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إهداء
Ķإىل حمبي آل البيت والصحابة األطهار األخيار



إنشاء المبرة وأهدافها )1(

تأسست يف دولة الكويت طبقًا ألحكام القوانني الصادرة يف شأن األندية ومجعيات النفع 
العام واملربات اخلريية والقرارات املنفذة هلا مربة أطلق عليها اسم »مربة اآلل واألصحاب« 

مقرها مدينة الكويت .

وقد تم إشهارها بموجب قرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل رقم 2005/28م وقد 
إدارة اجلمعيات اخلريية واملربات بوزارة الشؤون االجتامعية والعمل حتت  سجلت املربة يف 

رقم23.

أهداف املربة :
1 - العمل عىل غرس حمبة اآلل )آل البيت( األطهار واألصحاب )الصحابة( األخيار يف 

نفوس املسلمني.

2 - نرش العلوم الرشعية بني أفراد املجتمع وخصوصًا تلك املتعلقة برتاث اآلل واألصحاب 
من عبادات ومعامالت.

اإلسالم،  لنرصة  به من خدمات جليلة  قاموا  وما  اآلل واألصحاب،  بدور  التوعية   -  3
والدفاع عن املسلمني وحتقيق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة.

4 - دعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بني رشائح املجتمع من خالل جتلية بعض املفاهيم 
اخلاطئة التي رسخت يف نفوس بعض املسلمني عن أهل البيت والصحابة األطهار األخيار.

)1( حرفيًا من واقع النظام األسايس للمربة الصادر بقرار وزير الشؤون االجتامعية والعمل.
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المقدمة

احلمد هلل وحده ال رشيك له والصالة والسالم عىل حممد بن عبد اهلل وعىل آله 

وصحبه أمجعني وبعد .

الذي خيص  تقدم هذا اإلصدار اجلديد  أن  فإن مربة اآلل واألصحاب تترشف 

أبناءنا الصغار امتدادًا للخط الذي انتهجته املربة حتت شعار »آل البيت والصحابة 

حمبة وقرابة« وتكريسًا هلذا املفهوم، وغرسًا حلب ذلك اجليل الطاهر الطيب من اآلل 

واألصحاب يف نشء األمة، باإلضافة إىل كوهنا محاية هلم منذ الصغر من التأثر بأي 

من الشبهات والنعرات الطائفية التي ال يستفيد منها إال أعداء اإلسالم.

وهذا اإلصدار الثاين للناشئة بالتعاون مع األخ الفاضل د. طارق البكري.

واملربة ترحب بمسامهات كل األخوة واألخوات أصحاب االهتامم يف هذا املجال 

من اإلصدارات املوجهة للنشء.

اإلسالم  خدمة  يف  يصب  فيام  وآرائكم  مقرتحاتكم  عن  مربتكم  تستغني  وال 

وأهله.

وفق اهلل اجلميع ملا يقرب منه 

            إخوانكم وأخواتكم

يف مربة اآلل واألصحاب         

ČČ
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عليٌّ واألصدقاُء 

 . يف بلدٍة بعيدٍة، كاَن هنالَك ولٌد صغرٌي اسمُه عيلٌّ

تاِلهلا وِجباهلا األشجاُر  تنترُش يف سهوهلا وعىل  التي  اهلاِدئِة  َبلدتِه  عاش عيلٌّ يف 

املثمرُة بأشكاهلا وأنواِعها، وتزّينها الوروُد، ويكسو أرَضها بساٌط أخرُض يمأل أنحاَء 

وام. البلدِة معظَم شهوِر الّسنِة، فتبدو البلدُة يف أمجِل صورٍة وأهبى حّلٍة عىل الدَّ

ُم يف مدرسِة البلدِة. نشأ عيٌل يف هذا اجلو الَبديـِع، يلهو وَيلعُب، ويتعلَّ

غاِر يف باحِة املسجِد اخلارجيِة     يف َأَحِد األياِم، كاَن َعيلٌّ َيْلَعُب مع َأصدقائِه الصِّ

لعبَة )ُكرِة الَقدِم(، وكان األوالُد يرصخون ويرفعوَن َأصواَتم ِمْن شّدِة مَحاَستِِهم، 

مل  الذي  أصِدقائِه  َأَحَد  الُكرُة  أصابت  عيلٍّ  من  َقويٍة  ركلٍة  وبعَد  باللعبِة،  وَفرِحهم 

ٌة، فغِضَب عيٌل وهمَّ  بينهام ُمشادَّ َفَنَشَبْت  كلِة،  الرَّ ُقوِة  َنفَسُه فوقع أرضًا من  يتاملْك 

برضِب الفتي.

: وكان َرجٌل ِشيٌخ يراقُب هذا املشَهَد، فنادى عليًا بصوٍت امُلِحبِّ

اهدأ يا ولدي، وُكْن كأيب تراب، فأنَت حتمُل اسمُه.

دوا يف مكاهنم.  عندما سمع الصغار هذا الصوُت جتمَّ

مل يتوقعوا وجوَد َأحٍد ُقرَب املسجِد يف هذا الوْقِت احلارِّ من النَّهاِر، فقد مىض عىل 

غاِر تأيب أْن  َصالِة الُظهِر أكثر ِمْن ساعٍة، َوَذَهَب املَصلوَن إىل بيوِتم، لكنَّ َشقاوَة الصِّ

اُخ َبعيدًا عن اآلخريَن. ِعُب واملَرُح والرصرُّ هريِة، َحيُث حيلو اللَّ َترتاَح يف وْقِت الظَّ

الِة دائاًم  يِخ الَكبرِي، كانوا يعرفوَنه َجيدًا، فهَو حُياِفُظ عىل الصَّ غاُر نحو الشَّ نظر الصِّ
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ُرُج من َبيتِِه لغرِي  الِة،  فنادرًا ما خَيْ يف املسجِد، لكنهم مل يروُه سابقًا يف َغري َأوقاِت الصَّ

ِة.  الصالَّ

لواِت يف أوقاِتا، جيلُس يف زاويٍة من زوايا املْسجِد،  مل يكن كثرَي الَكالِم، يؤدي الصَّ

يقرأ صفحًة أو صفحتني ِمْن الُقرآِن الَكريِم، ثم يعوُد إىل بيتِه مستندًا عىل ُعّكاِزه، يستنُد عليها 

مِس،  الشَّ َتلمُع حتَت أشعِة  التي كانت  الناِعَمُة،  البيضاء  ، وتطاولت حليُته  َظْهُره  انحنى  وقد 

َهِب الالمِع امليضِء. فتبدو يف ُحسنِها ومجاهلا مثَل الذَّ

ُهدوٍء  إىل  ولِعبِهم  َصَخبهم  من  كان  ما  وحتّوَل  باستغراٍب،  يِخ  الشَّ َنحَو  األوالُد  َنَظَر 

وَسكينٍة. 

عِب وتركوا الُكرَة، ومل يكونوا قد الحظوا مِن َقبُل وُجوَد الشيِخ  َف األْصِدقاُء عن اللَّ وَتوقَّ

ُقرهَبم، ومل ينتبهوا إىل أّنُه كان يتابُع لِعَبهم وَمَرَحهم، وكذلك ِخصاَمهم. 

