رواية للحديث.. -

  ليس  ..بدري أنصاري  ثعلبة بن زيد بني من الحارث بن رافع  والتعديل الجرحفي   – الرازي حاتم أبي ابنيقول 

 . ذلك يقول أبى سمعت ..حديث له

 .. الحارث له يقال ابنٌ  لرافع  كانو ..األنصاري غنم بن ثعلبة بن  زيد بن سواد بنوقيل رافع  -

 . .الكبير الطبقاتحسب ((  عقب له ليس)) -

 ..سواد: الواقدي قال هكذا. النجار بن  مالك بن َغْنم بن ثَْعلبَة بن َزْيد بن َسَواد بن الَحاِرثِ  بن َرافعُ )) -

 ..الغابة أسد.(( ثعلبة بن  زيد بن األسود ابن هو: عمارة  ابن وقال -

 ..الصحابة تمييز في اإلصابة.(( األنصاري َغنم بن ثعلبة  بن زيد بن َسَواد بن الحارث بن رافع))هو  -

 . .الغابة أسدفي   ((موسى وأبو ..نعيم وأبو ..عمر أبو أخرج ترجمته)) -

 ..الصحابة تمييز في اإلصابة(( عثمان خالفة إلى عاش)) -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

..  وسلم عليه  هللا َصلَّى هللا رسول مع كلها والمشاهد ..والخندق ..وأحًدا ..بدًرابن الحارث بن سواد  رافع شهد -

 ..الغابة أسدحسب ما جاء في 

ْهِري   ذكره -  . وعن األصبهاني في معرفة الصحابة.. ننقل: .بدًرا واشهد فيمن  ..وعروة ..الزُّ

دُ  ثناحد ..اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  ثناحد ..اْلَخِليلِ  ْبنُ   ِزيَادُ   ثناحد ..فَاُروقٌ   َحدَّثَنَا *   ْبنُ  ُموَسى ثناحد  ..فُلَْيحٍ   ْبنُ  ُمَحمَّ

ارِ  بَنِي ِمنْ  ..اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ..بَْدًرا َشِهدَ  َمنْ  تَْسِميَةِ  ِفي ..ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  ..ُعْقبَةَ   ..َسَوادٍ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َراِفعُ :  النَّجَّ

دُ  ثنا حد ..أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنَا *   ..اأْلَْسَودِ  أَبِي َعنْ  ..لَِهيعَةَ  اْبنُ  ثناحد ..أَبِي َحدَّثَنِي ..َخاِلدٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَحمَّ

بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ارِ  بَنِي ِمنْ  ..اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  ..بَْدًرا َشِهدَ  َمنْ  تَْسِميَةِ  ِفي  ..الزُّ  ْبنِ  َسَوادِ  ْبنِ   اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َراِفعُ : النَّجَّ

 ..ثَْعلَبَةَ  ْبنِ  َزْيدِ 

 ما جاء في الحديث.. )منقول( ثالثا.. 

ِ  َعْبدِ  ْبنُ  إِْسَماِعيلُ  ) أَْخبََرنَاوالحديث للجدة..    ْبنِ  َساِلمِ  َعنْ   ..اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َخاِرَجةُ  َحدَّثَنِي :َقالَ  ..أَُوْيٍس  أَبِي ْبنِ  َّللاَّ

  اْختَلَفَتْ  قَدِ "  :تَقُولُ  َسِمعََها أَنَّهُ  ..اْلَحاِرثِ  ْبنِ  َخاِرَجةَ  َجدَّةُ  َوِهيَ  ..قَْيٍس  بِْنتُ  َخْولَةُ  َوِهيَ  ..ُصبَيَّةَ  أُم ِ  َمْولَى َسْرجٍ 

ِ  َرُسولِ   َويَدُ  يَِدي ُ  َصلَّى َّللاَّ  .." َواِحدٍ  إِنَاءٍ  ِفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

دُ  قَالَ  ْبِعيُّ  ثُمَّ  ..اْلُجَهنِيُّ  َمِكيثٍ  ْبنِ  َراِفعِ  ْبنِ   اْلَحاِرثِ  ْبنُ  َخاِرَجةُ   َوهُوَ  :ُعَمرَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  (  الرَّ

 وفاته رضي هللا عنه.. في رابعا.. 

 ..الغابة  أسدحسب إفادة (( عنه هللا  رضي عثمان خالفة في  توفي))

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول..  .." 358الحلقة /

 ".. شهيد أحد أهو"".. عبد هللا بن قيس بن خالد "

 

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

هو أيضا أحد هؤالء الرجال الذين أسلموا قديما.. وشهد كل المشاهد.. وشارك في كل الغزوات مع رسول هللا  -

 وعاش حتى خالفة عثمان بن عفان..  صلى هللا عليه وسلم..

 الحارث بن سواد بن مالك بن غنم.. عبد هللا بن قيس بن خالد بن خلدة بن  -

ِ بُن   - ار األَنصاري  َعْبُد َّللا  قَْيِس بِن َخاِلِد بن َخْلَدِة بن الحارث بن َسَواد بن مالِك بن َغْنم بن مالك بن النَّجَّ

اِري.. حسبالَخْزَرجي ث  .أسد الغابة. م  النَّجَّ

 . ))عبد هللا بن قيس بن َخْلَدة(( الطبقات الكبير. -

بو موسى: أَفرده أَبو نعيم عن الذي يروي حديثه وقال أَ  ..وأَبو موسى ..وأَبو عمر ..أَبو نعيم أَخرج ترجمته -

[[.. ]]يعني: َعْبد َّللْاَّ  -)أي في الغرور( ابُن عباس في الِكْبر     ْبن َقْيس اأْلَْنَصاِري 

 ثانيا.. في عقبه رضي هللا عنه.. 

هما ُسعاد بنت قيس بن ُمَخل د بن الحارث بن سواد  ..كان له من الولد عبد الرحمن وُعميرة-  بن مالك بن  وأم 

هاوأم   ..َغْنم  ..أسد الغابة حسب ))قيل أَنه لم يُْعقَب((و  .الطبقات الكبير. ..عون بنت عبد هللا وال نعرف أم 

 ا.. في جهاد عبد هللا.. ثالث 

 .ذََكَرهُ ُموَسى ْبُن ُعْقبَة واْبُن إْسَحاق َوَغْيُرهُما فِيَمْن شهد بَْدًرا. -

د ْبن سعد - د ْبن عمارة اأْلَْنَصاِري   ..وذكر ُمَحمَّ  أنه استشهد بأحد..  ..َعْن َعْبد َّللاَّ ْبن ُمَحمَّ

 ..وقال: بل عاش حتى مات في خالفة عثمان ..وأنكر ذلك الواقدي -

 وهم أكثر من واحد..عبد هللا بن قيس األنصاري في : ولعل الذي أشار إليه ابن عمارة أو الواقدي الراوي

د بن عمر: لم يُقتل يوم أُُحد وقد بقي وشهد مع النبي   .ز الصحابة.اإلصابة في تمييوتقول  - ))قال محم 

  ..المشاهد

 رابعا.. في وفاته رضي هللا عنه.. 

 .الطبقات الكبير رضي هللا عنه.. ..ة عثمان بن عف انفي خالف كذلك  وتُوف ي فاألغلب أنه عاش حتى خالفته 

 

 .. الجزء الثاني .." 358الحلقة /

 ".. "حليف بني النجار".. عصيمة األشجعي" 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..هو أَشجِعي - ُعَصْيمة مثله )يعني: مثل ُعَصيمة ـ تصغير عصمة( -

 . حليف لبني َسواد بن مالك بن َغْنم بن مالك بن النَّجار. -

 .أَبو عمر مختصًرا. ترجمته أَخرج -

وقال: هو من  ..أَبو عمر "ِعْصَمة األَنصاري" حليف لبني مالك بن النجار: قد ذكر قال ابن األثير في ترجمته

 . بالفعل بطل حلقتنا.وهو  .. وذكر أَنه شهد بدًرا..أَشجع

 ..أسد الغابة حسب  ..لَكاَن حسنًا ..وقيل: عصيمة" على عادته ..لو قال في تلك الترجمة: "عصمةو

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

د بن عمارة األنصاري فيمن شهده ذكر - د بن عمر وعبد هللا بن محم  د بن إسحاق وأبو معشر ومحم    وامحم 

 .لم يذكره موسى بن عقبة.إن و ..بدًرا

 .الطبقات الكبير .. حسبوشهد أيًضا أُُحًدا والخندق والمشاهد كل ها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 عنه..ثالثا.. في وفاة عصيمة رضي هللا 

االستيعاب في معرفة  بن أبي سفيان رضي هللا عنهما.. حسبتُوف ِي في خالفة معاوية أنه عاش حتى خالفته وَ  -

 ..األصحاب

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..جسر أبي ُعبَيدة ".. "ثَْعلَبَة ْبن َعْمرو ْبن ُمحصن.. " " 359الحلقة /

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 بن موسى قاله مبذول بن عمرو بني من ثم ..النجار  بن  مالك بني من ..األنصاري محصن بن عمرو بن ثعلبة -

 نسبه في  فزاد النجار بن مالك بن سدن  :له يقال الذي عامر وهو ..نعيم وأبو منده ابن نسبه كذا ..عقبة

وبذلك جزم موسى   ..وقيل إن ثعلبة أخوه ... قيل: اسمه ثعلبة عبيداً.. يذكر فلم محمد بن هشام وخالفه )عبيداً(..

 ..بن عقبة

 .. مبذول بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن محصن بن عبيد بن عمرو  بن ثعلبة :عمر  أبو وقال -

وقيل: ثعلبة بن   ..وقيل: ثعلبة بن عمرو بن ِمحصن األَنصاري  الخزرجي ..وقيل: أِسيدُ  ..وقيل: بشر ..بشير -

  ..وقيل: رشيد بن مالك ..وقيل: ثعلبة بن عمرو بن عامرة ..وقيل: ثعلبة بن َمْعن بن محَصن ..عمرو بن عبيد

 . .وقيل: من بني مازن بن النجار ..من بني مالك بن النجار ..وقيل: عمرو بن محصن

آخر غير   .. وقيل: أبو عمرو األنصاري ..وأبو موسى ..وأبو نعيم ..وابن منده ..بن عبد البرا خرج ترجمتهأَ  -

انِيُّ في مسنده. ..أبي َعْمرو األنصاري  ..وقيل: أَبو َعمرو  (أَبو َعمَرةَ )وكنيته  .الذي ذكره يَْحيَى الحمَّ

ها كبشة بنت مالك  ..وكان لثعلبة من الولد أم  ثابت  ..وروى عبد الرحمن بن أبي عمرة بن عثمان بن عفان - وأم 

د بن عمر: ليس له عقب. وبن قيس. المقتول يوم بئر   ..بن محصن أَخو أَبي عبيدة بن َعْمرووهو  ..قال محم 

ه َكْبَشة بنت ثابت بن المنذر..و معونة..  .. الشاعربن ثابت وهي أخت حسَّان  أم 

 .ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه.

  في ..عبيد أبي  جسر يوم  وقتل ..هللا رسول مع  كلها والمشاهد ..والخندق ..وأحداً  ..بدراً  شهد :عمر أبو قال -

  أبي مع الجسر يوم  وقتل ..بدراً  شهدوقيل  ..بالمدينة عثمان خالفة في توفي  :الواقدي قال عمر.. بينما خالفة

 ..بدراً  شهد أنه إال الترجمة هذه في يذكرا فلم  نعيم وأبو منده ابن وأما .. قاله أبو عمر..الثقفي عبيد

 . صفين.وقتل مع علي  في  ..وأُحًدا والمشاهد وقال أَبو نُعَيم وأَبو عمر: شهد بدًرا -

 ثالثا.. في رواية الحديث النبوي..

  فالن.. لبني جمالً  سرق رجالً  أن أبيه عن عمرو بن ثعلبة  بن الرحمن عبد عن حبيب  أبي بن  يزيد حديثه روى -

 ..السرقة في سمرة بن عمرو قطع إنه النبي عن قال الذي هو هذا :قال  يده.. هللا  رسول فقطع

 . .الثالثة أخرجه ..الرحمن عبد أبي ثعلبة ترجمة في فذكراه السرقة حديث أما

ً  حديثه ومن -  . .عمر أبو قاله .. "سهمان وللفرس ..أسهم ثالثة للفارس" :أيضا

أرأيت من آمن بك   ..روى عنه ابنه عبد الرحمن أنه قال: "قلت لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: يا رسول هللا -

 ..أُولَئَِك ِمنَّا َوأُولَئَِك َمعَنَا" :ولم يرك؟ قال

وكان َعقَبيًا بَْدِريًّا   ..ِصفَّْينروى عبادة بن زياد عن محمد ابن الحنفية قال: رأَيت أَبا َعمَرةَ األَنصاري يوم  -

ى من العََطش ..أُُحِديًّا ْسنِي ..وهو صائم يتلو  َسه الغاُلَم ..فقال لغالم له: تَر ِ  ..ثم رمى بسهم في أَهل الشام ..فَتَرَّ

َمْن " :ثم قال: إِني َسِمعُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول ..حتى رمى بثالثة أَسهم  ..فنزع نزًعا ضعيفًا

رَ  ..َرَمى بَِسْهٍم ِفي َسبِْيِل هللا  .."َكاَن ذَِلَك اْلسَّْهُم لَهُ نُوًرا يَْوَم اْلِقيَاَمةِ  ..َفبَلََّغ أَْو قَصَّ

عن جْده أَبي عمرة: أَنه جاَء إِلى   ..عن أَبيه ..وروى ابن منده عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أَبي َعْمرة -

فأَعطى رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الرجال    ..أَو يوم أُحد ..لم ومعه إِخوة له يوم بدرالنبي َصلَّى هللا عليه وس

حدثني أَبي قال: كنا مع  ..وعن عبد الرحمن بن أَبي َعْمرة األَنصاري ..وأَعطى الفرَس سهمين ..سهًما سهًما

فاستأْذن الناُس رسوَل هللا ـــ َصلَّى هللا عليه  ..فأَصاب الناَس َمْخمَصةٌ  ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في َغزاة

فلما رأَى عمر بن الخطاب أَنَّ رسوَل هللا   ..يبِلغُنا هللا به ..وقالوا: يا رسول هللا .. وسلم ـــ في نحر بعض َظْهِرهم

كيف بنا إِذا نحن لقينا   ..رهم قال: يا رسول هللاـــ َصلَّى هللا عليه وسلم ـــ قد َهمَّ أَن يأَذن لهم في نحر بعض ظهو 

ثم تدعو فيها    ..فتجمعها  ..القوَم غًدا جياًعا ِرَجااًل؟! ولكن إِن رأَيَت يا رسول هللا أَن تدعو الناَس ببقايا أَزوادهم

  ..الطعام وفوق ذلكفجعل الناس يجيئون بالَحثْيَِة من  ..بالبركة؟ فدعا النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ببقايا أَزوادهم

ثم دعا الجيش بأَوعيتهم   ..ثم قام فدعا هللا ما شاَء هللا أَن يدعو ..فجمعها رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فضحك رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..وه وبقي مثلهملئفما بقي في الجيش وعاٌء إِال ..وأَمرهم أَن يَْحتَثُوا

 ا إن شاء هللا..نواجذه... أراكم غدحتى بدت 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..شهيد بئر معونة ".. "أَنَُس ْبُن ُمعَاِذ ْبِن أَنَِس .. " " 360الحلقة /

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

من بني معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار من   صحابي أنس بن معاذ.. هو اإلسالمية من دائرة المعارف -

بينما قال عبد هللا بن محمد بن ..  عثمان بن عفان المشاهد كلها ومات في خالفة أنه شهد الواقدي قال ..الخزرج

 .. هـ 4سنة  يوم بئر معونة وقُتل ..وأحد بدر عمارة األنصاري أنه شهد غزوتي

 .. اإلفتاءومن دار  -

اِر  هو الصحابي الجليل أَنَُس ْبُن ُمعَاِذ ْبِن أَنَِس ْبِن  * قَْيِس ْبِن ُعبَْيِد ْبِن َزْيِد ْبِن ُمعَاِويَةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن َماِلِك ْبِن النَّجَّ

. وقيل: أُنَيُس بن ُمعَاذٍ   ..اأْلَْنَصاِري 

وتُوف ي في خالفة عثمان بن عف ان رضي هللا  .. وسلم كلها مع النبي صلى هللا عليهشهد بدًرا وأحًدا والمشاهد * 

 . واستشهد يوم بئر معونة. ..قال ابن إسحاق: هو أَْوُس ْبُن ُمعَاذٍ و.. عنه

 في كتب التراجم.. عنه ما جاء وننقل ثانيا.. 

 .. أسد الغابة -ابن األثير  -

ْبن مالك ْبن النجار ْبن ثعلبة ْبن عمرو أنس ْبن معاذ ْبن أنس ْبن قيس ْبن عبيد ْبن زيد ْبن معاوية ْبن عمرو  *

 .. ْبن الخزرج األنصاري الخزرجي النجاري

ُ َعلَْيِه َوسَ *  ِ َصلَّى َّللاَّ  لم..  شهد بدًرا مع َرُسول َّللاَّ

أنس   وقال الواقدي: ..وقال ابن إِْسَحاق: اسمه أنس ْبن معاذ ..وقيل: أنيس ..فقيل: أنس :في اسمه واختلف * 

 .. به كما ذكرناهونس ..ْبن معاذ

َوأَبُو  ..وروى ابن منده. هذا كالم أَبِي عمر. .. ومات في خالفة عثمان ..والخندق ..وأحًدا ..وقال: شهد بدًرا *

ْهِري   ..نعيم ال عقب له  ..قال: وأنس ْبن معاذ ْبن أنس من بني عمرو ْبن مالك ْبن النجار ..بإسنادهما عن الزُّ

 أخرجه الثالثة.  ...شهد بدًرا.

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -عبد البر   إبن -

 أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو ابن مالك بن النجار األنصاري

وقال   ..فيه أوس بن معاذ إال أنه قَالَ  ..فأما ابن إسحاق فقال: قتل يوم بئر معونة ..واختلف في اسمه ..شهد بدًرا

د بن عمارة: أنس بن معاذ أو قتل   ..ونسبه كما ذكرنا وقال: شهد أنس بن معاذ بدًرا وأحًدا ..َعْبد هللا ابن ُمَحمَّ

وقال: شهد أنس بن معاذ بدًرا وأحًدا  ..ونسبه كما ذكرنا أيضا ..وقال الواقدي: أنس بن معاذ ..يوم بئر معونة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .ومات في خالفة عثمان رضى هللا عنه. ..والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا صلى َّللاَّ

 .. الثقات –ابن حبان  -

ن ثَْعلَبَة ْبن َعْمرو ْبن  أنس ْبن معَاذ ْبن أنس ْبن قيس ْبن عبيد ْبن زيد ْبن ُمعَاِويَة ْبن َعْمرو ْبن َمالك ْبن النجار بْ 

 .. اْلَخْزَرج من بنى جديلة

 صحابة رسولنا.. : موقع -

أنَْيُس بُن َمعَاذ بن أنََس بن قَْيس بن ُعبَْيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن  .. أنس بن معاذ األنصاري* 

 . وقيل في نسبه: معاذ بن قيس. ..وقيل: اسمه أنس ..النجار األنصاري الخزرجي. بدري

أنُس بُن ُمعاذ بن أنَس بن قَْيس بن ُعبَْيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو  *

 .. أسد الغابة ..بن الخزرج األنصاري الخزرجي النجاري

ل فيه أوس بن معاذ(( االستيعاب في  إال أنه قا ..فأما ابُن إسحاق فقال: قُتِل يوم بئر معونة ..))اختلف في اسمه

 ..معرفة األصحاب

 . .بنت خالد بن ُخنْيس بن لَْوذان بن عبد ُود  من بني ساعدة من األنصار ..ه أُم  أُنس* أم

ومات في خالفة عثمان بن   ..شهد بدًرا وأُُحًدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم 

د بن عمر .وليس له عقب. ..رضي هللا عنه ..عف ان د بن عمارة األنصاري   ..هذا قول محم  ا عبد هللا بن محم  وأم 

د واسمه أُبَي  بن معاذوشهد معه أُحُ  ..فقال: شهد أنس بن معاذ بدًرا وأُُحًدا ه أبو محم  وشهدا  ..ًدا أخوه ألبيه وأم 

   ..الطبقات الكبيرحسب ما جاء في  ..أيًضا جميعًا بئر معونة وقتال يومئٍذ جميعًا شهيدين

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 454 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..آخر شهداء الجسر ".. "سليط بن قيس األنصاري .. " " 361الحلقة /

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  األَنصاري ..النجار بن َعدي   بن َغْنم بن عامر بن  َعِدي بن مالك بن ُعبَيد  بن َعْمرو بن قَْيس  بن َسِليط -

 ..الغابة أسد .. حسبالنجاري ثم الخزرجي

 ..الصحابة تمييز في اإلصابة حسب  ((هللا عبد بن  عمرو بن: قيس بن َسِليط)) -

ه - ار بن مالك بن  َغْنم بن ثعلبة بن عبيد بن ُعَدس بن ُزرارة بنت ُزغيبة أُم   بن أسعد  أُمامة أبي أخت وهي ..النج 

 . رضي هللا عنهم جميعا.. .زرارة

 ثانيا.. في عقب سليط بن قيس.. 

ها ..ثُبيتة الولد من لسليط كان - ة بنت ُسخيلة وأم  م   أُخت وهي ..مبذول بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن الص 

 ..الكبير الطبقات ..الص مة بن الحارث

  أَبو وقال ..انقرضوا عقب عبد هللا قد أَن يعني ..عنه  ..َّللا   عبد ابنه عن يرويعاد  ثم ..يعقب  لم: نعيم أَبو قال -

 . .الغابة أسد . حسب.أَيًضا  يعقب لم إِنه: عاصم أَبي بن بكر

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ا ..ِصْرَمة وأبو قيس بن سليط كان - ٍ  بني أصنام يكسران ..أسلما لم  ار بن عدي   . .الكبير الطبقات حسب  ..النج 

 . .بةالصحا تمييز في اإلصابة .. فيعروة عن األسود وأبو ..ُعْقبة  بن  موسى ذكره ..بَْدريوهو  -

 أبي جسر يوم  وقُتل ..وسلم عليه هللا َصلَّى هللا  رسول مع كل ها والمشاهد والخندق وأُُحًدا بدًرا سليط شهد)) -

 . .الكبير الطبقاتهكذا نص ((  عشرة أربع سنة شهيًدا ُعبيد

   ..الخطاب بن عمر خالفة في المدائن فتح فيو ..بكر أبي مع الردة حروب في مشاركتهبالقطع يذكر له  -

 .. وكان آخر شهيد في معركة الجسر.. العراقفتح  شارك في -

 رابعا.. من مواقفه في المعارك.. )منقول( 

  رئيس وكان ..الحاجب ذا األعاجم بعث فقد ..الجسر موقعة يوم مسعود بن عبيد أبي مع موقفةيذكر له  -

 ..المروحة في فنزل الفرات عبر حتى  بالناس انحاز إليه مسيرهم عبيد  أبا بلغ  فلما ..رستم األعاجم

  قيس بن سليط فناشده ..الفرات إليهم ليقطعن حلف  عبيد أبا إن ثم ..الفرات خلف نزلت حتى األعاجم وأقبلت

  أبو فأبى ..مجاالً  للناس فاجعل  ..وتكر تفر العرب فإن  ..المدخل هذا تدخلهم ال  ..المسلمين في هللا أنشدك: وقال

 .. لك بدا بما فاصنع  ..بالرأي عليك أشرت قد  ولكن ..جبنت ما وهللا: قال ف . ؟سليط يا وهللا جبنت: وقال عبيد

 :الصحابة مع  قيس  بن سليط مواقفخامسا.. 

.. وكانت  هـ11سنة باليمامة الكذاب مسيلمة حرب في الوليد بن خالد مؤخرةفي  الصديق بكر أبو بعثهأنه  -

  وسليًطا  عبيد أبا الخطاب بن عمر المؤمنين أمير دعاوحين  ..الخلف من خالد  جيش يؤتى الأ مهمة سريته

 لو إنكما  أما) : وسعد لسليط عمر  فقال ..قبلهما  عبيد أبا حضر ..العراق لفتح الذاهب الجيش لقيادة وسعًدا

 المقدمة( من لكما ما  بها وألدركتما لوليتكما سبقتماه

 سادسا.. سليط بن قيس في الحديث..

 ..أبيه عن ..قيس بن  َسِليط بن هللا عبد عن ..عقيل بن محمد بن هللا عبد  طريق من ..منده ابن روى -

  عليه هللا َصلَّى النبي   فأمره ..وعشية بُكرة يأتيه  فكان  ..آخر لرجلٍ  نخلةٌ  له حائط في  كان األنصار من رجاًل  أن  

  عن: سياقه في وقال ..أنيسة أبي بن َزْيد مسند في اإلسماعيلي وأخرجه ..الحائط يلي مما نخلةً  يعطيه أنْ  وسلم

 لتخريج األثير ابنُ  ونسبه ..مطوالً الحديث  فذكر... رجاًل  أنَّ  ـــ َسِليط عن ..األنصاري قيس بن َسِليط بن هللا عبد

  عقبة بن موسى قولَ  يرد هذاو. .طريقه من منده ابن أخرجه وإنما ..الس نن في  ابن األثير رهي  لمبينما  ..الن سائي  

 حسب نص. .الترجمة صاحب غير الحديث صاحبُ  يكون أن ..موسى قولُ   ثبت إنْ  ..ويحتمل ..يُْعِقب لم أنه

 . .الصحابة تمييز في اإلصابة

سليط بن قيس األنصاري روى عن النبي صلى هللا عليه .. أن الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم الرازي وقال  -

 .. من األنصار فقال النبي صلى هللا عليه وسلمفي النخلة التي كانت لرجل في حائط رجل .. وسلم

 . ".هبها لي ولك نخلة في الجنة "

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..إستو يا سواد .. ""اُد ْبُن َغِزيَّةَ ْبِن َوْهبِ َسوَ .. " " 362الحلقة /

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ارِ َسَواُد ْبُن  - ِ بِن النَّجَّ  ْبِن َوْهِب من بني َعِدي 
 .من ْبنِي بَِلي  من قَُضاعة ..وقيل: حليٌف لهم ..َغِزيَّةَ

ار بن َغِزية: كذا وقع في بعض النسخ ِمَن الدارقطني. والصواُب سواد(( -  ))َسوَّ

: من بني عدي بن النجار - وقيل هو بَلَوي حليف األنصار   .ويقال سوادة. ..))سواد بن َغِزي ة األنصاري 

 . المشهور أنه بتخفيف الواو. وحكى السهيلي تشديدها.(( اإلصابة في تمييز الصحابة.و

 ..))َسواد بن َغِزيَّة بن وهب بن بلي  بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة -

 . .الطبقات الكبير .. هكذا قالالشأم بإيلياءله عقب ب- 

 ثانيا.. في جهاد سواد رضي هللا عنه..

 . .وما بعدها من المشاهد مع النبي صلى هللا عليه وسلموالخندق شهد بدًرا وأُحًدا  - -

ار - وهم:   ..وكان في اثني عشر رجاًل في طبقات البدريين من المهاجرين واألنصار؛ من بني عدي  بن النج 

  ..وعامر بن أمي ة ..وأبو َسِليط ..وَسِليط بن قيس ..وُمْحِرز بن عامر ..وعمرو بن ثعلبة ..حارثة بن ُسراقة

 ..وَسواد بن َغِزيَّة ..وُسليم بن ِمْلحان ..وَحرام بن ِمْلحان ..وأبو األعور ..وقيس بن السََّكن ..وثابت بن َخْنَساء

 . .وهو حليف لهم

أن  النبي  َصلَّى هللا   ..وأبي سعيد ..وروى الدَّاَرقُْطنِيُّ عن أبي هريرة ..بن هشام المخزوميهو الذي أسر خالد   -

ره على َخيْ  من األنصار عليه وسلم بعث سواد بن غزية أخا بني عِدي  فقدم عليه بتمر َجنِيب.. سنرى  ..بَروأمَّ

 ثالثا.. في حب الصحابة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

فمر    ..وفي يده قََدٌح يعَد ُل به القوم ..ُروي أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدرٍ  -

ارِ  ِ ْبِن النَّجَّ  َحِليِف بَنِي َعِدي 
  ..َوهَُو ُمْستَْنتٌِل من الصَّف ِ  ..بَِسَواِد ْبِن َغِزيَّةَ

   ..َوقَاَل: »اْستَِو يَا َسَواُد« ..ِفي بَْطنِهِ  رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بِاْلقََدحِ  هفطعن

 ( أو أقتص  . )يقصد رد لي حقيَفأَِقْدنِي. ..َوقَْد بَعَثََك هللاُ بِاْلعَْدلِ   ..أَْوَجعَتْنِي ..فَقَاَل: يا رسول هللا

 . فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: »اْستَِقْد«.

 . إنك َطعَْنتَنِي وليس علي  َقِميٌص. ..قَاَل: يا رسوَل هللاِ 

 . .وقال: »اْستَِقْد« ..قال: َفَكَشَف رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عن بطنه

 : »َما َحَملََك َعلَى َهذَا يَا َسَواُد؟«له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قالف ..َوقَبََّل بَْطنَهُ  ..قال: فَاْعتَنَقَهُ 

َفأََرْدُت أَْن يَُكوَن آِخَر اْلعَْهِد   ..َولَْم آَمن اْلقَتْلَ  ..)أي ونحن على أهبة القتال(  َضَرنِي َما تََرىحَ   ..قال: يا رسول هللا

 . .فََدَعا َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه وآله َوَسلََّم لَهُ بَِخْيرٍ   ..بَِك أَْن يََمسَّ ِجْلِدي ِجْلَدكَ 

فنهاه النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم؛   ..وكان يصيب من الخلوق ..البغوي  عن سوادة بن عمر وأخرج الحديث

 ..فكشف عن بطنه  ..فقال: أَِقْدني يا رسول هللا ..وفيها: فلقيه ذات يوٍم ومعه جريدة فطعنه في بطنه

  فألقى الجريدة وطفق يُقَب ِله.. ."اْقتَص  " :فقال له

اقِ <  زَّ أن  النبيَّ َصلَّى هللا عليه وسلم كان   ..عن أبيه ..عن جعفر بن محمد ..عن ابن جريج ..وروى َعْبد الرَّ

ة  ..فأصاب به َسواد بن َغِزية األنصاري    ..يتخطَّى بعرجون  ..فذكر القص 

 رابعا.. في حديث سواد الشهير.. 

ره على خيبر  غزية أخا بني عدي بعث رسول هللا سواد بنأنه    ..فقدم عليه بتمر جنيب يعني الطيب ..وأمَّ

 : "أكل تمر خيبر هكذا؟"صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا

 .إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بثالثة آصعٍ من الجمع. ..قال: ال وهللا يا رسول هللا

 وكذلك الميزان"  ..ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا ..: "ال تفعلصلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا

ار)ووقع في بعض الن سخ من الد ارقُطني <   وقال أبو عمر: هو تصحيف.. ..خره راءبتشديد الواو وآ  (َسو 

 عاِمل على َخْيبَر فالن بن صعصعة.. ووقع في رواية عند الخطيب في المبهمات أنَّ اْسَم ال <

ال سيما  ..قال ابن حجر العسقالني: ال يمتنع التعددلقصة لسواد بن عمرو بينما ر: رويت هذه اوقال أبو عم <

 ..مع اختالف السَّبب

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"بطل مكيدة الخندق .. ""نُعَيم بن َمْسعُود بن عامر.. " " 363الحلقة /

 

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

ن  هو نُعَيم بن َمْسعُود بن عامر بن أُنَيف بن ثَعلبة بن قُنفُذ بن َخالوة بن ُسبيع بن بكر بن أَشجع بن َريث ب -

 . .يكنى أبا سلمة األشجعيَّ  ..َغَطفَان الغََطفَاني األَشجعي

وأَرسل هللا عليهم   ..وَخذَّل بعضهم عن بعض ..هو الذي أَوقع الخالف بين قَُريظة وَغَطفان وقَُريش يوم الخندق  -

صلى  ولما أَسلم استأَذن النبي  .فصرف كيد الكفار عن النبي والمسلمين. ..وهم المالئكة  ..الريح والبرد والجنود

 سنرى.. َخِذ ل الكفار.. في أَن يُ هللا عليه وسلم 

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

هو الذي أَوقع الخلف بين قَُريظة كان  الخندقأثناء وقعة إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في نعيم هاجر  -

 .. وَغَطفان

كني عنه   .. وقد[ اآلية173آل عمران ] ﴿الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمعُواْ لَُكْم﴾ :قوله تعالى نزل فيه -

 . .إنما قيل ذلك ألنَّ كلَّ واحٍد من الناس يقوُم مقام اآلخر في ِمثِْل ذلك :تفسيرقال بعُض أهل ال ..َوْحَده بالنَّاس

 ثالثا.. ما كان يوم الخندق.. 

 وقد حكى نعيم بن مسعود رضي هللا عنه قصته بنفسه فقال: 

لونني  كنُت أقدم على كعب بن أسد ببني قُرَ  - ْيظة فأقيم عندهم األيَّام أشرب من شرابهم وآكل من طعامهم ثمَّ يحم ِ

ا سارت األحزاُب إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فأرجع به إلى أهلي ..تمًرا على ركابي ما كانت  ..فلمَّ

فقذف هللا في قلبي    ..فًابي عار  ..وكان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .سرُت مع قومي وأنا على ديني ذلك.

 ..بين المغرب والعشاء رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم تحتى آتي خرجتو ..قوميعن اإلسالم فكتمُت ذلك 

ا رآني جلس ثمَّ قال: »ما جاء بك يا نُعيم؟«   ..ه يصل ِيتجدوف   فلمَّ

قُك وأشهد أنَّ ما جئَت به   .. فُمْرني بما شئَت يا رسول هللا ..حقٌّ القلُت: إني جئت أَُصد ِ

ْل«صلى هللا عليه وسلم قال َل عنَّا الناَس فَخذ ِ  ..: »ما استطعَت أن تُخذ ِ

«.قُْل ما بدا لك  : »صلى هللا عليه وسلم قال.. ولكن يا رسول هللا أنَّى أقول؟ ..قلُت: أَْفعَل  ..قال  .فأنت في حل ٍ

 .. قالوا: نفعل ..فذهبُت إلى بني قَُرْيظة فقلُت: اكتموا عني اكتموا عني  ..قال -

إن أصابوا فُْرَصةً انتهزوها وإال   ..السالمالصالة و عليه ..فقلُت: إنَّ قريًشا وغطفان على االنصراف عن محمد -

وا إلى بالدهم  .. فال تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنًا ..استمرُّ

 . قالوا: أشرَت بالرأي علينا والنُّْصح لنا. -

 ..: أفعلأبو سفيان بن حرب قال ..ثمَّ خرج إلى أبي سفيان بن حرب فقال: قد جئتك بنصيحة فاكتم عني -

وأرادوا إصالَحه  ..السالمو الصالة عليه ..َرْيَظةَ قد نَِدموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمدقال: تعلم أَنَّ قُ  -

أرسلوا إليه وأنا عندهم: إنَّا سنأخذ من قريش وَغَطفان سبعين رجاًل من أشرافهم نُسل ِمهم إليك  ..ومراجعته

 َجناَحنا الذي كسرَت إلى ديارهم ـ يعني  تضرب أعناقَهم ونكون معك على قريش وغطفان حتى نردَّهم عنك وتردَّ 

 . .بني النضير ـ فإن بعثوا إليكم يسألونكم َرْهنًا فال تدفعوا إليهم أحًدا واحذروهم

فصدَّقوه. وأرسلت قُريظة إلى قريش: إنَّا وهللا   .. وكان رجاًل منهم ..ثم أتَى َغَطفان فقال لهم مثل ما قال لقريش -

ف أن تنكشفوا وتََدعونا ومحمًدا. ..اما نخرج فنقاتل معكم محمدً   .حتى تعطونا َرْهنًا منكم يكونون عندنا فإنَّا نتخوُّ

  ..فقالوا لهم مثل ذلك ..وأرسلوا إلى غطفان بمثل ما أرسلوا إلى قريش ..فقال أبو سفيان: هذا ما قاله نُعيم 

فقالت يَُهوُد: نحلف بالتوراة إنَّ الخبر الذي   .عنا. وقالوا جميعًا: إنَّا وهللا ما نُْعطيكم َرْهنًا ولكن اخرجوا فقاتلوا م

وهؤالء  ..ويئس هؤالء من نصر هؤالء ... وجعلت قريش وغطفان يقولون: الخبر ما قال نُعيم.قال نُعيم لَحقٌّ 

قوا ..من نصر هؤالء  ..واختلف أمرهم وتفرَّ

قوا في كل ِ وج -   ..وأنا أمين رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..ه فكان نُعيم يقول: أنا خذَّلُت بين األحزاب حتى تفرَّ

ه.  ... قال محمد بن عمر: وهاجر نُعيم بن مسعود بعد ذلك وسكن المدينة.وكان صحيح اإلسالم بعد ذلك .على سر ِ

  ..وبعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..إذا غزا ..وكان يَْغُزو َمَع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وولده بها

هم  ِ  ..لما أراد الخروج إلى تبُوك إلى قومه ليستنفرهم إلى َغْزِو َعدو 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "بالُجنة  شبهته .. ""بن عثمان بن الشريد شماس.. " " 364الحلقة /

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  ..من بني عامر بن مخزوم ..عثمان بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن مخزوم القرشي المخزومي -

 .. ِمْن ُحلَفَاِء بَنِي َمْخُزومٍ هو وَ  .واشتهر بـ"شماس بن عثمان".

حيث كان   ..ولكنه لُق ب بشماس لوضاءة وجهه  ..واسمه في األصل عثمان كاسم أبيه ..وكان شماس لقب له -

لقب شماًسا ألن شماًسا من الشمامسة في الجاهلية كان  و ..فغلب لقبه على اسمه..  من أحسن الناس وجًها

فأتى   ..أنا آتيكم بشماس أحسن منه ..وكان خاَل شماس.. فقال عتبة بن ربيعة ..س من جمالهفعجب النا ..جمياًل 

َي شماًسا من يومئٍذ وغلب ذلك عليه  ..بابن أخته عثمان بن عثمان  . .فُسم ِ

 .وقال ابن إسحاق: شماس بن عثمان بن هرمي من بني عامر بن مخزوم. -

سادات ابني ربيعة من  وشيبة عتبة أخت ..وأم شماس هي صفية بنت ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف -

 .. الجاهلية قريش في

 سنرى...  ..وقتل يَْوم أُُحد شهيًدا؛ قتله أُبَيُّ بن خلف الُجَمحي ..وشهد بدًرا ..هاجر الهجرتين  -

 . .وأمه أم حبيب نعم بنت سعيد بن يربوع بن عنكشة بن عامر بن مخزوم ..وقد ترك شماس من الولد عبد هللا -

 ثانيا.. في إسالم شماس وهجرته..

 .. وهاجر إلى الحبشة ..قديًما مخزوم أسلم شماس بن عثمان بن الشريد بن هرمي بن عامر بن -

 .. مبشر بن عبد المنذر ونزل على ..يثرب ثم هاجر إلى ..من الحبشة مكة عاد شماس إلى -

 . .وُروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم آخى بينه وبين حنظلة بن أبي عامر -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

  صلى هللا عليه وسلمعن النبي   ودالتي ثبُت فيها هو يذُ  وأحد بدر وقد شهد شماس مع النبي محمد غزوتي  -

 .. المعركة.. وأصابه فيها جراح بليغةثم بجسده حين انتكس المسلمون وانسحبوا في  ..بسيفه

ما وجدت .. "فقال  عنه..وتحركه يُمنةً ويُسرة للدفاع  ..استماتته في القتال صلى هللا عليه وسلم وصف النبي -

 ة"..لشماس شبيًها إال الحي

 .. فمات فيها بعد يوم وليلة أم سلمة وقد ُحمل شماس بعد المعركة إلى دار ابنة عمه -

وحدثني ابن األموي قال: حدثني   ..نا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري.. حدثحدثني هارون الفروي -

 . أبي عن ابن إسحاق: فيمن شهد بدرا شماس بن عثمان بن الشريد من بني عامر بن مخزوم.

إال رآه في ذلك الوجه يذب   كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ال يرمي ببصره يمينًا وشماالً  وفي أحد..  -

س بنفسه دونه حتى قتل رضي هللا عنه ..لمغشي رسول هللا صلى هللا عليه وسحتى  ..بسيفه  ..فتَرَّ

-بضم الجيم أي الوقاية والحماية -فلذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »ما وجدت لشماٍس شبًها إال الُجنَّة  -

 .. «وزاد في رواية: »ما أُوتَى ِمن ناحيٍة إال َوقَانِي ..«

 رابعا.. في استشهاد شماس.. 

 : فقال  ..ثابت بن حسان رثاه وقد ..ولكنه لم يذق شيئًا ..ريًحا يوًما وليلةً في المدينةبعد أن مكث ج استشهد -

اسُ  كان فإن ما كرم  وفي ..ستر في حياءك أبقي  الن اس  من شم 

اس  المرء ككأس رواء كأًسا فاصطبري  هللا سيف حمزة ذاق قد  شم 

 .. فقالت ..سعيد بنت نعم حبيب أم امرأته رثته كما

 أباس  الفتيان من كريم على إبساس غير بفيض جودي عين يا

 أفراس  ركاب ألوية حمال  نقيبته ميمون البديهة صعب

 الكاسي المطعم وأودى الجواد أودى جزًعا  له الناعي أتى لما أقول

 شماس  قرب  عنا هللا يبعد ال  مجالسه منه خلت  لما وقلت

وأن يدفن هناك   ..أن يُحمل إلى أحد صلى هللا عليه وسلموقد أمر النبي  ..سنة أربعة وثالثين  ذعمره وقتئكان  -

 ..ولم يُغس له ..ولم يُصل  عليه ..في ثيابه التي مات فيها

 .وليس له ذريَّة. -

 .... أراكم غدا إن شاء هللا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1- " غسيل المالئكة ".."حنظلة بن أبي عامر بن صيفي  ".. " 365الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ألوس بن حارثة  حنظلة بن أبي عامر هو حنظلة بن أبي عامر بن صيفي  بن مالك ابن عوف بن مالك بن ا -

وهو حنظلة بن أبي عامر  ..حنظلة الغَِسيلهو  ..من بني ضبيعة من األوس األنصار.. من األنصاري  األوسي  

اهب األنصاري  األْوسي واسم أبي   ..قال ابن إسحاق: هو حنظلة بن أبي عامرو .من بني عمرو بن عوف. ..الر 

 . عامر عمرو بن صْيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة.

اهب عبد عمرو بن َصيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة. ويقال: ابن صيفي بن الن عمان  - ويقال: اسم أبي عامر الر 

وس بن حارثة  بن مالك بن أمي ة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن األ

.. حسب  . االستيعاب في معرفة األصحاب. األنصاري  األوسي 

ه الربابُ  -  ..أخبرنا محمد بن عمرما  . بنت مالك بن َعمرو بن عزيز بن مالك بن َعوف بن َعمرو بن َعوف.وأم 

 ثانيا.. في قصة أبيه..

حد ثنا ابن أبي َسْبَرةَ عن َسلم بن يسار عن عماَرةَ بن ُخزيمةَ بن ثابت عن أبيه قال: ما كان في  أنه  ..والعجيب

يَُهوَد ويسألهم عن الدين  الكان يألَُف  .. عليه وسلم من أبي عامراألوس والخزرج رجٌل أوصَف لمحمد َصلَّى هللا

ثم خرج إلى الشام    ..ثم خرج إلى يهود تَيماء فخبَّروه مثل ذلك ..وأن  هذه داُر هجرته ..فَيُْخبُِرونَهُ بصفِة النبي

وزعم أنه  ..بًا ولبس الُمُسوحَ فأقام ُمتره ..فرجع وهو يقول: أنا على الَحنِيِفيَّةِ  ..فسأل النصارى فأخبروه بصفته

َحَسَد وبَغَى ونافق   ..فلما َقِدَم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم المدينة ..على دين إبراهيم يتَوك ُف ُخروج النبي

أَبِْن ما كان   ..أتَيُت بها بيضاء نَِقي ةً " ..َصلَّى هللا عليه وسلم . فقال.وقال: يا محمُد أنَت تخلط الَحنيفي ةَ بغيرها

فقال: ما   .. "كذبتَ " :فقال َصلَّى هللا عليه وسلم ..قال: لَسَت بالذي َوصفُوا لي "يُخبرك األحباُر من ِصفَتِي؟

ثم خرج إلى مكة فكان   .فقال: آمين. .."أماتَهُ هللا طريًدا وحيًدا .. " الكاذبعنه وسلم فقال َصلَّى هللا عليه  ..كذَبتُ 

فلما كان الفَتُح   ..ثم انصرف معهم إلى مكة ..وتَرك الترهَُّب ثم حضر أُحًدا معهم كافًرا ِدينَُهم يتبع مع قريش

 ..فمات هناك طريًدا ..خرج هاربًا إلى قَيصر ..ورأى أن  اإلسالَم قد َضرَب بِجَرانِه ونَفَى هللا الكفَر وأهلَه

 .. في إسالم حنظلة..ثالثا

يُقال إن  حنظلة بن أبي عامر و.. حيث استُشهد في معركة أحد ..وكان إسالمه حسن ..لكن ابنه حنظلة أسلم -

نهاهما  صلى هللا عليه وسلم ولكن الرسول الكريم  ..نا رسول هللا في قتل أبيهماوعبد هللا بن أبي  بن سلول استأذ 

 .. عن ذلك

 .. في جهاده رضي هللا عنه..رابعا

 شهيدا.. فقُتل يومها وقد كان حديث الزواج..  ..ُجنُب سمع النفير وهوبعد أن  غزوة أحد خرج إلىيروى أنه  -

 . .اشتركا فيه وأبو سفيان بن حرب قتله شداد بن األسود الليثي يقال أنه -

ي ..غس لته المالئكة أن صلى هللا عليه وسلم  وقال النبي -  ".. ِغِس يل المالئكة"  فُسم 

ج حنظلة من جميلة بنت عبد  - وكان زواجه منها في الليلة التي صبيحتها    ..هللا بن أبي  ابن سلولحيث تزو 

وعندما صل ى الصبح   ..فأذن له بذلك ..وقد استأذن حنظلة النبي صلى هللا عليه وسلم بالمبيت عندها ..غزوة أحد

وعندما سمع المنادي ينادي للجهاد خرج  ..وبقي معها وأجنب ..ولكن جميلة لزمته ..أراد الخروج لرؤية النبي

فعن عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه قال: )سمعُت رسوَل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يقول عن   ..دون أن يغتسل

 .. قتِْل حنظلةَ بن أبي عامٍر بعد أن التقَى هو وأبو سفياَن بن الحارِث حين عالهُ شد اُد بن األسوِد بالسيِف فقتلهُ 

ا سمَع   ..فسألوا صاحبتهُ فقالتْ  ..سوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم إن  صاحبُكم تُغَس له المالئكةُ فقال ر إن ه خرج لم 

كي  ..خرج من أهله وهو جنب ..باالجتماع في الصفوف لمالقاة العدو وهو صوت المنادي للجهاد -الهائعةَ 

رضي  -قاتل  المعركة بين الصفوف مع المؤمنين و فاستوى في ..للجهادصلى هللا عليه وسلم يلب ي نداء الرسول 

فكان من الرجال الذين صدقوا هللا ما عاهدوا   ..فلم يكمل سوى ليلة واحدة من زواجه  ..حتى استُشهد -هللا عنه

 . ."غسلتْه المالئكةُ " :لم لذلكفقال رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وس.. هللا عليه

  ..عندما ُعثر عليه في القتلى ..وقد ذكر السهيلي  عن الواقدي  وغيره أن  حنظلة بن أبي عامر رضي هللا عنه -

وفي هذا إشارة وتصديقاً لقول رسولنا الكريم صلى   ..ولم يكن الماء على مقربة منه ..ُوجد رأسه يقطر بالماء

 .. ذا األمر باباً لتكريمهوقد ُعد  ه .."إن صاحبكم تغسله المالئكة"هللا عليه وسلم: 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"  غسيل المالئكة ""..حنظلة بن أبي عامر بن صيفي  ".. " 366الحلقة /

 

 خامسا.. مقتطفات من التراجم في حنظلة.. 

 من موقع صحابة رسولنا:  -

ِي الصفوفَ  ..فلحق برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلموأخذ حنظلةُ بن أبي عامر سالَحه  فلما   ..بأُُحٍد وهو يَُسو 

انكشف المشركون اعترض حنظلةُ بن أبي عامر ألبي سفيان ابن حرب فََضَرَب ُعْرقُوب فرسِه فاكتَسعَِت 

أنا أبو سفياَن بن حرب! وحنظلةُ يريد   ..فجعل يَصيَح: يا معشَر قريٍش  ..ويقَُع أبو سفياَن إلى األرضَ  ..الفرسُ 

َفَحَمَل َعلَى   ..ه من الهزيمة حتى عاينه األسوُد بن َشعُوبفأسمع الصوت رجااًل ال يلتفتون إلي  ..ذَْبَحه بالسيف

وهرب أبو سفيان يَعُدو   ..ثم ضربه الثانيةَ فقتله ..فمشى حنظلةُ إليه بالرمح وقد أثبته ..َحْنَظلَةَ بالرمح فأنفذه

مر  عليه  ..ولما قُتل حنظلةُ  ..فنزل عن صدر فرسه وَرِدف وراَء أبي سفيان ..فلحق ببعض قريش  ..َعلَى قدميه

رك هذا الرجل من قبل  ..وعبِد هللا بن َجحش ..وهو إلى جنب حمزةَ بن عبد المطلب ..أبوه فقال: إن كنُت ألُحذ ِ

ا بالوالد ..هذا المصرع  ..وإن  مماتَك لمع سراة أصحابك وأشرافهم ..شريَف الُخلق في حياتك  ..وهللا إن كنَت لبَرًّ

ثم ناَدى: يا معَشَر   ..فجزاَك هللا خيًرا ..أو أحًدا من أصحاب محمد ..ةَ ــ خيًراوإن جزى هللا هذا القتيَل ــ لحمز 

َفُمث ِل بالناس وتُِرك   ..فلم يَأُْل لنفسه فيما يَرى خيًرا ..حنظلةُ ال يَُمثَّل به فإنه وإن كان قد خالفَني وخالفَكم ..قريش

 .. فلم يُمثَّل به

 ةمعرفة الصحاب -بو نعيم األصبهاني من أ -

ِد ْبِن اْلُمْنَكِدرِ  ..ثنا ُشْعبَةُ  ..ثنا َداُوُد الطَّيَاِلِسيُّ  ..ثنا يُونُُس ْبُن َحبِيبٍ   ..َحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن َجْعفَرٍ  َعْن   ..َعْن ُمَحمَّ

ِ  ..َرُجلٍ  اِهِب اأْلَْنَصاِري   ْبِن الرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفلَْم يَُردَّ َعلَْيهِ  ..َعْن َحْنَظلَةَ ِ َصلَّى َّللاَّ َحتَّى   ..أَنَّ َرُجاًل َسلََّم َعلَى النَّبِي 

ئًا«   َوَردَّ َعلَْيِه " ..أَْو قَاَل: لَْم يَُردَّ َعلَْيِه َحتَّى تََمسَّحَ تََمسََّح َوقَاَل: »لَْم يَْمنَْعنِي أَْن أَُردَّ َعلَْيَك إِالَّ أَن ِي لَْم أَُكْن ُمتََوض ِ

 

 أسد الغابة -ابن األثير من  -

فأتاه شداد   .. فاستعلى عليه حنظلة وكاد يقتله ..ولما كان حنظلة يقاتل يَْوم أحد التقى هو َوأَبُو سفيان ْبن حرب

وقال أَبُو   ..وقتل حنظلة ..فخلص أبا سفيان ..لَى حنظلةفأعانه عَ  ..ْبن األسود المعروف بابن شعوب الليثي

 سفيان: 

وقال: حنظلة  .. وقيل: بل قتله أَبُو سفيان ْبن حرب.. ولو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء البن شعول

 .قتل يَْوم بدر كافًرا ..وبحنظلة الثاني ابنه حنظلة ..يعني بحنظلة األول هذا غسيل المالئكة ..بحنظلة

ومنا الذي   ..فقالت األوس: منا غسيل المالئكة: حنظلة ..عن أنس قال: افتخرت األوس والخزرج  ..روى قتادة

ومنا من أجيزت شهادته  ..ومنا الذي اهتز لموته عرش الرحمن: سعد ْبن معاذ ..حمته الدبر: عاصم ْبن ثابت

ِ   ..أربعة نفر قرءوا القرآنفقال الخزرجيون: منا . بشهادة رجلين: خزيمة ْبن بن ثابت. َعلَى عهد َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يقرأه غيرهم: زيد ْبن ثابت يعني بقوله: لم  .  ومعاذ ْبن جبل. ..وأبي ْبن كعب  ..َوأَبُو زيد ..َصلَّى َّللاَّ

 ..وعبد َّللاَّ ْبن مسعود ..نهرضي َّللاَّ ع ..وأما من غيرهم فقد قراه علي ْبن أَبِي طالب ..يقرأه كله أحد من األوس

 .ذكر هذا أَبُو عمر. ..وغيرهم ..وعبد َّللاَّ ْبن عمرو ْبن العاص ..وسالم مولى أَبِي حذيفة ..في قول

 .أخرجه الثالثة.

 الصحابة  معرفة في االستيعاب -  البر عبد ابن -

ُد ْبُن َعْبِد السَّالِم اْلُخَشنِيُّ  ..حدثنا قاسم ْبُن أَْصبَغَ   ..حدثنا عبد الوارث بن سفيان قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو   ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

َعْن  ..ُروبَةَ َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي عَ  ..قَاَل َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاءٍ  ..يُوُسَف يَْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم اْلبَْغَداِديُّ الدَّْوَرِقيُّ 

اِهبِ  ..َعْن أَنٍَس  ..قَتَاَدةَ  ْبُر  ..َقاَل: اْفتََخَرِت األَْوُس فقالوا: من ا غسيل المالئكة حنظلة ابن الرَّ َوِمنَّا َمْن َحَمتْهُ الدَّ

َوِمنَّا َمِن اْهتَزَّ بَِمْوتِِه  ..ُخَزْيَمةُ ْبُن ثَابِتٍ َوِمنَّا َمْن أُِجيَزْت َشَهاَدتُهُ بَِشَهاَدِة َرُجلَْيِن    ..َعاِصُم ْبُن ثَابِِت ْبِن أَبِي األَْقلَحِ 

ْحَمِن َسْعُد ْبُن ُمعَاٍذ. فَقَاَل اْلَخْزَرِجيُّوَن: ِمنَّا أَْربَعَةٌ َقَرُءوا اْلقُْرآَن على عهد رسول هللا صل  ى هللا عليه  َعْرُش الرَّ

 .َوُمعَاذُ ْبُن َجبٍَل. َوأُبَيُّ ْبُن َكْعٍب.  ..َوأَبُو َزْيدٍ  ..َوَسلََّم َولَْم يَْقَرأْهُ َغْيُرهُْم: َزْيُد ْبُن ثَابِتٍ 

  ..ولكن قد قرأه جماعة من غير األنصار ..قَاَل أبو عمر رحمه هللا: يعني لم يقرأه كله أحد منكم يا معشر األوس

 .. وغيرهم ..وعبد هللا بن عمرو بن العاص ..وسالم مولى أبي حذيفة ..منهم َعْبد هللا بن مسعود

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"  جامع القرآن "أبو زيد قيس بن السكن".. ".. " 367الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 أبو زيد األنصاري  ..قيس بن السكن.. الجامع لعلوم إمام أحمد: الرجال -أحمد بن حنبل يقول  -

من بني عدي   ..اسمه قيس بن سكن بن قيس بن زعوراء ..أبي: أبو زيد الذي روى عنه أنسقال صالح: قال 

 .. "األسامي والكنى". بن النجار.

بن زعوراء بن حرام بن جندب ابن   ..قيس ْبن السََّكن بن قيس.. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   -

 . "أبو زيد".. غلبت َعلَْيِه كنيته. .. أَبُو َزْيد األَْنَصاِري  الخزرجي ..عامر بن غنم بن عدي بن النجار 

ِ ْبِن  .. َق معرفة الصحابة -ق أبو نعيم األصبهاني  - ْيُس ْبُن السََّكِن ْبِن َقْيِس ْبِن َزْعَوَراَء ْبِن َحَراٍم ِمْن بَنِي َعِدي 

اِر أَبُو َزْيٍد اْلقَاِرئُ   .. فَِقيَل: َسْعُد ْبُن ُعَمْيِر ْبِن النُّْعَمانِ  ..ِمهِ ُمْختَلٌَف ِفي اسْ  ..النَّجَّ

 الطبقات الكبير  ..أمه َعمرةُ بنت مسعود بن قيس بن َعْمرو بن َزيد مناةَ بن عدي بن ُعْمرو بن مالك بن النجار -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

وال عقب  ..شهد بدرا ..لسََّكن من بني عدي ْبن النجارَعِن اْبن شهاب: أَبُو َزْيد قَْيس ْبن ا ..قَاَل ُموَسى عقبة -

 ..وقتل يَْوم جسر أَبِي ُعبَْيد شهيدا ..لَهُ 

ثَنَا فَاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ .. َشِهَد بَْدًرا َواْستُْشِهَد يَْوَم ِجْسِر أَبِي ُعبَْيدٍ  ..معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -   ..َحدَّ

ُد ْبُن فُلَْيحٍ حد ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..اْلَخِليلِ ثنا ِزيَاُد ْبُن حد َعِن اْبِن  ..ُن ُعْقبَةَ ثنا ُموَسى بْ حد..ثنا ُمَحمَّ

اِر: َقْيُس ْبُن السََّكِن ْبِن قَ  ..ِمَن اأْلَْنَصارِ  .." ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ..ِشَهاب ِ ْبِن النَّجَّ ْيِس ْبِن ِمْن بَنِي َعِدي 

 ..قُتَِل يَْوَم ِجْسِر أَبِي ُعبَْيٍد " ..اَل َعِقَب لَهُ  ..َزْعَوَراءَ 

 ثالثا.. في روايات جمعه للقرآن الكريم.. 

يقال: إنه أحد األربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول  .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   -

قال  واستدرك . .َوأَبُو َزْيد َهذَا ..َوأَبِي ْبن َكْعب ..ومعاذ ْبن جبل ..َزْيد ْبن ثَابِت  ..وهم ..هللا صلى هللا عليه وسلم

وقد جمع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم جماعة  ..أبو عمر: إنا أريد بهذا الحديث األنصار

  -وسالم مولى أَبِي حذيفة .. بن َعْمرو ْبن اْلعَاصوعبد هللا ..وعبد هللا بن مسعود  ..وعلي  ..منهم ُعثَْمان ْبن َعفَّان

 . رضى هللا عنهم.

ُ َعلَْيِه   أنه َوقِيَل: ثَابِتٌ .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  - ِ َصلَّى َّللاَّ أََحُد َمْن َجَمَع اْلقُْرآَن ِفي َعْهِد النَّبِي 

َمْولَى بَنِي   ..ثنا اْلفَْضُل ْبُن ُموَسى اْلبَْصِريُّ  ..ا ُموَسى ْبُن َهاُروَن اْلَحاِفظُ ثن ..َحدَّثَنَا َعِليُّ ْبُن َهاُرونَ  - - ..َوَسلَّمَ 

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اأْلَْنَصاِريُّ  ..َهاِشمٍ  َعْن   ..أَنَّهُ َسأََل أَنََس ْبَن َماِلكٍ  ..َعْن ثَُماَمةَ ْبِن َعْبِد هللاِ  ..قَاَل: َحدَّثَنِي أَبِي  ..ثنا ُمَحمَّ

ارِ  َرُجٌل ِمنْ   ..فَقَاَل: »هَُو قَْيُس ْبُن السََّكنِ  ..َجَمَع اْلقُْرآنَ  ..بِي َزْيٍد الَِّذيأَ  ِ ْبِن النَّجَّ  ..  بَنِي َعِدي 

 .. نَْحُن َوِرثْنَاهُ  ..ْع َعِقبًاَماَت َولَْم يَدَ  وزاد أنه

ْبن ُجْنُدب يكنى أَبَا زيد بَْدِري َوهَُو الَِّذي  قيس ْبن السكن ْبن قيس ْبن زعوراء ْبن حَرام ..  الثقات –حبان  إبن -

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْملَِة قَالَ .. جمع اْلقُْرآن على عهد َرُسول َّللاَّ ُد ْبُن بَشَّاٍر اْلبَْغَداِديُّ بِالرَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا اْلفَْضُل  حد َحدَّ

قلت ألنس أَبُو زيد الَِّذي جمع اْلقُْرآن َعلَى   .. ْنَصاِريُّ َعْن أَبِيِه َعْن ثَُماَمة قَالَ ثَنَا األَ حدْبُن ُموَسى اْلَهاِشِميُّ قَاَل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْيِش اْسُمهُ  ِ َصلَّى َّللاَّ اِر  ..َعْهِد َرُسوِل َّللاَّ ِ ْبِن النَّجَّ وزاد  فَقَاَل قَْيُس ْبُن السََّكِن َرُجٌل ِمنَّا ِمْن بَنِي َعِدي 

 ..لَْم يَُكْن لَهُ َعِقٌب نَْحُن َوِرثْنَاهُ  أيضا

عم انس  ..قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء أبو زيد االنصاري ..الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم الرازي  -

 . سمعت أبي يقول ذلك. ..جمع القرآن على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم ..ابن مالك

ُ  قَاَل أن.. أسد الغابة -ابن األثير  - س ْبن َماِلك: إن أحد عمومته ممن جمع القرآن َعلَى عهد َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

نفس  ثم . َوأَبُو َزْيد. ..وأبي ْبن كعب ..ومعاذ ْبن جبل ..َعلَْيِه َوَسلََّم وكانوا أربعة من األنصار: َزْيد ْبن ثابت

َوقَْد جمع القرآن من المهاجرين جماعة منهم:  ..الحديث األنصارقَاَل أَبُو ُعَمر: إنَّما أراد أنس بهذا  الرواية..

 .أَْخَرَجهُ الثالثة.. وسالم َمْولَى أَبِي حذيفة.  ..وعبد َّللاَّ ْبن َعْمرو ْبن العاص  ..وابن َمْسعُود ..وعثمان ..علي  

  ..هللا عليه وسلم َصلَّى يمن جمع القرآن على عهدهيروي الكوفي ون أن ه ف  إبن سعد.. الطبقات الكبير.. -

منهم محمد بن  ..))يقال: إِنه أَحد الذين جمعوا القرآن على عهد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قالت طائفة

 (( وقد يجوز أَن يكونا جمعا القرآن .نمير.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 2-"  جامع القرآن "قيس بن السكن".." أبو زيد .. " 368الحلقة /

 رابعا.. قراءات في سيرته.. 

في تسمية من شهد بدًرا من  ..عن ابن إِسحاق ..أخبرنا أَبو جعفر بِإسناده عن يونسمع عمر بن الخطاب..  -

إِال أَنه جعل   ..ثم من بني َحَرام بن ُجنَدب: أَبو زيد قَيُس بن السََّكن. ونسبه الكلبي مثله  ..بني َعِدي  بن النجار

ل قاله ابن إِسحاق ..ِعَوض "زعوراَء" "زيًدا"  .. وأَبو عمر.(( ..واألَو 

))َسْعُد بن ُعبَيد بن النُْعَماِن بن قَْيِس بن َعْمرو بن َزْيد ْبن أَُميَّة بن ضبَيعة بن َزيد بن َماِلك بن َعوف بن َعْمرو 

 األَْنَصاِري األَوسي.(( بن َعْوف بن مالك بن األَْوس 

 ..عن قيس بن مسلم ..روى عبد الرزاق عن الثوري ..وقد تقدم ..))َسِعيد بن ُعبَْيد القَاِري. وقيل: سعدوقيل  -

 ء.. وكان يدعى في زمن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم: القاري ..عن عبد الرحمن بن أَبي ليلى عن سعيد بن عبيد

ا فانهزم منهم : هل لك في الشام. لعل َّللا  أَن يمن عليك  بن الخطاب رضي هللا عنه فقال له عمر ..وكان لقي عدوًّ

 فقال:  ..قال: فخطبهم بالقادسية  ..إِال العدو  الذي فََرْرت منهم ..بالشهادة؟ قال: ال

ِ غًدا إِن شاَء َّللا   )  ( ن إِال في ثوب كان علينا وال نَُكفَّ  ..فال تغسلوا عنا دًما ..وإِنا ُمْستَْشَهدون .. إِنا القو العدو 

بير بن بك ار في أخبار المدينةأيضا في زمن عمر..  - أَن  سعد بن .. عن عتبة بن ُعويم بن ساعدة ..روى الز 

وتُُوف ِي في   ..عبيد ــ وساق نسبه ــ كان يؤم  في مسجد قُباء في زمن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. حسبع بن جارية أن يصلي بهمفأمر عمر ُمَجم ِ  ..زمنه

والكوفة إِنما بنيت بعد  ..وروى هو وغيره أَنه قتل يوم القادسية ..))قال أَبو ُعَمر: إِنه من أَهل الكوفة -

 . .أسد الغابة حسب ((. فال وجه لنسبته إِليها. ..وبعد ملك المدائن أَيًضا ..القادسية

 محقين في تصحيف قول أبي عمر.. على اعتبار القراءة في تاريخ المدينتين.. وأرى أنهم 

 خامسا.. في رواية الحديث النبوي..

))روى عنه عبد الرحمن بن   .االستيعاب في معرفة األصحاب. . قالت.وى عنه عامر بن سعد بن أبي وق اصر -

 ..أسد الغابة حسب  وطارق بن شهاب(( ..أَبي ليلى

. سنة ست عشرة وهو ابُن أربع وستين سنة يومئذ وقيل: ..وذلك سنة خمس عشرة ..ادسي ة شهيًداقُتِل بالق)) 

 .( االستيعاب في معرفة األصحاب(إنه عاش أشهًرا ومات بعد ويقال:

 سادسا.. ما روي من أحاديث.. )منقول( 

  ..اْلِحلَقَ   َفيَتََصفَّحُ  ..اْلَمْسِجدَ  يَْدُخلُ  األََسِديُّ   َسَكنٍ  ْبنُ  َقْيسُ  َكانَ  :قَالَ  ..ُعَمْيرٍ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  ..األَْعَمشُ  َحدَّثَنَا -

 .." اْلَمْسِجدُ  أَْجَدبَ  ..اْلَمْسِجدُ  أَْجَدبَ "  :َويَقُولُ 

دٍ  ْبنُ  إِْبَراِهيمُ  أَْخبََرنَا أَْخبََرنَا - ِ  َعْبدِ  َعنْ   ..السََّكنِ  ْبنِ  قَْيِس  َعنْ  ..َعْمٍرو ْبنِ  اْلِمْنَهالِ  َعنِ  ..ُسلَْيَمانُ  أَْخبََرنَا ..ُمَحمَّ   َّللاَّ

ُ  َرِضيَ  َمْسعُودٍ  ْبنِ  َ  إِنَّ "   :قَالَ  ..َعْنهُ  َّللاَّ يَاحَ  يُْرِسلُ  َّللاَّ   تَِدرَّ  َحتَّى السََّحابِ  ِفي تَُمرُّ  ثُمَّ  ..السََّماءِ  ِمنَ  اْلَماءَ  فَتَْحِملُ  الر ِ

   .." تُْمِطرُ  ثُمَّ  ..الل ِْقَحةُ  تَِدرُّ  َكَما

  ْبنِ  قَْيِس  َعنْ  ..َعْمٍرو ْبنِ  اْلِمْنَهالِ  َعنِ  ..األَْعَمِش  َعنِ  ..ُمعَاِويَةَ  أَبُو ناحدث ..اْلَوهَّابِ  َعْبدِ  ْبنُ  فَُضْيلُ  َحدَّثَنِي َحدَّثَنِي -

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..السََّكنِ  يَاحَ  َوأَْرَسْلنَا " ..َّللاَّ  " .  السََّحابَ  تُْلِقحُ "  :قَالَ  ..22 آية  الحجر سورة ..."لََواِقحَ  الر ِ

ِ  َعْبدِ  أَْصَحابُ  َكانَ "  :قَالَ   ..السََّكنِ  ْبنِ  قَْيِس  َعنْ  ..ُسلَْيمٍ  ْبنِ  أَْشعَثَ  َعنْ  ..َشِريكٌ  ثناحد ُ  َرِضيَ  َّللاَّ   إِذَا َعْنهُ   َّللاَّ

 .. " ذَِلكَ  َوأََمامَ  ..ذَِلكَ  َوُدونَ  ..أَُكف ِِهمْ  بَْينَ   ِجبَاَهُهمْ  َوَضعُوا َسَجُدوا

ٍ  ْبنُ  َعْمُرو ِلي قَالَ  ِلي  قَالَ  -  ..ُعَمْيرٍ  ْبنِ  ُعَماَرةَ  َعنْ  ..ُزبَْيدٍ  َعنْ  ..ُسْفيَانُ  َحدَّثَنَا  :َقالَ  ..َسِعيدٍ  ْبنُ   يَْحيَى  َحدَّثَنَا : َعِلي 

ِ  َعْبدِ  َعلَى َدَخلَ  قَْيٍس  ْبنَ  األَْشعَثَ  أَنَّ  ..السََّكنِ  ْبنِ  قَْيِس  َعنْ  دٍ  أَبَا يَا"   :فَقَالَ   ..يَأُْكلُ  َوهُوَ  َعاُشوَراءَ  يَْومَ  ..َّللاَّ   ُمَحمَّ

دِ  َعنْ  :نُعَْيمٍ  أَبُو لَنَا َوقَالَ  .." تُِركَ  ثُمَّ  نَُصوُمهُ   ُكنَّا"  :َفقَالَ  ..َصائِمٌ  إِن ِي :فَقَالَ  .." َفُكلْ  أَْدنِهِ    َعنْ  ..َطْلَحةَ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..السََّكنِ  ْبنِ  َقْيِس  َعنْ   ..ُعبَْيدةَ   ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  ..ُزبَْيدٍ   .. نحوه َّللاَّ

دُ  ثناحد ..َخْيثََمةَ  أَبُو َحدَّثَنَا - ِ  َعْبدِ  َعنْ  ..السََّكنِ  ْبنِ  قَْيِس   َعنْ  ..اْلِمْنَهالِ  َعنِ  ..األَْعَمِش  َعنِ  ..َحاِزمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ   ..َّللاَّ

ُجلَ  إِنَّ : " قَالَ   : َفتَقُولُ   ..َزْوَجتِهِ  إِلَى يَْلتَِفتُ  ثُمَّ  ..فَيَْشَربَُها  بِاْلَكأِْس  لَيُْؤتَى اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  الرَّ

 (  " ُحْسنًا ِضْعفًا َسْبِعينَ  َعْينِي ِفي ِزْدتَ   لَقَدْ  )

 استشهاده رضي هللا عنه..سابعا.. في 

 ..سنة ست عشرة وهو ابُن أربع وستين سنة يومئذ وقيل: ..وذلك سنة خمس عشرة ..قُتِل بالقادسي ة شهيًدا

 نراكم غدا إن شاء..  ....االستيعاب في معرفة األصحاب ..هاإنه عاش أشهًرا ومات بعد ويقال:
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 " شهيد أحد" " الحارث بن أنس" ..369/الحلقة 

 أوال.. في نسبه.. مقدمه.. 

  لكما بنالحارث بن أنس من دائرة المعارف اإلسالمية..  سمه ونسبه وكنيته.. ف في خالف ظاهر في إ -

ابن   ولم يذكره.. البدريين أنه من موسى بن عقبة قال ..من بني عبد األشهل من األوس األنصار من صحابي

 .. الحارث بن أنس بن رافع أخشى أن يكون هو..  أبو عمر وقال ..من بني عبد األشهلرا بد  وافيمن شهد إسحاق

 )منقول بتصرف(  في نقاش طريف في نسبه.. -

 ..ال تعرف له رواية ..الَحاِرث بن أشيم بن َرافع(( ))الَحاِرُث بن أْوس األْنَصاِري. شهد بدًرا)) -1

 .الحارث بن أوس. ..ثم من بني عبد األشهل ..الزهري: شهد بدًرا من النبيتقال موسى بن عقبة عن  -2

  .أخرجه أيًضا ابن َمْنَده وأبو نعيم. -3

 إحداها:  ..أربع تراجم ( وفيهالحارث بن أوس ) ابن منده وأبو نعيمفي ترجمته : قد أخرج يقول بن األثير -4

 .. الحارث بن أوس بن معاذ أخو سعد بن معاذ *

 األشراف..  الذي حضر قتل كعب ..والثانية: الحارث بن أوس بن النعمان النجاري *

 .. وقتل يوم أحد ..والثالثة: الحارث بن أوس بن رافع األنصاري *

 .. فهذه أربع تراجم ..ثم من بني عبد األشهل ..والرابعة: الحارث بن أوس من بني النبيت *

هو من بني عبد  ..رث بن أوس بن معاذ هو ابن أخي سعد بن معاذفإن الحا ..قال بعض العلماء: كلها واحد  -5

 .. وشهد بدًرا وقتل يوم أحد ..وعبد األشهل من بني النبيت كما ذكرناه في نسبه ..األشهل

 .. وهو الذي أرسله سعد بن معاذ عمه لقتل كعب بن األشرف  ..وقيل: بقيَّ إلى يوم الخندق

  ..هو أخو سعد بن معاذ ..لى جده؛ فإن أوس بن معاذ بن النعمانوهو الحارث بن أوس بن النعمان نسب إ -

 .. وهذا من األوس ..وليس كذلك؛ فإن بني النجار من الخزرج األكبر ..وجعاله نجاريًا -

وهما متناقضان؛ فإن حارثة من األوس وهو حارثة بن   ..ثم جعاله حارثيًا في الترجمة التي جعاله فيها نجاريًا -

إال لمن ينسب إلى  ..وال يقال: خزرجي ..بن مالك بن األوس ..وهو النبيت  ..الحارث بن الخزرج بن عمرو

 .وهذا قول صحيح ال شبهة فيه. .وهللا أعلم. ..الخزرج األكبر أخي األوس

اري -6 . حين بعثهما  .. حضر قتل كعب بن األشرف مع محمد بن مسلمة))الَحاِرُث بن أْوس بن النُّعمان النَّجَّ

أخا   ..قال عروة بن الزبير: إن سعد بن معاذ بعث الحارث بن أوس بن النعمان .النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لقتله. 

فلما ضرب ابن األشرف أصاب رجل الحارث ذباب  ..مع محمد بن مسلمة إلى كعب ابن األشرف ..بني حارثة

 ..فحمله أصحابه ..السيف

  ..وأظنه تصحيفًا ..: قول ابن منده وأبو نعيم في نسبه: النجارييقول ابن األثير  .أخرجه ابن منده وأبو نعيم. -7

 .فإن بني النجار من الخزرج ولم يشهد قتل كعب بن األشرف خزرجي؛ إنما قتله نفر من األوس.

ويؤيد ما قلناه أنهما   ..نقاله من نسخة غلط الناسخ فيها. أو قد  .فظنه النجاري ..وقد رواه بعضهم الحارثي -8

عيم تبع ابن  وال أشك أن أبا ن ..نقال عن عروة أن سعد بن معاذ بعث الحارث بن أوس بن النعمان أخا بني حارثة

ولو لم   ..إن شاء هللا تعالى ..ويرد الكالم عليه آخر ترجمة الحارث بن أوس األنصاري َمْنَده.. يقول إبن األثير..

 لنعمان بن أخي سعد بن معاذ.. يقوال: إنه حارثي لكنت أقول: إنه الحارث بن أوس بن معاذ بن ا 

 ! وهو إسناد ال اعتبار به.. ..عن أبي األسود ..وإن كان الذي روى أنه حارثي عن عروة هو ابن لهيعة -9

. ثم األشهلي. ..ألشهل األنصاري األوسي))الَحاِرُث بن أنََس بن َرافع بن اْمِرئ القَْيس بن زيد بن عبد ا -10

ووافقه ابن إسحاق   ..وقتل يوم أحد شهيًدا ..َشهد بدًرا ..وأنس هو أبو الَحْيسر في كنيته..  قال أبو عمر: هكذا

إال أن أبا نعيم جعل هذا الحارث مختلفًا   ..وأبا نعيم[[ ..وابن منده ..والكلبي. أخرجه الثالثة ]]يعني: ابن عبد البر

فقال: الحارث بن أوس. وقال عروة: الحارث بن   ..وقال: خالف ابن إسحاق أبو معشر ..فذكره ابن أنس فيه؛

 ..أشيم؛ هذا كالم أبي نعيم؛ فقد جعل الثالثة واحًدا. وخالفه ابن منده؛ فجعلهما اثنين: أحدهما الحارث بن أنس

ر الحارث بن أوس غير الحارث بن أنس وجعل أبو عم ..والثاني: الحارث بن أشيم ..وقيل: ابن أوس بن رافع

  ..على ما ذكره آنفًا ..بن رافع؛ إال أنه قال في الحارث بن أنس بن مالك: أخاف أن يكون ابن رافع األشهلي

وفيه  ..من بني عبد األشهل ..فقال: الحارث بن أنس بن رافع بن أوس بن حارثة ..وخالفه ابن منده في نسبه

 . أراكم غدا إن شاء هللا...وال عقب عليه.(( أسد الغابة ..نظر؛ فإنه خالف الجميع
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "المسلم األول من األنصار" "األنصاري معاذ  بن إياس " ..370الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..األشهلي األنصاري األوسي معاذ بن إياس -

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

ً  كان - ً  غالما من األوس   وفد  مع أتى حين أسلم أنه قيلو المدينة.. وكانت تعرف بيثرب وقتها.. سكان من حدثا

 . سنفصل.. .بعاث حرب قبيل  ذلك  وكان ..الخزرج على قريش من العون ليلتمسوا مكة إلى

  المهاجرين من وسلم عليه هللا َصلَّى النبي عهد على مات فيمن .."اأَلْوَسطِ " تاريخه في البَُخاِريُّ  هذكر -

 . .الكبير التاريخ في  له وترجم ..واألنصار األولين

بَْيِريُّ  ُمْصعَب وقال -   عليه هللا َصلَّى النبي   هجرة قبل ومات فرجع  ..الهجرة قبل غالم وهو مكة إياس قدم: الزُّ

 ..مسلًما مات أنه قوُمه  وذكر وسلم..

 وقد تعددت الروايات في قصة إسالمه.. وإن انتهت في النهاية إلى أنه كان أول من أسلم من األنصار:  -

 بن محمود عن  ..معاذ بن سعد بن عمرو بن  الرحمن عبد بن الحصين حد ثني  ..المغازي في إِسحاق ابن قال* 

 ..معاذ  بن إياس فيهم ..األشهل عبد بني من فِتية ومعه مكة رافع بن أنس الَحْيَسر أبو قدم لما:  قال ..لبيد

  فجلس فأتاهم  ..وسلم عليه  هللا َصلَّى هللا رسولُ  بهم سمع ..الخزرج من قومهم  على قريش من الحلف يلتمسون

ا َخْيرٍ   إِلَى لَُكمْ  َهلْ : "لهم  فقال ..إليهم   ..اْلِعبَادِ  إِلَى بَعَثَنِي ..هللاِ  َرُسولُ  أنَا: " قال ذاك؟ وما: قالوا" لَهُ؟ ِجئْتُمْ  ِممَّ

 .. القرآن عليهم وتال ..اإلسالم لهم ذكر ثم   .."َشْيئًا بِهِ  يُْشِرُكوا َوالَ   يَْعبُُدوهُ  أَنْ  إِلى أَْدُعوهُمْ 

 َوْجَهه فضرب  ..البطحاء من َحْفنَةً  الَحْيسر أبو  فأخذ. له  جئتم مما َخْيرٌ  وهللا هذا  ..قوم  يا: معاذ  بن إياس فقال

 .. هذا لغير جئنا لقد  فلعمري ..منك َدْعنَا: وقال ..بها

 . .هلك أنْ  معاذ بن إياس يلبث لم ثم ..والخزرج األْوس بين بُعَاث َوَقعة  فكانت ..وانصرفوا وقام ..فسكت

 ويحمده ويكبِ ره هللا يهل ل يسمعونه يزالوا لم أن هم قومه من َحضره َمنْ   فأخبرني:  لَبِيدٍ   ْبنُ  َمْحُمودُ  قال* 

 ..مسلًما مات أنه اليشكون فكانوا ..ويسب حه

 .. كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مازال يدعو إلى هللا بمكة.."والموقف يلخصه موقع "صحابة رسولنا* 

 .. قوامهمقد قدم مك ة ومعه فتية من بني عبد األشهل (أبو الحيسر )كان  و أي قبل الهجرة إلى المدينة المنورة..

 .. وأظهروا أن هم يريدون العمرة ..فيهم إياس بن معاذ ..خمسة عشر رجاًل 

.. أنظر.. إنه وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الخزرج ..فنزلوا على عتبة بن ربيعة فأكرمهم -

 ة لقتال إخوته الخزرج بالمدينة.!  أحد أشراف األوس يريد أن يعقد حلفا في مك

 ؟ متى يُجيب داعينَا صريُخكم ومتى يجيب داعيَكم صريُخنا! ..فقالت قريش: بعدْت داركم من ا -

 ل: فقا ..فأتاهم فجلس إليهم ..وسمع بهم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

ا جئتم له؟"   .. ؟ قال.قالوا: وماذاك "هل لكم إلى خير مم 

 "وقد نزل علي  الكتاب ..بعثني هللا إلى عباده أدعوهم إلى أن يعبدوا هللا وال يُشركوا به شيئًا ..سول هللا"أنا ر

ا جئتم له. ..فقال إياس بن معاذ-   .وكان غالًما حدثًا: يا قوم هذا وهللا خير مم 

ما قدم وفٌد إذًا على قوم بشر ٍ   ..فرمى بها وجهه ثم  قال: ما أشغلنا عن هذا ..فأخذ أبو الحيسر كفًّا من البطحاء -

ا قدمنا به على قومنا نا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج ..مم   .. إن ا خرجنا نطلب حلف قريش على عدو 

 ثالثا.. قراءة فيما جاء في ترجمته..

 أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني إبراهيم بن الحصين عن عبد هللا بن أبي سفيان عن أبيه قال:   -

سمعُت محمد بن مسلمة وسلمة بن سالمة بن وقش وأبا الهيثم  بن الت ي هان يقولون: لم ينشب إياس حين رجع  

وهو من صحيح حديثه؛ لكن رواه   ..رواه جماعة عن اْبِن إِْسَحاَق هكذاو..فلقد سمعناه يَُهل ل حتى مات ..أن مات

. أشار إلى  .واألول أرجح ..عن محمد بن عبد الرحمن بن عمروــ بدل الحصين  ..عن اْبِن إِسحاقَ  ..زياد البكَّائي

 .ذلك البخاري  في تاريخه.(( اإلصابة في تمييز الصحابة

 قال محمد بن عمر: . هكذاوسلم. فكانوا يتحد ثون أن ه مات مسلًما لما سمع من رسول هللا َصلَّى هللا عليه -

ل من لقي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  .من األنصار ودعاهم إلى اإلسالم. ..وكان أبو الحيسر وأصحابه أو 

 . .الطبقات الكبيرحسب ما جاء بوكان لُقي ه إي اهم بذي المجاز.((  

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي 

 "في حجر النبي  " .."ةُ ْبُن ِزيَاِد ْبِن السََّكنِ ُعَمارَ "  ..371الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..عمارة ْبن ِزيَاد ْبن السََّكن ْبن َراِفع ْبن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األَْنَصاِري  األشهلي -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قدمه  ..ووجد بِِه أربعة عشر جرحا ..قتل يَْوم أحد شهيدا - ِ َصلَّى َّللاَّ فما زال  ..فوسده َرُسول َّللاَّ

 وبها اشتهر... .مات يتوس دها حتى

(( عمارة ْبن ِزيَاد  - حسب بن السَّكن بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل األنصاري  األشهلي 

))ِزيَاد بن السََّكِن بن رافع بن اْمرئ القَْيس بن َزْيد بن عبد األشهل  أو .االستيعاب في معرفة األصحاب.

 . .أسد الغابةحسب يجتمع هو وَسْعُد بن ُمعَاذ في امرئ القيس(( و ..األنصاري األوسي األشهلي

 . .الطبقات الكبيرحسب ال عِقَب له((  ))وقيل..  -

 . والتفصيل هنا.. وم أُحد.استشهد ي -

 جهاده رضي هللا عنه..ثانيا.. في 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - ِ َصلَّى َّللاَّ يَْعنِي يَْوم أحد: من رجل يشري منا   ..حين غشيه القوم  -ذكر الطبري قَاَل: قَاَل َرُسول َّللاَّ

ُد ْبُن إِْسَحاقَ  ..َقاَل: َحدَّثَنَا َسلََمةُ  ..نفسه. فََحدَّثَنَا أَبُو ُحَمْيدٍ  َحدَّثَنِي الحصين بن عبد   َقاَل: ..قَاَل: َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

َقاَل: فَقَاَم ِزيَاُد ْبُن السكن في  ..َعْن َمْحُموِد ْبِن َعْمِرو ابن يَِزيَد ْبِن السََّكنِ  ..الرحمن بن عمرو بن َسْعِد ْبِن ُمعَاذٍ 

ِ  -: إِنَّما هَُو ُعَماَرةُ ْبُن ِزيَاِد ْبِن السََّكنِ وبعض النَّاِس يَقُولُونَ  -نفر خمسة من األنصار َفقَاتَلُوا ُدوَن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجال َرُجال فَقَاتََل   ..َحتَّى َصاَر آِخُرهُْم ِزيَاٌد أَْو ُعَماَرةُ ْبُن زياد ابن السََّكنِ  ..يُْقتَلُوَن ُدونَهُ  ..َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ..الجراحة َحتَّى أثبتته ِ َصلَّى َّللاَّ َفَماَت  ..فََوسََّدهُ قََدَمهُ  ..فَأَْدنَْوهُ ِمْنهُ  "..أَْدنُوهُ ِمن ِي" َفقَاَل َرُسول َّللاَّ

 . )منقول( َوَخدُّهُ َعلَى قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

في   أحد ول هللا صلى هللا عليه وسلم أفرد يومأن رس ..أنس عن ..وغيره ..ثابت عن ..حماد بن سلمة وقال -

أو هو رفيقي في الجنة ؟  ..من يردهم عنا وله الجنة :فلما رهقوه قال  ..قريش ورجلين من األنصار سبعة من

قال  ف  ..وتقدم آخر فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة ..فقاتل حتى قتل األنصار فتقدم رجل من

 ..مسلم رواها..  ما أنصفنا أصحابن  :لصاحبيه

في بعض تلك األيام   ..لم يبق مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال  ..أبي عثمان عن ..سليمان التيمي وقال -

 ..عن حديثهما . متفق عليه ..وسعد هللا يوم أحدعن رسول  هدفاع طلحة بن عبيد هللا غير التي قاتل فيهن

يوم أحد..   ..قى بها النبي صلى هللا عليه وسلموشالء و طلحة رأيت يد :قيس بن أبي حازم وقال

 . .البخاري أخرجه

انهزم الناس عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :قال جابر عنحتى قال    عبد هللا بن صالح وقال -

فلحقهم    ..وهو يصعد في الجبل ..طلحة بن عبيد هللاو ..األنصار معه أحد عشر رجال مني فبق ..أحد يوم

فقال رجل  . طلحة كما أنت يا :. قال. أنا يا رسول هللا :طلحة أال أحد لهؤالء ؟ فقال :المشركون . فقال 

ثم قتل   ..معهوصعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومن  ..فأنا يا رسول هللا . فقاتل عنه :األنصار من

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل  ..مثل قوله طلحة أال أحد لهؤالء ؟ فقال :األنصاري فلحقوه فقال 

فأذن له فقاتل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  ..أنا يا رسول هللا :األنصار فقال رجل من ..قوله

أنا فيحبسه .   :طلحة ثم قتل فلحقوه . فلم يزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول مثل قوله ويقول ..يصعدون

  :فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ..فغشوهما ..طلحة حتى لم يبق معه إال ..فيأذن له األنصار ويستأذنه رجل من

حس . فقال رسول هللا   :فقال  ..أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله :طلحة من لهؤالء ؟ فقال

لو قلت بسم هللا أو ذكرت اسم هللا لرفعتك المالئكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في   :صلى هللا عليه وسلم

 ..أصحابه وهم مجتمعون ليه وسلم إلىجو السماء . ثم صعد رسول هللا صلى هللا ع 

انهزم الناس عن رسول هللا صلى هللا   أحد لما كان يوم  :قال ..أنس عن ..عبد العزيز حدثنا :عبد الوارث وقال -

أبو  بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يجوب عنه بحجفة معه . وكان وأبو طلحة ..عليه وسلم

ألبي  ن أو ثالثة. وكان الرجل يمر بالجعبة فيها النبل فينثرهاكسر يومئذ قوسي ..رجال راميا شديد النزع طلحة

ال    ..بأبي أنت وأمي ..يا نبي هللا :أبو طلحة ويشرف نبي هللا صلى هللا عليه وسلم فينظر إلى القوم فيقول . طلحة

مشمرتان أرى   وإنهماوأم سليم  عائشة ولقد رأيت ..نحري دون نحرك ..تشرف يصيبك سهم من سهام القوم

 الناس.. أراكم غدا إن شاء هللا.. تنقالن القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه   ..خدم سوقهما
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2 – "حجر النبي ".. " في ُعَماَرةُ ْبُن ِزيَاِد ْبِن السََّكنِ "  ..372الحلقة /

 ..يوم أحدبعض الروايات عما كان  .. ثالثا

 ..قاله أبو عمر  ..أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين ..روى عنه محمود بن عمرو -

عن ابن إسحاق   ..فرويا له ما أخبرنا به أبو جعفر بن أحمد بإسناده عن يونس :وأبو نعيم ..وأما ابن منده -

عن يزيد بن السكن أن رسول هللا صلى هللا عليه  ..بن عمروعن محمود  ..حدثني الحسين بن عبد الرحمن  :قال

فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من  " ?.من رجل يشري لنا نفسه"  :حين غشيه القوم ..وسلم قال يوم أحد

فقاتلوا دون رسول هللا صلى هللا عليه  ..إنما هو عمارة بن زياد بن السكن  :وبعض الناس يقول.. األنصار

ثم فاءت من  ..ةلجراحفقاتل حتى أثبتته ا..عمارة بن زياد :أو -رهم زياداً حتى كان آخ ..رجالً ثم رجالً  ..وسلم

فوسده   ..فأدنوه منه .".أدنوه مني " :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..المسلمين فئة فأجهضوهم عنه

 ..هللا عليه وسلموخده على قدم رسول هللا صلى  -رحمه هللا -فمات ..قدمه

ودنا منه  ..وَخلَص إليه ..أن سيدنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وآله وسلم لما أْلَحَمه القتال يوم أحد.. وفي رواية -

وأصيب  ..حتى كثرت فيه الجراح ..وأبو ُدجانة ِسماك بن َخَرَشةَ  ..ذبَّ عنه ُمْصعَب بن ُعَمير حتى قُتِل ..األعداء

وكان رسول هللا َصلَّى   ..وأِصيبَْت َوْجنَتُه ..وُكِلَمْت َشفَتُه ..وثُِلَمْت ُربَاِعيتُه ..َوْجهُ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: ) َمْن يَبِيُع لَنَا نَْفَسهُ (؟ فوثب فئة   ..هللا عليه وسلم قد َظاَهَر بين درعين

ثم   ..فقاتل حتى أثْبِت  ..حتى كان آخرهم زياد بن السكن ..فقاتلوا ..منهم: زياد بن السكن ..األنصار خمسة من

فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لزياد   ..ثاب إليه ناس من المسلمين فقاتلوا عنه حتى أْجَهُضوا عنه العدو

  ..فوسده رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َقَدمه حتى مات عليها ..وقد أثْبَتَتْه الجراحة ..بن السكن: )اْدُن ِمن ِي(

 ..وإسناده حسن إن شاء هللا -والنبي صلى هللا عليه وآله وسلم يدعو له " ؟ 

 رابعا.. في تحقيق الروايات.. 

 ل( وننقل هنا مثاال للجهد المبذول بين كتب التراجم في تحقيق الروايات.. وهي تستحق منا التأمل.. )منقو

والحصين بن عبد   ..وهنا قد صرح بالتحديث ..محمد بن إسحاق حديثه حسن إن صرح بالتحديث* يقول 

انتهى من  " حسن الحديث ":قال فيه أبو داودو ..حسن الحديث أيضا :الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ

والسخاوي في "التحفة اللطيفة"  ..(1123ووثقه الذهبي في "الكاشف" )  ..(2/381"تهذيب التهذيب" )

(1007 ..) 

وهو من طبقة  ..أحد ولم يوثقه ..روى عنه اثنان ..فإنه مستور :وأما محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن* 

َوثَّْق: فهو  ولم يُ  .." إْن روى عنه اثنان فصاعداً :(121)ص قال ابن حجر في "نزهة النظر" و. .كبار التابعي

  ..إال إن كان من طبقة كبار التابعين ..ومجهول الحال ال يحتج بحديثه. .وهو المستور "انتهى ..مجهول الحال

وهذا صنيع ابن كثير والذهبي وابن القيم   ..فحديثه حسن إن شاء هللا ..ولم يخالف أو يأِت بما يستنكر عليه

 ..والشيخ األلباني رحمهم هللا تعالى

فإن كان الرجل   :" وأما المجهولون من الرواة:( 477قال الذهبي في خاتمة كتابه "ديوان الضعفاء" )ص* 

ركاكة إذا سلم من مخالفة األصول و ..وتلقي بحسن الظن ..احتمل حديثه : أو أوساطهم ..من كبار التابعين

أو  .." فأما المبهم الذي لم يسم:(97قال ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" )ص. بينما  .األلفاظ " انتهى

والقرون   ..ولكنه إذا كان في عصر التابعين.. فهذا ممن ال يَقبل روايته أحد علمناه :وال تعرف عينه ..من سمي

وقد وقع في مسند اإلمام أحمد وغيره   ..اء بها في مواطنويُستض ..فإنه يُستأنس بروايته  المشهود لهم بالخير:

  ..وهكذا فعل ابن القيم في رده على ابن القطان تضعيف حديث بجهالة حال تابعية. .من هذا القبيل كثير " انتهى

ألنه من رواية   ..وعندي أنه ضعيف :" قال ابن القطان:(5/349فقال كما في "حاشيته على سنن أبي داود" )

  :قال ابن القيم . بينما ال نعرف روى عنها غير ابنها ..وهي مجهولة ..عن أمه ُمسيكة ..يوسف بن ماَهك

وابن عمر وابن عباس وعبد   وقد سمع أم هانئ ..فإن يوسف بن ماهك من التابعين ..والصواب تحسين الحديث

مه وأ ..مثل هذا الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث.. ولم يعلم فيها جرح ..وقد روى عن أمه ..هللا بن عمرو

" ومن مذهب بعض :(1/618قال الشيخ األلباني في "السلسلة الصحيحة" ). تابعية قد سمعت عائشة ".

  ..وهذا الحديث من المغازي والسير .ديث المستور من التابعين ".تحسين ح  :كابن رجب وابن كثير  ..المحدثين

.. نكتفي بهذا القدر.. نراكم غدا يشددون في مثل هذه األحاديث التي ال ينبني عليها حكم ومعلوم أن أهل العلم ال

 إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "  األول األخ –عائلة الشهداء االشهلي".. " وقش بن " رفاعة ..373الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. دائرة المعارف اإلسالمية.. زعوراء بن عبد األشهل األشهليرفاعة بن وقش ابن زغبة بن   -

   .. واألكثر وقش بن ُزْغبة بن زعوراء بن عبيد األشهل األنصاري األشهلي.. وقيل: قيس ..ِرفَاَعةَ بن َوْقش -

 . وأبا نعيم[[. ..وابن منده ..أخرجه الثالثة ]]يعني: ابن عبد البر -

فإن   ..وليس الستدراكه وجه ..واستدركه أبو موسى على ابن منده وقال: ذكر في ترجمة أخيه ثابت بن وقش -

 سنفصل.. ..ابن منده أخرجه ترجمة مفردة عن أخيه

 ))))عم سلمة بن سالمة وإخوته -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

في تسمية من   ..عن ابن إسحاق ..إلى يونس بن بكير وقال ما أخبرنا به عبيد َّللا  بن أحمد بن علي بإسناده - 

 ..أسد الغابةحسب ذكره بعد ذكر أخيه ثابت. وهللا أعلم.((   .ورفاعة بن وقش. .قتل من األنصار يوم أحد.

ة بن  ..وأمهما َماِويَّةُ بنُت َعْمرو ..ثابت ورفاعة ابنا َوْقٍش بن ُزغبة بن َزُعوَراء بن عبد األشهل و - من بني ُمر 

.  خالُد بُن الوليد. ..وكان الذي قَتل ِرفاعةَ  ..قُتال يوم أحد شهيدين ..من قيس عيالن ..عوف بن سعد بن ذبيان

 . الطبقات الكبير. حسب

معروف أن الذي ومعه حسل بن جابر: وال .. ذكر بعُض أهل المغازي أنه الذي جعل في اآلطام مع النساء))  -

وهو أخو ثابت بن   ..وهو شيخ كبير ..استشهد يوم أحد ..اتفق له ذلك أخوه ثابت(( اإلصابة في تمييز الصحابة

 الوليد قبل أن يسلم..قتل رفاعةَ خالُد بن  وردد أنه ..قتال جميعًا بأحد ..وقش

 

 )منقول(  ثالثا.. ما روته كتب التراجم في رفاعة..

 

 الصحابة  معرفة في االستيعاب -  البر عبد ابن -

  ..وقش بن ثابت أخو وهو ..كبير شيخ وهو أحدا شهد ..وقش ابن واألكثر ..قيس ابن: وقيل . .وقش بن رفاعة

 . كافر يومئذ وهو الوليد بن  خالد رفاعة قتل  ..شهيدين أحد يوم جميعا قتال

 

 .. الغابة أسد - األثير إبن -

 .األشهلي األنصاري األشهل عبد ْبن زعوراء ْبن زغبة ْبن وقش واألكثر ..قيس: وقيل  وقش ْبن رفاعة

 رفاعة قتل  ..بأحد جميعًا  قتال ..وقش ْبن ثابت أخو وهو ..كبير شيخ وهو ..أحد  يَْوم استشهد. .الثالثة أخرجه

 .الثالثة أخرجه. .يسلم أن قبل اْلَوِليد ْبن َخاِلد

  منده ابن فإن ..وجه الستدراكه وليس ..ثابت  أخيه ترجمة في ذكر: وقال ..منده ابن َعلَى موسى أَبُو واستدركه

ٍ  ْبن أحمد ْبن َّللاَّ  عبيد به  أخبرنا ما: وقال ..أخيه  عن ..مفردة ترجمة أخرجه   ..بكير ْبن يونس إِلَى بِِإْسنَاِدهِ  ..َعِلي 

 . ثابت  أخيه ذكر بعد ذكره. .وقش ْبن ورفاعة: أحد  يَْوم األنصار من قتل من تسمية في ..إِْسَحاق ابن عن

 

 ..الصحابة معرفة - منده ابن -

  حدثنا:  قال ..الجبار عبد بن أحمد حدثنا:  قال .. يعقوب بن محمد أخبرنا. .أحد يوم قتل األشهلي وقش بن رفاعة

 . وقش بن رفاعة: األشهل عبد بني من المسلمين من أحد يوم قتل:  قال ..إسحاق بن محمد عن ..بكير بن يونس

 .. االنصاري وقش بن رفاعة

 

 .. والتعديل الجرح - الرازي حاتم أبيإبن  -

  له ليس: يقول  أبى سمعت يومئذ  الوليد بن  خالد قتله ..كبير شيخ وهو أحدا  شهد األنصاري وقش بن رفاعة

ابن عم هو ف  ..سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األشهلي. أما .رواية

ذكره ابن   ..هو وأخوه عمرو بن ثابت ..وقتل يوم أحد شهيدا ..شهد بدرا. .سلكان وسلمة ابني سالمة بن وقش

قال ابن   ..قال: وزعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أن أباهما ثابتا وعمهما رفاعة بن وقش قتال يومئذ ..إسحاق

 .. أراكم غدا إن شاء هللا...جه الثالثةأخر. .إسحاق: وقتل سلمة بن ثابت يوم أحد قتله أبو سفيان
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "  الثاني األخ –ائلة الشهداء ع" ثابت بن وقش بن زغبة ".. "  ..374الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل األنصاري األشهلي -

 . وأبو نعيم. ..َوْقش بن َزُعوراء األنصاري. كذا نسبه ابن مندهثَابُِت بن  -

وهو  ..فزاد في النسب: زغبة ..وقال أبو عمر: ثابت بن َوْقش بن ُزْغبة بن َزُعوراء بن عبد األشهل -

 . ومثله قال الكلبي. ..الصحيح

هو وُحسْيل بن جابر أبو   ..اآلطامجعله النبي َصلَّى هللا عليه وسلم في وقد   ..استشهد بأُحدوالروايات أنه  -

 إن شاء هللا.. على قصة استشهادهما هنا نأتي.. سحذيفة بن اليمان

ق ابن شاهين بين ثابت بن وقش هذا -  .وبين ثابت بن وقش بن زعوراء. ..قال أبو موسى: فرَّ

 . .و موسىأبكذا و ..[[ وأبا نعيم ..وابن منده ..يعني: ابن عبد البر الثالثة ]] أخرج ترجمته -

وهذا فرق بعيد جًدا وإنما أسقط بعض الرواة زغبة من النسب؛  ..: ال أشك أنهما واحديقول الراوي إبن األثير 

لم يجد لهما إال نسبًا واحًدا إلى   ..فلو أراد هذا المفرق بينهما أن ينسبهما .. فإنهم جرت عادتهم بمثله كثيًرا

 )واحد( وهذا جميعه يدل أنهما  ..وأنهما قتال يوم أحد ..زعوراء بن عبد األشهل

 ثانيا.. في إسالمه واستشهاده وصاحبه.. 

فقال   ..وهما شيخان كبيران ..هو وُحسْيل بن جابر أبو حذيفة بن اليمان .. إلى أُحد الما سار واية أنهروال -

أفال نأخذ أسيافنا ثم نلحق   ..خرجنا الفلو ..حبه: ما ننتظر؟ وهللا ما نحن إال هامة اليوم أو غًداأحدهما لصا 

 ؟ .برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لعل هللا أن يرزقنا الشهادة

 .. فأما ثابت فقتله المشركون ..ولم يعلم بهما ..فأخذا أسيافهما حتى دخال في الناس -

 . .قاله ابن منده وأبو نعيم . هذا مافقتلوه. ..وهم ال يعرفونه ..ليه أسياف المسلمينع توأما حسيل فاختلف -

 ثالثا.. في اختالف الروايات.. 

أما أبو موسى فإنه استدركه على ابن منده فقال: ثابت ورفاعة ابنا وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد   -

 .. وقتل معهما سلمة وعمرو ابنا ثابت ..قتال يوم أحد ..األشهل

وأنهما قتال   ..الكلبي سلمة بن ثابت وعمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل وقد نسب -

 إنهما واحد.. ..فكيف يكون االتحاد إال هكذا  الراوي.. ....يوم أحد

حسب ما   .. وهللا أعلم..ل الجنة ولم يصل  صالة قطوقال أيًضا: إن َعْمًرا هو: أَصْيِرُم بني عبد األشهل الذي دخ -

 سنأتي على ترجمته إن شاء هللا.. تحت عنوان )األصيرم(  ..أسد الغابةجاء في 

   .. شهيدان أيضا..ثابت ورفاعة ابنا َوْقٍش بن ُزغبة بن َزُعوَراء بن عبد األشهلإنها عائلة الشهداء.. ف  -

ة بن عوف بن سعد بن ذبيان.. من قيس عيالن..وأمهما َماِويَّةُ بنُت َعْمرو.. من بن وقد أكدت الروايات   ي ُمر 

 .الطبقات الكبير حسب ..خالُد بُن الوليد ..وكان الذي َقتل ِرفاعةَ  ..قُتال يوم أحد شهيدينأنهما 

 .. قُتِل يوم أُُحد شهيًدا  زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أن بطل حلقتنا ثابت بن وقش قد  قال ابن إسحاق:و -

أبواب  .. رحمهما هللا.. حسب ما جاء فيقتاِل يومئذ شهيدْينقد وعمر بن ثابت ف ..وأما ابناه عمرو بن ثابت -

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب

خرج مع النبي  ..  ثابت بن وقش بن زعوراء األنصاريقال..  ونفرد جزءا إلبن منده.. في معرفة الصحابة.. -

قال: حدثنا إسحاق بن   ..أخبرنا محمد بن عمر بن حفص. والرواية.. وقتل بها. ..صلى هللا عليه وسلم إلى أحد

حدثنا محمد بن  كذلك  و.. عن ابن إسحاق ..قال: حدثنا أبي ..قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم ..إبراهيم شاذان

قال: حدثني عاصم بن عمر بن   ..عن ابن إسحاق ..قال: حدثنا يونس ..قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار ..يعقوب

وهو   ..قال: لما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أحد رفع حسيل بن جابر ..عن محمود بن لبيد ..قتادة

فقال أحدهما لصاحبه وهما    ..نساء والصبيانوثابت بن وقش بن زعوراء في اآلطام مع ال ..اليمان أبو حذيفة

  ..فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول هللا ..ما نحن إال هامة اليوم أو غًدا ..شيخان كبيران: ال أبا لك ما تنتظر؟ وهللا

فأما ثابت بن وقش فقتله  ..فأخذا أسيافهما ثم أقبال حتى دخال في ناحية الناس ..فلعل هللا أن يرزقنا الشهادة

 .  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. دفنه.. ف وأما أبو حذيفة فالتقت عليه أسياف المسلمين ولم يعرفوه ..لمشركونا

 نراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "  ن األولاألب –عائلة الشهداء عمرو بن ثابت بن وقش".. ""  ..375الحلقة /

 نسبه.. مقدمة.. أوال.. في 

وأما ابناه عمرو   ..قُتِل يوم أُُحد شهيًدا  زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أن ثابت بن وقش قد قال ابن إسحاق: -

 .رحمهما هللا(( االستيعاب في معرفة األصحاب أيضا.. وعمر بن ثابت فقتاِل يومئذ شهيدْين ..بن ثابت

بن زغبة بن زعوراء بن عبد   ..ويقال: أقيش ..هو عمرو بن ثابت بن وقيش األصيرم.. وهذه هي كنايته.. -

ه بنت اليمان أخت حذيفة .وقد ينسب إلى جده فيقال عمرو بن أقيش. ..األشهل األنصاري . وكان  بن اليمان. وأم 

 .. هكذا سماه ابن حجر في "اإلصابة". وواستُشهد بأحد. "..أصيرم" أيضا يلقب

 ي هللا عنه..ثانيا.. في إسالمه رض

وكره أن   - إن أسلم أن يضيع عليه -يخشى   .. فكانيمنعه من اإلسالم أن له ماال من الربا :كان قبل إسالمه-

وعن أناس من  ..جاء يسأل عن بني عمه.. ف قذف هللا في قلبه اإلسالم ..فلما كانت غزوة أحد ..يسلم حتى يأخذه

 ..فخرج للجهاد  ..المشركين بأُحدنهم خرجوا لقتال أفقيل له  ..قومه

ثم قاتل حتى أثبتته جراحه وأشرف على   ..إني آمنت :فقال  ..إليك عنا :فقالوا له ..فرآه بعض المسلمين -

أم غضب هلل  ..عن سبب مجيئه أهو حمية لقومه ..فسألوه.. فحملوه إلى قومه بني عبد األشهل ..الموت

 .. ولم يصل هلل صالة واحدة ..ثم مات شهيدا ..فقال: بل غضب هلل ورسوله ؟.ورسوله 

 ..إنه لمن أهل الجنة :ثم ذكروا أمره للنبي صلى هللا عليه وسلم فشهد له بالجنة قائال  -

 .. منقول.. ورد في قصة إسالمه واستشهاده حديثان ثالثا..

وأبو نعيم في "معرفة    ..والطبراني في "المعجم الكبير" ..خرجه أبو داود في "سننه"أالحديث األول.. -

 ..من طريق ُموسى بن إسماعيلَ  .."السنن الكبرى"والبيهقي في  ..والحاكم في "المستدرك" ..الصحابة"

 :عن أبي َسلَمةَ عن أبي هريرة ..قال أخبرنا محمُد بن َعمِرو ..قال حدَّثنا حماٌد بن سلمة

ي؟   ..فجاء يوَم أُحدٍ  ..ن يُسِلَم حتى يأخذَهفَكره أ ..أن َعمرو بن أقَْيٍش كان له ِرباً في الجاهليةِ  ) فقال: أين بنو عم 

ه  ..وركَب فرَسه ..فلبس ألَمتَه  ..قال: فأين فالن؟ قالوا: بأُحدِ   ..قال: أين فالن؟ قالوا: بأُحدِ  ..قالوا: بأُحدٍ  ثم توج 

فُحمل إلى أهله  ..اتََل حتى ُجِرحَ فق ..قال: إني قد آمنتُ  ..فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا َعمرو  ..قِبَلَهم

 ً أم غضباً هلل؟ فقال: بل غضباً هلل   ..أَو غضباً لهم ..فجاءه سعُد بن ُمعاٍذ فقال ألخته: َسليه: َحميَّةَ لقومك ..َجريحا

 ) ًوما صل ى هلل صالة ..فدخل الجنَة  ..فماتَ  ..وِلرسوله

  ..وحديثه من رتبة الحديث الحسن ..ألجل كالم يسير في محمد بن عمرو بن علقمة ..وإسناده حسنالتحقيق..  

وكذا حسنه الشيخ األلباني في "صحيح سنن أبي  ..(4/501وقد حسنه الحافظ ابن حجر في "اإلصابة" )

 ( 2288داود" )

(  4964حابة" )وأبو نعيم في "معرفة الص .. (23634أخرجه اإلمام أحمد في "المسند" )الحديث الثاني..  -

ْحَمِن ْبِن َعْمِرو ْبِن َسْعِد ْبِن ُمعَاذٍ   ..من طريق اْبِن إِْسَحاقَ    ..َعْن أَبِي ُسْفيَانَ  ..قال َحدَّثَنِي اْلُحَصْيُن ْبُن َعْبِد الرَّ

ثُونِي َعْن .. َقالَ  ..َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  ..َمْولَى اْبِن أَبِي أَْحَمدَ  َرُجٍل َدَخَل اْلَجنَّةَ لَْم يَُصل ِ َقطُّ فَِإذَا لَْم يَْعِرْفهُ  َكاَن يَقُوُل: َحد ِ

قَاَل اْلُحَصْيُن: َفقُْلُت ِلَمْحُموِد   ..النَّاُس َسأَلُوهُ: َمْن هَُو؟ فَيَقُوُل: أَُصْيِرُم بَنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل َعْمُرو ْبُن ثَابِِت ْبِن َوْقٍش 

ْساَلَم َعلَى َقْوِمهِ . أْلَُصْيِرِم؟ْبِن لَبِيٍد: َكْيَف َكاَن َشأُْن ا ا َكاَن يَْوُم أُُحٍد َوَخَرَج َرُسوُل هللاِ َصلَّى   ..قَاَل: َكاَن يَأْبَى اإْلِ فَلَمَّ

ْساَلمُ  :هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى أُُحدٍ    ..َفَدَخَل ِفي ُعْرِض النَّاِس  ..َفغََدا َحتَّى أَتَى اْلقَْومَ  ..فَأَْسلََم . َفأََخذَ َسْيفَهُ  ..بََدا لَهُ اإْلِ

فَقَالُوا:   ..َقاَل: فَبَْينََما ِرَجاُل بَنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل يَْلتَِمُسوَن قَتاَْلهُْم ِفي اْلَمْعَرَكِة إِذَا هُْم بِهِ  ..فَقَاتََل َحتَّى أَثْبَتَتْهُ اْلِجَراَحةُ 

َفَسأَلُوهُ َما َجاَء بِِه؟ قَالُوا: َما َجاَء بَِك يَا   .. تََرْكنَاهُ َوإِنَّهُ لَُمْنِكٌر ِلَهذَا اْلَحِديثَ َوَما َجاَء؟ لَقَدْ  ..َوهللاِ إِنَّ َهذَا لأَْلَُصْيِرمُ 

ْساَلمِ  ..أََحَدبًا َعلَى قَْوِمكَ  ..َعْمُرو ْساَلِم؟ قَاَل: بَْل َرْغبَةً ِفي اإْلِ ثُمَّ  ..لَْمتُ َوأَسْ  .. آَمْنُت بِاهللِ َوَرُسوِلهِ  ..أَْو َرْغبَةً ِفي اإْلِ

 قَاَل: ثُمَّ لَْم يَْلبَْث أَْن َماَت ِفي أَْيِديِهمْ  ..َفغََدْوُت َمَع َرُسوِل هللاِ فَقَاتَْلُت َحتَّى أََصابَنِي َما أََصابَنِي ..أََخْذُت َسْيِفي

 ..أَْهِل اْلَجنَّةِ فَقَاَل: " إِنَّهُ لَِمْن  ..فَذََكُروهُ ِلَرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ !!

وحسنه في "اإلصابة"   ..(6/25وصحح إسناده ابن حجر في "فتح الباري" ) ..سناده حسن أيضاالتحقيق.. إ

وأما الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو فقد   ..وهو أولى ألجل ابن إسحاق فحديثه في رتبة الحسن ..(4/501)

ووثقه الذهبي كما في   ..(2/381" حسن الحديث " . كذا في "تهذيب التهذيب" البن حجر ):قال فيه أبو داود

  ..)8136وثقه ابن حجر في "تقريب التهذيب" ) ..وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ..(1123"الكاشف" )

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  في جهاد

 " الثانين األب –بن ثابت بن وقش".. "عائلة الشهداء  سلمة"  ..376الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهلهو اإلبن الثاني لثابت..  -

 عبد األَشهل األَنصاري األَشهلي..َسلَمة بن ثَابِت بن َوْقش بن ُزْغبة بن َزُعوراَء بن  -

 .((.))ابن عم ِسْلكان َوَسلََمة ابني سالمة بن َوْقش -

ه ليلى بنت اليمان.. وهو ُحسيل بن جابر.. وهي أُخت ُحذيفة بن اليمان حلفاء بني عبد األشهل..  -  أم 

 وقد انقرض ولد وقش بن ُزغبة جميعًا فلم يبق منهم أحد..فليس لسلمة بن ثابت عقب..  -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

قال: وزعم لي عاصم بن    ..ذكره ابن إِسحاق ..َعْمرو بن ثابتهو وأَخوه  ..وقُتِل يوم أُحد شهيًدا ..شهد بدًرا - 

هما ِرفَاعة بن َوْقش قتال يومئذ   ..أسد الغابة .. حسبُعَمر بن قتادة أَن أَباهما ثابتًا وعم 

قتله أبو سفيان بن حرب    .. قيلشهد سلمة بن ثابت بدًرا وشهد يوم أُُحٍد فقتل يومئٍذ شهيًداوالرواية األخرى..  -

ال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرة  .. الطبقات الكبيرفي   .. حسب ما جاءبن أُمي ة وذلك في شو 

َقال: َحدَّثَنا يونس عن ابن إسحاق قال:   ..قَال: َحدَّثَنا أحمد بن عبد الجبار ..أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف -

 . .ألنصار من بني عبد األشهل: سلمة بن ثابت بن وقشوقتل يوم أحد من المسلمين من ا

 إلبن سعد.. مثال للبحث..  الطبقات الكبرىثالثا.. ما جاء في 

َسلََمة ْبن ثابت ْبن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشهل وأمه ليلى بِْنت اليمان. وهو حسيل ْبن َجابِر.   -

شهل. شِهَد َسلََمة ْبن ثابت بْدًرا وشهد يوم أحد فقتل يومئذ شهيًدا. وهي أخت ُحذَْيفة ْبن اليمان حلفاء بني َعْبد األ

ال َعلَى رأس اثنين وثالثين شهرا ِمن الهجرة. وقتل معه يوم   قتله أَبُو ُسْفيَان ْبن حرب ْبن أمية وذلك ِفي شوَّ

 ِ ُ  -أحد أَبُوهُ ثابت ْبن وقش وعمه رفاعة ْبن وقش شهيدين َمَع َرُسوِل َّللاَّ وليس لسلمة  - َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى َّللاَّ

 .ْبن ثابت عقب. وقد انقرض ُوِلَد وقش ْبن زغبة جميعًا فلم يبق منهم أحد.

 .. )منقول للفائدة( حديث سلمة بن سالمة بن وقش عن النبي صلى هللا عليه وسلمرابعا.. 

إسحق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد  حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن   - 

الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بني عبد األشهل عن سلمة بن سالمة بن وقش وكان من أصحاب 

 بدر قال كان لنا جار من يهود في بني عبد األشهل قال: 

قال   ..عبد األشهل فوقف على مجلس ..فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى هللا عليه وسلم بيسير

فذكر البعث والقيامة الحساب   ..علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي ..وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا ..سلمة

 ..ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان ال يرون أن بعثا كائن بعد الموت  ..فقال  ..والميزان والجنة والنار

يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها   ترى هذا كائنا إن الناس ..فقالوا له ويحك يا فالن

 .. بأعمالهم

يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق   ..لود أن له بحظة من تلك النار أعظم تنور في الدنيا ..نعم والذي يحلف به ..قال

 ..وأن ينجوا من تلك النار غدا ..به عليه

 .؟ قالوا له ويحك وما آية ذلك

 ..وأشار بيده نحو مكة واليمن ..هذه البالدنبي يبعث من نحو  ..قال

 فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا  ..قال ..ومتى تراه ..قالوا

 .. إن يستنفد هذا الغالم عمره يدركه ..فقال

وهو حي بين  -ه صلى هللا عليه وسلم - فوهللا ما ذهب الليل والنهار حتى بعث هللا تعالى رسول ..قال سلمة

 ..وكفر به بغيا وحسدا ..أظهرنا فآمنا به

 .وليس به.قلت قال بلى  ..ويلك يا فالن ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ..فقلنا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول.. ..377الحلقة /

 1-" نفي أخوين شهيدي ".. "صيفي ْبن قيظي ْبن عمرو" 

 ..وقليل ما نعرفه عنهما .. ويا لشهداء أحد..وفي يوم واحدوإن كانا غير شقيقين.. لكنهما كانا شهيدين.. 

 

 ..أوال.. فيما جاء في ترجمته

.. َصيفي بن قيظي بن عمرو بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهل األنصاري  األشهليهو  -

 . .االستيعاب في معرفة األصحاب حسب

ْعبة بنت التَّي ِهان ..وهو ابن أَخت أَبي الهيثم بن التَّي ِهان ..خو الُحبَابأو َوه -  . .أسد الغابة .. حسبأُمه الصَّ

 . .الطبقات الكبير ليس له عقب.. حسب -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

. وقال: قتله ضرار بن  وكذا ذكره ابن إسحاق. .وقال: قُتل يوم أحد. ."الصحابة".كتابه ذكره أبو َحاتٍِم في  -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة الخطاب.. كذا قالت

ُد ْبُن يَْحيَى ْبِن ُسلَْيَماَن اْلَمْرَوِزيُّ حد ..َحدَّثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ  - ِد ْبِن أَيُّوبَ حد  ..ثنا ُمَحمَّ ثنا  دح ..ثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ُ َعلَ  ..إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  ْيِه َعِن اْبِن إِْسَحاَق " ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد يَْوَم أُُحٍد ِمَن اأْلَْنَصاِر َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

" ٍ  .. منقولَوَسلََّم: َصْيِفيُّ ْبُن قَْيِظي 

 رة..مختصترجمته الثالثة  أخرج -

 

 ..لجزء الثانيا ..377الحلقة /

 2-" ن".. "في أخوين شهيديْبن قيظي ْبن عمرو الحباب" 

 في نسبه.. مقدمة.. أوال.. 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة ..ثم األشهلي ..الحباب بن قَْيِظي بن َعْمرو بن َسْهل األنصاري -

 . الطبقات الكبير. .. قالعبد األْشهلالُحبَاُب بُن قيظي بن َعمرو بن َسهل بن َمْخَرمة بن قِْلع بن َحِريش بن  -

ه  - عبةُ بنُت التيهان بن مالك (..أم  الُحباب)أمُّ  أخت أبي الهيثم بن التيه ان.. الطبقات الكبير..  ..وهي الص 

قال: والمحفوظ  و. .بعضهم عن ابن إسحاق بالجيم يعني المفتوحة ثم النون اسمه ))قال ابن ماكوال: قاله -

  ..عنه: جناب ْبن قيظي ..عن ابن سعد ..عن ابن أيوب ..إِْسَحاق في رواية المروزي وقال ابن ..بالمهملة

 . بالجيم.

: وذكره أَبُو ُعَمَر في الخاء المعجمة بعد أن ذكره في المهملة واستدركه أبو موسى في الراوي ابن األثير

 . اإلصابة في تمييز الصحابة. ..وهللا أعلم .ألن ابن منده قد ذكره في المهملة. .. فوهم..المعجمة

 أبا نعيم[[..  ..وابن منده ..]]يعني: ابن عبد البر ..الثالثة أخرج ترجمته -

 . .ليس له عقب(( الطبقات الكبير)) _ -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ثم من بني  ..َصلَّى هللا عليه وسلم يوم أحد من المسلمين من األنصارقال ابن شهاب: قتل مع رسول هللا  -

 .. وقال ابن إسحاق: من بني عبد األشهل ..النَبِيت: ُحباب بن قيظي

وعبد األشهل هو  ..فإن النبيت هو لقب َعْمرو بن مالك بن األوس ..: وعبد األشهل من النبيت أيًضاالراوي -

  ... وأخرجه أبو عمر وأبو موسى في الخاء المعجمة.بن عمرو النبيتابن ُجَشم بن الحارث بن الخزرج 

 .أسد الغابة . حسبوالباءين الموحدتين.

. أمه الص عبة بنت الت يهان أخت الهيثم بن  .))قُتِل يوم أُحد شهيًدا هو وأخوه ألبيه وأمه: صيفي بن قيظي - 

 ..الت يهان.(( االستيعاب في معرفة األصحاب

 .وذكره ابن إسحاق أيًضا(( اإلصابة في تمييز الصحابة ..موسى بن عقبة فيمن شهد بَْدًراذكره )) -

قُتَِل يوم أحد((   ..قال األمير أبو نصر في حباب يعني بالحاء المهملة المضمومة: حباب بن قيظي األنصاري  و

 ..أسد الغابةهكذا قالوا في 

 راكم على خير إن شاء هللا.. أ.. 
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد 

 " آمنوا فاستشهدوا -يا أحد  " عباد بن سهل بن مخرمة ".. " الجزء األول.. ..378الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 . من )نداء اإليمان(...األنصاري األشهلي ..عباد بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهلهو  -

 . .قاله ابن إسحاق وموسى بن عقبة ..قتله صفوان بن أمية الجمحي ..شهيداً قتل يوم أحد  -

 ثانيا.. ما جاء في التراجم عنه.. 

عباد ْبن سهل ْبن مخرمة ْبن قلع ابن حريش ْبن عبد  .. عباد بن سهل".. أسد الغابة" في  -ابن األثير قال  -

وموسى  ..قاله ابن إِْسَحاق ..قتله صفوان ْبن أمية الجمحي ..قتل يَْوم أحد شهيًدا. األنصاري األشهلي. ..األشهل

 .أخرجه الثالثة.. وأنه ْبن عقبة.

 .. اْستُْشِهَد بِأُُحدٍ  ..َعبَّاُد ْبُن َسْهٍل اأْلَْنَصاِريُّ اأْلَْشَهِليُّ ".. هو معرفة الصحابةفي " –أبو نعيم األصبهاني قال  -

ُد ْبُن فُلَْيحٍ  ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ  ..نا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ ث ..َحدَّثَنَا َفاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ  -   ..ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ  ..ثنا ُمَحمَّ

 " ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد بِأََحٍد ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي النَّبِيِت: َعبَّاُد ْبُن َسْهٍل "  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ 

ُد ْبُن يَْحيَى ..ثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ َحدَّ  - دٍ   ..ثنا ُمَحمَّ ِد ْبِن  ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  ..ثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

 )منقول(   اُد ْبُن َسْهٍل "" ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد يَْوَم أُُحٍد ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي َعْبِد اأْلَْشَهِل: َعبَّ  ..إِْسَحاقَ 

".. هو االستيعاب في معرفة الصحابةفي " –ابن عبد البر  قاله ..عباد بن سهل بن مخرمة بن قلعهو  -

 قتل يوم أحد. عباد بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهل األنصاري األشهلي.الصحابي 

 .قتله صفوان بن أمية الجمحي. ..شهيدا

 : "عباد.. في باب "عباد بن سهل بن مخرمة بن قلع بن حريش بن عبد األشهل األنصاري األشهليهو  -

 )). اإلصابة في تمييز قاله "بن سهل بن مخرمة بن قلع بن َحِريش بن عبد األشهل األنصاري  األشهلي 

  ..قتل يوم أَحد شهيًدا".. الطبقات الكبير" .. حسب ما قاله ابن سعد فيال عقب له ..الصحابة

 

 " آمنوا فاستشهدوا -يا أحد" ".. إياس بن أوس بن عتيك األشهلي" ..ثانيالجزء ال ..378الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 . أيَاُس بن أْوس بن َعتِيك بن َعْمرو األنصاري األشهلي. نسبه هكذا ابن منده وأبو نعيم. -

وأما أبو عمر فإنه قال: إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن َزعَوراء بن ُجَشم بن   -

 ..وزعوراء بن جشم أخو عبد األشهل ..وهو النبيت بن مالك بن األوس  ..الحارث بن الخزرج بن عمرو

وكذلك نسبه ابن الكلبي وابن حبيب؛ إال أنا أبا عمر قال:   ..وهذا أصح ..قال: ويقال فيه األنصاري األشهلي -

 . والصحيح عبد األعلم. ..وقيل: عبد األعلم ..عبد األعلى

وتناقض قوله فيه؛ ألنه قال في تسمية من استشهد يوم أحد قال:   ..وجعله ابن إسحاق من بني عبد األشهل -

قال: ومن أهل راتج )وهو حصن بالمدينة(..  غم أنه ر وذكر جماعة منهم ومن حلفائهم.. ..ومن بني عبد األشهل

فذكر إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن  ..فهذا يدل على أن أهل راتج غير بني عبد األشهل

والجميع قد جعلوا أهل راتج ولد زعوراء   ..فجعله من أهل راتج ..عامر بن َزُعوراء بن ُجَشم بن عبد األشهل

وفي آخر كالمه من بني   ..وإنما ابن إسحاق جعلهم في أول كالمه منهم ..األشهل بن جشمبن جشم أخي عبد 

وزعوراء بن عبد األشهل هو ابنه لصلبه ليس    ..وهو جعل هذا زعوراء بن َجشم بن عبد األشهل ..عبد األشهل

وهذا  ..و ابنه لصلبه وإنما ه ..بينهما جشم وال غيره؛ فلو كان بينهما أب آخر لقلنا إنهم اختلفوا فيه كغيره

 .والصحيح أنه من زعوراء أخي عبد األشهل.(( أسد الغابة  ..تناقض ظاهر

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ة يونس والبكائي وسلمة بن الفضل.. قاله ابن إسحاق من رواي ..استشهد يوم أحد -

. حسب ما واألول أصح. ..وقال ابن الكلبي: قتل يوم الخندق ..قال ُعْروة وموسى بن ُعْقبة: إنه استشهد بأحد -

 أسد الغابة".. جاء في"

 إياُس بُن أوس:  ثالثا.. في عقب

ةالذي واألشعَث   ..الحارثَ ولديه هما  هما هند بنُت َسهل بن َزيد بن عامر بن َعْمرو بن ُجَشم  ..قُتل يوم الَحر  وأمُّ

 . ..(( الطبقات الكبيربن الحارث بن الخزرج بن َعْمرو بن األوس

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.."" آمنوا فاستشهدوا نعم..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-" جديدة".. "عائلة شهداء عبيد بن التيهان بن مالك"  ..379الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

يتحرى الدقة في تقديم الترجمة.. وهو مثال جديد  والنقاش في نسب العائلة نقاش واسع.. يحاول كل مرجع أن 

 على الصبر في البحث.. من أجل دقة التدوين.. فهو عقبي شهد العقبة.. وبدري.. وأحد شهداء أحد.. سنرى 

 .. ُعبيد بن التيهان بن مالك بن عمرو بن ُجشم بن الحارث بن الخزرج بن عمروهو  -

شهد بَْدًرا َوقد قيل عتِيك بن   ..التيَهان أَُخو أبي اْلَهْيثَم َحِليف بلي بيد ْبنع - الثقات في -ابن حبان  فقد روى  -

هكذا كان ينسبه عبد   ..أخو أبي الهيثم بن الت يهان األنصاري   ..وهو الن بيت بن مالك بن أوس األنصاري   ..التيَهان

 ..هللا بن محمد بن عمارة األنصاري  

 ..فإنهم كانوا يخالفونه في نَسبه ..وأبو معشر ..ومحمد بن عمر ..وموسى بن عقبة ..وأما ابُن إسحاق -

ا  وكانو ..من نَْفس األنصارِ  اليسهما و ..ُعبيد وأخوه الهيثم بن التَّيهان من حلفاء بني عبد األشهل :ويقولون

هو ُعبيد بن   يقوالن: ..والواقدي   ..وكان ابن إسحاق ..ينسبونهما إلى بَلي  بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة

 .. الت يهان

.  هو ُعبيد بن الت يهان. :نوعبد هللا بن محمد بن ُعمارة فإنهم كانوا يقولو ..وأبو معشر ..موسى بن عقبة كذاو -

 .صحاب.االستيعاب في معرفة األ حسب ما جاء في

 قاله ابن منده.. -( أَخو أَبي الَهْيثَم بن التَّي َِهان األَنصاري األَوسي األَشهلي ..))َعتِيك بن التَّي َِهانأو هو  -

عن الزهري وإِبن إِسحاق. وقال   ..بالدال ..وفي نسختي "َعتِيد" ..وقال أَبو نعيم: ذكره بعض المتأَخرين عتيًكا -

 ..أسد الغابةويقال: عبيد.. حسب كتاب  ..: عتيك بن التيهانأَبو عمر

 عبيد..أبي الهيثم بن التَّي َِهان[[ وقصته في نسبه مثل ما حكينا في أمر  ه]]يعني أخاهو ُعبيد بن التيه ان  أخوو -

ه  - د بن عمارة األنصاري   -وأم  ليلى بنت عتيك بن عمرو بن عبد األعلم ابن عامر   ..في قول عبد هللا بن محم 

 .. بن َزُعوَراء بن ُجَشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

 ..]]أبو الهيثم بن التَّي َِهان واسمه مالك ِمْن بَلي  بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة حليف لبني عبد األشهلوهو  -

د بن عمر د بن إسحاق وأبو معشر ومحم   ..أجمع على ذلك موسى بن عقبة ومحم 

د بن عمارة األنصاري وذكر أن  أبا الهيثم يعني من األوس من أنفسهم - وأن ه أبو   ..وخالفهم عبد هللا بن محم 

وهو  ..مروالهيثم  بن الت ي هان بن مالك بن عمرو بن زيد بن َعمرو بن ُجشم بن الحارث بن الخزرج بن ع

من ترجمة أبي الهيثم بن التَّي َِهان  . ]].ابن مالك بن األوس ..وهو النبيت  ....ابن مالك بن األوس ..النبيت

 سنعود على تفصيل ترجمته..  ..وأم  أبي الهيثم ليلى بنت عتيك بن عمروحيث قالوا.. .""الطبقات الكبير

 ثانيا.. في عقب عبيد رضي هللا عنه..

 .. عب ادله أيضا و ..قتل يوم اليمامة شهيًدا .. روي أنهلعبيد بن الت ي هان من الولد عبيد هللاكان  -

هما الص عبة بنت رافع بن عدي  بن زيد ابن أُمي ة من ولد ُعْلبَة بن َجْفنَة الغس اني -  ..وهم حلفاؤهم ..وأم 

 الوقت الحالي..  وقد انقرضوا فلم يبق لعبيد بن الت ي هان عقب -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

د بن عمر وغيره: وقد شهد عبيد بن الت ي هان العقبة مع السبعين من األنصار -  ..قال محم 

 . .بينه وبين مسعود بن الربيع القاري  من أهل بدر بعد الهجرة.. ..َصلَّى هللا عليه وسلم وآخى رسول هللا -

ال  وقتل يوم أُُحد شهيًدا.. يقال أنهوأُُحًدا  وشهد عبيد بن الت ي هان بدًرا - قتله عكرمة بن أبي جهل وذلك في شو 

 . .الطبقات الكبير جرة.. حسب بياناتعلى رأس اثنين وثالثين شهًرا من اله

 رابعا.. في أقوال في استشهاده.. 

موقعة وقيل: بل قتل ب األرجح.... كما تقدم.. وهو قتله عكرمة بن أَبي جهل وأنه قتل يوم أُحد شهيًداروي أنه  

 . .أسد الغابة بن أبي طالب حسب ما جاء في صف ِين مع علي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ليلة العقبةبن التيهان وعبيد  - وقتل   ..شهد بدًرا ..هَُو أحد السبعين الَِّذيَن بايعوا َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

. ..قتله عكرمة ْبن أَبِي جهل ..يَْوم أحد شهيًدا  . )منقول( وقيل: بل قتل بصفين َمَع علي 

إنَّما من العلماء  ..وهذا لم يقله غيره ..قَاَل: هَُو حليف بلي ..إال أن أبا ُموَسى ..َوأَبُو ُموَسى ..أخرجه أَبُو ُعَمر

ا قول أَبِي ُموَسى  ..نصارومنهم من جعله من بلي بالنسب وحلفه ِفي األ ..من جعله من األنصار من أنفسهم وأمَّ

 . أراكم غدا إن شاء هللا.. فغريب.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-جديدة" بن التيهان".. "عائلة شهداء  أبو الهيثم"  ..380الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 ..شهد العقبة مع السبعين من األنصار وهو أحد النقباء ..األوسي األنصاري ..أبو الهيثم بن التيهان -

 وأشهد أنه قد تأخر عندنا تقديم ترجمته.. ..والخندق والمشاهد كلها مع النبي شهد بدرا وأحدا -

وقيل: هو أول صحابي ضرب   .هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بن مالك بن عتيك بن عمرو األوسي األنصاري. -

وقال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة   ..على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية

 من موقع "قصة اإلسالم"..  .وبنو عبد األشهل يقولون بل أبو الهيثم بن التيهان. ..كان أول من ضرب على يده

 .. لتيهانإسالم أبي الهيثم بن ا ثانيا.. في

خرجا إلى مكة يتنافران إلى   .. كانا قدوذكوان بن عبد قيس ..ن أول من أسلم من األنصار أسعد بن زرارةأ قيل -

فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلي عن  .. فشد هذا انتباههما إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..عتبة بن ربيعة

: وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان يتكلمان بالتوحيد  الراوي  قال ..كل شيء يزعم أنه رسول هللا

 .. دونك هذا دينك ..حين سمع كالم عتبة ..فقال ذكوان بن عبد قيس ألسعد بن زرارة ..بيثرب

 .. فعرض عليهما اإلسالم فأسلما.. ثم رجعا إلى المدينة ..فقاما إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ..وذكر له قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما دعا إليه ..ثم بن التيهان فأخبره بإسالمهفلقي أبا الهي

 .وأسلم. ..فقال أبو الهيثم: فأنا أشهد معك أنه رسول هللا

هو وأسعد بن  ..ويؤفف بها ويقول بالتوحيد ..قال محمد بن عمر: وكان أبو الهيثم يكره األصنام في الجاهلية -

ويجعل في الثمانية النفر الذين آمنوا برسول هللا صلى هللا   ..من أول من أسلم من األنصار بمكة وكانا ..زرارة

 .. عليه وسلم بمكة من األنصار فأسلموا قبل قومهم

الذين يروى أنهم أول من لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  ..ويجعل أبو الهيثم أيًضا في الستة النفر -

 .فأسلموا قبل قومهم وقدموا المدينة بذلك وأفشوا بها اإلسالم. ..األنصار بمكة

 ثانيا.. ما كان بعد الهجرة.. 

 .. آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أبي الهيثم بن التيهان وعثمان بن مظعون-

 رضي هللا عنه..  ثالثا.. في جهاده

 شهد أبو الهيثم بدًرا وأحًدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  -

 )منقول(  مع الرسول صلى هللا عليه وسلم: هبعض مواقفرابعا.. 

ا همَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم بأخذ العهد على األنصار - قرآن ودعا  قام فتكلم وتال ال  ..في بيعة العقبة  ..لمَّ

. قال فأخذ  .ثم قال: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" ..إلى هللا ورغب في اإلسالم

فبايعنا يا رسول   ..والذي بعثك بالحق نبيًّا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ..ثم قال: نعم  ..البراء بن معرور بيده

والبراء يكلم رسول هللا   - فاعترض القول ..فنحن وهللا أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابًرا عن كابر ..هللا

 .. أبو الهيثم بن التيهان - صلى هللا عليه وسلم

فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم   - يعني اليهود -وإنا قاطعوها   ..فقال: يا رسول هللا إن بيننا وبين الرجال حبال

قال: فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم قال: "بل الدم الدم   ؟.هللا أن ترجع إلى قومك وتدعناأظهرك 

 .أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم". ..أنا منكم وأنتم مني ..والهدم الهدم

 ضي هللا عنه فيقول: رما يرويه أبو هريرة  ..ومن مواقفه مع النبي صلى هللا عليه وسلم -

فقال: "ما أخرجكما من  ..فإذا هو بأبي بكر وعمر ..هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم أو ليلةخرج رسول 

قال: "أما والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما!   !.قاال: الجوع يا رسول هللا ..بيوتكما هذه الساعة؟"

فلما رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهالً   ..فإذا هو ليس في بيته ..رجالً من األنصار وافأت ..فقاموا معه ..قوموا"

فنظر    ..جاء األنصاريف ..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أين فالن؟" قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء

فانطلق  إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد هلل! ما أحد اليوم أكرم أضياًفا مني! قال: 

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  ..وأخذ المدية ..فقال: كلوا من هذه ..فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب

فلما أن شبعوا ورووا قال   ..ومن ذلك العذق وشربوا ..فذبح لهم فأكلوا من الشاة ..وسلم: "إياك والحلوب!"

سي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة!  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر وعمر: "والذي نف

 . إنه أبو الهيثم.. أراكم غدا إن شاء هللا..ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم". ..أخرجكم من بيوتكم الجوع
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-جديدة" " أبو الهيثم بن التيهان".. "عائلة شهداء  ..381الحلقة /

 

 )نكمل( ضي هللا رهريرة  يأب رابعا.... حديث

 فلما أن شبعوا ورووا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر وعمر: .... 

ترجعوا حتى  والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة! أخرجكم من بيوتكم الجوع.. ثم لم  "

  . إنه أبو الهيثم..أصابكم هذا النعيم".

 . أبو الهيثم مالك بن التيهان. .. هوليه وسلم وصاحبيه رضي هللا عنهماالرجل المكرم للنبي صلى هللا عنعم.. 

 بعض مواقف أبي الهيثم مع الصحابة:خامسا.. 

   ..خارًصابعث بأبي الهيثم  عن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

 ..وقال: إني كنت إذا خرصت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرجعت  ..بعثه أبو بكر فأبىأراد أن يثم 

 . .أبو بكر الصديق فتركه  ..عا ليود

)المدينة  يثرب أهل من ..الثمانية أو الستة من واحًداأبو الهيثم  كان) دائرة المعارف..ترجمته بالرواية من ثم 

 اثني في التالي العام فيصلى هللا عليه وسلم   وجاؤوه ونشروها.. بلدهم إلى  وعادوا به آمنوا الذينالمنورة( 

 النبي بايع من أول أنه وقيل ..عشر اإلثني األنصار نقباء أحد فهو ..األولى  العقبة بيعة وبايعوه رجالً  عشرة

  حليفًا وكان قضاعة  من بلي من أنه فقيل فيه  اختُلف فقد نسبه أما. .الثانية العقبة بيعة شهد كما ..يومها محمد

 بن عمرو بن مالك بن  التيهان بن مالك هو ونسبه ..األوس من أنه وقيل.. األوس بطون أحد األشهل عبد لبني

  بن التيهان بن  مالك هو بل وقيل األوس.. بن مالك بن عمرو بن الخزرج بن الحارث بن جشم  بن عمرو بن زيد

  بن مالك بن  عمرو بن الخزرج بن  الحارث بن جشم بن زعوراء بن األعلم  عبد بن عمرو بن  عبيد بن مالك

  بن الحارث بن جشم بن زعوراء بن عامر بن األعلم عبد بن عمرو بن عتيك بنت ليلى هي وأمهاألوس.. 

كما   ..المشاهد كلها صلى هللا عليه وسلموقد شهد أبو الهيثم مع النبي .. األوس بن مالك بن عمرو بن الخزرج

وهي   ..مؤتة في عبد هللا بن رواحة ليُقد ر قيمة زروعها بعد مقتل خيبر استخدمه النبي محمد خارًصا إلى

صلى هللا  رص بعد النبي لن يخفاعتذر أبو الهيثم بأنه   أبو بكر الصديق المهمة التي دعاه إليها الخليفة األول

 عليه وسلم.. 

 صلى هللا عليه وسلم:  بعض األحاديث التي رواها أبو الهيثم بن التيهان عن الرسولسادسا.. 

 . عن أبي الهيثم بن التيهان: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "المستشار مؤتمن". -

 والرواية كما يلي..  -

 ..أبو الحسن الحمامي أنبأنا ..أبو الحسن الحاجب أنبأنا ..عبد الحق أنبأنا ..عبد اللطيف أخبرنا ..سنقر أخبرنا

عبد   حدثنا ..عبد الحكيم بن منصور  حدثنا ..محمد بن جامع العطار حدثنا ..محمد بن بشر حدثنا ..ابن قانع أنبأنا

 " :قال  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا  أن رسول أبي الهيثم بن التيهان عن أبي سلمة عن ..الملك بن عمير

 . " المستشار مؤتمن

 وفاة أبي الهيثم بن التيهان: سابعا.. في 

 .. فقالوا: مات في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم ..قال: سألت قوم أبي الهيثم ..نقل أبو عمر عن األصمعي -

 . قال: وهذا لم يتابع عليه قائله.

في خالفة   المدينة المنورةوقيل في  في هـ  21وقيل   ..هـ 20الهيثم بن التيهان سنة أبو توفي وروي أنه  -

 رضي هللا عنه.. عمر بن الخطاب الخليفة الثاني

قال: توفي أبو الهيثم في خالفة عمر. وقال غيره: توفي سنة عشرين. قال  أيضا  وعن صالح بن كيسان 

 ..بن أبي طالب رضي هللا عنه بصفين مع عليالواقدي: هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل 

 وقيل: إنه توفى سنة إحدى وعشرين. -

 وهو األكثر. وقال بذلك ابن األثير.  بن أبي طالب وفي صفوفه.. وقيل: شهد صفين مع علي -

وقال: ممن قتل بصفين أبو   ..من طريق صالح بن الوجيه ..وهذا ساقه أبو بشر الدوالبي ..وقيل: إنه قتل بها -

 . وآخرون. ..وعبد الرحمن بن بديل ..الهيثم بن التيهان

 ..علي مع بصفين هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل :الواقدي  قال -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".. ".. "ولو قطعته إرباحبيب بن زيد بن عاصم"  ..382الحلقة /

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

حسب ما بي  فهو عق  ..حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو األنصاري المازنيهو الصحابي العقبي الشهيد   -

 .أسد الغابة. ذكره ابن إسحاق.. في

  ..َحبِيُب بن َزْيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن َغْنم بن مازن بن النجار -

 .أسد الغابة. . حسبثم من بني مازن بن النجار. ..األنصاري الخزرجي

ف: اسمه ُخبيب ..حبيب بن زيد بن عاصم - االستيعاب  .. حسبوالص واب فيه حبيب ..وقال فيه بعُض من صحَّ

 . .الطبقات الكبير في حسب ما ذكر.. َحبيُب بُن َزْيد بن عاصم بن َعْمرو بَن َعْوف أو .في معرفة األصحاب.

 . .أسد الغابة حسب وأبو موسى(( ..وأبو نعيم ..أخرجه أبو عمرأي )) أخرج ترجمته الثالثة.. -

ه أم  عمارةَ  - من  كانتو  ..واسمها نَِسيبَةُ بنُت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول .. وهي صحابية شهيرةأمُّ

 .. المبايعات.(( الطبقات الكبير

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 نجد ترجمة والدته الصحابية نسيبة تفرض نفسها وسط ترجمته.. رضي هللا عنها..  -

 ..وزوجها زيُد بن عاصم بن كعب ..أم عمارة ..وقال: شهدت نِسيبة بنت كعب ..ابن إسحاق ر ترجمتهذك -

   .ة.أسد الغابقاله  ..وشهدت هي وزوجها وابناها أحًدا ..ابنا زيد العقبة ..وابناها: حبيب وعبد َّللا  

عن أبي بكر بن محمد ــ يعني ابن حزم   ..عن محمد بن عمارة ..عن عبد هللا بن إدريس ..روى ابُن أبي شيبةو -

فلما كان يوم اليمامة خرج أخوه عبد هللا بن َزيد وأمه وكانت نذرت أالَّ  ..ــ أنَّ حبيب بن َزْيد قتله ُمسيلمة

 سنفصل الواقعة..  ..يصيبها غسل حتى يقتل مسيلمة

ثم أسند القصة عن  ..وقال: هو الذي أخذه مسيلمة فقتله ..ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من األنصارو -

اإلصابة في تمييز  ... وقال اْبُن َسْعٍد: شهد َحبِيب أُحًدا والَخْنَدق والمشاهد.وغيره ..محمد بن يحيى بن َحب ان

 ..وال يقعد عن واجب ..ال يتخلف عن غزوة ..وسلمجوار رسول هللا صلى هللا عليه ظل حبيب ب ..الصحابة

 .. وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية كذابين يد عيان النبوة ويسوقان الناس الى الضالل -

 ..وهو مسيلمة الكذاب ..وخرج الثاني باليمامة..وهو األسود بن كعب العنسي ..خرج أحدهما بصنعاء

ضان الناس على  ضان على   ..وللرسول في قبائلهما ..المؤمنين الذين استجابوا هللوراح الكذابان يحر  ويحر 

شان على النبوة نفسهاو..مبعوثي رسول هللا الى تلك الديار   ..ويعيثان في األرض فسادا وضالال ..راحا يشو 

د الى محم ..من مسيلمة رسول هللا" وفوجئ الرسول يوما بمبعوث بعثه مسيلمة يحمل منه كتابا يقول فيه -

  ..ولقريش نصفها ..وان لنا نصف األرض .. فاني قد أشركت في األمر معك .. أم بعد ..سالم عليك ..رسول هللا

 !!! ولكن  قريشا قوم يعتدون

من محمد   ..بسم هللا الرحمن الرحيم " :وأملى عليه رد ه على مسيلمة ..دعا رسول هللا أحد أصحابه الكاتبينف  -

فإن األرض هلل يورثها من يشاء من  ..أما بعد ..السالم على من اتبع الهدى ..الى مسيلمة الكذاب ..رسول هللا

 ! " والعاقبة للمتقين ..عباده

 ثالثا.. ما كان مع مسيلمة الكذاب.. -

 . .حين أتاه بكتاب النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..هو الذي قتله ُمَسيِلَمةُ الكذابُ  روي أن حبيبوما 

هرى يقول: إنما أقبل حبيب بن زيد وعبد هللا بن وهب األسلمي مع َعمرو بن العاص من عمان حين   روىو - الزُّ

بد  خذ حبيب بن زيد وعألكنه   ..َفعََرَض لهم ُمَسْيِلَمةُ فأفلتوا جميعا ..بلغهم وفاةُ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 ..وحبس عبد هللا بن وهب عنده في وثاق ..فَقَتَل حبيَب بن زيد وقطعه ُعضًوا ُعضًوا هللا بن وهب..

فلحق بأسامة بن زيد وهو مع  ..فلما كان يوم اليمامة وجال الناس وَشغَلتهم الحرب أُْفِلَت عبُد هللا بن وهب -

 . .الطبقات الكبير . هكذا روى شديًدا.فجعل يقاتل مع المسلمين يوم اليمامة قتاالً  ..خالد بن الوليد

إلي مسيلمة الكذاب   ..َصلَّى هللا عليه وسلم .. حبيب هو الذي أرسله رسول هللاوالمؤكد في كل الروايات أن  -

وإذا قال: أتشهد   ..؟ قال: نعم.فكان مسيلمة إذا قال له: أتشهد أن محمًدا رسول هللا ..صاحب اليمامة في..الحن

.. فمات شهيًدا رضي هللا  فقطعه مسيلمة عضًوا عضًوا ..ففعل ذلك مراًرا ..أني رسول هللا؟ قال: أنا أصم ال أسمع

 ..أسد الغابة عنه.. هكذا قال ابن سعد في

 نراكم غدا إن شاء هللا..  -
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  في جهاد

 1- شهيد أحد.. أم شهد صفين"".. "أبو حبة.. أبو حنة.. أبو حية"  ..383 الحلقة /

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

   .."صحابة رسولنا"مع موقع هنا وانظر كيف تحتار التراجم والسير أحيانا.. والحوار 

 .. أبي حنة األنصاري: أخو أبي حبة بن غزية[[أبو حنة: آخر ]]غير .. أو))أبو حبة األنصاري -

 يقال اسمه مالك بن عامر أو ابن عمير(( ))عمير بن ثابت بن كلفة: قيل هو اسم أبي َحبَّة األنصاري.(( )) -

 ))ثابت بن النعمان بن أمي ة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس(( وربما هو -

عن أبي بكر بن محمد بن  ..عن أنس ..بدري: وقع ذكره في الصحيح من رواية الزهري))أبو حبة ال أو هو -

وروى عنه   . عن أبي ذَر  في اإلسراء. ..عن أنس ..عقب حديث الزهري ..عن أبي حبة البدري ..عمرو بن حزم

ح بوحديثه عنه في مسند ابن أبي شيبة وأحمد؛ وصححه الحاكم. .أيًضا عمار بن أبي عمار. سماعه . وصرَّ

 عنه..

. وله في .وعلى هذا فهو َغْيُر الذي ذكر ابُن إسحاق أنه استشهد بأحد ]]يعني: ثابت بن النعمان بن أمية[[ -

إال أن عبد هللا بن عمرو بن  ..الطبراني حديٌث آخر من رواية عبد هللا بن عمرو بن عثمان عنه؛ وسنده قوي

 ..عثمان لم يدركه

  ..وبالنون ..مر بن عبد عمرو بن عمير بن ثابت. وقال أبُو ُعَمَر: يقال بالموحدةوقال أبُو َحاتٍِم: اسمه عا -

 .وقيل مالك. .وبالياء؛ والصواب بالموحدة. وقيل اسمه عامر.

 واْبُن أبِي َخْيثََمةَ.. ..ْقبَةَ ذكره ُموَسى ْبُن عُ  .. أي أبو حنة..وبالنون -

وقد ذكر اْبُن إْسَحاَق في البدريين أبا حبة  ..(أبا حبة بالموحدة)وأنكر الَواقِِديُّ أن يكون في البدريين من يكنى   -

 . .ووافقه أبُو َمْعَشرٍ  ..وكان أخا سعد بن خيثمة ألمه ..ِمْن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف

عمرو بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة أحًدا  : لم نجد في نسب األنصار في ولدفي الطبقات وقال اْبُن َسْعدٍ  -

 .يقال له أبو حبة.

: في األنصار من يكنى أبا حبة اثنان:  -  وقال الَواقِِديُّ

 . من بني مازن بن النجار لم يشهد بدًرا. ..أحدهما أبو حبة بن غزية بن عمرو المازني *

 ..من أهل بدروليس هو  شهد صفين مع علي.. ..بة بن عبد عمرو واآلخر أبو ح *

ِد ْبِن ُعَماَرة أنَّ الذي شهد بدًرا يكنى أبا حنة - بالنون بدل الموحدة؛ قال: واسمه ثابت   ..وجزم َعْبُد هللا ْبُن ُمَحمَّ

 . بن النعمان بن أمية أخو أبي الصباح ألمه.

 األْنَصاِريُّ اثنان:  -
 ونقل العَْسَكِريُّ عن الجهمي قال: أبُو َحبَّةَ

 وهو األكبر؛ ..بن غزية أحدهما عمرو *

 . وقال: وابن ]]الكلبي[[ يقوله بالنون.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. .واآلخر يزيد بن غزية وهو األصغر. * 

. من بني عمرو بن عوف(( ))مالك بن عمرو بن ثابت بن عمرو األنصاري  أو هو  - االستيعاب في  حسب َ 

 .معرفة األصحاب.

 ..))عامر بن عبد َعْمرو: وقيل ابن عمرو.(( اإلصابة في تمييز الصحابةوقيل  -

 ..أسد الغابةقاله وأَبو ُحنَّة بالنون((   ..أَبو َحيَّة بالياِء تحتها نقطتان )) -

باح بن ثابت بن الن عمان بن أُميةَ بن امرئ القيس بن ثعلبةَ و من أم ه - نسبه ابن هُشام فقال: هو أخو أبي الص 

وكل  ذلك   ..إال أَنه قال فيه مرة: أَبو َحن ةَ بالنون ومرة أَبو َحب ةَ بالباء ..بن عمرو بن عوف بن مالك بن األوس

  ..أُُحٍد فقال فيه: أَبو حبةَ بالباء في الن سخِة الص حيحةِ  وذكر فيمن استشهد يوم ..عن ابن إسحاق في البدريين

 ونسبه إلى بني عمرو بن ثعلبةَ بن عمرو بن عوف(( 

وقُتَِل   ..من بني ثعلبة ابن عمرو. شهد بَْدًرا ..قال: أبو َحب ة ــ بالباء ..))ذكر إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق -

 .. وهو أخو سعد بن َخْيثَمة ألمه ..يوم أُُحدٍ 

 . .شهد بَْدًرا (..أبو حبة ــ بالباء)عن ابن إسحاق  ..وكذلك قال يونس بن بكير -

 . وقال ابن نمير: أبو َحب ة البدري  عامر بن َعْبد عمرو. -

 مازلنا مع اختالفهم فيه.. هكذا يكد الدارس..  

 نراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 لم / مجدي سـالم في جهاد الصحابة.. بق

 2- " أبو حبة.. أبو حنة.. أبو حية".. "شهيد أحد.. أم شهد صفين" ..384الحلقة / 

 )نكمل(  أوال.. في نسبه.. مقدمة..

وأمه هند   .عامر بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن عمرو ابن عوف األكبر بن مالك بن األوس.)) ويقال:  -

. قاله ابن إسحاق(( االستيعاب .وهو أخو سعد بن َخْيثَمة ألمه ..عامر بن خطمةبنت أوس بن عدي بن أمي ة بن 

 ..في معرفة األصحاب

 ثانيا.. في جهاد الصحابي الكريم..

 .. الطبقات الكبيرفي استشهد يوَم أُُحٍد وليس له عقب((  قيل ))  -

))ذكر ابن إسحاق فيمن استشهد بأُُحد أبا الصباح بن ثابت بن النعمان: وساق هذا النسب بعينه؛ فعلى هذا  -

 ((.. يكون أبوه عاش بعده بمدَّةٍ 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةفي وابن يونس((  ..قاله ابن البرقي ..شهد َفتْح مصروقيل ))  -

 ثالثا.. في رواية الحديث النبوي..

ار بن أَبي عمار ..عنه أَبو بكر بن حزمروى  - عن أَبي َحبة البدري   ..عن ابن حزم ..روى ابن شهاب ..وَعمَّ

 .. قاال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وابن عباس

ا ُعِرَج بِي إِلَى اْلسََّماِء َظَهْرُت ِلُمْستََوى أَْسمَ "   ُع فِْيِه َصِرْيَف اأْلَْقاَلم"..لَمَّ

أَخبرنا أَبو سعيد ـــ مولى بني هاشم ـــ عن حماد  ..ا أَبو ياسر بِإسناده عن عبد هللا بن أَحمد: حد ثني أَبيأخبرن -

 عن أَبي َحبَّة البدري قال:  ..عن عمار بن أَبي عمار ..عن علي بن زيد ..بن سلمة

إِن ربك يأْمرك أَن تُْقرَئ هذه   ..ا محمدقال جبريل: ي ...." من سورة البينةلَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا.. "لما نزلت

 "إِنَّ َرب ِي أََمَرنِي أَْن أُقِرئَِك َهِذِه اْلسُّوَرةَ  ..يَا أُبَيُّ .. " فقال رسول هللا َصلَّى عليه وسلم ..السورة أُبي  بن َكْعب

ة؟ قال ..فبكى وقال: يا رسول هللا  ..الغابةد رواه أس .." نَعَمْ  ":وقد ذُِكْرُت ثَمَّ

 وأخرج ترجمته الثالثة.. -

 رابعا.. قراءة في التراجم.. 

 .. التعديل والتجريح -الباجي  -

 تقدم ذكره  ..أَبُو َحبَّة َويُقَال أَبُو َحيَّة َعامر بن عبد عمر* 

صلى  روى بن جريج َعنهُ َعن بن َعبَّاس َعن النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم ِفي ذكر إِْدِريس  ..أَبُو َحبَّة اأْلْنَصاِري  * 

 .. هللا عليه وسلم

  ..أسد الغابة -ابن األثير  -

 ..قاله أبو عمر ..َوأَبُو حنة بالنون ..ويقال: أبو حية بالياء تحتها نقطتان ..أبو حبة األنصاري األوسي البدري* 

 َقاَل أبو عمر. . وقيل: مالك.. قيل: اسمه َعاِمر.. يعني بالباء الموحدة. ..وقال: صوابه حبة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من  ..ذكره الواقدي ِفي موضعين من كتابه*  فقال ِفي تسمية من شهد بدرا مع النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

  ..قال ِفي موضع أخر: أبو حنة بن َعْمرو بن ثابتو ..من بني ثعلبة بن َعْمرو بن عوف: أَبُو حنة ..األنصار

وقال الواقدي:   ..وقال غيره: اسمه ثابت بن النعمان ..يعني حنة ..هكذا قَاَل ِفي الموضعين بالنون ..اسمه مالك

ن  واسمه: مالك بن َعْمرو بن ثابت ب ..وإنما هَُو أبو حنة ..يعني بالباء ..لَْيَس فيمن شهد بدرا أحد اسمه أبو حبة

 .كلفة بن ثعلبة بن َعْمرو بن عوف.

من بني ثعلبة بن  ..يعني بالباء ..َقاَل: أبو حبة ..عن ابن إسحاق ..قَاَل أبو عمر: وذكره إبراهيم بن سعد* 

عن   ..وكذلك قَاَل يونس بن بكير ..وهو أخو سعد بن خيثمة ألمه ..وقتل يوم أحد ..شهد بدرا ..َعْمرو بن عوف

ويقال: َعاِمر بن    ..وقال ابن نمير: أبو حبة البدري َعاِمر بن عبد َعْمرو ..أبو حبة بالباء شهد بدرا ..ابن إسحاق

 .عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلبة بن َعْمرو بن عوف األكبر بن مالك بن األوس.

 .وأمه هند بنت أويس بن عدي بن أمية بن َعاِمر بن خطمة.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَبُو حنة بن   ..عن ابن شهاب ..ةوذكر موسى بن عقب*  قَاَل: وشهد بدرا مع رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

ونسبه ابن ِهَشام فقال: هَُو أخو أبي الضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن  . كذا َقاَل بالنون.  .َعْمرو بن ثابت.

وكل ذَِلَك عن    ..ومرة: أبو حبة بالباء ..اَل: أبو حنة بالنونإال أَنَّهُ َق  ..امرء القيس بن ثعلبة بن َعْمرو بن عوف

 ..وقال ِفيِه: أبو حبة ..أحد وذكره فيمن استشهد يوم ..ابن إسحاق ِفي البدريين

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1- " هل قتل عصماء".. "عمير ْبن عدي الخطمي"  ..385 /الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

. إمام بني خطمة وقارئهم - فإن كان الذي روى عنه زيد بن   ..وروي عدي بن عمير ....عمير بن َعِدي  الخطمي 

 . .: هما عندي واحد. قال أبو عمر.إسحاق فهو الذي قتل أُْختَه لَشتِْمها رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبعدها هللا

 .. االستيعاب في معرفة األصحاب..: هو عمير بن عدي بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمةقال ابن الد باغ -

روى   ... روى عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.َصارئ((.. رجل من بني َخْطَمة من األنَ ))ُعبَْيد القارِ وقالوا أنه  -

 أَخرجه أَبو عمر مختصًرا ..عنه زيد بن إِسحاق

أسد  في ..فِإن أَبا أَحمد العسكري ذكر الترجمتين معًا ..فلو أَشار إِليه لكان أَْصلَح وقد قيل فيه: "ُعبَْيد".. -

وال شك أنَّ ُعَمْيًرا هذا   ..وأبو عبيد عدي بن خرشة الشَّاعر في بني خطمةقال.. ) ابن الكلبي  هذكر. و.ةالغاب

 . االستيعاب في معرفة األصحاب. . من.ولده

من بني ِجَداَرةَ(( الطبقات الكبير. ))أخوه الحارث بن عدي قُتل بأُحد((   ..))أمه أماَمةُ بنت الراهب بن عبد هللا -

 .في تمييز الصحابة اإلصابة

ُهم أُمُّ الحارث بنت عبد هللا بن َجْبر بن   ..وأُمَّ سعيد ..وعبَد الرحمن ..وُعَمْيًرا  ..ولَد عمير بن عدي: الحارثَ )) وأُمُّ

وهو ثابت بن ُعَصيَمةَ بن زيد بن َمخلد   ..وأمهما سعيدة بنت أبي طلحة ..والمنذرَ  ..وعبيَد هللا ..المزين الُجَداِري

 ..من بني َخطمة.(( الطبقات الكبير 

 ثانيا.. في إسالم عمير..

 ..وكان ضعيف البصر .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. حسبكان عمير أول من أسلم من بني َخْطمة -

ي بالقارئحتى القرآن  وكان من حفظة -  .. وكان يؤم  بني خطمة ..ُسم ِ

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 هد أُُحًدا وما بعدها من المشاهد..شقيل أنه  -

ولكنه كان قديم اإلسالم صحيح الن ِيَِّة  ..قيل: لم يشهد ُعَمير بن َعِدي بدًرا وال أُحًدا وال الخندَق ِلُضر ِ بََصِرهو -

  .يَغضُب هلل ولرسوله. ..فيه

 قال النبي صلى هللا عليه وسلم عنه..رابعا.. ما 

: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "اْنَطِلقُوا بِنَا إِلى اْلبَِصيِر الَِّذي ِفي بَنِي َواِقٍف بن عبد هللا   جابر روى -

 .. يعني عميرا.. وكان رجاًل أعمى..نَعُودهُ"

.. فانظروا إلى  أْحببتم أن تنظروا إلى رجل نََصر هللا ورسولَه بالغيبقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "إِذَا  -

.." فقال رسول هللا َصلَّى هللا   ..الذي تَشدد في طاعة هللا ..فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا ُعَمير بن َعدي 

 ..عليه وسلم: "ال تقل له أعمى ولكنه البصير"

 خامسا.. في سرية عمير بن عدي..

  عمير الصحابي هوفيها  المرسلو النبي صلى هللا عليه وسلم.. سرايا أحد هي عدي  بن عمير سريةن ما رزي أ

 الرواية هذه تعرضت وقد ..زيد بن أمية بني من وهي مروان بنت عصماء الشاعرة  لقتل ..الخطمي عدي بن

 المكذوبة الروايات من وعدوها واأللباني الجوزي وابن عدي  كابن الحديث وعلماء المحققين من مجموعة لنقد

 . سنأتي عليه...والموضوعة

  ..زيد بن يزيد له  ويقال خطمة بني من رجل تحت مروان بنت عصماء كانت.. أنه السرية أحداثوعما روي من 

  ..ذلك بلغه حين  هللا رسول فقال  ..ثابت بن حسان  الرسول شاعر عليها يرد وكان ..وأهله اإلسالم تعيب وكانت

 وهو ..الخطمي عدي بن عميرصلى هللا عليه وسلم  هللا  رسول قول من ذلك فسمع ..مروان ابنة من لي آخذ أال

 .. فقتلها  بيتها في عليها سرى الليلة تلك من أمسى فلما ..عنده

   ..قتلتها قد إني هللا  رسول يا  :فقالصلى هللا عليه وسلم  هللا رسول مع أصبح ثم

  يا شأنها من  شيء علي هل فقال .."عمير  يا ورسوله هللا نصرترسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. "   فقال

أول ما ُسِمعَْت  فكانت هذه الكلمات .".عنزان فيها  ينتطح الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. " فقال ..هللا رسول

 لمثل..  فسار بها ا ..من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 سنأتي على التحقيق إن شاء هللا.. أراكم غدا بإذنه تعالى.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2- ".. "هل قتل عصماء" عمير ْبن عدي الخطمي"  ..385الحلقة/ 

 للفائدة..  منقول بتصرفسادسا.. في تحقيق الحديث.. 

ع قدمنا فيما سبق ما روي عن حديث قتل اليهودية عصماء بنت مروان على يد عمير بن عدي.. وسنتوقف م -

قد سمعت من معاديين لإلسالم كالما عن في تحقيق الحديث.. يقول السائل..  تحقيق الروايات وما قاله الباحثون

لم وبطريقة وحشية وهذا يدل حسب نظرتهم أن النبي صلى هللا عليه أنها قتلت بأمر من النبي صلى هللا عليه وس

 كما يلي..  الجوابوكان وسلم كان رجال دمويًا ؟ فما هذه القصة ؟ وكيف نرد على من أثارها؟ 

أخبر هللا تعالى في كتابه المجيد أنه إنما أرسل رسوله محمدا صلى هللا عليه وسلم رحمة للناس كلهم فقال  :أوال

فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد   " ..107) َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن ( األنبياء/  :سبحانه

   )385/ 5ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا واآلخرة " انتهى من "تفسير ابن كثير" ) ..في الدنيا واآلخرة

  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :( عن أبي هريرة قال 100وروى الحاكم في "المستدرك" ) -

عليه   وهو صلى هللا(.. 2345صححه األلباني في "صحيح الجامع" ) "..يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة  "

فلما فتح مكة عفا    ..وقد خذلوه وعادوه وأخرجوه وحاربوه وألبوا عليه العرب .. وسلم الذي عفا عن قريش كلها

  ..وهو الذي عفا عن اليهودية التي دست له السم في الشاة ..عنهم ولم يؤاخذهم بسوء صنيعهم وال انتقم منهم

ُ َعْنهُ ( َعْن أَنَِس ْبِن مَ 5834( ومسلم )2617فروى البخاري )  ُ   :اِلٍك َرِضَي َّللاَّ ) أَنَّ يَُهوِديَّةً أَتَْت النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

 ( أاََل نَْقتُلَُها ؟ قَاَل الَ  :َعلَْيِه َوَسلََّم بَِشاٍة َمْسُموَمٍة فَأََكَل ِمْنَها فَِجيَء بَِها فَِقيلَ 

ُ َعْنَها - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِلنَْفِسِه ِفي َشْيٍء قَطُّ إِالَّ أَْن تُْنتََهَك  : وقالت َعائَِشة َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ) َوَما اْنتَقََم َرُسوُل َّللاَّ

ِ ( رواه البخاري ) ِ فَيَْنتَِقَم بَِها َّلِلَّ ِ ْبِن  4838وروى البخاري )(.. 2327( ومسلم )6126ُحْرَمةُ َّللاَّ ( َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعْنُهَما أَنَّ َهِذِه اآْليَةَ الَّتِي ِفي اْلقُْرآِن ) يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَ َعْمِرو بْ  اَك َشاِهًدا َوُمبَِش ًرا ِن اْلعَاِص َرِضَي َّللاَّ

يِ ينَ ) يَا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاهِ  :ِفي التَّْوَراةِ  :َقالَ  ..45َونَِذيًرا ( األحزاب /  أَْنَت  ..ًدا َوُمبَِش ًرا َوِحْرًزا ِلأْلُِم 

اٍب بِاأْلَْسَواقِ  ْيتَُك اْلُمتََوِك َل لَْيَس بِفٍَظ  َواَل َغِليٍظ َواَل َسخَّ َواَل يَْدَفُع السَّيِ ئَةَ بِالسَّيِ ئَِة َولَِكْن يَْعفُو   ..َعْبِدي َوَرُسوِلي َسمَّ

لم في الصبر على األذى والعفو والصفح وعدم المؤاخذة ومقابلة السيئة  وأخباره صلى هللا عليه وس ..َويَْصفَحُ 

  ..وإنما يريد هؤالء النيل منه صلى هللا عليه وسلم زيادة في الكفر وحسدا من عند أنفسهم ..بالحسنة ال تحصى

 ..ونوهللا متم نوره ولو كره الكافر  .. وإرادة لما يهوونه ويشتهونه من إطفاء نور هللا ..وبغضا ومقتا

ْن َربَاحِ ْبِن َربِيعٍ  ( عَ 2669وقد ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء ؛ فروى أبو داود ) -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َغْزَوٍة فََرأَى النَّاَس ُمْجتَِمِعيَن َعلَى َشْيٍء فَبَعَ .. قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ اْنُظْر   :َرُجاًل فَقَالَ َث ُكنَّا َمَع َرُسوِل َّللاَّ

َمِة َخاِلُد ْبُن اْلَوِليدِ  :َقالَ  ..َما َكانَْت َهِذِه ِلتُقَاتِلَ  :َعلَى اْمَرأٍَة قَتِيٍل فَقَالَ  :َعاَلَم اْجتََمَع َهُؤاَلِء فََجاَء فَقَالَ    ..َوَعلَى اْلُمقَِد 

 . "أَةً َواَل َعِسيفًا ( وصححه األلباني في "صحيح أبي داود) قُْل ِلَخاِلٍد اَل يَْقتُلَنَّ اْمرَ  :فَبَعََث َرُجاًل فَقَالَ 

رواه القضاعي في  ..أما خبر مقتل عصماء بنت مروان الذي يروج له هؤالء األفاكون فهو خبر موضوع:ثانيا 

( وابن  51/224( وابن عساكر في "تاريخه" )13/99( والخطيب في "التاريخ" )856"مسند الشهاب" )

أبو إبراهيم الواسطي عن مجالد   (محمد بن الحجاج اللَّخمي)( كلهم من طريق 50عمر الحربي في "فوائده" )

وخبر موضوع ؛ راويه محمد بن  ..ذا إسناد باطلوه )تقدمت الرواية( بن سعيد عن الشعبي َعْن اِْبِن َعبَّاٍس 

ليس   :مرة –وقال  ..كذاب :وقال الدارقطني ..كذاب خبيث :وقال ابن معين. .منكر الحديث :الحجاج قال البخاري

" محمد بن الحجاج وضع حديث المرأة التي كانت تهجو   :قال ابن عدى .. )509/ 3ميزان االعتدال" )" بثقة

انتهى من "الموضوعات" البن  . " ال تنتطح فيها عنزان :فلما قتلت قال .. عليه وسلمرسول هللا صلى هللا 

 (..  18/ 3الجوزي )

  ..سناد تالفواإل. " ( وقال " موضوع6013والحديث ذكره الشيخ األلباني رحمه هللا في "الضعيفة" )ثالثا.. 

وقال ابن معين:  ..يقلب األحاديث ..هو كذاب :اإلمام أحمد فيه  وهو محمد بن عمر بن واقد: قال –الواقدي ف 

وقال أبو حاتم أيضا والنسائي:   ..وقال البخاري وأبو حاتم: متروك ..ال يكتب حديثه :مرة –وقال  ..ليس بثقة

  ..الواقدي يضع الحديث :وقال ابن المديني ..وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبالء منه ..يضع الحديث

إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد   :الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة :قال النسائيو

 وهللا أعلم..  ..انتهى من "تهذيب التهذيب". " ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .. "شهيد أحد أم جريحها".. "الظفري زيد بن حاطب"  الجزء األول.. ..386الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

إِال أَن   ..أَخرج ترجمته أَبو عمر وأَبو موسى - ..بن أمي ة بن رافع األنصاري  األوسي  ثم الظ فري  زيد بن حاطب  -

 ..أَبا موسى لم ينسبه.. وإِنما قال: يزيد بن حاطب.. بالياء.. حسب ذكر أسد الغابة

  ..يزيد بن حاطب بزيادة ياء تحتانية مثناة في أوله  ذكر :وفي حاشية جمهرة ابن الكلبي   -

 ..يبق منهم أحدولد سويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر فلم أنه قد انقرض أيضا ما روي  . و.ليس له عقب -

 . .الطبقات الكبيرحسب ابن سعد في ))أمه من أهل اليمن.((  -

.قيل..  -  وقد قيل: إنه من بني ظفر .يزيد بن حاطب بن عمرو بن أُمية بن رافع األنصاري  األشهلي 

واسم   ..يزيد بن حاطب بن أُمية بن رافع بن ُسويد بن حرام بن الهيثم بن ظفر  :ومن نسبه في بني ظفر يقول -

 . .ظفر كعب بن الخزرج.(( االستيعاب في معرفة األصحاب

..زيد بن حاطب: بن أُميَّة بن رافع  -  .اإلصابة في تمييز الصحابةحسب   األنصاري  األوسي  ثم الظَّفَري 

 في جهاده رضي هللا عنه..  ..ثانيا

: شهد أحًدا - فجعل يقول لمن   ..فرجع به قوَمه إلى أبيه وكان أبوه منافِقًا  ..فرجع بها ..وُجرح بها ..قال اْلَواقِِديُّ

ولم يذكره فيمن  ..يبكي عليه: أنتم فعلتم به هذا؟ غَرْرتُموه حتى خرج؛ ذكر ذلك الواقدي  في أثناء القص ة

 . .فلعله أفاق من جراحته  ..استشهد بأحد

 .واعتذر عن ترك ذكر الواقدي  له فيمن استشهد بأنه لم يستوعبهم.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. -

 من بني َظفَر:  ..في تسمية من قُتِل يوم أُحد ..عن ابن إِسحاق ..بو جعفر بِإسناده عن يونسأَخبرنا أَ  -

قال ابن إِسحاق: حد ثني عاصُم بن قَتَادة: أَن رجاًل منهم يدعى حاطب بن   ."يزيد بن حاطب بن أُمية بن رافع".

فأُتِي به إِلى دار قومه وهو   ..أَصابته جراحة يوم أُحد ..كان له ابن يقال له: يزيد بن حاطب ..أُمية بن رافع

  .فجعل المسلمون من الرجال والنساء يقولون: أَبشر يا ابن حاطب بالجنة. ..فاجتمع إِليه أَهُل الدار ..بالموت

 .. في استشهاده.. اثالث 

اثنين  ًدا في شوال على رأسوقتل يومئذ شهي ..أحًدا ..شهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمالثابت أنه  -

 . .الطبقات الكبير وثالثين شهًرا من الهجرة.. حسب

 

 .."ثم أرجع إلى بناتي".. "أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.. " الجزء الثاني ..386الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

..  أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن َعْوف بن عمرو ابن عوف األنصاري  - 

 . أبو سفيان بن الحارث: لم يَُسم  ولم يُْنسب رفيق بَُرْيدة.. االستيعاب في معرفة األصحاب. حسب

أورده . األنصاري األوسي. أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ُضبيعة بن زيد بن مالك بن عوفأو  -

]]يعني: أبا سفيان بن الحارث بن  في التراجم..ولعله الذي بعده   ..واستدركه أبو موسى ..المستغفري من طريقه

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة ..قيس بن زيد[[

 ..ِمن بني َعمرو بن عوف ..أمه أم سفيان بنت زيد بن العط اف بن ُضبيعة بن زيد -

ع من بني   ..أبو سفيان بن الحارث: عبَد الرحمن وتِميَمةَ عقب  - وأمهما الشَُّموُس بنت النعمان بن عامر بن ُمجم ِ

 .َعمرو بن عوف.(( الطبقات الكبير

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

اإلصابة  ..ي أنه شهد بدًراوذكر ابن الكلب ..ذكر العََدِويُّ أنه استشهد بأحد.. واْبُن إِْسَحاَق أَنه استشهد بأُحد ذكر -

 ..(( االستيعاب في معرفة األصحاببل قُتِل يوم َخْيبر شهيًدا ))قيل:. في تمييز الصحابة.

فلما انهزم المسلمون قال:   ..قال البالذري: كان يقال له أبو البنات فلما كان بأُُحد قال: أقاتل ثم أرجع إلى بناتي -

فقتل فأثنى عليه النبي َصلَّى هللا عليه  ..ولكن أريد أن أقتل في سبيلك ..اللهم إني ال أُريد أن أرجع إلى بناتي

وسلم بذلك.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ))هو أبو البنات الذي قال لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: أُقاتُِل ثم  

الطبقات   .يعني أخلَص فرزق الشهادة. ..َصَدَق هللاَ " :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..ناتيأَرِجُع إلى ب

 . .الكبير

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-".. "ثم أرجع إلى بناتي"أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب"  ..387الحلقة/ 

 للفائدة(  .. تجربةسفيان بن الحارث في دائرة المعارف.. نكمل )منقولثالثا.. أبو 

 . صلى هللا عليه وسلم للنبي عم وابن ..صحابي( هـ 15 سنة المتوفي) المطلب عبد بن الحارث بن سفيان أبو

 .. والطائف حنين غزوتي صلى هللا عليه وسلم النبي مع شهد ثم ..مكة فتح حتى إسالمه تأخر -

 . .الخطاب بن عمر خالفة في  المنورة المدينة في وتوفي -

  الكلبي وابن الزبير قال.. قُصي   بن مناف عبد بن  هاشم بن المط لب عبد  ابن الحارث بن سفيان أبو هو -

..  سفيان أَبي اسمُ  المغيرةَ  أَنَّ  من نُعَيم وأَبو منده ابن وقال ..الشاعر وهو ..المغيرة سفيان أَبي اسم أن وغيرهما

 ..كنيته سفيان  أَبي اسمُ  بل: آخرون وقال

 هوازن بن جحش بن جندب بنت صفية أمه ..ربيعة  أبو المطلب عبد بن والحارث: »البخاري نصر وأب قال -

  ..الحارث بن وربيعة ..الحارث بن ونوفل. الحارث بن سفيان أبا له أعقب ..به يكنى كان أبيه أوالد أكبر

  بن سفيان أبي إلى الهاشمية من انتسب ومن. فيه شك ال صحيح ونوفل ربيعة أوالد أن إال الحارث بن والمغيرة

 .. .«الحارث بن المغيرة أوالد يذكر ولم ..دعى فهو  الحارث

  وهللا أخوه أنه والص حيحُ . .يصحُّ  وال ..المغيرة اسمه الحارث بن سفيان أبا إن: قيل   وقد: »عمر  أبو وقال -

  وغيرهما الكلبي وابن كالزبير األنساب أصحاب بأن هذا األثير ابن وتعقب: »العسقالني حجر  ابن قال.. و.«أعلم

  البغوي   جزم وكذا سفيان؛ أبا يكنى وال المغيرة؛ يسمى أًخا له يذكروا ولم المغيرة؛ اسمه سفيان أبا بأن جزموا

  بكار بن والزبير الكلبي ابن ذكره وقد: »الجزري األثير ابن وقال..  «الحارث بن المغيرة اسمه سفيان أبا بأن

 المغيرةَ  أَنَّ  من نُعَيم وأَبو منده ابن قاله ما يؤيد وهذا. الشاعر وهو ..المغيرة سفيان  أَبي اسم: فقالوا وغيرهما

  الترجمتين في وسماهما ..اثنان أَنهما ظنه  على ..ترجمتين عمر أَبو وجعله.  له أَخ اسمُ  ال ..سفيان أَبي اسمُ 

 ..«.أَعلم وهللا ..عنه ذكرناه ما وقال. المغيرة

 من وكان.. السعدية حليمة  أرضعتهما الرضاعة من وأخوه صلى هللا عليه وسلم  النبي عم ابن سفيان أبو كان -

  باغضه ..اإلسالم إلى قومهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  دعا عندما هأن غير. .الشكل في به  شبًها الناس أكثر

  النبي هاجر  وحين ..المطبوعين الشعراء من سفيان أبو وكان ..بشعره وأصحابه وهجاه ..وعاداه سفيان أبو

 . .المسلمين ضد قريش خاضتها التي المعارك من أي عن سفيان  أبو يتخلف لم المدينة إلى محمد

 عند أو باألبواء فلقياه  جعفر ولده ومعه سفيان أبو سار مكة.. فتح إلى صلى هللا عليه وسلم النبي سار ولما -

  فتذلل ..للمسلمين وأذيته هجائه من منه كان لما صلى هللا عليه وسلم النبي عنه  فأعرض ..مسلمان العقاب ثنية

 .. والطائف ُحنين غزوتي معه  وشهد سفيان أبو هلزم ثم. .وقبله عنه رضي حتى سفيان أبو له

صلى هللا عليه  النبي وكان ..المعركة أول المسلمون انسحب لما  ُحنين يوم القتال  في معه ثَبُت ممن وكان  -

 .وسق مائة خيبر  مال من عام كل يهبهوسلم 

  ثؤلوالً  فقطع  ..بمنى الحالق له فحلق ..عام في سفيان أبو حج صلى هللا عليه وسلم النبي وفاة بعدوروي أنه  -

  أخيه وفاة بعدهـ  20 سنة وقيلهـ..  15 سنة المنورة المدينة إلى قدومه بعد ومات منه فمرض ..رأسه في

 .. بالبقيع  وُدفن ..الخطاب بن  عمر وقتها الخليفة عليه وصلى  ..أشهر بأربعة الحارث بن نوفل

 ..«أسلمت منذ بخطيئة أتنطف لم فإني علي؛ تبكوا ال: » فقال  يحتضر وهو وأوصى -

  ويقال وحفصة وجمانة هللا  عبد الهياج وأبو ..طالب أبي بنت جمانة أمه جعفر الولد من سفيان ألبي وكان -

  وأم وأمية ..هاشم بن المطلب عبد بن المقوم بنت عمرو أم أمها وعاتكة ..األفقم بن همام بنت فغمة أمهم حميدة

 . .أحد منهم يبق فلم ..ذلك  بعد سفيان أبي عقب انقرض وقد  ..أوالد أمهات أمهاتهم كلثوم

((  بدًرا شهد أنه الكلبي ابن وذكر ..بأحد استشهد أنه العََدِويُّ  ذكر(( )) بأُحد  استشهد أَنه إِْسَحاقَ  اْبنُ  ذكر)) -

 ..األصحاب معرفة في االستيعاب.(( شهيًدا َخْيبر  يوم قُتِل  بل :قيل)) و ..الصحابة تمييز في اإلصابة

:  قال المسلمون انهزم فلما ..بناتي إلى أرجع ثم أقاتل: قال  بأُُحد كان فلما البنات  أبو له يقال كان: البالذري قال))

 عليه هللا  َصلَّى النبي عليه فأثنى  فقتل ..سبيلك في أقتل أن أريد ولكن ..بناتي إلى أرجع أن أُريد ال إني اللهم

 . .الصحابة  تمييز في اإلصابة.(( بذلك وسلم

  َصلَّى هللا رسول فقال ..بناتي إلى أَرِجعُ  ثم أُقاتِلُ : وسلم  عليه هللا  َصلَّى هللا لرسول قال الذي البنات أبو هو)) -

 . كما تقدم.. .الكبير الطبقات.(( الشهادة فرزق أخلَص يعني .."هللاَ  َصَدقَ : "وسلم عليه هللا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."أحديا هيد جديد ".. "شحاطب بن قيسسبيع بن "  ..388الحلقة/ 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ُسبَْيع بن َحاِطب بن َقْيس بن َهْيشة بن الحارث بن أُمية بن ُمعَاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن   -

 ..حليف بني سالم من األَنصار  ..مالك بن األَوس األَنصاري األَوسي

.. حسب عيشة بدل هيشةفي نسبه وقال أَبو عمر: ويقال   ..قتل يوم أُحد شهيًدا؛ قاله ابن شهاب وابن إِسحاق -

 . أسد الغابة. ما جاء في

سبيع بن حاطب بن حاطب بن قيس بن َهْيشة بن الحارث بن أميَّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن   -

 ..(( االستيعاب في معرفة األصحاب.وقيل ابن عنبسة ..عوف بن مالك بن األوس األنصاريَّ األوسيَّ 

 لكن عند موسى سبيق ـــ بقاف بدل العين.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابة..  - -

((  أو هو  .االستيعاب في معرفة األصحاب.حسب ))ُسَويبق بن حاطب بن الحارث بن حاطب بن َهْيشة األنصاري 

فال  ذاته.. ابن منده بالفعل قد أَخرجه  .. بينمااستدركه أَبو موسى على ابن مندهو ..أَبو عمر أَخرج ترجمته -

 ..أسد الغابة ..حاجة إِلى استدراكه

 . .الطبقات الكبير ليس له عقب.. حسب سجالت -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. واستشهد بها ..ذََكَرهُ ُموَسى ْبُن عْقبَةَ َواْبُن إِْسَحاَق فيمن شهد بَْدًرا -

اإلصابة في تمييز في  أبو عمر..ذكره  . حسب ماقتله ِضَرار بن الخطاب.وقيل  واألرجح أنه استشهد بأحد.. -

 . .الصحابة

سبيع بن حاطب ابن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية  ..سبيع بن حاطب قيل أسد الغابة.. ونص -

 ..حليف بني سالم من األنصار ..ك بن األوس األنصاري األوسيبن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مال

 .وقال أبو عمر: ويقال عيشة بدل هيشة ..قاله ابن شهاب وابن إسحاق ..قتل يوم أحد شهيدا 

 .. أخرجه الثالثة -

 ثالثا.. بعض من ترجماتهم عنه..

 .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -

 .. والرواية:َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َهْيَشةَ ِمْن بَنِي ُمعَاِويَةَ ْبِن َعْوفٍ ُسبَْيُع ْبُن أنه 

ُد ْبُن فُلَْيحٍ حد ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..ثنا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ حد ..َحدَّثَنَا َفاُروٌق اْلَخطَّابِيُّ  - ُموَسى  ثنا حد.. ثنا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن بَنِي  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ْبُن ُعْقبَةَ  َقاَل: " َوقُتَِل يَْوَم أُُحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 ُمعَاِويَةَ ْبِن َعْوٍف: ُسبَْيُع ْبُن َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َهْيَشةَ " 

ُد ْبُن يَْحيَىحد ..يُب ْبُن اْلَحَسنِ َحدَّثَنَا َحبِ  - ِد ْبِن أَيُّوبَ حد ..ثنا ُمَحمَّ َعِن   ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ حد ..ثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: سُ  ..اْبِن إِْسَحاقَ  بَْيُع ْبُن َحاِطِب ْبِن اْلَحاِرِث  قَاَل ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد بِأُُحٍد َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

 ..ْبِن َهْيَشةَ 

 .. أسد الغابة -ابن األثير و -

سبيع ْبن حاطب ْبن قيس ابن هيشة ْبن الحارث ْبن أمية ْبن معاوية ْبن مالك ْبن عوف ْبن عمرو ْبن قال هو 

 ..عوف ْبن مالك ْبن األوس األنصاري األوسي حليف بني سالم من األنصار

 . كما تقدم.. وقال أَبُو عمر: ويقال: عيشة بدل هيشة. ..وابن إِْسَحاق ..قاله ابن شهاب ..يَْوم أحد شهيًداقتل 

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر  - 

سبيع بن حاطب بن قيس بن هيشة بن الحارث بن أمية بن معاوية ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ]بن  

 نصاري ]األوسي [مالك بن األوس[ األ

 ..وقيل ابن عنبسة ..يوم أحد شهيدا قتلقيل أنه 

. حسني .. د عنه للشيخ السيد جعفر الربزجني مطلب رضي هللالبن عبد ا حمزةمناقب سيد الشهداء كتاب  -

 ..  خضري عباش

 .. رضي هللا عنه..عوف بن مالك بن معاوية بن أمية بن الحارث سبيع بن حاطب بنذكر في شهداء أحد 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "اإلقتراع على اإلستشهاد".. "خيثمة بن الحارث"  ..389الحلقة/ 

 سعد.. هو موقف واحد.. لكن دونته كتب السير والتراجم.. في خيثمة بن الحارث وولده 

 ن موسوعة الويكيبيديا.. فم أوال..

أراد  ..من بني غنم بن السلم من األوس األنصار من صحابي (هـ 3المتوفي سنة )  خيثمة بن الحارثهو )

فقال   ..هـ 2سنة  غزوة بدر المسلمين للخروج إلى صلى هللا عليه وسلم محمد الخروج للغزو لما ندب النبي

 .«آثرتك به ..لو كان غير الجنة» :وقال ..فأبى   .«وأقم مع نسائك ..آثرني بالخروج»..ةمسعد بن خيث البنه

وقُتل   غزوة أحد فيبن الحارث  ثم شارك خيثمة  .... وقُتل يومهافي بدر فخرج سهم سعد فخرج  ..فاقترعا 

 .. وكان الذي قتله هبيرة بن أبي وهب المخزومي ..يومها

 النبوية.. د. راغب السرجاني.. من كتاب السيرة و ثانيا..

وخرج سهم  .. كان سعد بن خيثمة في بدر قد استهم مع أبيه للخروج إلى بدر  ..خيثمة أبو سعد رضي هللا عنهفي 

لقد  ) :وقبل وقعة أُحد حدث حوار لـ خيثمة مع الرسول عليه الصالة والسالم يقول فيه ..سعد واستشهد في بدر

  ..فخرج سهمه فرزق الشهادة ..عليها حريصاً حتى ساهمت ابني في الخروج -وهللا -وكنت  ..أخطأتني وقعة بدر

الحق بنا ترافقنا   :ويقول  ..وقد رأيت البارحة ابني في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها

ً  ..في الجنة ً  -وهللا-وقد   ..فقد وجدت ما وعدني ربي حقا  ..إلى مرافقته في الجنة يا رسول هللا! أصبحت مشتاقا

فادع هللا يا رسول هللا! أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في  ..وقد كبر سني ورق عظمي وأحببت لقاء ربي

  ..فقد كان يريد أن يستشهد في سبيل هللا  ..فاستشهد يوم أحد  ..فدعا له صلى هللا عليه وسلم بذلك ..الجنة

 عمرو خالد..د. ومن موقع  ثالثا..

وهو  ..شهيًدا 70حيث وصل عدد الشهداء إلى   ..د العشرات من الصحابة رضي هللا عنهم في غزوة أحداستشه

تشير روايات السيرة إلى أن من حضر من المسلمين مع  . .حينها ..عدد كبير للغاية بمقاييس أعدًدا الجيوش

وذلك بعد رجوع رأس المنافقين عبد هللا بن   ..شخص 700الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في أحد كانوا 

وكان لشهداء أحد غرائب وعجائب كثيرة دونتها كتب السيرة منها مع حدث مع . .أبي بن سلول بثلث الجيش

وكنت وهللا   .. حيث قال يوم أحد: يا رسول هللا لقد أخطأتني وقعة بدر ..الصحابي أبي سعد خيثمة بن أبي خيثمة

 . .ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة  ت بإجراء القرعة معحتى قم ..حريًصا عليها

  ..يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ..وأضاف في حديثه للرسول: وقد رأيته البارحة في النوم في أحسن صورة

وتابع: وهللا يا رسول هللا قد أصبحت  ..فقد وجدت ما وعدني ربي حقًا ..ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجنة

فدعا له رسول هللا   ..ومرافقته في الجنة ..فادع هللا تعالى أن يرزقني الشهادة ..تاقًا إلى مرافقته في الجنةمش

 ..صلى هللا عليه وسلم فقتل في أحد

 .. من عجائب الشهادةرابعا.. 

 تعالى  ـ ما حدث مع الصحابي عبد هللا بن جحش رضي هللا عنه أنه قال يوم أحد ألحد رفاقه: أال تأتي ندعو هللا

فيقتلني ثم يأخذني فيقطع   ..أقاتله فيك ويقاتلني ..فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجالً شديداً بأسه ..في ناحية

فيقول هللا تعالى:    ..فيم قطع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك ..فإذا لقيتك قلت: يا عبدي ..أنفي وأذني

 ..ولقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه ..هللا بن جحش خيًرا من دعوتييقول رفيقه: كانت وهللا دعوة عبد  ..صدقت

 )يقصد ما فعله كفار قريش من التمثيل بضحايا وشهداء أحد(..  ..وأنفه معلقات في خيط

وذلك أنه  ..ما قام به الصحابي أنس بن النضر رضي هللا عنه ..ومن عجائب الشهادة والتضحيات في غزوة أحد

لئن أشهدني هللا  ..وقال: أول مشهد شهده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غبت عنه ..يهغاب عن بدر فشق  عل

فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر   ..تعالى قتال المشركين ليرين هللا تعالى ما أصنع

فانتهى إلى رجال من   -نيعني المشركي .. وأبرأ إليك مما فعل هؤالء -يعني أصحابه -إليك مما صنع هؤالء

 ..فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ..المهاجرين واألنصار قد ألقوا ما بأيديهم

ثم استقبل   ..قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .. فقال: ما تصنعون بالحياة بعده 

فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فاستقبل أنس القوم فلم أستطع أن أصنع ما   ..فلقيه سعد بن معاذ دون أحد ..القوم

ثم تقدم فقاتل   ..ورب النضر إني ألجد ريحها من دون أحد ..واها لريح الجنة ..فقال: يا سعد بن معاذ ..صنع

 ..ورمية بسهم ..وطعنة برمح ..فوجدوا في جسده بضعا وثمانين ضربة من بين ضربة بسيف ..حتى قتل

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."المبشر بالجنة  اليمامة".. "شهيد بن شماس  بن قيس ثابت"  ..390الحلقة/ 

 نسبه.. مقدمة.. أوال.. في 

اس األنصاري  الخزرجي   - حمن ..ثابت بن قيس بن شم   ة..صحابالكان من نجباء  ..يُكن ى بأبي عبد الر 

  ..وقيل: كبشة بنت واقد بن اإلطنابة ..أمه هند الطائية. ولكنه شهد أحًدا وبيعة الرضوان. ..لم يشهد بدًرا -

ًجا من ابنة عبد هللا بن أُبي بن سلول. و.أسلمت وكانت ذا عقل وافر  .. كان متزو 

ه الص حابي  الش هيد عبد هللا بن رواحة -  .. وأخوه ألم 

.. وله موقف رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  وكان خطيب األنصار وخطيب ..كان صوته َجُهْوريًّا اشتهر بإنه  -

 ة صوته.. شهير في التراجم بسبب جهوري 

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 شهد غزوة أحد وسائر الغزوات بعدها.. واستُشِهد في أي ام حروب الرد ة في معركة اليمامة ضد  جنود مسيلمة -

د يق أبي بكر رضي هللا عنه.وكانت له قيادة األنصار فيها.. .. الكذاب  .وكان ذلك في خالفة الص 

 الحديث..ثالثا.. ثابت بن قيس في 

فافتخر خطيبهم بأمور   ..وفََد قوم من بني تميم ومعهم خطيبهم على رسول هللا صل ى هللا عليه وسل مروي أنه  -

 ..ثابتًا ليجيب خطيبهم ففعل -صل ى هللا عليه وسل م-فأمر الرسول  ..لهم

ا يذكر في سيرة حياة ثابت بن قيس أن  أحد اليهود واسمه الزبير القرظي   -  من بني قريظة قد كان له وكذلك مم 

أن يرد  له دينه عندما وقعت بني قريظة بيد   -رضي هللا عنه-دين في رقبة ثابت بن قيس.. فأراد ثابت 

في أمره..  -صلى هللا عليه وسل م -المسلمين.. فكان الزبير من الذين وقعوا في األسر.. فراجع ثابت رسول هللا 

 زبير.. فعفا عنه ثابت..  ال -صلى هللا عليه وسلم–فأعطاه النبي 

 فأعطاه إي اهم..   -صلى هللا عليه وسل م-ثم  طلب الزبير أوالده وامرأته.. فراجع ثابت بهم رسول هللا 

 فوهبه إي اه فأعطاه للزبير..    -صلى هللا عليه وسلم–ثم  طلب ماله فكذلك راجع فيه ثابت النبي 

فقال: "َما َفعََل ال ِذي َكأَن  َوْجَههُ ِمْرآةٌ ِصينِي ةٌ يَتََراَءى وهنا سأله الزبير عن بعض أشراف اليهود وساداتهم.. 

.. َكْعُب ْبُن أََسٍد؟ قَاَل: قُتَِل.. َقاَل َفَما َفعََل َسي ُد اْلَحاِضِر َواْلبَاِدي ُحيَي  ْبُن أَ  ْخَطَب؟ َقاَل: قُتَِل.. قَاَل  فِيَها َعذَاَرى اْلَحي 

َمتُنَا إذَا اُل ْبُن َسَمْوَءَل؟ قَاَل: قُتَِل.. َقاَل: َفَما َفعََل اْلُمْجِلَساِن؟  َفَما َفعََل ُمقَد  يَْعنِي -َشَدْدنَا.. َوَحاِميَتُنَا إذَا فََرْرنَا َعز 

ِعْنَدك إال  أَْلَحْقتنِي  قَاَل: قُتِلُوا؟ قَاَل: َفأَن ي أَْسأَلُك يَا ثَابُِت بِيَِدي  -بَنِي َكْعِب ْبِن قَُرْيَظةَ.. َوبَنِي  َعْمِرو ْبِن قَُرْيَظةَ 

ِ فَتْلَةَ َدْلٍو نَاِض  ِ َما ِفي اْلعَْيِش بَْعَد َهُؤاَلِء ِمْن َخْيٍر.. َفَما أَنَا بَِصابِِر َّلِل  َحت ى    -أي بقدر إْفَراَغ الَدْلوٍ -حٍ  بِاْلقَْوِم.. فََوَّللَا 

د يَق قَْولَهُ أَْلقَى اأْلَِحب ةَ.. قَاَل:  أَْلقَى اأْلَِحب ةَ.. فَقَد َمهُ ثَابٌِت إلى الزبير بن العوام فََضرِ  ا بَلََغ أَبَا بَْكٍر الص  َب ُعنُقُهُ.. َفلَم 

ِ ِفي نَاِر َجَهن َم َخاِلًدا ِفيَها ُمَخل ًدا"..  يَْلقَاهُْم َوَّللَا 

 رابعا.. في جهورية صوته..

ا نزلت اآلية التي يقول فيها   - في سورة الحجرات: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْرَفعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق    -تعالى-لم 

رضي  -لزم ثابت  ..َن{عُُروَصْوِت النَّبِيِ  َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَن تَْحبََط أَْعَمالُُكْم َوأَنتُْم اَل تَشْ 

 ..خشية أن يكون من أهل النار -سل م صل ى هللا عليه و-بيته واحتبس عن رسول هللا  -هللا عنه

ا نََزلَْت هِذه اآليَةُ: }يا   -رضي هللا عنه-يروي أنس بن مالك  - فيما أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه أن ه قال: لَمَّ

{ ]الحجرات: أيُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْرَفعُوا أ َجلََس ثابُِت بُن قَْيٍس في   ..[ إلى آِخِر اآليَةِ 2ْصواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النبيِ 

ُ عليه وسلَّمَ  ..وقاَل: أنا ِمن أْهِل النَّارِ  ..بَْيتِهِ   ..واْحتَبََس َعِن النبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه وسلَّمَ -َفَسأََل النبيُّ  -  ما َشأُْن ثابٍِت؟ اْشتََكى"؟ ..فقاَل: "يا أبا َعْمٍرو  ..ذٍ َسْعَد بَن ُمعا -َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه وسلَّمَ   ..قاَل: فأتاهُ َسْعدٌ  ..وما َعِلْمُت له بَشْكَوى ..قاَل َسْعٌد: إنَّه لَجاِريف   .. فَذََكَر له َقْوَل َرسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه وسلَّمَ ولقَْد َعِلْمتُمْ  ..فقاَل ثابٌِت: أُْنِزلَْت هِذه اآليَةُ  فأنا ِمن  .. أنِ ي ِمن أْرَفِعُكْم َصْوتًا علَى َرسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه وسلَّمَ  ..أْهِل النَّارِ   .. فَذََكَر ذلَك َسْعٌد للنبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ُ عليه وسلََّم: "بَْل هو ِمن أْهِل الَجنَِّة" - -من الذين بش رهم رسول هللا  وبذلك كان ..فقاَل َرسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

عندما   -رضي هللا عنه-وكذلك يت ضح في الحديث حسن أخالق ثابت   ..بالجن ة في حياتهم -صل ى هللا عليه وسل م

أن يجهر بصوته ويرفعه فوق صوت   اخوف   -صلى هللا عليه وسلم -امتنع عن الذهاب إلى مجلس رسول هللا 

   ..ته كانت مرتفعةكون طبقة صو -صلى هللا عليه وسلم–النبي 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-" ثابت بن قيس بن شماس".."شهيد اليمامة المبشر بالجنة"..391الحلقة/ 

 نكمل.. رابعا.. في جهورية صوته..

أن يجهر بصوته  اخوف -وسلم صلى هللا عليه -عن الذهاب إلى مجلس رسول هللا ثابت رضي هللا عنه متنع إ

حتي ال يستحق  النار التي  كون طبقة صوته كانت مرتفعة..  -صلى هللا عليه وسلم–ويرفعه فوق صوت النبي 

 ..بالجنة  -صلى هللا عليه وسلم–فبش ره النبي  ..الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي -تعالى -وعد هللا 

 .. حياة ثابت بن قيسوهذا أبرز ما يمكن أن يقال عن سيرة 

 ..وصي ة ثابت بن قيس خامسا.. في

بعد استشهاد ثابت بن قيس رضي هللا كانت وصية ثابت بن قيس ف  .التي وص ى بها وهو ميت.سبحان هللا.. تلك 

 ..التقى جيش المسلمين مع جيش المرتد ين بزعامة مسيلمة الكذ اب ..يوم اليمامة .. وفيوالقصة أنه ..عنه

وقتلوا من المسلمين  ..وقد استطاعوا صد  المسلمين كثيًرا ..فعندها لقي المسلمين من جيش المرتد ين شد ة

 ..وقتها بين جند المسلمين فكان ثابت بن قيس رضي هللا عنه ..كثيًرا

ا رأى المسلمين يتراجعون قال:  فحفر لنفسه   ..ما هكذا كن ا نقاتل في عهد رسول هللا صل ى هللا عليه وسل مفلم 

  ..وقاتال إلى أن استُشِهدا ..في حفرته امنهم واحد فدخل كل   ..هو وسالم مولى أبي حذيفة ..حفرة

ثابت   مالكأنس بن  أتى) روى البخاري بسنده عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة قال:  هنا..   وللفائدة -

وجعل  ..قال: اآلن يا ابن أخي .؟فقال: يا عم ما يحبسك أن ال تجيء  ..بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط

فقال: هكذا عن وجوهنا حتى    ..فذكر في الحديث انكشافا من الناس  ..ثم جاء فجلس ..يتحنط يعني من الحنوط

وفي رواية   ..(بئس ما عودتم أقرانكم عليه وسلم.. صلى هللا ما هكذا كنا نفعل مع رسول هللا ..نضارب القوم

 .. فقاتل حتى قتل

 .. فمر  عليه رجل من المسلمين وهو ميت فأخذها ..وكان ثابت في تلك المعركة يرتدي درًعا نفيسةنكمل..  -

في المنام وقال له:    -رضي هللا عنه-نائم إذ أتاه ثابت  رجل من المسلمينوبينما  ..وبعد ذلكومرت أيام بعدها  -

ا قُتلُت باألمس مر  بي رجٌل من المسلمين فانتزع مني درًعا نفيسةً  وعند   ..ومنزله في أقصى العسكر .."إن ي لم 

  ..خالد بن الوليد توائ ..وجعل فوق البرمة رحاًل  ..وقد أكفأ على الدرع برمةً  ..منزله فرٌس يستن  في طوله

 .. فليبعث إلي درعي فليأخذها

وفالٌن من رقيقي   ..ولي من المال كذا ..فأعلمه أن  عليَّ من الد ين كذا ..فإذا قدمَت على خليفة رسول هللا -

 ..وإي اك أن تقوَل هذا حلٌم فتضي عه" ..عتيقٌ 

ثم  قدم   ..قيس في المنامثابت بن  فذهبا يطلبان الد رع فوجداها كما ذكرها -رضي هللا عنه-فأتى الرجل خالًدا  -

جل على أبي بكر   .. وحد ثه بما رأى -رضي هللا عنه-الر 

 . .بن قيسولم يُعرف من نفذت وصي ته بعد وفاته سوى ثابت   -رضي هللا عنه-فأنفذَ أبو بكر وصي ة ثابت  -

 سادسا.. في ثناء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه..

في غير واحد من األحاديث النبوي ة  -صل ى هللا عليه وسل م-رسول هللا كان من الرجال الذين أثنى عليهم  -

جُل أبو بكرٍ  -صل ى هللا عليه وسل م -أن  رسول هللا  -رضي هللا عنه-فيروي أبو هريرة  ..الش ريفة   ..قال: "نِْعَم الر 

جُل عمرُ  احِ  ..نِْعَم الر  جُل أبو ُعبَْيَدةَ ْبُن الَجرَّ جُل أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ نِْعَم ال ..نِْعَم الر  جُل ثَابُِت ْبُن قَْيِس بِن   ..ر  نِْعَم الر 

اٍس  جُل ُمعَاذُ ْبُن َجبَلٍ  ..َشمَّ جُل ُمعَاذُ ْبُن َعْمِرو بِن الَجُموحِ" ..نِْعَم الر   ..نِْعَم الر 

 سابعا.. في تفصيل في نسبه.. )منقول( 

  ..كعب القيس بن مالك بن ثعلبة بنثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بم امرئ  -

اس بن ظهير(( االستيعاب في معرفة األصحاب.)) - اس بن أو  .ثابت بن قيس بن َشم  ))ثَابِت بن قَْيس بن َشم 

الطبقات  في مالك بن امرئ القيس بن مالك بن األغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج(( 

اس بن ُزَهْير بن َماِلك بن اْمِرئ القيس بن مالك))ثَابِت بن قَْيس ب .الكبير. وهو األغر بن ثعلبة بن كعب  ..ن َشمَّ

عن ثابت عن أنس: كان ثابت بن قيس خطيب األنصار يكنى   ..قال َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ و. .بن الخزرج(( أسد الغابة

 ..وقيل أبا عبد الرحمن(( اإلصابة في تمييز الصحابة ..أبا محمد

ه هند بنت ُرهم بن حبى بن األغر بن طريف ابن َعمرو بن َعبد ِرَضا من طيئ ويقال بل كبشة بنت واقد بن   - وأمُّ

 .. وَعمرةُ ابنا رواحةوإخوته ألمه عبُد هللا ..َعمرو بن اإلْطنَابة

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سابعا.. في تفاصيل في نسبه.. نكمل..

أخبرنا عفان بن مسلم.. قال: حد ثنا حماد بن َسلَمة.. قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد  في قضية الخلع.. -

بن ثابت بن قيس بن شماس.. أن َجِميله بنت أبَي  اختلعت من ثابت بن قيس فانتقلت.. فولدت محمًدا.. فجعلته 

. فحنَّكه وسماه محمًدا.. فاسترضع له في في ليٍف وأرسلته إلى ثابت.. فأتى به ثابت النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.

 قوم آخر..  

ه َجِميله بنت عبد هللا بن أُبَي  بن َسلُول.. وأخوه ألمه عبد هللا بن حنظلة بن   - فََولََد ثابُت بن قيس: محمًدا.. وأم 

بنت مالك بن   أبي عامر الراهب.. وأخوه أيضا ألمه أبو كثير بن ُخبَيب بن يَساف.. وأخته أيضا ألمه الفَُريعَةُ 

ان بن عمرو بن نجدة   الدُّخشم من بني سالم. وأبا فََضالة بن ثابت واسمه عبد هللا.. وأمه نَسيبة بنت الم بن ِهزَّ

 . .الطبقات الكبير. ابن َعِميرة بن َربيعة بن َسَواء بن ُعَصيم بن ُدْهمان بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن َغَطفان.

 األحاديث.. )منقول( ثامنا.. في تفصيل بعض 

 قال:  ..قال: حد ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ..قال: حد ثنا قاسم بن أْصبَغ .. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان -

قاال: حد ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن  ..حد ثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني  

 :ثابت ابن قيس بن شماس  محمد بن ثابت بن قيس األنصاري  عن

َوتَْدُخَل   ..َوتُْقتََل َشِهيًدا ..أََما تَْرَضي أْن تَِعيَش َحِميًدا ..يَا ثَابِتُ "أن رسوَل هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م قال له: 

 .مة شهيًدا.زاد عبد العزيز في حديثه: قال مالك: فقُتَِل ثابُت بن قيس يوم اليما . وفي حديث ذكره. .."اْلَجنَّةَ 

حمن بن يزيد بن جابر ..وروى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد - قال: حدَّثني عطاء   ..قال: حد ثنا عبد الر 

 قال: حد ثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت:  ..الخراساني

ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا ال تَْرَفعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق } لما نزلَْت: [ اآلية. دخل أبوها بْيتَه 2الحجرات: ] {َصْوِت النَّبِي 

وأْغلَق عليه بابه؛ ففقَدهُ النبيُّ صل ى هللا عليه وآله وسل م وأْرسل إليه يسأله ما َخبَره؟ فقال: أنا رجل شديد  

 ."بل تعيش بخير وتموت بخير ..لْسَت منهم" :أخاُف أن يكوَن قد حبط عملي. قال ..الص ْوتِ 

َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ } ثم أنزل هللا عزَّ وجل: .قال. -   ..[ فأغلق عليه بابَه وطِفَق يبكي18 لقمان:] {إِنَّ َّللاَّ

ففقده النبيُّ صل ى هللا عليه وآله وسل م فأرسل إليه فأخبره وقال: يا رسوَل هللا إني أُِحبُّ الجمال وأُِحبُّ أَن أَُسَود 

 .."َوتَْدُخُل اْلَجنَّةَ  ..َوتُْقتَُل َشِهيًدا ..بَْل تَِعيُش َحِميًدا ..ْسَت ِمْنُهمْ لَ " :قومي. فقال 

بين ثابت بن قيس بن شماس وبين عمار   ..قال محمد بن إسحاق: ويقال آخى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

 . .فيجعلون ثابتا مكان ُحذيفة بن اليمان في مؤاخاة عمار بن ياسر ..بن ياسر

 .. ()أخبرنا َروُح بن ُعبَاَدةَ ل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم((  وشهد ثابٌت أُحًدا والخندَق والمشاهَد كلها مع رسو -

  ..قال: أخبرني َعمرو بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن األنصاري ..حدثنا ابن ُجَريج في حديث الرقية..  قال -

قال: حدثنا ُوَهيب بن  ..قال: أخبرنا يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. وأخبرنا عفان بن مسلم

أن ثابت بن قيس اشتكى فأتاه رسول   ..قال: حدثنا َعمرو بن يحيى بن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس ..خالد

ذات ..َصلَّى هللا عليه وسلم وهو مريضهللا  ِ   ..ونَفََث عليه ..فرقاه بالُمعَو 

ثم أخذ ترابا من واديهم ذلك ـــ  .."عن ثابت بن قيس بن شماس ..اكشف الباسَ  ..اللهم رب الناس" ل..وقا

 .. يعني بُطحان ـــ فألقاه في ماء فسقاه

 ..أسد الغابة حسب روى عنه أنس بن مالك.. وأوالده: محمد.. ويحيى.. وعبد هللا أوالد ثابت(()) -

بن مالك: لما  قال أنَس  .قُتل يوم اليمامة شهيًدا رحمه هللا في خالفة أبي بكر الص ديق رضي هللا عنه.وتقدم أنه  -

انكشف الن اس يوم اليمامة قْلُت لثابت بن قيس بن شماس: أال تََرى يا عم.. ووجدته قد َحَسَر عن فخذيه وهو  

يتحنط.. فقال: ما هكذا كنَّا نقاتُل مع رسول هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م.. بئس ما عوْدتم أقرانكم.. وبئس ما 

ْدتم أنفسكم.. الل هم إني أبَرأُ   إليك مما يصنُع هؤالء.. ثم قاتل حتى قتل رضي هللا عنه.. ورآه بعُض الص حابة  عوَّ

جُل الرؤيا   ُق ثمنها في المساكن. فقصَّ ذلك الر  في الن وم فأوصاه أْن تؤخذ ِدْرعه ممن كانت عنده وتباع ويفرَّ

جل فاعترف بالد ْرع.. فأمر بها فبيعت و أْنفذَت وصيته من بعد موته..  على أبي بكر رضي هللا عنه.. فبعث في الر 

 ..وال نعلم أحًدا أنفذت له وصيته بعد موته سواه.(( االستيعاب في معرفة األصحاب

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 . )منقول( . نكمل.بعض األحاديث.ثامنا.. في تفصيل 

عن الزهري قال الواقدي: وأخبرنا عبد هللا   ..قال: حدثني محمد بن عبد هللا بن مسلم  ..أخبرنا محمد بن عمر -

قاال: َقِدَم وفُد بني تميم فيهم عشرة من رؤسائهم على رسول هللا َصلَّى هللا    ..عن سعيد عن َعمرو ..بن يَزيد

هه رسول هللا َصلَّى هللا عليه  فيميسألونه عليه وسلم  ن َسبَى ُعيينَة بن ِحصن من ذراريهم ونسائهم حين وج 

فدخلوا المسجد وقد أَذ ن بالٌل الظهَر والناس ينتظرون ُخروَج رسول هللا َصلَّى هللا   ..وسلم َسِرية إلى بني العنبر

لُوا ُخروَجهتَف  ..عليه وسلم  ! .اخرج إلينا ..فناَدوه من وراء الحجرات: يا محمد ..عَجَّ

فجعلوا   ..هر أهُل المسجد أصواتهمواش ..فقام إليهم باِلل فقال: إن رسول هللا َصلَّى هللا عليه سلم يخرج اآلن

ى هللا  فتعلقوا برسول هللا َصلَّ   ..فخرج رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأقام بالل الصالة ..يَُخف ُِضونهم بأيديهم

. فَتَبَس م رسول هللا .وهم يقولون: أتيناك بخطيبنا وشاعرنا فاستمع من ا ..فوقف معهم َمليًّا ..عليه وسلم يكلمونه

   ..ثم انصرف إلى بيته فركع ركعتين  ..ثم مضى فصلى بالناس الظهر ..َصلَّى هللا عليه وسلم

فخطب فقال: الحمد هلل الذي له الفضل   ..لتميميوقد موا ُعَطاِرد بن حاجب ا ..ثم خرج فجلس في صحن المسجد

وأكثرهم ماال  ..وجعلنا أعز أهل المشرق ..وأعطانا األموال نفعل فيها المعروفَ  ..والذي جعلنا ملوكا ..علينا

فليعد د مثل ما  .؟ فمن يفاخرنا..؟ ألسنا برءوس الناس وذوي فضلهم.فمن مثلنا في الناس ..وأكثرهم عددا

يُْؤتَى بقوٍل هو  أقول هذا أِلَْن  ..ولكنا نستحي من اإلكثار فيما أعطانا هللا ..ئنا ألكثرنا من الكالم! ولو ش. عد دنا

 ".. قُْم فأجْب خِطيبَهم.. "فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم لثابت بن قيسأفضل من قولنا..

وما َهيَّأ قبل ذلك ما يقول ـــ فقال: الحمد هلل الذي السموات   ..فقام ثابت ـــ وما كان َدَرى من ذلك بشيء- 

ثم كان مما قَدَّر أن   ..فلم يَُك شيء إال من فضله ..َوَوِسع كلَّ شيء ِعلُمه ..قضى فيهما أَْمَره ..واألرض َخلقُه

   ..وأصدقهم حديثا ..وأحسنهم ِزيًّا ..مهم نسباأكر ..واصطفى لنا من خلقه رسوال ..جعلنا ملوكا

فآمن المهاجرون من قومه   ..فدعا إلى اإليمان  ..وكان ِخيَرتَه من عباده ..وائتمنه على خلقه ..أنزل عليه كتابَه

ثم كنا أول الناس إجابة حين دعانا رسول هللا   ..وأفضل الناس أفعاال ..أصبح الناس وجوها ..من ذوي رحمه

فمن آمن باهلل   ..نقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا ..فنحن أنصار هللا ورسوله ..َصلَّى هللا عليه وسلم

ذا أقول قولي ه ..وكان قَتلُه علينا يسيًرا ..ومن كفر باهلل ورسوله جاهدناه في ذلك ..ورسوله َمنََع منا مالَه ودَمه

فأذن له فأقاموا الزبرقان بن   ..ثم جلس قالوا: يا رسول هللا ائذْن لشاعرنا ..وأستغفر هللا للمؤمنين والمؤمنات

 :فأنشد قصيدتَه التي فيها ..بدر

 حتى أتى عليها..   ..وفينا تُْنَصُب البِيَعُ  ....نَْحُن اْلُملُوك فاََل َحيٌّ يُفاِخُرنا فينا الملوكُ 

 :فقام حسان بن ثابت فأنشد قصيدته التي فيها .."أَِجْبُهم يا حسَّان" :َصلَّى هللا عليه وسلمفقال رسول هللا 

 . .حتى أتى على آخرها..َقْد َشَرُعوا ُسنَّةً للناس تُتَّبَعُ   ..إن  الذوائَب ِمْن فِْهٍر َوإِْخَوتِِهمْ 

 .. وقال ..المسجد يُْنِشد عليه حساُن بن ثابت فَُوضع في ..وقد كان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أََمر بِِمْنبر

 .. "إن هللا ليؤيد َحس ان بروح القدس ما نافح عن نبيه" 

وِشْعر  ..وُسر  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم والمسلمون يومئذ بمقام ثابت بن قيس بن شماس وخطبته 

 ..ن  وهللا أَنَّ هذا الرجل ُمؤيَّد مصنوع لهوتعلمُ )  فقال قائلهم:   ..وخال الوفد بعضهم إلى بعض .حسان بن ثابت.

 .. (ولهم أحلم من ا ..ولشاِعُره أشعَُر من شاِعرنا .. وهللا لخطيبه أخطب من َخِطيبنا

وأنزل هللا على نبيه َصلَّى هللا عليه وسلم في رفع   ..فرد  عليهم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم األسَرى والسبيَ 

 ..  فقال ..أصوات التميمي ين الذين ناَدوا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم من وراء الُحُجرات

ِ َواَل تَْجَهُروا لَهُ بِاْلقَ  " ْوِل َكَجْهِر بَْعِضُكْم ِلبَْعٍض أَْن تَْحبََط  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اَل تَْرَفعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِي 

ُ قُلُوبَُهْم ِللتَّْقوَ 2أَْعَمالُُكْم َوأَْنتُْم اَل تَْشعُُروَن ) ِ أُولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن َّللاَّ ى  ( إِنَّ الَِّذيَن يَغُضُّوَن أَْصَواتَُهْم ِعْنَد َرُسوِل َّللاَّ

( َولَْو أَنَُّهْم َصبَُروا َحتَّى  4( إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم اَل يَْعِقلُوَن )3لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم ) 

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم )  ]من سورة الحجرات [..  (5تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا لَُهْم َوَّللاَّ

ن نزلت  أ ..وكان ثابت بن قيس من أجهر الناس صوتا فكان ..َصلَّى هللا عليه وسلمعني تميًما حين نادوا النبي ي

 .  .الطبقات الكبير.. حسب رواية ال يرفع صوته عند النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..هذه اآلية

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "أهو بدري أم ال خنساء بن عمرو".."" ثابت بن ..394الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار -

بن عمرو بن مالك بن عدي  بن عامر بن َغنَم بن عدي بن النَّجار   ..ويقال ابن حسان ..ثابت بن خنساء - 

.  . بَْدًرا. واذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقديَّ فيمن شهد .األنصاري 

د بذكره  .وأما اآلخران فقاال: ابن حسان ..أما الَواقِِديُّ فقال: ابن خنساء - . وغفل أبو عمر فزعم أن الَواقِديُّ تفر 

 ..فكأنه ظن أنه غير ابن حسان الذي ذكره ابن إسحاق وموسى  ..ينفي البدري

 .وساق نسبه. .. وأبو ُعمر أخذه من كالم ابن شاهين؛ فإنه قال ثابت بن خنساء -

 . اإلصابة في تمييز الصحابة.  .شهد بْدًرا في رواية الواقدي. -

 ..أسد الغابة . حسب روايةابن منده وأبو نعيم مختصًرا. ترجمته أخرج -

- ))  حسب رواية  ))ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي  بن عامر بن غنم بن َعدي  بن الن جار األنصاري 

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب

الذي كتبناه عن   ..لم نجد لعمرو بن مالك بن عدي توليًدا في كتاب نسب األنصارالراوي ابن األثير على أنه  -

د بن عمارعبد هللا ..  بن محم   .. ب((ليس له عق))   -ة األنصاري 

د بن عمر األسلمي -  . .الطبقات الكبير .. حسب ما جاء في شهد بدًرا في رواية محم 

 ثانيا.. ما جادت به كتب التراجم.. 

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر 

 .. النجار األنصاريثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن 

  ..شهد بدًرا في قول الواقدي دون غيره -

 .. الطبقات الكبرى -ابن سعد 

ار... ثابت ْبن خنساء - ِ ْبِن الن ج   . ثابت ْبن خنساء ْبن َعْمرو ْبن مالك ْبن عدي ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِدي 

 . وليس له عقب.  -

. ولم نجد لعمرو بن مالك بن عدي توليًدا في كتاب نسب األنصار .شهد بدًرا في رواية محمد بن عمر األسلمي -

 . الذي كتبناه عن عبد هللا بن محمد بن عمارة األنصاري.

 ..أسد الغابة -بن األثير إ

دي ْبن النجار األنصاري  ثابت ْبن خنساء ْبن عمرو ْبن مالك ْبن عدي ْبن عامر ْبن غنم ْبن ع .. ثابت بن خنساء

 . شهد بدًرا في قول الواقدي وحده. ..الخزرجي النجاري

 .َوأَبُو موسى. ..أَبُو عمر ترجمة ثابت بن خنساء أخرج -

ِ ْبن مندهقال أَبُو موسى: وقد أورد الحا -  .. ثابت ْبن َخاِلد ْبن النعمان ْبن خنساء من بني تيم َّللاَّ   ..فظ أَبُو َعْبد َّللاَّ

فإن النسب مختلف  ..؟ قلت: ال شك أَنَّهُ غيره. ال أدري هو هذا أم غيرهوالراوي..  ..وقتل باليمامة ..شهد بدًرا -

فال أدري كيف   ..وهذا من بني عدي ْبن النجار ..ثم إن ثابت ْبن َخاِلد من بني مالك ْبن النجار ..في األب والجد

 .اشتبه عليه.

 في موقع "صحابة رسولنا"..

ويقال: ابن   ..ثابت بن خنساء .. ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار

وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة  ..أخرجه ابن منده وأبو نعيم مختصًرا :حسان بن عمرو األنصاري  

وأما اآلخران فقاال: ابن حسان. وغفل أبو عمر فزعم    ..هد بَْدًرا. أما الَواقِِديُّ فقال: ابن خنساءوالواقديَّ فيمن ش

د بذكره في البدريين وأبو ُعمر  ..فكأنه ظن أنه غير ابن حسان الذي ذكره ابن إسحاق وموسى ..أن الَواقِديَّ تفر 

 .وساق نسبه. ..أخذه من كالم ابن شاهين؛ فإنه قال ثابت بن خنساء

شهد بْدًرا في رواية الواقدي. قال ابن سعد: لم نجد لعمرو بن مالك بن عدي توليًدا في كتاب "نسب األنصار" 

د بن عمارة األنصاري   د بن عمر  . ليس له عقب. شهد بدًرا في روايةالذي كتبناه عن عبد هللا بن محم  محم 

 وهللا أعلم..  ..األسلمي

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."أحدي"أهو بدري أم بن الحارث"..  عامر بن مخلد" ..395الحلقة/ 

..  اآلخرينباألمس كانوا وثنيين يعبدون أصناما.. فلما آمنوا قدموا لإلسالم أرواحهم رخيصة.. وليس لهم شهرة 

 حتى أن كتب التراجم والسير تحكي القليل عن حياتهم.. لكنها تثبت لهم استشهادهم.. وعامر بن مخلد منهم..

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 من موقع "صحابة رسولنا".. 

 ...عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار

ار.. األَنصاري الخزرجي..َعاِمُر بن ُمَخلَّد بن  -  الَحاِرث بن َسَواد بن َماِلك بن َغْنم بن مالك بن الن جَّ

 ثم من بني مالك بن النجار.. أسد الغابة.. -

 ))عمارة بن مخلد: بن الحارث األنصاري النجاري(( اإلصابة في تمييز الصحابة.  -

 .))أَخرجه أَبو نعيم وأَبو موسى.(( أسد الغابة -

ه عمارة - ار.. الطبقات الكبير  أم   .بنت خنساء بن عسيرة بن عبد بن عوف بن َغْنم بن مالك بن النج 

 ..أسد الغابة.. ال عقب لهوقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب.. وهو من األَنصار..  -

 ذكره ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ عن اْبِن ِشَهاٍب.. فيَمْن استشهد بأُحد..  -

البدريين عامر بن مخلد.. وذكر أنه قُتِل بأحد؛ فاهلل أعلم.. هل هما اثنان أو واحد..  وأما اْبُن إِْسَحاَق فذكر في -

اختلف في اسمه؟ وَصنيع ابن عائذ في المغازي يقتضي أنَّهما واحٌد؛ فإنه َعدَّ فيمن استشهد بأحُد عن الوليد بن  

 . .تمييز الصحابةمسلم عمارة بن مخلد. قال: وغير الوليد يقول عامر بن مخلد.(( اإلصابة في 

ال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرة))   . .الطبقات الكبير حسب  (( قُتل يوم أُُحٍد في شو 

 من دار اإلفتاء المصرية..سيرته ثانيا.. 

ار  ْبُن ُمَخلَِّد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسواِد ْبِن َماِلِك ْبِن  -وقيل: ُعَماَرةُ  -هو الصحابي الجليل َعاِمُر  َغْنِم بِن َماِلِك بِن الن ج 

. أمه ُعَماَرةُ بِْنُت َخْنَساَء من بني مالك بن النجار  .بدًرا وأُحًدا واستُشِهد يومئٍذ.شهد . .األْنَصاِري  الخزرجي 

 ثالثا.. سيرته من كتب التراجم.. 

 .. "من موقع "نداء اإليمان -

 ..الك بن النجار شهد بدًرا وقتل يوم أحد شهيًدابن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن م  :عامر بن مخلد

 .. أسد الغابة -ابن األثير  -

عامر بن مخلد: عامر ْبن مخلد ْبن الحارث ْبن سواد ابن مالك ْبن غنم ْبن مالك ْبن النجار.. األنصاري..  

 . الخزرجي ثم من بني مالك ْبن النجار.

 .أخرجه الثالثة.. عقبة.. وقتل يَْوم أحد شهيًدا.. وال عقب له.شهد بدًرا.. قاله ابن إِْسَحاق.. وموسى ْبن 

 .. الطبقات الكبرى -ابن سعد  -

عامر بن َمْخلَد ْبن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم وأمه عمارة بنت خنساء ْبن عسيرة ْبن    : عامر بن َمْخلَد

ار. وشهد بْدًرا وأحًدا وقتل ال َعلَى رأس اثنين وثالثين   َعْبد عوف ْبن غنم ْبن مالك ْبن الن ج  يوم أحد ِفي شوَّ

 .وليس له عقب. .شهرا ِمن الهجرة.

 .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -

اِد ْبِن َماِلٍك.. َشِهَد بَْدًرا.. َوقُتَِل بِأُُحٍد.. اَل َعِقَب لَهُ   َعاِمُر ْبُن َمْخلَِد ْبِن اْلَحاِرِث ِمْن بَنِي َسوَّ

ُد ْبُن يَْحيَى..  حدبِيُب ْبُن اْلَحَسِن.. َحدَّثَنَا حَ  < ِد ْبِن أَيُّوَب.. حدثنا ُمَحمَّ ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد.. َعِن  حدثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

اِر.. ثُمَّ ِمْن اْبِن إِْسَحاَق.. " ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا.. َواْستُْشِهَد بِأُُحٍد.. ِمَن اأْلَْنَصاِر.. ِمَن اْلَخْزَرجِ  .. ِمْن بَنِي النَّجَّ

اِد ْبِن َماِلٍك " اِد ْبِن َماِلٍك: َعاِمُر ْبُن َمْخلَِد ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َسوَّ  بَنِي َسوَّ

ٌد.. حدثنا إِْبَراِهيُم.. حدَحدَّثَنَا َفاُروٌق.. ثنا ِزيَاٌد..  - ْسِميَِة َمْن َشِهَد  ثنا ُموَسى.. َعِن اْبِن ِشَهاٍب.. " ِفي تَ حد ثنا ُمَحمَّ

اِر: َعاِمُر ْبُن َمْخلَِد ْبِن اْلَحاِرِث.. اَل َعِقَب لَهُ "  ..بَْدًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر.. ِمْن بَنِي النَّجَّ

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر 

 عامر بن مخلد بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 

 .يوم أحد شهيدا.  شهد بدرا.. وقتل

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 أحد  ومن شهداء غزوة

   بن عبد المطلب.. حمزة

 وعبد هللا بن جحش األسدى.. ابن أخت حمزة.. فدفنا في قبر..  

 وعثمان المخزومى.. لقبة شماس لمالحته.. 

 

  :نصارألومن ا

 د وابن أخية الحارث بن أوس..  ع عمرو بن معاذ األوسى: أخو س

 والحارث بن أنيس.. 

 وعمارة بن زياد بن السكن..  

 عمرو وسلمة ابنا ثابت بن وقش..   :ورفاعة بن وقش.. وابنا أخيه

 صيفى بن قيظى.. واخوة جناب.. 

 وعباد بن سهل..  

 وعبيد بن التيهان..  

 وحبيب بن زيد..  

 وإياس بن أوس.. األشهليون.. 

 حذيفة..   واليمانى والد

 ن حاطب الظفرى..  بوزيد 

 وأبو سفيان بن حارث بن قيس.. 

 وغسيل المالئكة حنظلة بن أبى عامر.. 

 ومالك بن أمية.. 

 وعوف بن عمرو.. 

 وأبو حية بن عمرو.. 

 وعبدهللا بن جبير بن النعمان..  

 وخيثمة والد سعد.. وحليفة عبدهللا.. 

 وسبيع بن حاطب.. وحليفة مالك.. 

 ن عدى.. فهؤالء من األوس.وعمير ب

 ج:  زرومن الخ

 الده قيس..  وعمرو بن قيس.. و

 وثابت بن عمرو..  

 وعامر بن مخلد..  

 وأبو هبيرة بن الحارث..  

 وعمرو بن مطرف.. 

 وأياس بن عدى..  

 وأوس بن ثابت والد شداد..  

 وأنس بن النضر..  

 وقيس بن مخلد.. والنجاريون..  

 وكيسان مولى بنى النجار..  

 سليم بن الحارث..  و

 ونعمان بن عبد عمرو. 

 ومن بنى الحارث بن الخروج:  

 خارجة بن زيد بن ابى زهير..  

 واوس بن أرقم..  
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 ومالك والد أبى سعيد الخدرى..  

 وسعيد بن سويد..  

 وعتبة بن ربيع..  

 وثعلبة بن سعد..  

 وثقف بن فروة..  

 وعبد هللا بن عمرو..  

 وضمرة الجهنى..  

 ..  وعمرو بن غياس

 ونوفل بن عبد هللا..  

 وعبادة بن الحسحاس..  

 وعباس بن عبادة..  

 ونعمان بن مالك..  

 والمجذر بن زياد البلوى..  

 فاعة بن عمرو..  رو

 ومالك بن إياس..  

 وعبدهللا والد جابر..  

 وعمرو بن الجموح.. وابنه خالد.. وموالء أسير..  

 وسليم بن عمرو بن حديدة.. ومواله عنترة..  

 ل بن قيس..  وسهي

 وذكوان.. 

 وعبيد بن المعلى بن لوذان.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

   1- حدي"أ  شهيد "هو".." أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة..396الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك بن مبذول األنصاري -

 ..أبو هُبَْيَرةَ بن الحارث بن َعْلقَمة بن َعمرو بن ثقفأو  -

 . قال عبُد هللا بن محمد بن ُعمارة: .وهو عامر بن مالك بن النجار أ أواسمه كعب بن مالك بن مبذول -

 . .الطبقات الكبير . قالتهاوهكذا هو عندنا في نسب قومه. ..كنية أبي هبيرة هي اسُمه

 ))أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك بن مبدول األنصاري الخزرجي((  -

 ..))أبو سبرة بن الحارث(( اإلصابة في تمييز الصحابة أو .((.غير منسوب ..))أبو هُبيرة األنصاري -

 .."أَبو أُسْيرة بن الَحارث بن َعْلقَمةأو " -

 .. وقال فيه أَيًضا أَبو هبيرة ..يوم أُحد فيمن قتل  فهو ذكره الواقدي وحسب ما -

 . .أسد الغابةفي أَخرجه أَبو عمر((  . هكذاوهللا أعلم. ..وقال غيره: أَبو أسيرة هو أَخو أَبي هبيرة -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةفي  ..كناه ابن عائذ أبا َسْبَرة -

 . الطبقات الكبير... بشيبان بن الحارثكان العَِقُب ألخيه أنه و .ليس له عقب.قالوا أنه  -

االستيعاب في في أبو أسيرة هو أخو أبي هبيرة((  :وقال غيره .))قال فيه أبو هبيرة مرة وأبو أسيرة أخرى -

 ..معرفة األصحاب

 قتله خالد بن الوليد يوم أحد.. فطعنه من الخلف.. سنأتي عليه..  -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .. وأسند من طريق الحارث بن عبد هللا بن كعب بن مالك ..فيمن استشهد بأحد  -كما تقدم  –الَواقِِديُّ ذكره  -

بينما  فاختلفا ضربات  ..لقي أحد بني أبي عزيزأنه  ..قال: حدثني َمْن نظر إلى أبي أسيرة بن الحارث بن علقمة

..  ثم تعانقا فعاله أبو أسيرة ..سبعان ضاريانفنظرُت إليهما كأنهما  ..كلُّ ذلك يَُروُغ أحدهما من صاحبهفي 

 . فطعن خالد بن الوليد أبا أسيرة من خلفه فوقع أبو أُسيرة ميتًا. فذبحه كما تذبح الشاة..

 . وكناه غيره أبا هبيرة. ..قال ابن ماكوال: كذا كناه الواقدي -

اإلصابة  .. حسبوقال أبو عمر: ذكره الواقدي فيَمْن قُتل يوم أحد .قلت: الغير المذكور هو ابن إسحاق. الراوي..

 ..في تمييز الصحابة

 ثالثا.. في رواية الحديث النبوي..

  أَخبرنا عبد َّللاَّ بن ..أَخبرنا أَبو الفضل المديني المخزومي بِإسناده إِلى أَبي يعلى: حد ثنا هارون بن معروف -

عن سعيد بن نافع قال: رآني أَبو هُبَيرة األَنصاري صاحب رسول هللا َصلَّى   ..عن أَبيه ..أَخبرنا مخرمة ..وهب

 ثم قال:  ..فعاب ذلك علي  ونهاني ..هللا عليه وسلم وأَنا أَصلي الضحى حين طلعت الشمس

 .."فَِإنََّها تَْطلُُع بَْيَن قَْرنَي  َشْيَطانٍ  ..تَِفُع الشَّْمسُ الَ تَُصلُّوا ِحْيَن تَرْ " :إِن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: قال) 

 ..هو مرسل.. لذا فالحديث وسعيد تابعي لم يدرك من قتل بأُحد ..هكذا رواه أَبو يعلى

.. والحكم أوردته فِإن كان غير الذي قتل يوم أُحد وإِال فهو منقطع ..في قوله: "رآني أَبو هُبَيرة" نظركما وأن 

 . وإن كان نفس الحديث قد روي من أكثر من طريق.. .أسد الغابة الترجمة في

 رابعا.. نصيب أبي هبيرة في التراجم..

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   -

 .. مالكأَبُو هبيرة ْبن الحارث ْبن علقمة ْبن َعْمرو ْبن ثقف ْبن 

. ..ثقف ْبن مالك كعب ْبن مالك ْبن مبذول هواسم  .ومبذول اسمه عامر ْبن مالك اْبن النجار األَْنَصاِري 

 . هَُو أخو أبي أسيرة. وهللا أعلم. ..قتل يوم أحد شهيًدا. وأبو هبيرة اسمه كنيته

 .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -

ثنا  حد..َحدَّثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ .. اِلِك ْبِن َمْبذُولٍ ْبُن َعْلقََمةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن مَ  أَبُو هُبَْيَرةَ ْبُن اْلَحاِرثِ هو 

ُد ْبُن يَْحيَى ْبِن ُسلَْيَمانَ  ِد ْبِن أَيُّوبَ حد  ..ُمَحمَّ ِد ْبِن إِ  ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ حد ..ثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ  .. ْسَحاقَعْن ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمَن اأْلَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْنَصاِر: أَبُو هُبَْيَرةَ ْبُن  " ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد يَْوَم أُُحٍد ِمَن اْلُمْسِلِميَن َمَع النَّبِي 

 .. اْلَحاِرِث ْبِن َعْلقََمةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلِك ْبِن َمْبذُوٍل "

 كمل غدا إن شاء هللا.... ن
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 2-"هو شهيد أحدي"".." أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة..397الحلقة/ 

 )نكمل( رابعا.. نصيب أبي هبيرة في التراجم..

أسيرة هو يحتار الدارس أحيانا في تتبع ترجمة صحابي مثل أبو هبيرة.. أو هو نفسه أبو أسيرة.. أو أن أبو 

 شقيقه.. لكن الثابت أنه أسلم قديما.. وشهد المشاهد.. واستشهد في أحد.. هكذا أجمعت الروايات.. لنرى.. 

 .. أسد الغابة -ابن األثير  -

أبو هبيرة بن الحارث علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك بن مبذول بن مالك بن النجار   ..أبو هبيرة بن الحارث

  ..وقيل فيه: أبو أسيرة .وأبو هبيرة اسمه كنيته. ..قتل يوم أحد شهيدا. األنصاري الخزرجي النجاري.

خبرنا عبد هللا بن  أ ..حدثنا هارون بن معروف .. بإسناده إلى أبي يعلى ..أخبرنا أبو الفضل المديني المخزومي *

قال: رآني أبو هبيرة األنصاري صاحب رسول هللا َصلَّى   ..عن سعيد بن نافع ..عن أبيه ..أخبرنا مخرمة ..وهب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأنا أصلي الضحى حين طلعت الشمس ثم قال: إن رسول هللا َصلَّى   ..فعاب ذلك علي ونهاني ..َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ق   ..هكذا رواه أبو يعلى ..فإنها تطلع بين قرني شيطان " ..ال: " ال تصلوا حين ترتفع الشمسَّللاَّ

فإن كان غير الذي قتل    ..وفي قوله: رآني أبو هبيرة نظر. وهو مرسل. ..وسعيد تابعي لم يدرك من قتل بأحد

وقيل: هو أخو أبي  ..وخالفه غيره فقال: أبو هبيرة ..يوم أحد وإال فهو منقطع وقال الواقدي فيه: أبو أسيرة

 وهللا أعلم. . أسيرة.

في تسمية من قتل يوم أحد من بني مالك بن    ..عن ابن إسحاق ..بإسناده إلى يونس ..أخبرنا أبو جعفر *

رو بن مبذول: أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن كعب بن مالك بن عمرو بن  ثم من بني عم ..النجار

 .أخرجه الثالثة... مبذول.

 .. االستغناء –بن عبد البر إ -

 . قتل يوم أحد شهيدا. ..أبو هُبَيرة بن الحارث األنصارى أخو أبى اسيرة من بنى مالك ابن النجار* 

ذكره الواقدى فيمن   ..أخو أبى هبيرة ..علقمة األنصارى من بنى مالك بن النجارأبو أسيرة بن الحارث بن * 

 .وقال: قتله خالد ابن الوليد . ال يوقف له على اسم. ..قتل يوم أحد شهيدا

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   -

 .أَبُو أسيرة ْبن الحارث ْبن علقمة.تحت إسم.. 

َوَقاَل فيه أَبُو هبيرة مرة وأبو أسيرة أخرى. َوقَاَل غيره: أَبُو أسيرة هَُو أخو  ..من قتل يوم أحدذكره اْلَواِقِدي  في* 

 .وَّللَّ الحمد. ..أبي هبيرة وقد ذكرنا أبا هبيرة ِفي باب الهاء من الكنى

وليد يومئذ َعلَى خيل  َوَكاَن خالد ْبن ال .وذكر اْلَواقِِدي  أن خالد ْبن الوليد قتل أبا أسيرة يوم أحد شهيًدا. *

 . وهللا أعلم. ..َوهَُو أَبُو هبيرة  ..المشركين. وقد قيل: إن أبا أسيرة غلط فيه اْلَواقِِدي  

 .. الجرح والتعديل -بن أبي حاتم الرازي إ -

 . روى عنه حنش بن الحارث سمعت ابى يقول ذلك. ... ثم..[ -أبو هبيرة الضبى ]روى عن... 

 موجز موقع صحابة رسولنا..  -

 .وقيل: أَبو أُسْيرة ..وقيل: أبو سبرة بن الحارث ..أبو هُبَْيَرةَ بن الحارث بن َعْلقَمة األنصاري الخزرجي

وهكذا هو عندنا في نسب  ..وقال عبُد هللا بن محمد بن ُعمارة: كنية أبي هبيرة هي اسُمه ..أَخرجه أَبو عمر

وكان العَِقُب ألخيه  ..وليس له عقب ..وكناه ابن عائذ أبا َسْبَرة  ..وذكره الواقدي فيمن استشهد بأحد ..قومه

 .أبو أسيرة هو أخو أبو هبيرة وقيل: ..شيبان بن الحارث

ولقي أحد بني   ..هللا بن كعب بن مالك: حدثني َمْن نظر إلى أبي أسيرة بن الحارث بن علقمة قال الحارث بن عبد

ثم تعانقا   ..فنظرُت إليهما كأنهما سبعان ضاريان ..أبي عزيز فاختلفا ضربات كلُّ ذلك يَُروُغ أحدهما من صاحبه

 .ة من خلفه فوقع أبو أُسيرة ميتًافطعن خالد بن الوليد أبا أسير ..فعاله أبو أسيرة فذبحه كما تذبح الشاة

قال سعيد بن نافع: رآني أَبو هُبَيرة األَنصاري صاحب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأَنا أَصلي الضحى حين  

الَ تَُصلُّوا ِحْيَن  " :ثم قال: إِن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: قال ..فعاب ذلك علي  ونهاني ..طلعت الشمس

قال ابن األثير: وسعيد تابعي لم يدرك   ..كذا رواه أَبو يعلىه.. "فَِإنََّها تَْطلُُع بَْيَن قَْرنَي  َشْيَطانٍ  ..الشَّْمسُ  تَْرتَِفعُ 

فِإن كان غير الذي قتل يوم أُحد وإِال فهو   ..وهو مرسل. وفي قوله: "رآني أَبو هُبَيرة" نظر ..من قتل بأُحد

 ..منقطع

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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  شهيد أحدي".. و""..عمرو بن مطرف بن علقمة" ..398الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ف بن علقمة بن َعمرو بن ثَْقفهو  واختلف قليال في نسبه.. ف  - واسمه كعب بن مالك بن  أ ..َعمرو بن ُمَطر ِ

 . الطبقات الكبير. .. حسب تنسيبالنجاروهو عامر بن مالك بن  أ ..مبذول

ف بن َعْمرو ـــ وقيل: مطرف بن علقمة ـــ األَنصاريوهو  -  من بني عمرو بن َمْبذُول((  ..))َعْمرو بُن مَطر ِ

ف بن عمرو". هكذا   نسبه يونس وَسلَمة عن ابن إِسحاق.. "... ومن بني َعْمرو بن مبذول... وعمرو بن ُمَطر ِ

ف بن َعلقمة". ..د َّللا  البكائي ونسبه زياد بن عب - وأضاف  .أسد الغابة. . حسبعنه: فقال: "عمرو بن ُمَطر ِ

 . .اإلصابة في تمييز الصحابةحسب ))سمى موسى بن عقبة جده علقمة(( المالحظة أنه 

 . .ليس له عقب -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 في تسمية من استشهد يوم أُحد:   ..عن ابن إِسحاق ..بأَنا أَبو جعفر بِإسناده عن يونس بن بَُكيرأن- 

 شهد أُحًدا وقتل يومئذ شهيدا في شوال على رأس اثنين وثالثين شهرا من الهجرة(( الطبقات الكبير.

فيمن استشهد يوم أُحد من بني عوف بن عمرو: "عمرو بن  ..عن ابن شهاب ..وروى موسى بن عقبة -

ف بن علقمة"  ..مثل البكائي ..ُمَطر ِ

ف ـــ   ..[[ وأبا نعيم ..وابن منده ..يعني: ابن عبد البر الثالثة ]] أَخرج ترجمته - وقال أَبو عمر: عمرو بن ُمَطر ِ

 . .أسد الغابة .. فيأُحد شهيًدا قتل يوم ..أَو: مطرف بن عمرو ـــ بن علقمة ابن ثَْقف األَنصاري

 ( وبه تكرار ظاهر  )منقول ثالثا.. في نصيبه من التراجم..

 قالت الروايات..أنه أسلم قديما.. وشهد المشاهد.. واستشهد في أحد.. هكذا أيضا إلبن مطرف الثابت 

 .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -

ِف ْبِن *   اأْلَْنَصاِريُّ ِمْن بَنِي َعْمِرو ْبِن َمْبذُولٍ َعْمُرو ْبُن ُمَطر ِ
اْستُْشِهَد بِأُُحٍد َمَع َرُسوِل  ..َعْمٍرو َوِقيَل: اْبُن َعْلقََمةَ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .. هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسنِ  * ُد ْبُن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي َشْيبَةَ  ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن حد  ..ثنا ِمْنَجابٌ حد ..ثنا ُمَحمَّ

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  .. ثنا ِزيَاُد ْبُن َعْبِد هللاِ حد ..يُوُسفَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   " فِيَمِن اْستُْشِهَد َمَع َرُسولِ  ..َعْن ُمَحمَّ هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ِف ْبِن َعْمٍرو "  بِأُُحٍد ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي َعْمِرو ْبِن َمْبذُوٍل: َعْمُرو ْبُن ُمَطر ِ

ُد ْبُن  حد .. ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن اْلُمْنِذرِ حد ..ثنا ِزيَاُد ْبُن اْلَخِليلِ حد  ..َحدَّثَنَا َفاُروقٌ  - ثنا ُموَسى ْبُن  حد  ..فُلَْيحٍ ثنا ُمَحمَّ

ِف  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ُعْقبَةَ  " ِفي تَْسِميَِة َمِن اْستُْشِهَد بِأُُحٍد ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن بَنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف: َعْمُرو ْبُن ُمَطر ِ

 ..ْبِن َعْلقََمةَ "

 .. أسد الغابة -ابن األثير  -

َعْن بني  ..َعْمرو ْبن مطرف ْبن َعْمرو وقيل: مطرف ْبن علقمة اأْلَْنَصاِري   ..عمرو بن مطرف األنصاري* سماه 

ِفي   ..َعِن اْبِن إِْسَحاق  ..َعْن يونس ْبن بكير  ..بِِإْسنَاِدهِ  ..أَْنبَأَنَا أَبُو َجْعفَر. استشهد يَْوم أحد.. َعْمرو ْبن مبذول.

 ...ومن بني َعْمرو ْبن مبذول  ...تسمية من استشهد يَْوم أحد:

  ..ونسبه زياد ْبن َعْبد َّللاَّ البكائي ..َعِن اْبِن إِْسَحاق ..وسلمة ..وعمرو ْبن مطرف ْبن َعْمرو هكذا نسبه يونس *

 .فَقَاَل: َعْمرو ْبن مطرف ْبن علقمة. ..َعْنهُ 

فيمن استشهد يَْوم أحد من بني عوف ْبن َعْمرو: َعْمرو ْبن مطرف   .. شهابَعِن اْبنِ  ..وروى ُموَسى ْبن عقبة* 

وقَاَل أَبُو ُعَمر: َعْمرو ْبن مطرف أَْو: مطرف ْبن َعْمرو ْبن علقمة  ..أَْخَرَجهُ الثالثة. ومثل البكائي. ..ْبن علقمة

 .قتل يَْوم أحد شهيًدا.  ..ْبن ثقف اأْلَْنَصاِري  

 .. يعاب في معرفة الصحابةاالست -ابن عبد البر   -

 .. كذا قال موقع "نداء اإليمان"..أو مطرف ْبن َعْلقََمة ْبن َعْمرو ْبن ثقف األَْنَصاِري   ..عمرو ْبن مطرف* 

 . بإجماع اآلراء..قتل يَْوم أحد شهيدا.* 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " بني النجارمن  "أحدي"..األنصاريقَْيُس ْبُن ُمَخلَِّد "  ..399الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ارِ  -  .. قَْيُس ْبُن ُمَخلَِّد ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َصْخِر ْبِن َحبِيِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

هُ اْلغَْيَطلَةُ بِْنُت َماِلِك ْبِن ِص  - ارِ َوأُمُّ ِ ْبِن النَّجَّ ِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِدي   ْبِن َماِلِك ْبِن َعِدي 
 .. ْرَمةَ

هُ ُزَغْيبَةُ بِْنُت أَْوِس ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَجْعِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبذُوِل ْبِن َعْمِرو   ..َوَكاَن ِلقَْيِس ْبِن ُمَخلٍَّد ِمَن اْلَولَِد ثَْعلَبَةُ  - َوأُمُّ

ارِ بْ   .. ِن َغْنِم ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 . ٌَ . َوقَِد اْنقََرَض أَْيًضا َولَُد َحبِيِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َماِزِن َولَْم يَْبَق ِمْنُهْم أََحد ..لَْيَس لَهُ َعِقبٌ  َ-

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

اٍل  .. قيلَوقُتَِل يَْوَمئٍِذ َشِهيًدا ..َوأُُحًدا ..َشِهَد قَْيُس ْبُن ُمَخلٍَّد بَْدًرا -    ..اثْنَْيِن َوثاََلثِيَن َشْهًرا ِمَن اْلِهْجَرةِ  بعدِفي َشوَّ

 ثالثا.. في نصيبه من التراجم.. 

 ..إبن حجر العسقالني.. في تمييز الصحابة اإلصابة -

 .. ثعلبة بن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة بن مالك بن مازن بن النجار األنصاريبن   ..قيس بن مخلد 

 ..وكذا ذكره ابن إسحاق  ..واستشهد بأحد ..فيمن شهد بدرا ..عن ابن شهاب ..ذكره موسى بن عقبة

 .. الطبقات الكبرى -ابن سعد  -

ار وأمه الغيطلة بِْنت َماِلِك ْبن  قَْيس ْبن َمْخلَد ْبن ثَْعلَبَة ْبن َصْخِر ْبِن َحبِيِب  ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبن مازن ْبن الن ج 

ار. وكان لقيس ْبن َمْخلَد من الولد ثَْعلَبَة وأ ِ ْبِن الن ج   ْبن َماِلِك ْبن عدي ْبِن َعاِمِر ْبِن َغْنِم ْبِن َعِدي 
مه  ِصْرَمةَ

ِد ْبِن َعْوِف ْبِن َمْبذُوِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َغْنِم ْبِن مازن ْبن النجار. شِهَد قَْيس بن  زغيبة بِْنت أَْوِس ْبِن َخاِلِد ْبِن اْلَجعْ 

ال َعلَى رأس اثنين وثالثين شهرا ِمن الهجرة وليس له عقب. وقد   مخلد بْدًرا وأحًدا وقتل يومئٍذ شهيًدا ِفي شوَّ

ار انقرض أيضا ولد َحبِيِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ بْ   ِن َماِزِن ولم يبق منهم أحد. ومن حلفاء بني مازن ْبن الن ج 

 .. أسد الغابة -ثير إبن األ -

قيس ْبن مخلد ْبن ثعلبة ْبن صخر ْبن حبيب ْبن الحارث ْبن ثعلبة ْبن مازن ْبن النجار اأْلَْنَصاِري  الخزرجي  

 .وقتل يَْوم أحد شهيًدا. ..وابن إِْسَحاق ..قاله اْبن شهاب ..المازني شهد بدًرا

 .َوأَبُو ُموَسى. ..َوأَبُو نعيم ..أَبُو ُعَمر الثالثة أَْخَرَجهُ  -

وروى   ..فَقَاَل ِفي أحدهما: قيس ْبن مخلد األنصاري  .. أخرج أَبُو ُموَسى َهذَا قيًسا في موضعين من كتابه*ْ

من بني ثعلبة ْبن مازن ْبن   ..من الخزرج ..شهد بدًرا من األنصارِفي تسمية من   ..بِِإْسنَاِدِه َعِن اْبِن شهاب

 ..الحارث ْبن ثعلبةالنجار: قيس ْبن مخلد ْبن ثعلبة ْبن صخر ْبن حبيب ْبن 

وال شك أَنَّهُ  ..وقتل يَْوم أحد ..شهد بدًرا ..وقَاَل ِفي الموضع الثَّاني: قيس ْبُن مخلد ْبن ثعلبة ْبن مازن النجاري *

ولم يذكر   ..وأنَّه َرأَى ِفي تلك بين ثعلبة وبين مازن عدة آباء ..وأنَّه قتل يَْوم أحد ..َرأَى ِفي َهِذِه ثعلبة ْبن مازن

 ..فظنهما اثنين  ..فِيِه أَنَّهُ قتل بأحد

 ..نسب الَِّذي ذكرناه أول الترجمةوالصواب هَُو ال ..َوقَْد سقط من َهذَا النسب عدة آباء ..وهما واحد ال شبهة فِيهِ 

 ..معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني 

 اأْلَْنَصاِريُّ َشِهَد بَْدًرا* 
ُد ْبُن حد ..ثنا إِْبَراِهيمُ حد  ..ثنا ِزيَادٌ حد  ..َحدَّثَنَا َفاُروقٌ .. قَْيُس ْبُن َمْخلَِد ْبِن ثَْعلَبَةَ ثنا ُمَحمَّ

اِر:   ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..ثنا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ  ..فُلَْيحٍ  " ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اْلَخْزَرجِ ِمْن بَنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 قَْيُس ْبُن َمْخلَِد ْبِن ثَْعلَبَةَ "

ُد ْبُن يَْحيَى ..َحدَّثَنَا َحبِيبٌ *  دٍ  ..ثنا ُمَحمَّ " ِفي  ..ِد ْبِن إِْسَحاقَ َعْن ُمَحمَّ  ..ثنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ  ..ثنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

اِر: قَْيُس ْبُن َمْخلَِد ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َصْخِر ْبِن   ..تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اْلَخْزَرجِ  ِمْن بَنِي ثَْعلَبَةَ ْبِن َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 َحبِيِب ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َماِزٍن "

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   -

 بِيب ْبن اْلَحاِرث ْبن ثعلبة ْبن مازن ْبن النجار األَْنَصاِري  المازني. قيس ْبن مخلد ْبن ثعلبة ْبن َصْخر ْبن حَ 

 .وقتل يَْوم أحد شهيدا. ..شهد بدرا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

http://hadithtransmitters.hawramani.com/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%ab%d8%b9%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b5%d8%ae%d8%b1/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/%d9%82%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%86-%d9%85%d8%ae%d9%84%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%ab%d8%b9%d9%84%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%86-%d8%b5%d8%ae%d8%b1/
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "شهيد أحدي جديد"".."سليم بن الحارث بن ثعلبة ..400الحلقة/ 

 مقدمة.. أوال.. في نسبه.. 

ار  من دار اإلفتاء المصرية..  - هو الصحابي الجليل ُسلَْيُم ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َحاِرثَةَ ْبِن ِدينَاِر ْبِن الن ج 

قيل إنه هو الذي ذهب إلى النبي صلى هللا عليه وآله وسلم يشتكي  ..كان له من الولد الَحَكم وعميرة ..اأْلَْنَصاِريُّ 

 .. بن جبل رضي هللا عنه في الصالة تطويل معاذ

ثُمَّ   ..ُسلَْيم بن الَحاِرث بن ثَْعلبَةَ بن َكْعب بن عبد األَشهل بن حارثة بن ِدينار بن النجار األَنصاري الخزرجيهو  -

 .. وقد قيل: إِنه َعْبٌد لبني دينار ..من بني دينار

قيل: إِن الضحاك أَخو سليم والنعمان ابني عبد عمرو بن و ..وقيل: إِنه أَخو الضحاك بن الحارث بن ثعلبة -

 ..قاله أَبو عمرو ..وكلهم شهد بدًرا ..مسعود بن كعب بن عبد األَشهل

وأَما سليم فِإنه نسبه  ..أَما ابن الكلبي فِإنه جعل النعمان وقطبة ابني عبد عمرو أَخوي الضحاك بن عمرو ألَبيه -

 ..كما ذكرناه أَواًل. قلت: لم يذكر ابن منده وال أَبو نعيم هذه الترجمة

وقتل يوم   ..أَنه شهد بدًرا ..يسليم بن الحارث السَّلَم أنه ..أَخرج في الترجمة التي قبل هذهفقد إِنما ابن منده  -

فلو جعل هذه الترجمة وأَثبت فيها قول ابن إِسحاق في   ..كما ذكرناه ..من بني دينار بن النجار ..أُحد شهيًدا

 . لكان أَصاب.  ..وأَنه قتل بأُحد ..ُشُهودة بدًرا

 .قضه.ولم يخلط الصحيح منها بما ين  ..وأَما أَبو نعيم فأَخرج تلك الترجمة على الصواب -

 .أسد الغابة . حسبوهللا أَعلم. ..وأَما أَبو موسى فلم يستدرك هذه الترجمة على ابن منده -

هم السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن  ف  - اك وقُْطبة بني عبد عمرو بن مسعود ألم  هو أخو النعمان والضح 

 ..عبد األشهل

هما ُسهيمة بنت هالل بن دارم من بني ُسليم بن منصور.كان لُسليم بن الحارث من الولد الحكم وعميرة  -   .وأم 

 . ..(( الطبقات الكبير.))له عقب -

 ثانيا.. سليم بن الحارث في الحديث النبوي.. 

َرقي أن رجاًل من بني سلمة يقال له ُسلَْيٌم أتى رسول هللا صلى هللا  عود لدار اإلفتاء..  - عن معاذ بن رفاعة الز 

فيأتي ُمعَاذُ ْبُن َجبٍَل رضي هللا   ..فَنُْمِسي حين نُْمِسي  ..إِن ا نظل  في أعمالنا ..فقال: يا رسول هللا ..عليه وآله وسلم

ُل علينا ..فنَأْتِيهِ   ..عنه فيناِدي بالص الة  ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم: .فيَُطو 

ا أَْن تَُصل َِي َمِعي ..»يَا ُمعَاذُ اَل تَُكوُن َفتَّانًا ا أَْن تَُخف َِف َعْن قَْوِمَك« " ..إِمَّ  .. "المعجم الكبيرذكره  َوإِمَّ

معي أن أسأل هللا الجنة وأعوذ به  :" قال .؟" يا سليم ماذا معك من القرآن :ثم قال نكمل من أسد الغابة.. "... -

 : فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ..ما أحسن دندنتك وال دندنة معاذومن النار 

 .؟ " " وهل دندنتي ودندنة معاذ إال أن نسأل هللا الجنة ونعوذ به من النار

 جهاده رضي هللا عنه..الحديث وثالثا.. في 

. فخرج  الناس يتجهزون إلى أحد.كان و .. تعالى سترون غدا إذا لقينا القوم إن شاء هللا :قال سليمنكمل.. ف  -

وزاد ابن منده على أبي نعيم وعلى أبي عمر أنه روى عن ابن إسحاق في   ..ذكر هذا الثالثة ..الشهداءفكان في 

من بني دينار بن النجار ثم من بني مسعود  ..هذه الترجمة فيمن شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ..سليم بن الحارث بن ثعلبة ..بن عبد األشهل

 .. سليم بن الحارث :وروى أيضا فيها عن ابن إسحاق فيمن قتل يوم أحد من بني النجار -

هو  ..الذي قال للنبي صلى هللا عليه و سلم عن صالة معاذهو رواية ابن منده أن سليم بن الحارث الراوي.. 

فلهذا ساق الجميع في ترجمة واحدة وأما أبو عمر   ..الذي ذكره عن ابن إسحاق أنه شهد بدرا وأنه قتل يوم أحد

 .. فظنهما اثنين

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يجعل في كل قبيلة   ..أن المصلي من بني سلمةب اإلعتقاد ومما يقوي -

وهذا سليم أحدهم ويرد تمام   :نسب في بني سلمة وكان يصلي بهم معاذ بن جبل يأن و ..رجال منهم يصلي بهم

 ..الكالم عليه في سليم بن الحارث الذي انفرد به أبو عمر

 . .فرضي هللا عنه .بدًرا وأحًدا واستشهد يومئٍذ. ..رحمه هللا ..شهدودار اإلفتاء على أنه  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 2 – "شهيد أحدي جديد"".."سليم بن الحارث بن ثعلبة ..401الحلقة/ 

 سليم بن الحارث في التراجم..نصيب رابعا.. 

