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افـتـتــاحـيــة

افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « شــباب الصحابة
أن تقدِّ م
َ

 :شباب

سبقوا إلى اإلسالم » إىل الشــباب خاصة وإىل مجهور القراء من
السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة عامة.

هذا الكتاب تراجم لبعض شباب الصحابة ريض اهلل عنهم

الذين سبقوا إىل اإلسالم ،يسلط الضوء عىل أبرز أعامهلم يف ِ
زمان
شباهبم ،وعىل سامت شخصياهتم وبعض فضائلهم ومواهبهم،

ويبني كيف كان سبق الشباب إىل اإلســام ،وكيف كانوا نواة

ألمة اإلسالم.

يقدم هذا الكتاب للشــباب وغريهم ُم ُث ً
ال كربى لالقتداء،

ويرضب أمثلة ملا يتمتع به الشــباب من صدق وقوة إرادة وحب
للخري ألقوامهم ،ومسارعة إىل اتباع احلق إذا تبني هلم.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث

الـمـقـــدمــة
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رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني
احلمد هلل ِّ

ورمحة اهلل للعاملني سيدنا وموالنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فهذا القسم الثاين من جمموعة إصدارات «شباب الصحابة

ِ
ــر إيامنية
رضــوان اهلل تعاىل عليهــم أمجعني» ،وهي تراجم وس َ ٌ

لكوكبة من الشــباب هم من أوائل الناس دخوالً يف اإلســام،
الذين هنلوا من َم ِع ِ
النبــو ِة ّأو َل ما أرشقت أنوارها عىل الدنيا،
ني
ّ

ُ
تلو اآلية ،يفهمون
وأول مــن َص ّلوا هلل ،وتل َّق ْوا كتاب اهلل اآليــ َة َ
معانيها ومقاصدها وتنفعل هبا نفوســهم وقلوهبم ،وكانت هلم
فتكونوا تكوين ًا فريد ًا،
من رســول اهلل ﷺ عناية مل تكن لغريهمّ ،
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وكان أثرهم يف اإلســام ويف مســرة الدعوة إىل اهلل تعاىل أثر ًا
عظي ًام ،ونالوا فضائل مل يرشكهم فيها إال الســابقون األولون من
غري الشباب.
َّ
هؤالء ّ
وأجل
أعظم
الصابرون اختذوا
الصادقون ّ
الشــباب ّ
َ

القرارات املصريية يف شــباهبم ،وهو الدّ خول يف دين اهلل تعاىل،

قــو ٌة أو َمنَ َع ٌة ،وكان
دخلوه حــن كان الدين غريب ًا ،ومل تكن له ّ

الدّ خول فيــه خروج ًا عن املألوف ،ومواجهــة لعقائد وعادات

فاســدة متجذرة ،وتعريضــ ًا للنفس لألذى أو اهلــاك ،فكانوا
بحق األســو َة لغريهم ،والنوا َة لدين اإلســام الذين َث َب َت هبم
ٍّ
وبأمثاهلم ،ونام وقوي وترعرع ،وكان مثلهم مع رســول اهلل ﷺ

كام قال تعاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ﴾ [الفتح.]29 :
هذه الرتاجم التي سنتناوهلا هي تراجم هلم يف فرتة شباهبم،
ال نتعداهــا إال عىل ســبيل اإلشــارة ،نتعرف مــن خالهلا عىل

الـمـقـــدمــة
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كيفية دخوهلم يف اإلســام ،وكيف كانوا يعبدون اهلل ،ويلتقون

ــؤ َذ َن له باجلهر
برســول اهلل ﷺ ليعلمهــم ويزكيهم قبــل أن ُي ْ

بالدعوة وبعدها .ونتعرف عــى يشء من فضائلهم ،ومواهبهم
وسامت شخصياهتم ،ومواقفهم العظيمة ،وأخالقهم الكريمة.

ونقف عىل يشء من َص ْبهم يف اهلل ،وشجاعتهم وحفاظهم عىل
دينهــم رغم ما تعرضوا له من ِم َ ٍ
ــن أو أذى ،وكيف كان العبيد

منهم أقوى من سادهتم املرشكني الذين ّ
عذبوهم ،وعىل هجرهتم
يف اهلل وجهودهم يف الدعوة إىل اهلل واحلفاظ عىل دين اهلل.

واملتتبــع لقائمة الســابقني إىل اإلســام يف أيامه وســنينه

األوىل جيد أكثرهم شــباب ًا ،رجاالً كانوا أو نسا ًء((( ،فيهم العبيد

واملتتبع جيد
واملســتضعفون ،وأكثرهم مــن أرشاف قومهــم،
ُ
((( ينظر أسامء السابقني إىل اإلسالم يف تاريخ اإلسالم للذهبي -546/1
 ،549وســر أعالم النبــاء  .120 -119 /1وقــد ذكر الذهبي
رمحه اهلل واحد ًا ومخســن رج ً
ال وامــرأة ،واملتتبع للســابقني الذين

أسلموا قبل أسد اهلل محزة بن عبد املطلب والفاروق عمر بن اخلطاب

ريض اهلل عنهام جيدهم أكثر من ذلك.
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الشباب كذلك عىل رأس قائمة السابقني من األنصار ،ف ُقبيل أن
يأذن اهلل بإرشاق اهلداية عىل أهل املدينــة الذين آووا املهاجرين
ونرصوا اهلل تعاىل ورســوله ،كان أول مــن أرشقت عليهم تلك

األنوار هم شباهبا ،وأول من محل تلك األنوار إليها هم شباهبا.

ُ
والصدق ،واخلري
وهكذا الشــباب فيهم اإلرادة القويــة،

واألمــل ،واإلقدام عىل اتباع احلق إذا تبني هلم ،وتلك ســنة من

ســنن اهلل تعاىل يف األمم ،يقول تعاىل يف حق سيدنا موسى عليه

الســام ومن بادر باتباعه حني دعا قومــه﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﴾

[يونــس .]83 :ويقول احلافظ ابن كثــر رمحه اهلل تعليق ًا عىل قوله
تعاىل يف حــق أصحاب الكهــف ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﴾ [الكهــف ]13 :يقــول« :ذكر تعــاىل أهنم فتية
 -وهم الشــباب  -وهم َأ ْق َب ُل للحق ،وأهدى للسبيل ...وهلذا

كان أكثر املستجيبني هلل ولرسوله ﷺ شباب ًا»(((.
((( تفسري ابن كثري .140 /5

الـمـقـــدمــة
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هؤالء الشباب الذين سنتحدث عنهم هم طائفة خاصة من
الصحابة رضوان اهلل عليهم ،أكثرهم ُسعدوا بمالزمة رسول اهلل

ﷺ يف أول دعوته ،وشاركوه مسريته ومل يتخلفوا عنه ،وبعضهم
هاجر إىل احلبشــة بأمر رســول اهلل ﷺ حفاظ ًا عىل دينه ونفسه،

وكانت هلم مهام عظيمة يف هجرهتم ،ثم عادوا إىل رسول اهلل ﷺ
ليواصلوا مســرة العطاء ،يقول صهيب بن سنان ريض اهلل عنه
وهو أحد الســابقني األولني« :مل يشهد رسول اهلل مشهد ًا َق ُّط إال
حارض ُه ،ومل يرس رسي ًة
حارض ُه ،ومل يبايع بيع ًة َق ُّط إال كنت
كنت
َ
َ

ــط إال كنت ِ
ِ
قط َ
حاضها ،وال غزا غزا ًة ُّ
َق ُّ
وآخره إال
الزمان
أول
َ
َ
كنت فيها عن يمينه أو شــاله ،وما خافوا أمامهم َق ُّط إال وكنت
َ
رسول اهلل
جعلت
أمامهم وال ما وراءهم إال كنت وراءهم ،وما
ُ
ﷺ بيني وبني العدو َق ُّط حتى تويف رسول اهلل ﷺ»(((.

((( حلية األولياء  ،151 /1واملعجم الكبري  ،37/8برقم  ،7309وقال
اهليثمي يف جممــع الزوائد « :272 /9رواه الطــراين وفيه حممد بن

احلسن بن زبالة وهو ضعيف».
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وقــد وردت يف فضــل الســابقني األولني مــن املهاجرين

واألنصار آيات وأحاديث كثرية خمصوصة ،ب ّينت أهنم خرية هذه
األمة ،واختلف العلامء يف املراد هبؤالء الســابقني األولني ،هل

هم الذين أسلموا قبل صلح احلديبية ،وقد كان الصلح يف العام
السادس من اهلجرة ،أم الذين صلوا إىل القبلتني من املسلمني(((،

وقد كان حتويل القبلة يف العام الثاين من اهلجرة ،وأ ّي ًا ما كان املراد

منهم فهؤالء الشباب الذين سنذكر بعضهم ،كانوا يف أوائل قائمة

هؤالء الســابقني ،وكل ما ورد يف فضل الصحابة عامة فهم من
أهل هذا الفضل ،وكل ما ورد يف فضل أصحاب املشاهد ،فمن

شــهدها منهم كان من أهل هذا الفضل ،وكذا ما جاء يف فضل
املهاجرين واألنصار  -وقد جاءت يف فضلهم آيات كثرية  -هم

كذلك وأمثاهلم ممن ليسوا شباب ًا من أهل هذا الفضل.

وقد شهد اهلل هلؤالء الســابقني األولني باإلحسان ،وأثبت

رضــاه عنهم ،ورضاهم عنــه تعاىل ،فهم ُم َســ ِّلمون له يف مجيع
((( ينظر تفسري ابن كثري .140/5
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أحواهلم ،راضون بكل ما يأمرهم به وبكل ما يفعل هبم سبحانه،
وبي أن اجلنة يف انتظارهم ،وذلك يف قوله تعاىل ﴿ :ﭑ
ّ

ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [التوبة.]100 :
وبي تعاىل أن فضل جهاد الســابقني ونفقاهتم يف سبيل اهلل
ّ

أعــى من فضل غريهــم ،كام قال تعــاىل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾
[احلديد.]10 :
ونزلت يف السابقني إىل اإلســام بمكة  -والشباب منهم -

آيات تصف طــول قيامهم بني يــدي اهلل تعاىل بالليل ،تأســي ًا
برســول اهلل ﷺ الذي فرض اهلل عليه قيام الليل ،وذلك يف قوله

تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
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ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾ [املزمل.((( ]20 :
ونزلت بمكة يف ضعفاء وفقراء هؤالء الســابقني آيات تُثني

عليهــم ومتدحهم بام فــازوا به من اإليامنِ ،
وصــدْ ِق حاهلم مع

ِ
وإقبالم عليه عىل الــدوام ،وتطلب من النبي ﷺ ّأل
اهلل تعاىل،
ُين َّحيهم عنه ولو قلي ً
وأخصاءه،
ال مهام كان ،وأن جيعلهم جلساءه
ّ
وتصفهم بأهنم هم الشاكرون ،وذلك حني طلب سادة املرشكني

النبي ﷺ فقرا َء املسلمني وضعفا َءهم عن جملسه
بمكة أن ُين َِّح َي ُّ
 حني جيالســونه ليســمعوه  -لعلهم يس ِــلمون ،و َأ َم َر ُه تعاىل
ُْ

أن يســتقبل هؤالء الضعفاء بالرتحيب والســام والتبشــر بام
ين َّشــط عزائمهم ِ
وهمهم من رمحة اهلل تعــاىل ومغفرته((( ،وهي
ُ

((( يقــول احلافظ ابــن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفســره « :258/8وهذه
اآلية ،بل السورة كلها مكية».

((( ينظــر يف ظــال آيــات الثناء عــى الصحابــة النجبــاء ،للمؤلف
ص .78 ،57

الـمـقـــدمــة
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قوله تعــاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾
[األنعام.(((]54 -52 :
وشــهد اهلل تعاىل هلم بصربهم وتوكُّلِهم عليه ،وبام لقوه من
ظلم وأذى يف سبيله ،وأخرب بام وعدهم اهلل يف مقابل ذلك ،وذلك
يف قوله تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [النحــل .]42-41 :ويف قولــه:
((( ينظر تفسري البغوي .148 /3
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﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾
[آل عمــران .]195 :ويف قولــه تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [األنفال.]74 :
فــريض اهلل تعاىل عــن هؤالء الســابقني وعــن أصحاب
رسول اهلل ﷺ أمجعني ،وحرشنا معهم حتت لواء نبينا ﷺ.
•

•

•
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من الشباب السابقني إىل اإلسالم
ّ -أو ُل فتى يدخل اإلسالم.

الرامني.
 ثالث املسلمني ّوأو ُل ّ
ّاطق باس ِم اإلسالم.
 -الن ُ

 -الغال ُم ا ُمل َع َّل ُم  -أول من جهر بالقرآن.

ِ
ب َ
شباب قريش.
اخل ِري ُغ َّر ُة
 ُم ْص َع ُصاحب أو ِل مدْ ر ٍ
ِ
سة يف اإلسالم.
ُ ّ َ َ
األولِني.
 إما ُم املهاجرين َّ الذين صبوا ابتغاء ِوجه رهبم.
َ َ ْ َ
 -سابق األنصار.

الست ُة  -نواة أمة اإلسالم باملدينة.
السابقون ِّ
 ّ شباب ِبيعة ال َع َق َبة الثانية.
ُ
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فتى يدخل اإلسالم
أول ً
احلق
من هؤالء الســابقني إىل اإلســام ،الذين اختــاروا َّ
ملا عرفوه ،ســيدُ ِ
الفتْيــان املر َّبى يف بيت رســول اهلل ﷺ وحتت
الناهل من ِ
ُ
فتى
عينيه ويف َكن َِفه،
بحر علمــه وعظيم خلقهّ ،أو ُل ً

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،اب ُن
يدخل اإلســام ،ســيدنا ُّ
وأحب
خواصه ﷺ ِمــن أهله،
ــص
ُّ
ِّ
عم رســول اهلل ﷺ ،و َأ َخ ُّ
ِّ

رجاهلم إليه(((.

فتى ،وهو قرار
اختذ ريض اهلل عنه أهــم قرار يف حياته وهو ً

دخولــه يف اإلســام ،وكان دخوله فيه أول أيامه بعد الســيدة
خدجية ريض اهلل عنها التي كانت أول الداخلني يف اإلسالم عىل
اإلطالق ،دخله وهو ابن عرش سنني(((.
((( تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،125/12واإلصابة .564/4
((( اخت ُِلف يف ِســنِّه عند دخوله يف اإلســام ،هل كانت عرش ًا أو تســع
ســنني أو إحدى عرشة ســنة .وصحح احلافظ ابن حجر يف اإلصابة
( )564/4أنه أسلم وهو ابن عرش سنني.
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وكيف أدخل اهللُ
الس َ ِي قص َة إسالمه ريض اهلل عنه،
َ
يذكر أهل ِّ

َ
وكيف كان أحدَ املستأ َمنني َ -ر ْغم ِص َغ ِره  -عىل
اإليامن يف قلبه،
َ

ُ
رســول اهلل ﷺ مل يؤمر َب ْعدُ باجلهر به ،فلم
هذا الدّ ين الذي كان

عيل ريض اهلل عنه إســامه ،وال ما دعاه إليه الرسول ﷺ،
ُيعلن ٌ
َ
رسول اهلل ﷺ ،وكان من الصفوة املختارة
الز َم
ويذكرون كيف َ

التي هنلت من معني النبوة ّأو َل ما أنزهلا اهلل عىل رسوله.

الس َ ِ
النبي ﷺ بعــد يومني ِم ْن
ــر أنــه أتى َّ
فقد روى أهل ِّ
ِ
ِ
الرســالة عليه ﷺ ،فوجده ﷺ والسيدة خدجية ريض اهلل
نزول

عيل :ما هذا يا حممد؟
عنها يصليان ،يقول ابن إســحاق« :فقال ٌّ

فقال النبي ﷺ« :دين اهلل الذي اصطفى لنفســه و َب َ
عث به ُر َسله،
ِ
ِ
ٍ
بالالت وال ُعزَّى» ،فقال
وكفر
عبادته
فأدعوك إىل اهلل وحدَ ه وإىل

ٍ
عيل :هذا أمر مل أســمع به َ
بقاض أمر ًا حتى
فلست
قبل اليوم،
ُ
له ٌّ
ِ
ِ
ُ
سه قبل أن
ُأحدِّ ث أبا طالبَ ،فك َِره
ش عليه َّ
رسول اهلل ﷺ أن ُي ْف َ

َ
عيل
عيل إذا مل ت ُْسلم فاكتم»،
ُي ْســ َت ْع َل َن ُ
فمكث ٌّ
أمر ُه ،فقال له« :يا ُّ
عيل اإلســام فأصبح غادي ًا
تلك الليلة ،ثم إن اهلل أوقع يف قلب ٍّ

فتى يدخل اإلسالم
أول ً
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عيل يا حممد؟
إىل رســول اهلل ﷺ حتى جاءه فقال :مــا َع َر ْض َت َّ
فقال له رســول اهلل ﷺ« :تشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك

وأسلم،
عيل
له
َ
ُ
وتكفر بالالت وال ُعزَّى وتربأ من األنداد» ،ففعل ٌّ
ومكث عيل يأتيه عىل َخو ٍ
ٍ
عيل إســامه
ف من أيب
ْ
طالب .و َكتَم ٌّ
َ ٌّ
ومل ُيظهر به ،وأسلم زيد بن حارثة ،فمكثا قريب ًا من ٍ
خيتلف
شهر،
ُ

عيل إىل رســول اهلل ﷺ ،وكان مما أنعم اهلل به َ
عيل أنه كان يف
عل ٍّ
ٌّ
ِ
ِح ْج ِر
رسول اهلل ﷺ قبل اإلسالم»(((.
وهكذا سبق هذا الفتى إىل اإلسالم ،ومل يكن وحده يف هذا،

أرشاف يف قومهم،
سادات
فقد دخل اإلسال َم َب ْعدَ ه من الشباب
ٌ
ٌ

أهم
الس ِّ
ــن َّ
دخلــوه بعد بداية البعثــة بأيام ،اختذوا وهم يف هذه ِّ
وأعظم ٍ
قرار يف حياهتم ،منهم ســعدُ ب ُن أيب وقاص ،ابن السابع َة
َ

والزبري بن العــوام ،ابن الثاني َة
عرش َة ســنة أو التاســع َة عرشةَ،
ُ

عرشةَ .وقيل :ابن مخس عرشة أو ســت عرشة سنة ،وطلح ُة بن

ُعبيد اهلل ،ابن الثالث َة عرش َة من عمره ،وســعيد بن زيد ،ابن نحو
((( سرية ابن إسحاق .118/2
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اخلامسة عرشة أو السادسة عرشة((( ،وعبد الرمحن بن عوف ،ابن

الثالثني((( ،وهكذا الشــبابُّ ،
أرق أفئدةً ،وأكثر استعداد ًا لقبول
دواعي اخلري.

كان هذا الفتى أحدَ ُكت ِ
الوحي لرســول اهلل ﷺ ،كَتبه له
ّاب
ِ

وهو يف ُمقتَبل شــبابه ،وكان أحدَ قضاة رسول اهلل ﷺ فيام بعد،
املعروف بشجاعته ،وزهده ،وسعة علمه ،وهو أحد العرشة
هو
ُ
املبرشين باجلنــة ،وزوج ابنة رســول اهلل ﷺ ،الســيدة فاطمة

ريض اهلل عنهــا ،ورابع اخللفاء الراشــدين ،الذي اســتفاضت
السن ِّة بذكر فضائله.
وتواترت دواوين ُّ
((( تنظر ترمجتهم يف االستيعاب  .764 ،614/2 ،607 ،510/2وأسد
الغابــة  ،467 ،235 ،214 ،97/2وجامــع األصول ،126/12
 ،128 ،127وســر أعالم النبــاء  ،110 ،73 ،31/1واإلصابة
.552/2

((( ولد ريض اهلل عنه بعد الفيل بعرش سنني ،فإسالمه كان وهو ابن ()30
ســنة .تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،129/12وهتذيب األســاء
واللغات  ،425/1وســر أعالم النبــاء  ،3/1 ،53/1واإلصابة

.346/4
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وهو ريض اهلل عنه يف شــبابه أحد أبطال هجرة رســول اهلل
ﷺ ،شهد غزوة بدر مع النبي ﷺ وهو ابن مخس وعرشين سنة،
وشهد َّ
كل املشاهد والغزوات مع رسول اهلل ﷺ إال غزوة تبوك،
ألن رســول اهلل ﷺ أمره بالقعود لريعى أهل بيته((( ﷺ ،وكان
لواء رسول اهلل ﷺ بيد هذا الشاب يف مواطن كثرية(((.
احلكيم ،ذا املروءة العالية.
الشــاب النابِ َه
كان ريض اهلل عنه
َّ
َ

الطريق إلســام أحد
هذه املروءة وهذه احلكمة والنباهة َّقربت
َ

النجباء من أصحاب النبي ﷺ وأحد الســابقني إىل اإلســام،
عيل ريض اهلل عنه
وهو أبو َذ ٍّر الغفاري ريض اهلل عنه؛ فقد ض َّيفه ٌّ
ثــاث ٍ
َ
ليال حني نزل أبو ذر بمكة يريد لقاء رســول اهلل
يف بيته

((( كذا صححه ابن كثري يف الفصــول ص  .187وقد خلف عىل املدينة
حممد بن مســلمة .قال ابن ســعد يف الطبقات « :165/2وهو أثبت

عندنــا ممن قال :اســتخلف غريه» .وكذا قال ابن عســاكر يف تاريخ
دمشق .35/2

((( ينظر االستيعاب البن عبد الرب .1097/3
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ﷺ بعد أن ســمع به ،وكان أبو َذ ٍّر يكتم أمره ،ال يسأل أحد ًا عن

رســول اهلل ﷺ ،فكان له يف بيت هذا الفتى مأوى .وقد ت َل َّطف
عيل حتى َوثق به أبــو ذر ،فأخربه بأمره يف اليوم الثالث(((بعد
به ٌّ

أن أخذ عليه العهــد ّأل خيرب أحد ًا ،فدَ ّله عــى املكان الذي فيه

رسول اهلل ﷺ(((.
وك َْم َش ِ
ــهدَ ريض اهلل عنه يف هذه الصحبة األوىل لرسول اهلل

تقوي اإليامن
ﷺ من معجزاته ﷺ ودالئل نبوته ،كانت معونات ّ

عيل
ُعرف بفضله ﷺ ،ومن ذلك ما رواه الرتمذي ّ
وت ّ
وحسنه عن ٍّ
ريض اهلل عنــه قال« :كنت مع رســول اهلل ﷺ بمكة فخرجنا يف

بعض نواحيها فام استقبله جبل وال شجر إال قال :السالم عليك
يا رسول اهلل»(((.
((( كذا يف رواية مسلم يف صحيحه ،حديث رقم .2474

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3328ومسلم  .2474وينظر
فتح الباري .174/7

((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،3626واملستدرك .4238
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وهو الشــجاع األمني الذي أ ّدى عن رســول اهلل ﷺ ودائع

املرشكني التي كانت عنــده بعد أن خرج ﷺ مهاجر ًا .يقول ابن

ثالث ٍ
َ
ليال
هشــام« :وأقام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه بمكة
وأيامها ،حتى أدى عن رســول اهلل ﷺ الودائع التي كانت عنده
للناس ،حتى إذا فرغ منها ،حلق برسول اهلل ﷺ»(((.

