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  ...احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 

  ...أما بعد 
حنن :(وقد قال بعض السلف  ،فان للِسـير يف النفوس ألثراً  وللسلوك تقوميا  

ية النفـوس  قال كذلك ملا هلا من أثر فعال يف ترب، ) أحوج للِسير منا لكثري من العلم
  .وتثبيت القلوب وتقومي السلوك وتعني أيضا على طلب العلم

لفائدة وحىت تعني على قراءة بعض كتب الِسير نشر اوقد كانت هذه احملاولة ل  
قد و ،لتكون لبنة من لبنات التربية) مثل  سري أعالم النبالء أو ذيبه نزهة الفضالء(

الذي ) ذيب نزهة الفضالء( وخاصة استخرجنا املعلومات والعهدة على كتب السري
نسأل اهللا وعلى إعادة نشر املسابقة،  مسكيكما نشكر موقع  ،أنصح باقتنائه وقراءته

  .ملوفق واهلادي إىل سواء السبيلتعاىل أن يتقبل ذلك منا واهللا ا
  املؤلف              
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  :أسلوب املسابقة 
 مـن هـو  (ا الكتيب على جمموعة من األسئلة بأسـلوب  حيتوي هذ      

ميكن عمل  .جموعة من شخصيات الصحابة األعالمتتعرض إىل ) ؟الصحايب
املنافسات بني فرق أو أفراد، ومن املهم قراءة الشخصية ليتعرف املستمعون 

يف كـل   املهـم على السرية الرائعة هلؤالء األصحاب عليهم رضوان اهللا، و
  .لكي تتم الفائدةسري روس والعرب من الاحلاالت أخذ الد

وقد وضعنا اإلجابة يف آخر السؤال ورقم الترمجة حسـب تسلسـل         
كتاب نزهة الفضالء ذيب سري أعالم النبالء حىت ميكن الرجوع لألصـل  

  وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، لالستزادة
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  م وممن كان معدوداً فيمن مجع القرآن العظيمأحد السابقني لإلسال •
  .صلى اهللا عليه وسلمعزم الصديق توليته اخلالفة بعد وفاة رسول اهللا  •
  .هاجر إىل احلبشة وعرف حبسن اخللق واحللم الزائد •
  غزا غزوات مشهودة ورواياته لألحاديث معدودة •
  شهد بدرا وقتل يومئذ أباه •
لقتني اللتني دخلتا مـن املغفـر يف   وأبلى يوم أحد بالًء حسناً ونزع احل •

   .فانقلعت ثناياه فحسن ثغره بعد ذلك صلى اهللا عليه وسلموجنة رسول اهللا 
عمرو بن العاص يف غـزوة ذات    صلى اهللا عليه وسلمأمد رسولُ اهللا  •

  .السالسل مبدد فأمره على املدد وكان يف املدد أبو بكر وعمر 
وددت أين كنـت كبشـاً   وقال .. وكان صاحب دين وتقوى ولني  •

  .فيذحبين أهلي فيأكلون حلمي وحيسون مرقي 
  .ويل يف عهد أيب بكر الصديق بيت مال املسلمني  •
  . وكان أحد أمراء األجناد يف الشام و قائد وقعة الريموك  •
  ٢ومساه أمني األمة ١باجلنة صلى اهللا عليه وسلمشهد له النيب  •
  .تويف سنة مثان عشرة يف الطاعون  •

                                                 
  يف مسند اإلمام أمحد وحسن احلديث مصطفى العدوي ١
  يف صحيح مسلم  ٢
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رضي اهللا أبو عبيدة بن اجلراح أحد العشرة املبشرين باجلنة -١: (اجلواب 
  )عنه
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  صلى اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا .. البطل الكرار .. أنصاري  •
   صلى اهللا عليه وسلموأخو خادم النيب  •
  شهد أحداً وكان ممن بايع حتت الشجرة •
إىل  رضي اهللا عنهكان من إقدامه يف احلروب أن كتب عمر بن اخلطاب  •

على جيش فإنه مهلكة من املهالـك   فالناًال تستعملوا : أمراء اجليش 
  . يقدم م 

  واشتهر باملبارزة وقتل يف حروبه مائة نفس من الشجعان مبارزة •
أمر أصحابه يوم احلديقة أن حيملوه على ترس على أسـنة رمـاحهم    •

وجرح   ويلقوه يف احلديقة فاقتحم إليهم وقاتل حىت افتتح باب احلديقة
  .. يومئذ بضعة ومثانني جرحاً 

كان مستجاب الدعوة ولقي املشركني مرةً وقد أوجع املشـركون يف   •
إنك لـو  : قال  صلى اهللا عليه وسلماملسلمني فقالوا له إن رسول اهللا 

فقال أقسم عليك يا رب .. أقسمت على اهللا ألبرك فأَقِْسم على ربك 
  . ملا منحتنا أكتافهم

  . تستر  سنة عشرين  استشهد يوم فتح •
  
  )رضي اهللا عنهالرباء بن مالك -١٣(
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  السيد الكبري الشريف ، األنصاري اخلزرجي : قال عنه الذهيب  •
  له أحاديث يسرية شهد بيعة العقبة ومن النقباء •
عندما استشارهم  صلى اهللا عليه وسلموكان من البدريني قال للرسول  •

نا يا رسول اهللا أن خنيضها لو أمرت(يف قتال املشركني يف غزوة بدر 
  )البحر ألخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل برك الغماد لفعلنا

املدينة كان يبعث إليه  صلى اهللا عليه وسلمملا قدم النيب ... كان جواداً  •
  كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو ثريد بلنب أو غريه

