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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 تقــدِّ م
َ

رواد
ّ :

وصنّـاع تـاريخ » إىل الشباب خاصة وإىل مجهور القراء
حضـارة ُ
من السادة الباحثني واملربني واملتطلعني إىل املعرفـة عامة.
هذا الكتاب صفحات مرشقة من جهود شــباب الصحابة
الكرام التي أسهموا هبا يف تأسيس حضارة اإلسالم ،ويف صناعة
تاريخ اهلداية ،وشواهد للحياة اجلادة النافعة التي عاشها شباب
الصحابة ريض اهلل عنهم ،وهو يف الوقت نفســه بيان عميل ألثر
دين اإلســام يف التحول اإلجيايب حلياة اإلنســان ،وألثر العناية
بالشباب واالهتامم هبم يف بناء األمم كام فعل نبينا وقدوتنا ﷺ.
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يأيت هذا اإلصدار يف إطار التعريف بفضل شباب الصحابة

ريض اهلل عنهم ،ويف إطار رفع مهة شبابنا وتنبيههم إىل أمهية هذه

املرحلة التي يعيشوهنا.

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 العاملــن ،والصالة والســام عىل أرشف
احلمــد هلل ِّ

املرسلني ورمحة اهلل للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فهذا هو القســم الثالث من إصدارات «شــباب الصحابة
رضــوان اهلل تعاىل عليهم» نتعــرف فيه عىل نــاذج للعطاءات
الواســعة للصحابة ريض اهلل عنهم يف شباهبم ،وشواهد للحياة
اجلادة التي عاشــها هؤالء األصحاب ،وكيف كانوا عون ًا لنبيهم
ﷺ يف الدعــوة إىل اهلل ،ويف تأســيس قواعد حضارة اإلســام
التي شــادها املســلمون بعدهم ،والتي محلــت الرمحة واهلداية
والعدل للعاملني.
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نتعرف من خالل هذه العطــاءات عىل أثر اإليامن الصادق

يف إحيــاء الطاقات اإلنســانية الكامنة ،وتوجيهها إىل مســارها
الصحيــح ،ويف صناعة الرجــال الذين حتيا هبــم األمم .هكذا

فعل اإليامن ،وهكذا فعــل القرآن ،وهكذا فعل االتباع الصادق

هلل تعاىل ولرســوله ﷺ هبؤالء الشــباب ،فصنع منهم جي ً
ال كان

عالم ًة فارق ًة يف تاريخ اإلنســانية ،وبنى من تلــك األمة األُ ّمية
خالل نيف وعرشين ســنة خري أمة ُأخرجت للناس ،أمة مؤمنة

ّاع
هادية ،أمــة عاملة هادية ،ولوال هذه اخلصائــص ملا كانوا صن َ
وروا َد حضارة.
تاريخّ ،

الــر ّواد العظام حني كانوا يطبقون يف الواقع تعاليم
وهؤالء ُّ

القرآن وهديه ،وحني كانوا يطبقون ســنة رسول اهلل ﷺ واقع ًا،

كانوا يف احلقيقة يمثلون نموذج التحول اإلنســاين نحو الرشــد
َّ
وضل عن منهجه،
واحلق ،بعد أن طال ُب ْعدُ اإلنســان عن ربــه

يمثلون التحول نحو احلياة الطيبة التي ضمنها اهلل تعاىل لبني آدم

يف قوله﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

الـمـقـــدمــة
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ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾

[طه.]142-123 :

وهذه العطاءات لشــباب الصحابــة ريض اهلل عنهم والتي

ســنتعرف عليها أكثر ،هي يف احلقيقة تطبيق للحضارة التي جاء
هبا اإلســام لتعمر األرض يف جانبيها املادي واملعنوي ،والتي
قامت عــى التوحيد ،والعلــم ،والعدل ،والرمحــة ،واألخوة،
واألخالق السامية ،وحمبة اهلداية واخلري للناس أمجعني ،والعامرة
املادية هلذه احلياة الدنيا ،واختاذ القوة واألسباب التي حتمي ذلك

كله ،وهكذا فعلوا ،وهكذا كان منهجهم ريض اهلل تعاىل عنهم.

الشــباب منهم
َح ِف َظ الصحابــة الكرام ريض اهلل عنهم -
ُ

املصــادر املعصوم َة للدين
وغري الشــباب  -لألمة ولإلنســانية
َ
ُ

املصادر املتمثل َة يف كتاب اهلل تعاىل وسنة
الذي ارتضاه اهلل تعاىل،
َ

رسوله ﷺ ،الكفيلة عىل الدوام ببناء اإلنسان بناء عقدي ًا صحيح ًا،
وبنا ًء أخالقي ًا قائ ًام عىل معايري صادقة ،والكفيلة بتصحيح نظرته
للكون وللحياة ،ولوظيفته ومســؤوليته يف هذه الدنيا وعامرهتا،
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وببيان الرشيعة وقوانينها التي تنظم عالقاته ومعامالته ،وتضع

األسس القويمة لبناء املجتمع وبناء الدولة.

َشف باحلديث عنهم أيقنوا
هؤالء الشــباب الكرام الذين ن ْ ُ
ٍ
تكليفات ومســؤوليات،
أن وجودهم نعمة مــن اهلل ،اقتضت
وأيقنــوا أن وظيفتهــم يف احلياة هــي عبــادة اهلل وأهنا أرشف

الوظائف ،وأن العبادة مفهومها مفهوم واسع ،ال تنحرص يف أداء
الشعائر املعروفة من الفرائض وغريها ،بل هي اسم جامع لكل

ما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه من األفعال واألقوال الظاهرة والباطنة،
فتشمل القيام بواجبات اخلالفة يف األرض ،والقيام بحق عامرهتا

وفق املنهج الذي يرضيه تعاىل ،تنفيذ ًا ألمره ،وقيام ًا بحق شكره

عــى نعمه وعىل التمكــن يف أرضه ،عم ً
ال بقولــه تعاىل ﴿ :ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ [ هود ،]61 :فســعوا يف تأدية
هذه احلقوق ِّ
بكل ِجدٍّ  ،فكانت حياهتم يف كل جماالهتا وحركاهتا

كأهنا حمراب عبادة ،متمثلني قوله تعاىل ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [األنعام.] 162 :
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ومن هذا املنط َلق وهذه العقيدة التي رســخت يف أنفســهم

حرصــوا عىل بناء أنفســهم عل ًام وعبادة وتزكية ،واســتخدموا

بحر من
مواهبهم َ
أنفع اســتخدام وأرشــدَ ه ،يمدّ هــم يف ذلك ٌ
عميق ال ساحل له.
اإليامن
ٌ

ومن هذا املنط َلق أيض ًا حرصوا عىل نفع اخللق ،فلم يعيشوا

اهلم األكرب ،وهو
ألنفســهم فقط ،بل عاشوا لنفع اخللق ،ومحلوا َّ

َه ُّم هداية اإلنسان إىل ر ِّبه سبحانه وتعاىل ،وتنوير بصريته وحترير
إرادتــه ،ثم ن َْش العدل ،وتيســر املعايش .قــد ملؤوا جمتمعهم

والبالد التي نزلوها حركة ونشــاط ًا وبنــاء ،ومتثلت فيهم معامل
اإلنسانية احلقة ،فكانوا نعم املصلحني.

نجــد يف هؤالء الشــباب املواهب ال َف َّذة واهلمــ َة العالية يف

حتصيل العلــم ،وال ُق ْر ِ
ب مــن مصادره ،ومعايشــته بالعمل به

والتعليم له ،فلم تكن عندهم فجوة بني العلم والعمل.

ّاب الوحــي ،ومنهم املرتمجون
كان من هؤالء الشــباب ُكت ُ

لرسول اهلل ﷺ باللغات العديدة ،ومنهم ِ
وح َلتُه،
جامعو القرآن َ َ
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حل ُة ِ
الع ْل ِم ونارشوه ،ومنهــم القضاة واملفتون والفقهاء
ومنهم َ َ
املجتهدون ،ومنهم الرواة املحدِّ ثون ،ومنهم معلمو اإلســام،
و ُم َر ّبــو األجيال ،وأئمة اهلــدى ،وال ُع ّبا ُد اخلاشــعون ،وال ُع ّمر

املصلحــون ،وأصحاب املواقــف املرشفة الفاصلــة ،والنامذج
الراقية يف النفع العام واإلحسان التام.
وكان منهم ِر ُ
جال الدَّ ولة وســفراؤها ،وأصحاب األعامل

اإلداريــة ،واملراقبــون لألســواق ،وقادة اجليــوش والرسايا،
ُ
والرجال املجاهدون ،والتُّجار الناجحون ،واخلبريون
والفاحتون،
بالزراعــة وبــاألرايض ،وبالرعي وتنميــة الثــروة احليوانية،
واملعمــرون الذين بنوا املدن وشــقوا األهنار وحفــروا اآلبار،
ِّ
وأحيوا موات األرض ،وفعلوا اخلري يف كل امليادين واملجاالت.

ثم هم ريض اهلل عنهــم يف األبناء نامذج الربرة ،ويف اإلخوة
نامذج القرب واإليثــار ،ويف اآلباء واألزواج نامذج املســؤولية
والرعاية التامة ،ويف األصحاب نامذج النصيحة والوفاء.

الـمـقـــدمــة
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برش
ثم هم يف النهاية شــباب مل ينخلعوا عن برشيتهم ،فهم ٌ
يصيبــون وخيطئون ،ويرضون ويغضبــون ،ولكنهم أقل الناس
زلالً ،وأرسع الناس رجوع ًا إىل احلق إذا تبني ،وبكل هذه الشامئل
وصناع تاريخ.
روا َد حضارة
والصفات فاقوا األمم ،وغدوا ٍّ
َ
بحق ّ
أ ْع ِر ُض هــذه النامذج العظيمة من شــباب الصحابة تعريف ًا

بفضلهم ِ
وع َظم عطائهم ،ولتكون بني يدي شــبابنا ذكور ًا وإناث ًا

ِ
ُم ُث ً
ه َم ُهم ،و ُت َع ِّرفهم بأمهية هذه املرحلة
ال كربى لالقتداء ،ترفع َ
التي يعيشــوهنا ،وأهنا مرحلة بناء وتشــييد يف الداخل ،ومرحلة
اتصال وإشــعاع يف اخلــارج ،مرحلة ريــادة ،ومرحلة صناعة

ٍ
وإفادة واســتفادة ،مرحل ُة ُق ْر ٍ
ب
للتاريخ ،مرحلة عطــاءَ ،و ِجدٍّ

مــن اهلل ،ونف ٍع ِ
خللق اهلل ،وأن الشــباب من اجلنســن إذا ُو ِّفقوا
لالســتقامة كان منهم اخلري الكثري والنفــع العميم ،وكانوا نعم
العون لدينهم وأمتهم وأهلهم ووطنهم.
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وهذه السرية العطرة لشباب الصحابة تتناول فرتة شباهبم،
من سن اخلامسة عرشة إىل س ِّن الثالثني ،وال أجتاوزها أو أنـــزل
عنها إال قليالً ،و ُأ ِّبي سنهم غالب ًا(((.

وختام ًا ،فــإن بني يديك أهيا القارئ ،وأهيا الشــاب ،وأهيا

الباحث ،واملــريب  -واحلمد هلل  -وثيق ًة زاخــر ًة بجهود هؤالء

الشــباب وعطاءاهتم ،وبــن يديك أيضــ ًا بيان واســع لعناية
وتصو ٌر واضح للحياة اجلا َّدة التي عاشها
رسول اهلل ﷺ هبم(((،
ُّ

شباب الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.

وأرجو أن يكون هذا العمل مذخور ًا يل عند اهلل ،وأال ُأحرم
ولوالدي ومشاخيي ،ولكل
أهيا القارئ منك من دعوة صاحلة يل
ّ
رب العاملني.
من أسدى إىل هذا العمل نصيح ًة ،واحلمد هلل ِّ
•

•

•

((( وربام أحيل إىل ما سبق يف القسم األول أو الثاين من هذه السلسلة.
((( إضافة ملا ُخ ّصص له القســم األول من هذه السلســلة ،وهو بعنوان:
«صور من عناية النبي ﷺ بالشباب».
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تاريخ
ُروَّا ُد َح َضارٍة ُ
وص ّناع ٍ
ّاب َو ْح ٍي ورسائل وعهود.
 ُكت ُِ
وح َلتُه.
 جامعو القرآن َ َ حل ُة ِالع ْل ِم الرشيف.
ََ
 معلمو اإلسالم. رواة ودعاة السلوك احلضاري.هدى.
 أئمةً
ُ -ع ّبا ٌد و ُع ّم ٌر.

ّ ُ -تار صادقون.

 -أبطال مؤمتنون.
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 ِر ُجال َد ْو ٍلة.

ُ
َ
مواقف.
رجال
-

ٍ
ألوية وقادة جيوش.
ح َل ُة
 ٌََ
رجال جماهدون.
-

 من النامذج الفريدة لألبطال الشجعان.ٌ
م ِسنون.
رجال ُ ْ

•

•

•

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ
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اب و ْ
ُك ّت ُ
َح ٍي ورسائل وعهود
ِ
كتــاب اهلل تعاىل ،الذي
الـــمت ََم ِّث ُل يف
هــذا الوحي العظيم
ُ

أفاض اخلري عىل الدنيا كلها ،وكان املعجزة الكربى لرســول اهلل

شباب بني يديه ﷺ،
ف بكتابته
َش َ
ٌ
ﷺ واخلالدة إىل يوم الدين ،ت َ َّ
أكثر كتاب ًة له من غريهم ،وما كان يكتب إال أشدُّ الكتَبـ َِة
وكانوا َ

الشباب الوحي كتبوا له ﷺ أيض ًا
إتقان ًا ووعي ًا وأمانة .وكام كتب
ُ
ُكتُـ َب ُه ورسائله إىل الناس وإىل امللوك بالعربية وغري العربية.
وقد ذكر العلامء أن املشهورين بكتابة الوحي أربعة(((:

ُ
ب بن كعب ،ريض اهلل عنهام.
ِمن الكبار:
عثامن بن عفان ،و ُأ َ ُّ

ومن الشباب:
عيل بن أيب طالب((( ريض اهلل عنه ،قبل اهلجرة وبعدها.
ُّ
((( ينظر ختريج الدالالت السمعية ،ص .171

((( كانت ســنه ريض اهلل عنه حني أسلم ( )10سنني عىل الصحيح ،وهو

أول من أســلم من الصبيان ،واختلف يف كونه أول من أســلم بعد
السيدة خدجية ريض اهلل عنها .ينظر اإلصابة .564/4

18

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
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وزيــد بــن ثابــت األنصــاري ريض اهلل عنــه باملدينــة،

بعد اهلجرة(((.

وذكر العلامء أيض ًا أن معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنهام
كتب له ﷺ الوحي باملدينة بعد فتح مكة ،وكانت ِسنُّه عام الفتح
(((

ست وعرشين سنة(((.
نحو ٍّ

((( فتــح البــاري  .22/9وقد ذكــر احلافظ أســاء ال َكتَـــ َب ِة ،ومنهم
اخللفــاء الراشــدون وغريهم .وينظــر فيهم أيض ًا جوامع الســرة
البــن حــزم ص  ،27واملدهــش البــن اجلــوزي ،ص « 51ذكر
ُكتّابه ﷺ».

((( ينظر سري أعالم النبالء  .151/3والسرية النبوية البن كثري .695/4

قــال ابــن حــزم يف جوامــع الســرة (ص « :)27وكان زيــد بن
ثابــت من ألزم النــاس لذلك ،ثم تــاه معاوية بعــد الفتح .فكانا

مالزمــن للكتابة بني يديه ﷺ ،يف الوحــي وغري ذلك ،ال عمل هلام

غري ذلك».

وقال خليفة بن خياط يف تارخيه (ص « )15 -14تسمية من كتب له
ﷺ :زيد بن ثابت كاتب الوحي ،وقد كتب له معاوية بن أيب سفيان،
وكتب له حنظلة بن ربيعة األسيدي».

((( ينظر اإلصابة  .151/6وقد أســلم يوم الفتح ،وروي أنه أسلم بعد
احلديبية وكتم إسالمه حتى أظهره يوم الفتح.

اب و ْ
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َحي ورسـائل وعهـود
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فهؤالء ال َكتَـــ َب ُة الثالثة كانوا شباب ًا ،وكان أكثرهم مداوم ًة

عــى الكتابــة باملدينة «زيــد بن ثابــت» ،ولذلــك كان ُيدعى
«الكاتــب»((( ،وقد كانت ِســ ُّن زيد حني وفــاة النبي ﷺ نحو
إحدى وعرشين سنة(((.

ب ب ُن كَعب ممن كتب لرســول اهلل
قال ابن عبد الرب« :كان ُأ َ ُّ

الوحــي َق ْب َ
ــل زيد بن ثابت ومعــه أيضــ ًا .وكان زيدٌ ألز َم
ﷺ
َ

ِ
الوحي ،وكان زيد يكتب كثري ًا من الرســائل،
الصحابــة لكتابة
وز ْيدٌ
ب َ
وذكر حممد بن سعد عن الواقدي عن أشياخه ...وكان ُأ َ ٌّ

يكتبان الوحي بني يدي رسول اهلل ﷺ»(((.

وكانــت أدوات الكتابة مع الكاتب ،فإذا نزلت اآليات عىل

رسول اهلل ﷺ دعا الكاتب َف ْور نزوهلا ،فجاء هبذه األدوات فيميل
عليه رسول اهلل ﷺ اآليات .يقول الرباء بن عازب ريض اهلل عنه:
((( ينظر فتح الباري .22/9

((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،537/3وأسد الغابة .126/2

((( االستيعاب .68/1
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«ملا نزلــت ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ (واملجاهدون يف
ســبيل اهلل) قال النبي ﷺ« :ا ْد ُع يل زيد ًا ،وليجئ باللوح والدواة

والكَتِ ِ
ف  -أو الكتف والدواة  ،»-ثم قال« :اكتب﴿ :ال يستوي

القاعدون﴾ »...إلخ احلديث»(((.
وكان الكاتــب بعد أن يكتب يقرأ ما كتب عىل رســول اهلل
ﷺ ،ليتأكد مــن صحة ما كتب ،يقول زيــد بن ثابت ريض اهلل

ِ
فأكتب
رســول اهلل ﷺ...
الوحي عنــد
أكتــب
«كنــت
عنه:
ُ
ُ
ُ
َ
ــرؤه ،فإن
عيل ...فــإذا
ُ
فرغت ،قــال« :ا ْق َر ْأه» ،فأ ْق َ
وهــو ُيميل َّ

كان فيه ســ ْق ٌط أقامــه»((( .فتتم الكتابة ِّ ِ ٍ
النبي
بكل د َّقــة ،وحيدد ُّ
َ
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4704

ً
متصــا ،ويف
((( رواه الطــراين يف الكبــر ،حديــث رقــم ،4888
رقــم ِ 4889و َجــادةً .وقال اهليثمــي يف املجمــع « :257/8رواه
الطرباين بإســنادين ورجال أحدمها ثقات» .ورواه يف األوسط رقم

 .1913وقــال فيه اهليثمــي يف املجمــع « :152/1رواه الطرباين

يف األوســط ،ورجاله موثقــون إال أن فيه وجــدت يف كتاب خايل
فهو ِو َجادة».
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ﷺ ترتيبهــا أو مكاهنــا من الســورة ،ثــم خيرج هبــا الكاتب
إىل الناس.
ُك ّتاب رسائل ومرتمجون لرسول اهلل ﷺ:
وكان سيدنا زيد بن ثابت ريض اهلل عنه ،هذا الشاب النجيب،
يكتب لرسول اهلل ﷺ رسائله للملوك وألمرائه وقادته ﷺ ،ومل
يكــن وحده يف كتابة الرســائل ،فممــن كان يكتب عبد اهلل بن
األرقــم القريش الزهري((( ،وكتب لــه عيل بن أيب طالب ،ومن
ذلك كتابته لعهــده يف صلح احلديبية ،وكتــب له جعفر بن أيب

طالب أيض ًا ،وكتب غريهم ،ولك َّن زيد ًا وعبد اهلل كانا املالزمني
لكتابة هذه الرسائل وغريها(((.

((( أسلم ريض اهلل عنه عام فتح مكة ،وكان من أخوال النبي ﷺ ،وحسن
إسالمه ،وكان من أمناء رســول اهلل ﷺ ،من أخشى الناس هلل تعاىل
وأورعهم ،وكان كاتب أيب بكر وعمر يف خالفتيهام ،واستعمله عمر

وعثامن عىل بيت املال.

((( ينظر معجم الطرباين الكبري ،قول حممد بن جعفر بن عبد اهلل بن الزبري،
برقم  .4615وترمجة عبد اهلل بن أرقم يف اإلصابة .4/4
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فقــد روى البيهقي وغريه عن عبــد اهلل بن الزبري رىض اهلل
عنهام« :أن النبي ﷺ اســتكتب عبد اهلل بــن أرقم ،فكان يكتب
عبــد اهلل بن أرقم وكان جييب عنه امللوك ،فبلغ من أمانته أنه كان
يأمــره أن يكتــب إىل بعض امللوك فيكتب ،ثــم يأمره أن يكتب
وخيتم وال يقرأه ألمانته عنده ،ثم اســتكتب أيض ًا زيد بن ثابت

الوحــي ويكتب إىل امللوك أيضــ ًا ،وكان إذا غاب
فكان يكتب
َ

عبــد اهلل بن أرقم وزيــد بن ثابت واحتــاج أن يكتب إىل بعض
أمراء األجناد وامللوك أو يكتب إلنســان كتاب ًا ُيقطعه َأ َم َر جعفر ًا

أن يكتــب((( .وقد كتب لــه عمر وعثامن وعــي وزيد واملغرية
ومعاوية وخالد بن ســعيد بن العاص وغريهم ممن قد ســمى
من العرب»(((.
((( ويف روايــة الطــراين يف الكبــر  ،108/5وابن عســاكر يف تاريخ

دمشــق  ،336/4والبغوي كام يف اإلصابــة « :4/4أمر من حرض
أن يكتب».

حســن احلافظ إســناده يف الفتح
((( الســنن الكــرى  ،126/10وقد ّ
.184/13
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للنبي ﷺ غري ذلك من العهود ،و ُكت ِ
ُب
وكان ال ُكتّاب يكتبون ِّ

وح ْ ِ
ص غنائمه،
األمان التي كتبها للقبائل ،وصدقاته ﷺ وهباته َ

ومن ُي َكتَتبون للخروج يف الغزو ،وغريها من حوائجه الشخصية
وما يعــرض له ﷺ ،وكذا كانوا يكتبــون للناس معامالهتم من

العقود واملداينــات ،ونصوص أوقافهم ،وما بــن القبائل من

االتفاقات ،وما بني الرجال والنساء((( .وشاعت عملية التوثيق
َــب للنبي ﷺ وحده حوايل
بني املســلمني ،وقد بلغ عدد من َكت َ

مخسني كاتب ًا ،من الشباب وغريهم(((.

وكانــت لزيد بن ثابت ميزة عن هــؤالء الكتاب ،وهي أنه

كان يرتجم لرســول اهلل ﷺ ،من عدة لغــات ،ويكتب له بعدة

لغــات ،فقد ذكر العلامء أنه «كان يكتب للملوك وجييب بحرضة
((( ينظــر ختريج الدالت الســمعية« :العــاالت الكتابية وما يشــبهها
وما ينضاف إليها» ،مــن ص  ،193 -181وينظــر ُكتَّاب الديوان

يف العهــد النبوي ،للدكتــور عبد اهلل بن حممد احلجييل .املوســوعة
اإللكرتونية الشاملة.

((( ينظر عرص اخلالفة الراشدة للعمري ص .293
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النبي ﷺ ،وكان ت َْر ُجانه بالفارسية والقبطية واحلبشية ،تعلم ذلك

باملدينة من أهل هذه األلسن »(((.

وكان من نجابتــه ريض اهلل عنه أنه تعلم لغــة احتاج إليها

رسول اهلل ﷺ وأتقنها قراءة وكتابة يف مخسة عرش يوم ًا.

حيكي زيد بــن ثابت ريض اهلل عنه بدايــة ذلك فيقول« :ملا
ِ
ِ
ب يب ،فقالوا:
ب يب إىل النبي ﷺ ُفأ ْع ِج َ
النبي ﷺ املدينةُ ،ذه َ
َقد َم ُّ

يا رســول اهلل ،هذا غالم من بني النجار معه مما أنزل اهلل عليك
النبي ﷺ ،وقــال« :يا زيدُ ،
بضع عرشة ســورة ،فأعجب ذلك َّ
آمن هيو َد عىل كتايب».
َت َع ّل ْم يل
كتاب هيود ،فإين واهلل ما ُ
َ

قال زيد :فتع ّلمت له كتاهبــم ،ما مرت يب مخس عرشة ليلة

حتى َح َذ ْقته وكنــت أقرأ له كتبهم إذا كتبــوا إليه ،وأجيب عنه
إذا كتب»(((.

((( ختريج الدالالت السمعية ،ص .218

((( مســند أمحد  ،186/5وسنن أيب داود ،رقم  ،3645والرتمذي ،رقم
 ،2715وهذا لفظ أمحد ،وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح».
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السيانية يقول زيد بن ثابت :قال رسول اهلل ﷺ:
ويف تعلمه ِّ

ُـح ِس ُن الرسياني َة؟ إهنا تأتيني ُكتُب» قلت :ال .قال« :ف َت َع َّل ْمها».
«ت ْ

عرش يوم ًا»(((.
قالَ :ف َت َع َّل ْمتُها يف سبع َة َ

وستأيت أخبار هذا الشــاب الفذ تباع ًا .وممن تعلم الرسيانية
ِ
رىض اهلل عنهام(((.
أيض ًا عبد اهلل بن عمرو بن العاص
وهكذا حتمل الشــباب هــذه األمانة الكبــرة ،أمانة كتابة

ِ
رســول اهلل ﷺ مبــارشة فور نزوله عليه
القرآن الكريمِ ،من َف ِم

ﷺ ،لِ ُي ْحفظ وليصل إىل كل األجيال من بعده ،وترشفوا بذلك.

وكتبــوا ريض اهلل عنهم له ﷺ العهــود والكتب ،وتعلموا
اللغات املتعددة ،وكتبوا له هبا رسائله ،وكتبوا للناس ما حيتاجونه
((( مســند أمحــد  ،182/5واملعرفــة والتاريــخ  ،483/1وهــو

حديــث صحيح .ينظــر بيان الوهــم واإلهيام يف كتــاب األحكام

.219/5

((( كام يف الطبقات الكربى البن سعد .495 :7
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من عهود واتفاقــات وصدقات وأوقاف ،وكانوا حتت أمره ﷺ
أي وقت يطلبهم فيه.
يف ِّ
•••
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وحَل ُته
جـاِمعـو القـرآن َ َ

وحَل ُته
جاِمعو القرآن َ َ
ٍ
عظيمة ،هي مجع القرآن الكريم
هم ٍة
من الشباب َم ْن ُك ِّل َ
ف بـ ُِم ّ

مكتوب ًا ،وهو الصحايب اجلليل زيد بن ثابت األنصاري ريض اهلل
عنــه يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،وكعبد اهلل بن الزبري
ريض اهلل عنهام باملشــاركة مع زيد وغريه يف عهد عثامن بن عفان
ريض اهلل عنه.
ج ٌع
الــر َّد ِة يف العام الثاين عرش من اهلجرة ُقتِ َل َ ْ
ففي حروب ِّ

ِ
ِ
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
كبري م ْن َح َف َظة القرآن ،فاقــرح ُ

ج َع القرآن
عــى خليفة رســول اهلل ﷺ أيب بكر ريض اهلل عنــه َ ْ

يف صح ٍ
ــف ،ووقــع اختيارمها عــى زيد بن ثابــت ليقوم هبذه
ُ ُ
املهمة الكبرية.
يقول الزرقاين رمحه اهلل يف زيــد ريض اهلل عنه« :اجتمع فيه
مــن املواهب ذات األثر يف مجع القــرآن ،ما مل جيتمع يف غريه من
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الرجال ،إذ كان من حفاظ القرآن ،ومن ُكتّاب الوحي لرسول اهلل
ﷺ ،وشهد ال َع ْر َض َة األخرية للقرآن((( يف ختام حياته ﷺ ،وكان
فوق ذلك معروف ًا بخصوبة عقله ،وشــدة ورعه ،وعظم أمانته،
وكامل خلقه ،واستقامة دينه»(((.
يقول زيد بــن ثابت ملا قال له أبو بكر« :إنك ٌ
شــاب
رجل
ٌّ
ٌ
الوحي لرســول اهلل ﷺ ،ف َت َت َّبع
تكتب
كنت
عاقل ،وال نتهمكَ ،
ُ
َ
فاج ْع ُه» .يقول زيد« :فواهلل لو َك َّل َفني َن ْق َل ٍ
َ
جبل من اجلبال
القرآن ْ َ
ما كان َ
عيل مما أمرين به مــن مجع القرآن» .ثم قال هلام زيد:
أثقل َّ

كيف تفعالن شــيئ ًا مل يفعله النبي ﷺ؟ فقــال أبو بكر :هو واهلل
خــر ،فلم أزل أراجعه حتــى رشح اهلل صدري للذي رشح اهلل
ً
كامــا قبل وفاته ﷺ
((( يعنــي هو ممن قرأ رســول اهلل ﷺ عليه القرآن

حســب ما قرأهــا جربيل عــى رســول اهلل ﷺ .أو عرضه هو عىل

رسول اهلل ﷺ.

((( مناهل العرفان .175/1

وحَل ُته
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الرقاع
له صــدر أيب بكر وعمر ،فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من ِّ
واألكتاف ،وال ُع ُسب((( وصدور الرجال»(((.
وبعد أن توىل زيد هذه املهمة العظيمة واألمانة الكبرية حتت
إرشاف كبار الصحابة ،والتي اتســمت بمنتهى الدقة والتحري،
توىل زيــد أيض ًا كتابــة القرآن الكريــم مر ًة أخرى بمشــاركة
عبد اهلل بــن الزبري ،وغريمها من ّ
أجلء الصحابة ريض اهلل عنهم
يف عهد ســيدنا عثامن بن عفــان ريض اهلل عنه ،وأرســلوا هبذه
املصاحف إىل بلدان املسلمني ،وال زالت األمة تنسخ املصاحف
كام كتب هؤالء املؤمتنون.
((( «الرقــاع» :مجع ُرقعــة ،وهي القطعة مــن ورق أو جلد ونحو ذلك.
و «األكتــاف» مجــع كَتِــف ،وهو عظــم عريض يكــون عىل أعىل

الظهر .و «ال ُع ُســب» :مجع َع ِســيب ،وهو جريــد النخل العريض.
ينظــر تعليــق الدكتــور البغا عــى صحيــح البخــاري ،حديث

رقم .4402

((( صحيح البخاري حديث رقم .4402
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حَل ُة القرآن الكريم:
ََ
ج ٌع مــن الصحابة
ح َل ُة القــرآن الكريم ،فقــد كان َ ْ
وأ ّمــا َ َ

حيفظون القرآن كله وبعضهم حيفظ الكثري منه ،رجاالً ونســا ًء،
صغار ًا وكبار ًا.

ِ
ح َل ِة القرآن من الشــباب الذين اشــتهروا به وقرؤوه
ومن َ َ

وت َّمله الناس عنهــم :عيل بن أيب طالب،
عىل رســول اهلل ﷺَ َ ،

وعبد اهلل بن مسعود((( ،وزيد بن ثابت ،وأبو موسى األشعري(((،

ومعاذ بن جبل(((.
((( من السابقني إىل اإلسالم ،أسلم وهو يف نحو الثامنة عرشة من عمره.

ينظر سري أعالم النبالء .444/1
((( كانت ِســنُّه عند وفاة النبي ﷺ نحو ( )28سنة .ينظر جامع األصول
 582/12وسري أعالم النبالء .398/2

ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4068ومسلم .2498

((( ينظــر املدهش ،ص « ،51تســمية من مجع القــرآن حفظا عىل عهد
رسول اهلل» .وينظر معرفة القراء الكبار للذهبي .57 ،49-24/1
وكان معاذ ريض اهلل عنه حني أســلم ابن ( )18سنةَ ،
وش ِهد بدر ًا وله

( )20ســنة ،أو ( ،)21وتويف رسول اهلل ﷺ وهو ابن نحو (=  )28
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ومن الشباب األئمة الذي حفظوا القرآن ولكنهم تلقوه من

أفواه الصحابة عبد اهلل بن عباس((( ريض اهلل عنهام ،وعبد اهلل بن
السائب بن أيب السائب املخزومي((( قارئ أهل مكة ،وعبد اهلل بن
ع ّياش بن أيب ربيعة الذي ُولِدَ باحلبشــة((( أثناء هجرة املسلمني

إليها .وكل هؤالء الشــباب هم من أئمة إقــراء القرآن وتعليمه

مــن الصحابة((( ،الذيــن وصل عن طريقهم القــرآن إلينا وإىل

الدنيا كلها.

= أو ( )29وقيــل أقل من ذلــك .تنظر ترمجتــه يف جامع األصول

 ،853/12وسري أعالم النبالء .392/1
ِ
النبي ﷺ ( )13سنة .تنظر ترمجته يف
((( كانت سنُّه ريض اهلل عنه عند وفاة ُّ
جامع األصول  ،577/12وهتذيب األسامء واللغات ،وسري أعالم
النبالء  ،330/5واإلصابة .140/4

((( قال الذهبــي« :له صحبة ورواية ،عداده يف صغار الصحابة» .ســر
أعالم النبالء  .384/5وينظر اإلصابة .103/4

((( يف اهلجــرة الثانية ،ثــم عاد أبوه إىل مكة وهاجــر إىل املدينة حني ُأذن
للمسلمني باهلجرة إليها .ينظر الطبقات الكربى  ،129/4واإلصابة

.204/4

((( ينظــر املدهش ،ص « ،51تســمية من مجع القــرآن حفظا عىل عهد
رسول اهلل» .وينظر معرفة القراء الكبار للذهبي .57 ،49-24/1
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وقد كان من غري الشباب أئمة لإلقراءُ ،
ب بن كعب ،وهو
كأ َ ِّ

أشهر القراء عىل اإلطالق ،وعثامن بن عفان ،وأبو الدَّ ْرداء ،ومتيم
ِ
حل َف َظه أبو هريرة ،وأبو زيد
الداري ،و ُعبادة بن ّ
الصامت ،ومن ا َ
سعيد بن عبيد األنصاري ،وغريهم ريض اهلل عنهم(((.

وكان من الشــباب طائفة ُعرفت باالشتغال بالقرآن ِحفظ ًا

ودراســة وتالوة ،وهم املعروفون تكري ًام هلم بـ «القراء» ،وكان
الص َّف ِة ،يقول فيهم أنــس بن مالك ريض اهلل
أكثرهم من أهــل ُّ
عنه« :كان شــباب من األنصار سبعني رج ً
يسمون ال ُق ّراء»(((.
ال َّ

ويقــول« :فيهم خايل َحــرا ٌم((( ،يقرؤون القرآن ،ويتدارســون

بالليل يتعلمون»(((.

((( الســابق .ويف الصحيحني عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال« :مجع
يب ،ومعاذ بن
القرآن عىل عهد النبي ﷺ أربعة كلهــم من األنصارُ :أ ّ
جبل ،وأبو زيد ،وزيد بن ثابت» .صحيــح البخاري ،رقم ،3599

ومسلم رقم .2465

((( مسند أمحد .235/3

((( هو َحرام بن ملحان ريض اهلل عنه ،خال أنس بن مالك ريض اهلل عنه،
قتل يوم بئر معونة .تنظر ترمجته يف اإلصابة .47/2

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .677

وحَل ُته
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ومما يدل عــى َك ْثر ِة احل َف َظ ِ
ُ
قــول عمر بن
ــة للقرآن أيض ًا،
َ َ

اخلطاب أليب بكر ريض اهلل عنهام يف العام الثاين عرش من اهلجرة
«إن َ
ج َع القرآنَّ :
اســت ََح َّر يوم الياممة
حــن اقرتح عليه َ ْ
القتل قد ْ
ب ُقراء القرآن ،وإين أخشــى أن يســت ِ
َح ّر ُ
القتل بال ُق ّراء باملواطن،
َْ
ّ
(((
اســت ََح َّر القتل:
وإين أرى أن تأمــر بجمع القــرآن»  .ومعنى ْ

كثر فيهم.

وهكذا كانت عناية الشــباب بحفظ القرآن ،وتعليمه ،وهبم

وبغريهــم من الكبارُ ،ح ِف َ
ــظ القرآن الكريم مــن أدنى خطأ أو
حتريف ،وانترش نوره وهديه يف العاملــن ،ون ُِقل إلينا وإىل الدنيا
كلها بأســانيدهم متواتر ًا ومشــهور ًا كام خرج من فم رسول اهلل

ٍ
وح َرك ًة َحر َك ًة بأدق تفاصيل قراءتهُّ ،
حرف
فكل
ﷺ حرف ًا حرف ًا َ
هدي أو ٍ
نقرؤه ،هــم رشكاء لنا يف أجره ،وكل ِع ْل ٍم أو ٍ
أدب ُأ ِخ َذ

من القرآن ،هم رشكاء لألمة يف أجره.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4701
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الــرواد ،أئمة خيــار األمة
فــريض اهلل تعاىل عن هــؤالء ُّ

ــم
الذيــن قــال فيهــم رســول اهلل ﷺَ :
«خ ْيكُــم َم ْ
ــن َت َع َّل َ

القرآن وع َّلمه»(((.
َ

•

•

•

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4739
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حُ
لة الِع ْلِم الشريف
ََ
الزم الصحابــة رجــاالً وشــباب ًا وفتيان ًا رســول اهلل ﷺ،

واســتمعوا له ،وحفظوا منه وفهموا عنــه ﷺ ،وفتح اهلل تعاىل

عليهــم ،ففتحت لكثري منهم املدارك ،حتى كان منهم النجباء يف
كافة علوم الدين.

يقول اإلمام الشــافعي رمحــه اهلل تعــاىل يف علم أصحاب

رسوله ﷺ ونرشهم سنة رســول اهلل ﷺ ،واجتهادهم وتقديم

قوهلم عىل قول َم ْن َب ْعدَ هم ،يقول« :هم أدوا إلينا ُسنن رسول اهلل
وخاص ًا ،وعزم ًا وإرشــاد ًا ،وعرفوا من سننه ما عرفنا
ﷺ عا ّم ًا
ّ

وجهلنا ،وهــم فوقنا يف كل علم واجتهــاد وورع وعقلٍ ،
وأمر
ِ
علم واستُنبِط به ،وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا
استُدرك به ٌ
عند أنفسنا.(((»...

