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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من 
ين الشيطان الرجيم. بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنَي * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الد ِ 

َك َنْستَع َك نـَْعُبُد َوإَّيَّ رَاَط اْلُمْستَقيمَ * ِصرَاط الَِّذيَن أَنْـَعْمَت َعلَْيهِ * إَّيَّ ُُوِب نُي * اْهدََن الصِ  ْْ ِْْ اْلَم ََ ْم 
َُّالِ نيَعلَْيِهْم    آمني. ،َوال ال

ْ بن أيب وقاص صحابيا بدرَّي  أيب بن سعد هوأخو  ، هيبوُ واسم أبيه أبو وقاص مالك بن  ،كان عم
من  2ام ببدر ع واستشهد .سفيان، وكان من املسلمني األوائلْحنة بنت أيب  وأمه الزهري، وقاص
بينه وبني عمرو بن معاذ  واسُتشهد فيها. وقد آخى النيب شهد بدرا كان من قبيلة بين زهرة.   .اهلجرة

 بني عمْ بن أيب وقاص وخبيب بن عدي رضي هللا عنهما.  رضي هللا عنهما. وعند البعض آخى 
ْ أْحد  ْة خا م النبينيس يف بيان يف يقول مرزا بش تشهاده: أمر اشراكه يف َزوة بدر واس كتابه سس

ْار  النيب  ابلنـزول على بُعد مسافة بسيطة بعد خروجه من املدينة وتفقد اجليش، وأعاد األطفال الص
ْ السنأي ،األخ األصْر لسعد بن أيب وقاص ،صحبته. كان عمْ يفراَبني الذين جاؤوا معه   ،ُا صْ

 وأمره ابلعودة،  لنيبا يف اجليش حىت ُعثر عليه واستصْره بأاختفحني مسع أن الصْار أُمروا ابلعودة 
 . نظرا إىل شوقه العارم فأجازه  فبكى،

ْ إىل بدر  هللا رسول يعرضنا أن قبل أخي رأيت: ما مفاده سعد عن أبيه عن ويف رواية  عند املس
ْدين، هللا رسول يستصْرين أن أخاف: قال أخي؟ َّي لك ما: فقلت ،يتوارى  لعل اخلروج أحب وأَن ف

أجازه ف وأمره ابلعودة لصْر سنه فبكى عمْ، واستصْره فمُثل أمام النيب ! الشهادة يرزقين أن هللا
 لتقُ  حني هعمرُ  وكان سيفه، ْحائل النيب  عليه فعقدكما جاء يف رواية،   طوياًل، سيفه كان.  النيب 

  .سنة عشرة ستيف بدر 
ْة.  قامته يف سن ست عشرة سنة أقول: يبدو أن ْار ألوالد لمل أيذن  واملعلوم أن النيب  كانت قص الص

 يف اْلرب حينذاك. الشرتاك اب



الصحايب اآلخر الذي سأذكره اليوم هو قطبة بن عامر األنصاري، ووالده عامر بن حديدة، وقد تويف 
له منها بنت امسها أم  مجيل. كانت و  ،وزوجته أم  عمرووأمه زينب بنت عمرو . يف عهد عثمان 

بيعة العقبة األوىل والثانية. كان قطبة بن عامر أحد الصحابة الستة من األنصار أوائل املؤمنني وشهد 
 يف مكة إذ مل يؤمن قبلهم أحد من األنصار. 

ْة  من البعثة لقي وفد   11 نيس كما يلي: يف شهر رجب سنةيالنب خا م لقد ذُكر حادث إميانه يف سس
ب. فقال زرج وجننا من يثر اخليف مكة، فسأهلم عن نسبهم فقالوا: حنن من قبيلة  من املدينة النيبَّ 

قول؟ بلى، فماذا تاْلب واللطف: هل لكم أن تسمعوا مين شينا؟ قالوا:  بصوت ملؤه هلم النيب 
ته. فرأى ملقرآن الكرمي وأطلعهم على مهعليهم بعض اآلَّيت من ا إىل اإلسالم، وتال النيب  فدعاهم

 ستة كانوا  .موا مجيعاأسلو  ،إليه يسبقوَن فال يهود به هتددكم الذي وهللا بعُهم إىل بعض، وقالوا: هذا
ن بين م اْلارث بن وعوف زرارة من بين النجار وكان أول املصدقني، بن أسعد أمامة أبو وهم نفر،

 عامر نب وقطبة. مالك من بين زريق بن عبد املطلب من َنحية األم . ورافع قبيلة جد النيب  النجار، 
ن من بين الذي كا رائب بن هللا عبد بن وجابر ،من بين حرام عامر بن وعقبة ،وكان من بين سلمة