  .لصفة يعشيهم كان يرجع كل ليلة إىل أهله بثمانني من أهل ا •
• وكان ينادى على أطمهم من أحب الشحم واللحم فليأت.  
مسي الكامل لتكامل صفاته فكان حيسن الكتابة يف اجلاهلية والعوم  •

  .والرمي وكان من أحسن الناس يف ذلك 
  مات سنة أربع وعشرين وكان سيد اخلزرج •
  
  
  )رضي اهللا عنهسعد بن عبادة  -٢٥(
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  شهد أحداً وبيعة الرضوان  •
  .كان جهري الصوت خطيباً بليغاً .. خطيب األنصار  •
ملا كان يوم اليمامة حتنط ولبس ثوبني أبيضني فقاتل حىت قتل وكفن يف  •

  .ثوبيه
رآه رجل يف املنام بعد استشهاده فقال إين ملا قتلت انتزع درعي رجل  •

من املسلمني وخبأه فأكب عليه برمة وجعل عليها رحالً فأت األمـري  
ياك أن تقول حلم فتضيعه وإذا أتيت املدينة فقل خلليفة رسول فأخربه وإ

إن علي من الدين كذا وكذا وغالمي فـالن   صلى اهللا عليه وسلماهللا 
  . عتيق وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه فأتاه فأخربه اخلرب فنفذ وصيته 

  ال نعلم أحداً بعدما مات أنفذت وصيته غريه: قال الذهيب  •
  
  
  
  )رضي اهللا عنهيس ثابت بن ق -٢٨(
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  .ابن عمرو األنصاري اخلزرجي النقيب  •
  .شهد بدراً وقد كان أحد النقباء ليلة العقبة  •
بينه وبني عبد الرمحن بن عوف فعزم  صلى اهللا عليه وسلمآخى الرسول  •

على أن يعطي عبد الرمحن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه ليتزوج ا 
  فامتنع عبد الرمحن من ذلك ودعا له 

أبلغ رسول اهللا :آخر رمق فقال  استشهد يوم أحد فبحث عنه وهو يف  •
جزاك اهللا عين خري ما جزى نبياً : السالم وقل له  صلى اهللا عليه وسلم

عن أمته وأبلغ قومك مين السالم وإنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلـص  
  . إىل نبيكم ومنكم عني تطرِف

  .املواريث وفيه ويف ابنتيه من بعد وفاته أنزلت آية  •
  
  
  )رضي اهللا عنهسعد بن الربيع  -٣٠(
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  .من السابقني األولني الذين عذبوا يف اهللا شهد بدراً  •
وكان من أوائل من أظهروا إسالمهم فألبسهم املشركون أدراع احلديد  •

وصهروهم يف الشمس فما منهم أحد إال وأتاهم على ما أرادوا إال هو 
  .. فهانت عليه نفسه يف اهللا 

  .سيدنا: رضي اهللا عنهعنه عمر بن اخلطاب قال  •
  .على التعيني باجلنة صلى اهللا عليه وسلمشهد له النيب  •
صـلى  فأذَّن فذكَّر الناس برسول اهللا  رضي اهللا عنهقدم الشام مع عمر  •

  .فلم ير أكثر باكياً منه اهللا عليه وسلم
زبه عاش بضعا وستني سنة  فلما أحتضر قال غدا نلقى األحبة حممداً وح •

  . وافرحاه: فقال. واوياله: فقالت امرأته 
  .. وهو موىل أيب بكر  •
  
  
  )رضي اهللا عنه  بالل بن رباح  -٣٨(
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  .ومل يهاجر  صلى اهللا عليه وسلممعدود يف الصحابة ومل ير الرسول  •
رملة بنت أيب سـفيان   صلى اهللا عليه وسلموعندما خطب رسول اهللا  •

صلى اهللا ده الصداق عن الرسول من عن  ..فالن .. وأجابت فأعطاها 
صلى اهللا عليه أربعمائة دينار وجهزها وشهد زواجها بالنيب  عليه وسلم

 . وسلم

  .فهو صاحب من وجه وتابعي من وجه  •
  .كان من امللوك وممن حسن إسالمه  •
فصلى عليه الرسول صـالة   صلى اهللا عليه وسلمتويف يف عهد الرسول  •

  .ئب سواه الغائب ومل يثبت أنه صلى على غا
  
  
  )رضي اهللا عنهالنجاشي  -٤٤(
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  أنصاري خزرجي شهد العقبة شاباً أمرداً  •
  .أسلم وله مثان عشرة سنة •
  كان ممن شهد بدراً •
  خذوا القرآن من أربعة وذكره منهم  صلى اهللا عليه وسلمقال الرسول  •
  .أعلم أميت باحلالل واحلرام  صلى اهللا عليه وسلموقال عنه رسول اهللا  •
  مع أيب موسى األشعري إىل اليمن  صلى اهللا عليه وسلمسول اهللا بعثه ر •
  .. إين أحبك يف اهللا  صلى اهللا عليه وسلمقال له الرسول  •
ثالثـة   صلى اهللا عليه وسلموكان من الستة الذين يفتون يف عهد النيب  •

  .من املهاجرين وثالثة من األنصار  فكان منهم 
عن نصيبك من الدنيا وأنت إىل  اعلم أنه ال غىن بك:من وصاياه  قوله  •

نصيبك إىل اآلخرة أفقر فابدأ بنصيبك من اآلخرة فإنه سيمر بك علـى  
  .نصيبك من الدنيا فينتظمه مث يزول معك أينما زلت

  . تويف سنة مثان عشرة وهو ابن ثالث وثالثني سنة  •
  

          
  
