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****** 
ـــــــــــه  وأشهد أن  ًدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من حمم  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـ

َد هلل ررل ل ال عرالرمنير * الر مح رن الر حيم * مرالك يـرو م الد ليجيم. الشـــــيطان الر   مل هللا الر مح رن الر حيم* اد رم  ن بســـــ 
رراس ا ترقيمر *  ــــل رراسر ال َمســــ  دانر الصــــ ل ترعنَي * اه  كر نرســــ  كر نـرع َبَد ورإَّي  ول ل ذلينر أرنـ عر * إَّي  م تر عرلري هلم  غرري  ال مرغ ضــــَ

  .  آمنيعرلري هم  ورال الض ال لنير 
  وكان للحديث بقية وســـــــأذكرها اليوم.  كنت يف اخلطبة املاضـــــــية أعدد عن عبد الرمحن بن عو  

ذا هلكانت لعبد الرمحن بن عو  عالقات  ــــــــــــداقة قدنة مف أمية بن ءلذ. ولقد جا  ذكر مفصــــــــــــ  
 :  األمر يف  حيح البخاري حيث يقول عبد الرمحن بن عو  

اغليرتلهل ابل  فرظرَه يفل  ــــــــــــر ةر ورأرح   َ اغليريتل حلر ل مردلينرةل فـرلرم ا ذركرر َت كراتـرب َت أَمري ةر ب نر ءرلرٍذ كلترااًب ِبلرن  َير فرظرِنل يفل  ــــــــــــر
اتلب ِنل  َتهَ الر مح رنر قرالر الر أرع رلَ  الر مح رنر كر اتـربـ  َر ْ راهلللي ةل فر انر يفل ا ْ لكر ال ذلي كر انر يفل يـرو مل   ابل ا كر رٍو فـرلرم  عرب در عرم 

َ  ورقرذر عرلر   ر للسٍ  لج فرخرررور حر ررَه بلالر مر الن اَس فرأرب صــــــــر نير انر رلزرَه حل َح  َت إلىلر جربرٍ  ألل ٍر ءرررج  ارل  برد  رن صــــــــر ملن  األ 
رلانر فـرلرم   مرعرَه فررليقج ملنر  َنررو َت إلن  َنررا أَمري َة فرخرررور  الر !! :فـرقرالر  ارل يفل آار رن صـــــر َت األ  يَت أرن  يـرل حرَقوانر ءرل ف  ا ءرشـــــل

بـرَعوانر وركرانر ررَجاًل َرقلياًل فـرلرم ا أرد ررَكوانر قَـ  َ  يـرتـ  غرلرَهم  فـرقرتـرَلوَه َ   أربـرو ا حر رشــــــــــــ  َم  ابـ نرَه ألل َت لرَه ابـ َرك  فرربرركر فرأرل قري َت ل  هلر
للي بل  َ  قـرتـرَلوَه ورأر رالر أرحرَدَهم  رلج  لسَُّيو ل ملن  عر يتل حر نـرعرَه فـرترخرل َلوَه ابل رم  ي ألل  . سري فلهل عرلري هل نـرف سل

 وقد ورد تفصي  أكثر هذا ادادد يف اتريخ الطربي كما يلي: 
حني  تَ يعبد عمرو فســـم ل  ي ـــديقا حَة وكان اْ أمية بن ءلذ يلعن عبد الرمحن بن عو  قال كان 

ن اســــــــــــم َّي عبد عمرو أرغبت ع :وحنن حَة فيقول فَان يلقاين :عبد الرمحن وحنن حَة قال أســــــــــــلمتَ 
أما أنت  .وك بهوبينك شيئا أدع ال أعر  الرمحن فاجع  بيِن فإين :فيقول  نعم :قولأف ؟أبوك هَ اكر ــــــــــم  سر 

مل أجبـه   قـال فَـان إذا دعـاين َّي عبـد عمرو .ول وأمـا أان فال أدعوك حـا ال أعر ْـك األفال جتيبِن اب
به  ت إذا مررتَ فَن .فقلت نعم  لهقال فأنت عبد اإل .ما شـــــــــــئت وبينك َّي أاب علي   اجع  بيِن :فقلت

بن أمية  مررت به وهو واقذ مف ابنه علي فأجيبه فأعدد معه حَ إذا كان يوم بدرٍ  اإللهقال َّي عبد 



َّي عبد  :فقال  َّي عبد عمرو فلم أجبه :قال رآينفلما  .ها فأان أمحلهاقد اســـــــــــــتلبتَ  عأدر  يآءذا بيده ومع
 .اإذً  م  لَ ه  نعم :قلتَ  :معك قال ع اليتدر ءري لك من هذه األ فيما هوه  لك  :قال  نعم :قلت  لهاإل