ْا،عائدين إىل وطنهم ما مفاده: اْلروب األهلية قد أهنك مث انصرفوا وقالوا للنيب  .عبيد وفينا  تنا كث
ْة فسنكون  ،، وسنبلغ إخواننا يف يثرب دعوة اإلسالم، لعل هللا جيمع بيننا بواسطتكخالفات كث

 .بكثرة اإلسالمُ  فيها ذُكر إال يثرب دور من دار يبق لنصرتك. فذهبوا ومل مستعدين
قالوا  السبب وراء اخلالفات. بينما اْلق أن هؤالء الناس وأنهسبب الُفرقة، أبنه اإلسالم  يـُتَّهمأقول: 

إخوة فيما  القومإبمكانية زوال الُفرقة بواسطة اإلسالم، وهذا ما حدث على صعيد الواقع، وصار هؤالء 
ْ   كانت تؤمل األعداء  بينهمبينهم. لقد قلُت يف اخلطبة املاضية أيُا أن األخوة اْلاصلة  فحاولوا  اكث

القدسية ونصحه املسلمني توطدت األخوة بينهم  ة النيب ُفرقة بني املسلمني ولكن بسبب قو خلق ال
 من جديد. 
 مع كلها  شاهدوامل حًداأُ و  الصحابة. شهد بدرا بني احملنكنيرضي هللا عنه يـَُعد  من الرماة كان قطبة 

 بدر يوم رمىو  .وحجر ة تسع حدأُ  يوم وجرح الفتح، َزوة يف سلمة بين راية معه وكانت ، هللا رسول
ْ عن )هذا  .اْلجر هذا يفر حىت أفر ال: وقال الصفني، بني احجرً  ْ تعب وقد اشرتك ة  شجاعته الكب

أوالده يف  دا وكانحأخوه يزيد بن عامر يف بيعة العقبة مع سبعني نفرا من األنصار. وشهد يزيد بدرا وأُ 
 ، وقال ابن حبان أنه تويفِ  تويف يف عهد عمر  :قطبة بن عامر قال أبو حا م أن  املدينة وبْداد أيُا. 

 يف عهد عثمان رضي هللا عنهما. 
جاع استشهد يوم اليمامة. ويسمى شو  ،الصحايب الثالث الذي سأذكره هو شجاع بن وهب بن ربيعة

ف اجلسم كثيف طويل القامة، حني حليفة بين عبد مشس. كان شجاع   قبيلتهبن أيب وهب أيُا. كانت 



نني من . بعد ست ساإلسالم يف أوائل أَّيم الشعر. ويُعد من الصحابة العظام الذين لب وا دعوة النيب 
موا. أسل مكة أهل أن بلْهم ملا مكة إىل وعاديف اهلجرة الثانية.  النيب البعثة هاجر إىل اْلبشة أبمر 

إىل املدينة هاجر شجاع مع أخيه عقبة بن هلجرة ابلصحابة ل وبعد فرتة من الزمن حني أذن النيب 
 خويل ابن وبني بينه هللا رسول وآخى ، هللا رسول مع كلها  املشاهد وهب اتركا أرض مكة. شهد

 أربعني عاما.  علىيربو واسُتشهد يوم اليمامة عن عمر .  أوس بن خويل)
رسائل إىل معظم السالطني يدعوهم إىل اإلسالم. رُوي  بعد العودة من َزوة اْلديبية بعث النيب 

 د،وتشهَّ  عليه وأثىن هللا فحمد ،خطيبًا املنرب على يوم ذات قام  هللا رسول أن عن عبد الرْحن 
 بنو اختلفت ماك  علي ختتلفوا فال األعاجم، ملوك إىل بعُكم أبعث أن أريد فإين بعد، أما: سقال مث

بعث رسول ف .ناثْ وابع رَنفمُ  شيء، يف عليك خنتلف ال وهللا: املهاجرون فقال .سعيسى على إسرائيل
بعث و كان زعيم الْوطة )قرب دمشق  الذي  شجاع بن وهب إىل اْلارث بن أيب مشر الْساين  هللا 

بسم هللا الرْحن الرحيم، من حممد رسول هللا إىل اْلارث بن أيب مشر، سالم على من سمعه كتااب فيه: 
 .سوآمن به وصدق، وإين أدعوك أن تؤمن ابهلل وحده ال شريك له يبقى لك ملكك اتبع اهلدى

  رسولُ يومني أو ثالثة فقلت ْلاجبه: إين حىت انتهيت إىل اببه، فأقمتُ  : فخرجتُ قال شجاع 
 إليه: فقال: ال تصل إليه حىت خيرج يوم كذا، وجعل حاجبه يسألين عن رسول هللا   هللا  رسولِ 