 .. الكبرى الطبقات - سعد بنإ -

  بني وقطبة والضحاك النُّعمان أخو وهو دينار ْبن حارثة ْبن األشهل َعْبد ْبن كعب ْبن ثَْعلَبَة ْبن اْلَحاِرث ْبن سليم

  من اْلَحاِرث ْبن لسليم وكان. األشهل َعْبد ْبن كعب ْبن مالك ْبن قَْيس بنت السميراء ألمهم مسعود ْبن َعْمرو َعْبد

  بْدًرا  اْلَحاِرث ْبن سليم وشهد. َمْنُصور ْبن سليم بني من دارم ْبن هالل بِْنت سهيمة وأمهما وعميرة الحكم الولد

ال ِفي شهيدا يومئذ وقتل وأحًدا  . .عقب وله الهجرة ِمن شهرا وثالثين اثنين رأس َعلَى شوَّ

 ..الغابة أسد - األثير ابن

 من ثم الخزرجي األنصاري النجار ْبن  دينار ْبن حارثة ْبن األشهل عبد ْبن كعب  ْبن ثعلبة ْبن الحارث ْبن سليم* 

  إن: وقيل ..ثعلبة ْبن الحارث ْبن  الضحاك إنه: وقيل  ..دينار لبني عبد إنه: قيل وقد ..بدًرا شهد ..دينار بني

  أَبُو قال ..بدًرا  شهد وكلهم ..األشهل عبد ْبن كعب ْبن مسعود ْبن عمرو عبد ابني والنعمان ..سليم أخو الضحاك

 سليم وأما ..ألبيه  عمرو ْبن الضحاك أخوي عمرو عبد ابني وقطبة النعمان جعل فإنه ..الكلبي ابن أما ..عمرو

 في أخرج منده ابن إنما ..الترجمة هذه نعيم أَبُو وال  ..منده ابن يذكر لم: قلت. .أوالً  ذكرناه كما نسبه فإنه

  دينار بني من ..شهيًدا أحد يَْوم وقتل ..بدًرا شهد أَنَّهُ  ..السلمي الحارث ْبن سليم وهي ..هذه قبل التي الترجمة

  ..بأحد قتل وأنه ..بدًرا شهوده في إِْسَحاق ابن قول  فيها وأثبت ..الترجمة هذه جعل فلو  ..ذكرناه كما ..النجار ْبن

 . .أصاب لكان

 ..ينقضه بما منها الصحيح يخلط ولم ..الصواب َعلَى الترجمة تلك فأخرج نعيم أَبُو وأما* 

 ..أعلم  وهللا ..منده ابن َعلَى الترجمة هذه يستدرك فلم موسى أَبُو وأما* 

 ..الصحابة معرفة - منده ابن -

:  قال ..يعقوب بن محمد أخبرنا. .منه سماع له  يصح وال ..رفاعة بن معان: عنه روى. .بأحد  وقتل ..بدًرا شهد

 عليه هللا صلى  هللا رسول مع بدًرا شهد: قال ..إسحاق ابن عن ..يونس حدثنا: قال  ..الجبار عبد بن أحمد أخبرنا

 . .ثعلبة بن الحارث بن سليم: األشهل عبد بن مسعود بني من ثم  ..النجار بن  دينار بني من وسلم

 . .الحارث بن سليم: النجار  بني من المسلمين من أحد يوم قتل فيمن  وذكر: إسحاق  بن محمد قال

 سلمة أبو حدثنا: قال  ..إدريس بن محمد حاتم أبو حدثنا:  قال ..إبراهيم بن محمد  بن أحمد عمرو أبو أخبرنا

  عن ..األنصاري رفاعة  بن معان عن ..يحيى بن عمرو حدثنا:  قال ..وهيب حدثنا :  قال ..إسماعيل بن موسى

 وإما ..قومك  على تخفف أن إما: »جبل بن لمعاذ قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن: سلمة بني من رجل ..سليم

  صلى سليما أن.. معان عن ..يحيى بن عمرو  عن ..بالل بن سليمان عن ..وهب ابن رواه ..«معي تصلي أن

 ..بهذا وهب ابن حدثنا: قال ..سليمان بن الربيع حدثنا: قال ..يعقوب بن محمد أخبرناه ..مرسل ..معاذ خلف

 ..الصحابة معرفة - األصبهاني نعيم أبو

 .. أُُحدٍ  يَْومَ   قُتِلَ  ..بَْدِريٌّ  اأْلَْنَصاِريُّ  السُّلَِميُّ  ثَْعلَبَةَ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُسلَْيمُ * 

دُ  ثنا حد ..أَْحَمدَ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  َحدَّثَنَا * ٍ  ْبنُ  ُمَحمَّ ائِغُ  َعِلي   َعْمِرو َعنْ   ..باَِللٍ  ْبنُ  ُسلَْيَمانُ  ثناحد ..اْلقَْعنَبِيُّ  ثناحد ..الصَّ

ِ  ِرفَاَعةَ  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ  ..يَْحيَى ْبنِ  َرِقي  ُ  َصلَّى  هللاِ  َرُسولَ  أَتَى ُسلَْيمٌ  لَهُ  يُقَالُ  َسلََمةَ  بَنِي ِمنْ  َرُجاًل  أَنَّ  ..الزُّ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

اَلةِ  فَيُنَاِدي  َجبَلٍ   ْبنَ  ُمعَاذَ  فَنَأْتِي ..نُْمِسي ِحينَ  فَنُْمِسي  أَْعَماِلنَا ِفي نََظلُّ  إِنَّا ..هللاِ  َرُسولَ  يَا: فَقَالَ  َوَسلَّمَ   ..فَنَأْتِيهِ  بِالصَّ

لُ  ِ ُ  َصلَّى  هللاِ  ُسولُ رَ  فَقَالَ  ..َعلَْينَا  فَيَُطو  ا ..فَتَّانًا تَُكونُ  الَ  ُمعَاذُ  يَا: »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ ا ..َمِعي تَُصل ِيَ  أَنْ  إِمَّ  تَُخف ِفَ  أَنْ  َوإِمَّ

  َوهللاِ  ..النَّارِ  ِمنَ  بِهِ  َوأَُعوذُ  اْلَجنَّةَ  هللاَ  أَْسأَلُ  أَن ِي َمِعي: قَالَ  «اْلقُْرآِن؟ ِمنَ  َمعَكَ  َما  ..ُسلَْيمُ  يَا: »َقالَ  ثُمَّ  ..«قَْوِمكَ  َعنْ 

ُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ   فَقَالَ  ُمعَاذٍ  َدْنَدنَةَ  َوالَ  َدْنَدنَتَكَ  أُْحِسنُ  َما  نَْسأَلَ  أَنْ  إِالَّ   ُمعَاذٍ  َوَدْنَدنَةُ  َدْنَدنَتِي َوَهلْ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 ..يَْحيَى ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  اْلُكَمْيتُ  َرَواهُ   «النَّارِ  ِمنَ  بِهِ  َونَعُوذَ  اْلَجنَّةَ  هللاَ 

 .. الصحابة معرفة في االستيعاب -  البر عبد ابن -

 . .بدرا شهد ..النجار ابن دينار بن حارثة بن األشهل عبد بن كعب بن ثعلبة بن الحارث بن سليم

  بن الضحاك أخو إنه: قيل وقد ..[ بدرا شهد ] ..النجار بن دينار لبني عبد هذا الحارث بن سليم إن: قيل وقد

 حارثة بن األشهل عبد بن مسعود بن عمرو عبد ابني والنعمان سليم أخو الضحاك إن :وقيل. ثعلبة  بن الحارث

 ..بدرا واشهد  وكلهم ..ألمهما دينار ابن

 والتعديل..  الجرح - الرازي حاتم أبي ابن -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....ذلك يقول أبي سمعت أنصاري ثعلبة  بن الحارث بن الضحاك أخو الحارث بن سليم
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 الجزء األول.. ..402الحلقة/ 

  "أحدي.. ذكروه أو نسوه"".." إياس بن عدي األنصاري

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

أحد   يذكر عنه أنه بدري.. لكن الثابت في ترجمته أنهدي.. لم قليل ما نعرف عن الصحابي الجليل إياس بن ع

 شهداء أحد..

 .. ((إياس بن عدي األنصاري.. )) إياس بن عدي  األنصاري من بني عمرو بن مالك بن النجار -

 وقال: لم يذكره ابن إسحاق.. ..استشهد يوم أُحد؛ قاله اْبُن َعْبد البَر ِ  -

 التراجم.. ثانيا.. نصيب إياس من 

 الراوي إبن األثير..  -

 قلت: )) قد ذكره اْبُن ِهَشاٍم من زياداته.(( اإلصابة في تمييز الصحابة.

 .))أخرجه أبو عمر..(( أسد الغابة -

 :إياس بن عدي األنصاري... "نداء اإليمانموقع "من  -

 ..أحد شهيًدا لم يذكره ابن إسحاقإياس بن عدي األنصاري النجاري من بني عمرو بن مالك بن النجار قتل يوم 

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر 

 إياس بن عدي األنصاري النجاري

 . لم يذكره ابن إسحاق. ..قتل يوم أحد شهيدا ..من بني عمرو بن مالك بن النجار

 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ..الجزء الثاني ..402الحلقة/ 

 " بدري أحدي هو""..النعمان بن عبد عمرو بن مسعود" 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

..  عند معظم التراجم .. ذكر عنه أنه بدريالنعمان بن عبد عمروعن الصحابي الجليل  هما نعرف  أيضا قليلو -

 في ترجمته أنه أحد شهداء أحد..وثابت 

 ...عبد األشهل بن حارثة بن دينارالنعمان بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن قالوا..  -

النُّْعَماُن بن َعْبِد َعْمرو بن مسعود بن كعب بن عبد األَشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنَصاري  )) -

 .الخزرجي.(( أسد الغابة

ه السميراء بنت قيس بن مالك بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار.(( الطبقات الكبير -  .أم 

 ..عقب لهال  -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

عن ابن   ..أَخبرنا أَبو جعفر بِإسناده عن يونس . والرواية أنهشهد بدًرا مع أَخيه الضحاك بن عبد عمرو. -

ثم من بني مسعود بن عبد األَشهل: "النعمان بن  ..في تسمية من شهد بدًرا من بني دينار بن النجار ..إِسحاق

 ..وأَخوه الضحاك بن عبد عمرو" ..دعبد عمرو بن مسعو

ما ترجمه  س عن ابن إِسحاق بهذا اإِلسناد.. حسبقاله يون ..وقتل ذلك اليوم شهيًدا ..وشهد النعمان أَيًضا أُحًدا -

 ..أسد الغابة في

 وروايتهم.. ..اإلصابة في تمييز الصحابة ..قال اْبُن ِحبَّاَن: له صحبة -

مسعود بن كعب بن عبد األشهل بن حارثة بن دينار بن النجار األنصاري  النعمان بن عبد عمرو بن  ))

وكذا قال بن الكلبي   ..واستشهد بأحد ..وذكره بن إسحاق فيمن شهد بدرا ..قال بن حبان له صحبة  ..الخزرجي

 .. حسب التراجم(( وتقدم ذكر أخيه الضحاك

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي 

 الجزء األول.. ..403الحلقة/ 

 1 - "أحد وشقيقان في""..سعيد بن سويد بن قيس "

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 .. سعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عباد بن األبجر وهو خدرة األنصاري الخدري

وهو خْدرة   ..بن األَبجر ..وهو الصواب  ..وقيل: ُعبيد ..َسِعيد بن ُسَوْيد بن قَْيس بن عامر بن َعبَّادفهو  -

 ..خو سمرة بن جندب ألُمهوهو أ ..األَنصاري الُخدري

 ثانيا.. في روايته للحديث.. 

 ..وعبد الملك ..روى عنه ابناه: عقبة -

عن   ..عن عبد الملك بن سعيد بن سويد ..عن ربيعة بن أَبي عبد الرحمن ..باب بن ُعَمير فيروى األَوزاعي  -

 ..أَبيه أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم سئل عن اللُّقََطة

ْفَها َسنَةً " :فقال   "ثُمَّ استَْنِفْع بَِها  .. ثُمَّ اْحفَْظ ِعفَاَصَها وِوَكاَءَها ..َعر 

خالد الجهني. أَخبرنا    عن زيد بن ..عن يزيد مولى الُمْنبعث ..الصواب رواية ربيعةوفي رواية نرى أنها 

حدثنا إِسماعيل    ..أَخبرنا قتيبة ..قالوا بِإسنادهم عن أَبي عيسى الترمذي ..إِسماعيل بن علي بن عبيد َّللا  وغيره

 عن زيد بن خالد:  ..عن يزيد مولى الُمْنبعث ..عن ربيعة بن أَبي عبد الرحمن ..بن جعفر

فََها َسنَةً " :فقال  ..عن اللُّقََطةِ أَنَّ رجاًل سأَل النبي َصلَّى هللا عليه وسلم   .. الحديث  "..َعر ِ

 ..أسد الغابة . كما فيوقد روي من غير وجه عن يزيد مولى المنبعث. -

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة .ذََكَرهُ اْبُن إِْسَحاَق فيمن استشهد بأحد. -

 

 ..الثانيالجزء  ..403الحلقة/ 

 2 - أحد" وشقيقان في""..سعد بن سويد بن قيس" 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 بن خدرة بن عوف بن الحارث بن خزرج.. سعد بن سويد بن قيس بن األبحر 

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. .. تقولبن األبحر بن ُخْدرة ..سعد بن ُسويد بن قيس: أو عبيد -

 . الطبقات الكبير.يقول ))َسْعُد بُن ُسَوْيِد بن عبيد بن األَْبَجر(( 

. وقال الكلبي: سعد بن ُسَويد بن ُعبَيد بن ثَْعلبة بن  ((.من بني خْدَرة من األَنصار ..))َسْعد بن ُسَوْيد بن قَْيس

 . .الُخْدري ثم ..وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج األَنصاري الخزرجي ..ُعبيد بن األَبَجر

 يعني الطبراني: من بني الحارث بن الخزرج.. والجميع واحد..   ..قال أَبو موسى: قال سليمان -

وإِنما هو عوف بن الحارث   ..ويكون قد نسب عوًفا إِلى جده الخزرج ..وسياق النسب الذي قدمناه يدل عليه -

 . .أسد الغابةحسب ما جاء في  .وهللا أَعلم. ..بن الخزرج

 .الطبقات الكبيرحسب سلسلة ليَس له َعِقٌب((  ))-

 ثانيا.. في جهاد سعد بن سويد.. 

 ... وذكره ابن شهاب فيمن استشهد بأحد.بدًرا وافيمن شهد ..وابن إسحاق ..ذكره موسى بن عقبة -

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة ..وكذا ذكره ابن الكلبي -

أَن أَبا نُعَيم وأَبا موسى قاال:   ونكرر ..وأَبو عمر ..وأَبو موسى ..أَبو نعيم الترجمة. أَخرج قتل يوم أُحد شهيًدا. -

من بني عوف  ..ورويا عن ابن شهاب في تسمية من استشهد يوم أُحد من األَنصار ..سعد بن سويد األَنصاري

 وكذا في أسد الغابة.. ..بن الخزرج: َسعد بن ُسَويد

ال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرةِ وقتل يومئٍذ شه ..شهد أحًدا -  . .الطبقات الكبير .. حسبيًدا في شو 

من   ..من بني خدرة :سعد بن سويد بن قيس. من نداء اإليمان..ومن موقع "نداء اإليمان".. ننقل قولهم..  -

 ..الصحابةاالستيعاب في معرفة  -ابن عبد البر  وكذا عند..األنصار قتل يوم أحد شهيًدا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "كان في أحد"مالك".. بن  َسْعد بن ثَْعلَبَةُ  " ..404الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  بن الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة  بن خالد  بن ماِلك بن ساِعَدة بنُ  ثَْعلبَةُ  أو مالك بن َسْعد بن ثَْعلَبَةُ  -

 .. األنصاري ثعلبة بن األكبر الخزرج بن كعب بن ساعدة

 .. سنرى  ..يعقب لمالروايات كلها على أنه و.. أحد غزوة شهداء منهو أيضا و ..األنصار من صحابي هو -

 ..وان اختلف بعضهم في التنسيب  ..الساعدي سعد بن سهل وأخو  ..الساعدي حميد أبي عم وهو -

 ..  قَضاَعة ِمنْ  ُعذرةَ  بني ِمنْ  َعمرو بنت هند أمه -

 في جهاده رضي هللا عنه..ثانيا..  

 من إسحاق ابن عند الغزوة تلك شهد فيمن ذكره  يرد لم  بينما ..بدر غزوة شهد أنه سعد بن سهل أخوه روى -

 . .ساعدة بني

 الهجرة..  الثالثة السنة في شوال في شهيًدا يومئذ وقُتل ..أُحًدا سعد بن ثعلبة شهدلكن الثابت عند الثالثة أنه  -

 ثالثا.. موجز سيرته في كتب التراجم..

 في موقع صحابة رسولنا..  -

 .. الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد  بن  مالك بن سعد بن ثعلبةهو  *

  الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد  بن ماِلك بن ساِعَدة بنُ  ثَْعلبَةُ (( ))مالك بن َسْعد بن ثَْعلَبَةُ ))هو  *

 (( األنصاري  ثعلبة بن األكبر الخزرج بن كعب  بن ساعدة بن

 إخراجه في  عمر أبي على وليس ..قبله تقدم  الذي ..الساعدي ساعدة بن ثعلبة هو سعد بن ثعلبة هذا: الراوي

 .. نعيم وأبي منده ابناجتهاد  على التعليق وإنما مالحظات.. هنا

  بن سعد بن  سهل جعل فإنه  ..العدوي قول على إال ..نظر فيه ..سهل وعم حميد أبي عم إنه: عمر أبي وقول *

 حميد أبو وأما ..نعيم وأبي منده ابن قول ه مثلمثل أخاه فيكون  غيره قول على وأما عمه.. فيكون مالك بن سعد

 ..الغابة أسد كما في ..القول  هذا معه يصح ال ..كثير اختالف نسبه ففي

 ..الصحابة  تمييز في اإلصابةمن  -

 (( الهجرة من شهًرا وثالثين اثنين رأِس  علي شوال في  شهيًدا يومئذ وقُتل ..أُحًدا سعد بن ثعلبة شهد))* 

  بَْدًرا أخي شهد: فقال  ..جد ه عن أبيه عن َسْعد  بن سهل بن عب اس بن المهيمن  عبد طريق من الطَّبََرانِيُّ  روى* 

 . .بأُُحد استشهد فيمن عقبة بن   موسى وذكره.  .أحد يوم وقتل

 (( الطَّبََرانِيُّ  ترجمته أخرج))* 

هو *   سعد بن سعد  بن َسهل وعم ..الساعدي حميد أبي عم وهو. .قَضاَعة ِمنْ  ُعذرةَ   بني ِمنْ  َعمرو بنت هند أُم 

 .. مالك بن

 . .الكبير الطبقاتمن ثم  -

 (( والزهري  عروة قاله  أحد؛ يوم استشهد))* 

 ...يعقب ولم ..أحد يوم وقتل ..بدًرا شهد ..الساعدي سعد بن سهل أخو هو: نعيم وأبو منده ابن قال *

 . .الغابة أسدوفي  -

  ..أحد يوم وقتل بدًرا ثعلبة شهد: قال أبيه عن سعد بن عباس وروى

  :وقال ..عمر  أبو قاله  ..ساعدة بن الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن  مالك بن سعد بن ثعلبة* 

 . .الساعدي سعد بن سهل وعم ..الساعدي حميد أبي عم هو* 

  وروى ..يعقب ولم ..أحد يوم وقتل ..بدراً  شهد ..الساعدي سعد بن سهل أخو هو :نعيم  وأبو منده ابن وقال* 

 .. الثالثة أخرجه .يعقب ولم  أحد يوم وقتل بدراً  ثعلبة شهد :قال أبيه عن سعد بن عباس

 .. وشروحها السنة جامعومن موقع  -

ه. ساعدة بن الخزرج بن َعْمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن  مالك بن سعد بن ثعلبة  من ..َعْمرو بنت هند وأُمُّ

  بن ثعلبة وشهد. مالك بن سعد بن سعد بن سهل  وعم ..الساعدي حميد أبي عم  وهو ..قضاعة من ُعذرة بني

 ..عقب له  وليس ..الهجرة من شهًرا وثالثين اثنين رأس على شوال في شهيًدا يومئذٍ  وقتل ..أُحًدا سعد

 .. أراكم على خير إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 في أحد"  شهيد""..ثقب بن فروة بن البدي " ..405الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

يختلفون كثيرا في األسماء.. أو في األنساب.. وال تحمل األحداث الكثير عنهم.. لكن الثابت أنهم كانوا هناك.. 

 آمنوا فجاهدوا فاستشهدوا..

 "..ا.. يقول "صحابة رسولنثقب بن فروة بن البدي األنصاري الساعديهو  -

 من بني ساعدة.(( أسد الغابة.  ..نَْقُب بن فَْرَوةَ بن البَدن األنصاري))

))ثْقُب بُن فَْرَوة بن البدي بن عامر بن عوِف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساِعَدةَ هكذا قال محمد بن 

 . عمر ثَقُب بن فروة.

 . فَْرَوةَ وهو الذي يقال له األخرس(( الطبقات الكبير.قال عبد هللا بن محمِد بن عمارةَ األنصاري: هو ثُقيُب بن   -

. وكان يقال له األْحَرش - اه ونسبه ابن القداح الن سابة ..))ثَقَب بن فَْرَوة بن البدي  األنصاري  الساعدي   ..سم 

 . "ثقيب".. وقال: استشهد بأُحد لكنه ذكره بالتصغير.

وكذا ذكره ابن عبد البر وأبو موسى.(( اإلصابة في  ..ءوأورده ابن شاهين فقال ثقف بفتح أوله وآخره فا -

 .. يرين ذكروا ترجمته )بالفاء(ث. وغيره كتمييز الصحابة.

والصحيح ثقب أو ثقيب بالباء.. كما قال ابن القداح.. وهو عبد هللا بن محمد بن عمارة األنصاري النسابة..   -

 بإجماع اآلراء..  وهو أعلم الناس بأنساب األنصار..

 . .وقال أَبو موسى: وقيل: نقيب ..أَبو نُعَيم وأَبو موسى ترجمته خرجأَ  -

 . خرس.األَ وقيل:  .. . وقيل: اسمه األَْحَرش.بالثاء المثلثة ..وقال ابن ماكوال: ثقيب -

 ..هكذا قال الواقدي  .ثَْقُب بن فَْروة بن البََدن األنصاري السَّاِعِدي. -

 األخرس..عن ابن إسحاق: ثقيب بن فروة وهو الذي يقال له:  ..وإبراهيم بن سعد ..وقال عبد هللا بن محمد -

 والكل متفق على نسبه إلى الساعدي..  ..وثقب هو ابن عم أبي أسيد الساعدي -

 األنصاري.. من أبناء المدينة المنورة.. ولم يذكر شيء في عقبه..وهو بالقطع  -

ن اختالفهم في إسمه.. يعطيه العديد من الصفات.. التي يحتملها معنى كل إسم.. إنها اللغة  الراوي.. الحظ أ

 العربية.. ومرادفاتها البليغة..

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه

أخرجه أبو عمر وأبو و .وقد ذكرنا في ترجمة أبي أسيد الساعدي من قال: البدن والبدي. ..قتل يوم أحد شهيًدا -

 .أسد الغابة .. حسبثم قال: ثقب ..وهو وهم ..أن أبا موسى قال: ثقيف موسى؛ إال

 . .الطبقات الكبير . حسبوقُتل يومئذ شهيًدا في شوال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرة. ..شهد أحًدا -

 ثالثا.. بعض من إضافات كتب التراجم..

 ..االستيعاب في معرفة الصحابةفي  –بن عبد البر إ .. قالهيثقب بن فروة بن البدن االنصاري الساعد -

 هكذا قَاَل الواقدي: ثقب. و -

وقد ذكرنا في باب أسيد من قال   .قتل يوم أحد شهيًدا. ..قَاَل أبو عمر: ثقب هذا هو ابن عم أبي أسيد الساعدي -

.  . هكذا قال ابن عبد البر.. في البدن البدى 

 .. أنظر..ثقف بن فروة بن البدن األنصاري.. م إمام أحمد: الرجالالجامع لعلوفي   –أحمد بن حنبل وقال  -

ساعدة: ثقف بن  عن ابن إسحاق فيمن قُتل يوم أحد من بني  ..حدثنا يونس  ..قال ابن أبي رؤبة: حدثنا أحمد

 . فروة بن البدن.

 .. ثقف بن فروة بن البدي ..حرف الجيم .."المؤتلف والمختلف"وفي  -

)تهذيب سيرة ابن   فيذكره ابن إسحاق فيمن استشهدوا في أحد من األنصار: من بني ساعدة بن كعب  -

 ..سير أعالم النبالء في والذهبي ..البن هشام إسحاق..

 (..  : )البديفي تمييز الصحابة في اإلصابة ..ثَْقُب بن َفْرَوة بن البََدنأو  -

اق كما في  ثقف قاله ابن إسح :فقيل اختلف في اسمه؛وإن  .... لديهم جميعا دون خالفاألنصاري الساعدي -

 ..قاله ابن القداح ..ثقيب :وقيل ..وقيل: ثقب قاله الواقدي ..تهذيب سيرته البن هشام

 .. قد أتعبنا النسابون.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 أحد" اءشهدفي ".."الجهنيضمرة بن عمرو  " ..406الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

.. وإن دار النقاش حول حليف من كان الجهني ليس هناك من خالف كبير في تسمية ونسب ضمرة بن عمرو

  ..يظنه مختلفًا ..وقيل: حليف بني ساعدة ..من يرى قولهم حليف بني طريف يقول موقع أسد الغابة: هو..

 .. سنرى فإن بني طريف بطن من بني ساعدة ..وليس فيه اختالف

ضمرة بن عمرو   :واألكثر يقولون ..ضمرة بن بشر :ويقال.. ضمرة بن عمرو الجهنييقول "نداء اإليمان".. و -

وهم من الخزرج   ..حليف بني ساعدة من األنصار :وقيل ..حليف لبني طريف من الخزرج ..بن عدي الجهني

 . .ومثله قال ابن إسحاق  ..وقتل يوم أحد ..شهد بدراً  :قال موسى بن عقبة. و.رهط سعد بن عبادة ..أيضاً 

 [[  وأبا نعيم ..وابن منده ..يعني: ابن عبد البر أَخرجه الثالثة ]]"صحابة رسولنا".. موقع يقول  -

 ..وليس فيه اختالف  ..يظنه مختلفًا ..وقيل: حليف بني ساعدة ..ن يرى قولهم حليف بني َطِريف: مالراوي -

 .  سعد بن عبادة. ..وهم رهط ..وهو طريف بن الَخْزرج بن ساعدة ..فِإن بني طريف بطٌن من بني ساعدة

 . أسد الغابة. كذلك يقول

ن عامر بن رفاعة بن ُكليب بن مودوعة(( ))َضْمرة بن عمرو بن عمرو بن كعب بن عمرو بن عدي  بوهو  -

 . الطبقات الكبير.عند 

 . َضْمَرةُ بُن َكْعب بن َعْمرو بن َعِدي  األَنصاري الخزرجي الساعدي. أو -

إِال أَن يزيدا في أَحدهما:  ..وقاال في نسبه: جهينة. وساعدة غير جهينة ..أَخرج ترجمنه أَبو نعيم وأَبو موسى -

  ..وفي اآلخر: بالنسب. ويغِلُب على َظن ِي أَنه هو وَضْمرة بن َعْمرو بن َعِدي  المقدَّم ِذْكره واحد ..بالِحْلف

  ..وتبعه أَبو موسى ..فظنهما أَبو نعيم اثنين ..يختلفون في األَنساب ..وأَنَّ ِذْكر كعب في نسبه كما جرت عادتهم

 .أسد الغابة.كما قالوا في  ..وهللا تعالى أَعلم ..والِحْلف واحد ..واحد وإِال فالنسب

 ))وقيل: حليف لبني ساعدة من األنصار. وقال موسى بن عقبة: هو مولى لهم((  -

 .االستيعاب في معرفة األصحاب. حسب ما جاء في

ِ: هو أخو بَْسبَس بن عمرو بن ثعلبة. وقد تقدَّم نسب - دة  قال اْبُن الَكْلبِي   ه في الموحَّ

بَْسبََسة بن عمرو بن ثعلبة بن َخَرشة بن زيد بن َعْمرو بن سعد بن ذبيان بن َرْشَدان ابن غطفان بن قيس بن   ]]

. حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب ابن الخزرج    ..ُجهينة الجهني 

 ".. الصحابةمن ترجمة بَْسبََسة بن عمرو بن ثعلبة "اإلصابة في تمييز 

 . .الطبقات الكبير فيقالوا  . كما .ذكروا أن  له عقبًا انتسب بعضهم إلى بَْسبَس بن عمرو بن ثعلبة الُجَهني -

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

من بني ساعدة    ..من الخزرج ..في تسمية من َشِهد بدًرا من األَنصار ..عن ابن شهاب ..روى ُموسى بن ُعْقبة -

 .بن كعب: َضْمَرةُ بن َكْعب بن َعْمرو بن َعِدي  بن َعاِمر بن ُجَهينة. 

ال على رأس اثنين وثالثين شهًرا من الهجرة.(( )) - حسب ما نقله شهد بدًرا وأُُحًدا وقُتل يومئٍذ شهيًدا في شو 

 . .الطبقات الكبيرابن سعد في 

وقيل: حليف لبني ساعدة من  ..حليف لبني طريف من الخزرجضمرة بن عمرو ]بن كعب [ بن عدي الجهني.  -

 . .وقتل يوم أحد شهيدا ..شهد بدرا ... َوقَاَل موسى بن عقبة: هو مولى لهم.األنصار

ضمرة بن عمرو بن كعب الجهني من حلفاء بني طريف بن  ..  الجرح والتعديلفي  –ابن أبي حاتم الرازي قال  -

 .أحد.قتل يوم و ..بدري .. الخزرج

 ثالثا.. في رواية الحديث.. 

: ال أعلم له حديثًا.. حسب اإلصابة في تمييز الصحابة -  ..قال البغوي 

 .. لم يرو عنه العلم ..الرازيقال أبو محمد و -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 شهداء أحد""في "..ضمرة بن عمرو الجهني " ..407الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

نَْوفَُل ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن نَْضلَةَ ْبِن َماِلِك ْبِن اْلعَْجاَلِن ْبِن َزْيِد ْبِن َغْنِم ْبِن َساِلم ْبِن َعْوِف ْبِن  دار اإلفتاء المصرية.. -

 .َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ.

 . .َعْبِد هللاِ بِن ثَْعلَبَةَ بِن َماِلٍك. وقيل: هو نَوفَُل بُن ثَْعلَبَةَ بِن َعْبِد هللا ْبِن نَْضلَةَ ْبِن َماِلكٍ وقيل: هو نَْوفَُل بُن 

   موقع صحابة رسولنا.. -

نَْوفل بن ثعلبة بن عبد هللا بن ثعلبة بن نَْضلة بن مالك بن العالن بن زيد  .. نوفل بن عبد هللا بن نضلة األنصاري

. هكذا نسبه اْبُن َعْبِد اْلبَر ِ  بن َغنم  .. بن سالم بن َعْوف بن عمرو بن َعْوف بن الخزرج األنصاري 

 ..ابُن إسحاق فقال: نوفل بن ثعلبةوأما 

. ذكره ابن األثير ف جد ه ..نوفل بن عبد هللا بن نَْضلة األنصاري   ..وقد مضى ..وإنما هو ثعلبة ..وأظنه صح 

ر.  .اإلصابة في تمييز الصحابة. .فليحر 

))نَْوفَُل بن ثَْعلبَة بن عبد َّللا  بن نَْضلَةَ بن مالك بن العَْجالن بن زيد بن َغْنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن 

 ..ثم من بني سالم بن عوف ..عوف بن الخزرج األَنصاري الخزرجي

على ما   ..ترجمة نوفل بن ثعلبة بن عبد َّللا   وأَبو نعيم. وقد تقدم ذكر ..وابن منده ..وساق نسبه ابن إِسحاق

وكان مالك بن العَْجالن سي د الخزرج في زمانه هو ابن خالة  . .أسد الغابة . فيساق نسبه أَبو عمر. وهللا أَعلم.

 .أُحيحة بن الُجالح

 . .الطبقات الكبير حسب  ((وليس له عقب((

 ثانيا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 هكذا قالت دار اإلفتاء المصرية.. ..واستُشِهد يوم أحٍد. فرضي هللا عنه ..وأحًداشهد بدًرا  -

هكذا قال مرجع اإلصابة  نَْوفَُل بن عبد َّللا  بن ثَْعلبة بن مالك بن العَْجالن بن زيد بن َغْنم بن سالم. شهد بدًرا.. -

 في تمييز الصحابة..

وساق نسبه ابن   ..شهد بدًرا .العَْجالن بن زيد بن َغْنم بن سالم. نَْوفَُل بن عبد َّللا  بن ثَْعلبة بن مالك بن -

 ..أسد الغابة . وأَبو نعيم. ..وابن منده ..إِسحاق

 منقول  ثالثا.. نصيب نوفل بن ثعلبة في التراجم..

َوقتل يَْوم أحد   ..العجالن شهد بَْدًرانَْوفَل ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ثَْعلَبَة ْبن نَْضلَة ْبن َمالك ْبن ..  الثقات –ابن حبان  -

 ..َشِهيدا

ِ ْبن نضلة ْبن مالك ْبن العجالن ْبن  .. ناالستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر   - وفل ْبن ثَْعلَبَة ْبن َعْبد َّللاَّ

شهد  ..زرجيمالك ابن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو ]ْبن عوف[ ْبن الخزرج اأْلَْنَصاِري  السالمي.. ثُمَّ الخ 

 . وقتل يوم أُحٍد شهيًدا. ..بدًرا

 اأْلَْنَصاِريُّ َشِهَد بَْدًرا.. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  -
 .. نَْوفَُل ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن نَْضلَةَ

ُد ْبُن يَْحيَى ..َحدَّثَنَا َحبِيُب ْبُن اْلَحَسنِ  ِد ْبِن إِْسَحاَق:   ..ْبَراِهيُم ْبُن َسْعدٍ ثنا إِ   ..ثنا أَْحَمُد ْبُن أَيُّوبَ  ..ثنا ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

ْبِد هللاِ ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن  " ِفي تَْسِميَِة َمْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمَن اْلَخْزَرجِ ِمْن بَنِي اْلعَْجاَلِن ْبِن َزْيٍد: نَْوفَُل ْبُن عَ 

 َماِلِك ْبِن َعْجاَلَن " 

شهدا . نوفل بن عبد هللا بن ثعلبة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سالم... الغابة أسد -إبن األثير  -

َعلَى   ..وقد تقدم ذكر ترجمة نوفل بن ثعلبة بن عبد هللا ..َوأَبُو نعيم ..وابن منده  ..وساق نسبه ابن إسحاق ..بدرا

 .وهللا أعلم. ..ما ساق نسبه أَبُو عمر

نوفل ْبن َعْبد هللا ْبن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سالم ْبِن   ..الكبرىالطبقات  -ابن سعد  -

ال َعلَى  .َعْوِف ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن الخزرج. شهد نوفل ْبن َعْبد هللا بْدًرا وأحًدا وقتل يوم أحد شهيدا ِفي شوَّ

 .رأس اثنين وثالثين شهرا وليس له عقب.

ِفي تسمية من شهد بدرا من بني سالم بن   .. عن ابن إسحاق ..عن يونس ..هللا بن أحمد بإسناده أخبرنا ُعبَْيد 

  ..ولم يذكر ثعلبة ..رجل كذا َقاَل ابن إسحاق: نوفل بن عبد هللا ..نوفل بن عبد هللا ..ثُمَّ من بني العجالن ..عوف

 . أراكم غدا إن شاء هللا..بَِها. وقتل .. وشهد أحدا. عن ابن إسحاق. ..ومثل يونس رواه البكائي وسلمة
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 وشهيدنا البلوي"..  ".." أحدعبادة بن الحسحاس بن عمرو"  ..408الحلقة/ 

 ..أوال.. في نسبه.. مقدمة

 بن عمرو بن  مالك بن عمارة بن َعْمرو بن َزْمَزَمة بن َعْمرو  بن الحسحاس بن  عبدة أو الَخْشَخاش بن ُعبَاَدة -

 بن قْسميل بن  َعبيلة بن عامر بن أَراشة بن  تيم بن ناج بن مناه َعْوذ بن تميم بن القَُشر بن َمْشنوءٍ  بن بَثِيَرة

ان  البلوي  بَِلي   بن فرَّ

 من عوف بني من سالم بني حليف وهو  ألمه وأخوه زياد بن المجذر عم ابن  وهو األنصار.. من صحابي -

 .. بلوي أنه واتفقوا ..عوف بن غنم بني حليف  وقيل ..األنصار

اَرةَ ْبِن َماِلكٍ ومن موقع رواة الحديث.. عَ  - َوهَُو اْبُن  ..ْبَدةُ ْبُن اْلَحْسَحاِس ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْمَزَمةَ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعمَّ

هِ  ُد ْبُن ُعَمرَ  .. َعم ِ اْلُمَجذَِّر ْبِن ِذيَاٍد َوأَُخوهُ أِلُم ِ ِد ْبِن ُعَماَرةَ اأْلَْنَصاِريُّ  ..َهَكذَا قَاَل ُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبَدةُ ْبُن   :َوَعْبُد َّللاَّ

 .  َولَْيَس لَهُ َعِقبٌ  ..اْلَحْسَحاِس 

 عنه..ثانيا.. في جهاده رضي هللا 

  قبر في زياد بن والمجذر ..مالك بن والنعمان هو ودفن ..هـ 3 سنة أحد غزوة في وقُتل ..بدر غزوة شهد -

 ..واحد

ُد ْبُن إِْسَحاَق َوأَبُو َمْعَشٍر: ُعبَاَدةُ ْبُن اْلَخْشَخاِش  يقول - اٍل  ..َوَشِهَد بَْدًرا ..ُمَحمَّ َوأُُحًدا َوقُتَِل يَْوَم أُُحٍد َشِهيًدا ِفي َشوَّ

 .. ثِيَن َشْهًرا ِمَن اْلِهْجَرةِ َعلَى َرأُْس اثْنَْيِن َوثاََل 

 عبادة بن الخشخاش بن عمرو بن َزْمَزَمة.. له صحبة.. وشهد بدًرا.. وقتل يوم أُحد..يقول ابن ماكوال..  -

..  أيضا وقد روى ابن منده بِإسناد إِلى يونس بن بكير.. عن أَبي إسحاق شهد بدًرا.. وقتل يوم أُحد شهيًدا.. - -

قال: قتل يوم أَحد من المسلمين.. من بني عوف بن الخزرج.. ثم من بني سالـم: ُعبَادة بن الخشخاش.. ودفن  

 ..هو والنعمـان بن مالك.. والمجـذر بن ِذيَاد في قبر واحد.(( أسد الغابة

 موقع الصحابة.. ثالثا.. عبادة في 

َعْبدة بن  أو .. عبادة بن الحسحاسفي تتبع ترجمته.. فهو يستعرض الموقع ما جاء في معاجم التراجم..   -

 .. الَحسحاس

ارة بن مالكوهو ا - ه ..بن عمرو بن َزْمَزَمة بن عمرو بن عم  هكذا قال   ..وابن عم  المجذر بن زياد وأخوه ألم 

د  د بن عمر وعبد هللا بن محم  : عبدة بن الحسحاسمحم  د بن إسحاق وأبو   ..بن عمارة األنصاري  ا محم  وأم 

 . الطبقات الكبير.في  .معشر فقاال: ُعبادة بن الخشخاش.

 .. ولم يذكره غيره أَنه َعْنبري ..قاله ابن منده ..ُعبَاَدة بن الَخْشَخاش العَْنبَِريوهو  -

و بن عمارة بن مالك بن عمرو بن بَثِيَرة بن َمْشنوٍء بن وهو ابن الَخْشخاش بن َعْمرو بن َزْمَزَمة بن َعْمر -

ان بن بَِلي  البلوي.    .القَُشر بن تميم بن َعْوذ مناه بن ناج بن تيم بن أَراشة بن عامر بن َعبيلة بن قْسميل بن فرَّ

بخاَءين وشينين   ..وقيل: الَخْشخاش ..وبغير هاٍء في آخره ..بفتح العين ..: وقيل فيه: َعبَّاديقول ابن األثير -

 . .معجمات وقيل: بحاَءين وسينين مهمالت

فظن أَن هذا ابن  ..وأَظنه رأَى أَن الخشخاش العنبري له صحبة ..َوهْم منه ..وقول ابَن منده إِنه َعنبرييكمل..  -

ع أَنه قد نسبه إلى سالم ثم  وم ..ثم هو نقضه علي نفسه بقوله: قتل بأحد من األَنصار من بني سالم ُعبَادة ..له

 كيف قال: إِنه عنبرى!! ف   ..يولم ير في نسبه العَْنبر ..إِلى الخزرج

لرسول هللا صلى   له صحبةو ..الخشخاش بن عمرو بن َزْمَزَمةالحسحاس أو   عبادة بن  فهو حسب اإلتفااق.. -

يعني بالخاَءين والشينين   ..و َمْعشرقاله ابن إسحاق وأبوكذا  ..وقتل يوم أُحد ..وشهد بدًرا ..هللا عليه وسلم

 ..المعجمات

 ..أسد الغابة ..بالحاَءين والسينين المهمالت ..وقال الواقدي: هو عبدة بن الحسحاس -

 ..اْبُن إِْسَحاَق َوأَبُو َمْعَشٍر في "البدري ين"وذكره  ..الطبقات الكبير .. حسبيس له عقبأنه  ..فموجز ترجمته  -

وهو   ..وقال فيه ابن منده: العنبري   .بالفتح والت شديد بغيرها. ..وسماه أبو عمر َعب اد ..وسماه الَواقِِديُّ عبدة

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب  .وأنه حليف بني سليم.  ..فإنهم اتفقوا على أنه بَلَوي    ..غير صحيح

ال على رأس اثنين وثالثيوق   . .الطبقات الكبير .. منن شهًرا من الهجرةتل يوم أُُحٍد شهيًدا في شو 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 شهداء الخزرج" " النعمان بن قَْوقَل".." أحد ..409الحلقة/ 

 ..أوال.. في نسبه.. مقدمة

ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َدْعِد ْبِن فِْهِر ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن َغْنِم ْبِن َعْوِف  هو النُّْعَماُن ْبُن َماِلِك المصرية..  اإلفتاءفيما جاء عن دار  -

ى قَْوَقاًل  ..ويشتهر بالنعمان بن قَْوقَل.. ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوِف ْبِن اْلَخْزَرجِ  وكان   ..َوثَْعلَبَةُ ْبُن َدْعٍد هو الَِّذي يَُسم 

َي   ..حيُث ِشئَْت فإنََّك آِمنٌ   -أي: ارتق واصعد-ف إذا جاءه: قَْوِقْل للخائللضيف و وكان يقول ..قَْوقٌَل له ِعزٌّ  َفُسم ِ

   وكذلك هم في الديوان يُْدَعون بني قَْوقَل.. ..بنو َغْنٍم وبنو ساِلٍم كلُُّهم قََواِقلَةً 

د بن عمارة األنصاري  نسب النعمان بن مالك بن ثعلبة بن َدْعد ونسب   - النعمان بن مالك  ذكر عبد هللا بن محم 

 . .الطبقات الكبير .. هكذا فينصار وذكر أوالدهما وما ولدوابن ثعلبة بن أصرم في كتاب نسب األ

 . االستيعاب في معرفة األصحاب. هكذا في ))ويقال النَعمان بن ثعلبة(( -

 ))الن عمان بن قَْوقَل بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن َغنم بن عمرو بن عوف((  -

 هكذا في مان بن مالك بن ثعلبة بن َدْعد بن فِْهر بن ثعلبة بن عثمان بن عمرو بن عوف بن الخزرج(())النعأو.. 

 . وبهذين التنسيبين.. اإلصابة في تمييز الصحابة.

 إلنه كان أعرجا..  ..َغْنمٍ وقيل: هو النُّْعَماُن اأْلَْعَرُج ْبُن َماِلِك ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن أَْصَرَم ْبِن فِْهِر ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن  -

 .. وليس للنعمان ابن مالك عقب -

أَن هذا النعمان هو النعماُن  ..بل أَتيقنه ..الذي أَظنه ويقول ابن األثير... .أَبو موسى وأَبو عمر أَخرج ترجمته -

وليس في النسب   ..والحالة من شهوِده بدًرا وقتِله يوَم أُحد واحدة ..والنسب واحد ..بن قوقل المذكور قبَل هذه

 ..اختالٌف إِال في "دعد" و "أَصرم"

 في جهاده رضي هللا عنه..ثانيا..  

 ..هذا قول محمد بن عمروقتله صفوان بن أُمي ة  ..أحداستشهد في شهد بدًرا وهو من السابقين إلى اإلسالم..  -

د بن عمارة األنصاري  فقال: الذي شهد بدًرا هو النعمان األْعرج بن مالك بن ثعلبة بن   - وأما عبد هللا بن محم 

 . وقُتل يوم أُُحٍد شهيًدا. .. أْصرم بن فِْهر بن ثعلبة بن َغْنم

 ثالثا.. النعمان بن مالك في الحديث النبوي.. 

 ..ألدخلن الجنة ..حين خروجه إلى أحٍد: وهللا يا رسول هللاوُروي أنه قال للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم في  -

  ..َدْقتَ فقال.. ص وأني ال أفر  من الزحف ..وأنك رسول هللا ..فقال لَهُ: »بَِم؟« قال: بأني أشهد أن ال إله إال هللا

 . قتله صفوان بن أمية. ..واستُشِهد يومئذٍ 

وُمشاورته عبد َّللا  بن أُبي ابن  ..في حين خروجه إِلى أَحد  ..وسلمقال لرسول هللا َصلَّى هللا عليه  وفي رواية -

 فقال النعمان ابن مالك... وذكر الحديث.. ..ولم يشاوره قبلها ..سلول

 .. وذكر الواقدي  أن النعمان بن مالك وقف مع َعْمرو بن الجموح بأحد -

كتاب أبي أنَّ الن عمان بن قوقل األنصاري   قال: وجدت في  ..من طريق خالد بن مالك الجعدي ..أخرج البغوي  و -

 . .قال: أقسْمُت عليك يا رب ان ال تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة

 ".. لَقَْد َرأَْيتُهُ يََطأُ فِيَها وَما بِه ِمْن َعَرجٍ .. " فقال رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم

حمن ..وأخرج مسلم - عن جابر   ..وأبي صالح ..عن أبي سفيان ..عن األعمش ..من طريق شيبان ابن عبد الرَّ

أرأيت إذا  ..فقال: يا رسول هللا ..أتى النبيَّ صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم النَّعماُن بن قوقل :َمتْنُهو ..نحو حديث قبله

 ."نَعَمْ " :الجنة؟ قالوأحللُت الحالل ـــ أدخل  ..وحرمُت الحرام ..صليُت المكتوبة

وأخرجه من َوْجٍه آخر عن أبي حمزة؛ فقال: عن أبي  ..َعِن األعمش. أخرجه ابن منده ..وتابعه أَبُو َحْمَزةَ  .-

ِمْن طريق   ..عن أبي سعيد. وأخرجه الطَّبََرانِيُّ في مسند النعمان بن قوقل ..وعن أبي صالح  ..عن جابر ..سفيان

عن النعمان ـــ أنه جاء رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله  ..عن األعمش؛ فقال: عن أبي صالح ..جابر بن نوح

 .. الحديث.. وسلَّم... فذكر نحوه

وله   ..وابن منده ِمْن طريقه وابن جعدبة ..رجه اْبُن قانعأخ  ..عن جابر: أخبرني الن عمان ..عن أبي الزبير؛ فقال -

ذكر في حديث أبي هريرة عند البخاري  أخرجه من طريق َعنبسة بن سعيد عنه؛ قال: أتْيُت الن بي  صلَّى هللا عليه 

ه. فقلت:  أْسِهم لي؛ فقال أبان بن سعيد بن العاص: ال تْعطِ  ..وآله وسلَّم بعد أن فتح خيبر؛ فقلت: يا رسول هللا

 .. رضي هللا عنهم جميعا.. أراكم غدا إن شاء هللا..هذا قاتل ابن قوقل
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2- شهداء الخزرج" " النعمان بن قَْوقَل".." أحد ..409الحلقة/ 

 رابعا.. نصيب بن قوقل من التراجم )منقول( 

 .. الصحابة معرفة في االستيعاب -  البر عبد ابن -

 .. الخزرج ْبن عوف ْبن  غنم ْبن ثَْعلَبَة ْبن  فهر ْبن دعد ْبن ثَْعلَبَة  ْبن مالك ْبن النعمان

 ..آمن فأنت شئت حيث  قوقل  جاء إذا للخائف يُقَالُ  فكان ..عز له  َوَكانَ  ..قوقاًل   يسمى الَِّذي هُوَ  َدعد ْبن وثعلبة

 . .قوقل بنو الديوان  ِفي  يُْدَعون ولذلك ..قواقلة  لذلك سالم وبني غنم لبني  فَِقيلَ 

د قول ِفي أمية  ْبن صفوان قتله ..شهيًدا أحدٍ  يوم وقُتل ..وأُحًدا بدًرا النعمان شهد ِ  َعْبد وأما ..ُعَمر ْبن ُمَحمَّ   ْبن َّللاَّ

د   فهر بن أصرم بن ثعلبة بن مالك ابن األعرج  النعمان أحد يوم  وقتل بدًرا شهد  الَِّذي: قَالَ  فإنه عمارة ْبن ُمَحمَّ

  يشهد لم ..َغنم ْبن ثَْعلَبَة ْبن فهر ْبن دعد ْبن ثَْعلَبَة ْبن مالك ْبن النعمان هُوَ  قوقاًل  يدعى َوالَِّذي. َغنم ابن ثعلبة بن

ِ  ِلَرُسولِ  َقالَ  اأْلَْنَصاِري   مالك ْبن النعمان أن  السدي ذكر: ُعَمر  أَبُو قَالَ . .بدًرا ُ  َصلَّى َّللاَّ   حين ِفي َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

  يا وهللا: مالك ْبن النعمان فَقَالَ   ..قبلها يشاوره ولم  ..سلول بن أبى   بن هللا  عبد ومشاورته  أحد إِلَى خروجه

 من أفِر ال وأنى ..هللا رسول وأنك هللا إال  إِلَهَ  ال أَنَّ  أشهد بأني: فَقَالَ  بم؟: له  فقال. الجنة ألدخلن هللا رسول

 . يومئذ فقتل ..صدقت: قَالَ . الزحف

 .. الغابة أسد - األثير ابن -

  الَِّذي هُوَ  دعد  بن وثعلبة ..الخزرج بن عوف بن  غنم بن ثعلبة بن  فهر بن دعد بن ثعلبة  بن مالك بن النعمان

  فأنت ..شئت  َحْيثُ  قوقل جاء إذا للخائف يقول َوَكانَ  ..وشرف عز لَهُ  َكانَ  ألنه  ذَِلكَ  لَهُ  قيل وإنما ..قوقال يسمى

  أَبُو قاله ..قوقل بني الديوان ِفي يدعون وكذلك  ..قواقلة: لذلك عوف ابني أخيه  سالم وبني غنم لبني فقيل ..آمن

  ..بدرا شهد ..األويسي سالم بن غنم بن فهر  بن دعد بن ثعلبة بن مالك بن  النعمان: موسى أَبُو وقال. .عمر

  ِفي أمية بن  صفوان قتله ..شهيدا أحد يوم وقتل ..وأحدا بدرا النعمان شهد: عمر  أبو َقالَ . .أحد يوم واستشهد

د بن هللا عبد وأما ..الواقدي قول  بن األعرج النعمان أحد يوم وقتل بدرا شهد الَِّذي: قَالَ  فإنه عمارة بن ُمَحمَّ

  بن دعد بن ثعلبة بن مالك بن النعمان هُوَ  قوقال  يدعى َوالَِّذي ..غنم بن ثعلبة بن  فهر بن أصرم بن ثعلبة بن مالك

ُ  َصلَّى هللا لرسول َقالَ  األنصاري مالك بن النعمان أن: السدي  وذكر  ..بدرا  يشهد ولم ..ثعلبة بن فهر   َعلَْيهِ  َّللاَّ

  بن النعمان فقال ..قبلها  يشاوره ولم ..سلول بن أبي بن هللا عبد ومشاورته  أحد إلى خروجه  حين ِفي َوَسلَّمَ 

 رسول وأنك  ..هللا إال إله ال أن أشهد بأني: قَالَ  .." بم؟: لَهُ  فقال ..الجنة ألدخلن ..هللا رسول يا ..وهللا: " مالك

 . يومئذ فقتل  .." صدقت: " قال ..الزحف من أفر ال وأني ..هللا

 .عمر َوأَبُو ..موسى أَبُو أخرجه

 والحالة ..واحد والنسب ..َهِذه قبل المذكور قوقل  بن النعمان هُوَ  النعمان َهذَا أن ..أتيقنه بَلْ  ..أظنه الَِّذي: قلت

  أكثر هُوَ  وما بَلْ  ..وهذا وأصرم دعد ِفي إال  اختالف النسب ِفي  وليس ..واحدة أحد يوم وقتله بدرا شهوده من

 ..غيره أثبته الَِّذي  النسب بعض يسقط من ومنهم ..واالسمين االسم عوض يذكر من فمنهم ..ِفيه يختلفون ..ِمْنه

 . .نعيم أَبُو وال منده ابن  يخرجه لَمْ  العلة ولهذه ..وجدته كتبهم  رأيت َوإِذَا ..جدا َكثِير وهو

  وهو ..آخر سالم األنصار َوِفي ..ابنه ال ..غنم  أخو سالم إنما ..بصحيح لَْيسَ  ..سالم  نسبه ِفي موسى أَبُو وزيادة

 . .شيء ِفي نسبه مما وليسوا ..سلول بن أبي بن هللا عبد رهط ..بالحبلى الملقب

 . .أوسي ال خزرجي فإنه ..بصحيح لَْيسَ  األوسي أيضا وقوله

 بن النعمان بقوله مرة أخرجها فألنه عمر أَبُو أما ..الترجمة َهِذه يخرجا أن موسى ألبي وال َعْمرو ألبي يكن ولم

  إلى نسب فهو ..عمر أبو نقله ما َوَعلَى ..الكلبي ابن قول َعلَى ..غنم وهو ..األعلى جده إلى نسبه فإنه  ..قوقل

 .ثعلبة وهو األدنى جده

  قوقال وجعل  ..أيضا قوقل بن النعمان ترجمة ِفي أخرجه منده ابن ألن ..يستدركه أن لَهُ  فليس موسى أَبُو وأما

 .أعلم وهللا ..لَهُ  لقب  وهو ..مالك أبا ثعلبة

 .األوسي األنصاري الحارث بن حارثة بن جشم بن مجدعة بن َعاِمر بن مالك بن النعمان

ُ  َصلَّى هللا رسول مع بعدها والمشاهد أحدا شهد  . النعمان بن سويد والد وهو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   َّللاَّ

 . أعلم وهللا  ..َعاِمر بدل عائذ: النعمان بن سويد ترجمة ِفي عمر أبو وقال ..مجدعة بن َعاِمر العدوي قاله كذا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....
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 الكبرى  الطبقات - سعد ابن

 وثعلبة. الخزرج ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َعْوفِ   ْبنِ  غنم ْبن ثَْعلَبَة ْبن فهر ْبن دعد  ْبن ثَْعلَبَة ْبن  مالك ْبن النُّعمان -

. آمن فإنك شئت حيث  قوقل:  جاءه إذا للخائف يقول وكان. عز   له قوقل وكان. قوقل يسمى الَِّذي هُوَ  دعد ْبن

  وأحًدا بْدًرا النُّعمان وشهد. قوقل بني يدعون الديوان ِفي هُمْ  وكذلك. قواقلة بِذَِلك كلهم سالم وبنو غنم بنو فسمي

د قول َهذَا. عقب مالك  ْبن للنعمان وليس. أمية ْبن  صفوان قتله.  شهيًدا يومئذٍ  وقتل  هللا عبد وأما عمر بن ُمَحمَّ

  ْبنِ   فِْهرِ  ْبن أَْصَرمَ  ْبن ثَْعلَبَة ْبن مالك ْبن األعرج النعمان هُوَ  بْدًرا شِهدَ  الَِّذي: فقال اأْلَْنَصاِري   عمارة ْبن محمد بن

  من مالك ْبن عمارة ْبن َعْمرو ْبن زمزمة ْبن َعْمرو ْبن ذياد بِْنت عمرة وأمه شهيًدا أحد يوم وقتل غنم بن ثَْعلَبَةَ 

 ْبن ثَْعلَبَة ْبن مالك ْبن النُّعمان هُوَ  قوقل  يدعى َوالَِّذي. ذياد ْبن المجذر أخت وهي.  لهم حليف بلي من غضينة بني

  ْبن هللا َعْبد ذكر وقد. عقب له  وليس بْدًرا ذاك يشهد ولم عمر بن محمد ذكره الَِّذي غنم ْبن ثَْعلَبَة ْبن فهر ْبن دعد

د  ثَْعلَبَة ْبن مالك ْبن األعرج النُّعمان ونسب دعد ْبن ثَْعلَبَة  ْبن مالك ْبن النُّعمان نسب  اأْلَْنَصاِري   عمارة ْبن ُمَحمَّ

 . ولدوا وما أوالدهما وذكر األَْنَصار  نسب كتاب ِفي أصرم ْبن
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 35-" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..469الحلقة/ 

 على الهامش.. قبل العودة إلى ساحات القتال.. نلتقط أنفاسا   -

روى محمد بن عمر قال: وأمَر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم خالَد بن الوليد يوم فتح مكة أن يدخل من  * 

وُسهيل بن  ..وِعْكرمةُ بن أبي جهل ..يهم َصفوان بن أُميةف   ..الل ِيط فدخل فوجد جمعًا من قريش وأحابيشها

وقالوا: ال تدخلها َعنوةً أبًدا! فصاَح خالُد في أصحابه   ..ورموا بالنبل ..فمنعُوه الدخول وشهُروا السالح ..َعْمرو

أقبح انهزام  وانهزموا ..وأربعةٌ من هُذَيل ..فقتل منهم أربعةً وعشرين رجاًل؛ عشروَن منهم من قريش ..وقاتلهم

ولما ظهر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على ثنيِة أَذاِخر نظَر   ..حتى قُتلوا بالَحْزَوَرة وهم ُمَولَّون في كل وجهٍ 

ولو   ..خالُد بن الوليد قُوتل فقَاتل ..ألم أَْنه عن القتال؟" قيل: يا رسول هللا ..فقال: "ما هذه البارقة.. إلى الباِرقةِ 

 لم يُقاتَل ما َقاتل! فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "قضاء هللا خير!" 

فبعَث خالد بن   ..مكة بَثَّ السرايا ..سعيد بن عمرو الُهذلي: لما فتح رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم * روى

ي يهدمها د سيفهُ  ..ثالثين فارًسا من أصحابه فخرج خالد في  ..الوليد إلى العُز  فخرجت إليه  .. فلما انتهى إليها َجرَّ

 وجعل الساِدُن يصيُح بها:  ..ناشرةُ الرأس قال: وأخذني اْقِشعَراٌر في ظهري ..ُعريانةٌ  ..امرأةٌ سوداء

ى َشــــــدَّةً  اَي ُشد ِ بي على خالد ..أَُعزَّ  ِري ـأَْلِقي القناَع َوَشم ِ  ..ال تَُكذ ِ

اَي إن لم تَْقتُلي المرَء خالــــًدا فَبُوئِي بذنب عاجـــٍل أَْو تَنَصَِّريأَ   ُعزَّ

 إني وجدت هللاَ قَْد أََهانَكِ  ....يا ُعزَّ ُكْفرانَِك الَ ُسْبحانَكِ  وهو يقول: ..وأقبل خالد بالسيف إليها

لها باثنين    ..فأخبره ..ثم رجع إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .. فضربها بالسيف فَجزَّ

ى ..فقال: "نعم  وقد آيََست أن تُْعبََد ببالدكم أبًدا" ..تلك العُزَّ

 روى محمد بن عمر قال: وجعل خالد بن الوليد وهو يُقاتل خارجة بن ُخَوْيِلد الكعبي يومئٍذ يتمثل بأبيات: * 

ِة بَْحرٍ رَ ..  إِذَا َما رُسوُل هللاِ فِينَا  نال فيها َسِريُرها  ..أَيَتَنا َكلُجَّ

 إذا ما ارتدينا الفارِسي ةَ فوقَها ُرَدْينِي ةٌ يَهِدي األصم َخِريُرها 

ْت وَعزَّ نصيُرها  ..فإن محمًدا لها ناصرٌ  إذا ماارتديناها  َعزَّ

ى إلى رسول هللا َصلَّ  * روى وهو مقيم   ..ى هللا عليه وسلمأبو َجعفر: لما رجع خالد بن الوليد من َهْدم العُزَّ

وكانوا بأسفل مكة على ليلٍة أو  ..إلى بني َجِذيَمةَ وهم من ِكنَانَة ..بعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..بمكة

 يَلَْملََم بموضعٍ يُقال له: الغَُمْيَصاء
فخرج في ثالثمائة  ..فبعثه داعيًا لهم إلى اإلسالم ولم يبعثهُ مقاتاًل  ..أقل ناحيةَ

  ..فانتهى إليهم فقالوا: نحن قوٌم مسلمون وقد َصلَّْينا ..وخمسين رجاًل من المهاجرين واألنصار َوبَنيِ ُسلَيم

ْقنا بمحمد قال: فما بال السالح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوٍم من العرب  ..وأذَّنا فيها ..وبنينا المساجدَ  ..َوَصدَّ

  ..فأوقع بهم  ..قال: فََضعُوا السالَح! فوضع القوم السالح ..فأخذنا السالح ..فخفنا أن تكونوا هم ..عداوةً 

 .. فبعث َعِليَّ بَن أبي طالب فَوَدى ما أصاَب خالد منهم  ..لخبروبلغ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ا

على خالٍد فيما صنع ببني َجِذيَمةَ؛ ألنهم  ..وقال عبد الملك بن أبي بكر: ما َعتََب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

خرج بعد ذلك معه إلى ُحنَيْن   ولقد ..ولقد كان المقُدََّم عنده حتى مات ..إنما ادَّعوا اإلسالم بعَد الذي َصنََع بهم

مته وإلى تَبُوك ِمْن تَبُوك إلى أُْكيَْدِر ُدَومة الَجْنَدل فَسبَى من   .. وبعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..على ُمقد ِ

  فخرج في أربعمائة من ..ولقد بعثَهُ إلى بني الحارث بن كعب بنجران أميًرا وداعيًا إلى هللاِ  ..َسبَى ثم صالحهم

وكتَب بذلك إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه  .. فقِدَم عليهم فدعاهم إلى اإلسالم فأسلموا ولم يقاتلوا ..المسلمين

فكتب إليه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أن يقدم عليه هو َوَوْفُد بَنِي   ..وسلم مع بالل بن الحارث الُمزني

 ..عليه في منزله وأكرمهمفقدموا معهُ فأنزلهم خالٌد   ..الحارث بن كعب

؟ يوٍم أراد هللا أن يْهِدَي لي فيه  روى*  العَْيَزار بن ُحَرْيث: كان خالد بن الوليد يقول: ما أدري من أي  يوَمي  أفِرُّ

 . أو من يوم أراد هللا أن يهدي لي فيه َكراَمةً. ..شهادةً 

حِ إلى قادة فارس..  روى أبو وائِل أن خالد بن الوليد كتب*  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ    ..يِم{}بِْسِم َّللاَّ

فإني أحمد إليكم هللا الذي    ..َوِمالَِء فارس: سالٌم على من اتَّبََع الُهَدى ..ومهران  ..من خالد بن الوليد إلى رستم)

وعليكما ما على   ..فإن أَْقَرْرتَُما به فلكما ما ألهل اإلسالم ..أما بعد: فإني أَْعِرُض عليكم اإلسالمَ  ..ال إله إال هُوَ 

وعليكما ما   ..فإن أقررتما بالجزية فلكما ما ألهل الجزية ..أَبَْيتُما فإني أعرض عليكما الجزية وإن ..أهل اإلسالم

 ( وإن أَبَْيتُما فِإن  عندي رجااًل يُِحب ون القتاَل كما تُِحبُّ فارُس الَخْمرَ  ..على أهل الجزية

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 36-" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..470الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

رضي هللا  -شهد جيش المسلمين أكبر انتصاراته في بالد الشام في عهد عمر بن الخطاب  الطريق إلى اليرموك..

  ..كانت في عهد خالفة أبي بكر الصديق دخل المسلمون دمشق من أبواب عدةفبعد معركة أجنادين التي  -عنه

 -رضي هللا عنه-دمشق من باب شرقي ودخل أبو عبيدة بن الجراح  -رضي هللا عنه-حيث دخل خالد بن الوليد 

في الجنوب لحماية جيش  -رضي هللا عنه-بينما بقي جيش شرحبيل بن حسنة  ..دمشق من باب الجابية

مشق في عهد عمر بن  ودخل الجيش اإلسالمي د  ..المسلمين من خطر الروم الذين كانت لديهم حشود غفيرة

 في السنة الثالثة عشرة للهجرة..  -رضي هللا عنه-الخطاب  

 فتح دمشق..

فأقام شهرا على ضفة اليرموك  ..تحرك خالد على رأس الجيش متوجها إلى الشاميقول موقع )سطور(.. أنه 

  ..وتولى عمر بن الخطاب الخالفة ..وتوفي أبو بكر ..دون أن يتعرض له الروم

بعد   ..ما استفتح به عهده أن أمر بعزل خالد وتولية أبي عبيدة حينما رأى افتتان المسلمين بخالدكان أول * 

ولكن أبا عبيدة كتم األمر ولم يذع نبأ عزل خالد حتى ال . وما أذيع حوله من بطوالت. ..الذي حققه من انتصارات

  ..اصلة هي معركة اليرموكخاصة وهم مقبلون على معركة عظيمة ف  ..يفت  ذلك في عضد خالد وجنوده

  ..وحينما علم بنبأ عزله لم يبد تأثرا؛ فهو فارس ..واستطاع خالد أن يحقق انتصارا حاسما في تلك المعركة* 

 . سواء كان قائدا أو جنديا. ..وهو في طليعة المحاربين ..ميدانه القتال

وكان أبو عبيدة يريد تتبع   ..بقوات من حمصوجاءت األخبار إلى المسلمين أن هرقل قائد الروم أمد  دمشق * 

فأرسل إلى عمر بن الخطاب يعرض عليه األمر  ..فلول الروم المنهزمين من أجنادين والذين تجمعوا في “فحل”

وأن يرسل إلى أهل  ..فكتب إليه عمر يأمره بالسير إلى دمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم ..ويستشيره

 . ة المسلمين وتحركهم.“فحل” خيال تشغلهم عن وجه

ولم يجد المسلمون  ..سار أبو عبيدة وخالد بن الوليد في قوة كبيرة من جيش المسلمين متجهين إلى دمشق* 

وقوي  ..بلغ المسلمون غوطة دمشق فازدادوا حماسا وحمية. وولم يعترض طريقهم أحد. ..مقاومة من الروم

دخل المسلمون الغوطة فوجدوا  و. به من سحر وجمال.عزمهم على التقدم نحو دمشق التي بهرهم ما تتمتع 

قصورها ومساكنها خالية بعد أن هجرها أهلها ليحتموا بأسوار المدينة المنيعة من أُسود المسلمين الذين  

وقد ر أبو عبيدة أن هرقل قد يبعث بمدد من حمص  ..وحاصر المسلمون مدينة دمشق ..انطلقوا ال يعوقهم شيء

.  حصون دمشق وجيوش الروم؛ فأرسل جيشا من المسلمين ليعسكر في الطرق إلى دمشق.لمحاصرة قواته بين 

  ..ووزع أبو عبيدة قواته على أبواب المدينة؛ إلحكام الحصار عليها فجعل شرحبيل بن حسنة على باب توما

الباب   وخالد بن الوليد على ..ويزيد بن أبي سفيان على باب كيسان ..وعمرو بن العاص على باب الفراديس

 .وكان هو على باب الجابية. ..الشرقي

صدقت فراسة أبي عبيدة؛ فقد أرسل هرقل عددا كبيرا من القوات لنجدة  .. فقد االنتصار على مدد هرقل * وكان 

ودارت معركة  ..ففوجئت هذه القوات بجيش المسلمين الذي كان في انتظارهم ..الروم المحاصَرين في دمشق

  ..استمر القتال الشديد بين الفريقين حتى انكشف الروم ولحقت بهم هزيمة منكرةو ..عنيفة بين الجانبين

وكان النتصار المسلمين في هذه المعركة أكبر األثر في نفوسهم؛ حيث قويت  . فارتد وا منهزمين إلى حمص.

الشديدة  عزيمتهم على القتال وتحمل الظروف القاسية التي مر بها جيش المسلمين مع قدوم الشتاء ببرودته 

 .  التي ال يطيقها أبناء الصحراء الحارة.

وأرسلوا إلى هرقل يستعجلون مدده قبل أن تخور قوتهم وتضعف   ..وطال انتظار الرومان المحاصَرين للمدد* 

ى ذلك من   ..فبعث إليهم هرقل يطمئنهم ويحثهم على الثبات والمقاومة ..عزيمتهم على الصمود والمقاومة فقو 

ومع مرور الوقت عاد اليأس  . وبعث األمل في قلوبهم وشجعهم على الثبات وصد هجمات المسلمين. ..عزيمتهم

وبدأ القلق على مصير المدينة ينتاب قادتها؛ فاجتمع عدد من هؤالء القادة وذهبوا  ..يسيطر على قلوب الروم

  ..وأخبروه بمخاوفهم ..ج ابنة اإلمبراطور هرقلزو ..إلى “توماس” القائد العام لجيش الروم في دمشق

وأنه   ..مؤكدا لهم قدرته على الدفاع عن المدينة ..إال أنه رفض هذه الفكرة .. وعرضوا عليه الصلح مع خالد

 . أراكم غدا إن شاء هللا..سيطرد المسلمين قريبا من حول دمشق.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 36-د بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا"" خال ..471الحلقة/ 

 فتح دمشق.. نكمل.. جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

ثم أصدر أوامره  ..فجمع قوة كبيرة تجمعت عند باب توما ..وقرر توماس أن يشن هجوما قويا على المسلمين* 

  ..إلى الرماة فانهالوا من فوق الحصن على شرحبيل وجنوده بالسهام والحجارة ليبعدوهم عن باب الحصن

واستطاع الرماة إلحاق خسائر كبيرة في صفوف  . واندفع خارجا من باب الحصن في نحو خمسة آالف فارس.

لمون إلى التراجع بعيدا عن مرمى سهام واستشهد عدد كبير من فرسان المسلمين؛ فاضطر المس ..المسلمين

 ..وسرعان ما نشب قتال عنيف بين قوات شرحبيل وقوات توماس ..الروم

بعد أن   ..وبالرغم من تفوق قوات الروم فقد ثبت المسلمون حتى اضطروا الروم إلى التراجع داخل الحصن *

 . أصابوا قائدهم بسهم في عينه.

ولكنه في هذه المرة كان   ..لم ييئس حيث باغت المسلمين بهجوم ليلي آخر.. من جديدليعود توماس  وما لبث* 

وخص  الباب الشرقي بأكبر عدد من القوات لمنع خالد من نجدة   ..هجوما واسعا من عدة أبواب في آن واحد

ح  وكانت تلك اإلشارة التي أعطاها توماس لفت ..وقبل منتصف الليل سمع المسلمون قرع النواقيس. شرحبيل.

وسقط   ..وتصدى لهم المسلمون في شجاعة واستبسال ..وفجأة اندفعت قوات الروم نحو المسلمين ..األبواب

 .. عدد كبير من الروم

وتجلت بطوالت قادة المسلمين وفرسانهم الذين   ..واستمر القتال إلى الساعات األولى من الصباح الجديد *

ال فائدة من االستمرار في القتال؛ فأسرع توماس يأمرهم حتى أدرك الروم أنه   ..راحوا يقاتلون بال هوادة

ولم يحاول   ..بعد أن كاد يلقى حتفه على يد شرحبيل. واندفع جنود الروم إلى داخل أسوار حصونهم ..باالنسحاب

  .مكتفين بما كبدوه لهم من هزيمة مزرية. ..المسلمون اللحاق بهم

وكان خالد بن الوليد   ..المسلمون يضربون حصارهم من جديد على المدينةعاد ف .. خالد ال ينام وال ينيملكن * 

دائم اليقظة واالستعداد يتربص أي فرصة سانحة لالنقضاض على العدو “ال ينام وال  ..مقيما على الباب الشرقي

  ..يدةوال يخفى عليه شيء؛ فقد جعل عيونه ورجاله يصيدون كل ما يدور وراء تلك األسوار بدقة شد ..ينينم”

   ..حتى لكأنه يعيش بينهم

وتوافرت لديه المعلومات تشير إلى اشتغال الحامية في حفل عند بطريرك المدينة الذي ولد له ولد؛ فدعا  * 

وكان خالد قد   ..وتخلى كثير منهم عن مواقعهم ..فأفرطوا في الشراب ..الجميع إلى االحتفال بتلك المناسبة

عبر خالد ورجاله    ..لم والحبال.. فلما هدأ الليل وأرخى سدوله على المكانوصنع السال ..استعد استعدادا لذلك

وأسرعوا نحو الباب   ..وارتقوا إلى أعاله .. ثم ألقوا بالحبال في شرفات السور ..الخندق عائمين على الِقَرب

اإلشارة اندفعوا   فلما سمع المسلمون تلك. .ثم رفعوا أصواتهم بالتكبير ..فعالجوه بسيوفهم حتى تمكنوا من فتحه

ت أجواء المدينة بأصداء التكبير الهادر الذي شق  سكون الليل فانتبه   ..داخل المدينة وهم يكب رون حتى ارتج 

 .القوم فزعين ليجدوا الجنود المسلمين قد انتشروا في أنحاء المدينة.

  ..ن أن يعلم بما فعله خالدفأعطاهم األمان دو  ..وأسرع الروم يفتحون أبواب المدينة ويصالحون أبا عبيدة* 

نهم وأجرى الصلح   ..فلم يكن من خالد إال الطاعة لقائده ..وطلب منه الكف عن القتال؛ ألنه صالح الناس وأم 

م(  635من سبتمبر  5أي هـ  14من رجب  16ولم تمض ليلة ). على الجانب الذي فتحه َعْنَوة من المدينة.

 . الواعدة. ة اإلسالمارت درة جديدة تضاف إلى عقد دولوص ..حتى كانت دمشق قد استسلمت للمسلمين

 وفي استمرار فتح الشام..   -

بعد أن أعطى الُمسلمون  ..فُتحت العديد من الُمدن الشَّاميَّة سلًما دون قتالتقول دائرة المعارف "ويكيبيديا".. 

ة ض للدين وُدور العبادة بما فيها   ..والُحريَّة من الرق ..أهلها عهًدا بحفظ األمن واألمالك الخاصَّ وعدم التعرُّ

  ..ومن هذه المدن: بعلبك ..الُكنس والكنائس واألديرة والصوامع وكذلك عدم إرغام النَّاس على اعتناق اإلسالم

ة  ..وشيزر ..وحماة ال  ..إنما بعد حصاٍر طويلٍ  ..ومنبج؛ والقسُم الثاني من الُمدن فُتحت سلًما ..النُعمان ومعرَّ

ة حيث وجدت حاميات روميَّة كبيرة وبيت  ..وحمص ..والرقَّة ..ومنها: دمشق ..سيَّما في المواقع المهمَّ

في حين   ..وقرقيساء ..غزةوحامية  ..ومنها رأس العين ..المقدس؛ أما القسم الثالث من الُمدن فقد فُتح حربًا

 .استعصت جرجومة في الشمال حتى عهد عبد الملك بن مروان األُموي.

 غدا إن شاء هللا..  لقاكم.. ن
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 37-" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..472الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

 الطريق إلى اليرموك.. مقدمة..

وقد وجد الكثير من المؤرخين أنَّ ُسقوط    ..جرت معارك فتح الشَّام تزاُمنًا مع معارك فتح العراق وفارس* 

يعود إلى عاملين أساسيين: أولهما إنهاك الجيش البيزنطي بعد الحرب الطويلة مع  ..الشَّام السريع نوًعا ما

 .. وثانيهما سخط قطاعٍ واسعٍ من الشعب على السياسة البيزنطيَّة ..الفُرس

حيث   ..أكبر معاركهم مع الروم وهي معركة اليرموك خاض المسلمون ضد الروم في بالد الشام في عهد عمر* 

بينما كان عدد جيش المسلمين ستة وثالثين ألف   ..احتشد الروم في جيش قوامه مئتان وأربعون ألف مقاتل

 ..وانتهت المعركة بانتصار عظيم للمسلمين  ..والتقى الجمعان في منطقة اليرموك في األردن ..مقاتل

وفتح مدينة  ..على رأس جيش من دمشق -رضي هللا عنه-يزيد بن أبي سفيان  وبعد معركة اليرموك خرج *

 .. دا وعرقة وبيروت في لبنان حاليًايص

 ..مدينة نابلس وعمواس ورفح وغيرها من مدن فلسطين -رضي هللا عنه-كما فتح عمرو بن العاص  *

 .. ما تبقى من األردن -رضي هللا عنه-وفتح شرحبيل بن حسنة  *

  ..إلى حمص وحماة والالذقية -رضي هللا عنهما-ر خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح بينما سا *

   ..ثمَّ خاضا معركة قنسرين ضد الروم التي انتهت بزحف المسلمين نحو حلب وفتحها

   .وبهذا فُتحت بالد الشام كاملة وخضعت لحكم المسلمين. .. ثمَّ فتح أنطاكية في شمال الشام

والتي   -هناك بعد المعارك الطويلة التي خاضها المسلمون  - نتائج الفتوحات اإلسالمية في بالد الشاموعن * 

كتب هللا فتح بالد الشام   -رضي هللا عنهما-امتدت طيلة فترة خالفة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب  

 ..الطرف المنتصر.. فكانت نتائج الفتوحات اإلسالمية في بالد الشام نتائَج إيجابية على المسلمين ..للمسلمين

  ..ومن أبرز ما جاء من نتائج الفتوحات اإلسالمية في بالد الشام بسط سيطرة المسلمين على الشام كاملة

. ي كانت معظمها تدين بالديانة المسيحية.مما أدى إلى خلِق جٍو  قابٍل لنشِر الدعوة اإلسالمية في بالد الشام الت

ومن نتائج الفتوحات اإلسالمية في بالد الشام أيًضا   ذات الطابع الوثني الذي دانت به اإلمبراطورية البيزنطية..

  .وهذا ما كان يسعى إليه المسلمون في بداية الفتوحات. ..هو إبعاد خطر الدولة الرومانية عن الجزيرة العربية

كانت توصف  التي ..ومان خسائر فادحة في العتاد واألرواح وكسر شوكة اإلمبراطورية الرومانيةتكبيد الرو

 . والتي كانت تعتبر أقوى دولة على األرض آنذاك. ..ال تُهزم بإنها

أبرز الفتح اإلسالميُّ للشام قوة الدولة اإلسالمية التي أصبحت تمتد في كِل  أنحاء الجزيرة العربية وبالد   وقد* 

  رغم تواضع عمرها من حيث عدد سنين النشأة.. ..الشام إلى حدود مصر وحتَّى أنطاكية في الشمال

لحب واإلخاء والتعايش السلمي بين كما إنَّ من أبرز نتائج الفتوحات اإلسالمية في بالد الشام هو إظهار ا

فقد ُخلقت حالة من التعايش السلمي بين الديانات في   ..المسلمين القادمين إلى الشام وبين النصارى أهل الشام

وقد حرر الفتح اإلسالمي للشام كثيًرا من الطوائف والمذاهب   ..بالد الشام لم تكن معروفة من قبل في العالم

 .على الجميع.الوثني ربة في عهد الرومان الذين فرضوا مذهبهم المسيحية التي كانت محا

وسميت بهذا  ..اليرموك معركة وقعت بين المسلمين والروم.. د. محمد السيد الوكيليقول * وعن المعركة.. 

  ..واليرموك: "نهر ينبع من جبال حوران  ..وهو وادي )اليرموك( ..االسم نسبة إلى الوادي الذي وقعت فيه

وينتهي  ..وينحدر جنوباً ليصب في غور األردن ثم في البحر الميت ..ب الحدود بين سوريا وفلسطينيجري قر

وقبل أن يلتقي بنهر األردن بمسافة تتراوح بين ثالثين وأربعين كيلومتراً يوجد واٍد   ..مصبه في جنوب الحولة

فسيح تحيطه من الجهات الثالث جبال مرتفعة بل شاهقة االرتفاع ويقع في الجهة اليسرى لليرموك. اختار  

ً الذي يبلغ عدده مائتين وأربعين أ ..الروم الوادي؛ ألنه المكان الذي يتسع لجيشهم الضخم   ..لف مقاتل تقريبا

وضربوا معسكرهم هناك في واٍد منبطح يقع على الطريق   ..وأما المسلمون فقد عبروا النهر إلى الجهة اليمنى

فلم يعد للروم طريق  ..وبذلك أغلقوا الطريق أمام الجيش المزهو بعدده وعدته  ..المفتوح لجيش الروم

 .. لمسلمين قد أخذ عليهم مسلكهم الوحيد"أو يفرون إذا اضطروا للفرار؛ ألن جيش ا ..يسلكونه

 ألقاكم غدا إن شاء هللا.. –( )جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدينمن كتابه 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 38-" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..473الحلقة/ 

 الخطاب.. خالد في الشام..جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن  -

 د. راغب السرجاني.. تقول "قصة اإلسالم".. الطريق إلى اليرموك.. المفاوضات قبل اليرموك..

  ..فقد وقعت مفاوضات بين خالد بن الوليد وباهان قائد الروم ..مباحثات بين الجانبين المسلمين والروم جرت

وانتقل جيش الروم فوًرا   ..سلمون من الجابية إلى أذرعاتانتقل الم. على األرض انتهت المفاوضات؟ اذامى فإل 

فأصبح يفصل بين الجيشين نهر   ..من الجابية إلى منطقة تسمى دير أيوب على الضفة األخرى من نهر اليرموك

وبدأ كل  ..ومكث الجيشان في هذا المكان في انتظار القتال  ..اليرموك أو فرع من فروعه يسمى: نهر الحرير

 .   العُدَّة للقاء الجيش اآلخر.جيش يُِعدُّ 

كانت إمدادات الجيش الرومي سهلة ألنها كانت تأتيه من الشمال حيث لم يَعُد المسلمون يقيمون في شمال و

باإلضافة إلى أن البحر قريب منه؛ فكانت اإلمدادات تأتيه عن طريق البحر األبيض المتوسط  ..الشام نهائيًّا

وهذه   ..كانت إمداداتهم سهلة؛ ألن كل األردن وفلسطين في أيديهم -من ناحية أخرى-والمسلمون  ..أيًضا

   ..فلم تكن هناك مشكلة من المطاولة واالنتظار ..المنطقة كانت ذات خيرات كثيرة

حاول أن يقصر الفترة بإجبار الجيش اإلسالمي على   ..نما وجد الجيش الرومي الوضع على هذه الحالوحي

ولكن كانت عيون الجيش اإلسالمي   ..القتال؛ فدفع بفرقة من الفرسان خلف الجيش اإلسالمي لقطع اإلمدادات

وقاتل هؤالء الفرسان الروم   ..نمنتبهة ومتيقظة؛ فقام سيدنا خالد بن الوليد بنفسه على رأس ألفين من الفرسا

 . وقتل منهم الكثير؛ ففروا مرةً أخرى إلى دير أيوب وبقي المسلمون في أذرعات. ..مقاتلة شديدة

 ..  المسلمون يرفضونظل باهان يعرض الصلح و وراح 

د  وعد ..لما رأى باهان رئيس الروم هذا الوضع بدأ يفكر في صلح جديد )الروم عددهم مائتا ألف أو يزيدف 

ويريدون أن يصالحوا   ..ومع ذلك فالروم يُلِقي هللاُ في قلوبهم الرعب ..ألفًا فقط  33المسلمين حتى اآلن 

فأرسل باهان إلى سيدنا خالد بن الوليد   ..ويعقدوا معاهدة معهم حتى بعد أن اصطفَّ الجيشان للقتال( ..المسلمين

وقد عرضوا على سيدنا   ..أيام موقعة بيسانيعرض عليه عرًضا جديًدا )لقد كان آخر عرض عرضوه للصلح 

 ..وكل جندي ديناًرا ..ويعطوا الرئيس األعلى منه ألفي دينار ..معاذ بن جبل وقتها أن يعطوا األمير ألف دينار

وكان الروم على   ..وهذا مبلغ ضخم في ذلك الوقت ..ولو حسبنا المبلغ سنجده سبعين ألف ديناٍر أو يزيد

بلغ للمسلمين( أما هذه المرة فعندما أصرَّ المسلمون على القتال أرسل باهان خطابًا إلى  استعداد لدفع هذا الم

 سيدنا خالد بن الوليد األمير الجديد على الجيش يقول فيه: 

وإني قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم   .."قد علمنا أن الذي أخرجكم من دياركم غالء السعر وضيق األمر بكم 

وهذا مبلغ ضخم جدًّا في    ..ألف دينار 330أي:  ..مبلغ من دينارين لعشرة مرة واحدةضاعف ال ..عشرة دنانير

ٍ(   ..ليس هذا فقط ..ذلك الوقت بل باإلضافة إلى ذلك )وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسوة واألدم لكل جندي 

ٍ جمالً  وتُعي ِشون بها   ..أو أي دابة عليها طعام وكسوة وجلود فترجعون بها إلى بلدكم  ..أي أنه سيعطي كل جندي 

 .. أهاليكم سنتكم هذه

ا يبحثون عنه في الشام( فإن كان قابل )العام  أنهم ال يجدون الطعام فخرجو -في ظنه-أن ما أخرج المسلمينك

؛ فأرسل لكم مثلها" ..القادم ولو كان المسلمون يريدون الدنيا فقد أتتهم فهذه   ..إنه تنازل كبير جدًّا ..أرسلتم إليَّ

هم:  ولكن سيدنا خالد بن الوليد لم يردَّ إال ردًّا قصيًرا جدًّا؛ فقد قال ل ..العروض بالنسبة للعرب مبالغ ضخمة

 ..وهي العروض الثالثة التي يعرضها المسلمون في كل موقعة من المواقع .. "اإلسالم أو الجزية أو القتال"

والمسلمون يرفضون؛ فعرف أن القتال   ..ولكن الروم ال يفهمون هذا العرض فأخذوا يكررون عروضهم كل مرة

وأخذوا   ..فعاد الروم إلى جيشهم. .الروم يخشون القتال ويعرضون الصلح. كان جليا أن واقع ال محالة.

 .. يتالومون على الهرب من المسلمين رغم قلة أعدادهم؛ فقال باهان: وهللا إني عندي الرأي

فقال: أرى أن هؤالء القوم وقد طعموا من طعامكم ولبسوا من لباسكم ورأوا عيشتكم؛ الموت عندهم أحب من 

ولم   ..ولقتال من ناوأها وعاداها ..خرجوا لنشر دعوة اإلسالم ترك هذه األشياء )لم يفهم بعُد أن المسلمين إنما

وقد رأيت أن نسألهم أن يبعثوا إلينا رجالً فنتفاوض معه ونُطمعهم في شيء يرجعون به إلى    ..يخرجوا لمغنم(

 .. ونقي أنفسنا القتال؛ فقالوا له: نِْعَم الرأي ما رأيت ..أهلهم فلعلنا ندفع خطر الوقعة

 غدا إن شاء هللا.... أراكم 
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 39-" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..474الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

 نكمل.. تقول "قصة اإلسالم".. د. راغب السرجاني.. الطريق إلى اليرموك.. المفاوضات قبل اليرموك..

  ..الروم رجالً يطلب أحد المسلمين للمفاوضات؛ فأرسل المسلمون خالد بن الوليد نفسه ليفاوض باهانأرسل * 

وأخذ خيمته معه )وكانت خيمة حمراء ذات شكل  ..وقبل أن يذهب خالد بن الوليد أخبرهم أنه هو القادم للقائهم

الروم ويقولوا لهم: إن خالًدا مميز( وأمر مجموعة من الحرس أن يذهبوا وينصبوا هذه الخيمة في معسكر 

هذا األمر وإن كان و ..سينتظر في هذه الخيمة؛ فذهب العسكر المسلمون وأقاموا الخيمة داخل المعسكر الرومي

  ..ونضع خيامنا حيث نشاء ..إال أنه معناه أن األرض أرض المسلمين نتصرف فيها كيف نشاء ..ظاهره بسيًطا

وانتقل خالد بن الوليد ومعه الحارث بن عبد هللا فقط وسط كل   ..نًا لمشيئتهوال نكون ره ..لكي ال ننتظر ملككم

ٍ فيهم أعظم قواد الروم؛ فلما ذهبا جلس خالد في خيمته ومكث فيها ساعة  ..الجيش الضخم: مائتي األلف جندي 

من خيمته  حتى جاءه بعض الجنود من جيش الروم يقولون له: إن األمير مستعد للقائك فخرج خالد بن الوليد

وعلى الميسرة عشرة   ..فوجدهم قد أعدوا له طريقًا يمشى به: على ميمنة الطريق عشرة صفوف من الفرسان

ووراء هذه الصفوف العشرة   ..صفوف أخرى شاهرين السيوف ال يَُرى من الفرسان إال الِحَدق من كثرة الدروع

وهيهات فهم عنده   ..ب هذا الذي جاء يحادثهميحاولون إلقاء الرهبة والرعب في قل ..ما ال يُحصى من الخيل

 . وبالفعل مشى سيدنا خالد بن الوليد في هذا الطريق حتى أقبل على باهان. ..أهون من الذباب

 .. مفاوضات خالد وباهان* في 

بل ال  ..وال يخفي هذا اإلعجاب عن جيشه ..كان باهان قائد الروم يُِكنُّ في نفسه إعجابًا عميقًا بخالد بن الوليد

ر هذه العبقرية التي فعلت األفاعيل في أرض الفرس ثم عادت وفعلتها في أرض   ..يخفيه عن خالد نفسه فهو يقد ِ

وفي نفس الوقت كان باهان يريد أن يؤثر على سيدنا خالد بن الوليد ويضمه إلى صفه ويُِلين قناته  ..الروم

 ..ويخدم به أهدافه؛ لذا حاول بقدر اإلمكان أن يُكرمه ويتخذه صديقًا؛ فقام له ..حربليترك أمر الجهاد وال

ونحن   ..وقال له: اجلس معي هنا إني علمت أنك من أحساب العرب ومن شجعانهم ..ورحب به ترحيبًا شديًدا

   ..نحب ذا الحسب الشجاع

كان فاهًما لمقصود باهان ولكنه جلس يستمع   فقد ..ولكن سيدنا خالد بن الوليد لم تنطِل عليه تلك المحاوالت

وذو الوفاء يصدق قولُه ويُوثق   ..والعاقل ينفعك كالمه ..منه؛ فقال باهان لخالد: قد ذُِكَر لي أن لك عقالً ووفاءً 

  ..والوفاء ال يكون إال بالعقل ..فاهلل تعالى المحمود على ذلك ..بعهده؛ فقال خالد بن الوليد: إن كنُت أوتيُت العقل

ومن ال وفاء له ال عقل له؛ فقال باهان: أنت أعقل من في األرض )يحاول   ..فمن لم يكن له عقل فليس له وفاء

   ..تملقه ليكسبه في صفه( وما يتكلم بكالمك وال يبصره وال يفطن إليه إال الفائق من الرجال

أنه إذا اتفق معه على أمر فسيخضع له  و ..ثم أراد باهان أن يستوثق من أن خالًدا بيده مقاليد األمور في الجيش

بقية القادة والجنود؛ فقال له: أتحتاج إلى مشورة هذا الذي معك )يقصد الحارث بن عبد هللا؟( فقال خالد بن  

 الوليد بتعجب: إن في عسكرنا هذا أكثر من ألفي رجل ال أستغني عن مشورتهم فكيف بهذا الذي معي؟!

 عقليات كثيرة وليس مع عقلية نادرة في قومها كما كان يظن؛   فارتبك باهان وعلم أنه يتعامل مع

 فقال لخالد بن الوليد: ما كنا نظن أن عندكم ذلك؛  

   ..فقال له سيدنا خالد بن الوليد: ما كل ما تظنون وما نظن يكون صوابًا؛ فقال باهان: صدقت

وطبعًا هذا عرض يتمناه أهل  ..وأكلمك به أن أدعوك إلى ُخلَّتي )صداقتي( .. فقال باهان: أول ما أدعوك إليه

الذين هم في -ويقول لواحد من العرب   ..فباهان هذا قائد أعظم دولة في العالم ..األرض جميعًا في ذلك الوقت

كيف ذلك وقد  فقال له سيدنا خالد بن الوليد:   ..ظن الرومان رعاة أغنام: أريد أن أكون صديقك من وسط الناس 

جمعتني وإياك بلدة ال أريد أنا وال تريد أنت نفترق عنها إال أخذناها؟!! فقال باهان: فلعل هللا أن يصلح بيننا دون  

  حواجزفقال خالد بن الوليد: إن شاء هللا فعل ذلك. فقال باهان: إني أريد أن ألقي ال ..قتال أو دون أن يراق دم

الخيمة الحمراء( ووهللا إني ما يعني حرج والتكليف( فإني قد أعجبتني قبتك )بيني وبينك )سأفعل شيئًا يزيل ال 

إنه يحاول أن  .فإن شئت أن تهبها لي وتأخذ ما شئت من أموالنا ومن حاجاتنا فعلت. ..رأيت أحسن منها

 يرشيه..

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 40.. " خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..475الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

 نكمل..  الطريق إلى اليرموك.. المفاوضات قبل اليرموك..

عليه من السُُّرر  ؛ فالخيمة ال تساوي شيئًا أمام ما يجلسون هم ومفهومة  مقنعةة.. رشوللمحاولة  كانت* 

فهو يريد أن يرشيه  ..ولن يرفض ..أن يطلب منه خالد بن الوليد مبلغًا طائالً  يتوقع باهانو ..والبُُسط والحرائر

وأعطاها له؛  ... خذها وال أريد شيئًا من متاعك.رشوة في صورة مهذبة؛ فقال سيدنا خالد بن الوليد: هي لك

 فقال له:    بن الوليد.. يحاول أن ينجح مع سيدنا خالد قرر أنبل  ..ولم يحزن لفشل مسعاه ..فأخذها باهان

ويطعن   ..إن شئت بدأناك بالكالم وإن شئت أنت فتكلم؛ فيرد خالد بن الوليد ردًّا في منتهى الحكمة ومنتهى العقل

 فيقول له:   ..هذا الرومي طعنًا شديًدا في قلبه

ومن بيسان  أجنادين  ولكني أعلم أنك تعرف ما ندعو إليه وقد جاءك بذلك أصحابك من ..ما أبالي أي ذلك كان)

ذكره بكل هزائم .. يومن فِْحل ومن دمشق ومن حمص ومن بعلبك وجاءك ذلك من كل مدائنكم وحصونكم

فبدأ  ..متمكنفاصفرَّ وجهُ باهان وشعر أنه يتحدث مع رجل   -( فال فائدة أن أبدأ الكالم ..الرومان أمام المسلمين

وملكنا أفضل الملوك وأمتنا خير   ..باهان يتحدث؛ فقال في بداية الكالم: الحمد هلل الذي جعل نبينا أفضل األنبياء

 لم يعجب هذا الكالم سيدنا خالًدا فقاطعه وقال:  و ..األمم

فلو زعم   ..ه أمورنا كرجل مناوجعل األمير الذي ولَّْينا ..الحمد هلل الذي جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع األنبياء

ولسنا نرى أن له على رجل من المسلمين فضالً إال أن يكون أتقى منه عند هللا    ..أنه ملك علينا لعزلناه عنَّا

والحمد هلل الذي جعل أمتنا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتُِقرُّ بالذنب وتستغفر هللا وتعبد هللا   ..وأبرَّ 

شيئًا )يلمح له سيدنا خالد بما حدث في معسكرهم من انتهاك للحرمات وقتل للنفس ظلًما  وحده وال تشرك به 

قل اآلن ما بدا لك؛ فسكت باهان برهة وكأنه   ..وقد َعِلَمه سيدنا خالد من عيونه في جيش الروم( ..وعدوانًا

 فقال:   ..بطريقة أخرىثم بدأ يتكلم من جديد ليمجد أمته؛ فبدأ بحمد هللا ولكن  ..نِسي ما يريد أن يقول

ومنعنا من  ..وأعزنا فال نذل ..ونصرنا على األمم ..وأغنانا من الفقر ..الحمد هلل الذي أبالنا فأحسن البالء عندنا

الضيم ولسنا فيما أعزنا هللا به وأعطانا من ديننا ببطرين وال باغين على الناس. )طبعا هذا كله كذب فكيف 

م هللا عليهم وال باغين على الناس وقد فعلت جيوشهم الفواحش في كل األمم  يكون الروم غير بطرين بما أنع

وعرض باهان ان يتنازل الروم   .ثم يقول في الجزئية الثانية التي تخص المسلمين. ..حتى في أمتهم نفسها(

للمسلمبن عما نالوا من أموال وأسرى في الحروب معهم.. وأن يدفع الروم عشرة آالف دينار لعمر بن  

الخطاب.. وخمسة آالف ألبي عبيدة بن الجراح.. ومكثلها لخالد.. وألف دينار لكل واحد من مائة يختارهم خالد..  

ورفض خالد بن الوليد العرض.. وخيره بين الدخول   وخمسين دينارا لكل فرد من باقي المقاتلين.. إنه ال يفهم..

بون ماال.. وأنهم يحبون الموت.. أكثر من حرص الروم  في اإلسالم أو دفع الجزية.. وقال له إن المسلمين ال يطل

 .. وانتهت المفاوضات.. إذن فهو القتال ..على الحياة.. يقاتلون في سبيل إعالء كلمة هللا..

 .. في "السبيل".. د. علي العتوم.. يقص خطبة خالد بن الوليد يوم اليرموك* 

فإنَّ هذا يوٌم له   ..وأريدوا هللاَ بعملكم ..أخِلصوا جهاَدكم ..البغيُ  ال ينبغي فيه الفخُر وال ..إنَّ هذا يوٌم من أيام هللا

فإنَّ ذلك ال يَِحلُّ وال ينبغي. وإنَّ َمْن وراَءكم  ..على تسانٍد وانتشارٍ  ..وال تُقاتِلوا قوماً على نظاٍم وتعبئة ..ما بعَده

 .فاعملوا فيما لم تُؤَمروا به بالذي تََرْوَن أن ه الرأُي من واليكم ومحب ته ..لو يعلُم علَمكم حاَل بينكم وبين هذا

ولو َعِلَم بالذي كاَن ويكون لََما   ..قالوا: فهاِت فما الرأُي؟ قال: إنَّ أبا بكٍر لم يبعثْنا إال  وهو يرى أن ا سنتياَسرُ 

ولقد علمُت أنَّ  ..وأرَفُع للمشركيَن من أمدادهم ..ُهمَجَمعَُكم. إنَّ الذي أنتم فيه أشدُّ على المسلميَن مما قد َغِشيَ 

َقْت بينكم ال ينتقُص منه أْن داَن ألحٍد من أُمراِء   ..فقد أُفِرَد ُكلُّ رجٍل منكم ببلٍد من البلدان  ..فاهللَ هللاَ  ..الدنيا فرَّ

وال عنَد خليفة رسول هللا صلى هللا   ..إنَّ تأميَر بعضكم ال ينقُصكم عنَد هللا ..وال يزيده عليه أْن دانوا له ..الُجنود

وا.  .عليه وسل م   ..فإنَّ هؤالء قد تهيَّؤوا. وهذا يوٌم له ما بعَده إْن رددناهم إلى خندقهم اليوَم لم نزْل نردُّهم ..هلمُّ

وا فلنَتَعاَوِر اإلمارةَ    ..واآلخُر بعَد غدٍ  ..غداً  واآلخرُ  ..فليكْن عليها بعضنا اليومَ  ..وإْن هزمونا لم نُفِلح بعَدها. فهلمُّ

َر ُكلُُّكم روه ..حتَّى يتأمَّ ُر اليوَم(. فأمَّ  .هـ13وانتهت الموقعة بهزيمة الروم َشرَّ هزيمة سنة   ..ودعوني أتأمَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....2/200والكامل البن األثير   ..4/33تاريخ الطبري 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 40.. " خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..475الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

 أبطال في صفوف المسلمين:دراسة موقعة اليرموك.. نكمل..  

 ..و القالع الحميريتحت قيادة سيدنا معاذ بن جبل:الصمت بن األسود وذوكان ومن األسماء المشهورة 

 .. فالصمت بن األسود هو الذي الَحَق الجيوش الرومية في اتجاه حمص بعد فتح دمشق* 

ي هو أول مسلم من اليمن تطوع لدخول الحرب في الشام * َِ  .. وذو القالع الِحْميَر

كردوًسا على كل كردوس قائد مستقل  18أما سيدنا هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فهو قائد القلب وتحته  *

 ..ال يتلقى أوامره إال من سيدنا هاشم مباشرة ..تماًما بهذا الكردوس

وكان من ضمن األسماء تحت قيادته: القعقاع بن عمرو التميمي   ..وبعد ذلك من سيدنا خالد بن الوليد *

وجاءوا معه  ..كان هؤالء الثالثة مع سيدنا خالد بن الوليد في العراقو ..وعياض بن غنم ..بن عدي ومذعور

 ..عندما جاء من العراق إلى أرض الشام

 الذي استشهد في اليرموك.. وكان من عتاة المشركين.. ..وكان من القواد أيضا: عكرمة بن أبى جهل *

في صلح الحديبية وكان في صفوف المشركين    عليه وسلمصلى هللاالرسول  فاوض وسهيل بن عمرو الذي  * 

 .. ها هو اآلن في صفوف المسلمين يقاتل إلعالء كلمة هللا ..وقتها

 ..سنة 18عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على رأس كردوس من الكراديس وكان يبلغ  *

ومع ذلك َمنَّ هللا   ..المسلمين عناًدا وسطوة على -قبل إسالمه-وصفوان بن أمية وكان من أشد المشركين  *

 ..سبحانه وتعالى عليه باإلسالم وها هو اآلن يقف على رأس كردوس من الكراديس

وأصبح ابنه اآلن قائد   ..سعيد بن خالد بن سعيد وكان أبوه من أوائل الناس الذين تطوعوا للخروج إلى الشام *

 .. كردوس من الكراديس

 ..وتحته عشرة كراديس أخرى الميسرة عليها قباث بن أشيموفي  *

الزبير بن العوام على رأس كردوس  ..ومن األسماء التي تحت قيادة قباث اسم كبير جدًّا هو الزبير بن العوام *

 ..من الكراديس

 ..وضرار بن األزور وعصمة بن عبد هللا ممن كانوا في جيش سيدنا خالد بن الوليد في العراق *

 ..وعتبة بن ربيعة من أهل بدر *

 نظام الكراديس المبتكر.. والذي تعلمته دول أوروبا.. واستخدمته في حروب الشمال..  الجظ -

أعطى قدًرا كبيًرا من الصالحية  ..وجعل القيادة بهذه الصورة ..كردوًسا 38الجيش خالد بن الوليد بعدما قسم 

 .. لكل كردوس؛ فأصبح عنده شيء من المرونة في إطار الخطة العامة التي سينفذها سيدنا خالد بن الوليد

 ..رضي هللا عنهثم جعل القاضي فيما يحدث بين الناس من خالفات في هذه المعركة أبو الدرداء  *

وسبحان هللا فاإلسالم يعز أهله ويذل   ..و سفيان بن حربوالقاص )وهو الذي يحمس الناس للقتال( هو أب *

مع هرقل وهو يحاول أن   -قبل إسالمه-انظروا إلى موقف أبي سفيان . )هذا أبو سفيان بعد اإلسالم. ..الكفار

وأتوا  ..وهرقل يستجوبه بعدما ألقى جنوده القبض عليه ..وال يستطيع صلى هللا عليه وسلميطعن في رسول هللا  

ها هو اآلن بعد أن أسلم  ..وكما رأينا ذلته في حواره مع هرقل ..ه وهو يحاول أن يستعطفه في الكلماتبه إلي

اآلن هو  ..يتولى تحميس الجيوش اإلسالمية لقتال الجيش الرومي الذي كانت العرب تعظمه تعظيًما ال حدَّ له 

وهذا من  ..الغنائم إن شاء هللا رب العالمينتقسيم الغنائم بعد أن تأتى في و ..الذي يحمس الناس للقيام بالجهاد

التفاؤل الشديد للمسلمين فالموضوع بسيط جدًّا: إن شاء هللا سيكون هناك نصر وستوجد غنائم. فمن 

إذن في حالة وجود نصر   ..سيقسمها؟ وإن لم يأِت النصر فستكون هناك شهادة ويصير المسلمون إلى الجنة

 ( وغنيمة من سيقسمها؟

   ..وأرضاه رضي هللا عنههللا بن مسعود   سيدنا عبد *

فالقارئ الذي سيقرأ سورة الجهاد على المسلمين هو  ..إنها أسماء ضخمة جدًّا عظيمة جدًّا في أرض اليرموك

والزبير بن العوام أيضا قال   ..سيدنا المقداد بن عمرو الذي كان عمر بن الخطاب يقول عنه: رجل بألف رجل

ويقرأ  ..بألف رجل؛ فالمقداد بن عمرو كان يمر على الكراديس: واحد تلو اآلخرعنه عمر بن الخطاب: رجل 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..عليهم سورة الجهاد التي هي سورة األنفال وهذا ما كان يحدث في أرض القادسية



- 516 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 40.. " خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..475الحلقة/ 

 جهاد خالد بن الوليد في خالفة عمر بن الخطاب.. خالد في الشام.. -

 نظرة في الجانب الرومي..  دراسة موقعة اليرموك.. نكمل..

 ..إن هللا ال يصلح عمل المفسدين  -

  ..سنرويها إلظهار الفرق بين سيرة أمراء المسلمين مع الرعية والناس-قصة في المعسكر الرومي  حدثت

 ..وهو قادم من أنطاكية حتى وصل نهر اليرموك ..عاث الجيش الرومي فقد -وسيرة أمراء الروم مع رعيتهم

ا الماشية وذبحوها وأكلوها  فوقعوا على النساء ونهبوا األموال وأخذوا الديار وسرقو ..فساًدا في أرض قومهم

)وقد حدث مثل هذا تماًما من الجيش الفارسي الذي   ..وفي أهل دينهم ..كل هذا يفعلونه في قومهم ..بغير حقها

فالموقف يتكرر في   ..جاء من المدائن إلى القادسية ليقاتل المسلمين؛ فعاثوا في قومهم الفُرس فساًدا وإجراًما(

   ..كل عصر وكل مكان

وال يلتزم به عندما يتملك السلطة ال يقف أمامه شيء؛ فما دامت  دينمن جيوش الطواغيت ال يدين ب فأي جيش

حتى لو كان هؤالء العباد هم عامة الشعب   .. لديه السلطة وهو مجرد من اإليمان فهو يفعل ما يشاء في العباد

و  ..فلما فعلوا ذلك جاء الناس  ..التي يُفتَرض أنه يحميها باهان قائد  كان و   ..ا بالشكوى إلى باهانواشتكوا وضجُّ

  وكما فعل رستم قام ..وبكونه رجالً كريًما ال يقبل هذه األمور بتاتًا ..الجيش معروفًا بالشرف والنُّبل والعظمة

إنه قد بعث  ..باهان أيضا ويخطب خطبة في الناس؛ فيقول: "يا معشر أهل هذا الدين إن حجة هللا عليكم عظيمة

  ..ال يريد الدنيا وزهََّدكم فيها .. يعني المسيح عيسى بن مريم..وكان رسولكم .. وأنزل إليكم كتابًا ..إليكم رسوالً 

فأنتم اآلن تظلمون فما عذركم غًدا عند   ..فإن هللا ال يحب الظالمين ..وأال تظلموا أحًدا ..وأمركم أال ترغبوا فيها

 ..ويسبي ذراريكم ..كمي وهذا عدوكم قد نزل بكم يقتل مقاتلوما آتاكم من كتاب ربكم؟  ..هللا وقد تركتم أمر نبيكم

وأظهر عليكم عدوكم   ..وأنتم تعملون بالمعاصي فال تنزعون عنها خشية العقاب فإن نزع هللا سلطانكم من أيديكم

   .فمن الظالم إال أنتم؟ فاتقوا هللا وانصرفوا عن ظلم الناس.

: ما دمت تقول هذا الكالم فإن لديَّ  جنديفقال له لكنهم يقولون ما ال يفعلون.. خطبة عظيمة ورجل جليل؛   إنها

 ..وكانت ترعى هذه الغنم زوجتي وابني ..فقال: كانت لي غنم  ..مظلمة؛ فانصرني فيها؛ فقال له: قل لي حاجتك

وعليها واحد من العظماء( فجاء   ..الرومفجاء جيش الروم وعليه عظيم من عظماء الروم )يعنى فرقة من فرق 

هذا العظيم وأخذ حاجته من هذه األغنام ثم أخذ الباقي ووزعه على أصحابه؛ فذهبت زوجة الرجل إلى هذا 

العظيم وقالت له: خذ حاجتك من األغنام التي استوليت عليها وُردَّ عليَّ ما أعطيت ألصحابك )فيصبح نصف 

وطال مكثهما؛   ..فأَمر بها أن تُدَخل خيمته؛ فدخلت خيمته ودخل معها ..ِضيَْت بذلكالظلم بدالً من الظلم كله( ورَ 

فأُِمر به )الغالم( فَقُتِل؛   ..فاقترب ابنها من الخيمة؛ فوجد الرجل يراودها عن نفسها وهي تبكي؛ فصرخ الغالم

وجتي وقتلت ابني؛ فقام إليه  فُخبر ِ بذلك أبو الغالم؛ فذهب إلى العظيم وقال له: قد سمعت أنك فعلت ذلك بز

وها هي مظلمتي   ..أشراف من أصحاب هذا العظيم يريدون قتله؛ فقال الرجل: فاتقيتهم بيدي؛ فقطعوها بالسيف

 .. أشكوها لك

فقال له باهان: هل تعرف هذا الرجل؟ فقال: نعم؛ وأشار إلى واحد من عظماء القوم الجالسين في حضرة باهان؛  

أتريد أن ال أقضي  ..وهي أمتي ..يم: ما دعاك إلى أن تفعل ذلك؟ فقال: إنما هو عبديفقال باهان للرجل العظ

وأن تقتلني بعبدي؛ ثم قام مجموعة من األشراف بعد أن قال هذه الكلمة وانطلقوا إلى الرجل   ..لذتي من أََمتي

 الذي جاء بالمظلمة؛ وقتلوه أمام باهان نفسه وفي حضرته؛  

 ..وعصيتم ربكم ..وخطب خطبة ثانية؛ فقال: أما أنتم فقد أتيتم أمًرا عظيًما ..رفقام باهان بعد هذا األم

والعجب كل العجب كيف ال تَُهدُّ الجباُل وال تتفجر   ..وإذا غضب على قوم فهو ينتقم منهم ..وأغضبتموه عليكم

عمالكم العظام )أي  البحار وال تزول األرض وال ترعد السماء لهذه الخطيئة التي عملتموها وأنا أنظر إلى أ

  ..تقومون بها أمام سمعي وبصري( إن كنتم تؤمنون بأن لهؤالء المستضعفين المظلومين إلًها ينتصر لهم

ل لكم بالهالك وإن كنتم ال تؤمنون بذلك فأنتم    ..وينصف المظلوم على الظالم؛ فأَْيِقنوا بالقصاص ومن اآلن يُعجَّ

وأما أنا فأشهد أني   ..ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوٍم ال يؤمنون ..وهللا عندي شر من الكالب وشر من الحمير

فما    ..ولم يعاقبهم ..ثم نزل وكفَّ عنهم ..وألي مصير تصيرون ..وسوف ترون عاقبة الظلم ..بريء من أعمالكم

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..الفائدة.!
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  

 40.. " خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا" ..475الحلقة/ 

 معجزات التجهز للمعركة.. والقلة تفتك بالكثرة..   دراسة موقعة اليرموك.. نكمل..

 ما كان من الخلفاء واألمراء في التجهز لليرموك..  -

شرحبيل األردن وقيل بصرى ونزل  لما وصل األمراء إلى الشام نزل أبو عبيدة الجابية ونزل يزيد البلقاء ونزل 

أرى أن تصالحوا المسلمين  :فبلغ الروم ذلك فكتبوا إلى هرقل وكان بالقدس فقال. .عمرو بن العاص العربة

فوهللا ألن تصالحوهم على نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بالد الروم أحب إليكم من أن يغلبوكم  

فجمعهم وسار بهم إلى حمص فنزلها وأعد الجنود   ..فتفرقوا عنه وعصوه ..على الشام ونصف بالد الروم

لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين  ..والعساكر وأرا إشغال كل طائفة من المسلمين بطائفة من عسكره

ن  وأرسل جرجة بن توذر إلى يزيد ب  ..فأرسل تذارق أخاه ألبيه وأمه في تسعين ألفًا إلى عمرو ..عمن بإزائه

وبعث الدراقص نحو   ..وبعث القيقار بن نسطوس في ستين ألفًا إلى أبي عبيدة ابن الجراح ..أبي سفيان

إن الرأي لمثلنا االجتماع فإن مثلنا إذا اجتمعنا   :فأجابهم .؟ما الرأي ..فهابهم المسلمون وكاتبوا عمًرا ..شرحبيل

 .  .قبلها لكثرة عدوناال نغلب من قلة فإن تفرقنا ال يقوم كل فرقة له بمن است

إن مثلكم ال يؤتى من قلة وإنما يؤتى العشرة آالف من   :وكتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو وقال

 ..الذنوب فاحترسوا منها فاجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل واحد منكم بأصحابه

لى المقدمة جرجة وعلى المجنبة باهان ولم يكن  فاجتمع المسلمون باليرموك والروم أيًضا وعليهم التذارق وع

وصل بعد إليهم والدراقص على األخرى وعلى الحرب القيقار فنزل الروم وصار الوادي خندقًا لهم وإنما أرادوا 

المسلمون على طريقهم ليس للروم طريٍق إال عليهم فقال   أن يتأنس الروم بالمسلمين لترجع إليهم قلوبهم ونزل

وأقاموا صفًرا عليهم وشهري ربيع ال يقدرون  . .حصرت الروم وقل ما جاء محصوٌر بخير !أبشروا :عمرو

 ..منهم على شيء من الوادي والخندق وال يخرج الروم خرجة إال أديل عليهم المسلمون

 .. مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشامفي معجزة  -

وم استمدوا أبا بكر فكتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالمسير إليهم وبالحث وأن  لما رأى المسلمون مطاولة الر

يأخذ نصف الناس ويستخلف على النصف اآلخر المثنى بن حارثة الشيباني وال يأخذن من فيه نجدة إال ويترك  

ب النبي ـ صلى هللا  فاستأثر خالد بأصحا. .عند المثنى مثله وإذا فتح هللا عليهم رجع خالد وأصحابه إلى العراق

عليه وسلم ـ على المثنى وترك للمثنى عدادهم من أهل القناعة من ليس له صحبة ثم قسم الجند نصفين فقال  

.  .وهللا ال أقيم إال على إنفاذ أمر أبي بكر وباهلل ما أرجو النصر إال بأصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم :المثنى

 . .وجهه وشيعه المثنى إلى قراقر ثم رجع إلى الحيرة في المحرمفلما رأى خالد ذلك أرضاه ومضى ل

في ستة   :في تسعة آالف وقيل :في خمسمائة وقيل :في ستمائة وقيل :سار من العراق في ثمانمائة وقيل :وقيل

هم وأتى المصيخ إنما أمره أبو بكر أن يأخذ أهل القوة والنجدة فأتى حدوداء فقاتله أهلها فظفر ب :آالف وقيل

 .  .وبه جمع من تغلب فقاتلهم وظفر بهم وسبى وغنم

سار خالد فلما وصل إلى قراقر وهو ماء لكلب أغار على أهلها وأراد أن يسير منهم فوًزا إلى سوى وهو   :وقيل

إنك  :رافع ماء لبهراء بينهما خمس ليال فالتمس دلياًل فدل على رافع بن عميرة الطائي فقال له في ذلك فقال له

إنه البد لي من ذلك ألخرج من  :فقال. .لن تطيق ذلك بالخيل واألثقال فوهللا إن الراكب المفرد يخافه على نفسه

فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس . .وراء جموع الروم لئال يحبسني عن غياث المسلمين

وها علاًل بعد نهل والعلل الشربة الثانية والنهل األولى ثم  وأن يعطش من اإلبل الشرف ما يكتفي به ثم يسق

فلما ساروا يوًما وليلة شقوا لعدة من   ..ثم ركبوا من قراقر. .يصروا آذان اإلبل ويشدوا مشافرها لئال تجتر

. .مالخيل بطون عشرة من اإلبل فمزجوا ماء في كروشها بما كان من األلبان وسقوا الخيل ففعلوا ذلك أربعة أيا

 ..ما نراها :فقالوا.. انظروا هل ترون شجرة عوسج كقعدة الرجل :للناس  خالد فلما دنا من العلمين قال

فنظروا فرأوها   !انظروا ويحكم :فقال لهما.. وكان أرمد !إنا هلل وإنا إليه راجعون هلكتم وهللا وهلكت معكم :فقال

فحفروا واستخرجوا عينًا فشربوا .  .احفروا في أصلها :ها كبروا فقال رافعفلما رأو. .قد قطعت وبقي منها بقية

 .  .وهللا ما وردت هذا الماء قط إال مرة واحدة مع أبي وأنا غالم  :فقال رافع.  .حتى روي الناس

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 52" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا"..  ..487الحلقة/ 

 دراسة موقعة اليرموك.. نكمل.. معجزات التجهز للمعركة.. والقلة تفتك بالكثرة.. 

 والتخطيط المعجز.. والمبادرة يالمبارزة.. وشجاعة ال تتكرر.. 

معه الشمامسة والقسيسون فطلع على المسلمين في ربيع اآلخر وطلع باهان على الروم وخالد  ثم سار * 

والرهبان يحرضون الروم على القتال وخرج باهان كالمعتذر فولي خالد قتاله وقاتل األمراء من بإزائهم ورجع  

 ..باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منهم المسلمون

وقيل ثمانية   ..كردوًساوكانت الخطة الموضوعة تقضي بتقسيم الجيش العربي المسلم إلى ستة وأربعين * 

رهم أمير من أولي البأس وأربعين.. ثم قسَّم الجيش إلى قلب وميمنة   ..كل كردوس يتألَّف من ألف رجل يتأمَّ

ن من خمسة عشر كردوًسا ..وميسرة وأما الميمنة فتتألَّف   ..تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح ..فأما القلب فيتكوَّ

ن   ..وأما الميسرة ..ويُعاِونه شرحبيل بن حسنة ..عمرو بن العاص تحت إمرة ..من خمسة عشر كردوًسا فتتكوَّ

وأما بقية الكراديس فتكون احتياًطا في الساقة تحت قيادة   ..من عشرة كراديس بقيادة يزيد بن أبي سفيان

لم يبدو  وبهذا التنظيم البديع أظهر خالد بن الوليد براعته العسكرية التي جعلت الجيش العربي المس ..عكرمة

  ..وأقدر على الحركة بما يتالءم مع سير المعركة ..وأكثر مرونة ..وأخفَّ حركة ..أكثر عدًدا

من المتعارف عليه في ذلك الوقت من الزمان أن تبدأ المعارك بالمبارزة بين بعض  .. المبارزة مفتاح النصر* 

 . وهنا اختار سيدنا خالد أربع مجموعات من الفرسان للمبارزة. ..ثم يبدأ القتال ..أفراد الجيشين المتحاربين

وستَصدر أوامر مباشرة إلى قواد القطع الرئيسية: القلب   ..فسيتولَّى القيادة من القلب ..أما خالد بن الوليد* 

ية وقبل أن يبدأ الهجوم الُمنتَظر من الروم جرت حملة تشجيعيَّة على الجبهة العرب ..والجناحين والساقة

  ..كان هدفُها الحث على الِجهاد والصبر وقوة اإلرادة ..اإلسالمية

فإذا اقتحم فرسانهم خطوط   ..وكانت خطة خالد العسكرية هي انتظار الروم حتى يبدؤوا زحفَهم المتوقَّع* 

ة احتياطية من  ..أفسحوا لهم الطريق وتركوها تتوغَّل خلف خطوط الجيش اإلسالمي ..المسلمين حيث تُقابِلها قوَّ

غ قوات المسلمين  ..وبهذا تَحِرم مشاة الروم من فرسانها ..فرسان المسلمين تُقابِلها وتقضي عليها وتتفرَّ

رة خلفهم ليحتَِفظ   وقد اختار خالد بن الوليد مواقع حصينة بحيث ..لمالقاة هؤالء المشاة تكون المدينة المنوَّ

 ..بينما كان الروم يُرابِطون في موقع محصور بين سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك ..بخطوط اإلمدادات

   ..تحيط به من ثالث نواحٍ جبال بالغة االرتفاع (واقوصة) ومن خلفهم منخفض سحيق اسمه

فأصبح الروم محصورين   ..ش المسلمين النهَر إلى الضفة اليمنى منهتخطَّى جي ..ولما قَِدم الروم إلى هذا المكان

هـ  13وفي فجر يوم الثامن والعشرين من شهر جمادى األولى عام  ..بين الجبال ومن أمامهم الجيش اإلسالمي

ةً احتياطيَّة  ..بدأ الزحف الرومي من واخترق فرسان الروم خطوط المسلمين حسب خطة خالد؛ حيث أَعدَّ لهم قوَّ

وانقضَّ الفرسان المسلمون على فلول الروم كالصقور   ..وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة ..الفرسان

أو الذ بالفرار باجتياز الخندق نحو الساحة؛  ..فمن لم تحصده السيوف ابتلعه نهر اليرموك غريقًا ..الغاضبة

   ..فقتلوا منهم الكثيرين  ..حيث طاردهم فرسان العرب

وقد أثقلت هذه    ..ناك عدد كثير من مشاة الروم مقرنين في سالسل كل عشرة في سلسلة واحدةوقد كان ه

ت المعركة يوًما واحًدا ..خصوًصا إذا قُتِل أو جرح واحد منهم ..السالسل حركتَهم استطاع فيها   ..وقد استمرَّ

ُمشاته مكشوفة من دون  وهربت فرسان تيودورك وباتت ..الجيش العربي المسلم أن يسيطر على ساحة القتال

بيد أن خالد حال دون ذلك؛ حيث انقضَّ عليهم بفرسانه   ..فأصدر األوامر لهم بالتقهقر إلى خلف الخندق ..حماية

  ..وفي إحصاء للخسائر فقد كان عدد القتلى والجرحى من المسلمين حوالي ثالثة آالف  ..ومشاته فسحقهم بقوة

وقد أبلغ المسؤولون عن اإلحصاء  ..ولكن بالنسبة للجيش الرومي فقد كانت الخسائر كبيرة يَصعُب حصرها

كما قُتِل قائدهم العام تيودورك أخو   ..خالد بن الوليد أن ثمانين ألفًا من الروم سقطوا في الواقوصة خلف الخندق

 ."اده المؤمنينالحمد هللا الذي نصر عب" :وهنا قال خالد بن الوليد  ..هرقل

وتولية أبي عبيدة بن الجراح  ..يقضي بعزل خالد بن الوليد ..جاء خطاب من عمر بن الخطابوأثناء المعركة.. 

ا للجيوش اإلسالمية باليرموك  ..وقد أخفى خالد هذه الرسالة خوًفا على أفراد الجيش من االضطراب ..قائًدا عامًّ

  ..قائالً له: "وأما اآلن ..فلما انتهت المعركة بالنصر المبين دفع خالد بالرسالة إلى أبي عبيدة بكل تواُضع وإيثار

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..."وأنا لك الجندي األمين.. سلني أُِطعك ..فإنك أنت أميري وقائدي



- 519 - 
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 52ن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا".. " خالد ب ..487الحلقة/ 

 في الخالف بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد..  -

وما جاء في هذا األمر عديد وعظيم.. والكتابة في بصيغة )خبرية( أمر بالغ الخطورة.. فمعناه أن الكاتب قد  * 

 اآلخر.. وكأنه يدلي برأيه.. والذي ربما يخالفه التأريخ.. أخذ جانبا من روايات المؤرخين الثقات.. وترك الجانب 

ولذا فقد اخترنا أن ننقل هنا التأريخ.. والتأريخ المضاد.. ورد المعتدين والمقارنة الحكيمة.. في صورة أسئلة 

 .. وإجابات المجتهدين.. ومن واقع الوثائق والتدوين.. تطرح الهجوم واإلتهام

 األول..  السؤال* 

سالم ابن تيمية رحمه هللا في السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية بتعليق العالمة ابن  قال شيخ اإل

ما زال  ..رضي هللا عنه  ..: ) وهكذا أبو بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم51عثيمين رحمه هللا ص

وقد ذكر   ..كان له فيها تأويل وبدت منه هفوات ..وفي فتوح العراق والشام ..يستعمل خالدا في حرب أهل الردة

 ..بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه ..فلم يعزله من أجلها  ..له عنه أنه كان له فيها هوى

ألن المتولي الكبير إذا كان ُخلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون ٌخلق نائبه يميل  ..وأن غيره لم يكن يقوم مقامه

 فينبغي أن يكون ُخلق نائبه يميل إلى اللين ليعتدل األمر(. .  ..كان ُخلقه يميل إلى الشدة وإذا ..إلى الشدة

وقد روي أيضا أن سبب عزل عمر لخالد رضي هللا عنهما هو خوف افتتان الناس بخالد الذي ما دخل معركة 

يوجد دليل صحيح لقول  وانهزم فيها. فما صحة هذه الروايات شيخنا الحبيب في سبب عزل عمر لخالد وهل 

فلم   ..وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى  ..شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل

 بل عاتبه عليها...(  ..يعزله من أجلها

 .. بشكل عام االجابة

وحات وانتصارات  قيادة الجيش مع ما له من فت ردت عدة روايات في بيان سبب عزل عمر لخالد بن الوليد عن و

وقد  ..وخالصة القول: ال يصح في ذلك شيء سوى أنه عزله بسبب االختالف بينهما في إنفاق األموال ..عظيمة

ال يجوز أن يظن بصاحب  . ومبدئيا بين عمر رضي هللا عنه أنه كان مخطئاً في ظنه في خالد رضي هللا عنه.

حتى   ..يه من الفتح والخير لإلسالم والمسلمين ما جعلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي جعل هللا على يد

فمثل هذا القائد   ..أثنى عليه نبينا صلى هللا عليه وسلم وكان أحد قادة الجيش في زمنه صلى هللا عليه وسلم

العظيم ال يجوز أن يظن به ظن السوء لمجرد اجتهاد اجتهده في مسألة من مسائل االجتهاد سواء أصاب فيه أم 

ال يحمل ما فعله باجتهاد منه على الهوى بل على ابتغاء الحق؛ ألنه صاحب فضل ثبت ذلك بالنص فال  و. أخطأ.

 . يعدل عنه بالظنون الكاذبة المبنية على أكاذيب أو أوهام.

 التفصيل: وهنا بعض 

ر وما فعله في خالفة أبي بكر ومشورة عمر على أبي بك ..من األسباب المذكورة: قتله لمالك بن نويرة -1

 في البداية والنهاية: رحمه هللا قال ابن كثير  . بعزله لذلك.

ُ َعْنهُ  ..َواْلَمْقُصوُد أَنَّهُ لَْم يََزْل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ  ْمَرِة  ..َرِضَي َّللاَّ يَق َويَْذُمُرهُ َعلَى َعْزِل َخاِلٍد َعِن اإْلِ د ِ ُض الص ِ يَُحر ِ

يُق إِلَى َخاِلِد ْبِن اْلَوِليدِ  ..َويَقُوُل: إِنَّ ِفي َسْيِفِه لََرَهقًا د ِ فَقَِدَم َعلَْيِه  .. قَتََل َماِلًكا َونََزى َعلَى اْمَرأَتِِه. َحتَّى بَعََث الص ِ

َماءِ  ..اْلَمِدينَةَ َوقَْد لَبَِس َعلَْيِه ِدْرَعهُ الَّتِي ِمْن َحِديدٍ  َخ   ..قَْد َصِدَئ ِمْن َكثَْرِة الد ِ َوَغَرَز ِفي ِعَماَمتِِه النُّشَّاَب اْلُمَضمَّ

َماءِ  ا َدَخَل اْلَمْسِجَد َقاَم إِلَْيِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ   ..بِالد ِ    ..َفاْنتََزَع اأْلَْسُهَم ِمْن ِعَماَمةَ َخاِلٍد فََحطََّمَها ..فَلَمَّ

ِ أَلَْرُجَمنََّك بِأَْحَجاِرَك. َوَخاِلٌد اَل يَُكل ُِمهُ َوقَاَل: أَِريَاًء قَتَْلَت اْمَرأً ُمْسِلًما ثُمَّ نََزوْ  َواَل يَُظنُّ إِالَّ أَنَّ   ..َت َعلَى اْمَرأَتِِه؟ ! َوَّللاَّ

يِق فِيِه َكَرأْيِ ُعَمرَ  د ِ   ..َن ِمْنهُ ِفي ذَِلكَ َفعَذََرهُ َوتََجاَوَز َعْنهُ َما َكا ..َحتَّى َدَخَل َعلَى أَبِي بَْكٍر فَاْعتَذََر إِلَْيهِ  ..َرأَْي الص ِ

  ..َفَخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َوُعَمُر َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجدِ  ..َوَوَدى َماِلَك ْبَن نَُوْيَرةَ 

يَق َقْد َرِضَي َعنْ  ..قَاَل َخاِلٌد: َهلُمَّ إِلَيَّ يَا اْبَن أُم ِ َشْملَةَ. فَلَْم يَُردَّ َعلَْيهِ والرواية أنه َ د ِ . َواْستََمرَّ أَبُو . هُ َوَعَرَف أَنَّ الص ِ

ْمَرةِ     ..َوإِْن َكاَن قَِد اْجتََهَد ِفي قَتِْل َماِلِك ْبِن نَُوْيَرةَ َوأَْخَطأَ ِفي قَتِْلهِ  ..بَْكٍر بَِخاِلٍد َعلَى اإْلِ

ا بَعَثَهُ إِلَى بَنِي َجِذيَمةَ فَقَتَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ   .َل أُولَئَِك اأْلَُساَرى الَِّذيَن َقالُوا: َصبَأْنَا َصبَأْنَا.َكَما أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى َردَّ إِلَْيِهْم    .. أي دفع ديتهم ألهلهم..فََودَّاهُمْ   .َولَْم يُْحِسنُوا أَْن يَقُولُوا: أَْسلَْمنَا. ِ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَّ

ا َصنََع َخاِلٌد« . َوَمَع َهذَا لَْم يَْعِزْل َخاِلًدا َعِن اإْلِ  َوَرْفعَ  ..ِميلَغَةَ اْلَكْلبِ   . ْمَرِة.يََدْيِه َوقَاَل: »اللَُّهمَّ إِن ِي أَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّ

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 52" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا"..  ..487الحلقة/ 

 نكمل..   في الخالف بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد.. -

ِد ْبِن إِْسَحاقَ  ..: َوذََكَر َسلََمةُ ابن كثير وقال*  اَن ِمْن  َوِلَما كَ  ..أَنَّ ُعَمَر إِنََّما َعَزَل َخاِلًدا ِلَكاَلٍم بَلَغَهُ َعْنهُ  ..َعْن ُمَحمَّ

َل َما تََكلََّم بِِه أَْن َعَزَل َخاِلًدا ..َوَما َكاَن يَْعتَِمُدهُ ِفي َحْربِهِ  ..أَْمِر َماِلِك ْبِن نَُوْيَرةَ  ا ُول َِي ُعَمُر َكاَن أَوَّ َوقَاَل: اَل يَِلي  .. فَلَمَّ

َوإِْن لَْم يُْكِذْب نَْفَسهُ  ..َخاِلٌد نَْفَسهُ فَُهَو أَِميٌر َعلَى َما َكاَن َعلَْيهِ  َوَكتََب ُعَمُر إِلَى أَبِي ُعبَْيَدةَ: إِْن أَْكذَبَ  .ِلي َعَماًل أَبًَدا.

ا قَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ ذَِلَك ِلَخاِلٍد َقاَل لَ  ..فَُهَو َمْعُزولٌ  ي هُ َخاِلٌد: أَْمِهْلنِ َفاْنِزْع ِعَماَمتَهُ َعْن َرأِْسِه َوقَاِسْمهُ َمالَهُ نِْصفَْيِن. فَلَمَّ

فَقَالَْت لَهُ:   ..فَاْستََشاَرَها ِفي ذَِلكَ  ..َوَكانَْت تَْحَت اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ  ..َفذََهَب إِلَى أُْختِِه فَاِطَمةَ  ..َحتَّى أَْستَِشيَر أُْختِي

ِ.  .َوإِنَّهُ َسيَْعِزلَُك َوإِْن أَْكذَْبَت نَْفَسَك. ..إِنَّ ُعَمَر اَل يُِحبَُّك أَبًَدا فَقَاَسَمهُ أَبُو ُعبَْيَدةَ َحتَّى أََخذَ    .فَقَاَل لََها: َصَدَقِت َوَّللاَّ

 .. َوَخاِلٌد يَقُوُل: َسْمعًا َوَطاَعةً أِلَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن. انتهى ..إِْحَدى نَْعلَْيِه َوتََرَك لَهُ اآْلَخرَ 

 . وروايات ضعيفة ال يعتمد على مثلها. ..لم نجد لهذا سنداً صحيحاً يعتمد عليه إنما هي مراسيليث هذا الحدو

 .ومنها خشية افتتان الناس به؛ لكثرة االنتصارات والفتوحات التي حصلت على يديه. -2

ُ َعنْ "الخراجكتابه "قال أبو يوسف في  هُ َعَزَل َخاِلًدا َعِن الشَّاِم َواْستَْعَمَل  : ثُمَّ إِنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

َ َوأَثْنَى َعلَْيِه ثُمَّ قَاَل:  احِ؛ َفقَاَم َخاِلٌد فخاطب النَّاَس؛ فََحَمَد َّللاَّ إِنَّ أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن اْستَْعَملَنِي َعلَْيِه أَبَا ُعبَْيَدةَ ْبَن اْلَجرَّ

َفقَاَم إِلَْيِه َرُجٌل فَقَاَل: اْصبِْر أَيَُّها األَِميُر فَِإنََّها   .نِيَةً َوَعَسال َعَزلَنِي َوآثََر بَِها َغْيِري.َعلَى الشَّاِم َحتَّى إِذَا َكانَْت بَثْ 

 .  اْلِفتْنَةُ؛ فَقَاَل َخاِلٌد: أََما َواْبُن اْلَخطَّاِب َحيٌّ فاَل.

ا بَلََغ ُعَمَر َما قَاَل َخاِلٌد قَاَل: أََما ألَ  َ يَْنُصُر ِدينَهُ قَاَل: فَلَمَّ  . لَْيَس هَُو. ..ْنِزَعنَّ َخاِلًدا َحتَّى يَْعلََم أَنَّ َّللاَّ

ِ َعِن اْلُمْستَْوِردِ  ِ ْبِن َسْهٍل   ..َعْن أَبِيهِ  ..وأخرج ابن جرير في تاريخه من طريق سيف قال: َعْن َعْبِد َّللاَّ َعْن َعِدي 

فَأَْحبَْبُت أَْن  ..َولَِكنَّ النَّاَس فُتِنُوا بِهِ  ..ْم أَْعِزْل َخاِلًدا َعْن سْخَطٍة َواَل ِخيَانَةٍ قَاَل: َكتََب ُعَمُر إِلَى اأْلَْمَصاِر: إِن ِي لَ 

انُِع. َ هَُو الصَّ ا قَِدَم َخاِلٌد َعلَى ُعَمَر. .يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ٍرَعْن َساِلٍم َقاَل: لَمَّ  .هُ.فَذََكَر ِمثْلَ  .ثُمَّ َرَواهُ َسْيٌف َعْن ُمبَش ِ

َواْلُمثَنَّى ْبَن    ..َوَرَوى َسْيٌف َوَغْيُرهُ أَنَّ ُعَمَر قَاَل ِحيَن َعَزَل َخاِلًدا َعِن الشَّامِ  :وقال ابن كثير في البداية والنهاية

يَن اَل يَْنُصُرهَُما َ نََصَر الد ِ ِ َجِميعًا. ..َحاِرثَةَ َعِن اْلِعَراِق. إِنََّما َعَزْلتُُهَما ِليَْعلََم النَّاُس أَنَّ َّللاَّ ةَ َّلِلَّ  .َوأَنَّ اْلقُوَّ

 ً   .فقد وردت بأسانيد شديدة الضعف.  ..وهي روايات ضعيفة أيضا

حزم عمر ولين أبي عبيدة البديل عن خالد بن الوليد كون عمر وخالد يشتركان في  ومنها للتوازن بين   -3

فلم نجد لها رواية خاصة بذلك  ..وهذه قيلت اجتهاداً بناء على ما ذكر من وصف الصحابة األربعة. الحزم.

ثابت عن وخصوصاً أنه  ..كما سيأتي ..وال عبرة باالجتهاد مع ورود النص عن عمر رضي هللا عنه ..تؤيدها

ووردت روايات تدل على أنه قدم خالداً لخبرته في   ..أبي بكر رضي هللا عنه أنه ولى أبا عبيدة وخالد بن الوليد

 المعارك والحروب أكثر من أبي عبيدة. وهللا أعلم 

 . ومنها أن ذلك بسبب االختالف بينهما في االجتهاد في كيفية قسمة األموال. -4

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب أَنَّهُ قَاَل أِلَبِي بَْكٍر: اْكتُْب إِلَى َخاِلٍد أَْن اَل يُْعِطَي  ..قَْد َحَكى َماِلكٌ قال ابن كثير في البداية: وَ 

ا أَْن تََدَعنِي ..َشاةً َواَل بَِعيًرا إِالَّ بِأَْمِرَك. َفَكتََب أَبُو بَْكٍر إِلَى َخاِلٍد بِذَِلكَ  َوإِالَّ َفَشأْنََك   ..َوَعَمِلي َفَكتََب إِلَْيِه َخاِلٌد: إِمَّ

َز   ..بِعََمِلَك. فَأََشاَر َعلَْيِه ُعَمُر بِعَْزِلهِ  فَقَاَل أَبُو بَْكٍر: َمْن يُْجِزي َعن ِي َجَزاةَ َخاِلٍد؟ قَاَل ُعَمُر: أَنَا. َقاَل: فَأَْنَت. فَتََجهَّ

يِق بِِإْبقَاِء ُعَمَر بِاْلَمِدينَِة َوإِْبقَاِء َخاِلٍد  ثُمَّ َجاَء ال ..ُعَمُر َحتَّى أُنِيَخِت الظَّْهُر ِفي الدَّارِ  د ِ َحابَةُ فَأََشاُروا َعلَى الص ِ صَّ

ا َوِلَي ُعَمُر َكتََب إِلَى َخاِلٍد بِذَِلكَ   ..بِالشَّامِ  ُ ِليََرانِ  ..َفعََزلَهُ  ..َفَكتََب إِلَْيِه َخاِلٌد بِِمثِْل ذَِلكَ   ..فَلَمَّ َي آُمُر أَبَا َوَقاَل: َما َكاَن َّللاَّ

ِ ْبِن َربَاحٍ  ..َوَغْيِرهِ  ..َوَقْد َرَوى اْلبَُخاِريُّ ِفي " التَّاِريخِ " .بَْكٍر بَِشْيٍء اَل أُْنِفذُهُ أَنَا. َعْن نَاِشَرةَ ْبِن   ..ِمْن َطِريِق َعِلي 

ِ قَاَل: َسِمْعُت ُعَمَر يَْعتَِذُر إِلَى النَّاِس بِاْلَجابِيَِة ِمْن َعْزِل َخاِلدٍ  ٍ اْليََزنِي  فَقَاَل: أََمْرتُهُ أَْن يَْحبَِس َهذَا اْلَماَل َعلَى   ..ُسَمي 

ْرُت أَبَا ُعبَْيَدةَ  ..الل َِسانِ َوذَا الشََّرِف وَ  ..فَأَْعَطاهُ ذَا اْلبَأِْس   ..َضعَفَِة اْلُمَهاِجِرينَ  . فَقَاَل أَبُو َعْمِرو ْبُن َحْفِص ْبِن  .َوأَمَّ

ِ  ..اْلُمِغيَرِة: َما اْعتَذَْرَت يَا ُعَمرُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..لَقَْد نََزْعَت َعاِماًل اْستَْعَملَهُ َرُسوُل َّللاَّ َوَوَضْعَت ِلَواًء َرَفعَهُ   ..َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..َرُسوُل َّللاَّ ُ  ..َصلَّى َّللاَّ ِحمَ  ..َوأَْغَمْدَت َسْيفًا َسلَّهُ َّللاَّ .  ..َولَقَْد قََطْعَت الرَّ فَقَاَل ُعَمُر:   .َوَحَسْدَت اْبَن اْلعَم ِ

ن ِ  ..إِنََّك قَِريُب اْلقََرابَةِ  َك. .. َحِديُث الس ِ  .ُمْغَضٌب ِفي اْبِن َعم ِ

 هم.. أراكم غدا إن شاء هللا..تجهاوملصراحته في انظر لناس عمر بن الخطاب.. و.. أنظر كيف يخاطب ا
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 نكمل..   في الخالف بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد.. -

 ..قال عبد هللا بن المبارك: ثنا سعيد بن يزيد قال: َسِمعُت الحارث بن يزيد الحضرمي  الفاروق:وقال في مسند 

ث عن ُعلَي بن رباح ٍ  ..يحد ِ   ..يقول يوم الجابية -رضي هللا عنه-اليََزني قال: َسِمعُت عمَر  عن ناِشَرة بن ُسمي 

ِ صلى هللا   ..م قال: بل هللاُ َقَسَمهُ وهو يَخطُب: إنَّ هللاَ جعلني خازنًا لهذا المال وقاِسُمهُ. ث وأنا بادٌئ بأهِل النبي 

ِ صلى هللا عليه وسلم عشرةَ آالفٍ   ..ثم أشرفِِهم ..عليه وسلم  ..وصفيةَ  ..إال جويريةَ  ..فقََسَم ألزواج النبي 

ثم فََرَض   ..فعََدَل عمُر بينهنَّ   ..فقالت عائشة: إنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم كان يَعِدُل بيننا ..وماريةَ 

ولمن َشِهَد أُُحًدا ثالثةَ  ..ولمن َشِهَدها من غيِر المهاجريَن أربعةَ آالفٍ  ..ألصحاِب بدٍر المهاجريَن خمسةَ آالفٍ 

وإن ِي أَعتذُر إليكم من خالد   ..فال يَلومنَّ رجٌل إال ُمناَخ راحلتِهِ  ..أَ به العطاءُ وقال: َمن أَبَطأَ في الهجرِة أَبطَ  ..آالفٍ 

  ..فنََزعتُهُ  ..وذا الل ِسانِ  ..فأعطاه ذا الشََّرفِ  ..إن ِي أََمرتُهُ أن يحبَس هذا الماَل على ضعفِة المهاجرينَ  ..بن الوليد

رُت أبا ُعبيدةَ. ألنَّ خالداً   ..السَّبب الذي اقتَضى عزَل عمَر خالًدا عن إمرة الشَّام وهذا هو .وهذا إسناد جيد.. وأَمَّ

ومستنُدهُ في ذلك تسويُغ رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم له ما َفعَلَهُ في   ..كان يتساهُل في إعطاِء الماِل في الغزو

 انتهى كالمه وهللا تعالى أعلم بالصواب. ..قضيِة الَمَددي يوَم مؤتةَ من َمْنِعِه إيَّاه بعَض ذلك السَّلب

أبيه قال:   وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي زرعة الدمشقي حدثني دحيم عن زيد بن أسلم عن* 

قال: سمعت   ..قال عمر ألبي بكر الصديق تدع خالد بن الوليد بالشام ينفق مال هللا؟! قال: فلما توفي أبو بكر

عمر حين توفي أبو بكر يقول: كذبُت هللا إن كنت أمرت أبا بكر بشيء ال أفعله بعده. فكتب إليه خالد؛ أما بعد  

 الجراح قال فحضر أبو عبيدة.وهذا إسناده جيد. فبعث أبا عبيدة بن   ..فإنه ال حاجة لي بعملك

ً  -وقال ابن سعد  *  بَْيِر اْلُحَمْيِديُّ -كالذهب فذكر إسناداً صحيحا ِ ْبُن الزُّ ثَنَا   ..ثَنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَةَ  ..: َأْخبََرنَا َعْبُد َّللاَّ

ُ أَبَا  قَاَل: َسِمْعُت قَْيَس ْبَن أَبِ   ..إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِي َخاِلدٍ  ا َماَت َخاِلُد ْبُن اْلَوِليِد َقاَل ُعَمُر: َرِحَم َّللاَّ ي َحاِزٍم يَقُوُل: لَمَّ

 . لَقَْد ُكنَّا نَُظنُّ بِِه أُُموًرا َما َكانَْت. ..ُسلَْيَمانَ 

وابن شبة في تاريخه والبيهقي في الكبرى   ..وعلقه في صحيحه ..وأخرج البخاري في التاريخ األوسط* 

َفقَاَل ُعَمُر: َما َعلَْيِهنَّ أَْن يُِرْقَن   ..َشِقيٍق قَاَل: قِيَل ِلعَُمَر: إِنَّ نِْسَوةَ بَنِي اْلُمِغيَرِة اْجتََمْعَن ِفي َداِر َخاِلدٍ وغيرهم عن 

 . ِمْن أَْعيُنِِهنَّ على أبي ُسلَْيَمان.

ُموهُ َوفُتِنُوا بِهِ  ..ُسْخَطٍة َواَل ِخيَانَةٍ إِنِ ي لَْم أَْعِزْل َخاِلًدا َعْن "يقول موقع "إضاءات".. *  فَِخْفُت   ..َولَِكنَّ النَّاَس َفخَّ

انِعُ  ..أَْن يُوَكلُوا إِلَْيهِ  َ هَُو الصَّ التي  من نص الرسالة "..َوأَْن اَل يَُكونُوا بِعََرِض فِتْنَةٍ  ..فَأَْحبَْبُت أَْن يَْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .. لحواضر اإلسالمية بخصوص العزل األخير لخالدأرسلها الخليفة عمر إلى ا

فال غْرَو أن كان خالد بن الوليد ممن يضعُهم ابُن الخطاب تحت مجهره الدقيق لمراقبة ما يراه من  ..ولذا

أو تفاقم افتتان الناس بصفاته وإنجازاته. وكان   ..سلوكيات خطرة توحي بتنامي الرغبة في الصدارة والزعامة

يحاول بعض المتربصين أن يختزل كل  و ...وحب ه للقيادة والصدارة ..د اعتداَده الزائد بنفسهعمر يخشى من خال 

والخالفات القديمة  ..في بعض النوازع الشخصية ..تلك الخلفيات المتشعبة والُمركَّبة لخالف هذْين الرمزْين

كسر فيها خالُد ساَق عمر(  والتي إن صحَّ افتراض   ..بينهما أيام الجاهلية )كمباراة مصارعة في شبابها

 .فال تمثل إال هامًشا من المشهد.  –وهما بشر يجوز عليهما الخطأ والنقص -وجودها 

د خالد  ..لو كانت تلك النوازع هي الغالبة   وكان يمكن بمكانته وبإنجازاته  ..بن الخطاب على عمربن الوليد لتمرَّ

أو كان  ..فيحدث فتنةً هائلة ..وبنفوذ عشيرته وبأمواله أن يكسب والء الكثيرين ضد عمر ..العسكرية الهائلة

 ..بداًل من إنصافه أمام الرأي العام بعد تحقيقه معه في الشبهات المالية ..عمر استمرَّ في التشنيع على خالد

 .  أمواله ورًعا. واستصفاء بعض

ونُقل عنه الندم على شدته   ..نعاه عمر بن الخطاب وبكاه ..هـ 21وعندما وافت المنية خالد بن الوليد عام  

الزائدة على خالد وإن رأى فيها مصلحة األمة. وكان من الالفت آنذاك أن خالًدا أوصى أن يشرف عمر بن 

ثيًرا لكثرة ما أنفق في سبيل هللا في سنوات عزلته والتي كانت قد تضاءلت ك ..الخطاب على توزيع تركته

  ..ولعل خالد كان في ذلك الموقف يعاتب عمر بن الخطاب بلغة الوقائع عتابًا رقيقًا لكنه كحد السيف ..األخيرة

وشاكيًا بال ضجيج عدَل الفاروق الصارم إلى جماهير المسلمين الحالية  ..مثبتًا حتى الرمق األخير نزاهة يده

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..وترفعهما إلى مقام النجوم ..والتي سترى عمل الرجلْين ..حقةوالال
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 أنطاكية.. الوصول  شماال حتى  ..إستكمال الفتوحات اإلسالمية بعد اليرموك -

تفرقت الجيوش  تقول دائرة المعارف اإلسالمية.. يروي بعض المؤرخين أنه لما انتهت معركة اليرموك.. 

فتوجه خالد مع أبي عبيدة إلى   ..قد وجهه إليهاالصديق   فتوجه كٌل إلى وجهته التي كان أبو بكر اإلسالمية..

نما هم هناك إذ أقبل رسول يحمل خبر وفاة أبي  دمشق ففتحوها بعد حاصروها وصالحوا أهلها على الجزية. وبي

إال أنه ظل   ..ومعه كتاب إلى أبي عبيدة يول يه إمارة الجيش ويعزل خالدا  ..بكر وتولي عمر بن الخطاب الخالفة

تقدم بقواته ومعه خالد إلى   ..كأحد قادته. وبعد أن إطمأن أبو عبيدة إلى مقام المسلمين ..تحت قيادة أبي عبيدة

فهزم حاميتها ومن لجأ إليهم من جند   ..قد كان قد أرسل بعض جنده لحصارها خالل محاصرته لدمشقو  ..فحل

وقد أظهر خالد بن الوليد وضرار بن األزور يوم فحل بطوالت ذكرها لهم  ..الروم الفارين من أجنادين

 و أبو عبيدة بن الجراح... أي أنهم جعلوا هذه الفتوحات بعد معركة اليرموك زمنيا.. والقائد هنا هالمؤرخون.

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة يأمره بفتح  .. تقول دائرة المعارف.. أنه وحماة والالذقية * في فتح حمص

فأرسل جيًشا بقيادة توذر )تيودوروس(   ..انتهز هرقل قيصر الروم انشغال المسلمين في فحلف  .حمص.

التقى الجيش البيزنطي في منتصف   ..يقهم إلى حمصالستعادة دمشق. وبينما كان جيش المسلمين في طر

أرسل توذر نصف جيشه إلى دمشق لشن هجوم مفاجئ على حامية ف  ..الطريق في مرج الروم خالل الليل

فتوقع خالد أن يكون الروم قد وجهوا  ..وجد المسلمون أن جيش الروم قد قل  عدده ..وفي الصباح .المسلمين.

وانطلق في فرقة من الفرسان ليدرك جيش الروم   ..استأذن خالد أبا عبيدةف  .جزءاً من جيشهم لمهاجمة دمشق.

ه لدمشق. استطاع خالد أن يهزم هذا الجيش الرومي بعدما ُحصر الروم بين قوات خالد وحامية و .المتوج 

فصالحهم   ..وحاصر معه حمص إلى أن سل م أهلها طالبين الصلح ..أبي عبيدةعاد خالد لينضم لقوات   .المدينة.

 . ثم سلمت حماة والالذقية وعلى نفس الشروط. ..أبو عبيدة على شروط وخراج صلح دمشق

واجه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة صعوبات في مواجهة الروم في فلسطين  * في فتح القدس.. 

واستطاعت قوات المسلمين  ..عمر فأمر أبا عبيدة وخالد بالتوجه إليهم للدعم لذا أرسال إلى  ..وجنوب الشام

التي فر  إليها العديد من الناجين   ..تطهير البالد ثم توجهوا إلى القدس آخر المعاقل البيزنطية في جنوب الشام

ب عمر بن الخطاب  .. فذهإال للخليفة شخصيًا ... لم تقبل المدينة بالتسليم.وحاصروها ..من معركة اليرموك

 أنظر ترجمة عمر..  وتسلم مفتاح المدينة بعد أن أعطى أهلها والقسسة والرهبان األمان.. غالمه فقط ومعه

 .الستكمال فتح شمال الشام. ..توجه جيش أبو عبيدة وخالد ..القدسفتح بعد * في معركة قنصرين.. يروى أنه 

بن  فقاتلهم خالد   ..فوجد بها جيًشا روميًا عظيًما ..المدينة منيعة الحصون ..وجه أبو عبيدة خالد إلى قنسرينو

ت الفلول لتتحصن بالمدينة طالبين الصلح كصلح حمص ..وهزمهم في معركة قنسرينالوليد  إال أن خالد   ..وفر 

 . رفض ورأى أن يعاقبهم لمقاومتهم للمسلمين.

اح بقوات خالد بن الوليد في قنسرين بعد فتحها ليتابعا  لحق جيش أبوعبيدة بن الجر*في فتح حلب وأنطاكية.. 

كان الهدف التالي للمسلمين أنطاكية عاصمة الجزء اآلسيوي  و أيضا.. حيث استطاعا فتحها  ..زحفهما إلى حلب

 ..قرر أبو عبيدة وخالد عزل المدينة عن األناضول ..من اإلمبراطورية البيزنطية. وقبل أن يسيروا إليها

وأهمها أعزاز في الشمال الشرقي  ..على جميع القالع التي قد توفر الدعم االستراتيجي إلى أنطاكيةباالستيالء 

من أنطاكية. وقد خاض الروم المدافعون عن أنطاكية معركة يائسة مع جيش المسلمين خارج المدينة بالقرب 

المسلمون. فقد الروم األمل في  فحاصرها  ..وتراجعهم إلى أنطاكية ..لكنها انتهت بهزيمتهم ..من نهر العاصي

.  فاستسلمت أنطاكية على أن يُسمح لجند الروم بالمرور إلى القسطنطينية بأمان. ..وصول المدد من اإلمبراطور

ه أبو عبيدة خالد شماالً ف  ه جنوبًا وفتح الالذقية وجبلة وطرطوس والمناطق الساحلية الغربية من  ..وج  بينما توج 

سلسلة جبال لبنان الشرقية. استولى خالد على األراضي حتى "نهر كيزيل" في األناضول. قبل وصول 

بالد ما بين  لترتيب الدفاعات الالزمة في  ..كان اإلمبراطور هرقل قد غادرها إلى الرها ..المسلمين إلى أنطاكية

نجا بصعوبة  .. ثم غادرها متوجها إلى عاصمته القسطنطينية. وفي طريقه إلى القسطنطينية  ..النهرين وأرمينيا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..من قبضة خالد الذي كان في طريقه منصرفًا من حصار مرعش إلى منبج
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 وانسحاب هرقل..  ..الحاضربعد معركة قنسرين  ..إستكمال الفتوحات اإلسالمية بعد اليرموك -

   ..أحداث معركة الحاضر* في 

استأنفت الجيوش   ..من القدس إلى المدينة المن ورة -رضي هللا عنه-بعد عودة الخليفة عمر بن الخطاب ف 

 ..اإلسالمية تحركاتها وفق تعليماته

 ..فتوجه يزيد بن أبي سفيان بجيشه إلى القيصرية ليفتحها مجدًدا <

 ..إلعادة فتح فلسطين واألردن -رضوان هللا عليهما-وتوجه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة  <

بجيشه البالغ عدده سبعة عشر ألف مقاتل   -مارضي هللا عنه -وسار أبو عبيدة بن الجراح مع خالد بن الوليد  <

رضي -تقدم خالد بن الوليد .. ف واضعًا نصب عينيه قنسرين وحلب وأنطاكيا ..من القدس لفتح شمال بالد الشام 

وهي طليعة جيش أبي  ..ومعه أفضل المقاتلين وأسرعهم على رأس سري ة من الفرسان سريعة الحركة -هللا عنه

وهناك تعرضت السرية للهجوم البيزنطي  ..لتي تقع على بعد ثالثة أميال شرق قنسرينفوصل الحاضر ا ..عبيدة

يتمتع بالشد ة في القتال والدهاء؛ حيث قرر  ميناس وكان  ..بقيادة ميناس قائد الحامية البيزنطية في قنسرين

 ..قبل أن تت حد مع القسم الرئيس من الجيش ..الخروج لمالقاة السري ة

ل <  ثم تسليمها للمسلمين بعد الحصار كنتيجة حتمي ة في ظل  ..هذه الخط ة عن البقاء في المدينةميناس وقد فض 

   ..ويقينه بعدم إمكانية إرسال الدعم من قبل اإلمبراطور هرقل ..انكسار شوكة جيوش بيزنطة

لنتائج المهمة والمؤثرة فالتقى ميناس بجيش خالد في سهل الحاضر الذي شهد أحداث معركة الحاضر ذات ا< 

 . في سلسلة الفتوحات اإلسالمية لشمال بالد الشام.

وكان هو   ..نشر خالد بن الوليد سريته السريعة في وضعيتها القتالية؛ بينما شك ل ميناس جيشه في جناحين <

جنود فاستشاطوا  فانتشر نبأ مقتله بين ال ..ومع بداية المعركة في مراحلها األولى قتل ميناس ..في مقدمة القلب

وا على المسلمين بعنف ووحشية ..فقد كان ميناس محبوبًا بينهم  ..غضبًا وثاروا لالنتقام  ..وكر 

في حين كان خالد بن   ..ولكنهم اصطدموا بأمهر المقاتلين من جيش المسلمين؛ الذين صمدوا صموًدا عظيًما <

التفافًا من الخلف على الجيش البيزنطي ليزعزع كامل ينف ذون  ..مع قسم من المقاتلينبطريقته المعتادة.. الوليد 

 .ولم ينج منه أحد. ..الذي انهزم بعد ذلك ..الجيش

وقالوا  ..خرج أهالي الحاضر بعد المعركة لتحية القائد خالد بن الوليد أن نتائج معركة الحاضر وكان من  <

 .. ه إلى قنسرينوتابع تقدم ..وقبل خالد خضوعهم ..وال ينوون مهاجمته ..بأن هم عرب

فأرسل خالد لهم برسالة يقول فيها: "إذا  ..حيث تحصنت الحامية الرومانية المتبقية في القلعة* وفي قنسرين..  

  ..فإن هللا سيرفعنا إليكم أو ينزلكم إلينا للمعركة"  ..كنتم في السحاب

 ..وكذلك من الفضة ..وصالحوه على خمسة عشر ألف مثقال من الذهب ..فسلموا بعد ذلك المدينة ألبي عبيدة

وأقام فيها مسجًدا قبل   ..فدخلها أبو عبيدة ..وألف ثوب من أصناف الديباج وخمس مئة وسق من التين والزيت

والن صر العظيم الذي حققه   ..أن يتابع سيره باتجاه حلب التي سمع أهلها بأخبار ما جرى في معركة الحاضر

  ..فاضطرب أهل حلب ..وما تاله من تسليم مدينة قنسرين للجيوش اإلسالمية ..لمسلمون على جيش ميناسا

 .وعرفوا أن ال طاقة لهم اليوم بالمسلمين وجيوشهم.

 * في آخر محاوالت اإلمبراطور هرقل..  

بعدما   ..أصبحت فُرُصه لتصحيح أوضاعه قليلة ..بعد الهزائم الساحقة المتتالية لقوات هرقل في تلك المعاركف 

لذا لجأ إلى طلب مساعدة من المسيحيين العرب من بالد ما بين   ..أصبحت موارده العسكرية المتبقية ضعيفة

وأرسل إليهم   ..قاعدة أبو عبيدة في شمال الشام ..النهرين الذين حشدوا جيًشا كبيًرا توجهوا به نحو حمص

بعدما حاصرتها   ..سكندرية. أمر أبو عبيدة كل قواته في شمال الشام بموافاته في حمصجنًدا عبر البحر من اإل

إال أن أبا عبيدة أرسل إلى عمر   ..القبائل العربية المسيحية. فض ل خالد خوض معركة مفتوحة خارج المدينة

العربية المسيحية في  بعث عمر إلى سعد بن أبي وقاص بأن يسي ر جنًدا لغزو منازل تلك القبائلف  .يطلب رأيه.

 .وأن يبعث القعقاع بن عمرو في أربعة آالف فارس مدًدا ألبي عبيدة. ..بالدها

   ..دوت تلك األنباء في العراق والشامو بنفسه من المدينة على رأس ألف جندي. بن الخطاب بل وسار عمر  *

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..



- 524 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 52" خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.."سيف هللا"..  ..487ة/ الحلق

 .. نهائيا نسحاب هرقلإ ..إستكمال الفتوحات اإلسالمية بعد اليرموك -

.. وعرفت العرب أن سعد  دوت تلك األنباءوبنفسه من المدينة على رأس ألف جندي. بن الخطاب عمر * خرج 

تاركين   ..فرأت تلك القبائل أن تسرع بالرجوع إلى منازلهابن أبي وقاص يغزوها في ديارها.. فكرة عبقرية.. 

قبل أن تصل  ..جند الروم في مواجهة مصيرهم أمام قوات المسلمين الذين هزموا تلك القوات هزيمة نكراء

 ..قوات المدد من العراق أو المدينة

وكانت تلك آخر محاوالت  ..في قوة لمهاجمة القبائل من الخلفبن الولبد  خالد بن الجراح بسل أبو عبيدة ثم أر *

 . هرقل إلستعادة الشام.

والواقع أن البيزنطيين لم يدركوا أهمية الدين اإلسالمي وال التطور الذي بدأ يحدث في .. "ذكياءلأل"يقول موقع 

والغالب أنهم نظروا إلى اإلسالم على أنه مجرد هرطقة  ..األولى من العهد اإلسالميالبالد العربية في المرحلة 

كما أنهم نظروا إلى الحمالت اإلسالمية األولى على   ..جديدة من الهرطقات التي كانت تظهر في العالم المسيحي

لك اإلغارات التي كانت ت ..أنها من قبيل غارات البدو التي اعتادتها الدولة البيزنطية علي حدودها الشرقية

 .  تهدف إلى السلب والنهب.

كما قاموا بحركة الفتوح اإلسالمية الكبرى وحققوا في ذلك   ..وقد واصل خلفاء الرسول تدعيم الدولة اإلسالمية

فقد اندفع المسلمون إلى أراضي الدولة البيزنطية وتمكنوا في فترة محدودة من االستيالء علي  ..نتائج هامة

ومات أثناء ذلك هرقل الذي أصبح شيخاً مريضا    ..ن فتوحاتهموواصل المسلمو ..تها الشرقيةمعظم والي

 . وترك لخلفائه عبء قتال المسلمين. ..باالستسقاء

بن أبي وبعث سعد  ..أمر عمر باستكمال غزو بالد ما بين النهرين. فبعث أبو عبيدة خالد ..بعد تلك المعركة* 

عياض بن غنم لغزو شمال بالد ما بين النهرين. ففتحا الرها وديار بكر وملطية ثم اجتاحا أرمينية حتى  وقاص 

اجتمع له من الفئ شيء   ثم عاد إلى قنسرين وقد ..وهو يفتح البالد ويستفئ الغنائم  ..بلغ خالد آمد والرها

فمثالً روى الطبري أن معركة كما تقدم..   ..ختلفت روايات المؤرخين حول ترتيب وقائع فتح الشامإ وقد .عظيم.

وأنها   ..أما البالذري فقد روى أنها كانت آخر معارك فتح الشام ..اليرموك كانت المعركة التالية لفتح بصرى

 . تمت في عهد عمر بن الخطاب.

 .. خالد بن الوليد لعزفي  -

  ..وتحدثوا بانتصاراته في الشام والعراق ..وفي تجاوزاته وهباته تحدث الناس بفعال خالد في أرمينية

وكان ممن وهبهم خالد األشعث بن قيس الذي   ..فوهبهم خالد من ماله وأغدق عليهم ..تغن ى الشعراء بفعاله

   ..بلغ عمر في المدينة خبر جائزة خالد لألشعثف .وهبه خالد عشرة اآلف درهم.

أأجاز األشعث من ماله أم من مال  عمر حتى يعلم  ..مقيًدا بعمامته افكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يستقدم خالد

وفي  ..فقد أسرف ..وإن زعم أنها من ماله .لك خيانة لألمانة.فت ..فإن زعم أنها من مال المسلمين ..المسلمين

فترك تنفيذ تلك المهمة لبالل بن رباح رسول    ..تحي ر أبو عبيدةو. .كلتا الحالتين يُعزل خالد من قيادته للجيوش

  ..ثم جمع الناس ..أرسل أبو عبيدة يستدعي خالد من قنسرينف .الخليفة بالكتاب.

إذا كانت جائزته لألشعث من ماله أم من مال المسلمين؟. فأجاب خالد أنها من ماله وسأل بالل خالًدا عما 

 .وأنه مأمور بالتوجه للمدينة. ..فاجأ أبو عبيدة خالًدا بأن الخليفة قد عزلهو. .فأعلنت براءته  ..الخاص

 العودة إلى المدينة.. في  -

. وكان  إال أن عمر أصر على قراره. ..محتًجا على ما اعتبره ظلًما ..ذهب خالد للمدينة المنورة للقاء عمر* 

 : خالد بن الوليد.. في أمر في األمصارعمر فأذاع  ..كثر اللغط في األمصار حول عزل عمر لخالدو عمر محقا..

 فأحببت   .فخفت أن يوكلوا إليه ويُبتلوا به. ..ولكن الناس فتنوا به ..إني لم أعزل خالًدا عن سخطة وال خيانة) 

 (  وأال يكونوا بعرض فتنة ..أن يعلموا أن هللا هو الصانع

 : أبياتا فيها لما قدم خالد على عمر قال عمر متمثال* 

ُ يَْصنَعُ   َصنَْعَت فَلَْم يَْصنَْع َكُصْنِعَك َصانِعٌ   َوَما يَْصنَُع األَْقَواُم فَاَّللَّ

. وكانت تلك هي نهاية  .لكتاب ليعذره عندهم وليبصرهموكتب فيه إِلى الناس بهذا ا ..ثم عوضه ..فأغرمه شيئا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...الناجحة.العبقرية  مسيرة خالد العسكرية 
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 الدرس الباقي أبدا..وعزل خالد بن الوليد.. وثائق في  -

 ..لو ترك عمر العنان لخالد.. لدك خالد أبواب القسطنطينية

عزل خالد بن الوليد كان موقفا مهما بارزا في التاريخ  يقول دكتور راغب السرجاني.. في قصة اإلسالم أن 

 األسباب التي دعت عمر لعزل خالد عن قيادة الجيش بالشام؟ هي اإلسالمي.. فما 

 أرسل عمر رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح في أرض الشام مع مواله يرفأ.. جاء فيها: 

ديق خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  عن تاريخ دمشق البن عساكر: "أما بعد فإن أبا بكر الص نقال 

ورحمة هللا وبركاته على أبي بكر الصديق العامل بالحق واآلمر بالقسط   ..توفي.. فإنا هلل وإنا إليه راجعون

ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند  ..واآلخذ بالعرف اللين الستير الوادع السهل القريب الحكيم

غب إلى هللا في العصمة بالتقى في مرحمته والعمل بطاعته ما أحيانا والحلول في جنته إذا توفانا  هللا تعالى وأر

فإنه على كل شيء قدير.. وقد بلغنا حصاركم ألهل دمشق وقد وليتك جماعة المسلمين فابثث سراياك في نواحي  

لمسلمين وال يحملنك أهل حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من ا

قولي هذا على أن تغري عسكرك فيطمع فيك عدوك ولكن من استغنيت عنه فسيره ومن احتجت إليه في 

حصارك فاحتبسه )أي أن عمر بدأ يوجه القائد بنفسه.. من مكانه كخليفة للمسلمين.. فيأمره بإخراج السرايا 

ضعف ذلك من شأن الجيش المحاصر دمشق( وليكن  إلى حمص.. وما حولها.. وأال تكن تلك السرايا كثيرة.. في

فيمن يُحتبَس خالد بن الوليد فإنه ال غنى بك عنه. )فاحتياج المسلمين لخالد بن الوليد أمر ال ينكره أحد.. لذا  

 نصحه أن يستبقيه مع الجيش الذي يحاصر دمشق(.. 

فقرأ أبو عبيدة الخطاب.. وأخذه   وعلى هذا النحو جاء خطاب عمر ألبي عبيدة بلهجة ليس فيها أمٌر مباشر..

المفاجأة لوفاة الصديق رضي هللا عنه.. ثم نادى معاذ بن جبل فأخبره.. فاسترجع وقال: وما فعل المسلمون؟..  

فقال له يرفأ: استخلف أبو بكر رحمة هللا عليه عمر بن الخطاب رضي هللا عنه.. فقال معاذ: الحمد هلل.. ُوف ِقُوا  

عبيدة: لقد خشيت أن أسأل يرفأ خشية أن يقول أن الخليفة غير عمر. )وهكذا كان الصحابة وأصابوا.. فقال أبو 

متفقين على خالفة عمر ألبي بكر الصديق رضي هللا عنهما(.. ثم قال يرفأ ألبي عبيدة: إن عمر بن الخطاب  

بيل بن حسنة وعن يسألك عن جيش المسلمين.. ويسألك عن خالد بن الوليد.. ويزيد بن أبي سفيان.. وعن شرح

معاذ بن جبل وهم قادة الجيوش.. فقال أبو عبيدة: )أما خالد فخير أمير.. وأشدهم على عدوهم من الكفار..  

فجزاه هللا عنهم خيًرا( وفي هذا شهادة من أمين األمة على أن خالد بن الوليد رضي هللا عنه ذو كفاءة عالية..  

 . ثم يذكر أن بقية القادة كانوا أشداء على المشركين رحماء بينهم..وأن اختياره للقيادة كان اختياًرا صائبًا.

ثم يقوم يرفأ لكي يعود إلى عمر.. فيأمره أبو عبيدة باالنتظار حتى يكتب معه.. ثم يجتمع هو ومعاذ بن جبل..  

اح.. فيكتبان رسالة إلى عمر رضي هللا عنه جاء فيها: في تاريخ دمشق البن عساكر )من أبي عبيدة بن الجر

ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب.. إنك يا عمر أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد أحمرها وأسودها.. يقعد بين  

يديك العدو والصديق.. والقوي والضعيف.. والشريف والوضيع.. ولكل عليك حٌق وحصة من العدل.. فانظر  

ُرك يوًما تبلى فيه السرائر.. وت كشف فيه العورات.. وتظهر فيه المخبآت.. وتعنو  كيف تكون يا عمر.. وإنا نُذَك ِ

فيه الوجوه.. لملك قاهر قهرهم بجبروته.. والناس له داخرون.. ينتظرون قضاءه.. ويخافون عقابه.. ويرجون  

رحمته.. وإنه بلغنا أنه يكون في هذه األمة رجال إخوان العالنية.. أعداء السريرة )يحذرونه من بطانة السوء(  

 من ذلك.. فال ينزل كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلناها من أنفسنا )أي أن يهتم به كما وإنا نعوذ باهلل

 اهتموا بكتابته( والسالم عليك" .

وقال أبو عبيدة لمعاذ بن جبل وهللا ما أمرنا عمر أن  ..فمضى الرسول بالكتاب إليه :عبيدة يتكتم األمر يأبفي  -

وما نعاه إليهم فما ترى أن نذكر من ذلك شيئًا دون أن يكون هو الذي يذكره )يريد    ..نظهر هالك أبي بكر للناس

أن يكتم الخبر عن المسلمين.. حتى ال يوهن من عزائمهم.. وكتم ذلك الخبر يدل على مدى ما كان عليه أبو 

نك نِْعَم ما رأيت.. فسكتا  قال له معاذ: فإ ..فقد واله عمر قيادة الجيوش بدالً من خالد(  ..عبيدة من زهد في الدنيا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .. .فلم يذكرا للناس من ذلك شيئًا.
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 ..واب القسطنطينيةلو ترك عمر العنان لخالد.. لدك خالد أبفي وثائق عزل خالد بن الوليد..  -

 

 نكمل.... عبيدة يتكتم األمر يأبفي  -

بقي األمر على ما هو عليه.. على الرغم من أنه فيه مخالفة ألمر أمير المؤمنين عمر * تكتم أبوعبيدة الخبر و

يبلغ  بن الخطاب رضي هللا عنه في تغييره ألمير جيش المسلمين.. ويبدو من الرسالة أيًضا أنه كان يريد أن 

 المسلمين بوفاة أبي بكر.. ألن ذلك التغيير الذي وضعه عمر يقتضي أنه هو الذي أصبح خليفة المسلمين..

لم يرد أن يعلن هذا األمر لهم.. فاستبقى األمر -لخوفه رضي هللا عنه على معنويات المسلمين -ولكن أبا عبيدة * 

بن الوليد رضي هللا عنه.. فيرجع يرفأ الذي علم   على ما هو عليه تحت إمرة "خير أمير" كما يرى.. وهو خالد

أن أبا عبيدة لم يخبر الناس بوفاة أبي بكر.. ولم يغير إِْمَرةَ الجيوش.. فأخبر عمر بن الخطاب بذلك.. فأرسل  

 عمر بن الخطاب رسالتين..  

 األولى: يرد فيها على رسالة معاذ بن جبل وأبي عبيدة في رسالتهما إليه.. 

أبي عبيدة خاصةً يقول له فيها: من عبد هللا عمر.. إلى أبي عبيدة بن الجراح.. سالٌم عليك.. فإني   والثانية إلى

أحمد هللا الذي ال إله إال هو.. وأصلي على نبيه محمد رضي هللا عنه.. وبعد.. فقد وليتك أمور المسلمين.. فال  

أخرجك من الكفر إلى اإليمان.. ومن الضالل  تستحي فإن هللا ال يستحي من الحق.. وإني أوصيك بتقوى هللا الذي

 . إلى الهدى.. وقد استعملتك على جند خالد.. فاقبض جنده.. واعزله عن إمارته.

.. فلم يكن بن الجراح أمين األمة هـ.. وأُْسِقَط في يد أبي عبيدة13من رجب عام  26وكانت هذه الرسالة في * 

له من بأس على الكفار ورحمة على المسلمين ولمقدرته على   راضيًا عن نزع خالد عن إمرة الجيش.. لما يرى

القيادة.. وخبرته بأمور القتال. فيطلب معاذ بن جبل رضي هللا عنه.. ويستشير بعض المسلمين.. ويتداول  

 المسلمون األمر فيما بينهم.. حتى يصل األمر إلى خالد بن الوليد رضي هللا عنه.. 

من تاريخ دمشق: فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال: يغفر هللا لك يا أبا عبيدة؛ أتاك كتاب أمير ننقل )

المؤمنين بالوالية؛ فلم تُْعِلْمني وأنت تصل ِي خلفي والسلطان سلطانك(.. )ألن الصالة تكون لألمير.. أو الوالي 

 ط ما أقلق خالًدا رضي هللا عنه.. على المسلمين.. حتى وإن كان َمْن خلفه أقرأ منه.. وكان هذا فق

فقال أبو عبيدة: وأنت يغفر هللا لك.. وهللا ما كنت ألعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري.. وما كنت ألكسر عليك  

ثم قد كنت أُْعِلُمَك بعد ذلك.. وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل.. وإنَّ ما ترى   ..حربك حتى ينقضي ذلك كله

ام بأمر هللا سبحانه وتعالى.. وما يضر الرجل أن يلي عليه  سيصير إلى ز وال وانقطاع.. وإنما نحن إخوان وقُوَّ

أخوه في دينه وال دنياه.. بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة إال من عصم  

 .هللا سبحانه وتعالى وقليل ما هم.

 .ى مسألة عزله.. وتولَّى أبو عبيدة بن الجراح إمرة جيوش المسلمين في الشام.وهكذا.. لم يعلق خالد عل * 

خالد بن الوليد في طاعته ألمر خليفة المسلمين.. المدرسة المحمدية في ومن جهة أخرى تجلت عظمة تربية 

لديَّ من عمر  فبمجرد أن علم بأمر عزله.. قال: "الحمد هلل الذي ولَّى عمر بن الخطاب.. وقد كان أبو بكر أحب

فمنذ هذه اللحظة أصبح يحب عمر بن الخطاب..   ..بن الخطاب.. فالحمد هلل الذي ولَّى عمر.. ثم ألزمني حبه"

ولم يعترض أحد على ما قرره الخليفة من عزل خالد.. كما لم نسمع عن اعتراض على  . وليس فقط يطيعه.

فال فرق لدى المسلمين.. فهم تحت أي إمرة يعملون..  توليته على الجيوش.. وقد كان أبو عبيدة أميًرا عليها.. 

وفي أي صف يشاركون.. وإنما هدفهم رضا هللا سبحانه وتعالى.. والجهاد في سبيله. وهذا يوضح لنا أنه ال 

 .يمكن أن يعود اإلسالم من جديد إال بجماعة من المسلمين متحابين مترابطين.

 .. تحقيق مواعيد المعاركفي  -

 كان لألستاذ أحمد عادل كمال بحث من أروع ما ُكتَِب في هذا المجال.. اإلسالم أنه يرى موقع قصة 

وكان فتح دمشق  -كما ذكرنا -وقد رجح فيه بعد الكثير من التقصي.. والتحقيق.. أن أول موقعة كانت أجنادين 

ة أجنادين.. ألن أبا هـ.. وعلى ذلك يكون توقيت هذه الرسالة بعد موقع15هـ(.. وكانت اليرموك عام 14بعدها )

يوًما.. ومعروف عند المؤرخين جميعًا أن أول قرارات عمر كان عزل خالد بن الوليد   20بكر تُُوفي بعدها بنحو  

 أراكم غدا إن شاء هللا.. هـ(..13رضي هللا عنهما.. أي أن ذلك بعد أجنادين مباشرة.. في حصار دمشق هذا )
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 .. العبقرية العسكرية في شخصية بن الوليدفي درس  -

القائد اإلسالمي خالد بن الوليد من ألمع تلك الشخصيَّات التي سطعت في سماء العبقريَّة العسكرية.. * لعل 

مستعينًا باهلل أوالً.. ثم بفضل الُحنكة العسكرية الفذَّة والخبرة التكتيكية الفريدة  والذي استطاع في سنوات قليلة  

أن يَُدك حصون الفرس والروم.. وهما أعظم دولتَين في ذلك الوقت.. وأن ينشر اإلسالم عزيًزا مهابًا على أرض  

وهللا ألُنِسينَّ الروَم  " :الصديق  وال عجب إذًا أن يقول فيه أبو بكر. .الجزيرة العربية وفي بالد العراق والشام

اه  "لقد عجزت النساء أن يَِلدن مثل خالد" :.. وقال عنه أيًضا"وساوس الشيطان بخالد بن الوليد .. ولقد سمَّ

  ((يوم دخوله اإلسالم: ))أنت سيف من سيوف هللا.. سلَّه على المشركين -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

امن للهجرة.. وبعد أن حاَصر الجيُش الرومي المؤلَّف من مائة ألف جندي  وفي غزوة مؤتة في العام الث * 

وإزاء هذا الموقف  الجيَش المسلم المؤلَّف من ثالثة آالف جندي.. وبعد مقتل ثالثة قادة من قواد الحملة..

ستطاع أن  العصيب والبالغ الحساسية من الِوجهة العسكرية أخذ الرايةَ خالُد بن الوليد.. وبأسلوب تكتيكي ا

ًدا للروم أنه بالرغم من كثرة  نًا لهم ُسبُل السالمة.. ومخف ِفًا عنهم وْقَع الهزيمة.. ومؤك ِ يَنسِحب بالجيش مؤم ِ

  ..عددهم وعدتهم وقوة تنظيمهم.. فقد تمكَّن من سحب الجيش سالًما؛ ليتأهَّب لمالقاتهم في مرات قادمة

ت حوالي ثالثين شهًرا.. هي عند هللا خيٌر من ثالثين قرنًا..  الصديق أبي بكر تولي وبعد *  الخالفة.. والتي استمرَّ

دَّة هي أول ما واَجهه من مشاكل العرب.. فارتد منهم من كان قريب العهد باإلسالم.. وامتنَع بعضهم  كانت الر ِ

يق على قتال المرتدين حتى يعود اإلسال م إلى ما كان عليه في الجزيرة  عن الزكاة.. وإزاء ذلك فقد عزم الصد ِ

 ..دولةالعربيَّة.. وكان لخالد بن الوليد سيف هللا المسلول دوُره في إخماد هذه الفتنة.. واستعادة هيبة ال

يق إلى الجبهة الداخلية.. تَطلَّع إلى تأمين حدود دولته الناشئة.. خاصة تلك  *  وبعد أن اطمأن الخليفة الصد ِ

تها  المتاخمة لدولتَي الفرس  والروم.. والتي باتتا تَستِعدان لمهاجمة الدولة اإلسالمية.. والقضاء على قوَّ

المتنامية في مهدها.. وكانت خطته تتلخَّص في تَقدُّم القائد البطل خالد بن الوليد بجيشه البالغ عشرة آالف مقاتل 

الحيرة.. ويتقدَّم عياض بن غنم   إلى جنوب العراق.. ويتقدَّم القائد المغوار المثنى بن حارثة الشيباني نحو

بالزحف نحو دومة الجندل ثم يَنعِطف نحو الحيرة.. ويتقدَّم سعيد بن العاص بجيشه الذي يبلغ سبعة آالف مقاتل 

نحو الحدود الفلسطينيَّة؛ لشغل الروم وَمن واالهم من العرب عن التدخل.. وتعطيل التقدم في أراضي الفرس.. 

في التقدم في جنوب العراق وتَمكَّن من فتح مدينة الحيرة.. ولكن اعتراًضا حدث لجيش  وقد نجح خالد بن الوليد  

عياش بن غنم من جانب جيوش الغساسنة وَمن واالهم من العرب؛ مما اضطر خالد إلى نجدته وفك ِ الحصار  

 عنه في الشمال.. 

بو بكر الصديق باضطراب الحدود على  ثانية إلى جنوب العراق.. وعندما َعِلم خليفة المسلمين أخالد ثم عاد * 

الروم.. وبأن هرقل عظيم الروم قد جمع مائتين وأربعين ألف مقاتل للهجوم على المدينة.. فماذا يفعل أبو بكر  

اجتمع أبو بكر مع مستشاريه.. وأعلن النفير العام في األراضي الحجازية والنجدية واليمنية.. ومن ثَمَّ لقد 

ن بادرت جموع المتطوعين  بالتوافد نحو المدنية المنورة من جميع تلك األنحاء.. وعندما اكتمل الحشد كوَّ

ه إلى بالد الشام بقيادة أربعة من قواد المسلمين..  ديُق أربع ِفرق هجوميَّة.. تتوجَّ  الص ِ

لى المائة  عندما وصل نبأ الجيوش العربية اإلسالمية للروم.. أََعد هرقل ملك الروم جيًشا جراًرا.. يَزيد ع* و

دهم في   اد المسلمون ضرورة توحُّ والعشرين ألفًا ليُواِجه الفرق اإلسالمية كالًّ على حدة.. وبعد التشاور رأى القوَّ

جيش واحد على ضفة نهر اليرموك.. وقد أيَّدهم في ذلك الخليفة أبو بكر.. ولما عِلم الروم بتحركات المسلمين.. 

حاذاة الجيوش اإلسالمية على أرض اليرموك.. وظلَّ الجيشان في حالة اضطروا للتوحد أيًضا في جيش واحد بم

تحفُّز وترقُّب قرابة الشهرين؛ حتى خاف القواد المسلمون من فتور حماس الجند المسلمين ونفاد صبرهم.. وقد  

ولما وصلت   تربَّص بهم األعداء الذين يفوقونهم عدًدا وُعدَّة.. وكان الرأي هو طلب المدد من الخليفة الصديق.. 

الرسالة إلى الخليفة.. وبعد استشارة مستشاريه رأى أن الموقف يتطلَّب تحويل خالد بن الوليد مع بعض جيشه 

لجيشين.. وأن ا من العراق إلى الشام.. وبالفعل كتب إليه شارًحا له حالة الالحرب والالِسلم التي تسيطر على 

 أراكم غدا إلن شاء هللا.. ..د..هذا الوضع ال يَحِسمه إال قائد ُمحنَّك مثل خال 
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 نكمل  ..العبقرية العسكرية في شخصية بن الوليددرس في  -

 

أن يقسم جيشه نصفين.. فيترك النصف األول بالعراق..   أبو بكر الصديق خليفة المسلمين خالد بن الوليد أمر* 

يسير بالنصف الثاني نحو اليرموك؛ ليكون مدًدا لجيوش  أن وتحت إمرة لواء اإلسالم المثنى بن حارثة.. و

العسكرية بالعراق.. ويَحِسم الموقف على الجبهة  المسلمين هناك.. وبهذا التقسيم يضمن استمرار العمليات 

 ..الشامية

ن من الكتائب القوية مع بعض القادة المتميزين.. ِمثل القعقاع بن  *  وبالفعل جهَّز خالد بن الوليد جيشه المكوَّ

عمرو التميمي وضرار بن الخطاب وضرار بن األزور وعاصم بن عمرو.. وتألَّف الجيش من حوالي عشرة 

اتل.. ولقد ظهرت عبقرية خالد العسكرية في اختيار الطريق إلى وادي اليرموك.. فلقد اختار طريقًا  آالف مق

وعًرا صحراويًّا غير واضح المعالم.. تَنُدر فيه مصادر المياه؛ ألنه كان حريًصا على أن يرتاد الطريق الخالي من 

ن أجل اإلبقاء على سرية المدد.. واستخدام الحاميات الموالية للروم غير اآلهل بالمارة أو السكان؛ وذلك م

 عنصر المباغتة من الخلف لجيش العدو ومحِدثًا لهم الهلع واالرتباك..  

ن عليهم مصاعب الطريق قائالً لهم: "أيها المسلمون.. ال تسمحوا للضعف أن  ِ ولقد خطب خالد في جيشه ليهو 

المعونة تأتي من هللا على قْدِر النيَّة.. وأن األجر والثواب  يَُدب فيكم.. وال للَوْهن أن يُسيطر عليكم.. واعلموا أن

وقد لبَّى الجنود   ."على قدر المشقة.. وأن المسلم ينبغي له أال يَكتِرث بشيء مهما َعُظم ما دام هللا في عونه

 لى بركة هللا..أيها األمير.. أنت رجل قد جمع هللا لك الخير.. فافعل ما بدا لك وِسر بنا ع  :نداء خالد قائلين له

وكان الطريق المختار هو طريق قراقره سوى.. أرك.. تدمر.. القريتين.. حوارين.. مرج راهط.. بصرى..   *

وادي اليرموك.. وقد استشار خالد دليلَه رافع بن عميرة في مشكلة المياه.. فأشار عليه بأن على الجنود أن  

آخر من مصادر الشرب؛ فقد جاؤوا  يحملوا ما استطاعوا من الماء معهم.. أما الخيل فسوف يكون لها مصدر 

بعشرين من أعظم الجمال وأكثرها ِسمنة.. فمنعوها الماء حتى أَجهدها الظمأ.. ثم عرضوا عليها الماء مرة 

لت بطون اإلبل بذلك إلى مستودعات   كممتومرتين.. حتى ارتوت ومألت أكراشها.. ثم  شفاهها؛ لئال تجتر فتحوَّ

نُِحرت اإلبل.. فتشرب الخيل ما في بطون اإلبل من الماء.. ويأكل الجنود    هائلة للمياه.. فإذا عطشت الخيل

لحومها حتى يتقووا على جهد الطريق.. ومضى الجيش المسلم يَختِرق الفيافي والصحراء مفضالً السير في  

برة الدليل  الليل والصباح الباكر.. حيث الجو المعتدل من أجل توفير المستطاع من الماء.. وأثناء الطريق كانت خ

  ..الجغرافي واضحة في مساعدة الجنود على ورود مصادر المياه.. ليتزودوا منها أثناء تَرحالهم

وما أن وصلت جيوش خالد إلى أرض اليرموك.. حتى اجتمع خالد بن الوليد في مكان اسمه أجنادين مع  * 

بو عبيدة بن الجراح وعمرو بن أركان حرب الجيش اإلسالمي المرابط بالشام.. وهم يزيد بن أبي سفيان وأ

العاص وشرحبيل بن حسنة.. وعقَد معهم جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية.. قال فيها إلخوانه: إن 

َكْم   ﴿ :عدد جنود العدو حوالي مائتين وأربعين ألفًا.. وعدد جنودنا ستة وأربعون ألفًا.. ولكن القرآن الكريم يقول

ابِِرينَ ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَ  ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ والنصر في الحروب لم يكن أبًدا  .. .[249 البقرة:]﴾   بَْت فِئَةً َكثِيَرةً بِِإْذِن َّللاَّ

م على النصر.. وأعدَّ لألمر عدته   ..لمن َكثُر عدده.. بل كان لمن آمن بما يُقاتِل من أجله.. وصدق النية.. وصمَّ

د الجيوش اإلسالمية  وبعد أن أخذ خالد رأي كل أمير *  من أمراء الجيوش المسلمة.. استقرَّ الرأي على أن تتوحَّ

دت تحت إمرة تيودورك.. فأصبح  تحت إمرة أمير واحد.. خاصة بعد أن علم خالد بأن الجيوش الرومية قد توحَّ

قة جيًشا واحًدا منظًَّما.. وبحكمة بال غة وحتى ال يدع من غير الحكمة أن تُقاتِل الجيوش اإلسالمية المتفر ِ

دة بالتناوب بين جميع  للشيطان مدخالً في نفس أي من األمراء فقد اقترح خالد بن الوليد أن تكون اإلمارة الموحَّ

األمراء بحيث يكون لخالد بن الوليد اليوم األول.. ثم يتولَّى األمراء اآلخرون.. كل حسب دوره.. وقد وافَق  

شرع خالد بن الوليد في إعداد ُخطَّة المعركة.. وهو صاحب التجارب   الجميع على هذا االقتراح.. ومن ثَمَّ 

الناجحة في خوض حروب عديدة خارج الجزيرة العربية.. وله خبرة بأساليب الدول الكبرى في المعارك.. 

 . .ويَمتِلك القدرة على التصرف السليم في المواقف الحرجة.. والذي يؤدي دائًما إلى تحقيق النصر

 ا إن شاء هللا.... أراكم غد
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 نكمل  ..العبقرية العسكرية في شخصية بن الوليددرس في  -

وكان النصر في اليرموك تتويجا لشجاعة خالد بن الوليد وحسن تخطيطه.. فمن كان يصدق أن هذه القلة  * 

تفوق قوات أكبر إمبراطورية في عصرها.. وتلحق بها هذه المذلة التي انتهت بضم الشام إلى اليوم تحت لواء  

يم بمعناه »العسكرى« المصطلح عليه كان ضربًا من التسلو ..كان إسالم خالد ضربًا من التسليماٌسالم.. وكما 

البصير بحركة  ..سلم تسليم القائدكما يقولون أن ابن الوليد قد أو  ..أسلم حين  ..فى عرف القادة ورجال الكفاح

 ..المقاتل شجاعة.. الخبير بموضع اإلقدام وموضع اإلحجام.. القتال بين المد والجزر والنصر والهزيمة

 . .السلم ضرورة ال محيص عنهاحين بكون المسالم و

* ورأى عمر بن الخطاب.. وهو الخليفة المسئول.. أنه قد انقضى دور خالد في اليرموك كقائد عسكري.. كما  

قام وحده بأوفر سهم فى  أنه و ..انقضى واجب خالد بن الوليد فى حروب الردة كأحسن ما ينقضى هذا الواجب

فقمع فتنة بنى أسد   ..فتن فى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاهاألنه قمع أخطر ال  ..هذه الحروب

وخطرها أنها كانت فتنة  ..وقمع فتنة بنى حنيفة ..وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة ..وحلفائهم

سواء من   ..أبو بكر الصديق القبيلة القوى والعديد األكثر بين العرب قاطبة.. وحقق كل ما ندبه له الخليفة

أو من الخطط التى عرف خالد غاياتها وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها   ..الخطط التى نظرا معًا فى تفصيالتها

 . .فى أماكنها وأوقاتها

أنه لم تعزه قط صفة من صفات القائد الكبير   ..فى توفيق خالد بن الوليد .. وسر انتصاراته* تقول "البيان" في 

وهى الشجاعة والنشاط والجلد واليقظة وحضور البديهة وسرعة المالحظة وقوة   ..المفطور على النضال

كان يضع الخطة فى موضعها ساعة الحاجة إليها.. فكان يحارب بالصفوف كما كان يحارب  ..التأثير

 وكان يستخدم التورية والمباغتة ..وكان يحارب بالكمين والكمينين كما يحارب أحيانًا بغير كمين  ..بالكراديس

 . .والسرعة على أنماط تختلف باختالف الدواعى واألحوال

فكان   ..وعلم أن الخبر قوة وسالح ..وقد علم أن تمزيق الجيوش أجدى فى الحرب من الحصار واالحتالل* 

 . .يستطلع أخبار العدو وال يتيح له أن يستطلع خبًرا من أخباره يفيده أو يحميه من بأسه

يعززها ما استطاع فى جيشه ويضعضعها ما استطاع   نفسيةوأجدى من هذا جميعه أنه كان ال يغفل عن القوة ال

ون بالفوز ويأمنون خطر  فيثق ..تجيش بها نفوس أنصاره ..فكان هو نفسه مادة لهذه القوة.  .فى جيش عدوه

 . .وتشيع فى نفوس أعدائه فيسرى إليهم الذعر وتفارقهم الثقة والطمأنينة ..الهزيمة

ة األمل ..هذا فوقو*  وال   ..فيتعهد جيشه بالعظات قبل القتال وفى أثناء القتال ..كان يعتمد على قوة اإليمان وهم 

فيعمل  ..ن يطوف بين الصفوف للتذمير والتشجيعيفوته وهو مشغول بالضرب والطعن والتوجيه والمراقبة أ

فإذا قال: »إن الصبر عز وإن الفشل عجز وإن الصبر مع النصر«   ..ويقول القول الذى هو ضرب من العمل

ولكنها فى العز والصبر ماثالن للعيان يسريان بالقدوة منه إلى كل مسمع   .. فليست هى أصداء تمر بالهواء

 . .وجنان

يثير المنافسة  وفخارهم القبلبية.. فكان   ..عن الطبيعة والنخوة العربية المكتسبة من حياتهم يعرفخالد  وكان* 

فيدعوهم إلى التمايز والتناظر لينفث فيهم مع عزيمة اإليمان عزيمة أخرى  ..الكريمة فى صدور جنده وأعوانه

العزائم التى تواجه الموت  ويتخذ من الغيرة على العرض مدًدا لهذه. .من حب الفخار وخوف المسبة والعار

 . .عشراتالفإذا بالرجل الفرد يبلى فى قتاله ما ليس يبليه  .. على حد قوله كما تواجه الحياة

للمستبدين  هحيث عمد إلى هذا المقتل فى منازالت ..ةنفسيقوته الجهة ولم يخف عليه قط مقتل العدو من * 

 بينما ..إلى مقام األرباببقادتهم يرتفعون أنهم ظلم فى جيوش األمم التى طال عهدها بال ويعرف ..والطغاة

على  تعين فكثرة الجند بعد ذلك  ..فإذا أصيب القائد فى الجولة األولى .يتحدر رعاياهم إلى مقام القطيع السائم.

 .وليست كثرة من الثقة والثبات. ..ألنها كثرة من الخوف  ..الهزيمة وليست بالوقاية منها

كان هو يخلق فنون الحرب التى يجمعها »الخبراء« فى عصورنا هذه بمراجعة الحروب  وفوق كل ما تقدم.. * 

 . .واستخراج القواعد من الخطط والمعلومات ..وتحصيل الدروس

ب "اإلستخبارات".. فكان كما كان يهتم بشدة ويعمل باقتدار على جمع المعلومات عن عدوه.. باستخدام أسلو *

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....أمامه عدوه بذلك دوما كتابا مفتوحا



- 530 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 
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 ابن الوليد..  داعورحل أبو سليمان.. في و

 ووفاته رضي هللا عنه..  النبوي..نصيبه من الحديث في  -

 ..ال يصح لخالد مشهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قبل فتح مكة* يقول موقع )صحابة رسولنا".. أنه 

فقتل منهم من   ..إلى بني َجِذيمة من بني عامر بن لؤي بخالد ولما فتح رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مكة بعث

ا َصنََع َخال " :فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..لم يَُجز له قتله د.. الحظ أن ابن الوليد كان  اللَُّهمَّ إِن ِي أَْبَرأُ إِلَْيَك ِممَّ

 حديث اإلسالم في هذه الحقبه من الزمن..

وأعطاهم ثمن  ..فَوَدى القتلىإليهم مااًل مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه النبي صلى هللا عليه وسلم فأرسل 

فلما أخبر رسول هللا َصلَّى هللا   ..وفضل معه فضلة من المال فقسمها فيهم ..حتى ثمن ِمْيلَغَة الكلب ..ما أخذ منهم

  ..ولما رجع خالد بن الوليد من بني جذيمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف ذلك ..عليه وسلم بذلك استحسنه

اَل " :فغضب النبي َصلَّى هللا عليه وسلم وقال لخالد  ..فسب خالد عبد الرحمن بن عوف ..وجرى بينهما كالم

  ".فَلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَْنفََق ِمثَْل أُُحٍد ذََهبًا َما أَْدَرَك ُمدَّ أََحِدِهْم َواَل نَصيفَهُ  ..تَُسبُّوا أَْصَحابِي

فعاده رسول    ..فجرح خالد ..عليه وسلم يوم حنين في بني سليملى مقدمة رسول هللا َصلَّى هللا خالد ع وكان * 

وأرسله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى أَكْيِدر بن عبد   ..ونفث في جرحه فبرأ ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

  ..لجزيةوأحضره عند رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فصالحه على ا ..فأسره ..صاحب َدْومة الجندل ..الملك

فقدم   ..وأرسله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بِن َمْذِحج ..ورده إلى بلده

  ..ورجعوا إلى قومهم بنجران ..معه رجال منهم فأسلموا

ره بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم على قتال المرتدين*  لحنفي في منهم: مسيلمة ا ..ثم إن أبا بكر أمَّ

في بني يربوع من تميم وغيرهم؛ إال أن الناس   ..ومنهم مالك بن نويرة ..وله في قتالهم األثر العظيم ..اليمامة

وكالم سمعه منه؛ وأنكر عليه أبو قتادة   ..اختلفوا في قتل مالك بن نويرة؛ فقيل: إنه قُتل مسلما لظن ٍ ظنه خالد به

 . وهللا أعلم.. .عليه ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وأنكر  ..وأقسم أنه ال يقاتل تحت رايته

وكان في قلنسوته التي يقاتل بها   ..وفتح دمشق  ..األثر المشهور في قتال الفرس والروم -كما تقدم  –خالد ول* 

  . والرواية هي كما يلي...فال يزال منصوًرا ..شعر من شعر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يستنصر به وببركته

بإسناده إلى أحمد بن علي بن المثنى؛ قال: حدثنا   ..أخبرنا أبو الفضل بن أبي الحسن بن أبي عبد َّللا  المخزومي

قال: قال خالد بن الوليد: اعتمرنا مع  ..عن أبيه ..عن عبد الحميد بن جعفر ..أخبرنا هشيم ..ُسَريج بن يونس

فسبقت إلى   ..فاستبق الناس إلى شعره ..فحلق شعره ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في عمرة اعتمرها

 ..فما وجهته في وجه إال وفتح له  ..فجعلتها في مقدم القلنسوة ..فاتخذت قلنسوة ..الناصية فأخذتها

والمقدام بن معد  ..وجابر بن عبد َّللا   ..روى عنه ابن عباسو ..عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلمخالد  وروى * 

عن أبي أمامة بن سهل بن  ..عن الزهري ..وروى معمر ..وغيرهم ..يكرب وأبو امامة بن سهل بن حنيف

  ..خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بيت ميمونةعن   ..عن عبد َّللا  بن عباس ..حنيف

ٍ محنُوذٍ  هو  ..فقالوا: يا رسول هللا ..فأهوى إليه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يريد أن يأكل منه  ..فأتى بَِضب 

 ..َولَِكنَّهُ لَْم يَُكْن بِأَْرِض قَْوِمي ..الَ " :فقلت: أحرام هو؟ قال  ..فرفع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يده ..ضب.

 .. ال خالد: فاجتزرته فأكلته ورسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ينظر".. ق فَأَِجْدنِي أََعافُهُ 

لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد شهدت  أنه و* ويقال أن عددا كبيرا من أوالده توفوا بالطاعون.. 

وها أنا أموت على فراشي  ..وما في بدني موضع شبر إال وفيه ضربة أو طعنة أو رمية ..امائة زحف أو زهاءه

س بها ..فال نامت أعين الجبناء ..كما يموت العَْير  ..وما من عمل أرجى من }ال إله إال هللا{ وأنا ُمتَتَر ِ

في خالفة عمر بن  ..وقيل: بلى توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين ..توفي بحمص من الشاميقال أنه و* 

ولما بلغ عمر أن نساء بني المغيرة اجتمعن في دار يبكين على   ..وأوصى إلى عمر رضي هللا عنه ..الخطاب

غيرة إال قال عمر: ما عليهن أن يبكين أبا سليمان مالم يكن نَْقٌع أو لَْقلَقة؛ قيل: لم تبق امرأة من بني الم ..خالد

تها على قبر خالد؛ يعني حلقت رأسها. ولما حضرته الوفاة حبس فرسه وسالحه في سبيل هللا  . .وضعت ِلمَّ

 .  .وورث أيوب بن سلمة دورهم بالمدينة ..فلم يبق منهم أحد .. وقد انقرض ولد خالد بن الوليد

 غدا إن شاء هللا..رحم هللا سيف هللا المسلول "خالد بن الوليد".. أراكم في وداعه أقول.. 
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 1-  "الفرار إلى هللا"  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..500الحلقة/ 

 أوال.. في نسبه.. مقدمه.. 

 .. حسبِعْكِرَمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم -

واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن  ..))ِعْكرمة بن أبي جهل .الطبقات الكبير.

  )) ة بن كعب بن لؤي  القرشي  المخزومي   . .االستيعاب في معرفة األصحابحسب مخزوم بن يقظة بن ُمرَّ

))أمه أم مجالد بنت يَْربُوع ِمْن بني هالل بن َعامر.((  . و.أسد الغابةحسب ))كنية عكرمة ـــ هو عثمان((   -

 .أسد الغابة. . حسبانقرض عقب أَبي جهل إِال من بناته.. ويقال أنه الطبقات الكبير.حسب 

 أبدا.. حسب فذهبت ..فكناه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبا جهل ..يُْكنى أبا الحكم  عمرو بن هشامكان  -

 ..فة األصحاباالستيعاب في معر

الذي دبر لمقتل النبي صلى هللا عليه رأس الكفر هو  أبوه إن كان عكرمة بن أبي جهل مؤمن وصحابي جليل و -

نشأ عكرمة في بيت من بيوت قريش الكبيرة وكان والده أبو جهل عمرو بن هشام حين  . .وسلم يوم الهجرة

 سلم.. صلى هللا عليه و بُعث محمٌد بالرسالة من أشد أعداء النبي

 ثانيا.. عكرمة في الجاهلية.. 

وازدادت عداوة عكرمة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..كان عكرمة في بداية األمر يحذو أبيه في عداوة  -

وكان أبو جهل يتغنى ويذبح الجزور ويشرب .. أباه في غزوة بدر أمام عينيه قتل لإلسالم والمسلمين حين

 .. بالقضاء على المسلمين ولكنه قتل في هذه الموقعةالخمور وهو يمني نفسه وقومه 

وأخذ يحث الناس ويحرضهم على األخذ بثأر من  ..وعاد عكرمة من غزوة بدر وقد ازدادت عداوته لإلسالم -

 .. قتلوا في بدر

فلما كان يوم أحد خرج فيمن خرج ومعه زوجته أم حكيم مع النساء ليضربن لهم على الدفوف تثبيتاً لهم في   -

فكان على جيش الكفار خالد على ميمنة الجيش  ..وكان خالد بن الوليد لم يسلم بعد.. واجهة المسلمينم

وكاد النصر أن يكون حليف المسلمين لوال أن أخطأ  .وعكرمة بن أبي جهل على الميسرة وكانت موقعة أحد.

فانقض خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي   ..لهم فتركوا الجبل بحثاً عن الغنائم الرماة ولم يستمعوا لنصح النبي

وعاد المشركون إلى مكة وهم  صلى هللا عليه وسلم.. جهل على المسلمين فقتلوا منهم سبعين من أصحاب النبي

 .. يقولون:))اليوم بيوم بدر((

وهم يحاولون الوصول إلى   ..جدوا الخندق ضربوا الحصار على المسلمينعندما و و ..غزوة الخندقوفي  -

ود وضرار بن الخطاب ومعهم بعض المشركين فأحدثوا ثغرة في الخندق  عبد فأخذ عكرمة وعمر بن  ينة..دالم

عمرو ين ود  وقتل علي بن أبي طالب  ..ومعه نفر من المسلمين رضي هللا عنه.. فخرج إليهم علي بن أبي طالب

 ..وفر الباقون وترك عكرمة رمحه وفر  وكان يلقب بفارس العرب..

 .. فتح مكة وفرار عكرمةكان في ثالثا.. ما 

ففر   ..الناس إال أربعة نفر وامرأتين صلى هللا عليه وسلم كل أمن الرسول ..يوم فنح مكة  ..هروى النسائي أن

ِري يدعون هللا واالص   من على فجعل  مهلك..جاء إعصار فرأى آية بعينيه.. فقد   ..عكرمة وركب البحر

ُدونَه فارجعوا   ..فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان ال ينفع فيه إال هللا. قال: فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه ..ويَُوح ِ

ً  بنا فقال عكرمة:))اللهم إن لك عليَّ عهداً  .. فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم ال تغني عنكم ههنا شيئا

 .. كريم((إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً فأسلم وإنه لعفو 

 رابعا.. قي إسالمه رضي هللا عنه..

هرب ِعْكِرمة بن أبي َجهل إلى   ..عن عبد هللا بن الزبير قال: لما كان يوم فتح مكةبروايته أخبرنا محمد بن عمر 

وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة لها   ..وخاف أن يقتله رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..اليمن

فقالت:   ..فجاءت إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وكانت قد اتبعت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..لَعقْ 

ي ِعْكِرَمة    ..قد أمنته بأمان هللا.. "قالف  ..وخاف أن تقتله فأمنه ..قد هرب منك إلى اليمنبن عمرو إن ابن َعم ِ

 ..وقد ركب البحر ..فأدركته في ساحل من سواحل تَِهاَمةفخرجت في طلبه ".. فمن لقيه فال يعرض له

 ..فال تهلك نفسك  ..فجعلت تلوح إليه وتقول: يا ابن عمي جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وأخير الناس

 . أراكم غدا إن شاء هللا..أنا كل مته فأمنك. ..فقال: أنِت فعلِت ذلك؟ قالت: نعم ..وقد استأمنُت لك منه فأمنك
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 رابعا.. قي إسالمه رضي هللا عنه.. نكمل..

وكان رسول هللا َصلَّى هللا   ..لما فتح رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مكة َهرب منها ولحق باليمننذكر أنه  -

عليه وسلم لما سار إِلى مكة أَمر بقتل عكرمة ونفر معه. أَخبرنا أَبو الفضل الفقيه المخزومي بِإسناده إِلى أَبي 

ي  ..حد ثنا أَحمد بن المفضل ..يعلى قال: حد ثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة عن   ..حد ثنا أَسباط بن نصر قال: زعم السُّد ِ

ن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الناس إِال أَربعة نفر  ..عدمصعب ابن س عن أَبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أَمَّ

وعبد َّللا  بن  ..عكرمة بن أَبي جهل :"اقتلوهم وإِن وجدتموهم متعلقين بأَستار الكعبة" :وقال ..وامرأَتين

  ..ومقيس بن ُصبَابة وعبد َّللا  بن سعد بن أَبي سْرح ..خطل

فسبق سعيد   ..فاستبق إِليه سعيد بن ُحَريث وعمار بن ياسر ..فأَما ابن خطل فأُدرك وهو متعلق بأَستار الكعبة* 

   ..وأَما مقيس ابن ُصبَابة فأَدركه الناس في السوق فقتلوه ..عماًرا ـــ وكان أَثبت الرجلين ـــ فقتله

فلما دعا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الناس    ..وأَما عبد َّللا  بن سعد فِإنه اختفى عند عثمان بن عفان* 

ِ. فََرَفَع َرأَْسهُ   ..فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللا  ..جاَء به حتى وقفه على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..للبيعة بَايْع َعْبَد َّللْاَّ

أََما َكاَن فِيُكْم َرُجٌل َرِشيٌد فَيَقُوَم إِلَى  " :ثُمَّ بَايَعَهُ بَْعَد اْلثَّاَلِث. ثُمَّ أَْقبََل َعلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ  ..َل ذَِلَك ثاََلثًاَفعَ  ..فَنََظَر إِلَْيهِ 

 .... الحديث" َهذَا ِحيَن َرآنِي َكفَْفُت يَِدي َعْن ُمبَايَعَتِِه فَيَْقتُلَهُ 

فقال عكرمة: إِن لم ينجني في البحر إال خالص ما  ..ةفأَصابتهم عاصف كما تقدم.. وأَما عكرمة فركب البحر

  ..اللهم لك علي  عهد إِن أَنت عافيتني مما أَنا فيه أَن آتي محمًدا حتى أَضع يدي في يده ..ينجيني في البر غيره

ا كريًما. تقول العرب  وَ  .. ى هللا عليه وسلم ِفي اْلَجاِهِليَّةِ كان شديد العداوة ِلَرُسوِل هللا َصلَّ أنظر من و .فأَلَجدنَّه عفوًّ

 .. كان يرتعد.. كان فاِرًسا َمْشُهوًراومن َمْن أَْشبَهَ أَبَاهُ َفَما َظلََم! 

قال رسول هللا    ..تأكد منها.. فرجع معها.. فلما دنا من مكةراح ي.. ف "إن رسول هللا قد أمنك"قالت له زوجته..  -

فال تسبوا أباه فإن َسب  الميت  ..ألصحابه: "يأتيكم ِعْكِرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجًرا ..َصلَّى هللا عليه وسلم

وزوجته معه   ..قال: فقدم فانتهى إلى باب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..يؤذي الحي وال يبلغ الميت"

فدخلت فأخبرت رسول هللا َصلَّى   ..على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: فاستأذنت ت زوجة عكرمةقال ..منتقبة

بقدوم ِعكرمة فاستبشَر ووثََب قائًما على ِرجليه وما على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..هللا عليه وسلم

إن هذه أخبرتني أنك  ... صلى هللا عليه وسلم.فقال: يا محمد  ..فدخل ..وقال: "أَدخليه" ..رداء.. فرًحا بِِعكرمة

   ..فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "َصَدَقت فأنَت آمن" ..أمنتني

وقلت: أنت أَبر  الناس   ..قال ِعْكِرمة: فقلت: أشهُد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأنَك عبُد هللا ورسوله

استِغفر   ..ثم قلُت: يا رسول هللا ..س استحياًء منهأقول ذلك وإني لمطأطىء الرأ ..وأْصَدق الناس وأَْوفَى الناس

  ..لي كل عداوة عاديتكها أو مركب أوضعت فيه أريد به إظهار الشَّرك

فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "اللهم اغفر ِلِعْكِرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به أو مركب 

  ..ُمْرنِي بخير ما تعلم فأعلمه ..ا رسول هللافقلت: ي .أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك".

  ..قال: "قل أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده ورسوله وجاِهد في سبيله"

ثم قال ِعكرمة: أما وهللا يا رسول هللا ال أََدُع نفقةً كنُت أنفقها في َصد ٍ عن سبيل هللا إِال  أنفقُت ِضْعفَها في سبيل   -

 .الطبقات الكبير.حسب  .وال قِتااًل كنُت أقاتِل في َصد ٍ عن سبيل هللا إال أَبَليُت ضعفه في سبيل هللا. ..هللا

 بعد أن أسلم..  خامسا.. ما كان من عكرمة

: أخبرنا سليمان بن َحْرب عن عبد هللا بن أَبِي ُملَْيَكة: أن ِعْكِرَمةَ بن أبي جهل كان إذا اجتهد في  الراوي قال

عن  ..قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حد ثنا حماد بن زيد عن أيوبو .اليمين قال: ال والذي نجاني يوم بدر.

من  ..كتاب ربي..ابن أَبِي ُملَْيَكة: أن ِعْكِرَمةَ بن أبي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي

عليه وسلم قالت: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه   عن أُم سلمة زوج رسول هللا َصلَّى هللا .الطبقات الكبير.

ا أَْسلََم َعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهٍل قَاَل: يَا أُمَّ َسلََمةَ  ."َرأَْيُت أِلَبِي َجْهٍل ِعْذقًا ِفي اْلَجنَّةِ " وسلم  .أسد الغابة ..َهذَا هُو ..فَلَمَّ

عن عكرمة بن أَبي جهل قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يَْوَم    ..أَخبرنا مصعب بن سعد -

اِكِب اْلُمَهاِجر " :ِجئْتُهُ   . .الغابة " حسب رواية أسدَمْرَحبًا بِاْلرَّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. خامسا.. ما كان من عكرمة بعد أن أسلم..

يبحر بسفينة تأخذه إلى أي  أن و ..أن يتجه إلى اليمن عكرمة الفار من فتح مكة قرريقول "طريق اإلسالم"..  -

 ..وبينما عكرمة بن أبي جهل على ظهر السفينة ..مكان يبعده عن أولئك المسلمين الذين ال يطيق حتى رؤيتهم

وأبى َّللاَّ إال  أن يعيد ذلك الهارب من   ..جاءت مرحلة االختيار الرباني له لكي ينضم إلى قافلة الصحابة العظماء

! وبشكل غريب تحولت أمواج تعصف بالسفينة وعندما أدرك الربان أنهم غارقون ال محالة توجه  ..َّللاَّ إلى َّللاَّ

فإن آلهتكم   ..ركاب السفينة وبينهم عكرمة وقال لهم: اتركوا دعاء أصنامكم اآلن واخلصوا الدعاء َّللَّ وحده نحو

 ..ال تغني عنكم هاهنا شيئًا. فتعجب عكرمة من قول ذلك الرجل وقذف َّللاَّ في قلبه اإليمان

لق يدافع عن هذا الدين في كل  انط  ..وحسن إسالمهعكرمة بن عمرو بن هشام بعد أن أسلم "الخليج"..  تتابع -

ابن رأس مع أنه .. إنها عظمة هذا الدين.. ف وكان دائماً يتمنى الشهادة في سبيل نصرة الدين ..غزوة وحرب

  ..غير أنه عندما جاء ليعلن إسالمه ..صلى هللا عليه وسلم ..كان قبل اإلسالم من أشد أعداء الرسولالكفر.. و

زالت عداوته المستعرة لينهي  ف  ..الم وقال له: مرحباً بالراكب المهاجروعانقه الرسول عليه الصالة والس

فال يرى بعدها إال وهو   ..تأخذ التوبة كل ذرة من روح الرجل. .صحيفة سوداء ويبدأ أخرى من أروع الصفحات

ً  ..ال يفارق المصحف يقرأ فيه  . .ثم يبكي قائالً: كتاب ربي وال يلمح إال ساجداً هلل راكعا

 في حروب الردة..   عكرمة سادسا.. في جهاد

ما  ..حركةً سياسيَّةً تعتمُد على العصبيَّات القبليَّةالردة في الحقيقة كانت تقول دائرة المعارف اإلسالمية.. * 

وقد اتخذت هذه الحركة قناًعا زائفًا   ..يُمثُل عودةً إلى نظام القبيلة وإلى استرجاع ُملٍك أو ُسلطاٍن فقده البعض

رة دام الُمسلَّح العنيف بينها وبين اإلسالم ..من الدين ِلتستقل عن ُسلطة المدينة الُمنوَّ وعلى   ..فكان ال بُدَّ من الِص 

وقد حمل أبو بكر لواء الجهاد ضدَّ القبائل   ..دَّة دعوةً صريحةً للجهاد في سبيل هللاهذا األساس كانت ُحُروُب الِر  

ة فجهَّز األلوية العسكريَّة وسلَّم قيادتها إلى عدٍد من القادة الُمسلمين أمثال خالد بن    ..االنفصاليَّة وُمدعي النُبوَّ

قل تلك القبائل حيُث قاتلوهم بضراوٍة شديدٍة  وسيَّرهم إلى معا ..الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل

وقُتل بعضهم اآلخر في أرض   ..فعاد أغلب ُزعمائهم ومشايخهم إلى الُدخول في اإلسالم ..وقضوا على حركاتهم

دَّة دت كامل شبه الجزيرة العربيَّة تحت راية اإلسالم .. المعركة. وبانتهاء ُحُروِب الِر  وأصبح بإمكان  ..توحَّ

 وكان أشهر معارك الردة "موقعة اليمامة".. أن يُركزوا على التوسُّع خارًجا في الشَّام والعراق الُمسلمين 

م في عهد    632هـ من الهجرة /  11وقعت معركة اليمامة أو معركة عقرباء سنة وتتابع.. "ويكيبيديا"..  *

ب ارتداد بني حنيفة وتنبؤ  وكانت بسب ..أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. واليمامة إحدى معارك حروب الردة

ومما قوى أمر مسيلمة شهادة الرجال بن عنفوة   ..مسيلمة الحنفي الذي إدعى أن النبي قد أشركه في األمر

 . أنه سمع رسول هللا يشركه في األمر. -كذباً   -الذي شهد له 

الصمود أمام  حدهأنه لن يستطيع وعكرمة  وجد ولما  ..وقد وجه أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل لقتاله

 ..المدد من خليفة المسلمين مااالنتظار حتى يصله اآثرف ..شرحبيل بن حسنةوتبعه  .تراجع. ..جيش مسيلمة

فلما سمع مسيلمة   ..خالد بن الوليد في جيش جمع عددا من كبار الصحابة والقراء  مافي مكانه حتى يأتيه وظال

رجل تبعه   000..40فاستنفر الناس فجعلوا يخرجون إليه حتى بلغوا ضرب عسكره بعقرباء  ورقاقه دنو خالد ب

حتى قيل أن بعضهم كان يشهد أن مسيلمة كذاب وأن محمداً رسول هللا لكنه يقول: "كذاب  ..أكثرهم عصبية

 .ربيعة أحب إلينا من صادق مضر".

وأتبعه  ..ر إلى مسيلمةبعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في عسك* وفي رواية  "قصة اإلسالم".. 

وكتب عكرمة إلى أبي بكر   ..وأقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر ..فاستعجل وانهزم ..شرحبيل بن حسنة

اْمِض َعلَى َوْجِهَك   ..ال أََرْينََك َوال تََرانِي! ال تَْرِجْع فَتُوِهَن النَّاسَ  ..فكتب إليه أبو بكر: "يا بن أُم ِ ِعْكِرَمةَ  ..بالخبر

ثم تسير وتسير جندك   ..َوإِْن ُشِغال فَاْمِض أَْنتَ  ..تَّى تَُسانَِد ُحذَْيفَةَ َوُعْرفَُجةَ فَقَاتِْل َمعَُهَما أَْهَل ُعَماَن َومْهَرةَ حَ 

كتب إلى شرحبيل  . وَت".َحتَّى تَْلتَقُوا أَْنتُْم َواْلُمَهاِجَر ْبَن أَبِي أَُميَّةَ بِاْليََمِن َوَحْضَرَموْ  ..تستبرئون َمْن َمَرْرتُْم بِهِ 

 .بالمقام إلى أن يأتي خالد بن الوليد فإذا فرغوا من مسيلمة يلحق بعمرو بن العاص يعينه على قضاعة.

 دا إن شاء هللا..غ.. أراكم 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4 -"مبايعة على الموت "  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..503الحلقة/ 

 نكمل..  سادسا.. في جهاد عكرمة في حروب الردة..

ثم أرسله إلى مهرة وإلى اليمن فأسهم في القضاء   ..على عمان حين ارتدوا فظفر بهمعكرمة الصديق  أرسلو

 .وإعادة األمر للمسلمين. ..على المرتدين

ره ومكانتهن ودفع به  فعرف النبي صلى هللا عليه وسلم له قد  ..أسلم عكرمة وحسن إسالمهإستدراك واجب..  -

ويواجه بذلك أعباء الدعوة اإلسالمية وكان أول عمل أسنده إليه   ..إلى حيث يتحمل المسؤولية فيصقله تحملها

 . .الرسول صلى هللا عليه وسلم هو أن يجمع الصدقات من هوازن

س.. يروي  من قتيلة بنت قيعكرمة أبي بكر رضي هللا عنه حين تزوج مع  اموقف ن لعكرمة رضي هللا عنهثم كا

إلنه روي أن   الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل تزوج قتيلة بنت قيس.. فأراد أبو بكر الصديق أن يضرب عنقه..

  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال له عمر بن الخطاب: أن رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تزوج منها..

.. لكن ال برأت من هللا ورسوله.. فلم يزل حتى كف عنهقد لم يفرض لها.. ولم يدخل بها.. وارتدت مع أخيها ف 

 عالقة لذلك بالرواية عما صار في قتال عكرمة ضد المرتدين.. 

 ده في حروب المسلمين مع الروم:اجهفي سابعا.. 

لثة عشرة من الهجرة قد عزم على محاربة الروم  في إيليا: كان أبو بكر بعد أن رجع من الحج في السنة الثا *

واعلموا أن هللا مع   ..عمال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة

وهزيمة الباطل. وقد أحسن الروم بما عزم عليه   ..المتقين. وحرصا على الجهاد في سبيل هللا إلعالء كلمة الحق

  ..مون فرفعوا األمر إلى هرقل ومن ثم أعد العدة للحرب والقتال.. وبدأت الحرب متفرقة في أماكن عدةالمسل

فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم في   ..التقى خالد بن سعيد بجمع كثير من نصارى العربكان قد و

وأمده بعكرمة بن  ..فأمره الصديق أن يتقدم وال يحجم ..فبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح ..اإلسالم

)تقدم  فتعرض له قائد من قواد الروم اسمه ماهان  ..وكان خالد بن سعيد قد تقدم بجيشه نحو إيلياء .أبي جهل.

فتقهقر ماهان وتبعه خالد حتى دخل ماهان دمشق  ..فكسره خالد بن سعيدذكره في ترجمة خالد بن الوليد(  

  ..فإذا بجيوش ماهان التي كانت ترابط على طول الطريق تطبق على خالد بن سعيد وعلى جيوشه  ..وتبعه خالد

 . واستشهد عدد كبير من المسلمين. ..وفر خالد بن سعيد ومن معه ..وتنال منهم

وقد تقهقر قليال عن دمشق وبقي ردء لمن نفر إليه من جيش  ..ولم يثبت في هذه المعركة إال عكرمة وجيشه

 . .وانتظارا لمدد ابي بكر الصديق ..وظل عكرمة في مكانه على أهبة كاملة ..ن سعيدخالد ب

كتب قواد المسلمين إلى أبي بكر وعمر يعلمونهما بالموقف فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا..  *

بلهن ويلحق بجيوش  وأرسل أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد أن يترك العراق بعد أن يولي عليها نائبا من ق 

المسلمين في الشام.. وقد تجمع جيش المسلمين بعد وصول اإلمدادات وقد بلغت ثالثين ألفا وانضم إليهم 

عكرمة بجيشه وكان عدده ستة آالف فصارت عدة جيوش المسلمين ستة وثالثين ألفا واجتمعوا تحت قيادة  

 .. خالد بن الوليد

مبايعة على  كأن عكرمة قد بايع النبي  صلى هللا عليه وسلم ف  ..أجنادينهاد عكرمة بن عمرو في جفي * و

قال: ترجل    ..عن ثابت البناني ..شجاعته رضي هللا عنه يوم أجنادين.. يقول "صحابة رسولنا".. في الموت

ل: خل  فقا ..فقال له خالد بن الوليد: ال تفعل فإن قتلك على المسلمين شديد ..عكرمة بن أبي جهل يوم أجنادين 

وإني وأبي كنا من أشد الناس على   ..فإنه قد كانت لك مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سابقة  ..عني يا خالد

وسير السلف  ..56]الجهاد البن المبارك:  منقول من ....رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمشى ثم قتل

وتاريخ   ..322/ 37وجامع األحاديث:   ..154/ 5ومرآة الزمان في تواريخ األعيان:  ..598الصالحين: ص 

 وقد تقدم تفصيل المعركة في سيرة خالد بن الوليد..  .[.69/ 41دمشق: 

بكسر  ..أن عكرمة بن أبى جهل يوم فحل ..عن الزهري ..إقدامه رضي هللا عنه على القتال يوم فحل* وفي 

فقيل له: اتق هللا  ..جرحت صدوره ووجههوأنه كان يركب األسنة حتى  ..كان أعظم الناس بالء ..الفاء وفتحها

 ..أفأستبقيها اآلن عن هللا ورسوله ..فقال: كنت أجاهد بنفسي عن الالت والعزى فأبذلهما لهما ..وارفق بنفسك

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ... حيرنا المؤرخون..فلم يزدد إال إقداما حتى قتل. ..ال وهللا أبدا
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 سـالم  في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي

 5-"مبايعة على الموت "  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..504الحلقة/ 

 ثامنا.. في استشهاد عكرمة في اليرموك.. 

وجعل  قبل نشوب موقعة اليرموك.. وقد قدمنا تفصيلها في ترجمة بن الوليد..  ..الجيشخالد بن الوليد رتب * 

فبدرا يرتجزان    ..وطلب منهما أن ينشبا القتال ..عكرمة بن أبي جهل و القعقاع بن عمرو على مجنبتي القلب

ومثل ذلك فعل القعقاع   ..ومع آخر فجندله ..وتنازل عكرمة وأحد األبطال من الروم فصرعه ..ودعوا إلى البراز

والتضحيات   ..ظهرت فيها البطوالت اإلسالمية ..بن عمرو وتنازل األبطال وتجاولوا وكانت الحرب سجاال

   .الفردية.

عكرمة يقول بأعلى صوته في المعركة: قاتلت رسول هللا  شكل عكرمة كتيبة المبايعة على اإلستشهاد.. راح و* 

ثم نادى أيها الناس! أيها المسلمون!! من يبايع   ؟أفر منكم اليوم. وَ أ ..ةصلى هللا عليه وسلم في مواطن كثير

فقاتلوا   ..في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم ..وضرار بن األزور ..؟ فبايعه عمه الحارث.على الموت

لو الفدائي وتقدم الفدائي ت ..أمام فسطاط خالد حتى جرحوا جميعا وقتل منهم خلق كثير منهم ضرار بن األزور

وتقدم عكرمة بن أبي جهل  ..من وحدة الموت العكرمية نحو مئات اآلالف من جيش اإلمبراطورية الرومانية

واستطاع فعاًل إحداث ثغرة في جيش   ..بنفسه إلى قلب الجيش الروماني ليكسر الحصار عن جيش المسلمين

الروم أن تصوب كل السهام نحو هذا فأمر قائد  ..العدو بعد أن انقض على صفوفهم انقضاض طالب الموت

فوثب قائد كتيبة الموت اإلسالمية الفدائي  ..فسقط فرس عكرمة من كثرة السهام التي انغرست فيه ..الفدائي

 ..البطل عكرمة بن أبي جهل من على ظهر فرسه وتقدم وحده نحو عشرات اآلالف من الروم يقاتلهم بسيفه

ا رأى المسلمون ذلك المنظر اإلنساني البطولي ..عندها صوب الروم سهامهم إلى قلبه اختلطت المشاعر  ..فلم 

فلم   ..فاندفع فدائيو كتيبة الموت العكرمية نحو قائدهم لكي يموتوا في سبيل َّللاَّ كما بايعوه ..في صدورهم

َّللاَّ في   فألقى ..يصدق الروم أعينهم وهم يرون أولئك المجاهدين األربعمائة يتقدمون للموت المحقق بأرجلهم

والذوا بالفرار وصيحات َّللاَّ أكبر تطاردهم من أفواه فدائيي   ..فرجع الروم القهقرة ..قلوب الذين كفروا الرعب

 ..فاستطاعت تلك الوحدة االستشهادية كسر الحصار عن جيش المسلمين ..عكرمة

بل كان حريصا   ..يهاب الموتشجاعا مقداما ال  ..كان عكرمة بطال في حربه ولقائه ..الظفر بالشهادة وجاء* 

شديدة سقط    احيث جرح جراح  ..وقد حصل له ما أراد وتحققت أمنيته في اليرموك ..على الشهادة تواقا إليها

فلما قدم   ..جرعة من الماء عكرمة طلب واقرأ كيف سطر هؤالء قصة الخلود.. ..وبه رمق  ..على إثرها صريعا

وهكذا  ..فرفض أن يشرب حتى يرتوي الذي يليه  ..واره يطلب الماءأحس بأن له صاحبا بج ..إليه الماء ليشرب

وكان لهذه البطولة الفذة التي أبداها عكرمة وضرباؤه أثر في تلك   .حتى مات الثالثة دون أن يشرب واحد منهم.

ما قيل  وشنفت آذانه بعض  .وفي تحقيق النصر العظيم لإلسالم والعزة للمسلمين. ..الهزيمة التي حلت بالروم

 ..في حقه

وروي أن خالد   .قال الشافعي: كان عكرمة محمود البالء في اإلسالم. ..قيل: إنه ال يعرف له ذنب بعد ما أسلم* 

فوضع رأس  ..رو بن عكرمةعم ابنهأن يحمل إليه عكرمة بن أبي جهل و ..بن الوليد أمر بعد نهاية المعركة

ويقطر الماء في حلوقهما ويقول:   ..ورأس عمرو على ساقه وجعل يمسح عن وجوههما ..عكرمة على فخذه

  .كال زعم ابن الحنتمة أنا ال نستشهد.

 تاسعا.. خاتمة.. -

  ..ز وجلحياته للجهاد في سبيل هللا ع وهب عكرمة بن أبي جهل رضي هللا عنهيقول د. راغب السرجاني.. كيف  

ولننظر كيف بدَّل هللا  . في اليرموك. حتى قُتَِل شهيًدا رضي هللا عنه ..سواٌء في حروب الردة أو في فتوح الشام

وبغفرانه له كل التاريخ   ..وبتأمينه إياه ..له صلى هللا عليه وسلمعز وجل حياته كاملة بحسن استقبال الرسول 

إلى عكرمة وما عليه رداء فرًحا   صلى هللا عليه وسلم لقد وثب رسول هللا ..األسود الذي كان له مع المسلمين

لكن هذه هي طبيعة  ..مع أنه لم يسلم بعدُ  ..وانبسطت أساريره وهو يرى عكرمة بن أبي جهل يعود إليه  ..به

مع أبي سفيان رضي هللا   صلى هللا عليه وسلم وكما فعل رسول هللا لُّف..دون تك صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

وكان موقفه مع صفوان بن   ..فعل مع كثيٍر غيرهما عكرمة رضي هللا عنهمع و ومع عمرو بن العاص..  ..عنه

   .من أروع مواقف التاريخ قاطبة.أيضا  أمية رضي هللا عنه

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد الصحاب

 6-"إخنالف التراجم "  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..505الحلقة/ 

 عاشرا.. بعض الخالف بين التراجم فيه.. 

 .. الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم الرازي عند * 

روى   ..اجنادين في عهد عمر رضي هللا عنه قتل يوم  ..له صحبة ..عكرمة بن ابى جهل القرشى المخزومىهو 

 الحظ أن الجماعة على أنه قتل يوم اليرموك..  ..سمعت أبي يقول ذلك ..عنه مصعب بن سعد

 . قلت له سمع مصعب بن سعد منه؟ قال ال اظنه.  .. الراوي..قال أبو محمد

 ..تاريخ الكبيرال -البخاري  * عند 

د ْبن فليح َعْن  .. ِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهٍل اْلقَُرِشيُّ اْلَمْخُزوِميُّ  د َعْن إِْبَراِهيم ْبن المنذر َعْن ُمَحمَّ قال عبد هللا ابن ُمَحمَّ

ْفيَاَن َعْن أَبِي إِْسَحاَق ْبِن  َوَقاَل ُموَسى ْبُن َمْسعُوٍد َعْن سُ  ..قتل يوم اجتادين َوذَِلَك ِفي َعْهِد ُعَمرَ  ..ُموَسى ْبن عقبة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم ِجئْتُهُ   :َعْن ِعْكِرَمةَ قَالَ  ..َسْعدٍ  اِكِب المهاجر" ..قَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ  . ."َمْرَحبًا بِالرَّ

 ..االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر * عند 

بن  واسم أَبِي جهل َعْمرو ْبن ِهَشام ْبن اْلُمِغيَرة ْبن َعْبد هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة .. عكرمة ْبن أَبِي جهل

. فكناه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم   ..َكاَن أَبُو جهل يكنى أَبَا الحكم. مرة بن كعب بن لؤي القرشي اْلَمْخُزوِمي 

 فذهبت.  ..أَبَا جهل

هرب  ..َوَكاَن فارسا مشهورا ..كان عكرمة شديد العداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الجاهلية هَُو وأبوه

ُ َعلَْيِه   ..ولحقت بِِه امرأته أم حكيم بِْنت اْلَحاِرث ْبن ِهَشام ..حق باليمنفل  ..حين اْلفَتْح فأتت بِِه النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

  ..وحسن إسالمه  ..وذلك سنة ثمان بعد اْلفَتْح ..فأسلم ..فلما رآه َقاَل: مرحبا بالراكب المهاجر ..َوَسلَّمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فإن سب الميت يؤذي   ..فإذا رأيتموه فال تسبوا أباه ..ألصحابه: إن عكرمة يأتيكم َوقَاَل َصلَّى َّللاَّ

فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقولوا    ..ولما أسلم عكرمة شكا قولهم ]عكرمة ْبن أَبِي جهل [ .الحي.

 َوقَاَل: ال تؤذوا األحياء بسب األموات.   ..عكرمة ْبن أَبِي جهل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عام حج على   ..وكان عكرمة مجتهدا ِفي قتال المشركين مع المسلمين ِ َصلَّى َّللاَّ استعمله َرُسول َّللاَّ

وولى   ..اليمنثُمَّ وجهه أبو بكر إلى   ..فظهر عليهم ..وكانوا ارتدوا ..هوازن يصدقها. ووجهه أَبُو بَْكر إِلَى عمان

 ..عثمان حذيفة القلعاني

ُ َعْنُهَما  َهذَا قول اْبن إِْسَحاق.  ..ثُمَّ لزم عكرمة الشام مجاهدا َحتَّى قتل يَْوم اليرموك ِفي خالفة ُعَمر َرِضَي َّللاَّ

بَْير  فمرةً قَاَل: قتل يَْوم اليرموك شهيدا.  ..واختلف ِفي ذَِلَك قول الزُّ

]وكانت أجنادين ومرج  ... وقيل: إنه قتل يَْوم مرج الصفر..عكرمة يَْوم أجنادين  وقال ِفي موضع آخر: استشهد

ُ َعْنهُ. وقال اْلَحَسن ْبن ُعثَْمان الزيادي:   الصفر [ ِفي عام واحد سنة ثالث عشرة ِفي خالفة أَبِي بَْكر َرِضَي َّللاَّ

َوهَُو اْبن اثنتين وستين سنة.  ..ي جهلمنهم عكرمة ْبن أَبِ  ..استشهد من المسلمين بأجنادين ثالثة عشر رجال

 . ويقال جبرون. ..وأجنادين من أرض فلسطين بين الرملة وأبيات جبرين

بَْيرُ = وفي الحديث..  اِك ْبِن ُعثَْمانَ  ..ذََكَر الزُّ ُد ْبُن الضَّحَّ ا أَْسلََم ِعْكِرَمةُ قَاَل:  -َعْن أَبِيهِ  ..َحدَّثَنِي ُمَحمَّ  قَاَل: لَمَّ

ِ يَا َرسُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  ..َعل ِْمنِي َخْيَر َشْيٍء تَْعلَُمهُ َحتَّى أَقُولَهُ  ..وَل َّللاَّ َشَهاَدةُ أَْن ال إله إال  "َفقَاَل لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ..هللا وحده ال شريك لَهُ   .. َوأُْشِهُد بِذَِلَك َمْن َحَضَرنِي .. بَِهذَافَقَاَل ِعْكِرَمةُ: أَنَا أَْشَهدُ  .."َوأَنَّ ُمَحمَّ

ِ أَْن تَْستَْغِفَر ِلي ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..َوأَْسأَلَُك يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ    ..فَاْستَْغفََر لَهُ َرُسوُل َّللاَّ

ِ ال أََدُع نَفَقَةً ُكْنُت أُْنِفقَُها ِفي  ِ فَقَاَل ِعْكِرَمةُ: َوَّللاَّ ِ إِال أَْنفَْقُت ِضْعفََها ِفي َسبِيِل َّللاَّ َوال قِتَاال قَاتَْلتُهُ  ..َصد ٍ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ِ. ..إِال قَاتَْلُت ِضْعفَهُ  ُ َعْنهُ بِالشَّامِ  ...َوأُْشِهُدَك يَا َرُسوَل َّللاَّ  . .ثُمَّ اْجتََهَد ِفي اْلِعبَاَدِة َحتَّى قُتَِل َزَمَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ُد ْبُن أَْحَمدَ =  َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْماَن ْبِن َحِكيٍم    ..َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن َجِريرٍ  ..َحدَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن اْلفَْضلِ  ..َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

  ..عن َعاِمِر ْبِن َسْعدٍ  ..عن أبي إسحاق ..عن أبيه ..حدثنا إبراهيم ابن يوسف ..َحدَّثَنَا ُشَرْيُح بن مسلمة ..األَْوِديُّ 

اِكِب الْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَقاَل لَهُ: َمْرَحبًا بِالرَّ  قَاَل:   ..ُمَهاِجرِ أَنَّ ِعْكِرَمةَ ْبَن أَبِي َجْهٍل أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ؟ َفقَاَل:  ِ و  ..قُْل أشهد أن ال إله إال هللا"فَقُْلُت: َما أَقُوُل يَا َرُسوَل َّللاَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ . وذكر معنى  ".أشهد أَنَّ ُمَحمَّ

 .حديث الضحاك ْبن ُعثَْمان َعْن أَبِيِه.

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..

http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abi-hatim-al-razi-al-jarh-wa-l-tadil/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/al-bukhari-al-tarikh-al-kabir/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abd-al-barr-al-istiab-fi-marifat-al-sahaba/
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 7-"إخنالف التراجم "  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..506الحلقة/ 

 نكمل.. التراجم فيه..عاشرا.. بعض الخالف بين 

 نكمل..  االستيعاب في معرفة الصحابة.. -* عند ابن عبد البر 

بَْيرُ  ي ..َوذََكَر الزُّ ِ ْبِن ُمْصعَبٍ  ..َقاَل: َحدَّثَنِي َعم ِ ِه َعْبِد َّللاَّ  ..اْستُْشِهَد بِاْليَْرُموِك اْلَحاِرُث ْبُن ِهَشامٍ ) َقاَل: ..َعْن َجد ِ

ُكلََّما ُدِفَع إِلَى َرُجٍل ِمْنُهْم قَاَل:   ..فَتََداَفعُوهُ  ..َوأَتَْوا بَِماٍء َوهُْم َصْرَعى ..َوُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو ..َوِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهلٍ 

 ..َفقَاَل: ادفعه إِلَْيهِ  ..هِ فنظر إِلَى سهيل ينظر إِلَيْ  ..اْسِق فاُلنًا َحتَّى َماتُوا َولَْم يَْشَربُوهُ. قال: طلب عكرمة الماء

 .. (فلم يصل إِلَْيِه َحتَّى ماتوا ..فَقَاَل: ادفعه إِلَْيهِ  ..فنظر سهيل إِلَى اْلَحاِرث ينظر إِلَْيهِ 

د ْبن سعدأنه و ِ األَْنَصاِري   ..ذكر َهذَا الخبر ُمَحمَّ د ْبن َعْبد َّللاَّ َقاَل:   ..يريَحدَّثَنِي أَبُو يُونُس القش)  َقاَل: ..َعْن ُمَحمَّ

قال    . وفي ذلكفذكر القصة إال أَنَّهُ جعل مكان سهيل ْبن َعْمرو َعيَّاش ْبن أبى ربيعة. ..َحدَّثَنِي َحبِيب ْبن أَبِي ثَابِت

روينا َعْن أصحابنا من أهل وقد  ..َوقَاَل: َهذَا وهم ..محمد ابن َسْعد: فذكرت َهذَا الحديث لمحمد ْبن ُعَمر فأنكره

ُ َعْنهُ  -رة العلم والسي ال خالف  ..أن عكرمة ْبن أَبِي جهل قتل يَْوم أجنادين شهيدا ِفي خالفة أَبِي بَْكر َرِضَي َّللاَّ

 إنهم مختلفون أيضا هنا..  ..(بينهم في ذلك

ِ  ..َعْن أَبِيهِ  ..َحدَّثَنَا أَْحَمدُ وفي رواية..    ..أَبُو أَُساَمةَ  ..ْيبَةَ قال: حدثنا أبو بكر ابن أَبِي شَ   ..عن بقي ..َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ) قَاَل:   ..َعْن أَبِي إِْسَحاقَ  ..َعِن األَْعَمِش  ا أَْسلََم ِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهٍل أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ فَقَاَل: يَا   ..لَمَّ

 ِ ِ تعالى ..َرُسوَل َّللاَّ ِ إِال قُْمُت ِمثْلَهُ ِفي َسبِيِل َّللاَّ ِ ال أَْنِزُل َمقَاًما قُْمتُهُ ألَُصدَّ بِِه َعْن َسبِيِل َّللاَّ وال أترك نفقة   ..َوَّللاَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِ إِال أَْنفَْقُت ِمثْلََها ِفي َسبِيِل َّللاَّ  اق بين الرواة.. وفي نص الحديث اتف ..( أنفقها ألَُصدَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

َل َفقَاتََل قِتَاال َشِديًدا) قَاَل:  و ا َكاَن يَْوُم اْليَْرُموِك نََزَل فَتََرجَّ ِ َعلَْيهِ  ..َفلَمَّ فَُوِجَد بِِه بضع وسبعون من  ..فَقُتَِل َرْحَمةُ َّللاَّ

 متفق عليه أيضا..  ..(ربة ورميةضبين طعنة و

 ..أسد الغابةفي  –ابن األثير الراوي ترجمة ومقتطف عن 

عكرمة ْبن أَبِي جهل ْبن هشام ْبن المغيرة ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن ُعَمر ْبن مخزوم اْلقَُرِشي  المخزومي وأمه أم مجالد  * 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكَّة هرب منهاولما  .. َعاِمرإحدى نساء بني هالل ْبن     ..ولحق باليمن ..فتح َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما سار إِلَى   .ونفر معه. ..مكَّة أمر بقتل عكرمةفتح وكان َرُسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َعْن   ..َعْن ُمْصعَِب ْبِن َسْعدٍ  حتى ..بِِإْسنَاِدِه إِلَى أَبِي يَْعلَى ..َمْخُزوِميُّ أَْخبََرنَا أَبُو اْلفَْضِل اْلفَِقيهُ الْ  * والرواية..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم النَّاسَ  ..أَبِيهِ  ِ َصلَّى َّللاَّ َن َرُسوُل َّللاَّ ا َكاَن يَْوُم فَتْحِ َمكَّةَ أَمَّ َل: " َوقَا  ..إِال أَْربَعَةَ نَفٍَر َواْمَرأَتَْينِ  ..قَاَل: لَمَّ

ِ ْبَن َخْطلٍ  ..َوإِْن َوَجْدتُُموهُْم ُمتَعَل ِِقيَن بِأَْستَاِر اْلَكْعبَِة: ِعْكِرَمةَ ْبَن أَبِي َجْهلٍ  ..اْقتُلُوهُمْ  َوِمْقيََس ْبَن  .. َوَعْبَد َّللاَّ

ِ ْبَن َسْعِد ْبِن أَبِي َسْرحٍ " ..ُصبَابَةَ  ا اْبُن َخْطٍل َفأُْدِركَ  ..َوَعْبَد َّللاَّ َفاْستَبََق إِلَْيِه  ..َوهَُو ُمتَعَل ٌِق بِأَْستَاِر اْلَكْعبَةِ  فَأمَّ

اُر ْبُن يَاِسرٍ  ..َسِعيُد ْبُن ُحَرْيثٍ  اًرا ..َوَعمَّ ُجلَْينِ  ..َفَسبََق َسِعيٌد َعمَّ ا ِمْقيَُس ْبُن ُصبَابَةَ  ..فَقَتَلَهُ  ..َوَكاَن أَثْبََت الرَّ   ..َوأَمَّ

  ..فَأَْدَرَكهُ النَّاُس ِفي السُّوِق فَقَتَلُوهُ 

ا ِعْكِرَمةُ فََرِكَب اْلبَْحَر َفأََصابَتُْهْم َعاِصفٌ  فَِإنَّ آِلَهتَُكْم ال تُْغنِي  ..َفقَاَل أَْصَحاُب السَِّفينَِة ألَْهِل السَِّفينَِة: أَْخِلُصوا ..َوأَمَّ

ينِي ِفي اْلبَر ِ َغْيُرهُ  ..َشْيئًا َهُهنَا َعْنُكمْ  نِي ِفي اْلبَْحِر إِال اإِلْخالُص َما يُنَج ِ اللَُّهمَّ لََك َعلَيَّ   ..فَقَاَل ِعْكِرَمةُ: إِْن لَْم يُنَج ِ

ًدا َحتَّى أََضَع يَِدي ِفي يَدِ  ..َعْهدٌ  ا أَنَا فِيِه أَْن آتَِي ُمَحمَّ ا َكِريًما ..هِ إِْن أَْنَت َعافَْيتَنِي ِممَّ َقاَل: َفَجاَء   ..فأَلَِجَدنَّهُ َعفُوًّ

ِ ْبُن َسْعدٍ  ..فَأَْسلَمَ  ا َعْبُد َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ..فَِإنَّهُ اْختَفَى ِعْنَد ُعثَْماَن ْبِن َعفَّانَ   ..َوأَمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ا َدَعا َرُسوُل َّللاَّ فَلَمَّ

ِ َجاَء بِهِ  ..النَّاس ِلْلبَْيعَةِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ فََرَفَع   ..بَايِْع َعْبَد َّللاَِّ  .. َحتَّى َوقَّفَهُ َعلَى النَّبِي 

 َفقَاَل:   ..ثُمَّ أَْقبََل َعلَى أَْصَحابِهِ  ..ثُمَّ بَايَعَهُ بَْعَد الثَّالثِ  .. َفعََل ذَِلَك ثاَلثًا ..َرأَْسهُ فَنََظَر إِلَْيهِ 

 فَيَقُوُم إِلَى َهذَا ِحيَن َرآنِي َكفَْفُت يَِدي َعْن ُمبَايَعَتِِه فَيَْقتُلُهُ " .." أََما َكاَن فِيُكْم َرُجٌل َرِشيدٌ 

ِه اْلَحاِرِث ْبِن ِهَشامٍ *  ُ  َوهَُو بِاْليََمِن  ..َساَرْت إِلَْيهِ  ..َوقِيَل: إِنَّ َزْوَجتَهُ أُمَّ َحِكيٍم بِْنَت َعم ِ ِ َصلَّى َّللاَّ بِأََماِن َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفأَْسلََم َوَحُسَن إِْسالُمهُ  ..َعلَْيِه َوَسلََّم َوَكانَْت أَْسلََمْت قَْبلَهُ يَْوَم اْلفَتْحِ  ِ َصلَّى َّللاَّ   ..فََردَّتْهُ إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفاْعتَنَقَهُ َولَمَّ  ..َوَكاَن ِمْن َصاِلِحي اْلُمْسِلِمينَ  ِ َصلَّى َّللاَّ اِكِب   ..ا َرَجَع قَاَم إِلَْيِه َرُسوُل َّللاَّ َوقَاَل: َمْرَحبًا بِالرَّ

ا أَْسلََم َكاَن اْلُمْسِلُمونَ  ..اْلُمَهاِجرِ  ِ أَبِي َجْهٍل! َفَساَءهُ ذَِلكَ  ..َولَمَّ ِ َّللاَّ ِ  َفَشكَ  ..يَقُولُوَن: َهذَا اْبُن َعُدو  ا إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألَْصَحابِِه: " ال تَُسبُّوا أَبَاهُ َف  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ   ..ِإنَّ َسبَّ اْلَمي ِِت يُْؤِذي اْلَحيَّ "َصلَّى َّللاَّ

دٍ ال ..َونََهاهُْم أَْن يَقُولُوا: ِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهلٍ  دٍ  .. لَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ   ..َفَما أَْحَسَن َهذَا اْلُخلُقَ  ..َوَعلَى آِل ُمَحمَّ

 . أراكم غدا إن شاء هللا..َوأَْشَرَفهُ. ..َوأَْعَظَمهُ 

http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-al-athir-usd-al-ghaba-fi-marifat-al-sahaba/
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 8-"إخنالف التراجم "  ..المخزومي عكرمة بن عمرو بن هشام"  ..507الحلقة/ 

 نكمل.. عاشرا.. بعض الخالف بين التراجم فيه..

 نكمل..  في أسد الغابة.. –ومقتطف عن ترجمة الراوي ابن األثير 

ٍ.إستعمله  * ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى َصَدقَاِت َهَواِزَن َعاَم َحج  ِ َصلَّى َّللاَّ    .َرُسوُل َّللاَّ

 ..وسيره إِلَى أهل عمان ..استعمله أَبُو بَْكر َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعلَى جيش ..وله ِفي قتال أهل الردة أثر عظيم* 

فلما فرغ من قتال أهل الردة سار إِلَى الشام   ..ثُمَّ وجهه أَبُو بَْكر أيًضا إِلَى اليمن ..فظهر عليهم ..وكانوا ارتدوا

خرج أَبُو بَْكر   ..َعلَى ميلين من المدينةفلما عسكروا بالجرف  ..مجاهًدا أيام أَبِي بَْكر َمَع جيوش المسلمين

فإذا بخباء   ..وعدة ظاهرة فانتهى إليه ..فبصر بخباء عظيم حوله ثمانية أفراس ورماح ..يطوف ِفي معسكرهم

فدعا    ..معي ألفًا دينار ..فَقَاَل: ال حاجة لي فيها ..وعرض َعلَْيِه المعونة ..وجزاه خيًرا ..فسلم أَبُو بَْكر ..عكرمة

 .! وقيل: يَْوم الصفر. ..وقيل: يَْوم اليرموك ..واستشهد بأجنادين ..فسار إِلَى الشام .. بخيرلَهُ 

ِ  ..أَْخبََرنَا َغْيُر َواِحٍد ِكتَابَةً  * ِ حتى قال  َعْن أَبِي اْلقَاِسِم ْبِن السََّمْرقَْنِدي  َوهَُو يَِزيُد ْبُن   ..َعْن أَبِي ُعثَْماَن اْلغَسَّانِي 

ُ َعلَْيِه  ..قَاَل: َقاَل ِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهٍل يَْوَمئِذٍ  ..ْن أَبِيهِ عَ  ..أَُسْيدٍ  ِ َصلَّى َّللاَّ يَْعنِي يَْوَم اْليَْرُموِك: " قَاتَْلُت َرُسوَل َّللاَّ

هُ اْلَحاِرُث ْبُن ِهَشامٍ  ..َوأَفِرُّ ِمْنُكُم اْليَْومَ  ..َوَسلََّم ِفي ُكل ِ َمْوِطنٍ   ..ثُمَّ نَاَدى: َمْن يُبَايِعُنِي َعلَى اْلَمْوِت؟ فَبَايَعَهُ َعمُّ

اَم فُْسَطاِط َخاِلدٍ  .. ْزَوِر ِفي أَْربَِعِمائٍَة ِمْن ُوُجوِه اْلُمْسِلِميَن َوفُْرَسانِِهمْ َوِضَراُر ْبُن األَ  َحتَّى أَثْبَتُوا َجِميعًا   ..فَقَاتَلُوا قُدَّ

 َوقُتِلُوا إِال ِضَراَر ْبَن األَْزَوِر " ..ِجَراَحةً 

د ْبن إِْسَحاقحتى  ..أَبُو علي  ْبن المسلمة أَْخبََرنَا ..قَالُوا: وأَْخبََرنَا أَبُو اْلقَاِسم أيًضا * َعِن   ..َقاَل: أخبرني ُمَحمَّ

ْهِري   ْهِري   ..َقاَل: وأخبرني اْبن سمعان أيًضا ..الزُّ   ..يعني يَْوم فحل .." أن عكرمة ْبن أَبِي جهل يومئذ ..َعِن الزُّ

  ..وارفق بنفسك ..فقيل لَهُ: اتق َّللاَّ  ..وجههوأنه َكاَن يركب األسنة حتَّى جرحت صدره و ..َكاَن أعظم النَّاس بالء

قَالُوا:   ..أفأستقيها اآلن َعِن َّللاَّ ورسوله! ال وهللا أبًدا ..فأبذلها لها ..فَقَاَل: كنت أجاهد بنفسي َعِن الالت والعزى

 .. فالرواية هنا أنه قتل يوم "فحل"..فلم يزدد إال إقداًما حتَّى قتل رحمة َّللاَّ تَعَالى "

ِ ْبِن  وجتى قال  ..أَْخبََرنَا أَبُو اْلَمعَاِلي ثَْعلَُب ْبُن َجْعفَرٍ  ..( َوأَْخبََرنَا َغْيُر َواِحٍد إَِجاَزةً 1077) َعْن ُمْصعَِب ْبِن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَْت: قَالَ  ..أَبِي أَُميَّةَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  َزْوجِ َرسُوِل َّللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " َعْن أُم ِ َسلََمةَ ِ َصلَّى َّللاَّ  َرُسوُل َّللاَّ

ا أَْسلََم ِعْكِرَمةُ ْبُن أَبِي َجْهلٍ  ..َرأَْيُت ألَبِي َجْهٍل ِعْذقًا ِفي اْلَجنَِّة "  ..َهذَا هَُو " ..قَاَل: " يَا أُمَّ َسلََمةَ  ..فَلَمَّ

 .أَْخَرَجهُ الثالثة.. وانقرض عقب أَبِي جهل إال من بناته. ..وليس لعكرمة عقبة *

 "..مشاهير علماء األمصار"إبن حبان في ما جاء عن  -

بن اوهو  ..عكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي قتل يوم أجنادين

  ..ثنتين وستين سنةا

 "..سير أعالم النبالء"  –الذهبي ما جاء في رواية  -

ةَ   ِعْكِرَمةُ بُن أَبِي َجْهٍل َعْمِرو بِن ِهَشاٍم الَمْخُزْوِميُّ *  اْبِن الُمِغْيَرِة بِن َعْبِد هللاِ بِن ُعَمَر بِن َمْخُزْوِم بِن يَقََظةَ بِن ُمرَّ

.ٍ ئِْيسُ  ..الشَِّرْيفُ . بِن َكْعِب بِن لَُؤي  . ..الَمْخُزْوِميُّ  ..أَبُو ُعثَْماَن القَُرِشيُّ  ..لشَِّهْيدُ ا ..الرَّ يُّ ا قُتَِل أَبُْوهُ . الَمك ِ  ..لَمَّ

لَْت ِرئَاَسةُ بَنِي َمْخُزْوٍم إِلَى ِعْكِرَمةَ  ِة. ..ثُمَّ إِنَّهُ أَْسلَمَ  ..تََحوَّ  . َوَحُسَن إِْسالَُمهُ بِالَمرَّ

انِي يَْوَم بَْدٍر. قَاَل اْبُن أَبِي *   ُملَْيَكةَ: َكاَن ِعْكِرَمةُ إِذَا اْجتََهَد ِفي اليَِمْيِن قَاَل: الَ َوالَِّذي نَجَّ

ا َدَخَل َرُسْوُل هللاِ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -َولَمَّ َصلَّى  -يُّ فَبَعََث النَّبِ  ..َوَصْفَواُن بُن أَُميَّةَ بِن َخلَفٍ  ..َهَرَب ِمْنَها ِعْكِرَمةُ  -َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  نُُهَما -َّللاَّ : َكاَن َمْحُمْوَد الباَلَِء ِفي اإِلْسالَِم . وفَأَْقباَلَ إِلَْيِه. ..َوَصفََح َعْنُهَما ..يَُؤم ِ َرِضَي هللاُ  -َقاَل الشَّاِفِعيُّ

: نََزَل ِعْكِرَمةُ يَْوَم اليَ و -َعْنهُ  فََوَجُدوا بِِه بِْضعاً    ..ثُمَّ اْستُْشِهدَ  ..فَقَاتََل قِتَاالً َشِدْيداً  ..ْرُمْوكِ قَاَل أَبُو إِْسَحاَق السَّبِْيِعيُّ

 . َوَطائِفَةٌ: قُتَِل يَْوَم أَْجنَاِدْيَن. ..َواْبُن َسْعدٍ  ..َوقَاَل ُعْرَوةُ . َوَضْربٍَة. ..َوَرْميَةٍ  ..َوَسْبِعْيَن ِمْن َطْعنَةٍ 

.. ثِْنتَْيِن َوِست ِيَن سنةاتل يَْوم أجنادين ِفي عهد عمر َوهَُو بن ق أسلم يَْوم اْلفَتْح  " أنهالثقات" –ابن حبان وقال  -

َوأمه أم َخاِلد بنت مَجالد   ..َواَل عقب لَهُ  ..ِفي خاَلَفة أبي بكر ..َوقد قيل إِن ِعْكِرَمة ْبن أبي جهل قتل يَْوم اليرموك

 نجب إجابة للسؤال.. لماذا نجد في ترجمته بالذات كل هذا التباين.؟  ونكاد ال  .. نكتفي بهذا القدر..اْلِهاَلِليَّة

 أراكم غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 قد أمنتك.."  ".. " صفوان بن أمية بن خلف " ..508 الحلقة/

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

  ..وكان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم َشَرُف الجاهلية ..من كبراء قريشصفوان كان  ..في الجاهليه -

 . شهد اليرموك وكان أميراً على ُكْرُدوس من الجيش. ..ووصله لهم اإلسالم من عشر بطون

: الحارث بن هاشم  -صلى هللا عليه وسلم -دعوة كان صفوان بن أمية من الذين َدَعا عليهم رسول هللا وفي ال -

بَُهم   هللا تعالى:. قال زلت اآلية الكريمة.فن  ..وسهيل بن عمرو )) ليس لَك ِمَن األْمِر شيٌء أو يتوَب عليهم أو يُعذ ِ

 . بهدايتهم كلهم. -صلى هللا عليه وسلم-[ فاستبشر رسول هللا  128فإن هم ظالمون ((] آل عمران: 

قَْد  "صلى هللا عليه وسلم: الرسول  قال ورغم ذلكمثل أبيه.. وكان كان صفوان ابن أعتى أعداء اإلسالم..  -

ْنتُهُ  .. إسمع  فهل روى لنا التاريخ أخالقا مثل أخالق رسول هللا صلى هللا عليه وسلمولم يكن قد أسلم بعد.. . ."أَمَّ

 قول الشاعر.. 

ٌد أَْشَرُف اأْلَْعَراِب َواْلعََجمْ  ٌد َخْيُر َمْن يَْمِشي َعلَى قََدمِ        ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ٌد بَاِسُط اْلَمْعُروِف َجاِمعُهُ  ْحَساِن َواْلَكَرمِ        ُمَحمَّ ٌد َصاِحُب اإْلِ  صلى هللا عليه وسلم..  ....ُمَحمَّ

 .. بال خالف في نسبه..القرشي الجمحي ..صفوان ْبن أمية ْبن خلف ْبن وهب ْبن حذافة ْبن جمحهو  -

وقيل: أَبُو   ..يكنى أبا وهب ..جمحية أيًضا  ..ن جمحوأمه صفية بنت معمر ْبن حبيب ْبن وهب ْبن حذافة بْ  -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لصفوان: أنزل أبا وهب. لكن أحب كنية له ما .أمية وروى   ..قال ابن شهاب: إن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

 ٍ د ْبن َعِلي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال له: أبا أمية ..أَبُو َجْعفَر ُمَحمَّ  . .أن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

ن  ..َماَت بَِمكَّة ِفي أول واَليَة ُمعَاِويَة سنة اثْنَتَْيِن َوأَْربَعينولَهُ َصحبه من النَّبِي صلى هللا َعلَْيِه َوسلم  - َوَكاَن ِممَّ

 ة قلوبهم.. ويقال أنه يعتبر أحيانا من المؤلف ..أسلم بعد اْلفَتْح

 ثانيا.. في إسالم صفوان بن أمية..

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مكة ..قتل أبوه أمية ْبن خلف يَْوم بدر كافًرا - ِ َصلَّى َّللاَّ هرب صفوان ْبن أمية   ..ولما فتح َرُسول َّللاَّ

ِ َصلَّى ..وهو ابن عم صفوان ..فأتى عمير ْبن وهب ْبن خلف  ..إِلَى جدة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ومعه ابنه   إِلَى َرُسول َّللاَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأمنه ..وهب ْبن عمير ِ َصلَّى َّللاَّ  ..أو ببردة له ..وبعث إليه بردائه ..فطلبا له أمانًا من َرُسول َّللاَّ

 ..صفوان يتوجس خيفة فرجع معه ..فأدركه وهب ْبن عمير ..وقيل: بعمامته التي دخل بها مكة أمانًا له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وناداه في جماعة من الناس: يا ُمَحمَّدصفوان فوقف  - ِ َصلَّى َّللاَّ إن هذا وهب ْبن  ..َعلَى َرُسول َّللاَّ

أي أن له أن يختار إما اإلسالم وإما أن  ..يزعم أنك أمنتني َعلَى أن لي مسير شهرينوكان صديقا له..  ..عمير

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:يظل على كفره..  ِ َصلَّى َّللاَّ فقال   ..حتى تبين لي ..فقال: ال .." انزل أبا وهب" فقال له َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " انزل ولك مسير أربعة أشهر " ِ َصلَّى َّللاَّ  .. فنزل ..َرُسول َّللاَّ

ا فر   - رأى صْفوان ينظر إلى ِشْعٍب مْلن نَعماً وشاًء  ..غنائم ُحنَين -صلى هللا عليه وسلم-ق رسول هللا لم 

} يا أبا وهب يُْعِجبُـَك هذا الش ْعُب  يَْرُمقُـهُ فقال: -صلى اللـه عليه وسلم -ورسول هللا  ..فأدام النظر إليه ..ورعاءَ 

 .)ما طابْت نفُس أحٍد بمثل هذا إال نفُس نبي  (.فقال صفوان... } هو لك وما فيه {. قال:.  } نعم {. قال:. ؟{.

إن صفوان بن أمية سيد   ..} يا نبي هللا وقال له: -صلى هللا عليه وسلم-فذهب عمير الى الرسول وفي رواية..  -

ـنه صلى هللا عليك {. ..وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر ..قومه صلى هللا عليه  فقال النبي.  فأم ِ

صلى هللا عليه -فأعطاه الرسول . } يا رسول هللا فأعطني آية يعرف بها أمانك {. قال:. } هو آمن {. :وسلم

هللا   ..} يا صفوان فِداك أبي وأمي فخرج بها عمير حتى أدرك صفوان فقال: .عمامته التي دخل فيها مكة. -وسلم

 . قد جئتك به {. -صلى هللا عليه وسلم-هذا أمان رسول هللا  ..في نفسك أن تُهلكها هللا

 . اْغُرب عني فال تكلمني {. ..} َوْيَحك قال له صفوان:

وأحلـم  ..أفضـل الناس وأبـر الناس -صلى هللا عليه وسلم-إن رسول هللا  ..} أْي صفوان فداك أبي وأمي قال:

ه  ..الناس وخيـر الناس كِعزَّ } هو أحلم من  قال: .} إنـي أخاف على نفسـي {. قال:. ف وَشَرفه َشَرفـك {. ..ِعزَّ

} إن   فقال صفوان للنبي الكريم: -صلى هللا عليه وسلم-فرجع معه حتى وقف به على رسول هللا  . ذاك وأكرم {.

ـْنتَنـي {. } فاجعلني فيها   قال صفـوان: .} صـدق {. :-صلى هللا عليه وسلم -قال الرسـول . هذا يزعم أنك قـد أمَّ

 الرواية: وفي. } أنت بالخيار فيه أربعة أشهر {. :-صلى هللا عليه وسلم -فقـال الرسول  .بالخيار شهريـن {.

 أراكم غدا إن شاء هللا ...أسلم صفوان. هابعد
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2 – "مؤامرة قتل النبي.. صلى هللا عليه وسلم ".. " صفوان بن أمية بن خلف " ..509 الحلقة/

 الهجرة..صفوان ثالثا.. في محاولة 

  ..إلى المدينة -صلى هللا عليه وسلم-أقام بمكة مسلماً بعد عودة رسول هللا  . وفي مكانه.صفوان أسلم 

} ذاك أبرَّ   :صلى هللا عليه وسلم  فقال ..فقدم المدينة فنزل على العباس. } ال إسالم لمن ال هجرة له {. فقيل له:

فرجع صفوان فأقام بمكة حتى  ومن ألباطحِ مكة ؟!{. فإنه ال هجرة بعد الفتح. .. ارجع أبا وهب ..قريش بقريش

 وفي الرواية:  .مات فيها.

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ .. بن عبد المطلب على العباسصفوان نزل  ِ َصلَّى  فقال   ..فذكر ذلك لرسول َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " ال هجرة بعد الفتح " فقال: " نزلت   ..فقال: َعلَى العباس ..: " َعلَى من نزلت؟ "له وقال ..َّللاَّ

 ..فقروا َعلَى سكناتكم " ..ثم قال له: " ارجع أبا وهب إِلَى أباطح مكة ..َعلَى أشد قريش لقريش حبًا "

 العطاء له رضي هللا عنه..رد رابعا.. في 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى حنينابن أمية سار  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ..مع َرُسول َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ واستعار منه َرُسول َّللاَّ

   ..فأعاره .."مضمونة بل طوًعا عارية":  النبي صلى هللا عليه وسلم فقال ؟.فقال: طوًعا أو كرًها ..سالًحا

وهو أخو  ..قال كلدة ْبن الحنبلفي البداية فلما انهزم المسلمون   ..شهد حنينًا كافًرالم يكن قد أسلم بعد.. فهو و

فوهللا ألن يربني رجل من قريش أحب إلي  ..فض َّللاَّ فاك  ..صفوان ألمه: أال بطل السحر! فقال صفوان: اسكت

ِ   واظفرو عادوا لماف ..يعني عوف ْبن مالك النضري ..من أن يربني رجل من هوازن المسلمون أعطاه َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   .  .يَْوم حنينوأجزل عن  َصلَّى َّللاَّ

ٍد اْلفَِقيهُ وفي الرواية  ِ  ..َوَغْيُرهُ بِِإْسنَاِدِهمْ  ..أخبرنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ قَاَل: حدثنا اْلَحَسُن    ..عن أَبِي ِعيَسى الت ِْرِمِذي 

ْهِري   ..عن يُونُسَ  ..عن اْبِن اْلُمبَاَركِ  ..حدثنا يَْحيَى ْبُن آَدمَ  ..اْلَخاللُ  عن  ..عن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسي ِبِ  ..عن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم ُحنَْينٍ أَنَّهُ قَاَل: أَْعَطانِي َرُسو  ..َصْفَوانَ  ِ َصلَّى َّللاَّ َفَما َزاَل  ..َوإِنَّهُ ألَْبغَُض النَّاِس إِلَيَّ  ..ل َّللاَّ

 .. يُْعِطينِي َحتَّى إِنَّهُ ألََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ "

ل عطاء  حتى أنه  ..العطاء واستمر ا أعطى عمر بن الخطاب أو   15وذلك سنة ) ..أعطى صفوانفي خالفته لم 

ا َدعا صفوان وقد رأى ما أخذَ أهل بدرٍ  ..هـ( في أهل الفتح أقلَّ مما عمر أعطاه و ..ومن بعدهم إلى الفتح ..فلم 

ولسُت آخذاً   ..لست معترفاً ألن يكون أكرم مني أحد ..} يا أمير المؤمنين أبَى أن يقبله وقال:.. ف أخذ من كان قبله

ا أخذ من هو دوني } أن ما أعطيتُُهم على السابقة والقدمة في اإلسالم ال   فقال عمر:. أو من هو مثلي ؟{. ..أقلَّ مم 

 .} أهل ذاَك هُْم {. فأخذ وقال:. أو قيل:  } فنعم إذن {. قال:.  على األحساب {.