 يقول  ....ما رأيت كاليوم قط :وهو يقول ي  ابنه علر  بيده ويدل  وأءذتَ  يمن يد عدر األ قال فطرحتَ 
ن الرج  له مر إلَّي عبد ا :ِبيديهما اً أمية بن ءلذ وأان بينه وبني ابنه آءذ عبد الرمحن بن عو  قال يل

ع  بنا ف يقال ذاك الذ .ذاك محزة بن عبد املطلب :قلت :قال ؟م بريشـــــــــــــة نعامة يف  ـــــــــــــدرهل  منَم املعر 
ال حَة عل  ل باليعذ ل  يوكان هو الذ يقودمها إذ رآه بالل معأل فو هللا إين :قال عبد الرمحن .فاعي األ

خرجه إىل رمضـــــا  مَة إذا محيت فيضـــــجعه عل   هره    مر ابلصـــــخرة العظيمة فيَ   ســـــالمأن يرتك اإل
فقال بالل  .حدج أ أحدج  :فيقول باللج   ال تزال هَذا حَ تفارق دين حممد :ف عل   ــدره   يقولوضــر فتَ 

 وتَ قال ال َن .يأي بالل أسري  :قلتَ   قالوا. جر ـــــــــــــإن نر  ال َنوتَ  :الَفر أمية ابن ءلذ حني رآه رأسَ 
   أنصار هللاَّي : وته ِبعل    رخ   ال َنوت إن َنوا :قال ؟تسمف َّي ابن السودا  :قال قلت .إن َنوا

  نهجعلوان يف مث  املســــَة وأان أذل ع.   قال فأحاطوا بنا .رأس الَفر أمية بن ءلذ ال َنوت إن َنا
ج بنفســــك ان :قلت :قال  حثلها قط و ــــاي أمية  ــــيحة ما ْعتَ  :قال .فضــــرل رج  ابنه فوقف :قال
 . منهماربومها ِبسيافهم حَ فرغوا فه :قال  عنك شيئا أغِنفو هللا ما   ةَناوال 

بت مف رســـول هللا  يوم َأحد حني فر  بعض املســـلمني. وقد تلق   شـــهد عبد الرمحن بن عو  َأحًدا َو
 حا  وأ يب يف قدمه لذلك كان يعرو. وقد َكسرت َناَّيه أيضا. جر  واحدا وعشرينيومذاك 

 وذلكإىل دومة اْندل رج  عبد الرمحن بن عو  يف ســــــبعما ة   عن بن عمر قال: بعث رســــــول هللا
   .يه منهاه بعمامة سودا  فأرء  بني كتفمر يف شعبان سنة ست من اهلجرة  فنقض عمامته بيده   عم  

قــال لــه: َّي أاب حممــد  أْف من دومــة اْنــدل أءبــار حمزنــة  فهنــاك جيل يتجمف للهجوم عل  املــدينــة  
" إىل اإلســالم م القبيلة  "كلب. وبو ــولك إىل دومة اْندل أَدع زعيبســم هللا ويف ســبي  هللا وقال: "اغزَ 

 من وال نســــــــــا . وطه لر أرل هللا ال تغ  وال تغدر وال تقت  وليداً ولَن إذا كان ال بد من القتال  ف  أوال
فمَث َالَة أَّيم يدعوهم إىل اإلســـــــــالم  لك القتال هبذه الشـــــــــروس.  املتمردين عل  هللا. أي مســـــــــموي

لها إىل ك. كتب عبد الرمحن بن عو  القصة  نصرانياً وكان رأسهمفأسلم األ بغ بن عمرو الَليب  وكان 
  .أيب سلمة م  وَعرفت بعدها ِبَ قدم هبا إىل املدينة  ففع  و  متاضر بنت األ بغ و  تزو  : فقال  النيب 

معركة  كرذ يف معركة  ــــرار  وقد ســــبق  ملا انته  قت  أيب عبيد بن مســــعود :عن عمر بن عبد العزيز قال
واجتماع أه  فارس عل  رج  من آل كســـر    عمرمســـامف إىل   ـــرار أن فيال للَفرس كان قد دحســـه 

    وهو جب  عل  بَعد َالَة أميال من املدينة عل نصـــــــار وءرو حَ أت   ـــــــرارااند  يف املهاجرين واأل



بن عو  ومليســرته  لرمحن عبداْو  مليمنته . عوصوقدم طلحة بن عبيد هللا حَ  يت األ. طريق العراق 
الزبري بن العوام واســتخلذ عليا رضــ  هللا عنه عل  املدينة واســتشــار الناس فَلهم أشــار عليه ابلســري إىل 

َان طلحة ف يالرأ يومل يَن اســتشــار يف الذي كان حَ نزل بصــرار ورجف طلحة فاســتشــار ذو   فارس
النيب  ـــــل   أحدا ِبيب وأمي بعد لرمحن فما فديتَ  عبداالرمحن ممن هناه فقال  وكان عبد .ممن اتبف الناس

