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 الْمَدْخلِي عُمَيْر بن رَبِيع بن هَادي 



 
 
 
مد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه    .اْلَح
مد  ق ليظهره على  هلل الذي بعث ُمحَمَّدًا  اْلَح َة للعاَلِمني أرسله باْلححدى ودين اْلَح رْحح

 .الدين كله ولو كره الحمحشركون
َِله، ضمَّ بنيح دفتيه أعظم العقائد وأْجحَل األخالق     أرسله بأعظم كتاب وأعمه وأْشح

ِلم والشجاعة والكرم، وََنى عن الشرك والكفر  والحَمكارم وأكملها مثل الصدق والصرب واْلح
سد، ال سيما الكذب : والبدع واألخالق القبيحة مثل الكذب والكرب والعناد والبخل واْلَح

على اهلل واالستكبار على رسله ورساالته وتكذيبها وََتحريفها والبغي على أتباعها والطعن 
 .فيهم
ته البشرية هذا القرآن وإنَّ أعظم كتاب عرف إنَّ أعظم رسول عرفته البشرية ُمحَمَّد    

َذِلَك اْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِه ُهًدى *الم: )قال تعاَل  الذي جاء به هذا الرسول 
َناُهْم يُنِفُقونَ *لِّْلُمتَِّقينَ  ا َرزَق ْ والَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن *الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّ

ُأْولَ ِئَك َعَلى ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم *َوَما أُنِزَل ِمن قَ ْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ  ِبَما أُنِزَل ِإلَْيكَ 
 ( .َوُأْولَ ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 .وهذه الصفات ال تنطبق على أحد كما تنطبق على أصحاب ُمحَمَّد    
َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه تَنزِيٌل مِّْن َحِكيٍم  اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بَ ْينِ كتاب : )وقال تعاَل    

 .(َحِميدٍ 
وما أحد من األمة عرف قدر هذا الكتاب وحفظه وعمل بكل ما فيه واعتصم به مثل 

فحماهم اهلل من الضالل والشرك والبدع ومساوئ األخالق وألوان الباطل  أصحاب ُمحَمَّد 
إن اهلل تعال نظر ِف : "حيث قال -ي اهلل عنهرض-فكانوا كما وصفهم عبد اهلل بن مسعود 

ُثحَّ نظر ، وابتعثه برسالته، فاصطفاه لنفسه، فوجد قلب ُمحَمَّد خْيح قلوب العباد، قلوب العباد
فجعلهم وزراء ، فوجد قلوب أصحابه خْي قلوب العباد ِف قلوب العباد بعد قلب ُمحَمَّد 

وما رأوه سيئًا فهو ، مون حسنًا فهو عند اهلل حسنفما رآه الحمحسل، يقاتلون على دينه، نبيه



حديث ، والطيالسي ِف مسنده( 1/973)أخرجه اإلمام أْححَد ِف مسنده " عند اهلل سيء
وحسنه األلباِن ِف تعليقه ُثحَّ قال وصححه ( 296ص)وذكره شارح الطحاوية ( 642)

َاكم ووافقه الذهِب   .اْلح
كيم عليهم وأشاد ِبَكانتهم ومنازِْلم ِف كتابه الحمحعجز الحمححكم ولقد أثىن اهلل العزيز اْلحَ    

 .الذي ال يأتيه الباطل من بنيح يديه وال من خلفه
نَ ُهْم : )قال تعاَل     اء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماء بَ ي ْ ٌد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ مَُّحمَّ

دًا يَ ْبت َ  عًا ُسجَّ ُجوِد تَ َراُهْم رُكَّ ْن أََثِر السُّ ُغوَن َفْضاًل مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مِّ
نِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى ْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلِ  َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِفي الت َّ

ِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لِيَ 
ُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً   (.ِمن ْ

َات إشادة اهلل بأصحاب ُمححمد  يل والقرآن  ففي هذه اآليات الكرْيح ِف التوراة واإلْنِح
اََنم وإخالصهم ونصرهم لنبيهم   .تكفْيح ِلَمن يكن الغيظ والبغضاء َْلحمو  وبيان لصدق إْيح

ِكيَنَة ِفي قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن لِيَ ْزَداُدوا ِإيَمانًا مََّع : )وقال تعال ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ
 (.ِإيَماِنِهمْ 

َجَرِة فَ عَ : )وقال تعاَل  ِلَم َما ِفي َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتحاً َقرِيباً   (.قُ ُلوِبِهْم فَأَنَزَل السَّ

ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قُ ُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة فَأَنَزَل اللَُّه : )وقال تعال 
 (.ِنينَ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤمِ 

 .وِف هذا النص تزكية عامة ألصحاب ُمحَمَّد 
اِبُقوَن اأَلوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم بِِإْحَساٍن : )وقال تعاَل  َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها األَن ْ  َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً رَِّضَي الّلُه َعن ْ
 .(َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

من الحمحهاجرين واألنصار والذين  ِف هذا النص بيان لرضى اهلل عن أصحاب ُمحَمَّد 
 .اتبعوهم بإحسان



تَ ُغوَن َفْضالً لِْلُفَقَراء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديارِِهْم َوَأْمَواِلِهْم يَ بْ : )وقال تعاَل 
اَر  *مَِّن اللَِّه َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّؤوا الدَّ

ا ُأو  يَماَن ِمن قَ ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة مِّمَّ ُتوا َواْْلِ
َويُ ْؤِثُروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا  *اْلُمْفِلُحونَ  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِْلِ
يَماِن َواَل تَ   (.ْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغاّلً لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ بِاْْلِ