وكان من محلة العلم من الشــباب نامذج ّ
فذة ،نفع اهلل تعاىل

هبا العباد ،وهأنا أذكر بعض ًا من هذه النامذج:
((( مناقب الشافعي للبيهقي .442/1
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إمام العلماء:
فمن شــباب الصحابة من ُع ِرف بأنه إمــام العلامء ،وأعلم

الناس باحلالل واحلرام ،وهو ســيدنا معــاذ بن جبل األنصاري

اخلزرجــي ريض اهلل تعاىل عنه ،الــذي ذكر بعــض العلامء أنه

أســلم وهو ابن ثامني َة عرش َة عام ًاَ ،
وش ِهد بدر ًا وله عرشون سن ًة،
أو إحــدى وعرشون ،وتويف رســول اهلل ﷺ وهو ابن نحو ٍ
ثامن

وعرشين أو تسع وعرشين سنة ،وقيل أقل من ذلك(((.

يقول النبي ﷺ يف بعض مناقب أصحابه  -ومنهم معاذ :-

«وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل»((( ،ويقول رسول اهلل
ﷺ أيض ًا« :معاذ بن جبل جييء يوم القيامة َأما َم العلامء َبرت َْو ٍة»(((.
ٍ
والرت َْوةُُ :ب ْعد رمية بسهم.
بمن ِْزلةَّ ،
أي متقدم ًا عىل العلامء َ
((( تنظــر ترمجتــه يف جامع األصول  ،853/12وســر أعــام النبالء
.392/1

((( سنن الرتمذي برقم  ،3790وسنن ابن ماجه برقم .154

((( املعجــم الكبــر  ،24/20وقال اهليثمي يف املجمــع « :55/9رواه
الطرباين يف األوسط وإسناده حسن».
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فهــل كان معاذ عجــوز ًا؟ كال بل كان شــاب ًا زك ّيــ ًا تقي ًا،

ذا مهــة عالية ،فتــح اهلل عليه هلمتــه وتقواه ،ونفع بــه أ ّيام نفع،

النبــي ﷺ بمكة زمنــ ًا يعلم النــاس الســنن والفقه(((،
أبقــاه
ُّ

وأرســله ﷺ معلــ ًا ألهــل اليمــن ومف ِّقهــ ًا هلــم وقاضي ًا،
وأوصاه بالتيسري.
يروي سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري ،عن أبيه،

النبي ﷺ َجدّ ه أبا موســى ومعــاذ ًا إىل اليمن ،فقال:
قال :بعث ُّ
«يسا وال تعرساِّ ،
وبشا وال تنفرا وتطاوعا»(((.
ِّ

وكان معاذ ريض اهلل عنه أيض ًا َم ْر ِج َع الصحابة يف الشــام،

يقول أبو مســلم اخلوالين رمحه اهلل« :أتيت مسجد ِ
دمشق،
أهل
َ

شــاب
فــإذا حلقة فيهــا ك ُُهول من أصحــاب النبي ﷺ ،وإذا
ٌّ

ْح ُ
ــل العني َب َّراق ال َّثنايا ،ك ّلــا اختلفوا يف يشء ر ّدوه إىل
فيهم َأك َ
((( ينظر الطبقات الكربى  ،137/2وسري أعالم النبالء .447/1
((( صحيح البخاري برقم .4088
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جل ٍ
ليس يلَ :مــ ْن هذا؟ قال :هذا
الفتى ،فتًى
ٌّ
شــاب ،قال :قلت َ

معاذ بن جبل»(((.

وقد مات معاذ يف إمارة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه سنة

ســبع عرشة أو التي بعدها ،وعاش ثامني ًا وثالثني ســنة ،وقيل:

أربعــ ًا وثالثني ،وقيل غــر ذلك((( .وكان عمــر ريض اهلل عنه
يقول« :عجزت النساء أن ِيلدْ َن مثل معاذ»(((.
أقضى القضاة:
عيل بن أيب طالب ريض اهلل
ومنهم أقىض الصحابة ،ســيدنا ُّ

عنه .يقــول ﷺ يف مناقــب أصحابه« :وأقضاهــم عيل بن أيب
طالــب»((( .ويقــول عبد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنه« :كنا

((( موطأ مالك  ،953/2ومسند أمحد  ،237/5 ،236/5واملستدرك،

حديث رقم  .7314وهذا لفظ أمحــد ،وصححه احلاكم عىل رشط
الشيخني ،ووافقه الذهبي.

((( ينظر االســتيعاب  ،1405/3وجامع األصول  ،853/12وســر
أعالم النبالء  ،409/1واإلصابة .247/1

((( مصنف ابن أيب شيبة ،حديث رقم .28812

((( سنن ابن ماجه ،برقم .154
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ِ
عيل بن أيب طالــب»((( .وكانت
نتحدث أن أقىض
أهــل املدينة ُّ
عــي ريض اهلل عنه حــن وفــاة النبي ﷺ نحــو ثالث
ِســ ُّن
ٍّ
وثالثني سنة(((.

النبي ﷺ ،وأرسله
قىض ســيدنا عيل ريض اهلل عنه يف حياة ِّ

إىل اليمن قاضي ًا ،يقول عيل ريض اهلل عنه« :ملا بعثني رســول اهلل
ﷺ إىل اليمن ،فقلت :يا رســول اهلل ،تبعثني وأنا ٌ
رجل َح ِديث
الســ ِّن ال علم يل بكثري من القضاء .قال :فرضب يده يف صدري
ِّ

ت لســانَك وهيدي قلبك» .فام أعياين قضا ٌء
«إن اهللَ َس ُي َث ِّب ُ
وقالّ :

بني اثنني»(((.

األعلم بالفرائض:
ومن شــباب الصحابة من هو أعلمهم باملواريث ،وإن كان
قــد برع فيها كثري منهــم ،يقول النبــي ﷺ يف مناقب أصحابه:
((( االستيعاب .1105 ،1103/3

((( سبقت ترمجته يف القسم الثاين «شباب سبقوا إىل اإلسالم».
((( السنن الكربى للبيهقي  ،86/10حديث رقم .1994
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«وأفرضهم زيد بن ثابت»((( .والفرائض هي نصيب كل وارث
من املرياث الذي يفرض له .وكانت ِسن ٍ
زيد ريض اهلل عنه حني
ُّ
وفاة النبي ﷺ نحو إحدى وعرشين سنة(((.

ٌ
مْ
ُف ُت َ
وقضاة شباب:
ون
عيل بن
وعرف باإلفتاء يف عهد رسول اهلل ﷺ شباب ،منهم ُّ

أيب طالب ،ومعاذ بن جبل ،وأبو موســى األشــعري ،وزيد بن
ثابت ريض اهلل عنهم .فعن صفوان بن سليم ،قال« :مل يكن يفتي
يف املسجد زمن رسول اهلل ﷺ ،غري هؤالء :عمر ،وعيل ،ومعاذ،
وأيب موسى»((( .فهؤالء أربعة مفتني منهم ثالثة شباب ،وكلهم

يفتي يف مسجد رسول اهلل ﷺ.

وذكــر احلافظ أبو الفرج ابن اجلــوزي هؤالء الثالثة فيمن
كان ُيفتِــي يف عهد رســول اهلل ﷺ ،قــال« :كان ُي ْفتِي عىل عهد
((( سنن الرتمذي حديث رقم  ،3790وسنن ابن ماجه ،رقم .154

((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،537/3وأسد الغابة .126/2

((( سري أعالم النبالء .389/2
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وعيل ،وعبد الرمحن بن
رسول اهلل ﷺ :أبو بكر ،وعمر ،وعثامن،
ٌّ

وعمر ،وحذيفة ،وزيد بن
عوف ،وابن مســعود ،و ُأ َ ّ
ب ،ومعاذّ ،
ثابت ،وأبو الدرداء ،وأبو موسى ،وسلامن ريض اهلل تعاىل عنهم
أمجعني»((( .فمن هؤالء أربعة شباب ،وكذا ابن مسعود إذ مل يتعدَّ
س َّن الشباب ببعيد.
وأما القضاة ،فمنهم ثالثة من الشباب .يقول مرسوق« :كان

القضاء يف الصحابة إىل ســتة :عمر ،وعيل ،وابن مسعود ،و ُأيب،
وزيد ،وأيب موســى»((( .ويقول الشــعبي« :قضاة األمة :عمر،
وعيل ،وزيد ،وأبو موســى»((( .فهؤالء أشــهر قضاة الصحابة،
منهم ثالثة من الشباب.
((( املدهش ،ص « .51تســمية من كان يفتي عىل عهد رسول اهلل ﷺ».
وينظر الطبقات الكربى ِ 334/2
«ذك ُْر من كان يفتي باملدينة ويقتدى
به من أصحاب رسول اهلل ﷺ».

((( الطبقــات الكــرى  ،351/2وصحح احلافظ إســناده يف اإلصابة
 ،492/2وينظر سري أعالم النبالء .388/2

((( الطبقات الكربى .351/2

42

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

إمام الناس باملدينة:
ومنهم ســيدنا عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام،

الذي تويف رســول اهلل ﷺ وكان عمره نحــو إحدى وعرشين

سنة((( ،كان يف شبابه حريص ًا عىل أخذ العلم عن رسول اهلل ﷺ،

الزبري بن بكّار« :كان
وكان نبيه ًا واعي ًا حيفظ ما يســمع .يقــول ُّ
َعبد اهلل بن ُع َمر يتح ّفظ ما يســمع من رســول اهلل ﷺ ،وإذا مل

ُ
رسول اهلل ﷺ و َف َع َل»(((.
حيرض يسأل من حيرض عام قال

ِ
وفــاة ٍ
كثري من كبار أصحاب
واحتاج الناس إىل ِعلمه بعد

رســول اهلل ﷺ ،فكان يفتيهم .وكان ريض اهلل عنه إمام الفتوى
من الرجال باملدينــة بعد زيد بن ثابت األنصاري ريض اهلل عنه.

ٌ
النبي
قال عبد اهلل بن وهب« :قال
مالــك :قد أقام ابن عمر بعد ِّ
((( ولد ريض اهلل عنه ســنة ثالث من البعثة النبوية ،وأسلم مع أبيه بمكة
صغــر ًا ،وشــهد اخلندق وهو ابــن مخس عرشة ســنة .ينظر جامع
األصول  ،579/12واإلصابة  .181/4وصحيح البخاري حديث

رقم .3871 ،2521

((( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .521/1

ـم ُ
ـلـة الِع ْـلِم الشـريف
َح َ

43

الناس يف املوسم((( وغري ذلك .قال ٌ
مالك:
ﷺ ستني ســن ًة ُيفتي َ
وكان ابن عمر من أئمة املسلمني»(((.
وقــال الذهبي« :قــال ٌ
مالك :كان إما َم النــاس عندنا بعد
زيد بن ثابت عبدُ اهلل بن عمر ،مكث ستني سنة يفتي الناس»(((.
ومات ا ْبن ُع َمر ريض اهلل عنهام يف سنة ثالث وسبعني.
ٌ
ٌ
جمتهد:
فقيه
ومــن الفقهاء املجتهدين من الشــباب ســيدنا أبو ســعيد

اخلدري ريض اهلل عنه ،الذي كانت ِســنُّه حني تويف رســول اهلل
ﷺ نحو إحدى وعرشين ســنة ،يروي حنظلة بن أيب ســفيان،

ِ
ِ
أصحاب
ــداث
أح
عــن أشــياخه ،قالــوا« :مل يكن أحدٌ مــن ْ
((( أي :يف موسم احلج.

((( رواه الفسوي يف املعرفة والتاريخ  ،419/1وابن األثري يف أسد الغابة
 ،283/3واخلطيب يف تاريخ بغداد .521/1

((( سري أعالم النبالء .221/3
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رسول اهلل ﷺ أفقه من أيب ســعيد اخلدري»((( .واألحداث هم
صغار السن.
ويقول ابن عبد الرب« :كان أبو ســعيد من احل ّفاظ ا ُملكْثِرين،

ِ
العلامء الفضالء العقالء»((( .ويقول الذهبي يف ترمجته« :اإلمام،
املجاهد ،مفتي املدينة...كان أحد الفقهاء املجتهدين»(((.
ّ
احلفاظ ِّ
احملدثون:

ِ
شــباب مكثــرون مــن الرواية عن
شــباب الصحابة
ِمن
ٌ

رســول اهلل ﷺ ،وقد أطال اهلل يف أعامر كثري منهم ،فنقلوا ُســنَّ َة

ٍ
لطبقات ِعدّ ة من التابعني ،بل إن أكثر من روى
رســول اهلل ﷺ
واشــتغل بالرواية هم الشــباب رجاالً ونســاء ،و ُد ِّونت هذه
الروايات حتى ن ُِق َلت إلينا وإىل األجيال من قبلنا.
((( الطبقات الكربى .374/2
((( االستيعاب .1672/ 4

((( سري أعالم النبالء .169 -168/3
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 فعبد اهلل بن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنهام يروي عنرسول اهلل ﷺ ألفي حديث وستامئة وثالثني حديث ًا (.((()2630
 وأنــس بن مالــك((( ريض اهلل عنه يــروي ألفي حديثومائتني وستة وثامنني حديث ًا (.((()2286
 وحافظة اإلســام أم املؤمنني السيدة عائشة((( ريض اهللعنها تروي ألفي حديث ومائتني وعرشة أحاديث (.((()2210
((( ينظــر يف ذلــك وما بعده جوامع الســرة البن حــزم .276 ،275
وهتذيب األسامء واللغات  .280 ،274/1وقد ذكر اإلمام الذهبي

يف سري أعالم النبالء  ،233/5أنه باملكرر.

النبي ﷺ املدينة ،تنظر
((( كان ريض اهلل عنه ابن ( )10ســنني حني قــدم ُّ

ترمجته يف جامع األصــول  ،148/12وهتذيب األســاء واللغات

 ،139/1وسري أعالم النبالء .148/5

((( ينظر سري أعالم النبالء .400/5

((( 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

((( ينظر سري أعالم النبالء .139/2
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 -وعبد اهلل بن العباس ريض اهلل عنهام ،يروي ألف حديث

وستامئة وستني حديث ًا (.((()1660

 -وجابر بن عبد اهلل((( ريض اهلل عنهام ،يروي ألف حديث

ومخسامئة وأربعني حديث ًا (.((()1540

 -وأبو ســعيد اخلدري ريض اهلل عنــه ،يروي ألف حديث

ومائة وسبعني حديث ًا (.((()1170

 -وأبو هريرة ريض اهلل عنه روى عن رســول اهلل ﷺ مخسة

آالف حديث وثالثامئة وأربعة وسبعني حديث ًا (.((()5374
((( ينظر سري أعالم النبالء .353/5

((( كان ريض اهلل عنه ابن ( )16ســنة عند هجــرة النبي ﷺ ،وعىل قول
آخر ( )20سنة .ينظر جامع األصول  ،255/12وسري أعالم النبالء

 ،187/5واإلصابة .434/1

((( ينظر سري أعالم النبالء .189/5

((( وقــال الذهبــي« :روى بقي بن خملد يف مســنده الكبري أليب ســعيد
اخلدري باملكرر ألف حديث ومائة وســبعني حديث ًا» .ســر أعالم
النبالء .165/5

((( سري أعالم النبالء .47/4

ـم ُ
ـلـة الِع ْـلِم الشـريف
َح َ

47

هذه عدد أحاديثهم يف بعض املصادر ،وإال فإهنم رووا أكثر
من ذلك ،فعبد اهلل بن عمرو بن العاص الذي بلغ مسندُ ه  -الذي

ُروي عنه  -سبعامئة ( )700حديث يقول عن نفسهَ « :ع َق ْل ُت ِم ْن
ألف َم َث ٍل»(((.
َر ُسول اهلل ﷺ َ

وهــذه الكوكبة من الشــباب هم الذين بلغــت أحاديثهم
األلــوف ،وهنــاك كوكبــة أخــرى منهم هــم مــن احلفاظ
أيضــ ًا ،رووا املئــات مــن األحاديــث عن رســول اهلل ﷺ،
((( حلية األوليــاء  ،169/5وأمثــال احلديــث للرامهرمزي ،حديث
رقم  ،1وتاريخ دمشــق  ،257/31واالســتيعاب  ،292/1وأسد

الغابــة  .657/1وهو املحفوظ .وقد روي هــذا من قول عمرو بن
العاص ،ينظر املجمع  .264/8قال ابن عســاكر يف تاريخ دمشــق

« :155/64واملحفوظ عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص».

وينظر حديث أيب هريرة يف كثرة حديثه يف صحيح البخاري ،حديث
رقــم  .113وإنام َق َّلت الرواي ُة عن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام،

رغم كثرة ما ســمع من رسول اهلل ﷺ ورغم أنه تويف سنة ( 65هـ أو
ما بعدها) ألن أكثر وقته كان مشــغوالً بالعبادة ،وأكثر إقامته كانت
بمرص والطائف بعيد ًا عن مكة واملدينة .ينظر فتح الباري .307/1
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كأيب موســى األشــعري والرباء بــن عــازب ريض اهلل تعاىل

عنهام ،وغريمها(((.

وهؤالء الشــباب كانوا مجيع ًا مع ِّلمني ،فأنس ريض اهلل عنه

ا روى عنه ومحل عنه العلم أكثر من مائتي ٍ
مثــ ً
راو ،وابن عباس
روى عنه ما يقرب من املائتــن((( ،وهكذا بقيتهم ،فام أعظمهم

وأعظم أثرهم يف األمة !

مَ
العلم ،صاحب الصحيفة الصادقة:
ُدوِّ ُن ِ
كان سيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص((( ريض اهلل عنهام،
ِ
الصحابة
أكثر
ُيدَ ِّون ما كان يســمعه من رســول اهلل ﷺ ،وكان َ

النبي ﷺ
كتاب ًة حلديث رسول اهلل ﷺ .يقول عبد اهلل:
ُ
«استأذنت َّ

((( تنظر أسامؤهم يف جوامع السرية ص .276

((( سري أعالم النبالء  331/3 ،406 ،397/3وما بعده ،وعدد هؤالء

الرواة مقيد بكتب معينة ،وإال فالذين رووا عنهام أكثر من ذلك بكثري.

((( أدرك ريض اهلل عنه مع النبي ﷺ باملدينة ثالث سنني ،وكانت هجرته
بعد ســنة ســبع ،وتويف ســنة ( )63وقيل ( ،)65وتــويف وهو ابن

( )72سنة .ينظر سري أعالم النبالء  ،86/5واإلصابة .192/4
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يف ِكت ِ
يسمي
َاب ما
ُ
سمعت منه ،فأذن يل ،فكتبته» .وكان عبد اهلل ِّ

صحيفته تلك (الصادقة)(((.

وكان ريض اهلل عنه يستمســك هبذه الصحيفة استمســاك ًا

شــديد ًا ،يقول جماهد بن جرب« :أتيت عبد اهلل بن عمرو فتناولت

كنت متنعني شيئ ًا،
صحيفة من حتت مفرشــه ،فمنعني ،قلت :ما َ

قال :هذه الصادقة ،هذه ما ســمعت من رســول اهلل ﷺ ،ليس

بيني وبينه أحد»((( .وقد رواهــا أو روى كثري ًا منها اإلمام أمحد
يف مسنده.

راِو ُ
ية اإلسالم:
ومنهم راوية اإلسالم سيدنا أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر
(((
ُ
حديث
أكثر من ُر ِو َي عنه
الدويس اليامين ريض اهلل تعاىل عنه ُ ،
((( الطبقات الكربى .494/7

((( تقييد العلــم ص  ،84وجامع بيان العلم وفضله  ،73/ 1والطبقات
الكربى 494/7

((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،1768/4وأسد الغابة  ،318/5وجامع
األصول  ،591/12وســر أعــام النبــاء  ،578/2واإلصابة:

.425/7
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رســول اهلل ﷺ عىل اإلطالق ،هاجر إىل النبي ﷺ ُم ْس ِل ًام((( وهو
ابن سبع وعرشين سنة ،وصحبه أربع سنني إال قليالً ،وتويف سنة

سبع ومخســن من اهلجرة((( ،والزم النبي ﷺ يف ح ّله وتَرحاله،

يف ليله وهناره ،حتى محل عنه احلديث الكثري((( .وقد بلغ مسنده

عن النبي ﷺ  -كام سبق  -مخسة آالف حديث وثالثامئة وأربعة
وسبعني حديث ًا (.)5374

السن ِّة النبوية ،ويكاد
واشتغل أبو هريرة ريض اهلل عنه بنرش ُّ

يكون تفرغ لذلــك .يقول احلافظ ابن حجــر« :كان أبو هريرة
((( تنظر الرواية الدالة عىل ذلك يف الطبقات الكربى .328/4

((( هــذا ما ذكره خليفة يف ســنة وفاته ،وما صححــه الذهبي ،واعتمده
ابن حجر (ينظر ســر أعالم النبالء  ،626/2واإلصابة ،)444/7
وينظر االســتيعاب  ،1772/4وأســد الغابة  .321/5ونقلوا عن

الواقدي وغريه أنه تويف وهو ابن ( )78سنة .وذكر الواقدي أنه تويف

سنة ( ،)59وعليه يكون ســنه حني قدم عام خري ( )25سنة ،ولكن
املعتمد أنه تويف سنة ( .)57ينظر قول الواقدي يف الطبقات ،340/4

وأسد الغابة  ،321/5والسري .626/2

((( وينظر منـــاهج املحـــدثني يف القرن األول اهلجــري وحتى عرصنا
احلارض ،ص .92
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متصدي ًا فيها((( للفتوى والتحديث إىل أن مات»((( .ولذلك كان
يب روى عنه الناس .فقد «روى عنه أكثر
ريض اهلل عنه أكثر صحا ٍّ
مــن ثامنامئة رجل من بني صحايب وتابعي»((( .وهذا العدد مل يقع
ألحد غريه ريض اهلل عنه(((.
وكان هــذا التفرغ من أيب هريــرة بعد وفاة ســيدنا عثامن
ريض اهلل عنه ،فقد روى ابن ســعد عن زياد بن مينا ،قال« :كان
ابن عباس ،وابن عمر ،وأبو سعيد ،وأبو هريرة ،وجابر مع أشباه
هلم ،يفتون باملدينة ،وحيدثون عن رســول اهلل ﷺ من لدن تويف
عثامن إىل أن توفوا»(((.
((( أي :يف املدينة.

((( فتح الباري .307/1

((( هــذا قول اإلمــام البخاري كام يف االســتيعاب  ،1771/4وأســد
الغابة  ،321/5وجامع األصول  ،591/ 12وســر أعالم النبالء

.433/8

((( كام قاله احلافظ ابن حجر يف فتح الباري .307/1
((( الطبقات الكربى .372/ 2
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َب َركة دعاء النبي ﷺ له:

وكان هذا احلفظ الواســع أليب هريــرة ريض اهلل عنه بربكة

مالزمته لرسول ﷺ ودعائه ﷺ له ،يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه
َ
رسول اهلل ﷺ عىل ِم ْل ِء
عن نفســه« :إين كنت امر ًأ مسكين ًا ،ألزم

الص ْف ُق باألسواق ،وكانت
بطني((( ،وكان املهاجرون يشــغلهم َّ
األنصار يشــغلهم القيام عىل أمواهلم ،فشــهدت من رسول اهلل
«م ْن َيبســط رداءه حتى أقيض مقالتي ،ثم
ﷺ ذات يوم ،وقالَ :

عيل،
يقبضه ،فلن ينسى شيئ ًا ســمعه مني» فبسطت ُبرد ًة كانت َّ

فوالذي بعثه باحلق ما نســيت شيئ ًا ســمعته منه»((( .فهذه ميزة
كانت لسيدنا أيب هريرة ريض اهلل عنه(((.

((( «عىل ملء بطني» :أي مقتنع ًا بالقوت ،واملقصود أنه مل تكن له غيبة عنه
ﷺ .ينظر فتح الباري .289/4

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،6921ومســلم  .2492وهذا لفظ
البخــاري .وينظر حديث زيد بن ثابت يف تأمني النبي ﷺ عىل دعائه

أال ينسى ما يســمعه منه ،يف السنن الكربى للنســائي ،حديث رقم
جود إسناده احلافظ ابن حجر يف اإلصابة .438/4
 ،5839وقد ّ

((( وقــال احلافظ ابــن حجر يف هذا احلديث« :دل عىل أنه مل ينس شــيئ ًا
سمعه ،ومل يثبت مثل ذلك لغريه» .فتح الباري .214/1
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يقول الشافعي رمحه اهلل يف حق أيب هريرة« :أبو هريرة أحفظ
من روى احلديث يف دهره»((( .أي يف عرصه.
ويقول الذهبي رمحه اهلل« :وكان حفظ أيب هريرة اخلارق من
يرتحم عليه يف جنازته
معجزات النبــوة»(((« .وقد كان ابن عمر ّ
ويقول :كان حيفظ عىل املسلمني حديث النبي ﷺ»(((.
ِ
به:
هتُه َ
ّ
وص ْ ُ

وكان أبو هريرة ريض اهلل عنه ذا مهة يف طلب العلم ،حريص ًا

عىل ســؤال رسول اهلل ﷺ ،وكان رسول اهلل ﷺ يعرف منه ذلك
و ُيثني به عليه(((.
((( االســتيعاب  ،1771/4وهتذيب األسامء واللغات  ،270/2وسري
أعالم النبالء .599/2

((( سري أعالم النبالء .18/4

((( فتح الباري  ،214/1وقال احلافظ« :رواه ابن سعد».

((( ينظر مسند أمحد  ،139/5واحلاكم يف املستدرك ،حديث رقم .6166
وإحتاف اخلرية  :5/7وجممع الزوائد .361/9 ،223/8
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ِ
هته العاليــة ريض اهلل عنه أيض ًا أنــه لزم ُص ّف َة
وكان مــن ّ

ِ
وص َب
النبي ﷺ،
ليتفــرغ لصحبته ﷺ واألخــذ عنهَ ،
ّ
مســجد ِّ
ريض اهلل عنــه مع ذلك عىل ِق َّلة العيش ،حتى إنه كان أحيان ًا يقع

مغشــي ًا عليه من اجلوع ،عل ًام أنه مل يكن فقري ًا م ِ
عدم ًا يف بلده ،فقد
ُ

كان معه حني جاء إىل النبي ﷺ عبــدٌ خيدمه ثم أعتقه أبو هريرة
لوجه اهلل(((.

وكان هذا املالزم لطلب العلم عفيف ًا ال يسأل أحد ًا شيئ ًا ،إال

الص ّفة،
أن ُي َع ِّرض بالسؤال ،وكان َع ِريف ًا – (أي رئيس ًا) -ألهل ُّ

وكان يربط احلجر عىل بطنه من اجلوع ،يقول ابن سريين يف َص ْ ِب
((( كــا يف صحيح البخاري ،حديث رقم  .2394حيث يقول أبو هريرة
ريض اهلل عنه« :ملا قدمت عىل النبي ﷺ قلت يف الطريق:

يا ليـلـة مـن طـوهلا وعنـائها

عىل أهنا من دارة الكفر نجت

قــال :وأبق منــي غــام يل يف الطريــق ،قــال :فلــا قدمت عىل
النبــي ﷺ بايعتــه ،فبينــا أنــا عنــده إذ طلــع الغــام فقــال يل

حر
رســول اهلل ﷺ« :يــا أبا هريــرة هذا غالمــك» ،فقلــت :هو ٌّ
لوجه اهلل فأعتقته».
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أيب هريــرة ريض اهلل عنه« :قال أبو هريرة :لقد رأيتُني ُأرصع بني
القرب واملنرب من اجلوع»(((.
الب بأ ِّمه ،كريــ ًا مضياف ًا ،فبعد
وكان ريض اهلل عنه شــديدَ ِ ِّ

وســع اهلل عليه كان كثري األضياف ،وكان خيدمهم بنفســه.
أن ّ
فعن أيب نــرة ،عن ال ُّطفاوي -وكان قد نزل ضيف ًا عليه ســتة

أشــهر((( ،قال« :أتيت أبــا هريرة ريض اهلل عنــه باملدينة فلم أر
رجال من أصحاب رســول اهلل ﷺ أشد تشــمري ًا وال َأ ْق َو َم عىل

ٍ
ضيف منه»(((.

فهذا أبو هريرة ريض اهلل عنه راوية اإلسالم.
((( حلية األولياء  .378/ 1وأصله يف البخاري عن أيب هريرة بلفظ« :لقد
ِ
عيل من اجلوع».
رأيتُني وإين ألَخ ُّر فيام بني منزل عائشة واملنرب مغشي ًا َّ

((( ينظر سري أعالم النبالء .18/4

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،2174ومسند أمحد .541 ،540/ 2
والســنن الكربى للبيهقي ،حديث رقم  .14479وإسناده ضعيف

جلهالة الطفاوي.
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َح ْ ُب ُ
َّة ُ
وت ْر ُجان القرآن:
األمِ
ب
ومنهم مرجع الفتوى يف عرصه ،واملقدَّ م يف الشــورىَ ،ح ْ ُ
األمة وترمجان القرآن ،سيدنا عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام،
«اللهم
ضمه النبي ﷺ إىل صدره وهو غالم ودعا له قائالً:
َّ
الذي ّ

ع ِّلمه ِ
احلكْم َة»(((.
َ

النبي ﷺ وعبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام ابن ثالث
تويف ُّ

عرشة ســنة((( ،وكان ريض اهلل عنه حريص ًا عىل تلقي العلم منذ
ِص َغ ِره َي َت َت َّبع حديث رسول اهلل ﷺ عند الصحابة وجيهد نفسه يف

ذلك ،ويالزم علامءهم ويســأهلم .ولعلمه ورجاحة عقله أدخله
سيدنا عمر بن اخلطاب يف خالفته يف الشورى مع كبار الصحابة

رغم صغر ِســنِّه .وصار عبد اهلل وهو ال يزال يف شبابه بحر ًا من
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3546

((( تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،577/12وهتذيب األسامء واللغات،
وسري أعالم النبالء  ،330/5واإلصابة .140/4
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بحار العلم ،إمام ًا يف التفســر والفقه ،وال ُفتْيا ،وال ُّلغة واألدب،
وا ُملناظــرة يف العلم ،وعىل ما يراه من الرأي ،وكان ريض اهلل عنه
قوام ًا بالليل بكّا ًء(((.
ّ
ِ
رجاحة عقلــه وع ُل ِّو مهته واهتاممه
ومــن أخباره الدَّ الة عىل

قلت
النبي ﷺ ُ
بالعلم ،ما يقول هو عن نفســه ،قال« :ملــا ُقبِ َض ُّ

ٍ
ْ
النبي ﷺ عن حديث
لرجل من األنصارَ :ه ُل َّم
فلنسأل أصحاب ِّ

ِ
ٍ
ب َ
عباس،
لك يــا اب َن
رســول اهلل ﷺ فإهنم كَثري .قــال :ال َع َج ُ
أترى الناس حيتاجــون إليك ويف األرض َم ْن تَرى من أصحاب

رسول اهلل ﷺ؟!
ِ
تك ذلك،
النبي
وأقبلت عىل املسألة و َت َت ُّب ِع
ُ
قالَ :ف َ َ
أصحاب ِّ

ٍ
َ
ُ
احلديث من
ســمع
رجل
احلديث عن
كنــت َل َي ْب ُلغُنِي
فإن
ُ
ﷺْ ،
َ
ِ
الرياح
«فأتوســدُ ردائي عىل بابه ت َْس ِفي
رسول اهلل َفأ ِجدُ ُه قائالً:
ُ
َّ

((( تنظر ترمجته يف سري أعالم النبالء .331/3
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عم رسول اهللِ؟
يف وجهي حتى خيرج ،فيقول :ما جاء بك يا اب َن ِّ

ــمع ُه
فأقــولَ :ب َل َغنِي أنَك حتدِّ ُثه((( عن النبي ﷺ
ُ
فأحببت أن َأ ْس َ
منك .فيقولّ :
بعثــت إ َّيل حتى َ
أحق
فهل
كنت َّ
آتيك .فأقول :أنا ُ
َ
ُ
والناس يســألوين
الرجل((( َي ُم ُّر يب َب ْعدُ ،
أن آتيك .فكان ذلــك
ُ
كنت َ
أعقل ِمنِّي»(((.
أنت َ
فيقولَ :

ويف هــذا الفتــى يقــول ســيدنا عمــر بــن اخلطــاب
ريض اهلل عنــه« :ذاكم فتــى الك ُُهولَّ ،
ــؤوالً،
فإن له لســان ًا َس ُ
و َقلب ًا َع ُقوالً»(((.
((( أي احلديث الذي يريد سامعه منه مبارشة.

((( أي األنصــاري الذي مل يوافق عبدَ اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنهام يف
اخلروج لسؤال أصحاب النبي ﷺ.

((( فضائــل الصحابة ألمحــد  ،976/2رقم  ،1925وســنن الدارمي
 ،150/1رقم  ،570وإسناده صحيح.

((( مصنف عبد الرزاق  ،376/4رقم  ،8123واجلامع ملعمر بن راشد،
بآخر مصنف عبد الرزاق  ،241/11رقم .20428
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وهكذا كان حرص عبــد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام عىل
حتصيل العلم ،وهكذا كان أدبه ،وبربكة دعاء النبي ﷺ ،وهبمته
العاليــة ،صار إمام ًا من كبار أئمة املســلمني ،واحتاج الناس إىل
علمه بعد وفاة الكبار من أصحاب النبي ﷺ.
يقول اإلمام النووي رمحــه اهلل« :عاش ابن عباس بعد ابن
مسعود نحو مخس وثالثني ســنة ،تُشد إليه الرحال ،و ُيقصد من
مجيع األقطــار»((( .وذكر اإلمام أمحد بن حنبل أنه أكثر الصحابة

ُفتيــا((( .وقــال الذهبي« :مل يكــن عىل وجــه األرض يف زمانه
أعلم منه»(((.
وبعد ،فهذه نامذج من علامء شــباب الصحابة الذين تع َّلموا
عىل يد رســول اهلل ﷺ ،وات َقوا اهللَ فع ّلمهــم اهلل ،ونفع بعلمهم
((( هتذيب األسامء واللغات .274/ 1
((( ينظر الرتاتيب اإلدارية .273/2
((( معرفة القراء الكبار .46/1
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ومهدوا للنّاس ُط َر َقــه ،فعىل علمهم الــذي َر َو ْو ُه
املســلمنيّ ،
وآرائهم وتفســراهتم وفتاواهم عرف اإلنسان املسلم منهجه يف

معاملتــه مع اهلل ومع الكون ،ومع الناس ،ومــع النفس ،و َع ِل َم
مقاصدَ دينه الكربى ،وأحكامــه اجلزئية التي حيتاج إليها يف كل

ووجه
وصح َح هــذا
حركات حياته،
العلم العقائدَ واألخالقّ ،
ّ
ُ
األفكار الوجهة الصحيحة.
وعــى ما نــروه ريض اهلل عنهم ِم ْن علــ ٍم قامت حضارة
بحق الســاعون األولون بعد نبينا ﷺ ،يف إعادة
اإلســام ،فهم ٍّ
بناء هذا اإلنســان بناء رباني ًا ،كام ورثوه من رسول اهلل وتعلموه
من كتاب اهلل.
وعىل علمهم الذي رووه عن رســول اهلل ﷺ أيض ًا وآرائهم
وتفســراهتم وفتاواهــم وطرقهم يف اســتنباط األحكام قامت
املدارس الفقهية واألصولية واحلديثية ،والتفسريية ،التي ال يزال

ـم ُ
ـلـة الِع ْـلِم الشـريف
َح َ
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الناس ينهلون منهــا حتى يومنا هذا ،وســيظلون ينهلون حتى
يرث اهلل األرض ومن عليها ،وهو خري الوارثني.
وهبــذا نعلم كيف حتقــق يف هؤالء الشــباب النفع العظيم

عز
الذي أشــار إليه النبي ﷺ إليه يف قولهَ « :م َث ُل ما بعثني اهللُ به ّ
ــل ٍ
كم َث ِ
َّ
غيث أصاب أرض ًا ،فكانت منه
وجل من اهلدى والعلم َ

طائف ٌة طيب ٌة َقبِلت املا َء فأنبتت الك َ
ب الكثري ،وكان منها
أل وال ُع ْش َ

أجادب((( أمســكت املا َء فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا منها وسقوا
ُ
ورعوا ،وأصاب طائف ًة منها أخرى إنام هي قيعان((( ال تُسك ما ًء

وال تُنبت ك ً
أل ،فذلك َم َث ُل َم ْن َف ُق َه يف دين اهلل ونفعه بام بعثني اهلل

به ف َع ِل َم وع ّلم ،و َم َث ُل َم ْن مل يرفع بذلك رأســ ًا ومل يقبل هدى اهلل

الذي ُأ ِ
رسلت به»(((.

((( أجــادب :مجع أجدب ،وهي األرض التــي ال ترشب املاء وال تنبت.
ينظر تعليق البغا عىل صحيح البخاري.

((( قيعان :مجع قاع ،وهي األرض املستوية امللساء .ينظر تعليق البغا عىل
صحيح البخاري

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،79ومسلم .2282
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فكانــوا ريض اهلل تعاىل عنهــم األرض الطيبة التي انتفعت
ونفعت ،وكانوا األرض التي أمســكت املاء حتــى ارتوى منه
غريهــم ،فجزاهم اهلل عنا وعــن كل ما قدموه خــر ًا ،وريض
عنهم أمجعني.
•

•

•
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ُم َعلِّمو اإلسالم
َ
القرآن ،وف ّقهوا
ومن معلمي اإلسالم شــباب ُك ْث ٌر ،ع َّل ُموا
غريهم ،و ُب ِعثوا دعاة إىل اإلسالم ،عىل رأسهم  -كام سبق  -أول
معلم ِ
أهل املدينة ،ومعاذ بن
ســفري يف اإلسالم مصعب بن عمري ُ
جبل وأبو موســى األشــعري معلام أهل اليمن ،وجعفر بن أيب

طالب ،املتحدث بلســان املهاجرين باحلبشة ،وكل من ذكرناهم
«ح َل ِة العلم الرشيف» كانوا من ُمع ِّلمي اإلسالم ،وهناك
َق ْب ُل يف َ َ
الكثري غريهم ،فريض اهلل عنهم وأرضاهم أمجعني.
من هؤالء:
َش َب َب ٌة معلِّمون:
النبي ﷺ فت َع ّلمــوا منه ،ثم أمرهم
هم مجاعة
ٌ
شــباب أتوا َّ

النبــي ﷺ أن يرجعوا إىل قومهم ويع ِّلموهــم مما تعلموا .يقول

النبي ﷺ ونحن َشــ َب َب ٌة
حل َو ْي ِرث ريض اهلل عنه« :أتينا َّ
مالك بن ا ُ
متقاربــون((( ،فأقمنا عنده عرشين ليلة ،وكان رســول اهلل ﷺ

((( أي شباب متقاربون يف السن.
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عمن
رفيق ًا ،فلام ظ َّن أنا قد اشــتهينا أهلنا  -أو قد اشتقنا  -سألنا ّ

تركنْــا بعدَ نا فأخربناه ،قال« :ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم،

وم ُروهم  -وذكر أشــياء أحفظهــا أو ال أحفظها ،-
وع ِّلموهم ُ

وص ُّلوا كام رأيتموين أصيل ،فإذا حــرت الصال ُة فليؤذن لكم
أحدكم ،وليؤمكم أكربكم»(((.
َعمرو بن َح ْزم:
وعمرو بــن َح ْزم بن زيــد األنصاري مــن املعلمني ،فقد

استعمله رســول اهلل ﷺ عىل نجران سنة عرش من اهلجرة ،وهو

ابن إحدى وعرشين سنة ،وكان من مها ِّمه أن ُي َف ِّقه َ
أهل نجران يف
الدين ويعلمهم القرآن ،والسنة ومعامل اإلسالم((( .فهو ريض اهلل

عنه مــن أصغــر املبعوثني لتعليم اإلســام ،وقد أرســل معه
((( متفــق عليــه ،صحيح البخــاري حديــث رقم  ،6819ومســلم
رقم .674

((( ينظــر تاريخ خليفة بن خيــاط ،ص  ،13والبداية والنهاية ،115/5

والرتاتيــب اإلداريــة  .213 ،165 ،105/1وتنظــر ترمجتــه يف

االســتيعاب  ،1173/3وأســد الغابة  ،711/3وجامع األصول

 ،614/12واإلصابة .621/4
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رسول اهلل ﷺ رسالته املشهورة يف حتديد أنصبة الزكاة والديات،
وبعض سننه ﷺ وأوامره وتوجيهاته.وهذه الرسالة من مراجع
املسلمني يف الزكاة والديات.

