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بين يدي الكتاب

هذا الكتاب فصٌل مهمٌّ من فصول السرية النبوية ؛ فهو يدور حول 
السري  يف  خمترٌص  وهو  بالتفصيل،  للغزوة  يتعرض  مل  وإن  بدٍر،  غزوة 
والرتاجم، حيُث ُيرتجم لبعض من شهد بدرًا من الصحابة - وإن مل 

ز عىل وقفات ومعامل فيها.  يستقِص كلَّ جوانب من ُترجم له، بل ركَّ

ولفتات  )علمية(  ووقفات  )إيامنية(  حمطات  )بدريون(  الكتاب 
)تربوية( اجتهد املؤلف يف توثيق مادهتا العلمية، وتصحيح ما استطاع 
تصحيحه منها، واملؤمل أن جيد فيه املريب مادًة ُتعينه عىل الرتبية، وجيَد 
اخلطيُب فيه وقفاٍت تسعفه يف كتابة اخلطبة، كام هو مؤمل أن جيد فيه 

الباحث ما يفيده، والقارئ مادًة لسلوته مع النفع والفائدة.

والكتاب - كام سبق - موثَّق يف مادته العلمية حيث يعتمد املصادر 
األوىل من كتب السنة والسرية النبوية، والطبقات والرتاجم ونحوها، 

وفيه تنبيهات إىل الصحيح والضعيف أحيانًا.

وهو خمترص بحيث يكون يف متناول طالب العلم املبتدئ، والصغري 
والكبري، والذكر واألنثى..
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لقارئه،  النبوية  السرية  لتحبيب  باعثًا  الكتاب  يكون  أن  وأرجو 
كبري  وأميل  مطالعيه،  عند  القرون  خري  تقدير  يف  إسهامًا  يكون  وأن 
أن تزيد وقفات الكتاب من اإليامن، وأن تعّمق الوعي بتارخينا، وأن 
يوجه االهتامم أكثر نحو الدعوة والرتبية، والرب واإلحسان، والصدق 
ومشاريَع  ومعاٍن،  قيم  من  الكلامت  هذه  حتمله  ما  وكل  واجلهاد، 

ومبادرات للخري ..

متثل  ترمجًة  وستني(  )إحدى  عىل  اشتمل  الكتاب  من  اجلزء  هذا 
)مخس( البدريني تقريبًا ؛ اتسع الوقت واجلهد هلا حارضًا، وعسى اهلل 

أن يعني عىل إمتام أجزاء أخرى مستقباًل بإذن اهلل.

جاء ترتيب الكتاب معتمدًا الرتتيب األبجدي -حسب األسامء- 
األبجدي  للرتتيب  ترامجهم  خضعت  باجلنة  املبرشين  العرشة  حتى 
)وهذا الرتتيب معموٌل به يف عدد من كتب الرتاجم(، ثم ال يعني أن 

من مل يرتجم هلم يف هذا اجلزء أقلَّ فضاًل ممن ترجم هلم ..

أن ترى  الوقت والعـمـل فعسى  ئ يف أجيل، وبـورك يف  نسِّ وإن 
النوَر تـراجُم ُأخر لـ )بدريون( ُتتمم ما سبق، ومنه وحده - سبحانه 
هذه  يدي  بني  قدمُت  وقد  األجر،  وُيطلب  العون  ُيستمد   - وتعاىل 
الرتاجم بفضِل من شهد بدرًا ومزيَّته، وملاذا احلديث عن البدريني؟، 

وثمة وقفة هلا داللتها فيمن شهد بدرًا مع املرشكني ثم أسلم.
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)بدريون(  الكتاب  هذا  مجع  اهلل  يرس  فقد  وشكر،  تنويه  بقي 
بتاريخ  بربيدة  قرطبة  جامع  يف  اخلطابة  عن  إيقايف  إثر  عىل  وكتابته 
ين بعدم التوقف عن  ١٤٣٤/١٠/2٨هـ ؛ وألح عيلَّ عدد من اخلريِّ
الكتابة يف موضوعات تصلح للخطيب والداعية، واملريب والواعظ، 
وينفع اهلُل هبا اخلاصة والعامة، فرأيت يف رحاب السرية النبوية )وهي 
جمال ختصيص( ميدانًا فسيحَاً، ووجدُت يف أهل بدركنزًا ثمينًا، فاخرتته 

وكتبُت فيه ..

العمل  أن جيعل  وأسأله  وأعان،  يرّس  ما  والشكُر عىل  احلمد  فلله 
ُأَثنِّي  وإنني  املعاد،  يوم  ذخرًا  يل  جيعله  وأن  خالصًا،  ولوجهه  صائبًا 
بالشكر لكل من أعان واقرتح، أو وجد خطًأ - وكل ابن آدم خطاء - 
فتلطف وأصلح، وسأدعو بظهر الغيب لكل من وصلتني منه رسالة، 
أو مالحظة، أو تسديد أو مقرتح - عرب بريدي وعنواين - وصىل اهلل 

وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

تنويه وشكر
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أ( ملاذا احلديث عن أهل بدر؟

ألنـه حديـٌث عن خري القـرون )خري القـرون قرين( وهـو حديٌث 
ـن ريض اهلل عنهـم وأرضاهـم، حديـثٌ عـن خـرية املهاجريـن  عمَّ
وخـرية األنصـار، هو حديـٌث عـن الكبـار -وكل الصحابـة كبار-، 

وعـن اخليـار - وكلهـم خيـار- وهم خـريُة اخلـرية، وكبـاُر الكبار.

وملـا يف سـريهم من ِعـرٍب حتتاجها األجيـاُل الالحقـة، وحتى ُيربط 
حارُض األمـِة بامضيها.

يف  سـيأيت  )كـام  ومكانتهـم  لفضلهـم  البدريـني  عـن  احلديـثُ 
. ) فضلهـم

واحلديـث عـن البدريـني ..جلهـِل كثـرٍي مـن النـاس بأسـامِء عدٍد 
منهـم، فضـاًل عـن معرفـة سـريهم وبطوالهتم.

احلديـث عـن أهل بدر..حديـٌث عن السـرية النبوية، وعـن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، وعن احلـق وانتصاره والباطـل وزهوقه.

وحيث تدعو احلاجة إىل إبراز صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدوات كبارًا 
يف أعني الناس كافة واملسلمني خاصة؛ فإن احلاجة داعية إليه كذلك 
للذب عن أعراض هؤالء األصحاب األخيار يف زمن بلغت الكلمة 
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من  النيل  يف  الريب  أهل  ألسن  وطالت  الرويبضة،  وحتدث  اآلفاق، 
خري القرون)١(..

وعسـى أن يكـون هذا الكتـاب إسـهامًا يف البالغ والبيـان وإنزال 
الصحابـة املكانـة التـي تليـق هبـم والتـي جـاءت نصـوص الوحيني 

إياها.. مؤكـدة 

البدريـني يتجـاوز بـدرًا مـع أمهيتهـا ويتجـاوز  واحلديـث عـن 
السـرية النبوية مـع صفائها وطهرهـا إىل مواقع أخـر ومواقف أخرى 
للبدريـني ؛ هـو عمـٌق يف الثقافـة، وأهـم عمـٍق يف الرتبيـة وأعظـم 

دروٍس يف اإليـامن والصـدِق واجلهـاد..

احلديـث عـن البدريـني حديـٌث عـامَّ يزيـد عـىل ثالثامئـة وبضعة 
عـرش مـن الصحابـة ..، وهلـذه وتلـك جيـيء احلديـث وحيلـو عـن 

البدريـني مـن الصحابـة.

ومـع كل مـا سـبق فقليلـٌة هـي الكتابـُة عـن البدريـني - يف عهد 
التأخريـني، وإن كان السـابقون قـد أفـردوا هلـم حديثـًا وتراجـَم كام 
فعـل ابُن سـعٍد يف الطبقـات، وقبله ابُن هشـاٍم يف السـريِة، والواقدي 

املغـازي وغريهم. يف 

سرت  )معاوية  بعنوان  الطبع  حتت  يل  كتاب  يف  ذلك  من  أوسع  بحث  هناك   )١(
صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(.
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ب( فضل أهل بدٍر:

اْلُفْرَقاِن  َيْوَم  َعْبِدَنا  َعَل  َأْنَزْلَنا  }َوَما  يوُم بدٍر يوُم الفرقان كام قال تعاىل: 
َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن{ ]األنفال: ٤١[، فقد فرق اهلل فيه بني احلق والباطِل، 

وأهُل بدٍر أصحاُب فضٍل ومزيٍة عىل غريهم.

وجوب اجلنة هلم:

اهلل  ريض  حاطب  قصة  يف  عيل  حديث  من  البخاري  صحيح  ففي 
واملؤمنني،  اهلل  خان  قد  إنه   :- عنه  اهلل  ريض  عمر-  قال  وحني  عنهام: 
فدعني فألرضب عنقه، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : أليس من أهل بدٍر ؟! فقال: لعل اهلل 
لع عىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة، أو فقد  اطَّ
غفرُت لكم، فدمعت عينا عمر ريض اهلل عنه، وقال: اهلل ورسوله أعلم)١(.

ال يدخلون النار:

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إين ألرجو 
.)2( ُ أن ال يدخل النار من شهد بدرًا إِْن َشاَء اهللَّ

هم من أفضل املسلمني:

رقي قال:  ويف البخاري من حديث رفاعة بن رافع األنصاري الزُّ

)١( صحيح البخاري حديث رقم )٣٩٨٣(.
)2( رواه البزار ورجاله رجال الصحيح )جممع الزوائد ١٦١/٩(.
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جاء جربيُل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما تعدون أهل بدٍر فيكم ؟ قال من 
أفضل املسلمني - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرًا من 

املالئكة)١(.

النهي عن سبهم:

ويف حديٍث ثالٍث يف قصة مسطح بن أثاثة - يف حديث اإلفك - 
من حديث عائشة: أن أم مسطح قالت حني عثرت يف ِمرطها قالت: 
َبْدًرا؟)2(  َشِهَد  َرُجاًل  َأَتُسبِّنَي  ُقْلِت،  َما  بِْئَس  هَلَا:  َفُقْلُت  ِمْسَطٌح،  َتِعَس 
وا َأْصَحايِب، َفَلْو َأنَّ  بل جاء النهي عن سب الصحابة عمومًا )اَل َتُسبُّ

َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َبَلَغ ُمدَّ َأَحِدِهْم، َواَل َنِصيَفُه()٣(.

ج( أما عدهتم )أهل بدر(:

َثنِي  فقد أخرج البخاري من حديث الرباء ريض اهلل عنه قال: َحدَّ
َة َأْصَحاِب َطاُلوَت،  ْم َكاُنوا ِعدَّ ُ ٍد ملسو هيلع هللا ىلص مِمَّْن َشِهَد َبْدًرا: »َأنَّ مَّ َأْصَحاُب حُمَ
 ِ اُء: »اَل َواهللَّ َهَر، بِْضَعَة َعرَشَ َوَثاَلَث ِماَئٍة«. َقاَل الرَبَ ِذيَن َجاُزوا َمَعُه النَّ الَّ

َهَر إاِلَّ ُمْؤِمٌن«)٤(. َما َجاَوَز َمَعُه النَّ

)١( صحيح البخاري حديث رقم )٣٩٩2(.

)2( صحيح البخاري حديث رقم )٤٠25(.
)٣( رواه البخاري حديث رقم)٣٦7٣(، ومسلم ح)25٤٠(.

)٤( صحيح البخاري حديث رقم )٣٩5٦(.
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واملشهور عند أهل املغازي والسري، وعند أمحد، والبزار والطرباين 
البيهقي  وعند   ،)٣١٣( عرش  وثالثة  ثالثامئة  كانوا  أنم  والبيهقي 

بإسناٍد حسن ثالثامئة ومخسة عرش )٣١5(.

قال ابن حجر: وهذه ال تنايف التي قبلها )٣١٣( الحتامل أن تكون 
ابن  آخرًا، وأحصاهم  أتى  الذي  الرجل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال  يعّد  مل  األوىل 
واحد  واألوس  وثامنون،  ثالثة   )٨٣( فاملهاجرون  )٣١٤(؛  اسحاق 
وستون )٦١(، واخلزرج مائة وسبعون )١7٠(، وهذا شامٌل ملن شهد 

الغزوة، ومن رُضب هلم بسهٍم وأجر)١(.

ومن قال: ثالثامئة وتسعة عرش )٣١٩( عدَّ من استصغر ومل يؤذن 
له يف القتال كالرباء، وابن عمر، وأنس فقد ُسئل: هل شهدَت بدرًا ؟ 

فقال: وأين أغيب عن بدر)2(؟!

وهناك رواية عند الطرباين أن الذين شهدوا القتال: ثالثامئة ومخسة 
أو ستة )٣٠٦/٣٠5( وإضافة إىل الثالثة )الرباء، وابن عمر، وأنس( 

جابر فقد قال: كنُت أمنُح املاَء ألصحايب يوم بدر)٣(.

وعّدهم ابن سعد: ثالثامئة ومخسة )٣٠5( وكأنه مل يعد فيهم رسول 

)١( السرية البن هشام )٤25/2(.
)2( الفتح )2٩2/7(.

)٣( رواه أبو داود يف سننه بسند صحيح، وانظر الفتح )2٩2/7(.
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وبنيَّ وجه اجلمع بأن ثامنية ٨ ُعدوا يف أهل بدٍر ومل يشهدوها 
ض زوجته )رقية(، وطلحة وسعيد بن زيد ابتعثهام  أمثال: عثامن يمرِّ
رّده  لبابة  وأبو  املهاجرين(،  ثالثة من  )فهؤالء  قريش  يتجسسان عري 
املدينة، وعاصم بن عدي استخلفه عىل  الروحاء واستخلفه عىل  من 
أهل العالية، واحلارث بن حاطب استخلفه عىل بني عمرو بن عوف، 
ات بن  واحلارث بن الصّمة وقع وُكرس بالروحاء فرده إىل املدينة، وخوَّ

جبري كذلك )هؤالء ذكرهم ابن سعد(.

وذكر غرُي ابن سعد: سعد بن مالك الساعدي )والد سهل( مات 
يف الطريق، واختلف يف سعد بن عبادة هل شهدها أم ُرد حلاجة)١(؟

وإذا كان هذا العدد إمجااًل، فال شك يف أن عدة املهاجرين يف بدٍر 
كانت أقل من األنصار، واخلزرج أكثر من األوس - كام سبق - ففي 
نيفًا  واألنصار  ستني،  عىل  نيفًا  بدٍر  يوم  املهاجرون  كان  البخاري: 

وأربعني ومائتني)2(.

قريش  بدرًا من  البخاري فجميع من شهد  آخر عند  ويف حديٍث 
ممن رُضب هلم بسهم )أحد وثامنون رجاًل()٣(.

قال ابن حجر: واجلمع أن الرواية األوىل ستني فيمن شهدها حسًا 

)١( الفتح )2٩2/7(.
)2( البخاري رقم )٣٩5٦(.
)٣( البخاري رقم )٤٠2٦(.
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- يعني واقعًا -، وثامنني فيمن شهدا حسًا وحكاًم، أو األول املقصود 
به األحرار والثاين بانضامم مواليهم هلم)١(.

أما أهل املغازي فقد أوصلهم ابن اسحاق إىل ثالثة وثامنني، وزاد 
ابن هشام عليهم ثالثة )ستة وثامنني( والواقدي: مخسة وثامنني وأمحد 

سبعة وسبعني)2(.

من  األولني  املهاجرين  من  بدرًا  فجميع من شهد  ابن سعد:  قال 
قريش وحلفائهم ومواليهم يف عدة حممد بن إسحاق )ثالثة وثامنون 

رجاًل(، ويف عدة حممد بن عمر الواقدي ) مخسة وثامنون رجاًل()٣(.

من شهد بدرًا من املشركني مث أسلم:

هذا فصٌل لطيف، يكشف عن فضل اهلل ورمحته بأقوام شهدوا بدرًا 
قلوهبم  عىل  اهلل  يفتح  ثم  القتل،  من  ينجوا  أن  اهلل  شاء  ثم  مرشكني، 
باإلسالم، فيصبحوا يف عداد املسلمني، وكم يف إيراد أسامئهم -دون 
التفصيل يف ترامجهم- من دروس وعرب تؤكد أن خط الرجعة ممكن، 
كان  وإذا  ومطلب،  وارد  اخلطأ  وتصحيح  مفتوح،  التوبة  باب  وأن 
فغريهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اإلسالم  ولرسول  لإلسالم  املنابذ  الكافر  حق  يف  هذا 

)١( الفتح )7/٣2٦(.

)2( الفتح )7/٣2٦(.
)٣( الطبقات )٤١٨/٣(.
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ممن هو عىل فطرة اإلسالم لكنه انحرف ذات اليمني أو ذات الشامل 
باملغفرة،  املخطئون  فليفرح  أال  أوىل،  باب  من  املستقيم  الرصاط  عن 

وليسارع املرتددون بالتوبة واإلنابة ما دام يف األمر مهلة.

هلم  السري  أهل  تعرض  قّلام  أسلم  ثم  مرشكًا  بدرًا  شهد  من  أن  إاّل 
من  بدر  أسارى  عن  يتحدث  وهو   - السهييل  قال  ولذا  الذكر،  هبذا 
املرشكني-: مل ُيسمِّ ابُن اسحاق وال ابن هشام من أسلم منهم، واحلاجة 
ماسة بقارئ السرية إىل معرفة ذلك، ثم عدَّ منهم سبعة عرش رجاًل فقال:

خفاء ( ١ وال  ملسو هيلع هللا ىلص(  اهلل  رسول  )عم  العباس  وأفضلهم  أوهلم 
بدر،  يف  العباس  أرس  سعد  ابُن  ذكر  وقد  وفضله)١(،  بإسالمه 
احلارث،  بن  ونوفل  وعقياًل  نفسك  افِد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  ومقولة 
وحليفك عتبة بن عمرو.. فإنك ذو مال، وقوله للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا 
رسول اهلل إين كنُت مسلاًم ولكن القوَم استكرهوين، فقال النبي 
 .. علينا  كان  فقد  أمرك  ظاهر  فأما  بإسالمك،  أعلم  أهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
إىل آخر خربه، وفيه إخبار النبي ملسو هيلع هللا ىلص بامل العباس الذي وضعه 
عند زوجته )أم الفضل( فقال العباس: والذي بعثك باحلق ما 
علم هبذا أحٌد غريي وغريها وإين ألعلم أنك رسول اهلل ففدى 

نفسه وابن أخيه وحليفه)2(.

)١( الروض األنف )٣52/5(.
)2( الطبقات )١٣/٤، ١٤(.
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عام ( 2 يف  أسلم  إسالمه،  وحسن  أسلم  طالب،  أيب  ابن  عقيل 
احلديبية، وكان أسن من جعفر بعرش سنني، وجعفر أسّن من 

عيل بعرش سنني)١(.
نوفـل بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب، ُيقـال: أسـلم يف عـام ( ٣

اخلنـدق، وقيـل بل أسـلم حـني ُأرس، وقـد روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قـال لـه: افـِد نفسـك )يف بدر( قـال: ليـس يل ماٌل أفتـدي به، 
ة، قال:  قـال: افـِد نفسـك بأرماحـك )مجـع رمح( التـي بجـدَّ
واهلل مـا علـم أحـٌد هبا غـري اهلل، أشـهد أنك رسـول اهلل، وهو 

ممـن ثبـت مع النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بحنـني)2(.

أكرب ( ٤ زينب  زوج  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  ِصهر  الربيع  بن  العاص  أبو 
بناته)٣(وله قصة يف األرس والفدى ذكرها ابن اسحاق يف السرية)٤(.

أبو عزيز بن ُعمري العبدري)5(.( 5

السـائب بـن أيب ُحبيـش بـن املطلـب.. وهـو الـذي قـال فيـه ( ٦
عمـر: ذاك رجـل ال أعلـم فيـه عيبـًا)٦(.

)١( الروض )٣55/5، ٣5٤(.
)2( الروض )5/٣5٤(.

)٣( اإلصابة )١١/2٣2(.
)٤( الروض )٣55/5، ٣5٤(.

)5( الروض )٣55/5(.

)٦( الروض )٣55/5(.
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خالـد بـن هشـام بن املغـرية )أخـو أيب جهـل( ُذكـر يف املؤلفة ( 7
قلوهبـم)١( ونقـل ابـن حجر عـن ابن الكلبـي أنه أرس يـوم بدٍر 

كافـرًا ومل يذكر أنه أسـلم)2(.

عبـد اهلل بن أيب السـائب، وقد تقـدم قول عمـر يف أبيه، وقيل: ( ٨
أنـه قال ذلـك يف عبداهلل)٣(.

املطلب بن حنطب بن احلارث بن ُعبد بن خمزوم)٤(.( ٩

أبـو وداعـة احلـارث بـن ُصبرية، أسـلم هـو وابنـه املطلب بن ( ١٠
أيب وداعـة يـوم فتـح مكة)5(.

احلجـاج بـن احلـارث بـن قيـس بـن عـدي، ومـع ذكـر السـهييل له ( ١١
فقـد قـال: وأحسـب أن ذكـر احلجـاج يف هـذا املوضـع ومهـًا، فإنه 
مـن مهاجـرة احلبشـة، وقـدم املدينة بعد ُأحـد فكيف ُيعـد يف أرسى 
املرشكـني يـوم بـدر)٦(، وقـال الزبـري بـن بـكار: إنـه أرس يـوم بـدٍر 

فأسـلم بعـد ذلك)7(.

)١( الروض )5/٣5٦(.
)2( اإلصابة )7٠/٣(.

)٣( الروض )5/٣5٦(.

)٤( الروض )5/٣5٦(.

)5( الروض )5/٣5٨(.

)٦( الروض )5/٣5٩(.
)7( أسد الغابة )27/2(، واإلصابة )2١2/2(.
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عبداهلل بن ُأيب بن خلف اجلمحي، أسلم يوم الفتح، وقتل يوم ( ١2
اجلمل)١(.

وهب بن عمري اجلمحي، أسلم بعد أن جاء أبو عمري يف فدائه ( ١٣
فأسلام مجيعًا)2(.

خطيب ( ١٤ وهو  شهيدًا  الشام  يف  ومات  أسلم  عمرو،  بن  سهيل 
قريش وأخباره مشهورة يف السرية)٣(، قلُت: وهو مفاوض قريش 

مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف صلح احلديبية.

ابن سيد ( ١5 قال  أسلم)٤(،  زمعة(  بنت  )أخو سودة  زمعة  بن  عبد 
الناس عنه: شهد بدرًا مع املرشكني، وأسلم بعدها)5(.

قيس بن السائب، وهو الذي كان رشيكًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلاهلية، ( ١٦
قال عنه: كان خري رشيك)٦(.

وكان ( ١7 أحد،  بعد  أسلم  إنه  يقال  خلف  بن  أمية  موىل  نسطاس 
يف  عليه  املسلمني  ودخول  يومئذ  املرشكني  انزام  عن  حيدث 

)١( الروض )5/٣5٩(.

)2( الروض )5/٣5٩(.

)٣( الروض )5/٣5٩(.

)٤( الروض )5/٣5٩(.
)5( عيون األثر )١/2٨7(.

)٦( الروض )5/٣٦٠(.
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القبة وهروب صفوان بخرب عجيب مل يذكره ابن إسحاق)١(.

من  أسلم  من  مجلة  فهذه  نسطاس-  ذكره  -بعد  السهييل  قال 
األسارى الذين أرسوا يوم بدر.

ذكر  ما  غري  مرشكني  بدرًا  شهودهم  بعد  أسلموا  آخرون  وثمة 
السهييل، ولعل السهييل مل يذكرهم، إما لكونم مل يقعوا يف األرس، أو 

فات عليه ذكرهم، واهلل أعلم، ومن هؤالء:

الوليد ابن الوليد )أخو خالد( قال ابن حجر: كان حرض بدرًا ( ١
بعد  وأسلم  وخالد،  هشام  أخواه  فافتداه  فُأرس،  املرشكني  مع 
فكاكه من األرس، وقال: إين خشيت أن يقال: أسلم جزعًا من 
األرس، فحبسه أخواله فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدعو له يف القنوت كام 

ثبت يف الصحيح )2(.

ابن ( 2 احلافظ  قال  فقد  بدرًا  حرض  أنه  ويظهر  الوليد  بن  خالد 
حجر عنه: وشهد مع كفار قريش احلروب إىل عمرة احلديبية، 
ومعلوم إسالمه بعد خيرب )٣(، ونقل ابن سعد أن خالدًا شهد مع 

املرشكني بدرًا، وأحد، واخلندق)٤(.

)١( الروض )5/٣٦١(.
)2( اإلصابة )٣١٦/١٠(.

)٣( اإلصابة )7٠/٣(.
)٤( الطبقات )٣٩٨/٩(.
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عكرمـة ابـن أيب جهـل، فقـد ذكـره ابن اسـحاق فيمن شـهد ( ٣
أحـد   - اجلمـوح  بـن  عمـر  بـن  معـاذ  رضب  وأنـه  بـدرًا، 
الغالمـني اللذيـن قتال أبيـه - حتى طرح يـده )١(، قال الذهبي: 

كان يقـول عكرمـة: ال والـذي نجـاين يـوم بـدر)2(.

عمـرو بن العاص، قـال: حرضُت بدرًا مـع املرشكني فنجوت ( ٤
ثم أحدًا)٣(، ومعلوم إسـالمه بعـُد وجهاده وفتوحاته.

عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، ذكــر شــهوده بــدرًا مــع املرشكــني ( 5
املســعودي وابــن عبــد الــرب، وابــن ســعد)٤(، قــال ابــن حجر: 
ــالمه إىل  ــر إس ــني، وتأخ ــع املرشك ــدرًا م ــهد ب ــه ش ــال أن يق
يــوم اهلدنــة، وتــويف ســنة قــدوم معاويــة ألخــذ البيعــة البنــه 

يزيــد)5(.

عبدالرمحـن بـن العوام شـهد بدرًا مـع املرشكني، وأسـلم عام ( ٦
الفتح، واستشـهد يـوم الريموك)٦(.

)١( السرية البن هشام )٣٣2/2، ٣٣٤(.
)2( السري )٣2٤/١(.

)٣( الطبقات )٤7/5-٤٩(.
)٤( مروج الذهب )2٨٩/١(، واالستيعاب )٣٠/٦(، والطبقات )5/2١(.

)5( اإلصابة )2٩7-2٩٦/٦(.
)٦( الطبقات )١٦/٤(، أسد الغابة )٣/٤75(.
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 احلارث بن أيب وجده، ذكره ابن هشام من أسارى بدر، وذكر 7( 
ابن عساكر صالته خلف عمر)١(.

حكيم بن حزام بن خويلد، شهد بدرًا ونجى منها مهزومًا، وقد ( ٨
بكى يومًا فقال له ابنه: ما يبكيك؟ قال: أما أوهلا فبطء إسالمي 
بدٍر ويوم  يوم  ؛ حيث ُسبقت يف مواطن كلها صاحلة، ونجوت 

أحد..إلخ)2(.

وقد أسلم حكيم ريض اهلل عنه بعد فتح مكة وخرج مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
حنني وعاش حكيم ريض اهلل عنه جمافيًا للدنيا بعد ما سمع الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )الدنيا حلوة خرضة ..إىل قوله: واليد العليا خري من اليد 

السفىل(. تويف ريض اهلل عنه سنة 5٤ هـ أربع ومخسني هجرية)٣(.

جهل، ( ٩ وأيب  احلارث  أخي  ابن  هشام،  بن  العاص  بن  خالد 
شهد بدرًا مع املرشكني، وُقتل أبوه ببدر، ثم أسلم يوم الفتح 
وواله عمر ريض اهلل عنه عىل مكة حني عزل عنها نافع بن عبد 
احلارث اخلزاعي ثم واله عليها عثامن، عاش خالد إىل خالفة 

معاوية -كام يف قصته مع عبداهلل بن عمرو بن العاص)٤(.

)١( تاريخ دمشق )٤٨٨/١١(، اإلصابة )٦٠٨/١(.
)2( الطبقات )52-5١/٦(.

)٣( الطبقات )5٦/٦(.
)٤( أسد الغابة )١25/2(، واإلصابة )٦١/٣(.
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مع ( ١٠ بدرًا  شهد  اجلمحي،  القريش  العنبيس  بن  اج  ُدرَّ بن  ربيعة 
املرشكني، وكان من أرسة بني مجح)١(، وعاش ربيعة إىل خالفة 
عمر ريض اهلل عنه، والظاهر أنه من مسلمة الفتح كام أشار إىل 
اخلمر  رشب  أنه  عساكر  ابن  وعند  حجر)2(،  ابن  احلافظ  ذلك 
يف زمن عمر ريض اهلل عنه فهرب إىل الشام وتنرص هناك عند 

قيرص ومات عنده نرصانيًا)٣( واهلل أعلم.

عثـامن بـن طلحـة بـن أيب طلحـة، قـال عـن نفسـه: فلـام جاء ( ١١
النفـري إىل بـدٍر خرجت مـع قومـي )مرشكي مكة( وشـهدُت 
)٤(، كان إسـالمه  املشـاهد كلهـا معهـم عـىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ريض اهلل عنـه مـع خالد بن الوليـد وعمرو بن العـاص )قبيل 
الفتـح( وهـؤالء الثالثـة هم الذين قـال عنهـم النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني 

رآهـم: رمتكـم مكـة بأفـالذ أكبادها)5(.

املرشكني، ( ١2 مع  بدرًا  نوفل، شهد  بن  بن عدي  اخليار  بن  عدي 
وكان من أرسى بني نوفل، وأسلم ريض اهلل عنه عام الفتح)٦(.

)١( السرية البن هشام )١٠/٣(، واإلصابة )2٦١/٣(.
)2( اإلصابة )2٦١/٣(.

)٣( تاريخ دمشق )١2/52(.
)٤( الطبقات )5/١٦(.

)5( االستيعاب )١٠٣٤/٣(.
)٦( الطبقات )٦/٤5(.
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ثم ( ١٣ املرشكني)١(،  مع  بدرًا  شهد  الكناين،  الليثي  أشيم  بن  قباث 
أسلم بعد اخلندق، وشهد الريموك)2(.

أبو واقد الليثي احلارث بن عوف، خمتلف يف شهوده بدرًا مع ( ١٤
املرشكني، وممن ذكر شهوده البخاري، وابن حبان، وغريهم، 

وقال ابن عبد الرب: وقيل شهد بدرًا وال يثبت)٣(.

بالوقوف عليهم ممن شهد  الوقت واجلهُد  هؤالء بعض من أسعف 
بدرًا مرشكًا ثم أسلم، وقد يوجد غريهم ملن تتبع.

أما النساء فلم يشهد بدرًا امرأة، وقد جاء أن أم ورقة األنصارية 
استأذنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلروج معه إىل بدر فقالت: ألمرض مرضاكم، 
ثم لعل اهلل يرزقني الشهادة، فرد عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: ُقري يف بيتك، 

فإن اهلل يرزقك الشهادة، فكانت تسمى الشهيدة)٤(.

وهل شهد بدرًا منافق؟ ٌ

النفاق مل يظهر بعُد، وإنام ظهر  املنافقني؛ ألن  مل يشهدها أحٌد من 
بعد بدٍر حيث عزَّ اإلسالم وارتفع شأن املسلمني، فلم يبَق ألصحاب 

الريب إال أن يتظاهروا باإلسالم نفاقًا.

)١( الطبقات )١2٨/٦(.
)2( ابن األثري: أسد الغابة )٣5٩/٤-٣٦٠(.

)٣( اإلصابة )٨٨/١2(.
)٤( اإلصابة )٣٠٤/١٣(.
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)البدريون(

ُأبيُّ بن كعب رضي اهلل عنه 

»ِلَيْهِنَك العلُم أبا المنذر«

هو أبو املنذر، ويكنى أبا الطفيل، ُأيبُّ بن كعب بن قيس بن عبيد، 
أنصاري نجاري، كان عمر يسميه: )سيد املسلمني()١(.

ــة يف  ــة قبــل اإلســالم، وكانــت الكتاب كان ُأيبُّ يكتــب يف اجلاهلي
ــول اهلل  ــي لرس ــب الوح ــالم يكت ــم كان يف اإلس ــة، ث ــرب قليل الع

ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

شـهد ُأيب العقبـة مـع السـبعني فهـو عقبـي، كام شـهد بـدرًا، فهو 
)عقبـي بـدري()٣(، كـام شـهد أحـدًا واخلنـدق واملشـاهد كلهـا مـع 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)٤( كان ربعـًة مـن الرجال، أبيض اللحية ال يغري شـيبه، 

وكان دحداحـًا ليـس بالقصـري وال بالطويـل)5(.

وقال الذهبي: »كان ُأيب نحيفًا، قصريًا«)٦(.

)١( اإلصابة: )2٦/١(.
)2( الطبقات: )٤٩٨/٣(.

)٣( الطبقات: )٤٩٨/٣(، اإلصابة: )2٦/١(.
)٤( الطبقات: )٤٩٨/٣(.

)5( الطبقات: )٤٩٨/٣(، اإلصابة: )2٦/١(.
)٦( السري: )١/٤٠2(.
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حفـظ عن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص علاًم مبـاركًا، وكان رأسـًا يف العلـم والعمل 
عنه)١(. اهلل  ريض 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقرأ القرآن  ومن مناقب ُأيب ريض اهلل عنه أن اهلل أمر 
عليه، فقد دعاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك«، قال: 

اهلل سامين لك؟، قال: »اهلل سامك يل«، قال: فجعل ُأيب يبكي)2(.

َكَفُروا  وعند البخاري: »إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك: }َلْم َيُكِن الَِّذيَن 
ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب{ قال: وسامين؟ قال: »نعم« فبكى)٣(.

قال ابن حجر يف سبب بكائه: بكى إما فرحًا ورسورًا بذلك، وإما 
خشوعًا وخوفًا من التقصري يف شكر تلك النعمة)٤(.

وقـال القرطبـي: وإنام ُخصـت هذه السـورة )البينة( ملا اشـتملت 
والكتـب  والصحـف  واإلخـالص  والرسـالة  التوحيـد  مـن  عليـه 
املنزلـة عـىل األنبياء، وذكـر الصالة والـزكاة واملعاد، وبـني أهل اجلنة 

وأهـل النـار مـع وجازهتا)5(.

اإلنسان  أخذ  التواضع يف  احلديث كذلك مرشوعية:  فوائد  ومن 

)١( السري: )٣٩٠/١(.
)2( الطبقات: )٤٩٩/٣، 5٠٠(.

)٣( البخاري: ح )٣٨٠٩(.
)٤( الفتح: )١27/7(.
)5( الفتح: )١27/7(.
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العلم من أهله، وإن كان دونه، والتنبيه عىل فضيلة ُأيب وتقدمه يف حفظ 
القرآن، وليكون عرض القرآن سنة)١(.

ومن هنا قال عليه الصالة والسالم: »أقرأ أمتي ُأيب«)2(.

سأل ُأيب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن جزاء احُلّمى، فقال: »جتري احلسنات 
ى ال متنعني خروجًا يف  عىل صاحبها« فقال ُأيب: اللهم إين أسألك مُحّ

سبيلك، فلم يميس ُأيب قط إال وبه احلمى)٣(.

قال الذهبي معلقًا: قلُت: ومالزمة احلمى له حّرفت خلقه يسريًا، 
ومن ثم يقول زرُّ بن حبيش: كان ُأيب فيه رشاسة)٤(.

الدنيا واالفتتان هبا، وإخبار عن علم من  وأُليب موقف يف طلب 
أعالم النبوة، فقد روى أمحد ومسلم وغريمها عن عبد اهلل بن احلارث 
اَن،  َحسَّ ُأُجِم  ِظلِّ  يِف  َكْعٍب  ْبِن  ُأيب  مع  واقفًا  كنت  قال:  نوفل  بن 
َتِلَفًة  خُمْ النَّاَس  َتَرى  َأاَل   : ُأيَبٌّ يِل  َفَقاَل  اليوم،  الفاكهة  سوق  والسوق 
ْنَيا؟ َقاَل: ُقْلُت: َبىَل، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َأْعَناُقُهْم يِف َطَلِب الدُّ
بِِه  َسِمَع  َفإَِذا  َذَهٍب،  ِمْن  َجَبٍل  َعْن  رِسَ  حَيْ َأْن  اْلُفَراُت  »ُيوِشُك  َيُقوُل: 

)١( الفتح: )١27/7(.
حسن  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال  وغريه،   )٣7٩٣( :ح  الرتمذي  أخرجه   )2(

صحيح.
)٣( أخرجه أمحد: )2٣/٣(، وصححه ابن حبان: )٦٩2(.

)٤( السري: )١/٣٩2(.
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َيْأُخُذوَن  النَّاَس  َتَرْكَنا  َلئِْن  َواهللِ  ِعْنَدُه:  َمْن  َفَيُقوُل  إَِلْيِه،  َساُروا  النَّاُس 
، َفَيْقَتتُِل النَّاُس، َحتَّى ُيْقَتَل ِمْن ُكلِّ ِماَئٍة تِْسَعٌة َوتِْسُعوَن«)١(. ِفيِه َلَيْذَهَبنَّ

عمر،  يعرفها  مل  قراءة  الناس  أقرأ  حني  عمر  له  اعتذر  ُأيب  ولعلم 
: َواهللِ َيا ُعَمُر إِنََّك َلَتْعَلُم َأينِّ  فدعى به عمر، فلام كان بني يديه َفَقاَل ُأيَبٌّ
َوَواهللِ  يِب  َوُيْصَنُع  يِب  َوُيْصَنُع  َجُبْوَن  َوحُيْ َوُأْدَنى  َوَيِغْيُبْوَن  َأْحرُضُ  ُكْنُت 
ُث َشْيئًا َواَل ُأْقِرُئ َأَحدًا َحتَّى َأُمْوَت.  َلئِْن َأْحَبْبَت أَلْلِزَمنَّ َبْيتِي َفاَل ُأَحدِّ
ِم  َفَعلِّ ِعْلاًم  ِعْنَدَك  َجَعَل  َقْد  اهلَل  َأنَّ  َلَنْعَلُم  ا  إِنَّ ُغْفرًا!  ُهمَّ  اللَّ ُعَمُر:  َفَقاَل 

ْمَت)2(. النَّاَس َما ُعلِّ

وكان عمر جُيلُّ ُأبيًا ويتأدب معه، ويسأله يف النوازل، ويتحاكم إليه 
يف املعضالت)٣(.

امْلُْنِذِر،  َأَبا  »َيا  سأله:  حني  ُأيب  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أثنى  عمر  قبل  ومن 
َوَرُسوُلُه  اهلُل  ُقْلُت:  َقاَل:  َأْعَظُم؟«  َمَعَك  ِكَتاِب اهللِ  ِمْن  آَيٍة  َأيُّ  َأَتْدِري 
َأْعَظُم؟«  َمَعَك  ِكَتاِب اهللِ  ِمْن  آَيٍة  َأَتْدِري َأيُّ  امْلُْنِذِر  َأَبا  َقاَل: »َيا  َأْعَلُم. 
َب  وُم{ ]البقرة: 255[. َقاَل: َفرَضَ َقاَل: ُقْلُت: }اهلُل َل ِإَلَ ِإلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّ

)١( مسلم: ح )2٨٩5(، والسري: )٣٩٣/١(، وليس يف مسلم »والسوق سوق 
الفاكهة«، وعند الذهبي )ُأطم( بدل )ُأجم( ومها بمعنى واحد وهو: احلصن.

السري:  حمقق  قال  كام  ثقات  ورجاله  وغريه،   )225/2( احلاكم:  رواه   )2(
.)٣٩7/١(

)٣( السري: )٤٠٠/١(، اإلصابة :)2٦/١(.



29

يِف َصْدِري، َوَقاَل: »َواهللِ لَِيْهنَِك اْلِعْلُم َأَبا امْلُْنِذِر«)١(.

اختلف يف سنة وفاة ُأيب، فقيل سنة ثنتني وعرشين باملدينة، وقيل 
يف خالفة عثامن، قال ابن سعد: وهو أثبت األقاويل عندنا؛ ألن عثامن 

أمره أن جيمع القرآن)2(.

وقال ابن عبد الرب: واألكثر أنه مات يف خالفة عمر)٣(.

 ريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( صحيح مسلم: ح )٨١٠(.
)2( الطبقات: )٣/5٠2(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٣٤/١(.
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أوس بن الصامت رضي اهلل عنه 

هو أوس بن قيس بن أرصم بن فهر أخو عبادة، أنصاري خزرجي، 
وأمه: قرة العني بنت عبادة بن نضلة خزرجية)١(، آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه 

وبني مرثد بن أيب مرثد)2(.

شهد أوس بدرًا، وأحدًا، واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وبقي بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص دهرًا، وُذكر أنه أدرك عثامن بن عفان)٣(.

كان أوس رجاًل به ملم)٤(، وكان يفيق أحيانًا، وهو الذي أنزل اهلل 
بشأنه وشأن امرأته )خولة بنت ثعلبة( سورة )املجادلة(.

كان أوس أول من ظاهر يف اإلسالم، وقصته مع زوجته )خولة( 
َزْوِجي  ِمنِّي  َظاَهَر  أبو داود قالت:  أو )خويلة( أو )مجيلة( كام رواها 
 ِ اهللَّ َوَرُسوُل  إَِلْيِه،  َأْشُكو  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َرُسوَل  َفِجْئُت  اِمِت،  الصَّ ْبُن  َأْوُس 
ِك«، َفاَم َبِرْحُت َحتَّى  ُه اْبُن َعمِّ َ َفإِنَّ اِدُلنِي ِفيِه، َوَيُقوُل: »اتَِّقي اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص جُيَ
َزْوِجَها{ ]املجادلة: ١[، إىَِل  ِف  ُتَجاِدُلَك  الَِّت  َقْوَل   ُ اللَّ َع  َسِ }َقْد  اْلُقْرآُن:  َنَزَل 

)١( الطبقات: )٣/5٤7(.
)2( املحرب البن حبيب ص)7١(.

)٣( الطبقات: )٣/5٤7(.
)٤( اللمم هنا: اإلملام بالنساء، وشدة احلرص عليهن، وليس من اجلنون، فإنه لو 
 ،)27٣/٤(: احلديث  النهاية يف غريب  يلزمه يشء.  مل  احلال  تلك  ظاهر يف 

وانظر خمترص سنن أيب داود للمنذري )٣/١٤2(.
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َشْهَرْيِن  »َفَيُصوُم  َقاَل:  جَيُِد،  اَل  َقاَلْت:  َرَقَبًة«  »ُيْعتُِق  َفَقاَل:  اْلَفْرِض، 
َقاَل:  ِمْن ِصَياٍم،  بِِه  َما  َكبرٌِي  ُه َشْيٌخ  إِنَّ  ،ِ َيا َرُسوَل اهللَّ َقاَلْت:   ،» ُمَتَتابَِعنْيِ
ُق بِِه، َقاَلْت:  ٍء َيَتَصدَّ »َفْلُيْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا«، َقاَلْت: َما ِعْنَدُه ِمْن يَشْ
ِ، َفإيِنِّ ُأِعيُنُه بَِعَرٍق آَخَر،  َفُأيِتَ َساَعَتئٍِذ بَِعَرٍق ِمْن مَتٍْر، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللَّ
َواْرِجِعي  ِمْسِكيًنا،  ِستِّنَي  َعْنُه  ا  هِبَ َفَأْطِعِمي  اْذَهبِي  َأْحَسْنِت،  »َقْد  َقاَل: 

ِك«)١(. إىَِل اْبِن َعمِّ

وعند أيب نعيم أن جمموع ما ُتصدق به عن أوس: ستون صاعًا)2(.

أبو  بالنساء، حتى روى  ملمه  أوس وشدة  وإن تعجب من حادثة 
اِمِت،  ْبِن الصَّ َأْوِس  َت  حَتْ َكاَنْت  مَجِيَلَة  داود حديثًا آخر جاء فيه: »َأنَّ 
ُ َتَعاىَل  َوَكاَن َرُجاًل بِِه مَلٌَم، َفَكاَن إَِذا اْشَتدَّ مَلَُمُه َظاَهَر ِمَن اْمَرَأتِِه، َفَأْنَزَل اهللَّ

َهاِر«)٣(. اَرَة الظِّ ِفيِه َكفَّ

يف  اختالف  عىل  )مجيلة(  أو  )خولة(  زوجته  من  كذلك  فعجبك 
اسمها بني الروايات، التي ظلت تشتكي وجتادل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
كانت جتادل عن زوجها  ثم  القيامة،  يوم  إىل  يتىل  قرآنًا  فيها  اهلل  أنزل 
وتعتذر له عن عدم القدرة عىل عتق الرقبة أو الصيام، أو الطعام، حتى 

)١( رواه أبو داود يف باب الظهار: )١٩٣٣-22١٣(، وحسن إسناده األلباين يف 
صحيح سنن أيب داود:)2/٤١٦-٤١7(.

)2( معرفة الصحابة )2/٣٤٣(.
)٣( صحيح سنن أيب داود: )2/٤١٨(.
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أعانته بعرق آخر وأثنى عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »قد أحسنت«، ونعمت 
املرأة تكون إىل جانب زوجها مع تقدير حرمات اهلل.

حنان  يكشف  ما  زوجها  مع  خولة  قصة  يف  سعد  ابن  رواية  ويف 
املرأة وعاطفتها مع زوجها إىل درجة أبكت عائشة ومن كان بالبيت، 
والرواية بتاممها عند ابن سعد ورد فيها: أن )أوسًا( قال المرأته: َأْنِت 
. َقاَلْت: َما  ي، ُثمَّ َنِدَم َفَقاَل: َما َأَراِك إاِل َقْد َحِرْمِت َعيَلَّ َعيَلَّ َكَظْهِر ُأمِّ
َوَجاَدَلْت  َقاَل  باَِم  ُتُه  َفَأْخرَبْ  - ملسو هيلع هللا ىلص   -  ِ اهللَّ َرُسوَل  َفَأَتْت  َطالًقا.  َذَكْرَت 
َة َوْحَديِت  ُهمَّ إيِنِّ َأْشُكو إَِلْيَك ِشدَّ ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - ِمَراًرا ُثمَّ َقاَلْت: اللَّ َرُسوَل اهللَّ
َوَما َيُشقُّ َعيَلَّ ِمْن ِفَراِقِه. َقاَلْت َعائَِشُة: َفَلَقْد َبَكْيُت َوَبَكى َمْن َكاَن يِف 

ًة َعَلْيَها)١(. ًة هَلَا َوِرقَّ اْلَبْيِت َرمْحَ

)أوس( كان شاعرًا حمسنًا كام قال ابن عبد الرب )2(.

قال ابن حبان: مات أوس يف أيام عثامن بن عفان وله مخس وثامنون 
ثنتني  ابن  وهو  بالرملة،  وثالثني  أربع  سنة  مات  غريه:  وقال  سنة، 

وسبعني سنة)٣(.

 ريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( الطبقات: )٣/5٤7(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )22١/١(.

)٣( اإلصابة: )١٣٨/١(.



٣٣

الحباب بن المنذر

اخلزرجي  األنصاري،  اجلموح،  بن  املنذر  بن  احلباب  عمرو،  أبو 
بن  املنذر  خال  واحلباب:  حق،  بنت  الّشموس  وأمه:  عنه،  اهلل  ريض 

عمرو )املقتول ببئر معونة()١(.

كان للحباب ريض اهلل عنه موقف يوم )سقيفة بني ساعدة(، فهو 
َوِمْنُكْم  َأِمرٌي  ا  ِمنَّ ُب،  امْلَُرجَّ َوُعَذْيُقَها  ُك،  امْلَُحكَّ ُجَذْيُلَها  »َأَنا  القائل: 

َأِمرٌي«)2(.

ُحسم  ثم  واألنصار،  املهاجرين  بني  اإلمارة  تكون  أن  يرى  فكان 
األمر واتفق املسلمون عىل تولية أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه خليفة 

للمسلمني.

لواء  وكان  سنة،  وثالثني  ثالث  ابن  وهو  بدرًا  شهد  )احلباب( 
اخلزرج معه، قال الواقدي: وأمجعوا مجيعًا عىل شهوده بدرًا، ومل يذكره 
حممد بن إسحاق فيمن شهد عنده بدرًا، وهذا عندنا منه وهل؛ ألن أمر 

احلباب بن املنذر يف بدر مشهور)٣(.

واحلـق أن ابـن إسـحاق ذكـر احلبـاب يف بـدر، حـني أشـار عليه 

)١( الطبقات: )5٦7/٣(، واإلصابة: )2/١٩٦(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2/2٨٨(.

)٣( الطبقات: )5٦٨/٣(.



بـــدريون

٣٤

يف املنـزل الـذي ينزلـه)١(، كـام سـيأيت مزيـد تفصيـل لذلك، فـإن كان 
القصـد عـدم ذكر ابن إسـحاق للحبـاب يف بدر من رواية سـلمة عن 
ابـن إسـحاق كـام نقـل ابـن عبـد الـرب)2(؛ فهـذا كذلك غـري صحيح، 
فقـد روى الطربي بسـنده عن سـلمة عن ابن إسـحاق رواية مشـورة 

احلبـاب يف املنزل املناسـب ببـدر)٣(.

وهكذا يكون ابن إسحاق ذكر احلباب يف بدر من روايتي البكائي 
بقي  بدرًا؛  احلباب  شهود  عىل  اإلمجاع  ثبت  فإذا  الفضل،  بن  وسلمة 
اإلشكال يف الرواية السابقة املشرية لرأي احلباب يف منزل بدر حيث 
َوال  َمُه  َنَتَقدَّ َأْن  َلَنا  َلْيَس   ُ اهللَّ َأْنَزَلَكُه  َأَمْنِزٌل  امْلَْنِزَل،  َهَذا  :أَرَأْيَت  قال 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  نزل  )وقد  َوامْلَِكيَدُة؟  ْرُب  َواحْلَ ْأُي  الرَّ ُهَو  َأْم  َرُه،  َنَتَأخَّ
َيا  َفَقاَل:  َوامْلَِكيَدُة،  ْرُب  َواحْلَ ْأُي  الرَّ ُهَو  َبْل  َقاَل:  بدر(  من  ماء  أدنى 
ِ، َفإِنَّ َهَذا َلْيَس َلَك بَِمْنِزٍل، َفاْنَْض بِالنَّاِس َحتَّى َنْأيِت َأْدَنى  َرُسوَل اهللَّ
ر ما سواه من القلب، ثم نبني َعَلْيِه َحْوًضا  َماٍء ِمَن اْلَقْوِم َفَنْنِزْلُه، ُثمَّ ُنغوِّ
َفَتْمَلُؤُه َماًء، ُثمَّ ُنَقاتُِل اْلَقْوَم فنرشب وال يرشبون فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

: لقد أرشت بالرأي)٤(.

)١( السرية البن هشام: )٣١2/2(.
)2( االستيعاب: )2٨7/2(.

)٣( تاريخ الطربي: )2/٤٤٠(.
)٤( السرية البن هشام: )٣١2/2-٣١٣( تاريخ الطربي: )2/٤٤٠(.



٣٥

فهذه الرواية مع شهرهتا ضعيفة اإلسناد، بل قال الذهبي: حديث 
منكر)١(.

ومع ذلك يبقى احلباب صاحب رأي، وقد قال ابن عبد الرب: كان 
يقال له ذو الرأي)2(.

والنضري،  قريظة  يوم  للحباب  أخرى  مشورة  سعد  ابن  نقل  بل 
َبنْيَ  َنْنِزَل  َأْن  »َأَرى  احلباب:  فقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه،  استشار  حيث 
َهُؤاَلِء«،  َعْن  َهُؤاَلِء  َوَخرَبَ  َهُؤاَلِء،  َعْن  َهُؤاَلِء  َخرَبَ  َفَنْقَطَع  اْلُقُصوِر 

ِ صىّل اهلل عليه وسلم بَِقْولِِه)٣(. َفَأَخَذ َرُسوُل اهللَّ

اهلل  رسول  ُخرّي  حني  للحباب،  ثالثة  مشورة  حجر  ابن  نقل  كام 
ملسو هيلع هللا ىلص عند موته، فاستشار أصحابه، فقالوا تعيش معنا، وأشار احلباب 

بقوله: اخرت حيث اختار ربك، فقبل ذلك مني)٤(.

صدق  موقف  الرواية  وتذكر  أحدًا،  عنه  اهلل  ريض  احلباب  شهد 
شهد  كام  املوت،  عىل  وبايعه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  ثبت  حيث  فيها،  له 

)١( املستدرك: )٤27/٣(، وانظر يف تفصيل ضعف رواية احلباب ما كتبُته يف: 
وحمققي   ،)١٩7/2( واإلصابة:  ص١٦٠-١٦١،  الوحي:  منزل  يف  هيكل 

سرية ابن هشام د. مهام وأيب صعيليك: )2/٣١٣(.
)2( االستيعاب: )2/2٨٨(.

)٣( الطبقات: )٣/5٦7(.
)٤( اإلصابة: )١٩7/2(.



بـــدريون

٣6

اخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وشهد سقيفة بني ساعدة 
حني اجتمعت األنصار ملبايعة سعد بن عبادة)١(.

مات احلباب ملسو هيلع هللا ىلص يف خالفة عمر ملسو هيلع هللا ىلص وقد زاد عىل اخلمسني، ومما 
ذكر من شعره)2(:

َأبِيُكـــاَ َدرُّ  هللِ  َتْعَلـــَا  َأَلْ 
َوَبِصـــٌر  َأْكَمـــٌه  إاِل  النَّـــاُس  َوَمـــا 

ـــٍد مَّ ُمَ بِـــيِّ  النَّ َوَأْعـــَداُء  بَِأنَّـــا 
َزئِـــُر  العاملـــن  ِف  َلَـــا  ُأُســـوٌد 

َلـــُه َوَمـــا  بِـــيَّ  النَّ َوآَوْيَنـــا  َنـــا  َنرَصْ
َنِصـــُر َتـــْنِ  امْلِلَّ َأْهـــِل  ِمـــْن  ِســـَواَنا 

ريض اهلل عن احلباب البدري وأرضاه.

)١( الطبقات: )5٦٨/٣(.
)2( اإلصابة: )١٩7/2(.



٣7

بشر بن البراء رضي اهلل عنه 

هو ابن سيٍد من سادات األنصار )الرباء بن معرور( الذين شهدوا 
ر لألب  العقبة مع السبعني، وهو أحد النقباء اإلثني عرش، ولئن مل ُيَقدَّ
أن يشهد بدرًا، - حيث تويف قبل مقدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة بيسري، وصىل 
فقد   - املدينة)١(  قدم  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليه  صىل  من  أول  وهو  عليه، 
شهد ابنه )برش بن الرباء( بدرًا، وشهد العقبة كذلك، كام شهد أحدًا، 
واخلندق، واحلديبية، وخيرب وله فيها خرب)2(، وقال اإلمام الذهبي رمحه 

اهلل: برش من كبار البدريني)٣(.

وخربه يف خيرب عظيم حيث أكل من الشاة املسمومة التي أهدهتا 
لونه  عاد  حتى  مكانه  يرم  مل  منها  أكل  فلام  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  لرسول  اليهودية 
كالطيلسان، وماطله وجعه سنة ال يتحول إال ما حّول، ثم مات عنه، 

ويقال مل يرم من مكانه حتى مات)٤(.

اليهودية، بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومن  بيان ملا صنعته هذه  ويف كتب السنة 
ملسو هيلع هللا ىلص:   ِ اهللَّ َرُسوُل  داودَكاَن  أيب  سنن  ففي  ؛  الرباء  بن  كبرش  معه  أكل 
َشاًة  بَِخْيرَبَ  ٌة  وِديَّ َيُ َلُه  َفَأْهَدْت  َزاَد:  َدَقَة«  الصَّ َيْأُكُل  َواَل  َة  ِديَّ اهْلَ »َيْقَبُل 

)١( الطبقات )١١٩/٣-١2٠(.
)2( الطبقات )57١/٣(.

)٣( سري أعال م النبالء )2٦٩/١(.
)٤( الطبقات )57١/٣(.



بـــدريون

٣8

»اْرَفُعوا  َفَقاَل:  اْلَقْوُم  َوَأَكَل  ِمْنَها  ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ َرُسوُل  َفَأَكَل  ْتَها  َسمَّ ًة  َمْصِليَّ
ْبُن  برِْشُ  َفاَمَت  َمْسُموَمٌة«  ا  َ َأنَّ ْتنِي  َأْخرَبَ ا  َ َفإِنَّ َأْيِدَيُكْم  ]ص:١75[ 
َلِك َعىَل الَِّذي  ِة »َما مَحَ ْنَصاِريُّ َفَأْرَسَل إىَِل اْلَيُهوِديَّ اِء ْبِن َمْعُروٍر اأْلَ اْلرَبَ
َك الَِّذي َصَنْعُت، َوإِْن ُكْنَت َمِلًكا  ا مَلْ َيرُضَّ َصَنْعِت؟« َقاَلْت: إِْن ُكْنَت َنبِيًّ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقتَِلْت، ُثمَّ َقاَل: يِف َوَجِعِه  ا َرُسوُل اهللَّ َأَرْحُت النَّاَس ِمْنَك، َفَأَمَر هِبَ
تِي َأَكْلُت بَِخْيرَبَ َفَهَذا َأَواُن  ْكَلِة الَّ الَِّذي َماَت ِفيِه »َما ِزْلُت َأِجُد ِمَن اأْلَ

َقَطَعْت َأهْبَِري«)١( وصححه األلباين.

وفضل  بدر،  شهود  فضل  فضالن:  الرباء  بن  لبرش  جيتمع  وهنا 
الشهادة بالسم، هذا إىل ما له من فضائل أخرى، ومن ذلك أنه ريض 
اهلل عنه كان من الرماة املذكورين من الصحابة وهو الذي سّوده النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص عىل بني سلمة حني قال هلم يومًا: من سيدكم يا بني سلمة ؟ قالوا 
اجلّد بن قيس، عىل أنه رجل فيه بخل، قال: وأي داء أدوأ من البخل، 

بل سيدكم برش بن الرباء بن معرور)2(.

تتبع  الرباء)٣(. وقد  بن  ويف رواية: بل سيدكم األبيض اجلعد برش 

)١( سنن أيب داود )٤/ ١7٤(، وصحيح سنن أيب داود )٨5٤/٣-٨55(.
)2( رواه احلاكم يف املستدرك وصححه )2١٩/٣( ووافقه الذهبي، والطرباين كام 
ذكره يف جممع الزوائد )٣١5/٩(، وانظر كنز العامل )2٩٦/١٣(، والطبقات 

.)57١-57٠/٣(
)٣( االستيعاب )٣١١/١( وعزاه إىل ابن إسحاق.



٣9

احلافظ ابن حجر روايات هذا احلديث يف كتابه اإلصابة ملن أراد أن 
يرجع إليه)١(.

ريض اهلل عنك يا برش وعن أبيك الرباء، وعن الصحابة أمجعن.

)١( اإلصابة )2٤٨/١(.



بـــدريون

٤0

بشير بن سعد بن ثعلبة رضي اهلل عنه 

هو أبو النعامن بشري بن سعد اخلزرجي األنصاري البدري ريض 
العرب  يف  وكانت  اجلاهلية،  يف  العربية  يكتب  بشري  كان  عنه  اهلل 
قليلة، شهد بشري العقبة مع السبعني من األنصار، وشهد بدرًا وأحدًا 

واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)١(.

بكر  بايع من األنصار أليب  أول من  اهلل عنه  إن بشريًا ريض  يقال 
الصديق ريض اهلل عنه يوم السقيفة)2(، بعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رسية يف ثالثني 
رجاًل إىل بني ُمرة بفدك يف شعبان سنة سبع فلقيهم )امُلّريون( فقاتلوا 
قتااًل شديدًا، فأصابوا أصحاب بشري، ووىل منهم من وىل وقاتل بشري 
قتااًل شديدًا حتى رُضب كعبه، وقيل قد مات، فلام أمسى حتامل إىل 

فدك فأقام عند يودي هبا أيامًا ثم رجع إىل املدينة)٣(.

السنة نفسها سنة )سبع( يف شوال يف رسية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  بعثه  كام 
ثالثمئة رجل إىل ُيمن، وجبار، بني فدك ووادي القرى، وكان هبا ناس 
بشري  فلقيهم  الفزاري(  حصن  بن  )عيينة  مع  جتمعوا  قد  غطفان  من 
وهرب  وغنم  وسبى  وقتل  هبم،  وظفر  مجعهم،  ففض  عنه  اهلل  ريض 

عيينة وأصحابه يف كل وجه.

)١( الطبقات )5٣١/٣(، واإلصابة )2٦٣/١(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )١2/2(.

)٣( الطبقات )٣/ 5٣2-5٣١(.



٤١

كام استعمله النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل السالح الذي قدمه حني خرج يف عمرة 
القضية سنة سبع للهجرة)١(.

مه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعّلم األمة من بعده  وبشري بن سعد هذا هو الذي علَّ
َعِن  مسلم  صحيح  ففي  األوالد،  بني  اهلبات  يف  العدل  يكون  كيف 
ي َعْمَرُة  َق َعيَلَّ َأيِب بَِبْعِض َمالِِه، َفَقاَلْت ُأمِّ ْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي، َقاَل: َتَصدَّ النُّ
بِيِّ  بِْنُت َرَواَحَة: اَل َأْرَض َحتَّى ُتْشِهَد َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْنَطَلَق َأيِب إىَِل النَّ
ملسو هيلع هللا ىلص لُِيْشِهَدُه َعىَل َصَدَقتِي، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَفَعْلَت َهَذا بَِوَلِدَك 
ُقوا اهلَل، َواْعِدُلوا يِف َأْواَلِدُكْم«، َفَرَجَع َأيِب،  ِهْم؟« َقاَل: اَل، َقاَل: »اتَّ ُكلِّ

َدَقَة)2(. َفَردَّ تِْلَك الصَّ

ْعاَمَن؟«  النُّ َنَحْلَت  َما  ِمْثَل  َنَحْلَت  َقْد  َبنِيَك  »َأُكلَّ  َفَقاَل:  ويف رواية 
َك َأْن َيُكوُنوا  َقاَل: اَل، َقاَل: »َفَأْشِهْد َعىَل َهَذا َغرْيِي«، ُثمَّ َقاَل: »َأَيرُسُّ

إَِلْيَك يِف اْلرِبِّ َسَواًء؟« َقاَل: َبىَل، َقاَل: »َفاَل إًِذا«)٣(.

ملسو هيلع هللا ىلص  تعليمه  من  أتعجب  تدري  فال  احلادثة  هذه  فقه  ومن  وهنا 
العدل  يف  اإلسالم  قيم  من  مهمة  قيمة  بوصفه  األوالد،  بني  العدل 
والرب؟ أم تعجب من أم النعامن التي جتاوزت الفرح باألعطية لواحد 

)١( الطبقات )٣/5٣2(.
)2( صحيح مسلم )٣/ ١2٤2(.
)٣( صحيح مسلم )٣/ ١2٤٣(.



بـــدريون

٤2

من أوالدها إىل الشعور بالطمأنينة بالعدل واملساواة لكل أوالد بشري، 
وهذا معدود يف فقه املرأة وحكمتها وتربيتها، وكذلك فلتكن النساء 

خري عوٍن لألزواج عىل اخلري.

خرج بشري ريض اهلل عنه مع خالد بن الواليد ريض اهلل عنه إىل عني 
التمر وهناك استشهد يف السنة الثانية عرشة للهجرة يف خالفة أيب بكر 

الصديق ريض اهلل عنه)١(.

وكان من نسله ابنه النعامن بن بشري وهو صحايب مشهور.

ريض اهلل عن بشر وابنه النعان وعن سائر الصحابة أمجعن.

)١( الطبقات )5٣2/٣(، واإلصابة )١/2٦2(.



٤٣

بالل بن رباح رضي اهلل عنه 
»َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن َيَديَّ ِفي الَجنَِّة«)١(

موىل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه وعتيقه، ويكنى أبا عبد اهلل، 
وكان من ُمولَّدي الرساة، واسم أمه محامة، وكانت لبعض بني مجح)2(.

يقال إنه )حبيش(، وقيل من مولدي احلجاز)٣(.

من  وكــان  اهلل،  يف  ُعــذب  وممن  لإلسالم،  السابقني  من  هو 
فام  دينه،  عن  يرجع  حتى  بمكة  ُيعذب  وكان  املؤمنني،  املستضعفني 

أعطاهم قط كلمًة مما يريدون، وكان الذي يعذبه أّميُة بن خلف)٤(.

لزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكان مؤذنه، وشهد معه املشاهد كلها، وكان خازن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )5(.

التوحيد )أحٌد أحٌد( مشهوٌر هبا، وكان يقوهلا حني يعذبه  وكلمة 
املرشكون، ويلبسونه دروع احلديد، وصهروه بالشمس فال جييبهم إال 

بقوله )أحٌد أحد()٦(. 

)١( صحيح البخاري: ح )١١٤٩(.
)2( الطبقات: )٣2٣/٣(.

)٣( السري: )١/٣٤7(.
)٤( الطبقات: )٣/2٣2(.

)5( الطبقات: )2٣٩/٣(، واإلصابة: )27٣/١(.
)٦( صححه احلاكم ووافقه الذهبي، املستدرك: )2٨٤/٣(، والسري: )٣٤٨/١(.



بـــدريون

٤٤

يقيم  ال  كان  جمتمع  )يف  سيدًا  أصبح  حتى  اإلسالم  رفعه  بالل 
للموايل وزنًا(، ويف صحيح البخاري: كان عمر ريض اهلل عنه يقول: 

أبو بكر ريض اهلل عنه سيدنا، أعتق سيدنا يعني بالاًل ريض اهلل عنه)١(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قال  الدنيا،  يف  بعُد  وهو  باجلنة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبرشه 
يِف  ِعْنَدَك  َعِمْلَتُه،  َعَمٍل  بَِأْرَجى  ْثنِي  َحدِّ باَِلُل  »َيا  الصبح:  صالة  عند 
ِة«.  نَّ ْيَلَة َخْشَف َنْعَلْيَك َبنْيَ َيَديَّ يِف اجْلَ اإْلِْساَلِم َمْنَفَعًة، َفإيِنِّ َسِمْعُت اللَّ
َأينِّ  ِمْن  َمْنَفَعًة،  ِعْنِدي  َأْرَجى  اإْلِْساَلِم  يِف  َعَماًل  َعِمْلُت  َما  باَِلٌل:  َقاَل 
بَِذلَِك  ْيُت  َصلَّ إاِلَّ  اٍر،  َنَ َواَل  َلْيٍل  ِمْن  َساَعٍة  يِف  ا،  َتامًّ ُطُهوًرا  ُر  َأَتَطهَّ اَل 

.)2( َ ُهوِر، َما َكَتَب اهلُل يِل َأْن ُأَصيلِّ الطُّ

وبالٌل يرجى له أن يكون من أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ملكانه 
من األذان، فهو أول من أذن)٣(.

بل كان لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة مؤذنني: )بالل، وأبو حمذورة، وعمرو 
بن أم مكتوم(، فإذا غاب بالل أذن أبو حمذورة، وإذا غاب أبو حمذورة 

أذن عمرو بن أم مكتوم)٤(.

بن  ية  أمَّ قتل  يف  والسيام  حسنًا،  بالًء  فيها  وأبىل  بدرًا،  بالٌل  شهد 

)١( صحيح البخاري: ح )٣75٤(.
)2( صحيح البخاري: ح )١١٤٩(، ومسلم: ح )2٤2٨(، واللفظ ملسلم.

)٣( الطبقات: )2٣٤/٣(.

)٤( الطبقات: )2٣٤/٣(.



٤٥

ية بن خلف، ال نجوت إن  خلف، وملّا رآه بالٌل نادى يف املسلمني :»أمَّ
نجا« فاجتمع املسلمون فتناوشوه بسيوفهم حتى قتلوه)١(.

للخروج  بكر  أبا  يستأذن  بالٌل  جاء  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وفاة  وبعد 
للجهاد، واملرابطة يف سبيل اهلل، فناشده أبو بكر البقاء معه يف املدينة، 
فأقام معه حتى تويف أبو بكر، ثم جاء بالٌل إىل عمر، وطلب منه اإلذن 
له باجلهاد فناشده عمر كام ناشده أبو بكر، فرّد عليه، فقال له عمر: إىل 
من ترى أجعل النداء، قال: إىل سعد )القرظ( فقد أذن لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فجعله عمر إىل سعد وعقبة)2(.
فقد  الشام مات،  بأرض  بالشام، وهناك  اهلل عنه  بالٌل ريض  حَلِق 
تويف بدمشق سنة عرشين، ودفن عند الباب الصغري يف مقربة دمشق، 

وهو ابن بضع وستني سنة)٣(.
كان بالٌل موقنًا بلقاء ربه، وموقنًا بلقاء أحبته، وحني احترض قال: 
فيجيبها:  وا وياله،  امرأته:  فقالت  نلقى األحبة حممدًا وحزبه«  »غدًا 

»وا فرحتاه«)٤(.
ريض اهلل عن بالل وأرضاه، وأحلقنا بركبه الصاحلن..

)١( انظر: حديث: »ال نجوت إن نجا« يف البخاري: ح )٣٩7١(، وانظر كتب 
السرية يف قتل أمية.

)2( السري: )٣5٦/١، ٣57(.
)٣( الطبقات: )2٣٨/٣(.

)٤( السري: )٣5٩/١(.



بـــدريون

٤6

حارثة بن سراقة رضي اهلل عنه 

النجاري،  األنصاري  عدي  بن  احلارث  بن  رساقة  بن  حارثة  هو 
أحيانًا(  إليها  )وينسب  مالك  بن  أنس  عمة  النرض  بنت  بّيع  الرُّ وأمه 

فيقال: حارثة بن الربيع)١(.

وأبوه: رساقة له صحبة، واستشهد يوم حنني)2(.

الربيع  بن  »حارثة  فقال:  بدرًا  شهد  فيمن  البخاري  عّده  حارثة: 
األنصاري، قتل يوم بدر، وهو حارثة بن رساقة كان يف النظارة«)٣(.

بن  عثامن  بن  السائب  وبني  بينه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  آخى  سعد:  ابن  قال 
شهيدًا،  يومئٍذ  وقتل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  بدرًا  حارثة  وشهد  مظعون، 

رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله)٤(.

ه إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ويف صحيح البخاري شهادة حلارثة يف خرب جميء أمِّ
تسأله، وتقول: »يا رسول اهلل، قد عرفت منزلة )حارثة( مني، فإن يكن 
يف اجلنة أصرب وأحتسب، وإن تكن األخرى َتَر ما أصنع، فقال: )وحيك 
أوهبلِت، أو جنٌة واحدة هي؟ إنا جنان كثرية، وإنه يف جنة الفردوس()5(.

)١( اإلصابة: )١٨7-١٨٨(.
)2( الفتح: )٣٠5/7(.

)٣( انظر: الفتح: )7/٣2٦-٣27(.
)٤( الطبقات: )5١٠/٣(.

)5( صحيح البخاري: ح )٣٩٨2(.



٤7

أن حارثة بن رساقة أصابه سهم  للبخاري:  الرواية األخرى  ويف 
غرب .. وأن أمه قالت: فإن كان يف اجلنة صربت، وإن كان غري ذلك 
اجتهدت عليه يف البكاء، قال: )يا أم حارثة: إنا جنان يف اجلنة، وإن 

ابنك أصاب الفردوس األعىل()١(.

واتفـق أهـل السـري )ابـن إسـحاق، وموسـى بـن عقبة( عـىل أن 
الـذي رمـاه حبـان بـن العرقـة، وهـو عـىل حـوض فأصـاب نحـره 

فـامت)2(.

وال يعارض ذلك ما جاء يف الرواية الثانية )أصابه سهم غرب(.

فقد ذكر ابن حجر من معاين )الغرب( أي: ال يعرف راميه، أو ال 
يعرف من أين أتى، أو جاء عىل غري قصد من راميه، قال ابن حجر: 
فرماه،  ته  غرَّ قصد  رماه  الذي  فإن  الثاين،  عىل  ُمنّزلة  حارثة  »وقصة 

وحارثة ال يشعر به)٣(.

وحيث وقع يف رواية ثابت عند أمحد أن حارثة خرج نظارًا، فقد 
زاد النسائي - من هذا الوجه - ما خرج لقتال)٤(.

)١( صحيح البخاري ح )2٨٠٩(.
)2( الفتح: )2٦/٦(.
)٣( الفتح: )٦/27(.
)٤( الفتح: )٦/27(.



بـــدريون

٤8

ونفهم من جمموع هذه الروايات أن )حارثة( كان غالمًا حني شهد 
فقد  سنه  لصغر  يقاتل  مل  وإذا  الشباب،  مهم  عىل  شهادة  وتلك  بدرًا، 
كانت للشباب مهام أخر، فهو يف )النظارة( أو يسقي املسلمني املاء.. 
جهدهم  املسلمني  ويشاركون  بدورهم،  يقومون  بالشباب  وأكرم 

وجهادهم..

وريض اهلل عن الصحابة أمجعن كبارًا وصغارًا.



٤9

حارثة بن النعمان رضي اهلل عنه 

»كان براً بأمه«

هو حارثة بن النعامن بن نفع بن زيد بن عبيد اخلزرجي األنصاري، 
أبو عبد اهلل، شهد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )١(.

فقال:  ذلك،  يف  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأثنى  بأمه،  بالرب  حارثة  امتاز 
)دخلت اجلنة فسمعت قراءة)2(، فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة( فقال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص : كذاكم الرب، وكان برًا بأمه)٣(.

ومـن مناقبـه ريض اهلل عنه أنـه رأى جربيـل عليه السـالم مرتني، 
ْوريـن )موضـع باملدينـة بالبقيـع( حني خرج رسـول  األوىل يـوم الصَّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بنـي قريظـة، مّر بنا يف صورة دحية، فأمرنا بلبس السـالح، 
والثانيـة يـوم موضـع اجلنائـز حـني رجعنـا من حنـني، مـررت وهو 
م، فقـال جربيل: من هـذا يا حممـد؟ قال:  يكلـم النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فلـم ُأسـلِّ
حارثـة بـن النعـامن، فقال: أما إنـه من املئـة الصابرة يوم حنـني الذين 

تكفـل اهلل بأرزاقهـم يف اجلنة، ولو سـّلم لرددنـا عليه)٤(.

)١( الطبقات: )٤٨٨/٣(.
)2( هذه معلومة طريفة أن يف اجلنة قراءة كام هي ثابتة بأنم يلهمون الذكر.

)٣( رواه النسائي وعند أمحد: وكان أبر الناس بأمه وإسناده صحيح. اإلصابة: )2/١٩٠(.

)٤( رواه الطرباين والبزار، وقال اهليثمي: إسناده حسن، انظر جممع الزوائد: )٣١٤/٩(.



بـــدريون

٥0

فقد  بمنزله،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يؤثر  الذي كان  اهلل عنه هو  وحارثة ريض 
كلام  فكان  باملدينة،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  منازل  حلارثة  أن  سعد  ابن  روى 
أحدث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أهاًل حتول له حارثة عن منزل بعد منزل حتى 
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله()١(.

قلت: وكذلك يكون اإليثار .. ال سيام إذا كان لسيد األطهار حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

حارثة بن النعامن ريض اهلل عنه روي أنه كّف برصه يف آخر عمره، 
متٌر  فيه  مكتاًل  عنده  ووضع  حجرته،  إىل  مصاله  من  خيطًا  فجعل 
حتى  اخليط  عىل  أخذ  ثم  منه،  أعطاه  مسكني  سلم  إذا  فكان  وغريه، 
يأيت باب احلجرة فيناول املسكني، فيقول أهله: نحن نكفيك، فيقول: 

سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )مناولة املسكني تقي ميتتة السوء()2(.

وإن صحت القصة فهي دليل عىل حمبة فعل اخلري، وإطعام املساكني 
مناولًة حتى وإن كان امُلطعم معذورًا..

 ، كان حارثة ممن حاول الدفاع عن عثامن ريض اهلل عنه حني ُحرِصَ
وقال له: »إن شئت قاتلنا دونك«)٣(.

)١( الطبقات: )٤٨٨/٣(، وصحح ابن حجر بعضه، اإلصابة: )2/١٩٠(.
)2( رواه الطرباين، قال اهليثمي: وفيه من مل أعرف، جممع الزوائد: )٣/١١2(، 

وساقه الذهبي وقال: روي بإسناد منقطع: السري: )2/٣7٩(.
)٣( اإلصابة: )2/١٩١(.



٥١

أدرك خالفـة معاويـة، ومـات فيهـا، ولـه عقـب مـن ولـده أبـو 
الرجـال حممـد بـن عبـد الرمحن بـن عبـد اهلل بن حارثـة بـن النعامن، 

وأم أيب الرجـال عمـرة بنـت عبـد الرمحـن الفقهيـة)١(.

استشهد  الذي  وإنام  ببدر)2(،  استشهاده  جعل  حني  احلاكم  ووهم 
ببدر حارثة بن الربيع ..

ريض اهلل عنك يا صاحب الرب واإليثار وأرضاك.. 

)١( الطبقات: )٤٨٨/٣(، والسري: )2/٣٨٠(.
)2( املستدرك: )2٠٨/٣(.



بـــدريون

٥2

حاطب ابن أبي بلتعة رضي اهلل عنه 

»وما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال:

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم« ]متفق عليه[

هو أبو حممد أو أبو عبد اهلل، حاطب ابن أيب بلتعة بن عمرو بن 
مشاهري  من  العزى،  عبد  بن  أسد  بني  حلفاء  من  اللخمي،  عمري 

املهاجرين، وشهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)١(.

َعاَم، َوَكاَن َحَسَن اجْلِْسِم،  ذكره احلاكم فقال: »َكاَن َتاِجًرا َيبِيُع الطَّ
َصابِِع«)2(. ْحَيِة، َأْحَنى إىَِل اْلِقرَصِ َما ُهَو َشْثُن اأْلَ َخِفيَف اللِّ

اجلاهلية  يف  قريش  فرسان  أحد  حاطب  كان  املرزباين:  وقال 
وشعرائها)٣(.

وقال ابن سعد: كان حاطب من الرماة املذكورين من أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )٤(.

الذي هشم وجه رسول اهلل  الذي قتل عتبة بن أيب وقاص  وهو 
ملسو هيلع هللا ىلص ودّق رباعيته، فلام جاء حاطب برأس عتبة وسلبه، رّد عليه سلبه، 

ودعا له فقال: »ريض اهلل عنك مرتني«)5(.

)١( سري أعالم النبالء: )٤٣/2(، اإلصابة: )١٩2/2( الطبقات )١١٤/٣(.
)2( املستدرك: )٣٠٠/٣(.

)٣( اإلصابة: )2/١٩٣(.
)٤( الطبقات: )١١٤/٣(.

)5( املستدرك: )٣٠٠/٣-٣٠١(.
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ويف صحيح مسلم تزكية من النبي ملسو هيلع هللا ىلص حلاطب، فقد شكاه عبٌد له، 
اَر،  َلَيْدُخَلنَّ َحاِطٌب النَّ وكان شديدًا عىل الرقيق وقال: َيا َرُسوَل اهللِ 
َدْيبَِيَة«)١(. ُه َشِهَد َبْدًرا َواحْلُ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَذْبَت اَل َيْدُخُلَها، َفإِنَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا َل  بل شهد اهلل حلاطب باإليامن يف قوله تعاىل: }َيا َأيُّ
ُكْم َأْوِلَياَء{ ]املمتحنة: ١[)2(. ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َتتَّ

قه النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني وقع منه ريض اهلل عنه )ِهنة( حني بعث  كام صدَّ
وفيه  مكة،  لفتح  إليهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بمسري  خيربهم  مكة  أهل  إىل 
ُكْم َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن  ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتتَّ أنزل اهلل: }َيا َأيُّ
{ ]سورة املمتحنة: ١[. َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ ِة َوَقْد  ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَّ

وحني جاء اخلرب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث عليًا، والزبري، واملقداد، وقال: 
ا َظِعيَنًة )جارية( َمَعَها  »اْئُتوا َرْوَضَة َخاٍخ )بني مكة واملدينة(، َفإِنَّ هِبَ
ِمْن  ِفيِه:  َفإَِذا  ِمْنَها« وبلغوا املكان، وأخذوا الكتاب،  َفُخُذوُه  ِكَتاٌب، 
ُهْم  رِبُ خُيْ َة،  َمكَّ َأْهِل  ِمْن  ِكنَي،  امْلُرْشِ ِمَن  َناٍس  إىَِل  َبْلَتَعَة  َأيِب  ْبِن  َحاِطِب 
بَِبْعِض َأْمِر َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َحاِطُب َما َهَذا؟« 
َقاَل: اَل َتْعَجْل َعيَلَّ َيا َرُسوَل اهللِ إيِنِّ ُكْنُت اْمَرًأ ُمْلَصًقا يِف ُقَرْيٍش )َكاَن 
ا  ُموَن هِبَ ْم َقَراَباٌت حَيْ ْم( َوَكاَن مِمَّْن َكاَن َمَعَك ِمَن امْلَُهاِجِريَن هَلُ َحِليًفا هَلُ

)١( صحيح مسلم: ح )2٤٩5(.
)2( ابن عبد الرب: االستيعاب هبامش اإلصابة: )2/2٨٤(.
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َيًدا  ِفيِهْم  َِذ  َأْن َأختَّ ِفيِهْم،  النََّسِب  َفاَتنِي َذلَِك ِمَن  إِْذ  َفَأْحَبْبُت  َأْهِليِهْم، 
ِرًضا  َواَل  ِدينِي،  َعْن  اْرتَِداًدا  َواَل  ُكْفًرا  َأْفَعْلُه  َومَلْ  َقَراَبتِي،  ا  هِبَ ُموَن  حَيْ
َدْعنِي،  ُعَمُر:  َفَقاَل  »َصَدَق«  ملسو هيلع هللا ىلص:  بِيُّ  النَّ َفَقاَل  اإْلِْساَلِم،  َبْعَد  بِاْلُكْفِر 
َبْدًرا،  َشِهَد  َقْد  ُه  »إِنَّ َفَقاَل:  امْلَُناِفِق،  َهَذا  ُعُنَق  ْب  َأرْضِ اهللِ  َرُسوَل  َيا 
َلَع َعىَل َأْهِل َبْدٍر َفَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم، َفَقْد  َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ اهلَل اطَّ

َغَفْرُت َلُكْم«)١(.

وحني نبحث يف فحوى خطاب حاطب نجد عند السهيل أنه كتب 
إليهم يقول: إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قد توجه إليكم بجيش كالليل يسري 
فإنه  عليكم،  اهلل  لنرصه  وحده  إليكم  سار  لو  باهلل  وأقسم  كالسيل، 

منجز له ما وعده)2(.

إىل غريكم،  وإما  إليكم  فإما  نفر،  قد  إن حممدًا  ابن ساّلم:  وعند 
فعليكم احلذر)٣(.

ولكن  خيطئون،  الكبار  أن  مكة  فتح  يوم  حاطب  قصة  فقه  ومن 
يف  هلم  شافعة  للخطايا،  مكفرة  احلسنات  ورصيد  اإلسالم،  سابقة 

موضع  من  أكثر  يف  البخاري  رواه  كام  ح)2٤٩٤(  اللفظ:  هبذا  مسلم  رواه   )١(
الفتح:  يف  انظره  احلدث،  هذا  عىل  تعليقات  حجر  والبن  الصحيح،  يف 

.)٦٣5-٦٣٤/٨(
)2( الروض األنف: )7/٨٦(.

)٣( انظر: ابن كثري: البداية والنهاية: )٦/522(.
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األزمات، ومنها أن الغرية عىل دين اهلل، وحمارمه مرشوعة، فلم يعنف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل عمر ريض اهلل عنه غريته، ولكن األمر يف النهاية ُيرد إىل 

اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص .

ففرق  والسبب،  الباعث  عن  ُيبحث  أن  ينبغي  اخلطأ  يقع  وحني 
بني خطأ باعثه االنتكاسة والردة، وبني خطأ ال يتجاوز سوء حساب 
يف تقدير املوقف، أو باجتهاد وتأويل صادق وإن كان املوقف خاطئًا، 
ختطئة  من  كله  ذلك  يعفي  وال  أهله،  وحمبة  باإلسالم  العزة  بقاء  مع 

املخطئ والنهي عن املنكر..

كان حاطب ريض اهلل عنه مبعوث النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل املقوقس صاحب 
مارية  منها  عنده هبدية  فأتاه من  اهلجرة،  من  اإلسكندرية سنة ست 

القبطية)١(.

بمرص  املقوقس  إىل  عنه  اهلل  ريض  الصديق  بكر  أبو  بعثه  كام 
فصاحلهم، ومل يزالوا كذلك حتى فتحها عمرو بن العاص)2(.

ونقل ابن عبد الرب أن حاطبًا حني بعثه النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل مقوقس مرص 
سأله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: ما باله حني أخرجه قومه مل يدع عليهم؟

 ،)١١٤/٣( سعد:  البن  والطبقات   ،)٣٣٨/٤( هشام:  البن  السرية   )١(
واالستيعاب هبامش اإلصابة :)2/2٨٤(.

)2( االستيعاب: )2٨5/2(.
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أخذه  حيث  له  فام  اهلل؟  رسول  عيسى  أن  أتشهد  حاطب:  فقال 
قومه فأرادوا صلبه أال يكون دعا عليهم بأن يلكهم اهلل حتى رفعه 

اهلل إليه يف سامء الدنيا؟

هدايا  مّحله  ثم  حكيم،  عند  من  جاء  حكيم  أنت  أحسنت،  قال: 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص)١(.

وحاطب ريض اهلل عنه أدرك خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، 
وتويف باملدينة وعمره مخس وستون سنة)2(.

القرون  َعرْبَ  ِعرٌب  الفتح  يوم  خربه  وف  حاطب،  عن  اهلل  ريض 
واملخطئن،  اخلطأ  مع  للتعامل  نبوية  وأساليب  للمؤمنن،  وطرائف 
كا ف قصته دروس ف الوالء للمؤمنن والرباء من الكافرين؛ وهي 

من مكات الدين.

)١( االستيعاب: )2/2٨٦(.
)2( الطبقات: )١١٤/٣(، واإلصابة: )2/١٩٣(.
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حاطب بن عمرو

هـو حاطـب بـن عمرو بـن عبد شـمي بن عبـد ود )أخوه سـهيل 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقـم،  بـن عمـرو(، أسـلم حاطـب قبـل دخـول 

وهاجـر اهلجرتـني إىل احلبشـة)١(.

بل قيل: إنه أول من هاجر إىل احلبشة، وبه جزم الزهري )2(.

وقـال الواقـدي: هو أول مـن قدم من احلبشـة يف اهلجـرة األوىل، 
عندنا)٣(. الثبـت  وهو 

وشــهد حاطــُب بــدرًا يف روايتهــم مجيعــًا، فاتفــق عــىل شــهوده 
بــدرًا)٤(.

ذكـر  فقـد  بـدرًا،  أخيـه )سـليط(  واالختـالف وقـع يف شـهود 
شـهوده موسـى بـن عقبـة ومل يذكـره غـريه، قـال ابـن سـعد: وليس 

يثبـت)5(.

كام شهد حاطُب أحدًا)٦(.

)١( الطبقات: )٤٠5/٣(، واالستيعاب: )2/27٩(.
)2( اإلصابة: )2/١٩٤(.

)٣( الطبقات: )٣/٤٠5(.
)٤( الطبقات: )٤٠5/٣(، واإلصابة: )2/١٩٤(.

)5( الطبقات: )٣/٤٠5(.

)٦( الطبقات: )٣/٤٠5(.
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كام نقل ابن حجر بصيغة )قيل( أن حاطبًا آخر من خرج من احلبشة 
مع جعفر بن أيب طالب، وقال البالذري: وهو غلط)١(.

كام نقل ابن حجر أن حاطبًا هو الذي زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص سودة بنت 
زمعة، ثم قال معلقًا: وهذا يدل عىل أنه رجع من احلبشة قبل اهلجرة 

إىل املدينة)2(.

ومن العجب أن الذهبي مل يرتجم له يف سري أعالم النبالء حسب 
اطالعي ..

عىل حني ترجم له ابن األثري مرتني وبشكل خمترص يف )أسد الغابة( 
أحدمها باسمه )حاطب بن عمرو()٣(، واألخرى باسم )أبو حاطب()٤(.

بدرًا،  شهد  أنه  فيكفيه  حاطب  عن  املعلومات  قلة  كانت  ومهام 
وهي منقبة عظمى، وفضل عظيم، كام جاء يف كتب السنن يف أبواب 

الفضائل..

فريض اهلل عنه وأرضاه .. ول أقف عىل سنة وفاته وأين توف؟

)١( اإلصابة: )2/١٩٤(.

)2( اإلصابة: )2/١٩٤(.
)٣( أسد الغابة: )١/٤٣2(.

)٤( أسد الغابة: )٦٤/٦(.
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حمزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنه 

)أسد اهلل وسيد الشهداء(

أبو عامرة محزة بن عبد املطلب بن هاشم، أسد اهلل ورسوله، وابن 
عّمه ملسو هيلع هللا ىلص وأخوه من الرضاعة -أرضعتهام ثويبة موالة أيب هلب- وأمه 
هالُة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة -بنت عم آمنة بنت وهب أم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص -)١(.

السنة  يف  وأسلم  بأربع  وقيل:  بسنتني،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قبل  محزة  ولد 
الثانية من البعثة يف قصة مشهورة ذكرها ابُن إسحاق مطّولة)2(.

وليست  للبعثة  السادسة  السنة  يف  إسالمه  زمن  سعد  ابُن  وحدد 
عّزوا  واملسلمني  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  وذكر  حجر،  ابن  ذكر  كام  الثانية 

بإسالمه)٣(.

وهاجر محزُة إىل املدينة، وكان أوُل لواء عقده رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني 
قدم املدينة حلمزة، بعثه برسية بلغوا ثالثني راكبًا، حتى بلغوا قريبًا من 
سيف البحر، يعرتضون عريًا لقريش قادمًة من الشام وفيها أبو جهل، 

ولكن الرسية مل حيصل فيها قتال)٤(.

)١( الطبقات: )٨/٣(، واإلصابة: )2٨5/2(.
)2( اإلصابة: )2/2٨٦(.

)٣( الطبقات: )٩/٣(.

)٤( الطبقات: )٩/٣(.
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وله  نعامة،  بريش  معلاًم  وكان  بدرًا،  عنه  اهلل  ريض  محزُة  وشهد 
بن  شيبة  من:  كل  قتل  يف  وساهم  َقتل  حيث  املعركة  يف  سبق  قصب 

ربيعة، وعتبة بن ربيعة، كام قتل طعيمة بن عدي)١(.

ويف الصحيح شهادة حلمزة بالشجاعة واإليامن وهو يقتل )سباع 
بن عبد العزى اخلزاعي( حيث خرج ِسباع حني اصطّف الناس للقتال 
يف )أحد(، وقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه محزة، فقال: َيا ِسَباُع، َيا 
َ َوَرُسوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: ُثمَّ َشدَّ َعَلْيِه،  ادُّ اهللَّ َعِة الُبُظوِر، َأحُتَ اْبَن ُأمِّ َأْناَمٍر ُمَقطِّ

اِهِب)2(. َفَكاَن َكَأْمِس الذَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يدي  بني  )أحد(  بـ  يقاتل  كان  محزة  أن  ورد  كام 
بسيفني، ويقول: أنا أسد اهلل)٣(.

)وحيش(  يد  عىل  واستشهاده  محزة  ناية  كانت  كذلك  أحد  ويف 
الذي خرج إىل أحد هلذا الغرض، وقد ُأعطي احلّرية مقابل قتل البطل 
محزة، ولذا )كمن( حلمزة حتت صخرة، فلام دنى منه رماه بحربة وقعت 
يف ثنيته وخرجت من بني وركيه، وكان هذا آخر العهد به ريض اهلل عنه 
وأرضاه، وتأثر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملقتله، حتى إنه حني قدم عليه وحيشٌّ 

)١( الطبقات: )١٠/٣(، واإلصابة: )2/2٨٦(.
)2( صحيح البخاري: ح )٤٠72(.

)٣( السري: )١/١77(.
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محزة؟«  قتلت  »أنت  قال:  نعم،  وحيش؟«قلت:  »أنت  قال:  مسلاًم، 
قلت: قد كان من األمر ما بلغك، قال ملسو هيلع هللا ىلص : »فهل تستطيع أن ُتغّيب 
القصة حتى قتل )وحيش(  وجهك عني ؟ « قال: فخرجت ... إلخ 

مسيلمَة الكذاب)١(.

حني  جنبًا  كان  ألنه  محزة  غسلت  املالئكة  أن  سعد  ابُن  روى 
استشهد)2(.

كام روي أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صىل عليه سبعني مرة، حيث صىل عليه 
وحده أواًل، ثم مُجع إليه شهداء أحٍد، فكلام أيت بشهيد وضع إىل جنبه، 

فصىل عليه وعىل الشهيد)٣(.

لّقبه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )أسد اهلل(، و)سيد الشهداء(، ويقال إنه َقَتل بأحد 
قبل أن ُيقتل أكثر من ثالثني نفسًا)٤(.

قال:  )أحد(  يف  قتالهن  عىل  النساء  بكاء  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سمع  وحني 
»ولكن محزة ال بواكي له« فسمع ذلك سعد بن معاذ، فرجع إىل نساء 
محزة،  عىل  فبكني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  باب  إىل  فساقهن  األشهل  عبد  بني 

)١( صحيح البخاري: ح )٤٠72(.
)2( الطبقات: )١٠/٣، ١١(.