 خامسا.. في صفات وكرم صفوان..

. قال أبو عبيدة: إن  .اإلسالمفي كان من أشراف قريش في الجاهلية وف . ا.جوادوكان  ..وكان من أفصح قريش

وكان أحد ويذكر لصفوان بن أمية . وقنطر أبوه( أي صار له قنطار ذهبا. ..صفوان )قنطر في الجاهلية

قيل: لم يجتمع لقوم أن يكون منهم مطعمون خمسة إال لعمرو   ...."سداد البطحاء"فكان يقال له:  ..المطعمين

ِ ْبن صفوان ْبن أمية بْ  وقال معاوية   ..وعمرو ..وعبد َّللاَّ  ..وصفوان ..وأمية ..أطعم خلف ..ن خلفْبن َعْبد َّللاَّ

ِ ْبن صفوان  . .تلك نار ال تطفأ .. فقال: بخ بخ  ..يوًما: من يطعم بمكة؟ فقالوا: َعْبد َّللاَّ

 سادسا.. في صفوان الفارس في الجاهلية وفي اإلسالم.. 

واشترك اشتراكا كبيرا في قتل   ..وخالد بن الوليد رضي هللا عنهممن التف حول ظهر المسلمين في أحد هو كان 

بل كان من الذين  ..واشترك أيضا في غزوة األحزاب ..سبعين من شهداء الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم

   ..شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة

فهناك عداء شخصي بينه وبين  .. عليه وسلمبل إن صفوان بن أمية قبل ذلك دبر محاولة لقتل الرسول صلى هللا

وكان عمير   ..وكانت هذه المحاولة بينه وبين عمير بن وهب رضي هللا عنه ..الرسول صلى هللا عليه وسلم

وأن يسدد عنه  ..وفيها تعهد صفوان بن أمية لعمير بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله ..وقتها ال يزال كافرا

أسلم عمير بن وهب في المدينة المنورة بعد أن  ف   ..مير رسول هللا صلى هللا عليه وسلمدينه في نظير أن يقتل ع

وجاء فتح مكة المكرمة وفر  ..أخبره الرسول صلى هللا عليه وسلم بما دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة

 شاء هللا.. ما تقدم في إسالم صفوان.. أراكم غدا إن عمير بن وهبوكان بينه وبين  ..صفوان بن أمية
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 3 –"  من هم الشهداء.؟".. " صفوان بن أمية بن خلف " ..510 الحلقة/

 نكمل.. سادسا.. في صفوان الفارس في الجاهلية وفي اإلسالم..

ولم يبلغنا   ..اإلسالمقال محمد بن عمر: ولم يزل صفوان صحيح عض التعارض في الروايات.. فبينما  بوهناك 

بل . .يقال: إنه شهد اليرموك. .الطبقات الكبير ..وال بَعده ..شيئًا ..أنه غزا مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 س.. حكى سيف أنه كان حينئذ أميًرا على كردو

 الحديث النبوي..في سابعا.. صفوان 

حمن  ..وى عنه أوالده: عبد هللاحديثا نقدم ور َسِعيِد ْبِن المسي ِبِ وى له مسلٌم والت ِرِمِذيُّ ِمْن طريق * ر   ..وعبدالرَّ

وسعيد بن  ..و عبد هللا بن الحارث ..وابن أخيه حميد بن ُحَجير  ..وابن ابنِه صفوان بن عبد هللا ..وأميَّة

بة في تمييز اإلصا .. حسبوطارق بن المرق ع ..وعكرمة ..وطاوس ..وعطاء ..وعامر بن مالك ..المسي ب

 .. .. قالَصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ في   -أبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي -معجم الصحابة . وفي .الصحابة

دٍ *  َعْن َعاِمِر   ..َعْن أَبِي ُعثَْمانَ  ..نا ُسلَْيَماُن التَّْيِميُّ حدث  ..نا يَِزيُد ْبُن ُزَرْيعٍ حدث ..نا ُمَسدَّدٌ حدث ..َحدَّثَنَا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: »الطَّاُعوُن َواْلغََرُق َواْلبَْطُن َوا ..ْبِن َماِلكٍ  لنُّفََساُء  َعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َعِن النَّبِي 

 .. «َشَهاَدةٌ 

ِ حتى  ..َحدَّثَنَا ُحَسْيُن ْبُن إِْسَحاقَ *  ْهِري  ِ   ..َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسي ِبِ  ..الزُّ َعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ قَاَل: »َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

 .. «فَلَْم يََزْل يُْعِطينِي َحتَّى َكاَن أََحبَّ النَّاِس إِلَيَّ  ..َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْبغََض النَّاِس إِلَيَّ 

ِ اْلبَْصِريُّ َحدَّثَنَا إِْبَراِهيُم ْبُن عَ *  ِ حتى  ..ْبِد َّللاَّ ْهِري  ِ أَْخبََرهُ أَنَّ َصْفَواَن َوقَاَل أَبُو ُمْسِلٍم:  ..الزُّ أَنَّ َصْفَواَن ْبَن َعْبِد َّللاَّ

ِه قَاَل: قِيَل ِلَصْفَواَن َوهَُو بَِمكَّةَ: َمْن لَْم يَُهاِجْر َهلَكَ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم    ..َعْن َجد ِ فََخَرَج َحتَّى َقِدَم َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

ِ فَقَالَ   ..«َفقَاَل: »اْلَحْق أَبَا َوْهٍب بِأَبَاِطَح َمكَّةَ  ..قِيَل ِلي: إِنَّهُ َمْن لَْم يَُهاِجْر َهلَكَ  ..: يَا َرُسوَل َّللاَّ

ِ ْبِن ُسلَْيَماَن اْلَحْضَرِميُّ *  ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ فٍ  ..ْينَةَ نا أَبُو ُكدَ حدث ..نا أَبُو باَِلٍل اأْلَْشعَِريُّ حدث ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ َعْن  ..َعْن ُمَطر ِ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفقَاَل: إِن ِي أَحْ  ..َعَطاِء ْبِن أَبِي َربَاحٍ  َرْمُت  َعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ قَاَل: َجاَء أَْعَرابِيٌّ إِلَى النَّبِي 

جٍ بَِزْعفََرانَ  ثُمَّ قَاَل: »أَْيَن  ..ثُمَّ َمَكَث َساَعةً َكَهْيئَةَ النَّائِمِ  ..ي َما أَقُوُل لَهُ«فَقَاَل لَهُ: »َما أَْدرِ   ..ِفي َقِميٍص ُمَضرَّ

ُجُل؟ اْخلَعِ اْلقَِميصَ   ..«َواْلبَْس إَِزاًرا َوِرَداءً  ..الرَّ

ِ َصلَّى  َعِن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّهُ بَلَ  ..أَْخبََرنَا َمْعُن ْبُن ِعيَسى قَاَل: َحدَّثَنَا َماِلُك ْبُن أَنٍَس *  غَهُ أَنَّ نَِساًء ُكنَّ ِفي َعْهِد النَّبِي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُْسِلْمَن بِأَْرِضِهنَّ َغْيَر ُمَهاِجَراٍت َوأَْزَواُجُهنَّ ِحيَن أَْسلَْمَن ُكفَّارٌ  ِمْنُهنَّ اْبنَةُ اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرِة  ..َّللاَّ

ْساَلمِ  ..َوَكانَْت تَْحَت َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ  فَبَعََث إِلَْيِه َرُسوُل  ..فَأَْسلََمْت يَْوَم اْلفَتْحِ َوَهَرَب َزْوُجَها َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ ِمَن اإْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابْ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََمانًا ِلَصْفَواَن ْبِن أَُميَّ َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِه َوْهَب ْبِن ُعَمْيٍر بِِرَداِء َرُسوِل َّللاَّ  ..ةَ َن َعم ِ

ْساَلِم َوأَْن يَْقَدَم َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِلَى اإْلِ ِ َصلَّى َّللاَّ ا  . .ا َوإِالَّ َسيََّرهُ َشْهَرْينِ فَِإْن َرِضَي أَْمرً  ..َوَدَعاهُ َرُسوُل َّللاَّ فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِرَدائِِه نَاَداهُ َعلَى ُرُؤوِس النَّاِس فَقَاَل: ِ َصلَّى َّللاَّ دُ  قَِدَم َصْفَواُن َعلَى َرُسوِل َّللاَّ إِنَّ َهذَا َوْهَب  ..يَا ُمَحمَّ

فَقَاَل   .فَِإْن َرِضيُت أَْمًرا َوإِالَّ َسيَّْرتَنِي َشْهَرْيِن.  ..َك َدَعْوتَنِي إِلَى اْلقُُدوِم َعلَْيكَ يَْزُعُم أَنَّ  ..ْبَن ُعَمْيٍر َجاَءنِي بِِرَدائِكَ 

ِ اَل أَْنِزُل َحتَّى تُبَي ِنَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »اْنِزْل أَبَا َوْهٍب« . قَاَل: اَل َوَّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ لََك تَِسيُر   ِلي. فَقَاَل: »بَْل َرُسوُل َّللاَّ

 الحديث..  ..أَْربَعَةَ أَْشُهٍر«

أخبرنا محمد بن عمر قال حد ثنا عبد هللا بن يزيد الهذلي عن أبي حصين الهذلي قال: استقرض رسول هللا  * 

 . .الطبقات الكبيرضه.. حسب من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفًا فأقر ..َصلَّى هللا عليه وسلم

 هللا عنه.. ثامنا.. في وفاته رضي 

.(( ))نزل َصْفَواُن على العب اس بالمدينة ثم أذن له النبيُّ َصلَّى هللا   ..))مات قبل عثمان. وقيل عاش إلى زمن علي 

فأقام بها حتى مات بها مقتل عثمان. وقيل: ُدفِن مسير الناس إلى الَجمل.   ..عليه وسلم في الرجوع إلى مك ة

بَْيُر:  ق  ..وقيل: عاش إلى أول خالفة معاوية ال المدائني: سنة إحدى. وقال خليفة: سنة اثنتين وأربعين. قال الزُّ

ى على صفوان؛ حدَّثني بذلك محمد بن سالم عن أبَان بن عثمان.(( اإلصابة في  ..جاء نعي عثمان حين سو 

وفي َمْقتََل  وقيل: ت  ..أَول خالفة معاوية ..تمييز الصحابة. ))مات صفوان بن أَمية بمكة سنة اثنتين وأَربعين

 ..وقيل: توفي وقت مسير الناس إِلى البصرة لوقعة الجمل.(( أسد الغابة ..رضي هللا عنه  ..عثمان بن عفان

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 4 –"  .؟هل يسقط الحد ".. " صفوان بن أمية بن خلف " ..511 الحلقة/

 صفوان بن أمية من التراجم..تاسعا.. نصيب 

 .. رواية المزني  .."السنن المأثورةننقل من "* 

ِ ْبِن َصْفَوانَ  ..َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ..َعْن َماِلكٍ  إِنَّهُ َمْن لَْم يَُهاِجْر   :أَنَّ َصْفَواَن ْبَن أَُميَّةَ قِيَل لَهُ  .. َعْن َصْفَواَن ْبِن َعْبِد َّللاَّ

فَأََخذَ َصْفَواُن    ..فََجاَء َساِرٌق فَأََخذَ ِرَداَءهُ  ..فَقَِدَم َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ اْلَمِدينَةَ فَنَاَم ِفي اْلَمْسِجِد َوتََوسََّد ِرَداَءهُ  ..َهلَكَ 

ُ َعلَيْ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن تُْقَطَع يَُدهُ  ..ِه َوَسلَّمَ السَّاِرَق َفَجاَء بِِه إِلَى َرُسوِل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ   ..َفأََمَر بِِه َرُسوُل َّللاَّ

ِ  :فَقَاَل َصْفَوانُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..إِن ِي لَْم أُِرْد َهذَا هَُو َعلَْيِه َصَدَقةٌ  ..يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َهال قَْبَل  " َف  :فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 أَْن تَأْتِيَنِي بِِه " .

 .."مصنف عبد الرازق"* وفي نص 

فََحلََف أاَل يَْغِسَل   ..َهلََك َمْن لَْيَسْت لَهُ ِهْجَرةٌ  :ِقيَل ِلَصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ  :قَالَ  ..َعْن أَبِيهِ  ..َعِن اْبِن َطاُوٍس  ..َعْن َمْعَمرٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ َرأَْسهُ َحتَّى يَأْتَِي النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِعْنَد   ..فََرِكَب َراِحلَتَهُ ثُمَّ اْنَطلَقَ  ..َصلَّى َّللاَّ َفَصاَدَف النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ! إِنَّهُ قِيَل ِلي :َفقَالَ  ..بَاِب اْلَمْسِجدِ  فَآلَْيُت بِيَِميٍن أاَل أَْغِسَل َرأِْسي َحتَّى  ..َهلََك َمْن ال ِهْجَرةَ لَهُ  :" يَا َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..آتِيَكَ  َوإِنَّ اْلِهْجَرةَ قَِد اْنقََطعَْت    .." إِنَّ َصْفَواَن َسِمَع بِاإِلْسالِم فََرِضَي بِِه ِدينًا :فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه  ..ثُمَّ َجاَء بَِساِرِق َخِميَصتِهِ  ..َوإِذَا اْستُْنِفْرتُْم َفاْنِفُروا ..َولَِكْن ِجَهاٌد َونِيَّةٌ  ..حِ بَْعَد اْلفَتْ  َفأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ ! هَُو َعلَْيِه  :فَقَالَ  ..َوَسلََّم أَْن تُْقَطَع يَُدهُ "  .. " فََهال َقْبَل أَْن تَأْتِيَنِي بِِه " :قَالَ  ..َصَدَقةٌ لَْم أُِرْد َهذَا يَا َرُسوَل َّللاَّ

 .. سقوط الحد.. "مصنف أبي شيبة "* وفي 

  ..اَل ِديَن ِلَمْن لَْم يَُهاِجرْ  :قِيَل ِلَصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ َوهَُو بِأَْعلَى َمكَّةَ   :َقالَ  ..َعْن َطاُوٍس  ..َعْن َعْمٍرو ..َحدَّثَنَا اْبُن ُعيَْينَةَ 

ِ اَل أَِصُل إِلَى أَْهِلي َحتَّى آتَِي اْلَمِدينَةَ  :فَقَالَ  َفاْضَطَجَع ِفي اْلَمْسِجِد  ..فَنََزَل َعلَى اْلعَبَّاِس  ..فَأَتَى اْلَمِدينَةَ  ..َوَّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..فََجاَء َساِرٌق َفَسَرقََها ِمْن تَْحِت َرأِْسهِ  ..هُ تَْحَت َرأِْسهِ َوَخِميَصتُ  إِنَّ   :فَقَالَ  ..فَأَتَى بِِه النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

" إِذَا   :قَالَ  .. َوذُِكَر أَنَّ أَبَا َحنِيفَةَ  ..ِه "فََهالَّ قَْبَل أَْن تَأْتِيَنِي بِ  :فَقَالَ  ..ِهَي لَهُ  :فَقَالَ  ..فَأََمَر بِِه فَقُِطعَ   ..َهذَا لََساِرقٌ 

 .. َوَهبََها لَهُ ُدِرَئ َعْنهُ اْلَحدُّ "

 .. الحديث.."مسند الحميدي"وفي * 

ِ ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن نَْوَفِل ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  ..َحدَّثنا َعْبُد اْلَكِريِم أَبُو أَُميَّةَ  :قَالَ   ..َحدَّثنا ُسْفيَانُ    ..َعْن َعْبِد َّللاَّ

َس بِي أَبِي ِفي إَِماَرِة ُعثَْمانَ  :قَالَ    :فَقَالَ  ..َوَكاَن فِيَمْن أَتَانَا َصْفَواُن ْبُن أَُميَّةَ  .. فََدَعا النَّاَس ِفي َوِليَمٍة لَنَا ..َعرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُولُ   ..اللَّْحَم نَْهًشا اْنتَِهُشوا ِ َصلَّى َّللاَّ  أَْو أَْهنَأُ َوأَْبَرأُ "  .." هَُو أَْهنَأُ َوأَْمَرأُ  :فَِإن ِي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

 .. نص الحديث.. "الطبقات الكبرى إلبن سعد" من* و

ِ ْبِن  َعِن  ..َعْن يُونُسَ  ..َحدَّثَنَا اْبُن اْلُمبَاَركِ  : قَالَ   ..َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن آَدمَ   :قَالَ  ..َجْعفَرٍ أَْخبََرنَا َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاَّ

 ِ ْهِري  ُ َعلَْيِه  :قَالَ  ..َعْن َصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ  ..َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسي ِبِ  ..الزُّ ِ َصلَّى َّللاَّ َوَسلََّم  " لَقَْد أَْعَطانِي َرُسوُل َّللاَّ

ِ النَّاِس إِلَ   يَّ " . يَْوَم ُحنَْيٍن َوإِنَّهُ لَِمْن أَْبغَِض النَّاِس إِلَيَّ َفَما َزاَل يُْعِطينِي َحتَّى إِنَّهُ لَِمْن أََحب 

ُد ْبُن ُعَمرَ  ُ   قِيَل ِلَصْفَواَن ْبِن أَُميَّةَ إِنَّهُ ال إِْسالَم ِلَمْن لَْم يَُهاِجْر َفقَِدمَ   :قَاَل ُمَحمَّ اْلَمِدينَةَ فَأُْخبَِر بِذَِلَك النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

فََرَجَع إِلَى َمكَّةَ فَلَْم يََزْل بَِها َحتَّى  ".. " َعَزْمُت َعلَْيَك يَا أَبَا َوْهٍب لََما َرَجْعَت إِلَى أَبَاِطحِ َمكَّةَ  :َعلَْيِه َوَسلََّم َفقَاَل لَهُ 

ٍ َوثاَلثِينَ َماَت أَيَّاَم ُخُروجِ  اٍل َسنَةَ ِست  ُض النَّاَس َعلَى   ..النَّاِس ِمْن َمكَّةَ إِلَى اْلَجَمِل َوذَِلَك ِفي َشوَّ َوَكاَن يَُحر ِ

 ..اْلُخُروجِ إِلَى اْلَجَملِ 

ِ  ..َعْن َمْعَمرٍ .. * من "تفسير القرآن.. لعبد الرزاق الصنعاني".. الحديث ْهِري  "   :ُن أَُميَّةَ َقاَل َصْفَواُن بْ  ..َعِن الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما أَْعَطانِي ِ َصلَّى َّللاَّ َفَما بَِرَح يُْعِطينِي َحتَّى إِنَّهُ  ..َوإِنَّهُ ألَْبغَُض النَّاِس إِلَيَّ  ..لَقَْد أَْعَطانِي َرُسوُل َّللاَّ

 ..ألََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ "

 .. نص الحديث.. "مصنف أبي شيبة "وفي * 

ِ  ..َحدَّثَنَا يَِزيُد ْبُن َهاُرونَ  يَّةَ  ..َعْن أَبِي ُعثَْماَن َعاِمِر ْبِن َماِلكٍ  ..َعِن التَّْيِمي  " الطَّاُعوُن    :قَالَ  ..َعْن َصْفَواَن ْبِن أُم ِ

 .. َواْلبَْطُن َوالنُّفََساُء " ..َواْلغََرُق َشَهاَدةٌ  ..َشَهاَدةٌ 

 ا إن شاء هللا.... رحم هللا صفوان بن أمية.. أراكم غد
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 1–"  الصديق وقت الضيق".. " الجمحي  عمير بن وهب " ..512 الحلقة/

 أوال.. مقدمة.. وفي نسبه.. 

رأينا أن   الجاهلية.. كان من أشد أعداء اإلسالم في ..الجمحي القرشي الكناني الصحابي الجليل عمير بن وهب -

نتبع ترجمة صفوان بن أمية بترجمة عمير بن وهب الجمحي.. ذلك إلنهما اشتركا كصديقين حميميين في  

الحدثين الكبار في حياتهما.. فقد اشتركا في التآمر لقتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. قأسلم عمير.. كما 

 إن اإلسالم يجب ما قبله.. هللا عليه وسلم.. سيأتي.. ثم جاء عمير بصفوان ليسلم بأمان وضمان النبي صلى  

بن عمرو بن  جمح بن خلف بن وهب بن حذافة بن عمير بن وهب هوهو الجمحي القرشي ولد عدنان..  -

بن خزيمة بن مدركة بن  كنانة بن قريش وهو  ..بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر لؤي بن كعب هصيص بن

 . .نعدنا بن نزار بن معد بن مضر إلياس بن

 ثانيا.. في إسالم عمير رضي هللا عنه..

أنه جلس مع صفوان بن أمية  في معجزة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. تقول دائرة المعارف اإلسالمية.. * 

وكان عمير بن وهب شيطانا من   ..يسيروقت بعد مصاب أهل بدر بفي جوار الكعبة..  إسماعيل في حجر

وكان ابنه وهب بن  ..ويلقون منه عناء وهو بمكة ..وممن كان يؤذي رسول هللا وأصحابه ..شياطين قريش

أما وهللا لوال دين   ..صدقت :وهللا ما إن في العيش بعدهم خير قال له عمير :فقال صفوان ..عمير في أسارى بدر

  ..فإن لي فيهم عليه ..لركبت إلى محمد حتى أقتله  ..م الضيعة بعديعلي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليه

وعيالك مع عيالي أواسيهم  ..علي دينك أنا أقضيه عنك :فاغتنمها صفوان بن أمية فقال ..ابني أسير في أيديهم

 . سأفعل. :فاكتم علي شأني وشأنك. قال  :فقال له عمير ..ال يسعني شيء ويعجز عنهم ..ما بقوا

فبينما عمر بن الخطاب في نفر من  ..ثم انطلق حتى قدم المدينة ..عمير بسيفه فشحذ له وسمثم أمر * 

إذا نظر عمر إلى عمير بن   ..ويذكرون ما أكرمهم هللا به وما أراهم في عدوهم ..المسلمين يتحدثون عن يوم بدر

عمير بن وهب ما جاء إال  هذا الكلب عدو هللا :وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا السيف فقال

يا نبي هللا هذا عدو هللا   :ثم دخل عمر على رسول هللا فقال  ..وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر ..لشر

فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه   :قال ..فأدخله علي  :قال ..عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه

واحذروا عليه من هذا   ..ادخلوا على رسول هللا فاجلسوا عنده :وقال لمن كان معه من األنصار  ..فلببه بها

 .الخبيث فإنه غير مأمون.

قه آخذ بحمالة سيفه في عن بن الخطاب.. وعمر رآه صلى هللا عليه وسلم..فلما   ..ثم دخل به على رسول هللا* 

فقال رسول   ..وكانت تحيه أهل الجاهلية بينهم ..أنعم صباحا :فدنا ثم قال ..ادن يا عمير ..أرسله يا عمر :قال

أما وهللا يا محمد إن كنت بها   :بالسالم تحية أهل الجنة قال ..قد أكرمنا هللا بتحية خير من تحيتك يا عمير :هللا

فما بال   :قال  ..جئت لهذا األسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه  :قال ..فما جاء بك يا عمير :قال ..لحديث عهد

ما جئت   :قال .. قال: اصدقني ما الذي جئت له ..قبحها هللا من سيوف وهل أغنت شيئا  :قال ..السيف في عنقك

لوال    :ثم قلت ..ب من قريشفذكرتما أصحاب القلي ..بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر" :قال ..إال لذلك

على أن تقتلني  ..وعيالك كفتحمل لك صفوان بن أمية بدين ..دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا

 . وهللا حائل بينك وبين ذلك. ..له

قد كنا يا رسول هللا نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل   ..أشهد أنك رسول هللا :فقال عمير* 

فوهللا إني ألعلم ما أتاك به إال هللا. فالحمد هلل الذي    ..وهذا أمر لم يحضره إال أنا وصفوان ..من الوحي عليك

   ..ثم شهد شهادة الحق .هداني لإلسالم وساقني هذا المساق.

يا رسول هللا إني   :ثم قال. ففعلوا. .."وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره ..فقهوا أخاكم في دينه"فقال رسول هللا: 

وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم  ..شديد األذى لمن كان على دين هللا  ..كنت جاهداً على إطفاء نور هللا

  ..وإال آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم ..إلى هللا وإلى رسوله وإلى اإلسالم لعل هللا يهديهم

ابشروا بوقعة تأتيكم   :كان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقولو ..فأذن له رسول هللا فلحق بمكة

فحلف  ..حتى قدم راكب فأخبره عن إسالمه ..وكان صفوان يسأل عنه الركبان  ..اآلن في أيام تنسيكم وقعة بدر

فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى إإلسالم يؤذي من  :قال ابن إسحاق ..أال يكلمه أبداً وال ينفعه بنفع أبدا

  أراكم غدا إن شاء هللا.. ..فأسلم على يديه ناس كثير.. ..خالفه أذى شديداً 
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 يوم بدر..  عمير بن وهبثانيا.. دور  -

كان واحدا من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم ليجهزوا على   ..في يوم بدريقول "الكلم الطيب".. أنه * 

ومن ثم ندبه قومه ليستطلع لهم عدد المسلمين الذين   ..محكم التقدير ..وكان حديد البصركما تقدم..  ..االسالم

وانطلق عمير بن وهب الجمحي  ..ولينظر ان كان لهم من وزرائهم كمين أو مدد ..خرجوا مع الرسول للقائهم

 ويزيدون قليال أ ..انهم ثالثمائة رجل " :ثم رجع يقول لقومه ..وصال بفرسه حول معسكر المسلمين

 ..وكان حدسه صحيحا "ينقصون

رأيت  ..ولكن يا معشر قريش ..لم أجد وراءهم شيئا " :هل وراءهم امتداد لهم ؟؟ فأجابهم قائال  :وسألوه 

وهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى   ..قوم ليس معهم منعة وال ملجأ اال سيوفهم ..المطايا تحمل الموت الناقع

 .." فانظروا رأيكم " ؟؟ ..يش بعد ذلكفما خير الع ..فاذا أصابوا منكم مثل عددهم ..يقتل رجل منكم

لوال أبي جهل  .. وكادوا يجمعون رجالهم ويعودون الى مكة بغير قتال ..وتأثر بقوله ورأيه نفر من زعماء قريش

 ..و التي كان هو أول قتالها ونار الحرب ..وأضرم في النفوس نار الحقد ..الذي أفسد عليهم رأيهم

فعادت قوات قريش الى مكة  ..ولقد أبلى يوم بدر بالء لم يغن قومه شيئا..شيطان قريشكان أهل مكة يلقبونه بـ 

 ..اذ وقع ابنه في أيدي المسلمين أسيرا .. وخل ف عمير بن وهب في المدينة بضعة منه ..مهزومة مدحورة

ه صفوان بن أمي ة ه مجلس ابن عم  فان أباه أمي ة   ..وكان صفوان يمضغ أحقاده في مرارة قاتلة ..وذات يوم ضم 

 . بن خلف قد لقي مصرعه في بدر وسكنت عظامه القليب

ان أحقادهما  : ولندع عروة بن الزبير ينقل الينا حديثهما الطويل ..جلس صفوان وعمير يجتر 

ووهللا لوال   ..صدقت :! وقال له عمير ..وهللا ما في العيش بعدهم من خير :وهو يذكر قتلى بدر .." قال صفوان 

فان لي عنده علة   ..الضيعة بعدي لركبت الى محمد حتى أقتله وعيال أخشى عليهم  ..دين علي  ال أملك قضاءه

 ..أنا أقضيه عنك ..علي  دينك :فاغتنمها صفوان وقال ..أٌقول قدمت من أجل ابني هذا األسير :أعتل  بها عليه

 إسالمه.  ت قصةثم كان ...اذن فاكتم شأني وشأنك :رفقال له عمي ..وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا

بن وهب لخنزير كان أحب  الي  من عمير  ..والذي نفسي بيده.. ) بعدها هيقول عمر بن الخطاب رضي هللا عن* 

 .. (ولهو اليوم أحب  الي  من بعض ولدي ..حين طلع علينا

 ثالثا.. عودة عمير إلى مكة بعد إسالمه.. 

يَقُوُل: أَْبِشُروا بَِوْقعٍَة تَأْتِيُكْم   ..كان صفوان ابن أَُمي ةَ ِحيَن َخَرَج ُعَمْيُر ْبُن َوْهبٍ * بقول الدكتور محمد العوشن..  

ْكبَانَ  ..تُْنِسيُكْم َوْقعَةَ بَْدرٍ  ..اآْلَن ِفي أَي امٍ  فََحلََف  ..بََرهُ َعْن إْساَلِمهِ َحت ى قَِدَم َراِكٌب َفأَخْ  ..َوَكاَن َصْفَواُن يَْسأَُل َعْنهُ الر 

فقال له  ..فأعرض عنه  ..وناداه ..فوقف عليه ُعمير وهو في الِحْجر. َواَل يَْنفَعَهُ بِنَْفعِ أَبًَدا. ..أَْن اَل يَُكل َمهُ أَبًَدا

أرأيت الذي ُكنَّا عليه من عبادة حجر والذ بح له! أهذا ِدين! أشهد أْن ال إله إال هللا   ..عمير: أنت سي ٌِد من سادتنا

ًدا عبده ورسوله ا قَِدَم ُعَمْيٌر َمك ةَ و. .فلم يُْجبه َصْفوان بكلمة ..وأن محم  أَقَاَم بَِها يَْدُعو إلَى   ..قَاَل اْبُن إْسَحاَق: فَلَم 

ْساَلمِ   وإن استبعد بعض الرواة هذا.. ..فَأَْسلََم َعلَى يديه ناس كثير ..فَهُ أَذًى َشِديًداَويُْؤِذي َمْن َخالَ  ..اإْلِ

دخلها وفي روعة صورة   ..وهو الذي فارقها من أيام مشركا ..مكة مسلماإلى عمير بن وهب   عاد* الراوي.. 

اال جلست فيه  ..جلست فيه بالكفروهللا ال أدع مكانا  " :ثم صاح فور اسالمه قائال ..عمر بن الخطاب يوم أسلم

ض ما فاته.. ويسابق الزمن الى  ..ولكأنما اتخذ عمير من هذه الكلمات شعارا . " بااليمان وهكذا راح يعو 

 .. عالنية وجهارا ..فيبشر باالسالم ليال ونهارا ..غايته

 رابعا.. عمير الصديق وقت الضيق..

ذهب فهو من ..سعد عمير باسالمه أي ما سعادةكم وي ترجمته.. ثم كان من عمير.. مع صفوان بن أمية ما تقدم ف 

يا نبي  هللا ان صفوان بن   " :فقال له .. شفقة على حميم األمس..مسرعا الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نه صلى هللا عليك ..أمي ة سي د قومه    .. وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه في البحر فأم 

 فعاد عمير بصفوان فأسلم.. كما تقدم.. ونعم الصديق عمير.. هو آمن.." صلى هللا عليه وسلم.. فقال النبي 

 في جهاد عمير بن وهب..خامسا.. 

وهو والد وهب بن  ..نهعوعاش إلى َصْدر خالفة عثمان رضي هللا  ..شهد أُُحًداأسلم بعد بدر.. ويروى أنه 

 . أراكم غدا إن شاء هللا...االستيعاب في معرفة األصحاب ..وإسالُمه كان قبله بيسير  ..عمير
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 ثالثا.. في خصال أبي الدرداء وفقه الحديث النبوي.. 

وأهل النيَِّة  ..ِعْليِة أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبو الدرداء منكان يقول "صحابة رسولنا".. 

أخبرنا محمد  و  .وشهد معه َمَشاِهَد كثيرةً. ..وقد حد ث عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أحاديَث كثيرةً  ..منهم

أنه كان إذا َحد َث الحديَث عن   ..عن أبي الدَّْرداء ..عن ربيعة بن زيد ..قال: حدثنا معاويةُ بن صالح ..بن عمر

. وقد روت عنه أم الدرداء أحاديث  َفَشْكلُهُ. ..يكن هكذا َفِشْبُههُ النبي َصلَّى هللا عليه وسلم يقول: اللهم إن لْم 

 كذلك.. 

ار ..أخبرنا موسى بن مسعود النَّْهِدي  ف  - عن   ..عن أبي قُدامة محمد بن ُعبيد الحنفي ..قال: حدثنا ِعكرَمةُ بن عم 

قالت أم الدرداء   .دُعو لهم في الصالِة.ي .قالت: كان ألبي الدرداء ستوَن وثالثمائة خليل في هللا. ..أُم  الدَّْرَداءِ 

أفال أرغُب أن   ..فقلُت لهُ في ذلك فقال: إنه ليس رجل يدعو ألخيِه بالغيِب إال َوكََّل هللا به َملََكيِن يقوالن ولك بِِمثلٍ 

 تَْدُعو لي المالئَكةُ!. 

يُّ  ..أخبرنا َعْمرو بن عاصم الكالبيو - عن معاوية بن  ..القاسم بن عْمرو قال: حدثنا ..قال: حدثنا صالح الُمر ِ

ةَ ـــ وُربَّما قال حدثنا معاوية بن قُرة قال: دخلُت على أم الدرداِء فسمْعتُها تقول: كنت أسمع َسيِدي ـــ تعنِي   ..قُر 

 . أبا الدرداء يدعو وهو ساجٌد لثالثمائة وخمسين اسًما يُسمى بهن  لناٍس يدعو لهم.

اد بن َسلََمةقال   ..أخبرنا عفان بن ُمسلمو - أن عمر بن  ..عن مجاهد  ..قال أخبرنا قيس بن سعد ..حدثنا َحم 

فبعث إليِه   ..مالك؟ قال: القُرُّ يا امير المؤمنينَ  ..الخطاب رأى أبا الدرداء ُمبَقََّع الرجلين فقال: يا ابا الدرداءِ 

 .بَخِميَصٍة وقال أجد اآلن الطهور. 

عن يحيى بن سعيد قال: استُعمل أبو الدرداِء على القضاِء   ..قال: حدثنا َحماُد بن زيد ..أخبرنا عفان بن مسلم -

ولو علم   .. فقال: أَتَُهن ِئُوني بالقضاء وقد ُجِعلت على رأس َمْهَواٍة َمَزلَّتُها أبعُد ِمْن َعَدن أَْبيَنَ  ..فأصبََح يَُهن ِئُونه

ولو يعلم الناُس مافي األذان ألخذوه بالُدوِل رغبةً  ..ه وكراهية لهالناس مافي القضاِء ألْخذوهُ بالد َول رغبةً عن

 . .فيه وحرًصا عليه

عن سالم بن أبي الَجْعِد قال: قيل ألم    ..عن َعْمرو بن مرةَ  ..قال: حدثنا األَْعَمش ..أخبرنا أبو معاوية الضرير -

أخبرنا أبو معاوية الضريُر قال:  في نفس السياق.. و  .الدرداِء ما كان أفَضُل عمل أبي الدرداِء؟ فقالت: التَّفَكُّر.

ةَ  ..حدثنا األَْعَمشُ  قال: تفك ُر   ..عن أم الدرداِء عن أبي الدرداء ..عن سالم بن أبي الَجْعدِ  ..عن َعْمرو بن ُمر 

 أم  قال: سألتُ  ..عن عون ..قال: حدثنا مالك بن ِمْغَول ..أخبرنا الفضُل بن ُدَكين .ساعٍة خير من قيام ليلة.

 . .الدرداِء ـــ أو ُسئِلَت أمَّ الدرداِء ـــ ما كان أفضُل عبادةَ أبي الدرداِء؟ قالت: التفكر واالعتبارُ 

قال حدثني معاوية  ..قال: حدثنا شجاع بن أبي شجاع ..أخبرنا يعقوُب بن إسحاق الَحضرميوفي فضل العلم..  -

ة قال: قال أبو الدرداِء: اطلبُوا العلم فإن فإن لم تحبوهم فال تُبِغُضوهُم. أخبرنا   ..َعجزتُم فأِحبُّوا أهلَهُ  بن قُرَّ

عن أبي الدرداِء أن هُ قال: العالم   ..عن سالم بن أبي الَجعدِ  ..عن حصين ..يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا زائِدهُ 

حدثنا ُوَهيب. وأخبرنا   قال: ..وليس في سائِر الناِس بَعُد خير. أخبرنا المعل ى بن أسد ..والمتعلم في األجر سواء

اُد بن زيد جميعًا ..َعاِرُم بن الفَضلِ  عن أيوب عن أبي قاَِلبةَ أن أبا الدرداء كان يقول: إنك لن   ..قال: حدثنا حم 

 . أي متفكرين.. تَتَفَق ه كل الِفقه حتى ترى للقرآن وُجوًها.

اد بن ز  ..أخبرنا عارم بن الفضلوفي قربه سبحانه..  - عن أبي   ..عن أبي قاِلبة ..عن أيوب ..يدقال: حدثنا حم 

ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أََشدَّ َمقتًا.   ..الدرداِء قال: إنك لن تتفق ه كل الِفْقِه حتى تَْمقُت الناَس في جنِب هللا

 .. عن أيوب ..قال: حدثنا حماد ..أخبرنا عارُم بن الفضل

 .عن أبي قالبة أن أبا الدرداء كان يقول: من فقِه الرُجل مجلسهُ ومدخلهُ وَممشاهُ. -

اد بن زيد ..ويحيى بن عبادٍ   ..أخبرنا َعاِرم بن الفضلو - قال:   ..عن أَبي قاَِلبَة ..عن أيوب ..قاال: حدثنا حم 

 . هم الغداء فال يجده فيقول: فأنا إذَن صائم.حدثتني أُم  الدَّْرَداِء أن أبا الدرداِء كان يأتيهم بعدما يُْضحي فيسأل

اد بن َسلَمة ..أخبرنا يحيى بن َعب اد - قال: سمعُت أم الدرداء تقول: قدم علينا   ..عن أبي غالب ..قال: حدثنا حم 

ا  ما يُريُد الُدني   ... فقال: كيف أخي؟ قلت: يصوُم ويُصل ى.فقال: أين أَِخي؟ قلت: هو في المسجدالفارسي َسْلَمان 

 . أي احتضنه برفق..فلما رآه أبو الدرداِء نهض إليِه فالتزَمهُ. ..وما يريُد النساء! فأتاه في المسجد

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل..  الدرداء وفقه الحديث النبوي..ثالثا.. في خصال أبي 

 إذا كانت الحكمة هي ما عاش به ولقنه األمة الصحابي أبو الدرداء.. فهو واحد من طالب المدرسة المحمدية.. 

عن أبي الدرداء أنه كان يشترى   ..عن لقمان بن عامر ..قال: حدثنا فرج بن فََضالَةَ  ..أخبرنا يحيى بن عب اد - 

 . العصافيَر من الصبياِن فيرسلهن ويقول اذَهْبَن َفِعْشَن.

 قال:   ..عن مالك بن دينارِ  ..قال: حدثنا الحارث بن ُعبَيد ..أخبرنا يحيى بن عب اد -

 القيامة: علمَت؟  . قال: وقال: إن أََخَوف ما أخاف أن يقال لي يومَ .قال أبو الدرداء: َمن يزدد علًما يزدد وجعًا

 .فأقوُل. نعم فَيُقاُل: فما َعِمْلَت فيما َعِلمَت؟.

عن أم  الدرداِء   ..عن َرُجل ..عن عبد هللا بن عيسى ..قال: حدثنا زهير بن معاوية ..أخبرنا محمد بن الصَّلت -

جي بعِدي. ..قالت: قلت ألبي الدرداء: أَلسُت زوجتك في الجن ِة؟ قال: نعم  . مالم تَزو 

قال: قيل ألبي الد رداء ـــ وكان  ..عن ابن َحْلبَسَ  ..قال: حدثنا َعمرو بن َواِقد ..أخبرنا عمر بن سعيد الدمشقي  -

 .ال يفتر ِمن الذكر: كم تَُسب ِح يا أبا الدرداِء في كل يوٍم؟ قال: مائة ألف إال أن تُْخِطَئ األصابع.

قال: قال أبو الد رداء: ويٌل   ..قال: حدثنا َمْيُمون بن ِمْهران ..انَ قال: حدثنا جعفر بن بُْرقَ   ..أخبرنا كثير بن هشام -

 .سبع مراٍت. .. قالها. وويٌل للذي يعلم وال يعمل.للذي ال يعلم مرةً ولو شاء هللا َعل َمهُ 

قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني أن أبا الدرداء كان يقول: ال تكون عالًما حتى    ..أخبرنا كثير بن هشام -

 .وال تكون عالًما حتى تكون بما َعلمَت عاماًل. ..تكون متعلما

  ..عن قتَادة قال ..قال: أخبرنا سعيد بن أبي َعُربة وهشام الدستوائِيُّ  ..أخبرنا عبد الوهَّاب بن َعطاء -

أن يقال لي: يا ابا الدرداِء قد علمت   ..يعني يوم القيامة ..ء: إن  من أكبر من أنا ُمَخاَصٌم به غداقال أبو الدردا

 )تكرر(فكيف َعِمْلَت فيما علمت؟. 

عن رُجِل قال: َمرَّ رجٌل على أبي الدرداِء وهو يبني مسجًدا  ..عن حبيب ..أخبرنا محمد بن ربيعة الكالبي -

 . )سور القرآن( م.فيسألهُ فقال: أبنيه آلل حَ 

ق الِعْجلي ..عن سليمان األعمش ..أخبرنا ُعبَيدة بن ُحَميدِ  - قال: قال أبو الدرداِء: ثالٌث من َمناقب  ..عن ُمور ِ

 .. َووضُع الرجِل يَدهُ على يِدِه في الصالة ..والتبليُغ باإلسحارِ  ..الخير: التبكير باإلفطارِ 

قال: حدثنا   ..قال: حدثنا عاصم األْحول  ..حدثنا عبد الواحد بن زيادقال:  ..أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي -

قال: حدثتنا أم الدَّرداء قالت: كان أبو الدرداء إذا فرغ من صالتِه بالليِل دعا   ..طلَحةُ بن ُعبَيِد هللا بن َكِريز

. قالت أمُّ الدرداء فقلُت لهُ: لو كان هذا الدُّعاء لك أو قالت لنفسك  .قال: اللهم اغفر لي ولفالن وفالنف  ..إلخوانهِ 

ن على دعاء الرجل إذا دعا أل.أليس كان خيًرا ولََك   ..تقول: آمين ..خيِه بظهر الغْيبِ ؟ قال: إن المالئِكة تُؤم 

 .فرغبُت في تأمين المالئَِكِة. ..هبِِمثلٍ 

قاَل: قالت أم الدرداِء  ..عن أبيهِ  ..قال: حدثنا عمرو بن َمْيُمون بن ِمْهران ..أخبرنا عبد هللا بن نَُمير الَهْمَداني -

قالت: فإن َضعُفت عن العَمِل؟ قال:   .ملي وُكلي.اع ..قال: الف ؟ .ألبي الدرداء: إن احتجُت بعدك آُكُل الصدقةَ 

 .التقطي الُسنبَُل وال تأكلي الصدقةَ.

قال: قال أبو الدرداِء: إنِي آلمركم باألمر  ..عن أبي وائل ..عن منصور ..أخبرنا جرير بن عبد الحميِد الضبي   -

 .. إال هللا ..ِلَمهُ من ال يستعين علي  وإنَّ أبغَض الناس إليَّ أن أَظْ  .ولكني أرجو فيِه األجر. ..وما أفعلهُ 

فإذا  ..فإن فضل منه شييٌء وهبه المرأته ..َخَرج عطاُؤهُ تصدقأقال جرير بن عبد الحميد: كان أبو الدرداء إذا  -

. يه علي   أنظر ابتغاء وجه هللا.. ...أصبح قال: إن شئِت ُرد ِ

ثنا عن يزيد بن أبي َحبِيب المصري ..أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فَُديك المَدني - أن أبا الدرداء   ..قال: ُحد ِ

يا ابا الدرداِء لو أََخْذَت هذا البُرَد   ..فقيل له ..وُرئَِي على ُغالِمِه بُرٌد وثوٌب أبيضُ  ..ُرئَِي عليِه بُرٌد وثوٌب أبيَضُ 

 ؟ .أو أخذَت هذا الثوَب األبيَض وأعطيَت غالمَك البُرَد فكانا ثوبين متفقين ..وَب األبيضَ وأعطيَت ُغالمَك هذا الث

 ون.. اكسوهُم مما تلبسون وأطعموهُم مما تأكل" :قال: إني سمعُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقولف 

ث   ..ُمرةَ عن عمرو بن  ..قاال: حدثنا شعبَةُ   ..وهشام بن الوليد ..أخبرنا وهب بن جرير - قال: سمعُت شيًخا يُحد ِ

وأحبُّ المرَض تكفيًرا   ..وأحبُّ الموَت اشتياقًا إلى ربي ..عن أبي الدرداِء أنه قال: أُحبُّ الفقَر تواضعًا لربي

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ... هللا.. هللا..لخطيئتي.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4–"  حكيم األمة".. "  قيسأبو الدرداء عويمر بن زيد بن  " 520 \الحلقة

 ثالثا.. في خصال أبي الدرداء وفقه الحديث النبوي.. نكمل.. 

ةَ قال: قال أبو الدرداِء: ثال ث  ..قال: أخبرنا شعبة ..أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي - عن معاوية بن قُر 

: الموتُ   . والمرض. ..والفقرُ  ..يبغضُهن الناُس أنا أُِحبُهنَّ

عن أبي الدرداء  ..عن يَْعلى بن الوليد ..عن َغيالن بن بشر ..قال: حدثنا األعمش ..أخبرنا أبو معاوية الضرير -

 . قال: يَِقلُّ مالُه وولدهُ. . قال: قيل له: ما تُحبُّ لمن تُِحب؟ قال: الموَت. قالوا: فإن لم يمت.

قال: حدثنا أبو عثمان النَّْهِدي  أن أبا الدرداء كان   ..أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الضحاك بن يسار  -

. ولوال أن آمر بمعروف   ..ولوال أُِعف ُِر وجهي بالتراب ..وال أن أظمأ بالَهواجرل .يقول: لوال ثالث لم أُبَاِل متى ُمتُّ

 .أو أنَهى من منكٍر.

قال: َمِرَض أبو الدرداء َففَِزَع إلى نفقٍَة كانت   ..عن َمْيمون ..قال: حدثنا أبو المليح ..حدثنا عبد هللا بن جعفر -

إن كانت لُمحرقةً ما بين عانتي إلى   ..ه ُمبقية مني شيئًافقال: ما كانت هذ ..عنده فوجدها خمسةَ عشَر درهًما

 . ذَقَنِي.

ةَ  ..قاال: حدثنا أبو هالل  ..وُسليماَن بن حربٍ  ..أخبرنا عفان بن مسلم - أن أبا الدرداِء   ..قال حدثنا معاوية بن قُرَّ

ي. قالوا: فما تشتهي؟ قال:  ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوب ..اشتكى فدخل عليه أصحابُه فقالوا له: يا أبا الدرداءِ 

))كان أبو الد رداء أحد  ..الطبقات الكبير ..أشتهي الجنة. قالوا: أفال ندعوا لك طبيبًا؟ قال: هو الذى أَْضَجعَنِي

 . الحكماء العلماء والفضالء.

قال: لما حضرت معاذ الوفاة قيل له: يا أبا   ..يزيد بن ُعميرةحتى   ..حد ثنا ابن المفسر ..حد ثني خلف بن قاسم -

حمن إنَّ العلم واإليمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما ـــ يقولها ثالث مرات ـــ   ..أوِصنا. قال: أجلسوني ..عبد الر 

هللا بن   وعبد .. وعبد هللا بن مسعود ..وسلمان الفارسي   ..: عند ُعويمر أبو الد رداءالتَِمُسوا العلَم عند أربعة َرْهط

   ..سالم الذي كان يهوديًّا فأسلم

 "إنه عاشر عشرة في الجنَّة" :فإن ي َسِمْعُت رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يقول 

 الكريم..  القرآن حفظ أبو الدرداء و رابعا.. 

حفظ أبو الدرداء القرآن الكريم.. وعرضه على  تقول دائرة المعارف اإلسالمية.. وإن تأخر إسالمه إال أنه  -

صلى هللا  .. قال أنس بن مالك: »مات النبي ته.. وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياصلى هللا عليه وسلمالنبي 

زيد بن ثابت وأبو زيد«.. وزاد عليهم عامر ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ و  ..عليه وسلم

 .. انتقل أبو الدرداء إلى الشام..  صلى هللا عليه وسلم لما توفي النبيو .الشعبي أبي بن كعب وسعد بن عبيد.

روى محمد بن كعب القرظي أنه: »جمع القرآن خمسة: معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبي وأبو  -

ر.. كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: »إن أهل الشام قد كثروا.. وملئوا المدائن.. فلما كان زمن عم .أيوب.

واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. فأعني برجال يعلمونهم«. فدعا عمر الخمسة.. فقال: »إن إخوانكم 

إن أحببتم.. وإن انتدب قد استعانوني من يعلمهم القرآن.. ويفقههم في الدين.. فأعينوني يرحمكم هللا بثالثة منكم 

.. -ألبي   -.. وأما هذا فسقيم -ألبي أيوب -ثالثة منكم فليخرجوا«. فقالوا: »ما كنا لنتساهم.. هذا شيخ كبير 

فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء«. فقال عمر: »ابدءوا بحمص.. فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة..  

إليه طائفة من الناس.. فإذا رضيتم منهم.. فليقم بها واحد.. وليخرج   منهم من يلقن.. فإذا رأيتم ذلك.. فوجهوا

واحد إلى دمشق.. واآلخر إلى فلسطين«. فقدموا حمص فكانوا بها.. حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة  

 ..بن الصامت

 موقف متفرد ألبي الدرداء في الفتنة الكبرى.. خامسا.. في 

 .. إلى الشام : خرج أبو أمامة الباهلي.. وأبو الدرداء"وقعة صفين"روى نصر بن مزاحم في كتابه  

وكانا معه.. فقاال: »يا معاوية: عالم تقاتل هذا الرجل.. فوهللا لهو أقدم منك  بن أبي سفيان.. فدخال على معاوية 

 م.. فعالم تقاتله؟«.. سلما.. وأحق بهذا األمر منك.. وأقرب من النبي صلى هللا عليه وسل

بايعه من أهل يفقال: »أقاتله على دم عثمان.. وأنه آوى قتلته.. فقولوا له فليقدنا من قتلته.. فأنا أول من 

 . : »هم الذين ترون«.علي  فأخبروه بقول معاوية.. فقالبن أبي طالب  الشام.«.. فانطلقوا إلى علي 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 بقلم / مجدي سـالم  في جهاد الصحابة..

 5–"  حكيم األمة".. "  أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس " 521 \الحلقة

 .. الراشدين سا.. دور أبي الدرداء مع الخلفاءساد

بعد وفاة النبي محمد.. واتساع الفتوحات اإلسالمية.. أمر الخليفة عمر بن الخطاب أبا الدرداء بالخروج إلى  

 . القرآن.. ويُفق ههم في الدين.. ففعل.الشام ليعل م الناس 

 . وكان أبو الدرداء قد خرج إال الشام.وفي خالفة عثمان بن عفان.. وال ه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق. -

 وفضله رضي هللا عنه.. منزلتهأعماله وسابعا.. 

صاحب رسول هللا صلى   ....أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس األنصاري الخزرجيتقول.. "قصة اإلسالم".. 

  ..كان يعبد صنًمافي رواية أنه و ..وكان أبو الدرداء رضي هللا عنه من آخر األنصار إسالًما .هللا عليه وسلم.

ويقول:   ..فرجع فجعل يجمع الصنم ..بيته فكسرا صنمه -رضي هللا عنهما-فدخل ابن رواحة ومحمد بن مسلمة 

َدَفع عن نفسه  ..ويحك! هالَّ امتنعت! أال دفعت عن نفسك. فقالت أم الدرداء: لو كان ينفع أو يدفع عن أحد

ثم ذهب إلى النبي صلى هللا عليه  ..ولبس حلته  ..فقال أبو الدرداء: أِعِد ي لي ماء في المغتسل. فاغتسل.  ونفعها.

 ..هذا أبو الدرداء ..فقال: يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..الً فنظر إليه ابن رواحه رضي هللا عنه مقب ..وسلم

 . وما أراه إال جاء في طلبنا.

إن ربي وعدني بأبي الدرداء أن  ..: »إنما جاء ليسلمالنبي صلى هللا عليه وسلم فقال وانظر في معجزة أخرى..

 .يسلم«.

في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم؛   ..لقرآن كلهكان رضي هللا عنه أحد أربعة جمعوا اهنا تأكيد جديد أنه و -

فقد روى البخاري بسنده َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنه َقاَل: »َماَت النَّبِيُّ صلي هللا عليه وسلم َولَْم يَْجَمْع 

 .  َوأَبُو َزْيٍد«.  ..َوَزْيُد ْبُن ثَابِتٍ  ..َوُمعَاذُ ْبُن َجبَلٍ   ..اْلقُْرآَن َغْيُر أَْربَعٍَة: أَبُو الدَّْرَداءِ 

".. سير أعالم النبالء للحافظ الذهبيته في "ترجممن  أبو الدرداء: »تفكر ساعة خير من قيام ليلة« يقول -

تي« صلى هللا عليه وسلم قال النبي ولذا   .. عن أبي الدرداء: »هو حكيم أم 

فقد روى مكحول الشامي أنه: »كانت الصحابة يقولون: »أرحمنا بنا أبو   ..وكان الصحابة يحفظون له منزلته -

ورجل عنده علم   ..وأقرؤنا أبي ..وأعلمنا بالحرام والحالل معاذ ..وأميننا أبو عبيدة ..وأنطقنا بالحق عمر ..بكر

 . وتبعهم عويمر أبو الدرداء بالعقل«. ..ابن مسعود

  -من ابتغاهما وجدهما.  ..فقال: »العلم واإليمان مكانهما ..قالوا: »أوصنا« ..حضرت معاذ بن جبل الوفاةولما  -

فالتمسوا العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وعبد هللا بن سالم الذي    -قالها ثالثا

 . كان يهوديًا فأسلم«.

 .أعلم منك يا أبا الدرداء«. ..وال أظلت خضراء ..حملت ورقاءكما قال أبو ذر ألبي الدرداء: »ما  - 

فيقول: »معاذ وأبو   ..كان عبد هللا بن عمر بن الخطاب يقول: »حدثونا عن العاقلين«. فيقال: »من العاقالن؟« -

 . الدرداء«.

 .. يقول: »سلوني.. فوهللا لئن فقدتموني لتفقدن رجالً عظيًما من أمة محمد هوقال سالم بن أبي الجعد أنه سمع -

وقال   .درهم في الشهر كالبدريين. ه أربعمائةففرض ل ..وقد أعلى عمر بن الخطاب من قدر أبي الدرداء -

بن  التابعي مسروق بن األجدع: »وجدت علم الصحابة انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وا

 . مسعود؛ ثم انتهى علمهم إلى علي وعبد هللا«.

فدفع الباب فإذا ليس فيه   ..وروي أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه دخل على أبي الدرداء رضي هللا عنه -

فجس  وسادة فإذا هي برذعة.. وجس  دثاره فإذا كساء   ..فدخل في بيت مظلم فجعل يلمسه حتى وقع عليه ..غلق

 قال عمر رضي هللا عنه: ألم أوِس ع عليك؟! ألم أفعل بك؟!ف .  .رقيق

  ؟.فقال له أبو الدرداء رضي هللا عنه: أتذكر حديثًا حدثناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ؟.قال: أيُّ حديثف 

 .  قال: نعم.. كب«.قال: »ليكن بالغ أحدكم من الدنيا كزاد الرا

 ؟.قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر

 . قال: فما زاال يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 6–"  حكيم األمة".. "  أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس " 522 \الحلقة

 نكمل.. وفضله رضي هللا عنه.. منزلتهسابعا.. أعماله و

قال أبو الدرداء رضي هللا عنه: ما يسرني أن أقوم على الدرج من باب المسجد فأبيع وأشتري فأصيب كل يوم   -

ولكن أحب أن أكون  ..ما أقول: إن هللا لم يحل البيع ويحرم الربا ..ثالثمائة دينار أشهد الصالة كلها في المسجد

 . من الذين ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا.

  أوصنا.  ..قيل له: يا أبا عبد الرحمن ..عن يزيد بن عميرة قال: لما حضرت معاذ بن جبل رضي هللا عنه الوفاة -

درداء رضي هللا فقال: "التمسوا العلم عند عويمر )أبي الدرداء(؛ فإنه من الذين أوتوا العلم". وقد ولي أبو ال

 . وكان من العلماء الحلماء األِلبَّاء. ..عنه قضاء دمشق

فيقول: "ناَمِت  ..أبي الدرداء رضي هللا عنه أنه كان يقوم من جوف الليل.. فيقصون عن حاله مع ربهوفي ..- 

 .وأْنَت َحيٌّ قَيُّوم". ..َوغاَرِت النُُّجومُ  ..العُيُونُ 

 .قال: "ألَْن أقول: هللا أكبر مائة مرة أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بمائة دينار". وعن أبي الدرداء رضي هللا عنه -

ل دنيا .. خوفه وخشيتهوفي  - قال أبو الدرداء رضي هللا عنه: "أضحكني ثالث وأبكاني ثالث: أضحكني ُمؤِم 

ه؟! وأبكاني فراق  وضاحك بملء فِيِه وال يدري أرضي هللا أم أسخط ..وغافل وليس بمغفول عنه ..والموت يطلبه

وال أدري إلى الجنة أم إلى  ..والوقوف بين يدي هللا ..وهول المطلع عند غمرات الموت ..األحبة محمد وحزبه

ال تخاصمني إلى ربك؛ فإني لم   ..وقال أبو الدرداء رضي هللا عنه لبعيٍر له عند الموت: "أيها البعير .النار؟!".

لك فوق طاقتك".   .أُك أحِم 

كان أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول: أعوذ باهلل أن يأتي عليَّ يوم ال أذكر .. حرصه على األخوة في هللاوفي  -

ن وإذا لقيني مدبًرا ضرب بي ..كان إذا لقيني مقبالً ضرب بين ثديي ..فيه عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه

هذه مجالس   ..ثم يقول: يا عويمر ..اجلس فلنؤمن ساعة. فنجلس فنذكر هللا ما شاء ..ثم يقول: يا عويمر ..كتفي

 .اإليمان.

 ..ولما قيل ألبي الدرداء رضي هللا عنه: أال تبغض أخاك وقد فعل كذا؟ قال: "إنما أبغض عمله وإالَّ فهو أخي -

أبو الدرداء رضي هللا عنه يقول: "إني ألدعو لسبعين من إخواني  وأخوة الدين أوكد من أخوة القرابة". وكان 

يهم بأسمائهم". ..في سجودي  .أسِم 

عن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء رضي هللا عنه حين حضرته .. ف حرصه على الدعوة إلى هللاوفي  -

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   سمعت ..الوفاة قال: أحدثكم حديثًا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وإياك ودعوة المظلوم؛  ..واعدد نفسك في الموتى ..فإن لم تكن تراه فإنه يراك ..يقول: »اعبد هللا كأنك تراه

 . فليفعل«. ..ومن استطاع منكم أن يشهد الصالتين العشاء والصبح ولو حبًوا ..فإنها تستجاب

عن أبيه قال: آخى النبي   ..البخاري بسنده عن عون بن أبي جحيفةروى  .وفي موقف له مع سلمان الفارسي. -

فقال لها: ما   .. فرأى أم الدرداء ُمتبِذ لة ..فزار سلمان أبا الدرداء ..صلى هللا عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء

 . قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.. شأنك؟

 . قال: فإني صائم... فقال: ُكْل. ..فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاًما 

   ..قال: نَْم. فنام ثم ذهب يقوم  ..فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم  ..قال: فأكل. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل.

ولنفسك   ..فقال له سلمان: "إن لربك عليك حقًّا ..قال سلمان: قم اآلن. فصليا ..فقال: نَْم. فلما كان من آخر الليل

  ..فأعِط كل ذي حق حقه". فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له  ..وألهلك عليك حقًّا ..اعليك حقًّ 

 . فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »صدق سلمان«.

عن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوًما .. موقفه مع أبي بن كعبوفي  -

ومتى أنزلت هذه اآلية؟ قال:  ..فقلت له: يا أبي   ..لناس وتال آية وإلى جنبي أبي  بن كعبفخطب ا  ..على المنبر

فقال أبي  رضي هللا عنه:  ..فأَبَى أن يكلمني حتى نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..فأبى أن يكلمني. ثم سألته

فقلت: أَْي رسول هللا   ..لم جئته فأخبرتهما لك من جمعتك إال ما لغيت. فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وس

فقلت له: متى أنزلت هذه اآلية؟ فأبى أن  ..إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي  بن كعب ..صلى هللا عليه وسلم

إذا   ..حتى إذا نزلَت زعم أبي  رضي هللا عنه أنه ليس لي من جمعتي إال ما لغيت. فقال: »صدق أبي   ..يكلمني

 . أراكم غدا إن شاء هللا.. سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ«.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 7–"  حكيم األمة".. "  أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس " 523 \الحلقة

  :شريح بن عبيد الحمصي ما روي عنرضي هللا عنه أجمل ما نعود به إلى أبي الدرداء 

فلما أظلهم   ..يومئذ فيمن فاء إلى رسول هللا في الناس أبو الدرداء كان ..أحد لما هزم أصحاب رسول هللا يوم

عويمر أبو  وفيهم ..وانتدبوا ..ليس لهم أن يعلونا فثاب إليه ناس  ..اللهم :قال رسول هللا ..المشركون من فوقهم

صلى هللا عليه   يومئذ حسن البالء . فقال رسول هللا أبو الدرداء وكان ..حتى أدحضوهم عن مكانهم ..الدرداء

 .. عويمر نعم الفارس وسلم.. 

 ثامنا.. أبو الدرداء وحفظ القرآن والسنة..

وأبو  ..وعبادة بن الصامت ..معاذ :جمع القرآن خمسة  :قال ..محمد بن كعب عن ..سعد بن إسحاق روى -

 ..قد كثروا الشام إن أهل :يزيد بن أبي سفيان كتب إليه ..عمر فلما كان زمن . وأبو أيوب ..وأبي ..الدرداء

الخمسة ;  عمر واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم . فأعني برجال يعلمونهم . فدعا ..المدائن وملئوا

فأعينوني يرحمكم هللا بثالثة منكم إن   ..ويفقههم في الدين ..ني من يعلمهم القرآنإن إخوانكم قد استعانو :فقال 

   ..وإن انتدب ثالثة منكم فليخرجوا ..أحببتم

وأبو   ..وعبادة ..معاذ فخرج - ألبي - وأما هذا فسقيم -ألبي أيوب - هذا شيخ كبير ..ما كنا لنتساهم :فقالوا

 . الدرداء

وهو معدود .. عدة أحاديث -صلى هللا عليه وسلم -روى عن النبي أبا الدرداء يقول موقع إسالم ويب أن و -

   ..ولم يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيره -صلى هللا عليه وسلم -فيمن تال على النبي 

جمعت التجارة   ..فلما جاء اإلسالم ..كنت تاجرا قبل المبعث :أبو الدرداء قال :خيثمة عن ..األعمش روى -

 .. ولزمت العبادة ..فتركت التجارة.. فلم يجتمعا  ..والعبادة

 . وقبل ذلك عثمان في خالفة بدمشق وتصدر لإلقراء عاش  هنروي أو

قد تصد ر أبو الدرداء لإلقراء في دمشق منذئذ.. فصار سيًدا للقراء بها.. وقيل أن حلقة إقراء أبي الدرداء أنه و -

ألف رجل.. ولكل عشرة منهم ملقن.. وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائًما.. فإذا أحكم الرجل  كان بها أزيد من 

منهم.. تحول إلى أبي الدرداء يعرض عليه القرآن. وكان ممن عرض عليه القرآن عطية بن قيس الكالبي وأم 

 .الدرداء وخليد بن سعد وراشد بن سعد وخالد بن معدان وعبد هللا بن عامر اليحصبي.

 .. صلى هللا عليه وسلم ..وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة رسول هللا -

وعبد هللا بن عمرو بن  ..وأبو أمامة ..وابن عباس ..وفضالة بن عبيد .. أنس بن مالك :روى عنهوقد  -

وأبو إدريس   ..وزيد بن وهب ..جبير بن نفير من التابعين و ..وغيرهم من جلة الصحابة ; العاص

بالل بن أبي  وابنه ..العالمة أم الدرداء وزوجته ..وقبيصة بن ذؤيب ..وعلقمة بن قيس ..الخوالني

وخالد بن   ..وأبو عبد الرحمن السلمي ..ومعدان بن أبي طلحة ..وعطاء بن يسار ..وسعيد بن المسيب ..الدرداء

 ..وعبد هللا بن عامر اليحصبي ..معدان

عطية بن  وقرأ عليه ..فلعله قرأ عليه بعض القرآن وهو صبي ..; فإن صح إنه قرأ عليه القرآن ولحقه :وقيل

 ..  وأم الدرداء ..قيس

 . وابن عامر .. وخالد بن معدان ..وراشد بن سعد ..خليد بن سعد :عرض عليه القرآن :أبو عمرو الداني وقال -

  بباب البريد لنا من قضاتها . ودارهفهو أول من ذكر  . عثمان في دولة ..بدمشق وولي القضاء . الداني كذا قال

 .. بدار الغزي تعرف صالح الدين م صارت في دولة السلطانث ..في دمشق

 ..بثمانية ومسلم ..بثالثة البخاري وانفرد .. اتفقا له على حديثين ..ويروى له مائة وتسعة وسبعون حديثا -

 تاسعا.. في وفاة حكيم األمة أبي الدرداء.. 

أنه  أبو إبراهيم الترجماني فقال ..الرشيد شيخ عاش إلى دولة ..أبا الدرداء أنه رأىوآخر من زعم  -

 . أقنى أشهل يخضب بالصفرة أبا الدرداء رأيت  :قال ..إسحاق أبو الحارث حدثنا

ار عبادة بعد  سفمات في طاعون عمواس. ثم   ..ومعاذ إلى فلسطين ..خرج أبو الدرداء إلى دمشققيل أنه و -

 . بثالث سنين عثمان مات قبل.. وقيل أنه وبها مات. ولم يزل أبو الدرداء بدمشق حتى مات إلى فلسطين

هـ قبل مقتل   33هـ.. وقيل سنة  31هـ.. وقيل سنة  32تلف في تاريخ وفاته.. قيل بأنه في دمشق سنة وقد اخ

 إن شاء هللا..أراكم غدا هـ..  39هـ أو سنة  38عثمان بسنتين.. وقيل توفي بعد وقعة صفين سنة 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 524 \الحلقة

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

 على غير عاداتنا.. سنبدأ من النهاية.. 

إال   ..هو أول مسجد بُني في مصر ..يعتقد الكثيرون أن جامع عمرو بن العاصأ.. يقول األستاذ/ حسام حربي.. 

حيث قام عمرو بن العاص ببناء المسجد الذي يحمل اسمه في منطقة مصر القديمة بعد   ..أن هذا ليس صحيًحا

إال أن الروايات التاريخية أكدت أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص قد بنى مسجدا أثناء فتحه   ..فتحه لمصر

 ..حتى تتمكن الجنود من الصالة ومعهم من أسلم من أبناء المحافظة لمصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب

تكريماً لشهداء المسلمين لصحابة رسول   ..وأطلق عليه "سادات قريش" في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية

فإن "سادات  ..وحسب كتاب تاريخ العمارة اإلسالمية. .هللا في معركتهم ضد الرومان عند فتحهم لمصر

ويعلو مدخل   ..هو األقدم ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا بأكملها ..ذي يقع وسط مدينة بلبيسال ..قريش"

كما  ..ويقال إنه أقيم على بقايا قصر الحاكم الروماني ..وسلم يصعد بك إلى المسجد ..درجة 16بابه عن األرض 

 . .جريًاه 18تقرأ اسم المسجد بارزا على أحجار البوابة "مسجد قريش" تأسس سنه 

وأصبح لعمرو بن  ..عاد عمرو بن العاص لوالية مصر بعد أن تولي معاوية بن أبي سفيان الخالفةفقد ب.. 

و سمح له معاوية أن يبقي علي خراج مصر بعد المصروفات و ال يرسل منه    ..العاص والية مطلقة في مصر

هـ /  43سنوات وتوفي سنة   4ومكث عمرو بن العاص في واليته الثانية لمصر حوالي  ..شيئاً إلي دمشق

ِ قَاَل: َحَضْرنَا َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص َوهَُو ِف .. م 663  اْلَمْهِري 
َل   ..ي ِسيَاَقِة اْلَمْوتِ روى مسلٌم َعِن اْبِن ِشَماَسةَ فََحوَّ

وأنه عندما شارف علي الموت جعل يذكر تحالفه مع معاوية بن أبي سفيان ضد    ..َوْجَههُ إِلَى اْلَحائِِط يَْبِكي َطِوياًل 

.. ال و هللا و لكن مما بعده :. فقال له ابنه عبد هللا: أتبكي جزعاً من الموت ؟ فقال.علي بن أبي طالب و يبكي

  ..الشامفي ابنه يذكره بصحبته رسول هللا صلي هللا عليه و سلم و فتوحه  وجعل

إني كنت علي ثالثة أطباق ليس منها طبقة إال  ..تركت أفضل من ذلك: شهادة أن ال إله إال هللا" فقال عمرو: 

فلو مت حينئذ    ..عرفت نفسي فيها: كنت أول شئ كافراً و كنت أشد الناس علي رسول هللا صلي هللا عليه و سلم

  ..كنت أشد الناس منه حياًء ما مألت عيني منه ..فلما بايعت رسول هللا صلي هللا عليه و سلم  ..لوجبت لي النار

ثم تلبست بعد ذلك بأشياء  ..أسلم علي خير و مات علي خير أحواله ..هنيئاً لعمرو :ذ لقال الناسفلو مت حينئ 

فإذا   ..و شدوا علٌي إزاري فإني مخاَصم ..فال أدري أعلٌي أم لي. فإذا مت فال يُبكي علٌي و ال تُتبعوني ناراً 

 لم ما اراجع به رسل ربي. “أوليتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جذور و تقطيعها استأنس بكم حتي أع

))َعْمرو بُن العاص بن وائل بن هاشم بن ُسعَيد بن َسهم بن عمرو بن هَُصيص بن كعب بُن  فهو جـ وعن نسبه.. 

يكنى أَبا عبد  . .اإلصابة في تمييز الصحابةحسب لُؤي  بن َغالب القَُرشي السهمي.(( أسد الغابة. ))أَمير مصر((  

 . .وقيل: أَبو محمد ..َّللا  

  .أسد الغابة. .. حسبسبية من بني جالَّن بن َعتِيك بن أَسلم بن يَذُكُر بن َعنََزة ..أُمه النابغة بنت حرملة -

ه َعْمرو بن أُثاثة بن عب اد بن المطلب بن عبد مناف بن قَُصي  وُعْروة بن أَبي أُثاثة وأَْرنَُب بنُت عفيف  و أخواه ألم 

وعقبة  ..كان من مهاجرة الحبشة ..وأخوه ألمه عمرو بن أُثاثة العَدوي  .. أَُميَّة بن عبد شمسبن أبي العاص بن 

وأمُّ عمرو  ..أمُّ هؤالء ..وزينب بنت عفيف بن أبي العاص ..بن نافع بن قيس بن لقيط من بني الحارث ابن فهر

  ..وهي بنت َحرملة سبي ة من عنَزة ..واحدةٌ 

ه وهو على المنبروذكروا أنه جعل لرجل  - فسأله فقال: أُمي  ..ألف درهم على أَْن يسأل عمرو بن العاص عن أم 

  ..فبيعت بعكاظ  ..أصابتها رماح العرب .. ثم أحد بني جالن ..سلمى بنت َحرملة تلق ب الن ابغة من بني عنَزة

 ..فولدت له ..لى العاص بن وائلثم صارت إِ  ..ثم اشتراها منه عبد هللا بن ُجْدعان ..فاشتراها الفاِكهُ بن المغيرة

 ..االستيعاب في معرفة األصحاب .. حسبفإن كان ُجعل لك شيء فُخْذه ..فأنجبت

اج بن عامر ابن   ..كان لعمرو بن العاص من الولد عبُد هللاوفي رواية أنه  - وأمه َرْيَطةُ بنُت ُمنَب ِه بن الَحج 

.ُحذَيـْفَة بن َسْعد بن َسْهم بن َعْمرو. ومحمد ب ه ِمْن بَِلي  عن ابن أَبِي ُملَْيكة وعن عمرو بن ِدينَار..   .ن َعْمرو وأمُّ

 . .نِْعم أهُل البيِت عبُد هللا وأبو عبد هللا َوأُمُّ عبد هللا" :قالوا: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 525 \الحلقة

 )نكمل(.. أوال.. مقدمة.. في نسبه..

في بطن من البطون    نشأ عمرو بن العاصأنه  ..األستاذ عباس العقاد هليلخص "إنجز كتاب" ما قا  . د

فأبوه )العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم( وقد   ..أما أسرته .وهم )بنو سهم(. ..القريشية المشهورة

على قدر ذلك الفخر  لكن.. و. حتى كان يفخر به على الخلفاء كـ )عمر( و )عثمان(. ..كان )عمرو( يفخر بأبيه

من نسبه إلى أمه واجتراء الناس عليه بسبها كلما تعمدوا اإلساءة إليه؛ حيث  أحيانا يخجل كما تقدم كان  ..بأبيه

وإن لم يُْحَسبوا من ذوي  ... والظاهر من أنباء )سهم( أنهم كانوا على كثرة في العدد.أمه جارية عند أبيه كانت

   .الصدارة في )قريش( إلى جانب )بني هاشم( أو )بني أمية( أو )بني عبد الدار(.

مناف( بوفرة  يطمح إلى مساواة )بني عبد كان و  ..فـ )عمرو( ينتمي إلى بطن يُعَد من أكبر بطون )قريش(

وأما حصتهم من  .ويوصل شرفه في الجاهلية بشرفه في اإلسالم. ..الرجال واألموال وكثرة السادة والقادة

  –وهي أموال حسبوها على األرباب والمعابد  –واألموال المْحَجرة  ..فقد كانت إليهم الحكومة ..شرف الجاهلية

التحقيق ما هي تلك الحكومة التي ُوكلت إلى )بني سهم(  وال نعلم على ..كأنها األوقاف في العصور اإلسالمية

كما وكلت الشورى والسقاية وغيرها من مهام الحجاز إلى البطون القريشية األخرى. ولكننا   ..في الجاهلية

ويَُؤخذ من هذه المهام أن المرجع في  ..نستطيع أن نقيسها إلى بعض ما ندب له )ابن العاص( في اإلسالم

أو يَِرد   ..كما تتصل باإلقناع فيما يمس المروءة والعقيدة.. م( إلى اللباقة في تناول األمورحكومة )بني سه

اإلقناع فيه عن طريق النفس من طريق التهوين والتسويغ على سنن الدهاة والساسة بين سائر األمم وفي  

  ..األريب الذي يعرف من أين تُْؤَكل الكتف رجلناوجماع ذلك كله أن الحكم على هذه الطريقة هو   .سائر العصور.

 ..ويترفق بعالج النفوس وتناول األمور

أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي   ..عبد هللا بن عمرو هما ..أنجب عمرو بن العاص ولدين فقط -

قد ذكر عدد  من الغريب أنه ق هـ. و 7ولد حوالي سنة  ..مشهوروهو الُمحدث والفقيه والصحابي ال ..القرشي

أمه بَلَوي ة   ..محمد بن عمرو .. و.من المؤرخين أن عبد هللا كان أصغر من أبيه عمرو باثنتي عشرة سنة فقط

وقعة صفين في صف معاوية بن أبي سفيان.  موشهد  ..قدم مع أبيه دمشق ..اسمها َخْولة بنت حمزة بن السليل

 .ب له.وال عق

 ثانيا.. عمرو بن العاص في الجاهلية..

الصحابي الجليل عمرو بن  بقول د. راغل السرجاني أن  ..لدينا فالمعرو  فاتح مصر  ..عمرو بن العاص -

فقد كان يسافر   ..وكان يحترف التجارة أيًضا ..كان في الجاهلية جزاًرا القرشي السهمي ..العاص بن وائل

مذكوًرا بذلك   ..بتجارته إلى الشام واليمن ومصر والحبشة. كما كان من فرسان قريش وأبطالهم المعدودين

حفظ عنه الكثير في مشاهد شتى. كما كان معدوًدا أيًضا من دهاة العرب   ..وكان أيًضا شاعًرا حسن الشعر ..فيهم

النجاشي ملك الحبشة ليرد عليهم من هاجر من المسلمين  ولذلك أرسلته قريش إلى ..وشجعانهم وذوي آرائهم

 .. كما سبأتي.. إلى بالده

 ..ي الحبشةف عمرو والنجاشي  بينثالثا.. ما كان 

 قال: قال َعْمرو بن العاص:   ..قال: حد ثني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه  وأخبرنا محمد بن عمر -

ثم حضرت الخندَق   ..ثم حضرت أُُحًدا فنجوتُ  .. حضرُت بدًرا مع المشركين فنجوتُ  ..كنت لإلسالم ُمَجانِبًا ُمعَانًِدا

وأَْقلَْلُت من  ..فلحقت بمالي بالَوْهطِ  ..فنجوت فقلُت في نفسي: كم أوِضع؟ وهللا ليْظَهَرن  محمٌد على قريش

بالصلح َوَرَجعَْت قريٌش   .. عليه وسلمصَّلى هللا  ..وانصرف رسول هللا ..فلم أحضر الُحَدْيبِيَةَ َوالَ ُصْلَحَها ..الناِس 

وما شيء خيٌر من  ..ما مكة لنا بمنزل وال الطائف ..فجعلت أقول: يدخل محمٌد قاباًل مكةَ بأصحابه ..إلى مكة

  ..أرى لو أسلمْت قريش كل ها لم أسلم ..وأنا بعُد نَاٍت عن اإلسالم ..الخروج

مونني فيما نابهمفَقَِدمُت مكةَ فجمعُت رجااًل من قومي كانو فقلت لهم: كيف    ..ا يرون رأيي ويسمعون مني ويقد ِ

أنا فيكم؟ قالوا: ذُو رأينا َوِمْدَرهُنا مع يُمن نَِقيبة وبركِة أمٍر قلُت: تعلَّموا وهللا أَني ألرى أمر محمد أَْمًرا يعلو 

ا ُمْنَكًرا فإن يَْظَهْر محمٌد كنا    ..قالوا: ما هو؟ قلت: نَْلَحق بالنََّجاِشي  فنكون عنده .وإني قد رأيت رأيًا. ..األموَر ُعلوًّ

وإن تَْظَهر قريش فنحن َمْن قد َعرفوا.   ..فنكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يََدي محمدٍ  ..عند النجاشي

 نكمل غدا إن شاء هللا.. !.قالوا: هذا الرأي  
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 3–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 526 \الحلقة

 تكمل.. ثالثا.. ما كان بين عمرو والنجاشي في الحبشة..

 .. وكان أََحبُّ ما يُْهَدى إليه من أرضنا األَدم..قلُت: فاجمعُوا ما تُْهُدونه لهيكمل عمرو بن العاص روايته.. قال..  

ْمِري   ..ثم خرجنا فقدمنا على النَّجاشي ..قال: فجمعنا أََدًما كثيًرا  ..فوهللا إِنَّا لعنده إِْذ جاء َعْمرو بن أَُميَّة الضَّ

لى هللا عليه وسلم ..وكان رسول هللا ِجه أُمَّ َحبِيبَة بنَت أبي ُسْفيان ..صَّ فدخل عليه   ..بعثهُ إليه بكتاٍب كتب إليه يَُزو 

. ولو قد دخلُت َعلَى النَّجاِشي  قد سألتُه إياه فأَعطانيه  .فقلت ألصحابي: هذا َعْمرو بن أَُميَّةَ  ..ندهثم خرج من ع

 . .وكنت قد أَْجَزأُْت عنها حين قَتَْلُت رسوَل محمدٍ  ..فإذا فعلُت ذلك َسرْرُت قريًشا ..فضربُت عنقه

 رابعا.. عمرو بن العاص يسلم على يد النجاشي.. 

فقال: مرحبًا بصديقي! أَْهَدْيَت إِلَيَّ من   ..قال: فدخلُت على النجاشي فسجدُت له كما كنت أصنعيكمل عمرو.. 

ْبتُهُ إليهُ فَأَْعَجبَهُ  ..بالدك شيئًا؟ فقلت: نعم أيها الملك ق منه أشياء بين   ..أَْهَدْيُت إليك أََدًما كثيًرا. ثم َقرَّ وفرَّ

  ..فلما رأيُت طيب نفسه قلت: أَيُّها الملك ..وأمر أن يكتب ويُتََحفَّظ به ..فأدخل في موضعٍ   وأمر بسائره ..بََطاِرقَتِهِ 

ٍ لنا  قد َوتََرنا وقَتَل أَْشَرافَنَا وِخيَاَرنَا فأَْعِطنيه فأقتُلهُ!   ..إني قد رأيت رجاًل خرج من عندك وهو رسوُل رجٍل َعُدو 

 ..فجعلت أَتَلَقَّى الدََّم بثيابي..وابتدر َمْنِخرايَ  ..بَةً ظننُت أنه كسَرهُ فرفع يََده فضرب بها أَْنِفي َضرْ  ..َفغَِضبَ 

لو ظننُت أنك تكره ما قلُت   ..وأصابني من الذُّل ِ ما لو اْنَشقَّت لي األرُض دخلُت فيها َفَرقًا منه فقلت له: أيها الملك

صَّلى هللا عليه وسلم ــ َمن  ..سوَل رسوِل هللاتسألني أَن أُعطيك رَ  ..قال: فاستحيا وقال: يا َعمرو ..ما سألتكه

 والذي كان يأتي عيسى بن مريم ــ ِلتَْقتُلَه؟!  ..يأتيه الناموُس األكبر الذي كان يأتي موسى

ا كنت عليه ..قال عمرو وقلُت في نفسي: َعَرَف هذا الحقَّ العَرُب والعجُم وتُخالُف أَنت؟!  ..وَغيَّر هللا قلبي َعم 

وهللا إنه لَعَلَى الَحق    ..فأَِطعني َواتَّبِْعه ..د أيها الملك بهذا؟ قال: نعم. أشهد به عند هللا يا عمروقلت: وتشه 

قلت: أفتبايعني له على اإلسالم؟ قال: نعم.  . وليظهرنَّ على كل من َخالَفَه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده.

وكانت ثيابي قد   ..ودعا لي بَطْسٍت فغسل َعن ِي الدَم وكساني ثيابًّا ..قال: نعم: فبسط يده فبايعتُه على اإلسالم

وا بذلك وقالوا: هل أدركَت من  ..امتألت من الدم فأَلقيتُها ثم خرجت إلى أصحابي فلما رأوا ُكسوة الملك ُسرُّ

ٍة وقلت أعود إليه. قالوا: الرأْ  ِل َمر   ُي ما رأيَت! صاحبك ما أردَت؟ فقلت لهم: كرهُت أن أكلمهُ في أَو 

فركبُت معهم ودفعوها    ..وفارقتُهم وكأن ي أَْعِمُد لحاجة فعِمدُت إلى موضع السُّفُن فوجدت سفينة قد ُشِحنَْت تَْدَفع

 ..من ساعتهم حتى انتهوا إلى الشُّعَْيبَِة فخرجت بها ومعي نفقةٌ. فابتعُت بعيًرا وخرجُت أريُد المدينة

 .. رضي هللا عنه..خامسا.. في إشهار إسالمه وهجرته

إذا رجالن قد سبقاني بغير   ..حتى إذا أتيت على َمر ِ الظَّْهران. ثم مضيُت حتى إذا كنت بالَهدَّة يكمل عمرو.. قال..

فنظرت فإذا هو خالد بن الوليد.    ..واآلخر قائٌم يُمسُك الراحلتين ..وأحدهما داخٌل في خيمةٍ  ..كبير يُريدان منزالً 

َدَخَل الناُس في اإلسالم فلم يبق أحٌد به ُطعٌم وهللا لو   ..قال: نعم. قلت: أين تريد؟ قال: محمًدا  فقلت: أبا سليمان؟!

بُع في َمغَارتها. قلت: وأنا وهللاِ قد أردُت محمًدا وأَردت اإلسالم وخرج   ..أََقمنا ألَخذ بِِرَقابِنا كما يُْؤَخذُ بَِرَقبة الضَّ

ب بي فنزلنا  فما أنسى قول رجٍل لقينا   ..جميعًا في المنزل. ثم ترافقنا حتى قدمنا المدينةُعثمان بن َطْلحة فرحَّ

بِبِئْر أَبِي ِعنَبَةَ يصيح: يا َرباح! يا َرباح! فتفاَءلنا بقوله وُسِرْرنا. ثم نظر إلينا فأَسمعه يقول: قد أعطت مكَّةُ  

فظننت أنه   ..لَّى ُمْدبًرا إلى المسجد سريعًاثم وَ  ..المقادةَ بعد هذين! فظننت أنه يعنيني ويعني خالد ابن الوليد

لى هللا عليه وسلم ..يُبَش ر رسوَل هللا ة فلبسنا من صالح ثيابنا ..بقدومنا ..صَّ  .. فكان كما ظننُت. وأَنَخنا بالَحرَّ

سلمون والم ..وإِنَّ لوجهه تهلُّاًل  ..ونُوِدي بالعصر فانطلقنا جميعًا حتى طلعنا عليه صلوات هللا عليه وسالمه

وا بإسالمنا.  . حوله قد ُسرُّ

 ..ثم تقدمتُ  ..صَّلى هللا عليه وسلم ..رسول هللا ..ثم تقد م ُعثمان بن َطلحة فبايع ..فتقدم خالد بن الوليد فبايع

فبايعته على أن يغفر لي ماتقدم   ..فوهللا ما هو إِال  أَن جلسُت بين يديه فما استطعت أن أرفع طْرفي إليه حياًء منه

ر.  ..نبيمن ذ  ولم يحضرني ما تأَخَّ

فوهللا ما َعَدل بي  ."والهجرة تَُحتُّ ما كان قبلها ..إن اإلسالَم يَُحتُّ ما كان قبلهصلى هللا عليه وسلم: " :فقال 

ولقد كنَّا عند   ..وبخالد بن الوليد أََحًدا من أصحابه في أمٍر َحَزبهُ منذ أَسلمنا ..صَّلى هللا عليه وسلم  ..رسول هللا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..ولقد كنت عند عمر بتلك الحال ..أبي بكر بتلك المنِزلة
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 "..مسجد النجاشي".. "السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 526 \الحلقةعلى هامش 

بعدما  ..ليجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم  ..عاد مسجد النجاشي التاريخي في إقليم تجراي شمالي إثيوبيا

 ..ليصبح تحفة معمارية ..أنهت وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( في سبتمبر الماضي أعمال ترميمه

يقع في قرية تحمل االسم ذاته على بعد نحو   ..على أول بقعة عرفت اإلسالم بأفريقياومسجد النجاشي الذي بُني 

  ..ويعود تاريخ بناء المسجد إلى فترة هجرة المسلمين إلى الحبشة. كم من العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا. 770

دية( بالهجرة إلى هناك  ميال 615عندما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم صحابته في السنة الخامسة من البعثة )

ورفض   ..حيث أحسن ملكها )أصحمة بن أبجر النجاشي( معاملتهم ..هرباً من عنت كفار قريش وتعذيبهم لهم

 . تسليمهم إلى قريش وإعادتهم لمكة عندما أرسلت من يطلب ذلك من قبلها.

في  ..حيث قام الشيخ محمد عبده وهو رجل أعمال إثيوبي ..شهد المسجد ثالثة ترميمات ..وفي العصر الحديث

ً  25وقبل  ..بإعادة بناء المسجد ..(1991 1987عهد الرئيس اإلثيوبي األسبق منغستو هيلي ماريام )    ..عاما

ويقول القائمون على المسجد ومسؤولون في    .بناء المسجد. ..أعاد الملياردير السعودي محمد حسين العمودي

  ..إن مسجد النجاشي شهد تزايداً في أعداد الزائرين له من إثيوبيا وخارجها ..بإقليم تجراي مجال السياحة

 والسيما بعد ترميمه األخير. 

ً   15شملت أعمال الترميم أضرحة النجاشي و ..وبخالف المسجد وتقع قرية . في القرية ذاتها. ..صحابيا

ويوجد في القرية المسجد  ..عاصمة إقليم تجراي ..كم شمال مدينة مقلي 45على بعد  ..النجاشي التاريخية

ً  15الشهير وأضرحة  الذي   ..وبجوارها قبر الملك الصالح أحمد النجاشي )كما يسميه الناس هناك(  ..صحابيا

 .واستقبل المهاجرين المسلمين األوائل. ..ميالدية 630و  610حكم الحبشة بين عامي 

رضوان هللا  –وذلك زمن هجرة الصحابة  ..ويدخله في إفريقياوتعد هذه القرية هي أول مكان يعرف اإلسالم 

م. حيث استقبلهم أصحمة بن أبجر 615عام  ..وذلك سنة خمسة من البعثة ..إلى الحبشة مرتين -عليهم

إلى مع بعدما است ..ورفض تسليمهم لعمرو بن العاص موفد قريش إليه ..ملك الحبشة وأكرم وفادتهم ..النجاشي

 ..صلى هللا عليه وسلمواستمع إلى آيات من القرآن من سورة مريم تقص ميالد المسيح  ..الطرفين  كال

كانت أول صالة في هذه البقعة في هجرة المسلمين األوائل من الصحابة إلى  ويقول موقع ":إسالم أون الين".. 

منهم خلف   15صحابيا ودفن هناك  61عاد منهم للمدينة  ..صحابيا من المهاجرين 83حيث صلى   ..الحبشة

ويمكن زيارة قبورهم مع زيارة المسجد واإلطاللة عليه  ..بجانب ضريح نُسب للنجاشي ملك الحبشة ..المسجد

 ..مترا 30ومساحته الداخلية  ..متر مربع 200من بابه الخلفي. وتبلغ مساحة مسجد النجاشي ما ال يتجاوز 

وبجوار   ..وفي األخرى مبان تضم مشروعات خيرية ..صالة لتعليم القرآن الكريم وعلومه ويقع على يمينه

 المسجد بوابة تحمل الفتة تتحدث عن األثر التاريخي لهذه القرية.. 

وقد ورد في   ..وهو أول ملوك إفريقيا دخوال في اإلسالم ..ويعد المكان تخليدا لذكرى النجاشي ملك الحبشة

النجاشي   –صلى هللا عليه وسلم   –قال: نعى لنا رسول هللا  -رضي هللا عنه-بي هريرة  صحيح البخاري عن أ

 صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال: “استغفروا ألخيكم”.  

صف بهم بالمصلى   –صلى هللا عليه وسلم  –قال: “إن النبي  -رضي هللا عنه-وفي صحيح مسلم أبا هريرة 

 فكبر عليه أربعًا.  

حين مات النجاشي:    –صلى هللا عليه وسلم  –: قال النبي -رضي هللا عنه-لبخاري عن جابر وفي صحيح ا

 فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة”.  ..“مات اليوم رجل صالح

:  -صلى هللا عليه وسلم  –وعند الطبراني عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما مات النجاشي قال النبي 

ل بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة؟ فنزلت }َوإِنَّ ِمْن أَْهِل  “استغفروا ألخيكم” فقا

ِ َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكم {. ومن الالفت للنظر أن المسجد يزوره ما يقارب ثالثة آالف زائر يو  . .ميااْلِكتَاِب لََمْن يُْؤِمُن بِاَّللَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد 

 4–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 527 \الحلقة

 سادسا.. عمرو بن العاص ومهاجروا الحبشة والنجاشي..

بعثت قريش عمرو بن  ..في أعقاب معركة الخندق..  دنيس جونسون ديفزمقال   فيتقول صحيفة البيان  -

 . .لمناشدة حاكمها النجاشي إعادة المسلمين الذين كانوا قد هاجروا إليها فراراً بدينهم ..العاص إلى الحبشة

  ..ت نقطة تحول شديدة األهمية في حياة عمرو بن العاصكان ..ويعتبر المؤرخون أن هذه الزيارة إلى الحبشة

وعندما سأله النجاشي   ..فهو بعد أن عبر البحر شق طريقه إلى قصر النجاشي حامالً الكثير من الهدايا الثمينة

بادر إلى القول إنه يتمنى على النجاشي أن يسلمه الرجل الذي كان   ..عما يود الحصول عليه لقاء هداياه

وقد أثار هذا الطلب ضيق    ..بعثه إلى بالط الحبشة ليتحدث هناك باسم المسلمين الذين لجأوا إليهاالرسول قد 

 ..إن رسالته ورسالة المسيح ينبعان من اصل رباني واحد ..قائالً  ..الذي أشاد بالرسول الكريم ..النجاشي

هللا صلى هللا عليه وسلم قد  فلما رأت قريش أن أصحاب رسول "ابن إسحاق:  .. روىجاء في سيرة ابن هشام -

ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين   ..وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا ..أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة

التي اطمأنوا بها  ..ويخرجوهم من دارهم ..ليفتنوهم في دينهم ..فيردهم عليهم  ..من قريش جلدين إلى النجاشي

وجمعوا لهما هدايا للنجاشي  ..وعمرو بن العاص بن وائل ..بن أبي ربيعة  فبعثوا عبد هللا ..وأمنوا فيها

فكان   ..وطلب من الصحابة أن يتكلموا ..ثم بعثوهما إليه فيهم”. واستمع إلى كالم عمرو بن العاص ..ولبطارقته

   ..الذي كلمه جعفر بن أبي طالب )رضوان هللا عليه(

  ..ونقطع األرحام ..ونأتي الفواحش ..ونأكل الميتة  ..نعبد األصنام ..كنا قوما أهل جاهلية ..“فقال له: أيها الملك

نعرف نسبه   ..حتى بعث هللا إلينا رسوال منا ..فكنا على ذلك ..ويأكل القوي منا الضعيف ..ونسيء الجوار

وآباؤنا من دونه من الحجارة   ونخلع ما كنا نعبد نحن ..فدعانا إلى هللا لنوحده ونعبده ..وصدقه وأمانته وعفافه

  ..والكف عن المحارم والدماء ..وحسن الجوار ..وصلة الرحم ..وأداء األمانة .. واألوثان وأمرنا بصدق الحديث

ال نشرك   ..وأمرنا أن نعبد هللا وحده ..وقذف المحصنات ..وأكل مال اليتيم ..وقول الزور ..ونهانا عن الفواحش

واتبعناه على ما جاء   ..فصدقناه وآمنا به -فعدد عليه أمور اإلسالم ..-الزكاة والصيام وأمرنا بالصالة و ..به شيئا

فعدا علينا    ..وأحللنا ما أحل لنا ..وحرمنا ما حرم علينا ..فلم نشرك به شيئا  ..فعبدنا هللا وحده ..به من هللا

وأن نستحل ما كنا نستحل   ..ليردونا إلى عبادة األوثان من عبادة هللا تعالى ..وفتنونا عن ديننا ..فعذبونا ..قومنا

واخترناك على    ..خرجنا إلى بالدك ..وحالوا بيننا وبين ديننا ..فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ..من الخبائث

 ."ورجونا أن ال نظلم عندك أيها الملك .. ورغبنا في جوارك ..من سواك

  ..فقال له النجاشي: فاقرأه علي  ..: هل معك مما جاء به عن هللا من شيء؟ فقال له جعفر: نعمفقال له النجاشي

وبكت أساقفته   ..لحيته  فبكى النجاشي حتى اخضلت ..«1: 19: »كهيعص سورة مريم  فقرأ عليه صدرا من

  جاء به عيسى ثم قال )لهم( النجاشي: إن هذا والذي ..حين سمعوا ما تال عليهم  ..حتى أخضلوا مصاحفهم

 .. وال يكادون” ..فال وهللا ال أسلمهم إليكما ..انطلقا ..واحدة  ليخرج من مشكاة

قال عبد الحميد: فذكرُت هذا الحديث ِليَِزيد بن أَبِي َحبِيب فقال: أخبرني الحظ أنه.. في الرواية األخرى أنه  -

.. عن َعْمرو نحو ذلك.راشد مولى َحبيب بن أَبِي أَُوْيس.. عن َحبِيب بن أبي أَْوس ا قال عبد الحميد: فقلت   .لثَّقَِفي 

ِليَِزيد بن أبي حبيب: فلم يُؤق ِت لك متى قدم َعمرو وخالٌد؟ قال: ال إال  أنه قُبَْيل الفَتْح.. قلت: فإن  أبي أخبرني أَن  

توافق مع المشهور في . وهذا التوقيت يعمًرا وخالًدا وعثماَن بن طلحة.. قدموا المدينة لهالِل صفر سنة ثمان.

 إسالم عمرو وخالد وطلحة.. وهللا أعلم..

 سابعا.. عمرو بن العاص يذكره النبي صلى هللا عليه وسلم.. 

عن ابن أَبِي ُملَْيكة وعن عمرو بن   ..عن أيوب ..قال: حد ثنا ُوَهيب ..ف ان ابن مسلمجتى َ ..أخبرنا يَِزيد بن هارون

قال   .."نِْعم أهُل البيِت عبُد هللا وأبو عبد هللا َوأُمُّ عبد هللا" :.. قالوا: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..ِدينَار

."  اهُم.وأم  عبد هللا بن عمٍرو. وَسم   ..وَعْمرو بن العاص ..يزيد بن هارون: يعني: عبد هللا بن َعْمرو بن العاص

   .الطبقات الكبير. حسب ما جاء في

قال: قال رسول هللا   ..عن ُعْقبَة بن عامر .. قال: حدثنا ِمْشَرح بن َهاَعان  .. عن ابن لَِهيعَة  .. أخبرنا الحسن بن موسى و

 .  الطبقات الكبير. ".. من أَْسلََم الناُس وآمن َعْمُرو بن العاص" :َصلهى هللا عليه وسلم

 إن شاء هللا.... أراكم غدا 

https://www.albayan.ae/1.1425039
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 5–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 528 \الحلقة

 ثامنا.. ما يذكر لعمرو بن العاص.. الرجل.. 

 "قصة اإلسالم"..  موقعه  في صاحب كتاب "السيرة النبوية" يقول د. راغب السرجاني 

وبذل قصارى جهده إلحراز    ..أنهه قاتل المسلمين مع المشركين في غزوتي أُُحد واألحزاب قائداا مرءوساا ..يذكر له -

ا بذلك فيهم   .. أنهه كان من فرسان قريش و. النصر على المسلمين دون جدوى. وكان   .. وأبطالهم في الجاهلية مذكورا

ا وحسن   .. معروفاا بالدهاء وكان   ..وعلى اإلسًلم والمسلمين  ..ومن أشد ِ الناس على النبي صلى هللا عليه وسلم   ..شاعرا

ف بين رجاالت قريش ولكنهه أخفق في عداوته    .. وسياسيًّا من أبرز ساستهم  .. وكان قائداا من ألمع قادة قريش  .. التصرُّ

وأنه النبيه صلى هللا عليه وسلم    ..اقتنع أنهه على الباطللكنه   ..على الرغم من كفايته وجهوده  ..لإلسًلم والمسلمين 

ل بكل ِ طاقاته إلى الدين الجديد  .. واإلسًلم والمسلمين على الحق ِ  ل عاطفة ..فتحوه ل اقتناعٍ ال تَحوُّ وقطع صلته    ..تحوُّ

ه ما سطهره  فأضاف إلي .. أنهه من القًلئل الذين لهم تاريٌخ معروٌف في الجاهلية  .. يذكر له . لكن  نهائيًّا بالشرك والمشركين. 

 . في تاريخه اإلسًلمي بعد إسًلمه. 

ةً ثانيةً سفيًرا إلى النجاشي ملك الحبشة ..ويذكر له - ليُسل ِم إليه المسلمين المهاجرين إلى   ..أنَّ قريًشا أوفدته مرَّ

كما   ..فأخفق عمرو رضي هللا عنه في سفارته الثانية إخفاًقا كاماًل  ..ليُعيدهم إلى مشركي قريش في مكَّة ..أرضه

 . أخفق في سفارته األولى.

 في جهاده رضي هللا عنه..ما يذكر تاسعا.. 

 ..وهاجر إلى المدينة ..أنَّه أسلم في السنة الثامنة الهجرية قبل الفتح.. عمرو بن العاص في إسالمهويذكر ل -

وكان إقباله على اإلسالم نتيجةً لتفكيره   ..وموضع اعتماده ..فأصبح موضع ثقة النبي صلى هللا عليه وسلم

كما وصف النبيُّ صلى هللا عليه وسلم إقبال عمرو   فـ )أَْسلََم النَّاُس َوآَمَن َعْمُرو( ..واقتناعه الكامل ..العميق

نجح  و ..فتولَّى سريَّة ذات السالسل ..أنَّه كان أحد قادة النبي صلى هللا عليه وسلمو .رضي هللا عنه على اإلسالم.

وهدم  .. فأدَّى واجبه ..أنَّه تولَّى قيادة سريَّة هدم ُسَواع صنم هُذيل ..يذكر له. كما في قيادته نجاًحا باهًرا.

نم.    .فأبلى مع المسلمين أعظم البالء.  ..وغزوة حصار الطائف ..وغزوة حنين ..أنَّه شهد غزوة فتح مكَّةو .الصَّ

ْحبةو -  . وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم. ..أنَّه نال شرف الصُّ

لم يحَظ بها غيره من الصحابة رضي هللا  ..أنَّه حظي بمناصب قياديَّة وسياسيَّة وإداريَّة وماليَّة ..ويذكر له -

ر إسالمه نسبيًّا؛ فقد كان قائًدا من قادة النبي صلى هللا عليه  ..عنهم   ..ومن سفرائه ..وسلمعلى الرغم من تأخُّ

اله على الصدقة ..ووالته  وهذا ما لم يتيسَّر لغيره من الصحابة على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم.  ..ومن عمَّ

دَّة قائًدا على عهد أبي بكر الصديق ..ويذكر له - ين من قُضاعة   ..أنَّه شهد حرب الر ِ وأنَّه انتصر على المرتد ِ

فلم يكد يستقر فيها   ..أنَّ أبا بكر الصديق أعاده إلى والية ُعمانو .إلى اإلسالم من جديد.فعادوا   ..انتصاًرا عظيًما

هة لفتح بالد الشام ه قيادة جيٍش من جيوش المسلمين المتوج ِ  .وجعله على فلسطين بالذَّات. ..إالَّ ووالَّ

دة ..أنَّه أشار على قادة جيوش المسلمين باالجتماع في موضعٍ واحد ..ويذكر له فاجتمعوا   ..بقيادٍة موحَّ

قين في مواضع بعيدة يصعب التعاون بينها ويسهل على الروم ضربها على   ..باليرموك بعد أن كانوا متفر ِ

فكان لعمرو صلى هللا عليه وسلم   ..أنَّه شهد معركة اليرموك الحاسمة قائًدا لميمنة المسلمين ..ويذكر له .انفراد.

التي فتحت أبواب أرض الشام للفاتحين   ..أثٌر كبيٌر في انتصار المسلمين على الروم في تلك المعركة الحاسمة

 وكان لقيادته أثٌر كبيٌر في انتصار المسلمين على الروم.  ..وشهد فتح األردن ..أنَّه شهد فتح دمشق. والمسلمين.

الذي شهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فتحها مع قادة المسلمين  ..أنَّه فتح فلسطين عدا القدس ..ويذكر له -

وغرس في  ..أنَّه فتح مصر ِكنَانة هللا في أرضه ..ويذكر له - .وأنَّه أبلى في فتح فلسطين أعظم البالء. ..اآلخرين

ل من فتح . ووال تزال منذ فُتحت ترعى العربية واإلسالم. ..تربتها الطاهرة العربية لغة واإلسالم دينًا أنَّه أوَّ

ل من فكَّر في فتح النوبة ..ويذكر له. واإلسالم دينًا. ..وأدخل إلى ربوعها العربيَّة لغةً  ..ليبيا ومهَّد  ..أنَّه أوَّ

ل َمن فكَّر بفتح إفريقية . ولكنَّه لم يستطع فتحها في حينه. ..لفتحها وبعث  ..)تونس( ومهَّد لفتحها وأنَّه أوَّ

وهي بالٌد لم يفتح غيره من  ..لقد كان من ثمرات جهاده فتح فلسطين ومصر وليبيا. والبعوث لتحقيق فتحها.

دَّة ..وأكثر خيًرا ..قادة الفتح في عهد اإلسالم أوسع منها وفتوح   ..هذا باإلضافة إلى مشاركته في حروب الر ِ

 .الشام.

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  

 6–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  " 529 \الحلقة

 ..مناقب عمرو بن العاص فيتاسعا.. 

ِ صلى هللا عليه وسلم -   ..وعثمان بن عفان ..وعمر بن الخطاب  ..وأبي بكر الصديق ..كان أحد والة النبي 

 ..من ألمع اإلداري ِين المسلمين في أيَّامه ..وكان إداريًّا المعًا ..ومعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهم أجمعين

ثًا ..كان عالمـًا في الدين الحنيف. ووحتى اليوم.   ..وكان من أصحاب الفُتيا من الصحابة ..مجتهًدا ..فقيًها ..محد ِ

 وكان قاضيًا متقنًا للقرآن الكريم. 

وله شعٌر يدلُّ على شاعريَّته  ..وله رسائل وأقوال مأثورة ..أنَّه كان كاتبًا بليغًا في نظمه ونثره ..يذكر لهو -

 ..من ألمع خطباء الصحابة والتابعين من بعدهم ..افوهأنَّه كان خطيبًا م.وورصيده اللغوي الكبير. ..المتمي ِزة

  ..وشجعانهم ..من ُدهاة العرب المعدودينكان أنَّه  التاريخ ويذكر له. ومن أبلغ خطباء العرب في كل ِ العصور.

 . إنتهى بيان الدكتور السرجاني..ورأيًا. ..وحزًما ..وجالدة ..دهاءً   ..وكان من أفراد الدهر

خطب )سلمان الفارسي( إلى )عمر بن وفي مثال على حكمة عمرو بن العاص.. يقول "إسالم ويب"..  -

   ..وشكاه إلى )عمرو بن العاص( ..فشق ذلك على )عبد هللا بن عمر( .. فأجمع على تزويجه ..الخطاب(

وال بد للحكم فيها من رفق   ..فها هنا مسألة دقيقة بين أب وابنه في تزويج رجل ال تحسن اإلساءة إليه بعد وعده

 وما منهم من يسخط على اآلخر؛   ..حتى األب واالبن والخطيب ..وإربة

ثم قال:   ..وأتى )سلمان( فضرب بين يديه ..( لـ )عبد هللا بن عمر(: "عليَّ أن أرده عنك راضيًا"قال )عمرو 

وقال:   ..هذا أمير المؤمنين يتواضع بتزويج"؛ فالتفت إليه )سلمان( مغضبًا .."هنيئًا لك )أبا عبد هللا(

 . ."يتواضع؟ وهللا ال أتزوجها أبًدا"

حين اختلفا على واد يد عيان ملكه   ..بن عبيد هللا( و )الزبير بن العوام(ومن ذلك حكومة )عمرو( بين )طلحة  -

فقال )عمرو( لهما: "أنتما مع فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة هللا عليكما تختلفان! لقد سمعتما من  .في المدينة.

  ..فيمن اقتطع شبًرا من أرض أخيه بغير حق ..وحضرتما من قوله مثل ما حضرت ..رسول هللا مثل ما سمعت

إن شئتما فأصلحا ذات بينكما" و ..وإن شئتما فأدليا بحجتكما ..والَحَكُم أحوج إلى العدل من المحكوم عليه

   .فاصطلحا وأعطى كل واحد منهما صاحبه الرضا.

فكأنه  ..أمر )عمرو( بالفصل بين رجلين اختصما إليه –صلى هللا عليه وسلم   –وقد جاء في األثر أن النبي  -

 . وبقيت هذه الحادثة لها شهرتها. ..عرف براعة )عمرو( في هذا األمر

 ل والشهرة.! عاشرا.. في حب عمرو للما

سأله )معاوية( يوًما وقد شاخا: "ما بقى من لذة الدنيا تلذه؟ قال محادثة أهل العلم وخبر صالح  روي أنه  -

َضه لظنون الخلفاء واحًدا بعد واحد؛ فقاسمه .يأتيني من ضيعتي" . وقد اشتهر منه هذا الحب للمال حتى َعرَّ

 .وهو يظن أنه استأثر بخراجها دون بيت المال.وعزله )عثمان( من والية )مصر(  ..)عمر( نصف ماله

وقال له )معاوية( يوًما وهو يذكر له الحساب والعقاب واألوزار التي يثقل بها ميزان السيئات: "هل رأيت  -

 شيئًا بينها من دنانير )مصر(؟ 

يعرفه   أدرى الناس بهذه الصفة في )عمرو بن العاص( قبل أن–صلى هللا عليه وسلم –ولقد كان النبي  -

ه اإلمارة في  ..المسلمون أو المشركون بطول المراس وتعاقب األعمال والمساعي وتدفق المطامع واآلمال فوال 

وقال له وهو يعرضها عليه: "إني أريد أن أبعثك على جيش يسلمك هللا ويغنمك"   ..غزوة )ذات السالسل(

ما  ..إسالمه الظنون: "يا رسول هللاب–صلى هللا عيه وسلم –فأجابه )عمرو( وهو يشفق أن يظن الرسول 

ن عليه النبي ..أسلمت من أجل المال وهو يقول: "يا   ..ودفع عنه وهمه ..بل أسلمت رغبة في اإلسالم" فهوَّ

 ..في والية الصدقة بـ )عمان(–صلى هللا عليه وسلم –نعًما بالمال الصالح للمرء الصالح". ثم عهد إليه  ..عمرو

أبو بكر( الخالفة فرغ به فيما هو خير منها. وظل الرجل يسائل نفسه عن حفاوة النبي به فبقيت له إلى أن تولى )

 ..فروى )الحسن البصري( أن بعضهم قال لـ )عمرو(: "أرأيت رجاًل مات رسول هللا وهو يحبه ..إلى آخر حياته

وقد استعملك" قال: "بلى   ..فقال محدثه: "قد مات رسول هللا وهو يحبك .."بلى" :أليس رجاًل صالًحا؟ قال 

 . أراكم غدا إن شاء هللا..فوهللا ما أدرى أحبًّا كان لي منه أم استعانة بي".
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 عمرو يهدم الصنم )سواع(حادي عشر.. 

كان من الصحابة التي تجمع بين  ..إن سيدنا عمرو بن العاص ..مفتي الجمهورية األسبق ..علي جمعةروى  -

حيث كان رضوان هللا عليه حكيماً وفارساً يواظب على   ..عدد من الصفات الحميدة والفنون الحياتية المختلفة

أنه عقب دخول عمرو بن العاص   ..وأضاف جمعة. احب أصل طيب.باإلضافة الي أنه ص ..التدريبات العسكرية

وكان  ..ليهدم صنم "سواع" يخص بني سهم التابعة إلى مكة ..اإلسالم أرسله الرسول صل هللا عليه وسلم

يعبده قبيلة هزيل موضحاً أنه عقب وصوله إلى مكان الصنم طلب من الرجل الكبير الذي كان يحرسه وأخبره 

حذر كاهن الصنم سيدنا عمرو بن العاص من اإلقدام على تلك الخطوة  ..وصنم وفتح الخزنة."بقرار تحطيم ال

 .. ولكن رد بن العاص كان مطمئنا وقام بتكسير الصنم بالكامل ..ألنه سيصاب بأذ كبير ربما يصل إلى الخسف

األمر   ..فيها أي أموالذهب عمرو بن العاص إلى الخزنة بصحبة الكاهن ولم يجد    ..أنه عقب تكسير الصنم ثم -

 .الذي أثار حيرة الكاهن ودخل اإلسالم بعدما أيقن أن الصنم حماية نفسه من السرقة.

 .. (ذات السالسل)ثاني عشر.. جهاد بن العاص في 

 ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أَميًرا على َسِرية إِلى ذات السالسل إِلى أَخوال أَبيه العاصي بن وائل هبعث -

فسار في   .. ويستنفرهم إِلى الجهاد ..وكانت أُمه من بَِلي  بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة يدعوهم إِلى اإِلسالم

فأَمده: أَنبأَنا أَبو جعفر بن    ..رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمفلما دخل بالدهم استمدَّ  ..ذلك الجيش وهم ثالثمائة

عن ابن إِسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد َّللا  بن   ..أَحمد بن علي بِإسناده إِلى يونس بن بُكير

ٍ وُعْذرة ..الُحَصين التميمي هللا عليه وسلم   قال: بعث رسول هللا َصلَّى ..عن غزوة ذات السالسل من أَرض بَلي 

فبعثه رسول هللا  ..وذلك أَن أُم العاص بن وائل امرأَة من بَلي   ..عمرو بن العاص يستنفر األَعراب إِلى الشام

يقال له السالسل وبذلك سمت تلك  ..حتى إِذا كان على ماٍء بأَرض ُجذَام ..َصلَّى هللا عليه وسلم يستألفهم بذلك

 ".. ذات السالسل"الغزاة 

ائرة المعارف اإلسالمية أن هذه ال)الغزاة( تختلف عن موقعة "ذات السالسل" التي قادها خالد بن  تقول د -

وهى من وراء وادى  ..سرية عمرو بن العاص إلى ذات السالسلوتنسب الوليد ضد الروم.. تقدم ذكرها هنا.. 

السين االولى وكسر السين وقال السهيلي ذات السالسل بضم  ..القرى سميت بماء بأرض جذام يقال له السلسل

الثانية ماء بأرض جذام به سميت الغزاة. والمسافة بين ذات السالسل و المدينة المنورة عشرة أيام وكانت في  

 .هـ. 8شهر جمادى اآلخرة سنة 

قال ابن حجر العسقالني: »قيل سميت ذات السالسل؛ ألن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن   -

 وقيل ألن بها ماء يقال له السلسل«. ..خالفه في هذه الرواية.. ونحن نيفروا

أن جمعَا من قبيلة قضاعة قد تجمعوا يريدون أن  صلى هللا عليه وسلم بلغ الرسول وتقول الرواية األخرى أنه  -

وبعثه  ..وجعل معه راية سوداء ..فدعا عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض ..المدينة المنورةيدنوا إلى أطراف 

وأمره أن يستعين بمن يمر  به من قبائل   ..فرًسا ثالثينمن سراة المهاجرين واألنصار ومعه ثالثمائة مقاتل في 

فبعث رافع بن    ..فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعًا كثيًرا ..بلي وعذرة وبلقين. فسار الليل وكمن النهار

 ..وعقد له لواء ..مائتي مقاتلفبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في  ..مكيث الجهني إلى النبي يطلب منه المدد

وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا   ..وبعث معه سراة المهاجرين واألنصار وفيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب

وأنا  ..فقال عمرو »إنما قدمت علي  مدًدا  ..أن يؤم الناسجميعًا وال يختلفا. فلحق بعمرو فأراد أبو عبيدة 

فأطاع له بذلك أبو عبيدة. وكان عمرو يصلي بالناس وسار حتى وطئ بالد قبيلة بلي ودوخها حتى   ..األمير«

فهربوا في البالد   ..ولقي في آخر ذلك جمعًا فحمل عليهم المسلمون..أتى إلى أقصى بالدهم وبالد عذرة

قفل وبعث عوف بن مالك األشجعي بريًدا إلى النبي فأخبره بقفولهم وسالمتهم وما كان في ثم  ..وتفرقوا

 .غزاتهم.

 ثالث عشر.. عمرو بن العاص وإقرار التيمم.. 

 عن عمرو بن العاص قال:   ..عن عبد الرحمن بن جيبرقال   ثنا ابن المثنىحد قال أبو داود:

 (..فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ..السالسلاحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات )

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 )نكمل(  ثالث عشر.. عمرو بن العاص وإقرار التيمم..

فقال: »يا عمرو   ..صلى هللا عليه وسلمفذكروا ذلك لرسول هللا  ..ثم صليت بأصحابي الصبح ..قال: فتيممت -

وقلت: إني سمعت هللا يقول: } َواَل  ..قال: فأخبرته بالذي منعني من االغتسال.. «صليت بأصحابك وأنت جنب؟

َ َكاَن بُِكْم َرِحيما {  . .ولم يقل شيئا صلى هللا عليه وسلم فضحك نبي هللا تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ

ذكر   -وكان على سرية   -أبي قيس مولى عمرو بن العاص  حتى قال عنحدثنا ابن وهب ..حدثنا محمد بن سلمة -

 ..فذكر نحوه ولم يذكر التيمم  ..ثم صلى بهم ..وتوضأ وضوءه للصالة ..الحديث بنحوه قال: فغسل مغابنه 

 . .وقال فيه: فتيمم ..عن حسان بن عطية ..عن األوزاعيقال أبو داود: وروى هذه القصة  -

.  .فسلمت عليه  .. في السحر وهو يصلي في بيته  صلى هللا عليه وسلمفقدمت على رسول هللا  وروى عوف بن مالك..  -

 ..فأخبرته بما كان من مسيرنا .«ثم قال: »أخبرني .«: »عوف بن مالك؟صلى هللا عليه وسلمفقال رسول هللا 

فقال: »يرحم هللا أبا عبيدة  . وتقديمه لعمرو في الصالة..  .ومطاوعة أبي عبيدة .. وما كان من أبي عبيدة وعمرو

 .«بن الجراح

فسكت رسول   .. ومعه ماء لم يزد على أن غسل فرجه وتوضأ ..قال: ثم أخبرته أن عمرا صلى بالناس وهو جنب

 .  .سأله عن صالته فأخبره صلى هللا عليه وسلمفلما قدم عمرو على رسول هللا  ..صلى هللا عليه وسلمهللا 

 روايته للحديث الشريف.. علم بن العاص ورابع عشر.. في 

أََحاِدْيَث   روى َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص نَْحَواً ِمْن أْربَِعْيَن َحِدْيثاً. اتَّفََق البَُخاِريُّ َوُمْسِلٌم َعلَى ثاَلَثَةِ تقول شبكة األلوكة..  -

 . َوُمْسِلٌم بَِحِدْيثَْيِن. ..ِمْنَها. َواْنفََرَد البَُخاِريُّ بَِحِدْيثٍ 

  ..َوأَبُو ُعثَْماَن النَّْهِديُّ  ..َوقَبِيَصةُ بُن ذَُؤْيبٍ  ..َوَمْوالَهُ؛ أَبُو قَْيٍس  ..َحدََّث َعْن َعْمُرو ْبِن اْلعَاِص: اْبنُهُ؛ َعْبُد هللاِ  -

بَْيرِ  ..َوقَْيُس بُن أَبِي َحاِزمٍ  ..َوُعلَيُّ بُن َربَاحٍ  َوَعْبُد هللاِ بُن   ..َوَجْعفَُر بُن الُمطَِّلِب بِن أَبِي َوَداَعةَ  ..َوُعْرَوةُ بُن الزُّ

ْحَمِن بُن شِ  ..َوالَحَسُن البَْصِريُّ ُمْرَسالً  ..ُمنَْينٍ   الَمْهِريُّ َوَعْبُد الرَّ
ُد بُن  ..َوُعَماَرةُ بُن ُخَزْيَمةَ بِن ثَابِتٍ  ..َماَسةَ َوُمَحمَّ

ةَ َمْولَى َعِقْيلٍ  ..َكْعٍب القَُرِظيُّ   ي(.. سير أعالم النبالء للذهبمن ) ..َوآَخُرْونَ   ..َوأَبُو َعْبِد هللاِ األَْشعَِريُّ  ..َوأَبُو ُمرَّ

َوهَُو ُمْحتٍَب  ..َفأَتَْيُت َعلَى َساِلٍم َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ  ..قَاَل: َكاَن فََزٌع بِاْلَمِدينَةِ  ..اْلعَاِص روى أحمٌد َعْن َعْمِرو ْبِن  -

ا النَّاُس أاََل َكاَن َفقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " يَا أَيُّهَ  ..َفأََخْذُت َسْيفًا َفاْحتَبَْيُت بَِحَمائِِلهِ  ..بَِحَمائِِل َسْيِفهِ 

ُجاَلِن اْلُمْؤِمنَاِن" )حديث صحيح( ..َمْفَزُعُكْم إِلَى هللاِ   .. َوإِلَى َرُسوِلِه؟ " ثُمَّ قَاَل: " أاََل َفعَْلتُْم َكَما َفعََل َهذَاِن الرَّ

ن  روى ابُن عساكر َعن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان يسرد الصوم وقل ما كا -

يصيب )أي يأكل( من العََشاء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر. قال وسمعته: يقول سمعت رسول هللا  

 . .)صلى هللا عليه وسلم( يقول إن فصال بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر

  ..م َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص فِي َغْزَوِة ذَاِت السهًلَِسلِ قَاَل: بَعََث َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليه وسل  .. َعْن قَْيِس ْبِن أبي َحاِزم  روىو -

ا قَِدَم َشَكْوهُ  فََخِشْيُت أَْن يََرى   ..قَاَل: يَا نَبِيه هللِا! َكاَن فِْيِهم قِلهةٌ  ..فَأََصابَُهم بَْرٌد. فَقَاَل لَُهم َعْمٌرو: الَ يُْوقَِدنه أََحٌد نَاراا. فَلَمه

 .. ه وسلم نََهْيتُُهم أَْن يَتهبِعُوا العَُدوه َمَخافَةَ أَْن يَُكْوَن لَُهم َكِمْيٌن. فَأَْعَجَب ذَِلَك َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليوَ   ..العَُدوُّ قِلهتَُهم

العَاِص النَّاَس أَْن يُْوقُِدوا  َعِن اْبِن بَُرْيَدةَ: َقاَل ُعَمُر ألَبِي بَْكٍر )وذلك ِفي َغْزَوِة ذَاِت السَّالَِسِل(: لَْم يََدْع َعْمُرو بُن و

 . فَِإنََّما َوالَّهُ َرُسْوُل هللاِ ِلِعْلِمِه بِالَحْرِب. ..يَْمنَعُْهم َمنَاِفعَُهم؟ فَقَاَل أَبُو بَْكٍر: َدْعهُ  ..أاَلَ تََرى إِلَى َما َصنََع بِالنَّاِس  ..نَاراً 

 وسلم..خامس عشر.. في عمرو يستزيد من حب رسول هللا صلى هللا عليه 

عن أبي عثمان النهدي:   قال  قال الحافظ البيهقي: أنبا أبو عبد هللا الحافظومن البداية والنهاية إلبن كثير.. 

وفي القوم أبو    ..على جيش ذات السالسل صلى هللا عليه وسلمبعثني رسول هللا  :سمعت عمرو بن العاص يقول 

 . .فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إال لمنزلة لي عنده ..بكر وعمر

 قال: فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول هللا من أحب الناس إليك؟

 قلت: ثم من؟.. .«قال: »فأبوها ..قلت: إني لست أسألك عن أهلك.. .«قال: »عائشة؟

 أنه لم يأت على ذكره..( ).. أي  ..حتى عدد رهطا ؟.قلت: ثم من..  .«قال: »عمر

 ..قال: قلت في نفسي: ال أعود أسأل عن هذا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سادس عشر.. جهاد عمرو بن العاص في حروب الردة.. 

دَّة كانت حركةً سياسيَّةً تعتمُد على العصبيَّات القبليَّةتقول دائرة المعارف اإلسالمية.. إن  - في حقيقة   ..الِر 

   ..عودةً إلى نظام القبيلة وإلى استرجاع ُملٍك أو ُسلطاٍن فقده البعضمحاولة الما يُمثُل  األمر.. 

رةوقد اتخذت هذه الحركة قناًعا زائفًا من الدين ِلتستقل  دام الُمسلَّح  ..عن ُسلطة المدينة الُمنوَّ فكان ال بُدَّ من الِص 

دَّة دعوةً صريحةً للجهاد في سبيل هللا ..العنيف بينها وبين اإلسالم  ..وعلى هذا األساس كانت ُحُروُب الِر 

ة - ة العسكريَّة وسلَّم قيادتها  فجهَّز األلوي ..وقد حمل أبو بكر لواء الجهاد ضدَّ القبائل االنفصاليَّة وُمدعي النُبوَّ

وسيَّرهم إلى   ..إلى عدٍد من القادة الُمسلمين أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل

  ..معاقل تلك القبائل حيُث قاتلوهم بضراوٍة شديدٍة وقضوا على حركاتهم

ع أبو بكر ألويته لتشمل كافَّ وهنا بعض التفاصيل الهامة.. فقد  - ة المناطق التي أعلنت ردَّتها وثورتها على  وزَّ

فجعل اللواء األول بِقيادة خالد بن الوليد وأمره بقتال ُطليحة بن ُخويلد األسدي   ..الُمسلمين في المدينة حكومة

 فإذا فرغ منه سار ِلقتال مالك بن نويرة زعيم بني يربوع من تميم. ..وبنو أسد

ههُ ِلقتال ُمسيلمة بن حبيب الحنفي في اليمامة ..بن أبي جهل وجعل اللواء الثاني بقيادة ِعكرمة -  .. ووجَّ

فإن انتهيا منه يلحق شرحبيل   ..وجعل اللواء الثالث لشرحبيل بن حسنة وجعله مدًدا ِلِعكرمة في قتال ُمسيلمة -

 بقواته مدًدا لعمرو بن العاص في قتال قضاعة. 

ا اللواء الرابع - فجعله أبو بكر للُمهاجر بن أبي أمية المخزومي ِلقتال األسود العنسي في اليمن ثم ِلقتال   ..أمَّ

شعث بن قيس الِكندي  ومن بعدهم يُقاتل األ ..عمرو بن معديكرب الزبيدي وقيس بن مكشوح الُمرادي ورجالهما

 .وقومه.

 ..واللواء الخامس فكان ِلسويد بن مقرن األوسي ِلقتال تهامة اليمن -

 .والسَّادس للعالء بن الحضرمي ِلقتال الحطم بن ضبيعة زعيم بني قيس بن ثعلبة وُمرتدي البحرين. -

 ..في ُعمان ادعى النبوةالذي  وكان اللواء السابع لحذيفة بن محصن ِلقتال ذي التاج لقيط بن مالك األزدي -

هه إلى بالد ُمهرة. -  . والثامن لعرفجة بن هرثمة ووجَّ

ه ثالثة ألوية للشمال - والعاشر لمعن بن حاجز الُسلمي   ..فجعل التَّاسع لعمرو بن العاص لقتال قضاعة  ..كما وج 

 ..ليستبرئ مشارف الشام واألخير كان لخالد بن سعيد بن العاص ..ِلقتال بني ُسليم ومن معهم من هوازن

وقُتل بعضهم اآلخر في أرض  ..عاد أغلب ُزعمائهم ومشايخهم إلى الُدخول في اإلسالموكانت النتيجة أن 

دَّة دت كامل شبه الجزيرة العربيَّة تحت راية اإلسالم .. المعركة. وبانتهاء ُحُروِب الِر     -..توحَّ

 ..ُعمانبن العاص في عمرو كان  صلى هللا عليه وسلمالرسول  وفيتحين أنه يقول موقع قصة اإلسالم.. و -

ثم خرج عنه إلى بالد بني عامر فنزل   ..الموت سكرات فأقبل حتى انتهى إلى البحرين فوجد المنذر بن ساوى في

ة بن هبيرة وهو  ة مثواه ..ومعه جيش من بني عامر  ..يقدم ِرجالً إلى الردة ويؤخر أخرىمتردد.. بقُرَّ   ..فأكرم قُرَّ

فإن أعفيتموها من أخذ   ..إن العرب ال تطيب لكم نفًسا باإلتاوة ..خال به قرة وقال: يا هذا يلفلما أراد عمرو الرح

 . وإن أبيتم فال تجتمع عليكم. ..ا فتسمع لكم وتطيعأمواله

)والحفش: بيت ينفرد   .فقال عمرو: أكفرت يا قرة؟ أتخوفنا بالعرب؟! فوهللا ألُوِطئَنَّ عليك الخيل في حفش أمك.

 . فيه النفساء(.

كالمه.. فذكر مسيلمة بعض  .مر بمسيلمة الكذاب فأعطاه األمان.. فقال له عمرو: "اعرض لي ما تقول".ثم  -

 ..إال أنه تركه يمضي عائدا فتوعده مسيلمة ..: "وهللا إنك لتعلم إنك من الكاذبين"له بن العاصفقال  

لواء عقد لعمرو و ..)كما تقدم( عقد أبو بكر أحد عشر لواء لحرب أهل الردة ..المدينةإلى ولما وصل عمرو  -

وكانت   ..في غزوة ذات السالسلي صلى هللا عليه وسلم وكان قد حاربهم في حياة النب ..وأرسله إلى قضاعة

سار عمرو   ..فلما أنفذ إليهم أبو بكر جيًشا بقيادة عمرو ..صلى هللا عليه وسلمقضاعة قد ارتدت بعد وفاة النبي  

 ..وغلبهم على أمرهم فأعمل السيف في رقابهم ..بجيشه في الطريق الذي سلكه من قبل حتى وصل بالد قضاعة

 . وعاد هو إلى المدينة حامالً لواء النصر. ..فعادوا إلى اإلسالم

دَّة فُرصة مواتية ِلبُروز قياداٍت عسكريٍَّة اكتسبت خبرة في القتال جت من قيادة عمليَّاٍت    ..كانت ُحُروُب الِر  وتدرَّ

 الفتوحات..نكمل غدا إن شاء هللا..في  صغيرٍة محدودة اإلمكانات إلى قيادة عمليَّات على نطاٍق أوسع
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 نكمل.. سادس عشر.. جهاد عمرو بن العاص في حروب الردة..

وعمرو بن  .. ومن بين هذه القيادات: خالد بن الوليدمسلمة خبرات عديدة من حروب الردة.. إكتسبت قيادات  -

  ..وُجرير بن عبُد هللا البجلي ..وأخاه عاصًما ..والقعقاع بن عمرو التميمي    ..وسعد بن أبي وقَّاص ..العاص

 وغيرهم كثير.  ..ن المزني  وإخوتهوالنُعمان بن ُمقر ..وُعدي  بن حاتم الطائي   ..والُمثن ى بن حارثة الشيباني  

دَّة مرحلةً وسط - ةً من حيُث الحجم بين غزوات النبي  وبين المعارك الُكبرى ِللفُتوح التي يكانت ُحُروُب الِر 

دَّة ذات قيمة فنيَّة ال . وغيَّرت ُمجتمعاٍت فارسيَّة وبيزنطيَّة مثل اليرموك والقادسيَّة وما بعدهما. كانت ُحُروُب الِر 

ةٌ   ..فهي أعطت الُمسلمين الثقة بالنفس وبِالنظام الذي اختاروه وبِالقُدرة على االنتصار  ..قدَّرتُ  وهي ثِقةٌ هامَّ

 .هذا إلى جانب اإليمان بالهدف. ..وضروريَّةٌ في ُمواجهة قِوى ُكبرى تتمتَّع بِقُدراٍت ماديٍَّة وكثرٍة عدديَّةٍ 

 العاص في عمان..سابع عشر.. في رواية عما فعل عمرو بن 

اهم ..بعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم" يروي عمرو بن العاص.. - فكنت أنا المبعوث إلى  ..ثمانية نَفٍَر َسم 

معي  ..وكتب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم .والَملك منهما َجْيفر. ..َجْيفَر وعبد اْبنَي الُجلُْنَدى وَكانَا من األَْزد

 ..وكتب أُبَيُّ ابن كعب الكتاَب وختمهُ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..دعوهما فيه إلى اإلسالمإليهما كتابا ي

فعمدُت إلى عبد بن الُجلُْنَدى ــ وكان أحلَم الرجلين وأسَهلهما ُخلُقًا ــ فقلُت: إني   ..فخرجُت حتى قَِدْمُت ُعمان -

إلى أخيك. فقال: أخي الُمقدَُّم َعلَيَّ بالسن ِ والُملك وأنا أوصلَك  إليك و ..رسوُل رسوِل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

ثم دفعه  ..فَفَضَّ خاتمه ثم قرأه إلى آخره ..فدفعُت الكتاَب إليه َمختوًما ..فمكثُت ببابه أياًما ثم وصلُت إليه .إليه.

فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قُدوة؟ قلُت: مات ولم   ..أنت ابن سي ِد قومك ..وقال لي: يا َعْمرو ..إلى أخيه فقرأه

وقد كنُت أنا على مثل رأيه حتى هداني هللا  ..وودُت أنه كان أسلم وصدَّق به ..يُؤمن بمحمد َصلَّى هللا عليه وسلم

 .وقد أسلم. ..عند النجاشيقال: فسألني أين كان إسالمي؟ فقلت:   ... قال: فمتى تَبِعتَه؟ قلُت: قريبًا.لإلسالم

وه واتَّبعُوهُ. -  .قال: واألساقِفةُ والُرهباُن تبعوهُ؟ قال: قلت: نعم. .قال: فكيف َصنع قومه بملكه؟ قلت: أَقرُّ

 .فأقمُت أَي اًما ثم قلُت: أنا خارٌج غًدا.  ..قال: فأَبَى أن يُسلم -

ا أيقن بخروجي أرسل إِلَيَّ فأجاب إلى اإلسالم - وَصدَّقا بالنبي َصلَّى هللا عليه  ..أسلَم هو وأخوه جميعًاف  ..فلمَّ

فأخذت الصدقةَ من  ..وكان عونًا لي على َمن خالفني ..وَخلَّيَا بيني وبين الصدقة والحكم فيما بينهم ..وسلم

رسول هللا   فلم أزل مقيًما حتى بلغنَا وفاةُ  ..وأخذت صدقات ثمارهم ما تَجُروا به  ..أغنيائهم فرددتها على فقرائهم

 .. َصلَّى هللا عليه وسلم

اك بن عثمان ..قال: أخبرنا محمد بن عمر -  .عن موسى بن ِعْمران بن َمنَّاح.حتى قال  ..قال: حدثنا الضَّحَّ

فجاءهُ   ..على ُعَمان ..وغيرهما أيًضا قد حدثنا قال: كان عمرو بن العاص عاماًل لرسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

: أنشُدَك باهلل   .ود ُعمان فقال: أرأيَت إن سألتك عن شيء أَتَْخشى َعلَيَّ منك؟ قال: ال.يهودي  من يه قال اليهوديُّ

 فقال اليهودي: آهلل إنك لتعلم أنه رسول هللا؟  .َمن أَْرَسلََك إلينا؟ قال: اللهم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.

: لئن كان ما تقول حقًّا لقد ماَت اليومَ  .فقال له عمرو: اللهم نعم. -  .  .فقال له اليهودي 

 ..فلما رأى ذلك َعْمرو جمع عليه أصَحابَه وفَواِشية وكتب ذلك اليوم الذي قال لهُ فيِه اليهوديُّ ما قال

ثم   ..منهم ُخفَراء ثم خرج َعْمرو معه بُخفََراء من األَْزد وعبد القيس يأمُن بهم حتى قَِدَم أرَض بني َحنِيفَةَ فأخذ -

ة بن هُبيرة القُشيري ..جاء أرض بني تميم َفأَخذ منهم ُخفَراء حتى جاء أرَض بني عامر فأَْحَسَن   ..فنزل على قُر 

 ..َمْنِزله وَضيَّفَهُ 

ةَ قال له حين أراد عمرو أن يركب - قال: وما   ..: إن لك عندي نصيحةً وأنا أُِحبُّ أن تسمعهامغادرا ثم إن قُرَّ

ة: إن صاحبكم قد توفي! قال َعْمرو: وصاحبنا هَُوالَ أمَّ لك يعني: دونك ــ وإنكم يا معشر قريش كنتم   هي؟ قال قُرَّ

وقلنا رجل   ..ويأتيكم الناس ثم خرج منكم رجل يقول ما سمعت: فلما بلغنا ذلك لم نكرهه ..في َحَرِمكم تأمنون فيه

 ..كم شيئًا فَاْلَحقوا بَحَرِمكم تأمنوا فيهيوإنهم غيُر معطي ..يكم سراعٌ والناُس إل ..من ُمَضر يَُسوق الناَس وقد تُوفي

 ..فإن كنَت غير فاعل َفِعْدني حيث شئَت آتِك

َك! وأي  العرِب تُوِعدنُا به؟ فأُْقِسم باهلل   .وقال: إني أَُرد  عليك نَِصيحتَك. ..فََوَقع به َعمرو - وموعدك ِحْفُش أم ِ

ة: إني لم أُِرْد َهذَاف..ألُوِطئَنَّ عليك الَخْيل قال: فحدثني  ..قال: وأخبرنا محمد بن عمر .َونَِدَم على مقالتِه. ..قال قُر 

اك بن عثمان َعْمَرو بن العاص   ..قال: سمعت الُزهري  يقول: جاءت وفاةُ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..الض ح 

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..َوجدُت ذكر ذلك عند المنذر بن َساَوى ..وهو بعُمان
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 ..يراوغ مسيلمة والمرتدينعشر.. عمرو بن العاص  ثامن

بخفراء من األَْزِد  عمرو فخرج جاءت وفاةُ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يقول موفع )صحابة رسولنا(..  

سمع به ُمسيلمةُ فخرج في  ..فلما جاء أرَض بَني َحنيفة ..ثم خرج بُخفَراء من بني عبد القيس ..حتى قدم َهَجر

اقتطع ُمَسْيِلَمةُ رجلين لكن  ..فهرب َعْمرو منه ومعه ثَُماَمة بن أُثَال في قومه من بَنِي حنيفة ..أصحابه فعرض له

وكانا في السائقة   ..وعبد هللا بن َوْهب األَْسلمي ..: َحبِيب بن زيد بن عاصم وهو ابن أم عمارةهما من أصحابه

األسلمي  بما قال: فأمر به فُحبس في حديٍد   ه في الظاهر فقال لهما: أتشهدان أني رسول هللا؟ فأقرَّ  ..فأصابهما

فقال أتشهد أن محمًدا   ..وأما َحبِيب بن زيد فقال أتشهد أني رسول هللا؟ فقال: ال أسمع ..حتى أفلت بعد ذلك

 . فأمر به فقُطعت يداه من المنكبين وِرجاله من الركبتين ثم َحرقه بالنار.  .رسول هللا؟ فقال: نعم.

ْبِرَقان بن بَْدٍر وقَيْ  - س بن عاصم الِمْنقَِري حتى ورَد على  وأخذ َعْمرو بن العاص خفراَء من بني تَِميم بعثهم الز ِ

ة بن هُبَْيَرة ةُ في مائة من قومِه ُخفََراء له ..قُرَّ قال: حدثني هاشم بن  ... قال: أخبرنا محمد بن عمر.فخرج قُرَّ

ين حتى أتى على ذي   ..عن الُمْنِذِر بن َجهم ..عاصم األَْسلَمي   قال: أقبل َعمرو بن العاص يلقى الناَس ُمْرتَد ِ

ةال وذلك حين قدم على أبي بكر الصديق يقول له: إن جعلَت لنا   ..فلقي ُعيَْينَةَ بن بدر خارًجا من المدينة ..قَصَّ

 ..َواِلي الناس يا َعْمرو ..فقال له عمرو: وما وراءك؟ فقال ُعيَْينَة: ابن أبي قحافة  ..شيئًا كفيناك َمْن وراءنا

 .استوينا نحن وأنتم! قال عمرو: كذبَت يَاْبَن األََخابث ِمْن ُمَضر.

ة بن هُبَْيرة - وبما قَالَهُ ُعيَْينة بن بَْدر.   ..فلما قَِدم َعْمرو المدينةَ أخبر أبا بكر بما كان في وجهه وبَما َقالَهُ قُر 

دَّةِ  ةُ بن هُبَْيرة.   ..َوأَتَى َعْمُرو خالَد بن الوليد حين بعثه أبو بكر إلى الر ِ فجعل يقول: يا أبا سليمان الَ يُْفِلتَنَّ منك قُرَّ

 الفزاري  عن   ..قال: حد ثنا أبو بكر بن عبد هللا بن أَبِي َسْبَرة  ..قال: أخبرنا محمد بن عمر
عن عيسى بن ُعَمْيلَةَ

فقال خالد:   .. كانت قد وقفتو ..قال: لما جاءت بنو عامر إلى خالد بن الوليد ولم تكن ارتَد ت ولم تَنصر ..أبيه

مهُ فاْضِرْب ُعنُقَه ة بن هُبَْيرة القَُشيري قال: َهأَنَذَا! قال: قَد ِ ! أنت الُمَكل ِم َعْمَرو بن العاص بما تكلمَت .]]أين[[ قُرَّ

هو  قال خالد: ف .به وأنت المتَُرب ِص بالمسلمين الدوائر؟ قال: يَاْبَن الُمِغيَرِة إِنَّ لي عند عمرو بن العاص شهادةً.

 َعْمرو بن العاص الذي نقل عنك إلى الخليفة ما تكلمَت به.

ْهِري   ..قال حدثني محمد بن عبد هللا ..قال: أخبرنا محمد بن عمر -  ..عن عبيد هللا بن عبد هللا بن ُعتبة ..عن الزُّ

ةَ ابن هُبَيْ   ..قال: أوثق خالد بن الوليد ُعيَْينَةَ بن بَدر ..عن ابن عباس وأرسل بهما إلى أبي بكر في وثاق   ..َرةوقُرَّ

فنظرُت إلى ُعيَْينَة َمْجُموَعةٌ يداه إلى ُعنُِقِه بَِحْبٍل يَْنُخُسه غلماُن المدينة بالَجِريد   ..فقُدم بهما إلى المدينة

ةَ بن  قال:   .ويضربونه ويقولون: أي َعد و هللا أكفرَت باهلل بعد إيمانك؟! فيقول: وهللا ما كنُت آمنُت باهلل. وأُتَِي بِقُرَّ

. واسأل َعْمَرو بن العاص فِإن  لي عنده شهادة ليالي أَْقبَل من  .هُبَْيرة فقال: يا َخِليفةَ رسول هللا! وهللا ما كفرتُ 

 وقَبل ذلك ما أكرمت َمنزلَهُ َونََحْرُت له!   ..ُعمان خرجُت في مائة من قومي ُخفََراَء له

وخرج معي في قومه َخِفيًرا. ثم ذكر   ..فسأل أبو بكر َعْمًرا فقال: نزلُت به فَلَْم أَر لَضْيٍف خيًرا منه! لَْم يَتَِّركْ 

ة ة: اْنَزع يا َعْمرو.عمرو ما قال قُرَّ ه أبو بكر بذلك وعفا  فلم يعاقب ..فقال عمرو: لو نََزعَت نََزعتُ  ... فقال قُرَّ

 .وقَبَِل من ُعيَْينَةَ وكتب لهُ أمانًا. ..وكتب له أمانًا ..عنه

 .. رسالة الصديق إلى عمرو بن العاصعشر.. في  تاسع

خطاب لطيف أرسله إلى عمرو بن العاص رضي هللا عنه  في حياة الصديقتقول "المكتبة الشاملة".. أن 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد  حبث  .. هللا صلى هللا عليه وسلموالقصة تبدأ من عهد رسول  ..وأرضاه

فلما استتب األمر لـ    ..ولى عمرو بن العاص رضي هللا عنه مرة على عمان ووعده أخرى بالوالية عليها وهكذا

  أبي بكر الصديق بعد حروب الردة ولى عمان مرة أخرى عمرو بن العاص؛ تنفيذاً لوعد رسول هللا صلى هللا

ه طاقة حربية هامة لديوعمرو بن العاص كان  ..ثم إنه قد احتاجه إلمارة جيش من جيوش الشام ..عليه وسلم

وأبو بكر الصديق يريد أن يأتي به إلى المدينة المنورة حتى يؤمره على   ..وعبقرية فذة في مجال الحروب ..جداً 

فيه رسول هللا صلى هللا عليه  لكنه يتحرج من استقدامه من مكان وضعه  ..جيش من جيوش الشام

إني كنت قد رددتك إلى العمل الذي كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   :فأرسل له رسالة لطيفة قال ..وسلم

مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد وليته ثم   ..والكه مرة وسماه لك أخرى

 ..ما هو خير من هذه اإلمارة ..أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه وقد أحببت أبا عبد هللا ..وليته

 .!.إال أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك :قال ..وهو الجهاد في سبيل هللا عز وجل

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. ..رسالة الصديق إلى عمرو بن العاصتاسع عشر.. في 

مع أن سيدنا أبا بكر هو الخليفة ويستطيع أن يأمر عمرو بن العاص فيأتي   ..أيضاً ما زال يخيره أنظر.. إنه -

قال رضي هللا  ..وانظر إلى الرسالة اللطيفة التي رد بها عمرو بن العاص على أبي بكر الصديق  ..دون تردد

   ..(شئتيا خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! ما أنا إال سهم في كنانتك فارم به حيثما  ) ..عنه

يقول د. علي الصالبي.. أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه  بن العاص..عمرو ي وصية أبي بكر الصديق ل ف و -

واؤمر أصحابك  )  إلى الشام.. الجيوش التي وجهها .. وهو يوجهه كقائد ألحد طالئعلعمرو بن العاص قال

  ..(واجلس معهم ..وأقم بينهم ..وأطل الجلوس باللَّيل على أصحابك ..ولتكن أنت بعد ذلك مطَّلعاً عليهم ..بالحرس

يق ـ رضي هللا عنه ـ حذوه في ات ِخاذ الحرس على العسكر في مقامهم د ِ  . .وسيرهم ..وحذا قادة الص ِ

 عشرون.. في رسالة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص.. 

طولها   ..وشجرة خضراء .. إن مصر تربة غبراء يقول أستاذنا عباس محمود العقاد.. أن عمر قال في رسالته.. ) 

يجري   .. مبارك الروحات  ..يخط وسطها نهر ميمون الغدوات .. ورمل أعفر  .. يكنفها جبل أغبر  .. وعرضها عشر  .. شهر 

حتى إذا عج عجاجه وتعظمت   ..ون األرض وينابيعهاله أوان تظهر به عي .. كجري الشمس والقمر  ..بالزيادة والنقصان

فإذا تكامل في زيادته نكص على   .. أمواجه لم يكن وصول بعض القرى إلى بعض إال في خفاف القوارب وصغار المراكب 

فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه: يبذرون الحب    ..كأول ما بدأ في شدته وطما في حدهته ..عقبه

فعند ذلك يدرُّ   ..سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى ..حتى إذا أشرق وأشرف  .. ون الثمار من الرب ويرج 

  .. إذا هي عنبرة سوداء وإذا هي زبرجدة خضراء  ..فبينما هي يا أمير المؤمنين ورقة بيضاء  ..ويغن ِي ذبابه  ..حًلبه

وأال يستأدى خراج    ..نميها أال يقبل قول خسيسها في رئيسهافتعالى هللا الفعال لما يشاء. والذي يصلح هذه البًلد وي

فإذا تقرر الحال مع العمال في هذه   ..وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها  .. ثمرة إال في أوانها 

 .. (وهللا تعالى يوفق في المبتدأ والمآل   .. تضاعف ارتفاع المال .. األحوال

فإن لم يكن هذا الكالم من نص كالمه فهو ويشكك البعض في كون هذه الرسالة بنص كالم عمر.. يقول العقاد.. 

 ..والذي ال خالف فيه أن الفاروق تلقى منه وصفًا لمصر يشبه هذا الوصف .. من صميم رأيه وعيانه ال مراء

أن يحذر في عهد الفاروق »سعي الخسيس  وأن عمًرا أخلق الناس ..ودلياًل على الدراية بها يشبه هذا الدليل

وأنه مالق به شيئًا من القلق الدائم في ساحة  ..وهو الذي يعلم أنه مستهدف لمثل هذا السعي ..بالرئيس«

ويتقي كلمة السفلة فيقول: »إن   ..وهو العظامي الذي كان يتعصب للنسب تعصب المأخوذ بالريب ..الفاروق

 «!من ارتفاع واحد من السفلةذهاب ألف من العلية أهون ضرًرا 

بالغًا ما بلغ نصيبه   ..وربما كان من اإلغراق في الرجاء أن يطمع وال من الوالة في اإلفالت من حساب الفاروق

  ..وإن أحق الناس أن يعلم ذلك لهو عمرو بن العاص الذي يعلم حساب الفاروق للوالة ..من الحرص واإلحسان

كما كان   —فما نحسبه ترقى بطمعه في هوادة »ابن َحْنتََمة«  ..سيءويسمع بمراجعته للمحسن منهم والم

مع األهبة الدائمة للجواب عن كل جليلة  ..إلى أبعد من البقاء في الوالية —يسميه بلسان الغيظ واإلعجاب  

يقول لمن   ..ودقيقة من أعماله التي تنمى إلى دار الخالفة. وقد ظفر بما أراد وظل فخوًرا بهذا الظفر بقية حياته 

 .. إنتهى كالم العقاد.. ال يعجبه حكمه: إن الفاروق قد مات وهو عنه راض

 :حوار عمرو مع قائد الرومواحد وعشرون.. 

فَقَاَل َعِظْيٌم ِمْنُهم: أَْخِرُجوا   ..قَاَل َعْمُرو بُن العَاِص: َخَرَج َجْيٌش ِمَن الُمْسِلِمْيَن أَنَا أَِمْيُرهُم َحتَّى نََزْلنَا اإِلْسَكْنَدِريَّةَ 

َحتَّى ُوِضَع لَنَا   ..َوَمعَهُ تَْرُجَمانٌ  ..إِلَيَّ َرُجالً أَُكل ِْمهُ َويَُكل ِْمنِي. فَقُْلُت: الَ يَْخُرُج إِلَْيِه َغْيِري. َفَخَرْجُت َمِعي تَْرُجَمانِي

ُكنَّا أَْضيََق النَّاِس   ..َونَْحُن أَْهُل بَْيِت هللاِ  ..َوِمْن أَْهِل الشَّْوِك َوالقُْرظِ  ..فَقَاَل: َما أَْنتُم؟ قُْلُت: نَْحُن العََربُ  ..ِمْنبََرانِ 

 ً ً  ..أَْرضا هُ َعْيشا َحتَّى َخَرَج   ..ُكنَّا بَِشر ِ َعْيٍش َعاَش بِِه النَّاسُ  ..َويُِغْيُر بَْعُضنَا َعلَى بَْعٍض  ..نَأُْكُل الَمْيتَةَ َوالدَّمَ  ..َوَشرَّ

ا   ..يَأُْمُرنَا بَِما الَ نَْعِرفُ  ..قَاَل: أَنَا َرُسْوُل هللاِ إِلَْيُكم ..نَا َرُجٌل لَْيَس بِأَْعَظِمنَا يَْوَمئٍِذ َشَرفاً َوالَ أَْكثَِرنَا َماالً فِيْ  َويَْنَهانَا َعمَّ

قُكَ  ..َرَج إِلَْيِه قَْوٌم ِمْن َغْيِرنَاَحتَّى خَ  ..َوَرَدْدنَا َعلَْيهِ  ..َوَكذَّْبنَاهُ  ..ُكنَّا َعلَْيِه.َفَشنِْفنَا لَهُ  َونُقَاتُِل َمْن   ..َفقَالُوا: نَْحُن نَُصد ِ

فَلَو تَْعلَُم   ..فََظَهَر َعلَْيِهم ..َوَقاتََل َمْن يَِلْيِه ِمَن العََربِ  ..َفَظَهَر َعلَْينَا ..َوقَاتَْلنَاهُ  ..َوَخَرْجنَا إِلَْيهِ  ..قَاتَلََك. فََخَرَج إِلَْيِهم

َوَقْد   ..ثُمَّ قَاَل: إِنَّ َرُسْولَُكم قَْد َصَدقَ  ..َما َوَرائِي ِمَن العََرِب َما أَْنتُم فِْيِه ِمَن العَْيِش لَْم يَْبَق أََحٌد إِالَّ َجاءُكم. فََضِحكَ 

َفِإْن   ..َوتََرُكوا أَْمَر األَْنبِيَاءِ   ..فِْينَا بِأَْهَوائِِهم َفعَِملُوا ..َوُكنَّا َعلَْيِه َحتَّى َظَهَرْت فِْينَا ُملُْوكٌ   ..َجاءتْنَا ُرُسٌل بِِمثِْل ذَِلكَ 

لَْم تَُكْونُوا  ..فَتََرْكتُْم أََمَر نَبِي ُِكم  ..َوإِذَا َفعَْلتُم ِمثَْل الَِّذي َفعَْلنَا ..لَْم يُقَاتِْلُكْم أََحٌد إِالَّ َغلَْبتُُمْوهُ   ..أَْنتُم أََخْذتُْم بِأَْمِر نَبِي ُِكمْ 

ةً. ) ..أَْكثََر َعَدداً ِمنَّا  أراكم غدا إن شاء هللا.. ....ر( تاريخ دمشق البن عساكمن َوالَ أََشدَّ ِمنَّا قُوَّ
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 في وصايا أبي بكر الصديق لعمرو بن العاص.. إثنان وعشرون..  

قال: كنا   ..عن َجده ..عن أبيه ..قال: حدثني عبد هللا بن َوابَِصة العَْبسي   ..: أخبرنا محمد بن عمرالراوي قال -

دَّة أعوانًا له ورجعت   ..ثم رجع إلى المدينة ومعه العرب رجعت العرب إلى أوطانها ..مع خالد بن الوليد في الر ِ

فجعل أبو بكر   ..فقدموا المدينة ..َعْبس وَطي ِىء ومن كان معه من أَسٍد إلى منازلهم حتى جاءهم النفير إلى الشام

ُق الجيوَش على ُوالَتِه وهم ويَِزيد بن أَبِي ُسْفيان. فخرجوا   ..َوُشَرْحبِيل بن َحَسنَةَ  ..ثالثةٌ: َعْمرُو بن العاص يُفَر ِ

 . معهم إلى الشام.

عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن َعْمرو  ..قال: حد ثني عبد الجبار بن عمارة ..قال: أخبرنا محمد بن عمر -

ا أَْجَمَع أبو بكر َعلَى أَنْ  ..بن َحْزم اله َعْمرو بن  قال: لَم   يبعَث الجيوَش إلى الشام كان أول َمن َساَر ِمْن ُعم 

مةً عليهم سعيد بن الحارث   ..وأمرهُ أن يسلك على أَْيلةَ عامًدا لِفلَْسِطين ..العاص فَقَد م عمرو أمامه ُمقَد ِ

اج بن الحارث السَّهمي ..السَّْهِميُّ  خرجوا معه من المدينة ثالثة  وكان ُجْنُد عمرو الذين ..ودفع لواءهُ إلى الحج 

وخرج أبو بكر الص ديق يمشي إلى َجنِب َراِحلة َعْمرو بن  ..فيهم ناٌس كثير من المهاجرين واألنصار ..آالف

  ..واستحييه فإنه يراك َويََرى َعَملك ..اتق هللا في ِسر ِ أمرك وَعاَلنِيَتِهِ  ..العاص وهو يوصيه ويقول: يا َعمرو

ال  ..ي إياك على َمن هو أقدم َسابِقَةً منك وَمن كان أغنى عن اإلسالم وأهله منكوقد رأيَت تَْقِديم فكن من ُعم 

وُكْن   ..واكتَِف بعالنيتهم ..وال تَْكِشفَنَّ الناَس عن أستارهم ..وأَِرْد بما تفعل َوْجهَ هللا وُكْن َواِلًدا لمن معك ..اآلخرة

وإذا َوعْظَت أصحابَك   ..وتقدم في الغلول وعاقب عليه ..قيَت َوالَ تَجبُنواصُدِق الل ِقاَء إذا ال ..ُمِجدًّا في أمرك

 وأصلح نفَسك تَْصلح لك َرِعي تُك في وصيٍة طويلٍة وَعِهَد عهدهُ إليه يَْعمل به.  ..فأَْوجز

أن أبا بكر قال لعمرو بن العاص: إِن ِي   ..عن أبيه ..قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر  ..قال: أخبرنا محمد بن عمر

فانُدبهم إلى الجهاد   ..قد استعملتك على َمْن مررت به من بَِلي  وُعذَرةَ وسائر قُضاَعةَ ومن َسقَط هناك من العرب

بهم فيه ..في سبيل هللا ده َوَرافق بينهم ..ورغ ِ ِ واجعل كل قبيلة على جدتها   ..فمن تَبعك منهم فاْحِمْلهُ وزو 

 . زلتها.ومن

 ثالث وعشرون.. في جهاد عمرو بن العاص في الشام.. 

عن ُمعَاذ بن عبد هللا بن   ..قال: حد ثنا أَُساَمة بن َزْيد ..قال: أخبرنا محمد بن عمريقول )صحابة رسولنا(..  -

يد بن أبي  ويز  ..عن رجاٍل من قومه قال: بعث أبو بكر الصديق ثالثة أمراء إلى الشام: َعمرو بن العاص ..ُحبَْيب

فكان عمرو هو الذي يصل ي بالناس إذا اجتمعوا وإِْن تفرق وا كان كل رجٍل منهم   ..وُشَرْحبِيل بن َحَسنَةَ  ..سفيان

وكان أمر  ..فكان خالد َمدًدا لعَمرو ..على أصحابه. وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يَُمدَّ َعْمرو بن العاص

 . أَْجنَاِدين ويوم فِْحل وفي حصار دمشق حتى فُتَِحْت.  الناس إلى َعْمِرو بن العاص يوم

قال: لما   ..عن أبيه ..قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّْيِمي   ..قال: أخبرنا محمد بن عمر -

ويَْستَمدُّه َفَشاَوَر   ..كتب إلى أبي بكر يَْذكر أَْمَر الروم َوَما َجَمعُوا ..رأى َعْمُرو بُن العاص كثرةَ الُجُموع بالشام

اْكتُْب إلى  ..يا خليفةَ رسوِل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فقال ُعَمُر ابن الخطاب ..أبو بكر َمْن ِعْنَدهُ من المسلمين

   ..ه مدًدا ففعل أبو بكٍر وكتب إلى خالد بن الوليدخالد بن الوليد يَِسيُر بَِمْن معه إلى َعْمرو بن العاص فيكون ل

قال: هذا َعَمُل ُعَمَر َحَسَدني َعلَى فتح  بالتحرك إلى الشام  لما أتاه كتاب أبي بكرويروى أن خالد بن الوليد.. 

فإن كان فَتٌْح    ..فَأََحبَّ أَْن يَْجعَلني َمَدًدا لَْعمرو بن العاص وأصحابه فأكون كأحدهم ..العراق وأن يكون على يدي

. وال نرى أنها رواية تصح عن خالد  فإن َكاَن َفتٌْح َكان ِذْكره له دوني. ..ُشِركنا فيه أو أكون تحت يََدي بعضهم

 بن الوليد وإن قدمناها للفائدة.. 

قال: حدثني عبد الحميد بن عمران بن  ..: أخبرنا محمد بن عمرالراوي قاليعظ عمرو ويكرر..  وهذا أبو بكر -

قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص: إِن ي كتبُت  ..عن المطلب بن السائب بن أَبِي َوَداَعة ..ي أنسأب

فإذا قَِدَم عليك فأَْحِسْن ُمَصاَحبَتَهُ َوالَ تََطاَوْل عليه وال تقطع األموَر   ..إلى خالد بن الوليد يَِسير إليك َمَدًدا لك

 . .شاِوْرهم وال تُخالفُهم ..غيره  لتقدُّمي إياك عليه وعلى ..دونه

ام مؤذن بيت   ..عن عطية بن قيس ..قال: حد ثني سعد بن راشد ..قال: أخبرنا محمد بن عمر - عن أبي العوَّ

ث في بيت المقدس يقول: شهدنا أَْجنَاِدين ونحن يومئٍذ   ..المقدس قال: سمعُت َعْبَد هللا بن َعْمرو بن العاص يُحد ِ

فَفَاءت فِئة إلى فِْحل في خالفة عمر  ..فهزمهم هللا وتفرقوا  ..الناس يومئٍذ َعْمرو بن العاص وعلى  ..عشرون ألفًا

 . فسار إليهم عمرو بن العاص في الناس فنفاهم عن فْحل. ..بن الخطاب

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل..  ثالث وعشرون.. في جهاد عمرو بن العاص في الشام..

َر على المسلمينيقول د. السرجاني..  وعندما وصل إلى ذات  ..في غزوة ذات السالسل كان عمرو قد أُم ِ

فأرسل  ..صلى هللا عليه وسلمفطلب المدد من رسول هللا   ..السالسل وجد أن عدد المشركين في ذلك الوقت كبير

ولكنه لم يحدد له من الذي سيقود    ..وقال له إذا أتيت عمرو بن العاص فال تختلفا ..له مع أبي عبيدة مدًدا

فلم يكن من أبي عبيدة   ..ولم يجعله أمير الجيوش ..مرو: جئتني مدًداقال له ع  ..فلما جاءه أبو عبيدة ..الجيش

تحت إمرة عمرو في تلك  أبو عبيدة ودخل  ..ولئن عصيتني ألطيعنك ..إال أن قال له: أمرني رسول هللا أال نختلف

أمير  أبو عبيدة هوكان و ..رووكذلك عم ..يذكر ذلك الموقف رضي هللا عنهوهنا ال شك أن الصديق .. الغزوة

: يا عمرو؛ هؤالء حاسما  يقول أبو بكرف  ..فمن الممكن أن يتكرر الموقف مرة أخرى  ..الجيوش في الشام

 ..فاخرج فعَْسِكْر حتى أندب الناس معك ..بائعين أنفسهم هلل ..أشراف قومك يخرجون مجاهدين في سبيل هللا

أنت الوالي على من أبعثه معك من   ..ل: بلىفقال عمرو: يا خليفة رسول هللا ألسُت أنا الوالي على الناس؟ قا 

ولكن أحد األمراء فإن جمعتكم حرب فأبو   ..هاهنا؛ فقال: بل على من أُْقِدُم عليه من المسلمين؛ فقال أبو بكر: ال

 وعند أبي بكر.. ..في اإلسالم رضي هللا عنهوكلنا نعلم منزلة أبي عبيدة  ..عبيدة أميركم؛ فسكت عمرو

  الروم.. قادةبين عمرو بن العاص وأحد  المناظرةرابع عشر.. 

قال: لما سار   ..عن أبيه ..قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر ..محمد بن عمر يقول "أسد الغابة".. والراوي  -

فلقيهم فيها بَْطريق من   ..أَُمَراء المسلمين إلى الشام فنزلوا بقرية يقال لها ثَاِدن من قرى غزةَ مما يلي الحجاز

اد ليكل ِمه ..ارقة الرومبط وقال لعمرو بن العاص:    ..قال: فتواكلوا ذلك ..فأرسل إليهم أن يُْخِرجوا إليِه أََحَد القُو 

ب به وأجلسه معه على سريره  ..أنت لذلك وَمت  إليه بقرابه الِعيص بن   ..فخرج إليه عمرو فلما انتهى إليه رحَّ

كل مه َعْمرو َودعاهم إلى الدخول في اإلسالم أو الجزية عن يٍد  ف  ..إسحاق بن إبراهيم في إسماعيل بن إبراهيم

  ..وَضنَّ بدينه ..فأبَى  ..وهم صاغرون

  .فافترقا واقتتلوا فكانت بينهم معركة عظيمة. ..فقال عمرو: قد أعذرت َولَْم يَْبَق إال السيف

ة في وفي رواية أنه  -   ..عليه قباٌء عليه صدأ الحديد ..نُفَير من أصحابهخرج َعمرو بن العاص إلى بَْطِريق َغزَّ

فلما طلع عليه ضحك وقال: ما كنَت تصنع بَحْمِل السالح  ..وعلى ظهره تُرس ..وفي يده رمحٌ  ..وِعَمامة سوداء

طُت فالتفت إلى أصحابه فقال بيده ــ عقد األَنُملة على إبها ِمه ــ ثم  إلينا؟ قال: ِخْفُت أَْن أَلقى ُدونك فأكون قد َفرَّ

هُ َعْمرو ودعاهُ إلى   ..ثم كل مه بكالم كثيرٍ  ..وأجلسه معه على سريره وحادثه فأطال ..قال: مرحبًا بك وحاجَّ

وم أِطيعُونِي اليوَم واعصوني  ..اإلسالم. فلما سمع البَْطريق كالمه وبيانه وأَداَءه قال بالرومية يَا َمْعَشَر الرُّ

تََرْوَن أني كلما َكل مته كلمةً أجابني عن نفسه؟ ال يقول: أُشاور أصحابي وأَْذُكر لهم   أاَلَ  ..هذا أميُر القوم ..الدهر

 ..فتختلف العرب بينها َويَِهُن أَْمُرهُم ..ما عرضَت َعلَيَّ وليس الرأي إال أن نقتله قبل أن يخرج من عندنا

 ويفثئون عن قتالنا. فقال َمْن َحْولَه ِمَن الروم: ليس هذا برأي.  

. ثم  البطريق.فألقَى إلى َعْمرو ما قال   ..َكاَن َدَخل مع عمرو بن العاص رجٌل من أصحابه يعرف كالم الروموَ  -

لُّ أصحابي لسانا  ق : أاَلَ تخبرني هل في أصحابك مثلُك يُبين بيانَك ويَُؤد ي أداءك؟ فقال َعْمرو: أنا أَ بطريق قال ال

عرفَت أني لسُت هناك قال: فأنا أُِحبُّ أَْن تَْبعََث إلَيَّ رأَسكم في البيان  وفي أصحابي َمْن لو كلمتَه ل ..وأدناهم أَداءً 

 فقال َعْمرو: أَفعل. وخرج َعمرو من عنده. فقال البطريق ألصحابه: أَلَُخاِلفنَّكم!   ..والتقدم واألداء حتى أكلمه

 لئن دخل َعلَيَّ فرأيُت منه ما يقول أَلَْضِربَنَّ ُعنُقَهُ!  

  ..وأتى منزله فاجتمع إليه أصحابه يسألونه ..َعْمرو من الباب َكبََّر وقال: ال أعود لمثل هذا أبًدافلما خرج 

  .وَحَمدوا هللا على ما رزق من السالمة. ..فأعظَم القوم ذلك  ..فََخبَّرهم خبره وخبر البطريق

 .. مع البطريق بما كانْمرو عَ إليه كتب بعد أن   في رسالة أخرى من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص..و -

 ..وإي اك والتغريَر بنفسك أو بأحٍد من المسلمين في هذا وشبهه ..فكتب إليه عمر: الحمد هلل على إحسانه إلينا

 . ويكون أكسر له. ..فتأمن غائلته ..يَُكلََّم في مكان سواء بينك وبينه ..وبحسب الِعلج منهم

م عليه ثم قال: ما األب البار لولده بأَبَر  من عمر بن الخطاب  ت ..فلما قرأ َعْمرو بن العاص كتاَب ُعَمر َرحَّ

 .. برعيته

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 الصديق.. يستشيره أبو بكر بن العاص خامس عشر.. في عمرو 

جاء يقول د. محمد يسري أبو هدور.. في "منشور".. في رأي علي بن أبي طالب بشأن حروب الردة.. أنه  -

أن علي شجع أبا بكر   ..ومنها »الرياض النضرة في مناقب العشرة« لمحب الدين الطبري  ..في بعض المصادر

إنه قال  يروى  حتى ..هم واالنصراف عنهموألح عليه في ذلك األمر وخوفه من مغبة ترك ..في قتال أهل الردة

 . فأنت على خالف سنة رسول هللا«. ..للخليفة األول: »إن تركت شيئًا مما أخذ رسول هللا منهم

في مسألة قتال   ..ال يقتصر ذلك النسق الروائي على تبيان تأييد علي بن أبي طالب ودعمه للخالفةو -

 ..اشترك في قتال المرتدين بنفسه قد بل إن ذلك النسق يضم عدًدا من الروايات التي تؤكد أن علي ..المرتدين

كما ذكر مسكويه  ..وصدوا إحدى غارات المرتدين ..وذلك عندما حرس أحد أبواب المدينة مع عدد من الصحابة

 .في كتابه »تجارب األمم وتعاقب الهمم«.

بكر رشح علي ليقود أحد الجيوش اإلسالمية المتجهة لقتال بعض المرتدين.   بل إن بعض الروايات تذكر أن أبا -

بن   ورد أن الخليفة استشار عمر بن الخطاب في توجيه علي ..ففي رواية ابن أعثم الكوفي في كتابه »الفتوح«

استشار  أن أبا بكر  ..وورد في »تاريخ اليعقوبي« ..المرتد على رأس جيش لقتال األشعث بن قيس ..أبي طالب

 . وهللا أعلم.. عمرو بن العاص في تأمير علي على الجيش المتجه لقتال طليحة بن خويلد.

 ..وقعة أجنادينم.. في أرطبونداهية العرب وسادس عشر.. 
  ..عبد هللا بن عمرو سار بجيشه وعلى ميمنته ابنه عمرو وذلك أنيروي ابن كثير.. يقول "إسًلم ويب"..  -

واستخلف  .. شرحبيل ابن حسنة ومعه ..بني مالك بن كنانة من ; جنادة بن تميم المالكي وعلى ميسرته

وكان  ..األرطبون عليهم الروم وجد عندها جمعا من الرملة فلما وصل إلى .. أبا األعور السلمي األردن على
  ..جندا عظيما وبإيلياء جندا عظيما بالرملة وقد كان وضع ..وأنكاها فعًل ..اوأبعدها غور الروم أدهى
 .. بالخبر عمر إلى عمرو كتب
 ..فانظروا عما تنفرج ..بأرطبون العرب الروم أرطبون قد رمينا :قال عمرو فلما جاءه كتاب -
وأبا  ..إيلياء على قتال أهل العكيومسروق بن فًلن  ..علقمة بن حكيم الفراسي عمرو بن العاص وبعث -

   ..وجيشه عمرو بن العاص فكانوا بإزائهم; ليشغلوهم عن ..وعليها التذارق الرملة لىإ أيوب المالكي
   ..يبعث منهم طائفة إلى هؤالء وطائفة إلى هؤالء .. عمر مداد من جهةإكلما قدم عليه  ..عمرو وجعل

 إنه البطريق السابق ذكره..  ..على سقطة وال تشفيه الرسل طبوناألر ال يقدر من أجنادين على عمرو وأقام -
 .. فأبلغه ما يريد وسمع كًلمه وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد ..فدخل عليه كأنه رسول ..فوليه بنفسه

وما كنت ألصيب القوم بأمر  ..برأيه عمرو أو إنه الذي يأخذ  ..لعمرو في نفسه: وهللا إن هذا األرطبون وقال -
فإذا مر بك  ... فقال: اذهب فقم في مكان كذا وكذا.فساره فأمره بقتله سرا هفدعا حرس ..ظم من قتلههو أع
وإني   ..إني قد سمعت كًلمك وسمعت كًلمي ..األمير أيها :لألرطبون  فقال ..عمرو بن العاص . ففطن.فاقتله

وقد أحببت أن آتيك بهم;  ..لنشهد أموره ..لنكون مع هذا الوالي عمر بن الخطاب واحد من عشرة بعثنا
 ..ويروا ما رأيت ..ليسمعوا كًلمك

)من أمره بقتل عمرو(  اذهب إلى فًلن  :فاذهب فائتني بهم . ودعا رجًل فساره فقال ..نعم :األرطبون فقال -
هذا   ..خدعني الرجل :فقال  عمرو بن العاص أنه األرطبون ثم تحقق ..شهفذهب إلى جي  عمرو وقام ..فرده

 ..وهللا أدهى العرب
 .. عمرو هلل در ..عمرو غلبه  :فقال عمر بن الخطاب وبلغت -
ثم اجتمعت بقية   ..حتى كثرت القتلى بينهم اليرموك كقتالقتاال عظيما  بأجنادين فاقتتلوا ..عمرو ثم ناهضه  -

  ..وكثر جيشه ..وتحصن منهم بالبلد إيلياء وذلك حين أعياهم صاحب .. عمرو بن العاص الجيوش إلى
وهللا ال تفتح  ..أنت في قومك مثلي في قومي ..بأنك صديقي ونظيري عمرو إلى أرطبون فكتب
رجًل   عمرو من الهزيمة . فدعا فارجع وال تغر ; فتلقى مثل ما لقي الذي قبلك  ..أجنادين شيئا بعد فلسطين من

جاءني كتابك   :ثم ارجع فأخبرني . وكتب إليه معه  ..اسمع ما يقول لك :وقال أرطبون يتكلم بالرومية فبعثه إلى
 ..وقد علمت أني صاحب فتح هذه البًلد ..لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي ..وأنت نظيري ومثلي في قومك

 ..وقرأ عليهم الكتاب ..وزرائك . فلما وصله الكتاب جمع وزراءهواقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك و
صاحبها رجل اسمه على ثًلثة  :من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البًلد ؟ فقال :لألرطبون فقالوا

إني أعالج حربا   :يستمده ويقول له عمر إلى عمرو.. فكتب فأخبره بما قال عمرو أحرف . فرجع الرسول إلى
لم يقل ذلك إال ألمر   عمرا علم أن عمر فلما وصل الكتاب إلى.. فرأيك ..وبًلدا ادخرت لك ..اكئودا صدوم

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ....بيت المقدس لفتح الشام على الدخول إلى عمر فعزم ..علمه
 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 
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 عن صحيفة )البيان(.. في فتوح فلسطين.. 

يعمل مديراً لمؤسسة فلسطين  ..أستاذ اللغة العربية بجامعة الخرطوم .. هولدكتور أسامة جمعة األشقرا

في كتابه الجديد »فتوح فلسطين« يرصد تفاصيل ما أورده المؤرخون والرواة عن فتح فلسطين في   ..للثقافة

أزهى عصور االسالم )عصر النبي وصاحبه الخليفة أبي بكر الصديق والخليفة عمر بن الخطاب(. يحل ل  

ويذكر كيفية فتوح   ..مرويات فتح مدينة القدس بشكل يخالف الصورة النمطية التي يوردها الكت اب والمؤلفون

اء من قبل في ضوء المعطيات التاريخية يكشف  . و.معظم مدائن فلسطين وأقاليمها مما لم يقف عليه معظم القر 

الكتاب عن الدور النبوي الكبير في فتح فلسطين والتهيئة لذلك قبل اشتعال الفتوح في عهد أبي بكر وانتشارها  

كما يقف الكتاب على نماذج من بطوالت الصحابة والتابعين في واكتمالها في عهد خليفته عمر بن الخطاب. 

 .عمليات الفتوح

يتألف الكتاب من مقدمة وفصلين. ففي الفصل األول وتحت عنوان »فتح فلسطين قرار نبوي« يشير الباحث الى  

لى هذه البقعة  أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( كان يتطل ع لفتح الشام وبيت المقدس ليظل ل الوالية السياسية ع

في إشارة لوراثة دين اإلسالم  . .بعد أن ظل لها بواليته الدينية في مرحلة اإلسراء والمعراج حين صل ى باألنبياء

الط براني أن شد اد بن أوس كان عند النبي )صلى هللا عليه  .. روىلألديان السابقة وهيمنته عليها وختمها

إن الشام يُفتح   ..فقال: ))ليس عليك ..د ؟ قال: ضاقت بي الدنياوسلم( وهو يجود بنفسه فقال: مالك يا شد ا

ة فيهم إن شاء هللا((  ..ويُفتح بيت المقدس  .فتكون أنت وولدك أئم 

ويضيف الباحث: ان النبي )صلى هللا عليه وسلم( في األشهر األخيرة من السنة الثامنة للهجرة عمل على  

وتواصلت  ..الحجاز ومشارف اليمن عبر فتح مكة والطائف ترسيخ االستقرار الداخلي وتأكيد سلطته على

مما جعل العرب على ثقة بأن النبي محمد  ..سراياه في هذا العام وأوائل السنة التاسعة للهجرة الى اليمن ونجد

  فتقاطرت الوفود اليه من كل أنحاء الجزيرة ..هو القائد الكبير بال منازع لهذه المنطقة الواسعة من بالد العرب

 .العربية وكان من جملتهم وفود عربية قدمت من مشارف الشام وجنوبي فلسطين كوفود الد اريين من فلسطين

وعن )البعوث العسكرية النبوية التي اخترقت فلسطين( يرى الباحث ان االختراقات السياسية والعسكرية 

وكانت آخر   ..بلوغ أهداف أعمق المهمة بجنوبي بالد الشام جعلت البعوث العسكرية أكثر أماناً وجرأة على

مهمة عسكرية أمر بها النبي )صلى هللا عليه وسلم( باتجاه فلسطين وتحديداً الى الجنوب الغربي من مدينة  

وإلى البلقاء )األردن( والد اروم   ..الرملة الفلسطينية عند بلدة »يبنا« القريبة من ساحل البحر األبيض المتوسط

ة(  .)دير البلح في قطاع غز 

وعن )االستعدادات االولى لفتوح الشام وفلسطين في عهد أبي بكر( يتابع الباحث حديثه عن مواصلة الخليفة 

وأصر  عليه جداً لاللتزام   ..الراشدي أبو بكر الصديق سياسة النبي )صلى هللا عليه وسلم( حيث أنفذ بْعث أسامة

لمباغت على »يبنا« أثر عظيم على الروم إذ ان  بوصايا النبي )صلى هللا عليه وسلم( وقد كان لهذا الهجوم ا

واهتم أبو بكر ألمر .. .«)هرقل( جمع بطارقته وقواده في حمص بعد ما بلغه ما جرى غارة أسامة على »يبنا

وكتب الى الوليد بن عقبة بمثل ما . .الشام وعناه أمره فبعث الى عمرو بن العاص وكتب اليه يستنفره الى الشام

وعقد لواء يزيد بن أبي سفيان   ..عقد أبو بكر لواء عمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطينثم  ..كتب لعمرو

وعقد لواء أبي عبيدة  ..وجعل وجهته دمشق في ألف مقاتل ..ومعه عدد من زعامات أهل مكة كسهيل بن عمرو

اح وجعل له نيابة حمص وعقد لواًء لربيعة بن عامر من بني عامر بن لؤي وأمره على ألف فارس ثم   ..بن الجر 

 .ألحقه بيزيد بن معاوية

ع أمراء الجيش الى الشام على عدة محاور قريبة من بعضها: ـ   وعن )قيادة جيوش الشام( يحد د الباحث توز 

اح نزل الجابية جنوب دمشق والواقعة قرب مدينة »د رعا« الحالية ـ يزيد بن أبي أبو عبيدة عامر بن الجر 

سفيان نزل البلقاء )وسط األردن وجنوبها حالياً( ـ شرحبيل بن حسنة نزل األردن )شمال األردن وفلسطين  

نزل وادي »عربة« جنوبي البحر الميت بين  ف عمرو بن العاص . أما .اآلن( وقبل »بصرى« جنوبي سوريا حالياً 

الجتماع ـ أول خالفة أبي بكر وقبل وصول أبي عبيدة ـ عمرو بن األردن وفلسطين. وكان أمير الجيوش عند ا

ثم ولي أبو عبيدة أمر الشام كله من  ..حتى قدم خالد بن الوليد من العراق فكان أميرهم في كل حرب ..العاص

 ..قِبل الخليفة عمر في الحرب والسلم

 .. نكمل الملحق غدا إن شاء هللا..
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 ـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي س

 .. " داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  ..538 \الحلقةلى هامش ع

 نكمل.. في فتوح فلسطين.. عن صحيفة )البيان(..

وفي الفصل الثاني يتحدث الباحث عن )معارك المسلمين في خالفة أبي بكر( فيشير الى ان معركة أجنادين كانت  

وكانت موقعة »فحل بيسان« بعدها بثالثة أشهر في  ..هجرية في خالفة أبي بكر 13في جمادى األولى من عام 

وتقع أجنادين اآلن في ظاهر قرية »عجور  . .هجرية في خالفة عمر 13ذي القعدة أو في رجب من عام  

بالفتح في  الشرقي« في منطقة الخليل. وكان خالد بن الوليد أحد قادة هذه المعركة وهو الذي بش ر أبي بكر 

أجنادين. وقد تابع المسلمون انتصارهم بمالحقة فلول المهزومين فيأسرونهم ويقتلونهم أثناء هربهم الى اقرب 

وقد أد ت هذه المعركة الى انكشاف . .قواعدهم في »إيلياء وقيسارية« وبلغ بعضهم دمشق وتحص ن فيها

وفُتحت الطريق أمام  ..كان في الساحل الرومان في فلسطين وحصرهم في مناطق داخلية معزولة إال َمن

 .الجيوش االسالمية لتمشيط المنطقة وتطهيرها من الوجود الروماني

توجه عمرو بن العاص   ..اما عن معركة »فحل بيسان« يقول الباحث: لما فرغ المسلمون من معركة أجنادين

في ارض يُقال لها »فحل« على  الى مجمع روماني كبير آخر في فلسطين على الحدود مع االردن قرب بيسان  

وكان   ..الضفة الشرقية لنهر االردن وتقع في مقابلها »بيسان« على الضفة الغربية للنهر في أرض فلسطين

ويسهب الباحث في حديثه عن هذه المعركة ويصف .. .«المسلمون في »فحل« والروم تقابلهم في »بيسان

ثلث معه  ..وقسم خيله ثالثة أثالث  ..كري يعتمد على الخيالةإعداد الجيش: فقد قام خالد بن الوليد بتشكيل عس

واستهدفوا جميعاً إزاحة خيالة الروم   ..وثلث مع قيس بن هبيرة المرادي وثلث مع ميسرة بن مسروق العبيسي

عن مشاتهم فانكشف مشاة الروم مما سمح لمشاة المسلمين ان يشتبكوا معهم ثم حملت خيل المسلمين على  

فدفعت أعجاز خيل الروم صدور مشاتهم وحصل ارتباك شديد مك ن المسلمين .  .ردتهم الى الوراءخيل الروم و 

من اختراق صفوفهم. وبعد هذا االنتصار الكبير تمكن عمرو بن العاص وشرحبيل من فرض سيطرتهما على  

 .شمال فلسطين ووسطها

»أجنادين وفحل بيسان« بأنهم  اما عن فتح بيت المقدس »إيلياء« فيصف الباحث الرومان بعد معركتي 

بينما كانت فلسطين في معظمها تحت  ..حوصروا في منطقة بيت المقدس الحصينة والمرتفعة وبأعداد ضخمة

 .سيطرة حركة الجيوش اإلسالمية التي تتحرك بحرية في شمال فلسطين وجنوبها وشرقها وغربها 

وتروي المصادر ان فتح بيت   ..ن وإنطاكيةكما كانت فتوح الشام تتكامل في دمشق وحمص والجزيرة ولبنا

« للهجرة بعد فتح دمشق وشمال سوريا. وكان عمر بن الخطاب قد أرسل وهو 16أو  15المقدس كان عام » 

بالجابية )قرب مدينة درعا جنوبي سوريا اآلن( جيشاً بقيادة خالد بن ثابت الفهمي الى بيت المقدس فقاتلهم  

لوا الصلح وكان االت فاق أن يكون للمسلمين ما هو خارج الحصن اما داخله فلهم واشترط خالد  ولكنهم فض 

وقدم عمر وأجاز ذلك وفتحوا له   ..فأمره ان يبقى على حاله حتى يأتي بنفسه.  .الفهمي موافقة عمر على ذلك

  لذلك يُدعى بيت المقدس بفتح عمر بن الخطاب. اما نابلس فقد فتحت على يد عمرو بن العاص ..بيت المقدس

ح الباحث بأن فتحها كان من اوائل الفتوح لكونها   13بعد معركة أجنادين عام  هجرية. وعن فتح أريحا يرج 

 .على الطريق الرئيسية الموصلة الى بيت المقدس التي كانت في حصار متواصل

  ويوضح الباحث ان طبرية قد فُتحت أيضا مبكراً بعد معركة »فحل نيسان« وكانت قد خضعت لحصار عسكري

وبعد سقوط طبرية بيد المسلمين وهزيمة  . .بقيادة األعور بن سفيان السُّلمي بأمر أبي عبيدة الجراح القائد العام

وفتح شرحبيل بن    ..الرومان في »فحل بيسان« سقطت قرى مرتفعات الجليل التي كانت تابعة لجند األردن

 . .الشمال الغربي من مدينة الناصرة اآلن حسنة »صف ورية« وهي بلدة كبيرة على بوابات الجليل األدنى الى

وأيضا يرجح الباحث ان مدينة الخليل سقطت أيضا بيد المسلمين لقربها الشديد من موقع معركة أجنادين الى  

يتابع الباحث ذكر المدن الفلسطينية التي وقعت بيد المسلمين سواء . .وقربها من مدينة القدس ..الشرق منها

ة ـ النقب(قبل فتح بيت   .المقدس أو بعده وهي: )بيت جبرين ـ الرملة ـ اللد  ـ يافا ـ عك ا ـ قَْيساري ة ـ عسقالن ـ غز 

وفي نهاية بحثه يذكر الدكتور أسامة جمعة األشقر نماذج من أبطال فتوح فلسطين نذكر منهم: )هشام بن 

 .ء عم رسول هللا( إنهم نماذج شجاعة وشهادةالعاص ـ عبد هللا حذافة ـ الغالم اليمني ـ شرحبيل بن حسنة ـ أبنا

 أراكم على خير إن شاء هللا.. –الناشر: األوائل للنشر .. الكتاب: فتوح فلسطين ..د. وانيس باندكالملجق.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

  16–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  ..539 \الحلقة

 عشر.. التاريخ يخلد موقعة أجنادين.. سابع 

بلدة بين الرملة وبيت جبرين )لغة  ..أجناَدين أو أجناِدين على التثنية والجمعتقول دائرة المعارف العربية..  -

  ..كانت ميداناً ألكثر من معركة بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين ..في بيت جبريل( من أرض فلسطين

ين من العرب والمستشرقين أنها في الموضع المعروف اليوم بالجنابة الشرقية والجنابة وذكر كثير من المحدث

تتفق المصادر األولية على أن معركة  . والغربية وقد يطلق عليهما اسم واحد يجمعها فيقال لهما الجنابتان. 

خالد بن الوليد مدداً   هـ في خالفة أبي بكر الصديق وبعد قدوم13أجنادين الفاصلة كانت في جمادى األولى سنة 

ولكنها تختلف في تحديد اليوم وإن تواترت معظم الروايات على أنها حدثت لليلتين بقيتا   ..للمسلمين في الشام

. وإن قالت بعض المراجع أن موقعة أجنادين كانت تصفية للجيوب التي تبقت للروم بعد  من جمادى األولى.

 موقعة اليرموك..

ويزيد بن أبي   ..وُشرحبيل بن حسنة ..اجتمع خالد بن الوليد مع أبي عبيدة بن الجراحوفي تفصيل بسيط.. أنه  -

فكانت أول مدينة من مدائن الشام فتحت في خالفة أبي  ..التي صالحت على الجزية ..سفيان على حصار بصرى

  ..اً لعمرو بن العاصثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدد  وقد تقدم تفاصيل فتحها في سيرة خالد بن الوليد.. ..بكر

جل ِق  منطقة وسمعت الروم بهم فتوجهوا عن  ..بالعربات من غور فلسطين امقيم بن العاص بجيشه عمروكان و

  - سار عمرو بن العاصف  ..إمبراطور الروم شقيق هرقل   .. وهو(م تذارق )تيودوركان يقودهو ..إلى أجنادين

فاجتمعوا   ..حتى لقيهم - حسنة ويزيد بن أبي سفيانحين سمع بقدوم أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن  

 . وكان عدد جند المسلمين عشرين ألفاً في حين زاد عدد جند الروم على أربعين ألفاً. ..بأجنادين

الذي قام بتعبئة أصحابه فجعل على   ..لخالد بن الوليدكانت  يومئذ العامة للجيوش وذكر ابن األعثم أن القيادة  -

الميمنة معاذ بن جبل وعلى ميسرته سعيد بن عامر بن حذيم وعلى جناح الميمنة يزيد بن أبي سفيان وعلى  

ثم جعل خالد بن الوليد نساء   ..وخالد بن سعيد بن العاص على الكمين ..جناح الميسرة شرحبيل بن حسنة

رن وأخذن المسلمين وراء الصفوف وجعلن يدعون هللا ويستنصرنه على أعداء   .. في أيديهن الحجارة »فتشمَّ

كان األمراء كل على   ..أما خليفة بن خياط في تاريخه فيذكر أنه عند التقاء المسلمين في أجنادين. المسلمين«.

ً  ..جنده وسواء أكانت القيادة لخالد بن   - ..وأن بعض الناس يزعمون أن عمرو بن العاص كان عليهم جميعا

فإن المسلمين قاتلوا الروم قتاالً شديداً كان من نتيجته انتصار العرب وهزيمة الروم   ..لوليد أم لعمر بن العاصا

 والرواية هنا معناها أن أجنادين سبقت اليرموك..  ..(الحصون  )إلىوتفرقهم وتشتتهم 

خليفة  تيودور وقُتل  ..ةوقتل من الروم في المعركة ألف وسبعمئة رجل واستولى المسلمون على غنائم كثير -

قتلت أم حكيم بنت الحارث بن هشام )زوجة  يروى أنه و ..فقط وقتل من المسلمين أربعة عشر رجالً  ..هرقل

وقد توجه هرقل عندما انتهى إليه خبر هذه    ..عكرمة بن أبي جهل( وحدها أربعة من الروم بعمود فسطاطها

في حين تشير رواية الطبري إلى أن هرقل رجع للمسلمين  الوقعة من حمص إلى أنطاكية وفق رواية البالذري 

 . فالتقوا بالواقوصة.

 في موقعة اليرموك.. قالوا ثامن عشر..

ألنها كانت بداية أول موجة انتصارات للمسلمين  ..ويعتبرها بعض المؤرخين من أهم المعارك في تاريخ العالم

صلى هللا   المعركة حدثت بعد وفاة الرسولو .وآذنت لتقدم اإلسالم السريع في بالد الشام. ..خارج جزيرة العرب

قررت الجيوش اإلسالمية االنسحاب من الجابية بالقرب من دمشق إلى اليرموك  . .فقط بأربع سنواتعليه وسلم 

 ..تولَّى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بعد أن تنازل أبوعبيدة بن الجراحو .الروم نحوهم.بعد تقدم جيش 

»جمع هرقل جموعاً كثيرة من الروم وأهل الشام وأهل الجزيرة  يقول البالذري المؤرخ للفتوح اإلسالمية..  -

دمته جبلة بن األيهم الغساني في وبعث على مق ..وولى عليهم رجالً من خاصته ..زهاء مئتي ألف ..وأرمينية

  ..فإن ظهروا وإال دخل بالد الروم ..وعزم على محاربة المسلمين ..مستعربة الشام من لخم وجذام وغيرهم

وكان المسلمون يومئذ أربعة وعشرين ألفاً   ..واليرموك نهر ..فاقتتلوا على اليرموك أشد قتال وأبرحه

فقتل منهم زهاء سبعين ألفاً..وقاتل يوم اليرموك نساء  ..وتسلسلت الروم وأتباعهم ليمنعوا أنفسهم من الهرب

ثم يستكمل صورة المعركة بحس شبه درامي بالقول: »ولما بلغ هرقل خبر   ..من نساء المسلمين قتاالً شديداً« 

فلما جاوز الدرب قال: عليك يا سورية  ..المسلمين بجنده هرب من أنطاكية إلى قسطنطينية أهل اليرموك وإيقاع

 .«ويتابع مفسراً مقولة هرقل »يعني أرض الشام لكثرة مراعيها ..السالم ونعم البلد هذا للعدو«

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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  17–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي لعاص عمرو بن ا ..540 \الحلقة

 نكمل.. اليرموك.. ةثامن عشر.. قالوا في موقع

 في خالفة أبي بكرأنه فقال..  ..ة عمروسيرمن على الشبكة.. وقد لخص للمقاولون العرب سعدت بموقع  -

أميرا على واحد من الجيوش األربعة التي اتجهت إلى بالد الشام  ية عمرو بن العاص.. قام بتولالصديق

لفتحها.. فانطلق عمرو بن العاص إلى فلسطين على رأس ثالثة آالف مجاهد.. ثم وصله مدد آخر فأصبح عدد  

جيشه سبعة آالف مجاهد.. وشارك في معركة اليرموك مع باقي الجيوش اإلسالمية وذلك عقب وصول خالد بن  

العراق بعد أن تغلب على جيوش الفرس.. وبناء على اقتراح خالد بن الوليد تم توحيد الجيوش معا   الوليد من

وبالفعل تمكنت الجيوش المسلمة من هزيمة جيش  على أن يتولى كل قائد قيادة الجيش يوما من أيام المعركة..

عبيدة بن الجراح وغيرهم وتم   الروم في معركة اليرموك تحت قيادة خالد بن الوليد.. وعمرو بن العاص وأبو

 ..ففتح منها غزة ..انتقل بعد ذلك عمرو بن العاص ليكمل مهامه في مدن فلسطين.. ثم فتح بالد الشام

 .. ..ونابلس ويبني وعمواس وبيت جيرين ويافا ورفح ..سبسطية

قبل  كانت  أجنادين  أنقاال  ..أيضا والمدائني إسحاقابن  عند -أجنادين  موقعة عن بمقولة  –نستدرك هنا و -

وقتل بها كثير من   ..لليلتين بقيتا من جمادى األولى سنة ثالث عشرة أجنادين وكانت واقعة ..اليرموك قعةاو

يجس له أمر  نصارى العرب وكان قد بعث رجال من ..(القيقالن)أميرهم ويسمى وقتل  الروم.. وهزم الصحابة

  ..وهللا لو سرق فيهم ابن ملكهم قطعوه ..وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار :فلما رجع إليه قال ..الصحابة

   ..خير من ظهرهااليوم وهللا لئن كنت صادقا لبطن األرض  :القيقالن فقال له.. أو زنى لرجموه

وأبو   خالد ثم سار  ..لصديقا إلى بالل بن الحارث المزني مع غسان بأخماس ما غنم منبعد النصر  خالد بعثو

فكانت واقعة  بأرض العربات من الغور الروم وقد قصده ..عمرو بن العاص إلى وشرحبيل ويزيد عبيدة

 : خالد وقد قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع ..أجنادين

 فوز من قراقر إلى سوى ..  هلل عينا رافع أنى اهتدى

 ى سارها قبلك إنسي أرما .. خمسا إذا ما سارها الجيش بكى

  ..نجوت أنت ومن معك ..إن أنت أصبحت عند الشجرة الفالنية :وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير -

 : خالد فقال ..فأصبحوا عندها  ..بمن معه وسروا سروة عظيمة خالد . فسار.وإن لم تدركها هلكت أنت ومن معك

 .. رضي هللا عنه  ..وهو أول من قالها ..عربيا مثال فأصبحتى" عند الصباح يحمد القوم السر  " 

  وجيش .. ناحية وعمرو بن العاص الجيوش متفرقة فأبي عبيدةبن الوليد  خالد وجديقول ابن كثير.. أنه  -

فاجتمع   ..فأمرهم باالجتماع ونهاهم عن التفرق واالختالف  ..في الناس خطيبا خالد  فقام ..ناحية وشرحبيل يزيد

فحمد هللا وأثنى عليه    ..في الناس خالد بن الوليد وقام ..تصافوا مع عدوهم في أول جمادى اآلخرةالناس و

وإن هذا  ..أخلصوا جهادكم وأريدوا هللا بعملكم ..البغي والال ينبغي فيه الفخر   ..أيام هللان إن هذا يوم م :وقال

فتعالوا   ..وإن هزمونا ال نفلح بعدها أبدا  ..إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فال نزال نردهم ..يوم له ما بعده

ودعوني اليوم   ..حتى يتأمر كلكم ..واآلخر بعد غد ..واآلخر غدا ..فليكن عليها بعضنا اليوم ..فلنتعاور اإلمارة

 ..وهم يظنون أن األمر يطول جدا ..أليكم . فأمروه عليهم

وانتقل الصحابة من منزلهم  ..بالواقوصة مع أمرائها الروم حين اجتمعتأنه و مخنف.. وأب عمرقال سيف بن  -

أبشروا  :عمرو بن العاص فقال ..في طريقهم الذي ليس لهم طريق غيره الروم الذي كانوا فيه فنزلوا قريبا من

 . .وقلما جاء محصور بخيروم.. الر فقد حصرت وهللا  ..أيها الناس

   ..جلس األمراء لذلك ..الروم إن الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى :ويقال -

 . .فقال: ما كنت أظن أني أعمر حتى أدرك قوما يجتمعون لحرب وال أحضرهمبن حرب فجاء أبو سفيان 

لذراري في الثلث  ثم تسير األثقال وا ..الروم فيسير ثلثه فينزلون تجاه  ..ثم أشار أن يتجزأ الجيش ثالثة أجزاء

ونزلوا في مكان تكون البرية  ..حتى إذا وصلت األثقال إلى أولئك سار بعدهم ..بالثلث اآلخر خالد ويتأخر ..اآلخر

 كان.. ونعم الرأي  ..من وراء ظهورهم ; ليصل إليهم البرد والمدد . فامتثلوا ما أشار به

في جنات   ..عز وجل ..وجوار ربكم ..سارعوا إلى الحور العين :وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضا فجعل يقول  -

 ..أال وإن للصابرين فضلهم  ..ي مثل هذا الموطنما أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم ف  ..النعيم

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

  18–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  ..541 \الحلقة

 ثامن عشر.. قالوا في موقعة اليرموك.. نكمل..

لما أقبلت الروم في خيالئها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها  يروي "إسالم ويب" عن إبن كثير.. أنه  -

  ..ورهبانهم يتلون اإلنجيل ويحثونهم على القتال ..كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ..ووعرها

  :. فقال.إني مشير بأمر :فقال له ..فساق بفرسه إلى أبي عبيدة ..في الخيل بين يدي الجيشبن الوليد وكان خالد 

إن هؤالء القوم ال بد لهم من حملة عظيمة ال  ) :  قوله الخالد بن الوليد. فقال له .أسمع لك وأطع ..قل ما أراك هللا

وراء  وقد رأيت أن أفرق الخيل فرقتين وأجعلها من ..وإني أخشى على الميمنة والميسرة ..محيد لهم عنها

 ..: نعم ما رأيتأبو عبيد فقال له  ..( حتى إذا صدموهم كانوا لهم ردءا من ورائهم  ..الميمنة والميسرة

وأمر أبا عبيدة أن  ..وجعل قيس بن هبيرة في الخيل األخرى ..فكان خالد في أحد الخيلين من وراء الميمنة.. 

فجعل أبو عبيدة   ..ورجع إلى القتال ..استحيى منه يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله ; لكي إذا رآه المنهزم

  ..وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ..المبشرين مكانه في القلب سعيد بن زيد العدوي أحد العشرة

 ..رضي هللا عنه ... ثم رجع إلى موقفه.من رأيتموه موليا فاقتلنه :فقال لهن ..ومعهن عدد من السيوف وغيرها

وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال:   ..لما تراءى الجمعان وتبارز الفريقانوفي عظة أبي عبيد بن الجراح.. أنه  -

 ..اصبروا ; فإن الصبر منجاة من الكفر ..يا معشر المسلمين ..انصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم ..عباد هللا)

  ..وال تبدأوهم بالقتال ..تخطوا إليهم خطوةوال  ..وال تبرحوا مصافكم ..ومدحضة للعار ..ومرضاة للرب

 هللا..حتى آمركم إن شاء  ..والزموا الصمت إال من ذكر هللا في أنفسكم ..وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق

وأنصار   ..يا أهل القرآن ومستحفظي الكتاب)فجعل يذكرهم ويقول:  ..على الناسوقد خرج معاذ بن جبل  وهذا  -

وال يؤتي هللا المغفرة والرحمة الواسعة إال   ..حمة هللا ال تنال وجنته ال تدخل باألمانيإن ر ..الهدى والحق

 سورة اآلية ] .. وذكروعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات :ألم تسمعوا لقول هللا ..الصادق المصدق

وليس لكم ملتحد   ..من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ..رحمكم هللا ..[ . فاستحيوا  55النور: 

 .. (وال عز بغيره ..من دونه

فإذا   ..وأشرعوا الرماح ..واجثوا على الركب ..غضوا األبصار ..يا أيها المسلمون)وقال عمرو بن العاص:  -

فوالذي يرضى الصدق ويثيب   ..األسدحتى إذا ركبوا أطراف األسنة فثبوا إليهم وثبة  ..حملوا عليكم فأمهلوهم

وقصرا   .. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا  ..ويجزي باإلحسان إحسانا ..ويمقت الكذب ..عليه

فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أوالد الحجل وقال أبو   ..فال يهولنكم جموعهم وال عددهم ..قصرا

نائين عن أمير  ..وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن األهل ..ربأنتم الع ..يا معشر المسلمين :سفيان

وقد وترتموهم في  ..شديد عليكم حنقه ..وقد وهللا أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده ..المؤمنين وأمداد المسلمين

إال  ..وال يبلغ بكم رضوان هللا غدا ..وهللا ال ينجيكم من هؤالء القوم ..[ وبالدهم ونسائهم 556أنفسهم ] ص: 

بينكم وبين أمير  ..وإن األرض وراءكم ..أال وإنها سنة الزمة ..بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة

  ..هللا ليس ألحد فيها معقل وال معدل إال الصبر ورجاء ما وعد  ..المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري

 ..(ولتكن هي الحصون ..فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا  ..فهو خير معول

حضر ما ترون فهذا رسول هللا صلى   ..يا معاشر أهل اإلسالم) ثم عاد فنادى:  .. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن -

 .  لىتعا  رحمه هللا ..ثم سار إلى موقفه ..(والشيطان والنار خلفكم  ..هللا عليه وسلم والجنة أمامكم

وكان من  ..وهو أفضل من هناك من الصحابة .... رضي هللا عنهالزبير بن العوام اليرموك وقد كان فيمن شهد -

 ؟ .فاجتمع إليه جماعة من األبطال يومئذ فقالوا: أال تحمل فنحمل معك ..فرسان الناس وشجعانهم

 أحجموا وأقدم هو;  الروم فلما واجهوا صفوف  ..فحمل وحملوا ..لى.. ب. فقالوا.إنكم ال تثبتون :فقال 

ففعل كما فعل   ..ثم جاءوا إليه مرة ثانية ..حتى خرج من الجانب اآلخر وعاد إلى أصحابه الروم فاخترق صفوف

 معناه.. . روى البخاري .جرح يومئذ جرحين بين كتفيهروي أنه و ..في األولى

. وجعل أبو  .كان في ذلك الجمع ألف رجل من الصحابة ; منهم مائة من أهل بدر ..قال سيف بن عمر بإسناده -

وإنهم دارة الروم وأنصار   ..إنكم دارة العرب وأنصار اإلسالم ..هللا ..هللا :سفيان يقف على كل كردوس ويقول

 .... أراكم غدا إن شاء هللااللهم أنزل نصرك على عبادك ..اللهم إن هذا يوم من أيامك ..الشرك
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

  19–"  داهية العرب".. " السهمي القرشي عمرو بن العاص  ..542 \الحلقة

 ثامن عشر.. قالوا في موقعة اليرموك.. نكمل..

فتح    حتى ..على عداوته وبغضه للمسلمينأنه ظل  ..طبون'األر' ةفي نهاية لحيايروي موقع "إسالم ويب"  -

رفض الصلح الذى فتحت البلد بموجبه وخرج و ..المسلمون 'بيت المقدس' وكان موجوداً بها وقت الفتح

ويتولى   ..ولما فتحها المسلمون أصر على مواصلة القتال ضد المسلمين فى كل موطن  ..متوجهاً إلى 'مصر'

ولكن بغضه  ..قاتلون عادة بأنفسهموالذين ال ي ..رغم أنه كان أكبر القواد  ..بنفسه مباشرة القتال والطعان

 ..حتى كانت خاتمة السوء فى إحدى المعارك مع المسلمين ..وكرهه لإلسالم دفعه لمواصلة قتال المسلمين

  ..عندما التقى هو وأحد فرسان المسلمين واسمه 'ضريس القيسى' فضرب 'األرطبون' 'ضريساً' فقطع يده

 : شد قائالً ثم أن ..ولكن 'ضريساً القيسى' ضربه فقتله

ً  *فإن يكن أرطبون الروم أفسدها ***  فإن فيها بحمد هللا منتفعا

 ً  .. وإن يكن أرطبون الروم قطعها *** فقد تركت بها أوصاله قطعا

قاتلت رسول هللا صلى هللا   ..اليرموك يوم عكرمة بن أبي جهل قال :عن أبيه قال ..أبي عثمان الغساني عنو -

الحارث بن  من يبايع على الموت ؟ فبايعه عمه :منكم اليوم ؟ ! ثم نادىعليه وسلم في مواطن وأفر 

حتى أثبتوا   خالد  فقاتلوا قدام فسطاط ..في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم وضرار بن األزور ..هشام

أنهم لما  ..وغيره  الواقدي وروى .ه.رضى هللا عن ..ضرار بن األزور منهم .. وقتل منهم خلق ..جميعا جراحا

  :فقال ..فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه اآلخر ..فجيء إليهم بشربة ماء ..صرعوا من الجراح استسقوا ماء

من واحد إلى واحد حتى   ..ادفعها إليه . فتدافعوها بينهم :فقال ..ادفعها إليه . فلما دفعت إليه نظر إليه اآلخر

 .. رضي هللا عنهم أجمعين ..منهمولم يشربها أحد  ..ماتوا جميعا

فهل   ..فقال: إني قد تهيأت ألمري أبي عبيدة إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيدا رجل جاء إلى :ويقال -

إنا قد   ..يا رسول هللا :تقرأه عني السالم وتقول   ..نعم :لك من حاجة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال

وثبت كل قوم على رايتهم   :قالوا.. ورحمه هللا  ..فتقدم هذا الرجل فقاتل حتى قتل :. قال.وجدنا ما وعدنا ربنا حقا

  ..وكفا طائرة ..أكثر قحفا ساقطا ومعصما نادرا اليرموك فلم ير يوم  ..تدور كأنها الرحى الروم حتى صارت

 .. لك الموطنذ من

حملت على ميمنة المسلمين  كانت التي  ..رةبمن معه من الخيالة على الميسبن الوليد يومها  خالد حمل وأنه -

والذي نفسي بيده لم يبق عندهم من ) ثم قال:  ..فقتل في حملته هذه ستة آالف منهم ..فأزالوهم إلى القلب

معه على  فارس  وإني ألرجو أن يمنحكم هللا أكتافهم . ثم اعترضهم فحمل بمائة ..الصبر والجلد غير ما رأيتم

وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا   ..وصل إليهم حتى انفض جمعهم نحو من مائة ألف . فما

 (..وتبعهم المسلمون ال يمتنعون منهم

حتى وصلوا إلى   ..انكشف في هذا اليوم جماعة من الناس; انهزم عمرو بن العاص في أربعة روي أنهو -

ثم تراجعوا حين وعظهم   ..وانكشف شرحبيل ابن حسنة وأصحابه ..ثم رجعوا حين زجرهم النساء ..النساء

 [ .  111 :التوبةسورة إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اآلية ]  :األمير بقوله تعالى 

عليك بتقوى هللا   ..بني يا :وذلك أن أباه مر به فقال له ..وقاتل قتاال شديدا ..وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان

فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور  ..والصبر ; فإنه ليس رجل بهذا الوادي من المسلمين إال محفوفا بالقتال

وال يكونن أحد من أصحابك بأرغب في   ..فاتق هللا يا بني ..المسلمين ؟ أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة

 ..أفعل إن شاء هللا . فقاتل يومئذ قتاال شديدا :فقال ..عدو اإلسالم منك وال أجرأ على ..األجر والصبر في الحرب

 ..رضي هللا عنه ..وكان من ناحية القلب

 ؟.ما الخبر  :فقال له خالد بن الوليد فدفع إلى ..الحجاز من نحوبيد محمية بن زنيم.. قدم البريد  وروي أنه   -

أبا   فاستناب على الجيوش ..عمر واستخلف ..قد توفي ..رضي هللا عنه ..الصديق إن :فيما بينه وبينه ..قال لهف 

  ..ولم يبد ذلك للناس; لئال يحصل ضعف ووهن في تلك الحال ..خالد فأسرها .. عبيدة عامر بن الجراح

واشتغل بما كان فيه من تدبير الحرب   ... وأخذ منه الكتاب فوضعه في كنانته.وقال له والناس يسمعون: أحسنت

 . .وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب إلى جانبه ..مقاتلةوال

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..
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  :هدأت األصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتا يكاد يمأل العسكر يقول :عن أبيه قال ..سعيد بن المسيب روىو -

 . .فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد  :الثبات الثبات يا معشر المسلمين . قال ..يا نصر هللا اقترب

 ..عمرو من طاعون عمواستاريخي لموقف تاسع عشر.. 

ا استفحل طاعون عمواس بالمسلمين وقتل منهم م ن قتل؛ احتار األطب اء والقادة األفذاذ في كيفي ة التخلُّص من  لم 

  ..قد قدم من المدينة إلى الشام للوقوف على األمر بنفسه -رضي هللا عنه-حتى إنَّ ُعمر بن الخطاب  ..هذا الوباء

-ن العاص ولم يستطع أحٌد من الناس الوصول إلى حِل  ناجعٍ لهذا الوباء إلى أن انتهى األمر على يدي عمرو ب

فخطب في الناس بعدها قائالً: )أي ها   ..حيث استُخِلف َعْمرو مكانه ..بعد وفاة معاذ رضي هللا عنه -رضي هللا عنه

نوا منه في الجبال( ..إن  هذا الوجع إذا وقع فإن ما يشتعل اشتعال النار ..الناس فأشار عليهم بالفرار من  ..فتحص 

وقد كانت تلك نِْعم النصيحة؛  ..لتي إن لم تجد ما تحرقه في طريقها خمدتكالنار ا ..الطاعون إلى رؤوس الجبال

ق الناس بعد ذلك في المناطق حتى زال الوباء عن المسلمين.  .حيث تفر 

 مصر.. هلفتح مقدمةعشرون.. في 

يقال أن عمر بن الخطاب كان غير موافق على اإلتجاه إلى الغرب.. وإلى فتح مصر.. وأن عمرو بن العاص   -

عندما تولي عمر بن الخطاب  إحتال بذكاءه المعتاد حتى تحقق له هذا الحلم.. يروي موقع "موضوع" أنه 

وكانت تحت   ..ح مصر أكثر من مرةفاتحه عمرو في أمر فتوأتم المسلمون فتح الشام..  ..رضي هللا عنه الخالفة

آالف رجل و عبر بهم من  4بجيش مكون من عمرو . فسار .حتي وافقه عمرحكم الروم أو البيزنطيين..  

فلسطين إلي العريش و مر ببئر المساعيد حتي انتهي إلي الفرما و هي ميناء صغير علي البحر يسمي عند 

ثم واصلوا  ..ـ و دار قتال شديد حتي انتصر المسلمون وميةرتها الو تقابل هناك مع حامي بيلوسيون..الروم 

 هـ . 19م / ربيع أول  640السير إلي داخل مصر حتي وصلوا إلي بلبيس في دلتا مصر في مارس 

وفي بلبيس تقابل جيش المسلمين مع جيش الروم و انتصر المسلمون بعد قتال دام شهر و استولوا علي   -

فارسل عمرو بن  ..بليون. و كان الحصن شديد المنعة فيه حامية رومية كبيرةبلبيس ثم تقدموا إلي حصن با

العاص يطلب مدداً من الخليفة عمر بن الخطاب..فأرسل له أربعة آالف رجل و علي رأسهم أربعة من كبار  

بن  الصحابة هم الزبير بن العوام و مسلمة بن مخلد و عبادة بن الصامت و المقداد بن األسود. فتسني لعمرو

ألف جندي. و تقابل الجيشان في موقعة  20العاص ترتيب صفوفه و اتجه لمالقاة جيش الروم الذي كان يقدر بـ

و فر من بقي من  ..و انتصر عمرو بن العاص انتصاراً كبيراً  ..هـ 19م /  640كبري هي عين شمس عام 

 .جيش الروم إلي داخل حصن بابليون.

. .أشهر متواصلة 7توجه عمرو بن العاص بجيشه إلي حصن بابليون و حاصره وفي حصار حصن بابليون..  -

.. وكان وقتها يسمى بعظيم  فأرسل المقوقسوكان عمرو ممن يستخدمون أسلوب الحصار في غزواتهم.. 

ولكن   ..سلمين لبالدهميعرض فيها عليه مبلغاً من المال نظير رجوع الموإلي عمرو بن العاص يفاوضه  الروم..

 .. عمرو بن العاص رفض و قال له ليس بيننا و بينكم إال ثالث خصال: اإلسالم أو الجزية أو القتال

رفض  و لكن الحامية رفضت و  ..الحامية الرومانية التسليم والصلحوجهاء وقادة شار المقوقس علي أ -

  ..بعزل المقوقس عن حكم مصر  أن أمر بل زاد على ذلك ..ذلك اإلقتراح اإلمبراطور الروماني هرقل

م استطاع الزبير بن العوام   641وفي أبريل   ..وشدد المسلمون الحصار علي الحصن إثر ذلك.. تجدد القتال -

فظن الروم أن العرب اقتحموا الحصن فتركوا   ..تسلق سور الحصن و معه نفر من جند المسلمين و كبروا

و استسلم الروم و طلبوا الصلح   ..فقام المسلمون بفتح باب الحصن ..أبواب الحصن و هربوا إلي الداخل

 .هـ. 20م /  641فاجابهم عمرو بن العاص سنة  

مازالت عاصمتهم المزدهرة  كانت و لكن  .. بعد سقوط حصن بابليون فقد الروم معظم مواقعهم في مصرو -

لم من غارات الروم طالما بقيت  . ولقد رأي عمرو بن العاص أن مصر لن تس.األسكندرية في أيديهموهي 

فاتجه بجيشه إلي األسكندرية و فرض عليها حصار بري استمر لمدة أربعة   ..األسكندرية في حوزة الروم

ألن المواصالت بينها و بين اإلمبراطورية الرومانية عن طريق البحر   اولكن هذا الحصار لم يكن مجدي ..أشهر

 .نكمل غدا إن شاء هللا. ....ظلت مفتوحة
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 .. هجرية( 20معاهدة عمرو بن العاص مع أهل مصر )واحد وعشرون.. 

ه  ضوناهف  ..بين القبط والنوبمصر موزع وكان ملك  ..لما نزل عمرو بن العاص على القوم بعين شمس -

فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة فأجروا ما   ..وارتقى الزبير بن العوام سورها ونزل عليهم عنوة.. فقاتلهم

 : كما يلي ممعه صلحال *نص وثيقةأخذوا عنوة مجرى ما صلح عليه فصاروا ذمة وكان 

نائسهم وصلبهم  هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من األمان وملتهم وك.. بسم هللا الرحمن الرحيم -

. وعلى أهل مصر أن يعطوا .ال يدخل عليهم شئ من ذلك وال ينتقص وال يساكنهم النوب .وبرهم وبحرهم.

  ..وما عليهم ما جنى لصوتهم .وانتهت زيادة نهرهم خمسين ألف ألف. ..الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح

. وإن نقص نهرهم من غايته .متنا ممن أبى بريئةوذ .فإن أبر أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم.

وعليه مثل ما عليهم.   ..ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب فله مثل ما لهم ...رفع بقدر ذلك. ..إذا انتهى

ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج من سلطاننا عليهم ما عليهم أثالثاً في كل ثلث 

على ما في هذا الكتاب عهد هللا وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم   .جباية ثلث ما عليهم.

على أن ال يغزوا وال  ..أن يعينوا بكذا وكذا رأس وكذا وكذا فرسوعلى النوبة الذين استجابوا . المؤمنين.

 . هد الزبير وعبد هللا ومحمد بناة وكتب وردان وحضر.اش . ووقع عليها كيمنعوا من تجارة صادرة وال واردة.

 ..الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسانونقلها من قسم  ..بسيوني محمود شريف حقق الوثيقة األستاذ  *

   ..2003 عام القاهرةبدار الشروق ونشرتها   ..مجلد الثانيال

 .. وجامعة مينيسوتا .وقد نشرت بتصريح من المعهد الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

 ..لمرتين فتح األسكندريةعمرو يإثنان وعشرون.. في 

ثم كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في   .. أقام عمرو بن العاص بمصر ما أقام ..قول )صحابة رسولنا(ي -

فسار عمرو بن العاص في   ..فكتب إليه عمر أن يسير إليهم بمن معه من المسلمين ..مناهضة أهل األسكندرية

وقدَّم بين يديه ُمقَد مةً عليهم عبد   ..الفسطاط خارجه بن ُحذافة العدويمدينة وخلف على  ..سنة إحدى وعشرين

وقد تجمع له ما دون األسكندرية من الروم والقبط يقولون: ال يدخل علينا األسكندرية  ..ْهِمي  هللا بن ُحذاَفة السَّ 

فقاتلوا قتااًل   ..وانتهوا إلى الِكْريَون ..فقاتَلهم َعمرو قتااًل شديًدا حتى هزمهم هللا ..َوَزَحفُوا إليه فَاْلتَقَوا ..أبًدا

  ..ثم مضى قدًما حتى انتهى إلى األسكندرية ..الخوف شديًدا حتى َصلَّى َعْمرو بن العاص يومئذ صالة

نا ُمدَّة ننتهي إليها نحن وأنت وأكتب إلى صاحبي ــ يعني ملك الروم ــ  - فأرسل إليهم المقوقس َصاِلْحنا َوَماد ِ

 ..قال: وال ساعةً من نهارٍ  ..فقال: فشهًرا ..فأَبَى َعمرو ..وسأله ُموَداَعة سنة

  ..ال حتى فتحها َعْنَوةً ودخلها بالسيف وَغنَِم ما فيها من الروم وغيرهم الذين في جوفهاثم قاتلهم أشد القت -

وبَعَث َعْمُرو بن العاص معاويَة بن ُحَدْيج إلى عمر  ..وجعل فيها رابطةً من المسلمين عليهم عبد هللا بن ُحذَافة

   ....بن الخطاب بفتح األسكندرية

لهُ يُقال له: منويل في ثالثمائة  تابعا: وبلغ قُسطنطين بن هرقل أَْمَر األسكندرية َوفَتْحَها فبعث الراوي قال -

ونقض أهل  ..فقتلوا من بها من روابط المسلمين وَهَرَب َمن هرب ..مركب حتى دخلوا األسكندرية

ثم  ..عشر ألفًا من المسلمينفبلغ عمرو بن العاص الخبر فندب المسلمين فخرَج في خمسة .. قال -..األسكندرية

وقاتلهم أشد القتال حتى فتحها َعْنَوةً. وكان فيما كتب عمر  ..زحف إلى أهل األسكندرية ونصب عليها الَمَجانِيق

 بن الخطاب إلى عمرو بن العاص لما ولي مصر:  

فقال:"اْستَْوُصوا    وأوصى بالقبط ..وأن معك أهل ذمة وعهٍد قد أوصى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بهم )

ةً َوَرِحًما" وقد قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم:   ..ورحمهم: أَن  أُمَّ إسماعيل منهم ..بالقبط َخْيًرا فإن  لهم ِذمَّ

اْحذَْر يَا َعْمرو أن يكون رسول هللا َصلَّى هللا   .."َمن َظلَم معاهًدا وكل فه فوق طاقتِه فَأَنَا خْصُمهُ يوم القيامة"

وأنسُت من  ..لقد ابتليُت بواليِة هذه األمة ..وهللا يا عمرو ..فإنه من خاصمه خصمه ..عليه وسلم لك خصًما

وهللا إني ألخشى لو مات   ..فأسأُل هللا أَْن يقبضني إليه غير ُمفرطٍ  ..ورقَّ عظمي  ..نفسي ضعفًا وانتشرت رعيَّتي

 ..(أن أُْسأََل عنه يوم القيامة ..َحَمٌل بأقصى عملك ضياًعا

وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: أن يحمل طعاًما من مصر حتى يُرَسى بِه إلى بَوال وكان   

   ..وعياالتِهم ..ليقسمه على الناس على حاالتِهم ..الساحلَ 

 .... نكمل غدا إن شاء هللا
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 نكمل.. إثنان وعشرون.. في عمرو يفتح األسكندرية لمرتين..

الساحل..  تمنح الروم المدد عن طريق  –كما تقدم  –كانت طبيعة المدينة الساحلية في رواية أخرى أنه و -

ث فتن و  تحد أنو ..موت اإلمبراطور الرومانيوتجعل من فتحها مهمة صعبة للغاية.. لكن شاء هللا تعالى أن ي

فنجح في   ..وعهد إلي عبادة بن الصامت بذلك  ..فقرر عمرو بن العاص اقتحام المدينة. اضطرابات عمن يخلفه.

مع عمرو بن العاص   (معاهدة األسكندرية)اقتحام المدينة بجنده.. وجاء المقوقس إلي األسكندرية ووقع علي 

 ..هـ 21م /  642سنة 

.. تنص علي انتهاء حكم الدولة البيزنطية لمصر وجالء الروم عنها و دفع الجزية للمسلمين المعاهدة وكانت -

ص و إعفاء النساء و األطفال و الشيوخ منها. وكان تعداد مصر في ذلك  دينارين في السنة عن كل شخ بواقع

. و كان عدد من تجب عليهم الجزية من مليون إلي .الوقت من ستة إلي ثمانية ماليين قبطي علي أرجح األقوال

عقبة بن  بعد أن استتب األمر لعمرو بن العاص في األسكندرية.. أرسل جدير بالذكر أنه.. و .. اثنين مليون قبطي

لشدة مقاومة أهلها الذين كانوا  بسبب طبيعة البالد القاسية للغاية.. و ولكنه لم يستطع  ..عامر إلي النوبة لفتحها

 .كانوا يوجهون نبلهم إلي عيون جنود األعداء فسموا رماة الحدق. حتى أنهممهرة في النبال..  

 تقليد خالد..  من فيض مصر.. خرجثالث وعشرون.. عمرو ي

ن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: أن يحمل طعاًما من مصر حتى يُرَسى بِه إلى بَوال وكان  وروي أ

وإن أهل المدينة قوٌم محصورون.. وليست بأرض   الساحَل.. ليقسمه على الناس على حاالتِهم.. وعياالتِهم..

مركب ثالثة آالف إردب وأكثر وأقل ..  زرع.. فبعث عمرو بن العاص بعشرين مركبًا في البحر.. وبعث في كل 

حتى انتهت إلى الجار.. وهو المرفأ اليوم وبلغ عمر رضي هللا عنه قدومها فخرج وخرج معه األكابر من 

أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فنظر السفن فحمد هللا الذي ذَلََّل لهم البحَر حتى َجَرْت فيه منافع 

أََمَر سعد الجار بِقَْبض ذلك الطعام وأَن يَْستَْوفِيَه.. فلما قدم عمر المدينة قس م ذلك  المسلمين إلى المدينة.. وَ 

كاك إلى الجار.. فكانوا يخرجون ويَْقبُِضوَن ذلك.  . الطعاَم على الناس وكتب لهم بالص ِ

 .. حكم مصررابع وعشرون.. عمرو بن العاص ي

شك ل فتح مصر في عهد الفاروق  على حكم مصر.. فقد يقدم "موضوع" لهذه الحقبة عن تعاقب المستعمرين  -

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه منعطفاً تاريخي اً مهماً في تاريخ تلك المنطقة التي حكمتها سالالٍت وحضارات  

 فمن هو الذي حكم مصر قبل الفتح اإلسالمي لها؟  ..مختلفة

وكانت كليوبترا آخر من حكم المصريين  ..ماءحكم الرومان لمصر كان الفراعنة يحكمون المصري ين القد  فقبل

وذلك في عام   ..حيث استطاع اإلمبراطور الروماني اكتافيوس االستيالء على مصر ..واإلغريق البطالمةمن 

ق.م. حكم اإلمبراطورية الرومانية الغربية استمر حكم اإلمبراطوري ة الروماني ة الغربي ة التي كانت تعرف 31

وحكمها العديد من األشخاص من   ..حيث تخلل تلك الفترة الكثير من األحداث  ..م476بروما لمصر حتى سنة 

ي هذا العام فيما بعد   ..وعانى المصريون من الظلم واالستبداد في تلك الفترة ..يانوسدودق  ..بينهم: نيرون وسم 

 ..بعام الشهداء واتخذ يوماً للتأريخ 

م. حكم اإلمبراطورية الرومانية 313ثم  انفرجت أمور المصري ين قليالً حينما جاء اإلمبراطور قسطنطين سنة  -

م استطاعت اإلمبراطوري ة الروماني ة الشرقي ة التي عرفت بالبيزنطي ة االستيالء على  476الشرقية في عام 

وتخل ل تلك الفترة   ..م642لمصر حت ى سنة  واستمر الحكم الروماني ..ومن ضمنها والية مصر ..ممتلكات روما

م قبل أن تعود للحكم الروماني مجدداً. 629م حتى عام  618استيالء الفرس الساساني ين على مصر منذ عام 

الفتح اإلسالمي لمصر استطاع المسلمون بقيادة عمرو بن العاص رضي هللا عنه دخول مصر فاتحين منذ عام  

  ..رحلةً جديدة في تاريخ مصر التي أضحت من أهم  حواضر الخالفة اإلسالمي ةحيث مث ل هذا الفتح م ..م641

  .ونشأت فيها الحقاً دولة الفاطمي ين التي استمرت لعقود طويلة.

ولي عمر بن الخطاب عمرو بن العاص علي مصر. و عندما استتب له األمر في  ..بعد إتمام فتح مصر -

صن بابليون و شرع في بناء عاصمة لمصر بدالً من األسكندرية االسكندرية عاد إلي موضع فسطاطه عند ح

ألن الخليفة عمر بن الخطاب أمره أن يختار عاصمة ال تكون بينها و بينه ماء..اختار عمرو بن العاص موقعاً  

 بالقرب من حصن بابليون غرب جبل المقطم ليبني حاضرته الجديدة و أسماها الفسطاط و تعني الخيمة..

 دا إن شاء هللا.... أراكم غ
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 .. في عهد عمر بن الخطابعمرو بن العاص  والية وعشرون..  خامس

قال: حدثنا أَُسامة بن زيد بن   ..محمد بن عمر روى: على ولده مرتين يل في عمر بن الخطاب يقيم الحد ق  -

م عليه ثم ـ قال: ما رأيُت أحًداـ  ..عن جده ..عن أبيه ..أسلم قال: سمعُت َعْمَرو بن العاص يوًما ـ َوذََكَر ُعَمَر فَتََرحَّ

   ..لدٍ َعلَى َولٍَد أَْو َوا ..ال يبالي على من وقع الحقُّ  ..بعد نَبِي  هللاِ وأَبِي بكر ـ أَْخَوَف هللِ من ُعَمرَ 

فقلت    ..ثم قال: وهللاِ إِن ِي لَِفي منزلي ُضًحى بمصَر إِْذ أَتانى آٍت فقال: قدم عبد هللا وعبد الرحمن ابنا ُعَمر َغاِزيَْينِ 

للذي أخبرني: أين نََزالَ؟ قال: في موضع كذا وكذا ـ ألقصى مصر ـ وقد َكتََب إِلَىَّ ُعَمُر: إياك أَْن يَقدم عليك أحٌد  

وال آتيهما  ..فأنا ال أستطيع أن أُْهِدي لهما  ..فَأَفعُل بَِك ما أنت أهله ..فَتحبُوهُ بأمٍر ال تصنعهُ بغيره من أهل بيتي

 ..في منزلهما للخوف من أبيهما

  ..وأَبُو ِسْرَوَعةَ على الباب يستأذنان ..فوهللا إني لَعَلَى ما أنا عليه إلى أن قال قائٌِل: هذا عبد الرحمن ابن عمر -

 . .فسِكرنا  ..فإن ا قد أَصبنا البارحة شرابًا  ..فقاال: أقم علينا َحدَّ هللا ..ُمْنَكِسَران افدخال وهم ..: يدخالنفقلت 

قال: فحضرني رأي   ..فقال عبد الرحمن: إن لَْم تفعْل أخبرُت أَبِي إِذا قَِدمت عليه  ..ْرتُهما وَطَرْدتُهماجقال: فَزَ  -

 ..وخالفه ما صنعت ..وعلمت أني إن لم أقم عليهما الحدَّ غضَب عليَّ عمر في ذلك وعزلني

على صدر   وأردُت أن أجلسه ..فرحبُت به ..فقمُت إليه  ..عبد هللا بن عمرعلينا  فنحن على ما نحن عليه إذ دخل  -

   ..فإني لم أجد بدًّا من الدخول عليك ..فَأَبَى َعلَيَّ وقال: إن أبي نهاني أن أدخل عليك إِالَّ أاَلَّ أِجد بد ا ..مجلسي

ا الضرب فاصنع َما بََدا لَك. ..إن أخي ال يُحلَُق على رءوس الناس أبًدا  قال: وكانوا يحلقُوَن مع الحد ِ ـ   .فأم 

 ..ودخل ابن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى بيٍت ِمن الدار ..فضربتهما الحد ..حن الدار قال: فأخرجتهما إلى ص

 ... فوهللا ما كتبت إلى عمر بحرٍف مما كان. فحلق رأسه ورأس أبي ِسْرَوَعةَ 

ِحيمِ } :حتى إذا تَحينُت كتابهُ إذا هو يَِطمُّ فيه - ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُعَمَر أميِر المؤمنين إلى  من عبد هللا  :{بِْسِم َّللاَّ

! وخالف عهِدي  ..العاصي بن العاصي أما إِن ي قد خالفت فيك أصحاب   ..َفعجبُت لك يابن العاصي ولجرءتك َعلَيَّ

ثْت بما قد تلوثت  ..وإنفاذ عهدي ..بَْدٍر ممن هو خيٌر منك واخترتك لجرأتك عن ِي فما أُراني إال َعاِزلَُك  ..فأراك تَلَوَّ

وقد عرفَت أن هذا يخالفني؟!   ..تَْضِرُب عبَد الرحمن بن عمر في بيتك وتَحلق رأَسه في بيتك ..ْزلَكَفُمِسيٌء عَ 

 ..ولكن قلَت: هو ولُد أميِر المؤمنين ..إِنَّما عبُد الرحمن رجل ِمن َرِعيَّتِك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين

فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباَءٍة  . يجُب هللِ عليه.  وقد عرفَت أن ال هوادةَ ألحٍد من الناس عندي في حق ٍ 

 ..على َقتَب حتى يُْعَرف سوء ما صنع

وكتبت إلى عمر كتابًا أعتذُر فيه. وأخبره أني ضربته  ..وأقرأُت ابَن عمر كتاب أبيه ..فبعثت به كما قال أبوه -

ي  والمسلم. وبعثُت وباهلل الذي ال يُحلَُف بأعظم منه إِني ألقيم   ..في صحن داري م ِ الحدوَد في صحن داري على الذ ِ

وعليه الحد  مرة فما عليه  ..فدخل عليه ..بالكتاب مع عبد هللا بن عمر. فقال أسلم: فَقُِدَم بعبد الرحمن على أبيه

يَاط!   ..فقال: يا عبد الرحمن ..وال يستطيع المشي من َمْرَكبه ..عباءةٌ   فعلَت وفعلَت! الس ِ

ة فما عليه أن تُِقيَمهُ ثانيةً! فلم    ..فَكلََّمه عبُد الرحمن بن َعوفٍ  فقال: يا أميَر المؤمنيَن قد أقيم عليه الحد  مر 

َزهُ  ..يلتفت إلى هذا ُعَمرُ    ..وأنت قاتلي فضربَهُ الثانيةَ الَحد   ..فجعل عبد الرحمن يصيح! إِن ِي مريضٌ   ..وبر 

 . هُ ثم مِرَض فمات.وَحبس

ن أدرك ذلك ..قال: حد ثنا ليث بن سعد  ..))قال: أخبرنا ِهَشام أبو الوليد الطَّيَالسي   -   ..عن يَِزيد بن أَبِي َحبِيب عم 

ن بايع النب ي َصلَّى هللا عليه وسلم تحت   ..أن  عمر بن الخط اب كتب إلى عمرو بن العاص: انظر من كان قبلك مم 

ولقيس بن أَبِي   ..ولخارجة بن ُحذافة لشجاعته  ..وأتم  لنفسك بإمارتك مائتي دينار ..مائتي دينارالشجرة فأتِم  له 

من أُمراء األجناد في الجهاد بالشام في زَمِن عمر؛ وهو عمرو كان قال.. و. العاص لضيافته(( الطبقات الكبير.

ه ُعمر فلسطين. أخرج اْبُن أَبِي َخْيثََمةَ ِمْن طريق ووالَّ  ..وصالَح أْهَل حلب ومْنبِج وأنطاكية ..الذي افتتح قن سرين

 فقال: ما ينبغي ألبي عبد هللا أَن يمشي على األرض إال أميًرا(( ..قال: نظر ُعمر إلى َعْمٍرو يمشي ..الليث

 .اإلصابة في تمييز الصحابة.رواية  

عون.. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الِمْسَور بن قال: أخبرنا محمد بن عمر.. قال: حدثني ُشَرْحبِيل بن أَبِي  -

هُ َعلَى مصر..   َمْخَرمةَ.. قال: لما توفى عمر بن الخطاب وولى عثمان بن عفان َكتََب إلى عمرو بن العاص َفأَقَر 

أنه فكتب إليه َعْمرو يُخبره بما نال المسلمون من المغرب.. وأنهم بلغوا باب قَِابس فأصابوا أموااًل عظاًما.. و

ليس بين باب قابس وإفريقية إال أربع ليال.. فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزيها المسلمين فعل.. فكتب إليه 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....عثمان: إني غيُر فاعل.. فأضرب َعْمرو عن ذكرها((
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 وعمر بن الخطاب وفيضان النيل.. بن العاص عمرو في سادس وعشرون..  

كتب كتاباً إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  يقول "إتحاف أمة اإلسالم بأخبار الشام".. أن عمرو بن العاص  

  ..وسير معه مائة فارس وأمره بالمسير إلى المدينة ..وبعث الخمس والكتاب مع علم بن سارية ه..رضي هللا عن

فلما قرأه سجد هللا شكراً وأمر بالمال  ..رضي هللا عنه وسار حتى قدمها وسلم المال والكتاب لعمر بن الخطاب

إلى بيت المال. فقال علم بن سارية: يا أمير المؤمنين إنَّ َعْمراً يسلم عليك ويقول لك: إن القبط كانوا استنُّوا 

سنة في نيلهم في كل سنة وذلك أنهم كانوا إذا أبطأ عليهم الوفاء في النيل يأخذون جارية من أحسن الجواري  

وال يفعل عمرو شيئاً   ..ويزينونها بأحسن زينة ويرمونها في البحر فيأتي الماء ويفي النيل وقد قرب ميقات ذلك

من عبد هللا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل   فكتب عمر بن الخطاب: بسم هللا الرحمن الرحيم ..إال بإذنك

أما بعد: فإن كنت مخلوقاً ال تملك ضراً وال نفعاً وأنت تجري من قبل نفسك وبأمرك فانقطع وال حاجة لنا   ..مصر

وأمره أن يدفعه لعمرو بن العاص يرميه فيه  .وإن كنت تجري بحول هللا وقوته فاجر كما كنت والسالم. ..بك

 ..لحاجة إليهوقت ا

وإذا   ..أما بعد: فالسالم عليك وإني أحمد هللا إليك وأصلى على نبيه ..: بسم هللا الرحمن الرحيمعمر ثم إنه كتب -

وانظر في أحوال الرعية واعدل فيهم    ..وإياك أن تلين جانبك لهم ..وصل إليك كتابي فاطلب أعداء هللا حيث كانوا

وقرر لهم واجباً في   ..وأجر الناس على عوائدهم وقوانينهم ..واطلب العفو بالعفو عن الناس ..ما استطعت

  !فإما ذكر جميل وإما خزي طويل  ..وأعل رسوم العافية بالعدل فإنما هي أيام تمضي ومدة تنقضي ..دواوينهم

فأما   ..م بن سارية فسار هو ومن معه إلى أن قدموا مصر وسلم الكتاب إلى عمروثمَّ إنِ ه سلم الكتاب إلى عل

وقد   ..عدوا ليالي الوفاء وتوقف النيل عن الوفاءتوأما كتاب النيل فإنهم قد كانوا  ..كتابه فقرأه على المسلمين

رضي هللا  خطاب فمضى عمرو إلى النيل وخاطبه ورمى فيه كتاب عمر بن ال   ..يئس الناس منه في تلك السنة

 .. ببركة بن الخطاب وانقطعت عن أهل مصر تلك السنة السيئة ..فلما رماه فيه هاج البحر وزاد فوق الحد. عنه

 والية عمرو بن العاص في عهد عثمان بن عفان.. سابع عشر.. 

من والية  عبد الحميد جودة السحار: أن عمرو بن العاص عندما عزله عثمان بن عفان نقلوا عن األستاذ  -

كما كره الناس في مصر ذلك ألنه عين مكانه عبد هللا بن أبي سرح حيث إن  ..مصر حقد عليه وطلق أخته

ابن عبد   ذكرها ..هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ.. والرسول كان غاضبًا على ابن أبي السرح قبل وفاته

وكان سبب عزله إياه أن الخوارج من   :قال معلالو ..في البداية والنهاية ابن كثير والحافظ ..في االستيعاب البر

المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص مقهورين معه ال يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة وال 

فلم يزل ذلك دأبهم حتى   ..فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه ..أمير

 ..وولى على الحرب والخراج عبد هللا بن أبي سرح ..وتركه على الصالة عزل عمرا عن الحرب

إذ ولي عليهم لرغبتهم   ..عبد هللا بن أبي سرح كارهين لوالية كانوا المصريونليس مؤكدا أن والحقيقة أنه  -

وهو غير راض  على أن النبي صلى هللا عليه وسلم مات  ولم نقف فيما اطلعنا عليه من كتب التاريخ  .في ذلك.

 . .بسب عزله إياه عثمان طلق أخت عمرو بن العاص وال أن ..عنه

هنا ننبه إلى أن الحديث عما شجر بين الصحابة وإثارته ومحاكمتهم على ما كتبه يقول "إسالم ويب".. و -

وقد   ..من األمور الشنيعة التي يجب على المسلم أن ينأى عنها؛ ألن ذلك إذا لم يضره فلن ينفعه ..المؤرخون

يجد في نفسه على بعضهم أو يراه ظالما فيتنقص من شأنه وهو خالف ذلك؛ وإن كانوا بشرا ليسوا معصومين  

وقد نهى صلى هللا عليه   ..يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من البشر إال أن مكانتهم عظيمة ومنزلتهم رفيعة

عبد هللا   في كتابه مجمع الزوائد من حديث ميالهيث وأخرج ..وغيره الترمذي وسلم أن يُتَخذوا غرضا كما عند

 وا..إذا ذكر أصحابي فأمسك :رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن مسعود

جاء رجال من أهل البصرة إلى عبيد بن عمير قالوا: إن إخوانك أهل  :رحمه هللا تعالى قال  أبي راشد وعن -

ةٌ قَْد َخلَْت لََها  ": فتلى  ..ال: وما أقدمكم شيء غير هذا؟ قالوا: نعمالبصرة يسألونك عن علي وعثمان فق تِْلَك أُمَّ

ا َكانُوا يَْعَملُون في عمدة  العيني قال. .رواه الطبراني ورجاله ثقات "..ََما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َواَل تُْسأَلُوَن َعمَّ

وأنهم   ..اإلمساك عما شجر بين الصحابة وحسن الظن بهم والتأويل لهموالحق الذي عليه أهل السنة  ..القاري

وقد رفع هللا    ..فمنهم المخطئ في اجتهاده والمصيب ..مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية وال محض الدنيا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..وضعف أجر المصيب ..الحرج عن المجتهد المخطئ في الفروع
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 .. أحداث الفتنةوعشرون.. عمرو بن العاص في  بعسا

 : "جتماع الجيوش اإلسالميةإ"ها في كتابه قال كلمة  ابن القيملشيخ ل نود أوال أن نورد  -

وخيرهم العشرة الذين شهد لهم رسول هللا   ..الصحابة رضي هللا عنهمنعتقد أن خير هذه األمة القرن األول وهم 

ونعتقد حب  .. وخير هؤالء العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم ..صلى هللا عليه وسلم بالجنة

وننشر    ..ونذكر محاسنهم ..وأزواجه وسائر أصحابه رضوان هللا عليهم  ..آل محمد صلى هللا عليه وسلم

ونختم هذا التنبيه بما ذكر  .. ونستغفر هللا لهم  ..ونمسك ألسنتنا وقلوبنا عن التطلع فيما شجر بينهم ..مفضائله

وسئلوا عن الحروب التي وقعت   :في الدرر السنية من األجوبة النجدية جوابا لمن سأل عما وقع بين الصحابة

قول أهل   :فالصواب فيها  ..ين الصحابةرضي هللا عنهم؟ فأجابوا: وأما الحروب التي وقعت ب ..بين الصحابة

 ..والترضي عنهم ..السنة والجماعة ؛ وهو الذي نعتقده ديناً ونرضاه مذهباً؛ وهو: السكوت عما شجر بينهم

َعَزلَهُ  َجعََل ُعثَْماُن ْبُن َعفَّاَن َعْمَرو ْبِن العَاِص أميراً َعلى ِمْصَر ِسنِيَن.. ثُمَّ تقول "شبكة األلوكة".. ا.. ه ثاني -

ِ ْبَن َسْعِد ْبِن أَبِي َسْرحٍ.. فَقَِدَم َعْمٌرو اْلَمِدينَةَ.. فَأَقَاَم بَِها.. فَلَ  ا نَِشَب النَّاُس ِفي أَْمِر  َواْستَْعَمَل َعلَْيَها َعْبَد َّللاَّ مَّ

ُ.ُعثَْماَن َخَرَج إِلَى الشَّاِم.. فَنََزَل بَِها ِفي أَْرٍض لَهُ بِالسَّبَعِ ِمْن أَْرِض ِف   .لَْسِطيَن.. َحتَّى قُتَِل ُعثَْماُن َرِحَمهُ َّللاَّ

َساَر َعْمُرو إِلَى ُمعَاِويَةَ.. َفلَْم يََزْل َمعَهُ يُْظِهُر الطَّلََب بَِدِم ُعثَْماَن.. َوَشِهَد َمعَهُ  ف  ..))الطبقات الكبرى البن سعد

علي عن الخالفة لمعاوية.. َجعََل ُمعَاِويَةُ بن معركة ِصف ِيَن ضد علي بن أبي طالب.. وعندما تنازَل الحسن بن 

 َها َداًرا..أبي ُسفيان َعْمَرو ْبِن العَاِص أميراً َعلى ِمْصَر.. َفَخَرَج َعْمٌرو إِلَْيَها.. فَلَْم يََزْل بَِها َواِليًا.. َواْبتَنَى بِ 

 واقعة التحكيم..  صفين وثالثها.. مختصر في  -

بين علي   ..بعد معركة صفينواللقطة هنا .. الدكتور راغب السرجانيسالم" وما كان "قصة اإلبعض يروي لنا 

والذين بلغ عددهم  ..والتي راح ضحيتها الكثير من القتلى والشهداءبن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.. 

 .. سبعين ألفًا من المسلمين على يد إخوانهم من المسلمين

  ..ي صلى هللا عليه وسلموهو أحد صحابة النب  ..رضي هللا عنه وأرضاه سهل بن حنيف وجد الصحابي الجليل -

فبعض الناس مع علي بن أبي طالب رضي هللا  ..وجد أن في قلوب بعض الناس شيئًا من القتال الذي حدث بينهم

وتجب البيعة له والطاعة التامة إال أن في قلوبهم وأنفسهم حرج   ..ورغم قناعتهم بكونه أمير المؤمنين ..عنه

فقال لهم سهل بن حنيف رضي   ..ك من كان مع معاوية رضي هللا عنهوكذل ..من قتلهم إلخوانهم من المسلمين

هللا عنه كالًما في غاية األهمية وينبغي أن ينتفع به المسلمون إلى يوم القيامة قال لهم: يا أيها الناس ات هموا  

 . الرأي على الدين.

وتظن أن هذا الرأي هو    ..يقصد أن بعض الناس ربما يكون لهم من الرأي ما يخالف الشرع كان بن حنيف -

أو ربما ال  ..لكنهم ال يقتنعون بسهولة ..ويحاول أهل الشرع إقناعهم بالرأي السليم ..وهو السليم ..الصائب

وكان الذي   ..ُعقد الصلح وتم   فبعد أن. أي يوم الحديبية.. يقول: فلقد رأيتُني يوم أبي جندل. ..يقتنعون مطلقًا

 ..فجاء أحد المشركين  ..والذي أسلم بعد ذلك ..باشر عقد هذا الصلح من طرف المشركين حينئذ سهيل بن عمرو

سهيل بن عمرو: هذا  لكن ..نفسه وهو ابن سهيل بن عمرو ..وكان اسمه أبا جندل ..وأراد أن يدخل في اإلسالم

 ..صحابةالكان هذا األمر صعبًا على المسلمين جميعًا من كان له ما أراد.. وو. .رد وه علينا ..أول ما نبدأ به

فهذا سهل بن حنيف رضي هللا عنه مع كل هذا التاريخ العظيم في اإلسالم يخبر رضي هللا  يقول السرجاني..  -

رضي هللا   عمار بن ياسر وهذا.. عنه أنه منذ أسلم ما رفع سيفه لقتال إال أوضح هللا له أين الحق إال هذا األمر

عنه ُسئل يوم صفين عن القتال: أهذا عهٌد عهده رسول هللا إليكم أم هو الرأي؟.. فقال رضي هللا عنه: لم يعهد  

فمن   ..فالقضية كلها تدخل في مجال االجتهاد.  صلى هللا عليه وسلم إال هذا وأشار إلى القرآن.إلينا رسول هللا  

  ..ومن معه ..فله أجران كعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه ..من اجتهد فأصاب .. الصحابة رضي هللا عنهم جميعًا

 ومن معه..   ..ومنهم من اجتهد فأخطأ كمعاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه

تكون   اقول.. قد يصح هذا في الخطأ العارض والقرار المتسرع.. لكن بني أمية كانوا في الشام ينتظرون يوموأ

"الدنيا" منذ أن انتقلوا إليها.. فرارا من سلطة بني هاشم في الجزيرة.. وتحينوا وانتهزوا الفرصة.. وهذا لهم

إنما قتله الذين أخرجوه.. والحقيقة الدامغة هنا أن   عمار.. تقتله الفئة الباغية.. فيقول.. معاوية يعلق على مقتل 

 أراكم إن شاء هللا.. األمة اإلسالمية التي خرجت يومها.. ما عادت أبدا إلى دولة عمر بن الخطاب.. إلى يومنا..
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 يكمل الدكتور السرجاني من "قصة اإلسالم"..  نكمل.. سابع وعشرون.. عمرو بن العاص في أحداث الفتنة..

ا اشتد القتال يخطب في قومه أهل الكوفة في المساء خطبته التي قادت للصلح؛  قام - األشعث بن قيس الكندي لمَّ

 فيقول: 

فوهللا لقد بلغت   ..وما قد فني فيه من العرب .."قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي

أنَّا إْن نحن تواقفنا غًدا إنه  ..أال فليبلغ الشاهد الغائب ..قَطُّ من السن ما شاء هللا أن أبلغ فما رأيت مثل هذا اليوم 

ولكني رجل مسن  أخاف على   ..أما وهللا ما أقول هذه المقالة جزًعا من الحتف. لفناء العرب وضيعة الحرمات.

 . توفيقي إال باهلل".وما  ..اللهم إنك تعلم أنى قد نظرت لقومي وألهل ديني فلم آلُ  .النساء والذراري غًدا إذا فنينا.

لئن نحن التقينا غًدا لتميلن الروم على   ..فلما وصل الخبر معاوية بخطبة األشعث فقال: أصاب ورب الكعبة -

وإنما يبصر هذا ذوو األحالم والنُّهى؛   ..ولتميلنَّ أهل فارس على نساء أهل العراق وذراريهم ..ذرارينا ونسائنا

َمن  ..قال صعصعة: فثار أهل الشام فنادوا في سواد الليل: يا أهل العراق. .اربطوا المصاحف على أطراف القَنَا

 . ومن لذراريكم إن قتلناكم؟ هللاَ هللا في البقية. ..لذرارينا إن قتلتمونا

والناس على الرايات قد اشتهوا   ..فأصبح أهل الشام وقد رفعوا المصاحف على رءوس الرماح وقلدوها الخيل

 ..ونادوا: يا أهل العراق ..ورفع مصحف دمشق األعظم تحمله عشرة رجال على رءوس الرماح ..ما دعوا إليه

وأقبل أبو األعور السلمي على برذون أبيض وقد وضع المصحف على رأسه ينادي: يا  .  كتاب هللا بيننا وبينكم.

 .كتاب هللا بيننا وبينكم. ..أهل العراق

  .. فأعدها جذعة  .. ما نرى أهل العراق أجابوا إلى ما دعوناهم إليه  .. معاوية وذكروا أن أهل الشام جزعوا فقالوا: يا  -

وأمره أن يكلم أهل  ..فدعا معاوية عبد هللا بن عمرو بن العاص. فإنك قد غمرت بدعائك القوم وأطمعتهم فيك. 

إنها قد كانت   ..عاصأنا عبد هللا بن عمرو بن ال  ..يا أهل العراق) العراق؛ فأقبل حتى إذا كان بين الصفين نادى: 

وإن تكن للدنيا فقد وهللا أسرفنا   ..فإن تكن للدين فقد وهللا أعذرنا وأعذرتم  ..بيننا وبينكم أمور للدين والدنيا

فإن يجمعنا وإياكم الرضا فذلك من هللا؛ فاغتنموا   ..وقد دعوناكم إلى أمٍر لو دعوتمونا إليه ألجبناكم ..وأسرفتم

 ..(هذه الفرجة

: أجب القوم إلى كتاب هللا؛ فإنك أحق به علي بن أبي طالب قال األشعث ألمير المؤمنينحين  ج الفروجاء  -

 . فقال عليٌّ رضى هللا عنه: إن هذا أمر ينظر فيه..  وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال. ..منهم

ج بموافقة أمير  ..نعمالً رائعًا اشترك فيه العقالء من الفريقي -في الحقيقة-لقد كان رفع المصاحف  وتُِو 

 ..أنا أولى به منكم ..المؤمنين علي رضى هللا عنه؛ إذ قال: "نعم بيننا وبينكم كتاب هللا 

ولم يكن في جيش معاوية رضي هللا عنه  ..م االتفاق على التحكيم وبدأ كل فريق يختار من يخرج لهذ المهمةت -

والذي كان بمثابة الوزير   ..فاختاروا عمرو بن العاص رضي هللا عنه  ..أي اختالف على من يتول ى أمر التحكيم

وكان عمره رضي هللا عنه في هذا التوقيت سبعة وثمانين  ..األول لمعاوية رضي هللا عنه في كل هذه األحداث

إن كان قد اشتهر   ..وهو رضي هللا عنه ..ا من شيوخ صحابة النبي صلى هللا عليه وسلمفكان شيًخا كبيرً  ..سنة

وهذا   ..وكان رضي هللا عنه كثير المحاسبة لنفسه ..والحيلة فقد اشتهر أيًضا بالورع والتقوى ..بشدة الذكاء

صورة صاحب  ويظهرون عمرو بن العاص رضي هللا عنه في  ..األمر يخفيه الكثير من الكتاب المغرضين

 . ء..والدها ..والخداع ..المكر

رفض   عبد هللا بن عباس أما جيش علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فلما ُعرض عليهم أن يخرج للتحكيم

وذلك ألنه رفض الدخول في القتال من بداية األمر مع   ..وطالبوا بأن يخرج عنهم أبو موسى األشعري ..القوم

ولم يكرهه  ..واعتزل القتال ..وكان رضي هللا عنه قاضيًا للكوفة ..يقينه أن عليًا رضي هللا عنه على االجتهاد

وكان أبو موسي رضي هللا عنه رجاًل تقيًا ورًعا فقيًها   ..علي بن أبي طالب رضي هللا عنه على الخروج معه

رضي هللا عنهم جميعًا لتعليم الناس   معاذ بن جبل وقد أرسله الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن مع ..عالًما

ه أمر البصرة ..وكان مقربًا عند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ..أمور اإلسالم  ..وكان هذا أمًرا عظيًما ..ووال 

  ..وظل رضي هللا عنه فيها فترة كبيرة ..ي جنوب ووسط فارسذلك ألن البصرة كانت تدير عمليات الفتوح ف 

فهو رجل فقيه عالم قاض   ..وكان رضي هللا عنه قائًدا لمعركة )تستر( الشهيرة التي حوصرت سنة ونصف

وسوء رأي نُسَب إليه ليلصقوا به ما زعموه من كذب  ..وبساطة ..غير ما أُشيع في الكتب من سذاجة ..محن ك

 . نكمل غدا إن شاء هللا..وهو من هذا كله براء. ..لتحكيموزور في قضية ا
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 اإلسالم".. نكمل.. يكمل الدكتور السرجاني من "قصة  سابع وعشرون.. عمرو بن العاص في أحداث الفتنة..

 في قريته التي كان معتزاًل فيه وقالوا له: إن الناس قد اصطلحوا.  إلى أبي موسى األشعري ذهب القوم -

 فقال: الحمد هلل. 

 قال: إنا هلل وإنا إليه راجعون. ف ...فقالوا له: وقد ُجعلت حكًما.

ووافق   ..وشاق عسير أن يحكم بين طائفتين اقتتال هذا القتال الشديد فترة كبيرة  ..وذلك ألن هذا األمر أمر صعب

 .حتى يتم التحكيم في هذه القضية الشائكة. ..رضي هللا عنه على الذهاب معهم

وبدآ يفكران في كيفية  ..وعمرو بن العاص رضي هللا عنهما في مكان )صفين( ..والتقى أبو موسى األشعري

ت بالمسلمينإيجاد حٍل لهذه ا  ولن   ..فاتفقا ابتداًء على كتابة كتاٍب مبدئي يضع أسس التحكيم ..لمعضلة التي ألم 

 فبدأ أبو موسى يمِلى الكتاب وعمرو بن العاص يسمع:  ...يكون هو الكتاب النهائي.

 .....هذا ما قاضي عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين... بسم هللا الرحمن الرحيم

 

يل بن عمرو يوم الحديبية مع النبي صلى هللا  وانظر إلى عمرو بن العاص يفعل هنا ما فعله سهالراوي.. )<< 

محمد رسول هللا.. فقبل النبي حقنا   ..عليه وسلم.. حين أنكر سهيل وكان على الكفر أن يكتب علي بن أبي طالب

يقبل هنا   –ومها على مضض  الذي قبل أن يكتب كما أراد سهيل ي -للدماء وكان على الحق.. وانظر إلى علي 

 نكمل.. ..(..حقنا للدماء.. –أيضا وعلى مضض 

 

 . وليس بأميرنا. ..هو أميركم ..واسم أبيه ..فقاطعه عمرو بن العاص قائاًل: اكتب اسمه

 . فقال األحنف بن قيس: ال نكتب إال أمير المؤمنين.

 ..فقال رضي هللا عنه: امح أمير المؤمنين ..وذكروا ذلك له ..فذهبوا إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

 . واكتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب.

بعدم والية علي بن أبي طالب رضي هللا  اعمرو بن العاص رضي هللا عنه باجتهاده مقتنعهل كان يومها << 

 ..وكذلك أهل الشام ..ولكن لم يبايعه ..اعتهوكان ذلك خروًجا منه على ط ..وإال ما قاتله ؟ نعم....عنه للمؤمنين

 .وفي اجتهاده أنه ليس أميًرا للمؤمنين.

وسعة صدٍر منه   ..ووحدة الصف ..وقبل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه بهذا األمر؛ حرًصا على جمع الكلمة -

ومعاوية بن أبي سفيان أننا نزل عند   ..فكتبوا: هذا ما تقاضي عليه علي بن أبي طالب .رضي هللا عنه وأرضاه.

وما لم  ..فما وجد الحكمان في كتاب هللا عمال به ..ونميت ما أمات هللا ..ونحيي ما أحيا هللا ..وكتابه ..حكم هللا

 .فالسنة العادلة الجامعة غير المتفرقة.  ..يجدا في كتاب هللا

العهود والمواثيق أنهما أي الحكمان آمنان على   وأخذا منهما ..من الحكمين إلى كل فريق على حدة ثم ذهب كال

وأن على الجميع أن يطيع على ما في هذه   ..وأن األمة كلها عوٌن لهما على ما يريان ..وعلى أهليهما ..أنفسهما

واتفقا على أنهما يجلسان للحكم في   ..فجلسا سويًا  ..فأعطاهم القوم العهود والمواثيق على ذلك. الصحيفة.

وذلك حتى تهدأ نفوس الفريقين ويستطيع كل   .. هـ 37وكان حينئذ في شهر صفر سنة  ..س العامرمضان من نف

 .. .فريق أن يتقبل الحكم أيًا كان.

 ..وأبو األعور السلمي ..وممن شهد هذا االجتماع عبد هللا بن عباس ..وشهد هذا االجتماع عشرة من كل فريق

واألحنف بن قيس رضي هللا  ..وخرج األشعث بن قيس. وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. ..وحبيب بن مسلمة

  ..وقرأ األشعث بن قيس الكتاب على الفريقين ..وهما من فريق علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ..عنهما

 .والقتلى. ..وبدءوا في دفن الشهداء ..فوافق الجميع على هذا األمر

 . ن في كل قبر خمسون نفًسا لكثرة عدد القتلى والشهداء.ويقول الزهري: كان يُدف 

وكان في يده بعض األسرى من  ..وبعد ذك بدأ علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يتوجه بجيشه إلى الكوفة

وكذلك فعل معاوية رضي هللا عنه وأرضاه حيث كان في يده بعض األسرى من العراقيين   ..الشاميين فأطلقهم

 .  إلى بلده.وعاد كلٌّ  ..فأطلقهم

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .... إنتهى الجزء المنقول
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 .. منقول ..في التحكيم نكمل سابع وعشرون.. عمرو بن العاص في أحداث الفتنة..

الخالف والش قاق بين علي  بن أبي  فيوأشهرها ما وقع  ..المسلمون إلى التحكيم في بعض الوقائع الخطيرةلجأ 

والذي يسميه  ..طالب ومعاوية بن أبي سفيان إثر مقتل عثمان بن عف ان على أيدي جماعة من أهل األمصار

لكن معاوية  ..حيث ول ى أهل المدينة علي ا بن أبي طالب الخالفة .."الفتنة الكبرى" المؤرخون والمستشرقون

  ..رفض مبايعته بدعوى أنه مم ن حرضوا على قتل عثمان وأنه حمى القتلةأبى أن يعترف بالخليفة الجديد و 

 ..هـ 40حوالي سنة  ..والتقى الجمعان في صف ين  ..فخرج علي بن أبي طالب إليه لردعه

  

فأشار عليه بأن    ..استشار عمرو بن العاص ..ولما رأى معاوية أن جيشه تضعضع وأن الهزيمة آتية ال محالة -

وأن يحدث الش قاق بين   ..متوق عا أن يؤدي ذلك إلى ربح الوقت في أسوإ األحوال ..على علي  يعرض التحكيم 

ودعوا إلى التحكيم عمال بتعاليم   ..خرج جند معاوية رافعين المصاحف على أسن ة الرماح ..وفعال ..أصحاب علي  

اء في جيش علي  سيوفهم وتبعهم الناس ..القرآن أن يواصل الحرب حتى يجهز على  فيما رأى علي    ..فأغمد القر 

لكن شق ا من أصحابه لم يروا رأيه ووجدوا في مواصلة الحرب رغم الدعوة إلى التحكيم مخالفة   ..جيش معاوية

وكادوا   .. وندع قتالهم هلل". وانقسم أصحاب علي بين رافض ومؤيد ..قائلين: "قاتلناهم هلل ..لروح الشرع

 . خاصة لما احتدم الخالف بين األشتر النخعي  وبعض مناصري التحكيم. ..يقتتلون

وخرجوا عنه   ..فهد ده البعض من أصحابه بأن يكون مصيره كمصير عثمان ..وقبل علي في النهاية بالتحكيم -

وقرر الطرفان  .. واشتهروا أكثر بالخوارج ..لكوفة )وسموا لذلك بالحروريةوتجمعوا بمنطقة حروراء قرب ا 

  ..رغم ما كان له من احتراز عليه ..وتولى علي  تعيين أبي موسى األشعري ..تعيين محكمين لفض  النزاع بينهما

 . بينما عي ن معاوية صاحبه عمرو بن العاص.

 :وجاء فيها ما يلي ..بعد جدال طويل حول صيغتها وثيقة اإلتفاق على التحكيم وتم تحرير -

قاضى علي  على   ..هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان .بسم هللا الرحمن الرحيم."

شام ومن كان معهم وقاضى معاوية على أهل ال ..أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين

وأن  كتاب هللا بيننا من فاتحته  ..وأال يجمع بيننا غيره ..من المؤمنين والمسلمين: إننا ننزل عند حكم هللا وكتابه

وهما أبو موسى عبد هللا بن قيس وعمرو بن –فما وجد الحكمان  ..نحيي ما أحيا ونميت ما أمات ..إلى خاتمته

فالسن ة العادلة الجامعة غير   ..وما لم يجداه في كتاب هللا عز  وجل   ..في كتاب هللا عز  وجل  عمال به  -العاص

قة.   المفر 

سهما وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والثقة من الناس أنهما آمنان على نف

واألمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما   ..وأهليهما

وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين فإن األمن واإلستقامة   ..عهد هللا وميثاقه أن ا على ما في هذه الصحيفة

الهم وشاهدهم وغائبهم. وعلى عبد هللا بن قيس  ووضع السالح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأمو

وال يرد اها في حرب وال فرقة حتى يعصيا هللا.   ..وعمرو بن العاص عهد هللا وميثاقه أن يحكما بين هذه األمة

ال القضاء إلى رمضان راه على تراض منهما ..وأج  را ذلك أخ  وإن توفي أحد الحكمين فإن   ..وإن أحب ا أن يؤخ 

وإن مكان القضية الذي يقتضيان فيه مكان عدل   ..ختار مكانه وال يألو من أهل المعدلة والقسطأمير الشيعة ي

فال يحضرهما فيه إال من أرادا. ويأخذ الحكمان من أرادا من   ..وإن رضيا وأحبا ..بين أهل الكوفة والشام

وأراد إلحادا   ..هذه الصحيفةوهم أنصار على من ترك  ..ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة ..الشهود

  "..أو ظلما. اللهم إن ا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة 

 

ويروي المؤرخون أن كل واحد من المحكمين ظل يتلقى الرسائل   ..والتقى المحكمان وتبادال وجهات النظر -

ثيقة التحكيم فإن ما تم والمكاتيب من الطرف الذي عينه. ويشير هشام جعيط إلى أنه وعمال بما ورد في و

االتفاق عليه هو أن المحكمين يلتقيان في مكان معين وإن تعذر اجتماعهما فيؤجل مؤتمر التحكيم إلى ما بعد  

هجرية للقاء أبي موسى وجماعة العراق  37الحج. وقد قدم أهل الشام إلى دومة الجندل في رمضان من سنة 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....فلم يجدوا أحدا ووقع مجرد اجتماع شكلي
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 .. سابع وعشرون.. عمرو بن العاص في أحداث الفتنة.. نكمل في التحكيم.. منقول

فلم   ..هجرية للقاء أبي موسى وجماعة العراق 37سنة قدم أهل الشام إلى دومة الجندل في رمضان من  -

وسموا كذلك  ..وكان علي عندئذ يحارب الحرورية )الخوارج ..فأرسل معاوية إلى علي يذكره بوعدهيجدوا أحدا 

فانقطع عن ذلك واهتم بالتحكيم فتم    ..ألنهم تمركزوا في حروراء وفيها وقعت بينهم وبين علي معركة كبيرة(

ودام األمر بضعة أيام أو  ..ووقع اجتماع الحكمين ..تنظيم اجتماع ثان بأذرج قرب البتراء )باألردن حاليا(

المغيرة بن شعبة وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن  أسبوعا. وجرت إجراءات علنية حضرها رجاالت مهمون ك

وتغيب سعد بن أبي وقاص. ويروي بعض المؤرخين أن معاوية تنقل شخصيا   ..الزبير وغيرهم من القرشيين

 إلى مكان المؤتمر خالفا لعلي الذي رفض ذلك.  