معاذ بن َج َبل رضي اهلل تعاىل عنه:
ومعاذ أحد الشــباب املعلمني لإلســام ،بل أحد أكثرهم

«اســت ْ
َّاب بن
َخلف رســول اهلل ﷺ عت َ
تعلي ًام ،فبعــد َفتْح مكة ْ
َأ ِســيد عىل مكةَ ،
الناس يف الدِّ ين
وخ َّلف معه معاذ بن جبل ُي َف ِّقه َ
ويع ِّلمهم القرآن»((( .وكان ذلك يف العام الثامن من اهلجرة ،وهو

ست وعرشين سنة.
ابن نحو ٍّ

وبعثــه ﷺ إىل اليمــن معل ًام ،يقــول ابن عبد الــر« :بعثه
رسول اهلل ﷺ قاضي ًا إىل الـج ِ
ند((( من اليمن ،يعلم الناس القرآن
َ
((( الســرة النبوية البن هشــام  ،178/5والســرة النبويــة البن كثري

 ،697/3وينظر أسد الغابة .452/3
((( َ
اجلنَــد :إحــدى واليــات اليمن الثــاث ،وهي :اجلنــد وصنعاء
وحرضمــوت ،وهي أكرب والياهتــا .ينظر معجم البلــدان (اجلند)

.169/2
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ِ
نحو
ورشائع اإلسالم ،ويقيض بينهم ،(((»...وكانت سنُّه إذ ذاك َ

ثامن وعرشين سنة.

وكان معاذ ريض اهلل عنه -كام سبق -من أوائل مع ِّلمي أهل

الشــام ،يقول أبو مســلم اخلوالين رمحه اهلل« :أتيت مسجد أهل
دمشق ،فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي ﷺ ،وإذا شاب

ِ
فيهم أك ُ
ْحل
العــن َب َّراق ال َّثنايا((( ،كلام اختلفوا يف يشء ر ّدوه إىل

ٍ
جلليس يلَ :من هذا؟ قال :هذا
شــاب  -قال :قلت
فتى
ّ
الفتى ً -
معاذ بن جبل»(((.

((( االستيعاب  .1403/3وينظر مسند أمحد  ،397/4والسنن الكربى
للبيهقي ،حديث رقم .7699

وينظر حديث نارشة بن ســمي يف أخذه القرآن عنه باليمن ،وخدمته

له يف املعرفة والتاريخ  ،481/1وتاريخ دمشق .384-382/61

ــراق الثنايا» :هذا وصف لثناياه باحلســن والصفاء ،وأهنا تلمع إذا
((( « َب َّ
تبســم كالربق ،أراد بذلك :وصف وجهه بالبِ ْش والطالقة( .جامع
األصول .)551/6

((( موطأ مالك  ،953/2ومسند أمحد  ،237/5 ،236/5واملستدرك،

حديث رقم  .7314وهذا لفظ أمحــد ،وصححه احلاكم عىل رشط

الشــيخني ،ووافقه الذهبي .ويف رواية أمحــد « :237/5دخلت=  
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عشرون شابًا:
النبي ﷺ عرشين شــاب ًا من األنصار ليعلموا أهل
وأرسل ُّ

قبيلة ُعرينة اإلســام ،حني طلب بعض أهل ُع َر ْينَ َة ذلك ،يقول

َ
رسول اهلل ﷺ َن َف ٌر من ُع َر ْينَ َة ،فأسلموا
أنس ريض اهلل عنه« :أتى

الـمو ُم((( ،وهو البِ ْـر َسـا ُم((( ...،وعنده
وبايعوه ،وقد وقع باملدينة ُ
قريب من عرشين ،فأرسلهم إليهم»(((.
شباب من األنصار
ٌ

سبعون شابًا:

وبعث رســول اهلل ﷺ سبعني شاب ًا إىل أهل ٍ
نجد ليعلموهم

القرآن والســنة يف أوائل ســنة أربــع((( ،يقول أنــس بن مالك
ريض اهلل عنه« :جاء ناس إىل النبــي ﷺ ،فقالواِ :
أن ْ
ابعث معنا
ٌ
ِّ
=  مســجد محص ،فإذا حلقة فيها اثنان وثالثون رج ً
ال من أصحاب

رسول اهلل ﷺ وفيهم فتى شاب أكحل».

احلمى التي معها التهاب بالصدر.
((( املوم :أي َّ

معرب أطلق عىل اختالل العقل ،وعىل ورم
((( الربســام لفظ« :رسياين ّ
الرأس ،وعىل ورم الصدر ،واملراد هنا األخري» .فتح الباري .338/1

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1671
((( ينظر فتح الباري .379/7
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رجاالً يعلمونا القرآن والســنة ،فبعث إليهم ســبعني رج ً
ال من
ــراء»((( .وجاء يف رواية أخرى عن أنس
األنصار ،يقال هلم :ال ُق ّ

شباب ،وذلك كام يف رواية اإلمام أمحد
ريض اهلل عنه أهنم رجال
ٌ

عنه قال« :كان شباب من األنصار سبعني رجالً.(((»...

وبعد ،فهذه نامذج من املعلمني الشــباب الذين كانوا ُك ْثر ًا،

ع َّلموا القرآن والسنة والفقه والقراءة والكتابة ،وع َّلموا األخالق

واآلداب ،علموا بمدينة رسول اهلل يف ُص ّفة مسجده ،التي كانت

بمثابة مدرسة تعليمية ،وع َّلموا يف بالدهم ،و ُأرسلوا مبعوثني إىل
غريهمُّ ،
وكل بلد ُفتِ َح ْت أو قبيلة أســلمت كان رســول اهلل ﷺ

الر ُ
ُ
والشيوخ
جال
يرســل إليها املعلمني ،وكام ع ّلم
ُ
الشباب علم ِّ
وعلمت النسا ُء ،فأمة اإلسالم أمة قامت عىل العلم وعىل اإليامن،

قــال ﷺ« :تع َّلموا العلــم وع ِّلموه النــاس ،وتعلموا الفرائض
وعلموه الناس»(((.

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .677
((( مسند أمحد .235/3

((( مســند أيب يعىل ،حديث رقم  ،5028وســنن الدارمي برقم ،221

وشــعب اإليامن للبيهقي ،حديث رقم  .1742 ،1668وســنده=  
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وقــال« :إن املالئكة لتضــع أجنحتها لطالــب العلم رضا

ب»(((.
بام َي ْط ُل ُ

يقول اإلمام عبد الرمحن بن حممد أيب حاتم رمحه اهلل تعاىل يف
وع ْل ِمهمِ ،
فضل أصحاب رســول اهلل ﷺ ِ
ودقة فقههم ،ونفعهم
الناس ،ونرشهم العلم ،وســعة عطائهــم ريض اهلل عنهم ،وما

فعلوه بعد وفاة النبــي ﷺ ويف البالد التي فتحوها ،يقول« :فأما
الوحي والتنزيل
أصحاب رســول اهلل ﷺ فهم الذين شــهدوا
َ
وعرفوا التفسري والتأويل.

عز ّ
وجل لصحبة نبيه ﷺ ونرصته
وهم الذين اختارهم اهلل ّ
=  ضعيف ،وروي موقوف ًا عن عمر برقــم  ،1789ورواه الدارمي
عيل موقوف ًا بســند صحيح ،حديث رقــم  582بلفظ «تعلموا
عــن ٍّ

العلــم» .وقال البوصــري يف إحتــاف اخلــرة  65 /1يف حديث

عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه« :وله شاهد من حديث أيب هريرة

رواه الرتمذي وابن ماجــه والدارقطني ،واحلاكم ،والبيهقي ،ورواه
أبو داود يف سننه من حديث عبد اهلل بن عمرو».

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،3535وابن ماجه ،رقم  ،226ومسند
أمحــد  .240/4وقال الرتمــذي« :هذا حديث حســن صحيح ».
وحسنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب ،حديث رقم .108
ّ
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وإقامة دينه وإظهــار حقه ،فرضيهم له صحابــ ًة ،وجعلهم لنا

عز ّ
وجل،
أعالم ًا وقــدوة ،فحفظوا عنه ﷺ ما ب ّلغهم عــن اهلل ّ
وح َظ َر وأ ّد َب،
ونى َ
وش َع َ
وحك ََم و َقىض ونَدَ َب وأ َم َر َ
وما س َّن َ َ

ووعوه وأتقنوه ،ففقهوا يف الدين وعلموا أ ْم َر اهللِ وهن َيه ومرا َده؛

بمعاينة رســول اهلل ﷺ ،ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب وتأويله
ِ
تفرقت الصحابة ريض اهلل
وتل ُّقف ِهم منه واســتنباطهم عنه...ثم ّ

عنهم يف النواحي واألمصار والثغور ويف فتوح البلدان واملغازي
فبــث ُّ
ّ
كل واحد منهم يف ناحيته
واإلمــارة والقضاء واألحكام،

وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول اهلل ﷺ ،وحكموا

ُ
عز ّ
رسول اهلل ﷺ،
وجل ،وأمضوا األمور عىل ما َس ّن
بحكم اهلل ّ
وأفتوا فيام سئلوا عنه مما حرضهم من جواب رسول اهلل ﷺ عن
وجردوا أنفســهم مع َت ْق ِد َم ِة ُح ِ
سن الن ّية
نظائرها من املســائلّ ،
وال ُق ْر ِبة إىل اهلل تقدّ س اســم ُه لتعليم الناس الفرائض واألحكام
عز ّ
وجل ،رضوان اهلل
والسنن واحلالل واحلرام حتى قبضهم اهلل ّ

ومغفرته ورمحته عليهم أمجعني»((( .وجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
•

•

•

((( اجلرح والتعديل ،البن أيب حاتم .8-7/1
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(((

السلوك احلضاري
رواة ودعاة ُّ

ومما ع َّلمه شــباب الصحابة ريض اهلل تعــاىل عنهم للناس،
وهم يع ِّلموهنــم اآلداب واألحكام الرشعيــة ،ويروون هلم ما
سمعوه من سنة رســول اهلل ﷺ وما رأوه من هديه ،وما تعلموه
آداب وأحكا ٌم رشعية
من كتاب اهلل تعاىل ،ممّا ع ّلموه مــن ذلك ٌ

هي أنامط من الســلوك احلضاري القويم ،منها ما يتعلق بصحة
اإلنســان ،وبنظافته ومجاله وطهارته ،ومنها مــا يتعلق بتعامله
مع البيئة مــن حوله ،من اجلــاد واحليوان والنبــات ،وعنايته
بكل ذلك(((.
((( حديثنا يف هذا املبحث عن أنامط من الســلوك احلضاري ع ّلمه شباب
الصحابة للناس ،وليس عن السلوك احلضاري يف اإلسالم فهذا باب
واسع جد ًا يشمل ما يف القرآن ،وما يف السنة ،وما فعله الصحابة عامة

مما تعلموه من رسول اهلل ﷺ ومن كتاب اهلل تعاىل.

وينظر مع هذا املبحث مبحث« :رجال حمسنون» ص.191

((( للمزيد ،ينظر جوانب حضارية يف السنة النبوية املطهرة .د .عبد السميع
حممد األنيس .وقد أفدت من بعض مباحثه.
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ومن هذه األحكام واآلداب ما يتعلق بالســلوك احلضاري
يف حــال احلــرب ،ويف معاملة األرسى ،ومعاملــة املخالف يف
الدين ،نرش ًا ملنهج اإلحســان الذي جاء به اإلسالم ،والذي كان
جزء ًا من سلوكهم ريض اهلل تعاىل عنهم.
نرشوا ريض اهلل عنهم هذه األحكام والسلوكيات احلضارية
يف بيئات بدائية ،حرضيــة كانت أو بدويــة أو ريفية ،فع ّلموها
ّ
وهذبوهــا وارتقوا هبا ،وكانت بالنســبة للبيئات املدنية الكربى
تدين ًا وإرشاد ًا وتقوي ًام وارتقا ًء.
من السلوك احلضاري يف جمال الطعام والشراب وصحة اإلنسان:
من القواعــد املهمة يف هذا املجال ما رووه عن النبي ﷺ يف
النهي عن جتاوز َحــدِّ االعتدال يف الطعام والرشاب ،وذلك فيام
رواه عبــد اهلل بن عمرو بن العــاص ريض اهلل عنهام -وهو أحد
الشــباب -عن رســول اهلل ﷺ قالُ « :ك ُلوا وارشبوا وتصدّ قوا
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إرساف أو َ ِمي َلــ ٌة»((( .واملخيلة ،هي
وا ْل َبســوا ،مــامل خيالطــه
ٌ

العجب ِ
والكرب.
ُ

ومنها اإلرشــاد إىل التوازن يف النظــام الغذائي ،حفاظ ًا عىل
الصحة ،وذلك فيام رواه املقدام بن معدي كرب((( ريض اهلل عنه

شا من َب ْط ٍن ،بِ َح ْسب ابن
عن النبي ﷺ قال« :ما َمأل ّ
آدمي وعاء َ ّ
ِ
مال َةَ :ف ُث ُلث ل َط َع ِامه ،و ُثلث
من ُص ْل َبه ،فإن كان ال َ َ
آدم ُل َق ْي َمت ُيق َ
لرشابِ ِه ،و ُث ُلث لنَ َف ِسه»(((.

((( ســنن النســائي ،حديــث رقــم  ،2559وابــن ماجــه ،3605
ومســند أمحــد  .181 /2وروي ذلــك عن ابن عبــاس ريض اهلل
عنهــا ،رواه البخــاري من قولــه معلقــ ًا يف أول كتــاب اللباس
.2180/5

((( كانت ســنه عند وفاة النبي ﷺ نحو مخس عرشة سنة .قال ابن األثري:
«مات َّ
بالشام سن َة ســبع وثامنني ،وله إحدى وتسعون سنة» .جامع
األصول .861/12

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقــم  ،2380وقال« :هذا حديث حســن
صحيح» .وابن ماجه ،3349 ،ومســند أمحد  ،132/4واملستدرك،

رقم  .7945 ،7139وصححه الذهبي.
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تــر بالعقول
املسكِـــرات التي
ومنهــا ما رووه يف حتريم ْ
ُّ

واألبــدان((( .ومنهــا القاعــدة الكــرى يف النهي عــن تناول

ِ
املضات ،والتي رواها أبو ســعيد اخلدري وابن عباس وعائشة
ّ

ض َر
ريض اهلل عنهم مجيع ًا عن النبــي ﷺ ،وهي قوله ﷺ« :ال َ َ
وال ِضار»(((.

وروى شباب الصحابة ريض اهلل عنهم توجيهات النبي ﷺ
وأوامره بتغطيــة آنية الطعام والرشاب ،حفظ ًا من التلوث واتقاء
األوبئة املوســمية .روى ذلك جابر بن عبــد اهلل وأبو هريرة

(((

ريض اهلل عنهم.
((( ينظر صحيح البخاري عن السيدة عائشة حديث رقم  ،239وصحيح
مسلم ،حديث رقم  ،2003عن عبداهلل بن عمر.

((( حديث أيب ســعيد رواه الدارقطني برقم  ،288واحلاكم يف املستدرك

برقم  ،2345وصححه ،ووافقه الذهبي ،والبيهقي يف السنن الكربى

 ،69/6وحديث ابن عبــاس رواه ابن ماجه برقم ،2341 ،2337
وأمحد  .313/1وحديث عائشة رواه الدارقطني ،برقم .83

((( سنن ابن ماجه برقم  .3411وليس فيه ذكر الوباء.
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ورووا النهــي عن فعل ما َّ
يرض ،ومنه ما
يتقذ ُر منه الغري وما ُّ

رواه ابــن عباس ريض اهلل عنهام قال« :هنى رســول اهلل ﷺ عن
النفخِ يف الطعــام والرشاب»((( .ومــا رواه مجاعة منهم من هني
الشب من َفم الســقاء أو ِ
القربة مبارش ًة((( ،وعن
النبي ﷺ عن ُّ
ِّ
الشب(((.
التّنفس يف اإلناء أثناء ُّ

أدب النبي ﷺ يف عــدم َعيبِ ِه لطعا ٍم َح ٍ
الل َق ُّط ،إذا مل
ورووا َ
ْ

يشــت َِهه((( لئال ينفر منه من يشــتهيه ،أو يكرس قلب من أعدَّ ه أو
((( مسند أمحد .27/5

((( ينظر صحيح البخــاري ،حديث رقم ،5306 ،5305واملســتدرك
 .156/4مــن روايــة أيب هريــرة وابن عباس والســيدة عائشــة

ريض اهلل عنهم.

((( ينظر حديــث أيب قتــادة يف صحيح البخاري ،حديــث رقم ،152
ومســلم  ،267وحديث أيب ســعيد يف مســند أمحد  ،68/3وابن

عبــاس عنــد الرتمــذي  ،1888وأيب داود  ،3728وابــن ماجــه
.3428

((( ينظــر صحيح البخــاري ،حديث أيب هريرة برقم  ،3370ومســلم
.2064
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أحرضه أو يكون فيــه ازدراء لنعمة اهلل تعاىل ،ورووا أ َد َبه ﷺ يف

شكره ودعائه ملن أكل عنده(((.

فهذه قواعد ونامذج من الســلوك احلضاري يف هذا املجال،

حتمل أدبــ ًا ،وذوق ًا ،ووقايات صحية ،ع ّلمها شــباب الصحابة

للناس ،وهم يعلموهنم تعاليم اإلسالم.

م��ن السلـ��وك احلـضـ��اري يف جمـ��ال حتس�ين اهلـيـئـ��ة
والنظـافـة الشخصيـة:
الناس هذه القاعدة
شــباب الصحابة ريض اهلل عنهم
ع ّلم
َ
ُ

الكربى يف النظافة الشــخصية وحتســن اهليئة -دون إرساف أو

مبالغــة -وهي قوله ﷺ« :إن اهلل ٌ
مجيل حيــب اجلامل»((( ،وقوله
ﷺ« :إن اهلل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده»(((.

((( ينظر حديث أنس بن مالك يف مســند أمحد  ،183/3ومسند أيب يعىل
حديث رقم  ،4319وغريه.

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .91

((( سنن الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،برقم  .2819ومسند
أمحد عن عمران بن حصني .438/4
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ومن النظافة الشــخصية ما رووا للناس من أحاديث ســنن

الفطرة ،وهي أمور تتعلق بإزالة ما يؤذي اإلنسان يف بدنه ليكون

عىل حال طيبة ،وصورة حســنة ،من هذه األحاديث قوله ﷺ:
ُ
والســواك،
وإعفاء اللحية،
ش ِم َن الفطرةَ :ق ُّص الشــارب،
ُ
« َع ْ ٌ
وقص األظفار ،و َغ ْس ُ
ُ
ــل الرباجــم((( ،و َنت ُ
ْف
واستنشــاق املاءُّ ،
ِ
وانتقاص املــاء»((( .والعارشة املضمضة.
العانة،
وحلق
اإلبط،
ُ
ُ
وانتقاص املاء ،هو االســتنجاء .وقد رواها من الشباب السيد ُة

عائشــة ،وعبد اهلل بن عمر ،وأبو هريرة ،وابن عباس ،وأنس بن

مالك((( ،وغريهم ريض اهلل عنهم

ص
وروى
أنــس ريض اهلل عنه هني النبي ﷺ عن أن ُيرتك َق ُّ
ٌ

الشــارب وتقليم األظفار وحلق العانة ونتــف اإلبط أكثر من

أربعني يوم ًا ،لئال تطول فتؤذي(((.

((( أي تنظيف ُع َق ِد األصابع التي ربام اجتمعت فيها أوساخ.
((( هذه رواية السيدة عائشة ،صحيح مسلم ،برقم .261
((( سنن الفطرة أحكام وآداب ،للمؤلف ،ص .19

((( ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم  ،258وسنن الرتمذي ،رقم ،2759
وسنن أيب داود ،رقم .4200
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ومــن النظافة الشــخصية مــا رووه من تأكيــد النبي ﷺ

عىل العناية بالفم واألســنان ،باالســتياك ،وكثرة املواطن التي
يستحب فيها(((.

وحب اجلامل ليســا من
ومما ع ّلموه للناس أن حتســن اهليئة
َّ

الكرب ،ما مل يقصد صاحبه ذلك أو يقع منه((( ،وأن هذا التحسني

والتطيب ُســنّ ٌة يف املحافل واألعياد وعنــد اجتامع الناس ،ومنه

األمر املؤكد باالغتســال للجمعة((( ،وختصيص أحسن الثياب
((( روي ذلك عن الســيدة عائشة عند النســائي حديث رقم  ،5ومسند
أمحــد  ،74/6وعن أيب أمامة عند ابن ماجــه برقم  ،289وعن ابن

عمر عنــد أمحد  .108/2وأيب هريرة عند ابــن حبان برقم .1070
وأيب هريرة أيض ًا يف صحيح البخاري ،برقم  ،7240ومســلم ،252

وعن زيد بن خالد اجلهني ،يف ســنن أيب داود ،برقم  ،47والرتمذي
برقم  .23ويف ذلك يقول ابن عمر ريض اهلل عنهام« :إن َف ْض َل الطعام

الذي يبقى بني األرضاس يوهن األرضاس» .املعجم الكبري للطرباين

.265/12

احلق و َغ َم َط
((( ينظــر حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه« :الكرب مــن َب َط َر َّ
الناس» يف سنن أيب داود ،حديث رقم .4092
َ

((( ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم  ،846عن أيب موسى األشعري.
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هلــا والتطيب بــا ُيســتطاع ،روى ذلك أبو هريرة وأبو ســعيد

اخلــدري((( وعبد اهلل بن عمرو بن العــاص((( ،وابن عباس(((،
والسيدة عائشة((( ريض اهلل عنهم أمجعني.

ويف مقابل ذلك رووا هني النبي ﷺ عن إيذاء الناس واملالئكة

بالروائح الكرهية ونحوها يف املساجد ،روى ذلك منهم جابر بن
عبد اهلل وأبو هريرة وابن عمر وأنس وأبو سعيد اخلدري وغريهم

ريض اهلل عنهم((( ،ويلحق هبا املحافل وأماكن اجتامع الناس(((.

واس َ
تاك و َلبِ َس أحس َن
((( ينظر يف ذلك حديثَ « :من اغتسل يو َم اجلمعة ْ
ثيابه »...يف ســنن أيب داود ،برقم .343والســنن الكربى للبيهقي،
برقم  .6170 ،5892وهذا لفظ البيهقي.

((( سنن أيب داود ،برقم  .347السنن الكربى للبيهقي ،برقم .6098
((( سنن ابن ماجه ،برقم .1098

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم .1096

((( ينظر صحيح مسلم ،من حديث .566-561

((( ومنــه حديث أيب ســعيد اخلدري عند مســلم برقــم (« :)566أن
ٍ
بصل هو وأصحابه ،فنزل ناس منهم
رســول اهلل ﷺ َم َّر عىل زراعة
فأكلوا منه ومل يــأكل آخرون ،فرحنا إليه فدعا الذين مل يأكلوا البصل
ّ
وأخر اآلخرين حتى ذهب رحيها».
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ومنه تنبيــه النبي ﷺ إىل ذلك بقوله« :فإن املالئكة تتأذى مما

يتأذى منه بنو آدم»(((.

وطهارات
راحــات للبدن،
فكل هذه التوجيهات وغريها
ٌ
ٌ

وحتســن
ونرش للجامل،
ووقايــات صحية،
رشعية متكــررة،
ٌ
ٌ
ٌ

ٌ
وحفظ ملروءته ،ووقاي ٌة مــن إيذاء غريه ،وهي
ملظهر اإلنســان،
جز ٌء من ســلوك املســلم احلضاري ،الذي نقله هؤالء الشباب

ريض اهلل عنهم.

من السلوك احلضاري يف جمال العناية بالبيئة:
ففي احلفاظ عىل الطرق نظيفة ممهدة للسري ،خالية مما يؤذي،

ع ّلموا الناس أن النظافة عام ًة من حماسن أعامل املسلم ،وأن إزالة
وســبب من أسباب مغفرة الذنوب،
األذى عن الطريق ُقربة هلل،
ٌ

وأن تقذير الطرق معصية هلل وســبب من أسباب نقمته ،وذلك
فيــا رووه عن النبــي ﷺ ،كقوله ﷺ« :اإليامن بضع وســتون
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .564
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شــعبة ،فأفضلها قــول ال إله إال اهلل ،وأدناهــا إماطة األذى عن
الطريــق»((( .روى ذلك أبو هريرة ريض اهلل عنه وغريه ،ويروي
نحوه عائشــة وابن عباس وأنس وبريدة بن احلصيب وأبو برزة
ريض اهلل عنهم(((.
وهذا معــاذ بن جبل ريض اهلل عنه الشــاب واإلمام الكبري
فلم
خيــرج مع أحد أصحابه فال جيــد «أذى يف الطريق إال ّ
نحاهّ ،
ٍ
ُ
ح َ
لك
رأى ذلك
نحاه ،فقال له :ما َ َ
يمر بيشء إال ّ
الرجل َج َع َل ال ُّ
َ
أحسنت!-
تصنع ،قال :أص ْب َت -أو
رأيتك
عىل هذا؟ قال :الذي
َ
ُ
إنه َم ْن َ
أماط أذى عن طريق كُتِبت له َحسنة.(((»...

((( صحيح مسلم ،برقم .35

((( ينظر مــا أورده املنذري يف الرتغيب والرتهيــب «الرتغيب يف إماطة
األذى عــن الطريق وغــر ذلك مما يذكــر» .379-377/3 ،ومنه
حديث أيب برزة ريض اهلل عنه يف صحيح مسلم ،برقم  .2618وينظر

كونــه صدقة من الصدقات صحيح البخــاري ،حيث رقم ،2827
ومسلم رقم  ،1009عن أيب هريرة.

((( مصنف ابن أيب شيبة .305/5

82

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

وينهى أبو هريرة ومعاذ وســعد وجابــر((( ريض اهلل عنهم

وغريهم عن تقذيــر الطرق وأماكن الظــل وراحة الناس ببول
أو غائط ونحومها .ويروون هنــي النبي عن ذلك ،ومنه ما رواه

معاذ بن جبل عن رســول اهلل ﷺ قال« :اتقــوا املالعن الثالثة:
ِّ
والظل»((( .واملوار ُد ،هي قنوات
الباز يف املوارد وقارعة الطريق
ََ

املــاء والطرق إليه .ويدخل يف هذا التوجيــه كل ما يف معناه من
املرافــق كاحلدائق ،واألفنية واملالعــب ،وأماكن انتظار الناس،

والنهي عن ترك املخلفات فيها.

وقريب من ذلك مــا رووه يف احلفاظ عىل املياه ومصادرها،

بعدم اإلرساف يف استعامهلا والنهي عن البول يف املاء الراكد(((.
((( ينظر مصنف ابن أيب شيبة .306/5

((( سنن أيب داود ،عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه ،برقم  .26وبنحوه عن
أيب هريرة ريض اهلل عنه برقم .25

((( روى النهــي عن البول يف املاء الراكد منهــم جابر بن عبد اهلل ،كام يف
سنن النسائي برقم  ،35وابن ماجه برقم  .343ونحوه عن أيب هريرة
وعبــد اهلل بن عمــرو ،ينظر صحيح البخــاري ،حديث رقم ،236

ومسلم رقم  .282وسنن ابن ماجه ،حديث رقم .345
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ٌ
ومجال نــروه ريض اهلل عنهم
فهذه ثقافــة وطاعة ونظافة
توجيه ًا وتعلي ًام للناس.
ويف جمال تنمية البيئة واالســتفادة منهــا واحلفاظ عىل مجاهلا

الناس أن ذلك ممــا حيبه اهلل تعــاىل ومما ُيتقرب
أيضــ ًا ،ع ّلمــوا َ

به إليه(((.

ومن ذلك مــا رواه جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام  -وهو
«م ْن أحيا أرض ًا ميتة فله فيها
أحد الشباب  -عن النبي ﷺ قالَ :

أجــر ،وما أكلت العافية فهو له صدقــة»((( .والعافية هي الطري
النبي ﷺ عىل العمران
واحليوان .بــل رووا للناس مدى حرص ِّ

غرس ُه ما استطاع حتى ولو
تم َ
النافع ،وذلك حني أمر املسلم أن ُي َّ

قامت الساعة وهو يفعل ذلك(((.

((( ينظر القسم األول «صور من عناية النبي ﷺ بالشباب» ص.41-38

((( مسند أمحد  ،304/3وسنن الدارمي ،حديث رقم .2607

((( ينظر حديث أنــس بن مالك يف األدب املفرد ،برقم  ،479ومســند
الطياليس ،رقم .2181
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ورووا هنــي النبي ﷺ عن قطع األشــجار النافعــة عبث ًا

(((

حفاظــ ًا عــى البيئة النافعة ،ومــن ذلك قولــه ﷺ لعبد اهلل بن

ِ
(((
صوب اهلل رأســه يف
«م ْن َق َط َع ســدر ًة ّ
ُحبيش ريض اهلل عنهَ :

النار(((»((( .وروي نحوه عن عائشة وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل

عنهــم((( .يقول اإلمــام أبــو داود السجســتاين يف معنى هذا

احلديث« :يعني من قطع ِســدْ ر ًة يف ٍ
فالة يستظل هبا ابن السبيل

صوب اهللُ رأســه
والبهائــم عبث ًا وظلــ ًا بغري حق يكون له فيها ّ
يف النار»(((.
((( ينظر رشح احلديث يف مرقاة املفاتيح .423/9
((( مل أقف عىل سنه ريض اهلل عنه.

((( أي نكّس رأســه وجعلها يف النار ،والســدرة هي شجرة النبق تعمر
ويستظل هبا الناس وخاصة يف الصحارى.

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .5239

((( حديث عائشــة يف الســنن الكربى  ،140/6بسند قد ُح ِّسن .وجابر
 139/6بســند ضعيف .وكذا روي عن معاوية بن حيدة ريض اهلل

عنه يف .140/6

((( السابق.
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ومن ذلك بياهنم ألوان ًا من العمران هي صدقات جارية كلها

رمحة وكلها إحسان :منها بناء ووقف بيوت إليواء أبناء السبيل،
ويدخل يف ذلك بيوت األيتــام واملرشدين وغريهم ممن ال كافل

هلم وال مأوى ،ومنها العلم النافع ووسائل املعرفة ،ومنها وسائل
إنتاج كحفر اآلبار وإجراء األهنار نفع ًا للناس ،ويلحق هبا شــق

جماري املياه ومدُّ أنابيبها ،ومنها زرع الشجر ،فقد روى أبو هريرة
املؤمن ِمن َع َملِه وحسناتِه بعد موته ِعل ًام
لحق
قوله ﷺ« :إِ َّن ِمّا َي ُ
َ
َشه ...أو مســجد ًا بناه ،أو بيت ًا البن السبيل بناه ،أو هنر ًا
ع َّل َمه ون َ َ

َأ ْجراه .(((»...وزاد يف رواية « :أو حفر بئر ًا  ،أو غرس ً
نخال».

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم  .242واللفظ له ،وصحيح ابن خزيمة،
حســنه املنذري يف الرتغيــب والرتهيب ،حديث
برقــم  .242وقد ّ
رقم  .423 ،123وقــد روي نحوه خمترص ًا عــن أيب أمامة مرفوع ًا

عنــد أمحد  ،260/5والطــراين يف الكبــر « :208/8أربعة جتري

عليهــم أجورهم بعد املوت .»...وهو صحيــح لغريه ،قال املنذري
مفرق ًا من حديث
يف الرتغيــب والرتهيب  ...« :69/1وهو صحيح ّ
غري واحد من الصحابة» .اهـ .وروي نحوه عن أنس مرفوع ًا بإسناد

ضعيف عند البزار ،والبيهقي يف شــعب اإليامن برقم « :3449سبعة

جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه .»...وينظر جممع الزوائد .203/1
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من السلوك احلضاري يف جمال العناية باحليوان واإلحسان إليه:
الر ْف َق باحليوان،
ع َّلم
ُ
شباب الصحابة ريض اهلل عنهم الناس ِّ
وذلك حني كانوا يروون ما يف رمحــة احليوان من ثواب ،وما يف
ظلمه من عقاب ،والنهي عن ترويعه وقتله عبث ًا أو التمثيل به(((،
وعــن التحريش بني البهائم((( حتى يؤذي بعضها بعض ًا أو يقتل
بعضها بعض ًا.
ومن ذلــك ما رواه أبــو هريرة ريض اهلل عنــه من حديث
مغفرة اهلل تعاىل للرجل الذي مأل خ َّفه ما ًء ليســقي كلب ًا اشــتد

به العطــش((( ،وكذا للمــرأة ِ
البغ ِّي التي فعلــت مثل ذلك(((،
((( ينظر يف النهي عن التمثيل حديث أيب سعيد اخلدري ،عند ابن أيب شيبة
يف املصنف برقم .27940

((( عن ابن عباس ،كام يف ســنن أيب داود برقــم  ،2562والرتمذي برقم
 .1709 ،1708وابن عمر يف األدب املفرد .1232

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم .2234 ،171
((( ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم .2245
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وقــول النبــي ﷺ للصحابة حني ســألوه عن إطعــام البهائم:
يا رســول اهلل وإن لنا يف البهائم ألجر ًا؟ فقال ﷺ« :يف كل ِ
ذات
ٍ
كبد َر ْط َب ٍة أجر»(((.

ويف مقابل ذلك ما رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة وأسامء
بنت أيب بكر ريض اهلل عنهم للناس من حديث املرأة التي دخلت
النار بسبب هرة حبستها حتى ماتت جوع ًا(((.
ورووا ريض اهلل عنهــم فيــا يتعلــق أيض ًا برمحــة احليوان
وســمه فيه(((،
واحرتامه ،هنيه ﷺ عن رضب احليوان يف وجهه َو ْ
وهنيه عن اختــاذ يشء مما فيه الروح غرضــ ًا للرمي وللعبث به،
((( صحيح البخاري حديث رقم .5663

((( ينظــر حديث ابن عمــر عند البخاري ،برقم  ،2236ومســلم برقم
 .2242وحديث جابر عند مســلم برقم  .904وحديث أيب هريرة

عند مسلم برقم  .2243وأسامء عند البخاري برقم .2235
((( وذلك بِ َك ِّي ِه يف الوجه من رواية جابر يف صحيح مســلم ،حديث رقم
 ،2117 ،2116وابن عباس برقم .2118
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روى ذلك منهم ابن عمر ،وجابر وابن عباس وأنس بن مالك

(((

ريض اهلل عنه.
بل علموا الناس ما هو أكثر من ذلك ،حني رووا هني النبي
ﷺ عن ترويــع الطري ،وذلك حني أخذ أحــد الصحابة فرخي
ــن َف َجع هــذه بولدها؟ ُر ّدوا
«م ْ
طائر مــن الطيور ،فقال ﷺ َ :

ولدها إليها»

(((

ويف تعليم إحسان ذبح احليوان ،والنهي أن تذبح احليوانات
بعضها أمام بعض أو أن حتدّ الســكني أمامها رمح ًة هبا ،من ذلك
ُ
ما يرويه شداد بن أوس األنصاري((( ريض اهلل عنه عن النبي ﷺ
((( ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم .1959-1956

((( من رواية عبد اهلل بن مسعود كام يف سنن أيب داود ،حديث رقم ،2675
وبنحوه يف األدب املفرد ،حديث رقم .382

((( كانت ســنه عند وفاة النبي ﷺ نحو ( )28سنة .قال ابن األثري« :قال

ُعبادة بن الصامت وأبو الدرداء ريض اهلل عنهام :كان َشدَّ اد بن أوس
ممن أويت العلم ِ
واحللم» .تنظر ترمجته يف جامع األصول .500/12
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اإلحســان عىل كل يشء ،فإذا قتلتم فأحسنوا
كتب
َ
قولهَّ :
«إن اهلل َ
الذبح ،ولي ِ
ِ
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا َّ
حدّ أحدُ كم َش ْف َرته ،و ْل ُ ِي ْح
ُ

ذبيحتَه»(((َّ .
والشــفرة هي الســكني .ومنه مــا رواه ابن عباس
َ
ريض اهلل عنهــا وغريه من قول النبي ﷺ ملن حدّ الســكني أمام
الذبيحــة« :أتريد أن متيتها موتات؟! ّ
هل حددت شــفرتك قبل
أن تضجعها»(((.
النبي ﷺ عن ركوهبا وهي
هني ِّ
ويف رمحة الدواب أيض ًا رووا َ

ضعيفــة أو مريضة ،وعدم إجهادها إجهاد ًا شــديد ًا ،ومن ذلك
حديث معاذ بن أنــس ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ يف الدواب:
((( صحيح مســلم ،حديث رقم  ،1955وســنن أيب داود برقم ،2815
والرتمذي  .1409ويف مسلم« :فلريح ذبيحته».

((( املســتدرك حديــث رقــم  ،7563واملعجــم الكبــر ،332/11
واملختارة للضياء املقــديس  154 /11بنحوه .وقال الذهبي« :عىل

رشط البخــاري» .وبنحوه عن أيب هريرة يف مصنــف عبد الرزاق،

برقم .8606
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«ار َكبوها س َ ِ
وها َس َ
ــال ِ ًة»((( .وروى نحوه ســهل ابن
ــال ًةَ ،و َد ُع َ
ْ ُ َ َ

احلنظلية ريض اهلل عنه(((.