  ) رضي اهللا عنهمعاذ بن جبل  -٤٥(
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  و عبد الرمحن اهلذيل اإلمام احلرب فقيه األمة أب •
وشـهد   صلى اهللا عليه وسلممكي هاجر اهلجرتني وهاجر إىل الرسول  •

  بدراً 
  كان من السابقني األولني ومن النجباء العاملني روى علما كثرياً •
  كان عظيم البطن أمحش الساقني  •
  كان أجود الناس ثوبا وأطيبهم رحياً  •
  رة ما نازعه فيها بشر سبعني سو صلى اهللا عليه وسلمأخذ من يف الرسول  •
  .وهو القائل لو أعلم أحداً أعلم بكتاب اهللا مين تبلغه اإلبل ألتيته •
ال تسألوين عن شيء مـادام  : وهو الذي قال فيه أبو موسى األشعري  •

  .هذا احلرب بني أظهركم 
صلى اهللا عليـه  قال رسول اهللا : وروى مسروق قال حدثنا يوماً فقال  •

  .هفرعد حىت رعدت ثياب وسلم
  .كان إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوياً كدوي النحل  •
وهو القائل لو سخرت من كلب خلشيت أن أكون كلباً وإين أكره أن  •

  أرى الرجل فارغاً ليس يف عمل آخرة وال دنيا
  .وثالثني وعمره ثالثاً وستني سنة مات باملدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتني •
  )عنه رضي اهللاعبد اهللا بن مسعود  -٤٦(
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  ابن قيس أحد السابقني لإلسالم •
  هاجر احلبشة •
  رسوال إىل كسرى  صلى اهللا عليه وسلمأرسله الرسول  •
وحدثت قصة حماولة صرفه عن دينه .. أسره الروم ومحلوه إىل ملكهم  •

ففكه ملكهم وفك معـه مجيـع   .. بالتخويف والترغيب فلم ينصرف 
 رضي اهللا عنـه ل عمر فقا.. أسرى املسلمني بعدما قبل رأس طاغيتهم 

  وأنا  أبدأ بذلك ...   فالن ... حق على كل مسلم أن يقبل رأس 
  .مات يف خالفة عثمان  •
  
  )  رضي اهللا عنه ..أبو حذافة :عبد اهللا بن حذافة السهمي  -٤٩( 
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  صلى اهللا عليه وسلممن بين أخوال النيب  •
  . ة أحد األعيان البدريني وأحد النقباء اإلثين عشر ليلة العقب •
  اشتهر بكنيته وامسه زيد بن سهل بن األسود •
.. فالن .. صوت (فيه  صلى اهللا عليه وسلممن مناقبه أن قال الرسول  •

  ) يف اجليش خري من فئة
خطب أم سليم فكان مهرها إسالمه فقيل فما مسعنا مبهر قط أكرم من  •

  اإلسالم.. مهر أم سليم 
وكان حيمي . وسني كان شديد الرمي وكسر يف غزوة أحد قوساً أو ق •

  . صلى اهللا عليه وسلمالنبي
  .وقتل يف حنني عشرين قتيال فأخذ أسالم  •
مات سنة أربع وثالثني يف البحر ومل جيدوا جزيرة يدفنونه فيها فبقـي   •

  .. أسبوعا يف السفينة ومل يتغري 
  
  )رضي اهللا عنهأبو طلحة األنصاري  -٥١( 
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   وأحد النجباء.. أحد السابقني لالسالم  •
  كان خامس مخسة يف اإلسالم  •
ويف قصة إسالمه أنه لبث يف مكة شهراً ما طَعم إال ماء زمزم فسـمن   •

  .حىت تكسرت عكن بطنه 
فلما هاجر الـنيب   صلى اهللا عليه وسلممث إنه رد إىل بالده بأمر الرسول  •

  .والزمه وجاهد معه  رضي اهللا عنههاجر إليه  صلى اهللا عليه وسلم
  .الفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم وكان يفيت يف خ •
وكان رأساً يف الزهد والصدق والعلم والعمل قواالً باحلق ال تأخذه يف  •

  .اهللا لومة الئم 
  . رضي اهللا عنهشهد فتح بيت املقدس مع عمر  •
مات سنة اثنتني وثالثني وحيداً ليس معه إال امرأته حىت مرت عليه قافله  •

فالن .. رحم اهللا : ( صلى اهللا عليه وسلم فكان كما قال رسول اهللا.. 
  )ميشي وحده وميوت وحده ويبعث يوم القيامة وحده.. 

ما أقلت الغـرباء  : ( صلى اهللا عليه وسلموهو الذي قال فيه رسول اهللا  •
  .. )فالن .. وال أظلت اخلضراء من رجل أصدق هلجة من 

  
  )رضي اهللا عنهأبو ذر الغفاري   -٥٤( 
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  .. ائدهم يف حروم ضد املسلمني يف أحد واخلندق رأس قريش و ق •
  .. أسلم وهو شبه خائف مث بعد أيام صلح إسالمه  •
كان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف وشهد حنيناً مسـلماً    •

من الغنائم مائة من اإلبل وأربعني  صلى اهللا عليه وسلموأعطاه الرسول 
  .أوقية من الدراهم يتألفه بذلك 

وكان .. الطائف فقلعت عينه مث قلعت األخرى يوم الريموك  شهد قتال •
  .. حتت راية ولده يزيد وله مواقف عظيمة هناك 

بعشر سنني وعاش بعـده   صلى اهللا عليه وسلمكان أسن من الرسول  •
  .عشرين سنة وكان عمر حيترمه ألنه كبري بين أمية