وهاجر ريض اهلل عنه وحده ،فبعد أن أ ّدى تلك الودائع عن

رســول اهلل ﷺ ،هاجر ســر ًا عىل األقدام حتى تفطرت قدماه،
عيل فإنه ملا فرغ من الذي أمره به رسول اهلل
يقول ابن األثري« :وأما ٌّ
النهار ،حتى قدم
ويكم ُن
ﷺ هاجر إىل املدينة ،فكان يسري الليل
َ
ُ
املدينة وقد تف ّطرت قدماه ...واعتنقه [النبي ﷺ] ،وبكى رمحة ملا

بقدميه من الورمَ ،
وأمرمها عىل قدميه ،فلم يشتكهام
وتفل يف يديه َّ

بعدُ حتى ُقتل ريض اهلل عنه»(((.

((( ســرة ابن هشــام  .99 /2وينظر البداية والنهاية  ،242 /3وأسد
الغابة .592 /3

((( الكامل يف التاريخ البن األثري  ،698 /1وينظر أسد الغابة ،593 /3
وإمتاع األسامع .68 /1
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هذا الشــاب العظيم ريض اهلل عنه حني تقدَّ م ِخلطبة السيدة

فاطمة الزهراء ريض اهلل عنها أخذه احلياء من رسول اهلل ﷺ فلم
يستطع أن ينطق بكلمة ،وحني أراد الدخول هبا مل يك يملك من

الدنيا شــيئ ًا ،يقدمه مهر ًا إال درع ًا له يلبسه يف احلرب .يقول ابن
تزوجت فاطمة ريض اهلل
عباس ريض اهلل عنهام :إن علي ًا قــال:
ُ

عنها ،فقلت :يا رســول اهلل ،ا ْب ِن ِب ،قال« :أعطها شــيئ ًا» قلت:
ما عندي مــن يشء ،قال« :فأين درعــك ُ
احل َط ِم َّي ُة؟» قلت :هي

عندي ،قال« :فأعطها إياه»(((.

ويروي البيهقي ذلــك مفص ً
ال عن جماهد عن عيل ريض اهلل
عنه قــالُ :
بت فاطم ُة إىل رســول اهلل ﷺ ،فقالت يل موال ٌة
«خطِ ْ

قلت:
يل :هل
طبت إىل رســول اهلل ﷺ؟ ُ
علمت أن فاطم َة قد ُخ ْ
َ
بت ،فــا يمنعك أن تأيت رســول اهلل ﷺ
ال .قالــت :فقــد ُخطِ ْ

أتزوج بــه! فقالت :إنك إن
فيزوجك؟ فقلت :وعنــدي يشء ّ
ّ
((( ســنن أيب داود ،حديث رقــم  ،2125والنســائي ،3376 ،3375
وصحيح ابن حبان  .2125وهذا لفظ النسائي.
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َ
جــك ،فواهلل ما زالــت ت َُر ِّجينِي حتى
زو
َ
جئت رســول اهلل ﷺ ّ

دخلت عىل رسول اهلل ﷺ ،وكان لرسول اهلل ﷺ جاللة وهيبة،
ُ
قعدت بني يديه ُأ ِ
استطعت أن أتكلم .فقال
مت ،فواهلل ما
فلام
ُ
فح ُ
ُ

فسكت ،فقال« :ما
رســول اهلل ﷺ« :ما جاء بك ،ألك حاجة؟»
ُّ
فســكت ،فقــال« :لعلك جئت ختطب
جاء بك ،ألك حاجة؟»
ُّ
فاطمة؟» ،فقلت :نعم.(((»...
أثــاث بيته ريض اهلل عنــه حني دخل بالســيدة فاطمة كان

وأدوات يســرة للطعام ،وفِ ٌ
أثاث ًا يســر ًاِ :وسادةٌ،
راش من جلد
ٌ
كبش((( ،وقطيفة يفرتشون بعضها ،ويلتحفون ببعضها ،وأرض
((( دالئل النبوة للبيهقي  ،160 /3والســنن الكربى للبيهقي .234 /7
وينظر البداية والنهاية .418 /3

((( كــذا يف الرتغيب والرتهيــب للمنــذري  ،105 /4وجممع الزوائد

 ،146 /9 ،60 /4مــن روايــة جابر بن عبد اهلل .ورواه ابن ســعد

يف الطبقــات  ،23 /8عن جعفر الصادق عــن أبيه حممد الباقر .ويف

الطبقات الكربى  23 /8عن عكرمة يف جهازها« :رسير مرشوط».

أي رسير من سعف مربوط برشيط.
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بيته مفروشة رم ً
ال ناع ًام((( .يستقي ريض اهلل عنه املاء ألهله بنفسه

من بئر ،بال خادم ،ويرىض هو وزجته بعيشه ،فقد روى عطاء بن

لـــا
الســائب عن أبيه عن عيل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ﷺ ّ
بخ ٍ
َ ٍ (((
زوجــه فاطمة بعث معه َ
حشــوها
ميلة ووســادة من أ َدم
ُ
ّ
ِ
عيل لفاطمة ريض اهلل
ٌ
ور َحيني((( وســقاء َ
ليف َ
وج ّرتني ،فقــال ٌّ

اشتكيت صدري،
َوت((( حتى لقد
عنهام ذات يوم :واهلل لقد َسن ُ
ُ
قال :وقد جاء اهلل أباك بســبي فاذهبي فاستخدميه ،فقالت :وأنا

نت حتى َ ِملت يداي ،فأتــت النبي ﷺ ،فقال :ما
واهلل قــد َط َح ُ

واســتحيت أن
جاء بك أي ُبن ّية؟ قالت :جئت ألُســ ّلم عليك.
ْ
ورجعت.(((»...
تسأله
ْ

((( ينظر حديث ابن عباس يف ذلك ،يف الســنن الكربى للنسائي ،حديث
رقم  ،8510وجممع الزوائد حديث عبد اهلل بن عمرو .147 /9

((( أي من جلد.

((( مثنّى رحا ،وهي آلة طحن احلبوب.

((( سنوت بفتح الســن والنون :أي اســتقيت من البئر .ينظر الرتغيب
والرتهيب للمنذري .298 /2

وجود إسناده=  
((( مســند أمحد  ،106 /1والطبقات الكربى ّ .25/8

فتى يدخل اإلسالم
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ثم هو الزاهد اجلواد الكريم ،جيود يف ال ُيرس وجيود يف ال ُعرس،

وسع اهلل تعاىل عليه فيام بعد أوقف األوقاف يف سبيل اهلل،
فحني َّ
وأنفــق ومل يدخر ماالً((( ،يقــول ريض اهلل عنه يف فضل اهلل عليه

وثمرة أوقافه التي أوقفها يف سبيل اهلل« :لقد رأيتُني مع رسول اهلل

ﷺ وإين ألربــط احلجر عىل بطنــي من اجلــوع ،وإن صدقتي
اليوم ألربعون الف ًا»((( .ويقول فيه ابنه احلســن ريض اهلل عنه يف
=  املنذري يف الرتغيب والرتهيب  .298 /2وقال اهليثمي يف املجمع

« :49 /10قلــت :يف الصحيــح بعضه .رواه أمحــد وفيه عطاء بن
السائب وقد ســمع منه محاد بن ســلمة قبل اختالطه ،وبقية رجاله

ثقات» .اهـــ .وباختصار يف املســند  ،104 ،84 /1واملســتدرك،
حديث رقم  ،2755وصححه احلاكم ووافقه الذهبي.

((( ينظر أســد الغابة  ،600-598 /3وينظر كذلك يف وقفه أرضه بينبع
وغريها الســنن الكربى  .161 /6وينظر نامذج من أوقاف الصحابة

يف كتاب «من شــواهد الســنن واآلثار عىل مودة الصحابة األخيار»

للمؤلف ،ص .87-83

((( مســند أمحد  ،159/1وحلية األوليــاء  ،86 /1وفضائل الصحابة
ألمحــد ،حديــث رقــم  .1217 ،927 ،899ويف الرواية األوىل يف
الفضائل قــال حممد بن كعب« :ســمعت علي ًا» .وقــال اهليثمي يف
املجمع « :20 /9رواه كله أمحد ورجال الروايتني رجال الصحيح=  
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خطبته عنه ...« :ومــا ترك من صفرا َء وال بيضا َء إال ســبعامئة

درهم من عطائه كان يرصدها خلاد ٍم ألهله»(((.

يقول اإلمام النــووي رمحه اهلل« :وأما زهده فهو من األمور

املشــهورة التي اشــرك يف معرفتها اخلاص والعامُ ...روينا عن
عيل رىض اهلل عنــه َلبِنَ ًة عىل َلبنَة
ســفيان بن عيينة ،قال :ما بنى ٌّ

إزار غليظ اشــراه
وروينا أنه كان عليه ُ
وال َق َصب ًة عىل َقص َبــ ًةُ ،

بخمسة دراهم»(((.

=  غري رشيك بن عبد اهلل النخعي وهو حسن احلديث ،ولكن اختلف

يف سامع حممد بن كعب من عيل ،واهلل أعلم».

ويقول ابن األثري يف أســد الغابــة  599 /3معلقــ ًا« :مل ُيرد بقوله:

(أربعــن ألفــا) زكاة ماله وإنــا أراد الوقوف التــي جعلها صدقة
كان احلاصــل من دخلهــا صدقة هذا العــدد ،فإن أمــر املؤمنني
عليــا ريض اهلل عنــه مل يدخر مــاال ،ودليله ما نذكره مــن كالم ابنه
احلســن ريض اهلل عنهام يف مقتله أنه مل يرتك إال ستامئة درهم اشرتى

هبا خادما».

((( مســند أمحــد  ،199 /1وصحيح ابن حبان ،حديــث رقم .6936
وحسنه اهليثمي يف املجمع .90/5
ّ

((( هتذيب األسامء واللغات .346/1

فتى يدخل اإلسالم
أول ً
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وهــو ريض اهلل عنه  -كام أخرب رســول اهلل ﷺ  -الشــاب

حيب اهلل ورســو َله وحي ُّبه اهللُ ورســو ُله ،الذي فتح اهلل عىل
الذي ُّ

تعس عىل املســلمني ،وهو َأ َحدُ أشجع
رب بعد أن َّ
يديه حص َن َخ ْي َ

أصحاب رســول اهلل ﷺ ،وأشدِّ هم ثبات ًا ،ألن الدنيا قد خرجت

َ
الكرار ال يفر مهام
من قلبــه ،وألنه َع َّظم
التوكل عىل ربه ،فهــو َّ
اشتد القتال.

يقول ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه ،وهو ُيعدِّ ُد بعض

عيل ريض اهلل عنه« :ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول يوم
مناقب ٍّ
ِ
ي الراي َة رج ً
حيب اهللَ ورسول َه وحي ُّبه اهللُ ورسو ُله».
خيرب« :ألُ ْعط َ َّ
ال ُّ
ت به أرمدَ َ ،ف َب َص َق يف
قال:
فتطاو ْلنا هلا ،فقال :ادعــوا يل عل ّي ًاُ ،فأ ِ َ
َ

«حيب اهلل
َع ْينه ،ودفع الراية إليه ففتــح اهللُ عليه»((( .ويف رواية:
ُّ

ورسوله وحي ّبه اهلل ورسوله ،ليس ب َف َّر ٍار»((( .وكان ذلك يف العام
السابع من اهلجرة.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،2847وصحيح مسلم ،رقم ،2404
وهذا لفظه.

عيل ،حديث رقم.117
((( سنن ابن ماجه ،عن عبد الرمحن بن أيب ليىل عن ٍّ
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وهو ريض اهلل عنه مبارز املقاتلني ُّ
الشــجعان املخَ ْضمني،

ٍ
بــدر كان َّأول
الذيــن خرجوا يتحدّ ون املســلمني ،ففــي يوم
عمه ُعبيدة بن
وعمه محز ُة بن عبــد املطلب ،واب ُن ِّ
املبارزين ،هو ُّ

مبــارز عمرو بــن عبد ُو ٍّد
احلــارث بن عبد املطلــب((( ،وهو
ُ
العامري يوم اخلندقِ ،
أحد شــجعان املرشكني وأبطاهلم ،وذلك
بعد أن اقتحم مكان ًا ضيق ًا من اخلندق وطلب املبارزة يف حتدٍّ كبري
وعم َمه وقال« :اللهم
للمســلمني ،وفيها أعطاه النبي ﷺ سي َفه َّ

َ ِ
(((
عيل.
أعنْه عليه»  ،فقتله ٌّ

ِ
ِ
ســيد
اليهود ِّي
ب
وهــو ريض اهلل عنــه أيض ًا
ُ
مبــارز َم ْر َح َ

ر و َم ِلكهــا ،وذلك يف يــوم خيرب حني خرج خيتــال بقوته
خيــ َ
ويتحدى املسلمني(((.

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،2665ومسند أمحد .117/1

((( الطبقــات الكربى  .86/2وينظر املســتدرك حديــث رقم ،4326
والسرية النبوية البن هشام .182/4

((( ينظر حديث سلمة بن األكوع يف صحيح مسلم ،حديث رقم .1807

فتى يدخل اإلسالم
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احلب لرســول اهلل ﷺ ،ففي
وكان ريض اهلل عنــه شــديدَ
ِّ
غزوة ُأ ُح ٍد كان ممن بايع رســول اهلل ﷺ عىل القتال حتى النرص
أو املوتِ ،
ِ
وحني ُأ ِشــ ْي َع يــوم أحد ُ
رســول اهلل ﷺ ،مل ير
مقتل
للحياة خري ًا بعده ،فأخذ يقاتل ،يريد اللحاق به ﷺ وهو ال يزال

موفي ًا بعهده.

«نظرت يف القتــى فلم أر
يقــول ريض اهلل عنه يف ذلــك:
ُ

ليفــر وال أراه يف القتىل،
رســول اهلل ﷺ ،فقلت :واهللِ مــا كان
َّ

خري
ولكــن أرى اهللَ
َ
غضب علينا بام صنعنا فرفع نبيه ﷺ ،فام يل ٌ
أن َ
ِم ْن ْ
ح ْل ُت عىل
أقاتل حتى ُأقتل.
ُ
فكرست َج ْف َن ســيفي((( ثم َ َ

القو ِم َفأ ْف َرجوا يل ،فإذا أنا برســول اهلل ﷺ بينهم»((( .فام اطمأن
ريض اهلل عنه حتى رأى رسول اهلل ﷺ ح ّي ًا.

((( َ
اجل ْف ُن ،هو ال َغ ْمدُ الذي يوضع فيه السيف.

وحســن البوصريي إســناده يف
((( مســند أيب يعىل ،حديث رقم َّ .546
إحتاف اخلرية  ،83/5وقال اهليثمــي يف املجمع « :112/6رواه أبو
يعىل ،وفيه حممد بن مروان العقييل و ّثقه أبو داود وابن حبان وض ّعفه

أبو زرعة وغريه ،وبقية رجاله رجال الصحيح».
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احلريــص عىل تعليم الناس،
الرباين
ثم هــو بعد ذلك العامل
ُ
ُّ

رأس يف
َر ْأ ٌس يف احللــم ،واحلكمــة ،والزهد ،واملعرفة بــاهللٌ ،

وبحل
الفصاحة والبيان ،املشــهور باالســتنباط من كتاب اهلل ِّ

املعضــات((( ،يقول ريض اهلل عنه ألصحابــه بعدما تقدَّ مت به
الس ُّن« :ســلوين عن كتاب اهلل»((( ،ويقول ريض اهلل عنه« :واهلل

ِ
نزلت ،وعىل َمن
يم نزلــت ،وأين ْ
ما نزلت آية إال وقد علمت ف َ

نزلت ،إن ريب وهب يل قلب ًا عقوالً ولســان ًا صادقــ ًا ناطق ًا»(((.
ْ
ويقول يف آخر حياته« :سلوين قبل أن تفقدوين»(((.
((( تنظر ترمجته وحليته يف حلية األولياء  ،160 /1ويف هتذيب األســاء
واللغات .346/1

((( الطبقات الكربى البن ســعد  ،338 /2وأورده السيوطي يف تاريخ
اخللفاء ص  ،142وعزاه إليه.

((( الطبقات الكربى  ،338/2وأورده الســيوطي يف تاريخ اخللفاء ص
 ،142وعزاه إليه .ورواه أبو نعيم يف حلية األولياء  67 /1بنحوه.

((( املســتدرك ،حديث رقم  ،3342وصححه .وســكت عنه الذهبي،
وبرقــم  3736بلفظ« :ســلوين قبــل أن ال تســألوين» .وصححه
ووافقه الذهبي.
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يصفــه بعض أصحابه ،وهو عبد اهلل بن ع ّياش بن أيب ربيعة

َ ِ ِ
ض ٍ
س
ريض اهلل عنهــا فيقــول« :إن عل ّي ًا كان له ما
شــئت م ْن ْ

الع ْلم ،وكان له البس َط ُة يف العشريةِ ،
قاط ٍع يف ِ
والقدَ ُم يف اإلسالم،
َْ

السنة ،والن َّْجد ُة يف احلرب،
ِّ
هر لرســول اهلل ﷺ ،والفق ُه يف ُّ
والص ُ
واجلو ُد باملاعون»(((.

عيل ،الفتى الذي سبق إىل اإلسالم،
فريض اهلل عن ســيدنا ٍّ

والــذي تكاملت فضائلــه وهو ال يزال يف شــبابه ،وكان له من
الشأن العظيم ما كان(((!!.
•

•

•

((( االستيعاب  ،1107 /3وأسد الغابة .597 /3

((( وسيأيت املزيد من أخباره وعطاءاته ريض اهلل عنه يف القسم الثالث من
هذه اإلصدارات «رواد حضارة وصنّاع تاريخ».
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ُ
ثالث املسلمني وأو ُ
ّل الرّامني
الشــاب الســابق إىل اإلســام ،الصحايب اجلليل
هو ذلك
ُّ

سيدنا ســعدُ بن أيب وقاص الزهري ريض اهلل عنه(((ُ ،
ثالث من

(((
عرش عام ًا،
أس َل َم وهو ابن سبع َة َ
أســلم من الرجال األحرار ْ ،

أســلمت فيه،
يقول عن نفســه« :ما أســلم أحدٌ يف اليوم الذي
ُ
ولقد
مكثت سبع َة أيام وإين ل ُث ُل ُث اإلسالم»((( .أي مل يسبقني إىل
ُ

َ
الثالث من الرجال .ويقول« :إين
اإلسالم سوى اثنني ،وكنت أنا

ِ
ألو ُل
العرب رمى بسه ٍم يف سبيل اهلل»((( ،وقد كان ذلك يف العام
ّ
األول من اهلجرة ،يف أول َ ِ
النبي ﷺ يف اإلسالم.
س ّية أرسلها ُّ

((( ترمجته يف :االســتيعاب  ،170/4وأســد الغابــة  ،366/2وجامع
األصول  ،127/12وسري أعالم النبالء  ،92/1واإلصابة .33/2

((( ينظر فتح الباري  ،84/7وحاشــية الســندي عىل ســنن ابن ماجه،
حديث رقم .132

((( ســنن ابن ماجه ،حديث رقم  ،132وصحيح البخاري بنحوه ،رقم
.3521

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3522ومسلم ،رقم .2966

ُ
ثالث املسلمني وأو ُ
ّل الرّامني
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ُ
رسول اهلل ﷺ ،والذي الزمه وشهد
الشاب الذي ر ّباه
هذا
ُّ
املبشين باجلنة،
املشاهد واملعارك كلها معه ﷺ ،هو أحدُ العرشة َّ

ِ
الرماة .دعا
وهو أحدُ جمايب الدعوة من الصحابة ،وهو أحدُ أ ْم َه ِر ُّ

له رســول اهلل ﷺ أن يكون جماب الدعوة ُم َســدَّ د الر ْم ِية .وهو
ِ
الـــم ْقدام ،وأحد الفرسان الشــجعان من قريش الذين
اجلندي

كانوا حيرسون رسول اهلل ﷺ يف مغازيه.
كان إسالمه ريض اهلل عنه عىل َي ِد أيب بكر الصديق ريض اهلل

الزبري بن
عنه ،يقول ابن إسحاق« :وأســلم عىل يديه فيام بلغني ُّ
ُ
العوام،
وعثامن بن عفان((( ،وطلحة بن ُعبيد اهلل ،وسعدُ بن أيب
ّ
وقــاص ،وعبــدُ الرمحن بــن عــوف ...فانطلقوا حتــى أتوا
((( ولد ريض اهلل عنه عىل الصحيح يف الســنة السادسة بعد حادثة الفيل،
فإســامه كان وهو ابن ( )34سنة تقريب ًا ،و ُقتل ريض اهلل عنه شهيد ًا
ســنة ( )35من اهلجرة ،وهو ابن ( )82ســنة عــى الصحيح .تنظر

ترمجتــه يف الطبقات الكربى  ،77/3وجامــع األصول ،124/12
وهتذيب األسامء واللغات ،واإلصابة .456/4
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رســول اهلل ﷺ ،فعرض عليهم اإلســا َم ،وقرأ عليهم القرآن،
بحق اإلســام ،وبــا وعدهم اهللُ من كرامــة فآمنوا،
وأنبأهم ِّ

النفر الثامنية الذين
مقري َن ِّ
بحق اإلسالم ،فكان هؤالء ُّ
وأصبحوا ِّ

سبقوا إىل اإلســام ،فص َّلوا وصدَّ قوا رسول اهلل ﷺ ،وآمنوا بام
جاء من عند اهلل تعاىل.(((»...
بار ًا بأمه ،فلام أســلم أرادت أ ُّمه أن ت َُؤ ِّثر
وكان ريض اهلل عنه ّ

رب هبا لرت ّده عن دينــه ،يقول ريض اهلل عنه« :كنت
عليــه بدافع ال ِّ

رجــ ً
أســلمت قالت :يا ســعدُ  ،وما هذا الذي
ا ّبر ًا بأمي ،فلام
ُ

أرشب حتى
أراك قــد أحدَ ْث َت؟ لتَدَ َع َّن دينَك هذا أو ال آك ُُل وال
ُ

ــر يب ،ف ُيقال :يا َ
قلــتُ :أ ّم ْه ،ال تفعيل فإين
قاتل أ ّمه.
ُ
َ
أموت َف ُت َع َّ َ
((( سرية ابن إسحاق (كتاب السري واملغازي) ،ص  ،140ودالئل النبوة
للبيهقي .165/2

وتنظر رواية ابنته عائشــة عنه يف إســامه ،والرؤيا التي رآها قبل أن

يســلم ،والثالثة الذين ســبقوه إىل اإلســام يف تاريخ دمشق البن

عســاكر  ،299/20وأســد الغابة  ،216/2وسبل اهلدى والرشاد
 ،234/10واخلصائص الكربى للسيوطي .201/1
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وحق أمه
أدع دينــي هذا ليشء»((( .وأنزل اهلل تعــاىل يف َح ِّقه ِّ
ال ُ
وح ْســن ُصحبتها وتضــع القاعدة األخالقية
آيتني ،تأمره بربها ُ

الكربى يف معاملة الوالدين حتى لو كانا مرشك َْي ،وتضع قاعدة

أخرى وهي أنه ال طاع َة ملخلوق يف معصية اخلالق ،حتى لو كانا

َ
السبيل عىل
وقطع
الوالدين((( ،وبذلك أراح اهلل املؤمنني وث ّبتهم،
َ

املرشكني أن يـُحرجوا أبناءهم ويضغطوا عليهم هبذا األمر.