م وابعث وأمي اجع  عجزها يب وأقأنت ِبيب  :فقلت .هللا عليه وعل  آله وســــــــــــــلم قب  يومئذ وال بعده
وإنك إن   ك ليس كهزنتكهزم جيشــــــــــَ فقد رأيت قضــــــــــا  هللا لك يف جنودك قب  وبعد فإنه إن يَ   جندا

هو يف وأن ال يشهدوا أن ال إله إال هللا أبدا و    املسلمونأن ال يَرب ل  ءشيتَ مر ألزم يف أنذ اتقت  أو تَ 
وهو عل  بعض  ــدقات َند فقال عمر فأشــريوا علي برج  فقال  ...ســعد  ارتياد من رج  وأت  كتالَ 

د  أي أنه رج  شـــــجاع وقا د جي  ســـــد يف براَنه ســـــعد بن مالكقال األ ؟قال من هو وجدتَهعبدالرمحن 
 . يأولو الرأ ومااله فلَيجعر  هو قا دا 
قبا   خمتلفة ســَنا يف املدينة  أعط  قبيلة عبد الرمحن بن عو  أرضــا لالصــحابة  عندما أعط  النيب 

    أعط  عبد الرمحن بن عو  وعمر رضي هللا عنهما أرضا كعقار. يف النخي  ءلذ مسجد النيب 
عبدر الرمحن بن عو  أنه عندما يفتح هللا  هذا العقار من أوالد عمر. وقد وعد النيبُّ  الزبري  اشـــــرت  

تعاىل للمسلمني بالد الشام ستَون لك قطعة كذا وكذا من األرل. فعندما فَتحت بالد الشام يف عهد 
ه. وكان اســــم املنطقة اليت َوعد عبد الرمحن بن عو  األ عمر  رلر أَعطي عبد الرمحن بن عو  أرضــــر
  ."السلي " فيها

  ل   ورا ه.  وكان لعبد الرمحن بن عو  شر  أن النيب 
رل  زر ررَسوَل هللال ربرر فر  :قرالر ال َمغلريرةَ  .تـرَبوكر  أرن هَ غرزرا مرفر ررَسولل هللال املغرية  فعن ةل ال فرج    قلبر ر ال غرا لطل قـرب  ر  رالر

َت أَهر     حيث كنت قد وقفت عل  مسافة منه إليلر   فـرلرم ا ررجرفر ررَسوَل هللال   فرحرمرل َت مرعرهَ إلدراورةً  رليَق أرءرذ 
دراورةل  ي هل ملن  اإل ل در مرر اتٍ   عرلر  يردر ي هل َرالر هرَه َ   ذرهربر َي    ورغرسر ر يردر رلَو َجبـ ترَه عرن  ذلرراعري هل فرضراقر  َ   غرسر ر ورج 

َب ةل ورغرسر ر ذلرراعر   هل َكم ا َجب تل   ْ فر ل ا ررور ذلرراعري هل ملن  أرس  َ  أرء  َب ةل حر  ْ ي هل يفل ا ل َ   تـرورض أر فرأرد ءر ر يردر ي هل إلىلر ال ملر فـرقرني 
َ  َنرل أرقـ بـرل َت مرعر فر  :قرالر ال َمغلريرةَ  .َ   أرقـ بر ر   أي مسح عليهما ونظفهما  عرلر  َءف ي هل  َموا  دَه حر الن اسر قرد  قرد 

َم  فرأرد رركر ررَسوَل هللال  ل  عرب در الر مح رنل ب نر عرو ٍ  فرصرل   هلر عرترني  در  الر ك  انوا كوا الركعة األوىل و  أي لقد  ل   إلح 
عرةر ا  يف الصذ  فرصرل   يصلون الركعة اآلءرة من  الة الفجر حني و    رر مرفر الن اسل الر ك  ءل ا  .ةر آل  فـرلرم 

بلي سرل مر عرب َد الر مح رنل ب َن عرو ٍ  قرامر ررَسوَل هللال  ثـرَروا الت س  للملنير فرأرك  ترَه فرأرفـ زرعر ذرللكر ال َمس  فـرلرم ا  .حر يَتلمُّ  رالر
 ُّ ترهَ أرقـ بر ر عرلري هلم  َ   قرالر  قرضر  الن يبل َتم   : رالر نـ  سر َتم  قرد  أر  :أرو  قرالر   أرح  ةر للورق تلهرا   ربـ   .يـرغ بلطََهم  أرن   رل و ا الص الر



رير عرب دل الر مح رنل  :قرالر ال َمغلريرةَ  ُّ   ملا و لنا هناك  أرررد َت َتر ءل يصلي ابلناس.  مسلم  كتال  درع هَ  فـرقرالر الن يبل
 الصالة 

