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 ◙به عفان  عثمان
الحؿد هلل، الحؿد هلل الؿحؿود يف طؾقاءه، الحؿد هلل الؿعبود يف أرضه 

وسؿاءه، وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، شفادًة يلمن من قالفا 

وطؿل بؿؼتضاها يوم لؼاءه، ما أودطفا صدٌر إٓ أستؼر وأكشرح، وٓ أُشرهبا 

 قؾٌب إٓ أصؿئن وأكػسح، وٓ قذف هبا طؾى باصٍل إٓ زهق وتزحزح.

السؿحة زل من أستػتح بليؿاهنا ولج، ومن حاد طن بقـاهتا الواضحة 

وزلج، هي كؾؿة التؼوى، وهي العروة الوثؼى، وهي التي جعؾفا إبراهقم كؾؿًة 

باققًة يف طؼبه لعؾفم يرجعون، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله وصػقه 

وخؾقؾه، الذي اكتؼاه من أصفر ساللة، واصطػاه لؾبالغ والرسالة، وأيده 

 بالحجج البُؾج، وخصه بالـصر الؿمزر والػؾج.

ه إقران فلتاهم دون ُلبث، وأكزل طؾقه الؼرآن فؼرأه طؾى الـاس رمى ب

طؾى ُمؽث، أدى ما طؾقه ائتؿـه، ولم يحتسب إٓ طؾى اهلل أجره وثؿـه، صؾى 

، وطؾى آله إصفار، وأصحابه إخقار، ما تعاقب الؾقل طؾقهاهلل وسؾم وبارك 

 والـفار، وسؾم تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد؛

 وكػسي بتؼوى اهلل جّل وطال يف السر والعؾن، فنن فلوصقؽم طباد اهلل

ڻ )التؼوى هي وصقة اهلل لألولقن وأخرين، قال تعالى:  ڻ ڻ ڻ 

والتؼوى هي  [،131]الـساء: (ھۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 كجاتؽم يوم يـصب الصراط.

o  p 



 

 4 ◙ 

ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)قال جّل وطال: 

 . [17-11]مريم(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

وكحن مع هذه إجواء اإليؿاكقة، والؿـاخات الروحاكقة، كتذكر عباد اهلل: 

جقاًل ذهبقًا طظقًؿا لم يؿر يف تاريخ البشرية مثؾه، إكه الجقل الذي َصحب 

رضي اهلل تعالى طـفم –، إهنم الصحابة الؽرام محؿًدا 

والذين زكاهم اهلل جّل وطال يف الؼرآن، فرضي طـفم وأرضاهم  -وأرضاهم

 طال وتؼدس.وأحبفم جّل و

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): قال 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 [.111]التوبة: (ٹ ٹ ڤ ٹٿ ٿ ٹ

، يؼول ابن إهنم أصحاب محؿٍد ىعم عباد اهلل: 

لؼد كظر اهلل جلَّ وطال يف قؾوب العباد، فوجد أصفر الؼؾوب قؾب »مسعود: 

فلختاره لرسالته، ووجد أصفر الؼؾوب قؾوب  محؿٍد 

 .(1)«أصحاهبم فلختارهم لُصحبته

كعم4 إن الُصحبة اختقار واصطػاء، كؿا أن الـبوة اصطػاٌء واختقار، ففـقئًا 

، هـقئًا لفم هذا السبق الَعظقم، الذي ٕصحاب الـبي 

 مـحفم اهلل جّل وطال إياه.

والصحابة بالجؿؾة طدوٌل أيفا الؿممـون، وإذا ما جئـا لـتحدث طن 

                                                                 

(، موقوفا من حديث ابن 6604(، والحاكم يف الؿستدرك )3011أخرجه أحؿد ) (1)

 .(11/ 7)« سؾسؾة الضعقػةال»، وصحح إسـاده إلباين يف ◙مسعود 
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أفرادهم، فـختار يف هذه الُجؿعة شخصقًة طؿالقًة من أصحاب الـبي 

 له دوٌر كبقر يف كػع هذه إمة، ومازال إجر يجري طؾقه ،

 إلى يوم الؼقامة.

، الؿؾؼب بذي الـورين، ◙أتدرون من هو؟ إكه طثؿان بن طػان 

بن طػان سبق سبًؼا طظقًؿا، طثؿان بن طػان أحد العشرة الؿبشرين  طثؿان

بالجـة، طثؿان بن طػان له إسفاماٌت جؾقؾٌة وطظقؿة، مازال أهل اإلسالم 

 يتػقئون ضاللفا.

طثؿان بن طػان من السابؼقن إولقن من الؿفاجرين، الذين أطؾـوا 

، رغم الؿعارضة إسالمفم وإيؿاهنم، ودافعوا طن الـبي 

4 إٓ أهنا -◙–العـقػة، ورغم الؿواجفة الشرسة التي واجففا من أقاربه 

 ، فلكدفع إلى الـبي ◙تحطؿت طؾى صخرة إيؿاكه 
 .ُيعؾن إسالمه وإيؿاكه، ويعؾن حؿايته لؾـبي 

طثؿان بن طػان الشخصقة الوحقدة يف تاريخ البشرية، الذي كال شرف 

قًا زّوج ابـتقه لرجٍل واحد، أما زواج ابـتي كبي، ولم يعرف يف التاريخ أن كب

–طثؿان فؼد سبق سبًؼا طظقؿا، وكال هذا الشرف من لُدن رسول اهلل 

-. 