ْق  وما يدعو  ة هذا حىت يْلبه البكاء، ويقول: إين قرأت يف اإلجنيل وأجد صف إليه، فكنت أحدثه ف
من به وأصدقه، وأَن فأَن أؤ  ...أي أظنه خيرج ابلشام، فأراه قد خرج أبرض القرظ النيب  بعينه فكنت أراه

ين عن رب فكان هذا اْلاجب يكرمين وحيسن ضيافيت، وخي من اْلارث بن أيب مشر أن يقتلين. أخاف
 فخرج اْلارث يوما وجلس وعلى رأسه التاج وأذن يل .اْلارث ابليأس منه. ويقول: هو خياف قيصر

، زع مين ملكي، أَن سائر إليهـفقرأه، مث رمى به، مث قال: من ين عليه، فدفعت إليه كتاب رسول هللا 
خليل أن تنعل، مث وأمر اب عرض عليه حىت الليلولو كان ابليمن جنته. علي  ابلناس. فلم يزل جالسا يُ 

 ر ملك الروم رسوالأرسل إىل قيص أنه )أي قال يل: أخرب صاحبك مبا ترى، وكتب إىل قيصر خيربه اخلرب
ت رسالة وصلوصادف أن إىل اإلسالم   هودعا هوكتب إليه األحوال كلها مبا فيها أن رسوال جاء إلي

فلما قرأ قيصر   .عنده رسول هللا ، مبعوث كان دحية الكليب ارث بن مشر إىل قيصر حني  اْل
 أَنْ  ُترِيدُ  َمىَت  فـََقالَ  َعايِن دَ  ِكتَابِهِ   َجَوابُ  َجاءَهُ  فـََلم ا.. .عنه هَ الْ إليه وَ  رْ كتاب اْلارث كتب إليه أن ال تسِ 

 َصاِحِبك؟ إىَل  خَتْرُجَ 
 على اقرأ: ْلاجبا ذلك يل وقال وكسوة، بنفقة حاجبه ووصلين ذهبا، مثقال مبائة يل فأمر َدا،: قلت

  .دينه متبع أين وأخربه السالم مين  هللا رسول



 هوأقرأت ملكه، هلك أي: ابدَ  قال اْلارث، من كان  مبا فأخربته  النيب على فقدمت: شجاع قال
 .صدق  هللا رسول فقال قال، مبا وأخربته اْلاجب من السالم

ْة اْللبية املعلومات من شىت  . لقد مجع حُرة مرزا بشْ أْحد كل هذه التفاصيل واردة يف الس
هناك ف: الرسالة الدعوية اخلامسة )إذ كتبحُرته زاده الكتب حول هذا املوضوع فأذكر لكم ما 

لعرب أيب مشر وايل َسان، كانت والية َسان متصلة اببن   ُكتبْت إىل اْلارث ذكر رقم الرسالةمل يُ 
وهب إىل هناك كان بن اتبعا لقيصر، فلما وصل حُرة شجاع زعيمها من الشمال، وكان 

وهب ن باْلارث مشْوال يف االستعداد لالحتفال بفتح قيصر الروم، فقبل لقاء حُرة شجاع 
من  عن لقاء اْلارث وكان رجال طيبا، وحني مسع عن النيب واملسؤول اجبه ابْلارث التقى حب

  ة نفسهاتكرر بيان الواقعد انتظار بُعة أَّيم )لسان حُرة شجاع صدَّقه إمجاال. ابختصار بع
فرمى هبا  الوصول إىل بالط رئيس َسان، فقدم إليه رسالة النيب  وهب بن تسىن لشجاع 

ما كاْلارُث َاضبا بعد قراءهتا، وليس ذلك فحسب بل قد أمر اجليش ابالستعداد للهجوم، )
كتب يد اهلجوم، فنهاه قيصر عن ذلك و   وأرسل رسالة إىل قيصر أيُا وأخربه أنه ير ذكر سابقا

 القُية هنا. انتهت إليه أن يقابله إبيلياء أي بيت املقدس، ابختصار 
ملسلمني، وهذا الْساسنُة ايهاجم نقرأ يف كتب اْلديث والتاريخ أن اخلوف ظل يسود املدينة مىت 

 اْلارث للصحايب. أبداه اخلوف دام مدة طويلة، بسبب الرد الذي 
دون يستع، وهم فرع هوازن، اخلرب أن بين عامر يف ربيع األول من العام الثامن للهجرة تلقَّى النيب 