 .فهذا ثناء عظيم عليهم وبيان ِلَمزاياهم وثناء على من يعرف منـزلتهم ويستغفر َْلحم
َأْعَظُم َدرََجًة مَِّن اَل َيْسَتِوي ِمنُكم مَّْن أَنَفَق ِمن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل ُأْولَِئَك : )وقال تعال

 (.الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكاّلً َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َواللَُّه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َخِبيرٌ 
على تفاوت درجاِِتم ووعد شامل َْلحم َْجيعاً  فهذا ثناء على أصحاب ُمحَمَّد     
 .باْلححسىن

رَ : )وقال تعال َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  ُكنُتْم َخي ْ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
 (.َوتُ ْؤِمُنوَن بِالّلهِ 

ْيية من كل ِجهاِِتا بشهادة اهلل َْلحم  .فقد حازوا اْلَح
فهذه التزكيات الكثْية والشهادات العظيمة من رب العاَلِمني يكفيهم بعضها ومن     

ا هو مكذب باهلل ولكتابه ولرسوله، وكفى بذلك تكذيباً وكفراً يعرتض عليها ف  .إَّنَّ
الحَمصدوق الذي ال  قالصاد أضف إَل هذه التزكيات العظيمة تزكيات رسول اهلل     

ي يوحى وتزكيات بعضهم لبعض وتزكيات أئمة أهل البيت َْلحم  َوى إنح هو إال وحح ينطق عن اْلح
 .وتزكيات علماء األمة

النجــوم : "قــال  أن رســول اهلل  -يعــأ أبــا موســى األشــعري- بــردة عــن أبيــه عــن أِ   -
أمنــة للســماء فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى الســماء مــا توعــد وأنــا أمنــة ألصــحاِ  فــإذا ذهبــت أتــى 

أخرجـه " أصحاِ  ما يوعدون، وأصحاِ  أمنة ألميت فإذا ذهب أصحاِ  أتى أمـيت مـا يوعـدون
 (.4/933)وأْحد ( 6291)ديث مسلم ِف فضائل الصحابة  ح

يأيت على الناس زمان؛ : "قال عن النب  -رضي اهلل عنه-وعن أِ  سعيد اْلححدري  -
ُثحَّ . فيفتح َْلحم، نعم: ؟ فيقولونفيكم من رأى رسول اهلل : فيقال َْلحم، يغزو فئام من الناس



 .نعم: ؟ فيقولون فيكم من رأى من صحب رسول اهلل: فيقال َْلحم، يغزو فئام من الناس
هل فيكم من رأى من صحب من صحب : فيقال َْلحم، ُثحَّ يغزو فئام من الناس. فيفتح َْلحم
أخرجه البخاري ِف ، متفق عليه واللفظ ِلمحسلم" فيفتح َْلحم. نعم: ؟ فيقولونرسول اهلل 

 (.6296)حديث ، ، ومسلم ِف فضائل الصحابة(9243)حديث ، فضائل الصحابة

أيُّ الناس " سئل رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-عبد اهلل بن مسعود وعن   -
؟ قال قرِن ُثحَّ الذين يلونـَهحم ُثحَّ الذين يَلوََنم ُثحَّ َيَِيء َقوم تبدر شهادة أحدهم َْيِينه : خْيح

، ومسلم ِف (9221)رواه البخاري ِف فضائل الصحابة حديث " وتبدر َْيِينه شهادته
 (.6299)الفضائل 

 .وروى البخاري ومسلم ََنحوه من حديث عمران بن حصنيح 
 . -رضي اهلل عنهم أْجحَعني-وروى مسلم ََنحوه من حديث أِ  هريرة ومن حديث عائشة 

أنَّ قرنه الصحابة والثاِن  (1)ُثحَّ الصحيح واتَّفق العلماء على أنَّ َخْيح القرون َقرنه   -
 .التابعون، والثالث تابعوهم

ال تسبوا أصحاِ  فلو أنَّ : "قال النب   -رضي اهلل عنه-أِ  سعيد اْلححدري  وعن -
رواه البخاري ِف فضائل الصحابة " أحدكم أنحفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه

 (.6242)، ومسلم ِف فضائل الصحابة حديث (9279)حديث 
 

      
 
 
 
 
 

                                                 

 .إشارة إل االختالف ِف املراد بالقرن ( 1) 



- رضي اهلل عنه- مناقب أبي بكرمن 
 

إنَّ اهلل : الناس وقال خطب رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-عن أِ  سعيد اْلححدري 
فبكى أبو بكر : َخْيح عبدًا بنيح الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهلل، قال

ر عن عبد خحْير فكان رسول اهلل هو الحمحَخْي وكان أبو بك فعجبنا لبكائه أن ُيححرب رسول اهلل 
إن أمنَّ الناس عليَّ ِف صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً  أعلمنا فقال رسول اهلل 

ًً ولكن أخوة اإلسالم ومودته ال يَبقني ِف الحَمسجد  خلياًل غْي رِ  الَّتََّذت أبا بكر خلياَل
متفق عليه، رواه البخاري ِف فضائل الصحابة حديث ". باب إال سد إال باب أِ  بكر

، وعند مسلم فبكى أبو بكر (6936)، ومسلم ِف فضائل الصحابة حديث (9224)
 .فديناك بآبائنا وأمهاتنا: وبكى فقال

لو كنت متخذًا خليالً " عن النب : فال -رضي اهلل عنهما-وعن عبد اهلل بن عباس 
رواه البخاري ِف فضائل الصحابة حديث " الَّتََّذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحب

ورواه مسلم ِف فضائل الصحابة من حديث عبد اهلل بن مسعود حديث  ،(9222)
 .-رضي اهلل عنهما-، وروى البخاري ََنحوه من حديث عبد اهلل بن الزبْي (6939)