)٣( الطبقات: )١١/٣(.
)٤( اإلصابة: )2/2٨٦(.
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من  امرأٌة  تبك  فلم  ورّدهن،  هلن  فدعا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ذلك  فسمع 
األنصار بعد ذلك إىل اليوم عىل ميت إال بدأت بالبكاء عىل محزة، ثم 

بكت عىل مّيتها)١(.

وأوجع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ذلك  فآمل  به،  )ُمثَّل(  محزة  أن  ورد  وقد 
فعواًل  للرحم،  وصواًل  كنت  لقد  عم،  يا  اهلل  »رمحك  وقال:  قلبه، 

للخريات«)2(.

وحيث ورد أيضًا أن )هنَد بنت عتبة( أخذت كبَد محزة فالكتها فلم 
تستطع أن تأكلها، وذلك لنذر نذرته لئن قدرت عىل محزة لتأكلن من 
كبده .. لكن الواقدي أوردها، وهو نفسه استنكرها، حيث قال: وهذه 

شدائد عىل هند املسكينة)٣(.

وتنتهي قصة محزة ريض اهلل عنه، لكن ال تنتهي دروسها...

من  واحد  ومحزة  األقوياء،  بالرجال  اإلسالم  ُيعز  اهلل  أن  ومنها: 
هؤالء الذي أعز اهلُل هبم اإلسالم.

ومنها: أن اهلل أراد حلمزة الكرامة بالشهادة يف أحد، ومل يقتل وجهًا 
، وقصده عىل حني غفلة، وأحس وحيش  لوجه، وإنام ترصد له وحيشٌّ

)١( الطبقات: )١١/٣(.
)2( اإلصابة: )2/2٨٦(.

)٣( الطبقات: )٣/١2، ١٣(.
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بقتل  فعوض  وأسِد رسوله،  اهلل  أسِد  قتل  بالتحرس عىل  إسالمه  بعد 
)مسيلمة(، وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خيار الناس ورش الناس.. 
بالشهادة،  محزة  إكرام  اهلل  وأراد  قبله،  ما  بُّ  جَيُ فاإلسالم  حال  وبكل 

وقّدر اهلل أن يسلم وحيش ومل يقتل عىل الكفر ..

أما هنٌد وما نسب إليها مع محزة، فقد اعترب من الشدائد عليها، ولو 
بُّ ما قبله .. صح فاإلسالم جَيُ

وأخريًا، بقي يف األذهان حمفورًا شجاعُة محزة ريض اهلل عنه وبالؤه 
يف اإلسالم، ثم ُختم له بالشهادة، وذلك الفضل من اهلل، وكفى باهلل 

علياًم .
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خبيب بن يساف رضي اهلل عنه 

»خرج إلى بدر حمّية، فلما أسلم وقاتل ُعدَّ من أهل بدر«

وقيل: خبيب بن إساف بن عنبة بن عمرو بن خديج .. األنصاري، 
وأمه سلمى بنت مسعود بن شيبان، وأحد زوجاته مجيلة بنت عبداهلل 

بن ُأيب ابن سلول)١(.

وعند ابن عبد الرب، والذهبي: أنه أنصاري خزرجي)2(.

تأخـر إسـالم خبيـب إىل أن خـرج مـع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بـدر، 
فلحقـه يف الطريـق، فأسـلم، وإلسـالمه قصـة وعـربة، أمـا القصـة 
ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - َوُهـَو  فريويـا لنـا خبيـب نفُسـه ويقـول: َأَتْيـُت َرُسـوَل اهللَّ
ُيِريـُد َغـْزًوا َأَنـا َوَرُجـٌل ِمـْن َقْوِمـي َومَلْ ُنْسـِلْم َفُقْلَنـا: إنا نسـتحي َأْن 
ُقْلَنـا:  َوَأْسـَلْمُتاَم؟  َقـاَل:  َمَعُهـْم.  َنْشـَهُدُه  ال  َمْشـَهًدا  َقْوُمَنـا  َيْشـَهَد 
ِكـنَي. َقـاَل َفَأْسـَلْمَنا  ِكـنَي َعـىلَ امْلُرْشِ ال. َقـاَل: َفإِنَّـا ال َنْسـَتِعنُي بِامْلُرْشِ
ْجـُت اْبَنَتـُه َبْعـَد  َبـًة َفَتَزوَّ َبنِـي رَضْ َوَشـِهْدَنا َمَعـُه َفَقَتْلـُت َرُجـاًل َورَضَ
َذلِـَك َفَكاَنـْت َتُقـوُل يِل: ال ُعِدْمـُت َرُجـاًل َوَشـَحَك َهـَذا اْلِوَشـاَح. 

َفَأُقـوُل هَلَـا: ال عدمـت رجـاًل عجـل أبـاك إىل النـار)٣(.

)١( الطبقات: )5٣٤/٣(، واإلصابة: )7٩/٣(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٨٨/٣(، وسري أعالم النبالء: )5٠١/١(.

)٣( الطبقات: )5٣5/٣(، وأمحد: )٤5٤/٣(.
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الغزوة  وأن  السابقة،  الرواية  أمجلته  ما  تفصل  أخرى  رواية  ويف 
كانت )بدرًا(، وأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رد )خبيبًا( أكثر من مرة يف الطريق 

إىل بدر حني مل يسلم بـ)البيداء(، وأسلم، وشهد معه بدرًا)١(.

يف  يقبل  ال  والقبيلة  العشرية  أجل  ومن  محّية  القتال  أن  والعربة 
اإلسالم، بل ال بد أن يكون القتال لتكون كلمة اهلل هي العليا، وكلمة 

الذين كفروا السفىل، فذاك الذي يف سبيل اهلل..

املرشك، حتى  باملرشك عىل  االستعانة  تأكيد عىل عدم  القصة  ويف 
مسلم،  عىل  يٌد  لكافر  يكون  وال  ومرصوصًا،  نظيفًا  الصف  يكون 

ويكون املقاتلون إخوة يف الدين واملعتقد..

عقبة،  بن  وموسى  إسحاق،  ابن  ذكره  بدرًا  )خبيب(  وشهود 
والواقدي)2(.

كام شهد خبيب أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وتويف يف خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنه)٣(.

ونقل ابن حجر عن الواقدي وفاته يف خالفة عمر)٤(.

)١( الطبقات: )5٣5/٣(، ومسلم: ح )١٨١7(.
)2( اإلصابة: )7٩/٣(.

)٣( الطبقات: )٣/5٣5(.
)٤( اإلصابة: )7٩/٣(.
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ولعله خطأ، فالذي نقله ابن سعد، وابن عبد الرب عن الواقدي وفاة 
خبيب يف خالفة عثامن بن عفان)١(.

وخبيب بن يساف هو الذي قتل أمية بن خلف يف بدر كام نقل ابن 
عبد الرب بصيغة )فيام ذكروا()2(. 

وعند ابن حجر: ويقال إنه هو الذي قتل أمية)٣(.

فإن صح ذلك كانت منقبة خلبيب حيث قتل أحد صناديد قريش، 
من  يؤتيه  اهلل  وفضل  بدرًا،  شهوده  وهي  الكربى  املنقبة  إىل  إضافة 

يشاء..

كام نقل أيضًا: أن خبيبًا رُضب يوم بدر، فامل شقه، فتفل عليه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ورده وأَلمه، ويقال: إن الذي رضبه أمية بن خلف)٤(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صحابة  وعن  البدري،  خبيب  عن  ارض  اللهم 
أمجعن.

)١( الطبقات: )5٣5/٣(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )١٨٨/٣(.
)2( االستيعاب: )١٨٩/٣(.

)٣( اإلصابة: )7٩/٣(.

)٤( اإلصابة: )7٩/٣(.
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خالد بن سويد رضي اهلل عنه 
»له أجر شهيدين«)١(

هو خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، من بني احلارث بن اخلزرج، 
شهد خالُد )العقبة( يف روايتهم مجيعًا كام قال ابن سعد)2(.

قريظة(،  و)بني  و)اخلندق(،  و)أحدًا(،  )بدرًا(  خالد  شهد  كام 
وفيها استشهد)٣(.

البدريني،  ابُن إسحاق، وموسى بن عقبة، وغريمها يف  وقد ذكره 
وأنه استشهد بقريظة)٤(.

َعَلْيِه  »َدلَّْت  سعد:  ابُن  قال  قريظة  بني  يف  استشهاده  قصة  وعن 
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص :  النَّ َفَقاَل  َرْأَسُه،  َفَشَدَخْت  َرًحى  ُقَرْيَظَة  َبنِي  ِمْن  اْمَرَأٌة  )ُبَناَنُة( 
ِ صىّل اهلل عليه وسلم بِِه، وكانت  »َلُه َأْجُر َشِهيَدْيِن«، َوَقَتَلَها َرُسوُل اهللَّ

بنانة امرأة احلكم القرظي)5(، ومل يقتل امرأًة غريها)٦(.

ويف قصة استشهاد خالد من العرب أن املناوأة للدعوة ليست خاصًا 

)١( الطبقات: )5٣٠/٣(.

)2( الطبقات: )5٣٠/٣(.

)٣( الطبقات: )5٣٠/٣(.
)٤( انظر: ابن حجر: اإلصابة: )٣/١52(.

)5( الطبقات: )5٣٠/٣(.
)٦( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2٠٣/٣(.
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برجاالت يود، بل شملت نساءهم، وأن احلقد بلغ بنساء اليهود إىل 
إلقاء الرحى وشدخ رأس خالد .. وإذا كان هذا يف النساء، فال تسأل 
مكر  وأصحاب  هبت،  قوم  واليهود  ومكرهم،  الرجال  عداوة  عن 
وخديعة، وإذا وقع هذا من اليهود والرسول ملسو هيلع هللا ىلص حي، واإلسالم عزيز، 
بالنبوة، وكان املسلمون يف  فال تسأل عن حقدهم كلام تطاول العهد 
حال من الترشذم والقلة؟، وصدق اهلل يف وصفهم: }َوَيْسَعْوَن ِف اْلَْرِض 

ُ َل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن{ ]املائدة: ٦٤[. َفَساًدا َواللَّ

املسلمة  املرأة  بحياء  يتعلق  خالد  استشهاد  يف  آخر  معلٌم  وثمة 
وجلباهبا وصربها وثباهتا عىل دينها..

فقد روى ابن سعد بسنده قال: »ُقتَِل َيْوَم ُقَرْيَظَة َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر ُيْدَعى 
َبًة(  )ُمَتَنقِّ َفَجاَءْت  َقاَل  ُقتَِل َخالٌد.  ُأمَّ َخالٍد  َيا  هَلَا:  َفِقيَل  ُه  ُأمُّ َفُأتَِيْت  َخالًدا، 
َأْرَزُأ  ُرِزْئُت َخالًدا َفال  ُكْنُت  إِْن  َقاَلْت:  َبٌة؟  ُمَتَنقِّ َوَأْنَت  ُقتَِل َخالٌد  هَلَا:  َفِقيَل 
َلُه َأْجَر َشِهيَدْيِن. َقاَل  َأَما إِنَّ  بِيُّ - ملسو هيلع هللا ىلص - بَِذلَِك َفَقاَل:  َفُأْخرِبَ النَّ )َحَيائِي(. 

ِ؟ َفَقاَل: أَلنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب َقَتُلوُه«)١(. َفِقيَل: َومِلَ َذاَك َيا َرُسوَل اهللَّ

نساء  من  الشدة  زمن  ف  حجاهبا  عىل  ومافظتها  املرأة  هذه  وأين 
ينزعن احلياء واجللباب ف أزمنة الرخاء، بل يدعن غرهن إىل السفور 

والفتنة؟ واهلل املستعان.

)١( الطبقات: )5٣١/٣(.
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رفاعة بن رافع رضي اهلل عنه 

األنصاري  العجالن  بن  مالك  بن  رافع  بن  رفاعة  معاذ  أبو  هو 
اخلزرجي، وأمه: أم مالك بنت ُأيب بن سلول)١(.

العقبة  النقباء اإلثني عرش، شهد  أبوه )رافع بن مالك( أحد  كان 
ابناه: )رفاعة(،  مع السبعني من األنصار، ومل يشهد )بدرًا( وشهدها 

و)خالد()2(.

كام يضيف ابن حجر: شهود )رفاعة( للعقبة مع أبيه )رافع()٣(.

اهلل  رسول  مع  كلها  واملشاهد  واخلندق،  أحدًا،  )رفاعة(  وشهد 
ملسو هيلع هللا ىلص)٤(.

ذكر ابن سعد أن )رفاعة( تويف يف أول خالفة معاوية بن أيب سفيان، 
ومل ُينصَّ عىل شهوده )اجلمل، أو صفني()5(.

عىل حني ذكر ابن عبد الرب شهود )رفاعة( اجلمل، وصفني مع عيل 
ريض اهلل عنه)٦(، ولكنه ساق روايات يف ذلك يف سندها )أبو حمنف( 

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2٦٨/٣(، واإلصابة: )2٨١/٣(.
)2( االستيعاب: )2٦٨/٣(.

)٣( اإلصابة: )٣/2٨2(.
)٤( الطبقات: )5٩٦/٣(.
)5( الطبقات: )٣/5٩7(.

)٦( االستيعاب: )2٦٩/٣(.
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وهو شيعي حمرتق كام قال أهل اجلرح والتعديل ومثله ال تقبل روايته، 
السيام إذا كان فيها سبٌّ وتطاول عىل الصحابة رضوان اهلل عليهم، كام 
ورد يف هذه الروايات يشء من هذا ملن يتأمل، والعجب أن ابن عبد 

الرب مل يعلق عليها بيشء)١(!!

ومل يذكر هذه الروايات ابن سعد يف ترمجة )رفاعة(، أما ابن حجر 
فاكتفى بالقول: وزعم رِضاُر بن رُصد بإسناده إىل عبد اهلل بن أيب رافع 
الرب(  عبد  )ابن  عمر  أبو  وروى  الطرباين،  أخرجه  )صفني(  شهد  أنه 

قصة فيها أنه )رافع( شهد )اجلمل()2(.

ومهام كانت املعلومات قليلة عن )رفاعة( فيكفيه شهوده )بدرًا(، 
كيف وقد شهد غريها؟

)رفاعة( يف  تفصيالت مشاركات  املصادر  بعض  ولئن غاب عن 
ُ َوَنُسوُه{. هذه املواقع النبوية، فهي حمفوظة عند رب العاملني }َأْحَصاُه اللَّ

ريض اهلل عنك يا )رفاعة( وأرضاك.

)١( انظر الروايات يف االستيعاب: )2٦٩/٣، 27٠، 27١(.
)2( اإلصابة: )٣/2٨2(.
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الزبير بن العوام رضي اهلل عنه 

»إن لكل نبي حوارياً، وحواريَّ الزبير بن العوام« رواه البخاري

القريش  العزى  عبد  بن  أسد  بن  خويلد  بن  العوام  بن  الزبري  هو 
األسدي، جيتمع مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قيص)١(، أمه: صفية بنت عبد املطلب 

عمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

أسلم قدياًم وله اثنتا عرشة سنة، وقيل ثامين سنني)2(، ونقل ابن سعد 
ألذى  املسلمني  من  كغريه  وتعرض  أسلم)٣(،  من  خامس  أو  رابع  أنه 
املرشكني بمكة، حتى كان عمه ُيعلقه يف حصري، وُيدخن عليه لريجع 

إىل الكفر فيقول: ال أكفر أبدًا)٤(. 

هاجر الزبري ريض اهلل عنه إىل احلبشة اهلجرتني مجيعًا، وهاجر إىل 
املدينة )5(، وشهد املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويف معركة بدٍر كان عليه 
عاممة صفراء معتجرًا هبا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : إن املالئكة نزلت عىل سيامء 

الزبري، واملعنى أن املالئكة كانت عليهم عامئم صفر)٦(.

)١( اإلصابة )7/٤( والفتح )7 /٨٠(.
)2( اإلصابة )٤/7(.

)٣( الطبقات )٣/١٠2(.
)٤( اإلصابة )٤/7(.

)5( الطبقات )٣/١٠2(.
)٦( الطبقات )١٠2/٣(، وصحح إسناده احلافظ يف اإلصابة )٨/٤(.
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وروى البخاري ومسلم عن عائشة ريض اهلل عنها أنا قالت لعروة: 
كان أبوك من الذين استجابوا هلل وللرسول من بعد ما أصاهبم القرح)١(.

كان الزبري ريض اهلل عنه من شجعان املسلمني، ويف واقعة الريموك 
عىل  فحمل  ؟  معك  فنشد  تُشدَّ  أال  له:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  قال 
أعداء اهلل فرضبوه رضبتني عىل عاتقه بينهام رضبة رضهبا يوم بدر، حتى 
قال عروة: فكنت أدخل أصابعي يف تلك الرضبات ألعب وأنا صغري)2(.

ومن قبل فداه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأبويه )فداك أيب وأمي( وذلك أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: من يأِت بني قريظة فيأتيني بخربهم )وذلك حني نقضوا 
يل  مجع  رجعُت  فلام  فانطلقُت،  الزبري:  يقول  األحزاب(  يوم  العهد 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبويه فقال: فداك أيب وأمي)٣(.

حواريًا،  نبي  لكل  إن  قال:  حني  ه  وخصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليه  وأثنى 
وحواريَّ الزبري بن العوام)٤(، وسواء كان معنى احلواري هنا من يصلح 
للخالفة، أو الوزير، أو النارص، أو اخلالص، وكلها معاٍن متقاربة كام 

قال احلافظ ابن حجر)5( فهي وسام للزبري ريض اهلل عنه.

)١( صحيح البخاري ح )٤٠77(، ومسلم ح)2٤١٨(.
)2( صحيح البخاري ح)٣72١(.
)٣( صحيح البخاري ح )٣72٠(.
)٤( صحيح البخاري ح )٣7١٩(.

)5( فتح الباري )7/٨٠(.
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وقال عنه عمر ريض اهلل عنه: الزبري ركن من أركان الدين)١(.

وإىل جانـب هـذه املناقب فقـد كان الزبـري ريض اهلل عنـه متصدقًا 
حمسـنًا فقـد كان لـه ألـف مملوك يـؤدون إليه اخلـراج فـكان ال ُيدخل 
بيتـه منهـا شـيئًا يتصدق به كلـه..)2(، ويف وقعـة اجلمل كان استشـهاد 
الزبـري ريض اهلل عنـه عىل يـد ابن جرمـوز، وخربه كام رواه ابن سـعد 
وصححـه احلافـظ: عـن ابـن عبـاس ريض اهلل عنهـام أنه قـال للزبري 
يـوم اجلمـل: أجئـت تقاتـل ابـن عبداملطلـب؟ فرجـع الزبـري، فلقيه 
ابـن جرمـوز فقتلـه)٣(، ومـع مـا يف هـذه الوقائـع مـن فتـن، فالقـوم 
جمتهـدون، وهلـم مـن احلسـنات املاحيـات مـا خيفـف آالمهـا، كيف 
ال؟! وقـد قـال عـيل ريض اهلل عنـه : إين ألرجـو أن أكون أنـا وطلحة 
والزبـري من الذين قـال اهلل يف حقهم }َوَنَزْعَنـا َمـا ِف ُصُدوِرِهْم ِمـنْ ِغـلٍّ ِإْخَواًنا 

ٍر ُمَتَقاِبِلنَي{]احلجـر: ٤7[)٤(. َعـَل ُسُ

سبع  أو  ست  وله  للهجرة  وثالثن  ست  سنة  الزبر  وفاة  كانت 
وستون سنة)))، فريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( اإلصابة )٨/٤(.

)2( اإلصابة )٨/٤(.
)٣( الطبقات )١١٠/٣(، واإلصابة )٩/٤(.

)٤( الطبقات )١١٣/٣(.
)5( اإلصابة )٨/٤(.
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زيد بن حارثة رضي اهلل عنه
»يا زيد، أنت موالي، ومني، وإلي، وأحب الناس إلي«)١(

املسّمى  الكلبي،  حارثة  بن  زيد  أسامة  أبو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ِحبُّ 
بسورة األحزاب باسمه، والسابق لإلسالم، وأمه: ُسْعدى بنت ثعلبة، 
زارت قومها، فأغارت خيٌل لبني القني بن جرس يف اجلاهلية فمروا عىل 
قومها فاحتملوا زيدًا وهو غالم ثم باعوه يف عكاظ فاشرتاه )حكيم بن 
حزام( وأهداه لعمته )خدجية بنت خويلد(، فوهبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. تلك 

باختصار قصة عبودية زيد)2(.

ثم حزن عليه أهُله، وقال أبوه شعرًا يتطلبه ويبكي عليه، ومما قال:

َفَعــْل َمــا  َأْدِر  َوَلْ  َزْيــٍد  َعــىَل  َبَكْيــُت 

َجــْل اأْلَ ُدوَنــُه  َأَتــى  َأْم  َجــى  َفُرْ َأَحــيٌّ 

وعرفهم،  وعرفوه  زيدًا  فرأوا  )كلب(  قومه  من  ناس  حج  ثم 
وأخربوا أباه بمقامه، فقدم مكة، وجرى له مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصة عجيبة، 
وحوار لطيف، اقتنع أبوه وعمه عىل بقائه عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعدما خرّيه، 

فاختار املقام عنده وأكرمه)٣(.

)١( أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كام قال احلافظ: اإلصابة: )5٠/٤(.
)2( الطبقات: )٤٠/٣، ٤١(.
)٣( الطبقات: )٤١/٣، ٤2(.
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قيل: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أسن من )زيد( بعرش سنني، كام قيل: إن 
مناقب  ابنه )أسامة( أسود، كام يف  البياض، وكان  )زيدًا( كان شديد 

زيد يف البخاري)١(.

زّوجـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص موالتـه )أم أيمـن( فولـدت لـه )أسـامة(، ثـم 
زوجـه بنـت عمتـه )زينب بنت جحـش( فطلقهـا، ثم تزوجهـا بعده 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فتكلـم املنافقـون وطعنـوا يف ذلـك وقالـوا: حممـٌد 
حُيـرم نسـاء الولـد، وقـد تـزوج من امـرأة ابنـه زيـد، فأنـزل اهلل قوله 
ـنَي ..{  ِبيِّ ِ َوَخاَتـَم النَّ ـدٌ َأَبـا َأَحـدٍ ِمـْن ِرَجاِلُكـْم َوَلِكـْن َرُسـوَل اللَّ َكَن ُمَحمَّ تعـاىل: }َمـا 

]األحـزاب: ٤٠[ )2(.

بن حممد حتى  زيد  إال  ُيدعى  زيٌد  كان  ما  البخاري ومسلم:  ويف 
نزلت هذه اآلية: }اْدُعوُهْم ِلَباِئِهْم{)٣(.

شهد )زيٌد( بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واحلديبية، وخيرب، واستخلفه 
ملسو هيلع هللا ىلص حني خرج للمريسيع، وكان من الرماة املذكورين)٤(.

وكان )زيد( مقدمًا عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى صح عن عائشة ريض 

)١( انظر: السري: )١22/١(، والطبقات: )٤٤/٣(، والبخاري: ح )2555(.
)2( الطبقات: )٣/٤2(.

)٣( صحيح البخاري: ح )٤7٨2(، ومسلم: ح )2٤25(.
)٤( الطبقات: )٣/٤5(.



بـــدريون

76

أمره  إال  جيش  يف  زيدًا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بعث  ما  قالت:  أنا  عنها  اهلل 
عليهم، ولو بقي بعده استخلفه)١(.

وكان ريض اهلل عنه أمري األمراء الثالثة يف )مؤتة(، وقد استشهد 
فيها، وصىل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »استغفروا له، وقد دخل اجلنة« 

وهو يسعى، وكان عمره حني تويف مخسًا ومخسني سنة)2(.

ومل يكتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمبته لزيد، وقد قال له: »يا زيد، أنت موالي، 
ومني، وإيل، وأحب الناس إيل«)٣(.

ويف البخاري ومسلم وغريمها حني حتدث الناس يف أمره )أسامة( 
ِمْن  َأبِيِه  إَِماَرِة  يِف  َتْطُعُنوَن  ُكْنُتْم  َفَقْد  إَِماَرتِِه،  يِف  َتْطُعُنوا  »َأْن  قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ، إيَِلَّ مَلِْن َأَحبِّ النَّاِس  َماَرِة، َوإِْن َكاَن  ِليًقا لإِْلِ إِْن َكاَن خَلَ  ِ َقْبُل، َواْيُم اهللَّ

َوإِنَّ َهَذا مَلِْن َأَحبِّ النَّاِس إيَِلَّ َبْعَدُه«)٤(.

أبو  املنزلة لـ )زيد( وابنه )أسامة(، وهذا  وقد فهم الصحابة هذه 
قبل ذلك يف  ثم تويف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  أمر  الذي  أسامة  بكر ُيميض بعث 
احلادثة املشهورة، وهذا عمر يفرض ألسامة أكثر مما يفرض لعبد اهلل 

)١( الطبقات: )٤٦/٣(، وقال احلافظ: أخرجه أبو بكر بن شيبة بإسناد قوي عن 
عائشة: اإلصابة: )٤٩/٤(.

)2( الطبقات: )٤٦/٣(.
)٣( أخرجه ابن سعد بإسناد حسن كام قال احلافظ: اإلصابة: )5٠/٤(.

)٤( صحيح البخاري: ح )٦٦27(، ومسلم: ح )2٤2٦(، وأمحد.
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بن عمر، فلام سأله قال: إنه كان أحب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منك، وإن أباه 
)زيد( كان أحب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أبيك)١(.

اهلل  رسول  رآها  معجلة  ببرشى  لزيد  العطرة  السرية  هذه  ونختم 
ٌة، َفُقْلُت: مِلَْن َأْنِت ؟  َة َفاْسَتْقَبَلْتنِي َجاِرَيٌة َشابَّ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص وقال: »دَخْلُت اجْلَ

َقاَلْت: َأَنا لَِزْيِد ْبِن َحاِرَثَة«)2(.

عن أي يشء من هذه الفضائل يتحدث املرء ويعجب، أال إن فضل 
ِحّب  يا  عنك  اهلل  ريض  العظيم،  الفضل  ذو  واهلل  يشاء  من  يؤتيه  اهلل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال حيب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال طيبًا، فأنت طيب، ولذا 

أحبك الطيبون، ورفع اهلل قدرك ف العاملن.

)١( صححه ابن حجر: اإلصابة: )5٠/٤(.
)2( ذكرها صاحب )كنز العامل( )٣٣2٩٩(، ونسبها للضياء يف املختارة، وحسن 

إسنادها الذهبي يف السري: )2٣٠/١(.
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سالم مولى أبي حذيفة رضي اهلل عنهما

موىل  كان  إصطخر  أهل  من  يعقل  بن  سامل  بن  عقبة  بن  سامل  هو 
ثبيتة بنت يعار األنصارية زوجة أيب حذيفة فأعتقته، ثم تواله وتبناه 
أبو حذيفة، فُنسب إليه، فكان ُيعرف بسامل موىل أيب حذيفة )١(، وقيل: 

كان سامل من عجم الفرس من )كرمد()2(..

أما زوجة أيب حذيفة األخرى )سهلة بنت سهيل بن عمرو( فلها 
هذه  نزلت  أن  بعد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  جئت  قالت:  آخر،  شأن  سامل  مع 
اآلية: }اْدُعوُهْم ِلَباِئِهْم{ ]األحزاب:5[ فقلت: يا رسول اهلل، إنام كان 
فإذا  الرجال، فقال: )أرضعيه،  ما يدرك  أدرك  سامٌل عندنا ولدًا، وقد 
أرضعتِه فقد ُحرم عليك ما حيرم من ذي املحرم(، قالت أم سلمة: أبى 
أزواج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يدخل أحٌد عليهن هبذا الرضاع، وقلن: إنام 

هي رخصٌة لسامل خاصة )٣(.

اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  أتت  )سهلة(  أن  مسلم  وعند 
َرى يِف َوْجِه َأيِب ُحَذْيَفَة ِمْن ُدُخوِل َسامِلٍ، َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل  َواهللِ إيِنِّ أَلَ
َم  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْرِضِعيِه«، َفَقاَلْت: َوَكْيَف ُأْرِضُعُه؟ َوُهَو َرُجٌل َكبرٌِي، َفَتَبسَّ

)١( الطبقات: )٨٦/٣(، والسري: )١/١٦7(.
)2( االستيعاب: )١٠١/٤(.

)٣( الطبقات: )٨7/٣(، والسري: )١/١٦7(.



79

ُه  ُه َرُجٌل َكبرٌِي«)١(. ويف رواية قالت: إِنَّ َوَقاَل: »َقْد َعِلْمُت َأنَّ َرُسوُل اهللِ 
َيٍة َفَقاَل: »َأْرِضِعيِه َيْذَهْب َما يِف َوْجِه َأيِب ُحَذْيَفَة«، َفَقاَلْت: َواهللِ  ُذو حِلْ
َما َعَرْفُتُه يِف َوْجِه َأيِب ُحَذْيَفَة )2(.زاد عمر )أحد الرواة( وكان سامل قد 

شهد بدرًا.

األنصار  وُيذكر يف  حذيفة،  ملواالته أليب  املهاجرين  ُيذكر يف  سامٌل 
لعتق ُثبيتة له، وقد زوجه أبو حذيفة بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن 

عتبة )٣(.

وكان من فضالء املوايل، ومن خيار الصحابة، وقد ُروي أنه هاجر 
مع عمر ونفر من الصحابة من مكة، وكان سامٌل يؤمهم إذا سافر معهم؛ 

ألنه كان أكثَرهم قرآنًا، وكان عمُر ُيفرُط يف الثناء عليه)٤(.

وقد ثبت يف صحيح البخاري أن )ساملًا( كان يؤم املهاجرين قبل 
أكثَرهم  وكان  بقباء(،  )موضٌع  )الُعْصبة(  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مقدم 

قرآنًا)5(.

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  سامل  مناقب  يف  البخاري  يف  ثبت  كام 

)١( صحيح مسلم: باب رضاعة الكبري حديث رقم )١٤5٣(.
)2( صحيح مسلم: باب رضاعة الكبري )١٠77/2(
)٣( الطبقات: )٨٦/٣(، واالستيعاب: )١٠٣/٤(.

)٤( االستيعاب: )٤/١٠2(.
)5( صحيح البخاري: حديث رقم )٦٩2(.
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َوَسامِلٍ  بِِه،  َفَبَدَأ  َمْسُعوٍد  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  ِمْن  َأْرَبَعٍة،  ِمْن  الُقْرآَن  »اْسَتْقِرُئوا 
َمْوىَل َأيِب ُحَذْيَفَة، َوُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل«)١(.

أجل، إن اهلَل يرفع هبذا القرآن أقوامًا وإن ختلف نسُبهم، وسامل من 
ِ َأْتَقاُكْم{ ]احلجرات: ١٣[. هؤالء، واهلُل يقول: } ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

وقد أورد ابُن سعد أن ساملًا ال ُيعرف نسُبه، فكان يقال: سامل من 
الصاحلني)2(.

كام ورد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آخى بني سامل )موىل أيب حذيفة( وبني أيب 
عبيدة بن اجلراح، وبينه وبني معاذ بن ماعص األنصاري)٣(.

فهل رأيتم تفرقًة يف النسب يف ظل هذا املجتمع النبوي؟.

بل يبلغ )سامٌل( من املنزلة والثناء ما روته أمُّ املؤمنني َعائَِشُة ريض اهلل 
عنها َقاَلْت: استبطأين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة، فقال: »ما حبسك؟« 
قلت: إن يف املسجد ألحسن من سمعت صوتًا بالقرآن، فأخذ رداءه، 
وخرج يسمعه فإذا هو )سامل( موىل أيب حذيفة، فقال: »احلمد هلل الذي 

جعل يف أمتي مثلك«)٤(.

)١( صحيح البخاري: حديث رقم )٣75٨(.
)2( الطبقات: )٣/٨7(.
)٣( الطبقات: )٨٨/٣(.

املستدرك:  يف  الذهبي  ووافقه  وصححه  واحلاكم   ،)١٦5/٦( أمحد:  رواه   )٤(
)22٦/٣(، وقال الذهبي يف السري: إسناده جيد: سري أعالم النبالء: )١٦٨/١(.
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ناية،  من  هبا  وأكرم  الياممة  يف  الشهادة  فكانت  )ساملٍ(  نايُة  أما 
رأُسه  فُوِجد  حلظة،  آخر  إىل  حذيفة(  )أيب  ملواله  وفيًا  كان  أنه  ويبدو 
الياممة، كام ورد أنه حني  عند رجيل أيب حذيفة، وكالمها استشهد يف 
الياممة قال سامل: ما هكذا كنا نفعل مع رسول  انكشف املسلمون يف 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فحفر لنفسه حفرًة، وقام فيها ومعه راية املهاجرين فقاتل حتى 

قتل ريض اهلل عنه)١(.

القرآن!  يف  سيام  ال  سامل  علم  من  أتعجب  تدري  فلسَت  وبعُد، 
ثباته  من  أم  له؟!  الصحابة  تقدير  من  أم  ملسو هيلع هللا ىلص؟!  الرسول  ثناء  من  أم 

واستشهاده؟!!

وكذلك اإلسالم يرفع األكابر دون اعتبار لنسب أو حسب!

)١( الطبقات: )٨٨/٣(.
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سعد بن خولة رضي اهلل عنه 
»يرثي له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن مات بمكة«)١(

هو القريش العامري: سعد بن خولة، من بني مالك بن َحَسٍل بن 
عامر بن لؤي، وقيل من حلفائهم، وقيل: مواليهم، وقال ابن هشام: 

هو فاريس من اليمن)2(.

ابن إسحاق، ومعتمر بن  الثانية، وذكره  هاجر إىل احلبشة اهلجرة 
سليامن، وموسى بن عقبة، وابن سعد فيمن شهد بدرًا)٣(.

أحدًا،  شهد  كام  وعرشين،  مخسًا  بدرًا  شهد  يوم  ِسّنه  وكانت 
واخلندق، واحلديبية)٤(.

سبع،  سنة  تويف  يقول:  فالطربي  سعد،  وفاة  يف  اختلف  وحيث 
وقال ابن عبد الرب: مل خيتلفوا أن سعدًا مات بمكة يف حجة الوداع إال 

ما ذكره الطربي..)5(.
وذكر ابن حجر وفاة سعد يف حجة الوداع، كام نقل ابن حجر عن 

ابن سعد وفاته قبل الفتح)٦(.

)١( صحيح البخاري )٣٩٣٦(
)2( اإلصابة: )١٣٩/٤(.

)٣( الطبقات: )٤٠٨/٣(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )١٤٠/٤(.
)٤( الطبقات: )٤٠٨/٣(.

)5( االستيعاب: )١٤١/٤(.
)٦( الفتح: )٩/٤72(.
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وقال يف موضع آخر والسياق يدل عىل أنه مات قبل احلج: فالذي 
مل خيتلف فيه أن سعدًا مات بمكة، وأن النبيملسو هيلع هللا ىلص رثا له أن تويف بمكة، 
ْم،  ِهْجَرهَتُ ْصَحايِب  أِلَ َأْمِض  ُهمَّ  »اللَّ  : قالملسو هيلع هللا ىلص  البخاري،  صحيح  ففي 
ُهْم َعىَل َأْعَقاهِبِْم، َلِكِن الَبائُِس َسْعُد اْبُن َخْوَلَة«. َيْرثِي َلُه َرُسوُل  َواَل َتُردَّ

َة)١(. َ بَِمكَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُتُويفِّ اهللَّ

ابن سعد: وذلك أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يكره ملن هاجر من  قال 
مكة أن يرجع إليها أو يقيم هبا أكثر من انقضاء نسكه)2(.

َدِر  ويف صحيح مسلم: قال ملسو هيلع هللا ىلص : »لِْلُمَهاِجِر إَِقاَمُة َثاَلٍث َبْعَد الصَّ
ُه َيُقوُل اَل َيِزيُد َعَلْيَها«)٣(. َة«، »َكَأنَّ بَِمكَّ

َة َقْبَل اْلَفْتِح  ِذيَن َهاَجُروا ِمْن َمكَّ وعلل النووي بذلك بقوله: إنَّ الَّ
ْم  ا ُثمَّ ُأبِيَح هَلُ َة َواإْلَِقاَمُة هِبَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َحُرَم َعَلْيِهِم اْستِيَطاُن َمكَّ إىَِل َرُسوِل اهللَّ
اٍم  ا َأْن ُيِقيُموا َبْعَد َفَراِغِهْم َثاَلَثَة َأيَّ إَِذا َوَصُلوَها بَِحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة َأْو َغرْيِمِهَ

َواَل َيِزيُدوا عليها)٤(.

ويكشف األمر أكثر القايض عياض يف حكمة عدم إقامة املهاجر 
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِة النَّ ِديِث ُوُجوِب ُسْكَنى امْلَِديَنِة لُِنرْصَ بمكة ويقول: يِف َهَذا احْلَ

)١( صحيح البخاري: )٣٩٣٦(.
)2( الطبقات: )٤٠٩/٣(.

)٣( صحيح مسلم: )١٣52(.
)٤( رشح النووي عىل صحيح مسلم: )٩/١22(.
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ا َغرْيُ امْلَُهاِجِر َوَمْن آَمَن َبْعَد َذلَِك َفَيُجوُز َلُه  َوُمَواَساهِتِْم َلُه بَِأْنُفِسِهْم َوَأمَّ
َفاِق)١(. َة َوَغرْيَِها بِااِلتِّ ُسْكَنى َأيِّ َبَلٍد َأَراَد َسَواٌء َمكَّ

وقال ابن عبد الرب: رثى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسعد أن مات بمكة يعني 
له  رثى  إنام  إنه  َقاَل  من  قول  يرد  ..وهذا  منها  التي هاجر  األرض  أن 
إال  بدرًا  يشهد  مل  أن ياجر، وذلك غلط واضح؛ ألنه  قبل  مات  ألنه 
بعد هجرته، وهذا ما ال يشك فيه ذو لب. وقد أوضحنا هذا املعنى يف 

كتاب التمهيد)2(.

وقيمة  النرصة،  ورضورة  أهلها،  وفضل  اهلجرة  عظم  يبدو  وهكذا 
العيش مع املسلمني يف املدينة بعد اهلجرة، ومواساهتم، وحيث رثى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص سعدًا أن يموت يف مكة وهو املهاجر البدري، فكيف بمن يقيم بني 

ظهراين املرشكني دون حاجة، واألمر أعظم ملن ظاهرهم أو واالهم؟

وفاته  بعد  ولدت  التي  األسلمية  سبيعة  زوج  هو  خولة  بن  وسعد 
بيسري، فقال هلا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »أنكحي من شئِت«)٣(.

بليال، فجاءت  البخاري)٤( أنا نفست بعد وفاة زوجها  وخربها يف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأذنته أن تنكح، فأذن هلا فنكحت.

)١( رشح النووي عىل صحيح مسلم: )٩/١22-١2٣(.
)2( االستيعاب: )٤/١٤2(.

)٣( الطبقات: )٤٠٨/٣(.
)٤( ح )5٣2٠(.
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سعد بن خيثمة رضي اهلل عنه 
»قتل يوم بدٍر شهيداً« )١(

هو أبو عبد اهلل، ويقال أبو خيثمة، سعد بن خيثمة بن احلارث بن 
مالك، أنصاري أويس)2(.

شـهد العقبـة وكان أحـد نقبائهـا )نقيـب بنـي عمرو بـن عوف(، 
وحيـث نـزل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقبـاء عـىل كلثـوم بن اهلـدم، فـكان إذا 
خـرج منـه جلـس للنـاس يف بيـت سـعد بـن خيثمـة، وكان ُيقـال له 

الُعـَراب)٣(. بيت 

وكان ممن شهد بدرًا، بل قتل هبا شهيدًا)٤(.

وكانـت له قصـة يف شـهوده بدرًا تسـتحق التسـجيل واإلشـارة، 
فحـني اسـتنهض رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أصحابـه إىل عـري قريـش أرسعـوا، 
فقـال خيثمـة بـن احلـارث البنـه سـعد: إنـه ال بـد ألحدنـا أن يقيـم 
فآثـرين باخلـروج وأقـم أنـت مـع نسـائنا، فأبى سـعد وقال: لـو كان 
غـري اجلنـة آلثرتك بـه، إين ألرجو الشـهادة يف وجهي هذا، فاسـتهام، 

)١( االستيعاب )٤/١٤2(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٤2/٤(، والسري: )2٦٦/١(، واإلصابة: 

.)١٤٠/٤(
)٣( اإلصابة: )١٤١/٤(.

)٤( الطبقات: )٦٠7/٣(، واالستيعاب: )١٤٣/٤(.
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فخـرج سـهم سـعد، فخـرج مـع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر فقتـل)١(.

قـال ابـن عبـد الـرب: قتلـه طعيمـة بن عـدي، وقيـل: قتلـه عمرو 
ود)2(. عبـد  بن 

بل روى البخاري يف التاريخ شهود ابنه عبد اهلل بن سعد بن خيثمة 
بدرًا، والعقبة، وأنه كان رديف أبيه)٣(.

وحيث وقع إشكال يف أن سعدًا كان هو الذي ختلف يوم تبوك، 
أنه غريه،  ابُن حجر وقال: واحلق  أبطل هذا  فقد  بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ثم حلق 
بن  سعد  )يعني  الرتمجة  هذه  صاحب  أن  عىل  السري  أهل  إلطباق 

خيثمة( استشهد ببدر)٤(.

ريض اهلل عن شهيد بدر سعد بن خيثمة وأرضاه.

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٤٣/٤، ١٤٤(، ونقله ابن حجر عن موسى بن 
عقبة عن الزهري. اإلصابة: )١٤١/٤(.

)2( االستيعاب: )١٤٣/٤(.
)٣( اإلصابة: )١٤٠/٤(.
)٤( اإلصابة: )١٤١/٤(.
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سعد بن الربيع رضي اهلل عنه 

»نصح هلل ولرسوله حياً وميتاً«)١(.

اخلزرجي،  األنصاري  زهري  أيب  بن  عمر  بن  الربيع  بن  سعد  هو 
يف  العربية  يكتب  وكان  األنصار،  نقباء  أحد  كان  بدري،  عقبي، 

اجلاهلية، والكتابة يف العرب قليلة، وشهد العقبة األوىل والثانية)2(.

حني قدم املهاجرون املدينة آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني سعد وعبد الرمحن 
بن عوف، فعزم سعد عىل أن يعطي عبد الرمحن شطر ماله، ويتنازل 
له عن إحدى زوجتيه ليتزوج هبا، فامتنع عبد الرمحن عن ذلك ودعا 

لسعد وقال: دلوين عىل سوقكم..)٣(.

وكان هذا نموذجًا رائعًا يف تطبيق املؤاخاة، ووفاًء بحقوق األخوة 
التي نظمها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أول مقدمه املدينة بني املهاجرين واألنصار.

وحيث كان سعد يف عداد أهل بدر، فيكفيه هذا فضاًل وفخرًا، لكن 
سعدًا كان له فضٌل ومقاٌم كبرٌي يف أحد، فقد روى ابن سعد وغريه: أن 
بِيِع؟ َفَقاَل  َرُسول اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص قال يوم أحد: َمْن َيْأتِينِي بَِخرَبِ َسْعِد ْبِن الرَّ
ُجُل َيُطوُف َبنْيَ اْلَقْتىَل َفَقاَل َلُه َسْعُد  ِ: َفَذَهَب الرَّ َرُجٌل: َأَنا َيا َرُسوَل اهللَّ

)١( االستيعاب: )١٤٦/٤(.
)2( الطبقات: )522/٣(، واجلرح والتعديل: )٨2/٤(، واالستيعاب: )٤/١٤5(.

)٣( الطبقات: )52٣/٣(.
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ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - آلتَِيِه بَِخرَبَِك.  بِيِع: َما َشْأُنَك؟، َقاَل: َبَعَثنِي َرُسوُل اهللَّ ْبُن الرَّ
َة  ُه َأينِّ َقْد ُطِعْنُت اْثَنَتْي َعرْشَ الَم َوَأْخرِبْ َقاَل: َفاْذَهْب إَِلْيِه َفَأْقِرْئُه ِمنِّي السَّ
ِ إِْن  ْم ِعْنَد اهللَّ َطْعَنًة َوَأْن َقْد ُأْنِفَذْت َمَقاتيِِل. َوَأْخرِبْ َقْوَمَك َأنَُّه ال ُعْذَر هَلُ

ِ َوَأَحٌد ِمْنُهْم َحي)١(. ُقتَِل َرُسوُل اهللَّ

وأورد ابن عبد الرب هذا املوقف لسعد يف أحد، وقال: هكذا ذكر 
بن  سعد  بخرب  ليأيت  ذهب  الذي  الرجل  يسم  ومل  اخلرب،  هذا  مالك 

الربيع، وهو أيّب بن كعب. 

ثم أورد ابن عبد الرب ثناء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل سعد حيث قال رمحه 
اهلل: نصح هلل ولرسوله حيًا وميتًا)2(. 

قال الواقدي: وشهد سعٌد بدرًا وأحدًا، وقتل يوم أحد شهيدًا)٣(.

خلف سعد ابنتني، وقد جاءت زوجته إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص تشكو الظلم 
َيْوَم ُأُحٍد  ا  َأُبومُهَ ُقتَِل  اْبَنَتا َسْعٍد  الواقع عليها من عمها وتقول: َهاَتاِن 
ال   ِ َواهللَّ َمااًل.  اَم  هَلُ َيَدْع  َفَلْم  َفاْسَتَفاَءُه  اَم  َماهَلُ َأَخَذ  ُهاَم  َعمَّ َوإِنَّ  َشِهيًدا 

اَم َماٌل. ُتْنَكَحاِن إاِل َوهَلُ

)١( الطبقات :) 52٣/٣-52٤(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٤٦/٤(، ونقله الذهبي يف السري: )٣١٩/١-

٣2٠(، وعزاه املحقق إىل موطأ مالك وغريه.
)٣( الطبقات: )52٣/٣(.
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ُ َعَلْيِه آية املرياث  ُ يِف َذلَِك. َفَأْنَزَل اهللَّ َفَقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْقيِض اهللَّ
ُمَن َوَلَك َما  ُهاَم الثُّ ُأمَّ ُلَثنْيِ َوَأْعِط  اْبَنَتْي َسْعٍد الثُّ فدعا عمهام قال: َأْعِط 

َبِقَي«)١(.

اجلاهلية  عبودية  من  وحررها  املرأَة،  اإلسالُم  أنصف  وكذلك 
ال  إنا  للمرأة..  نظرته  يف  اإلسالم  يتهمون  من  فأين  أهلها،  وظلم 

تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور.

ريض اهلل عنـك يـا سـعد وأرضـاك، وجـزاك اهلل عـن اإلسـالم 
خـرًا. واملسـلمن 

)١( الطبقات: )52٤/٣(.
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سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه 

»ارِم سعد فداك أبي وأمي« رواه البخاري

أبو إسحاق، وأمه  الزهري  القريش  أهيب  بن  مالك  بن  هو سعد 
محنة بنت سفيان بن أمية )بنت عم أيب سفيان بن حرب()١(.

وهو من أوائل املؤمنني حتى قال عن نفسه :لقد رأيتني وأنا ثلث 
اإلسالم)2(. وقال: ما أسلم أحٌد إال يف اليوم الذي أسلمُت فيه، ولقد 
مكثُت سبعة أيام وإين لثلث اإلسالم)٣(. وكان عمره حينها سبع عرشة 
الفرتة  كانت  اطالعه، حيث  بذلك حسب  أخرب  سنة)٤(، ولعل سعدًا 
كانوا  حيث  بعضهم،  بإسالم  املسلمني  بعض  يعلم  ال  فقد  الرسية، 

خيفون إسالمهم)5(، وهذا واحد من أدلة الدعوة الرسية بمكة.

سعد ريض اهلل عنه أحد العرشة املبرشين باجلنة، وآخرهم موتًا )٦(، 
وهو أول من رمى بسهٍم يف سبيل اهلل)7(، وكان أحد فرسان املسلمني 
وقد شهد املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبىل بالًء حسنًا يف ُأحد، حتى مجع 

)١( الطبقات )١٣7/٣(، والفتح )7/٨٤(.
)2( البخاري )٣72٦(.
)٣( البخاري )٣727(.

)٤( الطبقات )١٣٩/٣(.
)5( الفتح )7/٨٤(.

)٦( اإلصابة )١٦٠/٤(.
)7( الطبقات )١٤٠/٣(.
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له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني أبويه كام رواه البخاري)١(، وله يف الفتوح اإلسالمية 
شأن عظيم ال سيام يف املرشق، فهو رأس من فتح العراق )2( .

وكانت له منقبة حراسة النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني أرق أول مقدمه املدينة، حيث 
قال: ليت رجاًل صاحلًا من أصحايب حيرسني، إذ سمع صوت السالح 
فقال: من هذا ؟ قال: أنا سعد، فنام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودعا لسعد)٣(، فكان 
ة  املرَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، عىل أنا مل تكن  الرجل الصالح، وحمل دعاء  سعٌد هو 
الوحيدة التي يدعو النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها لسعد، فقد دعا له باستجابة الدعوة 

فكان سعد ريض اهلل عنه مستجاب الدعوة)٤( مشهورًا بذلك.

الناس  أذى  من  يسلم  فلم  لسعد  واملناقب  املحامد  هذه  ومع 
وهتمهم، وقد قال -متأسفًا-: إين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل 
لنا طعام إال ورق الشجر حتى إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وما  اهلل، وكنا نغزو مع 
أحدنا ليضع كام يضع البعري أو الشاة ما له ِخْلط، ثم أصبحت بنو أسد 
تعزرين عىل اإلسالم، لقد ِخبت إذًا وضل عميل ؛ وكانوا وشوا به إىل 

عمر قالوا: ال حيسن يصيل)5(.

)١( البخاري ح )٣725(.
)2( اإلصابة )١٦٠/٤(.

)٣( رواه البخاري ح)2٨٨5(.
)٤( الطبقات )١٤2/٣(، واإلصابة )١٦١/٤(.

)5( البخاري ح )٣72٨(.
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قال عمر ريض اهلل عنه عن سعد: إن أصابت اإلمارة سعدًا فذاك 
وإال فليستعن به الذي ييل األمر، فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة)١(.

بني  وقعت  التي  الفتنة  اعتزل  أنه  عنه  اهلل  ريض  لسعٍد  حيمد  ومما 
حتى  قال:  القتال؟  من  يمنعك  ما  ُسئل:  وحني  زمنه،  يف  املسلمني 

تأتوين بسيف يعرف املؤمن من الكافر)2(.

قال:  حيث  عرب  من  فيها  وما  عنه  اهلل  ريض  سعٍد  بوصية  ونختم 
َيا  َفُقْلُت:  َيُعوُديِن،  َفَأَتايِن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْنُه،  َأْشَفْيُت  َمَرًضا  َمِرْضُت 
ُق بُِثُلَثْي  ِ، إِنَّ يِل َمااًل َكثرًِيا، َوَلْيَس َيِرُثنِي إاِلَّ اْبَنتِي، َأَفَأَتَصدَّ َرُسوَل اهللَّ
َقاَل:  ُلَث؟  َفالثُّ ُقْلُت:  »اَل«،  َقاَل:  ْطَر؟  َفالشَّ ُقْلُت:  »اَل«،  َقاَل:  َمايِل؟ 
َأْن  ِمْن  ْم  هَلُ َخرْيٌ  َأْغنَِياَء  َوَرَثَتَك  َك  َترْتُ َأْن  إِنََّك  َكثرٌِي،  ُلُث  َوالثُّ ُلَث،  »الثُّ

ُفوَن النَّاَس«)٣(. َكُهْم َعاَلًة َيَتَكفَّ َترْتُ

مات سعٌد ريض اهلل عنه يف العقيق ومحل إىل املدينة فصيل عليه يف 
املسجد النبوي وذلك سنة مخس ومخسني أو ثامن ومخسني للهجرة)٤(.

ريض اهلل عن سعٍد وأرضاه.

)١( اإلصابة )١٦٣/٤(.
)2( الطبقات )١٤٤/٤(.

)٣( رواه النسائي وصححه األلباين يف أحكام اجلنائز ص٦.
)٤( اإلصابة )٤/١٦2(.
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سعد بن معاذ رضي اهلل عنه 

»اهتز العرش لموت سعد بن معاذ« ]متفق عليه[

القيس األنصاري  امرئ  النعامن بن  أبو عمرو، سعد بن معاذ بن 
األويس، السيد الكبري، البدري، الذي اهتز العرش ملوته، وأمه: كبشة 
بنت رافع بن معاوية، كان إسالمه عىل يد مصعب بن عمري، وحني 
أسلم سعد ريض اهلل عنه دعا قومه )بني عبد األشهل( إىل اإلسالم، 
فأسلموا،  تسلموا،  حتى  حرام  عيّل  ونسائكم  رجالكم  كالم  وقال: 

فكان من أعظم الناس بركة يف اإلسالم)١(.

هو زعيم األوس وكان لواء األوس يوم بدر معه، وكان له موقف 
صدق حني استشار النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني يف بدر)2(، وشهد أحدًا وثبت 
اهلل  ريض  عائشة  قالت  وعنه  اخلندق،  وشهد  الناس،  وىل  حني  معه 
اأَلْرِض  َوئِيَد  َفَسِمْعُت  النَّاِس  آَثاَر  َأْقُفو  ْنَدِق  اخْلَ َيْوَم  َخَرْجُت  عنها: 
َوَرائِي. َتْعنِي ِحسَّ اأَلْرِض. َفاْلَتَفُت َفإَِذا َأَنا بَِسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َوَمَعُه اْبُن 
َفَمرَّ  َقاَلْت  اأَلْرِض.  إىَِل  َفَجَلْسُت  ُه.  نَّ جِمَ ِمُل  حَيْ َأْوٍس  ْبُن  اِرُث  احْلَ َأِخيِه 

َسْعٌد َوُهَو َيْرجَتُِز َوَيُقوُل:

ْل ... َما َأْحَسَن امْلَْوَت إَِذا َحاَن اأَلَجْل! ْيَجا مَحَ َلبِّْث َقِليال ُيْدِرُك اهْلَ

)١( اإلصابة: )١7١/٤(.
)2( الطبقات: )٤2٠/٣(، والسري: )27٩/١(.
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ُف َعىَل َأْطَراِف  وَّ َفَأَنا َأخَتَ َقاَلْت َوَعَلْيِه ِدْرٌع َقْد َخَرَجْت ِمْنُه َأْطَراُفُه 
َسْعٍد. َوَكاَن َسْعٌد ِمْن َأْطَوِل الناس وأعظمهم....، إىل قوهلا: َوَيْرِمي 
َفَقاَل:  بَِسْهٍم  اْلَعِرَقِة  اْبُن  َلُه  ُيَقاُل  ُقَرْيٍش  ِمْن  ِكنَي  امْلُرْشِ ِمَن  َسْعًدا َرُجٌل 
ُهمَّ ال  َ َسْعٌد َفَقاَل: اللَّ ُخْذَها َوَأَنا اْبُن اْلَعِرَقِة! َفَأَصاَب َأْكَحَلُه َفَدَعا اهللَّ
ِة...،  اِهِليَّ مُتِْتنِي َحتَّى َتْشِفَينِي ِمْن ُقَرْيَظَة. َوَكاُنوا َمَوالِيِه َوُحَلَفاَءُه يِف اجْلَ

ويف آخر الرواية: استجاب اهلل له فيهم فحكم فيهم بحكم اهلل)١(.

شاركت املالئكة يف محله حني تويف، وقد خّف عىل املسلمني وهو 
جسيم وحينها قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »َما َيْمَنُعُه َأْن خَيِفَّ َوَقْد َهَبَط ِمَن 

ُلْوُه َمَعُكم«)2(. بُِطوا َقطُّ َقْبَل َيْوِمِهم َقْد مَحَ املاََلئَِكِة َكَذا َوَكَذا مَلْ َيْ

وحني وجدها املنافقون فرصة للقول: ما أخف جنازة سعد، قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » َلَقْد َنَزَل َسْبُعوَن َأْلَف َمَلٍك َشِهُدوا َجَناَزَة َسْعٍد َأْو 

يَر َسْعٍد َما َوِطُئوا اأَلْرَض َقْبَل اْلَيْوِم«)٣(. رَسِ

باجلنة، كيف ال؟ ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  له  سعد ريض اهلل عنه مشهود 
يقول: »ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة ألني من هذا)٤(«، وهو من أرفع 
الشهداء كام قال الذهبي، ومع ذلك تعرض لضغطة القرب، وعنها قال 

)١( الطبقات: )٤2١/٣-٤2٣(.
)2( الطبقات: )٤2٨/٣(، وسنده جيد كام يف السري: )2٨7(.

)٣( الطبقات: )٤2٩/٣(.
)٤( صحيح مسلم ح)2٤٦٩(.



9٥

النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »إن للقرب لضغطة، ولو كان أحٌد ناجيًا منها نجا منها سعد 
بن معاذ«)١(.

من  ليست  أنا  إىل  مشريًا  الضغطة  هذه  عن  الذهبي  حتدث  وقد 
عذاب القرب يف يشء، بل هو أمر جيده املؤمن كام جيد أمل ولده ومحيمه يف 
الدنيا .. إىل قوله: كأنك يا هذا تظن أن الفائز ال يناله هوٌل يف الدارين، 
وال روٌع وال أمٌل، وال خوٌف، سل ربك العافية، وأن حيرشنا يف زمرة 

سعد)2(.

يف  كام  ملوته  الرمحن  عرش  اهتز  الذي  هو  عنه  اهلل  ريض  وسعٌد 
الصحيح)٣(.

وعن اهتزاز عرش الرمحن لسعد ريض اهلل عنه قال ابن عمر: اْهَتزَّ 
َأَبَوْيِه  ــعَ  }َوَرَف قال:  الرسير  يعني  إِنَّاَم  َقاَل:  َسْعدًا  اهللِ  لَِقاِء  بِّ  حِلُ الَعْرُش 
ْيِر َما َأْدِري َأُهَو ِمْن َقْوِل  ِ ُه بِالرسَّ َعَل اْلَعْرِش{ ..ثم علق الذهبي: َتْفِسرْيُ

اِهٍد؟ َوَهَذا َتْأِوْيٌل اَل ُيِفْيُد َفَقْد َجاَء َثابِتًا َعْرُش  اْبِن ُعَمَر َأْو ِمْن َقْوِل جُمَ
اْهَتزَّ  َتزَّ  َيْ َأْن  َشاَء  إَِذا  ٌر  ُمَسخَّ  ِ هلِلِّ َخْلٌق  َوالَعْرُش  اهللِ  َوَعْرُش  ِن  مْحَ الرَّ

بَِمِشْيَئِة اهللِ .. إىل قوله: َوَهَذا َباٌب َواِسٌع َسبِْيُلُه اإِلْياَمُن)٤(.

)١( إسناده قوي كام قال الذهبي يف السري: )2٩١/١(.
)2( السري: )2٩٠/١-2٩١(.

)٣( صحيح مسلم ح)2٤٦٦(.
)٤( السري: )١/2٩7(.
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بالبقيع،  قال: كنت ممن حفر لسعد قربه  وعن سعيد أيب اخلدري 
إىل  انتهينا  حتى  تراب  من  فرتة  حفرنا  كلام  املسك  علينا  يفوح  وكان 

اللحد)١(.

وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: كان يف بني عبد األشهل ثالثة مل 
يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري، وعبادة بن 

برش)2(.

َهِب  بِالذَّ َمْنُسوًجا  ِديَباٍج  ِمْن  جبة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  أهديت  وحني 
إليها  َوَيْنُظُروَن  ا  َيْمَسُحوَنَ النَّاُس  َوَجَعَل  حرير(  ثوب  رواية:  )ويف 
َرُسوَل  َيا  َفَقاُلوا:  ِة؟  بَّ اجْلُ َهِذِه  َمْن  »َأَتْعَجُبوَن   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل.  رسول  فقال 
ِة  نَّ ِ َما َرَأْيَنا َقطُّ َأْحَسَن ِمْنَها. َقاَل: فو اهلل مَلََناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ يِف اجْلَ اهللَّ

ا َتَرْوَن«)٣(. َأْحَسُن مِمَّ

َفَقاَل:  َنْفَسُه )جيود هبا(  َيِكْيُد  َدَخَل َرُسْوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َسْعٍد َوُهَو 
»َجَزاَك اهلُل َخرْيًا ِمْن َسيِِّد قوٍم َفَقْد َأْنَجْزَت َما َوَعْدَتُه ولُيْنِجَزنََّك اهلُل َما 

َوَعَدَك«)٤(.

)١( الطبقات: )٤٣١/٣(.
)2( اإلصابة: )١7١/٤(.

)٣( الطبقات: )٤٣5/٣-٤٣٦(. وأصل احلديث يف صحيح مسلم ح)2٤٦٩(.
)٤( السري: )2٨٨/١( وقال املحقق: رجاله ثقات.
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كانت وفاة سعد بعد اخلندق عىل إثر جراحته فيها يف السنة اخلامسة 
للهجرة، وهو ابن سبع وثالثني سنة، فصىل عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ودفن 

بالبقيع)١(.

وقد وجد املسلمون عليه حني مات ما وجدوا حتى قالت عائشة 
ملسو هيلع هللا ىلص  بِيِّ  النَّ َبْعَد  امُلْسِلِمنْيَ  َعىَل  َفْقدًا  َأَشدَّ  َأَحٌد  َكاَن  َما  عنها:  اهلل  ريض 

ا من سعد بن معاذ)2(. َوَصاِحَبْيِه َأْو َأَحِدمِهَ

وقد ُنسب إىل سعد خالل ثالث قال عنها َسِعيُد ْبُن امْلَُسيِِّب: َهِذِه 
. اخْلَِصاُل َما ُكْنُت َأْحِسُبَها إاِل يِف َنبِيٍّ

َكاَم  َرُجٌل   : ِفيِهنَّ َأَنا  ُمَعاٍذ: »َثالٌث  ْبُن  َقاَل َسْعُد  وعن هذه اخلالل 
 ِ َيْنَبِغي، َوَما ِسَوى َذلَِك َفَأَنا َرُجٌل ِمَن النَّاِس، َما َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اهللَّ
، َوال ُكْنُت يِف َصالٍة  ِ َعزَّ َوَجلَّ ُه َحقٌّ ِمَن اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحِديًثا َقطُّ إاِل َعِلْمُت َأنَّ
ٍء َغرْيَِها َحتَّى َأْقِضَيَها، َوال ُكْنُت يِف َجَناَزٍة َقطُّ  َقطُّ َفَشَغْلُت َنْفيِس بيَِشْ

َف َعْنَها)٣(. ْثُت َنْفيِس بَِغرْيِ َما َتُقوُل، َوُيَقاُل هَلَا، َحتَّى َأْنرَصِ َفَحدَّ

والصديقني  النبيني  مع  معه  واحرشنا  سعد  عن  ارض  اللهم 
والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.

)١( الطبقات: )٤٣٣/٣(.

)2( الطبقات: )٤٣٣/٣(.
)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة: )٤/١٦7(.



بـــدريون

98

سعيد بن زيد رضي اهلل عنه 

)لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على اإلسالم قبل أن يسلم( رواه البخاري

هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القريش العدوي، ويكنى أبا 
األعور، وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية من خزاعة)١(، والده زيٌد من 
املتحنفة الذين كانوا يرفضون عبادة األصنام، وينكرون وأد البنات)2(.

كان سعيد وزوجته فاطمة بنت اخلطاب ريض اهلل عنها )أخت عمر 
ريض اهلل عنه وهي التي كانت سببًا يف إسالم أخيها عمر، قال ابن عبد الرب 
:وخربمها يف ذلك خرٌب حسن)٣(، وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو 
حتت عمر بن اخلطاب فهو ختنه وابن عمه(. من السابقني إىل اإلسالم، 
ولقد لقي األذى بسبب إسالمه السيام من ابن عمه )عمر بن اخلطاب( 
ويف صحيح البخاري: كان سعيد بن زيد يقول يف مسجد الكوفة: واهلل 

لقد رأيتني وإن عمر ملوثقي عىل اإلسالم قبل أن يسلم عمر)٤(

أما بدر فلم يشهدها  شهد ريض اهلل عنه ُأحدًا، واملشاهد بعدها، 
ألنه كان يف الشام ولكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رضب له بسهمه يوم بدر)5(؛ ألنه 

)١( الطبقات )٣7٩/٣(.
)2( السري )١/١27، ١2٨(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة )٤/١٨7(.
)٤( البخاري ح) ٣٨٦2(.

)5( اإلصابة )١٨٨/٤(.
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كان هو وطلحة بن عبيداهلل مبعوثي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعري قريش حني 
)احلوراء(  بلغا  العري، فخرجا حتى  يتحسبان خرب  الشام  فصلت من 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وبلغا  العري،  هبام  مرت  حتى  هناك  مقيمني  يزاال  فلم 
فيه  لقي  الذي  اليوم  يف  املدينة  ووصال  فخرج،  رجوعهام،  قبل  اخلرب 

املرشكني ببدٍر فلم يشهداها)١( وقيل إنه شهد بدرًا)2(.

هو أحد العرشة املبرشين باجلنة، وأحد من كان هلم مقام ومنزلة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص من األكابر، ولذا قال سعيد بن حبيب: كان مقام أيب  عند 
والزبري،  وطلحة،  و)سعيد(،  وسعد،  وعيل،  وعثامن،  وعمر،  بكر، 
القتال  يف  أمامه  كانوا  وحدًا،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  عوف  بن  وعبدالرمحن 

وخلفه يف الصالة. أخرجه البخاري ومسلم وغريمها)٣(.

أبو  فواله  )دمشق(  وفتح  )الريموك(  عنه  اهلل  ريض  سعيٌد  شهد 
عبيدة عليها، فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه األمة)٤(.

ظلمته أمرأة تدعى أروى بنت أويس، حيث أدعت أنه أخذ شيئًا من 
أرضها، وخاصمته إىل )مروان( فقال سعيد ريض اهلل عنه : أنا آخذ شيئًا 
من أرضها وقد سمعُت من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما سمعُت - يعني حديث: 

)١( الطبقات )٣٨٣/٣(.
)2( االستيعاب )١٨٨/٤(.

)٣( انظر اإلصابة )١٨٨/٤، ١٨٩(.
)٤( سري أعالم النبالء )١2٤/١، ١25(، واإلصابة )١٨٨/٤(.



بـــدريون

١00

من ظلم من األرض شربًا ُطوقه يوم القيامة من سبع أرضني)١(، وكم 
يف هذا احلديث وقصة هذا الصحايب واهتامه من دروس للذين يأكلون 
أموال الناس بغري حق، ال سيام من يسطون عىل األرايض ظلاًم وعدوانًا 
؟! أو يظلمون الناس ويتهمونم بغري حق- ثم دعا عليها سعيٌد وقال: 
اللهم إن كانت كاذبة فأعم برصها واقتلها يف أرضها، فام ماتت حتى 
عميت، ووقعت يف حفرة يف أرضها فامتت)2(! وكان أهل املدينة يدعون 

بعضهم عىل بعض يقولون: أعامك اهلل كام أعمى أروى)٣(.

قال الذهبي: مل يكن سعيد متأخرًا عن رتبة أهل الشورى يف السابقة 
واجلاللة، وإنام تركه عمر لئال يبقى له فيه شائبة حظ ألنه ختنه وابن 
فأخرج  ابن عمه،  الرافضة: حابى  لقال  الشورى  ذكره يف  ولو  عمه، 

منها ولده وعصبته فليكن العمل هلل)٤(.

مات سعيد ريض اهلل عنه بالعقيق، ومحل إىل املدينة ودفن هبا ونزل 
وعمره  ومخسن،  واحد  أو  مخسن  سنة  وذلك  عمر،  وابن  سعد  قربه 

بضع وسبعون سنة))) فريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( متفق عليه جامع األصول )٤٤٤/٨، ٤٤5(.
)2( أخرجه مسلم بنحوه ح)١٦١٠(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة )٤/١٩2(.
)٤( السري )١٣٨/١(.

)5( الطبقات )٣/٣٨5(.



١0١

أبو دجانة رضي اهلل عنه 

»من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة أنا ...«)١(. 

هو ِسامك بن خرشة بن لوذان الساعدي، مشهور بكنيته، أنصاري 
خزرجي)2(.

قال ابن حجر: »متفق عىل شهوده بدرًا«)٣(، وكانت عليه يوم بدر 
عصابة محراء يف قول الواقدي)٤(، وعند الذهبي أن عليه العصابة يوم 

أحد)5(.

وكان  أحد،  يوم  بطويل  موقٌف  دجانة  أليب  كان  أنه  املؤكد  ومن 
سيفه غري ذميم، وذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخذ سيفًا يوم أحد وقال: )من 
يأخذ مني هذا؟( فبسطوا أيديم، كل إنسان منهم يقول: أنا، أنا، قال: 
)فمن يأخذه بحقه؟( قال: فأحجم القوم، فقال سامك بن خرشة )أبو 

دجانة(: أنا آخذه بحقه، قال: فأخذه ففلق به هام املرشكني)٦(.

وكان أبو دجانة حني أخذ السيف ارجتز شعرًا وقال)7(: 

)١( مسلم: ح )١٤7٠(.
)2( الطبقات: )55٦/٣(، السري: )2٤٣/١(.

)٣( اإلصابة: )١١/١١2(.
)٤( الطبقات: )55٦/٣(.

)5( السري: )2٤٣/١(.
)٦( صحيح مسلم: ح )١٤7٠(، وابن سعد يف الطبقات: )55٦/٣(.

)7( الطبقات: )55٦/٣(.



بـــدريون

١02

َخِليـــــِي َعاَهـــَدِن  الـــذي  أَنـــا 
النَِّخيـــــِل َلـــَدى  ـــْفِح  بِالسَّ َوَنْحـــُن 

الكُبـــوِل ف  هـــَر  الدَّ ُأِقيـــَم  ال  َأْن 
ُســـوِل َوالرَّ اهللِ  بَِســـْيِف  ـــِرُب  ـْ َأضـ

وكان ممن ثبت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، وأقّره النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
مشيته املتبخرتة بني الصفني يوم أحٍد حني أخذ السيف وتعمم بعاممته 
مستعدًا للقتال، وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )إنا ملشية يبغضها اهلل إال يف مثل هذا 

املوطن()١(.

وأبو دجانة ريض اهلل عنه ممن محى رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من كيد املرشكني 
وفدوه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  برسول  أحاطوا  املسلمني  من  جمموعة  يف  وسهامهم 
بأنفسهم، ومنهم من استشهد كمصعب بن عمري ريض اهلل عنه، أما 

أبو دجانة فأثخنته اجلراُح يف ُأحد )2(.

من  رجاًل  املسلمني  كفى  الذي  هو  عنه  اهلل  ريض  دجانة  وأبو 
املرشكني ال يدع جرحيًا من املسلمني إال ذّفف عليه، فالتقاه أبو دجانة 
فاختلفا رضبتني، فرضب املرشُك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، ورضبه أبو 
الناس  السيف عىل آخر كان خيمش  أبو دجانة  فقتله، ثم محل  دجانة 

)١( السرية البن هشام: )٣/٩7(.
)2( اإلصابة: )١١/١١2(.



١0٣

مخشًا شديدًا )أي يشدهم ويشجعهم( فصمد له، ومحل عليه السيف 
فولول )رفع الصوت(، فإذا امرأة فأكرم أبو دجانة سيف رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص عنها، ويقال: إنا )هند بنت عتبة()١(.

وكام كان أبو دجانة بطاًل مميزًا يف ميادين اجلهاد، فقد كان كذلك يف 
السلم عفيفًا تقيًا، ومن مناقب أيب دجانة ما رواه ابن سعد قال :ُدخل 
عىل أيب دجانة وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك 
يتهلل؟، قال: ما من عمل يشء أوثق عندي من اثنتني: أما إحداها: 
فكنت ال أتكلم فيام ال يعنيني، وأما األخرى: فكان قلبي للمسلمني 

سلياًم)2(. 

أما ناية أيب دجانة فكانت بأرض الياممة، حيث حُيارب املرتدون، 
وحُيارص مسيلمُة الكذاب يف حديقة املوت، وكان أبو دجانة أحَد أبطال 
أبو  حينها  وُقتل  الكذاب،  مسيلمة  قتل  يف  شارك  فيمن  وهو  الياممة، 

دجانة يف الياممة شهيدًا سنة اثنتي عرشة للهجرة يف خالفة أيب بكر)٣(.

 ريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( ابن هشام: السرية: )١٠٠/٣، ١٠١(.
)2( الطبقات: )٣/557(.
)٣( الطبقات: )٣/557(.



بـــدريون

١0٤

سهل بن حنيف رضي اهلل عنه 

»إن كنت أحسنت يا علي القتال فقد أحسن سهل«

هو أبو سعد، وقيل: أبو عبد اهلل، وقيل: أبو الوليد، وقيل: أبو ثابت، 
سهل بن حنيف بن وهب، أنصاري أويس، وأمه هند بنت رافع)١(.

كان من السابقني، وشهد بدرًا، وثبت يف أحٍد، بل بايع رسوَل اهلل 
عن  بالنبل  ينضح  وجعَل  الناُس،  انكشف  حني  املوت  عىل  فيها  ملسو هيلع هللا ىلص 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )نبِّلوا سهاًل فإنه سهل(، كام 

شهد اخلندَق واملشاهَد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )2(.

من  اهللملسو هيلع هللا ىلص  رسول  ُيعِط  مل  الزهري:  روى  فقد  الفقراء:  يف  ِعداده 
أموال بني النضري أحدًا من األنصار إال سهل بن حنيف، وأبا دجانة، 

وكان فقريين)٣(.

لكن مل يقعد به الفقُر عن املعايل، وقد آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عيل 
بن أيب طالب ريض اهلل عنه، واستخلفه عيلٌّ عىل املدينة حني خرج إىل 
البرصة، ثم شهد معه صفني، وواله عىل فارس، فأخرجه أهل فارس، 
وكرب   ، عيلٌّ عليه  صىل  وثالثني  ثامن  سنة  بالكوفة  سهٌل  مات  وحني 

)١( الطبقات: )٤7١/٣(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )٤/275(.
)2( الطبقات: )٤7١/٣(، االستيعاب: )275/٤(، واإلصابة: )5/27٣(.

)٣( الطبقات :)٣/٤72(



١0٥

سهل  هذا  قال:  التكبري؟  هذا  ما  له:  قيل  فلام  مخسًا،  وقيل  ستًا  عليه 
أن  فأردت  غريهم،  عىل  فضل  بدر  وألهل  بدر،  أهل  من  حنيف  بن 

أعلمكم فضلهم)١(.

أثنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل ِقتال سهل يف أحد، وقال لعيل: »إن كنت أحسنت 
القتال فقد أحسن سهل بن حنيف«. أخرجه احلاكم وصححه)2(.

فقد  صفني،  يف  السيام  الفتن،  أيام  متعقل  موقف  لسهل  وكان 
القتال بني طائفتني من  يتهموا رأيم حيث كان  أن  الناس  طلب من 
َلَقْد  ِدينُِكْم،  َعىَل  َرْأَيُكْم  ُِموا  اهتَّ النَّاُس  ا  َ َأيُّ »َيا  القائل  وهو  املسلمني، 
َعَلْيِه  ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ َرُسوِل  َأْمَر  َأُردَّ  َأْن  َأْسَتِطيُع  َوَلْو  َجْنَدٍل،  َأيِب  َيْوَم  َرَأْيُتنِي 
َلَرَدْدُتُه، َوَما َوَضْعَنا ُسُيوَفَنا َعىَل َعَواتِِقَنا إىَِل َأْمٍر ُيْفِظُعَنا، إاِلَّ َأْسَهْلَن بَِنا 
نَي  َأُبو َوائٍِل »َشِهْدُت ِصفِّ َنْعِرُفُه، َغرْيَ َهَذا اأَلْمِر«، َقاَل: َوَقاَل  َأْمٍر  إىَِل 

وَن«)٣(. َوبِْئَسْت ِصفُّ

به كالم  أّول  للكرماين  كالمًا  ذكر  للحديث  حجر  ابن  ويف رشح 
سهل فقال: كأنم اهتموا سهاًل بالتقصري يف القتال حني )صفني( َفَقاَل 
َدْيبَِيِة  ا َيْوَم احْلُ ً ُ َكاَم مَلْ َأُكْن ُمَقرصِّ ُِموا َأْنُتْم َرْأَيُكْم َفإيِنِّ اَل ُأَقرصِّ ْم: َبِل اهتَّ هَلُ

)١( الطبقات: )٤7٣/٣(، االستيعاب هبامش اإلصابة: )٤/275(.
)2( املستدرك: )٤٠٩/٣، ٤١٠(.

)٣( صحيح البخاري: ح )7٣٠٨(.



بـــدريون

١06

َدْيبَِيِة ِمْن َأْجِل َأينِّ اَل ُأَخالُِف ُحْكِم  ْفُت َيْوَم احْلُ اَجِة َفَكاَم َتَوقَّ َوْقَت احْلَ
ْجِل َمْصَلَحِة امْلُْسِلِمنَي)١(. ُف اْلَيْوَم أِلَ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َكَذلَِك َأَتَوقَّ َرُسوِل اهللَّ

يف  االستعجال  وعدم  باألمور،  التبرص  يف  عميقة  رؤية  هي  وكم 
بشكل  االجتهادات  واختالف  الفتن  زمن  ويف  عام،  بشكل  املواقف 
بعدم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أوصانا  قبله  ومن  سهٌل  به  يذكرنا  خاص، 

االستعجال يف الفتن، والتعوذ منها، والرفق يف األمور كلها..

يبدو أن سهل بن حنيف كان صاحب جسم حسن، والعني حق، 
ُيرّبك  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ممن عانه  ولذا أصابه أحد الصحابة بعني، فطلب 
ويديه،  وجَهه،  ربيعة(  بن  )عامر  العائُن  فغسل  له،  ويغتسل  عليه، 
ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداِخلة إزاره، يف قدح، ثم صبَّ 

عىل )سهل( فراح سهٌل مع الناس ما به بأٌس)2(.

والرجل  الِقْدَر،  البعري  تورد  وأنا   ، حقٌّ العني  أن  يف  درس  وهذا 
وأيضًا  وآثاره،  غسله  من  واألخذ  العائن،  رقية  ومرشوعية  القرب، 
مرشوعية الذكر والتربيك كلام رأى اإلنسان ما يعجبه، حتى ولو كان 

من أهله وولده.

)١( فتح الباري: )2٨٩/١٣(.
ابن حبان:  املوطأ: )٩٣٨/2، ٩٣٩(، أمحد: )٤٨٦/٣، ٤٨7(، وصححه   )2(

)١٤2٤( وانظر: سري أعالم النبالء: )٣2٦/2( وصحح املحقق إسناده.



١07

صفوان بن بيضاء رضي اهلل عنه

أبو عمرو صفوان بن وهب بن ربيعة بن هالل القريش الفهري، 
وبيضاء أمه، اسمها )دعد( بنت جحدم الفهرية)١(.

من املهاجرين األولني)2(.

آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني رافع بن امُلعىل أو ابن عجالن، وقتال يوم 
بدر مجيعًا)٣(.

ابن  وقال  بدرًا،  شهد  )صفوان(  أن  عىل  اتفقوا  حجر:  ابن  قال 
أيب  وابن  سعد،  وابن  عقبة،  ابن  وذكره  هبا،  استشهد  إنه  إسحاق: 

حاتم)٤(.

وقال ابن أيب حاتم: قتله ببدر طعيمة بن عدي سمعت أيب يقول 
ذلك)5(.

قتل  الذي  هو  عدي  بن  طعيمة  أن  الواقدي  عن  سعد  ابن  وعند 
أن  لنا  روي  وقد  رواية،  هذه  الواقدي:  قال  ثم  ببدر،  )صفوان( 

)١( الطبقات: )٤١٦/٣(، والسري: )٣٨٤/١(.
)2( اجلرح والتعديل: )2١٤/٤(.

)٣( الطبقات: )٤١٦/٣(، واالستيعاب: )5/١٣٩(.
)٤( اإلصابة: )5/١5٤(.

)5( اجلرح والتعديل: )٤2١/٤(.



بـــدريون

١08

)صفوان( مل يقتل يوم بدر، وأنه شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وتويف يف شهر رمضان سنة ثامن وثالثني)١(، وبه جزم احلاكم أبو أمحد)2(.

الزبري:  بن  مصعب  وقال  ثالثني،  سنة  مات  أنه  حبان  ابن  وجزم 
رجع إىل مكة بعد بدر فأقام هبا ثم هاجر، وقيل: أقام إىل عام الفتح، 

وقيل مات يف طاعون عمواس نقل ذلك كله ابن حجر)٣(.

وكان طاعون عمواس سنة ثامين عرشة يف الشام)٤(.

جحش،  بن  اهلل  عبد  مع  خرجت  التي  الرسية  الزهري يف  وذكره 
ِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه{ ]البقرة: 2١7[. ْ وفيهم نزل: }َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ

وذكره أبو نعيم يف أهل الصفة، وذكر شهوده بدرًا، ورسية عبد اهلل 
بن جحش)5(.

وكذلك نقل ابن األثري عن عكرمة عن ابن عباس شهود )صفوان( 
رسية عبد اهلل بن جحش)٦(.

كام ذكره ابن العامد يف الستة املهاجرين الذي قتلوا ببدر)7(.

)١( الطبقات: )٤١٦/٣(.
)2( اإلصابة: )5/١5٤(.
)٣( اإلصابة: )5/١5٤(.

)٤( أسد الغابة: )٣١/٣(.
)5( احللية: )٣7٣/١(.

)٦( أسد الغابة: )٣١/٣(.
)7( شذرات الذهب: )٩/١(.



١09

ببدر،  فإن كنت استشهدت  يا صفوان وأرضاك،  ريض اهلل عنك 
وزيادة  فضل  فذلك  بعدها  ُعّمرت  وإن  بدر،  أهل  فضل  فيكفيك 

جهاد، ونور عىل نور .



بـــدريون

١١0

صهيب بن سنان الرومي رضي اهلل عنه 

»من أغضبه أغضب اهلل« ]مسلم[

هو أبو حييى، صهيب بن سنان بن مالك النمري، ويعرف بالرومي 
ألنا أقام يف الروم مدة، وهو من أهل اجلزيرة، ُسبي من قرية نينوى 
من أعامل املوصل، وقد كان أبوه أو عمه عاماًل لكرسى، ثم ُجلب إىل 
مكة فاشرتاه عبد اهلل بن ُجدعان، وُيقال: هرب فأتى مكة، وحالف 

ابن جدعان)١(.

الروم  ببالد  صهيب  نشأ  متيم،  بن  عمرو  بن  مالك  بني  من  وأمه 
فصار أْلكن)2(.

أسلم صهيٌب قدياًم مع عامر حني كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف دار األرقم، 
ب يف اهلل)٣(. وكان من املستضعفني ممن ُعذِّ

ولذا روى ابن سعد: صهيب سابق الروم)٤(.

وحتمل صهيب ريض اهلل عنه يف سبيل اهلجرة إىل املدينة ما حتمل 
نتيجة إيذاء قريش له، وقد ورد أنه ختلص منهم حني قال هلم: أرأيتم 

إن تركت مايل ختلون سبييل؟

)١( سري أعالم النبالء: )١7/2، ١٨(.
)2( اإلصابة: )5/١٦١(.
)٣( اإلصابة: )5/١٦١(.

)٤( الطبقات: )22٦/٣(.



١١١

قالوا: نعم، فجعل هلم ماله أمجع، فبلغ ذلك النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ربح 
صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب«)١(.

ويف رواية أخرى أنه هددهم قائاًل: يا َمْعرَشَ ُقَرْيٍش َلَقْد َعِلْمُتْم َأينِّ 
ِ ال َتِصُلوَن إيَِلَّ َحتَّى َأْرِمَي بُِكلِّ َسْهٍم َمِعَي  ِمْن َأْرَماُكْم َرُجال. َواْيُم اهللَّ
َما  َفاْفَعُلوا  ٌء.  يَشْ ِمْنُه  َيِدي  يِف  َبِقَي  َما  بَِسْيِفي  َبُكْم  َأرْضِ ُثمَّ  ِكَناَنتِي  يِف 

ْيُتْم َسبِييِل. ِشْئُتْم. َفإِْن ِشْئُتْم َدَلْلُتُكْم َعىَل َمايِل َوَخلَّ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َربَِح اْلَبْيُع َأَبا حييى.  َقاُلوا: َنَعْم. َفَفَعَل، َفَلامَّ َقِدَم َعىَل النَّ
ُ َرُؤٌف  ِ َواللَّ ي َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِت اللَّ اِس َمْن َيْشِ ربح اْلَبْيُع، َوَنَزَلْت: }َوِمَن النَّ

ِباْلِعباِد{)2( ]البقرة: 2٠7[.

وقد كانت هجرته للمدينة مع عيل بن أيب طالب يف آخر من هاجر 
يف تلك السنة)٣(.

ثم شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام يف ذلك )بدر( ويف ذلك 
يقول صهيٌب عن نفسه: مل يشهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مشهدًا قط إال كنت 
حارضه، ومل يبايع بيعة قط إال كنت حارضها، ومل يرس رسية وال غزوة 

إال كنت فيها)٤(.

)١( الطبقات: )22٨/٣(، ورجاله ثقات كام يف هامش السري: )222/2(.
)2( الطبقات: )22٨/٣(.
)٣( اإلصابة: )5/١٦١(.

)٤( اإلصابة: )١٦2/5، ١٦٣(.



بـــدريون

١١2

عنه  اهلل  مكانة، وها هو عمر ريض  الراشدين  له يف زمن  كان  ثم 
يقدمه للصالة يف املسلمني، بل يويص إليه بالصالة بجامعة املسلمني 
حتى يتفق أهل الشورى، استخلفه عىل ذلك ثالثًا، قال ابن عبد الرب: 

وهذا مما أمجع عليه أهل السري والعلم باخلري)١(.

نظر  عمر  تويف  ملا  قال:  املسيب  بن  سعيد  عن  سعد  ابن  وروى 
املسلمون فإذا صهيٌب يصيل هبم املكتوبات بأمر عمر، فقدموا صهيبًا 

فصىل عىل عمر ريض اهلل عنهام)2(.

صهيب،  )سلامن،  هم  الصحابة  من  ثالثة  أحد  ملسو هيلع هللا ىلص  صهيب  كان 
أبو  مّر هبم  إغضابًا هلل، وذلك حني  إغضاهبم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اعترب  بالل( 
سفيان فقالوا: ما أخذت سيوف اهلل من عنق عدو اهلل مأخذها بعد، 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخرب بذلك 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك«، فرجع إليهم فقال: أي إخواننا، لعلكم غضبتم؟ قال: 

ال يا أبا بكر يغفر اهلل لك)٣(.

وعامر،  وبالل،  وسلامن،  صهيب،  وفضائل  الرب:  عبد  ابن  قال 

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )5/١٦١(.
)2( الطبقات: )2٣٠/٣(.

)٣( صحيح مسلم يف فضائل سلامن وصهيب وبالل، ح )25٠٤(.



١١٣

وخباب، واملقداد، وأيب ذر ال حييط هبا كتاب، وقد عاتب اهلل تعاىل نبيه 
فيهم يف آيات من الكتاب)١(.

مات صهيٌب ريض اهلل عنه سنة ثان وثالثن، وقيل: تسع وثالثن 
وثانن  أربعة  وقيل  سنة،  وسبعن  ثالثًا  عمره:  كان  وقيل  املدينة،  ف 
عنه  اهلل  ريض  البقيع.)))  ف  ودفن  عامًا)))،  سبعون  عمره  وقيل  عامًا، 

وأرضاه.

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٦2/5(.
)2( الذهبي: سري أعالم النبالء: )2٦/١(.

)٣( الطبقات: )2٣٠/٣(.



بـــدريون

١١٤

طلحة بن عبيد اهلل رضي اهلل عنه 

»أوجـب طـلــحــة« رواه أحمد

هـو طلحـة بـن عبيـد اهلل بـن عثـامن بـن كعـب القـريش التيمـي 
أبـو حممـد السـجاد، وأمـه: الصعبـة بنـت احلرضمـي أخـت العـالء 
احلرضمـي، أسـلمت وهاجـرت)١(، أحـد العـرشة املبرشيـن باجلنـة 
وأحـد الثامنيـة الذيـن سـبقوا إىل اإلسـالم)2(، روى ابن سـعد يف قصة 
إسـالمه: قال طلحة: حرضت سـوق برصى فإذا راهـب يف صومعته 
يقـول: سـلوا أهـل هـذا املوسـم أمنهـم أحـد من أهـل احلـرم ؟ قال 
طلحـة: نعـم أنا، فقـال الراهب: ظهر أمحـد ؟ قلُت: مـن أمحد؟ قال: 
ابـن عبـد اهلل بـن عبـد املطلـب، هـذا شـهره الـذي خيـرج فيـه، وهو 
آخـر األنبيـاء، وخمرجه من احلـرم، ومهاجره إىل نخٍل وحرة وسـباخ، 
فإيـاك أن تسـبق إليـه، فوقـع يف قلبي، فخرجـُت رسيعًا حتـى قدمُت 
مكـة، فقلـُت: هـل من حـدٍث ؟ قالـوا: نعم، حممـد األمـني تنبأ وقد 
تبعـه ابـن أيب قحافـة، فخرجـُت حتـى أتيت أبا بكـٍر فخـرج يب إليه، 

فأسـلمُت وأخربتـه خـرب الراهب)٣(.

)١( الفتح )٨2/7(.
)2( اإلصابة )2٣2/5(.

)٣( الطبقات )٣/2١5(.



١١٥

مل يشهد بدرًا حيث كان وقتها يف الشام يف مهمة حتسبية)١( للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن عري قريش هو وسعيد بن زيد ريض اهلل عنه فرضب له النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بسهمه وأجره، وشهد ُأحدًا فأبىل بالء حسنًا، ووقى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه، 
واتقى النبل بيده حتى شلت أصبعه)2(، ويومها قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني رآه 

يدافع عنه دفاع األبطال :)أوجب طلحة()٣(.

كان طلحة ريض اهلل عنه منفقًا جوادًا، فهذه إحدى نسائه )سعدى 
)غري  خائر  وهو  يومًا  طلحة  عىل  دخلت  تقول:  املرية(  عوف  بنت 
ونِْعم  قال: ال،  أهلك يشء؟  رابك من  لعله  ؟  ما لك  فقلت:  نشط( 
ني، فقلت: ما يغمك ؟  حليلة املسلم أنت، ولكن ماٌل عندي قد غمَّ
فسألُت  فيهم،  فقسمه  قومي،  يل  ادُع  غالم:  يا  قال:  بقومك،  عليك 

اخلازن كم أعطى ؟ قال: أربع مئة ألف)٤(.

كان  أنه  أقاربه-  وإنفاقه -ال سيام عىل  ابن سعٍد من جوده  ونقل 
وزوج  عياله،  ومؤنة  مؤنته  كفاه  إال  عائاًل  تيم  بني  من  أحدًا  يدع  ال 
إىل  يرسل  دين غارمهم، ولقد كان  أياماهم، وأخدم عائلهم، وقىض 

)١( قال يف الطبقات: يتحسبان خرب العري )2١٦/٣(.
)2( اإلصابة )2٣2/5(.

داود  أيب  سنن  صحيح  يف  األلباين  وحسنه  داود  وأبو  والرتمذي  أمحد  رواه   )٣(
.)٣٤١/7(

)٤( املعرفـة والتأريـخ للفسـوي ٤5٨/١، واهليثمي يف املجمـع ١٤٨/٩، وقال 
رواه الطـرباين ورجالـه ثقات إال أنه مرسـل.



بـــدريون

١١6

ولقد  آالف،  بعرشة  سنة  كل  غلته  جاءت  إذا  عنها  اهلل  ريض  عائشة 
قىض عن ُصبيحة التيمي ثالثني ألف درهم)١(.

وكذلك فلتكن الصلة والرب..ال سيام يف األقارب )واألقربون أوىل 
باملعروف( وأين هذا ممن ُيملون قرابتهم وال يصلون ما أمر اهلل به أن 

يوصل؟!

كان طلحة ممن خرج مطالبًا بدم عثامن ريض اهلل عنه -حني قتله 
الثوار-، وكان يقول: إنه كان مني يشء يف أمر عثامن مما الأرى كفارته 

إال سفك دمي وطلب دمه)2(.

وخـرج يـوم اجلمـل مطالبـًا بالثأر من قتلـة عثامن فرمي بسـهم يف 
ركبتـه فامت سـنة سـت وثالثـني، ولـه أربع وسـتون سـنة)٣(، ومع ما 
وقـع بينـه وبني عـيل يف )اجلمل( فقـد كان خروجه للجمـل اجتهادًا، 
وبنّيـة اإلصـالح، ولـذا قـال عـيلٌّ ريض اهلل عنه ألحـد أبنـاء طلحة: 
أمـا واهلل إين ألرجـو أن أكـون أنـا وأبـوك ممن قـال اهلل )ونزعنـا ما يف 

غـل()٤(. من  صدورهم 

)١( الطبقات )22١/٣(.
)2( أخرجه احلاكم ٣72/٣ وقال الذهبي: سنده جيد.