  ن على دمشق وأدرك ابنيه أمريي   صلى اهللا عليه وسلموكان محو النيب  •
  .تويف باملدينة سنة إحدى وثالثني وله حنو تسعني سنة  •
  
  )رضي اهللا عنهأبو سفيان  -٥٦( 
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  خزرجي .. أنصاري .. صحايب  •
  .. قاضي دمشق وسيد القراء فيها  •
صلى اهللا عليـه  وهو من املعدودين الذين مجعوا القرآن على عهد النيب  •

  وسلم
سالم حاول اجلمـع بـني العبـادة    كان تاجراً قبل البعثة فلما جاء اإل •

  ٣والتجارة فلم جيتمعا لديه فترك التجارة ولزم العبادة 
رضي اهللا وهو الذي كان يقوم فال ينام ويصوم فال يفطر فأتاه سلمان  •

  . فعلمه أن يعطي كل ذي حق حقه  عنه
وكـان يف  ) مثل حلق التحفيظ(كان هو الذي سن هذه احللق للقراءة  •

رجل لكل عشرة ملقن فإذا أحكم الرجل منـهم  حلقته أكثر من ألف 
  .. حتول إليه  يعرض عليه 

  قبل مقتل عثمان بثالث سنني مات سنة اثنتني وثالثني  أي  •
  
  ) رضي اهللا عنهأبو الدرداء  -٨٤( 

                                                 
واألفضل مجع األمرين مع اجلهاد وهذا الذي قاله هو طريق مجاعة مـن السـلف   : قال الذهيب  ٣

صوفية،وال ريب أن أمزجة الناس ختتلف يف ذلك فبعضهم يقـوى علـى اجلمـع كالصـديق     وال
  ..وعبدالرمحن بن عوف 
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  املزين ... أبو حكيم  •
   صلى اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا  •
  وكان إليه لواء قومه يوم فتح مكة  •
  عوة وكان جماب الد •
  .وهو  أمري اجليش الذين افتتحوا اوند  •
  .  رضي اهللا عنهوكان مقتله سنة إحدى وعشرين يوم اجلمعة  •
  
  )رضي اهللا عنهالنعمان بن مقرن  -٨٥( 
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  من الصحابة النجباء •
  شهد أحداً هو وأبوه فَقُتل أبوه خطأً من بعض الصحابة ومل يعرفوه •
  له خرب العدو ليلة األحزاب ليجس صلى اهللا عليه وسلموانتدبه النيب  •
  .. وعلى يده فَتح الدينور عنوة  •
 رضي اهللا عنـه ويل أمره املدائن لعمر فبقي عليها إىل بعد مقتل عثمان  •

  سنة ست وثالثني.. وتويف بعد عثمان بأربعني ليلة 
عن  صلى اهللا عليه وسلمكان الناس يسألون رسول اهللا : وكان يقول  •

  .. الشر خمافة أن يدركين  اخلري وكنت أسأله عن
أمساء املنافقني وضبط عنـه الفـنت    صلى اهللا عليه وسلموقد أسر النيب  •

  .الكائنة يف األمة 
  صلى اهللا عليه وسلموهو صاحب سر الرسول  •
  
  ) رضي اهللا عنهحذيفة بن اليمان  -٨٦( 
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   صلى اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا ..  متيمي .. أشعري  •
فقيه البصـرة  ..  صلى اهللا عليه وسلمن قرأ على النيب وهو معدود فيم •

  ..وقارئها 
  .ومل يكن يف الصحابة أحد أحسن صوتا منه : قال العجلي  •
فقـال   صلى اهللا عليه وسلمهاجر واخوته اىل احلبشة مث إىل رسول اهللا  •

. لكم اهلجرة مرتني هاجرمت إىل النجاشي وهـاجرمت إيلَّ  : رسول اهللا 
  . حدث املصافحة وكانوا أول من أ

اللـهم  : (  صلى اهللا عليه وسلماشتهر بكنيته وقد قال عنه رسول اهللا  •
  ) .. اغفر لعبداهللا بن قيس ذنبه وأدخله مدخال كرمياً 

  .ومحل عنه علماً كثرياً  صلى اهللا عليه وسلموغزا وجاهد مع النيب  •
  ويل أمر الكوفة لعمر  •
•  ثة التحكيم يف الفتنة فعزله يف حادعلى نفسه  رضي اهللا عنهحكَّمه علي

  .. وعزل معاوية وأشار بابن عمر وما انتظم شيء من ذلك 
  تويف سنة اثنتني وأربعني  •
  
  ) رضي اهللا عنهأبو موسى االشعري   -٨٨( 
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  .. من بين النجار .. خزرجي .. أنصاري  •
  ..اشتهر بكنيته وامسه خالد بن زيد بن كليب  •
بدراً  واملشاهد وحرب اخلوارج مـع   وشهد.. شهد بيعة العقبة الثانية  •

استعمل على ) يف كربه(وما ختلف عن غزاة إال عاماً  رضي اهللا عنهعلي 
اجليش شاباً مث جعل يتلهف وغزا فمرض ومات فأخـذه املسـلمون   

  .فدخلوا به أرض العدو ودفنوه هناك 
  ..كان مدفنه حتت أسوار القسطنطينية  •
زول عليه يف بين النجـار إىل أن  بالن صلى اهللا عليه وسلمخصه الرسول  •

  .بنيت حجرته وبين املسجد الشريف 
  
  )رضي اهللا عنهأبو أيوب األنصاري  -٨٩(
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أبو احلارث اإلسرائيلي من ولد يوسف .. اإلمام احلرب املشهود له باجلنة  •

  .. بن يعقوب عيهما الصالة والسالم 
  صلى اهللا عليه وسلمحليف األنصار من خواص النيب  •
املدينة اجنفل النـاس عليـه    صلى اهللا عليه وسلمدما قدم النيب قال عن •

  .. وكنت فيمن اجنفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب 
وهو القائل يا رسول اهللا إن اليهود قوم ت وإم إن يعلموا بإسالمي  •

فلمـا   صلى اهللا عليه وسـلم فدعاهم رسول اهللا .. توين فسلهم عين 
فلمـا خـرج   .. حربنا وابن حربنا وعاملنا وابن عاملنا :سأهلم عنه قالوا 

شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا : عليهم وشهد شهادة احلق قالوا 
 ..  