سألت عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع الحمحشركون برسول : عن عروة بن الزبْيح قال 
وهو يصلي فوضع رداًء ِف عنقه  النب رأيت عقبة بن أِ  معيط جاء إَل : قال اهلل 

أتقتلون رجاًل أن يقول رِ  اهلل : فخنقه به خنقًا شديدًا فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه فقال
 (.9273)أخرجه البخاري ( وقد جاءكم بالبنات من ربكم

 
 

- رضي اهلل عنه-من مناقب عمر بن الخطاب              
 

مد هلل والصالة وال        .سالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اْلَح
 :أمَّا بعد   



إِن لواقــف ِف قــوم : قــال  –رضــي اهلل عنهمــا -وروى البخــاري بإســناده إَل ابــن عبــاس 
طــاب وقـد وضــع علـى ســريره إذ رجـل مــن خلفـي قــد وضـع مرفقــه علــى  فـدعوا اهلل لعمــر بـن اْلَح

جــو أن ََيحعلــك اهلل مــع صــاحبيك ألِن كثــْيًا مــا كنــت رِْحَــك اهلل إن كنــت ألر : منكــِب يقــول 
يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلـت وأبـو بكـر وعمـر وانطلقـت وأبـو بكـر   أْسحَع رسول اهلل 

" وعمــــر فــــإن كنــــت ألرجــــو أن ََيحعلــــك اهلل معهمــــا فالتفــــت فــــإذا هــــو علــــي بــــن أِ  طالــــب 
 (1977/ -كتاب املناقب–البخاري )

ألخويــه أِ  بكــر وعمــر ِبَكانتهمــا ومنـــزلتهما مــن  -هلل عنــهرضــي ا-فهــذه شــهادة علــي 
 . -رضي اهلل عنهما-ينقلها عنه ابن عمه عبد اهلل بن عباس  رسول اهلل 

فكيف يبغضهما وكيف يرفض بيعتهما حىت ال يبايعهما إال مكرًها شأن اْلححبنـاء وكيـف يـزو   
ِقـد واْلحـح  حاشـاه ِمـاا ينسـب -رضـي اهلل عنـه-ابنتـه أم كلثـوم عمـر  ه سـالالت الحَمجحـوس مـن اْلح

والعداوة إلخوته الحمحؤمنني واْلححلفاء الراشدين الحَمهديني الفاَِتني بل كان علي من وزرائهـم ومـن  
 .كبار مؤازريهم ومستشاريهم ِف اْلححروب ومهام األمور 

يـــه وســـلم هـــؤالء يصـــورون للنـــاس أنـــه كـــان هنـــاك معـــارك طاحنـــة بـــني رســـول اهلل صـــلى اهلل عل 
وأصــحابه ِف واليــة علــي وأهــل بيتــه والقــرآن ينـــزل حــول هــذه املعــارك ويالحــق أصــحاب ُممــد 
الذين ال هـم ْلـم إال إزاحـة علـي عـن هـذه الواليـة الـيت أقلقـتهم وأقضـت مضـاجعهم وشـحنت 
قلوهبم بالعداوة والبغضاء لعلي فهم يتآمرون فيما بينهم على أال تكون لعلي وأهـل بيتـه  أبـداً، 

 .لقرآن ينـزل بكفرهم ويعاقبهم ويفضح هذه املؤامرات وا
َيَّل للقارئ أن ُمحَماداً صلى اهلل عليه وسلم ما بعثه اهلل إال هِبذه الوالية  .حىت ُيح

وهذا اْلسد لعلي وأهل بيته بدأ من آدم من عامل الذر وبسببه أخر  مـن اْلنـة ومـا قبـل 
 .اهلل توبته إال بعد أن توسل لعلي وأهل بيته

رأيتأ دخلت اْلنة فإذا : "قال النب : قال -رضي اهلل عنهما-عن جابر بن عبد اهلل 
هذا بالل ورأيت قصراً : من هذا؟ فقال: أنا بالرميصاء امرأة أِ  طلحة وْسَِعت خشفة، فقلت

لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غْيتك : ِلَمن هذا؟ فقال: بفنائه جارية فقلت
 (.9273)رواه البخاري " ِ  وأمي يا رسول اهلل أعليك أغارعمر بأ: فقال



 بينا ََنحن عند رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنه-عن سعيد بن الحمحسيب أن أبا هريرة 
َنَّة فإذا امرأة تتوضأ إَل جانب قصر فقلت: إذ قال ِلَمن هذا : بينا أنا نائم رأيتِأ ِف اْلح

أعليك أغار يا     رسول : ته فوليت مدبراً فبكى عمر وقاللعمر فذكرت َغْيح : القصر؟ قالوا
 (.9232)أخرجه البخاري " اهلل ؟ 

 -يعأ الل -بينا أنا نائم شربت : "قال وعن الزهري عن َْححزة عن أبيه أن رسول اهلل 
ل فما أولته يا رسو : حىت أنظر إَل الري ََيحري ِف ظفري أو ِف أظفاري ُثحَّ ناولت عمر قالوا

 (. 9231)أخرجه البخاري " العلم: اهلل؟ قال
د بن بشر حدثنا عبيد اهلل مَّ ْي حدثنا ُمحَ د بن عبد اهلل بن َّنحَ مَّ حدثنا ُمحَ : وقال البخاري

"  :قال أن النب  -رضي اهلل عنهما- عن عبد اهلل بن عمر حدثأ أبو بكر بن ساملِ  :قال
 نزعا زع ذنوبا أو ذنوبنيح ـقليب فجاء أبو بكر فن  أنزع بدلو بكرة علىنام أِنر مَ  الح أريت ِف 