أن يكون عبد هللا بن  وبرهن أبو موسى على حياده بأن اقترح تنحية المتخاصمين وتولية خليفة جديد اقترح 

 .. فرفض أبو موسى ..لكن عمروا اقترح عليه ابنه عبد هللا )بن عمرو(  ..عمر بن الخطاب

كان تحكيم صفين درسا هاما: درس في الحياد واحترام أخالقيات التحكيم ومبادئه في عين أهل القضاء.. و -

ودرس في عكس كل ذلك من   ..م من جهةكحسن النية واإلبتعاد عن التحيز وتجنب تأثيرات الخصو ..األساسية

خالفا لما أصبح مستقرا اليوم في التحكيم )في ما عدا تحكيم   ..الناحية المقابلة. كما تميز هذا التحكيم بالعالنية

 .المركز الدولي لتسوية نزاعات اإلستثمار(

 

 همة الخبالة..تثامن وعشرون.. في تبرئة أبي موسى األشعري من 

 

د أبا موسى على أن يقدمه في الكالمكان عمرو قد  - متعلال بقوله: "أنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه  ..عو 

د أبو موسى ذلك. وبعد التداول حول أوجه إزالة الفتنة ..فتكل م وأتكل م" ..وأسن  مني ..وسلم أوحى عمرو    ..وتعو 

وترك األمر للمسلمين الختيار   ..اويةأي علي ا ومع ..ألبي موسى بفكرة تنحية من تسب با في النزاع والخالف

فيختار المسلمون ألنفسهم من  ..ونجعل األمر شورى ..وقال: "ما رأيك أن نخلع هذين الرجلين ..خليفة جديد

فقال عمرو ألبي موسى أن   ..فقال عمرو: "الرأي ما رأيت". فأقبال على الناس لإلعالن عن رأيهما ..أحب وا"

فلم نر أصلح    ..إن ا قد نظرنا في حال هذه األمة  ..فتقدم األشعري وقال: "أي ها الناس .."تقدم يا أبا موسى فتكل م"

ويول ي الناس    ..وهو أن نخلع علي ا ومعاوية ..وال ألم  لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه  ..ألمرها

ىوول وا ع ..فاستقبلوا أمركم ..وإني قد خلعت عليا ومعاوية ..أمرهم من أحبوا   ..ليكم من رأيتموه". ثم تنح 

وأثبت صاحبي   ..وأنا أخلع صاحبه كما خلعه ..وأقبل عمرو فقال: "إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع صاحبه

 ."فإنه ولي  عثمان بن عف ان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ..معاوية

 

غدرت وفجرت. إنما مثلك كمثل الكلب إن  ..قال له: "ال وف قك هللا  ..ولما تفط ن أبو موسى إلى خديعة عمرو -

فرد عليه عمرو: "إنك مثل الحمار يحمل أسفارا". كما تعالت الشتائم   ..أو تتركه يلهث" ..تحمل عليه يلهث

   ..وافترق الجمعان ..لكن الناس بدؤوا في الحين في تهنئة معاوية بالخالفة .. على المحكمين وخصوا عمروا

وا "الخوارج" ..وخرجت طائفة من الشيعة على علي   ..فاستعرت الحرب بينهما من جديد - وعوضا عن   ..وسم 

وجبهة معاوية في   ..وجد علي  نفسه يحارب على جبهتين: جبهة الخوارج في العراق ..محاربة معاوية وحده

الخارجي بعد زمن غير طويل.   وظل  على ذلك إلى أن وافاه األجل بأن قتله عبد الرحمان بن ملجم ..الشام

يت هذه األزمة بالفتنة الكبرى فلم يجتمعوا  ..وقد عصفت بوحدة المسلمين منذ ذلك العهد إلى اآلن  ..([15])وسم 

 ..والراجح أن ذلك سبب غياب التحكيم من الفكر االسالمي في القرون الموالية ..تحت راية واحدة أبدا

ن أفسدا  ي اللذ ة خالدة.. في األميرينقولم"تاريخ الخلفاء" عن الحسن البصري كتابه ولذلك نقل السيوطي في  -

   :أمر الناس

فال يزال هذا    ..وقوله ما قال حتى حكمت الخوارج ..من رفعه المصاحفَ  ..فما فعله عمرو بن العاصأولهما.. 

 .  .وقال: كلمة حق أريد بها باطل ..أراده عمرووقد كان عليٌّ رضي هللا عنه فهم ما   ..التحكيم إلى يوم القيامة

 .... نكمل غدا إن شاء هللا
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.. في األميرين الذين أفسدا أمر البصريعن الحسن نقال "تاريخ الخلفاء" كتابه السيوطي في نكمل ما قاله  -

 ..حين كتب إليه معاوية رحمه هللا: أَْقِدْم إليَّ مغيرةُ؛ ألعلمك ..ما فعله المغيرة بن شعبة :واألمر الثانيالناس... 

ر عنه أياًما  ..امهقال المغيرة: أمٌر بدأته كرهُت أن آتي قبل إحك ما أبَطأَ بك؟ :فقال معاوية  ..ثم ورد عليه ..فتأخَّ

  ..قال: فارجع إلى عملك ..قال: بلى أَوفعلت ذلك؟ :قال ..قال: أخذت البيعة ليزيَد على أهل الكوفة ما هو؟ :قال

م ما بدأته ال تزال فيه إلى   ..ىقال: وضعت وهللاِ رجل معاوية غرز  ما وراءك؟ :فلما خرج قال له أصحابه ..وتم ِ

ولوال ذلك لكانت   ..وصارت الخالفة تتوارث ..بايع هؤالء ألبنائهمقال الحسن: فمن أجل ذلك  ..يوم القيامة

 ..واستحقاقه اإلمامة إلى يوم القيامة ..ال يليها إال من اتُِّفَق على فضله ..شورى

 

 لتحكيم.. لوالقانونيين    لمؤرخينلفي آراء ءة قراشرون.. عتاسع و

سبباً في إنهاء الحرب   ..بعد موقعة صفين ..لم يكن التحكيم بين علي ومعاوية ..حامد فتحييقول األستاذ   -

ر   ..بل كان أمراً شكلياً. ولكن ه كان القشة التي قصمت ظهر البعير في جيش علي ..األهلية بين المسلمين إذ فج 

ناته  تستمرت جوالالو.. "كما منح "الوالي معاوية" مكانة مساوية لـ"الخليفة علي ..خالفات جذرية بين مكو 

  ..أطفأ الفتنة مقتل علي وتنازل ابنه الحسن لمعاوية عن الخالفة ولكنالحرب األهلية بين المسلمين بعد التحكيم 

رت الحقاً في محطات عدة وإن راته  - ربما آخرها ما نشهده اليوم من صراع سني ..تفج  شيعي يجد بعض مبر 

 .في ذاك الصراع القديم

انهزم جيش   ..بالقرب من ضواحي البصرة. في بداية المعركة ..م( 656هـ ) 36حدثت موقعة الجمل عام   -

ولقي  ..وتركز القتال حول جمل السيدة عائشة ..ألف مقاتل 20الثالثي أمام جيش علي الذي كان يضم نحو 

ً . و.قبل أن يتوافق الطرفان على على إنهاء الحرب ..المئات حتفهم دفاعاً عن هودجها  انتهت المعركة  ..عمليا

قتيل تقريباً من   6500وكانت الحصيلة   ..ولقي الصحابيان طلحة والزبير مصرعهما ..مة البصريينبهزي

   ..الطرفين

ويذكر الطبري في كتابه "تاريخ الرسل  .. ."كما يرجح هشام جعيط في كتابه "الفتنة: جدلية الدين والسياسة 

ونهى علي   ..وأن البصريين حصلوا على األمان ..والملوك" أن المعركة انتهت بالتوافق على قطع رقبة الجمل

 كما أعاد األسلحة للمهزومين.   ..عن سلب أو مطاردة الفارين أو اإلجهاز على جريح

 ..قبل إرسالها إلى المدينة المنورة بكل احترام ..فقد تم التحفظ عليها في أحد بيوت الكوفة ..أما السيدة عائشة

 

وكان أول اتصال من علي بمعاوية قبل   ..َق خارج بيعة علي سوى الشاملم يب ..بعد معركة الجملوعمليا  -

 ..ثم رد بجواب غير واضح ..لكن األخير امتنع عن الرد لمدة طويلة ..حين أرسل يطالبه بمبايعته ..موقعة الجمل

م يكن  فل ..وفق جعيط الذي يفسر تصرف معاوية الحذر بقوله: "مهما أمكن لمعاوية أن يكون ثائراً من داخله

خصوصاً البصرة   ..في مقدوره أن يجابه مواجهة سريعة. لقد تعي ن عليه أن ينتظر سلوك أمصار أخرى مماثلة

 ."والكوفة

وقبل ذلك لم يكن   ..بين معاوية وعلي لم يُعلن بكل وضوح إال بعد انتصار علي في الجملالمباشر الصراع و -

 : جعيطالقانوني بحسب و ..وامتناع عن البيعة" ..هناك سوى انشقاق خجول

ورئيس   ..وهو أحد قادة فتح العراق ..وأوفد إليه جرير بن عبد هللا البجلي ..تجددت مراسالت علي لمعاويةأنه 

ليدعوه إلى الطاعة  ..بصفته محايداً  ..أو حرب الجمل ..ولم يشترك في فتنة مقتل عثمان ..قبيلة بجيلة

معاوية يؤازره  وكان  ..ذريعةكمستخدماً القصاص من قتلة عثمان  ..إال أن معاوية رفض بيعة علي. .والجماعة

 ..وتحالف مع عمرو بن العاص بهدف البقاء في السلطة ..قد حسم أمره بمجابهة عليقادته 

ولم تقع صدامات شديدة بين   ..وتواجه مع أهل الشام في صفين ..حشد علي جيشه. أنه .كما يؤكد جعيط -

لم يقع القتال الحقيقي بين القوتين حتى  . .فقد ظال لمدة ثالثة أشهر يتناوشان ويقيمان مبارزات فردية  ..الطرفين

من في ذاك اليوم قُتل عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة  .في الليلة المعروفة بليلة الهرير. ..السابع من صفر

وتساقط عدد من كبار قادة   ..وعبيد هللا بن عمر بن الخطاب وذو الكالع من جيش معاوية ..جيش علي

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ....الجيشين

https://raseef22.net/author/119602-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A
https://raseef22.net/author/119602-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A
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 نكمل.. لمؤرخين والقانونيين للتحكيم.. لتاسع وعشرون.. قراءة في آراء 

وبعض   ..كذلك حول حجمي الجيشين ..يوجد تضارب كبير حول عدد قتلى المعركةويكمل هشام جعيط أنه  -

ً  70المصادر ترتفع بعدد القتلى إلى   ه  ولكن إيناس البهيجي تقول في كتابها "تاريخ الدولة األموية" إن ..ألفا

ألن وقت القتال الحقيقي ال يزيد عن ثالثين ساعة قتال موزعة على أربعة  ..ليس أكثر ..يقترب من عشرة آالف

 ..ال يمكنها أن تؤدي إلى غالب ومغلوب ..يقول جعيط إنها كانت "متساوية عدداً  ..وفي تقييمه للمعركة. .أيام

وبادئ األمر في داخل  ..عندئذ بدأت تلوح أمام ضخامة المجزرة ..إنها معركة أبطال لم يُظهر فيها أحد التراجع

 ."فكرة أن هذه المعركة هي نهاية العرب. وانطلقت نداءات سلمية داخل الجيش الشامي ..الجيش الشامي

الشامي يدرك أن العديد والعديد كانوا   لقد كان المعسكر ؟.رفع المصاحف... مؤامرة أم دعوة للسلمفهل كان  

يجيب  انت رؤية عمرو أن الفرقة ستكون حتمية.. لكن الفرقة لم تنته إلى اليوم.. وحديثي عهد باإلسالم.. وك

 العقاد من وجهة نظره التي أؤيده فيها..  

أفادت معاوية بالمطاولة   ..أن جهود عمرو بن العاص فى مسألة التحكيم ..العقادعباس محمود يورد األستاذ  -

وأعلنها   ..والمراوغة أضعاف فائدتها له فى النتيجة التى انتهى إليها قرار عمرو وقرار أبى موسى األشعرى

وقد انصرف كل معسكر فى الميدان إلى   ..ولكن عمرو نكص وغش وخدع ليعلن غير ما اتفقا عليه ..األشعرى

أن   ..ولكن مقصد األستاذ العقاد فى بيان دور عمرو فى التحكيم. .سبيله دون أن ينعقد النصر ألحد من الفريقين

أعان على تفريق جيش اإلمام وتبديد شمله وشيوع اللغط بين طوائفه  ..تطاول األيام الذى طفق يصطنعه

وكان خالصة ذلك   ..لقائلين بتحريم القتالال سيما الخوارج وا ..وأصحاب المذاهب المغالية من المتمردين عليه

وتشجيع   ..كان ينصرف فى المقابل لتعزيز جيش معاوية وموقفه ..أن كل ما أعان على تفريق جيش اإلمام

طالب المنافع والمغانم ونهازو الفرص على االنضمام إليه سعيًا لنول ما كان يغدقه فى هذا السبيل من أموال  

 !ونفحات وإغراءات

وموجزه أنه فى الوقت كان فيه عمرو حريًصا على انتصار   ..ا فى »عبقرية اإلمام« ما جرى فى التحكيموقد نقلن

وإنما كان   ..فإن أبا موسى لم يكن حسبه أنه لم يكن موضع ثقة واطمئنان اإلمام ..معاوية لما فيه من انتصاٍر له

 ..الفريقين وكان هذا فى صالح معاوية ألنه كان يجهر باجتناب القتال واعتزال ..محط ترحيب معاوية نفسه

   ..بن أبي طالب وعلى هوى األشعث بن قيس الذى كان بمثابة طابور خامس فى معسكر على  

 

 إلى شمال إفريقيا..  بالدولة  ثالثون.. في اإلتجاه

 ..البيزنطيسار عمرو بن العاص بجيشه تجاه برقة و كان يسكنها البربر الذين عانوا طويالً من الطغيان 

فتفاوض عمرو مع زعماء البربر الذين رحبوا بالفتح اإلسالمي العربي و وافقوا علي دفع الخراج لعمرو و كان  

هـ.. بعد ذلك أكمل عمرو بن العاص مسيرته إلي الغرب   22م /  643ألف درهم و كان ذلك عام  13حوالي 

هج. وبعد تأمينها أرسل بعثة إلي  22م /  643فدخل بنفسه مدينة طرابلس دون مقاومة سنة  ..لفتح طرابلس

 والية فزان ) جنوب غرب ليبيا( بقيادة عقبة بن نافع ففتحها و كان بها أحد أقوي الحصون البيزنطية.

 

 بين عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان..ما كان واحد وثالثون.. 

يَِزيد بن أَبِي َحبِيب قال: وحد ثني عبد هللا   .. قال: حد ثني مفض ل بن فَضالة عنفي الطبقات أخبرنا محمد بن عمر

بن جعفر.. عن عبد الواحد بن أبي عون.. قاال: لما صار األمر في يََدْي معاوية استكثر ُطْعَمةَ مصر لعمرو ما 

عاش.. ورأى َعْمرو أن  األمر كل ه قد صلح به وبتدبيره وعنائه وَسْعيه فيه.. وظن  أن  معاوية سيزيده الشأم مع  

ر فلم يفعل معاوية.. فتنكَّر َعْمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظا وتََميَّز الناس وظنُّوا أن ه ال يجتمع أمرهما.. فدخل  مص

ةً وللناس   بينهما معاوية بن ُحديج فأصلح أمرهما وكتب بينهما كتابًا.. وشرط فيه شروًطا لمعاوية َوَعْمرو خاص 

ة.. وأن  لعمرو واليةَ مصر سبع سنين. . وعلى أن  على عمرو السمع والطاعة لمعاوية.. وتواثقا وتعاهدا َعامَّ

 .على ذلك.. وأشهد عليهما به ُشهوًدا.

ثم  مضى عمرو بن العاص على مصر واليًا عليها وذلك في آخر سنة تسعٍ وثالثين.. فوهللا ما مكث بها إال  

 نراكم غدا إن شاء هللا..  .....((سنتين أو ثالثًا حتى مات
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 عن شبكة "األلوكة"..  :أقوال السلف الصالح في عمرو بن العاص إثنان وثالثون.. 

  

ً  ..َفَما َرأَْيُت َرُجالً أَْبيَنَ   ..ْمَرو ْبَن العَاِص قَاَل قَبِيَصةُ بُن َجابٍِر: َصِحْبُت عَ  -   ..َوالَ أَْكَرَم َجِلْيساً ِمْنهُ  ..أَْو أَْنَصَع َرأْيا

 ( 180صـ46َوالَ أَْشبَهَ َسِرْيَرةً بِعاَلَنِيٍَة ِمْنهُ. )تاريخ دمشق البن عساكر جـ

  

: ُدَهاةُ العََرِب أَْربَعَةٌ: ُمعَاِويَة ْبُن أَبِي ُسْفيَان - َوِزيَاُد ْبُن   ..َوالُمِغْيَرةُ ْبُن ُشْعبَة ..َوَعْمٌرو ْبُن العَاص ..قَاَل الشَّْعبِيُّ

ا مُ  ..أبيه ا ِزيَاٌد: َف فَأَمَّ ا َعْمٌرو: فَِلْلُمْعِضالَِت؛ َوالُمِغْيَرةُ: ِللُمبَاَدَهِة؛ َوأَمَّ ِغْيِر َوالَكبِْيِر.عَاِويَةُ: فَِلألَنَاِة َوالِحْلِم؛ َوأَمَّ  . ِللصَّ

 

: َكاَن َعْمٌرو بُن العَاِص  - َمْذُكْوراً بِذَِلَك   ..ِلِهم ِفي الَجاِهِليَّةِ ِمْن فُْرَساِن قَُرْيٍش َوأَْبَطا  ..قَاَل أَبُو ُعَمَر بُن َعْبِد البَر ِ

ْعرِ  ..فِْيِهم. َوَكاَن َشاِعراً   ُحِفَظ َعْنهُ ِمْنهُ الَكثِْيُر ِفي َمَشاِهَد َشتَّى.   ..َحَسَن الش ِ

 

 ..َوَمْن يُْضَرُب بِِه الَمثَُل ِفي الِفْطنَةِ  ..َوَرُجُل العَالَمِ  ..قال الذهبي )رحمه هللا(: َعْمُرو بُن العَاِص َداِهيَةُ قَُرْيٍش  -

 ( 55صـ3َوالَحْزِم. )سير أعالم النبالء للذهبي جـ ..َوالدََّهاءِ 

  

َولَهُ  ..قَاَل ابُن كثير )رحمه هللا(: َكاَن َعْمُرو بُن العَاِص َمْعُدوًدا ِمْن ُدَهاِة اْلعََرِب َوُشْجعَانِِهْم َوذَِوي آَرائِِهمْ   -

 (27صـ8 َحَسنَةٌ َوأَْشعَاٌر َجي َِدةٌ. )البداية والنهاية البن كثير جـأَْمثَالٌ 

  

 وغيرها.. عن شبكة "األلوكة".. :قبس من كالم عمرو بن العاصوثالثون..  الثث

ْيِن. )تاريخ   ..َقاَل َعْمُرو ْبُن العَاِص: لَْيَس العَاقُِل َمْن يَْعِرُف الَخْيَر ِمَن الشَّر ِ  (1) َولَِكْن هَُو الَِّذي يَْعِرُف َخْيَر الشَّرَّ

  ..(186صـ46دمشق البن عساكر جـ

ا نََزَل بِِه الَمْوتُ  ..َعْمُرو ْبُن العَاِص: َعَجباً ِلَمْن نََزَل بِِه الَمْوُت َوَعْقلُهُ َمعَهُ  َقالَ  (2) ذَكََّرهُ   ..َكْيَف الَ يَِصفُهُ؟ فَلَمَّ

 .  .َوقَاَل: ِصْفهُ  ..اْبنُهُ بِقَْوِلهِ 

! الَمْوُت أََجلُّ ِمْن أَْن يُْوَصفَ  َوَكأَنَّ ِفي   ..َسأَِصُف لََك؛ أَِجُدنِي َكأَنَّ ِجبَاَل َرْضَوى َعلَى ُعنُِقيَولَِكن ِي  ..قَاَل: يَا بُنَيَّ

  (260صـ 4َوأَِجُدنِي َكأَنَّ نَفَِسي يَْخُرُج ِمْن إِْبَرٍة. )الطبقات الكبرى البن سعد جـ ..َجْوِفي الشَّْوكَ 

  ..وداب تي ما حملتني ..وثوبي ما سترني ..قال َعْمُرو ْبُن العَاِص: أربعة ال أمل هم أبداً؛ جليسي ما فهم عن ي (3)

  (183صـ46وامرأتي ما أحسنت عشرتي. )تاريخ دمشق البن عساكر جـ

من سلطان  وأسد حطوم خير  ..سلطان عادل خير من مطر وابل ..قال عمرو بن العاص لعبد هللا ابنه: يا بني   (4)

جل عظم يجبر؛ وزل ة الل سان ال تبقي وال تذر.   ..وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم؛ يا بني   ..ظلوم زل ة الر 

  (184صـ46)تاريخ دمشق البن عساكر جـ

داً ال تكونن  لشيء من أمر رعي تك أشد  تعه ..قال َعْمُرو ْبُن العَاِص لمعاوية بن أبي سفيان: يا أمير المؤمنين (5)

ولطغيان الل ئيم حتى تعمل في قمعه؛ واستوحش من الكريم الجائع  ..منك لخصاصة الكريم حتى تعمل في سد ها

والل ئيم يصول إذا شبع. )تاريخ دمشق البن عساكر  ..ومن الل ئيم الش بعان؛ فإن الكريم يصول إذا جاع

  (185صـ46جـ

ن ترك الفضول واقتصر على اإليجاز. قال: فمن أصبر  قال معاوية لعمرو بن العاص: ما البالغة؟ قال: م (6)

اً لهواه. قال: فمن أسخى الن اس؟ قال: َمن بذل دنياه في صالح دينه. قال: فمن  الن اس؟ قال: من كان في رأيه راد 

  (185صـ46اريخ دمشق البن عساكر جـ.. )تأشبع الن اس؟ قال: من رد  جهله بحلمه

أنا كنت به أضيق صدراً حتى   ..ا وضعت عند أحٍد من الناس سراً فأفشاه فلمتهقال َعْمُرو ْبُن العَاِص م (7)

 .  .(188صـ46استودعته إياه. )تاريخ دمشق البن عساكر جـ

 المرء حيث يضع نفسه فإذا أعزها عال أمرها وإذا أذلها ذل وهان قدره..!  ( 8)

إذا جاءك سارق ماذا تفعل   -سأل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عمرو بن العاص حين واله على مصر:  ( 9)

 ..  به؟! قال: أقطع يده ! فقال عمر: وأنا إن جاءني جائٌع قطعُت يدك 

 واللئيم يصول إن شبع. ..فإن الكريم يصول إذا جاع  ..ومن اللئيم الشبعان ..استوحش من الكريم الجائع( 10)

 . ألخف  ضرراً من إرتفاع واحد من السفلة. ..إن  سقوط ألف من علي ة القوم( 11)

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. ...كثر غرماؤه. ..إخوانهمن كثر ( 12)

https://www.hekams.com/?id=2833
https://www.hekams.com/?id=1610
https://www.hekams.com/?id=1610
https://www.hekams.com/?id=1610
https://www.hekams.com/?id=1610
https://www.hekams.com/?id=16482
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 :في عهد عمرو بن العاصالخير مصر ثالث وثالثون.. 

إلى عمرو بن العاص )أمير مصر( يَْقُدُم عليه هو وجماعة ِمن أهل   ..عمر بن الخطاب ..تَب أميُر المؤمنينك -

وهي كثيرةُ  ..فقال أمير المؤمنين عمر: يا عمرو؛ إن هللاَ قد فتَح على المسلميَن مصر .فقدموا عليه. ..مصر

والتوسعة عليهم ـ أن أحفَر خليًجا   ..وقد أُْلِقَي في نفسي ـ لما أحببت ِمن الرفق بأهل الحرمين ..الخير والطعام

فهو أسهل لما نريد ِمن حمل الطعام إلى المدينة ومكة؛ فإن  ..ِمن نيلها حتى يسيل في البحر)وهو البحر األحمر(

. وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل فيه رأيكم.حمله على الظهر يَْبعُد وال نبلغ معه ما نريد؛ فاْنَطِلْق أنَت 

  ..فقاَم عمرو بن العاص بحفر خليجٍ من النيل إلى البحر األحمر؛فلم يأت َعاٌم حتى فََرَغ المصريوَن ِمن َحْفره

فنفع هللاُ تعالى بذلك أهل   ..فحمَل فيه عمرو بن العاص ما أراد ِمن الطعام إلى المدينة ومكة  ..وجرت فيه السفن

حتى ُحمَل فيه بعد عمر بن  ..الطعام ... ثم لم يََزْل يُحمل في هذا الخليج.وُسمي خليج أمير المؤمنين ..الحرمين

وصار منتهاه إلى   ..فانقطع ..فتُرَك وَغلََب عليه الرملُ   ..ثم َضيَّعَهُ الوالةُ بعد ذلك ..رضي هللا عنه  ..عبد العزيز

 . منقول من حسن المحاضرة للسيوطي..ِمن قناة السويس. التي أصبحت اآلن جزءاً  ..بحيرة التمساح

 رابع وثالثون.. في وفاة عمرو بن العاص رضي هللا عنه..

دخل ابن عب اس على عمرو بن العاص في مرضه فسل م عليه.. وقال: كيف أصبْحَت يا أبا عبد هللا؟  روي أنه  -

فلو كان ال ذي أصلحت هو الذي أفسدت.. والذي أفسْدُت  قال: أصلحُت من دنياي قلياًل.. وأفسدُت من ديني كثيًرا.. 

هو الذي أصلحت لفُْزُت.. ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت.. ولو كان ينجيني أن أهرب هربت؛ فصْرُت كالمنجنيق  

فقال له ابن  .بين الس ماء واألرض.. ال أرقى بيدين.. وال أهبط برجلين.. فِعْظني بعظٍة أنتفع بها ياْبَن أخي.

! صار اْبُن أخيك أخاك.. وال تشاء أْن أبكى إال  بكيت.. كيف يؤمن برحيل َمْن هو .عب اس: هيهات يا أبا عبد هللا

: على حينها من حين ابن بضع وثمانين سنة.. تقنطني من رحمة ربي.. الل هم إن ابن عب اس  مقيم؟ فقال عمرو

 : هيهات يا أبا عبد هللا! أخذت جديًدا.. وتُعطي خلَقًا.. قال ابن عب اس .يقنطني من رحمتك.. فُخْذ مني حتى ترضى.

 . فقال عمرو: ما لي ولك يا ْبَن عب اس! ما أْرِسل كلمة إال أرسلت نقيضها. -

وأجمعوا   .. من الخوارج 3عندما اجتمع  .. أعوام  3قبل وفاته بـ .. تعرض لمحاولة اغتيال قد وكان عمرو بن العاص  -

رمضان سنة   17الب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص جميعاا في يوم واحد هو أمرهم على قتل علي بن أبي ط 

فانتظر في تلك الليلة أن يخرج عمرو  ..لقتل عمرو بن العاص ..وجرى اختيار عمرو بن بكر التميمي. .هـ 40

وبينما خارجة في   ..وندب خارجة بن حذافة أن يصلي بالناس ..لكنه لم يخرج لمرض ألم به ..من داره ليقتله

فلما علم أن ه ليس بعمرو قال: »أردت عمًرا  ..الصالة فضربه الرجل بالسيف فقتله ظنًا منه أن ه عمرو بن العاص 

 .«وأراد هللا خارجة

ا َرأَى ذَِلَك  روى أحمٌد َعْن أبي نَْوَفِل ْبِن أَبِي َعْقَرٍب قَاَل: َجِزَع َعْمُرو ْبُن الْ  - عَاِص ِعْنَد اْلَمْوِت َجَزًعا َشِديًدا فَلَمَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َما َهذَا اْلَجَزُع َوقَْد َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ِ ْبُن َعْمٍرو قَاَل يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم يُْدنِيَك َويَْستَْعِملَُك  اْبنُهُ َعْبُد َّللاَّ

ِ َما أَْدِري أَُحبًّا ذَِلَك َكاَن أَْم تَأَلُّفًا يَتَأَلَّفُ قَاَل أَْي بُنَيَّ  نِي َولَِكن ِي أَْشَهُد َعلَى   قَْد َكاَن ذَِلَك َوَسأُْخبُِرَك َعْن ذَِلَك إِن ِي َوَّللاَّ

ْنيَا َوهَُو يُِحبُُّهَما اْبُن ُسَميَّةَ)عمار بن ياسر( َواْبُن  ا َحدَّثَهُ  َرُجلَْيِن أَنَّهُ قَْد فَاَرَق الدُّ أُم ِ َعْبٍد)عبد هللا بن مسعود( فَلَمَّ

َوَكانَْت   ..(اللَُّهمَّ أََمْرتَنَا فَتََرْكنَا َونََهْيتَنَا َفَرِكْبنَا َواَل يََسعُنَا إِالَّ َمْغِفَرتُكَ  )  َوقَاَل: ..َوَضَع يََدهُ َمْوِضَع اْلِغاَلِل ِمْن ذَْقنِهِ 

يَراهُ)أي هذا شأنه( َحتَّى َماتَ    ..تِْلَك ِهج ِ

ِ و - فَقَاَل   ..فَثَقَُل )اشتد مرضه(  ..َقاَل: َكاَن َعْمٌرو بِن العاص َعلَى ِمْصرَ  ..روى ابُن عساكر َعْن ثَابٍِت البُنَانِي 

ا َدَخلُوا  .أَْصَحابَِك. ِلَصاِحِب ُشْرَطتِِه: أَْدِخْل ُوُجْوهَ  ُردُّْوَها َعن ِي.    ..َوقَاَل: َها َقْد بَلَْغُت َهِذِه الَحالَ  ..نََظَر إِلَْيِهم  ..فَلَمَّ

الَ إِلَهَ   ..َولَِكْن أَْحبَْبُت أَْن تَتَِّعُظوا ..فَقَالُوا: ِمثْلَُك أَيَُّها األَِمْيُر يَقُْوُل َهذَا؟ َهذَا أَْمُر هللاِ الَِّذي الَ َمَردَّ لَهُ. قَاَل: قَْد َعَرْفتُ 

  ..تُُوف َِي َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص ِفي لَْيلَِة ِعيِد اْلِفْطرِ  ..(فَلَْم يََزْل يَقُْولَُها َحتَّى َماَت. )تاريخ دمشق البن عساكر .إِالَّ هللاُ.

ِ ْبُن َعْمِرو يوَم العيد  ..َسنَةَ ثاَلٍَث َوأَْربَِعْيَن من الهجرة ولَْم يَْبَق أََحٌد َشِهَد اْلِعيَد إِال  ..وَصلَّى َعلَْيِه ابنه َعْبُد َّللاَّ

الطبقات الكبرى البن  من وكان لَعمِرو بِن العَاص يَْوم مات تسعون سنة. ) ..وُدفَِن بالمقَطَِّم بمصر ..َصلَّى َعلَْيهِ 

 ..أراكم غدا إن شاء هللا.. ....(سعد 
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 . قراءة في الطبقات الكبير.. .عمرو بن العاصخامس وثالثون.. 

د فأمرتني بالذي أنبه  «1»  جزء ناقص في أصل المرجع... ...- لي ِفي دنياي  أسلم لي ِفي ديني وأما أنت يا ُمَحمَّ

وأشر لي ِفي آخرتي. وإن عليًا قد بويع له وهو يدل بسابقته. وهو غير مشركي ِفي شيء من أمره. ارحل يا  

وكتبا   ..حتى قدم على ُمعَاِويَة ْبن أبي ُسْفيَان فبايعه على الطلب بدم ُعثَْمان ..ومعه ابناهعمرو ثُمَّ خرج  .وردان

من الرحيم هذا ما تعاهد عليه ُمعَاِويَة ْبن أبي ُسْفيَان وعمرو ْبن العاص ببيت  بسم هللا الرح :بينهما كتابًا نسخته

  المقدس من بعد قُتَِل ُعثَْمان ْبن عف ان وحمل كل واحد منهما صاحبه األمانة. إن  بيننا عهد هللا على التناصر

من دونه وليجة. وال يحول والتخالص والتناصح في أمر هللا واإلسالم وال يخذل أحدنا صاحبه بشيء وال يتخذ 

بيننا ولد وال والد أبًدا ما حيينا فيما استطعنا فإذا فتحت مصر فَِإن ُعَمًرا على أرضها وإمارته التي أمره عليها  

أمير المؤمنين. وبيننا التناصح والتوازر والتعاون على ما نابنا من األمور. ومعاوية أمير على َعْمرو ْبن 

ة فإنهما يدخالن ِفي أحسن أمرها على  العاص ِفي الن اس َوِفي  ة فإذا اجتمعت األُم  عامة األمر َحتَّى يجمع هللا األُم 

 .  .أحسن الَِّذي بينهما ِفي أمر هللا الَِّذي بينهما من الشرط ِفي َهِذِه الصحيفة. وكتب وردان سنة ثماٍن وثالثين

 

بعد فإنه قد بلغني أن َعْمرو بن العاص األبتر ابن األبتر وبلغ ذلك عليًا فقام فخطب أَْهل الكوفة فقال: أما  :قَالَ  -

 ..بايع ُمعَاِويَة على الطلب بدم ُعثَْمان وحضهم عليه فالعضد وهللا الشالء َعْمرو ونصرته

 

ُد ْبُن ُعَمرَ  :قَالَ  - ا َكاَن يَْوٌم ِمْن   ..أَْخبََرنَا ُمَحمَّ َكاَن َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص يُبَاِشُر اْلِقتَاَل ِفي اْلقَْلِب أَيَّاَم ِصف ِيَن بِنَْفِسِه. فَلَمَّ

نَا أََراهُْم َخْمَسِمائٍَة  ِف ُصفُوِف تِْلَك األَيَّاِم اْقتَتََل أَْهُل اْلِعَراِق َوأَْهُل الشَّاِم َحتَّى َغابَِت الشَّْمُس فَِإذَا َكتِيبَةٌ َخْشنَاُء ِمْن َخلْ 

فَاْقتَتَلُوا َساَعةً ِمَن  .ويقبل علي في كتيبة أخرى نحو ِمْن َعَدِد الَِّذي َمَع َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص . .فِيَها َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص 

َل أَْهُل  . .ا أَْهَل الشَّامَ األَْرَض يَ  :اللَّْيِل َحتَّى َكثَُرِت اْلقَتْلَى بَْينَُهْم ثُمَّ َصاَح َعْمٌرو بِأَْصَحابِهِ  لُوا َوَدبَّ بِِهْم َوتََرجَّ فَتََرجَّ

. َوُخُطوٍب تُِري  ..َوَصبَْرنَا َعلَى َمَواِطِن َضْنكٍ  :فَنََظْرُت إِلَى َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص يُبَاِشُر اْلِقتَاَل َوهَُو يَقُولُ  .اْلِعَراقِ 

ْن أَْهِل اْلِعَراِق فََخلَُص إِلَى َعْمٍرو َوَضَربَهُ َضْربَةً َجَرَحهُ َعلَى اْلعَاتِِق َوهَُو َويُْقبُِل َرُجٌل مِ .. اْلبَيَاَض اْلَوِليَدا

 ..أَنَا أَبُو السَّْمَراِء. َويُْدِرُكهُ َعْمٌرو فََضَربَهُ َضْربَةً أَثْبَتَهُ َواْنَحاَز عمرو في أصحابه وانحاز أصحابه :يَقُولُ 

 

ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي إِْسَماِعيُل ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك   :قَالَ  - ِ ْبِن أَبِي َراِفعٍ َقاَل: نََظْرُت إِلَى   حتىأَْخبََرنَا ُمَحمَّ ُعبَْيِد َّللاَّ

ا َويَقُوُل َكقَص ِ الشَّاِرِب. َوهَُو  َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص يَْوَم ِصف ِيَن َوقَْد ُوِضعَْت لَهُ اْلَكَراِسيُّ يَِصفُّ النَّاَس بِنَْفِسِه ُصفُوفً 

اِل. :َوأَْسَمعُهُ َوأَنَا ِمْنهُ قَِريٌب يَقُولُ  .َحاِسرٌ  ِ أَِو الدَّجَّ  . .يَْعنِي هاشم بن عتبة .َعلَْيُكْم بِالشَّْيخِ األَْزِدي 

 

ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد عَ  :قَالَ  - ِ َقاَل: اْقتَتََل النَّاُس بِِصف ِيَن ِقتَاال َشِديًدا لَْم  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ ْهِري  ِن الزُّ

ِة ِمثْلَهُ قَطُّ َحتَّى َكِرهَ أَْهُل الشَّاِم َوأَْهُل اْلِعَراِق اْلِقتَاَل َوَملُّوهُ ِمْن ُطولِ  تَبَاذُِلِهُم السَّْيَف. فَقَاَل َعْمُرو  يَُكْن ِفي َهِذِه األُمَّ

َهْل أَْنَت ُمِطيِعي فَتَأُْمَر ِرَجاال بِنَْشِر اْلَمَصاِحِف ثُمَّ يَقُولُوَن يَا أهل   :ِلُمعَاِويَةَ  . َوهَُو يَْوَمئٍِذ َعلَى اْلِقتَالِ ْبُن اْلعَاِص 

عََل َوأََمَر َعْمٌرو ِرَجاال  فَأََطاَعهُ ُمعَاِويَةُ فَفَ .  .العراق ندعوكم إلى القرآن َوال يَِزيُد ذَِلَك أَْمَر أَْهِل الشَّاِم إِال اْستِْجَماًعا

فَاْختَلََف أَْهُل اْلِعَراِق َفقَالَْت   .يَا أَْهَل اْلِعَراِق نَْدُعوُكْم إِلَى اْلقُْرآنِ  :ِمْن أَْهِل الشَّاِم فَقُِرَئ اْلُمْصَحُف ثُمَّ نَاَدى 

ِ َوبَْيعَتِنَا؟ :َطائِفَةٌ  َوَهنَُهْم  ..أََجْبنَا إلى كتاب هللا. فلما رأى علي :َكِرهُوا اْلِقتَالَ َوقَاَل آَخُروَن  أََولَْسنَا َعلَى ِكتَاِب َّللاَّ

 ..َوَكَراَهتَُهُم ِلْلِقتَاِل قَاَرَب ُمعَاِويَةَ فِيَما يَْدُعوهُ إليه واختلف بينهم الرسل

 

ِ َفَمْن يَْحُكُم بِِكتَاِب  ..بن أبي طالب فقال علي - ِ بَْينَنَا َوبَْينََك؟َقْد قَبِْلنَا ِكتَاَب َّللاَّ نَأُْخذُ َرُجال ِمنَّا نَْختَاُرهُ    :قَالَ  َّللاَّ

ُد   :قَالَ  .فَاْختَاَر ُمعَاِويَةُ َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص َواْختَاَر َعِليٌّ أَبَا ُموَسى األَْشعَِريَّ  ه..َوتَأُْخذُ ِمْنُكْم َرُجال تَْختَارُ  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ِ َعْن ِزيَاِد ْبِن النَّْضِر أَنَّ علياْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّ  بَعََث أَبَا ُموَسى  ثَنَا َمْنُصوُر ْبُن أَبِي األَْسَوِد َعْن ُمَجاِلٍد َعِن الشَّْعبِي 

ِ ْبُن َعبَّاٍس يَُصل ِ  . َوبَعََث .ي بِِهْم َوْيِلي أَْمَرهُمْ األَْشعَِريَّ َوَمعَهُ أَْربَعُِمائَِة َرُجٍل َعلَْيِهْم ُشَرْيُح ْبُن َهانٍِئ َوَمعَُهْم َعْبُد َّللاَّ

 . .معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام حتى توافوا بدومة الجندل

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل..  . قراءة في الطبقات الكبير...عمرو بن العاصخامس وثالثون.. 

ِ ْبِن أَبِي َسْبَرةَ َعْن إِْسَحاَق ْبِن  :قَالَ  ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي أَبُو بَْكِر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِ ْبِن أَبِي فَْرَوةَ  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ َعْبِد َّللاَّ

: اْحذَْر َعْمًرا فَِإنََّما يُِريُد أَْن  َعْن َعْمِرو ْبِن  اْلَحَكِم َقاَل: لما التقى الناس بدومة الجندل َقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِلألَْشعَِري 

 ِ َمَك َويَقُوُل أَْنَت َصاِحُب َرُسوِل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -يُقَد ِ ِمِه. َفَكانَا إِذَا اْلتَقَيَا  َوأََسنُّ ِمن ِي. َفُكْن ُمتََدب ًِرا لََكال -َصلَّى َّللاَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -يَقُوُل َعْمٌرو إِنََّك َصِحْبُت َرُسوَل َّللاَّ قَْبِلي َوأَْنَت أََسنُّ ِمن ِي فَتََكلََّم ثُمَّ أَتََكلَُّم. َوإِنََّما يُِريُد   -َصلَّى َّللاَّ

َم أَبَا ُموَسى ِفي اْلَكالِم ِليَ   ى.. ْخلََع َعِليًّا. فَاْجتََمعَا َعلَى أَْمِرِهَما فَأََداَرهُ َعْمٌرو َعلَى ُمعَاِويَةَ َفأَبَ َعْمٌرو أَْن يُقَد ِ

ُجلَْيِن َونَْجعََل َهذَا األَْمَر ُشوَرى بَْيَن اْلُمْسِلِميَن فَيَْختَاُروَن ألَْنفُِسِهمْ  :وقال أَبُو ُموَسى  َمْن أََرى أَْن نَْخلََع َهذَْيِن الرَّ

أُْي َما َرأَْيتَ  :قَاَل َعْمٌرو..أََحبُّوا يَا أَبَا ُموَسى أَْعِلْمُهْم بِأَنَّ   :فَأَْقبَال َعلَى النَّاِس َوهُْم ُمْجتَِمعُوَن فَقَاَل لَهُ َعْمٌرو .الرَّ

  .َرأَْينَا قَِد اْجتََمعَ 

ةِ اتَّفََق َعلَ  إِنَّ َرأَْينَا َقدِ  :فَتََكلََّم أَبُو ُموَسى َفقَاَل أَبُو ُموَسى  فَقَاَل   .ى أَْمٍر نَْرُجو أَْن يَْصلَُح بِِه أَْمُر َهِذِه األُمَّ

أَْنَت ِفي  :فَأَتَاهُ اْبُن َعبَّاٍس فََخال بِِه َفقَالَ  .َصَدَق َوبَرَّ َونِْعَم النَّاِظُر ِلإِلْسالِم َوأَْهِلِه. فَتََكلَّْم يَا أَبَا ُموَسى  :َعْمٌرو

اِس تَْبَدأْهُ َوتَعَقَّْبهُ فَِإن ِي أَْخَشى أَْن يَُكوَن أَْعَطاَك أَْمًرا َخاِليًا ثُمَّ يَْنِزَع َعْنهُ َعلَى َمإٍل ِمَن النَّ  أَلَْم أَقُْل لََك ال. .ُخْدَعةٍ 

 ..ال تَْخَش ذَِلَك. قَِد اْجتََمْعنَا َواْصَطلَْحنَا :فَقَاَل األَْشعَِريُّ  .َواْجتَِماِعِهمْ 

 

َ َوأَثْنَى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ فَقَاَم أَبُو ُموَسى فََحِمَد  ِة فَلَْم نََر َشْيئًا هَُو أَْصلَُح  :َّللاَّ أَيَُّها النَّاُس َقْد نََظْرنَا ِفي أَْمِر َهِذِه األُمَّ

ْنَها َوتََشاوٍر. َوقَِد اْجتََمْعُت  ألَْمِرَها َوال أَلَمُّ ِلَشعَثَِها ِمْن أَْن ال نَْبتَزَّ أُُموَرَها َوال نَْعِصبََها َحتَّى يَُكوَن ذَِلَك َعْن َرًضى مِ 

ةُ َهذَا األَْمَر فَيَ  ٍ َوُمعَاِويَةَ َوتَْستَْقبُِل َهِذِه األُمَّ ُكوُن ُشوَرى بَْينَُهْم يَُولُّوَن  أَنَا َوَصاِحبِي َعلَى أَْمٍر َواِحٍد. َعلَى َخْلعِ َعِلي 

ى ِمْنُهْم َمْن أََحبُّوا َعلَْيِهْم. َوإِن ِي قَْد َخلَْعتُ  فَأَْقبََل َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص   .َعِليًّا َوُمعَاِويَةَ فََولُّوا أَْمَرُكْم َمْن َرأَْيتُْم. ثُمَّ تَنَحَّ

َ َوأَثْنَى َعلَْيِه ثُمَّ َقالَ  َصاِحبَهُ َكَما َخْلعَهُ َوأُثْبُِت إِنَّ َهذَا قَْد َقاَل َما قَْد َسِمْعتُْم َوَخلََع َصاِحبَهُ َوإِن ِي أَْخلَُع  :فََحِمَد َّللاَّ

َوْيَحَك يَا أَبَا   :فَقَاَل َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاٍص  .َصاِحبِي معاوية فإنه ولي ابن َعفَّاَن َوالطَّاِلُب بَِدِمِه َوأََحقُّ النَّاِس بَِمقَاِمهِ 

 .َما أَْصنَُع؟ َجاَمعَنِي َعلَى أَْمٍر ثُمَّ نََزَع َعْنهُ ُموَسى َما أَْضعَفََك َعْن َعْمٍرو َوَمَكائِِدِه! فَقَاَل أَبُو ُموَسى: َف 

ُ   :َفقَاَل أَبُو ُموَسى .ال ذَْنَب لََك يَا أَبَا ُموَسى. الذَّْنُب ِلغَْيِرَك. ِللَِّذي َقدََّمَك ِفي َهذَا اْلَمقَامِ  :فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس  َرِحَمَك َّللاَّ

  َغَدَرنِي َفَما أَْصنَُع؟

إِنََّما َمثَلَُك َمثَُل  :َفقَاَل لَهُ َعْمٌرو .إنما مثلك ك اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهثْ  :و موسى لعمرو َوقَاَل أب

ةَ؟ إِلَى َرُجٍل ال يُبَاِلي َما َصنََع وَ  :فقال ابن عمر .اْلِحماِر يَْحِمُل أَْسفاراً  َوقَاَل   .آَخَر َضِعيفٌ إلى م َصيَّْرَت َهِذِه األُمَّ

ْحَمِن ْبُن أَبِي بَْكرٍ   ..لَْو َماَت األَْشعَِريُّ ِمْن قبل هذا كان خيرا لَهُ  :َعْبُد الرَّ

 

ِ َقاَل: َكاَن  :قَالَ  ْهِري  ْحَمِن ْبُن َعْبِد اْلعَِزيِز َعِن الزُّ ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّ يَقُوُل ِلُمعَاِويَةَ   َعْمٌروأَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ٍ: َكْيَف َرأَْيَت تَْدبِيِري لََك َحْيُث َضاَقْت نَْفُسَك ُمْستَْهِزئًا َعلَى َفَرسِ  َك اْلَوْرُد تَْستَْبِطئُهُ  ِحيَن َخَرَجِت اْلَخَواِرُج َعلَى َعِلي 

ِ َوَعَرْفُت أَنَّ أَهْ  َل اْلِعَراِق أَْهُل ِشْبٍه َوأَنَُّهْم يَْختَِلفُوَن َعلَْيِه. َفقَِد اْشتَغََل َعْنَك فَأََشْرُت َعلَْيَك أَْن تَْدُعوهُْم إِلَى ِكتَاِب َّللاَّ

 .َعِليٌّ بِِهْم َوهُْم آِخُر َهذَا َقاتِلُوهُ. لَْيَس ُجْنٌد أَْوَهُن َكْيًدا ِمْنُهمْ 

 

ُل ْبُن   :قَالَ  ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنِي ُمفَضَّ ِ ْبُن َجْعفٍَر  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ فََضالَةَ َعْن يَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب َقاَل: َوَحدَّثَنِي َعْبُد َّللاَّ

ا َصاَر األَْمُر في بدي ُمعَاِويَةَ اْستَْكثََر ُطْعَمةَ ِمْصَر ِلعَْمرٍ  و َما َعاَش َوَرأَى  َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن أَبِي َعْوٍن قَاال: لَمَّ

فعل  َصلَُح بِِه َوبِتَْدبِيِرِه َوَعنَائِِه َوَسْعيِِه فِيِه. َوَظنَّ أَنَّ ُمعَاِويَةَ َسيَِزيُدهُ الشَّاَم َمَع ِمْصَر فَلَْم ي َر ُكلَّهُ قَدْ َعْمٌرو أَنَّ األَمْ 

 .معاوية. فتنكر عمرو لمعاوية فاختلفا وتغالظا َوتََميََّز النَّاُس َوَظنُّوا أَنَّهُ ال يَْجتَِمُع أَْمُرهَُما

ةً  َدَخَل بَْينَُهَما ُمعَاِويَةُ ْبُن ُحَدْيجٍ فَأَْصلََح أَْمَرهَُما َوَكتََب بَْينَُهَما ِكتَابًا َوَشَرَط فِيِه ُشُروًطا ِلمُ َف  عَاِويَةَ َوَعْمٍرو َخاصَّ

لسَّْمَع َوالطَّاَعةَ ِلُمعَاِويَةَ. َوتََواثَقَا  َوِللنَّاِس َعلَْيِه. َوأَنَّ ِلعَْمٍرو ِواليَةَ ِمْصَر َسْبَع ِسنِيَن. َوَعلَى أَنَّ َعلَى َعْمٍرو ا

 .َوتَعَاَهَدا َعلَى ذَِلَك وأشهدا َعلَْيِهَما بِِه ُشُهوًدا

 .ثُمَّ َمَضى َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص َعلَى ِمْصَر َواِليًا َعلَْيَها َوذَِلَك ِفي آخر سنة تسع وثالثين

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....ثاَلثًا حتى ماتفو هللا َما َمَكَث بَِها إِال َسنَتَْيِن أَْو 
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اُك ْبُن َمْخلٍَد أَبُو َعاِصٍم الشَّْيبَانِيُّ  :قَالَ  ِ َقاَل: َحَضْرنَا َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص َوهَُو ِفي  حتى أَْخبََرنَا الضَّحَّ  اْلَمْهِري 
ِشَماَسةَ

َل َوْجَههُ إِلَى اْلَحائِِط يَْبِكي َطِويال َواْبنُهُ يَقُوُل لَهُ: َما يُْبِكيَك؟  ِ  ِسيَاَقِة اْلَمْوِت فََحوَّ ُ   -أََما بَشََّرَك َرُسوُل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

إِنَّ   :َقاَل ثُمَّ أَْقبََل بَِوْجِهِه إِلَْينَا فَقَالَ  .بَِكذَا؟ أََما بَشََّرَك بَِكذَا؟ قَاَل َوهَُو ِفي ذَِلَك يَْبِكي َوَوْجُههُ إِلَى اْلَحائِطِ  -َعلَْيِه َوَسلََّم 

ا تَعُدُّ َعلَيَّ شَ  ِ أَْفَضَل ِممَّ ًدا َرُسوُل َّللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َهاَدةُ أَْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ َولَِكن ِي َقْد ُكْنُت َعلَى    -َصلَّى َّللاَّ

 . أَْطبَاٍق ثاَلٍث.

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -قَْد َرأَْيتُنِي َما من الناس من أََحٌد أَْبغَُض إِِليَّ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َوال أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن   -َصلَّى َّللاَّ

ِ  أَْستَْمِكَن ِمْنهُ فَأَْقتُلَهُ. َفلَْو ِمتُّ َعلَى تِْلَك الطَّبَقَِة لَُكْنُت ِمْن أَْهِل النَّاِر. ثُمَّ  ُ اإِلْسالَم ِفي قَْلبِي فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاَّ   -َجعََل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ. قَاَل فَبََسَط يََدهُ ثُمَّ إِن ِي قَبَْضُت يَِدي :ألُبَايِعَهُ فَقُْلتُ  - َصلَّى َّللاَّ َفقَاَل:   ..ابسط يمينك أبايعك يَا َرُسوَل َّللاَّ

أََما َعِلْمَت يَا   :فَقَالَ  .اْشتَِرُط أَْن يُْغفََر ِلي :َفقُْلتُ  تَْشتَِرُط َماذَا؟ :فَقَالَ  .أََرْدُت أَْن أَْشتَِرطَ  :قُْلتُ َقاَل فَ  َما لََك يَا َعْمُرو؟

  َما َكاَن قَْبلَهُ؟مُ َعْمُرو أَنَّ اإِلْسالَم يَْهِدُم َما َكاَن قَْبلَهُ َوأَنُّ اْلِهْجَرةُ تَْهِدُم َما َكاَن قَْبلََها َوأَنَّ اْلَحجَّ يَْهدِ 

 

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فَقَْد َرأَْيتُنِي َما ِمَن النَّاِس أُُحٌد أََحبُّ إِِليَّ ِمْن َرُسوِل َّللاَّ َوال أََجلُّ ِفي َعْينِي ِمْنهُ. َولَْو  -َصلَّى َّللاَّ

 ..ْمألَ َعْينِي إِْجالال لَهُ ُسئِْلُت أَْن أَْنعَتَهُ َما أََطْقُت ألَن ِي لَْم أَُكْن أُِطيُق أَْن أَ 

 أَْدِري َما أَنَا فِيَها أَْو َما َحاِلي  فَلَْو ِمتُّ َعلَى تِْلَك الطَّبَقَِة َرَجْوُت أَْن أَُكوَن ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة. ثُمَّ ُوِلي ِنَا أَْشيَاَء بَْعُد َفلَْستُ 

ال نَاٌر. فَِإذَا َدفَْنتُُمونِي َفُسنُّوا َعلَيَّ التَُّراَب َسنًّا. َفِإذَا فََرْغتُْم ِمْن قَْبِري  فِيَها. فَِإذَا أَنَا ِمتُّ فاَل تَْصَحْبنِي نَائَِحةٌ وَ 

 .يا أَُراِجُع بِِه ُرُسَل َرب ِ فَاْمُكثُوا ِعْنَد َقْبِري قَْدَر َما يُْنَحُر َجُزوٌر َويُْقَسُم لَْحُمَها فَِإن ِي أَْستَأْنُِس بُِكْم َحتَّى أَْعلََم َماذَ 

 

ا :قَالَ  - َكاَن ِعْنَد اْلَمْوِت  أَْخبََرنَا َرْوُح ْبُن ُعبَاَدةَ قَاَل: َحدَّثَنَا َعْوٌف َعِن اْلَحَسِن قَاَل: بَلَغَنِي أَنَّ َعْمَرو ْبَن اْلعَاِص لَمَّ

 :قَالُوا َدَعا َحَرَسهُ َفقَاَل: أَيُّ َصاِحٍب ُكْنُت لَُكْم؟

فَِإن ِي إِنََّما ُكْنُت أَْفعَُل ذَِلَك ِلتَْمنَعُونِي ِمَن اْلَمْوِت. َوإِنَّ   :َقالَ  .َصْدٍق تُْكِرُمنَا َوتُْعِطينَا َوتَْفعَُل َوتَْفعَلُ ُكْنَت لَنَا َصاِحَب 

ِمَن اْلَمْوِت ال نُْغنِي َعْنَك  :فَنََظَر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا .اْلَمْوَت َها هَُو ذَا قَْد نََزَل بِي فَأَْغنُوهُ َعن ِي

ِ لَقَْد قُْلتَُها َوإِن ِي ألَْعلَُم أَنَُّكْم ال تُْغنُوَن َعن ِي ِمَن اْلَمْوِت َشْيئًا َولَِكْن هللا ألَْن  :فَقَالَ  .َشْيئًا أَُكوَن لَْم أَتَِّخْذ ِمْنُكْم أََما َوَّللاَّ

ثُمَّ قَاَل   .َكذَا. فَيَا َوْيَح اْبِن أَبِي َطاِلٍب إِْذ يَقُوُل َحَرُس أَُمَراِء أََجِلهِ َرُجال َقطُّ يَْمنَعُنِي ِمَن اْلَمْوِت أََحبَّ إِلَى ِمْن َكذَا وَ 

 . .اللَُّهمَّ ال بَِريَء فَأَْعتَِذُر َوال َعِزيَز فَأَْنتَِصُر وإال تدركني برحمة أكن من الهالكين :َعْمٌرو

 

ِ ْبُن أَبِي ُموَسى  :قال  - ِ ْبِن َعْمٍرو أَنَّهُ َحدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَْوَصاهُ َقاَل:   ى عنحتأَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاَّ  َعْبِد َّللاَّ

 بَِماٍء قَُراحٍ ثُمَّ َجف ِْفنِي ِفي ثَْوٍب. ثُمَّ . .يَا بُنَيَّ إِذَا ِمتُّ فَاْغِسْلنِي َغْسلَةً بِاْلَماِء ثُمَّ َجف ِْفنِي ِفي ثَْوبٍ 
ثُمَّ اْغِسْلنِي الثَّانِيَةَ

َعلَيَّ َفِإن ِي ُمَخاِصٌم. ثُمَّ ْلنِي الثَّاِلثَةَ بَِماٍء فِيِه َشْيٌء من كافور ثُمَّ َجف ِْفنِي ِفي ثَْوٍب. ثُمَّ إِذَا أَْلبَْستَنِي الث ِيَاَب َفأَِزرَّ اْغسِ 

َمَها ِلْلَمالئَِكِة َوَخْلفََها ِلبَنِي  إِذَا أَْنَت َحَمْلتَنِي َعلَى السَِّريِر فَاْمِش بِي َمْشيًا بَْيَن اْلَمْشيَتَْيِن َوُكْن َخْلفَ   اْلَجنَاَزِة فَِإنَّ ُمقَدَّ

اللَُّهمَّ إِنََّك أََمْرتَنَا فََرِكْبنَا َونََهْيتَنَا فَأََضْعنَا فاَل   :ثُمَّ قَالَ  .آَدَم. فَِإذَا أَْنَت َوَضْعتَنِي ِفي اْلقَْبِر َفُسنَّ َعلَيَّ التَُّراَب َسنًّا

ُ. َما َزاَل يَقُولَُها حتى ماتبَِريَء َفأَْعتَ   . .ِذُر َوال َعِزيَز َفأَْنتَِصُر َولَِكْن ال إِلَهَ إِال َّللاَّ

 

اٍد َوَغْيِرِه َقاَل: قَاَل ُمعَاِويَةُ ْبُن ُحَدْيجٍ: :قَالَ  ِ ْبِن َحمَّ ٍد اْلقَُرِشيُّ َعْن َعِلي  ُعْدُت َعْمَرو ْبَن   أَْخبََرنَا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

 أَذُوُب َوال أَثُوُب َوأَِجُد نَْجَوى أَْكثََر ِمْن ُرْزئِي. َفَما بَقَاُء الكبير على هذا؟ :قَالَ  ِص َوَقْد ثَقَُل فَقُْلُت: َكْيَف تَِجُدَك؟اْلعَا

ِد ْبِن السَّائِِب اْلَكْلبِيُّ َعْن َعَوانَةَ ْبِن اْلَحَكِم قَالَ  :قَالَ   :أَْخبََرنَا ِهَشاُم ْبُن ُمَحمَّ

ِ ْبُن   .َعَجبًا ِلَمْن نََزَل بِِه اْلَمْوُت َوَعْقلُهُ َمعَهُ َكْيَف ال يَِصفُهُ  :َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص يَقُولُ  ا نََزَل بِِه َقاَل لَهُ اْبنُهُ َعْبُد َّللاَّ فَلَمَّ

َمعَهُ َكْيَف ال يَِصفُهُ فَِصْف لَنَا اْلَمْوَت َوَعْقلُُك   يَا أَبَِت إِنََّك ُكْنَت تَقُوُل َعَجبًا ِلَمْن نََزَل بِِه اْلَمْوُت َوَعْقلُهُ  :َعْمٍرو

. اْلَمْوُت أََجلُّ ِمْن أَْن يُوَصَف َولَِكن ِي َسأَِصُف لََك ِمْنهُ َشْيئًا. أَِجُدنِي َكأَنَّ َعلَى ُعنُِقي ِجبَ  :فَقَالَ  .َمعَكَ  اُل  يَا بُنَيَّ

الِء. َوأَِجُدنِي َكأَنَّ نفسي يخرج من ثقب إبرةَرْضَوى. َوأَِجُدنِي َكأَنَّ ِفي َجْوِفي َشْوَك   . .الس ِ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 32–"  ".. " داهية العربالسهمي القرشي .. عمرو بن العاص 555 \الحلقة

 

 الطبقات الكبير.. نكمل.. . قراءة في.عمرو بن العاصخامس وثالثون.. 

ِ ْبُن أَبِي يَْحيَى َعْن َعْمِرو ْبِن ُشعَْيٍب قَاَل: تُُوف ِ  :قَالَ  - ُد ْبُن ُعَمَر قَاَل: َحدَّثَنَا َعْبُد َّللاَّ َي َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ُد ْبُن ُعَمرَ  .لَْيَهايَْوَم اْلِفْطِر بِِمْصَر َسنَةَ اثْنَتَْيِن َوأَْربَِعيَن َوهَُو والعَ  َوَسِمْعُت َمْن يَْذُكُر أَنَّهُ تُُوف َِي َسنَةَ ثاَلٍث  :َقاَل ُمَحمَّ

ُد ْبُن َسْعدٍ  .َوأَْربَِعينَ   .َوَسِمْعُت بَْعَض أَْهِل اْلِعْلِم يَقُوُل تُُوف َِي َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص َسنَةَ إِْحَدى َوَخْمِسينَ  :قَاَل ُمَحمَّ

 . َمْملُوٍك لَهُ َرنَا اْلفَْضُل ْبُن ُدَكْيٍن قَاَل: َحدَّثَنَا ُزَهْيٌر َعْن لَْيٍث َعْن ُمَجاِهٍد قَاَل: أَْعتََق َعْمُرو ْبُن اْلعَاِص ُكلَّ أَْخبَ  :قَالَ 

ثَنَا لَْيُث ْبُن َسْعٍد َعْن  :قَالَ  يَِزيَد ْبِن أَبِي َحبِيٍب َعْن َمْن أَْدَرَك ذَِلَك أَنَّ  أَْخبََرنَا ِهَشاٌم أَبُو اْلَوِليِد الطَّيَاِلِسيُّ قَاَل: َحدَّ

ْن بَايََع النَّبِيَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكتََب إِلَى َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص: اْنُظْر َمْن َكاَن قَْبلََك ِممَّ تَْحَت   -َصلَّى َّللاَّ

ِدينَاٍر. َوأَتِمَّ ِلنَْفِسَك بِِإَماَرتَِك ِمائَتَْي دينار. ولخارجة بن حذافة بَِشَجاَعتِِه. َوِلقَْيِس ْبِن الشََّجَرِة َفأَتِمَّ لَهُ ِمائَتَْي 

ُد ْبُن ُسلَْيٍم اْلعَْبِديُّ َقاَل: َحدَّثَنَا هَُشْيٌم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حيان ْبِن   :َقالَ . .اْلعَاِص بِِضيَافَتِهِ  أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ُجُل َمالَهُ َويُْحِسُن إِلَى إِْخَوانِهِ  :فَقَالَ  ي َجبَلَةَ قَاَل: قِيَل ِلعَْمِرو ْبِن اْلعَاِص َما اْلُمُروَءةُ؟أَبِ   ..يُْصِلُح الرَّ

 

 ..مصر قبل اإلسالمإلى  عمرو بن العاص ذهابالمواعظ للمقريزي.. في  قراءة فيسادس وثالثون..  

 "..المواعظ واالعتبار في ذكر الخطب واآلثار " في المقريزي يروي

رضي َّللا  عنه الجابية  خطابعمر بن ال فلما كانت سنة ثمان عشرة من الهجرة وقدم :ابن عبد الحكم وقال -

وكان عمرو قد دخل في الجاهلية مصر وعرف  ..خال به عمرو بن العاص واستأذنه في المسير إلى مصر

فإذا   ..وكان سبب دخوله إياها أنه قدم إلى بيت المقدس لتجارة في نفر من قريش ..طرقها ورأى كثرة ما فيها

فخرج في بعض جبالها   ..بيت المقدس قدم للصالة في .. كانمن شمامسة الروم من أهل اإلسكندرية بشماس هم

فبينا عمرو يرعى إبله إذ مر  به    ..وكان عمرو يرعى إبله وإبل أصحابه وكانت رعية اإلبل نوبًا بينهم ..يسيح

فوقف على عمرو فاستسقاه فسقاه عمرو من قربة   ..ذلك الشماس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر  

فخرجت منها حية عظيمة   ..ونام الشماس مكانه وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة ..له فشرب حتى روي

فقال   ..فلما استيقظ الشماس نظر إلى حية عظيمة قد أنجاه َّللا  منها  ..فبصر بها عمرو فنزع لها بسهم فقتلها

تين :فأقبل إلى عمرو فقب ل رأسه وقال  ..فأخبره عمرو أنه رماها فقتلها  ..ما هذه :لعمرو   :قد أحياني هللا بك مر 

ة من هذه الحية فما أقدمك هذه البالد ة من شد ة العطش ومر   .؟.مر 

وكم تراك ترجو أن تصيب في  :فقال له الشماس ..قدمت مع أصحاب لي نطلب الفضل في تجارتنا  :قال

فآمل أن أصيب بعيًرا آخر فتكون   ..رجائي أن أصيب ما اشتري به بعيًرا فإني ال أملك إال بعيرين  :قال  ؟.تجارتك

 .. مائة من اإلبل :قال؟ .كم هي ..أرأيت دية أحدكم بينكم :ثالثة أبعرة فقال له الشماس

 .. ف دينارتكون أل :لسنا أصحاب إبل إنما نحن أصحاب دنانير قال :فقال له الشماس -

إني رجل غريب في هذه البالد وإنما قدمت أصلي في كنيسة بيت المقدس وأسيح في هذه  :فقال له الشماس -

فهل لك أن تتبعني   ..وأنا أريد الرجوع إلى بالدي  ..جعلت ذلك نذًرا على نفسي وقد قضيت ذلك ..الجبال شهًرا

تين ..نإلى بالدي ولك علي  عهد َّللا  وميثاقه أن أعطيك ديتي   :فقال له عمرو ..ألن  َّللا  عز وجل أحياني بك مر 

 .. في مصر مدينة يقال لها اإلسكندرية :قال؟ .أين بالدك

 .. لو دخلتها لعلمت أنك لم تدخل قط مثلها :فقال له الشماس  ..: ال أعرفها ولم أدخلها قطفقال له عمرو -

 .؟تفي لي بما تقول ولي عليك بذلك العهد والميثاق :فقال له عمرو -

 .. وأن أرد ك إلى أصحابك .. نعم لك وَّللا  علي  العهد والميثاق أن أفي لك :فقال له الشماس -

ي  ذاهبًا عشًرا وتقيم عندنا عشًرا وترجع ف  ..شهًرا تنطلق معي  :قال .؟كم يكون مكثي في ذلك :فقال له عمرو -

انظرني حتى أشاور  :فقال له عمرو ..ولك علي  أن أحفظك ذاهبًا وأن أبعث معك من يحفظك راجعًا ..عشر

تقيمون علي  حتى   :وقال لهم ..فانطلق عمرو إلى أصحابه فأخبرهم بما عاهد عليه الشماس ..أصحابي في ذلك

 ..نعم :فقالوا ..ل منكم آنس بهأرجع إليكم ولكم علي  العهد أن أعطيكم شطر ذلك على أن يصحبني رج

فرأى عمرو من عمارتها   ..وبعثوا معه رجاًل منهم فانطلق عمرو وصاحبه مع الشماس حتى انتهوا إلى مصر -

 .. ما رأيت مثل ذلك :فقال عمرو للشماس ..وكثرة أهلها وما بها من األموال والخير ما أعجبه

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B0%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 ة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد الصحاب 

 33–"  ".. " داهية العربالسهمي القرشي .. عمرو بن العاص 556 \الحلقة

 

 نكمل.. ..مصر قبل اإلسالمإلى  عمرو بن العاص ذهابسادس وثالثون.. في 

ومضى إلى اإلسكندرية فنظر عمرو إلى كثرة ما فيها من األموال  المواعظ للمقريزي..  قراءة فينكمل ال

ووافق دخول عمرو اإلسكندرية عيًدا فيها عظيًما يجتمع فيه ملوكهم  ..والعمارة وكثرة أهلها فازداد عجبًا

وفيما اختبروا من تلك الكرة   ..ولهم كرة من ذهب مكالة يترامى بها ملوكهم وهم يتلقونها بأكمامهم ..وأشرافهم

تأنها من وقعت الكرة في كمه واس .. على ما وصفها من مضى منهم فلما قدم عمرو اإلسكندرية أكرمه   ..تقر 

وجلس عمرو والشماس مع الناس في ذلك المجلس حيث   ..الشماس اإلكرام كله وكساه ثوب ديباج ألبسه إياه

فعجبوا   ..فرمى بها رجل منهم فأقبلت تهوي حتى وقعت في كم عمرو ..وهم يتلقونها بأكمامهم ..يترامون بالكرة

ة ا أترى هذا األعرابي  يملكناما كذبت) :من ذلك وقالوا  ..(هذا ما ال يكون أبًدا؟.نا هذه الكرة قط إال هذه المر 

تين وأنه قد ضمن له الذي دينار   - وإن  ذلك الشماس مشى في أهل اإلسكندرية وأعلمهم أن  عمًرا أحياه مر 

و وصاحبه وبعث معهما فانطلق عمر ..ففعلوا ودفعوها إلى عمرو  ..وسألهم أن يجمعوا ذلك له فيما بينهم

دهما وأكرمهما حتى رجع هو وصاحبه إلى أصحابهما فبذلك عرف عمرو مدخل  ..الشماس دلياًل ورسواًل وزو 

فلما رجع عمرو إلى أصحابه دفع إليهم   ..مصر ومخرجها ورأى منها ما علم أنها أفضل البالد وأكثرها أمواالً 

ل مال اعتقدته وتأثلته :مروبيما بينهم ألف دينار وأمسك لنفسه ألفًا قال ع  ..وكان أو 

 

 في سيرة الوالة على مصر في عهد الخلفاء.. رحلة من الدين إلى الدنيا..   وثالثون.. سابع

 ..والية عبدهللا بن سعد بن أبي السرح( 1

للخالفة عبدهللا بن سعد بن أبي سرح والي عثمان بن عفان على مصر وأخوه من أمه وهو الوالي الثاني  -

اإلسالمية على مصر شارك في فتح مصر رفقة عمرو بن العاص.. وكان قائد جيش الميمنة ثم تولى أمر مصر 

هـ من قبل عثمان بن عفان وجاءه أمر توليته وهو بالفيوم فقدم إلى   25بعد عزل عمرو بن العاص عام  

لسيرة جميل الخلق.. أحبه وكان حسن ا. .الفسطاط وسكنها وكان أمير مصر طيلة حكم عثمان بن عفان

المصريون أول األمر لحسن سيرته وخلقه وكان جواًدا كريًما وأمره عثمان بن عفان بفتح أفريقيا ففعل وغنم  

هـ فقاتلهم فأقرهم مرة   32غنائًما كثيرة منها ثم صالحه أهلها على اإلسالم والجزية ثم نقضوا العهد في عام 

للفتوحات وشارك في العديد من الفتوح منها فتح أفريقيا وتولى قيادة  أخرى على الجزية وكان كثير الخروج 

  500سفينة بيزنطية من أصل  400وإعداد األسطول اإلسالمي في غزوة ذات الصواري وأغرق فيها أكثر من 

في آخر أيام عثمان بن عفان كان بعض الناس يدعون لعزله وحدثت بعض  و  . .كانوا قوة األسطول البيزنطي

ي صفوف المسلمين.. فاستغل محمد بن أبي حذيفة ذلك ووثب على مصر وأخرج عقبة بن عامر الجهني  الفتن ف 

الذي خلفه عبدهللا بن أبي السرح على والية مصر أخرجه من الفسطاط ثم دعا الناس إلى الدعوة بعزل عثمان  

ثمان حتى فر إلى عسقالن  بن عفان رضي هللا عنه. ولما أتي عبدهللا بن أبي السرح قاتله الداعون بسقوط ع

وقيل أنه قُتل هناك واألصح أنه اعتزل السياسة حتى مات. وبذلك تنتهي واليته على مصر التي استمرت من  

 . هـ 36إلى نهاية عام   25عام 

 ..والية قيس بن سعد بن عبادة ( 2

ُدهاة العرب وأكثر حيله   هو قيس بن سعد بن عبادة.. كان ضخًما طويل الجسم سيًدا ُمطاًعا كثير المال يُعد من

. والهُ علي بن أبي طالب والية مصر في مستهل .وقيل عنه أنه كان إذا ركب فرًسا طالت قدمه األرض ..وذكاءً 

هـ فاستمال شيعة عثمان من أهل مصر ورد إليهم أرزاقهم وأعانهم وأصلح أمور الرعية ومهد البالد   37عام 

سفيان لما رأى ذلك خشيه فوشى بن إلى علي بن أبي طالب وكانت  والعباد في مصر.. لكن معاوية بن أبي 

وشايته أن صعد على المنبر واختلق خطابًا زعم أن قيًسا قد أرسله وقال أن قيًسا والي مصر قد بايعه على  

الخروج على علي بن أبي طالب وأن جانب مصر مأمون طرفه وأن الخطر إن كان ثمة خطر فإنه من جانب  

فشاع في الشام ُكلها أن قيًسا قد بايع معاوية.. وبلغ ذلك القول علي بن  . .موجودين في العراقعلي وشيعته ال

أبي طالب فقال وهللا ما أصدق هذا على قيس ولكن أصحابه أشاروا عليه قائلين: “دع ما يريبك إلى ماال 

 ....عده لمحمد بن أبي بكريريبك”. فعزله فأتاه قيس ولم يفارق جيشه حتى مات علي بن أبي طالب.. وولى من ب

 أراكم غدا إن شاء هللا..



- 592 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 33–"  ".. " داهية العربالسهمي القرشي .. عمرو بن العاص 556 \الحلقة

 ..والية محمد بن أبي بكر( 3

رضي هللا عنهم وأمرائه.. فسيره إلى   علي من رجال ..محمد بن أبي بكر الصديق كانيقول "إسالم ويب"..  -

معاوية بن حديج  وكان عليه معاوية إمرة مصر في رمضان سنة سبع وثالثين فالتقى بعسكر

اختفى في بيت مصرية  محمد بن أبي بكر وتقول بعض الروايات أن ..بمن معه حتى قتل محمد فقاتلهم الكندي

عمرو بن   سه في بطن حمار ميت وأحرقه عليه. وقيل أرسله إلىوقيل د ..فقتله معاوية بن حديج فأخذه

في السير. كما ذكرت في غيره من كتب  الذهبي فقتله. ذكر هذه الروايات معاوية أمير مصر من قبل العاص

 . .ليزيد بن معاوية األخيار والتاريخ ولم نقف فيها على ذكر

أجمعين.. تولى مصر من قبل علي بن أبي طالب بعد  هو محمد بن أبي بكر الصديق رضي هللا عنهم الراوي..  -

عزله لقيس بن سعد.. ولكنه لم يكن في كياسة قيس.. نصحه قيس وقدم له النصح حين أتاه إلى مصر فخالفه  

كان شديًدا على المصريين وهدم دور شيعة عثمان ونهب أموالهم وهتك أراضيهم فاتفقوا  ف محمد في كل شيء.. 

 . .فصالحهم على أن يخرجهم خارج مصر إلى معاويةعلى قتاله 

رجع إليه جيش معاوية بقيادة عمرو بن العاص وكان ينتظره في مصر معاوية بن حديج ومسلمة بن مخلد  

وأرسل عمرو بن العاص بكتاب إلى محمد بن أبي بكر يرجوه أن يتنازل له عن مصر فأبى إال الحرب وأرسل 

 ..ا يوصيه بالشدة ولم يلبث أن انتهى أمره قبل أن يأتيه المددإلى يستمده المدد فأرسل له عليً 

وقيل أنه استحث  ..قيل أن أحًدا دل معاوية بن حديج عليه ..لما اشتدت الحرب ترجل عن فرٍس واختبأ داخل بيت

 الناس حتى أجابوه على مكانه فأخذه وتبارزا بالكالم واتهمه معاوية بن حديج بأنه كان ممن خططوا ووثبوا

وقيل أن رأسه قد طيف  ..انتهى به الحال داخل جيفة حمار ميت وأحرقه  ..على عثمان بن عفان رضي هللا عنه

 . .هـ38تولى من بعده عمرو بن العاص أمر مصر مرة أخرى في مطلع عام . .بها الشام

 

نشر بعض الرافضة الكذبة التالية: "محمد بن ابي بكر الصديق.. صحابي معروف.. واله في  ..يقول "مداد" -

مصر.. فارسل اليه معاوية بن ابي سفيان.. باربعة االف مقاتل بقيادة عمرو بن   صلى هللا عليه وسلمعليا 

قتلوه وجعلوه في  و  ..لم يسقوه الماء بعد ان توسل بهم.. ان يسقوه قطرة.. ف فقتلوه ..العاص ومعاوية بن خديج

قطعوا رأسه واهدوه لبنات عثمان بن عفان.. فوضعنه في و  ..جوف حمار ميت.. واحرقوه" هو والحمار

 )اصحابي كالنجوم بمن اقتديتم فقد اهتديتم( حاش هلل..  ..طست.. ورقصن حوله

ً والرد أنه من حيث التعريف.. ف  قال العجلي في الثقات  .  .. وإنما كان من التابعين.محمد بن أبي بكر ليس صحابيا

د بن أبي بكر الص ديق لم يكن لَهُ ُصْحبَة1576 صلى   وقد تكلموا في سماعه من أبيه فكيف بالنبي.. ": "ُمَحمَّ

وقد ذكره البخاري في الضعفاء وقال )يختلفون في حديثه( ولعله يشير إلى تضارب الروايات في   هللا عليه وسلم

والظاهر أنه وقع منه ذلك بدليل دعاء ولده القاسم )اللهم اغفر ألبي ذنبه في .. كونه ممن ألب على عثمان أم ال

 ال وجود للرواية التي ذكرها الرافضي وإنما وجد بعضها فقط:  .. ثمعثمان(

  ..وجمع له صالتها وخراجها ..مصر أميرا عليها من قبل على بن أبى طالبمحمد قال أبو سعيد بن يونس: قدم 

وقيل: فى صفر سنة ثمان وثالثين قبل يوم المسناة لما انهزم   ..فدخل مصر في شهر رمضان سنة سبع وثالثين

وكان الذى يطلبه معاوية بن حديج   ..فقيل: إنه اختفى فى بيت امرأة من غافق آواه فيه أخوها ..المصريون

فقالت: أى شىء   ..فظنت أنهم يطلبون أخاها ..وكانت ناقصة العقل  ..هافلقيتهم أخت الرجل الذى كان آواه فى بيت

فقال: احفظونى ألبى بكر.   ..ابن أبى بكر أدلكم عليه على أن ال تقتلوا أخى قالوا: نعم. فدلتهم عليه ..تلتمسون

م جعله فى  فقتله ث ..فقال له معاوية بن حديج: قتلت ثمانين رجال من قومى فى دم عثمان وأتركك وأنت صاحبه

 والثابت أنه قد قتل كل من شارك من قريب أو من بعيد في مقتل عثمان..!  ... .جيفة حمار ميت وأحرقه بالنار

ال ذكر للعطش وعدم إعطائه الماء بل ذكر لفضل أبي بكر الصديق وهذا  .. وال ذكر لعمرو بن العاص هنا :فأوالً 

هذه الرواية كم روي.. و حياً وال محمد بل كانت جيفة حمارالحمار لم يحرق .. وما ال يرغب الرافضي بذكره

 .. ذكر لبنات عثمان هنايصح ال .. ومنقطعة

فالرافضي الذي ال يؤمن بأحاديث الرؤية وال بأخبار فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة  

قال ابن حبان في  ..  روايتين غيرهاوهذه الرواية المنقطعة ذكر ابن حبان .. يصدق هذه الرواية المنقطعة

 تحياتي.. تقبلوا  .. وقيل: إن عمرو بن العاص قتله ..الثقات: "وقال ابن حبان: قيل إن محمدا قتل فى المعركة
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 »تقوم الساعة والروم أكثر الناس«.. في رواية الحديث..وثالثون.. ثامن 

على أنه  ..عن أبيه بن علي موسى وغيره عن مسلم فقد ورد في صحيح.. هناك حديث ذكره صحابي آلخر -

ستقوم الساعة وأغلب المسلمين من الروم فقال لماذا فقال له ألربع خصال وزاده اآلخر واحدة )تقريبا وهللا  

 أعلم بين معاوية وعمرو(؟ 

 ..  "وكوأمنعهم من ظلم المل.. تحت عنوان "ناجح إبراهيماألستاذ   في هذا  يقول -

أنه   ..رضى هللا عنه ..فى مجلس كان فيه عمرو بن العاص ..رضى هللا عنه ..حدث الصحابى المستورد بن شداد

 سمع النبى صلى هللا عليه وسلم يقول: »تقوم الساعة والروم أكثر الناس«..  

صلى   ..رضى هللا عنه: »أبصر ما تقول«.. أى تأكد هل سمعت هذا من رسول هللا ..فقال له عمرو بن العاص -

قال: »تقوم الساعة والروم أكثر   ..صلى هللا عليه وسلم ..هللا عليه وسلم.. قال أقول ما سمعت من رسول هللا

 أما لئن قلت ذلك إن فيهم خصاال ً أربعا:   ..رضى هللا عنه ..الناس«.. فقال عمرو بن العاص

»إنهم ألحلم الناس عند فتنة.. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة.. وأوشكهم كرة بعد فرة.. وأرحمهم لمسكين ويتيم  

 .«وضعيف.. وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك

.. كتبت عنه كتيبًا  المسجددهشت عندما قرأت هذا الحديث أول مرة منذ عشرين عاما.. تأملته طويالً فى  -

..  المسجدفال يكاد ينقطع قدومهم إلى  ..وفدا وراء وفد المسجده لتالميذى الذين كانوا يفدون إلى صغيًرا ودرست

 . .ويستغربه كذلك ..ويتأثر به ..كان الجميع يعجب به وله

وأظنه يقصد بذلك   ..رسول اإلسالم يقر  أن الروم سيكونون أكثر الناس عددا ومنعة وقوة عند قيام الساعة -

وبعدها أخذ   ..حتى تأكد من صدقه ..وحينما سمع عمرو بن العاص هذا الحديث عجب  ..العالم الغربى المسيحى

ألن عمرو بن العاص كان أكثر   ..يعدد األسباب التى جعلتهم أقوى األمم وأكثرها شكيمة وبأسا وعلما وتقدما

فقد جاب الرجل كل بالد األرض تقريبا تاجرا   ..وتفاعال معهم ..وذهابا إلى بالدهم ..الصحابة التصاقا بالروم

وانطلق من ذلك إلى   ..ونفسياتهم وخصالهم ..وقائدا عسكريا مرموقا.. لقد كان ابن العاص عارًفا بأخالق الروم 

 . .وكأنه مركز دراسات إستراتيجية ..صلى هللا عليه وسلم  ..تفسير وتحليل حديث الرسول

 

ن العاص يعدد خصال ومميزات الروم الذين حاربهم وهزمهم واستلب منهم أعز بالدهم فى  عمرو ب ..سبحان هللا

مصر والشام.. إنه اإلنصاف لْلخرين.. إنه العدل مع الخصوم.. إنه إعطاء كل ذى حق حقه.. الصحابى الشجاع  

 ابن العاص يصف خصومه باآلتى:  

أو يفقدون اتزانهم عند الفتن   ..وال يطيش فكرهم ..أوال »إنهم ألحلم الناس عند فتنة«.. فال تذهب عقولهم

   ..والملمات واألحداث الجسام والحروب أو النكبات

 ..ثانيا »وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة«.. فيخرجون من الحروب الكبرى المدمرة وقد استعادوا مكانتهم الحضارية

 .واستفادوا من دروس محنهم. ..وصححوا أخطاءهم ..وأعادوا أبناء دولهم

ثالثا »وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف«.. والحقيقة أن بالد الغرب ال تكاد تجد فيها جائعًا أو فقيًرا أو يتيًما 

فى الوقت الذى تجد بالد المسلمين الغنية بالموارد تعج بمن ال يجد طعاما وال حياة كريمة رغم  ..دون رعاية

 وعندنا مسلمون ناقصو اإلسالم.  ..م بال مسلمينفهناك حقًا إسال ..عظمة اإلسالم فى تعاليمه االجتماعية

ويكرون على عدوهم مرة أخرى بعد   ..رابعا »وأوشكهم كرة بعد فرة«.. فهم سرعان ما يستعيدون قوتهم

 .الهزيمة.

وكأنك تقرأ واقع  ..يصفهم بقوله »وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك«.. آه يا عمرو ..خامسا

وما أعظم كلمتك وأنت تختم صفاتهم بقولك:   ..ويعتبر نفسه خادماً لهم ..حيث ال يظلم الحاكم رعيته ..الغرب

  ..ى تأتى باألخرى وتحفظهاوهى الت  ..وكأن هذه الصفة هى أعظم ما لديهم وأجملها ..»وخامسة حسنة جميلة«

فتعيش   ..وتقرؤه صباح مساء حكاًما ومحكومين ..فالعدل أساس الملك.. أما أمة العرب التى أنزل عليها القرآن

ومن بغى إلى بغى.. آه يا ابن العاص.. تعال   ..وتنتقل من ظلم إلى آخر ..فى ظلم وبغى الحكام عصرا وراء عصر

 ..والخصوم  ..ولْلخر ..ها المنكوب اإلنصاف من النفس وللغيراآلن مرة أخرى إلى مصر لتعلم شعب

  .. أراكم غدا إن شاء هللا..شكرا أستاذ ناجح

https://www.youm7.com/editor/Editor/678
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 صحيفة الصادقة” أقدم كتاب في الحديث النبوي نكمل.. في ال ثامن وثالثون.. في رواية الحديث..

الصحيفة الصادقة هي أول كتاب وأقدم التراث اإلسالمي في علم الحديث   ..لقمان عبد السالمأوال.. كتب األستاذ 

للصحابي الجليل عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.. وهي ترمز إلى طريقة تقييد الحديث وتدوينه  

 ها ثالث مراحل: دوينذلك أن رواية الحديث النبوي الشريف أخذ ت. في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم.

 . .مرحلة الكتابة.. وهي مرحلة الكتابة الفردية المبتدأة من عهد النبي عليه الصالة والسالم -1

 .. لة األمويةثم تليها مرحلة التدوين والتجميع.. وهي مرحلة التدوين الرسمي من قبل الدو – 2

ثم جاءت مرحلة التصنيف والترتيب والتبويب في عصر الدولة العباسية.. وهي مرحلة الكمال في جمع  – 3

 . األحاديث وتصنيفها على األبواب الفقهية والمسانيد والجوامع والمصنفات وغيرها.

ذنه.. وأحيانا بأمره.. حتى  كانت رواية الحديث في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم تكتب في صورة الصحف بإ -

 كتبت عدة من الصحف المحتوية على أحكام كثيرة.. 

 كصحيفة أمير المؤمنين علي بن أبى طالب التى فيها حد حرم المدينة والعقل وفكاك األسير وغيرها..  -

 وكتاب عمرو بن حزم األنصاري الذي فيه أحكام الصدقات والطهارة والصالة وغيرها..   -

والوثيقة التي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بكتابتها في أول وصوله المدينة يبين فيها حقوق المسلمين  -

 واليهود.  

 .وتأتي هذه الصحف أحيانا في صورة رسائل النبي عليه الصالة والسالم إلى الملوك يدعوهم فيها إلى اإلسالم.

 

 : مرو بن العاصالصحيفة الصادقة للصحابي عبد هللا بن ع فيثانيا..  

إن “الصحيفة الصادقة” التي كتبها عبد هللا بن عمرو بن العاص كانت ضمن الصحف المكتوبة في عصر  -

النبي عليه الصالة والسالم.. حيث كان عبد هللا أكثر الصحابة كتابة لحديث النبي صلى هللا عليه وسلم وبإذنه  

 عليه الصالة والسالم.  

عنه رضي هللا عنه أنه قال:” كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول هللا صلى    وقد روى اإلمام أحمد وغيره -

هللا عليه وسلم وأريد حفظه.. فنهتني قريش عن ذلك.. قالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول هللا صلى هللا  

بي  عليه وسلم.. ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب.. قال: فأمسكت.. فذكرت ذلك للن

 فأشار بيده إلى فيه.. فقال: ” اكتب فوالذي نفسي بيده: ما يخرج منه إال حق “. ..صلى هللا عليه وسلم

 

 .. عناية عبد هللا بن عمرو بالصحيفة الصادقةثالثا.. في 

رضي   - حافظ الصحابة -ستمر ابن عمرو في الكتابة بعد اإلجازة النبوية وتوسع فيها حتى قال أبو هريرة إ[ 1]

عنه »ليس أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. أكثر حديثا عن النبي صلى هللا عليه وسلم   هللا

 مني.. إال ما كان من عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب«

وكانت حصيلة كتابة عبد هللا بن عمرو: “الصحيفة الصادقة”.. وهي جديرة بسم “الصادقة” ألنها من  [2]

كان حرص عبد هللا على صحيفته حرص  و. .ت وأشهر ما كتب في عهد النبي صلى هللا عليه وسلمأصدق وأثب

الضنين.. وقد قام بحفظها وصونها من أن ينالها شيء من الخلل والتغيير أو شيء من التلف.. وكان يعتز بها  

ة فصحيفة كتبتها عن رسول  جدا ويقول:” ما يرغبني في الحياة إال خصلتان: الصادقة والَوْهَطة.. فأما الصادق 

 هللا صلى هللا عليه وسلم” 

قا محكما يحتفظ به عنده.. وإذا أراد أن يحدث أحيانا أو يتأكد عن  و لهذه الصحيفة صندعبد هللا  [ وقد خصص  3]

رضي هللا  -. يقول أبو قبيل المعافري: كنا عند عبد هللا بن عمرو بن العاص .شيء فإنه يرجع إليها ويروي منها

ُسئِل: أي المدينتين تفتح أوالً: القسطنطينية أو ُروِميَّة؟ قال: فدعا عبد هللا بن عمرو بصندوق له َحلَق..  و -عنه

قال: فأخرج منه كتابًا فجعل يقرؤه.. قال: فقال عبد هللا: بينما نحن حول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكتب..  

تفتح أوالً: قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى هللا   إذ سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي المدينتين

 عليه وسلم: “بل مدينة هرقل أوالً تفتح”

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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  ..صحيفة الصادقة” أقدم كتاب في الحديث النبويال“ثامن وثالثون.. في رواية الحديث.. نكمل.. في 

 نكمل.. ..لقمان عبد السالم كتب األستاذ  <

[ وكان من حرصه على الصحيفة أنه ال يكاد يسمح ألحد االقتراب منها ولو كان من أخص طالبه كأمثال 4]

يت عبد هللا بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت مفرشه.. فمنعي.. قلت: ما  مجاهد بن جبر المكي الذي قال: “أت

هذه الصادقة.. هذه ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس بيني وبينه "كنت تمنعني شيئاً.. قال: 

  أحد”

التابعين.. وحدثهم  [ سند الصحيفة الصادقة عند المحدثين قد سمع من عبد هللا بن عمرو خلق كثير من أئمة 5]

من الحفظ ومن الصحيفة معا.. فيغلب على الظن أن كال من ُشفَى بن ماتع األصبحي التابعي وأبي عبد الرحمن  

الُحبلي وأبي راشد الحمراني وغيرهم قد نقلوا نسخ من الصحيفة كما يظهر ذلك من سيرهم.. ومثال قول أبي 

اص فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه  راشد الحمراني:” أتيت عبد هللا بن عمرو بن الع

 وسلم فألقى بين يدي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم…” 

 

: أخرج لنا عبد هللا بن عمرو -لما طلبوا من ابن عمرو أن يحدثهم –[ وقال أبو عبد الرحمن الُحبلي 6]

 .. قرطاساً…الخ

نقول المشيرة إلى أن الناس من شتى األمصار قد رووا الصحيفة عن عبد هللا بن عمرو [ وغير ذلك من ال7]

وإن كانوا لم يسموها باسمها.. إال أن مشهور السند في كتب الحديث إلى الصحيفة هو السند المعروف برواية 

جده” هو   عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمقصود بالجد في هذا السند “عمرو بن شعيب عن أبيه عن

جد األب.. وهو الجد األعلى “عبد هللا بن عمرو الصحابي” كاتب الصحيفة.. والجد األدنى هو محمد بن عبد هللا  

بن عمرو.. فلذا رجح كثير من النقاد أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الوجادة ال من قبيل  

 اتصال السند.. وإن كانت الوجادة من وجوه التحمل..  

 

ومن هنا جاء الطعن في هذه السلسلة من بعض أهل العلم.. إال أن األكثر يرون االحتجاج بها. يقول الشيخ تقي 

الدين ابن تيمية: “وكان عند آل عبد هللا بن عمرو بن العاص نسخة كتبها عن النبي صلى هللا عليه وسلم وبهذا 

ن جده.. وقالوا: هي نسخة.. وشعيب هو طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب.. عن أبيه شعيب.. ع

شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص.. وقالوا: عن جِد ه األدنى محمد.. فهو مرسل.. فإنه لم يدرك  

 النبي صلى هللا عليه وسلم.. وإن عنى جده األعلى فهو منقطع.. فإن شعيباً لم يدركه.  

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه.. وأما أئمة اإلسالم وجمهور العلماء فيحتجون ب 

مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ونحوهما.. ومثل الشافعي.. وأحمد بن حنبل.. وإسحاق بن راهويه.. 

 وغيرهم قالوا: الجد هو عبد هللا.. فإنه يجيء مسمى.. ومحمد أدركه.

 

امع:” وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن [ ويؤيد هذا التقرير قول اإلمام الترمذي في الج 8]

 شعيب ويثبتونه.. منهم أحمد وإسحاق وغيرهما”

 

[ وعليه يبقى سند الصحيفة بهذه السلسلة معتبرا ومقبوال إذا صحت الرواية إلى عمرو بن شعيب.. وإن كان  9]

ي شأنه.. بل من عادة علماء ينحط سند الصحيفة عن درجة الصحة إلى درجة الحسن بسبب الخالف القائم ف 

المصطلح جعل هذه السلسلة اإلسنادية في أعلى مراتب الحديث الحسن. مكانة الصحيفة بين كتب الحديث لم  

كابن   -يكن حجم هذه الصحيفة الصادقة حجما صغيرا وإن سمي بالصحيفة.. ولذا جاء على لسان بعض الحفاظ

ية الضخمة.. “فقد وقف ابن حبان على نسخة منها ورواها عن  تسميتها بالكتاب نظرا لمحتوياته الحديث -معين

 شيخه أبي يعلى الموصلي وقال: في نسخة كتبناها عنه طويلة” 

 .. أراكم لنكمل غدا إن شاء هللا..
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 صحيفة الصادقة” أقدم كتاب في الحديث النبوي من وثالثون.. في رواية الحديث.. نكمل.. في الثا

 نكمل.. ..لقمان عبد السالم < كتب األستاذ 

[ وُروي عن عبد هللا بن عمرو أنه قال: »حفظت عن النبي صلى هللا عليه وسلم ألف مثل« وهذا الذى جعل  10]

 ..بأن عبد هللا بن عمرو حفظ عن النبي صلى هللا عليه وسلم ألف مثلابن األثير أن يجنح إلى القول  

ولكن إحصاء أحاديث الصحيفة في الواقع حسبما وصلنا لم يناهز هذا العدد مما يعني أنه ليس كل ما   [. 11]

في حفظ عبد هللا مودع في الكتاب إن صح ذلك الخبر عنه.. هذا.. وقد قام السيد محمد سيف الدين عليش  

مد علي بن الصديق بإحصاء عدد أحاديث الصحيفة في بطون أمهات الكتب السنة على تفاوت يسير في  ومح

 اإلحصاء.. 

حديثًا من  81  حديثًا. سنن أبى داود: 632حديثًا من أصل  202فكانت محصلة ذلك في اآلتية: مسند أحمد: 

 117حديثًا من أصل  65ابن ماجه:  حديثًا . سنن 128حديثًا من أصل  53حديثًا. سنن النسائي:  232أصل 

 .. حديثًا 89حديثًا من أصل  35حديثًا . جامع الترمذي: 

حديثا    127حديثا سنن الدارقطني: 122حديثا مصنف ابن أبي شيبة:   69[ مصنف عبد الرزاق: 12]

 .. حديثا 115حديثا المحلى البن حزم:  90المستدرك للحاكم: 

صحيفة كما يفهم ذلك من كالم ابن حبان سابقا.. فيتبين مما سلف مدى [ وثمة كتب أخرى ضمنت أحاديث ال13]

أهمية ومكانة الصحيفة الصادقة بين كتب الحديث المدونة ومدى الوثووق بها واالحتجاج بأحاديثها حتى ذكر  

الذهبي عن بعض العلماء قوله: ينبغي أن تكون تلك الصحيفة أصح من كل شيء؛ ألنها مما كتبه عبد هللا بن  

 .. عمرو عن النبي صلى هللا عليه وسلم والكتابة أضبط من حفظ الرجال”

إلثبات وجود كتابة  -من الحجج الكثيرة الواضحة –[ وكفى هذا السجل الحديثي التاريخي الصريح بالحجة 14]

 . كابرة.السنة النبوية منذ عصر الرسول عليه الصالة والسالم.. وأن هذا الحق ال يقبل الشك أو االختالف أو الم

 

  [ تقييد العلم للخطيب البغدادي3( ]500[ رواه الترمذي ) 2]  - (6510[ المسند ) 1]  مالحظات الكاتب..

  -( 6851[ رواه أحمد )6]  -367[ المحدث الفاصل ص:5] -( 6645[ رواه أحمد في المسند )4]  -48ص:

[ المجروحين البن  10] - 2/26[ جامع الترمذي 9] -18/8[ مجموع الفتاوى 8]  -(6597[ رواه أحمد )7]

( وكتابة الحديث في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وصحابته وأثرها في حفظ السنة النبوية. 2/72حبان ) 

ينظر: مسند عبد هللا بن عمرو وصحيفته الصادقة. ص:    - [12] - 233/ 3[ ينظر: أسد الغابة 11]  - 15ص:

ة السنة في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية ينظر: كتاب [ 13] - 671

[ تاريخ اإلسالم  14]  -(133نقال عن صحيفة عمرو بن شعيب لمحمد بن على بن الصديق )ص   26ص:

3/288.. 

 تاسع وثالثون.. رأي دار اإلفتاء في صحة "الصحيفة الصادقة"..

ُحِف ال - اِدَقةُ.. التي َكتَبََها َجاِمعَُها َسيِ ُدنَا َعْبُد هللاِ ْبُن  َفِمْن أَْشَهِر الصُّ ِحيفَةُ الصَّ َمْكتُوبَِة في العَْصِر النَّبَِويِ  الصَّ

تََملَْت . َوقَد اشْ َعْمرو بِِن العَاِص َرِضَي هللاُ َعنُهَما من َسيِ ِدنَا َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم.

 ِضَي هللاُ َعنهُ.على أَْلِف َحِديٍث.. َكَما يَقُوُل اْبُن األَثِيِر.. َوُمْحتََواَها َمْحفُوٌظ في ُمْسنَِد اإِلَماِم أَْحَمَد ْبِن َحْنبََل رَ 

 َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم.. َوِهَي أَْصَدُق َوثِيقٍَة تَاِريِخيٍَّة تُثْبُِت ِكتَابَةَ الَحِديِث الشَِّريِف على َعْهِدِه َصلَّى هللاُ 

ْمٍرو َرِضَي هللاُ َعنُهَما.. َوَكانَْت ِكتَابَتَُها بَْعَد فَتَْوى النَّبِيِ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم ِلعَْبِد هللاِ ْبِن عَ 

َرِضَي هللاُ َعنُهَما قَاَل: ُكْنُت أَْكتُُب ُكلَّ َشْيٍء أَْسَمعُهُ ِمْن َرُسوِل  روى اإلمام أحمد والحاكم َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو

تُُب ُكلَّ َشْيٍء تَْسَمعُهُ ِمْن هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم أُِريُد ِحْفَظهُ.. فَنََهتْنِي قَُرْيٌش.. فَقَالُوا: إِنََّك تَكْ 

َم بََشٌر..  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم.. َوَرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلَّ  َرُسوِل هللاِ 

َضا؛ فَأَْمَسْكُت َعن اْلِكتَاِب.. َفذََكْرُت ذَِلَك ِلَرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه يَتََكلَُّم ِفي اْلغََضِب َوالر ِ

«. فََوالَِّذي فَقَاَل: »اْكتُْب.. .َوَسلََّم.  نَْفِسي بِيَِدِه.. َما َخَرَج ِمْنهُ إِالَّ َحقٌّ

َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَكاَن َسيِ ُدنَا أَبُو هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ يَقُوُل: لَْيَس أََحٌد ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ 

 ْبَن َعْمٍرو.. فَِإنَّهُ َكاَن  َوَسلََّم أَْكثََر َحِديثَاً َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم ِمن ِي إِالَّ َعْبَد هللاِ 

 كمل غدا إن شاء هللا... نيَْكتُُب.. َوُكْنُت اَل أَْكتُُب. رواه اإلمام أحمد والترمذي.
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 نكمل.. تاسع وثالثون.. رأي دار اإلفتاء في صحة "الصحيفة الصادقة"..

اِدَقةُ ُكتِبَْت بِِإْذٍن من َسيِ ِدنَا  ما تقدم.. وبناء على .. الشيخ أحمد شريف النعسان :المجيبيكمل  ِحيفَةُ الصَّ فََهِذِه الصَّ

َما.. أِلَنَّهُ َكاَن َكاتِبَاً  َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم ِلَسيِ ِدنَا َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللاُ َعنهُ 

يََها.. أِلَنَّهُ َكتَبََها َعن َسيِ ِدنَا َرُسوِل هللاِ ُمتِْقنَاً. اِدَقِة َكَما أََراَد َكاتِبَُها أَْن يَُسِم  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى  . َواْشتُِهَرْت بِالصَّ

ْنَد َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو.. فَذََهَب  َوَقد َرآَها ُمَجاِهُد ْبُن َجْبٍر عِ . آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم.. فَِهَي أَْصَدُق َما يُْرَوى َعْنهُ.

 .يَا ُغاَلَم بَنِي َمْحُزوٍم. َمه ِليَتَنَاَولََها.. فَقَاَل:

اِدَقةُ.. فِيَها َما َسِمْعتُهُ ِمن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحبِ . قُْلُت: َما ُكْنَت تَْمنَعُنِي َشْيئَاً. ِه قَاَل: َهِذِه الصَّ

 . َوَسلََّم.. لَْيَس بَْينِي َوبَْينَهُ فِيَها أََحٌد. رواه اْبُن َسْعٍد في الطَّبَقَاِت الُكْبَرى. هذا.. وهللا تعالى أعلم.

 .. بن عفان للناس على عثمان  بن العاص أربعون.. اإلفتاء في ما روي عن تأليب عمرو

في كثير من النسخ التي   ورد.. لكن عليه دسالمن  هظنن في "البداية والنهاية" البن كثير كالم خطيًر  ورد -

حققها شيوخ من أهل السنة والجماعة.. مثل الشيخ عبد القادر األرناووط.. والدكتور عبد هللا بن عبد المحسن 

   :آلتيحسبه طعنا في الصحابة.. والنص كانالتركي.. ووجد نفس الكالم الذي 

ال خير لك في المقام عند من يكرهك.. فاقدم إلي.. فانتقل عمرو بن العاص   :" وبعث عثمان إلى عمرو يقول له

الى المدينة.. وفي نفسه من عثمان أمر عظيم وشر كبير.. فكلمه فيما كان من أمره بنفس.. وتقاوال في ذلك..  

دع هذا فإنه من أمر  :عز منه.. فقال له عثمانوافتخر عمرو بن العاص بأبيه على أبي عثمان وأنه كان أ

." الجزء  ..الجاهيلة.. وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان.. وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان

من الهجرة. فهل هذا حق أن صحابيا بحجم عمرو بن العاص    35السابع من كتاب "البداية والنهاية".. سنة 

مان بن عفان؟ وأنه إفتخر بنسبه وتعزى بعزاء الجاهيلة.. والذي هو من األمور ألب الناس على ذي النورين عث

 الخطيرة التي حرمها رسول هللا صل هللا عليه وسلم؟ 

ضعف المرويات التي فيها اتهام   ومع .ضعيف جدا لجهالة راويه وانقطاع سنده.  هذا الخبرأن  الجوابوكان  -

تخالف ما اشتهر من حاله.. فمن المعلوم أنه كان بجانب معاوية عمرو بن العاص رضي هللا عنه.. فهي أيضا 

 ..في مطالبة علي بإقامة عقوبة القصاص على قتلة عثمان رضي هللا تعالى عن هؤالء الصحابة أجمعين

 .. أوال: التعليق على الخبر الوارد في السؤال وأنه ضعيف

يجمعون أثناء سرد الحوادث ما ورد من روايات ولو  المتقرر من صنيع أهل التاريخ في مصنفاتهم؛ هو أنهم 

كانت ضعيفة.. وال يلتزمون ببيان كل ما هو ضعيف وباطل.. فمجرد وجود رواية في مصنف تاريخي ال يلزم  

منه أنها صحيحة.. وال يلزم منه أيضا أن المصنف يعتقد بصدق ما فيها.. بل غاية ما في األمر أنه ساق كل ما  

فقد ذكرها ابن كثير رحمه هللا تعالى في   تتردد.. ومنها هذه الرواية التي. .ت في الحادثةوصل إليه من مرويا

وأما الواقدي فإنه ذكر في سبب مسير  " :حيث قال ..الطبري في "التاريخ" قاله وقبله .."البداية والنهاية"

نها ما أعرضت عن ذكره  المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا خشب أمورا كثيرة.. منها ما قد تقدم ذكره.. وم

كراهة مني لبشاعته.. ومنها ما ذكر أن عبد هللا بن جعفر حدثه عن أبي عون مولى المسور.. قال: كان عمرو  

وهو من رواية الواقدي..  . .بن العاص على مصر عامال لعثمان... " و ذكر الخبر قريبا مما ذكره ابن كثير

.. خاصة في مثل هذه األخبار  كسند اريخ.. إال أنه ال يحتج بهوالواقدي وإن اشتهر بسعة معرفته بالسير والت 

 :قال النووي رحمه هللا تعالى. .التي تمس أعراض الصحابة ودينهم

 . "الواقدي رحمه هللا ضعيف عند أهل الحديث وغيرهم؛ ال يحتج برواياته المتصلة " انتهى من "المجموع "

  ..والخرز بالدر الثمين؛ فاطرحوه لذلك ..فأوعى.. وخلط الغث بالسمينجمع  "  :وقال الذهبي رحمه هللا تعالى -

 ...وأيام الصحابة وأخبارهم  ..ومع هذا فال يستغنى عنه في المغازي

 ...ونورد آثاره من غير احتجاج ..والتاريخ ..يحتاج إليه في الغزوات ..وقد تقرر أن الواقدي ضعيف

جماع اليوم على أنه ليس بحجة.. وأن حديثه في عداد الواهي رحمه  إذ قد انعقد اإل ..ال عبرة بتوثيق من وثقه

 أراكم غدا إن شاء هللا..  .."هللا " انتهى من "سير اعالم النبالء
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األخبار التي تطعن في عمرو بن العاص رضي هللا عنه.. كمثل ما رواه ابن شبة في "تاريخ  وهذه حال سائر 

ُد ْبُن يَْحيَى.. قَاَل: َحدَّثَنِي َغسَّاُن ْبُن َعْبِد اْلَحِميِد.. قَاَل: َكاَن َعْمُرو ْبُن   :(.. قال 1089/  3المدينة" ) َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

ِ لَقَْد أَْبغَْضُت ُعثَْمانَ اْلعَاِص ِمْن أََشد ِ النَّاِس َطعْ  ُ َعْنهُ.. َوقَاَل: " َوَّللاَّ ْضُت َعلَْيِه  ..نًا َعلَى ُعثَْماَن َرِضَي َّللاَّ َوَحرَّ

اِعَي ِفي َغنَِمهِ  قَايَةَ تَْحَت قِْربَتَِها ..َحتَّى الرَّ  :قال ابن أبي حاتم رحمه هللا تعالى ..فغسان هذا مجهول. " َوالس ِ

  ..سألت أبي عنه.. فقال: شيخ مدينى نزل البصرة ..غسان بن عبد الحميد بن عبيد بن سيار القرشى الكنانى "

وهو من طبقة لم تدرك زمن عثمان رضي هللا عنه.. فال .(51 / 7) "مجهول " انتهى من"الجرح والتعديل

 . .أنه خبر ضعيف جدا لجهالة راويه وانقطاع سنده:فالحاصل. .ندري ممن سمعه

 ..ثانيا: بعد فتنة مقتل عثمان ظهر الكذب وكثر تلفيق األخبار الباطلة

أن في فتنة مقتل عثمان رضي هللا عنه وما تالها من التفرق ظهر الكذب في أهل   يجب علينا أن نتنبه إلى

ا َوَقعَِت اْلِفتْنَةُ.. قَالُوا:  قال اْبِن ِسيِريَن: " لَْم يَُكونُوا يَْسأَلُوَن َعِن . .ولفقوا أخبارا باطلة ..الفتنة ْسنَاِد.. فَلَمَّ اإْلِ

وا لَنَا ِرَجالَُكْم.. فَيُْنَظُر إِلَى أَْهِل السُّنَِّة فَيُْؤَخذُ َحِديثُُهْم.. َويُْنَظُر إِلَى أَْهِل اْلبَِدعِ فاََل   يُْؤَخذُ َحِديثُُهْم "رواه مسلم َسمُّ

 .(15 / 1) "في "مقدمة صحيحه

 :س القرطبي رحمه هللا تعالىقال أبو العبا

: فتنة قتل عثمان..  -وهللا أعلم  -سموا لنا رجالكم ( هذه الفتنة يعني بها  :وقوله: ) فلما وقعت الفتنة قالوا "

 ...وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية؛ فإنهم كفروهما حتى استحلوا الدماء واألموال

الخوارج لما كانوا فساقا قطعا.. واختلطت أخبارهم بأخبار من لم  : أن قتلة عثمان و-وهللا أعلم   -فيعني بذلك 

يكن منهم.. وجب أن يبحث عن أخبارهم فترد.. وعن أخبار غيرهم ممن ليس منهم فتقبل.. ثم يجري الحكم في  

 .(123 / 1) "غيرهم من أهل البدع كذلك " انتهى من "المفهم

فهي أيضا تخالف ما اشتهر من حاله.. فمن المعلوم أنه  ومع ضعف هذه المرويات التي تتهمه رضي هللا عنه..

كان بجانب معاوية في مطالبة علي بإقامة عقوبة القصاص على قتلة عثمان رضي هللا تعالى عن هؤالء 

فهذه األخبار ال تتوافق مع حاله وجهاده رضي هللا عنه.. بل الالئق بحاله أنه كان مجتهدا  . .الصحابة أجمعين

 في مواقفه.. كما تشير قصة وفاته.. وهي لحظة صدق اإلنسان مع نفسه..باحثا عن الحق  

.. واألغلبية لوط بن يحيى  هو راوي الكثير من الروايات نروايات التحكيم.. الحظ أبعض وفي تلفيق ثالثا..  -

كاذب ضال يضع األحاديث والروايات.. ويفتري على الصحابة ما لم يحدث.. فكل ما يأتي من قبله  أنههذا على 

 سياق الكالم ال يستقيم..  ل فيها غير موافقة للعقاألشهر الرواية . ف إن لم يوافق الحق.. فهو باطل.

فمن أي شيٍء يُخلَع  . .ألن الحكمين كما جاء في تلك الرواية.. اتفقا على خلع علي ومعاويةاألمر األول.. 

معاوية.. وهو رضي هللا عنه لم يَد ع أنه خليفة للمسلمين.. ولم يد ع أنه أمير المؤمنين.. ولم يكن القتال على  

 . إمرة.. ولم يقل أحد من الطرفين أن معاوية رضي هللا عنه في هذا الوقت أمير المؤمنين.

لعاص رضي هللا عنه.. وال يُعد  هذا خداَع حرٍب.. بل هو كذب عمرو بن ا  على  األمر الثاني: سياق القصة يؤكد

كذٌب بي ن.. وال يصح هذا في حق عمرو بن العاص رضي هللا عنه وأرضاه.. فقد يُتهم المؤمن بالجبن.. 

فقال صلى هللا عليه   وبالبخل.. أما الكذب فال.. وخاصة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شهد له باإليمان

فال يصح على اإلطالق أن نقول عن رجل  . في الحديث الصحيح: أَْسلََم النَّاُس َوآَمَن َعمُرو ْبُن اْلعَاِص.وسلم كما 

 .شهد له النبي صلى هللا عليه وسلم باإليمان أنه كاذب كما في هذه الرواية.

 واحد وأربعون.. رأي علي بن أبي طالب في الروايات المكذوبة.. خاتمة..

.. َعْن النَّبِيِ   البخاري وعند ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: "يَْخُرُج نَاٌس ِمْن ِقبَِل اْلَمْشِرِق..  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِ  َصلَّى َّللاَّ

ِميَِّة.. ثُمَّ اَل يَعُوُدوَن فِيِه َحتَّى   َويَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل يَُجاِوُز تََراقِيَُهْم.. يَْمُرقُوَن ِمْن الِد يِن َكَما يَْمُرُق السَّْهُم ِمْن الرَّ

وفي البخاري ومسلم  .قِيَل: َما ِسيَماهُْم؟قَاَل: "ِسيَماهُْم التَّْحِليُق".. أَْو قَاَل: "التَّْسبِيد"... ْهُم إِلَى فُوِقِه"يَعُوَد السَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحِديثًا.. َف  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنهُ: إِذَا َحدَّثْتُُكْم َعْن َرُسوِل َّللاَّ ِ قَاَل َعِليٌّ َرِضَي َّللاَّ  أَلَْن أَِخرَّ ِمْن السََّماِء أََحبُّ َوَّللاَّ

ُ   إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْكِذَب َعلَْيِه.. َوإِذَا َحدَّثْتُُكْم فِيَما بَْينِي َوبَْينَُكْم َفِإنَّ اْلَحْرَب ِخْدَعةٌ.. َوإِنِ ي ِ َصلَّى َّللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ

َماِن أَْحَداُث اأْلَْسنَاِن ُسفََهاُء اأْلَْحاَلِم.. يَقُولُوَن ِمْن َخْيِر قَْوِل اْلبَِريَِّة..   َعلَْيِه َوَسلََّم يَقُوُل: "َسيَْخُرُج قَْومٌ  ِفي آِخِر الزَّ

ِميَِّة.. فَأَْينَمَ  .. َفاْقتُلُوهُْم.. فَِإنَّ  ا لَِقيتُُموهُمْ اَل يَُجاِوُز إِيَمانُُهْم َحنَاِجَرهُْم.. يَْمُرقُوَن ِمْن.. الِد يِن َكَما يَْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ...واألحاديث في شأنهم كثيرة.. ِفي قَتِْلِهْم أَْجًرا ِلَمْن قَتَلَُهْم يَْوَم اْلِقيَاَمة".

https://wikiarticle.xyz/i-post.php?ua=wga5n2gnylpl7am6edoislamstory.com/sq1ko4pdm/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A/tp9xw3nqs
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 ..  همتكيف تقرأ سيرو ..طبقات الصحابة.. كيف تفرق بين  557الحلقة/ 

 في طبقات الصحابة..  أوال.. 

إن الصحابة رضي هللا عنهم يتفاوتون في مراتبهم من حيث السبق إلى اإلسالم أو "المنبر".. موقع يقول 

 على اثنتي عشرة طبقة: يمكن تصنيفهم العلماء أنهم  معظم وقد ذكر ..الهجرة وشهود المشاهد الفاضلة 

 بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي هللا عنهم. الطبقة األولى: قوم أسلموا بمكة مثل أبي  -

 الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة حيث بايعه جماعة فيها على اإلسالم.  -

 .الطبقة الثالثة: المهاجرة إلى الحبشة. -

 الطبقة الرابعة: الذين بايعوا النبي صلى هللا عليه وسلم عند العقبة األولى يقال: فالن عقبي وفالن عقبي.  -

 الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من األنصار. -

 صلى هللا عليه وسلم وهو بقباء وهو يبني المسجد. النبيالطبقة السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى  -

فقال:  ))لعل هللا اطلع على أهل بدر  الطبقة السابعة: أهل بدر الذين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم: -

 .[1]اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(( 

 الطبقة الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية.  -

ُ َعِن ٱْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت   فيهم:الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان الذين أنزل هللا تعالى   }لَّقَْد َرِضَي ٱَّللَّ

 [. 18]الفتح:  ٱلشََّجَرِة{

وعمرو بن العاص وأبو  ..ومن هؤالء خالد بن الوليد ..الطبقة العاشرة: المهاجرون بين الحديبية والفتح -

سلم لما فتح خيبر قصده خلق كثير من كل ناحية فإن رسول هللا صلى هللا عليه و  ..وفيهم كثرة  ..هريرة وغيرهم

 من أجل الهجرة. 

 الطبقة الحادية عشرة: هم الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش. -

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع  -

ء السائب بن يزيد وعبد هللا بن ثعلبة بن أبي صعير فإنهما قدما  ومن هؤال ..وغيرها وعدادهم في الصحابة

ومن هؤالء أيضاً: أبو الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن   ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودعا لهما

 .[2]عبد هللا فإنهما رأيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الطواف وعند زمزم

  ..[3]قال ابن الصالح: "وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا بضع عشرة طبقة"< 

 . ذلك. ومن العلماء من زاد على

 فقد جعلهم خمس طبقات: في "الطبقات الكبير".. وأما محمد بن سعد < 

 . ونسبق بتقديم تراجمهم في معظم المصنفات في سيرة الصحابة..األولى: البدريون.= 

 الثانية: من أسلم قديماً ممن هاجر عامتهم إلى الحبشة وشهدوا أحداً فما بعدها. = 

 بعدها. الثالثة: من شهد الخندق فما = 

 . فما بعدها. وأثناءه ثم  الفتح قبيل سلمن أالرابعة: م= 

 . [4]أم ال ..وهم األكثر ..الخامسة: الصبيان واألطفال فمن لم يغز سواء حفظ عنه= 

 

 ..عددهم رضي هللا عنهمفي أما ثانيا.. 

وما يذكر من ذلك فإنما هو تبيان ألعداد من  ..فليس هناك دليل قاطع على ضبط أفراد الصحابة بعدد معين 

أو كونهم  ..أو حال من األحوال ..أو أن ذلك كان باعتبار وقت من األوقات ..الصحابة كانوا في مشهد مخصوص

عن أبي زرعة الرازي حيث سئل عن  * ه ومما يؤيد هذا ما ذكره ابن الصالح في مقدمت. في بلد معين يجمعهم.

عدة من روى عن النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: "ومن يضبط هذا؟! شهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم  

 .[5]وشهد معه تبوك سبعون ألفاً" ..حجة الوداع أربعون ألفاً 

وفي رواية أخرى عنه قال: "توفي النبي صلى هللا عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف * 

 ..[6]إنسان من رجل وامرأة وكل قد روى عنه سماعاً أو رؤية"

فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون   ..كثير: "وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهموقال ابن * 

 . .[7]مائة ألف وعشرين ألفاً"
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ن فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وقال ابن األثير: "وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم… كثيرو* 

وجاء إليه هوازن مسلمين فاستنقذوه حريمهم  ..شهد حنيناً ومعه اثنا عشر ألفاً سوى األتباع والنساء

وترك مكة مملوءة ناساً وكذلك المدينة أيضاً: وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين   ..وأوالدهم

وكذلك حجة الوداع وكلهم   ..عه تبوك من الخلق الكثير ما ال يحصيهم ديوانفهؤالء كلهم لهم صحبة وقد شهد م

 . [8]له صحبة"

ومما تقدم يتضح أن ضبط الصحابة رضي هللا عنهم في عدد معين غير ممكن وأن كل من ذكر شيئاً من هذه  * 

فإذاً ال تضاد بين كالمهم وال  .. ألعداد فإنما حكاه على قدر تتبعه ومبلغ علمه وأشار بذلك إلى وقت خاص وحالا

 . [9]تعارض

.......................................................................................................................................... 

( وأخرجه مسلم في كتاب فضائل  3983باب: فضل من شهد بدراً ) أخرجه البخاري في كتاب المغازي  [1]

 ( من حديث علي بن أبي طالب. 2494الصحابة باب: من فضائل أهل بدر رضي هللا عنهم )

( والعواصم والقواصم في  2/1002م القرآن البن العربي )( وأحكا2/504الباعث الحثيث ألحمد شاكر ) [2]

 (. 1/412الذب عن سنة أبي القاسم )

 (.197مقدمة ابن الصالح ) [3]

 انظر الجزء الثالث والرابع من كتابه الطبقات فإنه خص هذين الجزئين بتراجم الصحابة.  [4]

 (.148مقدمة ابن الصالح ) [5]

 (.289انظر: التقييد واإليضاح ) [6]

 (. 5/397البداية والنهاية ) [7]

 (. 1/19أسد الغابة ) [8]

 . (.119انظر: صحابة رسول هللا للكبيسي ) [9]

 ....................أراكم غدا إن شاء هللا .................
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .." .. ضماد بن ثعلبة األزدي ".. " طبيب العرب557 \الحلقة

 ..أوال.. في نسبه.. مقدمة

"قصة اإلسالم".. عن ضماد األزدي.. هناك مواقف كثيرة يتبيَّن لنا فيها استغالل  موقع في مقدمة جميلة من  

صلى هللا عليه وسلم للمواقف العابرة كي يصل بدعوته إلى كل الناس.. حتى لو لم يكن المدعو من رسول هللا 

  ..أهل مكة.. ولن يسانده الساعة في أمره.. ويظهر ذلك في قصة إسالم ضماد بن ثعلبة األزدي رضي هللا عنه

: ضمام.. قاله ابن منده.. وأبو نعيم.. شهرته ضماد األزدي.. وهو ِضَماد بن ثَْعلبة األَْزِدي الَشنُوءي.. وقيل -

 ..وغيرهم

  ..وهو ِمْن أَْزِد َشنُوَءةَ )إحدى قبائل اليمن(

 ..ويقال أنه كان صديقًا للنبي َصلَّى هللا عليه وسلم في الجاهلية وكان رجاًل يتطبب.. ويَْرِقي -

 ..ثانيا.. في إسالمه.. رضي هللا عنه

ما وراه اإلمام أحمد عن يحيى بن آدم.. عن حفص بن غياث.. عن داود ابن   يقول الحافظ إبن كثير.. وقد قدمنا -

ابي هند.. عن سعيد بن جبير.. عن ابن عباس في قدوم ضماد األزدي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة  

 ..قبل الهجرة وإسالمه.. وإسالم قومه

.. كان الرجل يسمع ويعقل.. ويقول لنفسه إن علي كان كل العقالء في فجر اإلسالم ال يقبلون بما تروجه قريش -

أن أسمع.. فإن كان حسنا قبلته.. وإن كان قبيحا تركته.. يقول الراوي.. روى ابن عباس رضي هللا عنهما من 

  أَنَّ ِضَماًدا.. قَِدَم مكة.. َوَكاَن يَْرِقي ] يرقي: أي يقوم بالُرْقيَة.. وهي حماية اإلنسان مما يخاف منه سواء من

يحِ ]الريح هنا الجنون ومس الجن[.. َفَسِمَع ُسفََهاَء ِمْن أَْهِل َمكَّةَ..   السحر أو المرض أو غيره[ ِمْن َهِذِه الر ِ

ًدا َمْجنُونٌ   ..يَقُولُوَن: إِنَّ ُمَحمَّ

.. قَاَل: َفلَ  - ُجَل لَعَلَّ هللاَ يَْشِفيِه َعلَى يََديَّ   ..ِقيَهُ فَقَاَل: لَْو أَن ِي َرأَْيُت َهذَا الرَّ

يحِ.. َوإِنَّ هللاَ يَْشِفي َعلَى يَِدي َمْن َشاَء.. فََهْل لََك ]أي ه - ُد إِن ِي أَْرِقي ِمْن هَِذِه الر ِ ل تريد أن فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

 أداويك[؟ 

ْن يَْهِدِه هللاُ فاَلَ ُمِضلَّ لَهُ.. َوَمْن  فَقَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: "إِنَّ اْلَحْمَد هللِ.. نَْحَمُدهُ َونَْستَِعينُهُ.. مَ  -

ًدا َعْبُدهُ  ا بَْعدُ  يُْضِلْل فاَلَ َهاِدَي لَهُ.. َوأَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَهُ.. َوأَنَّ ُمَحمَّ  .."َوَرُسولُهُ.. أَمَّ

  ..فَقَاَل: أَِعْد َعلَيَّ َكِلَماتَِك َهُؤالَءِ  -

اتٍ َف    ..أََعاَدهُنَّ َعلَْيِه َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم.. ثاَلََث َمرَّ

 َهُؤالَِء.. َولَقَْد بَلَْغَن  فَقَاَل: لَقَْد َسِمْعُت قَْوَل اْلَكَهنَِة.. َوقَْوَل السََّحَرِة.. َوقَْوَل الشُّعََراِء.. َفَما َسِمْعُت ِمثَْل َكِلَماتِكَ  -

  ..]أي وسط البحر ولجته[نَاُعوَس اْلبَْحِر 

 ..فَقَاَل: َهاِت يََدَك أُبَايِْعَك َعلَى اإِلْسالَمِ  -

قَاَل: فَبَايَعَهُ.. فَقَاَل َرُسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: "َوَعلَى قَْوِمَك؟" قَاَل: َوَعلَى قَْوِمي ]أي أنه سيدعو   -

موقف إسالم ضماد رضي هللا عنه موقفًا جميالً َسِعد  قومه[.. أي أن ضماد كان من السابقين إلى اإلسالم.. وكان 

 ..به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ..ثالثا.. ما كان بعد إسالمه

 ..قال الراوي: فكان أن بعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم َسِريَّة.. فمروا بقومه.. أي بقوم ضماد -

هؤالِء شيئًا؟ أَعزم على رجل أَصاب َشْيئًا من أَهِل هذه األَرض إِال  فقال صاحب السريَّة للجيش: هل أَصبتم من 

 ..َردَّه

فقال رجل منهم: أَصبت ِمْطَهَرة.. فقال: ارددها.. إِن هؤالِء قوُم ِضَماٍد.. كان ضماد صديقًا للنبي َصلَّى هللا عليه  -

 ..وسلم في الجاهلية.. وكان رجاًل يتطبب.. ويطلب العلم

 ..رواية.. أنه خرج علي بن أبي طالب رضي هللا عنه بعد ذلك في سرية إلى اليمن فأصابوا إداوةوفي 

فقال: "ردوها فإنها إداوة قوم ضماد".. ويقال: بل أصابوا عشرين بعيًرا بموضع فاستوفوها.. فبلغ عليًّا أنها   -

 ..لقوم ضماد

 ..بن سعد: الطبقات الكبرىفقال رضي هللا عنه: ردوها إليهم.. فردت إليهم.. حسب ا -

 ..ليس لدينا مزيدا عن بطل حلقتنا

 ..نراكم غدا إن شاء هللا ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .." صاحب البصيرة والبصرة".. " الخزاعي عمران بن حصين.. 558 \الحلقة

 

 ..أوال.. في نسبه.. مقدمة

 صحابة رسولنا".. "..بن حذيفة بن جهمة بن غاضرةعمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم  -

))ِعْمران بن ُحصين بن ُعبيد بن خلف بن عبد نُهم بن سالم بن غاضرة بن سلول بن َحبَشي ة بن سلول بن   -

(( االستيعاب في معرفة األصحاب.  .كعب بن عمرو الخزاعي  الكعبي 

))ِعْمَران بن الُحَصيْن بن ُعبَْيد بن َخلَف بن َعْبد نُْهم بن ُحَرْيبَة بن جهمة بن غاضرة بن ُحْبِشي ة بن كعب بن   -

 . َعمرو(( الطبقات الكبير.

))ِعْمَراُن بن ُحَصْين بن ُعبَيد بن َخلَف بن عبد نُْهم بن ُحذَْيفة بن جهمة بن غاضرة بن ُحْبشية بن كعب بن  -

وقال أَبو عمر: عبد نهم بن سالم بن غاضرة. وقال الكلبي:   .ي الكعبي. قاله ابن منده وأَبو نُعَيم.عمرو الخزاع

يُْكنَى أبا نَجيد بابنه نَجيد  و ))في معرفة الصحابة عبد نهم بن جرمة بن جهيمة. واتَّفقوا في الباقي.(( أسد الغابة

 .. بن عمران

عمران بن   ..من أصحاِب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..))قال محمد بن سيرين: أفضل من نزل البصرة -

 . .(( االستيعاب في معرفة األصحاب.وأبوه بكرة. ..ُحصين

هات أوالد له بوصاياوقال:    .. فقال: أيـ تما امرأة منهن  صرخت علي  فال وصي ة لها( ..)وكان أوصى ألم 

ل إليها فنزلها إلى أن مات بها   ..()وُمص رت البصرةوقول بن حصين..    وقال:  .. فتحو 

د بن عمران بن الُحصين ولي قضاء وفي عقبه.. قيل أن  .. له بها بقي ةٌ من ولده خالد بن َطليق بن محم 

 ..أسد الغابةحسب البصرة(( ))وبَِقَي له َعِقب بالبصرة.((  

 

 في إسالمه وصحبته لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ثانيا..  

عمران بن حصين الزاهد الذى صار كواحد  هو  –صلى هللا عليه وسلم  -من صحابة الرسول تقول األلوكة.. هو 

 ..في نفس عام إسالم أبي هريرة رضي هللا عنه  ..وذلك في عام خيبر ..جاء إسالمه متأخًرا.. من المالئكة

فقد أخذ على نفسه عهًدا أال تمسَّ   -ليه وسلم صلى هللا ع  -إال أنه منذ أقبل على الدين الحق مبايعًا رسول هللا   -

وقد رزق هللا عبده "عمران" شفافيةً في   . إال كل عمل كريم. -عليه الصالة والسالم  -التي بايعت النبي  -يُمناه 

ه ..صدره  حتى كأنه من السابقين إلى اإلسالم. ..وتفانيًا في عبادته ..وِصدقًا في حس ِ

 كان كثير البكاء والخشية قائالً: "يا ليتني كنُت رماًدا تَذروه الرياح!".  ..لتبتُّل الرفيعومع هذا المثل العالي وا -

وبين بكاء صادر من قلوب   ..وهناك فرق كبير وبَون شاسع بين بكاء مسبوق بذنوب كثيرة تنوء بسبَبِها الجبال 

َ َعِزيٌز َغفُورٌ  تُراقب ذا الجالل واإلكرام وتخشاه؛ ﴿ َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ   ..[28﴾ ]فاطر:  إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ

 .من الطراز الثاني. -رضى هللا عنه  -و"ِعمران" 

وعمران بن حصين يَسمع: "يا رسول  -ليه وسلم صلى هللا ع  -وفي يوم طَرح الصحابة سؤاالً على النبي  -

حتى إذا خرْجنا من عندك   ..وكأننا نرى اآلخرة رأَْي العين  ..وزِهدنا دنيانا ..ما لنا إذا كنا عندك رقَّت قلوبنا ..هللا

  أنكْرنا أنفَسنا؟!". ..ولقينا أهلَنا وأوالدنا وُدنيانا

لصافحتكم المالئكة   ..لو تدومون على حالكم عندي   ..بيده : ))والذي نفسي-السالم  الصالة وعليه  -فأجابهم 

فتارةً في فريضة  ..فمنهم من يختار الوسطية في مسلكه ..وهلل في خلقه شؤون . ولكن ساعة وساعة((. ..عيانًا

 : ))ساعة وساعة((.-صلى هللا عليه وسلم  -وهو المعنيُّ بقوله  ..عملوثالثة في  ..وأخرى في سنَّة

 

 ما قيل في عمران بن الحصين.. فيثالثا.. 

 عن أبيه قال:  ..أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن الُحصين  -

قال: ورأيته أنا في خاتم عندنا في طين   ..السيف امتقل د رجال .. يشبهكان خاتم عمران بن الُحصين نقشه تمثال)

قال: أخبرنا َرْوح بن عبادة قال: حد ثنا شعبة قال: حد ثنا  و  ...فقال أبي هذا خاتم عمران بن الُحصين.  ..في بيتنا

قال: خرج علينا عمران بن الُحصين في ِمْطرف   .. عن أبي رجاء العطاردي ..(رجل من قريش)فَُضيل بن فضالة 

إن هللا إذا أنعم على عبٍد نعمة يحب  أن  " :َصلَّى هللا عليه وسلمالنبي فقال: قال  .. ه قط  قبُل وال بعدُ خز  لم نره علي

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..."يرى أثر نعمته على عبده

http://www.sahaba.rasoolona.com/takhreeg.aspx?ID=12545
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .." في المالئكة تسلم عليه".. " الخزاعي .. عمران بن حصين559 \الحلقة

 

 نكمل..  ثالثا.. فيما قيل في عمران بن الحصين..

حمن بن العُريان قال: حد ثنا أبو  ابن األثير قال - : أخبرنا عف ان بن مسلم والمعل ى بن أسد قاال: حد ثنا عبد الر 

.  . من جيد الثياب.. عمران الَجْوني  أن ه رأى على عمران بن ُحصين مطرف خز 

د بن ُعبيد الطنافسي قال: حد ثنا األعمش -  عن هالل بن يساف قال:   ..قال: أخبرنا محم 

  ..فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية مستند إلى أسطوانة في َحْلقة يحد ثهم .. قدمت البصرة فدخلت المسجد )

 . .الطبقات الكبيرمن رواية في قال: فسألُت من هذا؟ فقالوا: عمران بن الحصين.( 

 اإلسالم"... .. وكان ذلك في العام السابع من الهجرة.. من "قصة كان إسالمه عام َخْيبر -

قال: أخبرنا حفص بن عمر الَحْوضي قال: حد ثنا أبو ُخَشينة حاجب بن عمر.. عن الحكم ـــ يعني ابن األعرج   - -

فاختصم إليه رجالن قامت على أحدهما البي نة فقضى عليه.. فقال الرجل:  .. ُعبيُد هللا بن ِزياد اهـــ قال: اْستَْقضَ 

فوهللا إن ها لباطل.. قال: آَّلِل! قال آهلل الذي ال إله إال  هو. فوثب فدخل على عبيد هللا بن زياد  قضيَت َعلَيَّ ولم تأُل..  

وقال: اعزلني عن القضاء.. قال: مهاًل يا أبا الن جيد.. قال: ال وهللا الذي ال إله إال  هو ال أقضي بين رجلين ما  

اد بن زيد.. قال: حد ثنا ِهَشاُم.. عن محمد بن ِسيِرين..  عبدُت هللا. قال: أخبرنا َعاِرُم بن الفَْضل.. قال: حد   ثنا حم 

 .قال: ما قدم من البصرة أحد من أصحاب النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم.. يفضَّل على عمران بن حصين.

 

 ى عمران..المالئكة تسلم عل رابعا.. في 

ي كان انقطع عني قد رجع يعني عن مطرف بن عبد هللا بن الشخير قال قال لي عمران بن حصين إن الذ -

قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال أخبرنا سعيد بن أبي  ..تسليم المالئكة قال وقال لي اكتمه علي

 .. عروبة عن قتادة عن مطرف قال أرسل إلي عمران بن حصين في مرضه

 .ث به إن شئت.فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحد - يعني المالئكة -إنه كان تسلم علي : فقال 

الحفظة وكانت تكلمه َحتَّى  المالئكة يَقُول َعْنهُ أهل البصرة: إنه َكاَن يرى  ..كان من فضالء الصحابة وفقهائهم -

 ..اكتوى

 قال: أخبرنا حفص بن عمر الَحْوِضي قال: حد ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعُت محمًدا.. يعني ابن ِسيِرين..   -

يُْعَرُض عليه الكيُّ فيأبَى  كان . كل  ذلك مرض باإلستسقاء. ي.. أقال: َسقَى بَْطُن ِعمران بن الُحَصين ثالثين سنة

 . أن يكتوي حتى كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى.

: أخبرنا الخليل بن عمر العَْبدي  البصري  قال: حد ثني أبي قال: حد ثنا َقتَاَدة أن  المالئكة كانت الراوي قال -

اد بن زيد عن ثابت   ت. قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حد ثنا حم  تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنح 

ف عن ِعْمران بن ُحَصين قال: اكتوينا فما أفْ   . لَْحَن وال أْنَجْحَن.. يعني المكاوي.عن ُمَطر ِ

اج هشاَم بن حس ان يحد ث   - اد بن زيد قال: سمع عمرو بن الحج  قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حد ثنا حم 

عن الحسن أن  عمران بن حصين قال: اكتوينا فما أْفلََحنا وال أْنَجحنا.. قال فأنكره َعلَى هشاٍم وقال: إن ما قال فال  

 . َن وال أْنَجْحَن.أْفلَحْ 

قال: أخبرنا عبد الوه اب بن عطاء قال: أخبرنا عمران بن ُحَدير.. عن الَِحق بن ُحَمْيد قال: كان عمران بن  -

فكان يعج  ويقول: لقد اكتُِويُت َكي ةً بنار ما أْبَرأْت من ألٍَم وال َشفَْت من   .. فاْبتُِلَي فاكتُوىَ .. حصين ينَهى عن الكي

 ..َسقَمٍ 

ف قال: قال لي قال: أخبرنا وهب بن جر  - ير بن حازم قال: حد ثنا أبي قال: سمعُت ُحميد بن هالل يحد ث عن مطر 

ا اْكتُِويُت انقطع التسليم؟.. فقلُت: أِمن قِبَل رأسك كان يأتيك   عمران بن حصين: أشعرَت أن ه كان يَُسل م َعلَيَّ فلم 

   .أن تموت حتى يعود ذلك.التسليم أو من قبل رجلك؟ قال: ال بل من قبل رأسي.. فقلُت: ال أرى 

ا كان بعدُ   . قال لي: أشعرَت أن  التسليم عاد لي؟.. قال: ثم  لم يلبث إال  يسيًرا حتى مات. ..فلم 

ف  - قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حد ثنا إسماعيل بن مسلم العَْبدي قال: حد ثنا محمد بن واسع.. عن مطر 

ير قال: قال ل  خ ِ يعني تسليم   ..(إن  الذي كان انقطع عن ي قد رجع  ) ي عمران بن حصين:بن عبد هللا بن الش ِ

 اراكم غدا إن شاء هللا.. ..(اكتمه َعلَيَّ )المالئكة.. قال: وقال لي:  
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .." فطنة عمرانفي ".. " الخزاعي .. عمران بن حصين560 \الحلقة

 

 الفتنة.. في تقواه وتركه خامسا.. 

ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما   * َفاِكِهيَن بَِما آتَاهُْم َربُُّهْم َوَوقَاهُْم َربُُّهْم َعذَاَب اْلَجِحيمِ  * إِنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َونَِعيمٍ  ﴿

ْجنَاهُْم بُِحوٍر ِعينٍ ُمتَِّكئِيَن َعلَى ُسُرٍر َمْصفُوَفٍة  * ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  يَّتُُهْم بِِإيَماٍن أَْلَحْقنَا   * َوَزوَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتَّبَعَتُْهْم ذُر ِ

يَّتَُهْم َوَما أَلَتْنَاهُْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهينٌ   . [.21 - 17﴾ ]الطور:   بِِهْم ذُر ِ

ثهم  ..حتى صار كواحد من المالئكة ..لَغ الرجل في التبتُّل والتقوى والزهدوباتقول "األلوكة"..  - يُحد ِ

ثونه  .. وقد انعكس هذا االتجاه على منهجه في المجاالت األخرى .ويصافحهم ويصافحونه. ..ويحد ِ

 -عاوية ففي الخالف بين جيَشي علي وم ..فقد كان من الداعين إلى إماتة الفتنة ما استطاع إلى ذلك سبيالً  -

 وعدم االشتراك في القتال قائالً:  ..كان عمران داعيًا الناس إلى إماتة الفتنة في مهدها -رضى هللا عنهم  

أحبُّ إليَّ من أن أرمي في أحد الفريقَين   ..حتى يُدركني الموت .."ألن أرعى أعنًزا ُحَضنيات في رأس جبل

 لمن يلقاه من المسلمين قائالً: في ترك الفتنة وكان يُكثِر الوصية  .بسهم: أخطأ أم أصاب".

 .فقاتِله". ..فإن دخل عليك بيتك َمن يريد نفسك ومالك  ..فالزم بيتك .. فإن دخل عليك .."الزم مسجدك

  

 سادسا.. في صبر عمران بن الحصين..

به من علَّة بقيْت في بدنه ثالثين  -تعالى  -من الصابرين صبًرا جميالً على ما ابتاله هللا  -رضى هللا عنه  -كان  -

قال لهم   ..وإذا عاده إخوانه وواَسوه في بليَّته  ..ولم تَُحْل بينه وبين مواصلة العبادة قائًما وقاعًدا وراقًدا ..عاًما

 . ياء إلى نفسي أحبها إلى هللا".ُمغتبًطا ُمبتسًما: "إن أحبَّ األش

 النظر الصائب والفكر الثاقب واألدب الرفيع؛ لذا نراه يوصي أهله حين أدركه الموت: وكان له من  -

فموت واحد من هؤالء السابقين ال ينبغي أن يُقابَل بحزن وبكاء   ..فانحروا وأَطعموا" .."إذا رجعتم من دفني

فما أشبه روحه بعروس تُزفُّ إلى  .. تقول "األبوكة".. بل يَنبغي أن يُقابَل بغبطة وُحبور وفرح وسرور ..ونحيب

فاء  .. إلى عالم البقاء والخلود ..ال دنَس وال رْجَس معه ..عالَم الطُّهر والصَّ

 

 ..في الشفاعة هوحديث رضي هللا عنه  فطنتهفي  سابعا.. 

 الفطنة وسرعة البديهة ويتضح ذلك من هذا الموقف:يقول د. السرجاني: كان من سماته 

قال: وعمران بن حصين جالس   -مسجد الجامع  - لما بني هذا المسجد ..عن حبيب بن أبي فضالة المالكي قال

 ..فقال رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصالً في القرآن ..فذكروا عنده الشفاعة

 .. قال: نعم  ..قرأت القرآنأ فغضب عمران بن حصين وقال للرجل: 

 . وصالة الغداة ركعتين واألولى أربعا والعصر أربعًا  ..قال: وجدت فيه صالة المغرب ثالثًا وصالة العشاء أربعًا -

 .؟صلى هللا عليه وسلموأخذناه عن نبي هللا  ..ألستم أخذتموه عنا ..قال: فعمن أخذتم هذا الشأن ..قال: ال -

أوجدتم هذا في   .؟وفي كل كذا وكذا بعير كذا .؟وفي كل كذا وكذا شاة كذا ..أوجدتم في كل أربعين درهما درهم -

 .؟وأخذتموه عنا ى هللا عليه وسلمصل أخذناه عن نبي هللا  ..فعمن أخذتم هذا  ..قال ..ال :قال  .؟القرآن

  .؟واركعوا ركعتين خلف المقام .؟قال فهل وجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم هذا طوفوا سبعا -

 .؟صلى هللا عليه وسلمعمن أخذتموه ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي هللا  .؟أوجدتم هذا في القرآن

 .. ال :قال .؟جلب وال جنب وال شغار في اإلسالموجدتم في القرآن ال قال: أ -

 ..ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم :يقول صلى هللا عليه وسلمقال إني سمعت رسول هللا  -

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين{ حتى    .؟أسمعتم هللا يقول ألقوام في كتابه: }ما سلككم في سقر -

 .".الشفاعة"يقول  بن حصين قال حبيب أنا سمعت عمران ..الشافعين{بلغ }فما تنفعهم شفاعة 

قال: أخبرنا  . وفي رواية قال عمران بن حصين: لوددت أني كنت رمادا تسفيني الريح في يوم عاصف حثيث. -

َوِدْدُت أني "َرْوح بن ُعبَاَدة قال: حد ثنا هشام بن أبي عبد هللا.. عن قَتَاَدة قال: بلغني أن  عمران بن حصين قال: 

ياح  "..رماٌد تَْذروني الر 

يتعاقلون في   وانساء بني المصطلق وكان .. أي الغزوة..عن عمران بن حصين قال: افتدى يوم المريسيعو -

 أراكم غدا إن شاء هللا.... الجاهلية
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."درء الفتنة في مهدها".. " الخزاعي .. عمران بن حصين561 \الحلقة

 

 نكمل.. سابعا.. في فطنته رضي هللا عنه وحديثه في الشفاعة..

وعدم   ..داعيًا الناس إلى إماتة الفتنة في مهدها  بن الحصين أنه كان عمرانخير ما يروى في فطنة كان  -

أحبُّ إليَّ من أن  ..حتى يُدركني الموت .."ألن أرعى أعنًزا ُحَضنيات في رأس جبل االشتراك في القتال قائالً:

 . أرمي في أحد الفريقَين بسهم: أخطأ أم أصاب".

 رضي هللا عنه..في جهاده  ا.. ثامن

عدةَ غزوات.. وكان صاحب رايِة ُخَزاعة يوم الفتح؛ قاله ابن  الحصين  عمران بن غزا قال الراوي.. )) -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب رواية   ..البرقي((

 

 ..ومقوالته ما ارتبط من أحاديث بعمران رضي هللا عنهتاسعا.. 

فٍ : أَْخبََرنَا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم قَاَل: َحدَّثَنَا فهم إبن األثير قَالَ  - أَنَّ ِعْمَراَن ْبَن  ..ْبُن يَْحيَى قَاَل: َحدَّثَنَا قَتَاَدةُ َعْن ُمَطر ِ

 فَقَاَل: إِن ِي َفقَْدُت السَّالَم َحتَّى ذََهَب َعن ِي أَثَُر النَّاِر. .. أي تسلم عليه المالئكة..ُحَصْيٍن َكاَن يَُسلَُّم َعلَْيهِ 

 . السَّالَم؟ قَاَل: ِمْن نََواِحي اْلبَْيِت.قَاَل فَقُْلُت لَهُ: ِمْن أَْيَن تَْسَمُع  -

 َفَسِمَع تَْسِليًما ِعْنَد َرأِْسِه.  .قَاَل فَقُْلُت: أََما إِنَّهُ لَْو قَْد ُسل َِم َعلَْيَك ِمْن ِعْنِد َرأِْسَك َكاَن ِعْنَد ُحُضوِر أََجِلَك. -

 . ذَِلَك ُحُضوَر أََجِلِه.قَاَل: فََوافَقَ  .قَاَل فَقُْلُت: إِنََّما قُْلتُهُ بَِرأْيِي. -

ِ األَْنَصاِريُّ قَاَل: َحدَّثَنَا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروبَةَ قَاَل: َحدَّثَ  - ُد ْبُن َعْبِد َّللاَّ ِف ْبِن َعْبِد  قَاَل: أَْخبََرنَا ُمَحمَّ نَا قَتَاَدةُ َعْن ُمَطر ِ

يِر أَنَّهُ قَاَل: بَعََث إِلَيَّ ِعْمرَ  خ ِ ِ ْبِن الش ِ اُن ْبُن ُحَصْيٍن ِفي َمَرِضِه الَِّذي تُُوف َِي فِيِه أَْو ِفي َوَجِعِه الَِّذي تُُوف َِي فِيِه  َّللاَّ

َ أَْن ينفعك بها بعدي ثَُك أََحاِديَث لَعَلَّ َّللاَّ ْث بِِه إِْن ِشئَْت. ..فَقَاَل: إِن ِي ُكْنُت أَُحد ِ   .َفِإْن ِعْشَت فَاْكتُْم َعلَيَّ َوإِنَّ ِمتُّ فََحد ِ

.  . وقد تقدم إِنَّهُ قَْد ُسل َِم َعلَيَّ

ِ  قال حصين.. - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -َواْعلَْم أَنَّ نَبِيَّ َّللاَّ ٍ َوُعْمَرةٍ   -َصلَّى َّللاَّ ثُمَّ لَْم يَْنِزْل ِفيَها ِكتَاٌب َولَْم يَْنهَ   ..َجَمَع بَْيَن َحج 

 ِ ُ َعلَْيِه  -َعْنَها نَبِيُّ َّللاَّ  .َقاَل فِيَها َرُجٌل بَِرأْيِِه َما َشاَء. -َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ

ُث عَ  - فٍ قَاَل: أَْخبََرنَا َوْهُب ْبُن َجِريِر ْبِن َحاِزٍم قَاَل: َحدَّثَنَا أَبِي قَاَل: َسِمْعُت ُحَمْيَد ْبَن ِهالٍل يَُحد ِ  ..ْن ُمَطر ِ

َقاَل: فاَل تَْفعَْل َفِإنَّ أََحبَّهُ إِلَيَّ أََحبُّهُ   .ِمْن ِعيَاَدتَِك إِال َما أََرى ِمْن َحاِلِك.قَاَل: قُْلُت ِلِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن: َما يَْمنَعُنِي  -

.ِ  . إِلَى َّللاَّ

َعِن اْلَحَسِن أَنَّ  ألَْشَهبَ قَاَل: أَْخبََرنَا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم اْلِكالبِيُّ َوَعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َعَطاٍء اْلِعْجِليُّ قَاال: َحدَّثَنَا أَبُو ا -

َفقَاَل لَهُ بَْعُض َمْن يَأْتِيِه: لَقَْد َكاَن يَْمنَعُنَا   ..َحتَّى َجعَلُوا يَأُْووَن لَهُ ِمْن ذَِلكَ  ..ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن اْشتََكى َشَكاةً َشِديَدةً 

ِ. قال: فال تفعل فو هللا إِنَّ أََحبَّهُ إِلَ   .َما نََرى بَِك ِمْن إِتْيَانَِك.  يَّ ألََحبُّهُ إِلَى َّللاَّ

ِد ْبِن َحْفٍص اْلقَُرِشيُّ التَّْيِميُّ قَاال:  - ِ ْبُن ُمَحمَّ َحدَّثَنَا َحْفُص ْبُن النَّْضِر  قَاَل: أَْخبََرنَا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم َوُعبَْيُد َّللاَّ

َها ي َعْن أُم ِ ا َحَضَرتْهُ اْلَوفَاةُ  أَ  - َوِهَي بِْنُت ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ  - السُّلَِميُّ قَاَل: َحدَّثَتْنِي أُم ِ نَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن لَمَّ

 . وقد تقدم.. قَاَل: إِذَا أَنَا ِمتُّ َفَشدُّوا َعلَيَّ َسِريِري بِِعَماَمتِي فَِإذَا َرَجْعتُْم فانحروا وأطعموا.

 ..: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول هللاعمران رضي هللا عنه  وقال -

محمد بن يحيى بن   عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن جعفر أخبرنا سعيد قتيبة بن حدثنا -

   ..فجلست إليه فسألته عن العزل ..أبا سعيد الخدري دخلت المسجد فرأيت .. أنه قال ..ابن محيريز عن حبان

سبيا من فأصبنا  .. بني المصطلق خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة ..أبو سعيد قال -

وقلنا نعزل ورسول هللا   ..فأردنا أن نعزل ..فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل ..العرب سبي

 .؟ صلى هللا عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله

ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إال   ..ما عليكم أن ال تفعلوا" صلى هللا عليه وسلم.. فسألناه عن ذلك فقال ..

 "..وهي كائنة

فًا يقول:   ..قال: قَتاَدة أخبرني ..قال: حد ثنا ُشْعبَة ..قال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطَّيَاِلسي   - قال: سمعُت ُمَطر ِ

 يقول:  كان و ..ه شعًرافما أتَى علينا يوم إال  يُْنِشُدنا في ..خرجُت مع ِعْمران بن ُحَصين من الكوفة إلى البصرة

 .. (إن  لكم في المعاريض لََمْنُدوَحةً عن الَكِذبِ )

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 النبي عليه الصالة والسالم يبكي لفعله"..".. " الخزاعي . عمران بن حصين 562 \الحلقة

 

 من أحد مواقفه: وسلمصلى هللا عليه بكاء النبي عاشرا.. 

ابن خزيمة حدثنا رجاء العذري حدثنا عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن  روىتقول "قصة اإلسالم".. 

 - وكانت تعظمه - والد عمران أن قريًشا جاءت إلى الحصين ..عمران بن حصين حدثني أبي عن أبيه عن جده

صلى هللا  فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم؛ فجاءوا معه حتى جلسوا قريبًا من باب النبي   ..فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل

 .. وعمران وأصحابه متوافرون ..: "أوسعوا للشيخ"صلى هللا عليه وسلمفقال  ..عليه وسلم

 .. أبوك حصين خيًراإنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان  ..فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك -

 * ..فقال: "يا حصين إنَّ أبي وأباك في النار -

)وفيه قول.. إلن اآلية الكريمة.. من سورة الشعراء: "وتقلبك في الساجدين" قد فسرها المفسرون أنه نزلت   *

 ..بعد هذا الحوار وكانت تؤكد أن النبي صلى هللا عليه وسلم ينحدر من ساللة من الموحدين الساجدين كلهم"

 .؟ يا حصين كم تعبد من إله؟"يكمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "

 قال: "فإذا أصابك الضر من تدعو؟" ....قال: سبعا في األرض وواحًدا في السماء -

 .. قال: الذي في السماء ..؟".قال: "فإذا هلك المال من تدعو ....قال: الذي في السماء -

قال: وال واحدة من  ؟.أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك" ..وتشركهم معهفيستجيب لك وحده  أقال: " -

 ..: "يا حصين أسلم تسلم"صلى هللا عليه وسلم قالف  ....قال: وعلمت أني لم أكلم مثله ..هاتين

 ..ينفعني"قال: "قل اللهم إني أستهديك ألرشد أمري وزدني علما  ..؟.قال: إنَّ لي قوًما وعشيرة فماذا أقول -

  ..عمران فقبل رأسه ويديه ورجليهابنه فقام إليه  ..فقالها حصين فلم يقم حتى أسلم -

دخل حصين وهو كافر فلم   ..وقال: "بكيت من صنيع عمران ..بكى صلى هللا عليه وسلمفلما رأى ذلك النبي  -

ا أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك ال ..يقم إليه عمران ولم يتلفت ناحيته فلما أراد حصين أن يخرج . رقة".فلمَّ

فلما خرج من سدة الباب رأته   .."قوموا فشيعوه إلى منزله"ألصحابه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

 .وتفرقوا عنه. ..(صبأ) :قريش فقالوا

 

 بعض المواقف من حياته مع الصحابة: حادي عشر.. 

 صلى هللا عليه وسلمفذكر سمرة أنه حفظ عن رسول هللا   ..قال الحسن: تذاكر سمرة وعمران بن حصين -

. فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين فكتبوا في  .سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة وال الضالين

 . فكان في جواب أبي بن كعب: أن سمرة قد صدق وحفظ. ..ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب

   ..قال: فالزم بيتك ..قلت فإن دخل علي .. الزم مسجدك ..عمران بن حصينوعن أبي قتادة قال: قال لي  -

لو دخل علي رجل بيتي يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد  ) قال: فإن دخل علي بيتي قال: فقال عمران بن حصين: 

ويبدو ذلك جليا من هذا العدد الكبير من   ..عظيم األثر في غيره كبيرا  أثره في اآلخرينفكان  ..(حل لي قتاله

   ..وتربوا على يديه ..التالمذة الذين نهلوا من علمه

 

 )منقول(  بعض األحاديث التي نقلها عن المصطفى صلى هللا عليه وسلم:ثاني عشر.. 

ال قال: "ال أركب األرجوان وال ألبس المعصفر و  صلى هللا عليه وسلمعن عمران بن حصين أن رسول هللا  -

قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال: "أال وطيب الرجال ريح ال لون   ..ألبس القميص المكفف بالحرير"

باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من  -كتاب التيمم -له أال وطيب النساء لون ال ريح له". ]البخاري 

 .. [331رقم  -الماء 

   ..رأى رجال معتزال لم يصل في القوم عليه وسلمصلى هللا أن رسول هللا  رضي هللا عنهوعنه  -

صلى هللا عليه قال  ..فقال يا فالن: "ما منعك أن تصلي في القوم" فقال يا رسول هللا: أصابتني جنابة وال ماء

 .. [335رقم  -باب التيمم ضربة  -كتاب التيمم  -: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". ]البخاريوسلم

بالبصرة فقال: ذكَّرنا هذا الرجل صالة كنا نصليها   رضي هللا عنهقال: صلى مع علي  عنهرضي هللا وعنه أيًضا 

باب   -كتاب األذان  -فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع ]البخاري  ..صلى هللا عليه وسلممع رسول هللا 

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ...[.742رقم  -إتمام التكبير في الركوع 
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 ابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد الصح

 "..أول من بايع بيعة الرضوان.. " "أبو سنان وهب بن محصن األسدي. 563 \الحلقة

 في نسبه.. مقدمة..  أوال..

: َوْهُب ْبُن َعْبِد هللاِ ".. هو معرفة الصحابةفي كتابه " –أبو نعيم األصبهاني يقول  -  ..أَبُو ِسنَاٍن اأْلََسِديُّ

ُل َمْن  ْضَواِن تَْحَت الشََّجَرةِ أَوَّ  للحديث.. اَل يُْعَرُف لَهُ ِرَوايَةٌ و ..َوهَُو اْبُن ِمْحَصِن ْبِن َحْرثَانَ  ..بَايََع بَْيعَةَ الر ِ

َواِحِد ْبُن  ثنا َعْبُد الْ حدثنا َعفَّاُن حدثنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمثَنَّى حد َحدَّثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوِب النَِّجيَرِميُّ والرواية أنه  -

 قَاَل: قَاَل الشَّْعبِيُّ ِلَرُجٍل ِمْن بَنِي أََسٍد:  ..ثنا َعاِصٌم اأْلَْحَولُ حد ..ِزيَادٍ 

ْضَواِن َرُجٌل ِمْن قَْوِمكَ  ُل َمْن بَايََع بَْيعَةَ الر ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ  .." َكاَن أَوَّ اْبُسْط  ..أَتَى النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

َقاَل: »َوَما ِفي نَْفِسي؟« قَاَل: اْلفَتُْح أَِو الشََّهاَدةُ   ..قَاَل: »َعلَى َماذَا؟« قَاَل: َعلَى َما ِفي نَْفِسكَ   ..يََدَك َحتَّى أُبَايِعَكَ 

 .."َفَكانَْت َهِذِه ِلقَْوِمكَ  ..ي ِسنَانٍ َوَكاَن النَّاُس يَِجيئُوَن فَيَقُولُوَن: نُبَايُِع َعلَى بَْيعَِة أَبِ  ..فَبَايَعَهُ أَبُو ِسنَانٍ 

» وفي   :إن التنافس الكريم المحمود هو ما كان في مجاالت الطاعة واإلحسانيقول األصبهاني رحمه هللا..  -

ولقد كان تقدم المسلم على إخوانه في مكرمة أو فضيلة وسام شرف يسجله له  ...«ذلك فليتنافس المتنافسون

ولذلك جاءت في السيرة اإلسالمية العطرة طائفة من »األوليات«التي امتاز بها فريق   ..ويردده الدهر ..التاريخ

 ..السيدة خديجة رضي هللا عنها -مثال -فأول من أسلم ..من صحابة رسول هللا عليه الصالة والسالم

هاجر إلى المدينة أبو سلمة  وأول من . .وأول من هاجر إلى الحبشة ذو النورين عثمان ابن عفان رضي هللا عنه

وأول شهيد في اإلسالم مهجع  . .وأول من عقد له لواء حمزة بن عبد المطلب رضي هللا عنه. .رضي هللا عنه

 . وأول شهيدة في اإلسالم سمية رضي هللا عنها .الصحابي رضي هللا عنه

 ..وال بأحسابهم أو نسبهم ..هموهكذا إلى آخر » األوليات« التي يفخر فيها أصحابها ال بأموالهم وال بأجسام

 :وهذا واحد من أولئك األوائل. .وإنما فخروا فيها بسبقهم في ميادين العمل الخالص لوجه هللا عز وجل

حيث كان أول من بايع رسول هللا صلى هللا   .. تكفيه شرفا وتوسعه تكريما ..إنه قد امتاز بأولية باهرة خالدة< 

 .! ويالها من بيعة إيمان وإحسان ..عليه وسلم بيعة الرضوان

أبو سنان وهب بن محصن األسدي   :المسارع إلى الفداء والشهادة  ..المناضل المقدام ..إنه الصحابي الجليل< 

 .. (حروب الردة)ي محصن االسدي الذي لقي الشهادة ف  أخو البطل الشهيد عكاشة بن < وهو

 

 رضي هللا عنه..وجهاده ثانيا.. في إسالمه 

فشهد معه غزوات   ..وسبق إلى الجهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..وقد سارع أبو سنان إلى اإلسالم -

 .( في السنة السادسة للهجرة4ثم جاءت غزوة الحديبية ) ..(3بدر وأحد والخندق )

إذ انتقل بها المسلمون من مرحلة  ..وكانت هذه الغزوة نقطة تحول بارز في تاريخ النضال اإلسالمي الطويل

لن يغزونا القوم   :ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال ألصحابه بعد غزوة الخندق ..الدفاع إلى مرحلة الهجوم

 .نحن سنغزوهم ..بعدها

  ..بل إنها كانت فتحا في ذاتها ..لتكون بابا لفتح عظيم  ..عقب ذلك -غزوة األحزاب -ثم جاءت غزوة الخندق -

اختلط المشركون  ..» لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية :ولذلك قال الزهري  ..ألنها كانت سببا في فتح مكة

وكثر بهم سواد   ..وأسلم في ثالث سنين خلق كبير ..قلوبهم وتمكن اإلسالم من ..وسمعوا كالمهم ..بالمسلمين

اإلسالم« وذكر األلوسي أنه قد خفي كون ما كان في الحديبية فتحا على بعض الصحابة حتى بينه رسول هللا  

 : فقد أخرج البيقهي عن عروة قال ..صلى هللا عليه وسلم

فقال رجل من أصحاب رسول هللا صلى تعالى وسلم:   ..راجعاأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الحديبية  -

بل هو أعظم  ..يئس الكالم هذا  :وبلغ ذلك لرسول هللا فقال ..وصد هدينا ..لقد صددنا عن البيت ..وهللا ما هذا بفتح

 ..ويرغبون إليكم في األمان ..ويسألونكم القضية ..لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بالدهم ..الفتح

فهذا أعظم الفتح.   ..وردكم سالمين غانمين ومأجورين ..وقد أظفركم هللا عليكم ..وقد كرهوا منكم ما كرهوا

وأنا أدعوكم في إخراجكم؟ أنسيتم يوم األحزاب إذ جاؤوكم   ..إذ تصعدون وال تلوون على أحد ..أنسيتم يوم أحد

 وتظنون باهلل الظنون ؟ ..وب الحناجروبلغت القل ..وإذ زاغت األبصار ..ومن أسفل منكم ..من فوقكم

وألنت أعلم   ..ما فكرنا فيما ذكرت ..هو أعظم الفتوح وهللا يا نبي هللا ..صدق هللا ورسوله :وهنا قال المسلمون

أو  ..» ليس في غزواته صلى هللا عليه وسلم ما يعادل بدرا :وكذلك قال اإلمام ابن عبد البر ..باهلل وباألمور منا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا تعالى.. إال غزوة الحديبية ..يقرب منها
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 الحديبية والبيعة العظيمة.. ثالثا.. الثبات يوم 

كان من خبر غزوة الحديبية أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج فيها  يقول موقع "دعوة الحق"..  -

 ..وكان يريد بهذه الغزوة أن يدخل مكة ..وفيهم بطلنا أبو سنان وهب بن محصن األسدي ..معتمرا مع أصحابه

ولعله كان يريد من وراء ذلك أيضا أن يجدد عهد   ..ي ذلكويطوف بالبيت الحرام إلقرار حق المسلمين ف 

 .لكي يظلوا عازمين على العودة إلى موطنهم فاتحين منتصرين ..المهاجرين بوطنهم مكة

  ..فأرسل إليهم النبي عثمان ابن عفان ..ووقفوا في طريق موكب النور المؤمن ..ولكن المشركين رفضوا ذلك

 : فأمر النبي مناديه بأن ينادي في الناس قائال  ..وأشيع أنهم قتلوه ..ليفاوضهم فاحتبسوه عندهم

اسم هللا   فأخرجوه على ..فأمره بالبيعة ..إال أن روح القدس قد نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »

وهو  ..ل هللا صلوات هللا وسالمه عليهوأقبلوا على رسو. .فبايعوه« فسارع الصحابة إلى استجابة النداء  ..تعالى

وعلى الثبات حتى االستشهاد أو  ..وأخذوا يبايعونه على عدم الفرار ..واقف تحت شجرة كبيرة في هذا المكان

 ..بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الموت :قال سلمة بن األكوع. .االنتصار

ألن الذي ال يفر في الجهاد يكون على أتم االستعداد  ..فظيوالخالف ل. .وقال جابر بايعناه على أن ال نفر 

   ..ولم يبايعوه على الموت  ..بايعوه على أن ال يفروا :وقد ذكر السهيلي أنه قيل. .لالستشهاد

 ..ألن بعضهم بايع على أال يفروا ولم يذكروا الموت ..وكال الحديثين صحيح :ثم قال ..بايعوه على الموت :وقيل

 ت..أبايعك على المو :وبعضهم قال

فقد أقبل قبل غيره على   ..وشاءت األقدار أن يكون أول من بايع هذه البيعة العظيمة الكريمة هو أبو سنان -

 . .أبايعكأبسط يدك  ..يا رسول هللا :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقال له في صدق وإخالص 

 : على ماذا ؟صلى هللا عليه وسلم فقال له النبي

 . .على ما في نفسك يا رسول هللا :فأجابه أبو سنانا 

 : وما في نفسي ؟صلى هللا عليه وسلم  فقال النبي

 ! فأجاب أبو سنان: الفتح أو الشهادة

 .. وبسط يده فبايع بها أبا سنان ..من ذلكصلى هللا عليه وسلم فسر الرسول 

يسارع باالستجابة   ..فهذا هو أبو سنان الجندي التابع ..لنرى في هذا التجاوب الباهر بين القائد والجندي ناإ -

فيسأل النبي أن يبسط يده ليبايعه دون أن يخصص أبو سنان األمر الذي يبايع عليه. ألنه  ..ألمر القائد المتبوع

وعلى أي واجب مهما  ..أي وضع مهما صعبوعلى  ..على استعداد لمبايعة الرسول على أي أمر مهما عظم

»   ..» وما ينطق عن الهوى. إن هو إال وحي يوحى« :ألن النبي ال يبايع إلى على الحق والخير والواجب ..جل

 .«من يطع الرسول فقد أطاع هللا

فيسأله: على أي   ..والرسول القائد يريد أن يتأكد من سالمة التصور للموقف العصيب في عقل الجندي المخلص

 .على ما في نفسك يا رسول هللا :وهنا يأتي الجواب البليغ الرشيد ..شيء تبايع يا أبا سنانا ؟

وماذا يكون في بنفس الرسول حينئذ سوى   ..وكان أبا سنان يعرف تماما ما بنفس الرسول في مثل هذا الموقف

 ..تشهاد ؟ومنطق الجهاد حتى النصر أو االس ..وموقف الصدق ..كلمة الحق

وما في نفسي ؟..  :فيسأل   ..حتى يسير المجاهدون على بصيرة ..ويعود الرسول ليزيد الموقف إيضاحا وجالء

 ...! فيكون: الفتح أو الشهادة ..فيأتي الجواب الطبيعي الناشئ من حسن اإلدراك لتبعات الموقف

من هذا الدرس البليغ الموحي بأن تكون   -قادة وجنودا  -ليث المجاهدين من أبناء اإلسالم في كل مكان يتعلمون

وعل حسن االستعداد  ..عالقة القائد بالجندي قائمة على صالح القائد وتمام صفات القيادة الرشيدة عنده

 .. من الجندي المخلص لقائده األمين -وال أقول العمياء ..والطاعة المطلقة

نبايعك يا رسول هللا على ما بايعك عليه أبو  :وأقبل الصحابة من وراء أبي سنان يبايعون الرسول قائلين -

أن يكون أبو سنان طليعة المبايعين الذين بايعوا رسول هللا صلى   ..وياهلل من وسام عظيم وشرف مجيد ..سنان

 تلك البيعة التي يقول عنها الحق تبارك وتعالى في سورة الفتح:   ..هللا عليه وسلم بيعة الرضوان

ومن أوفى بما   ..فمن نكث فإنما ينكث على نفسه  ..يد هللا فوق أيديهم ..يبايعون هللا » إن الذين يبايعونك إنما

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...«عاهد عليه هللا فسنوتيه أجرا عظيما
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 ثالثا.. الثبات يوم الحديبية والبيعة العظيمة.. 

وقد نستطيع أن نفهم جالل هذه » األولية« حين نجد كتب السيرة تحرص على  يستمر "دعوة الحق".. فيقول:  

 .. ذكرها وتعيين اسم صاحبها

 ..«األسدي» أول من بايع النبي صلى هللا عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان  فابن هشام يقول: -

  «ثم بايع الناس على بيعته ..ويقول النووي: » قيل أنه أول ما بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة -

 ...» أول من بايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الحديبية أبو سنان األسدي :ويقول ابن عبد البر  -

 ..وسلم يومئذ أبو سنان وهو وهب ابن محضوكان أول من بايع رسول هللا صلى هللا عليه  :ويقول ابن كثير -

 ..«أخو عكاشة بن محض

 .(17)«» كان أول من بايع بيعة الرضوان رجل من بني أسد يقال له أبو سنان :ويقول ابن جرير الطبري -

أول من بايع أبو سنان واسمه وهب بن محض أخي عكاشة ابن  :» وقال موسى بن عقبة :هيقيبويقول ال  -

 ..محض

 ..«كان أبو سنان ابن من أخيه عكاشة بعشر سنين :وقال الواقدي -

على أن يذكروا اسم ذلك المبايع »  -كما حرص كثير غيرهم -كيف حرص هؤالء الرواة والمؤرخين مأرأيت

وأن يفخر   ..ينبغي أن ننص عليه ..لسبق هذا امتاز طيبإن ذلك يدل على أن ا. .األول« في بيعه الرضوان ؟

وصلوات هللا   ..ومسارعة إلى تحمل تبعة ينهض بها خيار الرجال ..ألنه سبق في مجال طاعة هلل ..صاحبه به

  ..ألنه فاز بسيف رسول هللا ..وسالمة على رسوله حينما رأى أبا دجالة وهو يختال في مشيته بين المجاهدين

 ...! « إنها مشية يكرهها هللا إال في مثل هذا الموطن ..ا أبا دجالة» ي :فقال له

 .« في جنات النعيم  ..أولئك المقربون ..والسابقون السابقون »....«وفي ذلك فليتنافس المتنافسون »

فال  ..المشهودأكثر المؤرخين والمفسرين قد نصوا على أن أبا سنان هو الذي فاز باألولية في هذا المقام إن  -

 ..« يضيرنا كثيرا بعد ذلك أن نجد بعض المصادر تقول أنه » سنان بن أبي سنان األسدي

 ..وقبل سلمة بن األكوع ..أن أول من بايع في الحديبية عبد هللا بن عمر ..وبعض المصادر تقول -

 

 رابعا.. لماذا سميت هذه البيعة "بيعة الرضوان"..

ألن هللا تبارك وتعالى تفضل بعظيم رضاه وجليل رضوانه على هؤالء  ..البيعة بيعة الرضوانوقد سميت هذه  -

والذين باعوا نفوسهم الكريمة العظيمة القويمة   ..ويكثرون عند الفزع ..الرجال األبطال الذين يقلون عند الطمع

» لقد رضي هللا عن المومنين إذ  :ولذلك قال القرآن الكريم في سورة الفتح ..رخيصة لخالقها وبارئها جل جالله

ومغانم كثيره   ..وأتابهم فتحا قريبا ..فأنزل السكينة عليهم ..فعلم ما في قلوبهم ..يبايعونك تحت الشجرة

 .«وكان هللا عزيزا حكيما ..يأخذونها

ورأوا في شروطه الظلم واإلجحاف  ..ـ وبعض الصحابة كرهوا هذا الصلحويقول "إسالم ويب"..  -

سهل بن  فكان  ..وظلت تلك الحادثة درسا لهم فيما استقبلوا من حياتهم ..لكنهم ندموا على ذلك ..مينبالمسل

ولو أستطيع أن أرد أمر رسول هللا ـ صلى   أبي جندل رأيتني يوم..ـ رضي هللا عنه ـ يقول: " اتهموا رأيكم حنيف

ال متخوفا أن ينزل هللا به عقابا لما قاله يوم  ـ رضي هللا عنه ـ زمنا طوي عمر وبقي هللا عليه وسلم ـ لرددته "..

مخافة كالمي الذي تكلمت به يومئذ .  ..وكان يقول: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت ..الحديبية

إني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أني  )  :وهو يقبل الحجر األسود وهو القائل ـ رضي هللا عنه ـ بعد ذلك

 (.  البخاري () يقبلك ما قبلتك -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت النبي 

فتعلم الصحابة من صلح الحديبية وجوب طاعة النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ واالنقياد ألمره وإن خالف ذلك  

وإن قصر   .. الصالح المتضمن لسعادة الدنيا واآلخرة  ففي طاعته ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ..العقول والنفوس

  ..العقل عن إدراك غايته وعاقبة أمره

وأهمية القدوة العملية في موقف  ..ومكانة المرأة في اإلسالم ..وفي هذا الصلح المبارك ظهرت أهمية الشورى

 سيرة جميعا.. سنأتي على ذلك.. . فقد كان للسيدة أم المؤمنين "أم سلمة" موقفا خالدا حفظته لها كتب الواحد.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 خامسا.. دور السيدة أم سلمة.. رواية إبن حنبل المختصرة.. 

صلى هللا   -ذكر فيه أنه لما تم الصلح بين النبي  ..بسنده قصة صلح الحديبية في حديث طويل أحمد اإلمامروى  -

  ..( يا أيها الناس انحروا واحلقوا فقال: ) -صلى هللا عليه وسلم  -ومشركي قريش قام رسول هللا  -عليه وسلم 

صلى   -فرجع رسول هللا   ..فما قام رجل  ..فما قام رجل حتى عاد بمثلها ..قال: ثم عاد بمثلها ..قال: فما قام أحد

! ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول هللا قد دخلهم ما قد   أم سلمة يا فقال: ) أم سلمة فدخل على  -عليه وسلم  هللا

ً  ..رأيت   ..فعل الناس ذلك ..واحلق فلو قد فعلت ذلك ..واعمد إلى هديك حيث كان فانحره  ..فال تكلمن منهم إنسانا

فقام الناس ينحرون    ..أتى هديه فنحره ثم جلس فحلقال يكلم أحدا حتى -صلى هللا عليه وسلم  -فخرج رسول هللا 

 .. ( ويحلقون

 "وجه القمر"..  رواية..  أم سلمةأم المؤمنين السيدة دور  - صلح الحديبيةسادسا.. في 

أبو أمية   :سيد قريش واسمه.. أبوها هو أم سلمة  ..المعروف بأبي أمية بن المغيرة هند بنت سهيل ..هي -

بن يقظة بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب   مخزوم بن عبد هللا بن عمر بن المغيرةحذيفة بن 

 . .عدنان بن نزار بن معد بن  مضر بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن كنانة بن مالك بن النضر بن فهر بن

تكف ل بطعام وشراب كل المسافرين معه  قافلة حيث كان إذا سافر مع أي ..لشدة كرمه زاد الركب لقـ ب أبوها بـ -

عاتكة بنت  :أمها.. خالد بن الوليد أبو أمية هو عم سيف هللا..فهو كان يكفيهم مؤونتهم ..مكة إلى أي يعودوا إلى

يمة بن بن خز كنانة بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن فراس بن مالك بن جذيمة بن علقمة بن بن ربيعة عامر

 . .عدنان بن نزار بن معد بن مضر مدركة بن إلياس بن

 ..بن هالل بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم المخزومي عبد األسدعبد هللا بن ..أبو سلمةأوال  وقد تزوجها  -

فى رحلته إلى مكة حيث تم صلح الحديبية   -صلى هللا عليه وسلم   -»أم سلمة« مع رسول هللا السيدة كانت  -

والذي وصفه القرآن الكريم بالفتح المبين وكان لها دور جليل لم ينسه التاريخ وكانت نموذجاً للمرأة صاحبة  

عقل الصائب والفضل في حفظ كيان الجماعة من التصدع والموقف يثبت أن المرأة عنصر فعال وحيوى تحدد  ال

فشاركت فى الدعوة وشاركت فى   -صلى هللا عليه وسلم  -هذا العنصر بعد ماأعالها اإلسالم ورباها رسول هللا 

 ..والتأمين من األعداء الهجرة وشاركت فى االبتالء والرأى والغزو والعلم والرواية واالجتهاد

والموقف هنا قامت به المرأة في حفظ جماعة المسلمين ووقايتها لهم من التدهور إثر األزمة النفسية التي  -

انتابتهم بعد شروط صلح الحديبية وعودتهم للمدينة دون دخول مكة فقد اعتبر المسلمون ما حدث نوعاً من 

قبل عودتهم إلى المدينة أن يحلقوا رؤسهم ويذبحوا   - عليه وسلم  صلى هللا -الذلة... وحين طلب منهم الرسول 

الهدى تحلال من اإلحرام لم يفعلوا ومنهم صحابته فكررها ثالث مرات فلم يقم أحد منهم فدخل على »أم سلمة«  

لى رضي هللا عنها غاضباً قائالً )هلك المسلمون وأخبرها ما حدث( وكأن هللا تعالى أنطق الحل لهذه الغمة ع

لسان حواء الذكية الحكيمة حيث ردت قائلة: يانبي هللا أتحب ذلك ؟ أخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر  

فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك نحر   -صلى هللا عليه وسلم  -بدنك وتدعو حالقك فيحلقك.. فخرج رسول هللا 

 .. وجعل بعضهم يحلق لبعضبيده ودعا حالقه فحلقه.. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 

 

 على هامش الحلقة ..أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبيةسابعا.. في 

أسلمت مبكرا في بداية الدعوة وبايعت الرسول صلى هللا عليه وسلم  ..سبيعة بنت الحارث األسلمية هي -

ن بين. وتزوجت سبيعة وعاهدته على أن تخلص هلل ولرسوله عليه الصالة والسالم وأن تعمل من أجل خدمة الد

وتميزت هذه الصحابية بإخالصها وزهدها وورعها وعلمها وثقافتها    ..ثم توفي عنها ..سعد بن خولة

ومن تالميذها الذين رووا عنها عمر   ..وكانت من الراويات للحديث عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ..وجهادها

وعمرو بن عتبة  ..وزفر بن أوس بن الحدثان وعبيد أبو سوية ..ومسروق بن االجدع ..بن عبد هللا بن األرقم

وما   ..وبلغت هذه الصحابية الجليلة مكانة عالية من العلم والثقافة تنفي ما يقال عن المرأة المسلمة ..بن فرة

ياتها عن رسول  ومن مرو  ..يدعيه الغرب والمغرضون من أن االسالم كان وراء تخلف المرأة وغياب وعيها

فإنه ال يموت بها أحد اال كنت  ..من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت“ : هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا...”له شفيعا او شهيدا يوم القيامة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1


- 611 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..من التراجم وهب في نصيب.. " "األسدي. أبو سنان وهب بن محصن 566 \الحلقة

 

 .. في نصيبه من التراجم ورواية الحديث خاتمة.. - ثامنا

 .أسد الغابة. -

ة بن كبيرهو  اح قال: أخبرنا   -(( ))أَبو ِسنان بن ِمْحصن بن ُحرثان بن قيس بن مر  قال: أخبرنا وكيع بن الجر 

ل من  بيعة الرضوان أبو سنان   ..بايع الن بي  َصلَّى هللا عليه وسلمإسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: أو 

د بن عمر: هذا الحديث َوْهلٌ  ..األسدي   محاصر بني  ..أبو سنان توفي والن بي  َصلَّى هللا عليه وسلم ..قال محم 

َسن  وكان أ .. وتوفي وهو ابن أربعين سنة ..ودفن في مقبرة بني قريظة اليوم   ..قُريظة سنة خمس من الهجرة

في بيعة الرضوان يوم الُحديبية سنة  ..ولكن  ال ذي بايع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..من عك اشة بسنتين

 .. ((وشهد أُُحًدا والخندق والمشاهد ..وكان قد شهد بدًرا مع أَبيه ..سنان بن أبي سنان بن محصن ..َ  ست  

 . .محاصٌر بني قُريظة.(( الطبقات الكبير ..لَّى هللا عليه وسلم وتوفي والن بي  صَ  ..))شهد بدًرا وأُُحًدا والخندق

ل من بايع بيعة الرضوان ..))قد ذكر عن الواقدي أَن أَبا سنان توفي سنة خمس فربما   ..ونقل بعد ذلك أَنه أَو 

اًل ابنه سنان ..يظن متناقًضا ل من  ..وليس كذلك؛ فِإن الواقدي ذكر أَن الذي بايع أَو  وأَما من يجعل أَبا سنان أَو 

 .. بايع فال يقول: إِنه توفي سنة خمس. وهللا أَعلم.((

 ..معجم الصحابة -ابن قانع  -

ةَ ْبِن كَ هو )) ثِيِر ْبِن َغْنِم ْبِن  أَبُو ِسنَاٍن اأْلََسِديُّ َوْهُب ْبُن ِمْحَصِن ْبِن ُحْرثَاَن ْبِن نَْضلَةَ ْبِن يَِزيَد ْبِن َمْيَسَرةَ ْبِن ُمرَّ

دٍ  ..ْبُن النُّْعَمانِ  نا ُسَرْيجُ   ..َحدَّثَنَا بِْشُر ْبُن ُموَسى -(( ُدوَداَن ْبِن أََسِد ْبِن ُخَزْيَمةَ َوقِيَل َوَهْيبٌ   ..نا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   ..َعْن َصاِلحٍ َمْولَى التَّْوأََمِة َعْن أُم ِ قَْيٍس  ِ قَاَل: َرَمْينَا َمَع َرُسوِل َّللاَّ َعْن أَبِي ِسنَاٍن اأْلََسِدي 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »اَل يَتََطيَّبَنَّ أََحٌد ِمْنُكمْ ثُمَّ لَبِْسنَا اْلقُُمَص َوتَطَ  ..اْلَجْمَرةَ  َواَل يَْلبَْس  ..يَّْبنَا فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 ..َقِميًصا بَْعَد َهذَا اْليَْوِم َحتَّى نُِفيَض«

 اإلستيعاب في معرفة األصحاب.. -

وال يصح. ويقال: بل   ..ويقال: عامر.. ويقال عبد هللا بن وهب ..أبو سنان األسدي اسمه وهب بن عبد هللاهو ))

فإن يكن   ..اسمه وهب بن محصن بن حرثان ابن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة

وأصح ما قيل فيه وهللا أعلم أنه أخو عكاشة بن  ..وهب بن محصن بن حرثان فهو أخو عكاشة بن مخصن

وهم حلفاء بني عبد شمس. شهد أبو سنان  ..أبي سنان ابن أخي عكاشة بن محصن محصن وابنه سنان بن

 .. وهو أسن من أخيه عكاشة ..وهو أول من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ..بدرا

قال:   ..عن الشعبي ..عن إسماعيل ..قاال: حدثنا سفيان ..وعبيد هللا بن سعيد ..قال: وحدثنا محمد بن الصباح

وقد   ..انتهى إلى النبي صلى هللا عليه وسلم عند الشجرة.. وقيل أنه: )ع يوم الحديبية أبو سنان؟أول الناس باي

 ك( ابسط يدك أبايعك. قال: عالم تبايع؟ قال: أبايع على ما في نفس ..دعا الناس إلى البيعة فقال: يا محمد

ُل َمْن بَايََع بَْيعَةَ لكن وَ  : أَوَّ ْضَواِن ِسنَاُن ْبُن أَبِي ِسنَانٍ َقاَل اْلَواقِِديُّ  . بَايَعَهُ قَْبَل أَبِيِه. ..الر ِ

ِ وفي رواية..  اُج قَاَل: َحدَّثَنَا َهنَّاُد ْبُن السَِّري  ُد ْبُن إِْسَحاَق السَّرَّ َعِن اْبِن أَبِي   ..َحدَّثَنَا َوِكيعٌ  ..ذََكَر أَبُو اْلعَبَّاِس ُمَحمَّ

.قَالَ   ..َعْن َعاِمرٍ  ..َخاِلدٍ  ْضَواِن أَبُو ِسنَاٍن األََسِديُّ ُل َمْن بَايََع بَْيعَةَ الر ِ  . : أَوَّ

 .. أبو الفتح األزدي -

ابو سنان  وقيل )  ..(أَبُو ِسنان اأْلَسدي اْسمه وهب بن ُمحصن َويُقَال عبد هللا.. هو )اسماء من يعرف بكنيته في

 .. (االسدي وهب بن عبد هللا

 .. لصحابةمعرفة ا -أبو نعيم األصبهاني  -

ْضَواِن تَْحَت الشََّجَرةِ  ُل َمْن بَايََع بَْيعَةَ الر ِ : َوْهُب ْبُن َعْبِد هللاِ أَوَّ   ..َوهَُو اْبُن ِمْحَصِن ْبِن َحْرثَانَ  ..أَبُو ِسنَاٍن اأْلََسِديُّ

ثنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن   ..ثنا َعفَّانُ  ..ثنا اْلَحَسُن ْبُن اْلُمثَنَّى ..النَِّجيَرِميُّ َحدَّثَنَا يُوُسُف ْبُن يَْعقُوِب .. اَل يُْعَرُف لَهُ ِرَوايَةٌ 

ْضَواِن َرُجٌل ِمْن  ..ثنا َعاِصٌم اأْلَْحَولُ  ..ِزيَادٍ  ُل َمْن بَايََع بَْيعَةَ الر ِ قَاَل: َقاَل الشَّْعبِيُّ ِلَرُجٍل ِمْن بَنِي أََسٍد: " َكاَن أَوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ قَْوِمَك أَ  َقاَل: »َعلَى َماذَا؟« قَاَل: َعلَى   ..اْبُسْط يََدَك َحتَّى أُبَايِعَكَ  ..تَى النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

  ..نٍ َقاَل: »َوَما ِفي نَْفِسي؟« قَاَل: اْلفَتُْح أَِو الشََّهاَدةُ َفبَايَعَهُ أَبُو ِسنَا ..َما ِفي نَْفِسكَ 

 ..  َفَكانَْت َهِذِه ِلقَْوِمكَ  ..َوَكاَن النَّاُس يَِجيئُوَن فَيَقُولُوَن: نُبَايُِع َعلَى بَْيعَِة أَبِي ِسنَانٍ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-qani-mujam-al-sahaba/
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..ثالث دهاة العرب.. " "الثقفيالمغيرة بن شعبة . 566 \الحلقة

 

 مقدمة.. في نسبه.. أوال.. 

))الُمِغيَرةُ بن شعبة بن أَبي عامر بن مسعود بن ُمعَت ِب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن هو  -

))المغيرة بن شعبة: بن أبي عامر بن مسعود بن معقب((  . وهو وهو ثقيف ـــ الثقفي.(( أسد الغابة. ..قيس

))قال اْبُن َسْعٍد: كان يقال له مغيرة الرأي.(( اإلصابة في تمييز  الطبقات..ومن  .اإلصابة في تمييز الصحابة.

 ..))أَخرجه أَبو نعيم.(( أسد الغابة .الصحابة.

 أبو عيسى أو أبو محمد. وقال الطبري: يَُكن ى أبا عبد هللا(( كنيته ))هو  -

ه أسماء بنت األفقم بن أبي َعْمرو بن ُظويلم بن ُجعَيل بن َعمْ  - الطبقات  حسب رو بن بن دهمان بن نَْصر.((  ))أم 

 ..أسد الغابة في (. أُمامة بنت األَفقم أَبي عمر.. ومن بني نصر بن معاوية.)أمه  . وقيل الكبير.

: وكان المغيرة أصهَب الشعر.. َجعًدا.. أكشف.. يَفِرق رأسه فُروقا أربعة.. أقلَص الشفتين..  ابن األثير ))قال -

 منقول من "صحابة رسولنا".. ..((   ..القامة.. َعْبل الذراعين.. بعيد ما بين المنكبينمهتوًما.. ضخم 

 

قال: سمعت عبد الملك بن ُعَمير.. عبد هللا بن جعفر الرقي.. وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي و -

قال: أخبرنا محمد بن و. .بالصفرةقال: رأيُت المغيرةَ بن شعبة يخطب في العيد َعلَى بَِعير.. ورأيته يخضب 

إن أول َمن خضب  ..معاوية النيسابوري.. قال حد ثنا داود بن خالد.. عن عباس بن عبد هللا بن معبد بن عباس

 .بالسواد المغيرةُ بن شعبة.. خرج على الناس وكان َعهُدهم أَنَّه أبيُض الش عر َفعَِجَب الناُس منه.

 نه..ثانيا.. في إسالمه.. رضي هللا ع

فأراني لو رأيت  ..كنا قوماً من العرب متمسكين بديننا ونحن سدنة الالت عن المغيرة بن شعبة قال: يروى 

فأجمعت    ..وأهدوا له هدايا ..فأجمع نفر من بني مالك الوفود على المقوقس  ..قومنا قد أسلموا ما تبعتهم

معك من بني أبيك أحد. فأبيت إال  فنهاني وقال: ليس  ..فاستشرت عمي عروة بن مسعود ..الخروج معهم

فإذا المقوقس في   ..وليس معهم أحد من األحالف غيري حتى دخلنا اإلسكندرية ..فخرجت معهم ..الخروج

وأمر من يسألني من أنا وما  ..فنظر إلي فأنكرني ..فركبت زورقاً حتى حاذيت مجلسه  ..مجلس مطل على البحر

فنظر إلى   ..ثم دعا بنا ..وأجرى علينا ضيافة ..فأنزلنا في الكنيسة ..أريد؟ فسألني فأخبرته بأمرنا وقدومنا عليه

 ..إال رجل واحد من األحالف ..رأس بني مالك فأدناه وأجلسه معه وسأله: أكل القوم من بني مالك؟ فقال: نعم

وفضل بعضهم    ..وأمر لهم بجوائز ..ووضعوا هداياهم بين يديه فسر بها ..لقوم عليهفكنت أهون ا  ..فعرفه إياي

 ..وأقبل بنو مالك يشترون الهدايا ألهلهم وهم مسرورون ..وقصر بي فأعطاني شيئاً قليالً ال ذكر له  ..على بعض

 .  ولم يعرض علي رجل منهم مواساة.

معهم وتأبى نفسي تدعني ينصرفون إلى الطائف بما  فكانوا يشربون وأشرب   ..وخرجوا وحملوا معهم الخمر

فلما كنا ببيسان   ..فأجمعت على قتلهم ..وما حباهم الملك ويخبرون قومي بتقصيره بي وازدرائه إياي ..أصابوا

  ..(ولكن أجلس فأسقيكم ..رأسي يصدع)  فقلت: ..فوضعوا شرابهم ودعوني ..تمارضت وعصبت رأسي

 ً فجعلت   ..فلما دبت الكأس فيهم اشتهوا الشراب ..قيم وأشرب القدح بعد القدحوجلست أس ..فلم ينكروا شيئا

فقتلتهم جميعاً وأخذت   ..فأهمدتهم الكأس حتى ناموا ما يعقلون ..فيشربون وال يدرون ..أصرف لهم ورع الكأس

وعلي ثياب   ..وقدمت على النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأجده جالساً في المسجد مع أصحابه ..جميع ما كان معهم

 وكان بي عارفاً فقال: ابن أخي عروة؟  ..فنظر إلي أبو بكر بن أبي قحافة ..سفري فسلمت بسالم اإلسالم

 .. جئت أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا..قال: قلت نعم

 فقال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟  .فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: الحمد هلل الذي هداك لإلسالم. -

ونحن   ..؟ قلت: كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب.قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك  .قلت: نعم.

ها إلى رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم ليخمسها أو يرى فيها  وجئت ب ..على دين الشرك فقتلتهم وأخذت أسالبهم

 . وأنا مسلم مصدق بمحمد َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم. ..فإنما هي غنيمة من مشركين ..رأيه

ً  ..أما إسالمك فنقبله"فقال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  - ألن هذا   ..وال أخمسه ..وال آخذ من أموالهم شيئا

قال: فأخذني ما قرب وما بعد وقلت: يا رسول هللا! إنما قتلتهم وأنا على دين   .."والغدر ال خير فيه ..غدر

 . أراكم غدا إن شاء هللا..."فإن اإلسالم يجب ما كان قبله"ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة قال:  ..قومي
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 حابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد الص

 "..ثالث دهاة العرب .. " "المغيرة بن شعبة الثقفي" ..566 \الحلقة

 ثالثا.. في خصاله رضي هللا عنه..

وال ه عمر  ..وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق ..كان يقال له: مغيرة الرأي؛ فقد كان من دهاة العرب -

 سنفصل ذلك..  .وعدة بالد. ..وهمذان  ..ففتح َمْيسان ..البصرة

قال: لقد تزوجت   المغيرة بن شعبة عن ..بكر بن عبد هللا عن ..عاصم األحولروى  وفي شأنه مع النساء..   -

أربع  المغيرة بن شعبة كان تحت :قال ابن المبارك حدثنا.. إسحاق الطالقاني يأبوعن  ..سبعين امرأة أو أكثر

فأنتن   ..ولكني رجل مطالق ..طويالت األعناق  ..فصفهن بين يديه وقال: أنتن حسنات األخالق :. قال .نسوة

: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن سعيد بن أبي عروبة عن الراوي قالوفي خبر غريب..   ..الطالق

عبة: أحصنت ثمانين  وعن المغيرة بن ش ..قتادة أن المغيرة بن شعبة أحصن مائة امرأة من بين قرشية وثقفية

 .. سنأتي على ذلك ببعض التفصيل.. امرأة فأنا أعلمكم بالنساء

وإن  ..صاحب الواحدة إن مرضت مرض :ويقول ..نكاحا للنساء المغيرة كان :قال مالك حدثنا :ابن وهبروى  -

 ..شعبة . وكان ينكح أربعا جميعا ويطلقهن جميعا ..وصاحب المرأتين بين نارين تشعالن !.حاضت حاض

وأن تسمعوا   ..أوصيكم بتقوى هللا :المغيرة بن شعبة يقول حين مات جريرا سمعت ..زياد بن عالقة عن

 .  .فإنه كان يحب العافية ..غفر هللا له للمغيرة استغفروا ..وتطيعوا حتى يأتيكم أمير

هالل بن  عن ..حصين عن ..أبو بكر بن عياشو.. وقال العف فإنه كان يحب زياد عن أبي عوانة وفي لفظ

وذكر  .وأقام خطباء ينالون منه ..علي ينال في خطبته من المغيرة كان :قال  عبد هللا بن ظالم عن ..يساف

 .. لسعيد بن زيد ..الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة

 ..القادسية عن أبيه قال: لما كان يوم ..معاويةإياس بن  حدثني.. حجاج الصوافروى كان شجاعا..  -

وإنا نكره قتلكم ألنكم تنجسون   ..مجوس فقال: إنا قوم ..فارس في عشرة إلى صاحب المغيرة بن شعبة ذهب

 . .علينا أرضنا

فجئنا   ..بل أمرنا بقتال عدونا ..ولم نجئ لطعام ..فاتبعناه ..إنا كنا نعبد الحجارة حتى بعث هللا إلينا رسوال :فقال 

. وأما ما ذكرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه ; فجئنا فوجدنا في أرضكم . ونسبي ذراريكم  ..لنقتل مقاتلتكم

ففقئت عينه  ... قال: وأنت تفقأ عينك غدا.صدق  :. فقال العلج.لكم وأفال نبرح حتى يكون لنا  ..طعاما كثيرا وماء

 ..بسهم

: ُدَهاةُ العََرِب أَْربَعَةٌ: ُمعَاِويَة ْبُن أَبِي ُسْفيَان.. َوَعْمٌرو ْبُن العَاص.. َوالُمِغْيَرةُ ْبُن  َقاَل أشتهر بالدهاء..  - الشَّْعبِيُّ

ا َعْمٌرو: فَِلْلُمْعِضالَِت؛ َوالُمِغيْ  ا ُمعَاِويَةُ: فَِلألَنَاِة َوالِحْلِم؛ َوأَمَّ ا ِزيَاٌد:  َرةُ: ِللمُ ُشْعبَة.. َوِزيَاُد ْبُن أبيه.. فَأَمَّ بَاَدَهِة؛ َوأَمَّ

ِغْيِر َوالَكبِْيِر.    .فَِللصَّ

فإني خطبت امرأة فقال لي: ال    ..قال المغيرة بن شعبة: ما غلبني أحد في الدنيا إال غالم من بلحارث بن كعبلكن 

 فلقيته  ..فبلغني أنه تزوجها ..فانصرفت عنها . فإني رأيت رجالً يقبلها. ..تردها

 .رأيت أباها يقبلها. فإذا ذكرت ما فعل بي غاظني ذلك. ..أنك رأيت رجالً يقبلها؟ قال: بلىفقلت: ألم تقل 

 

 مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. له قف افي مو  ثانيا..

صلى هللا   : بعثت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود إلى رسول هللارضي هللا عنه يقول المغيرة بن شعبة -

مقن ع  صلى هللا عليه وسلم وأنا قائم على رأس رسول هللا ..وجعل يمس لحيته ..فأتاه فكلمه ..ليكلمه عليه وسلم

لعروة: ُكفَّ يدك قبل أن ال تصل إليك. فقال: من ذا يا محمد؟ ما أَفَظَّه   رضي هللا عنه فقال المغيرة  ..في الحديد

 . ما غسلت عني سوءتك إال باألمس.وهللا .. : "ابن أخيك". فقال: يا ُغدرصلى هللا عليه وسلم وأغلظه!! قال

أخبرنا أبو المنذر إسماعيل بن ُعمر.. قال: حد ثنا سفيان الثوري.. عن عاصم األحول.. عن بكر بن عبد هللا   -

 المزني.. عن المغيرة بن شعبة.. أنه خطب امرأة..  

 .."يُؤدم بينكمااذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن "" :فقال له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم

لما دفن   -صلى هللا عليه وسلم  -أنا آخر الناس عهدا برسول هللا  :قال  ..المغيرة عن الشعبي عن مجالد حدثنا -

  :قال  ..انزل فخذه :خاتمي ! قال ..أبا الحسن يا :فقلت ..فألقيت خاتمي ..من القبر علي بن أبي طالب خرج

 غدا إن شاء هللا.... أراكم ..ثم خرجت ..فمسحت يدي على الكفن
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 المغيرة من "الموسوعة العربية"..  في ترجمةأنقل لحضراتكم هذه الرائعة..   <

وقيل أبو   ..عبد هللا ويقال أبو  ..أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن ُمعَت ِب الثقفي األمير

: هل  مازحا  وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب غي ر كنية المغيرة بن شعبة وكن اه أبا عبد هللا وقال ..محمد

شهد مع  ..يُقال له مغيرة الرأي ..من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة والدهاء. وهو لعيسى أب؟.

إليه وإلى أبي   صلى هللا عليه وسلم غزوة حنين وعهد الرسولو ..بيعة الرضوان صلى هللا عليه وسلمالرسول

مبايعين ومعلنين إسالمهم   صلى هللا عليه وسلم يهبعد أن قدموا عل ..سفيان بهدم الالت وأوثان بني ثقيف

فقال الرسول: » أما كسر أوثانكم بأيديكم   ..وكانوا سألوا الرسول أن يعفيهم من الصالة ومن كسر أوثانهم

ولما هدم المغيرة الالت أخذ مالها وحليها وأعطاها   ..فال خير في دين ال صالة فيه« ..م منه وأما الصالةفسنعفيك

 ففعل.  ..وكان الرسول قد أمر أبا سفيان أن يقضي من مال الالت َدين عروة واألسود ابني مسعود ..ألبي سفيان

وأرسله سعد بن أبي وقاص لمفاوضة رستم القائد األعلى للجيش الفارسي في القادسية الذي   ة..شهد القادسي

فوضح المغيرة لرستم ما كان عليه   ..طلب أن يبعث العرب إليه رجالً عاقالً يبين للفرس األسباب التي جاَءت بهم

 ..وقال لرستم: »إن هللا َمن  علينا بدينه وأرانا آياته ..وما صاروا إليه باعتناقهم اإلسالم ..العرب في جاهليتهم

فأيها أجابوا قبلناها: اإلسالم  ..ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثالث ..حتى عرفناه وُكن ا له منكرين

ويسهب الطبري بذكر   ..أو المنابذة والقتال« ..الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك أو ..وننصرف عنكم

 المفاوضات التي دارت بين العرب وقادة الفرس. 

ثم عزله سنة  ..هـ15المغيرة بن شعبة البصرة سنة  ..ولَّى عمر بن الخطاب .. بعد انتصار العرب في القادسية

بعد أن استشار الصحابة فيمن   ..والياً على الكوفة 22م عينه سنة هـ )في تهمة أخالقية لم تثبت عليه( ث17

 ..يولى الكوفة »أقوي  مشدد أم ضعيف مؤتمن؟« ألن أهل الكوفة ال يرضون عن أمير وال يرضى عنهم أمير

فقوته لك   ..أما القوي المشدد ..فأجابه المغيرة: »أما الضعيف المسلم فضعفه عليك وعلى المسلمين وفضله له

ً  ..مسلمين وشداده عليه وله«ولل ثم عزله   ..وبقي عليها حتى وفاة عمر ..فبعثه عمر بن الخطاب عليهم واليا

وإنما تنفيذاً   .. وأعلن أنه لم يعزله عن سوء ..هـ ووالها سعد بن أبي وقاص24الخليفة عثمان بن عفان سنة 

 وقاص على الكوفة.  لوصية عمر الذي كان قد أوصى الخليفة من بعده أن يستعمل سعد بن أبي

ولم يدخل فيما دخله الناس من شغب على عثمان أو انحياز إلى   ..لزم المغيرة بن شعبة الحياد في خالفة عثمان

نصحه المغيرة أن يُِقرَّ معاوية على عمله وأن يُِقرَّ كل والة عثمان على   ..فلما قتل عثمان واستخلف علي ..علي

فبقي معتزالً بالطائف حتى   ..فلم يأخذ علي برأيه ..عة الجنود استبدل أو تركحتى إذا أتته طاعتهم وبي ..أعمالهم

فقد م لمعاوية خدمة عظيمة حينما  ..هـ41الذي بعثه والياً على الكوفة سنة  ..َحكَّم الحكمان فانضم إلى معاوية

 استمال إليه زياد بن أبيه  الذي كان متحصناً بقالع فارس. 

ولكنه عندما علم أن الخوارج بقيادة المستورد بن ُعلفة  ..أحسن المغيرة السيرة وأحبَّ العافية فأمنه الناس

رجون في حي من أحياء العرب في هذا تريد الخروج عليه قام في الناس خطيباً وهددهم قائالً: »وايم هللا ال يخ

 ..المصر إال أبدتهم وجعلتهم نكاالً لمن بعدهم »ثم دعا المغيرة رؤساء الناس وأمرهم أن يكفي كل امرئ قومه

وبعث معقل ابن قيس الرياحي لحربهم وطلب منه أن يستعين بشيعة علي ألنهم أشد استحالالً لدماء الخوارج  

 وأجرأ عليهم من غيرهم. 

ياسة المغيرة تجاه شيعة علي فكانت تتلخص في تَْرِكهم وشأنهم من محب ة علي شريطة أال يظهروا ذلك  أما س

  ..وأال  يعيبوا عثمان علناً وإال فسوف تقوم بينه وبينهم خصومة يساق إليها سوقاً بوصفه ممثالً لألمويين

كان   ..ه في سلطانه هذه الجرأةوعندما المه قومه على موقفه المتسامح من حجر ابن عدي الذي اجترأ علي

 ..إنه سيأتي أمير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه يصنع بي ..جواب المغيرة: »إني قد قتلته

وأخبر قومه أنه ال يحب أن يبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك   ..فيأخذه عند أول وهلة فيقتله شرَّ قتلة«

وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق الموت بينه  ..هم وعاٍف عن مسيئهمولكنه قابل من محسن ..دمائهم

قال أبو مخنف: »سمعت عثمان بن عقبة الكندي    ..وأنهم سيذكرونه بعد أن يجربوا العمال من بعده ..وبينهم

بناهم: يقول: سمعت شيخاً للحي يذكر هذا الحديث يقول: ء  أحمدهم للبري ..فوجدناه خيرهم ..قد وهللا جرَّ

لما توفي المغيرة جمع معاوية الكوفة والبصرة لزياد بن أبيه فكان أول من  . وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذر«.

  ... نهاية المقال المنقولجمع له المصران.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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سعى فيه الستقصاء جميع الصحابة وألفه ابن حجر  الذي ننقل لحضراتكم اليوم هذه الرائعة في هذا الكتاب.. <

( وتراجمهم.. ويعد من أهم  وأوسع ما ألف من الكتب في تاريخ  صلى هللا عليه وسلم)أي من صحبوا النبي 

الصحابة: من صحت صحبته ومن لم تصح.. ومن صح وجوده  اإلسالم على اإلطالق.. وموضوعه التمييز بين 

 . .وقد استغرق تأليفه أربعين عاًما .( ترجمة. 12446أو لم يصح. ومجموع تراجمه ) 

َصَحابَةُ النَّبِي  مفرده َصَحابِي  هو مصطلٌح إسالمي يُطلُق على ُكل  من لقي النبي محمد  أوال.. من هم الصحابة..

. كما أنه قد يُقَصد بالصحابة حملة رسالة اإلسالم األولين.. وأنصار النبي  .حتى مات وأسلم وبقي على اإلسالم

 . .محمد بن عبد هللا المدافعين عنه.. والذين صحبوه وآمنوا بدعوته وماتوا على ذلك

في أغلب فترات حياته بعد الدعوة.. وساعدوه على إيصال  صلى هللا عليه وسلم رافق الصحابة رسول هللا  -

تولى الصحابة الخالفة في الفترة التي عرفت بعهد  وفاته ة اإلسالم ودافعوا عنه في مرات عدة. وبعد رسال

 . .الخلفاء الراشدين.. وتفرقوا في األمصار لنشر تعاليم اإلسالم والجهاد وفتح المدن والدول

 . .وبالد ما وراء النهروقاد الصحابة العديد من المعارك في بالد الشام وفارس ومصر وخراسان والهند  -

 ثانيا.. في تنزيه الصحابة عن الطعن أو السب..

ال تسبوا  ..ال تسبوا أصحابي.. "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال -

 ".. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه صحابة ..أصحابي

»معنى الحديث ال ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل واألجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد   :قال البيضاوي -

 ..وصدق النية مع ما كانوا من القلة ..وسبب التفاوت ما يقارن األفضل من مزيد اإلخالص ..طعام أو نصيفه

وإعالء كلمة هللا ما ال يثمر  ..في فتح اإلسالم وقيل السبب فيه أن تلك النفقة أثمرت ..وكثرة الحاجة والضرورة

وقلة   .. وكذلك الجهاد بالنفوس ال يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد المتقدمين ..غيرها

 . «ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها  ..وألن بذل النفس مع النصرة  ..أنصارهم فكان جهادهم أفضل

 . ."خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" قال:صلى هللا عليه وسلم  هعن عبد هللا بن مسعود عن -

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم   :عن أبي بردة رضي هللا عنه قال -

ي أمنة ألمتي فإذا ذهب وأصحاب ..وأنا أمنة ألصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ..أتى السماء ما توعد

 ..«أصحابي أتى أمتي ما يوعدون

»صليت خلف علي صالة الفجر فلما سلم انفلت عن يمينه ثم مكث كأن عليه الكآبة حتى إذا   :عن أبي راكة قال -

لقد رأيت أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم فما أرى اليوم   :كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال

انوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى قد باتوا هلل سجدا وقياما يتلون  شيئا يشبههم ك

كتاب هللا ويراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا هللا مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح فهملت  

 "..أعينهم حتى تبتل ثيابهم

أو زعم أن له تأويالت باطنة تسقط   ..قص منه آيات وكتمت)من زعم أن القرآن نفيهم..   ل ابن تيميةوق  -

. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول هللا عليه الصالة والسالم  .فال خالف في كفرهم ..األعمال المشروعة

فهذا ال ريب أيضاً في كفره ألنه مكذب لما  ..إال نفراً قليالً ال يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم

  ..نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا؟ فإن كفره متعين

فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه اآلية التي هي: )كنتم خير أمة أخرجت 

ً  ..كان عامتهم كفاراً  ..للناس( وخيرها هو القرن األول وأن   ..ومضمونها أن هذه األمة شر األمم  ..أو فساقا

 وكفر هذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم( ..سابقي هذه األمة هم شرارها

 بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم..  الصحابة في التاريخثالثا.. 

ورآه ومات على ذلك   ليه الصالة والسالمعمصطلح تاريخي يُطلق على من آمن بدعوة الرسول  "الصحابة" -

الصحابة في أغلب فترات حياته  ه. ولقد رافق.والصحبة في اللغة هي المالزمة والمرافقة والمعاشرة .اإليمان.

وبعد وفاته قام الصحابة بتولي الخالفة  . .وساعد بعضهم على إيصال رسالة اإلسالم ودافعوا عنه  ..بعد الدعوة

وتالهم صحابي أموي واحد هو   ..بعهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الفترة التي عرفت

. وقاد الصحابة العديد من الفتوحات في بالد  .معاوية بن أبي سفيان. وتفرق الصحابة في البلدان التي تم فتحها 

 .أراكم غدا إن شاء هللا. ....الشام وفارس ومصر وخراسان والهند وبالد ما وراء النهر
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 
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 نكمل..  ثانيا.. في مواقف له مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

عبد هللا بن   حدثنا..  الواقدي قال ..الشعبي عن  ..عاصم األحول عن محاضر روىيقول "صحابة رسولنا"..  -

ال يتحدث الناس أنك نزلت في  )خاتمه:  المغيرة لما ألقى علي قال :عن جده ..عن أبيه ..محمد بن عمر بن علي

  ..علي فناوله إياه ونزل  ..(وال يتحدثون أن خاتمك في قبره ..قبر نبي هللا

 عامر.. قال: قال المغيرة بن شعبة:أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة.. عن مجالد.. عن وفي رواية  -

إني آلخر الناس عهًدا برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. إنا حفرنا له ولحدنا له لحًدا.. فلما خرج القوم ألقيت  ))

الفأس في القبر وقلت: الفأَس الفأَس! فنزلت فأخذت الفأَس ومسحُت بيدي على رسول هللا َصلَّى هللا عليه 

الناس عهًدا به. قال: أخبرنا عبيد هللا بن حفص التيمي.. قال: أخبرنا حماد بن سلمة.. عن  وسلم.. فكنت آخر 

ا ُوِضَع رسول هللا في لحِده ألقى المغيرةُ بن شعبة خاتََمه في القبر ثم قال: َخاتَِمي   هشام بن عروة.. أنه قال لَم 

يَّ التراَب.. فأهالوا عليه التراَب حتى بلغ أنصاَف َخاتَِمي! فقالوا: ادخل فخذه.. قال: فدخل ثم قال: أَِهيلُو َعلَ 

ِي على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. قال: اخرجوا حتى أغلق الباَب فإني أحَدثُكم   ساقيه.. فخرج.. فلما ُسو 

ا عفان بن  قال: أخبرن  .عهًدا برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقالوا لَعمِري لئن كنَت أَردتَها لقد أصبتَها.

 مسلم.. قال حد ثنا حماد بن سلمة.. عن أبي عمران الَجْونِي.. قال حد ثنا أبو َعِسيم شهد ذاك..  

قال: لما ُوِضع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. في لحده قال المغيرة بن شعبة: إنه قد بَقي من قِبَل رجليه شيٌء 

َفَمسَّ قََدميه ثم قال: أَِهيلُوا َعلَيَّ التراَب.. َفأََهالُوا عليه التراَب حتى    لَْم تُصلحوه.. قالوا: فادخل فَأَْصِلحه.. فدخل

بلغ أنصاف ساقيه.. فخرج فجعل يقول: أنا أَْحَدثُُكم عهًدا برسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن  

قال علي بن أبي طالب: الَ يَتََحدَّث الناُس  عمر.. قال: حد ثني عبد هللا بن محمد بن عمر بن علي.. عن أبيه قال:  

ث أنت الناَس أنَّ خاتَمك في قبره.. فنزل َعليُّ وقد   أنَك نزلَت في َقْبِر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. َوالَ تَُحد ِ

 . الطبقات الكبير.حسب رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه.(( 

ثالثة عشر انسانًا.. فبلغ ذلك ثقيفًا بالطائف فتداَعْوا  قتل منهم  : وكانالراوي يكمل قصة إسالم المغيرة قال -

ل عني عروة بن مسعود ثالث عشرة دية(( الطبقات الكبير. ))أسلم قبل   . قيل..للقتال.. ثم اصطلحوا علي أن تَحم 

 ..عمرة الحديبية(( اإلصابة في تمييز الصحابة

ة.. عن أبيه.. قال: قال المغيرة بن شعبة يوم معا  حتى))قال: أخبرنا خليفة بن خياط البصري..   - وية بن قُرَّ

القادسية لصاحب فارس: كنا نعبد الحجارة واألوثان إذَا َرأينا حجًرا أَْحَسَن ِمْن َحَجٍر ألقيناه وأخذنا غيره ال 

 . .طبقات الكبيرنعرف َربًّا.. حتى بعث هللا فينا نبيا ِمْن أَْنفُِسنَا.. َقْد َدعانا إلى اإلسالم فأجبناه(( ال 

 .قدم مهاجًرا.(( االستيعاب في معرفة األصحابكان أسلم عام الخندق.. وشهد الشهادة بين يدي رسول هللا و -

المغيرة: وأقمُت مع النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. حتي اعتمر ُعْمَرة الُحَدْيبية في ذي العقدة سنة ست من   روى -

الهجرة.. فكانت أول َسْفَرة خرجُت معه فيها.. وكنُت أكوُن مع أبي بكر الصديق وألزُم النبي َصلَّى هللا عليه 

 .وسلم.. فيمن يلزمه.

عروةَ بَن مسعود إلي النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. ليكل َمه.. فأتاه.. وكل مه.. وجعل  وبعثَْت قريٌش عاَم الحديبية -

يََمسُّ لحيةَ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. والمغيرةُ قائم على رأس رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. ُمقَنٌَّع في 

عليه وسلم: ُكفَّ يَدك قبل أال تصَل إليك.. فقال عروة:   الحديد.. فقال لعروة وهو يمس لحية رسول هللا َصلَّى هللا

 يا محمد.. من هذا؟ ما أفَظَّه وأَْغلَظه! 

 .. "هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبةله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. "  فقال

رهم بما كلم به وانصرف عروة إلي قريش فأخب   ..ال عروة: يا ُغَدر.. وهللا ما غسلُت عني َسْوَءتَك إال باألمسفق

اد بن  -وفي رواية أخرى..  .. رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قال: أخبرنا عفان بن مسلم.. قال: حد ثنا َحم 

سلمة.. قال: أخبرنا علي بن زيد.. أن عروة بن مسعود أتي النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. بالحديبية.. وكلمه 

عليه وسلم.. والمغيرة بن شعبة قائم شاك في السالح.. فقال المغيرة: اكفف  وجعل يأخذ بلحية النبي َصلَّى هللا 

 . الطبقات الكبير...يدك قبل أن التصل إليك.. فنظر إليه فقال: أنت هو! وهللا إني لفي غدرتك بعد.((

مسح على  قال المغيرة: كنُت أحمل َوُضوَء رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فرأيته يوما من ذلك.. توضأ و -

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....ُخفَّْيه.. وكنُت معه في حجة الوداع
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 ثانيا.. في مواقف له مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. نكمل.. 

شهد المشاهَد بعد ذلك مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وقدم وْفُد  حيث  المغيرة في سرية يهدم األصنام.. في

بعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. مع أبي سفيان بن حرب إلي الطائف  ثم  ثَِقيف فأنزلهم عليه.. وأكرمهم..

بَّة.بعد فتح مكة   .فهدموا الرَّ

 موقف له مع أبي بكر الصديق.. في ثالثا.. 

.. عن إسماعيل بن أبي الراوي ابن األثير قال َؤاِسي  : أخبرنا شهاب بن عباد.. قال: حد ثنا إبراهيم بن حميد الرُّ

خالد.. عن قيس بن أبي حازم.. عن المغيرة بن شعبة.. قال: كنت جالسا عند أبي بكر الصديق إِْذ ُعِرض عليه  

أبو بكر: ألَن أحمَل غالًما قد ركب الخيَل على ُغْرلَتِِه  له . فقال .ن األنصار اْحِمْلنِي عليهافََرٌس له فقال له رجل م

  ..: أنا خيٌر منك ومن أبيكمغلظا القول  فقال له األنصاري .ـ يعني األَْقلَف ـ أحبُّ إليَّ من أن أَْحِملََك عليها.

فأخذت ُبرأسه فَرَكْبتُه على أنفه.. فكأنما كان َعْزالََء َمَزاَدٍة..  قال المغيرة: فغِضْبُت ِلَما قال ألبي بكر! فقمُت إليه

فتواَعَدني األنصاُر أن يَستِقيدوا مني.. فبلغ ذلك أبا بكر.. فقام فقال: إنه بلغني عن رجال زعموا أن ِي ُمِقيُدهم ِمن 

. حسب ِمْن َوَزَعةَ هللا الذين يََزُعون عنه.المغيرة.. ووهللا أَلَن أُخرَجهم ِمن داِرهم أقرُب إليهم من أن أُقِيَدهُْم 

 . واألمر واجب التحقيق.. .الطبقات الكبير رواية

 مع عمر بن الخطاب.. له قف امورابعا.. في 

  قال .ل: أبو عيسى.يفق  ..بن الخطاب ِمْن طريق زيد بن أسلم ـــ أن المغيرة استأذن على عمر ..ذكر البَغَِويُّ  ) -

؟ فشهد له بعُض الصَّحابة أنَّ النبيَّ .قال: فهل لعيسى من أبٍ  .ل: المغيرة بن شعبة.يعيسى؟ ق : َمْن أبو عمر

وإنا ال  ..َغفَر لهشهد أو : إن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم عمر فقال .صلى هللا عليه وآله وسلم كان يكنيه بها.

 . .في تمييز الصحابة اإلصابةحسب رواية  ..وكناه أبا عبد هللا( ..ندري ما يُْفعَل بنا

.. حدَّثني عمي شيبان بن حمزة.. عن دويد.. عن المط لب بن  أيضا قال اْلبَغَِويُّ  - : حدَّثني حمزة بن مالك األسلمي 

 َحْنطب؛ قال: قال المغيرة: 

أنا أول َمْن رشا في اإلسالم.. جئُت إلى يَْرفأ حاجب عمر.. وكْنُت أجالسه.. فقلت له: ُخْذ هذه العمامة فالبسها؛   )

فإن عندي أختها؛ فكان يأنس بي ويأذن لي أن أجلس من داخل الباب.. فكْنُت آتي فأجلس في القائلة فيمر  المار 

 .. (عليه في ساعٍة ال يدخل فيها أحد فيقول: إن للمغيرة عند عمر منزلةً.. إنه ليدخل 

: أخبرنا محمد بن عمر.. قال: حدثني َمعمر.. عن الزهري.. عن سعيد بن الُمَسي ِب.. قال: شهد  الراوي  قال - -

َعلَى المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان   .. كلهم شهدواأبو بكرة.. َوِشبُل بن معبد.. ونافُع بن الحارث.. وزيادٌ 

 سنفصل هذا... .عمر بن الخطاب.. فضربهم عمُر الَحدَّ غير زياٍد ألنه لم يُتم الشهادةَ عليه منه بالبصرة عند

 .. قال محمد بن عمر: وكان ذلك في سنة سبع عشرة.. ثم وال ه ُعمر بعد ذلك الكوفة

  ا.. ما قيل في المغيرة.. رضي هللا عنه..خامس

: كان أول من وضع ديوان  - أخرج اْلبَغَِويُّ من طريق هشام بن سعد.. عن زيد بن أسلم..  .. البصرةقال اْلبَغَِويُّ

فخافوا أن يُعيده عليهم..   ..عن أبيه؛ قال: استعمل عمر المغيرة على البَْحرين.. فكرهوه وشَكْوا منه.. فعزله

ْهقَان إلى ُعمر.. فقال: إن المغيرة اْختَاَن  هذه فَأْوَدعها  ( )يقصد اختلسها فجمعوا مائة ألف.. فأحضرها الد 

  .فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: كثَْرةُ العيال.  .!فسأله.. فقال: كذب.. إنما كانت مائتي ألف عمر عندي.. فدعاه

فقال عمر للمغيرة: ما حملك   ..قلياًل وال كثيًراال فحلف وأك د األيمان أنه لم يودع عنده   سقُط في يد الدهقان..أف 

.. فأرْدُت أن أخزيَهُ.على هذا؟ قال: إنه افترى عل  .ي 

: كان من دهاة العرب - فلو أن مدينة   ..وكذا ذكره الزهري. وقال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة ..قَاَل الشَّْعبِيُّ

اإلصابة في تمييز  .. جسبلها ثمانية أبواب ال يخرج من باب منها إال بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها

  ..وعمرو بن العاص ..ُدهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان)  قال: ..مجالد عن الش عبيروى و. .الصحابة

وأما  ..وأما المغيرة فللمبادهة ..وأما عمرو فللمعضالت ..وزياد. فأما معاوية فلألناة والحلم ..والمغيرة بن شعبة

ياشي ..(زياد فللص غير والكبير   ..وعمرو للبديهة ..معاوية يقول: أنا لألناءة كان :قال ..عن األصمعي   ..وحكى الر 

إن قيس بن سعد بن عبادة لم يكن في   يقولون: .قال أبو عمر.و  ..والمغيرة لألمر العظيم ..الكبيرووزياد للص غير 

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ....مع َكرٍم كان فيه وفَْضل ..الد هاء بدون هؤالء
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 كمل..ن ا.. ما قيل في المغيرة.. رضي هللا عنه..خامس

: كان ال يقُع في أمر إال وجد له مخرًجا -  وال يلتبس عليه أمران إال ظهر الرأُي في أحدهما ..قال الطَّْبِريُّ

 .. وقد تقدم.. . وقال الطَّبري  أيًضا: كان مع أبي سفيان في َهْدم طاغية ثقيف بالطَّائف.

عن الش عبي: انكسفت الشمس في زمن المغيرة   ..عن زكري ا ..: قال أبو نعيم(التاريخكتابه )قَاَل اْلبَُخاِريُّ في  - 

ة  أي صلى.. فقام المغيرة ..ربعاء في رجب سنة تسع وخمسينبن شعبة يوم األ . كذا .وأنا شاهد.. فذكر القصَّ

على  األبلة قال: كان فتح  أبي رجاء العطاردي سلمة بن بالل.. عنعن و .قال: والصَّواب سنة تسع وأربعين.

عتبة..  فلما هلكصل بالناس .  للمغيرة بن شعبة:  عمر.. قال عتبة بن غزوان.. فلما خرج إلى يد

 .. البصرة.. فبقي عليها ثالث سنين بإمرة المغيرة إلى عمر كتب

المغيرة.. عزله   ابن سيرين.. كان الرجل يقول لْلخر: غضب هللا عليك كما غضب أمير المؤمنين على عن -

غيرة بن  الم كانت سنة اثنتين وعشرين.. وأميرها أذربيجان وقعة الليث: قال . الكوفة البصرة.. فواله عن

 ة..عنو همذان المغيرة وقيل: افتتح . شعبة

وفناء   ..فذكر فناء عمره ..معاوية إلى المغيرة كتب :قال  عبد الملك بن عمير عن  ..شريك حدثنا :طلق بن غنام  -

 ..ولني إجابته ..يا أمير المؤمنين :فقال ..عنده وزياد معاوية له . فورد الكتاب على قريش وجفوة ..أهل بيته

فلو أن   ..أما ما ذكرت من ذهاب عمرك ; فإنه لم يأكله غيرك . وأما فناء أهل بيتك :فكتب  ..ى إليه الكتابفألق

 ..فأنى يكون ذاك وهم أمروك ; قريش وأما جفوة ..أمير المؤمنين قدر أن يقي أحدا لوقى أهله

 . وكان آخر من تزوج منهن بها عرج ..أبي سفيان أربعا من بنات المغيرة أحصن :ابن شوذب قال -

فلو أن مدينة  .. المغيرة بن شعبة صحبت :يقول قبيصة بن جابر سمعت :الشعبي عن ..مجالد عن ..ابن عيينة -

 .. لخرج من أبوابها كلها ..ال يخرج من باب منها إال بمكر ..لها ثمانية أبواب

ولكنه عندما علم أن الخوارج بقيادة المستورد بن ُعلفة  ..أحسن المغيرة السيرة وأحبَّ العافية فأمنه الناس -

تريد الخروج عليه قام في الناس خطيباً وهددهم قائالً: »وايم هللا ال يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا 

 ..المصر إال أبدتهم وجعلتهم نكاالً لمن بعدهم »ثم دعا المغيرة رؤساء الناس وأمرهم أن يكفي كل امرئ قومه

ألنهم أشد استحالالً لدماء بمن تشيعوا لعلي عث معقل ابن قيس الرياحي لحربهم وطلب منه أن يستعين وب

 منقول من ويكيبيديا...  .الخوارج وأجرأ عليهم من غيرهم.

فقدم   ..فافتعل كتابا عام الجماعة بإمارة الموسم ....حج بالناس سنة أربعين لما كان معتزالً بالطائفقيل أنه  -

 وصار عظم الناس مع اْبن ُعَمر. قَاَل نافع: ..الحج يوما خشية أن يجيء أمير. فتخلف عنه اْبن ُعَمر

 . وأقمنا بعدهم ليلة بمنى. ..فلقد رأيتنا ونحن غادون من منى واستقبلونا مفيضين من جمع

ز   د بن أحمد بن الحطاب الر  ُد ْبُن أَْحَمد بن رزق نا محم  د ابن يوسف بن بشر الهروي  نا  أَْخبََرنا ُمَحمَّ از نا محم 

أعني سنة    -أحمد بن سلم البغدادي  بالرملة نا الهيثم بن عدي نا اْبن عياش. َقاَل: وحج بالناس في هذه السنة

قال الشيخ أبو بكر الخطيب: وفي سنة أربعين كان مقتل أمير المؤمنين َعِلي  ْبن أَبِي . المغيرة ْبن شعبة. -أربعين

 . من "تاريخ بغداد..واله ذلك معاوية. ..المغيرة إنما ولي إمارة الكوفة بعد قتلهطالب. و

ً المغيرة  وكان  - وقيل: بل   ..أصيبت عينه في اليرموك وقيل: في القادسية ..ضخم الهامة ..رجالً طواالً مهيبا

 . . عنهارضي هللا نظر إلى الشمس وهي مكسوفة فذهب ضوء عينه كما جاء في حديث ام المؤمنين عائشة

حصن منيع باليمن لجأ إليه أهل الردة مع وهو   ..حين تولى الصديق الخالفة أرسله إلى أهل النَجيرروي أنه  -

 ..األشعث بن قيس

 سادسا.. في موقف للداهية مع علي بن أبي طالب.. 

رضي هللا  المغيرة بن شعبةقال  ..علي بن أبي طالبلالمغيرة بن شعبة )ثبته.. ثم اعزله فيما بعد(.. هكذا مكر  -

رضي هللا عنه: اقعد في بيتك وال تدُع إلى نفسك؛ فإنك لو كنت في   حين قتل عثمان ..رضي هللا عنه لعلي عنه

ثم  ..عهده ابعْث إلى معاوية ..إن لم تطعني في هذه الرابعة ألعتزلَنَّك)وقال لعلي:  .جحر بمكة لم يبايعوا غيرك.

فلم يبعثوا  -رضي هللا عنهما-فلما ُشِغل عليٌّ ومعاوية  .فاعتزله المغيرة باليمن. ..يعل  فلم يفعل ..(اخلعه بعدُ 

 ! .رضي هللا عنه. ودعا لمعاوية ..فصلى بالناس رضي هللا عنه جاء المغيرة ..إلى الموسم أحًدا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 إعتزاله الفتنة.. في سادسا..

في  المغيرة عمار لقي  :عن أبيه ; قال ..أبي سهيل عن عمه ..مالك حدثنا :سعيد بن داود الزنبري -

وددت وهللا أني  :هل لك في هللا ؟ قال :ما تشاء ؟ قال :فقال  ! مغيرة فناداه يا ..وهو متوشح سيفا ..المدينة سكك

  ..أن تدخل بيتك أبا اليقظان فهل لك يا ..وال رأيت قبله صوابا ..مصيبا عثمان إني وهللا ما رأيت ..علمت ذلك

أعوذ باهلل أن أعمى بعد إذ كنت   :ويطلع قمرها فنمشي مبصرين ؟ قال  ..وتضع سيفك حتى تنجلي هذه الظلمة

 ..فاجتنب جريته ..إذا رأيت السيل ..يقظانأبا ال يا :بصيرا . قال 

أعني   :فقال ..بالكوفة عمرو بن العاص معاوية دعا  :قال ; الزهري عن ..حدثنا جدي :حجاج بن أبي منيع -

فنعم . فبينا هم على ذلك   :قال  ..عبد هللا بن عمرو أستعمل عليها ابنك :؟ قال بمصر كيف :قال  ..الكوفة على

وابنه  ..الكوفة على عمرا تؤمر :المغيرة  فقال . معاوية فناجاه - بالطائف وكان معتزال - المغيرة بن شعبة جاء

فافعل .   :قال  . الكوفة أنا أكفيك :ما ترى ؟ قال  :وتكون كالقاعد بين لحيي األسد . قال ..مصر على

؟  الكوفة أال أدلك على أمير :فقال ..عمرو ففهم  ..إني قد رأيت كذا :حين أصبح لعمرو معاوية [ 30 :ص ] فقال

قد كان   ..واعزله عن المال ..واستغن برأيه وقوته عن المكيدة ..المغيرة :قال   ..بلى :قال

إني كنت أمرتك على الجند   : فقال ..المغيرة نعم ما رأيت . فدخل عليه :قال  ..ففعال ذلك وعثمان عمر قبلك

فلما صار األمر  ..قد اعتزل المغيرة كان :الليث قد قبلت . قال   :قال  ..قبلي وعثمان عمر ثم ذكرت سنة ..واألرض

 . المغيرة كاتبه معاوية إلى

))اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان.. وشهد الَحَكمين.. ولما سلم الحسن األمر إِلى معاوية.. استعمل عبد َّللا  بن  

المغيرة لمعاوية: تجعل َعمًرا على مصر والمغرب.. وابنه على الكوفة..   عمرو بن العاص على الكوفة.. فقال

فتكون بين فكي أَسد! فعزل عبد َّللا  عن الكوفة.. واستعمل عليها المغيرة.. فلم يزل عليها إِلى أَن مات سنة  

 .خمسين.(( أسد الغابة

 في رواية الحديث النبوي.. سابعا.. دوره 

اد كاتب المغيرة بن شعبةعن عبد الملك بن عمير.. عن   - رضي هللا عنه.. قال: أملى عليَّ المغيرة بن   ورَّ

كان يقول في دبر كل   صلى هللا عليه وسلم أن النبي رضي هللا عنه في كتاب إلى معاوية رضي هللا عنه شعبة

اللهم ال مانع  صالة مكتوبة: "ال إله إال هللا وحده ال شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. 

 .لما أعطيت.. وال معطي لما منعت.. وال ينفع ذا الجد منك الجد".

 ..َوأَبُو َعَوانَةَ  ..َوَشْيبَانُ  ..ثنا َشِريكٌ  ..ثنا أَبُو َداُودَ  ..ثنا يُونُُس ْبُن َحبِيبٍ  ..َحدَّثَنَا َعْبُد هللاِ ْبُن َجْعفَرٍ ننقل..   -

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن يَُصل ِي َحتَّى تَِرَم   ..َعْن ِزيَاِد ْبِن ِعاَلَقةَ  ..َوقَْيسٌ  َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ: " أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ُ  َوقَْد َغفََر هللاُ لََك َما تَقَدََّم ِمْن  ..َفِقيَل لَهُ: يَا َرُسوَل هللاِ أَتَْصنَُع َهذَا ..قََدَماهُ  َر؟ فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّ

 ..َواْبُن ُعيَْينَةَ   ..َوالثَّْوِريُّ  ..َعلَْيِه َوَسلََّم: »أَفاََل أَُكوُن َعْبًدا َشُكوًرا؟« َرَواهُ ِمْسعَرٌ 

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسنِ ننقل..   - َعْن   ..ثنا َزَكِريَّا ْبُن أَبِي َزائَِدةَ حد ..ثنا أَبُو نُعَْيمٍ  .. وَسىثنا بِْشُر ْبُن مُ حد ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت  ..َعْن أَبِيهِ  ..َعْن ُعْرَوةَ ْبِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  ..َعاِمٍر الشَّْعبِي  قَاَل: ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ   ..َفَمَشى َحتَّى تََواَرى َعن ِي ِفي َسَواِد اللَّْيلِ  ..فَنََزَل َعْن َراِحلَتِهِ  ..فَقُْلُت: نَعَمْ  ..اَل: »أََمعََك َماٌء«لَْيلٍَة ِفي َسفٍَر فَقَ 

َداَوةِ  ْع أَْن يُْخِرَج ِذَراَعْيِه ِمْنَها فَلَْم يَْستَطِ  ..َفغََسَل يََدْيِه َوَوْجَههُ َوَعلَْيِه ُجبَّةٌ ِمْن ُصوفٍ  ..َجاَء َفأَْفَرْغُت َعلَْيِه ِمَن اإْلِ

فَِإن ِي   ..فَقَاَل: »َدْعُهَما ..ثُمَّ أَْهَوْيُت أِلَْنِزَع ُخفَّْيهِ  ..َوَمَسَح بَِرأِْسهِ  ..َوَغَسَل ِذَراَعْيهِ  ..َحتَّى أَْخَرَجَها ِمْن أَْسفَِل اْلُجبَّةِ 

ِ   ..أَْدَخْلتُُهَما َطاِهَرتَْيِن«  ..َرَواهُ َحْمَزةُ ْبُن اْلُمِغيَرةِ  َتىح  ..َوُحَصْينٌ  ..أَبُو إِْسَحاقَ  ..َفَمَسَح َعلَْيِهَما َرَواهُ َعِن الشَّْعبِي 

َرَوْوا   ..لُُّهمْ وآخرين كُ  ..اْلَحَسُن اْلبَْصِريُّ  حتى رواية  َوأَبُو َوائِلٍ  ..َعْن أَبِيِه ُمْختََصًرا َوَرَواهُ َعِن اْلُمِغيَرِة: َمْسُروقٌ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمْسحِ َعلَى اْلُخفَّْينِ  ..َعِن اْلُمِغيَرةِ  ِ َصلَّى َّللاَّ ةَ  ..َعِن النَّبِي  َوِمْنُهْم َمِن  ..ِمْنُهْم َمْن َساَق اْلِقصَّ

 .. َجْوَربَْينِ اْقتََصَر َعلَى اْلَمْسحِ َعلَى اْلُخفَّْيِن َوالْ 

ُد ْبُن اْلَحَسنِ  - ُد ْبُن يُونُسَ  ..َحدَّثَنَا أَبُو بَْحٍر ُمَحمَّ   ..ثنا إِْسَماِعيُل ْبُن أَبِي َخاِلدٍ  ..ثنا ُعبَْيُد هللاِ ْبُن ُموَسى ..ثنا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »اَل يََزاُل أَْهُل اْلغَْرِب  ..َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ  ..َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزمٍ  قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

هُُم َمْن َخذَلَُهْم َحتَّى يَأْتَِي أَْمُر هللاِ« َرَواهُ َعْن إِْسَماِعيَل: هَُشْيمٌ  ..َظاِهِرينَ  َوَعِليُّ   ..َوَوِكيعٌ   ..انُ َويَْحيَى اْلقَطَّ  ..اَل يَُضرُّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..َوَمْرَواُن ْبُن ُمعَاِويَةَ ِفي آَخِرينَ  ..َويَْعلَى ْبُن ُعبَْيدٍ  ..َوأَبُو أَُساَمةَ  ..ْبُن ُمْسِهرٍ 
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 نكمل.. سابعا.. دوره في رواية الحديث النبوي..

يوم مات   صلى هللا عليه وسلم قال: كسفت الشمس على عهد رسول هللا رضي هللا عنه عن المغيرة بن شعبة -

 صلى هللا عليه وسلم:   فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول هللا ..إبراهيمولده 

 . فإذا رأيتم فصلوا وادعوا هللا". ..والقمر ال ينكسفان لموت أحٍد وال لحياته"إن الشمس 

 . .وحمزة ومواله ..وعقار ..عروة :روى عنه أوالدهو. .عن النبي صلى هللا عليه وسلمالمغيرة حدث  -

بعدهم؛ . ومن الصحابة الِمْسَور بن مخرمة؛ ومن المخضرمين فمن .وابن عم أبيه حسن بن حبة ..ادهو ورو

واألسود بن  ..وبكر بن عبد هللا المزني ..ونافع بن جبير ..وقبيصة بن ذؤيب  ..ومسروق  ..قيس بن أبي حازم

 . اإلصابة في تمييز الصحابة. . حسب رواياتوآخرون. ..وزياد بن عالقة ..هالل

 ..نا أَبو الوليد الدمشقيبِإسنادهم إِلى محمد بن عيسى: حدث ..وغير واحد ..))أَخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه -

اد ـــ عن  .عن كاتب المغيرة. ..عن رجاء بن َحْيَوة  ..قال: أَخبرني سور بن يزيد ..حدثنا الوليد بن مسلم وهو َورَّ

(( وهو ما يخالف المتعارف عليه من المغيرة بن شعبة: أَن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم مسح أَعلى الخف وأَسفله

 مسح أعلى الخفين.. 

ِ َقالَ  - ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم اْلُحَدْيبِيَةِ  :عن َجابِر ْبِن َعْبِد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  "..أَْنتُْم َخْيُر أَْهِل اأْلَْرِض " :َقاَل لَنَا َرُسوُل َّللاَّ

- » ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »يَا بُنَيَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي َمقَاِمِه َوأَْسفَاِرهِ  ..قَاَل لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ  .. َوَكاَن يَْلَزُم النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

 . .وأول من سلم عليه باإلمرة في اإلسالم ..وهو أول من وضع ديوان البصرة  .حديثا. 136وللمغيرة  -

وحمزة ومواله.  ..وعقار ..أوالده عروةروى عنه و ..عن النبي صلى َّللاَّ عليه وسلمالمغيرة بن شعبة وحدث  -

قيس بن   ..ومن المخضرمين فمن بعدهم ..وزاد: وابن عم أبيه حسن بن حبة. ومن الصحابة المسور بن مخرمة

 ..واألسود بن هالل ..وبكر بن عبد َّللاَّ المزني ..ونافع بن جبير ..وقبيصة بن ذؤيب ..ومسروق ..أبي حازم

 . .وآخرون ..وزياد بن عالقة

 وإبراء عمر بن الخطاب له.. بالفاحشة في اتهام المغيرة امنا.. ث

شهدوا  ..وشبل بن معبد ونافع بن الحارث ..أبا بكرة أن قتادة عن ..سعيد خبرنا: أعبد الوهاب بن عطاء

وهو الذي أفسد عليهم . فأما    ..رابعهم زياد وكانوالمعنى واضح..  ..أنهم رأوه يولجه ويخرجه المغيرة على

إني ألرى غالما   :زيادا حين رأى عمر وهللا لكأني بأير جدري في فخذها . فقال :أبو بكرة فقال ..الثالثة فشهدوا

وسمعت نفسا عاليا .   ..لكني رأيت ريبة ..لم أر ما قالوا :فقال ..ولم يكن ليكتمني ..ال يقول إال حقا ..لسنا

 ..مطولة بال سند وأبو حذيفة النجاري ..سيف بن عمر ذكر القصة . زياد بن أبيه هووخاله . و ..عمر فجلدهم

وأبو  كنا جلوسا :قال  عبد العزيز بن أبي بكرة عن ..أبو كعب صاحب الحرير حدثنا :أبو عتاب الدالل  وقال -

أيها األمير ! ما أخرجك من دار اإلمارة  :فقال   ..أبي بكرة فسلم على ..المغيرة فجاء   ..وشبل ..نافع وأخوه بكرة

 :أبو بكرة فدخل . فقال ..أم جميل العشية فأتى باب  ..بل تبعث إلى من تشاء . ثم دخل :أتحدث إليكم . قال :؟ قال

   ..فنظر وجاء  ..فانظر من الكوة . فانطلق ..ارتق غرفتي :ليس على هذا صبر . وقال لغالم 

انظر ;   :ثم قال ألخيه  ..فاسترجع أبو بكرة فنظر ..فقاموا ..قوموا معي :لقوم فقال ل ..وجدتهما في لحاف :فقال 

أبا   البصرة فأتاه أمر فظيع . فبعث على ..بما رأى عمر وكتب إلى :رأيت الزنا محضا ؟ قال :فقال  ..فنظر

وسمعت نفسا عاليا وال أدري   ..رأيتهما في لحاف واحد :فقال ..زيادا فشهدوا حتى قدموا ..عمر وأتوا ..موسى

أول من سلم  :قال سماك بن سلمة عن ..مغيرة عن ..شعبة . زيادا وضرب القوم إال ..عمر ما وراءه . فكبر

السالم عليك أيها األمير  :يعني قول المؤذن عند خروج اإلمام إلى الصالة . المغيرة بن شعبة عليه باإلمرة

 . بركاتهورحمة هللا و

وال يمكن ألحٍد   ..لم يثبت نصاب الشهادة فيها :وما جاء في روايات عدة من شهادٍة عليه رضي هللا عنه بالزنا  -

وكال األمرين  ..أو شهادة أربعة رجال ..أن يتهمه رضي هللا عنه بتلك الفاحشة البغيضة من غير اعتراف

بعد تردد   ..موه بالزنا ؛ لعدم اكتمال نصاب الشهادةوقد جلد عمر رضي هللا عنه الثالثة الذين اته ..معدوم

ً  ..وعدم شهادته ..الرابع    ..ولم يصنع شيئاً مع المغيرة لعدم ثبوت أصل الواقعة شرعا

.. نأتي عليها في فالجواب عنه من وجوه :وأما بخصوص المروي في وصف فعله رضي هللا مع تلك المرأة

 شاء هللا..بداية حلقة الغد.. أراكم على خير إن 
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 "..ثالث دهاة العرب .. " ""المغيرة بن شعبة الثقفي ..572 \الحلقة

 

 نكمل.. ثامنا.. في اتهام المغيرة بالفاحشة وإبراء عمر بن الخطاب له..

 .. وجوه عدة منيأتي فالجواب عنه  :بخصوص المروي في وصف فعله رضي هللا مع تلك المرأةو

1-   ً  ..وعدم ثبوت شيء منه ؛ لتخلف نصاب الشهادة ..سقوط ذلك كله شرعا

 . أن كثيراً من تلك الروايات لم تصح أصالً من حيث إسنادها  -2

ً  –أن ذلك األمر الذي حصل   -3 لم يكن مع امرأة    –وهو ما سبب إشكاالً عند كثيرين  ..إن جزمنا بحصوله واقعا

. وهو  .بل كان مع زوجٍة من نسائه تشبه تلك التي ادُّعي عليها فعل الفاحشة مع ذلك الصحابي الجليل ..أجنبية

   تعليل غريب بعض الشيء.. لكننا لم نكن هناك..

" يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا   :-رحمه هللا  –قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي  -وإن 

وهي تشبه    ..وال يعرفونها ..هي زوجته :المغيرة رضي هللا عنه مخالطاً لها عندما فتحت الريح الباب عنهما

فهم لم يقصدوا   ..فظنوا أنها هي ..امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من األمراء

فاحشة ؛ ألن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   -إن شاء هللا   -وهو لم يقترف  ..ظنهم أخطأولكن  ..باطالً 

 . والعلم عند هللا تعالى " انتهى ..يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما ال ينبغي في أغلب األحوال

   (152مذكرة في أصول الفقه" )ص  "

وما كان حكم   –حتى أنه أقام الحد على إبنه كما هو معروف  كان عمر بن الخطاب شديدا جدا في أحكامه.. -4

 يأتي إال من خالل قناعة القاضي أوال.. والحاكم العادل ثانيا.. لابن الخطاب  

حاجة ليفعل   ما كانت بهف  ..كثير الزواجكان وهو أنه  ..وأمر آخر يخص الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة  -5

 . !وهو يجد من الحالل الكثير ؟ ..الحرام

 مختصر ما قالوا في هذا الشأن: -6

 . أو أكثر ..لقد تزوجت سبعين امرأة :" عن المغيرة بن شعبة قال  :-رحمه هللا  –قال الذهبي  -

فصفهن بين   :قال  ..كان تحت المغيرة بن شعبة أربع نسوة :حدثنا ابن المبارك قال  :أبو إسحاق الطالقاني -

 . فأنتن الطالق ..ولكني رجل مطالق ..طويالت األعناق ..أنتن حَسنات األخالق :قال و ..يديه

وإن  ..صاحب الواحدة إن مرضت مرض :ويقول  ..كان المغيرة نكَّاحا للنساء :حدثنا مالك قال  :ابن وهب -

ً  ..وصاحب المرأتين بين نارين تشعالن ..حاضت حاض  .ويطلقهن جميعاً " انتهى ..وكان ينكح أربعا جميعا

 . ( 31 / 3 ) " سير أعالم النبالء "

ومعروف ـ أيضا ـ  ..وقوته في دينه ..ومعروف غيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حرمات هللا  -7

ثبت عنده شبهة تلك المعصية وقد ولَّى المغيرةَ بعد تلك الحادثة إمرة " الكوفة " ! ولو أنه  ..تشدده مع والته

أو اقتناعه بأنها كانت   ..وهذا يعني اقتناع عمر بعدم حصول تلك الواقعة أصالً  ..فلعله ال يوليه والية قط

 . ولعل الثاني هذا هو األقرب ..زوجته

وليس ثمة حاجة للبحث في حكم فعله رضي هللا عنه ؛ ألن ذلك السؤال  ..وبما قلناه يسقط السؤال من أصله

 . مبني على كون تلك المرأة أجنبية

  ً  منقول.. ..في حكم الشرع فيمن تثبت عليه القيام ب)مقدمات الزنا( :ثانيا

اها الشرع " زنى " ..فإن مقدمات الزنى من الفواحش :أما من حيث الحكم الشرعي ابتداءً  - لكن  ..وقد سمَّ

 .. ال زنى األعضاء األخرى ..هو زنى الفرج  :ويوجب الحدود .. الزنى الذي تترتب عليه األحكام

ُ َعلَْيِه   2657( ومسلم )  6243وقد روى البخاري )  - ِ َصلَّى َّللاَّ ( عن أبي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه َعْن النَّبِي 

َ َكتََب َعلَى اْبِن آدَ  :َوَسلََّم قال  نَا أَْدَرَك ذَِلَك اَل َمَحالَةَ ) إِنَّ َّللاَّ َوِزنَا الل َِساِن   ..فَِزنَا اْلعَْيِن النََّظرُ  ..َم َحظَّهُ ِمْن الز ِ

ُق ذَِلَك ُكلَّهُ  ..َوالنَّْفُس تََمنَّى َوتَْشتَِهي ..اْلَمْنِطقُ  بُهُ  ..َواْلفَْرُج يَُصد ِ  ..(َويَُكذ ِ

نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالً ( اإلسراء/ :فقال  ..وقد نهى هللا تعالى عن مقدمات الزنى -   ..32) َوالَ تَْقَربُواْ الز ِ

 . 151) َوالَ تَْقَربُواْ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن ( األنعام/  :وقال

  ..وفعله .. مناسباً لحالهوللحاكم إن ثبت عنده فعل أحد من المسلمين مثل تلك المقدمات أن يعزره بما يراه  -

 .. إقامة حد الزنايس ول ..ربل فيها التعزي ..فليس في تلك األفعال حدود

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ثالث دهاة العرب".... " "المغيرة بن شعبة الثقفي" ..573 \الحلقة

 ل:يقو المغيرة واقفا على قبر زيادا أيت: رعبد الملك بن عمير قال

 ! حية في الوجار أربد ال ينفع منه السليم نفثة راق    إن تحت األحجار حزما وعزما وخصيما ألد ذا معالق 

 ولقاءه رستم..  كلمات المغيرة بن شعبة فيتاسعا.. 

للجيش الفارسي في القادسية الذي  وأرسله سعد بن أبي وقاص لمفاوضة رستم القائد األعلى  .. شهد القادسية -

فوضح المغيرة لرستم ما كان عليه   ..طلب أن يبعث العرب إليه رجالً عاقالً يبين للفرس األسباب التي جاَءت بهم

 ..وقال لرستم: »إن هللا َمن  علينا بدينه وأرانا آياته ..وما صاروا إليه باعتناقهم اإلسالم ..العرب في جاهليتهم

فأيها أجابوا قبلناها: اإلسالم  ..ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثالث ..ن ا له منكرينحتى عرفناه وكُ 

ويسهب الطبري بذكر   ..أو المنابذة والقتال« ..أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك ..وننصرف عنكم

 . المفاوضات التي دارت بين العرب وقادة الفرس.

رستم إلى سعد بن أبي وقاص: أِن   أرسلأنه إرتبطت بمعركة نهاوند.. ام.. وفي رواية أخرى لهذا اللقاء اله -

فأقبل إليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة  ..فكان فيمن بعثه المغيرة بن شعبة ..ابعث إلينا برجل نكلمه

حتى جلس مع الداهية فأقبل المغيرة  ..بالذهب وبُسطهم على َغلوة ال يُوصل إلى صاحبهم حتى يُمشى عليها

وال أرى قوًما أسفه  ..قال: قد كانت تبلغنا عنكم األحالمف   ..فوثبوا عليه وأنزلوه ومعكوه  ..رستم على سريره

فكان أحسن من الذي  ..فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى ..ر العرب ال نستعبد بعضنا بعًضاإنا معش ..منكم

 ..وإني لم آتكم ..فإن هذا األمر ال يستقيم فيكم وال يصنعه أحدٌ   ..صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض

 . .السيرة وال على هذه العقول وأن ملًكا ال يقوم على هذه ..علمت أنكم مغلبونوقد  ..ولكن دعوتموني اليوم

قاتل هللا   ... وقالت الدهاقين: وهللا لقد رمى بكالم ال تزال عبيدنا ينزعون إليه.فقالت السفلة: صدق وهللا العربي -

 أولينا! ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه األمة! 

وعرض عليه األموال لينصرف العرب عن   ..وحقر من شأن العرب ..رستم فحمد قومه وعظم أمرهم تكلمثم  -

 . .بالد فارس

 ..فمن صنع شيئًا فإنما هو يصنعه ..المغيرة فحمد هللا وأثنى عليه وقال: "إن هللا خالق كل شيء ورازقه فتكلم -

فاهلل صنعه بكم  ..وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بالدك من الظهور على األعداء والتمكن في البالد فنحن نعرفه

والضيق واالختالف فنحن نعرفه ولسنا   الوأما الذي ذكرت فينا من سوء الح ..ووضعه فيكم وهو له دونكم

ولم يزل أهل  ..ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه ..وهللا ابتالنا به والدنيا دولٌ  ..ننكره

وأسلمكم  .. شكرتم ما آتاكم هللا لكان شكركم يقصر عما أوتيتم ولو ..الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم

مستجلبًا من هللا رحمةً   ..ولو كنا فيما ابتلينا به أهل كفر لكان عظيم ما ابتلينا به  ..لحالضعف الشكر إلى تغير ا 

  ..يرفه بها عنا؛ إن هللا تبارك وتعالى بعث فينا رسوالً". ثم ذكر له الخيارات الثالث: اإلسالم أو الجزية أو القتال

 ."فقالوا: ال صبر لنا عنه  ..وقال له: "وإن عيالنا قد ذاقوا طعام بالدكم

ويظفر من   .. ومن قتل منكم النار ..ن قُتل منا الجنةفقال المغيرة: "يدخل م .رستم: إذن تموتون دونها. فقال -

 ."بقي منا بمن بقي منكم

رضي هللا عنه: اشكر من أنعم عليك.. وأنعم على من شكرك؛ فإنه   قال المغيرة بن شعبةومن أقواله الهامة..  -

 . ال بقاء للنعم إذا كفرت.. وال زوال لها إذا شكرت.

كان مزواجاً مطالقاً أحصن أكثر من ثمانين امرأة.. وطعن في بطنه يوم القادسية فجيء بامرأة من طيء تخيط   -

 بطنه فلما نظر إليها قال: ألك زوج؟ قالت: وما يشغلك ما أنت فيه من سؤالك إياي؟ 

ل.. وصاحب  كان يقول: صاحب الواحدة إن زارت زار.. وإن حاضت حاض.. وإن نفست نفس.. وإن اعتلت اعتف 

 .!.ثنتين في حرب هما ناران تشتعالن.. وصاحب الثالث في نعيم.. فإذا كن أربع كان في نعيم ال يعدله شيءاال

 في وفاته.. رضي هللا عنه..عاشرا.. 

في سنة خمسين في شعبان وله سبعون سنة . وله في " الصحيحين   المغيرة الكوفة مات أمير :وقال الجماعة -

 .. بحديثين ومسلم ..بحديث البخاري وانفرد له .." اثنا عشر حديثا

   ..َوله بَها فتوح َوولي اْلُكوَفة ..َحِديثه ِفي اْلُكوفِي ين َوَكاَن ولي اْلبَْصَرة نَْحو سنتَْينننقل مختصرا في سيرته..  -

َماَت سنة    .. َوسلم اْلُحَدْيبِيَةَوَمات بَها َوله بَها َدار ِفي ثَِقيف َوأول مْشهد شهده َمَع َرُسول هللا صلى هللا َعلَْيهِ 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ....خمسين ِفي الطَّاُعون ِفي شْعبَان َوهَُو اْبن سبعين سنة
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 في معركة نهاوند".. دوره .. "المغيرة بن شعبة الثقفي".."574 \الحلقة

 أوال.. مقدمة.. لماذا نهاوند اليوم.. 

هـ  21سنة  ..معركة نهاوند من المعارك الفاصلة في الفتح اإلسالمي لفارس. وقعت في خالفة عمر بن الخطاب

وانتصر فيها المسلمون انتصاًرا كبيًرا بقيادة    ..هـ قرب بلدة نهاوند في فارس  19أو  18م( وقيل سنة  642)

بانتصار المسلمين انتهى حكم   .إال أن النعمان قتل في المعركة. ..رس الساسانيينالنعمان بن مقرن على الف 

 عاما..   416بعد أن دام حكمها  ..الدولة الساسانية في إيران

 منقول من ويكيبيديا الموسوعة الحرة.. .. 

 ثانيا.. قرار المعركة واختيار القائد..

رجف له  ..لم يَُر مثله قط   ازحف والعرب الموالون لهم الفرس الساسانيونعن السائب بن األقرع قال: زحف  -

 فشاور المسلمين.. ..قال: فبلغ ذلك عمر .. أهل ماه وأصبهان وهمذان والري وقومس ونهاوند وأذريبجان

فقال عمر بن الخطاب: ألستعملن على الناس   -فقال علي بن أبي طالب: أنت أفضلنا رأيًا وأعلمنا بأهلك..  -

ياسائب اذهب بكتابي -كناية عن شجاعته  ..أي أول من يتلقى الرماح بصدره   ....ألول أسن ة يلقاهارجالً يكون 

ن وأنت على ما أصابوا من  ..وليبعثن إلى أهل البصرة ..فليسر بثلثي أهل الكوفة  ..هذا إلى النعمان بن ُمقِر 

  -فإن قُتل ذلك الجيش فال أراك..  ..بد هللافإن قُتل حذيفة فجرير بن ع ..فإن قُتل النعمان فحذيفة األمير ..غنيمة

كاتب "يزدجرد" أهل الباب والسند وحلوان   ..ويذكر أنه لما انتصر المسلمون في القادسية على الفرس

 فتكاتبوا واجتمعوا في نهاوند..  ..ليجتمعوا فيوجهوا ضربة حاسمة للمسلمين

فإن جاؤونا قبل أن   ..خمسين ومائة ألف مقاتلفأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب: )بلغ الفرس   -

 .. وإن نحن عاجلناهم كان لنا ذلك( ..نبادرهم بالشدة ازدادوا جرأة وقوة

فغادر سعد الكوفة إلى المدينة  ..أرسل عمر إلى سعد بمحمد بن مسلمة ليخبره أن يستعد الناس لمالقاة الفرس -

وخطب فيهم وشرح لهم خطورة   ..مين في المدينةفجمع عمر المسل ..ليخبر عمر بخطورة الموقف شفاهة

وأن يكتب إلى أهل الكوفة فليخرج ثلثاهم لمساعدة   ..وأشاروا عليه أن يقيم هو بالمدينة ..واستشارهم ..الوضع

 .الجيش اإلسالمي وأهل البصرة بمن عندهم.

 .. فقالوا: أنت أفضل رأيًا وأحسن مقدرة ..ثم قال عمر: أشيروا علي  برجل يكون أوليه ذلك الثغر غًدا -

  ..إذا لقيها غًدا –أي: أول من يقابل الرماح بوجهه  –فقال: أما وهللا ألولين أمرهم رجاًل ليكونن أول األسنة  -

 فقالوا: هو لها..  ..فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ فقال: النعمان بن مقرن المزني

فقال: إن يكن  ..فلما قضى صالته بادره عمر: لقد انتدبتك لعمل ..دخل عمر المسجد ورأى النعمان يصلي -

  ..( للهجرة يقود الجيش21وإن يكن جهاًدا في سبيل هللا فنعم. وانطلق النعمان عام ) ..جباية للضرائب فال

 وبرفقته بعض الصحابة الكرام..

 ثالثا.. في اإلعداد لمعركة نهاوند..

فبعث النعمان عيونًا فساروا    ..حول مدينة نهاوند –الشوك يكون من الحديد مثل  –طرح الفرس حسك الحديد  -

فنزل صاحبه ونظر   ..فلم يبرح الفرس مكانه ..فزجر بعضهم فرسه فدخلت في يده حسكة  ..ال يعلمون بالحسك

قالوا:  فاستشار النعمان جيشه فقال: ما ترون؟ ف   ..فعاد وأخبر النعمان بالخبر ..في يده فإذا في حافره حسكة

وكنست  ..فانتقل النعمان من منزله ذلك ..فيخرجوا في طلبك ..انتقل من منزلك هذا حتى يروا أنك هارب منهم

وقد عبأ الكتائب ونظم جيشه وعدده   ..فرجع النعمان ومن معه عليهم ..األعاجم الحسك فخرجوا في طلبه

المجنبتين: حذيفة بن اليمان وسويد بن  وعلى   ..وجعل على مقدمة الجيش نعيم بن مقرن -. ..ثالثون ألفًا

ونظم الفرس قواتهم تحت إمرة  -وعلى الساقة مجاشع بن مسعود..  ..وعلى المجردة القعقاع بن عمرو ..مقرن

 وعلى مجنبتيه )الزردق( و)بهمن جاذويه( الذي ترك مكانه لـ)ذي الحاجب(..  ..)الفيرزان(

واجتمع الفرس فيها وأميرهم "الفيرزان". أرسل أحد قواد الفرس واسمه   ..اجتمع المسلمون حول نهاوند -

فذهب إليهم داهية المسلمين "المغيرة بن شعبة"  -"بندار" إلى جيش المسلمين: أن أرسلوا إلينا رجاًل نكلمه.. 

فلما وصل إليهم استشار "بندار" أصحابه بأي هيئة نأذن له؟ هل  ..بمنظر رهيب وشعر مسترسل طويل

شاراتنا وملكنا وفخامتنا؟ حتى نرهبهم بقوة ملكنا.؟ أم بالتقشف حتى يزهدوا بنا وال يطمعوا في ملكنا؟ ب

 فتهيؤوا له بأفخر األثاث والثياب..   ..فأشاروا عليه: بل بأفضل ما يكون من الشارة والعدة

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 في معركة نهاوند".. دوره . "المغيرة بن شعبة الثقفي"..".575 \الحلقة

 رابعا.. المغيرة بن شعبة داهية العرب..

بوا إلى جسمه ووجهه الحراب والنيازك يلتمع منها البصر وجند "بندار" حوله  ..دخل المغيرة - كي  ..فقر 

 نفس الرواية بإسم رستم..  تقدم ..أما "بندار" فعلى سرير من الذهب وعلى رأسه تاج.. ..يزيدوا المنظر رهبة

ته الذي هذ به بها اإلسالم ..شعر "بندار" أن المغيرة بدأ يحطم من معنويات جندهف  -  ..ألنه بدأ يُظهر عز 

 . فأراد أن يقطع هذه المناظرة فقال: إن شئتم قطعتم إلينا وإن شئتم قطعنا إليكم .. وظهرت سوء أخالقيات الفرس

ودام على   ..أنشب النعمان القتال يومو فقال النعمان: اعبروا.. ..فعاد المغيرة واستشار قائد الجيش النعمان -

 لها في خنادق وكان الفرس خال  ..والحرب سجال بين الفريقين ..تالييوم ال ال شكل مناوشات حادة إلى 

ثم تكلم طليحة فقال:   ..فتكلم قوم فردت آراؤهم ..وخشي المسلمون أن يطول األمر فاستشار النعمان أصحابه -

فإذا   ..–أي يغضبوهم   –ويحمشوهم  ..ثم يرموا لينشبوا القتال ..فيحدقوا بهم ..أرى أن تبعث خياًل مؤدبة

.. وأقر الجميع هذا -أي خديعة  –انضموا إلينا استطراًدا أي  –أحمشوهم واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا 

 .. فأمر النعمان القعقاع أن ينشب القتال فأنشبه ..الرأي

فلم   ..وخرج الفرس جميعًا ..ثم نكص ثم نكص  ..فلما خرجوا نكص القعقاع بجنده  ..فخرج الفرس من خنادقهم -

والنعمان والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة  ..حتى انضم القعقاع إلى الناس ..يبق أحد إال حرس األبواب

والمسلمون يطلبون من  ..وأقبل الفرس على الناس يرمونهم حتى أفشوا فيه الجراحات ..في صدر النهار

 . وبقي النعمان يطلب منهم الصبر. ..النعمان اإلذن بالقتال

كل ذلك إحياء لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..الرياح أمر بالقتال فلما جاء الزوال وتفيأت األفياء وهبت -

 ..ثم قال: فإن قُتلت ..وعندئذ ركب فرسه وبدأ يحرض المسلمين على القتال ..الذي كان يختار هذا الوقت للقتال 

ثم قال: اللهم   ..نيةكبر النعمان التكبيرة األولى ثم الثا . ثم وإن قتل فالن.. وعد سبعة. ..فاألمير بعدي حذيفة

اللهم إني أسألك أن  ..واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك  ..اعزز دينك وانصر عبادك

 ..وكبر النعمان التكبيرة الثالثة. أمنوا رحمكم هللا. فبكى الناس. ..تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز اإلسالم

وزلق بالقائد فرسه من كثرة الدماء في أرض  ..د بدأ الفرس يتركون الساحةوأثناء تقدم القائ  ..وبدأ القتال

وأخذ الراية قبل أن   ..فرآه أخوه نعيم فسجاه بثوب ..وجاءه سهم في جنبه ..فصرع بين سنابك الخيل ..المعركة

وقال المغيرة: اكتموا مصاب أميركم حتى ننتظر ما يصنع هللا فينا    ..وناولها حذيفة بن اليمان فأخذها ..تقع

فغسل عن   ..لمحه معقل بن يسار فجاءه بقليل من الماء ..ولما زلق فرس النعمان به. وفيهم؛ لئال يهن الناس.

قال:   ..يهمقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح هللا عل .. فقال النعمان: من أنت؟ قال: أنا معقل بن يسار ..وجهه التراب

انهزم الفرس وهربوا دون قصد فوقعوا في   ..ولما أظلم الليل. وفاضت روحه. ..اكتبوا بذلك إلى عمر ..الحمد هلل

قتل في الوادي فقط ثمانون   ..فمات في هذه المعركة مائة ألف أو يزيد ..فكان واحدهم يقع فيقع معه ستة ..واد

فأدركاه في واد  ..علم بهربه القعقاع فتبعه هو ونعيم بن مقرنو ..وهرب الفيرزان ..وقتل ذو الحاجب ..ألفًا

فلم يجد طريقًا فنزل عن دابته وصعد في   ..يق فيه قافلة كبيرة من بغال وحمير محملة عساًل ذاهبة إلى كسرىض

 . نهاوند بعد أن فتحوها. المسلمون  ودخل . فتبعه القعقاع راجاًل فقتله. ..الجبل ليختفي

بعثني أبو بكر  ..مر في حديثه األول قال المغيرة: فلما توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلمقال محمد بن ع -

ثم شهدُت اليرموك وأُصيبت  ..ثم شهدُت فتوَح الشام مع المسلمين ..ثم شهدُت اليمامةَ  ..الصديق إلى أهل النَُّجْير

ووليت لعمر بن الخطاب فتوًحا. وولي  ..وكنُت رسوَل َسعد إلى ُرستم ..وشهدُت القادسيةَ  ..عيني يوم اليَْرُموك

 ..ولقي العجم بالَمْرَغاب فهزمهم  ..وابن قباذ  ..وَدْستُِميَسان ..المغيرة لعمر بن الخطاب البصرةَ ففتح َمْيَسان

وفتح    ..فهرب من فيها من األساورة إلى تستر ..وَمنَاِذر الكبرى ..وغزا نَْهَر تِيَرى ..وفتح سوَق األهواز

ن. وكان ُعمر قد كتب: إن َهلََك النعمان فاألمير  ..وشهد نهاوند ..َهَمذَان وكان على ميسرة النُّعمان بن ُمقَر ِ

رة وَجَمَع الناَس ليُعَطوا َوولي الكوفة  ُحذيفة فإن هلك فاألمير المغيرة. وكان المغيرة أول من وضع ديوان البص

فمات بها وهو وال  ..ثم وليها بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان  ..َفقُتل عمر وهو عليها ..لعمر بن الخطاب

قال: سمعت عبد الملك بن    ..قال: حد ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الُمَهاجر ..عليها.(( ))قال: أخبرنا خلف بن تَِميم

ار بن ياسر في أناس من أهل الكوفة ..انبثََق بَثٌْق في مسهراة ُعَمير قال: قال: نُدخل َدَوابَّنَا َمَرابطكم   ..فركب َعم 

وأبَوا عليه فبلغ ذلك عَمر بن الخطاب فقال ألبعثن عليهم رجال ال يمنعونه أن يُدخل الدوابَّ َمَرابَِطُهم.  ..فقالوا: ال

 ... أراكم غدا إن شاء هللا.لمسلمينفبعث المغيرة بن شعبة فقال َجلََدةُ ا
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "قائد وشهيد نهاوند"..  .."النعمان بن عمرو المزني"  ..576 \الحلقة

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

هو: النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد بن ثور بن   -

 ..هذمة بن الطم بن عثمان بن مزينة بن إد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. أبو عمرو

 .. أبو حكيم.. أبو عمرووكنيته  .المزني.

