
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

ُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه ، َونَ ُعْوُذ ابهلل ِمْن ُشُرْوِر َأنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأعْ ِإنَّ  ِدِه هلل اْْلَْمَد هلل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ ْْ َماَِِنا ، َمْن ََ 
ُد َأْن ََل إِو إَل هلل َوْحَدُه ََل  َْ ُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه  َفََل ُمِضلَّ َُِو َوَمْن َُْضِلْل َفََل َىاِدَي َُِو ، وَأْش َْ َشِرََْك َُِو ، َوَأْش

 . َوَرُسْوُِوُ 

َ َحقَّ تُ َقاتِِوۦ َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن ﴾ ﴿ ا ٱَِّذََن َءاَمُنو۟ا ٱت َُّقو۟ا ٱَّللَّ َْ ُّ ََ  (1)َيَٓأ

ا ٱِنَّاُس ٱت َُّقو۟ا رَبَُّكُم ٱَِّذى َخَلَقُكم  ﴿ َْ ُّ ََ َما رَِجاًَل َكِثًنًا َوِنَساأًء ۚ َيَٓأ ُْ ا َوَبثَّ ِمن ْ َْ ا َزْوَج َْ ِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ مِّن ن َّْفٍس وَٓ
َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا ﴾  (2)َوٱت َُّقو۟ا ٱَّللََّ ٱَِّذى َتَساأَءُِوَن بِِوۦ َوٱْْلَْرَحاَمۚ  ِإنَّ ٱَّللَّ

ا ٱَِّذََن َءاَمُنو۟ا ٱت َُّقو۟ا ٱ ﴿ َْ ُّ ََ َ َوُقوُِو۟ا قَ ْوًَل َسِدًَدا ﴿َيَٓأ َلُكْم َوََ ْغِفْر َُِكْم ُذنُوَبُكْم ۗ َوَمن 70َّللَّ ﴾ َُْصِلْح َُِكْم َأْعمَٓ
َ َوَرُسوَُِوۥ فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما   (3)﴾ َُِطِع ٱَّللَّ

َر الَْ َأََل وإنَّ  ا ،  -صلى هلل عليو وسلَّم  – ُُمَمَّدٍ  يدْ ىَ  يدْ َأْصَدَق اِكَلِم َكَلُم هلل َوَخي ْ َْ ، َوَشرَّ اْْلُُمْوِر ُُمَْدََثتُ 
 . وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة ، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضََلٌَِة ، وَُكلَّ َضََلٍَِة ِف اِنَّار

،  أسئلة ثَلثة وىي املوّقرة اإلدارة من أسئلة وردت قد اِليلة درسنا ِف نبدأ أن قبل واْلخوات اإلخوة أَّْا
كن مكاهنا ِف أسئلة اْلسئلة ىذه أن اْلقيقة وِف  قد اِواضح " توضيح:  اِسلف علماء بعض قال كما ، ِو

كن ، " غامًضا جيعلو قد اِواضح " توضيح " غامًضا جيعلو د ْلين َل أبس ِو  ىذا إىل اِنظر أِفت قليًَل  أَر
 

   : اْلول اِسؤال ِف جاء

  : وىي اِثاين اِدرس ِف أفْمْا مل عبارةٌ  ىناك

 فإذا ، - اِقرءان اِذي ىو - بو اِلفظ وبٌن -اِعبد  فعل ىو اِذي - اِتلفظ بٌن مشرتك معىن اِلفظ ْلنّ 
 اِذي - اْلّول املعىن مشل خملوق غًن قيل وإذا ، اجلْمية قول إىل ورجع اِثاين املعىن مشل خبلقو اِقول أطلق

 . اَلحتادَة بدع من وىذا - اِعبد فعل ىو

د   . ، وإعادة اِقراءة ملا سبق اِلفظ ِف رتكيزاِ حقيقة أَر
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 ذكرتُ  مث ، َكفر قائلو اِقرآن خبلق اِقول َكفر ، أنّ  قائلو أنّ  ونقلتُ  ذكرتُ  كما اِقرآن خبلق اِقول : أوًَل 
 .خملوق " ابِقرآن ِفظي " أنّ  : قاِوا اِناس ِف وأشاعوا ، اِلفظية َُسمَّون قوم ىناك أن