وكان عيٌل وصديُقه َخِجلني من َنْفسيهام لرفِعهام َصوَتام َعاليًا وهم يف ِظالِل املسجِد، وقريبًا 

ِمن مئذنتِه. 

غاُر َكلمًة واحدًة.  مل يتكلم الصِّ

مل يكن املشهُد بالنسبِة هلم عاديًا. 

ُجل مل يعتد أن جَيلَس َمرًة واحدة يف هذا املَكاِن، ربام كان جيِلُس يف املاِض، وليس عىل  الرَّ

غرية.  َأّياِمهم ويف ُحدود أعامِرهم الصَّ

ْلِج اأَلبيِض،  ْمرة، ويكلل رأَسُه َشيٌب ِمْثُل الثَّ جُل َطويَل القامِة، وَبرشُته َتيُل إىل السرُّ كاَن الرَّ

صانُة  اَلبالغُة والرَّ جولِة، ويف كالمه  الررُّ ُقوُة  وكان شعُر رأسِه وحليتِه ناعاًم غزيرًا، ويف مالحِمِِه 

ُجَل مل  باِب، جيرُؤ عىل التَّحّدِث إليه، مع أّن الرَّ غاِر وربام الشَّ واحِلكمُة، لذا مل يكن َأحٌد ِمَن الصِّ
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، لكنَّ ِكرَب ِسنِّه، وُنحول ِجْسمِه، وُندرة ُخروجِه من املنزِل، ُكلرُّ ذلك كاَن حائاًل بينه  يكن خميفًاً

، إن مل يكن أكرَبهم  وبني اجِلْيِل اجلديِد من أبناِء البَّلدة، َخاصًة َأّنُه ِمْن بني أكرِب رجاِل البلدِة ِسنَاً

عىل اإلْطالِق.

جِل َورأوُه َينظُر إليهم؛ َنَظَر َبعُضُهم إىل بعٍض َأْن »هّيا نغادِر  عندما َسِمَع اأَلْطفاُل َصوَت الرَّ

املكاَن«. 

عيلٌّ كاَن إحساسُه غرَي ذلك. 

ُب. ويف الوْقِت الَِّذي َتراَجَع اأَلْطَفاُل فيه إىل اخلْلِف، َظّل َعيٌل واقفًا يف مكانه َيرَتقَّ

ْك. فناداه اأَلْصِدَقاء ليذهَب َمَعهم ُكٌل إىل بيتِه، لكّنه ظلَّ واقفًا ومل يتحرَّ

ُجُل يتأّمل املْشَهَد بصمٍت، َراساًم ابتسامًة طيبًة عىل َشَفتيِه. كاَن الرَّ

َم َعليِه وُيصاِفَحُه بيدِه.  جِل لُيَسلِّ أراد عيلرُّ االْقرِتاَب من الرَّ

طلَب منه َأْصِدقاُؤه أن يبقى بعيدًا َعْنُه. 

به  فرحبَّ  ُمصاِفحًا،  َيَده  وَبسَط  واِحدًة،  كلمًة  يسمْع  مل  وَكأنُه  يِخ  الشَّ نحو  عليًا ساَر  َلكنَّ 

موا َوُهْم  غاَر للتقدِم، فتقدَّ يُخ ودعاُه للجلوِس مَعُه عىل َمقعٍد َقريٍب، ونادى األْصِدقاَء الصِّ الشَّ

يِخ الَوقوِر. َعىل رهبٍة من هذا الشِّ

ُكم،  َجدِّ ِمثُل  أنا  َمكانِكم؟؟  يف  ْدُتم  جتمَّ هكذا  بكم  ما  ائِي،  َأِحبَّ يا  اجلسوا  ُمَطمئنًا:  فقاَل 

اجلسوا وال ختافوا. 

ِخيِم.  ُجِل الرَّ بنَي ِمن َصوِت الرَّ غاُر، متعجِّ َفَجلَس الصِّ

قال عيلٌّ بعد َأْن اطمأنَّ ُهَو واطمأنَّ ِمْثله اجلميع: 

نا ُكْن كأيب ُتراٍب.  ملاذا ُقْلَت يل يا َجدَّ
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قال الشيُخ الَوقوُر واالبتسامُة تزيُِّن َوجَهُه اجَلميَل: 

ُه اهلُل كان َصديقي، وَأْنَت     ك )عيٌل( َرمِحَ يا ُبنيَّ احَلبيَب، أنا َأْعرُف كَل أبناِء بلدتِنا َتقريبًا، َوَجدرُّ

ه اهلُل - كان طيبًا وأنَت َطيٌب مْثلُه، وقد ساءين  َك، َلْقد ماَت صغريًا - َرمِحَ يا َعزيزي حتِمُل اسم َجدِّ

ياِن يف َمسجٍد َواحٍد. َأْن َتَتعارَك مع َصديِقك وابن َبْلدتِك، وَأنُتام ُتصلِّ

بياِن ويف كِل مناسبٍة، وقد اعتدنا عىل ذلَك،  قال عيٌل: يا شيخنا ، هذا ما حيدُث مَع كِل الصِّ

نتعارك ثم نتصالُح، ولكن ما َعاَلَقُة ِعراِكنا باسمي وبكنيِة َأيب تراٍب؟!

ا ِمْثلكم.  قال الشيخ: َبارَك اهلُل بُِكم يا أِحبَّائي، وَنحُن أيضًا كنَّ

ُه قريٌب منهم.  غاِر بعَدها أنَّ يُخ ِضْحكًة ِمَن الَقلِب َشعَر ُكلرُّ الصِّ ثم َضِحَك الشَّ

ا ُلعبٌة مَجيلٌة، لكن  عَب معكم ُكَرَة َقَدٍم، إهنَّ فَقال الشيُخ: آه يا أبنائي، يا ليتني ُكنُت أستطيُع اللَّ

َكيف َألعُب وأنا َأمْحُِل هذه العصا الَغليظَة ؟

هوها نحَو  هوا الُكَرَة َنْحِوْي بْل َوجِّ وقاَل ممازحًا: لو لعْبُت َمعُكم َسَأغلبُكم مَجيعًا لذا ال توجِّ

يِخ. غاُر ِمْن لطِف الشَّ َعصايت، فسوَف أقُع عىل اأَلْرِض فورًا، فَضحَك الصِّ

 

أختر / اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

1 –  َأْيَن كاَن َيعيُش َعيلٌّ وَأْصِدقاؤه؟

جـ. القرية ب. البلدة   املدينة    أ . 

2 –  َأيَن كان اأَلْصدقاُء َيلَعبوَن ويف أيِّ َساعٍة ِمن النهاِر؟

صباحًا يف باحة املسجد أ . 

ب. ظهرًا يف باحة املسجد

جـ. ظهرًا يف السوق

3 – هل كان األصدقاُء الصغاُر يعرفوَن الشيَخ الكبرَي ؟.

جـ. بعضهم يعرفه ب. ال    نعم   أ . 

غاُر؟ َب األوالُد الصِّ 4 – ملاذا تعجَّ

من َحَركاتِه ج .  من َشْكِله  ب .  خيمِ  ِمن َصوتِه الرَّ أ . 