 .. التي تسكن قريباً من المدينة المنورة.. أمير قبيلة مزينة ..صحابي جليل من صحابة رسول هللا -

وموضع ثقة خلفائه من بعده حتى استشهد في  ..في حياته  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان موضع ثقة النبي  -

وهي قرية من قرى   ..وقبره هناك بموضع يقال له )أسفيذبان ..م(652نهاوند سنة إحدى وعشرين للهجرة )

وان   ..وللنفاق بيوتاوقال النبي صلى هللا عليه وسلم  فيهم: »إن لإليمان بيوتا   ..]معجم البلدان  من[أصبهان(؛

 .بيـت بني مقرن من بيوت االيمان«.

  ..وعقيل أبو حكيم ..ومعقل والد عبد هللا المحدث  ..وسنان ممن شهد الخندق ..وللنعمان إخوة: سويد أبو عدي -

سمعت أنهم شهدوا الخندق .   :البكاءون بنو مقرن سبعة . قال الواقدي :وعبد الرحمن . وروي عن مجاهد قال 

 ..ومسلم بن هيصم ..كنية النعمان أبو حكيم . وكان إليه لواء مزينة يوم الفتح . يروي عنه ولده معاوية :وقيل

 ..وجماعة

من رسل سعد  كان من ضقيل و ..شارك في معركة القادسيةالصديق.. و شارك في حروب الردة زمن أبي بكر -

على المسلمين يوم قائدا ثم صرفه وبعثه  ..َكسكر لعمر بن الخطابوالية ولي . وتبن أبي وقاص إلى يزدجرد.

   ..مزينة من :من أنت ؟ قلت.. مابن المسيب قال لي  إياس بن معاوية روىأ ..ا فكان يومئذ شهيد  ..وقعة نهاوند

في سنة إحدى  نهاوند كانت.. والواقدي قال  ..على المنبر النعمان بن مقرن عمر إني ألذكر يوم نعى :قال

 ..وله سبع سنين ..ذلك سعيد حفظ :قال الراوي . .وعشرين

أتيت عمر  :عن أبي عثمان قال ..عن علي بن زيدوقال الراوي أن عمر بكى حين سمع الخبر وأخفى وجهه.. ف  -

 .. فوضع يده على وجهه يبكي ..بنعي النعمان بن مقرن

 ي هللا عنه..ضثانيا.. في إسالمه ر

ِ ما َعِلْمنا عن محمٍد إِالَّ خيراً قول دائرة المعارف "ويكيبيديا".. أنه ت وال َسِمْعنَـا من   ..قال لقومه مرة يا قوم وَّللا 

والناُس إليه يُْسِرعون؟! ثم أتبَع يقول: أما أنا فقد   ..فما بالُنا نُْبِطُئ عنه ..َدْعَوتِِه إِالَّ َمْرَحَمةً ِوإْحساناً وَعْدالً 

ْز. ..َعَزْمُت على أن أغُدَو عليه إِذا أْصبَْحتُ   . فَمْن شاَء منكم أْن يكوَن َمعي فَْليَتََجهَّ

جميعاً ففرحت المدينة أشد  ..مع قومه ومعه الهدايا معلناً إسالمهم صلى هللا عليه وسلمعلى النبي النعمان  قدم  -

إِذ لم يسبِق ِلبيت ِمن بيوت العرب أن أسلم منه أحد َعَشَر أخاً من أٍب واحد ومعهم أربع مائة  ..الفرح بهذا الخبر

وُرِوَي عنه أَنه قال: قدمنا على رسول هللا   ..إِخوة لهوقال مصعب: هاجر النعمان بن ُمقرن ومعه سبعة  .فارس.

فقال له  ..وقال هالل بن يساف: عجل شيخ فلطم خادًما له ..َصلَّى هللا عليه وسلم في أَربعمائة راكب من ُمَزينة

  ..لقد رأيتي سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادٌم إال واحدة ..أعجز عليك إال حر  وجهها سويد بن مقرن:

 ..  فأمرنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أْن نعتقها  ..فلطمها أْصغَُرنا

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

  شهد هو وستةُ أخوٍة لهُ الخندق مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. -

وأمرهم  )جرديزد( كان مع سعد بن أبي وقاص في القادسية.. وقد رأى أن يرسله على رأس وفد إلى كسرى -

 . .أن يدعوه إلى اإلسالم.. فإن أبى فالجزية.. وإال فالمناجزة

َههَ سعد بن أبي وقاص إلى تُْستَر فصالح أهل َزْنَدَوْرد - وورد حينئذ على   ..وقدم المدينة بفتح القادسي ة ..ووجَّ

وشاور أصحاَب الن بي َصلَّى هللا   ..فأقلقه ذلك ..عمر اجتماع أهل أصبهان وهمذان والري  وأذربيجان ونهاوند

واْبعَْث  ..ابعث إلى أهل الكوفة فيسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم على ذراريهم :فقال له علي  بن أبي طالب ..عليه وسلم

ألستعملنَّ عليهم   فقال:  ..أنت أفضلنا رأْيًا وأعلمنا فقال: ..أَِشْر َعليَّ  ..ْستَعِمُل عليهمفَمْن أ قال:  ..إلى أهل البصرة

ره ..فوجد الن عمان بن مقرن يصل ِي فيه ..فخرج إلى المسجد  ..رجاًل يكون لها وكتب إلى أهل   ..فسرحه وأمَّ

ن يستعمله  ..الكوفة بذلك   وقال: ..ليسير بثلثي أْهِل الكوفة وأهل البصرةوقد روي أنه كتب إلى الن عمان بن مقر ِ

بير ..فخرج النعمان ومعه حذيفة  ..إن قُتِل الن عمان فحذيفة وإن قُتِل ُحذَيفة فجرير  ..والمغيرة بن شعبة ..والز 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..وهو أِميُر الجيش ..كلهم تحت رايته ..وعبد هللا بن عمر ..واألشعث بن قيس
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 . "قائد وشهيد نهاوند"..."النعمان بن عمرو المزني"  ..577 \الحلقة

 

 نكمل.. ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

فَقَاَل: أَْصبََهاُن  .  َوأَْذَربِْيَجاَن. ..َوَفاِرٍس  ..َمْعِقِل بِن يََساٍر:أَنَّ ُعَمَر َشاَوَر الُهْرُمَزاَن ِفي: أَْصفََهانَ  ننقل.. روى -

أْسُ  أُْس َوَجنَاحٌ   ..َوفَاِرٌس َوأَْذَربِْيَجاُن الَجنَاَحانِ  ..الرَّ أَْس َوَقَع الَجنَاَحاِن.  ..فَِإذَا قََطْعَت َجنَاحاً َفاَء الرَّ  َوإِْن قََطْعَت الرَّ

ٍن: إِن ِي ُمْستَعْ  ا َجابِياً فاَلَ . ِملَُك.فَقَاَل ُعَمُر ِللنُّْعَماِن بِن ُمقَر ِ ا َغاِزياً فَنَعَْم. .. فَقَاَل: أَمَّ  .َقاَل: فَِإنََّك َغاٍز.. َوأَمَّ

َحهُ  بَْيرُ  ..َوفِْيِهم: ُحذَْيفَةُ  ..َوبَعََث إِلَى أَْهِل الُكْوَفِة ِليُِمدُّْوهُ  ..َفَسرَّ َوَعْمُرو بُن  ..َواألَْشعَثُ  ..َوالُمِغْيَرةُ  ..َوالزُّ

َوِفْيِه: فَقَاَل: اللَُّهمَّ اْرُزِق النُّْعَماَن الشََّهاَدةَ بِنَْصِر   ..َوهَُو ِفي )ُمْستَْدَرِك الَحاِكِم( .. فَذََكَر الَحِدْيَث بُِطْوِلهِ . ِرٍب.َمْعِدْيكَ 

نُوا. فَ َواْفتَْح َعلَْيِهم. ..الُمْسِلِمْينَ   ..أَمَّ

شهْدُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..يا معشر المسلمين" فلما أتى نهاوند قال الن عمان: ..فتح هللا عليه أصبهان -

َر القتال حتى تزول الشم س وينزل الن صر؛ اللهم اْرُزق الن عمان   ..وتهب  الرياح ..وسلم إذا لم يقاتل أول الن هار أَخَّ

َن المسلم .."وافتَْح عليهم ..شهادةً بنَْصر المسلمين  وقال لهم:  ..ونفأمَّ

ت الث الثة فاحملوا ..إني أهزُّ اللواَء ثالث مرات" وإن قُتِل الن عمان فال يلوي   ..وال يَْلوي أحٌد على أحدٍ  ..فإذا هززُّ

  ..كان أول صريع ويقال أنه ..وحمل معه الناس ..فلما هز اللواء الثالثة حمل ..عليه أحدٌ 

عمان سأل وهو يحتضر عما جرى في القتال.. فقالوا له وبشروه  )وفي الرواية قول إلن النمالحظة للراوي..  

ثُمَّ أَتَْيُت النُّْعَماَن َوبِِه  .. والرواية:وطلب منهم أن يبلغوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاببالنصر.. فحمد هللا 

 َقاَل: َما َفعََل النَّاُس؟. قُْلُت: َمْعِقٌل. فَقَاَل: َمْن ذَا؟. فََصبَْبُت َعلَى َوْجِهِه أَْغِسُل التَُّراَب. ..فَأَتَْيتُهُ بَِماءٍ  ..َرَمقٌ 

ايةَ حذيفة نكمل.. ..(  اْكتُبُوا إِلَى ُعَمَر بِذَِلكَ   ..َفقَاَل: الَحْمُد هللِ . قُْلُت: فَتََح هللاُ.   ..ففتح هللا عليهم ..وأخذ الر 

 رابعا.. ما جاء عنه في أقوال الصحابة.. 

ل عنها إِلى الكوفة ..سكن رضي هللا عنه البصرةقيل أنه  -  ..وتحوَّ

ن ..وقال ابن مسعود: إِن لإِليمان بيوتًا وللنفاق بيوتًا -  ..وإِن من بيوت اإِليمان بيَت ابن ُمقر ِ

ن وهم سبعةٌ. -  .وقال مجاهد: البكاءون بنو ُمقَر ِ

 عمان بن عمرو والحديث النبوي.. خامسا.. الن

  ..ومحمد بن سيرين ..ومعقل بن يَسار ..وُجبير بن حية ..ومسلم بن الهيضم ..روى عن النعمان: ابنه معاوية -

ن؛ قال: قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله   ..وغيرهم ..وأَبو خالد الوالبي وروى عن الن عمان بن َعْمرو بن ُمقَر ِ

 َوقِتَالُهُ ُكْفٌر"..  .."ِسبَاُب اْلُمْسِلم فُُسوقٌ وسلَّم: 

ن؛ قال: قدم رجال من ُمَزينة فاعتل وا على النبي  صلَّى هللا   ..وأخرج اْبُن َشاِهين - عن عمرو بن الن عمان بن ُمقَر ِ

لنبي  صلَّى هللا  وقدم النعمان بن ُمقرن بغنم يسوقها إلى ا ..عليه وآله وسلَّم أنهم ال أموال لهم يتصدَّقون منها

ِ  ..عليه وآله وسلَّم ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َويَتَِّخذُ َما يُْنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد َّللاَّ }  فنزلت فيه: {َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِاَّللَّ

 [... اآلية99]التوبة 

 سادسا.. موجز ما جاء عنه في موسوعات التراجم.. 

 . قاله ابن منده وأَبو نُعَيم(( أسد الغابة.  ..ويقال: النعمان بن عمرو  ..ن المازني))النُّْعَمان بن ُمقَر ِ  -

 .االستيعاب في معرفة األصحاب ..كان أبوه من جلِة الص حابة رضي هللا عنهم الن عمان المزني  أن  - 

ة قال: ْنُت نازاًل على َعمُ  ..أخرج اْبُن أبِي َشْيبَةَ )) - نِمْن طريق معاوية بن قُرَّ فلما   ..رو بن النعمان ابن ُمقَر 

ويقول: لم يدع قارئًا   ..ك السالمؤفقال: إن األمير مصعب بن الزبير يقر ..حضر رمضان أتاه رجٌل بكيس دراهم

 .. ((فاستِعْن بهذا؛ فقال: قل له: وهللا ما قرأنا القرآن نُريد به الدنيا؛ وردَّه عليه ..إالَّ وقد وصل إليه من ا معروف

  ..وأخرجوا من طريق عبد الواحد بن زياد ..والطبراني وغيرهم في الصحابة  ..والباَوْردي ..ذكره البغوي )) -

ن ..عن أبي خالد الوالبي ..عن األعمش  :  قال ..عن َعْمرو بن النعمان بن ُمقَر ِ

وكان رجل من األنصار كان يعرف   ..نتهى رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى مجلس ِمن مجالس األنصار)إ

فقال   ..."سبَاُب الُمْسِلم فُُسوٌق َوقِتَالُهُ ُكْفرٌ " :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم   ..بالبذاء ومسابِة الناس

وقال فيه عن عمرو بن النعمان بن   ..وذكره اْبُن َمْنَده من رواية بكر بن خلف"..الرجل: وهللا ال أساب  رجاًل أبًدا

قال بكر بن خلف: وله صحبة. قال اْبُن َمْنَده: لم يتابع عليه. وقال أبو حاتم الرازي: روايتُه عن النبي  ..مقرن

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ....َصلَّى هللا عليه وسلم مرسلة(( اإلصابة في تمييز الصحابة
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 سابعا.. ما روى من أحادث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. منقول..

ُ  ..َعْن ُمْسِلِم ْبِن َهْيَصمٍ   ..َعْن ُمقَاتِِل ْبِن َحيَّانَ   ..َعْن َرْوحِ ْبِن ُمَسافِرٍ  - ِ َرِضَي َّللاَّ ِن اْلُمَزنِي  َعِن النُّْعَماِن ْبِن اْلُمقَرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا بَعََث أَِميًرا َعلَى َجْيٍش أَْو َسِريَّةٍ  :قَالَ  ..َعْنهُ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِة نَْفِسِه أَْوصَ  ..َكاَن َرُسوُل َّللاَّ اهُ ِفي َخاصَّ

ِ َوَمْن َمعَهُ ِمَن اْلُمْسِلِميَن َخْيًرا ِ  :ثُمَّ َقاَل لَُهمُ  ..بِتَْقَوى َّللاَّ ِ َوِفي َسبِيِل َّللاَّ ِ  .." اْغُزوا بِْسِم َّللاَّ   ..َقاتِلُوا َمْن َكفََر بِاَّللَّ

َك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن فَاْدُعُهْم إِلَى ثاَلِث ِخَصاٍل   ..لُوا َوِليًداَوال تَْقتُ  ..َوال تَُمث ِلُوا ..َوال تَْغِدُروا ..َوال تَغُلُّوا َوإِذَا لَِقيَت َعُدوَّ

ِل ِمْن َداِرِهْم إِلَى دَ  ..َواْقبَْل ِمْنُهمْ  ..فَِإْن قَبِلُوا َفُكفُّوا َعْنُهمْ  ..اْدُعُهْم إِلَى اإِلْسالمِ  :أَْو ثاَلِث ِخاللٍ  اِر  َواْدُعُهْم إِلَى التََّحوُّ

   ..َوأَنَّ َعلَْيِهْم َما َعلَى اْلُمَهاِجِرينَ  ..َوأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم إِْن َفعَلُوا لَُهْم َما ِلْلُمَهاِجِرينَ  ..اْلُمَهاِجِرينَ 

ِ َما يَْجِري   يَْجِري ..فَأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم َكأَْعَراِب اْلُمْسِلِمينَ  ..َوإِْن َدَخلُوا ِفي اإِلْسالِم َواْختَاُروا َداَرهُمْ  َعلَْيِهْم ُحْكُم َّللاَّ

َوإِْن أَبَْوا فَاْدُعُهْم إِلَى إِْعَطاِء   ..َوال يَُكوُن لَُهْم ِمَن اْلفَْيِء َواْلغَنِيَمِة َشْيٌء إِال أَْن يَُجاِهُدوا َمعَُهمْ  ..َعلَى اْلُمْسِلِمينَ 

ِ َعلَْيِهْم َوَقاتِْلُهمْ   ..ُهْم ذَِلكَ فَِإْن قَبِلُوا َفُكفَّ َعْنُهْم َواْقبَْل ِمنْ  ..اْلِجْزيَةِ     ..َوإِْن أَبَْوا فَاْستَِعْن بِاَّللَّ

ةَ َرُسوِلِه فاَل تَْجعَْل لَُهْم ِذمَّ  ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ ةَ َرُسوِلهِ َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَأََراُدوا أَْن تَْجعََل لَُهْم ِذمَّ ِ َوال ِذمَّ  ..ةَ َّللاَّ

ةَ أَْصَحابَِك َخْيٌر لََك ِمْن أَْن تَخْ َولَِكِن اْجعَ  تََك َوِذمَّ ةَ أَْصَحابَِك ؛ فَِإنََّك إِْن تَْخِفْر ِذمَّ تََك َوِذمَّ ةَ  ْل لَُهْم ِذمَّ ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ ِفَر ِذمَّ

ِ فاَل تَ  ..َرُسوِلهِ  ِ َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَأََراُدوا أَْن يَْنِزلُوا َعلَى ُحْكِم َّللاَّ َولَِكِن اْجعَْل لَُهْم ُحْكَمَك   ..ْجعَْل لَُهْم ُحْكَم َّللاَّ

ِ أَْم ال ؟ "  ..َوُحْكَم أَْصَحابِكَ    ..فَِإنََّك ال تَْدِري َهْل تُِصيُب فِيِهْم ُحْكَم َّللاَّ

ُ َعْنُهَما َفلَْم أَِجْد ِفي َشيْ  :قَاَل ُمقَاتِلٌ  ٍء ِمْنَها  َفنََظْرُت فِيَما فُتَِح ِمْن أَْرِض ُخَراَساَن ِفي َعْهِد ُعَمَر َوُعثَْماَن َرِضَي َّللاَّ

ةَ َرُسوِلهِ  ِ َوال ِذمَّ ةَ َّللاَّ ْن َمعَهُ ِمَن اْلُمْسِلِمينَ   ..ِذمَّ ةَ اإِلَماِم َوأَْصَحابِِه ِممَّ  ..إِال ِذمَّ

ِ  ..َعْن َمْنُصورٍ  ..نا َجِريُر ْبُن َعْبِد اْلَحِميدِ ثحد - ِ  ..َعْن أَبِي َخاِلٍد اْلَواِلبِي  ٍن اْلُمَزنِي   ..َعِن النُّْعَماِن ْبِن َعْمِرو ْبِن ُمقَر ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ   ُكْفٌر " .َوقِتَالُهُ  .." ِسبَاُب اْلُمْؤِمِن فُُسوقٍ  :قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

اُد ْبُن َسلََمةَ حد  :قَالَ  ..َحدَّثَنَا َحدَّثَنَا َشاذَانُ  - ِ  ..ثنا َحمَّ ِ  ..َعْن أَبِي ِعْمَراَن اْلَجْونِي  َعْن َمْعِقِل  ..َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

فَأَتَاهُُم النُّْعَماُن بِنََهاَوْنَد    :قَالَ  ..ِديِث َعفَّاَن إِالَّ أَنَّهُ " َشاَوَر ُعَمُر اْلُهْرُمَزاَن ثُمَّ ذََكَر نَْحًوا ِمْن حَ  :َقالَ  ..ْبِن يََسارٍ 

 َوَمِلُكُهْم يَْوَمئٍِذ ذُو اْلَجنَاَحْيِن " .  ..َوبَْينَُهْم َوبَْينَهُ نَْهٌر َفَسَرَح اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ َفعَبََر إِلَْيِهُم النَّْهرَ 

اِد ْبِن َسلََمةَ  ..اْلُحبَابِ  َوَزْيُد ْبنُ  ..نا َعفَّانُ حدث - ِ  ..َعْن َحمَّ ِ   ..َعْن أَبِي ِعْمَراَن اْلَجْونِي  َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َعْبِد َّللاَّ

 ِ نٍ  ..َعْن َمْعِقِل ْبِن يََسارٍ  ..اْلُمَزنِي  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا َكاَن   :قَالَ   ..َعِن النُّْعَماِن ْبِن ُمقَر ِ ِ َصلَّى َّللاَّ " َشِهْدُت َرُسوَل َّللاَّ

يَاُح َويَْنِزَل النَّْصُر " .  ..ِعْنَد اْلِقتَالِ  َرهُ إِلَى أَْن تَُزوَل الشَّْمُس َوتَِهبَّ الر ِ َل النََّهاِر َوأَخَّ  َفلَْم يُقَاتِْل أَوَّ

ِ  ..َعْن َساِلمٍ  .. َعْن ُحَصْينٍ  ..نا اْبُن فَُضْيلٍ حدث - ُ َعلَْيِه   ..َعْن أَبِي النُّْعَماِن اْلُمَزنِي  ِ َصلَّى َّللاَّ قَِدْمنَا َعلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُدهُ  :َفقَاَل بَْعُض اْلقَْومِ  ..َوَسلََّم أَْربََع ِمائٍَة ِمْن ُمَزْينَةَ فَأََمَرنَا بِبَْعِض أَْمِرهِ  ُ   فَقَالَ  ..َما َمعَنَا َطعَاٌم نَتََزوَّ النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ْدهُْم " َفقَالَ  :َعلَْيِه َوَسلََّم ِلعَُمرَ  ِ َفاْنَطلََق   :َقالَ   ..َوَما أََرى أَْن تُْغنَِي َعْنُهْم َشْيئًا ..َما ِعْنَدنَا إِال فََضالَةٌ ِمْن تَْمرٍ  :" َزو 

َوُكْنُت   :فَأََخذُوهُ . قَالَ   :ُخذُوا ِمْن َهذَا التَّْمِر قَالَ  : فَقَالَ  .. اْلبَْكِر األَْوَرقِ فَفَتََحَها فَِإذَا فِيَها ِمثْلُ  ..ُعَمُر بِنَا إِلَى ُعلَيٍَّة لَهُ 

 َوقَِد اْحتََمَل ِمْنهُ أَْربَُع ِمائَِة َرُجٍل . ..ِمْن آِخِرِهْم َفَما أَْفِقُد َمْوِضَع تَْمَرةٍ 

اُد ْبُن َسلََمةَ  :َقالَ  ..َحدَّثَنَا َعفَّانُ  - أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َشاَوَر اْلُهْرُمَزاِن ِفي  ..َعْن َمْعِقِل ْبِن يََسارٍ حتى قال ثنا َحمَّ

أِْس  :فَقَالَ   ..فَاِرَس َوأَْصبََهاَن َوأَذَْربَْيَجانَ  أََحَد اْلَجنَاَحْيِن   فَِإْن قََطْعتَ   ..َوفَاِرُس َوأَذَْربَْيَجاَن اْلَجنَاَحانِ  ..أَْصبََهاُن الرَّ

ُس بِاْلَجنَاحِ اآْلَخرِ 
أْ أَْس َوَقَع اْلَجنَاَحانِ  ..َماَل الرَّ أِْس   ..َوإِْن قََطْعَت الرَّ َفَدَخَل اْلَمْسِجَد فَِإذَا هَُو بِالنُّْعَماِن   ..فَاْبَدأْ بِالرَّ

ٍن يَُصل ِي ا قََضى َصاَل  ..فَقَعََد إِلَى َجْنبِهِ   ..ْبِن ُمقَر ِ ا َجابِيًا َفاَل  :قَالَ  ..َما أََرانِي إِالَّ ُمْستَْعِملَكَ  :َقالَ  ..تَهُ فَلَمَّ َولَِكْن   ..أَمَّ

َههُ َوَكتََب إِلَى أَْهِل اْلُكوَفِة أَْن يَُمدُّوهُ  ..َفِإنََّك َغازٍ  :قَالَ   ..َغاِزيًا اِم َوَعْمُرو ْبُن َمْعدِ  :قَالَ  .. فََوجَّ بَْيُر ْبُن اْلعَوَّ ي َوَمعَهُ الزُّ

 .. َكِرَب َوُحذَْيفَةُ َواْبُن ُعَمَر َواأْلَْشعَُث ْبُن قَْيٍس 

فَِقيَل ِلِذي   ..َفقََطَع إِلَْيِهْم نَْهَرهُمْ  ..ذُو اْلَجنَاَحْينِ  :َوهَُو يُقَاُل لَهُ  ..َفأَْرَسَل النُّْعَماُن اْلُمِغيَرةَ ْبَن ُشْعبَةَ إِلَى َمِلِكِهمْ  :قَالَ  -

َما تََرْوَن ؟ أَْقعُُد لَهُ ِفي بَْهَجِة اْلُمْلِك َوَهْيئَِة اْلُمْلِك أَْو   :فَقَالَ  ..َفَشاَوَر أَْصَحابَهُ  ..إِنَّ َرُسوَل اْلعََرِب َهُهنَا  :اْلَجنَاَحْينِ 

َوَقعََد أَْبنَاُء   ..َفقَعََد َعلَى َسِريِرِه َوَوَضَع التَّاَج َعلَى َرأِْسهِ  ..اَل بَِل اْقعُْد لَهُ ِفي بَْهَجِة اْلُمْلكِ  :قَالُوا ..ِفي َهْيئَِة اْلَحْربِ 

يبَاجِ  ..اْلُملُوِك ِسَماَطْينِ  َهِب َوالد ِ
 .. فَأَِذَن ِلْلُمِغيَرةِ   :َقالَ  ..َعلَْيِهُم اْلِقَرَطةُ َوأََساِوَرةُ الذَّ

 .. نكملها غدا إن شاء هللا ( مغايرة للموقفرواية في )  ..

 



- 628 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 نصيبه في التراجم".. –."قائد وشهيد نهاوند ."النعمان بن عمرو المزني"  577 \الحلقةعلى هامش 

 ث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. منقول..يسابعا.. ما روى من أحاد

فََجعََل يَْطعَُن بُِرْمِحِه ِفي بُُسِطِهْم يَْخِرقَُها   :قَالَ  ..َمعَهُ ُرْمُحهُ َوَسْيفُهُ َفأََخذَ بَِضْبِعِه َرُجاَلِن وَ  فَأَِذَن ِلْلُمِغيَرِة..  :قَالَ 

 .. َقاَل: فََجعََل يَُكل ُِمهُ َوالتُّْرُجَماُن يُتَْرِجُم بَْينَُهَما ..ِليَتََطيَُّروا َحتَّى قَاَم بَْيَن يََدْيهِ 

   ..َفِإْن ِشئْتُْم ُمْرنَاُكْم َوَرَجْعتُمْ  ..: إِنَُّكْم َمْعَشَر اْلعََرِب أََصابَُكْم ُجوٌع َوُجْهٌد فَِجئْتُمْ فقال له

َ  ..فَتََكلََّم اْلُمِغيَرةُ ْبُن ُشْعبَةَ   :قَالَ   ..إِنَّا َمْعَشَر اْلعََرِب ُكنَّا أَِذلَّةً يََطُؤنَا النَّاُس َواَل نََطُؤهُمْ  :ثُمَّ َقالَ  .. َوأَثْنَى َعلَْيهِ فََحِمَد َّللاَّ

َ اْبتَعََث ِمنَّا نَبِيًّا ِفي َشَرٍف ِمنَّا ..َونَأُْكُل اْلِكاَلَب َواْلِجيفَةَ    ..فَبَعََث النَّبِيُّ  :قَالَ   ..اأَْوَسَطنَا َحَسبًا َوأَْصَدقَنَا َحِديثً  ..َوأَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َوأَنَّهُ َوَعَدنَا فِيَما َوَعَدنَا أَنَا َسنَْمِلُك َما  ..فَأَْخبََرنَا بِأَْشيَاَء َوَجْدنَاَها َكَما قَالَ  ..بَِما بَعَثَهُ بِهِ  ..َصلَّى َّللاَّ

ةً وَ  ..َهُهنَا َونَْغِلبُ   .. َهْيئَةً َما ِمْن َخْلِفي بِتَاِرِكَها َحتَّى يُِصيبََهاَوأَن ِي أََرى َهُهنَا بَزَّ

فََوثَْبُت   :قَالَ   ..لَْو َجَمْعَت َجَراِميَزَك فََوثَْبُت فَقَعَْدُت َمَع اْلِعْلجِ َعلَى َسِريِرِه َحتَّى يَتََطيَّرَ  :َفقَالَْت ِلي نَْفِسي :قَالَ  -

ونِي بِأَْيِديِهمْ  .. هِ فَِإذَا أَنَا َمعَهُ َعلَى َسِريرِ  ..َوثْبَةً     ..فََجعَلُوا يََطئُونِي بِأَْرُجِلِهْم َويَُجرُّ

ُسَل اَل يُْفعَُل بِِهْم َهذَا ..َفِإْن ُكْنُت َعَجْزُت َواْستَْحَمْقُت فاََل تَُؤاِخذُونِي ..إِنَّا اَل نَْفعَُل َهذَا بُِرُسِلُكمْ  :فَقُْلتُ  فَقَاَل   ..فَِإنَّ الرُّ

 .. َوإِْن ِشئْتُْم قََطْعتُْم إِلَْينَا ..إِْن ِشئْتُْم قََطْعنَا إِلَْيُكمْ  :اْلَمِلكُ 

َسْبعٍَة َوِستٍَّة َوَعَشَرٍة ِفي ِسْلِسلٍَة َفَسْلَسلُوا ُكلَّ َخْمَسٍة وَ  ..فَقََطْعنَا إِلَْيِهمْ   :قَالَ  ..بَْل نَْحُن نَْقَطُع إِلَْيُكمْ  ..الَ  :فَقُْلتُ  -

وا  .. َفعَبَْرنَا إِلَْيِهْم فََصافَْفنَاهُْم فََرَشقُونَا َحتَّى أَْسَرُعوا فِينَا ..َحتَّى اَل يَِفرُّ

 فَلَْو َحَمْلَت ؟  ..إِنَّهُ قَْد أَْسَرَع ِفي النَّاِس قَْد َخَرُجوا قَْد أَْسَرَع فِيِهمْ  :فَقَاَل اْلُمِغيَرةُ ِللنُّْعَمانِ  -

ِ  :قَاَل النُّْعَمانُ  - ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..إِنََّك لَذُو َمنَاِقَب َوَقْد َشِهْدَت َمَع َرُسوِل َّللاَّ َل   ..َصلَّى َّللاَّ َقاَل: َفَكاَن إِذَا لَْم يُقَاتِْل أَوَّ

يَاُح َوتُ   .. ْنِزَل النَّْصرَ النََّهاِر اْنتََظَر َحتَّى تَُزوَل الشَّْمُس َوتَُهبَّ الر ِ

اتٍ  :ثُمَّ قَالَ  - أْ  ..إِن ِي َهازٌّ ِلَوائِي ثاََلَث َهزَّ ُجُل َحاَجتَهُ َوْليَتََوضَّ ٍة فَْليَْقِض الرَّ ُل َهزَّ ا أَوَّ ُجُل    ..فَأَمَّ ا الثَّانِيَةُ يَْنُظِر الرَّ َوأَمَّ

َوإِْن قُتَِل النُّْعَماُن فاََل يَْلِويَنَّ   ..َواَل يَْلِويَنَّ أََحٌد َعلَى أََحدٍ  ..فَِإذَا َهَزْزُت الثَّاِلثَةَ فَاْحِملُوا ..إِلَى ِشْسِعِه َوَزمَّ ِمْن ِساَلِحهِ 

َن َعلَْيَها ..َعلَْيِه أََحدٌ  َ بَِدْعَوٍة فَأَْقَسْمُت َعلَى ُكل ِ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم لََما أَمَّ اللَُّهمَّ اْرُزِق النُّْعَماَن اْليَْوَم   :لَ فَقَا ..َوإِن ِي َداِعي َّللاَّ

َن اْلقَْومُ   :قَالَ   ..الشََّهاَدةَ ِفي نَْصٍر َوَفتْحٍ َعلَْيِهمْ  اتٍ  :قَالَ  ..فَأَمَّ  ..َسْل ِدْرَعهُ  :ثُمَّ قَالَ  ..فََهزَّ ثاََلَث َهزَّ

َل َصِريعٍ  :قَالَ   ..ثُمَّ َحَمَل َوَحَمَل النَّاسُ  - فَلَْم أَْلِو َعلَْيِه َوأَْعلَْمُت   ..فَأَتَْيُت َعلَْيِه فَذََكْرُت َعْزَمتَهُ   : َمْعِقلٌ َقالَ  ..َوَكاَن أَوَّ

ُجَل َشغََل َعنَّا أَْصَحابَهُ بِهِ   :َقالَ  ..َعلًَما َحتَّى أَْعِرَف َمَكانَهُ  هُ  َوَوَقَع ذُو اْلَجنَاَحْيِن َعْن بَْغلٍَة لَ  :قَالَ  ..َفَجعَْلنَا إِذَا قَتَْلنَا الرَّ

ُ َعلَى اْلُمْسِلِمينَ  ..َشْهبَاَء فَاْنَشقَّ بَْطنُهُ  فَأَتَْيتُهُ بِِإَداَوٍة َفغََسْلُت َعْن   ..فَأَتَْيُت َمَكاَن النُّْعَماِن َوبِِه َرَمقٌ  ..َففَتََح َّللاَّ

ُ َعلَْيِهمْ  :ُس ؟ قُْلتُ َما َفعََل النَّا  :قَالَ  ..َمْعِقُل ْبُن يََسارٍ  :َمْن َهذَا ؟ فَقُْلتُ  :فَقَالَ  ..َوْجِههِ  ِ اْلَحْمدُ   :قَالَ   ..فَتََح َّللاَّ   ..َّلِلَّ

 ..َوفَاَضْت نَْفُسهُ  ..اْكتُبُوا بِذَِلَك إِلَى ُعَمرَ 

أَْم ِعْنَدَك ِكتَاٌب   ..َهْل َعِهَد إِلَْيَك النُّْعَماُن َعْهًدا :َفأَْرَسلُوا إِلَى أُم ِ َولَِدهِ  :قَالَ  ..َواْجتََمَع النَّاُس إِلَى اأْلَْشعَِث ْبِن قَْيٍس  -

  :قَاَل َعِليُّ ْبُن َزْيدٍ  ..َوإِْن قُتَِل فاَُلٌن فَفاَُلنٌ  ..إِْن قُتَِل النُّْعَماُن َففاَُلنٌ  :فَأْخُرُجوهُ فَِإذَا فِيهِ  ..َسْفٌط فِيِه ِكتَابٌ  :؟ قَالَتْ 

  :َما َفعََل فاَُلٌن ؟ قُْلتُ  :قَالَ   ..قُتِلَ   :َما َفعََل النُّْعَماُن ؟ قُْلتُ  :َفقَالَ  ..ذََهْبُت بِاْلبَِشاَرِة إِلَى ُعَمرَ   :قَالَ   ..فََحدَّثَنَا أَبُو ُعثَْمانَ 

ُ يَْعلَُمُهْم " .اَل نَ  :قَالَ  ..َوآَخُروَن اَل نَْعلَُمُهمْ  :قُْلتُ  ..فَاْستَْرَجعَ  ..قُتِلَ   :َما َفعََل فاَُلٌن ؟ قُْلتُ  :َقالَ  ..قُتِلَ   ْعلَُمُهْم لَِكِن َّللاَّ

ِ  ..َعِن اأْلَْعَمِش  ..أَْنبَأَنَا أَبُو بَْكرٍ  ..َحدَّثَنَا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ  - نٍ  ..َعْن أَبِي َخاِلٍد اْلَواِلبِي     :قَالَ  ..َعِن النُّْعَماِن ْبِن ُمقَر ِ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُجُل اْلَمْسبُوُب يَقُولُ  :َقالَ  ..َوَسبَّ َرُجٌل َرُجاًل ِعْنَدهُ  ..َعلَْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   ..َعلَْيَك السَّاَلمُ   :فََجعََل الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ بَْل أَْنَت  :قَاَل لَهُ  .. َهذَا" أََما إِنَّ َملًَكا بَْينَُكَما يَذُبُّ َعْنَك ُكلََّما يَْشتُُمكَ  :قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .. أنت أََحقُّ بِِه " ..اَل بَْل لََك أَْنتَ  :قَالَ  ..َعلَْيَك السَّاَلمُ  :َوإِذَا قَاَل لَهُ  ..َوأَْنَت أََحقُّ بِهِ 

 

احِ  ..َحدَّثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ  - أَْخبََرنَا   ..َعْن ُسْفيَاَن . ح وَحدَّثَنَا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيمَ  ..َحدَّثَنَا َوِكيُع ْبُن اْلَجرَّ

ِ ْبُن َهاِشٍم َواللَّْفُظ لَهُ  :َقالَ  ..َحدَّثَنَا ُسْفيَانُ   ..يَْحيَى ْبُن آَدمَ  َحدَّثَنِي َعْبُد   ..أَْماَلهُ َعلَْينَا إِْماَلًء . ح وَحدَّثَنِي َعْبُد َّللاَّ

ْحَمِن يَْعنِي  ٍ الرَّ َكاَن   :قَالَ   ..َعْن أَبِيهِ  ..َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيَدةَ  ..َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َمْرثَدٍ  ..َحدَّثَنَا ُسْفيَانُ  ..اْبَن َمْهِدي 

َر أَِميًرا َعلَى َجْيٍش أَْو َسِريٍَّة أَْوَصاهُ ِفي َخا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " إِذَا أَمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َوَمْن َمعَهُ ِمَن َرُسوُل َّللاَّ تِِه بِتَْقَوى َّللاَّ صَّ

ِ  :ثُمَّ قَالَ  ..اْلُمْسِلِميَن َخْيًرا ِ ِفي َسبِيِل َّللاَّ ِ اْغُزوا  ..اْغُزوا بِاْسِم َّللاَّ َواَل تَغُلُّوا َواَل تَْغِدُروا َواَل  ..قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِاَّللَّ

َك ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َوإِذَا ..تَْمثُلُوا َواَل تَْقتُلُوا َوِليًدا   ..فَاْدُعُهْم إِلَى ثاََلِث ِخَصاٍل أَْو ِخاَلٍل فَأَيَّتُُهنَّ َما أََجابُوكَ  ..لَِقيَت َعُدوَّ

ْساَلمِ   نكمل الحديث غدا إن شاء هللا.. ....فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِ
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 ـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي س

 نصيبه في التراجم".. –."قائد وشهيد نهاوند ."النعمان بن عمرو المزني"  577 \الحلقةعلى هامش 

 

 نكمل..  ث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. منقول..يسابعا.. ما روى من أحاد

َك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن.. فَاْدُعُهْم إِلَى ثاََلِث   ِخَصاٍل أَْو ِخاَلٍل فَأَيَّتُُهنَّ َما أََجابُوَك.. فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم َوإِذَا لَِقيَت َعُدوَّ

ْساَلمِ  ِل ِمْن َداِرِهْم إِلَى َداِر  ..فَِإْن أََجابُوكَ  ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى اإْلِ فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهْم ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى التََّحوُّ

َفِإْن أَبَْوا أَْن  ..فَلَُهْم َما ِلْلُمَهاِجِريَن َوَعلَْيِهْم َما َعلَى اْلُمَهاِجِرينَ   ..َوأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم إِْن َفعَلُوا ذَِلكَ  ..اْلُمَهاِجِرينَ 

لُوا ِمْنَها ِ الَِّذي يَْجِري َعلَى اْلُمؤْ   ..يَتََحوَّ َواَل   ..ِمنِينَ فَأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم يَُكونُوَن َكأَْعَراِب اْلُمْسِلِميَن يَْجِري َعلَْيِهْم ُحْكُم َّللاَّ

َفِإْن هُْم  ..فَِإْن هُْم أَبَْوا َفَسْلُهُم اْلِجْزيَةَ  ..ينَ يَُكوُن لَُهْم ِفي اْلغَنِيَمِة َواْلفَْيِء َشْيٌء إِالَّ أَْن يَُجاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلمِ 

ِ َوَقاتِْلُهمْ  ..فَِإْن هُْم أَبَْوا ..َفاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهمْ  ..أََجابُوكَ   .. فَاْستَِعْن بِاَّللَّ

ِ  ..َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصنٍ  - ةَ َّللاَّ ةَ نَبِي ِهِ فَأََراُدوَك أَْن تَْجعََل لَُهْم ِذمَّ ةَ نَبِي ِِه   .. َوِذمَّ ِ َواَل ِذمَّ ةَ َّللاَّ فاََل تَْجعَْل لَُهْم ِذمَّ

ةَ أَْصَحابِكَ  تََك َوِذمَّ ِ   ..َولَِكْن اْجعَْل لَُهْم ِذمَّ ةَ َّللاَّ َفِإنَُّكْم أَْن تُْخِفُروا ِذَمَمُكْم َوِذَمَم أَْصَحابُِكْم أَْهَوُن ِمْن أَْن تُْخِفُروا ِذمَّ

ةَ َرُسوِلهِ وَ  ِ  ..ِذمَّ ِ َولَِكْن   ..َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن َفأََراُدوَك أَْن تُْنِزلَُهْم َعلَى ُحْكِم َّللاَّ فاََل تُْنِزْلُهْم َعلَى ُحْكِم َّللاَّ

ِ فِيِهْم أَْم اَل ؟ " ..أَْنِزْلُهْم َعلَى ُحْكِمكَ   ..َفِإنََّك اَل تَْدِري أَتُِصيُب ُحْكَم َّللاَّ

ْحَمنِ  - فَذََكْرُت َهذَا اْلَحِديَث    :َقالَ  ..َعْن يَْحيَي ْبِن آَدمَ  ..َهذَا أَْو نَْحَوهُ َوَزاَد إِْسَحاُق ِفي آِخِر َحِديثِهِ  :قَاَل َعْبُد الرَّ

َعْن النُّْعَماِن ْبِن   ..َحدَّثَنِي ُمْسِلُم ْبُن َهْيَصمٍ   :َفقَالَ   ..يَْعنِي أَنَّ َعْلقََمةَ يَقُولُهُ اِلْبِن َحيَّانَ  :قَاَل يَْحيَي  ..ِلُمقَاتِِل ْبِن َحيَّانَ 

نٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نَْحَوهُ  ..ُمقَر ِ ِ َصلَّى َّللاَّ اُج ْبُن الشَّاِعرِ  ..َعِن النَّبِي  َمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرثِ  ..وَحدَّثَنِي َحجَّ ثَنِي َعْبُد الصَّ   ..َحدَّ

 : قَالَ  ..َعْن أَبِيهِ   ..ي َعْلقََمةُ ْبُن َمْرثٍَد أَنَّ ُسلَْيَماَن ْبَن بَُرْيَدةَ َحدَّثَهُ َحدَّثَنِ  ..َحدَّثَنَا ُشْعبَةُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " إِذَا بَعََث أَِميًرا أَْو َسِريَّةً َدَعاهُ َفأَْوَصاهُ " َوَساَق  ِ َصلَّى َّللاَّ اْلَحِديَث بَِمْعنَى َحِديِث  َكاَن َرُسوُل َّللاَّ

اءُ   ..َحدَّثَنَا إِْبَراِهيمُ  ..نَ ُسْفيَا ُد ْبُن َعْبِد اْلَوهَّاِب اْلفَرَّ  َعْن ُشْعبَةَ بَِهذَا . ..َعْن اْلُحَسْيِن ْبِن اْلَوِليدِ  ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

 

ُد ْبُن يُوُسفَ  ونفس الرواية تقريبا عن -   :قَالَ  ..َعْن أَبِيهِ   ..ِن بَُرْيَدةَ َعِن ابْ  ..َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َمْرثَدٍ  ..أنا ُسْفيَانُ  ..ُمَحمَّ

َر َرُجال َعلَى َسِريَّةٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِذَا أَمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ  ..َكاَن َرُسوُل َّللاَّ ِة نَْفِسِه بِتَْقَوى َّللاَّ َوبَِمْن َمعَهُ   ..أَْوَصاهُ ِفي َخاصَّ

ِ  " اْغُزوا بِْسمِ  :َوقَالَ  ..ِمَن اْلُمْسِلِميَن َخْيًرا ِ َفقَاتِلُوا َمْن َكفََر بِاَّللَّ ِ َوِفي َسبِيِل َّللاَّ َوال  ..اْغُزوا فاَل تَْغِدُروا ..َّللاَّ

َك ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  ..َوال تَْقتُلُوا َوِليًدا ..َوال تَُمث ِلُوا ..تَغُلُّوا فَاْدُعُهْم إِلَى إِْحَدى ِخالٍل أَْو ِخَصاٍل   ..َوإِذَا أَْنَت لَِقيَت َعُدوَّ

 .. َعْنُهمْ َفاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ  ..فَِإْن هُْم أََجابُوكَ  ..اْدُعُهْم إِلَى اإِلْسالمِ  ..َوُكفَّ َعْنُهمْ  ..فَأَيَّتُُهنَّ أََجابُوَك إِلَْيَها فَاْقبَْل ِمْنُهمْ 

ِل ِمْن َداِرِهْم إِلَى َداِر اْلُمَهاِجِريَن َوأَْخبِْرهُْم إِْن هُْم َفعَلُوا َوأَنَّ َعلَْيِهْم   ..أَنَّ لَُهْم َما ِلْلُمَهاِجِرينَ  ..ثُمَّ اْدُعُهْم إِلَى التََّحوُّ

ِ الَِّذي يَْجِري   ..ونُوا َكأَْعَراِب اْلُمْسِلِمينَ َفأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم يَكُ  ..َوإِْن أَبَْوا ..َما َعلَى اْلُمَهاِجِرينَ  يَْجِري َعلَْيِهْم ُحْكُم َّللاَّ

فَِإْن أَبَْوا أَْن يَْدُخلُوا   ..إِال أَْن يَُجاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلِمينَ   ..َوال يَُكوُن لَُهْم ِفي اْلفَْيِء َوال اْلغَنِيَمِة َشْيءٌ  ..َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ 

ِ َعلَْيِهْم ثُمَّ   ..فَِإْن َفعَلُوا فَاْقبَْل ِمْنُهْم َوُكفَّ َعْنُهمْ  ..َفَسْلُهْم إِْعَطاَء اْلِجْزيَةِ  ..مِ ِفي اإِلْسال َوإِْن هُْم أَبَْوا فَاْستَِعْن بِاَّللَّ

ةَ نَبِ  ..وإِْن َحاَصْرَت ِحْصنًا ..قَاتِْلُهمْ  ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ ةَ   صلى هللا عليه وسلمي َِك َفأََراُدوا أَْن تَْجعََل لَُهْم ِذمَّ فاَل تَْجعَْل لَُهْم ِذمَّ

ةَ نَبِي ِكَ  ِ َوِذمَّ ةَ أَْصَحابِكَ  ..َّللاَّ ةَ أَبِيَك َوِذمَّ تََك َوِذمَّ تَُكْم َوِذَمَم آبَائُِكْم أَْهَوُن َعلَْيُكْم   ..َولَِكِن اْجعَْل ِذمَّ فَِإنَُّكْم أْن تُْخِفُروا ِذمَّ

ةَ َرسُوِلهِ ِمْن أَْن تُْخِفُروا ذِ  ِ َوِذمَّ ةَ َّللاَّ ِ فاَل ..مَّ أَْنِزْلُهْم َعلَى   ..َوإِْن َحاَصْرَت ِحْصنًا فَأََراُدوَك أَْن يَْنِزلُوا َعلَى ُحْكِم َّللاَّ

ِ أَْم ال " . قَاَل َعْلقََمةُ  ..ُحْكِمكَ  َحدَّثَنِي ُمْسِلُم   :َفقَالَ  ..َل ْبَن َحيَّانَ فََحدَّثُْت بِِه ُمقَاتِ  :فَِإنََّك ال تَْدِري أَتُِصيُب فِيِهْم ُحْكَم َّللاَّ

نٍ  ..ْبُن َهْيَصٍم اْلعَْبِديُّ  ِ ْبُن ُموَسى َغْيَر   ..َعْن النُْعَماَن ْبِن ُمقَر ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمثْلَهُ . أنا ُعبَْيُد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َعِن النَّبِي 

ةٍ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ..َعْن أَبِيهِ  .. َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن بَُرْيَدةَ  ..َعْن َعْلقََمةَ ْبِن َمْرثَدٍ  ..َعْن ُسْفيَانَ  ..َمرَّ ِ َصلَّى َّللاَّ   ..َعِن النَّبِي 

 نَْحَوهُ . 

ُد ْبُن بَشَّارٍ  - نٍ عَ  ..َعْن قَتَاَدةَ  ..َحدَّثَنِي أَبِي  ..َحدَّثَنَا ُمعَاذُ ْبُن ِهَشامٍ   ..َحدَّثَنَا ُمَحمَّ   :َقالَ  ..ْن النُّْعَماِن ْبِن ُمقَر ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ   ..قَاتَلَ  ..َفِإذَا َطلَعَتْ  ..أَْمَسَك َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  ..َفَكاَن إِذَا َطلََع اْلفَْجرُ  .." َغَزْوُت َمَع النَّبِي 

ثُمَّ أَْمَسَك َحتَّى يَُصل َِي  ..قَاتََل َحتَّى اْلعَْصرِ  ..فَِإذَا َزالَِت الشَّْمسُ  ..َل الشَّْمسُ أَْمَسَك َحتَّى تَُزو ..فَِإذَا اْنتََصَف النََّهارُ 

 ..َويَْدُعو اْلُمْؤِمنُوَن ِلُجيُوِشِهْم ِفي َصاَلتِِهْم "  ..ِعْنَد ذَِلَك تَِهيُج ِريَاُح النَّْصرِ  :َوَكاَن يُقَالُ   :قَالَ   ..ثُمَّ يُقَاتِلُ  ..اْلعَْصرَ 

ٍن بِِإْسنَاٍد أَْوَصَل ِمْن َهذَا :قَاَل أَبُو ِعيَسى - َوقَتَاَدةُ لَْم يُْدِرْك النُّْعَماَن   ..َوقَْد ُرِوَي َهذَا اْلَحِديُث َعْن النُّْعَماِن ْبِن ُمقَر ِ

نٍ  ٍن ِفي ِخاَلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ  ..ْبَن ُمقَر ِ  وقعة نهاوند.. .. في َوَماَت النُّْعَماُن ْبُن ُمقَر ِ

 .. نهاية ترجمة النعمان بن عمرو بن مقرن.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..بطل الفتوحات في الشام."." الكندي شرحبيل بن حسنة "  578 \الحلقة

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

صاحب سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه .. وهو شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنههو تقول شبكة "األلوكة":  -

 .. وهي عدوية أمةوهي حسنة . وينسب إلى .وأحد أمراء األجناد في فتح الشام ..وسلم

وهو  "..أبا عبد هللا"ويكنى  ..ُشَرْحبيل بن َحَسنْة بن عبد هللا بن المطاع بن عمرو بن كندة حليف بني ُزهرة -

 .. كذلك تميم وقيل من ..عبد هللا بن المطاح بن عمرو بن كندةابن 

 .. من وجوه قريش أصبحو. .وسفيان بن معمر بن حبيب أخوه ألمه حسنة ..وهو أخو عبد الرحمن بن حسنة -

 

 ..بن حسنة شرحبيل وهجرة ثانيا.. في إسالم 

عندما بـُعث رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم كان شرحبيل في العقد  ف  ..أسلم شرحبيل قديًما بمكة -

وقد نشأ شرحبيل يتيماً في بيت سفيان بن معمر بن حبيب الجمحي الذي تزوج أمه ُحسنة بعد   ..الرابع من العمر

وما ان  ..ان بين ولدي سفيان بن معمر وهما جابر بن سفيان وجنادة بن سفيان أخاهما ألمهماوك  ..وفاة والده

بـُعث عليه الصالة والسالم حتى سارع شرحبيل إلى الدخول في دين اإلسالم ولم يكن وحده بل كانت أسرته  

 في  هاجر إليها ..الحبشةوهو من مهاجرة .. سفيان وأبناؤه وُحسنة وشرحبيل ..بأكملها قد دخلت اإلسالم

 ..لما ازداد ما ينزل بالمسلمين من األذى وبلغ منهم القتل والتعذيب والتمثيل مبلغاً كبيراً  ..الهجرة الثانية

 

 في جهاده رضي هللا عنه..ا.. لث ثا

 . .الصحابي شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه جهادقصة  تروي "العربية"..  -

مع قواِت خالِد بِن الوليد التي اصطدمت  ..شارك ُشَرْحبِيُل بُن ِحْسنَة في حروب الردة.. حروب الردةففي  -

 .في السنة الثانيةَ عشرةَ للهجرة  ..وبقي مع خالٍد في فتح العراق ..بقوات ُمَسْيلَمةَ من بني حنيفة

هها إلى بالد الشامثم كانت الفتوحات.. ف  - وكانت   ..جعله أبو بكر الصديق على رأس واحٍد من الجيوش التي وجَّ

 .منطقةُ َعملياتِه األساسية في األردن

انوفي    ..ا وهُويتِها اإلسالميةتَِديُن بالفضل في ُعروبتِه التي . هذه المدينة .عاصمةُ األُْرِدن ِ الحديث ..َعم 

ر هذه   ..واحٍد من كبار الصحابةشرحبيل بن حسنة الذي يعتبر ل قاَد في بداية الفتوحات جيَش المسلمين الذي حرَّ

وخاض في سبيل ذلك معارك عنيفة خالل   ..بعدما جثم عليها نحو سبعة قرون ..البالد من االحتالل الروماني

 ..وستة عشر للهجرة. إنه الصحابي القائد ُشَرْحبِيُل بُن ِحْسنَة الفترة الممتدة بين عامي ثالثة عشر

ان ..لكنَّ َحْسَم مصيِر الوجوِد الروماني - وبالتحديد في مدينٍة تاريخيٍة   ..بل كان في غور األردن ..لم يَُكْن في َعمَّ

اها اليونان ..أو بِيال   ..عرفت باسم فِحل وقد جرت المواجهة فيها في السنة الرابعةَ   ..وِمْن بَعِدهم الروم ..كما سمَّ

 . .وفتحِ دمشق ..بعد معارِك اليرموك  ..عشرةَ للهجرة

 شرحبيل في معركة فحل..  -

 .وكانت معركةُ فِْحل بقيادِة ُشَرْحبِيِل بِن ِحْسنَة من أهم ِ معارِك الفتحِ التي وقعْت على أرِض األردن

دينِة على مفترق طرٍق في بالد الشام بين مجموعٍة من المدِن التاريخيِة التي سيطر عليها  كانت فِْحل أهمَّ م

ومنها بِيسان وِدمشق وبُْصَرى وِدْرعا وأُم قَْيس وَجَرش وفِيالِدْلْفيَا   ..ُعرفت باسم الديكابوِلس ..اليونان ثم الروم

ان(  ..وأَربيال  )أو إْربِد( وأُمُّ الِجَمال ..)أو عم 

وجرت معركةٌ أشاَر إليها القرآُن الكريم وهُزم    ..في بداية العهد النبوي هاجم الفُْرس مدينةَ ِفحلتبدأ الفصة و -

 . .لكنَّهم تمكنوا خالل بضعِ سنوات من استعادِة السيطرِة عليها بقيادِة َمِلِكهم ِهَرْقل ..فيها الروم

ِ قنواتٍ  ..أقام الروم حول فِحل خطاً دفاعيا مائيا - سلَّطوا ِمياَهَها على األراضي المحيطة  .. من بحيرة َطبَري ةبشق 

 . .وحشدوا في المنطقة عشراِت اآلالِف من مقاتليهم ..لمنع تقدم جيِش المسلمين ..بالمدينة

استهدَف حرماَن الروِم من استغالل التحصينات  ..فرض جيش ُشَرْحبِيِل بِن ِحْسنَة حصاراً شديدا على فِحل -

تمكَّن من دفعِ قوات الروم    ..شنَّ جيُش ُشَرْحبِيِل هجوما كاسحا على فِحل ..بعد الحصار. و.ي أقاموهاالمائية الت

 ..نحو الغرب باتجاه المستنقعات الدفاعية التي أقاموها. وانتهت المعركة بهزيمة الروم

تقدمها باتجاه بقيِة ُمُدِن  هثم واصلت قوات . وتَلَتْها طبرية. ..سيطر المسلمون بعد معركة ِفْحل على بيسان -

يت بُمدِن الديكابوِلس.لتحريِرها من الروم ..األردن  ..وأصبحْت ُمُدناً إسالمية ... وبذلك سقطْت ما ُسم ِ

  ..في معركة اليرموكشرحبيل رضي هللا عنه  -

 ..ثم انتقل معهم لفتح دمشق ..كان ُشَرْحبِيُل بُن ِحْسنَة واحداً من القادة إلى جانب خالِد بِن الوليد وأبي عبيدة -

 ..ودخلْت قواتُه مع الجيوِش التي تقدمْت داخَل مدينِة دمشق ..وشارك في حصارها في منطقِة باب توما

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
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 نكمل.. ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

ولم يزل واليًا على    ..وجهه أبو بكر وعمر على جيش إلى الشامأنه .. في ملخص سريع "األلوكة"تقول   -

ويقال أنه   ..بعض نواحي الشام لعمر إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وستون سنة

ترجمة  تكان  ..كعادة المؤرخين مع األبطالو ..ُطِعَن هو وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحدأصابه الوباء ف 

وقال ابن َزْبر: إنه الذي  . .ه عمر على ربع من أرباع الشامابن البرقي: والشرحبيل هدفا ثمينا.. فقد قال فيه 

 . .افتتح طبرية

وتوفي   ..قدم مصَر رسوالً من النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ملكها بن حسنه قد  كان شرحبيلوقالوا أنه  -

وقال ابن عساكر: وافتتح شرحبيل بن حسنة األردن كلها   ..سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو بمصر

وروى ابن عساكر: قال ابن   ..وذلك بأمر أبي عبيدة بن الجراح ..عنوة ما خال طبرية؛ فإن أهلها صالحوه

قدم عمر الجابية  ثم َر أبا عبيدة بن الجراح؛ م  وأ  ..نزع خالد بن الوليد ولي همر بن الخطاب الخالفةشهاب: لما 

فقال له  ..وأمر جنده أن يتفرقوا على األمراء الثالثة ..فنزع شرحبيل بن حسنة -وهي قرية من أعمال دمشق  -

 ؟ .أعجزُت أم خنتُ  ..شرحبيل: يا أمير المؤمنين

   .قال: فلم عزلتني؟ قال: تحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أكفأ منك. ..: لم تعجْز ولم تخنعمر قال

فقام عمر   ..ولو علمت غير ذلك لم أفعل ..قال: سأفعل ..: فاعذرني يا أمير المؤمنين في الناسشرحبيل قال

ويزيد   ..وبقي الشام على أميرين: أبي عبيدة بن الجراح ..ثم أمر عمرو بن العاص بالمسير إلى مصر ..فعذره

 .. أبي سفيان بن

وروى ابن سعد: قال محمد بن عمر: وكان شرحبيل من علية أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وغزا   -

 .!وهو أحد األمراء الذين عقد لهم أبو بكر الصديق إلى الشام ..معه غزوات

. رضي هللا  ومات شرحبيل بن حسنة في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة في خالفة عمر بن الخطاب -

 ..تعالى عنه

 رابعا.. في حفظ القرآن ورواية الحديث.. 

وقد لزم ُشَرْحبيل بن َحَسنْة رسول . .فقد كان من الذين كتبوا الوحي ..وكان شرحبيل يجيد القراءة والكتابة -

وغزا معه عد ة  صلى هللا عليه وسلم.. وكان من ِعلية أصحاب رسول هللا ..منذ أن هاجر إلى المدينة rهللا

 . وبذلك نال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد. ..غزوات

هم مجموعة من الصحابة كانوا يكتبون ما يُمليه عليهم رسول  أن ..كتاب الوحي": في تعريف سطوريقول " -

والبدَّ من اتِ صافهم باألمانة والعقل  ..وال نُقصانمن القرآن الكريم من غير زيادة  -صلى هللا عليه وسلم -هللا 

 .. الراجح والدين الكامل والتثبُّت

ا يدلُّ على كتابة القرآن في زمن النبيِ   -  ..قوله: "ال تكتبوا عني شيئًا إال القرآنَ  -صلى هللا عليه وسلم-وممَّ

 ي كان يخشى فيها من تداخل النصوص.. .. والمقصود هنا في المرحلة التفمن كتب عني غيَر القرآِن فْليمْحه"

 ..وقد اشتُهر عدٌد من الصحابة بكتابة القرآن الكريم ومن هؤالء الصحابيِ  الجليل ُشرحبيل بن حسنة  -

تميَّز ُشرحبيل بن حسنة بشجاعته وإقدامه ودليل ذلك جهاده في أرض الشام وقام بنشر اإلسالم فيها  و -

 ..أنَّه فتح األردنوهزيمة الروم واحدارهم وقيل 

كما أنَّه كان ال يخاف في الحِق  لومة الئم ومما يشهد له في ذلك موقفه مع عمرو بن العاص عندما حلَّ  -

الطاعون فأمر عمرو بن العاص المسلمين أن يتفرقوا فقال ُشرحبيل: إنِ ي قد صحبت رسول هللا وعمرو أضلُّ 

وموت   ..ودعوة نبيكم ..ر أهله وإنه قال: إنها رحمة ربكمأضل من بعي (شعبة)وربما قال   ..من بعير أهله

 ق.. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صد  ..فاجتمعوا وال تفرقوا عنه ..الصالحين قبلكم

 

 خامسا.. في موقف له مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحبه له..

وأنه يفضله على نفسه؛ فعن الشفاء ابنة عبد هللا قالت: جئت يوًما حتى   ..حدث موقف يدل على حبه للنبي

فدخلت  ..فجعل يعتذر إليَّ وجعلت ألومه قالت: ثم حانت الصالة األولى ..دخلت على النبي فسألته وشكوت إليه

ت  فوجدت زوجها في البيت فجعلت ألومه وقلت: حضرت الصالة وأن ..بيت ابنتي وهي عند شرحبيل بن حسنة

أنا ألومه وهذا شأنه.  ..ال تلومني كان لي ثوبان استعار أحدهما النبي. فقلت: بأبي وأمي ..هاهنا. فقال: يا عمه

 .. فقال شرحبيل: إنما كان أحدهما درًعا فرقعناه

بنت أبي سفيان من الحبشة بعد أن تزوجها   أم حبيبة وكان شرحبيل رضي هللا عنه هو الذي أخذ أم المؤمنين -

زوجها إياه النجاشي   ..وهي بنت عمته أمها ابنة أبي العاص عثمان بن عفان وقد زوجها إياه ..رسول هللا

 وبعث إليها رسول هللا ..وجهزها إليه وأصدقها أربعمائة دينار وأولم عليها عثمان بن عفان لحًما وثريًدا

 أراكم غدا إن شاء هللا.. .. .فجاء بها. ..شرحبيل بن حسنة

https://islamstory.com/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://islamstory.com/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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 .. فتح الشامرؤياه ابي بكر الصديق و سا.. في موقف له مع داس

إن أبا بكر لما حدث نفسه أن يغزو الروم لم يطلع عليه أحد إذ جاءه شرحبيل  تقول الموسوعة "المعرفة"..   -

 بن حسنة فجلس إليه فقال: يا خليفة رسول هللا تحدثك نفسك أنك تبعث إلى الشام جند؟  

 .. فقال: نعم قد حدثت نفسي بذلك وما أطلعت عليه أحدا وما سألتني عنه إال لشيء

ثم   ..من الجبل : أجل يا خليفة رسول هللا إني رأيت فيما يرى النائم كأنك تمشي في الناس فوق حرشفةقال  -

ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض   ..فأشرفت على الناس ومعك أصحابك ..أقبلت تمشي حتى صعدت قنة

فقلت للمسلمين شنوا الغارة على أعداء هللا وأنا ضامن لكم بالفتح   ..فيها الزرع والقرى والحصون سهلة دمثة

ثم جئت   ..فشد المسلمون وأنا فيهم معي راية فتوجهت بها إلى أهل قرية فسألوني األمان فأمنتهم  ..والغنيمة

ل لك  ووضع هللا لك مجلسا فجلست عليه ثم قي  ..فأجدك قد جئت إلى حصن عظيم ففتح هللا لك وألقوا إليك السلم

ِ َواْلفَتُْح﴾: يفتح هللا عليك وتنصر فاشكر ربك واعمل بطاعته ثم قرأت  ..إلى آخرها ثم انتبهت ﴿إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

 . .فقال له أبو بكر: نامت عيناك خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء هللا -

أما الحرشفة التي رأيتنا نمشي  ثم قال: ..ثم دمعت عينا أبي بكر  ..ثم قال: بشرت بالفتح ونعيت إلي نفسي -

  ..عليها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ويكابدونه

ثم نعلو بعد ويعلو أمرنا وأما نزولنا من القنة العالية إلى األرض السهلة الدمثة والزرع والعيون والقرى  

وأما قولي للمسلمين: شنوا الغارة على   ..مر أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاشوالحصون فإنا ننزل إلى أ

أعداء هللا فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة فإن ذلك دنو المسلمين إلى بالد المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد  

إلى قرية من قراهم ودخلتها  وأما الراية التي كانت معك فتوجهت بها   ..واألجر والغنيمة التي تقسم لهم وقبولهم

وأما الحصن الذي فتح هللا لي فهو   ..ويفتح هللا على يديك ..واستأمنوا فأمنتهم فإنك تكون أحد أمراء المسلمين

قال هللا   ..وأما العرش الذي رأيتني عليه جالسا فإن هللا يرفعني ويضع المشركين ..ذلك الوجه الذي يفتح هللا لي

 ..العرش﴾ ﴿ورفع أبويه على :ليوسف

وأما الذي أمرني بطاعة هللا وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي وذلك أن النبي نعى هللا إليه نفسه حين   -

ِ َواْلفَتُْح﴾ ..نزلت هذه السورة  .. ﴿إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

 

 سابعا.. في فتح الشام وتأسيس األردن..

الخليفة أبو بكر أحد الجيوش الموجهة إلى الشام لتحريرها من سيطرة  تتابع "الموسوعة العربية".. واله  -

فلم يزل أبو بكر يمد األمراء بالرجال   ..وكان مع ُشَرْحبيل ثالثة آالف رجل سلك بهم طريق تبوك ..البيزنطيين

  ..حتى صار مع كل أمير سبعة آالف وخمسمئة. وروي عن الواقدي أن أبا بكر ول ى عمرو بن العاص فلسطين

 وأبا عبيدة بن الجراح حمص. ..وُشَرْحبيل بن َحَسنْة األردن ويزيد بن أبي سفيان دمشق

أن يتوجه مع  ..عملياته الحربية في العراق قد تكللت بالنجاح  وحينما أمر أبو بكر خالد بن الوليد الذي كانت -

واشترك معهم في فتح  ..قصد بصرى حيث التقى بيزيد وُشَرْحبيل وأبي عبيدة ..قسم من جيشه إلى الشام

ثم اتجه الجميع جنوباً لنجدة عمرو بن   ..وكانت بصرى أول مدن الشام التي فتحت في خالفة أبي بكر ..بصرى

حيث تمكنت القوات  ..قصدوا أجنادين ..ولما عرف البيزنطيون بهذا التجمع العسكري ..وادي عربةالعاص في 

 هـ.13العربية من الفوز عليهم فوزاً ساحقاً في جمادى األولى سنة 

جعل خالد على كراديس القلب   ..وفي معركة اليرموك الحاسمة التي كانت القيادة العامة فيها لخالد بن الوليد -

وعلى    ..وعلى كراديس الميمنة عمرو بن العاص وتحت إمرته ُشَرْحبيل بن َحَسنةْ  ..بيدة بن الَجراحأبا ع

وفي أثناء معركة اليرموك توفي أبو بكر وانتقلت الخالفة إلى عمر بن   ..كراديس الميسرة يزيد بن أبي سفيان

 لجراح القيادة العامة.الخطاب الذي عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش وولى  أبا عبيدة بن ا

فنزل خالد بن الوليد    ..توجه المسلمون بعد انتصارهم في معركة اليرموك باتجاه دمشق لضرب الحصار عليها

وأبو عبيدة على    ..ونزل ُشَرْحبيل على باب الفراديس ..وعمرو بن العاص على باب توما ..على بابها الشرقي

وفتح المسلمون دمشق بعد حصار اختلف الرواة في    ..اب الصغيرويزيد بن أبي سفيان على الب  ..باب الجابية

 المدة التي حوصرت فيها. 

وعلى   ..وساروا إلى فحل ..بعد أن أتم  المسلمون فتح دمشق خل ف أبو عبيدة يزيَد بن أبي سفيان في دمشق -

وأبا عبيدة وعمرو بن العاص على   ..فبعث ُشَرْحبيل خالد بن الوليد على المقدمة ..الناس ُشَرْحبيل بن َحَسنةْ 

ولم يفلت من   ..واقتتلوا بفحل وانتصر المسلمون ..يصبح إال على تعبئة يبيت وال وكان ُشَرْحبيل ال ..مجنبتيه

ه عمرو بن العاص  ولما فرغ ُشَرْحبيل من وقعة فحل توجه بجيشه إلى بيسان ومع ..جيش الروم إال  الشريد

وبلغ أهل طبرية خبر بيسان فصالحوا ُشَرْحبيل على مثل صلح   ..فحوصرت بيسان حتى طلب أهلها الصلح

 . أراكم على خير إن شاء هللا..وبذلك أكمل ُشَرْحبيل فتح األردن. ..دمشق
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..نصيب شرحبيل في التراجم."." الكندي شرحبيل بن حسنة "  581 \الحلقة

 .. الثقات -ابن حبان  <

اْلِكْنِدي  أحد بني اْلغَْوث ْبن مر أَُخو تَِميم ْبن  ُشَرْحبِيل بن َحَسنَة وهى أمه َوهَُو ْبن َعْبد َّللاَّ ْبن المطاع بن َعْمرو

ْحَمن ْبن َحَسنَة وحسنة موالة لمعمر ْبن حبيب ْبن وهب ْبن  مر َحِليف بني زهَرة وشرحبيل هَُو أَُخو َعْبد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوزوجَها ُسْفيَان ْبن َماَت ُشرَ  ْحبِيل  حذافة ْبن جمح من اْليمن َهاَجرت َمَع َزوجَها إِلَى النَّبِي َصلَّى َّللاَّ

ي طاعون عمواس ِفي خاَلَفة عمر َوهَُو بن سبع َوِست ِيَن سنة َوَكاَن من أَُمَراء األجناد وكنيته  سنة ثََمان عشَرة ِف 

 .. أَبُو َعْبد َّللاَّ من مهاجرة اْلَحبََشة َوهللا أعلم

 .. معجم الصحابة -البغوي < 

قال أبو القاسم: رأيت في " كتاب محمد بن سعد ": شرحبيل بن حسنة . سكن دمشق... شرحبيل بن حسنة

وحسنة أمه وهو شرحبيل بن عبد هللا بن المطاع بن عمرو من كنده حليف لبني زهرة ويكنى أبا عبد هللا وكان  

 صلى هللا عليه وسلم غزوات وهو قديم اإلسالم بمكة من مهاجر الحبشة في المرة الثانية وغزا مع رسول هللا

أحد األمراء الذين عقد لهم أبو بكر إلى الشام ومات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة في خالفة  

 عمر رضي هللا عنه وهو ابن سبع وستين.

عري حدثه  أبا سالم األسود يقول: أخبرني أبو صالح األشعري: أن أبا عبد هللا األش حتى ..حدثنا داود بن رشيد -

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر رجال ال يتم ركوعه وال سجوده فقال: " لو مات هذا على ما هو عليه  

لمات على غير ملة//// محمد صلى هللا عليه وسلم فأتم الركوع والسجود فإن مثل الذي يصلي وال يتم ركوعه 

 . يغنيان عنه شيئا ".وال سجوده مثل البائع ال يأكل إال التمرة والتمرتين ال

قال أبو صالح: فلقيت أبا عبد هللا بعد ذلك فقلت: من حدثك بهذا الحديث أنه سمعه من رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم؟ فقال: حدثني به أمراء األجناد: خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص أنهم سمعوه من  

 . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

حدثني إبراهيم بن هانىء وعمي وغيرهما قالوا: نا مسلم نا همام نا قتادة ومطر الوراق عن شهر بن حوشب   -

عن عبد الرحمن بن غنم قال: وقع الطاعون بالشام فقال شرحبيل بن حسنة: إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى  

 . هللا عليه وسلم ووفاة الصالحين أو قال: قبض الصالحين قبلكم.

 ابن نمير: مات شرحبيل بن حسنة سنة ثمان عشرة. وقال -

 .عن النبي صلى هللا عليه وسلم غير هذين. -يعني ابن حسنة  -قال أبو القاسم: وقد روى شرحبيل  -

 .. ارمشاهير علماء األمص ابن حبان< 

شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه وهو شرحبيل بن عبد هللا بن المطاع الكندي أخو عبد الرحمن بن حسنة ولى أبو  

بكر الصديق شرحبيل بن حسنة الجيش حيث أنفذهم إلى الشام وكان من أمراء االجناد االربعة وكنيته أبو عبد 

  ..ر بن الخطابهللا مات بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة في خالفة عم

 .. معجم الصحابة -ابن قانع < 

 ْبِن َعْبِد اْلُمَطاعِ اْلِكْنِديُّ َحِليُف بَنِي ُزْهَرةَ ِمْن بَنِي اْلغَْوثِ  -
 ..ُشَرْحبِيُل ْبُن َحَسنَةَ

دٍ َحدَّثَنَا  ُث َعْن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص أَنَّ الطَّاُعوَن َوَقَع   ..قَاُل: َسِمْعُت ُشَرْحبِيَل ْبَن َحَسنَةَ حتى   َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ يَُحد ِ

ِ َصلَّى هللاُ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل: »إِنََّها  بِالشَّاِم فَقَاَل َعْمٌرو: إِنَّهُ ِرْجٌز فَقَاَل ُشَرْحبِيُل ْبُن َحَسنَةَ: إِن ِي َصِحْبُت َرُسوَل َّللاَّ

قُوا«  اِلِحيَن قَْبلَُكْم َفاْجتَِمعُوا لَهُ َواَل تَفَرَّ  َرْحَمةُ َرب ُِكْم َوَدْعَوةُ نَبِي ُِكْم َوَمْوُت الصَّ

ِد ْبِن اْلَجْعِد اْلَوشَّاءُ  - ُد ْبُن بَكَّارٍ  ..َحدَّثَنَا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َعْن   ..َعْن َحبِيِب ْبِن َحسَّانَ  ..اِعيُل ْبُن َجْعفَرٍ نا إِْسمَ  ..نا ُمَحمَّ

ْساَلِم  ..أَبِي َوائِلٍ  ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: »َمْن أَْحَسَن ِفي اإْلِ ُغِفَر لَهُ َما  َعْن ُشَرْحبِيَل ْبِن َحَسنَةَ قَاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِل َواآْلِخِر«َكاَن ِفي اْلَجاِهِليَِّة َوَمْن أََساَء ِف  ْساَلِم أُِخذَ بِاأْلَوَّ  .. ي اإْلِ

 .. الجرح والتعديل -ابن أبي حاتم الرازي  < 

اخو عبد الرحمن    .. وحسنة هي أمهشرحبيل ابن حسنة وهو ابن المطاع بن عبد هللا القرشي ويكنى أبا عبد هللا

[ حسنة له صحبة نزل الشام روى عنه أبو عبد هللا األشعري سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد روى  -]ابن 

 .عنه عبد الرحمن بن غنم وعمر بن عبد الرحمن.

 .. الثقات -أبو الحسن العجلي < 

 وحسنة أمه لها صحبة. ..شرحبيل: ابن حسنة: "مصري" 

 .. الطبقات الكبرى -ابن سعد  <

عمرو من كندة حليف لبني شرحبيل ابن حسنة. وهي أمه. وهي عدوية. وهو ابن عبد هللا بن المطاع بن  -

زهرة. ويكنى أَبَا َعْبد هللا. وأسلم قديماً بمكة. وهو من مهاجرة الحبشة ِفي الهجرة الثانية. وكان من علية 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -أَْصَحاِب َرُسوِل َّللاَّ وغزا معه غزوات. وهو أحد األمراء الذين عهد لهم أبو بكر   -َصلَّى َّللاَّ

هللا عنه. إلى الشام. ومات شرحبيل ابن حسنة ِفي طاعون عمواس بالشام َسنَةَ ثََمانِي َعْشَرةَ الصديق. رضي 

 أراكم على خير إن شاء هللا..  ...ِفي ِخالَفِة ُعَمر ْبن الخطاب وهو ابن سبع وستين سنة.

http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-hibban-al-thiqat/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/al-baghawi-mujam-al-sahaba/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-hibban-mashahir-ulama-al-amsar/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-qani-mujam-al-sahaba/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abi-hatim-al-razi-al-jarh-wa-l-tadil/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/abu-l-hasan-al-ijli-al-thiqat/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/tabaqat-ibn-saad/
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " السفير فوق العادة.".."التميمي"ربعي بن عامر بن خالد   582 \الحلقة

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 حسب موقع "صحابة رسولنا"..  ..ربعي بن عامر بن خالد بن عمروهو  -

كان مبعوثا  ..َعيِ نَةً من صنعة النبوة أهلته لحمل الرسالة ..كان ربعي بن عامر رضي هللا عنه و أرضاهو -

  ..ال يملك من الدنيا إالَّ ما عليه من ثياب وما تحته من مركوب ولكنه حين تكلم ..بسيطا من فقراء الصحابة

بقدميه.كان رضي تحدث بقلب ُمْستَْغٍن باهلل ُمْستَْعٍل بالحق متعِل ٍق بالدار اآلخرة ال يلتفت إلى مظاهر تََرٍف داسه 

 .هللا عنه رجال بسيط المظهر لكنه قوي الموقف وواضح الرسالة وعالم تمام العلم بالمطلوب منه ومن أمته

: كان عمر - .. وكان األخير قد عاد المدينة من أجل المدد في  أَمدَّ به المثنى بن حارثة بن الخطاب قد قال الطَّبَِريُّ

 يق.. العراق.. بعد أن توفي أبو بكر الصد

عن  ..عن أبي عثمان ..وقال َسْيٌف في "الفتوح" .وللنجاشي  الشاعر فيه َمديح. ..وكان من أشراف العرب -

وعليهم هاشم بن  ..قاال: قدم على أبي عبيدة كتاُب عمر بأْن يصرف ُجْنَد العراق إلى العراق ..خالد وعبادة

 :وفي ذلك يقول ربعي ..بن مالك وِربعي بن عامروعلى مجنبته عمير  ..وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو ..عتبة

ُهُم َحتَّى اْحتََوْينَا الَمنَاِهاَل ]الطويل[   أَنَْخنَا إِلَْيَها ُكوَرةً بَْعَد ُكوَرٍة نَقُصُّ

نألوكان ممن بنى فُسطاًطا   .وله ذكر أيًضا في ]]غزوة[[ نهاوند. -  مير تلك الغزوة الن عمان بن مقر 

روَن إال الصَّحابة((   (( - ه األحنف لما فتح ُخراسان على طخارستان. وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا ال يُؤم ِ وال 

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب 

 .. لنجاشيل أبيات ثانيا.. ربعي بن عامر في 

 هو العمروي التميميربعي بن عامر بن خالد بن عمرو األسيدي على ربعي نسبه ألمه.. نقول..  يبولمن يع -

 قال النجاشي فيه مديح في نسبه إلى أمه وكانت من أشراف العرب:  ..أحد قادة الفتح اإلسالمي للعراق

 أال رب من يدعى فتى ليس بالفتى.....أال إن ربعي ابن كأس هو الفتى 

 طويل قعود القوم في قعر بيته.....إذا شبعوا من ثفل جفنته سقى 

 :ومعرفته بأحوال عدوه  هءفطنته وذكافي ثالثا.. 

معركة نهاوند..   مفاوضات قبيلوقد ظهر ذلك في  ..كان ربعي بن عامر من الفطناء العارفين بأحوال عدوهم -

وطلب رستم أن  كان رستم قائد الفرس يبدي إستعدادا للصلح في الوقت الذي كان كال الجانبين يتجهزان للقتال..  

 يلقى سفراء من الجانب اإلسالمي للتفاوض.. فكان أن ذهب إليه أكثر من سفير..

المغيرة بن شعبة وبسر بن أبي  لما أراد سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يرسل إلى الفرس أيضا أنه ذلك فيو -

رهم وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وربعي بن عامر وقرفة بن زاهر التيمي ثم الواثلي ومذعور بن  

فقال إني مرسلكم إلى    ..من دهاة العرب واعدي العجلي والمضارب بن يزيد العجلي ومعبد بن مرة العجلي وكان

بع ما تأمرنا به وننتهي إليه فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا  قالوا جميعا نت  ..هؤالء القوم فما عندكم

 ..اذهبوا فتهيؤوا..فقال سعد هذا فعل الحزمة ..أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به

فقال ربعي بن عامر إن األعاجم لهم آراء وآداب ومتى نأتهم جميعا يروا أنا قد احتفلنا بهم فال تزدهم على   -

 . .فمالؤوه جميعا على ذلك ..رجل

وحنظلة بن   ..حيان وفرات بن ..النعمان بن مقرن ..جماعة من السادات منهمبن أبي وقاص ب سعد ثم بعث -

 ..يكرب وعمرو بن معد ..والمغيرة بن شعبة ..واألشعث بن قيس ..وعطارد بن حاجب ..الربيع التميمي

جئنا لموعود هللا إيانا ; أخذ بالدكم وسبي  :أقدمكم ؟ فقالوا ما :رستم  فقال لهم  ..إلى هللا عز وجل رستم يدعون

 .. فنحن على يقين من ذلك ..نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم

ودفعه إلى   ..كله الفرس فختم على سالح ..في منامه كأن ملكا نزل من السماء رستم قد رأىيروى أنه و --

 ..عمر لى هللا عليه وسلم إلىفدفعه رسول هللا ص  .. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 في جهاد ربعي بن عامر..رابعا.. 

كان لتربية الرسول أثرا في نفس ربعي جعلته يقف أمام و ..أدرك ربعي بن عامر النبي )صلى هللا عليه وسلم( -

سعتها ومن  إن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة هللا ومن ضيق الدنيا إلى  الفرس قائال لهم

 . سنفصل.. .جور األديان إلى عدل اإلسالم

وواله األحنف لما فتح خراسان على  .. كما تقدم.. وله ذكر أيضاً في غزوة نهاوند ..وشهد فتح دمشق -

 يقول:  ..كما شهد فتوح خراسان وقال في ذلك شعرا .ثم خرج إلى القادسية مع هاشم بن عتبة. ..طخارستان

 ال.....روا من المروين إن كنت جاهالنحن وردنا من هراة مناه

 وبلخ ونيسابور قد شقيت بنا.....وطوس ومرو قد ازرنا القبائال 

 انخنا إليها كورة بعد كورة.....نفضهم حتى احتوينا المناهال

 أراكم غدا إن شاء هللا..  ....هللف عينا من رأى مثلنا معا.....غداة ازرنا الخيل تركا وكابال
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ."السفير فوق العادة" ."ربعي بن عامر بن خالد التميمي".  583 \الحلقة

 

 أنظر كيف روى قادة الجيش المسلم الحديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..  < 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْصَحابِِه ثُمَّ َجلََس ِفي َطائِفٍَة ننقل هذا الحديث قبل أن نكمل ترجمة ربعي.. " َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

لَى َما هَُو َعلَْيِه َماَت ِمْنُهْم َوَدَخَل َرُجٌل فَقَاَم فََصلَّى فََجعََل ال يَْرَكُع َويَْنقُُر ِفي ُسُجوِدِه فَقَاَل: تََرْوَن َهذَا؟ لَْو َماَت عَ 

إِنََّما َمثَُل الَِّذي يَُصل ِي َوال يَْرَكُع َويَْنقُُر ِفي ُسُجوِدِه   ..ِر ِملَِّة اإِلْسالِم يَْنقُُر ِفي َصالتِِه َكَما يَْنقُُر اْلغَُراُب الدَّمَ َعلَى َغيْ 

وا َكالَِّذي يَأُْكُل َوال يَْشبَُع إِال تَْمَرةً أَْو تَْمَرتَْيِن َفَماذَا تُْغنِيَاِن َعْنهُ؟ فَأَْسبِغُ  وا اْلُوُضوَء َوَوْيٌل ِلألَْعقَاِب من النَّاِر أَتِمُّ

ُكوَع َوالسُُّجودَ  ِ: َمْن حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمزاء االجناد: خالد بن الوليد وعمرو بن   "..الرُّ َفقلت ألَبِي َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم. ُكلُّ َهُؤالءِ .. العاص وشرحبيل ابن َحَسنَةَ َويَِزيُد ْبُن أَبِي ُسْفيَانَ   .َسِمعَهُ من النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

 .. من حيث انتهينا في الحلقة السابقة( نكمل)رضي هللا عنه..  رابعا.. في جهاد ربعي بن عامر..

كتاب عمر بن الخطاب بأن يصرف جند  بن الجراح قد قدم على أبي عبيدة ولبيان مكانة ربعي القائد.. أنه  -

عليهم هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنبته عمير بن أن يكون   ..العراقالعراق إلى 

 .مالك وربعي بن عامر.

.. بين حاشيته وقواده.. متوشحا سالحه تاريخي لربعي بن عامر.. حيث يواجه رستم قائد الفرسمشهد الو -

 ..معركة القادسيةإلسالم قبيل إلى ا دعوة ِرْبعي بن عامر لرستم تأتي في سياقالرواية هذه و

   ..هو ربعي بن عامرالرواية هنا أنه و ..الفرس قائد رستم رسوالً إلىفيمن أرسل بن أبي وقاص  بعث سعد -

في اليوم التالي عبر القنطرة يطلب من أرسل رستم  بقول د. راغب السرجاني في "قصة اإلسالم".. أنه 

أو أية وسيلة أخرى يرجع بها الجيش   ..رغبته األكيدة في الصلحبداء المسلمين وفدا للحديث معه وذلك إل

وربعي لم يكن من قواد الجيوش   .فذهب ربعي بن عامر ليقابل رستم. ..المسلم دون الدخول معه في حرب

 فماذا دار بين رستم وربعي بن عامر؟ ..ولكنه سيد في قومه ..وقتها اإلسالمية

 : قائد الفرس  ربعي بن عامر يخاطب رستمخامسا.. 

يطلب من المسلمين وفًدا للحديث معه )فهو يود الصلح   -أيًضا -في اليوم التالي يرسل رستم عبر القنطرة 

أو أية وسيلة أخرى يرجع بها الجيش المسلم دون الدخول معه في   ..م بها المصالحةويبحث عن ثغرة تت

ويقول   ..فيجمع سعد بن أبي وقاص مجلس حربه  ..حرب(؛ فيخبر زهرة بن الُحِويَّة سعد بن أبي وقاص بذلك

ةكما أرسلت من قبل ليزدجرد؛ ليقيم عليه ا ..لهم: إنني سأرسل له وفًدا عظيًما من أصحاب الرأي  ..لُحجَّ

وإننا لو فعلنا ذلك يرون   ..: إن هؤالء القوم قوم تباهٍ رضي هللا عنهويدعوه إلى اإلسالم. فيقول ربعي بن عامر 

ولكني أرى أن  ..وأقمنا لهم الهيبة ونحن خائفون منهم( ..أننا قد اعتددنا بهم )أي: جعلنا لهم مكانة عظيمة

ولكنه ظل    ..ترسل لهم واحًدا فقط؛ فيشعروا أننا غيُر مهتمين بهم؛ فيوهن ذلك في قلوبهم. فتجادل معه القوم

حوني. أي: دعوني أذهب إليه أكلمه .. فعبر القنطرة إلليهم  يجادلهم حتى قال سعد: ومن نرسل؟ فقال ربعي: َسِر 

 وحده..  

رابي الحرير ..جلسه بالنَّمارق المذهَّبةقد زيَّنوا مكانوا و ..فدخل عليه - وأظهر اليواقيت والْللئ الثمينة   ..والزَّ

  .وقد جلس على سرير من ذهب. ..وعليه تاجه وغير ذلك من األمتعة الثمينة ..والزينة العظيمة

  ..ولم يزل راكبَها حتى داس بها على طرف البساط  ..ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة -

 ..فقالوا له: ضع سالحك .وأقبل وعليه سالُحه ودرعه وبيضتُه على رأسه. ..ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد

 .فإنما تركتموني هكذا وإِال رجعت. ..فقال: إني لم آتِكم وإِن ما جئتكم حين دعوتموني -

ق ع ربعي فأقبل ..فقال رستم: إئذنوا له -  ؟ .فقال له: ما جاء بكم ..امتهايتوكأ على رمحه فوق النَّمارق فخرَّ

ومن  ..ومن ِضيق الدنيا إلى سعَتَها ..: هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة هللاربعي فقال -

 ..فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ..َجْور األديان إلى عدل اإِلسالم

 قالوا: وما موعوُد هللا؟ ..أبداً حتى نفضَي إلى موعود هللا ومن أبى قاتلناه

 . والظفر لمن بقي. ..قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى -

 ؟.فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حتى ننظر فيه وتنظروا -

 . .قال: ال بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا ..كم أحبُّ إليكم؟ يوماً أو يومين ..قال: نعم -

ر األعداء عند اللقاء أكثر م - فانظر في أمرك  ..ن ثالثفقال: ما سنَّ لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نؤِخ 

 ؟.:أسيِ دهم أنترستم . فقال.واختر واحدة من ثالث بعد األجل ..وأمرهم

 .ولكن المسلمون كالجسد الواحد يُجير أدناهم على أعالهم. ..قال: ال -

 ؟ .فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعزَّ وأرجح من كالم هذا الرجل -

 ؟.يل إِلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابهفقالوا: معاذ هللا أن تم -

إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل   ..وانظروا إلى الرأي والكالم والسيرة ..فقال: ويلَكم ال تنظروا إلى الثياب -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
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وا قواده  ولكن ..في حربالمسلمين تجنب الدخول معكان يحاول  ..ويصونون األحساب وقالوا له:  ..رفضوا ولجُّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...ولكنه يحاول مرة أخرى. ..إنك تجبن وما إلى ذلك

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .." فوق العادة اءالسفرفي  ."."ربعي بن عامر بن خالد التميمي".  584 \الحلقة

 

 منقول..  ..القادسية..سادسا.. في الروايات عما كان قبيل 

عن  ..ثنا أبو عوانةحد ..ثنا أمية بن خالدحد ..ابن جرير حدثني محمد بن عبد هللا بن صفوان الثقفي روى -

ال أدري لعلنا ال   :جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس . قال :قال أبو وائل  :قال ..حصين بن عبد الرحمن

   ..والمشركون ثالثون ألفا ونحو ذلك ..بين ذلك ..نزيد على سبعة آالف أو ثمانية آالف

 . .ما نحن براجعين :قلنا  :. قال .ما جاء بكم ؟ ارجعوا ..ال يد لكم وال قوة وال سالح :فقالوا

قالوا ابعثوا   ..بينا عليهم أن نرجع وشبهونا بالمغازل . فلما أ ..دوك دوك :ويقولون ..فكانوا يضحكون من نبلنا -

 كما تقدم..  ... فقال المغيرة بن شعبة: أنا.إلينا رجال منكم عاقال يبين لنا ما جاء بكم

 .  .فقال: إن هذا لم يزدني رفعة ولم ينقص صاحبكم ..فعبر إليهم فقعد مع رستم على السرير فنخروا وصاحوا

 ما جاء بكم ؟ ..صدق  :فقال رستم -

فكان فيما رزقنا   ..فهدانا هللا به ورزقنا على يديه  ..فبعث هللا فينا نبيا ..إنا كنا قوما في شر وضاللة" :فقال -

أنزلونا هذه األرض حتى نأكل من  ..ال صبر لنا عنها :قالوا  ..فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا ..حبة تنبت بهذا البلد

 ".أو أديتم الجزية ..وإن قتلناكم دخلتم النار ..إن قتلتمونا دخلنا الجنة :ن نقتلكم . قالإذ :هذه الحبة . فقال رستم 

تعبرون إلينا أو   :. فقال المغيرة.ال صلح بيننا وبينكم :. نخروا وصاحوا وقالوا.أو أديتم الجزية :فلما قال   :قال

 ..فحملوا عليهم فهزموهم ..وا. فاستأخر المسلمون حتى عبر.بل نعبر إليكم :نعبر إليكم ؟ فقال رستم 

   :وأنه خطب الناس وتلى قوله تعالى ..عرق النسا يومئذألم في وذكر سيف أن سعدا كان به  -

 .  .[  105 :] األنبياء "ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون"

. ثم ذكر الحديث .ال حول وال قوة إال باهلل :وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا ..ثم كبر أربعا ..وصلى بالناس الظهر

وحصرهم لبعضهم في بعض األماكن حتى أكلوا   ..وقعودهم لهم كل مرصد  ..وقتلهم لهم ..في طردهم إياهم

ن إلى  ولجأ أكثرهم إلى المدائن ولحقهم المسلمو ..وما رد شاردهم حتى وصل إلى نهاوند  ..الكالب والسنانير

 ..أبوابها

 منقول.. ..دعوة كسرى يزدجرد إلى اإلسالمفي سابعا.. 

فاستأذنوا   ..اهلل قبل الوقعةب واإليمان اإلسالم يدعونه إلى  ..وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى -

 .. فأذن لهم ..على كسرى

  ..والنعال في أرجلهم  ..وسياطهم بأيديهم ..وأرديتهم على عواتقهم ..د ينظرون إلى أشكالهموخرج أهل البال -

كيف مثل هؤالء يقهرون   ..وجعلوا يتعجبون منهم غاية العجب  ..وخبطها األرض بأرجلها ..وخيولهم الضعيفة

 ..جيوشهم مع كثرة عددها وعددها

ثم جعل يسألهم عن   ..را قليل األدبوكان متكب ..ولما استأذنوا على الملك يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه -

فرد هللا   ..كلما قالوا له شيئا من ذلك تفاءلكان ثم  ..والسياط ..والنعال ..مالبسهم هذه ما اسمها ; عن األردية

 ..فأله على رأسه

 ما الذي أقدمكم هذه البالد ؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجترأتم علينا ؟ !  :ثم قال لهم -

ويعرفنا الشر   ..إن هللا رحمنا فأرسل إلينا رسوال يدلنا على الخير ويأمرنا به)  :فقال له النعمان بن مقرن -

فلم يدع إلى ذلك قبيلة إال صاروا فرقتين ; فرقة تقاربه    ..ووعدنا على إجابته خير الدنيا واآلخرة ..وينهانا عنه

ثم أمر أن ينبذ إلى من   ..فمكث بذلك ما شاء هللا أن يمكث ..وال يدخل معه في دينه إال الخواص ..وفرقة تباعده

  ..وطائع أتاه فازداد ..فدخلوا معه جميعا على وجهين ; مكروه عليه فاغتبط.. ففعل ..خالفه من العرب ويبدأ بهم

  وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من األمم ..فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق

فإن أبيتم فأمر من  ..وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله ..فنحن ندعوكم إلى ديننا ..فندعوهم إلى اإلنصاف

  ..وإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب هللا  ..فإن أبيتم فالمناجزة ..الشر هو أهون من آخر شر منه; الجزاء

  ..وإن اتقيتمونا بالجزي قبلنا ومنعناكم ..كم وبالدكموشأن  ..وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم

 .. ( وإال قاتلناكم

قد كنا   ..إني ال أعلم في األرض أمة كانت أشقى وال أقل عددا وال أسوأ ذات بين منكم :فتكلم يزدجرد فقال  -

فإن كان عددكم كثر فال   ..ال تغزوكم فارس وال تطمعون أن تقوموا لهم ..نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوناكم

وملكنا عليكم   ..وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم .. وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إلى خصبكم ..يغرنكم منا

 .. فأسكت القوم ..ملكا يرفق بكم

وهم أشراف يستحيون من  ..ووجوههم إن هؤالء رءوس العرب ..أيها الملك :فقام المغيرة بن زرارة فقال -

وليس كل ما أرسلوا له جمعوه  ..ويعظم حقوق األشراف األشراف ..وإنما يكرم األشراف األشراف ..األشراف
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فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك   ..وال يحسن بمثلهم إال ذلك ..وقد أحسنوا ..وال كل ما تكلمت به أجابوك عنه ..لك

 نكمل غدا إن شاء هللا.. .. ..ويشهدون على ذلك ; إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ." في السفراء فوق العادة "..."ربعي بن عامر بن خالد التميمي". 585 \الحلقة

 

 نكمل..  الم.. منقول..سابعا.. في دعوة كسرى يزدجرد إلى اإلس

فقام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك.. إن هؤالء رءوس العرب ووجوههم.. وهم أشراف يستحيون من  -

األشراف.. وإنما يكرم األشراف األشراف.. ويعظم حقوق األشراف األشراف.. وليس كل ما أرسلوا له جمعوه 

 ذلك.. فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك  لك.. وال كل ما تكلمت به أجابوك عنه.. وقد أحسنوا.. وال يحسن بمثلهم إال

 ويشهدون على ذلك ; إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالما.. 

وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع ; كنا نأكل الخنافس   ..فما كان أسوأ حاال منا .. فأما ما ذكرت من سوء الحال -

وال نلبس إال ما غزلنا   ..ا هي ظهر األرضوأما المنازل فإنم  ..والجعالن والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا

وإن كان أحدنا ليدفن   ..وأن يغير بعضنا على بعض ..ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ..من أوبار اإلبل وأشعار الغنم

 .. فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك ..ابنته وهى حية ; كراهية أن تأكل من طعامه

وحسبه خير  ..فأرضه خير أرضنا ..ونعرف وجهه ومولده ..رف نسبهفبعث هللا إلينا رجال معروفا ; نع -

وهو نفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا   ..وقبيلته خير قبائلنا ..وبيته خير بيوتنا ..أحسابنا

وصدق    ..فقال وقلنا  ..فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترب كان له وكان الخليفة من بعده ..وأحلمنا

فصار فيما بيننا وبين   ..فقذف هللا في قلوبنا التصديق له واتباعه ..وزاد ونقصنا فلم يقل شيئا إال كان ..وكذبنا

أنا هللا وحدي ال   :إن ربكم يقول :فقال لنا  .. وما أمرنا فهو أمر هللا ..فما قال لنا فهو قول هللا ..رب العالمين

وإن   ..وأنا خلقت كل شيء وإلي يصير كل شيء ..وكل شيء هالك إال وجهي ..كنت إذ لم يكن شيء ..شريك لي

وألحلكم   ..فبعثت إليكم هذا الرجل ألدلكم على السبيل التي أنجيكم بها بعد الموت من عذابي ..رحمتي أدركتكم

 . .. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحقداري دار السالم 

ثم امنعوه مما  ..ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية ..من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم :وقال  -

ومن بقي منكم أعقبته  ..فمن قتل منكم أدخلته جنتي  ..فأنا الحكم بينكم ..ومن أبى فقاتلوه ..تمنعون منه أنفسكم

 ..أو تسلم فتنجي نفسك ..وإن شئت فالسيف ..وأنت صاغر ..فاختر إن شئت الجزية ..ناوأهالنصر على من 

 . .ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به ..ما استقبلت إال من كلمني :استقبلتني بمثل هذا ؟ ! فقال  :فقال يزدجرد  -

 . .ال شيء لكم عندي ..لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكم  :فقال -

 ..ثم سوقوه حتى يخرج من أبيات المدائن ..فاحملوه على أشرف هؤالء ..ائتوني بوقر من تراب :وقال  -

ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده في خندق القادسية وينكل به وبكم من  

  ..من أشرفكم ؟ فسكت القوم :ثم أورده بالدكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور . ثم قال ..بعد

 . .نعم :أكذاك ؟ قالوا :فحملنيه . فقال ..أنا سيد هؤالء ..أنا أشرفهم :وافتات ليأخذ التراب ..فقال عاصم بن عمرو

فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به   ..فحمله على عنقه فخرج به من اإليوان والدار حتى أتى راحلته -

 ظفرنا إن شاء هللا تعالى .  ..بشروا األمير بالظفر  :فمر بباب قديس فطواه فقال  ..وسبقهم عاصم ..سعدا

 ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر .  ..ثم مضى حتى جعل التراب في الحجر -

 .. وتفاءلوا بذلك أخذ بالدهم أبشروا فقد وهللا أعطانا هللا أقاليد ملكهم . :فقال -

 وينحط أمر الفرس سفال وذال ووهنا . ..يزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علوا وشرفا ورفعة ثم لم 

  ..فذكر له عقلهم وفصاحتهم وحدة جوابهم ..ولما رجع رستم إلى الملك يسأله عن حال من رأى من المسلمين -

وأنه استحمق أشرفهم في  ..له ما أمر به أشرفهم من حمل التراب  وذكر ..وأنهم يرومون أمرا يوشك أن يدركوه

 ولو شاء اتقى بغيره وأنا ال أشعر .  ..حمله التراب على رأسه

ولكن وهللا ذهبوا  ..إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه ..إنه ليس بأحمق وليس هو بأشرفهم :فقال له رستم -

وإن  ..إن أدرك التراب فرده تداركنا أمرنا :وقال ..ثم أرسل رجال وراءهم ..بمفاتيح أرضنا . وكان رستم منجما

بل سبقوه إلى سعد بالتراب . وساء  ..فساق وراءهم فلم يدركهم  :ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا . قال

 واستهجنوا رأي الملك . ..ذلك فارس وغضبوا من ذلك أشد الغضب

فقال ويحكم ال تنظروا ثم جاء رستم محاوال أن ينجح فيما فشل فيه يزدجرد.. وكان الفشل أيضا من نصيبه..  -

إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكالم والسيرة إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون األحساب 

رون وأقبلوا إليه يتناولون سالحه ويزهدونه فيه فقال لهم هل لكم إلى  ليسوا مثلكم في اللباس وال يرون فيه ما ت

أن تروني فأريكم فأخرج سيفه من خرقه كأنه شعلة نار فقال القوم اغمده فغمده ثم رمى ترسا ورموا حجفته 

فخرق ترسهم وسلمت حجفته فقال: يا أهل فارس إنك عظمتم الطعام واللباس والشراب وإنا صغرناهن ثم رجع  

 :ته رضي هللا عنهمن كلما. ويحضرنا .لى أن ينظروا إلى األجلإ
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وقف ربعي بن عامر ليحرض الناس على القتال فقال: إن هللا هداكم لإلسالم وجمعكم به وأراكم الزيادة وفي  

وواله األحنف لما فتح خراسان   ..الصبر الراحة فعودوا أنفسكم الصبر تعتادوه وال تعودوها الجزع فتعتادوه

 . أراكم غدا إن شاء هللا...على طخارستان. ولم يذكر شيء عن وفاته

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..  ربعي ورواية الحديث النبوي." ."ربعي بن عامر بن خالد التميمي"...586 \الحلقة

 

 ..؟ هل روى ربعي بن عامر الصحابي الجليل حديثاً واحدايتسائل األستاذ صالح الطريف..  -

سعد بن ابي  " من " رستم" طلب ..فحين.. حتى في ترجمات الشيعة..ةالمنهاجي شخصيةسماه الدارسون بال

 ..هللا عنه ـ أسًدا من أسودهـ رضي  " عد" فاختار له...ـ رضي هللا عنه ـ أن يبعث إليه رجالً من رجاله "وقاص

إلى طريقة  " رستم " رضي هللا عنه ـ لجأ" ربعي "وقبل قدوم ..ـ رضي هللا عنه " ربعي بن عامر " وهو

بيد أنهم فوجئوا برجل قصير  ..وأظهر الْللئ والياقوت واألحجار الكريمة ..فزين له مجالسه بالنمارق ..اإلغراء

 ربعي " ولم يزلإختار ربعي مظهره بعناية.. ..وفرس صغير ..وأسلحة متواضعة ..عليه ثياب صفيقة ..القامة

ثم نزل عنها وربطها في قطع من الحرير   ..ـ رضي هللا عنه ـ راكبًا فرسه حتى داست على الديباج والحرير  "

 .. رستم" وأقبل على ..مزقها

 .." فإن تركتموني هكذا وإال رجعت ..وإنما دعوتموني ..آتيكمإني لم  " :فقال  .." ضع سالحك " :فقالوا له "-

فقال   ..فخرق أكثرها ..فأقبل ـ رضي هللا عنه ـ يتوكأ على رمحه فوق النمارق .." ائذنوا له " :" رستم " فقال

 .. ؟" ما الذي جاء بكم " :" رستم " له

ومن ضيق الدنيا   ..عبادة العباد إلى عبادة رب العبادإن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من  " :ويا نِْعَم ما قال  ..فقال

فمن قبل ذلك قبلنا منه   ..فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه ..ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم ..إلى سعتها

   ..؟"  هللا  وما موعود " رستم " فقال .." ومن أبى قاتلناه أبًدا حتى نفضي إلى موعود هللا ..ورجعنا عنه

 .." الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقى " :قال  -

نعم   " :قال ..؟" فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حتى ننظر فيه وتنظروا ..قد سمعت مقالتك " :" رستم " قال -

 .. " ال بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا " :قال .." كم أحب إليكم؟ يوًما أو يومين؟

فانظر في   ..سن لنا رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أن نؤخر األعداء عند اللقاء أكثر من ثالث ما  " :فقال -

ولكن  ..ال " :قال ..؟" أسيدهم أنت " :" رستم " قال .." أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثالث بعد األجل

هل رأيتم قط   " :اء قومه فقالبرؤس " رستم " فاجتمع .." المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعالهم

  ..معاذ هللا أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب! " :فقالوا ..؟" أعز وأرجح من كالم هذا الرجل

  ..؟" أما ترى من ثيابه

إن العرب يستخفون بالثياب   ..وانظروا إلى الرأي والكالم والسيرة ..ويلكم ال تنظروا إلى الثياب " :فقال 

 ." ويصونون األحساب ..أكلوالم

 ..وسرعة بديهة ..فهل رأيت قوة وبيان .. " رستم " ـ رضي هللا عنه ـ مع " هذا موقف " ربعي بن عامر

 والموقف تكرر ذكره..! لكن..  وثبات موقف كهذا؟  ..ورباطة جأش ..ووضوح حجة

وحدد مصير   .." وهي " إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ..سالمحدد غاية اإل ربعي قد إن

وإن كل هذه اإلغرءات من الحرير والذهب والنمارق واألرائك لم تهز   .." موعود هللا بجنة هللا " وهو ..المسلم

ا أعده هللا له في موعوده ..شعرة منه رأت وال أذٌن سمعت  حيث له فيها ما ال عيٌن   ..ولم تستطع أن تشغله عمَّ

 هل يجوز أن نقول " هللا ابتعثنا " كما قالها ربعي رضي هللا عنه .؟ :السؤال اآلنو. .وال خطر على قلب بشر

البداية والنهاية البن والحديث من  ..ماهي األحاديث التي رواها ربعي بن عامر رضي هللا عنه :والسؤال التالي

وبالمناسبة فقد قال ابن عثيمين رحمة هللا عليه للشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي أن  . .كثير عليه رحمة هللا

 . ..فهذا اعتداد علماء الخلف بهذا الكتاب ..والدك يحفظ البداية والنهاية

وحتى النخرج من الموضوع هذا ربعي بن عامر رضي هللا عنه الذي لم يروي حديثا واحدا عن رسول هللا صلى  

 ...وسلم يدعو إلى هللا بثبات وبعزة الدين وبثقة باهلل جل وعالهللا عليه 

فنحن أيضا قوم ابتعثنا هللا ليخرج من يشاء سبحانه من عبادة   ..نحن قوم ابتعثنا هللا :وقال قولته المشهورة

وهذا  . .ةالعباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األديان إلى عدل االسالم ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخر

فعليه مسؤولية الدين وتبليغه للعالم   ..الصحابي الجليل رضي هللا عنه حجة على كل مسلم لم يحفظ حديثا واحدا

 :هذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية قال !!!! ...سواء اعترض احد أو لم يعترض

إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه. ولما تواجه الجيشان بعث رستم إلى سعد أن يبعث  :قال سيف عن شيوخه

 .إلى آخر ماقال

سيف هو ابن عمر التميمي صاحب كتاب الردة والفتوح وهو متروك الحديث واهيه حاله كحال الواقدي   :قلت

أفحش ابن حبان القول   ..عمدة فى التاريخ  ..ضعيف الحديث :وافحش ابن حبان القول فيه وقال الحافظ عنه

 .متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدى :حاتم و قال أبو   ..فيه
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 .. و قالوا: إنه كان يضع الحديث :قال .يروى الموضعات عن األثبات :و قال أبو حاتم بن حبان 

 منقول من موقع "المكتبة"..  ..و هو فى الرواية ساقط ..اتهم بالزندقة :و قال الحاكم

 .. عفوا لإلطالة.. نراكم غدا إن شاء هللا..

 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 ".. أبطال الفتوحات المستهدفة سيرهم." .التميمي". القعقاع بن عمرو.."587 \الحلقة

 

قبل أن نبدأ في تقديم ترجمة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو.. أن نضع بين يدي القاريء هذا   –نود هنا 

 وأن نضع آراء الدارسين بين أيديكم.. س + ج الحوار الذي أثاره بعض المشايخ مؤخرا بطريقة سطحية..

الذين أظهروا اإلسالم..  خاصة وأن المؤرخين يتبادون اإلتهامات حول الشيعة والرافضة والمتأسلمين واليهود 

وسنحاول في هذا العرض أن نلتزم الحياد.. لكننا نؤكد أن إلصاق المعجزات في بعض الشخصيات يسيء وال  

 ..يضيف.. تفضلوا

 ومصدرنا هنا من موقع "ملتقى أهل الحديث"..

ويقولون أن قصصه  (القعقاع بن عمرو التميمي) سمعت بعض الناس يشككون في وجود شخصيةالسؤال..  -

   فما رأي اإلخوة بارك هللا فيهم؟. .ما وردت إال من طريق سيف بن عمر التميمي المتروك

 ..)وقد سمعت نفس التشكيك من الشخ الحويني( ؟.وهل ثبت وجوده؟ وماذا عن صحبته

 .. هذا جواب للشيخ سليمان العلوان حفظه هللا على سؤالكالجواب..  -

 كما يسمي نفسه.. (منقذ التاريخ) ..و الزيدي حسن فرحان المالكيالذي أظهر هذا التشكيك ه

فالرجل درس في ابتدائية القعقاع بن عمرو التميمي رضي هللا عنه ويظهر   ..والقضية كما يظهر مرض نفسي 

. وقد عرضت عليه في نقاش معه ..أنه كان يكره الدراسة في طفولته أو يعاني من أعراض انسحابية نفسية

الرقية الشرعية فهي فيما يظهر لي حل مناسب ألمثاله خاصة إذا كان الراقي جيد النفث   (ية العوجاءالوسط) في

 .. و يحمل درة عمر

 رحمه هللا..  عبد الرحمن السديسوجواب الشيخ  -

وال يخفى أن   ..والتشكيك في مثل هذا يفتح بابا للطعن في معظم التأريخ اإلسالمي.. كالم األخ علي صحيح

وقد توارد أهل العلم على ذكره في كتبهم ونقل ما ذكر له  ..الرويات التاريخية ليست كروايات الحالل والحرام

 ..من وقائع يبعد معها ما ادعاه هذا الدعي

وإنما طرحت السؤال هنا بعدما سمعت كالمه حفظه  ..وقد كنت سمعت جواب الشيخ العلوان سابقارد السائل..  -

 ..وال أعرف عنه إال ما قرأته في ردود أهل العلم عليه ..أما حسن المالكي فما قرأت له شيئا. .هللا

 للشيخ حارث همام.. تعليق هام  -

وما قاله األخ الفاضل السديس عن التعامل مع الروايات  . .جزاكما هللا خيرا ..أخي السديس.. أخي األسمري

مع ما  ..األمر هنا يتعلق بشرف إثبات الصحبة لشخص من األشخاصالتاريخية صحيح. ولكن أال ترون أن 

 .أثابكم هللا. .ليتكم تتفضلون بالتفصيل في هذا الباب ؟. يترتب على ذلك من أحكام كثيرة

 :قال الشيخ الفاضل أبوعبدهللا الذهبي في مقال له< 

ذه القضية رجل ذو أفكار خبيثة و هي شخصية مختلف فيها.. و قد أثار ه ..القعقاع بن عمرو ففي صحبته نظر

و طعن في صحة وجوده و كونه شخصية وهمية من مخلفات سيف بن عمر   ..و هو حسن بن فرحان المالكي

و كان الهدف من هذا التشكيك هو الوصول إلى التشكيك في شخصية ابن سبأ ألنه بزعمه لم يرد إال  ..التميمي

 ً هذا العمل مقلداً للرافضي مرتضى العسكري في كتابه عبد   والمالكي كان في  ..من طريق سيف بن عمر أيضا

والكالم هنا ينصب على   -و هذا قول خاطيء ترده الحقائق التاريخية و الوقائع . .(107هللا بن سبأ )ص  

و روى عنه أنه قال: شهدت وفاة الرسول صلى هللا عليه   ..فقد ذكره سيف في الصحابة ..-شخصية القعقاع 

 ..وسلم

و هو متروك  ..قال ابن عبدالبر: لكن هذا الخبر من رواية سيف بن عمر ..ابن عساكر: يقال له صحبهقال < 

ألن شروط إثبات الصحبة   ..فبطل ما جاء في ذلك. أي ما جاء في كونه صحابي  ..الحديث كما قال ابن أبي حاتم

سر كتابة مقال أبين فيه تلك الشروط  و لعل هللا يي ..التي حددها العلماء ال تتفق مع أي جزء من جزئيات حياته

حتى روي عن أبي بكر أنه قال:    ..أحد الشجعان الفرسان القعقاعو. .مع الشرح والتمثيل )أي بضرب األمثلة(

بن  الجمل مع عليوقعة شهد و ..في القادسيةحسن  و له بالء  .صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل.

 .ه إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين مصلحاً.وكان رسول ..أبي طالب رضي هللا عنه

 .(239 /3) ( و اإلصابة1284 - 1283/ 3( و االستيعاب )409/ 4انظر ترجمته في كل من أسد الغابة ) ....

/  1و كان سبب ترجيح قول سيف بن عمر هنا ألنه قد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب )

 . .( بأنه إخباري عارف255/ 2خ. و الذهبي كما في الميزان )( بأنه عمدة في التاري344

و  ..ما لم تخالف ما هو أصح منها ..وهذه األقوال تجعلنا نميل إلى قبول روايات سيف التاريخية وليس الحديثية

وإنما اإلنكار الذي وجد هو في كون القعقاع   ..لم يرد ما يخالف رواية سيف في إنكار شخصية القعقاع بن عمرو
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  ..من الصحابة أم ال

وقضية الطعن في سيف بن عمر وإنكار القعقاع بن عمرو أن  وقال سليمان الخراشي في سرقات المالكي< 

وذلك من كتابه الشهير )مائة  ..!-أيضاً  –فقد )سرقها( المالكي من مرتضى العسكري  ..تلحق بسابقتها

بسبب مجيئه من طريق سيف بن عمر  ..بي مختلق( الذي أنكر فيه وجود القعقاع بن عمرو وخمسون صحا

وقد بين هذا الفضالء الذين ردوا على  . .وكذا من الهالبي الذي تابعه في حكمه على سيف بن عمر. .فقط

 . .المالكي؛ كالعودة والفريح والعزام وغيرهم

 

ن حسن بن فرحان المالكي لم يكن لديه من الشجاعة ما يجعله قال الدكتور عبد الرحمن الفريح: "يبدو لي أ< 

واإلعتماد على كتاب )الصحابة ..وربما غيرهم ..يقول: بأنه يعتمد على كتاب مطبوع يعرفه أهل االختصاص

أو أنه صاحب معالجة تاريخية لم يُسبق   ..المختلقون( من قبل المالكي يُسقط دعواه بأنه يطرق موضوعاً جديداً 

ولمناقشة رأي العسكري وتابعه المالكي! في سيف بن عمر انظر . .(10602العدد  ..)جريدة الرياض إليها"

 .. كتاب الشيخ سعود العقيلي )رسائل العدل واإلنصاف(

وللعلم: فقد قال الرافضي اآلخر محمد علي المعلم في كتابه )عبد هللا بن سبأ الحقيقة المجهولة( عن كتاب  

(. فشهد شاهد  5وخمسون صحابي مختلق( بأن العسكري اعتمد فيه "منهجاً غير دقيق" )ص  العسكري )مائة 

 ..من أهلها

 نكتفي بهذا القدر.. نلقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ." أبطال الفتوحات المستهدفة سيرهم "...التميمي". القعقاع بن عمرو.."588 \الحلقة

 

 حبته..سنأخذ جانب الحياد في البداية.. ونسوق حجج الطرف اآلخر.. المنكر لوجود القعقاع.. أو منكر لص

 وحيرة المؤرخين..  ..اسمه ونسبهمقدمة.. أوال : 

توسع في تفريع نسبه اإلمام الطبري  وأنه  ..هو القعقاع بن عمرو بن مالك التميميعند المنكرين لوجوده..  -

 .. ( بما ال حاجة إليه في هذا الجواب المختصر3/275األمم والملوك " )في " تاريخ 

 ! .. ولم نجد عند المؤرخين أي حديث عنها  ..وأما مولده ونشأته فلم يرد في األخبار طرف منها

 حابة..في الص طبقتهوفي ثانيا : 

" معجم الصحابة " لذلك ذكره في الصحابة ابن قانع في  ..يقال إنه من الصحابةهل كانت له صحبة.؟  -

   ..(4/109وابن األثير في " أسد الغابة " ) ..(3/1283وابن عبد البر في " االستيعاب " ) ..(2/367)

َوهُم: " من وردت صحبته بطريق  وقيل  ..ذكره في القسم األولفقد ( 5/342في " اإلصابة " ) ..ابن حجرأما 

أو وقع ذكره بما يدل على   ..أو ضعيفة ..أو حسنة ..سواء كانت الطريق صحيحة ..أو عن غيره ..الرواية عنه

 .!الصحبة بأي طريق كان " انتهى 

 : فقد استدل على صحبته بحديثين ال يثبتان   ..ولكن ذلك لم يثبت بالدليل الصحيحيقول المنكرون..   -

 : تعالى عليه وآله وسلم الحديث األول : روي عنه أنه قال : قال لي رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ 

رواه ابن قانع في " معجم  ..(والخيل . قال : تلك الغاية ..ما أعددت للجهاد ؟ قلت : طاعة َّللاَّ ورسوله) 

 : الحديث الثاني : كما روي عنه أنه قال .. أما (2/367) " الصحابة

فأخبر   ..جاء رجل حتى قام في المسجد فلما صلينا الظهر ..شهدت وفاة رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه وآله وسلم ) 

ويتركوا عهد رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه وآله   -يعني ابن عبادة  -بعضهم أن األنصار قد أجمعوا أن يولوا سعدا 

 " كما قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في اإلصابة –رواه ابن السكن  ..( فاستوحش المهاجرون ذلك ..وسلم

وهو في ميزان المحدثين   ..سيف بن عمر الضبي التميمي تجد كال هاتين الروايتين في إسناد و ...-(5/343)

بل قال أبو داود: ليس بشيء . وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر . وقال أبو حاتم : متروك .  ..من الضعفاء

 (296-4/295) " لتهذيبوقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن األثبات . انظر: " تهذيب ا

 أن : لذلك قال ابن أبي حاتم رحمه هللايكمل المنكرون..  -

قعقاع بن عمرو قال : شهدت وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن  "

تهى من " وإنما كتبنا ذكر ذلك للمعرفة " ان ..فبطل الحديث  ..وسيف متروك الحديث ..عن أبيه عنه ..تمام

 (7/136) " الجرح والتعديل

 أي أن له وجود.. وأن الخالف فقط قي صحبته.. ..فيبقى أنه من كبار التابعين  ..فالخالصة أنه لم تثبت صحبته

 : - عن القعقاع وأخيه عاصم –لذلك قال ابن عبد البر رحمه هللا 

  ..كان لهما بالقادسية مشاهد كريمةلكن و  ..وال رواية ..وال لقاء ..ال يَِصح  لهما عند أهل الحديث ُصحبة "

 (2/784) " وبالء حسن " انتهى من " االستيعاب ..ومقامات محمودة

 ( 257في صحبته نظر " انتهى من " جامع التحصيل " )ص/ ": وقال الصغاني رحمه هللا -

الغة التي يرفضها الكثيرون.. لكن  .. وإن شاب هذه الوايات المبالثناء عليه بالفروسية والشجاعةفي ثالثا : 

  ..وشجاعته في ميادين الجهاد ..اشتهر القعقاع بن عمرو في كتب التاريخ بفروسيته التي ال تبارىالثابت أنه 

 .. وشخصيته القيادية القوية

لصوت القعقاع بن عمرو في الجيش خير من ألف  ": روي عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قالي حتى  -

 (4/390) " ابن األثير في " أسد الغابة –فيما رأينا  –أقدم من ذكر هذه الكلمة .. و" رجل

 " ال يهزم جيش فيه مثل هذا ": عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال أيضاأيضا وروي  -

 (1/332) " هـ( في كتابه " تجارب األمم421أبو علي مسكويه )ت –فيما رأينا  –أقدم من ذكر هذه الكلمة و

 ؟ .أي  فارس كان أفرس في القادسي ة): بن أبي وقاص إلى سعد بن الخطاب كتب عمر ": وقالوا -

يقتل في كل حملة بطال " انتهى   ..حمل في يوم ثالثين حملة ..فكتب إليه : إني لم أر مثل القعقاع بن عمرو: قال

 (5/343) " من " اإلصابة

وكان أحد فرسان العرب  "في نفس السياق..  ن عساكر رحمه هللاقال اببعيدا عن مسألة الصحبة.. و -

وكانت له في    ..وشهد أكثر وقائع أهل العراق مع الفرس ..شهد اليرموك وفتح دمشق ..الموصوفين وشعرائهم

 (49/352) " ووقائع مشهورة " انتهى من " تاريخ دمشق ..ذلك مواقف مشكورة

 : قال الحافظ ابن حجر رحمه هللاكذلك  و -

 ..ودرع للنعمان وسيفه ..ودرع لخاقان ..وكان فيها درع هرقل ..هو ال ذي غنم في فتح المدائن أدراع كسرى "

فكان   ..فأرسلها سعد إلى عمر . وذكر سيف بسند له عن عائشة أنه قطع مشفر الفيل األعظم ..وسيف كسرى

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..(5/344) " هزمهم " انتهى من " اإلصابة
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 سيرهم "..." أبطال الفتوحات المستهدفة .التميمي". القعقاع بن عمرو.."589 \الحلقة

 

 )منقول(  نكمل.. ..الثناء عليه بالفروسية والشجاعةفي ثالثا : 

 .. وأخبارها روايات الحروب ..تفاصيلها ساحات المعارك ..وهكذا كانت حياة هذا المجاهد حياة قتالية جهادية

 ..فقد شارك في حروب الردة إلى جانب خالد بن الوليد بحزم وقوة  -

 ..وشارك في فتوح العراق وشهد أكبر المشاهد فيها كالقادسية -

 ..كما شارك في فتوح مصر ..وشارك في فتوح الشام وشهد اليرموك -

  ..كما كان صاحب مواقف ثابتة ومعروفة في فتنة الصحابة -

فذلك    ..وتوثيق المصادر التي نقلت مشاركة القعقاع فيها  ..فاصيل تلك المشاركاتلسنا بصدد بيان ت الراوي:

ولكننا نود أن نشير هنا إلى جوانب من شخصيته يمكن أن   ..شأن آخر محله الدراسات المتخصصة التاريخية

 ..؟ويبقى سؤال منطقي.. كيف يمكن لكل هذا التأريخ أن يكون أكذوبة  ..تساعد الباحث على بغيته منها

 .. رابعا : الثناء عليه لشعره

فقد امتألت بطون كتب   ..أيضا الشاعرية تهمن أهم جوانب شخصيكيف يكون القعقاع شخصية تخيليه.. بينما 

 . وكان المؤرخون يأخذون تفاصيل األحداث من وصفه الدقيق لمجريات المعارك ..التاريخ شعرا من شعره

 : يقول الباحث عبد الباسط مدخلي -

ولم يذكر المؤرخون شيئا عن شعره قبل   ..يعتبر القعقاع بن عمرو التميمي من الفرسان الذين قالوا الشعر "

  ..القعقاع من أولئك المتحمسين للفتوحات اإلسالمية وكان.. وإنما اتفقوا على قوله الشعر بعد إسالمه ..اإلسالم

وكان له تأثير كبير جعله يقرض الشعر في المعارك والحروب  ..ووجد فيها ضالته عندما اشترك فيها

حيث لم يترك معركة اشترك فيها إال وصورها بشعره   ..ويعد شعره وثيقة تاريخية بالغة األهمية ..اإلسالمية

ويشيد فيه ببطولته وبطولة إخوانه المسلمين وبالئهم  ..يتفق مع األحداث التاريخية اتفاقا تاما ..تصويرا دقيقا

   حيث نراه قد قرض الشعر في أكثر المعارك التي اشترك فيها في بالد فارس..  ..في هذه الفتوح

 ..عة شعرية أو أكثرمقطو ..وفي كل موقف ..فله في كل معركة  ..ويكاد يكون القعقاع أكثر شعراء الفتوح شعرا

وطلب الشهادة التي كان    ..واإليمان باهلل ..على حسب أهمية الحدث...وأكثر ما يتناول في شعره عبارات الجهاد

منطلقا في ذلك من قوله تعالى   ..وهو يرجو بذلك وجه هللا وجنته التي أعدها للذين يجاهدون في سبيله ..يتمناها

ابِِريَن ( آل عمران/: ) أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُ  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَِم َّللاَّ  " 142وا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

 –من " القعقاع بن عمرو التميمي ودوره في الفتوح اإلسالمية وأحداث عصر الراشدين "  المنقول انتهى

 ( 88-87)ص/  جامعة أم القرى . –رسالة ماجستير في التاريخ اإلسالمي 

 ..الجدل في حقيقة وجود هذه الشخصيةحسم خامسا : 

لعل أقدم المصادر التي توسعت في اإلخبار عن شخصية القعقاع بن عمرو هو الواقدي في كتابه " فتوح الشام  

في   –وذلك ما قاد  ..ثم تتابعت على ذلك معظم كتب التاريخ الموسعة ..وأيضا كتب سيف بن عمر الضبي .."

 . ومثبت لها ..ما بين منكر لوجودها ..إلى جدل واسع في عصرنا الحاضر عن حقيقة هذه الشخصية -ظننا 

والحق يقال : إن أخبار القعقاع بن عمرو وسيرته الجهادية ال نكاد نقف عليها إال من خالل كتب سيف بن عمر 

 منهما متروك الحديث ال تقبل رواياته وقد سبق بيان كالم النقاد فيهما وأن كال ..والواقدي ..الضبي التميمي

 ولكن هل تقبل رواياتهما التاريخية ؟ ..الحديثية

 : ولكن بشرطين اثنين ..ذهب المتأخرون من المحدثين إلى قبول ما يحكيانه على سبيل التاريخ واألخبار

 . ةأن ال تتعارض مروياتهما التاريخية مع التاريخ الثابت باألسانيد واألخبار الصحيح -1

 . أن ال تشتمل هذه األخبار على األحكام الشرعية والمسائل العلمية -2

ونقل    ..فإن تم هذان الشرطان فال يجد العلماء غضاضة في حكاية كالم كل من سيف بن عمر والواقدي

  كان إخباريا عارفا " انتهى من " ميزان: في سيف بن عمر –لذا يقول الحافظ الذهبي رحمه هللا  ..أخبارهما

عمدة في التاريخ " انتهى من " تقريب    ..ضعيف الحديث "عنه.. ويقول الحافظ ابن حجر .. " االعتدال

 ..على أن الواقدي أحسن حاال بكثير من سيف بن عمر.. (262) " التهذيب

 : يقول الباحث عبد الباسط مدخليرضي هللا عنه..  وفاتهقي رابعا : 

 . معركة صفين ذكر في المصادر أو مشاركة في األحداث بعد هذه المعركةلم نعد نجد للقعقاع بن عمرو بعد  "

فالطبري يذكر أن معاوية بن أبي سفيان أخرج من الكوفة إلى إيليا بفلسطين   ..وهناك اضطراب في تاريخ وفاته 

سنة ولم تذكر المصادر  ..هـ(41فعلى ذلك تكون وفاته بعد سنة ) ..هـ(41قعقاع بن عمرو بن مالك في سنة )

ولكنني أشكك في ذلك ؛   ..هـ(40ويذكر الزركلي أنه توفي نحو سنة ) ..وفاته بالتحديد وال المكان الذي دفن به

فذكر أنه   ..وإنما بنى ذلك على عدم ذكر المصادر للقعقاع بعد معركة صفين ..ألنه لم يستق ذلك من مصدر قديم

التميمي ودوره في الفتوح اإلسالمية وأحداث  انتهى من " القعقاع بن عمرو. .." هـ(40توفي نحو سنة )

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..هل هو شخصية خيالية وبعد.. .. مرة أخرى يثور التساؤل..عصر الراشدين "
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 ".. الموثوق بهافي كتب التراجم والمواقع نصيبه ." .التميمي". القعقاع بن عمرو.."590 \الحلقة

 بنفس الحياد عمن أقروا بوجوده.. ننقل اليوم < 

 سالم للدكتور السرجاني.. في القعقاع في قصة اإلأوال.. 

وقد ظهرت مالمح شخصيته رضي هللا عنه بوضوح شديد في الفتوحات فقد   هو القعقاع بن عمرو التميمي.. -

المعارك وبجوار شجاعته وشدة باسه على أعداء هللا كان من كان رضي هللا عنه شجاعاً مقداماً ثابتاً في أرض 

 شديد الذكاء وذا عبقرية عسكرية في إدارة المعارك ويظهر ذلك في موقعة القادسية . 

 بعض المواقف من حياة القعقاع مع الرسول صلى هللا عليه وسلم:  -

م يخاطب من أمامه بما يحب أو مما للقعقاع مواقف مع الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان صلى هللا عليه وسل

يؤثر في نفسه ولما كان حديثه مع القعقاع وهو رجل يحب الجهاد يكلمه النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإلعداد 

صلى هللا عليه -للجهاد فيقول سيف عن عمرو بن تمام عن أبيه عن القعقاع بن عمرو قال: قال لي رسول هللا 

 د؟ قلت: طاعة هللا ورسوله والخيل قال: تلك الغاية .: ما أعددت للجها -وآله وسلم

 آثر القعقاع في األخرين )دعوته ـ تعليمه(: -

لقد كان للقعقاع أثرأ كبيرأ في نفوس األخرين ففي اليوم الثاني من معركة القادسية أصبح القوم وفي أثناء ذلك  

بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو  طلعت نواصي الخيل قادمة من الشام وكان في مقدمتها هاشم بن عتبة

فلما وصلوا    ..وانطلق أول عشرة ومعهم القعقاع ..وقسم القعقاع جيشه إلى أعشار وهم ألف فارس ..التميمي

فقد ظنوا  ..فألقى بهذا الرعب في قلوب الفرس ..وهكذا حتى تكامل وصولهم في المساء ..تبعتهم العشرة الثانية

   ....ونازل القعقاع) بهمن جاذويه ( أول وصوله فقتله ..فهبطت هممهم ..أن مائة ألف قد وصلوا من الشام 

وألبس   ..ولم يقاتل الفرس بالفيلة في هذا اليوم ألن توابيتها قد تكسرت باألمس فاشتغلوا هذا اليوم بإصالحها

 ..وأمرهم القعقاع أن يحملوا على خيل الفرس يتشبهون بها بالفيلة ..بعض المسلمين إبلهم فهي مجللة مبرقعة

   ..فجعل يسرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه باألمس  ..وبات القعقاع الينام ..ففعلوا بهم هذا اليوم

 . فزاد ذلك في هبوط معنويات الفرس ..ففعلوا ذلك في الصباح ..وقال : إذا طلعت الشمس فأقبلوا مائة مائة

فأقبلت الفيلة   .. والفرس قد أصلحوا التوابيت ..وابتدأ القتال في الصباح في هذا اليوم الثالث وسمي يوم عمواس 

ورأ ى سعد الفيلة عادت لفعلها يوم أرماث فقال لعاصم بن عمرو والقعقاع :   ..يحميها الرجالة فنفرت الخيل

فأخذ األوالن رمحين وتقدما نحو الفيل  ..لفيل األجربوقال لحمال والربيل : اكفياني ا ..اكفياني الفيل األبيض

ودلى مشفره فضربه القعقاع   ..فنفض رأسه وطرح ساسته ..األبيض فوضعا رمحيهما في عيني الفيل األبيض

فكان القتال    ..وفي هذه الليلة حمل القعقاع وأخوه عاصم والجيش على الفرس بعد صالة العشاء ..فوقع لجنبه

وكان القعقاع محور المعركة. فلما جاءت الظهيرة وأرسل هللا ريحاً   ..ينم الناس تلك الليلةفلم   ..حتى الصباح

 ووصل القعقاع إلى السرير فلم يجد رستم الذي هرب.  ..وعاله الغبار ..هوت بسرير رستم

  ما قيل عن القعقاع رضي هللا عنه: -

 .."لصوت القعقاع في الجيش خيٌر من ألف رجل "أبو بكر* 

كتب عمر بن الخطاب الي سعد :)أي فارس أيام القادسية كان أفرس؟ وأي رجل كان أرجل؟ وأي راكب كان   * 

 ويقتل في كل حملة كِمي اً.. ..مثل القعقاع بن عمرو! حمل في يوم ثالثين حملة أثبت؟( فكتب إليه :)لم أَر فارًسا

 

 نا"..ثانيا.. نصيب القعقاع في كتب التراجم.. من موفع "صحابة رسول 

 . .))القعقاع: بن عمرو التميمي(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ))أَخرجه أَبو عمر.(( أسد الغابة -

والمقامات المحمودة في   ..وكان لهما البالء الجميل ..))قال أبو عمر: هو أخو عاصم بن عمرو التميمي   -

 . ..(( االستيعاب في معرفة األصحابوعمرو بن معد يكرب ..القادسي ة لهما ولهاشم بن عتبة

كان من الشجعان الفرسان. قيل: إن أبا بكر الصديق كان يقول: لََصْوُت   .ذكر ذلك سيف بن عمر في الفتوح. -

عن  ..رس بالقادسية وغيرها بالٌء عظيم؛ وقال سيفوله في قتال الف ..القعقاع في الجيش خْيٌر من ألف رجل

َما " :عن القعقاع بن عمرو؛ قال: قال لي رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم ..عن أبيه ..عمرو بن تمام

  .."تِْلَك اْلغَايَةُ : ". قال .قلت: طاعة هللا ورسوله والخيل "أَْعدْدَت ِلْلِجَهاِد؟

قَاَل َسْيٌف: قالوا: كتب عمر إلى سعد: أي  فارس كان أْفرس في القادسي ة؟ قال: فكتب إليه:  إلبن األثير.. الكامل -

يقتل في كل حملة بطاًل.(( ))قال اْبُن َعَساِكَر: يقال   ..إني لم أر ِمثَْل القعقاع بن عمرو حمل في يوم ثالثين حملة

وله في ذلك أشعار   ..وأكثر فتوح العراق ..شهد فَتَْح دمشق ..كان أحد فرسان العرب وشعرائهم ..إن له صحبة

وأنه  ..عن محمد وطلحة ـــ أنه كان من أصحاب النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ..موافقة مشهورة. وذكر َسْيفٌ 

وقال غيره: استمد خالد أبا بكر لما حاصر الحيرة فأمدَّهُ بالقعقاع بن   ..كان على كردوس في فَتْح اليرموك

وكان فيها ِدْرٌع هرقل   ..وقال: ال يهزم َجْيٌش فيه مثله؛ وهو الذي غنم في َفتْح المدائن أدراَع كسرى ..عمرو

وِدْرع لخاقان؛ ودرع للنعمان وسيفه وسيف كسرى؛ فأرسلها سعد إلى ُعمر. وذكر سيف بسنٍد له عن عائشة 

 . الصحابة. فكان هزمهم.(( اإلصابة في تمييز ..أنه قطع مشفر الفيل األعظم
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بير ..))شهد مع عليَّ الجمَل وغيرها من حروبه فكلَّمهما بكالم   ..وأَرسله علي رضي هللا عنه إِلى طلحة والزُّ

لح ..َحَسن  ((.تقاَرَب الناُس به إِلى الصُّ

 .))سكن الكوفة(( أسد الغابة

َصلَّى هللا عليه وسلم فيما رواه سيف بن ))قال اْبُن أَبِي َحاتٍِم: َقعقاع بن عمرو قال: شهدُت وفاةَ رسول هللا 

وإنما ذكرناه للمعرفة. قلت: أخرجه  ..فبطل الحديث ..عنه. وسيف متروك ..عن أبيه ..عن عمرو بن تمام ..عمر

عن القعقاع بن عمرو؛  ..عن أبيه ..عن عمرو ..عن سيف بن عمر ..من طريق إبراهيم بن سعد ..ابن السَّكن

 ..فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام في المسجد  ..هللا صلى هللا عليه وآله وسلمقال: شهدُت وفاةَ رسوِل 

ويتركوا َعْهَد رسوِل هللا َصلَّى هللا عليه  ..فأخبر بعُضهم أن األنصار قد أجمعوا أن يولوا سعًدا ـــ يعني ابن عبادة

ويقال هو القعقاع بن عمرو بن  ..ففاستوحش المهاجرون ذلك. قَاَل اْبُن السََّكِن: سيف بن عمر ضعي ..وسلم

 . .معبد التميمي.(( اإلصابة في تمييز الصحابة

 أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".. في كتب التراجم والمواقع الموثوق بها." نصيبه .التميمي". القعقاع بن عمرو".. 591 \الحلقة

 

 .. عن "الحقيقة والدفاع عن السنة".. منذر الشامي.. جادويه يا لثارات يوم الجسربين القعقاع وبهمن 

بدأت الجيوش اإلسالمية الفاتحة تنطلق شرقاً   حتىبطوالت عديدة..  نعجب كيف أهمل المؤرخون الحديث عن

 ً  ..لة وكفروتحرر أراضيها مما كانت تعانيه من جهل وضال  ..األرجاء لتوقد مصابيح الهداية في تلك  ..وغربا

 من هذه األمثلة الرائعة هو البطل القعقاع بن عمرو التميمي ..

 فمن هو هذا البطل؟أوال.. 

 ..له صحبة ..واإلسالم الجاهلية هو أحد فرسان العرب وأبطالهم في -

وكان له فيها بصمة بحيث لما أتى تجلت خبرته التي اكتسبها من تلقاء حروبه   القادسية وشهد اليرموك شهد -

القادسية   ومعاشرتة لسيف هللا المسلول خالد بن الوليد وكانت بصمته رفع معنويات المسلمين وقد جاهد في 

 .. وأكثر وقائع أهل العراق مع الفرس دمشق وفتح ..ساعه متواصله لم يذق فيها النوم 26حوالي 

 . وكان شاعراً فحالً. -

لد بن الوليد رضي هللا عنه لفتح بالد فارس  أبو بكر )ما هزم جيش وبه القعقاع( فعندما توجه خا  فيه  وقال -

رضي هللا عنه وأرضاه يطلب المدد فما كان من أبي بكر إال إن    أبو بكر الصديق أرسل إلى خليفة المسلمين

هللا عليه و سلم خالد   فتعجب الصحابة رضوان هللا عليهم وقالوا يا خليفة رسول هللا صلى له فارسا واحدا أرسل

 له رجال واحدا.فترسل  يطلب المدد

 !!!!القعقاع بن عمرو قال عنه أبو بكر الصد يق رضي هللا عنه: وهللا ال يهزم جيش فيه -

 ..في كاظمة وفي موقعة ذات السالسل التي كان يقود الفرس فيها قائدهم هرمز تقابل المسلمون والفرس -

واحتضنه خالد فهجم جند فارس   .فمشى إليه خالد بن الوليد..  وخرج هرمز من بين صفوف جنده ونادى بالنزال

يمهلهم فقد حمل عليهم بسيفه وصال وجال في   يريدون قتل خالد وتخليص هرمز من قبضته. ولكن القعقاع لم

 المسلمون وركبوا أكتافهم إلى الليل.  فارس وفروا من أمامهم فطاردهم فانهزم جند ..والمسلمون خلفه  ..رقابهم

 بهمن جادويه ويوم الجسر: ثانيا.. 

 ..يقدم لنا تاريخ العسكرية اإلسالمية كثيراً من الدروس التي تبقى االستفادة منها واجبة وممكنة في كل وقت -

 ..لى الهزيمةوحتى تلك المعارك التي خسر فيها المسلمون تستدعي التوقف عندها وقراءة األسباب التي أدت إ

 هجرية. 13التي جرت يوم الثالث والعشرين من شهر شعبان عام  (معركة الجسر)ولعل أشهر تلك المعارك 

 : وسير القتال أجواء اإلعداد للمعركة -

قسم كبير من خالد بن الوليد ومعه نتيجة للتطورات العسكرية على الجبهة مع الرومان تم نقل نعرف أنه  -1

 .. بالشام الجيش إلى الجبهة المواجهة للرومان

 ..عندها ركز الفرس جهدهم على تصفية الوجود اإلسالمي في العراق -2

وذهب مسرعاً لعرض األمر على  ..اقفارتأى القائد المثنى بن حارثة تجميع الجيش المسلم على حدود العر -3

وسرعان ما توفي وتولى الخالفة بعده عمر بن   ..القائد العام للجيش الخليفة أبي بكر الصديق فوجده يحتضر

 .فعرض عليه المثنى الوضع العسكري في العراق. ..الخطاب رضي هللا عنه

ومع ذلك أولى الجهاد ضد الفرس في  ..بعد استالمه الخالفة  كانت المهام كثيرة أمام عمر بن الخطاب -4

 ..فنادى على الناس داعياً إياهم للجهاد ضد الفرس ..العراق اهتمامه

  ..الذي ما إن دخل العراق حتى نظم الصفوف ..كبداية تسليم قيادة الجيش ألبي عبيدورأى عمر بن الخطاب  -5

وبجيشه الذي ال  ..ي تخلى عنها المسلمونواستطاع بفضل هللا ثم بشجاعته وإقدامه أن يستعيد كل األراضي الت

 .. يزيد عن عشرة آالف مقاتل استطاع أن ينتصر في ثالث معارك كبيرة هي النمارق والسقاطية وباقسياثا

فاطمأن إلى أهليته في قيادة الجيش بعد   ..وكان الخليفة عمر يتابع باهتمام وبشكل مباشر أخبار أبي عبيد -6

  ..أثر مدو على الفرس ة. كان لهذه االنتصارات التي حققها المسلمون بقيادة أبي عبيد.االنتصارات التي حققها

واتهموه بالتقصير والتخاذل   ..حتى إن خصوم رستم ثاروا عليه ..فتزعزعت الجبهة الداخلية الفارسية بقوة -7

وكان البد على رستم أن يتحرك   ..وبدأ االنهيار المعنوي في صفوف الجيش الفارسي ..عن قتال المسلمين

وتحقيق أي نصر على جيش المسلمين يرفع من الحالة المعنوية  ..لوقف التدهور على الجبهة الداخلية من جهة

 ..لجيشه

 ..هر القادة الفرس وأدهاهمفاختار أم ..كانت الخطوة األولى التي قام بها رستم هي اختيار قائد قوي للجيش -8

وإنما تسمى   ..وكان من أشد قادة الفرس كبراً وحقداً على المسلمين والعرب ..وهو)ذو الحاجب بهمن جاذويه(

كما  ..فأسند له رستم قيادة الجيش ..بذي الحاجب ألنه كان يعصب حاجبيه الكثيفين ليرفعهما عن عينيه تكبراً 

يتغلب على أسلوب المسلمين في قتال الكر  والفر  زود  كي ول ..طال الفرساناختار رستم بنفسه أمراء الجند وأب

   ..وهي الفيلة ..الجيش وألول مرة بسالح المدرعات الفارسي

 كمل غدا إن شاء هللا.... ن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".. إن للباطل جولة –في معركة الجسر ." .التميمي". القعقاع بن عمرو" ..592 \الحلقة

 

 )نكمل(  :الجسر وسير القتال أجواء اإلعداد لمعركة -

يضفي رستم أهمية خاصة على هذا الجيش المدرع أعطاه راية الفرس العظمى واسمها )دارفن  كي ول -9

وكانت هذه الراية ال تخرج إال مع ملوكهم في معاركهم الحاسمة  ..وكانت مصنوعة من جلد النمور ..كابيان(

فوصلته أخبار الجيش الجرار الذي أعده   ..وكان أبو عبيد يتابع عبر استخباراته التحركات العسكرية للفرس 

 ....وكانت المنطقة صالحة للقتال وتالئم األسلوب القتالي لجيش المسلمين ..رستم لمحاربة جيش المسلمين

 ..وعسكر على مقربة من نهر الفرات على أطراف الصحراء ..ولكن أبا عبيد رأى أن يعبر الفرات ناحية الحيرة

 وهذا المكان أفضل مكان للقتال؛ لخبرة المسلمين في قتال الصحراء ولسهولة الكر والفر  . 

أرسل برسول من عنده إلى  و ..نزل الفرس بقيادة بهمن جاذويه على الشاطئ الشرقي لنهر الفرات المقابل -10

وكانت فحوى   ..وكان هذا الرسول من دهاة الفرس واسمه )مرادتشاه( قائد سالح الدروع ..القائد أبي عبيد

 .. الرسالة )إما أن تعبروا إلينا وندعكم تعبرون وإما أن تدعونا ونعبر إليكم(

جمع قادة الجيش على ترك الفرس  فأ ..فعقد أبو عبيد مؤتمًرا مع قادة جيشه للتشاور في عرض الفرس  -11

وحتى يسهل   ..يعبرون لهم؛ ألن أرض المعركة ستكون أوسع وأسهل لحرب الصاعقة التي يجيدها المسلمون

وكان االتفاق تاماً على أن المسلمين لو عبروا للفرس فسوف يحشرونهم في مكان  ..قدوم اإلمدادات للمسلمين

)وكانت اوامر عمر رضي هللا عنه تقضي بأن   هو نهر الفرات ضيق حيث سيكون من ورائهم حاجز مائي خطير

 ال يكون بينه وبين جيش المسلمين نهر( والزاخر بالمياه الهادرة 

  :واإلصرار على العبور إلى الفرس عندما قال ..ولكن أبا عبيد القائد العام فاجأ الجميع برفض هذا الرأي -11

فهو قرار مبني على   ..لقد صدم قرار أبي عبيد قادتهو!!  هم""ال يكونون أجرأ منا على الموت بل نصير إلي

ومنهم الصحابي الجليل سليط   ..فناشدوه ..الشجاعة فقط دون النظر لباقي المعطيات والظروف المحيطة باألمر

أال يعبر لهم لخطورة العبور ولكن أبا عبيد أصر على رأيه فأمر بعقد جسر يمر عليه  ..بن قيس البدري

 .. للطرف الشرقي من النهرالمسلمون 

خاصة سالح الفيلة على   ..بمجرد أن تكامل المسلمون على الشاطئ الشرقي هجم الفرس بكل قواتهم -12

وبذلك تعطلت    ..ولم تكن خيل المسلمين قد رأت فيلة من قبل فنفرت منها بشدة وهربت في كل مكان ..المسلمين

وأوقعت خسائر بالغة   ..وقامت الفيلة بتمزيق صفوف المسلمين ..أقوى أسلحة المسلمين وهو سالح الفرسان

 ..بهم

ال المسلمين )احتوشوا الفيلة( أي  وعندها أمر القائد العام أبو عبيد بالتعامل مع الفيلة فنادى في أبط -13

وكان أبو عبيد كما قلنا من أشجع الناس فكان هو   ..أحيطوا بها واقطعوا أحزمة بطنها ليقع ما عليها من قادة

 . وبالفعل تم للمسلمين ما أرادوا وقطعوا أحزمة جميع الفيلة. ..أول من نفذ ما أمر به المسلمين

وبرز تأثير الفيلة على مسير المعركة من خالل أعداد المسلمين  ..رفينوقد استمر القتال شديداً بين الط -14

فسأل   ..وعندها قرر أبو عبيد أن يقوم بعمل بطولي نادر ال يجرؤ عليه أحد إال من كان مثله ..الذين قتلتهم الفيلة

  ..قائداً للفيلة  فقالوا له: خرطومه؛ فاختار فيالً أبيض اللون كان ..عن نقطة ضعف الفيل التي تؤدي إلى قتله

فإن قتلته فأنا    -يعني الفيل األبيض  -ونادى في المسلمين )يا معشر المسلمين إني حامل على هذا المخلوق 

 ..  فإن قتل فولدي وهب( ..وإن قتلني فأخي الحكم أميركم ..أميركم

األبيض والذي كان   ثم حمل في بطولة نادرة على الفيل ..ثم عد سبعة من القادة آخرهم المثنى بن حارثة -15

مدربًا على فنون القتال فاتقى ضربات سيف أبي عبيد وألقاه على األرض وداسه بأقدامه فاستشهد القائد أبو  

 .. وقاتل المسلمون على جثته حتى ال يأخذها الفرس ..عبيد

ة من الذين ثم ولده ثم الذي بعده حتى استشهد ست ..ثم تولى أخوه الحكم مكانه ولكنه سرعان ما استشهد -16

 .. عينهم أبو عبيد

  ..فتسلم الراية أسد العراق المثنى بن حارثة الذي حاول تصحيح الوضع حتى حدث ما لم يكن في الحسبان -17

إذ بينما كان المثنى ينظم صفوف جيشه ويدعو الفارين للثبات سارع رجل من بني ثقيف اسمه )عبد هللا بن  

ونادوا في المسلمين )موتوا على ما   ..مجموعة من بني ثقيف لفعلته وتعصب ..مرثد الثقفي( إلى الجسر فقطعه

 ..وركزوا هجومهم على المسلمين ليفنوهم بالكامل ..وفرح الفرس بهذه الفعلة  ..مات عليه أمراؤكم أو تظفروا(

فوقع االضطراب الشديد في صفوف  ..وكان تركيزهم أشد على ناحية الجسر المقطوع حتى ال يصلحه أحد

وكان أكثرهم ال يعرف السباحة فغرق منهم  ..وفر الكثير منهم وألقوا بأنفسهم في نهر الفرات ..مينالمسل

 . ..  ألفان.

ولما رأى المثنى هذه الكارثة المروعة التي حلت بالجيش انتخب كتيبة بقيادته وأسرع الصالح الجسر  -18

 ..  ..وكان المتهور عبد هللا بن مرثد الثقفي قد وقف عند الجسر ليمنع المسلمين من الفرار ..المنهار

 نكمل غدا إن شاء هللا.. .. ألم نقل لجضراتكم من قبل أن التوحات لم تكن نزهة وال مفروشة بالورود..< 
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 )نكمل(  :الجسر وسير القتال أجواء اإلعداد لمعركة -

ولما رأى المثنى هذه الكارثة المروعة التي حلت بالجيش انتخب كتيبة بقيادته وأسرع الصالح الجسر  -18-

فالقى المثنى   . .وكان المتهور عبد هللا بن مرثد الثقفي قد وقف عند الجسر ليمنع المسلمين من الفرار ..المنهار

 فاعتذر عبد هللا بن مرثد بأنه إنما أراد أن يثير حمية المسلمين للقتال.  ..القبض عليه وربطه

قاتلين أن يعبروه للجهة وأمر الم ..وبعد جهد شديد استطاع المثنى ومن معه إصالح الجسر ..وأخيراً  -19

وقد بقي المثنى على أول الجسر يشرف على عبور جيشه للطرف اآلخر مدافعاً عنهم فاصيب إصابة  ..األخرى

 ..أدت إلى وفاته بعد ذلك بشهرين

لذلك فإن وقعها كان شديًدا على   ..وانتهت هذه المعركة باستشهاد أربعة آالف شهيد منهم األمراء السبعة -20

ولم يبق مع   ..سلمين حتى إن ألفين من الجيش فروا حتى دخلوا البادية فاختفوا فيها خجالً مما جرىنفوس الم

 .المثنى سوى ثالثة آالف هم الذين انتقموا لمصرع إخوانهم في المعارك التالية.

 

 يوم القادسية والثأر لشهداء يوم الجسر:  -

رضي هللا عنه المدد من أمير المؤمنين عمر رضي في يوم القادسية طلب أمير الجيش سعد بن أبي وقاص  -1

 . ..هللا عنه وذلك لكثرة عدد الفرس وكثرة عدتهم .

الجند   الخطاب وهو أمير المؤمنين إلى قائد جيوشه في الشام أبي عبيدة بن الجراح أن يرسل عمر بن أرسل -2

 . عونا له في فتح بالد فارس. ليكونوا وقاص  أبيالذين جاؤوه من العراق مع خالد بن الوليد إلى سعد بن 

 .من اليمن. وألف  ..وكان عددهم ستة آالف منهم خمسة آالف من ربيعة ومضر -3

وحينما وصل القعقاع   ..عمرو وعلى مقدمته القعقاع بن ..وكان أمير الجيش هاشم بن عتبة بن أبي وقاص -4

أن  ويوقع في ظنهم ..يبث الرعب في قلوبهم وأن ..إلى القادسية أراد أن يكون وصوله نذير شؤم على الفرس

فعهد إلى أصحابه وكانوا ألف جندي أن   ..جيش كبير العدد والعدة المدد الذي جاء لجيش المسلمين من الشام

 ..عشرة مثيرين زوبعة من التراب وكأن العشرة مائةبحيث يتقدمون عشرة  ..أعشار يقسمو أنفسهم إلى

 .خطته. ونفذوا

نفوس جنوده   . ثم أثار الحمية في.وكلما وصل عشرة إلى مشارف الفرس جاء بعدهم عشرة آخرون -5

وتقدمهم إلى الفرس كان لوصول القعقاع رضي هللا عنه باعثاً لالطمئنان متذكرين قول الصدَّيق رضي هللا عنه 

 ..فطلب البراز..وقوله أيضاً )لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل(   ..جيش فيهم مثل هذا()ال يهزم 

الفرس قتلوا  الجميع يذكر أن  وكان ..قائد الفرس في معركة الجسر -فخرج إليه ذو الحاجب   ..ونادى: من يبارز

 ..معركة الجسر آالف المسلمين في

فنادى: يالثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب يوم الجسر!   ..أنا بهمن جاذويه  فقال له القعقاع َمن أنت؟ قال: -6

 . .فاجتلدا فقتله القعقاع ..وأخذ بثأر أهل الجسر وانكسرت األعاجم لذلك

بالسيوف   فكان القعقاع يقول لهم: )يا معاشر المسلمين باشروهم  ....ثم برزت فرسان المسلمين للمبارزة -7 

 فإنما يحصد الناس بها( 

استمر  .. والواية تذكر أنه عدوهم ونشط فرسان المسلمين فأصابوا ..ةفيلالولم يقاتل الفرس هذا اليوم على  -7

  ..يبارز؟ فخرج إليه اثنان هما البيرزان والبندوان وفي صباح اليوم التالي نادى القعقاع: من ..القتال إلى الليل

وضربه ضربة  ..واشتبك القعقاع مع "البيرزان". فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان ليكفيه أحد الفارسين

ً  ..وتمكن "الحارث بن ظبيان" ..برأسه قوية أطاحت  ..من قتل "البندوان" أيضا

عابد مجتهد  فهو في الليل  ..بن عمرو التميمي فارس ال ينام وال يغمض له جفن القعقاعوتكررت رواية أن  -8

 . وفي النهار بطل مغوار ينتدبه سعد بن أبي وقاص للمهام الصعبة. ..هللا في طاعة

  بقودوكان القعقاع قد بات ليلته تلك  ..وهو اليوم الثالث من المعركة ..عمواسالشهير بيوم يوم وجاء  -9

وعند مطلع الشمس رآهم المسلمون  ..أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه في األمس ليأتوا أفواجا كأنهم مدد

ا الفرس فجاؤوا هذا اليوم بالفيلة وقد جعلوا لهم   ..وكذلك فعل عاصم بن عمرو   ..وقالوا: جاء المدد ..فكبروا أم 

 .حماية لئال يحدث معها ما حدث في اليوم األول.

فطلب من   ..فدلوه عليها ..يسألهم عن الفيلة ونقاط ضعفها ..كان سعد قد بعث إلى َمن أسلم من الفرسو -10

فتمكنوا من فقئ عيونها وقطع مشافرها وإخراجها من ساحة  ..القعقاع وعاصم ومن معهم أن يتول وا أمرها

حتى سميت بـ )ليلة   ..المساءوتواصل القتال في  ..المعركة ليشتد القتال وتشتد وطأة المسلمين على الفرس

 . وكانت ليلة..الهرير(.

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 )نكمل(  :الجسر وسير القتال أجواء اإلعداد لمعركة -

كانت المبارزة في األيام الثالثة لصالح المسلمين فأراد رستم في ليلة الهرير الزحف  في بيبة الهرير..  -11

ا فقامت حربهم على ساق حتى صباح ليلة   ..رفض الفرس المبارزة زفوا إليهم كذلك  لخشيته من المبارزة فلم 

ورأى العرب والعجم أمراً  ..لة لم يبت بمثلهاورد في كتب التاريخ عن هول هذه الليلة: )وبات سعد بلي ..الهرير

وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا كان وجه    ..وانقطعت األصوات واألخبار عن رستم وسعد ..لم يروا مثله قط

ومما يُذكر أن القعقاع هو الذي بدأ   .انتهى الناس فاستدل بذلك على انهم األعلون وان الغلبة لهم(. ..الصبح

مع أخيه   ..هذا فضالً عن أنه ..وأنه كان أول َمن حارب ليالً في تاريخ العرب ..الفرس ليلة المعركةالزحف على 

  ..اضطلع بعبء التخلص من الفيل األبيض الذي يقود باقي فيلة الجيش الفارسي في أرض المعركة ..عاصم

ما فتح الباب   ..هم على اإلطالقوفقدوا أهم وأنكى أسلحت ..فلما قُتل هذا الفيل وقع االرتباك في صفوف الفرس

 .واسعاً أمام انتصار المسلمين.

وهكذا انتهت معركة القادسية بانتصار المسلمين. لقد اخذ القعقاع الفارس الشجاع بثأر اخوانه ممن قتلهم  -12

بهمن جاذوية فكم نحتاج اليوم لقائد حكيم مثل عمر رضي هللا عنه وفارس شجاع مثل القعقاع ليقتص ممن 

 وا علينا من الفرس المجوس واخوانهم الصليبيين. كر

 ...وعظمته تلك حياته بكل شجاعة صاحبها وبطولته ..فارس بني تميم ..تلك هي حياة القعقاع بن عمرو 

 .. منذر الشامييكمل األستاذ 

الفرسان الذين  فهو من أولئك  ..وترك أفضل األثر  ..وخلف أطيب الذكر ..لقد سطر القعقاع أنصع الصفحات

وأعظم   ..بخلت على الدنيا بإنجاب خير الرسل التي ما ..ألمة العرب واإلسالم ..سيبقون مفخرة عظيمة لنا

الخلفاء الراشدون فكانوا من قوادهم  القعقاع من أولئك الذين اعتمد عليهم كان.وأشهر القواد ..األبطال

ربعين للهجرة النبوية الشريفة أي في هذه السنة وصل السنة األ توفي القعقاع في.وجنودهم األوفياء ..ورسلهم

لقد كان شعر القعقاع   وانتقلت روحه إلى جوار ربها. إيذاناً بانتهاء حياة صاحبها ..المشوار القعقاع إلى نهاية

وسجالً دقيقاً لتفاصيل   ..التي أبداها وقومه في المعارك مرآة صادقة عكست كل مظاهر البطولة والشجاعة

 .التي اشترك فيها مع جيش المسلمين في العراق والشام وتتابع االنتصارات األحداث

إال وصورها وتحدث   ..وعظمة تضحيتهم ..وحسن بالئهم ..لتصوير حبها والمسلمين لم يترك القعقاع مناسبة

بما فعلوه في   وجهادهم ال يوفى حقه إال باإلشادة  ..انتصار المسلمين ال يكتمل إال برسم هذه الصورة كأن ..عنها

غرض تصوير المعارك واإلشادة بشجاعة   ..القعقاع على غرض واحد وقد اقتصر شعر.ساحات القتال

حتى لنستطيع أن نطلق على شعره شعر الفتوح  ..ورثاء من استشهد منهم .المجاهدين وبطوالتهم

   ..األولى بالدرجة

 ي؟ صحابي أم تابعالقعقاع  -

ومن أهمها كل من تاريخ  ..ورد ذكر القعقاع بن عمرو التميمي في العديد من المصادر التاريخية اإلسالمية

 ..هـ(630والكامل في التاريخ البن األثير الجزري )ت.   ..هـ(311الرسل والملوك البن جرير الطبري )ت. 

وأسلم  ..القعقاع من رجال قبيلة بني تميم ..حسب هذه المصادر. وبهـ(.774والبداية والنهاية البن كثير )ت.  

وهو أخو عاصم بن عمرو التميمي الذي تتفق الكثير من المصادر التاريخية على أنه  ..في وقت غير محدد

 .صاحب دور كبير في فتوحات العراق.

هـ( في كتابه 852فوصفه ابن حجر العسقالني )ت.  ..جاعة القعقاع وبقوتهواجتمعت المصادر في اإلشادة بش

كما قال عنه في موضع آخر من كتابه:  .."اإلصابة في معرفة الصحابة" بأنه "كان من الشجعان الفرسان"

وله في قتال الفرس   .."قيل إن أبا بكر الصديق كان يقول لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل

 . ة وغيرها بالء عظيم".بالقادسي

ومن ذلك الرواية   ..لقي الرسول وأخذ منه الحديث ..بعض الروايات واألحاديث أشارت إلى أن القعقاع صحابي

فأجابه: "طاعة هللا ورسوله  ..سأله األخير: "ما أعددت للجهاد؟" ..التي جاء فيها أنه لما قابل الرسول

حسبما ورد في كتاب "معجم الصحابة" البن قانع البغدادي   .."فرد  الرسول: "تلك الغاية القصوى ..والخيل"

فإن الباحث   ..ولما كانت تلك الرواية هي الوحيدة التي تذكر وقوع اللقاء بين القعقاع والرسول. هـ(.351)ت. 

وذلك في   ..المعاصر سيد كسروي حسن عد ه من الصحابة الذين لم يُنقل عنهم غير حديث واحد عن الرسول 

  ..هدي القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد". أما أغلبية المصادر التاريخية فلم تجزم بصحبته للرسولكتابه "

ح معظمها أن يكون القعقاع من التابعين.    .ورج 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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تبدأ المصادر اإلسالمية في االهتمام بسيرة القعقاع بعد وفاة الرسول  مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. . 1

فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى   ..إذ ورد في إحدى الروايات على لسانه: "شهدُت وفاةَ رسوِل هللا ..مباشرة

  ..ويتركوا َعْهَد رسوِل هللا ..فأخبر بعُضهم أن األنصار قد أجمعوا أن يولوا سعداً )ابن عبادة(  ..قام في المسجد

  ..أي القعقاع ..فاستوحش المهاجرون ذلك". وربما كان العهد المذكور في الرواية يشير إلى اعتقاد صاحبها

والذي سيتضح   ..وهو ما يُفهم منه التوجه السياسي للقعقاع ..رين دوناً عن األنصاربالنص على خالفة المهاج 

 .شيئاً فشيئاً مع المضي قدماً في استعراض سيرته.

  ..تزامنت مع اشتعال حروب الردةالتي بداية الظهور العسكري للقعقاع في المرويات قي حروب الردة.. . 2

وأتى  ..ففر منه علقمة ..لإلغارة على علقمة الكلبي ..بيلة هوازنوذلك عندما أرسله أبو بكر الصديق إلى ق

 . حسبما يذكر الطبري في تاريخه. ..فأعلنوا إسالمهم وتوبتهم ..القعقاع بأهله إلى المدينة

ا   ..شارك القعقاع في الحروب التوسعية على الجبهة العراقية ..بعد انتهاء الردة. 3 ويُقال إن خالد بن الوليد لم 

وقال لخالد "ال يُهزم جيش فيه مثله". وسرعان  ..فأمد ه بالقعقاع ..أرسل إلى أبي بكر يستمده ..الحيرةحاصر 

عندما تمكن القعقاع من إنقاذ خالد بن الوليد من إحدى المكائد التي دبرها له    ..ما أثبتت نبوءة الخليفة صدقها

 .. وقد جاء هذا الجزء في سيرة بن الوليد.. . كما تقدمقائد الجيش الفارسي في واحدة من المعارك. ..هرمز

إلى   ..وكان من أبطالها ..ويذكر ابن األثير في الكامل أن القعقاع شارك في معركة القادسيةفي قتح العراق.. . 4

أجابه األخير:   ..درجة أن عمر بن الخطاب لما أرسل إلى سعد بن أبي وقاص يسأله عن أشجع فرسان القادسية

ومما يُذكر أن . يقتل في كل حملة بطالً". ..حمل في يوم ثالثين حملة .."إني لم أَر مثل القعقاع بن عمرو

هذا  ..ان أول َمن حارب ليالً في تاريخ العربوأنه ك ..القعقاع هو الذي بدأ الزحف على الفرس ليلة المعركة

اضطلع بعبء التخلص من الفيل األبيض الذي يقود باقي فيلة الجيش الفارسي   ..مع أخيه عاصم ..فضالً عن أنه

وفقدوا أهم وأنكى أسلحتهم على   ..فلما قُتل هذا الفيل وقع االرتباك في صفوف الفرس ..في أرض المعركة

 . اب واسعاً أمام انتصار المسلمين.ما فتح الب ..اإلطالق

وتذكر أنه غنم يومها دروع وسيوف  ..تتحدث المصادر عن دوره المهم في فتح المدائنفي فتح المدائن.. . 5

وبحسب   .وُعي ن بعدها والياً على مدينة حلوان لفترة قصيرة. ..فأرسلها إلى عمر في المدينة المنورة ..كسرى

عام   ..فقاتل البيزنطيين في اليرموك ..قعقاع في التوسعات على الجبهة الشاميةشارك ال ..ما تواتر من سيرته

عندما  ..كما أنه كان صاحب دور مهم في فتح مدينة دمشق ..وكان قائداً على كتيبة من كتائب المسلمين ..هـ15

 ليفتح الطريق أمام المسلمين لغزوها.  ..تسلق أسوارها وساهم في فتح أبوابها

ومن بين المالحظات المهمة التي تبدو واضحة في شخصية القعقاع كثرة األبيات في أشعاره المتواترة.. . 6

  ..والتي عملت على تخليد شجاعته والتغني ببطوالته المتفردة في الحروب والمعارك ..الشعرية المنسوبة إليه

. فرسان العرب وشعرائهم". بأنه "كان أحد ..هـ( في كتابه "تاريخ دمشق"571ووصفه ابن عساكر )ت. 

ومن األبيات الشعرية التي نُسبت للقعقاع: ولقد شهدت البرق برق تهامة/ يهدي المناقب راكباً لغبار/ في جند  

سيف هللا سيف محمداً/ والسابقين لسنة األحرار. كذلك قوله يوم اليرموك: أَلَم تََرنا َعلى اليَرموِك فُزنا/ َكما فُزنا  

 / قَتَلنا الروَم َحت ى ما تُساوي/ َعلى اليَرموِك َمفروَق الِوراِق.بِأَياِم الِعراقِ 

فإن   ..وعلى عكس كثرة األخبار عن القعقاع في زمن كل من أبي بكر وعمرفي سيرته في عهد عثمان..  . 7

 ..وكل ما نعرفه أنه تولى الحرب في الكوفة زمن عثمان ..األخبار عنه في عهدي عثمان وعلي شحيحة للغاية

وقيل إنه خرج لنصرته بَمن معه من أهل  ..وكان من بين المدافعين عن الخليفة الثالث زمن الثورة عليه

 . فلما عرف بخبر مقتله قفل راجعاً. ..الكوفة

فيقول بإيجاز:   ..في الفتنةوعن دوره   ..ويتحدث ابن األثير عن الفترة األخيرة من حياة القعقاعفي الفتنة.. . 8

بير .."شهد مع عليَّ الجمَل وغيرها من حروبه تقاَرَب   ..فكلَّمهما بكالم َحَسن ..وأَرسله علي إِلى طلحة والزُّ

لح..." كان للقعقاع دوراً  ..ولكن لما فشلت مساعي الصلح وقامت الحرب بين الطرفين الناُس به إِلى الصُّ

ووضع بذلك   ..وأعلن األمان للمهزومين ..هودج السيدة عائشة إذ تمكن من عقر الجمل الذي حمل ..مشهوداً 

 .. هذا ما قال ابن األثير... . كلمة النهاية في تلك المعركة.

 سيف بن عمر على كل هذا التأريخ.؟ .. أراكم غدا إن شاء هللا..مرويات غلب المعاصرون إتهام  فهل.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".. المؤيدون يكتبون في شجاعته وأشعاره."  .التميمي". القعقاع بن عمرو. ".596 \الحلقة

 التميمي.. القعقاع تنقل دائرة المعارف "ويكيبيديا" جانبا مما اشتهر من أشعارالفعقاع هنا شحصية حقيقية.. 

 ..هـ 13اليرموك   معركةفي شعره في  -

والكردوس هي  ..وكان أميراً على كردوس من الكراديس ..القعقاع بن عمرو التميمي معركة اليرموك حضر

وكان   ..وكان القعقاع على كردوس أهل العراق ومكانه في قلب جيش المسلمين  ..الكتيبة وفيها ألف مقاتل

 : بن عمرو يرتجز القعقاعوجعل  ..فحمالً على العدو ..للقعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل شرف بدء القتال

ادِ .. ..  قاَك في الِطرادِ لَيتَني أَل  يا  في َحليَتَِك الِورادِ  َوأِنتَ .. .. قَبَل اِعتِراِم الَجحفَِل الَور 

حتى إنتصر المسلمين نصراً  ..وبدا القتال بين المسلمين والروم ..حمل خالد بن الوليد بقلب جيش المسلمين ثم

 :وقد صور القعقاع ذلك في شعره ..رةوصار جنود الروم يفرون إلى الواقصة فقتل منهم أعداد كبي ..كبيراً 

 َكما فُزنا بِأَياِم الِعراقِ   تََرنا َعلى اليَرموِك فُزنا  أَلَم

 َعلى اليَرموِك َمفروَق الِوراقِ   الروَم َحت ى ما تُساوي  قَتَلنا

ا اِستَحالوا   فََضضنا  َعلى الواقوَصِة البُتِر الرقاقِ   َجمعَُهم لَم 

َل بِالذَواقِ   وا تَهافَتوا فيها فَصار َغداةَ   إِلى أَمٍر تَعَضَّ

 ..الفتوحات اإلسالمية في الشامفي   القعقاعفي شعر  -

فعندما جاء كتاب أبو بكر   ..القعقاع بن عمرو في مالحم المسلمين في بالد الشام وكان له دور كبير فيها شارك

الصديق إلى خالد بن الوليد يأمره فيه بالتوجه من العراق إلى الشام لنجدة المسلمين في اليرموك كان القعقاع  

حتى وصلوا مدينة بصرى في الشام   واثم سار ..ولما كانوا في الطريق أغارو على مصيخ بهراء ..معه

 :وقد صور القعقاع كل هذه األحداث في قصيدٍة يقول فيها  ..مثم إنضموا إلى المسلمين في الشا ..وفتحوها

 نُريُد ِسوى ِمن آبداِت قُراقِرِ   أَباليَس الباِلِد بَِخيِلنا  قََطعنا

ا  َوطاَر إِباري َكالُطيوِر النَوافِرِ   َصبَحنا بِالُمَصيَّخِ أَهلَهُ  فَلَم 

 األَعَجِميُّ القُراقِرِ بِنا العيُس نَحَو   بِها بَهراَء ثُمَّ تَجاَسَرت  أَفاَقت

 ِلغَس اَن أَنفاً فَوَق تِلَك الَمناِخرِ   بَِجمعِ الُصفََّريِن َفلَم نََدع  بََدأنا

 ِسوى نَِفٍر نَجتَذُّهُم بِالبَواتِرِ  َصاَح الحاِرثاِن َوَمن بِهِ  َصبيَحةَ 

 َوالَمعاِذرِ فَأَلقَت إِلَينا بِالَحشا  إِلى بُصرى َوبُصرى ُمقيَمةٌ  َوِجئنا

 بِنا العيُس في اليَرموِك َجمَع العَشائِرِ   بِها أَبوابَها ثُمَّ قابَلَت   فََضضنا

سار أبو عبيدة بن الجراح إلى   ..هزيمة الروم في معركة اليرموك بعد.. ف هـ  13دمشق  فتحثم في شغره في 

ن عمرو على الباب الشرقي من فنزل خالد بن الوليد ومعه القعقاع ب ..وحاصروها من جميع أبوابها ..دمشق

  ..ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية الصغير ..ونزل أبو عبيدة على باب الجابية الكبير ..أبواب دمشق

ونزل شرحبيل بن حسنة على باب الفراديس. وقد حاصر المسلمين  ..عمرو بن العاص على باب توما لونز

وقد   ..على أمل أن يصل إليهم المدد من هرقل ..مام هذا الحصاروصمد الروم أ ..دمشق وأستخدموا المجانيق

اإلمدادات ومنعوها  هولكن المسلمين الذين بين حمص ودمشق تصدوا لهذ ..أرسل هرقل بالفعل إليهم اإلمدادات

إستغلها خالد   .. وحدث غفلة من حرس الروم ..وقد أستمر حصار المسلمين خالل الشتاء ..من التقدم إلى دمشق

ولما صار   ..الوليد وأختار عدد من الرجال األشداء الذين من بينهم القعقاع بن عمرو إلقتحام أسوار دمشق بن 

دمشق. وبالفعل تمكن القعقاع ومن معه من الرجال من   أسوارجمع خالد الرجال الذين إختارهم لتسلق  ..الليل

وفور سماع جيش   ..دخول المسلمين إلى دمشقفكان ذلك إيذاناً ب ..ثم أخذو بالتكبير ..الصعود إلى اسوار دمشق

وتسلق الكثير منهم الحبال التي نصبها القعقاع    ..المسلمين تكبيرات خالد والقعقاع ومن معهم تقدموا نحو الباب

وقطعوا أقفال الباب   ..أما خالد ومن معه فقد وثبوا على حراس الباب وقتلوهم ..ومن معه على أسواق دمشق

وبعد هذ الفتح العظيم   ..وقتل من الروم مقتلة ثم طلبوا الصلح من المسلمين  ..ثم فتحوه للمسلمين ..بسيوفهم

 ..لمعركةعن هذه ا ليتحدث ..وقف القعقاع بن عمرو التميمي وهو من الفرسان الذين تسلقوا أسوار دمشق

 :ويصف فتحهم لدمشق عنوةً فيقول

 نجالد روماً قد حموا بالصوارم   على داري سليمان أشهراً  أقمنا

 فدان لنا مستسلماً كل قائم   بها الباب العراقي عنوةً   قصصنا

 أقيموا لهم حر الدرى بالعالصم   وقد دارت رحانا بدارهم أقول

 .. نكمل غدا إن شاء هللا... .باألباهموتدمر عضوا منهما   زأدنا في دمشق نحورهم  فلما
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ." المؤيدون يكتبون في شجاعته وأشعاره"...التميمي". القعقاع بن عمرو. ".596 \الحلقةعلى هامش 

أشعار القعقاع  الفعقاع هنا شحصية حقيقية.. تنقل دائرة المعارف "ويكيبيديا" جانبا مما اشتهر من نكمل.. 

 التميمي.. 

 ..هـ 16بن عمرو في معركة جلوالء سنة  القعقاعشعر  -

أن هزم الفرس بالمدائن هربوا إلى جلوالء وإجتمعوا هناك وجعلوا عليهم مهران رازي وقد بلغ خبر تجمع  بعد

الفرس إلى سعد بن أبي وقاص فكتب إلى عمر بن الخطاب يستشيره فكتب إليه عمر : »أن سرح هاشم بن 

وعلى الميمنة سعر بن  يميعتبة إلى جلوالء في أثني عشر ألف وأجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو التم

مالك وعلى الميسرة عمرو بن مالك بن عتبة وإجعل على ساقته عمرو بن مرة الجهني وإن هزم هللا الفرس  

هـ وقصد جلوالء   16هاشم بالمسلمين في صفر سنة  فخرج...«فاجعل القعقاع بن عمرو بين السواد والجبل

للفرس وكذلك سعد بن أبي وقاص يرسل الفرسان  وحاصر الفرس ثمانين يوما وكان يزدجرد يرسل األمدادت 

لهاشم وعندها أيقن الفرس أن مناعة مدينتهم لن تصرف المسلمين عنها وأن المسلمين سوف يحاصرونها  

 . .القتال وأشتبكوا مع المسلمين واقتتلوا قتاال شديدا لىحتى ترضخ عندها خرج الفرس إ

ب منهم الصبر ويشد من أزرهم وهو يقول »إنا حاملون  قام القعقاع بن عمرو خطيبا في المسلمين يطل وقد

عليهم ومجاهدوهم وغير كافين وال مقلعين حتى يحكم هللا بيننا وبينهم فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى  

لم يستطع الفرس الصمود  دقةوال يكذبن أحد منكم« فحمل المسلمين على الفرس حملة قوية صا ..تخالطوهم

مين التقدم وهزم الفرس يمنة ويسرة ووقعت خيلهم فاتبعهم المسلمين ووضعوا السيوف أمامها وواصل المسل

على رقابهم ولم يفلت منهم إال القليل وقتل منهم في وقعة جلوالء مائة ألف نفس وخرج القعقاع في طلب 

فلول  بسبي جلوالء وتمكن القعقاع خالل مطاردته ل عرفالمنهزمين من الفرس فأدرك بعض سبيهم والذي ي

 : صور القعقاع بن عمرو هذا األنتصار العظيم بقوله وقد..الفرس المنهزمة أن يقتل قائدهم مهران رازي

ت عليه المذاهب ..ومهران  قتلنا في جلوال أثابرا ونحن  إذ عز 

ا حوتها الكتائب  ..بنو فارس  جلوالء الوقيعة أفنيت  ويوم  لم 

 .. هـ 21في معركة نهاوند   القعقاعفي شعر  -

إذ لم يقم إلمبراطورية الفرس بعدها   ..معركة نهاوند من المعارك الفاصلة والحاسمة في التاريخ اإلسالمي عتبرت

وبلغ خبرهم قباذ وهو   ..وقد إجتمع الفرس في نهاوند في مائة وخمسين ألف مقاتل وعليهم الفيرزان ..قائمة

فأستشار عمر  ..الذي كتب بدوره إلى عمر دفكتب قباذ إلى سع ..الوالي الذي إستعمله القعقاع على ثغر حلوان

  ..الناس ووقع إختياره على النعمان بن مقرن لقيادة الجيوش اإلسالمية في معركة نهاوند

ولما وقف الجيشان أمام  ..وهم قوة الفرسانوسار جيش المسلمين وقد جعل النعمان القعقاع على المجردة 

لثالثة أيام ثم أجبر المسلمين الفرس على التحصن    وأقتتلوا ..وبدا المسلمون المعركة بالتكبير ..بعضهم البعض

ثم أظهر أنه   ..في حصونهم. فتقدم القعقاع بن عمرو مع ثلة من الفرسان نحو حصون الفرس ورماهم بالنبال

فأظهر القعقاع أنه ينسحب لكي يجبر الفرس على اللحاق   ..فحاول بعض جنود الفرس رده ..يريد إقتحام المدينة

ثم حمل  ..وأستمر بالتراجع شيئاً فشيئاً والفرس ورائه وعلى رأسهم قائدهم الفيرزان  ..بالهزيمة به متظاهراً 

   ..عليهم المسلمون وأشتد القتال بينهم حتى الليل

باده المؤمنين وأنهزم الفرس وقتل أكثرهم إال ثلة قليلة تمكنت من الفرار  وأنزل هللا سبحانه نصره على ع

. ثم إن الفيرزان فر إلى همذان فتبعه نعيم من مقرن ومعه القعقاع بن  لفيرزانبصعوبة على رأسهم قائدهم ا

قة عمرو فأدركه القعقاع وظفر به وقتله. وأنتهت معركة نهاوند بنصر كبير وحاسم للمسلمين وهزيمة ساح

 :وقد وصف القعقاع هذه األحداث كلها بقصيدٍة يقول فيها  ..للفرس

 َوقَد أََحَسنَت فيِه َجميُع القَبائِلِ   نَهاَونٍَد َشِهدُت َفلَم أَِخم  َويَومَ 

 إِلى َجبٍَل آٍب َحذاَر القَواِصلِ   َول ى الفَيُرزاُن ُمواياِل َعِشيَّةَ 

 قَطََّرهُ ِعنَد اِزِدحاِم العَواِملِ َف  ِمن ا أَخو الَهيجِ َوالنَدى  فَأَدَرَكهُ 

 تَنوبُُهم عيُس الِذئاِب العَواِسلِ  في َوأيِ ُخرٍد ُمقيَمةٌ  َوأَشالُؤهُم

 

 ..هـ  13فحل   معركةشعره في في  -

فتح المسلمون مدينة دمشق واستسلم الروم فيها وطلبوا الصلح.. جاء أمر الخليفة عمر بن الخطاب للجيش   لما

بالمسير إلى فحل وهو موضع بالشام.. وكان القعقاع بن عمرو مع هذا الجيش الذي سار وحضر وقعة فحل  



- 652 - 
 

 :عن ذلك في شعره   برعالتي إنتصر فيها المسلمين على الروم.. وأبلى فيها القعقاع بالء حسناً.. و

 َجِم  الَمكاِرِم بَحُرهُ تَي ارُ   َمن أٍَب لي قَد َوَرثُت ِفعالُهُ  َكم

ً  َوَغداةَ   َوالَخيُل تَنحُط َوالباَل أَطوارُ   فِحٍل قَد َرأَوني ُمعلما

ارُ  زالِت الَخيُل العُراُب تَدوُسُهم  ما  في َحوِم َفحٍل َوالَهبا ُمو 

 في َروَعٍة ما بَعَدها اِستَمرارُ  أَسِرِهم  َرَميَن َسراتُُهم َعن َحت ى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..شخصية ُمختلقة ومزيفة؟والرافضون يقولون ." .التميمي". القعقاع بن عمرو. "597 \الحلقة

إال أننا يجب أن نفهم معنى أن تكون شخصية عبد هللا بن سبأ أيضا.. وإن أفسحنا مساحة للرأي اآلخر..  -

شخصية مختلقة وخيالية.. وهو أحد أكبر أضالع الفتنة.. ومحرك للثورة ضد عثمان.. وراوي كاذب لألحداث  

 سالمي.. لكن لنقرأ ونحاور.. التي مرت باألمة اإلسالمية في مرحلة محورية ومن أحرج مراحل التاريخ اإل

 في "شبكة الدفاع عن السنة":  يقول الكاتبو -

كثيراً ما يدندن الرافضة وبعض أقالمهم المسمومة كــ مرتضى العسكري الهالك وحسن المالكي وغيرهم بان  

شخصية القعقاع هي خرافية وال وجود لها وذلك بان أخبار تلك الشخصية كانت من طرف سيف بن عمر وهو 

 !!.. ضعيف في الحديث وال يعتز به

وبالتالي ان نكران وجود تلك الشخصية بسبب مرويات سيف بن عمر يكون دافع إلى نكران وجود شخصية بن 

سبا اليهودي الن هذا األخير عرف عند أهل العلم عن طريق سيف بن عمر .. فان لم يكن لفتنة قتل سيدنا  

بد بان السبب هو أمور أو نزاعات حدثت بين الصحابة .. وهذا هو  عثمان رضي هللا عنه يد خفية وراءها فال 

مقصد الرافضة أخزاهم هللا من وراء انكار شخصية القعقاع بما انها من طرف سيف بن عمر والذي قال بعض  

 ..  أهل العلم بأنه ضعيف والبعض األخر ترجم له وألخيه

القعقاع بن عمرو وحول مرويات وأحاديث سيف بن بحثت كثيراً حول شخصية  ....على كل حال أخواني الكرام 

عمر ولكن لم أجد ضالتي بسبب تشعب هذا الموضوع كثيراً فلكل من أهل العلم قوله أما بعدم قبول مرويات 

سيف بن عمر وأما بقبول بعضها عند الطرف اآلخر ...!! وهنا اتسعت رقعة الجهل بهذه الشخصية التاريخية  

 .. أكثر لدي

 كاتب الرافضي كما يلي..وكان رد ال -

إال أن اتجاهاً علمياً معاصراً  ..رغم كل تلك األخبار التي تحكي عن شجاعة وبطولة القعقاع بن عمرو التميمي

وبأن كل ما ُحكي عنه ليس أكثر من  ..قوياً يؤكد أن التاريخ اإلسالمي لم يعرف شخصاً بهذا االسم على اإلطالق

العالمة العراقي الشيعي مرتضى العسكري كان  .أكاذيب وخياالت اختلقها بعض الرواة ألسباب سياسية وقبلية.

أنه لم يكن سوى   ..إذ اعتبر في كتابه "خمسون ومائة صحابي مختلق" ..أول َمن قال باختالق شخصية القعقاع

عندما نسب لها العديد من القصص   ..خباري الشهير سيف بن عمر التميميابتدعها خيال اإل ..شخصية وهمية

 رواية له. 68واألخبار في 

وأثبت  ..عمل العسكري في كتابه على تتبع جميع الروايات التي ورد فيها اسم القعقاع في المصادر التاريخية

وخرج في   .. ي ن أسباب زيفهاكما عمل على تحليل كل رواية ليب ..أن جميعها رويت على لسان سيف بن عمر

ويجعل لهم دوراً مهماً على   ..نهاية البحث إلى القول بأن سيفاً اختلق شخصية القعقاع ليرفع ذكر بني تميم

وليزيل اآلثار السلبية التي علقت بذكرى خروجهم على السلطة في زمن  ..مسرح األحداث السياسية والعسكرية

وهي واحدة من بين كبار   ..تميم شهدت ظهور سجاح بنت الحارث خصوصاً وأن ديار بني .."حروب الردة"

 مد عي النبوة في فترة ظهور الدعوة اإلسالمية. 

إذ   ..الصورة البطولية األسطورية التي يظهر بها القعقاع ..من بين المالحظات التي يوردها العسكري في بحثه

ره سيف بن عمر في صورة بطل شجاع بل وفي  ..في األفضلية القيادية والعسكرية يقاسم خالد بن الوليد  ..صو 

مه ويرشده ومن ذلك أن خالد   ..فيسمع له األخير وينصاع لمشورته ..بعض األحيان نراه ينصح خالد ويقو 

ل بجيشه من العراق إلى الشام ا أرسل أبو بكر الصديق إليه أن يتحو  ظاناً أنه مسعى من   ..أفصح عن ضيقه لم 

وهنا نرى القعقاع يظهر ويوبخ خالد ويقول   ..ه وبين تحقيق مجده الكامل في العراقعمر بن الخطاب ليحول بين

فيرد عليه خالد معتذراً "صدقتني فقبح هللا الغضب  ..وهللا ما كذب الصديق" ..له "ارفع لسانك عن عمر

 والظنون! وهللا يا قعقاع أغريتني بحسن الظن". 

بحسب  ..هدف األول واألهم من وراء اختالق شخصية القعقاعكان ال ..تأييد قريش ومشاركتها ألمجادها إذن

فقد أظهره سيف مؤيداً لحق القرشيين في الخالفة دوناً عن غيرهم من قبائل   ..أصحاب نظرية "أسطوريته"

ولكن مع االحتفاظ بالدور المهم الذي لعبه رجال بني تميم في نشر اإلسالم وتوسيع رقعة الدولة  ..العرب

بل ويهدم كتبا وسيرا..  فالموصوع هام للغاية.. الراوي..  .. للحديث بقية... .أقاليم العراق والشام.اإلسالمية في 

 نكمل غدا إن شاء هللا..مثل "العواصم من القواصم".. 
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ح زيف شخصية القعقاع بن عمرو أن األغلبية الغالبة من علماء الجرح والتعديل اتفقوا على  نكمل..  ومما يرج 

بل   ..اسقاط سيف عن االعتبار واعتادوا أن ينظروا إليه على كونه كاذباً وض اعاً للحديث والروايات التاريخية

هـ( 264وفي بعض األحيان رموه بالزندقة والكفر. ومن أهم العلماء الذين قالوا بذلك أبي زرعة الرازي )ت. 

هـ( في كتابه "الضعفاء  303وأحمد بن شعيب النسائي )ت.  ..في كتابه "الضعفاء والكذابين والمجروحين"

وابن حجر   ..في نقد الرجال" هـ( في كتابه "االعتدال748وشمس الدين الذهبي )ت.  ..والمتروكين"

 هـ( في كتابه "لسان الميزان". 852العسقالني )ت. 

فلم   ..ومما يدعم هذه الفرضية أيضاً أن العديد من المصادر التاريخية المتقدمة لم تشر إلى القعقاع على اإلطالق

 ..هـ(207قدي )ت. ومن تلك المصادر مغازي الوا ..تورد له ترجمة أو تذكر له دوراً في المعارك الحربية

فضالً عن صحيحي    ..هـ(240وتاريخ خليفة بن خياط العصفري )ت.  .. هـ(230وطبقات ابن سعد )ت. 

 .البخاري ومسلم اللذين يعد ان أهم المدونات الحديثية عند السن ة.

لك يتمثل  فيمكن القول إن السبب الرئيسي في ذ ..أما عن سبب انتشار الروايات الُمختلقة عن القعقاع بن عمرو

فأخذها وضمها إلى كتابه تاريخ   ..في أن ابن جرير الطبري اعتمد بشكل واسع على روايات سيف بن عمر

وجدت روايات سيف طريقها إلى   ..ولما ذاع تاريخ الطبري واشتهر بين المؤرخين في ما بعد ..الرسل والملوك

سرعان ما تم التركيز على الروايات التي  . ومتون عشرات الكتب التاريخية والقصصية التي نقلت عن الطبري.

خصوصاً أنها ألهبت خيال   ..بسبب الطابع البطولي األسطوري الذي اتصل بتلك الشخصية ..تذكر القعقاع بالذات

باإلضافة إلى أن قبيلة بني تميم انتهزت كل فرصة مواتية للتفاخر   ..المقاتلين المسلمين في أرض المعارك

وإثبات أهميتها الكبرى في الفتوحات   ..ده الحربية لإلعالء من شأن القبيلة ككلبالقعقاع ونشر قصص أمجا

 .اإلسالمية المبكرة.

القعقاع بن  .. وها هو يكتب مقاال بعنوان "حسن بن فرحان المالكيوقد ورد ذكر رأس الرافضة المعاصر د.  -

 وأفسح له ليقول رأيه.. يقول:.. ه 1418صفر  11صحيفة الرياض ـ .. جاءت في "عمرو حقيقة ام اسطورة

بعض األقوال والحجج التي ذكرها األخ عبد الباسط مدخلي مدلالً بها على حقيقة ) وجود ( القعقاع   سابقاذكرت 

بن عمرو !! وذكرت كيف ان األخ المدخلي يحاول تجنب ذكر سيف بن عمر ) المصدر الوحيد ألخبار القعقاع !!  

لة عن ) سيف بن عمر ( وال يشير إلى انها ناقلة إمعانا في االخفاء على  ( ويحاول أن ينسب إلى مصادر ناق

اء وقبلهم المشرف والمناقشين !! حتى ال يكتشف هؤالء أن مصدر الرسالة الوحيد كان سيف بن عمر  القر 

اع إلى  سقط لسقطت الرسالة !! ... وقد نجح المدخلي كثيراً في خديعة المناقشين بنسبة أخبار القعق  التميمي فلو

تلك المصادر الناقلة وكذلك بنسبة أخبار القعقاع إلى كتب مختلفة ومنسوبة ظلماً إلى مؤرخين متقدمين 

 كالواقدي !! حتى يثبت أن الواقدي قد روى أخبار القعقاع أيضاً !.

لشام (  وقد حاولت في الحلقة الماضية ان أذكر بعض األدلة ) االسنادية ( فقط على بطالن نسبة كتاب ) فتوح ا

للواقدي فكيف باألدلة ) المتينة ( الكثيرة التي تكلم عن بعضها الدكتور محمد صامل السلمي ولو استطرد فيها  

ألخرجتنا من موضوع ) القعقاع بن عمرو ( إلى موضوع آخر عن ) بطالن نسبة كتاب فتوح الشام ( للواقدي  

يكتشف بسهولة ان الكتاب منسوب ظلما إلى   !! .. لكن يستطيع من عنده أدنى اطالع على كتب الواقدي أن

وقد صرح مؤلفه بانه ينقل عن ابن خلكان   ..الواقدي !! بل يظهر أنه الف بعد الواقدي بنحو ستمائة سنة 

والطبري وأمثالهم ممن لم يولدوا إال  بعد وفاة الواقدي !! فكان إثبات المدخلي لهذا الكتاب وإصراره على نسبته 

فالمدخلي ليس إال   ..من الحيل الكثيرة المستخدمة في كثير من الدراسات الجامعية لألسف إلى الواقدي حيلة 

اء والمؤسسات العلمية معاً.  . واحداً من كثيرين يعتمدون على التحايل والضحك على القر 

راسة !! ثم ولو كان غير ذلك لما وجدنا مثل هذه األخطاء الثقيلة الوزن التي يندى لها جبين العلم والبحث والد

 .. 112  .. 105 .. 97ان الكتاب المنسوب للواقدي فيه روايات سيف بن عمر أيضاً !! انظر الصفحات ) 

( من المجلد الثاني .. مع أن مؤلف ذلك الكتاب كثيرا ما يذكر روايات سيف وال يشير إليه إال  نادراً !!   191

كتاب ال يحتمل المزيد من النقد ألنه مجموعة من  ربما ان حجته في هذا وهدفه مثل هدف المدخلي !! .. وال

والمبالغات والقصص التي لم يفلح صاحبها في التبليس إال  على أمثال المدخلي  .. األساطير واألكاذيب واألهوال

الذي يريد إثبات وجود القعقاع بشتى الوسائل واألساليب والمراجع ولو كان ذلك بالنقل عن كتاب ) فتوح الشام  

 اكم غدا إن شاء هللا.. أر ( !!.
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..  رد الرافضين على رسالة د. عبد الباسط مدخلي.. ومقال د. حسام الماجد )لم أصل إليها مع األسفنورد هنا  -

 : الرفض  في كل الحجج التي أوردها واليكم بيانوإن استطاع القاريء إدراك فحواها من سياق رد الكاتب( 

 .. المالحظة األولى -

دراسة التاريخ بهذا المنهج يؤدي إلى رفض أغلب التاريخ  حجة األخ حسام ) وهي الحجة األولى ( قوله : ) ان 

اإلسالمي ( ! وفسر هذا الحكم بقوله : ) ألن أغلب المؤرخين كان يطعن في توثيقهم مثل ابن اسحاق ـ الواقدي  

  ـ المسعودي ـ أبي مخنف ( ..

ستؤدي إلى رفض اغلب التاريخ  أقول : أوالً : ليس صحيحاً ان دراسة التاريخ دراسة جادة أسانيداً ومتوناً انها 

اإلسالمي فهذا التخوف الذي يبديه األخ حسام ـ رغم انه تخوف مشهور ـ ناتج عن عدم دراسة ألحداث التاريخ  

االسالمي خاصة عصوره األولى فهناك أسانيد كثيرة وصحيحة عن الفتوح والمعارك والفتنة واألحداث التي 

ويل مبني على الجهل بالشيء ال العلم به ثم إنني لم أشترط في إثبات  حدثت في الصدر األول فهذا التخوف والته

أخبار القعقاع أن تصلني بأسانيد صحيحة !! بل قلت إن وجدتم صادقا أو كذابا ذكر القعقاع غير سيف بن عمر 

وأظن فأنا راجع إلى إثباته وتوثيق سيف !! بشرط أال  يكون ذلك ) الذاكر للقعقاع ( قد نقل عن سيف بن عمر 

هذا في غاية االنصاف وليس من االنصاف أن تلزمني باثبات القعقاع بناء على روايات مؤرخ كذاب مثل سيف 

 بن عمر !! .. 

ثم ان هذا التنزل الذي ذكرته في الحلقتين الماضيتين كان خالف المنهج العلمي وقد عاتبني عليه بعض األخوة 

ف برواية كذاب آخر !! لكنني كنت على يقين أن الكذابين لن  وقالوا ليس من حقك أن تثبت القعقاع وتوثق بسي

يجرؤوا على مثل أكاذيب سيف !! أما خلط األخ حسام بين ابن اسحاق والواقدي والمسعودي فهذا غريب ألن 

هؤالء يتفاوتون فابن اسحاق ثقة عند اكثر المحدثين ولم يطعن فيه اال القليل النادر بججج واهية. نعم ابن 

أما الواقدي فقد وثقه بعضهم لكن أكثرهم على   ..هم بالتدليس فيبقى ثقة فيما صرح فيه بالسماع اسحاق ات

أما أبو مخنف والمسعودي فدون الواقدي لكن هؤالء كلهم فوق سيف بن عمر فال يجوز أن نعمم  ..تضعيفه 

 حدثون وال المؤرخون ..ونزعم أن المؤرخين مطعون فيهم هكذا بال تفصيل فهذا تعميم غير علمي ال يقره الم

 .. المالحظة الثانية -

الحجة الثانية التي أوردها األخ حسام قوله بأن ) أجياالً من المؤرخين المحققين مثل ابن كثير وابن األثير وابن 

حجر .. جاءت بعد سيف بن عمر وقبلوا روايته وخصوصاً أخبار يوم القادسية ولم ينكر ذلك أحد من معاصريه 

 بعده ( !!  وال ممن جاء

أقول : لم يخف علي  ساعة كتابة المقال األول ان من المؤرخين بعد القرن الثالث بدأوا ينقلون روايات سيف بن 

ن كثيراً منها في كتابه ) تاريخ األمم والملوك ( وكان تاريخ سيف بن عمر مهمالً في  عمر ألن الطبري ضم 

لكن لعل األخ حسام ينتفع معي ان البحث   رحمه هللا ..القرن الثاني والثالث وأول من أشهره كان الطبري  

التاريخي بل والحديثي ال يعترف بالتقليد فالدراسة والبحث عن الحقيقة المجردة ال ينتهيان بزمن معين دون 

غيره وقد استدرك ابن كثير وابن حجر على من قبلهما ولم ياخذا ببعض ما اثبته السابقون فما المانع أن نترك  

نقله ابن كثير او ابن حجر إذا تبين لنا بالدليل والبرهان ان الصواب في ترك ذلك .. وقد ذكرت في  بعض ما 

الحلقة الماضية ان ابن حجر نفسه استدرك أكثر من ألف من الصحابة على من سبقه ونفى صحبتهم وكم من 

ليس   ..ألحداث والتراجم حديث نقله بعض السابقين لكن لنا الحق في الحكم عليه بالصحة أو الضعف وكذلك ا

 هناك نص شرعي وال دليل عقلي يمنعنا من مخالفة ما ذهب اليه بعض المتقدمين. 

 أما قول األخ حسام بأن أحداً من معاصري سيف لم ينكر وجود القعقاع !! 

لى  القعقاع أحد في القرون الثالثة األو فأقول : بل لم يقره أحد من معاصري سيف بن عمر ! بل لم يقر بوجود

!! ولم يكن عندهم سيف مؤرخاً ولو كان كذلك لنقلوا عنه األخبار التاريخية بل كان عندهم أشبه ما يكون  

بالقصاص الذين ال يتلفتون إلى مؤلفاتهم وأخبارهم. ولذلك لم يذكره علماء الجرح والتعديل المتقدمون بجرح  

بل وال  ..مهدي وال وكيع بن الجراح وامثالهم وال تعديل فلم يذكره يحيى بن سعيد القطان وال عبد الرحمن بن 

نقل عنه البخاري في تواريخه حرفاً واحداً كما لم ينقل عنه يحيى بن معين في تاريخه حرفاً واحداً وال أبو 

 .. زرعة وال غيرهم من المتقدمين ولما ذكر سيف بن عمر عند يحيى بن معين قال : ) فلس خير منه (

 هللا.... نكمل غدا إن شاء 
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 .. يقول الكاتب..هنا رد الرافضين على رسالة د. عبد الباسط مدخلي.. ومقال د. حسام الماجد كملن - 

ثم تتابع األئمة على تضعيفه وعدم االلتفات إلى رواياته التاريخية فضال عن الحديثية !! بينما كانوا ينقلون عن  

الواقدي أحيانا وينقلون بكثرة عن ابن اسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وأمثالهم. ولذلك لم تجد  

فاً من روايات سيف بن عمر ال عن القعقاع وال  المؤرخين وال المحدثين في القرون الثالثة األولى ينقلون حر

غيره مما أورده سيف من أحداث. ثم جاء الطبري نهاية القرن الثالث ونقل عن سيف وكان للطبري منهجه 

ثم بدأ الناس ينقلون عن الطبري بال تدقيق في األسانيد ولذلك نجد ابن كثير   ..الخاص أفصح عنه في المقدمة 

لطبري : ( ثم يسرد رواية لسيف أو غيره ناسباً إياها للطبري مع أن الطبري مجرد ناقل  يقول ) قال ابن جرير ا

 لهذه الرواية !! .. 

 .. المالحظة الثالثة

الحجة الثالثة التي ذكرها األخ حسام قوله بأن ) القول ان جميع أخبار القعقاع لم يذكرها إال  سيف بن عمر 

 يحتاج إلى بحث واستقصاء ( !! ..

استيقضت واستخرجت روايات سيف بن  أنا أطمئن األخ حسام ـ من جهتي ـ إنني لم أكتب إال  بعد أنأقول : 

عمر ) الثمانمائة ( من تاريخ الطبري ودرستها رواية رواية وقرأت كتاب سيف المكتشف حديثاً الذي حققه 

في الموضوع فيبقى على  الدكتور قاسم السامرائي وتتبعت أخبار القعقاع قدر طاقتي وأزعم إنني استقصيت 

األخ حسام أن يستقضي ويتأكد بنفسه فإن وجد خبراً أو ذكراً للقعقاع عند سيف فأنا راجع إلى قوله حتى ولو  

وجد ذلك الخبر عند راو كذاب فانا أقبل ذلك بشرط أال  يكون ذلك الكذاب قد روى عن سيف أو نقل الخبر من  

واألخ حسام مطالب بابطال هذا االستقصاء او التسليم بما سبق   سيف واظن ان هذا دليل على قوة االستقصاء.

ثم ان سيف بن عمر لم يتفرد باخبار القعقاع فقط بل إن قرأت رواياته وقارنتها    من تفرد سيف باخبار القعقاع ..

  مع روايات اآلخرين وجدت تأريخين مختلفين !! كل تاريخ له رجاله وشخصياته وأحداثه وقد يحاول أن يساير

 بعض المشهور حتى يخفي أكاذيبه على العوام .. 

 ..المالحظة الرابعة

أما ما ذكره األخ حسام من أن دمار بغداد قد أضاع كثيراً من المصادر ! التي بامكانها مساندة الروايات في  

لى هذا إثبات القعقاع فهذه الحجة التي ذكرها األخ حسام حجة مطاطة في ظني وينقصها البرهان والدليل ألنه ع

القول يتوجب ان نتوقف في تضعيف األحاديث الموضوعة !! النه يمكن ان تكون هناك مصادر ضاعت في دمار  

بغداد كانت تحمل متابعات وشواهد وربما اسانيد صحيحة لهذه األحاديث الموضوعة !! ويمكن ان نتوقف عن  

وهكذا يمكن ان نتشكك  ..المحرمات المحرمات ألنه يمكن ان تكون هناك مصادر فيها نسخ لهذه  تحريم بعض

 في كل حقيقة ونتوقف في رد كل باطل بهذا التعليل المطاط !! .. 

ثم إن دمار بغداد بولغ فيه كثيرا ولم يشك العلماء بعد الدمار من ضياع مصادر مهمة ولم يذكروا مصدرا واحدا 

اد قد وصلتنا كاملة مثل تاريخ  مهما ضاع في ذلك الدمار بل ان مصادر التراجم الموضوعة قبل دمار بغد

البخاري الكبير والصغير وتاريخ يحيى بن معين وكتاب الجرح والتعديل البن ابي حاتم وغيرها فهؤالء اتفقوا 

على إثبات التراجم المشهورة فلماذا لم نجد واحداً منهم يذكر ترجمة للقعقاع ولو اسما فقط عن طريق غير  

طبقات ابن سعد وكتب البخاري وطبقات خليفة بن خياط وطبقات مسلم   سيف بن عمر أين ترجمة القعقاع في

وتاريخ خليفة وكتب االنساب وغيرها !! لماذا تتفق هذه الكتب على ذكر من هو أقل شأنا وشهرة من القعقاع  

في  !! أم إن دمار بغداد لم يأت إال  على ) تدمير ( ترجمة القعقاع فقط !! ثم لن تكن كتب التراجم والتواريخ

بغداد فقط فقد كانت النسخ مع طلبة العلم في العراق والشام والحجاز واليمن ومصر واألندلس .. الخ فال يجوز  

أن نبالغ في األمر فوق حقيقته ونعطل البحث والدراسة الحتمال ان دمار بغداد قد أتى على ما يمنعنا من ذلك !!  

 أراكم لنكمل غدا إن ىشاء هللا.. ..

 ..سةالمالحظة الخام

  ما ذكره األخ حسام بأنه يصعب اختالق شخصية مشهورة مثل القعقاع بأخبارها وأشعارها وقيادتها وامارتها

قول : هذه حجتي في أنه ال يعقل أن مثل هذه الشخصية تبقى مجهولة ثالثة قرون !! ولم يعرفها إال    لخ ..ا.

والقعقاع قريبة ال تبلغ قرناً فال تدفع الحجة األقوى السابقة مؤرخ كذاب !! ..أما كون العهد والمدة بين سيف 

 وقرن من الزمان ليس بالمدة اليسيرة كما ان بقاء القعقاع مجهوالً ثالثة قرون ليس باألمر المعقول أبداً ..
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 المالحظة السادسة

( فهذا صحيح وسبب  ما ذكره األخ حسام بان ) األخبار المختلقة يكون وراءها هوى أو تعصب لمذهب أو نزاع 

اختالق سيف للقعقاع وغيره أن سيفاً كان معروفا بالتعصب لقبيلته بني تميم كما كان بعض المؤرخين الضعفاء  

 مشهورين بالتعصب لقبائلهم. ولذلك نجد في روايات سيف عشرات األبطال من بني تميم لم يذكرهم غيره .. 

ة ال تحتاج كل هذا التوثيق ( فأقول : أيضاً األخبار التاريخية ال أما ما ذكره األخ حسام من ان ) األخبار التاريخي

يعني أن نقبل األكاذيب التي تخالف ما اتفق عليه المؤرخون والمحدثون على حد سواء. أما قوله ) ان الثابت  

ن مقدم على النافي ( فهذا صحيح إذا كان المثبت والنافي في مستوى واحد من القوة أما أن يكون الثابت م

 طريق كذاب يعارضه مئات من الثقات والضعفاء على حد سواء فهذا غير مقبول وال يقره عاقل .. 

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 "..الرد على الحويني." المؤيدون يكتبون في .التميمي". القعقاع بن عمرو. ".600 \الحلقة

سمعت مقطعا على اليوتيوب للشيخ أبو إسحاق الحويني يفيد بعدم وجود  إلى "إسالم ويب"..  السؤال -

وأن جميع أخبار هذا الصحابي الجليل هي من طريق سيف بن  ..الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو التميمي

م صحيح؟ كما أرجو وهل هذا الكال ..فأرجو إفادتي بهذا الشأن ..عمرو التميمي المتهم بالكذب ووضع األحاديث

إفادتي عن الواقدي وهل كان متهما بوضع األحاديث؟ أم أنه راو فقط؟ حيث يروي أن قاتل عثمان هو الصحابي  

وهل هو مثل اإلمام الطبري أورد جميع الروايات ـ الغث منها  ..عمرو بن الحمق من أهل بيعة الرضوان

 .؟ والسليم ـ وترك التحقق على من يأتي بعده 

ولذلك   ..لم تثبت صحبته من طريق صحيحة  ..البطل المشهور قعقاع بن عمروفالاب من "اإلفتاء".. والجو -

قال: شهدت وفاة رسول هللا صلى هللا عليه  ..قعقاع بن عمرو :في ترجمته في الجرح والتعديل  ابن أبي حاتم قال

  ..فبطل الحديث ..وسيف متروك الحديث ..عن عمرو بن تمام عن أبيه عنه ..فيما رواه سيف بن عمر ..وسلم

ويقال هو   ..سيف بن عمر ضعيف :هذا الحديث ثم قال  ابن السكن وقد أخرج. .اهـ .وإنما كتبنا ذكر ذلك للمعرفة

ي ف  سيف يعني أنه على ضعف ..في اإلصابة ابن حجر كما نقله. .اهـ .القعقاع بن عمرو بن معبد التميمي

والمقصود أن هذا  !القعقاع بن عمرو بن معبد فإن هذا الحديث يقال إن صوابه قعقاع آخر صحابي وهو ..الرواة

 .ابن أبي حاتم وهو متروك الحديث عند ..وحده سيف بن عمر إنما رواه ..القعقاع الحديث الذي يثبت صحبة

يعني  . .اهـ ..أفحش ابن حبان القول فيه ..عمدة في التاريخ ..ضعيف الحديث :في التقريب ابن حجر وقال عنه< 

  ..بصيغة التمريض: يقال القعقاع ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم صحبة ..رماه بوضع الحديث  ابن حبان أن

وكان أحد فرسان العرب   ..يقال: إن له صحبة :في ترجمته من تاريخ دمشق ابن عساكر كما قال ..وقيل

وكانت له في   ..شهد اليرموك وفتح دمشق وشهد أكثر وقائع أهل العراق مع الفرس ..عرائهمالموصوفين وش

 . .اهـ .ذلك مواقف مشكورة ووقائع مشهورة

ولذلك أيضا ذكروه  . .اهـ .قيل: إنه شهد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :في تاريخ اإلسالم الذهبي وقال< 

القعقاع بن عمرو  :في تحفة التحصيل وابن العراقي ..في جامع التحصيل العالئي  فقال ..في رواة المراسيل

 .اهـ .قال الصغاني: في صحبته نظر ..التميمي

 .!ال في وجوده وتاريخه وفضله ..القعقاع وهو الكالم في صحبة ..الحويني وهذا ـ فيما نعتقد ـ هو مراد الشيخ

في  الذهبي قال عنه  ..ولكن روايته للحديث مردودة ..في األخبار والسيرفهو من أوعية العلم  :الواقدي وأما< 

ابن   وقال عنه. .اهـ .صاحب التصانيف والمغازي.. أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه :سير أعالم النبالء

هو  صاحب تصانيف  فالطبري ..الطبري فليس حاله كحال. إذن .اهـ .متروك مع سعة علمه :في التقريب  حجر

ال  ..وإنما يُردُّ ما يُسنِده من األخبار والروايات بسبب ضعف رجال إسناده ..ولكنه ثقة مقبول الرواية ..اآلخر

 207فمات سنة  الواقدي وأما ..هـ 310حيث مات سنة  ..بقرن كامل الواقدي هذا مع تأخره عن ..بسببه هو

 .هـ

رضي هللا عنه ـ  عثمان ـ واحد من المؤرخين تألبيه علىفقد ذكر غير  ..عمرو بن الحمق الخزاعيفي  وأما< 

كان فيمن   :في الطبقات الكبرى ابن سعد وقال  ..وغيرهم ابن عساكر والمزي وابن حجر :حكى ذلك في ترجمته

 . .اهـ .سار إلى عثمان وأعان على قتله

ب:  في االستيعا عبد البر ابن وقال. .اهـ .كان أحد من أل ب على عثمان بن عفان :في تاريخه ابن يونس وقال

وهذه الحكايات كما ترى  . .اهـ .وهو أحد األربعة الذين دخلوا َعلَْيِه الدار فيما ذكروا ..كان ممن سار إلى عثمان 

فاهلل    ..مرسلة ليست مسندة ليمكن الحكم عليها صحة وضعفا! ثم إن التأليب عليه غير القتل واإلعانة على القتل

قال:   ..قال: حدثني أبي  ..حدثنا عبد األعلى بن الهيثم :في تاريخه خليفة بن خياط قالوقد  ..أعلم بحقيقة ذلك

 .اهـ .كانوا أعالجا من أهل مصر ..قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين واألنصار؟ قال: ال

على أهل الدار في االنصراف  روى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم  :في البداية والنهاية ابن كثير وقال -

وليس فيهم أحد من الصحابة وال  ..ولم يبق عنده سوى أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه

 .اهـ .إال محمد بن أبي بكر ..أبنائهم

وراجع لألهمية في من شارك في الدماء التي جرت في الفتن التي حدثت في عهد الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ 

 إنتهى رد "اإلفتاء"..  ..هللا أعلمو

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ".... يقول العسكريخمسون ومائة صحابي مختلق." .التميمي". القعقاع بن عمرو. ".601 \الحلقة

خمسون ومائة صحابي  المقال من موقع "ويكي شيعة".. عن كتاب "وإلنه من رؤوس المعارضين.. ننقل 

يحتوي   .(بغداد في كلية أصول الدين مؤس س.. وهو للسيد مرتضى العسكري كتاب رجالي تاريخي .."مختلق

  ..المصادر اإلسالمية واألخبار المروية في أمهات الروايات ونقد علم الرجال هذا الكتاب على دراسة تحليلية في

و ه المؤلفو .ومن ثم  يفندها المؤل ف بالمنهج العلمي ..سيف بن عمر التميمي ويكشف عن شخصيات اختلقها

ومن ثم هاجر إلى   هـ 1323سنة  جمادى الثانية 8 في سامراء ولد في مدينة - السيد مرتضى العسكري

  ..طهران  هـ 1428 شهر رمضان في الرابع من السي د العسكري توفي. وقد  .هـ  1350سنة  اإليران قم مدينة

 .. دافع التأليف -

يقول العسكري عن محف زه لتأليف هذا الكتاب: لفت نظره انتشار أساطير كثيرة في مصادر التاريخ اإلسالمي  

وبعد الشك في وجود أبطال تاريخية اهتدى إلى زيف كثير من  ..أثناء مراجعته فصول "عبد هللا بن سبأ"

وشعراء ورواة للحديث الشريف و...فعدل عن إتمام  فتوح وقادة وتابعين صحابة الشخصيات اإلسالمية من

واختار   ..بحث والتنقيب عن هؤالء الشخصيات المختلقةوانصرف إلى ال .."عبدهللا بن سبأ" مشروعه السابق

اه "خمسون ومائة صحابي مختلق ..منهم خمسين ومائة ترجمة للنشر  ".. فسم 

 بالكتاب..  المحتويات -

 :قد م على هذا الكتاب كالً من

صاحب جريدتي الراعي والهاتف ومجل دات: "هكذا  العراق رائد األدب القصصي في جعفر الخليلي األستاذ* 

" و"موسوعة العتبات المقد سة  ."عرفتهم" و "في قرى الجن 

 .جيمس رابسن الدكتور* 

 .فيها للمستشرقين بجامعة جالسكو واالمين العام اللغة العربية رئيس لجنة التحقيق في .1

 .أُستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة مانشستر .2

 .. سينت اندرسون ..أدمبورن ..ملبورن ..الممتحن الخارجي لدورة الدكتوراه في جامعات: كمبردج .3

 .....ولندن و

 ...الكتب التي قل له نظير من نوعهوقد أشادا بهذا النشاط القيم واعتبراه من 

اإلسالمية من خالل البحث حول االتهامات  الذي اختلق الشخصيات سيف بن عمر ؤلف شخصيةيتناول الم

جه إليه حيث وضعوا األحاديث في   ..فيبدأ بتعريف الزندقة ويشير إلى المتهمين بذلك تمهيداً لدراسته ..المو 

ثم يتطرق إلى سيف ووضعه وتالعبه باألخبار معتمداً على تعصبه العرقي المضري  ..الشريعية اإلسالمية

الزيف والتزوير إلى أمهات كتب المصادر حيث وضعوا لهؤالء الشخصيات المختلقة وقد امتد هذا  ..والنزاري

صحابي مختلق والذي اكتشفهم من خالل  150صحابياً من أصل 39ثم هذا الباحث اإلسالمي يتناول  ..تراجم

مع ثم يبدأ بدارسة موضوعية  ..فيالحظ أن  عشرين منهم من بني تميم قوم "سيف بن عمر" ..بحثه وتنقيبه

 . .فيثبت زيفهم بالمنهج العلمي بعد مقارنة المصادر ..التحليل لهؤالء الشخصيات المختلقة

 .. أهميته -

صحابياً   150صحابياً من أصل  39خمُسون َومائة صحابي مختلق كتاب هو األول من نوعه يستعرض سيرة 

ونسب لهم من  ..وألبسهم لباس الصحابة ..لم يكن لهم وجود في األصل وإن ما خلقهم سيف بن عمر التميمي 

وهو رجل واحد اتهمه علماء الرجال والنس ابون والمحققون: بالزندقة والتزوير والتلفيق   ..األحاديث ما نسب 

ل عليه.]  [ 4وأقل ما قيل عنه: إن ه ضعيف الرواية ال يُعوَّ

ل ن ..هذا الكتاب فتح باباً جديداً في عالم التحقيق والتمحيص هج من نوعه في تقليب صفحات التاريخ وهو أو 

 [ 5وغربلة الروايات بطريقة علمية بعيدة عن األهواء والميول والعواطف.] ..وتمحيصها

هذا الكتاب يكشف لنا أن تأريخ الطبري الذي ال يترد د في نقل روايات سيف ليس عمالً تأريخياً في األساليب 

محمد بن جرير الطبري[ جمع الروايات التي كانت بمتناول يده معتقداً   ويبدو أن غرضه الرئيسي ]أي:  ..للكتابةالحديثة 

وعلى هذا فللشخص أن يرى بعض رواياته أقل اعتباراً من روايات    ..أن ه ليس من الضروري إبداء رأي ما في قيمتها

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. اآلخرين
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 المؤيدون يقدمون.. " حكايات من صفحات التاريخ".. .."القعقاع بن عمرو التميمي"... 602 \الحلقة

 .. وختاما لهذا النقاش الذي أخذ منا كثيرا من البحث.. ننقل لحضراتكم هذه المقال

لم نعد نجد للقعقاع   "ي.. وهو صاحب رسالة للماجستير في هذا الموضوع.. يقول الباحث عبد الباسط مدخل  -

وهناك اضطراب في  ..  عمرو بعد معركة صفين ذكر في المصادر أو مشاركة في األحداث بعد هذه المعركةبن 

فالطبري يذكر أن معاوية بن أبي سفيان أخرج من الكوفة إلى إيليا بفلسطين قعقاع بن عمرو بن   ..تاريخ وفاته 

 هـ( 41مالك في سنة )

..   المصادر سنة وفاته بالتحديد وال المكان الذي دفن به ولم تذكر ..هـ(41فعلى ذلك تكون وفاته بعد سنة ) 

وإنما   ..ولكنني أشكك في ذلك ؛ ألنه لم يستق ذلك من مصدر قديم  ..هـ(40ويذكر الزركلي أنه توفي نحو سنة )

 .. . " هـ(40فذكر أنه توفي نحو سنة ) ..بنى ذلك على عدم ذكر المصادر للقعقاع بعد معركة صفين 

 ( 264لقعقاع بن عمرو التميمي ودوره في الفتوح اإلسالمية وأحداث عصر الراشدين " )ص/انتهى من " ا

هل صحيح أن أبا بكر الصديق قال : إن جيشا فيه   ..هل هو صحابي  ..من هو القعقاع بن عمرو التميمي نعود.. 

 القعقاع جيٌش ال يُهزم ؟ 

توسع في تفريع نسبه اإلمام الطبري في "  ..هو القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي .. أوال : اسمه ونسبه 

وأما مولده ونشأته فلم يرد في ..  ( بما ال حاجة إليه في هذا الجواب المختصر3/275تاريخ األمم والملوك " )

  . ولم نجد عند المؤرخين أي حديث عنها ..األخبار طرف منها 

فقد استدل على صحبته بحديثين ال   ..ولكن ذلك لم يثبت بالدليل الصحيح ..نه من الصحابة يقال إ.. ثانيا : طبقته

ما أعددت  : الحديث األول : روي عنه أنه قال : قال لي رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ تعالى عليه وآله وسلم: يثبتان

 " ه ابن قانع في " معجم الصحابةروا".. تلك الغاية"والخيل . قال :  ..للجهاد ؟ قلت : طاعة َّللاَّ ورسوله 

فلما   ..شهدت وفاة رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه وآله وسلم  : الحديث الثاني : كما روي عنه أنه قال.. و (2/367)

يعني ابن  -فأخبر بعضهم أن األنصار قد أجمعوا أن يولوا سعدا  ..صلينا الظهر جاء رجل حتى قام في المسجد 

 –رواه ابن السكن ..  فاستوحش المهاجرون ذلك ..رسول َّللاَّ صل ى َّللاَّ عليه وآله وسلم  ويتركوا عهد -عبادة  

 .. .-(5/343) " كما قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في اإلصابة

بل    ..وهو في ميزان المحدثين من الضعفاء  ..وكال هاتين الروايتين في إسنادها سيف بن عمر الضبي التميمي 

لذلك قال ابن أبي ..  ليس بشيء . وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر . وقال أبو حاتم : متروكقال أبو داود: 

 .. لكنه شخصية حقيقية.. فيبقى أنه من كبار التابعين ..حاتم رحمه هللا : أنه لم تثبت صحبته 

وال  ..ال يَِصح  لهما عند أهل الحديث ُصحبة  ": - عن القعقاع وأخيه عاصم –لذلك قال ابن عبد البر رحمه هللا 

وبالء حسن " انتهى من "  ..ومقامات محمودة  ..وكان لهما بالقادسية مشاهد كريمة  ..وال رواية  ..لقاء 

في صحبته نظر " انتهى من " جامع التحصيل "  " : وقال الصغاني رحمه هللا.. (2/784) " االستيعاب

 ( 257)ص/

اشتهر القعقاع بن عمرو في .. وإن كانت في الروايات مبالغة.. إال أنه  ه بالفروسية والشجاعةثالثا : الثناء علي

حتى روي   ..وشخصيته القيادية القوية  ..وشجاعته في ميادين الجهاد  ..كتب التاريخ بفروسيته التي ال تبارى 

..   جيش خير من ألف رجللصوت القعقاع بن عمرو في ال " : عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال

 .. (4/390) " ابن األثير في " أسد الغابة –فيما رأينا  –أقدم من ذكر هذه الكلمة و

 : وقالوا.. كما تقدم.. " ال يهزم جيش فيه مثل هذا ": وروي عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه قال أيضا

فكتب إليه : إني لم أر مثل القعقاع بن عمرو  : القادسي ة ؟ قالكتب عمر إلى سعد : أي  فارس كان أفرس في  "

 .. (5/343) " يقتل في كل حملة بطال " انتهى من " اإلصابة ..حمل في يوم ثالثين حملة  ..

شهد اليرموك وفتح دمشق  ..وكان أحد فرسان العرب الموصوفين وشعرائهم  " : وقال ابن عساكر رحمه هللا

ووقائع مشهورة " انتهى   ..وكانت له في ذلك مواقف مشكورة  ..هل العراق مع الفرس وشهد أكثر وقائع أ ..

 (49/352) " من " تاريخ دمشق

  ..وكان فيها درع هرقل  ..هو ال ذي غنم في فتح المدائن أدراع كسرى  ": وقال الحافظ ابن حجر رحمه هللا

ا سعد إلى عمر . وذكر سيف بسند له عن فأرسله ..وسيف كسرى  ..ودرع للنعمان وسيفه  ..ودرع لخاقان 

 .. (5/344) " فكان هزمهم " انتهى من " اإلصابة ..عائشة أنه قطع مشفر الفيل األعظم 

 .. نكمل لحضراتكم هذا المفال غدا إن شاء هللا..
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 يقدمون.. " حكايات من صفحات التاريخ".. .. "القعقاع بن عمرو التميمي"... المؤيدون 603 \الحلقة

 تكمل..   وختاما لهذا النقاش الذي أخذ منا كثيرا من البحث.. ننقل لحضراتكم هذه المقال..

وأخبارها روايات الحروب   ..تفاصيلها ساحات المعارك  ..وهكذا كانت حياة هذا المجاهد حياة قتالية جهادية  -

وشارك في فتوح العراق وشهد أكبر  ..فقد شارك في حروب الردة إلى جانب خالد بن الوليد بحزم وقوة  ..

كما كان   ..كما شارك في فتوح مصر  ..وشارك في فتوح الشام وشهد اليرموك  ..المشاهد فيها كالقادسية 

 . . صاحب مواقف ثابتة ومعروفة في فتنة الصحابة

 . .رابعا : الثناء عليه لشعره

وكان   ..فقد امتألت بطون كتب التاريخ شعرا من شعره  ..ومن أهم جوانب شخصية القعقاع أيضا الشاعرية 

 :  يقول الباحث عبد الباسط مدخلي.. المؤرخون يأخذون تفاصيل األحداث من وصفه الدقيق لمجريات المعارك

لم يذكر المؤرخون شيئا عن شعره قبل  و ..يعتبر القعقاع بن عمرو التميمي من الفرسان الذين قالوا الشعر  "

وكان القعقاع من أولئك المتحمسين للفتوحات اإلسالمية  ..  وإنما اتفقوا على قوله الشعر بعد إسالمه ..اإلسالم 

وكان له تأثير كبير جعله يقرض الشعر في المعارك والحروب   ..ووجد فيها ضالته عندما اشترك فيها  ..

 ..  اإلسالمية

حيث لم يترك معركة اشترك فيها إال وصورها بشعره تصويرا دقيقا   ..يقة تاريخية بالغة األهمية ويعد شعره وث

ويشيد فيه ببطولته وبطولة إخوانه المسلمين وبالئهم في هذه   ..يتفق مع األحداث التاريخية اتفاقا تاما  ..

الد فارس...ويكاد يكون القعقاع  حيث نراه قد قرض الشعر في أكثر المعارك التي اشترك فيها في ب ..الفتوح 

على حسب   ..مقطوعة شعرية أو أكثر  ..وفي كل موقف  ..فله في كل معركة  ..أكثر شعراء الفتوح شعرا 

  ... أهمية الحدث

وهو يرجو   ..وطلب الشهادة التي كان يتمناها  ..واإليمان باهلل  ..وأكثر ما يتناول في شعره عبارات الجهاد 

 منطلقا في ذلك من قوله تعالى :  ..بذلك وجه هللا وجنته التي أعدها للذين يجاهدون في سبيله 

ابِِريَن   ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَِم َّللاَّ " انتهى من 142( آل عمران/) أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

رسالة ماجستير في  –" القعقاع بن عمرو التميمي ودوره في الفتوح اإلسالمية وأحداث عصر الراشدين " 

 ( 88-87جامعة أم القرى . )ص/ –التاريخ اإلسالمي 

 ..الجدل في حقيقة وجود هذه الشخصيةحقيقة خامسا : 

صية القعقاع بن عمرو هو الواقدي في كتابه " فتوح الشام  لعل أقدم المصادر التي توسعت في اإلخبار عن شخ

في   –وذلك ما قاد ..  ثم تتابعت على ذلك معظم كتب التاريخ الموسعة ..وأيضا كتب سيف بن عمر الضبي  .."

 . ومثبت لها  ..ما بين منكر لوجودها  ..إلى جدل واسع في عصرنا الحاضر عن حقيقة هذه الشخصية  -ظننا 

: إن أخبار القعقاع بن عمرو وسيرته الجهادية ال نكاد نقف عليها إال من خالل كتب سيف بن عمر والحق يقال 

وقد سبق بيان كالم النقاد فيهما وأن كال منهما متروك الحديث ال تقبل رواياته  ..الضبي التميمي والواقدي 

  . الحديثية

 هل تقبل رواياتهما التاريخية ؟وأخيرا.. < 

 : ولكن بشرطين اثنين ..ذهب المتأخرون من المحدثين إلى قبول ما يحكيانه على سبيل التاريخ واألخبار 

  . أن ال تتعارض مروياتهما التاريخية مع التاريخ الثابت باألسانيد واألخبار الصحيحة1 -

  . أن ال تشتمل هذه األخبار على األحكام الشرعية والمسائل العلمية -2

ونقل   .. فإن تم هذان الشرطان فال يجد العلماء غضاضة في حكاية كالم كل من سيف بن عمر والواقدي 

 : - في سيف بن عمر –لذا يقول الحافظ الذهبي رحمه هللا .. . أخبارهما

 .. " وكان إخباريا عارفا " انتهى من " ميزان االعتدال "

 " عمدة في التاريخ " انتهى من " تقريب التهذيب ..ضعيف الحديث  ": ويقول الحافظ ابن حجر رحمه هللا

 ... على أن الواقدي أحسن حاال بكثير من سيف بن عمر...  (262)

 ... أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ..حملة القرآن والشرع"إمام "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. .. "604 \الحلقة

 "موضوع" ملخصا رائعا لسيرة عبد هللا بن عمر.. رضي هللا عنه..تقدم شبكة 

  نسبه..في وتعريف  أوال.. مقدمة و

 راوي الحديث الشهير.. والمشهود له بالمواقف العديدة في السيرة.. عبد هللا بن عمر هو  -

في عهد  ..كانت والدته في مك ة الكرمة ..الص حابي الجليل عبد هللا بن عمر بن الخط اب القرشي  العدوي   هو -

حمن ..النبوية اإلسالم في الس نة الث الثة للبعثة  ..ويكن ى بأبي عبد الر 

ه هي زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون  - رضي -وأخته هي حفصة بنت عمر  ..-رضي هللا عنهم-وأم 

 ..ه وسل مصل ى هللا علي-إحدى زوجات رسول هللا  أم المؤمنين و -هللا عنها

وكان  ..وكان شعره يتدل ى من مقد مة رأسه إلى منكبيه ..رجالً طويالً  -رضي هللا عنهما-كان عبد هللا بن عمر  -

فرة  . وكان يحف  شاربه دائماً إلى أن يظهر جلده.  ..يخضبه بالص 

 .. جهادههجرته وإسالم عبد هللا بن عمر و ثانيا.. في

 .. -رضي هللا عنهما-أبيه عمر بن الخط اب  أسلم عبد هللا بن عمر وهو صغير مع -

 .. ولم يكن قد بلغ الُحلُم حينها ..وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة هاجر معهم وهو ابن عشر سنوات يومئذ -

  -صل ى هللا عليه وسل م-فلم يأخذه الن بي  ..وعندما قاتل المسلمون في غزوة بدر كان عمره ثالث عشرة سنة -

 .ولم يشارك فيها أيضاً لصغر سن ه. ..زوة أحد كان عمره أربعة عشرة سنةوفي غ ..للجهاد

ل غزواته  - شهد حروب  و ..واليرموك ..ثم  غزوة مؤتة ..وشارك بعدها في فتح مك ة ..غزوة الخندقهي كانت أو 

 .. وشارك في فتح مصر وبالد إفريقيا ..وجلوالء ..والقادسية ..اليمامةالردو في 

 عبد هللا بن عمر في الفتنة.. دور ثالثا.. 

ما أن ه ُعرضت عليه الخالفة في زمن ر عثمان وبعده.. كلم يشارك أبداً في حروب الفتن الت ي حدثت في عص  - 

ى عنه؛ إلنشغاله بطلب العلم. ..فلم يقبلها -رضي هللا عنه-عثمان بن عف ان   . وكذلك رفض منصب القضاء وتنح 

 .. وروايته للحديث  علم عبد هللا بن عمر رابعا.. في

وذلك لكثرة مالزمته   ..بعلمه المستفيض وفهمه الش ديد في الفقه -رضي هللا عنه-اشتهر عبد هللا بن عمر   -

وكان الن اس يستفتونه  ..فقد كان أعلم الص حابة في أحكام الحج   ..وتعل مه منه -صل ى هللا عليه وسل م -لرسول هللا 

 ..في أمورهم وأحكامهم

رة ست ين سنةوقد ظل  ي * ع عن الفتوى  ..فتي الن اس في المدينة المنو   .. فيما يعلم.حتى ومع ذلك كان يتور 

  ..علم كثير -صل ى هللا عليه وسل م-فنقل عن الن بي  ..وكان من أكثر الص حابة رواية لألحاديث الن بوي ة *

وغيرهم من كبار   -رضي هللا عنهم-وعلي  ..وعن عثمان ..وعن أبيه عمر ..وروى كذلك عن أبي بكر* 

 .. الص حابة

هري ..وطاووس ..وثابت البناني ..وروى عنه جمع من الص حابة والت ابعين كسعيد بن المسي ب * ومحمد  ..والز 

فكان له في كتب األحاديث مسند انفرد به يضم  ألفين    .وغيرهم الكثير ..ومجاهد ..ومواله نافع ..بن سيرين

ً  * ..الثين حديثاً وست مائة وث في  كذلك  و ..كما أن  له أحاديث كثيرة في صحيح البخاري تقد ر بواحد وثمانين حديثا

 . صحيح مسلم أفرد له واحد وثالثين حديثاً.

 ..فضائل عبد هللا بن عمرخامسا.. في 

وتعل م   ..-صل ى عليه وسل م-ونشأ بين يدي رسول هللا   ..ترعرع عبد هللا بن عمر في بيت أحد كبار الص حابة -

 نذكر بعضاً منها فيما يأتي: ..فكان له فضائل ومناقب كثيرة ..ما أكسبه صفات تمي زه ..منهما الكثير

 في كل شيء.. ..-صل ى هللا عليه وسل م -شديد الت أسي برسول هللا  -رضي هللا عنه-كان عبد هللا بن عمر  *

حت ى   ..ويصل ي مكان صالته ..فكان يجلس مكان جلوسه ..وكان يحرص أشد  الحرص على ات باعه وتقف ي أثره* 

وظل  يتهعدها ويسقيها الماء   ..-صل ى هللا عليه وسل م-كان قد تفي أ عندها الن بي   ةأن ه روي أن ه ظل  يستظل  بشجر 

 . .وينزل عندها

إال أن  خوفه  ..وتعل م منه الكثير  -صل ى هللا عليه وسل م-مع أن ه كات مالزماً للن بي   ..كان شديد الحذر من اإلفتاء *

اً بعلمهف   ..منعه من أن يتساهل بالفتوى -تعالى-من هللا  ج أن يقول   ..لم يكن مغتر  ا ال يعرفه ال يتحر  ولو ُسئل عم 

افاً من هللا  -رضي هللا عنه-كان عبد هللا بن عمر  . "ال أعلم".   ..وشديد الت أث ر بالقرآن الكريم ..تعالى-تقي اً وخو 

ئَِك -تعالى-فقد روي أن ه قُرأ عليه يوماً قول هللا   ..فال يمر عن آية فيها تهديد أو وعيد إال  تأث ر بها : )أاََل يَُظنُّ أُولََٰ

ْبعُوثُوَن* ِليَْوٍم َعِظيٍم* يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرِب  اْلعَالَِميَن( وُغشَي  .. فبكى بكاًء مريراً حت ى ابتل ت لحيته  ..أَنَُّهم مَّ

 كما تقدم.. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..أو مال فلم يطمع بمنصب  ..كان زاهداً في الد نياو .عليه.
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 ..إمام حملة القرآن والشرع""عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. .. "605 \الحلقة

 نكمل.. ملخصا رائعا لسيرة عبد هللا بن عمر.. رضي هللا عنه.. و "مرسال" "موضوع" تي"تقدم شبك

 نكمل.. ..مرعفضائل عبد هللا بن  خامسا.. في 

واوالده منها هم :   جاته هن : صفية بنت أبي عبيد بن مسعود وزأن و .."بو عبد الرحمن" بأ ىيكن* وقيل كان  

حفصة وسودة…. وتزوج ايضا أم علقمة بنت علقمة واوالده منها  ..عمر ..عبد هللا ..واقد ..أبا عبيدة ..أبا بكر

هو عبد الرحمن وكان يكن لذلك عبد هللا بن عمر بن الخطاب بابو عبد الرحمن … وله ابناء اخرون من 

 .. قالبة ..أبو سلمة ..بالل ..عائشة ..زيد ..حمزة ..عبيد هللا ..سالم زوجات اخرى وابنائه االخرون هم 

قبل الهجرة   11ولد عبد هللا بن عمر بن الخطاب قبل بعثة النبي باالسالم بعام واحد اي انه ولد سنة * روي أنه 

كان عبد  أنه و ..عبد هللا بن عمر بن الخطاب كان كثير الشبه بأبيهأن و ..… وقد ولد عبد هللا بن عمر في مكة

 .. هللا شديد الزهد والتعبد

قالت السيدة عائشة رضي هللا  .م.له الرسول صلى هللا عليه وسلوكان كثير الحرص على اتباع كل شئ فع *

 ..  في منازله كما كان يتبعه ابن عمر {  -صلى هللا عليه وسلم-عنها } ما كان أحد يتبع آثار النبي 

فقد   ..وروى عن النبي صلى هللا عليه وسلم الكثير من االحاديث وكان شديد الحذر في روايته عن الرسول* 

” لم يكن من أصحاب رسول هللا أحٌد أشد حذًرا من أال يزيد في حديث رسول هللا أو ينقص منه  قال معاصروه: 

 من عبد هللا بن عمر “…

داً كثير الص الة في الل يل.. ووقد عرضت عليه الخالفة والقضاء فأبى.*  اماً متهج  ومن شدة ورعه أن . كان قو 

عثمان بن عفان وطلب منه أن يشغل منصب القضاء فاعتذروعندما سأله عثمان لماذا دعاه يوًما الخليفة 

  ..ترفض فرد عليه عبد هللا بن عمر بن الخطاب قائال ” بلغني أن القضاة ثالثة: قاٍض يقضي بجهل فهو في النار

ه اعفينى  وقاٍض يجتهد ويصيب؛ فهو كفاف ال وزر وال أجر ” وقال ل ..وقاٍض يقضي بهوى فهو في النار

فأعفاه عثمان بعد أن أخذ عليه عهًدا أالَّ يخبر أحًدا؛ ألنه خشي إذا عرف األتقياء الصالحون أن يتبعوه وينهجوا 

 ..نهجه

ا آتاه هللا  *  .من فضله. -تعالى -كان كريماً عطوفاً على الفقراء يُغدق عليهم مم 

وفي زمن   -صل ى هللا عليه وسل م -ن رسول هللا كان محب اً للجهاد وال يتخل ف عن الغزوات والس رايا في زم *

اشدين. شهد ايضا عبد هللا بن عمر بن الخطاب بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم كل  أنه و. الخلفاء الر 

وغزا  ..وشهد اليرموك ..ووَرَد المدائن ..المشاهد فقد خرج إلى العراق وشهد معركة القادسية ووقائع الفرس

 . .إفريقيا مرتين

فقالوا:   ..وكان في سري ة من سرايا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم فحاص الناُس َحْيَصةً فكان فيمن حاصَ * 

ْحف وبُؤنا بالغضب؟ فقالوا: ندخل المدينة فنبيُت بها ثم  نذهب فال يرانا أحد ثم    ..كيف نصنع وقد فررنا من الز 

فإن كانت لنا توبةٌ أَقْمنا وإن كان غير   ..لَّى هللا عليه وسلمدخلوا فقالوا: لو عرضنا أنفسنا على رسول هللا صَ 

ا خرج قاموا إليه فقالوا: يا رسول   ..ذلك ذهبنا فجلسوا إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قبل صالة الفجر فلم 

اُرون ..هللا  عليه وسلم: "إن ا فِئَةُ فدنوا فقب لوا يده فقال َصلَّى هللا ..فقال:"ال بل أنتم العَك ارون" ..نحن الفَرَّ

 الُمْسلميَن". 

وشهد ابن عمر فتح مك ة وهو ابن عشرين سنة وهو على فرس َجرور   ..وشهد عبد هللا بن عمر الحديبية*

فأبصره النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم وهو يختلي لفرسه فقال: "إن  عبد  ..ومعه رمح ثقيل وعليه بُْرَدةٌ َفلوتٌ 

 يعني أثنى عليه خيًرا.  ....."هللا... إن  عبد هللا

قهم * فلم يشارك في قتال   ..وكان يدعو للط اعة والتزام الجماعة ..كان حريصاً على وحدة المسلمين وعدم تفر 

ولم يمتنع من أداء   ..كما أن ه لم ينشق  عن إمام مسلم ..ولم يرفع سالحاً في وجه مسلم أبداً  ..المسلمين أبداً 

كاة له.  .الز 

 .. وفاة عبد هللا بن عمر سادسا..

اج  رضي هللا  -فرآه عبد هللا بن عمر  ..وأراد قتله برمح فيه سم   ..دس  له رجالً بن يوسف الثقفي ُروي أن  الحج 

الح في بلد ال يحل   ولم يحمل الس   ..متأث راً بالس م -تعالى-فتوف ي رحمه هللا  ..فطعنه في ظهر قدمه ..فقاتله -عنه

 ..وقد بلغ من العمر سبعاً وثمانين سنة ..وكانت وفاته في نهاية الس نة الثالثة والسبعين للهجرة  ..فيها القتال

-دفن عبد هللا بن عمر و ..وكان بذلك آخر من مات من الص حابة في مك ة المكرمة ..وقيل خمساً وثمانين سنة

اهر .. في مكان يُدعى فخ   ..كرمةحيث ولد في مك ة الم -رضي هللا عنه ى في عصرنا بحي  الز  في  ..وهو ما يسم 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..مقبرة المهاجرين
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ..إمام حملة القرآن والشرع""عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. .. "606 \الحلقة

 وفي القتوى..  ..رسول هللا صلى هللا عليه وسلممع بد هللا بن عمر عسابعا.. ما كان من 

ها عليهعبد هللا عن  - فتمنيُت أن  ..بن عمر أنه قال: كان َمْن رأى ُرؤيا في حياة النبي َصلَّى هللا عليه وسلم قَص 

فرأيت في   ..اني فذهبا بيفرأيُت في المنام كأن ملكين أتي  ..وكنت غالًما شابًّا عزبًا أنام في المسجد  ..أَرى رؤيا

  ..فما أْهِوي بها إلى مكان من الجنة إال طارت بي إليه... الحديث ..يدي َسَرقة من َحِرير

فقال: "إنَّ أَخاِك أْو   ..فقصتها حفصةُ على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وفي آخره: فقصصتها على َحْفصة

ُجُل َعْبُد هللا لَْو َكاَن يُصل ِي من الليل" .. إنَّ َعْبَد هللا َرُجٌل َصاِلح"  فكان بَْعُد ال ينام   ..وفي رواية أخرى: "نِعَم الرَّ

 . من الليل إال القليل.

كن في   ..وقال: "يا عبد َّللا    ..قال عبد َّللا  بن عمر: أَخذ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم يوًما ببعض جسدي -

فِإنه  ..ثم قال لي: "يا عبد َّللا  بن عمر ..وْعدَّ نفسك في أَهل القبور" ..أَو كأَنك عابُِر سبيل ..الدنيا كأَنك غريب

وال تتبرأَ من ولدك في  ..وقصاص بقصاص ..جزاٌء بجزاءٍ  ..إِنما هي حسنات وسيئات ..ليس ثَمَّ دينار وال درهم

ومن َجرَّ ثوبه ُخياَلَء لم ينظر هللا إِليه يوم  .. فيفضَحك على رؤوس األَشهاد .. رأَ هللا منك في اآلخرةالدنيا فيتب

 .القيامة".

وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: "ما حق  امرٍئ له ما يوصي فيه يبيُت ثالثًا إال    -

 بت  ليلةً ُمْنذُ سمعتُها إال  ووصيتي عندي.  قال ابن عمر: فما  ..ووصيتُه عنده مكتوبةً"

فلم يكن من أصحاب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أحد أْحذََر إذا سمع من رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم شيئًا  

ي َصلَّى هللا  حتى أنه إذا رآه أحد َكأَنَّ به شيء من ات باعه آثار النب ..أال  يزيد فيه وال يَنقَُص من عبد هللا بن عمر

وحتى إِن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم نزل  ..ويصلي في كل مكان صلى فيه ..حتى إِنه ينزل َمناِزلَه ..عليه وسلم

وكان يعترض براحلته في طريق َرأَى رسول هللا َصلَّى    ..فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئال تيبس  ..تحت شجرة

ان إذا وقف بعََرفة يِقُف في الموقف الذي وقف فيه رسوُل هللا َصلَّى هللا  وك ..هللا عليه وسلم عرض ناقته فيها 

 عليه وسلم. 

ي واالحتياط والتوق ي في فَتْواه ..وكان من أئمِة الدين - فمرة ُسئَِل عن  ..وكل  ما يأخذ به نفسه ..شديَد التحر ِ

ا ال يعلم فقال ال أعلم ..شيء فقال: ال أدري ا ول ى الرجل أفتى نفسه فقال: أحسن ابن عمر؛ سئل عم    ..فلم 

فقال له:   ..ومرة سأله رجل عن مسألة فطأطأ ابن عمر رأَسه ولم يُِجْبه حتى ظن  الن اس أن ه لم يسمع مسألته

ا تسألوننا عنهيرحمك هللا أما سمعَت مسألتي؟ قال: بلى ولكن كم كأن كم تََرْوَن أن  هللاَ لي اتُْرْكنا ـــ  ..س بسائلنا عم 

َم في مسألتك فإن كان لها جواٌب عندنا وإال  أعلمناك أن ه ال ِعْلَم لنا به َومرة ُسئل عن   ..يَْرَحُمك هللا ـــ حتى نَتَفَه 

 عمر.أتريدون أن تجعلوا ظهوَرنا جسوًرا في جهنم؟ تقولون: أَْفتَانَا بهذا ابُن  ..شيء فقال: ال أدري

ووافى   ..فاشتروا له ُعْنقوًدا من ِعنٍَب فأُتي به عند فْطِره ..واشتهى ابن عمر ِعنَبًا فقال ألهله: اشتروا لي عنبًا -

 ..شيئًا اشتهيتَه ..قالت المرأة: سبحان هللا ..فقال: يا جاريةُ ناِولي هذا العنقوَد هذا السائل ..سائٌل بالباب فسأل

 . فاْعَطتْه العنقود. ..قال: يا جارية أْعطيه العنقود ..أفضل من هذانحن نُْعطي السائَل ما هو 

قال نافع: كان عبد هللا بن عمر إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ثم قبر النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم وأبي بكر  -

كان ال يروح إلى  السالم عليك يا أبتاه. و ..السالم عليك يا أبا بكر  ..وعمر فيقول: السالم عليك يا رسول هللا

ل كل    ..وكان يتطي ب للعيد ..يعني ُمْحِرًما ..الجمعة إال  اد هن وتطي ب إال  أن يكون حراًما وكان الحسن يكره التَرجَّ

تين. قال نافع: كان عبد هللا بن عمر إذا اشتد  َعَجبُه  ..يوم فغضب نافع وقال: كان ابن عمر يد هن في اليوم مر 

به لرب ه اًجا وراح على نجيب له قد أخذه بمالٍ  ..بشيء من ماله قر  ا أعجبَتْه    ..فلقد رأيتُنا ذات عشي ة وكن ا ُحج  فلم 

ه أَنَاَخته اْنزعوا ِزماَمه وَرْحلَه وجل لوه وأْشِعروه وأدخلوه في   .. قال: يا نافعثُم  نزل عنه ثم   ..َرْوَحتُه وسر 

ا اشتد  َعَجبُه بها أعتقها ..وكانت البن عمر جارية يقال لها ِرْمثَه . البُْدن. "  وقال: سمعت هللا تعالى يقول:  ..فلم 

ا تُِحبُّونَ  جها نافعًا92]آل عمران:  " لَن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُنِفقُوا ِممَّ  . فولدت غالًما.  ..[ وزو 

فلم   ..وأراد ابُن عمر أن يلعن خادًما فقال: اللهم الع .وكالم لين". ..قال ابن عمر: "البِر  شيَء َهي ن: وجه طلق -

ها مر فأعتقه. وما ذكر ابُن ع ..وما لعن ابُن عمر خادًما قط إال واحًدا ..وقال: إنها كلمة ما أِحبُّ أن أقولَها ..يتم 

ِ}   ..رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إال بكى وكان إذا قرأ: {أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن َءاَمنُوا أَن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر َّللاَّ

  ..[ يبكي حتى يغلبه البكاء. قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صالة16]الحديد: 

 . نكمل غدا إن شاء هللا..ما.والمصحف فيما بينه
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 .. "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. "إمام حملة القرآن والشرع"..607الحلقة/ 

 بد هللا بن عمر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وفي القتوى.. نكمل.. عسابعا.. ما كان من 

يُحيي الليل صالة.. ثم يقول: يا نافع.. أَْسَحرنا.. فيقول: ال.. فيعاود.. فإذا قال نعم  وعن نافع: أن ابَن عمر كان 

 قعد يستغفر هللا حتى يصبح.. وكان إذا فاتته صالةٌ في جماعة صلَّى إلى الص الة األخرى.. ثم ما روى أبو عبيدة: 

-  ِ  ْبِن ُعَمَر .. َقاَل : قَِدَم َرُجالِن ِمَن اْلَمْشِرِق فََخَطبَا .. َفأَْعَجَب  روى أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابُِر ْبُن َزْيٍد .. َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " إِنَّ ِمَن اْلبَيَاِن لَِسْحًرا " . َق  ِ َصلَّى َّللاَّ بِيُع : إِنََّما يَْعنِي النَّاَس بَيَانُُهَما .. َفقَاَل َرُسوُل َّللاَّ اَل الرَّ

 ِن : اْلَمْنِطَق بِالنَّاِس َحتَّى يَأُْخذَ قُلُوبَُهْم َوأَْسَماَعُهْم . بِاْلبَيَا

ِ ْبِن ُعَمَر .. قَاَل : َدَخْلُت َعلَى حَ  - ْفَصةَ فََرأَْيُت َرُسوَل أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابُِر ْبُن َزْيٍد .. قَاَل : بَلَغَنِي َعْن َعْبِد َّللاَّ

ُ َعلَيْ  ِ َصلَّى َّللاَّ بُو ُعبَْيَدةَ ..  ِه َوَسلََّم َجاِلًسا ِلَحاَجتِِه بَْيَن لَبِنَتَْيِن ُمْستَْدبَِر اْلَكْعبَِة ُمْستَْقباِل بَْيَت اْلَمْقِدِس " .. قَاَل أَ َّللاَّ

 قَاَل َجابٌِر : َفِمْن أَْجِل َهذَا أَبَاَح اْبُن َعبَّاٍس اْستِْقبَاَل اْلِقْبلَِة ِفي اْلبُيُوِت .

قَطُّ .. َوَكاَن   َدةَ .. َقاَل : َوقَْد َسِمْعُت َعِن اْبِن ُعَمَر " أَنَّهُ ال يََرى اْلقُنُوَت ِفي الصَّالِة .. َولَْم يَْقنُْت ِفي َصالتِهِ أَبُو ُعبَيْ 

 ..يََراهُ بِْدَعةً " 

ُ َعلَْيِه أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابٍِر .. قَاَل : بَلَغَنِي َعِن اْبِن ُعَمَر .. َقاَل : جَ روى  - ِ َصلَّى َّللاَّ اَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ قَاَل : لَْسُت بِآِكلِ  ِ َصلَّى َّللاَّ ِ يَا َرُسوَل َّللاَّ َمهُ " .  َوَسلََّم .. قَاَل : " َما تَقُوُل ِفي الضَّب  ِه َوال ُمَحر ِ

 . َوَحِديُث أَبِي َطْلَحةَ قَْد تَقَدََّم .

ُ  روى - ِ َصلَّى َّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم أَبُو ُعبَْيَدةَ قَاَل : بَلَغَنِي .. َعِن اْبِن ُعَمَر .. قَاَل : َسأَْلُت باِلال يَْوَم َدَخَل َرُسوُل َّللاَّ

ينِِه .. َوثاَلثَةَ أَْعِمَدٍة َوَراَءهُ .. اْلَكْعبَةَ َكْيَف َصنََع ؟ َوَما َفعََل ؟ قَاَل : " َجعََل َعُموًدا َعْن يََساِرِه .. َوَعُموَدْيِن َعْن يَمِ 

بِيُع : َقاَل  َواْلبَْيُت يَْوَمئٍِذ َعلَى ِستَِّة أَْعِمَدٍة .. ثُمَّ َصلَّى .. َوَجعََل بَْينَهُ َوبَْيَن اْلِجَداِر نَْحًوا ِمْن ثاَلثَةِ   أَْذُرعٍ " . قَاَل الرَّ

 َعلَى َظْهِرَها َفال قِْبلَةَ لَهُ .  أَبُو ُعبَْيَدةَ : َمْن َصلَّى َداِخلََها أَوْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عَ  - ِ َصلَّى َّللاَّ لَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ..  أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد .. عنه قَاَل : " بَايَْعنَا َرُسوَل َّللاَّ

وا " .َويَقُوُل : " فِيَما اْستََطْعتُْم " .. قَاَل َجابٌِر : " َوسَ  َحابَِة َمْن يَقُوُل : بَايَعَُهْم َعلَى أَْن ال يَِفرُّ  ِمْعُت ِمَن الصَّ

ُ َعلَْيِه وَ  - ِ َصلَّى َّللاَّ َسلََّم : " أاَل إِنَّ اْلِفتْنَةَ أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابُِر ْبُن َزْيٍد .. َعِن اْبِن ُعَمَر .. قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

بَْعَد َرُسوِل  َوأََشاَر بِيَِدِه نَْحَو اْلَمْشِرِق .. قَاَل : َجابُِر ْبُن َزْيٍد .. َقاَل : اْبُن َعبَّاٍس : َوالنَّاُس يَْنتَِظُرونََها  َهاهُنَا " ..

َي مِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى تََشعَّبَْت ِمْن نَْحِو اْلَمْشِرِق .. فَالنَّاِجي َمْن نُج ِ ِ َصلَّى َّللاَّ  . ْنَها .. َواْلَهاِلُك َمْن َهلََك فِيَها .َّللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر .. قَاَل : بَْينََما النَّاُس بِقُبَاَء ِفي صَ  - الِة اْلفَْجِر إِْذ َجاَءهُْم آٍت أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد .. َعْن َعْبِد َّللاَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللَّْيلَةَ قُْرآٌن .. َوأُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ َفاْستَْقبِلُوَها ..  .. فَقَاَل " إِنَّ َرُسوَل َّللاَّ

 .َوَكانَْت ُوُجوهُُهْم إِلَى الشَّاِم .. فَاْستََداُروا إِلَى اْلَكْعبَِة َوهُْم يَُصلُّوَن " .

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم .. قَاَل : " إِذَا ُدِعَي أََحُدُكْم أَبُو ُعبَْيَدةَ .. قَاَل : بَلَغَ  - ُسوِل َصلَّى َّللاَّ نِي َعِن اْبِن ُعَمَر .. يَْرِوي َعِن الرَّ

 .. إِلَى اْلَوِليَمِة فَْليَأْتَِها

ِ ْبِن ُعَمَر .. فَقَاَل : يَا أَبَا َعْبِد الرَّ  - ْحَمِن .. لَقَْد َرأَْيتَُك تَْصنَُع  أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابٍِر .. َقاَل : َجاَء َرُجٌل إِلَى َعْبِد َّللاَّ

أَْيتَُك ال تََمسُّ ِمَن األَْرَكاِن إِال اْليََمانِيَّ .. َوَرأَْيتَُك أَْربَعًا لَْم أََر أََحًدا يَْصنَعَُها ِمْن أَْصَحابَِك .. قَاَل : َوَما هُنَّ ؟ قَاَل : رَ 

ْفَرِة  ْبتِيَّةَ .. َوَرأَْيتَُك تَْصبُُغ بِالصُّ َوَرأَْيتَُك إِذَا ُكْنَت بَِمكَّةَ أََهلَّ النَّاُس إِذَا َرأَُوا اْلِهالَل َولَْم تُْهِلْل إِال   ..تَْلبَُس الن ِعَاَل الس ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ يَْوَم ال ِ َصلَّى َّللاَّ ا األَْرَكاُن فَِإن ِي لَْم أََر َرُسوَل َّللاَّ َم يََمسُّ إِال اْليََمانِيَّ .. تَّْرِويَِة .. َقاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر " أَمَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ْبتِيَّةُ فَِإن ِي َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ا الن ِعَاُل الس ِ ِ  َوأَمَّ ْفَرةُ فَِإن ِي َرأَْيُت َرُسوَل َّللاَّ ا الصُّ لََّم يَْلبَُسَها .. َوأَمَّ

ُ َعلَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ا اإِلْهالُل فَِإن ِي لَْم أََر َرُسوَل َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْصبُُغ بَِها .. َوأَمَّ ْيِه َوَسلََّم يُِهلُّ َحتَّى تَْنبَِعَث بِِه  َصلَّى َّللاَّ

 ُ ْبتِيَّةُ : الَّتِي ال َشْعَر لََها .َراِحلَت بِيُع : الن ِعَاُل الس ِ  . هُ " . قَاَل الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " إِذَا ُكْنَت بَْيَن األَْخَشبَ  - ِ َصلَّى َّللاَّ ْيِن بِِمنًى .. َونَفََخ  أَبُو ُعبَْيَدةَ .. روى عنه َقاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ي : قُِطعَْت  ْشِرِق .. فَِإنَّ هُنَاَك َواِديًا يُقَاَل لَهُ َواِدي السُُّرِر فِيِه َسْرَحةٌ ُسرَّ تَْحتََها َسْبعُوَن نَبِيًّا " . يَْعنِ بِيَِدِه نَْحَو اْلمَ 

بِيُع : السَّْرَحةُ : الشََّجَرةُ اْلعَِظيَمةُ . َواألَْخَشبَاِن : َجباَل  ِن ُمْشِرَفاِن َعلَى ِمنًى . فِيِه ُسُرُرهُْم ِحيَن ُوِلُدوا .. َقاَل الرَّ

ِ ْبُن ُعَمَر .. قَاَل : َجاَء َرُجٌل إِلَى رَ  - ُ َعلَْيِه أَبُو ُعبَْيَدةَ .. َعْن َجابِِر ْبِن َزْيٍد .. قَاَل : َحدَّثَنِي َعْبُد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ ُسوِل َّللاَّ

ِ .. " إِْن قُتِْلتُ  ُ َعن ِي َوَسلََّم .. فَقَاَل : يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصابًِرا ُمْحتَِسبًا ُمْقباِل َغْيَر ُمْدبٍِر .. أَيَُكف ُِر َّللاَّ  ِفي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَنُودِ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُجُل نَاَداهُ َرُسوُل َّللاَّ ا أَْدبََر الرَّ ْلَت  َي لَهُ .. فَقَاَل : " َكْيَف قُ َخَطايَاَي ؟ َقاَل : نَعَْم " . َفلَمَّ

 "  صلى هللا عليه وسلم" ؟ فَأََعاَد َقْولَهُ .. فَقَاَل : " نَعَْم .. إِال الدَّْيَن .. َكذَِلَك َقاَل ِلي : ِجْبِريُل 

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..
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 والشرع".... "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. "إمام حملة القرآن 608 الحلقة/

 ..وهيئته ملبسهفي  إتباع السنةفي بد هللا بن عمر ع.. ما كان من ثامنا

 . حد ثنا عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ه كان ال يلبس الخز  وكان يراه على بعض ولده فال يُْنِكُره. -

ر أن ه كان يلبس المصبوغ قال: أخبرنا عمرو بن الهيثم قال: قرأُت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عم -

ْعفَران. قال: أخبرنا عبيد هللا بن موسى قال: حد ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان   -.  بالِمْشق والمصبوغ بالز 

اًما وال ماًء إال  بإزار.  .ابن عمر ال يدخل حم 

قال: أخبرنا الفضل بن ُدكين قال: حد ثنا ُزهير عن أبي إسحاق أن ه رأى على ابن عمر نَْعلَيِن في كل  واحدٍة   -

فرأيتُه إذا أتى الَمسيَل يَْرُمل َرَماًل هنيئًا فوق الَمْشي وإذا   ..قال ورأيتُه بين الصفا والمروة عليه ثوبان ..ِشْسعان

قال: أخبرنا الفضل بن ُدكين وأحمد بن عبد    - .حٍد منهما قام ُمقابَل البيت.وكل ما أتَى على كل  وا ..جاوزه مشى

ورأى   ..هللا بن يونس قاال: حد ثنا ُزهير عن زيد بن ُجبير أن ه دخل على ابن عمر فرأى له فُْسطاَطيِن وُسراِدقًا

يها الحمصي ة.ملس ن ..عليه نَْعلَين بقبالين أحد الزمامين بين األربع من نعاٍل ليس عليها َشعر  .ه كن ا نَُسم 

قال: أخبرنا عف ان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي  قاال: حد ثنا ُشْعبَة عن َجبَلة بن ُسحيم قال: رأيُت ابن  -

قال    ..فأصاب القميص صفرةً من لحيته فأمسكه من أجل تلك الصفرة ..عمر اشترى قميًصا فلبسه فأراد أن يرد ه

 . عف ان ولم يرده.

ام بن يحيَى عن عبيد هللا بن عمر عن نافع أو سالم أن  ابن   - قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكالبي  قال: حد ثنا هم 

. قال: أخبرنا المعل ى بن أسد قال: حد ثنا عبد الرحمن بن العُريان قال:  .عمر كان يت زر فوق القميص في الس فَر

إال  وهو محلول اإلزار. قال: أخبرنا عف ان بن مسلم قال:   سمعُت األزرق بن قيس قال: قَل  ما رأيُت ابن عمر

 .حد ثنا حفص بن غياث قال: حد ثنا األعمش عن ثابت بن ُعبيد قال ما رأيُت ابن عمر يَُزر  قميصه قط .

  قال: أخبرنا القاسم بن مالك المزني الكوفي عن َجميل بن زيد الطائي  قال: رأيُت إزار ابن عمر فوق العُْرقوبين -

اح عن موسى المعل م  ودون العََضلة ورأيُت عليه ثوبين أصفرين ورأيته يصف ر لحيتَه. قال: أخبرنا وكيع بن الجر 

عن أبي المتوك ل الناجي قال: كأني أنظر إلى ابن عمر يمشي بين ثوبين كأني أنظر إلى عضلة ساقه تحت اإلزار  

 والقميص فوق اإلزار. 

حد ثنا يحيَى بن ُعمير قال: رأيُت سالم بن عبد هللا وقف على أبي وعليه قميص   قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال:  -

ر فأمسك أبي بطرف قميصه ونظر إلى وجهه ثم  قال لَكأن ه قميص عبد هللا بن عمر. قال: أخبرنا الفضل بن   مشم 

ر فإذا رجل جهير يَْخِضب  ُدكين قال: حد ثنا َصَدقة بن سليمان الِعْجلي قال: حد ثني والدي قال نظرُت إلى ابن عم

 بالصفرة عليه قميٌص َدْستواني  إلى نصف الساق. 

اح عن موسى بن ِدْهقان قال: رأيُت ابن عمر يت زر إلى أنصاف ساقَْيه.  -  قال: أخبرنا وكيع بن الجر 

ع عن قال: أخبرنا وكيع عن العمري  عن نافع عن ابن عمر أن ه اعتم  وأرخاها بين كتفيه. قال: أخبرنا وكي -

 .العمري  عن نافع عن ابن عمر أن ه كان يُْخرُج يديه من البْرنُس إذا سجد.

 . قال: أخبرنا وكيع عن الن ْضر أبي لُؤلُؤةَ قال: رأيُت على ابن عمر ِعمامةً سوداء. -

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ُشْعبة عن حي ان البارقي  قال: رأيُت ابن عمر يصل ي في إزار ُمؤتِزًرا  -

وسمعتُه يُْفتي أو يصل ي في إزار وليس عليه غيره. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا َشريك عن   ..به

 عمران الن ْخلي  قال: رأيُت ابن عمر يصل ي في إزار.

قال: أخبرنا عبد هللا بن نُمير عن عثمان بن إبراهيم الحاطبي  قال: رأيُت ابن عمر يُْحفي شاربه ويعتم  ويُْرخيها   -

من خلفه. قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا األنصاري  قال: سألُت عبد هللا بن أبي عثمان القَُرشي  قلُت: أرايَت ابن 

ر قميصه تشميًرا شديًدا. عمر يرفع إزاره إلى نصف ساقه؟ قال: ال   أدري ما نصف ساقه ولكني قد رأيته يشم 

قال: أخبرنا عف ان بن مسلم قال: حد ثنا أبو َعوانة عن عبد هللا بن َحنَش قال: رأيُت على ابن عمر بُْرَدين   -

بن عبد العزيز   قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حد ثنا ُحْمران .َمعَافِِريَّْين ورأيُت إزاره إلى نصف ساقه.