)٣( اإلصابة )2٣5/5(.
وبقية  ُوثق،  وقد  اجلمهور،  ضعفه  احلرث  وفيه  األوسط،  يف  الطرباين  رواه   )٤(

رجاله ثقات. املجمع )١٤٩/٩(.
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لطلحة ريض اهلل عنه أوالد نجباء، أفضلهم حممد )السجاد( كان 
شابًا خريًا عابدًا، قانتًا هلل، وقتل يوم اجلمل كذلك، فحزن عليه عيلٌّ 
ه بأبيه )١(..وهكذا يبلغ بر األبناء باآلباء  ريض اهلل عنه وقال: رصعه بِرُّ
األهل  عىل  للمنفقني  ونموذج  العرشة،  أحد  طلحة  عن  اهلل  ريض 

والعشرية، ومن وجبت له اجلنة.

)١( سري أعالم النبالء )٤٠/١٦(.
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عاصم بن ثابت رضي اهلل عنه
»يحفظ اهلل العبد المؤمن«)١(

هو أبو سليامن، عاصم بن ثابت بن قيس، وقيس هو أبو األفلح بن 
عصمة، األنصاري، األويس )جد عاصم بن عمر بن اخلطاب ألمه(، 

وأمه الشموس بنت أيب عامر بن صيفي)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  أحٍد  يوم  وثبت  وأحدًا،  بدرًا،  عاصٌم  شهد 
املذكورين من  الرماة  املوت، وكان من  وبايعه عىل  الناُس،  وىّل  حني 

أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )٣(.

وكان لعاصٍم بالٌء مشكوٌر يف بدر، وهو الذي قتل عظياًم من عظامء 
حجر  ابُن  وكشف  البخاري)٤(،  رواية  يف  جاء  كام  بدر،  يوم  املرشكني 
املذكور عقبة  العظيم  الذي قتله عاصم فقال: »لعل  العظيم  عن هذا 
أن انرصفوا  بعد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بأمر  قتله صربًا  فإن عاصاًم  بن أيب معيط، 

من بدر«)5(.

ويف )أحٍد( أورد ابن سعد أن عاصاًم َقتل من أصحاب اللواء من 

)١( عمر بن اخلطاب ]السرية البن هشام: 2٤٤/٣[.
)2( الطبقات: )٤٦2/٣(، واإلصابة: )2٦7/5(.

)٣( الطبقات: )٣/٤٦2(.
)٤( صحيح البخاري: ح )٤٠٨٦(.

)5( الفتح: )٣٨٤/٤(.
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املرشكني: احلارث، ومسافعًا ابني طلحة بن أيب طلحة، وأمهام )سالفة 
رأس  قحف  يف  اخلمر  ترشب  أن  فنذرت  الشهيد(،  بن  سعد  بنت 
عاصم، وجعلت ملن جاء برأسه مائة ناقٍة، فقدم ناٌس من بني حليان 
يقرئونم  نفرًا  يوجه معهم  أن  فسألوه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من هذيل عىل رسول 
ثابت  بن  عاصم  معهم  فوجه  اإلسالم،  رشائع  ويعلمونم  القرآن، 
فيها عاصم  قتل  التي  )الرجيع(  ثم ساق قصة  يف عدة من أصحابه، 

وأصحاُبه)١(.

عرب  وفيها  الرجيع،  يف  وأصحابه  عاصم  قصة  البخاري  وساق 
وآيات، وقد جاء فيها أن سبب بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلم ليكونوا )عينًا( له، 
ُعْسَفاَن  َبنْيَ  َكاَن  إَِذا  وأمريهم عاصم، وكانوا عرشة، »َفاْنَطَلُقوا َحتَّى 
َياَن، َفَتبُِعوُهْم بَِقِريٍب ِمْن  ْم: َبُنو حَلْ يٍّ ِمْن ُهَذْيٍل ُيَقاُل هَلُ َة ُذِكُروا حِلَ َوَمكَّ
َنَوى  ِفيِه  َفَوَجُدوا  َنَزُلوُه،  َمْنِزاًل  َأَتْوا  َحتَّى  آَثاَرُهْم  وا  َفاْقَتصُّ َراٍم،  ِماَئِة 
َحتَّى  آَثاَرُهْم  َفَتبُِعوا  َيْثِرَب،  مَتُْر  َهَذا  َفَقاُلوا:  املَِديَنِة،  ِمَن  ُدوُه  َتَزوَّ مَتٍْر 
الَقْوُم  َوَجاَء  َفْدَفٍد،  إىَِل  ُئوا  جَلَ َوَأْصَحاُبُه  َعاِصٌم  اْنَتَهى  َفَلامَّ  حَلُِقوُهْم، 
َنْقُتَل  اَل  َأْن  إَِلْيَنا،  َنَزْلُتْم  إِْن  َواملِيَثاُق  الَعْهُد  َلُكُم  َفَقاُلوا:  هِبِْم،  َفَأَحاُطوا 
ا  ُهمَّ َأْخرِبْ َعنَّ ِة َكاِفٍر، اللَّ ا َأَنا َفاَل َأْنِزُل يِف ِذمَّ ِمْنُكْم َرُجاًل، َفَقاَل َعاِصٌم: َأمَّ
ْبِل، َوَبِقَي ُخَبْيٌب  َنَفٍر بِالنَّ َقَتُلوا َعاِصاًم يِف َسْبَعِة  َنبِيََّك، َفَقاَتُلوُهْم َحتَّى 

)١( الطبقات: )٣/٤٦2، ٤٦٣(.



بـــدريون

١20

َوَزْيٌد َوَرُجٌل آَخُر« .. ثم ساق قصة خبيب وقتله .. ويف ناية الرواية: 
َوَكاَن  َيْعِرُفوَنُه،  َجَسِدِه  ِمْن  ٍء  بيَِشْ لُِيْؤَتْوا  َعاِصٍم  إىَِل  ُقَرْيٌش  »َوَبَعَثْت 
ِة ِمَن  لَّ ُ َعَلْيِه ِمْثَل الظُّ َعاِصٌم َقَتَل َعِظياًم ِمْن ُعَظاَمئِِهْم َيْوَم َبْدٍر، َفَبَعَث اهللَّ

ٍء«)١(. ْبِر، َفَحَمْتُه ِمْن ُرُسِلِهْم، َفَلْم َيْقِدُروا ِمْنُه َعىَل يَشْ الدَّ

استجاب  اهلل  »إن  الطياليس:  عند  الرواية  هذه  إىل  يضاف  ومما 
أصيبوا  الذي  باليوم  أصحابه  وأخرب  خربهم،  رسوله  فأخرب  لعاصم 

فيه«)2(.

إليه  اهلل  فبعث  عاصم  رأس  جيتزوا  أن  »فأرادوا  سعد:  ابن  وعند 
فلم  به  فذهب  فحمله  أتّيًا  سياًل  الليل  يف  اهلل  بعث  ثم  فحمته،  ْبر  الدَّ
وال  مرشكًا  يمس  أال  نفسه  عىل  جعل  قد  عاصم  وكان  إليه،  يصلوا 

يمسه«)٣(.

بَر حني محت عاصاًم قالوا: دعوه  ويف السرية البن إسحاق: »إن الدَّ
عاصاًم  فاحتمل  الوادي  اهلل  فبعث  فنأخذه،  عنه  فتذهب  يميس  حتى 
بلغه أن  به، وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقول حني  فذهب 
يمسه  ال  أن  نذر  عاصم  كان  املؤمن(،  العبد  اهلل  )حيفظ  منعته:  بر  الدَّ

)١( صحيح البخاري: ح )٤٠٨٦(.
)2( فتح الباري: )7/٣٨١(.

)٣( الطبقات: )٤٦٣/٣(.
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مرشك وال يمس مرشكًا أبدًا يف حياته، فمنعه اهلل بعد وفاته، كام امتنع 
منه يف حياته«)١(.

من  حلمه  محاية  يف  لعاصم  اهلل  استجاب  »وإنام  حجر:  ابن  وقال 
املرشكني، ومل يمنعهم من قتله مِلا أراد من إكرامه بالشهادة«)2(.

قتل  حني  للمنافقني  خمزية  مواقف  السرية  يف  هشام  ابُن  ذكر  وقد 
عاصم وأصحابه حيث قالوا: يا ويح هؤالء املفتونني الذين هلكوا، ال 
هم قعدوا يف أهليهم، وال هم أّدوا رسالة صاحبهم!، فأنزل اهلل: }َوِمَن 
َ َعَل َما ِف َقْلِبِه َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم{  ُد اللَّ ْنَيا َوُيْشِ اِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِف اْلَحَياِة الدُّ النَّ

]البقرة: 2٠٤[)٣(.

كام ذكر استشهاد عاصم وخبيب يف املحرّب)٤(.

ويف استشهاد عاصم وخبيب وأصحاهبام قال حسان بن ثابت )5(:

َلَعمــري َلَقــد شــاَنت ُهَذيــَل بــَن ُمــدِرٍك

َوعاِصــِم ُخَبيــٍب  ف  كاَنــت  َأحاديــُث 

)١( السرية البن هشام: )2٤٤/٣(.
)2( فتح الباري: )٣٨5/7(.

)٣( السرية: )2٨٤/٣(.
)٤( املحرب أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي: ص١١٨.

)5( االستيعاب هبامش اإلصابة: )5/2٦٨(.
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بَِقبيِحهــا َصلــوا  حِليــاٌن  َأحاديــُث 

اجَلرائِــِم َشَّ  َجّرامــوَن  َوحِليــاُن 

وكان قتل عاصم وأصحابه يوم الرجيع يف صفر عىل ستة وثالثني 
شهرًا من اهلجرة)١(.

وقد ثبت دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف القنوت شهرًا عىل أحياء من العرب 
منهم )حليان()2(.

حفظته  كا  اللهم  معك،  استشهد  ومن  عاصم  يا  عنك  اهلل  ريض 
فاحفظنا، وال جتعل للكافرين علينا سبياًل.

)١( الطبقات: )٤٦٣/٣(.
)2( صحيح البخاري: ح )٤٠٩٠(.
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أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي اهلل عنه 
»إن لكل أمة أميناً، وإن أميننا أيتها األمة أبو عبيدة بن الجراح«)١(

هو عامر بن عبد اهلل بن اجلراح، قريش فهري، مشهور بكنيته )أبو 
عبيدة(.

ويستنتج من رواية ساقها ابن سعد يف شهوده بدرًا وهو ابن إحدى 
وأربعني سنة)2(؛ أن مولده كان قبل البعثة بخمس وعرشين سنة، أما 

إسالمه فكان قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم)٣(.

وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة، ويف غزوة بدر ُقتل أبوه كافرًا، 
ويقال: إنه هو الذي قتله)٤(.

وقد صحح ابُن حجر رواية عند الطرباين، وفيها أن والد أيب عبيدة 
جعل يتصدى البنه )أيب عبيدة( يوم بدر، فيحيد عنه، فلام أكثر قصده 
 َ وَن َمْن َحادَّ اللَّ ِ َواْلَيْوِم اْلِخِر ُيَوادُّ قتله، ونزلت اآلية: } َل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ

َكُنوا آَباَءُهْم{]املجادلة: 22[)5( َوَرُسوَلُه َوَلْو 

)١( صحيح البخاري: ح )٣7٤٤(.
)2( الطبقات: )٤١٤/٣(.

)٣( ابن سعد: الطبقات: )7/٤٠٩(.
)٤( الفتح: )7/٩٣(.

)5( اإلصابة: )5/2٨٦(.
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إنا  ويقال  العزى()١(،  عبد  بن  جابر  بن  غنم  بنت  )أمية  أمه  أما 
أسلمت)2(.

وأبو عبيدة ريض اهلل عنه هو الذي انتزع احللقتني من وجه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص حني أصيب يف أحد، فسقطت ثنيتا أيب عبيدة لذلك كان يف الناس 
أثرمًا)٣(، واله أبو بكر عىل بيت املال - كام قال خليفة- وعلق الذهبي: 
قلُت: يعني بيت أموال املسلمني، فلم يكن بعُد ُعِمَل بيت مال!، فأول 

من اختذه عمر ريض اهلل عنه)٤(.

وسرّيه إىل الشام أمريًا، فكان فتح أكثر فتح الشام عىل يده)5(.

كان أبو عبيدة ريض اهلل عنه حممود السرية، طيب الرسيرة، جماهدًا 
يف سبيل اهلل، وقد قال عنه عمر بن اخلطاب: »لو أدركُت أبا عبيدة بن 
اجلراح فاستخلفته، فسألني عنه ريب لقلت: سمعت نبيك يقول: هو 
أمني هذه األمة«)٦(، وقد بعث كتابًا إىل عمر ريض اهلل عنه )حني ُحرص 
َلِعٌب  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  َما  َأنَّ }اْعَلُموا  بالشام( يقول فيه: أما بعد فإن اهلل يقول: 

)١( الطبقات )٤٠٩/٣(.
)2( الفتح: )7/٩٣(.

)٣( الطبقات: )7/٤١٠(.
)٤( السري )١/١5(.

)5( اإلصابة: )5/2٨٦(.
)٦( الطبقات: )7/٤١٣(.
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اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  ْوَلِد  َواْلَ اِل  ْمــوَ اْلَ ِف  َوَتَكاُثٌر  َبْيَنُكْم  َوَتَفاُخٌر  َوِزيَنٌة  َوَلْهٌو 

 ِ ا ُثمَّ َيُكوُن ُحَطاًما َوِف اْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرًّ

ْنَيا ِإلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{ ]احلديد: 2٠[ فخرج عمر ريض  َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدُّ

اهلل عنه بكتابه فقرأه عىل املنرب فقال: يا أهل املدينة ملسو هيلع هللا ىلص إنام ُيعّرض بكم 
أبو عبيدة أو يب، فأرغبوا يف اجلهاد)١(.

ومع فضله كان يؤثر بالفضل غريه، وربام تنازل عن حقه ملن هو 
غزوة  ويف قصة  والتطاوع،  الكلمة  مجع  حريصًا عىل  فضاًل،  منه  أقل 
من  مددًا  بعث  ثم  العاص،  بن  عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أّمر  السالسل  ذات 
فلام  عبيدة،  أبا  عليهم  وأّمر  وعمر،  بكر  أبو  فيهم  األولني  املهاجرين 
قدموا عىل عمرو قال: إنام أنتم مددي، فلام رأى ذاك أبو عبيدة، وكان 
حسن اخللق متبعًا ألمر رسول اهللَّ صىّل اهللَّ عليه وسلم وعهده، فقال: 
تعلم يا عمرو أّن رسول اهللَّ صىّل اهلل عليه وسلم قال يل: »إن قدمت 

عىل صاحبك فتطاوعا« وإنك إن عصيتني أطعتك)2(.

نِعم الرجل أبو عبيدة كام قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص)٣(.

وبعد جد وجهاد وخدمة لإلسالم استشهد أبو عبيدة بالطاعون يف 

)١( السري )١٦/١( وإلسناده قوي ورجاله ثقات -كام قاله املحقق-.
)2( اإلصابة: )2٨7/5(.

)٣( الطبقات: )٤١2/7(.



بـــدريون
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أرض الشام سنة ثامين عرشة)١(، ويف أرض الشام ومع طاعون عمواس 
قد  أنه  الطاعون:  له يف  فقد كتب  الذكر،  يستحق  له مع عمر موقف 
، فلام قرأ الكتاب  ل إيلَّ عرضت يل حاجة، وال غنى يب عنك فيها، فعجِّ
قال: عرفت حاجة أمري املؤمنني، إنه يريد أن يستبقي من ليس بباٍق، 
فكتب: إين قد عرفت حاجتك فحّللني من عزيمتك ؛ فإين يف جنٍد من 
بكى،  الكتاب  عمر  قرأ  فلام  عنهم،  بنفيس  أرغب  ال  املسلمني  أجناد 
فقيل له: مات أبو عبيدة؟ قال: ال وكأن قد)2(. وصىل بالناس بعده معاذ 
بن جبل فخطب الناس وقال: »إنكم فجعتم برجل ما أزعم واهلل أين 
رأيت من عباد اهلل قط أقل حقدًا، وال أبّر صدرًا، وال أبعد غائلة، وال 

أشد حياًء للعاقبة، وال أنصح للعامة منه، فرتمحوا عليه«)٣(.

األمني  عن  اهلل  فريض  معتربة،  وشهادة  عزيزة،  صفات  تلك 
الشهيد..

)١( الفتح: )7/٩٣(.
)2( أخرجه احلاكم وقال رواته ثقات، وهو عجيب بمرة، وقال الذهبي: هو عىل رشط 

الشيخني، املستدرك )2٦٣/٣(، والسري )١٨/١، ١٩(.
)٣( اإلصابة: )5/2٨٩(.



١27

عامر بن فهيرة رضي اهلل عنه 

»لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء ..« ]البخاري[

الصديق ريض اهلل عنهام  بكر  التميمي، موىل أليب  ُفهرية  بن  عامر 
أبو عمرو، كان مولدًا من مولدي األزد، أسود اللون، وكان عامر بن 
رومان،  أم  ألمها  عائشة  أخي  احلارث  بن  للطفيل  غالمًا  قبل  فهرية 
من  منيحة  عليه  يرعى  وكان  فأعتقه،  بكر  أبو  فاشرتاه  عامر،  فأسلم 

غنم له .. هكذا نقل ابن سعد يف الطبقات)١(.

َة ُغاَلًما لَِعْبِد  ويف الصحيح يف حديث اهلجرة: َفَكاَن َعاِمُر ْبُن ُفَهرْيَ
يِب َبْكٍر ِمْنَحٌة،  َها، َوَكاَنْت أِلَ مِّ َة، َأُخو َعائَِشَة أِلُ َفْيِل ْبِن َسْخرَبَ ِ ْبِن الطُّ اهللَّ
َفاَل  ُح،  َيرْسَ ُثمَّ  إَِلْيِهاَم  لُِج  َفَيدَّ َوُيْصبُِح،  َعَلْيِهْم  َوَيْغُدو  ا  هِبَ َيُروُح  َفَكاَن 
َقِدَما  َحتَّى  ُيْعِقَبانِِه  َمَعُهاَم  َخَرَج  َخَرَج  َفَلامَّ  َعاِء،  الرِّ ِمَن  َأَحٌد  بِِه  َيْفُطُن 

املَِديَنَة)2(.

وحيـث وقع اخلـالف يف مـواله، قبل أيب بكـر، وهل هـو الطفيل 
بـن احلـارث كـام عنـد ابـن سـعد، أو عبـد اهلل بـن الطفيـل كـام يف 
الصحيـح )وقـد سـبقا(، أو للطفيـل بـن عبـداهلل بن سـخربه كام نقل 

.)2١( )٣٠/٣(
)2( صحيح البخاري :)٤٠٩٣(.
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ابـن عبـد الـرب)١( وابـن حجـر)2( وهـو األقـرب، ولعلـه وقـع تقديـم 
وتأخـري يف البخـاري، فاألهـم أنـه شـارك يف اإلطعـام والتعميـة عن 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبـه حـني اختفـوا يف الغـار عـن املرشكـني، ثـم نـال 

فضـل صحبتهـام يف طريـق اهلجـرة إىل املدينـة.

وعند ابن سعد أن عامر بن فهرية أسلم قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار 
األرقم ويدعو فيها)٣(.

املؤمنني،  املستضعفني  من  عامر  وكان  اإلسالم)٤(،  حسن  وكان 
فكان ممن يعذب بمكة لريجع عن دينه)5(.

شهد عامر بدرًا وأحدًا، واستشهد يف بئر معونة سنة أربع، وكان 
عمره يوم قتل أربعني سنة)٦(.

وله يف بئر معونة شأن وخرب، وفضل ومنزلة، فقد روى البخاري: 
بن  قال لعمر  بئر معونة(  )الذي غدر بأصحاب  الطفيل  بن  أن عامر 
َقتِيٍل،  إىَِل  َفَأَشاَر  َهَذا؟  َمْن  فيها(:  الناجني  أحد  )وهو  الضمري  أمية 

)١( االستيعاب: )2/2٩٩(.
)2( اإلصابة: )5/2٩٤(.

)٣( الطبقات: )2٣٠/٣(.
)٤( اإلصابة: )5/2٩٤(.

)5( الطبقات: )2٣٠/٣(.

)٦( الطبقات: )2٣١/٣(.



١29

َما  َبْعَد  َرَأْيُتُه  َلَقْد  َفَقاَل:  َة،  ُفَهرْيَ ْبُن  َعاِمُر  َهَذا  َة:  ُأَميَّ ْبُن  َعْمُرو  َلُه  َفَقاَل 
َبْيَنُه َوَبنْيَ اأَلْرِض، ُثمَّ  اَمِء  ْنُظُر إىَِل السَّ اَمِء، َحتَّى إيِنِّ أَلَ ُقتَِل ُرِفَع إىَِل السَّ

ُوِضَع)١(.

رفع  قالت:  عائشة  عن  عروة  عن  الزهري  عن  الواقدي  وروى 
عامر بن فهرية إىل السامء فلم توجد جثته، يرون أن املالئكة وارته)2(.

قال ابن حجر معلقًا: ويف ذلك تعظيم لعامر بن فهرية، وترهيب 
للكفار وختويف)٣(.

اَر ْبَن ُسْلَمى اْلَكْلبِيَّ َطَعَن َعاِمَر ْبَن  ويف وراية عند ابن سعد: َأنَّ َجبَّ
ِ! َقاَل: َوُذِهَب بَِعاِمٍر ُعُلًوا  َة َيْوَمئٍِذ َفَأْنَفَذُه. َفَقاَل َعاِمٌر: ُفْزُت َواهللَّ ُفَهرْيَ

اَمِء َحتَّى ما أراه.  يِف السَّ

يِّنَي، َوَسَأَل  َتُه َوُأْنِزَل ِعلِّ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: َفإِنَّ امْلاَلئَِكَة َواَرْت ُجثَّ
مَلَّا  اٌر  َة. َقاَل َفَأْسَلَم َجبَّ نَّ ِ، َقاُلوا: اجْلَ اُر ْبُن ُسلَمى َما َقْوُلُه ُفْزُت َواهللَّ َجبَّ

َة َفَحُسَن إِْسالُمُه)٤(. َرَأى ِمْن َأْمِر َعاِمِر ْبِن ُفَهرْيَ

والذي يف الصحيح: أن الذي ُطعن يف بئر معونة وقال: فزت ورب 

)١( صحيح البخاري: )٤٠٩٣(.
)2( الطبقات: )2٣١/٣(.

)٣( الفتح: )7/٣٩٠(.
)٤( الطبقات: )2٣١/٣(.



بـــدريون
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الكعبة هو: حرام بن ملحان )أخو أم سليم، وخال أنس بن مالك()١(.

وذكر ابن عبد الرب: أن الذي قتل عامَر بن فهرية عامُر بن الطفيل)2(.

اهلل  رفعه  األســود  املوىل  هذا  أن  يف  شك  فال  األمــر،  كان  وأيــًا 
باإلسالم، فقد كان صاحبًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبه أيب بكر ريض اهلل عنه 
يف حدث اهلجرة العظمى للمدينة، ثم كانت نايته االستشهاد يف بئر 
معونة، والكرامة برفعه إىل السامء حني قتل، وهو حسنة من حسنات 

الصديق ريض اهلل عنهام مجيعًا، وفضل اهلل يؤتيه من يشاء.

اللهم ال حترمنا فضلك، وأحلقنا بخرة خلقك.

)١( صحيح البخاري: )٤٠٩١(.
)2( االستيعاب: )2/٣٠٠(.



١٣١

عباد بن بشر

»اللهم ارحم عباد بن بشر« البخاري

هو عباد بن برش بن وقيش، أبو الربيع األنصاري األويس، من بني 
عبد األشهل)١(، وأمه: فاطمة بنت برش بن عدي )من حلفاء بني عبد 

األشهل()2(.

املدينة  مقدمه  أول  عمري  بن  مصعب  يد  عىل  باملدينة  عباد  أسلم 
وذلك قبل إسالم أسيد بن احلضري، وسعد بن معاذ)٣(.

شهد بدرًا، وأحدًا، واملشاهد كلها، وكان أحد اخلمسة الذين قتلوا 
كعب بن األرشف )اليهودي(، وعباد من فضالء الصحابة)٤(.

اسـتعمله النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل صدقـات مزينـة، وبنـي سـليم، وجعله 
عـىل حرسـه يف غـزوة تبـوك، وكان كبـري القـدر، وأحـد الشـجعان 

املوصوفـني)5(.

وقعت له )كرامة( حيث أضاءت عصاه وعصا أسيد بن احلضري، 
فقد روى البخاري يف صحيحه عن أنس ريض اهلل عنه : »أن رجلني 

)١( سري أعالم النبالء: )١/٣٣7(.
)2( الطبقات: )٤٤٠/٣(.
)٣( الطبقات: )٤٤٠/٣(.

)٤( االستيعاب هبامش اإلصابة: )5/٣١٠(.
)5( سري أعالم النبالء: )١/٣٣7(.
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حتى  أيديام  بني  نور  وإذا  مظلمة،  ليلة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند  من  خرجا 
تفرقا فتفرق النور معهام«)١(.

وجاء يف روايتني أخريني عن )معمر، ومحاد بن سلمة( النص عىل 
)عباد وأسيد(، وأشار ابن حجر إىل وصلهام)2(.

يف  يصيل  كان  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  له  دعا  فقد  لعباد،  أخرى  ومنقبة 
املسجد ففي البخاري عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »هتجد النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتي، فسمع صوت )عباد( يصيل يف املسجد، قال: )يا عائشة، 

أصوت عباد هذا؟( قلت: نعم، قال: )اللهم ارحم عبادًا(«)٣(.

ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أثنى  األوس(  )من  األنصار  من  ثالثة  ثالث  وعباد 
األنصار مل  فقال: )ثالثة من  األنصار  أفضل  عليهم خريًا، واعتربهم 
بن  أسيد  بني عبد األشهل:  يعتدُّ عليهم فضاًل، كلهم من  أحد  يكن 

حضري، وسعد بن معاذ، وعباد بن برش()٤(.

كانت ناية عباد ريض اهلل عنه شهيدًا يف الياممة، وقد أبىل فيها بالًء 
السيوف،  جفون  »حطموا  ويقول:  األنصار  يف  يصيح  وكان  حسنًا، 

)١( صحيح البخاري )٣٨٠5(.
)2( الفتح: )١25/7(.

)٣( صحيح البخاري: )2٦55(.
)٤( أخرجه احلاكم يف املستدرك: )2٩٩/٣( وصححه ووافقه الذهبي، وصححه 

ابن حجر يف اإلصابة: )5/٣١١(.



١٣٣

ومتيزوا من الناس« ثم جعل يقول: »أخلصونا أخلصونا«، فأخلصوا 
أربعامئة رجل من األنصار ما خيالطهم أحد يقدمهم عباد وأبو دجانة 
والرباء بن مالك ريض اهلل عنهم، حتى انتهوا إىل باب احلديقة )حديقة 
املوت(، فقاتلوا أشد القتال، وقتل عباد بن برش رمحه اهلل وريض عنه، 

فرؤي بوجهه رضبًا كثريًا وما عرف إال بعالمة كانت يف جسده)١(.

يف  الصحابة  من  استشهد  من  عدد  أن  الذهبي  ذكر  فقد  وللعلم 
الياممة نحو )ستامئة(، وذكر أسامء بعضهم)2(.

وللعلم أيضًا، فقد ورد أن قاتل )مسيلمة الكذاب( هو أبو دجانة 
األنصاري)٣(.

كا ورد بإسناد قوي إىل وحيش قوله: »فشد األنصاري عليه )يعني 
أبا دجانة( فربك أعلم أينا قتله)))، كانت وقعت اليامة سنة اثنتي عرشة 
يا عباد بن  للهجرة وعمر عباد مخسة وأربعون سنة))).ريض اهلل عنك 

برش وأرضاك.

)١( الطبقات: )٤٤١/٣(.
)2( سري أعالم النبالء: )2٩٨/١(.

)٣( السري: )2٩٩/١(.

)٤( السري: )١7٦/١(.
)5( الطبقات: )٤٤١/٣(.
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عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه 

»قبح اهلل أرضاً لست فيها وأمثالك« ]عمر رضي اهلل عنه[.

هو أبو الوليد، عبادة بن قيس بن أرصم بن فهر، أنصاري خزرجي، 
وأمه ُقّرة العني بنت عبادة خزرجية)١(.

أحُد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد 
كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رجاًل طوااًل جسياًم مجياًل)2(.

املدد)٣(، وهو أول من ويل قضاء  أمرَي ربع  شهد فتح مرص، وكان 
فلسطني)٤(.

ومن مناقب عبادة موقف الصدق والعدل الذي اختذه مع اليهود 
نقيض ما  العهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو  قينقاع( حني نقضت  )بني 
اختذه عبد اهلل بن أيب ابن سلول، وكال الرجلني كان حليفًا لبني قينقاع، 
ولكن النفاق قعد بابن ُأيب ابن سلول فشفع فيهم، وترجى رسول اهلل 
امرؤ أخشى  وإنني  إنم حلفائي،  له، وقاهلا رصحية:  أن يرتكهم  ملسو هيلع هللا ىلص 
الدوائر .. عىل حني ارتفع اإليامن بعبادة وتربأ إىل اهلل من يود، وكان 
والؤه هلل ورسوله واملؤمنني، وقال: يا رسول اهلل، أتوىل اهلل ورسوله 

)١( الطبقات: )5٤٦/٣(.

)2( الطبقات: )5٤٦/٣(.
)٣( اإلصابة: )٣22/5(.
)٤( اإلصابة: )5/٣2٣(.



١٣٥

الكفار وواليتهم، فنزل يف  واملسلمني وأبرأ إىل اهلل من حلف هؤالء 
َصاَرى َأْوِلَياَء ..{  ِخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َل َتتَّ الرجلني قوله تعاىل: }َيا َأيُّ
إىل قوله: }َفَتَرى الَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن ِفهِيْم َيُقوُلوَن َنْخَش َأْن ُتِصيَبَنا 
 ِ َ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ َداِئَرٌة{ ثم القصة إىل قوله: }َوَمْن َيَتَولَّ اللَّ

 ُهُم اْلَغاِلُبوَن{ ]املائدة: 5١-5٦[، يف عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه)١(.

عبادة ريض اهلل عنه أحد الذين مجعوا القرآن يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وممن 
تفقه يف دين اهلل)2(.

درجات  من  عبادة  ومنهم  الكرام،  األصحاب  هؤالء  بلغ  ومهام 
اإليامن وفضائل األعامل، يظلون برشًا خيطئون ويصيبون، وخيتلفون 
املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  رائدهم،  واحلق  بينهم،  فيام 
شعارهم، وعبادة البدري وقع بينه وبني معاوية أمري الشام ريض اهلل 
َأْنَكَر َعىَل  ُعَباَدَة  َأنَّ  الروايات:  لنا  عنهام يشء من االختالف، وصفته 
ُمَعاِوَيَة َشْيئًا َفَقاَل: اَل ُأَساِكُنَك بَِأْرٍض َفَرَحَل إىَِل املَِدْيَنِة َقاَل لُه ُعَمُر: َما 
ُه بِِفْعِل ُمَعاِوَيَة. َفَقاَل َلُه: اْرَحْل إىَِل َمَكانَِك َفَقبََّح اهلُل  َأْقَدَمَك؟، َفَأْخرَبَ

َأْرضًا َلْسَت ِفْيَها َوَأْمَثاُلَك َفاَل إِْمَرَة َلُه َعَلْيَك)٣(.

كتب  فقد  الشام،  أهل  هوا  فقَّ الذين  أحد  عنه  اهلل  ريض  وعبادة 

)١( السرية البن هشام: )٣/72(.
)2( اإلصابة: )٣2٣/5( وصحح ابن حجر إسناده.

)٣( سري أعالم النبالء: )7/2(، وقال املحقق: رجاله ثقات.



بـــدريون

١٣6

أمريها يزيد بن أيب سفيان إىل عمر: أن أهل الشام كثري، وقد احتاجوا 
إىل من يعلمهم القرآن ويفقههم، فبعث عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبا 

الدرداء ريض اهلل عنهم)١(.

وعبادة ممن ركب البحر جماهدًا يف سبيل اهلل، وهنا موقٌف لزوجته 
أم حرام بنت ملحان يدل عىل علو مَهة املرأة املسلمة يف زمن النبوة؛ 
 ِ اهللَّ َرُسوُل  )َدَخَل  عنه  اهلل  ريض  أنس  عن  البخاري  صحيح  ففي 
َيا  َتْضَحُك  مِلَ  َفَقاَلْت:  ُثمَّ َضِحَك  ِعْنَدَها،  َكَأ  َفاتَّ ِمْلَحاَن،  اْبَنِة  َعىَل  ملسو هيلع هللا ىلص 
َسبِيِل  يِف  اأَلْخرَضَ  الَبْحَر  َيْرَكُبوَن  تِي  ُأمَّ ِمْن  »َناٌس  َفَقاَل:  ِ؟  اهللَّ َرُسوَل 
َ َأْن  ِ اْدُع اهللَّ ِة«، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهللَّ ِ، َمَثُلُهْم َمَثُل امُلُلوِك َعىَل اأَلرِسَّ اهللَّ
ُهمَّ اْجَعْلَها ِمْنُهْم«، ُثمَّ َعاَد َفَضِحَك، َفَقاَلْت َلُه  َعَلنِي ِمْنُهْم، َقاَل: »اللَّ جَيْ
َعَلنِي  َ َأْن جَيْ ِمْثَل - َأْو ِممَّ - َذلَِك، َفَقاَل هَلَا ِمْثَل َذلَِك، َفَقاَلْت: اْدُع اهللَّ
لنَِي، َوَلْسِت ِمَن اآلِخِريَن«، َقاَل: َقاَل َأَنٌس:  ِمْنُهْم، َقاَل: »َأْنِت ِمَن اأَلوَّ
اِمِت َفَرِكَبِت الَبْحَر َمَع بِْنِت َقَرَظَة، َفَلامَّ َقَفَلْت:  َجْت ُعَباَدَة ْبَن الصَّ َفَتَزوَّ
ذلك يف  َفاَمَتْت()2( وكان  َعْنَها،  َفَسَقَطْت  ا،  هِبَ َفَوَقَصْت  َتَها،  َدابَّ َرِكَبْت 

عهد عثامن سنة 2٨هـ يف فتح قربص)٣(.

واستمر عبادة عىل العهد حتى مع ضعفه وكربه خيشى ربه، وخياف 

)١( السري: )2/٦(.
)2( البخاري ح )2٨77(.

)٣( اإلصابة )١٣/ ١٩٣(.



١٣7

من نزغات الشيطان، وهو القائل: »إالَّ َتَرْويِن اَل َأُقْوُم إالَّ ِرْفدًا )يعني 
 َ ال يستطيع القيام إال أن يعان عليه(، وال آكل إالَّ مالوق -َيْعنِي: ُلنيِّ
َأينِّ  يِن  َيرُسُّ َوَما  َذَكَرُه  َيْعنِي  َزَماٍن  ُمْنُذ  َصاِحبِي  َماَت  َوَقْد  َن-  َوُسخِّ
َيْأيِتَ  َأْن  اَفَة  خَمَ ْمُس  الشَّ َعَلْيِه  َتْطُلُع  َما  يِل  َوإِنَّ  يِل  حَتِلُّ  اَل  بِاْمَرَأٍة  َخَلْوُت 

.)١(» َكُه َعىَل َأنَّه اَل َسْمَع َلُه َواَل َبرَصَ ْيَطاُن َفُيَحرِّ الشَّ

تويف عبادة ريض اهلل عنه بأرض الشام بالرملة سنة أربع وثالثني، 
وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وقال ابن سعد: سمعت من يقول: إنه 
بقي حتى تويف زمن معاوية يف خالفته، ويقال: إن قرب عبادة يف بيت 

املقدس)2(.

ريض اهلل عن عبادة وأرضاه.

)١( السري: )2/٨(.
)2( الطبقات: )5٤٦/٣(، والسري: )2/١٠-١١(.



بـــدريون

١٣8

عبدالرحمن بن عوف رضي اهلل عنه 
»ما ُقبض نبيٌّ قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته«)١(

بن  احلارث  بن  عبد  بن  عوف  عبد  بن  عوف  بن  الرمحن  عبد  هو 
زهرة بن كالب القريش الزهري أبو حممد، وأمه الشفاء بِْنت َعْوِف ْبِن 

اِرِث ْبِن ُزْهَرَة ْبِن ِكالٍب)2(. َعْبِد ْبِن احْلَ

كانت والدته بعد الفيل بعرش سنني)٣(، وهو أحد العرشة املبرشين 
فقد  لإلسالم،  السابقني  وأحد  الشورى،  أهل  الستة  وأحد  باجلنة، 

أسلم قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم وقبل أن يدعو فيها)٤(.

هاجر عبدالرمحن بن عوف ريض اهلل عنه اهلجرتني، وشهد بدرًا، 
وسائر املشاهد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومن مناقبه أنه َصىلَّ بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كام 

ثبت ذلك يف الصحاح واملسانيد)5(

وروى ابـن سـعد أن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال -حـني صـىل خلـف عبـد 
الرمحـن بـن عـوف ريض اهلل عنـه -: مـا ُقبـض نبـيٌّ قط حتـى يصيل 

)١( الطبقات البن سعد )١2٩/٣(.
)2( الطبقات )١2٤/٣(.
)٣( اإلصابة )٣١١/٦(.

)٤( الطبقات )١2٤/٣(.
)5( أمحد )2٤٩/٤(، والبخاري )٨2(، ومسلم )٨١(.



١٣9

خلـف رجـل صالح مـن أمتـه)١(. فـإن ثبت فهـي تزكية عظمـى لعبد 
الرمحـن بـن عـوف ريض اهلل عنه.

وكان ريض اهلل عنه تاجرًا متصدقًا، فقد تصدق عىل عهد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بشطر ماله أربعة آالف، ثم تصدق بأربعني ألف دينار، ومحل 
عىل مخس مئة فرس يف سبيل اهلل، ثم محل مخس مئة راحلة يف سبيل اهلل، 

وكان عامة ماله من التجارة)2(.

وحـني وقـع كالٌم بـني عبـد الرمحـن بـن عـوف ريض اهلل عنـه 
وخالـد بـن الوليـد ريض اهلل عنـه، وقـال خالـد: تسـتطيلون علينـا 
بأيـاٍم سـبقتمونا هبا ؟ قال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : دعوا يل أصحـايب)٣(. ويف رواية 
أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال: يـا خالـد ال تـؤِذ رجـاًل مـن أهـل بـدر، فلو 
أنفقـت مثل أُحـٍد ذهبًا مل تـدرك عمله، قـال: يقعون يفَّ فـأردُّ عليهم، 
فقـال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: ال تـؤذوا خالدًا فإنه سـيف من سـيوف اهلل صبه اهلل 

الكفـار)٤(. عىل 

)١( الطبقات البن سعد )١2٩/٣(.
)2( الطرباين )2٦5(، وحلية األولياء )٩٩/١(، وسري أعالم النبالء )٨١/١(، 

وقال: سنده رجاله ثقات ولكنه منقطع بني الزهري وابن عوف.
)٣( اإلصابة )٦/٣١2(.

يف  واحلاكـم  ثقـات،  رجالـه  الطـرباين  وقـال   )٣٤٩/٩( الزوائـد  جممـع   )٤(
املسـتدرك )2٩٨/٣(، وصححـه وتعقبـه الذهبـي وقال إنه مرسـل. السـري 

.)٨٣/١(



بـــدريون

١٤0

عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه صاحب رأٍي وحفظ، وألجل 
هذا رجع إليه عمر ريض اهلل عنه يف أخذ اجلزية من املجوس، فقد شهد 
عبد الرمحن ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذها من جموس هجر)١(، 

ورجع عمر بحديثه ومل يدخل الشام من أجل الطاعون)2(.

ومن أفضل أعامل ابن عوف ريض اهلل عنه -كام قال الذهبي رمحه 
اهلل- أنه عزل نفسه من األمر وقت الشورى -بعد وفاة عمر ريض اهلل 
اهلل  ريض  )عثامن  والعقد  احلل  أهل  به  أشار  من  لألمة  واختار  عنه- 
ها أقرب اجلامعة إليه وابن  عنه( ولو كان حمابيًا ألخذها لنفسه أو والَّ

عمه سعد بن أيب وقاص)٣(.

التجارة،  الرب عنه: وكان جمدودًا )أي حمظوظًا( يف  ابن عبد  وقال 
خلَّف ألف بعري وثالثة آالف شاة، ومائة فرس، وكان يزرع باجلرف 

)قرب املدينة( عىل عرشين ناضحًا.

قال الذهبي: كان أهل املدينة عيااًل عىل عبد الرمحن بن عوف ريض 
اهلل عنه، ثلث ُيقرضهم ماله، وثلث يقيض دينهم، ويصل ثلثًا)٤(.

)١( البخاري ح )٣١57(.
)2( اإلصابة )٦/٣١2(.

)٣( سري أعالم النبالء )٨٦/١(.

)٤( سري أعالم النبالء )٨٨/١(.



١٤١

ثـم قـال الذهبـي رمحه اهلل: هـذا هـو الغني الشـاكر، أويـس فقري 
صابـر، وأبـو ذر أو أبو عبيـدة زاهـد عفيف)١(.

ويف احللية: أن عبد الرمحن بن عوف أعتق ثالثني ألف بيت)2(.

وهل ُيعلم أن عبد الرمحن حني هاجر إىل املدينة كان فقريًا ال يشء 
له، ثم صافق يف أسواق املدينة حتى آل أمره يف التجارة إىل ما آل كام 

قال الذهبي)٣(.

الدنيـا واآلخـرة  وكذلـك تكـون اهلجـرة هلل طريقـًا للفـالح يف 
ومـن تـرك شـيئًا هلل عوضـه اهلل خـريًا منه، فهـؤالء املهاجـرون تركوا 
ْنَيـا َحَسـَنًة َويِف  َنـا آتَِنـا يِف الدُّ أمواهلـم وديارهـم هلل فعوضهـم اهلل )َربَّ

اِر(. اآْلِخـَرِة َحَسـَنًة َوِقَنـا َعـَذاَب النَّ

مات ريض اهلل عنه سنة اثنتن وثالثن، وعمره اثنتن وسبعن سنة، 
وصىل عليه عثان وقيل الزبر بن العوام ..))) ريض اهلل عنهم أمجعن.

)١( سري أعالم النبالء )١/٩2(.
)2( حلية األولياء )٩٩/١(.

)٣( سري أعالم النبالء )٩١/١(.
)٤( اإلصابة )٣١٣/٦(.



بـــدريون

١٤2

عبداهلل بن جحش رضي اهلل عنه

أبو حممد عبد اهلل بن جحش بن رباب بن يعمر األسدي حليف 
بني عبد شمس، أحد السابقني إىل اإلسالم، هاجر إىل احلبشة، وشهد 

بدرًا)١(.

وذكر ابن سعد رمحه اهلل: إسالمه قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، 
وهو أخو عبيد اهلل بن جحش الذي قيل أنه هاجر إىل احلبشة وتنرص 

هنالك)2(.

وبعثه  األقلح،  أيب  بن  ثابت  بن  عاصم  وبني  بينه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  آخى 
ره عليهم،  يف رسية ومعه نفر من املهاجرين ليس فيهم أنصاري، وأمَّ
ملا  ويميض  كتابه  ينرش  ثم  يومني  هبم  يسري  أن  وأمره  كتابًا  له  وكتب 

أمره)٣(.

زمنها،  ذكر  حيث  هشام،  ابن  عند  الرسية  هذه  تفصيل  وقدجاء 
وعدد املهاجرين فيها، وماذا يف الكتاب )اْمِض َحتَّى َتْنِزَل َنْخلة، َبنْيَ 
وكيف  أخباِرهم(،  ِمْن  َلَنا  وَتعَلم  ُقَرْيًشا  ا  هِبَ ْد  فرتصَّ ائِِف،  َوالطَّ َة  َمكَّ
آخر  ذلك  وصادف  احلرضمي  عمرو  قريش  عري  أصحاب  من  قتلوا 

)١( اإلصابة )٣٤/٦(.
)2( الطبقات )٨٩/٣(.
)٣( الطبقات )٩٠/٣(.



١٤٣

عىل  اليهود  ودخلت  احلدث،  هذا  قريش  فاستغلت  َرَجٍب  ِمْن  َيْوٍم 
َعِن  َيْسَألوَنَك  قوله:)  تعاىل  اهلل  أنزل  ذلك  يف  الناس  أكثر  فلام  اخلط، 
بِِه  َوُكْفٌر   ِ ِفيِه َكبٌِر َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللَّ ِقَتاٌل  ِفيِه ُقْل  ِقَتاٍل  َراِم  ْهِر احْلَ الشَّ

.)١()..ِ َراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكرَبُ ِعْنَد اهللَّ َوامْلَْسِجِد احْلَ

فهم  والعناد،  الفساد  أهل  لؤم  تصوير  يف  احلادثة  هذه  تفيد  وكم 
إذا  الناس وفتنتهم عن دينهم واهتامهم، حتى  إيذاء  ال يتورعون عن 
باإلفساد  غريهم  واهتموا  يتحملوا  مل  يكرهون  مما  يشء  عليهم  وقع 
واإلرهاب، وهم أهله ومصدره ومصدروه )والفتنة أشّد من القتل( 
ويتغري الزمان، وتتكرر املشاهد، ويعيد الالحقون ما صنعه السابقون.

كان لعبداهلل بن جحش بالء حسن يف أحد، وفيها استشهد، وله 
امْلَُسيِِّب، َأنَّ َرُجاًل، َسِمَع  ْبِن  فيها خرب ودعاء واستشهاد، فَعْن َسِعيِد 
ُهمَّ إَِذا اَلَقْوا َهُؤاَلِء  ِ ْبَن َجْحٍش َيُقوُل َقْبَل َيْوِم ُأُحٍد بَِيْوٍم: » اللَّ َعْبَد اهللَّ
َدُعويِن، َفإَِذا ُقْلَت  َغًدا َفإيِنِّ ُأْقِسُم َعَلْيَك مَلَا َيْقُتُلويِن، َوَيْبُقُروا َبْطنِي، َوجَيْ
ُهمَّ ِفيَك، َفَلامَّ اْلَتَقْوا َفَعُلوا َذلَِك بِِه، َوَقاَل  يِل مِلَ ُفِعَل بَِك َهَذا؟ َفَأُقوُل: اللَّ
ُ َما َسَأَل يِف  ا َهَذا َفَقِد اْسُتِجيَب َلُه، َوَأْعَطاُه اهللَّ ُجُل الَِّذي َسِمَعُه: َأمَّ الرَّ

ْنَيا، َوَأَنا َأْرُجو َأْن ُيْعَطى َما َسَأَل يِف اآْلِخَرِة«)2(. َجَسِدِه يِف الدُّ

)١( السرية البن هشام )2/2٨٨-2٩٣(.
)2( الطبقات )٩٠/٣(.



بـــدريون

١٤٤

قال عمر: قتل عبداهلل بن جحش يوم أحد شهيدًا، قتله أبو احلكم 
ابن األخنس بن رشيف الثقفي، ودفن عبداهلل ومحزة ريض اهلل عنهام 
ابن بضع وأربعني  )وهو خاله( يف قرب واحد، وكان عبداهلل يوم قتل 

سنة)١(.

عنه  اهلل  ريض  جحش  بن  اهلل  عبد  أن  املوفقيات:  يف  الزبري  وذكر 
يده  يف  فصار  نخلة  عرجون  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأعطاه  أحد  يوم  سيفه  انقطع 

سيفًا، ُيقال إن قائمته منه وكان ُيسمى العرجون)2(.

ممن  جحش  بن  عبداهلل  أن  القرآن  أحكام  يف  الساجي  ذكر  وقد 
استشاره النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف أسارى بدر، مع أيب بكر وعمر)٣(.

بن  لعبداهلل  منزلة وتقدم رأي  دلَّت عىل علو  الرواية  فإن صحت 
جحش ريض اهلل عنه عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

األحدي،  والشهيد  البدري  جحش  بن  عبداهلل  عن  اهلل  ريض 
ع أنفه ف سبيل اهلل. وامُلجدَّ

)١( الطبقات )٩١/٣(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )١2٩/٦(.

)٣( االستيعاب )٦/١٣2(.



١٤٥

عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه 

أبو حممد، وقيل أبو رواحة، وقيل: أبو عمر، عبد اهلل بن رواحة بن 
ثعلبة األنصاري، اخلزرجي، البدري، الشاعر، وأمه: كبشة بنت واقد 

بن عمرو)١(.

وهو أخ أليب الدرداء ألمه، وخال النعامن بن بشري)2(، وكان زيد بن 
أرقم يتياًم يف حجر ابن رواحة)٣(. 

القضاء،  وعمرة  واحلديبية،  واخلندق،  وأحــدًا،  بــدرًا،  وشهد 
واملشاهد كلها إال الفتح وما بعده؛ ألنه قتل يوم )مؤتة( شهيدًا)٤(.

لته كتب السرية، وحفظته  وله يف مؤتة شأٌن وموقف واستشهاد فصَّ
كتب السّنة.

كان عبد اهلل بن رواحة نموذجًا لالستجابة هلل ولرسوله، فقد أتى 
»اجلسوا«، فجلس  يقول:  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص خيطب، فسمعه  املسجد،  يومًا 
عبد اهلل مكانه )خارج املسجد(، حتى فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »زادك اهلل حرصًا عىل طواعية اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص«)5(.

)١( الطبقات: )٦١2/٣(، وسري أعالم النبالء: )2٣٠/١(، واإلصابة: )٦/77(.
)2( السري: )2٣١/١(.

)٣( اإلصابة: )7٩/٦(.
)٤( الطبقات: )٦١2/٣(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )١7١/٦(.

)5( أخرجه البيهقي بسند صحيح كام نقل ابن حجر يف اإلصابة: )7٨/٦(.



بـــدريون

١٤6

كام حظي ابن رواحة ريض اهلل عنه بدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص له بالثبات وقد 
َما  َيُقوُل:  َأيِب  َقاَل: َسِمْعُت  َأبِيِه،  َعْن  ُعْرَوَة،  ْبُن  ِهَشاُم  كان فقد روى 
َرَواَحَة، َسِمْعُت  ْبِن   ِ َعْبِد اهللَّ ِمْن  َع ِشْعًرا  َأرْسَ َأْجَرَأ َوال  َأَحًدا  َسِمْعُت 
َأْنُظُر  َوَأَنا  اَعُة،  السَّ َتْقَتِضيِه  ِشْعًرا  »ُقْل  َيْوًما:  َلُه  َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اهللَّ َرُسوَل 

إَِلْيَك«، فانبعث مكانه يقول:

َأْعِرُفـــُه ـــْرَ  اخْلَ ِفيـــَك  ْســـتُ  َتَفرَّ إِنِّ 

اْلَبـــرَصُ َخاَننِـــي  َمـــا  َأْن  َيْعَلـــُم  َواهلُل 

شـــفاعته حيـــرم  َوَمـــْن  بِـــيُّ  النَّ َأْنـــَت 

اْلَقـــَدُر بـــه  يـــوم احلســـاب لقـــد أزرى 

َحَســـٍن ِمـــْن  آَتـــاَك  َمـــا  اهلُل  َفَثبَّـــَت 

وا ا َكالَّـــِذي ُنرِصُ َتْثبِيـــَت ُموَســـى َوَنـــرْصً

َتَك اهلل يا بن َرَواَحَة«. َقاَل ِهَشام  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَأْنَت َفَثبَّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
ْبن ُعْرَوة: فثبته اهلل عز وجل أحسن الثبات، فقتل شهيدًا، وفتحت َلُه 

اجلنة فدخلها)١(.

تعاىل:  قوله  نزل  أمثاله  ويف  وفيه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  شعراء  أحد  وهو 

)١( االستيعاب: )٦/١77(.



١٤7

اِلَحاِت ..{)١(  ِبُعُهُم اْلَغاُووَن{ إىل قوله:}ِإلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َعَراُء َيتَّ }َوالشُّ

]الشعراء: 227-22٤[.

وعبـد اهلل بـن رواحـة قـد سـخر شـعره خلدمـة الدعـوة، ونرصة 
الذيـن  والشـعراء  بالشـعر  وأكـرم  املرشكـني،  وحماربـة  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبـي 
يوجهـون الشـعر هـذه الوجهة احلسـنة، بل هكـذا ينبغي أن تسـتثمر 
الطاقـات، فحـني دخـل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكـة يف عمرة القضاء أنشـد 

ابـن رواحـة بني يـدي النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :

َســـبِيِله َعـــْن  ـــاِر  الُكفَّ َبنِـــي  ـــوا  َخلُّ

َتْنِزيِلـــِه َعـــىَل  ْبُكـــْم  َنْضِ الَيـــْوَم 

َمِقيِلـــِه َعـــْن  اَلـــاَم  ُيِزيـــُل  ًبـــا  َضْ

َخِليِلـــِه َعـــْن  اخَلِليـــَل  َوُيْذِهـــُل 

 ِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص َويِف َحَرِم اهللَّ َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َيا اْبَن َرَواَحَة َبنْيَ َيَدْي َرُسوِل اهللَّ
ُع ِفيِهْم  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َخلِّ َعْنُه َيا ُعَمُر، َفَلِهَي َأرْسَ ْعَر؟ َفَقاَل َلُه النَّ َتُقوُل الشِّ

ْبِل«)2(. ِمْن َنْضِح النَّ

)١( االستيعاب: )١7١/٦(.
)2( أخرجـه الرتمـذي: )2٨5١(، وقـال: حديـث حسـن صحيـح غريـب مـن 
هـذا الوجـه، وصححـه ابن حبـان: )2٠2٠(، وحسـن ابن حجر إسـناد أيب 

اإلصابـة: )٨٠/٦(. يعىل، 



بـــدريون
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رائعًا  استخدامًا  الشعر  يستخدم  عنه  اهلل  ريض  رواحة  ابن  وظل 
اللحظات  يف  هو  وها  هبا،  آمن  التي  الكربى  القيم  خدمة  يف  وراقيًا 
وودعهم  )مؤتة(،  ألمراء  ثالثًا  خرج  وحني  حياته،  من  األخرية 
املسلمون يف املدينة، ودعوا هلم أن يردهم اهلل ساملني قال ابن رواحة 

ريض اهلل عنه)١(:

َمْغِفـــَرًة ـــَن  مْحَ الرَّ َأْســـَأُل  نِـــي  َلِكنَّ

َبـــدا  الزَّ َتْقـــِذُف  فـــرغ  َذات  وضبـــة 

ِهـــَزًة ُمْ اَن  َحـــرَّ بَِيـــَدْي  َطْعَنـــًة  َأْو 

َواْلَكبِـــَدا ْحَشـــاَء  اأْلَ ُتْنِفـــُذ  بَِحْرَبـــٍة 

َجَدثِـــي َعـــىَل  وا  َمـــرُّ إَذا  ُيَقـــاَل  َحتَّـــى 

ُ ِمـــْن َغـــاٍز َوَقـــْد َرَشـــَدا يـــا َأْرَشـــَد اهللَّ

 ِ وحـني استشـهد األمـريان قبلـه )زيـٌد، وجعفـر( َأَخـَذ َعْبـُد اهللَّ
ـا، َوُهَو َعـىَل َفَرِسـِه، َفَجَعَل َيْسـَتْنِزُل  َم هِبَ اَيـَة، ُثمَّ َتَقـدَّ ْبـُن َرَواَحـَة الرَّ

ِد، ُثمَّ َقـاَل)2(: دُّ َ ُد َبْعـَض الـرتَّ دَّ َنْفَسـُه، َوَيـرَتَ

ورجاله  الطرباين  رواه  اهليثمي:  وقال   ،)25-2٤/٤( هشام:  البن  السرية   )١(
ثقات، جممع الزوائد: )١٦٠/٦(.

)2( السرية البن هشام: )٣١/٤-٣2(، وحسن املرسل اهليثمي يف املجمع: )١٦٠/٦(.



١٤9

َلَتْنِزلِنَّـــْه َنْفـــُس  َيـــا  َأْقَســـْمُت 

َلُتْكَرِهنَّـــْه َأْو  َلَتْنِزلِـــنَّ 

الّرّنـــه وا  َوَشـــدُّ النَّـــاُس  َأْجَلـــَب  إْن 

نَّـــْه اجْلَ َتْكَرِهـــَن  َأَراِك  يل  َمـــا 

َوَقاَل َأْيًضا:

َتُـــوِت ُتْقَتـــِي  إالَّ  َنْفـــُس  َيـــا 

َصِلَيـــْت َقـــْد  امْلَـــْوِت  ـــاُم  مِحَ َهـــَذا 

ُأْعِطيـــُت َفَقـــْد  ْيـــِت  َتَنَّ َوَمـــا 

ُهِديـــُت ِفْعَلُهـــَا  َتْفَعـــِي  إْن 

يعني صاحبيه )زيد، وجعفر(

ومـن املعامل يف سـرية ابـن رواحة العـدل حتى مع غري املسـلمني، 
والرتفـع عـن الرشـوة وهي سـيام اخلائنـني فقـد كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يبعثه 
ـْوَد َفَجَمُعوا ُحِلّيًا ِمْن نَِسـائِِهم َفَقاُلوا:  إىل خيـرب َفَيْخـُرُص َبْيَنُه َوَبنْيَ َيُ
ـْوَد! َواهللِ إِنَُّكم مَلِـنْ َأْبَغِض  ا، َقـاَل َيـا َمْعـرَشَ َيُ ـْف َعنَّ َهـَذا َلـَك َوَخفِّ
ْشـَوُة  َوالرِّ َعَلْيُكـم  َأِحْيـفَ  َأْن  َعـىلَ  بَِحاِمـيلِ  َذاَك  َوَمـا  إيَِلَّ  اهللِ  َخْلـِق 

ـاَمُء َواأَلْرُض)١(. َذا َقاَمـِت السَّ ُسـْحٌت. َفَقاُلـوا: هِبَ

)١( السري: )١/2٣7(.



بـــدريون
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ومن املعامل كذلك أنه كان كام أخربت زوجته إذا أراد أن خيرج من 
بيته صىل ركعتني، وإذا دخل بيته صىل ركعتني، وال يدع ذلك)١(.

كان  فقد  الشهادة؛  ثم  الصحبة  وفضل  والتضحية  اجلهاد  ومع 
يومًا  بكى  فقد  حياته،  يف  ثالثًا  معلاًم  اهلل  خشية  من  والبكاء  اخلوف 
َقْد  إيِنِّ  َفَقاَل:  لُِبَكائَِك  َبَكْيُت  َقاَلْت:  َلِك؟  َما  َفَقاَل:  زوجته،  وأبكى 

اَر َوَما َأْدِري َأَناٍج ِمْنَها َأْم اَل)2(. َعِلْمُت َأينِّ َواِرٌد النَّ

عليه  أغمي  حني  )عمرة(  أخته  وبكاء  اهلل،  خشية  من  بكائه  ومع 
إذا  عليه  البكاء  عن  ينهى  كان  أنه  إال  واجباله)٣(..  وتقول:  )يومًا( 

مات)٤(، حتى ال يكون جزعًا أو تسخطًا من قدر اهلل.

ريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( رواه ابـن املبـارك يف الزهـد بسـند صحيـح كـام نقـل احلافـظ يف اإلصابـة: 
.)7٩-7٨/٦(

)2( رواه أبو نعيم يف احللية: )١١٨/١(، والسري: )227-22٦/١(.
)٣( صحيح البخاري: )٤2٦7(.

)٤( انظر الفتح: )5١7/7(.



١٥١

أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه 

ِتي َخِلياًل، اَلتََّخْذُت أََبا َبْكٍر،  »َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن أُمَّ
َوَلِكْن أَِخي َوَصاِحِبي«)١( 

بنت  سلمى  اخلري  أم  وأمه  التيمي،  القريش  عامر  بن  عبداهلل  هو 
صخر بن عامر ابن عم أبيه، ولد بعد الفيل بعامني، وتويف سنة ثالث 

عرشة من اهلجرة، وعمره ثالث وستون سنة .

هنيئًا لك يا أبا بكٍر هذه املنزلة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا 
وهنيئًا  َوَصاِحبِي«،  َأِخي  َوَلِكْن  َبْكٍر،  َأَبا  ْذُت  َ اَلختَّ َخِلياًل،  تِي  ُأمَّ ِمْن 
لك الذكر احلسن يف القرآن }ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َل َتْحَزْن { ]التوبة: ٤٠[، 
وحيثام ريض اهلل عنك ووعدك بالرض }َوَلَسْوَف َيْرَض{ ]الليل: 2١[، 
واختذك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صاحبًا ورفيقًا، أفال ترض عنك أمُة اإلسالم 
وحيبك أهل السامء واألرض ؟إال من يف قلبه شكٌّ أو مرض ؟! نسأل 

اهلل العافية.

أبـو بكر: السـابق إىل اإليـامن، يكفيه رشفـًا ومنقبةً  أن أسـلم عىل 
يديـه مخسـة مـن العـرشة املبرشيـن باجلنـة، وشـهد املشـاهد كلها مع 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان لـه يف بـدر موقـُف صـدٍق ويقني، فحينـام ألحَّ 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ربـه بالدعاء بنـرص اهلل للمؤمنني، ويقـول: اللهم 

)١( صحيح البخاري )5/ 5(.



بـــدريون

١٥2

إن هُتلـك هـذه العصابة مـن أهل اإلسـالم الُتعبـد يف األرض)١( أخذ 
أبـو بكر بيـده وقال: )حسـبك يا رسـول اهلل، فقد أحلحـت عىل ربك 
وسـينجز لـك مـا وعـدك()2(. وهنـا احـرتاز لطيف نبـه إليـه اخلطايب 
حـني قـال: ال جيـوز أن يتوهـم أحـٌد أن أبـا بكـٍر كان أوثـق بربه من 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف تلـك احلـال، بـل احلامل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل ذلك - َشـَفَقُتُه 
َل َمْشـَهٍد َشـِهَدُه َفَباَلَغ ِف  نَّـُه َكاَن َأوَّ َعـىَل َأْصَحابِـِه َوَتْقِوَيـُة ُقُلوهِبِـْم أِلَ
ْم َكاُنوا  ُ نَّ َن ُنُفوُسـُهْم ِعْنَد َذلِـَك أِلَ َعـاِء َوااِلْبتَِهاِل لَِتْسـكُ ـِه َوالدُّ التََّوجُّ

َيْعَلُموَن َأنَّ َوِسـيَلَتُه ُمْسـَتَجاَبٌة)٣(..

أول  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو  بالناس يف حياة  اهلل عنه  بكر ريض  أبو  حجَّ 
خليفة للمسلمني، وكانت خالفته عىل منهاج النبوة، حتى قال عبداهلل 

بن جعفر: )ولينا أبو بكر فخرُي خليفٍة أرحم بنا وأحناه علينا()٤(.

بن  حممد  ُسئل  فقد  بكر،  أليب  البيت  آل  من  أخرى  شهادة  وثمة 
ُيذكر فيهم غريه ؟ قال: ألنه  أبو بكر حتى ال  ُقدم  احلنفّية ألي يشٍء 

كان أفضلهم إسالمًا حني أسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه اهلل)5(.

)١( رواه مسلم )٨٤/١2-٨5( برشح النووي.
)2( مسلم ح)٤٨75(.

)٣( الفتح للحافظ ابن حجر) 7/2٨٩(.
)٤( أخرجه البغوي بسنٍد جيد كام يف اإلصابة ١٦٠/٦.

)5( اإلصابة ٦/١57.



١٥٣

أبو بكٍر ريض اهلل عنه صاحُب ماٍل نفع اهلل به اإلسالم واملسلمني، 
وهذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشهد له فيقول: ما نفعني ماٌل قط ما نفعني مال أيب 
بكر..وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقيض بامل أيب بكر كام يقيض الرجل يف مال نفسه)١(، وهو 
نموذج للتاجر املسلم، فقد أسلم وله أربعون ألف درهم ومات وما ترك 

دينارًا وال درمهًا، كام تقول ابنته أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها)2(.

وأبو بكر ريض اهلل عنه نموذج للخلق الرفيع فقد كان مؤلفًا لقومه 
حمببًا سهاًل، وهو أنموذج للرب واإلحسان، وقد أعتق سبعة كلهم يعذبون 

يف اهلل )ومنهم بالل ريض اهلل عنه(.

أبو بكر صاحب املناقب والفضائل فهو سباق يف ميدان الصالة، 
واجلهاد، والصدقة، والصيام، ولذا فهو يدعى من أبواب اجلنة كلها 
كم صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص)٣(، ومع ذلك فأبو بكٍر ما فاق األمة بكثرة صياٍم 
وهو:  قلبه  يف  وقر  بيشٍء  يعملوها..بل  مل  أخرى  وطاعات  صدقة  أو 

صدق اإليامن.

وهـو ريض اهلل عنـه صاحـبُ املواقف العظـام يف اإلسـالم ومنها 
موقفـه يـوم تـويف النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وموقفـه يـوم الـردة حتـى عـاد األمـر 

)١( أمحد يف فضائل الصحابة )٦5، 72(.
)2( أخرجـه أبـو داود يف الزهـد )ص5٨(، وصححـه احلافـظ ابـن حجـر يف 

.١57/٦ اإلصابـة 
)٣( رواه البخاري ح) ٣٦٦٦(.



بـــدريون

١٥٤

إىل نصابـه، واإلسـالم إىل قوتـه وثباتـه، وأبوبكـر صاحـب املـرشوع 
الكبـري جلمـع القـرآن الكريـم للمـرة األوىل مـن الُعسـب واللخاف 

الرجـال)١(. وصدور 

يق إما  أبو بكر ريض اهلل عنه صاحُب األلقاب الكريمة، فهو الّصدِّ
ملبادرته إىل تصديق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل ما جاء به، أو لتصديقه إياه يف خرب 
اإلرساء، وهو)عتيق( إما جلامله وعتاقة وجهه، أو ألنه مل يكن يف نسبه 
ما ُيعاب عليه، أو ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال فيه من رسه أن ينظر إىل عتيق 

من النار فلينظر إىل هذا )أيب بكر()2(.

وهو حمبوب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الرجال، كام كانت ابنته عائشة ريض اهلل عنها 
حبيبته من النساء ؛ كام جاء يف حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه: )من 

أحب الناس إليك ؟ قال: عائشة، قلُت: من الرجال ؟ قال أبوها()٣(.

وأبو بكر ريض اهلل عنه هو خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من بعده، وإن مل 
يرصح النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك فقد ملَّح، وفِهم املسلمون ذلك، عىل إثر إمامته 
، وذكره أليب بكر كثريًا، وتوجيهه  املسلمني يف الصالة وهو ملسو هيلع هللا ىلص حيٌّ
نصوٍص  من  ذلك  غري  إىل   .. بكر  أيب  إىل  فأشار  جيده،  فلم  ملن سأله 

)١( رواه البخاري ح) ٤٩٨٦(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )٦/ ٣٦٣، ٣7١(.

األصـول  جامـع  وانظـر  صحيـح،  وهـو  ح)٣٨7٩(  الرتمـذي  أخرجـه   )٣(
.)١٣5 /٩ (



١٥٥

إلمامة  استحقاقه  وسبق  بكر  أيب  أفضلية  عىل  املسلمون  هبا  استدل 
بينة  نبوية  دالئل  تلك  فكانت  بعده)١(،  من  الكربى  اإلمامة  املسلمني 
عىل ذلك، حتى قال الشافعي تعليقًا عىل حديث املرأة: فإن مل أجدك 
- تعني املوت - قال هلا: فائتي أبا بكر - يف هذا احلديث دليل عىل أن 

اخلليفة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أبو بكر)2(.

 وحيثام طعن الرافضة يف خالفة الصديق، فيكفي للرد عليهم أن 
أبا بكر فليصلِّ  عليًا ريض اهلل عنه قال -تعليقًا عىل قوله ملسو هيلع هللا ىلص : مروا 
بالناس - قال عيل ريض اهلل عنه : فلام ُقبض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نظرُت فإذا 
الصالة علم اإلسالم، وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من ريض رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لديننا، فبايعنا أبا بكٍر ريض اهلل عنه)٣(.

حجر:  ابن  قال  حتى  لذكرها  الصفحات  تتسع  اجلمة  ولفضائله 
ابن عساكر يف ترمجته حتى أن ترمجته يف تارخيه عىل كربه  وقد أطنب 

جتيء قدر ثمن عرشة، فهي جملد من ثامنني جملدًا)٤(.

يق األمة، ورمز الصحبة، وصاحب  ريض اهلل عنك وأرضاك يا صدِّ
املناقب اجلليلة. اللهم إنَّا نحبه فاحرشنا معه.

)١( انظر االستيعاب هبامش اإلصابة )٣٨٣/٦ - ٣٨5(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )٦/ ٣٨٦(.
)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة )٦/ ٣٩2(.

)٤( اإلصابة )١٦٠/٦، ١٦١(.



بـــدريون
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أبو سلمة رضي اهلل عنه 
»ومن خير من أبي سلمة؟«)١(

املخزومي، مشهور  اهلل  بن عبد  بن هالل  األسد  بن عبد  اهلل  عبد 
بكنيته أكثر من اسمه )أخو النبي ملسو هيلع هللا ىلص من الرضاعة(، وابن عمته بّرة 
بنت عبد املطلب، من السابقني لإلسالم، فقد أسلم قبل دخول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وقبل أن يدعو فيها)2(.

املهاجرين إىل احلبشة، بل يقال: هو أول من هاجر إىل  من أوائل 
احلبشة، ومعه زوجته أم سلمة، ويف أرض احلبشة ولدت له: سلمة، 

وعمر، ودّرة، وزينب)٣(.

وله شأن يف اهلجرة إىل املدينة، فقد أورد ابُن إسحاق قصة هجرته 
وزوجه أم سلمة، وما لقياه من عنت املرشكني، ويف القصة: أنه رّحل 
بعريه، ومحل أم سلمة ومعها ابنها )سلمة(، فلام رأته رجاُل بني املغرية 
قالوا: َفَقاُلوا: َهِذِه َنْفُسَك غلبَتنا َعَلْيَها، أرأيَت َصاِحَبَتَك َهِذِه؟ عالَم 
َيِدِه،  ِمْن  اْلَبِعرِي  خطاَم  َفَنَزُعوا  َقاَلْت:  اْلباَِلِد؟  يِف  ا  هِبَ َتِسرُي  ُكَك  َنرْتُ
َأيِب  رْهط  َسِد،  اأْلَ َعْبِد  َبُنو  َذلَِك  ِعْنَد  َوَغِضَب  َقاَلْت:  ِمْنُه  َفَأَخُذويِن 

)١( أم سلمة ريض اهلل عنها.
)2( الطبقات: )2٣٩/٣(، واإلصابة: )١٤٠/٦(.

)٣( السري: )١5١/١(.



١٥7

ُك اْبَنَنا ِعْنَدَها إْذ َنَزْعُتُموَها ِمْن َصاِحبَِنا. ِ، اَل َنرْتُ َسَلَمَة، َفَقاُلوا: اَل َوَاهللَّ

َبُنو  بِِه  َواْنَطَلَق  َيَدُه  َخَلُعوا  َحتَّى  َبْيَنُهْم  ُبَنيَّ َسَلمة  َفَتَجاَذُبوا  َقاَلْت: 
َعَلْيَها،  غلبَتنا  َنْفُسَك  َهِذِه  َفَقاُلوا:  املغرية  بنو  وحبسني  األسد،  َعْبِد 
فأخذوها  اْلباَِلِد؟  يِف  ا  هِبَ َتِسرُي  ُكَك  َنرْتُ عالَم  َهِذِه؟  َصاِحَبَتَك  أرأيَت 
ُك اْبَنَنا ِعْنَدَها إْذ  َسِد، َفَقاُلوا: اَل َنرْتُ منه، َفَغِضَب ِعْنَد َذلَِك َبُنو َعْبِد اأْلَ

َنَزْعُتُموَها ِمْن َصاِحبَِنا.

َفَتَجاَذُبـوا )الصبـي( َحتَّى َخَلُعوا َيـَدُه َواْنَطَلَق بِِه َبُنو َعْبِد األسـد، 
وانطلـق أبـو سـلمة للمدينـة، وقـد ُفـرق بينه وبـني زوجتـه وولده، 
فكانـت أم سـلمة ختـرج كل غـداة لألبطـح، فـام تـزال تبكـي حتـى 
متـيس )سـنًة أو قريبـًا منهـا(، حتـى ُحّدث بنـو املغـرية بشـأنا فرّقوا 
هلـا، وأذنـوا هلـا لتلحـق بزوجهـا، ثـم رّد بنـو عبـد األسـد )سـلمة( 
إليهـا، فلحقـت بزوجهـا، ومجع اهلل شـملهم بعـد ُفرقة وعنـاء، حتى 
قالـت أم سـلمة ريض اهلل عنهـا: واهلل مـا أعلم أهل بيت يف اإلسـالم 
أصاهبـم مـا أصاب آل أيب سـلمة، ومـا رأيـت صاحبًا قـط كان أكرم 

مـن عثـامن بـن طلحة )وهـو الذي سـار هبـا إىل املدينـة()١(.

الرواية  إسناد  رجال  ووثق   )١2٤  ،١2٣/2( هشام:  ابن  سرية  انظر:   )١(
املحققان.
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وعند ابن إسحاق أن أبا سلمة أوُل من هاجر املدينة)١(.

وكـذا عنـد ابن سـعد، وحـدد وصولـه للمدينة لعـرش خلون من 
املحرم)2(.

وكان بني أول املهاجرين وآخرهم شهران..

شهد أبو سلمة بدرًا، وأحدًا، حتى كانت وفاته بعد أحد سنة أربع 
عىل الصحيح)٣(.

حيـث ُجـرح أبـو سـلمة يف أحـد، وكان الـذي جرحه أبو أسـامة 
اجُلشـمي، رمـاه بَمْعَلبـة يف عضـده، فمكـث شـهرًا يداويه، فـربأ فيام 
ُيـرى، وقـد اندمل اجلرح عىل َبغـي ال يعرفه، فبعثه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
حمـرم عـىل رأس مخسـة وثالثني شـهرًا من اهلجـرة عىل رسيـة إىل بني 
أسـد بَقطـن، فغـاب بضـع عـرشة ليلة، ثـم قـدم املدينـة، فانتفض به 
اجلـرح، فاشـتكى، ثم مـات لثالث ليـال مضني من مجـادى اآلخرة، 

فُغسـل ومحل إىل املدينة وُدفـن هبا)٤(.

أبو  الرجل، ولذا ترددت أم سلمة حني مات  أبو سلمة نعم  كان 

)١( السرية: )١/١22(.
)2( الطبقات: )2٤٠/٣(.

)٣( الطبقات: )2٤٠/٣(، واإلصابة: )١٤١/٦(.
)٤( الطبقات: )2٤٠/٣(.
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مصيبتي،  يف  أجرين  »اللهم   : ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وصية  تقول  أن  سلمة 
وأبدلني خريًا منها«)5(.

وكانت تقول: »ومن خري من أيب سلمة، أليس أليس؟« تعدد من 
صفاته احلميدة.

ويف رواية: قالت أم سلمة فلام أردت أن أقول: اللهم ِعضني خريًا 
منه، قلت يف نفيس: أعاض خريًا من أيب سلمة؟ ثم قلتها، فأعاضني 

اهلل حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص)٦(.

حرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفاة أيب سلمة، ودعا له فقال: »اللهم افسح له يف 
قربه، وأضئ له فيه، وعظم نوره، واغفر ذنبه، اللهم ارفع درجته يف 
املهديني، وأخلفه يف عقبه يف تركته يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب 

العاملني«.

شخوص  رأيتم  أما  البرص،  تبعه  خرج  إذا  الروح  »إن  قال:  ثم 
عينيه؟«)7(.

اللهم ارض عنه وأرضه.

)5( احلديث يف مسلم: ح )٩١٨(، وغريه.
)٦( السري: )١52/١(، اإلصابة: )١٤١/٦، ١٤2(.

)7( الطبقات: )2٤١/٣، 2٤2(.



بـــدريون
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عبد اهلل بن عبِد اهلل بن أبي ابن سلول رضي اهلل عنه

هو ابن زعيم املنافقني عبد اهلل بن أيب ابن سلول، وكذلك خيرج اهلل 
احلّي من امليت، وكان اسمه من قبل )احلباب( فسامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )عبَد 

اهلل(، وقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إن احلباب: شيطان«)١(.

وهو ابن خالة أيب عامر الراهب الذي سامه النبي ملسو هيلع هللا ىلص )الفاسق()2(، 
وكذلك ينجي اهلل املؤمنني من كيد الفاسقني..

من  وكان  واملشاهَد،  أحدًا،  وشهد  بدري،  خزرجي،  أنصاري، 
سادة الصحابة وأخيارهم)٣(.

ـه  وكان عبـد اهلل بـن عبـِد اهلل :حسـنُ اإلسـالم، ولـذا كان يُغمُّ
أمـُر أبيـه، ويثقـل عليـه لـزوم املنافقـني إيـاه )٤(، ومل يتأثـر بباطـل أبيه 
ونفاقه..بـل بلـغ بـه اإليامن بـاهلل ورسـوله، والضيق من أبيـه ولزومه 
النفـاق واملنافقـني؛ أن اسـتأذن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف قتـل أبيـه، فقـال النبـي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »بـل أحسـن صحبتـه«)5(.

)١( طبقات ابن سعد: )5٤١/٣(.
)2( الطبقات: )5٤٠/٣(.

)٣( سري أعالم النبالء: )٣22/١(، واإلصابة: )٦/١٤2(.
)٤( الطبقات: )5٤١/٣(.
)5( اإلصابة: )٦/١٤2(.



١6١

وأبـوه )عبد اهلل بـنُ أيب( من أرشاف اخلزرج، وكانـوا قد اجتمعوا 
عـىل أن يتوجوه ويسـندوا أمَرهـم إليه قبل مبعث النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فلام جاء 
اإلسـالم رشق بـه، وحسـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأخذته العـزة باإلثم، ثم 
أضمـر النفـاق حني رأى عزَّ اإلسـالم، ومـع ذلك قال قولتـه اآلثمة: 

.. } َعـزُّ ِمْنَهـا اْلََذلَّ }َلُيْخِرَجـنَّ اْلَ

فقال ابنه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص : هو الذليل يا رسول اهلل وأنت العزيز، ثم 
قال: إن أذنت يل يف قتله قتلته، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : »ال يتحدث الناُس أن حممدًا 

يقتل أصحابه، ولكن بّر بأبيك وأحسن صحبته«)١(. 

وهنا ال يدري املرُء مما يعجب ؟! أمن جرأة هذا املنافق عىل رسول 
اهلل؟! أم من كريم خلقه ملسو هيلع هللا ىلص وصفحه وحكمته؟! أم من غرية االبن 
عىل حمارم اهلل ؟!، ولو كان اجلاين أباه وأقرب الناس إليه!، وأمر النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص برب أبيه وحسن صحبته..

عـىل أن درس الـرب باآلبـاء ولـو كانوا منافقـني ال ينتهـي عند هذا 
احلـد عند أهـل اإليامن، فشـفقة عبـد اهلل بن عبـداهلل عىل أبيـه )زعيم 
املنافقـني(، ورغبُتـه اخلـري له وهـذا أعظم الرب اسـتمرت حتـى فارق 
عبـُد اهلل بـن ُأيب احليـاَة، فقد جـاء االبن البـاُر عبد اهلل بن عبـد اهلل إىل 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يعلمـه بوفـاة أبيـه، ويطلـب منـه قميصـه ملسو هيلع هللا ىلص ليكفـن أباه 

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )27٤/٦، 275(.



بـــدريون
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فيـه، فأعطـاه ملسو هيلع هللا ىلص قميصه، فُكفـن فيه)١(.

بل زاد االبن يف شفقته وبره بأبيه حتى طلب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يصيل 
عليه ويستغفر له، ففعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك إكرامًا لالبن البدري )عبد اهلل 
بن عبد اهلل( حتى نزل قوله: }َوَل ُتَصلِّ َعَل َأَحٍد ِمْنُهْم َماَت َأَبًدا َوَل َتُقْم َعَل 

َقْبِرِه{ ]التوبة: ٨٤[)2(.

وكذلك يكون الرب، ما مل ينزل حكٌم من السامء .. وإذا كان هذا الرب 
باألب املنافق فكيف ينبغي أن يكون الرب باألب املسلم؟

إنا دروس يف اإليامن واألخالق والرب واإلحسان، مل يبلغها أهل 
دين كام بلغها أهل اإلسالم..

يف  جواثا  يوم  االستشهاد  ُأيب  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  ناية  كانت 
الياممة سنة اثنتي عرشة للهجرة، حيث خرج مع املسلمني لقتال أهل 

الردة)٣(، ونعم اخلروج ونعم اخلامتة ..

)١( رواه البخاري: ح )١2٦٩(، ومسلم: ح )2٤٠٠(.
)2( متفـق عليـه: البخاري: ح )١2٦٩( يف اجلنائز، ومسـلم: ح )2٤٠٠( يف فضائل 

الصحابة.
)٣( الطبقات: )5٤2/٣(، والسري: )٣22/١(، واإلصابة: )١٤٣/٦(.



١6٣

عبد اهلل بن عمرو بن حرام رضي اهلل عنه 

»ما زالت المالئكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه« ]متفق عليه[

هو أبو جابر عبداهلل بن عمرو بن حرام، وأمه الرباب بنت قيس، 
وعبد اهلل من بني جشم من اخلزرج، عقبي بدري، استشهد يف )أحد( 
يف شوال عىل رأس اثنني وثالثني شهرًا من اهلجرة، وهو أحد النقباء يف 
العقبة، ومعدود يف أهل الّصفة، يكنى بأيب جابر )وابنه جابر صحايب 

كذلك()١(.

اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  من  وغريمها  ومسلم  البخاري  أخرج 
قال: »ملا قتل أيب يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهوين، وهو ال ينهاين، وجعلت عمتي تبكي، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : )تبكيه، أو ال تبكيه، ما زالت املالئكة تظلله بأجنحتها 

حتى رفعتموه(«)2(.

قرب  يف  عمه(  )ابن  اجلموح  بن  وعمرو  هو  جابر  أبو  ودفن  ُكّفن 
واحد)٣(.

وُبرّش جابٌر عن أبيه عبد اهلل بن عمرو بعلو املنزلة .. كيف ال وقد 

)١( احللية أليب نعيم: )٤/2(، والطبقات الكربى: )5٦١/٣(.
)2( البخاري: )١2٤٤(، ومسلم )2٤7١(.

)٣( الطبقات: )٣/5٦2(.



بـــدريون

١6٤

سقط شهيدًا دفاعًا عن احلق ورسول احلق، السيام وعبد اهلل أول قتيل 
قتل من املسلمني يف أحد)١(.

واحلاكم  ماجة،  وابن  وحسنه،  الرتمذي  أخرج  فقد  البشارة:  أما 
وصححه ووافقه الذهبي من حديث جابر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: )أال 
أخربك أن اهلل كلم أباك كفاحًا، فقال: يا عبدي، سلني أعطك، قال: 
أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل فيك ثانيًا، فقال: إنه قد سبق مني أنم 
إليها ال يرجعون، قال: يا رب، فأبلغ من ورائي فأنزل اهلل: } َوَل َتْحَسَبَّ 
ِ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن{)2( ]آل عمران:١٦٩[. الَِّذيَن ُقِتُلوا ِف َسِبيِل اللَّ

أباه عبداهلل يف قرب  وحيث مل تطب نفس االبن جابر إال أن جيعل 
أن  فوجد  دفنه،  من  اشهر  ستة  بعد  قربه  من  استخرجه  فقد  وحده، 

األرض مل تأكل شيئًا منه إال قلياًل من شحمة أنفه)٣(.

فإذا هو  البخاري: قال جابر: »فاستخرجته بعد ستة أشهر  وعند 
كيوم وضعته ُهنّية، غري أذنه«)٤(.

اجلموح(  بن  وعمرو  جابر،  )والد  أنام  أخرى  رواية  يف  ورد  بل 

)١( الطبقات: )٣/5٦2(.
)2( الرتمذي يف التفسري )٣٠١٣(، وابن ماجة )١٩٠( يف املقدمة، واملستدرك: 

.)2٠٤/٣(
)٣( الطبقات: )5٦٣/٣(.

)٤( البخاري: )١٣5١(.



١6٥

العني يف  انفجار  إثر  بعد ست وأربعني سنة عىل  القرب  استخرجا من 
زمن معاوية، فوجدا وكأنام دفنا باألمس)١(.

وباجلملة، فقد علق ابن حجر عىل قصة جابر وأبيه، فقال: فيه من 
الفوائد:

الوفاة، وفيه كرامة  بر األوالد باآلباء، خصوصًا بعد  اإلرشاد إىل 
من  األرض  تنل  مل  حيث  اجلموح  بن  وعمرو  حرام،  بن  اهلل  لعبد 
جسديام، والظاهر أن ذلك ملكان الشهادة، وفيه فضيلة جلابر لعلمه 

بوصية أبيه بعد موته بقضاء دينه)2(.

به املرشكون  اهلل بن حرام مثل  أن عبد  يعلم  أن  ينبغي  أن مما  عىل 
فجدعوا أنفه وأذنيه)٣(.

وبعد، فمن أي يشء تعجب يف حياة هذا الصحايب؟ أمن إكرام اهلل 
له بالشهادة، أم من تظليل املالئكة له؟ أم من حفظ جسده من خشاش 
األرض بعد موته مدة من الزمن، وأعظم من ذلك كله البشارة العاجلة 
ُ ِمْن َفْضِلِه{ ]آل عمران:  }َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن  169  ( َفِرِحنَي ِبَما آَتاُهُم اللَّ

ِ َعِليًما{ ]النساء: 7٠[. ِ َوَكَفى ِباللَّ ١٦٩، ١7٠[ } َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اللَّ

)١( الطبقات ك )5٦٣/٣(، وصحح إسناده ابن حجر يف الفتح: )2١٦/٣(.
)2( الفتح: )٣/2١7(.

)٣( رواه الطرباين بسند صحيح وأصله يف مسلم: الفتح: )٣/2١7(.



بـــدريون
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عبد اهلل بن مسعود الهذلي رضي اهلل عنه 
»ُكنّيف ملئ علماً«)١(

هو عبد اهلل بن مسعود اهلذيل أبو عبد الرمحن، حليف بني زهرة، 
وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بني زهرة)2(.

أسلم قدياًم، قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم)٣(.

»لقد  قوله:  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  واحلاكم  نعيم،  أبو  وأخرج 
رأيتني سادس ستة وما عىل األرض من مسلم غرينا«)٤(.

هاجر اهلجرتني، وشهد بدرًا، واملشاهد بعدها، والزم النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكان صاحب نعليه)5(.

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  رس  صاحب  عنه  اهلل  ريض  مسعود  ابن  كان  بل 
وفراشه، وسواكه، ونعليه، وطهوره، وهذا يكون يف السفر)٦(.

بالقرآن بمكة)7(، وعنه قال ملسو هيلع هللا ىلص: )من  وابن مسعود أول من جهر 

)١( قاهلا عمر ريض اهلل عنه بسند صحيح، انظر: سري أعالم النبالء: )٤٩١/١(، 
وهامش رقم )١(.

)2( سري أعالم النبالء: )١/٤٦2(.
)٣( الطبقات: )١5١/٣(.

)٤( احللية: )١2٦/١(، واملستدرك: )٣١٣/٣(، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي.
)5( اإلصابة: )2١٤/٤(.

)٦( سري أعالم النبالء: )٤٦٩/١(.
)7( اإلصابة: )٦/2١5(.



١67

أحب أن يقرأ القرآن غضًا كام أنزل فليقرأ عىل قراءة ابن أم عبد()١(.

بالقرآن، حفظه، وعّلمه،  ابن مسعود ريض اهلل عنه مشهورًا  كان 
وعمل به، وكان علمه وثقافته وكفى بالقرآن..

ثم  القرآن،  »قرأ  فقال:  مسعود  ابن  عن  عنه  اهلل  ريض  عيلٌّ  سئل 
وقف عنده، وُكفي به«)2(.

له  وُيسمع  العيون،  هدأت  إذا  بالقرآن  يقوم  عنه  اهلل  ريض  وكان 
دويٌّ كدوي النمل)٣(.

الدنيا واآلخرة، حيث  نظرة موازنة، وترجيح بني  والبن مسعود 
يقول: »من أراد اآلخرة أرض بالدنيا، ومن أراد الدنيا أرض باآلخرة، يا 

قوم فأرضوا بالفاين للباقي«)٤(.

»جاهدوا  عنه:  قال  املنافقني  مع  موقف  مسعود  البن  كان  كام 
إال  تستطيعوا  مل  فإن  فبألسنتكم،  تستطيعوا  مل  فإن  بأيديكم،  املنافقني 

تكفهروا يف وجوهم فافعلوا«)5(.

عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه رجٌل عظيم القدر وإن كان خفيف 

)١( رواه احلاكم يف املستدرك، وصححه، وسكت عنه الذهبي: )٣١٨/٣(.
)2( رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي: )٣١٨/٣(.

)٣( املعرفة والتاريخ للفسوي: )2/5٤٨(.
)٤( سري أعالم النبالء: )٤٩٦/١(.
)5( سري أعالم النبالء )١/٤٩7(.



بـــدريون
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اللحم قصريًا، شديد األدمة، وحني صعد شجرة فجعلوا يضحكون 
من دقة ساقيه، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )أتضحكون من دقة ساقيه؟ هلام 

أثقل يف امليزان من جبل أحد()١(.

وهل تعلم أن هذا الرجل النحيف هو الذي أجهز عىل فرعون هذه 
األمة )أيب جهل( حيث رضب عنقه بعد أن أثبته أبناء عفراء..)2(.

بل ورد أنه هو الذي قتله، فقد أورد ابن عبد الرب بسنده إىل عبد اهلل بن 
مسعود قال: »أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر فقلت: يا رسول اهلل: إين قتلت أبا 
ُه  َفاْسَتَخفَّ َنَعْم،  ُقْلُت:  إله غريه ألنت قتلته؟(  جهل، قال: )باهلل الذي ال 
اْلَفَرُح، ُثمَّ َقاَل اْنَطِلْق َفَأِرنِيِه. َقاَل َفاْنَطَلْقُت َمَعُه، َحتَّى ُقْمُت بِِه َعىَل َرْأِسِه. 

وُه إىَِل اْلَقِليِب.  ِة، ُجرُّ ِ الَِّذي َأْخَزاَك َهَذا ِفْرَعْوُن َهِذِه اأُلمَّ ْمُد هلِلَّ َفَقاَل: احْلَ

فأخذت  فيه،  يعمل  فلم  بسيفي  رضبته  وكنت  مسعود:  ابن  قال 
سيفه فرضبته به حتى قتلته«)٣(.

مل تكن بدر آخر مشاهده، بل شهد املشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ث عنه، ونقل لألمة عنه علاًم كثريًا، ولقد كان ابن مسعود  والزمه، وحدَّ

كام قال حذيفة ريض اهلل عنهام: »من أقرب الناس إىل اهلل زلفى«)٤(.

)١( الطبقات: )١55/٣(، ورواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي )املستدرك ٣/٣١7(.
)2( الطبقات: )٣/١52(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة: )27/7-2٨(.
)٤( أخرجه الرتمذي بسند صحيح كام قال ابن حجر يف اإلصابة: )2١٦/٦(.
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الشام، وسرّيه عمر  فتوح  ابن مسعود  النبي ملسو هيلع هللا ىلص شهد  وفاة  وبعد 
ريض اهلل عنه إىل الكوفة ليعّلم أهلها أمور دينهم، ثم أّمره عثامن ريض 
حني  عثامن  أن  الفتن  يف  السيام  مسعود  ابن  فقه  ومن  عليها،  عنه  اهلل 
أمره بالرجوع إىل املدينة اجتمع الناس عليه فقالوا: قم ونحن نمنعك 
أن يصل إليك يشء تكرهه، فامتنع وقال: »إن لعثامن عيلَّ حق الطاعة، 

وال أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن«، فرّد الناس وخرج)١(.

كان  فقد  مسعود،  بن  اهلل  لعبد  كثري  وغريها  املناقب  هذه  ومع 
متواضعًا خائفًا من ذنوبه راجيًا لقاء ربه، منكرًا لذاته، زاهدًا لعمله، 
تعلمون  لو  غريه  إله  ال  الذي  »واهلل  قال:  يومًا  عليه  أكثروا  وحني 
الذهبي  وصححه  احلاكم  وعند  رأيس«)2(،  عىل  الرتاب  حلثيتم  علمي 
)لو تعلمون ذنويب ما وطئ عقبي رجالن، وحلثيتم عىل رأيس الرتاب، 
ولوددت أن اهلل غفر يل ذنبًا من ذنويب وأين دعيُت عبداهلل بن روثة)٣((.

أثبت األقوال أن ابن مسعود ريض اهلل عنه تويف سنة اثنتني وثالثني 
للهجرة، وعمره بضع وستون سنة، وصىل عليه عثامن ريض اهلل عنه)٤(.

ريض اهلل عن ابن مسعود وأرضاه، وجزاه عن أمة ممد خرًا..

)١( سري أعالم النبالء: )٤٨٩/١(، واإلصابة: )٦/2١7(.
)2( أبو نعيم يف احللية: )١٣٣/١(.

)٣( املستدرك )٣١٦/٣(.
)٤( الطبقات: )١٦٠/٣(، واإلصابة: )١٣٣/٣(.
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عبيدة بن الحارث رضي اهلل عنه 
»كبير المنزلة عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« )١(

قيص  بن  مناف  عبد  بن  املطلب  عبد  بن  احلارث  بن  عبيدة  هو 
القريش املطلبي، وأمه سخيلة بنت خزاعي بن احلويرث )من ثقيف(، 
ولد قبل الفيل بعرش سنني، فهو أسّن من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعرش سنني، يكنى 

أبا احلارث، وهو ربعة من الرجال، أسمر، مليح)2(.

