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الحمد هلل رب العالمٌن ،واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شرٌك له ،واشهد أن سٌدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك علٌه وعلى اله و 

 .صحبه أجمعٌن

 أما بعد •

صلى هللا علٌه وسلم - إن هذا الدٌن القوٌم الذي ارتضاه هللا جل وعال لعباده قد اختار له نبٌا كرٌما وداعٌا حكٌما ومبلغا أمٌنا أال وهو رسول هللا محمد 

فبلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد فً هللا حق جهاده؛ حتى أتاه الٌقٌن، فما ترك خٌرا إال دل األمة علٌه، وال شرا إال حذرها منه؛ ثم إن - 

وبذلوا مهجهم وأنفاسهم وأموالهم - علٌه الصالة والسالم - اختار لهذا النبً الكرٌم أنصارا عدوال، وصحابة كراما، عزروه وأٌدوه - جل وعال - هللا 

ابِبقُقونَو )ففازوا بكل فضٌلة إلى رضوان هللا، قال تعالى - صلى هللا علٌه وسلم - فً سبٌل نصرته ونصرة دٌنه  ابِبقُقونَو السَّس السَّس بُقونَو * وَو قَورَّس لَوبِبكَو الْومُق فًِب * أُقوْو

ٌمِب  عِب ااِب النَّس نَّس نَو * جَو لٌِب َووَّس نَو األْو ٌنَو * ثُقلَّسةٌة مِّم خِبرِب نَو اْلْو لٌة مِّم قَولٌِب  10/14الواقعة  (وَو

ٌالاًل  )فقال تعالى ,شهد لهم ربهم وزكاهم دِب بْو لُقوا تَو دَّس ا بَو مَو رُق وَو تَو ِب نْو ٌَو نْو  هُقمْو مَو نْو مِب هُق وَو بَو حْو ى نَو نْو قَوضَو هُقمْو مَو نْو هِب فَومِب ٌْو لَو َو عَو
وا هللاَّس دُق اهَو ا عَو قُقوا مَو دَو الٌة صَو جَو نِبٌنَو رِب مِب إْو نَو الْومُق األحزاب  (مِب
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هِب  )فعن ابن عباس رضً هللا عنهما فً قول هللا عز وجل - علٌهم الصالة والسالم-فهم صفوة خلق هللا تعالى بعد النبٌٌن  ادِب بَو لَوى عِب المٌة عَو سَو ِب وَو َّس دُق هللِب مْو قُقلِب الْوحَو

فَوى  طَو ٌنَو اصْو  تفسٌر ابن كثٌر. صلى هللا علٌه وسلم ؛ وهو قول السدى والثوري -أصحاب محمد : قال  (59:النمل )(الَّسذِب

فَواهُق  )وعن عبد هللا ابن مسعود رضً هللا عنه قال  طَو ،فَواصْو ادِب بَو رَو قُقلُقوبِب الْوعِب ٌْو لَّسمَو خَو سَو هِب وَو ٌْو لَو لَّسى هللاُق عَو ٍد صَو مَّس دَو قَولْوبَو مُقحَو جَو ،فَووَو ادِب بَو رَو فًِب قُقلُقوبِب الْوعِب إِبنَّس هللاَو نَو َو

أَوى  ا رَو ٌنِبهِب،فَومَو لَوى دِب ٌُققَواتِبلُقونَو عَو هِب، ٌِّم بِب اءَو نَو رَو زَو لَوهُقمْو وُق عَو ،فَوجَو ادِب بَو رَو قُقلُقوبِب الْوعِب ٌْو ابِبهِب خَو حَو دَو قُقلُقوبَو أَوصْو جَو ٍد،فَووَو مَّس دَو قَولْوبِب مُقحَو عْو ادِب بَو بَو رَو فًِب قُقلُقوبِب الْوعِب الَوتِبهِب، ثُقمَّس نَو َو سَو هُق بِبرِب ثَو عَو تَو هِب،َووابْو فْوسِب لِبنَو

اٌة  ٌِّم دَو هللاِب سَو نْو ا فَوهُقوَو عِب باًل ٌِّم ا سَو أَووْو ا رَو مَو ،وَو نٌة سَو دَو هللاِب حَو نْو ا،فَوهُقوَو عِب ناًل سَو لِبمُقونَو حَو  , (الْومُقسْو

ا، وأقلها تكلفاًلا، قوم اختارهم هللا عز وجل لصحبة نبٌه ): وقال ابن عمر رضً هللا عنهما ا، وأعمقها علماًل كان أصحاب رسول هللا خٌر هذه األمة قلوباًل

 .(ونقل دٌنه

إنهم صحابة رسول هللا ، هذا الجٌل الع ٌم الذي رباه النبً وأحسن تربٌته، فؤصبحوا صدارة هذه البشرٌة بعد األنبٌاء والرسل، تحقق فٌهم رضً هللا 

فً القرآن واإلنجٌل والتوراة؛ - جل وعال - عنهم ما لم ٌتحقق فً غٌرهم فؤثنى علٌهم ربهم جل وعال ثناء عطرا لٌس فً القرآن فقط، بل أثنى علٌهم 

رِب  )قال تعالى  نْو أَوثَو مْو مِب هِب وهِب جُق مْو فًِب وُق اهُق ٌمَو ا سِب اناًل وَو ضْو رِب ِب وَو
نْو هللاَّس الاًل مِب ونَو فَوضْو غُق تَو بْو ٌَو ا  داًل جَّس ا سُق عاًل كَّس مْو رُق اهُق رَو هُقمْو تَو نَو ٌْو اءُق بَو مَو حَو فَّسارِب رُق لَوى الْوكُق اءُق عَو دَّس هُق أَوشِب عَو ٌنَو مَو الَّسذِب ِب وَو

ولُق هللاَّس سُق دٌة رَو مَّس مُقحَو

ٌنَو  ُق الَّسذِب
دَو هللاَّس عَو فَّسارَو وَو مْو الْوكُق ٌ َو بِبهِب غِب ٌَو اعَو لِب رَّس جِببُق الزُّ ٌُقعْو وقِبهِب  لَوى سُق ى عَو وَو تَو لَو َو فَواسْو غْو تَو هُق فَواسْو رَو ؤَوهُق فَوآزَو طْو جَو شَو رَو ٍع أَوخْو رْو زَو جِبٌلِب كَو لُقهُقمْو فًِب اإلِبنْو ثَو مَو اةِب وَو رَو وْو لُقهُقمْو فًِب التَّس ثَو لِبكَو مَو ودِب ذَو جُق السُّ

ا  ٌماًل ا عَو ِب راًل أَوجْو ةاًل وَو فِبرَو غْو هُقمْو مَو نْو ااِب مِب الِبحَو لُقوا الصَّس مِب عَو نُقوا وَو  .29الفتح (آمَو

هم خٌر األمم سابقهم والحقهم، أولهم وآخرهم، هم الذٌن أقاموا أعمدة اإلسالم وشادوا قصور الدٌن، قطعوا حبابل الشرك، وأوصلوا دٌن اإلسالم إلى 

أطراف المعمورة، فاتسعا رقعة اإلسالم، وطبقا األرض شرابع اإلٌمان، فهم أدق الناس فهما وأغزرهم علما وأصدقهم إٌمانا وأحسنهم عمال رضً 