فعن ُم ْص َعب بن ســعد بن أيب وقاص عــن أبيه« :أنه نزلت
حلفت أم ٍ
سعد أن ال تك ِّلمه أبد ًا حتى
فيه آيات من القرآن ،قال:
ْ ُّ

وص َ
اك
يكفر بدينه ،وال تأكل وال ترشب ،قالتَ :ز َع ْم َت أن اهلل ّ
ِ
ش
بوالديك وأنا أ ُّمك وأنا آمرك هبذا ،قالَ :مك َث ْت ثالث ًا حتى ُغ َ

فجعلت
عليها من اجلَ ْهد ،فقام اب ٌن هلا يقال له (عامرة) فســقاها،
ْ

ّ
وجــل يف القرآن هــذه اآلية:
عز
تدعــو عىل ســعد ،فأنزل اهلل ّ
((( مســند أيب يعىل (املقصد العيل) ،حديث رقم  ،1458وتاريخ دمشق
 ،331/20وأســد الغابة  .216/2وعزاه السيوطي يف الدر املنثور

( )521/6إىل أيب يعىل والطرباين وابن مردويه وابن عساكر.

((( ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم .1748
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﴿ ﭶ ﭷ ﭸ .﴾...وفيهــا﴿ :ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ﴾»((( .واآليتــان بتاممهام مها﴿ :ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﴾ [لقامن.]15 -14 :
ومن أخباره ريض اهلل عنه يف شبابه أنه كان يستخفي بصالته،

فيخــرج بعيد ًا عن أعــن أهل مكة ليقف بني يــدي ربه مص ّلي ًا

مناجي ًا ،كان ذلك يف ّأو ِل اإلســام وقبل أن يؤمر رسول اهلل ﷺ

أمر
أمر إظهار اإلســام ســهالً ،وال ُ
باجلهر بالدعوة ،فلم يكن ُ
الصالة سهالً ،فعن ابن إسحاق قال« :كان أصحاب رسول اهلل

فاست ْ
ﷺ إذا ص َّلوا ذهبوا إىل ِّ
َخفوا بصالهتم من قومهم،
الشعاب ْ
فبينا ســعد بن أيب وقاص يف ٍ
نفر من أصحاب رسول اهلل ﷺ يف
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1748

ُ
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ِ
ِش ْع ٍ
ظهر عليهم َن َف ٌر من املرشكني فناكروهم
ب من شعاب مكة إ ْذ َ

وعابــوا عليهم دينهم حتــى قاتلوهم فاقتتلوا ،فرضب ســعدٌ

فشــجه ،فكان َ
ج ٍل َّ
رج ً
أول دم ُأ ْه ِريق يف
ال من املرشكني ب َل ْح ِي َ َ

اإلسالم»((( .وحلي اجلمل هو َع ْظ ُم َفكِّه.

ٍ
بالء عظي ًام(((؛ دافع عن رسول اهلل ﷺ،
وأبىل سعدٌ يوم ُأ ُحد ً

ُ
ورســول اهلل ﷺ يدعو له ،فقد َأبى
ووقف أمامه يرمي بالسهام

عندما َّفر كثري من املســلمني يف هذا اليــوم إال أن يدخل يف ِغامر

املرشكني ليصل إىل رسول اهلل ﷺ ،ولو ك َّلفه ذلك حياته.

الناس عن رسول اهلل ﷺ
يقول سعد ريض اهلل عنه« :ملا َج َال ُ

اجلول َة يوم ُأ ٍ
حد ،قلتَ :أ ُدوم ،فإما أن أستشــهد ،وإما أن أنجو،
َْ
حتى ألقى رسول اهلل ﷺ»((( ،فوصل إىل رسول اهلل ﷺ فأجلسه

((( سرية ابن إسحاق .128/2

((( كان عمره إذ ذاك نحو ثالث وثالثني سنة.

((( مســند البزار (البحر الزخار) ،رقم  ،1213واملستدرك ،حديث رقم
 ،4314وصححه عىل رشط مسلم ،ووافقه الذهبي.
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سهمك فارم
أمامه ،يقول ســعد« :فجعلت أرمي وأقول :اللهم ُ
اللهم
«اللهم استجب لسعد،
عدوك ،ورسول اهلل ﷺ يقول:
به َّ
ّ
ّ

َســدِّ د لســعد َر ْميتَه .(((»»...ويقول عيل بن أيب طالب ريض اهلل
جع أبويه ألَ ٍ
حد إال لسعد بن مالك،
عنه« :ما ســمعت النبي ﷺ َ َ َ
فإين سمع ُت ُه يقول يوم ُأحد« :يا سعدْ ،ار ِم فداك أيب وأمي»»(((.

أول َ ِ
ُ
وحى ســعدٌ بســهامه َ
رســول اهلل ﷺ،
س ٍية بعث هبا
ََ

لقــوا فيها مجع ًا من مرشكي مكة ،وكان َ
أول َم ْن رمى بســهم يف
اإلسالم يف سبيل اهلل ،يقول الزهري« :بعث رسول اهلل ﷺ َس ّي ًة
فيها ســعدُ بن أيب وقاص إىل جانب مــن احلجاز ُيدعى (رابِغ)،

َ
فحامهم
جل ْح َفة،
فانكفأ املرشكون عىل املسلمني َ
وهو من جانب ا ُ
ٍ
يومئذ بسهامه ،وكان ّأو َل َمن رمى بسهم يف
سعد بن أيب وقاص
سبيل اهلل ،وكان هذا ّأول قتال كان يف اإلسالم»(((.

((( السابق.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3833ومسلم ،رقم .2411

((( تاريخ دمشــق البن عساكر  .319/20وينظر الطبقات الكربى البن
سعد  ،7/2والسرية النبوية البن هشام .591/1
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وكان ســعد بــن أيب وقــاص ريض اهلل عنه أحــدَ ُح ّراس

اخلوف عىل
رسول اهلل ﷺ ،فقد جاء حيرســه حني وقع يف نفسه
ُ

رســول اهلل ﷺ ،وذلك يف ّأول ما قدم الرسول ﷺ املدينة ،تقول

(((
ُ
رســول اهلل ﷺ َم ْقدَ َم ُه
«س ِه َر
الســيدة عائشة ريض اهلل عنهاَ :

ِ
املدينــ َة ليل ًة ،فقال« :ليــت رج ً
ي ُرســني
ال صاحل ًا من أصحايب َ ْ

ٍ
سالح ،فقال:
الليل َة» .قالت :فبينا نحن كذلك سمعنا َخ ْش َخشة
«م ْن هذا؟» .قال :سعد بن أيب وقاص .فقال رسول اهلل« :ما جاء
َ

َ
فجئت
خوف عىل رســول اهلل ﷺ
بك؟» .قال :وقع يف نفســى
ٌ
ُ

أحر ُسه .فدعا له رسول اهلل ﷺ ثم نام»(((.
ُ
فهكذا كان قلب ســعد معلقــ ًا برســول اهلل ﷺ ،وهكذا
((( ولدت ريض اهلل عنها يف اإلسالم يف العام الرابع أو اخلامس من البعثة،
وتويف رســول اهلل ﷺ وهي ابنة ( )18سنة .ينظر سري أعالم النبالء
 ،114/3واإلصابة .16/8

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،6804ومســلم ،رقم  ،2410وهذا
لفظ مسلم.
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كان هو هــذا الرجل الصالــح ،وهكذا فاز بتلــك الدعوة من
رسول اهلل ﷺ.
واحلاكــم واألمري العادل،
ثم هو بعد ذلــك القائد امل َظ َّف ُر،
ُ

والعابــد الزاهد ،الذي فتح اهلل تعاىل عىل يديــه فيام بعد العراق
يف خالفــة عمــر بــن اخلطــاب ريض اهلل عنه ،حيــث كانت
معركتهــا الكــرى معركة القادســية ســنة ( 15هـــ)((( التي
انترص فيها عىل جيــش من أقوى جيــوش األرض ،وزال عىل
إثرها ملــك األكارسة ملوك فــارس ،وانترش هبا اإلســام يف
تلك البالد.
ِ
ِ
أصحاب ُّ
الشــورى الذين
الســتة
وهــو ريض اهلل عنه أحد
اختارهم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ليختار منهم اخلليفة من
ٍ
راض ،يقول فيه
بعده ،وأخرب أن رسول اهلل ﷺ مات وهو عنهم

((( ينظــر تاريخ خليفة بــن خياط ص  ،24وتاريخ اخللفاء للســيوطي
ص  ،119وعرص اخلالفة الراشدة للعمري ص .359 ،358
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عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه« :إن أصابت اإل ْم َر ُة ســعد ًا فهو
ذاك ،وإال فليستعن به أ ُّيكم ما ُأ ِّم َر»(((.

وهو ريض اهلل عنه الذي بنى مدينة الكوفة سنة (17هـ)(((،

وكان نِ ْع َم الوايل عليها ،يصف جرير بن عبد اهلل البجيل ريض اهلل

عنــه إمارته ورمحته فيها وأمانته وشــجاعته وبركته حني ســأله
ف تركت ســعد ًا ِف واليته؟
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهَ « :ك ْي َ

فقــال َل ُه :تركته أكــرم الناس مقدرةً ،وأحســنهم معذرةً ،وهو

الذرة((( مــع أنّه ميمون
رة ،جيمع هلم كام جيمــع ّ
هلم كاأل ّم الــ ّ
وأحب قريش
األَ َثر ،مرزوق ال َّظ َفر ،أشــدُّ الناس عنــد البأس،
ُّ
إىل الناس»(((.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3497
((( ينظر عرص اخلالفة الراشدة ص .248
((( الذرة :صغار النمل.

ً
نقــا عن ابن
((( االســتيعاب  ،239/1والــوايف بالوفيات للصفدي
عبد الرب .92/15
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وهو مع انشــغاله بأمور املســلمني العا ّمة ،أحد الرواة عن

السنّة اجلامعة
رسول اهلل ﷺ ،فقد ذكر العلامء أن له يف أحد كتب ُّ
(((
الســ ْل ِم
مائتني وســبعني حديث ًا  ،فهو أحد رواة العلم ،إما ٌم يف ِّ

يعتز به رســول اهلل ﷺ وال َغ ْر َو
وإمــا ٌم يف احلرب ،فال َغ ْر َو أن ّ

أن يفخــر به رســول اهلل ﷺ ،يقول جابر بــن عبد اهلل ريض اهلل
(((
عنهام« :أقبل ســعدٌ فقال رســول اهلل ﷺ« :هذا خايل
فليين
ُِ

امرؤٌ خا َله»»(((.

خال رسول اهلل ﷺ سيدنا ِ
فريض اهلل عن ِ
سعد بن أيب وقاص

الذي أسلم شاب ًا ،وأبىل يف إسالمه البالء احلسن.
•

•

•

((( يقــول الذهبي يف ســر أعالم النبــاء « :99/1وقع له يف مســند
بقــي بن خملد مئتان وســبعون حديث ًا .فمــن ذاك يف الصحيح ثامنية
ِّ
وثالثون حديث ًا».

((( قال الرتمذي رمحه اهلل عقب هذا احلديث« :كان ســعد بن أيب وقاص
من بنــي ُز ْهرة ،وكانت أم النبي ﷺ من بني ُز ْهرة ،فلذلك قال النبي
ﷺ :هذا خايل».

((( سنن الرتمذي ،حديث رقم .3752

47

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ

ّ
الن ُ
باسم اإلسالم
اطق ِ
الناطق باســم اإلسالم يف أرض
ومن الشــباب السابقني،
ُ
عم
احلبشــة ســيدنا
جعفر بن أيب طالــب ريض اهلل عنــه ،اب ُن ِّ
ُ

ُ
خطيب
والصــادق احلكيم،
ــوا ُد الكريم،
ُ
رســول اهلل ﷺ ،اجلَ َ
املســلمني ،وأمريهم باحلبشــة ،املكنــى بـ «أيب املســاكني»(((،
ِ
ِ
ِ
ِ
نور اإلســام
والــذي
بفضــل َ
دعوته وحكمتــه ولباقته انترش ُ

ُ
رســول اهلل ﷺ إىل
يف احلبشــة ودخل فيــه ملكها .وملــا َب َعث

بقي من املســلمني باحلبشــة رجع
النجــايش
ُ
يطلب رجوع من َ

رجــع بكثري ممــن دخل يف اإلســام
جعفــر بثمــرة دعوته،
َ

من أهلها(((.

((( ينظر فتح البــاري  ،330/15واإلصابــة  ،486/1وقد ورد ذلك
مرفوع ًا يف سنن ابن ماجه بسند ضعيف ،حديث رقم .4125

((( ينظر هتذيب األسامء واللغات  ،206/1والطبقات الكربى .208/1

وتنظر ترمجته يف جامع األصــول  ،260/12ومعرفة الصحابة أليب

نعيــم  ،511/2والطبقــات الكربى  ،34/4وســر أعالم النبالء
 ،206/1واإلصابة .485/1
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ٍ
مخســة وعرشين رجالً ،وقيل بعد واحد
جعفر بعد
أســلم
ُ
َ

عيل بعرش سنني ،وكان أشب َه الناس
وثالثني ،وكان أك َ
رب من أخيه ٍّ

َخلق ًا ُ
وخلق ًا برسول اهلل ﷺ ،وكان إسالمه وهو ابن نحو إحدى

وعرشين ســنة تقريب ًا ،وهاجر هو وزوجته الســيدة أسامء بنت
ُع َميس ريض اهلل عنها إىل احلبشة يف اهلجرة الثانية إليها ،يف العام

اخلامس من البعثة ،وذلك حني اشــتد أذى قريش باملســلمني،

هاجر بإذن من رســول اهلل ﷺ ،وكان عدد املهاجرين نحو ثالثة
وثامنني رجالً ،وثامين عرش َة امرأة(((.
وملا رجع ُ
بعض من هاجر إىل احلبشــة إىل رســول اهلل ﷺ،
وعددهم ثالث ٌة وثالثون رجالً ،وثامين نســوة((( ،مل يرجع سيدنا
جعفر ريض اهلل عنه بل مكث باحلبشة يرعى شؤون املسلمني هبا،
((( ينظر السرية النبوية البن هشام  ،173/2والطبقات الكربى ،207/1
وفتح الباري .195/11

((( ينظر ســرة ابن هشــام  ،213/2والطبقات الكربى  ،88/1وفتح
الباري  .190/7وأكثرهم رجع إىل مكة ومنهم من رجع إىل املدينة.

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ
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ويدعو إىل اهلل تعاىل ،وما كان له أن يعود إال بإذن رسول اهلل ﷺ

وهو يف مهمة عظيمة من املهامت(((.

كانت جلعفر ريض اهلل عنه باحلبشة املواقف املشهودةِ ،
ومن
ِ
وفــد قريش رد ًا مفح ًام
أعظم هــذه املواقف موق ُفه حني ر َّد عىل
َ
األمان للمسلمني ،ومل يستجب
استحسنه النجايش ،وأعطى بعده

وحسن إسالمه .فإن قريش ًا أرسلت
لطلب وفد قريش ،وأسلم،
ُ
رجلني منها ،ومها :عبد اهلل بــن أيب ربيعة املخزومي وعمرو بن

النجايش َ
ملك احلبشــة يف أن ير ِّد إليهم من هاجر
العاص ليكلام
َّ
من املســلمني إىل احلبشــة ،وا ّدعوا أهنم ِغ ْلامن ســفهاء َص َبؤوا
وخرجوا عىل قومهم وأتوا بدين ُم ْبتَدَ عٍ ،وأرســلوا معهام هبدايا

قيمة أم ً
تسليم املسلمني هلام
النجايش
ال يف إنجاح مهمتهامَ ،فأ َبى
َ
ُّ

((( ففي الصحيحني أن جعفر قال أليب موسى األشعري وقومه ملا قدموا
احلبشةَ « :ب َع َثنا هاهنا وأمرنا باإلقامة فأقيموا معنا» .صحيح البخاري،

حديث رقم  ،3663ومسلم ،رقم  .2502وقد أرسل رسول اهلل ﷺ
َعمرو بن ُأم ّية الضمري إىل النجايش يف العام الســابع من اهلجرة ،يف
طلب من بقي من أصحابه ﷺ باحلبشة.
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النجايش باملسلمني فسأهلم عن هذا
حتى يســمع منهم ،ثم أتى
ُّ

الدين الذي فارقوا فيه أقوامهم؟ فكان الذي أجابه جعفر بن أيب
طالب ريض اهلل عنه ،وكان جوابه اجلواب األوىف.
َّبي لــه جعفر ريض اهلل عنه ما هو هــذا الدين الذي دخلوا

وبي حماسنه أحس َن بيان ،وكيف َح ّوهلم اهلل به من الرشك إىل
فيهَّ ،

التوحيــد ،وعدَّ د له بعض عيوب اجلاهلية ،وكيف نزلت هبم إىل
حضيض األخالق والعادات ،وكيف استنقذهم اهلل هبذا الدين.
ومن ٍ
ِ
جهة أخرى ذك ََر له هجرهتــم إىل بالده واختيارهم جلواره
ْ

دون غــره من امللوك ،وأهنم جاوروا هبا خــر جوار ،ثم اختار
جعفــر ريض اهلل عنه مما يتلوه عليه من آيات القرآن ما يناســب
النجايش ويناســب هــذا املوقف – حيــث كان النجايش
حال
ِّ

نرصاني ًا -وهي آيات من أول ســورة «مريم» فيها ذكر ســيدنا

زكريا وحييى عليهام الســام ،وذكر الســيدة مريم عليها السالم

كل َدن ٍ
واصطفاء اهلل هلا و ُط ْهرها من ِ
َس وعبادهتا وبركتها ،فبكى

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ
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لـــا سمعوا ذلك ،وانتهى هذا اللقاء بقناعة
النجايش وأساقفتُه ّ

تسليمهم ،و َأ َّمنَهم
بحق املسلمني فيام هم عليه ،ور َف َض
النجايش ِّ
َ
سعي املرشكني.
يف دياره ،وخاب ُ

تقول أم املؤمنني الســيدة أم سلمة ريض اهلل عنها  -وكانت
من املهاجرات الالئي استمعن إىل هذا احلوار والر ِّد املـُــفحم -

تقول عن اللقاء وعن ِحكْمة جعفر وتوفيقه يف الرد عىل النجايش:
«فــكان الذي ك َّلمه جعفر بن أيب طالب ،فقال له :أهيا ُ
امللك ،كنّا
قوم ًا أهل جاهلية :نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش،
ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،يأكل القوي منا الضعيف؛ فكنّا

نعرف نَســبه ِ
وصدْ َقه
عىل ذلك حتى بعث اهللُ إلينا رســوالً منا
ُ َ

ونخلع ما كنّا نعبد
وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل اهلل لنوحدَ ه ونعبدَ ه
َ
نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان.

ِ
ِ
وحســن
الرحم
وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة َّ

ِ
وقول
اجلوار والكف عن املحارم والدماء ،وهنانا عن الفواحش
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ِ
ِ
وقذف املحصنــة ،و َأ َمرنا أن نعبد اهلل
وأكل مال اليتيــم
الــزور
ُّ

وحــده ال نرشك به شــيئ ًا ،وأ َم َرنا بالصالة والــزكاة والصيام-

َقا َل ْت :فعدّ َد عليه أمور اإلسالم -فصدّ قناه وآمنا به واتّبعناه عىل

حر َم
وحرمنا ما َّ
ما جاء به ،فعبدْ نا اهللَ وحده فلم نرشك به شــيئ ًاَّ ،
علينا وأحللنا ما َأ َّ
حل لنا.

فعدا علينا قو ُمنا ّ
فعذبونا وفتنونا عن ديننا لري ّدونا إىل عبادة

ِ
ِ
نستح ُّل من اخلبائث،
نســتح َّل ما كنا
األوثان من عبادة اهلل ،وأن
فلام قهرونا وظلمونا وش ُّقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا

ِ
ِ
ِ
ور َجونا أن
إىل بلدك واخرتناك عىل َم ْن سواك ورغ ْبنا يف جوارك َ

ال ُن ْظ َل َم عندك أهيا امللك.

قالت :فقال له النجايش :هل معــك مما جاء به عن اهلل من
عيل،
يشء؟ قالت :فقال له جعفر :نعم .فقال له النجايش :فا ْقرأه َّ

النجايش
فقرأ عليه َصدْ ر ًا ِمــ ْن ﴿كهيعص﴾ ،قالت :فبكى واهللِ
ُّ
ِ
مصاحفهم
َت أســاقفتُه حتــى َأ ْخضلوا
حتى َأ ْخ َضل حليتَه و َبك ْ

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ
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حني سمعوا ما تال عليهم .ثم قال النجايشَّ :
إن هذا واهللِ والذي

ٍ
ٍ
واحدة ،انطلقا فواهلل ال أسلمهم
شكاة
جاء به موسى ل َيخرج ِمن ِم
إليكم أبد ًا وال أكاد»(((.

ثم كان اللقاء الثاين بعد هذا اللقاء ،وكان لقا ًء عصيب ًا ،وكان

املجيب فيه أيض ًا واملتحدث باسم املسلمني جعفر ريض اهلل عنه،

غضب النجايش
وذلــك حني حاول عمرو بن العــاص أن ُيثِري
َ

عليهم ،فقال لــه« :أهيا امللك إهنم يقولون يف عيســى ابن مريم

قوالً عظي ًام ِ
فأرس ْل إليهم فاسأهلم عام يقولون فيه».

تقول السيدة أم سلمة ريض اهلل عنها« :فأرسل إليهم يسأهلم

عنه ،قالــت :ومل ينزل بنا ِمث ُلــه ،فاجتمع القــوم فقال بعضهم
لبعض :ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا :نقول واهللِ
فيــه ما قال اهللُ ومــا جاء به نبينا كائن ًا يف ذلــك ما هو كائن ،فلام
((( مســند أمحد  ،210/1وقال اهليثمي يف جممع الزوائد « :27/6رواه
رصح بالسامع».
أمحد ورجاله رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد َّ
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دخلوا عليــه قال هلم :ما تقولون يف عيســى ابن مريم؟ فقال له
جعفر بــن أيب طالب :نقول فيه الذي جاء بــه نبينا :هو عبدُ اهلل

ِ
العذراء البتول .قالت:
مريم
وروحه وكلمته ألقاها إىل َ
ورسو ُله ُ
النجايش يده إىل األرض فأخذ منها عود ًا ثم قال :ما عدا
فرضب
ُّ

والسيوم
عيسى ابن مريم ما ُق ْل َت ...اذهبوا فأنتم ُس ُيو ٌم بأريضُّ -
ثم من ســ َّبكم َغ ِر َم ،ثم من س َّبكم
اآلمنونَ -م ْن ســ َّبكم َغ ِر َمّ ،

ــر َذ َه ٍ
آذيت رج ً
ال منكم .والدَّ ْب ُر
ب وأين ُ
َغ ِر َم ،فام ُأ ُّ
حب أن يل َد ْب َ

بلسان احلبشة اجلبل»(((.

الشــاب الصــادق احلكيم إىل
وهكــذا كان حديــث هذا
ّ

النجايش ،وحســ ُن جوابه يف هذه املواقف العصيبة ،والذي كان

له أثر كبري يف دخول النجايش يف اإلسالم ،وقد َّ
ظل هذا احلديث
أيض ًا عىل طول الزمان نموذجــ ًا جامع ًا خمترص ًا لبيان ضالالت
اجلاهلية ،وحماسن اإلسالم وكيف كانت احلاجة ماس ًة إليه.
((( مسند أمحد .210/1

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ
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أمر اإلســام باحلبشة،
وكان من آثار هذا املوقف أن ُع ِرف ُ

النبي
وذهبت مجاعة من قساوسة ورهبان احلبشــة وغريهم إىل ِّ

ﷺ بمكة ليتعرفوا عليه وعىل الدين الذي جاء به.