من السابقني لإلسالم، فقد أسلم قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، 
وقبل أن يدعو فيها)٣(.

وتواعـد هـو وأخـواه )الطفيـل، واحلصـني( ومسـطح بـن أثاثـة 
مـن مكـة للهجـرة للمدينـة يف مكان يسـمى )بطـن ناجـح( فتخلف 
)مسـطح( ألنـه لـدغ، فلام علمـوا جـاؤوه فوجـدوه بــ )احلصاص( 

فحملـوه، فقدمـوا به املدينـة)٤(.

كان كبـري املنزلـة عنـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولـذا أّمـره النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عـىل 
سـتني راكبـًا مـن املهاجريـن بعـد أن قـدم املدينـة، فلقـوا أبا سـفيان 
بـن حـرب يف مائتـني يف مـكان يقال لـه )أحياء( مـن بطن رابـغ، فلم 

)١( السري: )25٦/١(.
)2( الطبقات: )5٠/٣(، وسري أعالم النبالء: )25٦/١(.

)٣( الطبقات: )5١/٣(.

)٤( الطبقات: )5١/٣(.
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يكـن بينهـم إال الرمـي، ومل يسـّلوا سـيفًا، ولـذا اعتـربه الذهبي أول 
لواء عقـد يف اإلسـالم)١(.

ولكـن ذكـر ابـن سـعد أن قبلـه لـواء محـزة، فهـو أول لـواء، ثـم 
بعـده لـواء عبيـدة)2(، ومجـع ابـن حجـر بـني الرأيـني فقـال: ويمكن 
اجلمـع عـىل رأي مـن يغايـر بـني الرايـة )املعقـودة لعبيـدة(، واللواء 

املعقـود حلمـزة)٣(.

آخـى رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بـني عبيـدة وعمـري بن احلـامم، وقتـال مجيعًا 
يف معركـة بدر)٤(.

وعبيـدة ريض اهلل عنـه أحـد الثالثـة الذيـن بـارزوا املرشكـني يف 
بـدر )حني طلـب املرشكـون أكفاءهم مـن املهاجريـن( والثالثة هم: 

محـزة، وعـيل، وعبيـدة بـن احلـارث ريض اهلل عنهـم أمجعني.

ُعْتَبَة  أن  ٍب،  ُمرَضِّ ْبِن  َحاِرَثَة  َعْن  املبارزة أخرج احلاكم  وعن هذه 
اَل  َقْوًما  َأَرى  إيِنِّ  َقْوُم،  َيا  َيُقوُل:  َوُهَو  اْلِقَتاِل  َعِن  َيْنَهى  َربِيَعَة كان  ْبن 
َجُبَن  َوُقوُلوا  يِب  اْلَيْوَم  اْعِصُبوَها  َقْوُم،  َيا   ، َخرْيٌ َوِفيُكْم  إَِلْيِهْم  َتِصُلوَن 

)١( السري: )١5٦/١(.
)2( الطبقات: )5١/٣(.

)٣( اإلصابة: )٣7٠/٦(.
)٤( الطبقات: )5١/٣(.
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ُعْتَبُة ْبُن َربِيَعَة، َوَلَقْد َعِلْمُتْم َأينِّ َلْسُت بَِأْجَبنُِكْم، َفَسِمَع بَِذلَِك َأُبو َجْهٍل 
اَي َتْعنِي  َك َقاَل َقْد ُمِلْئَت ُرْعًبا، َفَقاَل: إِيَّ َفَقاَل: َأْنَت َتُقوَل َهَذا َلْو َغرْيُ
َز ُعْتَبُة، َوَأُخوُه َشْيَبُة َواْبُنُه اْلَولِيُد َفَقاُلوا: َمْن  َر اْسُتُه، َقاَل: َفرَبَ َيا ُمَصفَّ
ْنَصاِر، َفَقاَل ُعْتَبُة: اَل ُنِريُد َهُؤاَلِء، َوَلِكْن َمْن  ُيَباِرُز؟ َفَخَرَج ِفْتَيٌة ِمَن اأْلَ
َزُة،  ِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقْم َيا مَحْ ِلِب؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ُيَباِرُزَنا ِمْن َأْعاَمِم َبنِي َعْبِد امْلُطَّ
َزُة لُِعْتَبَة، َوُعَبْيَدُة لَِشْيَبَة، َوَعيِلٌّ لِْلَولِيِد،  َز مَحْ « َفرَبَ ُقْم َيا ُعَبْيَدُة، ُقْم َيا َعيِلُّ
َشْيَبُة  َب  َورَضَ َشْيَبَة،  ُعَبْيَدُة  َوَقَتَل  اْلَولِيَد،  َعيِلٌّ  َوَقَتَل  ُعْتَبَة،  َزُة  مَحْ َفَقَتَل 
قال  ْفَراِء«  بِالصَّ  َ ُتُويفِّ َحتَّى  َوَعيِلٌّ  َزُة  مَحْ َفاْسَتْنَقَذُه  َفَقَطَعَها  ُعَبْيَدَة  ِرْجَل 

َجاُه«)١(. رِّ ْيَخنْيِ َومَلْ خُيَ ِط الشَّ احلاكم »َصِحيٌح َعىَل رَشْ

وكان عمر عبيدة يوم قتل )ثالثًا وستني سنة()2(.

فعبيدة بن احلارث بدري، ومن شهدائها، وقد ذكر الذهبي وفاته 
يف العرش األخري من رمضان)٣(.

نقل  بالشهادة حيث  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب عبيدة  احلاكم شهادة  نقل  كام 
اهلل:  رسول  يا  فقال:  يسيل،  وخمها  رجله  قطعت  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول 
ألست شهيدًا؟ قال: )بىل( فقال أبو عبيدة: لو كان أبو طالب حيا لعلم 

)١( املستدرك: )١٩٤/٣( وقال الذهبي: حارثة )راوي احلديث( مل خيرج له الشيخان، 
وقد وهاه ابن املديني )تلخيص املستدرك ١٩٤/٣(.

)2( الطبقات: )٣/52(.
)٣( السري: )25٦/١(.



١7٣

أنا أحق بام قال منه حيث يقول: 

َحْوَلـــُه َع  ُنـــرصَّ حتـــى  وُنْســـِلُمه 
واحَلالئِـــِل)١( َأْبنائِنـــا  َعـــْن  وَنذَهـــُل 

نفر من قريش  وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دعا عىل 
فرؤوا  جهل،  وأبو  عتبة،  بن  والوليد  ربيعة،  ابنا  وعتبة  شيبة  هم: 

رصعى ببدر وقد غريهتم الشمس)2(.

كام ثبت يف الصحيح مبارزة محزة وعيل وعبيدة بن احلارث، وشيبة 
بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وهم الستة الذين نزل فيهم 

ِن اْخَتَصُموا ِف َربِِّهْم{)٣(. قوله تعاىل: }َهَذاِن َخْصَ

لقيناه:  من  بعض  »قال  لبعضهم:  الستة  مبارزة  حجر يف  ابن  قال 
اتفقت الروايات عىل أن )عليًا للوليد(، وإنام اختلفت يف )عتبة وشيبة( 

أيام )لعبيدة ومحزة(، واألكثر عىل أن )شيبة لعبيدة(«.

روايات  ذكر  ثم  نظر«،  االتفاق  دعوى  »ويف  حجر(:  )ابن  قلت 
وترجيحات أخرى)٤(.

ريض اهلل عنك يا عبيدة وأرضاك..

)١( املستدرك: )١٨٨/٣(.
)2( صحيح البخاري ح )٣٩٦٠(، و)٣٩٦١(.

)٣( البخاري: ح )٣٩٦٦(.
)٤( الفتح: )7/2٩٨(.
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عتبة بن غزوان رضي اهلل عنه 

»السيد األمير المجاهد« ]سير أعالم النبالء[

بن  بن جابر  بن غزوان  أبو غزوان، عتبة  اهلل، وقيل:  أبو عبد  هو 
وهب املازين، حليف بني عبد شمس)١(.

من السابقني األولني، حتى قيل إنه أسلم سابع سبعة يف اإلسالم)2(.

وهو ممن هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، ومن الرماة املذكورين من 
أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان رجاًل طوياًل مجياًل)٣(.

هاجر إىل املدينة، وحني قدم املدينة كان عمره أربعني سنة)٤(.

وهو  الغزو،  أمراء  من  وهو  كلها،  واملشاهد  بدرًا  )عتبة(  وشهد 
حني  وذلك  بقصب،  املسجد  وبنى  وأنشأها،  البرصة  اختط  الذي 

استعمله عمر عىل البرصة)5(.

واّله عمر ريض اهلل عنه يف الفتوح، ففتح فتوحًا، وحينها قال عمر: 
إين أريد أن أوجهك لتقاتل بلد احلرية لعل اهلل سبحانه وتعاىل يفتحها 

)١( الطبقات: )٩٨/٣(، والسري: )٣٠٤/١(.
)2( السري: )٣٠٤/١(.

)٣( الطبقات: )٩٨-٩٩(، والسري: )٣٠٤/١(.
)٤( الطبقات: )٩٩/٣(.

)5( الطبقات: )٩٩/٣(، والسري: )٣٠٤/١-٣٠5(.
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عليكم، فرِسْ عىل بركة اهلل وُيمنه، واتق اهلل ما استطعت، واعلم أنك 
ستأيت حومة العدو، وأرجو أن يعينك اهلل عليهم ويكفيكهم..)١(

ويف البـرصة خطـب املسـلمني خطبتـه املشـهورة التـي حـذر فيها 
مـن الدنيـا، وذّكـر باآلخـرة، وأشـار فيها إىل قدم إسـالمه وشـدائده 
مـع النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يف بداية اإلسـالم، واخلطبة رواها مسـلم يف صحيحه، 
ْنَيـا َقْد  وممـا جـاء فيها بعـد محـد اهلل والثناء عليـه: »أما بعـد: َفـإِنَّ الدُّ
اَء، َومَلْ َيْبـقَ ِمْنَهـا إاِلَّ ُصَباَبٌة َكُصَباَبـِة اإْلَِناِء،  ٍم َوَولَّْت َحـذَّ آَذَنـْت بِـرَصْ
ـا َصاِحُبَهـا، َوإِنَُّكْم ُمْنَتِقُلـوَن ِمْنَهـا إىَِل َداٍر اَل َزَواَل هَلَا، َفاْنَتِقُلوا  َ َيَتَصاهبُّ
َجـَر ُيْلَقـى ِمْن َشـَفِة  تُِكـْم، َفإِنَّـُه َقـْد ُذِكـَر َلَنـا َأنَّ احْلَ بَِخـرْيِ َمـا بَِحرْضَ
 ، نَّ ِرُك هَلَا َقْعـًرا، َوَواهللِ َلُتْمأَلَ ، َفَيْهِوي ِفيَها َسـْبِعنَي َعاًما، اَل ُيـدْ َجَهنَّـمَ
ِة  نَّ اَعنْيِ ِمـْن َمَصاِريـِع اجْلَ َأَفَعِجْبُتـْم؟ َوَلَقـْد ُذِكـَر َلَنـا َأنَّ َمـا َبـنْيَ ِمرْصَ
َحاِم،  َمِسـرَيُة َأْرَبِعـنَي َسـَنًة، َوَلَيْأتِـنَيَّ َعَلْيَهـا َيـْوٌم َوُهـَو َكِظيٌظ ِمـَن الزِّ
َوَلَقـْد َرَأْيُتنِي َسـابَِع َسـْبَعٍة َمَع َرُسـوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َمـا َلَنا َطَعـاٌم إاِلَّ َوَرُق 
ِر، َحتَّى َقِرَحـتْ َأْشـَداُقَنا، َفاْلَتَقْطُت ُبـْرَدًة َفَشـَقْقُتَها َبْينِي َوَبنْيَ  ـجَ الشَّ
ـَزَر َسـْعٌد بِنِْصِفَها، َفـاَم َأْصَبَح  ـَزْرُت بِنِْصِفَها َواتَّ َسـْعِد ْبـِن َمالِـٍك، َفاتَّ
ْمَصـاِر، َوإيِنِّ َأُعوُذ  ـا َأَحـٌد إاِلَّ َأْصَبَح َأِمـرًيا َعىَل ِمرْصٍ ِمـنَ اأْلَ اْلَيـْوَم ِمنَّ
ٌة  ا مَلْ َتُكـنْ ُنُبوَّ َ بِـاهللِ َأْن َأُكـوَن يِف َنْفـيسِ َعِظياًم، َوِعْنـدَ اهللِ َصِغـرًيا، َوإِنَّ

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١٠/٨(، واإلصابة: )٣7٩/٦(.
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وَن  ْت، َحتَّـى َيُكـوَن آِخـُر َعاِقَبتَِهـا ُمْلـًكا، َفَسـَتْخرُبُ َقـطُّ إاِلَّ َتَناَسـخَ
َمـَراَء َبْعَدَنا«)١(. ُبـوَن اأْلُ رِّ َوجُتَ

مل تطل إقامة عتبة يف البرصة، فاستعفى عمَر فلم يعفه، فقال عتبة: 
إليها، فسقط عن راحلته فامت سنة سبع عرشة وهو  تردين  اللهم ال 

منرصف من مكة إىل البرصة يف موضع يقال له )معدن()2(.

وقال  سنة،  ومخسون  سبع  مات  حني  عمره  أن  سعد  ابن  وذكر 
أصابه بطن فامت بمعدن بني سليم)٣(.

قال ابن عبد الرب: وأما قول من قال: إنه مات بمرو فليس بيشء، 
هذه  من  بالصحيح  أعلم  واهلل  بالربذة،  وقيل:  باملدينة،  مات  وقيل 

األقوال)٤(.

الفتوح،  وفاتح  والبدري،  الغزو،  أمراء  وأحد  املجاهد،  مات 
مراقي  إىل  فتتطلع  األجيال،  تقرؤه  خملدًا  ذكره  وبقي  البرصة،  وممرص 

العزة واجلهاد... فريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( صحيح مسلم )2٩٦7(.
)2( االستيعاب: )١١/٨( و)معدن( قرية عىل طريق نجد.

)٣( الطبقات: )٩٩/٣(.
)٤( االستيعاب: )٨/١2(.
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عثمان بن عفان رضي اهلل عنه 

»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم« رواه أحمد وصححه األلباني

هو أبو عمر، وقيل أبو عبداهلل عثامن بن عفان بن أيب العاص بن 
أمية بن عبد شمس القريش األموي، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة، 
ولد بعد الفيل بست سنني عىل الصحيح)١(، أسلم قدياًم، وتزوج ابنتني 
بنات رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مها رقية، وأم كلثوم، ولذا كان يلقب بذي  من 

النورين)2(.

كان عثامن ريض اهلل عنه أنموذجًا صاحلًا للتاجر املسلم، فقد أنفق 
من أمواله يف سبيل اهلل، ما استحق الشكر والدعاء من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
رومه  بئر  حيفر  من   : ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قال  البخاري  ففي  باجلنة،  والشهادة 
فله اجلنة فحفرها عثامن ريض اهلل عنه، ومل يكن باملدينة ماء يستعذب 
غريها، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: من جيهز جيش العرسة فله اجلنة فجهزه عثامن ريض 
اهلل عنه)٣(، وقال ما رضَّ ابُن عفان ما عمل بعد اليوم. رواه أمحد واحلاكم 

وقال الذهبي صحيح)٤(.

هاجـر عثـامن ريض اهلل عنـه يف سـبيل اهلل إىل احلبشـة مـع زوجتـه 

)١( كام ذكره احلافظ ابن حجر يف اإلصابة )٣٩١/٦(.
)2( اإلصابة )٣٩١/٦(.

)٣( فتح الباري )52/7(.
)٤( املسند )75/٤(، واملستدرك )٣/١٠2(.
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رقيـة ريض اهلل عنهـا، وختلـف عن بـدر لتمريضهـا فقد كانـت عليلة 
فأعطـاه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص سـهمه وأجـره، وقيـل مل يتخلف عن بـدر بل كان 
عثـامن ريض اهلل عنـه مريضـًا باجلـدري، فأمـره النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بالرجوع، 
ورضب لـه بسـهمه وأجـره)١(، وختلف عـن بيعة الرضـوان ألن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص بعثـه إىل مكـة يف أمـٍر ال يقـوم بـه غـريه من صلـح قريـش)2(، فلام 
أشـيع أنـه قتل بايـع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصحابـة ورضب بإحـدى يديه 
عـىل األخـرى وقـال هـذه عـن عثـامن، وكانـت يـد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

لعثـامن خري مـن يد عثـامن لنفسـه)٣(.

عثامن ريض اهلل عنه صاحب مرشوع مجع القرآن عىل لغة واحدة 
)قريش( يف مجعه الثاين، حيث حفظه ومنع األمة من االختالف، وقد 

أمجعت األمة عىل مصحف عثامن يف سائر العصور)٤(.

كان عثامن ريض اهلل عنه حييًا إىل درجٍة تستحي منه املالئكة، وكان 
صوامًا حتى قال ابن حجر: كان يصوم الدهر)5( -يقصد بذلك كثرة 

صيامه )حيث ني عن صيام الدهر(.

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة )7/2٨(.

)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )7/2٩(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة )7/٣٠(.
)٤( الفتح )2١/٩(.

)5( اإلصابة )٦/٣٩2(.
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كان ريض اهلل عنه سمحًا، كرياًم، لني العريكة، كثري اإلحسان، حلياًم، 
ولذا أحبته قريش يف سني خالفته الست األول حتى قال قائلهم:

والرمحـــن أحبـــك 
عثـــان قريـــش  حـــب 

ومحلت  القلوب،  مرض  عت  طمَّ واحللم  السامحة  هذه  ولكن 
داره  وحمارصة  عليه،  اخلروج  إىل  الفتن  وأرباب  األهواء  أصحاب 
باملدينة، وهؤالء أصحاب الفتنة أظهروا أنم ينقمون عىل عثامن ريض 
وانتدب  احلصار،  عىل  أرصوا  لكنهم  عنها،  فأجاهبم  أشياء  عنه  اهلل 
هريرة،  أيب  أمثال:  عنه  للدفاع  وأبناءهم  أنفَسهم  املدينة  يف  الصحابُة 
وعبداهلل بن سالم، وعبداهلل بن عمر، وعبداهلل بن الزبري، واحلسن بن 
القتال وإراقة  .. وقد ناهم عثامن عن  ثابت وغريهم  عيل، وزيد بن 
الدماء وقال: إنام ُتراد نفيس، وسأقي املؤمنني بنفيس، وكان ممن رمى 
)١(، ولكن  الساعة  أين هو حتى  أدري  قال: ال  أبو هريرة حتى  سيفه 
عثامن ريض اهلل عنه كان حريصًا عىل عدم إراقة الدماء بني املسلمني، 
وكان ينهى عن القتال، وعزم عىل الصحابة أن ينرصفوا..حتى تسلق 
حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نبوءة  فيه  وصدقت  شهيدًا،  فقتلوه  داَره  الثواُر  عليه 

برشه باجلنة عىل بلوى تصيبه)2(.

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة )7/٤٦، ٤7(.
)2( رواه البخاري ح )٣٦٩5(.
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تأمل املسلمون ملصاب عثامن، وكان ممن تأمل عيلٌّ ريض اهلل عنه فقد 
بعث  وقد  نفيس)١(؛  وأنكرُت  عثامن،  قتل  يوم  عقيل  طاش  لقد  قال: 
دُم  يراق  أن  يقبل  مل  عثامن  ولكن  عثامن  عن  للدفاع  واحلسني  احلسن 
أحٍد من املسلمني بسببه، وهل يعلم الرافضة أن عليًا ريض اهلل عنه تربأ 
من قتلة عثامن؟!! وقال: من تربأ من دين عثامن فقد تربأ من اإليامن، 
واهلل ما أعنُت عىل قتله وال أمرت وال رضيت)2(. وهل ُيشك يف حسن 

خامتة عثامن؟! وقد ُقتل صائاًم تاليًا للقرآن)٣(.

وانفتح بقتل عثامن ريض اهلل عنه عىل املسلمني باُب الفتن، فكان 
بعدها ما كان ..-وهلل يف خلقه شؤون- كان ُعُمره حني استشهد اثنتني 
الذي قال:  بالبقيع، ريض اهلل عن عثامن  وثامنني سنة وأشهرًا، ودفن 
حتى  غششته  وال  عصيته  ما  اهلل  فو  وبايعته  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صحبُت 
توفاه اهلل، ثم بايعت أبا بكر مثله، ثم عمر مثله)٤(..فنعم الطاعة، ونعم 

املطاع والطائع.

)١( رواه احلاكم يف املستدرك )٩5/٣( بسند جيد.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )7/٤١(.

)٣( العمري:عرص اخلالفة ص)7٤(.
)٤( رواه البخاري ح )٣٦٩٦(.



١8١

عثمان بن مظعون رضي اهلل عنه 
»إّن ابن مظعون َلَحيٌيّ ِسّتيٌر« )١(

السائب عثامن بن مظعون بن حبيب بن وهب اجلمحي،  أبو  هو 
أسلم قبل دخول النبي ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم وقبل أن يدعو فيها)2(.

قال ابن إسحاق: »أسلم عثامن بن مظعون بعد ثالثة عرش رجاًل، 
وهاجر إىل احلبشة هو وابنه السائب اهلجرَة األوىل، فلام بلغ املهاجرين 
أن قريشًا أسلمت رجعوا، فدخل عثامن يف جوار الوليد بن املغرية، ثم 

رّد جواره عىل إثر رده عىل شعر لبيد بن ربيعة حني قال: 

َباِطــلُ  َ اهللَّ َخــالَ  َمــا  ٍء  يَشْ ُكلُّ  َأاَل 

َزائِــُل اَلــَة  َمَ اَل  َنِعيــٍم  َوُكلُّ 

فصدقه عثامن يف شطره األول، وكذبه يف قوله )وكل نعيم ال حمالة 
زائل( حيث قال عثامن: إال نعيم اجلنة ال يزول، فقام سفيه منهم إىل 

عثامن فلطم عينه فاخرضت)٣(...

وكان عثامن بن مظعون يف عداد املهاجرين للحبشة الثانية)٤(.

)١( الطبقات: )٣٩٤/٣(.

)2( الطبقات: )٣٩٣/٣(.
)٣( سرية ابن هشام: )٣7٠/١(.

)٤( الطبقات: )٣٩٣/٣(.
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عنه  اهلل  ريض  عثامن  عىل  رد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  الصحيحني  ويف 
التبتل)١(.

عيّل  تشّق  رجل  إين  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  عثامن  قال  البيهقي  عند  رواية  ويف 
ولكن  ال،  فقال:  فأختيص،  اخلصاء؟  يف  يل  فتأذن  املغازي  يف  العزبة 

عليك بالصوم)2(.

السنة  بدرًا يف  بعد شهوده  تويف  ثم  بدرًا،  بن مظعون  عثامن  شهد 
الثانية للهجرة، وهو أول من مات باملدينة من املهاجرين، وأول من 

دفن بالبقيع منهم)٣(.

املهاجرين، وأولياء اهلل  الذهبي: »وهو من سادات  قال عنه  ولذا 
املتقني، الذين فازوا بوفاهتم يف حياة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص فصىل عليه«)٤(.

بل ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص احتفى بقربه، وقال لرجل من املسلمني: »هلم 
تلك الصخرة فاجعلها عند قرب أخي أعرفه هبا« فلام أثقلت الصخرُة 
الرجَل احتملها النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حتى رؤي بياض ساعديه حتى وضعها عند 

قرب عثامن)5(.

)١( صحيح البخاري: ح )5٠7٣(، ومسلم: ح )١٤٠2(.
)2( اإلصابة: )٦/٣٩5(.
)٣( اإلصابة: )٦/٣٩5(.

)٤( السري: )١5٤/١(.
)5( رواه أبو داود: ح )٣2٠٦( بسند حسن لكنه مرسل: السري: )١5٤/١(.



١8٣

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  جاء  أنه  وذلك  ستري،  حيٌي  عثامن  أن  ورد  كام 
يقول: إين ال أحب أن ترى امرأيت عريتي )عوريت( فقال له رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : »ومل«؟ قال: أستحيي من ذلك وأكرهه، فقال له: »إن اهلل جعلها 
لك لباسًا، وجعلك هلا لباسًا« فلام أدبر قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »إن ابن مظعون 

حليي ستري«)١(.

كام ورد أن امرأته دخلت عىل نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرأينها سيئة اهليئة، 
فلام سألنها قالت: إن عثامن ليله قائم، وناره صائم، فذكرنه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال لعثامن: »أما لك يّف أسوة؟« قال: بىل، قال: »ال تفعل، إن لعينك 
عليك حقًا، وإن جلسدك عليك حقًا، وإن ألهلك عليك حقًا، فصّل 
ونم، وصم وأفطر«. ثم جاءت امرأته مرة أخرى فرأينها عطرة كأنا 

عروس، فقلن هلا: مه؟، قالت: أصابنا ما أصاب الناس)2(.

وعثامن بن مظعون جاءته الشهادة من املسلمني رصاحة، ثم بالرؤيا 
الصاحلة، كام يف حديث أم العالء التي ُمّرض عثامن عندهم، فلام تويف 
قالت أم العالء: شهاديت عليك يا أبا السائب لقد أكرمك اهلل، وحني 
له  : »وما يدريك أن اهلل أكرمه، واهلل إين ألرجو  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اخلري، وإين لرسول اهلل وما أدري ما يفعل يب« حتى قالت أم العالء: 

)١( الطبقات: )٣٩٤/٣(.

)2( الطبقات: )٣/٣٩5(.
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لعثامن  فُأريت  فنامت  ذلك،  وأحزنا  أبدًا،  أحدًا  بعده  أزكي  ال  واهلل 
عينًا جتري، فأتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأخربته، فقال: »ذلك عمله«)١(.

وهذا عمر حيكي منزلة عثامن، ويأس - يف البداية - أن مات ومل 
َفُقْلُت  َضْخَمًة  َهْبَطًة  َنْفيِس  ِمْن  »َهَبَط  يقتل ويقول حني مات عثامن: 
ْنَيا ُثمَّ َماَت َومَلْ ُيْقَتْل َفَلْم  ًيا ِمَن الدُّ لِّ َنا خَتَ اْنُظُروا إىَِل َهَذا الَِّذي َكاَن َأَشدَّ
ُ َعَلْيِه  ِ - َصىلَّ اهللَّ َ َرُسوُل اهللَّ َيَزْل ُعْثاَمُن بِتِْلَك امْلَْنِزَلِة ِمْن َنْفيِس َحتَّى ُتُويفِّ
َ َأُبو َبْكٍر َفُقْلُت َوْيَك  وسلم - فقلت َوْيَك إِنَّ ِخَياَرَنا َيُموُتوَن. ُثمَّ ُتُويفِّ
ا َقْبَل  تِي َكاَن هِبَ إِنَّ ِخَياَرَنا َيُموُتوَن. َفَرَجَع ُعْثاَمُن يِف َنْفيِس إىَِل امْلَْنِزَلِة الَّ

َذلَِك«)2(.

كان عثامن وإخوته متقاربني يف الشبه، وعثامن شديد األدمة ليس 
بالقصري وال بالطويل، كبري اللحية عريضها، وكذلك كان: قدامة بن 

مظعون إال أنه كان طوياًل.

وكانت وفاة عثامن يف شعبان عىل رأس ثالثني شهرًا من اهلجرة)٣(.

خدمة  عن  اهلل  وجزاك  وأرضاك،  مظعون  ابن  يا  عنك  اهلل  ريض 
اإلسالم ما جزاك..

)١( الطبقات: )٣٩٨/٣(، واحلديث يف البخاري: ح )٣٩2٩( وغريه.
)2( الطبقات: )٣٩٩/٣(.

)٣( الطبقات: )٣٩٦/٣ - ٤٠٠(.



١8٥

عكاشة بن محصن رضي اهلل عنه 
»سبقك بها عّكاشة«)١(

أبو حمصن عّكاشة بن حمصن بن حرثان األسدي،  الشهيد  السيد 
حليف بني عبد شمس )بني أمية(، وكان من أمجل الرجال)2(.

وأحدًا  بدرًا  شهد  األولني،  والسابقني  الصحابة،  فضالء  من 
واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)٣(.

ورد يف السرية البن هشام موقف لعكاشة يف بدر، قال عنه عكاشة: 
»انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عودًا، فإذا هو سيف أبيض 

طويل، فقاتلت به حتى هزم اهلل املرشكني، ومل يزل عنده حتى هلك«)٤(.

ولكن الرواية دون إسناد، ورواها البيهقي عن احلاكم من طريق 
الواقدي، وقال ابن كثري: وهذا كام ترى إسناد تالف فيه الواقدي)5(.

فيكفي )عّكاشة(  أو مل تصح،  الرواية  قلت: وسواء صحت هذه 
شهوده )بدرًا(.

)١( صحيح البخاري: ح )57٠5(، ومسلم: ح )2١٦(.
هبامـش  واالسـتيعاب   ،)٣٠7/١( والسـري:   ،)٣٠7/٣( الطبقـات:   )2(

.)١١2/٨( اإلصابـة: 
)٣( الطبقات: )٩2/٣(، واالستيعاب: )٨/١١2(.

)٤( السرية البن هشام: )١/٦٣7(.
)5( السرية البن كثري: )٤٤7/2(.



بـــدريون

١86

ويف حـروب الـردة كان لــ )عكاشـة( موقـف صدق وشـجاعة، 
فقـد بعثـه )خالـد بـن الوليـد ريض اهلل عنـه( هـو و)ثابـت بـن أقرم 
ريض اهلل عنـه( طليعـًة أمامـه، وكانـا فارسـني، فالتقيـا مـع )طليحة( 
وأخيه )سـلمة(، فانفرد طليحة بعكاشـة، وسـلمة بثابـت، فلم يلبث 
سـلمة أن قتـل )ثابت( فـرصخ )طليحة( لسـلمة: أعني عـىل الرجل 

فإنـه قاتـيل، فكّر )سـلمة( عـىل عكاشـة فقتاله مجيعـًا)١(..

َمُة  ـا َنْحـُن امْلَُقدِّ ويف روايـة أخـرى عـن أيب واقـد الليثي قـال: »ُكنَّ
َأْقـَرَم  ْبـُن  َثابِـُت  َوَكاَن  ـاِب.  طَّ اخْلَ ْبـُن  َزْيـُد  َوَعَلْيَنـا  َفـاِرٍس  ِماَئَتـْي 
َوَخالِـٌد  بَِنـا.  يِسَء  هِبِـاَم  َمَرْرَنـا  َفَلـامَّ  َأَماَمَنـا.  َصـٍن  حِمْ ْبـُن  اَشـُة  َوُعكَّ
َوامْلُْسـِلُموَن َوَراَءَنـا َبْعـُد. َفَوَقْفَنـا َعَلْيِهـاَم َحتَّـى َطَلـَع َخالِـٌد َيِسـرًيا 
اَشـَة  ا بِِدَمائِِهـامَ َوثَِياهِباَِم. َوَلَقْد َوَجْدَنا بُِعكَّ امُهَ ـاَم َوَدَفنَّ َفَأَمَرَنـا َفَحَفْرَنـا هَلُ

ُمْنَكـَرًة«. ِجَراَحـاٍت 

َصٍن  اَشـَة ْبـِن حِمْ َقـاَل الواقـدي: َوَهـَذا َأْثَبـُت َمـا ُرِوَي يِف َقْتِل ُعكَّ
ُ َأْعَلُم)2(. َوَثابِـِت ْبـِن َأْقـَرَم ِعْنَدَنـا. َواهللَّ

وكان مقتل عكاشة سنة ثنتي عرشة ببزاخة)٣(.

)١( الطبقات: )٣/٩2(.

)2( الطبقات: )٩٣/٣(.
)٣( الطبقات: )٩2/٣(، واالستيعاب: )١١٣/٨(.



١87

ووقـع عنـد ابن عبـد الرب: قتلـه )خويلد األسـدي()١(، فـال أدري 
أتصحف االسـم عنـده بدل )طليحـة( أم وقع اخلطأ مطبعيـًا؟ فلينتبه 

هذا!. إىل 

ُبـرشِّ عكاشـة بـن حمصن باجلنـة وهو بعـد يف الدنيا، ففـي الصحيحني 
مـن حديـث ابن عبـاس ريض اهلل عنهام عن السـبعني ألفـًا الذين يدخلون 
اجلنـة بغري حسـاب .. فقـال عكاشـة للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص: ادع اهلَل أن جيعلني منهم 
؟، قـال: أنـت منهـم، ثـم قـام آخـر فقـال مثلـه، فقـال لـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 

»سـبقك هبا عكاشـة«)2(.

فصـار ُيـرضب هبـا املثـل، يقـال لألسـبق يف األمـر: )سـبقك هبا 
عكاشـة()٣(. 

وحيـث نـال عكاشـة هـذا الفضل بالبـرشى باجلنـة وهـو بعُد يف 
الدنيـا، فثمـة فائـدٌة ذكرهـا ابـن عبـد الـرب عـن الرجل اآلخـر الذي 
اعتـذر لـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بسـبق عكاشـة، حيـث قال بعـض أهـل العلم: 
إن ذلـك الرجـل كان )منافقـًا( فأجابه رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمعاريض من 

القـول، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يـكاد يمنـع شـيئًا ُيسـأله إذا قـدر عليه)٤(.

)١( االستيعاب: )١١٣/٨(.
)2( صحيح البخاري: ح )57٠5(، ومسلم: ح )2١٦(.

)٣( اإلصابة: )٣2/7(.
)٤( االستيعاب: )٨/١١5(.



بـــدريون

١88

وعكاشة ريض اهلل عنه ذكره صاحب احللية ف أهل الصفة))).

ريض اهلل عن عكاشة وأرضاه، وهنيئًا له البرشى باجلنة، ال حرمنا 
اهلل إياها واملسلمن..

)١( حلية األولياء: )١2/2(.



١89

علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه 

»أنت مني بمنزلة هارون من موسى« رواه البخاري

مناف  عبد  بن  هاشم  بن  املطلب  عبد  بن  طالب  أيب  بن  عيل  هو 
القريش اهلاشمي، ابن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتربى يف حجره، ولذا فهو 
أول الناس إسالمًا يف قول كثرٍي من أهل العلم)١( ولد قبل البعثة بعرش 

سنني عىل الراجح)2(.

تـزوج بفاطمـة بنـت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكانـت نموذجـًا للمـرأة 
مـن  تلقـى  مـا  شـكت  حتـى  زوجهـا  بيـت  يف  والعاملـة  الصاحلـة 
أثـر الرحـى، حـني طلبـت مـن أبيهـا ملسو هيلع هللا ىلص خادمـًا مـن السـبي فآثرها 
مهـام واألمـة مـن ورائهـام هديـًا نبويًا  وزوجهـا بعمـل اآلخـرة، وعلَّ
رائعـًا يف الذكـر وخريًا من اخلـدم، فقـال ملسو هيلع هللا ىلص :)إذا أخذمتا مضاجعكام 
تكـربان أربعـًا وثالثـني، وتسـبحان ثالثـًا وثالثـني، وحتمـدان ثالثًا 
وثالثـني، فهـو خـرٌي لكـام مـن خـادم()٣(، فهـل نعمـل هبـذا التوجيه 

؟  ي لنبو ا

مناقب عيل ريض اهلل عنه كثرية، وفضائله متعددة، حتى قال أهل 
العلم: مل يرد يف حق أحٍد من الصحابة باألسانيد اجلياد أكثر مما جاء 

)١( اإلصابة )57/7(.
)2( الفتح )7/ 7١(.

)٣( رواه البخاري ح)٣7٠5(.



بـــدريون

١90

يف عيل)١(، ولذا فهو بغنًى عاّم ولَّدته له الرافضة من مناقب موضوعة)2(، 
ومن هنا ثبت يف الصحيح عن ابن سريين أنه كان يقول: إن عامة ما 

ُيروى عن عيل الكذب)٣(.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص :)أما ترض أن تكون مني  ويكفي عليًا فخرًا أن يقول 
بمنزلة هارون من موسى)٤((، وقال له: أنت مني وأنا منك)5(. وبعيل 
ريض اهلل عنه ُيعرف املنافقون املبغضون له كام قال جابر ريض اهلل عنه 
املنافقني إال ببغض عيل ريض اهلل عنه)٦(، وبعيل ريض  : ما كّنا نعرف 
اهلل-  -يعني  أنت  أنت  يقولون  كانوا  الذين  الغالة  ُيعرف  عنه  اهلل 
كون  يف  الرأي  صاحب  عنه  اهلل  ريض  عليًا  أن  ُيعلم  وهل  اهلل،  تعاىل 
التأريخ اإلسالمي يبدأ باهلجرة؛ حيث أشار عىل عمر ريض اهلل عنه؛ 
من اهلجرة حيث خرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من ديار الرشك مكة وأقام دولة 

اإلسالم يف املدينة)7(.

شـهد ريض اهلل عنـه املشـاهد مع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سـوى تبوك فقد 

)١( الفتح )7/ 7١(.
)2( اإلصابة )57/7(.

)٣( صحيح البخاري ح)٣7٠7(.
)٤( رواه البخاري ح)٣7٠٦(.

)5( رواه البخاري الفتح)72/2(.
)٦( االستيعاب هبامش اإلصابة )١72/7(.

)7( تاريخ الطربي )2/٣٩١(.



١9١

خلفـه النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عىل املدينـة، وحني أرجف بـه املنافقون حلـق بالنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فقـال لـه: أمـا تـرض أن تكون منـي بمنزلـة هارون من موسـى 
ـه النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بحمل الرايـة يف خيرب  غـري أنـه ال نبـي بعـدي، وقد خصَّ
وقـال: )ألعطـني الراية غـدًا رجاًل يفتـح اهلل عىل يديه، فبـات الناس 
يدوكـون ليلتهـم أيـم ُيعطاهـا، فأعطاها عليـًا ريض اهلل عنـه، ومحل 
مـع الرايـة هديـة لـه ولألمـة مـن بعـده )ألن يـدي اهلل بـك رجـاًل 
واحـدًا خـرٌي لـك مـن محـر النعـم)١( -أال فليهنـأ الدعـاة إىل اهلل هبـذا 
احلديـث وأمثالـه! -، وليـس محـل عـيل ريض اهلل عنـه للرايـة قـرصًا 
عـىل خيـرب، بـل روى ابـن سـعد يف طبقاتـه: أن الـذي كان حيمـل 
رايـة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املسـري: ابـن ميرسة العبـيس، فـإذا كان القتال 
أخذهـا عـيل ريض اهلل عنـه، وذكر ابـن عبد الرب اخلـالف يف كون راية 
املسـلمني معـه يف بـدر، ويف ُأحد دفع إليـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرايـة بعد مقتل 
مصعـب ونقـل احلاكـم: أن عليـًا محـل راية املسـلمني ببـدٍر وهو ابن 

سـنة)2(. عرشين 

وكان عيل ريض اهلل عنه صاحب رأي وعلم حتى كان عمر ريض 
اهلل عنه يتعوذ من معضلة ليس هلا أبو احلسن)٣(، وهو صاحب احلجة 

)١( رواه البخاري ح)٣7٠١(.
)2( املستدرك ) ١١١/٣( وصححه ووافقه الذهبي.

)٣( اإلصابة )7/5٩(.



بـــدريون

١92

واإلقناع والدعوة، وقد أسلمت مهدان عىل يديه يف يوم واحد)١(.

وينبغي  القتال..  ساحات  يف  بالشجاعة  عنه  اهلل  ريض  عيل  يعرف 
أن يعرف بالشجاعة واالحتساب يف قول احلق، فقد كان خيرج وهو يف 
ة يأمر الناس بتقوى اهلل، وصدق احلديث،  الكوفة إىل السوق، ومعه درَّ
روى  فقد  املالية،  نزاهته  وأّما  وامليزان)2(،  بالكيل  والوفاء  البيع،  وحسن 
ابن عبدالرب موقفًا لطيفًا حيث قسم ما يف بيت املال بني املسلمني، ثم أمر 
به فكنس، ثم صىل فيه، رجاء أن يشهد له يوم القيامة)٣(، وموقٌف آخر يف 
زهده، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن أيب حيان التيمي عن أبيه قال: 
رأيت عيل بن أيب طالب عىل املنرب يقول: من يشرتي مني سيفي هذا؟ فلو 
إزار،  إليه رجل فقال: نسلفك ثمن  فقام  بعته،  ما  إزار  كان عندي ثمن 

قال عبد الرزاق: وكانت بيده )عيل( الدنيا كلها إال ما كان من الشام)٤(.

مل  الذين  قال عن  فقد  اخلالف،  أدب  معّلم يف  عنه  اهلل  عيل ريض 
ويف  الباطل،  مع  يقوموا  ومل  احلق،  عن  قعدوا  قوٌم  أولئك  يبايعوه: 
أن  ينبغي  الباطل)5(، ومما  ينرصوا  احلق ومل  قوٌم خذلوا  أولئك  رواية: 

)١( تاريـخ الطـربي )١٣2/٣، ١٣١(، وسـنده حسـن كـام قـال العمـري يف 
الراشـدة، ص75. كتابـه: عـرص اخلالفـة 

)2( االستيعاب )٨/١75(.

)٣( االستيعاب )١7٦/٨(.
)٤( االستيعاب )١7٨/٨، ١7٩(.

)5( االستيعاب )١٩٣/٨(.



١9٣

ُيعلم أن من خالفه كان يشهد له بالفضل، فهذا معاوية ريض اهلل عنه 
حني بلغه قتله قال: ذهب الفقه والعلم بموت عيل ريض اهلل عنه، فقال 
له أخوه عتبة: ال يسمع منك هذا أهل الشام ؟ فقال له: دعني منك، 

وكان يرتحم عليه)١(.

بني  وفتن  وأحداث  خطوب  عنه  اهلل  ريض  خالفته  يف  حدثت 
عيل  واجتهد  خالفته،  يف  وصفني  اجلمل  معركة  وكانت  املسلمني، 
ريض اهلل عنه فيها ما وسعه اجلهد يف دفع الفتن، وقد ساهم ريض اهلل 
عنه يف وضع معامل لقتال أهل القبلة، فال جُيهز عىل جريح، وال تسبى 
وقد  األسري..إلخ)2(،  إىل  وحُيسن  امُلدبر،  عن  ويكف  والذرية،  النساء 
حتققت نبوءة النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قتاله للخوارج الذين كانوا معه يف البداية ثم 
خرجوا عليه حتى قاتلهم، ثم كان استشهاده يف النهاية عىل يد أحدهم 
)عبد الرمحن بن ملجم( وذلك يف رمضان سنة أربعني للهجرة النبوية، 
عنه  اهلل  ريض  أشهر)٣(-  ثالثة  إال  سنني  مخس  خالفته  مدة  وكانت 
وأرضاه-، ونشهد اهلل عىل مبة أيب احلسن، ونتربأ مما ينسبه أو يصنعه 
الرافضة من الكذب والغلو ف حق عي ريض اهلل عنه وحتت شعار مبة 

آل البيت املصطنع.

)١( االستيعاب )١٦٩/٨(.
)2( خالفة عيل بن أيب طالب لعبد احلميد عيل نارص ص)٤٤٦-٤٤٨(.

)٣( اإلصابة )7/٦٠(.



بـــدريون

١9٤

عمار بن ياسر رضي اهلل عنه 

»أوليس فيكم الذي أجاره اهلل
على لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من الشيطان« البخاري

هو اإلمام الكبري، البدري، أبو اليقظان، عامر بن يارس بن عامر بن 
مالك العنيس املكي، موىل بني خمزوم، وأمه: أمة يقال هلا: )سمية بنت 

خياط( من كبار الصحابيات)١(.

وهل كان عار مملوكًا؟

اِء املَْمُلوِك ِمَن احَلْريِبِّ  بّوب اإلمام البخاري يف صحيحه: »َباُب رِشَ
ابن  َوباَِلٌل«، وعلق  َوُصَهْيٌب،  ٌر،  َعامَّ »َوُسبَِي  قال:  ثم  َوِعْتِقِه«  َوِهَبتِِه 
نَّ  ِمْنَها أِلَ امْلَُراُد  َفاَم َظَهَر يِل  ٍر  ُة َسْبِي َعامَّ ا ِقصَّ َأمَّ حجر عىل ذلك بقول: 
وِن َوامْلُْهَمَلِة َما َوَقَع َعَلْيِه َسْبٌي َوإِنَّاَم َسَكَن  ا بِالنُّ ا َعْنِسيًّ ًرا َكاَن َعَربِيًّ َعامَّ
َمَوالِيِهْم  ِمْن  َوِهَي  َة  ُجوُه ُسَميَّ َفَزوَّ ُزوٍم  خَمْ َبنِي  َة َوَحاَلَف  َيارِسٌ َمكَّ َأُبوُه 
ُمَعاَمَلَة  ًرا  َعامَّ َعاَمُلوا  ُكوَن  امْلُرْشِ َيُكوَن  َأْن  َفُيْحَتَمُل  ًرا  َعامَّ َلُه  َفَوَلَدْت 

ِهْم)2(. ِه ِمْن َمَوالِيِهْم َداِخاًل يِف ِرقِّ ْبِي لَِكْوِن ُأمِّ السَّ

يطلبون  اليمن  أبوه )يارس( وأخواه )احلارث( و)مالك( من  قدم 
)أخًا( هلم، فرجع األخوان، وبقي )يارس( بمكة، وحالف )أبا حذيفة( 
بمكة  سمية(  عامر،  )يارس،  الكريمة  األرسة  هذه  وبقيت  املغرية،  بن 

)١( الطبقات: )2٤٦/٣(، والسري :)٤٠٦/١(.
)2( فتح الباري: )٤١٠/٤-٤١2(.
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اهلل  أوذوا وعذبوا، ومّر هبم رسول  ثم  فأسلموا،  حتى جاء اإلسالم 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو يعذبون فقال: »صرًبا آل يارس فإن موعدكم اجلنة«)١(.

أبو  فقتلها  فأما )سمية(  قت،  ُفرِّ ومل يطل وقت هبذه األرسة حتى 
يف  كذلك  )يارس(  ومات  اإلسالم،  يف  شهيدة  أول  فكانت  جهل، 

العذاب )قدياًم(، وبقي )عامر( حتى ُقتل يف )صفني( كام سيأيت)2(.

صربها  بل  فحسب،  إسالمها  قدم  األرسة  هذه  فضل  يكن  مل 
وصالبة إيامنا، وهذا صاحب ترمجتنا )عامر( أحد سبعة هم أول من 

أظهر اإلسالم بمكة)٣(.

ٌر ُمِلَئ إِياَمًنا إىَِل ُمَشاشتِه«)٤(. وعن إيامنه قال ملسو هيلع هللا ىلص :»َعامَّ

ال  ما  معه  قال  حدًا  عنه  اهلل  ريض  بعامر  والتعذيب  األذى  وبلغ 
يعتقده من سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر آهلة املرشكني بخري، فلام سأله النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص كيف جتد قلبك؟ قال: مطمئن باإليامن، قال له: »إن عادوا فعد«)5(.

رواه  واحلديـث   ،)٤٠٩/١( والسـري:   ،)2٤٩-2٤٦/٣( الطبقـات:  انظـر:   )١(
اهليثمـي يف املجمـع ورجاله ثقـات، واحلاكـم يف املسـتدرك: )٣٨٨/٣( وصحح 

الذهبي. ووافقـه 
)2( انظر: الفتح: )٩١/7(، واإلصابة: )١٠/٣٣2(.

املستدرك:  يف  واحلاكم  حسن،  بسند   )١٤٩/١( احللية:  يف  نعيم  أبو  رواه   )٣(
)2٨٤/٣(، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر: السري: )٣٤٨/١-٤٠٩(.

)٤( أخرجه النسائي: )١١١/٨(، وحسن إسناده ابن حجر يف اإلصابة: )٦5/7(.
)5( الطبقات: )2٤٩/٣(.
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ومن مناقب عامر إجارته من الشيطان عىل لسان رسول ملسو هيلع هللا ىلص كام يف 
صحيح البخاري)١(.

حني  للجني  ورصعه  واجلن،  لإلنس  قتاله  قصة  سعد  ابن  وعند 
ذهب يستسقي املاء)2(.

وأول مسجد بني وصيل فيه مسجد بناه عامر يف بيته)٣(.

شهد )عامر( بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وقطعت أذنه يف الياممة)٤(.

ابن مسعود حني  الكوفة وأثنى عليه وعىل  بعثه )عمر( أمريًا عىل 
بعثهام)5(.

الباغية،  الفئة  تقتله  عامرًا  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  األحاديث  وتواترت 
وأمجعوا عىل أنه قتل مع عيل يف )صفني( كام قال احلافظ ابن حجر)٦(.

إليه اإلمام أمحد  انتهى  أما عن تأويل ذلك فنكتفي وننتهي إىل ما 
فيه غري حديث صحيح عن  فقال:  رمحه اهلل حينام سئل عن احلديث 

)١( ح: )٣7٤٣(.
)2( انظر: الطبقات: )25١/٣(، وانظر: الفتح: )٩2/7(.

)٣( الطبقات: )25٠/٣(.
)٤( الطبقات: )25٠/٣-25٤(.

)5( الطبقات: )٣/255(.
)٦( اإلصابة: )٦5/7(، واحلديث أخرجه مسلم: ح)2٩١5(، وغريه: انظر السري: 

.)٤١٩/١(
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وكره أن يتكلم يف هذا بأكثر من هذا)١(.

وقد توقف بعض الصحابة عن القتال يف الفتنة حتى ُقتل )عامر( كام 
صنع )خزيمة بن ثابت( حيث دخل فسطاطه، وطرح عليه سالحه، 

وقاتل حتى قتل، وذلك بعد مقتل عامر)2(.

وقع كالم بني خالد وعامر، فشكاه خالد إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال ملسو هيلع هللا ىلص : 
»من ُيعاد عامًرا يعاده اهلل، ومن يبغضه يبغضه اهلل«)٣(.

وقال الذهبي: كان عامر ينكر عىل عثامن أمورًا لو كف عنها ألحسن 
فريض اهلل عنهام)٤(.

وحني خرجت أم املؤمنني عائشة وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم 
إىل البرصة متأولني وجمتهدين لإلصالح بني الناس حني الطلب بدم 
( عامرًا و)احلسن( إىل الكوفة ليستنفرهم  عثامن ريض اهلل عنه بعث )عيلٌّ
)عامر(، وقال: إين ألعلم أنا زوجته ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا واآلخرة، ولكن اهلل 

ابتالكم لتتبعوه أو إياها)5(.

)١( السري: )٤2١/١(.
)2( الطبقات: )2٦٣/٣(.

املستدرك: )٣٨٩/٣(، وصححه  )٣( احلديث أخرجه أمحد: )٩٠/٤(، واحلاكم يف 
ووافقه الذهبي، وانظر السري: )١/٤١5(.

)٤( السري: )٤١٦/١(.
)5( رواه البخاري: )٣772(.
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باهلل من  الفتن ويقول: عائذًا  يتعوذ من  وكان عامر ريض اهلل عنه 
فتنة حتى عرضت له فتنة عظيمة)١(.

عنه  اهلل  ريض  العاص  بن  عمرو  كان  )صفني(  فتنة  وقعت  وبعد 
يشهد لـ )عامر( بمحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص له، ويقول: ال أدري أكان رسول اهلل 
يتألفني، ولكني أشهد عىل رجلني تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص حيبني أم 

وهو حيبهام: عبد اهلل بن مسعود، وعامر بن يارس)2(.

كانت )صفني( سنة سبع وثالثني ناية حياة عامر ريض اهلل عنه، 
وفيها قتل مع عيل وعمره ثالث وتسعون، ودفن هناك، وهذا جممع 

عليه كام قال الواقدي)٣(.

يف  للسابقني  نموذج  فهو  )عامر(،  حياة  يف  الدروس  هي  وكثرية 
املجار من  باجلنة، وهو  املوعود  اإلسالم، والثبات عىل اإليامن، وهو 
الشيطان، والصابر عىل البالء حتى وإن أكره عىل الباطل وقلبه مطمئن 

باإليامن...

ريض اهلل عنك يا عار وأرضاك بقدر ما قدمت لإلسالم واملسلمن..

)١( الطبقات: )25٦/٣(.

)2( الطبقات: )2٦٣/٣(.

)٣( الطبقات: )2٦٤/٣(.
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عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه 

إاِلَّ   ، ا َقطُّ ْيَطاُن َساِلًكا َفجًّ َلِقَيَك الشَّ ِبَيِدِه َما  َوالَِّذي َنْفِسي  اِب،  اْبَن الَخطَّ َيا  »إِيًها 

َك« صحيح البخاري )3863( ا َغْيَر َفجِّ َسَلَك َفجًّ

أبـو حفـص عمر بـن اخلطـاب بن نفيـل بن عبـد العـزى القريش 
العـدوي، وأمـه حنتمة بنت هاشـم بـن املغـرية املخزومـي، ولد بعد 
الفيـل بثـالث عـرشة سـنة، كان شـديدًا عـىل املسـلمني يف بدايـات 
اإلسـالم، ثـم أسـلم فـكان إسـالمه فتحـًا، وأعـز اهلل بـه اإلسـالم 
واملسـلمني، حتـى قال ابن مسـعود ريض اهلل عنه: ومـا ُعبد اهلل جهرة 
حتـى أسـلم عمـر)١(، ويف فضائـل الصحابـة ألمحـد عن ابن مسـعود 
ا،  ا، َوإِنَّ ِهْجَرَتُه َكاَنـْت َفْتًحا َوَنرْصً أنـه قال: إِنَّ إِْسـاَلَم ُعَمـَر َكاَن ِعـزًّ
َ َحـْوَل اْلَكْعَبـِة  ِ َمـا اْسـَتَطْعَنا َأْن ُنَصـيلِّ ـًة، َواهللَّ َوإِنَّ إَِماَرَتـُه َكاَنـْت َرمْحَ
ْحَسـبُ َأنَّ َبنْيَ َعْيَنـيْ ُعَمَر َمَلَكنْيِ  َظاِهِريـَن َحتَّى َأْسـَلَم ُعَمـُر، َوإيِنِّ أَلَ
ـوَن  احِلُ ـْيَطاَن َيْفَرُقـُه، َفـِإَذا ُذِكـَر الصَّ ْحَسـبُ َأنَّ الشَّ َدانِِه، َوإيِنِّ أَلَ ُيَسـدِّ

َفَحـيَّ َهـاَلً بُِعَمَر)2(.

اإْلِْساَلَم  َأِعزَّ  ُهمَّ  :»اللَّ قال  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بدعوة  اهلل  نفعه 
َقاَل:  اِب«،  طَّ اخْلَ ْبِن  بُِعَمَر  َأْو  بَِأيِب َجْهٍل،  إَِلْيَك  ُجَلنْيِ  الرَّ َهَذْيِن  بَِأَحبِّ 

)١( اإلصابة 75/7.
)2( فضائل الصحابة ألمحد ابن حنبل )١/ ٣٣5(.
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اهلل  رسول  إىل  غاديًا  أصبح  اِب)١(.  طَّ اخْلَ ْبُن  ُعَمُر  إَِلْيِه  ُهاَم  َأَحبَّ َفَكاَن 
ليعلمه اإلسالم.

وكام كان حظ عمر ريض اهلل عنه من اإلسالم عظياًم فقد كان حظه 
من قصور اجلنان عظياًم، وقد رأى له النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرصًا يف اجلنة وبفنائه 
جارية، وما منع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يدخله إال تذكره لغرية عمر، وحق 
ي َيا َرُسوَل اهللِ َأَعَلْيَك َأَغاُر)2(. لعمر أن يبكي هلذا اخلرب ويقول: بَِأيِب َوُأمِّ

بلغ عمر من العلم والفطنة شهادة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، أما العلم 
ابن  قال  بالعلم)٣(،  فأوهلا  لعمر،  مناولته  ثم  للبن  ففي رؤيا رشبه ملسو هيلع هللا ىلص 
حجر: واملراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب اهلل وسنة رسوله 
وباتفاق  بكر،  أيب  إىل  بالنسبة  مدته  لطول  بذلك  عمر  واختص  ملسو هيلع هللا ىلص، 

الناس عىل طاعته بالنسبة لعثامن)٤(.

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مرة أخرى وقال:  له  الفطنة واإلهلام فقد شهد  وأما 
َفإِنَُّه  َأَحٌد،  تِي  ُأمَّ يِف  َيُك  َفإِْن  ُثوَن،  دَّ حُمَ اأُلَمِم  ِمَن  َقْبَلُكْم  ِفياَم  َكاَن  »َلَقْد 

ث: هو امللهم، أو من ُيلقى يف روعه اليشء فيكون. ُعَمُر«)5( واملحدَّ

)١( فضائل الصحابة ألمحد ابن حنبل )١/ 25٠( وهو حسن.
)2( صحيح البخاري )٣٦7٩(.
)٣( صحيح البخاري )٣٦٨١(.

)٤( فتح الباري )7/٤٦(.
)5( صحيح البخاري)٣٦٨٩(.
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ولقد شهد واقُع املسلمني صدق رأي عمر، كيف ال؟! وقد نزل 
بدٍر، ويف  لرأي عمر، يف احلجاب، ويف أرسى  الكريم موافقًا  القرآن 

الصالة خلف مقام إبراهيم، وحتريم اخلمر)١(.

سرية،  أحسن  بالناس  سار  عنه  اهلل  ريض  عمر  اسُتخلف  وحني 
وأنزل نفسه من مال اهلل بمنزلة رجل من الناس، وفتح الفتوح، ودون 

الدواوين، وأرخ للمسلمني)2(.

دولتي  عىل  النرُص  عنه  اهلل  ريض  عمر  عهد  يف  للمسلمني  حتقق 
ت الكوفة  َ الفرس والروم، وحررت اهلالل اخلصيب، ومرص، وُمرصِّ

والبرصة والفسطاط)٣(.

وحيثام كان أليب بكر ريض اهلل عنه موقف الصدق يف الدعاء يوم بدر، 
فقد كان لعمر ريض اهلل عنه موقف املوافقة يف األرسى ؛ وهو صاحب 
الرأي يف قتل أرسى بدر حني قال: هؤالء أئمة الكفر وصناديدها وأرى 
أن متكننا فنرضب أعناقهم. وتأييدًا لرأي عمر نزل قول اهلل تعاىل }َما َكَن 

ى َحتَّ ُيْثِخَن ِف اَلْرِض..{]األنفال: 7٦[)٤(. ِلَنِبٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَ

)١( االستيعاب هبامش اإلصابة )2٤٨/٨(.

)2( االستيعاب هبامش اإلصابة )٨/2٤5(.
)٣( عرص اخلالفة الراشدة للعمري)5/٦٩(.

)٤( رواه مسلم، انظر رشح النووي عىل مسلم )٨٦/١2(.
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وبكل حال فأبو بكر وعمر ريض اهلل عنهام أهل للقدوة، ولذا أمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه باالقتداء هبام كام جاء عند أمحد بسند صحيح)١(.

واالهتامم  والعدل،  للحزم  أنموذجًا  عنه  اهلل  ريض  عمر  كان  لقد 
بشؤون الرعية إىل درجة تغريت حاُله حينام كان عام الرمادة وأصاب 
املسلمني من اجلهد واجلوع والضيق ما أصاهبم، وترك عمُر أكل اللحم 

والسمن، وأدمن أكل الزيت واخلل حتى تغري لونه)2(.
الفاسدة  والنحل  وامللل  الضعيفة  النفوس  فأصحاب  ذلك  ومع 
وعز  فيها،  اإلسالم  رواق  امتد  التي  وسياسته  بعمر  ذرعًا  ضاقوا 
املسلمون، ومل يكن ألعداء اإلسالم فرصة .. إال فرصة الغدر.. ومن 
هنا تآمر املجوس ومن شايعهم عىل قتل عمر، وأراد اهلل أن خيتم حياة 
الفاروق ريض اهلل عنه بالشهادة، وأن تكون الصالة آخر عهده بالدنيا، 
بعد أن فتح الفتوح ومرصَّ األمصار، ومل يكن طعن أيب لؤلؤة املجويس 
-عليه من اهلل ما يستحق- لعمر، وهو يصيل باملسلمني الفجر؛ ُمنهيًا 
وكاشفًا  اخلتام،  حسن  لعمر  حمققًا  بل  وظنوا-  لوا  أمَّ -كام  لإلسالم 

ألهل اإلسالم عن عدوان املجوس للمسلمني.
جهد،  من  لإلسالم  قدمت  ما  بقدر  عمر  يا  عنك  اهلل  ريض 

وللمسلمن من عزة وفتح.

)١( فضائل الصحابة ألمحد )١/٣٣2(.
)2( اإلصابة )75/7(.
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عمير بن أبي وقاص

عمري بن أيب وقاص بن وهب بن عبد مناف بن زهر )أخو سعد( 
وأمهام: محنة بنت أيب سفيان بن أمية، أسلم قدياًم، وشهد بدرًا واستشهد 

هبا يف قول اجلميع)١(.

بن  سعد  )أخي  معاذ  بن  وعمرو  عمري  بني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  آخى 
معاذ()2(.

ويف قصة شهود عمري بدرًا موقف يستحق الوقفة واإلشادة، وهو 
إن  النبوة، وتفانيهم يف اجلهاد حتى  الشباب يف زمن  برهان عىل مهم 

أحدهم ليبكي إذا ُرّد، وعمري نموذج هلؤالء..

أخرج ابن سعد وغريه عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه قال: 
ِ - ملسو هيلع هللا ىلص -  اٍص َقْبَل َأْن َيْعِرَضَنا َرُسوُل اهللَّ »َرَأْيُت َأِخي ُعَمرْيَ ْبَن َأيِب َوقَّ
لِْلُخُروِج إىَِل َبْدٍر َيَتَواَرى َفُقْلُت: َما َلَك َيا َأِخي؟ َفَقاَل: إين َأَخاُف َأْن 
َلَعلَّ  ُروَج  اخْلُ ُأِحبُّ  َوَأَنا  يِن  دَّ َفرَيُ َفَيْسَتْصِغَريِن  ِ -ملسو هيلع هللا ىلص-  اهللَّ َرُسوُل  َيَرايِنَ 
َفاْسَتْصَغَرُه  َرُسوِل اهللِ -ملسو هيلع هللا ىلص-  َعىَل  َفُعِرَض  َقاَل  َهاَدَة.  الشَّ َيْرُزَقنِي   َ اهللَّ

َفَقاَل: اْرِجْع[ .

)١( اإلصابة: )7/١٦٨(.
)2( الطبقات: )١٤٩/٣(.
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ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - َقاَل َسْعٌد: َفُكْنُت َأْعِقُد َلُه  َفَبَكى ُعَمرْيٌ َفَأَجاَزُه َرُسوُل اهللَّ
َة َسَنًة. َقَتَلُه َعْمُرو  ائَِل َسْيِفِه ِمْن ِصَغِرِه َفُقتَِل بَِبْدٍر َوُهَو اْبُن ِستَّ َعرْشَ مَحَ

.)١(» ْبُن َعْبِد َودٍّ

واإلكبار  االعتزاز  إال  البطويل  املوقف  هذا  جتاه  نملك  ال  ونحن 
حتى وإن ُقتل عمرٌي، فتلك أمنيته التي حتققت، وفضل الشهادة عظيم.

الشهيد  الشاب  هذا  حياة  عن  كثرية  معلومات  نملك  ال  كنا  ولئن 
)عمري( متى أسلم؟، وكيف هاجر؟، وما جهوده يف اإلسالم قبل أن يقتل 
ببدر، حتى قال ابن السكن: »مل أجد لعمري رواية لقدم إسالمه وموته«)2(.

ل  فيكفي أن نعلم أن هذا الفتى سجل موقفًا بطوليًا يف بدر، وُسجِّ
اسمه يف عداد شهدائها، ونال فضل أهلها، ويف الصحيح: )لعل اهلل 
اطلع عىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة، أو 

قد غفرت لكم()٣(.

والكهول  منهم  الشباب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صحابة  يف  نجد  وهكذا 
نامذج حيتذى هبا، وعظمة تستحق الذكر...

اللهم فارَض عنهم أمجعن، وأحلقنا بركبهم يا كريم ..

)١( الطبقات: )١٤٩/٣-١5٠(.
)2( اإلصابة: )7/١٦٨(.

)٣( صحيح البخاري: ح )٣٩٨٣(.
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عمير بن الحمام رضي اهلل عنه 
»َلِئْن أََنا َحِييُت َحتَّى آُكَل َتَمَراِتي َهِذِه، إِنََّها َلَحَياٌة َطِويَلٌة« )١(

هو عمري بن احُلامم بن اجلموح األنصاري، وأمه: النوار بنت عامر 
بن نابئ، آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عبيدة بن احلارث فُقتال مجيعًا 

يف بدر)2(.

وابن  عقبة،  بن  موسى  السري:  أهل  من  بدرًا  شهد  فيمن  ذكره 
إسحاق، والواقدي)٣(.

وممـا يؤكـد شـهود )عمـري( بـدرًا مـا رواه مسـلم يف صحيحه من 
حديـث أنـس حني دنا املرشكـون من املسـلمني يف بدر، َفَقاَل َرُسـوُل 
َقـاَل: -  ْرُض«،  َواأْلَ َواُت  ـمَ َعْرُضَهـا السَّ ـٍة  َجنَّ إىَِل  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقوُمـوا 
ـٌة َعْرُضَها  : - َيـا َرُسـوَل اهللِ، َجنَّ ْنَصـاِريُّ ـاَمِم اأْلَ َيُقـوُل ُعَمـرْيُ ْبـُن احْلُ
ْرُض؟ َقـاَل: »َنَعـْم«، َقـاَل: َبٍخ َبـٍخ، َفَقاَل َرُسـوُل اهللِ  َواُت َواأْلَ ـمَ السَّ
ِمُلـَك َعـىَل َقْولَِك َبٍخ َبـٍخ؟« َقـاَل: اَل َواهللِ َيا َرُسـوَل اهللِ،  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـا حَيْ
إاِلَّ َرَجـاَءَة َأْن َأُكـوَن ِمـْن َأْهِلَهـا، َقـاَل: »َفإِنَّـَك ِمـْن َأْهِلَهـا«، َفَأْخَرَج 
، ُثمَّ َقـاَل: َلئِْن َأَنـا َحيِيُت َحتَّى  مَتَـَراٍت ِمـْن َقَرنِـِه، َفَجَعـَل َيْأُكُل ِمْنُهـنَّ

)١( مسلم: ح )١٩٠١(.
)2( الطبقات: )٣/5٦5(.

)٣( الطبقات: )5٦5/٣(، واإلصابة: )١٦2/7(.
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َيـاٌة َطِويَلـٌة، َقـاَل: َفَرَمـى بِـاَم َكاَن َمَعـُه ِمـَن  ـا حَلَ َ آُكَل مَتَـَرايِت َهـِذِه إِنَّ
ْمِر، ُثـمَّ َقاَتَلُهـمْ َحتَّـى ُقتَِل)١(. التَّ

وعنـد ابـن إسـحاق: وحـّرض النبـي ملسو هيلع هللا ىلص النـاس عـىل القتـال، 
وقـال: والـذي نفُس حممـد بيده ال يقاتلهـم اليوم رجـل فُيقتل صابرًا 
حمتسـبًا، مقبـاًل غري مدبـر، إال أدخلـه اهلل اجلنة، فقال عمـري بن احلامم 
)أخـو بنـي سـلمة( ويف يـده متـرات يأكلهن: بٍخ بـٍخ .. وقاتـل القوم 

حتـى ُقتل)2(.

وبنحو ذلك أورد ابُن سعد)٣(، وزاد عن الواقدي: أوُل قتيل قتل 
من األنصار يف اإلسالم )عمري بن احلامم(، قتله خالد بن األعلم)٤(.

وقال ابن حجر: فكان أوَل قتيل يف سبيل اهلل يف احلرب عمري)5(.

كان  ببدر  ُقتل  حني  عنه  اهلل  ريض  عمريًا  أن  الرب:  عبد  ابُن  ونقل 
يقول)٦(:

القصة  هذه  يل  وقعت  وقد  حجر:  ابن  وقال   ،)١٩٠١( ح  مسلم:  صحيح   )١(
موصولة بسند عال، ثم ساق رواية مسلم وقال: فوافقناه فيه، بعلّو درجتني. 

اإلصابة: )١٦2/7(.
)2( السرية البن هشام: )٣22/2(.

)٣( الطبقات: )٣/5٦5(.

)٤( الطبقات: )٣/5٦5(.
)5( اإلصابة: )١٦2/7(.

)٦( االستيعاب هبامش اإلصابة: )٩/٣2(.
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زاد بغـــر  اهلل  إىَِل  ركضـــًا 

املعـــاد وعمـــل  التقـــى  إال 

اجلهـــاد عـــىل  اهلل  ِف  والصـــرب 

النفـــاد عرضـــة  زاد  وكّل 

والرشـــاد والـــرب  التقـــى  غـــر 

ببدر،  استشهد  أنه  عىل  اتفقوا  احلامم  بن  وعمري  حجر:  ابن  قال 
فكيف يبقى إىل يوم أحد، وهو يرد عىل وهم عبدالغني بن سعيد، وأيب 

موسى)١(.

م قصُته من دروس،  ريض اهلل عن )عمري( البدري الشهيد، وكم ُتعلِّ
وكم ترفع من مهم، وكم تتصاغر الدنيا إىل جانب اآلخرة، حتى ولو 
عمري  كلامت  وترسي  األنفاس،  وانتهاء  الرؤوس،  قطف  الثمن  كان 
»إنا حلياة طويلة إن أمتمت مترايت« لتحيي أمًة، وتبعث أجيااًل تتسابق 

إىل املوت يف سبيل اهلل مثل أو أكثر مما يتسابق أهل الدنيا إىل الدنيا..

)١( اإلصابة: )١٦2/7، ١٦٣(.
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عويم بن ساعدة األوسي رضي اهلل عنه 
»البدري الكبير« )١(

عويم بن عائش بن قيس بن النعامن، ويكنى أبا عبد الرمحن، وأمه: 
عمرية بنت سامل بن سلمة، وعويم أحد الثامنية النفر الذين يروى أنم 

أول من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار بمكة وأسلموا)2(.

عّده البخاري ضمن من سمي من أهل بدر)٣(.

ولذا قال عنه الذهبي: »بدري كبري، شهد العقبتني يف قول الواقدي، 
وشهد الثانية بال نزاع، وآخى النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني عمر بن اخلطاب«)٤(.

وهـو أحـد الرجلني الصاحلـني الذين لقيهـام أبو بكـر وعمر حني 
اجتـامع األنصار يف سـقيفة بني سـاعدة كام جـاء يف البخاري)5(.

ساعدة،  بن  )عويم  لقيا  حني  وعمر  بكر  أبا  أن  سعد:  ابن  وعند 
ومعن بن عدي( فذكرا ما متاأل عليه القوم، وقال: أين تريدان يا معرش 
ال  أن  عليكم  ال  فقاال:  األنصار،  من  إخواننا  نريد  قاال:  املهاجرين؟ 

تقربوهم، اقضوا أمركم..)٦(.

)١( السري: )5٠٣/١(.
)2( الطبقات: )٤5٩/٣(.

)٣( انظر: الفتح )٣27/7(.
)٤( السري: )5٠٣/١(.

)5( صحيح البخاري: ح )٤٠2١(.
)٦( الطبقات: )٤٦٠/٣(، وسنده صحيح كام يف السري: )5٠٤/١(.
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وكـم هـي منقبة لعويـم وصاحبه ومها يتجـاوزان رابطة العشـرية 
األمـة  خيـار  هـو  بكـر  وأبـو  األمـة،  ملصلحـة  وينظـران  والقبيلـة، 

وأوالهـم باإلمامـة.

ـوَن  وحيـث أثنـى اهلل عز وجل عـىل األنصار بقولـه: }ِفيـِه ِرَجـاٌل ُيِحبُّ
وا{ ]التوبة: ١٠٨[. ـرُ َأْن َيَتَطهَّ

قـال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )يـا معرش األنصـار، إن اهلل قـد أثنى عليكم 
خـريًا يف الطهـور، فـام طهوركم هـذا؟( قالـوا: يا رسـول اهلل، نتوضأ 
للصـالة والغسـل مـن اجلنابـة، فقال رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )هـل مع ذلك 
غـريه، قالـوا: ال، غـري أن أحدنـا إذا خـرج مـن الغائـط أحـب أن 

يسـتنجي باملـاء، قال: )هـو ذاك()١(.

وقد قيل: إن أول من استنجى باملاء عويم بن ساعدة ريض اهلل عنه)2(.

كـام روى ابـن سـعد لكنه بسـند ضعيـف أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال بشـأن 
)عويـم(: )نعـم العبـد مـن عبـاد اهلل، والرجل مـن أهل اجلنـة عويم 

بن سـاعدة()٣(.

شـهد عويـم املشـاهد كلهـا مـع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتـى قـال عمـر 

)١( رواه احلاكم، وقال هذا حديث كبري صحيح، ووافقه الذهبي: املستدرك )١/١55(.
)2( الذهبي، السري: )5٠٣/١(، والطبقات: )٤٦٠/٣(.

)٣( الطبقات: )٤5٩/٣(، والسري: )5٠٣/١(، واإلصابة: )7/١٨١، ١٨2(.
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ريض اهلل عنـه : »ما نصبـت راية للنبي ملسو هيلع هللا ىلص إال وحتـت ظلها عويم«)١(.

والراجح أنه تويف يف خالفة عمر، ودعا عمر إىل جنازته)2(.

كانت وفاة )عويم( وهو ابن مخس أو ست وستني سنة)٣(.

ركـب  يف  بكـم  وأحلقنـا  وأرضـاك،  عويـم  يـا  عنـك  اهلل  ريض 
اجلنـان. يف  اخلالديـن 

)١( اإلصابة: )١٨2/7(.
)2( أخرجه البخاري يف التاريخ، وعنه نقل ابن حجر يف اإلصابة: )١٨2/7(.

)٣( الطبقات: )٤٦٠/٣(.
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قطبة بن عامر رضي اهلل عنه 

وأمه  اخلزرجي،  األنصاري  عامر  بن  حديدة  بن  عامر  بن  قطبة 
زينب بنت عمرو بن مالك)١(.

شهد العقبَة األوىل والثانية يف روايتهم مجيعًا وجُيعل يف الستة النفر 
قبلهم  وليس  بمكة،  األنصار  من  أسلم  من  أول  أنم  ُيروى  الذين 

أحٌد)2(.

وشهد قطبُة بدرًا، وأحدًا، واخلندَق، واملشاهَد كلها مع رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت معه راية بني سلمة يف غزوة الفتح، وجرح يف أحد تسع 

جراحات)٣(.

وله يف )بدر( ثباٌت وشجاعٌة، فقد روى أبو معرش: أن قطبة رمى 
يوم بدر بحجر بني الصفني، ثم قال: ال أفر حتى يفرَّ هذا احلجر)٤(.

ولقطبة موقف يف دخول البيوت من أبواهبا أو ظهروها، ساقه ابن 
حجر كام ييل: 

قال:  سفيان  أيب  عن  سنده  وساق  تفسريه  يف  الشيخ  أبو  روى 

)١( الطبقات: )57٨/٣(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )١5٦/٩(.
)2( الطبقات: )57٨/٣(.

)٣( الطبقات: )57٨/٣-57٩(، واإلصابة: )١٦٣/٨(.
)٤( الطبقات: )57٩/٣(، واالستيعاب: )١5٦/٩(.



بـــدريون

2١2

كانت احُلمس من قريش تدخل من أبواب البيوت، وكانت األنصار 
أناس  ومعه  بستان  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَّ  رسول  فبينا  ظهورها،  من  يدخلونا 
أناس:  فقال  عامر،  بن  قطبة  ومعه  البستان  من  فخرج  أصحابه،  من 
، إّن قطبة رجل فاجر. قال: وما ذاك؟ فأخربه، فقال: يا  يا رسول اهللَّ

، إنك خرجت، فخرجت، قال: فإيّن أمحيس. رسول اهللَّ

ِمْن  اْلُبُيوَت  َتْأُتوا  ِبَأْن  اْلِبرُّ  }َوَلْيَس   : اهللَّ قال  دينك،  ديني  قطبة:  قال 
ُظُهوِرها{ ]البقرة آية ١٨٩[.

قال ابن حجر: وكذا أخرجه ابن خزيمة يف صحيحه، واحلاكم من 
وجهني آخرين عن األعمش وغريهم)١(.

قلت: فإن صحت القصُة فقد ساهم هذا الصحايب يف إبطال عادة 
من  البيوت  دخول  يرون  األنصار  كان  حيث  اجلاهلية،  عوائد  من 
ظهورها السيام إذا عادوا من حج أو أهلوا بحج أو عمرة، ثم رجع 
إىل بيته حلاجة بعد اإلحرام ال يدخل من باب احلجرة من أجل سقف 
وبني  بينهم  حيول  أال  يرون  وكانوا  السامء،  وبني  بينه  حيول  أن  البيت 

السامء حائٌل إذا أهلوا بحج أو عمرة ..

أهّل  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  هذا  عامر  بن  قطبة  قصة  القرطبي  وذكر 

)١( اإلصابة: )١٦٣/٨(.



2١٣

من  رجل  خلفه  دخل  ثم  حجرته،  فدخل  بالعمرة،  احلديبية  زمن 
هذا  إن  وقيل:  القرطبي:  قال  لكن  القصة.  آخر  إىل  قطبة..  األنصار 

الرجل قطبة بن عامر األنصاري)١(.

مل  التي  والسلوم  والعوائد  األعراف  تتساقط  أن  ينبغي  وكذلك 
ينزل اهلل هبا من سلطان، السيام إذا عارضت نصًا رشعيًا، فاحلكم هلل، 

واالتباع لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

تويف قطبة يف خالفة عثامن ريض اهلل عنه كام نقل ابُن سعد)2(، وقيل: 
يف خالفة عمر، ذكره ابن أيب حاتم)٣(. ريض اهلل عنه وأرضاه.

)١( اجلامع ألحكام القرآن: )2/٣٤٤، ٣٤5(.
)2( الطبقات: )57٩/٣(.
)٣( اإلصابة: )١٦٣/٨(.



بـــدريون

2١٤

محمد بن مسلمة رضي اهلل عنه 

فارس نبي اهلل 

عبد  بني  حلفاء  من  سلمة  بن  مسلمة  بن  حممد  الرمحن  عبد  أبو 
األشهل)١(.

الصحابة،  نجباء  من  وقال: هو  ُكنيته،  اختالف يف  الذهبي  وعند 
أنصاري أويس شهد بدرًا واملشاهد)2(.

وذكـر ابـن سـعد قـدم إسـالمه )قبـل إسـالم أسـيد بـن حضـري 
وسـعد بـن معـاذ( عـىل يـد مصعـب بـن عمـري، وأنـه شـهد بـدرًا 
وأحـدًا، وكان فيمـن ثبـت مـع النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يومئـذ حـني وىل النـاس، 
وشـهد املشـاهد كلهـا، ما خـال تبوك فـإن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اسـتخلفه 

عـىل املدينـة حـني خـرج إىل تبـوك)٣(.

وهو الذي قدمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اخليل حني خرج إىل عمرة القضية، 
وكانوا مائة فارس، وكان ُيسمى )فارس نبي اهلل()٤(.

قالوا يف وصفه: كان رجاًل طوااًل أسود معتداًل أصلعًا وقورًا)5(.

)١( الطبقات )٤٤٣/٣(.
)2( سريأعالم النبالء )2/٣٦٩(.

)٣( الطبقات )٤٤٣/٣(.
)٤( الطبقات )٤٤٤/٣-٤٤5(.

)5( الطبقات )٤٤٣/٣(، وسريأعالم النبالء )2/٣7٠(.



2١٥

وقالوا عن قدراته: هو مندوب عمر ريض اهلل عنه إذا ُشكي إليه 
عامل، فيكشف أمره)١(.

اليهودي  بقتل  تكفل  الذي  هو  عنه  اهلل  ريض  مسلمة  بن  وحممد 
كعب بن األرشف، حني قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : من لكعب األرشف؟ 
فإنه قد آذى اهلل ورسوله، فقام حممد بن مسلمة فقال: يا رسول اهلل: 
أحتب أن أقتله؟ قال: نعم، قال: فأذن يل أن أقول شيئًا، قال: قل.. إىل 

آخر القصة التي فيها تم قتل كعب بن األرشف)2(.

وعلق عليها السهييل بقوله: يف القصة قتل املعاهد إذا سب الشارع 
خالفًا أليب حنيفة، ثم تعقبه ابن حجر وقال: فيه نظر، وصنيع البخاري 
يف اجلهاد ُيعطي أن كعبًا كان حماربًا حيث ترجم هلذا احلديث )الفتك 
الدعوة  كانت  إذا  دعوة  بغري  املرشك  قتل  جواز  وفيه  احلرب(  بأهل 

العامة قد بلغته)٣(.

التي  الفتنة  اعتزلوا  الذين  أحد  عنه  اهلل  ريض  مسلمة  بن  وحممد 
حذيفة  عنه  قال  وقد  أمجعني،  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  بني  وقعت 
ريض اهلل عنه : إين ألعلم رجاًل ال ُتنقصه الفتنة شيئًا، فقلنا: من هو؟ 
الفتنة  وكانت  حذيفة،  مات  فلام  األنصاري،  مسلمة  بن  حممد  قال: 

)١( سريأعالم النبالء )2/٣7٠(.
)2( انظر صحيح البخاري ح )٤٠٣7(.

)٣( الفتح )7/٣٤٠(.
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بفسطاط  أنا  فإذا  ماء  أهل  فأتيت  الناس،  من  خرج  فيمن  خرجت 
قالوا:  الفسطاط؟  هذا  ملن  فقلت:  الرياح،  ترضبه  متنحي  مرضوب 
ملحمد بن مسلمة، فأتيته فإذا شيخ قلت له: يرمحك اهلل أراك رجاًل من 
تركت  قال:  وجريانك!  وأهلك  ودارك  بلدك  تركت  املسلمني  خيار 
حتى  أمصارهم  من  مرص  عىل  تشتمل  أن  نفيس  يف  ما  الرش،  كراهية 

تنجيل عام انجلت)١(.

وال  اجلمل  حيرض  مل  عنه  اهلل  ريض  مسلمة  بن  حممد  أن  ُنقل  وقد 
صفني، بل اختذ سيفًا من خشب وحتّول إىل الربذة فأقام هبا مديدة)2(.

ولعل سبب اعتزاله الفتنة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعطاه سيفًا فقال له: قاتل 
به فارضب به حتى تقطعه، ثم اجلس يف بيتك حتى تأتيك يٌد خاطئة 

أو ميتتة قاضية)٣(.

وسواء صحت الرواية أو مل تصح، فاملؤكد أنه ريض اهلل عنه اعتزل 
الفتنة، ومعه نفر من الصحابة، وقد قال حذيفة ريض اهلل عنه : ما من 
أحد إال وأنا أخاف عليه الفتنة، إال ما كان من حممد بن مسلمة فإين 

سمعُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ال ترضه الفتنة)٤(.

)١( الطبقات )٤٤٤/٣، ٤٤5(.
)2( االستيعاب )٤٦/١٠(، وسري أعالم النبالء )2/٣٦٩(.

)٣( الطبقات) ٤٤٤/٣(.
)٤( سري أعالم النبالء )٣72/2(، وقال املحقق: رجاله ثقات.



2١7

ومات  عنه سبعًا وسبعني سنة،  اهلل  بن مسلمة ريض  عاش حممد 
املدينة يف صفر سنة ست وأربعني للهجرة)١(، وذكر  ريض اهلل عنه يف 

الذهبي وفاته سنة ثالث وأربعني)2(.

ريض اهلل عن ممد بن مسلمة وأرضاه، اللهم كا حفظته من الفتن 
فاحفظنا.

)١( الطبقات )٣/٤٤5(.
)2( سري أعالم النبالء )٣72/2(.
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مسطح بن أثاثة رضي اهلل عنه
»أتسبين رجالً شهد بدراً« )١(

هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد املطلب بن عبد مناف بن قيص 
املطلبي البدري، كان اسمه عوفًا، وأما مسطح فهو لقبه)2(.

وأمه بنت أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف، وهي بنت خالة أيب 
بكر الصديق)٣(، وقد أسلمت وأسلم أبواها قدياًم)٤(.

ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  مع  كلها  واملشاهد  وأحدًا،  بدرًا،  مسطح  شهد 
وتويف سنة أربع وثالثني، وعمره ست ومخسون سنة)5(.

وقال ابن حجر: »وقيل عاش إىل خالفة عيل، وشهد معه صفني، 
ومات يف تلك السنة سنة سبع وثالثني«)٦(.

كان مسطح ريض اهلل عنه كام ذكر ابن سعد قصريًا، غائر العينني، 
شثن األصابع)7(.

)١( صحيح البخاري: )٤١٤١(.

)2( اإلصابة: )٩/١٨2-١٨٣(.

)٣( صحيح البخاري: )٤١٤١(.
)٤( اإلصابة: )١٨٣/٩(.
)5( الطبقات: )5٣/٣(.

)٦( اإلصابة: )١٨٣/٩(.
)7( انظر سري أعالم النبالء: )١٨٨/١( ومل أجده يف ترمجته يف الطبقات.



2١9

منه  كانت  حتى  عنهام  اهلل  ريض  الصديق  عليه  ينفق  فقريًا  وكان 
اهلفوة يف حديث )اإلفك( فحلف أبو بكر: »واهلل ال أنفق عىل مسطح 
شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال« فأنزل اهلل تعاىل: } َوَل َيْأَتِل ُأوُلو 
 ِ اللَّ َسِبيِل  ِف  َواْلُمَهاِجِريَن  َواْلَمَساِكنَي  اْلُقْرَبى  ُأوِل  ُيْؤُتوا  َأْن  َعِة  َوالسَّ ِمْنُكْم  اْلَفْضِل 

ُ َغُفوٌر َرِحمٌي { ]النور:22[،  ُ َلُكْم َواللَّ وَن َأْن َيْغِفَر اللَّ َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَل ُتِحبُّ

وحينها قال أبو بكر: »بىل واهلل إين ألحب أن يغفر اهلل يل«، فأرجع إىل 
مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: »واهلل ال أنزعها منه أبدًا«)١(.

ألمر  يستجيب  وهو  وتقواه،  بكر  أيب  موقف  من  عجبت  ولئن 
ِة )مسطح( يف مشاركته ألهل اإلفك  اهلل، ويتجاوز حظوظ نفسه وَهنَّ
حديثهم عن عائشة؛ فال ينبغي أن يغيب أن احلسنات ماحيات، وأن 
معه  هلم  يغتفر  ما  الرفيع  املقام  من  فلهم  أخطؤوا  وإن  الفضل  أويل 
الزالت، وكم هو مجيل تعليق الذهبي عىل موقف مسطح من حديث 
ْفَوٍة  اَك َيا َجِري َأْن َتْنُظَر إىَِل َهَذا الَبْدِريِّ َشْزرًا هِلَ اإلفك حيث قال: »إِيَّ
َح  ِة َوإِيَّاك َيا َراِفيِضُّ َأْن ُتَلوِّ ا َقْد ُغِفَرْت َوُهَو ِمْن َأْهِل اجَلنَّ َ َبَدْت ِمْنُه َفإِنَّ

اُر«)2(. ا َفَتِجُب َلَك النَّ بَِقْذِف ُأمِّ امُلْؤِمننِْيَ َبْعَد ُنُزْوِل النَّصِّ يِف َبَراءهِتَ

مسطح ريض اهلل عنه معدود من )املساكني( كام يف آية النور، وقد 

)١( صحيح البخاري: )٤١٤١-٤75٠(.
)2( سري أعالم النبالء: )١٨٨/١(.
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ذكره أبو نعيم من أهل الصفة)١(، كام ذكر ابن سعد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أطعمه يوم خيرب هو وابن إلياس مخسني وسقًا)2(.

وإنفاق أيب بكر عليه قبل اإلفك وبعده شاهد عىل فقره وحاجته، 
ولذا قال ابن كثري: »وكان مسكينًا ال مال له إال ما ينفق عليه أبو بكر، 
وكان الصديق معروفًا باملعروف، له الفضل واأليادي عىل األقارب 
واألجانب، وكان )مسطح( من املهاجرين يف سبيل اهلل، وقد زلق زلقة 

تاب اهلل عليه منها، ورضب احلد عليها«)٣(.

تكون  بالنفقة  وأكرم  املسلمني،  بني  الرتاحم  يكون  هكذا  قلت: 
خالصة لوجه اهلل تعاىل، وأين هذا ممن يقطعون األرحام، أو ينفقون 

ليقال ينفقون ..

الصديق،  خالتك  ابن  عن  اهلل  وريض  مسطح،  يا  عنك  اهلل  ريض 
وعن الصحابة أمجعن.

)١( احللية: )2/2٠(.
)2( الطبقات: )5٣/٣(.

)٣( تفسري ابن كثري، املخترص للصابوين: )2/5٩٣(.



22١

مصعب بن عمير رضي اهلل عنه 

»قتل مصعب وكان خيراً مني« ]عبد الرحمن بن عوف[

وأمه:  مناف،  عبد  بن  بن هاشم  بن عمري  أبو حممد: مصعب  هو 
ِب، وسامه ابن سعد: مصعب اخلري)١(. ُخَناُس بِْنُت َمالِِك ْبِن امْلُرَضِّ

أمه  كانت  فقد  ودالله،  شبابه  ورغم  لإلسالم،  السابقني  من  هو 
َياِب، َوَكاَن َأْعَطَر َأْهِل  )خناس( كثرية املال، وكانت تكسوه َأْحَسَن الثِّ
َأَرقَّ  َوال  مِلًَّة،  َأْحَسَن  َأَحًدا  َة  بَِمكَّ َرَأْيُت  »َما  قال عنه ملسو هيلع هللا ىلص:  َة، حتى  َمكَّ
ْبِن ُعَمرْيٍ«، ومع ذلك أسلم يف دار  نِْعَمًة ِمْن ُمْصَعِب  َأْنَعَم  ًة، َوال  ُحلَّ
إىَِل َرُسوِل  َتِلُف  خَيْ َوَقْوِمِه، َوَكاَن  ِه  ُأمِّ ِمْن  األرقم، وكتم إِْسالَمُه َخْوًفا 
ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - حتى إذا علم به أهله حبسوه، َفَلْم َيَزْل كذلك َحتَّى َخَرَج  اهللَّ
َبَشِة يِف اهْلِْجَرِة اأُلوىَل، فلام رجع من احلبشة وإذا به ُمَتَغريِّ  إىَِل َأْرِض احْلَ

ُه َعْن عذله)2(. ْت ُأمُّ اِل َقْد َحَرَج. َيْعنِي َغُلَظ. َفَكفَّ احْلَ
إحداها: تأكيد عىل الدعوة الرسية يف بداية الدعوة  وهنا وقفات: 
بإيامنم وثباهتم رغم األذى واحلبس،  بمكة، والثانية: قناعة املؤمنني 
مصعب  فهذا  والدعوة،  اهلجرة  سبيل  يف  الشدة  حتملهم  واألخرى: 

يتغري شكله حتى ورد أن جلده تطاير عنه تطاير جلد احلية)٣(.

)١( الطبقات: )١١٦/٣(.

)2( الطبقات: )١١٦/٣(.
)٣( أسـد الغابـة: )١٨2/5(، وسـري أعـالم النبـالء: )١٤٨/١(، وقـال حمققه: 

رجاله ثقـات وفيـه انقطاع.
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ومصعب هو مبعوث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، وهو معلم األنصار 
قالت  ولذا  بالقرآن،  وإنام  بالسيف  ال  املدينة  فتح  الذي  وهو  األول، 

عائشة ريض اهلل عنها: 

أسلم عىل يديه أكابر األنصار كسعد بن معاذ، وأسيد بن احلضري، 
وأسعد بن زرارة .. وغريهم.