ِة ولكن بأسلوبَِك؟ يِخ الَكبرِي كام َورَد يف الِقصَّ 5 –  ِصْف َشكَل هذا الشَّ
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أبو ُتراٍب

قاَل عيٌل: يا شيَخنا، ُأكّرُر سؤايل لو َسَمْحَت يل؛ ملاذا يا شيُخ، ُقلَت يل ُكْن كأيب تراٍب،  

وما عالقُة ذلَك باسمي.

قاَل الشيُخ بعدما َأجاَل َبرصُه يف الُبستاِن الَقريِب، وَأْمَسَك حليَتُه بَحركاٍت متتاليٍة: 

عندما شاهْدُتكام َتتعاَركاِن، قلت لَك ُكْن كأيب تراٍب، ألّن اسمك عيٌل، وكنيُة ابن عمِّ 

َم«، عيلٍّ بن أيب طالٍب َرِض اهلل عنه كانت »أبا تراٍب«. رسوِل اهلِل »صىل اهلُل عليه وآله وَسلَّ

الَكريِم  وآله الِكراِم  ورض اهلل عن  فقال اأَلطفاُل مَجيعًا: صىل اهلل وسلم عىل َرسولناِ 

صحابتِه َأمْجعنَي.

اِء،  وَتابَع الشيُخ يقوُل: َلَقْد كان عيٌل رَض اهلل عنُه َقوَي الُبْنيِة فاِرسًا من الُفْرساِن اأَلشدَّ

عفاَء ِمنهم، وكان ُيساِمُح  تِه كان لطيفًا مع َأْصِدقائِه وَأقرانِه، وخاصًة الضرُّ تِه وِشدَّ لكنَّه مع ُقوَّ

من َأساَء إليه، وُيساِعُد َمْن حَيتاُجه. 

تأّمَل َعيلٌّ ُكلَّ ما قاله الَرُجُل الَعجوُز ففِهم َمْقِصَدُه.

، اسمَك  يُخ  إىل الوَلِد الذي كاَن عيٌل يكاُد يتعارَك مَعه، وقال َلُه: َوَأْنَت يا بنيَّ التفَت الشَّ

ُعمُر أليَس كذلَك؟

ي، ولكن َكيَف عرفَت اسمي؟ هشُة: بىل يا َعمِّ غرُي وقد أصابتُه الدَّ فقاَل الصَّ

يف احَلقيَقِة ال َأْعرُف كل اأَلْطفاِل، َأعرُف فقط من َيرَتاُد املْسِجَد بانتظاٍم، َأْحفُظ َأسامَءُهم 

ِمن مناداِتم لبعِضهم َبعضًا. 

čċ
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َنَظر الشيُخ إىل اأَلْطفاِل وكانوا َيسَتمعوَن إىل َكالمِه بدهشٍة، ثم راَح يشرُي بطرِف ُعكازِه 

ر، وأنَت سعد، وأنت عبُد العزيِز، وأنَت  َنحَوهم واحدًا واحدًا ويقوُل:  أنَت اسمَك عامَّ

حُممٌد، وأنَت ُعبيدُة، وسامهم مجيعًا بأسامئِِهم وكانوا أكثَر من َعرشِة َأْوالٍد. 

جِل الَعجوِز مستغربنَي ِمْن شدِة انتباهه وُقوِة ذاِكرتِه. نظر األوالُد إىل الرَّ

وتابع َحديَثه قائاًل: عندما رأيُت َعليًا وُعمَر يتجادالِن، ِصْحُت وُقلُت لعيٍل: كن كأيب 

تراٍب، وأقصُد َأن يكوَن صديقًا صدوقًا حمبًا وفيًا وحاميًا ومدافعًا عن َصديقِه ُعمَر، كام 

كان عيٌل رض اهلل عنه صديقًا صدوقًا وفيًا خملصًا لصديِق ُعْمِره ُعمَر بن اخلطاِب رض اهلل 

عنهم مجيعًا، ال أْن يكونا َخْصَمنِي َيْكَره أحُدمها اآلخَر.

 

أجْب َعِن األسئلِة التاليِة :  

ْيُخ لَعيلٍّ ُكن كأيب تراٍب؟ 1 –  ملاذا قال الشَّ

ألنه كان يلعب بالرتاب أ . 

ألن اسمه عيٌل وهي كنية عيل بن أيب طالب رض اهلل عنه. ب . 

ألنه أراد أن يداعبه. ت . 

  

ْيُخ  َعليًا رض اهلل عنه؟ 2 –  كيف َوَصَف الشَّ

قوي البنية لطيفًا مع أصدقائه أ . 

ب .   شديد الغضب

ت .  كرياًم يطعم الطعام

بيِّ الذي كان َعيٌل يتعارُك معه؟ 3 – ما اسم الصَّ

جـ. عمر ب. سعد   عثامن   أ . 

يُخ الَكبرُي يعرُف من  أبناء البْلَدِة؟ 4 –  َمْن كان الشَّ

ب. معظمهم   كلهم       أ . 

جـ. الذين يرتادون املسجد منهم بانتظام.
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داَقُة والَوفاُء الصَّ

ُجلنِي العظيمنِي التي  داقِة بني هذين الرَّ كان اأَلوالُد ُيريدوَن أن يعرفوا معامِلَ هذِه الصَّ

يُخ عنها، وَأحدمُها من آل بيت النبيِّ الكريِم واآلخُر من ِكبار َصحابِة رسول  ُث الشَّ يتحدَّ

َم. اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وَسلَّ

حبِة املباركِة؟ فقال ُعبيَدة: حدثنا يا عمي عن هذه الصرُّ

ِه للتعرِف والتساؤل عامَّ يريُد معرَفتُه.  ْيُخ ِمْن َنباَهِة ُعبيدَة وَذكائِه، وُحبِّ ُسَّّ الشَّ

فقاَل لُه: سؤاُلَك َطيٌب يا ُعبيدُة، وَسُأجيُبَك بُِكلِّ َبساطٍة وُيرٍس إْن شاء اهلُل تعاىل، لقد كاَن 

ين، وكانا متقاربني يف ُكّل  فاِع َعِن الدِّ البِة يف الدِّ َجاَعِة واحِلْكَمِة والصَّ ُجالن َشديدي الشَّ الرَّ

املناَسباِت، يف َحياِة رسوِل اهللِ »صىل اهلل عليه وآله وسلم« وبعد وفاتِه، وبقيا صديقني حتى 

استشهد ُعمُر بُن اخلطاِب رض اهلل عنه عىل َيِد أيب  ُلْؤُلَؤَة املجويسِّ الذي اغتاَله وهو ُيصيل 

يف النَّاِس إمامًا، فأوىص ُعمُر باخلالفِة بني  ستِة رجاٍل يتشاورون ليختاروا من بينهم َخليفًة 

للمسلمنَي، وكان َعيٌل رض اهلل عنهم مَجيعًا واحدًا منهم، َوَبْعَد وفاِة ُعمَر مل يكن َعيٌل رض 

اهلل عنه َيذكرُه إال بَِخرٍي. 

وا  َفَهبرُّ املاِء ليرشَب،  غاِر قلياًل ِمن  َقلياًل، وَطلَب أن حُيرِضَ له أحُد الصِّ يُخ  الشَّ وَسكَت 

ُجل وقال لعيٍل:  مَجيعًا يتسابقون إىل ذلَك، فسَبَقهم َعيٌل، وأحرَض كوبًا من املاِء، رشبُه الرَّ

ِة يا أبا احَلَسِن. سقاَك اهلُل من َماِء اجلنَّ

فتعجَب عيٌل وقال: ها أنَت َتْذُكُر ُكنيًة أخرى.