صحابيا ملقاومتهم. فكان  24حُرة شجاع أن خيرج برفقة  للهجوم على املسلمني، فأمر النيب 
، فخرج ةبصرة على مسافة مخس ليال من املدينالبنو عامر مقيمني يف اخليمة يف مكان بني مكة و 

صبيحة ين عامر ب ابَتواحُرة شجاع مع الصحابة حيث كانوا ميشون ليال ويتخفون هنارا، حىت 
يوم. فُذعروا حني رأوا املسلمني قد وصلوا إليهم فجأة، ومع أهنم كانوا قد خرجوا بنية اهلجوم بعد 

، لكنهم هربوا فزعني اتركني كل شيء خلفهم. فأمر حُرة  جاع شاستعداد وكان معهم جيش 
وأخذوا الْنائم من اإلبل والْنم إىل املدينة حبسب العادة السائدة يف  ،اجملاهدين بعدم مالحقتهم

مجال، إضافة إىل األمتعة  15ذلك العصر، وميكن أن نقدِ ر كثرة الْنائم حيث وجد كل جماهد 
 األخرى إذ كان األعداء قد أتوا بكل عدة، وكانوا مزوَّدين بكل ما يلزمهم.

 اآلخر الذي سأذكره اليوم هو مشاس بن عثمان، وقد مرَّ ذكرُه إبجياز يف إحدى اخلطب الصحايب
ثمان ولقبه مشاس . امسه عوتويف مشاس يف العام الثالث من اهلجرة الشريد بن عثماناملاضية. وأبوه 

 وكان من أوائل املسلمني. زوم خمذا اللقب، وكان من بين واشتهر هب
 لقد كتب ابن هشام عن سبب تسميته بشماس: 



لى لقب يطلق عشماس وال -الشمامسة من مشاسا ألن مشاسا، مسي وإمنا عثمان، بن عثمان امسه
 وسامته نم الناس فعجب وسيما وكان اجلاهلية يف مكة قدم -عند النصارى الكنيسةيف ادم اخل

 عثمان ختهأ اببن فجاء .منه أحسن بشماس آتيكم أَن: عثمان خال وكان ربيعة بن عتبة فقال
 .مشاسا فسمي

تهر ابسم وكأنه يشبه الشمس. فاش مع ْحرة وُيذكر سبب آخر لتسميته بشماس وهو بياض وجهه
اركوا ربيعة بن عبد مشس ممن شبنت عثمان ووالدته حُرة صفية بن مشاس. كان حُرة مشاس 

يف اهلجرة الثانية إىل اْلبشة. وكانت والدة حُرة مشاس أخَت سيَدي قريش عتبة وشيبة اللذين 
أقام هناك عثمان إىل املدينة، و بن قُتال يف َزوة بدر. وبعد العودة من اْلبشة هاجر حُرة مشاس 

أقام عند  عثمانبن ُرة مشاس حأن املسيب بن عبد املنذر، يقول سعيد بن عند حُرة مبشر 
عثمان بن بني مشاس  املنذر إىل أن اسُتشهد يف َزوة أحد. لقد آخى النيب بن حُرة مبشر 

أيب عامر، كان اسُم ابن حُرة مشاس حُرَة عبد هللا، واسم زوجته أم حبيب بن وحُرة حنظلة 
 املسلمات املهاجرات.أوىل سعيد، وكانت من بنت 

لنيب قاتل يف ُأحد مبنتهى الشجاعة، وقال اوقد عثمان يف بدر وُأحد، ن بلقد شارك حُرة مشاس 
  .إين لوجدت مشاسا كُجنة 

 يذب الوجه ذلك يف مشاسا رأى إال يومنذ مشاال وال ميينا ببصره ييرم ال  هللا رسول وكان
 وبه ملدينةا إىل ملفحُ  ُأصيب حىت دونه بنفسه فرتس القومُ   هللا رسولَ  يَش حىت عنه بسيفه

 اْحلوه  هللا رسول فقال َْى على يدخل عمي ابن :سلمة أم فقالت عائشة على فأدخل رمق
  هنالك فيدفن حدأُ  إىل رديُ  أن  هللا رسول فأمر عندها لفظ أنفاسهف إليها فحمل سلمة أم إىل

. وكان عمره شربي ومل أيكل مل أنه إال وليلة يوما مكث أن بعد فيها قُتل الىت ثيابه يف هو كما
 سنة.  34عند الشهادة 

عن عمر يناهز  34عمرو، وتويف يف عام بن جرب بن عبس  أيبمث هناك صحايب آخر امسه حُرة 
، وكان ألنصارمن اارثة حسنة، كان امسه عبد الرْحن ويكىن أبيب عبس، وكان من قبيلة بين  70