  ..القيسي  قال: حد ثنا أبو َرْيحانة قال: رأيُت ابن عمر بالمدينة ُمْطِلقًا إزاره يأتي أسواقها فيقول: كيف يُباُع ذا

كيف يُباع ذا؟ قال: أخبرنا خال د بن يحيَى الكوفي  قال: حد ثنا سفيان عن ُكليب بن وائل قال: رأيُت ابن 

 .عمر ُيْرخي عمامتَه خلفه

ال: أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي  قال: حد ثنا الوليد بن مسلم عن ُزهير بن محمد عن زيد بن  . ق -

 ..محلول اإلزار ..وقال رأيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..أسلم قال: رأيُت ابن عمر يصل ي محلوَل اإلزار

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي

 ..".. "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. "إمام حملة القرآن والشرع609الحلقة/ 

 ...ثامنا.. ما كان من عبد هللا بن عمر في إتباع السنة في ملبسه وهيئته.. نكمل

 ..قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ُعثيم بن نِْسطاس قال: رأيُت ابن عمر ال يَُزر  قميصه-

اني  قال: حد ثنا جعفر بن بُْرقان عن ميمون بن ِمْهران عن ابن  - - قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الِحم 

اني قال:   عمر أن ه كان يُْحفي شاِربَه.. وإزاُره إلى أنصاف ساقيه. قال: أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الِحم 

حد ثنا عثمان بن إبراهيم الحاطبي  قال: رأيُت ابن عمر إزاره إلى نصف ساقيه ورأيتُه يُْحفي شاربَه. قال: أخبرنا  

  محمد بن ُكناسة األسدي  قال: حد ثنا عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: رأيُت عبد هللا بن عمر يُْحفي

 .شاربه.. قال وأجلسني في ِحْجره. قال محمد ابن ُكناسة وأم  عثمان بن إبراهيم ابنة قُدامة بن مظعون

قال أخبرنا يَْعلى ومحمد ابنا ُعبيد الطنافسي اِن قاال: حد ثنا عثمان بن إبراهيم الحاطبي  قال: رأيُت ابن عمر  -

لى بن ُعبيد قال: حد ثنا الحاطبي  قال: ما رأيُت ابن عمر إال   يُْحفي شاربه حتى كنُت أظنه يَْنتِفُه. قال: أخبرنا يع 

قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال عاصم بن محمد أخبرنا عن أبيه قال: رأيُت عمر يُْحفي شاربه..   -.محل َل اإلزار

محمد بن إسماعيل بن قال يزيد: ال أعلمه إال  قال حتى أرى بَياَض بََشرته أو يَْستَبيَن بياُض بََشرته. قال: أخبرنا 

أبي فُديك عن الضحاك بن عثمان أنه سأل يحيَى بن سعيد: أتعلم أحًدا كان يُْحفي شاِربَه من أهل العلم؟ فقال: ال  

إال  عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عامر بن ربيعة فإنهما كانا يفعالن. قال: أخبرنا الفضل بن ُدكين قال: حد ثنا  

ري  عن أبيه قال: كان ابن عمر يُْحفي شاربه حتى تنُظَر إلى بياض الِجْلدة. قال:  عاصم بن محمد بن زيد العم

أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي  قال: حد ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار عن أبيه أن  ابن عمر كان يجز   

 ..شاربه حتى يُْحفيه ويْفُشَو ذلك في َوْجِههِ 

: هل رأيَت ابن عمر يحفي  قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا -  األنصاري  قال: سألُت عبد هللا بن أبي عثمان القرشي 

شاربه؟ قال: نعم.. قلُت: أنت رأيتَه؟ قال: نعم. قال: أخبرنا خالد بن مخلد البََجل ي قال: حد ثني سليمان بن بالل  

ق ي  قال:  قال: حد ثني عبد هللا بن دينار قال: رأيُت ابن عمر يحفي شاربيه. قال: أخبر نا عبد هللا بن جعفر الر 

حد ثنا أبو المليح قال: كان ميمون يحفي شاربه ويذكر أن  ابن عمر كان يحفي شاربه. قال: أخبرنا إسماعيل بن  

ق ي  قال: حد ثنا خالد بن الحارث عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن ه كان يأخذ   عبد هللا بن ُزرارة الَجْرمي  الر 

 ..بَلَتَيِن يعني ما طال من الشاربهاتَيِن السَّ 

يان قال: رأيت ابن عمر جز    - قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حد ثنا جعفر بن برقان قال: حد ثنا َحبيب بن الر 

شاربه حتى كأن ما قد حلقه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقَْيِه.. قال فذكرُت ذلك لميمون بن مهران فقال: صدق  

ان عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر يأخذ  َحبيب.. كذلك كان اب ن عمر. قال: أخبرنا أزهر بن سعد السم 

من هذا ومن هذا.. وأشار أزهر إلى شاربَْيِه. قال: أخبرنا قَبيصة بن عقبة قال: حد ثنا سفيان عن محمد بن 

لَحْلق. قال: أخبرنا محمد  َعْجالن عن عثمان بن عبيد هللا بن أبي رافع قال: رأيُت ابن عمر يحفي شاربه آخر ا

بن عمر قال: أخبرنا عيسى بن جعفر وحفص عن نافع قال: كان ابن عمر يُْعفي لحيتَه إال  في حج  أو ُعْمرة. 

قال: أخبرنا عبيد هللا بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن نافع قال: كان ابن عمر يقبض على لحيته ثم  يأخذ  

ا محمد بن عمر عن عبد هللا بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يقبض هكذا.. ما جاوز القَْبضة. قال: أخبرن 

ويأخذ ما فضل عن القبضة ويضع يده عند الذ قَن.. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الثوري  عن عبد  

ام الذي كان يأخذ من لحية ابن عمر ما فضل عن القبضة  .الكريم الَجَزري  قال: أخبرني الحج 

ل: أخبرنا أنس بن عياض الل يثي  قال: حد ثني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب الد ْوسي  أن ه رأى عبد قا -

هللا بن عمر يصف ر لحيته. قال: أخبرنا أنس بن عياض عن نوفل بن مسعود قال: رأيُت عبد هللا بن عمر يصفُر  

ل: أخبرنا عبد هللا بن نُمير قال: أخبرنا عبيد هللا بن عمر  لحيته بالَخلوق ورأيُت في رجليه نَْعلَيِن فيهما قباالن. قا

عن نافع عن ابن عمر أن ه كان يصف ر لحيته. قال: أخبرنا عبد هللا بن نُمير قال: حد ثنا عبد هللا العمري  عن نافع  

أويس قال: حد ثنا  عن ابن عمر أن ه كان يد هن بالخلوق يغي ر به َشْيبَه. قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد هللا بن أبي 

ْفرة حتى تْبلل ثيابه من الصفرة..   سليمان بن بالل عن زيد بن أسلم أن  عبد هللا بن عمر كان يصف ر لحيته بالص 

فقيل له: ِلَم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يصبغ بها.. قال: أخبرنا عبيد هللا  

ئيل عن عبد العزيز بن حكيم قال: رأيُت ابن عمر يخضب بالصفرة.. وقال: أخبرنا  بن موسى قال: أخبرنا إسرا

الفضل بن ُدكين قال: حد ثنا شريك عن محمد بن قيس قال: رأيُت ابن عمر أصفر اللحية.. ورأيتُه محل اًل أزرار  

 ..نكمل غدا إن شاء هللا  ... ..قميصه.. ورأيته واضعًا إحدى رجليه على األخرى
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  في جهاد

 ..".. "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. "إمام حملة القرآن والشرع610الحلقة/ 

 ..ثامنا.. ما كان من عبد هللا بن عمر في إتباع السنة في ملبسه وهيئته.. نكمل

فع عن ابن عمر أن ه كان له قال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي  قال: حد ثنا أبو َعوانة عن أبي بِْشر عن نا -

خاتم فكان يجعله عند ابنة أبي ُعبيد فإذا أراد أن يختم أخذه فختم به. قال: أخبرنا يحيَى بن ُخليف بن عقبة 

البصري  قال: حد ثنا ابن عون قال: ذكروا عند نافع خاتم بن عمر فقال: كان ابن عمر ال يتخت م إن ما كان خاتمه 

د أن يختم أرسلني فجئُت به. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم األسدي  عن خالد الحذ اء  يكون عند َصفي ة فإذا أرا

عن ابن سيرين قال: كان نَْقش خاتم عبد هللا بن عمر: عبد هللا بن عمر. قال: أخبرنا عبد هللا بن إدريس عن 

أخبرنا المعل ى بن أسد قال:  ُحصين عن مجاهد عن عبد هللا بن عمر أن ه كان في خاتمه عبد هللا بن عمر. قال: 

حد ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد عن ابن سيرين أن  نَْقَش خاتم ابن عمر كان عبد هللا بن عمر. قال:  

ام قال: حد ثنا أبان عن أنس أن  عمر بن الخط اب نهى أن يُْنقََش   أخبرنا عمرو بن عاصم الكالبي قال: حد ثنا هم 

 ..في الخاتم بالعربي ة

قال: أخبرنا الفضل بن ُدكين عن سفيان بن ُعيينة قال: سمعُت سليمان األحول قال: رأيُت ابن عمر يصف ر   .-

لحيته حتى قد ردغ ذا منه.. وأشار إلى َجْيب قميصه. قال: أخبرنا عبد هللا بن نُمير قال: حد ثنا عبيد هللا بن عمر 

ريج.. قلُت البن عمر: رأيتك تصف ر لحيتك.. قال: إني رأيُت  عن سعيد الَمْقبُري  عن ابن ُجريج.. يعني ُعبيد بن جُ 

ْبتي ه.. قال: إني رأيُت رسول  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يصف ر لحيته. قلُت: ورأيتُك تلبس هذه النعال الس ِ

أ فيها ة بن َقْعنَب الحارثي  قال: أخبرنا عبد هللا بن مسلم ..هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يلبسها ويستحب ها ويتوض 

ْعفَران.. فقيل له فقال: كان رسول   قال: حد ثنا عبد هللا بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أ نه كان يصبغ بالز 

ْبغِ إليه قال: أخبرنا عبد هللا بن مسلمة بن َقْعنَب  ...هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يصبغ به.. أو قال: رأيتُه أحب  الص 

ْفرة حتى تمتلئ قال:   حد ثنا عبد العزيز بن محمد الد راَوْردي  عن زيد بن أسلم أن  ابن عمر كان يصبغ لحيته بالص 

ثيابه من الصفرة.. فقيل له ِلَم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. يصبغ بها ولم  

 ..غ بها ثيابَه كل ها حتى َعمامتهيكن شيء من الصبغ أحب  إليه منها.. ولقد كان يصب

ورأيتُه ال يزر   قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثنا ُعثيم بن نِسطاس قال: رأيُت ابن عمر يصف ر لحيتَه.. -

قميَصه.. ورأيتُه مر  فَسها أن يَُسل َم فرجع فقال: إني سهوُت.. السالم عليكم. قال: أخبرنا هشام أبو الوليد  

الطيالسي  قال: حد ثنا عبد الرحمن بن عبد هللا بن دينار عن أبيه أن  ابن عمر كان يصف ر لحيته بخلوق الَوْرس  

نا عبد هللا بن مسلمة بن َقْعنَب قال: حد ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد  حتى يُْمأل منه ثيابه. قال: أخبر

عفران لحيتَه. قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا األنصاري  وعبد   أن ه رأى عبد هللا بن عمر يصف ر بالخلوق والز 

صف ر. قال: أخبرنا عمرو بن الوه اب بن عطاء قاال: حد ثنا ابن ُجريج قال: حد ثني عطاء قال: رأيُت ابن عمر ي

الَهْيثَم أبو قََطن عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد هللا قال: رأيُت ابن عمر يصف ر لحيته ونحن في الُكت اب. 

قال: أخبرنا خالد بن مخلد البََجلي  قال: حدثنا عبد هللا بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يصف ر لحيته  

عفران والَوْرِس فيه  المسك. قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حد ثنا جعفر بن بُْرقان قال: حد ثنا موسى بن بالز 

ْفرة على قميصه من لحيته. قال: أخبرنا   ْفرة حتى ترى الص  أبي مريم قال: كان عبد هللا بن عمر يخضب بالص 

يعني ابن ُجريج.. أن ه قال   عبد الوه اب بن عطاء قال: أخبرنا عبد هللا العمري  عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد..

نون فقال: رأيُت رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم..  البن عمر: أراك تصف ر لحيتك وأرى الناس يصبغون ويلو 

يصف رلحيته)*(. قال: أخبرنا القاسم بن مالك الُمَزني عن جميل بن زيد الطائي  قال: رأيُت ابن عمر يصف ر لحيته.  

هللا األنصاري  قال: سألُت عبد هللا بن أبي عثمان القرشي  قلُت: رأيَت ابن عمر يصف ر   قال: أخبرنا محمد بن عبد

لحيته؟ قال: لم أَرهُ يصف رها ولكني قد رأيُت لحيته مصف رة ليست بالشديدة وهى يسيرة. قال: أخبرنا محمد بن 

ابن عمر يُْعفي لحيته إال  في حج  أو عبد هللا األسدي  قال: حد ثنا سفيان عن محمد بن َعْجالن عن نافع قال: كان 

ةً   ُعْمَرٍة. قال: أخبرنا عبد الوه اب بن عطاء الِعْجلي  قال: حد ثنا ابن ُجريج عن نافع قال: ترك ابن عمر الَحْلَق مر 

ر رأسه. قال وكان أصلع. قال فقلُت لنافع: أَفِمن الل حية؟ قال: كان يأخذ من  تين فقص ر نواحي مؤخ  أو َمر 

ى  أطرافه ا. قال: أخبرنا عبد الوه اب بن عطاء قال: أخبرنا العمري  عن نافع أن  ابن عمر لم يَُحج  سنةً فَضح 

بالمدينة وحلق رأسه. قال: أخبرنا عبد هللا بن نُمير وأبو أسامة قاال: حد ثنا هشام بن ُعْروة قال: رأيُت ابن عمر 

ة قال ابن نمير في حديثه: طويلة.. وقال أبو أس ة مفروقة تَْضِرُب منكبيه. قال هشام: فأُتي به إليه  له ُجم  امة: ُجم 

ام قال: حد ثنا   وهو على الَمْروة فدعاني فقب لني.. وأراه قص ر يومئذ. قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حد ثنا هم 

 .الكبيرقَتادة عن علي  بن عبد هللا البارقي  قال: رأيُت َصلعَةَ ابن عمر وهو يطوف بالبيت.(( الطبقات 
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 .. عبد هللا بن عمر وكرمه وزهدهتاسعا.. 

أمينًا كان ابن عمر من ذوي الدخول الرغيدة الحسنة؛ إذ كان تاجًرا يقول د. السرجاني في "قصة اإلسالم"..  -

إنما كان يرسله إلى   ..ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قَطُّ  ..وكان راتبه من بيت مال المسلمين وفيًرا ..ناجًحا

َجاٌر اِلْبِن ُعَمَر    -قال: قَِدْمُت اْلَمِدينَةَ فَأَْخبََرنِي َرُجٌل  ..فعن أيوب بن وائل الراسبي ..الفقراء والمساكين والسائلين

 ..َوأَْلفَاِن ِمْن قِبَِل آَخرَ   ..َوأَْربَعَةُ آاَلٍف ِمْن قِبَِل إِْنَساٍن آَخرَ  ..ى اْبَن ُعَمَر أَْربَعَةُ آاَلٍف ِمْن قِبَِل ُمعَاِويَةَ أَنَّهُ أَتَ  -

يَّتَهُ   ..َءهُ فَقَْد َعَرْفُت الَِّذي َجا ..َوقَِطيفَةٌ فََجاَء إِلَى السُّوِق يُِريُد َعلَفًا ِلَراِحلَتِِه بِِدْرَهٍم نَِسيئَةً  فَقُْلُت: إِن ِي  .. فَأَتَْيُت ُسر ِ

ْحَمِن أَْربَ   ..عَةُ آاَلٍف ِمْن قِبَِل ُمعَاِويَةَ أُِريُد أَْن أَْسأَلَِك َعْن َشْيٍء َوأُِحبُّ أَْن تَْصُدقِينِي؟ قُْلُت: أَلَْيَس قَْد أَتَْت أَبَا َعْبِد الرَّ

قُْلُت: َفِإن ِي َرأَْيتُهُ يَْطلُُب َعلَفًا   ..َوقَِطيفَةٌ؟ قَالَْت: بَلَى ..َوأَْلفَاِن ِمْن قِبَِل آَخرَ  ..َخرَ َوأَْربَعَةُ آاَلٍف ِمْن قِبَِل إِْنَساٍن آ

قََها ..بِِدْرَهٍم نَِسيئَةً  َهَها ثُمَّ   ..قَالَْت: َما بَاَت َحتَّى فَرَّ َفقُْلُت: يَا   .. َجاءَ فَأََخذَ اْلقَِطيفَةَ َفأَْلقَاَها َعلَى َظْهِرِه ثُمَّ ذََهَب فََوجَّ

ْنيَا اِر َما تَْصنَعُوَن بِالدُّ  َعَشَرةُ آاَلِف ِدْرَهٍم َوَضحٍ  ..َمْعَشَر التُّجَّ
فَأَْصبََح اْليَْوَم يَْطلُُب   ..َواْبُن ُعَمَر أَتَتْهُ اْلبَاِرَحةَ

 ..ِلَراِحلَتِِه َعلَفًا بِِدْرَهٍم نَِسيئَةً؟

فربما لزم أحدهم   ..وكان عبيده قد عرفوا ذلك منه ..به إلى هللا عز وجل وكان إذا أعجبه شيء من ماله تقرب -

 ..فيقول: من خدعنا هلل انخدعنا له  ..فيقال له: إنهم يخدعونك ..المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال أعتقه

 تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا  وقال: إن هللا تعالى يقول }لَنْ  ..وكان له جارية يحبها كثيرا فأعتقها وزوجها لمواله نافع

ا تُِحبُّوَن{ ]آل عمران:   ..[ واشترى مرة بعيًرا فأعجبه لما ركبه فقال: يا نافع أدخله في إبل الصدقة92ِممَّ

واشترى مرة غالًما بأربعين   ..وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آالف فقال: أو خيًرا من ذلك؟ هو حر لوجه هللا

واشترى مرة   ..فقال الغالم: يا موالي قد أعتقتني فهب لي شيئًا أعيش به فأعطاه أربعين ألفًا ..ألفًا وأعتقه

خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن صليتم هذه الصالة؟ فقالوا: هلل! فقال: أنتم أحرار لمن 

تصدق في المجلس الواحد بثالثين  وربما  ..فأعتقهم. والمقصود أنه ما مات حتى أعتق ألف رقبة ..صليتم له

وبعث إليه معاوية بمائة  ..وكانت تمضي عليه األيام الكثيرة والشهر ال يذوق فيه لحًما إال وعلى يديه يتيم ..ألفًا

وما   ..وكان يقول: إني ال أسأل أحًدا شيئًا ..فما حال عليه الحول وعنده منها شيء  ..ألف لما أراد أن يبايع ليزيد

 .. رزقني هللا فال أرده

وكان رضي هللا عنه كثير اإلنفاق في وجوه الخير قال ميمون بن مهران: أتاه اثنان وعشرون ألف دينار في   -

وعن   ..وذكر عنه ابن شعبان: أنه اعتمر ألف عمرة وكان من أكرم أهل زمانه ..مجلس فلم يقم حتى فرقها

لقد كان عبد هللا رضي هللا عنه خائفًا من أن .. حبس ألف فرسمالك: أنه حج ستين حجة وأعتق ألف رأس و

ْنيَا َواْستَْمتَْعتُْم بَِها{ ]األحقاف:  [. كما كان يقول عن  20يقال له يوم القيامة: }أَْذَهْبتُْم َطيِ بَاتُِكْم ِفي َحيَاتُِكُم الدُّ

ِ َما َوَضْعُت لَبِنَةً َعلَى لَبِنٍَة َواَل َغَرسْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم" نفسه: " َوَّللاَّ  ؟؟ ُت نَْخلَةً ُمْنذُ قُبَِض النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ْنيَا إِالَّ قَْد َمالَْت بِِه َوَماَل بَِها إِالَّ   ِ ْبَن   وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: »َما ِمنَّا أََحٌد أَْدَرَك الدُّ َعْبَد َّللاَّ

ُ َعْنُهَما«  . . ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

-  ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم   -وَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: أََخذَ َرُسوُل َّللاَّ ِ   ..بِبَْعِض َجَسِدي -َصلَّى َّللاَّ ْنيَا   .. فَقَاَل: "يَا َعْبَد َّللاَّ ُكْن ِفي الدُّ

ِ ْبَن ُعَمرَ   ..َوُعدَّ نَْفَسَك ِمْن أَْهِل اْلقُبُوِر" ..أَْو َكأَنََّك َعابُِر َسبِيلٍ  ..َكأَنََّك َغِريبٌ  فَِإنَّهُ لَْيَس   ..ثُمَّ قَاَل ِلي: "يَا َعْبَد َّللاَّ

أْ ِمْن َولَِدَك ِفي   ..َوِقَصاٌص بِِقَصاٍص  ..َجَزاٌء بَِجَزاءٍ   ..إِنَّما ِهَي َحَسنَاٌت َوَسي ِئَاتٌ  ..ثَمَّ ِدينَاٌر َوال ِدْرَهمٌ  َوال تَتَبَرَّ

ْنيَا ُ ِمْنكَ   ..الدُّ إِ َّللاَّ ُ إِلَْيِه يَْوَم  ..فَيَْفَضْحَك َعلَى ُرُءوِس األَْشَهادِ  ..ِفي اآلِخَرةِ  فَيَتَبَرَّ َوَمْن َجرَّ ثَْوبَهُ ُخياَلَء لَْم يَْنُظِر َّللاَّ

ْنُت( كل شيء في بيته من فراش  ..ويقول ميمون بن مهران: "دخلت على ابن عمر..  اْلِقيَاَمِة" فقَومُت )ثَم 

 ..فما وجدته يساوي مائة درهم" ..ومن كل شيء فيه ..ولحاف وبساط

 ..موقف عبد هللا بن عمر من الخالفةعاشرا.. في 

رغم كل ماذُكر عن عبد هللا بن عمر من روايته للحديث واتباعه للرسول صلى هللا عليه وسلم وجهاده وتقواه   -

ا قُتَِل   ..اْلَحَسنِ  فعَنِ  ..وعلمه وجوده وكرمه وزهده إال أنه ُعرضْت عليه الخالفة عدة مرات فلم يقبلها َقاَل: "لَمَّ

ُ َعلَْيهِ  ِ ْبِن ُعَمَر ِرْضَواُن َّللاَّ ُ َعلَْيِه َجاَء النَّاُس إِلَى َعْبِد َّللاَّ َواْبُن   ..فَقَالُوا لَهُ: أَْنَت َسي ُِد النَّاِس  ..ُعثَْماُن ِرْضَواُن َّللاَّ

ِ َما َداَم ِفيَّ َرْوٌح فَلَْن يَُهَراَق ِفيَّ ِمْحَجَمةٌ ِمْن َدمٍ  ..فَاْخُرْج بِنَا َحتَّى نُبَايَِع لَكَ  ..َسي ِِدِهمْ    ..فَقَاَل اْبُن ُعَمَر: أََما َوَّللاَّ

ِة اأْلُولَى"َفأََعاَد لَُهُم اْلَكاَلَم ِمثَْل  ..َفعَاَوُدوهُ َفقَالُوا: إِْن لَْم تَْخُرْج قَتَْلنَاَك َعلَى فَِراِشكَ   .. َما قَاَل ِفي اْلَمرَّ

ْنعَانِيُّ  اُج ْبُن يُوُسَف إِلَى َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر بَلَغَنِي أَنََّك َطلَْبَت   ..وعن اْلُمْطِعُم ْبُن اْلِمْقَداِم الصَّ قَاَل: "َكتََب اْلَحجَّ

ٍ  ..اْلِخاَلَفةَ   ابن عمر إن شاء هللا.... نكمل غدا من رد َواَل َغيُورٍ  ..ِخيلٍ َواَل بَ  ..َوإِنَّ اْلِخاَلَفةَ اَل تَْصلُُح ِلعَيِي 
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 نكمل.. ..موقف عبد هللا بن عمر من الخالفةعاشرا.. في 

اُج ْبُن  ٍ."َكتََب اْلَحجَّ . َواَل  يُوُسَف إِلَى َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر بَلَغَنِي أَنََّك َطلَْبَت اْلِخاَلَفةَ.. َوإِنَّ اْلِخاَلَفةَ اَل تَْصلُُح ِلعَيِي 

ا َما ذََكْرَت ِمَن اْلِخاَلَفِة أَن ِي َطلَْبتَُها َفَما طَ   ..بَِخيٍل.. َواَل َغيُورٍ   ..َوَما ِهَي ِمْن بَاِلي ..لَْبتَُهاَفَكتََب إِلَْيِه اْبُن ُعَمَر: أَمَّ

 ِ ا َما ذََكْرَت ِمَن اْلِعي  ٍ  ..َواْلغَْيَرةِ  ..َواْلبُْخلِ  ..َوأَمَّ َوَمْن أَدَّى َزَكاةَ َماِلِه فَلَْيَس   ..َفِإنَّ َمْن َجَمَع ِكتَاَب هللاِ فَلَْيَس بِعَيِي 

ا َما ذََكْرَت ِمَن اْلغَْيَرِة فَِإنَّ  ..بِبَِخيلٍ   ..  أََحقَّ َما ِغْرُت فِيِه َولَِدي أَْن يُْشِرَكنِي فِيِه َغْيِري"َوأَمَّ

ثم ترك معاوية الثاني ابن يزيد الخالفة زاهًدا فيها بعد أيام من  ..واستقر األمر لمعاوية ومن بعده البنه يزيد -

فَِإنََّك َسي ُِد   ..مَّ يََدَك نُبَايِْع لَكَ فذهب إليه مروان وقال له: "َهلُ   ..وكان عبد هللا بن عمر شيًخا مسنًّا كبيًرا ..توليه

ِ   ..قَاَل: قَاَل لَهُ اْبُن ُعَمَر: َكْيَف أَْصنَُع بِأَْهِل اْلَمْشِرِق؟ قَاَل: تَْضِربُُهْم َحتَّى يُبَايِعُوا  ..َواْبُن َسي ِِدَها ..اْلعََربِ  قَاَل: َوَّللاَّ

 . فانصرف عنه مروان... َوأَنَّهُ قُتَِل ِفي َسبَبِي َرُجٌل َواِحٌد" ..َما أُِحبُّ أَنََّها َدانَْت ِلي َسْبِعيَن َسنَةً 

وهرب   ..لما أُريد ابن عمر على الفتنة بعد مقتل عثمان رضي هللا عنه أبـى قع "سعيد دوت نت"..  يقول مو -

قال حبيب بن أبي ثابت أن ابن عمر قال يوم دومة جندل : جاء معاوية على بختي  ..  على مكة فرضي هللا عنه

ن عمر : فما حد ثت نفسي بالدنيا إال قال اب ..عظيم طويل فقال : ومن الذي يطمع في هذا األمر ويمد  إليه عنقه 

 .. ثم ذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه ..هممت أن أقول : يطمع فيه من ضربك وأباك عليه  ..يومئذ 

ولم   ..قال ابن عمر رضي هللا عنهما : دخلت على حفصة ونوساتها تنطف فقلت : قد كان من الناس ما ترين  -

فإنهم ينتظرونك وإني أخشى أن يكون في احتباسك عنهم فُرقة  ..يُجعل لي من األمر شيء . قالت : فالحق بهم 

من كان يريد أن يتكلم في هذا األمر  فلم يرعه حتى ذهب قال : فلما تفرق الحكمان خطب معاوية فقال :  ..

ض بابن عمر  ! فليطلع إلي  قرنه ! فنحن أحق بذلك منه ومن أبيه . يُعر 

فقال له حبيب بن مسلمة : فهال أجبته فداك أبي وأمي ؟ فقال ابن عمر : حللت حبوتي فهممت أن أقول : أحق  

ق الجمع فخشيت أن أقول كلمة ت ..بذلك منك من قاتلك وأباك على اإلسالم  فذكرت ما   ..ويسفك فيها الدم  ..فر 

 . أعد هللا في الجنان . رواه البخاري

وقال سالم بن مسكين : سمعت الحسن يقول : لما كان من أمر الناس ما كان زمن الفتنة أتوا ابن عمر فقالوا :  

 يُهراق في  محجمة من دم  اخرج نبايعك . فقال : ال وهللا ال ..والناس بك راضون  ..أنت سيد الناس وابن سيدهم 

 . وال في سببي ما كان في  روح ..

 ..موقف عبد هللا بن عمر من الفتنةحادي عشر.. في 

ومنهم الصحابي عبد هللا بن عمر رضي  ..اعتزل أكثر الصحابة الفتنة وأبَوا أن يخوضوا في دماء المسلمين -

فقد حرص على أال يقترب من الفتنة أبًدا ورفض رضي هللا استعمال القوة والسيف في الفتنة   ..هللا عنهما 

وكان الحياد شعاره ونهجه:فقيل له: "أتصلي مع هؤالء ومع هؤالء وبعضهم   ..المسلحة بين عليٍ  ومعاوية

أجبته. ومن قال حي على   ..أجبته. ومن قال حي على الفالح ..على الصالة يقتل بعضا؟ قال فقال: من قال حي

وعن أبي العالية البراء قال: كنت أمشي خلف ابن عمر وهو ال يشعر  ..قلت: ال" ..قتل أخيك المسلم وأخذ ماله

 ..وهو يقول: "واضعين سيوفهم على عواتقهم يقتل بعضهم بعًضا يقولون يا عبد هللا بن عمر أعط بيدك"

 

 عماد عبد الراضي في "األهرام اليومي".. في موقفه من الفتنة.. في شهادة للزمن..  يقول األستاذ  -

رضى هللا عنه  –إنه الصحابى الجليل عبد هللا بن عمر بن الخطاب  .. أجد جبًل راسخا ال تزعزعه األحداث وال الخطوب 

فة والمتوالية التى مرت بها األمة اإلسًلمية بعد وفاة  الذى تحمل كتب السلف وقائع ثباته فى الفتن المختل  -وأرضاه 

ولم يشارك فى أى    ..كان بن عمر شديد االتباع للنبى صلى هللا عليه وسلم فى أدق تفاصيل حياته.. ووالده الفاروق عمر 

على   فاعتزل الفتنة الكبرى بين  .. فتنة ورفض أن يرفع سيفا على مسلم أو يشارك فى إراقة قطرة من دماء معصومة 

وَكاَن ابن ُعَمر يسلم َعلَى الخشبية والخوارج وهم يقتتلون. فَقَاَل: من قَاَل: "حي َعلَى    ..ومعاوية رضى هللا عنهما

قُلُت: ال.    ..ومن قَاَل: "حي َعلَى قتل أخيك اْلُمْسِلم وأخذ ماله  ..من قَاَل: "حي َعلَى الفًلح" أجبته .. الصًلة" أجبته 

 ؟؟  .""سنن البيهقى

فلحق به مسيره ثالثه ليالى محاوال   ..وقد جاهد لمنع الحسين رضى هللا عنه وأرضاه من الخروج إلى العراق

 .من قتيل وقال له: استودعك هللا ..ولما رأى عزمه على الرحيل اعتنقه وبكى ..إثنائه عن ذلك

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 ..". "عبد هللا بن عمر بن الخطاب".. "إمام حملة القرآن والشرع613الحلقة/ 

 .. نكمل..موقف عبد هللا بن عمر من الفتنةحادي عشر.. في 

وهى الفتنة التى   أنه لما حدثت بوادر الفتنة بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية " ..وجاء فى الطبقات الكبرى

وكان   ..جمع بن عمر بنيه ونهاهم عن الخروج على يزيد ..أدت إلى استباحة المدينة فيما ُسمى بوقعة الِحرة"

لم )القطيعة( بيني مما قال لهم: "فال يخلعن أحد منكم يزيد وال يسرعن أحد منكم في هذا األمر فتكون الصي

 ."وبينه

ففي سنن البيهقى: أَنَّ اْبَن ُعَمَر  ..وصلى وراء الحجاج المعروف بظلمه ..واعتزل فتنة بن الزبير والحجاج -

اجِ  اُج بِِمنًى فََصلَّى َمَع اْلَحجَّ بَْيِر َواْلَحجَّ أكثر من  . وقد ُعرضت الخالفة على ابن عمر.اْعتََزَل بِِمنًى فِى قِتَاِل اْبِن الزُّ

فقد ُعرضت عليه البيعة بعد مقتل عثمان بن عفان لكنه رفض وقال: "إني وهللا لئن   ..لكنه زهد فيها ..مرة

ال يُهَراق بسببي ِمْحَجَمة من دم". ثم ُعرضت عليه وهو شيخ ُمسن بعد أن ترك معاوية الثاني ابن   ..استطعت

 .. ."ويقتل بسببي رجل واحد ..ي سبعين عامايزيد الخالفة فرد بالقول: "وهللا ما أحب أنها تكون ل

سيجد أن ما ذكرناه ال يعدو   -الذى وصفه اإلمام الذهبى بـ"اإلمام القدوة"-إن المتتبع لسيرة عبد هللا بن عمر 

   ..أن يكون نقطة فى بحار حكمته فى مواجهة الفتن

 طلب الخالفة.. وترك الفتنة.. تقول دائرة المعارف "ويكيبيديا".. عن ترفع عبد هللا بن عمر عن  -

  وأد ى ..خلفه وصل ى إال الفتن وقت المدينة على أمير يأتي ال فكان ..تلك الحياد سياسة على عمر ابن استدام وقد

  ولما. الصالة  يؤخر رآه لما خلفه الصالة عمر  ابن ترك الذي الثقفي يوسف بن الحجاج سوى ..ماله زكاة إليه

  أبا يا: »عمرو فقال ..الخالفة أمر من عمر ابن نفس في  ما ليعلم  العاص بن عمرو دس   ..لمعاوية األمر استقر

 ..المؤمنين أمير  وابن صلى هللا عليه وسلم هللا  رسول  صاحب وأنت ..فنبايعك  تخرج أن يمنعك ما الرحمن عبد

  فعلم. «حاجة  فيها لي يكن لم ..بُهجر أعالج ثالثة إال يبق لم لو: » عمر ابن فقال ..«األمر؟ بهذا الناس أحق أنت

 من لك ويُكتب ..عليه يجتمعوا أن الناس كاد قد  لمن تبايع أن لك هل: »عمرو فقال  ..الخالفة  في له مطمع ال أن

 من اخرج. لك أٍُف  : »وقال ..عمر ابن فغضب .. «بعده؟ ما إلى ولدك وال أنت تحتاج ال ما األموال ومن األرضين

  ويدي الدنيا  من أخرج أن أرجو وإني درهمكم وال  بديناركم ليس ديني إن! ويحك. علي   تدخل ال ثم. عندي

ض معاوية أن الُزهري ذكر وقد. «نقية بيضاء  األمر بهذا أحق كان ومن: »فقال ..خطبة في يوًما  عمر البن تعر 

 به يُظن أن خشية تراجع أنه إال. «الكفر على  وأباك ضربك من به أحق: »بقوله للرد عمر ابن فتهي أ ..«مني؟

  منبر على وحلف ..يوًما المنورة المدينة إلى  قدم معاوية أن عمر ابن مولى نافع  ذكر كما. الخالفة على حرصه

ع .. عمر ابن ليقتلن    النبوي المسجد  ..نهائيا  فتراجع ..الناس له فتجم 

  يزيد وفاة وبعد. «صبرنا بالءً   كان وإن رضينا.. خيًرا كان إن: »قال  الخبر.. وبلغه معاوية بن يزيد بويع ولما -

  ونكث أمية.. بني  على بغى أنه يرى وكان دعواه.. على عمر ابن يوافقه لم للخالفة.. الزبير بن هللا عبد وتصد ر

  العرب سيد فإنك نبايعك.. يدك هلم: »له  فقال بالخالفة.. للمطالبة يدفعه أن الحكم بن مروان حاول  وقد عهدهم..

  فقال ..«يبايعوا  حتى  نضربهم: »مروان قال ..«المشرق؟ بأهل أصنع فكيف: » عمر ابن فقال ..«سيدها وابن

 :مروان فقال  ..«واحد رجل سيفي في قتل وأنه سنة.. سبعين لي دانت أنها أحب ما وهللا: »عمر ابن

 غلبا..  لمن ليلى أبي بعد والملك مراجلها  تغلي فتنة أرى إني

  قد  فإني بعد.. أما: »فيه جاء بكتاب يبايعه إليه عمر ابن كتب مروان.. بن الملك عبد على الناس اجتمع ولما -

 بني   وإن استطعت.. فيما رسوله وُسن ة هللا ُسن ة على والطاعة بالسمع المؤمنين أمير الملك عبد هللا لعبد بايعت

  شهر روى فقد  للصالة..  تأخيره عمر ابن عليه أنكر الملك.. لعبد الحجاز الحجاج تولى وحين. «بذلك أقروا قد

  الرجل أيها: »عمر ابن فناداه أمسى.. حتى المسجد في عمر وابن الناس خطب الحجاج أن حوشب بن

 ..«صنعت؟ ما على  حملك  ما: »فقال به.. دعا ثم فصل ى.. الحجاج فنزل الناس.. أنهض  ثم  ثالثاً.. قالها ..«الصالة

 من شئت ما ذلك  بعد بقبق  ثم لوقتها..  بالصالة  فصِل   الصالة َحَضَرتِ  فإذا للصالة.. نجيء إنما: »عمر  ابن فقال

ف الزبير ابن بأن قال حين المنبر على يخطب وهو الحجاج  عمر ابن رد   كما. «بقبقة :  فقال  هللا.. كتاب حر 

  وذهب َخِرفَت.. قد شيخ فإنك  اسُكت..: »الحجاج له فقال ..«معه أنت وال ذلك  يستطيع ما. كذبت كذبت كذبت»

  يقول. «البقيع أهل صبيان به يطوف خصيتاه  انتفخت قد فيَُجرَّ  ُعنقهُ.. فتُضرب يُؤَخذَ.. أن شيخ يُوِشكُ . عقلك

 حربة فأخذ خاصته.. بعض وأمر نفسه.. في َوِجد الحجاج أن األموي األشدق  سعيد بن عمرو بن سعيد

:  فقال يعوده.. الحجاج فأتاه موته.. مرض منها فمرض الحج.. موسم في عمر  ابن رجل بها وضرب مسمومة..

: عمر ابن قال ..«كيف؟: »قال. «أصبتني الذي أنت: »هللا  عبد فقال ..«ُعنقه  لضربت  أصابك.. الذي أعلم لو»

  ظمأ: ثالث على إال الدنيا من آسى ما: »عمر ابن قال الحجاج.. خرج فلما. «السالح هللا حرم أدخلت يوم»

 .. «بنا حلت التي  الباغية الفئة هذه قاتلت أكون وأال الليل.. وُمكابدة الهواجر..

  .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في
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  الثقفي يوسف بن الحجاج ومن الفتن من عمر بن هللا عبد موقف في ..عشر ثاني

ً  الثقفي يوسف بن الحجاج بتعيين مرووان بن الملك عبد قام الزبير ابن قُتل عندما  ..المكرمة مكة على واليا

 ..يعجبه ولم بأهلها الحجاج بفعله ما يرى وكان ..واالعتمار للحج مكة إلى بالقدوم يقوم عمر بن هللا عبد وكان

 الذي التهاون الحجاج على عمر ابن وأنكر..   ..شجاعة بكل المنكر عن وينها بالمعروف الحجاج يأمر وكان

 وأنه ..المسلمين بمضايقة يستمرون جيشه بترك وقيامه ..نمكة في السالح حمل إشاعة جراء منه يحصل

ً  عمر بن هللا عبد يكن ولم .للخطر حياتهم يعرض  النهج بسلك قام  بل ..المسلمين دم إراقة من نفسه بمنع مكتفيا

 ابن بين الخالف يحل أن حاول أنه محاوالته ومن ..دمائهم وحقن أذى بأي المسلمين إصابة لعدم يؤدي الذي

 عبد أن المدائني روى وقد .المسسلمين دماء ليحقن  بينهم فيما القتال ينهي حتى مروان؛ بن الملك وعبد الزبير

 أنه الملك عبد عليه فردَّ  ..نفسه يكف وأن هللا يتقي بأن فيها يأمره مروان بن الملك لعبد كتب عمر بن هللا

 ..   ..له ينصت لم الزبير البن هللا عبد متب عندما أما ..شورى ويجعله األمر من نفسه سيخرج

 من عمر بن هللا عبد وكان .عفان بن عثمان عهد في بدايتها منذ الفتن اتجاه يتبعه كان الذي النهج هو وهذا

 تكون ال حتى بالخلع عنه هللا رضي عفان بن عثمان خالفة على به نادوا الذي بالقول للخوارج تصدوا الذين

 بمنح عثمان قام لذلك ..عثمان الخليفة من للتخلص يؤدي قد وما اإلتجاة هذا خطورة مدى يعلم كان وألنه ..سنة

ً  وهناك .الغوغاء مع محنته ي  يستشيره فكان الثقة عمر ابن  ابن أن لنا تبين  التاريخ من الحقائق بعض أيضا

 على والتعدي ..الدماء وسفك ..المكي الحرم في الظلم من الثقفي يوسف بن الحجاج يفعله ما رأى عندما عمر

  ..الفتن يعتزل بأن رأيه بتغيير قام ..الحرم حرمة

ً  وكان .  نظر في كان معاوية وألن ..سفيان أبي بن معاوية ضد طالب أبي بن علي جيش في يقاتل لم أنه نادما

ً  عمر ابن  في أجد ما :قال الموت أتاه عندما عمر ابن أن  ثابت بن حبيب روى فقد .. علي شرعية عن خارجا

ً  نفسي  الزبير؛ بن هللا لعبد البيعة عن عمر بن هللا عبد رفض وقد .علي مع الباغية الفئة أقاتل لم أني إال شيئا

 يرى لم وأنه ..مروان بن الملك عبد ابنه ثم الحكم بن ومروان االزبير ابن بين الخالفة بسبب الخالف رأى ألنه

 .. الخالفة على الملك عبد بمايعة هللا عبد قام الزبير ابن قتل تم أن بعد ولكن ..واحد شخص على االجتماع تم أنه

 ..والتابعين في عبد هللا بن عمرأقوال الصحابة ثالث عشر.. 

 وابنه عمر خال ما ..بها ومال الدنيا به مالت إال أحد منا ما" :- عنه هللا رضي - هللا عبد بن جابر الصحابي قال

 هللا رضي عمر بن هللا عبد الدنيا في لنفسه قريش شباب أملك إن" :مسعود بن هللا عبد وقال .."هللا عبد

 أئمة من عمر ابن كان" :أنس بن مالك وقال .."عمر  ابن من أورع رأيت ما" :مهران بن ميمون وقال .."عنه

 فارق التي الحالة على فيهم أحد ليس أنه يرون  كانوا الصحابة من نفرا رأيت" :السدي وقال .."المسلمين

 وهو عمر ابن مات" :الرحمن عبد بن سلمة أبو وقال.. ."عمر ابن إال - وسلم عليه هللا صلى - النبي عليها

 ليس زمان في  عمر ابن وكان ..نظراء فيه له زمان في عمر كان" :أخرى رواية وفي .."الفضل في عمر مثل

 ابن كان" :الحنفية ابن وقال .."بقي َمن خير مات حين عمر ابن كان" :المسيب بن سعيد وقال .."نظير فيه

 ..  .."األمة هذه خير عمر

كان لكثير من الصحابة والتابعين بعض األقوال التي أثنوا بها على عبد هللا بن عمر.. ومن هذه األقول ما قاله  

ِ ْبَن ُعَمَر" ْنيَا َعْبَد َّللاَّ  ابن مسعود: "إِنَّ ِمْن أَْملَِك َشبَاِب قَُرْيٍش ِلنَْفِسِه َعِن الدُّ

ِ ْبَن  وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: »َما مِ  ْنيَا إِالَّ قَْد َمالَْت بِِه َوَماَل بَِها إِالَّ َعْبَد َّللاَّ نَّا أََحٌد أَْدَرَك الدُّ

ُ َعْنُهَما«. .  وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: "ما رأيت أحًدا ألزم لألمر األول من ابن عمر".. ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 ... ُعَمَر َوهَُو ِفي اْلفَْضِل ِمثُْل أَبِيِه"قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "َماَت اْبُن و

ُ تَعَالَى عَ   .. ْنهُ"قال سعيد بن المسيب:"لَْو َشِهْدُت أِلََحٍد أَنَّهُ ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة لََشِهْدُت اِلْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

وقال َمْيُمون ْبن مهران: "ما .. ْوَم َماَت خير من بقيقَاَل قَتَاَدةُ: "َسِمْعُت اْبَن الُمَسي ِِب يَقُْوُل: َكاَن اْبُن ُعَمَر يَ 

قال نافع: "َكاَن اْبُن ُعَمَر اَل يَُصوُم ِفي السَّفَِر َواَل يََكاُد يُْفِطُر ِفي اْلَحَضِر إِالَّ أَْن .. ورأيت أورع من اْبن ُعَمر"

ةً.. فَأَْعتَقَهُ"وقال سالم: "َما لَعََن اْبُن ُعَمَر َخاِدًما.. لَهُ إِال مَ ..يَْمَرَض"  ..رَّ

.. َفِإذَا ِهَي وعن عطاء مولى ابن سباع.. قال: "أَْقَرْضُت اْبَن ُعَمَر أَْلفَْي ِدْرَهٍم .. فَبَعََث إِلَيَّ بِأَْلفَْي َواٍف.. فََوَزْنتَُها

بُنِي.. فَقُلْ  ْحَمِن إِنََّها تَِزيُد ِمائَتَْي ِدْرَهٍم.. قَاَل:  تَِزيُد ِمائَتَْي ِدْرَهٍم.. فَقُْلُت: َما أََرى اْبَن ُعَمَر إِالَّ يَُجر ِ ُت: يَا أَبَا َعْبِد الرَّ

وروى معمر.. عن أبي عمرو الندبي قال: قَاَل: "َخَرْجُت َمَع اْبِن ُعَمَر" َفَما لَِقَي َصِغيًرا َواَل َكبِيًرا إِالَّ  .. ِهَي لََك"

 ..اْبُن ُعَمَر يُعَدُّ ِمْن فُقََهاِء اأْلَْحَداِث"عن عمرو بن دينار قال:"َكاَن .. وَسلََّم َعلَْيِه"

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 ما صحة ما جاء عن ابن عمر:رابع عشر.. 

ُ أَْكبَُر َكبِيًرا.. َعَدَد الشَّْفعِ َواْلِوتِْر.. َوَكِلمَ    َمْضَجعَهُ: َّللاَّ
اِت الطَّي ِبَاِت  "َمْن قَاَل ُدبَُر ُكل ِ َصالٍة َوإِذَا أََخذَ اِت هللاِ التَّامَّ

ُ ِمثُْل ذَِلَك.. ُكنَّ لَهُ ِفي َقْبِرهِ  َراِط نُوًرا َحتَّى  اْلُمبَاَرَكاِت.. ثاَلثًا.. َوال إلَهَ إِالَّ َّللاَّ  نُوًرا.. َوَعلَى اْلِجْسِر نُوًرا.. َوَعلَى الص ِ

 يُْدِخْلنَهُ اْلَجنَّةَ.. أَْو يَْدُخَل اْلَجنَّةَ"؟ 

عن  ..هذا أثٌر عظيُم المعنى رواه ابن أبي شيبة.. عبد الرحمن بن ناصر البراكيقول الشيخ وفي الجواب..  -

حمن.. عن طيسلة.. عن ابن عمر.. موقوفًا عليه.. يزيد بن هارون.. قال:  أخبرنا مسعر.. عن محمد بن عبد الرَّ

ح كثيٌر ِمن أهل الحديث إسناده.. فع؛ ألنَّه ليس مما يُقال بالرأي..    وإذا صحَّ عن ابن عمر فله حكمُ  ..وصحَّ الرَّ

فيما  -ن المشكل أنَّ المصنفين في الحديث ِمن أهل السُّنن والمسانيد.. والمصن فين في األذكار لم يَرُووه ولك

ولم يذكروه.. وبهذا يصير هذا األثر ِمن الغرائب.. وإعراُض األكثرين عنه يوجُب التَّوقف في ثبوته..  -رأينا

 فيه: "َمن قال ُدبر كل  صالة".. وهذا يعم  الفرض  وفي العمل به.. ومما يزيُد اإلشكال فيه غرابة متنه؛ ألنَّ 

ِ ذكٍر ِمن أذكار الصَّالة.. وكذلك ضبط عدده بالشَّفع والوتر ال نظير   -فيما أعلم -والنَّفل.. ولم يأِت  مثل هذا في أي 

رى العمل وِلما ذكرُت ِمن إعراض أئمة الحديث عنه والمصنفين في األذكار فإن ي ال أ. له في األذكار المعدودة.

ث عبد هللا بن عبد الرحمن السعد  على   -وفقه هللا-به.. ثم إني وقفُت بعد إمالء ما مضى على كالم الشَّيخ المحد ِ

هذا األثر.. وخالصة كالمه أنَّ األثر ليس بالقوي.. قال الشَّيخ: "ال أقول: إنَّه ضعيف.. ولكنَّه غريب السند 

لم يرووا هذا   -رضي هللا عنهما-ابن عمر   هللا أنَّ أشهر اآلخذين عن والمتن".. وِمن جملة ما لحظه الشيخ عبد

-األثر عنه مع أهمية موضوعه.. كابنه سالم.. ونافع.. وهذا ملحٌظ مهم.. وأنا أقول: إنَّ فيما صحَّ عن النَّبي 

 غنية عن األثر المذكور.. -صلَّى هللا عليه وسلَّم

 له..  – وسلم هعلي هللا صلى - الرسول شهادةخامس عشر.. 

 الجنة من موضع إلى بها أشير وال ..إستبرق قطعة بيدي كأنما المنام في رأيت" :قال أنه نافع مواله عن ذُكر

 عليه هللا صلى  - النبي على حفصة فقصتها ..- عنها هللا رضي - حفصة على فقصصتها ..إليه بي طارت إال

 هللا عبد أخاك إن" آخر حديث وفي "صالح رجل هللا عبد إن :أو ..صالح رجل أخاك إن" :لها  فقال ..- وسلم

 ...."الليل قيام بعدها عمر ابن ترك فما" :نافع يقول ؛"الليل من يقوم كان لو ..صالح رجل

 .. رضي هللا عنه..اجميع للناس مسالمته سادس عشر..

 اختلفت وإن واحدة أمة يراهم ..جميعا المسلمين مسالمة على حريصا - عنه هللا رضي - عمر ابن كان

 يسلم كان (عمر ابن أي) أنه نافع عن عبيد بن يونس يقول ..رأيه خالف وإن أحدا منهم يعادي ال ..مذاهبهم

 حي" قال من :ويقول  ..يقتتلون وهم والخوارج (عبيد أبي بن المختار أتباع من الشيعة يقصد) الخشيبة على

 وما ..الجميع تقدير نال لذلك فال؛ "ماله وأخذ المسلم أخيك قتل على حي" قال ومن ..أجبته "الصالة على

 . .المختلفة الفرق أهل من عاداه أحد عن سمعنا

 ءه.. وسخا كرمهمثلة في سابع عشر.. في تعدد األ

 الكرم في المثل مضرب - عنه هللا رضي - عمر بن هللا عبد كان -يقول األسناذ أحمد عبد الحميد عبد الحق: 

 سبقوه فقد آخرون سبقه وإن ..ألفا بثالثين الواحد  المجلس في تصدق وربما ..الصدقة كثير وكان ..والسخاء

 ألف أعتق حتى مات ما إنه :مواله نافع قول من ذلك على أدل وال ..الكرم في وليس واإلسراف البذخ في

 مما تنفقوا حتى البر تنالوا لن) :اآلية هذه لي خطرت :يوما قال أنه حمزة ابنه عنه ويحكي. .زاد ما أو ..إنسان

 حرة هي :فقلت  ..رمينة جاريتي من إلي أحب شيئا وجدت فما - وجل عز - هللا أعطاني ما فذكرت (تحبون

 رضي - وكان ..ولده أم فهي ..مواله نافعا فأنكحها ..لنكحتها هلل جعلته شيء في أعود ال أني فلوال ..هللا لوجه

 .- وجل عز - ربه إلى قربه ماله من بشيء عجبه اشتد إذا - عنه هللا

 نزل ثم بمكان أناخه و سيرهله.. ف  (حسن جمل) نجيب  على عمر ابن وراح ..عشية ذات رأيتنا ولقد :نافع وقال  -

 .البدن في وأدخلوه وجللوه وأشعروه ورحله زمامه عنه انزعوا ..نافع يا :فقال  ..عنه

 بهم مر الطعام سفرة له وضعوا فلما ..له أصحاب ومعه ..المدينة نواحي بعض في عمر ابن خرج :نافع وقال -

 :عمر ابن فقال ..صائم إني :له فقال ..السفرة هذه من فأصب راعي يا هلم :عمر ابن فقال ..فسلم ..غنم راعي

 إني وهللا :األعرابي فقال الغنم؟ هذه ترعى الحال هذا  في وأنت ..سمومه الشديد الحار اليوم هذا مثل في أتصوم

 هذه غنمك من  شاة تبيعنا أن لك فهل :-ورعه يختبر أن يريد وهو- عمر ابن له فقال ..الخالية هذه أيامي أبادر

 فقال ..سيدي غنم إنها ..بغنم لي ليست إنها :األعرابي فقال عليه؟ تفطر ما لحمها من ونعطيك ..ثمنها فنعطيك

 فأين :يقول وهو ..السماء إلى أصبعه رافعٌ  وهو ..عنه الراعي فولى فقدها؟ إذا سيدك يفعل فما :عمر ابن له

 ..مواله إلى بعث المدينة قدم فلما ؟"هللا فأين :الراعي قال " :يقول ..الراعي قول يردد عمرو ابن فجعل هللا؟

 هللا..أراكم غدا إن شاء .. . .الغنم هل ووهب الراعي فأعتق  ..والراعي الغنم منه فاشترى
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 نكمل.. سابع عشر.. في تعدد األمثلة في كرمه وسخاءه..

 ابن رآه فإذا ..المسجد فيلزم أحدهم شمر فربما ..منه ذلك عرفوا قد (عمر ابن أي) رقيقه كان :أيضا نافع وقال

 ..يخدعوك أن إال بهم ما وهللا ..الرحمن عبد أبا يا :أصحابه له فيقول ..أعتقه الحسنة الحالة تلك على عمر

 .له انخدعنا إال باهلل أحد خدعنا ما :فيقول 

 عبد أبا يا :فقال الراعي فجاء فاستاقوها عمر البن  بإبل الحروري نجدة أصحاب ر.. م  مهران بن ميمون وقال  -

 فحلف فاستحلفه ..منهم إلي أحب ألنك منهم انفلت :قال  تركوك فكيف :قال الخبر وأخبره اإلبل احتسب الرحمن

 يذهب أن فأراد السوق في تباع الفالنية ناقتك في لك هل :ذلك  بعد له فقيل ..فأعتقه معها أحتسبك إني :فقال 

 . .الناقة أطلب معنى فألي اإلبل احتسبت كنت قد :قال ثم إليها

 .. زوجات وأوالد عبد هللا بن عمرثامن عسر.. في 

كان لعبد هللا بن عمر من الولد اثنا عشر وأربع بنات: أبو بكر وأبو عبيدة وواقد وعبد هللا وعمر وحفصة  

وسودة وأمهم صفية بنت أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن 

وعبد الرحمن وأمه أم علقمة بنت علقمة بن ناقش بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن  . ثقيف.قسي وهو 

وبالل وأمه   ..وزيد وعائشة وأمهما أم ولد ..وسالم وعبيد هللا وحمزة وأمهم أم ولد. شيبان بن محارب بن فهر.

 سهلة بنت مالك بن الشحاح من بني وأبو سلمة وقالبة وأمهما أم ولد. ويقال إنها أم زيد بن عبد هللا. أم ولد.

 .. زيد بن جشم بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب

 بن عمر والحديث النبوي.. )منقول(.. في دور اتاسع عشر.. نفصيل محبب 

ُ عْنهما أْخبََرهُ  - 1 فَقَاَل: وَجْدتُْم   .. قَاَل: اطَّلََع النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم علَى أْهِل القَِليبِ   ..أنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 . ولَِكْن ال يُِجيبُوَن. ..ما وَعَد َربُُّكْم َحقًّا؟ فِقيَل له: تَْدُعو أْمَواتًا؟ فَقَاَل: ما أنتُْم بأَْسمع منهمْ 

فقاَل: هْل وَجْدتُْم ما وَعَد َربُُّكْم َحقًّا؟! ثُمَّ   ..عليه وسلََّم علَى َقِليِب بَْدرٍ  َوَقَف النَّبيُّ صلَّى هللاُ   - 71وفي رواية .. 

فقالَْت: إنَّما قاَل النَّبيُّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم: إنَُّهُم اآلَن لَيَْعلَُموَن   ..فَذُِكَر ِلعائَِشةَ  ..قاَل: إنَُّهُم اآلَن يَْسَمعُوَن ما أقُولُ 

 [ حتَّى قََرأَِت اآليَةَ.80ثُمَّ قََرأَْت }إِنََّك اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى{ ]النمل:  ..ْنُت أقُوُل لهْم هو الَحقُّ أنَّ الذي كُ 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 

ِ َصلَّى هللاُ   ..فأْخبَْرتُهُ  -يَْعنِي ُعَمرَ -َسأَلَنِي ابُن ُعَمَر عن بَْعِض َشأْنِِه   -2 َفقَاَل: ما َرأَْيُت أَحًدا قَطُّ بَْعَد َرسوِل َّللاَّ

 .عليه وسلََّم ِمن ِحيَن قُبَِض كاَن أَجدَّ وأَْجَوَد حتَّى اْنتََهى؛ ِمن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب.

 . .لراوي : أسلم مولى عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريا

ِ إلى   ..وليَس َكذلكَ  ..إنَّ النَّاَس يَتََحدَّثُوَن أنَّ اْبَن ُعَمَر أْسلََم قَْبَل ُعَمرَ  -3 ولَِكْن ُعَمُر يَوَم الُحَدْيبِيَِة أْرَسَل َعْبَد َّللاَّ

ِ صلَّى هللاُ عليه  ..فََرٍس له ِعْنَد َرُجٍل ِمَن األْنَصاِر يَأْتي به ِليُقَاتَِل عليه   ..وسلََّم يُبَايُِع ِعْنَد الشََّجَرةِ وَرسوُل َّللاَّ

ِ  ..وُعَمُر ال يَْدِري بذلكَ  فأْخبََرهُ   ..وُعَمُر يَْستَْلئُِم ِلْلِقتَالِ  ..َفَجاَء به إلى ُعَمرَ  ..ثُمَّ ذََهَب إلى الفََرِس  ..فَبَايَعَهُ عبُد َّللاَّ

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم يُبَايُِع تَْحَت الشَّ  ِ صلَّى هللاُ   ..قَاَل: فَاْنَطلَقَ   ..َجَرةِ أنَّ َرسوَل َّللاَّ فَذََهَب معهُ حتَّى بَايََع َرسوَل َّللاَّ

 فَهي الَّتي يَتََحدَُّث النَّاُس أنَّ اْبَن ُعَمَر أْسلََم قَْبَل ُعَمَر.  ..عليه وسلَّمَ 

 .. الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ُ عْنهَما ..أَبِي ُعثَْمانَ عن -4 قاَل: َوقَِدْمُت أَنَا   ..إِذَا قيَل له َهاَجَر قَْبَل أَبِيِه يَْغَضبُ  ..قاَل: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه َوَسلَّمَ  َوقاَل: اْذَهْب   ..ْرَسلَنِي ُعَمرُ َفَرَجْعنَا إلى الَمْنِزِل فأ  ..فََوَجْدنَاهُ َقائاًِل  ..َوُعَمُر علَى َرُسوِل َّللاَّ

َفاْنَطلَْقنَا إِلَْيِه  ..ثُمَّ اْنَطلَْقُت إلى ُعَمَر فأْخبَْرتُهُ أنَّهُ قَِد اْستَْيقَظَ  ..فََدَخْلُت عليه فَبَايَْعتُهُ  ..فَاْنُظْر َهِل اْستَْيقََظ فأتَْيتُهُ 

 .. بَايَْعتُهُ فَبَايَعَهُ ثُمَّ   ..نَُهْرِوُل َهْرَولَةً حتَّى َدَخَل عليه

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ُ عْنهَما كاَن إذَا َسلََّم علَى اْبِن َجْعفَرٍ  -5   َقاَل: السَّاَلُم َعلَْيَك يا اْبَن ِذي الَجنَاَحْيِن.  ..أنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 .. المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل |

َفما   ..َوأَْحفُوا الشََّواِرَب. َوكاَن ابُن ُعَمَر إِذَا َحجَّ أَِو اْعتََمَر قَبََض علَى ِلْحيَتِهِ  ..َخاِلفُوا الُمْشِرِكيَن؛ َوف ُِروا الل َِحى -6

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...راوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. فََضَل أََخذَهُ.
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 نكمل.. اسع عشر.. نفصيل محبب في دور ابن عمر والحديث النبوي.. )منقول(..ت

ُ عْنهما يَُصل ِي علَى َراِحلَتِهِ  -7 ويُْخبُِر أنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم   ..ويُوتُِر َعلَْيَها ..َوكاَن ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 كاَن يَْفعَلُهُ.

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ا   ..والنََّصاَرى ِمن أَْرِض الِحَجازِ  ..أنَّ ُعَمَر بَن الَخطَّاِب أَْجلَى اليَُهودَ  -8 ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم لَمَّ وكاَن َرسوُل َّللاَّ

ُسوِل وِلْلُمْسِلِمينَ  ..أََراَد أَْن يُْخِرَج اليَُهوَد منها ..َظَهَر علَى أَْهِل َخْيبَرَ  ا َظَهَر َعلَْيَها ِلْليَُهوِد وِللرَّ   ..وَكانَِت األْرُض لَمَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ِ   ..عليه وسلََّم أَْن يَتُْرَكُهْم علَى أَْن يَْكفُوا العََمَل ولَُهْم نِْصُف الثََّمرِ َفَسأََل اليَُهوُد َرسوَل َّللاَّ َفقاَل َرسوُل َّللاَّ

ُكْم علَى ذلَك ما ِشئْنَا وا حتَّى أَْجاَلهُْم ُعَمُر في إَماَرتِِه إلى تَْيَماءَ   ..َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: نُِقرُّ  وأَِريَحا.  ..فَأُقِرُّ

 عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري  الراوي :

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  - 10 ُ عْنهَما: كاَن يُْكِري َمَزاِرَعهُ علَى َعْهِد النبي   ..وأَبِي بَْكرٍ   ..أنَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

َث عن َراِفعِ بِن َخِديجٍ: أنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم نََهى  وَصْدًرا ِمن إَماَرِة ُمعَاِويَةَ. ثُمَّ  ..وُعثَْمانَ  ..وُعَمرَ   ُحد ِ

فَقَاَل: نََهى النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم عن  ..َفَسأَلَهُ  ..فَذََهْبُت معهُ   ..عن ِكَراِء الَمَزاِرعِ فَذََهَب ابُن ُعَمَر إلى َراِفعٍ 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ ِكَراِء الَمَزاِرعِ فَقَاَل ابُن عُ  بما   ..َمَر: قْد َعِلْمَت أنَّا ُكنَّا نُْكِري َمَزاِرَعنَا علَى َعْهِد َرسوِل َّللاَّ

 .وبِشيٍء ِمَن الت ِْبنِ  ..علَى األْربِعَاءِ 

 الراوي : عبدهللا بن عمر ورافع بن خديج | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

عن أَبِيِه:  ..لَِو اْشتََرَك فِيَها أَْهُل َصْنعَاَء لَقَتَْلتُُهْم« َوقاَل ُمِغيَرةُ بُن َحِكيمٍ » :ُعَمرُ  فَقالَ  ..ُغاَلًما قُتَِل ِغيلَةً أنَّ  -11

بَْيرِ  ..ِمثْلَهُ َوأَقَاَد أَبُو بَْكرٍ  :ُعَمرُ  فَقالَ   ..»إنَّ أَْربَعَةً قَتَلُوا َصبِيًّا« ٍن ِمن لَْطَمٍة َوَعِليٌّ  ..َوابُن الزُّ  َوُسَوْيُد بُن ُمقَر ِ

ِة َوأَقَادَ  ..ُعَمرُ  َوأَقَادَ  رَّ  .ِمن َسْوٍط َوُخُموٍش  ..ِمن ثاََلثَِة أَْسَواٍط َواْقتَصَّ ُشَرْيحٌ  ..َعِليٌّ  ِمن َضْربٍَة بالد ِ

 صحيح البخاري  : المصدر | البخاري : المحدث | عبدهللا بن عمر : الراوي

ِ أنَّ ُعَمَر ب -12 وكاَن ِمن أْصَحاِب َرسوِل  -َن الَخطَّاِب ِحيَن تَأَيََّمْت َحْفَصةُ بْنُت ُعَمَر ِمن ُخنَْيِس بِن ُحذَاَفةَ السَّْهِمي 

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم قْد َشِهَد بَْدًرا  عليه َفعََرْضتُ   ..قاَل ُعَمُر: فَلَِقيُت ُعثَْماَن بَن َعفَّانَ  -تُُوف َِي بالَمِدينَةِ  ..َّللاَّ

َفقاَل: قْد بََدا لي أْن ال  ..فَلَبِثُْت لَيَاِليَ  ..قاَل: َسأَْنُظُر في أْمِري ..فَقُلُت: إْن ِشئَْت أْنَكْحتَُك َحْفَصةَ بْنَت ُعَمرَ  ..َحْفَصةَ 

َج يَوِمي هذا فََصَمَت أبو بَْكٍر فَلَْم   ..َفقُلُت: إْن ِشئَْت أْنَكْحتَُك َحْفَصةَ بْنَت ُعَمرَ  ..قاَل ُعَمُر: فَلَِقيُت أبَا بَْكرٍ  ..أتََزوَّ

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  ..َفُكْنُت عليه أْوَجَد ِمن ِي علَى ُعثَْمانَ   ..يَْرِجْع إلَيَّ شيئًا  ..َفلَبِثُْت لَيَاِلَي ثُمَّ َخَطبََها َرسوُل َّللاَّ

  ..َفلَِقيَنِي أبو بَْكٍر فَقاَل: لَعَلََّك وَجْدَت َعلَيَّ ِحيَن َعَرْضَت َعلَيَّ َحْفَصةَ َفلَْم أْرِجْع إلَْيَك؟ قُلُت: نَعَمْ  ..فأْنَكْحتَُها إيَّاهُ 

ِ صلَّى هللاُ عل ..قاَل: فإنَّه لَْم يَْمنَْعنِي أْن أْرِجَع إلَْيَك فِيما َعَرْضتَ  يه وسلََّم قْد  إالَّ أن ِي قْد َعِلْمُت أنَّ َرسوَل َّللاَّ

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  ..ذََكَرَها  ولو تََرَكَها لَقَبِْلتَُها  ..َفلَْم أُكْن أِلُْفِشَي ِسرَّ َرسوِل َّللاَّ

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم أنَّه َمَسحَ  -13 ِ بنَ ا علَى َعِن النبي    ..عن ذلَك فَقاَل: نَعَمْ  ُعَمرَ  َسأَلَ  ُعَمرَ  لُخفَّْيِن وأنَّ َعْبَد َّللاَّ

 . .فال تَْسأَْل عْنه َغْيَرهُ  ..َعِن النَّبِي  َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  ..إذَا َحدَّثََك شيئًا َسْعدٌ 

 صحيح البخاري  : المصدر | البخاري : المحدث | سعد بن أبي وقاص : الراوي

ِ   ..أنَّ َعْبَد الَمِلِك بَن َمْرَوانَ  - 14 ِ بِن ُعَمَر في الَحج  اجِ أْن يَأْتَمَّ بعَْبِد َّللاَّ ا كاَن يَْوُم َعَرَفةَ  ..َكتََب إلى الَحجَّ َجاَء   ..َفلَمَّ

ُ عْنهما وأَنَا معهُ ِحيَن َزاَغِت الشَّْمُس أْو َزالَتْ  فََصاَح ِعْنَد فُْسَطاِطِه أْيَن هذا؟ فََخَرَج إلَْيِه  ..ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

َواَح فَقاَل: اآلنَ  ُ عْنهما  ..قاَل: أْنِظْرنِي أُفِيُض َعلَيَّ َماءً  ..قاَل: نَعَمْ  ..فَقاَل ابُن ُعَمَر: الرَّ فَنََزَل ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ِل الُوقُوَف َفقاَل  َفَساَر بَْينِي وبْيَن أبِي فَقُلُت: إنْ  ..حتَّى َخَرجَ   ُكْنَت تُِريُد أْن تُِصيَب السُّنَّةَ اليوَم فَاْقُصِر الُخْطبَةَ وَعج ِ

 .ابُن ُعَمَر َصَدَق.

 الراوي : سالم بن عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ِ بِن ُعَمرَ  -15 قولوَن: إذَا َقعَْدَت علَى َحاَجتَِك فال تَْستَْقبِِل الِقْبلَةَ واَل بَْيَت أنَّه كاَن يقوُل: إنَّ نَاًسا ي ..َعْن عبِد َّللاَّ

ِ بُن ُعَمَر: لَقَِد اْرتَقَْيُت يَْوًما علَى َظْهِر بَْيٍت لَنَا ..الَمْقِدِس  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم   ..فَقاَل عبُد َّللاَّ  .. فََرأَْيُت َرسوَل َّللاَّ

 .م غدا إن ساء هللا.كراأ.. 
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 "..والشرع القرآن حملة إمام" .."الخطاب بن عمر بن هللا عبد" 618 /  الحلقة

 تاسع عشر.. نفصيل محبب في دور ابن عمر والحديث النبوي.. )منقول(.. نكمل..

واألْنَصاُر نَي ِفًا وأَْربَِعيَن   ..وكاَن الُمَهاِجُروَن يَوَم بَْدٍر نَي ِفًا علَى ِست ِينَ  ..اْستُْصِغْرُت أنَا وابُن ُعَمَر يَوَم بَْدرٍ  -16

 .. الراوي : البراء بن عازب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري وِمئَتَْيِن.

ِ َصلَّى  -17   ..ولَُهْم َشْطُر ما يَْخُرُج منها ..هللاُ عليه وسلََّم َخْيبََر اليَُهوَد: أَْن يَْعَملُوَها ويَْزَرُعوَهاأَْعَطى َرسوُل َّللاَّ

اهُ نَاِفٌع ال أَْحفَُظهُ. وأنَّ َراِفَع بَن َخِديجٍ َحدََّث: أنَّ   ..وأنَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّثَهُ: أنَّ الَمَزاِرَع َكانَْت تُْكَرى علَى شيءٍ  َسمَّ

ِ: عن نَاِفعٍ  ..نبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم نََهى عن ِكَراِء الَمَزاِرعِ ال  َعِن اْبِن ُعَمَر: حتَّى أَْجاَلهُْم ُعَمُر. ..وقاَل ُعبَْيُد َّللاَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

قاَل: َفَسأَْلُت   ..قاَل: َفَسأَْلتُهُ َفقاَل: َسِل اْبَن ُعَمرَ  ..قالَْت: ائِْت اْبَن َعبَّاٍس َفَسْلهُ َف  .. َسأَْلُت َعائَِشةَ َعِن الَحِريرِ   -18

ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم قاَل: إنَّما  -يَْعنِي ُعَمَر بَن الَخطَّابِ -فَقاَل: أَْخبََرنِي أَبُو َحْفٍص  ..اْبَن ُعَمرَ  : أنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْنيَا َمن ال َخاَلَق له في اآلِخَرِة فَقُلُت: َصَدقَ  ِ صلَّ  .. يَْلبَُس الَحِريَر في الدُّ ى هللاُ  َوما َكذََب أَبُو َحْفٍص علَى َرُسوِل َّللاَّ

 .  عليه وسلَّم.

 .. الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ِ عبِد   ..قاَل: َكتََب إن ِي أُقِرُّ بالسَّْمعِ   ..َشِهْدُت اْبَن ُعَمَر َحْيُث اْجتَمع النَّاُس علَى عبِد الَمِلكِ  -19 والطَّاَعِة ِلعَْبِد َّللاَّ

ِ وُسنَِّة َرسوِلِه ما اْستََطْعتُ الَمِلِك أِميِر المُ  وا بِمثِْل ذلَك. ..ْؤِمنِيَن علَى ُسنَِّة َّللاَّ  . وإنَّ بَنِيَّ قْد أقَرُّ

 .. الراوي : عبدهللا بن دينار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

  ..والُحر ِ  ..واألُْنثَى ..علَى الذََّكرِ  -َمَضاَن أْو قاَل: رَ  -فََرَض النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َصَدَقةَ الِفْطِر  -20

ُ  ..أْو َصاًعا ِمن َشِعيٍر َفعََدَل النَّاُس به نِْصَف َصاعٍ ِمن بُر ٍ  ..والَمْملُوِك َصاًعا ِمن تَْمرٍ  َفكاَن ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ِغيرِ  ..فأْعَطى َشِعيًرا ..ْمرِ فأْعَوَز أْهُل الَمِدينَِة ِمَن التَّ  ..يُْعِطي التَّْمَر  ..عْنهَما   ..َفكاَن ابُن ُعَمَر يُْعِطي َعِن الصَّ

ُ عْنهما يُْعِطيَها الَِّذيَن يَْقبَلُونََها  ..حتَّى إْن كاَن ِليُْعِطي عن بَنِيَّ  ..والَكبِيرِ  وَكانُوا يُْعُطوَن   ..وكاَن ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

 قَْبَل الِفْطِر بيَوٍم أْو يَوَمْيِن. 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 ..بْيَن َطْعنٍَة وَضْربَةٍ  ..َفعََدْدُت به َخْمِسينَ  ..وهو قَتِيلٌ  ..أْخبََرهُ: أنَّه وَقَف علَى َجْعفٍَر يَوَمئذٍ  ..أنَّ اْبَن ُعَمرَ  -21

 . ليَس منها شيٌء في ُدبُِرِه يَْعنِي في َظْهِرِه.

 .. الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ْحَمِن  ..بَْينا ابُن ُعَمَر يَُطوُف إْذ َعَرَض َرُجلٌ  -22 ى  َسِمْعَت النبيَّ َصلَّ  -أْو قاَل: يا اْبَن ُعَمَر  -فقاَل: يا أبا عبِد الرَّ

وقاَل ِهشاٌم:   -هللاُ عليه وسلََّم في النَّْجَوى؟ فقاَل َسِمْعُت النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم يقوُل: يُْدنَى الُمْؤِمُن ِمن َرب ِِه 

ُرهُ بذُنُوبِهِ  -يَْدنُو الُمْؤِمُن  تَْينِ يقولُ  ..تَْعِرُف ذَْنَب َكذا؟ يقوُل: أْعِرفُ  ..حتَّى يََضَع عليه َكنَفَهُ فيُقَر ِ ِ أْعِرُف َمرَّ  ..: َرب 

ا اآلَخُروَن  ..ثُمَّ تُْطَوى َصِحيفَةُ َحَسناتِهِ  ..وأَْغِفُرها لَك اليَومَ  ..فيَقوُل: َستَْرتُها في الدُّْنيا فيُناَدى    -أِو الُكف اُر  -وأَمَّ

ِ علَى الظ اِلِميَن{علَى ُرُؤوِس األْشهاِد: }َهُؤالِء الَِّذيَن َكذَبُوا علَى َرب ِِهْم أال لَْعنَةُ   .. الحديث.. َّللاَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ُ عْنهما يَُصل ِي في السَّفَِر علَى َراِحلَتِهِ  -23 ِ بُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ ِ   ..كاَن عبُد َّللاَّ َهْت يُوِمُئ وذََكَر عبُد َّللاَّ أْينَما تََوجَّ

 . النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم كاَن يَْفعَلُهُ. أنَّ 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

قاَل: ُكنَّا   ..فَنَقُوُل لهْم ِخاَلَف ما نَتََكلَُّم إذَا َخَرْجنَا ِمن ِعنِدِهمْ   ..قاَل أُنَاٌس اِلْبِن ُعَمَر: إنَّا نَْدُخُل علَى ُسْلَطانِنَا  -24

 ..  نَعُدَُّها نِفَاًقا.

 .. : محمد بن زيد بن عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري  هنا الحفيد الراوي

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم كاَن يَُسب ُِح علَى َظْهِر َراِحلَتِِه َحْيُث كاَن وْجُههُ يُوِمُئ برَ  -25 أِْسِه وكاَن ابُن أنَّ َرسوَل َّللاَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. ُعَمَر يَْفعَلُهُ.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 ".. والشرع القرآن حملة إمام" .."الخطاب بن عمر بن هللا عبد"- 619 /  الحلقة

 عشر.. نفصيل محبب في دور ابن عمر والحديث النبوي.. )منقول(.. نكمل..تاسع 

ا بَْعدُ  ..قاَم ُعَمُر علَى الِمْنبَرِ  -26 نََزَل تَْحِريُم الَخْمِر وهي ِمن َخْمَسٍة: الِعنَِب والتَّْمِر والعََسِل والِحْنَطِة   ..فقاَل: أمَّ

 والَخْمُر ما خاَمَر العَْقَل. ..والشَِّعيرِ 

 وي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الرا

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم في َسفَرٍ  -27 ُم أَماَم   ..َفكاَن يَْغِلبُنِي ..َفُكْنُت علَى بَْكٍر َصْعٍب ِلعَُمرَ   ..ُكنَّا مع النبي  فَيَتَقَدَّ

  ..َفقاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ِلعَُمَر: بْعنِيهِ  ..فَيَْزُجُرهُ ُعَمُر ويَُردُّهُ   ..ثُمَّ يَتَقَدَّمُ   ..فَيَْزُجُرهُ ُعَمُر ويَُردُّهُ  ..القَْومِ 

 ِ ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ  ..قاَل: هو لَك يا َرسوَل َّللاَّ قاَل النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه فَ  ..قاَل: بْعنِيِه فَبَاَعهُ ِمن َرسوِل َّللاَّ

ِ بَن ُعَمرَ   .تَْصنَُع به ما ِشئَْت. ..وسلََّم: هو لَك يا َعْبَد َّللاَّ

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ُ عْنهَما -28 ٍد  أتَى علَى َرُجٍل قْد أنَاَخ بََدنَتَ  ..َرأَْيُت اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ هُ يَْنَحُرَها قاَل: اْبعَثَْها قِيَاًما ُمقَيََّدةً ُسنَّةَ ُمَحمَّ

 . َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم.

 الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري 

ونَ  -29 فَقَتََل   ..وأَْنعَاُمُهْم تُْسقَى علَى الَماءِ  ..إنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم أَغاَر علَى بَنِي الُمْصَطِلِق وهُْم َغارُّ

ِ بُن ُعَمرَ  ..وأََصاَب يَوَمئٍذ ُجَوْيِريَةَ  ..وَسبَى ذََراِريَُّهمْ  ..ُمقَاتِلَتَُهمْ   .وكاَن في ذلَك الَجْيِش. ..حدَّثَني به عبُد َّللاَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ِ بَن ُعَمرَ  -30 ِ   ..أنَّ َعْبَد َّللاَّ َكتََب إلى عبِد الَمِلِك بِن َمْرَواَن يُبَايِعُهُ: وأُقِرُّ لَك بذلَك بالسَّْمعِ والطَّاَعِة علَى ُسنَِّة َّللاَّ

 .وُسنَِّة َرسوِلِه فِيما اْستََطْعُت.

 .. البخاريالراوي : عبدهللا بن دينار | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح 

ِ بِن ُعَمَر بَطِريِق َمكَّةَ  -31 ْبَح نََزْلتُ  ..ُكْنُت أِسيُر مع عبِد َّللاَّ ا َخِشيُت الصُّ  ..ثُمَّ لَِحْقتُهُ  ..فأْوتَْرتُ   ..فَقاَل َسِعيٌد: فَلَمَّ

ْبحَ  ِ بُن ُعَمَر: أْيَن ُكْنَت؟ فَقُلُت: َخِشيُت الصُّ ِ: أليَس لَك في َرسوِل    ..تُ فأْوتَرْ  ..فَنََزْلتُ   ..فَقاَل عبُد َّللاَّ فَقاَل عبُد َّللاَّ

 ِ ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم إْسَوةٌ َحَسنَةٌ؟ فَقُلُت: بَلَى وَّللاَّ ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم كاَن يُوتُِر علَى    ..َّللاَّ قاَل: فإنَّ َرسوَل َّللاَّ

 . البَِعيِر.

 .. در : صحيح البخاريالراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المص

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َدَخَل الَكْعبَةَ  -32 فَقاَل ابُن ُعَمَر: فأْقبَْلُت والنبيُّ  ..أُتَِي ابُن ُعَمَر فِقيَل له: هذا َرسوُل َّللاَّ

فَقُلُت: أَصلَّى النبيُّ َصلَّى هللاُ عليه   ..الً َفَسأَْلُت باَل   ..َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قْد َخَرَج وأَِجُد باَلاًل قَائًِما بْيَن البَابَْينِ 

فََصلَّى في وْجِه    ..ثُمَّ َخَرجَ  ..بْيَن السَّاِريَتَْيِن اللَّتَْيِن علَى يََساِرِه إذَا َدَخْلتَ  ..َرْكعَتَْينِ  ..وسلََّم في الَكْعبَِة؟ قاَل: نَعَمْ 

 . الَكْعبَِة َرْكعَتَْيِن.

 حدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الراوي : عبدهللا بن عمر | الم

هللاُ عليه وسلََّم   أنَّ النبيَّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قَِدَم َمكَّةَ فََدَعا ُعثَْماَن بَن َطْلَحةَ فَفَتََح البَاَب فََدَخَل النبيُّ َصلَّى -33

ثُمَّ َخَرُجوا َقاَل ابُن ُعَمَر: فَبََدْرُت   ..فَلَبَِث فيه َساَعةً   .. البَابَ ثُمَّ أْغلَقَ  ..وباَِلٌل وأَُساَمةُ بُن َزْيٍد وُعثَْماُن بُن َطْلَحةَ 

ٍ؟ قَاَل: بْيَن األُْسُطَوانَتَْينِ  ..َفَسأَْلُت باَلاًل فَقَاَل: َصلَّى فِيهِ  قَاَل: ابُن ُعَمَر: فَذََهَب َعلَيَّ أْن أْسأَلَهُ َكْم  ..َفقُلُت: في أي 

 . َصلَّى.

 ..  بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاريالراوي : عبدهللا

اُج علَى اْبِن ُعَمَر وأَنَا ِعْنَدهُ  -34 فَقَاَل: َمن أَصابََك؟ َقاَل: أَصابَنِي َمن   ..فَقَاَل: كيَف هَُو؟ َفقَاَل: َصاِلحٌ   ..َدَخَل الَحجَّ

اَج. اَلحِ في يَوٍم ال يَِحلُّ فيه َحْملُهُ يَْعنِي الَحجَّ  . أَمَر بَحْمِل الس ِ

 .. الراوي : سعيد بن عمرو بن العاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ومِ  -35 ِ   ..َفَظَهَر عليه َخاِلُد بُن الَوِليدِ  ..أنَّ َعْبًدا اِلْبِن ُعَمَر أبََق فَلَِحَق بالرُّ وأنَّ فََرًسا اِلْبِن    ..فََردَّهُ علَى عبِد َّللاَّ

ومِ  ِ. ..فََظَهَر عليه ..ُعَمَر َعاَر َفلَِحَق بالرُّ  .  فََردُّوهُ علَى عبِد َّللاَّ

 إن شاء هللا.... نكمل غدا الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 ".. والشرع القرآن حملة إمام" .."الخطاب بن عمر بن هللا عبد"- 620 /  الحلقة

 تاسع عشر.. نفصيل محبب في دور ابن عمر والحديث النبوي.. )منقول(.. نكمل..

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم َفقَاَل: ِليَُراِجْعَها قُلُت: تُْحتََسُب؟   ..َطلََّق ابُن ُعَمَر اْمَرأَتَهُ وهي َحائِضٌ  -36 فَذََكَر ُعَمُر للنبي 

تُْحتََسُب؟ قَاَل: أَرأَْيَت إْن  قَاَل: ُمْرهُ فَْليَُراِجْعَها قُلُت:    ..َعِن اْبِن ُعَمرَ  ..عن يُونَُس بِن ُجبَْيرٍ   ..قَاَل: َفَمْه؟ وَعْن قَتَاَدةَ 

 .قَاَل: ُحِسبَْت َعلَيَّ بتَْطِليقٍَة.  ..َعَجَز واْستَْحَمَق. َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ِ َصلَّى هللاُ عليه   ..وا في ِرحاِلُكمْ ثُمَّ قاَل: َصلُّ   ..أَذََّن ابُن ُعَمَر في لَْيلٍَة باِرَدٍة بَضْجنانَ  -37 فأْخبََرنا أنَّ َرسوَل َّللاَّ

نُ  نًا يَُؤذ ِ حاِل في اللَّْيلَِة الباِرَدةِ  ..وسلََّم كاَن يَأُْمُر ُمَؤذ ِ  أِو الَمِطيَرِة في السَّفَِر.  ..ثُمَّ يقوُل علَى إثِْرِه: أال َصلُّوا في الر ِ

 .. البخاري | المصدر : صحيح البخاري الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث :

ُ عْنه بَمكَّةَ  -38 ُ  ..وِجئْنَا ِلنَْشَهَدَها وَحَضَرَها ابُن ُعَمرَ  ..تُُوف ِيَِت اْبنَةٌ ِلعُثَْماَن َرِضَي َّللاَّ وابُن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

ِ بُن   -ثُمَّ َجاَء اآلَخُر فََجلََس إلى َجْنبِي  ..أَْو قاَل: َجلَْسُت إلى أََحِدِهَما -وإن ِي لََجاِلٌس بْينَُهما  ..اعْنهمْ  َفقاَل عبُد َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلَّ  ُ عْنهما ِلعَْمِرو بِن ُعثَْماَن: أاََل تَْنَهى َعِن البَُكاِء فإنَّ َرسوَل َّللاَّ َم قاَل: إنَّ الَمي َِت ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ُ عْنه يقوُل بَْعَض ذلكَ  .لَيُعَذَُّب ببَُكاِء أَْهِلِه عليه. ُ عْنهَما: قْد كاَن ُعَمُر َرِضَي َّللاَّ ثُمَّ   ..فَقاَل ابُن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

   ..َحدَّثَ 

ُ عْنه ِمن َمكَّةَ    ..فَقاَل: اْذَهبْ  .. حتَّى إذَا ُكنَّا بالبَْيَداِء إذَا هو بَرْكٍب تَْحَت ِظل ِ َسُمَرةٍ  ..قاَل: َصَدْرُت مع ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ْكبُ  فََرَجْعُت إلى ُصَهْيٍب فَقُلُت: اْرتَِحْل   ..فأْخبَْرتُهُ فَقاَل: اْدُعهُ ِلي ..قاَل: فَنََظْرُت فَِإذَا ُصَهْيبٌ  ..فَاْنُظْر َمن َهُؤاَلِء الرَّ

ا أُِصيَب ُعَمُر َدَخَل ُصَهْيٌب يَْبِكي يقوُل: وا أََخاهُ وا َصاِحبَاهُ  ..الُمْؤِمنِينَ  فَالَحْق أَِميرَ  ُ   ..فَلَمَّ فَقاَل ُعَمُر َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: إنَّ الَمي َِت يُعَذَُّب ببَْعِض بُكَ  ..أَتَْبِكي َعلَيَّ  ..عْنه: يا ُصَهْيبُ   ..اِء أَْهِلِه عليهوقْد قاَل َرسوُل َّللاَّ

ُ عْنه ا َماَت ُعَمُر َرِضَي َّللاَّ ُ عْنهَما: فَلَمَّ ُ َعْنَها  ..قاَل ابُن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ   ..ذََكْرُت ذلَك ِلعَائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ

ُ ُعَمرَ  ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم:  ..فَقالَْت: َرِحَم َّللاَّ ِ ما َحدََّث َرسوُل َّللاَّ ُب الُمْؤِمَن ببَُكاِء أَْهِلِه عليهوَّللاَّ َ لَيُعَذ ِ  ..إنَّ َّللاَّ

َ لَيَِزيُد الَكافَِر َعذَابًا ببَُكاِء أَْهِلِه عليه ِ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم قاَل: إنَّ َّللاَّ    ..ولَِكنَّ َرسوَل َّللاَّ

ُ عْنهَما: ِعْنَد ذلَك  164األنعام: وقالَْت: َحْسبُُكُم القُْرآُن: }َواَل تَِزُر واِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ] [ قاَل ابُن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

ُ عْنهما شيئًا. ِ ما قاَل ابُن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ ُ هو أَْضَحَك وأَْبَكى قاَل ابُن أَبِي ُملَْيَكةَ: وَّللاَّ  . الحديث.. وَّللاَّ

 .. بخاريالراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح ال

ِ  ..أنَّ ُعَمرَ وفي رواية..  -39 ِ   ..ِحيَن تَأَيََّمْت َحْفَصةُ بْنُت ُعَمَر ِمَن اْبِن ُحذَاَفةَ السَّْهِمي  وكاَن ِمن أْصَحاِب النبي 

فَقُلُت:   ..اَن َفعََرْضُت عليهَفقَاَل ُعَمُر: لَِقيُت ُعثَْماَن بَن َعفَّ  ..تُُوف َِي بالَمِدينَةِ  ..ِمن أْهِل بَْدرٍ  ..َصلَّى هللاُ عليه وسلَّمَ 

َج يَوِمي هذا ..إْن ِشئَْت أْنَكْحتَُك َحْفَصةَ َفقَاَل: َسأَْنُظُر في أْمِري   ..فَلَبِثُْت لَيَاِلَي ثُمَّ لَِقيَنِي فَقَاَل: بََدا لي أْن ال أتََزوَّ

 .. فَقُلُت: إْن ِشئَْت أْنَكْحتَُك َحْفَصةَ   ..قَاَل ُعَمُر: فَلَِقيُت أبَا بَْكرٍ 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 ..َفقاَل: يا نَاِفعُ  ..فأَكَل َكثِيًرا ..فأْدَخْلُت َرُجاًل يَأُْكُل معهُ  .. ال يَأُْكُل حتَّى يُْؤتَى بِمْسِكيٍن يَأُْكُل معهُ كاَن ابُن ُعَمرَ  -40

؛ َسِمْعُت النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يقوُل: الُمْؤِمُن يَأُْكُل في ِمعًى واِحدٍ  ُكُل في َسْبعَِة والَكافُِر يَأْ  ..ال تُْدِخْل هذا َعلَيَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري. أْمعَاٍء.

ا أْسلََم ُعَمُر  -41 فََجاَء   ..فَْوَق َظْهِر بَْيتِي  ..وقالوا: َصبَا ُعَمُر وأَنَا ُغاَلمٌ  ..اْجتَمع النَّاُس ِعْنَد َداِرهِ بن الخطاب.. لَمَّ

قاَل: فََرأَْيُت النَّاَس تََصدَُّعوا عْنه فَقُلُت:   ..فأنَا له َجارٌ  ..فَقاَل: قْد َصبَا ُعَمُر َفما ذَاكَ  ..اٌء ِمن ِديبَاجٍ َرُجٌل عليه َقبَ 

 .. َمن هذا؟ قالوا: العَاِص بُن وائِلٍ 

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

وا بِفتْيٍَة   ..ُعَمرَ ُكْنُت ِعْنَد اْبِن  -42 قُوا َعْنَها ..نََصبُوا َدَجاَجةً يَْرُمونََها -أْو بنَفَرٍ -َفَمرُّ ا َرأَْوا اْبَن ُعَمَر تَفَرَّ   ..فَلَمَّ

 صلَّى  بيُّ وقاَل ابُن ُعَمَر: َمن َفعََل هذا؟! إنَّ النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم لَعََن َمن َفعََل هذا.  ]وفي ِروايٍة[: لعََن النَّ 

 هللاُ عليه وسلَّم َمن َمثَّل بالحيواِن.

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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نَُصحاُؤهُ   ما َردَّ ابُن ُعَمَر علَى أَحٍد وِصيَّةً وكاَن ابُن ِسيِريَن أَحبَّ األْشياِء إلَْيِه في ماِل اليَتِيِم أْن يَْجتَِمَع إلَْيهِ  -43

ُ يَْعلَُم الُمْفِسَد    ..وأَْوِلياُؤهُ  فَيَْنُظُروا الذي هو َخْيٌر له وكاَن طاُوٌس: إذا ُسئَِل عن شيٍء ِمن أْمِر اليَتاَمى قََرأَ : }وَّللاَّ

 [  220ِمَن الُمْصِلحِ{ ]البقرة: 

ِغيِر والَكبِيِر: يُْنِفُق الَوِليُّ علَى ُكل ِ  تِِه.وقاَل َعطاٌء في يَتاَمى الصَّ  . إْنساٍن بقَْدِرِه ِمن ِحصَّ

 .. الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

َفقاَل: قاَل النَّبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم ِلْلُمتاََلِعنَْيِن: ِحَسابُُكما علَى   ..َسأَْلُت اْبَن ُعَمَر عن َحديِث الُمتاََلِعنَْينِ  -44

 ِ إْن ُكْنَت َصَدْقَت َعلَْيَها فَهو بما اْستَْحلَْلَت   ..قاَل: َماِلي؟ قاَل: ال َماَل لَكَ   ..ال َسبِيَل لَك َعلَْيَها ..أَحُدُكما َكاِذبٌ  ..َّللاَّ

فَقاَل:   ..َعَن اْمَرأَتَهُ وإْن ُكْنَت َكذَْبَت َعلَْيَها فَذَاَك أْبعَُد لَك. ]وفي ِروايٍة[: قُلُت اِلْبِن ُعَمَر: َرُجٌل الَ  ..ِمن فَْرِجَها

َق ُسْفيَاُن بْيَن إْصبَعَْيِه؛ السَّبَّابَِة والُوْسَطى-بإْصبَعَْيِه  َق النَّبيُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم بْيَن أَخَوْي بَنِي   -وَفرَّ فَرَّ

ُ يَْعلَُم إنَّ أَحَدُكما َكاِذبٌ  ..العَْجاَلنِ  اٍت. فَهْل ِمْنُكما تَائٌِب؟ ..وقاَل: َّللاَّ  . ثاََلَث َمرَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

ُ عْنه يقوُل: َمن َضفََّر فَْليَْحِلقْ  -45 يقوُل: لقَْد َرأَْيُت   ..واَل تََشبَُّهوا بالتَّْلبِيِد وكاَن ابُن ُعَمرَ  ..َسِمْعُت ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ

ِ َصلَّ   .ى هللاُ عليه وسلََّم ُملَب ًِدا.َرسوَل َّللاَّ

 .. الراوي : عبدهللا بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

 منقول عن "الدرر السنية".. أراكم غدا إن شاء هللا.. –نهاية األحاديث المختارة 
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 ..الكويتية "النبأ"شهادة " ..  ابالخط بن عمر بن هللا عبد"- 621 /  الحلقة

في مدرسة النبوة طفال وتربى فيها صبيا  عبد هللا بن عمر بن الخطاب شأ نفتقول:  تلخص سيرته "النبأ".. 

قال رجل البن  .  .وكبر فيها مجاهدا.. عبادة واتباعا.. علما وعمال.. ورعا وتواضعا.. جودا وكرما.. عطاء وإيثارا

وال ابن خير الناس ولكني عبد من  ..الناس.. ويابن خير الناس.. اجاب: ما انا بخير الناسعمر يوما: يا خير 

ورث عبدهللا من ابيه عمر بن الخطاب شدة الخشية والخوف من هللا سبحانه  ف  ..ارجو هللا واخافه ..عباد هللا

نافع: ما كان يصنع   لوليه قيل. .وتعالى.. فإذا وقف بين يدي هللا صار من شدة البكاء كعصفور مبلل بماء المطر

والمصحف فيما بينهما.. بل كان له مهراس فيه  ..الوضوء لكل صالة ..ابن عمر في منزله؟ قال ما ال تطيقونه

ماء يتوضأ منه فيصلي قدر ما قُد ر له ثم يصير للفراش فيغفي إغفاءة الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي.. يفعل  

  ..وعن نافع انه كان يحيي الليل صالة ثم يقول يا نافع اسحرنا؟ فأقول: ال ..ذلك اربع مرات او خمسا في ليلته

الى ان اقول: نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح.. ومن دعائه اذا اصبح »اللهم اجعلني من اعظم  ..فيعاود 

الء عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة ونورا تهدي به ورحمة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تكشفه وب

 .«ترفعه وفتنة تصرفها

ولقربه الشديد من الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم فهو ممن بايع النبي تحت .. اتباعه للسنةوفي 

الشجرة طفال.. وهاجر صغيرا وجاهد صبيا حيث كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحقق لفتية المسلمين رغبتهم  

وعن ابن عمر قال: عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..الحراسةفي الجهاد فبدأه معهم تدريبا في  

يوم احد وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. وبالتالي فإنه لم يشهد احدا  

لصغر سنه ثم شهد اليرموك وفتح مصر وأفريقيا.. هذا القرب من الرسول صلى هللا عليه وسلم اثبت في 

بدهللا.. حبا.. واقتداء.. وعن نافع: ان ابن عمر كان يتبع النبي صلى هللا عليه وسلم حتى انه نزل تحت شجرة  ع

وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »لو تركنا  . .فكان عبدهللا يتعهدها بالسقي لكيال تيبس

ات.. وعن عائشة قالت: »ما رأيت أحدا ألزم لألمر  هذا الباب للنساء« قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى م

 .«األول من ابن عمر

كان الفقراء والمساكين يحفون بابن عمر كما تحف النحل بالزهور فكانوا ينتظرونه جلوسا في وفي جوده.. 

  الطريق.. فيصحبهم لداره يطعمهم ويكسوهم.. وعن ايوب بن وائل الراسي قال: جاء ابن عمر يوما اربعة آالف

وبعد ان تأكد من بيته انه   ..درهم وقطيفة.. وفي اليوم التالي رأيته في السوق يشتري لراحلته علفا نسيئة دينار

انفقها كلها ذهب للسوق وصاح بالناس: يا معشر التجار ما تصنعون بالدنيا وهذا ابن عمر تأتيه آالف الدراهم 

العنب فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت له  وفي مرضه اشتهى. .فيوزعها ثم يصبح فيستدين علف راحلته

فاتبع الرسول سائل فقال: السائل السائل.. قال ابن عمر اعطوه إياه ثم بعثت بدرهم آخر فاتبعه السائل   ..عنقودا

فأعطوه وفي المرة الثالثة منعت زوجته السائل.. كل هذا الزهد لخصه جابر بن    ..فقال ابن عمر اعطوه إياه

 . .منا احد ادرك الدنيا إال وقد مال بها او مالت به إال عبدهللا بن عمرعبدهللا قائال: ما 

فأباها   ..حال ورعه وخوفه من هللا بينه وبين كل منصب ووالية.. عرضت عليه الخالفة وهو لهاوفي ترفعه.. 

م  وعرضت عليه في عهد علي إمارة الشا ..وعرض عليه القضاء في خالفة عثمان فخاف اال يقيم عدله فرفضه

فقال كيف اصنع بأهل   ..فعن عاصم ان مروان قال البن عمر بعد موت يزيد: هلم يدك فأبايعك  ..فهرب منها

 . .قال: وهللا ما احب انها دانت لي سبعين سنة وان أقتل بسيفي رجال واحدا ..المشرق؟ قال تعتزلهم حتى يبايعوا

هللا صلى هللا عليه وسلم« من اعتق رقبة  عن ابي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول .. عتق الرقابوفي 

قال نافع: ما مات ابن عمر رضي هللا .. .«مسلم اعتق هللا بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه

به لربه  ..عنهما حتى اعتق الف انسان او يزيد.. وعنه قال: كان ابن عمر اذا اشتد عجبه بشيء من ماله قر 

  ..فإذا رآه ابن عمر على هذه الحال الحسنة اعتقه  ..ذلك فربما لزم احدهم المسجدوكان رقيقه يعرفون عنه 

وعن  ..فيقول له اصحابه: يا ابا عبدالرحمن وهللا ما بهم إال ان يخدعوك فيقول: فمن خدعنا باهلل انخدعنا له

 ..سالم قال: ما لعن ابن عمر إال خادما واحدا فأعتقه

وهو شيخ واهن قام الى الحجاج وهو يخطب فقال: يا عدو هللا استحللت حرم هللا  انه .. الجهاد حتى الموتوفي 

وعن  ..فلما انصرف الناس امر به الحجاج فُضرب بحربة مسمومة ..وخربت بيت هللا.. فقال الحجاج شيخ خرف

ومكابدة   ..سعيد بن جبير قال لما احتضر ابن عمر قال ما آسى على شيء من الدنيا إال على ثالث: ظمأ الهواجر

لقي نفس الشهادة التي استشهدها أبوه امام  . و.يعني الحجاج ..وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا ..الليل

 . .العدل في سبيل هللا رضي هللا عن ابن عمر وعن أبيه وألهمنا قبسا من عدلهما وزهدهما

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 1.. "قدوة الصالحين في عصر الفتن "عمر بن هللا عبد " 621 / الحلقةعلى هامش 

 .. أحمد عبد الحميد عبد الحقللكاتب / 

كثيرون هم الذين اشتهروا ببعض خصال الخير على مر التاريخ.. ولكن قلة منهم ُجمعت فيهم كل الخصال.. فال  

الذي قيل عنه: إنه مات  -رضي هللا عنهما   -القلة عبد هللا بن عمر تكاد تذكر خلة إال وصفوا بها.. ومن هذه 

 وما على األرض شبيه به.. فمن هو عبد هللا بن عمر؟

..  -صلى هللا عليه وسلم  -إنه عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي.. ولد في بداية بعثة النبي 

أ في طاعة هللا.. فدخل في حيز السبعة الذين يظلهم هللا بظله يوم  وأسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم.. ونش

ال ظل إال ظله.. ثم كان في طليعة المهاجرين إلى المدينة المنورة؛ إذ هاجر قبل أبيه وهو لم يتجاوز العاشرة من  

 عمره.

هللا عليه إلى باقي فاته فضل المشاركة في غزوتي بدر وأحد.. لكن لم يفته فضل السبق مع رسول هللا صلى 

الغزوات.. خاصة غزوة الحديبية التي تمت فيها بيعة الرضوان.. وقال هللا فيمن شهدها: )لَقَْد َرِضَي هللاُ َعِن 

 (. 18فَتًْحا َقِريبًا( )الفتح:   بَُهمْ اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت الشََّجَرِة َفعَِلَم َما ِفي قُلُوبِِهْم َفأَْنَزَل السَِّكينَةَ َعلَْيِهْم َوأَثَا

.. شديد التحري  -صلى هللا عليه وسلم   -كان من أهل الورع والعلم.. كثير الحرص على اتباع رسول هللا 

  -واالحتياط والتوقي في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل.. حتى قال في نهاية حياته: "لقد بايعت رسول هللا 

 ال بد لت إلى يومي هذا".فما نكثت و  -صلى هللا عليه وسلم 

 شهادة الصحابة والصالحين له: 

: "ما منا أحد إال مالت به الدنيا ومال بها.. ما خال عمر وابنه -رضي هللا عنه   -قال الصحابي جابر بن عبد هللا 

عبد هللا".. وقال عبد هللا بن مسعود: "إن أملك شباب قريش لنفسه في الدنيا عبد هللا بن عمر رضي هللا 

ه".. وقال ميمون بن مهران: "ما رأيت أورع من ابن عمر".. وقال مالك بن أنس: "كان ابن عمر من أئمة  عن

المسلمين".. وقال السدي: "رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق  

 . إال ابن عمر". -صلى هللا عليه وسلم  -عليها النبي 

بد الرحمن: "مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل".. وفي رواية أخرى: "كان عمر وقال أبو سلمة بن ع

في زمان له فيه نظراء.. وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير".. وقال سعيد بن المسيب: "كان ابن عمر 

 حين مات خير َمن بقي".. وقال ابن الحنفية: "كان ابن عمر خير هذه األمة". 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -شدة تأسيه بالرسول 

.. شديد الحرص  -صلى هللا عليه وسلم   -كثير االتباع آلثار رسول هللا  -رضي هللا عنه  -كان عبد هللا بن عمر 

صلى هللا عليه   -على التأسي به في كل شيء.. حتى إنه كان إذا نزل بمنزل من المنازل التي نزل بها رسول هللا 

 .-صلى هللا عليه وسلم   -في المكان الذي كان يصلي فيه رسول هللا يجتهد في أال يصلي إال  -وسلم 

.. ويُسأل عن سبب ذلك فيقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول هللا 

 . -صلى هللا عليه وسلم   -أتحرى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول هللا 

ه إلى أنه كان يقلده في كل شيء حتى في صبغ شعر رأسه ولحيته.. فقد ورد عن زيد بن  ودفعه حب التأسي ب

صلى هللا عليه   -أسلم أنه كان يُصف ر شعر رأسه ولحيته.. فقيل له: تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول هللا 

  -صلى هللا عليه وسلم  -شديد الحرص على التأسي برسول هللا   -رضي هللا عنه  -ولم يكن . يصبغ بها. -وسلم 

ونواهيه.. فقد ذكر نافع مواله أنه سمع رسول    -صلى هللا عليه وسلم  -فحسب.. بل كان شديد االلتزام بأوامره 

يقول: "لو تركنا هذا الباب للنساء" فما دخل منه )أي عبد هللا( بعد ذلك حتى   -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 

صلى هللا عليه  -د الحرص على التدقيق في رواية أحاديث رسول هللا شدي  -رضي هللا عنه  -كما كان .مات.

 -إذا سمع من رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم   -.. حتى قيل عنه: "لم يكن أحد من أصحاب رسول هللا -وسلم 

 لخطاب". حديثا أحذر أن ال يزيد فيه وال ينقص منه وال.. وال.. من عبد هللا بن عمر بن ا -صلى هللا عليه وسلم 

ولم يكن ذلك يعني أن غيره من الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا يتساهلون في الرواية.. وإنما معناه أنه كان  

 . إال بكى. -صلى هللا عليه وسلم  -شديد التدقيق لما يسمع قبل أن يحدث به. وفوق ذلك كان ال يسمع ذكر النبي 

 .... نكمل المقال الختامي لسيرة بن عمر إن شاء هللا
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 "..  قدوة الصالحين في عصر الفتن "عمر بن هللا عبد " 621 / الحلقةعلى هامش 

 .. نكمل..أحمد عبد الحميد عبد الحقللكاتب / 

 ورعه الشديد: 

هذا  حدث ابن جريج عن طاووس أنه قال: "ما رأيت رجال أورع من ابن عمر رضي هللا عنه".. وقد ظهر 

رضي هللا عنه  -الورع في امتناعه عن االنضمام إلحدى الطائفتين اللتين اقتتلتا بعد استشهاد عثمان بن عفان  

كان أقرب إلى الحق.. فقد جاء عن ميمون بن مهران أنه )أي ابن  -رضي هللا عنه   -.. مع إقراره بأن عليا -

 ... فلم أقدم.. والمقاتل على الحق أفضل.عمر( دخل عليه رجل فسأله عن تلك المشاهد فقال: كففت يدي

ط في أمور الفتيا.. بعد أن طال عمره وصار مرجعا للناس يرجعون إليه فيما يِعن    وكذلك كان شديد الحذر والتحو 

لهم.. فقد جاءه يوما رجل يستفتيه.. فأجابه قائال: "ال علم لي بما تسأل عنه"؛ فلما ولى الرجل قال: "سئل ابن 

 . يعلم.. فقال ال أعلم".عمر عما ال 

ولم يكن ذلك لعجز فيه.. أو ألنه أراد أن يترك الرجل حائرا بمسألته.. وإنما ـ وهللا أعلم ـ ألنه أحس أن الرجل  

يريد أن يتخذ من فتواه ذريعة.. بدليل أنه جاء في رواية أخرى عن عقبة بن مسلم أنه )أي ابن عمر( ُسئل عن 

 أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم تقولون: أفتانا بهذا ابن عمر.شيء فقال: ال أدري.. ثم قال: 

وهذا الحذر لنفسه والورع الشديد جعله يأبى أن يلي من أمر المسلمين شيئا خشية أن يقصر في واجبه 

ل الناس على أمرائهم.. فقد دعاه يوما الخليفة عثمان   ..  -ا رضي هللا عنهم -نحوهم.. وبعدما رأى من كثرة تَقو 

: ال.. فلما  -رضي هللا عنه  -وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء فقال: أوتعفيني يا أمير المؤمنين؟ فقال عثمان  

يقول: "من عاذ باهلل    -صلى هللا عليه وسلم  -ألح عليه قال له: ال تعجل يا أمير المؤمنين.. ألم تسمع رسول هللا 

: وما يمنعك -رضي هللا عنه  -اهلل أن أكون قاضيا.. فقال عثمان فقد عاذ بمعاذ" قال: بلى.. قال: فإني أعوذ ب 

من ذلك وأبوك كان يقضي بين الناس.. فقال له: بلغني أن القضاة ثالثة: قاض يقضي بجهل فهو في النار..  

وقاض يقضي بهوى فهو في النار.. وقاض يجتهد ويصيب فهو كفاف.. ال وزر وال أجر.. وإني لسائلك باهلل أن  

 . ي".تعفين

بعد أن أخذ عليه العهد أال يخبر أحدا بهذا؛ حتى ال يمتنع الصالحون عن  -رضي هللا عنه  -فأعفاه عثمان  

 . من يعينه على القضاء بين الناس. -رضي هللا عنه  -القضاء أسوة به.. فال يجد عثمان 

أبا عبد الرحمن! إنك رجل مطاع في  أن يوليه الشام.. ويستبدله بمعاوية فقال: يا  -رضي هللا عنه  -وأراد علي 

رتك عليهم.. فرد عليه بقوله: أذكرك هللا.. وقرابتي من رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم   -أهل الشام.. فسر فقد أم 

 .وصحبتي إياه.. إال ما أعفيتني". -

يه أن يبايعوا له  ولما تنازل معاوية بن يزيد عن الخالفة أتاه مروان بن الحكم في نفر من الناس.. وعرضوا عل

بالخالفة فقال لهم: وكيف لي بالناس الذين ال يرضون خالفتي من أهل المشرق )يقصد الشيعة(؟ فقالوا: تقاتلهم  

وفي رواية أخرى أن . ونقاتلهم معك.. فقال ابن عمر: وهللا لو اجتمع علي  أهل األرض إال أهل فدك ما قاتلتهم.

ن سيدهم.. والناس بك راضون.. اخرج نبايعك.. فقال: ال وهللا ال يهراق الناس أتوه فقالوا: أنت سيد الناس واب

 . في  محجمة من دم وال في سببي ما كان في  روح.

وجاء عن ميمون بن مهران أن معاوية أرسل إلى عبد هللا بن عمر من يقول له: يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن 

وابن أمير المؤمنين.. وأنت أحق الناس   -هللا عليه وسلم صلى  -تخرج تبايعك الناس.. أنت صاحب رسول هللا 

بهذا األمر.. فقال عبد هللا: قد اجتمع الناس كلهم على ما تقول؟ قال: نعم.. إال نفر يسير.. فقال عبد هللا: لو لم  

.. يقول  -سبحانه وتعالى  -ولم يكن ذلك إال لخشيته من هللا . يبق إال ثالثة أعالج بهجر لم يكن لي فيها حاجة.

نافع مواله: دخل ابن عمر الكعبة.. فسمعته وهو ساجد يقول: "قد تعلم يا ربي ما يمنعني من مزاحمة قريش 

 على الدنيا إال خوفك". 

 مسالمته للناس جميعا: وفي 

حريصا على مسالمة المسلمين جميعا.. يراهم أمة واحدة وإن اختلفت    -رضي هللا عنه  -كان ابن عمر 

ادي منهم أحدا وإن خالف رأيه.. يقول يونس بن عبيد عن نافع أنه )أي ابن عمر( كان يسلم  مذاهبهم.. ال يع

على الخشيبة )يقصد الشيعة من أتباع المختار بن أبي عبيد( والخوارج وهم يقتتلون.. ويقول: من قال "حي  

قدير الجميع.. وما على الصالة" أجبته.. ومن قال "حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله" فال؛ لذلك نال ت 

 . .. نكمل المقال الختامي لسيرة بن عمر إن شاء هللا..سمعنا عن أحد عاداه من أهل الفرق المختلفة.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

  ..""عبد هللا بن عمر" قدوة الصالحين في عصر الفتن 621على هامش الحلقة / 

 ..الحق.. نكملللكاتب / أحمد عبد الحميد عبد 

 :كرمه وسخاؤه

مضرب المثل في الكرم والسخاء.. وكان كثير الصدقة.. وربما تصدق   -رضي هللا عنه  -كان عبد هللا بن عمر 

في المجلس الواحد بثالثين ألفا.. وإن سبقه آخرون فقد سبقوه في البذخ واإلسراف وليس في الكرم.. وال أدل 

 ..مات حتى أعتق ألف إنسان.. أو ما زاد على ذلك من قول نافع مواله: إنه ما

ويحكي عنه ابنه حمزة أنه قال يوما: خطرت لي هذه اآلية: )لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون( فذكرت ما  

فما وجدت شيئا أحب إلي من جاريتي رمينة.. فقلت: هي حرة لوجه هللا.. فلوال أني ال   -عز وجل  -أعطاني هللا 

إذا اشتد عجبه  -رضي هللا عنه  -جعلته هلل لنكحتها.. فأنكحها نافعا مواله.. فهي أم ولده.. وكان أعود في شيء 

عز وجل.. وقال نافع: ولقد رأيتنا ذات عشية.. وراح ابن عمر على نجيب )جمل  -بشيء من ماله قربه إلى ربه 

ال: يا نافع.. انزعوا عنه زمامه ورحله حسن( له قد أخذه بمال.. فلما أعجبه سيره أناخه بمكان ثم نزل عنه.. فق

 ..وأشعروه وجللوه وأدخلوه في البدن

وقال نافع: خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة.. ومعه أصحاب له.. فلما وضعوا له سفرة الطعام مر بهم  

ابن عمر: راعي غنم.. فسلم.. فقال ابن عمر: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة.. فقال له: إني صائم.. فقال 

أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه.. وأنت في هذا الحال ترعى هذه الغنم؟ فقال األعرابي: وهللا إني 

: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه -وهو يريد أن يختبر ورعه-أبادر أيامي هذه الخالية.. فقال له ابن عمر 

؟ فقال األعرابي: إنها ليست لي بغنم.. إنها غنم سيدي.. فقال  فنعطيك ثمنها.. ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه

له ابن عمر: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ فولى الراعي عنه.. وهو رافٌع أصبعه إلى السماء.. وهو يقول: فأين  

ه.. هللا؟. فجعل ابن عمرو يردد قول الراعي.. يقول: " قال الراعي: فأين هللا"؟ فلما قدم المدينة بعث إلى موال

 ..فاشترى منه الغنم والراعي.. فأعتق الراعي ووهب منه الغنم

وقال نافع أيضا: كان رقيقه )أي ابن عمر( قد عرفوا ذلك منه.. فربما شمر أحدهم فيلزم المسجد.. فإذا رآه ابن  

خدعوك..  عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه.. فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن.. وهللا ما بهم إال أن ي

فيقول: ما خدعنا أحد باهلل إال انخدعنا له.. وقال ميمون بن مهران: مر أصحاب نجدة الحروري بإبل البن عمر 

فاستاقوها فجاء الراعي فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب اإلبل وأخبره الخبر قال: فكيف تركوك قال: انفلت  

حتسبك معها فأعتقه.. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك  منهم ألنك أحب إلي منهم.. فاستحلفه فحلف فقال: إني أ

  ..الفالنية تباع في السوق فأراد أن يذهب إليها ثم قال: قد كنت احتسبت اإلبل فألي معنى أطلب الناقة 

وحدث عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أن ابن عمر كاتب غالما )عبدا( له بأربعين ألفا.. فخرج العبد إلى  

يعمل على حمر له.. حتى أدى خمسة عشر ألفا.. فجاءه إنسان.. فقال: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا الكوفة.. فكان 

تعذب نفسك.. وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشماال.. ثم يعتقهم.. ارجع إليه.. فقل: عجزت )أي عن جمع 

فامحها )أي أبطل ما فيها  المال(.. فجاء إليه بصحيفة.. فقال: يا أبا عبد الرحمن! قد عجزت.. وهذه صحيفتي.. 

من عقد( فقال عبد هللا: ال.. ولكن امحها أنت إن شئت.. فمحاها الغالم ففاضت عينا عبد هللا وقال له: اذهب فأنت  

 ..حر.. فقال الغالم: أصلحك هللا.. أحسن إلى ابنَي.. فقال: هما حران

 .وعنده منها شيء وقال نافع: بعث معاوية إلى ابن عمر بمائة ألف فما حال عليه الحول

 :زهده في الدنيا ونعيمها

وكرمه وسخائه فإنه كان مقتصدا في طيباته.. يقول ابنه حمزة: لو   -رضي هللا عنه  -ومع كثرة مال ابن عمر 

أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكال.. وقد عاده ابن مطيع يوما فرآه قد نحل جسمه 

أتي علي ثمان سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة؛ فاآلن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري فكلمه فقال: إنه لي

إال ظمء حمار.. وقد أهداه يوما أحد إخوانه القادمين من خراسان حلة ناعمة أنيقة.. وقال له: لقد جئتك بهذا  

دي هذا الثوب الجميل.. فقال  الثوب من خراسان.. وإنه لتقر عيناي إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة هذه.. وترت 

له ابن عمر: أرنيه إذن.. ثم لمسه وقال: أحرير هذا؟ قال صاحبه: ال.. إنه قطن. وتماله عبد هللا قليال.. ثم دفعه  

بيمينه وهو يقول: "ال إني أخاف على نفسي.. أخاف أن يجعلني مختاال فخورا.. وهللا ال يحب كل مختال  

يوماً ببعض جسدي.. وقال: يا عبد هللا.. كن   -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا فخور".. ويقول عن نفسه: أخذ رسو

في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل.. وعد نفسك في أهل القبور.. ثم قال لي: يا عبد هللا بن عمر.. فإنه 

 .."ليس ثم دينار وال درهم.. إنما هي حسنات وسيئات.. جزاء بجزاء.. وقصاص بقصاص

 ..غدا إن شاء هللانكمل  ..
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  ..""عبد هللا بن عمر" قدوة الصالحين في عصر الفتن 621على هامش الحلقة / 

 ..للكاتب / أحمد عبد الحميد عبد الحق.. نكمل

في زهده في الدنيا ونعيمها.. كان مع زهده عزيًزا في نفسه؛ فقد روي أنه قال: لوال أن معاوية بالشام لسرني  

المقدس.. فأهل منه بعمرة.. ولكن أكره أن آتي الشام فال آتيه.. فيجد )يحزن( علي.. أو آتيه فيراني أن آتي بيت 

 ..)يظنني( تعرضت لما في يديه

 :اجتهاده في العبادة

  -صلى هللا عليه وسلم  -أقرانه في الكرم والحرص على طاعة رسول هللا   -رضي هللا عنه  -وكما بز  عبد هللا  

 .عبادة واالجتهاد فيها؛ فكان يحيي الليل صالةً.. فإذا جاء السحر استغفر إلى الصباحبزهم أيضا في ال

وقال ابن المبارك: أنبأنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد هللا بن عمر كان له مهراس فيه ماء 

فيرجع إلى فراشه  فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ.. ثم يصلي

فيغفي إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا. وجاء في كتاب الزهد  

  .ألحمد عن ابن سيرين أن: ابن عمر كان كلما استيقظ من الليل صلى.؟

بينهما".. وهو وقيل لنافع: "ما كان ابن عمر يصنع في منزله قال: الوضوء لكل صالة.. والمصحف فيما 

بعد أن كبر أوالده وكثر ماله   -سبحانه وتعالى   -بالطبع يقصد األيام األخيرة من حياته التي تفرغ فيها لعبادة هللا  

واستغنى عن العمل والسعي.. وصار له من يكفيه.. وروى الطبراني عن نافع أن ابن عمر كان يحيي الليل  

 ..عاود الصالة فإذا قال نعم قعد يستغفر هللا حتى يصبحصالة ثم يقول: يا نافع أسحرنا فإن قال ال 

وجاء في كتاب الزهد البن المبارك أيضا أن ابن عمر كان يصلي ما قدر له.. ثم يأوي إلى فراشه فيغفي إغفاء  

الطائر.. ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يرجع.. وقال نافع: كان ابن عمر ال يصوم في السفر.. وال يكاد يفطر في  

. وكان يحرص وقت العبادة على أال ينشغل بشيء من أمور الدنيا.. يقول عروة: خطبت إلى ابن عمر الحضر.

ابنته.. ونحن في الطواف.. فسكت ولم يجبني بكلمة.. فقلت: لو رضي.. ألجابني.. وهللا ال أراجعه بكلمة.. فقدر  

.. فسلمت عليه.. - عليه وسلم صلى هللا -له أنه صدر إلى المدينة قبلي.. ثم قدمت.. فدخلت مسجد الرسول  

وأديت إليه حقه.. فرحب بي.. وقال: كنت ذكرت لي سودة ونحن في الطواف.. نتخايل هللا بين أعيننا.. وكنت  

 .قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن

 :علمه الواسع

ه وفود الناس".. ستين سنه يقدم علي -صلى هللا عليه وسلم  -قال مالك بن أنس: "أقام ابن عمر بعد النبي 

وقال أيضا: "كان إمام الناس عندنا بعد عمر زيد بن ثابت.. وكان إمام الناس عندنا بعد زيد ابن عمر".. وقال 

وال أصحابه".. وقال ابن محيريز:   -صلى هللا عليه وسلم  -الزهري: "فلم يخف عليه شيء من أمر رسول هللا 

ل األرض".. ويكفي داللة على سعة علمه قول مالك: "أفتى ابن "وهللا إن كنت ألعد بقاء ابن عمر أمانًا أله

عمر الناس في اإلسالم ستين سنة".. وكان يقول لهم: ولو علمت أني أبقى حتى تفتقروا إلي.. لتعلمت لكم"..  

  ومع هذا الفضل كان ال يرضى ألحد أن يمدحه.. فقد قال له رجل يوما: "ال يزال الناس بخير ما أبقاك هللا لهم"؛

فغضب وقال: وما يدريك عالَم أغلق بابي.. ما أنا بخير الناس.. وال ابن خير الناس.. ولكني عبد من عباد هللا..  

 .أرجو هللا.. وأخافه.. وهللا لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه".. أي بسبب المدح المبالغ فيه

 :جهاده في سبيل هللا

في غزوتي "بدر" و"أحد" لصغر سنه ثم حرص بعد ذلك   ذُكر فيما سبق أن عبد هللا بن عمر فاته االشتراك

  -صلى هللا عليه وسلم  -.. وبعد وفاة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -على االشتراك في باقي غزوات النبي 

خرج إلى العراق فشهد وقعة القادسية ويوم جلوالء وما بينهما من وقائع الفرس.. وغزا المدائن غير مرة..  

 .ليرموك.. وشارك في فتح مصر وإفريقيةوشهد وقعة ا

 :حسن خلقه

.. وكان ابن عمر قد جمع إلى حسن عمله حسن -صلى هللا عليه وسلم  -الدين حسن الخلق.. هكذا قال النبي 

خلقه.. وكان شعاره: "البر شيء هين: وجه طلق.. وكالم لين".. يقول الزهري عن سالم ابنه: "ما لعن ابن 

دا فأعتقه" وعن الزهري أن ابن عمر أراد أن يلعن خادما فقال: اللهم الع.. فلم يتمها..  عمر خادما قط إال واح

وقال: إنها كلمة ما أحب أن أقولها.. وعن زيد بن أسلم قال: "جعل رجل يسب ابن عمر وابن عمر ساكت فلما  

د عليه لعجزه أو لعدم  بلغ باب داره التفت إليه فقال: إني وأخي عاصم ألنسب الناس". أي أنه ما سكت عن الر

معرفته بمثالب هذا الرجل.. ولقيه رجل يوما فقال له: ما أحد شر ألمة محمد منك! قال ابن عمر: وِلَم؟ فوهللا ما  

سفكت دماءهم.. وال فرقت جماعتهم.. وال شققت عصاهم.. فقال الرجل: إنك لو شئت ما اختلف فيك اثنان.. فقال  

 ..جل يقول: ال.. وآخر يقول: نعم.. .. نكمل غدا إن شاء هللاابن عمر: ما أحب أنها أتتني.. ور
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  ..""عبد هللا بن عمر" قدوة الصالحين في عصر الفتن 621على هامش الحلقة / 

 ..للكاتب / أحمد عبد الحميد عبد الحق.. نكمل

 لزومه للحق ولو خالف هواه: 

يغلبه هوى.. وال يعلوه الكبرياء أو التعصب لرأيه.. وإنما  مثاال للعالم الذي ال   -رضي هللا عنه  -كان ابن عمر 

صلى هللا   -حين حد ث عن رسول هللا  -كان يسير مع الحق حيث كان.. فقد اعترض على يوما على أبي هريرة 

بقوله: "من تبع جنازة.. فصلى عليها.. فله قيراط.. فإن شهد دفنها.. فله قيراطان.. القيراط أعظم   -عليه وسلم 

له.. وأيقن بصدقه.. ذهب إلى   -رضي هللا عنها  -أحد".. لكنه لما استوثق من هذا الحديث بتصديق عائشة من 

 ... وأعلمنا بحديثه".-صلى هللا عليه وسلم   -أبي هريرة وقال له: "أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول هللا  

 مظاهر اعتزاله للفتنة: 

على أن ينأى بنفسه عن الفتنة التي   -رضي هللا عنه  -عثمان   بعد مقتل -رضي هللا عنه  -حرص ابن عمر 

أعقبت مقتله.. وأصر على أال يغمس يده فيها.. وقد ظهر ذلك من خالل رده على الرجل الذي قال له: "يا أبا  

.. وأنت وأنت.. فما يمنعك من هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -عبد الرحمن.. أنت ابن عم.. وأنت صاحب رسول هللا  

م علي  دم المسلم.. لقد قال -تعالى  -؟؟ إذ أجابه قائال: "يمنعني أن هللا -يعني نصرة علي-ألمر ا -عز وجل   -حر 

ِ( )البقرة:   يُن َّلِلَّ ( ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين حتى كان الدين هلل..  139: )َقاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَُكوَن فِتْنَةٌ َويَُكوَن الد ِ

لقد قاتلت واألوثان تمأل الحرم.. من الركن إلى الباب.. حتى نضاها هللا من أرض العرب..   تل؟!أما اليوم. فيم نقا

ولذلك آثر أن ينتظر حتى يرى من تجتمع عليه األمة فيدخل تحت   أفأقاتل اليوم من يقول ال اله إال هللا"؟!.

بعد قال مقولته الشهيرة: "إن كان خيرا لوائه.. ويقدم له البيعة.. ولما بلغه أن معاوية قد استخلف ابنه يزيد من 

وكان يلوم على من فرقوا أمة المسلمين وتنازعوا على الوالية بالسيف  . رضينا.. وإن كان بالء صبرنا".

فأضاعوا أمتهم.. يقول أبو العالية البراء: "كنت أمشي يوما خلف ابن عمر.. وهو ال يشعر بي.. فسمعته يقول 

 واتقهم.. يقتل بعضهم بعضا.. يقولون: يا عبد هللا بن عمر.. أعط يدك"؟!.لنفسه: واضعين سيوفهم على ع 

فَِإْن بَغَْت   وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن.. أال تسمع قوله: )َوإِْن َطائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصِلُحوا بَْينَُهَما

( فقال له: لئن أعتبر بهذه اآلية..  8ي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمِر هللاِ( )الحجرات: إِْحَداهَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِ 

فال أقاتل.. أحب إلي من أن أعتبر باآلية التي يقول فيها: )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها(  

( فقال: قد  193ال تكون فتنة( )البقرة:  ( فقال له الرجل: أال ترى أن هللا يقول: )وقاتلوهم حتى 92)النساء: 

؛ إذ كان اإلسالم قليال.. وكان الرجل يفتن في دينه.. إما أن -صلى هللا عليه وسلم   -فعلنا على عهد رسول هللا 

 يقتلوه.. وإما أن يسترقوه.. حتى كثر اإلسالم.. فلم تكن فتنة.

كمثل قوم يسيرون على جادة يعرفونها.. فبينا هم  وكان يحدث عن تلك الفتنة فيقول: إنما مثلنا في هذه الفتنة 

كذلك.. إذ غشيتهم سحابة وظلمة.. فأخذ بعضهم يمينا وشماال.. فأخطأ الطريق.. وأقمنا حيث أدركنا ذلك.. حتى  

بأن يقر ألهل   -رضي هللا عنه  -وهذا لم يمنعه . جال هللا ذلك عنا.. فأبصرنا طريقتا األول فعرفناه.. فأخذنا فيه.

ل في تلك الفتنة بفضلهم.. ويشهد لهم أنهم على الحق.. فقد ساءل ذات يوم سائل: ما قولك في عثمان الفض

وعلي رضي هللا عنهما؟ فقال: أما عثمان.. فكان هللا عفا عنه.. وكرهتم أن يعفو هللا عنه.. وأما علي فابن عم  

 ث ترون. وختنه وأشار بيده.. هذا بيته حي -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

كما أن ذلك لم يمنعه من أن يسعى في الصلح بين المسلمين ولم ِ شملهم.. فقد كان على رأس من اجتمعوا مع  

كما أنه لم ينعزل يوما عن . الحكمين بعد صفين للفصل فيما حديث من خالف بين أهل الشام وأهل العراق.

م ليجدوا في معاملته األسوة والقدوة.. وقد ذكر  الناس ويخلو بنفسه.. وإنما كان يخرج إليهم ويخالطهم ويعايشه

 -رضي هللا عنه  -وما تخلى . عنه أنه قال: إني ألخرج ومالي حاجة إال أن أسلم على الناس.. ويسلمون علي.

عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل تلك الفتنة حتى آخر لحظة من حياته.. فقد وطأ رجل بحربة له  

ي شعائر الحج بمكة فأصابتها.. فمرض منها أياما فدخل عليه الحجاج يعوده فقال له: من  على قدمه وهو يؤد

 . فعل بك فأخذ يعاتبه ويقول: أنت الذي أمرت بإدخال السالح في الحرم.

 وفاته: 

هـ بمكة جراء إصابته في قدمه.. ليكون ضحية الفتنة التي طالما حرص  73سنة  -رضي هللا عنه  -وقد مات 

ةً( )األنفال:  على أن ينأ ى بنفسه عنها.. وصدق هللا القائل: )واتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

  -(.. وكان آخر من مات بها من الصحابة.. وصلى عليه الحجاج.. ودفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين.. 25

ن يوم القيامة.. يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا رحمة واسعة وحشرنا معه وسائر الصالحي -رحمه هللا 

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ...بقلب سليم
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين".. عبدهللا بن عباس " 622 / الحلقة

 أوال.. مقدمة.. في نسبه..  

عباس.. رضي هللا عنهما.. أحد الصحابة الكرام.. وأحد فقهاء اإلسالم المشهورين..  الاإلمام عبدهللا بن هو  -

ي ألهل البدع وهو ثاني العبدليين الفقهاء.. يلي عبد هللا بن   .. الذين خصَّصوا حياتهم لنشر العلم النافع.. والتصد ِ

 تقول "األلوكة"..  الترتيب..عمر ويليه عبد هللا بن عمرو.. على إجتهاد في 

. .عبدهللا بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف.. ابن عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :هو -

 ..أبو العباس.. وهو أكبر أوالده :كنيته

صلى  هي أمُّ الفضل لبابة الكبرى.. بنت الحارث الهاللية.. وهي أخت ميمونة بنت الحارث.. زوجة النبي  :أمه -

ولد قبل الهجرة بثالث سنين؛ أي:  .. فقد ولد عبدهللا بن عباسوقد  .. هللا عليه وسلم؛ )أسد الغابة؛ البن األثير(

 ( .. في العام العاشر من بعثة نبينا صلى هللا عليه وسلم؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي

.. مشربًا صفرة.. جسيًما.. وسيًما.. كان عبدهللا بن عباس أبيض.. طوياًل .. فقد صفات ابن عباس الخلقيةوفي  -

قال ابن جريج: كنا جلوًسا مع عطاء بن أبي رباح في المسجد . .صبيح الوجه.. له وفرة.. يخضب بالحناء

الحرام.. فتذاكرنا ابن عباس.. فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة إال ذكرت وجه ابن عباس؛ )سير 

: كان ابن عباس إذا مرَّ في الطريق.. قالت النساء في البيوت:  بن عمرو عكرمة قال. و أعالم النبالء؛ للذهبي(

 .. أَمرَّ بائُع المسك.. أم َمرَّ ابن عباس؟ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي(

رزق هللا تعالى ابن عباس بسبعة أوالد: من الذكور خمسة وهم: العباس )االبن  ..  أوالد عبدهللا بن عباسوفي  -

جد الخلفاء العباسيين(.. والفضل.. ومحمد.. وعبيد هللا.. ومن اإلناث: اثنتان.. وهن: لبابة ويعد  األكبر(.. وعلي )

 ( ..وأسماء؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي

 :ابن عباس عبد هللا إسالمثانيا.. في 

أي: في العام الثامن من أسلم عبدهللا بن عباس قبل أبيه.. وهاجر مع أبويه إلى المدينة عام فتح مكة؛  -

روى البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كنت أنا وأمي من  ي( .. الهجرة؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهب

  .. (1357حديث:ال المستضعفين.. أنا من الولدان.. وأمي من النساء؛ )البخاري.. 

 .. دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم البن عباسثالثا.. في 

ني النبي صلى هللا عليه وسلم إلى صدره.. وقال:  رو  (1) اللهم عل ِْمه "ى البخاري عن ابن عباس.. قال: ضمَّ

 ".. الحكمة

فوضعت له وضوًءا.. قال:    روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل الخالء..  (2)

  "..اللُهمَّ فق ِْهه في الدين"))من وضع هذا؟(( فأخبر.. فقال: 

روى أحمد عن عبدهللا بن عباس قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر الليل.. فصلَّيُت خلفه..   ( 3)

سلم على صالته خنست.. فصلى  فأخذ بيدي.. فجرني فجعلني حذاءه.. فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فلما انصرف قال لي: ))ما شأني أجعلك حذائي فتخنس؟((.. فقلت: يا رسول  

هللا.. أو ينبغي ألحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول هللا الذي أعطاك هللا؟ قال: فأعجبته.. فدعا هللا لي أن يزيدني 

 ( ..  5سند أحمد.. جـ علًما وفهًما؛ )حديث صحيح( )م 

 ..بن عباس يتعلَّم على يد النبي صلى هللا عليه وسلمرابعا.. في عبد هللا  

روى البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة ليلةً.. فقام النبي صلى هللا عليه   -

أ من شن معلق )قربة( وضوًءا وسلم.. فلما كان في بعض الليل قام رسول هللا صلى هللا عليه  وسلم فتوضَّ

لني فجعلني عن  أ.. ثم جئُت فقمت عن يساره.. فحوَّ خفيفًا.. ثم قام يُصل ِي.. فقمت.. فتوضَّأت نحًوا مما توضَّ

يمينه.. ثم صلى ما شاء هللا.. ثم اضطجع فنام حتى نفخ.. فأتاه المنادي يأذنه بالصالة.. فقام معه إلى الصالة..  

 .. يتوضَّأفصلى ولم 

 روى الترمذي عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوًما.. فقال:   -

يا غالُم.. إني أُعل ِمك كلمات: احفظ هللا يحفْظك.. احفظ هللا تجْده تجاهك.. إذا سألت فاسأل هللا.. وإذا استعنت  " 

ة لو اجتمعت على أن ينف عوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك.. ولو  فاستعن باهلل.. واعلم أن األُمَّ

وك إال بشيء قد كتبه هللا عليك.. ُرفعت األقالم وجفَّت الصُُّحف وك بشيء لم يضرُّ ".. اجتمعوا على أن يضرُّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..)حديث صحيح( 
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 2- بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"عبدهللا بن عباس " 623/  الحلقة

 :حرص ابن عباس على العلمخامسا.. في 

روى الحاكم عن عبدهللا بن عباس.. قال: "لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت لرجل من ( 1)

اليوم كثير".. فقال: واعجبًا لك يا ابن   األنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. فإنهم

 عباس! أترى الناس يفتقرون إليك.. وفي الناس من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فيهم..  

قال: "فتركت ذاك.. وأقبلُت أسأل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل  

د ردائي على بابه يسفي الريح عليَّ من التراب فيخرج فيراني".. فيقول: يا ابن عم  فآتي بابه.. وهو قائل فأتوسَّ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. ما جاء بك؟ هال أرسلت إليَّ فآتيك؟ فأقول: "ال.. أنا أحق أن آتيك".. 

.. فيقول: "هذا فأسأله عن الحديث.. فعاش هذا الرجل األنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني

 ..  الفتى كان أعقل مني"؛ )إسناده صحيح(

قال عبدهللا بن عباس: كنت أسأل عن األمر الواحد ثالثين من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم؛ )سير  ( 2)

روى ابن سعد عن أبي سلمة الحضرمي قال: سِمعت ابن عباس يقول: كنت ألزم  ي".. وأعالم النبالء؛ للذهب

األكابر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المهاجرين واألنصار.. فأسألهم عن مغازي رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم.. وما نزل من القرآن في ذلك.. وكنت ال آتي أحًدا منهم إال ُسرَّ بإتياني؛ لقُربي من رسول 

ا.. وكان من الراسخين في العلم عما نزل من القرآن هللا صلى هللا عليه وسلم.. فجعلت أسأل أُبيَّ بن كعب يومً 

 ( .. بالمدينة.. فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة.. وسائرها بمكة؛ )الطبقات الكبرى؛ البن سعد

. .روى عبدهللا بن عباس ألفًا وستمائة وستين حديثًا.. وله من ذلك في البخاري ومسلم خمسة وسبعون( 3)

د البخاري له بمئة وع د مسلم بتسعة أحاديث؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبيتفرَّ  ( ..شرين حديثًا.. وتفرَّ

 منقول.. سادسا.. في فقه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه..

روى البخاري عن عكرمة.. قال: أتي علي رضي هللا عنه بزنادقة فأحرقهم.. فبلغ ذلك ابن عباس.. فقال:  ( 1)

ل هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تعذبوا بعذاب هللا.. ولقتلتهم؛ لقول رسول هللا  لو كنت أنا.. لم أحرقهم؛ لنهي رسو

 ..  (6922صلى هللا عليه وسلم: ))َمْن بدَّل دينَه فاقتلوه((؛ )البخاري.. حديث 

روى البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان عمر يُدِخلني مع أشياخ بدر.. فقال بعضهم: لَم  ( 2)

ن قد علمتم.. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم.. قال:   تُدِخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟! فقال: إنه ممَّ

ِ َواْلفَتْحُ  وما ُرئيتُه دعاني يومئٍذ إالَّ ليريهم مني.. فقال: ما تقولون في ﴿ َوَرأَْيَت النَّاَس   * إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

ِ أَفْ  [ حتى ختم السورة.. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد هللا ونستغفره إذا  2.. 1﴾ ]النصر:  َواًجايَْدُخلُوَن ِفي ِديِن َّللاَّ

نصرنا وفتح علينا.. وقال بعضهم: ال ندري.. أو لم يقل بعضهم شيئًا.. فقال لي: يا بن عباس.. أكذاك تقول؟  

ِ   ﴿ ..ه هللا لهقلت: ال.. قال: فما تقول؟ قلت: هو أَجُل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم إِذَا َجاَء نَْصُر َّللاَّ

ابًا ﴾ فتح مكة فذاك عالمة أجلك ﴿ َواْلفَتْحُ   [ 3﴾ ]النصر:  َفَسب ِْح بَِحْمِد َرب َِك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ

 ( 4294قال عمر: ما أعلم منها إالَّ ما تعلم؛ )البخاري.. حديث:

ابن عباس مجلًسا لو أن جميع قريش فخرت به.. لكان لها فخًرا.. لقد رأيت  قال أبو صالح: لقد رأيت من  (3) 

الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق.. فما كان أحد يقدر على أن يجيء.. وال أن يذهب.. قال: فدخلت عليه 

أ وجلس..   فأخبرته بمكانهم على بابه.. فقال لي: ضع لي وضوًءا.. فتوضَّ

ن يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل.. فخرجت فآذنتهم..  وقال: اخرج وقل لهم من كا -

فدخلوا حتى مألوا البيت والحجرة.. فما سألوه عن شيء إال أخبرهم به.. وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثره.. 

 ثم قال إخوانكم فخرجوا..  

فليدخل.. قال فخرجت فآذنتهم.. فدخلوا حتى   ثم قال اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن وتأويله.. -

مألوا البيت والحجرة.. فما سألوه عن شيء إال أخبرهم به.. وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر.. ثم قال:  

 إخوانكم.. فخرجوا..

ا  ثم قال: اخرج.. فقل: من أراد أن يسأل عن الحالل والحرام والفقه فليدخل.. فخرجت فقلت لهم.. قال: فدخلو -

 حتى ملؤوا البيت والحجرة.. فما سألوه عن شيء إال أخبرهم به وزادهم مثله.. ثم قال: إخوانكم.. فخرجوا.. 

ثم قال اخرج.. فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدخل.. قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى   -

 ..م مثله.. ثم قال: إخوانكم.. فخرجواملؤوا البيت والحجرة.. فما سألوه عن شيء إال أخبرهم به وزاده

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. سادسا.. في فقه عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه..

الناس بباب عبد هللا بن عباس.. طالب في مدرسة تلميذ المدرسة المحمدية.. هم يسألون والتلميذ األستاذ  -

 ..  عن الحالل والحرام والفقه.. عن تفسير القرآن وتأويله.. عن القرآن وحروفهيجيب.. أجاب من يسألون عن 

 ..  عن الفرائض وما أشبهها

عن العربية والشعر والغريب من الكالم فليدخل.. قال: فدخلوا حتى   ثم قال: اخرج.. فقل: من أراد أن يسأل

ملؤوا البيت والحجرة.. فما سألوه عن شيء إال أخبرهم به وزادهم مثله.. قال أبو صالح: فلو أن قريًشا كلها  

 .. (فخرت بذلك.. لكان فخًرا.. فما رأيت مثل هذا ألحد من الناس"؛ )حلية األولياء؛ ألبي نعيم األصفهاني

كان  ف طلب ابن عباس العلم والحديث من الصحابة.. وقرأ القرآن على زيد بن ثابت وأبي بن كعب.. وأنه  - -

كان البن عباس مجلس كبير في المدينة يأتيه الناس لطلب  ويسأل عن األمر الواحد ثالثين من الصحابة.. 

. ويوًما لتفسير القرآن.. ويوًما للمغازي.. ويوًما  العلم.. وكان يُقِس م مجلسه أياًما ودروًسا.. فيجعل يوًما للفقه.

َحِديثًا متفقا عليها.. وتفرد   75َحِديثًا.. ولهُ في الصحيحين  1660للشعر.. ويوًما أليام العرب. وقد روى حوالي 

د مسلم بن الحجاج بـ  110البخاري له بِـ   . .َحِديثًا  49أََحاِديَث.. وتفرَّ

رجل.. فجعل عمر يسأله عن  بن الخطاب ابن عباس.. قال: قدم على عمر  روى عبدالرزاق بن همام.. عن -

الناس.. فقال: يا أمير المؤمنين.. قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا.. فقال ابن عباس: وهللا ما أحب أن يتسارعوا  

 يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة.. قال: فزبرني )انتهرني( عمر.. ثم قال: مه.. 

لى أهلي مكتئبًا حزينًا.. فقلت: قد كنت نزلت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب منزلة.. فال أراني إال  قال فانطلقت إ

قد سقطت من نفسه.. فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي.. وما بي وجع.. وما 

المؤمنين.. فخرجت فإذا هو قائم   هو إال الذي تقبلني به عمر.. فبينا أنا على ذلك أتاني رجل.. فقال: أجب أمير

 ينتظرني.. فأخذ بيدي ثم خال بي.. 

فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفًا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين.. إن كنت أسأت فإني أستغفر هللا وأتوب إليه 

ما تسارعوا  وأنزل حيث أحببت.. قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل.. فقلت: يا أمير المؤمنين.. متى 

هذه المسارعة يختصموا.. ومتى ما يختصموا يختلفوا.. ومتى ما يختلفوا يقتتلوا.. فقال عمر: هلل أبوك! لقد  

 ( .. كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها؛ )إسناده صحيح(.. )مصنف عبدالرزاق

ولد في مكة في شعب أبي طالب قبل الهجرة النبوية بثالث تقول عنه دائرة المعارف "ويكيبيديا" .. أنه  -

سنوات.. وهاجر مع أبيه العباس بن عبد المطلب قبيل فتح مكة فلقوا النبي محمًدا بالجحفة؛ وهو ذاهب لفتح  

. والزم النبي وروى عنه.. ودعا له مكة.. فرجعا وشهدا معه فتح مكة.. ثم شهد غزوة حنين وغزوة الطائف.

النبي قائاًل: »اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«.. وقال أيًضا: » اللهم علمه الكتاب.. اللهم علمه الحكمة«..  

بر األمة وترجمان ثم  توفي النبي وعمره ثالث عشرة سنة.. فكان يفس ر القرآن بعد موت النبي.. حتى لُِق ب بـ ح 

عمر  كان ابن عباس مستشاًرا لعمر بن الخطاب في خالفته على صغر سنة.. وكان ي. ف .بر والبحرالقرآن.. والح

 .."فتى الكهول"لقبه بـ بن الخطاب يُ 

 ..عبادة عبدهللا بن عباس.. في بعاسا

الليل..  قال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة.. فكان يصلي ركعتين.. فإذا نزل.. قام شطر  -

 ( .. ويُرت ِل القرآن حرفًا حرًفا.. ويُكثِر في ذلك من النشيج والنحيب؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي

سير أعالم النبالء؛  ) من  رجاء: رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء؛ قال أبو -

  ( ..للذهبي

 .. وصية العباس البنه عبدهللاثامنا.. في 

أبو نعيم.. عن عامر الشعبي.. عن ابن عباس.. قال: قال لي أبي: أي بني.. إني أرى أمير المؤمنين عمر روى 

بك ويستشيرك مع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فاحفظ عني ثالث خصال:   بن الخطاب يدعوك ويُقر ِ

ا.. وال تغتابنَّ   عنده أحًدا.. قال عامر الشعبي: فقلت البن  اتق هللا.. ال يجربنَّ عليك كذبة.. وال تفشينَّ له سرًّ

عباس: كل واحدة خير من ألف درهم.. قال ابن عباس: كل واحدة خير من عشرة آالف درهم؛ )حلية األولياء؛ 

 ( .. .. أراكم غدا إن شاء هللا..ألبي نعيم األصفهاني
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 اإلفتاء..مسئولية تاسعا.. عبد هللا بن عباس و

يقوم بالفتوى في عهد عمر وعثمان.. وكان عمر وعثمان كان ابن عباس أن ول دائرة المعارف اإلسالمية..  قت

د العبادلة األربعة  حه.. فكان من فقهاء الصحابة.. وأيدعوان ابن عباس إلى مجلسهما مع أهل بدر فيستشيران

 فأصبح العلم عندهم..  الذين كان عليهم مدار العلم والفتيا والرواية لتأخر وفاتهم..

صحابي   130حفظت عنهم الفتوى من الصحابة أكثر من  ذينأن ال "إعالم الموقعين"وقد ذكر ابن القيم في  -

ما بين رجل وامرأة.. وجعل منهم المكثرين والمقلين: أما المكثرون فسبعة وهم: عمر بن الخطاب.. وعلي بن  

أبي طالب.. وعبد هللا بن مسعود.. وعائشة أم المؤمنين.. وزيد بن ثابت.. وعبد هللا بن عباس.. وعبد هللا بن  

يقول طاووس بن كيسان: "إني رأيت وعباس مرجعًا للصحابة إذا اختلفوا في الفقه..  نر ابعمر. حتى صا 

وقال مجاهد بن جبر: "ما سمعت فتيا أحسن من  .سبعين من الصحابة إذا تماروا في شيء صاروا إلى قوله".

ِ فتيا ابن عباس".. وعن عكرمة مولى ابن عباس: "َسِمْعت ُمعَاِويَةَ يَقُوُل ِلي: َمْوالَ  أَْفقَهُ َمْن َماَت َوَمْن  َك َوَّللاَّ

 "..َعاشَ 

ا - جه في الفقه.. فكان إذا ُسئل فإن كان من القرآن أخبر به.. وإن لم يجد جوابًا من القرآن أخبر من  اعن منه أم 

 ..سنة النبي.. وإن لم يجد جوابًا من السنة.. أخبر من قول أبي بكر.. ثم قول عمر.. فإن لم يجد.. قال برأيه

والبن عباس العديد من اآلراء الفقهية في العديد من   .وكان يأخذ بالرخص إذا ُوجدت لمحبة النبي األخذ بها. -

 ..  أبواب الفقه من العبادات والمعامالت والمواريث وغيرها من األبواب.. ومن أشهر مسائله التي أفتى بها

فتواه بأن مالمسة  كذا ق الثالث بلفٍظ واحد.. ومخالفته لعمر بن الخطاب في إيقاع الطالومن أشهر مواقفه  -

أكل الُمحرم لصيد البر سواء اصطاده بنفسه أو  جوازالمرأة دون الجماع ال توجب الوضوء.. وفتواه بعدم  

وهناك بعض الفتاوى التي أفتاها ثم تراجع عنها بعدما أخبره أحد الصحابة أو إحدى زوجات   .اصطاده غيره.

 . .غيرهافتوى  ب –خاصة عائشة  -النبي 

 .. بالتفسير علمهو ة بن عباسعاشرا.. صحيف

ى وكتاب تفسير ابن عباس.. هناك ما يعرف ب - صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير  بالُمسمَّ

ابن عباس من أشهر ُمفسري القرآن من الصحابة.. مع أنه كان أصغرهم سنًا.. حتى لُِقب   يُعد. إذ .القرآن الكريم

 بـ ترجمان القرآن.. يقول عبد هللا بن مسعود: "نعم ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس"..

  وقد اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة.. ذكرهم السيوطي.. فقال: »اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة -

األربعة.. وابن مسعود.. وابن عباس.. وأبي بن كعب.. وزيد بن ثابت.. وأبو موسى األشعري..  لفاء: الخهم

وقد كان ابن عباس يُتقن تفسير القرآن كله.. وقد كان مجاهد بن جبر يسأله عن تفسير  . وعبد هللا بن الزبير.

.. فيقول مجاهد: "عرضت المصحف على  لواحة.. ويكتب ما يقوله حتى يسأله عن التفسير كلهأالقرآن ومعه 

 أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها".  .. فكنتابن عباس ثالث عرضات من فاتحته إلى خاتمته

قِيَم" َو"ِغْسِليَن" َو"َحنَانًا -  .."وقد كان ابن عباس يقول: »ُكلُّ اْلقُْرآِن أَْعلَُمهُ إِالَّ ثاََلثًا؛ "الرَّ

وهو ما يُسمى من محرف كتبهم.. التفسير  الروايات أو في ابن عباس يكره األخذ عن أهل الكتاب في وكان -

َكْيَف تَْسأَلُوَن أَْهَل اْلِكتَاِب َعْن َشْيء.. َوِكتَابُُكْم الَِّذي أُْنِزَل  ) :باإلسرائيليات.. وينهى الناس عن سؤالهم.. ويقول 

  ِ ِ   صلى هللا عليه وسلمَعلَى َرُسوِل َّللاَّ أَْحَدُث.. تَْقَرُءونَهُ َمْحًضا لَْم يَُشْب.. َوقَْد َحدَّثَُكْم أَنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب بَدَّلُوا ِكتَاَب َّللاَّ

ِ ِليَْشتَُروا بِِه ثََمنًا قَِلياًل.. أاََل يَْنَهاُكْم َما َجاءَ  تَبُواَوَغيَُّروهُ.. َوكَ  ُكْم ِمْن اْلِعْلِم بِأَْيِديِهْم اْلِكتَاَب.. َوقَالُوا هَُو ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

ِ َما َرأَْينَا ِمْنُهْم َرُجاًل يَْسأَلُُكْم َعْن الَِّذي أُْنِزَل    .. ( ْيُكمْ َعلَ َعْن َمْسأَلَتِِهْم.. اَل َوَّللاَّ

نُسب البن عباس عدة تفاسير.. منها الكتاب الذي ألفه محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   تقول "ويكيبيديا" أنهو -

اه "تنوير المقباس من تفسير ابن عباس"  وتدور روايات الكتاب على طريق واحد.. هو طريق السدي  .. وسِم 

في   ماءصالح السمان عن ابن عباس؛ وقد شكك عدد من العلالصغير.. عن محمد بن السائب الكلبي.. عن أبي 

صحة الروايات بالكتاب.. واستشهدوا بقول الشافعي: "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إال شبيه بمائة  

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين.. قال أبو أحمد بن عدي فيه: منكر ) حديث".. وقول ابن تيمية: 

حاتم ابن حبان: دجال يضع الحديث.. وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابًا   الحديث.. وقال أبو

يعني طرق   –طرقه  من في التفسير.. جمعه من كالم الكلبي ومقاتل.«.. وقال جالل الدين السيوطي: أوهى

مد بن طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.. فإن انضم إلى ذلك رواية مح -التفسير عن ابن عباس 

 .. .. نكمل غدا إن شاء هللا.. (مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب
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 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 5-بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين" عبدهللا بن عباس " 626/  الحلقة

 نكمل..  عاشرا.. صحيفة بن عباس وعلمه بالتفسير..

 الرافضين من المحققين لقبول كتاب الفيروزآبادي في تفسير منسوب إلبن عباس.. هذا سيل من 

 محمد أبو شهبة: »أما التفسير المنسوب إليه ففي صحة نسبته إليه شك غير قليل.«.. بنقال محمد  -

وقال الشوكاني: »ومن جملة التفاسير التي ال يوثق بها "تفسير ابن عباس".. فإنه مروي من طريق   -

 ذكر معنى ذلك السيوطي وقد سبقه إلى معناه ابن تيمية.«وابين كالكلبي والسدي ومقاتل.. الكذ

حسن: »ُطبَِع كتاب منسوب البن عباس رضي هللا عنه.. وهو من طريق محمد بن مروان  شهورويقول م -

واضع منه وقد السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.. كما ذُِكر إسناده في أول الكتاب وفي م

  تفاسيرهمجمعه الفيروزابادي "صاحب القاموس" من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطريق في 

 «.كالثعلبي والواحدي‚ فهذا التفسير ال يعتمد عليه وال تصح نسبته إلى ابن عباس

تفسير آخر يُنسب البن عباس بعنوان »صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير« ذكرها السيوطي في   وهناك  -

 برها السيوطي من أصح ما ُروي في التفسير عن ابن عباس.. ت اإلتقان عن أحمد بن حنبل.. ويع

أَبِي َطْلَحةَ لَْو َرَحَل َرُجٌل فِيَها إِلَى   وقد مدحها ابن حنبل قائاًل: »بِِمْصَر َصِحيفَةٌ ِفي التَّْفِسيِر َرَواَها َعِليُّ ْبنُ  -

ِمْصَر قَاِصًدا َما َكاَن َكثِيًرا.«.. وحديثًا قام الباحث راشد بن عبد المنعم الرجال بجمع مرويات تلك الصحيفة 

 .«وأخرجها بعنوان »تفسير ابن عباس المسمى: صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير القرآن الكريم 

وهو عبارة عن المسائل التي رواها الضحاك بن   "..غريب القرآن في شعر العرب"ه كتاب ينسب إلي كما -

 . .مزاحم.. عندما جاء نافع بن األزرق الخارجي إلى عبد هللا بن عباس يسأله في عدة مسائل

يةحادي عشر.. دروس في التحقيق و  .. تفسير ابن عباس ُحج 

 :عباس من الصحابة.. وقد ذكر علماء التفسير أن  الصحابي إذا قال قوالً فإنه على أربعة أحوال ابنالبداية أن 

 الصحابي إذا اشتهر ولم يُعلَم أحٌد من الصحابة أنكره:   قول* أوالها.. 

هذا القول حجة عند جمهور أهل العلم.. قال ابن تيمية: "وأما أقوال الصحابة؛ فإن انتشرت ولم تنكر في  و

 ..."نهم فهي حجة عند جماهير العلماءزما

 الصحابي إذا لم يُعلم باشتهاره.. وال يُعلَم أن أحداً من الصحابة أنكره:   قول* ثانبها.. في 

رأى جمهور العلماء قبول هذا القول واالعتماد عليه.. وهذه الحالة تنطبق على ما استنبطه ابن عباس من 

 ..من الصحابة التفسير.. ولم يعرف له مخالف وال موافق

 الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:   قول* ثالثها.. 

ح أحد أقوالهم وال يبتكر   إذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول أحدهم حجة.. بل ينظر العالم في أقوالهم ويرج 

 . .قوالً جديداً 

 خالف نًصا شرعيًا:  إذا* رابعها.. 

رأي ابن عباس في توريث البنتين نصف التركة إذا لم في ذلك  لمثفيقدم النص وال يعمل بقول الصحابي.. وم

يكن معهما ذكور.. وهذا القول ليس له دليل صريح من القرآن.. وقد أجمع علماء أهل السنة على أن للبنتين  

ِ  دِ ليس النصف.. ودليلهم حديث َجابِِر ْبِن َعبْ و الثلثين..   َقاَل:الذي َّللاَّ

ِ "َجاَءْت اْمَرأَةُ َسْعِد  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.. فَقَالَْت: يَا َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ بِيعِ بِاْبنَتَْيَها ِمْن َسْعٍد إِلَى َرُسوِل َّللاَّ .. ْبِن الرَّ

بِيعِ.. قُتَِل أَبُوهَُما َمعََك يَْوَم أُُحدٍ  ُهَما أََخذَ َما َهاتَاِن اْبنَتَا َسْعِد ْبِن الرَّ َواَل   ..لَُهَما.. فَلَْم يََدْع لَُهَما َماالً َشِهيًدا.. َوإِنَّ َعمَّ

 تُْنَكَحاِن إِالَّ َولَُهَما َماٌل..  

ُ َعلَْيِه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قَالَ ف  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ ِفي ذَِلَك.. فَنََزلَْت: آيَةُ الِميَراِث.. فَبَعََث َرُسوُل َّللاَّ : يَْقِضي َّللاَّ

ُهَما الثُُّمَن.. َوَما بَِقَي فَُهَو لََك ( ا..ِهمَ َوَسلََّم إِلَى َعِم    . . َفقَاَل: أَْعِط اْبنَتَْي َسْعٍد الثُّلُثَْيِن.. َوأَْعِط أُمَّ

وأبى ذلك الجمهور.. واختلف في   ..قال ابن حجر العسقالني: "وقد انفرد بن عباس بأن حكمهما حكم الواحدة <

فإن اآلية لما كانت محتملة بينت السنة أن   ..السنة نمأخذهم فقيل حكمهما حكم الثالث فما زاد.. ودليله بيا

فإن العم لما منع البنتين من اإلرث وشكت ذلك   ..حكمهما حكم ما زاد عليهما.. وذلك واضح في سبب النزول

ها )يقضي هللا في ذلك( فنزلت آية الميراث.. فأرسل إلى العم فقال: )أعط بنتي  ل صلى هللا عليه وسلم  أمهما قال 

 .. هللا.. هللا.. نفعنا هللا.. ."بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر اآلية اسسعد الثلثين(.. ويعتذر عن ابن عب

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 691 - 
 

 سـالم  مجدي / بقلم ..الصحابة جهاد في

 6-بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين" عبدهللا بن عباس " 627/  الحلقة

يةحادي عشر.. دروس في التحقيق و  نكمل.. ..تفسير ابن عباس ُحج 

ع   ابن عباس ذُكرت روايات - في كتب التفسير.. ولكن بدرجات متفاوتة وفقاً لصحة الرواية وضعفها.. وتنو 

 :المفسرون في تضمين روايات ابن عباس التفسيرية في كتب التفسير.. فكانوا ثالثة أنواع

ذكروا كل ما ُروَي عن ابن عباس.. حتى الروايات الضعيفة والمكذوبة.. ومن هؤالء المفسرين  علماء* أولهم.. 

واحدي الذي جعل األولوي ة لتفسير ابن عباس.. وقال "وأبتدئ في كل آية عند التفسير بقول ابن عباس ما  ال

اً".. بغض النظر عن صحة الرواية وضعفها  . .وجدُت له نص 

لم يذكروا إال الصحيح من روايات التفسير البن عباس.. ولكنهم لم يرووا عنه إال القليل..   علماء* ثانيهم.. 

 . .ومسلم كالبخاري

ذكروا الروايات الصحيحة والضعيفة وتجنبوا الروايات المكذوبة.. ومن هؤالء ابن جرير   علماء* ثالثهم.. 

 . .الطبري

 ثاني عشر.. في رواية عن مولده ونشأته.. ونبؤة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له.. 

ِ بِن َعباِس بِن عبد اليقول فيه "صحابة رسولنا".. هو عَ  ُمطَِّلِب.. القَُرِشي  الهاشمي.. ابُن َعم ِ رسول هللا  ْبُد َّللا 

ى َحْبُر األُمة.. من كثرة ِعْلِمه.... َصلَّى هللا عليه وسلم وكان يقال له: حبر العرب؛ ويقال: إن الذي لقبه بذلك   يُسمَّ

فقال له: ما ينبغي إال  جرجير ملك المغرب.. وكان قد غزا مع عبد هللا بن أبي َسْرح إفريقية.. فتكلم مع جرجير 

 . .أن تكون حبر العرب؛ ذكر ذلك ابن ُدَريد في األخبار المنثورة له.. ويُْكنَى أبا العب اس

ْعِب.. فأُتَِي به النبيَّ َصلَّى هللا عليه وسلم فحنكه بريقه.. ابن عباس بينما ُوِلد وأنه  -  بنو هاشم بالش ِ

:  ابن عباس ل أثبت.. وهو يقارب ما في الصحيحين عنه.. قالوذلك قبل الهجرة بثالث.. وقيل: بخمس.. واألو

مررُت في حجة الوداع على ِحَمار أنا والفضل.. وقد راهقت يومئذ االحتالم.. والنبي َصلَّى هللا عليه وسلم يصلي 

 .. بالناس فدخلنا في الصف.. وتركنا الحمار أمام الناس فلم يُنكر علينا

عب.. وبنو هاشم : في الطبقات ال محمد بن عمر< ق  ال اختالف عند أهل العلم أن ابن عباس ُولد في الش ِ

محصورون.. فُولد ابن عباس قبل خروجهم منه بيسير.. وذلك قبل الهجرة بثالث سنين.. فتوفي رسول هللا 

يد  َصلَّى هللا عليه وسلم وابن عباس ابن ثالث عشرة سنة.. أال تراه يقول في حديث مالك.. عن الزهري.. عن ُعب

 هللا بن عبد هللا: راهقت االحتالم في حجة الوداع.. 

قال ابن األثير: وهذا أثبت مما ُروى عن َسعيد بن ُجبَير في ِسن ه؛ فقد روى سعيد بن ُجبَير.. عن ابن عباس..   <

ى هللا  قال: توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وأنا ابن عشر ِحجج.. وقرأُت المحَكم على عهد رسول هللا َصلَّ 

 عليه وسلم يعني الُمفَصَّل.. 

وروى سعيد بن ُجبير.. عن ابن عباس.. قال: إن الذي تَدعون الُمفَصَّل هو الُمْحَكم.. وقال سعيد بن جبير:   <

ُسئل ابن عباس مثل من كنت يوم توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون.. وفي رواية: 

 . .: قُبِض وأنا ابُن عشر سنين؛ وهذا محمول على إلغاء الكسرروايةالرجَل حتى يُدرك.. وفي وكانوا ال يختنون 

ه أم الفضل وهي لُبابة الكبرى بنت الحارث بن َحْزن.. وهو ابن خالة خالد بن الوليد.. وقال عبيد هللا بن  <  أم 

المستضعفين.. وأنا ممن قد م رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه  أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من 

 ..وسلم ليلة المزدلفة في َضعَفَة أهله

وروى موسى بن ميسرة ــ وهو خال ثور.. وكان يكنى موسى أبا عروة ــ أن العباس بن عبد المطلب أرسل << 

جاًل فرجع فلم يكلمه من أجل مكان الرجل  ابنه عبد هللا إلى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم يكلمه بحاجة فوجد عنده ر

معه.. فلقي النبَي َصلَّى هللا عليه وسلم العباُس بعد ذلك فقال: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجاًل فلم يستطع أن  

 وتدري َمن ذلك الرجل؟" :فقال العباس: نعم. قال  "وقد رآه؟" :قال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.  يكلمك فرجع.

لعسى أن ال يموت ابنك حتى يؤتى  عليه الصالة والسالم..   ذلك جبريلصلى هللا عليه وسلم.. "  قال .قال: ال.

 .."علًما ويذهب بصره

روى عمار بن أبي عمار.. عن ابن عباس.. قال: كنت عند رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مع أبي..  << 

ورسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم مقبل على رجل يناجيه.. وهو كالمعرض عن العباس.. فلما خرجنا قال لي أبي:  

 يناجيه.. فقال: أََو كان عنده أحد؟ ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟! فقلت: ياأبِت إنه كان عنده رجل 

فرجعنا فقال: يارسول هللا إني قلت لعبد هللا كذا وكذا فقال: إنه كان عندك رجٌل يناجيك.. فهل كان    .قلت: نعم.

 "..ذاك جبريل وهو الذي كان شغلني عنك" :قلت: نعم: قال "وهل رأيته ياعبد هللا؟" :عندك أحد؟ قال

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 نكمل..  ثاني عشر.. في رواية عن مولده ونشأته.. ونبؤة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له..

لما كان رسول هللا صلى هللا   : قال . . عن ابن عباس   ..عن مجاهد  ..عن ابن نجيح :قال مسلم بن خالد الزنجي المكي  -

أرى أم الفضل قد اشتملت على   .. يا محمد  :عليه وسلم في الشعب جاء أبي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له 

 عليه وسلم وأنا في خرقة فحنكني  فلما ولدتني أتى بي رسول هللا صلى هللا  : قال ".. لعل هللا أن يقر أعينكم"  :فقال . .حمل 

فقال رسول هللا   : وفي رواية أخرى .  . فًل نعلم أحداا حنكه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بريقه غيره  : قال مجاهد . .بريقه 

 .  . فولدت عبد هللا بن عباس  .. (( لعل هللا أن يبيض وجوهنا بغًلم ) )  :صلى هللا عليه وسلم 

عن ابن عباس أنه  ..من طريق شعبة :وروى الواقدي.  .ولد ابن عباس عام الهجرة :بن دينار قال وعن عمرو

وتوفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ابن ثالث   ..ونحن في الشعب ..ولدت قبل الهجرة بثالث سنين :قال

بأنه كان قد ناهز الحلم عام   :واحتج الواقدي. .موهذا ما ال خالف فيه بين أهل العل :ثم قال الواقدي. .عشرة سنة

 . .حجة الوداع

جماعة لمحبتهم له.. وميلهم إِليه.. حتى إِنه أَسلم  أبي بكر الصديق سلم على يدأنه َ ..بن مهران روى ميمون -

على يده َخْمَسةٌ من العشرة المبشرين.. وقد ذهب جماعة من العلماِء إِلى أَنه أَول من أَسلم.. ومنهم: ابن 

 . عباس.. وقاله حسان بن ثابت في شعره.. وَعْمرو بن َعبَُسة.. وإِبراهيم النََّخِعي.. وغيرهم.

 :ل: سأَلت ابن عباس: من أَول من أَسلم؟ قال: أَبو بكر.. أَما سمعت قول حسانوروى الشعبي قا -

 فَاْذُكْر أََخاَك أَبَا بَْكِر بَِما َفعَـاَل  .. ..إِذَا تَذَكَّْرَت َشْجًوا ِمْن أَِخي ثِقَـةٍ 

ِ َوأَْوفَاهَ   ا بَِما َحـَمـاَل َخْيَر اْلبَِريَِّة أَتْقَاَهــــــا َوأَْعـَدلـَـــــَها بَْعَد اْلنَّبِي 

ُسـالَ  َل النَّاِس ِمْنُهْم َصدََّق اْلرُّ  .. الثَّانِي التَّاِلي الَمْحُموَد َمْشَهــُده َوأَوَّ

 .. بالعلم والحكمة ثالث عشر.. دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له

أن رسول هللا صلى هللا   ..األركانودعا له رسول الرحمن صلى هللا عليه وسلم كما وردت به األحاديث الثابتة  -

حدثني ساعدة بن عبيد هللا   :وقال الزبير بن بكار ..وأن يفقهه في الدين ..عليه وسلم دعا له بأن يعلمه التأويل

إن عمر كان يدعو عبد هللا بن عباس   :عن ابن عمر أنه قال ..عن زيد بن أسلم ..عن داود بن عطاء ..المزني

اللهم  )) :إني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاك يوماً فمسح رأسك وتفل في فيك وقال :فيقر به ويقول

 . .((وعلمه التأويل  ..فقهه في الدين

حدثنا هاشم بن القاسم.. ثنا ورقاء.. وسمعت عبيد هللا بن أبي يزيد يحدث عن ابن   :وقال اإلمام أحمد وغيره -

 ((؟من وضع ذا)) :هللا صلى هللا عليه وسلم الخالء فوضعت له وضوءاً.. فلما خرج قالأتى رسول  :عباس قال

 ..((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) :فقال.  .ابن عباس :فقيل

 . .((اللهم بارك فيه وانشر منه )) :وبه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال -

بت في بيت   :قال.  .عن ابن عباس  ..عن سعيد بن جبير ..عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم :وقال حماد بن سلمة -

عبد هللا بن  :قالوا.. ف ((؟من وضع هذا)) :فقال  ..خالتي ميمونة فوضعت للنبي صلى هللا عليه وسلم غسالً 

 ..وقد رواه غير واحد عن ابن خيثم بنحوه. .((وفقهه في الدين ..التأويلاللهم علمه )) :فقال. .عباس

أن كريباً أخبره أن   :عن عمرو بن دينار ..أبو يونس ..حدثنا عبد هللا بن بكر بن أبي صفرة :وقال اإلمام أحمد -

فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني  أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه :ابن عباس قال

  ..فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صالته خنست فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. .حذاءه

 . .((؟ما شأني أجعلك في حذائي فتخنس)) :فلما انصرف من صالته قال

فأعجبته    :قال  ؟نت رسول هللا الذي أعطاك هللا عز وجليا رسول هللا أوينبغي ألحد أن يصلي في حذائك وأ :فقلت

 ً ثم أتاه  ..ثم رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نام حتى سمعت نفخه. .فدعا هللا لي أن يزيدني علماً وفهما

 ..فقام فصلى ما أعاد وضوءاً  ..الصالة :يا رسول هللا :بالل فقال

عن ابن عباس أنه رأى جبريل وأن رسول  ..عن أبي جهضم موسى بن سالم ..عن ليث :وقال الثوري وغيره -

 ..مرتين ..وفي رواية بالعلم ..هللا صلى هللا عليه وسلم دعا له بالحكمة

حدثنا محمد بن   ..حدثنا العباس بن محمد :حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمي وآخرون قالوا :وقال الدار قطني -

ودعا   ..رأيت جبريل مرتين :عن ابن عباس قال ..عن عكرمة ..عن أبي إسحاق ..لنخعيمصعب بن أبي مالك ا

عن  ..غريب من حديث أبي إسحاق السبيعي :قال. وإن .لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحكمة مرتين

عن ابن  ..عكرمة حتى :اإلمام أحمدبه وقال . .عكرمة تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..((اللهم علمه الحكمة )) :ضمني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال :قال. .عباس
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 نكمل..  ثالث عشر.. دعاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له بالعلم والحكمة..

-  ً ضمني إليه رسول هللا   :عن عكرمة عنه قال  ..عن خالد الحذاء ..عن إسماعيل بن علية ..ورواه أحمد أيضا

وابن ماجه من    ..والنسائي  ..والترمذي ..وقد رواه البخاري. .((اللهم علمه الكتاب)) :سلم وقالصلى هللا عليه و

 .  .حسن صحيح  :وقال الترمذي. .عن عكرمة عنه به  ..وهو ابن مهران الحذاء ..حديث خالد

.  .عن ابن عباس ..عبد هللا بن عكرمة ثنا حسين بن ..ثنا سليمان بن بالل ..حدثنا أبو سعيد :وقال اإلمام أحمد -

وقد   ..تفرد به أحمد. .((اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل)) :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

فقد   ..والمتصل هو الصحيح ..ومنهم من أرسله عن عكرمة. .روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بنحو هذا

 . .رواه غير واحد من التابعين عن ابن عباس

 األلوكة"..".. عن في عبدهللا بن عباس همأقوالرابع عشر.. في 

وأفقههم في    ..وأحسنهم عقاًل  ..إنك ألصبح فتياننا وجًها ..قال عمر بن الخطاب لعبدهللا بن عباس: وهللا  (1)

 ..  كتاب هللا عز وجل؛ )صفة الصفوة؛ البن الجوزي(

وهو   ..عائشة أنها نظرت إلى ابن عباس وحوله الناس ليالي الحجأم المؤمنين ابن سعد عن محمد روى   (2)

 ..  (..فقالت: هو أعلم من بقي بالمناسك؛ )الطبقات الكبرى البن سعد ..يسأل عن المناسك

وال أوسع حلًما من ابن  ..وال أكثر علًما ..وال ألبَّ لبًّا ..قاص: ما رأيت أحًدا أحضر فهًماقال سعد بن أبي و  (3)

ثم ال نجاوز قوله   ..ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة ..ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضالت ..عباس

 ( .. كبرى؛ البن سعد )نسير تبعًا لرأيه( وإن حوله ألهل بدر من المهاجرين واألنصار؛ )الطبقات ال

 ..   )قال عبدهللا بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس؛ )الطبقات الكبرى؛ البن سعد (4) 

م عليه أحًدا؛   ..وعلًما ..قال طلحة بن عبيدهللا: لقد أعطي ابن عباس فهًما (5)  ما كنت أرى عمر بن الخطاب يُقد ِ

 ( .. ..)الطبقات الكبرى؛ البن سعد

وقد   ..أرى عقاًل وفهًما ..فقال: هذا يكون َحْبر هذه األمة  ..فقام ..قال أبي بن كعب وكان عنده ابن عباس  (6)

 ..( الء؛ للذهبيدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يُفق ِهه في الدين؛ )سير أعالم النب

 (  ..قال عبدهللا بن عمر بن الخطاب: أعلمنا ابن عباس؛ )الطبقات الكبرى؛ البن سعد  (7)

ا لم يأت فيه شيء؛  ..وأفقهنا فيما نزل ..قال عبدهللا بن عمرو بن العاص: ابن عباس أعلمنا بما مضى  (8) وممَّ

 ( ... )الطبقات الكبرى؛ البن سعد

قال رافع بن خديج: مات اليوم من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب   .. باسلما مات عبدهللا بن ع  (9)

 ..  (284صـ  ..2جـ  ..في العلم؛ )الطبقات الكبرى؛ البن سعد

موالك وهللا أفقه َمْن مات وَمْن عاش؛ )الطبقات  لقال معاوية بن أبي سفيان لعكرمة )مولى ابن عباس(:  (10)

 ( .. الكبرى؛ البن سعد

 ..قال طاوس بن كيسان: ما رأيت أحًدا كان أشدَّ تعظيًما لحرمات هللا من ابن عباس رضي هللا تعالى عنه  (11)

 ( ..  وهللا لو أشاء إذا ذكرته أن أبكي لبكيت؛ )حلية األولياء؛ ألبي نعيم األصفهاني 

 .  )الطبقات الكبرى؛ البن سعد( ..اوس أيًضا: ما رأيُت رجاًل أعلم من ابن عباسوقال ط

رهم حتى   ..فخالفوه ..إذا ذاكروا ابن عباس ..وقال طاوس: أدركت نحًوا من خمسمائة من الصحابة فلم يزل يُقر ِ

 ( .. ينتهوا إلى قوله؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي

 .(281صـ   ..2جـ  ..بن عباس أعلم الناس )الطبقات الكبرى؛ البن سعد قال سعيد بن المسيب: عبدهللا  (12)

لما دفن ابن عباس: اليوم مات رباني   وهو أخو علي بن أبي طالب من أبيه.. ..قال محمد ابن الحنفية  (13)

 (  ..هذه األمة؛ )الطبقات الكبرى؛ البن سعد

فإذا   ..قلت: أفصح الناس ..فإذا نطق ..قلت: أجمل الناس ..قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس  (14)

 ..  قلت: أعلم الناس؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي( ..تحدَّث

قال عكرمة )مولى ابن عباس(: كان ابن عباس في العلم بحًرا ينشق له األمر من األمور؛ )سير أعالم  (15) 

 .  النبالء؛ للذهبي(

ة؛ )سير   ..ت أحًدا قطُّ مثل ابن عباس؛ لقد مات يوم ماتقال مجاهد بن جبر: ما رأي  (16) وإنه لَحْبر هذه األُمَّ

وقال مجاهد أيًضا: كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه؛  ..(350صـ  ..3جـ ..أعالم النبالء؛ للذهبي

 أراكم غدا إن شاء هللا.... .. ( )الطبقات الكبرى؛ البن سعد
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 نكمل.. .. عن "األلوكة"..في عبدهللا بن عباس همأقوالرابع عشر.. في 

  ..وسلموقال مجاهد: ما سِمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إال أن يقول قائل: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 ( .. )سير أعالم النبالء؛ للذهبي

رهما آيةً آيةً؛   ..قال الحسن البصري: كان ابن عباس يقوم على منبرنا  (17) فيقرأ البقرة وآل عمران فيُفس ِ

 .  .(749صـ  ..1جـ  ..)صفة الصفوة؛ البن الجوزي

ا معه ابن عباس  (18) والبن عباس موكب ممن   ..كبفكان لمعاوية مو ..قال يزيد بن األصم: خرج معاوية حاجًّ

 .. يطلب العلم؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي(

فجعل يقرأ   ..فافتتح سورة النور ..روى الحاكم عن شقيق قال: خطب ابن عباس وهو على موسم الحج  (19)

ر  لو سمعته فارس والروم ألسلمت؛  ..فجعلت أقول: ما رأيت وال سِمعت كالم رجل مثله ..ويُفس ِ

 ( ..قال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطاًل قطُّ؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي  (20)

  .. (قال سفيان بن عيينة: لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه؛ )سير أعالم النبالء؛ للذهبي  (21)

روى الحاكم عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف فشهدت  .. وفاة عبدهللا بن عباسقالوا في  22)) 

جنازته.. فجاء طير لم ير على خلقته ودخل في نعشه.. فنظرنا وتأملنا هل يخرج فلم يَر أنه خرج من نعشه..  

اْرِجِعي إِلَى َرب ِِك   * يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ  ﴿ :تالها فلما دفن تليت هذه اآلية على شفير القبر.. وال يدري من 

وقيل أنه.. تماما مثلما كانت نبؤة  [؛ 30- 27﴾ ]الفجر:   َواْدُخِلي َجنَّتِ  * فَاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي * َراِضيَةً َمْرِضيَّةً 

 ى في أواخر حياته..  أصيب ابن عباس بالعمالرسول صلى هللا عليه وسلم له في صباه .. 

ومات عام ثمان وستين من الهجرة.. وكان عمره إحدى وسبعين عاًما.. وصلى عليه محمد ابن الحنفية؛ )أسد  

 ..  (189.. صـ 3الغابة؛ البن األثير.. جـ 

 .. رضي هللا عنه..قبس من كالم عبدهللا بن عباسخامس عشر.. 

َونَاَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا  ﴿ :عن ابن عباس  ..روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير (1) 

فيقول: إني قد احترقت    ..ويُنادي الرجل الرجل ..قال: يُنادي الرجل أخاه ..[50﴾ ]األعراف:  َعلَْينَا ِمَن اْلَماءِ 

 .. على الكافرين؛ )إسناده صحيح(فيقول: إن هللا حرمهما  ..قال: فيقال له: أجبه ..فأفض عليَّ من الماء

  ..[4﴾ ]الناس:  اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  ﴿ :عن ابن عباس في قوله ..روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير  (2)

 ..وإذا ذكر هللا خنس؛ )إسناده صحيح(   ..فإذا سها وغفل وسوس ..قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم

  ..[114﴾ ]هود:  إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاتِ  ﴿ :بن جبير عن ابن عباس  روى ابن أبي شيبة عن سعيد  (3)

 .. قال: الصلوات الخمس؛ )إسناده صحيح( 

على كل عضو منها زكاة من  ..قال: البن آدم ثالثة وثالثون عضًوا ..روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس  (4)

 . .(35797رقم: ..129صـ ..12جـ ..)مصنف ابن أبي شيبة تسبيح هللا وتحميده وذكره؛ )إسناده صحيح(؛

 للخوارج..  تهفي مناظرحديث ابن عباس سادس عشر.. في  

لما اعتزلت حروراء وكانوا في   )) :ثنا عبد هللا بن عباس قالحد ثنا أبو زميل الحنفي حد ..عن عكرمة بن عمار

قال: فإني   .الصالة لعلي آتي هؤالء القوم فأكلمهم.قلت: لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن ..  حدتهم ي..دار عل

  ..قال: قلت: كال إن شاء هللا ..أتخوفهم عليك

فدخلت  ..ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة  ..قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية -

 ..هم معلبة من آثار السجودووجوه ..أيديهم كأنها ثفن اإلبل ..على قوم لم أر قط أشد اجتهاداً منهم

ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه  ..فدخلت فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس -

 . وقال بعضهم لنحدثنه.  ..فقال بعضهم: ال تحدثوه ..نزل الوحي وهم أعلم بتأويله ..وسلم

 .. صلى هللا عليه وسلم وختنه وأول من آمن بهقال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول هللا -

 ؟ .وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه

ِ  وقد قال هللا ..قالوا ننقم عليه ثالثاً قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين هللا -  ..إِِن اْلُحْكُم إِالَّ َّلِل 

ولئن كانوا مؤمنين  ..لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم ..مقال: قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغن  -

 .. لقد حرمت عليه دماؤهم

 .. قال: قلت: وماذا؟ قالوا ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين -

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. حديث ابن عباس في مناظرته للخوارج..سادس عشر.. في 

قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب هللا المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى هللا عليه وسلم ما ال  -

 . تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم.

ْيَد َوأَنتُْم ُحُرمٌ  يَا أَيَُّها :قال: قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين هللا فإنه يقول  - إلى   الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَْقتُلُواْ الصَّ

نُكمْ  :قوله ْن أَْهِلِه َوَحَكًما  :وقال في المرأة وزوجها يَْحُكُم بِِه ذََوا َعْدٍل م ِ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبعَثُواْ َحَكًما م ِ

ْن أَْهِلَها حقن دمائهم وأنفسهم وصالح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع   أنشدكم هللا أحكم الرجال في م ِ

 . قال: خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. .درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصالح ذات بينهم.

  ..أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم ..وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم -

النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِيَن  .."إن هللا عز وجل يقول ..وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من اإلسالم

َهاتُُهمْ  روا أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا:  فأنتم تترددون بين ضاللتين فاختا"..  ِمْن أَنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ

 .. اللهم نعم

قال: وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا قريشاً يوم   -

فقالوا: وهللا لو كنا   .الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول هللا.

ولكن اكتب محمد بن عبد هللا فقال: وهللا إني لرسول هللا   ..أنك رسول هللا ما صددناك عن البيت وال قاتلناكنعلم 

أخرجت   ..فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أفضل من علي ..اكتب يا علي محمد بن عبد هللا ..وإن كذبتموني

 .. من هذه؟ قالوا اللهم نعم

 (( .. منقول..منهم أربعة آالف فقتلوافرجع منهم عشرون ألفاً وبقى  -

 ة"..رواية بن كثير في البداية والنهايب".. للخوارج بن أبي طالب..مناظرة علي  في سابع عشر.. 

قد تقدم أن عليا .. رضي هللا عنه .. لما رجع من الشام بعد وقعة صفين .. ذهب إلى الكوفة فلما دخلها اعتزله   -

ستة عشر ألفا . وقيل : اثنا عشر ألفا . وقيل : أقل من ذلك . فباينوه .. وخرجوا عليه  طائفة من جيشه .. قيل : 

.. وأنكروا عليه أشياء .. فبعث إليهم عبد هللا بن عباس .. فناظرهم فيها ورد عليهم ما توهموه من الشبهة .. 

كان منهم ما سنورده   ولم يكن له حقيقة في نفس األمر .. فرجع بعضهم .. واستمر بعضهم على ضالله حتى

 . قريبا إن شاء هللا .

ويقال : إن عليا .. رضي هللا عنه .. ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما كانوا عليه ..  -

ودخلوا معه الكوفة .. ثم إنهم عادوا فنكثوا ما عاهدوا عليه .. وتعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم على القيام باألمر 

وف والنهي عن المنكر .. والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع يقال له : النهروان .  بالمعر

 .. وفيه قاتلهم علي

قال اإلمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع .. حدثني يحيى بن سليم .. عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم   -

ونحن عندها    -ال : جاء عبد هللا بن شداد .. فدخل على عائشة .. عن عبيد هللا بن عياض بن عمرو القاري .. ق

 فقالت له : يا عبد هللا بن شداد .. هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟   -مرجعه من العراق ليالي قتل علي 

. قال : وما لي ال أصدقك . قالت : فحدثني عن قصتهم . قال : فإن  .تلهم عليا تحدثني عن هؤالء القوم الذين ق

ا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان .. خرج عليه ثمانية آالف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها :  علي

حروراء . من جانب الكوفة .. وأنهم عتبوا عليه .. فقالوا : انسلخت من قميص ألبسكه هللا .. واسم سماك به  

 ..هللا .. ثم انطلقت فحكمت في دين هللا وال حكم إال هلل

فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه .. فأمر فأذن مؤذن : أن ال يدخل على أمير المؤمنين إال رجل قد   -

حمل القرآن . فلما أن امتألت الدار من قراء الناس .. دعا بمصحف إمام عظيم .. فوضعه بين يديه فجعل يصكه 

اس فقالوا : يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه ! إنما هو بيده .. ويقول : أيها المصحف .. حدث الناس ! فناداه الن 

مداد في ورق .. ونحن نتكلم بما روينا منه.. فماذا تريد ؟ قال : أصحابكم هؤالء الذين خرجوا.. بيني وبينهم  

كتاب هللا.. يقول هللا تعالى في كتابه في امرأة ورجل : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من 

[ . فأمة محمد .. صلى هللا عليه وسلم .. أعظم دما   35أهلها إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينهما ] النساء : 

وحرمة من امرأة ورجل .. ونقموا علي أن كاتبت معاوية : كتب علي بن أبي طالب .. وقد جاءنا سهيل بن 

 أنظر......صالح قومه قريشا .. عمرو ونحن مع رسول هللا .. صلى هللا عليه وسلم .. بالحديبية حين 

 بن عباس.. مع اوليست .. وكأن المناظرة كانت بين علي بن أبي طالب.. مع الخوارج.. 

 نكمل غدا إن شاء هللا.... 
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 نكمل.. .. "برواية بن كثير في البداية والنهاية"..للخوارج بن أبي طالب..مناظرة علي  سابع عشر.. في 

   .فكتب رسول هللا .. صلى هللا عليه وسلم : بسم هللا الرحمن الرحيم ... قول علي نكمل

 .. : " كيف نكتب ؟ " . فقال : اكتب باسمك اللهم النبي فقال .سهيل : ال أكتب بسم هللا الرحمن الرحيم .فقال 

 .. فقال رسول هللا .. صلى هللا عليه وسلم : " فكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد هللا قريشا

ان يرجو هللا واليوم اآلخر ] األحزاب يقول هللا تعالى في كتابه : لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن ك -

قام   ..فبعث إليهم عبد هللا بن عباس فخرجت معه.. حتى إذا توسطت عسكرهم ..  .. لكن انظر ما كان..[ 21: 

فقال : يا حملة القرآن .. هذا عبد هللا بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه .. هذا   ..ابن الكواء يخطب الناس

[ ]   567هللا بما ال يعرفه .. هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هم قوم خصمون ] ص:  ممن يخاصم في كتاب 

فقال بعضهم : وهللا لنواضعنه .. فإن جاء بحق   . .. فردوه إلى صاحبه وال تواضعوه كتاب هللا .[   58الزخرف : 

 .. نعرفه لنتبعنه .. وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله

الكتاب ثالثة أيام .. فرجع منهم أربعة آالف كلهم تائب .. فيهم ابن الكواء .. حتى  بن عباس فواضعوا عبد هللا  -

أدخلهم على علي الكوفة .. فبعث علي إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم .. فقفوا حيث  

يننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما .. أو تقطعوا سبيال  شئتم حتى تجتمع أمة محمد .. صلى هللا عليه وسلم .. ب

  ..[ 58.. فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء : إن هللا ال يحب الخائنين ] األنفال :  ة.. أو تظلموا ذم

يل .. وسفكوا  عائشة : يا ابن شداد فقتلهم ؟ فقال : وهللا ما بعث إليهم حتى قطعوا السبأم المؤمنين فقالت له  -

 . قال : آهلل الذي ال إله إال هو لقد كان ذلك ...  فقالت : آهلل ؟ -. الدماء .. واستحلوا أهل الذمة .

 قالت : فما شيء بلغني عن أهل العراق يقولون : ذو الثدي وذو الثدية ؟ -

[ فما أكثر   568.. ] ص:  قال : قد رأيته .. وقمت مع علي عليه في القتلى .. فدعا الناس فقال : أتعرفون هذا -

من جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فالن يصلي ويقرأ .. ورأيته في مسجد بني فالن يصلي . ولم يأتوا فيه 

قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال : سمعته يقول : صدق هللا  .. بثبت يعرف إال ذلك 

 .أنه قال غير ذلك ؟ قال : اللهم ال .قالت : هل سمعت منه ف  ..ورسوله 

قالت : أجل .. صدق هللا ورسوله .. يرحم هللا عليا .. إنه كان ال يرى شيئا يعجبه إال قال : صدق هللا ورسوله .  -

. تفرد به أحمد .. وإسناده صحيح .. واختاره   ..فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث

 .. الضياء

ة آالف .. لكن من القراء .. وقد يكون واطأهم على مذهبهم  ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثماني <

بن عباس رجع منهم أربعة  آخرون من غيرهم حتى بلغوا اثني عشر ألفا .. أو ستة عشر ألفا .. ولما ناظرهم

وقد رواه يعقوب بن سفيان .. عن موسى بن مسعود .. عن عكرمة بن  ..آالف .. وبقي بقيتهم على ما هم عليه

سماك أبي زميل .. عن ابن عباس .. فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه في كونه حكم الرجال .. وأنه   عمار .. عن

محا اسمه من اإلمرة .. وأنه غزا يوم الجمل فقتل األنفس الحرام ولم يقسم األموال والسبي .. فأجاب عن  

المؤمنين عائشة .. فإن قلتم :  : قد كان في السبي أم ابن عباس وعن الثالثة بأن قال -  األولتين بما تقدم ..

. قال : فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم   .. فقد كفرتم .. وإن استحللتم سبي أمكم فقد كفرتم ..ليست لكم بأم

وذكر غيره أن ابن عباس لبس حلة لما خرج إليهم .. فناظروه في لبسه إياها .. فاحتج عليهم بقوله ..  ..فتقاتلوا

 .. [ 32 التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق اآلية ] األعراف : تعالى : قل من حرم زينة هللا

وذكر ابن جرير أن عليا خرج بنفسه إلى بقيتهم .. فلم يزل يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة .. وذلك يوم   -

تما ثم جعلوا بعد ذلك يعرضون له في الكالم .. ويسمعونه ش -شك الراوي في ذلك  -عيد الفطر أو األضحى 

ويتأولون تآويل في أقواله . قال الشافعي .. رحمه هللا : قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصالة لئن  

[ . فقرأ علي : فاصبر إن وعد هللا حق وال  65أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ] الزمر : 

الم إنما قاله وعلي يخطب .. ال في [ . وذكر ابن جرير أن هذا الك 60يستخفنك الذين ال يوقنون ] الروم : 

الصالة . وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو يخطب يوما إذ قام إليه رجل من الخوارج فقال : يا علي  

[ حكم إال هلل . فتنادوا من كل جانب : ال حكم إال هلل .. ال حكم إال هلل  570أشركت في دين هللا الرجال وال ] ص: 

ذه كلمة حق أريد بها باطل . ثم قال : إن لكم علينا أن ال نمنعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا . فجعل علي يقول : ه 

 .. وأن ال نمنعكم مساجد هللا .. وأن ال نبدأكم بالقتال حتى تبدأونا به . 

 راكم غدا إن شاء هللا..ن.. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا إلى النهروان .. 
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 ثامن عشر.. حصاد مناظرات علي بن أبي طالب ومعه عبد هللا بن عباس أمام الخوارج.. 

 .. منها: الدروس والحكمبعض لخوارج بنكليف علي أمام امتطوعا أو نستخرج من مناظرة ابن عباس  

حسن االختيار لمن سوف يقوم بالمناظرة مع الخصم: فقد اختار أمير المؤمنين علي ابن عمه عبد هللا بن   - 1

عباس.. وهو حبر األمة وترجمان القرآن.. ألن القوم كانوا يعرفون بالقرآن.. ويعتمدون في االستدالل على  

ناظرتهم هو أدرى الناس بالقرآن وبتأويله.. ويمكن القول بأن ابن  معتقدهم بالقرآن.. لذا كان أولى الناس بم

عباس رضي هللا عنه.. هو صاحب االختصاص في هذه المناظرة.. لما يتحلى به من إخالص النية هلل.. واجتناب  

الهوى.. والتحلي بالحلم والصبر.. والتريث والترفق بالخصم.. وحسن االستماع لكالم الخصوم.. وتجنب  

 . .اة.. ووضوح الحجة وقوة الدليلالممار

االبتداء مع الخصم من نقاط االتفاق: فقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخصومه من الخوارج  - 2

متفقين على األخذ من كتاب هللا وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم.. وكذلك كان عبد هللا بن عباس رضي هللا  

قرأت عليكم من كتاب هللا ومن سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ما يرد قولكم   عنه.. حيث قال لهم: أرأيتم إن

 . .أترضون؟ ومع هذا فإن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يستوثق منهم بداية المناظرة

معرفة ما عند الخصم من الحجج واستقصاؤها: واالستعداد لها قبل بداية المناظرة.. ونتوقع أن أمير   - 3

 . .لياً رضي هللا عنه علم بحججهم قبل مناظرتهم.. وقرر ألصحابه كيفية الرد عليهاالمؤمنين ع

تفنيد مزاعم الخصم واحدة تلو األخرى: حتى ال يبقى لهم حجة كما يتضح من كالم ابن عباس رضي هللا  - 4

 .عنه في مناظرته لهم كلما فرغ من تفنيد حجة قال: أخرجت من هذه؟

يخدم نتيجتها لصالح الحق: فإن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.. قال في بداية  التقديم للمناظرة بما - 5

األمر وقبل مناظرة: أتيتكم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم 

 ..بتأويله منكم.. وليس فيكم أحد منهم

دعى لسماع كل ما عنده.. وأن يحمله على احترام رأيه.. إظهار احترام رأي الخصم أثناء المناظرة: ليكون أ - 6

 ..وهذا ما ظهر من مناظرة ابن عباس للخوارج

  -وقد وفق هللا عز وجل اآلالف من هؤالء: إذ بلغ عدد من شهد معركة النهروان منهم أقل من أربعة آالف  - 7

نهم الشبهة بفضل هللا.. ثم بفضل ما أوتيه وذلك عندما عرفوا الحق.. وزالت ع -كما سيأتي بيانه بإذن هللا تعالى  

ابن عباس من علم وقوة وحجة وبيان.. إذ وضح لهم بطالن ما احتجوا به.. بتفسير اآليات التي تأولها التفسير  

 .. الصحيح.. وبالسنة النبوية المشرفة والتي توضح معاني القرآن الكريم

يح من ابن عباس في كون الخوارج ال يوجد فيهم  [: هذا نص صر7قول ابن عباس: وليس فيكم منهم أحد] - 8

أحد من أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم.. ولم يعترض عليه أحد من الخوارج والرواية صحيحة وثابتة..  

قال بأن الخوارج كان فيهم بعض أصحاب رسول   -على حد علمي  -كما أنه ال يوجد أحد من علماء أهل السنة 

.. وأما الزعم بأن الخوارج كان فيهم بعض الصحابة فذلك عند المذهب الخارجي وليس  هللا صلى هللا عليه وسلم

 ..لهم دليل علمي موثوق على قولهم

تحديد المرجعية: في قول ابن عباس: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب هللا جل ثناؤه وسنة نبيه صلى هللا   - 9

ففي كالم ابن عباس هذا درس مهم أال وهو تحديد المرجعية . .عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعوه؟ قالوا: نعم

 .  للمتناظرين حتى يمكن الوصول إلى نتيجة صحيحة من خالل المناظرة.

هذا األثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في )المصنف.. باب ذكر رفع السالم < المرجعيات )منقول(.. 

 (..  [1/318] أخرجه أبو نعيم في )الحلية -بًا بنفس اللفظ تقري-ومن طريقه .. ([18678] [ رقم10/157]

/  2(.. وابن عبد البر القرطبي في )جامع بيان العلم وفضله ][8/179]وأخرجه البيهقي في )السنن الكبرى

 (..  [1/522] [ طبعة المنيرية(.. ويعقوب بن سفيان البسوي في )المعرفة والتاريخ103

[ رقم  5/67[.. ]1/342رج بعضه اإلمام أحمد في )المسند ](.. وأخ[152 -2/150] والحاكم في )المستدرك

ثنا ابن  حدثنا أبو زميل الحنفي حد ..كلهم أخرجوه من طريق عكرمة بن عمار.. و[.. طبعة شاكر( 3187]

. وهذا األثر نسبه الهيثمي في .عباس به.. ولكل منهم لفظ مختلف وزيادات أثبتنا منها ما كان فيه زيادة معنى

الزوائد( إلى الطبراني وأحمد في المسند.. وقال: "رجالهما رجال الصحيح".. وأشار إليه الحافظ ابن  )مجمع 

 (.. وابن األثير في )الكامل( وابن العماد الحنبلي في )الشذرات(.. [282 / 7] كثير في )البداية والنهاية

 .ده صحيح".(: "إسنا[3187] [ رقم6 7/  5وقال أحمد شاكر في تعليقه على )المسند ]

 ... نراكم على خير غدا إن شاء هللا.
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 ي جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم ف 

 13-"عبدهللا بن عباس بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"  634الحلقة / 

 ..  ابن عباس في حكومة معاويةتاسع عشر.. في موقف 

الهاشميين وبني أمية.. حتى بعد استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب  ظل الصراع محتدما.. والشد والجذب بين  -

بيد الفئة التي غدرت به.. حتى استقر األمر لبني أمية ولمعاوية بن أبي سفيان بتنازل الحسن بن علي درءا 

 وأيدوه..  للفتنة وحقنا لدماء المسلمين.. وكان األمر عصيبا مع الدولة األموية للعديد ممن ناصروا علي

يجب أن ال ننسى النزاع والتخاصم   ..موقف ابن عباس من الحكم والحاكم األموي الجديد  أن نعرفإذا أردنا و -

وهو ال ذي كان يتنامى يوماً بعد   ..موروث اإلنتماء لدى األبناء  وما بقي من ..القائم بين بني أمية وبني هاشم 

كالمصاهرات والمصالح التجارية.  ..بالرغم من وجود ما يدعو إلى تناسي الترات وشد  األواصر المنافية  ..يوم 

فقد روي : » أن  عقيل بن أبي   ..لكن كل  ذلك لم يُزل ما في النفوس من كامن األحقاد عند تذك ر اآلباء واألجداد 

ا تزوج فاطمة بنت عتبة برغبة وبذل منها  تبرمه بخالفها وتقول له يا بني هاشم ال يحبكم  فكانت  ..طالب لم 

ترد آنافهم الماء قبل شفاههم. قال : إذا   ..أين أبي؟ أين عمي؟ أين أخي؟ كأن  أعناقهم أباريق فضة  ..قلبي أبداً 

فبعث عبد هللا بن عباس ومعاوية  ..فشد ت ثيابها وأتت عثمان فشكت عليه  ..دخلِت جهنم فخذي على شمالك 

ق بينهما  ..حَكمين  ق بين شيخين من قريش   ..فقال ابن عباس : ألفر  ا أتياهما   ..وقال معاوية : ما كنت ألفر  فلم 

 .. وجداهما قد أغلقا بابهما واصطلحا «

فقد ذكر البالذري في األنساب : » أن  صفية  ..كما لم تجِد القرابات النسبية سبيالً إلى إزالة الكوامن في الصدور 

 .. ية هي أم أبي سفيان بن حرب وهي عمة لبابة بنت الحارث أم عبد هللا بن عباس «بنت حزن الهالل

فذكرت له حاجتي ثم    ..كما روى أيضاً عن ابن عباس قال : » دخلت على أبي سفيان بن حرب وهو يتغدى  -

 .!فإن كانت بك إليه حاجة فكل « ..قلت : فما منعك من أن تدعوني إلى غدائك؟ فقال إ نما وضع الطعام ليؤكل 

 للتحقيق(.. رواية واألمر ليس بحاجة إلى تعليق.. ) 

أن يعلم   وحسب القارئ ..بني هاشم على بني أمية وأياديهم البيضاء لطال بنا الحديث  صنيعولو استعرضنا  -

ومروراً   ..بدءاً من رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م في فتح مكة  أن  صنائع المعروف ال تي أسداها الهاشميون

من كل    عديدةيومئذ سيوف  لبطشت بهفلواله  ..  من موت محقق بن حرب بموقف العباس في إنجاء أبي سفيان

فمع هذه  .فاستأمن له. ..مردفه معه على بغلة لرسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  ابن عباس.. فقد أتى به ..جانب 

  األيادي البيضاء والقرابات من األمهات كيف سيكون حال ابن عباس مع الحاكم األموي وماذا ينتظره من

أداة خذ منه وقد ات .. متوارثاليجعل منه  ..اليوم؟ وهاهو اعتلى عرش الحكم  قد دان له األمر األمس ومعارض 

 .عليها بني هاشم ومن يواليهم. يعاقب

تنبيه   الرواة لزاماً علي  فلذا و ..في ظل ذلك الحكم  كان متحفظا ومترفعا عن المناصبفال شك أن  ابن عباس  -

أن ه ال يمكن لنا دراسة مواقف ابن عباس في العهد األموي بشكل علمي وموضوعي بمعزل عن   ..القارئ

لنرى مدى تأثير إستاذه ومعلمه وإمامه   ..وتبي ن آثاره وأفكاره  .. حكم علي بن أبي طالب استذكار تاريخه في

  ..ال ذي تولى تربيته بعد ابن عمه الرسول الكريم صل ى هللا عليه وسل م  جهه..علي كرم هللا ووابن عمه اإلمام 

كاد أن يكون   حتى ه ـ وكل ها صفو ـ  وأنهله من صفو مبادئ ..فأودعه عملياً سيرته المثلى في مقارعة الظالمين 

في   ذلك  . كما تبين لناحيث بدت مواقفهما متشابهة في أكثر من ميدان وفي غالب األحيان. ..نسخة مصغرة منه 

 .. مناظرات علي وابن العباس للخوارجتطابق 

فإنا نستطيع أن نرى ابن عباس في الفترة ال تي عاشها مع اإلمام من   ..وبشيء من الدقة وبعيداً عن العاطفة  -

   ..كان ساعده األيمن ومستشاره األمين  الخوارج.. فقدقبل توليه الحكم ومن بعده أيام جهاده 

في   كتابه إليه في ذلك تبين منكما  ..حتى أن  معاوية أشد  الناس عداوة لهما كان يراه رأس الناس بعد اإلمام 

حظ أي  يلولم  .داهنة.لم يخدع ابن عباس بتلك المإن وفيه : » فإنك راس الناس بعد علي  « و  ..ب صفين حر

بل ازدادت مواقفه الجهادية في   ..فهو على أنماط سلوكه في حياته  .. ة عليبعد وفا هتغيير في رأيه تجاه مبادئ

ولم يزل صامداً في خط المواجهة الساخن كجندي محارب   ..ومقارعة أعدائه ضراوة وقساوة  الحق الدفاع عن

 .وحتى مع الخوارج والنواصب. ..ضد معاوية وأشياعه  ..

ال شك في حملة أنه كما  ..في رصيده العالي في رواية الحديثو ابن عباس جهدمن شك في  هناك ليسو -

 حق.. أراكم غدا إن شاء هللا..في ال تهجرأة جرأوالتابعين وجميع معاصريه وكذا الصحابة  إلىالحديث 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 14-"عبدهللا بن عباس بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"  635الحلقة / 

 ..بعد الخالفة الراشدة بن عباس بعيون شيعية.. موقف اعشرون.. 

بن أبي  بعد مقتل علي  ..المصادر الشيعية أن ابن عباس دعا الناسعن نقال تقول دوائر المعارف المحايدة..  -

وقد جاء  الذي بقي في المدينة وبايعه بالفعل العديد من الصحابة والتابعون..  ..إلى مبايعة ابنه الحسن طالب.. 

عقد   وحتى .. ل واليًا على البصرة في عهد الحسنفي بعض الروايات بأن عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب ظ

قاصًدا مكة   ..من البصرة معتزاًل السياسةبن العباس  ثم خرج  ..معاوية بن أبي سفيانبين الحسن والصلح 

تذكر بعض الروايات األخرى أنه لكن و . وهي أقرب الروايات إلى األذهان..تفرغ للعلم والتعليم.حيث المكرمة 

قد قال  و والفارق الزمني ليس بكبير على أية حال.. .مباشرة. وذهب إلى مكة بعد مقتل علي ..البصرةخرج من 

عبيد هللا بن هو أخوه وإنما كان الذي شهد صلح الحسن  ..ابن األثير الجزري أن هذه الرواية الثانية أصح

بن الحارث بن نوفل" على البصرة   قد قام عبد هللا بن عباس باستخالف "عبد هللاأنه . و.عباس وليس عبد هللا

   .مضى إلى الحجاز.ثم 

ا جاء الكتاب بموت الحسن بن علي؛ كان ابن العباس عند معاوية  وبعث ابنه يزيد   ..قدم له العزاءففي الشام ولم 

كان يُمسك الركاب للحسن والحسين  حيث   ..قد كان ابن عباس محبًا للحسن والحسينالثابت أنه و ..فعزاه

فقال له مدرك أبو زياد: »أنت أكبر منهما تمسك لهما وتسوي عليهما.« فقال ابن عباس: »يا    ..هماويُسوي ل

أوليس هذا مما أنعم هللا   لصحيح حديثه.. ..صلى هللا عليه وسلمأتدري من هذان؟ هذان ابنا رسول هللا  .لكع.

.. فيما بعرف بالتوريث ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية .علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟«.

  ..وابن الزبيربن علي الحسين نفس موقف هو  و ..متنع ابن عباس عن مبايعتهإ  األول في الدولة اإلسالمية..

 .عمر. ابنعبد هللا و  ..أبي بكر بنوعبد الرحمن 

 واحد وعشرون.. موقفه رضي هللا عنه في عهد يزيد بن معاوية..

عبد هللا بن عمر وكذلك فعل   نهاه  ..مات معاوية وعزم الحسين الخروج إلى العراق لماتقول الرواية أإنه و -

فبيِ ن لي ما أنت   ..إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق ..: »يا ابن عمله وقال ..ابن عباس أشد النهي

 « فقال له ابن عباس: - تعالىقال: »قد أجمعت المسير في أحد يوَمي هذين إن شاء هللا .. صانع؟«

وإن كان أميرهم  ..فسر إليهم ..وضبطوا بالدهم ..ونفوا عدوهم ..»أخبرني إن كان عدوك بعد ما قتلوا أميرهم

وال آمُن عليك أن   ..فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال ..وعماله تجبي بالدهم ..قاهر لهم  ..قيم عليهمحيًا وهو م

الحسين: »إني  قالأشد الناس عليك.« ف هم دعوك   نفيكون الذي ..ويقلبوا قلوبهم عليك ..يستفزوا عليك الناس

   ..وجاء ابن عباس إلى الحسين اليوم التالي  - .«.أستخير هللا وأنظر ما يكون

قوم غدٌر فال   الكوفة إن أهل ..وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهالكَ  ..فقال: »يا ابن عم إني أتصبر وال أصبر

فسر إلى اليمن؛ فإن   الوإ ..أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهموالرأي أن  ..تغترن بهم

فإني أرجو إذا  ..واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم ..وكن عن الناس بمعزل ..وألبيك به شيعةً  ..ونًا وشعابًابه حص

 فعلت ذلك أن يكون ما تحب.«  

 .« .المسير عزمت علىولكني قد  ..وهللا إني ألعلم أنك ناصح شفيق ..فقال الحسين: »يا ابن عم

بينا  فوهللا إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان و  ..فال تسر بأوالدك ونسائك ..اكنت وال بد سائرً فقال له: »فإن 

لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع   ..نساؤه وولده ينظرون إليه... فوهللا الذي ال إله إال هو

 عليَّ وعليك الناس أطعتني وأقمت لفعلت ذلك.«  

ثم جاءه مرة  يقول.. . .جرير الطبري رواية مشابهة بن. وأورد محمد .الجزريوقد أورد هذا الخبر ابن األثير 

لنشبت يدي في   ..فقال له ابن عباس: »لوال أن يزري بي وبك ..ونصحه فأبى إال الخروج ..هجأخرى قبل خرو 

 « -يعني مكة المكرمة-فقال الحسين: ألن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أستحل حرمتها   ..رأسك

كتب يزيد بن معاوية كتابًا إلى عبد هللا   حينهاو  - «.سلَّى نفسي عنه. ذيل ابن عباس فيما بعد: »وكان ذلك الفقا

فإنهم عندك منهم  ..بن عباس شيخ بني هاشم حينئٍذ قائاًل: »نحسب أن رجااًل أتوه من المشرق فمنوه الخالفة

فاكففه عن السعي  ..بير أهل بيتك والمنظور إليهوأنت ك ..فإن كان فعل فقد قطع واشج القرابة ..خبرة وتجربة

فكتب  ..أن يحدث بينه وبين الحسين مصادمةفي الفرقة.« وكتب له مجموعة أبيات أشار فيها إلى خوفه من 

ولست أدع النصيحة له في كل ما يجمع  ..إليه ابن عباس: »إني ألرجو أن ال يكون خروج حسين ألمر تكرهه

ا بلغه موته حزن عليه حزنًا شديًدا ولزم بيته. هللا به األلفة وتُطفى بها الثائرة«. وقال: "يا لسان قل خيًرا  ..فلمَّ

 . ندم".فإنك إن ال تفعل ت ..واسكت عن شٍر تسلم ..تغنم
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ُ   وُروي عن ابن عباس أنه رأى النبي في المنام في اليوم الذي قُتل فيه الحسين فقال: »َرأَْيتُ  النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ

أَْو يَتَتَبَُّع فِيَها َشْيئًا قُْلُت: يَا   ..َمعَهُ قَاُروَرةٌ فِيَها َدٌم يَْلتَِقُطهُ  ..َعلَْيِه َوَسلََّم ِفي اْلَمنَاِم بِنِْصِف النََّهاِر أَْشعََث أَْغبَرَ 

 ِ  بِِه لَْم أََزْل أَتَتَبَّعُهُ ُمْنذُ اْليَْوَم«.َوأَْصَحا ..قَاَل: َدُم اْلُحَسْينِ  ..َما َهذَا؟ ..َرُسوَل َّللاَّ

فبيايعه أهل الحجاز إال ابن  ..دعا عبد هللا بن الزبير إلى نفسه بالخالفة ..هـ 64يزيد بن معاوية سنة  وبوفاة

فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه   ..واعتزل ابن عباس ومحمد بن الحنفية الناس .. عمر وابن الحنفية وابن عباس

فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد لهما    ما؛فهم  به ..وقال كل منهما: "ال نبايعك وال نخالفك" ..ا عليهفأبي 

وهموا بابن  .. من العراق من شيعتهما. يقول ابن كثير الدمشقي: »فقدم أربعة آالف فكبروا بمكة تكبيرة واحدة

ثم مالوا إلى ابن عباس وابن الحنفية   ..فكفوهم عنه  ..وقال: أنا عائذ باهلل ..الزبير فهرب فتعلق بأستار الكعبة

وأقام ابن عباس سنتين   ..فخرجوا بهما حتى نزلوا الطائف ..وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم

 . لم يبايع أحًدا.« ومن حينها سكن ابن عباس الطائف وأقام بها.

 .. أذكر حضراتكم أننا قد نقلنا هنا عن مصادر شيعية.. بشكل استثنائي وبصفة محايدة.. والحكم لحضراتكم.. 

 نكمل غدا إن شاء هللا.... 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 15-هللا بن عباس بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"  "عبد 636الحلقة / 

 إثنان وعشرون.. مواقف ال تنسى في حياة ابن عباس.. 

كان عمر بن الخطاب   .. رغم حداثة سنه.. فقدموقف دخول ابن عب اس على أشياخ بدرسيظل التاريخ يذكر  -

يأمره أال لكنه كان  ..ر معه مجلس أشياخ بدر لذكائه وفطنتهيأذن لعبد هللا بن عباس أن يحضرضي هللا عنه 

يسألهم عن عدم قدرتهم عن اإلتيان بما جاء  .. يتكلميأذن له أن بعد أن .. أحيانا كان عمرو ..يتكلم حتى يتكلموا

 ..بعض كبار المهاجرين بأنَّ لهم أبناء يمكن أن يحضروا معهممرة فاعترض  ..به ابن عباس على صغر سنه

 ..َوقَْلبًا َعقُْواًل" ..إِنَّ لَهُ ِلَسانًا َسُؤوالً  ..فقال لهم أمير المؤمنين: "ذَاُكم فَتَى الُكُهولِ 

دعا عبد هللا بن  .. فقد الخالفة -رضي هللا عنه-عندما تولَّى علي بن أبي طالب  ..رفض للوالية ه منموقفثم  -

 تهمهلكنَّ ابن عباس لم يقبل بذلك مخافةَ أن ي ..ْد َولَّْيتَُك الشَّاَم"فَقَ  ..وعندما أتاه قال له آمًرا: "سرْ  ..عباس إليه

من الخليفة علي  ابن عباس وطلب ..مقتل عثمان رضي هللا عنهعد ببإنه قد قبل اإلمارة معاوية بن أبي سفيان 

 ..ولكن علي بن أبي طالب رفض ذلك ..أن يكتب إلى معاوية ويبقيه على الشام أميًرا ويمنيه ويعده

ورد أنَّ أبا أيوب  .. في عهد األمويين.. فقدمساعدة ابن عب اس ألبي أيوب االنصاريآخر في موقف ثم  -

إلى البصرة ونزل   قافال  فانطلق  ..األنصاري ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان لطلب المساعدة ولكنَّه لم يلَق جوابًا

  ..فكان عشرين ألفًا ..فسأله ابن عباس عن مقدار الدين ..دينًا عليهأبو أيوب وشكا له  ..عند عبد هللا بن عباس

فيما بعد هجرته حين   رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأنت مع كما صنعت  ..فقال له ابن عباس: ألصنعن معك

 .كل ما في بيته. قيل أن ابن عباس قد وهبه.. حتى مملوًكا أعطاه أربعين ألفًا وعشرينف  ..نزل المدينة

حدث اول انقسام بين ال ابي طالب وال  أنه  ..الفتنة.. تقول شبكة "سطور"عواقب وأحداث ثم موقفه من  -

فعاد عبد هللا بن عباس من  ..وانقسامات جيشه وانتهاء االمر لالمويينبن أبي طالب.. العباس بعد مقتل علي 

موقفا من ثورة الحسين بن  ابن عباس فلم ياخد  ..واعتزل السياسة ..ذمته الماليةبعد أن برأت البصرة لمكة 

التزم الحياد في حرب عبد هللا بن الزبير مع االمويين برغم سيطرة ابن  هو من وبن معاوية.. علي ضد يزيد 

  .. وكانت قد طعن سنه وفقد بصره..فنفاه للطائفوقتها  ابن الزبير ولذلك غضب عليه   ..الزبير على الحجاز

وبلغ عمره آنذاك واحًدا وسبعين   ..توفي عبد هللا بن عباس سنة سبع وستين أو ثمان وستين للهجرةوهناك 

ا شيعت جنازته جاء طائر عظيم لونه أبيض لم دخل بين أكفانه ولم يخرج منه ..سنة  ..وروَي أنَّه لمَّ

 .. ن يكافئون نسلهياألمويشرون.. متابعة تاريخية في عوثالث 

وتقديرا لحياد عبد هللا بن   .. وبعد وفاة ابن عباس رضي هللا عنه..وبعد انتصار االموين مجددا ضد ابن الزبير

 .. أكرم عبد الملك بن مروان ال العباس واغدق عليهم بالعطايا واالقطاعيات ..عباس في الحرب

أعطاه األمويين مدينة كاملة اقطاع له اسمها وقد  ..أبرز ابناء ابن عباس كان كان اسمه علي السجادو -

 .. مشهورة بمزارعها واعتدال جوهاوهي   ..الحميمة

اصة لدى عبد الملك بن مروان ومن بعده ابنه الوليد إلى أن  وكان علي بن عبد هللا بن العباس يحظي بمكانة خ -

امر  ويروى أنه  ..وهو زواج علي السجاد من طليقته ..سبب في تقلب الخليفة الوليد ضدهالحدث حادث كان 

 وهللا أعلم.. .الوليد بضربه واجبره على تطليقها وفرض عليه االقامة الجبرية في الحميمة وفيها مات.

ي السجاد ورثه ابنه محمد وكان في نفسه شيء ضد األمويين بسبب الطريقة المهينة التي وبعد موت عل -

فعاد   ..فجمع أوالده وقرر أن ينضم مجدداً في السر ألبناء عمومته العلويين  ..عومل بها والده في آخر حياته

 . إليهم معتذرا وبايعهم على العمل السقاط الحكم األموي.

يعتمد   ..محمد وأوالده على منهج ذكي واستراتيجية جديدة في العمل السري ضد االموييناعتمد ويروى أنه  -

بعد أن بدأ العوام يضيقون بالحكم االموي بسبب طول فترة حكمهم   ..على أن تكون الدعوة سرية وبدون قائد

ة الحسن يدعي وازدياد التعاطف مع الهاشميين. فاتفقوا مع أبناء عمومتهم العلويين بزعامة شخص من ذري

على أن تكون الدعوة للناس   ..واتفقوا على مبايعته سرا باالمامة "..النفس الزكية"محمد بن عبدهللا ولقبه 

بدون اعالن اسمه ويكون شعار الدعوة السرية "البيعة للرضا من آل محمد" وتم تطوير تكتيكات جديدة لتداول  

 نة في نشأة الدولة العباسية فيما بعد... وكانت هذه نواة ولب .الرسائل ونشر الدعوة بسرية.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 16-"عبدهللا بن عباس بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"  637الحلقة / 

 .. في شخصية عبدهللا بن عباس  رد على شبهات الطاعنينأربع وعشرون.. 

كانت وما تزال دراسات المستشرقين وكتاباتهم تسعى  عبد الهادي محمود.. د. تامر تقول شبكة "األلوكة"..  -

خاصة الطعن في كبار الصحابة وحفَّاظهم؛ ظنًّا منهم أنَّ هذا سوف   ..إلى التشكيك في السُّنة النبوية وناقليها

ك المسلمين في دينهم وَصحابتهم. ..يهدم الدين ِج لها بعُض المسلمين بدعوى  وم. ويُشك ِ ن ُشبهاتهم التي يُرو 

 ِ ر والبحث العلمي  ما يقوله أمثال المستشرق وتماما مثلما كان الحال مع القيقاع بن عمرو التميمي..  ..التحرُّ

حاول  قد و ..األلماني سبرنجر والمستشرق كلود جيليو: "إنَّ شخصية ابن عباس ُمفتعلة وغير موجودة أصاًل" 

تشرقين الطعن في مرويات الصحابة الشباب كأمثال ابن عباس؛ ألنها أكثر عدًدا من مرويات  بعض المس

 .. الصحابة الذين الزموا النبيَّ صلى هللا عليه وسلم خالل أيامه األولى

إنَّ عدد األحاديث التي ُرويت عن الخلفاء األربعة هي أقلُّ بكثير من األحاديث التي رواها أبو هريرة   ..فمثاًل  -

ولم يتوقَّف طعن هؤالء المغرضين بالصحابة الكرام واتهامهم بوْضع األحاديث؛ بل تجاَوَزه إلى   ..وابن عباس

 ولدزيهر:  العلماء المسلمين قاطبةً من الصحابة وَمن بعدهم؛ ولهذا يقول ج 

رة وحَدها؛ بل هناك أحاديث عليها طابع القدم   .."وال نستطيع أن نعزَو األحاديث الموضوعة لألجيال المتأخ ِ

ا قالها الرسول  .أو هي من عمل رجال اإلسالم القُدامى". ..وهذه إمَّ

ك هناك و - في عدد  -جهل   إما عن علم أو عن -ممن يقل ِد المستشرقين  ..بعُض الطاعنينوفي زمننا يُشك ِ

روايات عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما في كتب السُّنة؛ حيث يقولون: "لم يثبُت عن ابن عباس سوى ثالثة 

حديثًا   1696وروى اإلمام أحمد  ..حديثًا 234حديثًا؛ منها في الصحيحين   1660بينما المرويُّ عنه  ..أحاديث

 ..الرسول صلى هللا عليه وسلم إال في ِسن ِ الثامنةمع أن ابن عباس لم يُشاهد  ..في مسند ابن عباس

 .وعزا السيوطيُّ الكثير من األحاديث المنسوبة البن عباس لصالح الدولة العباسية". -

والرفض.. لفقدنا أعز وأغلى أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. تحت  الراوي.. ولو صح هذا اإلستناد  -

ضعها هؤالء.. رغم توافر جميع الشروط المعتادة فيها.. وأهمها أنها تتوافق  ضغط الشروط فوق الشروط التي ي

مع القرآن والسنة.. وأنها توافق العقل والمنطق.. وال تتعارض مع أي من الشرائع أو المناسك.. وكما كان  

 غيرهما.؟يقول رحمه هللا الشيخ الشعراوي.. أما اكتفى هؤالء بكل هذه الشروط التي وضعها البخاري ومسلم و

وَمن يعرف  ..ولم تأِت عن بحث بأدلَّة علمية؛ إنما هي تكهُّنات  ..قول: بدايةً هذه المقوالُت غير دقيقةنكمل فن -

عاء واسع ..يعلم أنَّ التعميم دون أدلة  ..علم الحديث وقواعده ثون ضمن قواعد  ..فيه إجحاٌف واد ِ وما أثبته المحد ِ

وإذا كان القائل لهذه المقولة المذكورة قد بحث في  ..النقد والتثبُّت ال نردُّها إال بأدلة تماثلها في الدقة والتثبُّت

وايات وجمعها م لنا دراسته  ..الر ِ ها لمقاالت  ..فليقد ِ جولدزيهر وشاخت  المستشرقين وإال فهي مقولة نضمُّ

  ..ذكر هنا بعض القواعد المعلومة عند كل ِ متخصص في علم الحديثنوسوف . قالوا بمثلها. ودوزي الذين

  ..خاصة في روايات ابن عباس في كتب السنة

أسباب إكثاره من سوف نرى وباعتباره بطل حلقاتنا..  –سيرة ابن عباس رضي هللا عنهما نأخذ مثاال بوسوف 

 خاصة في صحيح البخاري:  ..الصحيحين وغيرهما معرضختم بعدد رواياته في ن ثم  ..الحديث

يَر جميعها على وجود شخصية ابن عباس -1 وثبت وجوده بالتواتر في كل طبقة من  ..اتَّفقت كتب التاريخ والس ِ

ة . وهو ادعاء سخيف ال يرقى إلى نقض  فال نَدُع التواتر ألجل مقولة دون أدلة تنقض هذا التواتر. ..طبقات األمَّ

 شخصية القيقاع الذي قام على نقض روايات سيف بن عمر.. في الحديث وفي القصص.. 

زوجةَ   وكانت خالته ميمونةُ  ..عاش ابن عباس مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثين شهًرا بالتمام والكمال -2

ًغا للعلم ..النبي صلى هللا عليه وسلم وأحيانًا ينام عنده في   ..يُصلي معه خمسة فروض ..وكان ابن عباس ُمتفر ِ

بيت خالته ميمونة زوجة النبي صلى هللا عليه وسلم كما توجد عدة أحاديث في البخاري وغيره لقصة مبيته  

 . عند النبي صلى هللا عليه وسلم.

ثم بعد وفاة النبي صلى هللا عليه  ..َسِمع ابن عباس من النبي صلى هللا عليه وسلم مباشرةكما هو ثابت  -3

وكثير من رواياته عن الصحابة كما هي مثبتة في كتب الصحاح   ..وسلم سِمع من أغلب الصحابة وروى عنهم

ر اإلمام المزيُّ ويمكن للباحث أن ينظر في كتاب تهذيب الكمال في ترجمة ابن عباس؛ حيث يذك ..والتراجم

 .وأين وردت هذه الروايات في الكتب الستة. ..روايته عن كل صحابي

 .. نكمل هذا الثراء غدا إن شاء هللا..
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 17-"عبدهللا بن عباس بن عبد المطلب".. "الحبر الفقيه.. ثاني العبدليين"  638الحلقة / 

 نكمل..  ..في شخصية عبدهللا بن عباس  رد على شبهات الطاعنينأربع وعشرون.. 

 . خاصة قريش ..كما هي عادة العرب ..كان ابن عباس مشهوًرا بالفطنة والحفظ -4

وعندما لقيه كان ُعمره قرابة  ..[7لم له: ))اللهم عل ِْمه الكتاب((]وِزْد عليها دعاَء النبي صلى هللا عليه وس -5

وفي واقعنا من حاالت النبوغ والحفظ في مثل   ..ويمكنه الحفظ والتثبُّت ..وهو قد قارب البلوغ ..عشر سنوات

أال يرون عدد األطفال دون سن   .وأبناء العرب في ذلك الزمان يشتهر عنهم النبوُغ والحفظ. ..هذا العمر كثير

إنها ليست أبدا لما يسمى بالكتاب  البلوغ الذين يخفظون القرآن ويرتلونه ويجودونه ودونما خطأ واحد..

 القمر<..المقدس وال لغيره.. يقول تعالى.. "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" > سورة 

 ..وقد ورث أبناؤه عنه كتبه ..روى ابن سعد في الطبقات أن ابن عباس رضي هللا عنه كان يكتب الحديث -6

عن جدته    ..هـ( بإسناده إلى عبيدهللا بن علي230فقد روى ابن سعد )ت  ..وكان عنده ِحْمُل بعير من الكتب

أبي رافع شيئًا من فعل رسول هللا صلى هللا   سلمى قالت: رأيت عبدهللا بن عباس معه ألواٌح يكتب عليها عن

 . [.9وذكر ابن سعد بإسناده أنها ِحْمل بَعير]  ..[8عليه وسلم]

ثون من أسباب إكثار بعض الصحابة من الرواية والتحديث: -7  -ذكر المحد ِ

غه للعلم والجلوس للتحديث -  .. ثم وجود طالب له يسمعون منه وينشرون علمه ..تفرُّ

ر - غ للعلم ثمَّ تأخُّ أو لم يكن   ..وفاته حتى سِمع وأسمع الحديث؛ فكما هو معلوم أنَّ بعض الصحابة لم يتفرَّ

فقد ذكر المزي وابن حجر له  ..وفي هذا المقام: ابن عباس له تالميذ ُكثر ..أو الوفاة القريبة له ..صاحب علم

رت وفاة ابن عباس )توفي  ..[10راويًا]  197  ..هـ( حتى سِمع من أغلب الصحابة وَجَمع العلم منهم 68ثم تأخَّ

 .وقد نقلت كتب السنة قصَص ذَهابه إلى بيوت الصحابة والسماع منهم.

ثم التشكيك بقواعد   ..ثم َمن يقول بأنَّ أحاديثه ضعيفة: يريد بهذا التشكيك بمن أخرج له من أصحاب الكتب -8

 .يث وتنقية الروايات وبيان المقبول منها من غير المقبول.نقد الحد

 ثم حول روايات ابن عباس في البخاري وغيره وعدد أحاديثه المذكورة:  -9

  ..حديثًا تشمل: الحديث المرفوع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  217قول: في صحيح البخاري البن عباس ن -

] ..والموقوف على ابن عباس من قوله أو فعله ومن قرأ في  ..[11فكلُّ هذا إن ُروي بإسناد يُعدُّ حديثًا مستقالًّ

ثون يعدُّون كلَّ حديث جاء بإسناٍد جديد   ثون بهذا؛ فالمحد ِ صحيح البخاري وكتب السنة يعرف ماذا يقصد المحد ِ

 الحديث... رغم كونه نفس من شيخ المصن ِف أو َمْن فوقه مع اتحاد الَمخَرج )الصحابي( حديثًا جديًدا.

على سبيل المثال ال الحصر: حديث ابن عباس في صحيح البخاري في بيان اسم صاحب سيدنا موسى وأنه  و

ر البخاريُّ هذا الحديث في صحيحه  ..الخضرسيدنا    ..وفي األصل هو متن واحد  ..مرة 12كرَّ

 .. [12(]122ولكن سِمعه من ابن عباس مرة سعيُد بن جبير )كما في حديث رقم  -

وأرقام هذا الحديث المكرر هي: ]   ..( وغيُرهم78ورواه عنه مرة أخرى عبيُدهللا بن عبدهللا )كما في حديث  -

78 .. 122.. 2147 ..  2578 .. 3104 .. 3219 .. 3220  .. 4448 - 4450.. 6295 ..  7040]..   

: )أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج  ومثاله: حديث ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم في البخاري -

ر البخاري الحديث  ومثاله: حديث ابن عباس في البخاري   ..[13مرة]  15مع بالل فََوعظ النساء...الحديث( فكرَّ

ره البخاري خمس مرات ا في باقي الروايات ..في الحج: ))وال حَرَج(( كرَّ  ..ومثله صحيح مسلم ..وهلم جرًّ

ثين.ومسند اإلمام أحمد وباقي   . المحد ِ

ومن هنا عند اإلحصاء يكون كل   ..البخاري يكرر الحديث حسب الحاجة في كل ِ مكان جديد يذكره فيه - 10

  ..بن عباس هذا العدد من األحاديث عن ا مرويا وهكذا خرج ..طريق جديد لهذا المتن هو حديثًا جديًدا

ر  حديث )من رواياته عن   300األحاديث الصحيحة عنه قرابة قد ال تبلغ على هذا القياس.. ف فإن حذفنا المكرَّ

أو ِمن خالل واسطة بروايته عن الصحابة عن النبي صلى هللا عليه  ..النبي صلى هللا عليه وسلم مباشرة

 .وتشمل المرفوع والموقوف. ..وسلم(

ب إلى ابن عباس؛ وما نُقل عن اإلمام السيوطي بوجود أحاديث كثيرة موضوعة في فضل العباسيين تُنس -11

واة   ..أقول: هناك أحاديث كثيرة نسبها البعض البن عباس رضي هللا عنهما ومنها ما اخترعها بعض الرُّ
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ب من الحكام فإذا قام راٍو   ..وغيرها كثير ..وأحاديث أكثر منها في التفسير وفضائل السور ..الكذَّابين للتقرُّ

أو اختلط في حفظه ثم نسب هذا الحديث إلى ابن عباس: فهل نتَّهم ابن  .. ضعيف أو كذَّاب باختالق إسناد

 عباس؟! 

ومنها ما نُسب إليه وجاء  ..فقصد السيوطي: هناك أحاديث كثيرة منسوبة إلى ابن عباس وهو منها بريء

ب إلى الُحكَّام.  ..وأسباب الوضع وأهداف الوضَّاعين كثيرة  ..موافقًا للعباسيين  . منها التقرُّ

دونها بقصد التشكيك في أصول السنة النبويةنيًرا وأخ عاءات واألقوال التي يطلقونها ويُرد ِ  ..قول: مثل هذه االد ِ

وايات  ..وَمْن ينقُلُها إلينا من الصحابة والمصن ِفين يلزمه إْن كان  -دون معرفة بقواعد علم الحديث ونقد الر ِ

ٍ منضبط عاءاته ..يدَّعي العلم: أن يبحث وفق منهج علمي    ..فدينُنا وهلل الحمد ثابتٌ  ..ويأتي باألدلة على اد ِ

ثون ال يُحابون أحًدا ولو كان ذا قُربى   ..فقد كان يقول أبو داود صاحب السنن: "ال تأخذوا عن ابني" ..والمحد ِ

ثين.  .  ومثله كثيٌر في المحد ِ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 سـالم في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي 

 18-" خاتمة.. سيرته في سطور"عبدهللا بن عباس".. " 638الحلقة / على هامش 

 ..حمدى شفيقلألستاذ/  ..الرائع هذا المقال ابن عباس عنبن عمر.. نقدم ترجمة وكما يسر هللا لنا مع 

 مقدمة.. في أبيه العباس بن عبد المطلب.. (1)

إذ بقى بمكة بعد هجرة الرسول صلى  .. الذين يخفون إسالمهمكان العباس بن عبد المطلب رضى هللا عنه من 

و ينقلها أوال بأول إلى ابن  .. واألهم من ذلك ليعرف أخبار المشركين.. ليباشر تجارته الواسعة.. هللا عليه وسلم

رة صلى هللا عليه وسلمأخيه  الغزوة  و لم يدع الكفار الفرصة للعباس للتخل ف عن جيشهم فى .. فى المدينة المنو 

فأمر  .. .وعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم بذلك .فقد أجبروه على الخروج معهم لقتال ابن أخيه األولى"بدر"

وإنما أكرههم .. ألنهم لم يرغبوا فى القتال ضد النبى.. أصحابه بعدم قتل العباس و نفر من المسلمين وغيرهم

أحد الصحابة قائاًل   واقتاده.. ار المسلمين الساحق فى بدر"الكف ار على ذلك.وبالفعل وقع العباس أسيًرا بعد إنتص

ا من ذى رحم له: هل جئت لتقاتل ابن أخيك مع أعدائه؟! ومع هذا فقد أوصانا صلى هللا عليه   . .جزاك هللا شر 

ه وإحسانه ليس قال العباس: ..وسلم بأال نقتلك   ..هذا بأول بر 

وعرض عليه أصحابه فك قيود  .. سمع أنين العباس فى الحبس لياًل عندما  صلى هللا عليه وسلموقد تألم النبى  -

وجاء العم إلى مجلس ابن . اال أن يفكوا قيود كل األسرى وليس عمه وحده. صلى هللا عليه وسلم فأبى .. عمه

عمه أنه ال  لكن نبى العدالة أخبر .. وإنى ُكنت مسلًما.. إن القوم أخرجونى باإلكراه.. أخيه يقول له: يارسول هللا

.. فال بد له من دفع الفدية.. و هو أنه جاء ُمحاربًا فى صفوف المشركين.. مفر من معاملته بحسب ظاهر األمر

كما رفض عليه الصالة والسالم االستجابة لرغبة األنصار فى إطالق سراح ابن   ..كغيره من أثرياء األسرى

ارية  –أختهم العباس  وأما الفقراء فقد عفا عنهم النبى بال   ..بعاًدا لشبهة الُمحاباةإ-جد ته أم أبيه هى سلمى النَج 

بشرط أن يقوم بتعليم عشرة من المسلمين  .. ومن كان يجيد القراءة والكتابة منهم أطلق النبى سراحه.. مقابل

ب من دفع الفدية قائاًل  لفداء  .. إنه ال يملك المبلغ المطلوب.. مبادىء القراءة والكتابة.و حاول العباس التهر 

 . نفسه وابن اخيه عقيل بن أبى طالب الذى وقع أسيًرا معه.

بمكة قبل خروجه مع  "أم الفضل"  وسأله عن المال الذى أعطاه المرأتهصلى هللا عليه وسلم.. بتسم النبى إ -

صاح  وهنا  بنصيب َحد ده لكل منهم... وأوصاها إن قُتل فى المعركة أن تقوم بتوزيعه على أوالده.. الجيش

وإنى ألعلم أنه ما .. فوهللا ما حضر هذا أو سمعه أحد غيرى وأم الفضل.. أشهد أنك رسول هللا حقًّا العباس:

 . أطلعك على هذا األمر إال هللا.

وسوف يؤتيهم خيًرا مما ..  و تخبرهم أن هللا يعلم شأنهم.. تطمئن العباس وأمثاله .. و قد نزلت ا ية كريمة -

ُ ِفي قُلُوبُِكْم َخْيًرا يُْؤتُِكْم و يغفر لهم: .. دفعوه َن اأْلَْسَرىَٰ إِن يَْعلَِم َّللاَّ ا )يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل ل َِمن ِفي أَْيِديُكم م ِ مَّ َخْيًرا م ِ

ِحيٌم ) ُ َغفُوٌر رَّ بعد .. خيهوعاد العباس إلى مكة مع عقيل ابن أ . ( سورة األنفال.70أُِخذَ ِمنُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ۗ َوَّللاَّ

ومكث معه بها أوالده ومنهم الصغير"عبد هللا" و لم يكن  . ليواصل الحياة بها فترة أخرى... اطالق سراحهما

واستأمنه .. لمالقاة ابن أخيه خارجها .. فخرج العباس بأهله وولده.. حتى اقترب فتح مكة.. أمامهم سوى الصبر

.. ظن عمه وأهل مكة كلها فيه  صلى هللا عليه وسلمَخي ب النبى  و لم يُ   ..كما استامنه على أبى سفيان.. على أهلها

 .فقد أصدر عفًوا عاًما عنهم..وكان الفتح العظيم بداية لمرحلة جديدة من مراحل الدعوة االسالمية.

 ( في نشأة عبد هللا بن عباس.. 2 )

 .  ُمبَك ًرا فى الصبى الهاشمى.والحظ الجميع نبوًغا  .. نشأ عبد هللا بن عباس فى عائلة ُمباركة -

فرأى الرسول ..  زوج النبى صلى هللا عليه و سلم.. أم المؤمنين.. ومن ذلك أنه بات ليلة عند خالته ميمونة

لكن الصبى  .. ليقف إلى جواره.. صلى هللا عليه وسلم جذبه النبىف  فتوضأ ووقف يصلى خلفه.... يصلى بالليل

فقال  .. عن سبب إصراره على التأخر صلى هللا عليه وسلمنتهاء الصالة سأله و بعد إ ..أصر  على التراجع خلفه

صلى هللا عليه وسلم  وأنزل عليك القرا ن؟ فابتسم النبى .. عبد هللا:وهل يساويك أحد وأنت الرسول الذى بعثك هللا

وعندما  .. هفسأل عمن أعده ل.. و فى مرة أخرى وجد الرسول وعاء فيه ماء ليتوضأ به. ودعا له بالخير.

دعا له الرسول صلى هللا عليه وسلم قائال:"اللهم فَق هه فى الدين وعل مه .. أخبروه أنه عبد هللا ابن عمه العباس

التأويل"رواه البخارى وغيره.و هو دعاء شريف للصغير بأن يهبه هللا فهًما فى الدين و تفسير القرا ن 

حفظ القرا ن الكريم قبل أن يُكمل العاشرة من عمره.و حب ب هللا تعالى  فأتم عبد هللا .. الكريم.واستجاب هللا لنبيه

ثم تعليمه و نشره طوال حياته.و يروى علماء التراجم أن العباس أرسل عبد هللا ذات مرة الى  .. اليه طلب العلم

.. ستطلع األمرفعاد الغالم ليخبر أباه أن النبى مشغول بالحديث مع رجل معه.وعندما جاء العباس لي.. ابن أخيه

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..أن الرجل الذى را ه عبد هللا عنده هو جبريل عليه الصالة والسالمأخبره الرسول 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 19-" خاتمة.. سيرته في سطور"عبدهللا بن عباس".. " 638الحلقة / على هامش 

 ..  حمدى شفيقنستكمل عنه هذا المقال الرائع.. لألستاذ/ 

 .. بقية..ة عبد هللا بن عباسفي نشأ ( 2)

–سوى الرسول بالطبع .. فى أغلب األحيانجبريل عليه الصالة والسالم.. ولم يكن أحد من الناس يرى الَملَك  -

و لكنه سيصاب بالعمى قبل  .. الشأن بأن ابنه سوف يكون عالًما عظيمالعباس عمه صلى هللا عليه وسلم وبش ر 

و ال تحتمله صلى هللا عليه وسلم..  الذى يشع من كيان جبريل .. وربما كان سبب هذا هو النور الُمبهر موته..

فبش ر النبى بأن هذا  ..  أعين البشر المخلوقة من الطين..وفى رواية أخرى أن جبريل رأى عبد هللا بن عباس

ة إذ تنب ه .. وقد تحققت كل تلك البشارات فى بضع سنين. و حامل لواء الُسن ة. ..الصغير سيكون عالم األم 

 ..كاألحاديث الشريفة والفقه وتفسير القرا ن الكريم والغزوات -الصغير الُملهم إلى ضرورة حفظ علوم اإلسالم

 .. بعد وفاة النبى صلى هللا عليه وسلم (3)

هيا بنا نسأل أصحاب النبى عن   قائاًل له:.. أصحابه من فتيان األنصارعرض رضى هللا عنه الفكرة على أحد  -

ة بموتهم علًما كثيًرا... قبل أن يدركهم الموت.. فإنهم اليوم كثير.. أحاديثه لكن الغالم األنصارى  . فتخسر األم 

 ترى ِمَن و فيهم َمنْ .. أتظن أن الناس يحتاجون إليك و قال له:عجبًا لك يا بن عباس!.. سخر من الفكرة

 الصحابة؟!  

..  عندما را ه يُعل م الناس.. وما هى اال سنوات حتى أدرك ذلك األنصارى مدى ذكاء وصواب رأى ابن عباس -

  و قال:هذا الفتى الهاشمى كان أعقل منى.... فندم على تقصيره.. واأللوف من طلبة العلم يزدحمون على بابه

يفهم ما يُلقى اليه من  -أى ذكى  -وقلب عقول -كثير السؤال عما ال يعلم  -سؤولوقد أصاب عبد هللا العلم بلسان  

 . .و ينتظر على أبوابهم بصبر.. فكان يترد د على بيوت الصحابة.. ويجتهد فى حفظها.. ألوان العلوم النافعة

صبر وال فكان ي.. و لفحته حرارة الشمس الملتهبة.. وكثيرا ما هبت عليه الرياح والعواصف الترابية -

لو علمت أنك تريدنى  ..  مرحبا بابن عم رسول هللا و يقول له: أسفتحتى يخرج صاحب البيت فيراه في.. ينصرف

ألن ابن عباس   فيرد عليه ابن عباس بأدب طالب العلم:"ال..أنت أحق بالمجىء إليك".. لجئت أنا إليك فى بيتك

أو .. ال يريد أن يزعج الصحابى -سعيه لبلوغ غايتهفى  -و هو.. هو الباحث عن أحاديث النبى وسن ته و سيرته

هى أن  .. كما أنه يُطب ق أيضا قاعدة هامة ..تطيب نفسه ببذل ما عنده من العلمحتى .. أن يقطع عليه وقت راحته

وقد كان رضى هللا عنه يسأل عن  . و ليس العكس... التلميذ هو الذى يجب عليه الذهاب الى أستاذه وُمعل مه

للتأكد من صحة .. صلى هللا عليه وسلم.. الحديث أو المسألة الواحدة أكثر من ثالثين من أصحاب رسول هللا

 . وهو نفس المنهاج الذي تعلمه البخاري وطبقه..واإلطالع على كافة آرائهم.رضى هللا عنهم... الحديث

 ( في علم ابن عباس رضي هللا عنه.. 4 )

وأقبل عليه الراغبون فى تعل م الحكمة من القرا ن .. ى بغزارة العلم وتمام الفهمسرعان ما اشتهر الفتى الهاشم -

على الناس  -لو شاءت-والسن ة.قال أحد من حضروا مجالس العلم:رأيت ابن عباس قام مقاًما تفخر به العرب

ب الحديث فتوضأ   ..حتى ضاقت بهم دار ابن عباس والشوارع المجاورة.. أجمعين.فقد اجتمع ألوف من ُطال 

فزادهم من عنده أحاديث كثيرة لم يسألوا  .. حتى فرغوا.. وأخذ يجيب على كل ما سألوا عنه.. رضى هللا عنه

و جاء اليه ألوف غيرهم يسألون عن  .. فقال لهم:أفسحوا إلخوانكم.فانصرف هؤالء.. إلى أن اكتفوا.. عنها

فدخل عليه .. افسحوا إلخوانكم ثم قال لهم:.. أضعافهاو زادهم .. فأجاب على كل أسئلتهم..  تفسير الكتاب الحكيم

..  ثم انصرفوا.. و زادهم أضعافه.. فأفتاهم فى كل ما أرادوا -المواريثو -ألوف غيرهم يتعل مون الفقه والفرائض

ثم  .. و زادهم من عنده أضعاف ما سألوا.. فأجابهم..  فدخل من يريدون السؤال عن السيرة وغزوات الرسول

فأجاب على كل أسئلتهم وزادهم من .. فدعا من يُريدون السؤال عن اللغة والشعر و تاريخ العرب. .فرغ منهم

 عنده أضعافا كثيرة. 

فما رأيت هذا ألحد من الناس من ..  فلو أن العرب كلها فخرت بابن عباس لكان لها كل الفخر  يقول الراوى: -

و لو  .. ما رأيت وال سمعت كالم رجل مثله -أحد تالميذه وقال. سوى النبى صلى هللا عليه وسلم... قبل أو من بعد

 وقال معاوية بن أبى سفيان لعكرمة غالم ابن عباس:  ..لدخلوا فى اإلسالم.. سمعته فارس والروم والترك

ألنه كان أعلم الناس  .. تُرجمان القرا ن وكانوا يسمونه: ..من مات و من عاش-أعلمأي  -أفقه -وهللا -موالكإن 

لكثرة علمه وإحاطته ..  .و كانوا يسمونه الَحْبر والبحر. وأحكام الكتاب الكريم.. وأسباب نزول اال يات.. بالتفسير

 . بعد األنبياء عليهم الصالة والسالم... على نحو لم يجتمع مثله فى عقل و قلب رجل واحد.. بكل ألوان المعرفة

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 م / مجدي سـالم في جهاد الصحابة.. بقل

 20-"عبدهللا بن عباس".. "سيرته في سطور.. خاتمة"  638على هامش الحلقة / 

 نستكمل عنه هذا المقال الرائع.. لألستاذ/ حمدى شفيق.. 

ُ   .. أنهمعن رهط من األنصار  ..عبد هللا بن عباسروى ابن األثير.. عن  - قالوا: كنا جلوسا عند النبي َصلَّى َّللاَّ

فقال: " ما كنتم تقولون لمثل هذا إذا رمي؟ " قالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم   ..َعلَْيِه َوَسلََّم إذ رمي بنجم

   ..ومات رجل عظيم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " فإنها ال يرمى بها لموت أحد وال  ولكن ربنا إذا قضي أمرا   ..لحياتهفقال رسول هللا َصلَّى َّللاَّ

ثم يقول الذين   ..حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا  ..سبحه حملة العرش ثم أهل السماء الدنيا الذي يلونهم

فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضا حتى يبلغ    ..يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيجيبونهم

 ." فترمى الشياطين بالنجوم ..تخطف الجن السمع ليلقونه إلى أوليائهم الخبر أهل السماء الدنيا ثم

 .وأبو نعيم ..أخرجه ابن منده

 ( قالوا عن إبن عباس رضي هللا عنه.. 5) 

 أنه لم ير أكثر علما و ال أعقل و ال أحلم من ابن عباس... رضى هللا عنه..  قال سعد بن أبى وقاص -

وهو أمير .. بابن عباس أنه كان يجلسه معه.. رضى هللا عنه.. الخطابوقد بلغ من إعجاب عمر بن  -

.. كما  و حوله كبار الصحابة من أهل بدر.. وكان يستشيره فى األمور الصعبة.. رغم صغر سنه.. المؤمنين

 و لنا أوالد أكبر منه؟ .. لماذا تجلس هذا الفتى الصغير معنا ضاق بعضهم بهذا فسألوه:تقدم.. ف

فاستدعى ابن عباس وسألهم جميعا عن تفسير سورة  .. الفاروق رضى هللا عنهم بطريقة عملية ذكيةرد عليهم ف 

فأجاب بعضهم بأنها إخبار من هللا بأن المسلمين سوف ينتصرون و  .. "اذا جاء نصر هللا والفتح"  النصر:

ه عمر السؤال إلى ابن عباس عن ذات السورةعاد ف و. يأتيهم الفتح.  .. مه وفهمهليريهم عل.. وج 

فابتسم عمر سعيًدا  .. الرسول صلى هللا عليه وسلم -موت-فأجاب ابن عباس بأن السورة أخبرت بقرب أجل

 . .وهللا ما أعلم عن تفسير هذه السورة إال ما قال ابن عباس وقال: .. بذكاء و سعة علم الغالم 

ثم .. ووجود كبار الصحابة معه .. الفاروقرغم كثرة علم   -يطلب منه الرأىأي  –وكان أمير المؤمنين يستفتيه 

   .و لو خالفهم... ال يعمل اال برأى ابن عباس

وظل يعرض عليهم   -بكل أدب ورفق  –ويروى ابن عباس أنه ناقش عدة فتاوى مع خمسمائة من الصحابة  -

عنه محبة عمر   والحظ العباس رضى هللا. رغم أن معظمهم فى عمر أبيه... من األدلة والحجج ما أقنعهم برأيه

بَن  عليك كذبًا فاحفظ عنى ثالثة أمور:.. إنى أرى عمر يحبك ويجلسك معه.. لولده فنصحه قائاًل: يا بنى ..  ال يَُجر 

ا .. فال دوام للصداقة مع الكذب.. والنصائح الثالث أغلى من الذهب. وال تَْغتَابَن  عنده أحًدا. .. و ال تُْفِشيَن  له ِسرًّ

 . أو الغيبة أو النميمة... أو إفشاء األسرار

 ( في جهاده حياته مع الخلفاء الراشدين وبعدهم.. 6)

مأل األرض خالله علًما وفقًها.فقد تنق ل ما بين مكة و المدينة .. قد عاش ابن عباس عمَرا طوياًل ُمبارًكاو -

و هدى هللا به .. الُكوفةو كان مع على بن أبى طالب فى ..  والطائف..كما شارك فى فتح مصر والشمال األفريقى

فسعد به .. مثيرة أقنعهم فيها ببطالن موقفهم..ثم بعثه على  واليًا على البصرةبعد مناظرات .. ألوف الخوارج

و بذلك  .. أهلها عالًما و حاكًما عاداًل..و فى عهد معاوية كان ابن عباس جنديًّا فى أول جيش غزا القسطنطينية

علمه و فقهه فى كل بالد اإلسالم..و شملت إنجازاته العلمية تفسير كتاب هللا    فانتشر..  طاف مدن الشام أيًضا

وأفتى فى آالف  .. عليه الصالة والسالم.. كما روى أكثر من ألف وستمائة حديث من أحاديث النبى.. الكريم ُكله

..  جيال بعد جيل. .و اغترف من بحر علمه ماليين من علماء المسلمين.. و تتلمذ على يديه.. المسائل الفقهية

 رضى هللا عنهم أجمعين.. 

 ( في وفاته رضي هللا عنه.. 7)

واحتشد مئات األلوف فى  .. مات بحر العلم رضى هللا عنه.. وبعد حياة طويلة حافلة بالعلم والعبادة والجهاد

لم يُر  .. طائًرا أبيضشاهدوا الحاضرون .. جنازته بمدينة الطائف.وبينما كانوا يضعون الجسد الطاهر فى قبره

يحتضنه فى كفنه.كما تحق قت كرامة أخرى ثابتة و .. يهبط ليدخل قبر الولى  عالم األمة.. مثله فى الجمال والبهاء

يتلو قول هللا تعالى : ) يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ*  .. ال يرون صاحبه.. فقد سمعوا صوتًا.. البن عباس لحظة دفنه

 30-27ي إِلَى َربِ ِك َراِضيَةً َمْرِضيَّةً * فَاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي * َواْدُخِلي َجنَّتِي ( سورة الفجر:اْرِجعِ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1 -".. "سيرته في سطور.." الخزرجي أبو دجانة سماك بن خرشة  " 639الحلقة / 

 مقدمة.. في نسبه.. أوال.. 

هو واحد من أولئك الصحابة الذين لم يكن لهم نصيب في القصص.. ولم يكن من المعمرين الذين جاهدوا في  

  بدايات الدولة.. ثم كان لهم إقطاعيات عندما أصبح للدولة خراج األرض.. لكنا نحتسبهم عند هللا.. 

المشهورين بالشجاعة.. وكانت له عصابة َحْمراِء.. يعلم بها في  وهو من كبار األنصار.. وكان من الشجعان  -

 .. ولقد أثنى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. الحرب

 ... سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج ..أبو دجانةهو  -

وقيل: سماك بن أَوس بن خرشة األَنصاري   ..أَبو ُدَجاَنةَ ِسَماك بن َخَرشة"صحابة الرسولنا".. يقول  -

 .وأَبو موسى. ..وأَبو نعَيم ..أَبو عمر سيرته أَخرج. .من رهط سعد بن عبادة ..الخزرجي الساعدي

ه َحزمة بنت َحْرملة ..مشهوٌر بكنيته هذه ..وأبو ُدجانة األنصاري  ه -  ..من بني ِزْعب ..وأم 

ه آمنة بنت عمرو بن  ..دبغدابوألبي ُدجانة عقب اليوم بالمدينة و - وكان ألبي ُدجانة من الولد: خالد؛ وأُم 

   ..وكان أَبو دجانة أَخا عتبة بن َغْزوان آخى بينهما رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..األجش  

 . سنذكر فيه بعض التفصيل.. ... وأَما الِحْرز المنسوب إِليه فِإسناده ضعيف -

 رضي هللا عنه.. ..أبي دجانةسماك.. ثانيا.. في جهاد 

كان يدافع عن رسوِل هللا  أنه روي أنه لما كان في أحد ما كان من الرماة.. وما كان من انكشاف المسلمين..  -

 لكنه عاش..  ..الجراحات يومها فكثرت فيه ..هو ومصعب بن عمير.. َصلَّى هللا عليه وسلم

واختال بين   .. فلما كان يوم أُحد أَعلم بها ....مغازي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلموله مقامات محمودةٌ في  -

 .."إِالَّ ِفي َهذَا الَمقَامِ  ..َعزَّ َوَجلَّ  ..إِنَّ َهِذِه ِمْشيَةٌ يُْبِغُضَها هللا" :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..الصفين

فبسطوا أَيديهم   َمْن يَأُْخذُ َهذَا ِمن ِي"؟" :فقال  ..هللا عليه وسلم أَخذ سيفًا يوم أُحد وعن أَنس أَن رسول هللا َصلَّى   -

فقال سماك أَبو دجانة: أَنا آخذه   ..فأَحجم القوم .."فمن يأْخذه بحقه" :قال  ..أَنا ..ُكلُّ إِنسان منهم يقول: أَنا

 .. .. شعرا  :وقال في ذلك..ففلق به هام المشركين  ..فأَخذه ..بَِحق ِه

 َونَْحُن بِالسَّْفحِ لََدى النَِّخيـــلِ   *** أَنَا الَِّذي َعاَهَدنِـي َخِليِلـي

ُسولِ ** أَْن اَل أَقوَم الدَّْهَر ِفي الَكيُول   أَْضِرْب بَِسيِف هللا َوالرَّ

أَعطى فاطمة ابنته   .. َصلَّى هللا عليه وسلم من أُُحدقال: لما رجع رسول هللا ..عن ابن عباس ..وروى عكرمة -

 ..وأَعطاها علي رضي هللا عنهما سيفه .."اْغِسِلي َعْن َهذَا الدَّمِ  ..يَا بُنَيَّةُ " :قال أي سيف أبي دجانة..  ..سيفه

لئن كنت .. "فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..فوهللا لقد صدقني اليوم ..فاغسلي عنه دمه ..وقال: وهذا

  "..َجانَةدُ وأَبو  ..صدقت القتال لقد صدقه َسْهُل بن ُحنِيف

كانت له عصابة َحْمراِء.. يعلم بها في الحرب.. فلما كان يوم أُحد أَعلم بها.. واختال بين  والرواية.. أنه  -

 ..."إِنَّ َهِذِه ِمْشيَةٌ يُْبِغُضَها هللا.. َعزَّ َوَجلَّ.. إِالَّ ِفي َهذَا الَمقَامِ " :وسلمالصفين.. فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه 

وما في   ..شجاعة أبي دجانة يوًما فقال: »لقد رأيتني يوم أحد صلى هللا عليه وسلم وقد امتدح النبي محمد  -

 .ف أبي دجانة غير دميم«.وطلحة عن يساري. وكان سي ..األرض قربي مخلوق غير جبريل عن يميني

 .وبايعه على الموت . .. -صلى هللا عليه وسلم  -مع النبي  أحد يوم أبو دجانة ثبت : الواقدي قالو -

 .. وكان أبو ُدجانة رضي هللا عنه هو من قتل الحارث بن أبي زينب فارس اليهود يوم خيبر -

 . .يوم حنين صلى هللا عليه وسلم كما كان ممن ثبتوا مع النبي  -

 .. شهد المشاهد كلها مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..من فضالء الصحابة وأَكابرهمإذن كان أبو دجانة ف  -

وكان لبني حنيفة باليمامة   ..يوم اليمامة بعدما أَبلى فيها بالًء عظيًماأبو دجانة في حروب الردة.. واستشهد  -

  ..ففعلوا ..فأَمرهم أَبو دجانة أَن يلقوه إِليها ..فلم يقدر المسلمون على الدخول إليهم ..حديقة يقاتلون من ورائها

 ..ودخلها المسلمون ..وأَزاح المشركين عنه ..وهو مكسور الرجل فقاتل على باب الحديقة ..فانكسرت رجله

د يقوقتل يومئذ شهيًدا سنة اثن  ..تي عشرة في خالفة أبي بكر الص 

أبو ُدجانة اليمامة وهو فيمن شرك في قتل ُمسيلمة الكذ اب.. وقُتل أبو ُدجانة يومئٍذ  شهد ..في رواية  وقيل -

د يق. شهد بدًرا وأُُحًدا وجميع . وأنه الطبقات الكبير. .. حسبشهيًدا سنة اثنتي عشرة في خالفة أبي بكر الص 

بل عاش حتى شهد  وقيل   أُحد..المشاهد مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وأَعطاه رسول هللا سيفه يوم 

  ..قال ابن األثير: واألَول أَصح وأَكثر ..بن أبي طالب ِصفين مع علي  

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2 –سيرته.." مواقف في ".. "الخزرجي أبو دجانة سماك بن خرشة  " 640الحلقة / 

 . ونخلة اليهودي؟  ..صحة حديث أبي دجانة في ثالثا.. 

إال أنها الرواة رى يوال  ..إلى المصادر الموثوقة وال في نسبتها ..ا لم نعثر على ما يفيد إثبات هذه القصةمفإن

 ربما لما لحقها من معجزة..   ..موضوعة

كتابه  في  الصفوريكذا أوردها )إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين( وكتابه في الحدث   البكري وردأ -

 (..  لطيفةأو وصفه بإنها ) بقوله البكري قد صدرهاف. .بال إسناد كالهماو)نزهة المجالس ومنتخب النفائس( 

  :وهذا نصها(.. حكايةواصفل إياها بإنها )..:بقوله الصفوري صدرها)و -

 ..فكان إذا صلى الفجر خرج مستعجاًل  ..دجانةكان في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم رجل يقال له: أبو < أنه 

 .. فقال له يوًما: أليس لك إلى هللا حاجة؟ فقال: بلى ..وال يصبر حتى يسمع دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم

 قال: وما عذرك؟  ..- يا رسول هللا -فقال: فلم ال تقف حتى تسمع الدعاء؟ فقال: لي عذر 

يقع من  ..فإذا هب الهواء لياًل   ..وهي مشرفة على داري ..وفي داره نخلة ..فقال: إن داري مالصقة لدار رجل

  ..فأعجل قبل انتباههم  ..فما وجدوه أكلوه ..وقد مسهم الضر من الجوع ..فإذا انتبه أوالدي  ..رطبها في داري

رجتها  فأخ ..ولقد رأيت ولدي يوًما قد وضع رطبة في فمه ..وأحمله إلى دار صاحب النخلة ..وأجمع ما وقع

 ..لفرط جوعه الولد فبكى  ..ال تفضح أباك في اآلخرة ..وقلت له: يا بني ..بأصبعي من فيه

 .وحملتها مع غيرها إلى صاحبها ..فقلت له: لو خرجت نفسك لم أدع الحرام يدخل إلى جوفك

   ..فاستدعاه  ..(المنافق)فقيل له: فالن   ..وسأل عن صاحب النخلة ..فدمعت عينا النبي صلى هللا عليه وسلم -

وساقها من الذهب  ..وقال له: بعني تلك النخلة التي في دارك بعشرة من النخل: عروقها من الزبرجد األخضر

فقال له المنافق: ما    ..ومعها من الحور العين بعدد ما عليها من الرطب ..وقضبانها من اللؤلؤ األبيض ..األحمر

وقال: هي بعشرة  -رضي هللا تعالى عنه-فوثب أبو بكر الصديق  ..ال أبيع إال نقًدا ال وعًدا ..يئةأنا تاجر أبيع بنس

قال: قد   . وقال: بعتك. ..ففرح المنافق ..وليس في المدينة مثل تلك النخيل .. من النخيل في الموضع الفالني

  ..ثم وهبها ألبي دجانة ..اشتريت

رضي -وفرح أبو دجانة  ..ففرح الصديق ..عوضها -يا أبا بكر-د ضمنت لك  فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ق  -

وقال: قد أخذت   ..وأخبرها بالقصة ..ومضى المنافق إلى زوجته يقول: قد ربحت اليوم ربًحا عظيًما ..-هللا عنهما

وال نوصل منها شيئًا إلى   ..والنخلة التي بعتها مقيمة عندي في داري أبًدا نأكل منها ..عشرة من النخيل

كأنها لم تكن   ..وإذا بالنخلة قد تحولت بالقدرة إلى دار أبي دجانة ..فلما نام تلك الليلة وأصبح الصباح ..صاحبها

 رد للسياق ودونما فرض إيماني... .. ولها نصيبها من المعجزات من س .فتعجب غاية العجب  ..في دار المنافق

 .. أو حرز أبي دجانة.. أبو دجانة والجنرابعا.. 

  -صلى هللا عليه وسلم-الكتاب الذي كتبه رسول هللا  بالعالج العامة ما يعرف بستخدمها ي كانمن األمور التي  -

  ..جاءه يشكي األذى في بيته من الجنأو الحرز.. يقال أنه  ..للصحابي أبي دجانة

  واسمه )العالج الرباني للسحر والمس ..مجدي الشهاوي ستاذوقد وجدت هذه الرسالة في كتاب لأل -

 :الحديثنص وهذا هو  ..الشيطاني( وكذلك في كتاب: )حوار مع الجن( للكاتب الصحفي أسامة الكرم

يا رسول هللا:  فقلت:   -صلى هللا عليه وسلم-إن الصحابي الجليل أبي دجانة قال: " شكوت إلى رسول هللا < 

ولمعا كلمع  ..ودويا كدوي النحل ..بينما أنا مضطجع في فراشي إذ سمعت في داري صريرا كصرير الرحى

 فأهويت إليه  ..يعلو ويطول في صحن داري ..فإذا أنا بظل أسود تدلى ..فرفعت رأسي فزعا مرعوبا ..البرق

 .. فظننت أنه قد أحرقني وأحرق داري ..النار  فرمى في وجهي مثل شرر ..فمسست جلده فإذا جلده كجلد القنفذ

: )عامر دارك عامر سوء يا أبا دجانة ورب الكعبة ومثلك يؤذى يا أبا  -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا 

  ..فأتي بهما فناوله علي بن أبي طالب وقال: )اكتب يا أبا الحسن( ..ثم قال: )ائتوني بدواة وقرطاس( ..دجانة(

هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين إلى من طرق   ..؟ قال: )اكتب: بسم هللا الرحمن الرحيمفقال وما أكتب

فإن تك عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو  ..أما بعد: فإن لنا ولكم في الحق منعة ..الباب من العمار والزوار

ورسلنا يكتبون   ..خ ما كنتم تعملونإنا كنا نستنس ..هذا كتاب هللا ينطق علينا وعليكم بالحق ..زاعما حقا مبطال

اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة األصنام وإلى من يزعم أن مع هللا إلها آخر ال إله إال   ..ما تكتمون

 ..حم عسق تفرق أعداء هللا ..حم ال تنصرون .. تغلبون  ..له الحكم وإليه ترجعون ..هو كل شيء هالك إال وجهه

 .. فسيكفيكهم هللا وهو السميع العليم( ..وال حول وال قوة إال باهلل ..وبلغت حجة هللا

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..