من السلوك احلضاري يف حال احلرب ،ويف معاملة غري املسلم:
من هذا الســلوك الذي علموه للناس يف حال احلرب ،أال
يغدروا ،وأن يفوا بالعهد ،وأن حيسنوا إىل األسارى ،وأال يعتدوا
فيقتلوا طف ً
ال أو امرأة أو شــيخ ًا كبري ًا ال يقاتالن أو مسامل ًا طلب
األمان ،وأال يمثلوا بالقتىل وأال خيربوا عمران ًا ما استطاعوا(((.
يروي ذلك بريــدة بن احلصيــب ريض اهلل عنه من وصية
النبــي ﷺ أنه كان إذا بعث رسية يوصيهم بذلك فيقول« :اغزوا
وال َت ُغ ُّلوا ،وال ِ
تغدروا ،وال ُت َ ِّثلوا ،وال تقتلوا وليد ًا»((( .ويف رواية

((( مسند أمحد .340 ،339/3

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .2548

((( مل أورد وصية أيب بكر الصديق للجيوش ،وهي من أعظم الوصايا يف
ذلك ألهنا خارجة عن نطاق هذا البحث.

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1731
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َ
كان إذا َ
رســول اهلل ﷺ َ
بعث جيشــا قال« :انطلقوا
عن أنس َأ َّن
باس ِم اهللِ ،وعىل ِم َّل ِة رســول اهلل ،ال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا ،وال طِف ً
ال

نائمكمَ ،
وأصلِ ُحوا
وال صغري ًا ،وال ْامرأةً ،وال َت ُغ ُّلوا،
وضموا َغ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
نني»(((.
املحس َ
ب ْ
وأحسنُوا ،إن اهلل ُي ُّ
ْ

ويف حتريــم الغــدر يف احلــرب وغــره يروي عمــرو بن

ِ (((
آمــن ً
حل ِم
رجال عىل نفســه فقتله
«م ْن
َ
ا َ
ــق قول النبــي ﷺَ :

ُأعطي لواء الغدر يوم القيامــة»((( .ورووا أنه حني ُغ ِد َر ببعض

املرشكــن بأن قتلوا غــدر ًا و ُأخذت أمواهلم أبــى النبي ﷺ أن

يأخذ أمواهلم(((.
((( سنن أيب داود ،برقم .2614

((( تنظــر ترمجته يف اإلصابة  ،623/4وفيهــا أن النبي ﷺ دعا له فقال:
«اللهم أمتعه بشبابه».

((( مسند أمحد  ،436/5وسنن ابن ماجه برقم  ،2688والسنن الكربى
للبيهقي .142 /9

((( من رواية املغرية بن شــعبة يف مســند أمحد  ،246/4والسنن الكربى
للنسائي .8733
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ورووا النهي عن قتل الرسل يف احلرب وغريها ،روى ذلك

منهم عبد اهلل بن مسعود((( ريض اهلل عنه وغريه.

ورووا يف معاملة غري املسلم ،وصيته ﷺ باجلار عامة ،ومن

ذلك ما رواه جماهد قال« :كنــت عند عبد اهلل بن عمرو وغالمه
يسلخ شاة فقال :يا غالم إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي ،فقال

رجل من القوم :اليهودي أصلحك اهلل ! قال :إين سمعت النبي
ﷺ يوىص باجلار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه»(((.

ورووا عيادتــه ﷺ ملرضاهم((( ،وتعامله معهم يف التجارة،

حتى إنه مات ودرعه مرهونة عنــد هيودي((( ،وت ََصدُّ َقه عليهم،

وعفوه عن كثري من إساءهتم(((.
وقبوله ﷺ هداياهم،
َ

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،2762ومسند أمحد  ، 390/1وصحيح
ابن حبان .4879

((( األدب املفرد ،برقم .128

((( ينظر حديث أنس عند البخاري ،حديث رقم .1290
((( ينظر حديث عائشة عند البخاري ،برقم .2759

((( ينظر حديث أنس يف عفوه عن املرأة اليهودية التي أرادت ســمه=  ،

رواة ودعاة السلوك احلضاري
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املعاهدين منهم واالعتداء
ورووا حتذير النبــي ﷺ من ظلم
َ

عليهم ،ومــن ذلك ما رواه مجع منهم عــن النبي ﷺ قال« :أال
معاهد ًا أو انتقصــه أو ك ّلفه فوق طاقتــه أو أخذ منه
ــم َ
َم ْن َظ َل َ

شــيئ ًا بغري طيب نفس فأنــا حجيجه يوم القيامــة»((( .وما رواه
عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام عن النبي ﷺ قال:

«من قتل معاهد ًا مل يرح رائح َة ِ
اجلنة وإن رحيها توجد من مســرة
َُ ْ

أربعني عام ًا»(((.

ورووا إحســانه ﷺ إىل الكفار – وهــو كثري  -وإغاثته ﷺ

هلم مع عداوته ،ومنــه روايتهم كتاب النبي ﷺ إىل ُثاممة بن ُأثال
احلنفــي ريض اهلل عنه حني منع بيع الطعام إىل أهل مكة لشــدة
=  عند مسلم ،برقم  .2190وحديث عائشة يف رده عىل سالم اليهود

عند البخاري برقم  ،5678ومسلم .2165

((( ســنن أيب داود ،حديــث رقم  .3052والســنن الكــرى للبيهقي
 .205/9وقال السخاوي يف املقاصد احلسنة (ص « :)616سنده ال
وحسنه السيوطي يف الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة.
بأس به ».
ّ

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .2995

94

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

عداوهتم لرسول اهلل ﷺ ،فاشتد ذلك عليهم  -وكان ثاممة سيد ًا
يف قومه -فكتب إليه أن يســمح ببيعه هلم رمحة هبم ،روى ذلك
أبو هريرة((( ،ومل متنعه عداوهتم له أهنم حني أخذهم اهلل باجلدب
وناشدوه الرحم أن يدعو اهلل هلم حتى ّفرج عنهم(((.
فهذه نــاذج وأمثلة من أنامط الســلوك القويم الذي ع ّلمه
شــباب الصحابــة ريض اهلل تعاىل عنهم وغريهــم للناس وهم
منهج
يعلموهنــم اآلداب واألحــكام والرشعيــة التــي َ َ
ح َلت َ
الس ْبق يف
بحق
اإلحسان الذي جاء به اإلســام ،فهم ٍّ
ُ
أصحاب َّ

الدعوة إىل السلوك احلضاري القويم.
•

•

•

((( ينظــر معجم الصحابة البن قانــع ،يف ترمجة ثاممة حديث رقم ،200
وأصله يف صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4114ومسلم .1764

((( روي ذلــك عن ابن عبــاس ،ينظر دالئل النبــوة للبيهقي ،329/2
وأنســاب األرشاف  ،182/7والســرة النبوية البن كثري .91/2
وينظر كذلك اإلصابة .441/1
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ُ
أئمـة ُه ً
ــدى

ُ
أئمـة ُه ً
ــدى
ومن شــباب الصحابة من كان إمام ًا لقومه يف الصالة ،وما
كانوا يقدِّ مون للصالة إال األحفظ للقرآن ،و َمن تُرتىض سريتُه،
فهؤالء من أئمة اهلدى.

من هؤالء الشباب:
الناس لصالِة ُ
أوَّل م ْ
اجلمعة باملدينة:
َن َ َ
ج َع َ
النبي
أول من مجع املسلمني لصالة اجلمعة باملدينة قبل َم ْقدَ م ِّ

ﷺ ،وصىل هبم إمام ًا ،هو أســعد بن ُزرارة ريض اهلل عنه ،الذي
تويف يف العام األول من هجــرة النبي ﷺ ،أصغر النقباء يف بيعة
العقبة الثانية ،والذي كان بيته مقر ًا لســفري اإلســام يف املدينة
مصعب بن عمــر((( .وكان كعب بن مالــك ريض اهلل عنه إذا
خرج لصالة اجلمعة ت ََر ّحم عليه وذكره بذلك.
((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،80/1وأسد الغابة  ،86/1وسري أعالم
النبالء  ،299/1وترمجة مصعب يف أسد الغابة .405/4
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يقول عبــد اهلل بن كعب بن مالك« :كنــت قائد َأيب بعدما
ذهب برصه ،وكان ال يســمع األذان باجلمعــة إال قال :رمحة اهلل
عىل أســعد بن زرارة ،قال :قلت :يا أبــت إنه لت ِ
ُعجبني صالتك

َ
بــاألذان باجلمعة ،فقال :أي ُبن ََّي،
ســمعت
عىل أيب ُأمامة((( كلام
َ
كان َ
أول من مجع اجلمعة باملدينة يف َح ّرة بني بياضة ،يف نَقيع يقال

له :اخلَ َضامت ،قلت :وكم أنتم يومئذ؟ قال :أربعون رج ً
ال »(((.
ُأ َسيد بن ُحضري:

وكان من األئمة ُأســيد بن ُحضــر((( األنصاري ريض اهلل
((( أي :دعاؤك أليب أمامة ،وهو أسعد بن زرارة.

((( سنن ابن ماجه ،حديث رقم  ،1082وصحيح ابن خزيمة رقم ،1724

وابن حبان رقم  ،7013والسنن الكربى للبيهقي ،177 -176/3

وهذا لفظ ابن حبان .قال البيهقي« :حديث حسن اإلسناد صحيح».

((( أحد نقباء بيعة العقبة الثانية ،مات ســنة ( ،)20ولعل سنه حني أسلم
كانت نحو ســن صاحبيه ســعدُ بن ُمعاذ ،وع ّباد بــن برش ابن نيف

وثالثني سنة .تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،142/12وسري أعالم

النبالء  ،295/1واإلصابة .83/1
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عنه ،كان يؤم قومه بني عبد األشــهل((( .وكان قومه يقولون له
حني اعتذر عن اإلمامة ملرضه  « :ال يؤ ّمنا أحد َغ ْ ُيك ما ُد ْم َت»(((.
وصيب إما ٌم:
ٌّ
ومنهم من جعله النبي ﷺ إمام ًا لقومه يف الصالة وهو صبي،

ابن ست أو سبع سنني ،بل كان أول إمام لقومه يف اإلسالم ،ألنه
جل ْر ِمي ريض اهلل
كان أحفظهم لكتاب اهلل ،وهو عمرو بن َسلمة ا َ

عنه ،فأي رشف َو َّســدَ ُه اإلســا ُم هلذا الصبي بفضل تقدُّ مه يف
وأي تقدير هذا!.
حفظ القرآنُّ ،

يقول عمرو بن سلمة ريض اهلل عنه« :فقدَّ موين بني أيدهيم،
وأنا اب ُن ِس ٍّت أو َس ْب ِع سنني»((( .ويقول ريض اهلل عنه أيض ًا« :فام

شــهدت جممع ًا من َج ْرم إال كنت إمامهم ،وأصيل عىل جنائزهم
إىل يومي هذا»(((.

((( الطبقات الكربى  ،606/3وصحح إسناده احلافظ يف الفتح .176/2

((( مصنف ابن أيب شيبة .155/2

((( صحيح البخاري رقم .4051

((( سنن أيب داود ،برقم  ،587ومسند أمحد .29/5
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َّ
عـتــاب:
و َعتّاب ب ُن َأ ِســيد القريش األموي ،كان إمام أهل مكة وهو

شاب ابن نيف وعرشين سنة ،يصيل هبم بأمر رسول اهلل ﷺ بعد
فتح مكة(((.
أصغر الوفد ّ
سنًا:
ومن األئمة الشــباب عثامن بن أيب العاص الثقفي ريض اهلل
عنه ،أصغر وفد ثقيف سنّ ًا ،وكان قدومهم عىل النبي ﷺ يف العام
التاسع من اهلجرة(((.
روى اإلمام أمحد عن موســى بن طلحــة أن عثامن بن أيب
((( ينظــر الطبقات الكربى  ،446/5 ،137/2وجوامع الســرة البن

حزم ،ص  ،249وسري أعالم النبالء .447/1
((( كانت ِس ُّن عثامن ريض اهلل عنه إذ ذاك تسع ًا وعرشين أو ثامين وعرشين

ســنة .تنظر ترمجته يف الطبقات الكــرى  ،508/5وجامع األصول
 ،596/12والفصــول يف الســرة ص  ،214وســر أعالم النبالء

 ،329/3واإلصابة .451/4
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العاص حدثــه أن النبي ﷺ «أمره أن يؤم قومــه ،قال :ثم قال:
«من أ َّم قوم ًا فليخفف ،فإن فيهم الضعيف والكبري واملريض وذا
َ
ّ
احلاجة ،فإذا ّ
فليصل كيف شاء»»(((.
صل وحده

يقول ابن ســعد يف ترمجته ريض اهلل عنهَ « :ق ِد َم عثامن بن أيب

أصغر الوفد
العاص عىل رســول اهلل ﷺ مع وفد ثقيــف ،وكان
َ
ســن ًا ،فكانوا ُي ِّلفونه عىل رحاهلم يتعاهدها هلم ،فإذا رجعوا من
َ
ُ
رسول اهلل
عثامن
عند رسول اهلل ﷺ وناموا وكانت اهلاجرة ،أتى

ِ
س ًا منهــم وكتمهم ذلك ،وجعل يســأل
ﷺَ ،فأســ َل َم قبلهم ّ

رســول اهلل ﷺ عن الدين ويستقرئه القرآن ،فقرأ سور ًا ِمن يف

(((

رسول اهلل ﷺ ،وكان إذا وجد رســول اهلل ﷺ نائ ًام عمد إىل أيب
يب بن كعب فسأله واستقرأه ،فأعجب
بكر فسأله واستقرأه ،وإىل ُأ ّ

به رسول اهلل ﷺ.(((»...
((( مسند أمحد .216/4
((( أي :من فم.

((( الطبقات الكربى .509/5

100

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

هذا اإلمام حني ّ
النبي ﷺ الصالة بقومه شــكا إليه أنه
وله ُّ
جيد يف نفسه شيئ ًا ،فأذهبه اهلل تعاىل عنه بربكة رسول اهلل ﷺ.
يقــول ريض اهلل عنه حني قال له النبــي ﷺُ :
قومك»:
««أ َّم َ

قلت :يا رســول اهلل إين أجد يف نفســى شــيئ ًا .قال« :ا ْد ُن ْه(((».
فج ّلســني بني يديه ثم وضع ك ّفه يف صــدري بني ثديي ثم قال:
ــول» .فوضعها يف ظهــري بني كتفي ثم قــالُ :
«أ ّم قومك،
ََ
«ت ّ
فمــن َأ ّم قوم ًا فليخفــف .(((»»...يقول العلــاء يف األمر الذي

شــكا منه« :حيتمل أنه أراد اخلوف مــن حصول يشء من الكرب
واإلعجاب لــه بتقدمه عــى النــاس فأذهبه اهلل تعــاىل بربكة
َــف رســول اهلل ﷺ ودعائــه ،وحيتمــل أنه أراد الوسوســة
ك ِّ
يف الصالة.(((»...
((( أي :اقرتب مني.

((( صحيح مسلم ،رقم .468

((( رشح النووي عىل مسلم .185/4
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ٌ
ٌ
ومعـاذ:
سامل
كان ســامل موىل أيب حذيفة(((ريض اهلل عنــه إمام املهاجرين
األولــن يف الصالة ،كان يصيل هبم يف مســجد قبــاء قبل َمقدم
رســول اهلل ﷺ املدينة .يقول عبد اهلل بــن عمر ريض اهلل عنهام:

«ملا َق ِ
موضــع ب ُقباء  -قبل
ــد َم املهاجرون األولــون ال ُعصب َة -
ٌ
َم ْقــدَ ِم رســول اهلل ﷺ ،كان يؤمهــم ســامل مــوىل أيب حذيفة،
َّ
وظــل ريض اهلل عنــه يصــي هبم
أكثرهــم قرآنــا»(((.
وكان َ
مــد ًة بعــد أن خرج رســول اهلل ﷺ من قبــاء إىل مقــر إقامته
داخل املدينة.
((( تنظــر ترمجتــه يف الطبقــات الكــرى  ،85/3وجامــع األصــول

 ،431/12وأســد الغابة  ،155/2ومعرفــة الصحابة ،1361/3

وســر أعالم النبــاء  ،167/1واإلصابة  .11/3وينظر القســم
الثاين من هذه السلســة «شباب سبقوا إىل اإلســام» مبحث «إمام

املهاجرين األولني».

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .660
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وكان معــاذ بن جبــل ريض اهلل عنه إمام قومــه((( ،كام يف
الصحيحــن عن جابــر بن عبد اهلل قــال« :إن معــاذ بن جبل
ريض اهلل عنه كان يصيل مع النبــي ﷺ ثم يأيت قومه فيصيل هبم
الصالة ،فقرأ هبم البقرة.(((»...
•

•

•

((( ينظر القســم األول من هذه السلســلة «صور مــن عناية النبي ﷺ
بالشباب» ،ص.66

((( صحيح البخاري ،رقم  ،668وما بعده ،ومسلم رقم .465
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ُعبّـا ٌد ُ
وع ّمـاٌر

ُعبّا ٌد ُ
وع ّماٌر
كان الصحابــة رضوان اهلل عليهم ،كــا وصفهم الواصف

رهبانــ ًا بالليل فرســان ًا بالنهار ،قــد وازنوا بني عمــران الدنيا
وعمران اآلخرة ،وأخذوا حظــ ًا كبري ًا من العبادة ،والتي مل تكن

زاد ًا آلخرهتــم فقط بل كانت زاد ًا لدنياهــم وآخرهتم ،وانطبق

عليهــم قول اهلل تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ﴾ [النور .]37 :كانوا كذلك شــباب ًا ورجاالً وشيوخ ًا،
وسنذكر نامذج من هؤالء الشــباب ،ال ُع ّباد اخلاشعني ،والعلامء

العاملني ،وال ُع ّمر املصلحني.
منهم:

األمريان :معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري:
كان معاذ بن جبل وأبو موســى األشــعري ريض اهلل تعاىل
حق
عنهام مثالني لألمراء الشــباب الصاحلني الذيــن مجعوا بني ِّ
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ٍ
واجلدّ يف العبادة يف ٍ
اإلمارةِ ،
واحد ،فلم تشغلهم أعامل اإلمارة
آن

التــي َو َّف ْوها ح ّقها عن ُقر ِ
باتم وح ِّظهم من اهلل تعاىل ،فقد بعثهام
ُ

رســول اهلل ﷺ أمريين باليمن ،ويف هذا البعث يســأل معا ُذ بن
جبل أخاه أبا موســى ،كيف يقرأ حزبه من القرآن؟ ،فيقول أبو

موســىَ « :أ َت َف َّو ُق ُه َت َف ُّو ًقا» ،أيُ :أ ِ
الز ُم قراءته لي ً
ال وهنار ًا شيئ ًا بعد
يشء وال أقرأ وردي دفعة واحدة(((.

ثم يســأل أبو موســى ،معاذ ًا فيقول« :فكيــف تقرأ أنت

يا معاذ؟ قال :أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم،
َب اهللُ يل ،فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي»((( .أي
فأقرأ ما َكت َ

أنام ثم أقوم لي ً
ال نشيط البدن فأقرأ وردي ،وكام أرجو الثواب يف
قراءيت أرجو الثواب يف نومي ،ألنه يعينني عىل الطاعة((( .فهؤالء
أمراء مجعوا بني عامرة الدنيا ،وعامرة اآلخرة.

((( ينظر فتح الباري  .62/8وتعليق الدكتور البغا عىل صحيح البخاري،
حديث رقم .4086

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .4086
((( ينظر فتح الباري .62/8
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قوام ًا
صوام ًا ّ
يقول اإلمام الذهبي رمحه اهلل« :كان أبو موسى ّ

ر ّباني ًا زاهد ًا عابــد ًا ،ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وســامة

رت بالدنيا»(((.
تغيه اإلمارةُ ،وال اغ ّ
الصدر ،مل ّ

ويقول أبو موســى عن عفته وهو أمري ،وعن بذله ماله عىل

مــن كان أمري ًا عليهم« :واهلل لقد عزلنــي عثامن عن البرصة وما
ِ
عيل أعطية عيايل من املدينة،
عندي دينار وال درهم حتى َقد َم ْت َّ
وما كنت ألفارق البرصة وعندي من ماهلم دينار وال درهم»(((.

ُــح ِكم
ويقول أبو نعيم األصبهاين يف معاذ بن جبل هو« :املـ ْ

التارك للجــدلِ ،م ْقدام العلامء ،وإمام احلكامءِ ،
ُ
وم ْط َعام
للعمل،
ِ
الس ُّي،
ب
الكرمــاء،
ُ
ُ
القارئ القانت ،املـُــح ُّ
الســهل َّ
الثابتَّ ،

خي ،املوىل املأمون ،والويف املصون؛ مؤمتن عىل ِ
ِ
الع َباد
الس ُّ َ
ُّ
الس ْمح َّ
َّ
واألموال ،و َم ُصون من املوانع واألحوال»(((.

((( سري أعالم النبالء .396/2
((( الطبقات الكربى .45/5
((( حلية األولياء .228/1
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عبد اهلل بن عمرو:
ومنهــم من َع َّلمنا كيــف تكون املتعة بالشــباب  -وكلهم

كذلك -وهو سيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام
إذ يقول لرســول اهلل ﷺ« :يا رسول اهلل ،دعني أستمتع من قويت

ومن شبايب» ،فكيف كان ذلك؟

«مجعت القرآن فقرأته كله يف ليلة،
يقول عبد اهلل بن عمرو:
ُ

الزمان ،وأن َّ
متل،
فقال رسول اهلل ﷺ« :إين أخشى أن يطول عليك
ُ

فاقرأه يف شهر» .فقلت :دعني أســتمتع من قويت وشبايب ،قال:

«فاقرأه يف عرشة» قلت :دعني أســتمتع من قويت وشبايب ،قال:
«فاقرأه يف َس ْبعٍ» ،قلت :دعني أستمتع من قويت وشبايب فأبى»(((.
ب
ويقــول عبد اهلل بن عمــرو ريض اهلل عنهام أيضــ ًاُ « :أ ْخ ِ َ

ُ
رســول اهلل ﷺ ،أين أقــول :واهلل ألصوم ّن النهــار ،وألقوم ّن

عشــت .فقلت له :قد قلته بأيب أنت وأمي ،قال« :فإنك
الليل ما
ُ

((( سنن ابن ماجه ،برقم .1346
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ال تســتطيع ذلك ،فصم َ ِ
وصم من الشهر ثالثة
وأ ْفطر ،و ُق ْم ون َْمُ ،
ُ ْ

أيام ،فإن احلســن َة بعرش أمثاهلا ،وذلك ِم ْث ُل صيام الدهر» ،قلت:
«فص ْم يومــ ًا وأفطر يومني»،
إين أطيــق أفضل من ذلــك ،قالُ :

قلــت :إين أطيــق أفضل من ذلك ،قــال« :فصم يومــ ًا وأفطر

يومــ ًا ،فذلك صيام داود عليه الســام ،وهو أفضــل الصيام»،

فقلــت :إين أطيق أفضل من ذلك ،فقــال النبي ﷺ« :ال َأ ْف َ
ضل

من ذلك»(((.

ويف روايــة أن رســول اهلل ﷺ قــال له« :فــا تفعلُ ،صم

َ
وإن لعينك عليك
فإن جلســدك عليك حقــ ًاَّ ،
وأ ْفطِر ،و ُقم ونَمّ ،

وإن
وإن لِــز َْو ِر َك عليك حق ًاَّ ،
وإن لزوجــك عليك حق ًاَّ ،
حق ًاّ ،

فإن لك بكل حسنة عرش
بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيامَّ ،

أمثاهلــا ،فإن ذلك صيام الدهر كله» .يقول عبد اهللَ :ف َشــدَّ ْد ُت،

َف ُشدِّ َد َع َ َّل(((.

((( صحيح البخاري ،برقم .3236

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .1874
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فهكذا كانت ِشدّ ة إقباله ريض اهلل عنه عىل العبادة ،وهكذا
أمره رسول اهلل ﷺ بالتوســط والرفق بنفسه ،ليتيرس له أداء ِّ
كل
احلق ،ولكن مع التشــديد عىل
ما عليه من حقوق ،فأدى عبد اهلل َّ
نفسه ،حيث أخذ بأقىص ما أذن له به رسول اهلل ﷺ إذ كانت فيها
متعته ،واستمر عىل ذلك حتى ك َِبت ِسنّه ،ولقي ر َّبه.

وكان هــذا العابــد عامل ًا مــن علامء الصحابــة  -كام ذكرنا
ســابق ًا  -أحــد ُح ّفاظ أحاديث رســول اهلل ﷺ ،وممــن ُيدَ ِّون
احلديث عنــه ﷺ((( .وكان ريض اهلل عنه فيــا بعد ذا مال ،وقد
«ورث عبد اهلل من أبيــه قناطري مقنطرة مــن الذهب املرصي،
فكان من ملــوك الصحابة((( ،ومع ذلك مل تكن الدنيا يف َق ْلبِه بل
((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،956/3وحلية األولياء  ،283/1وأسد
الغابة  ،245/3وهتذيب األســاء واللغات  ،398/1وسري أعالم

النبالء .79/3

((( سري أعالم النبالء .90/3
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كانــت يف يده؛ إذ يقول ريض اهلل عنــهَ :
َ
أكون عارش عرشة
«لَن
أحب إ ّيل من أن أكون عارش عرشة أغنياء،
مســاكني يوم القيامةّ ،
فإن األكثرين هم األقلون يوم القيامة ،إال من قال هكذا وهكذا.
يقول :يتصدق يمين ًا وشامالً»(((.
أشــدِّ الن ِ
وكان ريض اهلل عنه من َ
ّاس تواضعــ ًا ،كري ًام ُم ْط ِع ًام
حج يف عا ٍم بأحبائــه ومواليه ومعه نحو ثالثامئة راحلة
للطعامَّ ،
ُم َ ّملــة((( ،وكان يقوم عىل صدقة أبيه عمــرو بن العاص ريض
(الو ْهط) ،قد أنفق
اهلل عنه ،وهو بســتان عظيم بالطائف يسمى َ
َعمــرو مرة عىل عروشــه ألف ألف درهــم((( .يقول ريض اهلل
((( حلية األولياء .615/6

((( ينظــر خرب ذلك يف الطبقات الكربى  ،267/4وســر أعالم النبالء
.88 - 87/3

((( ينظــر مصنف عبد الرزاق ،وصية عمرو بــن العاص ريض اهلل عنه،
حديث رقم  .19418وأخبــار مكة للفاكهي ،حديث رقم ،1978

وسري أعالم النبالء .89/3
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ِ
والو ْهط ،فأما الصادقة
عنــه« :ما ير ّغبني يف احلياة إال الصادقــ ُة َ
فأرض تصدّ ق
الو ْهط ٌ
فصحيفة كتبتها من رســول اهلل ﷺ ،وأما َ
هبا عمرو بن العاص .كان يقوم عليها»(((.
عبد اهلل بن ُعمر:
الشــاب
وعبــد اهلل بن عمر بــن اخلطاب ريض اهلل عنهام،
ُّ
الذي ما كان ينــام من الليل إال قليــاً ،وكان يعمل فيقوم عىل
حياته ودنياه.
فقصتها أختُه أم املؤمنني
رأى ريض اهلل عنه رؤيا وهو شابّ ،
السيد ُة حفصة عىل رسول اهلل ﷺ ،فعن سامل عن أبيه عبد اهلل بن
عمر قال« :كنت غالم ًا شــاب ًا ،وكنت أنام يف املســجد عىل عهد
رســول اهلل ﷺ فرأيت يف النوم كأن َم َلكني أخذاين ،فذهبا يب إىل
((( سنن الدارمي ،حديث رقم  ،496وجامع بيان العلم وفضله ،حديث
رقم  ،394وإسناده ضعيف.
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كطــي البئر ،وإذا هلا َق ْرنان وإذا فيها أناس
النار ،فإذا هي مطوية
ِّ

قد عرفتهم ،فجعلت أقول :أعوذ باهلل من النار ،قال :فلقينا َم َل ٌك
آخر فقال يل :مل ت َُر ْع ،فقصصتُها عىل حفص َة فقصتها حفص ُة عىل
ُ
الرجل عبــدُ اهلل ،لو كان يصيل من
رســول اهلل ﷺ فقال« :نِ ْع َم

الليل» .قال سامل :فكان بعد ال ينام من الليل إال قلي ً
ال »(((.

القوام أيض ًا قمــ ًة يف الــورع والتقوى ،يقول
وكان هــذا َّ

عبد اهلل بن مســعود ريض اهلل عنه« :لقد رأيتنا ونحن متوافرون

وما فينا شــاب هو َأ ْم َلك لنفسه((( من ابن عمر»((( ،ويقول« :إن
ِ
شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اهلل بن عمر»(((.
ِم ْن َأ ْم َل ِك
((( متفق عليه ،البخاري رقم  ،1070ومسلم .2479
((( أي :أقدر عىل ضبط نفسه وحفظها.

((( املصنف البن أيب شــيبة ،حديث رقم  ،32331وســر أعالم النبالء

 ،207/2واإلصابة  ،183/4وليس يف املصنف لفظة «شاب» ،وإنام
هي يف السري واإلصابة.

((( فضائل الصحابــة ألمحد ،حديث رقــم  ،1701واملصنف البن أيب
شيبة ،رقم  ،32331وحلية األولياء .294/1
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القــوام بنى بيتــه بيــده ،وكان بيت ًا
وهذا الشــاب الــورع
ّ
متواضعــ ًا ،يكفي حاجتــه ،يقول عبد اهلل فيــا رواه البخاري:
بنيت بيدي بيت ًا ُيكنُّني((( من املطر ،و ُيظِ ُّلنِي
«رأيتُني مع النبي ﷺ ُ

من الشــمس ،ما أعانني عليه أحد من خلــق اهلل»((( .هكذا بدأ
وســع اهلل عليه كانت الدنيا يف يده فقط ،ومل ينشــغل
حياته ،وملا َّ
هبا قلبه(((.
و َع َم َر عبدُ اهلل حياته وحياة الناس بالصدقة ،وأ ْك َث َر ِم ْن عتق
الرقاب يف سبيل اهلل .فعن ميمون بن مهران قال« :أتت اب َن عمر
ريض اهلل تعاىل عنه اثنان وعرشون ألف دينار يف جملس ،فلم يقم
حتى َّفرقها»(((.
((( أي :يقيني.

((( صحيح البخاري رقم .5943

((( ينظــر قول جابر يف ذلك يف املســتدرك ،حديث رقــم  ،6369وقد
صححه عىل رشط الشيخني ،ووافقه الذهبي.

((( حلية األولياء .296/1
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وعن نافع ،قال« :ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان،

أو زاد»(((.

عم َر ريض اهلل عنه أيض ًا حياة الناس بعلمه وهديه الذي
وقد َ
ح ِ
لة العلم
كان مدرس ًة يتعلم منها الناس ،وقد ذكرنا من قبل يف َ َ

أنه ُّ
ظل يفتي الناس ستني سنة(((.

و َع َمرهــا ريض اهلل عنه بأمره باملعــروف وهنيه عن املنكر،
ومواقفه املشهودة يف دفع الناس عن التنازع واالختالف ،و َع َم ِله

عىل مجع الكلمة واستقرار جمتمع املسلمني ما استطاع ،وقد كان
ريض اهلل عنه أه ً
ال للخالفة ،وقد ُع ِرضت عليه بعد وفاة يزيد بن

معاويــة فأبى ،و ُع ِرضت عليه َق ْبلها أيضــ ًا فأبى خمافة أال جتتمع

الكلمة عليه(((.

((( حليــة األوليــاء  ،296/1وأورده الذهبي يف ســر أعــام النبالء
 .318/3وقال« :إسناده صحيح».

((( ينظر ص.43-42

((( ينظر سري أعالم النبالء  .222 ،211/2وترمجته يف سري أعالم النبالء
.234-199/2
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عبد اهلل بن ُّ
الزبري:
الزبري بن العوام ريض اهلل عنهام  -أول مولود
وعبد اهلل بــن ُّ
للمهاجريــن باملدينة ،والذي ولد يف العــام األول من اهلجرة -
ُي َعــدُّ نموذجــ ًا فريد ًا يف عمــران الدنيا وعمــران اآلخرة .فقد

ــمى:
كان ريض اهلل عنــه « َق َّ
ــوام الليلَ ،ص ّوام النهار ،وكان ُي َس ّ
حا َم املسجد »(((.
ََ

ويقول ابن أيب ُم َليكة« :لــو رأيته ما رأيت مناجي ًا مثله ،وال

مصلي ًا مثله»((( .وعن جماهد قال« :ما كان باب من العبادة يعجز

عنه النــاس إال تك َّلفه اب ُن الزبري ،ولقد جاء ســيل طبق البيت،

ِ
ــباح ًة»((( .أي حول الكعبة ،حرص ًا منه ريض اهلل عنه
فطاف س َ
عىل حتصيل هذه الفضيلة.

((( حلية األولياء .335/1

((( حلية األولياء  ،335/1واملستدرك ،حديث رقم .6336

((( أخبار مكة للفاكهي ،حديث رقم  ،482وتاريخ دمشق البن عساكر
 ،178/28وسري أعالم النبالء .370/3
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قواالً،
قواماِّ ،
باحلق ّ
يقول أبو نعيم األصبهاين« :كان صوام ًا ّ
وصاالً ،شــديد ًا عىل الفجرة ،ذليال ًلألتقياء الربرة»(((.
وللرحم ّ
وكان ريض اهلل عنــه من أشــجع الناس وأبلغ الناس ،شــه ًام ذا
ٍ
َازع يف ثالثة :شــجاعة،
َأ َن َفة ،يقول واصفه« :كان ابن الزبري ال ُين ُ
وال عبادة ،وال بالغة»(((.
وكان ريض اهلل عنه جيتهد يف عمــل الدنيا ،وجيتهد يف عمل
نظرت إليه يف أمر دنياه
اآلخرة ،يقول عمر بن قيــس« :كنت إذا
ُ
ٌ
نظرت إليه يف أمر
رجــل مل ُي ِرد اهللَ َط ْرف َة عــن ،وإذا
قلت :هذا
ُ

رجل مل ُي ِرد الدنيا َط ْرف َة ٍ
آخرته قلت :هذا ٌ
عني »(((.

((( معرفــة الصحابة  .1645/3ومعنى «ذليــا ًلألتقياء الربرة» أي لني
اجلانب هلم ،سهل التعامل معهم ،من التذليل بمعنى التسهيل ،وليس
بمعنى ِّ
الذلة.

((( سري أعالم النبالء .370/3

((( املســتدرك للحاكم ،حديث رقم  ،6335واحللية  ،334/ 1ومعرفة
الصحابة .4143
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فهذا شــاب أصلح آخرته ،وأصلح دنياه ،وكان أحد كبار
فقهاء املسلمني.
ال ُعبّاد السبعون:
ومن العباد اخلاشــعني والعاملني املصلحني ،سبعون شاب ًا
ــم َ
ون ال ُق َّراء ،يعملون بالنهار ،ويصلون
من األنصار ،كانوا ُي َس َّ
ويتدارسون بالليل(((.
فعن أنس بن مالك ،قال« :كان شباب من األنصار سبعني
رج ً
أمس ْوا
ال يسمون ال ُق ّراء» قال« :كانوا يكونون يف املسجد فإذا َ
انتح ْوا ناحية من املدينة ،فيتدارســون ويصلون ،حيسب أهلوهم
َ
أهنم يف املسجد ،وحيسب أهل املسجد أهنم عند أهليهم ،حتى إذا
كانوا يف وجه الصبح اســتعذبوا من املاء ،واحتطبوا من احلطب،
((( ينظــر صحيح البخــاري حديث رقم  ،2899ومســلم حديث رقم
.677

ُعبّـا ٌد ُ
وع ّمـاٌر
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فجاؤوا به فأســندوه إىل حجرة رسول اهلل ﷺ»((( .ويقول أنس

ريض اهلل عنــه أيض ًا« :وكانوا بالنهار جييئــون باملاء فيضعونه يف

الص ّفة
املســجد ،وحيتطبون فيبيعونه ،ويشرتون به الطعام ألهل ُّ

ٍ
وعبادة.
وللفقراء»((( .فكانوا يف َع َم ٍل وع ْل ِم

الزهاد كانوا  -كام سبق أن ذكرنا-
وهؤالء الشــباب ال ُع ّباد ُّ

من ُمعلمي اإلسالم ،أرسلهم رســول اهلل ﷺ إىل أهل ن َْج ٍد مع

أحد سادة أهل ن َْج ٍد ،ليدعوهم إىل اإلسالم ويعلموهم القرآن،

ف ُقتلوا وهم يف الطريق غدر ًا ،وحزن عليهم رسول اهلل ﷺ ُحزن ًا
لـم َل َقوا اهلل تعاىل وريض عنهم طلبوا من اهلل
شديد ًا ،وأخرب أهنم ّ

أن يبلغ إخواهنم من املســلمني بذلك ،فأجاهبم اهلل إىل ما طلبوا،
يقول ﷺ« :إهنم قد ســألوا رهبم فقالوا :ر ّبنا َأ ْخ ِب عنّا إخواننا بام
ورضيت عنّا»(((.
رضينا عنك
َ

((( مسند أمحد .235/3

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .677

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3867
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وبعد ،فهذه نامذج من نامذج الشباب ال ُع ّباد اخلاشعني ،الذين
ع َّلموا الشــباب كيف يتمتعون بشــباهبم املتعة احلقيقة الباقية،
وكيف تكون العبادة زاد ًا لعامرة الدنيا واآلخرة مع ًا.
•

•

•
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ُّ
تاٌر صادقون
كان كثري مــن املهاجرين يعملون يف التجــارة ،وكان أكثر

األنصــار يعملــون بالزراعــة يف أراضيهم ،واشــتغل بعضهم

بالتجارة ،ولكــن كانت التجارة يف املهاجريــن أكثر ،يقول أبو
هريــرة ريض اهلل عنه يف ذلــك« :إن إخواين مــن األنصار كان

يشغلهم عمل أرضيهم ،وإن إخواين من املهاجرين كان يشغلهم
والص ْف ُق هو إبرام الصفقات بيع ًا ورشاء.
الص ْف ُق باألسواق»(((َّ .
َّ

ويف روايــة« :وإن إخواننا مــن األنصار كان يشــغلهم العمل

يف أمواهلم»(((.

وكان هؤالء التجار جيوبون األســواق املشــهورة بجزيرة

العرب ،وهلــم رحالت خارجها ،وربام ركبوا البحر يف جتارهتم،

وخيرجون إليها مجاعات ،ومن التجار من كانوا شباب ًا.
من هؤالء التجار:
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2492

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .118
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األرقم بن أبي األرقم:
من الشــباب الذين كانوا يعملون بالتجارة :األرقم بن أيب

األرقم املخزومي((( ريض اهلل عنه ،وكانت بنو خمزوم يف اجلاهلية
مشــتهرة بالتجارة ،يقول ريض اهلل عنه« :جئت رســول اهلل ﷺ
اخلروج إىل بيت املقدس ،فقال يل رسول اهلل ﷺ:
وأردت
ألو ِّدعه
ُ
َ

«أين تريد؟» قلــت :أريد بيت املقدس ،قال« :وما خيرجك إليه،

أيف جتــارة؟» قلت :ال ،ولكني ّ
أصل فيه ،فقال رســول اهلل ﷺ:
«صالة ههنا خري من ألف صالة َث َّم»((( .يعني يف مسجد املدينة.