قال ابن إســحاق« :قــدم عىل رســول اهلل ﷺ وهو بمكة
عرشون رج ً
قريب من ذلك من النصارى حني بلغهم خربه
ال أو
ٌ

من احلبشــة فوجدوه يف املسجد فجلســوا إليه وك ّلموه وسألوه
ٌ
ورجال من قريش يف أنديتهم حــول الكعبة  -فلام فرغوا من
-

عم أرادوا دعاهم رسول اهلل ﷺ إىل اهلل
مســألة رســول اهلل ﷺ ّ

عز َّ
َ
القرآن فاضت أعينهم
وجل وتال عليهم القرآن ،فلام سمعوا
َّ
من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّ قوه وعرفوا منه ما كان

يوصف هلم يف كتاهبم من أمره»(((.
النجايش أرســل اثني عرش قسيســ ًا وراهب ًا
وروي أيض ًا أن
ُ
َّ

ليأتــوه بخرب رســول اهلل ﷺ ،وفيهم نزل قولــه تعاىل ﴿ :ﭑ
((( سرية ابن إسحاق  ،199/4وينظر السرية النبوية البن كثري .40/2
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾
[املائدة.((( ]83 :
فهــذا جعفر أحد الســابقني لإلســام ،والناطق باســمه
يف احلبشــة صاحب املواقف املشــهودة ،واملقامات املحمودة،
واألجوبة السديدة ،الذي أسلم النجايش ومن تبعه عىل يديه(((،

والذي َّ
ظل يرعى املســلمني باحلبشة ســنني طويلة ،ثم َق ِد َم عىل

رب فتلقاه رسول اهلل ﷺ واعتنقه و َق ّبل
رسول اهلل ﷺ حني فتح خي َ

بني عينيه وقال« :ما أدري بأهيام أنا أشــدُّ فرح ًا ،بقدوم جعفر أم

بفتح خيرب؟!»(((.
((( ينظر سرية ابن إسحاق .200/4

((( تنظر ترمجتــه يف اإلصابة  .486/1وينظر الســرة النبوية البن كثري
.483/3

ً
مرســا حديــث رقم ،1469
((( املعجم الكبري للطرباين عن الشــعبي

والطبقات الكربى  ،35/1ومعرفــة الصحابة أليب نعيم ،515/2
وقال اهليثمي يف املجمع « :272/9رواه الطرباين مرس ً
ال ورجاله=  

ّ
الن ُ
باسم اإلسـالم
ـاطـق ِ
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وكان ريض اهلل عنه ذا ُخ ُل ٍق كريم عطوف ًا حنون ًا ،وكان خري

الناس للمســاكني ،فقال له النبي ﷺ يوم فتح مكةْ :
ت
«أشــ َب ْه َ

«وخري الناس
وخ ُلقي»((( .يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه:
َخ ْلقي ُ
ُ

ينقلب بنــا فيطعمنا ما كان يف
جعفر بن أيب طالب،
للمســاكني
ُ
ُ
بيته ،حتى إن كان ليخرج إلينا ال ُعكّة((( ليس فيها يشء َفن َْش َت ُّق َها

(((

َفنَ ْلعق ما فيها»(((.

وقد قتل ريض اهلل عنه شــهيد ًا يف غزوة مؤتة عام ثامنية من
اهلجرة وهو أمري عليها ،وهو ابن إحدى وأربعني ســنة((( ،وقد
=  رجــال الصحيح» .قلت :له شــواهد كثرية ،وقــد رواه احلاكم

يف املســتدرك متص ً
ال دون التقبيل واملعانقــة ،حديث رقم ،4941
وصححه ،ووافقه الذهبي.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .2552

((( ال ُّعكة :وعاء السمن.

((( «فنشتقها» ،أي :نقطعها ونلعق ما فيها ،وقيل «فنشتقها» ،أي :نرشب
ما فيها .ينظر تعليق البغا عىل هذا احلديث.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .5116
((( جامع األصول .260/12
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النبي ﷺ عىل فراقــه ،وذرفت عيناه ،وقــال عندما بكته
حــزن ُّ
زوجته« :عىل مثل جعفر فلتبك الباكية»(((.

حق جهاده
فريض اهلل عنك يا جعفر ،يا َم ْن
جاهدت يف اهلل َّ
َ

حتى أتاك اليقني.

•

((( الطبقات الكربى .282/8

•

•
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ومن السابقني إىل اإلسالم الغالم املع َّلم ،سيدنا عبد اهلل بن

مسعود ريض اهلل عنه ،هبذا وصفه رسول اهلل ﷺ يف ّأو ِل اإلسالم،

أســلم وهو يف نحو الثامنة عرشة من عمره((( ،قيل :كان سادس
سادس
ِست ٍّة يف اإلسالم ،فقد روي أنه قال عن نفسه« :لقد رأ ْيتُني
َ
ســت ٍّة ما عىل ظهر األرض مسلم غرينا»((( .وقيل أسلم بعد اثنني
وعرشين نفس ًا(((.

كان هذا
الشــاب من أصحاب النبــي ﷺ النجباء ،وأحدَ
ُّ

غزير املناقب والفضائل ،الزم رسول اهلل ﷺ وكان من
كبارهمَ ،
وترشف بخدمته ،ولذلك أخذ عنه الكثري من العلم.
خواصه،
ِّ
ّ

((( فقد ذكر الذهبي يف ســر أعالم النبالء  444/1عن حييى بن أيب عتبة
قال« :عاش ثالث ًا وستني ســنة ،وقال هو وحييى بن بكري :مات سنة
ثالث وثالثني».

((( املعجم الكبري للطرباين ،حديث رقم  ،8406ومســند البزار (البحر
الزخار) ،رقم .1987

((( وهو قول ابن إسحاق ،ينظر سري أعالم النبالء .413/1

60

شباب الصحابة

« شباب سبقوا إىل اإلسالم »

ِ
اجلهر بالقــرآن الكريم بمكة ،فهو
الشــاب بداي َة
حتم َل هذا
ُّ
َّ

ريض اهلل عنه ّأو ُل اجلاهرين به بمكة بعد رســول اهلل ﷺ ،حتدّ ى
َ
التوكل عىل اهلل تعاىل،
الكفار بمكة وال عشرية حتميه ومتنعهُ ،مع ِّظ ًام
َ

َ
القرآن يف أكرب جملس هلم ،وأعلن دينه ،واملســلمون
فأســمعهم

أصحاب رسول اهلل ﷺ فقالوا:
مستض َعفون ،فقد «اجتمع يوم ًا
ُ
واهللِ ما س ِ
ــم َع ْت ٌ
ي َهر هلا بــه َق ّطَ ،ف َم ْن َر ُج ٌل
قريش هذا القرآن ُ ْ
َ
يس ِ
ــمعهموه؟ قال عبد اهلل بن مسعود« :أنا» ،قالوا :إنا نخشاهم
ُْ
عليك ،إنام نريد رج ً
ال له َع ِشــرة يمنعونه من القوم إن أرادوه،
عز َّ
وجل سيمنعني».
قال« :دعوين فإن اهلل َّ

ٌ
وقريش
الضحى،
قال :فغدا ابن مســعود حتى أتى املقام يف ُّ

يف أنديتها فقام عند املقام ،ثم قال ﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾
رافع ًا صوته ﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ [الرمحن ]2 :قال :ثم

اســتقبلها يقرأ فيها .قال :وتأملوا فجعلوا يقولون :ما يقول اب ُن
أ ِّم َع ْب ٍد؟ قال :ثم قالوا :إنــه ليتلو بعض ما جاء به حممد ،فقاموا

إليــه فجعلوا يرضبون يف وجهه ،وجعل يقــرأ حتى بلغ منها ما
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شــاء اهلل أن يبلغ ،ثم انرصف إىل أصحابــه وقد أثروا يف وجهه،
َ
أهون
فقالوا :هذا الذي خشــينا عليك .قال« :ما كان أعداء اهلل
عيل منهم اآلن ،ولئن شئتم ألغادينهم((( بمثلها» ،قالواَ :ح ْس ُبك
َّ
(((
الشاب بداي َة
حتمل هذا
ُّ
فقد أســمعتهم ما يكرهون»  .وهكذا َّ

اجلهر بالقرآن الكريم.

ٍ
نحيف ٍ
َ
دقيق،
ضعيف البِنْ َي ِة ،ذا ِج ْســ ٍم
كان ريض اهلل عنــه

وأثبت من اجلبال ،رأى الصحاب ُة ِد ّقة ساقه
ولكن كان إيامنه أشدَّ
َ
ِ
النبي ﷺ أهنا أثقل يف امليزان من
فضحكوا مــن د ّقتها ،فأخربهم ُّ
جبل ُأحد.

النبــي ﷺ عبدَ اهلل بن
عــي ريض اهلل عنه قال« :أمر
فعــن
ُّ
ٍّ

مسعود أن يصعد َش َجر ًة َف َيأتِ َيه ِمنْها بيشء ،فنَظر أصحا ُبه إىل َساق

وش ِ
ح َ
ــة َســاقيه ،فقال رسول اهلل ﷺ«:ما
عبد اهلل َف َض ِحكوا من ُ ُ
((( أي :آتيهم بمثله غد ًا.

((( فضائل الصحابة ألمحد .837/2
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عبد اهلل أث َق ُل يف املِيزَان من ُأ ٍ
ت َْضحكُون؟! َل ِرج ُل ِ
حد»((( .وهكذا،
ْ
َ
ْ

فالرجال بإيامهنم وأعامهلم ،ال بمظاهرهم وضخامة أجسامهم.

كان ريض اهلل عنــه حمبوب ًا من رســول اهلل ﷺ ،ومقرب ًا منه،

فمن مناقبه أن رســول اهلل ﷺ مــا كان حيجبه عنه ،فكان يدخل
عليه متى شاء ،وكان صاحب ِس ِ
واك ِه ،ونعليه ،ووسادته و َط ُهوره
َ

الس َفر ،وتع َّلم من النبي ﷺ مبارش ًة سبعني سورة يف جمالس مل
يف َّ

يشاركه فيها أحد.

يقول ريض اهلل عنه عن نفســه ،وعن نباهته وشدّ ة اهتاممه

بتع ُّلم العلم والقرآن« :والذي ال إله غريه ما من كتاب اهلل سور ٌة
إال أنا أعلم حيث نزلت ،وما من ٍ
آية إال أنا أعلم فيام ُأنزلت ،ولو

أعلم أحد ًا هو أعلم بكتاب اهلل مني َت ْب ُل ُغ ُه اإلبل لركبت إليه»(((.

((( األدب املفرد ،حديث رقم  ،237ومســند أمحد  ،114/1ومسند أيب

يعــى ،رقم  .595وقال اهليثمي يف املجمــع « :289 ،288/9رواه
أمحــد وأبو يعىل والطرباين ورجاهلم رجال الصحيح غري أم موســى
وهي ثقة».

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2463
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أوذي
ثم هــو ريض اهلل عنه من أصحاب اهلجرتــن ،فقد
َ
النبــي ﷺ ألصحابه يف اهلجرة إىل
يف اهلل بمكــة فصرب ،فلام َأ ِذ َن
ُّ
احلبشــة هاجر إليها فرار ًا من أذى قريش ،ثم عاد إىل رسول اهلل
ﷺ بمكة ،وهاجر منها إىل املدينة(((.
وكان سبب إســام هذا الشاب هو رؤيته إلحدى معجزاته
ﷺ ،يقول ريض اهلل عنه« :كنت غالم ًا يافع ًا أرعى غن ًام ل ُعقبة بن

النبي ﷺ وأبو بكــر ريض اهلل عنه وقد ّفرا من
أيب ُمعيــط ،فجاء ُّ
املرشكني ،فقاال :يا غالم ،هل عندك من لبن تســقينا؟ قلت :إين

ُم َ
النبي ﷺ« :هل عندك من َجذعة
ؤت َ ٌن ولست ســاقيكام ،فقال ُّ
النبي ﷺ
مل َينْــ ُز عليها الفحل؟» قلت :نعم ،فأتيتهام هبا فاعتقلها ُّ
ـرع ،ثم أتاه أبو بكر ريض اهلل
فح َف َل((( ّ
ومسح ّ
الض ُ
الضع ودعا َ

((( فقد ذكر الذهبي يف ســر أعالم النبالء  444/1عن حييى بن أيب عتبة
قال« :عاش ثالث ًا وستني ســنة ،وقال هو وحييى بن بكري :مات سنة
ثالث وثالثني».

((( أي :امتأل باللبن.
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عنه بصخــرة منقعرة فاحتلب فيها فــرب ورشب أبو بكر ثم
َ ِ
ــص .فأتيته بعد ذلك
ش ُ
بــت ،ثم قال للــرع« :ا ْق ُل ْص»َ ،ف َق َل َ

فقلــت :ع ِّلمني ِمن هذا القول ،قال« :إنك غــا ٌم ُم َع َّل ٌم» .قال:

سبعني سور ًة ال ُينازعني فيها َأ َحدٌ »(((.
فأخذت من فِ ِيه
ُ
َ

ثم صــار ريض اهلل عنــه فيام بعــد واحد ًا من أكــر فقهاء

الصحابة ،بحر ًا من بحار العلم ،عامل ًا بالكتاب عامل ًا بالسنة ،إمام ًا
النبي ﷺ بأخذ القرآن عنه ،فعن مرسوق:
ُيقتدى به ،وقد أوىص ُّ

قال« :ذكروا ابن مسعود عند عبد اهلل بن عمرو فقال :ذاك رجل
ال أزال أح ُّبه بعد ما سمعت من رسول اهلل ﷺ يقول« :استقرئوا

القرآن ِمن أربعةِ :من عبد اهلل بن مسعود ،وسامل موىل أيب حذيفة،

ُ
وأ َ ِّب بــن كعب ،ومعاذ بن جبل»»((( .فبدأ بعبد اهلل بن مســعود
ريض اهلل عنه.

((( مســند أمحــد  ،453 ،379/1ومصنف ابن أيب شــيبة ،حديث رقم
.388 ،317

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3549ومسلم ،رقم .2464
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وكان عبــد اهلل بــن مســعود  -الــذي س ِ
ــعدَ بمالزمــة
ُ

رســول اهلل ﷺ وخدمته  -أشبه الناس يف كالمه ومشيه وطريقة
أحــب أن يتعرف عىل طريقة
حياته برســول اهلل ﷺ ،فكان َم ْن
َّ

رســول اهلل يف معيشته ويف كالمه ،ينظر إىل طريقة عبد اهلل ،يقول
أقرب الناس َهدي ًا
عنــه حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنهــا« :كان َ
وس ْمت ًا برسول اهلل ﷺ اب ُن مسعود حتى يتوارى منّا يف بيته،
و َدالً َ
ولقد علم املحفوظون من أصحاب حممــد((( أن ابن أ ِّم َع ْب ٍد هو

من أقرهبم إىل اهلل ُز ْل َفى»(((.

والـــمع ِّل ُم هبا يف عهد عمر وعثامن
ثم هو القايض بالكوفة
ُ

ٍ
ريض اهلل عنهــا ،واألمني عىل بيــت ماهلا((( ،إمام
مدرســة يف
العلــم ،حديث ًا ،وتفســر ًا ،وفقه ًا ،وإقرا ًء ،وهي مدرســة أهل
((( أي كبار الصحابة ،وأجلتهم.

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقــم  ،3807وقال« :هذا حديث حســن
صحيح» .ومسند أمحد  ،389/5وغريه.

((( تنظر ترمجه يف جامع األصول .583/12
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الكوفة ،والتي صارت منهج ًا علمي ًا سارت عليه طائفة كبرية من
علامء األمة.
ِ
شــاب تر َّبى يف ِح ْجر رسول اهلل ﷺ ،إنه
أخبار
فهذه بعض
ٍّ
سيدنا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه.
•

•

•
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اخل ِري ُغر ُ
َب َ
مْ
شباب قريش
ُصع ُ
َّة ِ
الشــاب املنَ َّعم ،والســفري املع ِّلم ،واللبيب
ومن السابقني
ُّ

املتأنقُ ،
ب بن ُعمري بن
مجيل العرشة ،كريم اخللق ،ســيدنا ُم ْص َع ُ

هاشــم بن عبد مناف العبدري ،فتى مك َة شــباب ًا ومجاالًِ ،
ومن
َأ ْن َع ِمهم َعيشــ ًا يف اجلاهلية ،وألينهم لباســ ًا ،أ ُّمه إحدى ال َّثريات

كانت مشــغوف ًة به ،فكانت تكسوه أحســن ما يكون من الثياب
وأر َّقه ،وختتار له أطيب العطور فكان أعطر أهل مكة(((.

مل يمنع هــذا الفتى ما كان فيه من النعيم من الدخول يف دين

ِ
وذي فصرب ،وآثر
اهلل،
ولـــا أســلم ريض اهلل تعاىل عنه ا ْبت َُل و ُأ َ
ّ

َش َظف ال َع ْيش زهد ًا يف الدنيا التي نال منها الكثري إيثار ًا منه لرضا

ُ
وبـخ َيالء
اجلليل ،واستبدل بوجاهتها ومظاهرها «هباء اإليامن،

((( تنظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــرى  ،116/3وجامــع األصول
 ،581/12وأسد الغابة  ،406/4واإلصابة  ،123/6واملستدرك،

حديث رقم .406
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النِّعمة َج َ
وتواضع اخلشوع»((( ،وصقله إيامنه وجرت
الل التُّقى
َ

احلكمة عىل لسانه.

َ
ثــاث هجرات،
وهاجــر ُم ْص َعــب ريض اهلل عنــه يف اهلل

هجرتني إىل احلبشــة وهجر ًة إىل املدينة ،واشتغل بالدعوة راضي ًا

من احلياة بالقليل ،فــكان إمام ًا من أئمة الدعــاة ،وأحد نجباء
أصحاب رســول اهلل ﷺ ،وفاز بالشــهادة يوم ُأحــد وهو ابن

أربعني ســنة ،وهو حيمل راية رســول اهلل ﷺ ثابت ًا مع من ثبت،
ِ
ـمن نزل فيهم
لـــا تكاثر عليه املرشكون ،وكان م َّ
ومدافع ًا عنه ّ

قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ﴾
[األحزاب.(((]23 :

وكان مصعب لـــا س ِمع بدعوة رسول اهلل ﷺ ِ
وعل َم عنها
ّ َ َ
وس ِم َع منه ،فدخل اإليامن يف قلبه فأسلم وأخفى
أشياء ذهب إليه َ
((( مع املصطفى ﷺ لعائشة بنت الشاطئ ،ص .128

((( ينظر املســتدرك ،حديث رقم  .4905وهــو حديث صححه احلاكم
ووافقه الذهبي.
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ذات سطوة -حبسته ،وآذاه
إســامه ،فلام علمت أ ُّمه -وكانت َ

أهلــه ليفتنوه عن دينه فلم ِ
يبال بذلــك ،فقد روى الواقدي عن
إبراهيم بن حممد العبدري عــن أبيه أن مصعب بن عمريَ « :ب َل َغ ُه
أرقم ِ
بن أيب األرق ِم
أن رســول اهلل ﷺ ،يدعو إىل اإلسالم يف دار َ

فدخل عليه فأســلم((( وصدّ ق به وخرج فكتم إســامه خوف ًا

ِ
ص به
س ًا ،ف َب َ َ
مــن أمه وقومه ،فكان خيتلف إىل رســول اهلل ﷺ ّ

ُ
عثامن بن طلحة يصيل فأخرب أ َّمه وقو َمه فأخذوه فحبســوه ،فلم
يزل حمبوس ًا حتى خرج إىل أرض احلبشــة يف اهلجرة األوىل ،ثم
رجع مع املســلمني حني رجعوا ،فرجع متغــر احلال قد َح ِر َج،
يعني غلظ»((( .أي ِج ْلدُ ُه مما قاساه ،ثم هاجر مرة ثانية إىل احلبشة

فرار ًا من أذى قومه والفتنة يف دينه ،مقاسي ًا آالم الغربة راضي ًا هبا
إن كانت متكنه من عبادة اهلل.
((( فإسالمه ريض اهلل عنه كان وهو ابن نحو ( )27عام ًا.
((( الطبقات الكربى .116/3
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ومصعــب ريض اهلل عنــه له شــأن كبــر يف الدعــوة إىل
ُ

اإلســام ،وهو أحد كبار مع ِّلمي اإلسالم ،والداعني إليه ،بعثه

رســول اهلل ﷺ مع األنصار الذين بايعوا بيعــة العقبة األوىل يف
الســنة الثانية عرشة من البعثة ،معل ًام ألهــل املدينة ،ومقرئ ًا هلم
وداعي ًا« ،فنزل عىل أسعد بن ُز َرارة(((.

وكان يــأيت األنصار يف ُدورهــم وقبائلهــم فيدعوهم إىل

اإلســام ويقرأ عليهم القرآن فيس ِ
ُ
الرجل والرجالن ،حتى
ــلم
ْ

ظهر اإلسالم وفشــا يف ُدور األنصار ك ِّلها والعوايل إال دور ًا من
أوس اهلل»(((.