- 710 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3 –سيرته.." مواقف في ".. "الخزرجي أبو دجانة سماك بن خرشة  " 641الحلقة / 

 نكمل.. أبي دجانة..أبو دجانة والجن.. أو حرز رابعا.. 

   ..وجعلته تحت رأسي وبت ليلتي ..: فأدرجته وحملته إلى داريعن القرطاس ال أبو دجانةق  -

فما انتبهت إال من صراخ صارخ يقول: يا أبا دجانة: أحرقتنا الكلمات فبحق صاحبك لما رفعت عنا هذا الكتاب  

 ..رك وال في موضع يكون هذا الكتابوقال غيره: وال في أذاك وال في جوا ..فال عود لنا في دارك

-ال رفعته حتى استأمر رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-قال أبو دجانة: فقلت ال وحق صاحبي رسول هللا   -

 .. قال أبو دجانة: فلقد طالت علي ليلتي مما سمعت من أنين الجن وصراخهم وبكائهم ..صلى هللا عليه وسلم

  ..وما قلت لهم ..فأخبرته بما سمعت من الجن .. -صلى هللا عليه وسلم-الرسول حتى أصبحت فصليت الصبح مع 

 " يا أبا دجانة: ارفع عن القوم فوالذي بعثني بالحق نبيا إنهم ليجدون ألم العذاب إلى يوم القيامة.."فقال لي -

  .. ولم يُحل على مصدرها   ..هكذا وجدتهوقال وكذلك أخرجه السيوطي   ..)دالئل النبوة(كتابه رواه البيهقي في  )

 :قال ابن القيم رحمه هللا.. لما فيها من الركاكة  .. وحري بها أن يكون ال أصل لها 

تنادي على وضعها واختالقها على رسول هللا    ..واألحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة "

التي يعرف بها كون   ..ثم ذكر جملة من األمور الكلية.. صلى هللا عليه وسلم " انتهى من "المنار المنيف" 

  ..ويدفعها الطبع ..بحيث يمجها السمع ..وسماجتها  ..ومنها : " ركاكة ألفاظ الحديث ..الحديث موضوعا 

وابن حبان   .. (12482لكن روى أحمد في المسند ).. نتهى من "المنار المنيف" ا. " ويسمج معناها للفطن

فَأُْمْرهُ أَْن يُْعِطيَنِي   ..َوأَنَا أُقِيُم َحائِِطي بَِها ..أَنَّ َرُجاًل َقاَل: " يَا َرُسوَل هللاِ: إِنَّ ِلفاَُلٍن نَْخلَةً  ..َعْن أَنٍَس  ..(7159)

فَأَتَاهُ أَبُو    ..قَاَل لَهُ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ) أَْعِطَها إِيَّاهُ بِنَْخلٍَة ِفي اْلَجنَِّة ( فَأَبَىفَ  ..َحتَّى أُقِيَم َحائِِطي بَِها

إِن ِي قَِد اْبتَْعُت  ..فَأَتَى النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفقَاَل: يَا َرُسوَل هللاِ   ..فَفَعَلَ  ..الدَّْحَداحِ فَقَاَل: بِْعنِي نَْخلَتََك بَِحائِِطي 

احٍ أِلَبِي فَقَْد أَْعَطْيتَُكَها. فَقَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ) َكْم ِمْن َعْذٍق َردَ  ..فَاْجعَْلَها لَهُ  النَّْخلَةَ بَِحائِِطي. َقاَل:

 ..وصححه محققو المسند على شرط مسلم. .الدَّْحَداحِ ِفي اْلَجنَِّة ( قَالََها ِمَراًرا

 سؤال عن القرين..هنا خامسا.. و

وقد فوجئت من قبل أحد اإلخوة الثقات يخبرني  ) وهو ممن يداوون بالكتاب والسنة..  ..سائال يقول الراوي -

وألني وجدت لهذه الرسالة التأثير الكبير على الجن من خالل ممارستي للعالج حيث    ..بأن هذا الحديث موضوع

وقد   ..رأيت أن المريض يشعر بدوار )دوخة( عندما ينظر فيه أو يحصل له خدر في يده التي تحمل الرسالة

 ..مريض صرع بمجرد أن أعطيته الرسالة ليحملها وحصل معي أنا 

وحكم العمل بهذه الرسالة في  ..األمر في سؤالي عن صحة هذا الحديثفكرت أن أضع  ..ألجل هذا وذاك- 

نقرأ عليهم آيات الرقية ولمرات هل  ..وفي بعض الحاالت المرضية التي يستعصي عالجها عند األطباء ..العالج

قرين الشخص   .. أياكتشفنا طريقة مخاطبة القرينبينما  ..عليهملحظي ظهور أي تأثير   رغم عدمعديدة 

   ..وقد تم عالج حاالت كثيرة بهذه الطريقة ..ومن خاللها يتم معرفة المرض ..المريض

ثم بعد مدة نكلم   ..مع الشهيق ..( بسم هللا أوله وآخره) نطلب من المريض أن يردد:  أن هي: الطريقة و -

  ..ود األثر الكافي الذي يتحدث عنهؤالي هو: إن معلوماتنا عن القرين قليلة جدا لعدم وجوس؟  ..القرين ونحاوره

وهل لكل إنسان قرين واحد   ..وما هي مدة بقائه مع المريض )اإلنسان( ..فمثال: هل هو داخل الجسد أم خارجه

وهل يبقى مالزم مع اإلنسان أم أنه يتركه في أحيان ويعود إليه؟  ..أم إنه ممكن أن يتبدل في فترة من الفترات

على هذه األسئلة  نجد ردافرجائي أن  .وفي مرات عديدة جدا يذكر أن عمره )القرين( أصغر من عمر المريض

 .؟ .فأفيدونا وأفتونا ..كتابة لينفع هللا به المسلمين

 مع من وهبهم هللا علما في هذا الموضوع..  ولدينا إجابة من أحد مشايخنا.. واألمر هنا للنقاش -

الحديث المذكور في السؤال قال عنه العالمة السيوطي في كتابه: )الْللئ المصنوعة في األحاديث يقول الشيخ: 

وليس   ..مجاهيلأي رواته وأكثر رجاله  ..وإسناده مقطوع ..إن الحديث موضوع ..الموضوعة( الجزء الثاني

 . الرد . انتهى.أصالالمنسوبة إليه الرواية في الصحابة من اسمه موسى 

والرقية الشرعية تكون بسورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة  ..وعليه فال يجوز االعتماد على هذا الحديث -

. وال -وسلمصلى هللا عليه -اإلخالص والمعوذتين واآليات القرآنية واألدعية النبوية الثابتة عن رسول هللا 

شرك  هو وسؤاله عن نوع مرض المريض؛ ألن االستعانة بالجن  ..تجوز االستعانة بالجن الذي تسمونه القرين

 ..فالواجب عليكم التوبة إلى هللا من ذلك وترك هذه الطريقة واالقتصار على الرقية الشرعية  ..-عز  وجل  -باهلل 

 نراكم غدا إن شاء هللا..  .بينا محمد وصحبه وسلم.وصلى هللا على ن   ..وفق هللا الجميع لما فيه رضاه
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 4 –سيرته.." مواقف في ".. "الخزرجي أبو دجانة سماك بن خرشة  " 642الحلقة / 

 سادسا.. قالوا في "أبي دجانة" رضي هللا عنه..

 "..كتاب البداية والنهاية لـ الحافظ ابن كثير كثير في "في مقال لألستاذ أحمد إبراهيم الشريف.. نقال عن ابن 

 . .وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس ..قال ابن إسحاق: فأقبل الناس حتى حميت الحرب -

قال ابن هشام: وحدثنى غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوام قال: وجدت فى نفسى حين سألت رسول   -

وقد قمت   ..وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش ..وأعطاه أبا دجانة ..السيف فمنعنيه صلى هللا عليه وسلمهللا 

فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء   ..ن ما يصنعوهللا ألنظر ..إليه وسألته إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني

وهكذا كانت تقول له إذا تعصب فخرج   ..فقالت األنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت ..فعصب بها رأسه

 :وهو يقول

 ل ـونحن بالسفح لدى النخي *لى *ـ أنا الذى عاهدنى خلي

 أال أقوم الدهر فى الكيول * أضرب بسيف هللا والرسول 

أن رجال أتاه وهو يقاتل به فقال: »لعلك   صلى هللا عليه وسلموقال األموي: حدثنى أبو عبيد فى حديث النبى   -

 :فأعطاه سيفا فجعل يرتجز ويقول ..إن أعطيتك تقاتل فى الكيول« قال: ال

 ... األبيات.. أنا الذى عاهدنى خليلى * أن ال أقوم الدهر فى الكيول

يرفعه   ..عن هند بنت خالد أو غيره ..ورواه إسرائيل كالهما عن أبى إسحاق  ..وهذا حديث يروى عن شعبة -

 ..ولم أسمع هذا الخرف إال فى هذا الحديث ..سمعته من عدة من أهل العلم ..الكيول يعنى مؤخر الصفوف

فجعل كل   ..وكان فى المشركين رجل ال يدع جريحا إال ذفف عليه ..قال ابن هشام: فجعل ال يلقى أحدا إال قتلهو -

فضرب المشرك أبا دجانة   ..فالتقيا فاختلفا ضربتين ..فدعوت هللا أن يجمع بينهما ..منهما يدنو من صاحبه

ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت   ..وضربه أبو دجانة فقتله  ..فعضيت بسيفه ..فاتقاه بدرقته

 . .ثم عدل السيف عنها. فقلت: هللا ورسوله أعلم ..عتبة

  ..عن الزبير بن العوام بذلك ..عن أبيه ..وقد رواه البيهقى فى )الدالئل( من طريق هشام بن عروة

صلى هللا عليه   –وقف أبو دجانة مزهوا بسيف النبى أنه  .."بوابة األهرام"يروي األستاذ أحمد عادل في  -

ولهذا ُسمى بـ "ابو دجانة" أى صاحب الشارة   ..ء كان يضعها فى رأسه إذا قاتلوارتدى عصابة حمرا -وسلم

 .فقال الرسول: "إن هذه المشية يبغضها هللا إال فى هذا الموطن". ..ومشى مشية الفخر واالختيال ..الحمراء

فلما اشتدت   ..دون غيره وتتبع الزبير بن العوام أبا دجانة ليعرف حق هذا السيف الذى منحه النبى ألبى دجانة  -

  -وآكلة كبد أسد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ـ عم الرسول  ..زوجة أبى سفيان ..وقفت هند بنت عتبة ..الحرب

فلما أقبل نحوها انشف  ..فلم يعرف أبو دجانة أنها امرأة  ..وكانت ترتدى زى الفرسان ..تحث على الحرب

 .  رسول هللا بأن أضرب به امرأة ال ناصر لها".فأحجم ورف سيفه قائال: "أكرمت سيف   ..وجهها

ال الذى فعله اإلرهابى اآلثم حين استهدف النساء واألطفال اآلمنين   ..هكذا فعل الصحابى الجليل والفارس النبيل

وكان   ..هذا بالرغم أن هند كانت تحارب وتقتل  ..صلى هللا عليه وسلم ـ -فى يوم ميالد النبى   ..فى صالتهم

  ..وربما لو أتيحت لها فرصة قتل أبو دجانة لما ترددت لحظة  ..كبير فى هزيمة المسلمين فى أحد لدورها أثر

 . مثلما فعلت مع عم الرسول.

وقف أبو دجانة مدافعا عن الرسول   ..ولما أحاط مشركو قريش بالمسلمين وأوسعوهم قتال وأثخنوهم بالجراح

ونجى   ..ى أصبح ظهره كالقنفد من كثرة تلك الرمياتفاحتضن جسده الشريف كى يقيه من السهام والرماح حت

 ..فقد كان فارس الشارة الحمراء يدرك تماما الوقت الذى يشهر فيه سيفه ..-صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 بل مدافعا عن رسول هللا والدين الحنيف.  ..فلم يكن سافكا للدماء محبا للقتل

فلما حملت عليه السيف  ..قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يحمس الناس حمسا شديدا فصمدت له -

 . .أن أضرب به امرأة صلى هللا عليه وسلمفإذا امرأة فأكرمت سيف رسول هللا  ..ولول

ثم طلبه  ..فأعرض عنه ..لما عرضه طلبه منه عمر  عليه وسلمصلى هللا  وذكر موسى بن عقبة أن رسول هللا  -

فأعطى   ..ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليه ..فوجدا فى أنفسهما من ذلك ..منه الزبير فأعرض عنه

 ..السيف حقه

 ..بقتلى المسلمينقال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج من المسلمين فلما رأيت مثل المشركين  -

يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت  ..فإذا رجل من المشركين جمع الألمة ..قمت فتجاورت

ثم قمت أقدر   ..فمضيت حتى كنت من ورائه ..قال: وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه ألمته.  .جزر الغنم

 .  .أةفإذا الكافر أفضلهما عدة وهي ..المسلم والكافر ببصري

وتفرق   ..فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه ..قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا

 . أراكم غدا إن شاء هللا...وقال: كيف ترى يا كعب أنا أبو دجانة ..ثم كشف المسلم عن وجهه ..فرقتين
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 " أبو قيس بن الحارث بن قيس القرشي  الس همي ".. "شهيد اليمامة"   643الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  الس همي.. حسب االستيعاب في معرفة  -

 تب السيرة في ترجمته.. األصحاب.. وهو ممن هاجر وجاهد حتى شهد حروب المرتدين.. وإن لم تطل ك

.. بينما قالت التراجم إن عبد هللا أخوه.. سنرى..  -  قال ابن إِسحاق: اسم أَبي قيس بن الحارث: عبد َّللا 

قال أَبو عمر: وقد ُرِوَي عن ابن إِسحاق أَن عبد هللا هو أَخو أَبي قيس.. كذا قال.. والذي رأَيناه من طرق  -

.. مغازي ابن إِسحاق أَنه ذكر في مه  اجرة الحبشة كما يلي: عبد هللا بن الحارث بن قيس بن عِدي 

 ثم  قال: وأَبو قيس بن الحارث بن قيس.. فهذا قد جعله أَخاه.. ولم يجعله اسًما له.. حسب أسد الغابة.. -

ه هي أم  ولد وهي حضرمي ة(( حسب الطبقات الكبير..  -  ))أم 

 رشي من بني سهم ..هو أحد صحابة الرسول صلى هللا عليه وسلم.. ق -

 ثانيا.. في جهاد أبي قيس بن الحارث.. 

قد شارك في عدد من الغزوات منها غزوة أحد .. و قد كان له عدد من األخوة المسلمين منهم .. عبد هللا بن   -

 الحارث و تميم بن الحارث و معمر بن الحارث .. 

هـ وكان من السابقين إلى   12توفي سنة  تقول دائرة المعارف ويكيبيديا أن أبي قيس بن الحارث بن قيس  -

اإلسالم. هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية مع إخوته.. ثم عاد وهاجر إلى يثرب.. وشهد مع النبي محمد غزوة 

 أحد.. وما بعدها من المشاهد.. ثم شارك في حروب الردة.. وقُتل في معركة اليمامة.. 

 ثالثا.. نصيب أبي قيس في كتب التراجم..  

ل عنه "صحابة رسولنا".. ))أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي  الس همي..  يقو

 وهو من ولد سعد بن سهم.. ال ِمن ولد سعيد بن سهم..  

وكان قيس بن عدي سي َِد قريش في الجاهلي ة َغْيَر مدافع.. ومن باب التأريخ.. يذكر أنه كان أبوه الحارث بن  

بعرى أيًضا.. كان في  قيس أَحَد المست .. وهو جدُّ ابن الز  هزئين الذين جعلوا القرآن ِعِضين.. وَجد ه قيس بن عدي 

 زمانه من أَجل  رجال في قريش.. وهو الذي جمع األحالف على بني عبد مناف.. 

.. ومخزوم.. وسهم.. وُجَمح.(( حسب االستيعاب في معرفة األصحاب.  -  على الهامش.. ))واألحالف: عدي 

وهو قديم اإلسالم بمك ة.. حسب تأكيد الطبقات الكبير.. وكان أَبو قيٍس من السابقين إِلى اإِلسالم.. ومن  -

المهاجرين إِلى الحبشة.. حسبما أَخبرنا أَبو جعفر بن السمين بِإسناده إِلى يونس.. عن ابن إِسحاق.. في تسمية  

بو قيس بن الحارث بن قَْيس السَّهمي".. من أسد  من هاجروا إِلى أَرض الحبشة.. من بني سهم.. قال: "وأَ 

 الغابة.

))هاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية ثم  قدم فشهد أُحًدا مع رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وما بعد   -

الطبقات   . حسب روايةذلك من المشاهد.. وقُتَل يوَم اليمامة شهيًدا سنة اثنتي عشرة في خالفة أبي بكر الصد يق.

 الكبير.. وما أورده محمد بن سعد..

في "االستغناء".. هو "أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم القرشى    –ويقول ابن عبد البر  -

السهمى".. وهو من ولد سعد بن سهم ال من ولد سعيد بن سهم.. كان من مهاجرة الحبشة.. وقد ذكرنا له 

 في الصحابة ..  اخبارا في بابه من كتاب االستيعاب

في "أسد الغابة".. هو أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي   -ويقول ابن األثير   -

 السهمي وهو من ولد سعد بن سهم.. ال من ولد سعيد.. كما تقدم.. وكان قيس بن عدي سيد قريش غير مدافع.

 ين إلى الحبشة.. الهجرة الثانية.. وكان أبو قيس من السابقين إلى اإلسالم.. ومن المهاجر

أخبرنا أبو جعفر بن السمين.. بإسناده إلى يونس.. عن ابن إسحاق.. في تسمية من هاجر إلى أرض الحبشة..   -

من بني سهم: وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي.. ثم إن أبا قيس عاد من الحبشة فشهد أحدا وما بعدها  

 من المشاهد..

سم أبي قيس بن الحارث: عبد هللا. قال أبو عمر: وقد روي عن ابن إسحاق أن عبد هللا أخو  وقال ابن إسحاق: ا

أبي قيس.. كذا قال.. والذي رأيناه من طرق مغازي ابن إسحاق أنه ذكر في مهاجرة الحبشة: عبد هللا بن 

 لم يجعله اسما له. الحارث بن قيس بن عدي.. ثم قال: وأبو قيس بن الحارث بن قيس.. فهذا قد جعله أخاه.. و 

 وكان أبوه الحارث أحد المستهزئين: }الَِّذيَن َجعَلُوا اْلقُْرَءاَن ِعِضيَن{ . 

 واستشهد أبو قيس يوم اليمامة شهيدا.

أخبرنا عبيد هللا بن أحمد.. بإسناده إلى يونس.. عن ابن إسحاق.. في تسمية من استشهد يوم اليمامة.. من  -

 . وقد ترجم سيرته وأخرجه الثالثة..بني سهم: أبو قيس بن الحارث.

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..



- 713 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-" اليمامة صقر".. "من بني النجارالبراء بن مالك بن النضر  " 644الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

جندب بن عامر بن غنم إلى بني غنم بن عدي  البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن هو  -

 .. أحد بطون الخزرج..بن النجار

رضي هللا  -أخوه الصحابي الجليل أنس بن مالك و ..من األنصار -رضي هللا عنه-ولد في المدينة المنورة وكان   -

 ..-صلَّى هللا عليه وسلَّم-خادم النبي  ..-عنه

 ..فلم يتخلف عن أي غزوٍة أو قتاٍل في سبيل هللا ..طولة واإلقدامتميز الصحابي الجليل البراء بن مالك بالب -

 ذكر الذهبي في ِسيَر أعالم النبالء: حتى   ..فكان محبًا للجهاد والشهادة في سبيل هللا

فإنه   .."كتب عمر بن الخطاب ذات مرة أن ال تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين <

 ..شجاع مقدام -رضي هللا عنه-أي أنَّه والمقصود   ..م بهم"مْهلكةٌ من المهالك يقد

 قال:    -صلَّى هللا عليه وسل م-وكان من صفاته أنه مستجاب الدعوة: فعن أنس بن مالك أنَّ النبي  -

هُ منهُم البَراُء بُن ماِلكٍ " ِ ألبرَّ  .." كم من أشعَث أغبَر ذي ِطمريِن ال يؤبَه لَه لو أقسَم على َّللاَّ

قتل من المشركين  ..وقد كان البراء بن مالك هذا أحد الفضالء ومن األبطال األشداء ..قال عنه ابن عبد البر -

 .. مائة رجل مبارزة سوى من شارك فيه

 ..األخوة في هللا واألخوة في النسبثانيا.. في إجتماع 

البراء بن مالك عند حصن من   عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة قال: بينما أنس بن مالك و أخوهيروى  -

فعلق بعض تلك    ..والعدو يلقون كالليب في سالسل محماة فتعلق باإلنسان فيرفعونه إليهم ..حصون العدو

 .. فرفعوه حتى أقلوه من األرض فأتي أخوه البراء بن مالك  ..الكالليب بأنس بن مالك

ثم قبض بيده على السلسلة وهي  ..فأقبل يسعى حتى نزل في الجدار ..فقيل: أدرك أخاك وهو يقاتل في الناس

ثم نظر إلى يديه فإذا عظامها تلوح قد ذهب ما عليها من    ..حتى قطع الحبل ..تدار فما برح يجرهم ويداه تدخنان

 أنجى هللا عز وجل أنس ابن مالك بذاك.. ف ..اللحم

 .. عليه وسلممن مواقف البراء بن مالك مع الرسول صلى هللاثالثا.. 

فكان يرجز لرسول هللا صلى هللا   ..أنس بن مالك يقول: كان البراء بن مالك رجل حسن الصوتأخيه عن يروى 

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: إياك    ..فبينما هو يرجز إذ قارب النساء  ..عليه وسلم في بعض أسفاره

 .. البراء و القوارير قال: فامسك

 : يا أخي ما تشتهي؟ له  فقال ..البراء بن مالك أبي بن كعب س قال: لقيعن أنيروى  -

فقال:   صلى هللا عليه وسلمفذكر البراء ابن مالك ذلك لرسول هللا  ..فجاء فأكل حتى شبع ..قال: سويقا وتمرا

بعث هللا إلى منزله عشرة  ..علم يا براء أن المرء إذا فعل ذلك بأخيه لوجه هللا ال يريد بذلك جزاء وال شكورا"إ

ن الحول كتب له مثل عبادة أولئك  فإذا كا ..من المالئكة يقدسون هللا ويهللونه ويكبرونه ويستغفرون له حوال

 "..المالئكة وحق على هللا أن يطعمهم من طيبات الجنة في جنة الخلد وملك ال يبيد

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " كم ضعيف مستضعف ذي طمرين ال يؤبه له لو   ..قال  .وعن أنس -

 .. أقسم على هللا ألبره منهم البراء بن مالك " 

وقد أوجع المشركون في يومها.. ن البراء لقي زحفا من المشركين يوم موقعة "تستر".. أفي قول عن و

فأقسم على   ..فقالوا له يا براء إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " لو أقسمت على هللا ألبرك ..المسلمين

وجعوا في المسلمين فقالوا له  ربك " . قال: أقسمت عليك يا رب منحتنا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأ 

فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبي هللا صلى هللا عليه وسلم    ..يا براء أقسم على ربك

لقي البراء بن مالك ربه شهيًدا على يد  والرواية أنه   ..ي هللا عنهضفمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا ر

وهكذا انتهت حياة الشهيد المجاهد الصحابي البراء بن . المسلمين أكتاف الفرس.الهرمزان بعد أن منحى هللا 

حتى نالها في    ..مالك الذي كان ال يهاب القتل أو الموت الموقن بالشهادة في سبيل هللا التي طلبها في كل معاركه

 وإن كان المشهور أنه قتل يوم اليمامة.. سنرى... تستر.

 ..مالك من أقوال البراء بنرابعا.. 

..  قال: فركب فرسه فحمد هللا وأثنى عليه .عن أنس أن خالد بن الوليد قال للبراء يوم اليمامة: قم يا براء.يروى 

 ..وإنما هو هللا وحده والجنة ..ثم قال: يأهل المدينة ال مدينة لكم اليوم

أنس بن مالك ركب   أن.. يقول "قصة اإلسالم".. دعوته وتعليمهوأثر البراء بن مالك في اآلخرين وفي  - 

البراء فرسا يوم اليمامة ثم قال أيها الناس إنها وهللا الجنة وما لي إلى المدينة سبيل فمصع فرسه مصعات ثم 

 كبس وكبس الناس معه فهزم هللا المشركين...

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

https://islamstory.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%B9%D8%A8
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-" صقر اليمامة".. "من بني النجارالبراء بن مالك بن النضر  " 645 /الحلقة 

 .. يوم اليمامةخامسا.. ماذا كان من البراء 

صلى  -بعد وفاة النبي  .. وذلك أنه بطولة البراء بن مالك في معركة اليمامةوفي في حروب الردة.. وذروتها..  -

ارتد  عدد كبير من المسلمين في الجزيرة العربية.. وكان من أخطرهم مسيلمة الكذاب.. في حين   -هللا عليه وسلم

ثبت المسلمون في مكة والمدينة.. وذلك في فترة خالفة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي هللا عنه.. 

أن يقاتلهم.. حيث أرسل جيوش المسلمين  -رضي هللا عنه-لصديق  للمرتدين.. فقرر ا  -رضي هللا عنه-فتصدى 

؛ لمحاربتهم في منطقة اليمامة التي تقع في إقليم نجد في المملكة  -رضي هللا عنه-بقيادة البطل خالد بن الوليد  

تراجعوا العربية السعودية.. واسمها اليوم العارض.. واستبسل المسلمون في قتال المرتدين.. الذين ما لبثوا أن 

باتجاه حديقة لهم تحصنوا فيها.. وقد ظنوا أنَّ أسوارها وبابها المغلق سيجعلهم آمنين.. إال أنَّ جيش المسلمين 

ق الحديقة وحاصرهم وضيَّق عليهم المنافذ.. وطال حصار المرتدين.. فلمعت في ذهن البراء بن مالك فكرة..   طو 

 ..  الحديقة؛ ليفتح باب الحديقة ويُمك ن المسلمين من دخولها فطلب من الصحابة أن يرفعوه ويلقوه من فوق سور

 الكذاب.. اشتد قتال بني حنيفة على الحديقة التي فيها مسيلمةعندما ذلك و

فقاتلهم   ..فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم ..ألقوني عليهم ..قال البراء: يا معشر المسلميننادى و ف  -

وجرح البراء يومئذ بضعًا   ..فقتل هللاُ مسيلمة ..فدخل المسلمون ..مسلمينديقة حتى فتحه للحعلى باب ال

  ..وضربة  ..ما بين رمية ..وثمانين جراحة

وروى أنس بن مالك أنه قال: كنت مع خالد   . أقام عليه خالد بن الوليد شهًرا حتى برأ من جراحه.يروى أنه  -

ه خالد الرماةَ إلى أهل اليمامة ..والبراء بن مالك يوم اليمامة ..بن الوليد فأخذوا  ..فأتَوا َعلى نهر  ..قال: فََوج 

   ..فول ى المسلمون مدبرين ..فتراَموا ..فقطعوا النهر ..فغرزوها في حجزهم  ..أسافَل أقبيتهم

 ..ثم يفرق له رأيه ..ثم رفع رأسه إلى السماء ..يد إذا حزبه أمر؛ نكس ساعة في األرضوكان خالد بن الول  -

   ..وبين خالد ..وأنه بينه ..قال أنس: فجعلت أطِد فخذه إلى األرض ..وأخذ البراَء أْفَكل

  ..ثم رفع رأسه إلى السماء ..قال: فنكس خالد ساعةو ..إني ألقطر ..فقال البراء: يا أخي

   ..فحمد هللا  ..فركب فرسا له أنثى  ..فقام ..اآلن ..اآلن؟ فقال: نعم ..فقال: اآلن ..براء: قمثم قال لل

قال: ثم َمَصَع  ..أين أين؟ ما إلى المدينة سبيل ..وما إلى المدينة سبيل  ..وهللا الجنة ..إنها ..ثم قال: يا أيها الناس

  ..فهزم هللا المشركين ..وكبس الناُس معه ..ثم كبس ..قال: فكأني أنظر إلى فرسه تََمصُع بِذَنَبها ..فرسه مصعات

 :ويقول ..وكان رجاًل جسيًما فجعل يرتجز ..فوضع محكم اليمامة رجليه على الثُْلَمة ..وكانت في مدينتهم ثُْلَمة -

   ..وأنا ..وأنا.. .. أنا سداد الخلةِ **  أنا ُمَحك م اليمامةِ 

فلما أمكنه من الضرب    ..وكان رجال قصيرا  ..قال: فدنا منه البراء بن مالك ..معه صفيحة له عريضةكانت و

 ..وألقى سيفه ..فقتله  ..فقطعها ..فضرب البراء ساقه ..فاتقاه البراء بحجفته ..ضربه الُمَحك موتقاربا.. 

 .وأخذ سيفه ..فرقي به ..فقال: قبح هللا ما بقي منك ..فضربَه بِه حتى انكسر ..صفيحة الُمَحك مالبراء وأخذ  -

 ..رجال من المشركينتحصن  فيه  ..أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أُغلق بابه ..وروى محمد بن سيرين -

فألقوه من   ..فرفعوه برماحهم  ..فألقوني إليهم .. فقال: ارفعوني برماحكم ..قال: فجلس البراء بن مالك على ترس

  ..وقد قُتل منهم عشرة ..فأدركوه  ..وراء الحائط

فقلت: إلى متى هذا؟ فقال: يا   ..ويَُرن م قوَسه ..وهو يَتَغَنَّى ..قال أنس بن مالك: دخلت على البراء بن مالك -

قتلوا  من  أُتَُراني أموت على فراشي موتا؟ وهللا لقد قتلت بضعة وتسعين سوى من شاركُت فيه ــ يعني: ..أنَسُ 

 ..المشركين

ازة -  ..قال: فبارزت ِعْلًجا منكًرا  ..وروى أنس بن مالك أن أخاه البراء بن مالك َحدَّثه قال: باَرْزُت َمْرُزباَن الرَّ

فقعدت على   ..فصرعته ..قال: فعالجته .. قال: فسمعت صوت الِعْلج من تحتي يحن قد ربا  ..قال: فاعتركنا

م ثالثين ألفا) ..وأخذت منطقته ..فجعلته في يدي ..وأخذت ُسواَريه ..فذبحته به ..وأخذت ِخنَجَرهُ  ..صدره ِ   ..( فَقُو 

   ..والمنطقة ..قال: فكتب األشعري إلى عمر بن الخطاب في السوارين ..وأخذت أداة كانت

َس في اإلسالم قال قتادة: فكانو ..وترك له بقي تَه ..فأخذ خمسه  ..فقال عمر: هذا مال كثير َل َسلٍَب ُخم ِ  ..أو 

وهي  ..فركب فرسه ..قام البراء بن مالك ..وقد ُزِوي الناسُ  ..وروى أنس أنه قال: لما كان يوم العقبة بفارس -

 ُ  .. ثم قال ألصحابه: بئس ما عودتم أقرانكم عليكم يومئذ ..تُوَجأ

 البراء بن مالك..  خاتمةسادسا.. جانب من 

ُربَّ أَْشعََث أَْغبََر اَل يُْؤبَهُ لَهُ لَْو أَْقَسَم َعلَى  " :أنس بن مالك أن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم قالوفي رواية: عن  -

هُ  انكشف الناس فقال له  ..من بالد فارس ..فلما كان يوم تستر .. "ِمْنُهُم البََراُء ْبُن َماِلكٍ  ..هللا َعزَّ َوَجلَّ ألَبَرَّ

فحمل  ..وألحقتني بنبيك  ..فقال: أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ..المسلمون: يا براء: أقسم على ربك

ء يومها وقُتل البرا ..فانهزم الفرس ..وأخذ سلبه ..من عظماء الفرس ..فقتل َمْرزبان الزأرة ..وحمل الناس معه

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..رضي هللا عنه وأرضاه..  " تستر".. كما تمنى على هللا ورسوله.. أي يوم
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-اليمامة"  صقر" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. " 646الحلقة / 

 .. المعركةسابعا.. في اليمامة.. جانب من 

ً  ..تواجه الفريقانتقول "قصة اإلسالم"..  - وجيش المسلمين أقل  ..وكان جيش المرتدين أكثر من أربعين ألفا

فوقف مسيلمة في جيشه خطيباً وقال: دافعوا عن أحسابكم. ووقف خالد في جيشه خطيباً   ..من ربع هذا العدد

 . .وقال: دافعوا عن دينكم

جا ..التحم الجيشان في معركة يشيب لها رأس الولدان - كان لعنه هللا كان أشد  ..لوكان في جيش المرتدين الرَّ

فعاجله زيد بن   ..وفي المعركة كان يصول بسيفه ويجول  ..فتن أناساً كثيرين ..على المسلمين من مسيلمة

 ..الخطاب فقتله

 ..واستمات الفريقان من الصفين ..وحمي الوطيس  ..ودارت رحى الحرب كأعنف ما تكون الحروب -

فصاح كلمة  ..فرأى المهاجرين ومعهم األنصار وبينهم األعراب ..شاملةنظر خالد إلى ميدان المعركة نظرة  -

فثبتوا ثبات   ..واألنصار إلى األنصار   ..فانضم المهاجرون إلى المهاجرين ..وسمع الجيش النداء (تميزوا) واحدة

 . .الجبال

خلوا حديقتهم وهي ود ..تراجع المرتدون أمام هجمات المسلمين واستبسالهم في المعركة.. حديقة الموتوفي  -

وظن المرتدون أنهم في   ..فأحاط بهم الصحابة إحاطة السوار بالمعصم ..محصنة باألسوار وأغلقوا عليهم الباب

إلى أن تقدم البراء فحسم ..ألن المرتدين فيها يدافعون ..وقدر خالد أن الحرب ستطول ..حديقتهم آمنون

 ..الموقف

إذ ال أحد يصل   ..البراء رضي هللا عنه إلى حال المرتدين في داخل حديقتهمنظر .. اليمامةالبراء صقر في  -

ما كانت تخطر   ..فلمعت في ذهنه فكرة ..ونظر إلى المسلمين فرآهم كأنهم مكبلون عن أن يصلوا إليهم ..إليهم

على    ورفعوا الترس ..رفعوه على ترس  ..تقدم إلى الصحابة وقال: ألقوني عليهم ..ببال أحد غير البراء

 ..."هللا أكبر" :فهبط عليهم من فوقهم يصيح ..ثم قذفوا البراء من فوق سور الحديقة ..الرماح

هل هذا طائر سماوي انقض عليهم   ..وصدمتهم المفاجأة ..ذعر له المقاتلون في الحديقة في وهلتهم األولى -

 ..المفاجأة والبراء يعمل فيهم السيفذعر المقاتلون برهة من هول . نعم .هللا أكبر؟ :وهو يصيح صيحة النصر 

 . .فلم يزل يقاتلهم وينحاز إلى باب الحديقة حتى تمكن من فتحه  ..ثم تنبهوا إلى أنفسهم

وكأن قوة غيبية شلت  ..وصاروا يقتلون في المرتدين ..دخل المسلمون الحديقة وكأنهم السيل الهدار -

 . .حركتهم

 ..مقتل مسيلمة الكذابثامنا.. 

وكان في جيش المسلمين  ..وهو يرغي ويزبد ال يعقل من الخوف والغيظ ..مة قد التجأ إلى الجداركان مسيل -

ويريد اآلن أن يكفر   ..لقد قتل بهذه الحربة سيد الشهداء ..مقاتل وحربته في يده وهو يلوب باحثاً عن مسيلمة

 شي.. قاتل حمزة قبل إسالمه.. . وهنا يأتي دور وح.عن ذنبه بأن يقتل أكذب األشرار الذين ادَعوا النبوة

 ..حتى إذا رضي منها ..على طريقة المقاتل الذي يريد أن يسدد ضربته القاصمة ..تقدم وحشيٌّ بحربته فهزها -

 ..وسارع أبو دجانة إليه واحتز رأسه ..ونفذت من ظهره ..دفعها إلى قلب مسيلمة فاخترقته 

 -. أو هكذا الرواية...اهم خالد إلى اإلسالم فأسلموا كلهمثم دع ..وأسر من أسر ..قتل من قتل من المرتدين -

ال بد إال أن يتلهف لمعرفة خبر   ..وقارئ هذه القصة ..إن سامع هذا الخبر.. البطل الجريحعود إلى البراء.. 

ال بد أن يقوم في نفسه سؤال: ما أخبار الصقر الذي طار فوق األسوار وانقض على   ..صقر حديقة الموت

 . .هل عاش أم أن سيوف القوم قد مزقته؟ وقاتلهم وقاتلوه حتى فتح الباب؟ ما أخباره؟ ..المرتدين

وقد ظل  فإذا به أكثر من ثمانين جرحاً بين ضربة بسيف وطعنة برمح..  ..تفقدوا البراءأنهم   يقول المؤرخون

وكأن األقدار   .. وكان البراء يتمنى الشهادة ..يشرف عليه خالد بنفسه على تمريضه ..بعد المعركة شهراً كامالً 

 ..قد خبأته ليوم وال كيوم اليمامة

 وحروب الفتوحات.. البراء ما بعد اليمامة..  تاسعا..

وقد لجأ    ..وفيها الحصون الشاهقة ..بدأت حروب العراق ..بعد حرب اليمامة والفراغ من مسألة المرتدين

يلقونها من حصونهم فتخطف من تناله  ..المجوس إلى استعمال كالليب مثبتة في أطراف سالسل محماة بالنار

 ً صلى هللا   -وأخوه أنس بن مالك خادم رسول هللا  ..وكان البراء ..من المسلمين الذين ال يستطيعون منها فكاكا

   ..مشترَكين في حرب أحد هذه الحصون -م عليه وسل

ولم يستطع أنس أن يمس السلسلة ليخلص نفسه  ..هبط أحد هذه الكالليب وتعلق بأنس ورفعه ..وبشكل مفاجئ

وراح يعالجها حتى قطعها   ..فقبض عليها بيديه ..وكانت السلسلة تصعد به ..فأسرع نحوه أخوه البراء ..منها

 ..لقد ذهب كل ما فيهما من لحم ..فلم يجدوهما مكانهما ..ن معه نظرة على كفيهوألقى البراء وم ..ونجا أنس

 ً  . .وقضى البطل فترة أخرى في عالج بطيء حتى يبرأ  ..وبقي هيكلهما العظمي محترقا

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 4-اليمامة"  صقر" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. " 647الحلقة / 

 نكمل..  وحروب الفتوحات..البراء تاسعا.. ما بعد اليمامة.. 

كتب عمر رضي هللا عنه إلى أبي موسى األشعري: .. وذلك أنه اللهم انصر المسلمين واستشهدني في قوله: -

ر عليهم س تكامل هذا الجيش من . ف .وليكن معه البراء بن مالك  ..هيل بن عديابعث إلى األهواز جنداً كثيفاً وأم ِ

ن ..الكوفة والبصرة   ..وعلى الجميع النعمان بن مقر ِ

مبارزة   عددا كبيرا من الفرسوقَتل البراء  ..دارت المعركة حامية كأعنف ما تكون الحروب من الفريقينثم  -

وكانوا يعرفون   ..حتى إذا كان في نهاوند قال المسلمون للبراء ..وتكررت المعارك ..غير من قتله في المعركة

فانتهى إلى    ..اللهم انصر المسلمين واستشهدنيل.. أنه مجاب الدعوة: يا براء ادع لنا هللا أن يهزمهم. فقا

فوجدوه قد حشد خلقاً كثيراً  ..فاقتتال قتاالً شديداً فانهزم الهرمزان وفر إلى تُستر فلحقوا به ..الهرمزان

 . .فحاصروهم شهراً 

استدل المسلمون بعد أن طال الحصار على   هـ  20وفي حصار تستر سنة تقول دائرة المعارف "ويكيبيديا"..  -

ليجمع جماعة يدخلون    ..أمير الجيش البراء بن مالك أبو موسى األشعري فدعى ..سرب يصل إلى وسط المدينة

فاستطاعوا الخلوص    ..وعدد من الرجال بُمجزأة بن ثور البراءمعه السرب لفتح الحصن من الداخل. استعان 

 س.. قائد الفر الهرمزان قتله يومها ..إال أن البراء وُمجزأة قتال يومها ..باب الحصن وفتح ..إلى جوف المدينة

كما ذكر ياقوت الحموي في   ..)بخوزستان( اليوم .. وتسمىوهي أعظم مدينة ..وفي موقعه )تُْستَْر(نكمل..  -

ابن المقفع: هو أول سور وضع في   يقول. .ويقال: إن هذا هو أول سور بني على المدن ..وبها سور ..معجمه

رضي هللا عنه حيث قتل في الغزوة التي   ..وفيها قبر البراء بن مالك ..وال يُْدرى من بناه ..بعد الطوفان ..األرض

   ..ب فتحها دعاء البراء بن مالك رضي هللا عنهجعل هللا سب

أي  ..لقربها منها  ..في أرض البصرة ..قد جعل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه )تُْستَْر( بعد فتحهايذكر أنه و

 . .جعلها تابعة إداريا لها

لما فتح )سرق( سار منها إلى   ..ذكر البالذري: إن أبا موسى األشعري رضي هللا عنه ..وعن فتح هذه المدينة- 

فكتب عمر إلى عمار بن   ..يطلب المدد ..فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ..وبها شوكة العدو ..)تستر(

وكان   ..وسار حتى أتى تستر ..فقدم عمار جرير بن عبدهللا البجلي ..في أهل الكوفة ..ياسر يأمره بالمسير إليه

وعلى ميسرته مجزأة بن ثور   ..رضي هللا عنه ..أخ أنس بن مالك ..ن مالكعلى ميمنة أبي موسى البراء ب

وعلى   ..وعلى ميمنة عمار البراء بن عازب األنصاري ..وعلى الخيل أنس بن مالك رضي هللا عنه ..السدوسي

النعمان بن مقرن   ..وعلى رحاله ..وعلى خيلة قرظة بن كعب األنصاري ..ميسرته: حذيفة بن اليمان العبسي

 . .فقاتلهم أهل تستر قتاال شديدا ..المزني

   ..والقتلى يتساقطون من الفريقين المعركة حامية دامية..دارت و

قال ابن األثير في اإلصابة.. فلما كان يوم تستر.. من بالد فارس انكشف الناس.. فقال   ..وفي روايته -

عنه.. أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم..  المسلمون يا براء بن مالك.. أقسم على ربك.. فقال رضي هللا 

وألحقتني بنبيك صلى هللا عليه وسلم.. فحمل وحمل الناس معه.. فقتل البراء.. مرزبان الزأرة )المرزبان  

الرئيس المقدم.. والزرة: األجمة.. سميت بها لزئير األسد فيها(.. ومرزبان الزأرة من عظماء الفرس.. وأخذ 

 .. سسلبه.. فانهزم الفر

على باب تستر ضاربهم البراء بن مالك ضربا شديدا.. حتى فتح باب الحصن ودخله  في رواية أنه و)  -

المسلمون.. وقد قتل البراء رضي هللا عنه على الباب.. قيل قتله المرزبان الذي قتل بعد ذلك في المدينة.. قتله 

على قتل عمر..   -أبو لؤلؤة   -الغالم. يعني بذلك المجوسي عبيد هللا بن عمر بن الخطاب.. متهما إياه بتحريض 

( تسع عشرة.. 19أخذا بثأر عمر.. وقيل: إن مقتل البراء.. كان في سنة عشرين في قول الواقدي.. وقيل سنة )

 ( ..( ثالث وعشرين23وقيل سنة )

زة بين البراء والهرمزان فكان معه خنجر.. وفي المبار ..من أخبث خلق هللاقائد الفرس..  وكان الهرمزان  -

  طاحت السيوف وبدأ التشابك باأليدي واألظافر واألسنان.. فأخذ الهرمزان الخنجر وضرب به البراء فقتله..و

 ء ..وما زالت المعارك مشتدة حتى أُسر الهرمزان.. فاستسلم بشرط أن يُحمل إلى عمر فيحكم به كيف شا

 عاشرا.. بين عمر بن الخطاب والهرمزان.. 

صارت يده ترتجف وقال: إني أخاف أن أقتَل   ..فلما أخذ الكأس ..طلب ماء ..لما وقف الهرمزان بين يدي عمر -

 .. الماء على األرضالهرمزان فصب  .قال عمر: ال بأس عليك حتى تشربه.. ف .وأنا أشرب

 . .بالماءال حاجة لي ن.. قال الهرمزا. ف .ال تجمعوا عليه القتل والعطش ..قال عمر: أعيدوه عليه

نتني :قال الهرمزان.  .قال عمر: إني قاتلك   ..إنك قد أمَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..ثم أسلم الهرمزان.. نا أُأَمن قاتل البراء بن مالك؟أأ ..قال عمر: كذبت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%A3%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 5-" حروب الردة" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. " 648الحلقة / 

يحار المؤرخ أمام أحداث بعينها وأمام سؤال ملح.. أين يجب أن يدرجها.. وتأتي حروب الردة وأسبابها   -

.. فالقرار كان للصديق أبي بكر.. وربما كان األولى أن تدرج األحداث ضمن سيرة  وتفاصيلها في المقدمة

 حياته.. وأبطال األحداث كثر وتتداخل أدوارهم.. والبراء بن مالك األنصاري هو أحد أبطالها.. 

عن أنس بن مالك قال لما بعث أبو موسى على البصرة كان ممن بعث البراء بن مالك  تروي "قصة اإلسالم"  -

م قال أما إني ال أسألك إمارة  وكان من ورائه فكان يقول له اختر عمال فقال البراء ومعطي أنت ما سألتك قال نع

مصر وال جباية خراج ولكن أعطني قوسي وفرسي ورمحي وسيفي وذرني إلى الجهاد في سبيل هللا فبعثه على  

 يعني يوم "تستر".. جيش فكان أول من قتل..

 األحداث في طيات ترجمته وسيرته..نتائج حروب الردة وما تالها من ونجدها فرصة سانحة إلجمال  -

 موقعة اليمامة..في كان ا .. في مواقع حروب الردة ومعشرحادي 

م. في سهل عقربا   632تقول دائرة المعارف "المعرفة" عنها.. أن معركة اليمامة.. قد وقعت في ديسمبر  -

 . مسيلمة الكذاب.. مدعي النبوة.ضد السعودية(.. في منطقة اليمامة.. بين قوات الخليفة أبو بكر الصديق ب)

تقع منطقة اليمامة في شمال المدينة مباشرة على  بداية.. في ما كان من القبائل المحيطة بالمدينة وما يليها..  -

لقبائل بمجرد خروج جيش أسامة بن زيد إلى منطقة بُعد أميال قليلة من المدينة قبائل عبس.. وذبيان.. وهذه ا

 الشمال.. ولقربها من المدينة.. عرفت أنها بدون جيش يحميها.. وأن هذا الجيش هو كل طاقة المدينة.. 

 المدينة.. أطراف فخرجت جيوش عبس وذبيان تترصد للمدينة.. وهجموا بالفعل على 

لجيوش تترصد المدينة لتهجم عليها.. فما كان من الصديق  وعلم أبو بكر الصديق رضي هللا عنه وأرضاه أن ا

إال أن جهز بقية الصحابة الموجودين بالمدينة.. ليحاربوا هؤالء القوم.. وال ينتظرهم حتى يدخلوا عليهم  

المدينة.. وجعل نفسه رئيًسا للجيوش.. وهذه أول معركة يقودها بنفسه.. فقاد المعركة بنفسه رضي هللا عنه 

فخرج على رأس الجيش.. وأشار عليه بعض الصحابة أن يبقى بالمدينة.. حتى إذا قتل ال ينفك أمر وأرضاه.. 

وعلى الميسرة عبد هللا بن  .. المسلمين.. إال أنه أصر على الخروج.. وجعل على ميمنته النعمان بن مقرن

 مقرن.. وعلى المؤخرة سويد بن المقرن.. 

قد  ب جيوش عبس وذبيان.. ولم تعرف عبس وذبيان أن أبا بكر  وخرج الجيش في آخر الليل.. وعسكر قر -

وصل إلى هذا المكان.. حتى إذا صلى المسلمون صالة الفجر.. هجموا على جيوش عبس وذبيان.. وانتصروا 

عليهم انتصارا عظيما.. ولم يكتفوا باالنتصار فقط.. بل طاردهم أبو بكر حتى منطقة تسمى ذا القصة على بعد  

بع الفارين منهم.. وأهلك منهم الكثير.. وعاد بجيشه إلى المدينة المنورة.. فكان لهذا األمر األثر أميال.. وتت

 . الكبير على الجزيرة العربية.. فلم يجرؤ أحد أن يهاجم المدينة مرة أخرى.

 ..اإلعداد لحرب المرتدينفي .. ني عشرثا

ن تعد أمور الحرب.. فقام بأمور عظيمة..  بدأ الصديق رضي هللا عنه في إعداد األمر كخير ما يمكن أ -

 .وتجهيزات مهيبة.. وفي وقت محدود.. لقد كان الصديق رضي هللا عنه رجاًل بأمة.

قام الصديق أواًل بحراسة المدينة المنورة حراسة مستمرة.. فوضع الفرق العسكرية في كل مداخل المدينة..  -

بير بن العوام.. وطلحة بن عبيد هللا.. وعبد هللا بن مسعود وكان على رأس هذا الفرق علي بن أبي طالب.. والز 

رضي هللا عنهم.. وكانت هذه الفرق تقوم بحراسة المدينة بالتناوب لياًل ونهاًرا.. وقامت بالفعل بصد بعض  

 الهجمات الليلة التي قام بها المرتدون.. 

اسلة كل القبائل التي بقيت على اإلسالم ثم قام الصديق رضي هللا عنه بعد خطوة تأمين المدينة عسكريًا بمر -

لتوافيه في المدينة المنورة.. وأقام معسكًرا للجيوش اإلسالمية في شمال المدينة في منطقة تعرف بذي القصة  

على بعد أربعة عشر مياًل.. فجاءت الوفود اإلسالمية من مكة.. والطائف.. وجاء المسلمون الذين لم يرتدوا من 

 .م.. وجهينة.. ومزينة.. وكعب.. وطيئ.. وبجيلة.. وغيرها.قبائل غفار.. وأسل

أرسل الصديق رضي هللا عنه رسائل شديدة اللهجة إلى كل قبائل المرتدين يدعوهم فيها إلى العودة  ومعنويا..  -

إلى ما خرجوا منه.. وإال حاربهم أشد المحاربة.. وهدد في هذه الرسائل.. وتوعد.. وذلك ليلقي الرهبة في 

 هم.. كنوع من الحرب النفسية على المرتدين. قلوب

بدأ الصديق رضي هللا عنه في تجهيز مجموعة من الجيوش اإلسالمية التي ستخرج لحرب وعلى األرض..  -

المرتدين في وقت متزامن.. فجهز أحد عشر جيًشا كاماًل.. ومع أن كل جيش لم يَْعُد أن يكون ألفين أو ثالثة.. أو 

معتمدة   ..فاهمة لقضيتها ..مستعدة للموت ..راغبة في الجهاد ..ولكنها كانت جيوًشا منظمةبالكاد خمسة آالف.. 

على ربها.. ومن كانت هذه صفته فيرجى له النصر إن شاء هللا.. وحدد الصديق رضي هللا عنه اتجاه كل جيش  

وح مدى دقة من هذه الجيوش األحد عشر. وإذا درست خريطة توزيع تحركات هذه الجيوش.. فستدرك بوض

 أراكم غدا إن شاء هللا..الصديق رضي هللا عنه.. ومهارته.. وعبقريته.. وعلمه.. وتوفيقه.. 
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 6-" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. "حروب الردة"  649الحلقة / 

 ثاني عشر.. في اإلعداد لحرب المرتدين.. نكمل..

فقد ُوزعت هذه الجيوش على الجزيرة توزيعًا دقيقًا.. بحيث تستطيع تمشيط كل رقعة منها تمشيًطا كاماًل.. فال  

تبقى قبيلة.. أو منطقة.. إال وفيها من جيوش المسلمين.. واختار الصديق رضي هللا عنه لقيادة كل جيش رجاًل  

كر له تفصياًل أنه لو تم له النصر فإلى أين سيتجه من عمالقة الحرب في اإلسالم.. ووجهه إلى وجهة معينة.. وذ

بعد ذلك؛ فالجيوش تتجمع أحيانًا.. وتتفرق أحيانًا أخرى.. وذلك لسد كل الثغرات.. وكانت قيادة الجيوش  

اإلسالمية تضم  مجموعة من أشرس من خاضوا الحروب اإلسالمية.. وكانت خطورة حروب الردة كبيرة من  

ها كانت بعد قليل من موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. وثانيًا ألنها كانت في أكثر أكثر من وجه؛ أواًل ألن

من ات ِجاه في وقت متزامن.. وثالثًا ألنها كانت حربًا أهليَّة تدور رحاها بين أفراد في داخل الدولة نفسها.. ورابعًا  

ة.. ومن المتوقَّع  أن ينقضوا عليها إذا وجدوا فيها اضطرابًا..   ألن األعداء الخارجيين كانوا يتربَّصون باألمَّ

 يقول الدكتور راغب السرجاني في تأريخه.. أنه أخرج الصديق رضي هللا عنه أحد عشر جيًشا في وقت.. 

الجيش األول: بقيادة خالد بن الوليد رضي هللا عنه إلى قتال المتنبئ طليحة بن خويلد األسدي في نجد.. فإذا  

ه إلى ا  لبطاح حيث مالك بن نويرة في بني تميم. فرغ منه توجَّ

 الجيش الثاني: بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي هللا عنه إلى قتال مسيلمة الكذَّاب في بني حنيفة..

 لدعم جيش عكرمة.. -أيًضا-الجيش الثالث: بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي هللا عنه إلى اليمامة 

ِ رضي هللا عنه إلى مرتدي بني سليم وهوازن.. الجيش الرابع: بقيادة ُطَرْيفَة بن حاجز السُّ   لَِمي 

 الجيش الخامس: بقيادة عمرو بن العاص رضي هللا عنه يتوجه شماالً إلى قبائل قضاعة ووديعة والحارث.. 

 الجيش السادس: بقيادة خالد بن سعيد رضي هللا عنه إلى مشارف الشام..

  عنه إلى البحرين .. الجيش السابع: بقيادة العالء بن الحضرمي رضي هللا

 الجيش الثامن: بقيادة حذيفة بن محصن رضي هللا عنه إلى دبا بعمان..

 الجيش التاسع: بقيادة عرفجة بن هرثمة رضي هللا عنه إلى أهل مهرة..

 الجيش العاشر: بقيادة المهاجر بن أبي أمية رضي هللا عنه إلى صنعاء حيث األسود العنسي ثم إلى حضرموت..

 ادي عشر: بقيادة سويد بن مقرن رضي هللا عنه إلى تهامة باليمن.. الجيش الح

 ثالث عشر.. حروب الردة حروب سياسية وليست عقائدية.. 

دَِّة هي سلسلةٌ من الحمالت العسكريَّة المتتالية لحفظ   - تقول دائرة المعارف "ويكيبيديا" في ذلك.. أن ُحُرْوُب الِر 

د.. ِخالل الفترة  الدولة والتي شنَّها الُمسلمون عل  ى القبائل العربيَّة التي ارتدَّت عن اإلسالم بعد وفاة الرسول ُمحمَّ

[ وقد ارتدَّ العرب في ُكِل  قبيلٍة.. باستثناء  1م.]633م و632هـ.. الُموافقة لسنتي  12هـ و11الُممتدَّة بين سنتي  

رة والطائف والقبائل التي جاورتها.. وقد ُوصفت هذه الحركات من الناحية السياسيَّة  أهالي مكَّة والمدينة الُمنوَّ

د وعن قُريش التي تسلَّمت زعامة  رة التي أسَّسها الرسول ُمحمَّ بأنَّها حركاٌت انفصاليَّة عن دولة المدينة الُمنوَّ

كان سائًدا في  هذه الدولة بُِمبايعة أبي بكٍر الصِد يق بِخالفة الُمسلمين. وهي عودةٌ حقيقيَّةٌ إلى النظام القبلي الذي  

الجاهليَّة.. وقد اتسمت من ناحية باالكتفاء من اإلسالم بالصالة.. والتخلُّص من الزكاة التي اعتبرتها هذه القبائل  

.. وليس إلى  إتاوة يجب إلغاؤها. في حين اتسمت من ناحيٍة ثانية باالرتداد ُكليًّا عن اإلسالم كنظاٍم سياسي 

ة بدافعٍ من العصبيَّة القبليَّة وُمنافسة الوثنيَّة التي ولَّت إلى غير رج عة.. وااللتفاف حول عدٍد من ُمدعي النُبوَّ

 قُريش حول زعامة العرب.. 

دَّة كانت حركةً سياسيَّةً تعتمُد على العصبيَّات القبليَّة.. ما يُمثُل عودةً إلى نظام القبيلة وإلى   - وهذا يعني أنَّ الِر 

البعض.. وقد اتخذت هذه الحركة قناًعا زائفًا من الدين ِلتستقل عن ُسلطة المدينة استرجاع ُملٍك أو ُسلطاٍن فقده 

دَّة   دام الُمسلَّح العنيف بينها وبين اإلسالم.. وعلى هذا األساس كانت ُحُروُب الِر  رة.. فكان ال بُدَّ من الِص  الُمنوَّ

ة..  دعوةً صريحةً للجهاد في سبيل هللا.. وقد حمل أبو بكر لواء الجهاد  ضدَّ القبائل االنفصاليَّة وُمدعي النُبوَّ

فجهَّز األلوية العسكريَّة وسلَّم قيادتها إلى عدٍد من القادة الُمسلمين أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص  

وعكرمة بن أبي جهل.. وسيَّرهم إلى معاقل تلك القبائل حيُث قاتلوهم بضراوٍة شديدٍة وقضوا على حركاتهم..  

غلب ُزعمائهم ومشايخهم إلى الُدخول في اإلسالم.. وقُتل بعضهم اآلخر في أرض المعركة. وبانتهاء فعاد أ

دت كامل شبه الجزيرة العربيَّة تحت راية اإلسالم.. وأصبح بإمكان الُمسلمين أن يُركزوا على   دَّة.. توحَّ ُحُروِب الِر 

 زنطيين والفُرس الساسانيين .. التوسُّع خارًجا في الشَّام والعراق على حساب الروم البي

 رابع عشر.. في الهجوم الثاني للمسلمين.. 

في الوقت الذي انهزم فيه جيش عكرمة.. وجيش شرحبيل.. كان خالد بن الوليد قد انتصر انتصاراته العظيمة  

الك بن  في أسد.. وفي تميم.. وانتهت مهمته.. وعاد إلى المدينة؛ ليحقق معه أبو بكر الصديق في حادث قتل م

ره على جيش آخر.. ليذهب هذا الجيش مع  نويرة.. ثم يقبل منه أبو بكر الصديق.. ويدعو له بالخير.. ثم يُأَم 

 جيش شرحبيل بن حسنة بقيادة خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب في بني حنيفة... نكمل غدا إن شاء هللا..
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 7-" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. "حروب الردة"  650الحلقة / 

 رابع عشر.. في الهجوم الثاني للمسلمين.. نكمل.. 

أصبح خالد بن الوليد هو المكلف اآلن بقتال بني حنيفة.. فيجمع خالد بن الوليد جيشه.. وبعض الصحابة من 

بيلة بني حنيفة.. وبعد خروج جيش خالد من المدينة.. إلى جيش شرحبيل بن حسنة.. ويتوجه الجميع إلى ق 

المدينة.. يرسل أبو بكر الصديق مددا آخر إلى خالد بن الوليد.. على رأسه سليط بن قيس أحد صحابة رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم.. فيلحق هذا المدد بخالد بن الوليد.. فتصل هذه الجيوش.. والمدد إلى اثني عشر ألف في 

 كر بعض الروايات أنهم عشرة آالف..أكثر تقدير.. وتذ

وفي الوقت الذي توجه فيه خالد من المدينة لمحاربة مسيلمة الكذاب كان هناك جيش آخر متجه من الشمال  -

إلى بني حنيفة لقتالهم أيضا.. وعلى رأس هذا الجيش سجاح التي ادعت النبوة.. فهو ليس جيًشا مسلًما.. بل إنه  

الجيش على أغلب التقديرات تعداده يصل إلى مائة ألف.. فلم تكن قوة المرتدين قوة واحدة..  جيش مرتد.. وهذا 

 بل كان هدف كل قوة السيطرة على الجزيرة العربية بمفردها.. 

ثم تقدمت الجيوش اإلسالمية ناحية بني حنيفة.. وقسم جيشه.. ورتب قواته.. فجعل شرحبيل بن حسنة على   -

نظر حربي ثاقب أن يجعله على مقدمة الجيوش.. رغم فراره.. وعدم مواجهته لمسيلمة  المقدمة.. وهذا أيًضا 

في بادئ أمره.. إال أن خالد يثق في قوته.. وحنكته في الحرب.. ثم يجعل على ميمنته زيد بن الخطاب.. وعلى  

يفة من قبل الميسرة أبا حذيفة.. وكان أبو بكر الصديق قد عرض اإلمارة على زيد بن الخطاب.. وأبو حذ

 ورفضاها.. فيحفظ لهما مكانتهما.. ويضع زيد على إمارة الميمنة.. ويضع أبا حذيفة على إمارة الميسرة.. .. 

ق خالد بين المهاجرين واألنصار.. حتى يعلم المسلمون من أين يُؤتون.. وليحفز المسلمين على القتال..   - ثم فَر 

اية المهاجرين سالم مولى أبي حذيفة.. ويبقى خالد بن الوليد  وجعل على راية األنصار ثابت بن قيس.. وعلى ر

في منتصف الجيوش حتى يدير هو كل المعركة.. وجعل فسطاطه في مؤخرة هذا الجيش.. وفي داخل الفسطاط  

مجاعة األسير.. وزوجته تقوم برعايته.. وجعل في مؤخرته سليط بن قيس.. وكان من العادة أن هذه المؤخرة  

الحروب.. وإنما دورها حماية ظهر الجيش.. وقاتل هو بكل الجيش المقدمة والميمنة والميسرة ال تقاتل في 

 ومنتصف الجيش الذي يوجد فيه بنفسه..

 خامس عشر.. في إعداد مسيلمة لجيش المرتدين.. 

ت له أما مسيلمة بن حبيب الكذاب.. فكانت عنده مجموعة كبيرة من الحصون.. أكبرها يسمونه الحديقة.. وكان -

أسوار عالية.. وكانت قوة مسيلمة كبيرة جدا ال تستوعبها هذه الحديقة.. فخرج بجيشه خارج حديقته.. وعسكر 

خارج اليمامة في منطقه تسمى عقرباء.. وجهز جيشه.. وجعل على ميمنته محكم بن الطفيل.. وهو وزير  

جال الذي ارتد مع مسيلمة.. وبقي وجعل على الميسرة نهار  ..مسيلمة.. اتخذه وزيرا منذ ادَّعى النبوة الرَّ

مسيلمة نفسه في مؤخرة جيشه.. ووضع خيمته على باب حصنه.. حتى إذا حدثت هزيمة يدخل هو الحصن..  

 وكان هناك بعض الحصون األخرى.. وضعوا فيها النساء واألطفال. واقترب خالد بن الوليد..  

 وت"..حديقة الم -عقرباء –سادس عشر.. قالوا عن "اليمامة 

 وبدأت موقعة اليمامة.. وتعد هذه المعركة من المعارك القليلة التي من الممكن على ضوئها أن يتغير التاريخ.. 

يقول "إسالم ويب".. فإن الصحابي الذي فتح حديقة الموت هو البراء بن مالك رضي هللا عنه.. حيث إنه يوم  -

لى أسنة رماحهم.. ويلقوه في الحديقة.. فاقتحم إليهم  قتال أصحاب مسيلمة أمر أصحابه أن يحملوه على ترس ع

وشد عليهم.. وقاتل حتى افتتح باب الحديقة.. فجرح يومئذ بضعة وثمانين جرحاً.. وهو رضي هللا عنه كان 

شديد اإلقدام حتى قيل: إن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الجيش ال تستعملوا البراء على جيش.. فإنه مهلكة 

قدم بهم.. وقد اشتهر عنه أن قتل في حروبه مائة نفس من الشجعان مبارزة.. وقال فيه رسول هللا من المهالك ي

 صلى هللا عليه وسلم: "كم ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على هللا ألبره.. منهم البراء بن مالك"..

.. وبين المسلمين.. يوم شديد  وتقول دائرة المعارف اإلسالمية.. أنه كان بين المرتدين من القبائل وبني حنيفة -

الهول ثبت فيه بنو حنيفة وقاتلوا عن أنفسهم وأحسابهم قتاالً شديداً.. حتى انكشف المسلمون وكادت الهزيمة 

تلحقهم لوال رجال من ذوي الدين والحمية الدينية الذين ثبتوا وصرخوا في الناس: "يا أصحاب سورة البقرة يا  

عال".. وأمرهم خالد بأن يمتازوا حتى يعلم من أين يُؤتوا. فأثارت هذه الصيحات  أهل القرآن زينوا القرآن بالف

روح االستشهاد في نفوس المسلمين.. فحملوا على جيش مسيلمة حملة استطاعوا أن يزحزحوا جيوشه عن 

نيعة ثم شد المسلمون حتى فر بنو حنيفة إلى الحديقة التي تسمي "حديقة الرحمن" وكانت م -موقفهم األول.. 

الجدران فتحصنوا بها إال أن المسلمين استطاعوا أن يقتحموها بمعونة البراء بن مالك الذي رفعوه فوق  

الجحف برماحهم واستطاع فتح باب الحديقة ودخل المسلمون وهم يكبرون.. فقتل فيها مسيلمة وكان قاتله هو  

 ..المعركة خلق كثير من جيش المسلمينوقد قتل في هذه  ..ما قيلوحشي بن حرب قاتل حمزة بن عبد المطلب ف 

 نكمل غدا إن شاء هللا..
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 8-" حروب الردة" البراء بن مالك بن النضر من بني النجار".. " 651الحلقة / 

 حديقة الموت".. -عقرباء –سادس عشر.. قالوا عن "اليمامة 

وتقول "الجمهورية" في دور المهاجرين في المعركة.. ضمن سيرة الصحابي الجليل.. "زيد بن حارثة"..  -

فقسم خالد الجيش إلي قسمين: قسم المهاجرين واألنصار وأسند قيادة المهاجرين إلي زيد بن الخطاب. فحمل 

د ساعة وعدد شهداء المسلمين وعندما بدأت المعركة شهد ان هجوم المرتدين يزداد ساعة بع. .زيد الراية

يزداد ووجد الخوف يسيطر علي المسلمين. فترك "زيد" صفوف الجيش وأصبح كالصقر ووقف علي أعلي 

ربوة في أرض المعركة غير خائف من الموت. وصاح في أصحابه يبث فيهم روح العزيمة واإلقدام: "أيها 

أصحابه وقال: "وهللا ال أتكلم حتي يهزمهم هللا ثم صاح زيد في ..الناس عضوا علي أضراسكم وامضوا قدما".

كان لهذه الصيحة أثرها القوي في نفوس المسلمين. فحاربوا  و ."أو ألقاه سبحانه وتعالي فأكلمه بحجتي

بشجاعة وتراجع المرتدون أمامهم. ومن هنا رأي "زيد" رياح النصر مقبلة ولم يعرف لحياته ختاماً أروع من 

يرزقه هللا الشهادة في يوم اليمامة هذا. وهبت عليه رياح الجنة فمألت نفسه شوقا ومآقيه  هذا الختام. فتمني لو 

دموعا وعزمه إصراراً. وراح يضرب في المرتدين ضرب الباحث عن مصيره العظيم.. وسقط البطل شهيداً  

 . .وعاد جيش المسلمين ظافراً فرحاً بالنصر

 

سيرة عباد بن بشر.. أحد أبطال المعركة.. عن دوره ودور  وصف المعركة ضمن "السراج" في موقع ويقول  -

ويرتفعان الى مستوى  ..وكانت تضحيته وعنفوانه يتشكالن وفق المهام التي يلقيها عليه ايمانهاألنصار.. 

استشهاده وصدق  .. وكان احساسه بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا ال يحرص على غير الموت والشهادة

  ..في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع شمس النهارعباد رأى  ..قبل أن تبدأ معركة اليمامة بيومف  ..يتهرؤ

  .. وفوق أرض المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون

ثم   ..ولندع صحابيا جليال هو أبو سعيد الخدري رضي هللا عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها عب اد وتفسيره لها

يقول أبو سعيد: " قال لي عباد بن بشر يا أبا سعيد رأيت  .. ه الباهر في القتال الذي انتهى باستشهادهموقف

.. واني ألراها ان شاء هللا الشهادة ..كأن السماء قد فرجت لي  ..الليلة  .. ثم أطبقت علي 

 ..وانه ليصيح باألنصار: احطموا جفون السيوف ..فقلت له: خيرا وهللا رأيت..واني ألنظر اليه يوم اليمامة

فقاتلوا أشد   ..حتى انتهوا الى باب الحديقة ..كلهم من األنصار ..فسارع اليه أربعمائة رجل.. وتميزوا من الناس

وما عرفته اال  ..ورأيت في وجهه ضربا كثيرا.. يقول.. استشهد عباد بن بشر رحمه هللاكان أن  و.. القتال

 .. في جسدهبعالمة كانت 

بايع رسول هللا على   ..ؤمن من األنصارمالى مستوى واجباته كواألنصار.. كل فرد فيهم.. هكذا ارتفع عباد و -

تذكر كلمات   ..وعندما رأى المعركة الضارية تتجه في بدايتها لصالح األعداء  .. والموت في سبيله ..الحياة هلل

حتى لكأن الرسول  .. ومأل الصوت روعه وضميره.. رسول هللا لقومه األنصار: أنتم الشعار فال أوتي ن من قبلكم

وأحس عباد أن مسؤولية المعركة كلها انما تقع على كاهل  .. عليه الصالة والسالم قائم اآلن يردده كلماته هذه

 .. األنصار وحدهم.. أو على كاهلهم قبل سواهم

..  وتميزوا من الناس.. احطموا جفون السيوف.. ربوة وراح يصيح: يا معشر األنصارعباد هنالك اعتلى  -

وحين لب ى نداءه أربعمائة منهم قادهم هو وأبو دجانة والبراء ابن مالك الى حديقة الموت حيث كان جيش  

وكانت المعركة فاصلة ففيها  .. يمسيلمة يتحص ن.. وقاتل البطل القتال الالئق به كرجل.. وكمؤمن.. وكأنصار

انتصر المسلمون وهزم أعداؤهم بعد معركة من أعنف المعارك قتل فيها مسيلمة وأربعة عشر ألفاً من قومه  

  ..)سبعة آالف خارج عقرباء وسبعة آالف في الحديقة( والتي سميت بعد ذلك بحديقة الموت

المواقع الكثيرة تحدث وتنتهي وال يتغير شيء بعدها.. وهناك بعض  فلنتذكر هذه الموقعة دائما.. هناك بعض  -

المواقع التي تغير وجه التاريخ.. ومن هذه الواقع الفارقة ليس في التاريخ اإلسالمي فحسب.. بل في تاريخ  

  .البشرية كلها موقعة اليمامة التي غيرت وجه التاريخ.

سميت معركة اليمامة بحديقة الموت قد و ..حديقة الموت عأحداث اليمامة وانهيار موق هذا مقتطف من بعد.. ف و

 بعد المعركة. فنسبة إلى مجموعة الحصون التي كان يحتمي فيها مسيلمة الكذاب والتي كانت تسمى الحديقة.

انهارت كل القوى المقاومة في شبه الجزيرة العربية بعد انتهاء معركة اليمامة. وأرسل الخليفة أبو بكر خالد بن  

 .يد لفتح أراضي اإلمبراطورية الفارسية.الول

 ..شهداء المعركةأشهر عشر..  بعسا

 ..الطفيل بن عمرو الدوسي.. ثابت بن قيس.. سالم مولى أبي حذيفة . زيد بن الخطاب.. شقيق عمر بن الخطاب.

هللا بن أبي بكر عبد  .. السائب بن عثمان بن مظعون.. عباد بن بشر.. عبد هللا بن عبد هللا بن أبي ابن سلول

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. .. وكان من شهداء المعركة العديد من حفظة القرآن الكريم..الصديق
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 روب الردة.. حنتائج عشر.. في  ثامن

دت شبه الجزيرة العربية بفضل هللايكفي أن  ٍة  ..توحَّ ل مرَّ يق تحت راية اإِلسالم ألوَّ د ِ ثمَّ جهاد الصَّحابة مع الص ِ

وبسطت عاصمة اإِلسالم ـ المدينة ـ هيمنتها   ..أو انتظامها ضمن المد ِ اإِلسالمي ..في تاريخها بزوال الرؤوس

ة تسير ب ..على ربوع الجزيرة فكان االنتصار انتصاراً للدَّعوة   ..بفكرٍة واحدةٍ  ..مبدأٍ واحدٍ وأصبحت األمَّ

ة بتضامنها ..اإِلسالميَّة كما كانت برهاناً على أنَّ الدَّولة  ..والعصبيَّة ..وتغلُّبها على عوامل التفكُّك  ..ولوحدة األمَّ

يق قادرةٌ على التغلُّب على أعنف األزمات. د ِ  .اإِلسالميَّة بقيادة الص ِ

مان  ..وإِنَّما شملت أجياالً وآماًدا ..والمكان ..ولقد خلَّفت حروب الردَّة آثاراً ونتائج لم تكن محدودة الزَّ

رات ي األجيال من بعدهاوأحكاماً  ..وسلوكياتٍ  ..وأفكاراً  ..وتصوُّ  .. وتمدُّها بالكثير ..ما زالت تغذ ِ

ا عداه من تصوراتٍ  1 وسلوك بعد وفاة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( اختلطت   ..وأفكارٍ  ..ـ تميُّز اإِلسالم عمَّ

الَّذين أسلموا أو  ..أو من المنافقين ..فكان منهم المؤلَّفة قلوبهم  ..وسارعت األعراب إِلى الردَّة ..األمور ببعضها

رٍ  ..رغم أنوفهم لين ..أو من الَّذين لم يسلموا أصالً  .. وفي وقٍت متأخ ِ نفين األوَّ  : ومن أمثلة الص ِ

ولذا ما إِن هبَّت نار الفتنة حتَّى استجاب   ..إِسالم عيينة بن حصن الفزاري؛ الَّذي أسلم إِسالماً فيه دخٌن كبيرٌ  *

ا أسر ..وباع دينه بدنيا طليحة األسدي ..لها ون  ..ولمَّ وبعث إِلى أبي بكٍر مقيَّداً باألغالل كان فتيان المدينة يمرُّ

 ويقولون: أي عدو هللا! أكفرت بعد إِيمانك؟! فيقول: وهللا ما كنت امنت باهلل قطُّ!   ..فينخسونه بالجريد ..عليه

وهي قبيلة الطَّاغية األسود الَّذي   ..قبيلة عنس اليمنيَّةمثل ومن هؤالء الذين يقال: إِنَّهم لم يسلموا أصالً * 

ة ومن أمثلة سوء الفهم لنصوص اإِلسالم الَّتي    .ونكَّل بالمسلمين. ..وفعل في بالد اليمن األفاعيل ..ادَّعى النُّبوَّ

اً بمدلول قوله تعالى:  أنَّ بعضاً من ..أدَّت بهؤالء إِلى الكفر كاة محتج   هم أنكر الزَّ

 ُ يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصالَتََك َسَكٌن لَُهْم َوَّللاَّ ُرهُْم َوتَُزك ِ  .. َسِميٌع َعِليٌم *{ }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةً تَُطه ِ

  ـ قوله:  فقد جاء في التَّعليق على هذه اآلية في تفسير ابن كثير ـ رحمه هللا

كاة من أحياء العرب: أنَّ دفعها إِلى اإِلمام ال يكون اً برسول هللا   ..اعتقد بعض مانعي الزَّ وإِنَّما كان هذا خاص 

وا بقوله تعالى: وقد ردَّ عليهم هذا التَّأويل }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقةً   ..)صلى هللا عليه وسلم( { ....وقد احتجُّ

وسائر الصَّحابة )رضوان هللا عليهم( وقاتلوهم حتَّى أدَّوها إِلى   ..الصديق الفاسد أبو بكرالسَّقيم والفهم 

 ..)صلى هللا عليه وسلم(  كما كانوا يؤدُّونها إِلى رسول هللا ..الخليفة

ةٍ *  ضاً إِيَّاهم على ات ِباعه ..وظهرت العصبيَّة القبليَّة بقوَّ وإِنكار حق    ..فهذا مسيلمة الكذاب يقول لبني حنيفة محر ِ

ة  ة: أريد أن تخبروني بماذا صارت قريش أحقَّ بالنُّبوَّ  ..واإِلمامة منكم؟! وهللا ما هم بأكثر منكم ..قريش بالنُّبوَّ

 الهم. وأموالكم أكثر من أمو ..وإِنَّ بالدكم ألوسع من بالدهم ..وال أنجد

جال بن عنفوه الحنفي الَّذي أضلَّه هللا على علمٍ *  ين ..بعد أن قرأ القران  ..وهذا الرَّ يقول في   ..وفقه في الد ِ

ة بين رسول هللا  فأحبُّهما إِلينا كبشنا.    ..ومسيلمة: كبشان انتطحا ..حقيقة النُّبوَّ

وأنَّ محمداً   ..م به كذبه: أشهد أنَّك كذَّابوسمع منه ما عل ..وهذا طلحة النمريُّ قال لمسيلمة عندما راه* 

 ولكن كذَّاب ربيعة أحبُّ إِلينا من صادق ُمضر.   ..صادقٌ 

ا كانت معركة اليمامة ..بل إِن مسيلمة يعرف كذب نفسه*  وبدت الغلبة للمسلمين؛ قال له أصحابه محنكين   ..فلمَّ

ين فال دين.   ..اتلوا عن أحسابكمواآليات؟ فقال: ق  ..عليه: أين ما كنت تعدنا به من النَّصر ا الد ِ  فأمَّ

رات*   ..وعمل المرتدُّون على إِنهاء اإِلسالم ..واآلمال  ..والسُّلوكيَّات ..واألفكار ..واختلطت عليهم التصوُّ

 .. وتكالبت قوى الشَّر ِ على ذلك ..ومحوه من الوجود

د المسلمين ..ولكن محاوالتهم باءت بالفشل *  عهم ..وأُحبطت جميعها بتوحُّ لبة  ..وتجمُّ وتكتُّلهم حول القاعدة الصُّ

ِ؛ الَّتي تربَّت على يد رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وأصبحت تشبه القطب المغناطيسي   ..للمجتمع اإِلسالمي 

يَّة االنجذاب إِلى   ..إِلسالموخصائصه ـ بجذب كل ِ َمْن كان مؤهَّالً ل ..الضَّخم الَّذي قام ـ بحكم طبيعته ويحمل خاص ِ

   ..هذا القطب المغناطيسي الضَّخم الفعَّال

ة اإِلسالم*  ع إِلى إِظهار قوَّ راً  ..ليس بكثرة العدد والعُدَّة ..فقد أدَّى هذا التجمُّ ده تصوُّ ة تفرُّ   ..وفكراً  ..وإِنَّما في قوَّ

لبة ة في وضوح التَّعامل  ..لَّتي تربَّت عليها تلك اللبنات مجتمعةً وتربيتها الفذَّة ا ..وسلوكاً في لبناته الصُّ والقوَّ

وضوح عبارة   .. نفس وإِنَّما كانوا واضحين ..أو إِغماِض عيٍن وفتحِ األخرى ..أو تريُّثٍ  ..مع الحدث دون مواربةٍ 

داً قد مات داً؛ فِإنَّ محمَّ ديق للمسلمين جميعاً: من كان يعبد محمَّ ومن كان يعبد هللا؛ فِإنَّ هللا حيٌّ ال  ..أبي بكٍر الص ِ

 .يموت.

ِ من التَّحريف * كان ر اإِلسالمي  اية اإِلسالميَّة   ..والتَّشويه ..من نتائج أحداث الردَّة حفظ التصوُّ دت الرَّ وأَْن تجرَّ

ر .. وصارت خالصةً من أيَّة شائبةٍ  ..والوالء المختلط ..من العصبيَّة الجاهليَّة اإِلسالميَّ ال يقبل وأنَّ التَّصوُّ

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..المداهنة مهما كانت الظُّروف المحيطة
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 عشر.. في نتائج حروب الردة.. نكمل.. ثامن

ة اإِلسالميَّة ال ترتبط بالعدد وال العدَّة*  وح المعنويَّة ..أنَّ القوَّ ة اإِليمان والرُّ وأنَّ األصل دعوة النَّاس .. ولكن بقوَّ

الً  ..وليس مقاتلتهم ..إِلى اإِلسالم  .  شيٍء.وأنَّ الحرص على النَّاس هو المقدَّم على كل ِ  ..فالدَّعوة أوَّ

 ..ـ ضرورة وجود قاعدٍة صلبٍة للمجتمع 2

فلم يكونوا  .. وكشفت عن عناصر صلبةٍ  ..أظهرت أحداث الردَّة معادن أصيلةً في بنية قاعدة هذه الدَّولةفقد  *

لون القاعدة لهذا المجتمع ..أفراداً متناثرين  .. ولهذه الدَّولة ..ولكنَّهم كانوا يشك ِ

وحقيقة  ..تدرك حقيقة نفسها ..وإِنَّما كانت قاعدةً صلبةً واعيةً  ..أو ساذجةً  .. أو هشَّةً  ..ولم تكن قاعدةً رخوةً 

ها ِ ط بانتباهٍ   ..وتعي أبعاد المخاطر من حولها ..عدو  عاب ويقظٍة كاملٍة في مواجهة ..وتخط ِ  ..كل ِ الص ِ

وأزالت كلَّ العوائق من  ..ولهذا انتصرت على كل ِ خصومها  ..وهي مع هذا وذاك موصولةٌ بالقوي العزيز

  ..وساهمت في جمع الحشود لكسر شوكة أهل الردَّة ..ودولته ..فقد حافظت هذه القاعدة على اإِلسالم ..طريقها

ة ..بفضل هللاوتمَّ   ..وعملت على لم ِ شْمل النَّاس من حولها لبة حفظ كيان األمَّ   ..ثمَّ جهود هذه القاعدة الصُّ

 . وتنميتها. ..وبقائها

 .. كقاعدة للفتوح اإِلسالميَّةالعربية تجهيز الجزيرة  ـ  3

عات - د وفاة الرسول )صلى هللا عليه وسلم( تناثرت التجمُّ دت كثيٌر من القبائل على الخليفة .. بمجرَّ  .. وتمرَّ

يق ـ رضي هللا عنه ـ مع الصَّحابة - د ِ ٍ عظيٍم   ..وقام الص ِ  ..استطاعوا أن يُخضعوا القبائل للدَّولةف بعمٍل شاق 

يق  - د ِ  .. ونجح نجاحاً باهراً  ..واإِلداريَّة ..والحربيَّة ..والتَّعليميَّة ..ربويَّةعلى تنفيذ الخطط التَّ بنفسه وأشرف الص ِ

مع الدَّولة اإِلسالميَّة وأصبحت جزيرة العرب بسكَّانها قاعدة الفتوح اإِلسالميَّة   بعدها  والتحمت القبائل العربيَّة *

ً  ..أصقاع األرض فاتحاً وصارت هي النَّبع الَّذي يتدفَّق منه اإِلسالم؛ ليصل إِلى  ..بعد ذلك  ومرب ِياً.   ..ومعل ِما

أو كانت هذه القاعدة   ..فكيف يتسنَّى الفتح إِذا لم تكن له قاعدة  ..نَّ جزيرة العرب هي قاعدة الفتوحأإ * ونعي

ة ا  ..مضطربةً غير مستقرَّ  . وحشدها لألعمال الحربيَّة الَّتي تلت. ..تطاقاال فقد أصبح ممكناً تعبئة كل ِ  بعدهاأمَّ

 .. ـ اإِلعداد القيادي لحركة الفتوح اإِلسالميَّة 4

وكشفت عن الطَّبقة التي كانت   ..والقدرات ..وامتحنت الطَّاقات ..من خالل أحداث الردَّة الَّتي ميَّزت الصُّفوفف  *

ة لبة وأع  ..ظهرت المعادن الخسيسة على حقيقتها ..تغطي معادن األمَّ طيت القيادة للمعادن النَّفيسة الصُّ

  ..المصقولة لتمسك بزمام األمور في حركة الفتوح

ة عن قياداٍت لم تكن من المهاجرين*  وال من   .. وال من األنصار ..المصادر التَّاريخيَّة تمدُّنا بمعلوماٍت جمَّ

ليصلوا   ..وميَّزتهم عن غيرهم ..هم أحداث الردَّةثمَّ صقلت  ..ولكنَّهم تربَّوا من خالل كتاب هللا مباشرةً  ..الصَّحابة

 واإِليمان الصَّادق.  ..واألداء المتفاني ..وشهد لهم الجميع بالحنكة ..إِلى صدارة الجيوش الفاتحة

  ..والتَّعاون ..وقد كانت القيادة المركزيَّة في المدينة وميادين القتال تديرها قياداٌت غايةً في التَّفاهم ..هذا *

غم من بعد المسافات ِ على الرَّ ائع بين دور كل ٍ من القيادة المركزية ..والتَّحاب  وقيادات   ..إِال أنَّ التَّوازن الرَّ

 ً  .وبارزاً. ..ميادين القتال كان واضحا

 ..   واإلجتهاد الفقه الواقعي للردَّةتنمية ـ  5

  ..واألحاديث النَّبويَّة الَّتي تحدَّثت على الردَّة كحالة تعتري بعض البشر ..وردت العديد من النُّصوص القرآنية* 

 ..لواقعولم تكن قد مورست بشكٍل عام ٍ في ا .. وكلُّ ما ورد من النُّصوص ظلَّت في إِطارها العام ِ النَّظري الثابت

ً  ..ولما وقعت الردَّة * كانت تلك   ..واستنبطوا لها أحكاماً على ضوء تلك النُّصوص  ..وعاشها المسلمون عملي ا

 .. االستنباطات معالم هاديةً لفقه تلك النُّصوص

  ..فكانوا يعودون إِلى النُّصوص يدرسون ..ويتَّضح هذا من نقاٍش بين الصَّحابة حول موقفهم من هؤالء القوم *

وتوصيفهم الوصف المنطبق  ..وسرعان ما يتَّفقون على صورٍة واحدٍة سواٌء في تقييمهم ..ويتحاورون حولها

 .. أم في طريقة معاملتهم ..عليهم

ِ فقه أنتجت أبواباً في  قد م الحدث والنَّص ِ فهذه الوقفات العمليَّة أما*  ت   .. وهذه قدكتب التَّشريع اإِلسالمي  ضمَّ

 .. تفصيالٍت تشريعيَّةً دقيقةً عن أحكام الردَّة

 . أو تطبيق حكٍم فيما بعد. ..سابقةً فقهيَّةً تؤخذ في االعتبار عند استنباط اجتهادٍ سننا و ثمَّ صار عمل الصَّحابة  *

 في قضايا الخيانة العظمى.. طع القاالحكم  ـ  6

د على دين اإِلسالم سواٌء أقام بها فردٌ .. و}َوالَ يَِحيُق اْلَمْكُر السيئ إِالَّ بِأَْهِلِه{ * أم  ..إِنَّ أيَّة محاولٍة للتمرُّ

د إِنَّما هو  ..اإِلخفاق الذَّريعإلى لها آإِنَّما هي محاولةٌ يائسةٌ م ..أم دولةٌ  ..جماعةٌ  والخيبة الشَّنيعة؛ ألنَّ التمرُّ

ٌد على أمر هللا المتمث ِل بكتابه؛   ..وتقيمه في نفوسها ..وحفظ جماعة تلتفُّ حوله ..الَّذي تكفَّل بحفظهوتمرُّ

 .. أراكم غدا إن شاء هللا.. ..وواقعها مدى الدَّهر
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 11-اء بن مالك بن النضر من بني النجار".. "حروب الردة" " البر 654الحلقة / 

 

 عشر.. في نتائج حروب الردة.. نكمل.. ثامن

* وبحكمه القاضي بالعاقبة للمتَّقين وبالمن ِ على المستضعفين أن يُديل لهم من الظَّالمين. إِنَّ مصير الكائدين  

 لدين هللا هو البوار في الدُّنيا.. واآلخرة.. وما أجمل ما قال الشاعر: 

 ُل..كناطحٍ صخرةً يوماً ِليُوِهنََها  ****  فَلَْم يَُضْرَها َوأَْوَهى قَْرنَه الَوعِ 

 ـ استقرار التنظيم اإِلداري في الجزيرة..  7 

يق في حروب الردَّة على نظام الواليات.. وهي:   د ِ  * استقرَّ التَّقسيم اإِلداريُّ بعد انتصار الص ِ

مكَّة.. وكان أميرها عتَّاب بن أسيد. والطَّائف.. وأميرها عثمان ابن أبي العاص. وصنعاء.. وأميرها المهاجر بن  

. وحضرموت.. وواليها زياد بن لبيد. وخوالن.. وواليها يعلى بن أميَّة. وزبيدة.. ورقع.. وواليهما أبو  أبي أمير

ا َجنَد اليمن؛ فأميرها معاذ بن جبل. ونجران.. وواليها جرير ابن عبد هللا. وجرش.. وواليها   موسى األشعري. أمَّ

 .ِ وُعَمان.. وواليها حذيفة الغلفان. واليمامة.. وواليها  عبد هللا بن ثور. والبحرين وواليها العالء بن الحضرمي 

 سليط بن قيس.. 

ة الروايات   - 8 ة وفق عامَّ ل مرَّ كذلك.. كان من نتيجة هذه الُحُروب أن أمر أبي بكٍر الصِد يق بِجمع القُرآن أِلوَّ

ا  عند أهل الُسنَّة والجماعة.. وذلك بعد أن استشار ُعمر بن الخطَّاب.. وأن الذي قام ب هذا الجمع زيد بن ثابت.. أمَّ

سبب قرار جمع القُرآن بين دفَّتي كتاب فكان كثرة من قُتل من الصحابة من حفظة القُرآن في المعارك التي دارت  

  مع القبائل الُمرتدَّة. وفي هذا المجال قال أبو بكر: »قُلُت ِلعَُمَر: "َكيَف أَفعَُل َشيئًا لَم يَفعَلَهُ َرُسوُل هللا صلى هللا

خذ عليه وسلم.؟" فَقَاَل ُعَمر: "هَُو وهللاِ َخيٌر".. فَلَم يََزل ُعَمر يَُراِجعَنِي فِيِه َحتَّى َشَرَح هللاُ َصدِري«. وهكذا.. أ

زيد يتتبع القُرآن من العسب واللخاف وصدور الرجال فجمع القرآن كله في ُمصحف.. فكانت هذه الُصحف عند  

 عند ُعمر حتَّى مات ثم عند حفصة بنت عمر..أبي بكٍر الصديق حتى تُوفي ثم 

 ثامن عشر.. فشل أهل الردَّة في غزو المدينة المنورة.. 

ين.. طرقت بعض قبائل أسد.. وغطفان..   - يسجل "إسالم أون الين" أنه بعد ثالثة أيام من رجوع وفود المرتد ِ

ب المدينة( .. ليكونوا لهم ردءاً.. وانتبه  وعبس.. وذبيان.. وبكر المدينة ليالً.. وخلَّفوا بعضُهم بذي حسي )قر

يق بالخبر.. فأرسل إِليهم أن الزموا أماكنكم! ففعلوا..  د ِ  حرس األنقاب لذلك وأرسلوا للص ِ

.. فاتبعهم المسلمون على إِبلهم.. حتَّى بلغوا ذا   - وخرج في أهل المسجد على النَّواضح إِليهم.. فانفش العدوُّ

ْدُء بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها الحبال ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه اإِلبل فتضهده  ُحَسى.. فخرج عليهم الر ِ 

كلُّ نحيٍ في طوله.. فنفرت إِبل المسلمين وهم عليها ـ وال تنفر اإِلبل في شيء نفاَرها من األنحاء ـ فعاجت بهم  

 ما يملكونها حتى دخلت بهم المدينة فلم يُْصَرع مسلٌم ولم يَُصب.. 

ة.. وبذي  وقا - ل عبد هللا اللَّيثي: وكانت بنو عبد مناة من المرتدَّة ـ وهم بنو ذبيان ـ في ذلك األمر بذي القصَّ

ُحَسى: طعنا رسوَل هللا ما كان بيننا فيا لعباِد هللا.. ما ألبي بكر يورثها بكراً إذا ماَت بعَده.. وتلَك لعمُر هللا قاصمةُ 

ه.. وهالَّ خِشْيتُم حس راغية البكر.. وان الَّتي سألُوُكُم فمنعتُُم كالتمر أو أحلى إِليَّ  الظهر.. فهال رَدْدتْم وفدنا بزمان

 من التَّْمِر..

ة بالخبر.. فقدموا عليهم اعتماداً في الَّذين أخبروهم..   - فظنَّ القوم بالمسلمين الوهن.. وبعثوا إِلى أهل ذي القصَّ

 راده.. وأحبَّ أن يبلغه فيهم.. فبات أبو بكر ليلته يتهيَّأ.. فعبَّى النَّاس.. وهم ال يشعرون ألمر هللا عزَّ وجل الَّذي أ

ن.. وعلى ميسرته عبد هللا بن   - ثمَّ خرج على تعبية من أعجاز ليلته يمشي.. وعلى ميمنته النُّعمان بن ُمقَر ِ

كاب.. فما طلع الفجر إِال  ن معه الر ِ ن.. وعلى السَّاقة ُسويد بن ُمقَر ِ وهم والعدوُّ في صعيٍد واحٍد.. فما سمعوا ُمقَر ِ

للمسلمين همساً.. وال حسَّاً حتى وضعوا فيهم السُّيوف.. فاقتتلوا أعجاز ليلتهم.. فما ذرَّ قرن الشَّمس حتَّى  

ِ ـ .. ة ظهرهم.. وقُتِل حباُل ـ أخو طليحة األسدي   ولَّْوهُُم األدبار.. وغلبوهم على عامَّ

ن في عدٍد.. ورجع إِلى  واتبعهم أبو بكر حتَّى  - ل الفتح ـ ووضع بها النُّعمان بن ُمقَر ِ ة ـ وكان أوَّ نزل بذي القصَّ

المدينة.. فذلَّ بها المشركون.. فوثب بنو ذبيان.. وعبس على من فيهم من المسلمين.. فقتلوهم كلَّ قتلة.. وفعل  

ليقتلنَّ في المشركين كل قتلة.. وليقتلنَّ في  َمْن وراءهم فعلهم.. وعزَّ المسلمون بوقعة أبي بكر.. وحلف أبو بكر 

: َغداةَ َسعَى أبو بكر إليهْم   كل ِ قبيلٍة بمن قتلوا من المسلمين.. وزيادة. وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التَّميميُّ

م الص ِ  يق ـ رضي هللا عنه ـ على  كما يَْسعَى لمْوتَتِه جالل أراح على نََواِهِقها َعِلي اً وَمجَّ لُهنَّ ُمْهَجتَهُ ِحبال وصمَّ د ِ

ب هؤالء الحاقدين..   أن ينتقم للمسلمين الشُّهداء.. وأن يؤد ِ

ونفذ قسمه.. وازداد المسلمون في بقيَّة القبائل ثباتاً على دينهم.. وازداد المشركون ذالًّ.. وضعفاً.. وهواناً..  -

ٍ.. صفوان  وبدأت صدقات القبائل تفد على المدينة.. فطرقت المدينة صدقات نفر : صفوان.. ثمَّ الزبرقان.. ثمَّ عدي 

ل الليل.. والثَّاني في وسطه.. والثَّالث في آخره..   في أوَّ

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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احٍ  ".. "ثابٌت بن الدحداح بن نعيم..أبو الدحداح "  655الحلقة /   1-" كم ِمن ِعْذٍق دوَّ

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ويَُكن ى بأبي الدحداح أو   ..ثابٌت بن الدحداح بن نعيم .. هوأبو الدحداح الصحابي  الجليل".. هو وضوعيقول "م -

ن ثبت من الصحابةوأنه  ..بأبي الدحداحة حين أُشيع  .. وثبتشهد أبو الدحداح غزوة أُحد مع النبي  وكان مم 

 .. -صل ى هللا عليه وسل م-كذباً خبر مقتل النبي  

بش ر   حتى أنه صلى هللا عليه وسلم -صل ى هللا عليه وسل م-لنبي  ا ه في سبيل هللا معإنفاق أشتهر أبو الدحداح ب -

 سنفصل..  ..الدحداح بنعيٍم وافٍر له في الجن ة يأب

مذكور في  الفالن ابن الدَّْحداحة وفيه ويقال: أَبو الدَّْحَداحة..  .أبو الدَّْحداح.ويقول "صحابة رسولنا".. هو  -

 ..حليف لهمأو ال أَقف له على اسم وال نََسب أَكثر من أَنه من األنصار..  ويقول ابن األثير: الص حابة..

 . ابن إدريس وغيره.. عن محمد بن إسحاق.. عن محمد بن يحيى بن حب ان.. عن عمه واسع بن حب ان. روى -

َهْل َكاَن  " هلك أَبو الد حداح.. وكان أَتيَّا فيهم.. فدعا النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم عاصم بن عدي.. فقال له: :قال

 .. . قال: فأعطى ميراثه ابن أُخته أَبا لُبابة بن عبد المنذر.ال :قال .. "؟لَهُ فِيُكْم نََسبٌ 

االستيعاب في معرفة  .. كذا فيالد ْحداحة :ويقال ..الد ْحداح هذا اسمه ثابت بن الد ْحداحإن أَبا  :وقد قيل -

 .األصحاب.

: أبو الدحداح األنصاري ولم يزد((  -  .. اإلصابة في تمييز الصحابةهكذا في ))قال البَغَِويُّ

-رضي هللا عنه- الذي قتله هو خالد  ورد في خبر وفاة أبي الدحداح قوالن؛ أولهما أن ه استُشهد يوم أُحٍد وأن  - -

 .. .. وقيل إن ه شهد الحديبية مع رسول هللا ومات على فراشه بعد ذلك

 ثانيا.. في بشارة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له بالجنة.. 

ر حول بستانه يقول "موضوع".. في رواية أن -  ..سوراً سبب ذلك أن  أبا الدحداح رأى يوماً غالماً أراد أن يسو 

فرفض الصحابي    ..فطلب الغالم أن يشتري من جاره تلك النخلة  ..فاعترض طريق السور نخلةً في بستان جاره

  ..فرفض الصحابي  ذلك  ..: )أعِطه إيَّاها بنَخلٍة في الجنَِّة(صلى هللا عليه وسلم  فقال له النبي   ..إعطائه إياها

ُمختلف عليها ببستانه الذي فيه ستمئة نخلٍة؛ رغبةً في النخلة فرغب أبو الدحداح بذلك األجر فاشترى النخلة ال

 .. ألبي الدحداح هذا الفعلضلى هللا عليه وسلم وقد رضي النبي   ..فرضي الرجل هذا البيع ..التي في الجن ة

احٍ ألبي الدَّحمقولته المشهورة في جل كتب التراجمصلى هللا عليه وسلم  ال لهوق  - داحِ في  : )كم ِمن ِعْذٍق دوَّ

 ..الجنة(

ع بالبستان -   ..ولقد كانت زوجة أبي الدحداح في البستان مع أبنائها عندما جاءها زوجها ُمخبراً إي اها خبر التبر 

 فخرجت منه راضيةً طائعةً تشد  على يد زوجها بما قد مه زوجها هلل تعالى. 

ع أبي الدحداح ببستانه لوجه هللاِعبر من صدقة أبي الدحداح استنبط العلماء أكثر من فائدٍة من قص   -  ..ة تبر 

 .والرغبة الخالصة باآلخرة وثوابها على الدوام. ..الفضل بعدم تعل ق القلوب بالدنيا وما فيها ..يُذكر منها

 . .وتشجيعه على فعل الطاعات وأداء القُربات هلل سبحانه  ..فضل طاعة الزوجة لزوجها ثم

 .وتطبيق آيات القرآن الكريم. ..-صلى هللا عليه وسلم -فضل سرعة استجابة العبد ألوامر النبي   وكذا

 والذي ورد على لسان من ال ينطق عن الهوى صلى هللا عليه وسلم.. االستيقان بوعد هللا تعالى وآخرها

 ت مشابهة بالتراجم..ثالثا.. في روايا

وأنا أُقيم حائطي   ..روي عن أنس أنَّ رجاًل قال: يا رسول؛ إن لفالن نخلة" أنه.. صحابة رسولناوفي رواية " -

فقال له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم: "أَْعِطِه إِيَّاَها بِنَْخلٍَة ِفي   ..حتى أُقيم حائطي بهاإياها فأمرهُ أن يعطيني  ..بها

   ..الَجنَِّة". فأبى

فقال: يا رسول هللا  ..فأتى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم  ..ففعل ..فأتاه أبو الدحداح فقال: بِْعنِي نخلتك بحائطي

"َكْم ِمْن عذق َردَّاحٍ ألبِي الدَّْحداحِ في الَجنَِّة" ــ قالها  فقال:  ..فاجعلها له فقد أعطيتكها ..ابتعت النخلةَ بحائطي

فقالت: ربح   ..فإني قد بعته بنخلة في الجنة ..اخرجي من الحائط ..فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح ..مراًرا

ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض هللاَ قَْرضً  ا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ  البيع! أو كلمة تشبهها. وروي عن ابن مسعود لما نزلت: {مَّ

 [  245}سورة البقرة آية 

 . وفيه ذكر ما تصدق به. ..الحديثو وهللا يريد منا القَْرض؟ قال: "نعم" .. فقال أبو الدحداح: يا رسول هللا

ي؛  فدعا النبُي َصلَّى هللا عليه وسلم عاصَم بن عد ..يعني األنصار ..وكان أتيًّا فيهم ..مات أبو الدحداح وأنه

فأعطى ميراثه ابن أخيه ــ أو ابن أُخته ــ أبا لُبَابة بن عبد المنذر؛   ..فقال: "َهْل َكاَن لَهُ فِْيُكْم نََسٌب"؟ فقال: ال

وقيل: عاش ثم انتقضت فمات بعد ذلك بمدة وهو   ..وهذا ينبغي أن يكوَن لثابت؛ فقد ُجرح بأحد؛ فقيل: مات بها

   ..داح األنصاريأبو الدح. في وفاة الصحابي .الراجح

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

احٍ "  656الحلقة /   2-" أبو الدحداح ثابٌت بن الدحداح بن نعيم..".. " كم ِمن ِعْذٍق دوَّ

 

 ..  (السير)في نصيبه من  ثالثا.. في روايات مشابهة بالتراجم.. نكمل..

والحاكم ِمْن طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ــ أنَّ رجاًل قال: يا رسول؛ إن لفالن  روى أحمد والبغوي  -

نخلة.. وأنا أُقيم حائطي بها.. فأمرهُ أن يعطيني حتى أُقيم حائطي بها. فقال له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم:  

 و الدحداح فقال: بِْعنِي نخلتك بحائطي. قال: ففعل.."أَْعِطِه إِيَّاَها بِنَْخلٍَة ِفي الَجنَِّة".. فأبى.. قال: فأتاه أب

 فأتى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقال: يا رسول هللا ابتعت النخلةَ بحائطي.. فاجعلها له فقد أعطيتكها.. 

 فقال: "  صلى هللا عليه وسلم: َكْم ِمْن عذق َردَّاحٍ ألبِي الدَّْحداحِ في الَجنَِّة" ــ قالها مراًرا. 

 ال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح.. اخرجي من الحائط.. فإني قد بعته بنخلة في الجنة.  ق 

 فقالت: ربح البيع! أو كلمة تشبهها.. 

وقد وقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد.. من حديث جابر بن سمرة.. َصلَّى النبي  َصلَّى هللا عليه وسلم على   -

أخرجه هكذا عن حجاج بن   ..بغرس... الحديث. وفي آخره: "َكْم ِمْن عْذٍق ألبي الدَّْحَداحِ"أبي الدحداح.. ثم أتى 

 محمد.. عن شعبة.. عن سماك.. عنه. 

وأخرجه ُمسِلٌم عن بُْندار.. عن محمد  .وأخرجه أيًضا عن محمد بن جعفر.. عن شعبة؛ فقال: عن أبي الدحداح. -

 .بن جعفر؛ فقال: عن أبي الدحداح.

ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض هللاَ قَْرًضا  أخ - رج اْبُن َمْنَده من طريق عبد هللا بن الحارث.. عن ابن مسعود لما نزلت: }مَّ

 [ فقال أبو الدحداح: يا رسول هللا.. وهللا يريد منا القَْرض؟ 245َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ{ ]سورة البقرة آية 

 . الحديث.. وفيه ذكر ما تصدق به. .. وذكر": "نعمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

 . وروى من طريق عقيل عن ابن شهاب مرساًل بمعناه. -

وأما صاحب الترجمة فعاش إلى زَمِن معاوية.. فأخرج أبو نعيم من طريق فُضيل بن  وزاد ابن إسحق..  -

وية: سمْعُت رسوَل هللا َصلَّى  عياض.. عن سفيان عن عوف بن أبي ُجَحيفة.. عن أبيه ــ أنَّ أبا الدحداح قال لمعا

ْنيَ  َم هللاُ َعلَْيِه ِجَواِري.. فَِإن ِي بُِعثُْت بَِخَراِب الدُّ ْنيَا ِهْمتَهُ َحرَّ ا َولَْم أَْبعَث هللا عليه وسلم يقول: "َمْن َكانَِت الدُّ

 . .بِِعَماَرتَها"

 من هذا عن جبرون بن عيسى.. عن قلت: وال يصح سنده إلى فُضيل؛ فقد أخرجه الطبراني أتَمَّ  ابن األثير: -

 .اإلصابة في تمييز الصحابة.حسب   .يحيى بن سليمان.. عن فضيل. وجبرون واهي الحديث.

روى عقيل.. عن ابن شهاب ــ أن يتيًما خاصم أَبا لُبابة في نَْخلة.. فقضى بها رسوُل هللا  وفي رواية أخرى..  -

فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ألبي لبابة: "أَْعِطِه   .الغالم.َصلَّى هللا عليه وسلم ألبي لَبَابة.. فبكى 

 .  .فقال: ال .".أَْعِطِه آِيَّاَها َولََك بَِها عذٌق ِفي اْلَجنَّةِ ": النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: ال.. فقال .نَْخلَتََك".

 صاحب الشيء.. إنه العدل(< )وانظر إلى صبر اتلنبي صلى هللا عليه وسلم.. وإلى موقف 

 أَتبيع ِعْذقك ذلك بحديقتي هذه؟ قال: نعم..   فسمع بذلك أَبو الدَّْحداح.. فقال ألبي لُبابة: 

فجاء أَبو الدَّحداحة رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فقال: يا رسول هللا.. الن خلة التي سأْلَت لليتيم إن أعطيته 

ثم قُتل أَبو الدَّحداحة شهيًدا يوم أُُحٍد فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه   .."نَعَْم" :ة؟ قالإياها أَِلي بها عذق في الجن

ْحَداَحِة ِفي اْلَجنَِّة"" :وسلم  . االستيعاب في معرفة األصحاب. .. حسبُربَّ عذٍق ُمذَلٍَّل ألَبِي الد ِ

عبد هللا بن مسعود قال لما نزلت هذه اآلية: }َمْن عن .. حياة أبي الدحداح مع الرسولفي  ورواية بن مسعود.. -

َ قَْرًضا َحَسنًا َفيَُضاِعفَهُ لَهُ{ ]الحديد: [.. قال أبو الدحداح األنصاري: وإنَّ هللا ليريد منا  11ذَا الَِّذي يُْقِرُض َّللاَّ

هللا يده.. قال: فإني قد  القرض.. قال: "نعم يا أبا الدحداح".. قال: أرني يدك يا رسول هللا.. قال: فناوله رسول 

أقرضت ربي حائطي.. قال: وحائطه له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها.. قال: فجاء أبو الدحداح 

 .فنادى: يا أم الدحداح.. قالت: لبيك.. قال: اخرجي من الحائط فقد أقرضته ربي.

ج ما في أفواههم وتنفض ما في أكمامهم وفي رواية أخرى أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تخر -

 . فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "كم من عذق رداح في الجنة ألبي الدحداح".

 صلى هللا عليه وسلم..  أبو الدحداح يروي عن النبيرابعا.. 

اح  أخرج أبو نعيم من طريق فضيل بن عياض.. عن سفيان.. عن عوف بن أبي جحيفة.. عن أبيه أن أبا الدحد -

قال لمعاوية: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من كانت الدنيا همته حرم هللا عليه جواري.. فإني  

 بعثت بخراب الدنيا.. ولم أبعث بعمارتها"..

من كلمات أبي الدحداح: روى الواقدي عن عبد هللا بن عامر قال: قال ثابت بن الدحداح يوم أحد والمسلمون و

.. إن كان محمد قد قتل فإن هللا حي ال يموت.. فقاتلوا عن دينكم".. فنهض  أوزاع: "يا مع شر األنصار إليَّ إليَّ

إليه نفر من األنصار؛ فجعل يحمل بمن معه.. وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص  

 . أراكم غدا إن شاء هللا..ن كان معه.وعكرمة.. فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتًا وقتل م



- 726 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

احٍ "   656الحلقة / على هامش   3-" أبو الدحداح ثابٌت بن الدحداح بن نعيم..".. " كم ِمن ِعْذٍق دوَّ

 الدحداح.. تفضل: أدعي أنه قد حالفنا الحظ.. هذه مقال للدكتورة / أمينة العمادي.. وقد تفاعلت مع أبي 

 هل تشتري نخلة في الجنة بكل ما تملك؟ .. د. أمينة العماديتقول 

أود ان أبدأ مقالى هذا االسبوع بهذا السؤال وسؤالى اوجهه للسيدات ماذا تفعلين لو جاءك زوجك وقال لك   -

 ؟؟ انى تبرعت بأموالى وبيتى وسيارتى وكل ما املك من اجل آخرتى انا اشتريت الجنة بالدنيا؟

ما اول رد فعل سيكون لك؟؟؟ وقبل ان تجيبى عزيزتى اسمعى معى قصة ابي الدحداح وزوجته وبعدها ماذا  

 سيكون ردك؟... 

 .. كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يجلس وسط اصحابه فدخل عليه يتيم يشكو اليه -

لجارى.. طلبت منه ان يتركها   قال له يا رسول هللا اقوم بعمل سور حول بستانى فقطع طريق البناء نخلة هى< 

 لكى يستقيم السور فرفض.. طلبت منه ان يبيعنى اياها فرفض..  

فطلب الرسول صلى هللا عليه وسلم ان يأتوه بالجار.. اتى الجار الى الرسول صلى هللا عليه وسلم وقص عليه < 

 الرسول شكوى الشاب اليتيم.. فصدق الرجل على كالم الرسول.. 

ان يترك له النخلة او يبيعها له فرفض الرجل.. فأعاد الرسول قوله بع له  صلى هللا عليه وسلم فسأله الرسول  <

 النخلة ولك نخلة فى الجنة يسير الراكب فى ظلها مائة عام.. 

فذهل اصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من العرض المغرى فمن يدخل النار وله نخلة كهذه فى الجنة   <

 خلة فى الدنيا مقابل نخلة فى الجنة.. لكن الرجل رفض مرة اخرى طمعا فى متاع الدنيا.. وما الذى تساويه ن

فقال يارسول هللا ان اشتريت النخلة وتركتها للشاب الي   ..فتدخل احد اصحاب الرسول ويدعى ابا الدحداح <

 نخلة فى الجنة يارسول هللا؟ فأجاب الرسول نعم.. 

فمن فى المدينة ال يعرف بستان ابي  ..بستانى يا هذا؟ فقال الرجل.. نعم فقال ابو الدحداح للرجل.. اتعرف <

الدحداح ذا الستمائة نخلة والقصر المنيف والبئر العذبة والسور الشاهق حوله فكل تجار المدينة يطمعون فى  

 تمر ابي الدحداح من شدة جودته..

 ئطى.. فقال ابو الدحداح بعنى نخلتك مقابل بستانى وقصرى وبئرى وحا <

فنظر الرجل الى الرسول صلى هللا عليه وسلم غير مصدق ما يسمعه.. ايعقل ان يقايض ستمائة نخلة من  <

فوافق الرجل واشهد الرسول صلى هللا عليه   ..نخيل ابي الدحداح مقابل نخلة واحدة فيا لها من صفقة ناجحة

 وسلم والصحابة على البيع.. وتمت البيعة..

 لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سعيدا سائال: الي نخلة فى الجنة يارسول هللا؟ فنظر ابو الدحداح ا <

 فبهت ابو الدحداح من رد رسول هللا.. .. فقال الرسول: ال.. < 

فاستكمل الرسول قائال ما معناه: هللا عرض نخلة مقابل نخلة فى الجنة وانت زايدت على كرم هللا ببستانك   <

 ك وهو الكريم بأن جعل لك فى الجنة بساتين من نخيل عجز عن عدها من كثرتها.. كله.. ورد هللا على كرم

والمداح هو النخيل المثقلة من  " ..كم من مداح الى ابي الدحداح" ..وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم |<

من كثرة النخيل   كثرة التمر.. وظل الرسول صلى هللا عليه يكرر جملته اكثر من مرة لدرجة ان الصحابة تعجبوا

 التى يصفها الرسول البي الدحداح وتمنى كل منهم لو كان ابا الدحداح..

وعندما عاد الرجل الى امرأته دعاها الى خارج المنزل وقال لها: لقد بعت البستان والقصر والبئر والحائط..   <

 لثمن.. فتهللت الزوجة من الخبر فهى تعرف خبرة زوجها فى التجارة وبراعته وسألت عن ا

 يسير الراكب فى ظلها مائة عام.. ..فقال لها: لقد بعتها بنخلة فى الجنة <

 . فردت عليه متهللة.. ربح البيع ابا الدحداح.. ربح البيع. <

ما اجملها قصة وما اروعها من منا يشترى االخرة بكل ما يملك من منا يفرط بثروته وامواله من اجل   >>

وجة التى تؤيد زوجها بل تحييه على تفريطه بامواله واموالها واموال ابنائها من  نخلة فى الجنة.. واين تلك الز

اجل الجنة؟.. اعتقد انه ال يوجد فى هذا الزمان ابو الدحداح وال ام الدحداح فنحن فى هذه الدنيا كل ما يشغل بالنا  

ى نضمن لهم الحياة الكريمة هو ان نجمع االموال والبيوت والسيارات وان نؤمن مستقبل اوالدنا بكل السبل حت

بعد موتنا.. ولكن اين االخرة من كل هذا؟.. وماذا نفعل من اجلها؟ هل نحن نستعد لها؟ ام الدنيا اكبر همنا ومبلغ 

 علمنا.. 

واخيرا اود ان اذكر نفسى اوال ان االخرة خير وابقى وان كل ما فى هذه الدنيا من اموال واوالد وبيوت وكل  

ال محالة.. فهل نشترى االخرة بالدنيا...؟.. ال اعلم ردكم اعزائي القراء ولكن اتمنى ان نصل  متاع الدنيا زائل 

الى درجة هذا الحب وااليمان الذى كان يمأل قلوب الصحابة رضوان هللا عليهم اجمعين فهم لنا نعم المثل ونعم 

 ..  بقلم الدكتورة: أمينة العمادي. .<<القصص

 هللا.... أراكم غدا إن شاء 
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 1-"  الشهادة تجب ما مضى".. " األسدي طليحة بن خويلد بن نوفل"  657الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. في نسبه.. 

.. فقد مر في حياته بتغيرات عجيبة.. فقد وصل به الكفر يوما أن ادعى النبوة..  طليحة بن خويلد حيرتنا شخصية 

 األمر شهيدا في نهاوند.. سنرى.. ثم انتهى به 

))ذو  .. يقولون طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة بن األشير بن حجوان بن فقعس األسدي الفقعسيهو  -

 ..اإلصابة في تمييز الصحابةحسب الن ون: بنونين((  

س بن َطِريف بن َعْمرو بن قُعَين بن  ))ُطلَْيَحة بن ُخَوْيِلد بن نَْوفَل بن نَْضلَةَ بن األَْشتَر بن حجوان بن فَْقعَ وهو  -

 . الطبقات الكبير. حسب الحارث بن ثَْعلَبة بن ُدوَدان بن أسد بن ُخَزْيمة بن ُمْدِركة بن إِْليَاس بن ُمَضر((

))ُطلَْيَحة بن ُخَوْيلد بن نَْوفَل بن نَْضلَةَ بن األَْشتَر بن َحْجوان بن فَْقعَس بن َطريف بن َعْمرو بن قُعَين بن   -

األََسدي الفَْقعَِسي.(( أَخرجه أَبو عمر وأَبو   ..الحارث بن ُدوَدان بن أَسد بن ُخَزيمة بن مدركة بن إِلياس بن ُمضر

 ..أسد الغابة في موسى

 ثانيا.. في إسالمه أوال ثم ارتداده..

 .. أسلم سنة تسع .كان ممن شهد غزوة الخندق في صفوف المشركين.  طليحة بن خويلد بن نوفل األسدي -

عن ابن الكلبي  وغيره ــــ أن  َوْفَد بني أسد قدموا على رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..من طرقٍ  ..روى اْبُن َسْعدٍ  -

 ..وسلمة بن ُحبيش ..وقتادة بن القائف ..ووابَِصة بن معبد ..وِضَرار بن األزور  ..وسلم فيهم حضرمي بن عامر

  ..ونُقادة بن عبد هللا بن خلف ..وطليحة بن خويلد

ع الليَل البهيم في سنة َشْهبَاءفقال َحْضرمي بن عامر: أت    ..ولم تبعث إلينا بعثًا ..يناك نتدر 

 .البن الكلبي.هنا . والس ياُق .[ اآلية17]الحجرات:   }...يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا {اآلية الكريمة..  فنزلت

ِد ْبِن َكْعٍب لم يسم ِ منهم سوى طليحة -  .. : فارتد طليحة وأخوه سلمة بعد ذلكعنهما وزاد ..وفي رواية ُمَحمَّ

ة - تبعه بعض القبائل في أرض نجد إال العجيب أنه و صلى هللا عليه وسلم.. بعد وفاة النبي ..واد عى طليحة الن بو 

 ..وأسلم وحسن إسالمه  ن توبته هلل بعد ذلكوأعل ..أنه هزم مع أتباعه على يد خالد بن الوليد

   ..ثم أحرم بالحج ..وهرب طليحة إلى الش ام ..لقيهم خالد بن الوليد ببِزاخة فأوقع بهموالرواية أنه 

الحين: عك اشة بن محصن  ..بن الخطاب فرآه عمر جلين الص    ..وثابت بن أقرم ..فقال: إني ال أحبك بعد قَتْل الر 

  ..فلقيهم طليحة وسلمة فقتالهما ..وكانا طليقين لخالد

 . فقال طليحة: هما رجالن أكرمهما هللا بيدي ولم يهني بأيديهما.

 ثالثا.. في حسن إسالم بن خويلد..

قدم وفد أَسد بن خزيمة على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. وفيهم طليحة بن خويلد  أنه الواقدي:  وفي رواية -

رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. مع أَصحابه.. فسلموا وقالوا: يا رسول هللا.. جئناك نَْشهد أَن ال إِله  سنة تسع و

يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن } :إِال هللا.. وأَنك عبده ورسوله.. ولم تَْبعَْث إِلينا.. ونحن لمن وراَءنا.. فأَنزل هللا تعالى

 . فلما رجعوا تنبأَ ُطلَيحة في حياة النبي َصلَّى هللا عليه وسلم..  .[[ اآلية17]]الحجرات/ {أَْسلَُموا

 فأَرسل إِليه النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ِضَرار بن األَزور األَسدي ليقاتله فيمن أَطاعه.. * 

ان أََسد وَغَطفَان.. وكان يزعم أَنه ثم توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فعُظم أَمر طليحة.. وأَطاعه الحليف* 

 يأْتيه جبريل عليه السالم بالوحي..

فأَرسل إِليه أَبو بكر رضي هللا عنه خالد بن الوليد.. فقاتله بنواحي َسِميراء وبَُزاَخة.. وكان خالد قد أَرسل   *

 .. وكان معه عيينة بن حصن.. ثابت بن أَْقَرم وُعكَّاشة بن ِمْحَصن.. فقتل طليحةُ أَحَدهما.. وقتل أَخوه اآلخر

فلما كان وقت القتال أَتاهُ ُعيْينَة بن حصن.. فقال: هل أَتاك جبريل؟ فقال: ال.. فأَعاد إِليه مرتين.. كل ذلك   *

 يقول: ال.. فقال عيينة: لقد تركك أَْحَوَج ما كنت إِليه! فقال طليحة: قاتلوا عن أَحسابكم.. فأَما دين فال دين! 

 ليحة لحق بنواحي الشام.. فأَقام عند بني َجْفنَةَ حتى توفي أَبو بكر..  ولما انهزم ط  *

خرج ُمْحِرًما في خالفة عمر بن الخطاب.. فقال له عمر: أَنت قاتل الرجلين  أسلم وحسن إسالمه وثم * 

وإِن الناس قد   الصالحين.. يعني ثابت بن أَقرم وعكاشة؟ فقال طليحة أَكرمهما هللا بيدي.. ولم يُِهن ِي بأَيديهما..

 م طليحة إِسالًما صحيًحا..  يتصالحون على الشنآن.. وأَسال

ن رضي هللا ف له في قتال الفرس في القادسية بالٌء حسن..  * ثم كان  كتب عمر بن الخطاب إِلى النعمان بن ُمقَر ِ

رب.. وال تول ِهما من وَعْمرو بن معديكرب.. واستشرهما في الح  بن خويلد عنهما: أَن اْستِعْن في حربك بُطلَيحة

 ..أسد الغابة . وهي روايةاألَمر شيئًا.. فِإن كل صانع أَعلم بصناعته.

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

 .وذكر له الَواقِِديُّ وَوثِيمة وسيف مواقف عظيمة في الفتوح. .القادسي ة ونَهاَوْند مع المسلمين.طليحة شهد  -

 كما سنرى.. ألقاكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"  الشهادة تجب ما مضى".. " طليحة بن خويلد بن نوفل األسدي"  658الحلقة / 

 نكمل.. ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه..

هري - ثم أمر خالًدا   ..غازيًاالصديق قال: خرج أبو بكر  ..وروى يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن في تاريخه ِمْن طريق الز 

  ..ثم يسير إلى اليمامة ..وأمره أن يسير في ضاحية مضر فيقاتل من ارتد   ..وندب معه الناسَ 

ة. ..فسار فقاتل ُطليحة فهزمه هللا تعالى   .فذكر القص 

ارتد  بعد الن بي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. واد عى النبوة.. وكان فارًسا مشهوًرا  "سطور".. أنهتقول  -

ِ َصلَّى هللا عليه وسلم.. فانهزَم طليحةُ   بََطاًل.. واجتمع عليه قوُمه.. فخرج إليهم خالد بن الوليد في أصحاب النبي 

و وأخوه عكاشة بن محصن األسدي  وثابت بن أقرم.. ثم لحق  وأصحابه.. وقُتل أكثرهم.. وكان طليحة قد قتل ه

بالش ام.. فكان عند بني جفنة حتى قدم ُمسلًما مع الحاج  المدينة.. فلم يعرض له أبو بكر.. ثم قدم زمن عمر بن 

الحين ـــ يعني ثابت بن أَقرم.. وعكاشة بن محصن؛ فقال  جلين الص  : لم  الخطَّاب.. فقال له عمر: أنَت قاتُل الر 

  . بنصيهني هللا بأيديهما وأكرمهما بيدي. فقال: وهللا ال أُحبك أبًدا. قال: فمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين.

 . .أسد الغابةفي ))كان من أَشجع العرب(( وزادوا االستيعاب في معرفة األصحاب. 

فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم  ..عن جابر: لقد اتهمنا ثالثة نفر ..عن الفضل بن مبشر ..قال َسْيفٌ و -

 . وقيس بن المكشوح. ..وعمرو بن معد يكرب ..بن خويلد وُزْهدهم: طليحة

ِمْن طريق عبد الملك   ..ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ..ِمْن طريق محمد بن إبراهيم التيمي   ..روى الَواقِِديُّ و -

ة األولى؛ وفيها: أنه قال لعمربن ُعمير نحو ال فإن الن اس   ..فمعاشرةٌ جميلة ..: يا أمير المؤمنينبن الخطاب قص 

   ..يتعاشرون مع البَْغضاء

-وطلب عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه-إلى جانب سعد بن أبي وقاص  طليحة  في معركة القادسية شاركو -

ُحب الزعامة  .. كان عمر يعرف فيها من أمور المسلمينمن سعٍد أن يستشره دون أن يوليه أمرً  -رضي هللا عنه

أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص سبعة  :جاء ذلكثم  ..كان السبب وراء ارتداده عن اإلسالموأن ذلك والقيادة 

فبمجرد خروج السبعة !! وأمرهم ان يأسروا رجال من الفرس إن استطاعوا .. رجال الستكشاف أخبار الفرس

إال طليحة بن خويلد رفض   ..رجال تفاجأوا بجيش الفرس أمامهم.. وكانوا يظنون أنه بعيد عنهم.. فقالوا نعود

واتجه طليحة  وبالفعل عاد الستة رجال إلى جيش المسلمين.. . .العودة إال بعد أن يتم المهمة التي كل فه بها سعد

فالتف حول الجيش وتخير األماكن التي فيها مستنقعات مياه وبدأ يمر منها حتى   ..ليقتحم جيش الفُرس وحده 

 ..الف مقاتل 40تجاوز مقدمة الجيش الفارسي المكونة من 

م ثم تجاوز قلب الجيش حتى وصل إلى خيمة بيضاء كبيرة أمامها خيل من أفضل الخيول فعلم أن هذه خيمة رست

 ..وضرب بسيفه حبال الخيمة ..وعندما جن  الليل ذهب إلى الخيمة ..فانتظر في مكانه حتى الليل..   قائد الفرس

وكان يقصد من ذلك أن  ..ثم قطع رباط الخيل وأخذ الخيل معه وجرى  ..فوقعت على رستم ومن معه بداخلها

تبعه الفرسان .. فكان كلما اقتربوا منه  وعندما هرب طليحة بالخيل. .ويلقي الرعب في قلوبهم ..يهين الفرس

أسرع .. وكلما ابتعد عنهم تباطىء حتى يلحقوا به ألنه يريد أن يستدرج أحدهم ويذهب به إلى سعد بن الوقاص  

وأمسك باألسير ووضع   ..فلم يستطع اللحاق به إال ثالثة فرسان.. فقتل اثنان منهم وأسر الثالث..  كما أمره

يجري أمامه حتى وصل به إلى معسكر المسلمين.. وأدخله على سعد بن أبي وقاص ..   الرمح فى ظهره وجعله

ني على دمي وأصُدقك القول  .  .فقال الفارسي: أم 

 ..ثم قال سعد:أخبرنا عن جيشك ..فقال له سعد: األمان لك ونحن قوم صدق ولكن بشرط أال تكذب علينا

 ..  أخبركم عن رجلكمفقال الفارسي في ذهول قبل أن أخبركم عن جيشي 

 فقال: إن هذا الرجل ما رأينا مثله قط 

ومن بطولته النادرة في تلك المعركة انطالقه وحيًدا إلى خلف جيوش الفرس الذين اعتقدوا أن جيش  -

وقال ابن سعد في الطبقات: "كان طليحة يعد  بألف فارٍس   ..المسلمين أتوهم من الخلف فدب الرعب في قلوبهم

وشهد من المسلمين معركة نهاوند في السنة الحادية والعشرين للهجرة واستشهد فيها   ..ته"لشجاعته وشد

 .بعد أن أبلى بالء األبطال الشجعان.

استشهد فيها بعد أن أبلى  يقال أنه وشهد من المسلمين معركة نهاوند في السنة الحادية والعشرين للهجرة و -

 . .بالء األبطال الشجعان

 .. واستمرار جهاده توبتهصدق رابعا.. قالوا في 

عاد إلى اإلسالم بعد ارتداده عنه حين عِلم بعودة قبيلتَْي غطفان وأسد  و ..طليحة بن خويلد األسدي ابتبعد أن  -

وشهد مع المسلمين باقي   ..وَحُسن إسالمهتاب  ..بعد هزيمتهما أمام جيوش المسلمينو ..إلى اإلسالم ثانية

قال: وأسلم طليحة إسالًما صحيًحا ولم يغمص عليه في   ..أعداء اإلسالم وأبلى فيها بالًء حسنًا المعارك ضد

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة . هكذا ذكرهوأنشد له في صحة إسالمه شعًرا. ..إسالمه بعد

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-طليحة بن خويلد بن نوفل األسدي".. " الشهادة تجب ما مضى " "  659الحلقة / 

 رابعا.. قالوا في صدق توبته واستمرار جهاده.. نكمل.. 

يقول "الكامل في التاريخ.. في ذكر خبر طليحة األسدي.. وكان طليحة بن خويلد األسدي من بني أسد بن  -

ضرار بن   -صلى هللا عليه وسلم  -فوجه إليه النبي  -صلى هللا عليه وسلم   -خزيمة قد تنبأ في حياة رسول هللا 

ضعف أمر طليحة حتى لم يبق إال أخذه .. فضربه األزور عامال على بني أسد .. وأمرهم بالقيام على من ارتد .. ف 

صلى هللا   -بسيف .. فلم يصنع فيه شيئا .. فاظهر بين الناس أن السالح ال يعمل فيه .. فكثر جمعه . ومات النبي 

وهم على ذلك .. فكان طليحة يقول : إن جبرائيل يأتيني .. وسجع للناس األكاذيب .. وكان يأمرهم   -عليه وسلم 

شيئا .. اذكروا هللا أعفة قياما   -جود في الصالة ويقول : إن هللا ال يصنع بتعفر وجوهكم وتقبح أدباركم بترك الس

 . إلى غير ذلك .. وتبعه كثير من العرب عصبية .. فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيئ.. 

 

المه : أخبرونا عما كان يقول  ومن "عريق".. قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن إس -

لكم طليحة من الوحي . فقال : إنه كان يقول : »والحمام واليمام.. والصرد الصوام.. قد صمن قبلكم بأعوام..  

 ليبلغن ملكنا العراق والشام.« إلى غير ذلك من األقوال المضحكة العجيبة .!! 

جاعته وبصره بالحرب.. لكن لما رآه عمر تقول "صحابة رسولنا".. كان طليحة يعد بألف فارس لشدته وش -

بن الخطاب قال: يا طليحة ال أحبك بعد قتل الرجلين الصالحين ُعكَّاشة بن ِمْحَصن وثابت بن أَْقَرم ـ وكانا  

طليعتين لخالد بن الوليد فلقيهما طليحة وسلمة ابنا خويلد فقتالهما.. وبقية الرواية أنه قال طليحة: يا أمير  

ين أكرمهما هللا بيدي ولم يُِهن ِي بأيديهما.. وما كل البيوت بنيت على المحبة.. ولكن صفحة  المؤمنين.. رجل

 جميلة فإن الناس يتصافحون على الشنآن.(( حسب الطبقات الكبير..

 

وتقول "المعرفة" تحت عنوان )التوبة( أنه عاد طليحة بعد ذلك وأسلم وحسن إسالمه.. ثم اتجه إلى مكة   -

ي عهد أبي بكر الصديق   واستحيا أن يواجهه مدة حياته.. وقد رجع فشهد القتال مع خالد بن  يريد العمرة ف 

الوليد.. وكتب الصديق إلى خالد ان استشره في الحرب وال تؤمره.. وهذا من فقه الصديق رضي هللا عنه  

حد أتباع طليحة ممن وأرضاه.. ألن الذي جعل طليحة يدعي النبوة حبه للرياسة والزعامة.. ولذا سأل خالد أ

أسلموا وتابوا معه: اخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الوحي؟ فقال انه كان يقول: "الحمام واليمام والصرد  

 الصوام.. قد صمن قبلكم بأعوام.. ليبلغن ملكنا العراق والشام".

شة بن محصن وثابت  ولما جاء وسلم على عمر قال له: "اغرب عن وجهي فإنك قاتل الرجلين الصالحين.. عكا

بن أقرم" فقال: "يا أمير المؤمنين هما رجالن أكرمهما هللا على يدي ولم يهني بأيديهما" فأعجب عمر كالمه..  

 وأوصى األمراء أن يشاور وال يولى من األمر شيئاً.

قام   شهد معركة اليرموك وكذلك كانت وصية عمر إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية.. فلما كان يوم أرماث

طليحة في بني أسد يدفعهم إلى القتال وإلى الدفاع عن اإلسالم والمسلمين يقول: "ابتدئوا الشدة.. وأقدموا 

 عليهم إقدام الليوث الحربة.. فإنما سميتم أسداً لتفعلوا فعلة األسد".

 ً  ال يهاب ثم بارز الفرس وقادتهم وعلى رأسهم "الجالينوس" فقتل منهم وأصاب. وفي يوم عماس كان مقداما

الموت.. وهاجم الفرس وحده من خلفهم ثم كبر ثالث تكبيرات ارتاع لها الفرس.. فظنوا أن جيش اإلسالم 

 جاءهم من ورائهم. 

.. تكمل.. وفي القادسية خرج هو وعمرو بن معد يكرب و)قيس بن المكشوح( لالستطالع فأبى ان يرجع حتى  

تله عكاشة وصاحبه.. لكنه أصر أن يكمل المهمة وحده دون  يتم المهمة.. واتهمه البعض بالغدر وعايروه بق

عون منهم.. فخاض في الماء يريد الوصول إلى معسكر رستم قائد الفرس.. الذي يضم أكثر من ثمانين ألف  

مقاتل. وكذلك وهو يركب فرساً من خيلهم وكان يحب الخيل وأخذ يعدو به.. وخرج الفرس في أثره يريدون  

لص منه.. فقتل منهم اثنين من خيرة قادتهم وفرسانهم.. ثم أسر الثالث وسار به حتى وصل  القبض عليه أو التخ

 معسكر المسلمين.. فدخل على سعد فقال له سعد: "ويحك ما وراءك؟"  

قال طليحة: "أسرته فاستخبره فاستدعى سعد المترجم" فقال األسير: "أتؤمنني على دمي إن صدقتك؟" قال  

"أخبركم عن صاحبكم قبل أن أخبركم عمن قبلي" ثم راح يحدثهم عن بطولة وشجاعة سعد: "نعم". قال: 

طليحة النادرة.. واختراقه معسكراً فيه ما فيه من الجنود والقادة.. وشهد له بأنه يعدل ألف فارس.. ثم أسلم هذا 

 لفرس. األسير.. وحسن إسالمه.. واستفاد منه المسلمون استفادة عظيمة نظراً لخبرته بمعسكر ا

 خامسا.. في موته رضي هللا عنه.. 

هـ.. ))يقال: إنه استشهد بنهاوند سنة  21قاتل طليحة في معركة نهاوند قتال األبطال حتى نال الشهادة عام  

" للش افعي في باب قَتْل المرتد قُبيل باب الجنائز أنَّ عمر قتل ُطلحية   إحدى وعشرين. قلت: ووقع في "األُم ِ

دة.. أي  وُعيَينة بن بَدْ  ر.. وراجعت في ذلك القاضي جالل الدين البلقيني فاستغربه جدًّا.. ولعله قبل بالباء الموح 

 قبل منهما اإلسالم. فاهلل أعلم.(( اإلصابة في تمييز الصحابة.. .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-ِميِمي".. " من ال يرحم ال يرحم " " اأْلَْقَرع ْبن َحابِس التَّ  660الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

تقول "قصة اإلسالم".. أنه األقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي الدارمي.. واسمه فراس بن  -

حابس؛ ولقب األقرع لقرع كان به في رأسه. وهو عم الشاعر المشهور الفرزدق.. وأنه في الجاهلية كان من 

 لعرب.. إذ كان من وجوه قومه بني تميم.. سادات ا

م القمار.!  -  وهو أحد حكام العرب في الجاهلية.. إذ كان يحكم في كل موسم.. ويقال هو أول من حرَّ

 

 ثانيا.. في ثبوت صحبته ونصيبه من التراجم..

 في الثقات.. –< يقول فيه ابن حبان 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقبل اْلحسن ْبن َعلي  فَقَاَل إِن لي عشَرة من اْلَولَد َما   اأْلَْقَرع ْبن َحابِس التَِّميِمي أْبصر النَّبِيَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من اَل يرحم اَل يرحم روى َعنهُ أَبُو هَُرْيَرةَ..  ِ َصلَّى َّللاَّ  قبلت أحدا ِمْنُهم َفقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 .. في معجم الصحابة –< يقول فيه البغوي  

 األقرع بن حابس.. بن زيد مناة بن تميم.. وكان وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم.. 

روى موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن األقرع بن حابس.. أنه نادى  

رد الحدوث بالجهل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وراء الحجرات.. فلم يجبه صلى هللا عليه وسلم.. وهو وا

 قبل نزول اآليات من سورة )الحجرات(.. 

 حدثنا عبد هللا.. وقال حدثنا وهيب.. حتى قال حدثنا موسى بن عقبة.. عن أبي سلمة عن األقرع.. -

أنه نادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وراء الحجرات.. أي ]يا محمد[ فلم يجبه فقال ثانية: ]يا محمد[  

 لزين وإن ذمي لشين فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" سبحان هللا ذاكم هللا عز وجل".. وهللا إن حمدي

حدثني ابن زنجويه.. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: المؤلفة قلوبهم من بني تميم   -

 ير هذا..األقرع بن حابس.. وزاد قال أبو القاسم: وال أعلم عما روى األقرع مسندا غ

 في أسد الغابة.. –<  ويقول ابن األثير 

ِد ْبِن سفيان ْبن مجاشع ْبن دارم ْبن مالك ْبن حنظلة ْبن مالك ْبن زيد   - هو األقرع ْبن حابس ْبن عقال ْبن ُمَحمَّ

صواب مناة ْبن تميم ساقوا هذا النسب.. إال أن ابن منده.. وأبا نعيم.. قاال: جندلة بدل حنظلة.. وهو خطأ.. وال

 حنظلة.. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مع عطارد ْبن حاجب ْبن زرارة.. والزبرقان ْبن بدر.. وقيس ْبن عاصم..   - قدم َعلَى النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة.. وقد كان األقرع ْبن حابس التميمي.. وعيينة ْبن حصن الفزاري شهدا 

ِ َصلَّى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فتح مكة.. وحنينًا.. وحضرا الطائف..  مع َرُسول َّللاَّ  َّللاَّ

د.. إن حمدي   - فلما قدم وفد تميم كان معهم.. فلما قدموا المدينة قال األقرع ْبن حابس.. حين نادى: يا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ذلكم َّللاَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ سبحانه.. وقيل: بل الوفد كلهم نادوا  زين.. َوإِن ذمي شين.. فقال َرُسول َّللاَّ

.. فما تريدون؟..   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقال: ذلكم َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  بذلك.. فخرج إليهم َرُسول َّللاَّ

 قَالُوا: نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا.. وخطيبنا لنشاعرك.. ونفاخرك..  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ما بالشعر بعثنا.. وال بالفخار أمرنا.. ولكن هاتوا..    فقال النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

فقال األقرع ْبن حابس لشاب منهم: فم يا فالن.. فاذكر فضلك وقومك.. فقال: الحمد هلل الذي جعلنا خير خلقه.. 

رض.. أكثرهم عدًدا.. وأكثرهم سالًحا.. فمن أنكر علينا  وآتانا أمواال نفعل فيها ما نشاء.. فنحن خير من أهل األ

 قولنا.. فليأت بقول هو أحسن من قولنا.. وبفعال هو أفضل من فعالنا..  

ُ عَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لثابت ْبن قيس ْبن شماس األنصاري.. وكان خطيب النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ لَْيِه فقال َرُسول َّللاَّ

َم: قم فأجبه.. فقام ثابت.. فقال: الحمد هلل أحمده وأستعينه.. وأومن به.. وأتوكل عليه.. وأشهد أن ال إله إال  َوَسلَّ 

.. وحده ال شريك له.. وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.. دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوًها..   َّللاَّ

جعلنا أنصاره.. ووزراء رسوله.. وعًزا لدينه.. فنحن نقاتل   وأعظم الناس أحالًما.. فأجابوه.. والحمد هلل الذي

.. فمن قالها منع منا نفسه وماله.. ومن أباها قاتلناه.. وكان رغمه في َّللاَّ   الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال َّللاَّ

 تعالى هينا.. أقول قولي هذا وأستغفر َّللاَّ للمؤمنين والمؤمنات..

 لرجل منهم: يا فالن.. قم فقل أبياتًا تذكر فيها فضلك.. وفضل قومك.. فقال: فقال الزبرقان ْبن بدر  

 نحن الكرام فال حي يعادلنا نحن الرءوس وفينا يقسم الربع 

 ونطعم الناس عند المحل كلهم من السديف إذا لم يؤنس القزع 

 إذا أبينا فال يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع 

ِ َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: علي بحسان ْبن ثابت.. فحضر.. وقال: قد آن لكم أن تبعثوا إِلَى هذا فقال َرُسول َّللاَّ ى َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: قم فأجبه.. فقال: أسمعني ما قلت..   ِ َصلَّى َّللاَّ  العود.. والعود: الجمل المسن.. فقال له َرُسول َّللاَّ

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 بة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد الصحا 

 2-" اأْلَْقَرع ْبن َحابِس التَِّميِمي".. " من ال يرحم ال يرحم "  661الحلقة / 

 

 جاء حسان ْبن ثابت.. فقال: قد آن لكم أن تبعثوا إِلَى هذا العود.. والعود: الجمل المسن..  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: "قم فأجبه ِ َصلَّى َّللاَّ  ".. فقال: أسمعني ما قلت.. فأسمعه.. فقال حسان: فقال له َرُسول َّللاَّ

ِ والدين عنوة َعلَى رغم عات من معد وحاضر   نصرنا َرُسول َّللاَّ

 بضرب كإيزاغ المخاض مشاشه وطعن كأفواه اللقاح الصوادر 

 وسل أحًدا يَْوم استقلت شعابه بضرب لنا مثل الليوث الخوادر 

 د الموت بين العساكر ألسنا نخوض الموت في حومة الوغى إذا طاب ور 

 ونضرب هام الدراعين وننتمي إِلَى حسب من جذم غسان قاهر 

 فأحياؤنا من خير من وطئ الحصى وأمواتنا من خير أهل المقابر 

 فلوال حياء َّللاَّ قلنا تكرما َعلَى الناس بالخيفين: هل من منافر.. 

 

د.. صلى هللا   عليه وسلم.. لقد جئت ألمر ما جاء له هؤالء..  فقام األقرع ْبن حابس.. فقال: إني.. وهللا يا ُمَحمَّ

 قد قلت شعًرا فاسمعه.. قال: هات.. فقال: 

 أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا خالفونا عند ذكر المكارم 

 وأنا رءوس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: قم ِ َصلَّى َّللاَّ  يا حسان فأجبه.. فقال:  فقال َرُسول َّللاَّ

 بني دارم ال تفخروا إن فخركم يعود وباال عند ذكر المكارم 

 هبلتم علينا؟ تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: لقد كنت غنيًا يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما كنت ترى أن الناس قد   ِ َصلَّى َّللاَّ فقال َرُسول َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أشد عليهم من قول حسان.. ثم رجع حسان إِلَى قوله:  ِ َصلَّى َّللاَّ  نسوه.. فكان قول َرُسول َّللاَّ

 وأفضل ما نلتم من المجد والعلى ردافتنا من بعد ذكر المكارم 

 فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم

 وأسلموا وال تفخروا عند النَّبِي  بدارم فال تجعلوا هلل نًدا 

 َوإِال ورب البيت مالت أكفنا َعلَى رءوسكم بالمرهفات الصورم 

 

 ثالثا.. في إسالم األقرع بن حابس رضي هللا عنه..

 فقام األقرع ْبن حابس.. فقال: يا هؤالء.. ما أدري ما هذا األمر؟ تكلم خطيبنا.. فكان خطيبهم أرفع صوتا..  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم..وتكلم شاعر   نا.. فكان شاعرهم أرفع صوتا.. وأحسن قوال.. ثم دنا إِلَى النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

  ..ِ .. وأنك َرُسول َّللاَّ  فقال: أشهد أن ال إله إال َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: ال يضرك ما كان قبل هذا..  ِ َصلَّى َّللاَّ  فقال َرُسول َّللاَّ

 

 يم وما نزل في "سورة الحجرات"..رابعا.. في بني تم

 وفي وفد بني تميم نزل قوله تعالى: }إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم ال يَْعِقلُوَن{ . 

 تفرد برواية هذا الحديث مطواًل بأشعاره المعلى ْبن عبد الرحمن ْبن الحكم الواسطي.

ِد ْبِن ِمْهَراَن َوأَبُو َجْعفَِر ْبُن السَِّميِن.. بِِإْسنَاِدهِ ( أخبرنا إِْسَماِعيُل بْ 1) ٍ َوإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ ِ ْبِن َعِلي  ْم إِلَى  ُن ُعبَْيِد َّللاَّ

ْحَمِن.. َقاال: أخبرنا سُ  ِد ْبِن ِعيَسى ْبِن ُسْؤَرةَ.. قَاَل: حدثنا اْبُن أَبِي ُعَمَر َوَسِعيُد ْبُن َعْبِد الرَّ ْفيَاُن.. عن ُمَحمَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ.. عن أَبِي َسلََمةَ.. عن أَبِي هَُرْيَرةَ.. قَاَل: أَْبَصَر األَْقَرُع ْبُن َحابٍِس َرُسوَل َّللاَّ ْهِري   َعلَْيِه َوَسلََّم َوهَُو  الزُّ

 ِمَن اْلَولَِد َعْشَرةٌ َما قَبَّْلُت َواِحًدا ِمْنُهْم.. يُقَب ُِل اْلَحَسَن.. َوقَاَل اْبُن أَبِي ُعَمَر: أَِو اْلُحَسْيِن.. َفقَاَل: إِنَّ ِلي 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: " َمْن ال يَْرَحُم ال يُْرَحُم".. ِ َصلَّى َّللاَّ  فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ

.. إَِجاَزةً.. بِِإْسنَاِدِه إِلَى أَبِي بَ 2) ْكِر ْبِن أَبِي َعاِصٍم.. َقاَل: حدثنا  ( وأخبرنا يَْحيَى ْبُن َمْحُموِد ْبِن َسْعٍد األَْصفَانِيُّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف.. عن األَْقرَ  عِ ْبِن  َعفَّاُن.. أخبرنا ُوَهْيٌب.. أخبرنا ُموَسى ْبُن ُعْقبَةَ.. عن أَبِي َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن َورَ  ِ َصلَّى َّللاَّ ي َحابٍِس.. أَنَّهُ نَاَدى َرُسوَل َّللاَّ ُد إِنَّ َمْدِحي َزْيٌن.. َوإِنَّ ذَم ِ اِء اْلُحُجَراِت.. فَقَاَل: يَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ".. َكَما َحدََّث أَبُو َسلََمةَ.. عن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ  لََّم.. َشْيٌن.. فَقَاَل: "ذَِلُكُم َّللاَّ

يد حرب أهل العراق.. وشهد معه فتح األنبار.. وهو كان َعلَى مقدمة وشهد األقرع ْبن حابس مع َخاِلد ْبن اْلَولِ  

َخاِلد ْبن اْلَوِليد.. قال ابن دريد: اسم األقرع: فراس.. ولقب األقرع لقرع كان في رأسه.. والقرع: انحصاص  

ِ ْبن عامر َعلَى جيش سيره  إِلَى خراسان.. الشعر.. وكان شريفًا في الجاهلية واإلسالم.. واستعمله َعْبد َّللاَّ

 فأصيب بالجوزجان هو والجيش.. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-"  المساحة الجيوديثية اإللهية" وبر بن يحنس الخزاعي".. "  662الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

(( االستيعاب في معرفة ))َوبَرة بن   الخزاعي.. وبر بن يحنسهو  - يُْحنَّس. ويقال ابن ِمْحِصَن الخزاعي 

األصحاب. ))َمْخِشي  بن َوبََرةَ ويقال: وبرة بن َمْخِشي. ويقال: َوبََرةُ بن يَُحنَّس. وهو األَولى والصواب.(( أسد 

.(( االستيعاب في معرفة األصحاب. ))يُ  ..الغابة. ))َوبَرة .  ويقال َوْبر بن ُمَشهَّر الحنفي  َحنَّس بن َوبرة األزدي 

وكانت من   ..وأنه كان ممن احتال في قَتْل األسود العَْنسي مع امرأِة األسود  ..عن ابن الكلبي   ..ذكره األَُمِويُّ 

: بن وبرة   ..أقاربه. وقد تقد م ذكر وبرة بن يحنس فلعله ولده أو انقلب. أورده ابن فتحون في الذ يل.(( ))َمْخشي 

 ...(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ))أَخرجه أَبو موسى(( ))أَخرجه أَبو عمر(( أسد الغابةبن يحنس الخزاعي  

))كان أرسله مسيلمة الكذ اب في جماعة منهم ابن النواحة إلى الن بي َصلَّى هللا عليه وسلم فأسلم من بينهم.((   -

 االستيعاب في معرفة األصحاب.

 

 من التراجم..  بن يحنس ثانيا... في نصيب

 ..أسد الغابة -ابن األثير في مختصر ترجمته لدى  -1

 .وقيل: وبرة بن يحنس الخزاعي. ..وبرهو  .. وبر بن يحنس *

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْنهُ النعمان بن بزرج * ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل لَهُ: " إذا أتيت   ..سمع النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ أن النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

 ..أخرجه الثالثة. فصل فِيِه ". ..جبل بصنعاء ..مسجد صنعاء الَِّذي بحيال الصيبل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى داذويه * وجشيش الديلمي  ..وفيروز الديلمي ..وقال أبو عمر: هَُو الَِّذي أرسله النَّبِي  َصلَّى َّللاَّ

 ليقتلوا األسود العنسي الَِّذي ادعى النبوة. 

 .. الطبقات الكبرىفي  –ابن سعد ترجمته عند في مختصر  -2

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وبر بن يحنس وكان من األبناء الذين كانوا باليمن فقدم َعلَى النَّبِي  *   ..فأسلم  –َصلَّى َّللاَّ

*   ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقدم ِمْن ِعْنِد النَّبِي   . على األبناء باليمن فنزل على بنات النعمان بن بزرح فأسلمن. -َصلَّى َّللاَّ

 . . وإلى مركبوذ فأسلم..بن الديلمي فأسلم وبعث إلى فيروز *

ِ   .وكان ابنه عطاء بن مركبوذ أول من جمع القرآن بصنعاء. * وأسلم باذان باليمن وبعث بِِإْسالِمِه إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

ُ َعلَْيِه وسلم  ..  .من الهجرة. وذلك في سنة عشر ..َصلَّى َّللاَّ

 "..البيانفي مختصر ترجمته في " -3 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الصحابي الجليل وبر بن يحنس الخزاعي رضي هللا عنه والياً   أرسل* 

 ..وأمره بأن يدعو أهلها إلى اإلسالم..  على صنعاء في السنة السادسة للهجرة

وأن يبني لهم مسجدا في بستان )باذان( عند الصخرة التي في أصل قصر غمدان وأن يجعل قبلته إلى جبل   *

 . معروف باسم جبل )ضين(.

 عن وبر بن يحنس الخزاعي رضي هللا عنه :  وفي رواية * 

ه ضين" قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم : "إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال ل

 . 83.برقم 1/253أخرجه الطبراني في المعجم األوسط 

 . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في األوسط وإسناده حسن.

قال الحافظ الرازي في كتابه "تاريخ صنعاء" إن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم عندما أرسل وبر بن  * 

ي قال له : "مرهم ببناء مسجد لهم في بستان باذان من الصخرة  يحنس إلى صنعاء في العام السادس الهجر 

 .واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين". ..التي في أصل غمدان

وهاتان الروايتان تفيدان أن الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم حدد للصحابي وبر بن يحنس رضي هللا عنه * 

 به الجبل الذي يقال له ضين":  بقوله: "واستقبل .. الموضع الذي يبني فيه المسجد

ومن خالل تسخير العلم الحديث يتبين دقة ما أمر به رسول هللا صلى هللا وعلى آله وسلم مما يزيدنا يقيناً  < 

 .. إن هو إال وحي يوحى ..وإيماناً بصدق الرسول األمي وأنه ال ينطق عن الهوى

ديث الكرام من جهد لنقل السنة كما سمعوها حتى  وكذلك دقة ما نقل إلينا عبر القرون وما بذله علماء الح <

 . بكمال نص الحديث بلفظه ودقته..وصلت إلينا اليوم.

ومعلوم أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يعرف صنعاء وال جبل ضين ولم يشاهدهما في حياته < 

 الشريفة أبداً.

اتخذه سيد الخلق عليه أفضل الصالة والسالم  كم تقريبا من صنعاء في اليمن  30على بعد جبل "ضين"يقع < 

ليكون اتجاهه داالً وبدقة   ..زاوية الميل لمسجد صنعاء الجديد  ..داللة لجهة القبلة يدل بها المسلمين الجدد على

 .. .على الكعبة الشريفة قبلة المسلمين.

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2-"  المساحة الجيوديثية اإللهية" وبر بن يحنس الخزاعي".. "  663الحلقة / 

 

 نكمل.. "..البيانفي مختصر ترجمته في " -3

بوحي  صلى هللا عليه وسلم سيد الخلق حديث ألن في قصته مفارقة عجيبة على إعجاز   ضين اشتهر جبل< و

األجهزة في قياس ارتفاعات الجبال وزوايا ميلها لتحديد موقع  حيث كشفت األبحاث على أحدث ..  من هللا تعالى

 ..أن جبل ضين هو إشارة دقيقة للداللة على اتجاه القبلة كما حددها سيد الخلق تماما وبدقة ..معين

واألعجب من ذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدد الجبل كقبلة لمسجد صنعاء وهو في مكة دون أن   <

 وسلم تسليما كثيرا..  ى هللا عليك يا رسول هللاصل   ..يغادرها

 

 : ما جاء في كتب الحديث -4

( فقال: قال وبر بن يحنس الخزاعي قال لي رسول هللا : )إذا بنيت 8روى الطبراني في المعجم األوسط )< 

األوسط وإسناده  ( : رواه الطبراني في 9مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين(. قال الهيثمي)

فقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  .. (10)وابن مندة كما نقله الحافظ في اإلصابة ..وقد رواه ابن السكن ..حسن

: ) فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين ( يحدد زاوية ميل المسجد الدقيقة نحو الكعبة. ثانياً : ما جاء في كتب  

أن رسول هللا )أمر وبر بن يُحنس  ..  ( في كتابه ) تاريخ صنعاء (11ي)قال الحافظ الرازوقد تقدم ما  : التاريخ

األنصاري حين أرسله إلى صنعاء والياً عليها فقال: ) ادعهم إلى اإليمان فإن اطاعوا لك به فاشرع الصالة فإذا  

الجبل  أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان واستقبل به

 ..  الذي يقال له ضين

فلما ألقى اليهم وبر هذه الصفة من النبي صلى هللا عليه وسلم: ) في المسجد قِدم أبان بن سعيد فأسس  < 

 المسجد على هذه الصفة في بستان باذان في أصل الصخرة واستقبل به ضين اً(  

حائط باذان مسجداً ويجعله من الصخرة  وقال الرازي : كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) إلى وبر يبني < 

) فمر ببناء المسجد لهم في .. وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم..  إلى موضع جدره ويستقبل بقبلته ضيناً (

بستان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان ( وما جاء في كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى وبر ) يبني 

 ..من الصخرة إلى موضع جدره ( هو تحديد دقيق لموضع المسجد ومكانه حائط باذان مسجداً ويجعله

 

 الزنداني.. عبد المجيد ما جاء عن الشيخ  -5

ول الرسول صلى هللا عليه وسلم : ) واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين ( وقوله أيضاً: ) واستقبل به ضيناً (  

الشيخ عبد  فضيلة   من قبلختصار التي شرحها بافرظية اإلعجاز . وهو ما يؤكد .هو تحديد دقيق لجهة القبلة

 فقال:   ي..المجيد الزندان

لو أن ا أخرجنا خط اً مستقيماً من وسط المسجد ـ الموقع الذي حدده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبنائه ـ ثم  ) 

ة جبل ضين ثم  أرسلناه أيضا على استقامته خطاً واحداً منطلقاً من  انطلقنا به على استقامته حتى نمر  به من قم 

اً هذا  -الذي وصفه الرسول صلى هللا عليه وسلم والمحد د اآلن بالمسمورة والمنقورة  -قبلة مسجد صنعاء   مار 

ثم يستقر  في جدار الكعبة متوِس طاً ما بين الركن   ..الخط بقمة جبل ضين فإن ا سنجد أنه يصل إلى مكة أوالً 

فتكون النتيجة هكذا خط مستقيم من قبلة المسجد الذي أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم  ..ر األسودوالحج

ة جبل ضين ليصل إلى وسط الكعبة المشرفة    ..ببنائه ماراً بقم 

فتكون النتيجة خط مستقيم من المسجد الذي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ببنائه ماراً بقمة جبل ضين ليصل  

فحدد الموضع والمكان بقوله: فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة   ..لكعبة المشرفةإلى وسط ا

التي في أصل غمدان ـ فيما كتبه عليه الصالة والسالم لوبر بن يحنس بأن يبني حائط باذان مسجداً ويجعله من 

وحدد عليه الصالة والسالم زاوية ميل مسجد صنعاء من جبل ضين والكعبة بقوله   ..الصخرة إلى موضع جدره

صلى هللا عليه وسلم: فأجعله عن يمين جبل يقال له ضين ـ وحدد الجهة الدقيقة للكعبة باستعمال معلم واضح 

  ..ألهل صنعاء القديمة هو جبل ضين

بمدنها وجبالها وبحارها فقدمت لنا صورة   وجاءت الطائرات والصواريخ واألقمار الصناعية تصور األرض

جبل ضين الكعبة ـ فإذا بها تقع   ..حقيقة لألماكن الثالثة التي بينها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجد صنعاء

على خط مستقيم رغم بعد المسافة وكروية األرض وعدم توف ر الشروط والوسائل العلمية زمن النبي صلى هللا  

وهوعليه الصالة والسالم لم   ..ذلك تم بعبارة سهلة وعالمة واضحة جلية وعمل متقن دقيق وكل ..عليه وسلم

وال شاهد بستان باذان وال الصخرة الململمة وال يعلم الناس في زمنه المسافة    ..يزر اليمن وال رأى جبل ضين

ليس في مقدور بشر في   التي تفصل بين مكة وصنعاء كل ما سبق يشهد أن ما قاله النبي صلى هللا عليه وسلم

عصره وحتى بعد عصره بقرون طويلة وإنما هو الوحي والعلم اإللهي وصدق هللا القائل: وما ينطق عن الهوى  

 . أراكم غدا إن شاء هللا...( إن هو إال وحٌي يوحى
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3-"  ثية اإللهيةالمساحة الجيودي" وبر بن يحنس الخزاعي".. "  664الحلقة / 

 

 .. قبلة مسجد صنعاءسن علي.. في ح للمهندس خالد  قال الرائعالمنقدم  -6

عضو هيئة  ..الفكرة للشيخ الزنداني _ ترتيب المهندس خالد حسن علي .. عجاز نبوي تكتشفه جوجلهو إ

مستقيم واحد على خارطة في تحديد ثالث نقاط على خط بالطبع االعجاز و  االعجاز العلمي في السليمانية..

 الكعبة المشرفة . ..قمة جبل ضين  ..هي مسجد صنعاء النقاط و جوجلال

نَّهُ )َسنُِريِهْم آيَاتِنَا ِفي اآلفَاِق َوِفي أَنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف بَِرب َِك أَ :  يقول سبحانه وتعالى -

 : ... أي 53فصلت :    َشْيٍء َشِهيٌد (َعلَى ُكل ِ 

أقطار السماوات واألرض من النيرات والنبات واألشجار وفي أنفسهم )من لطيف   )سنريهم آياتنا في اآلفاق (

 ..الصنعة وبديع الحكمة( حتى يتبين لهم أنه )أي القرآن( الحق )المنزل من هللا(

ني أقطار السماء واألرض من الشمس والقمر في اآلفاق يع .. 119ص 4ج 118ص 4تفسير البغوي جمن و -

 .والنجوم والنبات واألشجار واألنهار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه الحق.

في اآلفاق يعنى أقطار السموات   ..للشوكانى 523ص 4فتح القدير ج.. ... 637ص 1تفسير الجاللين جوفي  -

لنجوم والليل والنهار والرياح واألمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات  واألرض من الشمس والقمر وا

أنه الحق )الضمير راجع   ..وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ..واألشجار والجبال والبحار وغير ذلك

 ..  إلى القرآن(

أرسل لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معلمين يعلمونهم الدين   -عندما دخل اليمنيون في دين هللا افواجاف  -

كان منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى األشعري ووبر بن يحن س وغيرهم رضي هللا عنهم  

أن يبني  -الذي وجهه إلى صنعاء -وقد أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبر بن يحنس الخزاعي ..أجمعين

فحدد موضعه في  ..وحدد الرسول صلى هللا عليه وسلم أوصاف المسجد ..عرف بمسجد صنعاء ..اً لهم مسجد

 .. كم (32وحدد عالمة واضحة هي جبل ضين الذي يبعد عن صنعاء حوالي ) ..صنعاءبستان معروف في 

بنيت مسجد  إذا"روى الطبراني في المعجم األوسط: عن وبر بن يَُحن ِس الخزاعي قال: قال لي رسول هللا:  -

 . .12ص : 2الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن ج:   هقال. ."صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين

   .. 599ص   6وابن مندة كما نقله الحافظ في اإلصابة ج:  ..وقد رواه ابن السكن

الجامع هو من أقدم  جاء في كتاب تاريخ المساجد الشهيرة لمؤلفه عبدهللا سالم نجيب: مسجد صنعاء و -

 ..  المساجد في اإلسالم فقد بني في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وبأمره

هي أول ..  1972كما ان نسخة مكتوبة من القران الكريم وجدت فى مسجد صنعاء الكبير في اليمن عام  -

أي بعد وفاة النبي   ..دينسخة مخطوطة من القران الكريم تعود في تاريخها الى القرن السابع أو الثامن الميال

باإلضافة الى مخطوطات أخرى   ..وجدت هذه المخطوطات القرآنية .عام. 70بأكثر من  ..صلى هللا عليه وسلم

بمحض الصدفة عندما كان مجموعة من العمال يرممون حائطا في المسجد الكبير في صنعاء الذي   ..غير قرانيه

لم يكونوا مدركين ألهمية تلك المخطوطات فقد كانت مقطعة الى و ..بني في العام السادس من الهجرة النبوية

 . أجزاء و مهملة فقاموا بتعبئتها في أكياس وخزنها في بيت السلم في منارة المسجد.

 هـ  460الحافظ المحدث أحمد بن عبد هللا بن محمد الرازي له عد ة مؤلفات منها )تاريخ صنعاء( توفي عام  -

وك في طبقات العلماء والملوك( للمؤلف )بهاءالدين محمد بن يوسف الكندي( المتوفي )السل  في هذا الكتابثم  -

ومن اهل صنعاء ابو العباس احمد  )  يقول : 282موقع يستدل بكتابات الرازي وفي صفحة 49ه في 732سنة 

مولده  وماما عارفا بالفقه والحديث إكان  ..بن عبد هللا بن محمد الرازي صاحب التاريخ المذكور في الخطبة

وكتابه يدل على ذلك وعلى سعة نقله وكمال   ..اظن اهله من الري فنسب اليها وكان فقيها سنيا يصنعاء لكن

 ..عقله

ذكر قدوم وبر بن يحنس االنصاري الى صنعاء وابتنائه لمسجدها  ..(تأريخ مدينة صنعاء)جاء في كتاب و -

حماد بن سعيد بن رمانة قال :اخبرني بعض  أن  عبد الرزاق قال : .. روىيه وسلمبأمر رسول هللا صلى هللا عل

  حين ارسله الى صنعاء واليا عليها  -ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امر وبر ابن يحنس االنصاري  شيوخي

ر ببناء المسجد لهم  فم ..فاذا اطاعوا لك بها   ..فان اطاعوا لك به فاشرع الصالة  ..فقال :ادعهم الى االيمان  -

 في بستان باذان من الصخرة التي في في اصل غمدان واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين. 

فاس المسجد   ..فلما القى لهم وبر هذه الصفة من النبي صلى هللا عليه وسلم في المسجد وقدوم ابان بن سعيد

 وقد أشار في صفحة أخرى حيث يقول . في اصل الصخرة واستقبل به ضين . ..على هذه الصفة في بستان باذان 

قال وذكر  ..قال :اخبرني عبد الرحمن بن هشام بن يوسف عن ابيه ..حدثنا محمد بن يعقوب  ..قال الوليد بن زيد

لم باسالمهم  وبعثوا الى رسول هللا صلى هللا عليه وس ..ابراهيم بن عمر وغيره: ان االبناء قتلوا االسود الكذاب

جدره   لى مؤخرإفكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يجعل لهم حائط باذان مسجدا ويجعل من الصخرة  ..

 . .. نراكم غدا إن شاء هللا..فبناه وصلى لهم فيه .
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4-"  المشككون والرد عليهمما قاله " وبر بن يحنس الخزاعي".. "  665الحلقة / 

خطا  صلى هللا عليه وسلم   وحدد{.. }صنعاء  مكانا لمسجد "باذان"بستان صلى هللا عليه وسلم  حدد النبي {

منتصف المسمورة إلى منتصف الدعامة يسير من هذا الخط  –مسجد للتحديد إتجاه القبلة بدقة متناهية ل

وقد حافظ عليها اليمنيون إلى اليوم بل وجعلوا  )فيالقي نقطة على قمة جبل ضين ثم يمتد  }المنقورة األخرى 

يتقاطع رأسيا  حتى  ..مستوى رأسي يقطع الحدود السعوديةفي  مساره .. ثم يستمر الخط في(فوقها برج اإلذاعة

   بين الحجر األسود والركن اليماني..الرأسي تماما مع الكعبة المشرفة في المستوى 

 

 اله المشككون والرد عليهم.. في اإلعجاز في تحديد قبلة مسجد صنعاء.. ما ق  -7

 يك في صحة الحديث..شكتالأوال.. 

 ..سنة فعال بالتالي 1400بالنسبة لنا ال دليل حتى على أن الحديث الصحيح قد قاله شخص عاش من يقولون..  

و ال نأتمن باطن التدوين   ..تاريخية القول لزمن محمدال نتقدم أبدا للقول بإعجاز بدون وثيقة تاريخية توثق ف 

 ..والصدف تقع و ال يشق علينا اإلعتزال لذلك ..بالتالي ال موجب حتى للشك في اإلعجاز  ..المتأخر

 بصحة نقاط المرجعية ألعمال المساحة.. الرد..<< 

بصرف النظر عن مدى صحة الحديث بمقاييس تسلسل الرواة الثقات وبقية القواعد التي بلتزم بها علماء  

تحقيق الحديث.. وتدقيقها ليس مكانه هذه الدراسة التي ترقى إلى تحقيق المساحة الجيوديثية التي تقوم على  

ث مكان المسجد بالكامل في بستان فإن الدقة التي وصف بها الحدي –دراسة توقيع كافة األجسام في الفراغ 

باذان.. ثم تحديد النقاط التي يرتكز عليها تحديد القبلة.. هي ليست مجرد مقولة وصلت إلينا.. لكن تناقل  

هو إعجاز في   –واستمراره على مدى أربعة عشر قرنا حتى وصل إلينا  –ووصول ورواية الوصف بهذه الدقة 

 صف النقاط المرجعية ألعمال المساحة..حد ذاته.. فالحديث صحيح بدليل دقة و

 من بنى المسجد..شخصية كيك في تحديد شثانيا.. الت

فمنهم من يقول الصحابي وبر بن يحنس   ..هناك تضارب حول من قام بعمارتهأن كما أن الجدير بالقول 

  لروايات التي تكلفبالتالي يتوازى مع او .. أو غيرهما..ومنهم من قال أنه فروة بن مسيك المرادي ..االنصاري

و هذا بالطبع ما عودتنا عليه  ..روايات أخرى تنفي عالقته ببناء مسجد صنعاءتوجد بن يخنس بالبناء  وبر

ألن مصدرها المخيلة و هذه المرة المخيلة الجماعية إلتقت مع  ..السردية اإلسالمية دائمة التناقض و اإلختالف

 .. شبهة علمية و ذلك ال نستغربه بتاتا

لرد.. بصرف النظر عن الصالفة والخروج على قواعد المناظرة العلمية.. بالسب في اإلسالم أو بالتشكيك  ا<< 

في أسلوب نقل الحديث النبوي والسنة المطهرة.. بالتشكيك في شخصية من بنى المسجد.. والحقيقة الواضحة  

نحن بصدد دراسة األمر من  وهنا أن الهدف هو هدم الحديث وليس نقض من بنى المسجد.. والعكس صحيح.. 

 الناحية العلمية ومن ناحية فن الهندسة الجيوديثية بصرف النظر عن حقيقة أسماء بعينها.. أو غيرهم...

 ثالثا.. التشكيك في دقة الوصف لألماكن هندسيا.. 

تطرح من لكن نساير أسس الروايات في إثبات أنه هناك فعال إعجاز و نحرك فيها زوايا مهمة   يقولون.. ...

 :  خاللها أسئلة تثبت أن اإلعجاز ال يثبت إال بتغييب الحقائق

هذه حقيقة يستنبطها أي تاجر يذهب و يجيء  ..جبل "ضين" يقابل مكة بما أنه شمال صنعاء.. إن ونيقول (1

لزمان و  افتهم العامة الجغرافية في ذلك اقمحمد يستطيع تعلمها من التجار القرشيين أو من ثف بالتالي  ..من مكة

فمن سيبنبي مسجدا طبيعي أن يشير على جبل ضين لما له من قيمة جغرافية معروفة في محيط قريش   ..المكان

 ..الثقافي

المستوى الرأسي المتصل.. وليس للجبل ذاته إتجاه موازي للكعبة.. ب ليسالرد.. جبل ضين في الحديث << 

العلم المعروف الذي يتجه نحوه الخط القادم من بستان باذان..  هو مجرد أي مسار الخط..  والجبل إنما هو اتجاه

بالدعامتين الرفيعتين )المسمورة  نفي مساره نحو المسجد الحرام والكعبة.. فالخط يكفيه النقطتان اللتان تمرا

والمنقورة بنظام النقر واللسان( ومازالتا قائمتين في المسجد وقد حافظ عليهما أهل اليمن  –بالمسامير 

عليه وواللتان لم يراهما بعينه أو يقربهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. بل ولم يذهب مطلقا في حياته 

اليمن.. فأنت تصل بين الدعامتين ثم لك الخيار في اإلتجاه بطرفه إما للشمال إلى إلى صنعاء أو الصالة والسالم 

 اختيار لم يرد مطلقا..  الغربي في إتجاه جبل ضين أو تتجه إلى الجنوب الشرقي وهو

إلى   إذن.. فالخط يسير من المسمورة إلى المنقورة فيالقي نقطة على قمة جبل ضين.. وقد حافظ عليها اليمنيون

اليوم بل وجعلوا فوقها برج اإلذاعة.. ثم يستمر الخط في مستوى رأسي ليقطع الحدود السعودية ثم ليتقاطع  

ستوى بين الحجر األسود والركن اليماني.. في معجزة حسية قائمة حتى  رأسيا تماما مع الكعبة المشرفة في الم

وهو ما أثبتته الصور التي التقطها القمر الصناعي.. الذي لم يكن موجودا في حياة النبي صلى هللا   يومنا هذا..

 ي وقتها..! أجهزة المساحة الفوتوجرامترية أو التصوير الجوو الجيوديثيا عليه وسلم.. وال كانت البشرية تعرف

 .. نكمل النقاش غدا إن شاء هللا.. 
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 في جهاد الصحابة.. "وبر بن محنس الخزاعي"..

 حلقة حاصة بمناسبة ما دار مؤخًرا من إنكار لمعجزة "اإلسراء والمعراج".. 

 

 قبلة مسجد صنعاء".. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لموضع و "معجزة تحديد 

وسلم بستان "باذان" مكانا لمسجد صنعاء يمين جبل ضين.. وحدد حدوده من  حدد النبي صلى هللا عليه ... 

"الصخرة الململمة" وحتى جدر البستان.. )ومن يعرف طبيعة المنطقة هناك يعرف أن صخورها نارية منتظمة 

التكوين من حيث مادتها.. وتشبه "الزلط" المصري لكن أحجامها ضخمة جدا.. بينما تختلف مادة الصخور  

ملمة عنها جدا.. فهي تجمع أنواعا عديدة من مواد الصخور في صخرة واحدة.. وتشبه الصخور الرسوبية  المل

 المعروفة عند الجيوليجيين(.. 

هذا الخط يسير من منتصف  –... وحدد صلى هللا عليه وسلم خطا لتحديد إتجاه القبلة بدقة متناهية للمسجد 

رة} ثم يمتد فيالقي نقطة على قمة جبل ضين )وقد حافظ عليها  الدعامة المسمورة إلى منتصف األخرى المنقو

اليمنيون إلى اليوم بل وجعلوا فوقها برج اإلذاعة(.. ثم يستمر الخط في مساره في مستوى رأسي يقطع الحدود  

السعودية.. حتى يتقاطع رأسيا تماما مع الكعبة المشرفة في المستوى الرأسي بين الحجر األسود والركن  

 ..اليماني

( روى عبد الرزاق: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر وبر بن يحنس األنصاري حين أرسله إلى صنعاء  1

والياً عليها فقال: "ادعهم إلى اإليمان.. فإن أطاعوا لك به.. فاشرع الصالة.. فإذا أطاعوا لك بها فمر ببناء  

 ن.. واستقبل بها الجبل الذي يقال له: ِضْين"..المسجد لهم في بستان باذان.. من الصخرة التي في أصل غمدا

وأما أحمد بن عبدهللا بن محمد الرازي فهو من المتأخرين.. وقد زكاه ونوه بكتابه الشيخ بهاء الدين محمد ( 2

بن يوسف بن يعقوب الجندي الكندي في كتابه: )السلوك في طبقات العلماء والملوك (.. فقال فيه: كتاب أبي 

ن عبد هللا بن محمد الرازي أصال والصنعاني بلدا.. وهو كتاب يوجد كثيرا بأيدي الناس.. وبلغ  العباس أحمد ب

فيه إلى ستين وأربعمائة تقريبا وحقق فيه جماعة من أهل اليمن غالبهم من صنعاء والجند.. وأورد لهم من  

صنفه ونزاهته عما ينسب إليه اآلثار كثيرا وحقق من أحوالهم.. ثم إني تتبعت كتابه فرأيت ما يدل على كمال م

أهل ناحيته من االعتزال والقول.. بخالف ما صح عند أهل الطول.. فقد طالعت كتابه المذكور مرارا ونقلت منه 

 إلى كتابي هذا أخبارا وأخبارا.. 

 وأما عن المعجزة في هذا: فلفضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني بحث نفيس حول هذه المعجزة قال فيه:( 3

لو أن ا أخرجنا خط اً مستقيماً من وسط المسجد ـ الموقع الذي حدده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبنائه ـ  3-1

ة جبل ضين..  ثم انطلقنا به على استقامته حتى نمر  به من قم 

  من قبلة مسجد صنعاء الذي وصفه الرسول صلى هللا -ثم أرسلناه أيضا على استقامته خطاً واحداً منطلقاً  3-2

اً هذا الخط بقمة جبل ضين.. فإن ا سنجد أنه يصل إلى مكة  -عليه وسلم والمحد د اآلن بالمسمورة والمنقورة  مار 

طاً ما بين الركن اليماني والحجر األسود..  أوالً ثم يستقر  في جدار الكعبة متوس ِ

ة فتكون النتيجة هكذا خط مستقيم من قبلة المسجد الذي أمر الرسول صلى هللا 3-3  عليه وسلم ببنائه ماراً بقم 

 جبل ضين.. ليصل إلى وسط الكعبة المشرفة.. 

فتكون النتيجة خط مستقيم من المسجد الذي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ببنائه ماراً بقمة جبل ضين   3-4

 ليصل إلى وسط الكعبة المشرفة..

تان باذان من الصخرة التي في أصل غمدان ـ  فحدد الموضع والمكان بقوله: فمر ببناء المسجد لهم في بس 3-5

فيما كتبه عليه الصالة والسالم لوبر بن يحنس بأن يبني حائط باذان مسجداً ويجعله من الصخرة إلى موضع 

 جدره.. 

وحدد عليه الصالة والسالم زاوية ميل مسجد صنعاء من جبل ضين والكعبة.. بقوله صلى هللا عليه وسلم:   3-6

جبل يقال له ضين" ـ وحدد الجهة الدقيقة للكعبة باستعمال معلم واضح ألهل صنعاء القديمة "فأجعله عن يمين 

 هو جبل ضين.. 

وجاءت الطائرات واألقمار الصناعية لتصور األرض بمدنها وجبالها وبحارها فقدمت لنا صورة حقيقة   3-7

صنعاء.. جبل ضين.. الكعبة ـ فإذا بها تقع  لألماكن الثالثة التي بينها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. مسجد 

على خط مستقيم رغم بعد المسافة وكروية األرض.. وعدم توف ر الشروط والوسائل العلمية زمن النبي صلى هللا  

عليه وسلم.. وكل ذلك تم بعبارة سهلة وعالمة واضحة جلية وعمل متقن دقيق.. وهوعليه الصالة والسالم لم  

ضين.. وال شاهد بستان باذان وال الصخرة الململمة وال يعلم الناس في زمنه المسافة    يزر اليمن وال رأى جبل

التي تفصل بين مكة وصنعاء.. كل ما سبق يشهد أن ما قاله النبي صلى هللا عليه وسلم ليس في مقدور بشر في  

ما ينطق عن الهوى  عصره وحتى بعد عصره بقرون طويلة وإنما هو الوحي والعلم اإللهي وصدق هللا القائل: و

 إن هو إال وحٌي يوحى..

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 5–"  ما قاله المشككون والرد عليهم" وبر بن يحنس الخزاعي".. "  666الحلقة / 

 

 نكمل.. صنعاء..شككون والرد عليهم.. في اإلعجاز في تحديد قبلة مسجد تما قاله الم -7

 نكمل..  ثالثا.. التشكيك في دقة الوصف لألماكن هندسيا..

 

رواه الطبراني عن وبر بن  قد إن الحديث الوارد في مسجد صنعاء الكبير وكيفية تحديد قبلته .. ونيقول (2

..  "إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين"يحنس الخزاعي قال: قال لي رسول هللا: 

بما يرجح أنه يمكن أن يكون  ..ولكن يتخلف الجزأ األهم بال إسناد.. وحسن اسناده الهيثمي في مجمع الزوائد

 : فيتحرج عليهم إثبات قوله..  من عنديات المؤرخ فقط وذلك وفقا لمحكم ما يصدقه المسلمون عن رسولهم

دان ـ فيما كتبه عليه الصالة والسالم  " فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل غم

وهي النقطة االهم في  .. لوبر بن يحنس بأن يبني حائط باذان مسجداً ويجعله من الصخرة إلى موضع جدره"

إرساء اإلعجاز ألن العالمة األولى و هي يمين جبل ضين ال تغادر معارف البشر والغاية من ورائها يكون بسيط  

  ..معروفبنية مقابلة مكة و هو معلم 

لكن الصعب هو تحديد مكان   ..المعجزة تكمن في تحديد مكان المسجد وطبعا قلنا القبلة لضين هذه سهلةف  -

إحتمال أن يكون قالها بالصدفة ألسباب الثقافية وارد   المسجد الذي سيقابل الجبل ولنخض في اإلحتماالت لنتعقل

بل ضين كموافق للقبلة ألنه يتوجه للشمال بإتجاه مكة درجة زاوية مقبولة إنطالقا من قصد ج 3.5فهناك قرابة 

 .. و ذلك ال يغادر علم بشر

ال تكترثوا بالخط االصفر فقد فلت مني  .. ف عشرات المساجد اليوم في صنعاء تقع في ذلك النطاقكما أن  -

 ..ثرولو تبحثون أكثر تجدون أك ..ظروا للعالمات الزرقاء كلها على نفس الدقة بمثل مسجد صنعاءنوأ

سنة لقد كانت أصغر بكثير بالتالي   1400من المهم اإلشارة إلى أن صنعاء اليوم ليست نفسها صنعاء قبل  

ق و نذلل أفق اإلحتماالت الخرافية جيدا ما يحصر المسألة في أن تكون صدفة ولم يقصد من ورائها علم بها  طبن

 الخ.. .. ..عمق لمزيد البيانتنواصل في السو بدقتها المثالية و لكن 

خر..  هم في البداية يحاولون تقسيم الحديث النبوي إلى جزئين.. فيقبلون نصفه ويرفضون النصف اآل << الرد..

والتركيز طبعا على النيل من الوصف الهندسي الدقيق والمختصر بإعجاز لموضع المسجد ولتحديد قبلته.. 

 وسننظر في النقطتين فنجد ما يلي..

حدد النبي صلى هللا عليه وسلم بستان "باذان" مكانا لمسجد صنعاء يمين جبل ضين.. وحدد  أوالها.. أنه 

جدر البستان.. )ومن يعرف طبيعة المنطقة هناك يعرف أن صخورها   حدوده من "الصخرة الململمة" وحتى

نارية منتظمة التكوين من حيث مادتها.. وتشبه "الزلط" المصري لكن أحجامها ضخمة جدا.. بينما تختلف  

مادة الصخور الململمة عنها جدا.. فهي تجمع أنواعا عديدة من مواد الصخور في صخرة واحدة.. وتشبه 

 ية المعروفة عند الجيوليجيين(.. الصخور الرسوب

هذا الخط يسير من منتصف  –وحدد صلى هللا عليه وسلم خطا لتحديد إتجاه القبلة بدقة متناهية للمسجد   ثانيها..

الدعامة المسمورة إلى منتصف األخرى المنقورة} ثم يمتد فيالقي نقطة على قمة جبل ضين )وقد حافظ عليها  

ا فوقها برج اإلذاعة(.. ثم يستمر الخط في مساره في مستوى رأسي يقطع الحدود  اليمنيون إلى اليوم بل وجعلو

السعودية.. حتى يتقاطع رأسيا تماما مع الكعبة المشرفة في المستوى الرأسي بين الحجر األسود والركن  

 اليماني..

لصناعية الخطوط  وهذه الدقة يستحيل معها أيضا إدعاء أنها جاءت مصادفة.. وخاصة بعد أن رسمت األقمار ا

التي حددها الحديث.. الذي نسعد بإن الرواة قد حافظوا على دقة لفظه.. وبالتالي يستبعد الدارس المدقق أي  

احتمال أن يكون كل ذلك قد حدث.. مصادفة.. كما أن حجم مدينة صنعاء الصغير في ذلك الوقت ليس له أي 

 تجاه قبلته.. تأثير على صحة الوصف الهندسي لتحديد موضع المسجد وا

 

هل سبب إختيار مكان بناء مسجد صنعاء األكبر هو أن من ورائه علم بمدى   ا..جوهري  نسأل سؤااليقولون..  (3

وهو وجود معلم ثقافي و تاريخي تم إستهداف هدمه  .. يوجد سبب آخر مخفيأن أم يمكن   دقة مقابلته مكة؟؟

الذين يعشقون هدم كل المعالم األثرية للمدن  ..المسلمين األوائلوهو من الشائع جدا في سلوكيات .. للبناء عليه

 .؟لفرض سلطانهم الثقافي فوق التراث الحضاري بال أي إستقراء للقيمة التاريخية

بناه الملك الحميري الشرح يحضب في القرن األول   ..قصر غمدان قصر كان موقعه في مدينة صنعاء باليمنف 

كانت عدد طوابق   .ب الهندسة المعمارية ومن أقدم القصور الضخمة في العالم.الميالدي وكان يعتبر من عجائ

وكان القصر يستخدم   ..القصر عشرين طابقا بين الطابق واآلخر عشرة أذرع وبني بالبوفير والغرانيت والمرمر

وفي صدر اإلسالم هدمه   ..إلقامة الملك وإدارة البالد بنفس الوقت حيث كان مجلس الملك في الطابق األعلى

 حين كان يحكم الدولة اإلسالمية.. ... نكمل النقاش غدا إن شاء هللا.. عثمان بن عفان
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 6–"  ما قاله المشككون والرد عليهمنس الخزاعي".. " " وبر بن يح 667الحلقة / 

 

 نكمل.. شككون والرد عليهم.. في اإلعجاز في تحديد قبلة مسجد صنعاء..تما قاله الم -7

 نكمل..  ثالثا.. التشكيك في دقة الوصف لألماكن هندسيا..

 .. لْلية الكريمةالخاطيء بسبب فهمه نكمل.. يقولون إن عثمان بن عفان قد هدم قصر غمدان في اليمن..  (3

ذكر الرحالة محمد القزويني   .على أن المعني بها قصر غمدان... و»اليزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم«  

ن أنه من أوائل القصور الضخمة في يعتبره بعض المؤرخوو .في رحالته غمدان كأحد عجائب بالد العرب.

   ..العالم ويعتقد حاليا أن الجامع الكبير بصنعاء قد بني على أنقاض هذا القصر

ذكره   .أما أبواب الجامع الكبير فمن الثابت كونها هي نفسها أبواب قصر غمدان وعليها كتابات بخط المسند. -

 ..الهمداني في كتاب اإلكليل في الجزء الثامن بقوله

 يسمو إلى كبد السماء مُصع داً عشرين سقفاً سمكها ال يقصرُ 

<< الرد.. يبدو أننا هنا أمام مغالطة كبيرة.. فالنبي صلى هللا عليه وسلم يعرف مكان المسجد بداية بالصخرة  

الصخرة تقع تحت بقايا قصر غمدان.. وتظهر منها أجزاء كبيرة  الململمة التي تقع في )أصل غمدان(.. أي أم 

 ه من الميسور على من يرتاد المكان أن يراها.. بل وأن يصفها.. حتى أن

بإنه من هدم قصر غمدان.. كيف والنبي  –وهو ثالث الخلفاء الراشدين  –ثم انظر إلى اإلتهام لعثمان بن عفان  -

بالخرة الواقعة تحت أطالل القصر.. أي أن غمدان قد هدم قبل دخول   صلى هللا عليه وسلم يحدد حد المسجد

ثم أنه من الوارد أن يستخدم من بنى المسجد بعض بقايا القصر.. من أبواب وخالفه.. علما   اإلسالم إلى اليمن..

 بإن هذا األسلوب في بعض مبانينا.. حين نذهب لشراء مثل هذه األبواب وخالفه لمشاريع تحت اإلنشاء..

 

وأما مكان   -كما أشرنا سابقا  - و ذلك ال يعجز علم بشر ..."يستقبل ضين"قول  أن ال خالصةال( يقولون.. 4

 100المسجد فقد تم إختياره من منطلق العزم على دفن معلم تاريخي وهو قصر غمدان الموجود من سنة 

وال  ..واجب في ظل هذه الغاية الواضحةميالدي لفرض الهوية الثقافية الجديدة وال علم مسبق بدقة القبلة 

وذلك ليس  ..بتلك المعطيات النسبية اكان واعي اإما أن محمد(.. فصدفة)مجرد أنها يمنعنا شيء من أن نقول 

لكن إن كنت مؤمنا طبعا  .. تم إختالقها فيما بعد بتفاصيلهافقد  ما األحاديث و الرساالت أو ..من اإلعجاز في شيء

دفن المخفيات بال تتبر و ال تساؤل و ال بيان وال تحري من وراء لعجازي الجميل ستهلك ظاهرها اإلنس

الخرافات التي ينشرها اإلعجازيون إلغتصاب أسس العلم و المعرفة في سبيل فرض دوغمائيتهم القهرية  

 .. العليانية األنانية التي ال تغني عن الحق شيئا

رغم بساطة ووضوح حديثه صلى هللا عليه وسلم.. إال  . أنه والخالصة التي ثبتت على أرض الواقع.<< الرد.. 

لحديث.. وكذا أمانة نقل روايته بتتابع الرواه على مدى أكثر من أربعة نص اوشدة اٌقتضاب .. أن الدقة اللفظية

 عشر قرنا.. قد أخذت بيدنا في العصر الحديث لفهم هذه المعجزة.. 

المساحة والهندسة الهندسية.. مثل وللعجب.. يحتاج إلى اإللمام ببعض من علوم  –وإن فهمها بشكل دقيق 

مساحة الجيوديثية(.. وعلم المساحة الفوتوجرامترية أو المساحة المستوية والهندسة الفراغية )أفصد ال

 الجوية.. 

 جنوب الجزيرة العربية..وطبيعة وال تتعجب إن قلنا أن الدارس يجب أن تتوافر لديه خلفية عن جيولوجيا  

 وخالصة المعجزة التي أثبتتها الوسائل الحديثة والتصوير من الفضاء تثبت أنه..

لى هللا عليه وسلم بستان "باذان" مكانا لمسجد صنعاء يمين جبل ضين.. وحدد حدوده من أوال.. حدد النبي ص

 "الصخرة الململمة" وحتى جدر البستان..  

)ومن يعرف طبيعة المنطقة هناك يعرف أن صخورها نارية منتظمة التكوين من حيث مادتها.. وتشبه "الزلط" 

دة الصخور الململمة عنها جدا.. فهي تجمع أنواعا عديدة  المصري لكن أحجامها ضخمة جدا.. بينما تختلف ما

 من مواد الصخور في صخرة واحدة.. وتشبه الصخور الرسوبية المعروفة عند الجيوليجيين(.. 

هذا الخط يسير من منتصف و .. ثانيا.. وحدد صلى هللا عليه وسلم خطا لتحديد إتجاه القبلة بدقة للمسجد 

   ..األخرى المنقورةالدعامة المسمورة إلى منتصف 

ثم يمتد فيالقي نقطة على قمة جبل ضين )وقد حافظ عليها اليمنيون إلى اليوم بل وجعلوا فوقها برج اإلذاعة(..  

ثم يستمر الخط في مساره في مستوى رأسي ليقطع الحدود السعودية.. حتى يتقاطع رأسيا تماما عموديا على  

 ي بين الحجر األسود والركن اليماني.. قاطع مع المستوى الرأستالكعبة المشرفة ولي

أجمل ما في هذه المعجزة أننا ما زلنا نمسكها بأيدينا وتراها أعيننا.. وال نملك إال أن نهدي المتشككين اآلية 

ا ۖ فَِإنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر أَفَلَْم يَِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فَتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بِهَ " الكريمة.. 

ُدورِ  ِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي ِفي الصُّ  ".. من سورة الحج.. َولََٰ

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1–القادسية " "عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل  668الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

ِ بُن َماِلك بن الُمْعتَم  العَْبسي ) بعد   م(  657 -هـ  37< تقول عنه دائرة المعارف اإلسالمية.. هو َعْبُد َّللا 

 صحابي من المهاجرين األولين.. قائد من أشراف غطفان.. ومن شجعان الصحابة وغزاتهم..  -

  عليه وسلم لواء سرية في السنة السادسة هجرية..عقد له الرسول محمد صلى هللا  -

كان من قادة الرايات في البويب.. ثم كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص في القادسية.. وظل في مقدمة   -

 الجيش مع سعد بن وقاص حتى فتح المدائن.. وهو ال ذي افتتح تكريت.. وصالح أهل الموصل ونينوى.. 

ان من أشرافها.. ولما كانت وقعة الجمل وأرسل علي  يدعو أهل الكوفة لينصروه..  يروى أنه سكن الكوفة وك -

 فأمرهم أبو موسى األشعري بالقعود في الفتنة.. 

 فتخلف عبد هللا ابن المعتم عن يوم الجمل.. ثم اعتزل الفريقين في أيام صفين.. رضي هللا عنه..  -

عبسي.. وقيل: ابن مالك بن المعتم.. وقيل: ابُن َماِلك بن  < وتقول "صحابة رسولنا".. هو عبد هللا بن مالك ال

ر..    المْعتمر.. من بني قَُطْيعة بن َعْيسى.. وقيل: ابن الُمْعتَم  العبسي.. وقيل: ابن المعم 

أَخرج ترجمته ابن منده.. وأَبو نعيم.. وذكر الطبري.. والباوردي أنه أَحُد التسعة الذين وفدوا على النبي َصلَّى   -

  عليه وسلم ِمْن َعْبس.. هللا

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

أسلم عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي مبكًرا.. فهو أحد تسعة رجال من قبيلة عبس وفدوا على النبي صلى   -

 هللا عليه وسلم فأسلموا.. فدعا لهم الرسول بالخير.. وكانوا من المهاجرين األولين.. 

أنه وفد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسعة رهط من بني عبس.. فكانوا من المهاجرين   قال ابن الكلبي -

األولين منهم : ميسرة بن مسروق والحارث بن الربيع وهو الكامل وقنان بن دارم وبشر بن الحارث بن عبادة  

 لحصين بن فضالة.. وهدم بن مسعدة وسباع بن زيد وأبو الحصن بن لقمان وعبد هللا بن مالك وفروة بن ا

فأسلموا فدعا لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخير .. وقال : " ابغوني رجال يعشركم أعقد لكم لواء " ..  -

 فدخل طلحة بن عبيد هللا فعقد لهم لواء وجعل شعارهم: "يا عشرة"

 

 ثالثا.. في جهاده رضي هللا عنه.. 

 دى الُمَجن ِبتَْين يوم القادسية.. و ذكر ابن إِسحاق أن عبد هللا كان على إِح -

وَسيَّره سعد بن أَبي وقاص من العراق إِلى "تْكِريت".. ومعه َعْرفََجة بن َهْرثََمة.. وِرْبِعي بن األَْفَكل.. وفيها   -

 جمع من الروم والعرب.. ففتح "تِْكِريت"..

"نِينَوى" و"الَمْوِصل".. ففتحهما.. وجعل عبُد َّللا  على  وأَرسل عبُد َّللا  بن المعتم ِ ِرْبعيَّ بَن األَْفَكل إِلى  -

 الَمْوصل ِرْبِعي بن األَْفَكل.. وعلى الخراج َعْرفََجة بن َهْرثََمة..

وقيل: إِن الذي فتحها ُعتْبة بن فَرْقد.. وأنه أَرسله عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إِلى "الموصل".. ففتحها   -

 لك.. سنة عشرين هجرية.. وقيل غير ذ

وكان عبد َّللا  على مقدمة سعد بن أَبي وقاص من القادسية إِلى المدائن.. هو وزهرة بن الَحِوي ة. وقال أبُو   -

: له صحبة.. وهو ممن تخلف عن علي  يوم الجَمل..  ُعَمَر.. وأبُو أْحَمَد العْسَكِريُّ

 ض.. وله ذكر بالقادسية.. وال يعرف له رواية..وقال اْبُن َمْنَده: عقد له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لواًء أبي -

 .. في نصيب عبد هللا العبسي من التراجم..رابعا

 ))عبد هللا بن مالك العبسي: هو عبد هللا بن مالك بن المعتم.(( اإلصابة في تمييز الصحابة..  -

ِ بُن َماِلك بن المْعتمر.. من بني قَُطْيعة بن َعْيسى.(( أسد ال -  غابة.. ))َعْبُد َّللا 

 ))عبد هللا بن الُمْعتَم : بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة وتشديد الميم: العَْبسي. ضبطه اْبُن َماُكوالَ.. -

ر ــ بتشديد الميم بعدها راء.. فصحفه.(( اإلصابة في تمييز   - وأما ابن عبد البر فقال عبد هللا بن المعم 

 م((.. الصحابة.. و))أَخرجه ابن منده وأَبو نعي

وهو وزهرة ابن الَحِوي ة.(( ))قال أَبو زكرياَء يزيد بن إِيَاس: عبد َّللا  بن المعتم العبسي: وهو الذي افتتح   -

 الَمْوصل.. وروى ذلك عن سيف بن عمر.(( أسد الغابة.. 

: عبد هللا بن  ))قال أبُو ُعَمَر: له صحبة.. وهو ممن تخلف عن علي  يوم الجَمل.. وقال أبُو أْحَمَد العْسَكِريُّ  -

مْعتَِمر له صحبة.(( ))ذكر الطبري والباوردي أنه أَحُد التسعة الذين وفدوا على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ِمْن 

َعْبس. وذكر أَبُو ُعبَْيَدةَ أنه كان على إحدى المجن بتين يوم القادسية. وقد تقدم في ترجمة الحارث بن الربيع بن  

  التسعة المذكورين.(( زياد العبسي شْرح وفادةِ 

))قال اْبُن َمْنَده: عقد له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لواًء أبيض.. وله ذكر بالقادسية.. وال يعرف له رواية.(( 

 اإلصابة في تمييز الصحابة.. .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2–بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل القادسية " " عبد هللا بن مالك  669الحلقة / 

 

 رابعا.. في نصيب عبد هللا العبسي من التراجم.. نكمل..

))قال اْبُن َمْنَده: ولما بلغ رسول هللا.. أن عيًرا لقريش أقبلت من الشام.. فبعث هؤالء الجماعة من بني عبس  -

 العبسي.. وعقد لهم لواء أبيض.. في سرية على رأسهم عبد هللا بن مالك بن العتيم 

قال الواقدي: »بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عيرا لقريش أقبلت من الشام فبعث في طلبهم بني   -

 عبس في سرية وعقد لهم لواء.. فقالوا: يا رسول هللا كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة.. 

 ء األعظم لواء الجماعة .. واإلمام لبني عبس ليست لهم راية«..قال : " أنا عاشركم " .. وجعلت الوالة اللوا

وقال ابن منده: » عقد له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لواًء أَبيض في َرْهط بعثهم«. .. وهذا دليل واضح على   -

 أن عبد هللا وفد مع جماعته قبل صلح الحديبية.. لذلك فهو من المهاجرين األولين..  

 

 اركه األبرز في ترجمته..خامسا.. في مع

 ( في فتح الحيرة..  1

أنه برز اسم عبد هللا بن المعتم ألول مرة في فتح الحيرة.. والخبر أنه لما بلغ   ة المعارف ويكيبيدياتقول دائر -

عمر بن الخطاب نتائج سلبية لمعركة الجسر في العراق وباستشهاد أبي عبيد الثقفي وصحبه فيها.. فندب  

 الناس إلى المثنى بن حارثة. . كما سبق أن بينا.. 

سبق ارتداده أن ينضم إلى الجيوش اإلسالمية.. وكان فيهم ابن  قد اباح لمن   وقتها  وكان عمر بن الخطاب -

المعتم وأناس من عبس التي كانت قد ارتدت بعد وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم.. وكانت مع األسف قد قتلت  

 من ثبت منهم على والؤه للمدينة.. فأمدَّ به ُعمر بن الخطاب.. المثنى بن حارثة.. 

 ( في معركة "البويب"..2

دَِّة   -ُعمر بن الخطاب   -ويبدو أن ذلك قد تكرر في "البويب".. فقد قال الطبري: »َوقَْد َكاَن َكتََب  - إِلَى أَْهِل الِر 

 . .. َشْهر َشْعبَاَن أََحٌد إِال َرَمى بِِه اْلُمثَنَّى اْلبَُوْيِب«. -فَلَْم يَُواِف 

  في أناس من قيس عيالن.. وفي ذلك يقول  -ن حارثة ممداً للمثنى ب  -وقدم عبد هللا بن المعتم إلى البويب  -

»وجاءت بنو قيس عليهم عبد هللا بن المعتم العبسي.. وجاءت الرباب وعلى تيم وعدي هالل بن  الطبري..

علفة.. وعلى ضبة المنذر بن حسان.. وجاءت حنظلة وعمرو وطوائف من سعد.. وجاءت النمر بن قاسط  

 عليهم أنس بن هالل.. 

بن الخطاب أيضا عصمة بن عبد هللا الضبي فيمن تبعه من بني ضبة.. وكان قد كتب إلى أهل الردة   وبعث عمر -

 يأذن لهم في الجهاد ويستنفرهم إليه.. فلم يوافقه أحد منهم إال بعث به مددا للمثني«.

 البويب ..وقاتل عبد هللا بن المعتم وقومه.. تحت راية المثنى بن حارثة.. القوات الفارسية في معركة  -

و"البويب" هي أول معركة حاسمة من معارك المسلمين في العراق.. والتي تعد من أهم معارك المسلمين  -

 حيث كان لها تأثير كبير في الفتوح فيها.. ولقد عَدها ابن كثير نظيَرا لمعركة اليرموك ضد البيزنطيين.

 هـ..   13وكان انتصار "البويب" في أواخر شهر رمضان سنة  -

 ( دوره في معركة القادسية.. 3

قامت بتصوير دوره مع اآلخرين من أبطال معركة القادسية مخطوطة من الشاهنامه.. وهي تصور أنه وبعد  -

 وفاة المثنى بن حارثة تولى سعد بن أبي وقاص قيادة المسلمين في العراق..

الوقاص.. في الجيش الذي تحرك من   فقاتل ابن المعتم تحت راية سعد في القادسية.. بل وكان على ميمنة بن -

 منطقة شراف متجًها نحو القادسية.. 

قال ابن األثير :» وجمع سعد من كان بالعراق من المسلمين من عسكر المثنى.. فاجتمع بشراف.. فعبأهم   -

وأمر األمراء.. وعرف على كل عشرة عريفا.. وجعل على الرايات رجاال من أهل السابقة.. وولى الحروب  

ال على ساقتها ومقدمتها ورجلها وطالئعها ومجنباتها.. ولم يفصل إال بكتاب عمر.. فجعل على المقدمة  رجا

 زهرة بن عبد هللا بن قتادة بن الحوية فانتهى إلى العذيب.. وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.. 

 وجعل على الميمنة عبد هللا بن المعتم .. وكان من الصحابة أيًضا«.

وبقي ابن المعتم في القادسية على ميمنة الجيش.. كما ذكر أَبُو ُعبَْيَدةَ بن الجراح أنه كان على إحدى   -

المجن بتين يوم القادسية.. وكان لقيادته الحكيمة أثر كبير في انتصار المسلمين في معركة القادسية.. وفي ذلك  

من حين طلعت الشمس إلى قريب من نصف النهار..  يقول المدائني: »عبر رستم إلى المسلمين بجنوده وفيلته 

وأخذوا عدة الحرب.. وصافهم المسلمون.. وعلى الميمنة عبد هللا بن المعتم.. وعلى الميسرة هاشم بن عتبة.. 

 وعلى الخيل المغيرة بن شعبة.. وعلى الرجالة سلمة بن حديم«.  

ار كبير على القوات الفارسية في شعبان سنة وكانت معركة القادسية التي انتصر فيها العرب المسلمين انتص

 هـ.  .. .. نراكم غدا أن شاء هللا.. 15
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3–" عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل القادسية "  670الحلقة / 

 

 خامسا.. في معاركه األبرز في ترجمته.. نكمل..

 ( دوره في فتح "المدائن"..4 

وقد بقي بعض من أطالل إيوان كسرى في العراق.. وكان قد اتخذه الُمسلمون ُمصل ى عند فتح المدينة  -

 واستولوا على ما كان فيه من الُكنوز وأرسلوا ُخمسها إلى المدينة ليتمَّ اقتسامها وفق الشرع اإلسالمي. 

القادسية بشهرين.. وصل أمر عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بالمسير إلى  والرواية أنه بعد معركة 

المدائن.. فقَدَّم سعد بن أبي وقاص زهرة بن الحوية.. ثم اتبعه بعبد هللا بن المعتم.. فلما وصلت مقدمة المسلمين  

الفرس فهزمهم  »برس« وعليهم عبد هللا بن المعتم وزهرة بن حوية وشرحبيل ابن السمط لقيهم جمع من 

 المسلمون.. وفي ذلك يقول ابن األثير

ا فََرَغ َسْعٌد ِمْن أَْمِر اْلقَاِدِسيَِّة أَقَاَم بَِها بَْعَد اْلفَتْحِ َشْهَرْيِن.. َوَكاتََب ُعَمَر فِيَما يَْفعَ  ُل.. َفَكتََب إِلَْيِه يَأُْمُرهُ بِاْلَمِسيِر :» لَمَّ

ُ إِلَْيِهْم مَ إِلَى اْلَمَدائِِن. فَفَعََل ذَِلكَ  اٍل.. َوُكلُّ النَّاِس ُمَؤٍد  ُمْذ نَقََل َّللاَّ ا َكاَن ِفي  .. َوَساَر ِمَن اْلقَاِدِسيَِّة أِلَيَّاٍم بَِقيَن ِمْن َشوَّ

ِ ْبُن اْلُمْعتَِم  وَ  ا َوَصلَْت ُمقَدََّمةُ اْلُمْسِلِميَن بُْرَس َوَعلَْيِهْم َعْبُد َّللاَّ ُزْهَرةُ ْبُن َحِويَّةَ َوُشَرْحبِيُل ْبُن  َعْسَكِر اْلفُْرِس. َفلَمَّ

 الِس ْمِط لَِقيَُهْم بَِها بَْصبُْهَرا ِفي َجْمعٍ ِمَن اْلفُْرِس.. فََهَزَمهُ اْلُمْسِلُموَن«.

وسار المسلمون من نصر إلى نصر.. حتى تم لهم دخول المدائن عاصمة كسرى.. وكان عبد هللا على مقدمة  -

 هـ..  16ر القادسية حتى فتح المدائن في صفر سنة سعد بن أبي وقاص منذ غاد

 

 ( دور عبد هللا في فتح تكريت.. 5

هـ.. لما افتتح سعد بن   16البداية في سنة كانت بلغ المسلمون  بوابة "أدد" ضمن سور نينوى بالموصل.. و

نطاق.. فكتب سعد  أبي وقاص المدائن.. بلغه أن أهل الموصل اجتمعوا بتكريت على رجل من الروم يقال له: األ

لعمر بن الخطاب في قضية أهل الموصل الذين قد اجتمعوا بتكريت على األنطاق.. فأمره عمر أن يعين جيًشا  

 لحربهم.. وأن يؤمر عليه عبد هللا بن المعتم..

ْبِعي بن قال ابن األثير:»َسيَّره سعد بن أبي وقاص من العراق إِلى تْكِريت.. ومعه َعْرفََجة بن َهْرثََمة.. ورِ  -

األَْفَكل.. وفيها جمع من الروم والعرب.. ففتح تِْكِريت وأَرسل عبد َّللا  بن المعتِم  ِرْبعي  بن األَْفَكل إِلى نِينَوى  

 والَمْوِصل.. ففتحهما. وجعل عبُد َّللا  على الَمْوصل ِرْبِعي بن األَْفَكل.. وعلى الخراج َعْرَفَجة بن َهْرثََمة«. 

والموصل )الحصن   -بن معتم سرية كبيرة إلى الحصنين وهما نينوى )الحصن الشرقي(   ثم ارسل عبد هللا -

 الغربي( قبل أن تصلها أخبار هزيمة األنطاق.. ففوجئوا بالسرية وخضعوا على أن يؤدوا الجزية.. 

 

 ( في فتح الموصل..  6

بد هللا بن المعتم شؤون هـ صالح المسلمون أهل الموصل على الجزية.. فولى ع 16وفي جمادى األول سنة  -

الحرب في الموصل لربعي بن األفكل.. كما عهد إلى عرفجة بن هرثمة أمور جباية الخراج في الشؤون المالية..  

 قال ابن إسحاق: »وجعل عبد هللا على الموصل ربعي ابن األفكل.. وعلى الخراج عرفجة بن هرثمة«.

 .. وكانت شؤون الموصل العامة لعبد هللا بن المعتم -

عمر بن الخطاب.. واستخلف على المدينة  –سنة ست عشرة –قال ابن األثير: » وحج بالناس في هذه السنة  -

زيد بن ثابت.. وكان عماله على البالد الذين كانوا في السنة قبلها.. وكان على حرب الموصل ربعي بن األفكل.. 

 ن المعتم وعلى الجزيرة عياض بن غنم«. وعلى خراجها عرفجة بن هرثمة ..وكان ذلك كله إلى عبد هللا ب

 ( المسلمون في الكوفة وفي البصرة.. 7

لكن بقي عبد هللا على رأس جيشه في تكريت.. حتى استدعاه سعد بن أبي وقاص للحضور مع قواته إلى  -

 الكوفة.. وساهم في تمصير الكوفة..

ة بن غزوان.. وكان تمصير الكوفة  كما وجه عمر بن الخطاب عرفجة بن هرثمة إلى البصرة مدًدا لعتب -

 هـ.. وأنَاَب عبد هللا بن المعتم على تكريت والموصل إلى »مسلم بن عبد هللا«..  17والبصرة في محرم سنة 

ِ ْبِن اْلُمْعتَِم : أَْن َخِل ْف َعلَى اْلَمْوِصِل ُمْسِلَم ْبنَ  - ِ  قال الطبري: » َوَكتََب َسْعٌد بن أبي وقاص إِلَى َعْبِد َّللاَّ  َعْبِد َّللاَّ

.. فَفَعََل َوَجاَء َحتَّى َقِدَم  الَِّذي َكاَن أُِسَر أَيَّاَم اْلقَاِدِسيَِّة.. فِيَمِن اْستََجاَب لَُكْم ِمَن األََساِوَرِة.. َوَمْن َكاَن َمعَُكْم ِمْنُهمْ 

ِم َسنَةَ َسْبَع َعْشَرةَ«.َعلَى َسْعٍد ِفي ُجْنِدِه.. فَاْرتََحَل َسْعٌد بِالنَّاِس ِمَن اْلَمَدائِِن َحتَّ   ى َعْسَكَر بِاْلُكوَفِة ِفي اْلُمَحرَّ

هـ  .. نقض أهل تكريت والموصل العهد الذي اعطوه لعبد هللا بن المعتم   20هـ.. وقيل:  18وفي سنة  -

هـ كما  17هـ.. وذلك بعد ان انسحبت معظم قواته إلى الكوفة والبصرة سنة  16وصحبه في منتصف سنة 

 سابقًا.. اشرنا 

وكانت الجبهة الشرقية من العراق مشغولة في حرب الهرمزان.. فكاتب عمر بن الخطاب عياض بن غنم والي   

 إلي الموصل.. .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ةالجزيرة المجاورة للموصل من ناحية الشام بتوجيه قو
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4–مالك بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل القادسية " " عبد هللا بن  671الحلقة / 

 

 خامسا.. في معاركه األبرز في ترجمته.. نكمل..

 ( في إخماد التمرد في الموصل..8

كاتب عمر بن الخطاب عياض بن غنم والي الجزيرة المجاورة للموصل من ناحية الشام بتوجيه قوة إلي   -

خياط: » أَن ُعَمر َوجه عياضا فَاْفتتَح اْلموصل َوخلف عتبَة ْبن فرقد َعلَى  الموصل.. وفي ذلك يقول خليفة بن 

 أحد الحصنين وافتتح األَْرض كلَها َعنوة غير اْلحصن فََصالحه أَهله َوذَِلَك سنة ثََمان عشَرة«. 

نينوى فأخذ   بينما قال البالذري: » ولى ُعَمر ْبن الخطاب عتبة ْبن فرقد السلمي سنة عشرين .. فقاتله أهل -

حصنها.. وهو الشرقي عنوة.. وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن اآلخر َعلَى الجزية واإلذن لمن أراد الجالء في  

الجالء«. ومن النصوص اآلنفة يتضح أن عياض وعامله عتبة بن فرقد اضطروا إلى استعمال القوة من أجل 

 بسط السلطة والنظام على الموصل بعد تمردها..  

َهذَا قول اْبِن إِْسَحاق.. وقيل: إن الَِّذي فتحها عتبة ْبن فرقد.. أرسله ُعَمر ْبن الخطاب إِلَى الموصل.. ففتحها   -

سنة عشرين.. وقيل غير ذَِلَك.. وكان َعْبد َّللاَّ َعلَى مقدمة سعد ْبن أَبِي وقاص من القادسية إِلَى المدائن.. وهو 

ْحَمد العسكري: هَُو َعْبد َّللاَّ ْبن المعتمر.. يعني بالراء.. لَهُ صحبة.. وقيل: المعتم  وزهرة ْبن الحوية.. وقَاَل أَبُو أَ 

 بغير راٍء.

 وقَاَل األمير أَبُو نصر: أما معتم بضم الميم.. والتاء فوقها نقطتان.. وبالميم المشددة.. فهو َعْبد َّللاَّ ْبن المعتم.

 ْبن المعتم العبسي.. هَُو الَِّذي افتتح الموصل.. وروى ذَِلَك َعْن سيف ْبن وقَاَل أَبُو زكرياء يزيد ْبن إياس: َعْبد َّللاَّ 

 ُعَمر. 

 )وال ندري لماذا قبل المؤرخون برواية سيف بن عمر هنا.. ورفضوها في ترجمة القعقاع بن عمرو( .. 

 

 سادسا.. عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي في الحديث.. 

 الكامل في ) ضعفاء الرجال (..  -رواية ابن عدي الجرجاني   -

سمعُت ابن حماد يقول: قال البُخاِري  َعبد هللا بن المعتم له صحبة ال يصح إسناد حديثه ولم يحضرني من حديث 

 َعبد هللا بن معتم الذي ذكره البُخاِري  شيء..

 رواية ابن األثير.. في "أسد الغابة".. -

المجنبتين يَْوم القادسية.. وسيره سعد ْبن أَبِي وقاص من العراق إِلَى تكريت..   َعْبد َّللاَّ ْبن المعتم َكاَن َعلَى إحدى

ومعه عرفجة ْبن هرثمة.. وربعي ْبن األفكل.. وفيها جمع من الروم والعرب.. ففتح تكريت.. وأرسل َعْبد َّللاَّ ْبن  

لَى الموصل ربعي ْبن األفكل.. وعلى  المعتم ربعي ْبن األفكل إِلَى نينوي والموصل.. ففتحهما وجعل َعْبد َّللاَّ عَ 

 الخراج عرفجة ْبن هرثمة.

 

 سابعا.. قالوا في عبد هللا بن المعتم العبسي رضي هللا عنه..

. أنه كان على إحدى المجنبتين يوم .تقول "دار اإليمان".. في موجز جميل لسيرة عبد هللا بن المعتم -

.. ومعه عرفجة بن هرثمة.. وربعي بن األفكل.. "تكريت"إلى القادسية.. وسيرة سعد بن أبي وقاص من العراق 

و   "نينوى"وأرسل عبد هللا بن المعتم ربعي بن األفكل إلى  "تكريت"وفيها جمع من الروم والعرب.. ففتح 

 .وجعل عبد هللا على الموصل ربعي بن األفكل.. وعلى الخراج عرفجة بن هرثمة  ... ففتحهما" الموصل"

ففتحها   "الموصل"إن الذي فتحها عتبة بن فرقد.. أرسله عمر بن الخطاب إلى  :وقيل .هذا قول ابن إسحاق

 . .وقيل غير ذلك .سنة شعرين

 .وأنه كان عبد هللا على مقدمة سعد بن أبي وقاص من القادسية إلى المدائن.. وهو وزهرة أبن الحوية

بغير راء.. وهللا  :المعتم :له صحبة.. وقيل -يعني بالراء-عبد هللا بن المعتمر  هو :وقال أبو أحمد العسكري

فهو عبد هللا بن    -بضم الميم.. والتاء فوقها نقتطان.. والميم المشددة-أما معتم  :. وقال األمير أبو نصر.أعلم

وهو الذي افتتح الموصل.. وروى ذلك عن   :عبد هللا بن المعتم العبسي :. وقال أبو زكرياء يزيد بن إياس.المعتم

 . كما تقدم.. .سيف بن عمر

وفي مقالة رائعة في ترجمته.. تقول "شبكة نيرمي اإلعالمية".. أنه عبد هللا بن مالك العبسي.. وقيل ابن   -

تَم  العبسي.. وقيل ابن  مالك بن المعتم.. وقيل ابُن َماِلك بن المْعتمر.. من بني قَُطْيعة بن َعْيسى.. وقيل ابن الُمعْ 

ر.. وقد أَخرجه ابن منده .. و أبو نعيم األصفهاني . وذكر أبو جعفر الطبري السني الطبري .. والباوردي   المعم 

أنه أَحُد التسعة الذين وفدوا على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم من عبس.. وقد تقدم.. و ذكر ابن إِسحاق أن عبد  

وَسيَّره سعد بن أَبي وقاص من العراق إِلى تْكِريت .. ومعه   -نِ بتَْين يوم القادسية.. هللا كان على إِحدى الُمجَ 

 َعْرفََجة بن َهْرثََمة.. وِرْبِعي بن األَْفَكل.. وفيها جمع من الروم والعرب.. ففتح تِْكِريت.. 

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 5–" عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل القادسية "  672الحلقة / 

 

 .. نكمل.. "شبكة نيرمي اإلعالمية" عن مقال في ترجمته..ال

 ..ففتحهما ..عبُد َّللا  بن المعتِم  ِرْبعيَّ بَن األَْفَكل إِلى نِينَوى و الَمْوِصل  سعد بن أبي وقاص بالصحابي وأَرسل  -

 ..وعلى الخراج َعْرَفَجة بن َهْرثََمة ..على الَمْوصل ِرْبِعي بن األَْفَكلمن منصبه  وجعل عبُد َّللا  

 .. وقيل إِن الذي فتحها ُعتْبة بن َفرْقد -

 .. وقيل غير ذلك ..ففتحها سنة عشرين ..أَرسله عمر بن الخطاب إِلى الموصل  -

 ..هو وزهرة بن الَحِوي ة ..وكان عبد َّللا  على مقدمة سعد بن أبي وقاص من القادسية إِلى المدائن -

 .. وهو ممن تخلف عن علي  يوم الجَمل ..له صحبةأن وأبُو أْحَمَد العْسَكِريُّ  ..وقال أبو عمر  -

 . .وال يعرف له رواية ..ه ذكر بالقادسيةول  ..وقال اْبُن َمْنَده عقد له النبي َصلَّى هللا عليه وسلم لواًء أبيض -

 

 تحرك الجيش الموجود في المدائن بقيادة عبد هللا بن المعتم".. أنه فتح تكريت" وصف فيالجريدة  وتقول < 

وكان قد خرج في الوقت نفسه الذي خرج فيه هاشم بن  قائد ميمنة المسلمين في القادسية ) رضي هللا عنه

المدائن إلى جلوالء كما ذكرنا في نهاية ربيع األول وبداية ربيع اآلخر( من المدائن إلى  عتبة بن أبي وقاص من 

تكريت وهي على مسافة مائتين وعشرين كيلو متًرا من المدائن شماالً حيث يواجه الجيش القادم من الموصل 

تكريت كجلوالء في  وكانت  ..وكان فيه جموع من الفرس والعرب والروم فيصل إليها ويحاصرها ..إلى تكريت

أما الجانب الشمالي   ..حيث تقع المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة مباشرة ..شدة الحصانة وقوة المنعة

  ..والشرقي والجنوبي فيحيطه خندق ليحمي المدينة

وكانت قوة هذه الجموع أقل   ..المدينة مدة تقدر بأربعين يوًما وكان الحصار شديًدابن المعتم ويحاصر عبد هللا   -

من الجموع الفارسية في جلوالء لكونها مختلطة من الفرس والروم والعرب؛ فسبََّب هذا االختالف ضعفًا في 

وفي مدة الحصار خرج الفرس في أربعة وعشرين زحفًا تقريبًا حيث كان الزحف يتكرر كل   ..هذا الجيش

وكان جيش المسلمين خمسة آالف مقاتل   ..رس عليهموانتصر المسلمون على كل زحف زحفه الف ..يومين

 . .فقط

خاصة أن هذه الحرب ليس لهم   ..لما رأوا من َظفَِر المسلمين ..عزم الروم على الذهاب في السفن بأموالهمو -

فعزموا على االنسحاب  ..تحارب جيوًشا إسالمية هناككانت فيها ناقة وال جمل؛ كما أن جيوشهم في الشام 

   ..ق السفن في نهر الفرات في طريقهم إلى الشمال هروبًا من الجيش اإلسالميبقواتهم فو 

فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة على   ..ولما علم بذلك عبد هللا بن المعتم راسل من هنالك من األعراب خفية

والقوة الفارسية  ..ورأى األعراب أن الروم بدءوا بالهروب  ..واألمان لكم إن انتصرنا عليهم ..أهل البلد

   ..فجاءت الردود إليه عنهم باإلجابة إلى ذلك ..محاصرة في جلوالء ومحاصرة معهم في تكريت

وا بما جاء من  ..فأرسل إليهم إن كنتم صادقين فيما قلتم فاشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا وأَقِرُّ

 ؛  عند هللا

 . .فوضع خطة حتى ال يغدروا بالمسلمين إن كانوا كاذبين ..ولم يكن عبد هللا بن المعتم واثقًا بإسالم األعراب -

فخذوا األبواب التي تلي دجلة   ..فأرسل إليهم عبد هللا إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا أخذنا أبواب الخندق

 . وامنعوهم أن يركبوا فيها. ..واب السفنوأمسكوا علينا أب ..واقتلوا من قدرتم عليه ..وكبروا

 ..وحملوا على البلد فكبرت األعراب من الناحية األخرى ..وكبروا تكبيرة رجل واحد ..ثم شد عبد هللا وأصحابه

فقتلوهم قتالً    ..فتلقتهم إياد والنمر وتغلب  ..وأخذوا في الخروج من األبواب التي تلي دجلة ..فحار أهل البلد

فظنَّ الفرس أن المسلمين جاءوهم من خلفهم فُهِرُعوا إلى أبواب الحصن ليهربوا؛ فوجدوا عبد هللا بن     ..ذريعًا

 ..المعتم بأصحابه بالباب واقفين فَقُتَِل جميع أهل البلد على بكرة أبيهم

هللا بن المعتم ِرْبِعي  بن األَْفَكل قائد  وأرسل عبد  ..ولم يسلم إال من أسلم من األعراب من إياد وتغلب والنمر -

وهما نِينََوى و الموصل , وهما على بُْعِد أربعمائة كيلو متر من المدائن.  ..مقدمته في تكريت إلى الحصنين

 ..ومنها الرجل الذي قابل سيدنا محمد في إقفاله من الطائف َعدَّاس  ..سبحانه ونينوى بها قبر سيدنا يونس

  ..وِسْر ما دون القيل ..وقال اسبق الخبر ..وتسمى الموصل الحصن الغربي  ..لشرقيوتسمى نينوى الحصن ا

َح معه تغلب وإياد والنمر فسبقوا الخبر وأظهروا الظفر    ..فقدمهم ابن األفكل إلى الحصنين  ..وأحيِ الليل. وَسرَّ

فنادوا   ..وأقبل ابن األفكل فاقتحم عليهم الحصنين وكلبوا أبوابهما ..ووقفوا باألبواب ..والغنيمة وبشروهم

 . .وقد فتحت تكريت ..وبذلك صاروا ذمة ..باإلجابة إلى الصلح ودفع الجزية 

 رضي هللا عنه..  وفاتهثامنا.. في 

ب  قطعت اخبار عبدهللا بن معتم العبسي بعد الفتوحات في عهد عمر بن الخطامن المستغرب في سيرته أنه 

  ..واليعلم سنة وفاته وال في اي بلد استقر

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 6–" عبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي".. " فتح العراق وبطل القادسية "  673الحلقة / 

 

 تاسعا.. في دور بن المعتم.. وفي الفتنة الكبرى..  

أن يَبعَثوا  -إذا نُِصروا على تَْكريت  -تقول "الدرر السنية".. وقد كان ُعَمُر بن الخطاب قد َعِهَد في ِكتابِه  -

ومعه َسِريَّةٌ كثيرةٌ وجماعةٌ  سريعًا.. فسار إليها كما أََمَر ُعَمُر..  –وهي الَمْوِصل   -ِرْبِعيَّ بن األْفَكِل إلى الِحْصنَْيِن 

ةُ عن يَدٍ  مَّ ْلحِ.. فُضِربَت عليهم الذ ِ  ِمن األبطاِل.. فسار إليها حتَّى فاَجأَها قبَل ُوصوِل األخباِر إليها, فأجابوا إلى الصُّ

َمت األمواُل التي تََحصَّلت ِمن تَْكريت.. فبلَغ َسهُم الفارِس ثالثةَ آالٍف. اِجل ألَف وهُم صاِغرون, ثمَّ قُس ِ . وَسهُم الرَّ

يُّ ِدرَهم.. وبَعَثوا باألخماِس مع فُراِت بن َحيَّاَن.. وبالفَتحِ مع الحاِرث بن َحسَّاَن.. وَوِلَي إِْمَرةَ َحرِب الَمْوِصل ِرْبعِ 

 بن األَْفَكل وَوِلَي الَخراَج بها َعْرَفَجةُ بن َهْرثََمةَ.. 

 و عمر.. له صحبة.. وهو ممن تخلف عن علي  يوم الجمل..يقول "اٌصابة في تمييز الصحابة".. قال أب -

: عبد َّللاَّ بن معتمر له صحبة.. كذا ذكره بسكون المهملة وكسر الميم الخفيفة بعدها   وقال أبو أحمد العسكري 

 راء.. وقيل المعتم بغير راء.. 

سيف بن عمر في الردة..  وقال أبو زكري ا الموصلي  في تاريخ الموصل: هو ال ذي فتح الموصل. وذكر ذلك  -

 وكان عبد َّللاَّ على مقدمة سعد بن أبي وقاص من القادسية إلى المدائن..

 

 يقول موقع "عربي".. أنه شاع اسم عبد هللا بن المعتم ألول مرة في فتح الحيرة..  -

ل الكوفة وأنه عاش عبدهلل بن المعتم في الكوفة وكان من األشراف فيها.. لما حدثت واقعة الجمل دعا أه -

لينصروه.. فأمرهم أبو موسى األشعري بالقعود في الفتنة.. فلم يحضر ابن المعتم واقعة الجمل ثم  اعتزل 

الفريقين في أيام صفين.. دخل عبد هللا بن المعتم العبسي إلى اإلسالم مبكراً.. فهو أحد تسعة رجال من قبيلة 

 خير.. عبس وفدوا على النبي فأسلموا.. فدعا لهم الرسول بال 

فعبد هللا بن مالك بن المعتم العبسي من صحابة رسول هللا والمهاجرين األولين ومن القادة األشراف.. وقد قام   -

هجري.. كما كان عبدهلل بن المعتم من قادة الرايات في   6رسول هللا بوضعه والياً على لواء السرية في السنة 

معركة القادسية.. بقي في مقدمة الجيش مع سعد حتى فتح   البويب.. ثم  كان على ميمنة سعد بن أبي وقاص في

 المدائن وهو ال ذي افتتح تكريت وصالح أهل الموصل ونينوى.. 

وكان عبد هللا بن المعتم ممن تخلف من أشراف أهل الكوفة عن يوم الجمل بالبصرة.. وفي ذلك يقول    -

 هل البصرة«... القرطبي..  »وهو ممن تخل ف عن علي  رضي هللا عنه في قتال أ 

وقد عاتب علي بن أبي طالب رضي هللا عنهعبد هللا ابن المعتم عن تخلفه.. وقد روى أبو مخنف َقائالً: » فإذا   -

بين يديه رجال يؤنبهم ويقول لهم: "ما أبطأ بكم عني وأنتم أشراف قومكم؟ وهللا لئن كان من ضعف النية 

 شك في فضلي ومظاهرة على إنكم لعدو"..   وتقصير البصيرة؟ إنكم لبور.. وهللا لئن كان من

قالوا: حاش هلل يا أمير المؤمنين.. نحن سلمك وحرب عدوك. ثم اعتذر القوم.. فمنهم من ذكر عذره.. ومنهم   -

من اعتل بمرض.. ومنهم من ذكر غيبة.. فنظرت إليهم فإذا فيهم عبد هللا بن المعتم العبسي.. وإذا حنظلة بن  

 هما كانت له صحبة«.الربيع التميمي.. وكال

وبينما علي بن أبي طالب رضب هللا عنه يتهيأ لحرب صِف ين.. أشار عليه عبد َّللا  بن المعتم ومعه حنظلة  -

بالتَّأخير في الحرب.. والمكاتبة مع معاوية.. وبإال يعجل في القتال. وقد خونهما أهل الكوفة وتوعداهم بالسوء 

ن وكان مع حنظلة ثالثة وعشرين رجال من قومه.. ثم  لحق به ابن المعت م مع  والقتل.. فلحقا معاوية بن أبي سفيا

 أحد عشر رجال من قومه عبس. ولكنهما لم يقاتال مع معاوية واعتزال الفريقين جميعًا..  

 

 تاسعا.. ما نقل من شعره.. 

اة من أخبار شعراء الفتوح كان البن المعتم في كل موقعة شعر.. ورغم ذلك لم يصلنا إال القليل؛ إذ لم ينقل الرو

 إال األشهر. وفي فتح تكريت وصلنا من شعره اآلتي: 

 هللف جمع يوم ذاك تتابع   نحن قتلنا يوم تكريت جمعها 

 وليس لنا فيما هناك مشايع   ونحن أخذنا الحصن والحصن شامخ

 ندين لكم دين األلى قد تتابع   فقالت لنا تلك الشهاريج إنما 

 وقيصر إذ تجبى إليه البوادع   قاهًرا  لكسرى وكسرى قبلنا كان

 لغابرهم والدهر فيه تشايع    قبلنا وكان السلم أسنى مغبة

 وفي فتح الموصل قال: )النص غير مكتمل(..

 نبثها أكناف أرض الموصل   وغارة مثل الحريق المشعل 

 يشقي بها هللا العدو المصطلي.. 

 .. أراكم غدا إنم شاء هللا..
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في جهاد 

 1–"  اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن بَاِرقَ ".. "  عرفجة بن هرثمة البارقي"  674الحلقة / 

 أوال.. مقدمة.. نسبه.. 

يمتد نسبه إلى  ..عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبة البارقيموقع "عريق".. هو  يقول فيه -

بارق بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث  

 . بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ.

سعد بن عدي بن   :أخي بارق.. واسم بارق  -عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبة بن عمرو -

  :وقال ..وجعله من بني عمرو وأخي بارق .. وقد ذكره هشام بن الكلبي بهذا النسب. .مرو مزيقياحارثة بن ع

 . .عداده في بارق

 ِفي َكثٍف ال يُْحَصى َعَدُدهُ َوَحَسٍب َغْيِر ُمْؤتَِشٍب « ..وقال عرفجة عن نسبه: »أَنَا اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن بَاِرقَ  -

هـ /  34  -ق.هـ  30عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبة البارقي )وعند المؤرخين.. هو  -

 .ورجل دولة عربي مسلم. ..وسياسي .. ووالي ..وقائد عسكري ..وأمير ..م( هو صحابي654 -م 592

الحمالت م بخوضه الكثير من المعارك والغزوات و654-هـ 34م وعام 632-هـ 11برز ما بين عام  -

وكانت جلَّ حروبه وأغلبها على الدولة  ..العسكرية على اإلمبراطوريَّة الفارسيَّة الساسانيَّة في إيران والعراق

 .. الفارسية في العراق

ْر على  ..بارق حرب وثارات بنيوقعت بين  روي أنه  - فلحقوا   ..قوم عرفجة أن يخرجوا منهاأثرها كبير فقُر 

  -أعظم أيام العرب  -وشارك قومه في يوم شعب جبلة مع بجيلة حلفاء بني عامر بن صعصعة  ..قبيلة بجيلةب

 ..وكان لهم مقاماٌت محمودةٌ وبالٌء حسن

 وفي ذلك يقول عرفجة: »ُكنَّا أََصْبنَا ِفي اْلَجاِهِليَِّة َدًما ِفي قَْومنَا فَلَِحْقنَا بَِجيلَةَ«.  -

وجميع بطون بجيلة كانت في قبائل بني عامر بن صعصعة عدا  ..ةوكان رهط عرفجة من بارق حالف بجيل -

َر َعلَْيِهْم   ..َوَكانُوا ِفي قَبَائِِل بَنِي َعاِمِر ْبِن َصْعَصعَةَ  ..قال ابن إسحاق: »قَْيَس ُكبَّةَ َوَسْحَمةَ َوُعَرْينَةَ  ..قسر َوأَمَّ

  ..اَن َرَهُط اْلُمعَِق ِر اْلبَاِرِقيِ  يَْوَمئٍِذ ِفي بَنِي نمير بِْن َعاِمرِ وقال صاحب العقد الفريد: »َوكَ  ..َعْرفََجةَ ْبَن َهْرثََمةَ«

 . َوَكانَْت قَبَائُِل بَِجيلَةَ ُكلَُّها فِيِهْم َغْيَر َقْسٍر«.

 ثانيا.. في خصاله رضي هللا عنه..

  ..ِة َدًما ِفي قَْومنَا فَلَِحْقنَا بَِجيلَةَ قومه: »ُكنَّا أََصْبنَا ِفي اْلَجاِهِليَّ عن وقال عرفجة لعمر بن الخطاب عن سيادته و -

وكان عرفجة بن هرثمة من سليل فرسان فهو من رهط معقر البارقي أحد   ..فَبَلَْغنَا فِيِهْم ِمَن السُّْؤُدِد َما بَلَغََك« 

 . أشهر فرسان العرب الشعراء في الجاهلية.

وفي ذلك   ..هـ  13ترأس عرفجة بجيلة وهو شاب حتى ظهور اإلسالم ثم حتى أوائل خالفة عمر بن الخطاب  -

 أَُسوُدهُْم َوأَقُوُدهُْم«  -بَِجيلَةَ  -عرفجة يقول: »َفُكْنُت ِفي َهُؤالِء 

صحابة  كان عرفجة بن هرثمة من دهاة العرب.. ذوي الرأي والمكيدة في الحرب.. والنجدة. ومن أجالء ال -

 األبطال..

 ثالثا.. في نبذة عن جهاده.. 

كان أمير لواء من األلوية اإلحدى عشرة التي عقدها الخليفة األول أبوبكر الصديق لقتال  في حروب الردة..  -

 .. المرتد ين في مناطق شبه الجزيرة العربية

أَ العرب م -  . ن بعده على ركوب البحار.وهو أول قائد عربي في اإلسالم ركب السفن غازيًا بلد فارس وجرَّ

 . والقادسية حتى فتح المدائن. .. واألبلة ..والبصرة ..وهو أحد األمراء القادة في معارك البويب -

 . وولي خراج الموصل ونينوى بعد فتحها صلًحا. ..وكان قائد الفرسان في فتح تكريت والموصل -

جنوب العراق وأمرهما بتمصير البصرة وتوطين  مع عتبة بن غزوان إلى مددا أعاده عمر بن الخطاب  -

 .. المقاتلة العرب

ثم بعثه عتبة بن غزوان ضمن قادة البصرة لفك الحصار   ..وله فيها أخبار ..وواليها وهو الذي جند الموصل -

 .. الساسانيَّ عن قوات العالء الحضرمي في فارس

فشهد وقائعها. وتقدم إلى   ..البصرة إلى األهواز فزحف مع جيش ..كما أُرسل بأمر عمر إلى محاربة الهرمزان -

 .. وهزم الهرمزان ..تستر

وبقي عرفجة والياً على الموصل في خالفة   ..هـ 22واله عمر بن الخطاب أميًرا على والية الموصل سنة فقد   -

 .هـ. 34عثمان حتى وفاته سنة 

رت الموصل في أيامه  ..ويُذكر أنه كان محبًا للعمران -   اوابتنى بها جامع ..وجعلها خططا لقبائل العرب ..ُعِم 

بتوطين آالف وقام  ..فحصنها وعسكر ثغورها ..ثم أَتى شرق دجلة وبَنَى مدينة الحديثة ..فكثرت الدور فيها

وقام بأعمال   .. ونظم إدارتها ..حكمها عدالً  ..فاستقر أمنها. ويُشار إلى أنه كان محبوباً من أبناء الموصل ..الجند

ويعد ه المؤرخون مؤسس العصر العربي اإلسالمي في   ..كثيرة تعد بالنسبة إلى زمانها من المشروعات الجبارة

 . .. أراكم غدا إن شاء هللا..الموصل.
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم  في

 2–"  اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن بَاِرقَ ".. "  عرفجة بن هرثمة البارقي"  675الحلقة / 

 .. حياته وسيرتهرابعا.. قالوا في 

 .. "نداء اإليمان" أولهم..< 

إني قد أمددتك بعرفجة  :إليههو الذي أمد به عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان لما واله أرض البصرى وكتب 

ذكره هشام بن الكلبي وجعله  في نسبه و. .فإذا قدم عليك فاستشره  ..بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعدو

 . .عداده في بارق :وقال ..من بني عمرو وأخي بارق

 . .وذكر الطبري أنه الذي أمد به عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان -

 ..وقد ذكرناه ليعرف وهمه فيه ..فصحف فيه ..عرفجة بن خزيمة  :روذكره أبو عم -

أخبرني الحسين   :قالوأخبرنا أبو منصور بن مكارم بإسناده إلى أبي زكريا يزيد بن إياس األزدي وفي رواية  -

  ..بن عفان الذي جند الموصل عثمان :حدثنا أبو عبيدة قال ..حدثني أبو غسان ربيع بن سلمة ..بن عليل العنزي

ء وكندة وعبد القيس أمر عرفجة بن هرثمة البارقي فقطع بهم من أنه و ..وأسكنها أربعة آالف من األزد وطي 

 . .وكان قد بعثه عثمان يغير على أهل فارس ..فارس إلى الموصل

عن محمد  ..عن سيف بن عمر ..عن السري بن يحيى ..أنبأني محمد بن زيد :وحدثنا أبو زكريا قال :قال -

كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر في اجتماع أهل الموصل إلى األنطاق وإقباله منها   :وطلحة والمهلب قالوا

وعلى مقدمته ربعي بن  ..أن سرح إلى األنطاق عبد هللا بن المعتم العبسي :فكتب إليه عمر ..حتى نزل تكريت

 ..وذكر الحديث في فتح تكريت والموصل .ن هرثمة البارقيوعلى الخيل عرفجة ب ..األفكل العنزي

 

 .. "صحابة رسولناثانيهم.. "< 

ى ..عَْرفَجة بن خزيمةويعرف ب - من   ..وقيل: أن الصواب عرفجة بن هزيمة .. وقيل: ابن َهْرثََمة بن َعْبد العُزَّ

 تقدم... وقد ذكر ابن الكلبي أن عداده في بارق.. وقال:  .بني َعْمرو

وقد أََمَر عمُر بن الخطاب العالَء بن الحضرمي أن يمدَّ ُعتبةَ بن َغُزوان بعَْرفجة بن َهْرثَمة ــ لما واله أَرض  -

فِإذا   ..ــ وكتب إِلى عتبة فقال له: "إِني قد أَمددتك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة ومكايدة للعُدو ِ  ةالبصر

 ..قدم عليك فاستشره"

ره في حرب أهل الردة.وروى القا - وكان أَبو بكر الصديق قد أَمد به أَيًضا  .سم بن محمد: أن  أبا بكر الصديق أَمَّ

   ..مع لقيط بن مالك األَزدي ذي التاج .."َجْيفَر بن الَجلَنِدي" بعَُمان لما ارتد أَهلها

 . .دينفظفروا بالمرت ..وكان مع عرفجةَ حذيفةُ بن محصن القلعاني وعكرمة بن أَبي جهل

وأَسكنها أَربعة  ..وقال أَبو عبيدة: الذي جند "الَمْوِصل" عثمان بن عفان ..وواِليَها ..وهو الذي َجنَّد الَمْوِصل -

 ..وأَمر عرفجة بن َهْرثَمة البَارقي فقطع بهم من فارس إِلى الموصل ..آالف من األَْزد وَطي ِئ وِكْنَدة وَعْبد القَْيس

 ر على أَهل فارس. وكان قد بعثه عثمان يُِغي

روى محمد وطلحة والُمَهلَّب قالوا: َكتَب سعُد بن أَبي وقاص إِلى ُعَمر في اجتماع أَهل الموصل إِلى   -

ْح إِلى "األَْنَطاق" عبد َّللا  بن الُمعَت ِم  .."األَْنَطاق" وإِقباله منها حتى نزل "تَْكريت" فكتب إِليه عمر: أَن َسر ِ

وعلى "الخيل َعْرفََجة بن َهْرثََمة الباِرِقي"... وذكر الحديث   ..ِرْبِعي بن األَْفَكل العَْنِزيوعلى مقدمته  ..العَْبِسي

 .. في فتح تَْكِريت والَمْوِصل

 

 من "قصة اإلسالم"..  ثالثا.. < 

واسم بارق: سعد بن عدي بن   ..أخي بارق -هو عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبة بن عمرو -

وقد تقدم أنهم كانوا ال يؤمرون إال الصحابة. ـ وقد ذكره   ..أحد أمراء الفتوح. وهو حارثة بن عمرو مزيقيا.

 . تكرر..وقال: عداده في بارق. ..وجعله من بني عمرو وأخي بارق  ..هشام بن الكلبي بهذا النسب

 . ار.وله فيها أخب  ..وواليها ..هو الذي جند الموصل

أخبر محمد بن إسحاق قال: لما انتهت إلى عمر مصيبة أهل الجسر قدم عليه  بعض مواقف من حياته:وفي  -

جرير بن عبد هللا من اليمن في ركب من بجيلة وعرفجة بن هرثمة وكان عرفجة يومئذ سيد بجيلة وكان حليفا  

إخوانكم بالعراق فسيروا إليهم وأنا أخرج إليكم  لهم من األزد فكلمهم وقال: قد علمتم ما كان من المصيبة في 

من كان منكم في قبائل العرب وأجمعهم إليكم قالو: نفعل يا أمير المؤمن فأخرج إليهم قيس كبة وسحمة وعرينة 

من بني عامر بن صعصعة وهذه بطون من بجيلة وأمر عليهم عرفجة بن هرثمة فغضب من ذلك جرير بن عبد  

وا أمير المؤمنين ؛ فقالو: استعملت علينا رجال ليس منا فأرسل إلى عرفجة فقال: ما يقول  هللا فقال لبجيلة: كلم

هؤالء قال: صدقوا يا أمير المؤمنين لست منهم ؛ لكني من األزد ؛ كنا أصبنا في الجاهلية دما في قومنا فلحقنا  

عهم كما يدافعونك. فقال: لست فاعال  ببجيلة فبلغنا فيهم من السؤدد ما بلغك فقال عمر: فاثبت على منزلتك ؛ فداف

وال سائرا معهم فسار عرفجة إلى البصرة بعد أن نزلت وأمر عمر جريرا على بجيلة فسار بهم مكانه إلى  

 . .. أراكم غدا إن شاء هللا..العراق وأقام جرير بالكوفة.
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3–"  اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن بَاِرقَ ".. "  عرفجة بن هرثمة البارقي"  676الحلقة / 

 

 نكمل..  من "قصة اإلسالم".. ..حياته وسيرتهقالوا في < 

بعث العالء عرفجة بن هرثمة الى أسياف فارس فقطع في السفن  .. نكمل.. أنه بعض مواقف من حياتهوفي  -

وأغار على باريخان واألسياف وذلك في سنة أربع  فكان أول من فتح جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجًدا 

 .عشرة.

 .."ويكيبيديادائرة المعارف "ا.. عرقجة في رابع

وأصبح من سادات المسلمين وقادتهم بعد إسالمه. وكان   ..كان عرفجة أحد أشراف العرب الحكام في الجاهلية -

وفي ذلك قيل عنه:   ..كما كان حاكًما قويًا في إمرته ألف رجل ..بل من األغنياء المعدودين في العرب -غنيًا 

الذي كان قابًضا على زمام القوة من المال والرجال وحاكم   ..النخيلة -يوم  -»عرفجة بن هرثمة األزدي: شيخ 

وعن زعامته قال: » فكنت في   ..تولى عرفجة في ريعان شبابه زعامة وسيادة بجيلة في الجاهليةثم  ..مسكت«

وفي ذلك قال لعمر بن الخطاب: »كنا أصبنا   ..ولقد ورث عرفجة الرئاسة عن أبائه .هؤالء أسودهم وأقودهم«.

والسؤدد من السيادة والمجد   ..غك«فلحقنا بجيلة. فبلغنا فيهم من السؤدد ما بل ..في الجاهلية دما من قومنا

 .والشرف وكرم المنصب.

يؤثر المصلحة  ..بعيد النظر ..قوي اإليمان شديد الثقة بنفسه ..تذكر المصادر أنَّ عرفجةَ كان شهماً غيوراً  -

 .حكيًما في عمله حكيًما في قوله. .. العامة على مصلحته الشخصية

يتفانى من   ..الذي يقرأ سيرته إنسانًا يتبين أنه كان مؤمنًا حقًاأن  قال محمود شيت خطاب عن عرفجة: » *

ا ..أجل عقيدته ومبدئه ََ بل ارتفع بنفسه   ..ولم يكن مرتزقا يجمع األموال والعقار من أعماله العامة قائًدا ووالًي

كريًما مضياًفا رزينًا   ..شهًما غيوًرا ..كان صادًقا وفيًاعن المادة الزائلة ليبقى عمله خالصاً لوجه هللا وحده. و

وكان إداريًا حازًما برز في اإلدارة بروًزا ال يقل عن بروزه   ..يحب لغيره ما يحب لنفسه ..عاقاًل ذكياء ..متزنًا

 في ميدان الحرب.« 

فقد   ..ا عرفجة دهاؤهوأبرز صفة تميز به ..ولقد كان عرفجة أوسع قواد العرب حيلة وأشدهم ذكاء ونكاية -

  ..وذو مكايدة شديدة« ..كما قال عنه عمر بن الخطاب:»وهو ذو مجاهدة للعدو  ..عده اليعقوبي من دهاة العرب

وهو قوالً يدل على المكانة الجهادية القيادية لعرفجة وتقدير عمر بن الخطاب إياه تقديراً عالياً لحنكته السياسية 

 . بن غزوان أن يستشير عرفجة ويقربه. وألزم عمر الوالي عتبة  ..ودهائه

ويُروى عن فراسته أنه لما رأى المهلب بن أبي صفرة حينما كان طفالً يلعب مع  ..كما كان له فراسة عالية

 ..وتفرس فيه عرفجة عالمات الرياسة والسيادة قائالً: »خذوني به إن لم يسد سرواتكم ..هـ 12الصبيان سنة 

 ويبلغ حتى ال يكون له مثل«.

اتضَح من دراسة أعمال عرفجة العسكرية؛ أنه كان يمتلك موهبة إعطاء .. شخصيته العسكرية والقياديةوفي  -

 ً له قابلية بدنية ومجاهدة  ..ذا شخصية قوية نافذة ..واسع الحيلة ..القرارات الحكيمة السريعة. وكان شجاعا

 .. فائقة تعينه على تحمل أعباء القتال

  ..وفي ذلك يقول الطنطاوي: »شجاعة عرفجة أبت عليه إال أن يختار أخطر ساحات القتال وأشدها ضراوة *

وفقا في كل قرارته...وكان عرفجة  ورغم سرعته في اتخاذ القرار إال أنه كان م ..وأبلى هناك البالء الحسن

 . كما كان يتمتع بسرعة الخاطرة والبديهة نظرا لذكائه واتزانه«. ..يتحمل المسؤولية كاملة بالد تردد وال خوف

وكان جريئاً مقداماً حيث أنه أول قائد عربي في اإلسالم ركب السفن في البحر وجرأ العرب من بعده في الغزو   *

 . البحري.

لذلك عمر بن  ..رفجة في جيش من جيوش المسلمين كافياً لرفع معنويات ذلك الجيش واقدامهكان وجود ع -

 .. الخطاب كان يعين عرفجة باالسم في البعوث كلما تأزم الموقف

وكان في زمانة  ..قال محمود شيت خطاب: »كان عرفجة مثاالً رفيعاً من أمثلة الشجاعة العربية النادرة *

لذلك نرى عمر يعينة باالسم في البعوث كلما تحرج موقف المسلمين في ساحة ما  ..معدوداً من أفذاذ الشجاعة

خاصة بعد أن تلقى المجاهدون من المسلمين فيه  ..من ساحات الفتح. ولم يكن التوجه إلى العراق يومذاك سهال

ونخوته وشهامته أبت عليه إال أن يختار أخطر ساحات   ولكن شجاعة عرفجة ..درسا قاسيا في معركة الجسر

 فذهب إلى العراق مختاًرا وبذل فيه أقصى ما يبذله المؤمن القوي الشجاع.  ..الفتح اإلسالمي

يتحمل المسؤولية كاملة بال تردد   ..له نفسية ال تتبدل في حالتي النصر واالندحار ..وكان سريع القرار صائبه *

له شخصي ة   ..يثق برجاله ويثقون به ويحبهم ويحبونه ..زية سبق النظر لذكائه واتزانهويتمتع بم ..وال خوف

نافذة وإرادة قوية وماٍض ناصع مجيد. وكان في أعماله يطبق أهم مبادئ الحرب: يختار )مقصده( بدقة  

 ً  .. ويتوخاه دائما

غتة ويعمل دائماً على إدامة وينفذ خططه بصورة مبا ..يحشد لها أكبر قوة ممكنة ..كل معاركه )تعرضية( *

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..معنويات قطعاته ويؤمن لها كافة متطلباتها اإلدارية«
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4–"  اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن بَاِرقَ ".. "  عرفجة بن هرثمة البارقي"  677الحلقة / 

   وسيرته..قالوا في حياته  <

 رابعا.. عرقجة في دائرة المعارف "ويكيبيديا".. نكمل..

 .. في التاريخبن هرثمة البارقي  عرفجة في  -

كان عرفجة بن هرثمة صحابيًا جليالً من قبيلة بارق المشهورة بشجاعتها.. ومن أشراف العرب الحكام في  * 

 اإلحدى عشرة التي عقدها أبو بكر الصديق. الجاهلية واإلسالم بدليل اختياره أمير أحد األلوية 

 ويعد من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة.. وهو من السابقين لإلسالم ومن المهاجرين األجالء..  *

 .وفيه يقول محمد بن أحمد باشميل:»كان الخليفة يُجل ويحترم عرفجة لسابقته ِفي اإلسالم«.

ان أحد إحدى عشرة قائًدا كان لهم األثر في إعادة المتمردين  ويذكر التاريخ لعرفجة بن هرثمة أنه ك* 

 . والمرتدين في الجزيرة العربية إلى سيادة الدولة.

 .استعمله أبو بكر الصديق على عمل مهرة ثم عزله لركوبه بحر ُعمان دون إذنه.* 

 . ولقد ساهم عرفجة في َجلَّ فتوح العراق وإيران في عصر الخليفة عمر بن الخطاب. *

ومن أعماله الخالدة أنه مصر الموصل واختطها.. وأسكن العرب الفاتحين إلى جانب إخوانهم عرب قبائل إياد  * 

وتغلب والنمر.. ثم بناء الجامع. وكان ناجًحا في إدارته؛ إذ لم ينتفض عليه أحد ولم يحدث شيئًا في واليته التي  

لم   -إلى جانب معاوية  -عمر.. وهو أحد اثنين  عاًما.. وقد أقره عثمان بن عفان بعد مقتل 13امتدت نحو 

 . يعزلهما عثمان من والة عمر بن الخطاب.

قال محمود شيت خطاب: »يذكر التاريخ لعرفجة جهوده الجبارة في قتال أهل الردة في عمان ومهرة.. ويذكر  * 

أنه أول قائد عربي في اإلسالم  له أعماله الفذه في أكثر معارك الفتح اإلسالمي في العراق وفارس.. ويذكر له 

ركب البحر وجرأ العرب على ركوبه.. ويذكر له تمصيره مدينة الموصل الحدباء وجعلها من أكبر قواعد العرب  

واإلسالم. تلك هي مآثر عرفجة في التاريخ.. فهل نذكره ونذكرها له.. أم ننساه وننساها.. ألننا أمة من أخطر 

 عيوبنا النسيان؟!« 

قد أعطى اهتماًما رئيسيًا لنشر اإلسالم.. فكانت مدينة الموصل في عهده قاعدة انطالق وانتشار   كان عرفجة* 

دين اإلسالم إلى أرجاء مناطق والية الموصل.. فأسلم على يد عرفجة غالبية أهل تلك البالد من العرب 

 المسيحين.. ودخل األكراد في الدين الجديد.. 

فَي وترسخت دعائم العصر العربي اإلس * المي في والية الموصل.. ولم يزل عرفجة أميراً والياً عليها إلى أن تُو 

 الميالدية. 654الهجرية الموافق  34سنة 

 

 ..: محمد الدكـروري يقول األستاذ ".. نبض العربمن "وخامسا.. 

انطلق   ..وإضطرب األمر في شبه الجزيرة العربية ..وإنه لما تولى الصحابى الجليل أبو بكر الصديق الخالفة* 

عرفجة بن هرثمة البارقي من اليمن في جمع من فرسان بارق وبجيلة إلى الخليفة أبي بكر الصديق بالمدينة  

ثم كان عرفجة من األمراء القادة الذين عقد لهم أبو بكر الصديق ألوية اإلمارة والقيادة على مناطق   ..المنورة

فقد اختار وبعث أبو بكر   ..ففى المنتصف الثانى من سنة الحادية عشر من الهجرة ..بية أيام الردةالجزيرة العر

 .. ووجهم لقتال المرتدين ..وعقد لهم ألوية اإلمارة والقيادة ..الصديق إحدى عشر من الصحابة

كما  ..مهرة باليمن وقد عقد الخليفة أبو بكر الصديق لعرفجة بن هرثمة لواء ووجهه لمقاتلة أهل الردة في *

وأمرهما أن يبتدئا بعمان حذيفة أميرا على عرفجة في   ..وجه حذيفة بن محصن لمقاتلة المرتدين في ُعمان

 .. وأمرهما أن يجدا السير حتى يقدما عمان ..عمان وعرفجة األمير على حذيفة في مهرة

بالبارقيين حذيفة وعرفجة وعن نبأ ردة  يأمره أن يلحق  ..وكان أبو بكر قد أرسل إلى عكرمة بن أبي جهل *

فبعث   ..قال الواقدى” قدم وفد األزد من دبا مقرين باإلسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..أهل عمان

فكان يأخذ صدقات أغنيائهم   ..عليهم مصدقا منهم يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم األزدى من أهل دبا

 .. بفرائض لم يجد لها موضعا ..إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وبعث ..ويردها إلى فقرائهم

فكتب حذيفة بذلك إلى أبي بكر   ..فدعاهم إلى النزوع فأبوا ..فلما مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدوا *

  ..فكتب أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل أن سر فيمن قبلك من المسلمين إلى أهل دبا ..الصديق رضي هللا عنه

وكان عرفجة تحت لواء حذيفة في عمان كما  ..فسار عكرمة بن أبي جهل إلى عمان فلحق بحذيفة وعرفجة

فلما وصلوا الثالثة عمان انضمت إليهم قوات المسلمين الذين ثبتوا على والئهم في تلك   ..أمرهما أبي بكر

كما خاضوا معركة عنيفة  ..به المرتدين فقاتلوا المرتدين في منطقة دبا العمانية قتاال عنيفا حطموا ..المنطقة

 ..وأعادوا تلك المناطق إلى لواء الدولة. .أخرى في منطقة مهرة انتصروا فيها على المرتدين أيضا

أنه لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدت األزد وعليها لقيط بن   ..وقال البالذرى في فتوح البلدان *

 ..وانحازت إلى دبا  ..مالك ذو التاج

 .. نكمل المقال الرائع غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 5–"  بَاِرقَ اْمُرٌؤ ِمَن األَْزِد ثُمَّ ِمْن ".. "  عرفجة بن هرثمة البارقي"  678الحلقة / 

 

 < قالوا في حياته وسيرته..  

 نكمل.. ..: محمد الدكـروري يقول األستاذ ".. نبض العربمن "وخامسا.. 

أنه لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ارتدت األزد وعليها لقيط بن   ..وقال البالذرى في فتوح البلدان *

وبعضهم يقول دما في دبا فوجه أبو بكر رضي هللا عنه إليهم حذيفة بن   ..وانحازت إلى دبا  ..مالك ذو التاج

سبيا من  فقتاله و ..محصن البارقي من األزد وعكرمة ابن أبي جهل بن هشام المخزومي فواقعا لقيطا ومن معه

مكث حذيفة بن   ..وبعد أن استتب األمر في عمان ومهرة ..أهل دبا سبيا بعثا به إلى أبى بكر الصديق رحمه هللا

   ..محصن في مدينة دبا بعمان

وأقام حذيفة بعمان يسكن  ..وقال ابن األثير فى قول الطبرى أنهم بعثوا بالخمس إلى أبو بكر مع عرفجة* 

   ..فعفا عنهم أبو بكر ..قى باألسرى المتمردين على أبي بكر الصديقوسار عرفجة البار ..الناس

فأنزلهم أبو بكر في دار رملة بنت  ..وفيهم أبو صفرة غالم لم يبلغ الحلم ..وقال الواقدى لما قدم سبي أهل دبا* 

إنما شحوا  .. قوم مؤمنون  ..فقال له عمر بن الخطاب يا خليفة رسول هللا ..وهو يريد أن يقتل المقاتلة ..الحارث

 .. على أموالهم

ومن الخبر أنه كان ضمن األسرى  ..فأنتم قوم أحرار  ..انطلقوا إلى أى البالد شئتم. .فقال أبو بكر الصديق

فتفرس فيه عرفجة عالمات الرياسة والسيادة قائال “خذوني به إن لم    ..المهلب بن أبي صفرة وكان حينها طفال

 ..ويبلغ حتى ال يكون له مثل ..يسد سرواتكم

 

 سادسا.. ما جاء فيه عند "أسد الغابة"..

  ..هو صحابى".. ونقول فيه وفي نسبه.. ة البارقى ” عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلب -

 ..ورجل دولة عربي مسلم ..وسياسى .. ووالى ..وقائد عسكرى ..وأمير

ويمتد نسبه إلى بارق بن حارثة بن عمرو  ..وهو عرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير بن ثعلبة البارقي -

مزيقياء بن عامر بن حارثة بن امريء القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد  

ر على قوم عرفجة أن يخرجوا منها ..وقعت بين أفخاذ بارق حرب وثارات ..بن كهالن بن سبأ فلحقوا   ..فقر 

ي يوم شعب جبلة مع بجيلة حلفاء بني عامر بن صعصعة أعظم أيام العرب وكان  وشارك قومه ف  ..قبيلة بجيلة

وفى ذلك يقول عرفجة ” كنا أصبنا فى الجاهليه دما فى قومنا فلحقنا بجيلة”   ..لهم مقامات محمودة وبالء حسن

 . .وكان رهط عرفجة من بارق

عرفجة  وقد برز  ..بن صعصعة عدا قسر وجميع بطون بجيلة كانت في قبائل بني عامر ..حالف بجيلةقد هو ف  - 

بخوضه الكثير من المعارك والغزوات والحمالت  .. وذلكما بين العام الحادى عشر وحتى عام أربعه وثالثين

وكانت جلَّ حروبه وأغلبها على الدولة  ..العسكرية على اإلمبراطورية الفارسية الساسانية في إيران والعراق

   ..الفارسية في العراق

بة  ومن أجالء الصحا ..والنجدة ..ذوى الرأى والمكيدة في الحرب ..وكان عرفجة بن هرثمة من دهاة العرب

ولقد كان أمير لواء من األلوية اإلحدى عشرة التى عقدها الخليفة األول أبو بكر الصديق  كما تقدم..  ..األبطال

وهو أول قائد عربى فى اإلسالم ركب السفن غازيا بلد فارس   ..لقتال المرتدين في مناطق شبه الجزيرة العربية

 ..واألبلة ..والبصرة ..راء القادة في معارك البويبوهو أحد األم ..وجرأَ العرب من بعده على ركوب البحار

وولي خراج الموصل ونينوى بعد   ..والقادسية حتى فتح المدائن وكان قائد الفرسان في فتح تكريت والموصل

 .. فتحها صلحا

وأمرهما بتمصير .. وما لبث أن أعاده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع عتبة بن غزوان إلى جنوب العراق -

ثم بعثه عتبة بن غزوان ضمن قادة البصرة لفك الحصار الساسانى عن قوات   ..بصرة وتوطين المقاتلة العربال

فزحف مع جيش البصرة   ..كما أرسل بأمر عمر بن الخطاب إلى محاربة الهرمزان ..العالء الحضرمى في فارس

 ..وهزم الهرمزان ..وتقدم إلى تستر ..فشهد وقائعها ..إلى األهواز

وبقى   ..واله الخليفه عمر بن الخطاب أميرا على والية الموصل فى السنة الثانيه والعشرين من الهجرة وقد -

عرفجة واليا على الموصل في خالفة عثمان بن عفان رضى هللا عنه حتى وفاته سنة أربعة وثالثين من الهجرة  

وابتنى بها جامع  ..خططا لقبائل العربوجعلها   ..وقد ُعمرت الموصل في أيامه ..ويُذكر أنه كان محبا للعمران

 .. فكثرت الدور فيها

فاستقر   ..وقام بتوطين آالف الجند ..فحصنها وعسكر ثغورها .."الحديثة"ثم أَتى شرق دجلة وبنى مدينة  -

وقام بأعمال كثيرة تعد   ..ونظم إدارتها ..فحكمها عدال ..ويُشار إلى أنه كان محبوبا من أبناء الموصل ..أمنها

 ..ويعد ه المؤرخون مؤسس العصر العربى اإلسالمى في الموصل ..بالنسبة إلى زمانها من المشروعات الجبارة

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 1–"  بالبطولة.؟وما للنسب ".. " "..الحضرميبن عبد هللا العالء "  679الحلقة / 

 

 أوال.. مقدمة.. وحيرة في نسبه..

  ..وقيل: ابن ِضمار ..واسم الحضرمي: عبد َّللا  بن عباد ..العاَلَُء بُن الَحْضرميتقول "صحابة رسولنا" أنه  -

  ..وقيل: ابن عمار بن أكبر ..وقيل: ابن عماد بن مالك ..وقيل: ابن عبيدة بن ضمار ..وقيل: ابن ِضَماد بن سلمى

 . .ِمْن َحْضرَمْوت من اليمن ..من بني إياد بن الصَّدف ..وقيل: ابن عمار بن ُسليمان

 .واسمه عبد هللا. ..كان حليفًا لبني أمي ة بن عبد شمس بن عبد مناف. وقَاَل اْبُن السََّكن: العالء لقَب -

 ..والد أبي سفيان ..َحْرب بن أمية وحالف ..وكان أبوه عبد هللا الحضرمي قد سكن مكةَ  -

ل  ..وهو أَول قَتيٍل من المشركين ..وقيل: عمر بن الحضرمي ..وكان للعالء عدةُ إخوٍة منهم: َعْمرو - ومالُه أوَّ

وعامر بن الحضرمي الذي قتل يوم بدر    ..وبسببه كانت َوْقعَة بدر ..قُتِل يوم نَْخلة ..ماٍل خمس في اإِلسالم

مشهورة على  اليقال لها: بئر ميمون  ..وميمون بن الحضرمي صاحب البئر التي بأعلى مك ة باألبطح ..كافًرا

  ..وكان حفرها في الجاهلي ة ..طريق أهل العراق

جها أَبو سفيان ..الصعبة بنت الحضرميأخته و -  .. بن عثمان التيميفخلف عليها عبيد َّللا   .. وطلقها  ..وتزو 

 .. فولدت له طلحة بن عبيد َّللا  التيمي

 ثانيا.. في إسالم العالء رضي هللا عنه..