هُق ﴾ التوبة  نْو وا عَو ضُق رَو هُقمْو وَو نْو ُق عَو
ًَو هللاَّس ضِب اٍن رَو سَو مْو بِبإِبحْو وهُق عُق بَو ٌنَو اتَّس الَّسذِب ارِب وَو صَو َونْو األْو ٌنَو وَو اجِبرِب هَو نَو الْومُق لُقونَو مِب وَّس

َو ابِبقُقونَو األْو السَّس  .100هللا عنهم ورضوا عنه،قال تعالى ﴿ وَو

ا  )و قال تعالى هَو ونَو ذُق ؤْوخُق ٌَو ةاًل  ثِبٌرَو انِبمَو كَو غَو مَو ا وَو ٌباًل ا قَورِب حاًل هُقمْو فَوتْو ابَو أَوثَو مْو وَو هِب ٌْو لَو ةَو عَو ٌنَو كِب لَو السَّس زَو ؤَونْو مْو فَو ا فًِب قُقلُقوبِبهِب لِبمَو مَو ةِب فَوعَو رَو جَو اَو الشَّس كَو تَوحْو ونَو اٌِبعُق ٌُقبَو نِبٌنَو إِبذْو  مِب إْو نْو الْومُق ُق عَو
ًَو هللاَّس ضِب لَوقَودْو رَو

ا  ٌماًل كِب ا حَو ٌزاًل زِب ُق عَو
انَو هللاَّس كَو  .19-18الفتح  (وَو

إن الصحابة رأس األولٌاء وصفوة األتقٌاء، قدوة المإمنٌن وأسوة المسلمٌن ، جمعوا بٌن العلم بما جاء به رسول هللا وبٌن الجهاد بٌن ٌدٌه، شرفهم 

هللا بمشاهدة خاتم أنبٌابه وصحبته فً السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم فً الجهاد فً سبٌل هللا، حتى صاروا خٌرة الخٌرة وأفضل القرون 

ٍن - ففً صحٌح البخاري , بشهادة المعصوم ٌْو صَو نَو حُق انَو بْو رَو مْو نْو عِب بِبىُّ - رضى هللا عنهما - عَو ٌنَو "صلى هللا علٌه وسلم - قَوالَو قَوالَو النَّس نِبى ، ثُقمَّس الَّسذِب مْو قَورْو كُق رُق ٌْو خَو

هُقمْو  لُقونَو ٌَو ٌنَو  هُقمْو ، ثُقمَّس الَّسذِب لُقونَو بِبىُّ " ٌَو رَو النَّس كَو ى أَوذَو رِب انُق الَو أَودْو رَو مْو ةاًل - صلى هللا علٌه وسلم - قَوالَو عِب الَوثَو نِب أَووْو ثَو ٌْو نَو دُق قَورْو عْو  . بَو

ِب  ولُق هللاَّس سُق بِبلَو رَو ِب قَوالَو سُق دِب هللاَّس بْو نْو عَو رٌة ؟قَوالَو - صلى هللا علٌه وسلم-وفً رواٌة فً صحٌح مسلم عَو ٌْو اسِب خَو هُقمْو ثُقمَّس " أَوىُّ النَّس لُقونَو ٌَو ٌنَو  هُقمْو ثُقمَّس الَّسذِب لُقونَو ٌَو ٌنَو  نِبى ثُقمَّس الَّسذِب قَورْو

هُق  تَو ادَو هَو ٌنُقهُق شَو مِب ٌَو رُق  دُق بْو تَو هُق وَو ٌنَو مِب ٌَو مْو  هِب دِب ةُق أَوحَو ادَو هَو رُق شَو دُق بْو مٌة تَو  ." ٌَوجِبىءُق قَووْو

ِب  ولُق هللاَّس سُق ٍرو قَوالَو قَوالَو رَو مْو نِب عَو ِب بْو
دِب هللاَّس بْو نْو عَو نْو " صلى هللا علٌه وسلم -وعَو هُقمْو مَو نْو انَو مِب تَّسى إِبنْو كَو لِب حَو عْو لِب بِبالنَّس عْو وَو النَّس ذْو ابِبٌلَو حَو رَو نِبى إِبسْو لَوى بَو ا أَوتَوى عَو تِبى مَو لَوى أُقمَّس نَّس عَو ٌَو ؤْوتِب ٌَو لَو

ارِب إِبالَّس  لُّهُقمْو فِبى النَّس لَّسةاًل كُق ٌنَو مِب عِب بْو سَو الَوٍث وَو لَوى ثَو تِبى عَو قُق أُقمَّس رِب تَو فْو تَو لَّسةاًل وَو ٌنَو مِب عِب بْو سَو نِب وَو ٌْو تَو لَوى ثِبنْو قَواْو عَو فَورَّس ابِبٌلَو تَو رَو نِبى إِبسْو إِبنَّس بَو لِبكَو وَو عُق ذَو نَو ٌَوصْو نْو  تِبى مَو انَو فِبى أُقمَّس ةاًل لَوكَو ٌَو الَونِب هُق عَو أَوتَوى أُقمَّس

ةاًل  احِبدَو لَّسةاًل وَو   " مِب

ِب » : قَوالُقوا  ولَو هللاَّس سُق ا رَو ٌَو ىَو  نْو هِب مَو ابِبى "قَوالَو , « وَو حَو أَوصْو هِب وَو ٌْو لَو ا عَو ا أَونَو  سنن الترمذي" مَو

بِبىِّم  نِب النَّس ىِّم عَو رِب دْو ٌٍد الْوخُق عِب نْو أَوبِبى سَو نَو :" انه قَوالَو - صلى هللا علٌه وسلم- بل إن بركتهم امتدا لتشمل جٌلٌن بعدهم فعَو امٌة مِب و فِببَو زُق غْو ٌَو انٌة  مَو اسِب زَو لَوى النَّس ؤْوتِبى عَو ٌَو

ِب  ولَو هللاَّس سُق أَوى رَو نْو رَو مْو مَو ٌُققَوالُق لَوهُقمْو فِبٌكُق اسِب فَو قُقولُقونَو - صلى هللا علٌه وسلم-النَّس ٌَو حِببَو . فَو نْو صَو أَوى مَو نْو رَو مْو مَو ٌُققَوالُق لَوهُقمْو فِبٌكُق اسِب فَو نَو النَّس امٌة مِب و فِببَو زُق غْو ٌَو تَوحُق لَوهُقمْو ثُقمَّس  ٌُقفْو مْو فَو عَو نَو

ِب  ولَو هللاَّس سُق مْو - صلى هللا علٌه وسلم-رَو عَو قُقولُقونَو نَو ٌَو ِب . فَو ولَو هللاَّس سُق حِببَو رَو نْو صَو حِببَو مَو نْو صَو أَوى مَو نْو رَو مْو مَو لْو فِبٌكُق ٌُققَوالُق لَوهُقمْو هَو اسِب فَو نَو النَّس امٌة مِب و فِببَو زُق غْو ٌَو تَوحُق لَوهُقمْو ثُقمَّس  ٌُقفْو صلى -فَو

مْو - هللا علٌه وسلم عَو قُقولُقونَو نَو ٌَو تَوحُق لَوهُقمْو . فَو ٌُقفْو  صحٌح مسلم. الجماعة الكثٌرة : الفبام . «فَو