 .من أمته احل  حَ يصل  ءلذ رج  نيب ما قَبضبعد الصالة:  قال النيب 
هذا الشر  حبيث قال له إنه أحسن إذ  ل  ابلناس  كما قال ِبن  اليت  النيب  منحهوهَذا فقد  

 ءلفك تصديق لَونك رجال  ادًا.
ويف رواية: كان عبد الرمحن يصلي قب  الظهر  الة طويلة أي  الة انفلة  فإذا ْف األذان ءرو للصالة 

 سي. نف  شح  نل هم قل يطو  ابلبيت وهو يقول: الل  رمحن عبد الرأيت فورًا. يقول أحد الرواة: 
لذر عمرَ  قال: عن عبد هللا بن عمر  سنة ويل اخلالفة.عل  ادج   عو بن عبد الرمحن  استخ 

كثرة القم  وقال َّي   شَا عبد الرمحن بن عو  إىل رسول هللا  :عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال
لص  يعِن كان يعاين من كثرة القم  لسبب ما ومل يَن يتخ رسول هللا َتذن يل أن ألبس قميصا من حرير

وأبو بَر وقام  فلما تويف رسول هللا  أن يلبس ادرير حَ ختذ معاانته . فأذن له   فاستأذن منها
يده يف    أدء  ؟ما هذا :فقال عمر .يراببنه أيب سلمة وعليه قميص من حر  عبد الرمحن أقب   عمر

 عمر: فقال ؟ه يلأحل   ما علمت أن رسول هللا  :فقال له عبد الرمحن .سفلهأجيب القميص فشقه إىل 
  .فأما لغريك فال  ه لك ألنك شَوت إليه القم إمنا أحل  

 ربعما ةمخسما ة أو أعن سعد بن إبراهيم قال كان عبد الرمحن بن عو  يلبس الربد أو ادلة تساوي 
ا. انظروا إىل أفضال هللا تعاىل عليهأي كان قد حاز من الثروة حبيث  درهم.  إذ   كان يلبس لباًسا مثيًنا جدًّ

ات ال لبس أمثن لباس  وأعطاه عقار   ولَن بعد ذلك أنعم هللا عليه ليكان  فر اليدين عند هجرته
 عص .

عبد الرمحن بن  دعاأو   أبو بَر يف مرضه الذي تويف فيه أن يَون عمر ءليفة بعده  فلما أراد ذلك 
يه من و وهللا أفض  من رأيك فعمر  فقال: َّي ءليفة رسول هللا  ه رأيك يف عو   فقال: أءربين عن

الغلظة   وألج  ذلك فَان يبدي نوًعا من . فقال أبو بَر: ذلك ألنه يراين رقيقاً غلظة؛ ولَن فيه رج 
 لظة    قال  ولن تر  فيه هذه الغ ولو أفض  األمر إليه لرتك كثرياً مما هو عليه.  هَذا تتعادل األمورو 

ه أراين أراين الرضا عنه  وإذا لنت ل شي وَّي أاب حممد قد رمقته  فرأيتِن إذا غضبت عل  الرج  يف ال
 .َّي أاب حممد مما قلت لك شيئاً  قال: نعم ألحد ال تذكر    قال له أبو بَر:  الشدة عليه؛

  يف سرية إىل بِن جذنة ءالد بن الوليد سراَّي إىل جهات خمتلفة وأرس   أرس  النيب فتح مَة بعد
 عم   اكه بن املغريةف" والد عبد الرمحن  وقتلوا الوكان بنو جذنة قد قتلوا يف اْاهلية "عو  بن عبد عو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF


ذ منهم.  النيب فود   ءطأً فقت  فيهم ءالدج  ءالد  بد الرمحن بن فلما علم عالقتل   وأرعطاهم مثن ما َأءل
وأرغلظ  ".يضاأ إلمنا قتلوا أرابك"وقال ءالد:  "إلمنا قتلتهم ألرهنم قتلوا عمك."قال له: عو  ما فع  ءالد 

ا   املؤمنني  أي أنَم من أو  تستطيلون علينا ِبَّيم سبقتموان هبا.قال ءالد لعبد الرمحن: و  يف القول 
  فقال: "دعوا يل فبلغ ذلك النيب  ا ألج  ذلك تقول يل هذا الَالم .وتعتربون ذلك فخرًا كبري 

 ." هأحدهم وال نصيف أ حايب  فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مث  أحٍد ذهباً ما أدرك مد  
فَانت تضحيات هؤال  الصحابة األوا   كبرية وال نَن مقارنتها مف تضحيات أي إن مَانتهم كبرية. 