   : اْلول اِسؤال ِف جاء

  : وىي اِثاين اِدرس ِف أفْمْا مل عبارةٌ  ىناك

 فإذا ، - اِقرءان اِذي ىو - بو اِلفظ وبٌن -اِعبد  فعل ىو اِذي - اِتلفظ بٌن مشرتك معىن اِلفظ ْلنّ 
 اِذي - اْلّول املعىن مشل خملوق غًن قيل وإذا ، اجلْمية قول إىل ورجع اِثاين املعىن مشل خبلقو اِقول أطلق

 . اَلحتادَة بدع من وىذا - اِعبد فعل ىو

د   . ، وإعادة اِقراءة ملا سبق اِلفظ ِف رتكيزاِ حقيقة أَر

 ذكرتُ  مث ، َكفر قائلو اِقرآن خبلق اِقول َكفر ، أنّ  قائلو أنّ  ونقلتُ  ذكرتُ  كما اِقرآن خبلق اِقول : أوًَل 
  .خملوق " ابِقرآن ِفظي " أنّ  : قاِوا اِناس ِف وأشاعوا ، اِلفظية َُسمَّون قوم ىناك أن

 . املعنيٌن ِف اَلشرتاك ؛ ىذا طيب

  " ابِقرآن ِفظي " ابِقرآن:  قال ، مث ِفظي:  قال

فظو بصوتو املخلوق نؤمن أن َنن  أن حٌن ِكن ، شك فيو عندان ما ىذا ، خملوق فيو ىو ما وكل وشفتيو ِو
قرأ اإلنسان َييت مث َييت ىذا  نعم ، خملوًقا ؛ ِيس - اإلنسان - املخلوق َقرأه اِذي اِقرآن ؛ ىذا اِقرآن َو

 .مث َقول ِفظي ابِقرآن خملوق  من أجل أن َغمض على اِناس املعىن

 ِفظي أان خملوق ؟ ملاذا َل َقول

  صويت أان خملوق ؟ 

 ِساين ؟، شفيت 

  ؟ ملاذا َل َقول ىذا

  ِفظي ابِقرآن خملوق ؟ ملاذا حيدد أن

  :  خيرج عن أمَرن فإذا قال ىذا َل

   كان َقصد اِقرآن اِذي تلّفظ بو فْو جْمي ؛ ْلن اِقرآن ِيس خملوق إن اْلمر اْلول :



  

 

ون أبن هلل وحدده ابِقرآن فْذه من بدع اَلحتادَة ؛ ْلن من، ىو  ووإن كان َقصد ِفظ  حلَّ  بدع اَلحتادَة َقِو
  .  هبذا ، أظن أن ىذا واضح ؛ فْنا َصبح مبتدع ِف

  : اِسؤال اِثاين

كم  ومل أفْم: َقول  ة اِثانية خاصة ابملؤمنٌن: "  -حفظكم هلل  -قِو  "  اِرَؤ
  ن ؟و من ىم املؤمن

 اِعاِية ِف اإلديان ؟ ىل ىم أىل اِدرجات

 . اجلنةدخل  املؤمن ىو اِذي

على اِتوحيد ، ومات وىو اتئب من اِذنوب صغًنىا وكبًنىا  من اِدنيا ومات إما أن َكون إديانو ابتداءً - 
 .  وَل عذاب فْذا َدخل اجلنة بغًن حسابٍ   - بن عبد اِوىاب كما ذكر شيخ اإلسَلم دمحم -

كن وقع ِف كبائر اِذنوب اوإما أن َكون مؤمن-  َّْر ، ودبا معو من اإلديان َدخل اجلنة ِو  أو صغائرىا مث ََُط
. 

ة ِلمؤمن أن: فْذا ىو املعىن  ر ودخل اجلنة ، أو كان مؤمنً  كان مؤمنا ابتداءً   فسواءً  ؛ اِرَؤ وكما  فْؤَلءا طُِّّْ
ل اِذي ملا سأل اِعبد ربو اْلدَث  -َعين  - تذكرون  -من فطلب اسأل واطلب  دخل اجلنة ، فقال مناِطَو

ل  -َعين  فقال ،  -وجل  عزّ  -ا ، فسأل هلل لكً مُ  أكثر أىل اِدنيا فسأل -َعين  –اسأل أنو اْلدَث طَو
ك مثلو ومثلو ومثلو ومثلو ومثلو وعشرة أمثاِو وأعطاه من  - عّز وجل -، فْذا مؤمن دخل اجلنة غفر هلل ِو  ِو
حقيقًة ِيس بينو وبينو حجاب ، وسيأيت ِف  -عّز وجل  -ىذه اخلًنات فدخل اجلنة ؛ فْذا أًَضا َرى هلل 

 اجلواب على اِسؤال اِثاِث ىذا اْلمر .