ِب  ولِب هللاَّس سُق عَو رَو بَو مَو رِب غْو ا الْومَو نَو ٌْو لَّس نْو أَوبِبٌهِب قَوالَو صَو ةَو عَو دَو نْو أَوبِبى بُقرْو ةَو عَو دَو نِب أَوبِبى بُقرْو ٌدِب بْو عِب نْو سَو ا لَووْو - صلى هللا علٌه وسلم-وصفهم رسول هللا بؤنهم أمنة ألمته، فعَو ثُقمَّس قُقلْونَو



اءَو  شَو هُق الْوعِب عَو لِّمىَو مَو تَّسى نُقصَو ا حَو نَو لَوسْو ا فَوقَوالَو - قَوالَو - جَو نَو ٌْو لَو جَو عَو رَو ا فَوخَو نَو لَوسْو ا» فَوجَو نَو ا هُق لْوتُقمْو هَو ا زِب  .« مَو

اءَو قَوالَو  شَو كَو الْوعِب عَو لِّمىَو مَو تَّسى نُقصَو لِبسُق حَو جْو ا نَو بَو ثُقمَّس قُقلْونَو رِب غْو كَو الْومَو عَو ا مَو نَو ٌْو لَّس ِب صَو
ولَو هللاَّس سُق ا رَو ٌَو ا  تُقمْو » قُقلْونَو بْو تُقمْو أَووْو أَوصَو نْو سَو ا .«أَوحْو مَّس ا مِب ثِبٌراًل انَو كَو كَو اءِب وَو مَو هُق إِبلَوى السَّس أْوسَو فَوعَو رَو قَوالَو فَورَو

اءِب فَوقَوالَو  مَو هُق إِبلَوى السَّس أْوسَو فَوعُق رَو رْو  : ٌَو

بَو  » هَو ا ذَو إِبذَو تِبى فَو ةٌة ألُقمَّس نَو ابِبى أَومَو حَو أَوصْو ونَو وَو دُق ٌُقوعَو ا  ابِبى مَو حَو اُق أَوتَوى أَوصْو بْو هَو ا ذَو إِبذَو ابِبى فَو حَو ةٌة ألَوصْو نَو ا أَومَو أَونَو دُق وَو ا تُقوعَو اءَو مَو مَو ومُق أَوتَوى السَّس بَواِب النُّجُق هَو ا ذَو إِبذَو اءِب فَو مَو ةٌة لِبلسَّس نَو ومُق أَومَو النُّجُق

ونَو  دُق ٌُقوعَو ا  تِبى مَو ابِبى أَوتَوى أُقمَّس حَو  صحٌح مسلم. «أَوصْو

 فً الفضل والمعروف واإلصابهْو *** ولٌس فً األّمة كالصحابهْو 

ارا  تَو نُقوا األسرارَو واألنــــــــــوارا***فإّنهم قد شاهدوا الْومُقخْو ٌَو  وعا

ّتى بانا   دٌنُق الهدى وقد سما األدٌانـــــا*** وجاهدوا فً هللا حَو

مِب التنزٌلْو  كَو ًَو الغلٌـــــلْو *** وقد أتى فً مُقحْو   فً فضلهم ما ٌشف

 وفً كالم القوم واألشعـــــــــارِب ***وفً األحادٌث وفً اْلثارِب 

ابِب  طَّس نِب الْوخَو رَو بْو مَو نْو عُق نْو أَوبِبٌهِب عَو اٍر عَو سَو ٌَو نِب  انَو بْو مَو ٌْو لَو نِب سُق نِب ابْو اسَو : إّن الواجب علٌنا أن نحف  لهإالء األخٌار قدرهم، ونعرف لهم مكانتهم؛ فعَو بَو النَّس طَو هُق خَو أَونَّس

ةِب فَوقَوالَو  ٌَو ابِب ِب :بِبالْوجَو ولُق هللاَّس سُق ا رَو مْو فَوقَوالَو - صلى هللا علٌه وسلم-قَوامَو فِبٌنَو ى فِبٌكُق امِب ٌَو قِب هُقمْو " كَو لُقونَو ٌَو ٌنَو  هُقمْو ، ثُقمَّس الَّسذِب لُقونَو ٌَو ٌنَو  ابِبى ، ثُقمَّس الَّسذِب حَو مُقوا أَوصْو رِب  ." أَوكْو

فكٌف ٌحبهم رسول هللا وال نحبهم وكٌف ٌقدرهم رسول هللا وال نقدرهم ؛ إن حب الصحابة عالمة لإلٌمان وبغضهم عالمة للنفاق كما جاء عن انس ابن 

لَّسمَو قَوالَو  سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ًِّم صَو بِب ارِب " مالك قال قال النَّس صَو َونْو ضُق األْو فَواقِب بُقغْو ةُق النِّم ٌَو آ ارِب وَو صَو َونْو بُّ األْو انِب حُق مَو ٌِب ةُق اإلْو ٌَو   صحٌح البخاري" آ

األنصار ال ٌحبهم إال مإمن، وال ٌبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحبه هللا، ومن : " سمعا النبً قال فً األنصار : وعن البراء رضً هللا عنه قال

 " أبغضهم أبغضه هللا

 ال، فرٌضة: حب أبً بكر وعمر رضً هللا عنهما سنة؟ قال: ولقد سبل الحسن البصري رحمه هللا تعالى

ةِب ، فَوقَوالَو  اعَو نِب السَّس لَّسمَو عَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ًَّس صَو بِب ؤَولَو النَّس الاًل سَو جُق هُق ، أَونَّس رَو نْو ُق عَو

ًَو هللاَّس ضِب ٍس رَو نْو أَونَو ةُق ؟ ، قَوالَو : بل إن حبهم بابا إلى الجنة فعَو اعَو تَوى السَّس ا : " مَو اذَو مَو وَو

ا ؟  اَو لَوهَو دْو دَو لَّسمَو ، فَوقَوالَو : قَوالَو " أَوعْو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ولَوهُق صَو سُق رَو َو وَو

ءَو إِبالَّس أَونِّمً أُقحِببُّ هللاَّس ًْو اَو : " الَو شَو بْو بَو نْو أَوحْو عَو مَو اَو مَو ا : قَوالَو أَونَوسٌة . ” أَونْو نَو حَو ٍء فَورَو ًْو ا بِبشَو نَو حْو ا فَورِب فَومَو

لَّسمَو  سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ًِّم صَو بِب لِب النَّس اَو : " بِبقَووْو بْو بَو نْو أَوحْو عَو مَو اَو مَو ٍر : ، قَوالَو أَونَوسٌة " أَونْو كْو ا بَو أَوبَو لَّسمَو وَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو

لَّسى هللاَّس ًَّس صَو بِب ا أُقحِببُّ النَّس ؤَونَو هُقمْو , فَو عَو و أَونْو أَوكُقونَو مَو جُق أَورْو رَو وَو مَو عُق وَو

مْو  الِبهِب مَو لِب أَوعْو ثْو لْو بِبمِب مَو إِبنْو لَومْو أَوعْو مْو وَو اهُق ٌَّس بِّمً إِب   البخاري" بِبحُق