 اآلءرين.
 سيد من سادات املسلمني".  "إنه :عبد الرمحن بن عو عن  قال النيب 

 : "عبد الرمحن بن عو  أمني يف السما  وأمني يف األرل".أيضا  قالو 
ملا أغمي  عسنت حالته قال:و لما أفاق ف  فأغمي عليه فصاحت امرأته مرةً  مرل عبد الرمحن بن عو 

رمل علي  أاتين رجالن  أي رأ  هذا املشهد أنه جا ه رجالن  فقاال انطلق حناكمك إىل  : ال عرزليزل األ  نيل  قرالر
: شخص الثفـرلرقليـرَهمرا   .هل لل يرا عرن َه فرإلن َه ممل ن  سربـرقرت  لرَه الس عرادرَة يفل برط نل أَمل  ء  فـرقرالر

 هذا ما رآه عبد الرمحن بن عو  عن نفسه.
عن نوف  بن إَّيس اهلذيل قال: كان عبد الرمحن بن عو  لنا جليسًا وكان نعم اْليس وإنه انقلب بنا 

الذي أ ابه    ال نعر  ما  بقصعة فيها ءبز ودم جا     ودء  فاغتس   ذات يوم حَ دءلنا منزله
ومل يشبف هو وأه  بيته من ءبز  أاب حممد؟ قال: مات رسول هللا فقلنا له: ما يبَيك َّي   يبَفبدأ ي
 ران هلذا ملا هو ءري لنا.ء  وال أراان أَ   الشعري

ر أم إنه ابتال  لنا. هذه كانت مشاع  أي ال ندري إن كان ءريًا ما أعطي لنا من فر ة العيل هلذه املدة
. ومل يَن الصحابة هَذا كانت مشاعرهم جتاه أه  بيت النيب و   الصحابة. إهنم كانوا يشون هللا تعاىل

 ون عن مثلها فيما بينهم ويتضح ذلكفحسب ب  كانوا يعرب   يبدون مث  هذه املشاعر أله  بيت النيب 
 لبعض.بعضهم من ءالل حبهم املثايل 

فلما  اً ان  ا م  وكعن اإلفطار عبد الرمحن أيت بطعام الضو  عل  ذلك. وهي أن وهناك واقعة تلقي
تزي ن اخلوان ِبلذ أنواع األطعمة  أءذ عبد الرمحن منها لقمة لألك   فلما وضعها يف فمه اغرورقت عيناه  

علت كفًنا    أي جفَفن يف بردته ا قال: قت  مصعب بن عمري  وهو ءري منفَذ يده عن الطعام  و 
قت  محزة وهو : و .   قالإن غطي رأسه بدت رجاله  وإن غطي رجاله بدا رأسه بردتَه اليت كان يرتديها 



سناتنا وقد ءشينا أن تَون ح  أعطينا من الدنيا ما أعطينا  و سطسط لنا من الدنيا ما بَ بَ  .  ءري مِن
 .عجلت لنا    جع  يبَي حَ ترك الطعام

 هلل تعاىل.انوا يافون هللا وهَذا كانت ءشيتهم ذا كَه
َِن  قد ءفت أن يهل  : دء  عليها عبد الرمحن بن عو  فقال: َّي أمهتسلمة قالاملؤمنني أم ن أم ع

إين ْعت ف  يف سبي  هللا    ال ءو  للهالك  أنفق  َّي بِن :قالت .كثرة مايل أان أكثر قريل ماالً 
 لدرجة .يبلغوا تلك ا.  أي بعضهم لن يقول: "إن من أ حايب من ال يراين بعد أن أفارقه" رسول هللا 

 منهم؟ه  أان  ربيِنختَ أن ابهلل أنشدك فخرو عبد الرمحن فلق  عمر وأءربه فجا  عمر فدء  عليها فقال: 
لن و لست منهم    : الأم سلمة فقالت عنهم أهنم لن يروه بعد أن يفارقهم   أي من الذين قال النيب 

 أم ال؟ أي ال أستطيف القول عن أحد غريك ما إذا كان سري  النيب  بعدك أبداً. بر  أ
أي ال أســتطيف اْزم عن أحد أنه ســري  النيب   ــل  هللا عليه وســلم حتًما  ولَن كما هو معرو  وكما 
ذكر من قب  فإن عبد الرمحن بن عو  رضــي هللا عنه كان من العشــرة املبشــرة  الذين بشــرهم النيب  ــل  

وســـــلم ابْنة  ومف ذلك كان هؤال  يافون هللا ويشـــــونه لدرجة أهنم كانوا قلقني عل  مصـــــريهم هللا عليه 
 مل يلبث أن تصدق حال كثري. ةدا ما  حَ إن عبد الرمحن بن عو  عندما ْف ذلك من أم سلم