كثري من ســادات
وقــد
َ
أســلم باملدينة عــى يد ُمصعــب ٌ

اجلمع الغفري يف اإلســام ،فقد
األنصــار ،ودخل بإســامهم
ُ

((( وهــو ريض اهلل عنه أصغر النقباء يف بيعة العقبــة الثانية ،تنظر ترمجته
يف االســتيعاب  ،80/1وأسد الغابة  ،86/1وســر أعالم النبالء

 ،299/1وترمجة مصعب يف أسد الغابة .405/4

((( الطبقات الكربى .118/3
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أســلم عيل يده ع ّباد بــن بِ ْش وهــو ابن نحو اثنتــن وثالثني

ســنة((( ،ثــم ُأ َســ ْيد بن ُح َضري((( ،وســعدُ بن ُمعــاذ وهو ابن
إحدى وثالثني ســنة((( وكلهــم من ســادات األوس من بني

عبد األشــهل ،فلام أسلم ســعد بن معاذ أسلم بإسالمه يف تلك
الليلة سائر بني عبد األشــهل إال رج ً
ال واحد ًا تأخر إسالمه إىل
غزوة أحد(((.
((( األويس األشهيل ،مات ريض اهلل عنه سنة ( )12هــ ،وله ( )45سنة،
فإســامه كان وهو ابن ( )32أو( )33ســنة .تنظر ترمجته يف جامع
األصول  ،439/12وسري أعالم النبالء .292/1

((( األويس األشــهيل ،أحــد نقباء بيعة العقبة الثانية ،مات ســنة (،)20

ولعــل ســنه كانت نحــو ســن صاحبيه .تنظــر ترمجتــه يف جامع
األصول  ،142/12وســر أعــام النبــاء  ،295/1واإلصابة

.83/1

((( األويس األشهيل ،سامه رسول اهلل ﷺ سيد األنصار ،مات سنة مخس،
وهو ابن ( )37ســنة .تنظر ترمجة ســعد بن معاذ يف جامع األصول

.349/12

((( ينظر سرية ابن هشام  ،59/2والدرر يف اختصار املغازي والسري البن
عبد الرب ص .69
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ويعود ُمصعــب ريض اهلل عنه إىل مكة يف العام الثالث عرش

من البعثة ،ويبدأ أوالً بلقاء رسول اهلل ﷺ ،فتقول له أ ُّمه :يا ّ
عاق

كنــت ألبدأ بأحد قبل
َأ َت ْقــدَ ُم بلد ًا أنا فيــه ال تبدأ يب؟ فقال :ما
ُ

رســول اهلل ﷺ ،ويلقاها وهو حريص عــى هدايتها يقول هلا:
«يا ُأمه إين لك ناصح ،عليك َش ِ
ــفيق ،فاشهدي أنه ال إله إال اهلل
ٌ
ُّ ْ
وأن حممد ًا عبده ورســوله»((( .فتأبى ،وحتاول حبسه فلم تقدر

عىل ذلك.
ِ
ِ
أحســن
ش ِة من
وكان هذا الشــاب ريض اهلل عنه َط ِّي َ
ب الع ْ َ

النــاس ُخ ُلقــ ًا ،يقول عامر بــن ربيعة ريض اهلل عنــه(((« :كان
ُمصعب بن ُعمــر يل ِخدْ ن ًا وصاحب ًا منذ يوم أســلم إىل أن ُقتِل

((( الطبقات .119/3

((( ال َعنزي :كان أحد الســابقني األولني وهاجر إىل احلبشة ومعه امرأته
ليىل بنت أيب خيثمة ثم هاجر إىل املدينة أيض ًا وشهد بدر ًا وما بعدها.
تويف ســنة ( )32وقيل ( )33وقيل ( .)35تنظــر ترمجته يف اإلصابة
 ،579/3وجامع األصول .558/12
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رمحــه اهلل ُبأحد ،خرج معنا إىل اهلجرتني مجيع ًا بأرض احلبشــة،

وكان رفيقي من بني القوم ،فلم َأر رج ً
ال َق ُّط كان أحســن ُخلق ًا

وال َّ
أقل خالف ًا منه»(((.

ِ
وصدقه وثباته كان
الشاب عند رســول اهلل ﷺ
وملنزلة هذا
ِّ

لواء رسول اهلل ﷺ بيده ،فكان ُم َقدّ م ًا بني يدي اجليش يف القتال،

الس َ ِ
ــر أن راية رسول اهلل ﷺ
يقول ابن عبد الرب« :مل خيتلف أهل ِّ

يــوم بدر ويوم أحد كانت بيده ،فلام ُقتل يوم أحد أخذها عيل بن
أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه»(((.

الشــاب زهد يف الدنيــا وخرجت من قلبــه فلم يبال
هذا
ُّ

َ
اشتغل بالعلم
بمظاهرها ،واشتغل بأعظم ما ُيطلب من اإلنسان،
واإلقبال عىل اهلل والدعوة إىل سبيل اهلل ،يقول النبي ﷺ مثني ًا عليه

((( السابق .117/3

((( االستيعاب  ،1475/4وينظر تاريخ خليفة بن خياط ص  ،6وختريج

الدالالت الســمعية عىل ما كان يف عهد رســول اهلل ﷺ من احلرف

والصنائع والعامالت الرشعية ،ص .82
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أحسن
وصبه« :ما رأيت بمكة أحد ًا
وذاكر ًا تبدُّ َل حاله وزهده
َ
َْ
َــم ًة ،وال َ
أرق ُح ّل ًة ،وال أ ْن َع َم نِعمــ ًة من ُمصعب بن ُعمري»(((.
لـ َّ
واللمة هي الشعر إذا جاوز شحمة األذنني.
ّ

هذا الشاب السابق إىل اإلسالم ا َّد َخر اهلل تعاىل له أجر عمله

كامالً ،فقد مات قبل أن ينال ما نال أصحا ُبه من حظوظ الدنيا،

وحني مــات مل يرتك إال ُبــرد ًة ال تكفي لتكفينــه فغطوا رجليه
بأوراق نبات ِ
اإل ْذ ِخر.

يقول خ ّباب بن األرت ريض اهلل عنه« :هاجرنا مع رسول اهلل

أجرنا عىل اهلل ،فمنّا من
ﷺ يف ســبيل اهلل نبتغي وجه اهلل فوجب ُ
مىض مل يأكل من أجره شــيئ ًا ،منهم مصعــب بن عمري ُقتل يوم

ُأحد فلم يوجد له يشء يك َّفن فيه إال ن َِم َرةً ،فكنّا إذا وضعناها عىل

رأســه خرجت رجاله ،وإذا وضعناها عىل رجليه خرج رأسه،

((( الطبقات الكربى  ،116/3واملستدرك ،حديث رقم  .4904وسكت
عنه الذهبي.
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فقال رســول اهلل ﷺ «ضعوها مما ييل رأسه واجعلوا عىل رجليه
ا ِ
أينعــت له ثمرتُه فهــو َ ْي ِد ُ َبا»((( .وهيدهبا:
إل ْذ ِخــر» .ومنّا َم ْن
ْ
أي جيتنيها .واإلذخر :نوع من النبات طيب الرائحة.

ويذكره عبــد الرمحن بن عــوف ريض اهلل عنه فيبكي ،فقد

يت
روى البخاري عن إبراهيم بــن عبد الرمحن بن عوف قالُ « :أ َ

عبــدُ الرمحن بن عــوف ريض اهلل عنه يوم ًا بطعامــه فقالُ :قتل

ُمصعب بن ُع َمري وكان خري ًا منّي ،فلم يوجد له ما ُيك َّفن فيه إال

خري منّي ،فلم يوجد له ما ُيك َّفن
ُب ْردة ،و ُقتل محــز ُة أو رجل آخر ٌ
لت لنا طيباتنا يف حياتنا
فيه إال ُبردة ،لقد
خشــيت أن يكون ُع ِّج ْ
ُ
الدنيا ،ثم جعل يبكي»(((.

فهــذا َم َث ٌل للشــباب الســابقني إىل اإلســام ،مــن أبناء

الطبقة العليا ممن أقبلوا عىل شــأهنم منذ أن أســلموا ،واجتازوا
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3854 ،3701ومسلم ،رقم ،940
واللفظ له.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1215
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ّ
الصعــاب التــي واجهتهــم ،وعملــوا بكل ِجــدٍّ خدم ًة
كل ِّ

لرســالتهم ،فلم يعرفوا الراحــة حتى لقوا رهبــمُ ،مدَّ ِخر ًا هلم
مجيع أجرهم.

•

•

•

صاح ُب أوّل م ْ
َد َرسة يف اإلسـالم
ِ
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ّل م ْ
سة يف اإلسالم
ِ
َد َر ٍ
صاح ُب أو ِ
ِ
شــاب كانت داره َّأو َل اإلسال ِم
وم َن السابقني إىل اإلسالم
ٌّ

مركـز ًا للدعـــوة إىل اهلل((( ،و ُد ِعـيـت بني املسلمني تعظيمـ ًا هلا

«دار اإلسالم»(((.

كانت هذه الدار َم ْ َمع ًا للمسلمني ،يلتقون فيها برسول اهلل

ﷺ يتعلمــون منه دينهــم ،ويعبدون فيها رهبــم ،ويتلو عليهم
«ويتعهدهم
فيها رســول اهلل ﷺ ما نــزل من القرآن ويزكيهــم
ّ

بالرتبية ...وكان َم ْن يريد اإلســام يأيت إليها مستخفي ًا خشية أن
يناله أذى قريش»(((.

هذه الدار هي دار األرقم ،وصاحبها هو ســيدنا األَ ْر َق ُم ب ُن

أيب األَ ْر َقــم بن َأ َســد القريش املخزومي ريض اهلل عنهَّ ،
الشــهم
((( ينظر الطبقات الكربى .242/3
((( ينظر الطبقات الكربى .243/3

((( السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة .289/1
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جل ُسور ،أحد ُكتّاب رســول اهلل ﷺ((( ،وأحدُ
الكبري ،والســيد ا َ

الباذلني األولني يف سبيل اهلل.

ســت عرش َة ســنة تقريب ًا،
أســلم ريض اهلل عنــه وهو ابن
َ
َ

قيــل كان ثاين عــر من أســلم ،وقيل ســابع من أســلم(((،
قال عــروة بــن الزبري« :أســلم هو وأبــو عبيدة بــن اجلراح
وعثامن بن َمظعون يف وقت واحــد ،وكان األرقم من آخر أهل
بدر وفاة»(((.

أسلم
وأسلم يف دار األرقم هذه عدد من الصحابة السابقني،
َ
((( ينظر الطبقات الكــرى  .268/1وتنظر ترمجته يف الطبقات الكربى
 ،242/3ومعرفة الصحابة أليب نعيم  ،322/1وسري أعالم النبالء

 ،420/3واإلصابة .43/1

((( ينظــر الطبقــات الكــرى  ،242/2ومعرفة الصحابــة أليب نعيم
 ،322/1واإلصابــة  .43/1وقد كانت وفاته ريض اهلل عنه ســنة
ثالث ومخسني عن ثالث وثامنني سنة ،وقيل تويف سنة مخس ومخسني

وهو ابن بضع وثامنني سنة.

((( املستدرك ،حديث رقم .6127
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فيها عاقل((( وعامر وإياس وخالد((( أبناء ال ُبكري بن عبد يالِيل،
وص َهيب
وهم أول من بايع فيها ،وأسلم فيها ُم ْصعب بن ُعمريُ ،
وعــار ،و ُطليب بن ُعمري الزهري((( ابن َع َّم ِة النبي ﷺ ،وأ ُّم أيب
ّ

بكر الصديق أم اخلري سلمى بنت صخر ريض اهلل عنها ،وآخرهم
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه(((.
((( استشهد عاقل ريض اهلل عنه ببدر ،وهو ابن ( )34سنة ،فإسالمه كان
وهو شاب ،ولعله كان وهو ابن نحو ( )21سنة .تنظر ترمجته يف سري

أعالم النبالء .154/1

((( استشــهد خالد ريض اهلل عنه يوم الرجيع ،سنة أربع من اهلجرة ،وهو
ابن ( )34سنة ،فإسالمه كان وهو شاب ،ولعله وهو ابن نحو ()19

سنة .تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء  ،155/1واإلصابة .227/2

((( أســلم ريض اهلل عنه وهو ابن نحو ( )15ســنة ،واستُشهد بأجنادين
سنة ( )13من اهلجرة وهو ابن ( )35ســنة .ينظر الطبقات الكربى
.124/3

((( ينظر الطبقات الكربى ،523/12 ،388 ،123/3 ،242/2 ،42/1

 ،851واملســتدرك ،حديث رقــم  ،6130ومعرفــة الصحابة أليب
نعيم  ،3490/6وجامع األصول  ،152/12وســر أعالم النبالء

 ،241 ،12/3 ،154/1واإلصابة .124/6 ،575/3 ،163/1
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َّ
ظل رســول اهلل ﷺ بعــد أن ُأ ِمر باجلهر بالدعــوة يف العام
الثالث مــن البعثة يدعو جهــر ًا ،ولكنه كان جيتمــع بأصحابه
رس ًا يف هــذه الدار نظــر ًا لصاحلهم وصالح اإلســام((( .يقول
الشــيخ الطاهر بن عاشــور« :واســتمروا كذلك ثالث سنني
أو تزيد»(((.
كانت هذه الدار بمكة عند الصفا بعيد ًة عن أعني املرشكني،
مأوى آمن ًا لعبــادة اهلل تعاىل ،يف هذا الوقت الذي مل يكن
فكانت
ً
أداء العبادة واالســتغراق فيها أمر ًا ميسور ًا ألكثر املسلمني حتى
يف بيوهتم« ،فقد كان أصحاب رسول اهلل ﷺ إذا َص َّلوا ذهبوا إىل
ِّ
الشعاب واســتخفوا بصالهتم عن قومهم»((( ،وقد كان َي ْص ُعب
عىل املسلمني مواجهة املرشكني وهم قليلو العدد.
((( ينظر الرحيق املختوم ص .80
((( التحرير والتنوير .70/13

((( سرية ابن إسحاق .128/2
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وقد ذكر بعــض املؤرخني أنه حدثت حادثــة ترتّب عليها
اســتخفا ُء املســلمني بصالهتم وعبادهتم يف هذه الدار ،وذلك

أن ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنــه كان يف َن َف ٍر من أصحاب
رسول اهلل ﷺ يف ِش ْع ٍ
ب من ِشــعاب مكة ،إذ ظهر عليه َن َف ٌر من

املرشكني وهم ُيص ُّلون ،فناكروهــم وعابوا عليهم ما يصنعون،

وحدث شــجار بينهم أد َمى فيه ســعد بن أيب وقاص رج ً
ال من

املرشكني .فبعد تلــك احلادثة دخل رســول اهلل ﷺ وأصحابه
دار األرقم((( ،فلم يـزالوا هبا حتى ك َُملـوا أربعني ً
رجال  -غـري

من هاجر إىل احلبشــة  -وكان آخرهم إسالم ًا عمر بن اخلطاب

وكــروا وطافوا
ريض اهلل عنــه ،فلام ك َُملــوا به أربعني خرجوا
ّ

بالبيت ظاهرين ،وكان ذلك يف ذي احلجة من السنة السادسة من
وص َّلوا عند البيت آمنني(((.
البعثةَ ،
((( ينظر السرية احللبية  ،456/1والتحرير والتنوير .70/13

((( ينظر الطبقات الكربى  ،269 ،243/3واملستدرك للحاكم ،حديث
رقم  ،6130واالستيعاب  ،132/1وأسد الغابة .74/1
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ب ،والباذل
والس ِّيد األَ ِ ّ
فريض اهلل عن هذا الفتى املخزوميَّ ،

نت
آوت،
ومجعــت وأ ّم ْ
ْ
التقــي ،صاحب دار اإلســام التــي ْ

ّت َ
وخ ّر َج ْت جي ً
ال مــن الربانيني هم خري رجال
مــت وزك ْ
وع ّل ْ

عرفتهم اإلنسانية(((.

•

•

•

((( سيأيت املزيد من أخباره يف القسم الثالث من هذه اإلصدارات« :رواد
حضارة وصناع تاريخ».
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إما ُم املهاجرين َّ
األوِلني
هذا اإلمام هو ســيدنا ســامل موىل أيب ُح َذيفة بــن ُعتْبة بن
نموذج مــن نامذج الشــباب الفضالء
ربيعة بن عبد شــمس،
ٌ
النبي ﷺ ِمرار ًا ،وأوىص
األجالء املرضيني ،الذيــن أثنى عليهم ُّ

بتعلم القرآن منهم.

هو أحد الســابقني األولني املهاجريــن البدريني ،املقربني

العاملِــن(((ُ ،مع ِّل ُم القرآن ،القارئ اخلاشــع ،واملجاهد الصابر،
((( تنظر ترمجته يف الطبقات الكربى  ،85/3وجامع األصول ،431/12

وأســد الغابة  ،155/2ومعرفة الصحابة  ،1361/3وسري أعالم

النبالء  ،167/1واإلصابة .11/3

تقول الســيدة ســهلة بنت ســهيل زوجة أيب حذيفة كام يف صحيح
مســلم ( )1453يف حديث إرضاع الكبري« :إن سامل ًا قد بلغ ما يبلغ

الرجال ،وعقــل ما عقلوا» .اهـ .ومل أقف عىل وقت إســامه ،وقد
وصفه الذهبي بأنه من الســابقني األولني .فلعله أســلم صغري ًا مع

مواله أيب حذيفة ،وأبو حذيفة أسلم قبل أن يدخل رسول اهلل ﷺ دار

األرقم بن أيب األرقم.
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صاحب املواقف املشــهودة ،أحدُ العابدين القانتني ،وشديدي

احلب لــرب العاملني((( ،أص ُله من فــارس ،كان موىل من املوايل
ِّ

 -واملوايل هــم العبيد الذين أعتقوا  -فأكرمه اإلســام ،وأعىل

قــدره ،حيث عُدَّ مــن كبــار الصحابة ،وعاش بني املســلمني

بخلقه وفضله موفــور الكرامة ،وجــاءت يف فضله الكثري من
األحاديث الصحيحة(((.

أعتقته موالته ُث َب ْيتــة بنت ي َعار األنصارية زوجة أيب حذيفة،

فتواله أبــو حذيفة يعيش يف كنفه((( ،وأكرمــه لفضله وحمبته له
زوجه من ابنة أخيه هند بنــت الوليد بن عتبة إحدى
فتبنّــاه ،ثم َّ

((( بنحــو هذا وصفه احلافظ أبو نعيــم يف احللية  ،176/1وقد جاء فيها
 177/1بإســناد ضعيف عن عمر بن اخلطــاب ريض اهلل تعاىل عنه
قال :سمعت رسول اهلل ﷺ وذكر ســامل ًا موىل أيب حذيفة فقال« :إن

سامل ًا شديد احلب هلل عز وجل» .ضعفه السخاوي يف املقاصد احلسنة
حديث رقم .1259

((( ينظر هتذيب األسامء واللغات .288/1

((( قــال احلافظ يف فتح الباري « :315/7موىل أيب حذيفة ،وهي نســبة

جمازية باعتبار مالزمته له ،وهو يف احلقيقة موىل األنصارية املذكورة ».
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كريامت قريش ،وإحدى أغنى فتياهتا((( .وهكذا رفعه اإلســام
 -الــذي ال يفرق بــن أبيض وال أســود ،وال بــن عريب وال

عجمي  -كام رفع غريه من املوايل والعبيد.

كان هذا الشاب إمام ًا للمهاجرين األولني باملدينة يف الصالة

كبري إذ ال ُي َقدَّ م
قبل أن َي ْقدَ م إليها رســول اهلل ﷺ ،وهذا
ٌ
رشف ٌ

لإلمامــة إال احلفاظ األتقياء املرضيون ،يقــول عبد اهلل بن عمر
موضع
«لـم َق ِد َم املهاجرون األولون ال ُعصب َة -
ٌ
ريض اهلل عنهامّ :

ب ُقبــاء  -قبل َم ْقدَ ِم رســول اهلل ﷺ ،كان يؤمهم ســامل موىل أيب

حذيفــة ،وكان أكثرهم قرآنا»((( .ويف روايــة« :وفيهم عمر بن
ٍ
رواية« :أبو بكر،
اخل َّطاب ،وأبو سلمة بن عبد األسد(((»((( .ويف

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم .4800 ،3778
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .660

((( املخزومــي ريض اهلل عنه ،من الســابقني األولني ،أســلم بعد عرشة
أنفس قبل أن يدخل النبي ﷺ دار األرقم .ومات كه ً
ال سنة أربع من

اهلجرة ،وقيل سنة ثالث ،فإســامه كان وهو شاب .تنظر ترمجته يف

سري أعالم النبالء  ،126/1واإلصابة .152/4

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .588
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وعمر ،وأبو ســلمة ،وزيد ،وعامر بن ربيعة»((( .وهذه الرواية
األخرية تدل عىل أنه اســتمر فرتة بعد هجرة رسول اهلل ﷺ يؤم
املسلمني يف ُقباء.
الص ّفــة ،يتلقى القرآن
كان ريض اهلل عنــه أحد أعالم أهل ُّ
والســنة ويعلمهام ،وكان يقيم الليل يف املسجد ،وكانت قراءته
ُّ

«النبي ﷺ
تعجب رســول ﷺ ،فعن عائشــة ريض اهلل عنها أن
َّ

ســمع ســامل ًا موىل أيب حذيفة يقرأ من الليل ،فقــال« :احلمد هلل
الــذي جعل يف أمتي مثله»»((( .ويف رواية عن عائشــة ريض اهلل
جئت
عنها قالت:
«أبطأت ليل ًة عن رسول اهلل ﷺ بعد العشاء ثم ُ
ُ

فقال يل :أين ِ
ٍ
رجل من أصحابك
نســمع قراء َة
قلتُ :كنّا
كنت؟ ُ
ُ
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .6754

((( رواه ابن ماجه ،برقــم  ،1338وأمحد  ،165/6والبزار 215/ 18ـ
وهذا لفظ البزار .وقال اهليثمي يف املجمــع « :300/9رواه البزار،

ورجاله رجــال الصحيح» .وقال ابن حجــر يف اإلصابة  13/3يف
رواية البزار« :رجاله ثقات».
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مثل صوته وال قراء ًة من ٍ
يف املسجد مل أسمع َ
أحد من أصحابك،
التفت إ َّيل فقال« :هذا سامل
استم َع إليه ،ثم
فقام
َ
ُ
وقمت معه حتى َ

موىل أيب حذيفة ،احلمدُ هلل الذي جعل يف أمتي مثل هذا»»(((.

كان هذا الشــاب أحدَ من أوىص رســول اهلل ﷺ أصحابه
أن يتعلموا القرآن منهم ،فقد قال« :اســتقرئوا القرآن من أربعة:
من عبد اهلل بن مسعود ،وســامل موىل أيب حذيفةُ ،
وأ ِّيب بن كعب،

ِ
ومعاذ بن جبل»»(((ٌ .
فسامل أحدُ هم.

ِ
وهو ريض اهلل عنه يف ِ
الشــجاع
اجلندي القدوةُ،
الوقت
ذات
ُ
ُّ

املبــادر ،الذي ال يتخلف عن قائده ،ومــن مواقفه أنه حني َف ِز َع

ُ
أهل املدينة عىل عهد رســول اهلل ﷺ كان ريض اهلل عنه من أول
أمر رسول اهلل ﷺ.
من خرج حلامية املسلمني ،منتظر ًا َ
((( املســتدرك ،حديث رقم  ،5004 ،5001وقال الذهبي« :عىل رشط
البخاري ومسلم».

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،3549ومسلم ،رقم .2464
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يقول عمرو بن العــاص ريض اهلل عنه« :كان َف َز ٌع باملدينة،
فدخلت املســجدَ فإذا سامل
الناس يذهبون هكذا وهكذا،
ُ
فجعل ُ

املنربِ ،
َب بِ َح َم ِئ ِل ســيفه عند ِ
موىل أيب حذيفة ُمْت ٍ
النبي ﷺ،
منرب ِّ

النبي ﷺ فصعد املنرب فقال« :يا أهيا
قال :فقعدت مع سامل ،وجاء ُّ
الناس ،أال كان َم ْف َز ُعكم إىل اهلل ورسوله ،أال فعلتم ما فعل هذان

الرجالن املؤمنان»»(((.

وجاء عن عمــرو بن العاص ريض اهلل عنه يف رواية أخرى
«فنظرت إىل ســامل موىل أيب حذيفة
ُت َب ِّي قدْ َر هذا الشــاب ،قال:
ُ

عليه ســاحه يمــي وعليه الســكينة ،فقلــت :ألقتد َي َّن هبذا
الرجل الصالح»(((.
((( مســند أمحد  ،203/4وصحيــح ابن حبان ،حديــث رقم ،7092
ومســند أيب داود الطيالــي ،حديــث رقم  ،1060وهــذا لفظه.

وقــال اهليثمــي يف املجمــع « :300/9رواه أمحــد ،ورجالــه

رجال الصحيح.».