طاب فاستحالت غربا فلم أر عبقريا يفري فريه حىت جاء عمر بن اْلحَ  ضعيفا واهلل يغفر له ُثحَّ 
 الطناف  ىي الزراِ  َيح  : وقالالعبقري عتاق الزراِ   :بن جبْيح اقال  "الناس وضربوا بعطنروي 
 (.9236)خرجه البخاري حديث أ" مبثوثة كثْية ل رقيقا خح ْلََ 

طاب على رسول استأذن عمر بن اْلحَ  :اص عن أبيه قال وقَّ د بن سعد بن أِ  مَّ عن ُمحَ و 
ن على صوته فلما استأذن وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواِتح  اهلل 

 اهلل فدخل عمر ورسول  جاب فأذن له رسول اهلل طاب قمن فبادرن اْلحِ عمر بن اْلحَ 
عجبت من هؤالء : عمر أضحك اهلل سنك يا رسول اهلل فقال النب  :يضحك فقال
فأنت أحق أن يه  يا  :جاب فقال عمرعن صوتك ابتدرن اْلحِ ا ْسَِ عندي فلمَّ  الاليت كنَّ 
نعم أنت  : فقلن  رسول اهلل  ح هَ بنأ وال تَـ هَ يا عدوات أنفسهن أتَـ  :قال عمر رسول اهلل ُثحَّ 
والذي نفسي بيده ! طابيا بن اْلحَ  إيهاً  :فقال رسول اهلل  لظ من رسول اهلل أفظ وأغ
حديث  أخرجه البخاري"  فجكا غْيح ا قط إال سلك فجً ا فجً الشيطان سالكً ما لقيك 

(9239).  
قال عبد  :حدثنا قي  قال :قال اعيلىي عن إْسحَ حدثنا يَ  :قال ثىنمح د بن الح مَّ حدثنا ُمحَ 

  (.9234)أخرجه البخاري، حديث " أعزة منذ أسلم عمرما زلنا " :اهلل



وضع عمر على سريره فتكنفه الناس  :بن عباس يقولاع  مليكة أنه ْسَِ بن أِ  اعن و 
  إال رجل آخذ منكب فإذا علي بن أِ  يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعِأ 

 ثل عمله منك وأيحح اهلل ِبِِ  ىألق أن ما خلفت أحدا أحب إَل  :م على عمر وقالطالب فرتحَّ 
 :يقول ع النب ا أْسحَ  كثْيً ِنر أعلك اهلل مع صاحبيك وحسبت إن كنت ألظن أن ََيح اهلل 

أخرجه  " ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر
 .(9232)البخاري، حديث 
لقد كان فيمن كان قبلكم من : "سول اهلل قال ر : قال -رضي اهلل عنه-عن أِ  هريرة 

" بأ إسرائيل رجال يكلمون من غْي أن يكونوا أنبياء فإن يكن ِف أميت منهم أحد فعمر
 (. 9233)البخاري فضائل الصحابة حديث 

رضي اهلل -عنا أبا هريرة ْسَِ  :ن قاال سلمة بن عبد الرْححَ سيب وأِ  مح عن سعيد بن الح و 
 غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها بينما راع ِف " :اهلل  قال رسول :يقول -عنه

ا راع غْيي فقال لي  ْلََ  !؟ا يوم السبعمن ْلََ  :حىت استنقذها فالتفت إليه الذئب فقال له
  "أبو بكر وعمر  أومن به وأبو بكر وعمر وما َُثَّ فإِنر  :فقال النب  !حان اهللسبح  :الناس

  .(9232)أخرجه البخاري حديث 
بن ا فقال له ا طعن عمر جعل يأملَ مَّ لَ  :رمة قالسور بن َمح مِ  مليكة عن الح عن بن أِ  
فأحسنت  زعه يا أمْي املؤمنني ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول اهلل عباس وكأنه ََيح 
فارقته وهو عنك  صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ُثحَّ  ُثحَّ  ،فارقته وهو عنك راض صحبته ُثحَّ 
أما  : صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون قال ُثحَّ  ،راض

به علي وأما ما   منَّ اهلل تعاَل  نَ مِ  ا ذاك من  ورضاه فإَّنَّ  ما ذكرت من صحبة رسول اهلل 
وأما ما ترى ، به علي نَّ اهلل جل ذكره مَ  نَ مِ  ا ذاك من   بكر ورضاه فإَّنَّ ذكرت من صحبة أِ  

 طالع األرض ذهبا الفتديت به فهو من أجلك وأجل أصحابك واهلل لو أن ِل  من جزعي
 مليكة عن اد بن زيد حدثنا أيوب عن بن أِ  قبل أن أراه قال َْحَّ  -عز وجل-من عذاب اهلل 

 .(9236)، حديث أخرجه البخاري" ذابن عباس دخلت على عمر هبَِ 



الم بأحب هذين الرجلين إليك اللهم أعز اْلس" :قال رسول اهلل  أنبن عمر اعن و 
أخرجه اإلمام  .طابعمر بن اْلحَ  إليهفكان أحبهما  :قال "طابخَ ي جهل أو بعمر بن الْ بأبِ 

  . وإسناده حسن( 916)وِف فضائل الصحابة بنف  اإلسناد برقم ( 6/32)أْححَد ِف الحمحسند 
ق حَ جعل الْ  -عز وجل-إن اهلل " :قالبن عمر عن النب صلى اهلل عليه وسلم اعن و 

، وِف فضائل الصحابة (6/32)أخرجه اإلمام أْححَد ِف الحمحسند  ".على قلب عمر ولسانه
 .وإسناده حسن( 2/217)، والرتمذي (919)بنف  اإلسناد برقم 