َ عرن َه ءر  عرن  عرب دل اَّلل ل ب نل عرب اسٍ  ير اَّلل  أ مل ررور إلىلر اأرن  َعمررر ب نر اخل رط الل ررضـــــل ر  ر   لشـــــ  َ  إلذرا كرانر بلســـــر  وهي  حر
قرية يف وادي التبوك عل  حدود ادجاز والشام حسافة َالد عشرة ليلة من املدينة  أي أن  لت املطاَّي 

نرادل لر  املوجودة يف تلك األَّيم كانت تقطف تلك املســـافة لو  لت متشـــي لثالد عشـــرة ليلة  رج   قليرَه أَمررراَ  األ 
حرابَهَ  ْ رر ايل ورأر ـــــــ  أ مل   أربَو َعبـري درةر ب َن ا َوَه أرن  ال ورابر ر قرد  ورقرفر ِبلرر لل الشـــــــ  ربر  هذا ادادد وقف يف الســـــــنة  .فرأرء 

َر قرالر اب َن عر  الثامنة عشــرة اهلجرية يف عهد ســيدان عمر رضــي هللا عنه بعد فتوحات الشــام  ب اٍس فـرقرالر َعمر
رو للنير اد َع يلل ال   رلينر األ  لشــــــــــــــ   .َمهراجل ربررَهم  أرن  ال ورابر ر قرد  ورقرفر ابل اررَهم  ورأرء  ترشــــــــــــــر    فماذا ترون؟أ مل فردرعراَهم  فراســــــــــــــ 
تـرلرَفوا َهم    فراء  فر عرن هَ  :فـرقرالر بـرع ضـــــــــــــَ ٍر ورالر نـررر  أرن  تـرر جل رم  َهم  ورقر   قرد  ءرررج تر ألل مرعركر برقلي َة الن اسل  :الر بـرع ضـــــــــــــَ

ا ال ورابر ل  َ عرلري هل ورسرل مر ورالر نـررر  أرن  تـَق دلمرَهم  عرلر  هرذر   .ورأر  حراَل ررَسولل اَّلل ل  رل   اَّلل 
ارر  فطلب من املهاجرين أن يذهبوا    دعا رن صـــــــر اررَهم  ور  األ  ترشـــــــر بلي ر ال َمهراجل   اســـــــ  ََوا ســـــــر لر تـرلرفَ فرســـــــر وا  رلينر وراء 

فلهلم   تلالر  .ار ترفلَعوا عرِن ل  م:هل فـرقرالر     أي أشــــار عليه بعضــــهم أن يرجف  وقال بعضــــهم عليه أن يتقدم .كراء 
ررةل ال فرت حل  :َ   قرالر  يرخرةل قـَرري ٍل ملن  َمهراجل ين أســـــلموا عند فتح مَة  أي الذ اد َع يلل مرن  كرانر هرا َهنرا ملن  مرشـــــ 

نل  عوا فـردَ  وهـاجروا إىل املـدينـة  هل ررَجالر َهم  عرلريـ  نـ  الَوا  فـرلرم  ير ترللذ  مل دلمرَهم  نـررر  أر  :فـرقـر لنـ اسل ورالر تـَقـ  فر ابل ن  تـرر جل
ا ال ورابر ل  ذر ي  ابلرجوع. فيفل الن اسل  مشــــــــــــــورتم وأعلن َعمررَ  قب فر  .عرلر  هر ْ رر ايل قرالر أربَو َعبـر أرفلررارًا ملن   :درةر ب َن ا



َكر قراهلررا َّير أرابر َعبـري درةر  :فـرقرالر َعمررَ  ؟اَّلل ل قردررل  ح له بضرل .   وض   إلىلر قردررل اَّلل ل نرفلرُّ ملن  قردررل اَّلل ل   نـرعرم   !لرو  غرري 
امهَرا ءرصــــــــــــــل  مثال ما هو قدر هللا فقال: در نل إلح  وراتر رر  بر أرررأري تر لرو  كرانر لركر إلبل ج هربرطرت  ورادلًَّي لرَه َعد  َء  ةج وراأل 

برةج  تـرهرا بلقردررل اَّلل ل   جرد  برةر ررعريـ  برةر رر   أرلري سر إلن  ررعري تر اخل رص  ْ رد  تـرهرا بلقردررل اَّلل ل ورإلن  ررعري تر ا  ؟ عريـ 
ك يف أمرين: األرل اخلصبة أو األرل اْدبة اليت ال يوجد هبا إال قلي  من  أي أن قدر هللا تعاىل قد ءري 

 غريل هللا العشب والَأل بَثرة بقدرل  اهب نبتوالَأل  فال نَنك أن تقول إن األرل اخلصبة قد العشب 
تعاىل  أما األرل اْدبة فصارت جدبة بقدر هللا تعاىل. كال  ب  كالمها بقدر هللا تعاىل  وإمنا عليك أن 