أســلم ريض اهلل عنه وهو ابن نحو ()16
((( من الســابقني إىل اإلسالم،
َ
سنة ،قيل كان ثاين عرش من أسلم ،وقيل سابع من أسلم .وتويف سنة

( )53عن ( )83ســنة ،وقيل تويف سنة ( )55وهو ابن بضع وثامنني

ســنة .ينظر الطبقات الكربى  ،242/2ومعرفة الصحابة أليب نعيم
 ،322/1واإلصابة .43/1

((( املعجم الكبري للطرباين ،306/1 ،واملســتدرك ،حديث رقم ،6130
وهذا لفظ الطرباين .وقــال اهليثمي يف املجمــع « :5/4رواه أمحد،

والطــراين يف الكبري ...ورجال الطرباين ثقــات ،ورجال أمحد فيهم

جهله أبو حاتــم» .وتنظر ترمجته يف أســد الغابة
حييى بن عمــرانّ ،
 ،74/1ومعرفة الصحابة أليب نعيم .323/1

ُّ
تـاٌر صادقون
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ُّ
الزب َْي بن ال َعوّام:
ومنهم الزبري بن العوام ريض اهلل عنه((( الذي كان يعمل يف

جتــارة الثياب املصنوع من الصــوف واحلرير -وهو ما يعرف بـ
(اخلز)((( -ويعمل يف غريها ،وكان تاجر ًا ماهر ًا ،يرىض بالقليل

مــن الربح .يقول ابن عبد الرب رمحــه اهلل« :كان الزبري بن العوام
أدركت يف التجارة
تاجــر ًا جمدود ًا يف التجارة ،وقيل له يومــ ًا بِ َم
َ

ما أدركت؟ قال :ألين مل أشــر معيب ًا ،ومل أر ّد ربح ًا ،واهلل يبارك

ملن يشاء»(((.

النبي ﷺ وأبا بكر ريض اهلل
وقد كســا الزبري ريض اهلل عنه َّ

عنــه ثياب ًا بيض ًا مــن جتارته ومها يف طريق هجرهتــا إىل املدينة،
((( من الســابقني إىل اإلسالم ،أسلم ريض اهلل عنه ابن ( )12سنة ،وقيل:
ابــن ( )15أو ( .)16تنظر ترمجته يف جامــع األصول ،127 /12

وأســد الغابة  ،214 /2وهتذيب األســاء واللغات ،وسري أعالم

النبالء  ،30/1واإلصابة .553 /2

((( ينظر الرتاتيب اإلدارية .60/2
((( االستيعاب .514/2
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وذلك كام يف صحيح البخاري أن رســول اهلل ﷺ« :لقي الزبري
يف رك ٍ
الزبري
ْب من املسلمني ،كانوا جتار ًا قافلني من الشام ،فكسا
ُ

ٍ
َ
ثياب
بياض»(((.
رسول اهلل ﷺ وأبا بكر َ
َط ْلحة بن ُعبيد اهلل:

وكان طلحة بن عبيد اهلل((( ريض اهلل عنه تاجر ًا ،كان يتاجر
يف الثياب((( ،وقد روي أنه مل يشهد بدر ًا ألنه خرج قبلها إىل الشام

ٍ
جتارة له ،بعد أن استأذن رسول اهلل ﷺ .يقول اإلمام الذهبي:
يف

فرضب
«غاب عن َو ْق َع ِة بدر يف جتارة له بالشام ،وتأ ّلـــم لغيبته،
َ
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3694

((( من الســابقني إىل اإلســام ،أســلم ريض اهلل عنه ،وهــو ابن ()13
عام ًا .تنظــر ترمجته يف جامــع األصول  .126 /12وأســد الغابة
 ،235 /2وهتذيب األســاء واللغات .وقــال احلافظ ابن حجر يف

تقريب التهذيب« :استشــهد يوم اجلمل سنة ست وثالثني وهو ابن
ثالث وستني».

((( ينظر ختريج الدالالت السمعية ،ص .691

ُّ
تـاٌر صادقون
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ُ
رسول اهلل ﷺ بســهمه و َأ ْجره(((»((( .روي أنه هو وسعيد بن
له
زيد كانا يركبان البحر يف جتارهتام(((.
وكان ريض اهلل جواد ًا فياض ًا باخلري« ،سامه النبي ﷺ يوم ُأحد

«طلح َة ِ
اخلري» ،وسامه يوم غزوة ذات ال ُع ْسة «طلح َة الف ّياض»،
ويوم حنني «طلحة اجلود»»((( ،وسريته يف اجلود سرية حافلة(((.

وبي أنه رشيــك ألهل ٍ
ســهام من غنائــم ٍ
بدر
((( أي َق َســم ﷺ له
بدرّ ،
ً
يف األجر.

((( سري أعالم النبالء  .25/1ونحوه يف اإلصابة  .4301/2وهو املروي
عن الزبري بن بكّار يف ســبب خروجه إىل الشــام .وقيل :خرج عين ًا
يعرف أخبار عري قريش ،ينظر االستيعاب .615/2

«خــرج ابن اجلوزي يف
((( قــال الكتاين يف الرتاتيــب اإلدارية :62/2
ّ
التلبيس عن ســعيد بن املســيب قال :كان أصحاب رسول اهلل ﷺ

يتجرون يف بحر الشام ،منهم طلحة بن عبيد اهلل وسعيد بن زيد .اهـ،

ونحــوه ذكــر ابن القيــم يف بدائع الفوائــد» .وينظر دالئــل النبوة

للبيهقي  .498/2وينظر الســرة النبوية عىل ضوء القرآن والســنة

.495/1

((( جامع األصول .126/12

((( ينظر يف ذلك ترمجته يف سري أعالم النبالء .25 - 21/1
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الرباء بن عازب وزيد بن أرقم:
ومنهم الرباء بن عــازب((( وزيد بن أرقــم((( األنصاريان
الصف  -وهي التجارة يف
ريض اهلل تعاىل عنهام ،كانا يتاجران يف َّ ْ

ِ
ِ
بالذهب .فقد روى
بالفضة والفض َة
الذهب
العملة  -كانا يبيعان
َ

البخاري عن أيب املنهال ،قال :سألت الرباء بن عازب ،وزيد بن
الصف ،فقاال :كنا تاجرين عىل عهد رســول اهلل ﷺ،
أرقم عن َّ ْ
َ
رســول اهلل ﷺ عن الرصف ،فقال« :إن كان َيد ًا بِ َي ٍد فال
فســألنا
َساء فال يصلح»(((.
بأس ،وإن كان ن ً

((( كانت ِســنُّه ريض اهلل عنه يوم ُأحد ( )14سنة .ينظر ص175-174

من هذا الكتاب .وينظر سرية ابن هشام َ « 12/4م ْن أجازهم الرسول

وهم يف اخلامسة عرشة».
((( كانت ِســنُّه ريض اهلل عنه يوم اخلندق ( )15سنة ،وقيل كان يوم أحد

ابن ( .)15تنظر ترمجته يف اإلصابة  ،278/1وأســد الغابة ،وجامع
األصــول  ،208/12وفتح الباري  ،291/7وســرة ابن هشــام
َ « 12/4م ْن أجازهم الرسول وهم يف اخلامسة عرشة».

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  .1955ومعنى قوله ﷺ« :إن كان يد ًا
ٍ
يصلــح» .أي إذا حصل التبادل=  
أس ،وإن كان ن ََســا ًء فال
ُ
بيد فال َب َ

ُّ
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سعد َ
الق ْرظ:
املؤذن ســعد بن عائذ األنصاري ،املعروف بســعد
ومنهم ِّ

ال َق ْرظ ريض اهلل عنه ،كان يتاجر يف ال َق ْرظ ،والقرظ شــجر ُيدبغ

به((( ،وكان ريض اهلل عنه كلام اتّـجـر يف يشء مل يربح فيه ،فتاجر يف
القرظ فربح فيه ،فلزم التجارة فيه ،وذلك أنه شكا إىل رسول اهلل
ﷺ قلة ذات اليد «فأمره بالتجارة فخرج فاشــرى قرظا فدعا له
فربح فيه»(((.

ُ
رســول اهلل ﷺ رأسه و َب َّر َك عليه ،وجعله
وسعد هذا مسح

مؤذن مســجد ُقباء وخليف َة ٍ
بالل يف األذان إذا غاب باملدينة(((،
=  بني العملتني املختلفتني ،يف نفس املجلس ،فهو بيع صحيح ،وإن
ُس ِّلم أحدمها و ُأ ِّخ َر اآلخر ،فال يصح البيع ،وهو ربا.

((( ينظر جامع األصول .400/2

ً
مطوال،
((( معجم الصحابة البن قانــع  .253/1وروى البغوي نحوه
ينظر اإلصابة  ،54/3ومصادر ترمجته.

((( تنظر ترمجته يف معرفة الصحابة أليب نعيم  ،1236/3واالســتيعاب
 ،593/2وأســد الغابة  ،203/2وســر أعالم النبالء ،357/1
والرتاتيب اإلدارية يف احلكومة النبوية .56/2
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حل ّجاج ســنة َأربع َوســبعني
وقد عاش ســعد ال َق ْر ُظ إىل أيام ا َ
من اهلجرة(((.

وصبيان يتاجرون:
بل كان بعــض الصبيان يبيعون ويشــرون أيضــ ًا ،يقول

اللجالج العامري ريض اهلل عنه« :كنا غلامنا نعمل يف السوق»(((.
ومن الصبيان الذين كانوا يتاجرون عىل عهد رسول اهلل ﷺ

عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب(((ريض اهلل عنهام.

((( ينظر أســد الغابــة  ،204/2واإلصابــة  ،55/3وترمجته يف تقريب
التهذيب.

((( املعجم الكبري للطرباين  ،220/19واآلحاد واملثاين البن أيب عاصم،
حديث رقم  ،2395والنســائي يف الكــرى ،حديث رقم ،7147

وليس فيه كلمة «غلامن».

((( ولد ريض اهلل عنه باحلبشــة ،وهو أول مولود للمســلمني هبا ،وكان
مولده يف العام األول للهجرة النبوية؛ إذ كانت وفاته سنة ( )80وهو

ابن ( )90ســنة .وأورد الذهبي عن مصعب الزبريي أن عبد اهلل بن
جعفر بايع النبي ﷺ هو وعبد اهلل بن الزبري ومها ابنا سبع سنني .ينظر

سري أعالم النبالء  ،458 ،454/5وجامع األصول .567/12
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ُ
رســول اهلل ﷺ
يقول َعمرو بن ُح َر ْيث ريض اهلل عنهَ « :م َّر

بعبد اهلل بن جعفر وهو يبيع مــع الغلامن  -أو الصبيان  -فقال:

«اللهم بارك له يف بيعه  -أو قال  :-يف صفقته»»(((.

فكانــت صفقاته صفقات مباركة  -وهكــذا كان الصبيان

يعملــون وينتجون ويتكســبون  ،-وكان ريض اهلل عنه فيام بعد
أحد بحار اجلود والسخاء ريض اهلل عنه.

يقول ابن حبــان يف عبد اهلل ريض اهلل عنــه« :كان يقال له:

قطب الســخاء ،وكان له عند موت النبي ﷺ عرش ســنني »(((.
وأخباره يف اجلود والسخاء مشهورة(((.

((( مسند أيب يعىل ،حديث رقم  ،1467ودالئل النبوة للبيهقي .220/6
وقال اهليثمي يف املجمع « :246/9رواه أبو يعىل والطرباين ورجاهلام

ثقات» .وينظــر اإلصابة  ،41/4وفيه« :وبــارك لعبد اهلل يف صفقة
يمينه .قاهلا ثالث مــرات» .وينظر يف دعائه له أيضــ ًا :دالئل النبوة
للبيهقي  ،221/6 ،371/4وتاريخ دمشق .260 ،257/27

((( اإلصابة .42/4

((( ينظر بعضها يف ترمجته يف ســر أعالم  ،458 -453/5ويف اإلصابة
.42 -40/4
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فهــذه أمثلة مــن الصحابــة الذيــن عملــوا بالتجارة يف
شــباهبم ،وقد ســبق ذكر صهيب بن ســنان الرومي((( ،وهناك
غريهم كثريون.
•

•

•

((( يف القســم الثاين« :شباب سبقوا إىل اإلســام» .حتت عنوان« :الذين
صربوا ابتغاء وجه اهلل».
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ٌ
أبطال م ْ
ُؤ َ َ
تنون
ٌ
أبطال ِع َظا ٌم قامــوا بأعامل عظيمة
ومن شــباب الصحابة

ُســ ِّطرت يف تاريخ األمة ،كانوا عىل قدر املســؤولية ،فاستأمنهم
النبي ﷺ عــى أرسار الدعــوة وقاموا بأعــال األبطال ،منهم

عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه ،وعبد اهلل بن أيب بكر الصديق،
ُّ
وأختاه أسامء وعائشــة ،وعامر بن ُفهرية موىل أيب بكر ريض اهلل

عنهم ،الذين كان هلم َدور ُبطو ٌّيل يف اهلجرة النبوية الرشيفة.
علي بن أبي طالب:
ُّ
النبي ﷺ يف بيته يف ليلة اهلجرة،
عيل ريض اهلل عنه نام مكان ِّ
ٌّ

واملرشكون حول بيته ﷺ ،ومل ُي ِ
بال باملرشكني ،فلام أصبحوا دخلوا
عيل ،فسألوه أين صاحبك؟ فقال :ال أدري .وهو
البيت فإذا هو ٌّ

(((
عيل ريض اهلل عنه من أذاهم ،ومل يأبه
صادق فيام قال  ،ومل َي ْس َلم ٌّ

((( ينظر مســند أمحــد  ،348/1ومصنــف عبد الــرزاق ،حديث رقم
 ،9743واملعجم الكبري ،حديث رقم  ،12155وقال اهليثمي يف=  
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هبــذا األذى ،بل مكث ريض اهلل عنه أيام ًا بمكة ليســ ِّلم الودائع

التي كانت عند رسول اهلل ﷺ ألصحاهبا ،تنفيذ ًا لوصيته ﷺ له.
ُ
وعائشة ،وعام ٌر ُ
وعبد اهلل:
أمسا ُء
(((
الس
وأسامء وعائشــة ريض اهلل عنهام تُستأمنان عىل هذا ِّ
وتصنعان الطعام.

ثم متيش أسام ُء ريض اهلل عنها لي ً
ال املسافات الطويلة لتوصل

ٌ
حامل يف
العظيمني يف غار ثــور((( وهي
املهاجر ْي ِن
الطعــام إىل
َ
َ
=  املجمع  392/6يف احلديث الوارد يف ذلك« :رواه أمحد والطرباين
وفيه عثــان بن عمرو اجلزري وثقه ابن حبــان وضعفه غريه ،وبقية

رجاله رجال الصحيح».

((( بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام ،من الســابقات إىل اإلســام،
أسلمت بعد ســبعة عرش نفســ ًا ،قال احلافظ أبو نعيم« :ولدت قبل
اهلجرة بســبع وعرشين ســنة» .تنظــر ترمجتها يف معرفــة الصحابة

 ،2353/6وجامع األصول  ،187/12وهتذيب األسامء واللغات،
واإلصابة .486/7

((( ينظر أنساب األرشاف  ،417/2 ،112/1وتاريخ دمشق ،150/3
 ،31/39واالكتفاء  ،261/1والروض األنف  ،315/2والسرية

النبوية البن كثري .13/3
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صنعت الطعــام مل جتد للوعاء
ولدهــا األول (عبد اهلل) .وحني
ْ

الذي وضعت فيه الطعام والسقاء الذي فيه املاء شيئ ًا تربطهام به
إال نِطا َقها الذي تربطه عىل وسطها ،فش ّقته شقني ربطت بأحدمها

الوعاء والسقاء ،وربطت بالشق اآلخر وسطها.

أســاء ريض اهلل عنها يف اهلل تعاىل ِم ْن ِق َب ِل أيب َج ْهل،
وتُؤ َذى
ُ

فإنه ملا خرج رســول اهلل ﷺ وأبو بكر ريض اهلل عنه أتى بيت أيب
بكر َن َف ٌر من قريش فيهم أبو جهل بن هشــام فوقفوا عىل باب أيب
بنت أيب بكر؟
بكر
فخرجت إليهم أســا ُء فقالوا :أين أبوك يــا َ
ْ

فقالت :ال أدري واهلل أين أيب ،قالت :فرفع أبو جهل يده -وكان
فاحش ًا خبيث ًا -فلطم خدي لطمة طرح منها ُق ْرطِي(((.
ف عندما جاء
وت ِســن السيدة أســاء ريض اهلل عنها
الترص َ
ُْ
ُّ
جدُّ ها يطمئــن عليهم بعد خــروج والدها مهاجر ًا ،فتُس ِ
ــكن
ُّ
ْ

قلب َجدِّ ها .فقد خرج أبــو بكر ريض اهلل عنه وأخذ
بحكمتهــا َ
َّ
كل ماله وتركهم بال مال وال نفقة ،لينفق ما حيتاج منه يف هجرته

((( ينظر حلية األولياء  ،56/2والسرية النبوية البن هشام .14/3
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مع رسول اهلل ﷺ ،وهو يعرف أن اهلل لن يضيع أهله ،وكان أبوه
خياف أن يكون ابنُه قد تركهم بال ٍ
مال ،فامذا فعلت أسامء العاقلة

الواثقــة يف اهلل؟ لقد احتالت يف هذه الظروف الصعبة لتُس ِ
ــكن
ْ
قلب جدّ ها .تقول أسامء ريض اهلل عنها« :ملا خرج رسول اهلل ﷺ
َ

وخــرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ما َله ك َّله معه ،مخســة آالف

درهم أو ستة آالف درهم ،قالت :وانطلق هبا معه ،قالت :فدخل
علينا جــدي أبو قحافة وقد ذهب برصه فقال :واهلل إين ألراه قد

َف َجعكم بامله مع نفســه ،قالت :قلت :كال يا أبت إنه قد ترك لنا

فأخذت أحجار ًا فوضعتُهــا يف ك َُّوة البيت
خري ًا كثري ًا ،قالــت:
ُ

وضعت عليها ثوب ًا ،ثم أخذت بيده
كان أيب يضع فيهــا ماله ،ثم
ُ
فقلت :يا أبت ضع يدك عــى هذا املال ،قالت :فوضع يده عليه

فقال :ال بأس ،إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن ويف هذا لكم

بالغ .قالت :ال واهلل ما ترك لنا شيئ ًا ،ولكني قد أردت أن ُأ ْسكن
َ
الشيخ بذلك»(((.

((( املســند  ،350/6املعجم الكبري  ،88/24واملستدرك رقم ،4267

وصححه ووافقه الذهبي ،ويف املجمع « :26/6رواه أمحد والطرباين
ورجال أمحد رجال الصحيح غري ابن إسحاق وقد رصح بالسامع ».
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ثم هتاجر الســيدة أســاء إىل املدينة وهي حامل بعبد اهلل بن
الزبــر وتضعه ب ُقباء ،وهــو أول مولود للمهاجرين ،فام أشــدَّ
وحتم َلها يف اهلل تعاىل(((.
صربها وما أشدَّ َج َلدَ هاُّ ،
(((
يتسمع األخبار
وعبد اهلل بن أيب بكر الصديق يبيت يف مكة ّ

وما ينتوي املرشكون ثم يصبح عند رســول اهلل ﷺ وأبيه لينقلها
إليهام ،وعامــر بن ُفهرية يعفــي أثر ميش عبــد اهلل بغنمه حتى
ال يتتبعــه املرشكون ،ويأتيهام برشاهبام مــن اللبن ،فكانوا أبطال
اإلسالم وصنّاع التاريخ عىل حداثة أسناهنم.
تقــول أم املؤمنني الســيدة عائشــة ريض اهلل عنها يف قصة
«فجهزنامهــا  [-أي
اهلجرة وأعــال هــؤالء األبطال فيهــا:
ّ
((( ينطر االستيعاب  ،905/3وأسد الغابة  ،138/3وسري أعالم النبالء
.256/3

((( أسلم عبد اهلل قـديمـ ًا ،ومات يف أول خالفة أبيه يف شوال سنة (.)11
ينظر جامع األصول .565/1
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رســول اهلل وأبا بكر ]َّ -
أحث اجلهاز((( ،وصنعنا هلام ُســ ْفر ًة يف
ِجراب ،فقطعت أســاء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها ،فربطت

به عىل ف ِم ِ
اجلراب ،فبذلك سميت ذات النطاقني .قالت :ثم حلق
(((
َ
ثالث
رســول اهلل ﷺ وأبو بكر بغار يف جبل ثــورَ ،فك ََمنا فيه

ف
ليال ،يبيت عندمها عبدُ اهلل بن أيب بكر ،وهو غالم شــابَ ،ث ِق ٌ
َل ِ
ـقـــ ٌن((( ،ف ُيدْ لِج من عندمها بِ َس َح ٍ
ـــر ،فيصبح مع قريش بمك َة

ٍ
كبائت ،فال يسمع أمر ًا ُيكْتادان به((( إال وعاه ،حتى يأتيهام بخرب

ذلك حني خيتلط الظالم ،ويرعى عليهام عامر بن فهرية((( ،موىل
((( َأ َح ّث :أي أرسع.

((( أي :مكثا فيه خمتفيني.
ف :احلاذق الفطن .وال َّل ِقن :الذي يعي ما يسمع.
((( ال َّث ِق ُ

((( أيُ :يدَ َّبر بشأهنام ويمكر به هلام.

((( من الشباب السابقني إىل اإلسالم ،أســلم وهو ابن نحو ( )25سنة.
تويف آخر ســنة ( )4من اهلجرة ،وهو ابن ( )40سنة .ينظر الطبقات
الكربى  .231/3وينظر القسم الثاين من هذه اإلصدارات« :شباب
سبقوا إىل اإلسالم» مبحث« :الذين صربوا ابتغاء وجه اهلل».
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أيب بكـر ِمنْح ًة من َغنَ ٍم ،فـ ُي ِ
ـرحيها عليهام حني تذهب سـاع ٌة من
ِ
العشــاء ،فيبيتان يف ِر ْس ٍل ،وهو لبن منحتهام ورضيفهام((( ،حتى

ِ
(((
ــرة ب َغ َل ٍ
س((( ،يفعل ذلك يف كل ليلة من
َينْع َق هبا عامر بن ُف َه ْ
تلك الليايل الثالث»(((.

ثم يلحق عامر بن ُفهرية برســول اهلل ﷺ وأيب بكر ريض اهلل
عنه بعــد أن خرجا من الغار ،ومهــا يف طريقهام إىل املدينة فكان
خيدمهام ،وهو الــذي كتب كتاب األمان لرساقــة بن مالك بن
ُج ْع ُشــم وهو ال يــزال عىل كفره((( ،حني حلق برســول اهلل ﷺ

وأيب بكــر يريد قتلهام ليحرز اجلائزة التي وضعتها قريش لذلك،

((( املنحة هنا بمعنى الشــاة .والرضيف :اللبــن الذي يوضع يف إناء من
احلجارة املحامة ،أو يوضع يف إنائه حجارة حمامة لتذهب وخامته.

((( أي ينادي عليها بالرجوع ،واملقصود يرجع هبا.
((( الغلس :ظالم آخر الليل.

((( صحيح البخاري حديث رقم .3692

((( أســلم ساقة بعد غزوة حنــن والطائف ِ
باجل ِع ّرانة ســنة ثامن .ينظر
ُ
هتذيب األسامء واللغات .293/1
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فمنَ َعهــا اهلل منه ،حتى كاد رساقــ ُة أن هيلك ،وطلب األمان من
َ

رسول اهلل ﷺ.

يقول رساقة ريض اهلل عنه بعد أن أسلم« :فناديتهم باألمان

فوقفوا ،فركبت فــريس حتى جئتهم ،ووقع يف نفيس حني لقيت
ِ
رسول اهلل ﷺ .فقلت
ما لقيت من احلبس عنهم ،أن سيظهر َأ ْم ُر

له :إن قومك قــد جعلوا فيك الدِّ ية ،وأخربهتــم أخبار ما يريد

الناس هبم،
وعرضــت عليهم الزاد واملتاع ،فلــم يرزآين((( ومل
ُ
يســأالين ،إال أن قالِ َ :
كتاب
«أ ْخف عنّا» .فســألته أن يكتب يل َ
ٍ
أمــن ،فأمر عامر بن فهــرة فكتب يف ُر ْق َع ٍة ِمــ ْن َأ ِديم ،ثم مىض

رسول اهلل ﷺ»(((.

وعامر ،وعبدُ اهلل بن
عيل
ٌ
فهؤالء هم شباب اهلجرة وأبطاهلاٌّ ،

أيب بكر ،وعائشة وأسامء بنتا أيب بكر ريض اهلل عنهم أمجعني.
•

((( أي :مل ينقصاين مما معي شيئ ًا.

•

•

((( صحيح البخاري حديث رقم .3692
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ِر ُ
لـة
جـال َد ْو ٍ
رجال ٍ
ُ
دولة ،تولوا اإلمارة عىل بعض
من شــباب الصحابة

البلدان وهم شــباب ،وتولوا ِ
احل ْســب َة ،وهي مراقبة األسواق،
وتولوا القضاء ،وتولوا الرشطــة وتنفيذ األحكام ،ومحلوا ُكتُب
ورسائل رسول اهلل ﷺ ،ونابوا عنه ﷺ يف مواطن كثرية.
من هؤالء الشباب:
َع ّتاب بن َأ ِسيد القرشي العبشمي:
عتّــاب ريض اهلل عنه أحــد رجال الدولة ،يقــوم عىل ِ
أمر
ِ
أفضل بالد اهلل تعاىل ،وهي مكة املكرمة ،فقد ّ
وله رسول اهلل ﷺ
إمارتا وقضاءها يف الســنة الثامنة من اهلجرة بعد إسالمه ،وقد
َ
كان إســامه يف فتح مكة ،و َفت ُْح مكة كان يف هذه السنة ،وكانت
ٍ
حينئذ نيف ًا وعرشين عام ًا ،أي يزيد عىل العرشين بسنة
ِس ُّن عتاب
أو اثنتني أو ثالث.
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وكان عتّاب عىل صغر ِسنِّه سيد ًا من سادات قريش ،فأقام
احلج باملسلمني تلك السنة ،وهو أول أمري أقام احلج يف اإلسالم،
ومات رســول اهلل ﷺ وهو أمري عىل مكــة ،وكان ريض اهلل عنه
َخ ِّي ًا صاحل ًا ،فاض ً
ال شديد ًا َل ِّين ًا يف غاية الورع والزهد(((.

يقول َعمــرو بن أيب عقرب :ســمعت عتّاب بن َأ ِســيد،
وهو مســند ظهره إىل بيت اهلل ،يقــول« :واهلل ما أصبت يف عميل
هذا الذي ّ
كســوتام
ولين رســول اهلل ﷺ إال َث ْو َبني ُم َع َّقدَ ْي ِن(((،
ُ

موالي َك ْيسان»(((.
َ

((( ينظــر جوامع الســرة البن حــزم ،ص  ،249والطبقــات الكربى
 ،137/2والرتاتيــب اإلداريــة  .225 ،224/1وتنظــر ترمجته يف

أسد الغابة  452/3وترمجته يف جامع األصول  ،594/12اإلصابة

 ،449/2وينظــر الطبقات الكربى  ،446/5وســر أعالم النبالء
 .447/1وذكر النووي يف هتذيب األسامء واللغات  318/1أن ِسنَّ ُه
كانت عرشين سنة.
((( الثوب املـُــع َّقد :نوع من ُب ُرود َه َجــر .ينظر النهاية يف غريب احلديث
.167/3

((( مســند أيب داود الطياليس ،حديث رقــم  ،1453واملعجم الكبري=  
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وقد أوىص ﷺ هذا األمري الشاب بأهل مكة خري ًا ،فقال له:

«تدري إىل أين بعثتك؟ بعثتك إىل أهل اهلل ،(((»...فقام ريض اهلل

عنه بحق تلك الوصية ،وكان رســول اهلل ﷺ يرســل إليه كتبه
باألوامر واألحكام ليقوم هبا(((.

وكان عتّــاب ريض اهلل عنه أيضــ ًا ذا معرفة بتقدير ما حتمله

النخل واألشــجار من الثامر ،وهو ما يعرف بـ (اخلَ ْرص) ،فكان

يقدِّ ر مــا حتمله النخل ،ثــم يقدّ ر زكاهتا بأمر رســول اهلل ﷺ.
ّاب بن َأ ِسيد حني
النبي ﷺ عت َ
يقول ابن شــهاب الزهري« :أ َّمر ُّ
«اخر ِ ِ
َ
ثم
نب كام ْخترص
ص الع َ
النخلّ ،
استعمله عىل مكة ،فقالُ ْ :

ِ
خــذ زكاته من الزَّبيب كام ُ
ْ
النخل من التَّمر»(((» ،وقد
تأخذ زكا َة
=  للطرباين  ،161/17واملســتدرك ،حديث رقــم  .6524وذكره
احلافظ ابن حجر يف اإلصابة  ،356/4وقال« :إسناده حسن».

((( مصنف ابن أيب شيبة ،حديث رقم .22038

((( ينظر مصنف عبد الرزاق ،حديث رقم .12498

((( مصنف عبد الرزاق ،حديث رقم  ،7214وقد رواه ابن أيب شيبة عن

الزهري عن سعيد بن املسيب ،املصنف ،حديث رقم  ،10563وابن
اجلارود يف املنتقى ،عن عتّاب حديث رقم .351
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َأ َمره بذلك عندما أرسله إىل ثقيف بالطائف((( ،وكانت مشهورة
ببساتينها ،فكان َي ْ
ـخ ُـرص هبا وبغريها.

ُ
وأقره أبو
وقد مات
رســول اهلل ﷺ وعتّاب أمري عىل مكةَّ ،

بكر الصديق ريض اهلل عنه عليها إِىل أن مات هبا يف مجادى اآلخرة
سنة ثالث عرشة يوم موت أيب بكر الصدِّ يق ريض اهلل عنه(((.
َع ْمرو بن َح ْزم:
و َع ْمرو بن َح ْزم بن زيد األنصاري اخلزرجي ريض اهلل عنه
شــاب من رجال الدولة ،استعمله رســول اهلل ﷺ عىل نجران
ٌّ
باليمن ســنة عرش((( ،وهو ابن إحدى وعرشين سنة ليف ّقههم يف
الدين ويع ّلمهم القرآن وجيمع زكاهتم ويقســمها ،وأرسل معه
((( وذلك كام يف سنن الدارقطني ،حديث رقم .2043

((( ينظر جامع األصول  ،594/12واملســتدرك ،حديث رقم ،6522
وهو فيه من قول مصعب بن عبد اهلل الزبريي.

((( ينظر تاريخ خليفة بن خياط ،ص .13
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والســنن والصدقات واجلروح والديات
كتاب ًا فيه الفرائضُّ ،

(((

ح َي باليمــن ،وهم رشحبيل بــن عبد كُالل
إىل بعض ملــوك ِ ْ

ي
واحلارث بن عبــد كُالل ونُعيم بن عبد كُالل ملوك((( ذي ُر َع ْ

ِ
وهدان»((( .وكان ذلك ســنة عرش من اهلجرة بعد أن
و َم َعافرْ َ ،

بعث إليهم خالد بن الوليد ريض اهلل عنه فأسلموا(((.
عثمان بن أبي العاص الثقفي:
استعمله رسول اهلل ﷺ عىل الطائف ،وهو ابن تسع وعرشين
ســنة((( ،أو ثامن وعرشين ،وكان أصغر وفد قومه الذين قدموا
((( ينظر االســتيعاب  ،1173/ 3وأســد الغابــة  ،711/3والرتاتيب
اإلدارية  ،213 ،165 ،105/1وإمتاع األسامع .208/9
((( امللك يف هذه البلدان كان يسمىِ :
«ق ًيال».

((( ينظر ســنن النســائي حديث رقم  ،4853والســرة النبوية وأخبار
اخللفاء البن حبان .377/1

((( ينظر الرتاتيب اإلدارية  ،105/1وكان إسالمهم سنة تسع من اهلجرة.
((( كذا يف ترمجته يف جامع األصول .596/12
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عىل رسول اهلل ﷺ سن ًا ،وذلك سنة تسع من اهلجرة((( ،فإن قومه
ملا أســلموا «وأرادوا الرجوع إىل بالدهم قالوا :يا رسول اهلل أ ِّمر
َ
علينا رج ً
عثامن بن أيب العاص وهو أصغرهم
ال منّا ،فأ ّمر عليهم

ملــا رأى رســول اهلل ﷺ من حرصــه عىل اإلســام»((( .فكان
نِ ْع َم األمري.

يقول عثامن بن أيب العاص« :استعملني رسول اهلل ﷺ ،عىل
الطائف فكان آخر ما َع ِهدَ إ َّيل رسول اهلل ﷺ ،أن قالَ :خ ّفف عن
الناس الصالة»(((.
ومن مواقف هذا الشاب العظيمة ،نصيحتُه لقومه ُ
وخطبتُه
فيهم يذكّرهم بنعمة اإلســام بعد وفاة النبي ﷺ وينهاهم عن
((( سري أعالم النبالء .329/3
((( الطبقات الكربى .508/5

((( الطبقات الكربى  ،509/5وهذا لفظه ،ومسلم برقم  .468وصحيح
ابن خزيمة برقم .1608
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الردة ،يقول ابن األثري« :وملا مات النبي ﷺ و َع َز َم ْت ثقيف عىل

الردة :قال هلــم :يا معرش ثقيف كنتم آخر الناس إســام ًا ،فال
ِّ

الردة»((( .فكان من أعظم
تكونــوا أول الناس ِر ّدةً ،فامتنعوا من ِّ

الناس بركة عىل قومه.

واستمر عثامن ريض اهلل عنه أمري ًا عىل الطائف يف خالفة أيب
بكر وعمر بتأمري رســول اهلل ﷺ له ،ثم استعمله عمر أمري ًا عىل
ُعامن والبحرين حلاجته إليه .يقول الواقدي« :فلم يزل عثامن بن

أيب العاص عىل الطائف حتى قبض رسول اهلل ﷺ ،وخالف َة أيب

بكــر الصديق وخالف َة عمر بن اخلطــاب ،حتى إذا أراد عمر أن
يستعمل عىل البحرين ،فسموا له عثامن بن أيب العاص فقال :ذاك
أمري أ ّمره رسول اهلل ﷺ عىل الطائف فال أعزله .قالوا له :يا أمري
ٌ

ب وتستعني به فكأنك
أح َّ
املؤمنني تأمره يستخلف عىل عمله من َ

مل تعزله .فقال :أما هذا فنعــم .فكتب إليه أن َخ ِّلف عىل عملك
((( جامع األصول  ،596/12وينظر اإلصابة .451/4
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عــيَ .
ف أخاه احلكم بن أيب العاص عىل
من أحببت وا ْقدُ م
فخ َل َ
َّ

الطائف وقدم عىل عمر بن اخلطاب فواله البحرين.(((»...
أبو موسى األشعري:

وأبو موســى األشــعري ريض اهلل عنه شــاب من رجال
الدولة ،فقد ّ
ُ
رسول اهلل ﷺ إمارة بعض بلدان اليمن ،وهي:
وله

َزبيد وعَدَ ن ِ
ور َمع والســاحل((( .يف العام العارش من اهلجرة(((،

وكانت ِسنُّه إذ ذاك نحو ثامن وعرشين سنة(((.
((( الطبقات الكربى .509/5

((( ينظــر تاريخ خليفة بن خياط ،ص  ،14وجوامع الســرة ،ص ،23
وسري أعالم النبالء ِ ،336/3
ور َمع هي قرية أيب موسى األشعري.

((( ينظــر البداية والنهايــة  .115/5أحداث الســنة العارشة ،وترجم

البخاري« :باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع».
صحيح البخاري .1578/4

((( قــال ابن األثــر يف جامع األصــول « :582/12مات ســنة اثنتني
ومخســن ،وقيل :سنة أربع وأربعني ،وقيل :ســنة مخسني ،وله نيف

وستون سنة» .وقال الذهبي يف ســر أعالم النبالء « :398/2تويف

أبو موسى يف ذي احلجة ،سنة أربع وأربعني عىل الصحيح».
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معاذ بن جبل:
ومعاذ ريض اهلل عنه أيض ًا شــاب من رجــال الدولةّ ،
وله

ُ
جلنَدَ ) باليمن((( يف العام العارش من اهلجرة(((،
رســول اهلل ﷺ (ا َ
وهو ابن نحو ثامن وعرشين سنة(((َ .
النبي ﷺ ماشي ًا يف
«وش ّيعه ُّ
راكب»(((َ .
َم ْ َر ِجه إىل اليمن وهو
واجلنَدُ  :والية من إحدى ثالث
ٌ

واليات هبا ،وهي أعظمها(((.

جلن َِد
يقــول ابن عبد الرب« :بعثه رســول اهلل ﷺ قاضي ًا إىل ا َ

الناس القرآن ورشائع اإلســام ويقيض بينهم،
من اليمن ،ي َع ِّل ُم َ
((( جوامع السرية ،ص .23

((( ينظر البدايــة والنهاية  .115/5وترجم البخــاري« :باب بعث أيب

موســى ،ومعاذ إىل اليمن قبــل حجة الوداع» .صحيــح البخاري
.1578/4

((( ينظــر الطبقات الكــرى  .338 -337/7وتنظــر ترمجته يف جامع
األصول  .853/12وسري أعالم النبالء .392/1

((( معرفة الصحابة .2431/5

((( ينظــر معجم البلدان  .169/2وفيهَ :
«اجلنَدُ  :مدينة بينها وبني صنعاء
ثامنية ومخسون فرسخ ًا».
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وجعل إليه َق ْب َض الصدقات مــن العامل((( الذين باليمن ،وكان

رســول اهلل ﷺ قد قسم اليمن عىل مخسة رجالِ :
خالد بن سعيد
ّ

ِ
ِ
وزياد بن لبيد عىل
واملهاجر بــن أيب أمية عىل ِكنْدةَ،
عىل صنعاء،

ِ
ومعاذ بن جبل عىل اجلَن َِد ،وأيب موســى األشعري
موت،
حرض َ
َ
عىل َزبيد وعَدَ ن والساحل»((( .وتويف رسول اهلل ﷺ ومعاذ أمري
عىل اجلَنَد(((.
علي بن أبي طالب:
ُّ

شاب من رجال الدولةّ ،
وله رسول اهلل
وعيل ريض اهلل عنه ٌّ
ٌّ

ﷺ القضــا َء باليمن  -كام ســبق ّ -
قبــض األمخاس فيها
ووله
َ

وقسمتها ،واألمخاس هي مخس الغنيمة ،وهي تكون هلل وللرسول
ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل(((.