  }وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله{وفيه نزلت  •
  تويف سنة ثالث وأربعني  •
  

  )رضي اهللا عنهعبد اهللا بن سالم  -٩٠(  



    هو الصحابي ؟ من
  

25 

 

  
اخلزرجـي  .. م الكبري شيخ املقرئني والفرضيني  مفـيت املدينـة   اإلما •

  رضي اهللا عنهاألنصاري كاتب الوحي 
أسـلم    صلى اهللا عليه وسلمفلما هاجر النيب .. نشأ يتيما وكان ذكياً  •

وقد حفظ  صلى اهللا عليه وسلموهو ابن إحدى عشرة سنة فأُيت به النيب 
وأمـره   لى اهللا عليه وسلمصسبع عشرة سورة وقرأ عليه فأعجب النيب 

فتعلمه يف نصف شهر حىت حذقه فكان يكتب  ..أن يتعلم كتاب يهود 
  .. إذا كتب إليهم  صلى اهللا عليه وسلمللرسول 

  كان عمر يستخلفه على املدينة إذا حج •
  . جبمع القرآن   رضي اهللا عنهأمره أبو بكر الصديق  •
  .. صحف العثماينوهو الذي ندبه عثمان مع نفرٍ من قريش لكتابة امل •
  .. مات سنة مخس وأربعني  وعمره ستاً ومخسني سنة  •
  
  )رضي اهللا عنهزيد بن ثابت -٩١( 
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  .. اللخمي من خلم فخذ من يعرب قحطان .. الفلسطيين .. أبو رقية  •
  أسلم سنة تسع  •
  .. وله عدة أحاديث وكان عابداً تالًَّء للقرآن  •
  ثمان إىل الشامومل يزل باملدينة حىت حتول بعد مقتل ع •
  مات سنة أربعني  •
  صلى اهللا عليه وسلموهو الذي رأى الدجال وحادثَه من صحابة النيب  •
  
  ) رضي اهللا عنهمتيم الداري  -٩٢(



    هو الصحابي ؟ من
  

27 

 

  
  .. أبو عمارة الفقيه األنصاري األوسي  •
  .. شهد أحداً وما بعدها  •
واستشهد معه يوم صفني سنة  رضي اهللا عنهكان من كبار جيش علي  •

  .الثنيسبع وث
شهادته بشهادة  صلى اهللا عليه وسلمأجاز النيب .. وهو ذو الشهادتني   •

  ..  صلى اهللا عليه وسلمرجلني  لقصة له مع رسول اهللا 
قال زيد ملا كتبنا  املصاحف فقدت آية كنت مسعتها مـن رسـول اهللا    •

  وأمضاها ألن شهادته بشهادتني.. فوجدا عنده  صلى اهللا عليه وسلم
  
  ) رضي اهللا عنهة بن ثابت األنصاري خزمي -٩٨( 
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  .. كان أسوداً شديد السواد  •
.. ومواله وابـن مـواله    صلى اهللا عليه وسلموكان حب رسول اهللا  •

  صلى اهللا عليه وسلمشجاعاً ممن رباهم النيب 
على جيش لغزو الشام فلم يسر حىت  صلى اهللا عليه وسلماستعمله النيب  •

وكان عمره مثان عشرة سنة وكان  ليه وسلمصلى اهللا عتويف رسول اهللا 
  يف اجليش عمر وكبار الصحابة 

  قيل أنه شهد مؤته  •
وهو الذي رأى من املشركني من أوجع باملسلمني فلما محل عليه  قال  •

 صلى اهللا عليه وسـلم فغضب رسول اهللا .. املشرك ال اله إال اهللا فقتله 
  .. م القيامة كيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يو: وقال 

  وقد اعتزل الفتنة  •
  .. مات يف آخر خالفة معاوية  •
  
  ) رضي اهللا عنهأسامة بن زيد  -١٠٠( 
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  .. وبيعة الرضوان .. ممن شهد العقبة وأحداً .. اخلزرجي   •
  .. فتاب اهللا عليهم .. وهو أحد الثالثة الذين خلفوا  •
  كان من أهل الصفة وذهب بصره يف خالفة معاوية •
فكان يذكر احلرب ويتهـدد   صلى اهللا عليه وسلمراء النيب كان من شع •

  .. وكان حسان يذكر عيوم وأما ابن رواحة فكان يعريهم بالكفر 
  :فكان يقول  •

  قضينا من امة كل ريب        وخيرب مث أمجعنا السيوفا
  خنريها ولو نطقت لقـالت        قواطعهن دوساً أو ثقيفا

  مات سنة أربعني  •
  
  )رضي اهللا عنهب بن مالك  كع -١٠٣( 
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  األمري النبيل اجلميل أبو عمر قسري من قحطان •
  من أعيان الصحابة  •
إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من  صلى اهللا عليه وسلمقال عنه النيب  •