يُخ وقاَل: هذه ُكنيٌة ثانيٌة لعيلٍّ رض اهلُل عنُه، أمل َتْعَلم أّنُه والُد َسيَِّدْي َشباِب  َفَضِحَك الشَّ
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ِة، احَلسِن واحلسنِي َرض اهلل عنهام. َأهِل اجلنَّ

ابِْق. ، فقْد ُكْنُت َمْأخوذًا بكالمَك السَّ قاَل َعيٌل: َنعْم. َنعْم. هذا َصحيٌح، أعذرين يا َعمِّ

َضِحَك الشيُخ ُثمَّ قاَل: َجزاَك اهلُل َخريًا يا َوَلدي، فأنا مل َأْضَحْك هكذا ُمْنُذ َزمٍن بعيٍد. 

ُجُل َرْأَسُه عاليًا.  َوَرَفَع الرَّ

َهِب اأَلْبَيِض، ثم قال:  ويلَة، فَتْلمُع كالذَّ َة الطَّ مُس َتَتخلُل حليَتُه البيَضاَء الَكثَّ َكاَنْت الشَّ

اسمعوا يا شباب، وخاصًة أنَت  يا أبا احَلَسِن، وأيضًا يا أبا ُتراٍب، إّن عليًا رض اهلل عنه، 

ِد الناِس ُقربًا إىل الفاروِق ُعمَر بن اخلطاِب رض اهلل عنه. كان من َأشَّ

نا املَزيَد َعْن َهذه  رِبَ ي، وُأريُد َأْن خُتْ َأَثْرَت ُفضويل يا َجدِّ َلَقْد  غرُي ِعْنَدها:  فقال ُعمُر الصَّ

الَعالقِه بني عيلِّ وُعمَر رض اهلل عنهام.

ْت حلَيتُه  َعَصاَتُه، وَغطَّ َذقُنُه  الَكبرُي رْأَسُه ُخشوعًا وتواُضعًا حتى الَمَسْت  يُخ  الشَّ َحَنى 

َأْطراَف َيديِه وهَو َيَضْعُهام عىل َرْأِس العصا وُيْسنُِد ذقَنُه عىل َقْبَضِة يديِه.

َجاَعِة والُبُطولِة، مُها ِشعاٌر لألخوِة يف اإلْسالِم، األوُل ابُن َعِم  ثم قال: مها معًا َرمُز الشَّ

وآله  عليه  اهلل  البيت؛ من جهِة حممِد »صىل  آل  ِصْهُر  والثاين  الِكراِم،  آلِه  ومن  اهللِ  َرسوِل 

اأَلْرِض يف  َمشى عىل   من  َأْعدُل  الفاروق  وُعمُر  عنه،  اهلل  ِجَهِة  عيلٍّ رض  وسلم« ومن 

ِخالَفتِِه، وإذا ُذِكَر الَعْدُل، ُيذَكُر عمُر، وإذا ُذِكَر عمُر، ُيْذَكر العدُل.

همَّ َصلِّ عىل حممٍد وآل حممٍد وارَض َعْن َأصحاِب حممٍد َصىل اهلُل عليِه  فقاَل اجلميُع: اللَّ

وسلم .

عادة: َبارَك اهلُل بِكم يا َأْبنائي. يُخ َوقْد َغَمرْت َوْجَهُه وَقلَبُه عالماُت الرَضا والسَّ َقاَل الشَّ

يَخنْيِ اجَلِليَلنْي.  يُخ: َلَقْد َكاَن احلبرُّ َيربُط َقْلَبْي َهَذْيِن الشَّ ُثمَّ َقاَل الشَّ

يُخ ُمتَأماًل: يا عاّمه، ُقلَت إنَّ عمَر رض اهلل عنه َصاهر آل  َفقاَل ُعمُر بعد َأْن َصمَت الشَّ

بِي َعليه وعليهم السالم، ِمْن ِجهِة النَّبي الكريِم وِمْن ِجهة َعيّل؟ كيَف َذلك؟ بيت النَّ

، َفقد َتزوَج ُعمُر بُن اخلطاِب ابنَة َعيلٍّ بن َأيب َطالِب »ُأمَّ ُكْلثوم«  يُخ: َنعم َيا ُبنيَّ َأَجابه الشَّ

عليه  اهلل  »صىل  اهللِ  َرسوِل  ابنة  فاطمِة  يدة  السَّ ابنة  ِهي  ُكْلثوُم  وأّم  مَجيعًا،  عنهم  اهلُل  َرض 

وآله وسلم«، وهذا َيعني َأنَّ َجدَّ أم كلثوم هو َرسول اهلل »صىل اهلل عليه وسلم«، ويف َهَذا 

ُبون، وَهْل يفعُل ذلك إاِل املحبوَن لبعضهم؟؟ وَهْل يتزوُج  ترشيٌف َعظيٌم ال يناله إاِل املقرَّ

ه أو يشّك يف َأْمِره، فكيف ونحن َأماَم ابِن َعمِّ رسوِل اهللِ،  ج ابنته رجاًل ال حُيِبرُّ الرجُل أو ُيزوِّ

وصاحِب رسوِل اهللِ، صىل اهلل َعليه َوَعىل آله وَصْحبِِه وسلم.

غرُي: َصَدْقَت َيا َعِمي.  َفقاَل َأبو ُتراٍب الصَّ

ْقَتنا َيا َجِدي للمزيِد، َأْخرِبَنا َعْن هذه الِقصة.  َوَقاَل َصديُقه حُممٌد: َشوَّ

َبنْيَ  َكاَن نموذجًا مميزًا للعالقِة احلميمِة  الزواَج  َأْبنائِي، أنَّ َهذا  َيا  يُخ: اعلموا  الشَّ َفقاَل 

عني،  ومنه َهذا  َصحابِة رسوِل اهلل صىل اهلل عليه وسلم ِوبنِْيِ آله الطيِّبني، رض اهلل عنهم َأمْجَ

ي َبينهام، وهو َخرْيُ َدليٍل عىل متانِة العالقِة بني االثنني، َأي َبنَي آل بيِت النَّبي  االرتباط القوِّ

َصىل اهلُل عليه وسلم وَبنْيَ صحابتِه الكراِم، وخاصًة َبنْيَ َعيلٍّ و ُعمر.

يُخ قلياًل عن الكالم ُثمَّ َتابَع قائاًل: َف الشَّ وَتَوقَّ

يدة )أمَّ ُكلثوٍم( من أيب تراٍب رض اهلل عنهم مجيعًا، ُسئَل  ِعْنَدما َخَطَب الفاروُق عمُر السَّ

َسَبٍب  ُكلرُّ  يقوُل:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  )سمعُت  َفقاَل:  بِب،  السَّ َعْن  الفاروُق 

َوَنَسٍب ُمْنَقِطٌع َيوَم القيامِة إاِل َسَببي وَنَسبي(.