ِن ْبُن َعْوٍف  مْحَ وكان مقدمًا عند أكابر املهاجرين حتى قال َعْبُد الرَّ
ُعَمرْيٍ  ْبُن  ُمْصَعُب  »ُقتَِل  َفَقاَل:  بَِطَعاِمِه،  ُأيت  حني  َيْوًما  َعْنُه   ُ اهللَّ َريِضَ 
َزُة - َأْو  ُن ِفيِه إاِلَّ ُبْرَدٌة، َوُقتَِل مَحْ ا ِمنِّي، َفَلْم ُيوَجْد َلُه َما ُيَكفَّ َوَكاَن َخرْيً

ُن ِفيِه إاِلَّ ُبْرَدٌة«)١(. َرُجٌل آَخُر - َخرْيٌ ِمنِّي، َفَلْم ُيوَجْد َلُه َما ُيَكفَّ

ومصعب ريض اهلل عنه ممن هاجر إىل اهلل ورسوله يبتغي وجه اهلل، 
بِيِّ  ومل ينله يشء من الدنيا كام قال خباب ريض اهلل عنه : » َهاَجْرَنا َمَع النَّ
ا َمْن َمىَض، َأْو  ِ، َفِمنَّ ِ، َفَوَجَب َأْجُرَنا َعىَل اهللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَنْحُن َنْبَتِغي َوْجَه اهللَّ
َذَهَب، مَلْ َيْأُكْل ِمْن َأْجِرِه َشْيًئا، َكاَن ِمْنُهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ، ُقتَِل َيْوَم 
ا َرْأَسُه َخَرَجْت ِرْجاَلُه، َوإَِذا  ْيَنا هِبَ ا إَِذا َغطَّ ْك إاِلَّ َنِمَرًة، ُكنَّ ُأُحٍد، َفَلْم َيرْتُ

ا«)2(. ِدهُبَ ا َمْن َأْيَنَعْت َلُه َثَمَرُتُه َفُهَو َيْ ا ِرْجاَلُه ... َوِمنَّ َي هِبَ ُغطِّ

جـرى بـني مصعب وأمه حـوارات ومواقف هلا معـاٍن ودالالت، 

)١( رواه البخاري: )١275(.
)2( البخاري: )٤٠٨2(.
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فحني دعا إىل اإلسـالم باملدينة، وأسـلم عىل يديه كثـري من رجاالهتا، 
قـدم مكـة ليخـرب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص وليرّسه بحـال اإلسـالم يف املدينـة، َفرُسَّ 
ُه َقـْد َقِدَم َفَأْرَسـَلْت  ُه َأنَّ ُه، َوَبَلـغَ ُأمَّ َ لِّ َمـا َأْخـربَ ِ -ملسو هيلع هللا ىلص- بِـكُ َرُسـوُل اهللَّ
إَِلْيـِه: َيـا َعـاقُّ َأَتْقـَدُم َبَلـًدا َأَنا ِفيـِه ال َتْبـَدُأ يِب؟ َفَقـاَل: َما ُكْنـُت أَلْبَدَأ 
ِ -ملسو هيلع هللا ىلص-، َفَقاَلـْت: إِنََّك َلَعـىَل َما َأْنـَت َعَلْيِه ِمَن  بَِأَحـٍد َقْبـَل َرُسـوِل اهللَّ
ِ - ملسو هيلع هللا ىلص - َوُهَو اإِلْسـالُم  ْبـَأِة َبْعـُد! َقـاَل: َأَنا َعـىَل َدْيـَن َرُسـوِل اهللَّ الصَّ
ًة  ْرَت َمـا َرَثْيُتَك َمرَّ : َما َشـكَ ُ لَِنْفِسـِه َولَِرُسـولِِه. َقاَلـتْ الَّـِذي َريِضَ اهللَّ
ًة بَِيْثـِرَب. َفَقاَل: ُأِقـرُّ بِِدينِي إِْن َتْفُتُنـويِن. َفَأَراَدْت  َبَشـِة َوَمرَّ بِـَأْرِض احْلَ
َحْبَسـُه َفَقـاَل: َلئِـْن َأْنـِت َحَبْسـَتنِي ألحرصـن عـىل قتل مـن يتعرض 
ُة  يل. قالـت: اْذَهـْب لَِشـْأَنَك. َوَجَعَلـْت َتْبِكـي. َفَقـاَل ُمْصَعٌب: َيـا ُأمَّ
ًدا  مَّ ُ َوَأنَّ حُمَ إيِنِّ َلـكِ َناِصـحٌ َعَلْيِك َشـِفيٌق َفاْشـَهِدي َأنَّـُه ال إَِلـَه إاِل اهللَّ
َواِقـِب ال َأْدَخـُل يِف ِدينَِك َفُيـْزَرى بَِرْأيِي  َعْبـُدُه َوَرُسـوُلُه. َقاَلـْت: َوالثَّ

ـفَ َعْقـيِل َوَلِكنِّـي َأَدُعَك َوَما َأْنـَت َعَلْيـِه َوُأِقيُم َعـىَل ِدينِي)١(. َوُيَضعَّ

ويف احلوار تقديم أمر اهلل ورسوله عىل ما سوامها، والفرار بالدين، 
واإلحسان إىل الوالدين دون طاعتهام يف معصية اهلل، ودعوهتام للخري، 
ما كان عليه  العار والبقاء عىل  بيد اهلل، وقد يقف خوف  اهلداية  وأن 

اآلباء دون اإلسالم، وقيمة الثبات عىل احلق..

)١( الطبقات: )١١٩/٣(.
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كان مصعب هو حامل لواء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص األعظم يف بدر، وهو 
حامله يوم أحد)١(.

ويف أحـد كان موعـد مصعـب مـع الشـهادة، فقـد ثبـت مصعب 
َب  حـني َجـاَل امْلُْسـِلُموَن، َفَأْقَبـَل اْبـُن َقِميَئـَة. َوُهـَو َفـاِرٌس. َفـرَضَ
ـٌد ِإلَّ َرُسـوٌل َقـْد َخَلـْت  َيـَدُه اْلُيْمَنـى َفَقَطَعَهـا َوُمْصَعـٌب َيُقـوُل: }َومـا ُمَحمَّ
َب  ى. َوَحَنـا َعَلْيـِه َفـرَضَ ـَواَء بَِيـِدِه اْلُيـرْسَ ُسـُل{، وأخـذ اللِّ ِمـْن َقْبِلـِه الرُّ

ـُه بَِعُضَدْيـِه إىَِل َصْدِرِه  ـَواِء َوَضمَّ ى َفَقَطَعَهـا. َفَحَنا َعىَل اللِّ َيـَدُه اْلُيـرْسَ
ُسـُل{ ]آل عمـران:  ـٌد ِإلَّ َرُسـوٌل َقـْد َخَلـْت ِمـن َقْبِلـِه الرُّ َوُهـَو َيُقـوُل: }َوَمـا ُمَحمَّ
ْمـُح َوَوَقَع  ْمـِح َفَأْنَفـَذُه َواْنـَدقَّ الرُّ الَِثـَة بِالرُّ ـلَ َعَلْيـِه الثَّ ١٤٤[. ُثـمَّ مَحَ

ـَواُء...)2(. ُمْصَعـٌب َوَسـَقَط اللِّ

وكذلك يكون الثبات حتى املامت، وقد روى ابن سعد أن الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَف َعىَل ُمْصَعِب ْبِن ُعَمرْيٍ بعدما قتل َوُهَو ُمْنَجِعٌف َعىَل َوْجِهِه 

َ َعَلْيِه{ )٣(. َفَقَرَأ َهِذِه اآلَيَة: }ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِرجاٌل َصَدُقوا َما عاَهُدوا اللَّ

عىل  وذلك  قلياًل،  تزيد  أو  سنة  أربعني  استشهد  حني  عمره  كان 
رأس اثنني وثالثني شهرًا من اهلجرة)٤(.

)١( الطبقات: )١2٠/٣(.

)2( الطبقات: )١2٠/٣(.

)٣( الطبقات: )١2٠/٣(.

)٤( الطبقات: )٣/١22(.
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إنا مدة قليلة، وإنجاز عظيم، وكذلك يؤيت اهلل فضله من يشاء..
إىل  احلال  به  وانتهت  والدعوة،  اهلجرة  يف  مصعب  شباب  مىض  لقد 

الشهادة وهي أعظم غنيمة..

وكم ف حياة مصعب ريض اهلل عنه من دروس للشباب، وغرهم، 
فهل تقرأ هذه السر وتتأملها؟



بـــدريون

226

معاذ بن جبل رضي اهلل عنه 
»أعلم الناس بالحالل والحرام« )١(

الرمحـن  عبـد  أبـو  أوس،  بـن  بـن عمـرو  بـن جبـل  معـاذ  هـو 
األنصـاري اخلزرجـي، معـدود يف شـباب الصحابـة، أسـلم وعمره 

ثـامين عـرشة سـنة)2(.

قال كعب بن مالك: كان معاٌذ شابًا مجياًل سمحًا، من خري شباب 
فقد  بدر،  أهل  يف  ومعدود  أمرد)٤(،  شاب  وهو  العقبة  شهد  قومه)٣(، 
شهدها وهو ابن إحدى وعرشين سنة)5(، وإن مل يذكره البخاري فيمن 

شهدها)٦(.

ومن مناقبه أنه معدود فيمن مجع القرآن عىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولذا 
ِ ْبِن َعْمٍرو قال: َسِمْعُت َرُسوَل  قال ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه البخاري عن َعْبِد اهللَّ
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َفَبَدَأ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اْسَتْقِرُئوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة، ِمْن َعْبِد اهللَّ اهللَّ

بِِه، َوَسامِلٍ، َمْوىَل َأيِب ُحَذْيَفَة، َوُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل«)7(.

)١( أخرجه الرتمذي وابن ماجه عن أنس، ورجاله ثقات: الفتح: )7/١2٦(.
)2( السري: )١/٤٤5(.

)٣( اإلصابة: )2١٩/٩(.
)٤( السري: )٤٤٤/١(.
)5( السري: )2١٩/٩(.

)٦( الصحيح مع الفتح: )٣27/7(.
)7( صحيح البخاري: ح )٣٨٠٦(.
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فقال:  بذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  له  شهد  وقد  العلم،  يف  منقبة  وملعاذ 
»وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ«)١(.

عنـه  اهلل  وابـن مسـعود ريض  بذلـك،  الصحابـة  لـه  كـام شـهد 
كان يقـول: إن معـاذ بـن جبـل كان أمـًة قانتـًا هلل حنيفـًا، فلـام قيـل 
لـه: إن ذاك إبراهيـم، أعادهـا مـرة أخـرى، وقـال: أتـدري مـا األمة 
ومـا القانـت؟ األمـة الـذي يعلـم النـاس اخلـري، والقانـت املطيع هلل 

ولرسـوله، وكذلـك كان معـاذ)2(.

لو  قال:  أنه  عنه  اهلل  ريض  عمر  عن  احللية  يف  نعيم  أبو  وروى 
استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ريب عز وجل ما محلك عىل ذلك 
؟ لقلت: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: إن العلامء إذا حرضوا رهبم عز 

وجل كان معاذ بني أيديم رتوة بحجر )أي رمية بحجر()٣(.

وهاديًا  معلاًم  اليمن  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعثه  آخر  ألمر  ولعله  هنا  ومن 
قد عرفت  »إيّن  قال:  اليمن  إىل  بعثه  أنه ملسو هيلع هللا ىلص حني  فقد ورد  اهلل،  بإذن 
بالءك يف الّدين، واّلذي قد ركبك من الدين، وقد طّيبت لك اهلدّية، 

فإن أهدي لك يشء فاقبل«.

)١( رواه الرتمذي، وابن ماجة، ووثق رجاله ابن حجر كام يف الفتح: )7/١2٦(.
)2( الطبقات: )٣٤٩/١(.

)٣( احللية: )22٨/١(.
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قال: فرجع حني رجع بثالثني رأسًا أهديت له)١(.

وصح عن عمر ريض اهلل عنه أنه قال: من أراد الفقه فليأت معاذًا)2(.

إىل  موسى  وأليب  له  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعث  قصة  البخاري  صحيح  ويف 
اليمن، ووصيته هلام: »يرسا وال تعرسا، وبرشا وال تنفرا«، وفيه كذلك 
خرب معاذ مع القرآن وقيام الليل، وقوله أليب موسى حني سأله: كيف 
الليل، فأقوم وقد قضيت ُجزئي  أنام أول  يا معاذ؟ قال:  القرآن  تقرأ 
من النوم، فأقرأ ما كتب اهلل يل، فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي)٣(.

ْوِم َوُجْزًءا لِْلِقَراَءِة َواْلِقَياِم)٤(. ْيَل َأْجَزاًء ُجْزًءا لِلنَّ َأ اللَّ قال ابن حجر: َجزَّ

وقد أعلن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمبته ملعاذ ريض اهلل عنه، وعلمه ما أفاده وأفاد 
»َيا  له:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  وغريه  احلاكم  صحح  فقد  بعده،  من  األمة 
َك،  ِحبُّ ِ إيِنِّ أَلُ ي، َواهللَّ َك«، َفَقاَل ُمَعاٌذ: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ ِحبُّ ِ إيِنِّ أَلُ ُمَعاُذ، َواهللَّ
ُهمَّ  َفَقاَل: »َيا ُمَعاُذ، ُأوِصيَك َأْن اَل َتَدَعنَّ يِف ُدُبِر ُكلِّ َصاَلٍة َأْن َتُقوَل: اللَّ

َأِعنِّي َعىَل ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدتَِك«)5(.

)١( اإلصابة: )2١٩/٩(.
)2( الفتح: )7/١2٦(.

)٣( صحيح البخاري: )٤٣٤١(.
)٤( الفتح: )٨/٦2(.

وصححه  صحيح،  بسند   )5٣/٣( والنسائي:   ،)١522( داود:  أبو  رواه   )5(
احلاكم يف املستدرك، ووافقه الذهبي :)27٣/٣(.



229

الذكر معظاًم له حتى قال:  وبقي معاذ ريض اهلل عنه حريصًا عىل 
ألن أذكر اهلل تعاىل من بكرة حتى الليل أحبَّ إىل من أن أمحل عىل جياد 
اخليل يف سبيل اهلل من بكرة حتى الليل، وكان يستدل عىل عظمة الذكر 

ِ َأْكَبُر{)١(. بقوله تعاىل: }َوَلِذْكُر اللَّ

إذا حتدثوا وفيهم  وملقام معاذ وعلمه كان صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
معاذ نظروا إليه هيبة له)2(.

وقد أوىص صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل سأهلم أن يوصوه َفَجَعُلوا 
َك اهلُل  ُيْوُصْوَنُه َوَكاَن ُمَعاُذ بُن َجَبٍل يِف آِخِر الَقْوِم َفَقاَل: َأْوِصنِي َيْرمَحْ
ِغَنى  اَل  ُه  َأنَّ اْعَلْم  َأْمَرَك  َلَك  ُع  َسَأمْجَ َوإيِنِّ  َيْأُلوا  َفَلْم  َأْوَصْوَك  َقْد  َقاَل: 
َفاْبَدْأ  َأْفَقُر،  اآلِخَرِة  إىَِل  َنِصْيبَِك  إىَِل  َوَأْنَت  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َنِصْيبَِك  َعْن  بَِك 
ْنَيا َفَيْنَتِظَمُه ُثمَّ  ُه َسَيُمرُّ بَِك َعىَل َنِصْيبَِك ِمَن الدُّ بَِنِصْيبَِك ِمَن اآلِخَرِة َفإِنَّ

َيُزْوُل َمَعَك َأْيَناَم ِزْلَت)٣(.

كانت ناية معاذ يف الشام يف طاعون )عمواس(، وقبل أن يفارق 
الدنيا فزع إليه الناس حني اشتد هبم الوجع، وقالوا: اْدُع اهلَل َأْن َيْرَفَع 
احِلِنْيَ  ُه َلْيَس بِِرْجٍز َوَلِكْن َدْعَوُة َنبِيُِّكم َوَمْوُت الصَّ ْجَز َقاَل: إِنَّ ا َهَذا الرِّ َعنَّ

)١( احليلة: )١/2٣5(.

)2( احللية: )2٣١/١(.
)٣( أخرجه أمحد يف الزهد: )١٨2(، وعنه الذهبي يف السري: )١/٤55(.



بـــدريون
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ا النَّاُس َأْرَبُع ِخاَلٍل َمِن  َ ا َمْن َيَشاُء ِمْنُكم َأيُّ َقْبَلُكم َوَشَهاَدٌة خَيُصُّ اهلُل هِبَ
اْسَتَطاَع َأْن اَل ُتْدِرَكُه َقاُلوا: َما ِهَي؟ َقاَل: َيْأيِت َزَماٌن َيْظَهُر ِفْيِه الَباِطُل 
ٍة َواَل  ُجُل: َواهللِ َما َأْدِري َما َأَنا اَل َيِعْيُش َعىَل َبِصرْيَ َوَيْأيِت َزَماٌن َيُقْوُل الرَّ

ٍة)١(. َيُمْوُت َعىَل َبِصرْيَ

عرشة،  ثان  أو  سبع  سنة  توف  فقيل:  وعمره،  وفاته  ف  اختلف 
وعمره ثالث أو أربع وثالثون سنة، وقيل: ثان وثالثون سنة))) ريض 

اهلل عنه وأرضاه.

)١( السري: )١/٤57(.
)2( السري: )٤٦٠/١-٤٦١(.



2٣١

معاذ ومعوذ »ابنا عفراء« رضي اهلل عنهما

»غالمان من األنصار قتال أبا جهل«
»تمنى عبد الرحمن بن عوف أن يكون بين أضلع منهما«

مها: معاذ ومعوذ )خمتلف يف اسم أبيهام( فقيل: معاذ بن احلارث بن 
رفاعة، أنصاري خزرجي، املعروف بابن عفراء)١(.

وقيل: معاذ بن عمرو بن اجلموح، أنصاري خزرجي، وهو أحد 
من قتل أبا جهل)2(.

ويف صحيح البخاري، باب قتل أيب جهل، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من 
ينظر ما صنع أبو جهل«؟، وانطلق ابن مسعود فوجده قد رضبه أبناء 

عفراء حتى برد..)٣(

أمـام  الرجلـني، فنحـن  ومهـام كان االختـالف يف اسـم هذيـن 
شـابني شـجاعني طموحني، مهـا قتال )فرعـون هذه األمـة(، وحيكي 
لنـا شـاهد عيـان كيـف كانـت مهـة هذيـن الشـابني، وكيف قتـال أبا 
جهـل، ففـي صحيـح البخـاري: عـن عبـد الرمحـن بن عـوف ريض 
ٍر إِِذ الَتَفـتُّ َفـإَِذا َعـْن َيِمينِي  ـفِّ َيـْوَم َبـدْ اهلل عنـه قـال: إيِنِّ َلِفـي الصَّ
، َفـَكَأينِّ مَلْ آَمـْن بَِمَكاِنِـاَم، إِْذ َقاَل  ـنِّ َوَعـْن َيَسـاِري َفَتَيـاِن َحِديَثـا السِّ

)١( اإلصابة: )22١/٩(.

)2( اإلصابة: )22٤/٩(.
)٣( البخاري: ح )٣٩٦2(، ح )٣٩٦٣، ٤٠2٠(.



بـــدريون

2٣2

ا ِمـنْ َصاِحبِـِه: َيـا َعـمِّ َأِريِن َأَبـا َجْهـٍل، َفُقْلُت: َيـا اْبَن  ـا رِسًّ يِل َأَحُدمُهَ
َ إِْن َرَأْيُتُه َأْن َأْقُتَلـُه َأْو َأُموَت  َأِخـي، َوَمـا َتْصَنُع بِِه؟ َقـاَل: َعاَهـْدُت اهللَّ
يِن َأينِّ َبنْيَ  ا ِمـنْ َصاِحبِِه ِمْثَلـُه، َقاَل: َفـاَم رَسَّ ُدوَنـُه، َفَقـاَل يِل اآلَخـُر رِسًّ
ْقَرْيِن َحتَّى  ا َعَلْيـِه ِمْثـلَ الصَّ اَم إَِلْيِه، َفَشـدَّ ُت هَلُ ، َفـَأرَشْ ـامَ َرُجَلـنْيِ َمَكاَنُ

ـا اْبَنا َعْفـَراَء)١(. َبـاُه، َومُهَ رَضَ

بن عوف  الرمحن  عبد  أن ختّوف  الروايات  بعض  ورد يف  وحيث 
من كون هذين الغالمني إىل جانبه كان إشفاقًا منه أن يؤتى الناس من 

ناحيته لكونه بني غالمني حديثني)2(.

فقد أثبت هذان الغالمان أنام هبّمة الكبار وشجاعتهم، ولذا أرديا 
وهو  عليه،  فأجهز  رمق،  وبه  مسعود  ابن  فجاءه  رصيعًا،  جهل  أبا 

يقول: هل أعمد من رجل قتلتموه)٣(.

مع  سابقتها  من  قريبة  ومسلم  البخاري  عند  أخرى  رواية  ويف 
اختالف يسري يف سياقها، وفيها زيادة ترصيح باسم الغالمني، حيث 
ُكاَم  »َأيُّ فقال:  جهل،  أليب  بقتلهام  فأخرباه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  ذهبا 
َقَتَلُه؟«، َقاَل ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهاَم: َأَنا َقَتْلُتُه، َفَقاَل: »َهْل َمَسْحُتاَم َسْيَفْيُكاَم؟«، 

)١( صحيح البخاري: ح )٣٩٨٨(.
)2( فتح الباري: )7/٣٠٨(.

)٣( البخاري: ح )٣٩٦١(.



2٣٣

ْبِن َعْمِرو  مِلَُعاِذ  َقَتَلُه، َسَلُبُه  َفَقاَل: »ِكاَلُكاَم   ، ْيَفنْيِ َفَنَظَر يِف السَّ َقااَل: اَل، 
ْبِن اجَلُموِح«)١(.

وقد ثبت قتل األنصار أليب جهل حيث كان يقول متحرسًا: )فلو 
كان غري أّكار قتلني()2(.

واألّكار: بتشديد الكاف الزراع، وعنى بذلك أن األنصار أصحاب 
زرع، فأشار إىل تنقص من قتله منهم بذلك)٣(.

وعند البخاري ومسلم قال عبد الرمحن بن عوف: فإذا أنا بغالمني 
من األنصار حديثة أسنانام)٤(.

يقول:  حيث  لعفراء(  مجيعًا  ليسا  )املعاذين  أن  حجر  ابن  ويرى 
فعفراء والدة معاذ، واسم أبيه احلارث، وأما عمرو بن اجلموح فليس 

اسم أمه عفراء، وإنام أطلق عليه تغليبًا، وساق آراًء أخرى)5(.

ومهام كان االختالف يف اسميهام، فيكفي الغالمني )معاذ، ومعوذ( 
أنام شهدا بدرًا، وأنام اشرتكا يف قتل أيب جهل.

والسري:  اجلهاد  )كتاب  ومسلم  ح)٣١٤١(،  اخلمس(  )كتاب  البخاري   )١(
ح)١752(.

)2( البخاري: ح)٤٠2٠(.
)٣( فتح الباري )2٩5/7(.

)٤( البخاري: ح)٣١٤١(، ومسلم: )١752(.
)5( الفتح: )7/2٩٦(.



بـــدريون
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وعّمر  أحدمها  مات  أو  رضهبام،  إثر  بدر  يف  الغالمان  مات  وهل 
يف  الروايات  اختلفت  حيث  بدر  يف  مجيعًا  يموتا  مل  أو  زمنًا،  اآلخر 

ذلك)١(.

إسحاق  ابن  وعند  وفضلها،  املعركة  شهود  أخرى  مرة  ويكفيهام 
قتلهام أليب جهل، مشريًا  ابن إسحاق قصة  فقد ساق  تفصيل،  زيادة 
إىل أن أول من رضب أبا جهل معاذ بن عمرو بن اجلموح، وكان أبو 
اَل  َكِم  احْلَ َأُبو  َيُقوُلوَن:  َوُهْم  املكتف(  )الشجر  احلرجة  مثل  يف  جهل 
َلُص إَلْيِه. َقاَل: َفَلامَّ َسِمْعُتَها َجَعْلُتُه ِمْن َشْأيِن، َفَصَمْدُت )قصدت(  خُيْ
َبًة َأَطنَّْت )أطارهتا( َقَدَمُه  ْبُتُه رَضْ ْلُت َعَلْيِه، َفرَضَ َنْحَوُه، َفَلامَّ َأْمَكَننِي مَحَ
فلام  َيِدي،  َفَطَرَح  َعاتِِقي،  َعىَل  ِعْكِرَمُة  اْبُنُه  َبنِي  رَضَ ثم  َساقه،  بِنْصف 
آذتني َوَضْعُت َعَلْيَها َقَدِمي َحتَّى َطَرْحُتَها ثم عاش معاذ بعد ذلك إىل 
زمن عثامن، ثم مّر بأيب جهل وهو عقري معوذ بن عفراء فرضبه حتى 
أثبته فرتكه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل، فمر به ابن مسعود فوخزه 

بآخر رمق.. إىل آخر القصة)2(.

ريض اهلل عنها وأرضامها.

)١( انظر: اإلصابة: )22٤/٩(.
)2( السرية البن هشام: )٣٣2/2-٣٣٤(.



2٣٥

معن بن عدي رضي اهلل عنه 

»حتى أَُصدِّقه ملسو هيلع هللا ىلص حياً وميتاً«

أبو عدي، معن بن عدي بن عجالن البلوي، حليف األنصار، كان 
يكتب بالعربية قبل اإلسالم وهي قليلة وآخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني 

زيد بن اخلطاب فقتال مجيعًا يوم الياممة)١(.

كان )معن( من السبعني الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، وشهد 
بدرًا، وأحدًا، واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)معن( له موقف إيامن وثبات عىل احلق، عرّب عنه حني تويف رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبكى الناس خشية االفتتان بعده، فقال )معن(: إين واهلل ما 

ُأحب أين متُّ قبله، حتى أصدقه ميتًا كام صدقته حيًا)٣(.

وثمـة موقـف صدق آخـر ملعن، وشـاركه فيه )عويم بن سـاعدة( 
يف حادثـة )السـقيفة( حـني لقيـا أبا بكـر وعمـر ريض اهلل عنهام، ومها 
متجهـان إىل األنصـار يف السـقيفة فقـاال )معـن وعويـم( أليب بكـر 
وعمـر: ال عليكـم أن ال تقربوهـم، اقضـوا أمركـم .. ويف الروايـة: 

والسـري:   ،)١77/١٠( اإلصابـة:  هبامـش  واالسـتيعاب   ،)٤٦5/٣( الطبقـات:   )١(
.)2٦٤/٩( واإلصابـة:   ،)٣2٠/١(

)2( الطبقات: )٤٦5/٣(، واالستيعاب: )١٠/١77-١7٨(.
مرساًل.  عروة  عن  حمفوظ  وهو  حجر:  ابن  وقال   )٤٦5/٣( الطبقات:   )٣(

اإلصابة: )2٦٤/٩(.



بـــدريون
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ثنـاء عـىل )معن وعويـم(، ووصٌف هلـام بــ )الرجلني الصاحلـني()١(.

الرجلني  أحد  عدي  بن  معن  أن  عباس:  ابن  عن  سعد  ابن  روى 
الصاحلني)2(.

أو  للعشرية  التعصب  عن  وبعد  وصدق  جترد  املوقف  هذا  ويف 
عنهام  اهلل  فريض  سواها  ما  عىل  الكربى  للمصلحة  وتقديم  القبيلة، 

وأرضامها وعن سائر الصحابة أمجعني.

العجالن،  بني  بن عدي( سيد  أخو: )عاصم  اهلل عنه  معن ريض 
وقد شهد عاصم ريض اهلل عنه بدرًا)٣(.

عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خّلفه  )عاصاًم(  أن  الواقدي  عن  سعد  ابن  ونقل 
أهل قباء، وأهل العالية، حني خرج إىل بدر، وذلك ليشء بلغه عنهم، 

ورضب بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها)٤(.

كانت ناية )معن( الشهادة يف خالفة أيب بكر، وذلك يوم الياممة، 
وقتل معه )زيد بن اخلطاب( أخوه بمؤاخاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

)١( رواه البخاري: ح )٦٨٣٠(.
)2( الطبقات: )٣/٤٦5(.

)٣( السري: )٣2١/١(.
)٤( الطبقات: )٤٦٦/٣(.

)5( االستيعاب: )١7٨/١٠(.



2٣7

فاجتمعت لـ )معن( فضائل عدة، فهو: عقبي، بدري، ثابت عىل 
يف  الشهادة  املسك  ختام  ثم  مماته(  وبعد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حياة  )يف  احلق 

سبيل اهلل.

منزلتهم،  نبلغ  مل  وإن  هبم  وامجعنا  الصحابة،  عن  فارض  اللهم 
ملسو هيلع هللا ىلص  رسولك  حب  عىل  ربنا  ُنشهدك  ونحن  أحب،  من  مع  فالرجل 

وحب أصحابه رضوان اهلل عليهم.



بـــدريون
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المقداد بن عمرو رضي اهلل عنه 

»أول من عدا بفرسه في سبيل اهلل«

بن  املقداد  له:  ويقال  مالك،  بن  ثعلبة  بن  عمرو  بن  املقداد  هو 
نزل  حتى  فتبناه  يغوث،  عبد  بن  األسود  حجر  يف  ُريب  ألنه  األسود 
القرآن بإبطال التبني، ويقال: بل كان عبدًا أسود اللون فتبناه، ويقال: 

بل أصاب دمًا يف كنده فهرب إىل مكة، وحالف األسود)١(.

ُيكنى املقداد: أبا األسود، وقيل كنيته: أبو عمرو، وأسلم قدياًم)2(.

املدينة،  الثانية، وهاجر إىل  املقداد إىل أرض احلبشة اهلجرة  هاجر 
وشهد بدرًا، واملشاهد، وثبت أنه كان يوم بدٍر فارسًا)٣(.

بل ورد أنه أول من عدا بفرسه يف سبيل اهلل)٤(.

بل قال ابن حجر: مل يثبت أنه كان فيها عىل فرس غريه)5(.

اهلل  قال عنها عبد  منقبة أخرى  بدر  فله يف  بدر  وإذا كان ذلك يف 
بن مسعود: َشِهْدُت ِمَن امْلِْقَداِد َمْشَهًدا أَلْن َأُكوَن َأَنا َصاِحُبُه َأَحبُّ إيَِلَّ 

)١( الطبقات: )١٦١/٣(، والسري: )٣٨5-٣٨٦(.
)2( اإلصابة: )27٣/٩(.

)٣( الطبقات: )١٦١/٣(، والسري: )٣٨٦/١(.
)٤( الطبقات: )٣/١٦2(.
)5( اإلصابة: )27٣/٩(.
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ِكنَي َفَقاَل: َيا  بِيَّ - ملسو هيلع هللا ىلص - َوُهَو َيْدُعو َعىَل امْلُرْشِ ُه َأَتى النَّ مِمَّا ُعِدَل بِِه، َأنَّ
ِ إِنَّا َواهللِ ال َنُقوُل َلَك َكاَم َقاَل َقْوُم ُموَسى مِلُوَسى َفاْذَهْب َأْنَت  َرُسوَل اهللَّ
ا ُنَقاتُِل َعْن َيِمينَِك َوَعْن َيَساِرَك  َك َفقاتاِل إِنَّا ها ُهنا قاِعُدوَن. َوَلِكنَّ َوَربُّ
ُه  ُق لَِذلَِك َوَيرُسُّ بِيَّ - ملسو هيلع هللا ىلص - ُيرْشِ َوَبنْيَ َيَدْيَك َوِمْن َخْلِفَك. َفَرَأْيُت النَّ

َذلَِك)١(.

ومن مناقبه إعالن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حمبته، فقد روى الرتمذي وابن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أن اهلل عز وجل أمرين  ماجة عن بريدة ريض اهلل عنه عن 

بحب أربعة، وأخربين أنه حيبهم: عيل، املقداد، وأبو ذر، وسلامن)2(.

إثر  عىل  الزبري(  بنت  )ضباعة  عمته  بنت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  جه  وزوَّ
قصة وحوار جرى بني املقداد وعبد الرمحن بن عوف، فقد كانا يومًا 
جالسني فقال له عبد الرمحن: ما لك ال تتزوج؟، قال املقداد: زوجني 
فقال:  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  له، فشكا ذلك  الرمحن وأغلظ  ابنتك، فغضب عبد 

أنا أزوجك، فزوجه بنت عمته ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب)٣(.

استمر املقداد ريض اهلل عنه حيمل مهة اجلهاد والغزو يف سبيل اهلل، 
: َواَفْيُت املِْقَداَد َفاِرَس َرُسْوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص بِِحْمَص َعىَل  ايِنُّ حتى قال احُلرْبَ

)١( الطبقات: )٣/١٦2(.
)2( انظر: اإلصابة: )27٤/٩( وحسن إسناده ابن حجر.

)٣( اإلصابة: )27٤/٩(، وذكره ابن سعد دون تسمية عبد الرمحن: الطبقات: 
.)١٦2/٣(
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الَغْزَو  ُيِرْيُد  ِعَظِمِه  ِمْن  َعَلْيَها  َأْفَضَل  َقْد  َياِرَفِة  الصَّ َتَوابِْيِت  ِمْن  َتاُبْوٍت 
َفُقْلُت َلُه: َقْد َأْعَذَر اهلُل إَِلْيَك. َفَقاَل: َأَبْت َعَلْيَنا ُسْوَرُة الُبُحْوِث }اْنِفُروا 
التوبة، سميت  َوِثَقاًل{ ]التوبة: ٤١[)١(، وسورة )البحوث( هي  ِخَفاًفا 

بذلك ملا فيها من البحث عن املنافقني وكشف أرسارهم)2(.

وصف املقداد شدة احلال التي كان عليها املسلمون يف أول البعثة 
يف حوار لطيف يكشف عن ثمن اإليامن يف وقت البالء، قال جبري بن 
نفري: َجَلْسَنا إىَِل املِْقَداِد َيْومًا َفَمرَّ بِِه َرُجٌل َفَقاَل: ُطْوَبى هِلَاَتنْيِ الَعْيَننْيِ 
َفاْسَتَمْعُت  َرَأْيَت  َما  َرَأْيَنا  ا  َأنَّ َلَوِدْدَنا  َواهللِ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسْوَل  َرَأَتا  َتنْيِ  اللَّ
ِمُل َأَحَدُكم  َفَجَعْلُت َأْعَجُب َما َقاَل إالَّ َخرْيًا ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْيِه َفَقاَل: َما حَيْ
َبُه اهلُل َعْنُه اَل َيْدِري َلْو َشِهَدُه َكْيَف َكاَن َيُكْوُن  رَضًا َغيَّ َعىَل َأْن َيَتَمنَّى حَمْ
يِف  َمَناِخِرِهم  َعىَل  اهلُل  ُهُم  َكبَّ َأْقَواٌم  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسْوَل  َحرَضَ  َلَقْد  َواهللِ  ِفْيِه 
َربَُّكم  إالَّ  َتْعِرُفْوَن  ال  اهلل  حتمدون  أوال  يصدقوه  ومل  جُيِْيُبْوُه  مَلْ  َم  َجَهنَّ
ُبِعَث  َلَقْد  َواهللِ  بَِغرْيُِكم؟  الَباَلَء  ُكِفْيُتم  َوَقْد  ُكم  َنبِيُّ بِِه  َجاَء  باَِم  ِقنْيَ  ُمَصدِّ
ٍة َما َيَرْوَن ِدْينًا  ٍة َوَجاِهِليَّ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َأَشدِّ َحاٍل ُبِعَث َعَلْيِه َنبِيٌّ يِف َفرْتَ النَّ
ى َوالَِدُه َأْو  ُجَل َلرَيَ َأْفَضَل ِمْن ِعَباَدِة اأَلْوَثاِن َفَجاَء بُِفْرَقاٍن َحتَّى إِنَّ الرَّ

املستدرك:  وصححه:  واحلاكم   ،)١٦٣/٣( الطبقات:  يف  سعد  ابن  رواه   )١(
)٣٤٩/٣(، وأبو نعيم يف احللية: )١7٦/١(، والذهبي يف السري: )٣٨٨/١(.

وصححه،  احلاكم  رواه  وفيه  منه،   )2( اهلامش  وانظر   ،)٣٨٨/١( السري:   )2(
وابن سعد...
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ُه َقْد َهَلَك  َأنَّ َوَلَدُه َأْو َأَخاُه َكاِفرًا َوَقْد فتح اهلل قفل قلبه لإِِلْياَمِن لَِيْعَلَم 
تِي َقاَل  ا َللَّ َ اِر َوَأنَّ ْيَمُه يِف النَّ اَر َفاَل َتَقرُّ َعْيُنُه َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ مَحِ َمْن َدَخَل النَّ

َة َأْعنُي{)١( ]الُفْرَقاُن: 7٤[. اِتَنا ُقرَّ يَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ اهلُل َتَعاىَل: }َربَّ

وهو كام ترى حوار عقول، معرب عن فرتة وحالة.

يقال: كانت نايته ريض اهلل عنه عىل يد غالم  املقداد بن األسود 
رومي له، حيث ورد أن املقداد عظيم البطن، فقال الغالم: أشق بطنك 
املقداد  فامت  خاطه  ثم  بطنه  فشق  تلطف،  حتى  شحمه  من  وأخرج 

وهرب الغالم)2(، وقيل: إن املقداد رشب دهن اخلروع فامت)٣(.

وقيل:  عثامن،  خالفة  يف  وثالثني  ثالث  سنة  مات  أنه  عىل  فق  واتُّ
وهو ابن سبعني سنة)٤(.

املدينة،  من  أميال  ثالثة  عىل  باجُلرف  مات  أنه  سعد:  ابن  وذكر 
فحمل عىل رقاب الرجال حتى دفن باملدينة بالبقيع)5(.

وكان املقداد طوياًل، آدم، كثري الشعر .. ريض اهلل عنه وأرضاه)٦(.

)١( احللية: )١75/١-١7٦(، والسري: )٣٨٨/١-٣٨٩(.
)2( اإلصابة: )27٤/٩(.
)٣( الطبقات: )١٦٣/٣(
)٤( اإلصابة: )27٤/٩(.

)5( الطبقات: )١٦٣/٣(.
)٦( اإلصابة: )27٤/٩(.
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أبو حذيفة بن عتبة رضي اهلل عنه 

هو ابن شيخ اجلاهلية: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، واسمه قيل: 
ِمْهشم، وقيل: ُهشيم، وقيل: هاشم، وقيل: قيس، بن عتبة بن ربيعة)١(.

األرقم،  دار  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دخول  قبل  أسلم  األولني،  السابقني  من 
وشهد اهلجرتني، وصىل إىل القبلتني، وكان طوااًل حسن الوجه )2(.

ولد له بأرض احلبشة حممد بن أيب حذيفة من امرأته املهاجرة معه 
اهلجرُة  حانت  إذا  حتى  مكة  قدم  ثم  عمرو(،  بن  سهيل  بنت  )سهلة 
إىل املدينة كان يف طالئع املهاجرين، ثم شهد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، 

واحلديبية، واملشاهَد كلها)٣(.

ابن  روى  فقد  )عتبة(،  أبيه  مع  موقٌف  حذيفة  أليب  كان  بدر  ويف 
َناِد َعْن َأبِيِه َقاَل: َشِهَد َأُبو ُحَذْيَفَة َبْدًرا َوَدَعا َأَباُه  سعد بسنده عن َأيِب الزِّ
تعيبه -وهي  ُعْتَبَة(  بِْنُت  اِز، فقالت أخته )هند  اْلرِبَ إىَِل  َربِيَعَة  ْبَن  ُعْتَبَة 

بالعيب أوىل-:

َطائِـــُرُه امْلَْشـــُؤوُم  اأَلْثَعـــُل  اأَلْحـــَوُل 

يـــِن الدِّ ِف  النَّـــاِس  َشُّ  ُحَذْيَفـــَة  َأُبـــو 

)١( الطبقات: )٨٤/٣(، وسري أعالم النبالء: )١٦٤/١(، واإلصابة: )٨١/١١(.
)2( الطبقات: )٨٤/٣(، واإلصابة: )٨١/١١(.

)٣( االستيعاب هبامش اإلصابة: )١١/١٩5(.
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َأَمـــا َشـــَكْرَت َأًبـــا َربَّـــاَك ِمـــْن ِصَغـــٍر

ُجـــوِن؟)١( َحتَّـــى َشـــَبْبَت َشـــَباًبا َغـــْرَ َمْ

وعلـق ابـن عبـد الرب عـىل ذلـك بقوله: »بـل كان من خـري الناس 
يف الديـن، وكانـت هـي )هنـد( إذ قالـت هذا الشـعر مـن رش الناس 

الدين«)2(. يف 

مرادف  )وهو  أثعل  أحــول،   - حسنه  -مع  حذيفة  أبو  وكان 
األسنان، أو له سنٌّ زائد()٣(.

عـاش أبـو حذيفـة إىل أن استشـهد يف الياممـة سـنة اثنتـي عـرشة 
مـن اهلجـرة، وهـو ابـن ثـالث أو أربع ومخسـني سـنًة، وقيل: سـت 

سـنة)٤(. ومخسني 

أنه كان موىل لسامل )إمام املهاجرين حني هاجروا إىل  ومن مناقبه 
املدينة(.

وهكـذا أخرج اهلل أبا حذيفـة من الكفر الذي كان يعيشـه، ومات 
عليـه أبـوه )عتبة(، بـل دعاه اإليامُن والـوالُء هلل ولرسـوله أن دعا أباه 

)١( الطبقات: )٣/٨5(.
)2( االستيعاب: )١٩٦/١١(.

)٣( الطبقات: )٨5/٣(، واالستيعاب: )١١/١٩5(.
)٤( الطبقات: )٨5/٣(، واإلصابة: )٨١/١١(.
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ِم اْلِخِر  ِ َواْلَيـوْ إىل املبـارزة كام سـبق وصـدق اهلل: }َل َتِجـدُ َقْوًمـا ُيْؤِمُنـوَن ِبـاللَّ
َ َوَرُسـوَلُه َوَلـوْ َكُنـوا آَباَءُهـْم ..{ اآلية ]املجادلة: 22[. وَن َمـْن َحـادَّ اللَّ ُيـَوادُّ

وليـس هـذا مـن العقـوق يف يشء، وحيـث ريض األب لنفسـه 
أن يصطـف مـع املرشكـني املحاديـن هلل ولرسـوله، فُحـق لالبـن أن 
خيالفـه، وإن كـره االبن بقـاء أبيه عىل الكفـر، وقـد ورد أن أبا حذيفة 
سـاءه مـوُت أبيه عـىل الكفر يف )بـدر( وقـال: كنت أرجو أن ُيسـلم، 

مِلـا كنـُت أرى مـن عقله)١(.

ولكن اهلداية بيد اهلل، وال يظلم ربُّك أحدًا..

اللهم لك احلمد إذ هديتنا لإلسالم، اللهم فثبتنا عليه إىل أن نلقاك 
يا كريم يا منان..

)١( الفتح: )7/١٠١(.
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القرآن الكريم. �
صحيـح البخـاري )اجلامـع الصحيـح(، حممـد بـن إسـامعيل  �

البخـاري )ت: 25٦هــ(، نـرش املكتبـة اإلسـالمية / تركيـا. 
2٦١هـ(،  � )ت:  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،  صحيح 

حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي، نرش إدارة البحوث العلمية 
واإلفتاء والدعوة واإلرشاد / الرياض.

سنن أيب داود، أبو داود: سليامن بن األشعث السجستاين )ت:  �
275هـ(، نرش: دار الفكر، مكتبة الرياض احلديثة.

أمحد  � بن  حممد  عبداهلل  أبو  احلاكم:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 
دار  الذهبي(  )تلخيص   ،) هـ   ٤٠5 )ت:  النيسابوري  احلاكم 

الكتب العلمية.
بن سورة  � بن عيسى  أبو عيسى حممد  الرتمذي:  الرتمذي،  سنن 

)ت27٩هـ(، ط األوىل ١٣٨5هـ.
عبداهلل  � بن  أمحد  نعيم:  أبو  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية 

بمرص  السعادة  ومطبعة  اخلانجي،  مكتبة  نرش  ٤٣٠هـ(،  )ت 
١٣5٦هـ/١٩٣7م.

مصادر البحث ومراجعه
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معرفة الصحابة. حتقيق د.حممد رايض عثامن .نرش: مكتبة الدار،  �
املدينة املنورة، ومكتبة احلرمني، الرياض ط ١٤٠٨هـ /١٩٨٨م.

املسند، أمحد ابن حنبل )ت: 2٤١هـ(، رشح وحتقيق أمحد حممد  �
شاكر، تتمة د. احلسيني عبد املجيد.

مؤسسة  � عباس،  حممد  بن  اهلل  ويص  حتقيق  الصحابة،  فضائل 
الرسالة، الطبعة األوىل ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م.

سفيان  � بن  يعقوب  يوسف  أبو  الفسوي:  والتأريخ،  املعرفة 
نرش:  العمري.  ضياء  أكرم  د.  الفسوي )ت: 277هـ(، حتقيق: 

مؤسسة الرسالة بريوت ط: الثانية ١٤٠١هـ/١٩٨١م.
الرمحن بن عبداهلل  � القاسم، عبد  أبو  السهييل:  الروض األنف، 

السهييل األندليس املالكي )ت: 5٨١هـ(، حتقيق وتعليق: عبد 
الرمحن الوكيل، نرش دار الكتب احلديثة/القاهرة.

السـرية النبويـة، ابـن هشـام: أبـو حممـد عبدامللـك بـن هشـام  �
املعافـري )ت: 22٨هــ(، حتقيـق: مهـام، وأيب صعيليـك .نرش: 

مكتبـة املنـار األردن ط: األوىل ١٤٠٩هــ /١٩٨٨م.
الطبقات الكربى، ابن سعد: أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر )ت  �

2٣٠هـ(، طبعة دار صادر بريوت.
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، ابـن حبيـب: أبـو جعفـر حممـد بـن حبيـب اهلاشـمي  � امُلحـربَّ
)ت: 2٤5هــ(، اعتنـت بتصحيحـه د. إيلـزه ليختـن شـتيرت. 

نـرش دار اآلفـاق اجلديـدة بـريوت.
أيب  � بن  عبدالرمحن  حممد  أبو  حاتم:  أيب  ابن  والتعديل،  اجلرح 

حاتم الرازي )ت: ٣27هـ(، نرش: مطبعة جملس دائرة املعارف 
العثامنية، حيدر أباد، الدكن، اهلند ط: األوىل.

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثري: أبو احلسن عيل بن أيب  �
الكرم الشيباين )ت٦٣٠هـ(، حتقيق: حممد البنا، حممد عاشور. 

نرش: الشعب، القاهرة.
رشف  � بن  حييى  زكريا  أبو  النووي:  مسلم،  صحيح  رشح 

)ت٦7٦هـ(، املطبعة املرصية ومكتبتها.
اإلصابة يف متييز الصحابة، ابن حجر: أبو الفضل أمحد بن عيل  �

بن حجر العسقالين )ت: ٨52هـ(، دار اجليل - بريوت الطبعة 
األوىل ١٤١2هـ.

والدعوة  � واإلفتاء  العلمية  البحوث  إدارة  نرش  الباري،  فتح 
واإلرشاد / الرياض.
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يوسف  � عمر  أبو  الرب:  عبد  ابن  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب 
القرطبي)ت:  النمري  عاصم  بن  عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن 
٤٦٣هـ(، حتقيق عيل حممد البجاوي، نرش دار اجليل بريوت الطبعة 

األوىل ١٤١2هـ.
سـري أعـالم النبالء، الذهبـي: شـمس الدين أبو عبـداهلل حممد  �

بـن أمحـد الذهبـي )ت:7٤٨(، )حتقيـق: ابراهيـم األبيـاري( 
نـرش معهـد املخطوطـات بجامعـة الـدول العربية باالشـرتاك 

مـع دار املعـارف بمرص سـنة ١٩57م.
بن  � عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري:  ابن  والنهاية،  البداية 

حممد  ومراجعة:  حتقيق  7٤7هـ(،  )ت:  الدمشقي  القريش  كثري 
النجار، نرش: مؤسسة دار العريب للنرش، الرياض.

تفسـري القـرآن العظيم، ابـن كثري: أبـو الفداء إسـامعيل بن عمر  �
بـن كثـري القريش الدمشـقي )ت: 7٤7هـ(، حتقيـق: عبد العزيز 
غنيـم. نرش: رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء والدعوة 

واإلرشـاد، الرياض.
اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي: أبو عبداهلل حممد بن أمحد )ت:  �

٦7١هـ(، نرش :دار الفكر.
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تأريـخ األمـم وامللـوك، الطـربي: أبـو جعفـر حممد بـن جرير  �
الطـربي )ت ٣١٠هــ(، حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل إبراهيـم. 

نـرش: دار املعـارف، مـرص.
جامـع األصـول يف أحاديـث الرسـول، ابـن األثـري اجلـزري:  �

أبـو السـعادات املبـارك بـن حممـد بن حممد بـن حممد ابـن عبد 
الكريـم الشـيباين اجلـزري، )ت ٦٠٦ هــ(، ط األوىل ١٣٨٩هـ.

النهايـة يف غريـب احلديـث واألثر. حتقيـق: الـزاوي، نرش دار  �
الفكـر. ط: الثانية ١٣٩٩هــ /١٩7٩م.

املتقي  � الدين عيل  واألفعال، عالء  األقوال  العامل يف سنن  كنز 
الرسالة بريوت. ط:  بن حسام )ت: ٩75هـ(، نرش: مؤسسة 

١٣٩٩هـ/١٩7٩م.
جممـع الزوائد ومنبـع الفوائـد، اهليثمي: أمحد بـن حجر املكي  �

اهليثمـي )٩٤7هــ(، نـرش: دار الكتـاب العريب، بـريوت. ط: 
الثالثـة ١٤٠2هـ/ ١٩٨2م.

الثانية  � ط:  ــريوت.  ب امليرسة  دار  نرش:  الذهب،  ــذرات  ش
١٣٩٩هـ/١٩7٩م.
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وفوائدها،  � فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  الرمحن  عبد  أبو  األلباين: 

نجايت بن آدم، األشقودري األلباين )ت: ١٤2٠هـ(.
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة،  �

بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نارص  حممد  الرمحن  عبد  أبو  األلباين: 
نجايت بن آدم، األشقودري األلباين )ت: ١٤2٠هـ(.

صحيح سنن أيب داود، نرش مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  �
ط: األوىل ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م.

صحيح سنن الرتمذي، نرش مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  �
ط: األوىل ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.

صحيح سنن النسائي. �
العمري: د.أكرم ضياء العمري . �
عرص اخلالفة الراشدة. نرش: مكتبة العلوم واحلكم/املدينة. ط:  �

األوىل ١٤١٤هـ/١٩٩٤م سليامن بن محد العودة.
هيكل يف منزل الوحي د. سليامن بن محد العودة، من منشورات  �

نادي القصيم األديب بربيدة ط األوىل ١٤١٦هـ.
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)بني يدي الكتاب
7تنويه وشكر

9ملاذا احلديث عن أهل بدر
))فضل أهل بدٍر
))عدد أهل بدر

))من شهد بدرًا من املرشكني ثم أسلم
))ُأيبُّ بن كعب ريض اهلل عنه

0)أوس بن الصامت ريض اهلل عنه
))احلباب بن املنذر ريض اهلل عنه

7)برش بن الرباء ريض اهلل عنه
0)بشري بن سعد بن ثعلبة ريض اهلل عنه

))بالل بن رباح ريض اهلل عنه
6)حارثة بن رساقة ريض اهلل عنه

9)حارثة بن النعامن ريض اهلل عنه
))حاطب بن أيب بلتعة ريض اهلل عنه

7)حاطب بن عمرو ريض اهلل عنه
9)محزة بن عبد املطلب ريض اهلل عنه

)6خبيب بن يساف ريض اهلل عنه
67خالد بن سويد ريض اهلل عنه
69رفاعة بن رافع ريض اهلل عنه

)7الزبري بن العوام ريض اهلل عنه

الفهرس
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)7زيد بن حارثة ريض اهلل عنه
78سامل موىل أيب حذيفة ريض اهلل عنهام

)8سعد بن خولة ريض اهلل عنه
)8سعد بن خيثمة ريض اهلل عنه
87سعد بن الربيع ريض اهلل عنه

90سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه
)9سعد بن معاذ ريض اهلل عنه
98سعيد بن زيد ريض اهلل عنه

)0)أبو دجانة ريض اهلل عنه
)0)سهل بن حنيف ريض اهلل عنه

07)صفوان بن بيضاء ريض اهلل عنه
0))صهيب بن سنان الرومي ريض اهلل عنه

)))طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه
8))عاصم بن ثابت ريض اهلل عنه

)))أبو عبيدة عامر بن اجلراح ريض اهلل عنه
7))عامر بن فهرية ريض اهلل عنه

)))عباد بن برش ريض اهلل عنه
)))عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه

8))عبدالرمحن بن عوف ريض اهلل عنه
)))عبداهلل بن جحش ريض اهلل عنه
)))عبد اهلل بن رواحة ريض اهلل عنه

)))أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه
6))أبو سلمة ريض اهلل عنه

60)عبد اهلل بن عبِد اهلل بن أيب ابن سلول ريض اهلل عنه
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)6)عبد اهلل بن عمرو بن حرام ريض اهلل عنه
66)عبد اهلل بن مسعود اهلذيل ريض اهلل عنه

70)عبيدة بن احلارث ريض اهلل عنه
)7)عتبة بن غزوان ريض اهلل عنه
77)عثامن بن عفان ريض اهلل عنه

)8)عثامن بن مظعون ريض اهلل عنه
)8)عكاشة بن حمصن ريض اهلل عنه
89)عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه

)9)عامر بن يارس ريض اهلل عنه
99)عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه

)0)عمري بن أيب وقاص ريض اهلل عنه 
)0)عمري بن احلامم ريض اهلل عنه

08)عويم بن ساعدة األويس ريض اهلل عنه
)))قطبة بن عامر ريض اهلل عنه

)))حممد بن مسلمة ريض اهلل عنه
8))مسطح بن أثاثة ريض اهلل عنه

)))مصعب بن عمري ريض اهلل عنه
6))معاذ بن جبل ريض اهلل عنه

)))معاذ ومعوذ »ابنا عفراء« ريض اهلل عنهام
)))معن بن عدي ريض اهلل عنه

8))املقداد بن عمرو ريض اهلل عنه
)))أبو حذيفة بن عتبة ريض اهلل عنه 

)))مصادر البحث ومراجعه
)))الفهارس





بدريون
اجلزء الثاين

تراجم علمية وتربوية خمترصة ألهل بدر
)ريض اهلل عنهم(

أ.د سليمان بن حمد العودة

أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة القصيم
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بني يدي اجلزء الثاين

بين يدي الجزء الثاني

من  األول  للجزء  قبول  من  حصل  ملا  لريب  وشاكر  سعيد  وأنا 
 )2 )بدريون  البدريني  من  الثانية  املجموعة  هي  فهذه  )بدرّيون( 
العدد  املتأمل قلة  واملرتجم هلم )ستة وأربعون( بدريًا، وقد يلحظ 
عن القسم األول )اثنني وستني(، ومرد ذلك صعوبة البحث يف أهل 
بدر رغم توفر الكتب عن الصحابة عمومًا وأهل بدر يف مقدمتهم، 

فالباحث جيد صعوبة يف البحث عن أهل بدر من أوجه عدة:

عدد  اعتامد  يف  احلديث  وأهل  السري  أهل  بني  االختالف  أواًل: 

من البدريني، فام يراه ابن إسحاق وموسى بن عقبة مثاًل بدريًا، قد 
ال يراه كذلك الواقدي أو البخاري أو عروة... وهكذا، فاالتفاق 
عىل  معظمهم  اتفاق  أو  اتفاقهم  عىل  حريصًا  وكنت  عزيز،  بينهم 
هلذا  نموذجًا  أرضب  الصورة  تتضح  وحتى  البدري،  تسمية 
االختالف، فهالل بن أمية، ومرارة بن الربيع ريض اهلل عنهام رغم 
شهرة كوهنم من أهل بدر قد أثبت البخاري بدريتهم كام يف حديث 
كعب بن مالك ريض اهلل عنه، إال أن ذلك مل يكن حمل اتفاق بني 
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أهل السري فابن سعد يذكرمها يف الطبقة الثانية ممن شهد أحدًا))(، 
ومل أجد هلام ترمجة يف هذه الطبقة يف الطبعة املوجودة للطبقات، فهل 

سقطت ترمجتهام من املطبوع، كام فقد غري ذلك من الطبقات؟

بل جزم الدمياطي بالقول: مل يذكر أحٌد مرارَة بن الربيع، وهالَل 
بن أمية فيمن شهد بدرًا، ورد عليه ابن حجر)2(، ومثله أو أشد كالم 
والسري  املغازي  أهل  من  أحد  عن  حيفظ  ال  قال:  حيث  القيم  ابن 
ابن إسحاق، وال موسى  بدر، ال  الرجلني يف أهل  البتة ذكر هذين 
بدر،  أهل  عّد  ممن  أحد  وال  الواقدي،  وال  األموي،  وال  عقبة،  بن 
وكذلك ينبغي أن ال يكونا من أهل بدر، فإن النبي # مل هيجر حاطبًا 

وال عاتبه وقد جّس عليه.. وأين ذنب التخلف من ذنب اجلّس))(.

القيم كام رد عىل غريه، وانترص  ابن  رّد عىل  ابن حجر  أن  ومع 
لثبوت هالل ومرارة بدرًا، وقال: وليس ذلك )إنكار شهود هالل 
ومرارة بدرًا( بحجة عىل مثل هذا احلديث الصحيح املثبت لوجودمها 
ـ وقد نقل حديث البخاري يف إثبات شهود هالل ومرارة بدرًا))(، 

إال أن ذلك كله يطلع عىل حجم اخلالف الوارد يف البدريني..

))( ابن حجر: الفتح )7/)))(.
)2( الفتح: )7/)))(.

))( زاد املعاد: ))/577(.
))( الفتح: )7/)))(، واحلديث رقم )998)(.
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ثانيًا: وقد تكون الصعوبة أحيانًا يف عدم وفرة املعلومات عن 

لعدد  جدًا  خمترصة  تراجم  عىل  وقفت  وقد  ذاك،  أو  البدري  هذا 
من البدريني، وبعضها ال يكاد يتجاوز أسطرها أصابع اليد، وهذا 
شّحت  الذي  البدري  عن  أخرى  معلومات  عن  البحث  إىل  يدعو 
كتب الطبقات والرتاجم يف احلديث عنه، إما بذكر قصة له يف كتب 
احلديث، أو موقف كان هو طرفًا فيه ذكره بعض املصادر األخرى يف 
ترمجة أخرى، وهذا ال يعني التكلف يف احلديث عن هذا البدري.. 
لكن غياب املعلومة أحيانًا، أو اختصارها أحيانًا يوقع املرتجم عن 
البدري يف حرج وضيق من املعلومات يضطره إىل مزيد من البحث 
عن حياة هؤالء البدريني ومواقفهم النبيلة، وهم من املكانة بحيث 
يف  كافيًا  بدرًا  شهودهم  جمرد  كان  وإن  البحث،  جهد  يستحقوا 

الفضيلة، ومغنيًا عام سواها..

كتاب  هيئة  عىل  البدريني  عن  اخلاصة  الكتابة  توفر  عدم  ثالثًا: 

وإنام  املتقدمني،  عند  مفردًا  أجده  مل  فهذا  ومناقبهم،  جامع حلياهتم 
اقترصوا عىل  أو  الصحابة،  ترتيب  يف  عنهم كغريهم  احلديث  جاء 
يف  أجد  ومل  ـ  أسلفت  كام  ـ  ذلك  يف  االختالف  مع  أسامئهم  رسد 
الكتابات املعارصة ـ بحدود اطالعي ـ من خّصهم بالبحث العلمي 
با وزير يف مرويات  املعمق ومجعهم يف دّفة كتاب، ولئن كان أمحد 
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غزوة بدر جاء عىل ذكر البدريني فقد كانت ترامجه بسيطة ـ كام نّص 
وقد  األسطر،  تتجاوز  ال  الواقع  صعيد  عىل  وهي  ـ))(،  ذلك  عىل 
اعتمد كثريًا عىل اإلصابة البن حجر يف ذكر اخلالف بينهم، وأحيانًا 
يكتفي بالقول: شهد بدرًا، وقد مجع )ثالثامئة وأربعني( اساًم، وهو 
ما يعني أنه مل يتحقق بدرّية كل من ذكر حتى جتاوز العدد عنده عدد 

البدريني املشهور يف النصوص الصحيحة..

الثاين )بدريون( عىل كتاب اسمه:  ثم وقفت بعد مجعي للجزء 
طبعته  الكندح،  احلميد  عبد  للدكتور  عنهم  اهلل  ريض  بدر  أبطال 
األول  اجلزء  عن  لكتابتي  معارص  أنه  ويظهر  5)))هـ،  األوىل 
 ،)8(( املهاجرون  بدريًا،   )(20( لـ  ترجم  وقد  )بدريون(، 
االختصار،  عليه  ويغلب   ،)(76( واخلــزرج   ،)6(( واألوس 
لثعلبة بن حاطب  أدلة ذلك ترمجته  التحقيق، ومن  والنقل، وعدم 
األويس ص)2)، وذكره قصته يف منعه الزكاة دون حتقيق)2( وبكل 

حال فهو جهد ومجع مشكور..

املصادر  إىل  بالرجوع  البدريني  عن  حديثي  بدأت  فقد  وهلذا 
احلديث  كتب  من  واستفدت  الــواردة،  املعلومات  بني  واملقارنة 

))( مرويات أهل بدر ص65).
)2( انظر: اإلصابة: )9/2)-20(.



9

بني يدي اجلزء الثاين

والتفسري ونحوها خاصة إذا كان الصحايب طرفًا يف قصة، أو وردت 
له أو عنه رواية ومنقبة..

وحرصت ما استطعت أن أحقق ما قدرت عىل حتقيقه كتصحيح 
رواية أو نص، أو تضعيفهام مستفيدًا بذلك ممن سبقني من أهل العلم 
الرواية  قبول  يف  التسامح  ذهني  يف  واضعًا  كنت  وإن  والتحقيق، 
التارخيية أكثر من الرواية احلديثية، حيث األوىل ال ينبني عليها حكم 
رشعي بعكس الثانية، وهذا املنهج سار عليه املتقدمون، فإذا جاءت 
رواية األحاديث اشرتطوا الثقات، بينام يتساهلون يف رواية املغازي 

والتاريخ عمن دوهنم..

والرتبوية  اإليامنية  الوقفات  من  عدد  إثبات  عىل  حرصت  كام 
يف شخصيات هؤالء البدريني، وإبراز هذه وتلك من أهم ما يفيد 
قارئ الكتاب، إذ ليس القضية جمرد تراجم جمردة، بل معها دروس 
وعرب ووقفات وتنبيهات أرجو أن ينفع اهلل هبا، كيف ال وهذا اجليل 
خرية القرون، والبدريون منهم خيار اخليار بشهادة النبي # )وما 
فقد  ما شئتم  اعملوا  فقال  بدر  اطلع عىل أهل  قد  اهلل  يدريك لعل 

غفرت لكم(.

وقد حرصت عىل أال أتكلف هذه الوقفات والدروس، وال أخيل 
الرتمجة منها قدر اإلمكان، وإن مل أبرزها بعنوان، أو أقطعها بأرقام..
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هؤالء  حق  يف  قليل  وهو  املبذول  واجلهد  االجتهاد  ورغم 
أو  البرش، وال خيلو من تقصري  البدريني فيظل عميل حتكمه طبيعة 
ونصح،  سدد  من  لكل  وأشكر  خطأ،  كل  من  ريب  فأستغفر  خطأ، 
واهلل من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهم إنا نشهدك 
عىل حمبة هؤالء األخيار من الرجال فاحرشنا معهم، وارفع درجاتنا 

بحبنا هلم، وارزقنا التأيس بجليل أفعاهلم.

املؤلف   

6)))هـ   

Suliman-alodah@hotmail.com   
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أبو سبرة بن أبي رهم - رضي اهلل عنه -

وأمه:  قيس..  أيب  بن  العزى  عبد  بن  ُرْهم  أيب  بن  أبو سربة  هو 
ة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن  عمة رسول اهلل # َبرَّ

قيص، وهو أخو أيب سلمة بن عبد األسد ألمه))(.

احلبشة  مهاجرة  ومن  لإلسالم،  السابقني  من  سربة  أبو  كان 
اهلجرتني مجيعًا، وكانت معه يف اهلجرة الثانية امرأته أم كلثوم بنت 

سهيل بن عمرو)2(.

واقترص ابن حجر عىل ذكر أيب سربة يف اهلجرة الثانية))(.

وهاجر أبو سربة إىل املدينة، فنزل عىل املنذر بن حممد بن عقبة بن 
ُأحيحة بن اجّلالح))(.

وآخى رسول اهلل # بني أيب سربة وسلمة بن سالمة بن وقش)5(.

))( انظر: الطبقات: ))/)0)(، واإلصابة: )))/59)(.
 ،)(0(/(( والطبقات:   ،)(06  –  (99/(( هشام:  البن  السرية  انظر:   )2(

واالستيعاب هبامش اإلصابة: )))/272(.
))( اإلصابة: )))/59)(.
))( الطبقات: ))/)0)(.

)5( الطبقات: ))/)0)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )))/)27(.
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أما شهود أيب سربة بدرًا فلم خيتلف فيه، قال ابن عبد الرب: وقد 
اختلف يف هجرته إىل احلبشة، ومل خيتلف يف أنه شهد بدرًا، ذكره ابن 

عقبة وابن إسحاق يف البدريني، وكذا الزبري بن بكار))(.

وقال ابن سعد: وشهد أبو سربة بدرًا وأحدًا واخلندق واملشاهد 
كلها مع رسول اهلل #)2(.

كام  الكنى))(،  رسد  يف  املقتنى  يف  البدريني  يف  الذهبي  ذكره  كام 
ذكره يف عدد البدريني ابن مندة))(.

أما رجوع أيب سربة إىل مكة بعد وفاة النبي # ومن ينكر عىل 
ذلك، فقال عنه الزبري بن بكار: ال نعلم أحدًا من أهل بدر رجع إىل 
مكة فنزهلا غري أيب سربة، فإنه قد رجع بعد وفاة النبي # إىل مكة 

فنزهلا، وولُده ينكرون ذلك)5(.

ـ إىل مكة بعد وفاة  أبو سربة  ـ  ابن سعد: وكان قد رجع  وقال 
ذلك  ينكرون  وولُده  املسلمون،  له  ذلك  فكره  فنزهلا،   # النبي 

ويدفعونه أن يكون رجع إىل مكة فنزهلا بعد أن هاجر منها)6(.

))( االستيعاب: )))/)27(.
)2( الطبقات: ))/)0)(.

))( املقتنى: ))/258(.
))( معرفة الصحابة: )892(، وبو نعيم يف معرفة الصحابة: )5/))29(.

)5( االستيعاب: )))/)27(.
)6( الطبقات: ))/)0)(.
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أبو سربة ريض اهلل عنه شارك يف رسية أيب سلمة إىل قطن، قال 
الواقدي: يف أخبار رسية أيب سلمة بن عبد األسد إىل قطن إىل بني 
اهلجرة، فخرج  من  املحرم عىل رأس مخس وثالثني شهرًا  أسد يف 

معه يف تلك الرسية مخسون ومائة منهم: أبو سربة بن أيب رهم))(.

نقل  فقد  السنة،  كتب  يف  رواية  له  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  سربة  أبو 
الدواليب بسنده عن عيسى بن سربة، عن أبيه، عن جده قال: صعد 
رسول اهلل # املنرب، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: أهيا الناس: ال 
صالة إال بوضوء، وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه، أال ومن مل 
يؤمن باهلل من مل يؤمن يب، ومل يؤمن يب من مل يعرف حق األنصار)2(.

تويف أبو سربة يف خالفة عثامن بن عفان ريض اهلل عنهام))(.

))( املغازي: ))/0))(.
رواه  اهليثمي:  قال  ))/)0)/رقم5)2(،  واألسامء:  الكنى  الدواليب:   )2(
الطرباين يف األوسط، وعيسى بن سربة، وأبوه، وعيسى بن يزيد مل أر من ذكر 

أحدًا منهم. )جممع الزوائد: ))/228(.
))( الطبقات: ))/)0)(.
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األرقم بن أبي األرقم - رضي اهلل عنه -

صاحب الدار املشهورة يف السرية )دار األرقم( هو أرقم بن أيب 
األرقم بن أسد بن عبد اهلل بن خمزوم، واسم أيب األرقم )عبد مناف( 

من بني خمزوم، وأمه: أميمة بنت احلارث.. من خزاعة))(.

األرقم ـ ريض اهلل عنه ـ من السابقني إىل اإلسالم، وكانت داره 
مكانًا الستخفاء النبي # واملؤمنني معه يف املرحلة الرسية)2(.

روى ابن سعد بسنده إىل عثامن بن األرقم قال: أنا ابن سبعة يف 
اإلسالم، أسلم أيب سابع سبعة، وكانت داره بمكة عىل الصفا، وهي 
الدار التي كان النبي # يكون فيها أول اإلسالم، وفيها دعا الناس 

إىل اإلسالم، وأسلم فيها قوم كثري))(.

ورى احلاكم: وكان األرقم بدريًا، وكان رسول اهلل # يف داره 
التي عند الصفا حتى تكاملوا أربعني رجاًل خرجوا إىل املرشكني))(.

))( الطبقات: ))/2)2(.
)2( الذهبي، السري: ))/79)(.

))( الطبقات: ))/2)2(.
))( املستدرك: ))/502(، وانظر: كنز العامل: )))/270(.
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عىل  األرقم  هبا  وتصدق  اإلسالم،  دار  األرقم  دار  ُدعيت  وقد 
أهنا  الصفا  ولده، وكتب هلم: هذا ما قىض األرقم يف ربعه ما حاز 
حمرمة بمكاهنا من احلرم ال تباع وال تورث، شهد هشام بن العاص، 

وفالن موىل هشام بن العاص))(.

يف  املنصور  جعفر  أيب  إىل  الدار  انتقال  خرب  سعد  ابن  ساق  كام 
حجة حجها حني كان يسعى بني الصفا واملروة فرأى الدار فتعلقت 
نفسه هبا، وطلبها من ولده حتى باعوها فصارت أليب جعفر)2(، ثم 
اخليزران،  بدار  تعرف  فصارت  املهدي،  زوجة  للخيزران  صارت 

وللعلم فلألرقم دار باملدينة قطعها إياه الرسول #))(.

وثمة تفصيل عن هذه الدار، وملاذا اختارها النبي # ليس هذا 
موطن بسطها..

كان  التي  الدار  هذه  إال  املناقب  من  لألرقـم  يكـن  مل  ولو 
من  حـرجة  فـرتة  يف  به  واملؤمنـون   # الرسول  فيها  جيتمع 
وصاحب  البـدري،  وهو  فكيف  فخرًا،  لكفاه  بمكة  الـدعوة 

املناقب األخرى؟

))( الطبقات: ))/))2(.

)2( الطبقات: ))/))2(.
))( اإلصابة: ))/9))(.
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وشهود األرقم بدرًا يكاد يكون إمجاعًا بني أهل السري والرتاجم 
كابن إسحاق وابن عقبة والواقدي وغريهم))(..

واملشاهد  واخلندق  وأحدًا  بدرًا  شهوده  سعد  ابن  ويضيف 
النبي # أعطى األرقم  التاريخ أن  البخاري يف  كلها،)2( ويضيف 
أنفال بدر، حيث قعد رسول اهلل #  له )املرزبان( من  يقال  سيفًا 

فسأله األرقم إياه فأعطاه إياه))(.

واحلاكم  الطرباين  أورد  قد  العبادة،  يف  مهة  صاحب  األرقم 
بسندمها إىل األرقم أنه جاء إىل النبي # يودعه ـ بعد أن جتهز يريد 
بيت املقدس ـ فقال له النبي #: ما خيرجك حاجة أم جتارة؟ قال: 
ال واهلل يا نبي اهلل، ولكن أردت الصالة يف بيت املقدس، فقال النبي 
# الصالة يف مسجدي خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد 

احلرام، فجلس األرقم ومل خيرج))(.

عاش األرقم ـ ريض اهلل عنه ـ حتى أواخر زمن معاوية ـ ريض 

))( انظر: السرية البن هشام، واملغازي للواقدي، واالستيعاب، واإلصابة.
)2( الطبقات: ))/))2(.

)املستدرك:  الذهبي  ووافقه  احلاكم  وصححه   ،)(6/2( الكبري:  التاريخ   )((
.)50(/(

ومل  اإلسناد  صحيح  حديث  هنا:  احلاكم  وقال   ،)50(/(( املستدرك:   )((
خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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اهلل عنه ـ سنة مخس ومخسني باملدينة، وهو ابن بضع وثامنني سنة))(، 
ولذا قال احلاكم: وكان األرقم من آخر أهل بدر وفاة)2(.

كانت وفاته باملدينة، وكان الذي صىل عليه سعد بن أيب وقاص، 
وكان مروان بن احلكم واليًا ملعاوية عىل املدينة، وكان سعد يف قرصه 
بالعقيق، ومات األرقم فاحتبس عليهم سعد، فقال مروان: أحيبس 
فأبى  عليه،  الصالة  وأراد  غائب؟  لرجل   # اهلل  رسول  صاحب 
عبيد اهلل بن األرقم ذلك عىل مروان، وقامت معه بنو خمزوم، ووقع 

بينهم كالم، ثم جاء سعد فصىل عليه))(.

أما ما روي أن األرقم تويف يوم مات أبو بكر ففي سنده انقطاع كام قال 
ابن حجر، ومحله ابن عبد الرب عىل أن املراد بذلك والده )أبو األرقم())(.

والد  األرم  جعل  حيث  حاتم  أيب  ابن  عند  آخر  وهم  وقع  كام 
عبد اهلل بن األرقم الذي كان عىل بيت املال لعثامن، وهذا زهري، 

واألول خمزومي)5(.

ريض اهلل عن األرقم وأرضاه.

))( الطبقات: ))/))2(.
)2( املستدرك: ))/502(.

))( الطبقات: ))/))2(، واملستدرك: ))/)50(.
))( اإلصابة: ))/))(.
)5( اإلصابة: ))/))(.
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ُأنيس بن قتادة األنصاري - رضي اهلل عنه -

عبيد..  بن  احلارث  بن  خالد  بن  ربيعة  بن  قتادة  بن  أنيس  هو 
موسى  وكان  أنيس(،  يسميانه  والواقدي  إسحاق  ابن  كان  )هكذا 

بن عقبة يقول: إلياس، وكان أبو معرش يقول: أنس))(.

وقد أنكر ابن عبد الرب تسميته أنسًا، فقال: وقد قال فيه بعضهم 
أنس، وليس بيشء)2(.

وكذا سامه )أنيس( ابن حجر، وقال عنه: أنصاري أويس))(.

وهو زوج خنساء بنت جذام األسدية، األنصارية))(.

وسمى احلاكم امرأة من املهاجرات )جذام بنت جندل( وقال: 
وكانت حتت أنيس بن قتادة بن ربيعة، وعاشت جذامة بعد رسول 

اهلل # وروت عنه، وقد روت عائشة عنها)5(.

))( الطبقات: ))/)6)(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/))2(.

))( اإلصابة: ))/)2)-22)(.
))( اإلصابة: )2)/)225-22(.

)5( املستدرك: ))/77(.
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فلست أدري أهذه زوجة أخرى ألنيس؟ أم هي األوىل، ووقع 
التصحيف يف اسمها، ونسبتها للمهاجرين؟.

شهد أنيس بدرًا كام نقل ابن سعد))(، وشيخه الواقدي)2(، وأبو 
بدرًا  شهد  سعد:  ابن  وزاد  وغريهم،  الرب))(،  عبد  وابن  نعيم))(، 
وثالثني  اثنتني  رأس  عىل  شوال  يف  شهيدًا  أحد  يوم  وقتل  وأحدًا، 

شهرًا من اهلجرة، قتله أبو احلكم بن األخنس بن رشيق الثقفي)5(.

ويتصل باحلديث عن أنيس احلديث عن زوجته )خنساء( فقد 
وقع هلا نكاح بعده، ورّده النبي # وصار حكاًم يف الترشيع ألمثاهلا، 
وخرب زواجها )خنساء( بعد )أنيس( ساقه ابن األثري هكذا: روى 
ُأنيس بن قتادة،  جممع بن جارية أن خنساء بنت ِخَذام كانت حتت 
فكرهته،  مزينة  من  رجاًل  أبوها  فزوجها  ُأحد؛  يوم  عنها  فُقتل 
وجاءت إىل رسول اهلل # فرد نكاَحه. فتزوجها أبو ُلبابة، فجاءت 
بالسائب بن أيب لبابة، أخرجه الثالثة، ثم علق ابن األثري بقوله: وقد 

جعل أبو عمر )ابن عبد الرب( خنساء أسدية، وإنام هي أنصارية.

))( الطبقات: ))/)6)(.
)2( املغازي: ))/60)(.

))( معرفة الصحابة: ))/9)2(.
))( االستيعاب: ))/))2(.

)5( الطبقات: ))/)6)(.
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الرجل  زوج  إذا  بباب:  )خنساء(  نكاح  خرب  البخاري  وبّوب 
ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، ثم ساق احلديث عن عبد الرمحن 
أن  األنصارية  جذام  بنت  خنساء  عن  جارية  بن  يزيد  ابني  وجممع 
فرّد  فأتت رسول اهلل #  ثّيب فكرهت ذلك،  أباها زوجها وهي 

نكاحها))(.

حجر  ابن  نقل  فقد  البخاري،  رواية  يف  زوجها  يسم  مل  وحيث 
عن عبد الرزاق رواية قتل زوجها يف أحد، ثم علق بقوله: واستفدنا 
سامه  قتادة،  بن  أنيس  واسمه  األول  زوجها  نسبة  الرواية  هذه  من 

الواقدي يف روايته من وجه آخر عن خنساء)2(.

الصحابة  سائر  وعن  خنساء،  وزوجته  أنيس  عن  اهلل  ريض 
أمجعني.

))( صحيح البخاري: ح)8))5(.
)2( الفتح: )95/9)(.
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َبْسَبس بن عمرو الجهني - رضي اهلل عنه -

هو بسبس بن عمر بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعد 
بن ُذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة )من حلفاء اخلزرج(.

هكذا نسبه ابن سعد واكتفى برتمجته بالقول: شهد بدرًا، وأحدًا، 
وليس له عقب))(.

وهكذا سامه ابن إسحاق، والواقدي )َبْسَبس بن عمرو()2(.

وجاءت تسميته عند مسلم )ُبَسْيَسة( وهو عنده )عني رسول اهلل 
لينظر ما صنعت عري أيب سفيان، فجاء - كام يقول  بعثه عينًا   )#
َرُسوِل اهللِ  َوَغرْيُ  َغرْيِي،  َأَحٌد  اْلَبْيِت  يِف  َوَما  أنس ريض اهلل عنه -: 
ِديَث،  احْلَ َثُه  َفَحدَّ َقاَل:  نَِسائِِه،  َبْعَض  اْسَتْثَنى  َما  َأْدِري  اَل  َقاَل:   ،#
َكاَن  َفَمْن  َطِلَبًة،  َلَنا  »إِنَّ  َفَقاَل:  َم،  َفَتَكلَّ  # اهللِ  َرُسوُل  َفَخَرَج  َقاَل: 
َوَأْصَحاُبُه   # اهللِ  َرُسوُل  َمَعَنا«...َفاْنَطَلَق  َكْب  َفْلرَيْ ا  َحارِضً َظْهُرُه 

ِكنَي إىَِل َبْدٍر))(. َحتَّى َسَبُقوا امْلُرْشِ

))( الطبقات: ))/560(.
)2( انظر: السرية البن هشام: )09/2)(، واملغازي للواقدي: ))/0)(.

))( صحيح مسلم: ))90)( يف كتاب اإلمارة.



بـــدريون )2( 

22

َهَكَذا  عياض:  القايض  عن  نقل  للحديث  النووي  رشح  ويف 
َقاَل  ِديِث  احْلَ َوَأْصَحاُب  َداُوَد  َأُبو  َرَواُه  َوَكَذا  َسِخ،  النُّ مَجِيِع  يِف  ُهَو 
ْزَرِج َوُيَقاُل  ْنَصاِر ِمَن اخْلَ رَيِة )َبْسَبُس( ِمَن اأْلَ َوامْلَْعُروُف يِف ُكُتِب السِّ

ْم. َحِليٌف هَلُ

َواْلَخُر  َلُه  اْساًم  ْفَظنْيِ  اللَّ َأَحُد  َيُكوَن  َأْن  وُز  جَيُ )النووي(:  ُقْلُت 
َلَقًبا))(.

وسامه أبو نعيم )بسيس(، ويقال: )بسيسة( األنصاري اجلهني، 
ثم قال: شهد بدرًا، وبعثه النبي # عينًا إىل عري أيب سفيان)2(.

)بسبس(،  مهمة  تفصيل  والواقدي  إسحاق  ابن  عند  وجاء 
وإضافة رجل آخر معه ـ هلذه املهمة ـ وهو)عدي بن أيب الزغباء(، 
ُثمَّ  امْلَاِء،  ِمْن  َقِريٍب  َتلٍّ  إىَل  َفَأَناَخا  َبْدًرا،  َنَزاَل  َحتَّى  َمَضَيا  َقْد  وأهنام 
َهنِيُّ َعىَل امْلَاِء. َفَسِمَع  ِديُّ ْبُن َعْمٍرو اجْلُ اَم َيْسَتِقَياِن ِفيِه، وجَمْ ا هَلُ َأَخَذا َشنًّ
ا َيَتاَلَزَماِن َعىَل  ))(، َومُهَ ارِضِ َعِديٌّ َوَبْسَبُس َجاِرَيَتنْيِ ِمْن ِجَواِري احْلَ

))( رشح النووي عىل صحيح مسلم: )))/))(.
)2( املغازي: ))/0)(، معرفة الصحابة: ))/75)(، وقال ابن عبد الرب: بسبس 
الغابة:  أسد  األثري.  ابن  سامه  وكذا  بدرًا،  شهد  برش،  ابن  ويقال  عمرو،  بن 
حزم:  ابن  وضبطه   ،)2((/(( اإلصابة:  حجر:  ابن  ورجحه   ،)2((/((

َبْسَبس جوامع السرية: )ص6))(.
))( هم القوم النازلون عىل املاء.
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َغٍد،  َبْعَد  َأْو  َغًدا  اْلِعرُي  َتْأِت  اَم  إنَّ لَِصاِحَبتَِها:  َتُقوُل  َوامْلَْلُزوَمُة  امْلَاِء، 
َص  :َصَدْقِت، ُثمَّ َخلَّ ِديٌّ ْم، ُثمَّ َأْقِضيَك الَِّذي َلَك. َقاَل جَمْ َفَأْعَمُل هَلُ
َبْيَنُهاَم. َوَسِمَع َذلَِك َعِديٌّ َوَبْسَبُس، َفَجَلَسا َعىَل َبِعرَيهْياَِم، ُثمَّ اْنَطَلَقا 

اُه باَِم َسِمَعا... َحتَّى َأَتَيا َرُسوَل اهللِ #، َفَأْخرَبَ

ويف بقية اخلرب أن أبا سفيان حني ورد بدرًا سأل ثم عرف بمجيء 
)عيني( رسول اهلل # فساحل بالعري، وترك بدرًا يسارًا، وانطلق 

حتى أرسع))(.

ويضيف الواقدي أن )بسبس وعدي( لقيا رسول اهلل # بعرق 
ْبية، و)الظبية( كام يقول الواقدي عىل ميلني من الروحاء مما ييل  الظَّ

املدينة، وهذا يعني أنه لقيه بعدما خرج من املدينة إىل بدر)2(.

بن عمرو، وعدي  النبي #)بسبس(  ببعث  البيهقي فيرصح  أما 
بن أيب الزغباء )اجلهنيني( بعد مسريه إىل بدر، وذلك حني كان قريبًا 
من  سمعا  حتى  سفيان،  أيب  خرب  له  ليلتمسا  وذلك  )الصفراء(،  من 
اجلاريتني وجمدي بن عمرو، فانطلقا خيربان رسول اهلل # ما سمعا))(.

))( السرية النبوية البن هشام: )09/2)(، وقد رواه ابن إسحاق معلقًا، ورواه 
عبد الرزاق يف مصنفه مطواًلمنقطعًا عن عكرمة، ورواه الواقدي يف املغازي: 

.)(0/((
)2( املغازي: ))/0)(.

))( دالئل النبوة: ))/))(.
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وكونه  بدرًا،  )بسبس(  شهود  عىل  النصوص  تضافرت  وحيث 
مع )عدي( صاحبي الرصد والتحسس عىل عري أيب سفيان، وحيث 
نجحا يف املهمة، وأبلغا رسول اهلل # فتلك خدمة جليلة للرسول 
# وللمسلمني يف بدر، وخفة يف احلركة، ومبادرة ونجاح للمهمة، 
وهي إضافة إىل كوهنا )منقبة( هلذا الصحايب البدري، فهي تكشف 
أصحابه،  يوظف  وهو   # اهلل  رسول  هبا  يتمتع  فذة  قيادة  عن 
ويكشف عن أعدائه، وحيتاط ألموره، مع توكله عىل ربه، وإحلاحه 

يف الدعاء.. وذلك واحد من دروس السرية العظيمة..

وحيث تقف املصادر التي اطلعت عليها عن كشف هناية بسبس 
فأنا مضطر للتوقف كام توقف من قبيل، وكفى )بسبس( أنه بدري 

أحدي.. فريض اهلل عنه وأرضاه.
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أبو أيوب األنصاري - رضي اهلل عنه -

اخلزرجي  األنصاري  ثعلبة  بن  كليب  بن  زيد  بن  خالد  هو 
بن  بنت سعد  أيوب(، وأمه هند  )أبو  كنيته  النجاري، غلبت عليه 

عمرو.

 شهد العقبة الثانية مع السبعني من األنصار، وآخى رسول اهلل 
# بينه وبني مصعب بن عمري ريض اهلل عنهام))(. 

ومن مناقبه العظام أن رسول اهلل # نزل ضيفًا عليه حني رحل 
كانت  وقد  مسجده،  بنى  حتى  عنده  يزل  ومل  املدينة،  إىل  قباء  من 

األنصار اقرتعوا أهيم يؤيه # )2(. 

 # للنبي  وتقديرهم  وزوجه  أيوب  أيب  أدب  من  طرف  وهنا 
وحسن ضيافته، فقد روى اإلمام أمحد واحلاكم وصححه، ووافقه 
الذهبي أن أبا أيوب قال: إن رسول اهلل # نزل يف بيتنا األسفل، 
وكنت يف الغرفة، فأهريق ماٌء يف الغرفة، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة 
لنا نتتبع املاء، ونزلت فقلت: يا رسول اهلل، ال ينبغي أن نكون فوقك، 

))( الطبقات: ))/)8)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/59)(.
)2( اإلصابة: ))/57(.
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انتقل إىل الغرفة، فأمر بمتاعه فنقل ـ ومتاعه قليل ـ قلت: يا رسول 
أثر أصابعك وضعت  رأيُت  فإذا  فأنظر،  بالطعام  اهلل، كنَت ترسل 

فيه يدي))(. 

أبو أيوب شهد بدرًا وأحدًا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول 
اهلل #)2(. 

دخل  ليلة  بات  أنه  والرتاجم  الطبقات  كتب  تذكر  أيوب  وأبو 
النبي # بصفية ـ ريض اهلل عنها ـ حيرسه، فلام أصبح رسول اهلل 
كانت  اهلل:  رسول  يا  فقال  السيف،  ومعه  كرّب  أيوب  أبو  ورآه   #
جارية حديثة عهد بعرس، وكنت قتلَت أباها وأخاها وزوجها، فلم 

آمنها عليك، فضحك النبي # وقال له خريًا))(. 

وأبو أيوب وزوجه أثنى اهلل عىل موقفهم يف حادثة اإلفك حني 
حتدث املنافقون وقالوا: فظّن أبو أيوب بعائشة خريًا، ونزل قول اهلل 

ْم َخْيًرا{))(.  ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسِ تعاىل: }َلْوَل ِإْذ َسِ

حمقق  إسناده  وصحح   )(6(-(60/(( واملستدرك:   ،)(20/5( املسند:   )((
السري للذهبي: )06/2)(.

)2( الطبقات: ))/)8)(.
))( الطبقات: )26/8)(، وسري أعالم النبالء: )08/2)(.

))( تفسري الطربي: )5/)28(.
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أخرى،  يف  هو  إال  للمسلمني  غزاة  عن  أيوب  أبو  يتخلف  ومل 
إال عامًا واحدًا، فإنه اسُتعمل عىل اجليش رجل شاب )سمي هذا 
الشاب وهو عبد امللك بن مروان())(، فقعد ذلك العام، فجعل بعد 
اسُتعمل عيّل، وما عيّل من  ما عيّل من  يتلهف ويقول:  العام  ذلك 
استعمل عيل، وما عيل من استعمل عيل، فمرض وعىل اجليش يزيد 
بن معاوية، فأتاه يعوده فقال: ما حاجتك، قال: نعم، حاجتي إذا أنا 
مت فاركب يب، ثم ُسغ يب يف أرض العدو ما وجدت مساغًا، فإذا مل 
جتد مساغًا فادفني ثم ارجع، فلام مات ركب به ثم سار به يف أرض 
العدو، وما وجد مساغًا، ثم دفنه، ثم رجع، وكان أبو أيوب يقول: 
قال تعاىل: }انِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًل{ ]التوبة: ))[  ال أجدين إال خفيفًا 

وثقياًل)2(. 

وأبو أيوب كان مع عيلـ  ريض اهلل عنهـ  يف حروبه كلهاـ  كام قال 
ابن عبد الرب))(.

وقد استعمله عىل املدينةـ  ذكره خليفة، ومل يشهد مع عيل صفني، 
كام قال احلاكم))(. 

))( اإلصابة: ))/57(.
)2( الطبقات: ))/85)(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/)6)(.
))( سري أعالم النبالء: )0/2))(.
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وأخرج احلاكم وصححه ووافقه الذهبي أن أبا أيوب قدم عىل 
بيته، وقال: ألصنعن بك كام صنعت  له  ففّرغ  البرصة،  ابن عباس 
برسول اهلل #، كم عليك؟ قال: عرشون ألفًا، فأعطاه أربعني ألفًا 

وعرشين مملوكًا، ومتاع البيت))(. 

وهكذا فليكن الوفاء ورد اجلميل، وتقدير الكبار..

استمر أبو أيوب غازيًا جماهدًا يف سبيل اهلل حتى قىض نحبه، ودفن 
أيوب  أيب  وقرب  الرب:  عبد  ابن  قال  حتى  القسطنطينية،  أسوار  عىل 

ُقرب سورها معلوم إىل اليوم، ُمعّظم يستسقون فيسقون)2(. 

قلت: فإن كان هذا نوعًا من الدعاء عن القبور، فال وال كرامة، 
وإن كان املدعو من خيار الصحابة.

معاوية  بن  يزيد  غزا  عام  أيوب  أبو  وتويف  الواقدي:  وقال 
اثنتني  سنة  سفيان،  أيب  بن  معاوية  أبيه  خالفة  يف  القسطنطينية 
حصن  بأصل  وقــربه  معاوية،  بن  يزيد  عليه  وصىل  ومخسني، 
يتعاهدون قربه،  الروم  أن  بلغني  فلقد  الروم،  بأرض  القسطنطينية 

ويرّمونه، ويستسقون به إذا قحطوا))(. 

))( املستدرك: ))/)6)-62)(، وجممع الزوائد: )9/)2)(.
)2( االستيعاب: ))/62)(.

))( الطبقات: ))/85)(.
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الشهادة، ومن  له  أيوب، وهنيئًا  النهاية أليب  قلت: وأكرم هبذه 
ثم  حياته،  يف  عيل  مع  كان  أيوب  فأبو  وعربة،  درس  ذلك  وراء 
كان يف جيش يزيد يف خالفة معاوية، وهو ما يؤكد سالمة صدور 
الصحابة من الغل، وحرصهم عىل اخلري، وقبوهلم وتسليمهم إلمرة 
السابق والالحق، وال حّظ ملغرض يروم تعظيم الفتنة بني الصحابة، 

وحيسبهم أشداء وهم رمحاء بينهم.

وأرضاه،  الشهيد..  البدري،  العقبي،  أيوب  أيب  عن  اهلل  ريض 
وحرشنا معه والنبيني والصديقني وحسن أولئك رفيقًا.
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خباب بن األرّت - رضي اهلل عنه -

هو أبو حييى، وقيل أبو عبد اهلل، خباب بن األرت بن جندلة ابن 
سعد التميمي، ويقال اخلزاعي، ُسبي يف اجلاهلية فبيع بمكة فاشرتته 

أم أنامر، وهي أم سباع اخلزاعية))(.

وقيل  خزاعي،  هو  فقيل  نسبه،  يف  اختلف  الرب:  عبد  ابن  قال 
هو متيمي، ومل خيتلف أنه حليف لبني زهرة، والصحيح أنه متيمي 
فأعتقته(  خزاعة  من  امرأة  اشرتته  )حيث  الوالء،  خزاعي  النسب 

زهري احللف)2(.

خباب ريض اهلل عنه من السابقني إىل اإلسالم، فعن كردوس أنه 
كان سادس ستة أسلموا فهو سدس اإلسالم))(، وعند ابن إسحاق 

أنه أسلم بعد تسعة عرش إنسانًا فكمل العرشين))(.

))( ابن سعد: الطبقات ))/)6)(، والسري: )2/)2)(، واإلصابة: ))/76(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/80)(.

))( جممع الزوائد: )298/9( وقال اهليثمي: رواه الطرباين مرساًل، ورجاله إىل 
كردوس رجال الصحيح، وكردوس )ثقة(.

))( السرية البن هشام: )2/)2)(.
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عذابًا  لذلك  ب  وُعذِّ إسالمه،  أظهر  من  أول  خبابًا  إن  ويقال: 
شديدًا))(.

يعذبون  الذين  املستضعفني  من  خباب  كان  قال:  عروة  وعن 
بمكة لريجع عن دينه)2(.

واملعاناة  العذاب  حجم  يفيد  أثرًا  الشعبي  عن  سعد  ابن  ونقل 
التي لقيها خباب من املرشكني بمكة فقال: دخل خباب بن األرت 
َكئِِه َوَقاَل: َما َعىَل اأَلْرِض َأَحٌد  اِب َفَأْجَلَسُه َعىَل ُمتَّ طَّ َعىَل ُعَمَر بِِن اخْلَ

َذا امْلَْجِلِس ِمْن َهَذا إاِل َرُجٌل َواِحٌد.  َأَحقُّ هِبَ

َقاَل َلُه َخبَّاٌب: َمْن ُهَو َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي؟ َقاَل: باِلٌل. 