  قال اِسائل : -حفظكم هلل تعاىل  -اِسؤال اِثاِث طيب ، 

كم ِف اِدرس اِثاين ِف شرح اْلائية ذكر : ) َكَما تَ رَ  ة قال : م                             ا معىن قِو ) َكَما تَ َرْوَن َىَذا ْوَن ( ذكر اِرَؤ
تكم ىذا اِقمر ،  (4)اَِْقَمَر ََل .. (  ة َل ِلمرئي ؟أي كرَؤ ة ابِرَؤ  تشبيو ِلرَؤ

                                                           
 ( .٤١٤١: ) ، باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظت عليهما«  المساجد »، ومسلم في ( ٩٢٥: )، باب فضل صالة العصر «  مىاقيت الصالة »أخرجه البخاري في  (  4



  

 

ال ِوضح اِواضح اِذي َل حيتاج ِو ُوفِّقَت أَْا اِسائل وأكملت اِسؤ ؛ ىنا نقول : أن ىذا اِسؤال انقص 
د اْلمر غموًضا ، كما ذكرت ِكم قول بعض اِسلف : توضيح ، ومع ىذا سأوضح وأخشى أن ِ " اِتوضيح ََز

ده غموًضا  " ة َل  توضيح اِواضح ََز ة ابِرَؤ تكم ىذا اِقمر " تشبيو ِلرَؤ ، أما اخلطأ ِف اِسؤال : " أي كرَؤ
انتبو لذا -املفروض تقول : َل ِلمرئي ابملرئي ، َل ِلمرئي ابملرئي ، واْلمر أننا ِف ىذه اِدنيا ِف  ِلمرئي ؛

 : ! لى ىذا اْلمر فْو واضٌح جًدا، أَْا اإلخوة واْلخوات ركزوا ع -ابرك هلل فيك  -  -املوضوع ركز أخي

ة أو ِيلة اخلامس عشر من اِشْر وكان اِقمر َنن ِف ىذه اِدنيا إذا كان اِقمر ِف نصف اِشْر ِف اِليلة اخلامس
يس دونو سحاب   .  -كما جاء ِف بعض اِرواايت   -ِف كاملو ِو

ةى                      ل نتعب  تو واضحة وبسِْو تو أم تكون رَؤ  ؟ ِف رَؤ

ة ؛ إَل إذا كان ىناك حاجًبا   ) َِْيَس ُدونَُو دونو ، كما جاء ِف بعض اِرواايت : ما اجلواب : واضح وبسِْو
إذا كان دونو سحاب أو دونو حجاب َل ،  (6)) َِْيَس ُدونَُو َسَحاٌب ( ، وِف بعض اِرواايت :  (5)ِحَجاٌب ( 

تو دبجرد أن ننظر نراه ؛ ىذا ِف اِدنيا ، َوم نراه ، أما إذا كان صحًوا فنحن نرا ه بدون تعب َل نتعب ِف رَؤ
تو  ة هلل ، فْذهاِقيامة نرى هلل ؛ املؤمن َرى ربو واضًحا ِيس دونو حجاب وَل َتعب ِف رَؤ  –عز وجل  -  رَؤ

ة فقط  ِلمؤمن ِف اآلخرة ، ة ابِرَؤ ة من املؤمن ِلقمر ِف اِدنيا ، فشبو اِرَؤ َل ؛  املرئي ابملرئيَل ؛ وىذه رَؤ
تنا ِو َوم اِقيامة أنو مثل اِقمر  هلل نشبو   .  ىذا َل جيوز ،ِف رَؤ

 واضح أظن ؟ 

 .  أوضح اِواضح وَل أستطيع أن

 .  ِف درسنا -ابرك هلل فيكم  –نبدأ اآلن  

 ابب اعتقاد أىل" إىل  "فتح اِودود شرح قصيدة أيب بكر بن أيب داود " اِكتاب وىو  وَنن وصلنا ِف ىذا
 ."  – مهنع هللا يضر –اِسنة واجلماعة ِف اِصحابة 