لْو فًِب )كما ان من حبهم و حف  قدرهم الدعاء لهم قال تعالى  عَو جْو ال تَو انِب وَو مَو ٌِب ا بِباألْو قُقونَو بَو ٌنَو سَو ا الَّسذِب انِبنَو وَو ِبخْو إلِب ا وَو فِبرْو لَونَو ا اغْو نَو بَّس قُقولُقونَو رَو ٌَو مْو  هِب دِب عْو نْو بَو وا مِب اءُق ٌنَو جَو الَّسذِب وَو

حِبٌمٌة  وفٌة رَو إُق كَو رَو ا إِبنَّس نَو بَّس نُقوا رَو ٌنَو آمَو اّلاًل لِبلَّسذِب ا غِب  10الحشر  (قُقلُقوبِبنَو

مفاتٌح الغٌب اعلم أن هذه اْلٌاا قد استوعبا جمٌع المإمنٌن ألنهم إما المهاجرون أو األنصار أو الذٌن جاءوا من بعدهم ، "قال اإلمام الرازي فً 

وبٌن أن من شؤن من جاء من بعد المهاجرٌن واألنصار أن ٌذكر السابقٌن وهم المهاجرون واألنصار بالدعاء والرحمة فمن لم ٌكن كذلك بل ذكرهم 

  . بسوء كان خارجا من جملة أقسام المإمنٌن بحسب نص هذه اْلٌة

فالوٌل كل الوٌل لمن أبغضوا الصحابة، وتعرضوا لسبهم والطعن فٌهم، وجعلوا من دٌنهم وعقٌدتهم سب ورثة النبً ، فالصحابة ورثوا عنه الكتاب 

والسنة علما وفهما، وعمال وطرٌقة، فهم عدول وثقاا، فقد عدلهم هللا فً كتابه ورضً عنهم وأرضاهم، فحبهم إٌمان، وبغضهم وسبهم نفاق، 

فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن، : " واإلعرض عنهم ضالل وهالك، فٌجب إتباعهم فٌما جاءنا عنهم، لقوله صلى هللا علٌه وسلم 

 ."عضوا علٌها بالنواجذ

ومن ثم فالمإمن ٌلزمه احترامهم، وعدم الخوض فٌهم بال أدب، وعدم التجرإ على سبهم؛ ألن سبهم من الكبابر، وآٌة من آٌاا النفاق، فعن ابن 

لَّسمَو : قَوالَو , عباس سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب صَو ولُق هللاَّس سُق ةِب : " قَوالَو رَو البِبكَو الْومَو ِب وَو ةُق هللاَّس نَو هِب لَوعْو ٌْو لَو ابًِب فَوعَو حَو بَّس أَوصْو نْو سَو ٌنَو , مَو عِب مَو اسِب أَوجْو النَّس  الطبرانً فً الكبٌر" وَو

ةَو قَوالَو  رَو ٌْو رَو نْو أَوبًِب هُق لَّسمَو : وعَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب صَو ولُق هللاَّس سُق ا ” :قَوالَو رَو باًل هَو ٍد ذَو لَو أُقحُق ثْو فَوقَو مِب مْو أَونْو كُق دَو هِب؛ لَووْو أَونَّس أَوحَو دِب ٌَو ً بِب فْوسِب ي نَو الَّسذِب ؛ فَووَو ابًِب حَو بُّوا أَوصْو سُق ابًِب الَو تَو حَو بُّوا أَوصْو سُق الَو تَو

ٌفَوهُق  الَو نَوصِب مْو وَو هِب دِب دَّس أَوحَو كَو مُق رَو ا أَودْو   متفق علٌه" مَو

دَّس أحدهم وال نصٌفَوه: " وقال صلى هللا علٌه وسلم ا؛ ما أدرك مُق ٍد ذهباًل كم لو أنفق مثل أُقحُق   رواه البخاري" ال تَوسبُّوا أَوصحابً؛ فإنَّس أحدَو

قُقولُق  ٌَو رَو  مَو نُق عُق هُق : " وقال ابْو رَو مُق مْو عُق كُق دِب لِب أَوحَو مَو نْو عَو رٌة مِب ٌْو ةاًل ، خَو اعَو مْو سَو هِب دِب قَوامُق أَوحَو لَّسمَو ، فَولَومُق هِب وسَو ٌْو ل لَّسى هللا عَو ٍد صَو مَّس ابَو مُقحَو حَو بُّوا أَوصْو سُق  .الَو تَو

فَوٍر  بِبالَوٍل فِبى نَو ٍب وَو ٌْو هَو صُق انَو وَو لْومَو لَوى سَو انَو أَوتَوى عَو ٌَو فْو ا سُق ٍرو أَونَّس أَوبَو مْو نِب عَو ابِبذِب بْو نْو عَو بل بٌن المصطفى صلى هللا علٌه وسلم أن من أغضبهم كمن اغضب هللا تعالى فعَو

ا هَو ذَو ؤْوخَو ِب مَو وِّم هللاَّس دُق نُققِب عَو نْو عُق ِب مِب
ٌُقوفُق هللاَّس اْو سُق ذَو ا أَوخَو ِب مَو هللاَّس بِبىَّس . فَوقَوالُقوا وَو ؤَوتَوى النَّس مْو فَو هِب دِب ٌِّم سَو ٍش وَو ٌْو خِب قُقرَو ٌْو ا لِبشَو

ذَو قُقولُقونَو هَو ٍر أَوتَو كْو - صلى هللا علٌه وسلم-قَوالَو فَوقَوالَو أَوبُقو بَو

هُق فَوقَوالَو  رَو بَو كَو » فَوؤَوخْو بَّس اَو رَو بْو ضَو هُقمْو لَوقَودْو أَوغْو تَو بْو ضَو اَو أَوغْو نْو هُقمْو لَوبِبنْو كُق تَو بْو ضَو لَّسكَو أَوغْو ٍر لَوعَو كْو ا بَو ا أَوبَو ىَّس . «ٌَو ا أُقخَو ٌَو ُق لَوكَو 
فِبرُق هللاَّس غْو ٌَو مْو قَوالُقوا الَو  تُقكُق بْو ضَو اهْو أَوغْو تَو وَو ا إِبخْو ٌَو ٍر فَوقَوالَو  كْو مْو أَوبُقو بَو اهُق ؤَوتَو  .فَو

هم فبِببُقغضً أبغضهم، " وعنه علٌه الصالة والسالم انه قال بِّمً أحبَّسهم، ومن أبغضَو هُقم فبحُق ا من بعدي، فمن أحبَّس وهم غرضاًل هللاَو هللا فً أصحابً، ال تتَّسخذُق

ذه ٌُقوشكُق أن ٌؤخُق  ؛ رواه الترمذي" ومن آذاهم فقد آذانً، ومن آذانً فقد آذى هللاَو، ومن آذى هللا ف

وا رحالهم فً جنة رب األرض والسماء - بعد هذا الفضل - فو هللا إنً ألعجب  طَّس قوام ٌتطاولون على هإالء الفضالء األجالء الذٌن حَو  نعوذ باهلل!! ألِب

  أٌها اإلخوة األخٌار

وا :" ما أحوجنا إلى أن نترسم خطاهم،و نقتبس آثارهم فقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ضُّ عَو ؛ وَو ٌنَو ٌِّم دِب هْو ٌنَو الْومَو دِب اشِب لَوفَواءِب الرَّس ةِب الْوخُق نَّس سُق تًِب وَو نَّس مْو بِبسُق كُق ٌْو لَو عَو