بعد إسالمه عبد الرْحن، وذلك ألن العزى اسم أحد  اه النيب امسه يف اجلاهلية عبد العزى، ومس  
، شرف اليهودياألبن بدرا وسائر الْزوات، وكان ممن قتلوا كعب   األواثن، ولقد شارك النيبَّ 

عن عمر يناهز  34تويف يف عام  .وحُرة أنيس عبس قد آخى بني حُرة أيب  وكان النيب 
70   ْ  .فن يف جنة البقيع، ودُ نازته سيدَن عثمان ى جمن أوالده يف مكة، صلَّ  سنة، كان كث

، جرب أنه كان يعرف كتابة اللْة العربية قبل اإلسالم أيُابن هناك رواية عن حُرة أيب عبس 
الكتابة يف العرب كانت َندرة. حني أسلم حُرة أيب عبس وحُرة أيب بردة بن نيار   معرفة مع أن



ات، َن عمر وعثمان رضي هللا عنهما جلمع الصدقوكان يرسله سيدُ  .ا كالمها أواثن بين حارثةكسرَ 
مسلِ ما إَّيه  بصره، فقال النيب  عشاكان قد   يف زمن النيب  .عن األموالوال ؤ مسأي كان 

دم الطريق أمامه. ميكن أن يكون املراد منه أن يستخر نو ِ تهبا، وكانت تلك العصا  العصا استنرْ 
شاكلة العميان ويستعني هبا، وميكن أن يصدر منها نور أيُا، وكان ضعيف تلك العصا على 

اَن إذ جند يف بعض الرواَّيت أن نورا كان خيرج أحي البصر ويستخدمها ألن النور كان خيرج منها.
يح املوعود ملسامن ِعصيِ  بعض الصحابة أثناء سفرهم ليال. وهناك رواية أن ثالثة من صحابة 

  فأراهم هللا هذا املشهد أيُا حيث كان النور يتقدمهم.  داج   ليل كانوا يسافرون يف 
مث كان يذهب إىل قبيلته  كان يصلي خلف النيب   أن أاب عبس  يقول ابن أيب عبس 
بدأ نور  خيرج  ،ظلمة الليل وحتت هطول املطر أيُاإىل بيته يف  وأثناء عودتهبين حارثة. ذات مرة 

للعيادة فوجده مْشيا عليه، فلما  من عصاه، وتنور الطريق. يف مرضه جاءه سيدَن عثمان 
يف أي حال جتد نفسك؟ فقال أراين يف حال حسن، إال أن عقاال كان  أفاق سأله عثمان 

قد ضاع خطأ من العمال وإىل اآلن مل أختلص من هذا اإلحساس. فهكذا كان العمال، وكما 
أنه إىل آخر  وليتهؤ مسرُت لكم كان حُرته يرَسل جلمع الصدقات والتربعات، وهذا مستوى ذك

ه يلعخطأ. فكان خيشى حىت يف مرض املوت أن جيلب منه عقال  لُياعأنفاسه كان يُطرب 
 ذلك العقال ابتالء يوم القيامة، فهذه كانت معايْ إمياهنم وخْشيتهم هللا. 

 َرُسولِ  ِمنْ  اْلَعْصرِ  ِلَصاَلةِ  جلاًل تـَعَ  َأَشدَّ  َأَحد   َكانَ   َما يـَُقولُ  مسَِْعُتهُ  قَالَ  ْنَصاِري ِ اأْلَ  َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  َعنْ 
 اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  َمْسِجدِ  ِمنْ  رًاَدا اأْلَْنَصارِ  ِمنَ  رَُجَلنْيِ  أَبْـَعدَ  َكانَ   ِإنْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ 

 ةَ َحارِثَ  َبيِن  َأُخو َجرْب   ْبنُ  َعْبسِ  َوأَبُو ف  َعوْ  ْبنِ  َعْمرِو َبيِن  َأُخو اْلُمْنِذرِ  َعْبدِ  ْبنُ  لُبَاَبةَ  أَلَبُو َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ 
 لَّىصَ  اّللَِّ  َرُسولِ  َمعَ  لَُيَصل ِيَانِ  َكاَنَ   ِإنْ  مُثَّ  َحارَِثةَ  َبيِن  يِف  َجرْب   ْبنِ  َعْبسِ  َأيب  َدارُ  أَوْ  بُِقبَاءَ  لُبَاَبةَ  َأيب  َدارُ 
ِْ  َصلَّْوَها َوَما قـَْوَمُهَما أَيْتِيَانِ  مُثَّ  اْلَعْصرَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَُّ   . اهبَِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  لِتـَْبِك