بن اْلطاب أو قال عمر إال اما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه : "بن عمراوقال 
( . 914)أخرجه اإلمام أْححَد ِف فضائل الصحابة برقم  .ا قال عمرو ِمَّ نزل القرآن على ََنح 
  . وإسناده حسن، من طريق أِ  عامر( 2/213)وأخرجه الرتمذي 

ق على لسان عمر حَ جعل الْ  : "قال هريرة عن النب صلى اهلل عليه وسلم عن أِ  و 
( 912)لصحابة برقم ، وِف فضائل ا(6/421)أخرجه اإلمام أْححَد ِف الحمحسند  ". وقلبه

 .وإسناده حسن
عن غضيف بن اْلارث قال مررت بعمر ومعه نفر من أصحابه فأدركأ رجل منهم و 
دع ل خبْي بارك اهلل فيك قال قلت ومن أنت رْحك اهلل قال أبو ذر قال قلت ايا فىت  : فقال

لى اهلل قول نعم الغالم وْسعت رسول اهلل صيغفر اهلل لك أنت أحق قال إِن ْسعت عمر ي
اإلمام أْححَد ِف  أخرجه ."ق على لسان عمر يقول بهحَ إن اهلل وضع الْ " :يقولعليه وسلم 

 .وإسناده حسن( 912) فضائل الصحابة برقم
 

       
 
 
 

- رضي اهلل عنه -من مناقب عثمان 
 



فحفرها "  من حفر بئر رومة فله الجنة: "  وقال النب : -رْحه اهلل-قال البخاري 
 .عثمان 
( 9232)ذكرمها قبل حديث " من جهز جيش العسرة فله اْلنة فجهزه عثمان : "وقال 

. 
أخربِن أ  عن شعبة عن أ  إسحاق عن أ  عبد الرْحن : وقال البخاري وقال عبدان 

أنشدكم اهلل وال أنشد إال : حني حوصر أشرف عليهم وقال  -رضي اهلل عنه-أن عثمان 
( من حفر رومة فله الجنة: )قال  ن أن رسول اهلل ألستم تعلمو :  أصحاب النب 

فصدقوه ِبا : قال ( من جهز جيش العسرة فله الجنة: )فحفرِتا ،ألستم تعلمون أنه  قال 
 (.6773) البخاري حديث " . قال 

ثنـا أبـو قطـن ثنـا يـون  يعـأ ابـن أ  إسـحاق عـن ( 1/23)وقال اإلمـام أْحـد ِف مسـنده 
مــن القصــر وهــو  -رضــي اهلل عنــه-أشــرف عثمــان : الــرْحن قــال  أبيــه عــن أ  ســلمة بــن عبــد

يوم حراء  إذ اهتــز اْلبـل فركلـه بقدمـه ُث قـال  ُمصور فقال أنشد باهلل من شهد رسول اهلل 
أنشد : اسكن حراء لي  عليك إال نب أو صديق أو شهيد وأنا معه فانتشد له رجال  قال : 

هـذه : ضوان إذ بعثأ إل املشركني إل أهل مكة قال يوم بيعة الر  باهلل من شهد رسول اهلل 
أنشــد بــاهلل مــن : فبــايع ل فانتشــد لــه رجــال ، قــال  -رضــي اهلل عنــه-يــدي وهــذه يــد عثمــان 

مــن يوســع لنــا هبــذا البيــت ِف املســجد ببيــت ِف اْلنــة فابتعتــه مــن : قــال  شــهد رســول اهلل 
د باهلل من شهد رسول اهلل يوم جيش وأنش: مال فوسعت به املسجد فانتشد له رجال ، قال 

من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجهـزت لـه نصـف اْلـيش مـن مـال             قـال : العسرة قال 
فانتشد له رجال وأنشد باهلل من شهد رومـة يبـاع مااهـا ابـن السـبيل فابتعتهـا مـن مـال البـن : 

مــن طريــق أ  ( 9233)ث رواه الرتمــذي ِف املناقــب حــدي"فأنشــد لــه رجــال: الســبيل ، قــال 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من : إسحاق عن أ  عبد الرْحن السلمي وقال 

ــــرْحن عــــن عثمــــان ورواه النســــائي ِف األحبــــاس وقــــف املســــاجد حــــديث  حــــديث أ  عبــــد ال
مــن حــديث أ  إســحاق عــن أ  ســلمة ورواه مــن حــديث األحنــف بــن قــي  ومــن ( 9223)

 .ْيي حديث مثانة بن حزن القش
 



 : -رضي اهلل عنهم -من مناقب الخلفاء الثالثة 
 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثأ عثمان بن غياث حدثنا أبو 
ِف حائط من حيطان  عثمان النهدي عن أ  موسى رضي اهلل عنه قال كنت مع النب 

فتحت له فإذا أبو بكر افتح له وبشره باْلنة ف املدينة فجاء رجل فاستفتح فقال النب 
افتح له وبشره  فحمد اهلل ُث جاء رجل فاستفتح فقال النب  فبشرته ِبا قال النب 

فحمد اهلل ُث استفتح رجل فقال ل  باْلنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخربته ِبا قال النب 
فحمد اهلل   افتح له وبشره باْلنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخربته ِبا قال رسول اهلل

  . (9239)أخرجه البخاري ، حديث "  ُث قال اهلل املستعان
     

 : -رضي اهلل عنه-من مناقب علي 
 

لعلي أنت مأ وأنا منك ، وقال عمر توِف  وقال النب :  -رْحه اهلل-قال البخاري 
 .رسول اهلل وهو عنه راض 
ألعطني الراية غداً رجالً " : قال  أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وعن سهل بن سعد 

يفتح اهلل على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على 
يشتكي عينيه : كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال أين علي بن أ  طالب ؟ فقالوا   رسول اهلل 