لَوةٌة  الَو ٍة ضَو عَو لَّس بِبدْو إِبنَّس كُق ةٌة وَو عَو ٍة بِبدْو ثَو دَو لَّس مُقحْو ؛ فَوإِبنَّس كُق مُقورِب
ُق ااِب األْو ثَو دَو مُقحْو مْو وَو اكُق ٌَّس إِب ؛ وَو اجِبذِب وَو ا بِبالنَّس هَو ٌْو لَو وكما قال  (أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان )" عَو

 الشاعر

ةَو قَوالَو  ادَو نْو قَوتَو وٍد : عَو عُق سْو نُق مَو ِب : قَوالَو ابْو ولِب هللاَّس سُق ابِب رَو حَو ؤَوسَّس بِبؤَوصْو تَو ٌَو لْو ا فَو اًٌل ؤَوسِّم تَو مْو مُق كُق نْو انَو مِب نْو كَو لَّسمَو - مَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ا - صَو قَوهَو مَو أَوعْو ا ، وَو ةِب قُقلُقوباًل ُقمَّس هِب األْو ذِب رَّس هَو انُقوا أَوبَو هُقمْو كَو إِبنَّس فَو

االاًل  ا حَو نَو سَو أَوحْو ا ، وَو اًٌل دْو ا هَو هَو مَو وَو أَوقْو لُّفاًلا ، وَو كَو ا تَو أَوقَولَّسهَو ا ، وَو لْوماًل هِب ; عِب ٌِّم بِب ةِب نَو بَو حْو ُق لِبصُق
مُق هللاَّس هُق ارَو تَو لَّسمَو - اخْو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو

لَّسى هللاَّس مْو - صَو وهُق بِبعُق اتَّس لَوهُقمْو ، وَو فُقوا لَوهُقمْو فَوضْو رِب ٌنِبهِب ، فَواعْو ةِب دِب إِبقَوامَو وَو

قِبٌمِب  تَو ى الْومُقسْو لَوى الْوهُقدَو انُقوا عَو هُقمْو كَو إِبنَّس مْو ، فَو هِب ارِب   تفسٌر القرطبً. فًِب آثَو

  وكما قال الشاعر

 فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فالح



ٌك فاحكُقم فٌها بما شبا، هذه نفوسنا بٌن ٌدٌك لو : فلقد حّكم الصحابة رضً هللا عنهم رسولَو هللا فً أنفسهم وأموالهم فقالوا هذه أموالنا بٌن ٌدَو

استعرضاَو بنا البحرَو لخضناه نقاتِبل بٌن ٌدٌك ومن خلفك، وعن ٌمٌنك وعن شمالك؛ وما غزوة بدر عنا ببعٌد، لما لقً النبً وأصحابه العدو على غٌر 

ا فقال ًّ أٌها الناس)): مٌعاد، وعلى غٌر استعداد، قام فٌهم رسول هللا خطٌباًل ، فقام الصدٌق فقال وأحسن القول، ثم قام عمر فقال وأحسن ((أشٌروا عل

اذهب أنا وربك : ٌا رسول هللا، امض لما أراك هللا فنحن معك، وهللا ال نقول لك كما قالا بنو إسرابٌل لموسى: القول، ثم قام المقداد بن عمرو فقال

اد لجالدنا معك دونه حتى  مَو ك الغِب رْو فقاتال إنا ها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنا وربك فقاتال، إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق، لو سرا بنا إلى بَو

فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جبا به هو الحق، : ، قال((أجل)): وهللا، لكؤنك ترٌدنا ٌا رسول هللا، قال: ثم قام سعد بن معاذ فقال. تبلغه

وأعطٌناك على ذلك عهودنا ومواثٌقنا على السمع والطاعة، فامض ـ ٌا رسول هللا ـ لما أردا، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضاَو بنا هذا 

بر فً الحرب، صدق فً اللقاء، ولعل هللا ٌرٌك منا ما  ا، إنا لصُق البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًل

ر بنا على بركة هللا سٌروا وأبشروا، فإّن هللا تعالى وعدنً إحدى الطابفتٌن، وهللا لكؤنً أن ر إلى مصارع )): فسر رسول هللا ثم قال. تقّر به عٌنك، فسِب

 .((القوم

فمن تبع : " أنا ، قال : قال أبو بكر " من أصبح منكم الٌوم صابما ؟ : " صلى هللا علٌه وسلم - قال رسول هللا : وفى الطاعة عن أبً هرٌرة ، قال 

قال أبو " فمن عاد منكم الٌوم مرٌضا ؟ : " أنا ، قال : قال أبو بكر " فمن أطعم منكم الٌوم مسكٌنا ؟ : " أنا ، قال : قال أبو بكر " منكم الٌوم جنازة ؟ 

 رواه مسلم. ما اجتمعن فً امرئ إال دخل الجنة : " صلى هللا علٌه وسلم - أنا ، فقال رسول هللا : بكر 

كما كان الصحابة فً بذل المال والمتاع المثلَو األعلى، فوهللا الذي ال إله إال هو لم تشهد األرض فً مسٌرة بنً آدم الطوٌلة أن توارثَو قوم فٌما بٌنهم 

من غٌر قرابة وال نسب وال رابطة دم، وعن طواعٌة واختٌار، إال فً أصحاب رسول هللا ، ولم ٌ هر السخاء والكرم واإلٌثار فً أمة من األمم كما 

ال  ) هر فً صحابة رسول هللا ، ولذلك استحقوا ثناء هللا عز وجل علٌهماذ ٌقول  مْو وَو هِب ٌْو رَو إِبلَو اجَو نْو هَو ٌُقحِببُّونَو مَو مْو  لِبهِب نْو قَوبْو انَو مِب مَو اإلٌِب ارَو وَو وا الدَّس ءُق وَّس بَو ٌنَو تَو الَّسذِب وَو

ون  لِبحُق فْو مْو الْومُق لَوبِبكَو هُق ُقوْو هِب فَوؤ فْوسِب ٌُقوقَو شُقحَّس نَو نْو  مَو ةٌة وَو اصَو صَو مْو خَو انَو بِبهِب لَووْو كَو مْو وَو هِب فُقسِب لَوى أَونْو ونَو عَو ثِبرُق ٌُقإْو ا أُقوتُقوا وَو مَّس ةاًل مِب اجَو مْو حَو هِب ورِب دُق ونَو فًِب صُق جِبدُق  .9الحشر (ٌَو

هُق  نْو ُق عَو
ًَو هللاَّس ضِب الِبٍك رَو نَو مَو قُقولُق , فهذا طلحة االنصارى كما روى عن أَونَوسَو بْو هِب : ٌَو ٌْو الِبهِب إِبلَو وَو بُّ أَومْو انَو أَوحَو كَو ٍل ، وَو خْو نْو نَو االاًل مِب ةِب مَو ٌنَو دِب ارِب بِبالْومَو صَو َونْو رَو األْو ثَو ةَو أَوكْو لْوحَو انَو أَوبُقو طَو كَو