جُل َعْن الَكالِم، َبْعَد َأْن ارتجَّ َصوُته.  َوهنا َتَوَقف الرَّ
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يِخ الكبرِي. غاُر َدمعًة َتسيُل ِمن ِعنْيِ الشَّ ورأى الصَّ

يُخ َحديَثُه َقائاًل:  وبعد قليٍل َتاَبَع الشَّ

َبْعَد َأْن َخَطَب ُعمر ابنَة َعيلٍّ َأَتى عمُر املهاِجرين واأَلْنَصاَر وَطلَب منهم َأن هينئوه. 

فقالوا: بَِم هُننئك  َيا أمري املؤمنني؟ 

فقال: بُأمِّ كلثوِم بنت عيلٍّ وابنة فاطمَة بنِت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم.

ُثمَّ َقاَل: َسمعُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيقوُل: »ُكلرُّ َنسٍب وَسَبٍب َيْنقطُع َيوَم 

القياَمِة إال َسببِي وَنَسبي«.

عىل  وَكَأنَّ  هادئنِي  صاِمتني  وكانوا  ائعِة  الرَّ القصِة  هذِه  إىِل  غاُر  الصِّ األصدقاُء  استمَع 

رؤوِسهم َطرْيًا.

جِر. يوِر وحفيِف َأْغَصاِن الشَّ ظاٍت، مَلْ يقطَعُه ِسَوى َصوُت زقزقِة الطرُّ وَساَد الَصْمٌت حَلَ

يُخ َقائاًل: ُثمَّ تابع الشَّ

ج ابنته لعمر، وبذلك َأكرَم اهلُل  َهكذا َكاَن َعزُم ُعمر رض اهلل عنه ، وَقْد َقبَِل َعيٌل َأن يزوِّ

ُعمَر بَأْن أصبَح أكثَر قربًا لبيت رسوِل اهللِ »صىل اهلل عليه وسلم«.

ُه َأصبَح َأكثر ُقربًا يا شيخنا؟ فاستغرَب عبُدالعزيِز وقاَل: ماذا تقصد بَأنَّ

بوِة،  يُخ بِخشوٍع شديٍد: َلَقْد َأراَد ُعمُر َأْن َيزيَد يف َنَسبِه ومصاهرتِه آلل بيت  النرُّ فقاَل الشَّ

وَج من ابنة عمر أم املؤمنني )حفصِة بنت عمر(  سوَل الكريَم  َكاَن قد َتزَّ فمن املعروِف َأنَّ الرَّ

رض اهلل عنهام، ويف الوقِت َنْفِسه يكون ُعمُر َزوجًا  حلفيدِة النَّبي َصىل اهلُل َعَليِه وَسَلم وابنِة 

عيلٍّ ُأمِّ َكلثوِم .

: اهلُل َأكرُب! فقاَل َعيلٌّ

čē
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َزْوُج  وهو  ابنته،  َزْوُج  اهللِ  فرسوُل  بذلك؟  الَفاُروَق  عمَر  اهلُل  َأكرَم  َكْم  ُصهيٌب:  وَقاَل 

َحفيدتِِه. 

بوِة !!  َفَصاح سعد: َيا هلا ِمْن ِعالقٍة َعظيمٍة َتربُط ُعمَر ببيِت النرُّ

يخ بِقولِه: َنعم َيا أْوالِدي، ُمالَحظاُتكم َدقيقٌة ِجدًا، وصحيٌح ما َذَكرُتم، فلو  َق الشَّ هنا َعلَّ

، َفَهْل هنالك ُحجٌة أقوى  يرى يف َعمَر خطًأ ولو شيئًا يسريًا ملَا َقبَل بُِمصاهرتِه، َوكذلك َعيلٌّ

بوِة.  ُة تثبت املحبَة الُكربى التي َكانْت تربُط  َبنْيَ ُعمَر وآل َبْيِت النرُّ ِمن هذه احُلجَّ

َفَقاَل عامر: َصدقَت يا َجدنا، َصدقَت.

نا. غاُر ِمْن َبْعدِه: َنعم، َلقْد َصدقَت يا َجدَّ َد الصِّ َفَردَّ

اجب عن األسئلة التالية:

ْيُخ؟ ُث عنهام الشَّ 1 –  َمْن مها الرجالن العظيامن اللذان كانا َيتحدَّ

ب.   الفاروق عمر وعثامن بن عفان أ.       الفاروق عمر وأبو بكر   

ج .  الفاروق عمر  وعيل بن أيب طالب    

2 –  َمْن ُهَو )أبو احَلَسْن(؟

ج. عبد اهلل بن مسعود ب. عيل بن أيب طالب   أ. مصعب بن عمري  

3 – من مها سيدا شباب أهل اجلنَّة؟

ديق ب. عبد اهلل وعبد الرمحن ابنا الصِّ أ. قثم والفضل ابنا العباس   

ج. احلسن واحلسني ابنا عيل بن أيب طالب    

بزواجه  جدًا  فخورًا  وكان  عنه  اهلل  رض  اِب  اخلطَّ بن  ُعمُر  َجها  تزوَّ التي  هي  من    –  4

منها؟

ب. أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب   أ. أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق  

ج . أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط    

يُخ يف اجلزء السابق من القصة والتي يؤكد من خالهلا  5 –  ما هي احُلَجُة التي ذكرها الشَّ

ُعمِق الَعالقة بني َعيل وُعمر رض اهلل عنهام؟

ب. الصداقة بينهام           ج. تبادل الزيارات بينهام أ. املصاهرة بينهام   



التي  الَقَصِص  وِمْن  َتِلفٍة،  خُمْ َوَأحواٍل  ُظروٍف  يف  املدينِة  َعىل  ًا  َعِليَّ ُعَمُر  اْسَتْخَلَف   -

املدينِة  عىل  ًا  َعِليَّ اْسَتْخَلَف  املَقِدْس،  َبيِت  مفاتيَح  َم  لَِيَتَسلَّ ُعَمُر  َذَهَب  ِعنَدما  َأّنُه  ُترَوى؛ 

املنورِة، َفَأمَنُه َعَلْيها َوَعىل امُلسِلمنَي مَجيعًا، َوَكانت الِرحلُة َطويلًة، َفقْد كانوا َينَتِقلوَن َمْشيًا 

ويِل، ثمَّ إنَّ عليًا َرِض اهلُل  ريُق َبعيدًا َوال َيْسَلُم َأَحٌد ِمَن املَسرِي الطَّ ، َوكان الطَّ وابِّ َوَعىل الدَّ

نيا، وِعْندما  ى َأَحَد َأْبنائِِه باْسِم ُعمَر، وَهذا َدليٌل َعظيٌم، َفاأَلْبناُء ُهْم ِزيَنُة احَلياِة الدرُّ َعنُه َسمَّ

ُه حُيُبُه ُحبًا مَجًا.  ُجل اْبَنُه َعىل اْسِم َرُجٍل آَخَر ال َشكَّ بأنَّ ي الرَّ ُيَسمِّ

َض لاِلْغتِياِل َعىَل َيِد املَُجويِسِّ احلاِقِد  ِعنَدما َحجَّ ُعَمُر يف آخِر َعهِدِه َوَقبَل َأْن َيتعرَّ  -

َأيِب ُلْؤُلَؤَة  كان َعيٌل َمَعُه يف احَلجِّ ورافَقُه يف مواَقَف كثريٍة. 