َقاَل َفَقاَل َلُه َخبَّاٌب: َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي َما ُهَو بَِأَحقِّ ِمنِّي. إِنَّ باِلال 
ِكنَي َمْن َيْمَنُعُه اهلُل بِِه َومَلْ َيُكْن ِل َأَحٌد َيْمَنُعنِي، َفَلَقْد  َكاَن َلُه يِف امْلُرْشِ
َرَأْيُتنِي َيْوًما َأَخُذويِن َوَأْوَقُدوا ِل َناًرا ُثمَّ َسَلُقويِن ِفيَها ُثمَّ َوَضَع َرُجٌل 
إاِل  اأَلْرِض.  َبْرَد  َقاَل  َأْو  اأَلْرَض.  َقْيُت  اتَّ َفاَم  َصْدِري  َعىَل  ِرْجَلُه 

بَِظْهِري. َقاَل ُثمَّ َكَشَف َعْن َظْهِرِه َفإَِذا ُهَو َقْد َبِرَص))(.

))( اإلصابة: ))/76(.
)2( الطبقات: ))/65)(.
))( الطبقات: ))/65)(.
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وفوق األذى اجلسدي خلباب فهناك سخرية واستهزاء وإنكار 
قال  مرسوق  عن  الصحيح  ويف  املرشكني،  قبل  من  خباب  حلقوق 
ِة، َفَعِمْلُت لِْلَعاِص ْبِن َوائٍِل،  اِهِليَّ خباب: ُكْنُت َقْيًنا )حدادًا(، يِف اجْلَ
َعَماًل َفَأَتْيُتُه َأَتَقاَضاُه، فقال: ال أعطيك حتى تكفر بمحمد # قلت: 
ال أكفر بمحمد # حتى يميتك اهلل ثم حيييك، قال: إذا أماتني اهلل 
ثم بعثني ول مال وولد.. ويف رواية: فذرين حتى أموت ثم أبعث 
َءْي��َت  }َأَف��رَ الية:  هذه  فنزلت  فأقضيك،  وولدًا  مااًل  أوتى  فسوف 
َخَذ ِعنَد  َلَع اْلَغْيَب َأِم اتَّ َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أُلوَتَيَّ َماًل َوَوَلًدا #^٧٧^#( َأطَّ الَِّذي 

ْحَمِن َعْهًدا{ ]مريم: 77، 78[ ))(. الرَّ

خباب ريض اهلل عنه: مهاجري بدري كام نقل الفسوي)2(.

واخلندق  كأحد،  بعدها  ما  شهد  فقد  بدرًا  خباب  شهد  وكام 
واملشاهد كلها مع رسول اهلل #))(.

وقد مّرت بخباب حالة من الفقر والتقشف والزهد يف الدنيا قال 
عنها: ولقد رأيتني مع رسول اهلل # ما أملك دينارًا وال درمهًا، وإن 

))( البخاري: ح )2)7)، ))7)، ))7)، 5)7)(، وأخرجه مسلم والرتمذي 
والنسائي من رواية أيب معاوية: الفتح: )0/8))(.

)2( املعرفة والتاريخ: ))/67)(.
))( الطبقات: ))/67)(، واإلصابة: ))/67(.
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يف ناحية بيتي الن ألربعني ألف أوقية، وأخشى أن تكون عجلت 
لنا طيباتنا يف احلياة الدنيا))(.

نزل خباب الكوفة وهبا مات سنة سبع وثالثني، وذلك منرصف 
ثالثًا  يومئذ  خباب  عمر  وكان  صفني،  من  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  عيل 

وسبعني سنة)2(.

وهو أول من دفن بظهر الكوفة، وصىل عليه عيل ريض اهلل عنهام 
ولذا عّده ابن أيب حاتم يف الكوفيني))(.

ع خباب الدنيا بعد صرب وبالء، وبشارة من خرية األصحاب،  ودَّ
فقد عاده نفر من أصحاب رسول اهلل #  فقالوا: أبرش يا أبا عبد 
أما  حال،  من  عليها  وقال:  فبكى  غدًا،  عليهم  تقدم  إخوانك  اهلل، 
إخوانًا،  ل  وسميتموهم  أقوامًا  ذكرمتوين  ولكن  جزع  يب  ليس  إنه 
وإن أولئك مضوا بأجورهم كام هي، وإين أخاف أن يكون ثواب 

ما تذكرون من تلك األعامل ما أوتينا بعدهم ))(.

الصحبة  ربه رغم فضل  لقاء  اخلائف من  اهلل عن خباب  ريض 
واجلهاد والبالء، وبقي من حياة خباب دروس يف الثبات عىل احلق، 

))( الطبقات: ))/66)(.
)2( الطبقات: ))/66)(، واالستيعاب: ))/)8)(.

))( اجلرح والتعديل: ))/95)(.
))( الطبقات: ))/67)(.
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قال  حتى  واهلجرة،  واجلهاد  اإليامن  يف  والصدق  األذى،  وحتمل 
عنه عيل ـ ريض اهلل عنه ـ: لقد  أسلم خباب راغبًا، وهاجر طائعًا، 
من  أجر  اهلل  يضيع  ولن  أحوااًل،  جسمه  يف  وابتيل  جماهدًا،  وعاش 

أحسن عماًل))(.

))( جممع الزوائد: )299/9(، واإلصابة: ))/76(.
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خّوات بن جبير - رضي اهلل عنه -

أبو عبد اهلل وأبو صالح خّوات بن جبري بن النعامن األنصاري 
النِّْحَينْيِ يف اجلاهلية، ثم أسلم وحسن  األويس، هو صاحب ذات 

إسالمه))(.

فام ذات النحيني؟ وكيف كان موقف خوات معها؟

ذكر قصتها ابن أيب خيثمة بن طريق ابن سريين وخالصتها: أن 
امرأة كانت تبيع سمنًا يف اجلاهلية، فدخل عليها رجل )هو خوات( 
هلا:  فقال  ورجع،  فتنكر  فخرج  فأبت،  فراودها  خالية،  فوجدها 
هل عندك من سمن طيب؟ قالت: نعم، فحّلت زّقًا فذاقه، فقال: 
أريد أطيب منه، فأمسكته وحّلت آخر، فقال: أمسكيه، فقد انفلت 
من  تركته  وإال  ال،  قال:  األول،  أوثق  حتى  اصرب  قالت:  بعريي، 
يدي هُيراق، فإين أخاف أن ال أجد بعريي، فأمسكته بيدها األخرى 

فانقض عليها، فلام قىض حاجته قالت له: ال هيناك)2(.

ومن هنا سار املثل: )أشغل من ذات النحيني(.

))( الطبقات: )77/6)(.
)2( اإلصابة: )/59)(.
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رواها  إسالمه،  بعد  النساء  مع  أخرى  قصة  خلوات  كان  كام 
 # اهللِ  َرُسوِل  َمَع  »َنَزْلَنا  َقاَل:  ُجَبرْيٍ  ْبِن  اِت  َخوَّ فعن  الطرباين، 
نِْسَوٌة  َفإَِذا  ِخَبائِي،  ِمْن  َفَخَرْجُت  َقاَل:  ـ  مكة  بقرب  ـ  ْهَراِن  الظَّ َمرَّ 
َفاْسَتْخَرْجُت  َعْيَبتِي،  َفاْسَتْخَرْجُت  َفَرَجْعُت  َفَأْعَجَبنِي،  ْثَن،  َيَتَحدَّ
 # َفَخَرَج َرُسوُل اهللِ   ، َمَعُهنَّ َفَجَلْسُت  َوِجْئُت  َفَلبِْسُتَها،  ًة  ِمْنَها ُحلَّ
َواْخَتَلْطُت،  ِهْبُتُه   # اهللِ  َرُسوَل  َرَأْيُت  َفَلامَّ   ." اهللِ  َعْبِد  " َأَبا  َفَقاَل: 
َبْعُتُه،  َد َوَأَنا َأْبَتِغي َلُه َقْيًدا، َفَمىَض َواتَّ ٌل ِل رَشَ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، مَجَ
ِة  َراَك، َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل َبَياِض َمْتنِِه يِف ُخْضَ َفَأْلَقى إَِلَّ ِرَداَءُه َوَدَخَل اأْلَ
َعىَل  َيتِِه  حِلْ ِمْن  َيِسيُل  َوامْلَاُء  َوَأْقَبَل  َأ،  َوَتَوضَّ َحاَجَتُه  َفَقىَض  َراِك،  اأْلَ
ْلَنا،  اْرحَتَ ُثمَّ  ِلَك؟"   مَجَ اُد  رِشَ َفَعَل  َما  اهللِ،  َعْبِد  َأَبا   " َفَقاَل:  َصْدِرِه، 
اهللِ،  َعْبِد  َأَبا  َعَلْيَك  اَلُم  " السَّ َقاَل:  إاِلَّ  امْلَِسرِي  يِف  َيْلَحُقنِي  اَل  فَجَعَل 
ْلُت إىَِل امْلَِديَنِة،  َمِل؟ ". َفَلامَّ َرَأْيُت َذلَِك َتَعجَّ اُد َذلَِك اجْلَ َما َفَعَل رِشَ
َساَعَة  ْنُت  يَّ حَتَ َذلَِك  َطاَل  َفَلامَّ   # بِيِّ  النَّ اَلَسَة  َوجُمَ امْلَْسِجَد  َواْجَتَنْبُت 
، َوَخَرَج َرُسوُل  َخْلَوِة امْلَْسِجِد، َفَخَرْجُت إىَِل امْلَْسِجِد، َوُقْمُت َأَصيلِّ
ْلُت  َوَطوَّ  ، َخِفيَفَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ  َفَصىلَّ  َفَجاَء  ُحَجِرِه،  َبْعِض  ِمْن   # اهللِ 
َأْن  ِشْئَت  َما  اهللِ  َعْبِد  َأَبا  ْل  َطوِّ  " َفَقاَل:  َوَيَدَعنِي،  َيْذَهَب  َأْن  َرَجاَء 
ْعَتِذَرنَّ  َف ". َفُقْلُت يِف َنْفِس: َواهللِ أَلَ َل َفَلْسُت َقائاًِم َحتَّى َتْنرَصِ ُتَطوِّ
ْفُت َقاَل:  َئنَّ َصْدَر َرُسوِل اهللِ # َفَلامَّ اْنرَصَ َبرِّ إىَِل َرُسوِل اهللِ # َوأَلُ
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ِلَك؟ ". َفُقْلُت: َوالَِّذي  اُد مَجَ َما َفَعَل رِشَ َأَبا َعْبِد اهللِ  اَلُم َعَلْيَك  "السَّ
َك اهلُل" -  َمُل ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َفَقاَل: "َرمِحَ َد َذلَِك اجْلَ قِّ َما رَشَ َبَعَثَك بِاحْلَ

ٍء مِمَّا َكاَن«. َثاَلًثا - ُثمَّ مَلْ َيُعْد ليَِشْ

ا ِرَجاُل  ، َوِرَجاُل َأَحِدمِهَ ايِنُّ ِمْن َطِريَقنْيِ رَبَ قال اهليثمي: َرَواُه الطَّ
َلٍد َوُهَو ثَِقٌة))(. اِح ْبِن خَمْ رَّ ِحيِح، َغرْيَ اجْلَ الصَّ

وبعد: فلست أدري مما تعجب أمن أسلوب النبي # يف الرتبية 
والعتاب؟، أم من صدق خوات يف االعتذار.. ثم دعاء النبي # 

خلوات بالرمحة ثالثًا، وصدق اهلل: }ِباْلُمْؤِمِنَي َرُءوٌف َرِحمٌي{؟.

مل  وإن  فيها،  بسهم  له  ورضب  بدر،  أهل  من  احتسب  خوات 
يشهدها، وذلك أنه خرج مع املسلمني إىل بدر، فلام كان بـ)الروحاء( 
له  ورضب  املدينة  إىل   # النبي  فرّده  فُكرس،  حجر  نصيل  أصابه 

بسهمه وأجره)2(.

ساقه  يف  أصيب  حني  )الصفراء(  من  رّد  أنه  حجر:  ابن  وعند 
فضب له بسهمه وأجره وقال: ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق 

وغريمها من البدريني))(.

))( جممع الزوائد: )9/)0)(.
)2( الطبقات: ))/77)(.

))( اإلصابة: )/58)(.
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كام شهد خّوات أحدًا واملشاهد كلها مع رسول اهلل #، ويف 
أحد كان له موقف مع أمري الرماة أخيه عبد اهلل بن جبري قال عنه 
ْوَلَة َمَرْرُت عىل أخي عىل تلك  خوات: َفَلامَّ َجاَل امْلُْسِلُموَن تِْلَك اجْلَ
احلال ـ يعني حيث مثل به املرشكون وجردوه، وكانت الرماح قد 
قد  حشوته  فكانت  عانته،  إىل  خارصته  إىل  رسته  بني  ما  خرقت 
ْوَلَة َمَرْرُت  خرجت منها، قال خوات: َفَلامَّ َجاَل امْلُْسِلُموَن تِْلَك اجْلَ
َأَحٌد،  ِفيِه  َما َضِحَك  َمْوِضٍع  يِف  َفَلَقْد َضِحْكُت  اِل  احْلَ تِْلَك  َعىَل  بِِه 
ِفيِه َأَحٌد، َوَبِخْلُت يِف َمْوِضٍع َما َبِخَل  َنَعَس  َوَنِعْسُت يِف َمْوِضٍع َما 
َة  ْلُتُه َفَأَخْذُت بَِضْبَعْيِه َوَأَخَذ َأُبو َحنَّ ِفيِه َأَحٌد، َفِقيَل: َما ِهَي؟ َفَقاَل: مَحَ
ُكوَن  بِِرْجَلْيِه َوَقْد َسَدْدُت ُجْرَحُه بِِعاَمَمتِي، َفَبْيَنا َنْحُن َنْحِمُلُه َوامْلُرْشِ
َفَفِزَع  َحْشَوُتُه  َفَخَرَجْت  ُجْرِحِه  ِمْن  ِعاَمَمتِي  َسَقَطْت  َأْن  إىَِل  َناِحَيًة 
َع  ُه اْلَعُدوُّ َفَضِحْكُت، َوَلَقْد رَشَ ُت َوَراَءُه َيُظنُّ َأنَّ َصاِحبِي َوَجَعَل َيَتَلفَّ
ْمُح،  الرُّ َوَزاَل  ْوُم  النَّ َفَغَلَبنِي  َنْحِري  ُثْغَرَة  بِِه  َيْسَتْقبُِل  بُِرْمٍح  َرُجٌل  ِل 
َعَلْيَنا  َوَغُلَظ  َقْويِس  َوَمِعي  َلُه  ْفِر  احْلَ إىَِل  اْنَتَهْيُت  ِحنَي  َرَأْيُتنِي  َوَلَقْد 
اْلَوَتُر،  َوِفيَها  اْلَقْوِس  بِِسَيِة  َلُه  َفَحَفْرُت  اْلَواِدي  إىَِل  بِِه  َفَهَبْطَنا  َبُل  اجْلَ
ُثمَّ  َأْنَعْمَنا  َحتَّى  بِِسَيتَِها  َحَفْرُت  ُثمَّ  َفَحَلْلُتُه  اْلَوَتَر  ُأْفِسُد  اَل  َفُقْلُت: 

ْفَنا))(. ْبَناُه َواْنرَصَ َغيَّ

))( الطبقات: ))/76)(.
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مات خوات بن جبري باملدينة سنة أربعني وهو ابن أربع وسبعني 
سنة، وكان ربعة من الرجال))(، وقيل: مات سنة اثنتني وأربعني)2(.

ريض اهلل عنك يا خّوات وأرضاك.

))( الطبقات: ))/77)-78)(، والسري: )0/2))(
)2( اإلصابة: ))/59)(.
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رافع بن المعلى - رضي اهلل عنه -

ثعلبة  بن  زيد  بن  حارثة  بن  لــوذان  بن  امُلعىّل  بن  رافع  هو 
إدام بنت عوف بن مبذول بن عمرو  األنصاري، اخلزرجي، وأمه 

بن غنم بن مازن بن النجار))(. 

من  ثم  األوس،  من  إنه  قال:  حني  نسبه  يف  شهاب  ابُن  ووهم 
بني زريق، قال ابن حجر: وبنو زريق من اخلزرج ال من األوس، 

واملقتول ببدر من اخلزرج)2(. 

قال ابن سعد: أمجع موسى بن عقبة، وحممد بن إسحاق، وأبو 
معرش، وحممد بن عمر، وعبد اهلل بن حممد بن عامرة األنصاري، عىل 
أن رافع بن املعىل شهد بدرًا، وقتل يومئٍذ شهيدًا، وليس له عقب))(. 

وقال ابن عبد الرب: وقال موسى بن عقبة: شهد رافع بن املعىل 
ببدر شهيدًا، قتله عكرمة  وأخوه هالل بن املعىل بدرًا، وقتل رافع 

بن أيب جهل))(. 

))( الطبقات: ))/600(.
)2( اإلصابة: ))/))2(.

))( الطبقات: ))/)60(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/)25(.
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واعترب ابن عبد الرب من الوهم من زعم أن رافع بن املعىل هو أبو 
سعيد بن املعىل الذي روى عن النبي # احلديث يف أّم القرآن أنه 
مل ينزل يف التوراة وال يف اإلنجيل مثلها، وقال: ومن قال هذا فقد 

وهم، وليس رافع هذا ذاك واهلل أعلم))(. 

كام عّده الذهبي يف شهداء بدر)2(. 

املعىل  بن  رافع  بني  آخى   # اهلل  رسول  أن  سعد  ابن  ونقل 
بعض  يف  يومئٍذ  وقتال  بدرًا،  مجيعًا  وشهدا  بيضاء،  بن  وصفوان 
ُيقتل يومئذ، وأنه بقي بعد رسول  الروايات، وروي أن صفوان مل 

اهلل #، أما رافع فقد قتله عكرمة بن أيب جهل))(. 

وحيث جزم الواقدي أن رافعًا وأخاه هالاًل قتال مجيعًا يف بدر، 
فإن عبد اهلل بن حممد بن عامرة األنصاري يقول: املقتول ببدر رافع 
بن املعىل ال شك فيه، ومل يقتل هالل يومئذ، وقد شهد أحدًا مع أخيه 

عبيد بن املعىل، ومل يشهد عبيٌد بدرًا))(. 

عىل  بل  بــدرًا،  )رافــع(  شهود  عىل  األدلــة  تضافرت  وحيث 
استشهاده فيها، فقد حاز فضل البدريني، وحاز فضل الشهادة ببدر، 

))( االستيعاب: ))/)25(.
)2( السري: ))/)7)(.

))( الطبقات: ))/600-)60(.
))( الطبقات: ))/)60(.
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وذلك نور عىل نور، واهلل هيدي لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك، 
واحرشنا مع أوليائك، وارض اللهم عن أصحاب نبيك #.
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أبو لبابة بن عبد المنذر األنصاري األوسي - رضي اهلل عنه -

نمري،  ابن  قاله:  املنذر،  عبد  بن  رفاعة  فقيل:  اسمه:  يف  خمتلف 
وأمحد بن حنبل، وعيل بن املديني))(.

وإن  بدر،  أهل  تسمية  يف  الصحيح  يف  البخاري  بذلك  وجزم 
فإهنم  األكثر  رفاعة خالف  اسمه  بأن  ابن حجر وقال: جزم  تعقبه 

قالوا: أن اسمه بشري، وأن رفاعة أخوه)2(.

ونقل ابن عبد الرب وابن حجر تسمية ابن إسحاق له )رفاعة))((.

عقبة،  بن  موسى  ذلك:  قال  وممن  بشري،  لبابة:  أيب  اسم  وقيل 
والزهري، وخليف بن خياط، وابن هشام، وابن سعد))(.

ابن حجر  الرشاطي، كام نقل  العدوي، ورجحه  وجزم بذلك: 
وكأنه يميل إليه)5(.

))( اإلصابة: ))/)28(.
)2( الفتح: )28/7)(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/07)(، واإلصابة: )))/22)(.
))( السرية البن هشام: )2/)0)(، والطبقات: ))/57)( واالستيعاب هبامش 

اإلصابة: )2)/07)(.
)5( اإلصابة: ))/)28(.
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كام نقل ابن حجرـ  يف موطن آخرـ ترجيح ابن حبان لــ )بشري(، 
وقال: تبعًا جلزم إبراهيم بن املنذر وابن سعد))(.

وهو  لبابة(،  )أيب  بكنيته  مشهور  فهو  االختالف  كان  ما  وأيًا 
أنصاري أويس، ولبابة تكنى هبا وتزوجها زيد بن اخلطاب)2(.

فاستشهد  بدر،  أهل  من  آخرين  أخوين  لبابة  أليب  أن  ُنقل  كام 
)مبرش(، ورّد النبي # )أبا لبابة( من الروحاء، وشهدها )رفاعة( 

فهم إخوة ثالثة بدريون))(.

شهد أبو لبابة العقبة مع السبعني، وكان نقيبًا كام نقل ابن عبد الرب))(.

وعن شهوده بدرًا عّده ابن إسحاق يف البدريني ثم قال: وزعموا 
أن أبا لبابة ابن عبد املنذر، واحلارث بن حاطب خرجا مع رسول 
اهلل # فَرجعهام، وأّمر أبا لبابة عىل املدينة، فضب هلام بسهمني مع 

أصحاب بدر)5(.

قال ابن هشام: رّدمها من الروحاء)6(.

))( اإلصابة: ))/)26(.
)2( الطبقات: ))/57)(.
))( اإلصابة: ))/)28(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/08)(.
)5( السرية البن هشام: )2/)0)(.

)6( املصدر السابق: )2/)0)(.
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وقال ابن سعد: ورد رسول اهلل # أبا لبابة من الروحاء حني 
وأجره،  بسهمه  له  ورضب  املدينة،  عىل  واستعمله  بدر،  إىل  خرج 

وكان كمن شهدها))(.

وكذلك ذكره موسى بن عقبة يف البدريني)2(.

كام شهد أبو لبابة )أحدًا(، واستخلفه رسول اهلل # أيضًا عىل 
املدينة حني خرج إىل )غزوة السويق(، وكانت معه راية بني عمرو 
بن عوف يف غزوة )الفتح(، وشهد مع رسول اهلل # سائر املشاهد، 
عنهم  اهلل  ريض  عيل  َقْتل  وقيل:  عثامن،  مقتل  بعد  لبابة  أبو  وتويف 

أمجعني))(، وقيل: عاش إىل بعد اخلمسني))(.

قريظة،  بني  لبابة موقف مع هيود  األحزاب فأليب  أما يف غزوة 
رواه  حديث  ففي  وعربة،  درس  وفيه  والسرية،  السنة  كتب  روته 
بني  خرب  يف  وأمحد  والزهري،  إسحاق،  وابن  عقبة،  وابن  عروة، 
َعَلْيِهُم  اْشَتدَّ  حني  أنه  فيه:  عهدهم..وجاء  نقضوا  حني  قريظة 
ْنَصاِر.  ُخوا بَِأيِب ُلَباَبَة ْبِن َعْبِد امْلُْنِذِر وكانوا ُحَلَفاَء لأِْلَ احْلَِصاُر، َفرَصَ
#، َفَقاَل رسول  َفَقاَل َأُبو ُلَباَبَة: اَل آتِيِهْم، َحتَّى َيْأَذَن ِل َرُسوُل اهللِ 

))( الطبقات: ))/57)(.
)2( اإلصابة: )))/22)(.
))( الطبقات: ))/57)(.

))( اإلصابة: )))/22)(.
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َطاَقَة  َوَقاُلوا:اَل  إَِلْيِه  َفَبَكْوا  ُلَباَبَة،  َأُبو  َفَأَتاُهْم  َلَك  َأِذْنُت  َقْد   # اهلل 
بَِيِدِه إىَِل َحْلِقِه، َوَأَمرَّ َعَلْيِه  ُلَباَبَة  َأُبو  َفَأَشاَر  بِاْلِقَتاِل، واستشاروه،  َلَنا 
ُلَباَبَة ُسِقَط يِف  َأُبو  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  اْلَقْتُل،  بُِكُم  ُيَراُد  اَم  َأنَّ ُيِرهيِْم،  َأَصابَِعُه 
ُه َقْد َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة َعِظيَمٌة، َفَقاَل: َواهللِ اَل َأْنُظُر يِف َوْجِه  َيِدِه، َوَرَأى َأنَّ
َرُسوِل اهللِ # َحتَّى ُأْحِدَث هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ َتْوَبًة َنُصوًحا َيْعَلُمَها اهلُل َعزَّ 
َوَجلَّ ِمْن َنْفِس، َفَرَجَع إىَِل امْلَِديَنِة، َفَرَبَط َيَدْيِه إىَِل سارية ِمْن سواري 

امْلَْسِجِد )جذع(.

قال ابن هشام: قام مرتبطًا باجلذع ست ليال تأتيه امرأته ىف كل 
وقت صالة فتحله للصالة، ثم يعود فريتبط باجلذع.

وقيل: ارتبط قريبًا من عرشين ليلة، فلام افتقده النبي # قال: 
َأَما َفَرَغ َأُبو ُلَباَبَة ِمْن ُحَلَفائِِه؟

جاءين  َوَلْو  ِفْتَنٌة،  َبْعِدي  َأَصاَبْتُه  )َلَقْد  فقال:  فعل  ما  له  فذكر 
َيْقِضَ  َحتَّى  َمَكانِِه،  ِمْن  َكُه  ُأَحرِّ َفَلْن  َهَذا  َفَعَل  فإذا  له.  الستغفرت 

اهلُل ِفيِه َما َيَشاُء(.

حتى نزلت توبته عىل النبي # وهو يف بيت أم سلمة، وهي التي 
َخَلُطوا  ِبُذُنوِبِهْم  اْعَتَرُفوا  وَن  }َوآَخ��رُ توبته:  نزل يف  بام  لبابة  أبا  برشت 
َرِحمٌي{  َغُفوٌر  اهلَل  ِإنَّ  َعَلْيِهْم  َيُتوَب  َأْن  اهلُل  َعَس  ًئا  َسيِّ َوآَخ��َر  َصاِلًحا  َعَمًل 

]التوبة: 02)[.
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ِ َحتَّى َيُكوَن َرُسوُل اهللِ #  َفَثاَر النَّاُس إَلْيِه لُِيْطِلُقوُه َفَقاَل: اَل َوَاهللَّ
ُهَو الَِّذي ُيْطِلُقنِي بَِيِدِه، َفَلامَّ َمرَّ َعَلْيِه َرُسوُل اهللِ # َخاِرًجا إىَل َصاَلِة 

ْبِح َأْطَلَقُه))(. الصُّ

اخترصه ابن سعد بالقول: وارتبط أبو لبابة إىل موضع األسطوانة 
قريظة،  بني  يوم  الذنب  أصاب  حني   # النبي  مسجد  يف  املخّلقة 

حتى تاب اهلل عليه)2(.

ـ  لبابة  أيب  خرب  وفيها  ـ  عائشة  عن  أمحد  رواية  اهليثمي  وساق 
حسن  وهو  علقمة،  بن  عمرو  بن  حممد  وفيه  أمحد،  رواه  قال:  ثم 

احلديث، وبقية رجاله ثقات))(.

وصححه إبراهيم العيل))(، وضعفه حمققًا سرية ابن هشام)5(.

أما البيهقي فقد ساق خرب أيب لبابة عن ابن إسحاق لكنه أضاف: 
وزعم سعيد بن املسيب أن ارتباطه بسارية التوبة كان بعد ختلفه عن 
بام  عاتب  عليه  وهو   # اهلل  رسول  عنه  أعرض  حني  تبوك  غزوة 

))( انظر: ابن هشام السرية: ))/28)-29)(، وابن كثري: السرية: ))/229-
رواية  عىل  معلقًا  قال  ثم  والسنة  السرية  أهل  ملرويات  عرض  وقد   ،)2(8

أمحد: هذا حديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثرية.
)2( الطبقات: ))/57)(.

))( جممع الزوائد: )6/6))-8))(.
))( صحيح السرية النبوية: ص275-)28.

)5( سرية ابن هشام: ))/28)(.
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ابن  فعله يوم قريظة، ثم أشار إىل رواية عن ابن عباس تؤكد قول 
املسيب))(.

وحني نميل إىل تصحيح قصة أيب لبابة مع هيود بني قريظة، فلعل 
من أبرز دروسها: الضعف البرشي املكتوب عىل ابن آدم حتى ولو 
كان املخطئون من خرية البرش، والعربة بالتوبة والندم، فكل ابن آدم 

خطاء، وِصدق أيب لبابة يف التوبة حتى تاب اهلل عليه.

اللهم إنا نسألك توبة نصوحًا، وارض اللهم عن أيب لبابة.

))( دالئل النبوة: ))/6)(.
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زياد بن لبيد - رضي اهلل عنه -

»يا زياد إن كنت ألعّدك من فقهاء أهل املدينة«))(.

هو أبو عبد اهلل، زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي 
خزرجي،  أنصاري،  )البيايض(  له  يقال  ولذا  بياضة،  بن  أمية  بن 

وأمه: عمرة بنت عبيد بن مطرف من األوس)2(.

شهد  البيايض،  األنصاري  لبيد..  بن  زياد  حبان:  ابن  عنه  قال 
بدرًا، والعقبة، من فقهاء الصحابة، ممن سكن الشام))(.

له: مهاجري  يقال  املهاجرين واألنصار، وكان  مجع زياد فضل 
أنصاري، وذلك أنه خرج إىل رسول اهلل #  بمكة فأقام معه حتى 

هاجر إىل املدينة، فكان يقال: )زياد( مهاجري، أنصاري))(.

شهد زياد بدرًا، حيث عّده ابن إسحاق يف بني بياضه)5(، وكذا 
عّده الواقدي يف بني بياضة)6(.

))( صحيح سنن الرتمذي: )7/2))(.
)2( الطبقات: ))/598(.

))( تاريخ الصحابة: ص08).
))( الطبقات: ))/598(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/7)(.

)5( السرية البن هشام: )8/2))(.
)6( املغازي: ))/)7)(.
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واملشاهد  واخلندق،  وأحدًا،  بدرًا،  زياد  شهد  سعد:  ابن  وقال 
كلها مع رسول اهلل #))(.

وبدرًا)2(،  العقبة  شهد  فيمن  وغريه  عقبة  بن  موسى  ذكره  كام 
النبي # وهو  وكان عاماًل للنبي # عىل حضموت، وقد تويف 

عامله عىل حضموت))(.

ارتد  باليمن، حني  الردة  أهل  قتال  )زياد( جهود يف  لـ  كان  ثم 
أهل )النُّجري( مع األشعث بن قيس حتى ظفر هبم، فقتل من قتل، 
وأرس من أرس، وكان األشعث من بني األرسى، فأت به إىل أيب بكر 

ـ ريض اهلل عنه ـ موثقًا))(.

ثم وقفت لألشعث قصة مع أيب بكر حيث أسلم، فأطلق أبو بكر 
حلربك،  استبقني  بكر:  أليب  قال  الذي  وهو  أخته،  وزوجه  وثاقه، 

وزوجني أختك، ففعل أبو بكر)5(.

ابن  عند  مّر  كام  ـ  الصحابة  فقهاء  من  لبيد  بن  زياد  ُعّد  وحيث 
أهل  فقهاء  من  ألعدك  كنت  إن  زياد،  يا   :# النبي  وقال  حبان، 

))( الطبقات: ))/598(.
)2( اإلصابة: ))/))(.

))( الطبقات: ))/598(.

))( الطبقات: ))/598(.
)5( اإلصابة: ))/80(.
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املدينة))(، فقد كان له يف باب العلم والرواية إسهام، وهو الذي سأل 
رسول اهلل # عن اختالس العلم )أي ذهابه( حني قال النبي #: 
)هذا أوان خيتلس العلم من الناس حتى ال يقدروا منه عىل يشء(، 
فقال زياد بن لبيد األنصاري: كيف خيتلس منا، وقد قرأنا القرآن، 

فواهلل لنقرأنه، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟

قال: )ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة، 
هذه التوراة واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا تغني عنهم؟()2(.

ويف احلديث من الفقه أثر العلامء يف األمة يف حفظ العلم، وقد 
جاء يف إحدى روايات احلديث عن جبري بن نفري، أتدري ما رفع 

العلم؟ ذهاب أوعيته )العلامء())(.

وجاء األمر رصحيًا يف حديث النبي #: إن اهلل ال يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلامء، حتى 
إذا مل َيرْتك عاملًا اختذ الناس رؤساء جهااًل فسئلوا فأفتوا بغري علم، 

فضلوا وأضلوا))(.

))( صحيح الرتمذي: )7/2))(.
 ،)72/6( الصغري:  اجلامع  وصحيح   ،)((7/2( الرتمذي:  سنن  صحيح   )2(
وقد أخرج احلديث غري الرتمذي: انظر: ابن حجر: اإلصابة: ))/))-))(.

))( انظر: االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/8)(.
))( صحيح سنن الرتمذي: )6/2))-7))(.
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وحلوُمهم  حلومهم،  ويأكلون  العلامء،  ينتقصون  الذين  ويح  أال 
مسمومة، وهم أمان لألمة من اجلهل؟

ويف احلديث من الفقه شهادة النبي # بالفقه لزياد، وإن شدد 
عليه اإلنكار ليعي، وتعي األمة من بعده خطورة انتزاع العلم، حتى 

وإن بقيت الصحف املكتوبة..

وفيه كذلك أن أول ما يرفع اهلل من العلم اخلشوع يف الصالة، 
فقد جاء يف تتمة حديث )زياد( عن عبادة بن الصامت: إن شئت 
الناس: اخلشوع، يوشك أن تدخل  بأول علم يرفع من  ألحدثنك 

مسجد اجلامع فال ترى فيه رجاًل خاشعًا))(..

وهنا مكمن اخلطر، والبد أن يتحسس كل مسلم صالته، وينظر 
اْل�ُمْؤِمُنوَن #!١!#( الَِّذيَن  يف خشوعه، فتلك عالمة اإليامن: }َقْد َأْفَلَح 
َعَل  ِإلَّ  َلَكِبرَيٌة  َها  ﴿َوِإنَّ ]املؤمنون: )-2[  َخاِشُعوَن{  َصلِتِهْم  ِف  ُهْم 

اْلَخاِشِعَي﴾ ]البقرة: 5)[.

تويف زياد يف أول خالفة معاوية ريض اهلل عنهام مجيعًا)2(.

))( املصدر السابق: )7/2))(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/7)(.
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أبو طلحة زيد بن سهل - رضي اهلل عنه -

»لصوت أيب طلحة خري من ألف رجل«.

اخلزرجي  األنصاري  األسود  بن  سهل  بن  زيد  طلحة:  أبو 
ـ مشهور بكنيته ـ وأمه: عبادة بنت مالك بن عدي))(.

آخى النبي # بينه وبني أرقم بن أيب األرقم)2(.

هو من فضالء الصحابة، وزوج أم سليم، وله معها يف الزواج 
روى  فقد  ـ  عنها  اهلل  ريض  ـ  هلا  ومنقبة  عربة،  من  خيلو  ال  موقف 
النسائي وأبو داود وغريمها من طريق جعفر بن سليامن، عن أنس 
قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة: ما مثلك يرد، 
ولكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة ال حتل ل، فإن ُتسلم فذلك مهري، 

فأسلم، فكان ذلك مهرها))(.

قال ثابت: فام سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر أم سليم )اإلسالم())(.

))( الطبقات: ))/)50(، واإلصابة: ))/56-55(.
)2( الطبقات: ))/505(.

))( انظر: اإلصابة: ))/56(.
 ،)(59/2( مسنده:  يف  والطيالس   ،)(0((7( الرزاق:  عبد  أخرجه   )((

والذهبي يف السري وصحح إسناده حمقق السري )29/2( اهلامش ))(.
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السبعني من األنصار، وشهد  الثانية مع  العقبة  أبو طلحة شهد 
بدرًا وأحدًا، واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل #))(.

كام ذكره البخاري يف الصحيح فيمن شهد بدرًا)2(.

وقد سقط السيف من أيب طلحة ملا غيش املسلمني من النعاس يف 
بدر))(، وبسند صحيح كام يف سري أعالم النبالء))(.

من  طلحة  أيب  سيف  سقوط  كان  سعد  وابن  البخاري  وعند 
النعاس يف أحد)5(.

كان أبو طلحة )صّيتًا( وقد ورد أن النبي # قال: لصوت أيب 
أيب  لصوت  رواية:  ويف  رجل)6(،  ألف  من  خري  اجليش  يف  طلحة 

طلحة خري من فئة)7(.

ومن الرماة، وكان له يف )ُأحٍد( موقف صدق، وهو الذي جّوب 
عىل النبي # بحجفة له، وقد كرس يومئذ قوسني أو ثالثة، وكان 

))( الطبقات: ))/)50(.
)2( انظر الفتح: )5/7))-27)(.

))( أخرجه أمحد: ))/29(.
))( سري أعالم النبالء: )0/2)( اهلامش )2(.

)5( صحيح البخاري ح )068)-562)(.
)6( رواه احلاكم وقال رواته عن آخرهم ثقات: املستدرك ))/52)(.

الزائد:  جممع  الصحيح.  رجال  األوىل  الرواية  ورجال  يعىل  وأبو  أمحد  رواه   )7(
.)((2/9(
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الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول # انثرها أليب طلحة، وكان 
يقول للنبي #: نحري دون نحرك، ال ترشف يصيبك سهم من 

سهامهم))(.

ويف حنني كان له قدح معىل، فقد قال النبي #: من قتل قتياًل 
فله سلبه، فقتل أبو طلحة ـ يوم حنني ـ عرشين من املرشكني، وأخذ 

سالحهم)2(.

 # النبي  شعرات  إىل  الناس  تسابق  وحني  الوداع  حجة  ويف 
حني حلق، فأصاهبم الشعرة والشعرتان، وأقل وأكثر، ثم قال بشقه 
قام  من  أول  رواية  ويف  إليه،  فدفعه  طلحة؟  أبو  أين  وقال:  الخر 

وأخذ شعرة أبو طلحة، ثم قام الناس وأخذوا))(.

واستمر أبو طلحة جماهدًا صادقًا، وقد قرأ سورة براءة فأتى عىل 
قوله تعاىل: }اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًل{ ]التوبة: ))[ قال: استنفرنا اهلل، 
وأمرنا اهلل، واستنفرنا شيوخًا وشبابًا، جهزوين، فقال بنوه: يرمحك 
اهلل، إنك قد غزوت عىل عهد رسول اهلل # وأيب بكر وعمر، ونحن 

))( صحيح البخاري: ح ))06)(.
ومل  مسلم  رشط  عىل  صحيح  وقال  احلاكم  ورواه   ،)505/(( الطبقات:   )2(
املستدرك وتلخيصه: ))/)5)( لكن جاءت عند  الذهبي.  خيرجه، ووافقه 

احلاكم )أحد( بدل )حنني(، ولعله تصحيف.
))( الطبقات: ))/506-505(.
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نغزوا عنك الن، فغزا البحر فامت، فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فلم 
يقدروا عليه إال بعد سبعة أيام ما تغري))(.

وأبو طلحة كام كان له مهة يف اجلهاد فقد كانت له مهة يف الصيام، 
وهو الذي كان يرسد الصوم، وقد صام بعد رسول اهلل # أربعني 

سنة ال يفطر إال يوم فطر أو أضحى)2(.

وعند ابن سعد: كان أبو طلحة يكثر الصوم عىل عهد رسول اهلل 
# فام أفطر بعده إال يف مرض أو يف سفر حتى لقي اهلل))(.

وهكذا تكون اهلمة يف العبادة، وإن كانت السنة جاءت: )أفضل 
الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا())(.

أكثر  كان  وقد  الصدقة،  يف  ومنقبة  مهة  طلحة  أليب  كانت  كام 
إليه  أمواله  بأحب  تصدق  الذي  وهو  نخاًل،  باملدينة  أنصاري 

))( رواه احلاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، وسكت عنه الذهبي 
املستدرك وتلخيصه: ))/)5)(، ورواه ابن سعد يف الطبقات: ))/507(، 
والذهبي يف السري وصحح حمققه إسناده: )2/))( اهلامش )2(، كام رواه أبو 
يعىل ورجاله رجال الصحيح كام قال اهليثمي. انظر جممع الزوائد: )9/)))(.

الذهبي:  ووافقه  وقال: صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه،  احلاكم  رواه   )2(
املستدرك: ))/)5)(، ونقله الذهبي يف السري )0/2)( وقال: غريب عىل 

رشط مسلم. 
))( الطبقات: ))/506(.

))( رواه الرتمذي والنسائي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع: ))/67)(.
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ا  ِممَّ ُتْنِفُقوا  َحتَّ  اْلِبرَّ  َتَناُلوا  }َلْن  )بريحاء( عىل إثر نزول قوله تعاىل: 
ُتِحبُّوَن{ ]البقرة: 92[ وقال: إهنا صدقة أرجو برها وذخرها، فقال 

النبي #: )بخ بخ، ذاك مال رباح())(.

وأمره النبي # أن جيعلها يف األقربني، فقسمها يف أقاربه وبني 
عمه، وكان النبي # يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب)2(.

وبعد حياة مليئة باجلهاد والصرب تويف أبو طلحة ريض اهلل عنه 
سنة أربع وثالثني باملدينة، وصىل عليه عثامن ريض اهلل عنهام، وهو 

ابن سبعني سنة))(.

قال ابن سعد: وأهل البرصة يرون أنه ركب البحر فامت فدفنوه 
يف جزيرة))(.

اهلل  فريض  وعرب  مواقف  من  البدري  هذا  سرية  يف  فكم  وبعد، 
عنه وأرضاه.

))( صحيح البخاري: ح ))6))(، ومسلم )998(.
)2( صحيح البخاري: ح))55)(.

))( الطبقات: ))/507(.

))( الطبقات: ))/507(.
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سالم بن عمير - رضي اهلل عنه -

ُكلفة  بن  ثابت  بن  عمري  بن  سامل  ويقال:  النعامن،  بن  ثابت  بن 
األنصاري األويس، شهد بدرًا يف رواية موسى بن عقبة وحممد بن 

إسحاق، والواقدي، وعبد اهلل بن حممد األنصاري))(.

وسامل هو الذي قتل أبا عفك، وما أدراك ما أبو عفك؟ شيخ بلغ 
العرشين ومائة سنة حني قدم النبي # املدينة، وهو من بني عمرو 
بن عوف، وكان حيرض عىل عداوة النبي #  يف شعره، ومل يدخل 
يف اإلسالم، وقال ابن إسحاق: وكان قد نجم نفاقه حني قتل رسول 
اهلل # احلارث بن سويد بن صامت، وقال يف ذلك شعرًا، فقال 
رسول اهلل #: من ل هبذا اخلبيث؟ فنذر سامل بن عمري قتله، فطلب 
ِغرته حتى قتله بأمر النبي #، وحدد الواقدي زمن قتله عىل رأس 

عرشين شهرًا من اهلجرة)2(.

شهد سامل أحدًا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل #، ويف 
غزوة تبوك كان سامل أحد البكائني الذين استحملوا رسول اهلل # 

))( الطبقات: ))/80)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/00)(.
)2( انظر: السرية البن هشام: ))/76)(، والطبقات البن سعد: ))/80)(.
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فقال: ال أجد ما أمحلكم عليه ـ ومل يكونوا جيدوا ما حيملون أنفسهم 
عليه ـ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا أال جيدوا ما ينفقون، 

وكانوا سبعة نفر))(.

بن  سامل  صيفي،  بن  علبة  وهم:  ثامنية  املحرب  صاحب  هم  وعدَّ
عمري، هرمي بن عبد اهلل، عبد الرمحن بن كعب، سلمة بن صخر، 

عمرو بن غنمة، عرباض بن سارية، عبد اهلل بن مغفل)2(.

بقي سامل بن عمري إىل خالفة معاوية بن أيب سفيان، وتويف فيها))(.

وسامه موسى بن عقبة: سامل بن عبد اهلل))(.

ونسب ابن حجر إىل ابن عبد الرب شهود سامل العقبة)5(، ومل أجد 
ذلك يف االستيعاب.

كام نقل ابن حجر عن ابن جرير من طريق أيب معرش عن حممد 
ثم  واقف،  بن  عمري  بن  سامل  البكائني:  تسمية  يف  وغريه  كعب  بن 
يكون غري  أن  فهذا حيتمل  قلت:  بقوله:  ذلك  ابن حجر عىل  علق 

األول واهلل أعلم)6(.

))( الطبقات: ))/80)(.
)2( ابن حبيب: املحرب ص)28.

))( الطبقات: ))/80)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/00)(.
))( االستيعاب: ))/00)(.

)5( اإلصابة: ))/)0)(.

)6( اإلصابة: ))/)0)(.
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وذكر  الصفة،  أهل  من  سامل(  بن  )عمري  احللية  صاحب  وذكر 
شهوده بدرًا))(.

تعاىل:  قوله  نزول   - عنهام  اهلل  ريض   - عباس  ابن  عن  وأسند 
}َل َعَل الَِّذيَن ِإَذا َما َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت َل َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَولَّْوا 
ْمِع{ قال : هو سامل بن عمري أحد بني عمرو  َوَأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

بن عوف.. يف آخرين)2(.

ريض اهلل عن سامل البدري، األحدي، البكائي وأرضاه.

))( حلية األولياء: ))/)7)(.
)2( حلية األولياء: ))/)7)-72)(.
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أبو زيد: سعد بن عبيد - رضي اهلل عنه -

سعد بن عبيد بن النعامن بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن 
زيد، واملعروف بـ )سعد القاري( األنصاري، األويس ))(.

بن  سعد  كان  قال:  ليىل  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  الطرباين  روى 
عبيد ُيسمى عىل عهد رسول اهلل # )القارئ()2(.

وعن حممد بن عبد اهلل بن نمري قال: سعد بن عبيد هو أبو زيد 
الذي مجع القرآن، وابنه عمري بن سعد هو وال عمر))(.

بن  عبيد  بن  سعد  معرش:  وأبو  إسحاق،  ابن  نسبه  وهكذا 
النعامن))(.

ويف صحيح البخاري تأكيد أن )أبا زيد( رابع أربعة من األنصار 
َع الُقْرآَن َعىَل َعْهِد  مجعوا القرآن، فَعْن َأَنٍس َريِضَ اهلُل َعْنُه، قال " مَجَ

))( الطبقات: ))/58)(، واإلصابة: ))/)5)(.
ورجاله  مرساًل،  الطرباين  رواه  اهليثمي:  وقال   ،)(02/9( الزائد:  جممع   )2(

رجال الصحيح.
))( جممع الزوائد: )0)/9(.

))( الطبقات: ))/58)(.
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، َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوَأُبو َزْيٍد،  ُهْم ِمَن اأَلْنَصاِر: ُأيَبٌّ بِيِّ # َأْرَبَعٌة، ُكلُّ النَّ
َأَحُد  َقاَل:  َزْيٍد؟  َأُبو  َمْن  َنٍس:  أِلَ )الراوي(  " ُقْلُت   َثابٍِت  ْبُن  َوَزْيُد 

ُعُموَمتِي))(.

وقد نقل ابن حجر االختالف يف اسم أيب زيد، فقد َذَكَر َعيّل بن 
َيى ْبِن َمِعنٍي ُهَو )َثابُِت ْبُن َزْيٍد(،  امْلَِدينِيِّ َأنَّ اْسَمُه )َأْوٌس(، َوَعْن حَيْ
َوَعِن   ، ايِنُّ رَبَ الطَّ َجَزَم  َوبَِذلَِك  ْعاَمِن،  النُّ ْبِن  ُعَبْيِد  ْبُن  َسْعُد  ُهَو  َوِقيَل: 
ْنَصاِريُّ  َكِن ْبِن َقْيِس ْبِن َزْعَوِر ْبِن َحَراٍم اأْلَ اْلَواِقِديِّ ُهَو َقْيُس ْبُن السَّ
ُحُه )كام يقول ابن حجر( َقْوُل َأَنٍس: )َأَحُد ُعُموَمتِي(  اِريُّ َوُيَرجِّ النَّجَّ

فإنه من قبيلة حرام)2(.

ويف اإلصابة قال ابن حجر: اختلف يف أيب زيد الذي مجع القرآن 
يف عهد النبي # فقيل هذا اسمه )سعد بن عبيد بن النعامن(، وقيل: 

بل اسمه: سعيد، وقيل: غري ذلك))(.

ورجح ابن حجر يف باب الكنى من اإلصابة أن اسم )أيب زيد( 
قيس بن السكن))(.

))( صحيح البخاري:ح )0)8)(.
)2( فتح الباري: )27/7)-28)(.

))( اإلصابة: ))/)5)(.
))( اإلصابة: )))/9))(، و)8/)9)(.
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وأيًا كان االختالف يف اسم )أيب زيد( فمن فضائله مجعه للقرآن 
من  القرآن  بجمع  وأكرم  ـ  سبق  كام  ـ  )القارئ(  يسمى  كان  حتى 

فضيلة ومنقبة.

ثم هو )بدري( فقد ثبت يف البخاري عن أنس: مات أبو زيد ومل 
يرتك عقبًا، وكان بدريًا))(.

كام ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا)2(.

واخلندق،  وأحــدًا،  بــدرًا،  زيد(  )أبو  شهد  سعد:  ابن  وقال 
واملشاهد كلها مع رسول اهلل #))(.

مغفور  والبدريون  بدري،  فهو  زيد،  أليب  أخرى  منقبة  وتلك 
)أبو  واستمر  بذلك،  النصوص  تواترت  كام   - اهلل  شاء  إن   - هلم 
زيد( جماهدًا يف سبيل اهلل، شارك يف فتوح العراق، وكان ممن اهنزم 
اِم؟  اِب: َهْل َلَك يِف الشَّ طَّ يوم أصيب أبو عبيد: َفَقاَل َلُه ُعَمُر ْبُن اخْلَ
َك َتْغِسُل  َفإِنَّ امْلُْسِلِمنَي َقْد ُنِزُفوا بِِه َوإِنَّ اْلَعُدوَّ َقْد َذئُِروا َعَلْيِهْم َوَلَعلَّ
ِذيَن  الَّ َواْلَعُدوَّ  ِمْنَها  َفَرْرُت  تِي  الَّ اأَلْرَض  إاِل  َقاَل: ال  َنْيَهَة.  اهْلُ َعْنَك 

ِة َفُقتَِل))(. َصَنُعوا يِب َما َصَنُعوا، َقاَل َفَجاَء إىَِل اْلَقاِدِسيَّ

))( صحيح البخاري: ح )996)(.
)2( اإلصابة: )8/)9)(.

))( الطبقات: ))/58)(.

))( الطبقات: ))/58)(.



بـــدريون )2( 

64

بن  سعد  عن  ليىل  أبو  روى  القادسية  يف  وصدقه  بطولته  وعن 
عبيد أنه خطبهم فقال: إِنَّا الُقو اْلَعُدوَّ َغًدا َوإِنَّا ُمْسَتْشَهُدوَن َغًدا َفال 

َن إاِل يِف َثْوٍب َكاَن َعَلْيَنا))(. ا َدًما َوال ُنَكفَّ َتْغِسُلوا َعنَّ

أرواحهم  ودفعوا  عليه،  اهلل  عاهدوا  ما  صدقوا  رجال  أولئك 
بالثناء  وحريون  اهلل،  من  بالفضل  حريون  فهم  اهلل،  لدين  نرصة 

واإلجالل من خلق اهلل ريض اهلل عنك أبا زيد وأرضاك.

))( الطبقات: ))/58)(.
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 سلمة بن سالمة بن وقش - رضي اهلل عنه -

أبو عوف، سلمة بن سالمة بن وقش، أنصاري أويس أشهيل، 
وأمه: سلمى بنت سلمة بن سالمة بن خالد بن عدي بن جمدعة بن 

حارثة من األوس))(.

عقبي، بدري كام نقل الفسوي)2(.

العقبة  سالمة  بن  سلمة  شهد  فقال:  سعد  ابن  القول  وفّصل 
األوىل، وشهد العقبة الخرة مع السبعني أمجع عىل ذلك موسى بن 
عقبة، وحممد بن إسحاق، وأبو معرش، وحممد بن عمر الواقدي))(.

كام أّكد ابن سعد وابن عبد الرب شهوده العقبتني وبدرًا واملشاهد 
كلها مع رسول اهلل # ))(.

والذي يظهر أنه شهد بدرًا شابًا - كام سيأت -.

ويقال: آخى رسول اهلل # بينه وبني الزبري بن العوام)5(.

))( الطبقات: ))/9))(، واملستدرك: ))/7))(.
)2( املعرفة والتاريخ: ))/)))(.

))( الطبقات: ))/9))(.
))( الطبقات: ))/0))(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/))2(.

)5( الطبقات: ))/0))(.
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احلادثة  وتكشف  أحداثها،  وشهد  رواها  حادثة  لسلمة  وقعت 
عن علم أهل الكتاب ببعثته #، وتكشف من جانب آخر عن هبت 
من  واحلاكم  أمحد،  رواها  واحلادثة  وتكذيبهم،  وحسدهم  اليهود 
ِن  مْحَ َثنِي َصالُِح ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّ طريق: اْبِن إِْسَحاَق، َقاَل: َحدَّ
ْشَهِل، َعْن َسَلَمَة ْبِن  ُموِد ْبِن َلبِيٍد، َأِخي َبنِي َعْبِد اأْلَ ْبِن َعْوٍف، َعْن حَمْ
ِمْن  َلَنا َجاٌر  َكاَن  َقاَل:  َبْدٍر،  َأْصَحاِب  ِمْن  َوَكاَن،  َوْقٍش،  ْبِن  َساَلَمَة 
ْشَهِل، َقاَل: َفَخَرَج َعَلْيَنا َيْوًما ِمْن َبْيتِِه َقْبَل َمْبَعِث  وَد يِف َبنِي َعْبِد اأْلَ هَيُ
َسَلَمُة:  َقاَل  ْشَهِل،  اأْلَ َعْبِد  َبنِي  ِلِس  جَمْ َعىَل  َفَوَقَف  بَِيِسرٍي،   # بِيِّ  النَّ
ا، َعيَلَّ ُبْرَدٌة، ُمْضَطِجًعا ِفيَها بِِفَناِء َأْهيِل،  َوَأَنا َيْوَمئٍِذ َأْحَدُث َمْن ِفيِه ِسنًّ
َفَقاَل:  اَر  َوالنَّ َة،  نَّ َواجْلَ َوامْلِيَزاَن،  َواحْلَِساَب،  َواْلِقَياَمَة  اْلَبْعَث  َفَذَكَر 
ٍك، َأْصَحاِب َأْوَثاٍن، اَل َيَرْوَن َأنَّ َبْعًثا َكائٌِن  َبْعَد  َذلَِك لَِقْوٍم َأْهِل رِشْ
َك َيا ُفاَلُن َتَرى َهَذا َكائًِنا؟ إِنَّ النَّاَس ُيْبَعُثوَن  امْلَْوِت، َفَقاُلوا َلُه: َوحْيَ
َنَعْم،  بَِأْعاَمهِلِْم، َقاَل:  ِفيَها  َزْوَن  َوَناٌر جُيْ ٌة،  ِفيَها َجنَّ َداٍر  َبْعَد َمْوهِتِْم إىَِل 
ْنَيا،  وٍر يِف الدُّ اِر َأْعَظَم َتنُّ ِه ِمْن تِْلَك النَّ َلُف بِِه َلَودَّ َأنَّ َلُه بَِحظِّ َوالَِّذي حُيْ
اِر  النَّ تِْلَك  ِمْن  َيْنُجَو  َوَأْن  َعَلْيِه،  بِِه  َفُيْطَبُق  اُه  إِيَّ ُيْدِخُلوَنُه  ُثمَّ  وَنُه  مُّ حُيَ
َنْحِو َهِذِه  ِمْن  ُيْبَعُث  َنبِيٌّ  َقاَل:  آَيُة َذلَِك؟  َوَما  َك  َلُه: َوحْيَ َقاُلوا  َغًدا، 

َة، َواْلَيَمِن، َقاُلوا: َوَمَتى َتَراُه؟  اْلباَِلِد، َوَأَشاَر بَِيِدِه َنْحَو َمكَّ
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ا، َفَقاَل: إِْن َيْسَتْنِفْد  َفَنَظَر إَِلَّ َوَأَنا ِمْن َأْحَدثِِهْم ِسنًّ َقاَل )سلمة(: 
َهاُر  ْيُل َوالنَّ َما َذَهَب اللَّ ُيْدِرْكُه، َقاَل َسَلَمُة: َفَواهللِ  اْلُغاَلُم ُعُمَرُه  َهَذا 
ا بِِه  َحتَّى " َبَعَث اهلُل َتَعاىَل َرُسوَلُه #، َوُهَو َحيٌّ َبنْيَ َأْظُهِرَنا "، َفآَمنَّ
َوَكَفَر بِِه َبْغًيا َوَحَسًدا، َفُقْلَنا: َوْيَلَك َيا ُفاَلُن َأَلْسَت بِالَِّذي ُقْلَت: َلَنا 

ِفيِه َما ُقْلَت؟ َقاَل: َبىَل. َوَلْيَس بِه))(.

ْبِن  ُعْرَوَة  وثمة منقبة لسلمة رواها احلاكم عن عروة قال: َعْن 
ْفُظ َلُه، َثَنا َأُبو ُعاَلَثَة، َثَنا  ، َواللَّ َنا َأُبو َجْعَفٍر اْلَبْغَداِديُّ َبرْيِ، َوَأْخرَبَ الزُّ
َرُسوُل  َلِقَي  َقاَل:  ُعْرَوَة،  َعْن  ْسَوِد،  اأْلَ َأيِب  َعْن  هَلِيَعَة،  اْبُن  َثَنا  َأيِب، 
ْوَحاِء،  ُه إىَِل َبْدٍر َلِقَيُه بِالرَّ # َرُجاًل ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِة، َوُهَو َيَتَوجَّ اهللِ 
َلُه:  َفَقاُلوا  ا،  َخرَبً ِعْنَدُه  جَيُِدوا  َفَلْم  النَّاِس  َخرَبِ  َعْن  اْلَقْوُم  َفَسَأَلُه 
َنَعْم،  َقاُلوا:  اهللِ؟  َرُسوُل  ِفيُكْم  َأَو  َفَقاَل:   # اهللِ  َرُسوِل  َعىَل  ْم  َسلِّ
َناَقتِي  َبْطِن  يِف  َما  يِن  َفَأْخرِبْ اهللِ،  َرُسوَل  ُكْنَت  َفإِْن   : ْعَرايِبُّ اأْلَ َقاَل: 
اَل  َحَدًثا:  ُغاَلًما  َوَكاَن  َوْقٍش،  ْبِن  َساَلَمَة  ْبُن  َسَلَمُة  َلُه  َفَقاَل  َهِذِه؟ 
َسْخَلٌة  َبْطنَِها  َفِفي  َعَلْيَها  َنَزْوَت  َك  ُأْخرِبُ َأَنا   ،# اهللِ  َرُسوَل  َتْسَأْل 
ُثمَّ  َسَلَمُة«،  َيا  ُجِل  الرَّ َعىَل  »َفُحْشَت   :# اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  ِمْنَك، 
َقَفُلوا،  َحتَّى  َكِلَمًة  ْمُه  ُيَكلِّ َفَلْم  ُجِل،  الرَّ َعِن   # َرُسوُل اهللِ  َأْعَرَض 

ـ  النبالء  أعالم  سري  هامش  يف  كام  ـ  قوي  وإسناده   ،)(67/(( املسند:   )((
 ،)((8-((7/(( املستدرك:  يف  واحلاكم   ،)2( اهلامش   )(56-(55/((

وقال: صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهبي.
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ْم، َفَقاَل َسَلَمُة ْبُن َساَلَمَة: َيا  ُئوهَنُ نِّ ْوَحاِء هُيَ َواْسَتْقَبَلُهُم امْلُْسِلُموَن بِالرَّ
إِْن َرَأْيَنا َعَجائَِز ُصْلًعا َكاْلُبْدِن  نُِّئوَنَك؟ َواهللِ  َرُسوَل اهللِ، َما الَِّذي هَيُ
#: »إِنَّ لُِكلِّ َقْوٍم ِفَراَسًة، َوإِنَّاَم  َقُة َفَنَحْرَناَها، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  امْلَُعلَّ

اُف«))(. رْشَ َيْعِرُفَها اأْلَ

وذكر ابن الكلبي ـ كام نقل ابن حجر ـ أن عمر ريض اهلل عنه قال 
للنبي # ملا بلغه قول عبد اهلل بن أيب يف غزوة املريسيع: قال: ابعث 
سلمة بن سالمة بن وقش يأتيك برأسه، فحينئٍذ قال عبد اهلل بن ُأيّب 

ما قال)2(.

وروى الفسوي والطرباين عن سلمة قصة الوضوء، وأنه دخل 
إىل وليمة فأكل ثم توضأ، فقيل له: أمل تكن عىل وضوء؟

إليها  قال: بىل، ولكني ورسول اهلل # خرجنا يف دعوة دعينا 
ورسول اهلل # عىل وضوء، فأكل ثم توضأ، فقلت له: أمل تكن عىل 

وضوء؟

قال: بىل، ولكن األمور حتدث، وهذا مما أحدث))(.

َكاَن  َوإِْن  اإْلِْسَناِد،  َصِحيُح  احلاكم:  وقال   ،)((9-((8/(( املستدرك:   )((
تلخيصه:  يف  الذهبي  وقال  َساَلَمَة،  ْبِن  لَِسَلَمَة  يَفٌة  رَشِ َمْنَقَبٌة  َوِفيِه  ُمْرَساًل 

صحيح مرسل.
)2( اإلصابة: ))/0)2(.

))( املعرفة والتاريخ: ))/55)(، واإلصابة: ))/0)2(.
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وساق ابن األثري هذا اخلرب ثم قال: والرواية عن حممود بن جبرية 
عن أبيه عن سلمة أصح))(.

 يقال: إن عمر ريض اهلل عنه استعمل سالمة عىل الياممة)2(.

ويقال: إن سلمة آخر صحابة رسول اهلل # موتًا، إال أن يكون 
أنس بن مالك، فإنه ما بقي بعده))(.

وذكر ابن سعد وفاة سلمة سنة مخس وأربعني، وهو ابن سبعني 
سنة ودفن باملدينة))(.

وقيل: مات سنة أربع وثالثني، وباألول جزم الطربي لكنه قال: 
مات وهو ابن أربع وسبعني سنة)5(.

ريض اهلل عن سلمة العقبي، البدري، صاحب املناقب وأرضاه.

))( أسد الغابة: )29/2)(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/))2(، واإلصابة: ))/0)2(.

))( املستدرك: ))/8))(، واملعرفة والتاريخ: ))/)))(.
))( الطبقات: ))/0))(.
)5( اإلصابة: ))/0)2(.
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سهيل بن بيضاء - رضي اهلل عنه -

الفهري  هالل  بن  ربيعة  بن  وهب  بن  سهيل  موسى،  أبو  هو 
عمر،  بن  جحدم  بنت  )دعد(  واسمها  أمه،  و)بيضاء(  القريش، 
ابن  ذكر  كام  مجعيًا،  اهلجرتني  احلبشة  أرض  إىل  )سهيل(  هاجر 

إسحاق والواقدي))(.

كام كان لسهيل وأخيه صفوان فضل اهلجرة من مكة إىل املدينة، 
بدرًا  شهوده  فضل  لسهيل  كان  ثم  اهلدم)2(،  بن  كلثوم  عىل  ونزال 

وعمره أربع وثالثون سنة))(.

كام شهد أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل #))(. 

ويف تبوك كان لسهيل مع النبي # وقفة، فقد ناداه رسول اهلل 
# )يف مسريه إىل تبوك( فقال: يا سهيل، قال: لبيك، فوقف الناس 
ملا سمعوا كالم رسول اهلل # فقال رسول اهلل #: من شهد أن ال 

))( الطبقات: ))/5))(.
)2( الطبقات: ))/5))(، وسري أعالم النبالء: ))/85)(.

))( الطبقات: ))/5))(.

))( الطبقات: ))/5))(.
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مه اهلل عىل النار، ومات سهيل بعد  إله إال اهلل وحده ال رشيك له حرَّ
رجوع رسول اهلل # من تبوك باملدينة سنة تسع))(.

فإن صحت هذه الرواية فثمة تساؤالت ملاذا خّص النبي # 
سهياًل بالنداء؟ وحني خيص رسول اهلل # كلمة التوحيد )ال إله 
إال اهلل( بالنجاة من النار، فذلك ما يشهد له أحاديث أخر، لكن 
هل من رابط بني قوله عليه الصالة والسالم ذلك وهو يف طريقه 
َخّص  قد  والسيام  عودهتم  بعد  )سهيل(  وفاة  وبني  تبوك،  إىل 

بالنداء؟

وهل كان سهيل ريض اهلل عنه رديف النبي # يف هذه السفرة 
كام جاء يف بعض الروايات)2(؟

ففي  املسجد،  يف  )سهيل(  عىل  صىّل   # اهلل  رسول  أن  ثبت 
صحيح مسلم: حني عاب الناس عىل أزواج النبي # طلبهن أن 
ليصلني  املسجد  اهلل عنه يف  بن أيب وقاص ريض  بجنازة سعد  ُيمر 
عليه، فوقف به عىل حجرهن يصلني عليه، فتحدث الناس وقالوا: 
َما  َفَقاَلْت:  َعائَِشَة،  َذلَِك  َفَبَلَغ  املسجد،  ُيدخل هبا  اجلنائز  ما كانت 
ُيَمرَّ  َأْن  َعَلْيَنا  َعاُبوا  بِِه،  ْم  هَلُ ِعْلَم  اَل  َما  َيِعيُبوا  َأْن  إىَِل  النَّاَس  َع  َأرْسَ

))( الطبقات: ))/5))(.
)2( اإلصابة: ))/)28(.
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# َعىَل ُسَهْيِل اْبِن َبْيَضاَء  بَِجَناَزٍة يِف امْلَْسِجِد، »َوَما َصىلَّ َرُسوُل اهللِ 
إاِلَّ يِف َجْوِف امْلَْسِجِد«))(.

ابني  عىل  صىّل   # أنه   - مسلم  عند   - أخرى  رواية  وتضيف 
بيضاء يف املسجد سهيل وأخيه)2(.

بدرًا  شهد  وقد  ياء،  بدون  )سهل(  هو  أخاه  أن  يظهر  والذي 
كذلك، كام قال الذهبي))(، وذلك أن أخامها الثالث )صفوان( وهو 

بدري كذلك يذكر فيمن استشهد ببدر))(.

ويؤكد ابن األثري وفاة )سهل( مع أخيه )سهيل( وصالة النبي 
# عليهام يف املسجد، ثم يقول: وقيل: إن )سهاًل( عاش بعد رسول 

اهلل # )5(.

بقي خالف يف كونه )سهيل( هو الذي ُأرس يف بدر، حتى شهد له 
باإلسالم، وهذا ما يؤيده ابن حجر)6( أم أن الذي ُأرس أخوه )سهل( 
الواقدي)7(، وهذا ما يؤكده )قريبي( حيث يقول: وسهل  كام نقل 

))( صحيح مسلم: ))97(، وانظر اجلرح والتعديل: ))/5)2(.
)2( صحيح مسلم: ))97(.

))( السري: ))/85)(.
))( الطبقات: ))/6))(.

)5( أسد الغابة: )66/2)(.
)6( اإلصابة: ))/)28(.
)7( اإلصابة: ))/)28(.
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الذي أرسه املسلمون يف بدر، فلام شهد له عبد اهلل بن مسعود  هو 
أنه مسلم أطلقه الرسول #، أما )سهيل( فقد حض مع املسلمني، 
وغلط من جعل )سهيل( هو الذي أرسه املسلمون، إنام ذاك سهل 

واهلل أعلم))(.

كلهم  سهل(  سهيل،  )صفوان،  الثالثة  فاألخوة  حال  وبكل 
بدريون، وفضل اهلل يؤتيه من يشاء، وأمهم )البيضاء( هلا صحبة كام 
قال ابن األثري، وإن اكتفى بذكر ولدهيا )سهيل، وصفوان( ومل يذكر 

)سهاًل()2(.

تويف )سهيل( وهو ابن أربعني سنة كام قال الواقدي))(.

فإن صح ذلك، وأضيف له شهوده بدرًا وعمره أربع وثالثون 
سنة، فهل يصح ما ينسب إىل أنس بن مالك ريض اهلل عنه: )كان 
أسّن أصحاب رسول اهلل # أبو بكر وسهيل بن بيضاء())(؟ ريض 
اهلل عن سهيل وأرضاه، وريض عن أخويه، وأمهم البيضاء، فنعمت 

الرتبية لألبناء، ونعمت املربية إن كانت البيضاء.

))( مرويات غزوة بدر: ص87).
)2( أسد الغابة: )2/7)(.
))( الطبقات: ))/6))(.

))( الطبقات: ))/6))(، وأسد الغابة: )78/2)(.
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ة - رضي اهلل عنه - سواد بن َغِزيَّ

»أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمّس جلدي جلدك«

بن  احلاف  بن  عمرو  بن  بيل  بن  وهب  بن  غزية  بن  سواد  هو 
قضاعة، ذكره ابن سعد من حلفاء بني عدي بن النجار )األنصار، 

اخلزرج( ))(، وكذلك نسبه ابن إسحاق)2(.

واخلالف واقع هل هو من بني عدي بن النجار، أو هو من )َبيل( 
بن عمرو، وحليف لبني عدي))(.

وابن  عقبة،  بن  وموسى  الزبري،  بن  عروة  املغازي:  أهل  اتفق 
إسحاق، والواقدي، وغريهم عىل شهود )سواد( بدرًا))(.

هشام  بن  خالد  أرس  الذي  وهو  بدرًا،  شهد  حاتم:  أبو  وقال 
املخزومي)5(.

))( الطبقات: ))/6)5(.
)2( السرية البن هشام: )20/2)(.

))( انظر: االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/)29(، وأسد الغابة: )2/)8)(.
 ،)56/(( للواقدي:  واملغازي   ،)(20/2( هشام:  البن  النبوية  السرية   )((

واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/)29(.
)5( اإلصابة: ))/292(.
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ولسواد يف بدر خرب وقصة تستحق الوقفة واالعتبار، فقد روى 
َعْن  اَن  ِحبَّ ْبِن  َواِسِع  ْبُن  اُن  ِحبَّ َثنِي  َحدَّ قال:  السرية  ابن إسحاق يف 
َل ُصُفوَف َأْصَحابِِه َيْوَم َبْدٍر،  َأْشَياٍخ ِمْن َقْوِمِه: َأنَّ َرُسوَل اهللِ # َعدَّ
َة، َحِليِف  ُل بِِه اْلَقْوَم، َفَمرَّ بَِسَواِد ْبِن َغِزيَّ َويِف َيِدِه ِقْدٌح )سهم( ُيَعدِّ
فِّ َفُطِعَن  اِرَوُهَو ُمْسَتْنتٌِل )يعني متقدم( ِمْن الصَّ َبنِي َعِديِّ ْبِن النَّجَّ
اُد َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َأْوَجْعتنِي  يِف َبْطنِِه بِاْلِقْدِح، َوَقاَل: اْسَتِو َيا َسوَّ

قِّ َواْلَعْدِل، َقاَل: َفَأِقْديِن.  َوَقْد َبَعَثَك اهلُل بِاحْلَ

َفاْعَتَنَقُه  َقاَل:  اْسَتِقْد،  َوَقاَل:  َبْطنِِه،  َعْن   # اهللِ  َرُسوُل  َفَكَشَف 
َيا َرُسوَل اهللِ،  َقاَل:  اُد؟  َيا َسوَّ َهَذا  َلَك َعىَل  مَحَ َما  َفَقاَل:  َبْطَنُه:  َل  َفَقبَّ
ِجْلِدي  َيَمسَّ  َأْن  بَِك  اْلَعْهِد  آِخُر  َيُكوَن  َأْن  َفَأَرْدُت  َتَرى،  َما  َحَضَ 

ِجْلَدَك. َفَدَعا َلُه َرُسوُل اهللِ # بَِخرْيِ))(.

وقد روى القصة الواقدي عن عروة بن الزبري بنحو سياق ابن 
عن  إبراهيم  بن  إسامعيل  عن  سعد  ابن  ساقها  وكذلك  هشام)2(، 
أيوب عن احلسن ثم ساق القصة مع زيادة حسنة حيث قال: سواد 
فأدركه  احلسن:  قال  القيامة،  يوم  هبا  ل  لتشفع  أتركها  غزية:  بن 

اإليامن عند ذلك))(.

))( السرية النبوية البن هشام: )20/2)-)2)(.
)2( املغازي ))/57-56(.

))( الطبقات: ))/6)7-5)5(.
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بن  جعفر  عن  جريج  ابن  عن  الــرزاق  عبد  القصة  روى  كام 
سليط،  بن  عمرو  طريق  من  البغوي  أخرجها  كام  أبيه،  عن  حممد، 
قال احلسن: حجزه  بن عمرو، ويف آخرها  عن احلسن، عن سواد 

اإلسالم، كام نقل ذلك احلافظ ابن حجر يف اإلصابة))(.

وقال أبو عمر بن عبد الرب: رويت هذه القصة لسواد بن عمرو)2(.

يسم  ومل  اخلزاعي))(،  جبري  بن  اهلل  عبد  عن  الطرباين  ورواها 
القصة، وقال اهليثمي:  )سوادًا(، وال ذكر بدرًا، لكن بنفس سياق 

رجاله ثقات))(.

والقصة وإن تعدد طرقها، واختلف يف تصحيحها أو تضعيفها)5(، 
)وأنا أميل إىل صحتها لتعدد طرقها، وتضافر عدد من املصادر عىل 
 # اهلدي  ورسول  واإلنصاف،  العدل  يف  دروس  ففيها  ذكرها(، 

))( اإلصابة: ))/)29(.
)2( وعلق عليه ابن حجر قائاًل: قلت: يمكن تعدد القصة لسواد بن غزية، وسواد 

بن عمرو، والسيام مع اختالف السبب. اإلصابة: ))/)29(.
))( ترجم له احلافظ يف التقريب وقال: أرسل حديثًا، جمهوٌل من الرابعة. تقريب 

التهذيب: ))/06)(.
))( جممع الزوائد: )289/6(.

الزوائد: )289/6(، وحّسن إسنادها مع  اهليثمي كام يف جممع  )5( وثق رجاهلا 
اإلرسال إبراهيم العيل يف صحيح السرية النبوية: ص72)، وضعف إسنادها 

حمققًا السرية النبوية البن هشام: )2/)2)(.
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جيتهد يف تعديل الصفوف للقاء العدو، حتى إذا اشتكى بدري من 
أثر هذه التسوية دون قصد الضر فتح له # بطنه الرشيف ليقتاد 
القصاص،  الذي طلب  الصحايب  العجب كذلك من هذا  ثم  منه، 
تقبيله، وقد  يتاملك نفسه من  إذا رأى بطن رسول اهلل # مل  حتى 
يكون  أن  قال  كام  أراد  بل  القصاص،  من  اإليامن واإلسالم  أدركه 
آخر العهد ببطنه # والسيام وهو يف أرض املعركة، ويتوقع املوت 

والنهاية...

كم هي أخالق عالية من القائد والرعية، حريٌّ بنا أن نتمثلها يف 
سلوكياتنا، ونفاخر هبا األمم من حولنا..

عىل أن أخبار )سواد( تتجاوز )بدرًا( إىل )خيرب(، وله يف خيرب 
صحيح  ففي  والرتاجم،  والسري  السنة  كتب  روته  آخر،  موقف 
، َفَجاَءُه بَِتْمٍر  # اْسَتْعَمَل َرُجاًل َعىَل َخْيرَبَ البخاري: َأنَّ َرُسوَل اهللِ 
اَل  َقاَل:  َهَكَذا؟«،  َخْيرَبَ  مَتِْر  »َأُكلُّ   :# اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  َجنِيٍب))(، 
اَعنْيِ  ، َوالصَّ اَعنْيِ ِمْن َهَذا بِالصَّ اَع  َلَنْأُخُذ الصَّ ا  إِنَّ َيا َرُسوَل اهللِ  َواهللِ 
ُثمَّ  َراِهِم،  بِالدَّ اجَلْمَع  بِْع  َتْفَعْل،  »اَل   :# اهللِ  َرُسوُل  َفَقاَل  اَلَثِة،  بِالثَّ

َراِهِم َجنِيًبا«)2(. اْبَتْع بِالدَّ

حشفه  منه  خرج  الذي  وقيل:  الطيب،  هو  عظيم:  وزن  عىل  اجلنيب  التمر   )((
ورديئه، وقيل: مل خيلط بغريه. الفتح: ))/00)(.

)2( صحيح البخاري: ح ))220 -2202(.
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بِيَّ # َبَعَث َأَخا َبنِي َعِديٍّ ِمَن  ويف رواية أخرى للبخاري: َأنَّ النَّ
َرُه َعَلْيَها))(. ، َفَأمَّ اأَلْنَصاِر إىَِل َخْيرَبَ

وهذه الرواية تكشف عن توليه النبي # لسواد بن غزية ـ فهو 
مرصحًا  جاء  وقد  السابقة،  الرواية  يف  املذكور  ـ  بالرجل  املقصود 

بسواد يف رواية أيب عوانة والدار قطني)2(.  

وعند ابن عبد الرب: وسواد بن غزية هو كان عامل رسول اهلل # 
عىل خيرب، فأتاه بتمر جنيب))(..

النبي # لسواد ليكون  واحلادثة ـ بعمومها ـ تدل عىل اختيار 
عامله عىل خيرب، وفيها اليهود.

التعامل  وحتذيره من  ومن جانب آخر تكشف عن حذره # 
بيشء من الربا))(.

عن  عليها  وقفت  التي  املصادر  تقف  وثالثة  ثانية  ومرة  وأخريًا 
ذكر هناية سواد بن غزية، إذ ال ُتذكر سنة وفاته، وال أين تويف، وال 

يضه ذلك فريض اهلل عن سواد وأرضاه.

))( صحيح البخاري: ح )6)2)-7)2)(.
)2( الفتح: )96/7)(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/)29(.
))( وللمزيد واإليضاح يرجع لرشح احلديث يف الفتح: ))/00)-)0)(.
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سويبط بن سعد - رضي اهلل عنه -

بن  حريملة  ويقال:  حرملة،  ابن  وقيل:  سعد،  بن  سويبط  هو 
مالك القريش العبدري، وأمه هنيدة بنت خباب أيب رسحان.. من 

خزاعة))(.

ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية من بني 
عبد الدار بن قيص)2(.

كام ذكره يف هجرة احلبشة: موسى بن عقبة، وعروة بن الزبري، 
كام نقل ابن حجر))(.

أما ابن عبد الرب، وابن األثري فقاال: ومل يذكره موسى بن عقبة 
فيمن هاجر إىل احلبشة))(.

وعّده ابن سعد من مهاجرة احلبشة)5(.

))( الطبقات: ))/22)(، وأسد الغابة: )87/2)(، واإلصابة: ))/297(.
)2( السرية البن هشام: ))/02)(.

))( اإلصابة: ))/297(. 
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/8))(، وأسد الغابة: )87/2)(.

)5( الطبقات: ))/22)(.
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بل ذكر أبو حاتم الرازي هجرته للحبشة يف اهلجرة األوىل))(.

عداد  يف  كذلك  وهو  ــالم،  اإلس إىل  السابقني  من  إذن  فهو 
سلمة  بن  اهلل  عبد  عىل  )سويبط(  نزل  وقد  املدينة،  إىل  املهاجرين 

العجالين حني هاجر من مكة إىل املدينة)2(.

وذكر ابن إسحاق جمموعة من املهاجرين إىل املدينة، وعّد فيهم 
)سويبط بن سعد بن حريملة(، وقال: نزلوا عىل عبد اهلل بن سلمة 

أخي َبْلعجالن بقباء))(.

وقد آخى رسول اهلل # بني سويبط بن سعد وعائذ بن ماعص 
رقي))(. الزُّ

كام ذكره ابن إسحاق مع مصعب بن عمري ريض اهلل عنهام فيمن 
شهد بدرًا من بني عبد الدار بن قيص)5(.

وكذلك عّده موسى بن عقبة، وعروة، والواقدي يف أهل بدر)6(، 
ابن  نقله  كام  بدرًا،  شهد  فيمن  الكبري  األحكام  يف  املقديس  وذكره 

))( اجلرح والتعديل: ))/9))(.
)2( الطبقات: ))/22)(.

))( السرية البن هشام: )2/)))(.
))( الطبقات: ))/22)(.

)5( السرية البن هشام: )95/2)(.
)6( الطبقات: ))/22)(، واإلصابة: ))/297(.
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كثري))(، ويضيف ابن سعد: شهد سويبط بدرًا، وأحدًا)2(.

التي  املصادر  لكن  أحدي..  بدري،  مهاجري،  أمام  نحن  إذن، 
تذكر  )أحد( فال  بعد  وقفت عليها تقف عن احلديث عن سويبط 

شيئًا عن مشاركاته بعد أحد، وال أين ومتى تويف سويبط؟

وأيًا كان الشح يف املعلومات عنه فيكفيه فخرًا شهود بدر )وقد 
اطلع اهلل عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(.

بقي أن ُيعلم من حياة سويبط فصل يف الظرافة وحسن اخللق كام قال 
ابن عبد الرب: فقد نقل بسنده إىل أم سلمة ـ ريض اهلل عنها ـ قصته حني 
خرج هو و)نعيامن( وكالمها بدري، مع أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهم 
يف جتارة إىل )ُبرصى( قبل موت النبي # فذكر من مزاح سويبط أنه باع 
نعيامن عىل أنه عبد.. يف قصة طويلة، ذكرهتا يف ترمجة )نعيامن بن عمرو(، 
اح( نعيامن، وهو الذي باع )سويبط(، وقد  وأثبت هنا العكس، وأن )املزَّ

أشار إىل هذا االختالف ابن عبد الرب ـ بعد سياقه للقصة ـ))(.

وقال:  باع )سويبط(،  الذي  )نعيامن( هو  أن  األثري  ابن  ورجح 
وهو الصحيح))(.

))( البداية والنهاية: )5/))229-2(.
)2( الطبقات: ))/22)(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/8))-9))(.
))( أسد الغابة: )87/2)(.
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قال: سويبط  يرجح ذلك حيث  الرازي كذلك  أبا حاتم  وكأن 
ونعامن، وكان سويبط عىل زاد رسول اهلل #))(.

ريض اهلل عن سويبط وأرضاه.

))( اجلرح والتعديل: ))/9))(.
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شقران مولى رسول اهلل # - رضي اهلل عنه -

ويقال اسمه: صالح بن عدي، وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرمحن 
بن عوف، فأعجب رسول اهلل # فأخذه بالثمن))(.

ورث  بل  وقيل:   ،# اهلل  لرسول  وهبه  عوف  ابن  إن  وقيل: 
رسول اهلل # شقران من أبيه فأعتقه بعد بدر)2(.

قال ابن سعد: شهد شقران بدرًا وهو مملوك، فاستعمله رسول 
اهلل # عىل األرسى ومل ُيسهم له، فجزاه كل رجل له أسري، فأصاب 

أكثر مما أصاب رجل من القوم من القسم))(.

كام ذكره أبو معرش فيمن شهد بدرًا، وكان شقران عبدًا فلم ُيسهم له))(.

وقد ذكر ابن سعد ثالثة َأْعُبٍد شهدوا بدرًا ومل يسهم هلم، وهم: 
غالم لعبد الرمحن بن عوف، وغالم حلاطب بن أيب بلتعة، وغالم 

لسعد بن معاذ، فجزاهم رسول اهلل # ومل ُيسهم هلم)5(.

))( الطبقات: ))/9)(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )88-87/5(.

))( الطبقات: ))/9)-50(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )88/5(.

)5( الطبقات: ))/50(.
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مجع  عىل   # اهلل  رسول  واستعمله  )املريسيع(،  شقران  شهد 
ما وجد يف رحال أهل املريسيع ِرّثة املتاع والسالح والّنَعم والشاء 

ّرّية ناحيًة ))(. ع الذَّ َومَجْ

 # النبي  رأيت  قال:  شقران  أن  أمحد  وروى  خيرب،  وشهد 
متوجهًا إىل خيرب عىل محار يصيّل يومئ عليه إيامًء)2(.

ومن مناقب شقران ـ ريض اهلل عنه ـ أنه حض غسل رسول اهلل 
# عند موته مع أهل بيته، وكانوا ثامنية سوى شقران))(.

الذين نزلوا قرب رسول  النفر األربعة  وكذلك كان شقران أحد 
اهلل # وهم: العباس، والفضل، وشقران، وأوس بن خول، وكان 

شقران قد أخذ قطنة كان النبي # يلبسها، فدفنها يف قربه))(.

وقيل كانوا مخسة: عيل، والفضل، وقثم، وشقران، وأوس)5(.

وهذا يعني أنه كان من أواخر من ودع النبي #.

الرجال  شأن  اإلسالم  يرفع  وكذلك  شقران،  عن  اهلل  ريض 
ِ َأْتَقاُكْم{  باإليامن، وإن كانوا من املوال والعبيد: }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

]احلجرات: ))[.

))( الطبقات: ))/50(.
)2( اإلصابة: )5/)8(.

))( الطبقات: ))/50(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )88/5(.
))( اإلصابة: )5/)8(.

)5( أسد الغابة: ))/6(.
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شّماس بن عثمان بن الشريد - رضي اهلل عنه -

خمزوم  بن  عامر  بن  هرمي  بن  الرشيد  بن  عثامن  بن  شامس  هو 
)قريش خمزومي())(.

ويقال إن )شامس( لقب، واسمه عثامن بن عثامن، قال ابن هشام: 
واسم شامس: عثامن، وإنام سمي )شامسًا( ألن شامسًا من الشاممسة، 
قدم مكة يف اجلاهلية، وكان مجياًل، فعجب الناس من مجاله، فقال عتبة 
: أنا آتيكم بشامس أحسن منه، فجاء بابن  بن ربيعةـ  وكان خال شامسـ 

أخته عثامن بن عثامن، فسمي شامسًا، فيام ذكره ابن شهاب وغريه)2(.
قال الزبري بن بكار: كان شامس من أحسن الناس وجهًا))(

وقال ابن أيب حاتم: كان شامس من املهاجرين األولني))(.

بني  من  الثانية  اهلجرة  احلبشة  مهاجرة  من  إسحاق  ابن  ذكره 
خمزوم كأيب سلمة وأم سلمة وغريهم)5(.

))( الطبقات: ))/5)2(، وأسد الغابة: )528/2(.
)2( السرية البن هشام: ))/)0)(.

))( اإلصابة: )85/5(.
))( اجلرح والتعديل: ))/)8)(.

)5( السرية البن هشام: ))/)0)-)0)(.
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كام ذكره يف هجرة احلبشة الواقدي، وعنه ابن سعد))(.

وهاجر شامس إىل املدينة، ونزل فيها عىل مبرش بن عبد املنذر من 
بني عمرو بن عوف، ومل يزل نازاًل عندهم حتى قتل بأحد)2(.

وآخى رسول اهلل # بينه وبني حنظلة بن أيب عامر ريض اهلل عنهام))(.

اتفق عليه موسى بن عقبة، وابن  أما شهود )شامس( بدرًا فقد 
إسحاق، والواقدي، وابن سعد))(.

ويف أحد كان لشامس موقف وفضل أشاد به النبي # وأثنى 
عليه فقال: ما وجدت لشامس بن عثامن شبيهًا إال اجُلنَّة)5( ـ يعني 
مما يقاتل عن رسول اهلل # يومئذ، فقد كان رسول اهلل # ال يرمي 
الوجه يذب بسيفه  برصه يمينًا وال شاماًل إال رأى شامسًا يف ذلك 
حتى ُغيش رسول اهلل # فرّتس )شامس( بنفسه دونه حتى قتل)6(.

أال ما أمجله من دفاع، وأكرمه من موقف، وقصة شامس يف )أحد( 
ال تنتهي عند هذا احلدث، فلنسمع لبقية القصة والنهاية الكريمة، 

))( الطبقات: ))/5)2(.

)2( الطبقات: ))/5)2(.

))( الطبقات: ))/5)2(.
))( الطبقات: ))/5)2(، واإلصابة: )85/5(.

)5( تصحفت عند ابن األثري إىل )احلّية(، وهو خطأ ظاهر، ولعله خطأ يف الطباعة. 
أسد الغابة: )529/2(.

)6( الطبقات: ))/5)6-2)2(.
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فحني قتل شامس شهيدًا يف أحد محل إىل املدينة وبه رمق، فأدخل 
عىل عائشة ريض اهلل عنها فقالت أم سلمة ريض اهلل عنها: ابن عمي 
يدخل عىل غريي؟ فقال رسول اهلل # امحلوه إىل أم سلمة، فحمل 
أحد  إىل  ُيرد  أن   # اهلل  رسول  فأمر  اهلل،  رمحه  عندها  فامت  إليها 
فيدفن هناك كام هو يف ثيابه التي مات فيها، وقد مكث يومًا وليلة، 
ولكنه مل يذق شيئًا، ومل ُيصّل عليه رسول اهلل # ومل يغسله، وكان 

يوم قتل ابن أربع وثالثني سنة))(.

وهكذا كان البدري )شامس( أول النهار ُجّنة لرسول اهلل # من 
سيوف الكفار يف أحد، ويرجى أن يكون آخر النهار يف َجّنة عرضها 
السموات واألرض.. ولئن أفىض شامس إىل بارئه يف ربوع الشباب، 
فالشهداء أحياء عند رهبم يرزقون، فرحني بام آتاهم اهلل من فضله، 
ونعم الكفاح واجلهاد إلعالء كلمة اهلل، ولو ذهبت املهج واألرواح 

يف سبيلها.

عىل أن هناك قواًل أن )شامس( دفن بالبقيع، ومل يدفن به، ممن شهد 
أحدًا غريه )2(.

))( الطبقات: ))/5)6-2)2(.
الواقدي، ثم قال: وقال غريه: ردوه إىل أحد فدفن هبا،  )2( نسبه ابن حجر إىل 
والذي نقله ابن سعد عن الواقدي دفنه بأحد ـ كام سبق. االستيعاب هبامش 

اإلصابة: )92/5(.
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وثمة رأي غريب عند أيب عبيد حيث ذكر أن )شامسًا( قتل يوم 
بدر، وهو وهم وغلط، وخالف املتفق عليه يف قتله بأحد))(.

شامسًا،  يرثي  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  حسان  شعر  إىل  نشري  أن  بقي 
ويعزي أخته )فاختة( فيه، ويقول: 

ك�رم  ويف  س�ر  يف  حي�اءك  أبق�ي 
الّن�اس م�ن  ش�ّ�س  كان  فإّن�� 

ق�د ذاق مح�زة س�يف اهلل فاصط�ري
كأس�ا رواًء ككأس امل�رء ش�ّم�اس)))

ريض اهلل عنك يا )شامس( وأرضاك بقدر ما قدمت لإلسالم، 
ودافعت عن نبي اإلسالم #.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )92/5(، وأسد الغابة: )529/2(، واإلصابة: 
.)85/5(

)2( االستيعاب: )5/)9(، واإلصابة: )85/5(.
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عاقل بن أبي البكير -رضي اهلل عنه -

هو عاقل بن أيب البكري بن عبد ياليل بن ناشب الليثي، حليف 
بني عدي، وكان اسم عاقل غافاًل، فلام أسلم سامه رسول اهلل # 

عاقاًل))(.

حالف والده )أبو البكري( يف اجلاهلية ُنفيل بن عبد العزى )جّد 
عمر بن اخلطاب( فهو وولده حلفاء بني نفيل)2(. 

عامر،  الثالثة:  وإخوته  هو  أسلم  فقد  عاقل،  إسالم  عن  أما 
وإياس، وخالد يف دار األرقم، ويقال: إن عاقاًل أول من بايع رسول 

اهلل # كام ذكره ابن سعد))(. 

ونقل الذهبي أن اإلخوة األربعة مجيعًا هم أول من بايع يف دار 
األرقم))(. 

أهنم  الواقدي  عن  سعد  ابن  نقل  وإخوته  عاقل  هجرة  وعن 
خرجوا من مكة إىل املدينة للهجرة فأوعبوا رجاهلم ونساؤهم، فلم 

))( الطبقات: ))/88)(، واإلصابة: )5/)27(.
)2( الطبقات: ))/88)(.
))( الطبقات: ))/88)(.

))( السري: ))/85)(.
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يبق يف دورهم أحٌد حتى ُغّلقت أبواهبم، فنزلوا عىل رفاعة بن عبد 
املنذر))(. 

أما عاقل فقد آخى النبي # بينه وبني مبرش بن عبد املنذر، فقتال 
ر بن زياد))(.  معًا ببدر)2(، وقيل: آخى بينه وبني جُمدَّ

وكان الذي قتله مالك بن زهري اجُلشمي، وعمره أربع وثالثون 
عامًا))(. 

لإلسالم  سبقوا  إيامنية  أرسة  من  عاقاًل  أن  القول  وخالصة 
واهلجرة واجلهاد، واستشهد عاقل ببدر وهو بعد يف عمر الشباب، 

فريض اهلل عنه وأرضاه.

))( الطبقات: ))/88)(.
)2( السري: ))/85)(.

))( الطبقات: ))/88)(.

))( الطبقات: ))/88)(.
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عامر بن ربيعة - رضي اهلل عنه -

هو أبو عبد اهلل عامر بن ربيعة بن مالك العنزي العدوي حليف 
أنه حليف  اليمن، ومل خيتلفوا  ينسبه إىل مذحج يف  هلم، ومنهم من 

للخطاب )والد عمر( ألنه تبناه))(.

