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شهريا بسخائه  حضرتهكان فقد   ،عبد الرمحن بن عوف يتابع حضرته حديثه عن الصحايب البدري 
وكرمه، وقدم تضحيات مالية كثرية، هناك رواية أنه كِان من وصية عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه أن 
يعطى كل صحايب بدري أربع مئة دينار من تَ رْكته، فنُ ّفذت وصيته هذه، وكان عدد هؤالء الصحابة مئة 

عبد الرمحن بن دق تصلتجهيز لغزوة تبوك عندما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصحابة ابعندئذ. 
ه وسلم: إن قال رسول هللا صلى هللا عليفآالف درهم(.  مثانيةعوف مبائيت أوقية )أي أنه تصدق حبوايل 

 عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف كنزان من كنوز هللا على األرض، ينفقان ابتغاء مرضاة هللا تعاىل.
 ويف رواية أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن الذي حيافظ على أزواجي بعدي فهو الصادق البار". 

ََ الذي لي  ، ويُنزهلّن الشِّ األوشحةكان عبد الرمحن خيرج برواحلهن وحيّج هبن، وجيعل على هوادجهن  ْع
 فيه منفذ )وذلك لكي يتصرفن حبرية يف ذلك املكان وراء احلجاب(. 

الش اِم ََتِْمُل ِمْن   ِعرٌي لَِعْبِد الر مْحَِن ْبِن َعْوٍف ِمن ت الغالل يف املدينة نتيجة القحط، فقدمتْ ل  مرة ق َ ذات 
ْت ُكلِّ َشْيٍء من الطحني والقمح واألطعمة، وََكاَنْت َسْبَع ِماَئِة بَِعري، فَاْرََت ْت اْلَمِديَنُة ِمن الص ْوِت، فَ َقالَ 

الضجة؟ فقيل هلا إهنا عري لعبد الرمحن بن عوف فيها سبع مئة بعري حممولة ابلقمح َعاِئَشُة ما هذه 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل َقدْ والطحني والطعام، فقالت أم املؤمنني عائشة  ْعُت َرُسوَل اَّلل ِ َصل ى اَّلل   َرأَْيُت : َسَِ
َا ًوا. فَ بَ َلَغ َذِلَك َعْبَد الر مْحَِن، فََأََتَها وقَ َعْبَد الر مْحَِن ْبَن َعْوٍف َيْدُخُل اْْلَن َة َحب ْ  ، ِإّّنِ ُأْشِهُدِك َأهن  اَل اي أُمِّ

 ِبَِمْحَاهِلا من أطعمة وغالل وغريها مع أَقْ َتاهِبَا َوَأْحالِسَها يف َسِبيِل اَّلل ِ، لكي أدخل اْلنة قائما.
 . يوٍم واحد لملوكا يف كان كثري اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل، وقد أعتق ثالثني

ملاذا  :مري املؤمننيألإىل املال، فاستقرض من عبد الرمحن بن عوف، فقال  وذات مرة احتاج عمر 
تطلَ مين املال مع أنك تستطيع أن تستقرض من بيت املال أو من عثمان أو غريه من األثرايء. فقال 

اما يل أو من أحد آخر فرمبا ال يطالبين به احرت  عمر لعلي أنسى دفع املال إىل بيت املال، أو إذا اقرتضته
 لسبَ آخر وأان أنسى أن أدفعه له، أما أنت فال بد أن تسألين مالك وتسرتّده مين. 

أن أابان أوصى ألمهات املؤمنني ببستان، وكان مثنه أربع مئة  عن أيب سلمى بن عبد الرمحن بن عوف 
 ألف درهم. 

اق مخسني ألف دينار يف سبيل هللا. وقد ترك وراءه ألف بعري وثالثة إبنف وأوصى عبد الرمحن بن عوف 
 آالف من الغنم، ومئة من الفرس، وكانت ترعى يف البقيع. 



وكان له ابْلرف أرض يستقي هلا بعشرين مجاًل، وكان أيتيه منها من الغالل ما يسد حاجة أهله طوال    
 ويف رواية أنه ترك وراءه من الذهَ ما قطعوه ابلفؤوس حىت حصلت الثآليل يف أيدي َمن قطعوه. ، السنة

يف العام احلادي والثالثني من اهلجرة، وعند البعض يف الثاّن والثالثني،  تويف عبد الرمحن بن عوف 
لى عليه الزبري ة صعاما. ُدفن يف جنة البقيع. وصلى عليه عثمان رضي هللا عنهما، ويف رواي 72وعمره 

قال سعد بن مالك قائما بفراشه: واجباله،  وفاة عبد الرمحن بن عوف  عندبن العوام رضي هللا عنهما. 
 أي لقد تويف شخص كان عظيًما كاْلبل.