عا له فربأ حىت كأن مل فأرسلوا إليه فأتوِن به فلما جاء بصق ِف عينيه ود: يا رسول اهلل قال 
يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول اهلل أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا فقال أنفذ على 
رسلك حىت تنـزل بساحتهم ُث ادعهم لإلسالم وأخربهم ِبا َيب عليهم من حق اهلل فيه فواهلل 

ري ِف املناقب أخرجه البخا" . ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خْي لك من ْحر النعم
 ( .9721)حديث 

ألعطني الراية أو : وساق البخاري حديثًا َنوه من حديث سلمة بن األكوع وفيه 
 ( .9726)انظر حديث " ليأخذن الراية غداً رجالً يبه اهلل ورسوله أو قال يب اهلل ورسوله



فسأله عن  -رضي اهلل عنهما-جاء رجل إل ابن عمر : " وعن سعد بن عبيده قال 
فأرغم اهلل بأنفك  : نعم قال : لعل ذلك يسواك؟ قال : عثمان فذكر من ُماسن عمله قال 

: ُث قال  وهو ذاك بيته أوسط بيوت النب : ُث سأله عن علي فذكر من ُماسن عمله قال 
أخرجه " فأرغم اهلل أنفك انطلق فاجهد جهدك : أجل قاال : لعل ذلك يسواك قال 

 ( .9724)البخاري 
لعلي أما ترضى أن تكون مأ ِبنـزلة  قال النب : اهيم بن سعد عن أبيه قال وعن إبر 

ورواه البخاري ِف الغزوات عن مصعب بن سعد عن أبيه أن ( 9722)هارون من موسى 
أَّتلفأ ِف النساء والصبيان ؟ قال أال : خر  إل تبوك واستخلف عليًا فقال  رسول اهلل 

 (   .4412)حديث " ن من موسى إال أنه ال نب بعدي ترضى أن تكون مأ ِبنـزلة هارو 
اقضوا كما كنتم تقضون : قال  -رضي اهلل عنه-وعن ابن سْيين عن عبيدة عن علي 

فكان ابن " فإِن أكره االختالف حىت يكون الناس ْجاعة أو أموت كما مات أصحا  
 ( .9727) البخاري " سْيين يرى أن عامة ما يروى عن علي كذب 

وِف هذا كراهة ،أو أموت كما مات أصحا  يريد به اْللفاء الراشدين قبله : علي وقول 
على االختالف وحبه الجتماع كلمة املسلمني ومن أجل ذلك يقدم اجتهاد إخوانه على 

 .اجتهاد نفسه 
أن فاطمة عليها السالم أرسلت إل أ  بكر تسأله مْياثها  -رضي اهلل عنها-عن عائشة 

اليت باملدينة وفدك وما بقي  تطلب صدقة النب  أفاء اهلل على رسوله  ما من النب 
قال ال نورث ما تركنا فهو صدقة إَّنا يأكل  إن رسول اهلل : من خ  خيرب فقال أبو بكر 

وإِن واهلل ال أغْي : لي  ْلم أن يزيدوا على املأكل  -يعأ مال اهلل -آل ُممد من هذا املال 
وألعملن فيها ِبا عمل  اليت كانت عليها ِف عهد النب  ل اهلل شيئًا من صدقات رسو 

وذكر قرابتهم من -إنَّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك : فتشهَّد علي  ُث قال  فيها رسول اهلل 
 والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهلل : فتكلم أبو بكر فقال  -وحقهم رسول اهلل 

إلَّ أن أصل من قرابيت   ."أحب ُّ



" ِف أهل بيته  ارقبو ُممدًا : قال  -رضي اهلل عنه-عن أ  بكر " وعن ابن عمر 
وأخر  مسلم األول ِف فضائل ( 9719-9716-9711)أخرجها البخاري ِف املناقب 

 (.  1723)الصحابة 
 

 : -رضي اهلل عنه-من مناقب الزبير بن العوام 
 

-ِف حديث طويل يتعلق بعثمان و  وقال ابن عباس هو حواري النب : قال البخاري 
أما والذي نفسي بيده إنه ْلْيهم ما علمت وإن كان " : قال ِف الزبْي  -رضي اهلل عنه

 . ألحبهم إل رسول اهلل 
الزبْي بن  (1)إن لكل نب حواريًا وإن حواري قال النب  -رضي اهلل عنه-وعن جابر 

( 6412)ومسلم ِف الفضائل ( 9713)متفق عليه ، أخرجه البخاري ِف املناقب " العوام 
 ندب رسول اهلل : عن ُممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهلل قال ْسعته يقول "بلفظ 

 الناس يوم اْلندق فانتدب الزبْي ُث ندهبم فانتدب الزبْي ُث ندهبم فانتدب الزبْي فقال النب 
 " .لكل نب حواري وحواري الزبْي " 

كان على حراء هو وأبو بكر   أن رسول اهلل : "  -عنهرضي اهلل -وعن أ  هريرة 
اهدأ فما عليك :  وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبْي فتحركت الصخرة فقال رسول اهلل 

 " .إال نب أو صديق أو شهيد 
 

 : -رضي اهلل عنه-من مناقب سعد بن أبي وقاص
  

ليت رجالً : ة فقالذات ليل أرق رسول اهلل : قالت  –رضي اهلل عنها -عن عائشة 
من هذا  وْسعنا صوت السالح فقال رسول اهلل : صاْلاً من أصحا  يرسأ الليلة قالت 

حىت  فنام رسول اهلل  ؟ قال سعد بن أ  وقاص يا رسول اهلل جئت أحرسك قالت عائشة
 .ْسعت غطيطه 

                                                 

  .واْلواريون هم اْللصاء ( 1) 