 :  بكر بن أيب داود ووىو أب –قال اِناظم 
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راه قدًم  ا مث عثم ان اْلرجحُ   وقل إن خًن اِن      اس ب   عد ُممٍد             وَز

              حُ    حليف اخل ًن ِلخًن َ    من علي       وراب   عْم خ        ًن اِرَب     ة بعدىم 

 : -ملسو هيلع هللا ىلص  –اِنيب  املعنيون بقول ىمو  –ملسو هيلع هللا ىلص  –اِراشدون اِذَن ثبتت خَلفتْم بعد اِنيب  ىؤَلء ىم اخللفاء
ِدٌَّنَ  َاخْلَُلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَّيِت  ) َعَلْيُكمْ   َْ َِْم ا َوَعضُّوا ، هِبَا َتََسَُّكوا بَ ْعِدي ِمنْ  اِرَّاِشِدََن َا َْ  ىذا (7) ) اِبَِن ََّواٍجذ َعَلي ْ

ومعلومة ِف كتب  خَلفة اْلربعة كثًنةٌ  اْلدَث ِف اخللفاء اِراشدَن من مناقبْم اِعاِية واْلحادَث اِداِة على
) :  - ملسو هيلع هللا ىلص –قال : قال رسول هلل ، عن سفينة  ده "مسن" منْا ما رواه اإلمام أمحد ِف ، اِسنة 
ةِ  ِخََلَفةُ  ُِْمْلَك َمْن َََشاُء (  َسَنةً  َثََلثُونَ  اَِن ُّبُ وَّ  ، مثَّ َُ ْؤيت َا

   . اواِرتمذي أَضً  دورواه أبو داو 

 : - مهنع هللا يضر أمجعٌن – فكان ذِك مدة خَلفة أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 

 . فأبو بكر سنتان وثَلثة أشْر

 . وعمر عشر سنٌن وستة أشْر

 .عثمان اثنتا عشرة سنة و 

 . أشْر سنٌن وتسعة  ةأربع وعلي

 . - مهنع هللا يضر أمجعٌن -بيعة اْلسن بن علي ستة أشْر  ثَلثٌن َكملو، وستة أشْر  وعشرون سنة فتلك تسعةٌ 

أنَّ رجًَل قاَل اي رسوَل اَّللَِّ : إيّنِ رأَُت كأنَّ دًِوا  ) :ب روى أبو داود وغًنه عن مسرة بن جندما : ا أَضً ا ومنْ 
فَشِرَب حَّتَّ  مثَّ جاَء عمُر فأخَذ بعراقيْا ، ا فَشِرَب ُشراًب خفيًفافجاَء أبو َبكٍر فأخَذ بعراقيْ، مَن اِسَّماِء  أدِلَ 

مثَّ جاَء علي  فأخَذ بعراقيْا فانَتَشَطْت وانتضَح عليِو ، حَّتَّ تضلََّع  جاَء عثماُن فأخَذ بعراقيْا فَشِربَ  مثَّ ، تضلََّع 
 . رواه أمحد وأبو داود ( منْا شيءٌ 

ُ عليِو وسلََّم  - أنَّ اِنَّيبَّ  ):  - هنع هللا يضر -حدَث أيب بكرة  : ومنْا قاَل ذاَت َوٍم : َمْن رَأى ِمْنُكم ُرْؤاَي  -صلَّى اَّللَّ
وُوِزَن عمُر ، َبكٍر فرجحَت أنَت أبيب َبكٍر  فُوزِنَت أنَت وأبو  ءزااًن نزَل مَن اِسَّماأان رأَُت كأنَّ مي : ؟ فقاَل رجلٌ 
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رواه أبو داود (  مثَّ رُِفَع امليزانُ   (انُ مثَّ رُِفَع امليز ، وعثماُن فرجَح عمُر  وُوِزَن عمرُ ، أبو َبكٍر فرجَح أبو َبكٍر و 
َُق  : يلَة رجٌل صاِِحٌ َي اِلَّ ُأرِ ):  - وسلم صلى هلل عليو وآِو -وقال ،  واِرتمذي دِّ ُ  -أنَّ أاب َبْكٍر اِصِّ رضَي اَّللَّ