ِة ِرَجاٍل ، َيكوُن  وملاَّ ُطِعَن ُعمُر َرِضَ اهلُل عنُه َوُقَبْيَل َمْوتِِه َشهيدًا َأْوىَص باخِلالفِة لِِستَّ  -

ِة )َعيٌل(  اأَلْمُر ُشوَرى َبينُهْم َعىل َأن َيكون اخلليفة واحدًا منهم، َوكاَن ِمْن َبنِي الِرَجاِل الِستَّ

؟ ِة والتوادِّ بني عَمر وعيلٍّ َرِض اهلُل عنُه، ُكلرُّ هذا أال َيُدلرُّ عىل ِعَظِم املحبَّ

غاُر َعىل النَّهوِض، َفَقاَل: ُشكرًا َيا َأْبنائِي ، َلقْد َتِعبُت  يُخ أن َيِقَف، َفساعَدُه الصِّ َوَأراَد الشَّ

ِمْن اجُللوِس لَنميش َقلياًل. 

، َوَأْدَهَشتُكْم يف الِسباِق. بوا َلْو َسَبْقُتُكْم يف امليَْشِ ُثمَّ قاَل مُماِزحًا: ال َتَتَعجَّ

ُجِل الَعجوِز َوَبساَطتِِه َمَعُهْم. غاُر ِمْن ُلْطِف الرَّ  َفَضِحَك الصِّ

ُثمَّ تاَبَع َحديَثُه قائاًِل: 

اإلْثننِي،  َبنْيَ  َوالثَِقِة  ة  اخَلاصَّ احَلِميَمِة  الَعالَقِة  َهِذِه  َعىَل  َتُدُل  تِي  الَّ ائِعِة  الرَّ الَقَصِص  ِمْن 

ديِق َمَكَث َزَمنًا اَل َيأُكُل ِمْن َبْيِت َماِل  اِب اخِلالَفَة َبْعَد َأيِب َبكِر الصِّ ُه ملَاَّ َويِل ُعمُر بن اخَلطَّ أنَّ

َعْنها  ِمْن جِتاَرتِِه اِلْنِشغالِِه  َيْرَبُحُه  َكاَن  َما  َبيتِه  َوَيْكِفي َمؤوَنَة  َيْكفيِه  َيُعْد  َومَلْ  َشْيئًا،  امُلسلمنَي 
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 َعالقٌة َحِميمٌة َبيَن ُعمَر وَعِلي

ْثنا يا َشيَخنا، َوِزْدنا ِعلاًم، ِزْدنا. قاَل حممٌد َأصغُر األْصِدقاِء ِسنًا بَِحامسٍة: َحدِّ

، َوذاِكريِت َضعيفٌه،  نِّ واياُت َكثريٌة يا َأْبنائي، وَأنا َرُجٌل َكبرٌي يف السِّ ْيُخ الَوقوُر: الرِّ َفقاَل الشَّ

ُث َمعُكْم، َأنُتْم  ًة َعجيبًة َوَأنا َأحتدَّ ُكْم َتَنحوين ُقوَّ َأهَنَكْتنِي السنون ، َوَبدأُت َأْشُعُر بالتَّعِب، لِكنَّ

وين بِرائَِحِة الَشباِب َوَأنا َأرى َهذا الرَبِيِق يف ُعيونُِكْم، َحِفَظُكم اهلُل مَجيعًا، سُأتابُِع َكالمي،  ُتِدرُّ

ْنتِظَر َصالَة الَعرْصِ ُثمَّ  ُف َعْن الَكالِم، َوَأعوُد إىِل الَبيِت، أَلَ َوِعنَدما ُأصاُب بِاإلرهاِق َسَأَتوقَّ

َأعوُد إىل املسجِد.

ُن لَِصالِة الَعرِص َبعَد َفرتٍة َقليلٍة،  َفقاَل َأَحُد اأَلطفاِل باْستِْعطاٍف: مَلْ َيَتبَق َوقٌت طويٌل، َسُيؤذَّ

اْبَق َمَعنا.

َد َمْن َأْعامِق َقْلبِِه، ُثمَّ َقاَل: ُهنالَِك َدالئُِل َكثريٌة ُتَؤِكُد ُعمَق  مس، َوَتنهَّ يُخ َنحَو الشَّ َنَظَر الشَّ

ُكم َعْن َبعِضَها، َوَعسى َأْن ُتسِعَفني  الَعالقِة احلِميَمة َبنْيَ ُعَمَر َوعيلٍّ رض اهلُل عنُهام، َسُأْخرِبُ

ذاَكَريت، فاَم َرأُيُكم؟

مَجيُع اأَلصدَقاء َأكُدوا َرْغَبَتُهْم بِاملزيِد. 

ِه َنْحَو اأُلُفِق الَبِعيِد، ُثمَّ  يُخ بِانرِشاٍح، وَأسنَد َظْهَرُه إىل احَلائِِط َوراَءُه، َوَأْلَقى بَِبرَصِ َشَعَر الشَّ

َقاَل: اْسَمُعوا ما َأقوُل واْحَفظوُه يا َأبنائِي:

ْر َعيٌل عن املبايعة.  ِعنَدما ُبويَع ُعمُر بِاخِلالَفِة مَلْ َيتأخَّ  -

ًة ِعْنَدَما َأْصَبَح َخليَفًة  ًا بِصورٍة دائِمٍة َوخاصَّ َلَقـْد َكـان ُعمُر َرِضَ اهلُل عنُه َيسَتشرُي َعِليَّ  -

واِم. للُمسِلمني، َكام كان َعيلٌّ َيسَتشرُي ُعَمَر عىل الدَّ
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َيْسَأهُلُم َوَيسَتشرُيُهْم، قائاًِل: قْد ُشِغلْت  ِة، َفَأْرَسَل بَِطَلِب َأْصحاِب َرسوِل اهللِ  بُأُموِر الَرِعيَّ

َنْفِس يف َهذا اأَلْمر َفام َيصُلُح يِل ِفيِه؟

فَقاَل ُعثامُن بُن َعّفاٍن َرِضَ اهلُل عنُه: ُكْل وَأطِعْم.

وَقاَل َغرُيُه ِمثَل ذلَِك، لِكْن ُعَمُر مل َيطمئِْن َقلُبُه. 

َه َنْحَو َعيِلٍّ َرِضَ اهلُل َعنُه  َوقاَل لُه: ما َتقوُل َأْنَت يِف ذلَِك؟  َفتوجَّ

: َغداٌء وَعشاٌء، )َيعنِي ما َيكِفيِه لَِوْجَبَتنْيِ يف الَيوِم َفَقْط(. فقاَل عيِلٌ

َفَأَخَذ ُعمُر بَِرْأِي َعيِل. 