((( املستدرك ،حديث رقم  ،6244وصححه ،ووافقه الذهبي.
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هذا الشاب السابق إىل اإلسالم كان راجح الرأي ،مرضي ًا يف

اختياره ،وكان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ُيكْثِ ُر الثناء عليه يف

لفوض إليه اختيار اخلليفة من
خالفته ،ويذكر أن لو كان سامل ح ّي ًا ّ
الستّة الذين حدّ دهم عمر ل ُيختار اخلليفة
بعده من بني ّ
الصحابة ّ
من بينهم((( .يقول عمر ريض اهلل عنه يف ذلك« :لو أدركني أحدُ

رجلني فجعلت هذا األمر إليه َلوثِ ْق ُت به :ســامل موىل أيب حذيفة
وأيب عبيدة بن اجلراح»(((.
وكان ريض اهلل عنــه حمبوبــ ًا من أصحابه ،رمــز ًا من رموز
ســمى عبدُ اهلل بن عمر ابنَه باسمه،
الصالح والتقوى ،ولذلك
ّ

فعن ســعيد بن املسيب قال :قال يل عبد اهلل بن عمر« :هل تدري
((( ينظر جامع األصول  ،431/12وأســد الغابــة  ،156/2وهتذيب
األسامء واللغات .206/1

((( مســند أمحد  ،20/1والطبقات الكــرى  .343/3وقال اهليثمي يف

املجمــع « :256/4رواه أمحــد ،وفيه عيل بن زيد ،وحديثه حســن

وفيه ضعف».
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ســميت ابني ســامل ًا؟ قال :قلت :ال ،قال :باســم سامل موىل
مل
ُ

أيب حذيفة.(((»...

شهد سامل املشــاهد((( كلها مع رسول اهلل ﷺ ،وكان يغسل

عنه ﷺ الد َم يوم ُأحد((( .و ُقتــل ريض اهلل عنه يف حروب الر ّدة

يوم الياممــة وهو حيمل راية املهاجريــن ،والراية هي التي جتمع
حل الراي َة  -بعد
اجلنــد ،وال حيملها إال األبطال الثابتون .وملــا َ َ

أن استشــهد حام ُلها األول زيدُ بن اخلطاب  ،-قال له أصحابه:
ِ ِ
ِ
ُ
القرآن
حامل
بئس
«يا سامل ،إنا نخاف أن ن ُْؤتى من ق َبلك ،فقالَ :
أنا ْ
إن ُأتيتم ِم ْن ِق َبيل»(((.

وقد صدق ســامل ريض اهلل عنــه ،فام ُأتُوا ِمــ ْن ِق َب ِله .فإنه ملا

وفر كثري من املسلمني من شدة ما
اشتدت احلرب يف هذا اليومَّ ،
((( الطبقات الكربى .159/4

((( أي الغزوات التي شهدها رسول اهلل ﷺ.

((( ينظر الطبقات الكربى  ،45/2وهتذيب األسامء واللغات .206/1

((( املســتدرك ،رقم  ،5006والطبقات الكربى  .377/3وسكت عنه
الذهبي.
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وصاحب راية األنصار ثابت بن قيس بن
لقوا ،أنكــر عليهم هو
ُ

شــاس((( ،وقال كل منهام« :ما هكذا كنا نقاتل مع رســول اهلل
ّ
فح َم َ
ﷺ ،ثــم حفر ُّ
ــل عليهم القوم ،فثبتا
كل واحد منهام حفرة َ
ِ
وثبات أمثاله،
يقاتالن حتى قتال»((( .ثم نرص اهلل املسلمني بثباته
و ُقتِل مسيلم ُة الكذاب.

أج َّلهم،
ويف هذا اليوم ُقتل ســبعون قارئ ًا للقرآن ،كان سامل َ

فعــن زيد بن ثابــت ريض اهلل عنه قال« :ملا ُقتل ســامل موىل أيب
ُّـــظ ٍ
((( ينظر حديث أنس بن مالك يف تَـحـن ِ
زيد  -يعني تعطره بالعطر -
يوم الياممة استعداد ًا للقاء اهلل ،وقوله ريض اهلل عنه للمهزومني موبخ ًا
هلم« :هكذا عن وجوهنا  -أي افسحوا لنا  -حتى نضارب القوم ،ما
هكذا كنا نفعل مع رسول اهلل ﷺ ،بئس ما عودتم أقرانكم» .صحيح

البخاري ،حديث رقم .2690

((( املعجم الكبري للطرباين ،حديث رقم  ،1320ودالئل النبوة أليب نعيم

 ،510/1ودالئل النبوة للبيهقي  .356/6وقال اهليثمي يف املجمع

« :332/9رواه الطــراين ،وبنت ثابت بن قيــس مل أعرفها ،وبقية

رجالــه رجال الصحيح ،والظاهر أن بنــت ثابت بن قيس صحابية:
وجود الشامي ُط َر َقه يف سبل
فإهنا قالت :ســمعت أيب ،واهلل أعلم»ّ .

اهلدى والرشاد .378/11 ،95/10
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حذيفة قالــوا :ذهب ربع القرآن»((( .وهذا مــن ُع ُل ِّو قدره ألنه
أحد األربعة املقرئني الكبار.

أعزه اهلل باإلسالم ،أحد السابقني
فهذا هو سامل ،املوىل الذي ّ

األولني ،واملهاجرين العاملِني املقربني ،نموذج من نامذج شــباب
الصحابــة األجــاء املرضيني ،فســام اهلل عليك يا ســامل إىل
يوم نلقاك.
•

•

((( املستدرك ،حديث رقم .5004

•
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وجه ربهم
الذين َصَبوا ا ْبتغا َء ِ
شباب صربوا يف اهلل،
ومن السابقني من شــباب الصحابة،
ٌ

ٌ
وأحرار ،جهروا بدينهم اعتزازا به ،وإظهار ًا
فتيان
وفتيات ،عبيدٌ
ٌ
ٌ

ظهر ،امتلؤوا إيامن ًا وشــجاعة ومل يبالوا
للحق الذي جيــب أن ُي َ
بام ســيالقونه من األذىُ ،ع ِّذبوا و ُأوذوا َ
أول اإلسالم لريجعوا

إىل الكفر فثبتوا ،وأسســوا للدين ،وكانوا أسو ًة لغريهم ،منهم:

وصهيب ،وخ ّبــاب ،واملِقداد بن
عبد اهلل بن مســعود ،وباللُ ،

ٍ
ِ
وجوار ُأ َخر ريض اهلل
ِّري ُة الرومية
األسود ،وعامر بن ُفهرية ،وزن َ
عنهم أمجعني(((.

فعن عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه قال« :كان َ
أول م ْن

ُ
وعمر ،وأمه
أظهر اإلســا َم سبع ٌة:
رســول اهلل ﷺ ،وأبو بكرّ ،

وصهيب ،وبالل ،واملقداد ،فأما رسول اهلل ﷺ فمنَ َعه اهللُ
سميةُ ،
((( ينظــر فضائــل الصحابة ألمحد ،حديث رقــم  ،89ومصنف ابن أيب
شيبة ،حديث رقم  ،31939والسرية النبوية البن كثري .493/1
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بعمــه أيب طالب ،وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه ،وأما ســائرهم
ِّ
وصهروهم يف
فأخذهــم املرشكون فألبســوهم أدرع احلديــد
َ
ٌ
إنسان إال وقد أتاهم عىل ما أرادوا إال بالل،
الشــمس ،فام منهم

َ
الولدان،
فإنه هانت عليه نفسه يف اهلل ،وهان عىل قومه ،فأعطوه

ِ
أحدٌ »(((.
أحدٌ َ
فجعلوا يطوفون به يف ش َعاب مكة ،وهو يقولَ :
ِب َـلل:

بــال ريض اهلل عنه ،مــؤ ِّذ ُن رســول اهلل ﷺ ،كان يف أول

إســامه شاب ًا ،فقد أسلم وهو يف نحو الثالثني من عمره ،فوفاته
كانت يف ســنة عرشين من اهلجرة ،وهو ابن ثالث وستني سنة،

أو بضع وســتني ســنة ،وهو كام يقول ابن األثري ّأو ُل َمن أظهر
((( أخرجه ابن ماجه يف ســننه ،برقم  ،150وأمحد يف املســند ،404/1

وابن حبان يف صحيحه ،برقم  ،7083واحلاكم يف املستدرك ،حديث

رقم  ،5238وأبو نعيــم يف احللية  ،149/1وقــد صححه احلاكم

ووافقه الذهبي ،وقال يف السري « :348/1وله إسناد آخر صحيح».
وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة« :إسناده ثقات» .وروي أيض ًا
عن جماهد مرسالً.
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إســامه((( ،وكان و ْقتَها عبد ًا مملوك ًا ولكن قد مأل اإليامن قلبه،
فلم يبال بتعذيب املرشكني له ،وهانت عليه نفســه يف اهلل تعاىل،

وصرب صرب ًا شــديد ًا ،فقد «كان ُأم َّية بن َخ َلف خيرجه إذا َحِ َيت
ِ
بطحاء مكة ثــم يأمر بالصخرة
الظهري ُة فيطرحــه عىل ظهره يف

العظيمة عىل صدره ،ثم يقول :ال يزال عىل ذلك حتى يموت أو
يكفر بمحمد ،فيقول وهو يف ذلكَ :أ َحدٌ َأ َحدٌ »((( .وهو بعد ذلك
صاحب املناقب والفضائل العظيمة.

ُصـهَـيْـب:
وصهيب بن ِسنان الرومي ريض اهلل عنه أسلم ،وهو يف نحو
ُ

الثانية والعرشين من عمره ،فقد تُويف سنة ثامن وثالثني باملدينة،
صغري
وهو ابن سبعني سنة .وهو عريب األصل س َب ْت ُه الرو ُم وهو
ٌ

النبي
فنشأ فيهم ،ولذلك يقال له« :الرومي» ،وكان من أصحاب ِّ
((( تنظر ترمجته يف االســتيعاب ،726/2 ،وجامع األصول ،215/12
وسري أعالم النبالء  ،302/1واإلصابة .326/1

((( اإلصابة .326/1

96

شباب الصحابة

« شباب سبقوا إىل اإلسالم »

ﷺ قبل أن يوحى إليه((( ،وهو من الســابقني إىل اإلسالم ،أسلم
هو وعامر بن يارس يف يــوم واحد بدار األرقم بن أيب األرقم بعد
بضعة وثالثني رجالً ،وكان ريض اهلل عنه من املستضعفني بمكة
وصرب عىل تعذيبهم له يف اهلل ملا أســلم ،فقد روى ابن ســعد يف

عمر بن يارس ُي َّ
عذب
الطبقات عن عمر بن احلكم ،قــال« :كان ّ

حتى ال يدري ما يقــول ،وكان صهيب ُي َّ
عذب حتى ال يدري ما

ٌ
يقــول ،وكان أبو َفكيه َة ُي َّ
وبالل
عذب حتــى ال يدري ما يقول،

وعامر بن ُفهرية وقو ٌم من املســلمني ،وفيهــم نزلت هذه اآلية:
ُ
﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[النحل.(((»]110 :
((( تنظــر ترمجته يف الطبقات الكــرى  ،226/3واملســتدرك للحاكم
 ،449/3واالســتيعاب  ،726/2وجامع األصــول ،523/12
وأسد الغابة  ،36/3وسري أعالم النبالء  ،11/3واإلصابة .449/3

((( الطبقات الكربى  ،248/3وينظر ســر أعالم النبالء ،15 ،13/3
واإلصابة .451/3
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لـم منعوه من اهلجرة إىل املدينة،
ترك هذا
ُّ
الشاب ما َله لقريش ّ

شى نفسه ابتغاء مرضاة اهلل ،وكان ريض اهلل عنه تاجر ًا،
فهو ممن َ َ

ورامي ًا جييد الرمي بالسهام ،معروف ًا بالكرم والسامحة ،واإلطعام

وبح ْس ِن اخلُلق.
الكثري للطعامُ ،
فقد روى ابن سعد وأبو نعيم عن عيل بن زيد عن سعيد بن
نفر من
املســيب قال« :أقبل ُصهيب مهاجر ًا نحو املدينة واتَّبعه ٌ

قريش فنزل عن راحلتــه َوا ْن َت َثل ما يف ِكنانتــه ثم قال :يا معرش

قريــش ،لقد علمتم أين من أرماكم رجــاً ،وايم اهلل ال ت َِص ُلون

إ َّيل حتى َأ ْرمي ِّ
بكل ســه ٍم معي يف ِكنانتي ثم أرضبكم بسيفي ما

بقي يف يدي منه يشء ،فافعلوا ما شــئتم ،فإن شئتم دللتكم عىل
ِ
النبي ﷺ
مايل وخليتم ســبييل ،قالوا :نعم ،ففعل .فلام َقدم عىل ِّ

البيع» ،قال :ونزلت ﴿ :ﮠ
البيع أبا حييــى ،ربح ُ
قال« :ربح ُ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
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ﮫ ﴾ [البقــرة .(((]702 :وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال يف
سابق الرومِ»(((.
هيب ُ
«ص ٌ
حقهُ :
َخـبّـاب:
َ
وخ ّباب بن األَ َرت أيض ًا أحد الشباب السابقني إىل اإلسالم،

والذين أعلنوا إســامهم ،و ُع ِّذبــوا يف اهلل مــن ِق َب ِل املرشكني

أســلم وهو يف نحــو الثالثة والعرشين من
فصربوا صرب ًا كبري ًا،
َ
عمره ،فقد تويف ريض اهلل ســنة ســب ٍع وثالثني من اهلجرة ،وهو
ابن ثالث وســبعني ســنة((( .وكان ريض اهلل عنه حدّ اد ًا يصنع
الســيوف يف اجلاهلية ،احرتق حلم ظهره من تعذيب قريش ومل
((( الطبقات الكربى  ،228/3وحلية األولياء .151/1

ً
مرســا ،حديث رقم
((( فضائل الصحابة ألمحد ،عن احلســن البرصي
 .1737قال الذهبي يف الســر  12/3بعــد أن أورده« :وجاء هذا
بإسناد جيد من حديث أيب أمامة ،وجاء من حديث أنس ،وأم هانئ».

((( تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،344/12واإلصابة  ،258/2وحلية
األولياء .143/1
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يرجع عن دينه ،وهو أحد الســابقني يف تعليم املســلمني القرآن

ِخ ْفي ًة بمكة(((.

الكفار ما ســألوا،
يقول الشــعبي« :إن خباب ًا صرب ومل ُي ْعط
َ

يلزقــون ظهره بالر ْض ِ
فجعلوا ِ
ــف حتى ذهب حلــم َمتْنِه»(((.
َّ

والرضف هي احلجارة املحامة ،واملتن هو الظهر ،وقد بقيت تلك

اآلثار عىل جسده وأراها لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وهو يف
خالفته حني قدم عليه ،فأجلســه بجواره وقــال« :ا ْد ُن ،فام أحدٌ

أحق هبذا املجلس منك إال عامر بن يارس ،فجعل يريه آثار ًا بظهره
ُّ
مما عذبه املرشكون»(((.
((( وذلك كام يف حديث إســام عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،فقد كان
يقرئ ســعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت اخلطــاب القرآن يف بيتهام

حني دخل عليهم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.

((( أسد الغابة .591/1

((( ســنن ابن ماجــه ،برقم  ،153ومصنــف ابن أيب شــيبة ،385/6
 ،337/7والطبقات الكربى  ،165/3وهو أثر إســناده صحيح كام
قال البوصريي يف مصباح الزجاجة .23/1
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وقال لهَ « :أ ْو َقدوا يل نار ًا ،فام أطفأها إال َو َد ُك ظهري(((»(((.
الـــم ْست َْض َعف كان يف نفســه عزيز ًا باهلل ،معتز ًا بدينه،
هذا
ُ
ويكفيه مــن مواقف االعتزاز بدينه واجلرأة يف شــبابه ،ر ُّده عىل
العاص بن وائل وكان من ســادات مكة .يقول خباب ريض اهلل
عنه« :كنــت َق ْين ًا((( يف اجلاهليــة ،وكان يل عىل العاص بن وائل
دراهــم فأتيته أتقاضاه ،فقال :ال أقضيــك حتى تكفر بمحمد.
ٍ
بمحمد ﷺ حتى يميتك اهلل ثم يبعثك،
أكفــر
فقلت :ال واهلل ال
ُ

قال :فدعني حتى أموت ثم ُأ َ
بعث َف ُأوتَى ماالً وولد ًا ثم أقضيك.
فنزلــت ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ﴾اآلية [مريم.(((»]77 :

((( أي :دهن ظهري ،أو ما يسيل منه .ينظر املصباح املنري ،وتاج العروس
(ودك).

((( حلية األولياء .144/1
((( القني :احلداد.

((( صحيح البخاري ،رقم .2293
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ــر خ ّباب أيض ًا يف شــبابه عىل الفقر ،وعــاش راضي ًا
َ
وص َ َ

مســتقي ًام ،يدبر أمره بــا تيرس له من رزقه ،شــاكر ًا باذالً بعد أن
َو ّســع اهلل تعاىل عليه ،يقول عن نفســه ألحد زواره بعد أن ك َِب:
مكثت عىل عهد
لقيــت ،لقد
«ما أعلم أحــد ًا لقي من البالء ما
ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ ما أجد درمه ًاَّ ،
وإن يف ناحية بيتي هذا أربعني ألف ًا.
يعني دراهم»(((.
عـامر بن ُفه ْ
َية:
وعامر بن ُفهرية من الشــباب الذين ســبقوا إىل اإلســام
وصربوا يف اهلل تعاىل عىل تعذيب قريش هلم ،فقد أســلم وهو يف
نحو اخلامسة والعرشين من عمره ،حيث تويف آخر سنة أربع من
اهلجرة ،وهو ابن أربعني سنة(((.
((( حلية األولياء .144/1

((( ينظر الطبقات الكربى .231/3
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فعن هشــام بن عروة عن أبيه قال« :أ ْعت ََق أبو بكر ممن كان

َّ
يعذ ُب يف اهلل ســبع ًة :عامر بن فهرية وبالالً ون َِذيرة((( وأم ُعبيس
والنهدية وأختها وجارية بني عمرو بن ُمؤ ِّمل»(((.

ِ
ب فيها
وعامر هذا أحد أبطال هجرة رســول اهلل ﷺَ ،صح َ

رســول اهلل ﷺ وأبــا بكر ريض اهلل عنه خيدمهــا ويقوم ببعض
الركوب عىل راحلتيهام.
شأهنام ،وكان يتبادل معهام
َ
والقراء الكاتبني وال ُع ّباد اخلاشعني ،وأحد
وهو أحد الزهاد
ّ

من كانوا يتع ّلمــون القرآن ويع ِّلمونه ،وهــو الذي كتب كتاب
لساقة بن مالك يف قصة اهلجرة بأمر رســول اهلل ﷺ ،كام
األمان ُ
يف صحيح البخاري(((.

((( نذيرة هي زنرية.

((( مصنف ابن أيب شــيبة ،برقــم  ،31939واملعجــم الكبري للطرباين،
حديث رقــم  .1008وقال اهليثمــي يف املجمــع « :348/8رواه
الطرباين ورجاله إىل عروة رجال الصحيح».

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم .3692
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وهــو أحــد ُر ُســل رســول اهلل ﷺ للدعــوة إىل اهللُ ،قتل

ريض اهلل عنه شهيد ًا يوم بئر معونة غدر ًا ،حيث أرسله يف مجاعة

من املهاجريــن واألنصار إىل أهل ٍ
نجد ليدعوهم إىل اإلســام

ويعلموهــم الدين والقرآن ،ف ُغ ِدر هبم وهــم يف الطريق ف ُقتِلوا،
ورب الكعبة»((( .وأن
وقــد ُر ِو َي أهنم ملا طعنــوه قالُ « :ف ْ
ــز ُت ِّ
املالئكة هي التي دفنته.

فقد روى البخاري عن عــروة بن الزبري يف هذه القصة عن
عامر بن ال ُّطفيل أنه قال« :لقد رأيته بعد ما ُقتل ُرفع إىل الســاء
حتى إين ألنظر إىل الســاء بينه وبني األرض ثم ُوضع»((( .وكان

ذلــك مما دعا قات َله ج ّب َار بن ســلمى الكاليب إىل اإلســام حني
وحس َن إسالمه(((.
ُع ِرض عليه اإلسالم ،فأسلم
ُ

((( ينظر أنســاب األرشاف  ،83/1والسرية النبوية البن كثري ،141/3
وسبل اهلدى والرشاد .60/6

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3867

((( ينظر سبل اهلدى والرشاد .60-59/6
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ورى ابن ســعد عن الزهري عن عروة عن عائشــة قالت:

«رفع عامر بن ُفهرية إىل السامء فلم توجد جثته ،يرون أن املالئكة
ُ
وارته»((( .فريض اهلل تعاىل عن ٍ
عامر وأرضاه.

ِزنِّري َُة وَل ُ
بيبة وجواٍر ُأ َخر:
ومن الســابقات الصابرات يف اهلل نســاء مستضعفات قد

ِ
ِّرية
ملــك الكفار أبداهنن ،ومل يملكوا قلوهبــن ،وال إرادهتن ،زن َ
الروميــة  -ريض اهلل تعاىل عنها  -التــي ُعذبت يف اهلل فصربت،
وفقدت برصها فام زادها ذلك إال إيامن ًا ،ثم أكرمها اهلل تعاىل فر َّد

عليها برصها.

بــت أيض ًا َلبيبــ ُة جاريــ ُة عمرو بن مؤ ِّمــل العدوي
و ُع ِّذ ْ

ريض اهلل عنها ،كان عمر بن اخلطاب قبل إســامه يعذهبا حتى

يتعــب فيدعها ثم يقول« :أما إين أعتــذر إليك بأين مل أدعك إال

ســآمة ،فتقول :كذلك يعذبك ربك إن مل تســلم»((( .و ُع ِّذ َب ْت
((( الطبقات الكربى .231/3

				
((( سبل اهلدى والرشاد .361/2

=
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أ ُّم ُع َب ْيــس وابنتهــا ،فكانت هذه النســوة أقوى من ســادهت َّن
الذين عذبوه َّن.

منهــن ،يقول البالذري:
يعذهبن ويســخر
وكان أبو جهل
َّ
َّ

«قالوا :وكان أبو جهل يقول :أال تعجبون هلؤالء وات ِ
ّباعهم حممد ًا؟

فلو كان ما أتى به حممد خري ًا وحق ًا ما سبقونا إليه ،أفسبقتنا ِزنِّرية
إىل رشد وهي من ترون؟!»((( .ونقول« :نعم ،نعم ،يا أبا جهل-

الرشــد ،وبقي هلا الذكر
وال كرامة لك -لقد ســبقتك ِزنِّرية إىل ُّ

وبقي لك اللع ُن
ّ
والرتض عليها ما بقي مسلم عىل وجه األرضَ ،

عىل كل لســان إىل ما شاء اهلل ،لقد ذهبت األحساب واألنساب،
وبقيت التقوى ،قال تعاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾»(((.
=

وروى الواقدي عن حســان بن ثابــت ريض اهلل عنه رؤيته تعذيبهن
حــن قدم إىل مكة حاج ًا قبل أن يســلم ،والنبي ﷺ يدعو الناس إىل

اإلسالم .ينظر أنســاب األرشاف  ،195/1وسبل اهلدى والرشاد
 ،361/2واإلصابة  ،151/8وإمتاع األسامع .112/9

((( أنساب األرشاف  ،196/1وينظر سبل اهلدى والرشاد .361/2
((( السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة .344/1

106

شباب الصحابة

« شباب سبقوا إىل اإلسالم »

ومن أخبار هؤالء املستضعفني ما رواه اإلمام أمحد يف فضائل
الصحابة عن عروة بن الزبري ،يف فضائل أيب بكر الصديق وإعتاقه
للعبيد ومنهم بالل بن رباح قال« :ثم أعتق معه عىل اإلســام

(((

ست رقاب بالل سابعهم :عامر بن ُفهرية
قبل أن هياجر من مكة َّ

 -شــهد بدر ًا و ُأحد ًا و ُقتل يوم بئر معونة شــهيد ًا  -وأم ُع َب ْيس

ِ
برصها حــن أعتقها ،فقالت قريش :ما أذهب
وزنِّرية،
َ
فأصيب ُ

ِ
(((
ِ
برصها إال
يرض
ُ
َ
الالت وال ُع ّزى ،فقالتُ :حرقوا َو َب ْيت اهللِ  ،ما ُّ

والعزى وما ينفعان ،فر ّد اهلل إليها برصها.
الالت
ُ
ّ

فمر
وأعتق النَّهدية وابنتَها ،وكانتا المرأة من بني عبد الدار َّ

سيدتام تطحنان هلا وهي تقول :واهلل ال أعتقكام
هبام وقد بعثتهام
ُ
((( أي :بسبب إسالمهم.