ُ عليِو وسلََّم  -برسوِل اَّللَِّ  نيطَ -عنُو  رواه  ( ، َونيَط عثماُن بعمر ، َونيَط عمُر بُن اخلطَّاِب أبيب َبْكرٍ  -صلَّى اَّللَّ
 . أبو داود وأمحد واْلاكم

أبو بكر مث عمر  : وِف ترتيب اخلَلفة ، اِسنن واملسانيد كثًنة ومشْورة ِف خَلف اْلربعةِف وىكذا اْلحادَث 
مهنع هللا يضر ورحم من تبعْم إبحسان إىل َوم  -اِسلف اِصاحل  مث عثمان مث علي ، وىذا ما َعتقده أىل اِسنة ؛ أتباع

 . - اِدَن

من َُعدُّ إبمجاعْم على خَلفة ىؤَلء اْلربعة ،  إمجاع" : ومن اْلدِة على فضل ىؤَلء اْلربعة وترتيب خَلفتْم 
ة " عِف اِبدعة مبتد  اِعٌ ض وَل َطعن ِف خَلفة واحد منْم إَل  .  ذكره صاحب اِطحاَو

 تواتر بو اِنقل عن أمًن املؤمنٌن دبا -أي أىل اِسنة  -ون رُّ قِ وَُ : "  - رمحو هلل –قال شيخ اإلسَلم ابن تيمية 
ُ َعْنوُ  -طَاٍِِب  َعِليِّ ْبِن َأيب  ثَ لِّثُوَن بُِعْثَماِن َبْكٍر مثَّ ُعَمُر َوَ ُ  من أن خًن ىذه اْلمة بعد نبيْا َأبُو ؛وغًنه  – َرِضَي اَّللَّ

 ابة على تقدمي عثمان ِف اِبيعة ؛ مع أن بعض أىل اِسنةعليو اآلَثر ، وكما أمجع اِصح َوَُ َربُِّعوَن بَِعِليِّ كما َدَّت
ُعْثَماَن  فقدم قومٌ ، أفضل  ْمابعد اتفاقْم على تقدمي أيب بكر وعمر أَّ  يٍّ كانوا قد اختلفوا ِف ُعْثَماَن َوَعلِ 

،  اِسنة على تقدمي ُعْثَماَن على َعِليٍّ  توقفوا ، ِكن استقر أمر أىل وقومٌ  َعِليًّا ، وقدم قومٌ  وسكتوا أو رَب َُّعوا بَِعِليِّ 
فيْا عند مجْور أىل  ِيست من اْلصول اِيت َُضَّلل املُخاِِف – َوَعِليٍّ ُعْثَماَن  مسأِة – وإن كانت ىذه املسأِة

 (8)" اِسنة واجلماعة
ما استقر عليو ف ،واجلماعة  فلذِك َلبد أن َكون طاِب اِعلم على علم هبذه املسائل اِدقيقة عند أىل اِسنة

 .  وعمر وعثمان وعليمن اِقرون املُفضلة إىل َومنا ىذا أن اِرتتيب ىو أبو بكر  مجْور أىل اِسنة واجلماعة

يس ىذا اِرتتيب جاء لًوى عندىم أو ْلمر فيما بينْم ؛ وإمنا جاء ىذا اِرتتيب على من  حسب ما صحّ  ِو
أو اختَلف ِف ىذا اْلمر  خَلفٌ  مل َبق عند أىل اِسنة - وهلل اْلمد واملنة -م ذكرىا ، اْلحادَث اِيت تقدّ 

َأبُو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هلل  اخلَلفة ؛ وذِك أهنم َؤمنون أن اخلليفة بعد رسولِكن اِيت ََُضلَّل فيْا مسأِة ،  اِذي استقر
من محار أىلو ، وسيأيت معنا ِف  ، ومن طعن ِف خَلفة واحٍد من ىؤَلء فْو أضلَّ  ُعْثَماَن مث َعِليٍّ  َبْكٍر وُعَمُر مث
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ئك -إن شاء هلل  -أبواٍب ِف اِدروس املقبلة  غت َنتسبون ِلسنة وأىلْا وقداِذَن  من أِو  أِسنتْم ِو
 .- ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –وأقَلمْم ِف بعض أصحاب اِنيب 

إىل تركيز ؛  ، وىذا اِباب حقيقًة حيتاج منَّا " علّو شأن اِصحابة "إىل ابٍب آخر وىو  –رمحو هلل  – مث انتقل
، واختلط اْلمر على كثًٍن  –وآِو وسلم  صلى هلل عليو –ْلننا ِف زمٍن شاع وذاع فيو اِطعن ِف أصحاب اِنيب 