بن  عامر  فيقال:  إليه  ينسب  وتبناه  حالفه  حني  اخلطاب  وكان 
فرجع  اخلطاب، حتى نزل القرآن مبطاًل للتبني }اْدُعوُهْم ِلَباِئِهْم{ 
عامر إىل نسبه فقيل: عامر بن ربيعة، وهو صحيح النسب يف وائل)2(. 

أيب  بن  األرقم  دار   # النبي  يدخل  أن  قبل  قدياًم  عامر  أسلم 
اهلجرتني  احلبشة  أرض  إىل  وهاجر  فيها،  يدعو  أن  وقبل  األرقم، 

مجيعًا ومعه امرأته ليىل بنت أيب حثمة العدوية.

وهنا تذكر كتب السرية موقفًا المرأته ليىل مع عمر بن اخلطاب 
حني اهلجرة للحبشة وقبل أن يسلم عمر حري بالوقفة واالعتبار، 
ْبِن  اهللِ  َعْبِد  ْبِن  اِرِث  احْلَ ْبُن  ِن  مْحَ الرَّ َعْبُد  َثنِي  َحدَّ إسحاق:  ابن  قال 

))( الطبقات: ))/86)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )288/5(.
)2( الطبقات: ))/86)(.
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َعيَّاِش ْبِن َأيِب َربِيَعَة، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن َعْبِد اهللِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة، 
ِه ُأمِّ َعْبِد اهللِ بِْنِت َأيِب َحْثَمَة، َقاَلْت: َعْن ُأمِّ

بعض  يِف  َعاِمٌر  َذَهَب  َوَقْد  َبَشِة،  احْلَ َأْرِض  إىَل  ُل  حَّ َلَنرَتَ ا  إنَّ  ِ َوَاهللَّ
َعىَل  َوُهَو  َعيَلَّ  َوَقَف  َحتَّى  اِب  طَّ اخْلَ ْبُن  ُعَمُر  َأْقَبَل  إِذا  حاجاتنا، 
َقاَلْت:  َعَلْيَنا-  ًة  َوِشدَّ َلَنا  َأًذى  اْلَباَلَء  ِمْنُه  َنْلَقى  ا  َوُكنَّ َقاَلْت:  ِكِه-  رِشْ

ُه َلاِلْنِطاَلُق َيا ُأمَّ َعْبِد اهللِ. َقاَلْت: َفَقاَل: إنَّ

َوَقَهْرمُتُوَنا،  آَذْيُتُموَنا  اهللِ،  َأْرِض  يِف  َلَنْخُرَجنَّ   ،ِ َوَاهللَّ َنَعْم  َفُقْلُت: 
ًة مَلْ  َرًجا َقاَلْت: َفَقاَل: َصِحَبُكْم اهلُل، َوَرَأْيُت َلُه ِرقَّ َعَل اهلُل خَمْ َحتَّى جَيْ
َقاَلْت:  ُخُروُجَنا.  َأَرى-  ِفياَم  َأْحَزَنُه-  َوَقْد  َف  اْنرَصَ ُثمَّ  َأَراَها،  َأُكْن 

َفَجاَء َعاِمٌر بَِحاَجتِِه تِْلَك، َفُقْلُت َلُه:

َقاَل:  َعَلْيَنا.  َوُحْزَنُه  َتُه  َوِرقَّ آنًِفا  ُعَمَر  َرَأْيَت  َلْو  اهللِ،  َعْبِد  َأَبا  َيا 
َأَطِمْعِت يِف إْساَلِمِه؟

اُر  َقاَلْت: ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاَل ُيْسِلُم الَِّذي َرَأْيِت َحتَّى ُيْسِلَم مِحَ
َعْن  َوَقْسَوتِِه  ِغْلَظتِِه  ِمْن  َيَرى  َكاَن  مِلَا  ِمْنُه،  َيْأسًا  َقاَلْت:  اِب،  طَّ اخْلَ

اإْلِْساَلِم))(. 

))( السرية النبوية البن هشام: ))/)2)(، وفضائل الصحابة ألمحد: ))/279( 
وقال حمققه: إسناده حسن.
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القريبون  يئس  وإن  بدايات إسالم عمر،  إىل  القصة مؤرش  ويف 
منه، وأن حّس املرأة )ليىل( كان أقرب إىل الواقع مما استبعده زوجها 
)َحتَّى  الذي قيل عن عمر:  بعد  )عامر(، فال يئس من هداية أحد 

اِب(. طَّ اُر اخْلَ ُيْسِلَم مِحَ

ثم كان )عامر( من أوائل املهاجرين للمدينة حتى قال: ما قدم 
أحد املدينة للهجرة قبيل إال أبو سلمة بن عبد األسد))(.

وكذلك زوجته )ليىل( فعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
يعني  ـ  حثمة  أيب  بنت  ليىل  من  أوَل  املدينة  ظعينة  قدمت  ما  قال: 

زوجته ـ )2(. 

آخى رسول اهلل # بني عامر ويزيد بن املنذر األنصاري، وشهد 
 ،)(( كلها مع رسول اهلل #  واملشاهد  بدرًا وأحدًا واخلندق  عامر 
وعامر هو صاحب عمر ـ ريض اهلل عنه ـ ملا قدم اجلابية، واستخلفه 

عثامن ريض اهلل عنه عىل املدينة ملا حج))(.

الفتنة  من  اهلل  وقاه  وقد  عثامن،  قتل  بعد  فكانت  عامر  هناية  أما 
قام  عامرًا  أن  ابن سعد  أخرج  فقد  أيام عثامن،  أواخر  التي وقعت 

))( الطبقات: ))/87)(.

)2( الطبقات: ))/87)(.

))( الطبقات: ))/87)(.
))( اإلصابة: )278-277/5(.



بـــدريون )2( 

94

يصيل من الليل وذلك حني نشب الناس يف الطعن عىل عثامن، فصىل 
من الليل ثم نام، فُأت يف املنام فقيل له: قم فاسأل اهلل أن يعيذك من 
الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فصىل ثم اشتكى فام ُأخرج 

إال جنازة))(.

قال الواقدي: كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثامن بن عفان 
بأيام، وكان قد لزم بيته فلم يشعر الناس إال بجنازته قد أخرجت)2(. 

وقد ساق ابن حجر أقوااًل يف وفاته غري ذلك))(. 

ريض اهلل عن عامر البدري وأرضاه، املهاجري، البدري، الذي 
وقاه اهلل من الفتنة يف آخر حياته حتى لقي اهلل، وريض اهلل عن زوجته 

ليىل وأرضاها.

اإلصابة:  املوطأ.  يف  مالك  إىل  حجر  ابن  وعزاه   ،)(87/(( الطبقات:   )((
.)278/5(

)2( الطبقات: ))/87)(.
))( اإلصابة: )278/5(.
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أبو عبس عبد الرحمن بن جبر األنصاري األوسي

 - رضي اهلل عنه -

زيد  بن  عمرو  بن  جابر  ابن  وقيل:  جرب،  بن  الرمحن  عبد  هو 
احلارثي األنصاري األويس، وأمه ليىل بنت رافع))(.

فسامه  معبد  وقيل:  العزى،  عبد  اجلاهلية  يف  اسمه  كان  يقال: 
النبي # عبد الرمحن.

عبيس()2(  )أيب  بـ  تسميته  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  عند  جاء 
بالتصغري، بينام سامه يف املغازي )أبا عبس())(، وهو األكثر، وترمجه 

ابن أيب حاتم )أبو عبس())(.

وهو  بالتصغري،  عبيس()5(  )أبو  اإلصابة  يف  حجر  ابن  وسامه 
خالف ما ذكرته املصادر )أبو عبس()6(.

))( الطبقات: ))/50)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/0)(.
)2( صحيح البخاري: ح )))28(.
))( صحيح البخاري: ح )7)0)(
))( اجلرح والتعديل: )220/5(.

)5( البخاري: ح )7)0)(.

)6( اإلصابة: )))/8)2(.
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كان أبو عبس يكتب بالعربية قبل اإلسالم يف وقت كانت الكتابة 
بني  نيار يكرسان أصنام  ابن  بردة  قليلة، وكان هو وأبو  العرب  يف 

حارثة حني أسلام))(.

قال ابن عبد الرب: شهد أبو عبس بدرًا واملشاهد كلها مع رسول 
اهلل #، وهو معدود يف كبار الصحابة من األنصار)2(.

باملدينة  ذرية  له  كبري،  بدري  عبس  أبو  الذهبي:  عنه  وقال 
وبغداد))(.

وقال ابن األثري: غلبت عليه كنيته )أبو عبس())(.

وذكره موسى بن عقبة وغريه فيمن شهد بدرًا)5(.

وعّده ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا من بني حارثة بن احلارث)6(، 
وأكد ابن سعد شهوده بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع 

رسول اهلل #)7(، كام أكد شهوده بدرًا ابن حبان)8(.

))( الطبقات: ))/50)(.
)2( االستيعاب: )2)/0)(.

))( السري: ))/89)(.
))( أسد الغابة: ))/)))(.
)5( اإلصابة: )))/8)2(.

)6( السرية البن هشام: )2/)0)(.
)7( الطبقات: ))/50)(.

)8( تاريخ الصحابة: ص69).
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وقيل: أن عمره حني شهد بدرًا ثامن وأربعون سنة))(.

وثمة حدث مهم يف حياة أيب عبس، أال وهو مشاركته يف قتل 
كعب بن األرشف اليهودي الذي آذى اهلل ورسوله # واملؤمنني.

وقد أخرج البخاري القصة، ونص عىل مشاركة أيب عبس فيها)2(.

بن  كعب  قتل  فيمن  عبس(  )أبــو  وكــان  سعد:  ابن  وقــال 
األرشف))(.

)عمر  الراشدين  اخلليفتني  عند  الثقة  حمل  عبس  أبو  كان  كام 
قًا )وهو الذي  وعثامن( ريض اهلل عنهام، فكانا يبعثان أبا عبس ُمَصدِّ

يأخذ صدقات النعم())(.

وذكر الزبري بن بكار يف املوفقيات أن أبا عبس بعدما ذهب برصه 
ر هبذه، فكانت تضء له ما  َتنوَّ أعطاه رسول اهلل # عصا، فقال: 

بني كذا وكذا)5(.

وأبو عبس ـ ريض اهلل عنه ـ هو الذي نقل بشارة النبي # لألمة 
الصحيح  يف  البخاري  روى  فقد  اهلل،  سبيل  يف  مشى  من  أجر  يف 

))( االستيعاب: )2)/0)(.
)2( صحيح البخاري: ح )7)0)(.

))( الطبقات: ))/50)(.
))( الطبقات: ))/50)(، والسري: ))/89)(.

)5( اإلصابة: )))/8)2(.
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# َقاَل: »َما  ِن ْبُن َجرْبٍ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ  مْحَ عن أيب  َعْبٍس ُهَو َعْبُد الرَّ
اُر«))(. ُه النَّ ْت َقَدَما َعْبٍد يِف َسبِيِل اهللِ َفَتَمسَّ اْغرَبَّ

اَر  النَّ َعَلْيَها  ُم  رِّ حُيَ لِْلَقَدِم  اْلُغَباِر  َمسِّ  ُد  رَّ جُمَ َكاَن  َفإَِذا  حجر:  ابن  قال 
َفَكْيَف بَِمْن َسَعى َوَبَذَل َجْهَدُه َواْسَتْنَفَد ُوْسَعُه)2( اللهم ال حترمنا فضلك.

أن  غرابة  فال  والفضل،  السابقة  أهل  من  عبس  أبا  إن  وحيث 
عفان  بن  عثامن  يعوده  جاء  وقد  الفضل،  أهل  مرضه  عند  يزوره 
ريض اهلل عنهام وهو يف غمية))(، فلام أفاق قال عثامن: كيف جتدك؟ 
قال: صاحلًا، وجدنا شأننا كله صاحلًا إال عقواًل هلكت بيننا وبني 

العاّمل مل نكد نتخلص منها))(.

خيتص  حيث  قربه،  يف  يوارى  حتى  عبس  أيب  فضائل  وتستمر 
بردة  أبو  هم:  بدر  أهل  من  كلهم  الصحابة  من  مجاعة  قربه  بنزول 
بن مسلمة، وسلمة بن سالمة  النعامن، وحممد  بن  نيار، وقتادة  بن 

بن وقش)5(.

))( صحيح البخاري: ح )))28(.
)2( الفتح: )0/6)(.

إذا ُأغيش عليه، كأن املرض سرت عقله  املريض  النهاية: ومنه أغمي  ))( جاء يف 
وغطاه. النهاية يف غريب احلديث واألثر: ))/89)(.

))( الطبقات: ))/50)(.

)5( الطبقات: ))/)5)(.
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فإذا انضاف إىل ذلك أن املقبور بدري )أبو عبس(، والذي صىل 
عليه )بدري( عثامن فذلك نور عىل نور.

كانت وفاة أيب عبس سنة أربع وثالثني، وهو ابن سبعني سنة))(.

فريض اهلل عنه وأرضاه.

))( الطبقات: ))/)5)(.
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عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ثعلبة )أبو عقيل(

 - رضي اهلل عنه -

هو )أبو عقيل( مشهور بكنيته: عبد الرمحن بن عبد اهلل بن ثعلبة 
بن َبْيحان، اإلرايش، اأُلنيفي )من بني ُأنيف( البلوي، حليف لبني 

)جحجي( من األوس))(.

وقع اختالف يف اسمه ونسبه بني أهل السري)2(، ولعل ما ذكرته 
أقرب األقوال يف اسمه ونسبه.

ى( فسامه النبي # )عبد  يقال كان اسمه يف اجلاهلية )عبد الُعزَّ
الرمحن( عدّو األوثان))(.

والواقدي)5(،  إسحاق))(،  ابن  ذكره  فقد  بدرًا،  عقيل  أبو  شهد 

))( الطبقات: ))/)7)(، االستيعاب هبامش اإلصابة: )57/6(، أسد الغابة: 
.)(66/((

)2( اإلصابة: )295/6(.
))( الطبقات: ))/)7)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )57/6(.

))( السرية البن هشام: )06/2)(.
)5( املغازي: ))/)6)(.
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وموسى بن عقبة))(، كام شهد أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع 
رسول اهلل #)2(.

ويف غزوة تبوك كان أليب عقيل موقف صدق يف الصدقة ـ رغم قلة 
ذات اليد، ورغم ملز املنافقني له، ويقال إن فيه وأمثاله نزل قوله تعاىل: 
َدَقاِت َوالَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِإلَّ  ِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنَي ِف الصَّ وِّ ﴿الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ

ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اهلُل ِمْنُهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلمٌي﴾ ]التوبة: 79[.

)أيب  أبيه  عن  عقيل  ابن  إىل  بسنده  تفسريه  يف  جرير  ابن  أخرج 
عقيل( قال: بتُّ أجرُّ اجلرير عىل ظهري عىل صاعني من متر، فانقلبُت 
ب به إىل رسول اهلل  غون به، وجئت بالخر أتقرَّ بأحدمها إىل أهيل يتبلَّ
#، فأتيت رسول اهلل # فأخربته، فقال: انثره يف الصدقة. فسخر 
املسكني!  هذا  صدقة  عن  ا  غنيًّ اهلل  كان  لقد  وقالوا:  منه.  املنافقون 

َدَقاِت﴾))(. ِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنَي ِف الصَّ وِّ فأنزل اهلل: ﴿الَِّذيَن َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ

بني  أبو عقيل أخو  الذي تصدق بجهده  ابن كثري: وكان  وقال 
متر،  من  بصاع  أتى  عوف،  بن  عمرو  بني  حليف  اإلرايش،  أنيف 
فأفرغه يف الصدقة، فتضاحكوا به )املنافقون( وقالوا: إن اهلل لغني 

عن صاع أيب عقيل))(.

))( انظر: اإلصابة: )295/6(.
)2( الطبقات: ))/)7)(.

))( تفسري الطربي: )2/6))(.
))( تفسري ابن كثري: )609/2(.
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أما احلادثة املثرية يف حياة أيب عقيل فهي التي ختم هبا حياته وهي 
واجلروح،  القروح  رغم  والبطولة  الشجاعة  رضوب  من  رضب 

وطلب للشهادة إىل آخر حلظة يف حياته..

والرواية بتاممها أخرجها ابن سعد عن شيخه الواقدي عن َجْعَفر 
َواْصَطفَّ  اْلَياَمَمِة  َيْوُم  َكاَن  "مَلَّا  َقاَل:  اهْلَْمَدايِن  َأْسَلَم  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  ْبن 
، ُرِمَي بَِسْهٍم  َنْيِفيُّ َل النَّاِس ُجِرَح َأُبو َعِقيٍل اأْلُ النَّاُس لِْلِقَتاِل، َكاَن َأوَّ
ْهُم َوَوَهَن  َفَوَقَع َبنْيَ َمْنِكَبْيِه َوُفَؤاِدِه َفَشَطَب يِف َغرْيِ َمْقَتٍل، َفُأْخِرَج السَّ
ْحِل، َفَلامَّ  َهاِر، َوُجرَّ إىَِل الرَّ ُل النَّ ْيرَسِ مِلَا َكاَن ِفيِه، َوَهَذا َأوَّ ُه اأْلَ َلُه ِشقُّ
ْم َوَأُبو َعِقيٍل َواِهٌن ِمْن  َزَم امْلُْسِلُموَن َوَجاُزوا ِرَحاهَلُ مَحَِي اْلِقَتاُل َواهْنَ
َة َعىَل  ْنَصاِر: "اهلَل اهلَل، َواْلَكرَّ ُجْرِحِه، َسِمَع َمْعَن ْبَن َعِديٍّ َيِصيُح بِاأْلَ
ْنَصاُر:  اأْلَ َصاَحِت  ِحنَي  َوَذلَِك  اْلَقْوَم،  َيْقُدُم  َمْعٌن  َوَأْعَنَق  ُكْم،  َعُدوِّ

َأْخِلُصوَنا َأْخِلُصوَنا، َفَأْخَلُصوا َرُجاًل َرُجاًل ُيَميَُّزوَن.

ُيِريُد َقْوَمُه َفُقْلُت: َما  ْبُن ُعَمَر: َفَنَهَض )َأُبو َعِقيٍل(  َقاَل َعْبُد اهللِ 
َقاَل  بِاْسِمي،  امْلَُناِدي  َه  َنوَّ َقْد  َقاَل:  ِقَتاٌل،  ِفيَك  َما  َعِقيٍل؟  َأَبا  َيا  ُتِريُد 
ْرَحى،  ْنَصاِر، اَل َيْعنِي اجْلَ اَم َيُقوُل: َيا لأِْلَ عبد اهلل ْبُن ُعَمَر: َفُقْلُت: إِنَّ
ْنَصاِر، َوَأَنا ُأِجيُبُه َوَلْو َحْبًوا، َقاَل اْبُن  َقاَل َأُبو َعِقيٍل: َأَنا َرُجٌل ِمَن اأْلَ
َجَعَل  ُثمَّ  ًدا  رَّ جُمَ اْلُيْمَنى  بَِيِدِه  ْيَف  السَّ َوَأَخَذ  َعِقيٍل  َأُبو  َم  َفَتَحزَّ ُعَمَر: 
مَجِيًعا  اهلُل  ُهُم  َرمِحَ َفاْجَتَمُعوا   ، ُحَننْيٍ َكَيْوِم  ًة  َكرَّ ْنَصاِر،  لأِْلَ َيا  ُيَناِدي: 
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ِديَقَة  َوُهُم احْلَ ِهْم َحتَّى َأْقَحُموا َعدُّ َيْقُدُموَن امْلُْسِلِمنَي ُدْرَبًة ُدوَن َعُدوِّ
َفَنَظْرُت  ُعَمَر:  اْبُن  َقاَل  َوَبْيَنُهْم،  َبْيَنَنا  ُيوُف  السُّ َواْخَتَلَفِت  َفاْخَتَلُطوا 
ْرَض  إىَِل َأيِب َعِقيٍل َوَقْد ُقِطَعْت َيُدُه امْلَْجُروَحُة ِمَن امْلَْنِكِب َفَوَقَعِت اأْلَ
َها َقْد َخَلَصْت إىَِل َمْقَتٍل، َوُقتَِل  اِح َأْرَبَعَة َعرَشَ ُجْرًحا، ُكلُّ رَّ َوبِِه ِمَن اجْلَ
يٌع  َعُدوُّ اهللِ ُمَسْيِلَمُة، َقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَوَقْعُت َعىَل َأيِب َعِقيٍل َوُهَو رَصِ
ْبَرُة؟  ْيَك، بِِلَساٍن ُمْلَتاٍث، مِلَِن الدَّ بِآِخِر َرَمٍق، َفُقْلُت: َأَبا َعِقيٍل َفَقاَل: َلبَّ
، َوَرَفْعُت َصْوِت، َقْد ُقتَِل َعُدوُّ اهللِ، َفَرَفَع إِْصَبَعُه إىَِل  َقاَل: ُقْلُت: َأْبرِشْ
ُت ُعَمَر َبْعَد  ُه اهلُل، َقاَل اْبُن ُعَمَر َفَأْخرَبْ َمُد اهلَل، َوَماَت َيْرمَحُ اَمِء حَيْ السَّ
َهاَدَة َوَيْطُلُبَها،  ُه اهلُل، َما َزاَل َيْسَأُل الشَّ ُه، َفَقاَل: َرمِحَ ُه ُكلَّ َأْن َقِدْمَت َخرَبَ

َنا # َوَقِديِم إِْساَلم))(. َوإِْن َكاَن َما َعِلْمُت ِمْن ِخَياِر َأْصَحاِب َنبِيِّ

والتضحية  والشجاعة  للصرب  نموذج  فهي  القصة  صحت  وإن 
)أيب عقيل(  انتهت حياة  )أبو عقيل(، وهكذا  بطلها  اهلل،  يف سبيل 

شهيدًا يف الياممة.

واملسلمني  اإلسالم  عن  اهلل  وجزاه  وأرضــاه،  عنه  اهلل  ريض 
خريًا)2(.

))( الطبقات: ))/)7)-75)(.
)2( الطبقات: ))/)7)(، االستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/)62-6(.
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عبد اهلل بن الجد بن قيس - رضي اهلل عنه -

هو: عبد اهلل بن اجلد بن قيس بن صخر بن خنساء األنصاري 
اخلزرجي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا من األنصار))(.

وذكره كذلك ابن سعد يف الطبقات)2(.

وذكر ابن سعد أن )معاذ بن جبل( أخوه ألمه))(.

وترجم له ابن حجر ترمجة خمترصة ـ يف أقل من سطرين ـ مكتفيًا 
يف  حبان  ابن  وذكره  بدرًا،  شهد  فيمن  إسحاق  ابن  ذكره  بالقول: 

الصحابة))(.

ومن قبله ابن عبد الرب إذ مل تبلغ ترمجة )اجلد( عنده سطرًا واحدًا 
لكنه أضاف شهوده أحدًا ـ مع بدر )5(ـ.

ومهام كان االختصار يف سرية )عبد اهلل( فيكفيه أنه من أهل بدر، 
أما والده )اجلد بن قيس( فقد وقع االختالف فيه، فقد ذكر ابن سعد 

))( السرية البن هشام: )5/2))(.
)2( الطبقات: ))/)57(.
))( الطبقات: ))/)57(.

))( اإلصابة: )6/6)(.
)5( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2/6))(.
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مع رسول اهلل  اإلسالم، وغزا  أظهر  قد  كان  قيس(  بن  )اجلد  أباه  أن 
# غزوات، وكان منافقًا، وفيه نزل حني غزا رسول اهلل # تبوك: 
اْلِفْتَنِة َسَقُطوا{))(، كام ذكره  } َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِل َوَل َتْفِتنِّ َأَل ِف 
وال  ل  )ائذن  القائل  وهو  وقال:  اخلزرج،  منافقي  ضمن  حبيب  ابن 

تفتني()2(.

وحيث جزم ابن سعد وابن حبيب بكون والده )اجلد بن قيس( 
من املنافقني، فقد ذكر ابن عبد الرب ترمجته أنه كان ممن ُيغمص عليه 
بالقول: وقد  النفاق من أصحاب رسول اهلل #، ثم ختم ترمجته 

قيل إنه تاب فحسنت توبته واهلل أعلم))(.

كام ذكر ابن عبد الرب أن )اجلد( ساد يف اجلاهلية مجيع بني سلمة، 
فانتزع رسول اهلل # سؤدده وسّود بدله عمرو بن اجلموح))(.

أما ابن حجر فقد ذكر )اجلد بن قيس( ضمن وفد العقبة الثانية 
ابن  إسناده  وقّوى  الطرباين،  عند  )جابر(  خرب  يف  كام  )السبعني( 

حجر)5(.

))( الطبقات: ))/)57(.
)2( املحرب: ص69).

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2/)9)-95)(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )95/2)(.

)5( اإلصابة: )70/2(.
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وشكك ابن حجر يف نفاق )اجلد( حيث قال: ويقال إن اجلد بن 
وجابر  عائشة  عن  مردويه  ابن  رواية  ضعف  ثم  منافقًا،  كان  قيس 
{ يف اجلد بن  نزول قوله تعاىل: } َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِل َوَل َتْفِتنِّ

قيس))(.

أما ابن جرير فقد ساق يف تفسريه لية التوبة عدة روايات عن: 
جماهد وابن عباس، وعاصم بن عمر بن قتادة، وابن زيد كلها تؤكد 

{ هو اجلد بن قيس)2(. أن الذي قال: }اْئَذْن ِل َوَل َتْفِتنِّ

بل جاء يف إحدى هذه الروايات )عن عاصم بن عمر بن قتادة( 
أي إن كان إنام خيشى الفتنة من نساء بني األصفر، وليس ذلك به، 
فام سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول اهلل # والرغبة بنفسه عن 

نفسه أعظم))(.

ويف صحيح مسلم يف حديثه عن بيعة الرضوان يوم احلديبية عن 
بن  فبايعناه غري جد  مائة  أربع عرشة  كنا  قال:  عنه  اهلل  جابر ريض 

قيس األنصاري اختبأ حتت بطن بعريه))(.

))( اإلصابة: )70/2(.
)2( انظر: تفسري الطربي: )86/6)-87)(.

))( تفسري الطربي: )87/6)(.
))( صحيح مسلم: ))/)8))/ح856)(.
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ويف رواية أخرى عند مسلم عن جابر بن عبد اهلل يف احلديث عن 
ُكْم َمْغُفوٌر َلُه، إاِلَّ َصاِحَب  َة امْلَُراِر( يف غزوة احلديبية: ُكلُّ صعود )َثنِيَّ
 ،# اهللِ  َرُسوُل  َلَك  َيْسَتْغِفْر  َتَعاَل،  َلُه:  َفُقْلَنا  َفَأَتْيَناُه  ِر«  مْحَ اأْلَ َمِل  اجْلَ
تِي َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َأْن َيْسَتْغِفَر ِل َصاِحُبُكْم))(. ْن َأِجَد َضالَّ َفَقاَل: َواهللِ أَلَ

قال القايض: قيل هذا الرجل هو اجلد بن قيس املنافق)2(.

ومع أن د. مهدي رزق اهلل ذكر نفاق اجلد بن قيس إال أنه قال يف 
اهلامش: ونفاق اجلد بن قيس فيه نظر))(.

وأيًا ما كان األمر فاالبن عبد اهلل بن اجلد بن قيس بدري أحدي 
وإن ثبت نفاق أبيه )اجلد( فالعربة أعظم، حيث خيرج اهلل احلي من 
الشك يف  قوي  وإن  النفاق..  وأهل  اإليامن  أهل  بني  وياميز  امليت، 
توبته قبل مماته، فقد كان يف سريته  ثبتت  أو  نفاق )اجلد بن قيس( 

املطّولة إكامل وفائدة لسرية ابنه املخترصة.

))( صحيح مسلم: ))/5))2/ح2780(.

)2( هامش صحيح مسلم ))( ))/5))2(.
ثعلبة بن حاطب. )ص95- ))( كام حقق ذلك عداب حممود احلش يف كتابه: 

.)(02
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عبد اهلل بن جبير - رضي اهلل عنه -

هو عبد اهلل بن جبري بن النعامن بن أمية، أنصاري أويس، شهد 
وهبا  وأحدًا  بدرًا  وشهد  األنصار،  من  السبعني  مع  الثانية  العقبة 

استشهد))(.

وكيف  بدرًا،  اهلل  عبد  لشهود  أكثر  تفصياًل  نملك  ال  كنا  ولئن 
جاهد فيها، فيكفيه فخرًا أنه معدود يف البدريني املغفور هلم، أما يف 
أحد فلدينا تفصيل أكثر، فهو أحد شهدائها، وهو أمري رماة اجلبل، 
وقد أخرج البخاري يف صحيحه من حديث الرباء ـ ريض اهلل عنه - 
َر َعَلْيِهْم َعْبَد اهللِ، َوَقاَل:  َماِة، َوَأمَّ بِيُّ # َجْيًشا ِمَن الرُّ قال: َأْجَلَس النَّ
ُحوا، َوإِْن َرَأْيُتُموُهْم  ُحوا، إِْن َرَأْيُتُموَنا َظَهْرَنا َعَلْيِهْم َفاَل َترْبَ »اَل َترْبَ
َظَهُروا َعَلْيَنا َفاَل ُتِعيُنوَنا« َفَلامَّ َلِقيَنا َهَرُبوا َحتَّى َرَأْيُت النَِّساَء َيْشَتِدْدَن 
، َفَأَخُذوا َيُقوُلوَن:  ، َقْد َبَدْت َخاَلِخُلُهنَّ يِف اجَلَبِل، َرَفْعَن َعْن ُسوِقِهنَّ
ُحوا،  َترْبَ اَل  َأْن   # بِيُّ  النَّ إَِلَّ  َعِهَد  اهللِ:  َعْبُد  َفَقاَل  الَغنِيَمَة،  الَغنِيَمَة 

َف ُوُجوُهُهْم، َفُأِصيَب َسْبُعوَن َقتِياًل)2(. َفَأَبْوا، َفَلامَّ َأَبْوا رُصِ

))( الطبقات: ))/75)(.
)2( صحيح البخاري: ح )2)0)(.
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بِيُّ #  ويف رواية أخرى عند البخاري عن الرباء أيضًا: َجَعَل النَّ
اَلِة َيْوَم ُأُحٍد َعْبَد اهللِ ْبَن ُجَبرْيٍ))(. جَّ َعىَل الرَّ

وعند ابن سعد تفصيل أكثر، فقد ذكر أن عبد اهلل بن جبري هو 
أمري الرماة اخلمسني الذين كلفهم رسول اهلل # بالثبات عىل جبل 
َفإِْن  ُظُهوَرَنا  وا  َفامْحُ َهِذِه  ُكْم  َمَصافِّ َعىَل  ُقوُموا  هلم:  وقال  )عينني(، 
وَنا..  َتْنرُصُ َفاَل  ُنْقَتُل  َرَأْيُتُموَنا  َوإِْن  ُكوَنا  َترْشَ َفاَل  َغنِْمَنا  َقْد  َرَأْيُتُموَنا 
اَلَح ِفيِهْم َحْيُث  ُكوَن َوَتبَِعُهُم امْلُْسِلُموَن َيَضُعوَن السِّ َزَم امْلُرْشِ َفَلامَّ اهْنَ
َماِة  الرُّ َبْعُض  َفَقاَل  اْلَغَنائَِم،  َوَيْأُخُذوَن  َعْسَكَرُهْم  َوَيْنَهُبوَن  َشاُؤوا 
ٍء، َفَقْد َهَزَم اهلُل اْلَعُدوَّ َفاْغَنُموا  لَِبْعٍض: َما ُتِقيُموَن َهاُهَنا يِف َغرْيِ يَشْ
َمَع إِْخَوانُِكْم، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َأمَلْ َتْعَلُموا َأنَّ َرُسوَل اهللِ # َقاَل َلُكُم 
ُحوا َمَكاَنُكْم؟، َفَقاَل اْلَخُروَن: مَلْ َيِرْد َرُسوُل  وا ُظُهوَرَنا« َفاَل َترْبَ »امْحُ
َعْبُد  َأِمرُيُهْم  َفَخَطَبُهْم  َوَهَزَمُهْم،  اْلَعُدوَّ  اهلُل  َأَذلَّ  َوَقْد  َهَذا،   # اهللِ 
اهللِ ْبُن ُجَبرْيٍ، َوَكاَن َيْوَمئٍِذ ُمْعَلاًم بِثَِياٍب بِيٍض، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثَنى َعَلْيِه 
اَلَف لَِرُسوِل  باَِم ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َأَمَر بَِطاَعِة اهللِ َوَطاَعِة َرُسولِِه َوَأْن اَل خُيَ
ْبِن ُجَبرْيٍ  َماِة َمَع َعْبِد اهللِ  َأْمٌر، َفَعَصْوا َواْنَطَلُقوا، َفَلْم َيْبَق ِمَن الرُّ اهللِ 
َوَنَظَر  َراِفٍع،  ْبِن  َأَنِس  ْبُن  اِرُث  احْلَ ِفيِهُم  َة،  اْلَعرَشَ َيْبُلُغوَن  َما  ُنَفرْيٌ  إاِلَّ 
ْيِل َفَتبَِعُه ِعْكِرَمُة  ِة َأْهِلِه َفَكرَّ بِاخْلَ َبِل َوِقلَّ َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد إىَِل َخاَلِء اجْلَ

))( البخاري: ح )067)(.
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ِمْنُهْم  َبِقَي  َمْن  َعىَل  َفَحَمُلوا  َماِة  الرُّ َمْوِضِع  إىَِل  َفاْنَطَلَقا  َأيِب َجْهٍل  ْبُن 
َفَرَماُهُم اْلَقْوُم َحتَّى ُأِصيُبوا َوَرَمى َعْبُد اهللِ ْبُن ُجَبرْيٍ َحتَّى َفنَِيْت َنْبُلُه 
ْمِح َحتَّى اْنَكرَسَ ُثمَّ َكرَسَ َجْفَن َسْيِفِه َفَقاَتَلُهْم َحتَّى ُقتَِل  ُثمَّ َطاَعَن بِالرُّ
َعْت يِف  َماُح َقْد رَشَ ُلوا بِِه َأْقَبَح امْلَْثِل، َوَكاَنِت الرِّ ُدوُه َوَمثَّ َفَلامَّ َوَقَع َجرَّ
تِِه إىَِل َعاَنتِِه َفَكاَنْت َحْشَوُتُه  تِِه إىَِل َخارِصَ َبْطنِِه َحتَّى َخَرَقْت َما َبنْيَ رُسَّ

َقْد َخَرَجْت ِمْنَها))(.

ويفيد ابن حجر أن خيل املرشكني مائة فرس، وكان عليها خالد 
بن الوليد)2(.

وحيث أن خيالة املرشكني بقيادة خالد، هم الذين حتينوا فرصة 
نزول الرماة، فال غرابة إن هيزموا من بقي من املسلمني عىل اجلبل 

وهم عرشة، وإن يفعلوا ويمثلوا بأمريهم عبد اهلل بن جبري..

ويفيدنا ابن سعد أن الذي قتل عبد اهلل بن جبري هو عكرمة بن 
أيب جهل))(.

يوم  إىل  تتىل  آيات  أحد  يف  احلادثة  هذه  إثر  عىل  اهلل  أنزل  وقد 
القيامة، وفيها ثناء عىل بعض الصحابة ـ ومنهم عبد اهلل بن جبري ـ 

))( الطبقات: ))/75)-76)(.
)2( الفتح: )6/7))(.

))( الطبقات: ))/76)(.
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ومن ثبت معه، وعتاب عىل بعضهم ـ وهم الذين تركوا مواقعهم، 
وَنُهْم  ِإْذ َتُحسُّ َوْعَدُه  اهلُل  ورغبوا يف املغنم، قال تعاىل: }َوَلَقْد َصَدَقُكُم 
وَن  ْمِر َوَعَصْيُتْ ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما ُتِحبُّ ِبِإْذِنِه َحتَّ ِإَذا َفِشْلُتْ َوَتَناَزْعُتْ ِف اأْلَ
ْنَيا َوِمْنُكْم َمْن ُيِريُد اْلِخَرَة..{ ]آل عمران: 52)[. ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّ

وقد أضاف لنا الطربي يف تفسريه هلذه الية مهمة أخرى هلؤالء 
الرماة حيث روى عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ أن رسول اهلل 
# بعث ناسًا من الناس ـ يعني يوم أحد ـ فكانوا من ورائهم، فقال 
وا وجه من فّر منا، وكونا حراسًا  رسول اهلل #: كونوا هاهنا، فردُّ
ْنَيا{ للذين  لنا من قبل ظهورنا.. إىل أن يقول: }ِمْنُكْم َمْن ُيِريُد الدُّ
نطيع  قالوا:  للذين  اْلِخ���َرَة{  ُيِريُد  َم��ْن  }َوِمْنُكْم  الغنيمة، و  أرادوا 

رسول اهلل # ونثبت مكاننا))(.

ونقل السهييل عن ابن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ يف قوله تعاىل: 
اْلِخ���َرَة{ قال: هو عبد اهلل بن جبري الذي كان  ُي��ِري��ُد  َم��ْن  }َوِم��ْن��ُك��ْم 
أمر  يلزموا مكاهنم وأال خيالفوا  أن  أمرهم  الرماة، وكان  أمريًا عىل 
نبيهم، فثبتت معه طائفة فاستشهد واستشهدوا، وهم الذين أرادوا 
الخرة، وأقبلت طائفة عىل املغنم وأخذ السلب، فكّر عليهم العدو 

وكانت املصيبة)2(.

))( تفسري الطربي: ))/72)(.
)2( الروض األنف: )87-86/6(.
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ترجم لعبد اهلل بن جبري ابُن عبد الرب واكتفى باإلشارة إىل شهوده 
بدرًا وأحدًا واستشهاده هبا، وكان أمري الرماة، وال يعلم له رواية))(.

النبي  وأن  مخسني،  كانوا  الرماة  إن  وأضاف:  الذهبي  وكذلك 
به، وقاتله  وُمّثل  استشهد  بالوقوف عىل )عينني(، وأنه  أمرهم   #

عكرمة بن أيب جهل)2(، وقريب منهام ابن حجر يف اإلصابة))(.

ريض اهلل عن ابن جبري العقبي، البدري، األحدي، الشهيد حيث 
أراد الخرة، وحظي بمنزلة الشهداء.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )25/6)(.
)2( السري: )2/)))(.

))( اإلصابة: )6/))(.
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عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري الخزرجي 

- رضي اهلل عنه -

)الذي أُري األذان(

أبو حممد عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن احلارث 
من  وهناك  خزرجي،  أنصاري  احلارث،  بن  جشم  من  اخلزرجي، 
يرى أنه ليس يف آباء زيد )ثعلبة(، وإنام )ثعلبة( عم زيد فأدخلوه يف 

نسبه خطأ))(.

قال الذهبي: هو من سادة الصحابة)2(.

الثانية مع السبعني من األنصار ـ كام رواه  شهد عبد اهلل العقبة 
ابن إسحاق ـ من احلارث بن اخلزرج، وقال عنه: شهد بدرًا، وهو 

الذي ُأري النداء للصالة، فجاء به إىل رسول اهلل # فأمر به))(.

السبعني يف  العقبة مع  ابن سعد قوله: وشهد عبد اهلل  ويضيف 
روايتهم مجيعًا))(.

))( الطبقات: ))/6)5(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )207/6(.
)2( السري للذهبي: )75/2)-76)(.

))( السرية البن هشام: )2/2))-)))(.
))( الطبقات: ))/6)5(.
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وقال الفسوي: عقبي، بدري، أري حديث األذان))(.

أما رؤيا عبد اهلل بن زيد لألذان فهي من مناقبه العظام، وقد رواها 
أهل السنن والسري واملسانيد، وهي من صحيح أحاديث عبد اهلل، 
وأسوق هنا رواية أيب داود عن أيب عمري بن أنس، عن عمومة له من 
األنصار، قال: اهتم النبي # للصالة كيف جيمع الناس هلا، فقيل 
له: انصب راية عند حضور الصالة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، 
يعجبه  فلم  ور(،  )الّشبُّ يعني  الُقْنع  له  قال: فذكر  فلم يعجبه ذلك، 
ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو 
من أمر النصارى، فانرصف عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم 
هلم رسول اهلل # فأري األذان يف منامه، قال فغدا عىل رسول اهلل 
# فأخربه فقال له: يا رسول اهلل إين لبني نائم ويقظان، إذ أتاين آت 
فأراين األذان، قال وكان عمر بن اخلطاب ـ ريض اهلل عنه ـ قد رآه 
قبل ذلك فكتمه عرشين يومًا، قال ثم أخرب النبي # فقال له: ما 
منعك أن ختربين، فقال: سبقني عبد اهلل بن زيد فاستحييت، فقال 
رسول اهلل #: يا بالل قم فانظر ما يأمرك به عبد اهلل بن زيد فافعله، 
قال فأذن بالل، قال أبو عمري إن األنصار تزعم أن عبد اهلل بن زيد 

))( املعرفة والتاريخ: ))/260(.
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لوال أنه كان يومئذ مريضًا جلعله رسول اهلل # مؤذنًا))(.

وقد جاء عند ابن إسحاق والرتمذي: أن عمر حني أخرب أنه رأى 
كالذي رأى عبد اهلل بن زيد قال #: فلله احلمد، فذلك أثبت.

إذن هي فضيلة ومكرمة من اهلل عىل هذه األمة حيث يرفع النداء 
وأقرها  زيد،  بن  اهلل  عبد  أرهيا  منذ  مرات،  مخس  يوم  كل  للصالة 
اهلل األرض ومن عليها، وكان ذلك  يرث  أن  رسول اهلل # وإىل 
يف السنة األوىل من اهلجرة النبوية، والرائي هلا عبد اهلل بن زيد، وإن 

شاركه عمر، فقد سبق هبا األنصاري عبد اهلل بن زيد.

قال احلاكم: وعبد اهلل بن زيد هو الذي أري األذان الذي تداوله 
فقهاء اإلسالم بالقبول، ومل خيرج يف الصحيحني الختالف الناقلني 
وقد  املسيب،  بن  سعيد  رواية  فيه:  الروايات  وأمثل  أسانيده،  يف 
وليس  زيد،  بن  اهلل  عبد  يلحق  مل  )سعيدًا(  أن  أئمتنا  بعض  توهم 
كذلك، فإن سعيد بن املسيب كان فيمن يدخل بني عيل وبني عثامن 

يف التوسط، وإنام تويف عبد اهلل بن زيد يف أواخر خالفة عثامن)2(.

))( صحيح سنن ايب داود: ))/98(، وانظر: صحيح سنن الرتمذي: ))/)6(، 
وصحيح ابن ماجة: ))/8))(، وعند ابن ماجة: )إن بالاًل أندى منك صوتًا 
فنادى هبا(، وانظر الرواية عند ابن إسحاق يف السرية البن هشام: )76/2)-
وابن   ،)(6-((/( الرباين:  )الفتح  أمحد  مسند  يف  سندها  وانظر   ،)(78

حبان/ موارد الضمآن: ))9-95(، وابن سعد يف الطبقات: ))/7)5(.
)2( املستدرك: ))/6))(.
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حيث  زيد  بن  اهلل  لعبد  األذان(  )حديث  احلديث  هذا  قيمة  ومع 
قال الرتمذي: ال يعرف له عن النبي # شيئًا يصح إال هذا احلديث 
الواحد، وقال ابن عدي: وال نعرف له شيئًا يصح غريه، وقد علق ابن 
حجر عىل ذلك بقوله: وأطلق غري واحد أنه ليس له غريه، وهو خطأ، 
فقد جاءت عنه عدة أحاديث، ستة أو سبعة، ومجعتها يف جزء مفرد))(.

فثمة منقبة أخرى لعبد اهلل بن زيد وهي شهوده بدرًا، وقد ذكره 
ابن إسحاق فيمن شهدها من بني جشم بن احلارث بن اخلزرج)2(.

وذكره ابن حبيب فيمن شهدها من األنصار))(.

وقال ابن سعد: وشهد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها 
يف  اخلزرج  بن  احلارث  بني  راية  معه  وكانت   ،# اهلل  رسول  مع 

غزوة الفتح))(.

وحيث نقل ابن حجر عن احلاكم قوله: الصحيح أنه )عبد اهلل بن 
زيد( قتل بأحد، فالرواية كلها منقطعة، ثم علق ابن حجر: وخالف 

يف ذلك يف املستدرك)5(.

))( اإلصابة: )90/6(.
)2( السرية البن هشام: )09/2)(.

))( املحرب: ص279.
))( الطبقات: ))/6)7-5)5(.

)5( اإلصابة: )6/)9(.



117

والذي يف املستدرك أنه تويف يف أواخر خالفة عثامن))(.

عند  فضائله  تنتهي  ال  عنه  اهلل  ريض  زيد  بن  اهلل  عبد  أن  عىل 
شهوده العقبة، وبدرًا، ورؤياه يف األذان، فله يف الصدق قدح معىل، 
وقد جاء عند النسائي واحلاكم: أن عبد اهلل بن زيد أتى رسول اهلل 
# فقال: يا رسول اهلل، حائطي هذا صدقة، وهو إىل اهلل ورسوله، 
يا رسول اهلل، كان قوام عيشنا، فرده رسول اهلل  أبواه فقاال:  فجاء 

# إليهام، ثم ماتا فورثهام ابنهام بعد)2(.

ويف لفظ: أن عبد اهلل بن زيد تصدق بامل مل يكن له غريه، وكان 
يعيش به هو وولده، فجاء أبوه إىل النبي # فقال: يا رسول اهلل، إن 
فيه، فدعاه رسول اهلل  يعيش  الذي كان  بامله وهو  عبد اهلل تصدق 
# فقال: إن اهلل قد قبل منك صدقتك، ورّد مرياثها عىل أبويك))(..

له،  ومرتجم  الصحابة،  يف  معدود  )زيد(  وهو  اهلل  عبد  ووالد 
لكن مل يذكر يف أهل العقبة وال فيمن شهد بدرًا..

بقي أن يقال: إن عبد اهلل بن زيد كان ممن يكتب بالعربية قبل اإلسالم، 
وهي قليلة يف العرب، وأنه كان رجاًل ليس بالقصري وال بالطويل))(.

))( املستدرك: ))/6))(.
اإلصابة:  وانظر:   ،)(66/(( إرسال  فيه  الذهبي:  وقال  املستدرك،  انظر:   )2(

.)90/6(
))( أسد الغابة: )280/2(.

))( الطبقات: ))/6)5(.
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وبقي كذلك أن يعلم تقدير التابعني لعبد اهلل بن زيد ـ ريض اهلل 
عنه، فقد روى أبو نعيم يف احللية بسند صحيح ـ كام قال ابن حجر 
ـ أن ابنة عبد اهلل بن زيد دخلت عىل عمر بن عبد العزيز فقالت: أنا 
بأحد، فقال: سليني ما  ابنة عبد اهلل بن زيد، شهد أيب بدرًا، وقتل 

شئت، فأعطاها))(.

بن  العزيز )برش  عبد  بن  قدم عىل عمر  الذي  أن  الذهبي  وعند 
العقبة،  صاحب  ابن  أنا  له:  قال  وأنه  زيد(،  بن  اهلل  عبد  بن  حممد 

وبدر، وابن الذي أري النداء، فقال عمر: يا أهل الشام:

لب�ن م�ن  قعب�ان  ال  امل�كارم  ه�ذي 
أب�وااًل))) بع�د  فع�ادا  ب��ء  ش�يبا 

وحيث اختلف يف سنة وفاته، فالذي ذكره ابن سعد، وابن عبد 
ابن  اثنتني وثالثني، وهو  أنه تويف سنة  الرب، والذهبي، وابن حجر 

أربع وستني سنة، وصىل عليه عثامن ريض اهلل عنهم أمجعني))(.

))( هتذيب التهذيب: )5/)22(، واإلصابة: )6/)9(.
)2( السري: )76/2)(.

وسري   ،)209/6( اإلصابة:  هبامش  واالستيعاب   ،)5(7/(( الطبقات:   )((
أعالم النبالء: )76/2)(، وهتذيب التهذيب: )5/)22(.
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عبد اهلل بن سهيل بن عمرو - رضي اهلل عنه -

»كان براً بأبيه صغيراً وكبيراً«

العامري، وأمه  أبو سهيل عبد اهلل بن سهيل بن عمرو القريش 
إىل  السابقني  من  كان  مناف،  عبد  بن  نوفل  بن  عامر  بنت  فاختة 
اإلسالم، فعّده بعضهم من مهاجرة احلبشة الثانية))(، بل قيل إنه ممن 

هاجر إىل احلبشة اهلجرة األوىل)2(.

وابن  إسحاق  ابن  للحبشة  هجرته  ذكر  فقد  األمر  كان  ما  وأيًا 
عائد، وقال البالذري: »هو جممع عليه«))(.

نحن أمام شاب بصورة رجل، وصغري يف عقل كبري، أسلم خمتارًا 
رغم بقاء أبيه )سهيل( يف تلك الفرتة عىل الكفر، بل ثبت الشاب عىل 
اإلسالم رغم الفتن والصدود، فقد ذكر ابن سعد أن عبد اهلل حني 
رجع من هجرة احلبشة الثانية أخذه أبوه )سهيل( فأوثقه عنده وفتنه 
يف دينه، فلام خرج )سهيل( إىل نفري بدر مع املرشكني كان معه ابنه 

))( الطبقات: ))/06)(، االستيعاب هبامش اإلصابة: )6/6)2(.
)2( الذهبي: السري: ))/)9)(.

))( اإلصابة: )6/)))(.
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)عبد اهلل( يف نفقته ومُحالنه ـ وال يشك أبوه أنه قد رجع إىل دينه ـ 
فلام التقى املسلمون واملرشكون ببدر، وتراءى اجلمعان انحاز )عبد 
اهلل( إىل املسلمني حتى جاء إىل رسول اهلل # قبل القتال فشهد بدرًا 
مسلاًم وهو ابن سبع وعرشين سنة، فغاظ ذلك سهياًل غيظًا شديدًا، 

قال عبد اهلل: فجعل اهلل عز وجل ل وله يف ذلك خريًا كثريًا))(.

بن  اهلل  عبد  املرشكني  مع  بدرًا  شهد  »وممن  إسحاق:  ابن  وقال 
سهيل بن عمرو كان قد خرج مع أبيه سهيل، فلام نزل الناس بدرًا فّر 
إىل رسول اهلل # فشهدها معه، وشهدها معه عمري بن عوف موىل 

سهيل بن عمرو، ويقال هو من األزد«)2(.

بدر  عند   # اهلل  رسول  مع  الشاب  هذا  مشاهد  تنتهي  وال 
أحدًا،  اهلل  عبد  شهد  فقد  والفضل،  للرشف  كافية  بدر  كانت  وإن 

واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل #))(.

ومن مناقبه ـ كام قال ابن عبد الرب ـ: أخذ األمان ألبيه )سهيل( 
فقال  أتؤمنه؟  أيب  فقال:   # اهلل  رسول  إىل  أتى  حيث  الفتح  يوم 
رسول اهلل #: نعم، هو آمن بأمان اهلل فليظهر، ثم قال: إن سهياًل 
له عقل ورشف، وما مثل سهيل جهل اإلسالم، ولقد رأى ما كان 

))( الطبقات: ))/06)(.
)2( السرية البن هشام: )00/2)(، املحرب ص288.

))( الطبقات: ))/06)(.
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يوضع فيه أنه مل يكن بنافعه، فخرج )عبد اهلل( إىل أبيه فأخربه مقالة 
رسول اهلل # فقال سهيل: كان واهلل بّرًا صغريًا وكبريًا))(.

وهكذا يكون الرب، وهل أعظم من بر االبن حني يكون سببًا يف 
استنقاذ أبيه من الكفر، وهذا ما صنعه عبد اهلل بن سهيل مع أبيه، 
قال  بل  برًا صغريًا وكبريًا« كام سبق،  »كان واهلل  قال سهيل:  حتى 
سهيل ممتدحًا ابنه )عبد اهلل( : »قد جعل اهلل البني يف اإلسالم خريًا 

كثريًا«)2(.

فيها سنة  الياممة واستشهد  عاش عبد اهلل بن سهيل حتى شهد 
اثنتي عرشة، وله ثامن وثالثون سنة، فلام حج أبو بكر يف خالفته أتاه 
سهيل بمكة، فعزاه أبو بكر بابنه )عبد اهلل( فقال سهيل: لقد بلغني 
أن رسول اهلل # قال: يشفع الشهيد لسبعني من أهله، فأنا أرجوا 

أال يبدأ ابني بأحد قبيل))(.

يف  بكر  أيب  حجة  يف  وقع  ذلك  أن  عىل  نّص  سعد  ابن  وكون 
خالفته ـ جييب عن قول الذهبي ـ »وهذا ال يستقيم«، وقد نقل أن 

حجة أيب بكر قبل حجة الوداع))(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )7/6)8-2)2(.
)2( اإلصابة: )6/)))(.

))( الطبقات: ))/06)(.
))( السري: ))/)9)-)9)(.
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ريض اهلل عن )عبد اهلل بن سهيل( الثابت عىل اإليامن رغم املحنة، 
والبدري وإن خرج يف البداية مع املرشكني، والبار بأبيه ـ وإن غاظ 
األب حني تركه إىل رسول اهلل #، ثم كان اخلتام مسكًا، شهيدًا يف 
أرض الياممة، أال إنه نموذج للشباب يف صدق اإليامن وعلو اهلمة 

والرب واالستشهاد.
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عبد اهلل بن كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي

- رضي اهلل عنه -

هو أبو احلارث، عبد اهلل بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول.. 
األنصاري اخلزرجي، وأمه: الرباب بنت عبد اهلل بن حبيب بن زيد، 

خزرجية كذلك))(.

اهلل  عبد  كان  قال:  األنصار  بعض  وسمعت  سعد:  ابن  قال 
وقال  املازين)2(،  ليىل  أيب  أخو  وهو  حييى(،  )أبا  يكنى  كعب  بن 
الرمحن بن كعب بن عمرو  ليىل عبد  له وألخيه أيب  الكلبي:  ابن 

صحبة))(.

حجر  ابن  أن  ويالحظ  البدريني))(،  يف  عقبة  بن  موسى  ذكره 
ترجم لشخصني هبذا االسم.

))( الطبقات: ))/8)5(.

)2( الطبقات: ))/8)5(.
))( اإلصابة: )6/)20(.
))( اإلصابة: )6/)20(.
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وعّده ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا من بني مازن بن النجار من 
اخلزرج))(.

بل ذكره ابن إسحاق عىل النفل الذي غنمه املسلمون من املرشكني 
النفل الذي أصيب من  ببدر،  فقال: واحتمل رسول اهلل # معه 
املرشكني ـ يعني ببدر، وجعل عىل النفل عبد اهلل بن كعب بن عمرو 
بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار.. ُثمَّ َأْقَبَل 
ْفَراِء َنَزَل َعىَل َكثِيٍب َبنْيَ  َرُسوُل اهللِ # َحتَّى إَذا َخَرَج ِمْن َمِضيِق الصَّ

َحٍة بِِه. (- إىَل رَسْ اِزَيِة- ُيَقاُل َلُه: )َسرْيٌ امْلَِضيِق َوَبنْيَ النَّ

ِكنَي َعىَل  َفَل الَِّذي َأَفاَء اهلُل َعىَل امْلُْسِلِمنَي ِمْن امْلُرْشِ َفَقَسَم ُهَنالَِك النَّ
َواِء)2(. السَّ

عنه:  وقال  األنصار،  من  بدرًا  شهد  فيمن  حبيب  ابن  ذكره  كام 
وهو صاحب الغنائم يوم بدر))(.

ملاذا  وسؤال،  وقفة  كعب  بن  اهلل  لعبد  املهمة  هذه  وحول  وهنا 
اختار النبي # هذا املكان )َسرَي( وهو بعد مضيق الصفراء، وقبل 

))( السرية البن هشام: )2/)2)(.

)2( السرية البن هشام: )6/2))(.
))( املحرب: ص280.
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الروحاء والرسحة به: رضب من الشجر))(.

أشجاره  تكثر  واد  ألنه  أم  املرشكني؟  من  فيه  أِمن  مكان  أألنه 
ويستظل به املسلمون؟، وربام يتوفر به املاء أكثر من غري؟! أم لسبب 

وأسباب أخرى؟

والسؤال األهم ملاذا اختار النبي # عبد اهلل بن كعب بن عمرو 
ليكون عامله عىل أنفال بدر؟

وقد قال ابن سعد: وشهد عبد اهلل بن كعب بدرًا، وكان عامل 
النبي # عىل املغانم يوم بدر)2(.

أألن عبد اهلل بن كعب خزرجي، ومعظم الذين شهدوا بدرًا من 
اخلزرج ـ والسيام قد وقع اخلالف بني املسلمني عىل غنائم بدر؟ أم 
ليشء آخر يف شخصية عبد اهلل بن كعب دون اعتبار لنسبه وقبيلته؟ 
والسيام أن ابن عبد الرب يضيف عىل غنائم بدر قوله: وكان عبد اهلل 

بن كعب عىل مُخس النبي # يف غريها))(.

فإن كنا ال نملك إجابة دقيقة هلذا االختيار، فحسب عبد اهلل بن 
كعب فخرًا أن خيتار هلذه املهمة التي اختلف املسلمون حوهلا، ونزل 

))( السرية البن هشام: )6/2))(.
)2( الطبقات: ))/8)5(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )8/7(.
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ُقوا  ُسوِل َفاتَّ ِ َوالرَّ ْنَفاُل لِلَّ ْنَفاِل ُقِل اأْلَ القرآن حاكاًم فيها: }َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَ
اهلَل َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم...﴾ ]األنفال: )[.

ثم يكون مسؤواًل عن مُخسه # بشكل عام كام قال ابن عبد الرب..

ورسعة  عدل  الغنائم  هذه  قسمة  يف  النظر  ويلفت  وأخــريًا، 
جاءت  إسحاق  ابن  روايــة  كانت  وإذا  قسمها،  يف   # النبي 
عىل  )يعني  بواء  عن  املسلمني  بني   # اهلل  رسول  فقسمها  بلفظ: 
أهل احلديث  الرواية هي األشهر واألثبت عند  السواء())(، وهذه 

- كام يقول السهييل -)2(.

وهناك رواية أخرى رواها أبو عبيد يف األموال وبلفظ: فقسمها 
رسول اهلل # عن )فواق(، وفرسه فقال: جعل بعضه فوق بعض، 
للفواق،  آخر  معنى  وهناك  تفضيله،  رأى  من  القسم  يف  فّضل  أي 

وهو الرسعة يف القسم، كفواق الناقة))(.

عبد اهلل بن كعب ريض اهلل عنه مل يكن بدريًا فحسب، بل شهد 
أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل #، وكانت وفاته يف 

خالفة عثامن ريض اهلل عنه))(. 

))( السرية البن هشام: )2/)))(.
)2( الروض األنف: )82/5)(.

))( انظر: الروض األنف )82/5)(.
))( الطبقات: ))/8)5(.
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ثالث  سنة  وفاته  ـ  حجر  ابن  عنه  نقل  كام  ـ  الواقدي  وحيدد 
وثالثني))(.

عليه  صىل  ويقول:  ثالثني  سنة  وفاته  فيحدد  الرب  عبد  ابن  أما 
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه)2(.

يوم  قتل  احلارث  وولده  وبغداد،  باملدينة  عقب  اهلل  لعبد  وكان 
ة))(. احلرَّ

ريض اهلل عن كعب وأرضاه، وعن سائر صحابة رسول اهلل #.

))( اإلصابة: )6/)202-20(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )8/7(.

))( الطبقات: ))/8)5(.
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 عبيد بن أوس - رضي اهلل عنه -

ظفر  بن  سواد  بن  مالك  بن  أوس  بن  عبيد  النعامن  أبو  هو 
األنصاري األويس، وأمه: مليس بنت قيس الُقريم من اخلزرج))(.

وابن  عقبة،  بن  موسى  ببدر  ذكره  عىل  وأمجع  بدرًا،  عبيٌد  شهد 
إسحاق، وحممد بن عمر الواقدي، وخالف أبو معرش فلم يذكره، 
وتعقبه ابن سعد فقال: وهذا عندنا منه وهٌم، أو ممن روى عنه، ألن 

أمر عبيد بن أوس كان أشهر يف بدر من أن خيفى)2(.

وعقيل  ونوفل،  للعباس،  أرسه  بدرًا  عبيد  شهود  يؤكد  ومما 
فقرهنم يف حبل، وأتى هبم رسول اهلل # فقال له النبي ـ صىل اهلل 
عليه وسلم: لقد أعانك عليهم َمَلك كريم، وسامه رسول اهلل # 

نًا(. )ُمَقرِّ

عون أن أبا اليرس كعب بن عمرو  قال ابن سعد: وبنو سلمة يدَّ
هو الذي أرس العباس، وكذلك كان ابن إسحاق))(.

))( الطبقات: ))/)5)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )99/7(.
)2( الطبقات: ))/)5)(.
))( الطبقات: ))/)5)(.
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نًا( ألنه قرن أربعة  وذكر ابن عبد الرب أن عبيدًا كان يسمى )ُمقرِّ
أرسى يوم بدر، لكنه مل يسم سوى: عقيل بن أيب طالب، والعباس، 
ونوفل، ثم استدرك ابن عبد الرب فقال كام قال ابن سعد: وبنو سلمة 

يدعون أن أبا اليرس كعب بن عمر هو آرس العباس))(. 

وكذلك صنع ابن األثري يف أسد الغابة)2(.

أسقط من نسب  أنه  الرب  عبد  ابن  األثري عىل  ابن  استدرك  وقد 
)عبيد( زيدًا وعامرًا، وذكرمها ابن الكلبي يف نسب عبيد))(.

أما ابن حجر ـ فرغم اختصاره يف ترمجة )عبيد( ـ فقد قال: كان 
يقال له مقرن، ألنه أرس العباس يوم بدر فقرنه بابني أخويه: نوفل 

بن احلارث، وعقيل بن أيب طالب.

قلت )ابن حجر(: هو قول ابن الكلبّي. واملعروف أن اّلذي أرس العباس 
أبو اليرس كعب بن عمرو، فلعل عبيدًا أرس نوفاًل وعقياًل فقرهنام))(.

عبيد البدري، تشح علينا هذه املصادر بمزيد من التفصيالت يف 
ومهام  )عبيد(،  مات  وأين  متى  تذكر  فال  هنايته،  يف  تشح  بل  حياته، 
شّحت فيكفيه فخرًا أن تذكره يف عداد البدريني ريض اهلل عنه وأرضاه.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )99/7(.
)2( أسد الغابة: ))/))5(.
))( أسد الغابة: ))/))5(.

))( اإلصابة: )57/6)(.
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ِعتبان بن مالك - رضي اهلل عنه -

األنصاري  زيد  بن  العجالن  بن  بن عمرو  مالك  بن  عتبان  هو 
اخلزرجي الساملي))(، وكان إمام قومه بني سامل)2(.

بدرًا،  بن اخلطاب، وشهد  بينه وبني عمر  آخى رسول اهلل # 
وأحدًا، واخلندق، وذهب برصه عىل عهد النبي #))(.

بدرًا))(، كام ذكره  البخاري يف صحيحه عىل شهود عتبان  نّص 
عروة يف البدريني)5(.

وقال ابن حجر: عتبان بن مالك: بدري عند اجلمهور، ومل يذكره 
ابن إسحاق فيهم)6(.

وقد استدرك ابن هشام عىل ابن إسحاق شهود عتبان بن مالك 
بدرًا فقال: وأكثر أهل العلم يذكر يف اخلزرج ببدر يف بني العجالن 

))( الطبقات: ))/550(. 
)2( اإلصابة: )75/6)(.

))( الطبقات: ))/550(.
))( صحيح البخاري: ح )25)(.

)5( املستدرك: ))/589(.
)6( اإلصابة: )75/6)(.
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بن زيد.. عتبان بن مالك بن عمر بن العجالن))(.

وقال ابن حزم: وقد صّح أن عتبان بن مالك بن عمرو حض بدرًا)2(.

عىل  حرصه  تؤكد  الصحيح  يف  وقصة  خرب  مالك  بن  ولعتبان 
الصالة وطلبه من النبي # أن يصيل يف بيته، ليتخذه مصىل، وذلك 
حني أنكر عتبان برصه، وحيلولة األمطار حني يسيل هبا الوادي عن 
ذهابه للمسجد والصالة يف قومه، أو حني تكون الظلمة والسيل، 
وأن رسول اهلل # استجاب له وزاره يف بيتهـ  ومعه بعض الصحابة 
النهار،  ارتفع  حني  وذلك  عتبان،  أراد  الذي  املكان  يف  له  فصىل  ـ 

فصىل بعتبان ركعتني، ومعه نفر من املسلمني يف بيت عتبان))(.

وبّوب البخاري لذلك: باب املساجد يف البيوت))(، ويف موطن 
آخر: باب الرخصة يف املطر والعلة أن يصيل يف رحله)5(.

األعمى،  إمامة  هذا:  عتبان  حديث  من  حجر  ابن  واستنبط 
والتخلف عن اجلامعة يف املطر والظلمة ونحو ذلك، واختاذ موضع 

))( السرية البن هشام: )2/)2)-25)(.
)2( جوامع السرية: ص))).

))( انظر: صحيح البخاري: ح)25)، 667( وقد أخرجه البخاري يف أكثر من 
عرشة مواضع، كام أخرجه مسلم. الفتح: ))/522(.

))( الفتح: ))/9)5(.

)5( الفتح: )56/2)(.
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معني للصالة، والتربك باملواضع التي صىل فيها النبي # أو وطئها، 
وإجابة الفاضل لدعوة املفضول، واستصحاب الزائر بعض أصحابه 
إذا علم أن املستدعي ال يكره ذلك، واجتامع أهل املحلة عىل اإلمام 

أو العامل إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه..))(.

صالة  عىل  علق  فقد  جديدة،  معلومة  لنا  فيضيف  الواقدي  أما 
النبي # يف بيت عتبان بقوله: فذلك البيت يصيل فيه الناس باملدينة 

إىل اليوم )يعني زمن الواقدي()2(.

قال ابن األثري: وإنام طلب عتبان ذلك ألنه كان قد عمي، وقيل 
كان يف برصه ضعف))(.

عذر،  دون  بيوهتم  يف  الصالة  يالزمون  ممن  هذا  وأين  قلت: 
قريبة  املساجد  إىل  وطرقهم  آمنة،  وبالدهم  مبرصة،  فعيوهنم 
عىل  املحافظني  من  واجعلنا  فضلك،  حترمنا  ال  اللهم  ومعبدة.. 

الصلوات مع مجاعة املسلمني..

حني   # اهلل  رسول  عليه  مّر  الذي  هو  عنه  اهلل  ريض  وعتبان 
باب عتبان وخرج  بني سامل وقف عىل  فلام كان يف  قباء،  إىل  خرج 

))( الفتح: ))/522-)52(.
)2( الطبقات: ))/550(.

))( أسد الغابة: ))/558(.
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به، فخرج جيرُّ إزاره، ويف رواية ورأسه يقطر، فقال رسول اهلل #: 
اهلل:  رسول  يا  نعم  قال:  أعجلناك،  لعلنا  فقال:  الرجل،  أعجلنا 

أرأيت الرجل ُيْعجل عن امرأته ومل ُيْمن ماذا عليه؟

قال رسول اهلل #: إنام املاء من املاء))(.

ومن املعلوم أن ذلك كان أول اإلسالم ثم نسخ بوجوب الغسل 
بالتقاء اخلتانيني كام يف مسلم)2(.

له،  ومصارحتهم  أصحابه،  مع   # النبي  تبسط  احلديث  ويف 
وسؤاهلم عن األحكام الرشعية دون خجل.

مات عتبان ـ ريض اهلل عنه ـ يف وسط خالفة عثامن ـ ريض اهلل 
عنه، وقد كرب))(.

 : املنذري ملسلم  النووي: ))/6)-7)(، وخمترص  انظر رشح  ))( رواه مسلم: 
ص9).

)2( خمترص املنذري: ص9) ح52).
))( الطبقات: ))/550(، واإلصابة: )75/6)(.
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عمارة بن حزم - رضي اهلل عنه -

هو عامرة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف، أنصاري 
خزرجي، وأمه: خالدة بنت أيب أنس بن سنان ))(.

شهد عامرة العقبة الثانية مع السبعني الذين بايعوا رسول اهلل # 
يف رواية موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وأيب معرش، والواقدي)2(.

كام شهد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
#، وكانت معه راية بني مالك بن النجار يف غزوة الفتح))(.

وذكره البخاري فيمن شهد بدرًا))(.

وكان عامرة حني أسلم هو وأسعد بن زرارة وعوف بن عفراء 
يكرسون أصنام بني مالك بن النجار)5(، فهو ثالث ثالثة سامهوا يف 

حتطيم أصنام قومهم.

))( الطبقات: ))/86)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )6/8)2(.

)2( الطبقات: ))/86)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )6/8)2(.

))( الطبقات: ))/86)(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )6/8)2(.
))( التاريخ الصغري: ))/5)(.

)5( الطبقات: ))/86)(.
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كان )عامرة( يرقي، وقد أعجبت النبي # رقيته، وعند البخاري 
يف التاريخ الصغري بسند مرسل جيد ـ كام قال ابن حجر ـ: أن النبي 
# قال لعامرة بن حزم: اعرض عيّل رقيتك، فلم ير هبا بأسًا، فهم 

يرقون هبا إىل اليوم))(.

وقد عّلم النبي # عامرة واألمة من بعده أدبًا من آداب املقابر، 
وتقدير املسلم وإن كان ميتًا، فقد روى الطرباين يف الكبري)2( واحلاكم 
عن عامرة بن حزم قال: رآين رسول اهلل # جالسًا عىل قرب، فقال: 

انزل عن القرب، ال تؤذ صاحب القرب وال يؤذيك))(.

وعامرة ريض اهلل عنه أحد األنصار الذين كانوا يكثرون إلطاف))( 
بن  وعامرة  عبادة،  بن  سعد  وهم:  جوارهم  لقرب   # اهلل  رسول 

حزم، وأبو أيوب، وسعد بن معاذ)5(.

ـ  اليمني  مع  شاهد  بكفاية  وذلك  ـ  الشهادة  يف  معلومة  وثمة 
ُرويت عن عامرة بن حزم، وذلك حني شهد عامرة ـ ريض اهلل عنه ـ 

))( التاريخ الصغري: ))/5)(، واإلصابة: )67/8(.
ابن  الكبري، وفيه  الطرباين يف  اهليثمي: رواه  الزوائد: ))/)6(، وقال  )2( جممع 

هليعة وفيه كالم وقد وثق.
اإلرواء:  األلباين يف  املستدرك: ))/590(، واإلصابة: )67/8(، وضعفه   )((

.)208/((
))( يف النهاية: األلطف أفعل من اللطف وهو الرفق. ابن األثري النهاية يف غريب 

احلديث واألثر: ))/)25(.
)5( اإلصابة: )67/8(.
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أن النبي # قىض باليمني مع الشاهد))(.

أركان  بني  التفريق  عدم  يف  حديثًا  روى  عنه  اهلل  ريض  وعامرة 
ابن  روى  فقد  األخرى،  تنفعه  مل  منها  شيئًا  ترك  من  وأن  اإلسالم 
هليعة عن يزيد بن حممد، عن زياد بن نعيم، عن عامرة بن حزم أن 
ترك  ومن  املسلمني،  من  كان  هبن  عمل  من  أربع  قال:   # النبي 

واحدة منهن مل تنفعه الثالث.

قلت )الراوي( لعامرة: ما هّن؟

قال: الصالة، والزكاة، وصيام رمضان، واحلج)2(.

ظل )عامرة( ريض اهلل عنه وفيًا لدينه، جماهدًا يف سبيل اهلل، حتى 
إذا كان زمن الردة خرج مع خالد بن الوليد فقتل يوم الياممة شهيدًا 

يف خالفة أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه))(.

نقله  كام  الياممة  يوم  استشهد  فيمن  عقبة  بن  موسى  عّده  وكذا 
البخاري عنه))(.

ريض اهلل عن عامرة بن حزم العقبي البدري وأرضاه.

))( اإلصابة: )67/8(.
)2( أسد الغابة: ))/7))(، ومعرفة الصحابة أليب نعيم: ))/ 2076(.

))( الطبقات: ))/86)(.
))( التاريخ الصغري: ))/))(.
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عمرو بن سراقة العدوي - رضي اهلل عنه -

هو عمر بن رساقة بن املعتمر بن أنس القريش العدوي، وأمه: 
آمنة بنت عبد اهلل بن عمري بن أهيب بن حذافة بن مُجح))(.

وذكر خليفة أن أمه وأم أخيه عبد اهلل بن رساقة: قدامة بنت عبد 
اهلل بن عمر بن أهيب بن حذافة بن مُجح)2(.

تكاد جتمع املصادر عىل أن )عمرو بن رساقة( قريش، عدوي، 
إال ما كان من ابن مندة حيث غلط فزعم أنه أنصاري، ورّد عليه أبو 

نعيم فأصاب هكذا قال ابن حجر))(.

وقد ذكره ابن حبان يف الصحابة، ونسبه إىل ابن عدي بن كعب))(.

أما ابن سعد فقد نّص عىل هجرته من مكة إىل املدينة، هو وأخوه 
بن  لبابة  أيب  املنذر أخي  بن عبد  رفاعة  نزال عىل  اهلل(، وأهنام  )عبد 

عبد املنذر)5(.

))( الطبقات: ))/85)(، االستيعاب هبامش اإلصابة: )06/8)(.
)2( اإلصابة: )09/7)(.
))( اإلصابة: )09/7)(.

))( تاريخ الصحابة: ص77).
)5( الطبقات: ))/86)(.
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وأيب  إسحاق،  وابن  عقبة،  بن  موسى  إمجاع  سعد  ابن  نقل  كام 
معرش، والواقدي عىل شهود )عمرو بن رساقة( بدرًا))(.

كام شهد )عمرو( أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل 
.)2(#

يلقاه  ما كان  والتي حتكي  اللطيفة يف حياة )عمرو(  احلادثة  أما 
وقعت  فقد  اهلل،  سبيل  يف  واملسغبة  الشّدة  من   # حممد  أصحاب 
بن  احلارث  روى  فقد  ـ  بدر  غزوة  قبل  ـ  نخلة(  )رسية  يف  لعمرو 
أيب سلمة يف مسنده بسنده إىل ربيعة عن أبيه قال: بعثنا رسول اهلل 
البطن  لطيف  وكان  رساقة(  بن  )عمرو  ومعنا  نخلة،  رسية  يف   #
فسقط  يميش،  أن  يستطيع  ال  وكان  صلبه،  فانثنى  فجاع،  طوياًل، 
علينا، فأخذنا صفيحة من حجارة فربطناها عىل بطنه، ثم شددناها 
يف صلبه، فمشى معنا حتى جئنا حّيًا من أحياء العرب، فضيفونا، 
جلني حتمالن، فإذا البطن  فمشى معنا ثم قال: قد كنت أحسب الرِّ

حيمل الرجلني))(.

النبي #  ما كان عليه أصحاب  الرواية فهي حتكي  وإن صحت 
من شدة، حتى إن أحدهم ليسقط من شدة اجلوع، ومع أن الواقدي 

))( الطبقات: ))/86)(.

)2( الطبقات: ))/86)(.
))( اإلصابة: )09/7)(.
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نقل عن سعد بن أيب وقاص ـ وهو أحد الذين خرجوا يف رسية نخلة ـ 
لونًا من املجاعة أصابتهم يف هذه الرسية، إىل حدٍّ أكلوا معه )العضاة(، 

ورشبوا عليه املاء، وهو القائل: ولقد أصابتنا يف سفرنا جماعة))(.

من  عداد  يف  رساقة(  بن  )عمرو  يذكر  مل  نفسه  الواقدي  أن  إال 
خرجوا إىل رسية نخلة)2(.

وقد سبقه ابن إسحاق، فلم يذكر كذلك )عمرو بن رساقة( يف 
أصحاب رسية نخلة ـ وهي التي كان أمريها  عبد اهلل بن جحش ـ 

ريض اهلل عنه))(.

حادثة  عىل  يأت  مل  النبوية(  والبعوث  )الرسايا  صاحب  أن  كام 
)عمرو بن رساقة(، وال سامه يف هذه الرسية، رغم تفصيله وتتبعه 

ألحداث هذه الرسية))(.

ولكن وبعد التتبع وجدت ذكرًا لعمرو بن رساقة يف رسية نخلة 
عند موسى بن عقبة)5(.

))( املغازي: ))/7)(.

)2( املغازي: ))/9)(.
))( السرية البن هشام )289-288/2(.

))( د. بريد العمري: الرسايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة: ص)06-9).
حممد:  باقشيش   / عقبة  بن  موسى  ومرويات   ،)2(/(( النبوة:  دالئل   )5(

.)(97-(96/((
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خيرب  أرض  من  عنهام  اهلل  له عمر ريض  قسم  بن رساقة  عمرو 
نصيبًا))(.

تويف عمرو بن رساقة يف خالفة عثامن، كام ذكر خليفة)2(.

ريض اهلل عن عمرو بن رساقة وعن سائر أصحاب رسول اهلل 
.#

))( اإلصابة: )09/7)(.
)2( انظر: اإلصابة: ))/09)(.
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عمرو بن عوف - رضي اهلل عنه -

عمرو بن عوف األنصاري، حليف لبني عامر بن لؤي))(.

بني عامر بن  املهاجرين )من  البدريني من  ابن إسحاق يف  عّده 
لؤي( وسامه )عمري بن عوف(، وقال: موىل سهيل بن عمرو)2(.

هكذا وجدته يف سرية ابن هشام )عمري(، ونسب ابن سعد وابن 
حجر إىل ابن إسحاق تسميته )عمرو بن عوف())(.

وكذلك سامه ابن حبان )عمري بن عوف(، وساق نحوًا مما ساقه 
ابن إسحاق وزاد: كنيته )أبو عمرو(، وهو من مولدي مكة، ومات 

يف خالفة عمر ريض اهلل عنه، وصىل عليه))(.

وممن سامه )عمري( موسى بن عقبة، وأبو معرش، والواقدي)5(.

وقد عّده البخاري )عمرو بن عوف( حليف بني عامر بن لؤي 
فيمن شهد بدرًا)6(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )6/8))(.
)2( السرية البن هشام: )00/2)(.

))( الطبقات: ))/07)(، واإلصابة: )2/7))(.
))( تاريخ الصحابة: ص90).

)5( الطبقات: ))/07)(.
)6( انظر الفتح: )27/7)(.
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فاخلالف  )عمري(  أو  )عمرو(  تسميته  يف  اخلالف  وقع  وحيث 
كذلك يف نسبته للمهاجرين أو لألنصار، وهنا حتقق واستنتاج البن 
ِمَن  ُه  َأنَّ امْلََغاِزي  َأْهِل  ِعْنَد  امْلَْعُروُف  ْنَصاِريُّ  اأْلَ َقْوُلُه  فيه:  حجر قال 
َتَمُل َأْن َيُكوَن َوَصَفُه  امْلَُهاِجِريَنـ  وهو موافق ملا ذكره البخاريـ   َوحُيْ
ْوِس  اأْلَ ِمَن  َأْصُلُه  َيُكوَن  َأْن  َمانَِع  َواَل  َعمِّ  اأْلَ بِامْلَْعَنى  ْنَصاِريِّ  بِاأْلَ
َيُكوُن  ااِلْعتَِباِر  َفبَِهَذا  َأْهِلَها  َبْعَض  َوَحاَلَف  َة  َمكَّ َوَنَزَل  ْزَرِج  َواخْلَ
َد  َتَفرَّ َوَقْد  َوْهٌم  ْنَصاِريِّ  اأْلَ َلْفَظَة  َأنَّ  ِل  َظَهَر  ُثمَّ  ا  ُمَهاِجِريًّ ا  َأْنَصاِريًّ
ا  بُِدوهِنَ َعْنُه  ُهْم  ُكلُّ ْهِريِّ  الزُّ َأْصَحاُب  َوَرَواُه  ْهِريِّ  الزُّ ا ُشَعْيٌب َعِن  هِبَ
امْلََغاِزي  يِف  ُعْقَبَة  ْبِن  ُموَسى  ِعْنَد  َوَوَقَع  ا...  َوَغرْيِمِهَ ِحيَحنْيِ  الصَّ يِف 
َواُب  (، وقد فرق العسكري بني )عمري( َو)َعْمِرو( َوالصَّ ُه )ُعَمرْيُ َأنَّ

اْلَوْحَدُة))(.

وكذا فّرق ابن عبد الرب بني )عمري( و)عمرو()2(.

و)عمري(  )عمرو(  واسمه  واحد،  أنه  واحلق  حجر:  ابن  قال 
تصغريه))(.

عىل أننا حني نتجاوز اخلالف يف اسمه ونسبته إىل فقه حديث رواه 
إىل  اجلراح  بن  عبيدة  أيب  بعث  يف  وذلك  الصحيح،  يف  عنه  البخاري 

))( الفتح: )262/6(.
)2( انظر: االستيعاب هبامش اإلصابة: )6/8))، 0/9)(.

))( اإلصابة: )7/)))(.
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َفَسِمَعِت  الَبْحَرْيِن،  ِمَن  باَِمٍل  ُعَبْيَدَة  َأُبو  َفَقِدَم  بجزيتها   يأت  البحرين 
بِيِّ #، َفَلامَّ َصىلَّ  ْبِح َمَع النَّ اأَلْنَصاُر بُِقُدوِم َأيِب ُعَبْيَدَة، َفَواَفْت َصاَلَة الصُّ
َرآُهْم،  ِحنَي   # اهللِ  َرُسوُل  َم  َفَتَبسَّ َلُه،  ُضوا  َفَتَعرَّ َف،  اْنرَصَ الَفْجَر  هِبُِم 
ٍء؟«، َقاُلوا: َأَجْل  َأَبا ُعَبْيَدَة َقْد َجاَء بيَِشْ ُكْم َقْد َسِمْعُتْم َأنَّ  َوَقاَل: »َأُظنُّ
ُكْم، َفَواهللِ اَل الَفْقَر َأْخَشى  ُلوا َما َيرُسُّ وا َوَأمِّ َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َفَأْبرِشُ
ْنَيا َكاَم ُبِسَطْت َعىَل  َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

ِلَكُكْم َكاَم َأْهَلَكْتُهْم«))(. َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتَناَفُسوَها َكاَم َتَناَفُسوَها َوهُتْ

والشاهد هنا من حديث البخاري أنه قال عن )عمرو بن عوف( 
وكان شهد بدرًا.

نجد يف هذه القصة التي رواها )عمرو بن عوف( درسًا كبريًا يف 
وافوا  األنصار حني  يكتمه  مل  ما  باملال، وهذا  وتعلقها  النفوس  حمبة 
رسول اهلل # صالة الفجر عىل أثر مقدم أيب عبيدة بامل من البحري، 

وإذا وقع هذا عند خري القرون فهو عند غريهم من باب أوىل.

من  وحتذيره  الدنيا،  يف  الزهد  يف   # توجيهه  يف  أبلغ  ودرس 
املنافسة فيها، وأن ذلك سبب للهالك، واملعنى كام قال ابن حجر: 
َفَتَقُع  ِمْنُه  َفُتْمَنُع  لَِطَلبِِه  ْفُس  النَّ َتاُح  َفرَتْ ِفيِه  َمْرُغوٌب  امْلَاَل  َأنَّ  واملعنى 

اْلَعَداَوُة امْلُْقَتِضَية للمقاتلة املفضية إىَِل اهْلَاَلك)2(.

))( صحيح البخاري: ح )5)0)( )25)6( والفتح: )20/7)(.
)2( الفتح: )))/5)2(.
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َذَر  ْنَيا َيْنَبِغي مِلَْن ُفتَِحْت َعَلْيِه َأْن حَيْ اٍل: ِفيِه َأنَّ َزْهَرَة الدُّ َقاَل ابن َبطَّ
ُه  ِمْن ُسوِء َعاِقَبتَِها َورَشِّ ِفْتَنتَِها َفاَل َيْطَمئِنُّ إىَِل ُزْخُرِفَها َواَل ُيَناِفُس َغرْيَ
ْنَيا َمْقُروَنٌة  نَّ ِفْتَنَة الدُّ ِفيَها َوُيْسَتَدلُّ بِِه َعىَل َأنَّ اْلَفْقَر َأْفَضُل ِمَن اْلِغَنى أِلَ
ْفِس  رُّ إىَِل َهاَلِك النَّ تِي َقْد جَتُ ُة اْلُوُقوِع يِف اْلِفْتَنِة الَّ بِاْلِغَنى َواْلِغَنى َمِظنَّ

َغالًِبا َواْلَفِقرُي آِمٌن ِمْن َذلَِك))(.

نا، وال مبلغ علمنا، وقنا رش الفتن  اللهم ال جتعل الدنيا أكرب مهِّ
ما ظهر منها وما بطن..

أحدًا،  شهد  كام  باتفاقهم)2(،  بدرًا  )عمري(  أو  )عمرو(  شهد 
خالفة  يف  تويف  ثم   ،# اهلل  رسول  مع  كلها  واملشاهد  واخلندق، 

عمر، وصىل عليه))(.

الواقدي  نقل عن  ابن سعد  أن  املهاجرين،  يؤكد كونه من  ومما 
ذكر هجرته إىل املدينة، وأنه نزل عىل كلثوم بن هدم))(.

اللهم ارض عن عمرو بن عوف، وسائر الصحابة من املهاجرين 
واألنصار..

))( الفتح: )))/5)2(.
)2( الفتح: )262/6(.

))( الطبقات: ))/07)(.

))( الطبقات: ))/07)(.
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ذو الشمالين - رضي اهلل عنه -

هو أبو حممد عمري بن عبد عمرو بن فضلة بن عمرو بن ُغبشان، 
وقيل: )غسان( اخلزاعي، حليف بني زهرة))(. 

بيديه  يعمل  كان  ألنه  الشاملني،  بذي  أو  اليدين،  بذي  يعرف 
مجيعًا)2(. 

ويقال له )األضبط( وهو كذلك الذي يعمل بيديه مجيعًا))(. 

قدم أبوه )عبد عمرو( إىل مكة، فعقد بينه وبني عبد احلارث بن 
زهرة حلفًا، فزوجه عبد احلارث ابنته )ُنعم( فولدت له )عمريًا( ذا 

الشاملني و)ريطة())(.

ذو الشاملني معدود يف املهاجرين من مكة إىل املدينة، حيث نزل 
عىل سعد بن خيثمة)5(.

))( الطبقات: ))/67)( واالستيعاب هبامش اإلصابة: ))/228(.
)2( الطبقات: ))/67)(، واالستيعاب: ))/228(.

))( اإلصابة: ))/7)2(.
))( الطبقات: ))/67)(، واالستيعاب: ))/228(.

)5( الطبقات: ))/68)(.
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وهو من البدريني، ذكره موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وغريمها 
يف أهل بدر))(.

بل هو يف عداد شهداء بدر، وكان يوم قتل ببدر ابن بضع وثالثني 
سنة)2(، كام ذكره الذهبي يف شهداء بدر))(. 

وقد ُقتل معه يزيد بن احلارث بن فسحم، وكان رسول اهلل # 
قد آخى بينهام))(. 

وكان الذي قتل )ذا الشاملني( شهيدًا هو: أسامة اجلشمي)5(. 

يف   # النبي  سهو  يف  القصة  صاحب  هو  هل  الشاملني  وذو 
الصالة أم غريه، والقصة كام رواها البخاري ومسلم وغريمها عن 
اثنتني  # انرصف من  أيب هريرة ـ ريض اهلل عنه ـ أن رسول اهلل 
)ركعتني( فقال له ذو اليدين: أقرصت الصالة أو نسيت يا رسول 
اهلل؟، قال رسول اهلل #: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم.. 

احلديث)6(. 

))( اإلصابة: ))/7)2(، كام ذكره الذهبي يف شهداء بدر. السري: ))/70)(.
)2( الطبقات: ))/68)(.

))( السري: ))/70)(.
))( الطبقات: ))/68)(.

)5( االستيعاب هبامش اإلصابة: ))/228(.
)6( انظر جامع األصول: )7/5)5(.
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قال ابن حجر: تسمية )ذي الشاملني( إدراج من الزهري، فإنه 
وهم يف ذلك، فإن ذا الشاملني استشهد ببدر، وأبو هريرة إنام صىل 

مع النبي # عام خيرب، وهو بعد بدر بخمس سنني))(. 

لكن احلديث ورد مرة أخرى من طريق أيب بكر بن سليامن بن 
أيب حثمة، وفيه: ذكر ذي الشاملني )رجل من بني زهرة بن كالب( 

)2( لكن احلديث معلول بانقطاع سنده))(. 

من  ذلك  يعتربون  ـ  الرب  عبد  ابن  قال  كام  ـ  فالعلامء  وباجلملة: 
أوهام الزهري))(، وال يعولون عىل الزهري يف قصة ذي اليدين، مع 

إمامته وعلمه)5(. 

وقد ذكر أن ذا اليدين املذكور يف احلديث رجل آخر عاش بعد 
النبي # وحّدث هبذا احلديث كام أخرجه الطرباين وغريه ـ كام قال 

احلافظ ابن حجر ـ )6(. 

))( اإلصابة: )5/6))(.
)2( جامع األصول: )5/6)5(.

))( هامش جامع األصول: )6/6)5(.
))( االستيعاب: ))/8)2(.

)5( اهلامش )2( جامع األصول: )6/6)5(.
)6( الفتح: ))/97(.
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هريرة،  أبو  أحدمها  أرسل  مرتني  األمر  وقوع  احتامل  ذكر  كام 
وهي قصة ذي الشاملني، وشاهد الخر وهي قصة ذي اليدين))(، 

وأيًا ما كان األمر، فصاحبنا مهاجري بدري.

بل من شهداء بدر وكفاه هذا فخرًا وعزًا...

))( الفتح: ))/97(
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قتادة بن النعمان - رضي اهلل عنه -

هو أبو عمرو، وقيل أبو عبد اهلل، وقيل كنيته: أبو عثامن، قتادة بن 
النعامن بن زيد بن سواد بن ظفر األنصاري األويس، وهو أٌخ أليب 

سعيد اخلدري ألمه، وأمهام: أنيسة بنت قيس بن عمرو))(.

شهد قتادة العقبة مع السبعني من األنصار، وشهد بدرًا وأحدًا 
واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل #)2(. 

وحيث وقع اخلالف متى رميت عينه فسالت حدقته عىل وجنته 
أكان ذلك يف بدر أم أحد))(، فابن سعد يذكر ذلك يف أحد))(.

وابن عبد الرب يؤكد ذلك ويقول: األصح ـ واهلل أعلم ـ أن عينه 
أصيبت يوم أحد)5(.

عهد  قريب  عينه  أصيبت  حني  قتادة  أن  ورد  فقد  الطرفة:  أما 
بعرس، فأتى رسول اهلل # وقال: إن عندي امرأة أحبها وإن هي 

))( الطبقات: ))/52)(، واإلصابة: )8/8))(.
)2( الطبقات: ))/52)-)5)(، املستدرك: ))/295(.

))( اإلصابة: )8/8))(.
))( الطبقات: ))/)5)(.

)5( االستيعاب: )2/9))(.
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رأت عيني خشيت أن ُتْقذرين، قال: فردها رسول اهلل #))(.

قتادة ريض اهلل عنه أول من دخل املدينة بسورة من القرآن، وهي 
سورة مريم، كام حكاه ابن شاهني)2(.

وقتادة هو الذي روى خرب الرجل الذي قام يف زمن النبي # 
بالسَحر يقرأ بقل هو اهلل أحد ويرددها وكأنه يتقللها، فقال رسول 

اهلل #: )والذي نفس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن())(.

من  وهو  قتادة،  بن  عمر  بن  عاصم  ولده  ولد  من  كان  وقتادة 
العلامء بالسرية وغريها))(.

وعاصم هو الذي حّدث عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل بام وقع 
جلده )قتادة( حني أصيبت عينه فقال: 

َلَب�ٍن ِم�ْن  َقْعَب�اِن  اَل  امْلَ�َكاِرُم  تِْل�َك 
َأْب�َواال))) َبْع�ُد  َفَع�اَدا  بِ�َ�ٍء  ِش�يَبا 

هاجت  حني   # النبي  رآه  الذي  هو  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  وقتادة 
السامء، فخرج النبي # لصالة العشاء، فربقت برقة، فرأى قتادة بن 

))( الطبقات: ))/)5)(، واالستيعاب: )2/9))(.
)2( اإلصابة: )8/8))(.

))( املعرفة والتاريخ: ))/20)(.
))( الطبقات: ))/52)(.
)5( اإلصابة: )8/8))(.
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النعامن، فقال: ما الرّس يا قتادة؟ قال: يا رسول اهلل، إن شاهد العشاء 
فلام انرصف  فأتني،  فإذا صليت  أن أشهدها، قال:  قليل، فأحببت 
أعطاه العرجون، قال: خذ هذا فسيضء لك، فإذا دخلت البيت، 
ورأيت سوادًا يف زاوية البيت فارضبه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان))(.