((( العامل :هم الوالة الذين يتولون إدارة البالد ،أو إدارة أمر بعينه.
((( االستيعاب  ،1403/3وينظر الرتاتيب اإلدارية .105/1

((( الطبقات الكربى  ،388/7 ،586/3ومعرفة الصحابة .2431/5
((( جوامع السرية ،ص  ،24وسبل اهلدى والرشاد .235/6
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ناب
عيل ريض اهلل عنه عن رسول اهلل ﷺ يف مواط َنَ ،
وناب ٌّ

عنه يف قراءة سورة «براءةَ» عىل مجوع احلجاج يف العام التاسع من
اهلجرة ،وكتب لرسول اهلل ﷺ العهود ،ومحل كتبه ﷺ ورسائله.
وبعثه رسول اهلل ﷺ يف العام الثامن من اهلجرة نائب ًا عنه إىل

بني َجذيمة ليدفع دي َة م ْن ُقتــل ً
خطأ منهم -وكانوا عدد ًا كثري ًا،

عيل ريض اهلل عنه هــذه الدِّ َي َة ودفعها إليهم
مواســا ًة هلم -فقدّ ر ٌّ
وعوضهم عن أمواهلم التي ِتل َف ْت.
َّ

فقد روى البيهقي مرس ً
ال عن حممد بن عيل الباقر قال« :دعا
«اخ ُر ْج إىل هؤالء القو ِم
عيل بن أيب طالب ،فقالْ :
رسول اهلل ﷺ َّ
أمر اجلاهلية حتت قدميك» ،فخرج
فأ ِّد دماءهم وأمواهلم ْ
واج َعل َ

فو َدى هلم دماءهم وأمواهلم
عيل ،وقد أعطاه رسول اهلل ﷺ ماالً َ
ٌّ
حتى إنه ليعطيهم ثمن ِمي َل َغ ِة ال َك ْلــب((( ،فبقي مع َع ٍّيل بقي ٌة من

مــال ،فقال :أعطيكم هذا احتياط ًا لرســول اهلل ﷺ فيام ال يعلم
((( ِمي َل َغة الكلب :إناء من خشب يعد لرشب الكلب.
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رســول اهلل ﷺ ،وفيام ال تعلمون ،فأعطاهم إيــاه ،ثم قدم عىل
نت َ
ب ،فقالَ :
ت»»(((.
وأص ْب َ
حس َ
«أ َ
رسول اهلل ﷺ وأخربه اخلَ َ َ

قيس بن سعد بن ُعبادة:
وقيس بن ســعد بن ُعبادة اخلزرجــي(((ٌ ،
رجل من رجال

شــاب َ
تنفيذ األوامر واألحكام باملدينة،
الدولة ،كان يتوىل وهو
ٌّ

يقوم بام يقوم به مسؤلو الرشطة.

((( دالئل النبوة للبيهقي  ،114/5والســرة النبوية البن هشام ،96/6
والسرية النبوية البن حبان .342/1

((( مل أقف عىل سنّه ريض اهلل عنه ،وقد كان شاب ًا عىل عهد النبي ﷺ ،ينظر
يف ذلك قول عمر بن اخلطاب يف مروءته حني كان يســتدين يف الغزو

ليطعم أصحابه« :واعجباه هلذا الغالم ال مال له يدّ ان يف مال غريه!»،

وهو مال أبيه .تاريخ دمشــق ( .)413/49ووصفه بـ «الفتى» فيام
رواه «جويرية بن أســاء قال :كان قيس بن سعد يستدين ويطعمهم،

فقال :أبو بكر وعمر :إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه ،فمشــيا يف
الناسّ ،
فصل النبــي ﷺ يوم ًا بأصحابه فقام ســعد بن عبادة خلفه

فقــالَ :م ْن يعذرين من ابــن أيب قحافة وابن اخلطــاب ِّ
يبخالن عىل
ابني!» .وقال ســعد أيض ًا« :واهلل إين ألمحده عىل السخاء وأذمه عىل
البخل » .تاريخ دمشق  .415/49وينظر ما بعده .416/49
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بن
يقــول أنــس بــن مالــك ريض اهلل عنــه« :كان قيس ُ

الشط
سعد بن ُعبادة بني يدي رســول اهلل ﷺ بمنزلة صاحب ُّ َ

من األمري»(((.

ويقول ابن األثري يف قيس بن سعد« :كان من كرام أصحاب

النبــي((( ﷺ ،وكان أحد الفضالء ِ
اجل ّلة ،وأحــد ُدهاة العرب،

ِ
وأهل الــرأي ،واملكيدة يف احلرب مع النجدة والبســالة ،وكان
رشيف قومه غري مدافع هو وأبوه وجده»((( .وقد تويف ريض اهلل
َ
عنه باملدينة سنة ستني ،وقيل :سنة تسع ومخسني(((.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،6736والرتمذي ،رقم .3850

((( ينظــر يف أخبار كرمــه ومروءته ،ترمجته يف تاريخ دمشــق -396/4

 .434وقــول النبي ﷺ فيه« :إنه يف بيت جــود» .رواه ابن عبد الرب

بسنده يف االستيعاب ،وابن عســاكر من طرق عدة يف تاريخ دمشق
 ،415-410/49وعزاه احلافظ ابن حجر يف الفتح ( )81/8إىل ابن

خزيمة بنحوه.

((( جامع األصول  ،789/12وينظر اإلصابة .473/5
((( السابق.
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وقدامة بن م ْ
أبو هريرة ُ
َظعون:
النبي ﷺ أبا هريرة و ُقدامة بن َم ْظعون((( إىل البحرين
وأرسل ُّ

ألخذ اجلزية التي مجعها ملك البحرين املنذر بن ساوى من قومه

بعد أن أسلم املنذر((( .وتـو ّلـى أبو هـريرة ريض اهلل عنه إمـارة

البحرين يف عهد عمر بن اخلطاب فرتة ثم َطلب اإلعفاء منها(((.
األرقم بن أبي األرقم:
ّ
األر َقم مجع الــزكاة من
وول
األر َقــم بــن أيب ْ
النبــي ﷺ ْ
ُّ
بعــض القبائــل((( ،وقــد «كان عــى كل قبيلــة ٍ
وال يقبــض
((( أسلم بمكة قـديمـــ ًا ،وتويف ســنة ( )36وهو ابن ( .)68وهو زوج
صفية بنــت اخلطاب أخت عمــر .تنظر ترمجتــه يف جامع األصول
 ،788/12وسري أعالم النبالء  ،134/1واإلصابة .324/5

((( ينظر الطبقات الكربى  .276/1وســبل اهلدى والرشاد ،364/11
.376 ،370

((( ينظر سري أعالم النبالء .32/4 ،225/1

((( ينظر مســند أمحد  ،8/6والطبقات الكربى  ،74/4واملعجم الكبري،

حديث رقم  ،12059وحلية األولياء  .97/7وينظر معرفة الصحابة

أليب نعيم .322/1
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صدقاهتا»((( ،فــكان األرقم ُيقدِّ ُر بخربته مقادير احلبوب والثامر

التي خترج منها الزكاة ،ثم يقــدِّ ر زكاهتا ،ويقدِّ ر ما حيمله النخل

من الثامر ،ويقدّ ر بقية أنواعها ،كزكاة الذهب والفضة ،واملاشية،
وبقية األموال.

ويستمر هذا األمر يف عهد اخللفاء الراشدين:
فقد تــوىل أنس بن مالك ريض اهلل عنه يف عهد أيب بكر وهو

ج َع وتقسيم زكاة البحرين(((.
ابن اثنتني وعرشين سنة أو نحوها َ ْ
وتوىل زيد بن ثابت يف خالفة عمر بن اخلطاب قسم َة غنائم

معركة الريموك ،يف السنة اخلامســة عرشة ،وهو ابن نحو مخس

وعرشين أو ست وعرشين سنة(((.

((( جوامع الســرة البن حزم ص  .25وينظر مسند أمحد  ،8/6وحلية
األولياء  .97/7ولعل هذا كان يف الســنة العارشة من اهلجرة .ينظر
الرتاتيب اإلدارية .314/1

((( ينظر صحيح البخاري ،حديث رقم .1386

((( ينظر ســر أعالم النبالء  .427/2وترمجته يف االستيعاب ،537/3
وأسد الغابة  ،126/2وينظر تاريخ خليفة بن خياط ص.26
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عمر شا َّبني فقيهني َفطِنَني أمينني عىل رقابة سوق
واستعمل ُ

ِ
بـ(احل ْسبة) ،و ُع ْم ُرمها قريب من العرشين
املدينة ،وهو ما يعرف
عام ًا ،يقول أحدمها وهو الســائب بن يزيد ،والذي ولد يف العام
الثاين للهجرة« :كنت غالم ًا عام ً
ال مع عبد اهلل بن عتبة بن مسعود
عىل سوق املدينة يف زمان عمر بن اخلطاب»(((.

ّ
وتول عبــد اهلل بن عامر بن كُريز القــريش((( ريض اهلل عنه
إمارة البرصة يف عهد عثامن بن عفان ريض اهلل عنه ســنة تســع
ٍ
مخس وعرشين ســنة ،أو أربع
وعرشين من اهلجــرة ،وهو ابن
وعرشين ،وتوىل معها إمارة فارس ،وكان سخي ًا شجاع ًا وصوالً
((( املوطأ  ،266 :1والطبقات الكربى  ،450/7وهو أثر صحيح ،تنظر

ترمجتهام يف االســتيعاب واإلصابة .ويف صحيح البخاري ()1759

«ح ّج يب مع رسول اهلل ﷺ وأنا ابن سبع سنني».
قالُ :
((( كان ريض اهلل عنــه غالم ًا عىل عهد النبي ﷺ ،وقد ســبق ذكره فيمن

النبي ﷺ .ينظر القسم األول
دعا هلم رســول اهلل ﷺ ،وأنه كان يشبه َّ

«صور من عناية النبي ﷺ بالشباب» ،ص.27
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لقرابتهُ ،م َ َّبب ًا فيهم ،رحي ًام ،وهو الذي فتح خراسان كلها وغريها
من بالد فارس ،وهزم جيش َي ْز ِد َجرد ِ
آخر ملوك فارس وقد بلغ

بالســ ْقي ومواضع
عددهم مائة ألف ،وكان ريض اهلل عنه عامل ًا َّ
امليــاه يف األرض ،حم ّب ًا للعمران ،حفر اآلبار وشــق هنر البرصة،
للسقيا بعرفة(((.
وعمل األحواض ُّ
يقــول اإلمام الذهبي فيــه« :كان من كبــار ملوك العرب،
وشجعاهنم ،وأجوادهم ،وكان فيه رفق وحلم»(((.
وهكــذا توىل الشــباب مناصــب ومهام عظيمــة يف دولة
رســول اهلل ﷺ ،ويف عهد اخللفاء الراشــدين ،تولــوا اإلمارة،
والقضاء وأمر الرشطة ،وتقدير الزكوات ،وحتصيلها ،وتقســيم
الغنائم ،ورقابة الســوق ،وكانوا أه ً
ال هلذه املسؤوليات ،بام كانوا
((( ينظر القسم األول ،ص.27
((( سري أعالم النبالء .16/5
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عليــه من ِجدٍّ ورجولــة وأمانة ،وعقل راجــحٍ ،
وفقه يف الدين
واحلياة ،والتزام بتعليامت رســول اهلل ﷺ ووصاياه ،وإخالص
تا ٍّم هلل تعاىل ولرسوله ﷺ.
•

•

•
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َ
ُ
مواقف
رجال

َ
ُ
مواقـف
رجـال
مواقف عظيم ٌة مشهودةٌ ،وقد ذكرنا
كانت لشباب الصحابة
ُ
يف القســم الثاين من إصدارات شباب الصحابة املوقف املشهود
لســيدنا جعفر بــن أيب طالب ريض اهلل عنه باحلبشــة يف جملس
أعز اهلل تعاىل
النجــايش ،الذي أفحم فيــه وفد قريش ،وكيــف ّ
املسلمني املهاجرين باحلبشة بكالم جعفر يف هذا املوقف ،وكيف
ف عىل إِ ْث ِره اإلسال ُم باحلبشة(((.
ُع ِر َ

وسبق يف القسم الثاين أيض ًا املوقف املشهود لسامل موىل أيب
الردة ،حني َث َب َت
حذيفة ريض اهلل عنهام يف يوم الياممة يف حروب ِّ

شــاس ثبات اجلبال ،وأنكرا عىل من ّفر
هو وثابت بن قيس بن ّ
من شدة القتال((( ،وأن ثباهتام وثبات أمثاهلام كان سبب النرص يف
هذه احلروب الشديدة.
ّاطق باس ِم اإلسالم».
((( شباب سبقوا إىل اإلسالم ،حتت عنوان« :الن ُ
األولِني».
((( شباب سبقوا إىل اإلسالم ،حتت عنوان« :إما ُم املهاجرين َّ
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وذكرنا من قبل املوقف املشــهود لعثامن أيب العاص الثقفي
ه ْت بعض ثقيف بالردة بعد وفاة النبي ﷺ،
ريض اهلل عنه حني َ َّ

فوقف فيهم خطيب ًا حيذرهم من ذلك ويذكرهم بنعمة اإلسالم،

فث ّبتهم اهلل تعاىل به عىل دينه((( .فهذه بعض مواقف الشباب التي
سبق ذكرها.
ومن هذه املواقف موقفان لشا َّبني من األنصار:
األول :أســعد بن ُز َرارة ،أحد نقباء األنصار يف بيعة العقبة

الثانية ،وأحد ستة شباب من األنصار سبقوا إىل اإلسالم.
والثاين :زيد بن ثابت ريض اهلل عنهم أمجعني.

األنصار بيع َة العقبة الثانية يف السنة الثالثة عرشة
فحني بايع
ُ
من البعثة ،عىل نُرصة رســول اهلل ﷺ ومحايتــه إذا هاجر إليهم،
وعىل الســمع والطاعة يف كافة أحواهلــم ،وعىل النفقة يف العرس
((( ينظر ص.143-142
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واليرس ،وعىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعىل أن يقولوا
احلق ال خيافون يف اهلل لومة الئم ،وعىل بقية بنود هذه البيعة التي
َّ
حتملوا هبا مسؤوليات وتبعات كبرية ،كان الذي قام يستوثق هلذه
البيعة من األنصار أحد شــباهبم ،قام بكل جرأة ين ِّبههم إىل هذه
التَّبِعات الكبريةُ ،لياجعوا أنفســهم ،فإمــا أن يكونوا عىل قدر
املسؤولية فيقوموا بحقها ،وإال فلريجعوا عنها.
يقول جابر بن عبد اهلل األنصاري ريض اهلل عنه« :فقمنا إليه
فبايعناه ،وأخذ بيده ﷺ أســعدُ بن ُزرارة -وهو من أصغرهم-
فقال :رويــد ًا يا أهل يثرب ،فإنا مل نرضب أكباد اإلبل إال ونحن
ِ
العرب
نعلم أنــه رســول اهلل ﷺ ،وإن إخراجه اليــوم مفارق ُة
كافــ ًة ،و َقت ُْل خياركم ،وأن َت َع َّضك ُُم الســيوف((( ،فإما أنتم قوم
((( «تعضكم الســيوف» ،أي :تنال من أجسادكم ،وهو كناية عن القتال.
ينظر التعليقات عىل املســند ،بتحقيق الشــيخ شــعيب األرناؤوط،

حديث رقم .14456
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وأجركم عىل اهلل ،وإما أنتــم قوم ختافون
تصربون عىل ذلــك،
ُ
من أنفســكم َج َب ْينَ ًةَ ،ف َب ِّينُوا ذلك ،فهو أعذر لكم عند اهلل ،قالوا:

َأ ِم ْط((( عنا يا أســعد ،فواهلل ال ندع هذه البيعة أبد ًا ،وال ن َْســ ُل ُبه

وش َط ،و ُي ْعطِينَا عىل
أبد ًا ،قال :فقمنا إليــه فبايعناه ،فأخذ علينا َ َ

ذلك اجلنة»(((.

شاب عظيم الشأن ،هو
فهذا موقف عظيم مشــهود ،قام به ٌّ

أصغر نقباء هذه البيعة(((.

وأما املوقف الثاين :فلهذا الشــاب النجيــب زيد بن ثابت
األنصاري ريض اهلل تعاىل عنه ،فقد قال كلمة يوم وفاة رسول اهلل
((( « َأ ِم ْط» ،أي :أزل عنا منعك وحيلولتك بيننا وبني البيعة.

((( مسند أمحد  ،339 ،323 - 322/3وصحيح ابن حبان ،حديث رقم
وصحح البوصريي إســنادمها يف إحتــاف اخلرية .125/7
،7012
ّ

وقال اهليثمي يف املجمع « :46/6رواه أمحد ،والبزار وقال يف حديثه:

فواهلل ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها .ورجال أمحد رجال الصحيح».

((( تنظر ترمجته يف االستيعاب  ،80/1وأسد الغابة  ،86/1وسري أعالم
النبالء  ،299/1وترمجة مصعب يف أسد الغابة .405/4

َ
ُ
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ﷺ حني تــداول الصحابة فيمن تكون اخلالفة بعد رســول اهلل
ﷺ ،أيف املهاجرين أم األنصار؟ هذه الكلمة أســهمت يف إعادة
األمور إىل نصاهبا ويف اجلمع بني املسلمني بعد أن كادوا خيتلفون
يف هذا األمر البالغ األمهية.
يقول أبو ســعيد اخلدري ريض اهلل عنه« :ملا تويف النبي ﷺ
قام خطباء األنصار ،فقالوا :يا معرش املهاجرين ،إن رســول اهلل
ﷺ كان إذا بعــث رج ً
ال منكم قرنه برجل منا .فنحن نرى أن ييل
هذا األمر رجــان رجل منكم ورجل منا .فقــام زيد بن ثابت
َ
أنصار رسول اهلل
رســول اهلل ﷺ من املهاجرين ،وكنّا
إن
فقالّ :
َ

أنصار َم ْن يقوم مقامه ،فقال :أبو بكر ريض اهلل عنه:
ﷺ ،فنحن
ُ
حي يا معرش األنصار ،و َث َّب َت قائ َلكم ،واهلل
جزاكم اهلل خري ًا من ٍّ

لو قلتم غري ذلك ما صاحلناكم»(((.

((( املعجــم الكبري  ،114/5وقال اهليثمــي يف املجمع « :183/5رواه

الطرباين وأمحد ورجاله رجال الصحيح» .وصححه الذهبي يف ســر

أعالم النبالء .433/2
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فانظــر أثر هــذه الكلمة من هذا الشــاب العاقــل يف هذا
املوقف املشــهود .فتلكم هي األمانة والشــجاعة واإلنصاف،
وتلكم هي املســؤولية ،ومعرفة قدر املواقف ،وما جيب أن يقال
أو يفعل فيها.
فهؤالء هم شــباب أصحاب رســول اهلل ﷺ  -كام رأينا -
رجال عظام أصحاب مواقف مشهودة ،وهكذا نتعلم منهم.
•

•

•
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حُ
ُ
وقادة جيوش
لة َأ ْلوية
ََ

حُ
وية ُ
جيوش
ََ
لة َأ ْل ٍ
وقادة ٍ
شارك الشباب مع رسول اهلل ﷺ يف مجيع غزواته ،وخرجوا
يف الرسايا التي كان يبعثها ،ورأى رسول اهلل ﷺ يف بعضهم القدرة

عىل القيادة ،فاختربهم ون ََّمى فيهم هذه القدرة القيادية ،وك ّلفهم
بقيادة بعوث ورسايــا عىل اختالف عــدد جنودها ،واختالف

أمهيتها ،وأ ّم َرهم عىل جيوش كبرية ،فكان منهم الفاحتون العظام

يف حياته ﷺ ومن بعده ،الذين نرشوا التوحيد والرمحة والعدل،
وحفظوا السالم يف األرض.
مح َلــ ُة األلوية والرايــات((( الذين
وكان منهم الشــجعان َ

((( وراية اجليش واللواء قد يرتادفان ،ويسميان العلم أيض ًا ،وحيمله قائد
اجليش أو يدفعه ملقدَّ م العســكر .وقد ختتلــف الراية عن اللواء ،قال

الكتاين« :وبه جزم ابن العريب ،فقــال :اللواء غري الراية ،فاللواء :ما
يعقــد يف طرف الرمح ويلوى عليه ،والراية :ما يعقد فيه ويرتك حتى

تصفقه الرياح .وقيل :اللواء دون الراية .وقيل :اللواء العلم الضخم،
والعلــم عالمة ملحل األمــر يدور معه حيــث دار .والراية يتوالها
صاحب احلرب ،فلعل التفرقة فيــه عرفية فال خيالف ما رصح به=  
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يتقدمون اجليــوش ،أو الرسايا والفصائل التــي محلوا ألويتها.
توجه اجلنود ،وجتمعهم يقاتلون
والراية هلا شــأن يف احلرب فهي ِّ

ُ
الرجال
حتتها طاملا كانــت عالية مرفوعة ،وال ُيْتــار لذلك إال

الثابتون الشــجعان« ،وكان النبي ﷺ يف مغازيه يدفع إىل رأس
كل قبيلة لوا ًء يقاتلون حتته»(((.
فأما قادة اجليوش والسرايا من الشباب ،فمنهم:
أسامة بن زيد:
قاد أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام جيش ًا عظي ًام  -وكان حتت
رايته الكبارُ  -إىل ناحية الشــام وهو ابن عرشين سنة ،وقيل ابن
=  اجلامعــة من الــرادف» .الرتاتيب اإلداريــة  .464/1وقد عقد
الكتاين يف الرتاتيب اإلدارية فص ً
ال بعنــوان« :فصل يف ذكر من محل
رايته ولــواءه ﷺ بني يديه (ومن محلها ليقاتــل هبا) :فمنهم أبو بكر
وعيل والزبري بن العوام ،وســعد بن معاذ ،وسعد بن عبادة،
وعمر،
ّ

وقيــس بن ســعد بن عبــادة ،ومصعب بــن عمري ،وذلــك مفرق

يف غزواته ﷺ».

((( فتح الباري .127/6
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ثامين عرشة ســنة ،بأمر النبي ﷺ((( ،فرجع واجليش وقد َس ِل ُموا

الزبري« :فام ُر ِئ َي ٌ
أســلم ِمن
جيش كان
و َغنِمــوا .يقول عروة بن ُّ
َ

ذلك اجليش»(((.

ويقول َســ َلمة بــن األكــوع((( ريض اهلل عنــه« :غزوت

مــع رســول اهلل ﷺ ســبع غــزوات ،وخرجــت فيــا يبعث
ومــرة علينا
مرة علينــا أبو بكر
ّ
من البعوث تســع غــزواتّ ،
أسامة بن زيد»(((.

((( ينظر ســر أعالم النبــاء  ،500/2والطبقــات الكربى ،249/2

وجامع األصــول  ،139/12واإلصابة  ،49/1والطبقات الكربى

 ،66/4 ،189/2وسبل اهلدى والرشاد .248/6

((( الطبقات الكربى .68/4

((( كان ريض اهلل عنه عند اهلجرة النبوية ابن نحو ( )16ســنة ،ألنه تويف

ســنة ( )74وهو ابن ( )80ســنة .تنظر ترمجتــه يف معرفة الصحابة
 ،1339/3وجامــع األصــول  ،445/12وســر أعــام النبالء

 ،324/5واإلصابة .151/3

((( صحيــح البخــاري ،حديــث ر قــم  ،4022ومســلم رقــم
.1815

164

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

األسَلمي:
محزة بن َعمرو ْ
وأ ّمــر النبــي ﷺ من الشــباب محزة بن عمرو األســلمي
ِ
(((
عرش عام ًا(((،
س ّي ٍة وهو ابن نحو ثامنيــ َة َ
ريض اهلل عنه عــى َ

وكان يف هذه الرسية أبو هريرة ريض اهلل عنه(((.
علي بن أبي طالب:
ُّ

عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ِمرار ًا ،منها
وأ ّمــر النبي ﷺ َّ

حني بعثه ﷺ يف رسية إىل بني سعد بن بكر ب َفدَ ك ،وهو ابن تسع

وعرشين سنة ،وذلك يف شعبان يف السنة السادسة من اهلجرة يف

((( كذا ذكر حممد بن محزة بن عمرو األســلمي عن أبيه ،كام يف ســنن أيب
داود ،حديث رقم  .2673وسنده صحيح ،كام نص عليه احلافظ يف
الفتــح  .149/6وفيه أمر هذه الرسية .وهــو أيض ًا عند الطرباين يف

الكبري ،برقم .2919

((( مات ريض اهلل عنه ســنة إحدى وســتني ،وهو ابن إحدى وســبعني
سنة ،وقيل ابن ثامنني سنة .ينظر الطبقات الكربى  ،315/4ومعرفة

الصحابة أليب نعيم ،حديث رقم .1833

((( كام يف صحيح البخاري حديث رقم  .2853وقد كان قدوم أيب هريرة
عىل النبي ﷺ يف العام السابع من اهلجرة.
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جع ًا يريدون أن
مائة رجــل((( .وذلك حني بلغه أن لبني ســعد ْ َ
يمدوا هيود خيرب ،فغزاهم فهربوا.

وبعثه ﷺ يف رسية هلدم صنم لقبيلة َط ْيء يقال له( :ال ُف ْلس)،

يف شهر ربيع األول سنة تسع ،يف مخسني ومائة رجل»(((.

وأ َّمره رسول اهلل ﷺ عىل رسية إىل اليمن يف السنة العارشة يف
هدان ببالد ِ َم ْذ ِحج باليمن ،يف ثالثامئة،
شــهر رمضان ،إىل قبيلة َ ْ
وعممه بيده الرشيفة ،فدعاهم إىل اإلســام َفأ َبوا
وعقد له لواء ّ

عيل ريض اهلل عنه،
عليه ،ور َموا املســلمني بالنَّبلَ ،ف َح َم َل عليهم ٌّ

عيل إىل اإلسالم
فتقاتلوا قتاالً يسري ًا ثم اهنزم الكفار ،ثم دعاهم ٌّ

وقرأ عليهم كتاب رســول اهلل ﷺ فأسلموا يف يوم واحد ،وأقام
عيل ريض اهلل عنه ومن معــه ُي ْق ِرؤوهنم القرآن ويع ّلموهنم
فيهم ٌّ

عيل إىل رســول اهلل ﷺ ،فلام قرأ كتابه
الرشائــع« ،وكتب بذلك ٌّ
((( ينظر مغازي الواقدي ،ص  ،563واالكتفاء .246/2

((( ينظر املغــازي للواقدي  ،984/3والســرة النبوية البن حبان ،ص
 .360وسبل اهلدى والرشاد .218/6
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مهدان» ،وتتابع أهل
خر ساجد ًا ،ثم جلس ،فقال« :السالم عىل ْ
َّ
(((
عيل ريض اهلل عنه من هذه الرسية
اليمن عىل اإلسالم»  .ورجع ٌّ

فحج مع النبي ﷺ(((.
إىل مكة َّ

املُ ْنِذر بن َعمرو:
املنذر ب َن َعمــرو بن ُخنَ ْيس
وأ َّمــر النبي ﷺ من الشــباب
َ

األنصاري يف أول العام الرابع من اهلجــرة عىل رسية بِ ِئ ِر معون َة
الذين ذهبوا لدعوة أهل نجد إىل اإلسالم ،وكانوا سبعني رج ً
ال
شباب ًا ُي َس َّم ْو َن القرا َء ،وقد استشهد فيها ريض اهلل عنه(((.
((( االســتيعاب  ،1121/3والســنن الكربى للبيهقــي ،حديث رقم
 ،4102ومعرفــة الســنن واآلثار ،رقم  .1260وقــال بعده« :هذا
إسناد صحيح».

((( ينظــر الطبقات الكربى  ،23/3 ،170 -169/2والســرة النبوية

البن هشام  ،54/ 6والســرة البن حبان ،ص  ،384وسبل اهلدى

والرشاد .239 -238/6

((( تنظر ترمجته يف جامع األصول  ،862/12واإلصابة  ،217/6وينظر
الطبقات الكربى .555/3 ،51/2
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وكان املنذر من َق ْب ُل قائدَ امل ْي َس ِة يوم ُأحد ،وهو أحد النقباء

يف بيعة العقبة الثانيةَ ،
أحدَ من حيسنون
وش ِهدَ بدر ًا وأحد ًا ،وكان َ
الكتابة يف اجلاهلية .يقول بعض الباحثني« :وال نعلم َسنَ َة مولده،
واألغلب أنه استشهد يف ريعان شبابه»(((.
ُق ْطبة بن عامر:
النبي ﷺ ُق ْطب َة ب َن عامر اخلزرجي ،وهو أحد الشباب
وأ َّمر ُّ
الســتة الذين ســبقوا لإلســام من األنصار ،يف السنة العارشة
(((
حي من قبيلة َخ ْث َعم ،يف الســنة
من البعثة  ،أ َّمره عىل رسية إىل ٍّ

التاسعة من اهلجرة ،م َؤ َّل ٍ
فة من عرشين رج ً
ال(((.
ُ

((( وهو اللواء حممود شيت خطاب يف كتابه «قادة النبي ﷺ» ص -229
.230

((( ينظر القســم الثاين« :شــباب سبقوا إىل اإلســام» :السابقون الستة
ريض اهلل عنهم.

((( ينظــر قــادة النبــي ﷺ ،ص  ،546وينظر أيضــ ًا الطبقات الكربى
.162/2
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أبو قتادة األنصاري:
وقاد أبو قتادة احلارث بن ِر ْب ِعي ريض اهلل عنه رسيتني ،وهو
يف نحو الرابعة والعرشين من عمره(((:
(خ ِ
األوىل :إىل َغ َطفــان ،تعرف برسية َ
ــرة) ،وهي أرض
عرش
بنجد يف الســنة الثامنــة من اهلجرة ،وكان عددهم مخســ َة َ
رجالً ،وقد كتب اهلل هلم فيها النرص.
والثانيــة :يف رمضــان يف نفس العام ،تعــرف برسية ( َب ْط ِن

إِ َضم) ،يف ثامنية رجال ،ومنها توجه إىل رســول اهلل ﷺ وهو يف
طريقه لفتح مكة ،فشهده معه(((.
((( فقد تويف ريض اهلل عنه سنة أربع ومخسني من اهلجرة ،وهو ابن سبعني
سنة ،تنظر ترمجته يف جامع األصول .284/12

((( ينظــر قادة النبــي ﷺ ،ص  .464 -462وينظر أيضــ ًا طبقات ابن

ســعد  ،133 -132/2ومســند أمحد  ،11/6والسرية البن حبان
ص  ،320وسبل اهلدى والرشاد .190/6 ،211/5
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قيس بن سعد بن ُعبادة:
قيس ب َن سعد بن ُعبادة اخلزرجي سن َة
وأ َّمر رســول اهلل ﷺ َ

ثامن عىل بع ٍ
ٍ
ث إىل ُصدَ اء بناحية اليمن((( .ف َع ْســك ََر قريب ًا منهم يف
َْ
سبب إسالمهم ،حيث خرج
أربعامئة من املســلمني ،وكان ذلك َ
منهم ٌ
رجل «رسيع ًا حتى ورد عىل رســول اهلل ﷺ ،فقال :جئتك
َ
اجليش وأنا لــك بقومي ،فردهم
وافد ًا عىل َمــ ْن ورائي ،فاردد

رســول اهلل ﷺ ،ف َق ِد َم منهم بعد ذلك عىل رسول اهلل ﷺ ،مخسة

عرش رج ً
ال فأسلموا وبايعوا رسول اهلل ﷺ عىل َم ْن وراءهم ِم ْن
قومهم ورجعوا إىل بالدهم ،ففشا فيهم اإلسالم»(((.
فهؤالء مجلة من الشباب قادوا ونرشوا اخلري وسادوا.
((( ينظر الطبقات الكربى  .326/1وينظر ص  148من هذا الكتاب.
((( السابق.
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حلة األلوية والرايات:
وأما َ َ
حلتها من الشباب:
فمن َ َ

ٍ
ح َ
بــدر أمام
ــل يوم
عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنهَ َ ،

رســول اهلل ﷺ إحدى رايتني وهي رايته املسامة بـ (ال ُعقاب)(((،

ِ
ودفع رسول اهلل ﷺ يوم ُأحد اللوا َء إىل ُم
صعب بن ُعمري((( .فلام

ُ
حامل الراية يوم خيرب،
ُقتــل أعطاه َعل ّي ًا ريض اهلل عنه((( .وهــو
وفاتح أشدِّ حصوهنا بعد أن حارصه النبي ﷺ قريب ًا من عرشين
ُ

ليلة ،وكانت مع عــي ريض اهلل عنه إحدى رايــات املهاجرين
الثالث يوم فتح مكة((( .وكان اللواء بيده يف أكثر املشاهد(((.

ومنهم سعد بن معاذ األويس األشهيل ،س ّيدُ قومه الذي أسلم

يف الســنة الثانية عرشة من البعثة وهــو ابن نحو إحدى وثالثني
((( ينظر سرية ابن هشام .159/3
((( ينظر سرية ابن هشام .12/4

((( تاريخ خليفة بن خياط ،ص .6
((( ينظر الطبقات الكربى ،23/3

((( ينظر االستيعاب  ،1097/3واإلصابة .565/4
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ســنة ،كان حيمل راية األوس يف غزوة بدر واخلندق ،ويتقدمهم
للقتال ،وبات حيرس يف ٍ
بدر رسول اهلل ﷺ(((.

حل لوا َء قومه يوم فتح مكة
ومنهــم َم ْع َبد بن خالد اجلهنيَ َ ،

وهو ابن نحو ثامنية عرش عام ًا(((.

ومنهم قيس بن ســعد بن ُعبــادة ريض اهلل عنــه فقد كان

صاحب لواء َر ُســول اهلل ﷺ ِف بعض الغــزوات ،وك َ
َان حامل
راية األنصار أيض ًا يف مواطن ،ومحلها يوم فتح مكة بعد أبيه(((.

((( ينظر املستدرك  ،226/3والطبقات الكربى ،421/3 ،15 ،14/2
واملغــازي للواقــدي  .58 ،55/1وترمجتــه يف جامــع األصــول
 .349/12وكانت يوم أحد مع ُأ َسيد بن ُخضري.

((( مات ســنة ثنتني وسبعني ،أو ثالث وسبعني ،وهو ابن ثامنني أو بضع
وثامنني سنة .ينظر االســتيعاب  ،1426/3وأسد الغابة ،441/4
واإلصابة .165/6

((( ينظــر الطبقات الكربى  ،135/2وأســد الغابــة  ،124/4وجامع

األصول  ،789/12واإلصابة  ،474/6والسرية النبوية البن كثري

.559/3
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ومنهم معاذ بن جبل ريض اهلل عنه ،محل راية بني س ِ
ــلمة يف
َ

غزوة تبوك يف العام التاسع من اهلجرة(((.

ومنهم زيد بن ثابت ريض اهلل عنــه محل لواء بني مالك بن

النجار يف غزوة تبوك ،ألنه كان أكثرهم قرآن ًا(((.

وهكــذا قاد شــباب الصحابة رضوان اهلل عليهم جيوشــ ًا

ِ
والرايات.
ورسايا ،وتقدموا اجلنود ومحلوا األلوي َة
•

•

•

((( ينظر املغازي للواقدي  ،1001 ،997/1وتاريخ دمشق.36/2 ،
((( السابق.
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اس لإلسالم جاهدوا مع رسول اهلل ﷺ
ومن الشــباب ُح ّر ٌ

ِ
صين عليه ،كجابــر بن عبد اهلل،
فتيانــ ًاُ ،م ْقبِلني عىل ذلــك و ُم ِّ
وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عمرو ،ومعاذ ومعوذ ا ْبن َْي َع ْفرا َء،
ــم َرة ِ
بن ُجنْدُ َب ،و ُع َمري أخي سعد بن أيب
وس ُ
وراف ِع بن َخديجَ ،

وقاصِ ،
ِ
وزيد بن ثابت ،وحارث َة ِ
وعمرو بن َح ْزم بن
ساقة،
بن ُ َ
زيد ،وأيب سعيد اخلدري ،و ُأ َســ ْيد بن ُظ َهري ،وعراب َة بن أوس،

وســعد ابــن َح ْبتَة وغريهــم((( ،وكان رســول اهلل ﷺ ال جييز
للقتال أقل من مخســة عرش عامــ ًا((( .فقد كانــت البيئة إذ ذاك

ولقرون طويلة تنتج أشــداء قادرين عىل خوض املعارك ،يف مثل
هذه السن.
((( ينظر املغازي للواقدي ،ص .215

((( ينظر سرية ابن هشــام َ .66/2م ْن أجازهم الرسول وهم يف اخلامسة
عرشة .حتقيق السقا .وجوامع السرية البن حزم  ،159وإمتاع األسامع
 .136/1وينظر الرتاتيب اإلدارية للكتاين.233 - 231/1 ،
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يقول ابن خلدون يف تارخيه يف غــزوة أحد« :وأجاز يومئذ
ــمر َة ب َن ُجنْدب الفزاري ورافع بــن َخديج من بني حارثة يف
َس ُ

الرماة ِ
وسنُّهام مخســ َة عرش عام ًا .ور ّد أســام َة بن زيد وعبدَ اهلل

بن عمــر بن اخل ّطاب ،ومن بني مالك بــن النجار زيدَ بن ثابت
وعمرو بــن حزم ،ومن بني حارثة الرباء بن عازب و ُأســيد بن

اخلدري،
ُظهري ،ور ّد َعرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبا ســعيد
ّ

ِســن ِ
مجيع ِهــم يومئذ أربعة عــر عام ًا»(((« .ثــم أجازهم عام
ُّ
اخلندق ،بعد ذلك بسنة»(((.

البََاءُُ ،
وع ْمرو بن َح ْزم:
وابن عمرَ ،
رت
يقــول الــراء بن عــازب ريض اهلل عنــه« :اســت ُْص ِغ ُ

أنــا وابن عمــر يــوم بــدر »((( .ثم شــهدا اخلنــدق يف العام
((( تاريخ ابن خلدون  .343/2وينظر سرية ابن هشام  ،12/4والسنن
الكربى للبيهقي حديث زيد بن جارية ريض اهلل عنه .22/9

((( جوامع السرية ص .159

((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3739
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الرابع مــن اهلجرة ومهــا ابنا مخس عرشة ســنة ،وقيل شــهد
الرباء ُأحد ًا(((.
ضت عىل
يقول عبــد اهلل بن عمــر ريض اهلل عنهــاُ « :ع ِر ُ

ِ
وعرضت
رســول اهلل ﷺ فلم ُأ ْق َبل وأنا ابن ثالث عرشة ســنة،
ُ

عليه يوم ُأحد ،وأنا ابن أربع عــرة ،فلم ُأ ْ
وعرضت عليه
قبل،
ُ

يوم اخلندق ،وأنا ابن مخس عرشة ف ُقبِلت»(((.