 ختتار األفض   والظاهر أنك ستفض  الرعي يف األرل اخلصبة. 
فـرقرالر إلن    ع ضل حراجرتلهل وركرانر َمتـرغري لًبا يفل بـر   جرا ر عرب َد الر مح رنل ب َن عرو  ٍ الراوي: هذا ما قال عمر له     قرالر 

ا علل ًما ل مر يـرَقولَ  :علن دلي يفل هرذر َ عرلري هل ورســـر ل   اَّلل  ولر اَّلل ل  ـــر ْرلع َتم  ابل  :ْرلع َت ررســـَ َموا ِبلرر ٍل  لواب إلذرا  فرالر تـرق در
 .ورإلذرا ورقرفر ِبلرر ٍل ورأرنـ َتم  هبلرا فرالر ختر َرَجوا فلررارًا ملن هَ   عرلري هل 

ها فال خترجوا منها اليت تسَنون في املنطقةأي إذا انتشر الواب  يف مَان فال تذهبوا إليه  وإذا تفش  يف  
 ب  ابقوا فيها لَيال ينتشر بني أه  املناطق األءر .

وا  هذا يف حينه متَنوا من احت الصـــــحيحبســـــب ذلك  والذين علموا ابدجر  أن العامل يعم اليوم  ونر 
الواب  إىل حد كبري  أما الذين تاونوا فيه ومل يتمَنوا من األءذ هبذه اديطة فال يزال الواب  عندهم يف 

ســـاســـي منذ ىل هذا األمر األإانتشـــار مســـتمر. ابءتصـــار  لقد نبه النيب  ـــل  هللا عليه وســـلم  ـــحابته 
َر َ   ان صررر  الراوي: قرالر  البداية.  .فرحرملدر اَّلل ر َعمر

ا ومً ســأل أن يســتخلذ فيأص  فصــعد يعن املســور بن خمرمة قال: كان عمر بن اخلطال وهو  ــحيح يَ   
ليه وسلم  وهو هللا   ل  هللا ع كم إىل هؤال  الستة الذين فارقوا رسولر فأمَر  متُّ  املنرب بَلمات وقال: إن  

: علي بن أيب طالب ونظريه الزبري بن العوام  وعبد الرمحن بن عو  ونظريه عثمان بن عفان  عنهم رالٍ 
  القسم.يف وطلحة بن عبيد هللا ونظريه سعد بن مالك. أال وإين أو يَم بتقو  هللا يف ادَم والعدلل 

  َنانافإن كان اَنان و   ال الشور : تشاوروا يف أمركمعن أيب جعفر قال: قال عمر بن اخلطال أل ح
 .األكثرل  عوا يف الشور   وإن كان أربعة واَنان فخذوا  نذر فارجل 

الَةٍ  َالَةٍ  اجتمف رأيَ  عن زيد بن أســـــــــــلم عن أبيه عن عمر قال: وإن   بد الرمحن بن ع عوا  ـــــــــــنذر بل فات   َو
 واْعوا وأطيعوا.  عو 

  َالاً وقاهلا   لَم  ـــــــهيبج    ل صـــــــر يَ قال: لل  نر عل حني طَ  رضـــــــي هللا عنه عمرعن عبد الرمحن بن ســـــــعيد أن 
 . نقهفاضربوا ع  ن ءالفَميعِن مر   ن بع  أمركمإىل هؤال  الستة  فمر  واألمرَ   وتشاوروا يف أمركم



.  أي َيتار ءليفة بعدي ملن هؤال  الستة  وإىل أن يَنتخب اخلليفة سو  يصلي بَم  هيبج
اب فقال: َّي أ  ك قال: أرســــــــــــ  عمر بن اخلطال إىل أيب طلحة قب  أن نوت بســــــــــــاعةعن أنس بن مالو 

 ضي اليومَ هم نفال ترتك    الشور  أ حالل  يف مخسني من قومك من األنصار مف هؤال  النفرل  طلحة كن  
 اللهم أنت ءليفيت عليهم. .همروا أحدر الثالث حَ يؤم ل 

 .الشـــور  فلزم أ ـــحالر    عمرر ة يف أ ـــحابه ســـاعة قرب  حدَِن إســـحاق بن عبد هللا قال: واب أبو طلح
بن عو   عبــد الرمحن هم إىل عبــد الرمحن بن عو  يتــار هلم منهم لزم أبو طلحــة ابلر رر فلمــا جعلوا أم  

 .ِب حابه حَ ابيف عثمانر 
 علي بن أيب الرمحن   ن ابيف لعثمان عبدَ مر  عن ســــــلمة بن أيب ســــــلمة بن عبد الرمحن عن أبيه قال: أولَ 

 لر و  أ حــدد عمر بن عمرية موىل عمر بن اخلطــال عن جــده قــال: أان رأيــت عليــا ابيف عثمــانر  طــالــب.
   تتابف الناس فبايعوا.  الناس