اِسنة ، فوقف على ذِك وما جاء فيْم ِف اِقرآن و  –ملسو هيلع هللا ىلص  –اِنيب  من اِناس إَل من ُوفِّق ِدراسة ِسًَن أصحاب
عندىم من اِصحابة إَل  روا وضللوا معظم اِصحابة ومل َبقَتعدَّاه ، َل أقول ىنا اِرافضة فقط اِذَن كفّ  ومل

إَل أهنم َنتسبون  ، أهنم وقعوا ِف أمٍر عظيم اِقليل ؛ بل إن ىناك من أىل اِسنة وىذا َثبت ، وإن كنت أرى
 . - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص –ِف اَنرافات ووقعوا ِف سٍب وشتٍم ِبعض أصحاب اِنيب  واِلسنة وأىلْا فوقعوا ِف مقاَلت ووقع

  : ِف نظمو -هلل  رمحو -قال 

ب فيْ             مُ  وأهنُم واِرَّىط وعامُر    وابن عوٍف وطلحةٌ  على ُُنِب اِفردوس ابِنُّور تسرُح سعيٌد وسعدٌ     َل َر
   املم          دحُ  فْ                   ٍر واِزب   ًنُ 

د بذِك اِعشرة "وىم اخللفاء اِراشدَن " ُأِضيفوا إىل اْلربعة اِّسابقٌن  ىؤَلء ىم اِعشرة املُبّشرون ابجلّنة إذا  ََر
ن ابجلّنة  ن بعدىم؛ املَُبّشَر سعيد وسعد وابن عوف وطلحة  : ِف اِبيت ، وىم اخللفاء اْلربعة واِستة املذكوَر

 .  اِستة ًن ، ونقُف ىنا على شيٍء من ترمجة ىؤَلء  واِزُّب وعامرُ 

د بن عمر بن نُفيل بن عبد  :أوَلًّ  اُِعّزى بن َرابح بَن ُقرط بَن َرزاح بن َعِدّي بَن كعٍب بَن ُِؤي بَن  سعيد بن َز
ومن ، اِبدرٌَّن  ومن اِّسابقٌن اْلّوٌِن، اْلعور اِقرشي اَِعَدوي ، أحد اِعشرة املشْود لم ابجلّنة  غاِب أبو

 . - مهنع هللا يضر ورُضوا عنو -اِذَن 

 اص ، واسُم وقّاص ماِك بَن ُأىيب بَن عبِد مناف بَن زُىًن بنوقّ  سعيد بن أيب وقّاص أو سعد بن أيب اِثاين :و 
أحد اِعشرة املشْود لم ابجلّنة  ي املّكّي ،كَلب بُن ُمّرَة بن كعٍب بَن ُِؤي اْلمًن ، أبو إسحاق اُِقرشي اِزُّىر 

َد بدرًا، وأحد اِّسابقٌن اْلّوٌِن  ِْ  .  واْلَُدَِْبية ، وأحد اِستة أىل اِشورى وأحُد من َش



  

 

عبد بن اْلارث بَن زُىرَة بَن ِكَلب بَن ُمّرَة بَن كعٍب بَن ُِؤي  عبد اِرمحن بن عوف بن عبد عوف بن اِثاِث :
اِزُّىرّي ، وىو أحد  ، اُِقَرشيّ  اِعشرة ، وأحد اِستة أىل اِشورى ، وأحد اِّسابقٌن اِبدرٌَِّن أبو دمحم ، أحد

  .  اإلسَلم اِذَن ابدروا إىلاِثمانية 

ن غاِب بن ُِؤي ب طلحُة بن عبيد هلل بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن ُمّرَة بن كعٍب بن : اِرابع
 . أحد اِعشرة املشْود لم ابجلنة اِتيمي املكي أبو دمحم ، فْر بن ماِك بن اِّنضر بن كنانة اُِقرشيّ 

اجلراح بن ىَلل بن أىيب بن صنبة بن اْلارث بن فْر بن  عامر بن عبد هلل بن أبو عبيدة بن اجلراح اخلامس :
ن اِقرشي اِفْري خزدية بن مدركة بن إِياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدان ماِك بن اِنضر بن كنانة بن