((( ينظر املعجم الكبري ،حديث رقم  .1151وقال اهليثمي املجمع 90/6
يف احلديث الــوارد يف ذلك« :هو يف الصحيح خال قوله :وشــهدنا
أحد ًا .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح».

وكانت ســن الرباء ريض اهلل عنه يــوم اخلندق ( )15ســنة ،وقيل

كان يــوم أحد ابن ( .)15تنظر ترمجته يف اإلصابة  ،278/1وأســد
الغابــة ،وجامــع األصــول  ،208/12وفتح البــاري ،291/7

وســرة ابــن هشــام « 12/4مــن أجازهــم الرســول وهــم يف
اخلامسة عرشة».

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،2957والرتمذي ،رقم  ،1361ومعرفة

الصحابة ،رقم  ،4306وهذا لفظه .والبخاري بنحوه برقم ،2521

 .3871وينظر فتح الباري .393/7
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عمرو بن حــز ِم بن زيد األنصاري ،وهو
وأجاز يف اخلندق
َ

ابن مخس عرشة سنة(((.
سرة بن ُج ْن ُدب:
َُ

النبي
من هؤالء الشــباب ســمرة بن جندب ،فإنه ملا أجاز ُّ

ﷺ يوم أحد رافع بن خديج ألنه قيل له إنه را ٍم ،قال ســمرة بن

ُ
رســول اهلل رافع بن خديج ور ّدين وأنا
أجاز
جندب لزوج ُأ ِّمهَ :

أرصعه ،فأعلم بذلك رســول اهلل ﷺ فقال« :ت ََصارعا» ،فرصع
سمرة رافع ًا فأجاز ُه ﷺ(((.

حارثة بن ُس َراقة:
ساق َة األنصاري ريض اهلل
ومن هؤالء الشــباب حارث ُة ب ُن ُ َ

عنــه ،خيرج يوم ٍ
بدر وهو غالم شــاب يف مقتبل شــبابه يراقب
املرشكني ،فيصيبه سهم ،فيستشهد .ويبني رسول اهلل ﷺ منزلته
((( تنظر ترمجته يف جامع األصول .614/12

((( ينظر املعجم الكبري ،حديث رقم .6749
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ُ
فيقول هلا« :يا أم حارثة إهنا جنان يف
يعزي أ َّمه فيه،
عنــد اهلل وهو ِّ
اجلنة ،وإن ابنك أصاب الفردوس األعىل»(((.
فتية من األنصار:
ِس َّت ُة ٍ
ومنهم ســت ُة ٍ
فتية مــن األنصار خرجوا يوم بــدر للمبارزة
َّأول ما طلــب املرشكون املبارزة فيها ،يقــول عيل بن أيب طالب
ب َز ُعتْبة وأخوه َشــ ْيبة وابنُه الوليد بن عتبة مح َّي ًة،
ريض اهلل عنهَ :ف َ َ

فقالــوا :من يبارز! فخرج فِتية من األنصار ســت ٌة ،فقــال ُع ْت َب ُة:

ال نريد هؤالء ،ولكن يبارزنا ِمن بني عمنا ِمن بني ِ
عبد املطلب،
ْ َ
ْ َ
ِّ
َ
بن
عيل ،و ُقم يا محــزةُُ ،قم يا ُعبيد ُة َ
فقال رســول اهلل ﷺُ « :ق ْم يا ُّ

احلارث بن املطلب»(((.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  .2654وينظر شــهداء بدر يف ســر
أعالم النبالء .142/1

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،2665ومصنف ابن أيب شيبة ،حديث
رقم  ،36679ومسند أمحد  .117/1وهذا لفظه.
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فهؤالء ســتة شــباب فتية ،هــم أول اخلارجــن ملواجهة
املرشكني ،ومل يبالوا بمن يبارزون.
ُعمري بن أبي وقاص:
ومنهم عمري بن أيب وقاص ،يقول ســعد بن أيب وقاص يف
غزوة بدر« :رأيــت أخي ُعمري بن أيب وقاص قبــل أن َي ْع ِرضنا
ُ
رسول اهلل ﷺ للخروج إىل بدر يتوارى ،فقلت :ما لك يا أخي؟
فقال :إين أخاف أن يراين رســول اهلل ﷺ فيســتصغرين فريدين،
وأنا أحب اخلروج ،لعل اهلل يرزقني الشــهادة .قال :ف ُع ِر َض عىل
رسول اهلل ﷺ فاســتصغره فقال« :ارجع» ،فبكى عمري فأجازه
رســول اهلل ﷺ .قال ســعد ... :ف ُقتل ببدر وهو ابن ست عرشة

سنة ،قتله عمرو بن ِ
عبد ُو ٍّد العامري»(((.
ُ

((( الطبقــات الكــرى  ،150 -149/3وينظــر املســتدرك للحاكم
.188/3
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َرثد:
َأَنس بن م ْ
أنس بن
ومنهم َم ْن نال بحراســة املســلمني اجلنة ،منهــم ُ
َم ْر َثد بن أيب مرثد ال َغنَوي ريض اهلل عنه َح َرس ،جيش املسلمني
يف غزوة حنني ،حيث بات عىل قمة عالية يستطلع جيش َه َ
وازن،
أنس شــاب ًا ،أســلم هو وأبوه وجده ،ونال هبذه احلراسة
وكان ٌ
البرشى باجلنة(((.
ِ
َ
ُ
رســول اهلل ﷺ قال يف هذه
احلنظلية أن
ســهل اب ُن
َيروي
«م ْن حيرســنا الليلــة؟» قال أنس بــن أيب َم ْرثد ال َغنَوي:
الليلةَ :
فركب فرســ ًا له وجاء إىل
«فاركَب»،
َ
أنا يا رســول اهلل .قــالْ :

رســول اهلل ﷺ ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :اســ َت ْقبِل هذا ِّ
الش ْعب

حتى تكون يف أعاله وال ُنغ ََّر َّن من ِقبِلِ َ
ك الليل َة».

((( ينظر املســتدرك ،احلديث رقم  .5255واإلصابة  ،131/1كان بني
أنس وبني أبيه مرثد بن أيب مرثد يف السن إحدى وعرشون سنة.
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فلام أصبحنا خرج رســول اهلل ﷺ إىل ُم َص ّله فركع ركعتني

أحسناه،
ثم قال« :هل َأ ْح َس ْستُم فارسكم؟» قالوا :يا رسول اهلل ما ّ
ُ
رســول اهلل ﷺ يصيل وهــو يلتفت إىل
فثــوب بالصالة فجعل
َّ

ِّ
الش ْعب ،حتى إذا قىض صالته وس َّل َم قال« :أبرشوا فقد جاءكم
الشجر يف ِّ
فارســكم» ،فجعلنا ننظر إىل خالل ّ
الشعب ،فإذا هو
انطلقت
قد جاء حتى وقف عىل رسول اهلل ﷺ فس ّلم ،فقال :إين
ُ
حتى كنت يف أعىل هذا ِّ
الشــعب حيث أمرين رسول اهلل ﷺ ،فلام
اطلعت عىل ِّ
فنظــرت فلم أر أحد ًا،
الشــعبني كليهام،
أصبحت
ُ
ُ
ُ
فقال له رسول اهلل ﷺ« :هل نزلت الليلة؟» .قال :ال ،إال مصلي ًا

ت ،فال عليك
أو قاضي ًا حاجة ،فقال له رسول اهلل ﷺ« :قد َأ ْو َج ْب َ

ب لك
أن ال تعمل بعدها»((( .ومعنى َأ ْو َج ْبت :أي
َ
فعلت ما ُي ْو ِج ُ
اجلنة .وقد تويف ريض اهلل عنه سنة عرشين من اهلجرة.
((( سنن أيب داود ،حديث رقم  .2501وقال احلافظ يف اإلصابة :131/1
«إسناده عىل رشط الصحيح».
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أبو قتادة األنصاري:
أبو قتادة احلــارث بن ربعي ريض اهلل عنه كان فارســ ًا من
فرسان رســول اهلل ﷺ ومن ُح ّراسه ،حرسه ﷺ بتبوك يف العام

ٍ
مخس وعرشين
نحــو
التاســع من اهلجرة ،وكانت ِســنُّه إذ ذاك
َ
ســن ًة((( .فاز ريض اهلل عنــه وهو عائد من هــذه الغزوة بدعوة
َ
حفظت به نب ّيه».
«حفظك اهلل بام
رسول اهلل ﷺ ،وهي قوله له:
َ
وذلك أن رسول اهلل ﷺ ن َِع َس وهو عىل راحلته ،ومال وهو

عليها ثالث مرات ،ويف كل مرة يســنده أبــو قتادة ب ُل ٍ
طف حتى
ُ
«م ْن
ال يستيقظ ،ويف الثالثة استيقظ النبي ﷺ «فرفع رأسه فقالَ :

هذا؟» قال :قلت :أبو قتادة ،قال« :متى كان هذا مسريك منِّي؟»
قال :قلت :ما زال هذا مســري منذ الليلة ،قال« :حفظك اهلل بام
((( ينظــر تاريخ خليفة بن خياط ،ص  .15وقد تويف ريض اهلل عنه ســنة
أربع ومخســن من اهلجرة ،وهو ابن سبعني ســنة ،وتنظر ترمجته يف
جامع األصول .284/12
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حفظت به نب ّيه»»((( .وقد قال رســول اهلل ﷺ ذات مرة يف حقه:
«خري فرساننا اليوم أبو قتادة»((( ،كام سيأيت(((.

فهنيئــ ًا لفارس رســول اهلل ﷺ أيب قتــادة األنصاري هبذه
الدعوة ،وهبذا الوسام.
•

•

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .681

•

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807
((( ص.187 ،185 ،184

من النماذج الفريدة لألبطال الشجعان

183

من النماذج الفريدة لألبطال الشجعان
َّجالة َ -سَل ُ
خري الر َّ
مة بن األكوع
هو سيدنا سلمة بن األكوع األســلمي املدين ريض اهلل عنه
والر ّجالة هم اجلُنْدُ املشــاة عىل أقدامهم -وهو
الر ّجالة َّ -
خــر َّ

ِ
اخليل ،الذي يقول عن نفســه لبعض املرشكني« :والذي
ســابِ ُق

كرم وجه ٍ
حممد ﷺ ال أطلب رج ً
ال منكم إال أدركته ،وال يطلبني
َ
َّ
رجل منكم فيدركني»((( ،أخباره يف الشجاعة مشهورة ،يقول عنه
احلافظ ابن حجر« :كان من الشجعان ،ويسبق الفرس عَدْ و ًا»(((.
وكان ريض اهلل عنــه مــن أشــد الناس وأرماهــم ،صائد ًا

خي ًا فاضالً ،عاش فرتة من شــبابه يتكسب
للوحش ،ســخي ًا ِّ

من الرعي ،وكانت ِســنُّه ريض اهلل عنه حني هاجر النبي ﷺ إىل

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807

((( اإلصابة  ،151/3وينظر جامع األصول .445/12
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ســت عرش َة سنة تقريب ًا ،ألنه تويف سنة أربع وسبعني وهو
املدينة
َّ
ابن ثامنني سنة(((.
أعطاه رسول اهلل ﷺ وســام اخلريية يف و ْق ٍ
عة من الوقائع يف
َ
السنة السادســة من اهلجرة بعد احلديبية ،حيث قال« :كان خري

فرساننا اليوم أبو قتادة ،وخري َر َّجالتِنا َس َلمة» .وذلك حني اس َتنْ َق َذ
ٍ
لصوص
وحده عرشين ناقة((( من نُوق رسول اهلل ﷺ من أيدي

مــن قبيلة َغ َطفان عىل خيلهم ،وقد َّ
ظل يطاردهم من قبل الفجر
حتى امتــد الضحى ،وغنم منهم أكثر مــن ثالثني رحم ًا وثالثني
بردة .ثم امتدت املطاردة حتى غروب الشمس .يقول أحد هؤالء
الب َح(((،
اللصوص لكبريهم فيام لقوه منه من الشدة« :لقينا من هذا َ َ
((( تنظــر ترمجتــه يف معرفــة الصحابــة  ،1339/3وجامــع األصول
 ،445/12وسري أعالم النبالء  ،324/5واإلصابة .151/3

((( ينظر الطبقات الكربى .80/2
((( الربح :الشدة.
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ٍ
سحر حتى اآلن ،وأخذ َّ
كل يشء من أيدينا وجعله
ما فارقنا منذ
وراءه»(((.
ويقول سلمة ريض اهلل عنه يف هذه املطاردة« :فواهلل ما زلت
فارس أتيت شجرة فجلست يف
أرميهم و َأ ْعقر هبم فإذا رجع إ َّيل
ٌ
أصلهــا ثم رميته فعقرت به ،حتــى إذا تضايق اجلبل فدخلوا يف
علوت َ
فجعلــت ُأ َر ِّدهيم باحلجارة ،قال :فام زلت
اجلبل
ت ََضا ُي ِقه
ُ
ُ

كذلك أتبعهم حتى ما خلق اهلل من بعري ِم ْن َظ ْه ِر رسول اهلل ﷺ

إال خ َّل ْفتُــه وراء ظهري وخ ّلوا بيني وبينه ،ثــم اتبعتهم أرميهم
حتى ألقوا أكثر من ثالثني بردة وثالثني رحم ًا»(((.
ثم يلحق بســلمة ريض اهلل عنه ثالثة أو أربعة من فرســان
املســلمني منهم أبو قتادة األنصاري فيشــتبكون معهــم و ُي ْقت َُل
((( صحيح ابن حبان ،حديث رقم .7173
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807
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أحد هؤالء الفرســان ،ويفر هؤالء اللصوص ،ويرص سلمة عىل
تتبعهم لريهبهم فيلقاهم قبل غروب الشمس.
يقول ســلمة ريض اهلل عنه« :ثــم إين خرجت أعدو يف إثر
القــوم حتى ما أرى من غبار أصحاب رســول اهلل ﷺ شــيئ ًا،
ويعرضون قبل غيبوبة الشــمس إىل ِش ْع ٍ
ب فيه ماء يقال له( :ذو

َق َر ٍد) فــأرادوا أن يرشبوا منه فأبرصوين أعــدو وراءهم ف َع َطفوا

فأحلق رج ً
ال
عنه وشــدّ وا يف ال َّثنِ ّية ثنية ذي َثبري وغربت الشمس
ُ
فأرميه ،قلت:
ُخ ْذها وأنا ابن األكوع

واليوم يـوم الرضع»(((.

ثم ق َّلــده النبي ﷺ هذا الوســام ،وكافــأه وأكرمه فأردفه
خلفــه ،يقول ريض اهلل عنه« :فلام أصبحنا قال رســول اهلل ﷺ:
((( صحيح ابن حبان ،حديث رقم  ،7173ومسند أمحد .52/4
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«خري فرســاننا اليوم أبو قتادة ،وخري َر َّجالتِنا ســلمة» ،فأعطاين

رسول اهلل ﷺ ســهم الر ِ
اجل والفارس مجيع ًا ،ثم أردفني وراءه
َّ
عىل ا ْلعضب ِ
اء((( راجعني إىل املدينة»(((.
َ ْ َ

ومن أخبــار ِشــدَّ ته يف ال َعدْ ِو أنــه طارد رجــ ً
ا كان عين ًا

َ
هوازن ُيرسع بِ َج َم ِل ِه وسلم ُة
للمرشكني وهم عائدون من غزوة
ي ْعدُ و عىل قدميه ،فأدركه سلم ُة رغم شدة رسعة اجلمل ،وأمسك
ُ
اجلمل،
به ،يقول ســلمة :إن الرجل ركب مجله وأثاره «فاشتدّ به
فكنت
وخرجت أشتدُّ ،
َفا َّت َب َع ُه رجل عىل ناقة َو ْر َقاء ،قال سلم ُة:
ُ
ُ

ِ
مت حتى ُكن ُْت عنــد َو ِرك اجلمل ،ثم
عند َو ِر ِك
الناقــة ،ثم تقدَّ ُ

أخذت بِ ِ
خ َطام اجلملَ ،ف َأن ْ
تقدَّ مت حتى
َختُه»(((.
ُ

ِ
النبي ﷺ ومل تكن عضباء ،أي :مشــقوقة األ ُذن.
((( العضباءُ :
لقب ناقة ِّ
كذا يف جامع األصول .310/8

((( مسند أمحد .52/4

((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1754
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سبع غزوات ،وخرج يف
الر ّجالة هذا غزا مع النبي ﷺ َ
خري َّ
ُ

تسع رسايا غريها يف عهد رسول اهلل ﷺ((( ،ومن تلك الغزوات

وقعــ ُة احلديبية ،التي ريض اهلل عن أصحاهبــا الذين بايعوا فيها
ُ
رسول اهلل ﷺ باجلنة ،فقال:
وبشهم
رسول اهلل حتت الشجرةَّ ،
«ال يدخــل النار  -إن شــاء اهلل  -من أصحاب الشــجرة أحدٌ :
الذيــن بايعوا حتتها»((( .وقد بايع الناس فيها مرة ،وبايع ســلمة

ثالث مرات بأمر رسول اهلل ﷺ ،كل ذلك يدعوه فيقول« :بايِ ْع

(((
النبي ﷺ يقول له :هذا يومك يا سلمة.
يا سلمة»  ،وكأن َّ

ْب الصحابة يف احلديبية وهم عائدون
ويتقدم هذا البطل َرك َ

إىل املدينة ُي َؤ ِّمــ ُن هلم الطريق ويرقى اجلبل مرار ًا بكل قوة ،يقول

ريض اهلل عنه« :ثم خرجنــا راجعني إىل املدينة فنزلنا منزالً ،بيننا
((( كذا يف صحيح مسلم ،حديث رقم .1815
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2496

((( ينظر صحيح مسلم حديث رقم .1815
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ـحـيـان َجـ َب ٌـل -وهم املرشكون  -فاستغفر رسول اهلل
وبني بني َل ْ
ﷺ ملن رقي هــذا اجلبل الليلة ،كأنه طليع ٌة للنبي ﷺ وأصحابه.
قال سلمةِ :
فرقيت تلك الليلة مرتني أو ثالث ًا»(((.

ومن أخبار مروءته وإيثاره ،أنه ترك درعه لعمه يوم احلديبية،
يلبســه ليقي به نفسه ،وبقي هو أعزل دون درع ،وكان النبي ﷺ
أعطاه إيــاه يف هذا اليوم ،فلام أخرب النبــي ﷺ بام فعل ،ضحك

ِِ
وقال له« :إن َ
أحب
ّك كالذي قــال األول:
اللهم أ ْبغني حبيب ًا هو ُّ
َّ

إِ َّيل من نفيس»(((.

الر ّجالة هذا وهو يف شبابه يرتك أهله وماله ليكون بجوار
ُخري َّ
رســول اهلل ﷺ ويعمل مكتفي ًا بام يأتيه من رزق ولو كان قليالً،
يقول ريض اهلل عنه عن نفســه« :وكنت تبيع ًا لطلحة بن عبيد اهلل
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807
((( السابق.
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وتركت أهيل
أســقي فرسه و َأ ُح ُّس ُه((( وأخدم ُه وآكل من طعامه،
ُ
ومايل مهاجر ًا إىل اهلل ورسوله ﷺ»(((.

فــريض اهلل عن هذا الشــاب اجل ْلد ،الذي س ِ
ــعد بمالزمة
ُ
َ

قوتِه وشــجاعته ،وزهده
رســول اهلل ﷺ ،وكان أعجوبــة يف َّ

ومروءته ،نموذج ًا فريد ًا من الشباب األبطال.
•

•

•

((( َأ ُح ُّسه :أي أحك ظهره باملِ َح ّسة ألزيل عنه الغبار ونحوه.
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .1807
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حديث اإلحسان يف حياة شــباب الصحابة حديث واسع،
وجماالت اإلحســان يف حياهتم جماالت واسعة ،فقد كانت فيهم
اآلداب العالية ،واملروءة ،واحليــاء ،والرمحة ،ورعاية األرحام،
ٌ
وألوان
وتوقري الكبــار ،وفيهم اإليثــار واإلنفاق مما جيــدون،
حرصها من اإلحسان ،وإليك أهيا القارئ الكريم بعض
ب
َي ْص ُع ُ
ُ

النامذج ملروءهتم وإحساهنم وأدهبم ريض اهلل عنهم.
وحب ال َب ْذل واإلنفاق:
من إحسانهم :املروءة العالية ُّ
غالمان يتيمان:

من املحســنني غالمان يتيامن من أصحــاب املروءة واهلمة
العالية ،كانا يف رعاية أســعد بن ُز َرارة ،مها ســهل وسهيل ابنا
رافع بن أيب عمرو األنصاريــان ،كانا يمتلكان األرض التي بنى

عليها رسول اهلل ﷺ مسجده باملدينة ،وملا أراد الرسول ﷺ بناءه
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يف هذا املكان بأمر اهلل تعاىل ،أراد رشاء األرض بالثمن ،وعرض
ذلك عىل كفيل الغالمني ،فحرض الغالمان وقاال :بل هنبه لرسول
اهلل ﷺ ونطلب ثمنه من اهلل ،فأبى رسول اهلل ﷺ إال أن يشرتيه.
يروي البخــاري رمحه اهلل عن عرو َة ِ
الزبري قال« :دعا
بــن ُّ

ِ
ـــربد ،ليتخذه مسجد ًا،
رســول اهلل ﷺ الغالمني فساومهام بامل ْ
فقاال :ال ،بل هنبه لك يا رســول اهلل ،فأبى رســول اهلل أن يقبله

منهام هب ًة حتى ابتاعه منهام ،ثم بناه مسجد ًا»(((.
فانظر رغب َة هذين الغالمني يف املشاركة يف اخلري ومروءهتام،
وترصفهام كترصف الرجال.
يرد سائ ً
ٌّ
شاب ال ُيسك وال ُّ
ال:
كثري اإلنفاق يف سبيل اهلل ،مما جيد
ومعاذ بن جبل كان شــاب ًا َ

ويتيرس له ،يعطي إخوانه الفقراء ســواء ُســئل أم مل ُيسأل ،حتى
((( صحيح البخاري ،حديث رقم .3694
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إنه كان يســتدين لينفق ،فلــم يزل كذلك حتى بــاع ما يملكه

ليسدَّ دينه.

يقول كعــب بن مالك األنصــاري ريض اهلل عنــه« :كان

سمح ًا شــاب ًا مجي ً
معاذ بن جبل رج ً
ال من أفضل شباب قومه،
ال ْ

لق ما َلــه ك َّله من
ان((( حتى َأ ْغ َ
وكان ال يمســك ،فلــم يزل َيــدّ ُ
النبــي ﷺ كل ماله يف َد ْينه ،حتى قام معاذ بغري
الدَّ ين((( ...فباع
ُّ

يشء ،حتى إذا كان عام فتح مكــة بعثه النبي ﷺ عىل طائفة من
اليمن أمري ًا ليجربه»((( .ومعنى جيربه :أي يعوضه.

وينظر يف نحــو هذه األخبار أخبار مــروءة وكرم قيس بن

ســعد بن عبادة ،وعبــد اهلل بن جعفر ،وعبــد اهلل بن عمرو بن

العاص ،و َع َرابة بن أوس األنصاري ،واحلسن بن عيل ،وغريهم.

((( أي :يستدين.
((( « َأ ْغلق ما َله كله من الدين» :أي أتى الدَّ ي ُن عىل ماله كله.

((( مصنــف عبــد الرزاق ،حديــث رقم  ،15177ومــكارم األخالق

للخرائطــي ،رقم  .670وينظر مصنف ابن أيب شــيبة ،حديث رقم

.22913
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يسد َدين َّ
ُّ
املتوفى:
األنصاري أحد الشباب املحسنني ،ذوي املروءة،
وأبو قتادة
ُّ

يتحمل دينــ ًا عن أحد املوتى حتى يصيل عليه رســول اهلل ﷺ،
ّ

إذ كان رســول اهلل ﷺ يشــدّ د يف الدَّ ين زجر ًا عن التّســاهل يف
االستدانة وعن إمهال وفائه(((.

ٍ
يقــول أبو قتــادة ريض اهلل عنهَّ :
برجل
يت
«إن
النبــي ﷺ ُأ َ
َّ

ليصــي عليه فقــال النبي ﷺ« :صلوا عــى صاحبكم فإن عليه
عيل ،فقال رســول اهلل ﷺ« :بالوفاء؟»
دين ًا» ،قال أبو قتادة :هو َّ

قال :بالوفاء ،فصىل»(((.
احملسن ألخواته:
ِ

شاب من أعقل الشباب يف زواجه ،وأرعاهم
ومن املحسنني ٌّ

لألمانة التــي حُّ ِّ َلها ،هو جابر بن عبــد اهلل األنصاري ريض اهلل
((( ينظر رشح النووي عىل صحيح مسلم .47/7

((( صحيح البخــاري ،حديث رقم  ،2168وســنن أيب داود،3343 ،
ومسند أمحد  ،311 ،302 ،301/5وهذا لفظه.
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عنهام .استُشهد أبوه ،وترك له تسع أخوات صغار ،وملا أراد جابر
أن يتزوج مل خيرت صغرية بكر ًا ،بل تــزوج امرأة ثيب ًا كانت بمثابة
األم ألخواته ،ترعاهم وتقوم عىل شأهنم.
ففي الصحيحني عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام ،قال:
فتزوجت
«إن عبد اهلل َه َلك ،وترك تســع بنات  -أو قال سبع -
ُ
امــرأة ث ِّيب ًا ،فقــال يل رســول اهلل ﷺ« :يا جابــر ،تزوجت؟»

ب
ب؟» قــال :قلت :بل َث ِّي ٌ
قال :قلت :نعــم ،قالَ « :فبِك ٌْر ،أم َث ِّي ٌ
يا رســول اهلل ،قالّ :
«فهل جاري ًة تالعبهــا وتالعبك» ،أو قال:

«تضاحكهــا وتضاحــكك» ،قال :قلت لــه :إن عبد اهلل هلك،
وترك تســع بنات  -أو سبع  ،-وإين كرهت أن آتيهن أو أجيئهن

بمثلهــن ،فأحببت أن أجيء بامرأة تقــوم عليهن ،وت ِ
ُصل ُحهن،
قال« :فبارك اهلل لك»((( .فهكذا قدَّ َر جابر املسؤولية.
((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،5052ومسلم  ،715واللفظ له.
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وعم جيعل
عم يصنع باملهّ ،
النبي ﷺ سأله جابر ّ
وحني عاده ُّ

ألخواتــه منه ،فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك قرآن ًا يبني قســم َة مرياث
حق
وبي َّ
(الكاللة) ،وهو مــن مات وليس له والــد وال ولدّ ،
«مرضت فأتاين النبي
األخوات فيه .يقول جابــر ريض اهلل عنه:
ُ

عــي فلم أكلمه،
ﷺ يعودين هو وأبو بكر ماشــيني وقد ُأغمي
ّ
فقلت :يا رســول اهلل كيف أصنع يف
فأفقت،
عيل
ُ
ُ
فتوضأ وص ّبه ّ

مايل ويل أخوات؟» .قال :فنزلــت آية املواريث ﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﴾» [ النساء.(((]176 :

«فأفقت ،فقلــت :يا رســول اهلل ،أال ُأويص
ويف روايــة:
ُ

الشطر؟ قالَ :
ألخوايت بالثلث؟ قالَ :
«أ ْح ِس ْن» ،قلتَّ :
«أ ْح ِس ْن»

ثم خرج وتركني ،فقال« :يا جابر ،ال ُأراك ميت ًا من َو َج ِعك هذا،
هلن الثلثني» .قال:
ّ
فبي الذي ألخواتك فجعل ّ
وإن اهلل قد أنــزل ّ

((( سنن أيب داود ،حديث رقم  ،2886ومسند أمحد  .307/3وهذا لفظ
أيب داود.
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فــكان جابر يقولُ :أنزلت هذه اآليــة ّيف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﴾»(((.
البار ُبأمّه:
ُّ

مــن نامذج الــررة باألمهات منهم -وكلهــم كذلك -أبو

هريرة ريض اهلل عنــه ،فقد اصطحب معه أمه وهي مرشكة حني

هاجر من اليمن إىل النبي ﷺ سنة ســبع من اهلجرة ،ومل يرتكها

وطلب من
يف بلــده ،وكان حريصــ ًا عىل دعوهتا إىل اإلســام،
َ

رســول اهلل ﷺ أن يدعو اهلل أن هيدهيــا ،وحني آمنت فرح فرح ًا
شــديد ًا ،وطلب من رســول اهلل ﷺ أن يدعو اهلل أن حي ِّببه وأ َّمه

إىل املؤمنني ،وكان إذا خرج ســ َّلم عليها ودعا هلا ،فتبادله سالم ًا

بسالم ودعاء بدعاء ،وكان يدّ خر هلا من طعامه الذي يطعمه إياه

وروي أنه َّ
ُ
حيج لعدم قدرهتا عىل
ظل ســنني ال ُّ
رســول اهللﷺُ ،
احلج؛ حتى ال يرتكها(((.

((( سنن أيب داود ،حديث رقم .2887

((( فقد روي عن ابن شهاب الزهري أن أبا هريرة مل يكن حيج حتى ماتت
أمه لصحبتها .كام يف الطبقات الكربى البن سعد .329/4
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يقــول أبو هريرة ريض اهلل عنه يف إســام أمه« :كنت أدعو
أمي إىل اإلســام وهي مرشكــة فدعوهتا يوم ًا فأســمعتني يف
َ
رســول اهلل ﷺ وأنا أبكي قلت:
فأتيت
رسول اهلل ﷺ ما أكره،
ُ
عيل ،فدعوهتا
يا رسول اهلل إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى َّ

اليوم فأسمعتني فيك ما أكره ،فادع اهلل أن هيدي أم أيب هريرة.

فقال رســول اهلل ﷺ« :اللهم ْاه ِد أ َّم أيب هريرة» .فخرجت

نبي اهلل ﷺ ،فلام جئت فرصت إىل الباب فإذا هو
مستبرش ًا بدعوة ِّ

ٍ
ف َقدَ َم َّي فقالت :مكان ََك يا أبا هريرة،
جماف فســم َع ْت أمي َخ ْش َ

ــت ِدرعها
وســمعت َخ ْض َخ َض َة املاء ،قال :فاغتســ َل ْت و َلبِ َس ْ
ُ

ِ
َو َع ِج َل ْت َعــن ِخ ِ
الباب ،ثم قالــت :يا أبا هريرة،
ففتحت
ارها
َ
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله.

فرجعت إىل رسول اهلل ﷺ فأتيته وأنا أبكي من الفرح،
قال:
ُ

قال :قلت يا رســول اهلل َأ ْب ِش قد اســتجاب اهلل دعوتك وهدى

أ َّم أيب هريــرةَ ،ف َح ِمــدَ اهللَ وأثنى عليه وقال خــر ًا .قال :قلت:
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يا رسول اهلل ا ْدع اهللَ أن حي ّببني أنا وأمي إىل عبادة املؤمنني وحي ِّببهم
إلينا ،قال :فقال رسول اهلل ﷺ« :اللهم ح ّبب ُع َبيدك هذا  -يعني

وأمه إىل عبادك املؤمنني ،وح ِّبب إليهم املؤمنني» .فام
أبا هريرة َّ -

ُخ ِل َق مؤم ٌن يسمع يب وال يراين إال أحبني»(((.

«خرجت
وأما ادخــاره الطعام ألمه ،فقد روي عنه أنه قال:
ُ

يوم ًا من بيتي إىل املســجد مل خيرجني إال اجلــوع ،فوجدت نفر ًا
من أصحاب رســول اهلل ﷺ ،فقالوا :يا أبــا هريرة ما أخرجك
هذه الســاعة؟ فقلت :ما أخرجني إال اجلوع ،فقالوا :نحن واهلل
ما أخرجنا إىل اجلوع .فقمنا فدخلنا عىل رســول اهلل ﷺ ،فقال:
«ما جاء بكم هذه الســاعة؟» فقلنا :يا رسول اهلل جاء بنا اجلوع.
ٍ
قال :فدعا رســول اهلل ﷺ ،بطبق فيه متر فأعطــى َّ
رجل منا
كل

مترتني فقال« :كلوا هاتني التمرتني وارشبوا عليهام من املاء فإهنام
ستجزيانكم يومكم هذا».
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .2491
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وجعلت مترة يف حجري ،فقال
فأكلت متر ًة
قال أبــو هريرة:
ُ
ُ
رفعت هــذه التمرة؟» ،فقلت:
رســول اهلل ﷺ« :يا أبا هريرة مل
َ
رفعتهــا ألمي ،فقالُ « :ك ْلها فإنا ســنعطيك هلا مترتني» ،فأكلتها

فأعطاين هلا مترتني»(((.
من أدبهم :احلياء وتوقري الكبار والعلماء:
َستحي:
عبد اهلل ي ْ
هــذا عبد اهلل بن عمــر ريض اهلل عنهــا ،كان يف جملس مع
ُ
النبي ﷺ اجلالسني ســؤاالً ،فيقع اجلواب يف
النبي ﷺ
فيســأل ُّ

نفس عبد اهلل ،ولكنه يســتحي أن جييب حيــاء ممن هم أكرب منه
يف املجلس.
«إن من
يقول عبــد اهلل بن عمر« :إن رســول اهلل ﷺ قالَّ :

الشجر شــجر ًة ال َي ْســقط ورقها ،وهي مثل املسلم ،حدِّ ثوين ما
((( الطبقات الكربى  ،329/4وشــعب اإليــان للبيهقي ،حديث رقم
 ،10444وينظر سري أعالم النبالء .18/4
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هي؟» فوقع الناس يف َش َج ِ
ـر البادية ،ووقع يف نفيس أهنا النخلة،

قــال عبد اهلل :فاســتحييت ،فقالوا :يا رســول اهلل ،أخربنا هبا؟

فحدثت َأ ِب
فقال رســول اهلل ﷺ« :هي النخلة» .قــال عبد اهلل:
ُ

أحب إ َّيل من أن يكون
بام وقع يف نفيس ،فقــالَ :لَ ْن تكون ُقلتَها ُّ

يل كذا وكذا»(((.

ويســتحي عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام من رســول اهلل
ﷺ أن جيلس بحرضته عىل وســادة ،فحني دخــل عبد اهلل عىل
رسول اهلل ﷺ بيته زائر ًا أكرمه بأن ألقى إليه وسادة جيلس عليها،
ْب عبدُ اهلل ذلك واســتحى .يقول عبد اهلل بن عمر« :إنه دخل
فأك َ َ

ليف فلم أقعد
ــوها ٌ
عىل رســول اهلل ﷺ ،فألقى إ َّيل وساد ًة َح ْش ُ
بقيت بيني وبينه»(((.
عليهاْ ،

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،4421 ،131وصحيح مسلم ،رقم
.2811

((( مسند أمحد  .96/2وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد  ،174/8وقال:
«رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح» .وهذا لفظه يف املجمع.
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َستحي:
وس َرة ي ْ
َُ
وس ُمرة بن ُجنْدُ ب يستحي كذلك ،يقول َس ُمرة« :لقد كنت
َ

عىل عهد رســول اهلل ﷺ غالم ًا ،فكنــت أحفظ عنه ،فام يمنعني

ــن منّي ،وقد صليت وراء
من القول إال ّ
أس ُّ
أن ها هنا رجاالً هم َ
رسول اهلل ﷺ عىل امرأة ماتت يف نفاسها ،فقام عليها رسول اهلل

ﷺ يف الصالة َو َس َطها»(((.

ـمـر ُة ريض اهلل عنه بالبيـان ،وإنام ترك
وهكـذا مل يبـــادر َس ُ

الكالم ملن هو أكرب منه ،وهذا أدب الصغري مع الكبري ،وقد ذكر
العلامء هذا احلديث يف أبواب األدب ،يف أبواب إكرام الشــيوخ

وتوقريهم.

والرباء يستحي:
َ
َ
رسول اهلل
ســأل
والرباء بن عازب ريض اهلل عنه يته ّيب أن َي

ﷺ يف أمور إجالالً له وحيــا ًء منه ،ويتمنّى أن لو جاء األعراب
((( صحيح مسلم ،حديث رقم .964
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عيل
فسألوه عنها وعن غريها ،يقول ريض اهلل عنه« :إن كان لتأيت َّ
الســن ُة ،أريد أن أسأل رســول اهلل ﷺ عن اليشء ،فأهت َّي ُبه .قال:
وإن كنا لنتمنى األعراب»(((.
وابن عباس ي ْ
ُكِر ُم العلماء:
بكل ٍ
وابن عباس ريض اهلل عنها وهو يف شبابه ،يمسك ِّ
أدب

فرس ِ
ِ
أحد كبــار العلامء من أصحاب النبي ﷺ
وتواض ٍع بزمام
وهو يركب فرســه ،إكرام ًا وإجالالً لعلمه .فعن َّ
الشــ ْعبي قال:
الركاب ،فأمســك
«ذهب زيد بن ثابت
َ
لريكب ووضع رجله يف ِّ
ِ
رســول اهلل ﷺ ،فقال:
عم
بالركاب فقالَ :تن ََّح يا َ
ُ
ابن ِّ
ابن عباس ِّ

ال ،هكــذا نفعل بالعلامء والك َُباء»((( .ويف رواية« :فقال له زيدٌ :
((( مسند الروياين ،حديث رقم  ،308وعزاه البوصريي يف إحتاف اخلرية
حديث رقم  60إىل أيب يعىل ،وسكت عنه .وكذا ابن حجر يف املطالب

العالية ،حديث رقم  ،3590ويف الفتح .266/13

وصحح احلافظ ابن حجر إســناده يف
((( املعرفــة والتاريــخ ،484/1
ّ

اإلصابــة يف ترمجة زيــد  .491/2وأخرجه اخلطيــب البغدادي=  
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وأنت»(((.
عم رســول اهلل .فقال له ابن عباس:
«وأنت َ
َ
َ
أنت اب ُن ِّ
ُي َعدِّ د حماسنَه وفضائله ريض اهلل عنه.

ويفعل ذلك ابن عباس ريض اهلل عنهام أيض ًا مع س ِّيد ال ُق ّراء

يب بــن كعب ريض اهلل عنه،
وأحد ِكبــار الفقهاء من الصحابة ُأ ِّ

«رئي
فقد روى اخلطيب البغدادي عن احلســن البــري قالُ :

ِ
ٍ
عم
ابــ ُن
ب بن ِكَعــب ،فقيل لهَ :
عباس يأخذ بركاب ُأ َ ِّ
«أنت اب ُن ِّ
ِ
ٍ
رســول اهلل ُ
رجل ِمن األنصــار» فقال« :إنه ينبغي
تأخذ ِبركاب

ف»(((َ .
ب :هو العامل.
ش َ
َ
واحلـ ْ
للح ْ ِب أن ُي َع َّظ َم و ُي َ َّ

ابن عباس أبا هريرة يف الفتوى تأدب ًا معه لكرب ِســنّه،
و ُيقدِّ م ُ

وهو َم ْن هو عل ًام وفقهــ ًا .فقد روى اإلمام مالك عن معاوية بن
=  يف اجلامــع ألخالق الراوي وآداب الســامع ،حديث رقم ،307

بنحوه .وأخرجه ابن ســعد يف الطبقات الكــرى  275/2عن أيب
سلمة عن ابن عباس.

((( اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ،حديث رقم .308
((( السابق ،حديث رقم .309
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أيب عيــاش األنصــاري أنه كان جالســ ًا مع عبــد اهلل بن الزبري
وعاصم بن عمر بن اخلطــاب ،قال :فجاءمها حممد بن إياس بن
ال ُبكري فقالَّ :
إن رج ً
ال من أهــل البادية ط ّلق امرأته ثالث ًا قبل أن
يدخل هبــا ،فامذا تريان؟ فقال عبد اهلل بــن الزبريَّ :
األمر
إن هذا َ
ما لنــا فيه ٌ
قول ،فاذهب إىل عبد اهلل بــن عباس وأيب هريرة فإين
فأخبنا ،فذهب فسأهلام فقال
تركتهام عند عائشة فسلهام ثم ائْتنا
ِْ
ابن عبــاس أليب هريرةَ :أ ْفتِ ِه يا أبا هريرة فقــد جاءتك ُم ْع ِضل ٌة،

فقال أبو هريرة :الواحــدة تُبِين َُهاَ ،وال َّث َل َثــ ُة ُ َت ِّر ُم َها حتى تنكح
زوج ًا غريه .وقال ابن عباس مثل ذلك»(((.
وبعد ،فهذه نامذج لبعض ما كان يتمتع به شــباب الصحابة
مــن آداب ،وأخــاق ،ورمحة ،وإحســان للنــاس وألهليهم،
ريض اهلل تعاىل عنهم ،وك ُّلها نامذج لالقتداء.
((( املوطأ ،حديث رقم .1182
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والعلم واألدب إذا
وهكذا اإليامن إذا كان ح ّي ًا يف القلوب،
ُ
اخلري ك َّله ،قال رسول اهلل ﷺ« :أكمل
كان منشور ًا ،استصحب َ
ِ
(((
إيل وأقربِكم
املؤمنني إيامن ًا أحسنهم ُخ ُلق ًا»  .وقال« :م ْن أح ِّبكم َّ

منّي جملس ًا يوم القيامة أحاسنكم أخالق ًا»((( .وقال« :ليس منّا َمن
مل يرحم صغرينا ويو ِّقر كبرينا»((( .وقال« :اإليامن بِ ْض ٌع وسبعون

واحلياء شعب ٌة من اإليامن»(((.
ُشعب ًة،
ُ
•

•

•

((( ســنن أيب داود ،حديث رقم  ،4682والرتمذي ،رقم  .1162وقال:
«حديث حسن صحيح».

((( سنن الرتمذي ،حديث رقم  ،2018واألدب املفرد ،رقم  272كالمها

عن جابر .وصحيح ابن حبان ،رقم  ،485ومســند أمحد ،185/2
 217عن عبد اهلل بن عمرو .وهو حديث صحيح.

((( ســنن الرتمذي ،حديث رقم  ،1920ومسند أمحد ،207 ،185/2
واألدب املفرد ،رقم  ،363 ،358 ،355وهو حديث صحيح.

((( صحيح البخاري ،حديث رقم  ،9ومســلم رقم  .35ويف البخاري:
«بضع وستون شعبة».

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

للخريات ،والصالة الســام عىل مع ِّل ِم اخلري ،وسيد السادات،
سيدنا حممد وعىل آله األطهار ،وأصحابه األخيار.
وبعد هذه الســرة احلافلــة لعطاءات شــباب الصحابة،
وشواهد احلياة اجلادة النافعة التي عاشها هؤالء الشباب الكرام،
وحقائــق عنهم ،وعن مدى أمهية
نت لنا بوضوح أمور
ُ
فقــد َت َب َّي ْ

دور الشباب يف صناعة األمم.
ومن هذه احلقائق:

 أن شــباب الصحابة مل يعيشوا ألنفسهم فقط ،بل عاشوالنفع اخللق ونرش اخلري.
 أن عطاءات شباب الصحابة شملت كل املجاالت املتاحةيف عرصهم.
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 أن القضيــة الكربى لشــباب الصحابــة ريض اهلل عنهمكانت نرش نور النبوة اخلامتة ،الذي يعيد بناء اإلنســان بناء قوي ًام
يف عقيدته وسلوكه.
 شــباب الصحابة حــن نرشوا العلم الــذي تع َّلموه منرســول اهلل ﷺ ،وفهموه من كتــاب اهلل ،كانــوا يقدمون الزاد
النقي الــذي ُيصحح لإلنســان معاملته مع اهلل ومــع الكون،
َّ
املســلم مقاصد دينه
ومع الناس ،ومع النفس ،والذي َع ِل َم منه
ُ

الكــرى ،وأحكامه اجلزئيــة التي حيتاج إليهــا يف كل حركات
ووجه األفكار
وصح َح هذا
حياته،
العلم العقائــدَ واألخالقّ ،
ّ
ُ

ِ
الوجهة الصحيحة؛ فعىل ما نرشوه من علم قام كل هذا ،وقامت
حضارة اإلسالم.
 شــباب الصحابة حني قاموا يف وســط األمة األمية بنرشتعليم القراءة والكتابة ،استجاب ًة لتوجيه رسول اهلل ﷺ وامتداد ًا
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لفعله  -والذي استفادت منه مجيع فئات املجتمع ،ومل يعد حكر ًا
عىل فئة دون فئة  -كانوا يفتحون آفاق ًا واسعة للمعرفة وللتمدن
والتحض ،آفاقــ ًا لتدوين العلوم النافعــة واملعارف واآلداب،
ُّ

و َن ْق ِلها واالســتفادة من علوم اآلخريــن ،وتوثيق للمعامالت
وحفظ للحقوق.
 وشــباب الصحابــة حــن حفظــوا القــرآن والســنةوحتر إنــا كانوا حيفظون لإلنســانية كلهــا املرجعية
بكل دقــة ٍّ
الكربى للديــن احلق وللتديــن الذي ال يقبل اهلل ســواه ،ويف
نفــس الوقت كانــوا يضعــون منهج ًا قويــ ًا لتوثيــق العلوم
وتوثيق األخبار.
 -شباب الصحابة كام محلوا ُأسس حضارة اإلسالم يف جانبها

الفكري واملعنوي ،محلوا وطبقوا أسس هذه احلضارة يف جانبها
املادي ،فأحيوا موات األرض ،وحفروا اآلبار وشــقوا األهنار،
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َ
وخ ّطوا املدن ،وأسســوا املدارس واحللقــات العلمية ،وجمالس
القضاء ،وشــاركوا يف وضع نُظم الدولة وإدارهتا ،واحلفاظ عىل
وجودها واستقرارها.
 رأينا كيف كانت يف شباب الصحابة مواهب َف َّذة ،وكيفّــاب الوحي ،ومنهم
قاموا بأعــال عظيمة ،فقــد كان منهم ُكت ُ
املرتمجون لرســول اهلل ﷺ باللغات العديدة ،والقضاة واملفتون،
والفقهاء املجتهــدون ،والرواة املحدِّ ثون ،ومعلمو اإلســام،
ومربو األجيال ،وأئمة اهلدى.
 وكان من شــباب الصحابة ِر ُجال الدَّ ْولة وســفراؤها،
وأصحاب األعامل اإلداريــة ،واملراقبون لألســواق ،والت ُّجار
الناجحون ،وقــادة اجليــوش والرسايا ،والفاحتــون والرجال
املجاهــدون ،وهكذا تفاعلوا يف مجيع أجهــزة الدولة وجماالت
احلياة وشاركوا بكل جدٍّ يف كل سبل اخلري التي أتيحت هلم.
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 -وكان شــباب الصحابة رضوان اهلل عليهم طبق ًة عالي ًة يف

اخللق واألدب ،وكانت منهم النامذج الراقية يف اإلحسانَ ،ت َع َّلم

منها الناس اإلحســان إىل اإلنسان وإىل غري اإلنسان ،وتر ّبت هبا

ِ
والعيش معهم.
األمم التي ترشفت بصحبتهم

 ورأينــا أيض ًا أن ما كان عليه شــباب الصحابة من عبادةوتقوى هلل تعاىل مل يكن زاد ًا لآلخرة فقط ،بل كان نِ ْع َم الزاد ونِ ْع َم
الوقود لعامرهتم للدنيا ،وهو َم َث ٌل ُيع ّلم الشــباب وغريهم كيف

تكون املتعة احل ّقة بفرتة الشباب.

بحق رواد حضارة قامت عىل
وآخر ًا ،فشباب الصحابة كانوا ٍّ

الوحي اإلهلي ،وصنّاع ًا لتاريخ اهلدايــة واإلصالح والعمران،

وكانوا َم ِ
ــر َب املثل يف أثــر دين اهلل يف أتباعه حني حيســنون

فهمه وخيلصون له وحيسنون العمل به ،وحت َّق َق فيهم قوله تعاىل:

﴿ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾
[احلج.]21 :
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هؤالء هم شــباب أصحاب رسول اهلل ﷺ ،رزقنا اهلل تعاىل
ح َّبهم ،واالقتدا َء هبم ،وحرشنا يوم القيامة يف زمرهتم ،وصىل اهلل
عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 اآلحــاد واملثاين البــن أيب عاصم ،أيب بكــر بن أمحد بنعمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين ،حتقيق :د .باسم فيصل أمحد
اجلوابرة ،طبعة دار الراية ،الرياض ،ط 1411 ،1هـ – 1991م.
 إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،لشهاب الدينأمحد بن أيب بكر بن إســاعيل البوصريي ،حتقيق :دار املشــكاة
للبحث العلمي ،بإرشاف أيب متيم يارس بن إسامعيل بن إبراهيم،
طبعة دار الوطن ،ط 1420 ،1هـ 1999 -م.
 أخبــار مكة يف قديم الدهر وحديثه للفاكهي ،أيب عبد اهللحممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي ،حتقيق :د .عبد امللك
عبد اهلل دهيش ،طبعة دار خرض ،بريوت ،ط1414 ،2هـ.
 األدب املفــرد للبخــاري ،أيب عبــد اهلل حممــد بــنإســاعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،ضبط وترقيم :حممد
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فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار البشــائر اإلســامية ،بريوت ،ط،3
1409هـ – 1989م.
 االســتيعاب يف معرفة األصحاب ،البــن عبد الرب ،أيبعمر يوســف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النَّمري
القرطبي ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت،
ط 1412 ،1هـ  1992 -م.
 أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،البن األثري ،عز الدين أيباحلسن عيل بن حممد الشيباين اجلزري ،طبعة ،دار الفكر ،بريوت،
 1409هـ  1989 -م.
 اإلصابة يف متييــز الصحابة البن حجر العســقالين ،أيبالفضل شــهاب الدين أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق:
عيل حممد البجاوي ،طبعة دار اجليل ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ.
 االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاءللكالعي ،أيب الربيع ســليامن بن موســى الكالعي األندليس،
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حتقيــق :د .حممد كامل الدين عز الدين عــي ،طبعة عامل الكتب،
بريوت ،ط1417 ،1هـ.
 أنســاب األرشاف للبالذري ،أمحد بن حييى بن جابر بنداود ال َب َل ُذري ،حتقيق :سهيل زكار ورياض الزركيل ،طبعة دار
الفكر ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ  1996 -م.
 بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام أليب احلســن ابنالقطان ،عيل بن حممد بــن عبد امللك الكتامي احلمريي الفايس،
حتقيق :د .احلسني آيت ســعيد ،طبعة دار طيبة ،الرياض ،ط،1
1418هـ1997 -م.
 تاريخ ابن خلدون ،املسمى «ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخالعــرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشــأن األكرب» ،أليب
زيد عبد الرمحن بن حممد بن حممد ابن اإلشــبييل ،حتقيق :خليل
شحادة ،طبعة دار الفكر ،بريوت ،ط1408 ،2هـ 1988 -م.
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 تاريخ خليفة بن خياط الليثي ،طبعة دار القلم ،مؤسســةالرسالة ،دمشق ،بريوت ،ط 1397 ،2هـ.
 تاريخ مدينة دمشق ،لإلمام أيب القاسم عيل بن احلسن بنهبــة اهلل املعروف بابن عســاكر ،حتقيق حمب الدين أيب ســعيد
عمر بــن غرامة العمــري ،طبعــة دار الفكر ،بــروت ،ط،1
1415هـ 1995 -م.
 ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهللﷺ من احلــرف والصنائع وال َع َمالت الرشعيــة للخزاعي ،أيب
احلســن عيل بن حممد بن أمحد بن موســى اخلزاعي ،حتقيق :د.
إحســان عباس ،طبعــة دار الغرب اإلســامي ،بريوت ،ط،2
 1419هـ.
ــاالت والصناعــات واملتاجر
 -الرتاتيــب اإلدارية وال َع َ

واحلالة العلمية التي كانت عىل عهد تأســيس املدنية اإلسالمية
يف املدينة املنورة العلية للكتاين ،حممــد َع ْبد احلَ ّي بن عبد الكبري
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ابن حممد احلسني اإلدرييس ،حتقيق :عبد اهلل اخلالدي ،طبعة دار
األرقم ،بريوت ،ط .2دون تاريخ.
 الرتغيــب والرتهيب من احلديث الرشيف للمنذري ،أيبحممد عبد العظيم بن عبد القوي املنذري ،حتقيق :إبراهيم شمس
الدين ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ.
 تقريــب التهذيب البن حجر العســقالين ،حتقيق :حممدعوامة ،طبعة دار ابن حزم ،ط 1420 ،1هـ 1999 -م.
 تقييد العلم للخطيب البغدادي ،أيب بكر أمحد بن عيل بنثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي ،طبعة إحياء الســنة
النبوية ،بريوت ،دون تاريخ.
 هتذيب األســاء واللغات للنووي ،أيب زكريا حميي الدينحييى بن رشف النووي ،طبعة املطبعة املنريية ،تصوير دار الكتب
العلمية ،بريوت ،دون تاريخ.

218

شباب الصحابة

وص ّناع تاريخ »
« روّاد حضارة ُ

 جامع األصول يف أحاديث الرسول ،أليب السعادات جمدالديــن املبارك بن حممد اجلزري ابن األثــر ،حتقيق :عبد القادر
األرنــاؤوط ،طبعــة دار الفكــر ،بــروت ،ط 1403 ،2هـ -
1983م.
 جامع بيان العلم وفضله ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بنحممد بن عبد الرب بن عاصم النَّمري القرطبي ،حتقيق أيب األشبال
الزهريي ،طبعــة دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية الســعودية،
ط 1414 ،1هـ 1994 -م.
 اجلامع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع ،للخطيبالبغدادي ،حتقيــق :د .حممود الطحان ،طبعــة مكتبة املعارف،
الرياض1403 ،هـ 1983 -م.
 جوامع الســرة البن حــزم ،أيب حممد عــي بن أمحد بنسعيد بن حزم األندليس الظاهري ،حتقيق :إحسان عباس ،طبعة
دار املعارف ،مرص ،ط1900 ،1م.
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 جوانــب حضارية يف الســنة النبوية امل ّطهــرة ،للدكتورعبد الســميع حممد األنيــس ،طبعة جائــزة ديب الدولية للقرآن
الكريم ،ديب ،ط 1434 ،1هـ 2013 -م.
 حلية األوليــاء وطبقات األصفياء ،لإلمــام احلافظ أيبنعيم األصفهــاين ،مصورة دار الكتاب العــريب ،بريوت ،ط،4
1405هـ.
 الدر املنثور يف التفسري باملأثور للسيوطي ،طبعة دار الفكر،بريوت1993 ،م.
 دالئل 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.
ُ -ســ ُبل اهلدى والرشــاد يف ســرة خري العبــاد ،لإلمام

حممد بن يوسف الصاحلي الشــامي ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد
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عبد املوجود ،وعــي حممد معوض ،طبعــة دار الكتب العلمية
بريوت ،لبنان ،ط 1414 ،1هـ 1993 -م.
 -ســنن الرتمذي ،أليب عيسى حممد بن عيسى بن َس ْورة بن

موسى بن الضحاك ،الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر
وآخرون ،طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة،
ط 1395 ،2هـ 1975 -م.

 ســنن الدارقطنــي ،أيب احلســن عيل بن عمــر بن أمحدالبغدادي الدارقطني ،حتقيق وضبط وتعليق :شعيب األرنؤوط،
وحســن عبد املنعم شــلبي ،وغريمها ،طبعة مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط 1424 ،1هـ 2004 -م.
 ســنن الدارمي ،حتقيق :فواز أمحد زمريل ،وخالد الســبعالعلم ،طبعة دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1407 ،1هـ.
 ســنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميــي الدين عبد احلميد،مصورة املكتبة العرصية ،بريوت ،دون تاريخ.
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 ســنن الفطرة أحــكام وآداب ،ملحمد ســعد خلف اهللالشحيمي ،طبعة دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب،
ط 1431 ،1هـ  2010 -م.
 الســنن الكربى للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيلالبيهقــي ،مصورة دار املعرفة ،بــروت1413 ،هـ 1992 -م،
عن طبعة جملس دائرة املعارف النظامية ،اهلند ،حيدر آباد ،ط،1
 1344هـ.
 الســنن الكــرى للنســائي ،أيب عبد الرمحــن أمحد بنشعيب بن عيل اخلراســاين النسائي ،حتقيق :حســن عبد املنعم
شــلبي ،بإرشاف شــعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسســة الرسالة،
بريوت ،ط1421 ،1هـ 2001 -م.
 ســنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت1395 ،هـ – 1975م.
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 سنن النسائي (املجتبى) ،لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي،بعنايــة الشــيخ عبد الفتاح أبــو غدة ،نرش مكتــب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط 1414 ،3هـ 1994 -م.
 -ســر أعالم النبالء للذهبي ،أيب عبد اهلل شــمس الدين

حممد بــن أمحد بن عثــان بن َقا ْيــاز الذهبي ،حتقيق :شــعيب
األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ -

 994م.
 السرية النبوية البن هشام ،أيب حممد عبد امللك بن هشام بنأيوب احلمريي املعافري ،حتقيق :طه عبد الرؤوف ســعد ،طبعة
دار اجليل ،بريوت 1411 ،م.
 -السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة ،ملحمد بن حممد بن

سويلم أبو ُشهبة ،طبعة دار القلم ،دمشق ،ط  1427 ،8هـ.

 الســرة النبوية وأخبــار اخللفاء البن حبــان ،أيب حاتمحممد بــن حبان بن أمحد بن حبــان بن معاذ بن َم ْعبدَ ال ُبســتي،
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صححه وعلق عليه احلافظ السيد عزيز بك ومجاعة من العلامء،
ّ
طبعة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1417 ،2هـ.

 السرية النبوية (من البداية والنهاية البن كثري) ،أليب الفداءإســاعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ،حتقيق :مصطفى
عبد الواحد ،طبعة دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
لبنان1395 ،هـ 1976 -م.
 رشح صحيح مســلم ،للنــووي املســمى املنهاج رشحصحيح مســلم بن احلجاج ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،طبعة
دار املعرفة ،بريوت ،ط 1414 ،1هـ – 1994م.
 شــعب اإليامن للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بن عيلالبيهقي ،حتقيق أيب هاجر حممد السعيد بسيوين ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1410 ،1هـ 1990 -م.
 صحيح البخــاري ،بعناية :د .مصطفى ديب البغا ،طبعةدار ابن كثري ،دمشق ،ط1414 ،5هـ 1993 -م.
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 -صحيــح ابن حبــان برتتيب ابــن بلبان (اإلحســان)،

ملحمد بــن حبان بن أمحــد أيب حاتم التميمي البســتي ،حتقيق:

شــعيب األرنؤوط ،طبعة مؤسســة الرســالة ،بــروت ،ط،2
1414هـ 1993 -م.

 -صحيح ابن خزيمة ،أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة

السلمي النيسابوري ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي ،طبعة
املكتب اإلسالمي ،بريوت1390 ،هـ – 1970م.

 -صحيح مســلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار

إحياء الكتب العربيــة ،نرش دار الكتــب العلمية1413 ،هـ -

1992م.

 -الطبقــات الكربى البن ســعد ،حممد بن ســعد بن منيع

اهلاشمي البرصي ،طبعة دار صادر ،بريوت ،ط1968 ،1م.

 -عرص اخلالفة الراشــدة  -حماولة لنقــد الرواية التارخيية

وفق منهــج املحدثني ،د .أكرم بن ضيــاء العمري ،طبعة مكتبة

العبيكان ،اململكة العربية السعودية.
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 -فتح الباري رشح صحيــح البخاري ،للحافظ ابن حجر

العســقالين ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقــي ،وعناية حمب الدين
اخلطيب ،نرش دار الفكر ،عن الطبعة السلفية.

 -الفصول يف السرية البن كثري ،حتقيق وتعليق :حممد العيد

اخلطراوي ،وحميي الدين مســتو ،طبعة مؤسســة علوم القرآن،

ط1403 ،3هـ.

 -فضائــل الصحابة ،لإلمــام أيب عبد اهلل أمحــد بن حنبل

الشــيباين ،حتقيــق :د .ويص اهلل حممــد عباس ،طبعة مؤسســة
الرسالة ،بريوت ،ط1403 ،1هـ 1983 -م.

 -قادة النبي ﷺ ،للواء الركن حممود شــيت خطاب ،طبعة

دار القلم ،دمشق ،والدار الشــامية ،بريوت ،ط1420 ،2هـ -

1999م.

 -جممع الزوائــد ومنبع الفوائد للهيثمي ،أيب احلســن نور

الدين عيل بن أيب بكر بن ســليامن اهليثمي ،مصورة دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط1402 ،2هـ 1982 -م.
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 -املدهــش البن اجلوزي ،أيب الفرج مجال الدين بن عيل بن

حممد بن جعفر اجلوزي ،حتقيق :د .مروان قباين ،طبعة دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1985 ،2م.

 -املســتدرك عىل الصحيحني للحاكم ،أيب عبد اهلل احلاكم

حممد بن عبــد اهلل بن حممد بــن محدويه النيســابوري ،حتقيق:

مصطفــى عبد القادر عطا ،طبعــة دار الكتب العلمية ،بريوت،

ط 1411 ،1هـ 1990 -م.

 -مســند أيب داود الطيالــي ،حتقيق :الدكتــور حممد بن

عبد املحســن الرتكي ،طبعة دار هجر ،مرص ،ط1419 ،1هـ -

1999م.

 -مســند اإلمام أمحد بن حنبل ،مصورة مؤسســة قرطبة،

القاهرة ،عن الطبعة امليمنية ،بدون تاريخ.

 -مســند أيب يعىل املوصيل ،حتقيق :حسني سليم أسد ،طبعة

دار املأمون للرتاث-دمشق ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
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الروياين ،حتقيق :أيمن عيل أبو يامين ،طبعة مؤسسة
 -مسند ُّ

قرطبة ،القاهرة1416 ،هـ.

 -املصنف البن أيب شــيبة ،أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب

شــيبة العبيس الكويف ،حتقيق :كامل يوسف احلوت ،طبعة مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ.

 -املصنف لعبد الــرزاق الصنعاين ،أيب بكر عبد الرزاق بن

مهام بن نافع احلمريي اليامين الصنعــاين ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ،طبعة املجلس العلمي ،اهلند ،ط1403 ،2هـ.

 -معجــم البلدان لياقوت بن عبــد اهلل احلموي ،طبعة دار

صادر ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.

 معجــم الصحابة البن قانع ،أيب احلســن عبد الباقي بنقانع بــن مرزوق بن واثــق البغدادي ،حتقيق :صالح بن ســامل
املرصايت ،طبعــة مكتبة الغربــاء األثرية ،املدينــة املنورة ،ط،1
1418هـ.
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 املعجــم الكبري للطرباين ،أيب القاســم ســليامن بن أمحدالطرباين ،حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي ،طبعة مكتبة العلوم
واحلكم ،املوصل ،ط1404 ،2هـ – 1983م.
 معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،أيب بكر أمحد بن احلسني بنعيل بن موسى البيهقي ،حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،طبعة
دار الوعي حلب ،دمشق ط1412 ،1هـ 1991 -م.
 معرفة الصحابة أليب نعيــم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بنإســحاق بن موســى بن مهران األصبهاين ،حتقيــق :عادل بن
يوســف العزازي ،طبعــة دار الوطن للنــر ،الرياض ،ط،1
1419هـ 1998 -م.
 معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار للذهبي ،أيبعبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي ،حتقيق :بشــار
عواد معروف ،وشــعيب األرناؤوط ،وصالــح مهدي عباس،
طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1404 ،1هـ.
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 املعرفة والتاريخ ،لإلمام يعقوب بن ســفيان الفســوي،حتقيق :د .أكرم ضياء العمري ،طبعة مؤسسة الرسالة ،بريوت،
ط1401 ،2هـ1981 -م.
 مكارم األخالق ومعاليهــا وحممود طرائقها للخرائطي،أيب بكر حممد بن جعفر بن حممد بن ســهل بن شــاكر اخلرائطي
الســامري ،تقديم وحتقيق :أيمن عبد اجلابر البحريي ،طبعة دار
اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط1419 ،1هـ 1999 -م.
 املغــازي ملحمد بــن عمر بــن واقد الواقــدي ،حتقيق:د .مارسدن جونس ،منشورات األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
ط1409 ،3هـ1989 -م.
 منـــاهج املحـــدثني يف القــرن األول اهلجــري وحتىعرصنا احلارض ،لعيل عبد الباســط مزيد ،طبعــة اهليئة املرصية
العامة للكتاب.
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 مناهــل العرفان يف علــوم القرآن ،ملحمــد عبد العظيمالزرقاين ،حتقيق مكتب البحوث والدراسات ،طبعة دار الفكر،
بريوت ،ط1996 ،1م.
 املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1406 ،هـ 1985 -م.
 املنتقــى من الســنن املســندة البن اجلــارود ،أيب حممدعبد اهلل بــن عيل بن اجلارود النيســابوري ،حتقيق :عبد اهلل عمر
البــارودي ،طبعة مؤسســة الكتــاب الثقافية ،بــروت ،ط،1
1408هـ – 1988م.
 النهاية يف غريب احلديث واألثــر ،لإلمام جمد الدين أيبالسعادات اجلزري ،حتقيق :حممود حممد الطناحي ،طبعة املكتبة
العلمية ،بريوت1399 ،هـ 1979-م.
•

•

•
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العلم
 األرقم بن أيب األرقم املخزومي. أسامة بن زيد. -أسعد بن ُز َرارة األنصاري.

الصفحة
.151 ،150 ،120
.174 ،163 ،162
،158 ،157 ،156 ،96 ،95
.191

ُ -أ َس ْيد بن ُح َضري األويس األشهيل.171 ،96 .

 ُأ َس ْيد بن ظهري األنصاري. -أنس بن مالك.

.174 ،173
،76 ،68 ،67 ،48 ،45 ،32
،88 ،85 ،83 ،81 ،79 ،77
،149 ،117 ،116 ،92 ،91
.151

أنس بن َم ْر َثد بن أيب مرثد َ
الغنَوي.179 .
ُ -

 -الرباء بن عازب األنصاري.

،175 ،174 ،124 ،48 ،19
.202

 ثابت بن قيس بن ّشمس األنصاري .155
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،83 ،82 ،79 ،74 ،51 ،46

،112 ،102 ،88 ،87 ،84
،195 ،194 ،173 ،157

 -جعفر بن أيب طالب.

.206 ،197 ،196

.155 ،126 ،63 ،22 ،21

ساقة األنصاري.
 -حارثة بن ُ َ

.176 ،173

 -احلسن بن عيل.

.193

رام بن ملحان األنصاري.
 َح ُاألس َلمي.
 -محزة بن َعمرو ْ

.32

.164

 -رافع بن خديج األنصاري.

.176 ،174 ،173

 -زيد بن أرقم األنصاري.

.174 ،124

ري بن العوام.
 الزب ُ -زيد بن ثابت.

.162 ،122 ،121

،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
،32 ،30 ،28 ،27 ،25 ،24

،151 ،52 ،43 ،42 ،41 ،40
،172 ،159 ،158 ،156
.203 ،202 ،174 ،173
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 -سامل موىل أيب حذيفة.

.155 ،101

 -السائب بن يزيد الكندي.

.152

 -سعد ابن َح ْبتَة األنصاري.

.173

 -سعد ال َق ْرظ.

.126 ،125

 -سعد بن معاذ األويس األشهيل.

.170 ،162 ،96

 -سعد بن أيب وقاص.

.178

 -سعيد بن زيد بن عمرو.

.123

 -سلمة بن األكوع.

.)190-183 ( ،163

َ -س ُمرة بن ُج ْندب الفزاري.

.202 ،176 ،174 ،173

 سهل بن عمرو األنصاري النجاري .191 -سهيل بن عمرو األنصاري.

.191

 -شداد بن أوس األنصاري.

.88

ُ -صهيب بن ِسنان الرومي.

 -طلح ُة بن ُعبيد اهلل.

 -عامر بن ُفهرية.

.128
.189 ،123 ،122
،134 ،133 ،130 ،129
.136 ،135
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.96

 عبد اهلل بن األرقم القريش الزهري.22 ،21 . -عبد اهلل بن أيب بكر الصديق.

،134 ،133 ،130 ،129
.136

 -عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.

.193 ،127 ،126

 -عبد اهلل بن الزبري.

،115 ،114 ،29 ،27 ،22
.205 ،133 ،131 ،126

 -عبد اهلل بن السائب املخزومي.

.31

 عبد اهلل بن عامر بن ُكريز القريش.152 . -عبد اهلل بن عباس.

،57 ،56 ،51 ،48 ،46 ،31
،77 ،75 ،74 ،73 ،59 ،58
،89 ،88 ،87 ،86 ،81 ،79
.205 ،204 ،203 ،94

 -عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.

،77 ،53 ،51 ،45 ،43 ،42
،101 ،88 ،87 ،86 ،79 ،78
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،113 ،112 ،111 ،110
،200 ،175 ،174 ،173
.201
 -عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

،72 ،69 ،49 ،48 ،47 ،25
،106 ،93 ،92 ،82 ،79 ،76
.206 ،193 ،173

 -عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة.

.31

 -عبد اهلل بن مسعود.

،88 ،69 ،59 ،41 ،38 ،30

َ -ع ّتاب بن َأ ِسيد القريش األموي.

.111 ،92
،139 ،138 ،137 ،98 ،65
.140

 -عثامن بن أيب العاص الثقفي.

،143 ،142 ،141 ،99 ،98
.156

َ -ع َرابة بن أوس األنصاري.

 -عيل بن أيب طالب.

.193 ،174 ،173
،40 ،39 ،38 ،30 ،21 ،17
،146 ،136 ،129 ،69 ،41
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،165 ،164 ،162 ،147
.177 ،170 ،166
َ -عمرو بن ُح َر ْيث.

.127

 -عمرو بن َح ْزم بن زيد األنصاري.176 ،174 ،173 ،140 ،64 .

 عمرو بن َاحل ِمق اخلزاعي.
 عمرو بن سلمة َاجل ْر ِمي.

.91
.97

ُ -عمري بن أيب وقاص الزهري.

.178 ،173

بن عامر اخلزرجي.
ُ -ق ْطب َة َ

.167

ُ -قدامة بن مظعون القريش اجلمحي.150 .

 قيس بن سعد بن عبادة األنصاري،169 ،162 ،149 ،148 ..193 ،171
 -كعب بن مالك األنصاري.

 مالك بن ُاحل َو ْي ِرث.

 ُمصعب بن عمري. -معاذ بن جبل.

.193 ،96 ،95
.63
.170 ،162 ،95 ،63
،40 ،38 ،37 ،36 ،32 ،30
،82 ،81 ،66 ،65 ،63 ،41
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،104 ،103 ،102 ،101
،146 ،145 ،144 ،105
.193 ،192 ،172 ،162
 -معاذ ابن عفراء األنصاري.

.173

 -معاوية بن أيب سفيان.

.22 ،18

َ -م ْع َبد بن خالد اجلهني.

.171

ُ -م َع ِّوذ ابن عفراء األنصاري.

.173

 -املغرية بن شعبة بن مسعود الثقفي.91 ،22 .

 -املقدام بن َمعدي َك ِرب.

 -املنذر بن َعمرو بن ُخن َْيس.

 -أبو ُأمامة ُصدَ ي بن َع ْجالن.

 -أبو برزة األسلمي.

 أبو سعيد اخلدري. -أبو قتادة احلارث بن ِر ْب ِعي.

.73
.167 ،166
.85 ،78
.81
،75 ،74 ،51 ،46 ،44 ،43
.174 ،173 ،159 ،86 ،79
،184 ،182 ،181 ،168 ،75
.194 ،187 ،185
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،63 ،48 ،41 ،40 ،37 ،30

 -أبو موسى األشعري.

،144 ،105 ،104 ،103 ،78
.146 ،145
،51 ،50 ،49 ،47 ،46 ،32

 -أبو هريرة.

،74 ،69 ،55 ،54 ،53 ،52
،82 ،81 ،79 ،78 ،77 ،75
،119 ،94 ،89 ،87 ،86 ،85
،197 ،197 ،164 ،150
،204 ،200 ،199 ،198
.205
 -أسامء بنت أيب بكر الصديق.

.136 ،132 ،130 ،129 ،87

 -عائشة أم املؤمنني.

،81 ،79 ،78 ،77 ،74 ،45
،130 ،129 ،93 ،92 ،84
.205 ،136 ،133
•

•

•
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7

 افتتاحية -املقدمة
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15
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17

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

17
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21

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

27

 -مجع زيد بن ثابت وغريه للقرآن

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

27

ح َل ُة القرآن الكريم من الشباب
ََ-

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

30

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

30

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

32

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

35

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

36

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

38

تاريخ
 ُروَّا ُد َح َضارٍة ُوص ّناع ٍ

اب َو ْح ٍي ورسائل وعهود
ُ -ك ّت ُ

 -املشهورون بكتابة الوحي من الشباب

 ُك ّتاب رسائل ومرتمجون لرسول اهلل ﷺ ِوح ََلتُه
جامعو القرآن َ

 املشهورون باإلقراء من الشباب كثرة احلفظة من الشباب َحَل ُة ِالع ْل ِم الرشيف
 -إمام العلامء

 -أقىض القضاة
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 -األعلم بالفرائض
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39
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40
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43
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44

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

48
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56
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63
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64
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65
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67
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67

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

69

 ُم ْفت َُون وقضا ٌة شباب
 إمام الناس باملدينةفقيه جمتهدٌ
ٌ -
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 -احل ّفاظ املحدِّ ثون

العلم ،صاحب الصحيفة الصادقة
 ُمدَ ِّو ُنِ
 -را ِو ُية اإلسالم

ب ُ
األ َّم ِة وترمجان القرآن
 َح ْ ُ معلمو اإلسالمَ -ش َب َب ٌة مع ِّلمون

 عمرو بن َح ْزم -معاذ بن َج َبل

 عرشون شاب ًا -سبعون شاب ًا

ص لإلمام ابن أيب حاتم يف فضل الصحابة وعلمهم
َ -ن ٌّ
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 -رواة ودعاة السلوك احلضاري
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71

......

72

 -من السلوك احلضاري يف جمال الطعام والرشاب والصحة

 من السلوك احلضاري يف جمال حتسني اهليئة والنظافة الشخصية 76 -من السلوك احلضاري يف جمال العناية بالبيئة
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.
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 من السلوك احلضاري يف جمال العناية باحليوان واإلحسان إليه من السلوك احلضاري يف حال احلرب ويف معاملة غري املسلمهدى
 -أئمة ً

ِ
لصالة ُ
اجلمعة باملدينة
الناس
ج َع
 َّأول َم ْن َ ََ

 ُأ َسيد بن ُحضريإمام
وصبي ٌ
ٌّ

 -ع َّتاب بن أسيد

 أصغر الوفد سن ًا -سامل ومعاذ

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

وع ّم ٌر
ُ -ع ّب ٌاد ُ

101
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103
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103

 -األمريان معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري
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 -عبد اهلل بن عمر

الزبري
 عبد اهلل بن ُّالع ّباد السبعون
 ُّ ُ -تار صادقون

 األرقم بن أيب األرقمالع ّوام
 ُّالز َب ْي بن َ

َ -ط ْلحة بن ُعبيد اهلل

 الرباء بن عازب وزيد بن أرقم -سعد ال َق ْرظ

 وصبيان يتاجرون -أبطال مؤمتنون

 ُّعيل بن أيب طالب

ُ
وعامر وعبدُ اهلل
وعائشة،
أسامء
ُ
ٌ
جال َد ْو ٍ
 ِر ُلة
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َ -ع ّتاب بن َأ ِسيد القريش العبشمي
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155

َ -ع ْمرو بن َح ْزم

 عثامن بن أيب العاص الثقفي أبو موسى األشعري -معاذ بن جبل

 ُّعيل بن أيب طالب

 -قيس بن سعد بن عبادة

 أبو هريرة و ُقدامة بن مظعون -األرقم بن أيب األرقم

 استمرار أعامهلم اإلدارية يف عهد اخللفاء الراشدين أنس بن مالك -زيد بن ثابت

 -السائب بن يزيد

 عبد اهلل بن عامر بن كريزُ
َ
مواقف
رجال
-
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 -إشارات إىل مواقف سابقة هلم
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 موقف ألسعد بن ُز َرارة -موقف لزيد بن ثابت

 َح ََل ُة ٍألوية وقادة جيوش

 قادة اجليوش والرسايا من الشباب -أسامة بن زيد

األس َلمي
 -محزة بن َعمرو ْ

 ُّعيل بن أيب طالب
 ا ُمل ْن ِذر بن َعمروُ -ق ْطبة بن عامر

 -أبو قتادة األنصاري

 -قيس بن سعد بن عبادة

 محلة األلوية والرايات من الشباب عيل بن أيب طالب -سعد بن معاذ
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 قيس بن سعد بن عبادة معاذ بن جبل -زيد بن ثابت

ٌ
رجال جماهدون
-

وع ْمرو بن َح ْزم
وابن عمر َ
الب ُاء ُ
 ََ َس ُمرة بن ُج ْندُ بساقة
 -حارثة بن ُ َ

 ِس َّت ُة ٍفتية من األنصار
 ُعمري بن أيب وقاصَ -أ َنس بن َم ْرثد

 -أبو قتادة األنصاري

 من النامذج الفريد لألبطال الشجعانٌ
رجال ُم ِْسنون
-

وحب ال َب ْذل واإلنفاق
 من إحساهنم :املروءة العاليةُّ
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