((( عند أيب نعيم يف معرفة الصحابة  ،3345/6بلفظ «كذبوا وبيت اهلل»
من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه .وعند البيهقي يف
الدالئل من طريق آخر عن هشام عن أبيه بلفظ« :كال واهلل» .وكالمها
اقترص عىل طرف من هذا احلديث.

الذين َصَبوا ا ْبتغـا َء وجـه ربهم

107

أبد ًا ،فقال أبو بكرِ :ح ّ
ــا يا أم فالن [ -أي حتليل من يمينك] -

قالتِ :ح ّل ،أنت أفسدهتام فأعتقهام ،قالَ :فبِك َْم مها؟ قالت :بكذا

وكذا ،قال :قد أخذهتام ومها حرتانَ ،أ ْر ِجعا إليها طحينها ،قالتا:
أو َن ْف ُرغ منه يا أبا بكر ثم نر ُّده عليها؟ ،قال :أو ذاك إن شئتام.

حــي من بني َعدي بن
ومر أبــو بكر بجارية بني ُم َؤ ِّمل -
ٌّ
َّ

كعــب  ،-وكانت مســلمة وعمر بــن اخلطــاب يعذهبا لترتك
يرضبا حتى إذا َّ
مل قال :إين
اإلســام وهو يومئذ مرشك ،وهو
ُ

إليك أين مل أتركك إال مالل ًةَ ،فع َل اهللُ ِ
أعتذر ِ
بك ،فتقول :كذلك
َ
َ
ُ

َف َع َل اهلل َ
بك ،فابتاعها أبو بكر فأعتقها»(((.

فهذه بعض أخبار الشباب السابقني إىل اإلسالم من الرجال
والنســاء الذين صربوا يف أشــد املراحل وهي مرحلة التأسيس
لدين اهلل تعــاىل ،و«خ ّطوا صحائف مرشقــ ًة يف تاريخ اإليامن،
((( فضائــل الصحابة ،حديث رقم  ،89وينظــر أيض ًا الطبقات الكربى
 ،256/8والسرية النبوية البن إسحاق 171/4
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والبطولة ،والتضحية ،فلله هذه النفوس املؤمنة ،ما أزكاها ،وما
أرشفها ،وما أخلدها عــى الدهر!!»((( ،وهي أيض ًا أمثلة تُربهن

القلوب ِم ْل ٌك ألصحاهبا ،وأن اإليامن إذا استوىل عىل القلب،
أن
َ

صرب ألجله اجلسد ،وأن الشــخص قد ُيملك يف الظاهر ،ولكنه

حر يف الباطن .وهكذا جعلهم اهلل أوتاد ًا َث َّب َت هبا دينه ،فريض اهلل
ٌّ
تعاىل عنهم أمجعني ،وجزاهم عنا خري اجلزاء.
•

•

•

((( السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة .345/1
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ُ
سـابق األنصـار
شــاب ســبق قومه إليه ،وهو
من الســابقني إىل اإلســام
ٌّ

إياس بن معاذ األنصاري األويس األشــهيل ريض اهلل عنه ،جاء
النبي ﷺ دخل
مع قومه إىل مكة يطلبون معونتهم ،فلام سمع من ِّ
اإلسال ُم إىل قلبه ،وسبق قومه إليه وسبقهم به إىل اهلل ،حيث مات
ملا رجع إىل املدينة.

يروي ذلك األئمة عن حممود بن لبيد األنصاري األشــهيل

أنس ب ُن رافع مك َة ومعه
حل ْيرس ُ
ريض اهلل عنه قال« :ملا قدم أبــو ا َ

فتي ٌة من بني عبد األشــهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون ِ
لف
احل َ
ُ

مــن قريش عىل قومهم من اخلزرج ســمع هبم رســول اهلل ﷺ
فأتاهــم فجلس إليهم فقال هلم« :هل لكم إىل خري مما جئتم له؟»
قالــوا :وما ذاك؟ قال« :أنا رســول اهلل بعثني إىل العباد أدعوهم
ُ
عيل كتاب» ،ثم َذك ََر
إىل أن يعبدوا اهلل ال يرشكوا به شــيئ ًا وأ ِنزل َّ

اإلسالم وتال عليهم القرآن.
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فقال إيــاس بن معاذ وكان غالم ًا َحدَ ث ًا :أي قو ِم ،هذا واهلل

خري مما جئتم له ،قــال :فأخذ أبو احليرس أنس بن رافع حفن ًة من
ٌ

البطحاء فرضب هبا يف وجه إياس بن معاذ ،وقام رسول اهلل ﷺ
عنهم وانرصفوا إىل املدينة.

ٍ
عــاث((( بني األوس واخلــزرج ،قال :ثم مل
فكانت وقع ُة ُب

يلبث إياس بن معاذ أن هلك .قــال حممود بن َلبِيد فأخربين َم ْن
ــره ِمن قومي عند موتــه أهنم مل يزالوا يســمعونه ُ َي ِّل ُل اهللَ
َح َ َ

ويكبه وحيمده ويسبحه حتى مات ،فام كانوا يشكون أن قد مات
ِّ ُ

مسل ًام ،لقد كان استشعر اإلسال َم يف ذلك املجلس حني سمع من
رسول اهلل ﷺ ما سمع»(((.

((( كانت وقعة بعاث قبل اهلجرة بثالث ســنني .قال احلافظ ابن حجر:
«وهو املعتمد» .فتح البــاري  .265/7 ،441/2وقيل قبل اهلجرة
بخمس سنني ،وقيل بأربع .ينظر الفتح .111/7

((( مســند أمحد  ،427/5واملستدرك حديث رقم  ،4831وقال اهليثمي

يف جممــع الزوائد « :458/5رواه أمحد والطــراين ورجاله ثقات».

وقــال احلافظ ابن حجر يف اإلصابــة « :314/1رواه مجاعة عن ابن
إسحاق هكذا وهو من صحيح حديثه».
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ُ
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احلق فأيقن به
شاب استشعر َّ
فتى ٌّ
فهذا أول األنصار إسالم ًاً ،

الشــاب السابق
قلبه ،حني أعرض عنه غريه ،فريض اهلل عن هذا
ِّ

قبل السابقني.

•

•

•
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الس ُ
تة  -نواة أمة اإلسالم باملدينة
ّ
السابقون ِّ
الس ّت ُة ،سبقوا األنصار إىل
ومن ســابقي األنصار ،السابقون ِّ
اإلســام ،واختارهم اهلل ليكونوا نواة أمة اإلســام يف املدينة،

ِ
ٍ
حروب بينهم ،فكانوا
طول
والسبب يف التأليف بني قومهم َب ْعدَ
َ
أكثر الشباب برك ًة عىل أقوامهم ،واختارهم اهلل ليكونوا املمهدين
حلدَ ٍ
ث ٍ
فارق يف تاريخ تكوين أمة اإلســام ،وهو حدَ ُ
ث هجرة
النبي ﷺ ومن آمن به إىل املدينة.
ِّ
ســت ٌة من الشباب أســلموا بمكة يف العام احلادي عرش من
البعثة ،بعد أن دعاهم رسول اهلل ﷺ إىل اإلسالم يف َم ْوسم احلج
من هذا العام ،وتال عليهم القرآن ،وكانوا يســمعون باملدينة من
نبي ِ
ُ
الزمان ،وكانوا يتوعدون أهل
اليهود أنه قد َق ُر َب
آخر َّ
مبعث ِّ

قتل ٍ
النبي ويقتلوهنم معه َ
عاد وإرم،
املدينة بأهنم ســيتبعون هذا َّ
ففاز هذا الوفدُ باملسارعة ،وختلفت اليهود عن املتابعة.

الس ُ
تة  -نواة أمة اإلسالم باملدينة
ّ
السابقون ِّ
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النبي
كان هؤالء الشــباب يتهامســون فيام بينهم ملا دعاهم ُّ

النبي الذي
ﷺ ،يقــول بعضهــم لبعض« :تعلمــون واهللِ أنَّــه ُّ

توعّدَ كم به هيود ،فال تســبقنّكم إليه ،وقالوا لرسول اهلل ﷺ :إنا

ِ
والرش ما بينهم ،و َع َســى
العداوة
تركنا قومنا وال قو َم بينهم من
ِّ

أن جيمعهم اهللُ َ
وســنَ ْقدَ ُم عليهم ،وندعوهم إىل اإلســام
بكَ ،
ون ِ
َعر ُض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ،فإن جيمعهم اهلل
عليك فال ٌ
أعز منك .ثم انرصفوا راجعني إىل بالدهم وقد
رجل ّ
آمنوا وصدقوا»(((.
هؤالء الشباب هم :أسعد بن ُزرارة ،وعوف بن احلارث بن
رفاعــة ،وهو ابــن عفراء ،ورافع بــن مالك بــن العجالن(((،
((( السرية النبوية البن هشام  ،277/2ودالئل النبوة للبيهقي ،434/2
والسرية النبوية البن كثري .177/2

((( قال ابن ســعد« :كان رافــع بن مالك من الك ََملــة ،وكان الكامل يف
اجلاهلية الذي يكتب وحيســن العوم والرمــي ،وكان رافع كذلك،

وكانت الكتابة يف القوم قليالً» .الطبقات الكربى .622/3
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و ُقطبة بن عامر ،و ُعقبة بــن عامر بن نايب ،وجابر بن عبد اهلل بن
رئاب((( ،فكم كانوا مو َّفقني ،وكم كانوا عقالء!!
مل يســبق هؤالء الستة إىل اإلسالم إال شيخ كبري من املدينة،
وهو الشاعر ســويد بن الصامت ريض اهلل عنه ،امللقب بالكامل

أصغر منهم ِسنّ ًا،
لشجاعته وعقله وشعره ورشفه ونسبه ،وغال ٌم
ُ

وهو إياس بن معاذ األشهيل ،كام ذكرنا.

فهؤالء الذين اختارهم اهلل من أهل املدينة ليكونوا ســابقي

ٍ
شــباب ،عقالء ،أصفياء،
قومهم ،ثامنية ســابقني ،منهم ســبعة
أحرار اإلرادة ،صادقون مع أنفسهم ،أحبوا اهلُدى ملا ُد ُعوا إليه،

وأحبوا قومهم فرجــوا أن جيمعهم اهلل ويؤلف بينهم برســوله

ﷺ َب ْعدَ ُط ِ
ٍ
ول
حرب بينهم ،فدعوهم إىل اإلســام ،فهؤالء هم

الشباب حق ًا ،وهؤالء من ُصنّاع تاريخ اهلداية ح ّق ًا.

((( ينظر الســابق ،والطبقــات الكربى البن ســعد  ،219/1والرحيق
املختوم ،ص .122

الس ُ
تة  -نواة أمة اإلسالم باملدينة
ّ
السابقون ِّ
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َّ
ظل هؤالء الســت ُة عىل العهد وأخــذوا يدعون إىل اهلل تعاىل
تبق دار من
باملدينة ،وأســلم عىل يدهيم عدد كثري ،حتى إنــه مل َ

ِ
لرســول اهلل ﷺ((( ،ويف العام التايل
دور األنصار إال وفيها ِذك ٌْر

يف موسم احلج جاء مخسة منهم ،ومعهم سبعة من قومهم ،التقوا
برســول اهلل ﷺ وبايعوه بيعة العقبة األوىل ،منهم اثنان من قبيلة
األوس التــي كانت حتارب قبيلتهم ،قبيلــة اخلزرج((( ،وكانت

بيعة العقبة األوىل بايعوا فيها رســول اهلل ﷺ عىل عدم اإلرشاك
باهلل والطاعة لرســوله يف املعروف ،واالســتقامة والتخيل عن
أخالق اجلاهلية.
وبعد هذه البيعــة رجع هؤالء الشــباب إىل املدينة ومعهم
ُم ْص َعب بــن ُع َم ْي ريض اهلل عنه ،يعلمهــم القرآن ويفقههم يف
دينهم ،ثم بــدأت صفحة ثانية من صفحــات اهلداية والدعوة

((( ينظر الطبقات الكربى البن سعد  ،219/1واملعجم الكبري للطرباين
.362/2

((( ينظر الرحيق املختوم.129 ،
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إىل اهلل تعــاىل ،عىل يــدي مصعــب وبمعونة هؤالء الشــباب
ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.
•

•

•
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بيعة الع َ
ُ
َق َبة الثانية
شباب ِ
هذه البيعة العظيمة كانت يف الســنة الثالثة عرشة من البعثة،

وهي البيعة التي هاجر عىل إثرها رســول اهلل ﷺ وأصحابه إىل
املدينة ،وكانــت بيع ًة عىل نُرصة رســول اهلل ﷺ وإيوائه وإيواء
وبذل ِ
ِ
أعز اهلل تعاىل
املســلمني بمكة،
املال والنفس يف سبيل اهللَّ ،

هبذه البيعة رســوله ،وث َّبت ونرش هبا دينــه ،حيث كانت مفتاح

تكون هبا جمتمع املســلمني ،ونزلت اآليات تكمل
اهلجــرة التي َّ

الرشيعة وتنظم هذا املجتمع ،فكانت بحق فتح الفتوح يف تاريخ
هــذا الدين ،وعَدّ ها الصحاب ُة واملســلمون بعدهم منقبة عظيمة

ملن شهدها.

ال أو اثنان وســبعون رج ً
بايع يف هذه البيعة ســبعون رج ً
ال

وامرأتان من األنصار  -بمكة  -رســول اهلل ﷺ ،كان من بينهم

ثالثون شــاب ًا ،فقد ذكر ابن كثري عن عروة بن الزبري وموسى بن

عقبة قــاال« :كانوا ســبعني رج ً
ال وامــرأة واحــدة»((( .وقال
((( السرية النبوية  .197/2ودالئل النبوة للبيهقي .454/2
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عروة« :منهم أربعون من ذوي أســناهنم ،وثالثون من شباهبم،

وأصغرهم أبو مسعود((( وجابر بن عبد اهلل»((( .ومنهم معاذ بن

جبل((( ،وكعب بن مالك((( ريض اهلل عنهام.

وممــا يدل أيض ًا عىل كثرة الشــباب يف هذه البيعة ما جاء يف

رواية جابر بــن عبد اهلل األنصــاري ريض اهلل عنهام لقصة هذه
((( هــو عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري األنصاري .قال الذهبي« :وكان
شــاب ًا من أقــران جابر يف الســن» .تنظر ترمجتــه يف جامع األصول
 ،605/12وسري أعالم النبالء  ،432/3واإلصابة .524/4

((( جامع األصول  ،255/12والســرة النبوية البن هشــام ،197/2

ودالئل النبوة للبيهقي  .454/2وقال جابر ريض اهلل عنه« :شهد يب

خاالي العقبة» .صحيح البخاري ،حديث رقم .3677
وكان ُع ْم ُر ٍ
جابر ريض اهلل عنه حني شــهد العقبة ( )16ســنة ،وعىل

قول آخر ( )20ســنة .ينظر جامع األصول  ،255/12وسري أعالم
النبالء  ،187/5واإلصابة .434/1

((( أســلم ريض اهلل عنه وهو ابن ( )18سنةَ ،
وش ِهد بدر ًا وله ( )20سنة،

أو ( ،)21وتويف رســول اهلل ﷺ وهو ابن نحو ( )28ســنة أو ()29

وقيل أقل من ذلك.

((( شهدها كعب وهو ابن نحو ( )26سنة ،فقد تويف سنة ( ،)50وهو ابن
( )77سنة .تنظر ترمجته يف االستيعاب.
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البيعة ،قال ...« :فلام َن َظر العباس ريض اهلل عنه يف وجوهنا قال:

أحدَ ٌ
اث»((( .واألحداث هم صغار
هؤالء قوم ال أعرفهم ،هؤالء ْ

السن ،وقد قال ذلك قبل أن يرى كبارهم الذين كان يعرفهم.

جاء هؤالء وهم يشــفقون عىل رســول اهلل ﷺ واملسلمني

بمكة ،يقولون  -كام روي عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام :-

ــوف((( و ُي ْط َر ُد يف جبال مكة
«حتى متى نرتك رســول اهلل ﷺ َي ُط
ُ
وياف ،فرحل إليه منا سبعون رجالً»(((.
ُ

وأما بنــود البيعة فهي كــا روي عن ُعبادة بــن الصامت

ريض اهلل عنــه قال« :بايعناه عىل الســمع والطاعة يف النشــاط
ــر وال ُي ْس ،وعىل األمــر باملعروف
والكســل ،والنفقة يف ال ُع ْ

والنهي عن املنكر ،وعىل أن نقول يف اهلل تبارك وتعاىل وال نخاف
((( مسند أمحد  .322/3وقال اهليثمي يف جممع الزوائد « :9/6رواه أمحد
والبزار ...ورجال أمحد رجال الصحيح».

((( «يطوف» أي :يمر عىل القبائل يف موسم احلج ،يطلب منهم أن يؤووه
وينرصوه حتى يبلغ رسالة ربه.

((( مسند أمحد  .322/3الرواية السابقة.
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فيه لوم َة الئم ،وعىل أن ننرص رسول اهلل ﷺ إذا قدم علينا يثرب

فنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ،ولنا اجلنة .فهذه بيعة

رسول اهلل ﷺ التي بايعنا عليها»(((.

وفيها يقوم أســعد بن زُرارة ريض اهلل عنه أصغر النُّ َقباء يف
هذا اليوم ،وأحد الستة السابقني من األنصار ،وهو يشعر ِ
بع َظ ِم

املسؤولية التي حتملوها يستوثق هلذه البيعة ويؤكدها عىل قومه.

يقول جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام« :فقمنا إليه فبايعناه،

وأخذ بيده أســعد بن ُزرارة ،وهو من أصغرهــم ،فقال :رويد ًا

يــا أهل يثرب ،فإنا مل نــرب أكباد اإلبــل إال ونحن نعلم أنه

رســول اهلل ،وإن إخراجه اليــوم مفارق ُة العرب كافــ ًةُ ،
وقتل
خياركم ،وأن َت َع َّضكم الســيوف ،فإما أنتــم قوم تصربون عىل

ذلك وأجركم عــى اهلل ،وإما أنتم ختافون من أنفســكم َجبِينة،
فب ِّينوا ذلك ،فهــو أعذر لكم عند اهلل قالواَ :أ ِم ْط عنّا يا أســعدُ ،

((( مســند أمحد  ،325/5وهي الصحيحني خمترصة ،صحيح البخاري
حديث رقم  ،6647ومسلم .17093
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ندع هذه البيعة أبد ًا ،وال ن َْســتَقيلها أبد ًا ،قال :فقمنا إليه
فواهلل ال ُ
فبايعناه ،فأخذ علينا ورشط ،ويعطينا عىل ذلك اجلنة»(((.

فهؤالء من الرجال الذين َصدَ قوا ما عاهدوا اهلل عليه ،ونالوا

املنزلة العليا عند اهلل ،يقول كعب بن مالك ريض اهلل عنه  -وكان
النبي ﷺ ليلة العقبة
ممن شهدوا هذه البيعة « :-ولقد شهدت مع ِّ

أحب أن يل هبا مشــهد بدر ،وإن
حني تواثقنا عىل اإلســام وما ُّ

بدر َأ ْذك ََر يف النــاس منها»((( .ويقول رافع بن مالك البنه
كانت ٌ
رفاعــة ،وكان رفاعة من أهل بدر« :ما يرسين أين شــهدت بدر ًا

بالعقبة»((( .فكانا يريان أن شهود بيعة العقبة الثانية أحب إليهم

من شــهود غزوة ٍ
بدر ،ألهنا منشأ نُرصة اإلسالم ،وسبب إعالء
كلمته وتثبيته وانتشاره.

((( مســند أمحد  ،322/3وصحيــح ابن حبان ،حديــث رقم ،7012
وصحح البوصريي إســنادمها يف إحتاف اخلــرة  .125 /7وكذا يف
جممع الزوائد.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4156 ،3676ومسلم .2769
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3772
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وبعد ،فهذه بيعة العقبة الثانية ،وهؤالء هم شــباهبا ،وهذه
ثمرة دعوة الشــباب الســتة الذيــن جعلهم اهلل تعــاىل نواة أمة
اإلسالم باملدينة ،فريض اهلل تعاىل عن هؤالء الشباب الذين كانوا
بركة عىل أقوامهم ،وريض اهلل عن األنصار أمجعني.
•

•

•
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبفضله ورمحته ُي َو َّف ُق

للخريات ،والصالة الســام عىل معلم اخلري ،وسيد السادات،

سيدنا حممد وعىل آله األطهار ،وأصحابه األخيار.