ترك  .ع الدنيا ماء زالال وترك الكدرَ ب من نبعبد الرمحن بن عوف وشر  ماتما معناه:  قال علي 
 . درهمألف  ه مثاننيوراءه ثالث زوجات وكان نصيَ كل زوجة كجزء مثن من تركتِ عبد الرمحن بن عوف 

 شهلعبد األ كان من بينالذي   ، الصحايب الثاين هو سعد بن معاذ
ابية ّمه كبشة بنت رافع وكانت صحإحدى قبائل األنصار. وكان زعيم القبيلة. وأمن قبيلة أوس وهي  

عمرو. وقد أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن خضري على يد . كان سعد بن معاذ ُيكىن ِبيب رسول هللا 
سلموا. حرام حىت ت كم علي  فلما أسلم قال لبين عبد األشهل: كالم رجالكم ونسائمصعَ بن عمري. 

ل حوّ  .ونساءهمم وكانت دار بين عبد األشهل أول دار من دور األنصار أسلموا مجيعًا رجاهلَ  ،فأسلموا
 ََ بن عمري، وأسعد بن زرارة إىل داره، فكاان يدعوان الناس إىل اإلسالم يف داره،  سعد بن معاذ مصع

عد أن ب وكان سعد وأسعد ابين خالة، وكان سعد وأسيد بن حضري يكسران أصنام بين عبد األشهل
 أسلمت القبيلة كلها. 

 بينه وبني أيب عبيدة بن اْلراح.  خى بني سعد بن معاذ وسعد بن أيب وقاص. ويف رواية آ آخى النيب 
  النيب قول أن شك وال املهاجرين، يف  بكر أبو سيدان انهلا مبكانة األنصار يف  سعد حظي
  عميقة. حقيقة على مبيني  مبوته" اهتز الرمحن عرش "إن شاب: وهو معاذ بن سعد وفاة عند
 النبيني: خامت سرية كتابه  من آخر مكان يف أمحد بشري مرزا كتَ

 إىل األوس سيد  معاذ بن سعد وصل : "حنيعن سعد بن معاذ  قال سيدان املصلح املوعود 
 مكة إىل يءاجمل إبمكانكم أن أتتوقعون: "له بغضَ شديد فقال جهل أبو رآه ابلكعبة، ليطوف مكة

 وإنقاذه؟ حممد منع تستطيع أنك أتظن حممد؟ املارق هلذا احلماية قّدمتم أن بعد آمنني ابلكعبة والطواف
 معاذ نب سعد فردّ . سال ًما إىل أهلك ُعدت ملا )أي أمية بن خلف( يكن معك أبو صفوان مل إن وهللا
 حي .الشام إىل الطريق يف سالًما َتدوا فلن ابلبيت، الطواف من منعتموان لو: قائال( اة حممد ) 



وكانت راية األوس يوم بدر يف يد سعد بن  شهد سعد بن معاذ بدرا وأحدا واخلندق مع رسول هللا 
قد بدى لما حدث يوم بدر حني  وحبه وإخالصه للنيب  . وكان محاس سعد بن معاذ معاذ 

  كالتايل:  وقد ذكره مرزا بشري أمحد يف كتابه سرية خامت النبيني  أبدى سعد بن معاذ رأيه أمام النيب 
وصلت فدر، من بواحد  منزل ذفران، اليت كانت على مسافة إىل واووصلبوادي الصفراء ن و املسلم حني مر
متر ابملدينة  )وهي القافلة التجارية اليت كانت، حلماية القافلة تقدم من مكةيلقريش  جيشا كبريااألنباء أن 

مجيع   النيب فجمع ،وكانوا يشّكون أن أهل املدينة سيهامجوهنا( واآلن كان قد مضى وقت إخفاء السرّ 
احدا تلو اآلخر و  الكبارالصحابة فوقف وسأهلم عما ينبغي القيام به، احلال،  ذلكأصحابه، وأبلغهم عن 

ل إن أموالنا ونفوسنا هلل وإننا حاضرون لكل خدمة يف ك :قائلني اشديد امحاس وألقوا خطاابت أبدوا فيها
نتظر رأي األنصار، كان ي  ولكنه  هذا اخلطاب هتلل وجهه املبارك فرحا. النيب حني َسع ، ميدان

سعد درك أ يقول ابلرغم من هذه اخلطاابت املخلصة: أخربوّن ماذا ينبغي فعله. حينها لذا ظل النيب 
وهللا لكأنك تريدان اي رسول هللا؟ فقد آمنا بك  :وقال من طرف األنصار مراده  بن معاذ زعيم األوس

 لى ذلك عهودان ومواثيقنا، على السمع والطاعةوصدقناك، وشهدان أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك ع
 هفامض اي رسول هللا ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك ابحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضتَ 

منا ما تقر  ىإن شاء هللا، وسرت يف احلرب  ينبر اصوسوف َتدان  ،خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد
 وأبشروا، فإن هللا تعاىل قد وعدّنابسم هللا ُسّر وقال: سريوا هذا اخلطاب  حني َسع النيب  .به عينك

 وهذا ما حدث.  إحدى الطائفتني )اْليش أو القافلة( وهللا لكأّن اآلن أنظر إىل مصارع القوم.