النفاق،  كشف  يف  وموقف  فضيلة  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  ولقتادة 
وكان  ومبرش(  وُبشري،  )برش،  أبريق  بني  قّصة  يف  املنافقني  وفضح 
بن  )رفاعة  قتادة، واسمه  لعم  بيتًا  منافقًا، حني رسقوا  بشري رجاًل 
زيد( فأنكروا الرسقة، ورموا غريهم بالبهتان، فذهب قتادة شاكيًا 
هلم عند النبي # يف قصة تطول، واغتّم هلا )قتادة( حني رأى أنه 
بني  خيانة  عن  وكاشفًا  له،  مصدقًا  القرآن  نزل  حتى  خربه،  ب  ُكذِّ
ا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم  أبريق يف آيات سورة النساء: }ِإنَّ
تعاىل:  َخِصيًما{)2(إىل قوله  ِلَْخاِئِنَي  َتُكْن  َوَل  اهلُل  َأَراَك  ِبَما  اِس  النَّ َبْيَ 
َوَما  ُيِضلُّوَك  َأْن  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة  ْت  َلَهمَّ َوَرْحَمُتُه  َعَلْيَك   ِ اللَّ َفْضُل  }َوَل��ْوَل 

ْم{ اليات ]النساء: 05)-)))[. ُيِضلُّوَن ِإلَّ َأْنُفَسُ

))( أخرجه أمحد كام نقل ابن حجر يف اإلصابة: )9/8))(.
سنن  صحيح  يف  األلباين  وحسنها   )(0(9( ح  الرتمذي:  القصة  روى   )2(
وقال:   )(85/(( املستدرك:  يف  احلاكم  ورواها   ،)((-(2/(( الرتمذي: 

صحيح عىل رشط مسلم وأقره الذهبي.
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ُتَجاِدْل  }َوَل  نزول  له يف  النعامن  بن  وقتادة  الرب:  ابن عبد  وقال 
ْم{ يف بني أبريق من األنصار فضيلة كبرية،  َعِن الَِّذيَن َيْخَتاُنوَن َأْنُفَسُ

وحديثه بذلك مشهور يف السري والتفسري))(.

وكم يف هذه القصة من عرب تكشف عن خبث املنافقني، وتصدير 
التهم لآلخرين، وكشف احلق وبراءة املحقني، وأمثاهلا يتكرر يف كل 

زمان ومكان، فهل من مّدكر؟

كان قتادة عىل مقدمة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا سار إىل 
الشام، وكان من الرماة املعدودين)2(.

باملدينة  عمر  عليه  وصىل  وعرشين،  ثالث  سنة  قتادة  ومات 
ريض اهلل عنهام، ونزل قربه أخوه ألمه أبو سعيد اخلدري، وحممد بن 

مسلمة، واحلارث بن خزمه))(، وعاش مخسًا وستني سنة))(.

ريض اهلل عن قتادة وأرضاه بقدر جهاده وتقواه، وكشفه ألحوال 
النفاق وأوكار املنافقني.

))( االستيعاب: )5/9))(.
)2( سري أعالم النبالء: )2/2))(.

))( الطبقات: ))/)5)(.
))( اإلصابة: )9/8))(.
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قدامة بن مظعون - رضي اهلل عنه -

بني  بن حبيب اجلمحي )من  بن مظعون  قدامة  أبو عمرو،  هو 
بني  )من  العنس  بن  احلويرث  بنت  ُغزية  وأمه  القريش،  مجح( 

مجح())(.

من السابقني لإلسالم، وممن هاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية)2(، 
وذكر ابن حجر أنه هاجر اهلجرتني إىل احلبشة))(.

عمتهام  وزوج  عمر،  وابن  حفصة  املؤمنني  أم  أخوال  من  وهو 
صفية بنت اخلطاب إحدى املهاجرات))(.

عّده ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا من بني مجح بن عمرو)5(.

شهد  فيمن  عمرو  بن  مجح  بني  من  كذلك  الواقدي  عّده  كام 
بدرًا)6(.

))( الطبقات: ))/)0)(، واإلصابة: )8/)))(.
)2( الطبقات الكربى: ))/)0)(، وسري أعالم النبالء: ))/)6)-62)(.

))( اإلصابة: )8/)))(.
))( سري أعالم النبالء: ))/)6)(.
)5( السرية البن هشام: )00/2)(.

)6( املغازي: ))/56)(.
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لقدامة:  قال  أنه  بن خلف  أمية  بن  الواقدي عن صفوان  ونقل 
أنت املشيل بأيب يوم بدر الناس؟ فقال قدامة: ال واهلل ما فعلت، ولو 
فعلت ما اعتذرت من قتل مرشك، قال صفوان: فمن يا قدام املشيل 

به يوم بدر الناس؟

قال: رأيت فتية من األنصار أقبلوا إليه، منهم معمر بن حبيب 
بن عبيد بن احلارث يرفع سيفه ويضعه فيه))(.. وهذا من الواقدي 

تأكيد شهود قدامة بن مظعون بدرًا.

أهل  تسمية  يف  الصحيح  يف  البخاري  بدر  أهل  يف  عّده  وممن 
بدر)2( وساق احلديث فقال: استعمل عمر ـ ريض اهلل عنه ـ قدامة 
بن مظعون عىل البحرين، وكان شهد بدرًا، وهو خال عبد اهلل بن 

عمر، وحفصة ريض اهلل عنهم))(.

وذكره أيوب السختياين واحلاكم فيمن شهد بدرًا))(.

وقال ابن سعد: شهد قدامة بدرًا وأحدًا واخلندق واملشاهد كلها 
مع رسول اهلل #)5(.

))( املغازي: ))/)85-8(.
)2( الفتح: )27/7)(.

))( صحيح البخاري: ح )))0)(، والفتح: )9/7))(.
))( انظر: مصنف عبد الرزاق: ح )775)(، واملستدرك: ))/79)(.

)5( الطبقات: ))/)0)(.
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ومن أبرز احلوادث يف حياة قدامة ما أثر عنه رشبه اخلمر يف زمن 
عمر  أن  مصنفه  يف  الرزاق  عبد  أخرج  فقد  البحرين،  عىل  واليته 
َعىَل  اْلَقْيِس  َعْبِد  ُد  َسيِّ اُروُد  اجْلَ َفَقِدَم  البحرين،  قدامة عىل  استعمل 
َفَسِكَر،  َب  ُقَداَمَة رَشِ إِنَّ  امْلُْؤِمننَِي،  َأِمرَي  َيا  َفَقاَل:  اْلَبْحَرْيِن،  ِمَن  ُعَمَر 
َفَقاَل  إَِلْيَك،  َأْرَفَعُه  َأْن  َعيَلَّ  ا  َحقًّ اهللِ،  ِحُدوِد  ِمْن  ا  َحدًّ َرَأْيُت  َوَلَقْد 
ُعَمُر: " َمْن َيْشَهُد َمَعَك "، َقاَل: َأُبو ُهَرْيَرَة، َفَدَعا َأَبا ُهَرْيَرَة، َفَقاَل: 
 " َفَقاَل ُعَمُر:  َرَأْيُتُه َسْكَراَن،  َوَلِكنِّي  ُب،  َيرْشَ َأَرُه  مَلْ  َأْشَهُد »َقاَل:  بَِم 
َهاَدِة«، َقاَل: ُثمَّ َكَتَب إىَِل ُقَداَمَة َأْن َيْقِدَم إَِلْيِه ِمَن  ْعَت يِف الشَّ َلَقْد َتَنطَّ
 ، َوَجلَّ َعزَّ  اهللِ  ِكَتاَب  َهَذا  َعىَل  َأِقْم  لُِعَمَر:  اُروُد  اجْلَ َفَقاَل  اْلَبْحَرْيِن، 
َفَقاَل ُعَمُر: " َأَخْصٌم َأْنَت َأْم َشِهيٌد؟"، َقاَل: َبْل َشِهيٌد، َقاَل: " َفَقْد 
ُعَمَر،  َعىَل  َغَدا  َحتَّى  اُروُد  اجْلَ َصَمَت  َفَقْد  َقاَل:  َشَهاَدَتَك"،  ْيَت  َأدَّ
َوَما  إاِل َخْصاًم،  َأَراَك  " َما  ُعَمُر:  َفَقاَل  َهَذا َحدَّ اهللِ،  َعىَل  َأِقْم  َفَقاَل: 
ُعَمُر:  َفَقاَل  ُأْنِشُدَك اهلل،  إيِنِّ  اُروُد:  اجْلَ َفَقاَل  َرُجٌل"،  إاِل  َمَعَك  َشِهَد 
ا َواهللِ َما َذاَك  اُروُد: َأمَّ " َلُتْمِسَكنَّ لَِساَنَك، َأْو ألُسوَءنََّك"، َفَقاَل اجْلَ
َك َوَتُسوُءيِن، َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: إِْن ُكْنَت َتُشكَّ  َب اْبُن َعمِّ قِّ َأْن رَشِ بِاحْلَ
يِف َشَهاَدتَِنا َفَأْرَسَل إىَِل اْبَنِة اْلَولِيِد َفَسْلَها، َوِهَي اْمَرَأُة ُقَداَمَة، َفَأْرَسَل 
َهاَدَة َعىَل َزْوِجَها، َفَقاَل  ُعَمُر إىَِل ِهْنَد اْبَنِة اْلَولِيِد َيْنُشُدَها، َفَأَقاَمِت الشَّ
ْبَت َكاَم َيُقوُلوَن َما َكاَن َلُكْم  َك"، َفَقاَل: َلْو رَشِ ُعَمُر لُِقَداَمَة: " إيِنِّ َحادُّ
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ُلُدويِن، َفَقاَل ُعَمُر: " مِلَ؟ "، َقاَل ُقَداَمُة: َقاَل اهلُل َتَعاىَل: }َلْيَس  َأْن جَتْ
َقْوا َوآَمُنوا{  اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتَّ َعَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْأِويَل، إِنََّك إَِذا  الَيُة ]سورة املائدة آية )9[، َفَقاَل ُعَمُر: " َأْخَطْأَت التَّ
َم اهلُل َعَلْيَك "، َقاَل: ُثمَّ َأْقَبَل ُعَمُر َعىَل النَّاِس،  َقْيَت اْجَتَنْبَت َما َحرَّ اتَّ
َما  ِلَدُه  جَتْ َأْن  َنَرى  ال  َقاُلوا:   ،" ُقَداَمَة؟  َجْلِد  يِف  َتَرْوَن  " َماَذا  َفَقاَل: 
َعىَل  َعَزَم  َوَقْد  َيْوًما  َوَأْصَبَح  اًما،  َأيَّ َذلَِك  َعْن  َفَسَكَت  َمِريًضا،  َكاَن 
َجْلِدِه، َفَقاَل أَلْصَحابِِه: " َماَذا َتَرْوَن يِف َجْلِد ُقَداَمَة؟ "، َقاُلوا: ال َنَرى 
َياِط  َت السِّ حَتْ اهلَل  َيْلَقى  " أَلْن  ُعَمُر:  َفَقاَل  َكاَن َضِعيًفا،  َما  ِلَدُه  جَتْ َأْن 
َأَحبُّ إَِلَّ ِمْن َأْن َيْلَقاُه َوُهَو يِف ُعُنِقي، اْئُتويِن بَِسْوٍط َتامٍّ "، َفَأَمَر بُِقَداَمَة 

َفُجِلَد، َفَغاَضَب ُعَمُر ُقَداَمَة، َوَهَجَرُه))(.. إلخ القصة.

عليها  علق  ثم  الكربى  سننه  يف  البيهقي  القصة  أخرج  كام 
بالقول: يف ابتداء هذه القصة ما يدل عىل أن عمر ـ ريض اهلل عنه ـ 
حّده  وحني  رشبه،  عىل  جيتمعا  مل  حيث  شهادهتام  قبول  يف  توقف 
حيتمل أن يكون ثبت عنده رشبه بإقرار أو شهادة آخر عىل رشبه 

مع اجلارود)2(.

 ،)((6-((5/8( واإلصابة:   ،)(7076( الرزاق:  عبد  مصنف  انظر:   )((
وسري أعالم النبالء: ))/)6)(.

)2( السنن الكربى: )6/8))(.



157

مل  لكنه  البحرين  عىل  لقدامة  عمر  استعامل  البخاري  ذكر  وقد 
ابن  علق  كام  رشطه  عىل  ليست  موقوفة  لكوهنا  القصة  هذه  يذكر 

حجر يف الفتح))(.

وذكر ابن األثري جلد قدامة عىل رشبه اخلمر، وأن الذي جلده 
يف  رزين  القدر  هذه  روى  وقال:  اخترصه  لكنه  أسلم،  عمر  موىل 

كتابه، ومل أجده يف األصول، ثم ذكر أن احلميدي ساقه بطوله)2(.

لقدامة عن قصة رشبه  ابن سعد واحلاكم يف ترمجتهام  وأعرض 
للخمر، فلم يذكرا منها شيئًا))(.

وذكر القصة أبو عمر بن عبد الرب، واعتربها سببًا لعزل عمر له 
عن والية البحرين، وتولية عثامن بن العاص))(.

ويف تعليق للذهبي عىل قول أيوب السختياين: مل حُيّد بدرّي يف 
األنصاري  عمر  بن  ونعيامن  بىل:  قلت:  قال:  قدامة،  سوى  اخلمر 

النجاري صاحب املزاح)5(.

))( الفتح: )20/7)(.
)2( جامع األصول: ))/)59(.

))( انظر: الطبقات: ))/)0)(، واملستدرك: ))/79)(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )6/9))(.

)5( السري: ))/62)(.
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من  ألحد  عصمة  ال  أن  عىل  دّلت  القصة  صّحت  فإن  وبعد: 
السابقة  أثر  ويبقى  السيئات،  يذهبن  احلسنات  تبقى  ولكن  اخلطأ، 
فال  وجدت،  حيث  النواقص  هذه  أثر  يذهب  بدر  أهل  وفضل 
عصمة من الذنب، وال يستغني العبد عن التوبة واالستغفار، ويبقى 
يشاء،  من  يؤتيه  اهلل  فضل  فذاك  قدرهم،  والسابقة  الفضل  ألهل 
واملجال فسيح للمسارعة للخريات، وجاهد نفسك أن تكون دائاًم 

مع السابقني..

ـ سنة ست وثالثني  اهلل عنهام  ـ ريض  قدامة يف زمن عيل  تويف 
يغري شيبه، وكان طوياًل  ثامن وثامنون سنة، وكان ال  للهجرة، وله 

أسمر))( ريض اهلل عنه وأرضاه.

واملستدرك   ،)(62/(( للذهبي:  والسري   ،)(0(/(( الطبقات:  انظر:   )((
.)(79/((
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قيس بن أبي صعصعة - رضي اهلل عنه -

»كان على الساقة يوم بدر«

هو قيس بن أيب صعصعة )واسم أيب صعصعة( عمر، بن زيد بن 
عوف بن مبذول، أنصاري خزرجي )من بني مازن بن النجار())(.

وممن  إسحاق:  ابن  قال  وعنه  الثانية،  العقبة  )قيس(  شهد  وقد 
أيب  واسم  صعصعة،  أيب  بن  قيس  النجار:  بن  مازن  بني  من  شهد 

صعصعة: عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول.

قال: وشهد بدرًا، وكان مع رسول اهلل # جعله عىل )الساقة( 
يومئٍذ)2(.

من  السبعني  مع  العقبة  )قيس(  وشهد  سعد:  ابن  ويضيف 
معرش،  وأيب  إسحاق،  وابن  عقبة،  بن  موسى  رواية  يف  األنصار 

وحممد بن عمر، وشهد قيس بدرًا وأحدًا))(.

))( الطبقات: ))/7)5(.
)2( السرية البن هشام: )2/2))(، ورواه الطرباين وقال: رجاله إىل ابن إسحاق 

ثقات، انظر: جممع الزوائد )97/9)(.
))( الطبقات: ))/7)5(.
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كام يؤكد شهوده بدرًا: عروة، وابن شهاب، وأن رسول اهلل # 
جعله عىل الساقة))(.

وقال الطرباين: قيس بن أيب صعصعة األنصاري عقبي بدري)2(.

وأنه جعل  بدرًا،  )قيس(  األقوال عىل شهود  تضافرت  وحيث 
عىل )الساقة( فهناك تفسري هلذه الساقة عن عبد اهلل بن عبد الرمحن 
النبي # استعمل قيس بن أيب صعصعة يوم  بن أيب صعصعة أن 

بدر عىل )املشاة( يعني عىل الساقة. هكذا نقل ابن سعد))(.

كام يفصل الواقدي أكثر يف مهمة )قيس( حني قال: وأمره النبي 
# حني فصل من بيوت السقيا أن يعدَّ املسلمني فوقف هلم ببئر أيب 

عنبة )عىل ميل من املدينة( فعّدهم ثم أخرب النبي #))(.

كام أورد ابن سعد أن لقيس ثالثة إخوة صحبوا النبي # لكن مل 
يشهدوا بدرًا، منهم: احلارث بن أيب صعصعة قتل شهيدًا بالياممة، وأبو 
كالب، وجابر ابنا أيب صعصعة قتال يوم مؤتة شهيدين، وأمهم مجيعًا 

أم قيس، وهي شيبة بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول)5(. 

))( ابن األثري: أسد الغابة: ))/29)(.
)2( جممع الزوائد: )97/9)(.

))( الطبقات: ))/7)5(.
))( املغازي: ))/26(.

)5( الطبقات: ))/7)5(.
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وال شك يف أن زيادة الفضل ـ بشهود بدر ـ من اهلل، وإن كان 
للصحابة والصحبة بشكل عام فضل عىل غريهم.

عىل أن ثمة جانبًا آخر يف حياة )قيس( يتعلق بالقرآن وختمه ـ 
وكم نحن بحاجة إىل التذكري هبذا األمر الذي ضعف فيه كثري من 
بذلك  أعني  له،  احلافظني  القرآن  أهل  الضعف  الناس حتى شمل 
)ختم القرآن، وحتزيبه، وورده( ولنسمع إىل سؤال )قيس( ووصية 
النبي # له: فقد أخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن، واملروزي يف 
من  مريم  أيب  بن  وسعيد  بكري،  بن  وحييى  والطرباين،  الليل،  قيام 
ُه َقاَل:  طريق حبان ْبن واسع، َعْن أبيه، َعْن قيس ْبن َأيِب صعصعة، َأنَّ
يا َرُسول اهلل، يِف كم أقرأ القرآن؟ َقاَل: " يِف كل مخس عرشة ليلة "، 
َقاَل: أجدين أقوى من َذلَِك؟ َقاَل: " ففي كل مجعة "، قال: أجدين 
أقوى من ذلك؟ قال: فمكث كذلك يقرؤه زماًنا حتَّى كرب، وكان 
يعصب عينيه، ُثمَّ رجع فكان يقرؤه يِف كل مخس عرشة ليلة، ُثمَّ َقاَل: 

بِّي #))(. يا ليتني قبلت رخصة النَّ

نسبها  لكنه  خمترصًا،  الرواية  هذه  إىل  الرب  عبد  ابن  أشار  وقد 
إىل قيس بن صعصعة )وهو عنده غري قيس بن أيب صعصعة( فقد 
ترجم لالثنني يف االستيعاب)2(، وتعقبه ابن األثري فقال: مل خيرج أبو 

))( ابن األثري: أسد الغابة: ))/29)(، وابن حجر: اإلصابة: ) 8/)9)(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )79/9)(.
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عمر هذا احلديث يف ترمجة )قيس بن أيب صعصعة(، وإنام أخرجه 
يف ترمجة )قيس بن صعصعة(، وال شك أنه وِهَم فيه، ولعله ظنهام 

اثنني، ومها واحد، وهذا هو الصواب))(.

القرآن  قراءة  ة  مدَّ يف  صعصعة  أيب  بن  قيس  حديث  ثبت  وإذا 
وختمه السابق فهو مؤرش إىل مهة الصحابة يف العناية بالقرآن رغم 
ما هم فيه من شغل اجلهاد ونرش اإلسالم، وإىل أمهية االقتصاد يف 
العبادة واملداومة، وها هو قيس يتمنى لو أخذ برخصة رسول اهلل 
# وما هي رخصة رسول اهلل #؟ قراءة القرآن يف أسبوعني، ولئن 
كانت هذه رخصة فيام مىض، فهي اليوم عزيمة ـ إن وجد من يزيد 
عليها ـ وفضل اهلل يؤتيه من يشاء، فلربام عزَّ عىل كثري من الناس يف 
زماننا املداومة عىل ختم القرآن يف )مخسة عرش يومًا( مع الديمومة 

عىل ذلك.

ويبقى بعد ذلك صمت املصادر التي وقفت عليها ـ عن هناية قيس 
وسنة وفاته ـ حتى قال ابن عبد الرب: )ال يوقف له عىل وقت وفاة(.

وهو ليس أول بدري جيهل سنة وفاته)2(، لكن كفاه من الفخر 
أنه عقبي، بدري، أحدي.. فريض اهلل عن قيس وأرضاه.

))( أسد الغابة: ))/0))(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )79/9)(.
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ْخُشم - رضي اهلل عنه - مالك بن الدُّ

هو مالك بن الدخشم بن ِمْرَضَخة بن َغْنم بن عوف بن عمرو 
بن عوف بن اخلزرج، هكذا نسبه ابن سعد))(.

عند  هي  كام  ْخش  الدُّ ابن  أو  َخْيش،  الدُّ بن  مالك  وقيل: 
البخاري)2(.

قال ابن حجر: والشك فيه من الرواي: هل هو مصغر أم ُمَكرّب، 
خُشن( مكربًا، وكذا هو عند  وذكره البخاري يف موطن آخر بــ )الدُّ
خشم(  مسلم، ونقل الطرباين عن أمحد بن صالح أن الصواب )الدُّ

بامليم، وهي رواية الطيالس، وكذا ملسلم من طريق آخر))(.

األثري  ابن  ورواه  االستيعاب،  يف  الرب  عبد  ابن  ضبطه  وكذلك 
املهملة  بضم  ْخشم(  )الدُّ بـ  اإلصابة  يف  واحلافظ  الغابة،  أسد  يف 

واملعجمة، بينهام خاء معجمة، ويقال بالنون بدل امليم))(.

))( الطبقات: ))/9)5(.
)2( صحيح البخاري: ح )25)(.

))( الفتح: ))/)52(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )08/9)(، وأسد الغابة: )22/5(، واإلصابة: 

.)(5/9(
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وحيث ترمجه ابن سعد من اخلزرج ـ كام سبق ـ فقد اعتربه ابن 
حجر من األوس، وقال خمتلف يف نسبته))(.

وأّمه: عمرية بنت سعد بن قيس بن عمر بن امرئ القيس.. بن 
اخلزرج)2(.

واالختالف كذلك فيه هل شهد العقبة ـ كام يف رواية موسى بن 
عقبة، وابن إسحاق، والواقدي ـ أم مل يشهدها كام يقول أبو معرش، 

ورواية عن الواقدي))(.

اجلميع، وهو  قول  فقد شهدها يف  بدرًا،  ومل خيتلفوا يف شهوده 
الذي أرس سهيل بن عمرو يف بدر))(.

كام شهد أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل #)5(.

أما االختالف األعظم فهو يف وصفه بالنفاق، ومدافعة النبي # 
عنه، ويف صحيح البخاري يف خرب صالة النبي # يف بيت )ِعتبان 
اِر  الدَّ َأْهِل  ِمْن  ِرَجاٌل  الَبْيِت  يِف  َفَثاَب  احلديث:  يف  جاء  مالك(  بن 
ْخيُشِن أو  َمالُِك بن الدُّ َأْيَن  ِمْنُهْم:  َقائٌِل  َفَقاَل  َفاْجَتَمُعوا،  َعَدٍد  َذُوو 

))( اإلصابة: )5/9)(.
)2( الطبقات: ))/9)5(.
))( الطبقات: ))/9)5(.

))( الطبقات: )/9)5(، وأسد الغابة: )22/5(، واإلصابة: )5/9)(.
)5( الطبقات: ))/9)5(.
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ْخُشِن؟ َفَقاَل َبْعُضُهْم: َذاَك ُمَناِفٌق، اَل حُيِبُّ اهلَل َوَرُسوَلُه، َقاَل  اْبُن الدُّ
بِيُّ #: " اَل َتُقْل ذاك، َأاَل َتَراُه َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، ُيِريُد بَِذلَِك َوْجَه  النَّ
اهللِ؟ " َقاَل: اهلُل َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: ُقْلَنا: َفإِنَّا َنَرى َوْجَهُه َوَنِصيَحَتُه 
اِر َمْن َقاَل: اَل إَِلَه إاِلَّ  َم َعىَل النَّ إىَِل امُلَناِفِقنَي، َفَقاَل #: »َفإِنَّ اهلَل قد َحرَّ

اهلُل، َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهللِ«))(.

بالنفاق، وعنده قال رسول اهلل  ُيتهم  َوَكاَن  الرب:  ابن عبد  وقال 
َلُه!  الرجل: بىل. وال شهادة  َفَقاَل  اهلل!  إله  أن ال  أليس يشهد   :#
فقال  َلُه،  صالة  وال  بىل،  َقاَل:  يصيل!  أليس   :# اهلل  رسول  فقال 
رسول اهلل #: أولئك الذين هناين اهلل عنهم. كام نقل ابن عبد الرب: 

وا َأْصَحايِب.  بِيَّ # قال )حني سبوا ابن الدخشم(: ال َتُسبُّ أن النَّ

ثم ختم ابن عبد الرب بالقول: ال يصح َعْنُه النفاق، وقد ظهر من 
حسن إسالمه َما يمنع من اهتامه. واهلل أعلم)2(.

ويف موطن آخر، وترمجة )ثعلبة بن حاطب(، واهتامه كذلك يف 
النفاق، نقل ابن عبد الرب شيئًا من فضائل أهل بدر، ثم عقب بقوله: 

فمن يكون هبذه املثابة كيف يعقبه اهلل نفاقًا يف قلبه))(.

))( صحيح البخاري: ح )25)(.
)2( االستيعاب هبامش اإلصابة: )0/9))(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )20/2(.
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بالنفاق، ونقل حديث  التهمة ملالك  السهييل هذه  وكذلك دفع 
بقتل   # النبي  سار  الذي  أن  وفيه  النفاق))(،  من   # النبي  تربأة 

مالك هو عتبان بن مالك.

وبنحو ذلك وبعبارات ابن عبد الرب نفسها دفع ابن األثري النفاق 
املنسوب إىل ابن الدخشم، وزاد ابن األثري: وهو الذي أرسله رسول 

اهلل # فحّرق مسجد الضار، هو ومعن بن عدي)2(.

الضار  مسجد  إحراق  إىل  الدخشم(  )ابن  إرساله  وروايــة 
أسندها ابن حجر إىل ابن مندة من طريق الكلبي عن أيب صالح عن 

ابن عباس))(.

امْلََغاِزي  َويِف  قال:  النفاق حيث  احلافظ من هتمة  برأ  الفتح  ويف 
َوَمْعَن  َهَذا  الدخشم(  )ابن  َمالًِكا  َبَعَث   # بِيَّ  النَّ َأنَّ  إِْسَحاَق  اِلْبِن 
ِمَن  بِِه  َِم  اهتُّ مِمَّا  َبِريٌء  ُه  َأنَّ َعىَل  َفَدلَّ  اِر  َ الضِّ َمْسِجَد  َقا  َفَحرَّ َعِديٍّ  ْبَن 
َِم بِِه َلْيَس نَِفاَق  َفاُق الَِّذي اهتُّ َفاِق َأْو َكاَن َقْد َأْقَلَع َعْن َذلَِك َأِو النِّ النِّ
يِف  ُعْذًرا  َلُه  َوَلَعلَّ  لِْلُمَناِفِقنَي  َدُه  َتَودُّ َعَلْيِه  َحاَبُة  الصَّ َأْنَكَر  اَم  إِنَّ اْلُكْفِر 

))( الروض األنف: )5/)9)(.
)2( أسد الغابة: )22/5-)2(.

))( اإلصابة: )5/9)-6)(.
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اِطٍب))(، وذكره ابن حبيب ضمن أسامء املنافقني من  َذلَِك َكاَم َوَقَع حِلَ
اخلزرج، لكنه نسب ذلك إىل الكلبي)2(.

ملالك))(،  النفاق  هتمة  عن  شيئًا  يذكر  فلم  سعد  ابن  أما  قلت: 
وإنام ذكر بعثه )ابن الدخشم( مع )عاصم( وليس )معن( بن عدي، 
من تبوك فأحرقا مسجد الضار يف بني عمرو بن عوف بالنار، كام 
ابن سلول))(،  أيب  بن  اهلل  بنت عبد  أن زوجته مجيلة  ابن سعد  ذكر 
فلعل التودد املشار إليه هلذا، ويبقى بعد ذلك أن األصل يف املسلم 
السالمة من التهمة ـ والسيام هتمة النفاق ـ والسيام يف صحايب، بل 
بدري، وهلذا منع النبي # سبَّه، ودافع من اهتمه، وكذلك ينبغي 

الدفاع عن عرض املسلم ما مل تثبت التهمة يف حقه.

))( الفتح: ))/)522-52(.
)2( املحرب: ص70)(.

))( ال يف ترمجة مالك بن الدخشم، وال يف ترمجة عتبان بن مالك، حيث ورد أنه 
وابن  الرب  ابن عبد  نقل  الدخشم كام  ابن  بنفاق  النبي #  إىل  الذي أرس  هو 

األثري وابن حجر كام يف املصادر السابقة.
))( الطبقات: ))/9)5(.
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أبو الهيثم بن التيهان - رضي اهلل عنه -

هو مالك بن َبيلِّ بن عمرو األنصاري األويس، مشهور بكنيته، 
ووقع يف مصنف عبد الرزاق أن اسمه عبد اهلل))(.

كان  فقد  حالفهم)2(  أو  األشهل  عبد  بني  من  اهليثم  أبو  وكان 
يقول: لو انفلقت عني روثة النتسبت إليها حمياي وممات لبني عبد 

األشهل))(.

وأمه ليىل بنت عبتك بن عمرو بن عبد األعلم))(.

أبو اهليثم له سابقة يف اإليامن فهو قديم اإلسالم من األنصار، 
ْنَصاِر  اأْلَ ِمَن  َأْسَلَم  َمْن  ل  َأوَّ وقد نقل ابن سعد عن الواقدي: أنه 
َة  بَِمكَّ  # اهللِ  بَِرُسوِل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َفِر  النَّ اَمنَِيِة  الثَّ يِف  َعُل  َوجُيْ َة،  بَِمكَّ
ِة  تَّ ْيَثِم َأْيًضا يِف السِّ َعُل َأُبو اهْلَ ْنَصاِر َفَأْسَلُموا َقْبَل َقْوِمِهْم، َوجُيْ ِمَن اأْلَ
ْنَصاِر  اأْلَ # ِمَن  َلِقَي َرُسوَل اهللِ  ُل َمْن  َأوَّ ْم  ُ ُيْرَوى َأهنَّ ِذيَن  الَّ َفِر  النَّ

))( الطبقات: ))/7))(، واإلصابة: )2)/)8(.
)2( اإلصابة: )2)/)8(.

))( الطبقات: ))/7))(.

))( الطبقات: ))/7))(.
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ا  هِبَ َوَأْفَشْوا  بَِذلَِك  امْلَِديَنَة  َوَقِدُموا  َقْوِمِهْم،  َقْبَل  َفَأْسَلُموا  َة  بَِمكَّ
اإْلِْساَلَم))(.

ُل َمْن َلِقَي  ْم َأوَّ ُ َقاِويِل ِعْنَدَنا إهِنَّ ِة َأْثَبُت اأْلَ تَّ وزاد الواقدي: َوَأْمُر السِّ
ْنَصاِر َفَدَعاُهْم إىَِل اإْلِْساَلِم َفَأْسَلُموا)2(. اَلُم ِمَن اأْلَ َرُسوَل اهللِ َعَلْيِه السَّ

أحد  األنصار، وهو  السبعني من  العقبة مع  اهليثم  أبو  كام شهد 
النقباء االثني عرش))(.

لألصنام  الكارهني  املتأهلني  من  كان  اهليثم  فأبو  ذلك  وقبل 
بن  وأسعد  هو  بالتوحيد  ويقول  منها،  يتأفف  وكان  اجلاهلية،  يف 

زرارة))( وهذا مؤرش لسالمة الفطرة.

آخى رسول اهلل # بينه وبني عثامن بن مظعون، وشهد أبو اهليثم 
بدرًا وأحدًا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهلل #)5(.

كام بعثه رسول اهلل # إىل خيرب خارصًا، فخرص عليهم الثمرة، 
وذلك بعد مقتل عبد اهلل بن رواحة بمؤتة)6(، ثم بعثه أبو بكرـ  ريض 

))( الطبقات: ))/8))(.

)2( الطبقات: ))/8))(.
))( الطبقات: ))/8))(، واالستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/79)(.

))( الطبقات: ))/8))(.
)5( الطبقات: ))/8))(

)6( الطبقات: ))/8))(.
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اهلل عنه ـ فأبى أبو اهليثم ريض اهلل وعنه وقال: إين كنت إذا خرصت 
لرسول اهلل # فرجعت دعا ل))(.

الرسول  كان  حني  الكرم  مع  قصته  اهليثم  أيب  أخبار  من  وبقي 
# وأبو بكر وعمر ـ ريض اهلل عنهم ـ هم أضيافه، وكرمه كذلك 
مع اخلدم الذي أهدي له فأعتقه، والقصة تستحق الوقفة والعربة، 
وهي باختصار أن رسول اهلل # وصاحبيه أخرجهام اجلوع يومًا، 
ْيَهاِن اأَلْنَصاِريِّ َوَكاَن َرُجاًل َكثرَِي  فانطلقوا إىل َمْنِزِل َأيِب اهَلْيَثِم ْبِن التَّ
َأْيَن  اِلْمَرَأتِِه:  َفَقاُلوا  جَيُِدوُه،  َفَلْم  َخَدٌم  َلُه  َيُكْن  َومَلْ  اِء  َوالشَّ النَّْخِل 
َجاَء،  َأْن  َيْلَبُثوا  َفَلْم  املَاَء،  َلَنا  َيْسَتْعِذُب  اْنَطَلَق  َفَقاَلْت:  َصاِحُبِك؟ 
رطب  بقنو  جاءهم  ثم  حديقته،  إىل  هبم  وذهب  بأضيافه،  وفرح 
ِعيِم  #: »َهَذا َوالَِّذي َنْفِس بَِيِدِه ِمَن النَّ فأكلوا منه، َقاَل َرُسوُل اهللِ 
َوَماٌء  َطيٌِّب،  َوُرَطٌب  َباِرٌد،  ِظلٌّ  الِقَياَمِة،  َيْوَم  َعْنُه  ُتْسَأُلوَن  الَِّذي 
ْم َعَناًقا َأْو َجْدًيا  ْم َطَعاًما، َفَذَبَح هَلُ َباِرٌد«، َفاْنَطَلَق َأُبو اهَلْيَثِم لَِيْصَنَع هَلُ
بِيُّ  بِيُّ #: »َفإَِذا َأَتاَنا َسْبٌي َفْأتَِنا« َفُأِتَ النَّ ا َفَأَكُلوا، َفَقاَل النَّ َفَأَتاُهْم هِبَ
من رآه يصيل، وقال: )املستشار  ، فاختار له النبي #  بَِرْأَسنْيِ  #
مؤمتن(، وطلب من أيب اهليثم أن يستويص به خريًا، فلام رجع به إىل 
امرأته قالت: ما أنت ببالغ وصية رسول اهلل حتى تعتقه، فأعتقه)2(.

))( السري للذهبي: ))/90)(.
)2( صحيح سنن الرتمذي: )279-278/2(.
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الدنيا  يف  وأصحابه   # النبي  زهد  من  أتعجب  تدري  ال  هنا 
وكرمه،  ضيافته  وحسن  اهليثم  أيب  من  أم  اجلوع،  أخرجهم  حيث 
الصدقة  عىل  وشجعته  الضيافة  شاركته  التي  امرأته  من  تعجب  أم 

واإلحسان حيث أعتق اخلادم ومل يكن عندهم غريه؟

أبو اهليثم بعد هذه احلياة احلافلة باخلري والعطاء تويف واملوت 
هناية كل حي، ولكن اختلف يف سنة وفاته، فهناك قول بأنه تويف 
يتابع  مل  لكنه  األصمعي،  قاله  القول  وهذا   ،# النبي  حياة  يف 

عليه))(. 

وقول آخر: أنه أدرك صفني، وقيل قتل هبا مع عيل ـ ريض اهلل 
الواقدي  نفاه  فقد  األكثر)2(،  قال: وهو  الرب  ابن عبد  أن  عنه، ومع 
حيث قال: ومل أر أحدًا من أهل العلم قبلنا يعرف ذلك وال يثبته))(.

والذي يظهر أن أقرب األقوال للصحة وفاة أيب اهليثم يف زمن 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف حدود سنة عرشين، وهذا أثبت 

األقوال كام يقول الواقدي))(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )2)/79)(.
)2( االستيعاب: )2)/79)(.

))( الطبقات: ))/9))(.

))( الطبقات: ))/8))(.
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ويضيف ابن حجر: وكأن األصوب ـ يف وفاته ـ قول من قال: 
سنة عرشين أو إحدى وعرشين))(.

والنارش لإلسالم يف  السابق لإلسالم،  اهليثم  أيب  اهلل عن  ريض 
عن  وريض  وأرضاه..  اجلواد  الكريم  األحدي،  البدري  املدينة، 

زوجته املعينة له عىل الرب واإلحسان.

))( اإلصابة: )2)/)8(.
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أبو أسيد الساعدي - رضي اهلل عنه -

األنصاري  عامر  البدن))(بن  بن  ربيعة  بن  مالك  أسيد  أبو  هو 
اخلزرجي مشهور بكنيته )أيب أسيد(، وأمه: عمرة بنت احلارث بن 

جبل)2(.

يوصف أبو أسيد بأنه كان رجاًل قصريًا، دحداحًا، أبيض الرأس 
واللحية، ورأسه كثري الشعر، ُكّف برصه يف آخر حياته))(.

شهد أبو أسيد بدرًا، وأحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول 
اهلل #، وكانت معه يوم الفتح راية بني ساعدة))(.

أما عن شهوده بدرًا، وتصوره ملوقعها، وشهود املالئكة هلا، فقد 
الساعدي بعدما ذهب  أبو أسيد  روى سهل بن سعد قال: قال ل 
برصه: يا ابن أخي، لو كنت أنت وأنا ببدر، ثم أطلق اهلل ل برصي 

))( وقع عند ابن سعدي )اليدي( بدل )البدن( ولعله تصحيف، وبقية املصادر 
عىل )البدن( وانظر: االستيعاب: )9/)))(.

)2( الطبقات: ))/557(، واملعرفة والتاريخ للفسوي: ))/)))(، وسري أعالم 
النبالء: )8/2)5(، واإلصابة: )7/9)(.

))( الطبقات: ))/558(، والسري: )9/2)5(، واإلصابة: )7/9)(.
))( الطبقات: ))/558(، واملعرفة والتاريخ: ))/)))(.
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وال  شاك  غري  املالئكة  منه  علينا  خرجت  الذي  عب  الشِّ ألريتك 
متار))(.

وقد روى أبو أسيد عن النبي # قوله: إذا كثبوكم فارموهم، 
واستبقوا نبلكم)2(.

ولذا عّده البخاري فيمن شهد بدرًا))(.

يقال أن أبا أسيد الساعدي هو الذي خطب امرأة من بني عامر 
أسيد  أبو  إياه  فأنكحها  رآها،   # النبي  يكن  ومل  صعصعة،  بن 

الساعدي))(.

ر حليته)5(. وكان أبو أسيد حيفي شاربه ـ قريبًا من حليته، ويصفِّ

وأبو أسيد هو الذي قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام رسول 
اهلل # فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت: بيع 
ابني يف بني عبس، فقال رسول اهلل # أليب أسيد: لرتكبن فلتجيئن 

به، فركب أبو أسيد فجاء به)6(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )))/)2)(.
)2( صحيح البخاري: ح ))98)، 985)(.

))( انظر: الفتح: )27/7)(.
))( االستيعاب: )))/22)(.

)5( الطبقات: ))/558(.
)6( رواه احلاكم يف املستدرك وقال: حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال 

الذهبي: مرسل ))/6)5(.
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وكم هو خلق عظيم للنبي # إذ تعامل مع هذه املرأة بالرمحة 
والشفقة وإن كان مسبّية حتى رد إليها ابنها.

ختيري  يف  أسيد  أيب  عن  احلاكم  ذكره  وعدل  صدق  خلق  وثمة 
أبو أسيد ـ ريض اهلل  رسول اهلل # بني قبائل األنصار حيث قال 
عنه ـ: سمعت رسول اهلل # يقول: خري قبائل األنصار دور بني 
النجار، ثم بني عبد األشهل، ثم بني احلارث بن اخلزرج، ثم بني 

ساعدة، ويف كل دور األنصار خري.

)بني  بفخذي  لبدأت  احلق  غري  قائاًل  كنت  لو  أسيد:  أبو  قال 
ساعدة())(.

وكم نحتاج يف حياتنا املعارصة إىل هذا العدل واإلنصاف..

كام يذكر أليب أسيد ـ ريض اهلل عنه ـ أنه شهد فتنة عثامن، ووقاه 
ها، كيف ذلك؟ اهلل رشَّ

( قبل قتل عثامن، فقال: احلمد هلل  أصيب أبو أسيد ببرصه )كفَّ
الذي ملّا أراد الفتنة يف عباده كّف برصي عنها)2(.

زمن  يف  أكثر  بيانه  إىل  ونحتاج  املرأة،  عن  حديث  أسيد  وأليب 
االختالط، وقلة حياء النساء، فقد خرج النبي # يومًا من املسجد، 

))( املستدرك ))/6)5( وسكت عنه هو والذهبي.
)2( أخرجه احلاكم يف املستدرك ))/5)5-6)5( وسكت عنه.



بـــدريون )2( 

176

فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق، فقال رسول اهلل # للنساء: 
استأخرن، ليس لكن أن حتققن الطريق )متشني يف وسطها( عليكن 
بحافات الطريق، وكانت املرأة تلصق باجلدار حتى إن ثوهبا يتعلق 

باليشء يف اجلدار من لصوقها به))(.

وعن وفاة أيب أسيد، وهل كان آخر البدريني موتًا؟

فقد اختلف يف موته اختالفًا بّينًا، فقد ذكر الواقدي وفاته عام اجلامعة 
سنة ستني وهو ابن ثامن وسبعني سنة)2(، وهذا غريب فعام اجلامعة سنة 

أربعني وليس ستني، وهذا ما تنبه إليه ابن عبد الرب كام سيأت.

وعن حييى بن بكري قال: تويف أبو أسيد سنة ستني وهو ابن اثنتني 
وتسعني سنة))(.

قال الذهبي: وعىل قول حييى يستقيم أنه آخر البدريني وفاة))(.

ويف السري: وقال املدائني: تويف سنة ستني، وهذا بعيد، وأشّذ منه 
قول أيب القاسم ابن منده: سنة مخس وستني، وقال الفاّلس: مات 

سنة ثالثني)5(.

))( الفسوي: املعرفة والتاريخ: ))/)))(.
)2( الطبقات: ))/558(.
))( املستدرك: ))/6)5(.

))( تلخيص املستدرك ))/6)5(.

)5( سري أعالم النبالء: )8/2)5(.
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وذكر ابن عبد الرب االختالف يف وفاته بني سنة ثالثني كام نقل 
عن الواقدي، وخليفة، وستني كام ذكر املدائني، وقال: وهذا خالف 
إنام  وهذا  البدريني،  من  مات  من  آخر  وهو  قال:  ثم  جدًا،  متباين 

يصح عىل قول من قال: تويف سنة ستني أو بعدها))(.

ريض اهلل عن أيب أسيد وأرضاه.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )9/)))-2))(.
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اُلمجّذر بن ذياد البلوي - رضي اهلل عنه -

بن  زمزمة،  ابن  أو  أخرم،  بن  عمور،  بن  ذياد،  بن  املجذر  هو 
عمرو.. البلوي، حليف األنصار )من حلفاء القواقلة())(.

الغليظ  ومعناه:  لقب،  واملجذر  اهلل،  عبد  اسمه:  إن  يقال: 
الضخم)2(.

وهكذا ضبطه والده بالذال )ذياد( بن حبيب))(.

أسلم،  بعدما  حياته  عىل  أتى  حدث،  اجلاهلية  يف  له  جرى 
وقعة  قتله  فهيج  الصامت،  بن  لسويد  )املجذر(  قتل  هو  واحلدث 
بعاث، ثم أسلم )املجذر( وأسلم احلارث بن سويد بن الصامت، 

حتى خرجا مجيعًا إىل )أحد( ـ كام سيأت))(.

آخى النبي # بني )املجذر( و )عاقل بن أيب البكري()5(.

واإلصابة:   ،)(25/2( هشام:  البن  والسرية   ،)552/(( الطبقات:   )((
.)90/9(

)2( الطبقات: ))/552(، واإلصابة: )90/9(.
))( املحرب: ص)7، 77)، 76).
))( الطبقات: ))/552-)55(.

)5( الطبقات: ))/)55(.
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شهد املجذر بدرًا، فقد ذكره موسى بن عقبة))(.

أليب  قتله  قصة  وذكر  بدرًا،  شهد  فيمن  إسحاق  ابن  وذكره 
البخرتي، الذي أكّف القوم عن رسول اهلل # وهو بمكة، وكان ال 
يؤذيه، وال يبلغه عنه يشء يكرهه، وكان ابن ذياد البلوي ـ حليف 
األنصار ـ قال املجذر أليب البخرتي: إن رسول اهلل # قد هنانا عن 
قتلك، ومع أيب البخرتي زميل له )صاحب( قد خرج معه من مكة، 
البخرتي:  أبو  فقال  ـ  ليث  بني  من  رجل  ـ  مليحة  بن  جنادة  وهو 
وزمييل؟ فقال له املجذر: ال واهلل ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا 
رسول اهلل # إال بك وحدك، فقال أبو البخرتي: ال واهلل ما نحن 
بتاركي، ألموتن أنا وهو مجيعًا، ال تتحدث عني نساء مكة أين تركت 
زمييل حرصًا عىل احلياة، فاقتتال فقتل )املجذر( أبا البخرتي، ثم أتى 
أن  عليه  جهدت  لقد  باحلق،  بعثك  والذي  فقال:   # اهلل  رسول 

يستأرس، فآتيك به، فأبى إال أن يقاتلني، فقاتلته فقلته)2(.

البخرتي  أليب  البلوي  ذياد  بن  املجذر  قتل  حبيب  ابن  ونقل 
العاص بن هاشم بن احلارث ببدر))(.

))( اإلصابة: )90/9(.
)2( السرية البن هشام: )25/2)-26)(، وقال حمقق السرية: يف سنده انقطاع.

))( املحرب: ص77).
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وساق البيهقي قصة قتل أيب البخرتي عن موسى بن عقبة ـ مع 
قوله:  فيها  ورد  حيث  ـ  إسحاق  ابن  سياق  عن  االختالف  بعض 
ويزعم أناس أن أبا اليرس قتل أبا البخرتي. ويأبى عظيم الناس إال 
أن يكون )املجذر( هو الذي قتله، بل قتله أبو داود املازين، وسلبه 
سيفه، وكان عند بنيه حتى باعه بعضهم من بعض بني أيب البخرتي، 

ثم ذكر شعرًا للمجذر يف قتل أيب البخرتي))(.

كام أورد البيهقي القصة مرة أخرى من طريق عروة بن الزبري ثم 
قال: بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة إال أنه مل يذكر أبا داود املازين 

يف قتل أيب البخرتي)2(.

وهبذا تكاد تتفق رواية ابن إسحاق، وعروة، ورأي عظيم الناس 
عند موسى بن عقبة عىل كون )املجذر( هو الذي قتل أبا البخرتي 

ببدر، واسمه: العاص بن عمر ـ كام قال ابن إسحاق ـ))(.

البخرتي بن هشام بن خالد بن أسد بن عبد  ابن األثري:  وعند 
العزى القريش))(.

))( دالئل النبوة: ))/02)-5))(.

)2( دالئل النبوة: ))/9))-20)(.
))( السرية البن هشام: )25/2)(.

))( أسد الغابة: )5/)6(.
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وهيمنا أكثر أن موسى بن عقبة، والزهري، وعاصم بن عمر بن 
قتادة، وعبد اهلل بن أيب بكر ذكروا )املجذر( فيمن شهد بدرًا))(.

خرج  حيث  آخر،  وحدث  حديث،  فيها  فللمجذر  )أحد(  أما 
فيها هو واحلارث بن سويد بن الصامت، وكان احلارث يطلب غرة 
)املجذر( ليقتله بأبيه، فلام جال الناس تلك اجلولة أتاه احلارث بن 
سويد من خلفه فضب عنقه، وقتله غيلة، فأتى جربيل رسول اهلل 
# فأخربه أن احلارث بن سويد قتل املجذر بن ذياد غيلة، وأمره أن 
يقتله به، فقتل رسول اهلل # احلارث بن سويد باملجذر بن ذياد، 
وكان الذي رضب عنقه بأمر رسول اهلل # عويم بن ساعدة عىل 

باب مسجد قباء)2(.

ويضيف ابن األثري، وابن حجر: أن احلارث بن سويد حني قتل 
)املجذر( هرب إىل مكة، وجلأ هبا مرتدًا، ثم أتى مسلاًم بعد الفتح، 

فقتله رسول اهلل # باملجذر))(.

( مسلاًم يف أحد؟ فإن قيل: فكيف يقتل مسلٌم )صحايبٌّ

أجيب بأن احلارث بن سويد متهم بالنفاق، بل عده ابن حبيب 
األوس:  من  منهم  فعّد  والثالثني،  الستة  املنافقني  أسامء  ضمن 

))( اإلصابة: )90/9(، أسد الغابة: )5/)6(.
)2( الطبقات: ))/)55(.

))( أسد الغابة: )65/5(، واإلصابة: )90/9(.
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اجلاّلس بن سويد بن الصامت، وهو الذي ختلف عن غزوة تبوك، 
وأخوه: احلارث بن سويد، وهو الذي قتل املجذر بن ذياد يوم أحد 

غيلة، فقتله رسول اهلل # ))(.

عن  سعد  ابن  روى  فقد  بأحد،  املجذر  وفاة  كانت  وحيث 
الواقدي أنه دفن ثالث ثالثة يف قرب واحد، وهم: املجذر بن ذياد، 

والنعامن بن مالك، وعبدة بن احلْسحاس)2(.

ريض اهلل عن املجذر وأرضاه.

))( املحرب: ص6)، والعهدة عىل ابن حبيب.
)2( الطبقات: ))/)55(.
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مرثد بن أبي مرثد الغنوي - رضي اهلل عنه -

حليف محزة بن عبد املطلب، آخى رسول اهلل # بينه وبني أوس 
بن الصامت أخي عبادة بن الصامت))(.

ذكر ابن إسحاق شهود مرثد وأبيه )كناز( بدرًا من قريش ومن 
معهم فقال: وأبو مرثد كنَّاز بن حصن.. وابنه )مرثد بن أيب مرثد( 

حليفا محزة بن عبد املطلب)2(.

كام ذكر الواقدي وعنه نقل ابن سعد فقال: أخربنا حممد بن عمر 
قال أخربنا سعد بن مالك الغنوي عن آبائه قال: شهد مرثد بن أيب 

مرثد الغنوي يوم بدر عىل فرس يقال له الّشَبل))(.

وكذلك ذكره ابن عبد الرب فيمن شهد بدرًا))(.

ومرثد هذا كان مشهورًا بحمل األرسى من مكة، وقد أخرج 
عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  طريق   من  قصته  السنن  أصحاب 
ِمُل  جده قال: َكاَن َرُجٌل ُيَقاُل َلُه َمْرَثُد ْبُن َأيِب َمْرَثٍد، َوَكاَن َرُجاًل حَيْ

))( الطبقات البن سعد: ))/8)(.
)2( السرية البن هشام: )92/2)-)9)(.

))( الطبقات: ))/8)(.
))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )0)/60(.
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َة َبِغيٌّ ُيَقاُل  َة َحتَّى َيْأِتَ هِبُِم امْلَِديَنَة، َقاَل: َوَكاَن بَِمكَّ ى ِمْن َمكَّ اأَلرْسَ
َة،  ى َمكَّ ِمُلُه ِمْن َأرْسَ ُه َوَعَد َرُجاًل حَيْ هَلَا َعَناٌق، َوَكاَنْت َصِديَقَتُه، َوَأنَّ
َلْيَلٍة  يِف  َة  َمكَّ َحَوائِِط  ِمْن  َحائٍِط  ِظلِّ  إىَِل  اْنَتَهْيُت  َحتَّى  َفِجْئُت  َقاَل: 
ائِِط،  احْلَ بَِجْنِب  ِظيلِّ  َسَواَد  ْت  َفَأْبرَصَ َعَناٌق،  َفَجاَءْت  َقاَل:  ُمْقِمَرٍة، 
َفَلامَّ اْنَتَهْت إِِلَّ َعَرَفْت، َقاَلْت: َمْرَثٌد؟ ُقْلُت: َمْرَثٌد، َقاَلْت: َهْل َلَك َأْن 
َنى، َقاَلْت: َيا َأْهَل  َم اهلُل الزِّ ْيَلَة؟ ُقْلُت: َيا َعَناُق َقْد َحرَّ َتبِيَت ِعْنَدَنا اللَّ
َوَسَلْكُت  َثاَمنَِيٌة  بِْعنِي  َفاتَّ اُكْم،  َأرْسَ ِمُل  حَيْ الَِّذي  ُجُل  الرَّ َهَذا  َياِم،  اخْلِ
َجاُزوا  َحتَّى  َفَجاُءوا  َفَدَخْلُتُه  َغاٍر،  َأْو  َكْهٍف  إىَِل  َفاْنَتَهْيُت  ْنَدَمَة،  اخْلَ
ْم َعىَل َرْأيِس َوَأْعاَمُهُم اهلُل َحتَّى َرَجُعوا،  َعىَل َرْأيِس، َفَباُلوا َفَظلَّ َبْوهُلُ
إىَِل  اْنَتَهْيُت  َثِقياًل َحتَّى  َرُجاًل  َوَكاَن  ْلُتُه،  َومَحَ إىَِل َصاِحبِي،  َوَرَجْعُت 
َقِدْمُت  َحتَّى  َوُيْعيِينِي  ُلُه  َأمْحِ َفَجَعْلُت  َكْبَلُه،  َعْنُه  َفَفَكْكُت  اإِلْذِخِر، 
َعَناًقا؟  َأْنِكُح  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:   ،# اهللِ  َرُسوَل  َفَأَتْيُت  امْلَِديَنَة، 
وَرُة،  َفَأْمَسَك َرُسوُل اهللِ #، َفَلْم َيُردَّ َعيَلَّ َشْيًئا َحتَّى َنَزَلْت َهِذِه السُّ
اِنَيُة ل َيْنِكُحَها  َكًة َوالزَّ اِن ل َيْنِكُح ِإل َزاِنَيًة َأْو ُمْشِ َوِهَي َقْوُلُه َتَعاىَل: }الزَّ
َم َذِلَك َعَل اْلُمْؤِمِنَي{ ] سورة النور آية )[، َفَقاَل  ٌك َوُحرِّ ِإل َزاٍن َأْو ُمْشِ
انَِيُة  َكًة َوالزَّ ايِن ال َيْنِكُح إاِل َزانَِيًة َأْو ُمرْشِ #: َيا َمْرَثُد الزَّ َرُسوُل اهللِ 

ٌك"))(. ال َيْنِكُحَها إاِل َزاٍن َأْو ُمرْشِ

سنن  صحيح  يف  األلبان  وحسنه  )0/5)/ح227)(،  الرتمذي:  سنن   )((
الرتمذي: ))/80(.
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وأخرج البيهقي يف السنن الكربى بالسند واملتن نفسيهام))(.

وثمة حديث آخر ينسب إىل مرثد من طريق القاسم بن أيب عبد 
قال  قال:  ـ  بدريًا  وكان  ـ  مرثد  أيب  بن  مرثد  عن  السامي،  الرمحن 
ِخَياُرُكْم،  ُكْم  َفْلَيُؤمُّ َصاَلُتُكْم  ُتْقَبَل  َأْن  ُكْم  رَسَّ "إِْن  اهلل#:  رسول 

ْم َوْفُدُكْم ِفياَم َبْيَنُكْم َوَبنْيَ َربَُّكْم")2(. ُ َفإهِنَّ

الرجيع  بدٍر أحدًا، وقتل يوم  ـ بعد  شهد مرثد ـ ريض اهلل عنه 
شهيدًا، وكان أمريًا يف هذه الرسية، وذلك يف صفر عىل رأس ستة 

وثالثني شهرًا من مهاجر النبي # إىل املدينة))(.

بعثها  التي  الرسية  أمري هذه  مرثد  أن  ابن إسحاق  قال  وكذلك 
ويعلموهم  الدين،  يف  ليفقهوهم  والقارة(  )عضل  إىل   # النبي 
هذياًل  عليهم  واستنرصوا  هبم،  فغدروا  اإلسالم،  ورشائع  القرآن 
أن  الزهري  وذكر  بعضهم،  وأرسوا  معه،  ومن  مرثدًا  قتلوا  حتى 

))( السنن الكربى: )5/7)(.
اإلصابة:  انظر  األوسط.  يف  والطرباين  املستدرك  يف  واحلاكم  البغوي  رواه   )2(
القاسم عن  باالنقطاع، وغّلط رواية  الرب  ابن عبد  )62/9)(، وحكم عليه 
مرثد. االستيعاب هبامش اإلصابة: )0)/)6(، وقال ابن حجر: والوهم ممن 
أنه قال: عن مرثد، كذا عند  القاسم: حدثني مرثد، وإنام الصواب  قال عن 
مجهور من أخرج احلديث املذكور بالعنعنة، واهلل أعلم. اإلصابة: )62/9)(.

))( الطبقات: ))/8)(.
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أمريهم )عاصم بن ثابت(.. وكان ابن عبد الرب يرجح هذا))(.

وبكل حال، تتعدد مناقب )مرثد( ريض اهلل عنه، فهو مهاجري 
بن  كلثوم  عىل  املدينة  إىل  ونزلوا  ـ  )كناز(  وأبوه  هو  كان  حيث  ـ 

اهلدم)2(.

يف  )مرثد(  االبن  استشهد  ثم  وأحديان..  بدرّيان،  وأبوه  وهو 
رسية الرجيع، وبقي األب )أبو مرثد( حتى مات يف خالفة أيب بكر 

الصديق سنة ثنتي عرشة للهجرية ريض اهلل عنهام))(.

ـ كام سبق يف كتب  ملرثد مهته يف محل األرسى من مكة  ويبقى 
السنن، وكذلك فلتكن اهلمم، وتتكامل الفضائل..

ريض اهلل عنك يا مرثد وعن أبيك، ومجيع الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان إىل يوم الدين.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )0)/)62-6(.
)2( الطبقات: ))/7)(.
))( الطبقات: ))/7)(.
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ِمْهَجع الَعّكي - رضي اهلل عنه -

»أول قتيل بين الصفين يوم بدر«

مهجع )موىل عمر بن اخلطاب( ريض اهلل عنهام، قال ابن هشام: 
أصله من )َعّك( فأصابه ِسباء فمنَّ عليه عمر فأعتقه، كذا نقله ابن 

حجر))(.

بن  عك  من  مهجع:  قوله:  هشام  ابن  عند  عليه  وقفت  والذي 
عدنان)2(.

وعّده ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا من بني عدي بن كعب فقال: 
ومهجع موىل عمر بن اخلطاب من أهل اليمن، وكان أول قتيل من 

املسلمني بني الصفني يوم بدر، رمي بسهم))(.

ثم أعاد ذكره مرة أخرى فيمن استشهد من املسلمني ببدر )من 
بني عدي بن كعب بن لؤي())(.

))( اإلصابة: )297/9(.
)2( السرية: )99/2)(.

))( السرية البن هشام: )98/2)-99)(.
))( السرية البن هشام: )25/2)(.
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وترمجه ابن سعد فأضاف يف نسبه، وقدم إسالمه فقال: مهجع 
بن صالح )موىل عمر بن اخلطاب( ويقال إنه من أهل اليمن، أصابه 
األولني،  املهاجرين  من  وكان  اخلطاب،  بن  عمر  عليه  فمنَّ  َسْبي 

وُقتل يوم بدر بني الصفني))(.

من  استشهد  من  أول  عمر(  )موىل  مهجع  كان  الزهري:  وعن 
املسلمني يوم بدر، قتله: عامر بن احلضمي)2(، فأضاف اسم قاتله.

كام ذكره موسى بن عقبة أول من استشهد ببدر))(.

أنه  بدرًا، وعىل  السري عىل شهود )مهجع(  أرباب  يتفق  وهكذا 
أول شهيد للمسلمني فيها.

وحيث جاء النص عىل قدمه يف املهاجرين، وقد جاء كذلك قدم 
إسالمه )وكان من السابقني إىل اإلسالم())(.

وقعوا  وإن  أقوام  من  )اإلسالم(  الدين  هذا  رفع  كم  أكرب،  اهلل 
يف الرق، وكانوا يف عداد املوال حينًا من الدهر، ويف املقابل كم غرَّ 

أقوامًا نسُبهم وحسُبهم فكانوا من أصحاب اجلحيم؟

))( الطبقات: ))/)9)(.

)2( الطبقات: ))/92)(.
))( اإلصابة: )297/9(.

))( ابن حجر: اإلصابة: )297/9(.
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أال إن الفضل واملنة والفخر باإلسالم واإليامن، وفضل اهلل يؤتيه 
من يشاء، وربك أعلم باملهتدين.

وقد نقل ابن حجر عن ابن مندة من طريق الكلبي، عن أيب صالح، 
عن ابن عباس أن )مهجع( ممن نزل فيه قوله تعاىل: }َوَل َتْطُرِد الَِّذيَن 

ُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه..{))( ]األنعام: 52[. َيْدُعوَن َربَّ

ومعلوم ما كان من أرشاف املرشكني من بني عبد مناف وغريهم 
والضعفاء  املوال   # اهلل  رسول  إىل  جيتمع  كان  حيث  تذّمر  من 
يستمعون إليه، ورغبتهم يف طرده هلؤالء، فذلك أدعى التباعهم له 

ـ بزعمهم ـ فنزلت الية)2(..

ِمَن  َواُب  َوالصَّ قال:  ومما  مجيل  بكالم  الية  عىل  الطربي  وعلق 
ًدا # َأْن َيْطُرَد َقْوًما  مَّ ُه حُمَ اْلَقْوِل يِف َذلَِك َأْن ُيَقاَل: إِنَّ اهلَل َتَعاىَل هَنَى َنبِيَّ
َأْنَزْلُتُه  الَِّذي  باْلُقْرآَن  وَأْنِذِر   ... َواْلَعيِشِّ بِاْلَغَداِة  ْم  ُ َرهبَّ َيْدُعوَن  َكاُنوا 
َعْن  َأْعَرَض  إِْذ  ُشوُروَن..  حَمْ ِْم  َرهبِّ إىَِل  ْم  ُ َأهنَّ َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ إَِلْيَك، 
ُبوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر ِمْن  إِْنَذاِرَك َواْستاَِمِع َما َأْنَزَل اهلُل َعَلْيَك امْلَُكذِّ
َقْوِمَك اْستِْكَباًرا َعىَل اهللِ، ـ إىل قوله:}َوَل َتْطُرْدُهْم{ يعني املؤمنني 
بك َواَل ُتْقِصِهْم َفَتُكوَن مِمَّْن َوَضَع اإْلِْقَصاَء يِف َغرْيِ َمْوِضِعِه َفَأْقَص 

))( اإلصابة: )297/9(.
)2( انظر: تفسري الطربي: )200/5(.
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َتْقِديُمُه  َلُه  َيُكْن  مَلْ  َمْن  َب  َلُه َطْرُدُه َوإِْقَصاُؤُه، َوَقرَّ َيُكْن  مَلْ  َمْن  َوَطَرَد 
بُِقْربِِه َوإِْدَناُؤُه))(.

ومهجع  لعمر  عظيمة  ومنقبة  حسنة  إشارة  ذلك  بعد  ويبقى 
ريض اهلل عنهام حيث منَّ عىل هذا املوىل )مهجع( بالعتق، فكان يف 

السابقني إىل اإلسالم، وأول البدريني املستشهدين يف بدر..

نظر  يف  كانوا  وإن  الثرياء..  بأقوام  اإلســالم  يبلغ  وكذلك 
املستكربين مستضعفني أرقاء !! 

غري  هبم  وأحلقنا  أمجعني،  والصحابة  مهجع  عن  فارض  اللهم 
خزايا وال مفتونني..

))( تفسري الطربي: )5/)20-)20(.
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النعمان أو النعيمان بن عمرو - رضي اهلل عنه -

أو  مرتني   # النبي  أضحك  فقد  والفكاهة،  الطرفة  »صاحب 
أكثر«.

هو النعامن، ويقال: النعيامن بالتصغري، بن عمرو بن رفاعة، بن 
األنصاري  غنم،  بن  مالك  بن  سواد  بني  من  سواد،  بن  احلارث، 

اخلزرجي))(.

وأمه: فاطمة بنت عمرو بن عطية بن خنساء، من بني مازن بن 
النجار)2(.

شهد )نعيامن( العقبة الخرة مع السبعني من األنصار يف رواية 
رواية  يف  إسحاق  ابن  عند  أجده  ومل  وحده))(،  إسحاق  بن  حممد 

البكائي يف قائمة من شهد العقبة الثانية))(.

))( السرية البن هشام: )20/2)(، والطبقات: ))/)9)(.
)2( الطبقات: ))/)9)(.
))( الطبقات: ))/)9)(.

))( السرية البن هشام: )09/2)-9))(.
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وذكره موسى بن عقبة، والزهري، وعروة، وغريهم فيمن شهد 
بدرًا))(.

واخلندق،  وأحــدًا،  بــدرًا،  )نعيامن(  وشهد  سعد:  ابن  وقال 
واملشاهد كلها مع رسول اهلل #)2(.

وقد  بالرشب،  ابتيل  النعيامن  ابن  أو  عنه  اهلل  ريض  )النعيامن( 
أخرج البخاري خرب رشب نعيامن للخمر عن عقبة بن احلارث أن 
النبي # ُأت بنعيامن أو بابن نعيامن وهو سكران، فشق عليه، وأمر 
فيمن  وكنت  والنعال،  باجلريد  فضبوه  يضبوه،  أن  البيت  يف  من 
رضبه))( فجلده النبي #، ثم أت به فجلده، ثم أت به فجلده، قال 
اللهم  رجل:  فقال  ـ  النبيذ  رشب  يف  يعني  ـ  مخسًا  أو  أربعًا  مرارًا 
العنه، ما أكثر ما يرشب وأكثر ما جيلد، فقال النبي # ال تلعنه، فإنه 

حيب اهلل ورسوله))(.

وأخرج ابن مندة من طريق آخر عن مروان بن قيس ريض اهلل 
عنه أن النبي # مّر برجل سكران يقال له نعيامن، فأمر به فضب، 

))( اإلصابة: )0)/79)(.
)2( الطبقات: ))/)9)(.

))( صحيح البخاري: ح))6775،677(، وانظر الفتح )2)/65(.
))( الطبقات : ))/)9)-)9)(.
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فأتى به مرة أخرى سكران، فأمر به فضب، ثم أتى به الثالثة فأمر 
به فضب، ثم أتى به الرابعة وعنده عمر، فقال عمر: ما تنتظر به يا 

رسول اهلل؟ هي الرابعة، ارضب عنقه، فقال رجل عند ذلك:

لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتااًل شديدًا، وقال آخر: لقد رأيت له 
يوم بدر موقفًا حسنًا، فقال النبّي صىّل اهلل عليه وآله وسّلم: »كيف 

وقد شهد بدرًا«))(.

حسنًا،  بالًء  فيها  بالؤه  بل  بدرًا،  )النعيامن(  شهود  تأكيد  وهنا 
خيطئون  حني  والكبار  السيئات،  يذهبن  احلسنات  أن  آخر  وأمر 
ينبغي التخفيف عليهم بذكر فضائلهم وحسناهتم، وأن ال عصمة 

من اخلطأ ألحد.

من  ـ  الفكاهة  كتاب  يف  ـ  بكار  بن  الزبري  عند  ثالثة  رواية  ويف 
طريق أيب ُطوالة، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
قال: كان باملدينة رجل يقال له النعيامن يصيب من الرشاب، ـ إىل 
أن قال : ـ فلعنه رجل من أصحاب النبي # فقال له النبي صىّل اهلل 

عليه وآله وسّلم: »ال تفعل، فإّنه حيّب اهلل ورسوله«)2(.

))( اإلصابة: )9/)7)(.
)2( اإلصابة: )0)/79)(.
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البن  حصل  ذلك  أن  قول  العلم  أهل  بعض  عند  وقع  وحيثام 
النعيامن )عبد اهلل( فقد مال ابن حجر إىل تقوية وقوعه من النعامن، 

وابنه عبد اهلل، قال: ومن يشابه أبه فام ظلم))(.

أما األمر الخر يف حياة )النعيامن( فهو: شهرته بـ )املزاح( وهو 
فصل يف الظرافة واملزاح كام قال ابن عبد الرب، وهنا أكثر من قصة 
منسوبة إليه أكتفي بذكر قصتني: األوىل وقعت له مع: سويبط بن 
حرملة )البدري( ـ وكالمها بدري ـ حينام صحبوا أبا بكر يف جتارة 
له إىل )برصى(، وكان سويبط عىل الزاد فقال له نعيامن: أطعمني. 
فذهب  مّزاحًا،  مضحاكًا  نعيامن  وكان  ـ  بكر،  أبو  يأت  حتى  قال: 
نعيامن إىل أناس جلبوا ظهرًا، فقال: ابتاعوا مني غالمًا عربّيًا فارهًا. 
قالوا: نعم، قال: إنه ذو لسان، ولعله يقول: أنا حّر، فإن كنتم تاركيه 
لذلك فدعوين ال تفسدوه عيّل. فقالوا: بل نبتاعه. فابتاعوه منه بعرش 
قالئص، فأقبل هبا يسوقها، وقال: دونكم هو هذا. فقال سويبط: 
هو كاذب، أنا رجل حّر. قالوا: قد أخربنا خربك، فطرحوا احلبل يف 
رقبته، فذهبوا به، فجاء أبو بكر فأخرب، فذهب هو وأصحابه إليهم 
فرّدوا القالئص وأخذوه، ثم أخربوا النبّي # بذلك، فضحك هو 

وأصحابه منها حواًل)2(.

))( اإلصابة: )0)/80)(.
)2( روى القصة أمحد، وأبو داود، وابن ماجة، والزبري بن بكار وغريهم/ انظر: 

اإلصابة:) )/298-297(.
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وذكره ابن عبد الرب لسويبط من رواية وكيع ثم قال: هكذا روى 
نعيامن، وقد  اخلرب وكيع، وخالفه غريه، فجعل مكان سويبط  هذا 

ذكرناه يف باب النون))(.

أما القصة الثانية يف مزاح نعيامن: فقد أخرجها الزبري، وهو أن 
أعرابيًا دخل عىل النبي # وأناخ ناقته بفنائه، فقال بعض الصحابة 
اللحم  إىل  قرمنا  قد  فإنا  فأكلناها،  عقرهتا  لو  األنصاري:  للنعيامن 
يا حممد. فخرج  النعيامن، فخرج األعرايب وصاح: وا عقراه  ففعل 
فقالوا:  هذا؟  فعل  من  فقال:  وسّلم،  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي 
بنت  ضباعة  دار  دخل  قد  وجده  حتى  عنه  يسأل  فاتبعه  النعيامن، 
الزبري بن عبد املطلب، واستخفى حتت رسب هلا فوقه جريد، فأشار 
رجل إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله وسّلم حيث هو، فقال: »ما محلك 
الذين  اهلل، هم  يا رسول  دّلوك عيل  الذين  قال:  ما صنعت؟«  عىل 

أمروين بذلك.

غرمها  ثم  ويضحك  وجهه  عن  الرتاب  يمسح  فجعل  قال: 
لألعرايب)2(.

))( االستيعاب: ))/8))-9))(.
)2( اإلصابة: )0)/80)(.
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تعامله  املزاح، وحسن  الصحابة من  ما كان عليه  القصتني  ويف 
# مع مزاحهم، فكان يضحك كام يضحكون من صنيع )النعيامن(، 
ويعّوض من أصابه رض، ودون أن يكون ذلك عىل حساب حرمات 
الطرفة  من  حياهتم  ختلو  ال  وجهادهم  الصحابة  جدّية  ومع  اهلل، 

أحيانًا، فريض اهلل عنهم وأرضاهم..

بقي النعيامن حتى تويف يف خالفة معاوية ريض اهلل عنهم))(.

))( الطبقات: ))/)9)(.
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أبو بردة بن ِنيار - رضي اهلل عنه -

خمتلف يف اسمه فقيل: هانئ بن نيار ـ وهذا قول أهل احلديث 
ـ وقيل: هانئ بن عمرو ـ وهو قول ابن إسحاق، وقيل: بل اسمه 

احلارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هبرية.

قال ابن عبد الرب بعد سياقه هلذه األقوال: واألكثر يقولون: هانئ 
بن نيار بن عبيد بن كالب بن غنم.. البلوي، ومل خيتلفوا يف أنه من 

)بىل( حليف لألنصار لبني احلارث منهم))(.

بن  الرباء  خال  وهو  هانئ،  واسمه  بردة،  أبو  سعد:  ابن  قال 
عازب، وقد شهد أبو بردة العقبة مع السبعني من األنصار يف رواية 

بن عتبة، وابن إسحاق، وأيب معرش، والواقدي)2(.

األنصاري،  نيار  بن  بردة  أبو  هكذا:  خمترصًا  معني  ابن  وذكره 
وذكر آخر: أبو بردة بن أيب موسى، واسمه احلارث))(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )))/5))(.
)2( الطبقات: ))/)5)(.

))( التاريخ: )2/)69(.
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العلم، ممن ُيسمى هانئ،  ابن أيب حاتم ممن روي عنه  كام ذكره 
وقال: هانئ بن نيار أبو بردة األنصاري، من بىل، حلفاء لبني حارثة، 
بدري، حجازي، مدين، شهد بدرًا ومات يف أول إمرة معاوية، روى 

عنه ابن أخته الرباء بن عازب سمعت أيب يقول ذلك))(.

الواقدي فيمن شهد بدرًا من حلفاء بني حارثة، وهو من  عّده 
بىل)2(.

بردة، وفرس رسول اهلل # مها  أما يف )أحد( فكان فرس أيب 
الوحيدين من الفرس كام نقل ابن عبد الرب عن الواقدي))(.

كام عّده ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا حيث قال: ومن حلفائهم 
)بني حارثة( ثم من بىل أبو بردة بن نيار، واسمه: هانئ بن نيار بن 

عمرو))(..

بردة أحدًا، واخلندق، واملشاهد كلها مع رسول اهلل  أبو  وشهد 
#، وكانت معه راية بني حارثة يف غزوة الفتح)5(.

))( اجلرح والتعديل: )00-99/9)(.
)2( املغازي: ))/58)(، والطبقات البن سعد: ))/)5)(.

))( االستيعاب هبامش اإلصابة: )))/6))(.
))( السرية البن هشام: )2/)0)(.

)5( الطبقات: ))/52)(.
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ثمة لواء عقده رسول اهلل # أليب بردة يتعلق بتعظيم حرمات 
اهلل، أوردته كتب السنة ـ وإن أغفلته كتب السرية فيام أعلم ـ أسوقه 
حديث  من  الرتمذي  فعند  سياقه،  يف  الروايات  اختالف  مع  هنا 
الرباء بن عازب ـ ريض اهلل عنه ـ قال: مّر يب خال أبو بردة بن نيار، 
ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟، قال: بعثني رسول اهلل # إىل رجل 

تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه))(.

مّر يب خال  قال:  ـ  الرباء كذلك  ـ من حديث  ماجة  ابن  وعند 
)سامه ُهشيم( يف حديثه: احلارث بن عمرو، وقد عقد له النبي # 
لواءًا، فقلت له: أين تريد؟، فقال: بعثني رسول اهلل # ـ إىل رجل 

تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرين أن أرضب عنقه)2(.

زوجات  زواج  عن  احلكيم  كتابه  يف  عنه  اهلل  هنى  ذلك  وأصل 
َكَن  ُه  َساِء ِإلَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ الباء: ﴿َوَل َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن الِنّ

َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًل﴾ ]النساء: 22[.

قال ابن كثري: حيرم اهلل تعاىل زوجات الباء تكرمة هلم، وإعظامًا 
بمجرد  االبن  عىل  لتحرم  إهنا  حتى  بعده،  من  توطأ  أن  واحرتامًا 

العقد عليها، وهذا أمر جممع عليه))(.

))( صحيح سنن الرتمذي: )2/))(.
)2( صحيح سنن ابن ماجة: )90/2(.

))( تفسري ابن كثري: ))/7)7(.
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ـ وكان من  بن األسلت  أيب قيس  الية يف  نزول  ثم ذكر سبب 
صاحلي األنصار ـ فحني تويف خطب ابنه قيس امرأته، فقالت: إنام 
آت رسول اهلل #،  قومك، ولكن  وأنت من صاحلي  ولدًا  أعّدك 
فأتت النبي # تستشريه، فقال هلا: ارجعي إىل بيتك، قال: فنزلت 

الية: ﴿َوَل َتْنِكُحوا...﴾))(.

وعّد ابن كثري تعاطي هذا النكاح رّدة عن الدين، يقتل من فعله، 
يف  السنن  وأهل  أمحد  رواية  أورد  ثم  املال،  لبيت  فيئًا  ماله  ويصري 

بعث رسول اهلل # أليب بردة إىل رجل تزوج امرأته أن يقتله)2(.

وصحح  التفسري،  وكتب  السنة،  كتب  تضافرت  وحيث 
املحققون إسناد هذه الرواية لبعث )أيب بردة( فتلك إضافة يف حياة 
هذا البدري، وبعث فريد، خيتلف عن غالب بعوثه # وهو يكشف 
كانوا  ولو  حتى  يتعدوهنا  من  ومقاتلة  اهلل،  حرمات  تعظيم  عن 

مسلمني، وذلك بعد نزول احلكم الرشعي، ومعرفة املخاطب به..

تويف أبو بردة ـ ريض اهلل عنه ـ يف خالفة معاوية ـ ريض اهلل عنه ـ ))(.

ريض اهلل عنك يا أبا بردة وأرضاك.

))( املصدر السابق: ))/7)7(.

)2( املصدر السابق: ))/8)7(.
))( الطبقات: ))/52)(.
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هالل بن أمية - رضي اهلل عنه -

هو هالل بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد األعلم األنصاري 
الواقفي، قديم اإلسالم، وكان يكرسِّ أصنام بني واقف))(.

شهد هالل بدرًا كام يف رواية الصحيحني ففي البخاري يف خرب 
الربيع  بن  ُمرارة  ذكروا  قال:  حيث  عنه  اهلل  ريض  مالك  بن  كعب 
العمري، وهالل بن أمية الواقفي رجلني صاحلني قد شهدا بدرًا)2(.

وعند البخاري وكذلك مسلم يف قصة توبة كعب ـ حني ختلف 
عن غزوة تبوك ـ قال كعب: هل لقي هذا معي أحد؟

قيل لك،  ما  مثل  فقيل هلام  قلت،  مثلام  قاال  نعم: رجالن  قالوا 
أمية  بن  وهالل  العمري،  الربيع  بن  مرارة  قالوا:  مها؟  من  فقلت 

الواقفي فذكروا ل رجلني قد شهدا بدرًا فيهام أسوة))(.

ومن عجب أن مشاهري أهل املغازي والسري مل يذكروا )هالاًل، 
ومرارة( يف عداد من شهد بدرًا حتى قال الدمياطي: مل يذكر أحد 

))( أسد الغابة: )06/5)(، واإلصابة: )0)/252(.
)2( صحيح البخاري: )989)(.

))( البخاري: 8)))(، ومسلم: )2769(
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بقوله:  حجر  ابن  احلافظ  وتعقبه  بدرًا،  شهد  فيمن  وهالل  مرارة، 
وهذا مردود عليه، فقد جزم البخاري هنا، وتبعه مجاعة))(.

شيوخ  من  وهو  ـ  الكلبي  بن  هشام  بدرًا:  شهودمها  ذكر  وممن 
حممد بن سعد ـ كام نقل ابن حجر)2(.

وجزم بكون )هالل( من أهل بدر ابن حبان))(، وقبلهم البخاري 
ومسلم ـ كام سبق، كام جزم بذلك ابن عبد الرب، وابن األثري، وابن 

حجر))(.

ومن الغريب حديث ابن حجر عن )األثرم( وهو صاحب أمحد، 
فمرة ينسب له جزمه بشهود )هالل ومرارة( بدرًا)5(، ومرة ينسب 

إليه أنه أول من أنكر شهودمها بدرًا)6(.

املوضعني،  أحد  يف  مطبعي  خطأ  أو  تصحيف  وقع  كان  إن  إال 
بدرًا  شهودمها  بعدم  استدالله  القيم  ابن  عىل  حجر  ابن  رد  وقد 
كانا  بل  هلام،  وقع  الذي  باهلجر  عوقب  ما  بدرًا  شهدا  لو  بكوهنام 

))( الفتح: )7/)))(.

)2( الفتح: )7/)))(.
))( تاريخ الصحابة: ص256.

 ،)(06/5( الغابة:  وأسد   ،)(02/(0( اإلصابة:  هبامش  االستيعاب   )((
واإلصابة: )0)/252(، والفتح: )7/)))، 20/8)(.

)5( الفتح: )20/8)(.

)6( الفتح: )7/)))(.
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يساحمان كام سومح حاطب، قال ابن حجر، وهو قياس مع وجود 
النص، ويمكن الفرق))(.

الصحيحني  رواية  عىل  معتمدين  اخلالف  هذا  نتجاوز  وحني 
والفتح،  أحدًا  شهوده  ُنقل  فقد  بدرًا،  )هالل(  شهود  يف  وغريمها 

وكانت معه راية بني واقف يوم الفتح)2(.

الذين خلفوا وامتحنوا  الثالثة  ويف غزوة تبوك كان هالل أحد 
لَثِة الَِّذيَن  حتى نزل القرآن بتوبتهم، والثناء عىل صدقهم: }َوَعَل الثَّ
ْم  َأنُفُسُ َعَلْيِهْم  َوَضاَقْت  َرُحَبْت  ِبَما  اأَلْرُض  َعَلْيِهُم  َضاَقْت  ِإَذا  َحتَّ  ُخِلُّفوا 
اُب  وَّ َ ُهَو التَّ ِ ِإلَّ ِإَلْيِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا ِإنَّ اللَّ وا َأن لَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَّ َوَظنُّ
اِدِقَي #١١٩#({  َ َوُكوُنوا َمَع الصَّ ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ ِحمُي #١١٨#( َيا َأيُّ الرَّ

]التوبة[.

وقد كان يف ختلفهم ِحكاًم ودروسًا بليغة هلم ولألمة املسلمة من 
بعدهم))(.

وحيث ذكر النووي سبعة وثالثني فائدة من قصة كعب وتوبته، 
السابعة  قال  حيث  وقيمته،  الصدق  عن  منها  األخرية  كانت  فقد 

))( الفتح: )7/)))(.
)2( أسد الغابة: )06/5)(.

))( انظر: كالم النووي عن هذه الدروس والفوائد يف قصة كعب. رشح مسلم: 
.)(0(-(00/(7(
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والثالثون: أنه يستحب ملن تاب بسبب من اخلري أن حيافظ عىل ذلك 
السبب فهو أبلغ يف تعظيم حرمات اهلل، كام فعل كعب يف الصدق))(.

بقي يف ترمجة )هالل( خربه وقصته يف قذف امرأته برشيك بن 
سمحاء ونزول آية اللعان بشأهنام: }َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن 
اِدِقَي  ُه َل�ِمَن الصَّ ِ ِإنَّ اَداٍت ِباللَّ اَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَ ْم َفَشَ َداُء ِإلَّ َأنُفُسُ لَُّهْم ُشَ
ِ َعَلْيِه ِإن َكَن ِمَن اْلَكاِذِبَي #!٧!#( َوَيْدَرُأ َعْنَها  #!٦!#( َواْل�َخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَّ
ُه َل�ِمَن اْلَكاِذِبَي #!٨!#( َواْل�َخاِمَسَة َأنَّ  ِ ِإنَّ اَداٍت ِباللَّ َد َأْرَبَع َشَ اْلَعَذاَب َأن َتْشَ
اِدِقَي{ ]النور: ٦ - ٩[  ]النور: 9-6[. َكَن ِمَن الصَّ ِ َعَلْيَها ِإن  َغَضَب اللَّ

وكان هذا أول لعان يف اإلسالم)2(.

وخرب مالعنة )هالل( وامرأته جاءت يف الصحيحني وغريمها، 
وأحد ألفاظهام عند مسلم جاءت هكذا: أن رجاًل من األنصار )هو 
اْمَرَأتِِه َرُجاًل  َمَع  َلْو َأنَّ َرُجاًل َوَجَد  هالل بن أمية( قال للنبي #: 
َغْيٍظ،  َعىَل  َسَكَت  َسَكَت،  َأْو  َقَتْلُتُموُه،  َقَتَل،  َأْو  َجَلْدمُتُوُه،  َم،  َفَتَكلَّ
َعاِن ـ َفاْبُتيِلَ بِِه َذلَِك  َفَقاَل: »اللُهمَّ اْفَتْح َوَجَعَل َيْدُعو«، َفَنَزَلْت آَيُة اللِّ
ُجُل ِمْن َبنْيِ النَّاِس،.. ويف بقية احلديث أن املرأة جاءت باملولود  الرَّ

))( النووي: رشح مسلم: )7)/02)(.
)2( انظر: تفسري ابن كثري لآليات: ))/0))-)))(.
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عىل صفة الرجل الذي قذف هبا هالل زوجته))(.

بأهله  الصالح  العبد  يبتيل  قد  تعاىل  اهلل  أن  القصة  دروس  ومن 
ـ كام ابتيل هاللـ  فعليه الصرب واالحتساب ألمر اهلل، وأن رشيعة اهلل 
جاءت موضحة لألحكام قاطعة ألسباب الريب نسأل اهلل العافية 

من البالء، والسالمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ال يشري أكثر املصادر إىل سنة وفاة )هالل(، وقد نقل ابن حجر 
احتامل حياة هالل إىل زمن معاوية إن ثبت رواية عكرمة عن هالل، 
مرتوك،  وهو  عجالن،  بن  عطاء  اخلرب  يف  حجر  ابن  قال  كام  لكن 

وحيتمل أن عكرمة أرسل رواية اللعان عن هالل)2(.

فتبقى حياة )هالل( إىل زمن معاوية حتتاج إىل مزيد توثيق، واهلل 
أعلم.

ريض اهلل عن )هالل( وأرضاه.

))( صحيح مسلم: )95))(.
)2( اإلصابة: )0)/252(.
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القرآن الكريم.( )

أبطال بدر ريض اهلل عنهم، د. عبد احلميد الكندح، نرش: دار ( 2
املقبس، الطبعة: األوىل 5)))هـ.

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ابن األثري: أبو احلسن عيل بن ( )
أيب الكرم الشيباين )ت: 0)6هـ(، حتقيق: حممد البنا، حممد 

عاشور، نرش: الشعب/ القاهرة.

بن ( ) أمحد  الفضل  أبو  حجر:  ابن  الصحابة،  متييز  اإلصابة يف 
عيل بن حجر العسقالين )ت: 852هـ(، دار اجليلـ  بريوت، 

الطبعة األوىل: 2)))هـ.

بن ( 5 الرمحن  عبد  حممد  أبو  حاتم:  أيب  ابن  والتعديل،  اجلرح 
دائرة  الرازي )ت: 27)هـ(، نرش: مطبعة جملس  أيب حاتم 

املعارف العثامنية، حيدر أباد، الدكن، اهلند، ط. األوىل.

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم: أمحد بن عبد اهلل ( 6
)ت0))هـ(، نرش: مكتبة اخلانجي، ومطبعة السعادة بمرص 

56))هـ / 7)9)م.

مصادر البحث ومراجعه
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مصادر البحث ومراجعه

الرمحن بن عبد ( 7 القاسم، عبد  أبو  السهييل:  الروض األنف، 
احلديثة/  الكتب  دار  نرش:  املالكي،  األندلس  السهييل  اهلل 

القاهرة.

السجستاين ( 8 بن األشعث  داود: سليامن  أبو  سنن أيب داوي، 
)ت: 275هـ(، نرش: دار الفكر، مكتبة الرياض احلديثة.

بن ( 9 عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  الرتمذي:  الرتمذي،  سنن 
سورة )ت 279هـ(، ط. األوىل 85))هـ.

هشام ( 0) بن  امللك  عبد  حممد  أبو  هشام:  ابن  النبوية،  السرية 
املعافري )ت: 228هـ(، حتقيق: مهام، وأيب صعليليك، نرش: 

مكتبة املنار األردن، الطبعة األوىل 09))هـ/988)م.

رشف ( )) بن  حييى  زكريا،  أبو  النووي:  مسلم،  صحيح  رشح 
الدين النووي )ت: 676هـ(، املطبعة املرصية ومكتبتها.

إسامعيل ( 2) بن  حممد  الصحيح(،  )اجلامع  البخاري  صحيح 
البخاري )ت: 256هـ(، نرش: املكتبة اإلسالمية / تركيا.

صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج )ت: )56هـ(، ( ))
البحوث  إدارة  نرش  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  وتعليق  حتقيق 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد / الرياض.
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بكر ( )) أيب  بن  اهلل حممد  أبو عبد  ابن سعد:  الكربى،  الطبقات 
)ت: 0)2هـ(، طبعة: دار صادر بريوت.

فتح الباري، ابن حجر العسقالين: أبو الفضل أمحد بن عيل ( 5)
البحوث  إدارة  نرش:  852هـ(،  )ت:  العسقالين،  حجر  بن 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد / الرياض.

نرش: ( 6) عباس،  حممد  بن  اهلل  ويص  حتقيق:  الصحابة،  فضائل 
مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )0))هـ/)98)م.

املحرّب، ابن حبيب: أبو جعفر حممد بن حبيب اهلاشمي )ت: ( 7)
نرش:  شتيرت،  ليختن  إيليزه  د.  بتصحيحه  اعتنت  5)2هـ(، 

دار الفاق اجلديدة/ بريوت.

بن ( 8) حممد  اهلل  عبد  أبو  احلاكم:  الصحيحني،  عىل  املستدرك 
أمحد احلاكم النيسابوري )ت: 05)هـ(، )تلخيص الذهبي( 

دار الكتب العلمية.

املسند، أمحد بن حنبل )))2هـ(، رشح وحتقيق: أمحد حممد ( 9)
شاكر، تتمة: د. احلسيني عبد املجيد.

مكتبة ( 20 د. حممد رايض عثامن، نرش  الصحابة: حتقيق:  معرفة 
ط.  الرياض،  احلرمني،  ومكتبة  املنورة،  املدينة  ــدار،  ال

08))هـ/988)م.
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مصادر البحث ومراجعه

سفيان ( )2 بن  يعقوب  يوسف  أبو  الفسوي:  والتاريخ،  املعرفة 
العمري،  ضياء  أكرم  د.  حتقيق:  277هـ(،  )ت:  الفسوي، 

نرش: مؤسسة الرسالة، بريوت ط. )0))هـ/)98)م.

املقتنى يف رسد الكنى، الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد ( 22
الذهبي، )ت: 8)7هـ(، اعنى به: أيمن صالح شعبان، نرش: 

دار الكتب العلمية/ بريوت 997)م.
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الفهرس

رقم الصفحةالعنوان 

5بين يدي الجزء الثاني

11أبو سبرة بن أبي رهم 

14األرقم بن أبي األرقم 

18أُنيس بن قتادة األنصاري 

21َبْسَبس بن عمرو الجهني 

25أبو أيوب األنصاري 

30خباب بن األرّت 

35خّوات بن جبير 

40رافع بن المعلى 

43أبو لبابة بن عبد المنذر األنصاري األوسي 

49زياد بن لبيد 

53أبو طلحة زيد بن سهل 
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الفهرس

58سالم بن عمير 

61أبو زيد: سعد بن عبيد 

65 سلمة بن سالمة بن وقش 

70سهيل بن بيضاء 

74سواد بن َغِزيَّة 

79سويبط بن سعد 

83شقران مولى رسول اهلل # 

85شّماس بن عثمان بن الشريد 

89عاقل بن أبي البكير

91عامر بن ربيعة 

95أبو عبس عبد الرحمن بن جبر األنصاري األوسي

100عبد الرحمن بن عبد اهلل بن ثعلبة )أبو عقيل(

104عبد اهلل بن الجد بن قيس 

108عبد اهلل بن جبير 

113عبد اهلل بن زيد بن عبد ربه األنصاري الخزرجي 
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119عبد اهلل بن سهيل بن عمرو 

123عبد اهلل بن كعب بن عمرو األنصاري الخزرجي

128 عبيد بن أوس 

130ِعتبان بن مالك 

134عمارة بن حزم 

137عمرو بن سراقة العدوي 

141عمرو بن عوف 

145ذو الشمالين 

149قتادة بن النعمان 

153قدامة بن مظعون 

159قيس بن أبي صعصعة 

163مالك بن الدُّْخُشم 

168أبو الهيثم بن التيهان 

173أبو أسيد الساعدي 

178اُلمجّذر بن ذياد البلوي 
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الفهرس

183مرثد بن أبي مرثد الغنوي 

187ِمْهَجع الَعّكي 

191النعمان أو النعيمان بن عمرو 

197أبو بردة بن ِنيار 

201هالل بن أمية 

206مصادر البحث ومراجعه

210الفهرس



http://albayan.co.uk/page.aspx?ID=266
http://albayan.co.uk/page.aspx?ID=301
http://albayan.co.uk/page.aspx?ID=246