 لَكفهو من خـري أهـل   .. خري ذي مين أال وإن على وجهه مسحة م
  ٤اليمن من الصحابة

  كان بديع احلسن كامل اجلمال  •
.. وهو الذي دمر صنم ذي اخللصة وكانت تسمى الكعبـة اليمانيـة    •

صلى فدعا هلم الرسول.. فخرا وحرقها حىت جعلها كاجلمل األجرب 
  ٥اهللا عليه وسلم

  حضر القادسية وكان على امليمنة  •
  .. تويف سنة إحدى ومخسني  •
  
  ) رضي اهللا عنهجرير بن عبد اهللا البجلي  -١٠٤( 

                                                 
  رواه االمام أمحد والنسائي يف فضائل الصحابة وصححه مصطفى العدوي  ٤
  رواه البخاري ومسلم ٥
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  احلفاظ اإلمام الفقيه سيد  •
  .. علما كثرياً مل يلحق  صلى اهللا عليه وسلممحل عن النيب  •
عـام  .. أول سنة سبع  صلى اهللا عليه وسلمكان أول مقدمه على النيب  •

  خيرب وصحب أربع سنني 
أن انشـغل   صلى اهللا عليه وسلموكان من شدة حرصه على علم النيب  •

وع فيظن بـه  بالعلم عن طلب الرزق فكثر أن خير مغشياً عليه  من اجل
  .. الصحابة أنه مصروعاً فيجلس على صدره لريقيه  

  .. وحفظه اخلارق من معجزات النبوة .. وكان من أهل الصفة  •
وأصح األسانيد ما جاء عن الزهري عـن سـعيد بـن    : وقال الذهيب  •

  .. املسيب عنه 
  .وكان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل أثالثاً  •
  .. ان مروان يستخلفه على املدينة ويل أمر البحرين لعمر وك •
يف خالفـة  .. مات يف سنة سبع ومخسني يف نفس سنة وفاة عائشـة   •

  معاوية
  .. مسنده أكثر من مخسة آالف حديثاً   •
  
  ) رضي اهللا عنهأبوهريرة عبد الرمحن بن صخر الدوسي  -١٠٩( 
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  .اشتهر بِكُنية هلا قصةٌ يف إسالمه  •
وكان إسالمه يف حصار الطـائف  ..  سلمصلى اهللا عليه وموىل النيب  •

وأسلم على يـده   صلى اهللا عليه وسلمحيث تدىل ببكرة وفر إىل النيب 
  .. وأعلمه أنه عبد فأعتقه 

  روى مجلة من األحاديث  •
  .. سكن البصرة وكان من فقهاء الصحابة  •
ومل يصلِّ يف صفة مسـجد  .. وهو أخو زياد بن أبيه وايل البصرة ألمه  •

أراد شراء اخلشب من رجل فأىب )  وايل البصرة(أن زياداً البصرة وذلك 
  ..فلم يصلِّ فيها حىت قلعت .. أن يبيعه فغصبه إياه  

  .مات يف خالفة معاوية سنة إحدى ومخسني بالبصرة  •
وعمران بن حصني .. فالن .. مل ينزل البصرة أفضل من  : قال احلسن  •

..  
  
  )رضي اهللا عنهأبوبكرة الثقفي -١١٠( 
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  مري قائد اجليوش القرشي األ •
وكان يكتـب الـوحي   .. كان أخو عثمان من الرضاعة وابن خالته  •

  ..   صلى اهللا عليه وسلملرسول اهللا 
أن  صلى اهللا عليه وسـلم فأمر به النيب .. أزله الشيطان فلحق بالكفار  •

  . رضي اهللا عنهيقتل فاستجار له عثمان بن عفان 
  ..  ن على مصر كلها وكان حمموداًواله عمر على الصعيد مث واله عثما •
قائد الروم وكانوا مائيت ألف وهزمهم وقُتل  ٦غزا أفريقية وقاتل جرجري  •

  ..جرجري 
مث غزا ذات الصواري فلقوا ألف مركب للروم فقتلت الروم مقتلـة مل   •

  وغزا بعدها األساود..  يقتلوا مثلها قط 
متة عمله الصبح فمـات  ودعا اهللا أن جيعل خا.. مث اعتزل الفتنة بالرملة  •

  بعد أن صلى الفجر وقبل أن يسلم عن يساره
  رضي اهللا عنهمات يف خالفة علي  •
  
  )رضي اهللا عنهعبد اهللا بن سعد بن أيب السرح  -١١٥( 

                                                 
  ويسمى جرجس أو قرِقروس ٦
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أسلم يوم الفتح وحسن إسالمه وغزا حنيناً والطائف وكان من أشراف  •

  .. قريش ونبالئهم 
  سخياً .. كان عالمة بالنسب  •
.. أدع شيئاً صنعته يف اجلاهلية إال صنعت هللا يف اإلسالم مثله  ال: قال  •

وكان أعتق يف اجلاهلية مئة رقبة وأعتق يف اإلسالم مثلـها وسـاق يف   
  .. اجلاهلية مئة بدنة فَساق يف اإلسالم مثلها 

لـيالً بعـد    رضي اهللا عنهوهو أحد النفر الذين دفنوا عثمان بن عفان  •
  .. مقتله 

  .. ولد يف جوف الكعبة مخسني وكان مات سنة أربع و •
  .. قيل أنه عاش يف اجلاهلية ستني سنة ويف اإلسالم مثلها  •
  
  ) رضي اهللا عنهحكيم بن حزام  -١١٨( 
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  داهية قريش ومضرب املثل يف الفطنة والدهاء واحلزم  •
  .. وهو من فرسان قريش وأبطاهلم يف اجلاهلية  •
فيها أبو بكر وعمـر   ه وسلمصلى اهللا عليقاد غزوة يف عهد رسول اهللا  •