ُه ِمْن َبْيِت املاِل َفقاَل: إيِّن َأنَزلُت َنفِس ِمْن َماِل  َ ُعمُر َرَض اهلُل عنُه َحظَّ َوَعِقَب ذلَك َبنيَّ

ِم اليَتيِم، إِْن اْسَتْغَنْيُت َتَرْكُتُه ، وإِْن اْفَتَقرُت إِليِه َأَكلُت بِاملَعروِف. اهللِ بِِمنِزَلِة َقيِّ

ĎĐ



َأِجْب عن اأَلسِئلِة الَتاِليِة:
يُخ الَعجوُز َيشعُر بِقوٍة َعظيمٍة؟ 1 –  ملِاذا كاَن الشَّ

ب. ألنه يستمد من الصغار القوة ورائحة الشباب   أ.ألن الوقت يمر سيعًا   

ج. ألنه يتذكر أحداث التاريخ    

2 –  اذُكْر َمْسَألتنِي تثبتان الِعالقَة احَلميمَة َبنَي ُعمَر وَعيٍل َرِضَ اهلُل َعنُهام؟

ب. سمى أحد أبنائه باسم عمر        أ. سارع عيل يف مبايعة عمر    

د. كان عيل قائد جيوش عمر ج. استخلف عمر عليًا عىل املدينة   

3 –  ملِاذا بَِرأيَِك َأَخَذ ُعَمُر بَِرْأِي َعيِل يِف َهِذه املسَأَلِة؟

ب.ألن يف هذا الرأي تقتري وبخل   أ. ألن يف هذا الرأي بذخ وإساف   

ج. ألن يف هذا الرأي قناعة ورضا وزهد   

4 –   َما ُهَو َموِقُف ُعمَر َرَض اهلُل عنُه ِمْن َبيِت َماِل امُلسِلمنَي؟

ُيرصف  هلل  ملك  املال  ب.  أ. املال هو ملك للحاكم يترصف فيه كيف يشاء.   

ج. املال ملك جلامعة معينة من الطائفة احلاكمة. يف مصارفه املحدودة.    

اهلل  َرِضَ  ُعمَر  َعىَل  َعيٌل  َحُهام  اْقرَتَ َتنِي  اللَّ الَوْجَبَتنْيِ  ِة  ِقصَّ ِمْن  َنفهَم  َأْن  ُيمكْن  َماذا   –  5

َعنُهام؟
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 ال َتذُكر َعِليًَّا َإالَّ ِبخيٍر

يُخ َبعَد َفرتٍة ِمَن امليَِش يف طريٍق ُقرَب املَسِجِد:  قاَل الشَّ

َأذُكْر َأيّن َقرأُت ُمنُذ َزمٍن َطويٍل، َأنَّ ُعمَر وَعِليًا َكان َيمَدُح بَعُضُهام َبعضًا، وكاَن َيْسَتشرُي 

الواِحُد ِمنُهام اآلَخَر يف َكثرٍِي ِمن اأُلموِر، َوال َيرَض واِحٌد ِمْنُهام َأْن َيقوَل الناُس َعْن َصاِحبِه 

ما َيسوُءُه. 

ُثمَّ َقاَل: َوَمْن ذلَِك َأنَّ َرُجاًل َذَكَر َعِليًا َرِضَ اهلُل َعنُه بِسوٍء. َفَسِمَعُه ُعَمُر. َفقاَل َلُه ُمشريًا 

بُن َعبِداهللِ  ُد  إِّنُه حُممَّ الَقرِب؟  َم: »َأَتعِرُف صاِحَب َهذا  َقرِب َرسوِل اهللِ َصىلَّ اهلُل عليِه َوسلَّ إىِل 

ُبوِة  ًا ِمْن َبيِت النرُّ َرُه بَِأنَّ َعِليَّ ِلِب«!! لُِيَذكِّ ِلِب، َوعيٌل ٌهَو اْبُن َأيب َطالٍِب ْبُن عبِد امُلطَّ ْبُن َعبِدامُلطَّ

الرَشيفِة. 

اهلُل عليِه  َقرِبِه )َصىلَّ  َآَذيَت َهذا يِف  َأبَغضتُه  إِّنْ  َفإِّنَك  إاِلَّ بِخرٍي،  ًا  َعِليَّ َتذُكْر  لُه: ال  ٌثمَّ قاَل 

ِم(.  وسلَّ

يَخ َعْن ُحبِّ ُعمَر لَِعيِلٍ َوهْل َكاَن َيتَوقُف َعىل َعيِلٍ َوحَدُه َأْم َيْمَتْد  َوُهنا َسَأَل ُصَهْيٌب الشَّ

ْبنائِه؟ أِلَ

يُخ ِمْن هذا الُسؤاِل، َوقاَل لُِصهيٍب: َأنَت ولٌد َنبيٌه يا ُصَهيُب، وَأستطيُع َأْن ُأَؤِكَد  َفرُسَّ الشَّ

َأبنائِِه  إىِل  َيمَتدرُّ  ُه  ُحبرُّ كاَن  َفقْد  َفَقط،  َعيِلٍ  ِعنَد ُحبِّ  َف  لَِيتوقَّ َيُكْن  مَلْ  لَِعيِلٍ  ُعَمَر  َأنَّ ُحبَّ  َلَك 

َعَليُهْم َصلواُت اهللِ وَسالُمُه.

؟  ُ شيئًا ِمْن هذا احُلبِّ ٌد: ارِو َلنا يا َشيَخنا لو َسمحت حاِدثًة تُبنيِّ َفقاَل حُممَّ

يُخ: َسْمعًا َوطاعًة يا َوَلِدي.  قاَل الشَّ

ĎĔ Ďē



ďČ

ُه مَل  اِم َكسا اخَلليفُة ُعَمُر رض اهلل عنه َأْبناَء الَصحاَبَة ِكْسَوًة مَجيلًة، واكَتَشَف َأنَّ يف َأحِد األيَّ

َيُكْن ُهناَك َما َيْصُلُح لِلَحَسِن واحُلَسني، َفبَعَث إىِل اليَمَن َفُأيِت بِكسوٍة هَلُام، ُثمَّ َقاَل َرِضَ اهلُل 

عنُه: اآَلَن َطاَبت َنفِس.

َوِمْن اأَلْحداِث َأْيضًا َأنَّ احُلَسنَي رض اهلل عنه َجاَء َيومًا لِزيارِة ُعَمَر رِضَ اهلُل عنُه يف َمَقرِّ 

اخِلالَفِة، َوكاَن ُعَمُر َمشُغواًل َومعُه ُمعاِويُة َرِضَ اهلُل َعنُهام، وكاَن عبُداهللِ بُن ُعَمَر َيقُف َعىل 

الباِب دوَن َأن ُيْؤَذَن َلُه بالُِدُخوِل. 

 . َفَرِجَع احُلَسنْيُ

َوِعنَدَما عِلَم ُعمُر بِذلَِك َسألُه َعْن َسَبِب َعدِم ُدخولِه؟ فَأجابُه بَِأنَّ عبَداهللِ َوُهَو ابُن ُعَمَر 

َنْفَسُه مَلْ ُيؤَذْن َلُه. 

بِن  عبِداهللِ  ِمن  بِاإِلذِن  َأَحقرُّ  )َأْنَت  َنفِسِه:  يف  احُلسني  َمكانِة  إىِل  ُتِشرُي  َكِلَمًة  ُعمُر  فَقاَل 

ُعَمَر(.