 بقطع املسافة.  وهذا معيار مْشيهم السريع أيُا، أهنم كيف كانوا يصل ون خلف النيب 
َْرَبَّتْ  َمنْ  يـَُقولُ   النَّيِبَّ  مسَِْعتُ  قَالَ عبس بن عن عبد هللا   عََلى اّللَُّ  َحرََّمهُ  اّللَِّ  َسبِيلِ  يِف  َقَدَماهُ  ا

 . النَّارِ 
ين فالذين جياهدون يف سبيل هللا ويواجهون املشقة يف سبيل هللا ويبتْون رضا هللا تعاىل وكذلك الذ

يسافرون للدعوة إىل هللا، والذين حيُرون املسجد للصالة مجاعًة بقطع مسافة طويلة، يشملهم 
 مجيعا موضوُع هذا اْلديث أي يقول هللا تعاىل قد حرَّمت عليهم النار.           

، واسم أبيه عبد هللا بن ثعلبة، تويف يف كان من الصحابة أبو عقيل بن عبد هللا األنصاري   مث
للهجرة يف حرب اليمامة، وامسه عبد الرْحن اإلراشي وكان امسه القدمي عبد العزى وبعد  12



 يبعبَد الرْحن. وكان من بين أنيف وهو فرع لقبيلة بَِلي  حليف بين َجْحجَ  إسالمه مس اه النيب 
لبت عليه كنيته، شهد بدرًا وُأُحًدا واخلندق واملشاهد كلَّها مع  بن ُكْلَفة. كنيته سأبو عقيلس َو

 ، قُتل يوم اليمامة شهيًدا يف خالفة أيب بكر الص ديق سنة اثنيت عشرة. رسول هللا 
شابٌّ  من مكة وجاء املدينة أاته ذات يوم ، حني هاجر النيب يتكاآلحادث قبوله اإلسالم ورد  

ما اسـمك؟  وأبدى نفوره الشديد من األواثن فسأله النيب  وقِبل اإلسالم وتشرف ببيعة النيب 
امسك من اليوم عبد الرْحن، فقِبل ذلك وقال للجميع: مل أُعد  فقال: عبد العزى، فقال النيب 

 عبد العزى بل اآلن أَن عبد الرْحن. 
اإلراشي، كان من الصحابة الذين  بًة إليه ُيسمى امسه ِإرَاشة بن عامر ونس رجلومن أجداده 

للصدقة. ورد يف صحيح البخاري َعْن  دعوة النيب لعملوا طول الليل وتصدقوا مبا كسبوا تلبية 
َسان  أِبَْكثـََر إِنْ  َأيب َمْسُعود  قَاَل: َلمَّا أُِمْرََن اِبلصََّدَقِة ُكنَّا نـََتَحاَمُل َفَجاَء أَبُو َعِقيل  بِِنْصِف َصاع  َوَجاءَ 

َْيِنٌّ َعْن َصَدَقِة َهَذا َوَما فـََعَل ه الَِّذيَن َخُر ِإالَّ راَِئًء فـَنـَزََلْت: َذا اآلِمْنُه فـََقاَل اْلُمنَافُِقوَن ِإنَّ هللَا َل
ُدوَن ِإالَّ  ْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن ِمنْـُهْم جُ يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِ ِعنَي ِمْن اْلُمْؤِمِننَي يِف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَِ

م تُحيتهم 79)التوبة  َسِخَر هللُا ِمنْـُهْم َوهَلُْم َعَذاب  أَلِيم     أي الذين يلمزون املتطوعني َر
ها الصحابة اهد اليت أظهر املخلصة هم املنافقون الذين سيعذهبم هللا تعاىل. ما أعجب هذه املش

تأسوا بعدهم أن ين م تنيتقب ل هللا تعاىل أعماهلم وأمر اآل سعيهم، عظمهللا تعاىل وما أ وانلنيل رض
 م. أبسوهت

ى ُيسم  ي أى صاحَب الصاع، ل: ُيسم  االعسقالين تفصيل هذا اْلادث وقجر ح العالمة ابن بنيَّ 
أبو  مأبو عقيل صاحَب الصاع، جاء عبد الرْحن بن عوف بنصف ماله ومن األنصار الفقراء تقد  

ته أِلَْهِلي َوأَمَّا َصاع َأُجر  اجْلَرِير َعَلى َصاَعنْيِ ِمْن َتَْر، فَأَمَّا َصاع فَأَْمَسكْ  هللا ِبتل  عقيل وقال ََّي َنيِب  
اَل ألهله، فـَقَ اآلخر صاع وأمسك النصف الفـََها ُهَو َذا. ويف بعض الرواَّيت جاء بنصف 

الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّو ِِعنَي يب َعِقيل، فـَنـَزََلْت: هللا َوَرُسوله لََْنِيَّنْيِ َعْن َصاع أَ  كاناْلُمنَافُِقوَن: ِإْن  
ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهمْ    ِمْن اْلُمْؤِمِننَي يِف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَِ
ْة، قال ابن سعد: ملا كاناألُربة الوهو الصحايب األنصاري الذي ضرب مسيلمة الكذاب   خ

ع بني أبو عقيل األنيفي، رمي بسهم فوق حَ ِر للقتال كان أول الناس جُ يوم اليمامة واصطف الناس 
منكبيه وفؤاده فشطب يف َْ مقتل، فأخرج السهم ووهن له شقه األيسر ملا كان فيه، وهذا أول 
النهار، وجر إىل الرحل فلما ْحي القتال واهنزم املسلمون وجازوا رحاهلم وأبو عقيل واهن من 

صيح ابألنصار: هللا هللا والكرة على عدوكم، وأعنق معن يقدم القوم جرحه مسع معن بن عدي ي
 همهدفكان إمنا   .وذلك حني صاحت األنصار: أخلصوَن أخلصوَن، فأخلصوا رجال رجال مييزون



فع ويتقدموا بشجاعة ويهامجوا العدو حبيث تثبُت أقدام املسلمني مجيعا وترت جمتمعنيأن يقاتلوا 
بن عمر: فنهض أبو عقيل قومه، وكان له وهن وجرح ومع ذلك هنض، هم. قال عبد هللا تِهـم  

فقلُت: ما تريد َّي أاب عقيل؟ ما فيك قتال، قال: قد نوه املنادي ابمسي، قال ابن عمر: فقلت إمنا 
يقول َّي لألنصار ال يعين اجلرحى، أي ينادي أولنك الذين يقدرون على القتال، قال أبو عقيل: 

م جرحي ولو حبوا. دعا األنصار وأَن رجل   من األنصار، وأَن أجيبه َر
قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمىن جمردا مث جعل ينادي: َّي لألنصار كرة  
كيوم حنني. فاجتمعوا رْحهم هللا مجيعا يقدمون املسلمني دربة دون عدوهم حىت أقحموا عدوهم 

يل وقد هم. قال ابن عمر: فنظرت إىل أيب عقاْلديقة فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبين
قطعت يده اجملروحة من املنكب فوقعت األرض وبه من اجلراح أربعة عشر جرحا كلها قد خلصت 
إىل مقتل وقتل عدو هللا مسيلمة. قال ابن عمر: فوقعت على أيب عقيل وهو صريع آبخر رمق 

ر املسلمون، قال: قلت أبشر، أي انتصفقلت: أاب عقيل، فقال: لبيك، بلسان ملتاث، ملن الدبرة؟ 
ورفعُت صويت، قد قتل عدو هللا، فرفع إصبعه إىل السماء حيمد هللا، ومات يرْحه هللا. قال ابن 
عمر: فأخربت عمر بعد أن قدمت خربه كله فقال: رْحه هللا ما زال يسأل الشهادة ويطلبها وإن  

لم، وقدمي إسالم. هذه كلمات عمر كان ما علمت من خيار أصحاب نبينا، صلى هللا عليه وس
 . رفع هللا تعاىل درجات مجيع الصحابة، )آمني ، 

سأصلي صالة الْائب على مرحوَمني، أوهلما موالَن عبد العزيز صادق الداعية يف بنْالديش 
م، إَن هلل وإَن إليه راجعون. ذهب إىل قادَّين للدراسة حني كان 2018َتوز  26الذي تُويف  يف 

بعد انقسام اهلند  .يف صحبة صحابة املسيح املوعود  حظي ابلنشأةلرابع حيث يف الصف ا
ملرحوم فعاد ا ،من البالد األخرى أن يعودوا إىل بالدهماجلامعة الوافدون وابكستان أُمر طالب 

ْة يف خرج من كولكتا إىل دهليفإىل بنْالديش ولكنه ظل حين  للعودة إىل املركز،  ، ظروف خط
 مثل هذه طار دومنا خوف يف مسلما يسافر ابلقالسفر استْرب اهلندوس والسيخ أن شاابً وأثناء 

-  الهورالطائرة إىل دهلي تذكرةَ يف ماعة له اجلبعد وصوله دهلي حجزت  ،ابختصار ظروف.ال
ته يف اجلامعة أكمل دراس .خْـوصل ربوة بف -شرقية والْربية بلدا واحدا حينهاكانت ابكستان ال