 .أسلم العالء بن الحضرمي قديًما. -

قال علي  بن زيد: إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم رأى على العالء بن الحضرمي قميًصا ُسْنباُلنيًّا طويَل   -

ْين  ..ه من عند أطراف أصابعهفقطع ..الُكمَّ

ال ُحميد بن عبد الرحمن بن عوف: سمعُت عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعَت في ُسكنى  ق  -

َدر " :قال ..مك ة؟ فقال: قال العالء بن الحضرمي إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  .. "ثالث للمهاجر بعد الصَّ

 سيرته.. ثالثا.. في نبذة عن 

  ..وهو أَول من نقش خاتم الخالفة -

 .. ودعا بها ..وأَنه خاض البحر بكلمات قالها ..ويقال: إِن العالء كان مجاب الدعوة -

 .. ولما قاتل أَهل الردة بالبحرين كان له في قتالهم أَثر كبير -

 ..وأبو هُريرة ..وروى عنه من الصحابة: السائُب بن يزيد ..وروى عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم -

ه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم البَْحَرين - في َصلَّى هللا عليه وسلم وهو  ..وال  ِ ه أبو بكر   ..عليهاأمير وتُو  فأقرَّ

 .. ه ُعمرثم أقرَّ  ..رضي هللا عنه في خالفَتِِه كلها عليها

ه عمر البصرة - د يق ولَّى أنس بن   .فمات قبل أَن يصل إليها.  ..وقيل: وال  وقال موسى بن أنس: إن أبا بكر الص 

يَر. ..مالك البَْحَرْين  . وهذا ال يعرفه أهُل الس ِ

د ة ..مات أبو بكر رضي هللا عنه وقال أبو عبيدة: - ه ُعمر ..والعالء ُمحاِصٌر ألهل الر  وحينئذ بارز البراء   ..فأقرَّ

اَرة  .. بن مالك مرزبان الزَّ

انة إلى الُمْنِذر بن   ..وروى العَالَء بن الَحْضَرِمي   - أن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعثه ُمْنَصَرَفه من الِجِعر 

ى هللا عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى معه كتابًا يدعوه فيه إلى  وكتب رسول هللا َصلَّ  ..َساَوى العبدي بالبحرين

 ..وكتب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..وبين الصدقة يجتبيها  ..وخل ى بين العالء بن الحضرمي ..اإلسالم

وأمره أن  ..لى ذلكيَُصد قهم ع ..واألموال ..والثمار ..والغنم ..والبقر ..للعالء كتابًا فيه فرائض الصدقة في اإلبل

 .. فيرد ها على فقرائهم  ..يأخذ الصدقة من أغنيائهم

ا  .."اْستَْوِص به خيًرا" :وقال له ..معه نفًرا فيهم أبو هريرة ..وبعث رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم - فلم 

قال قلُت: تجعلني   ..فانظر ماذا تحب   ..قال لي: إن  رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد أوصاني بك خيًرا ..فََصلنا

 . .فأعطاه ذلك  ..وال تَْسبِْقنِي بآمين ..أؤذ ن لك

قال محمد بن عمر: وكان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد كتب إلى العالء بن الحضرمي أن يقدم عليه   -

واستخلف  ..فقدم عليه منهم بعشرين رجاًل رأسهم عبد هللا بن عوف األشج    ..اًل من عبد القيسبعشرين رج

فشكا الوفُد العالَء بن الحضرمي؛ فعزله رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..العالء على البحرين الُمْنِذر بن َساَوى

قال: فلم يزل   .. القيس خيًرا وأْكِرْم َسراتهماْستَْوِص بعبد " :وقال له ..وول ى أَبَان بن سعيد بن العاص ..وسلم

 .. أبان بن سعيد عاماًل على البحرين حتى قُبض رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

فأراد أبو بكر الصديق أن يرد ه إلى   ..َوتََرَك َعَملَه ..فأقبل أبان بن سعيد إلى المدينة ..وارتدت ربيعة بالبحرين -

فأجمع أبو بكر بَْعثَةَ العالِء بن  ..وقال: ال أعمل ألحٍد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..البحرين فأبَى

ال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فدعاه ..الحضرمي فرأيُت أْن أَُول يَك   ..الذين ول ى ..فقال: إني وجدتُك من ُعم 

فخرج العالُء بن الحضرمي من المدينة في  ..فعليك بتَْقوى هللا ..ما كان رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وال ك

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. ..معه فَُرات بن َحيَّان الِعجلي دلياًل  ..ست ة َعَشَر راكبًا
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 2–"  وما للنسب بالبطولة.؟.." "عبد هللا الحضرميالعالء بن "  680الحلقة / 

 رضي هللا عنه..  ..في جهادها.. في نبذة رابع

همالصديق كتب أبو بكر  - فسار   ..كتابًا للعالء بن الحضرمي أن ينفر معه كل  َمن مر  به من المسلمين إلى عدو 

 ..منهم أحدفلم يفلت  ..فقاتلهم ..العالء فيمن تبعه منهم حتى نزل بحصن ُجَواثا

ت األعاجم إلى   ..وانهزموا ..فأصاب منهم طرًفا ..فقاتلهم ..وبها جمع من العجم ..ثم  أتَى القَِطيف - فانضم 

اَرةَ   ..وحاصرهم إلى أن توف ي أبو بكر رحمه هللا ..فقاتلهم ..فنزل الخط  على ساحل البحر  ..فأتاهم العالء ..الزَّ

ْلحَ  ..َوَولَي عمر بن الخط اب - اَرة الص   ..فصالحهم العالء ..وطلب أهُل الزَّ

وبعث العالء َعْرفََجةَ بن َهْرثَمة إلى   ..وحوى الذ راري   ..فقَتل المقاتلة  ..فقاتلهم  ..ثم  عبر العالء إلى أهل َداِرين -

ل من فتح جزيرٍة بأرض فارس  ..فقطع في السفنفي سيرته..  كما نقدم ..أسياف فارس واتخذ فيها   ..فكان أو 

 .وذلك في سنة أربع عشرة. ..واألسياف  ..وأغار على بَاِرْنَجان ..مسجًدا

: كتب عمر بن الخط اب إلى العالء بن الحضرمي -  ..َغْزَوانأْن ِسْر إلى ُعتْبَة بن ) ..وهو بالبحرين ..قال الش ْعبي 

لين الذين سبقت لهم من هللا الُحْسنى ..فقد ولي تُك عمله لم أْعزْله   ..واعلم أن ك تقدم على رجٍل من المهاجرين األو 

فاعرف له  ..ولكني ظننُت أن ك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه ..شديد البأس ..صليبًا ..إال  يكون عفيفًا

فالخلق   ..وإن يُِرِد هللا أن يَلَي عتبة ..فإن يُِرِد هللا أن تَلَي َوليتَ  ..فمات قبل أن يصل ..وقد ولي ُت قبلك رجاًل  ..حق ه

وَدع  ..فاْكَدْح له ..فانظر الذي ُخِلْقَت له ..واعلم أن  أمر هللا محفوظ بحفظه الذي أنزله ..واألمر هلل رب  العالمين

هفال ..واآلخرة أبَدٌ  ..فإن  الدنيا أَمدٌ  ..ما ِسواه واهرب إلى هللا من  .. يُْشِغلَن ك شيٌء ُمْدبٌِر َخْيُره عن شيٍء باٍق شر 

والنجاة   ..ولك العون على طاعته ..نسأل هللا لنا ..وعلمه ..فإن  هللا يجمع لَمن شاء الفضيلة في ُحْكمه ..َسَخِطه

 ..وأبو بَْكَرة ..ةقال: فخرج العالء بن الحضرمي من البَحرين في رهط منهم: أبو هرير ..( من عذابه

ا كانوا    ..وُولد له بالبحرين عبد هللا بن أبي بكرة ..وكان يقال ألبي بكرة حين قدم البصرة: البَْحراني - قال: فلم 

عاب من أرض بني تميم ..بِتِيَاس قريبًا من الص عاب فرجع أبو هريرة إلى   ..مات العالء بن الحضرمي   ..والص 

 .. وقدم أبو بكرة إلى البصرة ..البحرين

 خامسا.. في معجزات ارتبطت بسيرته ووفاته.. 

 كان أبو هريرة يقول: رأيُت من العالء بن الحضرمي ثالثة أشياء ال أزال أحب ه أبًدا: 

فدعا   ..ا كان بالد ْهناء نَِفَد ماُؤهمفلم    ..وقدم من المدينة يريد البحرين ..رأيتُه قطع البحر على فرسه يوم َداِرينَ  *

ولم يجد   ..فأخذه ..فرجع ..وأُْنِسَى رجٌل منهم بعَض َمتَاِعه ..وارتحلوا ..فارتووا ..فنبع لهم من تحت َرْملَةٍ  ..هللا

 ..الماء

ا كن ا بِتِيَاس مات ..وخرجُت معه من البحرين إلى صف  البصرة *  لنا  فأبدى هللا ..ونحن على غير ماءٍ  ..فلم 

 .. ومضينا ..ودفن اه ..ولم نُْلِحد له ..وحفرنا له بسيوفنا ..فغس لناه  ..فُمِطْرنا ..سحابة

 .. فلم نجد موضع قبره ..فرجعنا لنُْلِحَد له ..ولم نُْلِحْد له ..َصلَّى هللا عليه وسلم: دفن اه هفقال رجل من أصحاب *

وقال الحسن بن   ..وتوفي في خالفة عمر سنة أَربع عشرة .وقدم أبو بكرة البصرة بوفاة العالء بن الحضرمي. -

 . .فاستعمل عمر أبا هُريرة ..توفي العالء بن الحضرمي  سنة إحدى وعشرين واليًا على البحرين :عثمان

 إختالف كتب التراجم في نسبه.. في سادسا..

))العاَلَُء بُن الَحْضرمي ـــ واسم الحضرمي عبد َّللا  ـــ بن عباد بن أَكبر بن ربيعة بن مالك بن أَكبر بن عويف بن  

ِدف(( أسد الغابة. ))العاَلء بن الَحْضرمي   ويقال اسم الحضرمي  عبد هللا بن   ..مالك بن الخزرج بن أَبي  بن الصَّ

ويُقال عبد هللا بن عماد. ويقال عبد هللا بن ِضمار. ويقال عبد هللا بن عبيدة بن ضمار بن مالك بن عميرة   .عمار

هو العالء بن عبد هللا بن عمار بن أكبر بن ربيعةَ بن مالك بن أكبر بن   ونسبه بعضهم فقال: ..أو عبيدة بن مالك

د قيل: الحضرمي  والد العاَلء هو عبد هللا بن عمار بن  من بني إياد بن الصَّدف. وق  ..ُعويف بن مالك بن الخزرج

ف((  وقيل عماد بن مالك بن أكبر .ُسليمان بن أكبر . قال الد ارقُْطني: وزعم األُملوكي أنه عبد هللا بن عباد فصحَّ

ن سلمى بن  واسم الَحْضَرِمي  عبد هللا بن ِضَماد ب  ..االستيعاب في معرفة األصحاب. ))العاَلَء بن الَحْضَرِمي

 ..  واسمه عبد هللا(( ..أَْكبر(( الطبقات الكبير. ))قَاَل اْبُن السََّكن: العالء لقَب

وكان للعالء عدةُ إخوٍة   ..وحالف َحْرب بن أمية والد أبي سفيان ..))كان عبد هللا الحضرمي أبوه قد سكن مكةَ 

ل ماٍل خمس في المسلمين ومالُه ..وهو أَول قَتيٍل من المشركين ..منهم َعْمرو بن الحضرمي وبسببه كانت  ..أوَّ

وأَخوهما  .. َوْقعَة بدر.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ))هو أَخو عامر بن الحضرمي الذي قتل يوم بدر كافًرا

ل قتيل من المشركين قتله مسلم. وكان ماله أَول مال خمس في اإِلسالم قُتِل يوم نَْخلة.   عمر بن الحضرمي أَو 

جها أَبو سفيان وطلقها ..الصعبة بنت الحضرميوأُْختُهم   ..فخلف عليها عبيد َّللا  بن عثمان التيمي  ..وتزو 

فولدت له طلحة بن عبيد َّللا  التيمي. قال هذا جميعه ابن الكلبي.(( أسد الغابة. ))أخوه ميمون بن الحضرمي 

وكان حفرها في   ..ريق أهل العراقصاحب البئر التي بأعلى مك ة باألبطح يقال لها بئر ميمون مشهورة على ط

 . وكان حليفًا لبني أمي ة بن عبد شمس بن عبد مناف(( الطبقات الكبير. .. ))ِمْن َحْضرَمْوت..  الجاهلي ة.((

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. والخلفاء النبي صلى هللا عليه وسلمسابعا.. من مواقف العالء رضي هللا عنه مع 

مة وقام بمحالفة حرب بن أمية والد أبي سفيانتقول "عربي" أنه  - كان لدى  و  ..سكن والده في مكة المكر 

وقتل في معركة  االذي كان مشرك  ..الحضرميالعالء بن الحضرمي العديد من األخوة منهم عمرو بن عبد هللا 

  ..دخل العالء بن الحضرمي إلى اإلسالم مبكراً وقد  ..والذي يسببه كانت الغزوة ..بدر

بإرساله إلى أهل ُعمان صلى هللا عليه وسلم قام الرسول ف   -صلى هللا عليه وسلم -وكان من كت اب النبي محمد  -

 .. واله رسول هللا البحرين وثبته عليها أبا بكر الصديق ..ليعلمهم شرائع اإلسالم ويصدق أموالهم

كان العالء بن الحضرمي أول من قام بغزو بالد  و ..ويقال أن  عمر واله البصرة فتوفي قبل أن يصل إليها -

خرج العالء بم الحضرمي بجيوشه بحراً   ..هجري 17فارس في خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما عام 

 ..فقاتلهم قتاالً عنيفًا وانجلى القتال عن هزيمة أهل اصطخر ..روخرجوا باصطخ 

قال ال تصل   ..قال نعم .؟عندما عاد العالء قام بالمرور إلى اليمامة فقال له ثمامة بن آثال: أنت رسول محمد -

   .؟مالك وللرجل :فقال له عمه عامر ..إليه أبداً 

 .. فأسلم عامر وأسر ثمامة "اللهم اهد عامراً وأمكني من ثمامة صلى هللا عليه وسلم.. "فقال رسول هللا   :قال

كان يعتبر العالء بن الحضرمي من أهم الصحابة والعلماء ومن مجيبي وشهادة أبي هريرة برواية أخرى..  -

   ..بذكره "تهذيب الكمال"قام المزي صاحب  ..الدعوة

تبعته  ..العالء بن الحضرمي إلى البحرينصلى هللا عليه وسلم  لما بعث رسول هللا)عن أبي هريرة أنه قال:  

فعبرنا فما بالماء إال  ..حمناقتفسمينا وا ..سموا هللا وانقحموا ..فرأيت منه عجباً: انتهينا إلى شاطئ البحر فقال

كعتين ثم  فصلى ر ..فشكونا إليه ..فلما قفلنا صرنا معه بفالة من األرض وليس معنا ماء  ..أسافل خفاف إبلنا

ا سرنا غير بعيد   ..ومات فدفناه في الرمل .. فإذا سحابة مثل الترس ثم أرخت عزاليها فسقينا واستقينا ..دعا فلم 

قال: فاجتمعنا على نبشه فلما وصلنا  وفي رواية أنه  .. أي لم نر قبره( ..قلنا يجيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره

 .ا .قال فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلن ..اللحد مد البصر نور يتألألإلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه وإذا 

 

 الصحابة..من مواقف العالء رضي هللا عنه مع تاسعا.. 

أجمع أبو بكر بعثة العالء بن الحضرمي فدعاه.. فقال له: )إني وجدتك من عمال رسول هللا صلى هللا عليه   -

 ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والك.. فعليك بتقوى هللا( ..وسلم الذين ولي.. فرأيت أن أوليك ما كا

فخرج العالء بن الحضرمي من المدينة في ستة عشر راكبا.. معه فرات بن حيان العجلي دليال.. وكتب أبو بكر   -

 الصديق كتابا للعالء بن الحضرمي.. أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين الى عدوهم..  

العالء فيمن تبعه منهم حتى نزل بحصن جواثا.. فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد.. ثم أتى القطيف وبها جمع فسار 

من العجم فقاتلهم فأصاب منهم طرفا.. وانهزموا.. فانضمت األعاجم الى الزارة.. فأتاهم العالء فنزل الخط على  

 ساحل البحر فقاتلهم وحاصرهم.. الى أن توفي أبو بكر رحمه هللا..

ثم عبر العالء الى أهل دارين فقاتهلم فقتل   ..وولي عمر بن الخطاب وطلب أهل الزارة الصلح فصالحهم العالء -

فكان أول من   ..وبعث العالء عرفجة بن هرثمة الى أسياف فارس فقطع في السفن ..المقاتلة وحوى الذراري

 .. وقد تقدم.. فتح جزيرة بأرض فارس واتخذ فيها مسجدا

هريرة قال: بعثني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع العالء بن الحضرمي فأوصاه بي خيرا فلما  وعن أبي  -

فصلنا قال لي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أوصاني بك خيرا فانظر ماذا تحب؟ قال: قلت: تجعلني أؤذن  

 . لك وال تسبقني بآمين.

حيان  . ثم وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. ..الحضرمي ابن العالء بن.. تالميذ العالء رضي هللا عنهومن  -

السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ولقبه: ابن أخت نمر . ووهو من كبار األتباع. ..ولقبه: األعرج وهو بصري

 . وهو من الصحابة. ..وهو كندي

".. وهو ء نسكه ثالثا يمكث المهاجر بعد قضا " ..أنه قال صلى هللا عليه وسلم  مما روى عن رسول هللاو -

 ..صحيح على شرط الشيخين حديث

 

 أهم مالمح شخصية العالء بن الحضرمي: عاشرا.. 

حيث قام النبي صلى هللا عليه وسلم  ..من أهم مالمح شخصية العالء بن الحضرمي هو الجانب القيادي -

كما أن ه قام بقيادة الكثير من الجيوش وكان الرسول صلى هللا عليه   ..بوضعه والياً والخلفاء الراشدين من بعده

العالء بن  -صلى هللا عليه وسلم-بعث النبي محمد  ..وسلم يبعثه إلى قادة القبائل ليدعوهم إلى اإلسالم

 ..ساوي في رجب سنة تسع فأسلم المنذر الحضرمي إلى المنذر بن 

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 .. عاء مستجابد رضي هللا عنه ذو العالءفي حادي عشر.. 

وابن  "تهذيب الكمال"ومن كراماته ما ذكره المزي في  ..مستجاب الدعوةرضي هللا عنه بن الحضرمي كان  -

 .."البداية والنهاية"كثير في 

وكنت  :قال أنس ..أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه جهز جيشا واستعمل عليه العالء بن الحضرمي ذلك من *

فجهدنا   ا..الحر شديدكان آثار الماء و)أي ردموا( فعفوا  ..فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا بنا ..في غزاته

ثم مد يده إلى السماء وما نرى    ..بنا ركعتين  العالء فلما مالت الشمس لغروبها صلى  ..دوابناجهدت  العطش و

 ..حتى مألت الغدر والشعاب ..فوهللا ما حط يده حتى بعث هللا ريحا وأنشأ سحابا وأفرغت ..في السماء شيئا

على  العالء فوقف  ..ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجها في البحر إلى جزيرة .. ركابنا واستقينا  فشربنا وسقينا

 الخليج وقال:  

فلم   ..فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا( .. أجيزوا باسم هللا  ) ثم قال:( .. يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم ) 

فأجزنا ما يبل   ..فقال مثل مقالته ..ثم أتينا الخليج ..سرنا وسبينافقتلنا وأ ..نلبث إال يسيرا فأصبنا العدو عليه

 .. الماء حوافر دوابنا

 غزونا مع العالء بن الحضرمي فقال في الدعاء:  :قال ..وذكر الحافظ بن أبي الدنيا عن سهم بن منجاب *

فإذا   ..اسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ ..نقاتل عدوك ..إنا عبيدك وفي سبيلك ..يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم  )

 ( .. اجعل لنا سبيال إلى عدوك : )وقال في البحر( ..  تركناه فال تجعل ألحد فيه نصيبا غيرنا 

نزل   ..أنه في غزو أهل الردة في البحرين "تاريخ الرسل والملوك"وكذلك من كراماته ما ذكره الطبري في  *

فما بقي بعير وال زاد وال بناء إال   ..ر الناس على األرض حتى نفرت اإلبل في جوف الليلفلم يستق ..العالء منزالً 

أى كتب وصيته ظنا منه أنه لن ) ذهب عليها في عرض الرمل؛ فهجم عليهم الغم حتى أوصى بعضهم إلى بعض 

   - (ينجو مما هو فيه

 ا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟  فقال: ما هذ  ..فاجتمع الناس إليه ..ونادى منادي العالء: اجتمعوا

 ً  ؟  .فقال الناس: وكيف نالم ونحن إن بلغنا غداً لم تحم شمسه حتى نصير حديثا

  ..قالوا: بلى ؟ .ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل هللا؟ ألستم أنصار هللا ..ال تراعوا ..فقال: أيها الناس

 فوهللا ال يخذل هللا من كان في مثل حالكم .   ..قال: فأبشروا

  ..ومنهم من لم يزل على طهوره ..ومنهم المتيمم ..ونادى المنادي بصالة الصبح حين طلع الفجر فصلى بهم

فالتفت   ..فلمع لهم سراب الشمس ..فنصب في الدعاء ونصبوا معه ..فلما قضى صالته جثا لركبتيه وجثا الناس

ثم لمع لهم آخر   ..فأقبل على الدعاء ..فقال: سراب  ..؟ ففعل ثم رجع.د ينظر ما هذافقال: رائ ..إلى الصف

فما   ..فشربوا واغتسلوا ..فمشوا إليه حتى نزلوا عليه ..فقام وقام الناس ..فقال: ماء  ..ثم لمع لهم آخر ..فكذلك

  ..فأخذه ..لى ظهره )أى راحلته(فقام كل رجل إ  ..فأناخت إليهم ..تعالى النهار حتى أقبلت اإلبل تكرد من كل وجه

 ً  .. فما فقدوا سلكا

 فقيل له: ما دعاك إلى اإلسالم؟   ..وقد كان مع المسلمين راهب من أهل هجر فأسلم حينئذ* 

 : وقد سمعت في الهواء قبل السحر دعاءً  ..لما شاهدت من اآليات  ..فقال: خشيُت إن لم أفعل أن يمسخني هللا

والدائم غير   ..والبديع الذي ليس قبلك شيء ..وال إله غيرك ..ال إله إال أنت ..اللهم أنت الرحمن الرحيم) 

وعلمت اللهم كل شيئاً علماً   ..وكل يوم أنت في شأن  ..وخالق ما يُرى وما ال يُرى ..والذي ال يموت ..الغافل

 .. وحُسَن إسالمه ( .. يُعانوا بالمالئكة إال وهم على أمر هللا  فعلمُت أن القوم لم

 .. بسالة نادرةثاني عشر.. في العالء يظهر 

ا اقترب المسلمون من جيوش   ..وذكر ابن كثير أن العالء أبدى في قتال جيوش المرتدين بسالة نادرة - وأنه لم 

وبينما المسلمون في الليل إذ سمع   ..وباتوا متجاورين في المنازل ..نزل العالء والمسلمون معه ..المرتدين

فدخل   ..فقال: َمْن رجٌل يكشف لنا خبر هؤالء؟ فقام عبدهللا بن حذف ..العالء أصواتاً عاليةً في جيش المرتدين

ن من العالء إال أن ركب من فوره حامال  فرجع إليه فأخبره فما كا ..فيهم فوجدهم ُسكارى ال يعقلون من الشراب

 .. واستولوا على جميع ما كان معهم ..فقتل المسلمون من المرتدين عدداً كبيراً  ..لواءه

ا كانوا بِلياٍس قريباً من الصعاب ..ثم خرج العالء من البحرين في رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة  - وهي  ..فلم 

 ومن كراماته عند موته ما رواه ابن كثير وغيره عن أنس قال:  ..ضرميمن أرض بني تميم مات العالء بن الح

لما مات العالء حفرنا له وغسلناه ودفناه فأتى رجل بعد فراغنا من دفنه فقال: من هذا فقلنا هذا من خير البشر  

 ..موتىهذا ابن الحضرمي فقال إن هذه األرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه إلى ميل أو ميلين إلى أرض تقبل ال

قال: فاجتمعنا على نبشه فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا   ..فقلنا ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله

 وقد تقدم..  نا..لقال فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتح  ..ليس فيه وإذا اللحد مد البصر نور يتألأل

 .. أراكم غدا إن شاء هللا...
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 مجدي سـالم جهاد الصحابة.. بقلم / في 

 5–"  من ملفات األوقاف المصرية.." "العالء بن عبد هللا الحضرمي"  683الحلقة / 

 ثاني عشر.. العالء في عيونهم.. رضي هللا عنه..

 ..ومن كتبة الوحي ..كان الصحابي الجليل العالء بن الحضرمين من الصادقين في خدمة اإلسالم والمسلمين- 

 . سفيرا وأميرا وجابيا ومجاهدا وقائدا. -صلى هللا عليه وسلم-وبعثه الرسول 

عبد هللا بن  هو العالء بن  -وكيل وزارة األوقاف المصرية األسبق -الشيخ منصور الرفاعي عبيدفيه يقول  ( 1

عباد بن ربيعه بن مالك بن عويف بن مالك بن الخزرج بن اياد بن صدي بن زيد بن مقنع بن حضرموت 

 .. وسكن أبوه مكة وحالف حرب بن أمية والد أبي سفيان بن حرب فهو حليف بني امية ..الحضرمي

وفي   ..وأسلم قبل فتح مكة ..تابةوتعلم القراءة والك ..ولد العالء بمكة وبها نشأ وترعرع ..سفير وداعيةهو  (2

فبدأ نشاطه في السالم والحرب مع  ..ورجحت كتب السيرة النبوية أنه أسلم قبل فتح مكة ..رواية انه أسلم قديما

 ..المسلمين متأخرا عن المسلمين األولين السابقين الى اإلسالم

ويوم حنين   ..وشهد فتح مكة -عليه الصالة والسالم-وكان له شرف الصحبة والجهاد تحت لواء النبي (3

سفيرا وداعيا من دعاته إلي  -صلى هللا عليه وسلم -وبعثه الرسول ..وحصار الطائف في السنة الثامنة الهجرية

وكتب   ..كما بعثه إلى المنذر بن ساوي العبدي بالبحرين ..أهل عمان ليعلمهم شرائع اإلسالم وصدقات أموالهم

نجاح  ونجح العالء في سفارته ودعوته أعظم  ..كتابا يدعوه فيه الى اإلسالم  -عليه الصالة والسالم-إليه الرسول

  ..واستطاع أن يستنقذ البحرين من السيطرة الفارسية بال قتال بإسالم عامل الفرس عليها المنذر بن ساوي

 على الصدقات على البحرين.  -صلى هللا عليه وسلم-لرسولاثم أصبح أمير  ..وأسلم جميع العرب بالبحرين

وأثبتت أعماله أنها كانت في  -عليه الصالة والسالم-وكان العالء موضع ثقة الرسول ..موضع ثقة (4

صلى هللا  -وكان أحد كتاب النبي ..فقد أحسن في واليته غاية اإلحسان كما أحسن في تولي الصدقات ..موضعها

 .. وهناك نصوص في بعض الكتب النبوية كتبها العالء ..في كتابة الوحي القرآني ورسائله النبوية -عليه وسلم

فأقره عمر بن الخطاب وأثبت نجاحا وكفاية  .. حتى توفى أبوبكر -لصديق وكان من عمال الخليفة أبي بكر ا (5

صلى هللا  -في إدارة واليته.وبرزت شخصيته القيادية وحبه للجهاد في سبيل هللا والفتح عندما توفي الرسول 

-صديق إذ عاد الى ابي بكر ال ..وارتد أهل البحرين كما ارتد غيرهم في سائر شبه الجزيرة العربية -عليه وسلم

ولما عقد الخليفة أبو بكر أحد عشر لواء لحرب المرتدين كان أحدها للعالء وأمره بالبحرين   -رضي هللا عنه

وسار العالء على رأس جيشه الى البحرين على طريق الدهناء  ..لحرب المرتدين في تلك المناطق وما حولها

فلقي ورجاله صعوبات  ..اء والمرعيليصل الى البحرين من أقصر طريق وهي صحراء مخوفة خالية من الم

واستطاع استعادة فتح البحرين كافة عنوة وخاض عدة   ..ومشقة حتى أصبحت حياته وحياتهم في خطر عظيم

 معارك للقضاء على المرتدين. 

وذكرت المصادر انه عرف بالشجاعة واإلقدام والورع واإليمان العميق وكان    ..إرادة قوية وبصيرة ( ذو6

وحدث أنه لما ظفر   ..ومعرفة بالرجال والرغبة الشديدة في خدمة اإلسالم صاحب إرادة قوية وبصيرة وبعد نظر

اد العالء أن فأر ..سعد بن أبي وقاص بأهل القادسية وأزاح األكاسرة جاء بأعظم مما فعله العالء في حرب الردة

هجريا من   14يصنع بالفرس شيئا ويحرز النصر عليهم كنصر سعد على الفرس في القادسية التي كانت عام 

قد نهاه عن الغزو في   -رضي هللا عنه-اذ كان عمر بن الخطاب  ..دون أن يفكر في مغبة المعصية وأهمية الطاعة

خوفا من أخطار ركوب   -رضي هللا عنه-وابي بكر  -م صلى هللا عليه وسل -البحر ونهي غيره اتباعا لرسول هللا

وكان معه خليد بن   ..ولكن العالء ندب الناس إلى فارس فأجابوه ..البحر بال كفاية خاصة وتجربة طويلة بركوبه

وعبرت الجنود من البحرين   ..فأمرهم على الجند ..وسوار بن همام ..والجارود بن المعلى  ..المنذر بن ساوي

فقام خليد في الناس فخطبهم    ..كن أهل فارس تمكنوا من قطع خطوط رجعة المسلمين وبين سفنهمل ..إلى فارس

وقتل من أهل فارس أعداد   ..وهاجموا الفرس وقاتلوهم قتاال شديدا بمكان يدعي طاؤوس فقتل سوار والجارود

روا بسبب تفوق الفرس  واضط ..ثم خرج المسلمون يريدون البصرة فلم يتمكنوا من الرجوع الى البحر ..غفيرة

عن صنيع العالء من بعثة ذلك  -رضي هللا عنه-ولما بلغ عمر بن الخطاب ..أن يعسكروا ويتحصنوا ..الساحق

وأمره بتأمير سعد بن أبي وقاص عليه الذي   ..الجيش في البحر اشتد غضبه عليه وكتب إليه بعزله وتوعده

 .كان ينافسه في الفتح وخدمة اإلسالم.

وأرسل عمر بن الخطاب الى عتبة بن غزوان أمير البصرة بانفاذ جند كثيف من المسلمين الى المسلمين  (7

  ..وأرسل عتبة جيشا كثيفا من البصرة الى فارس في اثني عشر ألف مقاتل ..المحاصرين بفارس قبل أن يهلكوا

وبالرغم من  ..من فتح أسيافا من فارس وتمكن العالء  ..والتقي الجانبان وفتح هللا على المسلمين بعد قتال مرير

فإنها قدمت تجارب عسكرية جديدة للمسلمين الفاتحين فعرفوا منطقة فارس معرفة عملية   ..إخفاق حملته

 . .مما مهد لفتح فارس بسهولة ويسر في مدة قصيرة ..وخبروا طاقات الفرس وأساليبهم في القتال

وت عتبة بن غزوان وعزله عن البحرين بعد إخفاق حملته ورجحت المصادر أن عمر واله البصرة بعد م( 8

  .فكان عزله عن البحرين عقابا له. ..على فارس ومخالفته ألمر عمر في عدم ركوب البحر

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..برواية أبي هريرة( كان للعالء كراماته التي أثبتها له اإلمام البخاري في صحيحه..9
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 الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم جهاد في 

 1–"  المهاجر طيلة حياته.." " أبان بن سعيد بن العاص بن أمية"  684الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

 يقول "صحابة رسولنا".. ال خالف في نسبه أنه قرشي أموي من بني أمية.. 

عمة  وقيل: صفية بنت المغيرة؛ ..المغيرة بن عبد هللاأمه هند بنت و.. أبان بن سعيد بن العاص بن أميةهو  -

. أي في تسلسل يجتمع هو ورسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في عبد مناف.و ..خالد بن الوليد بن المغيرة 

 النسب..

 ثانيا.. في إسالمه رضي هللا عنه..

راهبًا فسأله عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه كان سبب إسالمه أنه خرج تاجًرا إلى الشام.. فلقي يروى أنه  -

وسلم.. وقال: إني رجل من قريش.. وإن رجاًل منا خرج فينا يزعم أنه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أرسله 

مثل ما أرسل موسى وعيسى.. فقال ما اسم صاِحبُِكْم؟ قال: محمد.. قال الراهب: إني أصفه لك.. فذكر صفة  

 عليه وسلم وسنه ونسبه.. فقال أبان: هو كذلك.. فقال الراهب: وهللا.. ليظهرنَّ على العرب.. ثم  النبي َصلَّى هللا

ليظهرنَّ على األْرِض.. وقال ألبان: اقرأ على الرجل الصالح السالم.. فلما عاد إلى مكة سأل عن النبي َصلَّى هللا  

ك قبيل الحديبية.. ثم إن رسول هللا َصلَّى هللا  عليه وسلم.. ولم يقل عنه وعن أصحابه كما كان يقول.. وكان ذل 

 عليه وسلم سار إلى الحديبية.. فلما عاد عنها تبعه أبان فأسلم وحسن إسالمه. 

قال عبد هللا بن َعْمرو بن سعيد بن العاص: كان خالد بن سعيد وَعمرُو بن سعيد قد أسلما وفي رواية..  -

من ولد أبي أَُحْيَحةَ سعيد بن العاص على ما هم عليه ولم أقام غيرهما أنه و ..وهاجرا إلى أرض الحبشة

 ..يُْسِلموا

فَقُتِل العاُص بن سعيد َعلَى    ..خرجوا جميعًا في النفير إلى بَْدرٍ ف فلم يتخلف منهم أََحٌد  ..حتى كان نَِفيُر بدرٍ  -

 ..قتله الزبير بن العوامووُعبَْيدة بن سعيد   ..قتله علي  بن أبي طالب ..ُكْفِره

فجعل خالد وَعْمرو يكتبان إلى أبان بن سعيد ويقوالن: نُِذكرَك هللا أن تموت على ما   ..وأفلت أبان بن سعيد -

 ..فيغضب من ذلك ويقول: ال أُفاِرق دين آبائي أبًدا ..وَعلَى ما قُتِل عليه أخواك ..مات عليه أبوك

 ..حتى قدم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..وأقام أبان بن سعيد على ما كان عليه بمكةَ على دين الشرك -

فتلقَّاه أبان بن سعيد فأجاره حتى بل غ رسالةَ رسول هللا َصلَّى   ..وبعث عثماَن بَن عفان إلى أهل مكة ..الُحَدْيبِية

 وقال في ذلك شعرا:  ..هللا عليه وسلم

ةُ الَحـَرِم .. أَْسبِْل َوأَْقبِْل َوالَ تََخْف أََحًدا   كان أمويا..بن عفان .. .. ونذكر هنا أن عثمان بَنُو َسِعيٍد أَِعزَّ

وكانا آخر   ..وأقبل خالٌد وعمٌرو ابنا سعيد بن العاص من أرض الحبشة في السَِّفينَتَْين ..وكانت هدنة الحديبية -

 ..وَعْمرو أهلُهما وأوالُدهما مع خالدكان و ..من خرج منها

فلما كان بالشُّعَْيبَة أرسال إلى أخيهما أبان بن سعيد وهو بمكة رسواًل وَكتَبا إليه: يدعوانه إلى هللاِ وحَدهُ وإلى   -

 ..وخرج في إثرهما حتى وافاهما بالمدينة ُمْسِلًما  ..اإلسالم فأجابهما

فأسلم أبان   ..بخيبر سنة سبع من الهجرة ..لَّى هللا عليه وسلمثم خرجوا جميعًا حتى قدموا على رسول هللا صَ  -

  .وكانت غزوة خيبر في المحرم سنة سبع. ..وكانت الحديبية في ذي القعدة من سنة ست ..بين الحديبية وخيبر

 

 ثالثا.. في رواية في إسالم أبان وفي جهاده.. 

 و.. على ما يبد وهو الصحيح ..أسلم قبل خيبر وشهدها أنه وقيل -

أبان بن سعيد بن العاص في سرية من  بألنه قد ثبت عن أبي هريرة أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعث  -

ورسول هللا َصلَّى هللا عليه   ..فقدم أبان وأصحابه على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بعد فتح خيبر ..المدينة

 .. وسلم بها

بَعََث رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص إلى   ..ج سنة تسعولما صدر الناس من الح -

وقال يا رسول هللا: اعهد إِلَىَّ عهًدا   ..فسأله أبان أن يَُحاِلَف َعْبَد القَيس فأذن له في ذلك ..البحرين عاماًل عليها

أن يأخذ من المسلمين ربع  .. َصلَّى هللا عليه وسلمفأَمَرهُ رسول هللا ..َجُروا بهافي َصَدقاتِهم وِجْزيَتِهم وما تَ 

 .. ومن كل َحالٍم من يهودي أو نصراني أو مجوسي  ديناًرا الذكر واألنثى ..جروا بهاالعشر مما ت

فإن أَبَوا عرض عليهم   ..إلى مجوس َهَجر يعرض عليهم اإلسالم ..وكتب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم -

وكتب له صدقات اإلبل والبقر والغنم على فرضها َوُسنَّتها كتابًا   ..الجزية بأن ال تنكح نساؤهم وال تؤكل ذبائحهم

 .منشوًرا مختوًما في أسفله.

 قال أبو بكر بن عبد هللا بن أبي َجهم: خرج أبان بن سعيد بن العاص بلَواء معقوٍد أبيض وراية سوداء يحمل -

فلما أشرف على البحرين تَلَقَّته عبُد القيس حتى قَِدَم َعلَى    ..لواَءه رافع مولى رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 .. المنذر بن َساَوى بالبحرين

 نكمل غدا إن شاء هللا.. ..
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 جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم في 

 2–"  المهاجر طيلة حياته.." " أبان بن سعيد بن العاص بن أمية"  685الحلقة / 

 نكمل..  ثالثا.. في رواية في إسالم أبان وفي جهاده..

ب   ..معه ثالثمائة من قومهوليلٍة من منزله بعد واستقبله المنذر بن َساَوى على  وفي البحرين..  - فاعتنقا ورحَّ

أخبره أبان بذكر رسول هللا َصلَّى هللا  ف  ..المسألَة أبان فأَْحفَى ..وسأل عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..به

  ..وأنه قد َشفَّعهُ في قومه ..إياه ..عليه وسلم

وكتب إلى رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..وأقام أبان بن سعيد بالبحرين يأخذ صدقات المسلمين وجزية معاهديهم -

يه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى فبعث رسول هللا َصلَّى هللا عل ..يخبره بما اجتمع عنده من المال ..وسلم

 . .البحرين فحمل ذلك المال

   ..بعث أبو بكر أبان بن سعيد إلى اليمن ..لما تُوفي رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلموفي اليمن..  -

أن  فقال أبان لقيس: أقتْلَت رجاًل مسلًما! فأنكر قيس  ..فكل مه فيروز في دِم داذويه الذي قتله قَْيس بن مكشوح

ه؛  ..وأنه إنما قتله ..يكوَن داذويه مسلًما  بأَبيه وعم 

فخطب أبان فقال: إنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد وضع كلَّ دٍم كان في الجاهلية؛ فمن أحدث في اإلسالم 

 .. ْيُت بينكماوأنا أكتب لك أني قض ..بن الخطاب حَدثًا أخذناه به؛ ثم قال أبان لقيس: الَحْق بأمير المؤمنين عمر

اختلف في وْقِت وفاِة أَبان بن  وفي مرج الصفر وأجنادين واليرموك.. قيل أنه  .فكتب إلى ُعمر بذلك فأَمضاه.

وكانت اليْرُموك يوم االثنين لخمٍس مضين  ..قُتَِل أَبان وعمرو ابنا سعيد بن العاص يوم اليَْرُموكأنه قيل  ..سعيد

  ..من َرَجب سنة خمسة عشرة في خالفة ُعَمر رضي هللا عنه

وقيل: إنه قتل    ..وعمر بن عبد العزيز: قُتل أَبان بن سعيد يوم إجناِدين سنة ثالث عشرة ..وقال موسى بن ُعقبة

فَّرِ  د يق رضي   وكانت وقعة إجناِدين في جمادى األولى ..يوم َمْرج الصُّ سنة ثالث عشرة في خالفة أبي بكر الص 

ْفر في َصْدِر خالفة ُعَمر سنة أربع   ..هللا عنه قبل وفاِة أبي بكر رضي هللا عنه بدون شهر ووْقعَة َمْرج الصُّ

فَّر  ..عشرة  ..لجراحوكان بإجناِدين أُمراء أَربعة: أَبو عبيدة بن ا ..خالَد بن الوليدهو وكان األمير يوم َمْرج الصُّ

. وقيل: إن عمرو بن العاص  كلٌّ على ُجْنده ..وُشرحبيل ابن حسنة ..ويزيد بن أَبي سفيان ..وعمرو بن العاص

 .  .كان عليهم يومئذ

 كان أبان أحد من تخلف عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم.. فلما بايعوه بايع..<< ويذكر أنه 

 م..مراجعه رابعا.. أبان بن سعيد في 

أبان بن سعيد بن العاص بن أمي ة بن عبد شمس بن عبد هو تقول دائرة المعارف "ويكيبيديا" في ترجمته..  -

   .م.634هـ, الموافق  13أبو الوليد األموي. توفي سنة  ..مناف القرشي  األموي  

وهو ابن سعيد بن العاص   ..هو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحديبية حين بعثه النبي محمد رسوالً إلى مكة

اثنان أسلما قبله وهما خالد بن سعيد  ..بان له سبع أخوة. وألوهو من أكابر قريش ومن الصحابة األجالء.

واثنان ماتا علي دين الجاهلية وهما العاص بن سعيد وعبيدة بن سعيد وقد قتال في غزوة   ..وعمرو بن سعيد

ة اسم زوجته فاطمة و. .بدر وال يعرف الباقين عمرو بن بنت صفوان الكنانية قال ذلك بن إسحاق. وهو ابن عم 

 . أبو جهل.هشام 

وقد استعمله الرسول الكريم   ..أسلم أبان بعد خصومة شديدة لإلسالم وهاجر إلى المدينةفي إسالمه.. تقول  و -

 .  فآلى على نفسه أال  يكون عامال ً ألحٍد بعد ذلك.  .هـ علي البحرين ومات النبي وهو وال ٍ عليها. 9سنة 

أن عمرو   ..هي التي ذكرها الواقدي وهي المشهورة.. أصح الروايات.. ويعتقد أنه إسالمهوفي رواية في  -

فقتل بها أخواه    ..اجرا إلي الحبشة وأقاما بها وشهد أبان بدرا مشركاكانا قد ه -المذكورين أعاله  -وخالد 

فبلغ رسالة رسول   ..فبقي بمكة حتى أجار عثمان زمن الحديبية ..ونجا هو ..العاص وعبيدة على دين الجاهلية

من ثم قدم عمرو وخالد  ..أعزة الحرم بن العاص   بنو سعيدف هللا وقال له: أبان أسبل وأقبل وال تخف أحدا 

  ه..وشهدها مع ..أيام خيبرصلى هللا عليه وسلم الحبشة فراسال أبان فتبعهما حتى قدموا جميعا على النبي 

 .  ( .هذا ما ذكره الواقدي) ..في سرية ماصلى هللا عليه وسلم فأرسله النبي 

 هـ.  7نة قال غير ذلك ابن إسحاق وغيره من الرواة لكن رواية الواقدي هي المشهورة. وكان إسالمه س<< 

أمه هند بنت المغيرة  ... وأبَاُن بن سعيِد ْبِن العَاِص القرشيُّ األمويُّ وفي نسبه يقول كاتب "صحابة رسولنا"..  -

يجتمع هو ورسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..وقيل: صفية بنت المغيرة؛ عمة خالد بن الوليد بن المغيرة ..بن عبد هللا

وبه  ..وكان ألبيه سعيد بن العاص ثمانية بنين ذكور منهم ثالثة ماتوا على الُكْفر: أحيحة ..وسلم في عبد مناف

وَصِحبُوا النبي     ..وخمسة أدركوا اإلسالم ..قُتل أُحيحة بن سعيد يوم الفجار ..كان يُْكنى َسعيد بن العاص بن أمية

إال أنَّ الحَكم  ..والحكم بنو سعيد بن العاص .. وأبان ..وسعيد ..وَعْمرو .. عليه وآله وسل م وهم: خالدصل ى هللا

اه عبد هللا وال َعِقَب لواحٍد منهم إال العاص بن سعيد   ..منهم غيَّر رسوُل هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م اسَمه فسمَّ

استعمله   ..ومن ولده سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ..نهكلهم م ..فإن  عقب سعيد بن العاص أبي أحيحة

 ..الذي قتله عبد الملك بن َمْرَوانَ  ..وهو والد عمر بن َسعيد األشدق ..معاوية على المدينة

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 رابعا.. أبان بن سعيد في مراجعهم.. نكمل..

 وقال ابن منده صاحب كتاب "التوحيد".. أنه تقدم إسالم أخيه عمرو؛ يعني: أخا أبان..   -

ر إسالمه.. هذا كالم ابن منده..  - قال: وخرجا جميعًا إلى أرض الحبشة مهاجرين.. بينما أبان بن سعيد قد تأخَّ

)ويقول الراوي: هو متناقض.. أو هو وهم؛ فإن مهاجرة الحبشة هم السابقون إلى اإلسالم.. وأنه لم يهاجر أبان  

 إلى الحبشة( .. فالمعروف أنه كان أبان شديًدا على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم وعلى المسلمين.. 

ا فسأله عن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم..  وأنه كان سبب إسالمه أنه خرج تاجًرا إلى الشام.. فلقي راهبً  -

وقال: إني رجل من قريش.. وإن رجاًل منا خرج فينا يزعم أنه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. أرسله مثل ما 

 أرسل موسى وعيسى.. فقال الراهب: وما اسم صاِحبُِكْم؟ قال: محمد.. 

 بي َصلَّى هللا عليه وسلم وسنه ونسبه..  قال الراهب: إني أصفه لك.. فراح يذكر صفة الن

 فقال أبان: هو كذلك.. فقال الراهب: وهللا.. ليظهرنَّ على العرب.. ثم ليظهرنَّ على األْرِض.. 

 ثم قال الراهب ألبان: اقرأ على الرجل الصالح السالم.. 

 عنه وعن أصحابه كما كان يقول..  فلما عاد أبان إلى مكة.. سأل عن النبي َصلَّى هللا عليه وسلم.. لم يعد ليقول -

وكان ذلك قبيل الحديبية.. ثم إن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم سار إلى الحديبية.. فلما عاد منها تبعه أبان  

.. ووافقه عليه أهُل العلم باألخبار وهو المشهور..   فأسلم وحسن إسالمه.. قاله الَواِقِديُّ

 فيمن هاجر إلى الحبشة ومعه امرأتهُ فاطمة بنت صفوان الكنانية.. وهللا أعلم..وخالفهم ابُن إسحاق.. فعد  أبان  -

ويروى أن سعيد بن العاص قال: لما قُتِل أبي يوم بَْدر.. كنت في ِحْجر عمي أبان بن سعيد بن العاص.. وكان   -

 ا"وذكر الخبر المذكور. ولي  صدق.. فخرج تاجًرا إلى الشام.. فذكر قصة طويلة اتفقَْت له مع راهب يقال له "يك

.. واْبُن ِحبَّاَن: له صحبة.. وكان أبوه من أكابر قريش.. وله أوالد نجباء..   - اِزيُّ .. وأَبُو َحاتٍِم الرَّ  قال البَُخاريُّ

 < أسلم منهم قديًما خالد.. وعمرو؛ فقال فيهما أبان األبيات المشهورة التي أولها: وكان يقولها قبل إسالمه: 

ْيِن َعْمُرُو َوَخاِلدُ أاَلَ لَْيَت َمْيتـًا بالظَُّرْيبَ   ِة.. .. َشاِهٌد ِلَما يَْفتِري في الد ِ

 أََطاَعا َمعًا أَْمَر الن َِساِء.. َفأَْصبََحا.. يُِعينَاِن ِمْن أَْعَدائِنَا.. َمْن يَُكابُِد.. 

 < فأجابه أخوه عمرو بأبيات قال فيها: 

 ْعِض الَمقَالَِة ُمْقِصرُ أَِخي َما أَِخي ال َشاتُِم أَنَا ِعْرَضهُ َوالَ هَُو َعْن بَ 

 يَقُوُل: إذَا اْشتَدَّْت َعلَْيِه أُُموُرهُ أالَ لَْيَت َمي تـًا بالظَُّرْيبَِة يُْنَشرُ 

ِ الَِّذي هَُو أَْقفَر   فََدْع َعْنَك َمْيتًا قَْد َمَضى ِلَسبِيلـِِه َوأَْقبِْل َعلَى الَحي 

ن العاص بن أمية.. دفن به وهو جبل يشرف على الطائف..  ) يعني بالميت على الظريبة: أباه أبا أحيحة سعيد ب

َرْيَمة"(  "وقال ابن حجر: "رأيته في بعض الكتب الصُّ

 خامسا.. ما روي عن فترة ما بعد إسالمه.. 

كان أبان أحد من تخلف عن بيعة أبي بكر لينظر ما يصنع بنو هاشم.. فلما بايعوه بايع.. ولما صدر الناس من   -

 الحج سنة تسع..

 * وكان قد بَعََث رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص إلى البحرين عاماًل عليها..

* فسأله أبان أن يَُحاِلَف َعْبَد القَيس فأذن له في ذلك.. وقال يا رسول هللا: اعهد إِلَىَّ عهًدا في َصَدقاتِهم وِجْزيَتِهم  

َصلَّى هللا عليه وسلم.. أن يأخذ من المسلمين ربع العشر مما تجروا به.. ومن    وما تََجُروا به.. فأَمَرهُ رسول هللا

 كل َحالٍم من يهودي أو نصراني أو مجوسي  ديناًرا الذكر واألنثى.. 

* وكتب رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. إلى مجوس َهَجر يعرض عليهم اإلسالم.. فإن أَبَوا عرض عليهم  

اؤهم وال تؤكل ذبائحهم.. وكتب له صدقات اإلبل والبقر والغنم على فرضها َوُسنَّتها كتابًا  الجزية بأن ال تنكح نس

 منشوًرا مختوًما في أسفله.. .. وقد تقدم.. 

وقال عيسى بن طلحة: لما توفي رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. وارتدَّت العرب.. ارتد أهل َهَجر عن   -

بد القيس: أبلغُوني مأمني.. قالوا: بل أقم فلنجاهد معك في سبيل هللا فإن هللا ُمِعٌز  اإلسالم.. فقال أبان بن سعيد لع

دينه وُمظهره على ما سواه.. وعبُد القيس لم ترجع عن اإلسالم.. قال: بل بل غُوني مأمني.. فأشَهُد أمَر أصحاِب 

 وأموت بموتهم..   رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. فليس مثلي يغيب عنهم.. فأحيا بحياتهم

فقالوا: ال تفعل أنت أعز الناِس وهذا عليك وعلينا فيه مقالةٌ.. يقول قائٌل: َفرَّ من القتال.. قال عبد هللا بن أبي 

جهم: مشى إليه الجاُروُد العَبِدي فقال: أنشدك هللا أن التخرج من بين أظهرنا.. فإن دارنا منيعةٌ.. ونحن سامعون  

َهَك أبو بكر إلينا لمحالفتك إيانا.. فال تفعل فإنك إْن قدمت على أبي بكر مطيعون.. ولو كنت اليو  م بالمدينة لََوجَّ

الََمك َوفَيَّل رأيك وقال: تخرج من عند قوم أهل سمع وطاعة ثم َرَجعََك إلينا.. قال: إذن ال أرجع أبًدا وال أعمل  

 ألحد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم.. 

 إن شاء هللا.... نكمل غدا 
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 نكمل..  خامسا.. ما روي عن فترة ما بعد إسالمه..

تخرج من عند قوم   ..أنه لو عرف أبو بكر بخروجه من بين ظهرانيهم لعاتبه ولقال له الجاُروُد العَبِديله   قال -

 أهل سمع وطاعة ثم َرَجعََك إلينا.. 

فلما أبى عليه   : إذن ال أرجع أبًدا وال أعمل ألحد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم..أبان رضي هللا عنه قالف 

 إال كلمةً واحدةً 

   ..قالوا: احمله ..قال أبان: إن معي مااًل قد اجتمع

  ..وخرج معه بثالثمائة من عبد القيس ُخفََراَء حتى قدم المدينة على أبي بكرفحمل مائةَ ألف درهم 

لوا!؟  بالفعل فالمه أبو بكر  وقال: أال ثَبَت  مع قوم لم يَرتدُّوا ولم يُبَد ِ

ولكن ال أعمل ألحٍد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..قال أبان: هم على ذلك ما أرغبهم في اإلسالم وأحسن نياتهم

  ..وسلم

وتترك عملك بغير إذن   ..وقال: قال عمر بن الخطاب ألبان بن سعيٍد حين قدم المدينة: ما كان حقك أن تقدم

فقال أبان: إني وهللا ما كنت ألعمل ألحٍد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه  ..ولكنك أمنته ..إمامك ثم على هذه الحال

ولكن ال أعمل ألحٍد بعد رسول هللا َصلَّى هللا   ..كنت عاماًل ألبي بكر في فضِله وسابقته وقديم إسالمهو ..وسلم

   ..عليه وسلم

ابعَْث رجاًل قد بعثهُ رسول هللا َصلَّى  وشاور أبو بكر أصحابه فيمن يبعث إلى البحرين فقال له عثمان بن عفان: 

يَعنِي: العالء  وكان  ..وعرف بالدهم ..وقد عرفوه وعرفهم ..فَقَِدم عليه بإسالمه وطاعتهم  ..هللا عليه وسلم إليهم

   كما تقدم.. ..بن الحضرمي

   ..حالفهم  فإنه رجٌل قد)أي أرسله رغما عنه( وقال: أكره أبان بن سعيد بن العاص  ..فأبى ذلك عمر عليه

  ..ال أُْكِرهُ رجاًل يقول: ال أعمل ألحد بعد رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فأبَى أبو بكر أن يكرهه وقال: ال أفعل

 . .وأجمع أبو بكر بِعثةَ العالِء بن الحضرمي إلى البحرين

 

 سادسا.. في اختالف التراجم في سيرته.. )منقول( .. 

ِ بن كالب بن مرة بن كعب بن  ))أبَاُن بن سعيِد هو  - ْبِن العَاِص ْبِن أميةَ ْبِن َعْبِد شمِس بِن عبد مناف بن قَُصي 

.(( أسد الغابة. ))أبان بن سِعيد: بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي األموي.((  لَُؤى ٍ القرشيُّ األمويُّ

 اإلصابة في تمييز الصحابة. 

والعاصي قتل ببدر َكافًِرا؛ قتله علي  ..قتل يوم الِفَجارِ  ..اسمه أحيحة))كان أبوه يكنى أبا أحيحة بولد له  -

بير ..وُعبَْيَدة قتل بِبَْدٍر أيًضا كافًرا  ..وأسلم خمسة بنين وصحبوا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..قتله الز 

 ومن ولده سعيد بن العاصي بن سعيد بن   .وال عقب لواحد منهم إالَّ العاصي بن سعيد فجاء العقب منه حسب. -

الذي قتله عبد الملك بن َمْرَواَن.((  ..وهو والد عمرو األشدق ..العاصي بن أمية استعمله معاوية على المدينة

 أسد الغابة. 

وبه كان يُْكنى َسعيد بن   ..ور منهم ثالثة ماتوا على الُكْفر: أحيحة))كان ألبيه سعيد بن العاص ثمانية بنين ذك -

والعاص وعبيدة ابنا سعيد بن العاص قُتاِل جميعًا ببدر   ..قتل أُحيحة بن سعيد يوم الفجار ..العاص بن أمية

بيرُ  ..قتَل العاَص عليُّ كرم هللا وجهه  ..كافَريـْنِ  وَصِحبُوا النبي  صل ى   ..وخمسة أدركوا اإلسالم  ..وقتل ُعبيدةَ الز 

إال   ..هللا عليه وآله وسل م وهم: خالد وَعْمرو وسعيد وأبان والحكم بنو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس

اه عبد هللا وال َعِقَب لواحٍد منهم إال العاص  ..أنَّ الحَكم منهم غيَّر رسوُل هللا صل ى هللا عليه وآله وسل م اسَمه فسمَّ

  ..عقب سعيد بن العاص أبي أحيحة. كلهم منه. ومن ولده سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد فإن  

 ..(( االستيعاب في معرفة األصحاب..والد عمر بن َسعيد األشدق

وقيل: صفية بنت المغيرة عمة خالد بن الوليد بن   ..))أمه: هند بنت المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم -

أخبرنا   ..و ورسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم في عبد مناف(( ))أخبرنا أبو أحمد بن أبي داودالمغيرة. يجتمع ه

ِ  ..أخبرنا إسماعيل بن عياش ..سعيد بن منصور عن الزهري أن عبد هللا بن  ..عن محمد بن الوليد الزبيدي 

بعث أبان بن سعيد بن العاص   سعيد بن العاص أخبره أنه سمع أبا هريرة أن رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

  ..فقدم أبان وأصحابه على رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها .. على سرية من المدينة قبل نجد

 اْقِسْم لنا يا رسول هللا؛ قال أبو هريرة: فقلت: ال تقسم لهم يا رسول هللا.  :فقال أبان   ..وإن حزم خيلهم ليف

 ..فقال النبي َصلَّى هللا عليه وسلم: "اجلس يا أبان" ..يا َوْبُر تََحدَّر من رأس ضال فقال أبان: وأنت بها

 .ولم يقسم لهم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم(( أسد الغابة. 

 وهو أحد فقرات حلقتنا القادمة بإذن هللا..  اختلف في وْقِت وفاِة أَبان بن سعيد.. -

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 5–" أبان بن سعيد بن العاص بن أمية ".." المهاجر طيلة حياته "  688الحلقة / 

 نكمل..  سادسا.. في اختالف التراجم في سيرته.. )منقول( ..

قال سعيد بن العاص: لما قتل أبي يوم بدر كنت في حجر عمي أبان  -واسمعوا هذه الرواية.. حسب أسد الغابة  -

وكان شديد السب  ..ثم قدم علينا ..وإنه خرج تاجراً إلى الشام فمكث هنالك سنة ..وكان ولي صدق ..بن سعيد

فكان أول ما سأل عنه  ..فلما بلغني قدومه خرجت حتى جئته ..لرسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم شديد الحرد عليه

وهللا فاعٌل به   ..وأعاله أمراً  ..أن قال: ما فعل محمد؟ فقال عمي عبد هللا بن سعيد: هو وهللا أعز ما كان قط

م  ثم أرسل إلى سراة بني أمية وقد صنع له ..وقام القوم فمكث ليالي ..فسكت ولم يسبه كما كان يفعل  ..وفاعل

وقد أكثرت من السؤال عنه فما شأنك؟  ..طعاماً. فلما أكلوا قال: ما فعل رسول هللا محمد؟ قالوا: فعل هللا به وفعل

 ..وال شراً وخيراً تركتموه إال تركته ولم أره خيراً  ..فقال: شأني وهللا أني ما أرى شراً دخلتم إال دخلت فيه

 .ها راهب لم ير له وجه مذ أربعين سنةتعلمون أني كنت بقرية يقال لها بامردى وكان ب

فبينا أنا ذات ليلة هنالك إذا النصارى يطيبون المصانع والكنائس ويصنعون األطعمة ويلبسون الثياب فأنكرت  

 ..لم ينزل إلى األرض ولم ير فيها منذ أربعين سنة ..ذلك منهم فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: هذا راهب يقال له: بكا

 ..يمكث أربعين ليلة يأتي المصانع والكنائس وينزل على الناس. فلما كان الغد نزل فخرجواف  ..وهو نازل اليوم

ً  ..فخرجوا وخرج معهم يطوف فيهم  ..وخرجت فنظرت إليه فإذا شيخ كبير ..واجتمعوا وإني قلت   ..فمكث أياما

دخلنا عليه فقلت:   فإني أريد أن أسأله عن شيء فخرج معي حتى ..لصاحب منزلي: اذهب معي إلى هذا الراهب

وإن رجالً منا خرج فينا يزعم أن هللا عز وجل    ..لي إليك حاجة فاخلني فقام من عنده فقلت: إني رجل من قريش

قال: وأين بلدكم؟ قلت: تهامة ثم مكة   ..فقال: ممن هو؟ فقلت: من قريش ..أرسله مثلما أرسل موسى وعيسى

قال: أال أصفه لك ثم أخبرك   ..قال: ما اسم صاحبك؟ قلت: محمد  ..قلت: نعم ..قال: لعلكم تجار العرب أهل بيتهم

قال: فهو يومئٍذ ابن أربعين   ..قال: مذ كم خرج فيكم؟ قلت: منذ عشرين سنة أو دون ذلك بقليل ..عنه؟ قلت: بلى

 .. سنة! قلت: أجل

ال يقاتل ببلده ما كان   ..في عينه حمرة ..قصد الطول شئن اليدين ..حسن الوجه ..قال: وهو رجل سبط الرأس

قلت: وهللا ما أخطأت من صفته وال  ..ويقل عدوه ..يكثر أصحابه ..وظهر عليه  ..فإذا خرج منه قاتل فظفر ..فيه

 ..قال: كيف أنت أصدقته أم كذبته؟ قلت: بل كذبته ..قال: ما اسمك؟ قلت: أبان ..فأخبرني عنه ..أمره واحدةً 

وهللا  ..قال: هو وهللا نبي هذه األمة ..ي بكٍف لينة واحدة ثم قال: أيخط بيده؟ قلت: الفرفع يده فضرب ظهر 

  ..فدخل صومعته ..لو قد خرج. فخرج مكانه ..ثم ليظهرن على األرض ..ثم ليظهرن على العرب ..ليظهرن عليكم

يا قوم ما ترون؟   ..مفقال: اقرأ على الرجل الصالح السال ..وتشبث الناس به وما أدخله صومعته غير حديثي

 .قالوا: وهللا ما كنا نحسب أن تتكلم بهذا أبداً وال تذكره

 .قال سعيد: وبلغنا مكانه وسيره يريد باقي غزوة الحديبية. فلما رجع تبعه عمي فأسلم

 .. أَبان بن سعيد ةختلف في وْقِت وفافي وفاته رضي هللا عنه.. أ -

ووافقه   ..ولم يتابع عليه ابن إسحاق ..وعمرو ابنا سعيد بن العاص يوم اليَْرُموكفقاَل ابُن إسحاق: قُتَِل أَبان 

 الذي اختلف المؤرخون فيما يؤخذ منه وما يرد..  .."الفتوحكتابه "سيُف بن عمر في 

  بن الخطاب كانت اليْرُموك يوم االثنين لخمٍس مضين من َرَجب سنة خمسة عشرة في خالفة ُعَمريقال أنه و -

  .. عنهرضي هللا

وهو قول   ..وعمر بن عبد العزيز: قُتل أَبان بن سعيد يوم إجناِدين سنة ثالث عشرة ..موسى بن ُعقبة روىو -

بير فَّرِ  ..وأَكثر أَهل العلم بالن سب ..مصعب والز   .. وقال البرقي: إنه قتل يوم َمْرج الصُّ

د يق رضي هللا عنه قبل وفاِة  وقعة إجناِدين في جمادى األولى سنة ثالث عشرة في موكانت  - خالفة أبي بكر الص 

ْفر في َصْدِر خالفة ُعَمر سنة أربع عشرةمو ..أبي بكر رضي هللا عنه بدون شهر وكان األمير   ..وْقعَة َمْرج الصُّ

فَّر خالَد بن الوليد   ..اصوعمرو بن الع ..وكان بإجناِدين أُمراء أَربعة: أَبو عبيدة بن الجراح .. يوم َمْرج الصُّ

 ..وقيل: إن عمرو بن العاص كان عليهم يومئذ..كلٌّ على ُجْنده ..وُشرحبيل ابن حسنة ..ويزيد بن أَبي سفيان

 .االستيعاب في معرفة األصحاب.وهذه رواية 

 .. : مات سنة سبع وعشرين في خالفة عثمانفي روايته قال أبو حسان الزيادي -

رت وفاتهُ عن خالفة أبي بكر ما روى النعمان بن بُُزْرج قال:   -  ومما يدل على أنه تأخ 

فكل مه فيروز في دِم داذويه  ..بعث أبو بكر أبان بن سعيد إلى اليمن.. لما تُوفي رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

وأنه  ..فأنكر قيس أن يكوَن داذويه مسلًما ؟فقال أبان لقيس: أقتْلَت رجاًل مسلًما! ..الذي قتله قَْيس بن مكشوح

ه؛ ..إنما قتله  فخطب أبان فقال:   يعني ثأرا لهما.. بأَبيه وعم 

(  فمن أحدث في اإلسالم حَدثًا أخذناه به ..إنَّ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم قد وضع كلَّ دٍم كان في الجاهلية) 

وأنا أكتب لك أني قضْيُت  ..لَحْق بأمير المؤمنين عمرإ: ثم قال أبان لقيس.. يعني أنه وجب القصاص منه.. 

: ال أعلم ألبان بن سعيد مسنًدا غيره.. وقفكتب إلى ُعمر بذلك فأَمضاه ..بينكما  .  .ال البَغَِويُّ

 ويقول ابن منظور.. في مختصره عن تاريخ دمشق في رواية..  -
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فكلمه فيروز في دم   ..لما توفي رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعث أبو بكر أبان بن سعيد بن العاص إلى اليمن

  ..الكذاب رك في قتلاوش ..وقد كان دخل في اإلسالم ..داذويه فقال: إن قيساً قتل عمي غدراً على عدائه

   ..فإن تردد فاضربه بسيفك ..أجب أبان بن سعيد :ل لهق فأرسل أبان يعلى بن أمية إلى قيس فقال: اذهب ف 

 فقال له قيس: أنت ابن عمي فأخبرني لم أرسل إلي؟   ..فقال: أجب األمير أبان  ..فقدم عليه يعلى

   أي بثأرك.. ..عدائك فقال له: إن ابن الديلمي كلمه فيك أنك قتلت عمه رجالً مسلماً على

فأقبل   ..وكنت طالب ذحل قد قتل أبي وقتل عمي عبيدة وقتل أخي األسود ..قال قيس: ما كان مسلماً ال هو وال أنا

  ..مع يعلى

 فاسمع مني: ..رك في قتل الكذاب؟ قال: قدرت أيها األميراوش ..فقال أبان لقيس: أقتلت رجالً قد دخل في اإلسالم

 ..وأما اإلسالم فتقبل مني وأبايعك عليه .وكنت رجالً طالب ذحل. ..أما اإلسالم فلم يسلم ال هو وال أنا *

   ..وأما يميني فهذه هي لك بكل حدث يحدثه كل إنسان من مذحج. قال: قد قبلنا منك *

 ثم خطب فقال:   ..وصلى أبان بالناس صالة خفيفة ..فأمر أبان المؤذن أن ينادي بالصالة* 

 (  إن رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد وضع كل دم كان في الجاهلية فمن أحدث في اإلسالم حدثاً أخذناه به) 

   ..تعال خاصم صاحبك واختصما ..فقال: يابن الديلمي ..ثم جلس

   ..فقال أبان: هذا دم قد وضعه رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فال نتكلم فيه

   ..أنا أكتب لك أني قضيت بينكماو ..لحق بأمير المؤمنين يعني عمرإوقال أبان لقيس: 

فكتب إلى عمر أن فيروز وقيساً اختصما عندي في دم داذويه فأقام قيس عندي البينة أنه كان في الجاهلية 

 . .فقضيت بينهما

ح ابُن عبد البر القول األول ..: وذكره البَُخاِريُّ في ترجمته مختصًرا)الراوي( قلت ثم ختم الترجمة بأن  ..ورج 

ذكر ذلك    ..أمرهما بذلك عثمان ..قال: وكان أبان هو الذي تولى إمالء مصحف عثمان على َزْيد بن ثابت

ْهِريُّ   .. هجرية وقال: ويؤيد هذا قول من زعم أنه تُُوف َِي سنة تسع وعشرين ..الزَّ

فكيف يعيش   ..ألن عثمان إنما أمَر بذلك في خالفته ! ذلكي التناقَض والتدافع؛وقال ابن سعد: وهو كالٌم يقتض  -

بعيدة عن  ؟ بل الرواية التي أشار إليها ابن عبد البر روايةٌ شاذة .إلى خالفة عثمان َمْن قُتل في خالفِة أبي بكر

د بها نعيم بن حماد اآلخرين و  . عن الدََّراَوردي. ..تفر 

 كما تقدم..  ..وهو ابُن أخي أبان بن َسِعيد ..بذلك َسِعيد بن العاص بن سعيد بن العاص والمعروُف أن المأمورَ  -

 .. أراكم غدا إن شاء هللا تعالى.. 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1–" إال من تاب.. فارس العربيا "عمرو بن معديكرب الزبيدي المذحجي".." 688الحلقة / 

 نسبه: أوال.. مقدمة.. في 

 .. هو عمرو بن معد يكرب بن عبد هللا بن عمرو بن عاصم بن عمرو ابن زبيد األصغر -

وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه بن زبيد األكبر بن الحارث بن صعب بن سعد  -

 . .العشيرة بن مذحج بن أدد ابن زيد بن كهالن بن سبأ

اشتهر بالشجاعة والفروسية حتى لُِقبَّ   ..من إمراء قبيلة زبيد وشاعر وفارس -أبو ثور كنى المالصحابي  -

وقد شارك في معارك الفتح اإلسالمي في الشام والعراق  ..وكان له سيف اسمه الصمصامة ..بفارس العرب

 .. ولم يتخلف عن حرب مع المسلمين ضد أعدائهم قط ..وشهد معركة اليرموك والقادسية

كان طويل القامة وقوي  .. عمرو بن معد يكرب الزبيدى معلومات عن عمرو بن معد يكرب الزبيدىهو و -

 ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال فيه:أوحتى  ..البنية

 (..الحمدهللا الذي خلقنا وخلق عمرو تعجبا من عظم خلقه)

 .. عمرو بن معد يكرب الزبيدىثانيا.. في إسالم 

 أنه قال لصديقه قيس بن مكشوح حينما بلغهما أمر النبي )صلى هللا عليه و سلم(:   ..مهومما يروى عن إسال -

فانطلق بنا إليه حتى ننظر   ..يقول: إنه نبي ..قد خرج بالحجاز  ..قد ذُكر لنا أن رجالً من قريش يقال له محمد) 

   ..فرفض قيس ذلك ..( كان غير ذلك؛ علمنا ..فإن كان نبيًّا كما يقول؛ فإنه لن يخفي عليك ..أمره

 صلى هللا عليه وسلم..وراح به إلى النبي  ..فأكرمه ..ونزل على سعد بن عبادة ..و إلى المدينةعمرفذهب 

 .فأسلموا جميعًا. ... وقيل: إنه قدم المدينة في وفد من قومه ُزبَْيد.فأسلم

 ه رضي هللا عنه..جهادثا.. نبذة في ثال

حارب في شجاعة واستبسال يبحث عن  .. وقيل أنه في يوم اليرموكأشتهر عمرو بن معديكرب باشتراكه  -

 . وفروا أمام جند هللا.  ..حتى انهزم األعداء ..الشهادة

وقبيل معركة القادسية طلب قائد الجيش سعد بن أبي وقاص مدًدا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   -

 ..هما: عمرو بن معد يكرب ..فأرسل أمير المؤمنين إلى سعد رجلين فقط  ..ليستعين به على حرب الفرس

 .براني.الط . حسب روايةوقال في رسالته لسعد: إني أمددتك بألفي رجل. ..وطليحة بن خويلد

فلما رآه المسلمون؛  ..وعندما بدأ القتال ألقى عمرو بنفسه بين صفوف األعداء يضرب فيهم يمينًا ويساًرا -

   ..هجموا خلفه يحصدون رءوس الفرس حصًدا

 وأثناء القتال وقف عمرو وسط الجند يشجعهم على القتال قائالً: 

. فلما رآه أحد قواد الفرس  ( .س إذا ألقى رمحه يئسفإن الفار ..يا معشر المهاجرين كونوا أسوًدا أشدَّاء )

ثم أخذه بين صفوف  ..فهجم عليه عمرو فطعنه ..فأصابت قوسه ولم تصبه ..يشجع أصحابه رماه بنبل

 ..وظل يقاتل حتى أتمَّ هللا النصر للمسلمين .وقال للمسلمين: اصنعوا هكذا. ..واحتز رأسه ..المسلمين

فأرسل عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن   ..فتح نهاوند على المسلمين  استعصى ..وفي معركة نهاوند -

وال توِل هما   ..وشاورهما في الحرب  ..قائد الجيش قائالً: اْستَِشر واستعن في حربك بطلحة وعمرو بن معد يكرب

 .  .فإن كل صانع هو أعلم بصناعته ..من األمر شيًءا

وظفر عمرو في  ..وفتح هللا على المسلمين نهاوند ..قتال حتى كثرت جراحهوقاتل عمرو في هذه المعركة أشدَّ 

 .. ودفن بقرية ُروذَة من قرى نهاوند ..تلك المعركة بالشهادة

 ..بين الجاهلية واإلسالمرابعا.. ذكر بن معديكرب 

بن عبد هللا بن  عمرو بن معد يكرب اليماني  هو .. في تفصيل لنسبه.. الصحابي عمرو بن معد يكرب الزبيدي -

عمرو بن ُعصْم بن زبيد األصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن  

وهو مذجح بن أُدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن  ..مالك

 ..« سيف الصمصامة » بوصاحب أشهر سيوف العر ..هو صاحب الغارات العظيمة و ..قحطان

وتفيد بعض الدراسات والتقديرات بأن . .العرب فارس شتهر بشجاعته وفروسيته حتى أطلق عليه لقبأ -

 .م 521أي نحو  ..قبل الهجرة 75والدته كانت سنة 

ً يهذا الفارس الكبير كان مغبوناً ِمن قِبَل محيط.. روي أن نشأتهفي  - فقد عاش في   ..ه حينما كان صغيراً ويافعا

لذا فقد تم تسميته بـ”مائق  ..ولم يعِل قوا عليه آمال البطولة وال الريادة ..لم يلحظوا فيه السيادة ..قومه مقهوراً 

 ..ويبدو أن ذلك التقدير المجتمعي له َكان ُمرتبطاً بهيئة عمرو صاِحب البََدن الضَّخم والصَّوت األَجش .. .”ُزبيد

الَجَدَع ِمَن اإلبل أنتقيه َعظماً    َفَكان يقوُل عن نفسه: ” إني ألكلُ   ..اً في تناوله الطَّعامكما َكان عمرو رجالً نِهم

 ً  .”َعظماً وأشَرُب اللَّبن رثيئةً وصريفا

ه مكَّنوانظر كيف  ..بأنَّه صاِحب شخصيٍة مختلفٍة عن تلك التي تبدو أمام أُسرته وقبيلته َكان َعمرو مؤمناً لكن  -

ً  ..فارساً  ..ر ِمعدنه األصيل من إظها  إسالمه ً  ..شهما تحيُن الفُرصة المناسبة لذلك وقد أتته على طبٍق  ف   ..مهابا

 . نكمل غدا إن شاء هللا...من ذهب وغيَّرت من حياته ونظرِة اآلخرين حياله
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 نكمل.. رابعا.. ذكر بن معديكرب بين الجاهلية واإلسالم..

مثلت طبيعة القبلية.. وما كان يجري بين القبائل المتجاورة.. جزءا كبيرا من حياتهم.. وكانت إغارة البعض  

 اة معديكرب..في حي  نقطة تحولل على البعض تترك آثارا مؤلمة.. ما شك

 .. نظيرتها ُزبيد بأنها تعتزم اإلغارة عليهامن قبيلة خثعم  بلغفقد   -

فقال: أشبعيني أنِ ي غداً لكتيبة.. فجاء مْعد  ..فدخل عمرو على أخته ..فأقَدَم َمعد يكرب على َجمع بني زبيد

  ..فسألتهُ  ..قال: فَسليه ما يُشبعهُ  ..نعم   قالت: ..فقال: هذا المائق )األحمق( يقول ذلك؟! ..فأخبرته ابنته

وذبح العنز وهيأ له  ..فَصنَع له ذلك ..فقال: فرٌق من ذرة وعنز رباعية.. وكان الفرق يومئذ ثالثة أصوع

ً الطعام.. فَ   ..َجلََس عليه فسلتهُ جميعا

باح - ثمَّ رفع رأسه فإذا لواء أبيه  ..وجاء عمرو فََرمى بنفسهفكان القتال..  ..خثعم فلقوهم  برزت ..وفي الصَّ

 ..فتلقَّى أباه وقد انهزموا ..فقاَم كأنه سرحةٌ )َشجرة َضخمة( مُحترقة ..فَوَضَع رأسه فإذا لواء أبيه قد َزال  ..قائم

 ( .. فاليوم ظلم )حقاً ويقينا ..أنزل عنها ..فقال

  .. يا مائق!  )أبوه(: إليكَ   فقال له

   ..وأن َظَهَر فهو لَك ..فإن قُتَِل ُكفيَت مؤنته  ..فقال له بنو زبيد: َخِل ه أيها الرُجل وما يريد

  ..َخَرج من بين أظهرهم ثم َرمى خثعم بنفسه حتى ..فألقى إليه سالحه َفَرِكب

ة وأطلقت عليه   ..فانقلبت الموازين لصالح قبيلته التي انتصرت ..وحملت عليهم بنو زيد ..ثمَّ َكرَّ عليهم َغير مرَّ

 د"..آنذاك لقب “فارس زبي

يكرب كان عمرو بن معد .. ف جهاده والمعارك التي شارك فيهاويظهر ما تقدم من طبيعته الحربية.. وذاه ذكر  -

يُعَدُّ بألف  ..وأخبار شجاعته كثيرة ..فيه قسوة الجاهلية  ..أبيَّها ..وكان عصيَّ النفس ..فارساً شجاعاً شاعراً 

 :على سيفه اكان مكتوبيروى أنه و ..له في الجاهلية الغارات العظيمة والوقائع العجيبة  ..فارٍس 

 ..انيذكٌر يماٍن في يمين يمــــ.. ذََكٌر على ذكٍر يصول بصارمِ 

وهو سوُق  -حيث قال: حضرُت في الجاهلية بذي المَجاِز  ..واقعاٌت عجيبة في الجاهليةبن معديكرب ولعمرٍو  -

 .. فعرضُت نفسي عليها  ..فأعجبني جمالُها ..فرأيُت ُحبَّى الِكْندي ةِ  -عرفات 

من سعِد العَشيرِة في   ..طيِ ِب الِخيم ..ُمواٍت لكِ  ..َضروٍب لهاِم الرجاِل َغُشوم  ..وقلُت: هل لِك في ُكفٍء كريم

ميََّم؟   الصَّ

 قالت: من أي  سعِد العَشيرِة؟  

تِها الُمنيرةِ    ..إن ُكنِت بالنَّسب بَصيرة ..قلُت: من أُرومِة َمْحتِِدها وُغرَّ

  ..ويُجِزُل العطاءَ  ..ءَ ويُخيُف األعدا ..فقالت: إن لي بَْعالً يَصدُق اللقاءَ 

 فكيف أَْنَت إن قتلتُه؟  ..وال َعرضُت نفسي عليكِ  ..قال فقلُت: لو علمُت أنَّ لِك بعاًل لما ُسْمتُِك نَفَسك

ُر دونك ..وال أَعِدُل بك ..قالت: ال أَِصيُف عنك ك قولي ..وال أُقَِص  َض نفسك للقَتِل؛ فإنِ ي أراك   ..وإياَك أن يَغُرَّ فتُعِر 

 ..وبعلي في ِعٍز  من الماِل واألهلِ  ..َرداً من الناصرِ ُمفْ 

ا رأْت في طريقها ..فتبعتُها من حيُث ال تَشعرُ  ..ثم قامت وَمَشت   ..فلما َقِدَمت على َزْوجها سألها عمَّ

ُض للقتالِ  ..فقالت: رأْيُت رُجاًل َمخياًل للبَأِس  جال ..يتعرَّ  .. فوصفتُك له ..فعَرَض عليَّ نفَسه  ..ويَخطُب َحالئل الِر 

ه إن لم آتِِك به َمْقروناً َمجنوباً إلى جمٍل صعب المراس  بن معديكرب.. فقال: ذاك عمرو   .غير ذَلول. ..َولَدتني أُمُّ

 وبنى بها..  ..فقتله ..فلما سمع عمرو بن معد يكرب الزبيدي كالَمه دخل عليه بغتةً 

يه الُخَزز   ..فإن ُرِزقِت غالًما ..وال أُراِك إالَّ قد َحملتِ  ..امرأٍة قط  إالَّ َحَملت نكحا: إني لم أقال له وإن رِزقِت   ..فسم 

يها ِعْكِرشة ً  ..ثم فارقها ُمد ةً  ..وجعل ذلك بينهما أَمارةً  ..جاريةً فسِم  تْه الُخَزز.  ..وَولدت غالما    .فسمَّ

ض للقتالِ فخرج عمرو في بعِض  جاً في سالحه ..أي امه يتعر  وَجثَم  ..فالتقيا فَصرع َعْمًرا ..فالتقى فارساً ُمَدجَّ

   ..فقال له: ما اسمك؟ فقال: أنا عمرو ..على صدرِه ليَذبحه

   ..فقال له عمرو: ال تُساِكنِ ي بعد اليوم في أرٍض   ..أنا ابنُك الُخَزز ..فقام عنه وقال: َّللاَّ أكبر

 ..فخرج يُريد قَتَل أَبيه ..وأمروه بقتله ..وقَتْلَه إيَّاهم ..وشَكْوا إليه غاراِت أَبيه فيهم ..يمِن فساَدهمفخرج إلى ال 

 . .قتله عمرو .. فقيل أنهفالتقيا

 خامسا.. في إسالم معديكرب رضي هللا عنه..

ً  ..في عشرة من بني زبيد ..هـ9فد عمرو بن معد يكرب على المدينة المنورة سنة و - وسمع  ..فأسلموا جميعا

 ..وعادوا ..وروى عنه ..-صلى هللا عليه وسلم-عمرو من النبي 

 .. وذاع ذلك عنه ارتد عمرو في اليمن -صلى هللا عليه وسلم-ولما توفي النبي  -

وذهبت فيها إحدى   ..موكفشهد الير ..إلى الشام -رضي هللا عنه-فبعثه أبو بكر  ..ثم رجع بعد ذلك إلى اإلسالم -

 . نكمل غدا إن شاء هللا...عينيه
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 خامسا.. في إسالم معديكرب رضي هللا عنه..

أرسله الفاروق إلى سعد بن أبي وقاص في العراق في معركة   ..رضي هللا عنه-في خالفة عمر بن الخطاب ثم  -

فشاورهما   .. وطليحة بن خويلد  ..وكتب إليه: قد أمددتك بألفي رجل: عمرو بن معدي كرب الزبيدي ..القادسية

 ً ً  ..في الحرب وال تولهما شيئا  . ولعمر أسبابه بالقطع.. .فأبلى عمرو يومئذ بالء حسنا

 .. معديكرب الزبيدي: وكانت خيل المسلمين تنفر من الفيلة يوم القادسية وخيل الفرس ال تنفرقال عمرو بن  -

َس عني -  ..فحطَّمت العسكر ..فنَفََر ونَفََرِت الفيلة ..ثم دنوت من الفيل وضربت َخْطَمهُ فقطعته ..فأمرت رجالً فترَّ

   ..وألح المسلمون عليهم حتى انهزموا

 منقول..  وأشعار لعمرو بن معديكرب..سادسا.. في مواقف 

يسأل عمرو بن معدي كرب عن   -رضي هللا عنه-كان عمر بن الخطاب  أنه  نوادر عمرو بن معد يكرب من  -

 أشياء..

فسأله عن الحرب.. فقال: مرة المذاق إذا كشفت عن ساق.. من صبر فيها عرف.. ومن ضعف فيها تلف. ثم   <

 :أنشد يقول

ل مـا تكـــون فَتيَّـــة..   ــولِ ـها لكـِل  َجهـتَسعــى بزينت.. الحــرُب أوَّ

 حتـى إذا َحِميْت وشبَّ ِضـراُمها .. عــادْت عجوزاً غيَر ذاِت َخليلِ 

ْت رأَسها وتنكَّـرْت..  شمطاء جَ   شمطـاء ال للشَّــِم  والتَّقــبيلِ .. .. ـزَّ

وسأله عن السالح.. فقال: ما تقول في الرمح؟ فقال أبو ثور الزبيدي: أخوك وربما خانك.. قال: فالنبل؟ قال:  < 

فالترس؟   منايا تخطئ وتصيب.. قال: فالدرع؟ قال: مشغلة للفارس متعبة للراجل.. وإنه لحصن حصين.. قال:

قال: هو المجن عليه تدور الدوائر.. قال: فالسيف؟ قال: عندها فارتقتك أمك عن الثكل.. فقال له عمر: بل أمك.. 

قال: بل أمي والحمى أضرعتني لك.. وهذا مثل معناه: أن اإلسالم أدلني ولو كنت في الجاهلية لم تجسر أن ترد  

 .علي

فقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: نعم يا أمير   .. وأحيل من لقيت.وقال له يوماً: حدثني عن أجبن من لقيت.< 

المؤمنين.. خرجت مرة أريد الغارة.. فبينما أنا أسير إذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز.. وإذا رجل جالس..  

 وإذا هو كأعظم ما يكون من الرجال خلقة.. وهو مجتب بسيف..  

 فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك.. فقال: من أنت؟ 

 ..فقلت: أنا عمرو بن َمْعِدْي َكِرٍب الزبيدي.. فشهق شهقة فمات.. فهذا أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين

وخرجت يوماً آخر حتى انتهيت إلى حي.. فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوز.. وإذا صاحبه في وهدة يقضي  < 

 . ذ حذرك فإني قاتلك.. قال: من أنت؟ قلت: أنا عمرو بن معدي كرب.حاجته.. فقلت له: خ

فقال: يا أبا ثور ما أنصفتني.. أنت على ظهر فرسك.. وأنا في بئر.. فأعطني عهداً أنك ال تقتلني حتى أركب   ..

فرسي وآخذ حذري.. فأعطيته عهداً أال أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره.. فخرج من الموضع الذي كان  

يه.. ثم اجتبى بسيفه وجلس.. فقلت: ما هذا؟ قال: ما أنا براكب فرسي وال بمقاتلك.. فهذا يا أمير المؤمنين ف 

 ..أحيل من رأيت

وسأله الفاروق يوماً قائالً: إِنَّ أهل اليمن ال يُنكرون إنَّك فارسهم وأنجُد ِرجالهم المعدودين في الجاهلية..  < 

.. وغزوتُهم وغزوني  فَكيف ِعلمك بِهم؟.. فقال عمرو: “ أنا أعلم النَّاَس بالنَّاِس قد أَغْرُت عليِهم وأغاروا علي 

 ثم أنشد يقول..  .”وهم )أهل اليمن( أرباُب العََرب.. شربوا الصفو ورعوا العَفو

 ..لعَْمــُر أبيـك إالَّ الفَرَقـدان.. وكـلُّ أخٍ ُمفـاِرقُـِه أَخــوه

ت ثالث: فَمن كانت فَْزَعته في رجليه فذلك الذي ال تُِقل ه رجاله.. وَمن قال عمرو بن معد يكرب : الفََزعا< و

 . .كانت فَزعته في رأسه فذلَك الذي يفرُّ عن أبويه.. ومن كانت َفزعته في قَلبه؛ فذلَك الذي يُقاتل

 :أشهره قصيدته التي يقول فيهامن له شعر جيد .. ف شعر عمرو بن معد يكرب< ومن 

 تستطـــع شيئــاً فََدعـــهُ .. َوجــاِوزهُ إِلى مــا تستـطيــعُ إِذا لـم 

مـــاعِ فـكـــلُّ أَمـــــٍر .. َسـَمـــا لََك أَو َسَموَت له َولُوعُ   َوِصلـهُ بالـِز 

 :وقال الصحابي عمرو بن معد يكرب في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم< 

 .. ـسـي وإِن لـم أََر النبيَّ ِعيانا إِننــــي بالنبـيِ  ُمــوقنــــةٌ نَفــــ

اً وأَدنا.. هـــم إِلى َّللَا حيَن باَن مكانا   َســــيِ ُد العــالمــيَن ُطــر 

 جاءنا بالنــاموِس من لَُدِن اللَـ.. ـِه وكــاَن األَميَن فيه الُمعانا

 ِحكمــةً بعـَد ِحكمــٍة َوضيــاًء .. فاهـتدينــا بنُورها من َعـَمانا 

 َجـديــداً بُكـرِهـنا َوِرضـانا   .. هأَينــا السَّـــبيَل حــيَن رأَينــاَورَ 

 لقيانا..  هللاشاء .. وفي غد إن 



- 764 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 4–" يا فارس العرب.. إال من تابيكرب الزبيدي".." "عمرو بن معد 691الحلقة / 

 نكمل..منقول.. سادسا.. في مواقف وأشعار لعمرو بن معديكرب.. 

اشتهر به الشاعر عمرو  الذي  لقد أسمعت لو ناديت حيـا" .. ابتعد عن هؤالء وأعرف قصة البيت الشعري" -

 تستخدم األبيات الشعرية .. وبن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي

   ..لمـن تنادي"لقد أسمعت لو ناديت حيـًا.. ولكن ال حياة 

 ولو ناٌر نفخت بها أضاءت.. ولكن أنت تنفخ في الرماد " 

في اللغة العربية للداللة على أن الشخص الذي يُوجه له   ا خالداال حياة لمن تنادي" تعبير" حتى صار التعبير

تعبير عند عامة كما أنه عادة يُستعمل هذا ال . .النداء ال يُعير الموضوع أي اهتمام أو لم يصدر منه أي ردة فعل

 .العرب للتعبير عن السخط الحاصل تجاه شخصية ذات مسؤولية أو تجاه السلطات الحاكمة

وارتبطت األبيات الشعرية منذ القدم بالمجتمع العربي قوم الفصاحة والبالغة وفينا أنزل القرآن بلهجة عربية   -

 ..ء دوًما مقربين من بالط األمراء والملوكوكان الشعرا ..وقد كان للشعر مكانة كبيرة على مر الزمن ..خالصة

 .  .أو معاصرة ..وكثيًرا ما كانت أشعارهم تعبر عن تجارب ذاتية

عاش في الفترة بين  يقال أنه الذي  ..وهذا البيت اشتهر به الشاعر عمرو بن معدي كرب بن ربيعة الزبيدي

ومهما حاولت   .. والذي يتوافق مع بعض أبيات له تقال أيًضا فيمن ال فائدة فيه وال رجاء ..م 642 ..525عامي 

 : التالياألبيات منها و ..نصحه لم يستجب

 أال غدرت بنو أعلى قديما *** وأنعم إنها ودق المزاد 

 ومن يشرب بماء العبل يغدر *** على ما كان من حمى وراد 

 ... وتلتها األبيات المذكورة.. على الفساد وكنتم أعبدا أوالد غيل *** بني آمرن

ل والصبر في الحربو  أبيات من الحكمة قالها الشاعر عمرو بن معديكرب الزبيديفي  -  : قال.. شعره في التحمُّ

ي وُرمحـــــي .. وكــل  ُمقَل ِـــٍص َسِلــــِس الِقيادِ   أعــاِذُل ُعدَّتــي بَـــز 

ِريــــخ إلى الُمنــاِديأعــاذُل إنَّمـــا   أفنـــى شبابــــي. . إجــابتَي الصَّ

 مع األبطاِل حتـى َســلَّ ِجْســمي.. وأقَرَح عاتِقــي َحْمـُل النَّجـــادِ 

 ويَْبقَــى بَعَد ِحـْلـِم القـوِم ِحلمــي.. ويَْفنَـى قبــَل زاِد القـــوِم زاِدي  

 بديـٌع ليَس من بــدعِ الس ــدادِ ومْن عجـٍب َعجْبُت لــهُ حِديــــٌث.. 

.. وِدْدُت وأينمــــــا ِمن ــــي ِودادي   تََمنَّــى أن ياُلقَينـــي أُبـــيٌّ

 تََمنَّــانـي وســابِغَتـــي قميـصــي .. كــــأنَّ قتيَرهـــا َحـــدُق الجرادِ 

 ادِ وســـيٌف البن ذي كنعـــان عندي .. تُُخي ــَر نصلُــــهُ من َعهــد ع

 فلـْو القيتَنـــي للَقيــــَت ليثـــاً.. هصــــوراً ذا ُظبــاً وشبــــاً ِحدادِ 

َح َشْحــْم قلبَِك عن ســــوادِ   والْستَيقَنـَت أنَّ المــوَت َحــــٌق .. وصــرَّ

 أريـُد حياتَــــهُ ويُريـــُد قـتْلـــي .. عـِذيــَرك من َخِليلــَك من ُمــــرادِ 

 .. منهشعرا  في سلطان جمال المرأةحا  مازوقال  -

ْيط والنُّقُبـا عفران الرَّ جـن بالزَّ  والغانيـاُت يقتلَن الرجــال إذا .. َضـرَّ

 إنَّ الغــواني قـد أهلكننـي تَعَبَـاً .. وخـلتهـن ضعيفات القوى كِذبا 

 :عات في الرجز منهاوولعمرو مقط -

 أنـا أبو ثــور ووقَّــاف الزلــقْ 

 بمــأمون وال فيَّ َخـَرقْ لست 

 وأسُد القوِم إذا احَمــرَّ الَحَدقْ 

جــاُل عضهم ناب الفَرقْ   إذا الر ِ

اَك الَحلَقْ   وجدتَني بِالسَّـيِف هتَـّ

 سابعا.. نصيب عمرو بن معديكرب من التراجم..

 في نسبه.. من أمهات مراجع السيرة..  التفصيل بعض في أصوله اليمانية و.. "صحابة رسولنايحقق " -

))َعْمرو بن معد يكرب بن عبد هللا بن عمرو بن ُعْصم بن ُزبَْيد األصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة * 

 . وهو ُزبَْيد األكبر بن صعب بن َسْعد العشيرة(( اإلصابة في تمييز الصحابة. ..بن منبه

وهو ُمنب ه بن ربيعة بن  .. بن عمرو بن ُعْصم بن عمرو بن ُزبيد الصغير))عمرو بن َمْعِديَكِرب بن عبد هللا *

 َسلَمة بن َماِزن بن َربيعة بن ُمنَبَّه. وهو ِجماع ُزبيد(( الطبقات الكبير. 

بن  بن ربيعة  ..وهو ُمنَب ِه ..))َعْمرو بُن َمْعِد يَكِرب بن َعْبد َّللا  بن َعْمرو بن ُحصم بن عمرو بن ُزبَيد األَصغر *

بَيدي   سلمة بن مازن بن ربيعة بن ُمنَب ِه بن ُزبَيد األَكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن َمْذِحج الزُّ

 .وقال هشام الكلبي "ُعْصم" بدل "حصم"(( أسد الغابة. .. كذا نسبه أَبو عمر..أَبو ثَور ..المْذِحِجي

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. نصيب عمرو بن معديكرب من التراجم..في سابعا.. 

وهو منبه   ..))يقال في نسبه: عمرو بن معديكرب بن عبد هللا بن عمرو بن عاصم بن عمرو بن ُزبيد األصغر  -

بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منب ه بن ُزبيد األكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج  

 ..بن أدد بن زيد بن كهالن بن سبأ.(( االستيعاب في معرفة األصحاب

د بن عمارة بن  قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد هللا بن عمرو بن زهير عن محميقال في إسالمه..  -

خزيمة بن ثابت قال: قدم عمرو بن معديكرب في عشرة من زبيد من قومه على رسول هللا َصلَّى هللا عليه 

وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم: يا   ..وسلم

  ..جاًل من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبيوقد ذُِكَر لنا أن ر  ..إنك سيد قومك اليوم ..قيس

وإن كان غير   ..فإنه لن يخفى علينا إذا لقيناه اتبعناه  ..فإن كان نبيًا كما يقول ..فاْنَطِلق بنا إليه حتى نعلم علمه

 .. اذلك علمنا علمه: فإنه إن يسبق إليه رجل من قومك َساَدنَا َوتَرأََّس علينا وكنا له أْذنَابً 

فقال حين دخلها وهو آخذ بزمام   ..فركب َعمرو بن معديكرب حتى قدم المدينة .فأبَى عليه قيس وسف ه رأيه.

فأقبل يقود راحلته حتى   ..راحلته: من سيد أهل هذه البحيرة من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن ُعبادة

ب به وأمر بَرْحله فحط وأكرمه وَحبَاه ..عمرو بن معديكربهذا فقيل لسعد:  ..أناخ ببابه    ..فخرج إليه سعد فرحَّ

كما  ..وأجازه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..فأسلم وأقام أياًما .. َصلَّى هللا عليه وسلمثم َراَح به إلى رسول هللا

وأقام عمرو مع زبيد قومه وعليهم فَْرَوة بن ُمَسيك سامعًا مطيعًا إذا  .. وانصرف راجعًا إلى بالده ..يجيز الوفد

  ..أراد أن يغزو أطاعه

لغ قيس بن مكشوح خروج عمرو بن معديكرب أوعَد عمًرا وتحطم  فلما ب ..وكان فروة يصيب كل من خالفه

 :قال محمد بن عمر سمعتها من مشيختنا .في ذلك شعًرا.بن معديكرب  وقال عمرو ..عليه: َخالَفني وترك رأيي

 .. يوم ذى َصْنعا ء أمًرا باديًا َرَشُدهُ .. أمرتكَ 

 .. تأتقُدهُ اللـــه والمعروف  بات ِقَاء.. أََمْرتُكَ 

 .. خرجَت من المني مثل الُحَمي ِر َعاُره وتُِدهْ 

إنك يا قيس ستكون ذَنَبًا تابعًا   ..جعل عمرو بن معديكرب يقول: قد خبرتك يا قيس بن مكشوحالمراد أنه و -

 . وجعل فروة يطلب قيس بن مكشوح كل الطلب حتى فر  من بالده. ..لفروة بن مسيك

يغير على من خالفه بمن   ..ثبت فروة بن مسيك على اإلسالم ..ى هللا عليه وسلمفلما توفي رسول هللا َصلَّ  -

 :فقال حين ارتد وهي ثبت  ..وارتد  عمرو بن معديكرب بعد وفاة النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ..أطاعه

 .. َوَجْدنَا ُمْلَك فَْرَوةَ َشر  ُمْلٍك ِحَماًرا ساَف َمْنِخُرهُ بعَْذرِ 

 .. ا ُعَمْير ترى الُحَوالَء من ُخْبٍث َوَغْدرِ وكنَت إذا رأيَت أب

  وسيأتي ذلك في ترجمته إن شاء هللا.. ..وجعل فروة بن مسيك يطلب َمن ارتد عن اإلسالم ويقاتله -

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني ابن أبي سبرة عن عبد الملك بن نوفل أن عمرو بن معديكرب قال: كانت  

َس عني ..تنفر من الفيلة يوم القادسية وخيل الفُرس ال تنفرخيل المسلمين  ثم دنوُت من الفيل   ..فأمرت رجاًل فَتَرَّ

وهذا هو وألح المسلمون عليهم حتى انهزموا.((  ..وضربُت َخطمه فقطعته: فَنَفََر ونفرت الفيلَة فحطمت العسكر

 . .الطبقات الكبيرنص رواية 

 ..أسد الغابةحسب فشهد اليرموك.((   ..))سيَّره أَبو بكر إِلى الشام -

))قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني أسامة بن زيد الليثي عن أبان بن صالح قال: قال عمرو بن  -

 . .معديكرب يوم القادسية: ألزموا خراطيم الفيلة السيوف: فإنه ليس لها مقتل إال خرطومها

ولى الزبير قال:  قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثنا ابن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة م -

ورأيُت  ..شهدُت القادسية فرأينا يوًما اشتد فيه القتال بيننا وبين الفُرس )حد ثنا نيار بن مكرم األسلمي قال: 

 . .( قلت: َمن هذا جزاه هللا خيًرا؟ قيل: عمرو بن معديكرب ..رجاًل يفعل بالعدو يومئذ األفاعيل 

ن أبي األسود عن إسماعيل بن أبي خالد عن قْيس بن أبي قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني منصور ب -

فَّين وهو يقول: يا معشر )حازم قال:   شهدُت القادسية فسمعت عمرو بن معديكرب وهو يمشي بين الصَّ

وأسوارهم ال تقع له  ..إنما الفارسي تيس بعد أن يضع نيزكه ..أََسٌد أَْغنَى َشاتَه ..كونوا أُُسوًدا ..المسلمين

وشد عليه عمرو فأخذه وسقطا إلى األرض   ..فقلنا له: احذر أبا ثَور فرماه األسوار فما أخطأ قوسه ..نشابة

 . ( .وأخذ َسلَبه سوارين َويَْلَمق ديباج ..جميعًا فتكشف عنهما وإن عمًرا لعلى صدره يذبحه وأنا أنظر

أتى عمرو بن معديكرب يوم  ): قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني ابن أبي سبرة عن عيسى الحناط قال -

ثم أتى بآخر   ..ثم أتى بآخر فأخذ َمعرفته فهزه فقال: هذا ضعيف ..فقال: هذا ضعيف ..القادسية بفرس فهزه

فقال: ألصحابه إني حامل فعابر   ..ثم أتى بآخر فأخذ معرفته فهزه فركضه ..فأخذ معرفته فهزه فقال: هذا ضعيف

وإن أبطأتم عني وجدتموني قتياًل   ..عقر بي القوم ووجدتموني قائًما بينهم فإن أسرعتم أدركتموني وقد ..الجسر

 . نكمل غدا إن شاء هللا..فحمل عمرو فوجدناه قائًما قد عقر به على ما وصف.  ..بينهم قد قُتلت وُجردت



- 766 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 6–" العرب.. إال من تابيا فارس يكرب الزبيدي".." "عمرو بن معد 693الحلقة / 

 

 سابعا.. في نصيب عمرو بن معديكرب من التراجم.. نكمل..

قال: أخبرنا محمد بن عمر عن ربيعة بن عثمان قال: لما ولى عمر النعمان بن مقرن على الناس يوم نََهاَوند   -

 .فأحضرهما وشاِوْرهما في الحرب. ..كتَب إليه: إِن  في جندك عمرو بن معديكرب وُطلَيحة بن ُخَويلد األسدي

 ياد مولى سعد قال: سمعُت سعًدا يقول:  قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حد ثني بكير بن مسمار عن ز -

لقد كان يوم   ..فقال: لقد كان له موطن صالح ..وبلغه أن عمرو بن معديكرب َوَقع في الخمر وأنه قد ُدل ِه)... 

   ..( القادسية عظيم الغناء شديد النكاية للعدو

 .ع(( الطبقات الكبير.فقال: كان هذا أبذل لنفسه من قيس وإن قيًسا لشجا ..فقيل له: قْيس بن مكشوح

ث عن محمد بن شعيب؛ عن حبيب -   قال: قال مالك بن عبد  ..))قال ابن عائذ في المغازي: سمْعت أبا مسهر يحد ِ

 ..ثم انهزموا وتبعهم ..فخرج إليه ِعْلج فقتله ..هللا الَخثْعَمي: ما رأْيُت أشرَف من رجل برَز يَْوَم اليرموك

 .فقلت: َمْن هذا؟ قيل: عمرو بن معد يكرب. ..ودعا َمْن َحْوله  ..ل ودعا بالجفان. فنز .ثم انصرف إلى ِخباِء عظيم

ٍ: أصيبت َعْينُه يوم اليَْرُموك. -  . وقال الَهْيثَُم ْبُن َعِدي 

بسنٍد  ..وغيرهم ..والطَّبََرانِيُّ  ..َوَسْيُف ْبُن ُعَمرَ  ..واْبُن السََّكنِ  ..واْبُن َعائِذٍ  ..وأخرج أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَةَ  -

فجعل َعْمرو بن معد يكرب يمرُّ  ..قال: شهدُت القادسية فكان َسْعٌد على الناس ..عن قيس بن أبي حازم ..صحيح

  ..فإن  الفارس إذا ألقى ُرْمَحه يئس ..كونوا أُُسوًدا أشد اء ..ويقول: يا معشر المهاجرين ..على الصفوف

ونزل إليه فأخذ   ..فحمل عليه َعْمرو فطعنه فَدق  صلبه ..فأصاب ِسيَة قَْوِسهِ  ..فرماه أُْسَواٌر من األساورة بنُش ابة

وفي آخرها: إذ جاءته نَش ابة  ..اْبُن َعَساِكَر ِمْن وجٍه آخر أطول ِمْن هذاأي ذات الرواية وأخرجها  .سلبه.

ثم احتز   ..فوضعه بين الصفين ..فأخذه كما تؤخذ الجارية ..احبهافحمل على ص  ..فأصابت قََربوس َسْرِجه

 .وقال: اصنعوا هكذا. ..َرأَْسه

  ..قال: حمل عمرو بن معد يكرب يوم القادسية َوْحَده فضرب فيهم ..وروى الَواقِِديُّ ِمْن طريق عيسى الخياط -

ْوهم ..ثم لحقه المسلمون وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم بسيفه  .عنه. فنحَّ

 :من نسخٍة فيها خط أبي الفتح بن جني قصيدةً يقول فيها ..ِرواية أبي عمرو الشيباني ..ورأيت في ديوانه -

 ... ُكنَّا الُكَماةَ نَِهرُّ كاألْشَطانِ  ...َوالقَاِدِسيَّةُ ِحيَن َزاَحَم ُرْستُمٌ 

قًا يَْنِوي الِجَهاَد  ْحَمنِ َوَمَضى َربِيٌع بِالُجنُوِد ُمَشر ِ  َوَطاَعةَ الرَّ

 ..]الكامل في التاريخ [حسب رواية 

 ثامنا.. مواقف لمعد يكرب مع الخلفاء الراشدين في المراجع.. 

 : بن أبي وقاص  [[ إلى سعدبن الخطاب قال: كتب ]]عمر ..وأخرج الطَّبََرانِيُّ عن محمد بن سالم الجمحي -

ِ  ( ..وطليحة بن ُخويلد ..إني أمددتَك بألفي رجل: عمرو بن معِد يكرب ) عن   ..وذكر اْبُن َسْعٍد عن الَواِقِدي 

ن ..َربِيعَةَ  كتب إليه لما توجه إلى نهاوند: إن في جندك عمرو بن معد  ..عن عثمان: لما ولي النعمان بن مقر 

 وقد تقدم..   ..حربفأحضرهما وشاِوْرهما في ال  ..وطليحة بن خويلد ..يكرب

ُد ْبُن ُعثَْماَن بن أبي شيبة في تاريخه - قال: كتب عمر إلى سعد وإلى   ..ِمْن طريق مغيرة بن ِمْقَسم ..وأخرج ُمَحمَّ

ن فذكر نحوه وقد أخرج اْبُن أبِي َشْيبَةَ  . وعلباء بن الهيثم.  ..وزاد وجرير بن عبد هللا البَجلي ..النعمان بن ُمقَر 

 . فإن كل صانع أعلم بصناعته. ..عبد الملك نحو األول؛ وزادوا: ال تعطهما من األمر شيئًا عن ..بسنٍد صحيح

قال: لما افتتح سعد العراق ودر    ..حدثنا جابر بن يحيى القارئ ..وقال اْبُن َعائٍِذ: حدثنا عبد الرحمن بن َمْغَراء -

اإلصابة في تمييز حسب وُحْسَن مؤازرته.((   ..له الخراج أوفد َعْمرو بن معد يكرب إلى ُعَمر يذكُر له شجاعته

 . الصحابة.

وشهد مع أبي عبيد بن مسعود((   ..ثم شهد عامة الفتوح بالعراق ..أقام بالمدينة برهة ))قال أبو عمر: -

 ..فة األصحاباالستيعاب في معر

وهو اْبُن مائٍة وست سنة. وقيل مائة  ..))قال أبُو ُعبَْيَدةَ َمْعَمُر ْبُن الُمثَنَّى: شهد َعْمرو بن معد يكرب القادسيةَ  -

 . .وعشرة.(( اإلصابة في تمييز الصحابة

محمد بن عبد هللا  حد ثنا   ..حد ثنا محمد بن رمضان بن شاكر  ..حد ثنا الحسن بن رشيق ..أنبأنا خلف بن قاسم))  -

هَ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم علي  بن أبي طالب ..حد ثنا الش افعي ..بن الحكم وخالد بن سعيد بن   ..قال: َوجَّ

 .."وإِن افترقتما فكلُّ واحد منكما أمير ..إذا اجتمْعتُما فعلي أمير" :وقال  ..العاص رضي هللا عنهما إلى اليمن

فلما دنا منهما قال: دعوني حتى آتي   ..فأَقبل في جماعٍة من قومه ..وبلغ عمرو بن معديكرب مكانهما  ..فاجتمعا

 . أنا عمرو بن معديكرب.  ..: أبا أبو ثورفلما دنا منهما نادى ..فإني لم أَُسمَّ ألحد قط إال هابني ..هؤالء القوم

ه.  ..اه علي  وخالدابتدر فقال عمرو إِْذ سمع قولهما:   .وكالهما يقول لصاحبه: َخل ني وإياه ويفديه بأبيه وأم 

 .  .فانصرف عنهما ..وأراني لهؤالء جزًرا ..العرب تفزع من ي

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 شعره رضي هللا عنه.. نماذج تاسعا.. فيما يستحسن من 

 من شعره قوله:   عذبومما يست ..عمرو بن معديكرب شعًرا حسنًالكان  -

لَق   أنا أَبو ثَوٍر َوَوقَّاُف الزَّ

 لسُت بمأفوٍن وال ِفيَّ َخَرق 

 الَحَدق َوأَسُد القوِم إِذا احمرَّ 

 إِذا الرجاُل َعضَّهم ناُب الفََرق 

 .. .. وقوله.. َوجدتَني بالسيِف َهتَّاَك الَحلَق

روا***  لقد علمت أَقياُل َمذِحَج أَنني  أَنا الفارُس الحامي إِذا القوُم َضجَّ

 ً  ومثلي إِذا لم يَصبِر الناُس يَصبِرُ ***  َصبَرُت ألَهل القادسيِة ُمعلما

 وضاربتُهم بالسيف حتى تكسَّروا***  بالرمح حتى تَبدَّدواوطاعنتُهم  

رُ ***  بذلك أوصاني أبي وأبو أبي  بذلك أَوَصوني فلسُت أُقَص ِ

ِ أَسعى ما َحييُت وأَشكرُ ***  َحِمدُت إِلهي إذ هداني لدينه  .. .. وكذلك قوله.. ّلِلف 

ا تََولَّتِ  تِ وألزمُت نفسي الصبَر ***  َصبَرت على اللذَّاِت لم   حتى استمرَّ

 فلما رأت صبري على الذُل ِ ذَل ِتِ ***   وكانت على األيام نفسي عزيزةً 

 لقد كانِت الدنيا لنا ثُمَّ َولَّتِ ***  فقلُت لها يا نفس ِعيشي كريمةً 

 فإن أُطمعت تاقت وإال تََسلَّتِ ***  وما النفُس إال حيُث يجعلها الفتى 

عتُها بالصبِر حتى تََولَّتِ ***  فكم َغمرٍة دافعتُها بعد َغمرةِ   وكذلك قوله.. .. ..  تََجرَّ

 

   ..إِذَا لَْم تَْستَطْع َشْيئًا فََدْعهُ َوَجاِوْزهُ إِلَى َما تَْستَِطيعُ 

 ..كما يجمع بين أغراض الشعر ..ويظهر لدى معديكرب حماال وأسلوبا أقرب ما يكون للشعر الحديث

 يقول.. واستحسنوا نظمه..

 إذ فارقَتَك وأَمست داُرها ُغُربا ***  الشوُق من َريحانَةَ الطََّرباهاَج لك 

وا وأَذَرت دمعَها َسَربا ***   مازلُت أَحبُِس يوَم البَيِن راحلتي  حتى استمرُّ

اِن يَرُكُضها  مثَل المهاِة َمَرتهُ الريُح فاضطربا ***  حتى تََرفََّع بالُحزَّ

يَط والنُقُبا ***   والغانياُت يُقَت ِلَن الرجاَل إذا جَن بالزعفراِن الرَّ  َضرَّ

 وال تشدُّ لشيٍء صوتَها َصَخبا ***   من كل  آنسٍة لم يَغذُها َعَدمٌ 

 ِحبالَُهنَّ ضعيفاِت القُوى ُكذُبا ***  إِن  الغوانَي قد أهلكنَني وأرى

 

 ..  ]الوافر[منقول عن وشعره هذا من مذهبات القصائد أوله: 

قُنِي َوأَْصَحابِي هُُجوعُ *** أَِمْن َرْيَحانَِة الدَّاِعي السَّميُع   .... .. وقوله أيضا يَُؤر ِ

 .. بُزٌل ُكِسيَن من الُكَحيل ِجالال***  يمشي بها ُغلُب الرقاب كأن هم 

 رائع بحق هذا الشاعر.. فارس وخكيم ووطني يصل إلى حد التعصب ليمنيته أحيانا.. 

 .. من شعره قوله: ]الوافر[ومما يستجاد أيًضا 

 أََعاِذُل ُعدَّتِي بُْدنِي َوُرْمِحي َوُكلُّ ُمقَل ٍِص َسِلِس الِقيَادَ 

ِريَخ إِلَى الُمنَاِديِ  أَْفتَى إِنََّما أََعاِذلُ   َشبَابِي إَِجابَتَِي الصَّ

 الن َجادِ َمَع األَْبَطاِل َحتَّى ُسلَّ ِجْسِمي َوأَْقَرَح َعاتِِقي َحْمُل 

 وفيها يقول: ]الوافر[ .. َويَْبقَـَى بَْعَد ِحْلِم القَْوِم ِحْلِمي َويَْفنَى قَْبَل َزاِد القَْوِم َزاِديَ 

 قُبَْيٌس َوِدْدُت فَأَْينََما ِمن ِي ِوَداِدي ياَُلقِيِنيِ  أَنْ  تََمنَّى

 دِ الُمراَ  َشرَّ  بِنَْفِس  َفَمْن ذَا َعاِذِري ِمْن ِذي َسفَاٍه يَُرودُ 

 َقتِْلي َعِذيَرَك ِمْن َخِليِلَك ِمْن ُمَرادِ  َويُِريدُ  َحيَاتَهُ  أُِريدُ 

 

وهي لعمرو بن معديكرب أكثر   ..وتروى هذه األبيات البن دريد بن الص مة أيًضا  .في أبيات له كثيرة من هذه.

.(( االستيعاب في معرفة األصحاب. ))قال اْبُن َمْنَده: عداده في أهل الحجاز. وقال ابن ماكوال: وأشهر. وهللا أعلم

 .وله في اإلسالم بالقادسية بالٌء حسن. ..له صحبة ورواية. وقال أبو نعيم: له الوقائع المذكورة في الجاهلية

.. عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: قدم عمرو بن معد يكرب على رسوِل هللا  قال اْبُن أَْسَحاقَ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..وقد تقدم َصلَّى هللا عليه وسلم في وفد ُزبيد فأسلم..
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 الخالدين..  كتب وأحاديثمواقف تضع عمرو بن معدي كرب في د إلى وععاشرا.. 

دَّة" هفي كتاببن عمر وذكر ذلك َسْيٌف  .لما مات النبي َصلَّى هللا عليه وسلم ارتد َعْمرو. -  .."الر ِ

 ..فعاود اإلسالم ..فأرسله إلى أبي بكر ..وأن المهاجر بن أبي أمية أسر َعْمرو بن معد يكرب -

قال الَخِطيُب في "المتَِّفق والُمْفتَِرق": يقال: إن  له وفادة: وقيل لم يَْلَق رسوَل هللا َصلَّى هللا عليه وفي صحبته  -

 . وأْبلَى فيها. ..يةوحضر القادس ..وسلم؛ وإنما قدم إلى المدينة بعد وفاته

حدثنا   ..لمحمد بن رمضان بن شاكر: حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم "َمنَاِقب الشَّافعي"وروينا في  -

ه رسوُل هللا َصلَّى هللا عليه وسلم عليًّا ..الشافعي وخالد بن سعيد إلى اليمن؛ فبلغ عمرو بن معد يكرب   ..قال: َوجَّ

 .. فقال لهم: َدُعوني آِت هؤالء القوم؛ فإني لم أسمَّ ألحٍد قط إال هابني ..هما قِيل في جماعٍة من قوم

. يريد كل  كل  منهما يقول َخل ِني وإياه. ..فابتدَراه ..أنا عمرو بن معد يكرب  ..فلما دنا منهما قال: أنا أبو ثَْور

ع بي منهما أن يقتله أو يجدع أنفه..  .. وقد تقدم.. وأراني لهؤالء جَزًرا؛ فانصرف ..فقال عمرو: العَرُب تفزَّ

ُد ْبُن ُعثَْماَن ْبِن أَبِي َشْيبَةَ في  - عن   ..عن خالد بن سعيد ..ِمْن طريق خالد بن يحيى .."تاريخه"وأخرج ُمَحمَّ

إِْن َمَرْرَت بِقَْريٍَة َفلَْم  " :وقال له ..لى اليمنقال: بعث النبيُّ َصلَّى هللا عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص إ ..أبيه

فوهبهم   ..فأتاه َعْمرو بن معد يكرب فكلمه فيهم  ..أَذانًا فسباهمفمر  ببني ُزبيد فلم يسمع  .."تَْسَمْع أَذانًا فَاْسبِِهمْ 

ْمصاَمة ..إياه فتسل حه خالد بن سعيد؛ فقال له عمرو: على َصْمَصاَمة السيِف السالُم  ..فوهب له َعْمٌرو سْيفَه الصَّ

 أشْرُت إليها في ترجمة خالد  وقد ومدح َعْمرو بن معد يكرب خالَد بن سعيد بقصيدٍة  وقد ..في أبيات له

ه وسلم  ]]ثبت في ديوان عمرو بن معد يكرب أنه مدح خالد بن سعيد بن العاص لما بعثه النبي  َصلَّى هللا علي

من  .. منقوال ]]فَقُلَْت ِلبَاِغي الَخْيِر إِْن تَأِْت َخاِلدا نَُسرَّ َوتَْرِجْع نَاِعَم البَاِل َحاِمدا :مصد قًا عليهم بقصيدة يقول فيها 

 .."ترجمة خالد بن سعيد بن العاص "اإلصابة في تمييز الصحابة

 ..ألَنه كان قد فارق قومه سعَد العشيرة ونزل في ُمَراد ..))قدم على النبي َصلَّى هللا عليه وسلم في وفد ُمَراد - 

  .وهللا أَعلم. ..وقيل: إِن عمًرا قدم في وفد زبيد قومه .فأَسلم معهم. ..ووفد معهم إِلى النبي َصلَّى هللا عليه وسلم

 . وكان إِسالمه سنة تسع.

فلما توفي النبي َصلَّى هللا عليه وسلم   ..بالدهمقال الواقدي: سنة عشر. ولما أَسلموا عادوا إِلى في روايته و -

وأَخذ   ..فانهزم ..فضربه خالد على عاتقه ..فسار إِليه خالد بن سعيد بن العاص فقاتله ..ارتدَّ مع األَسود العَْنسي

ْمَصامة.  ..ى اإِلسالمعاد إِل ..فلما رأَى عمرو قدوَم اإِلمداد من أَبي بكر رضي هللا عنه إِلى اليمن .خالد سيفه الص ِ

ه إِلى أَبي بكر ..ودخل على المهاجر بن أَبي أُمية بغير أَمان  فقال له أَبو بكر:   ..فأَوثقه وسيرَّ

 ( أَما تستحيي! كل  يوم مهزوم أَم مأْسور! لو نصرَت هذا الدين لرفعَك هللا!)

 . أسد الغابة. حسب المدينة((ثم عاد إِلى  ..فأَطلقه ورجع إِلى قومه .قال: ال َجَرم ألُقبِلَنَّ وال أَعود.

 

 حادي عشر.. ما روى معي كرب من حديث غي المناسك..

))قال: أخبرنا عبد هللا بن الزبيري الحميدي قال: حد ثنا سفيان قال: حد ثنا إسماعيل عن قيس قال: شهدُت  -

َطن ك ..األشعث وعمرو بن معديكرب وَقَع بينهما كالم في المسجد   ..قال: فقال له األشعث: وهللا لئن جئتك أَلَُضر ِ

عة. ..فقال له أبو ثور عمرو بن معديكرب: كال قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد هللا بن أبي  .وهللا إنها لَعَُزوٌم ُمفَزَّ

  أويس المدني قال: حد ثني أبي عن َعمرو بن شمر عن أبي َطوق عن شَرحبيل بن القعقاع أنه قال: سمعتُ 

 .. وأنشد: عمرو بن معديكرب يقول: لقد رأيتنا من قريب ونحن إذا حججنا في الجاهلية نقول

 لَـب ـَيـَْك تعظيما إليك عذرا هـذي ُزبَـيد قـد أتـتـك قسرا 

ـرات ُشـْزَرا   تـقـطـع من بين َعَضاه سمَرا تَـْعـُدو بـهـا ُمـضـم 

 ن ِخْلًوا ِصفَرا يقطعن َخبتًا وِجبَاال وْعـَرا قد تََركوا األوثَا

  ..فنحن والحمد هلل نقول اليوم كما علمنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 فقلت: يا أبا ثور وكيف علمكم رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم؟  

وكنا نمنع الناس أن   ..ال شريك لك ..إن الحمَد والنعمةَ لك والملك ..لبيك ال شريك لك لبيك ..قال: لبيك اللهم لبيك

وإنما  ..أن نخلي بينهم وبين بطن عرفة ..فأمرنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم ..يقفوا بعرفات في الجاهلية

إنما هم " :وقال لنا رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم  ..كان موقفهم ببطن محسر عشية عرفة فرقًا أن نتخطفهم

 بير. الطبقات الك ."إذا أسلموا إخوانكم

من طريق   ..وابن منده ..والطبراني ..والزبير في الموفقيات ..والَهْيثَُم ْبُن ُكلَْيب  ..أخرج اْبُن َسْعٍد َوالبَغَِويُّ  -

قال: لقد رأيتنا    ..عن َعْمرو بن معد يكرب ..عن شراحيل بن القعقاع ..عن أبي طلق الغامدي ..َشْرقي بن قُطامي

 يَْقَطْعَن َخْبتًا َوِجبَااًل وْعَرا **  لَبَّْيَك تَْعِظيًما إلَْيَك ُعْذَرا َهِذي ُزبَيٌد قْد أتَتَْك َقْسَرا  :من قريب ونحن إذا حججنا قلنا

 .. نكمل غدا إن شاء هللا.. الحديث
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 9–" يا فارس العرب.. إال من تابيكرب الزبيدي".." "عمرو بن معد 696الحلقة / 

 

 نكمل.. حادي عشر.. ما روى معي كرب من حديث غي المناسك..

لَبَّْيَك   :عن شراحيل بن القعقاع.. عن َعْمرو بن معد يكرب.. قال: لقد رأيتنا من قريب ونحن إذا حججنا قلنا -

 وفيه: .. الحديث كما رواه.. يَْقَطْعَن َخْبتًا َوِجبَااًل وْعَرا**  َهِذي ُزبَيٌد قْد أتَتَْك َقْسَراتَْعِظيًما إلَْيَك ُعْذَرا 

ر يمنة عرفة ..وكنا نمنع الناَس أن يِقفُوا بعرفة    ..فََرًقا من أن يتخطَّفنا الجن ..ونَِقف ببطن ُمَحس ِ

قال: فعلَّمنا النبيُّ   . "فَإنَّما هُْم إذَا أْسلَُموا إْخَوانُُكم  ..أِجيُزوا بَْطَن َعرَفةَ " :فقال رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم

 لفظ الطبراني. .. والإلى آخرها "...لبيك اللهم لبيك" :َصلَّى هللا عليه وسلم التلبية

طريق أحمد بن محمد بن وقال في "األْوَسِط": لم يَْرِوه عن َشْرقي إال محمد بن زياد. وأخرجه ابن منده ِمْن  -

قال: سمعت    ..عن جابر ..عن أبي الزبير ..فخالف السند األول؛ فقال عن شرقي ..عن محمد بن زياد ..الصلت

 ..َعْمرو بن معد يكرب. وابن الصلت متروك

عن   ..عن أبي طوق ..حدثنا أبي عن َعْمرو بن شمر ..وقال يَْعقُوُب ْبُن ُسْفيَاَن: حدثنا إْسَماِعيُل ْبُن أبِي أَوْيٍس  -

ِ ْبُن َسِعيٍد: اْسُم أبي طلق الغامدي عدي بن حنظلة؛ و  .كذا قال عمرو بن شمر فيهما. ..شرحبيل قال َعْبُد الغَنِي 

ِ  "وله حديث آخر في فضل ِحيمِ بِْسِم َّللاَّ ْحَمِن الرَّ  .."مكارم األخالق"أخرجه الخرائطي في  ..موقوف " الرَّ

  بسنَدْين كلٌّ منهما واٍه ـــ أن عمرو بن معد يكرب كان في مجلس ُعمر بن الخطاب "المجالسة"والدينوري في 

 .اإلصابة في تمييز الصحابة. حسب رواية فذكره.(( ..

 

 وفاته..ثاني عشر.. في روايات في 

 ..))كان فارس العرب مشهوًرا بالش جاعة(( االستيعاب في معرفة األصحاب -

قال: في سنة إحدى وعشرين   ..عن أبي صالح بن الوجيه ..عن أبيه ..أخرج الدُّواَلبِيُّ عن أبي بكر الوجيهي -

ن ..كانت وقعة نََهاَوْند بن معد يكرب يومئذ حتى كان   . وقاتل عمرو. ثم انهزم المسلمون ..فقتل النعمان بن ُمقر ِ

 ..الفتح فأثبتَتْه الجراحة فمات بقرية ُروذة

: وأنشدني غيره في ذلك لدعبل بن علي الخزاعي  -  .."الطويل"حسب رواية  :قال الوجيِهيُّ

لُوا  ْكبَاُن ِحيَن تََحمَّ  بُِروذَةَ َشْخًصا اَل َجبَانًا َواَل غْمَرا *** لَقَْد َعاَدت الرُّ

 أبَا ثَْوٍر َقريَِع الَوَغى َعْمَرا *** ُكل َِها رزئْتُْم   ِلُزبَْيٍد بَْل ِلَمْذِجحَ فَقُْل 

 حدثني َمْن شهد َمْوَت عمرو بن معد يكرب:   ..من طريق َخاِلِد ْبِن قََطنٍ في رواية و -

 ( ..أْن مات  فلم يلبث ..وذهب لسانُه ..وقد مال شق ه ..فقام  ..فلما أرادوا الرحيَل أيقظوه ..كان قد رقد) 

 . المتقدمين. فقالت امرأته الجعفرية... فذكر البيتين

: مات في خالفة عثمان بالفالج. -  وفيه مبالغة.. ..وقد جاوز المائة بعشرين سنة .وقال المْرَزبَانِيُّ

ا قتياًل وإما عطًشا. -  شرين. وقيل: بل بعد وقعة نهاوند سنة إحدى وع .وحكى أبُو عمرو أنه مات بالقادسية إمَّ

من طريق ُجويرية بن   ..الْبِن أبي الدنيا "المعمرين"ففي كتاب  ..: وقيل: إنه عاش بعد ذلكالراوي إبن األثير -

 منهم عمرو بن معد يكرب. ..قال: شهد ِصف يَن َغْيُر واحد أبناء خمسين ومائة ..أسماء

عن أبيه: رأيت عمرو بن معد يكرب في  ..من طريق ُرميح بن هالل ..َوَعْمرو ْبُن َشبَّةَ  ..وأخرج أْحَمُد ْبُن سيارٍ  -

إذا التفت التفت بجميع َجسده.((   ..أَجشَّ الصوت ..أعظم ما يكون ِمَن الرجال ..خالفِة معاوية شيًخا عظيَم اْلِخلقَة

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة

هور أن عمرو بن معد يكرب توفي بنهاوند مع طليحة بن خويلد والنعمان  المش.. لكن وفاتهوأقاويل عديدة في  -

ن سنة   )بزيادة بيت(.. م(.. وقيل: قُتَِل عطشاً يوم القادسية.. وقد رثته امرأة فقالت 641هـ )21بن ُمقَِر 

ـلُوا .. بِـُرْوذَةَ َشْخصاً اَل َجبَاناً َوالَ  ْكبَــاُن يَـْوَم تَحمَّ   غْمَرا لَقَْد َغــاَدَر الرُّ

 فَقُـْل ِلُزبَْيـٍد بِـْل ِلَمْذِحـــَج ُكِل َهـا .. ُرِزئتُـــْم أَبا ثَـــْوٍر قَِريعَُكــم َعْمرا

حمن يُعقبكم صبرا عوا ال تعني ذلَك َعنُكــم .. ولِكــن َسلو الرَّ  ..فإن تجــرَّ

 عر الفوه.. وننقل في وداع "فارس العرب.. عمرو بن معدي كرب" أبياتا له.. وهو الشا -

 وأَبيََن إال  طاِمٌح في الطوامحِ ***  وما من قَبيٍل بين َمر ٍ وعاِلجٍ 

 به أَنٌَس من أهله غيُر نازحِ ***   سوى أن أَصواتاً فَأعقَُق لم يزل

 َوَعمَرو بن عمٍر وفي ِحالِل ُصالِطحِ ***  وجدنا به العَمَريِن َعمَرو ُعَديَّةٍ 

 تُجابِهُ عن وجٍه من الليل كاِلحِ ***   فارساً وجدنا بني َعمرٍو ثمانين 

 رماحِ بني َعمٍر وغداةَ الَمصابِحِ ***  وكان العَُدائي وَن تحَت رماِحهم

 وما كان فيهم فارٌس غيُر جانحِ ***   ُمَصاف ِيَن أَصهاراً وِرحماً َوِجيَرةً 

 .. ..َكُرمَت ولكن أنَت من نسِل جاِمحِ ***  فلو كنَت من أبناء عمِرو بِن عامرٍ 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 1–" ماذا كنت تحدث به نفسكفضالة بن عمير بن الملوح الليثي".." " 697الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. موجز سيرته.. 

ح الليثي ))هو -   ..والد عبد هللا أنه فضالة الليثيمختصرا في ذكر في ترجمة و .. (( فَُضالة: بن عمير بن الملو 

حو  . فهما عنده واحد. والظاهر خالُف ذلك. ..أنه قيل فيه فضالة بن ُعمير بن الملو 

 .روى عنه ابنه المذكور. وأنه أدرك الجاهليةأنه وقال اْبُن أَبِي َحاتٍِم في فضالة والد عبد هللا:  -

أنَّ النبي صلى هللا عليه وآله وسلم  ..له في موقف  السيرعندما أتى على  "الدرر"ذكر اْبُن َعْبِد اْلبر ِ في كتاب  -

ُث به نفسك؟ " :فقال له ..النبي صلى هللا عليه وسلمَمرَّ به يوم الفتح وهو عازم على الفَتِك ب   "ما كنت تحد ِ

   ..فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..كنُت أذكر هللا تعالى ..قال: ال شيء

: فكان فضالة يقول: وهللا ما رفع يََده عن  الراوي  ثم وضع يده على صدره؛ قال  ."أَْستَْغِفُر هللاَ لَكَ " :وقال

 ..َصْدِري حتى ما أجد على َظْهر األرض أحب  إليَّ منه

 

 .. فضالة بن عمير الليثي نموقف الرسول صلى هللا عليه وسلم مفي تفصيل ثانيا..  

في الجاهلية وحتى فتح ى قصة إسالم واحد من أشد أعداء الرسول عليه الصالة والسالم عل هنا نأتي إننا  -

 ..وهو فضالة بن عمير الليثيمكة.. 

والسالم  من شدة عدائه للرسول عليه الصالة والسالم أنه قرر أن يقتل الرسول عليه الصالة بلغ وهذا الرجل  -

 ..مقاتل عشرة آالفويقدر بفي وسط الجيش الكبير  صلى هللا عليه وسلم وقتهاالرسول كان و ..في يوم الفتح

سيضحي بنفسه ليقتل  بلغ من شدة كراهيته له أنه ومع ذلك  ..وإذا قتله فضالة بن عمير فالشك أنه مقتول -

 الرسول عليه الصالة والسالم  

من الرسول عليه  صار في متناولفلما  ..هو يطوف بالبيتبينما صالة والسالم بجوار الرسول عليه الودنا  -

 ) :قال له صلى هللا عليه وسلم -وهو يحمل السيف تحت مالبسه -الصالة والسالم 

 ..نعم فضالة يا رسول هللا :قال  ؟.أفضاله

 .. كنت أذكر هللا ..ال شيء :قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ :فقال -

 .. استغفر هللا يا فضالة :وقالهنا في ثقة فالرسول عليه الصالة والسالم ضحك  -

وهللا ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق   :فكان فضالة يقول ..ثم وضع يده على صدر فضالة فسكن قلبه -

 وأسلم فضالة عن قناعة وعن حب لنبي هللا صلى هللا عليه وسلم..  ..ههللا شيء أحب إلي من

 

 .. ما كان من تحول فضالة بعد إسالمه.. ثالثا

ويروى عن صدق معتقده وحسن تأثره باإلسالم.. أنه   ..أسلم فضالة رضي هللا عنه وأرضاه وحسن إسالمه -

في  قبل إسالمه.. مر بامرأة كان يتحدث إليها  .. حتى إنه لما عاد من عند الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى أهله

الرجل تماما وبصدق   تغير . لقد.يأبى عليك هللا واإلسالم ..ال :فقال ..هلم إلى الحديث :لهفقالت المرأة  ..الجاهلية

هكذا يصنع اإلسالم الرجال والنساء على  . يقول الراوي.. .أصبح رجالً آخر غير الرجل األولوعد هذا اإلسالم ب

 .  الجزء المنقول انتهى..بصورة تكاد تكون مختلفة تمام االختالف عن حياته قبل اإلسالم ..نهجه

 

 أنه شعر لفضالة..ويروى رابعا.. ما يقال 

 .. بنحوه "الشفاءكتابه "ذكره عياض في لكن و .على َشْرطه. إن كانو ..في االستيعاب   الراوي لم يذكره -

النبي صلى هللا عليه  شعًرا أنشده لما كسر -يوم فتح مكة  -لفضالة هذا  "أخبار مكة"وأنشد الفاكهي في  -

 :وهو.. األصناموسلم والصحابة 

ًدا َوُجنُــوده ِفي الفَتْحِ يَْوَم تَُكسَّــــــُر األَْصنَـامُ   ..لَْو ما َرأَْيَت ُمَحمَّ

ــــْرك يَغْ   "..  الكاملرواية "حسب  ..َشى َوْجَههُ اإِلْظاَلمُ لََرأَْيَت نَــــــــوَر هللاِ أَْصبََح بَي ِنـًا َوالش ِ

. حسب والباقي سواء. ..وساطعًا بدل بَي ِنًا .. وقبيله بدل وجنوده ..وذكر غيره بلفظ شهدت بدل رأيت األولى

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة رواية

 

 من حديث يوم فتح مكة.. خامسا.. ما كان 

وروى االمام أحمد عن يحيى  من القرشيين.. ..  كانوا أصابوا منهم ليلة الوتيرباب االختصاص لهم مما ذكر في 

كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر   ..ومحمد بن عبيد   ..ويزيد بن هرون ..وسفيان بن عيينة ..سعيد بن

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم فتح قال.. عن الحارث بن مالك بن البرصا الخزاعي  ..الشعبي

ورواه الترمذي عن بندار عن يحيى بن سعيد   ..اليوم إلى يوم القيامة ")يقصد مكة( بعد مكة " ال تغزى هذه 

 . .. نكمل غدا إن شاء هللا...حسن صحيح  وقال ..القطان به
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 نكمل..  خامسا.. ما كان من حديث يوم فتح مكة..

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يوم فتح مكة "  قال.. عن الحارث بن مالك بن البرصا الخزاعي  -

ورواه الترمذي عن بندار عن يحيى بن سعيد القطان   ..اليوم إلى يوم القيامة ")يقصد مكة( بعد ال تغزى هذه 

 . .. .حسن صحيح وقال ..به

 .! وإن كان نفيا فقال البيهقي معناه على كفر أهلها ..: فإن كان نهيا فال إشكالإبن األثير ..الراوي

وفي صحيح مسلم من حديث زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عبد هللا بن مطيع عن أبيه مطيع ابن   -

االسود العدوي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة " ال يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم  

 ..والكالم عليه كاالول سواء ..القيامة " 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين   والعهدة على الراوي..ني ] عن يحيى بن سعيد [ قال ابن هشام: وبلغ -

فقالوا فيما بينهم: أترون رسول هللا صلى   ..وقد أحدقت به االنصار ..افتتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو هللا

 يقيم بها ؟ ليعود لهللا عليه وسلم إذ فتح هللا عليه أرضه وبلده

 .فلم يزل بهم حتى أخبروه ..من دعائه قال: " ماذا قلتم ؟ " قالوا ال شئ يا رسول هللا فلما فرغ -

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " معاذ هللا المحيا محياكم والممات مماتكم "   -

سليمان   فقال ثنا بهز وهاشم قاال: حدثنا ..وهذا الذي علقه ابن هشام قد أسنده االمام أحمد بن حنبل في مسنده

 .. ثنا عبد هللا بن رباححدوقال هاشم حدثني ثابت البناني . .بن المغيرة عن ثابت

قال    ..فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام ..قال: وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان -

قال فقلت أال أصنع طعاما فأدعوهم إلى   ..قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله ..وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا

 ..فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من العشاء قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة  ..رحلي ؟ قال

 . .فدعوتهم فهم عندي ..استبقني قال هاشم: قلت: نعم ..قال

  ..قال: فذكر فتح مكة .؟ديث من حديثكم يا معشر االنصار فقال أبو هريرة أال أعلمكم بح -

وبعث خالدا على   ..فبعث الزبير على أحد المجنبتين.. قال أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل مكة

وأخذوا بطن الوادي ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم في   ..وبعث أبا عبيدة على الجسر ..المجنبة االخرى

قال: قالوا نقدم هؤالء فإن كان لهم شئ كنا معهم وإن أصيبوا أعطيناه   ..وبشت قريش أوباشها وقد ..كتيبته

 .. الذي سألنا

   ..فقال " يا أبا هريرة " فقلت لبيك رسول هللا ..فرآني  قال أبو هريرة فنظر -

هللا صلى هللا عليه أنصاري " فهتفت بهم فجاؤوا فأطافوا برسول  فقال " اهتف لي باالنصار وال يأتيني إال

 ..وسلم

ثم قال بيديه إحداهما   ..قال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أترون إلى أوباش قريش واتباعهم ؟ " -

 .. على االخرى " أحصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا "

  ..وجه إلينا منهم شيئاوما أحد منهم ي ..فقال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء -

 .. ال قريش بعد اليوم ..فقال أبو سفيان: يا رسول هللا أبيحت خضراء قريش  ..قال -

 ..ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن " ..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من أغلق بابه فهو آمن  ..قال -

وفي  ..ثم طاف بالبيت ..وسلم إلى الحجر فاستلمه وأقبل رسول هللا صلى هللا عليه ..قال فغلق الناس أبوابهم -

فجعل يطعن بها في عينه   ..قال فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه ..يده قوس آخذ بسية القوس

 ويقول " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا "

   ..يذكر هللا بما شاء أن يذكره ويدعوه فجعل ..ثم أتى الصفا فعاله حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه ..قال -

 ! .يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ..واالنصار تحت

فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول هللا   ..قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا -

 ..صلى هللا عليه وسلم حتى يقضى 

: " يا معشر االنصار أقلتم أما الرجل  صلى هللا عليه وسلمقال هاشم: فلما قضي الوحي رفع رأسه ثم قال -

 .. قلنا ذلك يا رسول هللا ..قالوا .؟فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ؟ "

 .. فالمحيا محياكم والممات مماتكم " ..هاجرت إلى هللا وإليكم ..كال إني عبد هللا ورسوله ..سمي إذاقال " فما أ -

  ..وهللا ما قلنا الذي قلنا إال الضن باهلل ورسوله ..قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون -

وقد رواه مسلم والنسائي   .." إن هللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم " ..هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول -

من حديث سليمان ابن المغيرة زاد النسائي وسالم بن مسكين ورواه مسلم أيضا من حديث حماد بن سلمة  

 . .ثالثتهم عن ثابت عن عبد هللا بن رباح االنصاري نزيل البصرة عن أبي هريرة به نحوه

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3–" ماذا كنت تحدث به نفسك" فضالة بن عمير بن الملوح الليثي".." 699/الحلقة 

 

 خامسا.. ما كان من حديث يوم فتح مكة.. نكمل.. 

أراد قتل   -يعني الليثي  -أن فضالة بن عمير بن الملوح  -يعني بعض أهل العلم  -وقال ابن هشام: وحدثني  -

فلما دنا منه قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(   ..يطوف بالبيت عام الفتحالنبي )صلى هللا عليه وسلم( وهو 

 ..قال " ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ " قال: ال شئ كنت أذكر هللا .." أفضالة ؟ " قال: نعم فضالة يا رسول هللا

   ..ثم وضع يده على صدره .. قال: فضحك النبي صلى هللا عليه وسلم ثم قال " استغفر هللا "

قال  ..فكان فضالة يقول: وهللا ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق هللا شئ أحب إلي منه ..فسكن قلبه

 الحديث.. ..فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث ؟ فقال ال

 :تعن عائشة قال  ..عن عروة  ..قال ابن اسحق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير

حول البيت أصنام كانت فطاف عليها و ..يوم الفتح على راحلته مكة رسول هللا صلى هللا عليه وسلمجاء 

 يشير بقضيب في يده إلى األصنام ويقول:   النبي صلى هللا عليه وسلم فجعل  ..مشدودة بالرصاص

فما أشار إلى صنم منها في وجهه   (..سورة اإلسراء من 81 -كان زهوقا  الباطل إن ..الباطل )جاء الحق وزهق

   ..حتى ما بقى منها صنم إال وقع ..وال أشار إلى قفاه إال وقع لوجهه ..إال وقع لقفاه

 وفى األصنام معتبر وعلم * لمن يرجو الثواب أو العقابا  :فقال تميم بن أسد الخزاعي في ذلك

النبي صلى هللا عليه   وحدثني أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أراد قتل قال ابن هشام: -

أفضالة؟ قال: نعم   :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ..فلما دنا منه ..عام الفتح بالبيت يطوف وهو وسلم

النبي صلى هللا   كقال: فضح ..كنت أذكر هللا ..قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: ال شئ  ..فضالة يا رسول هللا

فكان فضالة يقول: وهللا ما رفع يده   ..فسكن قلبه ..ثم وضع يده على صدره ..ثم قال: استغفر هللا ..عليه وسلم

فمررت بامرأة كنت أتحدث   ..عن صدري حتى ما من خلق هللا شئ أحب إلى منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي

 :وانبعث فضالة يقول ..فقلت: ال  ..فقالت: هلم إلى الحديث ..إليها

قالت هلم إلى الحديث فقلت ال * يأبى عليك هللا واالسالم لو ما رأيت محمدا وقبيله * بالفتح يوم تكسر األصنام 

 ...  لرأيت دين هللا أضحى بينا * والشرك يغشى وجهه االظالم

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن ة صفسادسا..   ِ َصلَّى َّللاَّ  .. )منقول(.. أَْعلَى َمكَّةَ ُدُخوِل النَّبِي 

ُ َعْنُهَما أَنَّ  - ِ ْبِن ُعَمَر َرِضَي َّللاَّ ُ َعلَْيِه  َوقَاَل اللَّْيُث َحدَّثَنِي يُونُُس قَاَل أَْخبََرنِي نَاِفٌع َعْن َعْبِد َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َرُسوَل َّللاَّ

ى َراِحلَتِِه ُمْرِدًفا أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َوَمعَهُ باَِلٌل َوَمعَهُ ُعثَْماُن ْبُن َطْلَحةَ ِمْن َوَسلََّم أَْقبََل يَْوَم اْلفَتْحِ ِمْن أَْعلَى َمكَّةَ َعلَ 

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ هُ أَُساَمةُ   َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمعَ اْلَحَجبَِة َحتَّى أَنَاَخ ِفي اْلَمْسِجِد َفأََمَرهُ أَْن يَأْتَِي بِِمْفتَاحِ اْلبَْيِت فََدَخَل َرُسوُل َّللاَّ

َل َمْن  ْبُن َزْيٍد َوباَِلٌل َوُعثَْماُن ْبُن َطْلَحةَ َفَمَكَث فِيِه نََهاًرا َطِوياًل ثُمَّ َخَرَج َفاْستَبََق النَّاُس َفَكاَن عَ  ِ ْبُن ُعَمَر أَوَّ ْبُد َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَأََشاَر لَهُ إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي  َدَخَل فََوَجَد باَِلاًل َوَراَء اْلبَاِب قَائًِما َفَسأَلَهُ أَْيَن َصلَّى َرسُ  ِ َصلَّى َّللاَّ وُل َّللاَّ

ِ َفنَِسيُت أَْن أَْسأَلَهُ َكْم َصلَّى ِمْن َسْجَدةٍ   .. َصلَّى ِفيِه قَاَل َعْبُد َّللاَّ

عليه   عيسى أم ملمري وكان من بينها صورة ..النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بمحو جميع الصور وروي أن  -

أبى  ..أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما قدم مكة :رضي هللا عنهما  ابن عباس عن البخاري روى. .السالم

فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما    ..فأمر بها فأخرجت -يعني األصنام-أن يدخل البيت وفيه اآللهة 

ثم  :ابن أبي شيبة زاد .لقد علموا ما استقسما بها قط ..فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قاتلهم هللا ..األزالم

 .ومحا به صورهما ..أمر بثوب فُبل  

وروى أبو داود   :العباد في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير  محمد بن يوسف الصالحي وقال اإلمام -

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء   ..وابن سعد ومحمد بن عمر واللفظ له

فلما   ..وكان عمر قد ترك صورة إبراهيم ..فلم يدخلها حتى ُمحيت الصور  ..أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها

فقال: يا عمر: ألم آمرك أال تدع فيها صورة؟ قاتلهم   ..صورة إبراهيم دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأى

قاتل هللا قوًما   ..فقال: امسحوا ما فيها من الصور  ..ثم رأى صورة مريم ..جعلوه شيًخا يستقسم باألزالم ..هللا

 .يصورون ما ال يخلقون

ن ذََكٍر  وقد تكاثر الناس حوله في المسجد فخطبهم وتال عليهم قول هللا عز  - وجل : »يَا أَيَُها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ِم 

َ َعِليمٌ  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ َّللاَّ [ ثم   13 َخبِيٌر« ]الحجرات:  َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ

فما كان من الحبيب  ..م؟ قالوا: خيراً.. أٌخ كريم وابن أخٍ كريم«سألهم: »يا معشر قريش ما تظنون أني فاعٌل بك

المصطفى إال أن أعتقهم وخل ى عنهم ليجسد لنا صلوات هللا وسالمه عليه أرقى صور التسامح والعفو عند  

وكانت نتيجة ذلك   ..فاسترد أهل مكة أنفاسهم وبدأت البيوت تُفتح على مصاريعها لتبايع رسول هللا ..المقدرة

 ً  .. العفو أن دخل الناس في دين هللا أفواجا

 .. نراكم غدا إن شاء هللا..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1–" في الجاهلية اإلبراهيمي الموحد".."زيد بن عمرو بن نفيل"  700الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. موجز سيرته.. 

ي القرشي  العدوي.. هو الموحدينواحد من المؤمنين يقول )إسالم ويب(.. أنه  -  .. زيد بن نفيل بن عبد العُز 

ومعرفة سيرته التي اعتنى اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى   ..ينبغي التعريف بهوالذي من الموحدين  كانالذي  -

هللا  حتى ال يكاد يوجد في كتاِب غير صحيح اإلمام أبي عبد ..من بين أصحاب الكتب التسعة جميعاً بذكر سيرته

 . رحمه هللا تعالى ورضي هللا عنه وأرضاه. هو بطلنا وهذا  ..محمد بن إسماعيل مثل هذه الروايات المجموعة

الد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة.. وزيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر بن الخطاب  هو و -

 وجانب الشرك.. لكنه مات قبل البعثة النبوية. رضي هللا تعالى عنه.. كان ممن طلب التوحيد.. وخلع األوثان..

 ثانيا.. زيد نفيل في كتب السيرة.. 

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: )أن النبي صلى هللا عليه  ..روى البخاري رحمه هللا تعالى في صحيحه -

  ..أن ينزل على النبي صلى هللا عليه وسلم الوحي البعثة وقبل وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل

على   ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون ..فأبى أن يأكل منها ..فقدم له النبي صلى هللا عليه وسلم سفرة

ويقول: الشاة   ..وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ..وال آكل إال ما ذكر اسم هللا عليه ..أنصابكم

إنكاراً   ... ثم تذبحونها على غير اسم هللا!!( ..وأنبت لها من األرض ..وأنزل لها من السماء الماء ..خلقها هللا

 . لذلك وإعظاماً له.

-]أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه .. قال..  نهماوعن ابن عمر رضي هللا ع -

فقال:   ..فقال: إني لعل ِي أن أدين بدينكم فأخبرني ..فسأله عن دينهم ..فلقي عالماً من اليهود  -قبل البعثة النبوية

وال أحمل من غضب  ..ب هللاقال زيد : ما أفر إال من غض ..ال تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب هللا

قال زيد : وما الحنيف؟   .. وأنى أستطيعه! فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إال أن يكون حنيفا ..هللا شيئاً أبداً 

فذكر   ..فلقي عالماً من النصارى ..فخرج زيد  ..قال: دين إبراهيم؛ لم يكن يهودياً وال نصرانياً وال يعبد إال هللا

وال   ..قال: ما أفر إال من لعنة هللا ..فقال النصراني: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة هللا ..مثله

قال: ما أعلمه إال أن يكون   ..وأنى أستطيع! فهل تدلني على غيره ..ال من غضبه شيئاً أبداً أحمل من لعنة هللا و

 ً فلما رأى زيد قولهم   ..قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم يكن يهودياً وال نصرانياً وال يعبد إال هللا ..حنيفا

 .هم إني أشهدك أني على دين إبراهيم[.فقال: الل ..فلما برز رفع يديه .. خرج ..في إبراهيم عليه السالم

 ..وعن أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما قالت: ]رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة -

يقول للرجل إذا أراد أن   ..وكان يحيي الموءودة ..يقول: يا معشر قريش! وهللا ما منكم على دين إبراهيم غيري

وإن شئت  ..قال ألبيها: إن شئت دفعتها إليك ..فإذا ترعرعت ..فيأخذها ..أنا أكفيك مؤنتها ..قتلهايقتل ابنته: ال ت

 . كفيتك مؤنتها[.

 ثالثا.. من شهد بالبعثة ومات قبلها.. 

وكانا يصليان إلى   ..واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان ..قال زيد بن عمرو : إني خالفت قومي -

وأنا أؤمن به وأصدقه  -هذا إحساسه-وأنا أنتظر نبياً من بني إسماعيل يبعث وال أراني أدركه  ..هذه القبلة

والناس أنه   فأشهد هللا ..لكنه ما بعث ..فمن قبل البعثة يشهد أنه نبي؛ ألنه قد علم أنه سيبعث. وأشهد أنه نبي.

  ..وإن طالت بك حياةٌ ) قال زيد بن عمرو لـعامر بن ربيعة:  .يؤمن ببعثة النبي صلى هللا عليه وسلم ولم يعرفه.

فلما  )قال عامر:  .فأقرئه مني السالم. ..فإذا أدركته أنت ..فأقرئه مني السالم". أنا أحس يا عامر أني لن أدركه

ولقد رأيته في  "وقال:  ..قال: فرد عليه السالم وترحم عليه  ..بخبرهأسلمت أعلمت النبي صلى هللا عليه وسلم 

 . .( مما أسبغ هللا عليه من الثياب والنعيم  "..الجنة يسحب ذيوال

 ..زيد بن عمرو يبحث عن الحقيقةرابعا.. في 

قال: خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين    ..روى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد ولده -

دخل في دين  -فتنصر ورقة بن نوفل  ..حتى أتيا الشام -وعن الدين الصحيح قبل البعثة ..يبحثان عن الحق-

ً  ..وامتنع زيد   -أي: تابع عيسى بن مريم-لكن على دين التوحيد  -النصارى فعرض   ..فأتى الموصل فلقي راهبا

 . فامتنع. ..عليه النصرانية 

ً  ..وقد سأل سعيد بن زيد هو وعمر بن الخطاب ؛ باعتبار أن عمر ابن عمه - سأل رسول هللا   ..يهمه أمره أيضا

 "..فإنه مات على دين إبراهيم ..غفر هللا له ورحمه"صلى هللا عليه وسلم عن زيد ؟ فقال: 

فقتل   ..فأقبل يريده ..فبلغه مخرج النبي صلى هللا عليه وسلم ..ل: ]بلغنا أن زيداً كان بـالشام وعن عروة قا -

وقيل: إنه مات قبل البعثة بخمس  ..قال ابن إسحاق : لما توسط بالد لخم قتلوه.. و بمضيعة من أرض البلقاء [.

 . .. نراكم غدا إن شاء هللا..سنين عند بناء قريش للكعبة.
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 نكمل.. ..زيد بن عمرو يبحث عن الحقيقةرابعا.. في 

ا ِمْن النهَصاَرى: ))منقول(  في الشام كان معهعما  في روايةو - فَقَاَل: لَْن تَُكوَن   .. فَذََكَر ِمثْلَهُ  ..فََخَرَج َزْيٌد فَلَِقَي َعاِلما

 .ِ ِ َواَل ِمْن َغَضبِِه َشْيئًا  ف . َعلَى ِدينِنَا َحتهى تَأُْخذَ بِنَِصيبَِك ِمْن لَْعنَِة َّللاه ِ َواَل أَْحِمُل ِمْن لَْعنَِة َّللاَّ قَاَل: َما أَفِرُّ إِالَّ ِمْن لَْعنَِة َّللاَّ

 ؟ قَاَل: َوَما اْلَحنِيُف.. فَقاَل: َما أَْعلَُمهُ إِالَّ أَْن يَُكوَن َحنِيفًا.. َهْل تَُدلُّنِي َعلَى َغْيِرِه.َف  ..أَبًَدا َوأَنَّى أَْستَِطيعُ 

َ...قَاَل: ِديُن إِْبَراِهيَم   .لَْم يَُكْن يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َواَل يَْعبُُد إِالَّ َّللاَّ

ا َرأَى َزْيٌد َقْولَُهْم ِفي إِ  ا بََرَز َرَفَع يََدْيهِ  ..ْبَراِهيَم َعلَْيِه السَّاَلم َخَرجَ فَلَمَّ فَقَاَل: اللَُّهمَّ إِن ِي أَْشَهُد أَن ِي َعلَى ِديِن   ..َفلَمَّ

  وغط ت بضبابها الكثيف على األديان الظاهرة ..وهذا الحديث يبي ن مقدار الحيرة التي سادت الدنيا(.. إِْبَراِهيمَ 

ثم   ..ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري ..والذي نفس زيد بيده ..يقول: يا معشر قريشوعاد عمرو 

ثم يؤدي حركة غريبة كغربته تتوهج شوقًا   ..ولكني ال أعلم(  ..يقول: اللَّهم لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به

وكان يصلي إلى الكعبة ويقول:   ..تقول أسماء: )ثم يسجد على راحته ..ا يعبر به عما في قلبهوشوقً  ..إلى هللا

 كما تقدم..  .. وديني دين إبراهيم( ..إلهي إله إبراهيم

 ..زيد بن عمرو من الصحابة خامسا.. لماذا نعتبر

 : قالت  ..عائشةقال الباغندي عن أبي سعيد األشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن  -

. وهذا إسناد جيد  ".دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

.. وكان سابقا بفطرته السليمة  من الصحابة نا نعتبرهبناًء على ما تقدم فإن.. ووليس هو في شيء من الكتب ..

   أفرانه في عصره..

وقد يكون اإلعتبار هنا أنه   ..من رأى النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمناً بهنقاش.. ف من  دائما ما يدور وننقل -

 أم ال؟  ..هل يشترط في كونه مؤمناً أن تقع رؤيته له بعد البعثةلقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمنا باهلل.. ف 

لقي النبي صلى  وقد  ..لكنه ال يعرف أن هذا هو النبي ..لقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمناً بهبالذات  فهو  -

لكنه لقيه وهو يشهد أال   ..ولم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم قد بعث بعد ..هللا عليه وسلم وجلس وتحدث معه

فهل يشترط في الصحابي أن  ..أن هناك نبٌي سيبعث هو رسول هللا ولم يكن يعلم أنه هويشهد و ..إله إال هللا

د لقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمناً به بعد البعثة؟ أو أنه يكفي أن يراه قبل البعثة وهو يؤمن أنه  يكون ق 

 سيبعث؟

فإنه  ..كان حنيفاً مؤمناً موحداً رحمه هللا ورضي عنه -رضي هللا عنه  –زيد بن عمرو بن نفيل  وال شك أن -

وقد جاء عن أسامة بن زيد عن أبيه أنه قال:   ..كان قد رفع يديه يقول: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم

فلقينا زيد بن    -أنا وراءه -خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في يوم حار من أيام مكة .. وهو مردفي

قال: خرجت أبتغي هذا الدين.. فذكر الحديث المشهور عمرو .. فقال له: يا زيد : ما لي أرى قومك سبقوك.. ف 

باجتماعه مع اليهودي وقوله: ال تكن من ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب هللا.. واجتماعه مع النصراني 

في آخر األثر: ] إن الذي تطلبه قد  قوله المذكور لعل و. وقوله: ال تكن من ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة هللا.

فهذا يعني: أنه رحمه هللا قد مات على  . وجميع من رأيت في ضالل [. -قد بعث نبٌي طلع نجمه-ظهر ببالدك 

 . وهذا اجتهادنا.. التوحيد.. وهو يؤمن بالنبي عليه الصالة والسالم قبل أن يخرج النبي صلى هللا عليه وسلم.

 

 سادسا.. ما روي من شعره في فراق دين الشرك.. 

 أديـن إذا تقـســمـت االمـــور  ألـــف رب أربــا واحـــداً أم 

 ً  كذلك يفعل الجـلـد الـصـبــور  عزلـت الـالت والعزى جمــيــعا

 وال صـنـمـي بنـي عـمــرو أزور   فـال عزى أديــن وال ابنــتيـها 

 ً  لنا في في الدهر إذ حلمي يسير  وال غنما أديـــن وكــان ربــا

 ً  ـوفي األيـام يـعرفها البصيـر ت  عجبت فـي الليـــالي معجبـــا

 كـثـيراً كــان شــأنهم الفجور   بــأن هللا قــد أفنـى رجـــــاال

 فـيربـل مـنـهم الطفل الصغيـر   وأبقـــى آخــريـن بــبر قـوم 

 كـمـا تـروح الـغـصـن المطيـر  وبينـا المرء يعثر ثـاب يومـا 

 لـيـغـفـر ذنبـي الرب الغفـور   ولـكن أعــبــد الـرحـمن ربـي

 متى مـا تحـفـظـوها ال تبـوروا  فتقـوى هللا ربــكم احـفـظـــوها 

 سـعيـروولـلـكـفــار حـامـيـة   تـرى األبــرار دارهم جـنـــان 

 .. .. أراكم غدا إن شاء هللا..ريـالقــوا مـا تضيق بـه الصدو وخزي في الحيـاة وأن يموتــوا
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 ونستشعر في سيرة زيد بن عمرو بن نفيل كيف كان التعبير األدبي السائد.. في عصره.. هو الشعر..

 ه..سابعا.. مختارات أخرى من شعر 

 موسى رسواًل مناديـاوأنت الذي من فضل َمن ورحمة ** بعثت إلى 

 فاذهب وهارون فادُعوا ** إلى َّللا  فرعون الذي كان طاغيا  :فقلت له

 آأنت أمسكت هذه بال ** عمد أكرم بَمْن كان بانيـــــا  :وقوال له

يت هذه بال ** وتٍد حتى استقرت كمـــــا هيا  وقوال له آأنت سوَّ

 .. .. لبقل تهتز رابيــاوقوال له من ينبت الحب في الثرا ** فتصبح منه ا

 :ومن شعره

 وأسلمت وجهي لمن أسلمت ** له األرض تحمل صخًرا ثقاال 

 وأسلمت وجهي لمن أسلمت ** له الريح تصرف حااًل فحـاال 

 وأسلمت وجهي لمن أسلمت ** له المزن تحمـل عذبًا زالال

 أناخت فصبت عليها ســـجاال  إذا هي سيقت إلى بلدة ** 

 

 قالوا في زيد بن عمرو بن نفيل.. ثامنا.. 

  ..َمن يَعبُُد هللاَ ُسبحانَه وتعالَى وْحَده -وهي ِحْقبةُ ما قْبَل اإلْسالمِ  -كاَن في الجاِهليَِّة تقول "الدرر السنية"..  -

 .وِمن هؤالء َزيُد بُن َعمِرو بِن نُفَيلٍ  ..ويَرفُُض ما تَْدعو إليه هذه الجاهِليَّةُ ِمن ِعبادِة َغيِر هللاِ واإلْشراِك به

و بِن  وفي هذا الَحديِث يَْروي عبُد هللاِ بُن ُعَمَر َرضَي هللاُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم لَقَي َزيَد بَن َعمرِ 

وَزيٌد هو ابُن َعِم  ُعَمَر بِن  ..أو َمكاٌن في َطريِق التَّْنعيمِ  ..وهو واٍد قِبَل مكَّةَ ِمن ِجهِة الَمغِربِ  ..فَيٍل ببَْلَدحٍ نُ 

ن طلََب التَّْوحيَد وخلََع األْوثانَ  ..الخطَّاِب بِن نُفَيلٍ  ِ  ..وجانََب الِش ركَ  ..وكان ممَّ صلَّى هللاُ  لكنَّه ماَت قَْبَل َمبعَِث النَّبي 

ِة يَقَظتِه ..وكان يَقوُل: أنا على ِديِن إْبراهيمَ  ..عليه وسلَّمَ  وَجْودِة   ..وكان إْنكاُره على قَُريٍش ما هْم فيه ِمن قُوَّ

 . .دلَّه على الخاِلِق ُسبحانَه ..وَمِن استعََمَل َعقلَه وفَْهَمه ..فَهِمه

لقيُت زيَد بَن عمِرو بِن نُفَيٍل   فنده بعض الدارسين..ر.. وإن الحديث.. والرواية مسنده إلى عبد هللا بن عمفي و -

بأسفِل بَْلَدحٍ وذلك قبل أن ينزَل على رسوِل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم الوحُي فقدَّم إليه سفرةً فيها لحٌم فأبَى أن  

ا  ا تذبحون على أنصابِكم وال آكُل إالَّ ممَّ ذُكر اسُم هللاِ عليه وكان زيٌد يصل ِي إلى الكعبِة يأكَل وقال إن ِي ال آكُل ممَّ

ةً وحَده يوَم القيامةِ  " وكان رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم يقوُل بعد ذلك فيه  "..يُبعُث أمَّ

 

عن جده   .. عن أبيه نُفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل عن ..في مسنده أحمد أخرج اإلمام -

  ..فمر بهما زيد بن عمرو بن نُفيل ..هو وزيد بن حارثة ..بمكة  صلى هللا عليه وسلم   ول هللاكان رس :قال

صلى هللا عليه  قال: فما ُرؤَي النبي   ..إني ال آكل مما ذُبح على النُّصب ..فقال: يا ابن أخي ..فدعوه إلى ُسفٍر لهما

ولو   ..إن أبي كان كما قد رأيت وبلغك ..يا رسول هللابعد ذلك أَكَل شيئاً مما ذُبح على النُّصب. قال: قلت:  وسلم

ةً واحدةً  ..فأَستغِفُر له ..قال: نعم ..فاستغِفْر له ..أدركَك آلمَن بك واتَّبعك أحمد  وصححه .فإنه يبعث يوَم القيامة أُمَّ

 .في تحقيق المسند األرنؤوط بينما ضعفه ..شاكر

 .فقيل: المراد أنه كان متفردا بدين ال يشركه فيه أحد ..وأما عن معنى: أمة وحده

أَو متفرد بدين اَل يشركهُ فِيِه أحد.  ..َوأمة رجل ُمْنفَرد :-في تعداد معاني األمة -في غريب القرآن ابن عزيز قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: يْبعَث زيد بن َعْمرو بن نفَْيل أمة َوحده   ..في رياض األفهام الفاكهي اهـ. ونقله.قَاَل النَّبِي َصلَّى َّللاَّ

 . هكذا في "إسالم ويب".. .وقيل: المعنى أنه يقوم مقام جماعة في عبوديته هلل. .وغيره

ِ{ ]النحل:   :في شرح اإللمام ابن دقيق العيد قالو-  ةً قَانِتًا َّلِلَّ [؛أي: قائماً مقام  120وقوله: }إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

ةً   ..نحو قولهم: فالن في نفسه قبيلة ..جماعة في عبادة هللا وروي: أنه: "يُحشُر زيُد بُن عمِرو بن نُفيٍل أمَّ

 ...اهـ.وحَده

ال يتفوق عليه في سالمة الفطرة وصفاء الفكر   ..لقد كان هذا الغريب إنسانًا عظيًما في زمنه.. وتقول "النبأ" -

إال محمد صلى هللا عليه وسلم. لقد كان يرى الرجل يحمل ابنته الصغيرة على ذراعيه مسرًعا بها نحو حفرة  

فإذا أصر "أن يقتل  ..ال يفعلويتوسل إليه أ ..فينهض مسرًعا ويعترض طريقه ..تلتهب بالرمضاء ليدسها فيها

ثم يأخذ تلك البريئة  ..وإن شئت فادفعها"   ..فإذا ترعرعت فخذها  ..ابنته قال له: ال تقتلها ادفعها إليَّ أكفلها

وأنه لم يخلقها لتدفن بعد   ..ألنه يعرف أن هللا أرحم من عباده ..يحملها إلى بيته يرعاها ويحنو عليها ..الضعيفة

  ..مولدها

يه الحق   ..إن  زيدا واحد من المفك رين القالئل الذين سخطوا ما عليه الجاهلية من نكر وال  ..وإنه ليشكر على تحر 

 . .. أراكم غدا إن شاء هللا...يغمط هو وال غيره أقدارهم بين قومهم
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1–" من رسم تاريخ اليمن" باذان بن ساسان بن بالش".." 703الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

باذان بن ساسان بن بالش.. ابن الملك جاماساف.. بن الملك فيروز بن يزدجر الملك.. بن بهرام جور ملك  هو  -

ُعيِ ن حاكماً على عدن وصنعاء    . وكان قدهو آخر حاكم فارسي في اليمن.. في عهد كسرى الثاني.. وفارس.

وضواحيها وقسم من جنوب شبه الجزيرة العربي ة بأمر من كسرى أنوشروان.. وكانت قيادة األبناء أو أبناء 

 . األحرار في ُعهدته أيًضا.

قد عي نه رسول هللا   مم .. ث627المواق ميالديا لسنة  627عتنق باذان اإلسالم في السنة السادسة للهجرة إ -

خين من ُجملة الصحابة..هللا عليه وسلم واليًا على تلك المنطقة.. وفيها أمضى بقية عمرهصلى   . . يعد ه المؤر 

 .من أبناءه داذويه )واٍل مسلم تولى حكم اليمن بعده(.. ومهران )أحد قادة الفرس في معركة البويب(. -

 

 ..باذان ثانيا.. في تأريخ لما قبل إسالم

خرجت بالد اليمن من قبضة األحباش الخاضعين لحكم  للفرس.. ويذكر أنه كانت قد   نالسيطرة على اليمدانت  -

م  570استولت عليها جيوش َوْهِرز بعد معركة.. بأمر من ِكْسرى أنوشروان.. وكان ذلك في عام بعد أن الروم.. 

كان في الظاهر لتقديم  )  – وبعد أْن تغل ب أنوشروان على خزر الشمال.... أعد  جيًشا ..تقريبًا عام الفيلوهو 

الذي يدعى  وربما كان العون ألحد أمراء ذي جدن.. وأحد أعيان وأشراف ِحميَر اليمنيين بناًء على طلبه .. 

 ..األول لكنه كان في الواقع يهدف إلى إيجاد قاعدة آمنة في مواجهة الروم عد و الفرس -  .. سيف بن ذي يزن

ة جندي..  من أسرى الدَّْيلم والمناطق المجاورة.. بقيادة ُخرزاد بن  ئوكان هذا الجيش مؤلفًا من حوالي ثمانما

 ..نرسي.. أحد أمراء الديلم  الذي كان بمرتبة َوْهِرز )قائد أللف فارس(

ك الجيش في أسطول بحري من ثماني سفن  من طريق دجلة باتجاه اليمن..  - غرقت اثنتان منها وبقيت  فتحر 

وُطرد األحباش من اليمن.. فانتهى بذلك حكمهم   .على ساحل َحْضَرموت. وصلت إلى ميناء مثوب.. وقد ست  

 . كانوا فيها تحت وصاية قيصر الروم هرقل. ..لليمن الذي دام اثنين وسبعين عاًما

 : .. وذكر الشعراوي في تفسيرها سورة الروم ذكرتها التي  بالشام وتختلف هذه المعركة عن معارك الشمال <<

فسار إلى الروم بأهل فارس وظهر   ..إلى الروم واستعمل عليهم رجال يسمى شهريرانبعث كسرى جيشا  {

وكان قيصر بعث رجال يدعي يحنس فالتقى مع شهريران   ..فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم ..عليهم

وبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم   ..فغلب فارس الروم ..بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب

وأصحابه بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يكره أن يظهر األميون من أهل المجوس على  

فلقوا أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل  ..وفرح كفار مكة وشمتوا ..لرومأهل الكتاب من ا

وإنكم إن  ..وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ..كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون

وُم )1الم ) : "فأنزل هللا تعالى ..قتلتمونا لنظهرن عليكم ي أَْدنَى اأْلَْرِض َوهُْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم  ( ِف 2( ُغِلبَِت الرُّ

ِ اأْلَْمُر ِمْن قَْبُل َوِمْن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن )3َسيَْغِلبُوَن ) ِ يَْنُصُر َمْن يََشاُء 4( ِفي بِْضعِ ِسنِيَن َّلِلَّ ( بِنَْصِر َّللاَّ

ِحيُم ) ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن )( َوْعَد َّللاَِّ 5َوهَُو اْلعَِزيُز الرَّ  ..  }" (6 اَل يُْخِلُف َّللاَّ

 

ه خسرو حاكم اليمن.. حفيد قهِرز.. وعزله من منصبه.   -  في أواخر حكمه.. غضب كسرى أنوشروان على ُخر 

 ولى من البعثة النبوية..  من نسل قهِرز. وفي السنة األ –على ما يظهر–وقد حل  مكانه باذان.. الذي لم يكن 

ي ة في مك ة..  وبحاسة الحاكم الناجح.. و - د أْن سمع باذان خبر دعوة النبي  صل ى هللا عليه وآله وسل م السر  بمجر 

.. حسبما جاء  ظهر في مرتفعات تِهامة صاحب دعوة.. يدعو الناس سًرا إلى دينه ورسالتهأنه كتب إلى كسرى: 

أرسل باذان رسالته هذه في السنة أنه ويتابع حمزة اإلصفهاني )ص.ن.(  .(.114)حمزة اإلصفهاني.. صفي 

 ( في السنة العشرين.441هـ( وعلى قول نولدكه )ص628–590التاسعة عشرة لحكومة كسرى پرويز )حك: 

 

 إلسالم و رد فعل كسرى.. إلى اثالثا.. في الدعوة 

وبغية نشر الدعوة اإلسالمية  ) في السنة السادسة للهجرة..  وباإلضافة إلى رسالة باذان إلى كسرى.. حدث  -

صل ى هللا عليه وسل م برسالٍة إلى بالط   هللا .. بعث رسول(   في البلدان البعيدة والدول المتمدنة في ذلك الوقت

عندها طلب كسرى إلى باذان أْن يرسل اثنين من قادته   .كسرى وطلب إليه فيها اعتناق اإلسالم )أْسِلْم تسل ْم(.

. وهو رد فعل لمن كان يعتفد  النبهاء إلى النبي  صل ى هللا عليه وسل م.. ويطلبا إليه باسمه االنصراف عن دعوته.

 أنه يحكم العالم.. 

 عليه وسلم أن في السنة السادسة للهجرة قرر النبي صلى هللاأنه تقول رواية دائرة المعارف اإلسالمية..  -

واختار لهذه المهمة ست ة من  ..يبعث عدًدا من أصحابه الكرام إلى ملوك األعاجم ليدعوهم إلى اإلسالم

وكان من بينهم سيُدنا عبُد هللا بُن ُحذَافة السَّْهِمي  الذي حمل رسالة النبي  المصطفى عليه الصالة  ..الصحابة

 .. نكمل غدا إن شاء هللا... يحكم بالًدا كثيرة واسعة.والسالم إلى ِكْسَرى ملك الفرس الذي كان 
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 2–" من رسم تاريخ اليمن" باذان بن ساسان بن بالش".." 704الحلقة / 

 

 نكمل..  إلسالم و رد فعل كسرى..إلى اثالثا.. في الدعوة 

وكان من بينهم عبُد هللا بُن ُحذَافة السَّْهِمي  الذي  ..لهذه المهمة ست ة من الصحابة صلى هللا عليه وسلم ختارإ -

 .. حمل رسالة النبي  المصطفى عليه الصالة والسالم إلى ِكْسَرى ملك الفرسكان عليه 

ومضى إلى غايته وحده بعد أن دعا له رسوُل هللا  ..وود ع زوجته وولده ..جه ز سيدنا عبد هللا بن ُحذَاَفة ناقتهف  -

وقطع الصحارى وعبر البوادي وصعد الجبال حتى وصل   ..وهو يحمل في قلبه إيمانًا ثابتًا ..صلى هللا عليه وسلم

وأعلم أعوان الملك بالرسالة التي يحملها من النبي   ..فقصد قصر كسرى واستأذن بالدخول عليه ..بالد فارس

 . يه وسلم.صلى هللا عل

  ..واستدعى وزراءه وأمراءه ليحضروا مجلسه ..أمر كسرى بتزيين مكان جلوسه على عرشه وهو اإليوان -

 ..مرتديًا عباءة غليظة النسيج ..ثم أعطى اإلذن لعبد هللا بن ُحذَاَفة فدخل وقد لف  جسمه بكساء رقيق ..فأتَْوا

ا بإيمانه وإسالمه ب نظره إلى    ..امته المديدةقد انتصبت ق  ..رافعًا رأسه معتزًّ وأدار نظره على الجموع ثم صو 

 .على كسرى الجالس على عرشه.

إنما أمرني رسول هللا صلى هللا   ..: البن حذافة  أشار كسرى إلى أحد رجاله ليأتي بالرسالة فقال سيدنا عبد هللا -

فلما تُرجم ما قاله   صلى هللا عليه وسلم..   وأنا ال أخالف أمًرا لرسول هللا ..عليه وسلم أن أدفعها لك يًدا بيد

فدنا من كسرى حتى ناوله الرسالة فأعطاها لترجمانه ليقرأها ففتحها   ..لكسرى أمرهم بأن يدعوه يقترب منه

 . وبدأ بقراءتها.

د رسول هللا إلى كسرى عظيم   ..الترجمان الرسالة فقال: إنَّ فيها: "بسم هللا الرحمن الرحيمقرأ  - من محم 

سالم على من اتبع الهدى…" وما إن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار اشتعلت نار الغضب في  ..فارس

الة من يد الترجمان وجعل  فجذب الرس ..واحمر  وجهه ألنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم بدأ بنفسه ..صدره

قها دون أن يعلم ما فيها وهو يصيح: "أيكتب لي بهذا وهو عبدي ؟" ثم أمر بسيدنا عبد هللا أن يُْخَرَج  ..يمز 

 . فخرج.

ولكنه قال: وهللا ما أبالي على أي  حال أكون بعد   ..خرج عبد هللا رضي هللا عنه وهو ال يدري ماذا سيفعلون به -

أمر أن   ..ولما سكن غضب كسرى  ..وركب راحلته وانطلق ..هللا صلى هللا عليه وسلم أن أد يت كتاب رسول

أخبره ما كان من أمر كسرى صلى هللا عليه وسلم فلما قدم عبد هللا على النبي   ..يُْدَخَل عبد هللا إليه فلم يجدوه

ق هللا  ..وتمزيقه الرسالة  . ملكه".فما زاد عليه صلى هللا عليه وسلم على أن قال: "مز 

 رابعا.. في إسالم باذان رضي هللا عنه..

د"  ..وكتب كسرى إلى نائبه "باذان" الذي كان حاكًما على اليمنوكان أن  - أن يرسل جنديين إلى سيدنا "محمَّ

فبعث "باذان" رجلين إلى النبي  صلى هللا عليه وسلم الذي أبقاهما عنده   ..يأتيا به إليهأن و صلى هللا عليه وسلم

فلقد قتله  ..وفي اليوم التالي قال لهما رسول هللا عليه الصالة والسالم: "لن تلقيا كسرى بعد اليوم ..خرآيوًما 

 ..من شهر كذا" ..هللا حيث سلط عليه ابنه "شيرويه" في ليلة كذا

  ..وصلت إليه رسالة من "شيرويه" يخبره بأنه قتل والده وحل  مكانه قد  ان" الذي كانفخرجا وعادا إلى "باذ -

فقال أشهُد أن ال إلهَ إال  هللا وأشهُد أن  محمًدا  صلى هللا عليه وسلم.. فتأك د عندها "باذان" من صدق النبي  

 . من كان معه من الفرس في بالد اليمن.كل وأسلََم  ..رسول هللا

إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين   -بعد أن هدأت ثورته -كتب كسرىنه وفي رواية أ -

بخبره.. فبعث باذان قهرمانه.. ورجال آخر.. وكتب معهما به أو جلدين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز.. فليأتياني 

صلى هللا عليه -.. فتبسم رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-كتابا.. فقدما المدينة.. فدفعا كتاب باذان إلى النبي 

ارجعا عني يومكما هذا.. حتى تأتياني الغد.. ".. ودعاهما إلى اإلسالم.. وفرائصهما ترعد.. وقال: -وسلم

 .. فجاءاه من الغد.. فقال لهما:  "بركما بما أريدفأخ

أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها.. وهي ليلة الثالثاء لعشر  "

 .."سلط عليه ابنه شيرويه.. فقتله  -تبارك وتعالى -ليال مضين من جمادى األولى سنة سبع.. وأن هللا 

 .. .. فأسلم هو واألبناء الذين باليمنفرجعا إلى باذان بذلك

.. ويقال  بالقرب من الساحل الفارسي .قام باذان بنفسه بالسفر إلى أماكن مختلفة لنشر الدين اإلسالمي.ولقد  -

والحديث صححه األلباني في السلسلة الصحيحة.. وقال بعد ما ذكر طرقه: فصح  .مرض وتوفي هناك ودفن.أنه 

لى.. ولعله لما ذكرنا للحديث من الشواهد والطرق سكت عليه الحافظ في " فتح الحديث.. والحمد هلل تعا 

 وسلم.. ".. أراكم غدا إن شاء هللا..الباري
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 3–" ليمناوالجزيرة   في إرتداد جنوب" باذان بن ساسان بن بالش".." 705الحلقة / 

 

فوجد األخبار في انتظاره.. تصدق ما قاله له صلى هللا عليه وسلم.. لم يكن هناك  أسلم باذان حين عاد الراوي.. 

 وكان لباذان شأن جديد..  يومها أقمارا صناعية وال هواتف.. قادت الفطرة السليمة الرجل إلى اإليمان..

دَّة في اليمنباذان بن ساسان وخامسا..   )منقول(.. القضاء على الِر 

قد أسلم بعد أن تحققت لديه  و ..باذان والي الفرس على اليمن المعارف )ويكيبيديا(.. أنه أصبحتقول دائرة  -

 . نبوءة النبي محمد بوفاة كسرى.

واليا  فجعل ابنه شهر بن باذان  ..فقس م النبي واليته ..هـ 10وقد ثب ته النبي  في منصبه حتى وفاة باذان عام  -

 . طق اليمن.على صنعاء وبعض أصحابه على باقي منا 

خرج عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي المعروف بذي   ..صلى هللا عليه وسلموفي آخر عهد النبي  -

ال النبي  مقاتل وهاجم بها   سبعمائةفجمع  ..في اليمن  صلى هللا عليه وسلمالخمار األسود العنسي على عم 

 . هزمه األسود وقُتل شهر.ف   ..ثم سار إلى صنعاء فقاتله شهر بن باذان ..نجران فانتزعها

  ..من حضرموت إلى الطائف إلى البحرين واألحساء إلى عدن ألسودودانت ل ..فاضطربت األمور في اليمن -

 .وآثر أكثر المسلمين ُمداراته وإتقاء شر أمره. ... فارتد بعض أهل اليمن.فعُظم ملكه واستغلظ أمره

واستعان في إدارة ملكه بفيروز الديلمي  ..أسند األسود أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث بن مكشوح المرادي -

وكانت قد بقيت على إسالمها غير   ..وتزوج من آزاد أرملة شهر بن باذان والتي هي ابنة عم لفيروز ..وداذويه

 . أنها كتمت ذلك.

وقد تقدمت  – الخزاعي أرسل وبر بن يحنس الدليمي ..لمصلى هللا عليه وسحين بلغ الخبر إلى النبي و -

رضي هللا عنهما تولى معاذ بن جبل و من جهة.. ..العنسياألسود إلى مسلمي اليمن يأمرهم بقتال  -ترجمته 

فاجتمع له عدد من مسلمي  من جهة أخرى..  ..وكان حينئذ باليمن حيث أرسله ليُعلم أهلها اإلسالم ..الدعوة لذلك

إضافة  ونجحوا في االتصال بقيس بن عبد يغوث قائد جند العنسي الذي وقع الخالف بينه وبين العنسي ..اليمن

 .على قتل األسود.جميعا واتفقوا  ..وكانا أيًضا على خالف مع األسود ..كذا اتصلوا بفيروز وداذويهو . إلى ذلك.

 ..بال حراسةالمرتد  وأعلمتهم بمحل يكون فيه .. فوافقتهم ..أرسلوا إلى آزاد زوجة العنسي يطلبوا معونتهاثم  -

 .. واتفقوا على موعد .ويس رت لهم سالح وُسُرج.

 ..ناس وألقوا الرأس بينهمثم جمعوا ال ..واحتزوا رأسه ..تمكن فيه فيروز من قتل األسود بمعاونة صاحبيهو -

وظلوا يترددون بين نجران   ..فانهزم أصحاب عبهلة ونجح عدد من الفرسان من أتباع العنسي في الفرار

 . وصنعاء ال يأوون إلى أحد.

كان مقتل األسود و.  .بالخبر صلى هللا عليه وسلم وأرسلوا إلى النبي ..عادت اليمن إلى إسالمها  ..وبذلك -

في خالفة  .. المدينة في آخر ربيع األولإلى وقد وصل الخبر  ..بأيام صلى هللا عليه وسلمالعنسي قبل وفاة النبي 

 الصديق في بدايتها.. وقد تقدم كذلك في تأسيس مسجد صنعاء على يد الوالي بن يحنس.. أبي بكر

 سابعا.. ما كان في أمر مرتدي الجنوب الحجازي.. 

كتب  ..اضطراب األمورثم  صلى هللا عليه وسلمفبعد وفاة النبي  ..عن المنطقة الواقعة بين مكة واليمن أما -

الذي كان بين اإلقامة في المدينة أو منشغال بباقي  إلى أبي بكر  على مكةالصديق عتاب بن أسيد عامل أبي بكر 

فهزم خالد   ..ى أهل تهامة لقتال من ارتد منهموبعث عتاب أخاه خالًدا إل ..بخبر من ارتدأرسل له  –حروب الردة 

 .. األبارقموقعة كنانة في 

 .. لقتال شنوءة فهزمهم ..عثمان بن أبي ربيعةبعامل الطائف   ..وبعث عثمان بن أبي العاص -

وقاتل الطاهر بن أبي هالة عامل أبي بكر على بنو عك  واألشعريين بمن بقي على إسالمه المرتدين من عك  -

 .واألشاعرة وهزمهم.

ثم يسير  ..جرير بن عبد هللا البجلي أن يقاتل من ارتد من قومهالصديق الصحابي فقد أمر أبو بكر  ..أما بُجيلة -

 .ففعل وتمك ن من ذلك.  ..لقتال خثعم

 .وبعثوا وفًدا منهم لتجديد العهد مع أبي بكر. ..فيما بقي أهل نجران على عهدهم -

طمع قيس بن مكشوح  و .إال أن أمورها اضطربت من جديد. ..فبالرغم من وفاة األسود العنسي ..وفي اليمن -

دة لفيروز  ثم أعد قيس مكي ..وكاتب أصحاب األسود فأجابوه ..فارتد عن اإلسالم ..المرادي في ُملك اليمن

 نكمل غدا إن شاء هللا.. .. ..وداذويه
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 نكمل.. سابعا.. ما كان في أمر مرتدي الجنوب الحجازي..

 اليمن.. فارتد عن اإلسالم.. وكاتب أصحاب األسود فأجابوه.. طمع قيس بن مكشوح المرادي في ُملك  -

فانفرد به قيس   ..فسبق داذويه فيروز إلى الوليمة ..فدعاهما إلى طعام ثم أعد قيس مكيدة لفيروز وداذويه.. -

ففر إلى أخواله بجبل   ..ن تتحدثان عن مقتل داذويهيامرأت فيروز سمع ..في طريقه إلى الوليمة. لكن  وقتله.

 ..وارتدت صنعاء عن اإلسالم مجدًدا ..خوالن

قاتل به ابن  لي ذلك فيروز أن يجمع جيًشا   مناستطاع  ف  .ثم لجأ قيس بن مكشوح إلى إجالء األبناء عن اليمن. -

 كما تقدم..  ..وهزمه وأُسر قيس بن مكشوح المرادي وحليفه عمرو بن معديكرب ..مكشوح

فسل م فيروز    ..قد أرسل بعثًا بقيادة المهاجر بن أبي أمية المخزومي لقتال مرتدي اليمنديق  الصكان أبو بكر  -

وبذلك استقر   ..فعن فهما أبو بكر ثم عفا عنهما بعد اعتذارهما ..أسيريه إلى المهاجر الذي أرسلهما إلى المدينة

 .الوضع لصالح المسلمين في اليمن.

 .وبعث بأمره إلى أبي بكر. ..رتدين في اليمن حتى تمك ن منهموعمل المهاجر على مطاردة جيوب الم -

دَّة في ِكندة وحضرموت ثامنا.. في الحروب على  )منقول(  ..الِر 

 ..عامالً له على حضرموترضي هللا عنه كان زياد بن لُبيد  ..توقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.عندما 

غير أنَّ   ..الُمهاجر بن أبي أميَّة على ِكندةولى و ..السكاسك والُسكونعلى بني عامال وُعكاشة بن ِمحَصن 

ها زياد بن لُبيد إلى أن خرج الُمهاجر بلوائه إلى  ..الُمهاجر قد ألم به مرض حال دون خروجه إلى كنِدة فتوالَّ

في آخر   دعى النبوة ا أجابوا دعوة األسود العنسي حين كانوا فيمنوكان بنو ِكندة  .قِتال الُمرتدين في اليمن.

أرسل إلى أبي بكر يُخبره   ..صنعاء بن أبي أمية . وحين بلغ الُمهاجر.رسول هللا صلى هللا عليه وسلمحياة 

  ... فسار الُمهاجر من صنعاء.بالتوجه إلى حضرموتبن عمرو بن هشام فأمره أبو بكر هو وِعكرمة  ..بحالها

 . صحراء صهيد يُريدان حضرموت.والتقيا في مأرب وعبرا  ..وسار ِعكرمة من أبين

الُمسلمين في  حكمكان زياد بن لُبيد قد اشتدَّ في حزٍم في التعامل مع الخارجين على  ..في تلك األثناء -

وهزمهم وسبى  ..فأغار على بني عمرو بن ُمعاوية بمن بقي على إسالمه من رجال بني الُسكون ..حضرموت

 .من نسائهم.

فاستغاثت نسوة من بني عمرو بن  ..مر  زياد بأسراه على عسكر األشعث بن قيس وبني الحارث ْبن ُمعاوية -

ثم جمع من  ..ْك!« فثار األشعث في بني الحارث واستنقذهم يَا أَْشعَْث! َخااَلتِْك َخااَلتِ  ..معاوية قائالت: »يَا أَْشعَثْ 

 . ومن أطاعه من السكاسك ِلقتال زياد. ..بني الحارث بن معُاوية وبني عمرو بن ُمعاوية

  .وهبَّ في كتيبٍة سريعٍة ِلنجدة زياد. ..فخلف الُمهاجر ِعكرمة على قِيادة الجيش ..كتب زياد للُمهاجر يستقدمهف  -

وا إلى حصن النجير ..فانهزمت ِكندة ..واقتتلوا ..في محجر الزرقان  والتقى الفريقان عوا فيه. ..وفر   .وتجم 

الثالث أما  ..وعسكر الُمهاجر على الثاني ..فعسكر زياد على أحدها ..كان لهذا الحصن ثالث ُطرق تؤدي إليهو -

 . استخدمته ِكندة إلمداد الحصن بالمؤن.ف 

كما أرسل ِعكرمة  ..قطع الميرة عن الحصنف   ..حتى عسكر في الطريق الثالث ..وما أن وصل ِعكرمة بجيشه -

 . .الُمرتدين من ِكندة حتى بلغوا الساحل لقتالُخيوالً 

تقاتل   وفي الصباح .تعاقدوا وتواثقوا على االستماتة في القتال. ..ولما علم من بِالحصن بما أصاب أحياء ِكندة -

 .هُزمت ِكندة. في ظروف قلة المؤن ونتيجة للحصار.. و ..وكثر القتلى في الطرق الثالثة ..قانالفري

وخرج األشعث بن قيس إلى الُمسلمين يستأمنهم على نفسه وتسعةٌ من قومه وأهليهم على   ..يأس أهل النجير -

 ..بأسمائهم ليختمه ويأمنهم وطلب منه أن يكتب كتابًا .فأجابه الُمهاجر إلى ذلك.  ..أن يفتح لهم باب الحصن

 .. ونسي أن يُضيف اسمه ..فكتب األشعث أسمائهم

وأمسك   .. الُمهاجر من في الكتاب روأجا ..وسبوا نحو ألف امرأة ..دخل المسلمون الحصن وقتلوا المقاتلة -

ل ِعكرمة ..باألشعث يريد أن يقتله وأرسلوه إلى   ..فأوثقوا األشعث .ونصيحته بترك أمره إلى أبي بكر. ..لوال تدخُّ

 .. وبذلك قضى الُمسلمون على ِردَّة ِكندة وحضرموت .المدينة.

وأقر زياد بن لُبيد على   ..وُعبيدة بن سعد على السكاسك وِكندة ..وول ى أبو بكر الُمهاجر على اليمن -

هو أقرب إلى الُمعاتبة والتهديد   ..جرى حواٌر بينه وبين الخليفة ..[ وعندما بلغ األشعث المدينة99].حضرموت.

وأقام الُمهاجر وِعكرمة في   ..بالقتل من جانب الخليفة. وانتهى بالعفِو عن األشعث بعد أن عاد إلى اإلسالم

 .دَّة.فكان ذلك آخر ُحُروِب الِر   ..حضرموت وِكندة حتَّى استتبَّت األُموُر تماًما للُمسلمين وتحقَّق األمن

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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دَّة في ِكندة وحضرموت ثامنا.. في الحروب على  .. )نكمل(.. الِر 

نرى أن الصديق اتبع نفس أسلوب الرسول صلى هللا عليه وسلم في إرسال الرسائل  ثم ما كان في قبيلة تميم..  -

وأيضاً كان يوفر مجهود   ..لمن ثبتوا على اإلسالم لكي يبرهنوا على صدق إسالمهم وتضحيتهم لنصرة الدين 

  ..والبحرين  ..مثل موجات الردَّة في اليمامة جيش  أسامه لقتال المرتدين الذي بالفعل أشد خطراً على اإلسالم 

ونجح  ..ستخدم مسروق العكي للقضاء على ردة قبيلة  تميم الموجود جزأ منها باليمنإلذا .. وتميم ..وعمان 

وبعد وفاة   .. تابعوا األسود العنسيَّ  الذين كانوابني الحارث بن كعب  بنجران  مع بقيةوأيضا كان  ..في ذلك

دين   هللا عليه وسلم  صلىرسول هللا ي وهو يزمع مقاتلتهم   ..بقوا  مترد ِ فدعاهم إِلى   ..فخرج إِليهم مسروق العك ِ

في هذا وبهذا هدأت  اليمن  ..فأقام فيهم ليعمل على استتباب األمور  ..فأسلموا من غير قتاٍل فعادوا  ..اإِلسالم 

 من خطر الردة.. الجانب أيضا 

 وغيرها..  اليمنتاسعا.. في فقه الحرب ضد المرتدين في 

لم يعد من السهل الوقوف على رأي شرعي   ..قشات الفقهية الكثيرة حول الردة القديمة والمعاصرةانمفي ال

أو بوقف والئه لدولة اإلسالم  ..هل بتركه كل الدين أو جزء منه ..نهائي يحدد متى يكون المسلم قد ارتدوفقهي 

 على الدين ؟  مع بقائه

ومع ذلك فإن اصطالح الردة أو حركة الردة قد أوردته المصادر ليصف الوضع الذي نشأ في الجزيرة العربية  

لكنه في   ..وهو الوضع الذي تتفاوت تفاصيله من منطقة ألخرى ..بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 

 ة الدولة.. سياسيا غير مقبول بل ويفت في وحدكل حال كان وضعاً 

ورفضت سلطة الخليفة   ..وعادت إلى عبادة أصنامها ..رفض فيه قسم من القبائل مجدداً تعاليم اإلسالمففد  <

 .. األول للمسلمين عليها

فقالوا: نؤد   ..رفض سلطة الخالفة في المدينة والواجبات تجاههالكنه وقسم آخر أراد البقاء على اإلسالم  <

 ..صلى هللا عليه وسلم ولم تشذ القبائل اليمنية كثيراً عن هذا إثر وفاة الرسول .الصالة وال نؤد الزكاة.

فإن الثابت في كل  ..فسواء أكانت الردة ارتداداً عن اإلسالم أو رفضاً لسلطة المدينة أو قريش كما قالوا -

وهي التي  ..إذ ثبتت قلة من أهل اليمن على اإلسالم ..اليمناألحوال هي ثبوت صفة الردة على كثير من قبائل 

   .شاركت جيوش الخالفة فيما بعد في القضاء على حركات الردة خاصة في حضرموت وكندة.

بل بموضوعية وعقل يتفهمان الموقف   ..وال ينبغي النظر إلى ردة أهل اليمن بتشنج عاطفي وطني أو ديني  -

تمكن من   ..بجماعته اإلسالمية وشخصيته النافذة صلى هللا عليه وسلم  فالرسول الكريم  ..في ظروفه التاريخية

كعقيدة   ..من القبائل إسالمها بمنافع تجنيها من اإلسالم ربطت كثيرلكنه  ..إدخال الناس في اإلسالم رغبة ورهبة

   ..قوة ماديةكأو 

أي عام الوفود التي وفدت إلى  )  ..لذلك ال غرابة أن يسمى العام العاشر بعد هزيمة قريش عام الوفود و -

ً  ..( المدينة إلعالن اإلسالم لكن بعد   ..وقد أظهرت المصادر أن معظم القبائل لم تسلم بشكل نهائي لهيبتها قريشا

فالبد من االعتراف بالقوة الجديدة   .. حداثوبالذات في فتح مكة وما تالها من أ هزيمة قريش وسقوط هيبتها

.. .. على الصعيد السياسي من جهة.. وعلى الصعيد العسكري من جهة أخرىوهي قوة اإلسالم والمسلمين

 وكان األخير يمثل العمود الفقري للقبائل وقتها.. 

َدة تصور الكثيرون إختفاء صلى هللا عليه وسلم..  وبوفاة الرسول - عَة والُموح ِ راح  و ..الشخصية النافذة الُمَجم ِ

صلى هللا عليه   القوم إلى الخالفة على أنها توريث غير مسبوق لسلطة أقروها في شخص الرسولبعض ينظر 

 .. وشعاراتهم أثناء القتال وقتها رهما شعأكما ظهر ذلك في بعض  ..وال يريدون إقرارها لغيره وسلم..

على ضوء التجربة الضخمة التي شيد  -ن تفهم حركة الردة في اليمن وغير اليمن وبهدوء وموضوعية يمك -

 ..تخضع لمبادئ اإلسالم ..وأنشأ نواة لدولة مركزية في المدينة -صلى هللا عليه وسلم  بداياتها الرسول الكريم

االحتكام إلى   أو معنى ..على ضوء الزمن القصير الذي ال يمكن معه تصور رسوخ المبادئ اإلسالميةكذلك و

وهما أمران خطيران بالقياس إلى تعدد   ..بمساحة شبه جزيرة العربضخمة سلطة واحدة في مساحة جغرافية 

صحابة األوائل ال وهو ما يختلف عما كان من  .اآللهة والوضع القبلي المشرذم سياسياً في كل أنحاء الجزيرة.

فقد ثبتوا على اإلسالم  ..مواقع كثيرة ليصفوا إسالمهم الذين تشربوا منه مباشرة تعاليم اإلسالم واختبروا في

فهو لم يقبل كغيره من بعض الصحابة األخيار بأن ال    ..الخليفة أبو بكر رأيا سديداً في قتال المرتدين  واوألهم

بل أصر على ضرورة الخضوع لعاصمة اإلسالم المدينة قائال: وهللا لو   ..يقاتل من يشهد بأن ال إله إال هللا

 . .. أراكم غدا إن شاء هللا..منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول هللا لقاتلتهم عليه.
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 نكمل.. وغيرها.. اليمنتاسعا.. في فقه الحرب ضد المرتدين في 

وعلى دولة اإلسالم   ..لعبت جيوش الخالفة ومن ثبت معها على اإلسالم دوراً في الحفاظ على اإلسالم كدين -

النعم التي حصل عليها المسلمون وهم يفتحون األرض  ساعدت كذلك و ..التي رسختها بعدئذ خالفة عمر المهابة

 ً    ..شرقاً وغربا

من مراحل تثبيت  منطقية مرحلة تاريخية كانت بل  ..حركة الردةوطنية وال انتهازية في دينية وال وعليه فال 

 .. اإلسالم في النفوسالدولة سياسيا في األساس.. وكذلك تثبيت 

على ضوء األوضاع التي سبقت اإلسالم وما ارتبط بإسالم البعض من  -أي حركات الردة  –يمكن تفهمها  -

 .. الناس بعدئٍذ  تصححت مع الزمن وحسن إسالم .. وهذه قدتصورات نفعية

ال يمكن إدراجها  .. ف حركة األسود العنسي عبهلة بن كعب في اليمن العنف والذهاب والروحة في أما ما يخص -

ً  ..لعدم ثبوت إسالم األسود العنسي أوالً  ..ضمن حركة الردة فهي   ..ولوقوعها زمنياً في حياة الرسول ثانيا

والهادفة إلى ربط   ..في اليمن صلى هللا عليه وسلم الكريماألخرى حركة تمثل صداماً بين سياسات الرسول 

عاصمته المدينة وبين طموح األسود العنسي في اإلستيالء على مقاليد الحكم من يد األبناء باليمن باإلسالم و

 .. بالتعاون مع بعض القبائل المنافرة لألبناء

وقد لعب الزمن الذي وقعت فيه حركة األسود وتبدالت األحالف القبلية على أساس وجود قوة جديدة هي قوة   -

ضمن األوضاع الجديدة من السيطرة  من تمكن لفترة فد ف  ..اإلسالم دوراً في اإلطاحة بطموح األسود السياسي

في  صلى هللا عليه وسلم اسات الرسول لكنه خسر الجولة في النهاية وانتصر الحلف الموالي لسي ..على صنعاء

 ..اليمن

قدمت الحركة نموذجا متكررا للقبول أو الرفض بالطبيعة البشرية.. وتردد اإلنسان العادي في حياته اليومية..  -

 أو رفضها.. والتأثير المادي على حياته تبعا إلختياره..  بين قبول حركة سياسية ناشئة أو تشريعات دينية جديدة

 ما كان باليمن واإلسهام في الفتوحات بعد نهاية الردة.. عاشرا.. 

يبدأ دور جديد ألهل اليمن في الفتوحات وبناء  ..بالقضاء على حركة األسود العنسي وحركة الردة في اليمن -

فكانت لهم اإلسهامات العظيمة في فتح فارس وبالد الشام ومصر  ..الخالفة اإلسالمية في كل بالد اإلسالم

 .. والمغرب العربي واألندلس كجيوش وقيادات مشهورة

 ..اإلسالم دولةمن  اجزءصاروا بعدها  على أساس أن اليمن وأهل اليمن  ..ونحن ننظر إلى تلك األدوار البارزة -

 ..مخالف لطبائع األمور .. فذلكواآلنأقديماً  ..أساس قطري  علىاإلختياري وال يجب أبداً النظر إلى ذلك الدور  -

.. وقد  وما اليمن إال وحدة إدارية من وحداته الكثيرة ..واألصل هو النظر إلى وحدة ديار العرب وديار اإلسالم

  حيث تمازجت األنفس واألخالق ونشأ عن ذلك بعدئذٍ  ..برز أهلوه في مسطح العالم اإلسالمي كغيرهم من األقوام

.. التي نمت وتبلورت باتساع الدولة واختالف القوميات والثقافات فيها  ما يعرف بالحضارة العربية اإلسالمية

 وامتزاجها بالحضارات القديمة..

 والخالفة الراشدة..حادي عشر.. اليمن 

-  ً والمرتبطة مع بعض  ..وفي زمن الخالفة الراشدة كان اليمن بمخاليفه وتقسيماته اإلدارية الخاصة به حينا

ً  ..والية أو واليات تابعة للخالفة اإلسالمية .. أو كلها حيناً آخر ..بالد الحجاز إال ما كان  ..ولم تشهد أحداثاً جساما

في زمن الفتنة وهو صراع أقطاب قريش على السلطة بعد مقتل الخليفة عثمان إذ نجد مشاركة لليمنيين في 

وشاركوا في القتال في كل من معارك الجمل   .. ي العراق والشام والحجازجميع ميادين الصراع على السلطة ف 

مدفوعين بقناعات في الوقوف إلى جانب هذا الفريق أو ذاك خاصة والوقت وقت فتنة   ..وصفين والنهروان

 .. عميت فيه األبصار والقلوب

مان هو وصول الوالي بسر بن أما في اليمن فكان نصيبها من الصراع بين على ومعاوية بعد مقتل الخليفة عث -

ثم فر أمام والي علي بن أبى طالب   ..أبى أرطأة من قبل معاوية فتتبع شيعة على في اليمن بالقتل والمطاردة

ثم غادر اليمن   ..جارية بن قدامة السعدي الذي تتبع هو اآلخر عثمانية اليمن وأعوان معاوية بالقتل والتشريد

ليفة على بن أبي طالب والذي مهد مقتله للوصول مع الحسن بن على إلى ذلك  إلى العراق بعد سماعه بمقتل الخ 

االتفاق مع معاوية وبأن تصير األمور شورى بين المسلمين بعد معاوية بن أبي سفيان وبهذا االتفاق الذي  

ين للهجرة والذي عرف بـ)عام الجماعة( تمهد الطريق لبني أمية إلرساء خالفتهم وحكم المسلم 40حصل عام 

 .. .. أراكم غدا إن شاء هللا..زمناً ناهز القرن
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 7–" في مقال رائع لعمرو خالد" باذان بن ساسان بن بالش".." 709الحلقة / 

حيث أنه كان أول من  ترجمة الصحابي باذان بن ساسان.. مقاال رائعا يلخص قدم موقع الدكتور عمرو خالد

 أسلم من البالط الفارسي.. يقول الموقع:

 ..ضنوا بملكهم ..عندما راسل النبي صلى هللا عليه وسلك الرؤساء والملوك يدعوهم إلى اإلسالمأوال.. تقديم.. ف 

إسالمهم  جعلها هللا سببا في ..لكن كانت الرسائل بمثابة نور آلخرين  ..حرصا على سلطانهم ..ولم يقبلوا اإلسالم

 .. باذان بن ساسان ء الصحابي الجليل.. ومن هؤال ..

 :باذان بن ساسانثانيا.. من هو 

ره رسول هللاوقد  ..من ولد كسرى المعروف بـ "بهرام جور"وهو أمير  - على اليمن  -صلى هللا عليه وسلم  -أم 

 . .كلها بعد موت كسرى

 ..وهو أول من أسلم من ملوك العجم ..اليمنقول الثعالبي: هو أول أمير في اإلسالم على أهل ي -

صلى هللا   -قال: بعث رسول هللا -رحمه هللا تعالى -وروى ابن أبي الدنيا في كتاب دالئل النبوة عن ابن إسحاق -

ثم بعث عامله على   ..فلما قرأه شق  كتابه ..عبد هللا بن حذافة إلى كسرى بكتابه يدعوه إلى اإلسالم -عليه وسلم

بالرجلين امتثاال ألوامر   فليأتياني به فبعث باذان ..أن ابعث إلى هذا الرجل رجلين َجلَدينبن ساسان ان اليمن باذ

  كسرى.. فماذا حدث..؟

 :الصحابي باذان بن ساسان.. تفاصيل إسالمثالثا.. 

هللا إلى  كتب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى كسرى مالك فارس: »بسم هللا الرحمن الرحيم« من محمد رسول 

 ..وشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له ..وآمن باهلل ورسوله ..سالم على من اتبع الهدى ..كسرى عظيم فارس

لينذر من كان حيا ويحق   ..فإني أنا رسول هللا إلى الناس كافة  ..وأدعوك بدعاية هللا ..وأن محمدا عبده ورسوله

 .فإن إثم المجوس عليك فإن أبيت ..فأسلم تسلم  ..القول على الكافرين

وال ندري هل بعث   ..فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين ..واختار لحمل هذا الكتاب عبد هللا بن حذافة السهمي

 ..وأيا ما كان فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه ..أم بعث عبد هللا السهمي ..عظيم البحرين رجال من رجاالته

 .ب اسمه قبليوقال في غطرسة: عبد حقير من رعيتي يكت

 .ولما بلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: مزق هللا ملكه -

وقد كان كما قال: فقد كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين عندك  

 .فليأتياني به  ..جلدين

وبعثهما بكتاب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمره أن ينصرف معه إلى  .. فاختار باذان رجلين ممن عنده 

 .كسرى

 :معجزة نبويةرابعا.. 

وقابال النبي صلى هللا عليه وسلم قال أحدهما: إن شاهنشاه )ملك الملوك( كسرى قد كتب إلى   ..فلما قدما المدينة

فأمرهما النبي   ..وقال قوال تهديديا ..يك لتنطلق معيوبعثني إل ..الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك

 .صلى هللا عليه وسلم أن يالقياه غدا

وفي ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن القت جنوده هزيمة منكرة أمام 

 .وأخذ الملك لنفسه ..فقد قام شيرويه بن كسرى على أبيه فقتله ..جنود قيصر

وعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   ..لك في ليلة الثالثاء لعشر مضين من جمادى األولى سنة سبعوكان ذ 

 ..فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك: فقاال: هل تدري ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر ..الخبر من الوحي

 .ونخبره الملك ..أفنكتب هذا عنك

ه: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى! وينتهي إلى منتهى الخف  وقوال ل ..قال: نعم أخبراه ذلك عني 

 .وملكتك على قومك من األبناء ..والحافر. وقوال له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك

وقال له   ..وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه ألبيه ..فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخبراه الخبر

 .  .فال تهجه حتى يأتيك أمري ..رجل الذي كان كتب فيه أبي إليكشيرويه في كتابه: انظر ال 

 .وكان ذلك سببا في إسالم باذان ومن معه من أهل فارس باليمن

ر رسول هللا  . .ولده شهرا على صنعاء وأعمالها -صلى هللا عليه وسلم  -ولما مات باذان أم 

 شكرا د. عمرو خالد.. 

 نراكم غدا إن شاء هللا.. ...



- 783 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 " ؟؟ اليمامة الطائف أم شهيد" الحارث بن أبي صعصعة".." 710الحلقة / 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

عمرو بن زيد بن عوف بن   في قول واسم أبي صعصعة ..الحارث بن أبي صعصعة أخو قيس بن أبي صعصعة -

 .. فهو من بيت أخوال النبي صلى هللا عليه وسلم.. وأحد شهداء األنصار..مبذول بن غنم بن مازن بن النجار

ه أمُّ َعمرو بنت قيس بن الحارث  ..َولََد الحارُث عبَد الرحمن - وتقول شبكة وَ  ..وشهد الحارُث أُُحًدا ..وأمُّ

 .قُتِل يوم اليمامة شهيًدا سنة اثنتي عشرة في خالفة أبي بكر الصديق"األنصار" أنه 

عاش حتى خاض غمار حروب الردة  قيل أنه شهد المشاهد مع النبي صلى هللا عليه وسلم.. و وفي رواية أنه  -

 ..وله ثالثة إخوة ..ليمامة شهيًداقتل يوم اقيل أنه قتل شهيدا يوم الطائف.. وقيل  كر الصديق..بفي خالفة أبي 

. وسنأتي على ترجمة أخيه قيس .مؤتة شهيدينموقعة قتل أبو كالب وجابر يوم قد و  ..قيس وأبو كالب وجابر

 إن شاء هللا..

 

 في اإلختالف في نسبه..ثانيا..  

من بني مازن بن  صحابي (هـ 12المتوفي سنة ..  الحارث بن أبي صعصعةوفي ويكيبيديا في معظم التراجم  -

 .معركة اليمامة وقُتل في  ..روب الردةح كما شهد ..غزوة أحد . شهد( .النجار من الخزرج

اسمه َعمرو بن َزيد بن َعوف بن وأ ..))الحاِرُث بُن َسْهل بن أبي َصْعَصعَةَ هو يقول موقع صحابة رسولنا..  -

ار((    . الطبقات الكبير.حسب َمْبذُول بن َعمرو بن َغْنم بن َماِزن بن النج 

 .. من بني مازن بن النجار((  ..))الَحاِرَث بن َسْهل بن أبي صعصعة األْنَصاِريوهو  -

))أخبرنا أبو جعفر عبيد َّللا  بن أحمد بن علي بإسناده إلى  وفي رواية أنه فيمن قتل يوم الطائف.. يقول:  -

 .. عن ابن إسحاق في تسمية من قتل من األنصار يوم الطائف ..يونس بن بكير

 .. ومن بني مازن بن النجار: الحارث بن سهل بن أبي صعصعة؛ قاله ابن منده وفي رواية ثانية.. -

ف  ..وقال أبو نعيم: ذكره بعض المتأخرين -  ..وإنما هو الحباب بن سهل بن صعصعة ..فوهم فيه وَصحَّ

وروى بإسناده إلى أبي جعفر النُّفَيلي عن ابن إسحاق في تسمية من استشهد يوم الطائف من األنصار من بني  -

وابن  ..]]يعني: ابن عبد البر الثالثة ترجمته أخرجو !مازن بن النجار: الحباب بن سهل بن أبي صعصعة.

 . نعيم[[. ووأب ..منده

وقد أورده ابن بكير عن ابن   ..قلت: قد ظلم أبو نعيم أبا عبد َّللا  بن منده؛ فإنه لم يصحف الراوي ابن األثير.. -

 .. وكذلك سلمة عنه أيًضا ..عن ابن إسحاق ..عن البكائي ..وأورده ابن هشام ..إسحق كما ذكرناه

  ..عمر مثل ابن منده؛ إال أنه لم ينسب قوله إلى أحد وأخرجه أبو -

 ..والوهم إلى النفيلي أولى؛ ألنه قد رواه ثالثة إلى ابن إسحاق مثل ابن منده ..وما هذا أول اسم اختلفوا فيه))  -

 . .وهللا أعلم.(( أسد الغابة ..فال يرد قولهم بقول واحد

بدل   ..وقيل: الص واب الُحبَاب .عن ابن إسحاق فيمن استُشهد يوم الطَّائف. .))ذكره النُّفَيلي عن محمد بن سلمة.

 ..اإلصابة في تمييز الصحابة قول ويحتمل أن يكونا أخوين(( ..الحارث

 ..أسد الغابة من  ))ال تعرف له رواية.(( .الطبقات الكبير.في ))ال َعِقب له.((  -

 

 ثالثا.. في نصيبه من السير ومراجع التراجم.. 

الحارث بن أبي صعصعة هو أخو قيس بن أبي صعصعة..  االستيعاب في معرفة الصحابة.. -( ابن عبد البر  1

واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار.. قتل يوم اليمامة شهيًدا..  

 ة شهيدين. وله ثالثة إخوة: قيس.. وأبو كالب.. وجابر. وقتل أبو كالب وجابر يوم مؤت

الحارث ْبن أَبِي صعصعة أخو قيس ْبن أَبِي صعصعة.. واسم أَبِي صعصعة: عمرو  أسد الغابة.. -( ابن األثير 2

ْبن زيد ْبن عوف ْبن مبذول ْبن عمرو ْبن غنم ْبن مازن ْبن النجار.. قتل يَْوم اليمامة شهيًدا.. وله ثالثة إخوة:  

 و كالب.. وجابر يَْوم مؤتة شهيدين.. وأخرجه أَبُو عمر..قيس.. َوأَبُو كالب.. وجابر.. وقتل أَبُ 

 .. االستيعاب في معرفة الصحابةفي  –ابن عبد البر عند  الحارث بن سهل بن ابي صعصعة االنصاري( 3

 الحارث بن سهل بن أبي صعصعة األنصاري.. من بني مازن بن النجار.. استشهد يوم الطائف..!( 4

 .. معرفة الصحابة -أبو نعيم األصبهاني  .. قاله عصعةالحارث بن سهل بن ابي ص( 5

اِر اْستُْشِهَد يَْوَم الطَّائِِف اَل يُْعَرفُ ( 6 لَهُ ِرَوايَةٌ.. قَالَهُ   َواْلَحاِرُث ْبُن َسْهِل ْبِن أَبِي َصْعَصعَةَ ِمْن بَنِي َماِزِن ْبِن النَّجَّ

 أراكم غدا إن شاء هللا.. ..ِريَن.. َوَوِهَم فِيِه.. إِنََّما هَُو اْلُحبَاُب ْبُن َسْهلٍ اْبُن إِْسَحاَق.. ذََكَرهُ َعْنهُ بَْعُض اْلُمتَأَخ ِ 

https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 " من شهداء مؤتةبن أَبي َصْعَصعَةَ عمرو بن زيد األنصاري ".." أبو كالب"  711الحلقة / 

 

 أوال.. في نسبه.. مقدمة.. 

جار من  من بني مازن بن الن األنصار من صحابي هجرية ..  8المتوفي سنة .. صعصعةأبو كالب بن أبي  -

قيس بن  و جابر اهوهو وأخ هـ 8 سنة غزوة مؤتة وقتل في ..المشاهد وما بعدها من غزوة أحد شهد ..الخزرج

 ..  المازنيعمرو بن زيد األنصاري الخزرجي وهو أَبي َصْعَصعَةَ 

 أبو كالب وجابر ابنا أبي صعصعة عمرو بن زيد األنصاري قُتال يوم مؤتة شهيدين.. في رواية..  -

هم جميعًا أم  قيس.. وهي َشْيبة بنت عاصم بن عمرو..  -  وأم 

 

 ثانيا.. في اتفاق التراجم في ترجمته.. 

 ..أبو كالب بن أبي صعصعة المازني هو يقول "صحابة رسولنا" فيما جاءت به التراجم..

واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول األنصاري المازني. قال    ..))أبو كالب بن أبي صعصعة -

 .. ولعله الذي بعده ]]يعني: أبا ُكليب بن عمرو بن زيد[[ ..أَبُو ُعَمَر: استشهد يوم مؤتة

دهما ابن عساكر -  ..ونقل في كتاب الكنى من روايته إلى أبي طاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر  ..وقد وحَّ

عن عمه عبد هللا بن أبي بكر؛ قال: وقُتل بمؤتة من بني مازن بن النجار أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن  

 عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. 

 .أسد الغابةفي ))أخرجه أَبو عمر.((  -

ه َشْيبَة بنُت عاصم بن َعمرو بن عوف بن مبذول.(( الطبقات الكبير.   ))أمُّ

 ))قتل هو وأَخوه جابر بن صعصعة يوم مؤتة(( االستيعاب في معرفة األصحاب. -

وأخوه أبو  ..)قال َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَماَرةَ ْبن القُدَّاحِ قاله في نََسِب األْنَصاِر: فمن ولد عوف قيس بن أبي صعصعة) -

 شِهَدا أحًدا والمشاهَد بعدها حتى استشهدا بمؤتة. وكذا ذكر ابن سعد أنهما استُْشِهدا بـ"مؤتة".(( ..كالب

 .))أخو جابر شقيقه. ذكر اْبُن ِهَشاٍم في زيادات السيرة أنهما استُشهدا بمؤتة(( اإلصابة في تمييز الصحابة -

 ..العقبة واوشهد ..األنصار واوحالف ..من هوازن مأنه ( أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب) ذكر الطَّبََرانِي  -

   ..وبدًرا

  من مراجع التراجم.. بن أَبي َصْعَصعَةَ  أبو كالب ثالثا.. في نصيب

 ..أسد الغابة -ابن األثير 

وهما أخوا  ..أبو كالب بن أبي صعصعة األنصاري المازني قتل هو وأخوه جابر بن أبي صعصعة يوم مؤتة

 .أخرجه أبو عمر.. الحارث وقيس ابني أبي صعصعة.

 .. االستغناء -ابن عبد البر 

وهما أخوا  ..قتل هو وأخوه جابر بن أبى صعصعة يوم مؤتة   ..أبو ِكاَلب بن أبى َصْعَصعَة األنصارى المازنى

 الحارث وقيس بنى أبى صعصعة.

 .. االستيعاب في معرفة الصحابة -ابن عبد البر 

 أَبُو كالب ْبن أبي صعصعة األَْنَصاِري  المازني.

 ْبن أبي صعصعة.وهما أخوا الحارث وقيس  ..وقتل هَُو وأخوه جابر ْبن صعصعة يوم مؤتة

 اإلصابة في تمييز الصحابة.. 

 ر.. وقال عبد َّللاَّ بن عمارة بن القد اح قاله في نسب األنصا

 شهدا أحدا والمشاهد بعدها حتى استشهدا بمؤتة.  ..وأخوه أبو كالب ..فمن ولد عوف قيس بن أبي صعصعة

 .. وكذا ذكر ابن سعد أنهما استشهدا بمؤتة

 إبن عساكر..تاريخ مدينة دمشق.. 

ولم يشهدوا بدرا منهم  النبي )صلى هللا عليه وسلم( وكان لقيس ثالثة اخوة صحبوا ..قال محمد بن سعد أخبرنا

وجابر ابنا أبي صعصعة قتال يوم مؤتة شهيدين  ..الحارث بن أبي صعصعة قتل يوم اليمامة شهيدا وأبو كالب

وأمهم جميعا أم قيس وهي شيبة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول وقرأت على أبي غالب بن البنا عن  

قال في  محمد بن سعدبرنا نا الحسين الفهم أخ أحمد بن معروف أبي إسحاق البرمكي أنا أبو عمر بن حيوية أنا

 ..أبي صعصعة بن زيد بن عوف بن مبذول وأمه شيبة بنت عاصم بن عمرو الطبقة الثانية جابر بن

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%A9
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-al-athir-usd-al-ghaba-fi-marifat-al-sahaba/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d8%b5%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/%d8%a7%d8%a8%d9%88-%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%b5%d8%b9%d8%b5%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abd-al-barr-al-istighna/
http://hadithtransmitters.hawramani.com/ibn-abd-al-barr-al-istiab-fi-marifat-al-sahaba/


- 785 - 
 

 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 .."رسول رسول هللا إلى بصرى" الحارث بن عمير األزدي ".." 712الحلقة / 

 

 .. مقدمة..نسبه و كنيته أوال.. في

 في التراجم.. عنه إليكم ما جاء و  ..هو الحارث بن عمير األزدي -

 ))الحارث بن ُعمير األزدي ثم الل ِْهي ـــ بكسر الالم وسكون الهاء.(( اإلصابة في تمييز الصحابة. -

 ..وأخرج أبو موسى اسمه َحْسبُ  ..أحد بني ِلْهب(( ))أخرجه أبو عمر كذا ..))الَحاِرُث بن ُعَمير األْزدي -

 .وقال: ذكره ابن شاهين في الصحابة. ِلْهُب: بكسر الالم وسكون الهاء.(( أسد الغابة

  ..روى الَواقِِديُّ عن َعْمرو بن الحكم قال: بعثه رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم إلى ملك بُْصرى بكتابه))  -

ولم يُْقتل لرسول هللا   ..نقه صبًرافلما نزل ُمْؤتة عرض له شرحبيل بن َعْمرو الغس اني فأوثقه رباًطا وضرب عُ 

 .. فلما بلغ رسول هللا َصلَّى هللا عليه وسلم الخبر بَعَث البَعث إلى مؤتة .غيره.رسول َصلَّى هللا عليه وسلم 

ة.(( اإلصابة في تمييز الصحابة -  .وذكره اْبُن َشاِهيَن من طريق محمد بن يزيد عن رجاله بغير هذه القصَّ

 

 ت تصف ما كان معه.. ثانيا.. في روايا

َض له شرحبيل   افلم ..بعثه رسول هللا بكتاب إلى ملك بُصرى يدعوه فيه إلى اإلسالموالرواية أنه  نزل مؤتة َعر 

أنا رسول رسول  ..قال : نعم  ..بن عمرو الغساني فقال : أين تريد ؟ قال : الشام قال : لعلَّك من رسل محمد 

ولم يقتل لرسول هللا رسول   ..فأمر به فأوثق رباطاً ثم قَدمه فضرب عنقه صبراً  ..صلى هللا عليه وسلممحمد 

فأسرع الناس و خرجوا   ..عليه و نََدب الناس و أخبرهم مقتل الحارث ومن قتله   فبلغ رسول هللا فأشتد ..غيره 

 .. فعسكروا بالُجرف فكان ذلك سبب خروجهم إللى غزوة مؤتة

ُد بُن َسْعدٍ وننقل ما   - ُد بُن عمر :قَاَل ُمَحمَّ عن عمر بن  ..حدثني ربيعة بن عثمان :قال ..أَْخبََرنَا ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الحارث بن عمير األزدي إلى ملك بصرى بكتابه  :قَالَ  ..الحكم فلما نزل   ..بَعََث َرُسْوُل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

لعلك من رسل  :قال .الشام :قال أين تريد؟ :فقال ..مؤتة عرض للحارث شرحبيل بن عمرو الغساني

 .هللا عليه وسلم رسول غيرهفأمر به فضربت عنقه. ولم يقتل لرسول هللا صلى  ..نعم :قال محمد؟

وكان ذلك سبب خروجهم   .وندب الناس فأسرعوا. ..فاشتد عليه  ..وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخبر

 . .إلى غزوة مؤتة

قتل الحارث وبهذه  كان .. ف بالمسلمين في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم الروم والغساسنةغدر وهكذا  -

حينما قتلوا رسوله الحارث   .. أيتجاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الروم والغساسنةأول غدر أحدثه الخسة 

بن عمير األزدي.. الذي أرسله إلى عامل بصرى الشام من قبل الروم.. واسمه شرحبيل بن عمر الغساني؛  

تل مبعوث النبي صلى هللا عليه وسلم إليه.. وكان من عادة  ليدعوه إلى اإلسالم.. فما كان من شرحبيل إال أن ق 

 .. كما تقدم الدول تأمين الرسل بينهم.. وكانت هذه الحادثة سببًا لغزوة مؤتة

 

 ثالثا.. في التجهز لقتال الروم والغساسنة..

ُد بُن  :َعِن اْبِن إِْسَحاقَ  ..قال يُْونُُس بُن بَُكْيرٍ  - بَْيرِ َحدَّثَنِي ُمَحمَّ قَِدَم َرُسْوُل هللاِ   :قَالَ  ..َعْن ُعْرَوةَ  ..َجْعفَِر بِن الزُّ

ُ َعلَْيِه وسلم من عمرة القضاء في ذي الحجة فأقام بالمدينة حتى بعث إلى مؤتة في جمادى من سنة  ..َصلَّى َّللاَّ

  .. بن رواحةفإن أصيب جعفر فعبد هللا  ..وقال إن أصيب فجعفر .وأمر على الناس زيد بن حارثة. ..ثمان

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم.   ..فإن أصبت فليرتض المسلمون رجال. فتهيؤوا للخروج وودع الناس أَُمَراُء َرُسْوِل هللاِ َصلَّى َّللاَّ

ولكني سمعت هللا   .. وال صبابة إليها   ..بي حب للدنيا أما وهللا ما :فقال  ما يبكيك؟ :فقالوا ..فبكى ابن رواحة

صحبكم هللا   :فقال المسلمون فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟  .. [71مريم: ] {ُكْم إاِله َواِرُدَهاَوإِْن ِمنْ } :يقول

 :عبد هللا بن رواحة  .فأنشد.وردكم إلينا صالحين ودفع عنكم

 لكنني أسأل الرحمن مغفرة ... وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 

 األحشاء والكبدا أو طعنة بيدي حران مجهزة ... بحربه تنفذ 

 حتى يقولوا إذا مروا على جدثي ... يا أرشد هللا من غاز وقد رشدا

 ثم إنه ودع النبي صلى هللا عليه وسلم.. وقال: 

 ثبت هللاُ َما آتَاَك ِمْن َحَسٍن ... تَثْبِْيَت ُمْوَسى.. ونصرا كالذي نصروا

 إني تفرست فيك الخير نافلة ... وهللا يعلم أني ثابت بصر 

 ..الرسول فمن يحرم نوافله ... والوجه منه فقد أزرى به القدر أنت 

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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 2-" الحارث بن عمير األزدي ".."رسول رسول هللا إلى بصرى" 713الحلقة / 

 رابعا.. في روايات استشهاد الحارث بن عمير األزدي.. 

نفس الرواية تقريبا باعتبار أن األحداث جرت عند   .."مختصر تاريخ دمشقكتابه "في   –إبن منظور  نقل -

 .. قال: مؤته وهي يومها إحدى قرى الشام

في الحارث بن عمير األزدي.. له صحبة.. بعثه النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم رسوالً إلى صاحب بصرى.. فقتل  

 بمؤتة.. فوجه النبي َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى أهل مؤتة جيشاً..

 مير األزدي ثم أحد بني لهب..  قال عمرو بن الحكم: بعث رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الحارث بن ع -

 .فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال الشام.  .إلى ملك بصرى بكتاب.

 . قال: لعلك من رسل محمد! قال: نعم.. أنا رسول رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم.

 . م يقتل لرسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم رسول غيره.فأمر به فأوثق رباطاً.. ثم قدمه فضرب عنقه صبراً.. ول

وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله.. ذلك فبلغ رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم الخبر فاشتد عليه  -

ء..  ومؤتة بأدنى البلقا .. وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة..فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرف

 . والبلقاء دون دمشق.

 على بضعة سطور:اإلسالمية موسوعة الفي األزدي  ومن المستغرب حقا أن اقتصر ذكر الحارث  -

بكتاب إلى ملك  صلى هللا عليه وسلم.. الحارث بن عمير األزدي.. صحابي بعثه رسول هللا محمد بن عبد هللا فهو 

َض له شرحبيل بن عمرو الغساني ..يدعوه فيه إلى اإلسالم ..بُصرى    ..فلما نزل مؤتة َعر 

 .. هللا عليه وسلم  صلى قال: لعلَّك من رسل محمد.. قال: نعم.. أنا رسول رسول هللا ..فقال: أين تريد؟ قال : الشام

فأمر به فأوثق رباطاً ثم قَدمه فضرب عنقه صبراً.. ولم يقتل لرسول هللا رسول غيره.. فبلغ رسول هللا فأشتد  

عليه ونََدب الناس وأخبرهم مقتل الحارث ومن قتله.. فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالُجرف فكان ذلك سبب  

 .خروجهم إلى غزوة مؤتة.

 خامسا.. في "مؤتة" والتأريخ الستشهاده.. 

 .. رضي هللا عنه ضريح الحارث بن عمير األزديفمازال أهل الشام يعرفون ب  هتأريخ استشهادوفي  -

إحدى محافظات  .. وهي بعد أن قتله شرحبيل بن عمرو الغساني.. ُدفن في منطقة بصيرا في محافظة الطفيلةف 

بلدة مؤتة تقع ضمن لواء المزار الجنوبي في محافظة  وقرية أو . المملكة األردنية الهاشمية وتقع في الجنوب.

ارتفاعها عن   ..كم جنوب العاصمة األردنية عمان 140وتبعد   ..كم 12كرك مسافة الكرك وتبعد عن مدينة ال

 .. للهجرة 8في سنة بطلنا هناك   استشهد وقد -.. مترا 1,100سطح البحر 

 ".. ة "مؤتةغزوفي  إجتماع الغساسنة والرومسادسا.. 

  دي.... إثر مقتل الحارث األزإلى مؤتة بجيش -صلى هللا عليه وسلم   -بعث رسول هللا أنه تقول "إسالم ويب".. 

  : صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا ..وهم ثالثة آالف ..بالجرف فأسرعوا وعسكروا  ..وندب الناس

فليرتض   ..فإن قتل  ..بد هللا بن رواحةفع  فإن قتل  ..فجعفر بن أبي طالب ..فإن قتل .. زيد بن حارثة أمير الناس"

ويدعوا من هناك إلى  ..أن يأتوا مقتل الحارث بن عميرصلى هللا عليه وسلم وأوصاهم .. "المسلمون منهم رجال

فلما ودعه  ..وخرج مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع  ..إال استعانوا باهلل وقاتلوهمفإن استجابوا و ..اإلسالم

 ..إلى الشمالساروا  ..أمراؤه

 ..لخم وجذام وبهراء وبليقبائل فجمع شرحبيل بن عمرو أكثر من مائة ألف من  ..فسمع العدو بمسيرهم -

  ..وبلغهم كثرة الجموع عليهم ..ونزل المسلمون مكانا من أرض الشام ..وأقبل هرقل في الروم في مائة ألف -

 .. فيما يأتونه  -صلى هللا عليه وسلم  النبيحتى يستأمروا  ..فعزموا على المقام بمكانهم

فساروا حتى نزلوا مؤتة من قرى البلقاء والعروبة حتى نزلوا   ..حثهم عبد هللا بن رواحة على المسيرلكن  -

يتركوا هذه الفرصة  أن  –هم هرقل الروم افاووقد  –وما كان المتآمرون من الغساسنة  ..شارق من قرى البلقاء

 للخالص من شبح الدولة الوليدة في المدينة..

فقاتل حتى طاشت به   ..تقدم بالراية زيد بن حارثةو  ..وقاتل المسلمون أشد القتال ..والتحمت الحرب في مؤتة -

وكان أول فرس   ..ونزل عن فرس له شقراء عقرها ..فقتل به حتى أخذ الراية جعفر بن أبي طالب ..الرماح

فوجد في أحد نصفيه بضعة   ..فقطعه نصفين ..حتى ضربه رومي  ..وقاتل والجراح تأخذه ..عقرها المسلمون

من ضربة بسيف  اح: إنه كان في بدنه اثنان وسبعون جر اآلخر أكثر منه حتى قيلوفي النصف  ..وثالثين جرحا

  ..ثم أخذ الراية عبد هللا بن رواحة ..وطعنة برمح

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 نكمل..  "..ة "مؤتةغزوفي  إجتماع الغساسنة والرومسادسا.. 

 : أنشد في نفسه ما استبشر لها ف بن رواحة ورأى  -

 طائعة أو فلتكرهنه    ***أقسمت يا نفس لتنزلنه  

 مالي أراك تكرهين الجنه   ***إن أجلب الناس وشدوا الرنه  

 هل أنت إال نطفة في شنه    ***قد طالما قد كنت مطمئنه  

 : نشدوسار بالراية وهو ي ..قاتال رجاال  ألن زيدا وجعفر ..ثم نزل عن فرسه -

 هذا حمام الموت قد صليت    ***يا نفس إال تقتلي تموتي  

 فعلهما هديت إن تفعلي     ***وما تمنيت فقد أعطيت 

 : وقال ..فأخذ الراية ثابت بن أرقم..  ..وانهزم المسلمون ..وتقدم فقاتل حتى قتل -

 ..ثم قال لهم : اصطلحوا على رجل منكم ..وركز الراية حتى اجتمعوا إليها ..يا معشر المسلمين إلي إلي 

 .. رايةفأخذ ال ..فاصطلحوا على خالد بن الوليد ..فقال ما أنا بفاعل ..: أنت لهافقالوا

 .. يومهان المسلمين حتى انصرف الناس مودافع القوم  -

 .. حتى نظر معترك القوم  -صلى هللا عليه وسلم   -ورفعت األرض لرسول هللا  -

 :  وقال  ..فصعد المنبر  ..فأمر فنودي بالصالة -

 ..إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد ..أخبركم عن جيشكم هذا الغازي .. أيها الناس باب خير باب خير"

ثم أخذ اللواء   ..واستغفر له ..فشد على القوم حتى قتل شهيدا ..ثم أخذ اللواء جعفر ..واستغفر له  .."شهيدا

ولم يكن من  ..ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ..واستغفر له ..وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ..عبد هللا بن رواحة

 ..يومئذ سيف هللا خالد بن الوليد فسمي  .."باء بنصرف  ..ولكنه سيف من سيوف هللا ..وهو أمر نفسه ..األمراء

 ..وهو يبتسم  ..من الغد لصالة الصبحصلى هللا عليه وسلم ثم خرج 

   ..: قد علم هللا ما كان من الوجد فلماذا تبتسمفقال له الناس  -

 .. رأيتهم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين  : أحزنني قتل أصحابي حتى  -صلى هللا عليه وسلم  -فقال  -

ورأيت جعفرا ملكا ذا جناحين مضرجا بالدماء مصبوغ القوادم .   ..ه السيفورأيت في بعضهم إعراضا كأنه كر

وجعل قوم يحثون   ..ولما قدم الناس خرج المسلمون إليهم واستقبلوهم بالجرف .."الطيار"فسمي يومئذ 

إن   ولكنهم الكرار  ..ليسوا بالفرار ": صلى هللا عليه وسلم ..فقال رسول هللا  ..: يا فرارويقولون ..التراب عليهم

 .".شاء هللا

 ال ينساه التاريخ.. س و"مؤتة" درسابعا.. 

 خروج طلبا لقتلة رسول رسول هللا.. وإال استبيح المسلمون واستبيحت المدينة.... أنه كان البد من الهاأوال -

ون بجموع الغساسنة غزوة.. ولو علم المسلمثانيها.. أن حسن األخذ باألسباب هو أكبر اإلستفادة من ال -

 والقبائل واجتماع الروم لكان األولى الخروج باستعداد أكبر.. وهو ما كان بعد مؤتة من خروج لفتح الشام..

 ثها.. أن العودة في الرأي.. وفي القتال.. "متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال" هو األولى في الحرب.. ثال -

واعتلى العبقري جواده بعد أن تحدد   د خرجفق  بالجيش اإلسالمي..رابعها.. خطة خالد بن الوليد لإلنسحاب  -

واعتلى   ..لقد انتهت المعركة :وإن شئت فقل ..ومات قواد المعركة الثالثة.. مصير المعركة بكل المقاييس

ى يد هذا ودفع الراية عن يمينه كأنما يقرع بها أبواباً مغلقة قد آن لها أن تفتح بإذن هللا عل ..العبقري جواده

عدل  .. حتى خيم الليل ..وثبت خالد في هذا اليوم ثبوت الجبال الرواسي ..تنظيم الصفوف . فأعاد.البطل المغوار

وجعل الساقة في المقدمة وأخر  ..وجعل الميسرة مكان الميمنة ..فجعل الميمنة مكان الميسرة  ..صفوف الجيش

وعند مطلع الصباح أمرهم أن يثيروا  ..وكلف طائفة من الجنود أن يتأخروا خلف الجيش ..المقدمة إلى الساقة

 . .وأن يحدثوا صوتاً وصياحاً وجلبةً وضوضاء ..غباراً 

 ..وجدت كتائب الروم وجوهاً غير الوجوه التي كانت تحاربها باألمس ..وفي الصباح الباكر بعدما بزغ الفجر

ً  ..ونظرت فوجدت غباراً  ..ورأت أعالماً جديدة فظن الروم أن مدداً  ..وسمعت صيحةً وصوتاً وجلبةً وضجيجا

واستطاع   ..في االنسحاب المذهل المروعوبدءوا  ..فدب الرعب في قلوبهم ..جديداً قد أقبل إلى جيوش المسلمين

وانسحب بجيشه  ..خالد بذكائه وعبقريته أن يفتح ثغرة فسيحة في قلب هذا الجيش العرمرم الكبير الرهيب

 المحتوم..  نتحار الجماعيإل.. وكان هذا أولى من اانسحاباً آمناً دون أن يصاب الجيش بأي أذى

 .. أراكم غدا إن شاء هللا..
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  ني.. من "قصة اإلسالم".. في موقفه صلى هللادكتور راغب السرج  جزءا من مقالأود أن أنقل هنا بكل اإلعزاز 

 "غزوة مؤتة".. وحكمته البالغة في التعامل مع األمر.. كرامة.. ورفعة.. ثم واقعية..عليه وسلم من 

 .. صلى هللا عليه وسلم موقف الرسولأوال.. 

ر  إزاء هذه األوضاع المتردية السابقة كان ال بد للدولة اإلسالمية من وقفة جادة للدفاع عن هيبتها والثأ

لكرامتها.. كان ال بد من وقفة لتأمين حركة الدعاة المسلمين لهذه المناطق الشمالية للجزيرة.. وأيًضا تأمين خط  

فالموضوع إذن ِجدُّ خطير.. ولو حدث وسيطرت هذه القبائل العربية أو . سير التجار المسلمين من وإلى الشام.

سيضيِ قون الخناق تماًما على   -بال شك-الشمالية.. فإنهم   الدولة الرومانية على مداخل ومخارج الجزيرة العربية

 . المدينة المنورة.. وخاصة إذا كانت قريش تقع في الجنوب.

 كان هناك إذن في الشمال مشكلتان كبيرتان: ثانيا.. 

األولى: مشكلة الدولة الرومانية والقبائل العربية المتحالفة معها.. والتي كانت تدين معظمها بالنصرانية مثل 

 م وغسان وغيرها. لخ

والمشكلة الثانية: هي قبيلة قضاعة التي اعتدت على خمسة عشر صحابيًّا وقتلتهم.. وهي أيًضا من القبائل  

 الكبرى غير أنها كانت منفصلة عن القبائل العربية المتحالفة مع الدولة الرومانية. 

 الدفاع عن الكرامة واإلباء..موقفه في ثالثا.. 

سول صلى هللا عليه وسلم أن يبدأ بواحدة ثم  وألنه كان ال بد من وقفة جادة أمام هاتين المشكلتين.. فقد آثر الر 

 األخرى.. فبدأ صلى هللا عليه وسلم بمشكلة القبائل العربية الُمتَنَص رة في الشمال. 

وألن هذه المناطق كانت خطيرة جدًّا.. وألن أعداد القبائل فيها كثيرة.. وألن مساندة الدولة الرومانية لهم كانت  

متوقعة لكونهم حلفاء لها.. فقد حرص الرسول صلى هللا عليه وسلم على تكوين جيش قوي يستطيع أن يقوم  

 بالمهمة على الوجه األمثل.. فقام بعدة خطوات مهمة. 

 

 .. لرسول لمواجهة قبائل الشمالخطوات اا.. رابع

: عمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على إعداد وتجهيز أكبر جيش إسالمي يخرج من المدينة.. حتى  هاأوال

 .بلغ عدد الجيش ثالثة آالف مقاتل.. وهو أكبر عدد يخرج للحرب في تاريخ اإلسالم إلى اللحظة تلك.

ذا الجيش الكبير زيد بن حارثة رضي هللا عنه.. وكان زيد قد  ا: َولَّى صلى هللا عليه وسلم على رأس ههثانيً 

ة في السنة السادسة من الهجرة النبوية.. حيث قاد خمس سرايا متتالية.. وفي   قضى فترة تدريبية طويلة ومهمَّ

من   قبل ذلك في سرية ِحْسَمى.. فكان أعلم بها  -شمال الجزيرة العربية-الوقت ذاته كان قد أتى إلى هذه المنطقة 

 .غيره من الصحابة.

ا: لم يجعل الرسول صلى هللا عليه وسلم على هذه السرية أميًرا واحًدا.. وإنما عيَّن ثالثة من األمراء.. إن ه ثالثً 

ٌر  فَ قتل أحدهم تولى اآلخر من بعده.. فقال صلى هللا عليه وسلم: "إِْن قُتَِل َزْيٌد فََجْعفَُر ْبُن أَبِي َطاِلٍب.. َوإِْن قُتَِل َجعْ 

ِ ْبُن َرَواَحةَ" وكان واضًحا من هذه التولية المتتالية لألمراء أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان   ..َفعَْبُد َّللاَّ

يتوقع حربًا ضروًسا في هذه المنطقة.. األمر الذي يقتل فيه األمراء الثالثة.. وهي المرة األولى واألخيرة في  

ي فيها ثالثة من األمراء على سرية واحدة.. ولعل ذلك كان بوحيٍ من هللا حياته صلى هللا عليه وسلم التي يوِل  

 ..سبحانه

أخرج الرسول صلى هللا عليه  فقد  سالم..إلحديث اوكان  مع الجيش.. ج حذر لخالد بن الوليدوخر  في ا:هرابع

وسلم مع الجيش البطل اإلسالمي الفذَّ خالد بن الوليد رضي هللا عنه.. الذي لم يكن قد مر على إسالمه بعُد إال  

نعت الرسول صلى هللا عليه وسلم من أن يوليه على الجيش؛  ثالثة أشهر فقط.. ولعل حداثة إسالمه هي التي م

فهو ال يعرف الجنود المسلمين وال يعرف طاقاتهم.. كما أنه لم يُختبر بعد مع الصف المؤمن.. وهذه هي أول 

مهمة يختبر فيها منذ أن أسلم.. ومهمة قيادة ثالثة آالف مسلم ال شك أنها شاقة وعسيرة.. وتحتاج إلى رجل له  

 .خ مأمون مع المسلمين.تاري

 الحرجة..   المهمة تنفيذ سا.. في حتميةخام

 . وقد تجهز هذا الجيش اإلسالمي على هذه الصورة السابقة.. واستعد للخروج. -

ورغم صعوبة المهمة المتمثلة في طول الطريق.. الذي يبلغ طوله أكثر من ألف كيلو متر من المدينة  -

مادى اآلخرة الموافق  المنورة.. ثم هو صحراء قاحلة وكان في وقت شديد الحر.. حيث كان زمن الخروج هو ج

شهر أغسطس لسنة تسع وعشرين وستمائة من الميالد؛ رغم كل هذه الصعوبات إال أن معنويات الجيش  

اإلسالمي كانت مرتفعة جدًّا.. وخاصة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم خرج بنفسه لتوديع الجيش.. وقد ظل  

 معهم حتى بلغ ثَنِيَّة الوداع..

 .. نكمل غدا إن شاء هللا..
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 نكمل.. الحرجة.. سا.. في حتمية تنفيذ المهمةداس

 عليه وسلم أن تكون مهمة هذا الجيش واضحة تمام الوضوح؛ إذ كانت المسافة وقد حرص الرسول صلى هللا

بين المدينة واألردن كبيرة جدًّا.. األمر الذي يتعذر معه فرصة المشورة وتبادل الرأي معه.. ومن هنا فقد حدد  

ة الجيش في أمرين:  الرسول صلى هللا عليه وسلم مهمَّ

اإلسالم.. وكما ذكرنا أكثر من مرة فإن إسالمهم أحبُّ إلينا من أموالهم  األمر األول: دعوة هذه القبائل إلى

 . وغنائمهم.. فكان صلى هللا عليه وسلم دائًما ما يقدم هذه الدعوة.

قتلوا الحارث بن عمير  -كما ذكرنا -األمر الثاني: قتال شرحبيل بن عمرو الغساني ومن عاونه؛ وذلك ألنهم 

  صلى هللا عليه وسلم. رضي هللا عنه رسوَل رسوِل هللا

 

 .. للجيش الغازي صلى هللا عليه وسلم وصية الرسولا.. في بعسا

مع أن القتال كان لرد الهيبة واالعتبار.. وانتقاًما لكرامة الدولة اإلسالمية.. وثأًرا للحارث بن عمير رضي هللا  <

عنه.. وتأديبًا لشرحبيل بن عمرو وقومه.. فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم حرص على أال  تخرج الحرب 

على أن يلتزم المسلمون بأخالقهم حتى في حروبهم   ية عن ضوابطها الشرعية.. وحرص تمام الحرصاإلسالم

 . وقتالهم ألعدائهم.

صورة حضارية رائعة تُعَد  من أرقى صور الحضارة في غابر التاريخ.. فقد أوصاهم صلى هللا   -ال شك-وهي  <

 بقوله:  -رضي هللا عنهكما روى أبو داود عن أنس -عليه وسلم وهم خارجون من المدينة 

ِ.. َوالَ تَْقتُلُوا َشْيًخا َفانِيًا.. َوالَ ِطْفالً  ِ َوَعلَى ِملَِّة َرُسوِل َّللاَّ ِ َوبِاَّللَّ َصِغيًرا.. َوالَ اْمَرأَةً.. َوالَ تَغُلُّوا.. "اْنَطِلقُوا بِاْسِم َّللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْحسِ  وا َغنَائَِمُكْم.. َوأَْصِلُحوا َوأَْحِسنُوا.. إِنَّ َّللاَّ [. 3[. وزاد في رواية مسلم: "َوالَ تَْمثُلُوا"]2نِيَن"]َوُضمُّ

: "اْغُزوا َوالَ تَغُلُّوا.. َوالَ تَْغِدُروا.. َوالَ تَْمثُلُوا..."] [. 4كما جاء في رواية أخرى ألبي داود عن بَُريدة األسلمي 

 . أي: التمثيل بالجثث بعد القتل.

وتحتاج إلى تفصيل كثير.. لكن المجال هنا ال يتسع.. غير  وهذه هي الحرب في اإلسالم.. صورة راقية جدًّا..  <

هت لهذا الجيش اإلسالمي الذي خرج لالنتقام لكرامة األمة   أن الحقيقة التي ال مفر منها أن كل هذه النصائح وِج 

 . اإلسالمية.

 ..خلفيات على جيش ُمؤتَةا.. ثامن

اته أنه سيحارب الدولة الرومانية.. بل  يهمنا في هذا المقام أن نذكر أن هذا الجيش اإلسالمي لم يكن في حساب -

على العكس من ذلك.. فقد كان إسالم الدولة الرومانية أمًرا متوقعًا بالنسبة له.. أو على األقل أن تظل على  

الحياد؛ وذلك بسبب الطريقة الطيبة التي قابل بها هرقل ِدْحية الكلبي رضي هللا عنه.. وأيًضا للقناعة التي 

 هللا عليه وسلم.. فكان متوقعًا أن تتغير قلوبهم لإلسالم.. وخاصةً أنهم أهل كتاب..   أظهرها للرسول صلى

وإنما كان هدف الجيش اإلسالمي هو حرب شرحبيل بن عمرو الغساني الذي قتل رسوَل رسوِل هللا صلى هللا  

 . عليه وسلم.

الجيوش الكبيرة حقًّا في ُعْرف ذلك  ومن هنا فقد ُعدَّ الجيش اإلسالمي الذي خرج إلى شمال الجزيرة العربية من 

الزمن.. وخاصةً أن القبائل العربية لم يكن من عادتها أن تتوحد أو تتجمع في حروبها.. وقد بات من غير 

 .المتوقع أن يلتقي هذا الجيش اإلسالمي بآخر أكبر منه.

ث ومالبسات موقعة مؤتة..  وتلك الخلفية خاصةً ال بد أن نضعها في أذهاننا ونصب أعيننا قبل الخوض في أحدا

من  -بحسابات ذلك العصر  -وذلك حتى نعلم أن هذا الجيش لم يُلَق به إلى التهلكة كما أشيع.. وإنما كان 

 .الجيوش الضخمة.

من الخلفيات المهمة أيًضا لهذا الجيش أنه كان جيًشا أُخرويًّا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاٍن ودالالت..  -

خرويًّا( أنه كله كان من المؤمنين الصادقين.. الراغبين حقيقةً في الموت في سبيل هللا.. ونقصد بكلمة )أ

 . والمشتاقين حقيقة للشهادة.. والطامعين في الجنة.. الخائفين من النار.

أحد أفراد هذا الجيش.. وهو عبد هللا بن رواحة رضي هللا  -أنه جيش أخروي  -لقد عبر عن الصفة السابقة 

ك حين همَّ الجيش بالخروج من المدينة المنورة.. فما كان من هذا القائد الجليل رضي هللا عنه إال أن  عنه.. وذل

   ما يبكيك يابن رواحة؟!:-يخففون عنه-بكى بكاًء شديًدا حتى ظن الناس أنه خائف من الموت.. فقالوا له  

 صلى هللا عليه وسلم يقرأ آية من كتاب فقال: وهللا ما بي حب الدنيا.. وال صبابة بكم.. ولكني سمعت رسول هللا

[. فلسُت أدري.. كيف لي 71هللا يذكر فيها النار: }َوإِْن ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن َعلَى َربِ َك َحتًْما َمْقِضيًّا{ ]مريم: 

 بالصدور بعد الورود؟ 

 مقال د. السرجاني.. الجزء المختار من .. نهاية 

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ..
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 في جهاد الصحابة.. بقلم / مجدي سـالم 

 1-" ابن العجماءالعدل و".." مسعود بن األسود العدوي"  717الحلقة / 

 

 .. مقدمة..ترجمتهأوال.. في نسبه و 

مسعود بن األسود .. أنه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب -لطبراني ل المعجم الكبير.. وإسالم ويبيجتمع  -

 .." وهو مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب ..العدوي

 .. ويكنى بها أحيانا.. وأمه العجماء بنت عامر -

هو مسعود بن األسود و ..جليلال صحابي المسعود بن األسود هو .. يكيبيديادائرة المعارف  إخراجه تقول فيو -

 ..وأمه هي العجماء بنت عامر ..بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب

 صلى هللا عليه وسلم..عن رسول هللا نفس الحديث روى و .هـ. 8شهد غزوة مؤتة واستشهد فيها سنة  -

 . .مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف ْبن ُعبَْيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدويوقيل  -

 ِذيَن هاجروا من بني عدي هَُو وأخوه مطيع بن األسود..َكاَن من السبعين الَّ  -

: ابن  كنىأمهما العجماء بنت َعاِمر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول.. َوبَِها يعرف.. في  -

أخرجه الثالثة.. إال أن ابن منده خالف ِفي  . وقد  َكاَن من أصحاب الشجرة.. واستشهد يَْوم مؤته.و ..العجماء.

 وهو وهم... مسعود بن األسود بن عبد األسد بن هالل بن عمر.. وهذا النسب ِفي بني مخزوم.نسبه.. فقال: 

ثُمَّ إنه روي ِفي َهِذه الترجمة أيضا بِِإْسنَاِدِه عن ابن إِْسَحاق.. أَنَّهُ قَاَل: استشهد يَْوم مؤته من بني عدي بن   -

 .كعب: مسعود بن األسود.. فخالف ما قاله أوال.. وهو الصواب.

بن حارثة بن نضلة بن عوف بن  مسعود بن األسود ) همسا نذكر مسيرته.. في " دمشقويقول "تاريخ  -

عوف بن عدي بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي   بلويقال   ( ..ابن عويج عبيد 

وهو ابن عم  ..دمشق استشهد يوم مؤتة بأرض البلقاء من أطراف ..له صحبة ..أخو مطيع بن األسود وهو

 ..مسعود بن سويد بن حارثة

 ترجمة بن األسود عند أصحاب السير.. في اختالف ا..  نيثا

 ...عببن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كمسعود بن األسود بن حارثة  <

 . ))َمْسعُود بن األَْسَود بن َحاِرثة بن نَْضلَة بن َعْوف بن َعبِيد بن َعِويج بن َعِدي  بن كعب القَُرشي العََدوي. <

 .كان من السبعين الذين هاجروا من بني َعِدي  هو وأَخوه ُمطيع بن األَسود. <

فيقال: "ابن  ..وبها يعرف ..لُولأَمهما العجماء بنت عامر بن الفَْضل بن عفيف بن ُكلَيب بن ُحْبِشية بن سَ  <

 ..وابن منده ..واستشهد يوم مؤتة. أَخرجه الثالثة ]]يعني: ابن عبد البر ..كان من أَصحاب الشجرة ..العجماء"

وهذا  ..فقال: مسعود بن األَسود بن عبد األَسد بن هالل بن عمر ..إِال أَن ابن منده خالف في نسبه ..وأبا نعيم[[

ثم إِنه روى في هذه الترجمة أَيًضا بِإسناده عن ابن   ..غير مقبول لدى بقية التراجمالنسب في بني مخزوم. وهو 

ال .إِسحاق.  ..أَنه قال: "استشهد يوم مؤتة من بني َعِدي  بن كعب" "مسعوُد بن األَسود". فخالف ما قاله أَو 

 .في معرفة الصحابة. أسد الغابةوهذه رواية وهو الصواب.(( 

  ..ابن َعويج ..ولهبفتح أ ..ابن نَْضلة بن عوف بن َعبيد ..بمهملة ومثلثة ..))مسعود بن األسود بن حارثة <

ابن عدي  بن كعب القُرشي  العدوي  المعروف بابن العجماء؛ وهي أمه؛ وهي بنت عامر بن الفَْضل   ..كذلك

 ..السلولي؛ ويقال له ابن األعجم.(( 

))مسعود بن األعجم. هو ابن العجماء؛ فإن  مسعود بن األسود الذي سكن مصر آخُر غير هذا المذكور قَْبله   <

 ..  األسود بن حارثة[[.((]]يعني: مسعود بن 

ضوان)) -  (( .قال أَبُو ُعَمَر: كان هو وأخوه ُمطيع من الس بعين الذين هاجروا وشهدوا بْيعَة الر 

ة المرأة التي سرقْت؛ وفيه: فجئنا رسوَل هللا صل ى هللا عليه   روى عن النبي  صل ى هللا عليه))  - وسلم في قص 

  ..الحديث. وعنه ابنته عائشة في ابن ماجة "...تَْطُهُر َخْيٌر لََها" :قالوقلنا: نحن نفديها؛ ف  ..وآله وسلم فكلمناه

 . .اإلصابة في تمييز الصحابة((  .لكن قال: ابن األعجم ..وأشار إليه الترمذي في الترجمة ..والبغَوي  بسند حسن

في تسميته من استشهد يوم مؤتة من بني   ..عن ابن إِسحاق ..بو جعفر بِإسناده عن يونس بن بُكير))أَخبرنا أَ 

 .أسد الغابة رواية  َعِدي  بن كعب: مسعود بن األَسود بن حارثة بن نَْضلة.((

: سكن المدينة. وقال ابن حب ان: سكن مصر  ..وهو َوْهم.(( اإلصابة في تمييز الصحابة ..))وقال البغوي 

 ..مسعود بن األسودالحديث عند ا.. رواية لث ثا

الحديث األشهر له.. حدثنا مطلب بن شعيب األزدي .. حدثنا عبد هللا بن صالح .. حدثني الليث .. وحدثنا   -

ركانة .. أن خالته بنت مسعود بن  موسى بن هارون .. حتى محمد بن إسحاق .. عن محمد بن طلحة بن يزيد بن

العجماء حدثته: أن أباها قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حادث المخزومية التي سرقت قطيفة والتي  

 حاول أسامة بن زيد أن يشفع لها عنده صلى هللا عليه وسلم.. قال له: ) نفديها بأربعين أوقية( .. 

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " تطهر خير لها " .. وأمر بها فقطعت يدها.. وسنفرد فقرة لرواياته..

 ..أراكم غدا إن شاء هللا ..
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 2-" شهيـــد مؤتـــة" مسعود بن األسود العدوي".."  718الحلقة / 

 

 نكمل.. ..مسعود بن األسودالحديث عند ا.. رواية لث ثا

ن عبد الواحد أنا  أخبرنا أبو الفتح يوسف ب .... ذات الحديث ولكن كما يلي.. ي "تاريخ دمشق"وكذا يرو -

محمد بن  نا أحمد بن خالد بن مندة أنا عبد الرحمن بن يحيى نا مسعود أنا أبو عبد هللا شجاع بن علي أنا

عن محمد ابن طلحة عن أمه عائشة بنت مسعود عن أبيها قالت لما سرقت المرأة القطيفة من   إسحاق

 .. قريشأعظمنا ذلك وكانت من .. ف رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بيت

 ته في بضع سطور..رواييلخص "رجال حول الرسول" و -

أَْخبََرنَا أَبُو َجْعفٍَر  . .واستشهد يَْوم مؤته ..َكاَن من أصحاب الشجرةمسعود بن األسود هو  مسعود بن األسود

ِ ْبِن  ..عن ابِن إِْسَحاقَ  ..عن يُونَُس ْبِن بَُكْيرٍ  ..بِِإْسنَاِدهِ   ِمْن بَنِي َعِدي 
َكْعٍب:  ِفي تَْسِميَتِِه َمِن اْستُْشِهَد يَْوَم ُمْؤتَةَ

 ..َمْسعُوُد ْبُن األَْسَوِد ْبِن َحاِرثَةَ ْبِن نَْضلَةَ 

وصف للحديث يدل على أن األئمة  .. وموسوعة مفردات المحتوى اإلسالميحسب أخرجه الثالثة/ الجمهرة 

مام  واإل ..هـ (279واإلمام أبو عيسى الترمذي ) ... وهم اإلمام أبو داود السجستاني.الثالثة قد رووه في ُسنَنِهم

ثُمَّ   ..ومثاله قول الحافظ ابن حجر في تخريج حديث : »أَنَّ النَّبِيَّ َحبََس َرُجاًل ِفي تُْهَمةٍ . .أبو عبدالرحمن النسائي

 .." َخلَّى َعْنهُ «: "أخرجه الثالثة والحاكم

 عن ابن األسود.. من أحاديث بعض ما رويرابعا.. 

 "موسوعة الحديثننقل هنا عن "

ِد ْبِن َطْلَحةَ , َعْن أَبِيِه , َعْن َعائَِشةَ اْبنَةَ َمْسعُودٍ  - ُد ْبُن إِْسَحاَق , َعْن ُمَحمَّ ثَنِي ُمَحمَّ  , َعْن أَبِيَها , َقالَْت  قَاَل : َوَحدَّ

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : " َسَرَقِت اْمَرأَةٌ ِمْن قَُرْيٍش قَِطيفَةً ِمْن بَْيِت َرُسوِل َّللاَّ ِ َصلَّى   .. َصلَّى َّللاَّ فَتََحدََّث النَّاُس أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ُ َعلَيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعَزَم َعلَى قَْطعِ يَِدَها . فَأَْعَظَم النَّاُس ذَِلَك فَِجئْنَا النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ نَْحُن  ِه َوَسلََّم نَُكل ُِمهُ , َوقُْلنَا : َّللاَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ا َسِمْعنَا ِليَن قَْوِل النَّبِي   َعلَْيِه َوَسلََّم أَتَْينَا أَُساَمةَ , قُْلنَا  نَْفِديَها بِأَْربَِعيَن أُوقِيَةً . َفقَاَل : تَْطُهُر َخْيٌر لََها , فَلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَكلََّمهُ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخِطيبًا , َفقَاَل : َما إِْكثَاُرُكْم   : َكل ِْم َرُسوَل َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ , فَقَاَم َرُسوُل َّللاَّ

 ِ ِ َوَقَع َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء َّللاَّ ٍد نََزلَتْ  ..َعلَيَّ ِفي َحد ٍ ِمْن ُحُدوِد َّللاَّ  بِِمثِْل  َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو َكانَْت فَاِطَمةُ بِْنُت ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : يَا أَُسامَ  ٌد يََدَها , قَاَل : َوقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ  ..ةَ ال تَْشفَْع ِفي َحد ٍ "الَِّذي نََزلَْت بِِه لَقََطَع ُمَحمَّ

-  ِ  ..َوالشَّْعبِيَّ  ..َواْبَن َمْسعُوٍد  ..أَنَّ َعِليًّا  ..ةَ َعِن اْبِن َعْبِد اْلَكِريِم ْبِن أَبِي أَُميَّ  ..َعْن فِْطٍر  ..َعِن َعِن اْبِن التَّْيِمي 

ُجِل يَنَاُم َوهَُو َجاِلٌس : لَْيَس َعلَْيِه ُوُضوٌء "  ..قَالُوا : " ِفي الرَّ

ٍ  ..أَنَّ هُبَْيَرةَ ْبَن يَِريَم أَْخبََرهُ  ..َعْن أَبِي إِْسَحاَق  ..َعْن إِْسَرائِيَل  - قَاال : " َمْن لَْم يُْدِرِك  ..ْسعُوٍد َواْبِن مَ  ..َعْن َعِلي 

ْكعَةَ األُولَى فاَل يَْعتَدَّ بِالسَّْجَدِة "   ..الرَّ

-  ِ اٍد  ..َعِن الثَّْوِري  َواْبَن َمْسعُوٍد َكانَا يَُصل ِيَاِن ِفي السَّفَِر قَْبَل اْلَمْكتُوبَِة َوبَْعَدَها  ..أَنَّ ُعَمَر  ..َعْن إِْبَراِهيَم   ..َعْن َحمَّ

اِق " َوَرأَْيُت أَنَا الثَّْوِريَّ يَْفعَلُهُ " .  .. زَّ  قَاَل َعْبُد الرَّ

َويَقُوُل   ..قَاَل : ذُِكَر الْبِن َمْسعُوٍد قَاصٌّ يَْجِلُس بِاللَّْيِل  ..َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم  ..َعْن بَيَاٍن  ..اْبِن ُعيَْينَةَ  عن -

ِ ُمتَقَّنِعًا   ..فَأَْخبَُروهُ "  ..فَقَاَل " إِذَا َرأَْيتُُموهُ َفأَْخبُِرونِي  ..ولُوا : َكذَا قُ  ..ِللنَّاِس : قُولُوا : َكذَا  قَاَل : فََجاَء َعْبُد َّللاَّ

ِ ْبُن َمْسعُوٍد  ..َوَمْن لَْم يَْعِرْفنِي  ..َفقَْد َعَرفَنِي  ..فَقَاَل : " َمْن َعَرفَنِي  .. ُكْم ألَْهَدى ِمْن تَْعلَُموَن أَنَّ  ..فَأَنَا َعْبُد َّللاَّ

ٍد َوأَْصَحابِِه   ..أَْو إِنَُّكْم لَُمتَعَل ِقُوَن بِذَنَِب َضاللٍَة " ..ُمَحمَّ

-  ِ اِل اْلَحْرِث  قَاال : " لَْيَس عَ  ..َواْبَن َمْسعُوٍد  ..أَنَّ ُمعَاذَ ْبَن َجبٍَل  ..َعْن َمْكُحوٍل  ..َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد َّللاَّ لَى ُعمَّ

َعاعِ َزَكاةُ اْلِفْطِر "  َعاِء  ..َوالر ِ ِقيِق اْلَماِشيَِة "  ..َوَقاَل اْبُن ُعَمَر : " ِهَي َعلَى الر ِ اِل الرَّ  ..أَْي : َعلَى ُعمَّ

-  ِ ِ َعِن الثَّْوِري   ..َكانَا يَقُوالِن : " النَّفَقَةُ ِمْن َجِميعِ اْلَماِل ِلْلَحاِمِل " ..َواْبَن َمْسعُوٍد  ..أَنَّ َعِليًّا  ..َعِن الشَّْعبِي 

َوإِْن  ..الَعنََها  ..َولَهُ َعلَْيَها َرْجعَةٌ  ..َواْبُن َمْسعُوٍد : " أَْن قَذَفََها َوقَْد َطلَّقََها  ..قَاَل : قَاَل َعِليٌّ   ..َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  -

 ..لَْم ياُلِعْنَها "  ..َوبَتََّها قَذَفََها َوَقْد َطلَّقََها  

ِ   ..َعِن اْبِن أَبِي لَْيلَى  - ٍ  ..َعِن الشَّْعبِي  ِه " ..َواْبِن َمْسعُوٍد  ..َعْن َعِلي   .. قَاال : " َعَصبَةُ اْبِن اْلُمالِعنَِة َعَصبَةُ أُم ِ

ٍ  ..قَاَل : أُْنبِئُْت   ..اْلَكِريِم قَاَل : أَْخبََرنِي َعْبُد   ..َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  - َويَْرِويِه أَْصَحاُب َهذَا  ..َواْبِن َمْسعُوٍد  ..َعْن َعِلي 

 ..َوِللثَّي ِِب ِمثَْل َصَداِق ِمثِْلَها " ..َعْن َهذَا ِفي اْلبِْكِر تُْستَْكَرهُ نَْفُسَها : " أَنَّ ِلْلبِْكِر ِمثَْل َصَداِق إِْحَدى نَِسائَِها 

َقاال : " ِفي األََمِة إِذَا اْستُْكِرَهْت : إِْن َكانَْت بِْكًرا   ..َواْبَن َمْسعُوٍد  ..أَنَّ َعِليًّا  ..َعْن َعْبِد اْلَكِريِم  ..اْبِن ُجَرْيجٍ َعِن  -

 ..َوإِْن َكانَْت ثَي ِبَا فَنِْصُف ُعْشِر ثَِمنَِها " ..َفعُْشُر ثَِمنَِها 

-  ِ ٍ  ..َعْن ُمَجاِهٍد   ..َعْن لَْيٍث  ..َعِن الثَّْوِري  ُم قَِليلُهُ َوَكثِيُرهُ "   ..َواْبِن َمْسعُوٍد  ..َعْن َعِلي  َضاعِ : " يَُحر ِ قَاال ِفي الرَّ

 ..فَقَاَل : َصَدقَ  ..فََحدَّثُْت َمْعَمًرا  ..

ٍ  ..يِم قَاَل : َحدَّثَنَا َعْبُد اْلَكرِ   ..َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ  - الُح " ..َعْن َعِلي   .. َواْبِن َمْسعُوٍد " أَنَّ اْلعَْمَد الس ِ

ِ   ..َعِن اْبِن أَبِي لَْيلَى  - ٍ  ..َعِن الشَّْعبِي  ِه " . ..َواْبِن َمْسعُوٍد  ..َعْن َعِلي   . قَاال : " َعَصبَةُ اْبِن اْلُمالِعنَِة َعَصبَةُ أُم ِ

 كم غدا إن شاء هللا.... نرا
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