ďċ



ďĎ

َأِجْب عن اأَلسِئلَة الَتاِليِة:

يُخ ُمنُذ َزمٍن  َطويٍل؟ 1 –  َماذا َقرَأ الشَّ

ب.الصداقة بني عمر وعيل     أ. اخلالف بني عمر وعيل    

ج. املدح بني عمر وعيل    

2 –  َكيَف كاَن التَّعاُمُل امُلتباَدُل َبنَي ُعمَر َوَعيٍل َرَض اهلُل َعنُهام؟

ب. ال يتشاور واحد منها مع صاحبه    أ. كل منها مرآة لصاحبه   

ج. يداري كل واحد منها  أموره عن صاحبه   

3 – َماذا قاَل ُعمَر لِلَرُجِل الِذي اْغتاَب َعِليًا؟

4 – هل كان حب عمر مقصورًا عىل عيل فقط ؟ 

5 –  ما زائدة الِقّصُة التِي َتْروهيا احِلكاَيُة يف َهذا الَشْأِن؟



ďďďĐ

حبٌّ وودٌّ

ِويِف َطريِق َعودِتْم إىل املسِجِد، قال عبيدُة للشيِخ الوقوِر: 

نسمُع يا شيخَنا عن خالٍف كان بنَي عيل وعمَر رض اهلل عنهام، فام صحُة هذا اخلالف؟

د الشيُخ تنهيدَة املتأملِ املوُجوِع وقال:  فتنهَّ

يا بَني، عن أي خالٍف تتحدث، وأنَت تسمُع وترى كَل ما رويُتُه لَك من أحداٍث تؤكُد 

ما كان بني الرجلنِي من حٍب ووٍد، أّما اخلالفات فهي حتدُث بنَي الناِس مجيعًا، قد خيتلُف 

األحباب يف الرأي لكنهم ال يتعاركون ويتخاصمون وحيارُب بعُضهم بعضًا. 

ثم قال الشيُخ: وانظروا يا أبنائي وتأّملوا يف روايِة مسلٍم عن ابن عباٍس يقوُل فيها: إّنه 

وَن  وبعد أن ُوِضَع عمُر بُن اخلطاِب عىل سيرِه بعد طعنِه جاء الناُس يدعون وُيْثنوَن وُيَصلرُّ

عليه قبل أن ُيرفع وابن عباس فيهم. 

ثم قال ابن عباس: فلم َيُرْعنِي إال رجٌل قد أخذ بِمْنَكبِي ِمن َورائِي فالتفترُّ إليه فإذا هو 

م عىل عمَر وقال:  َعيلرُّ فرتحَّ

فُت أحدًا أحبرُّ إيل أن ألقى اهلل بمثِل عملِه منَك واْيُم اهلل إِن كنُت ألظنرُّ أن جيعلك  »ما خلَّ

اهلُل مع صاحبيَك وذاك أين ُكنُت َأكثر أسمُع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( يقوُل ِجئُت أنا 

وأبو بكٍر وعمُر ودخلُت أنا وأبو بكٍر وعمُر، وخرجُت أنا وأبو بكٍر وعمُر، فإن كنُت ألرجو 

أو ألظن أن جيعلك اهلُل معهام«. 

أكثَر  عندك  ما  بعض  من  زدنا  شيَخنا،  يا  الواقعِة  هِلذه  يا  عيناُه:  دمعْت  وقد  حممٌد  فقال 

فأكثَر.



ثم قال: هيا بنا اآلن، وعسى أن يمنحنا اهلُل القوَة والعافيَة دائاًم.

فصار األصدقاُء الصغاُر يدعوَن َلُه، وَيرجوَن لَه الصحَة الدائمَة.

ثم دخلوا معًا إىل املسجِد ألداء الصالِة.

َأِجْب عن األَأْْسِئَلِة اْلَتاِلية:

1 –  َمْا َرْأُيَك بِاْلُسؤال الَِّذي َسَأَلُه ُعَبَيَدُة لِْلَشْيِخ اْلَوُقْوِر؟

ْيِخ بِاخِلاَلِف َبنْيَ َعيلٍّ وُعَمَر َرِضَ اهلُل َعْنُهاَم؟ 2 –  َمْا ُهَو َرْأُي الشَّ

َمًا َعِظياْمًَ. أْكُتْب َمْا َقْاَلُه ْثَم اْكُتْب َرْأَيَك َتْعِليْقًا  3 – ِعْنَدَما َرَأى َعيِلٌ عمَر َمْطُعْوَنًا َقْاَل َكاَلْ

َعَلْيِه؟

ْاِس بَِنَظِر َعيِلٍ َرِضَ اهلُل َعْنُه؟ 4 –  َمْن ُهْم َخرْيُ النَّ

] املهاجرون – األنصار – الصحابة كلهم – أبو بكر وعمر [

ِة َكْاِمَلًة؟ ُ ِفْيَها َرْأَيَك بِاْلِقصَّ ًة ُتَبنيِّ 5 –  اْكُتْب َفْقَرًة َقِصرْيَ

فقال الشيُخ: يروي البخارُي عىل لساِن عيٍل رض اهلل عنه جوابًا عىل سؤاِل ولدِه حممِد 

ابِن احلنفيِة وهو ابن عيل بن أيب طالب رض اهلل عنه قال: ُقلُت أليب: أُي النَّاِس خرٌي بعد 

رسول اهللِ )صىل اهلل عليه وسلم(؟

 فقال: أبو بكٍر. 

قلُت: ثّم َمن؟ 

قال: ثّم عمُر. 

وخشيُت أن يقول ُعثامن فقلُت ثم أنت؟ 

فقال: ما أنا إال رجٌل ِمن املسلمنَي. 

ق الشيُخ قائاًل: الحظوا يا أبنائي أنَّ هاتني الروايتني األخريتني تثبتان رضا عيلٍّ عن  وعلَّ

ته له واعرتاَفه بأفضليته عليه، وتظهران مدى تواضِع عيٍل ومكانِة عمَر يف نفسِه  عمَر ومودَّ

جلنِي العظيمنِي. رض اهلل عنهام، مما ينفي وجوَد أيَّ خالٍف أو عداٍء بني هذيِن الرَّ

ْحظة، صَدَح صوُت املؤذِن يف السامِء ينطِلُق معلنًا دخوَل وقِت صالِة العرِص.  هذه اللَّ

ُد وضوَءنا ونستعدرُّ  املسجِد، نجدِّ إىل  أبنائي  يا  قال: هيا  ثم  الكالِم،  الرجُل عن  فتوقُف 

للصالِة.

َثنا عن ِسريِة هذين الرجلنِي  فقال عمُر: نرجو اهلَل يا شيَخنا أْن نلتقي يف يوٍم آَخَر لُتحدِّ

ْثتنا ِعرٌب وُدروٌس ال ُتنسى. العظيمنِي، والَعالقِة الطيبِة بينهام، ففي ُكلِّ ما َحدَّ

فصاح األطفاُل مجيعًا باستعطاٍف: نعم يا شيَخنا، نعم.

فقال الشيُخ: ساحموين يا أبنائي، فأنا رجٌل عجوٌز، ولكني سأحاوُل كلام شعرُت بقوٍة، 

مثلام شعرُت اليوَم.

ďđďĒ



من إصدارات المبرة المطبوعة

ƙƘƮǅȁƗǷ ǧǿƗ ƸǾƽ ƞǪƾǪƽ

ƙƘƮǅȁƗǷ ǧǿƗ ǰǾƛ ƞǮǾǮƮǩƗ ƞǡȆǖǩƗ ƞǪƾǪƽ
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