يتو اخلَلفة وأشار بو َوم اِسقيفة ِكامل أىليتو أحد اِسابقٌن،  املكي يٌن ، ومن عزم اِصدَق على تِو عند  اْلِو
ومساه ابجلنة ومساه أمٌن اْلمة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –شْد ِو اِنيب  ،ِف فْر  – ملسو هيلع هللا ىلص –أيب بكر ، جيتمع ِف اِنسب ىو واِنيب 

 . وصح بذاك اْلثر ٌن اْلمةأم
لد بن أسد بن بن اِعواماِزبًن  اِسادس : بن قصي بن كَلب بن مرة بن كعب بن ِؤي بن عبد اِعزى  بن خَو

وابن عمتو صفية بنت عبد املطلب ، وأحد اِعشرة  –هلل عليو وسلم  صلى –غاِب ، حواري رسول هلل 
 عنو رضي هلل –سيفو ِف سبيل هلل أبو عبد هلل  ، وأحد اِستة أىل اِشورى ، وأول من سلّ  املشْود لم ابجلنة

 . أسلم وىو حدث ِو ست عشر سنة،  -

د  أخرج صلى  -قال : أشْد على رسول هلل   –هنع هللا يضر  –اإلمام اِبخاري واإلمام مسلم من حدَث سعيد  بن َز
وطلحُة ِف اجلنَِّة ،  ِف اجلنَِّة : اِنَّيبُّ ِف اجلنَِّة ، وأبو بكٍر ِف اجلنَِّة ،) عشرٌة  :أين مسعتو َقول  -هلل عليو وسلم 

عمُر ِف اجلنَِّة ، وُعثماُن ِف اجلنَِّة ، وسعُد بُن ماٍِِك ِف اجلنَِّة ، وعبُد اِرَّمحِن بُن عوٍف ِف اجلنَِّة وَِو شئُت و 
ُْم مَع رسوِل اَّللَِّ  ٍد ، وقال : ملَشُْد رجٍل من  -ِسمَّيُت اِعاشَر ،  قال : فقاِوا : وَمن ىو ؟ قال : سعيُد بُن َز

َر ُعْمَر نوٍح (َ -ملسو هيلع هللا ىلص  ُو من عمِل أحدُِكم ، وَِو ُعمِّ ُْ  غبَ رُّ منو وج

) أبو َبكٍر ِف اجلنَِّة وعمُر ِف اجلنَِّة :  -ملسو هيلع هللا ىلص  –قال رسول هلل : قال  -هنع هللا يضر  –وعن عبد اِرمحن بن عوف 
ُن أيب وعثماُن ِف اجلنَِّة وعلي  ِف اجلنَِّة وطلحُة ِف اجلنَِّة واِزُّبًُن ِف اجلنَِّة وعبُد اِرَّمحِن بُن عوٍف ِف اجلنَِّة وسعٌد ب

د ِف اجلنَِّة وأبو عبيدَة بُن اجلرَّاِح ِف اجلنَِّة (وقاٍص ِف اجلنَِّة وسع  (9)يٌد بُن َز
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ن ابجلنة مع اِعلم أبن اِذَن بشرىم رسول هلل  ابجلنة   – ملسو هيلع هللا ىلص  -وىذا اْلدَث املعروف حبدَث اِعشرة املبشَر
  فضائلْم ومناقبْم . نوقد اتفق أىل اِسنة على تعظيم ىؤَلء اِعشرة وتقدديْم ملا اشتْر م كثًنون

 
رضاه -وعَل  لّ ج –ونسأل هلل ،  نكتفي هبذا اِقدر  َنن توقفنا ىنا ْلنّ و ،  أن َوفقنا وإايكم إىل ما حيبو َو

ل وحيتاج إىل تفصيل أكثر  كم اِعلم اِنافع واِعمل اِصاحل  -وعَل  جلّ  -وأسأل هلل  ، اِباب اِقادم طَو ، ل ِو
رساِو على إباإلدارة بدورىم مثل سابقو على اإلدارة حَّت تقوم مث أقول من عنده سؤال ِف املوضوع فلُيطرح 

 .جوال 

 

كم اِتوف   . يق واِسداد وصلى هلل وسلم وابرك على نبينا دمحم وعلى آِو وأصحابو أمجعٌنوأسأل هلل ِنا ِو

 
 

 

 

 

 