( 6332)ُث نام ،أخرجه البخاري ِف اْلهاد حديث  وِف رواية فدعا له رسول اهلل 
 ( . 6412)ومسلم ِف الفضائل 

أبويه ألحد غْي  ما ْجع رسول اهلل : ْسعت علياً يقول : وعن عبد اهلل بن شداد قال 
أخرجه مسلم ِف " . ارم فداك أ  وأمي " فإنه جعل يقول له يوم أحححد ، سعد بن أ  وقاص 

 ( .6322)والبخاري ( 2167)الفضائل 
متفق " أبويه يوم أحد ْجع ل رسول اهلل : اً يقول وقال سعيد بن املسيب ْسعت سعد

 ( .6416)ومسلم ( 9762)عليه ،رواه البخاري ِف فضائل الصحابة حديث 
 (.رواه البخاري.)وعن عامر بن سعد عن أبيه لقد رأيتأ وأنا ثلث اإلسالم

ْسعت سعد بن أ  وقاص يقول ما أسلم أحد إال ِف اليوم : وعن سعيد بن املسيب قال 
أخرجهما البخاري برقم . الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإِن لثلث اإلسالم

(9762-9767.) 
 

 : -رضي اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل مناقبمن 
 

 " .وهو عنه راض  قال عمر توِف النب : " قال البخاري 
سول اهلل ِف بعض تلك األيام اليت قاتل فيهن ر  مل يبق مع النب :عن أ  عثمان قال

  أخرجه البخاري ِف فضائل الصحابة حديث " غْي طلحة وسعد ،عن حديثهما
 ( .6414)ومسلم ِف فضائل الصحابة حديث ( 9769)

رواه " قد شلت  رأيت يد طلحة اليت وقى هبا النب : وعن قي  بن أ  حازم قال 
 ( .9764)البخاري ِف فضائل الصحابة حديث 

يوم أحد درعان فنهض إل الصخرة فلم  رسول اهلل  كان على: وعن الزبْي قال 
 يستطع ، فاقعد َتته طلحة فصعد النب حىت استوى على الصخرة ، قال فسمعت النب 

 وهو حسن ( 1236)والرتمذي ِف املناقب ( 1/122)أْحد " أوجب طلحة : يقول 
 .وخرجه غْيمها من األئمة مثل أ  يعلى وابن حبان واْلاكم 



من سره أن ينظر إل شهيد : "يقول  بن عبد اهلل قال ْسع رسول اهلل وعن جابر 
صححه األلباِن انظر الصحيحة " . ْيشي على وجه األرض فلينظر إل طلحة بن عبيد اهلل 

(162.) 
 

 :  منقبة عظيمة وبشرى كبيرة للعشرة
              

اْلنة وعمر ِف اْلنة أبو بكر ِف  قال رسول اهلل : عن عبد الرْحن بن عوف قال  
وعثمان ِف اْلنة وعلي ِف اْلنة وطلحة ِف اْلنة والزبْي ِف اْلنة وعبد الرْحن بن عوف ِف 
اْلنة وسعد بن أ  وقاص ِف اْلنة وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ِف اْلنة  وأبو عبيدة بن 

اقب حديث والرتمذي ِف املن( 1/139)رواه اإلمام أْحد ِف مسنده " اْلراح ِف اْلنة 
ورواه الرتمذي من طريق عبد الرْحن بن ْحيد عن أبيه عن سعيد بن زيد ، وقال ( 9747)

هذا أصح من األول ونقل عن البخاري أنه أصح من اْلديث األول ، وصحح األلباِن 
 .  اْلديثني 

 
 موقف الصحابة من أِبي بكرٍ 

 : --وعمر وعثمان 
 

كنا خنْي بني الناس ِف زمن النب صلى  : "لعن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قا
"  اهلل عليه وسلم فنخْي أبا بكر ُث عمر بن اْلطاب ُث عثمان بن عفان رضي اهلل عنهم

 .(9222) أخرجه البخاري ِف فضائل الصحابة
ويؤكده مبايعة علي لعثمان ، وال شك أن هذا يبلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيقره

 .ثنااه على عمر وأ  بكر رضي اهلل عنهماو  ومبايعته راضًيا
 
 



- رضي اهلل عنه-موقف علي 
 من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة

 
أخربكم خبْي هذه األمة بعد  أال :ْسعت عليا رضي اهلل عنه يقول :عن أ  جحيفة قال

عن و  "عمر رضي اهلل عنه  ؟أال أخربكم خبْي هذه األمة بعد أ  بكر :ُث قال ،أبو بكر ؟نبيها
من خْي هذه األمة بعد  :رضي اهلل عنه فقال يخطبنا عل :الشعب عن وهب السوائي قال

خْي هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ُث عمر  ،ال : قال ،أنت يا أمْي املؤمنني :فقلت ؟نبيها
 .السكينة تنطق على لسان عمر رضي اهلل عنه  أنرضي اهلل عنه وما نبعد 

-       ييسميه وهب اْلْي قال قال عل ي  الذي كان عل عب حدثأ أبو جحيفةعن الش
        بلى :قلت :قال ؟يا أبا جحيفة أال أخربك بأفضل هذه األمة بعد نبيها : -رضي اهلل عنه

أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أ   :قال ،أحدا أفضل منه أنومل أكن أرى  :قال
 .ث ومل يسمه بكر عمر رضي اهلل عنه وبعدمها آخر ثال

خْي هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وبعد  :قال على رضي اهلل عنه :عن أ  جحيفة قالو 
  .أ  بكر عمر رضي اهلل عنه ولو شئت أخربتكم بالثالث لفعلت

 ،كان أ  من شرط علي رضي اهلل عنه وكان َتت املنرب  :عون بن أ  جحيفة قالوعن 
رضي اهلل عنه فحمد اهلل تعال وأثىن عليه وصلى على  ياً فحدثأ أ  انه صعد املنرب يعىن عل

خْي هذه األمة بعد نبيها أبو بكر والثاِن عمر رضي اهلل  :وقال ،النب  صلى اهلل عليه وسلم
 .َيعل اهلل تعال اْلْي حيث أحب :وقال ،عنه

 (.1/101)مسند اْلمام أحمد في  نظر هذه اآلثارا
 

أل  أي الناس خْي بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه  :قلت: وعن ُممد بن اْلنفية قال
ُث : عثمان قلت: ُث عمر، وخشيت أن يقول: ُث من؟ قال: أبو بكر قلت: وسلم؟ قال

 .ما أنا إال رجل من املسلمني: قال .أنت



ما خْي منه أَنَّ  ي   بكر وعمر، فيعلن علنصاف واالحرتام والتقدير ألِ  انظر إَل هذا اإل
 هت عليه أقوال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله فهما وزيراق الذي دلَّ وهذا هو اْلحَ 
 .ا ونصًحا لها له ونصرً ا أشد الناس حبً وصهراه ومهح 

ا خليفتان لرسول اهلل ا على غْيمِهَ ا وقدمومهحَ كما دل عليه واقع الصحابة الذين اختارومهحَ 
عثمان رضي اهلل عنه اختارته األمة  وكذلك ، بعده األفضلصلى اهلل عليه وسلم األفضل ُثح 

 .يعام وجدوه أفضلهم رضي اهلل عنهم ْجَِ خليفة لعمر ألَنَ 
 خالفته وهذا ِف " سلمنيمح إال رجل من الح  اما أن" :   هذا التواضع حيث يقولوانظر إَل 

 .  وقتهوجودين ِف مَ ه أفضل الح م الناس معه أنا لهذا وهو يعلم ويع: يقول
من        نسبه إليه الروافض يلوب الشريف الالئق بالشرفاء وبني ما قارن بني هذا األس 

ِف دعاوى عريضة ومنازل فوق منازل األنبياء بل بأمور ال تليق  ن بنحن وَنَ التمدح والتعاِل 
عني، علياً ا إال الدجاجلة األفاكون برأ اهلل وتلك ال يقوْلَ  إال برب العاَلِمني وإله الناس أْجح

 .امنهوأهل بيته 
جل وأول ما اع الفضالء النبالء وهو كثْي وكثْي ومحح جه أْسحَ وسرتى من هذه الدعاوى ما َتح 

 .جل منه هم أهل البيت الشرفاءَُيح 
 

 : -رضي اهلل عنهما-بيعة علي لعثمان 
 

طاب  اجتمع أهل الشورى الذين  -رضي اهلل عنه-َلماا َفرغ الصحابة من دفن عمر بن اْلَح
ما أجد أحق هِبَذا األمر من هؤالء النفر أو الرهط الذين توىف رسول : "  عيانهم عمر بقوله

: اهلل وهو عنهم راٍض، فسمى علًيا وعثمان والزبْي وطلحة وسعًدا وعبد الرْححَن          وقال
يشهدكم عبد اهلل بن عمر ولي  له من األمر شيئ كهيئة التعزية له                ملا اجتمعوا 

قال و .  عليقد جعلت أمري إَل  :فقال الزبْي .منكم  ثالثةٍ اجعلوا أمركم إَل : ْحنقال عبد الر 
ن الرْححَ  عبد  إَل          قد جعلت أمري  : عثمان وقال سعدقد جعلت أمري إَل  :طلحة

أيكما تربأ من هذا األمر فنجعله إليه واهلل عليه واإلسالم  : نالرْححَ  فقال عبد .بن عوف
 أنح  واهلل عليَّ  أفتجعلونه إَلَّ  :نالرْححَ  فقال عبد فأسكت الشيخان ؟ نفسهِف لينظرن أفضلهم 



رسول اهلل  صلى اهلل  من لك قرابة   :ا فقالفأخذ بيد أحدمِه  .نعم :قاال ؟ال آلو عن أفضلكم
ولئن أمرت  ،نا لَ ك لتعدِ فاهلل عليك لئن أمرتح  ،ت اإلسالم ما قد علمح ِف  مح دَ والقَ عليه وسلم 
ارفع  :فلما أخذ امليثاق قال .خال باآلخر فقال له مثل ذلك ُثحَّ  .تسمعن ولتطيعنعثمان ل

رضي اهلل  –وقتل عثمان ،  عوهالدار فبايَ  أهلح  لََ وَ وَ  ،فبايع له عليا  ،هعَ فبايَـ  ،يدك يا عثمان
 . ألنه أفضل املوجودين ِف وقته  –رضي اهلل عنه  –مظلوماً فبايع الصحابة علياً  -عنه 

      
 :من طلحة والزبير  -رضي اهلل عنه-ي لموقف ع

 
إهانة قاتل الزبْي وروايات عديدة عنه تتعاضد ومنها  -رضي اهلل عنه-وقد ورد عن علي 
:         ) إِن أرجو أن أكون أنا وعثمان من قال اهلل تعال فيهم : الصحيح أنه قال 

وقال مثلها ِف طلحة وابنه (  ونزعنا ما في صدورهم من غلٍّ إخوانا على سرر متقابلين
 .وقال مثلها ِف الزبْي وأهان قاتله ، حاضر وأهان من اعرتض على قوله هذا 

( 924-6/929)واملستدرك للحاكم ( 97-14/92) وانظر تفسْي ابن جرير 
 .وِف الرواة من وصف بالتشيع ( 9/123)والطبقات البن سعد 

 

 

 يتبع  إن شاء اهلل.......  ///                                                     
 