ٍب ، قَوالَو أَونَوسٌة  ٌِّم ا طَو اٍء فِبٌهَو نْو مَو بُق مِب رَو ٌَوشْو ا وَو لُقهَو خُق دْو ٌَو لَّسمَو  سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب صَو ولُق هللاَّس سُق انَو رَو كَو جِبدِب ، وَو سْو بِبلَوةَو الْومَو قْو تَو انَواْو مُقسْو كَو اءَو ، وَو حَو رُق ٌْو ةُق لَونْو : بَو ٌَو هِب اْلْو ذِب لَواْو هَو زِب ا أُقنْو فَولَومَّس

ا تُقحِببُّونَو سورة آل عمران آٌة  مَّس فِبقُقوا مِب تَّسى تُقنْو الُقوا الْوبِبرَّس حَو نَو لَّسمَو ، فَوقَوالَو 92تَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب صَو ولِب هللاَّس سُق ةَو إِبلَوى رَو لْوحَو كَو :  ، قَوامَو أَوبُقو طَو ارَو بَو َو تَو

ِب ، إِبنَّس هللاَّس
ولَو هللاَّس سُق ا رَو ٌَو

قُقولُق  ٌَو الَوى  عَو تَو ا تُقحِببُّونَو سورة آل عمران آٌة : وَو مَّس فِبقُقوا مِب تَّسى تُقنْو الُقوا الْوبِبرَّس حَو نَو ا 92لَونْو تَو هَو رَو خْو ذُق ا ، وَو هَو و بِبرَّس جُق ِب أَورْو
َّس قَوةٌة هللِب دَو ا صَو هَو إِبنَّس اءَو ، وَو حَو رُق ٌْو ًَّس بَو الًِب إِبلَو وَو بَّس أَومْو إِبنَّس أَوحَو  وَو

ُق 
اكَو هللاَّس ثُق أَورَو ٌْو ِب حَو ولَو هللاَّس سُق ا رَو ٌَو ا  هَو عْو ِب فَوضَو دَو هللاَّس نْو لَّسمَو : قَوالَو , عِب سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو

لَّسى هللاَّس ِب صَو ولُق هللاَّس سُق ا قُقلْواَو : فَوقَوالَو رَو اُق مَو عْو مِب قَودْو سَو ابِبحٌة ، وَو الٌة رَو لِبكَو مَو ابِبحٌة ذَو الٌة رَو لِبكَو مَو ٍخ ذَو إِبنِّمً : بَو وَو

ةَو  لْوحَو بِبٌنَو ، فَوقَوالَو أَوبُقو طَو رَو َوقْو ا فًِب األْو لَوهَو عَو جْو ى أَونْو تَو هِب : أَورَو مِّم نًِب عَو بَو بِبهِب وَو ةَو فًِب أَوقَوارِب لْوحَو ا أَوبُقو طَو هَو مَو ِب ، فَوقَوسَو ولَو هللاَّس سُق ا رَو ٌَو لُق  عَو  البخاري"أَوفْو

وٍد ، قَوالَو  عُق سْو نِب مَو ِب بْو
دِب هللاَّس بْو نْو عَو لَواْو : وهذا ابو الدحداح كما روى عَو زَو ا نَو ا سورة البقرة آٌة : لَومَّس ناًل سَو ا حَو ضاًل َو قَورْو

ضُق هللاَّس ٌُققْورِب ي  ا الَّسذِب نْو ذَو احِب 245مَو دَو حْو بُقو الدَّس
:  ، قَوالَو أَو

ضَو ؟ قَوالَو  ا الْوقَورْو نَّس ٌدُق مِب ٌُقرِب َو 
ِب ، إِبنَّس هللاَّس

ولَو هللاَّس سُق ا رَو احِب ، قَوالَو : " ٌَو دَو حْو ا الدَّس بَو
ا أَو ٌَو مْو ،  عَو كَو ، قَوالَو : نَو دَو ٌَو ا  نَو هُق ، قَوالَو : أَورِب دَو ٌَو لَوهُق  اوَو هُق فِبٌهِب : فَونَو ابِبطُق حَو ً ، وَو ابِبطِب بِّمً حَو اُق رَو ضْو قَودْو أَوقْورَو

احِب ، قَوالَواْو  دَو حْو مَّس الدَّس
ا أُق ٌَو ى ،  ادَو ا ، فَونَو الُقهَو ٌَو عِب ا ، وَو احِب فِبٌهَو دَو حْو مُّ الدَّس

أُق ابِبطَو ، وَو تَّسى أَوتَوى الْوحَو ً حَو شِب مْو ٌَو اءَو  لَوٍة ، فَوجَو خْو ةِب نَو ابَو اُّ مِب كَو ، فَوقَوالَو : سِب ٌْو بِّمً : لَوبَّس تُقهُق رَو ضْو جِبً ، فَوقَودْو أَوقْورَو رُق اخْو

ونقلا منه متاعها ! ربح بٌعك ٌا أبا الدحداح: ٌا أم الدحداح أخرجً فقد أقرضته ربً عز وجل قالا: وفى رواٌة فجاء أبو الدحداح فناداها" .

 . (وصبٌانها

ابِب قال طَّس نَو الْوخَو رَو بْو مَو ولُق هللا : وهذا ابو بكر الصدٌق وعمر ابن الخطاب ٌتسابقان فى االنفاق فعن عُق سُق ا رَو نَو رَو ، - صلى هللا علٌه وسلم-أَومَو قَو دَّس تَوصَو ا أَونْو نَو ماًل وْو ٌَو

ي، فَوقُقلْواُق  دِب نْو االاًل عِب لِبكَو مَو افَوقَو ذَو ولُق هللا : فَووَو سُق ، فَوقَوالَو رَو الًِب فِب مَو اُق بِبنِبصْو ا، فَوجِببْو ماًل وْو ٌَو تُقهُق  قْو بَو ٍر إِبنْو سَو كْو ا بَو بِبقُق أَوبَو مَو أَوسْو وْو ٌَو ؟-: "صلى هللا علٌه وسلم-الْو لِبكَو َوهْو اَو ألِب ٌْو قَو ا أَوبْو " مَو

لَوهُق، قَوالَو : قُقلْواُق  ثْو ولُق هللا : مِب سُق هُق، فَوقَوالَو لَوهُق رَو دَو نْو ا عِب لِّم مَو ٍر بِبكُق كْو أَوتَوى أَوبُقو بَو ؟-: "صلى هللا علٌه وسلم-وَو لِبكَو َوهْو اَو ألِب ٌْو قَو ا أَوبْو ولَوهُق، قُقلْواُق : قَوالَو " مَو سُق رَو َو وَو
اُق لَوهُقمْو هللاَّس ٌْو قَو بِبقُقهُق : أَوبْو الَو أَوسْو

ا داًل ٍء أَوبَو ًْو  .إِبلَوى شَو

وهذا ال ٌعنى أن عمر رضً هللا عنه لم ٌكن سباقا إلى الخٌر، كال بل كان للتنافس فً نعٌم اْلخرة أهال وللمسارعة إلى الخٌر عنوانا ولعلو الهمة دلٌال 

أن عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه خرج فً سواد اللٌل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بٌتااًل ثم دخل آخر، « حلٌة األولٌاء»فقد روى أبو نُقعٌم فً 