امعة املبشرين لثالث سنوات، وحاز على شهادة سشاهدس، مث َنل شهادة جب التحق اعدههناك وب
َ داعيةً يف مجاعة سسـمندريس  سمولوي فاضلس من جامعة بنجاب وجامعة بيشاور، وبعد ذلك ُعنيِ 

 ماعةفروع اجلبنْال الشرقية حيث عمل يف الُعنيِ  يف  64-1963يف حمافظة فيصل آابد. ويف 
 تعددة. امل



فُأضيف  ،اليةبنْاللْة لاشك ل خليفة املسيِح الثالُث رْحه هللا تعاىل جلنًة لرتمجة القرآن الكرمي إىل 
إليها اسُم موالَن عبد العزيز أيُا بشفاعة من قاضي حممد نذير احملرتم، وكان يعمل يف هذه اللجنة 

وبعد  ،ذه الرتمجةربوة هلالسيد مظفر الدين البنْايل واملولوي حممد أمْ البنْايل، فمكث يف مع 
ذا العمل يف هل دك اري مظفر الدين ُأرِسل إىل وبعد وفاة الشود دك اانتقال السيد حممد أمْ إىل 

ْا َتت طباعة ترمجة معاين القرآن العمل  اجز هذـم، وبعد وفاة املولوي حممد أن1979 وحده وأخ
الد وعرضها  خدم املرحوم يف طول البالكرمي ابللْة البنْالية مبناسبة اليوبيل املنوي للجماعة. 

كداعية يف أماكن متعددة، وقام أبعمال التعليم والرتبية والتبليغ، وتعرض للُرب من قِبل األعداء 
م شن  أعداء اجلماعة هجوما على مركز 1992، ويف عدة مرة، وتشر ف ابألسر يف سبيل هللا

ْة يف جسده مب فواجههم بدك ا سخشيـبساجلماعة يف سوق  ا فيه وحده بشجاعة وأصيب جبروح كث
ْا من األحفاد واألسباط، وابَنني الرأس. ترك يف ذويه زوجته وثالث بنات  ثالث يف الناته بوكث

ويعمل يف أمي يت  ريطانياببنْالديش وأحد ابنَيه يقيم يف أمريكا والثاين حبيب هللا صادق يقيم يف 
 إيه قسم األنباء. رفع هللا درجات املرحوم ووفق أوالده ملواصلة حسناته، )آمني . 

مبحافظة  ساجلنازة الثانية للسيد حممد ظفر هللا الشهيد ابن السيد بشارت أْحد من سسيِ د واال
أدى إىل حمله عند املْرب وأطلقوا عليه النار مما  اللصوصأَسطس هاجم  29يف  .ننكانه

 ، إَن هلل وإَن إليه راجعون. استشهاده
ل اجملوهرات سطوا على حمسلحني بكثْ من األسلحة اجلديدة م لصوصوتفصيل ذلك هو أن ستة 

ب أحد املشاة ُأصيو يف اخلارج  بكثافةابلدراجات، وهنبوا احملل وبعد ذلك أطلقوا النار  خاصته
لقي فبعد هنب املال أطلقوا ثالث رصاصات على حممد ظفر هللا  وأثناء فرارهمه، فأيُا فلقي حت

وا السيد ظفر استهدف اللصوصولكن أيُا حتفه حاال، حينها كان يف حمله بعض الناس اآلخرين 
فقط، ألهنم يرون أنه أْحدي فلو قتلوه لن يتأثروا بل سينالون ضعفني من األجر. كان املرحوم هللا 

ه وكان من وفاتيف ا، لذلك جاء كثْ من الناس للتعزية فً ااألخالق ومُي خلوقا للْاية ودمثَ 
اخلليفُة،  ا إليهعدما كان الشهيد حيب اخلالفة جدا ويليب كل   .األْحدينيْ َمن  الكثْمعز ِين ـال

خيدم اجلماعة   ، وكاناينوجر الوصية وشجاعا نظام يف ، وكان منخرطا اجلماعةيف ويلتزم ابلصلوات 
له و ، نصفو ، وكان عمره ثالثني عاما، وكان قد تزو ج قبل سنتني َوااَل  يف َسيِ دْ كسكرتْ التعليم 

وأخا ومخس  ا والوالدينمن عمره، ترك املرحوم يف ذويه ابنونصف حممد طلحة البالغ سنة هو  ولد  
أخوات. رفع هللا تعاىل درجات املرحوم ورزق مجيع ذويه الصرب والسلوان ووفقهم ملواصلة حسناته، 

 آمني. 
 ****** 



 