َ تعرل للهجوم  ح فرمرا َهور إلال  أرن  كررب ر ويف رواية يف البخاري أن سيدان عمر رضي هللا عنه قام للصالة 
ل   هبللم  ليؤم  ابلناس   مرهَ فـرقرد   الذي كان قريًبا منه  يردر عرب دل الر مح رنل ب نل عرو  ٍ    وهو جريح َعمررَ نراورلر فتـر  فرصـــر

ًة ءرفليفرةً    .عرب َد الر مح رنل  رالر
 

كتب حضـــــرة املصـــــلح املوعود وهو يتحدد عن دور عبد الرمحن بن عو  عند انتخال ســـــيدان عثمان 
 لقد سبقت روايتان ومها تذكران األمر نفسه مف اءتال  بسيط.رضي هللا عنهم. 

  أو ـــ  بســـتة أشـــخاص وأمررهم ابءتيار أحد اقرتل ه قدأجلوأدرك أن  رضـــي هللا عنه ملا أ ـــيبر عمرو 
منهم ءليفًة  وهؤال  الستة هم: عثمان  علي  عبد الرمحن بن عو   سعد بن أيب وقاص  الزبري وطلحة 

 هللا بن عمر لالســــــتشــــــارة فقط  وقال: إنه لن َيتار ءليفًة. عبدر  عمرَ  ضــــــم  إليهمرضــــــي هللا عنهم. كما 
أن عليهم مجيعا أن يتخذوا القرار ءالل َالَة أَّيم  وأن يصـــــلي  ـــــهيب  رضـــــي هللا عنه وأو ـــــاهم عمر
َرههم ه أن يَ ر املقدادر ابن األسود ابإلشرا  عل  تشاور هؤال  الستة  وأمر  وأمرر  هذه الفرتة. ابلناس ءالل

 . عل  االجتماع يف مَان واختاذ القرار  وأن َيرس املَان بنفسه حامال سيفه
 ذكرت الرواَّيت الســــابقة أن عمر أمر طلحة ابإلشــــرا  عل  جلســــة االنتخال  لَن حضــــرة املصــــلح 

قداد بن األســــــــــود قد َعني  عل  مهمة املاملوعود قد تو ــــــــــ  بنا  عل  ما ورد يف مصــــــــــادر أءر  إىل أن 
 جلسة االنتخال حراسة 

َ  ل هم فليبايعه الناس  وأما من رفض فلَيقت  . وإذا كانن اتفق عليه أكثرَ مر وقال عمر رضـــــــــــــي هللا عنه: 
له  عبد هللا بن عمر فهو اخلليفة. وإذا مل يرضــــوا بقراره فمرن  ــــو ت أ ــــوات فمن يصــــو لت له َالَةَ  طر 



ة يف لالســــــتشــــــارة  إذ مل يَن طلح   الســــــتةهؤال عبد الرمحن بن عو  فهو اخلليفة. فاجتمف مخســــــةج من
مل يصــــــــــــــلوا إىل نتيجـة. وبعـد نقـار طويـ  قـال عبـد الرمحن بن عو : ولَنهم املـدينـة يف ذلـك الوقـت  

حسًنا  مرن الذي يريد منَم أن يسحب اْه؟ فصمت اْميف. فقال عبد الرمحن بن عو : أان أسحب 
  ســــــحب االَنان اآلءران  و    عليا  ــــــامتاان  اْي قب  اْميف.   قال عثمان: أان أســــــحب اْي. 

قا  فأعطاه .ن عبد الرمحن بن عو  عهًدا بعدم االحنياز ألحد عند أءذ القرارذ مل ويف األءري َأءر  م مَو
أَّيم ويسأل الرجال  الَةر ا َو ار األمر كله يف يده. فظ   عبد الرمحن بن عو  يزور بيوت املدينة بيًتا بيتً 

 .ضون خبالفته  فرضي اْميف خبالفة عثمان  فحَم لصاحل عثمان فصار ءليفةً والنسا  عم ن ير 
وهناك رواية أءر  وهي طويلة جدا  وســــــــــــــو  أذكر ما تبق   إن  تطلب األمر  عند ادديث عن عبد 
الرمحن بن عو   أو أذكره منفصـــــــــال يف ســـــــــياق آءر إن شـــــــــا  هللا تعاىل. إهنا رواية طويلة عن انتخال 

زال تســــــــيدان عثمان أو هي بقية حياة عمر رضــــــــي هللا عنهما  فيمَن أن أذكرها يف ذلك الســــــــياق. ال 
هناك أمور أءر  حول ســوانح عبد الرمحن بن عو  وحماســنه وم َره وســريته  وســو  أذكرها يف اخلطبة 

 التالية إن شا  هللا تعاىل. 
 