أنه ٌتعاهدنً منذ كذا وكذا ٌؤتٌنً بما : ما بال هذا الرجل ٌؤتٌك؟ قالا: فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البٌا فإذا بعجوز عمٌاء مقعدة، فقال لها

 ثكلتك أمك ٌا طلحة أعثراا عمر تتبع: ٌصلحنً، وٌخرج عنً األذى، فقال طلحة

وهذا عثمان ابن عفان رضوان هللا علٌه؛ كان عثمان ـ رضً هللا عنه ـ تاجرااًل ثرٌااًل عندما دخل اإلسالم؛ فلم ٌبخل ذاا ٌوم على اإلسالم ودولته وفقرابه 

بما منحه ربه؛ فكان جوادااًل مبادرااًل وقتما ٌشح المال وٌعم الفقر وٌفقد الرجال أموالهم، فعطاء عثمان بن عفان وجهوده لإلسالم سجلها التارٌخ، لت ل 

عنوانااًل مهما جرى التارٌخ ومهما توالا األٌام، ولقد تخلد من هذا العطاء تجهٌزه لجٌش العسرة، فقد دعا النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ المسلمٌن 

للتبرع والتطوع من أجل الجٌش، فؤعطى كل مسلم على قدر وسعه، وساهما النسوة بما لدٌهن من حلً؛ لٌستعٌن به النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ 

من ٌجهز هإالء، : فً إعداد الجٌش، ولكن لم ٌكن كل ما تم جمعه لٌجهز جٌش اإلسالم؛ فن ر الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ إلى الصفوف، وقال

اٍب،  بَّس نِب خَو نِب بْو مَو حْو دِب الرَّس بْو وٌغفر هللا له؟ وما كاد عثمان ٌسمع نداء الرسول ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ هذا حتى سارع إلى مغفرة من هللا ورضوان، فعن عَو

، فَوقَوالَو : قَوالَو  فَّسانَو نُق عَو انُق بْو مَو ثْو ةِب، فَوقَوامَو عُق رَو سْو شِب الْوعُق ٌْو لَوى جَو ضَّس عَو لَّسمَو ـ حَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ًَّس ـ صَو بِب اُق النَّس عْو مِب ضَّس : سَو ِب، ثُقمَّس حَو بِبٌلِب هللاَّس ا فًِب سَو ابِبهَو تَو أَوقْو ا وَو هَو السِب ٌٍر بِبؤَوحْو عِب ةَو بَو ابَو مِب

، فَوقَوالَو  انُق مَو ثْو ، فَوقَوامَو عُق ةَو ٌَو انِب ، فَوقَوالَو : الثَّس انُق مَو ثْو ، فَوقَوامَو عُق ةَو الِبثَو ضَّس الثَّس ِب، ثُقمَّس حَو بِبٌلِب هللاَّس ا فًِب سَو ابِبهَو تَو أَوقْو ا وَو هَو السِب ٌٍر بِبؤَوحْو عِب ًْو بَو تَو ابَو بِبٌلِب : مِب ا فًِب سَو ابِبهَو تَو أَوقْو ا وَو هَو السِب ٌٍر بِبؤَوحْو عِب ةِب بَو ابَو ثَوالثَو مِب

ِب، قَوالَو  قُقولُق : هللاَّس ٌَو وَو  هُق ، وَو رِب بَو نْو نِب الْومِب لُق عَو زِب نْو ٌَو لَّسمَو ـ  سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب ـ صَو ولَو هللاَّس سُق اُق رَو ٌْو أَو ا: "فَورَو ذَو دَو هَو عْو لَو بَو مِب ا عَو انَو مَو مَو ثْو لَوى عُق ا عَو ا ولم ٌتوقف عثمان " مَو الثاًل نِب أَووْو ثَو ٌْو تَو رَّس ، مَو

ـ رضً هللا عنه ـ عند هذا الحد؛ فقد كان خٌر معٌن للفقراء واألٌتام واألرامل، وجاهد مع النبً ـ صلى هللا علٌه وسلم ـ فً أغلب الغزواا، وهو من 

كان على ٌقٌن أن هللا تعالى ٌزٌد من ٌنفق فً سبٌله بؤضعاف مضاعفة؛ فرفض فً تجارته المثل بعشرة أمثال، وقدمها فً سبٌل هللا، وقتما كان التجار 

فلما كان من الغد جاء البشٌر إلٌه . ال تمسون حتى ٌفرج هللا عنكم: قحط الناس فً زمان أبً بكر، فقال أبو بكر: ٌغنٌهم ما هو أقل؛ فعن ابن عباس قال

فغدا التجار على عثمان فقرعوا علٌه الباب فخرج إلٌهم وعلٌه مالءة قد خالف بٌن طرفٌهما على : قدما لعثمان ألف راحلة برااًل وطعامااًل، قال: قال

. ادخلوا: قد بلغنا أنه قد قدم لك ألف راحلة برااًل وطعامااًل، بعنا حتى نوسع به على فقراء المدٌنة، فقال لهم عثمان: ما ترٌدون؟ قالوا: عاتقه فقال لهم

العشرة : قد زادونً، قالوا: كم تربحونً على شرابً من الشام؟ قالوا العشرة اثنً عشر، قال: فدخلوا فإذا ألف وقر قد صب فً دار عثمان، فقال لهم

زادنً بكل درهم عشرة، عندكم : من زادك ونحن تجار المدٌنة؟ قال: قد زادونً، قالوا: العشرة خمسة عشر، قال: قالوا. قد زادونً: أربعة عشر، قال



فبا لٌلتً فإذا أنا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : فؤشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدٌنة قال عبد هللا بن عباس: قال!! ال: زٌادة؟ قالوا

بؤبً أنا وأمً ٌا : فً منامً وهو على برذون أشهب ٌستعجل؛ وعلٌه حلة من نور؛ وبٌده قضٌب من نور؛ وعلٌه نعالن شراكهما من نور، فقلا له

إنً مبادر ألن عثمان تصدق بؤلف راحلة، وإن هللا تعالى قد قبلها منه وزوجه بها عروسا : رسول هللا لقد طال شوقً إلٌك، فقال صلى هللا علٌه وسلم

 (الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة للمحب الطبري )”.فً الجنة، وأنا ذاهب إلى عرس عثمان

وفى سرعة االستجابة ألوامر هللا تعالى ورسوله الكرٌم تجد أن الرعٌل األول من صحابة رسول هللا علٌه الصالة والسالم قد ضربوا أروع األمثلة فً 

االستسالم للوحً والتسلٌم ألوامر الشرٌعة الغراء، فقد كانوا ٌتقبلونها بكمال إذعان وانقٌاد دون اعتراض أو تلكٍإ أو نكوص فحٌن نمعن الن ر نجد أن 

األمر لم ٌكن ٌتوقف مع الصحابة الكرام عند حدود التصدٌق وفقط، ولكن كان ٌتبع التصدٌق انصٌاع واستجابة وعمل فوري، فكان تلقً الخبر أو األمر 

 أو النهً ٌترجم من فوره مباشرة ودون أدنى تؤخر إلى واقع ملموس وفعل محسوس،

اٍس  بَّس نِب عَو ِب بْو
دِب هللاَّس بْو نْو عَو قَوالَو : فعَو هُق ، وَو حَو رَو هُق فَوطَو عَو زَو ٍل ، فَونَو جُق دِب رَو ٌَو ٍب فًِب  هَو نْو ذَو ا مِب ماًل اتَو أَوى خَو لَّسمَو رَو سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو

لَّسى هللاَّس ِب صَو ولَو هللاَّس سُق اٍر : " أَونَّس رَو نْو نَو ٍة مِب رَو مْو مْو إِبلَوى جَو كُق دُق دُق أَوحَو مِب عْو ٌَو

هِب  دِب ٌَو ا فًِب  لُقهَو عَو جْو ٌَو فِبعْو بِبهِب ، قَوالَو " فَو تَو كَو انْو اتِبمَو ذْو خَو لَّسمَو ، خُق سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس ِب صَو ولُق هللاَّس سُق بَو رَو هَو ا ذَو دَو مَو عْو لِب بَو جُق ِب : ، فَوقِبٌلَو لِبلرَّس ولُق هللاَّس سُق هُق رَو حَو رَو قَودْو طَو ا وَو داًل هُق أَوبَو ذُق ِب الَو آخُق هللاَّس الَو وَو

لَّسمَو  سَو هِب وَو ٌْو لَو ُق عَو
لَّسى هللاَّس  مسلم. صَو

الِبٍك ، قَوالَو  نِب مَو ي ، فَوقَوالَو : " وهذا أَونَوسِب بْو ادِب ٌُقنَو اٍد  نَو ا مُق إِبذَو رُق ، فَو مْو التَّس رُق وَو ٌخُق الْوبُقسْو ابُقهُقمْو إِبالَّس الْوفَوضِب رَو ا شَو مَو ةَو ، وَو لْوحَو اِب أَوبًِب طَو ٌْو رُق فًِب بَو مْو اِب الْوخَو مَو رِّم مَو حُق وْو ٌَو مِب  ًَو الْوقَووْو اقِب اُق سَو نْو : كُق

اْو ، قَوالَو  مَو رِّم رَو قَودْو حُق مْو ي أَوالَو إِبنَّس الْوخَو ادِب ٌُقنَو اٍد  نَو ا مُق إِبذَو اُق فَو جْو رَو رْو ، فَوخَو جْو فَوانْو ُق رُق ةَو : اخْو لْوحَو ةِب ، فَوقَوالَو لًِب أَوبُقو طَو ٌنَو دِب كِب الْومَو كَو اْو فًِب سِب رَو ا ، فَوقَوالُقوا : فَوجَو تُقهَو قْو رَو ا فَوهَو هَو قْو رِب جْو فَواهْو رُق اخْو

هُقمْو  ضُق عْو مْو : أَووَو قَوالَو بَو ونِبهِب ًَو فًِب بُقطُق هِب نٌة وَو نٌة قُقتِبلَو فُقالَو  مسلم" قُقتِبلَو فُقالَو

لَوا- وهللا - إن لنساءِب قُقرٌٍش لفَوضالاًل، وإنً -: "رضً هللا عنها - تقول عابشةُق  ﴿ : ما رأٌاُق أفضلَو من نساءِب األنصار، أشدَّس تصدٌقاًلا لكتاب هللا، ولقد أُقنزِب

نَّس ﴾  ٌُقوبِبهِب لَوى جُق نَّس عَو هِب رِب مُق نَو بِبخُق بْو رِب ٌَوضْو لْو ، فانقلَوبَو رجالُقهنَّس إلٌهنَّس ٌتلُقون ما أنزلَو هللا إلٌهنَّس فٌها، وٌتلُقو الرجلُق على امرأتِبه وابنتِبه وأختِبه وعلى كل [31: النور]وَو

ا بما أنزلَو هللا فً كتابِبه، فؤصبَوحن وراءَو رسول هللا  ا بها تصدٌقاًلا وإٌماناًل رَو ل، فاعتجَو ها المُقرحَّس رطِب ا إلى مِب ته، فما منهنَّس امرأةٌة إال قامَو صلى هللا - ذي قرابَو

ربان- علٌه وسلم  إوسهنَّس الغِب  ."مُقعتجِبراٍا كؤنَّس على رُق

إن هإالء الصحابة هم مناراا لنا، وهم القدوة بحق، فوجب أن نقتدي بهم ونتدبر أحوالهم حتى نعٌش اإلٌمانٌاا التً كانوا ٌعٌشونها، وحتى نصل الى 

درجة من درجاا بلغوها فان كان قد فاتنا شرف صحبة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم كان لزاما علٌنا أن نعمل حتى ال تفوتنا اخوة المصطفى صلى 

رٌرةَو  مْو دارَو قوٍم مُقإمنٌنَو : أنَّس رسولَو هللاِب صلَّسى هللاُق علٌهِب وسلَّسمَو أتى المقبرةَو فقال :" هللا علٌه وسلم فعن أبًِب هُق وإنا، إنْو شاء هللاُق، بكمْو . السالمُق علٌكُق

نا قالوا . الحقونَو  ا إخوانَوك ٌا رسولَو هللاِب ؟ قال أنتمْو أصحابً : ودداُق أنا قدْو رأٌنا إخوانَو كٌفَو تعرفُق منْو لم : فقالوا . وإخوانُقنا الذٌن لمْو ٌؤتوا بعدُق . أولسنَو

لةٌة  ي خٌٍل دهٍم بهمْو . ٌؤاِب بعدُق من أمتكِب ٌا رسولِب هللاِب ؟ فقال أرأٌاَو لو أنَّس رجالاًل لهُق خٌلٌة غرٌّ محجَّس ! ٌا رسولَو هللاِب . بلى : أال ٌعرف خٌلَوهُق ؟ قالوا . بٌن  هرِب

لٌنَو منَو الوضوءِب  ا مُقحجَّس همْو على الحوضِب . قال فإنهمْو ٌؤتونَو غراًل طُق ً كما ٌذادُق البعٌرُق الضالُّ . وأنا فرَو فٌقال ! أال هلُقمُّ : أُقنادٌهم . أال لٌذادنَّس رجالٌة عنْو حوضِب

كَو :  لوا بعدَو حقاًلا : فؤقولُق . إنهمْو قد بدَّس حقاًلا سُق  مسلم" سُق

=========== 

======== 

====== 

ا  فِبرْو لَونَو اغْو ا، وَو نَّس فُق عَو اعْو ا بِبهِب ،وَو اقَوةَو لَونَو ا الَو طَو ا مَو لْونَو مِّم الَو تُقحَو ا وَو نَو بَّس ا ،رَو لِبنَو ن قَوبْو ٌنَو مِب لَوى الَّسذِب هُق عَو لْوتَو مَو ا حَو مَو ا كَو راًل ا إِبصْو نَو ٌْو لَو لْو عَو مِب حْو الَو تَو ا وَو نَو بَّس ا ،رَو ؤْونَو طَو ا أَووْو أَوخْو ٌنَو سِب ا إِبن نَّس نَو اخِبذْو ا الَو تُقإَو نَو بَّس رَو

ا، نَو مْو حَو ارْو  ،وَو

 . اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنا ،مطمبنا ، اللهم من أرادها بخٌر فوفقه إلى كل خٌر ، ومن أرادها بسوء فؤجعل كٌده فى نحره

 .والحمد هلل رب العالمٌن ،وصل اللهم وسلم على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعٌن
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