  رضي اهللا عنه
  ..مسلما يف السنة الثامنة  صلى اهللا عليه وسلمهاجر إىل الرسول  •
  على عمان  صلى اهللا عليه وسلمأمره الرسول  •
وشهد الريموك وأبلى بالًء حسناً وصاحل حلب وأنطاكية وافتتح سـائر   •

  قنسرين عنوةً 
ردن وسار إىل مصر فافتتحها على فلسطني واأل رضي اهللا عنهواله عمر  •

  ..  وافتتح طرابلس الغرب 
  .. يف الفتنة  رضي اهللا عنهوكان مع معاوية  •
  .. مات وعمره بضع ومثانون سنة  •
  
  ) رضي اهللا عنهعمرو بن العاص -١٢٠( 
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له .. وابن صاحبه  صلى اهللا عليه وسلماحلرب العابد صاحب رسول اهللا  •

صلى اهللا محل عن النيب .. لم والعمل  مناقب كثرية ومقام راسخ يف الع
  علما مجاً  عليه وسلم

  .. أصغر من أبيه بإحدى عشرة سنة أو حنوها  •
  أسلم قبل أبيه وكان أبو هريرة يقول أنه أكثر منه حديثاً  •
  .. وهو ممن روى عن أهل الكتاب  •
عندما كان يصوم النـهار   صلى اهللا عليه وسلموهو الذي وعظه النيب  •

فقال له .. نعم : فقال له أتصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال ويقوم الليل 
لكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنيت :( 

  ) فليس مين
وكان يقول .. يوم صفني  رضي اهللا عنهكان على ميمنة جيش معاوية  •

فقال له معاويـة  .. تقتله الفئة الباغية ..  رضي اهللا عنهعند مقتل عمار 
صلى اهللا عليـه  قال يل الرسول : فما بالك معنا ؟ قال : رضي اهللا عنه

  رضي اهللا عنهوكان أبوه مع معاوية ) أطع أباك ما دام حياً : ( وسلم
  تويف مبصر سنة مخس وستني؟ •
  
  )رضي اهللا عنهعبد اهللا بن عمرو بن العاص -١٢١( 
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صلى بالنيب قيل أنه أسلم قبل أبيه يف عمرة القضاء وبقي خياف اللحاق  •

  .. مث أعلن إسالمه يوم الفتح .. من أبيه  اهللا عليه وسلم
  .. وكتب له مرات يسرية  صلى اهللا عليه وسلمحدث عن النيب  •
.. فالنـاً .. اللهم علـم  :(قال   صلى اهللا عليه وسلموقيل أن الرسول  •

  )اللهم اجعله هادياً مهدياً:(وقال فيه ) الكتاب واحلساب وقه العذاب
رضي عمر على دمشق مث أُمر على الشام وحدثت بينه وبني علي أمره  •

  .. مث بويع باخلالفة..معارك وحروب عظيمة مطالباً بدم عثمان  اهللا عنه
  .. ومن خيارهم .. وكان أول ملوك اإلسالم  •
  ..  عهد إىل ابنه باخلالفة  •
  .. مات سنة ستني وله سبعاً وسبعني سنة  •
  
  ) رضي اهللا عنهمعاوية بن أيب سفيان -١٢٦( 
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األمري الشريف الذي يضـرب   صلى اهللا عليه وسلمصاحب رسول اهللا  •

  بأبيه املثل يف اجلود
مث حلقت به أختـه  .. وكان نصرانياً فاجتاحتهم جيوش املسلمني وفر  •

سنة سـبع   صلى اهللا عليه وسلمتدعوه إىل اإلسالم فوفد على الرسول 
  .. فأكرمه واحترمه

  .. وقدم بزكاة ماله للصديق .. وقت الردة وثَبت وثبت قومه  •
  .. وحارب مع خالد بن الوليد يف العراق  •
  رضي اهللا عنهوكان على قبيلة طيء يوم صفني مع علي  •
  .. عاش مئة ومثانني سنة : قال أبو حامت  •
  
  ) رضي اهللا عنهعدي بن حامت الطائي -١٢٧( 
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  .. وهاجر مع أبيه ومل حيتلم بعد .. أسلم وهو صغري  •
  ..وبايع بيعة الرضوان.. وأول غزواته اخلندق .. استصغر يوم أحد  •
  .. وشهد فتح مصر واختط ا  •
لو كـان  .. فالن .. نعم الرجل :( صلى اهللا عليه وسلمقال له الرسول  •

  )يصلي من الليل
لو شهدت ألحد :( قال ابن املسيب .. وعاش إىل زمن مل يكن له نظري  •

  ) لفالن أنه من أهل اجلنة لشهدت 
   صلى اهللا عليه وسلمروى علما كثرياً عن النيب  •
  .ما مات حىت أعتق ألف إنسان : قال نافع .. وكان يعتق كثرياً  •
من يقتله فرماه حبربـة   -مبكة بعد مقتل ابن الزبري-وأرسل له احلجاج  •

مسمومة فمرض ومات سنة ثالث وسبعني وله من العمر مخساً ومثانني 
  .سنة 

  
  ) رضي اهللا عنه بن عمر عبد اهللا-١٣٥( 
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صـلى اهللا  رحيانة رسول اهللا .. سيد شباب أهل اجلنة .. اإلمام السيد  •

  .. الشهيد .. وسبطه  عليه وسلم
وكـان وسـيماً   ..  صلى اهللا عليه وسلموكان أشبه الناس برسول اهللا  •