والس َي اإليامنية لنامذج من شباب
وبعد هذه اجلولة املباركة ِّ
ِ
ِ
ه ِم
الصحابة الذين سبقوا إىل اإلســام ،والتي ُقصد منها رفع َ

شبابنا ،وبيان فضل الشباب ،وتقديم نامذج فاضلة لالقتداء ،فقد
نت لنا بوضوح أمور.
َت َب َّي ْ
من هذه األمور:
 -أن أكثــر الســابقني إىل اإلســام من املهاجريــن كانوا

شــباب ًا ،وأنه قد ســبق إىل اإلســام مــن األنصــار ثامنية كان
منهم ســبعة من الشــباب .وهذه حقيقــة تنبه إىل مــا يتمتع به
الشــباب أكثر من غريهم مــن إقدام عىل اتباع احلــق ،واختيار

الطريق القويم.
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 أن هؤالء الشــباب الســابقني كانوا برك ًة عىل أقوامهم،فقد رأينا كيف جعل اهلل الشــباب السابقني من األنصار سبب ًا يف
إيامن قومهم ومجــع كلمتهم عىل احلق بعد طول احلروب بينهم.
وهكذا َت ْع ُظ ُم برك ُة الشــباب بقدر صفاء نفوسهم وحمبتهم اخلري
ألقوامهم ،بل احلقيقة أن هؤالء الشباب وأمثاهلم من شباب بيعة
العقبة الثانية كانوا بركة عىل مجيع املسلمني ،فإسالمهم كان فتح ًا
النبي ﷺ واملسلمني!
ومتهيد ًا هلجرة ِّ
 أن هــؤالء الشــباب الســابقني نالوا ما نالــوا من منزلةعظيمــة ال يكاد يلحقهم فيها أحد ،ومن ُبرشيات عديدة من اهلل
تعــاىل ،ألهنم كانوا نواة اهلداية يف األرض ،فهم ِم ْن ِّ
حل
أول َم ْن َ َ
الدين اخلاتم ،واحتضنه يف أيامه وســنينه األوىل ،حني كان دعو ًة
غريب ًة يف األرضَ ،ف َث َب َت هبم وبمن آمن به شــيئ ًا فشــيئ ًا ،وكانوا

ريض اهلل عنهــم قدو ًة يف الدخــول فيه لغريهــم ،ونِ ْعم العون
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لنبيهم ﷺ ،فلهم ولغريهم من الســابقني إىل اإلســام َد ْي ٌن يف
رقبة كل مؤمن عــى وجــه األرض ،وإىل أن يرث اهلل األرض
و َم ْن عليها.
 رأينا كيف كانت هلؤالء الشــباب أعامل عظيمة ومواقفمرشفة فاصلــة ،دفعهم إليها إحساســهم الكبري باملســؤولية،
ومــا متتعوا به ريض اهلل عنهم من شــجاعة وصدق مع اهلل تعاىل
وأنفسهم ،كموقف جعفر يف احلبشــة ،وموقف أسعد بن ُزرارة
يف بيعة العقبة الثانية ،وموقف ســامل موىل أيب حذيفة يف حروب
عــي ريض اهلل عنه للنبي ﷺ يف اهلجــرة ،و َفت ِْح
الــر ّدة ،وفداء
ِّ
ٍّ
األرقم بن أيب األرقم هذا الشــاب الشهم اجلسور داره ليجتمع
فيها املسلمون األولون بعيد ًا عن أعني املرشكني يلتقون ويعبدون
ويتدارســون ،وكذا ابن مســعود الضعيف البنية القوي اإليامن

الذي مل يكن له بمكة أهل حيمونه حني أرص أن يس ِ
ــم َع قريشــ ًا
َّ ُ ْ
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القرآن جهر ًا يف جمالســهم ،فكان َ
أول َم ْن جهر فيهم بالقرآن بعد
رســول اهلل ﷺ ...وهكذا ينبغي أن يكون الشباب يف إقدامهم،
وإحساســهم باملســؤولية ،ويف شجاعتهم وحســن ترصفهم
يف املواقف.
 متتعت أيض ًا ُّكل شخصية من الشخصيات التي عرضناها
فعيل
بصفــات عظيمةُ ،ت َ ِّث ُل قدو ًة صاحلة لكل
ٍّ
شــاب مســلمٌّ ،
ريض اهلل عنه الذي تكاملت شــخصيته وهو ال يزال شاب ًا ُقدْ َوةٌ،

وســعد بن أيب وقاص القائد املظ َّفر ،والرامــي املقدام ،واالبن
الـــم َع ّمر
البار ،والشاب التقي املجاب الدعوة ،واحلاكم العادل
ُ
ُقدْ َوةٌ ،وجعفر الشــاب الصــادق اللبق احلكيم ،أبو املســاكني
واجلواد الكريم ،الذي أســلم النجايش عىل يديــه ُقدْ َوةٌ ،وابن
نارش
مسعود الغالم الراعي ،والشاب َّ
املقرب من رسول اهللﷺُ ،
ومعلم السنة ،وأشبه الناس برسول اهلل ﷺ يف أمور حياته
القرآن
ُ
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عب اخلري ،السفري الداعية ،والشاب
وطريقة عيشــه ُقدْ َوةٌ .و ُم ْص ُ
التحول الكبري من الغنى الذي كان فيه إىل الفقر
الذي مل ُيضعفه
ُّ
ُقــدْ َوةٌ ،واألرقم ُقدْ َوةٌ ،وســامل موىل أيب حذيفة الشــاب اإلمام
القائم بالقرآن ُقدْ َوةٌ ،واملســتضعفون الذين متسكوا بدينهم رغم
شدة العذاب الذي القوه ُقدْ َوةٌ ...وهكذا كانوا مجيع ًا.
ٍ
 أن هؤالء الشباب ريض اهلل عنهم أ ّدوا ِّوإخالص
بكل جدٍّ

ٍ
حق ِّ
مرحلة من مراحل الدعوة مع رسول اهلل ﷺ ،ففي مرحلة
كل
َّ
الصرب والثبات صــروا ،ويف املواجهة واجهوا ،ويف مرحلة بناء
الدولة شاركوا وكانوا من رجاهلا ،وهكذا جيب أن يكون الشباب
رجاالً يف ِّ
كل املراحل.
فريض اهلل تعاىل عن هؤالء الســابقني ،وحرشنا يف زمرهتم،
وشــملنا بام وعدهم ووعد به من اتبعهم بإحسان ،يف قوله تعاىل
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
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ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [التوبــة:

.]100
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املســانيد العرشة ،لشهاب الدين

أمحد بــن أيب بكر بن إســاعيل البوصريي ،حتقيق :دار املشــكاة
للبحث العلمي ،بإرشاف أيب متيم يارس بن إســاعيل بن إبراهيم،

طبعة دار الوطن ،الرياض ،ط 1420 ،1هـ1999 -م.

 -األدب املفرد للبخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إســاعيل بن

إبراهيم بن املغرية البخاري ،ضبط وترقيم :حممد فؤاد عبد الباقي،

طبعة دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط 1409 ،3هـ – 1989م.
 -االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب البن عبــد الرب ،أيب

عمر يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن عبــد الرب بن عاصم النَّمري

القرطبي ،حتقيق :عيل حممد البجــاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت،

ط 1412 ،1هـ 1992 -م.

 -أســد الغابة يف معرفة الصحابة البــن األثري ،عز الدين أيب

احلســن عيل بن حممد الشيباين اجلزري ،طبعة ،دار الفكر ،بريوت،
 1409هـ 1989 -م.
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 اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين ،أيب الفضلشــهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق :عيل حممد
البجاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ.
 أنساب األرشاف للبالذري ،أمحد بن حييى بن جابر بن داودال َب َل ُذري ،حتقيق :سهيل زكار ورياض الزركيل ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،ط 1417 ،1هـ 1996 -م.

 البداية والنهاية البن كثري ،أيب الفداء إســاعيل بن عمر بنكثري القريش الدمشقي ،حتقيق :عيل شريي ،طبعة دار إحياء الرتاث
العريب ،ط 1408 ،1هـ 1988 -م.
 تاج العــروس من جواهــر القاموس ،للزبيــدي ،حتقيقجمموعة من املحققني ،طبعة دار اهلداية.
 تاريخ اخللفاء ،جلالل الدين الســيوطي عبد الرمحن بن أيببكر ،طبعة مكتبة نزار مصطفى البــاز ،حتقيق :محدي الدمرداش،
ط1425 ،1هـ2004-م.
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 -تاريــخ خليفة بن خياط الليثي ،طبعة دار القلم ،مؤسســة

الرسالة ،دمشق ،بريوت ،ط 1397 ،2هـ.

 -تاريخ مدينة دمشــق ،لإلمام أيب القاسم عيل بن احلسن بن

هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن

غرامــة العمري ،طبعــة دار الفكر ،بــروت ،ط 1415 ،1هـ -
1995م.

 -التحريــر والتنوير ،لإلمــام حممد الطاهــر حممد بن حممد

الطاهر بن عاشور ،طبعة الدار التونسية للنرش1984 ،م.

 -ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل ﷺ

من احلرف والصنائع والعامالت الرشعية للخزاعي ،أيب احلســن
عيل بن حممــد بن أمحد بن موســى اخلزاعي ،حتقيق :د .إحســان
عباس ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط 1419 ،2هـ.

 -الرتغيــب والرتهيب من احلديــث الرشيف للمنذري ،أيب

حممد عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،حتقيق :إبراهيم شــمس
الدين ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ.
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 -تفســر البغــوي املســمى «معــامل التنزيــل» ،أليب حممد

احلسني بن مســعود البغوي ،حققه وخرج أحاديثه :حممد عبد اهلل

النمر ،عثامن مجعة ضمريية ،سليامن مسلم احلرش ،طبعة دار طيبة
للنرش والتوزيع ،ط 1417 ،4هـ 1997 -م.

 -تفسري الطربي ،املسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»،

ملحمد بن جرير الطربي ،حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحســن

الرتكــي ،طبعة دار هجــر للطباعة والنــر والتوزيع واإلعالن،
القاهرة ،ط 1422 ،1هـ 2001 -م.

 -تفسري ابن كثري ،املسمى «تفسري القرآن العظيم» ،أليب الفداء

إســاعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشــقي ،حتقيق :سامي بن
حممد ســامة ،طبعة دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ -

1999م.

 -هتذيب األســاء واللغات للنــووي ،أيب زكريا حميي الدين

حييى بن رشف النووي ،طبعــة املطبعة املنريية ،تصوير دار الكتب
العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.
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 جامع األصول يف أحاديث الرســول ،أليب السعادات جمدالديــن املبارك بن حممد اجلــزري ابن األثري ،حتقيــق :عبد القادر
األرناؤوط ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط 1403 ،2هـ 1983 -م.
 حاشية السندي عىل النســائي ،بعناية عبد الفتاح أبو غدة،طبعة املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط 1406 ،2هـ1986 -م.
 حلية األولياء وطبقــات األصفياء ،لإلمام احلافظ أيب نعيماألصفهاين ،مصورة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،4هـ.
 اخلصائص الكربى للســيوطي ،طبعة دار الكتب العلمية،بريوت1405 ،هـ 1985 -م.
 الدر املنثور يف التفســر باملأثور للســيوطي ،جالل الدينعبد الرمحن بــن أيب بكر الســيوطي ،طبعــة دار الفكر ،بريوت،
1993م.
 الــدرر يف اختصــار املغازي والســر البن عبــد الرب ،أيبعمر يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن عبــد الرب بن عاصم النَّمري
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القرطبي ،حتقيق :د .شــوقي ضيف ،طبعة وزارة األوقاف املرصية
 املجلــس األعىل للشــؤون اإلســامية  -جلنة إحيــاء الرتاثاإلسالمي ،القاهرة ،ط 1415 ،1هـ 1995 -م.
 دالئــل النبوة للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن البيهقي،حتقيق :د .عبد املعطي قلعجي ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت،
ودار الريان للرتاث ،القاهرة ،ط 1408 ،1هـ 1988 -م.
 دالئل النبــوة أليب نعيم األصبهاين ،أمحــد بن عبد اهلل بنأمحد بن إســحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،حتقيق :د .حممد
رواس قلعه جي ،وعبد الرب عبــاس ،طبعة دار النفائس ،بريوت،
ط 1406 ،2هـ 1986 -م.
 الرحيق املختــوم لصفي الرمحن املباركفــوري ،طبعة داراهلالل ،بريوت ،ط ،1دون تاريخ.
 سبل اهلدى والرشاد يف ســرة خري العباد ،لإلمام حممد بنيوسف الصاحلي الشامي ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود،
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وعيل حممد معوض ،طبعة دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط،1
 1414هـ 1993 -م.
 -ســنن الرتمذي ،أليب عيســى حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موســى بن الضحاك الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شــاكر
وآخــرون ،طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البــايب احللبي ،القاهرة،
ط 1395 ،2هـ 1975 -م.

 سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،مصورةاملكتبة العرصية ،بريوت ،دون تاريخ.
 الســنن الكربى للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلســن بن عيلالبيهقــي ،مصــورة دار املعرفة ،بريوت1413 ،هـــ  1992 -م،
عن طبعة جملس دائرة املعارف النظاميــة ،اهلند ،حيدر آباد ،ط،1
1344هـ.
 السنن الكربى للنسائي ،أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بنعيل اخلراســاين النسائي ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي ،بإرشاف
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شعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1421 ،1هـ
2001 -م.

 -ســنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،طبعة دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1395 ،هـ – 1975م.

 -سنن النســائي (املجتبى) ،لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي،

بعنايــة الشــيخ عبد الفتــاح أبو غــدة ،نرش مكتــب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ 1994 -م.

 -سري أعالم النبالء للذهبي ،أيب عبد اهلل شمس الدين حممد بن

أمحد بن عثامن بن َقا ْيامز الذهبي ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،طبعة

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ 994 -م.

 -ســرة ابن إســحاق (كتاب الســر واملغازي) ،ملحمد بن

إسحاق بن يسار املطلبي ،حتقيق :ســهيل زكار ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،ط1398 ،1هـ 1978 -م.

 -الســرة احللبية «يف ســرة األمني املأمون» ،لعيل بن برهان

الدين احللبي ،طبعة دار املعرفة ،بريوت 1400 ،هـ.
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 السرية النبوية البن هشام ،أيب حممد عبد امللك بن هشام بنأيوب احلمريي املعافري ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد ،طبعة دار
اجليل ،بريوت1411 ،م.
 السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة ،ملحمد بن حممد بنسويلم أبو ُشهبة ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط  1427 ،8هـ.
 السرية النبوية (من البداية والنهاية البن كثري) ،أليب الفداءإســاعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشــقي ،حتقيق :مصطفى
عبد الواحد ،طبعة دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
 1395هـ 1976 -م.
 صحيح البخاري ،بعناية :د .مصطفى ديب البغا ،طبعة دارابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،5هـ 1993 -م.
 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان (اإلحسان) ،ملحمد بنحبان بن أمحد أيب حاتم التميمي البستي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،2هـ 1993 -م.
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 صحيح مســلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبــد الباقي ،طبعة دارإحياء الكتــب العربية ،نــر دار الكتب العلميــة 1413 ،هـ -
1992م.
 الطبقــات الكــرى البن ســعد ،حممد بن ســعد بن منيعاهلاشمي البرصي ،طبعة دار صادر ،بريوت ،ط1968 ،1م.
 عرص اخلالفة الراشــدة  -حماولة لنقد الرواية التارخيية وفقمنهج املحدثني ،د .أكرم بن ضياء العمري ،طبعة مكتبة العبيكان،
اململكة العربية السعودية.
 فتح البــاري رشح صحيح البخــاري ،للحافظ ابن حجرالعســقالين ،ترقيم حممد فؤاد عبــد الباقي ،وعنايــة حمب الدين
اخلطيب ،نرش دار الفكر ،عن الطبعة السلفية.
 الفصول يف الســرة البن كثري ،حتقيق وتعليق :حممد العيداخلطراوي ،وحميي الدين مستو ،طبعة مؤسسة علوم القرآن ،ط،3
 1403هـ.
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 فضائل الصحابة ،لإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين،حتقيق :د .ويص اهلل حممد عباس ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط 1403 ،1هـ 1983 -م.
 يف ظــال آيات الثناء عىل الصحابة النجباء ،ملحمد ســعدخلف اهلل الشــحيمي ،صدر عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي بديب ،ط 1433 ،1هـ2012 -م.
 الكامــل يف التاريخ لعــز الدين ابن األثــر ،حتقيق :عمرعبد الســام تدمري ،طبعــة دار الكتاب العــريب ،بريوت ،ط،1
1417هـ 1997 -م.
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،أيب احلسن نور الدينعيل بن أيب بكر بن ســليامن اهليثمي ،مصــورة دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط 1402 ،2هـ 1982 -م.
 املســتدرك عىل الصحيحني للحاكــم ،أيب عبد اهلل احلاكمحممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه النيسابوري ،حتقيق :مصطفى
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عبد القادر عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1411 ،1هـ
 1990م. مســند اإلمام أمحد بن حنبــل ،مصورة مؤسســة قرطبة،القاهرة ،عن الطبعة امليمنية ،بدون تاريخ.
 مســند أيب داود الطيالــي ،حتقيــق الدكتــور حممــد بنعبد املحســن الرتكي ،طبعة دار هجر ،مــر ،ط1419 ،1هـ -
1999م.
 مســند البزار (البحر الزخار) ،أليب بكر أمحد بن عمرو بنعبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار ،حتقيق:
حمفوظ الرمحن زين اهلل ،وغريه ،طبعة مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة
املنورة ،ط( ،1بدأت 1988م ،وانتهت 2009م).
 مسند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،طبعة داراملأمون للرتاث ،دمشق ،ط 1406 ،1هـ 1986 -م.
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 املصباح املنري ،ألمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،طبعةاملكتبة العلمية ،دون تاريخ.
 املصنف البن أيب شــيبة ،أيب بكر عبــد اهلل بن حممد بن أيبشــيبة العبيس الكويف ،حتقيق :كامل يوســف احلوت ،طبعة مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط 1409 ،1هـ.
 مع املصطفى ﷺ ،لعائشة بنت الشاطئ ،طبعة دار املعارف،مرص1992 ،م.
 املعجــم الكبــر للطرباين ،أيب القاســم ســليامن بن أمحدالطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد الســلفي ،طبعة مكتبة العلوم
واحلكم ،املوصل ،ط 1404 ،2هـ – 1983م.
 معرفــة الصحابة أليب نعيم ،أمحد بن عبــد اهلل بن أمحد بنإسحاق بن موسى بن مهران األصبهاين ،حتقيق :عادل بن يوسف
العــزازي ،طبعة دار الوطن للنرش ،الريــاض ،ط 1419 ،1هـ -
1998م.
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 املقاصد احلســنة يف بيان كثري من األحاديث املشــتهرة عىلاأللسنة للسخاوي ،أيب اخلري شمس الدين حممد بن عبد الرمحن بن
حممد الســخاوي ،حتقيق :حممد عثامن اخلشت ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط 1405 ،1هـ 1985 -م.
 املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل للهيثمي ،أيب احلسننور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،حتقيق :سيد كرسوي
حسن ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.
 من شــواهد الســنن واآلثار عىل مودة الصحابة األخيار،ملحمد ســعد خلف اهلل الشــحيمي ،صــدر عن دائرة الشــؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي بديب ،ط 1438 ،2هـ2015 -م.
 الــوايف بالوفيات للصفدي ،حتقيــق :جمموعة من املحققنيالعرب واملســترشقني ،طبعة دار النرش فرانزشــتاير ،شتوجتارت،
ط 1412 ،3هـ 1992 -م.
•

•

•
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قائمة أعالم شباب الصحابة رضي اهلل عنهم
العلم

الصفحة

 -األرقم بن أيب األرقم املخزومي.

،96 ،85 ،83 ،)81-77( ،69

 -أسعد بن ُز َرارة األنصاري.

.125 ،120 ،113 ،70

 -إياس بن البكري بن عبد يالِيل.

.79

 -بالل بن رباح.

.106 ،102 ،96 ،94 ،93

.127 ،125

ُ -أ َس ْيد بن ُح َضري األويس األشهيل.71 .

 -إياس بن معاذ األنصاري األشهيل.114 ،110 ،109 .

 ثابت بن قيس بن ّشمس.

.91

 -جابر بن عبد اهلل األنصاري.

.120 ،119 ،118 ،46 ،27

 -جعفر بن أيب طالب.

(.126 ،125 ،)58-47

-جابر بن عبد اهلل بن رئاب.

.114

 -خالد بن ال ُبكري بن عبد يالِيل.

.79

 َخباب بن َاأل َرت.
ّ

.)101-98( ،93 ،74

-رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري.121 .

ري بن العوام.
 -الزب ُ

.21
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 -زيد بن ثابت.

 -سامل موىل أيب حذيفة.

 -سعد بن معاذ األويس األشهيل.

 سعد بن أيب وقاص. -سلمة بن األكوع.

 -سعيد بن زيد بن عمرو.
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.91

.127 ،125 ،)92-83( ،64
.71

،81 ،)46-36( ،31 ،21
.126

.32

.99 ،21

ُ -صهيب بن ِسنان الرومي.

.)98 -95 ( ،93 ،79 ،11

ُ -طليب بن ُعمري الزهري.

.79

 -طلحة بن ُعبيد اهلل.

.37 ،21

 -عاقل بن البكري بن عبد يالِيل.

.79

 -عامر بن ربيعة العنزي.

.86 ،72

 -عامر بن البكري بن عبد يالِيل.

 -عامر بن ُفهرية.

.79

.106 ،)104 -110( ،96 ،93

عباد بن برش األويس األشهيل.
ّ -

.71

 -عبد اهلل بن عباس.

.28 ،26

 -عبد الرمحن بن عوف.

.75 ،37 ،22
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 -عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.

.89 ،85

 -عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

.64 ،28

 -عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة.

.35

 -عبد اهلل بن مسعود.

( .93 ،87 ،)66 -59

ُ -عقبة بن عامر بن نايب األنصاري.

.114

 -عيل بن أيب طالب.

( .73 ،48 ،42 ،)35 -19

 -عوف بن احلارث بن رفاعة.

.113

ُ -ق ْطبة بن عامر اخلزرجي.

.113

 -كعب بن مالك األنصاري.

.121 ،118

 حممود بن لبيد األنصاري األشهيل.110 ،109 . ُمصعب بن عمري. -معاذ بن جبل.

( ،116 ،115 ،79 ،)76 - 67
.127
.118 ،87 ،64

 أبو سلمة بن عبد األسد املخزومي.86 ،85 . -أبو مسعود عقبة بن عمرو.

.118

 -أبو موسى األشعري.

.49
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 -أبو هريرة.

.57

 -أسامء بنت ُعميس.

.48

رية الرومية.
ِ -ز ِّن َ
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.)106 -104 ( ،102 ،93

 -عائشة أم املؤمنني.

.104 ،86 ،43

 -فاطمة بنت رسول اهلل ﷺ.

.28 ،27 ،26 ،22

 -فاطمة بنت اخلطاب.

.99

َ -لبيب ُة جاري ُة عمرو بن مؤ ِّمل.

.)107 -104 ( ،102
.84

 -هند بنت الوليد بن عتبة.

 -ابنة أم عبيس.

.105

 -ابنة ال َّنهدية.

.)106 -105 ( ،102

 -أم سلمة أم املؤمنني.

.53 ،51
•

•

•
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 افتتاحية -املقدمة
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17
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19
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36
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47
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59
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67
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77
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83

..................................................

93

..........................................................................................

94
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95

.......................................................................................
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 من الشباب السابقني إىل اإلسالمفتى يدخل اإلسالم
ّ -أو ُل ً

وأو ُل الرامني
 -ثالث املسلمني ّ

 ال ّن ُباسم اإلسالم
اطق ِ

الغالم ا ُمل َع َّل ُم  -أول من جهر بالقرآن
ُ
 ُم ْص َع ُب َاخل ِ
ِ
شباب قريش
ري ُغ َّر ُة

صاح ُب ّأو ِل َمدْ َر ٍ
 ِسة يف اإلسالم

األولِني
 ُإمام املهاجرين َّ

تغاء ِ
وجه رهبم
 الذين َص َبوا ا ْب َ -بِ َلل

ُ -ص َه ْيب

َ -خ ّباب
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 -عامر بن ُف َه ْية

...........................................................................

101

............................................................

104

...................................................

106

...........................................................................

109

................................

112

...........................................................

117

.......................................................................................

123

...........................................................................

129

............................................
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.......................................................................
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رية و َلبيبة وجوا ٍر ُأخر
ِ -ز ِّن َ

 من أخبار هؤالء املستضعفني ُسابق األنصار

الس ُّتة  -نواة أمة اإلسالم باملدينة
السابقون ِّ
 ّشباب ِ
الع َق َبة الثانية
ُ
بيعة َ

 -اخلامتة

« شباب سبقوا إىل اإلسالم »

 -قائمة املصادر

 فهرس األعالم (شباب الصحابة) -قائمة املحتويات
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•

•