  ..مجيالً عاقالً رزيناً جواداً خيراً كبري الشأن 
اللـهم إين  :(يأخذه وأسامة ويقول  ه وسلمصلى اهللا عليوكان الرسول  •

  )أحبهما فأحبهما
إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن :( صلى اهللا عليه وسلموقال عنه الرسول  •

  )يصلح به بني فئتني من املسلمني
إن احللم زينة والوقار مروءة والعجلة سفه والسفه ضعف : ومن أقواله  •

  .. بة وجمالسة أهل الدناءة شني وخمالطة الفساق ري
فأصـلح  .. بويع باخلالفة مث تنازل ملعاوية ومسي هذا العام عام اجلماعة  •

  .. اهللا بني فئتني من املسلمني 
  .. ومات بشربة عسل مسموماً .. عاش سبعاً وأربعني سنة  •
  
  ) رضي اهللا عنهاحلسن بن علي  -١٣٧( 
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  .. وشهد مؤتة .. من أهل بيعة الرضوان  •
  .. قتل وحده سبعة أبيات قاتل هوازن مع أيب بكر ف •
مراراً ومسح على وجهـه مـراراً    صلى اهللا عليه وسلمأردفه الرسول  •

  واستغفر له مراراً 
وصح أنه  ٧كان صوته يسمع ما بني البتيها .. كانت له مواقف عجيبة  •

  ..كان يعدو فيسبق أسرع اإلبل 
  يف البدو فأذن له  صلى اهللا عليه وسلماستأذن الرسول  •
وتزوج هناك امرأة فولدت لـه  .. الربذة عندما قامت الفتنة خرج إىل  •

  .. أوالداً وقبل أن ميوت بليال نزل املدينة 
  .. تويف سنة أربع وسبعني وكان من أبناء التسعني  •
  
  )  رضي اهللا عنهسلمة بن األكوع  -١٤٠( 

                                                 
  أي ما بني احلرتني أي املدينة كلها ٧
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  .. القرشي اهلامشي .. إمام التفسري .. حرب األمة .. البحر  •
مسـح  .. حنواً من ثالثـني شـهراً    اهللا عليه وسلمصلى صحب النيب  •

  .. رأسه ودعا له باحلكمة  صلى اهللا عليه وسلمالرسول 
  .. غزا أفريقية مع ابن أيب السرح •
حىت كان يـأيت   صلى اهللا عليه وسلموكان يسأل أصحاب رسول اهللا  •

أحدهم وهو قائل فيتوسد رداءه  على بابه فتسفي الريح عليه التـراب  
  ) وذلك حرصاً منه على طلب العلم واحترام العلماء.. (إليه حىت خيرج 

ورحل من مكة إىل املدينة مع بعض أصحابه فكان يصلي ركعتني فإذا  •
نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفاً حرفاً ويكثر يف ذلك من النشيج 

  .. والنحيب
ومات بالطائف سنة مثان وستني وعمـره  .. قيل فيه أنه ترمجان القرآن  •

  .. إحدى وسبعني سنة 
  
  ) رضي اهللا عنهعبد اهللا ابن عباس  -١٤١( 
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  .. أول مولود للمهاجرين باملدينة .. أمري املؤمنني أحد األعالم  •
وشهد الريموك وهو مراهـق واختـرق   .. وهو فارس قريش يف زمانه  •

صفوف الروم مع أبيه حىت خرج من اجلهة األخرى وكانوا مئيت ألـف  
 ..  

•  حفـاخترق  .. املغرب وقاتل جرجري مع ابـن أيب السـرح   وشهد فَت
  .. وكانوا مائيت ألف أيضاً.. صفوف الروم وقتل قائدهم 

ويوم اجلمل وكان مـع الـزبري وطلحـة    .. وشهد غزو القسطنطينية  •
  .. يطالبون بدم عثمان رضي اهللا عنهم أمجعني 

عليـه   فاجتمعت األمة.. ودعا بالبيعة لنفسه بعد وفاة معاوية واحلسني  •
وجـرت  .. إال طائفة قليلة من الشام إلتفت على مروان بن احلكـم  

حىت استفحل أمر مروان وغلب على الشام وسـار  .. حروب مزعجة 
إىل مصر وقام بعده عبدامللك بن مروان باحلرب وسار إىل العـراق مث  

  .. أرسل احلجاج إليه إىل مكة 
وقُتل .. ملنجنيق خذله الناس عندما دخل احلجاج مكة وقذف الكعبة با •

  ..وعمره ثالث وسبعني سنة.. وصلب .. رمحه اهللا يف احلرم 
  
  ) رضي اهللا عنهعبد اهللا بن الزبري  -١٤٣( 
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خادم رسول اهللا .. األنصاري اخلزرجي .. اإلمام املفيت املقريء احملدث  •

  .. صلى اهللا عليه وسلم
  وهو آخر الصحابة موتاً  •
وهو ابن عشر سـنني وكانـت    وسلمصلى اهللا عليه قدم رسول اهللا  •

فخدمـه  ..  صلى اهللا عليه وسـلم أمهاته حيثثنه على خدمة رسول اهللا 
  .. وحضر بدر ومل يقاتل .. وغزا معه غزوات وبايع حتت الشجرة 

  شهد فتح تستر  •
.. له أن يكثر ماله وولده ويطيل عمـره   صلى اهللا عليه وسلمدعا النيب  •

  .. ن حيمل يف السنة مرتني فكان كذلك حىت أن العنب عنده كا
  .. مات سنة ثالث وتسعني وعمره مئة وثالث سنني  •
  
  ) رضي اهللا عنهأنس بن مالك  -١٤٦( 

  