، وحقـؿا -–فزوجه أول ما زوجه رققة بـت محؿٍد 

رضي –فزوجه أختفا أم كؾثوم  قام الـبي  ▲ماتت 

، ولذلك ُلؼب هبذا الؾؼب الشريف بذي الـورين -اهلل تعالى طـه وأرضاه

◙. 

طؾقه الصالة –طثؿان4 أحد العشر الؿبشرين بالجـة، يؼول الـبي 

النبي يف الجنة، وأَبُو بَْكرٍ فِي الَْجنَِّة، َوُعَمُر فِي الَْجنَِّة، َوُعثَْماُن فِي »: -والسالم
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يٌّ فِي الَْجنَّةِ 
 .(7)«الَْجنَِّة، َوَعلِ

 بُشر يف الشفادة يف حقاته، بَشره الـبي  ◙طثؿان  
 تصريًحا، وتؾويًحا، وتؾؿقًحا.

بشره حقـؿا هؿس بلذكه فرفع رأسه قائاًل: إكا هلل وإكا إلقه راجعون، ومرًة 

طؾى جبل أُحد، ومعه أبو بؽٍر وطؿر  -–كان الـبي 

 -طؾقه الصالة والسالم–وطثؿان، فاهتز الجبل وأرتجف، فضربه الـبي 

فؽؿا أكه  ،(3)«شهودانأسكن أحد إىما علوك ىبٌي وصديٌق و»برجؾه، وقال: 

 كال الُصحبة، كال الشفادة طـد اهلل رب العالؿقن.

طثؿان وما أدراك ما طثؿان، الحديث طن طثؿان حديٌث ذو شجون، 

 ◙والُجعبة مؾيء والؿؼام مؼام اقتضاب، ولقس مؼام استطراد، طثؿان 

ضاِللفا، ويـعؿون  من جؿؾة أطؿاله الجؾقؾة، التي مازال أهل اإلسالم يتػقئون

 خقرها.

حقـؿا جؿع الؿصحف اإلمام، فجؿع اهلل جّل وطال به أهل اإلسالم،  

ووزطه طؾى إمصار، فلصبح الؿصحف الذي بقن أيديـا، أصبح موحًدا 

 حقـؿا يسر اهلل جّل وطال لعثؿان أن يجؿعه، وأجؿعت إمة طؾى ذلك.

ن طن الـبي ومازال الـاس يؼرؤون هذا الؼرآن، الذي كؼؾه طثؿا

  فؽل -م وأرضاهم◙–مع الصحابة الؽرام ،

                                                                 

(، من حديث 133(، وابن ماجه )3162(، والرتمذي )6063أخرجه أبو داود ) (7)

 .(0346) «التعؾقؼات الحسان»، وصححه إلباين يف ◙سعقد بن زيد 

 .◙ كسمن حديث أ( 3033أخرجه البخاري ) (3)
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مصحٍف يطبع، وكل لساٍن يؾفج هبذه الؼراءة، يعود إجر بنذن اهلل جّل وطال 

إلى مقزان طثؿان بن طػان، ففـقئًا لك يا طثؿان، هـقئًا لك يا طثؿان يف إولققن 

هلل رب ويف أخرين، ما هذه الـقة؟ وما هذه الخبقئة التي بقـك وبقن ا

 العالؿقن؟

كان من الؿحسـقن، بل يصدق أن ُيؼال طـه بحٍق  ◙طثؿان 

الؿحسن الؽبقر، الؿحسن الؽبقر، وكل محسٍن يتصاغر أمام إحسان وإكػاق 

، ُطثؿان من ِشدة إكػاقه، جعل الـبي -◙–طثؿان بن طػان 

  :ما على عثمان ما فعل بعد »يـزل طن الؿـرب ويؼول

 طثؿان ما فعل بعد القوم.، ما طؾى (6)«الووم

، حقـؿا أكتدب الـبي ◙هذا هو طثؿان بن طػان ىعم عباد اهلل: 

  الـاس إلى تجفقز جقش الُعسرة، قام طثؿان أول الؼائؿقن

 فؼام وجخز جقش العسرة بلكؿؾه.

ولؼد كاكت بئٌر يف الؿديـة لقفودي، يبقع الدلو بدرهم، فشق ذلك طؾى 

َمْن َحَػَر ُروَمَة َفَؾُه »كادى، وقال:  -السالمطؾقه الصالة و–الـاس، فالـبي 

، فؼام طثؿان غقر متؾجؾٍج، وٓ مرتددٍ، وٓ متلخٍر، فاشرتاها وجعؾفا (4)«الَجـَّةُ 

 .◙لؾؿسؾؿقن، فاشرتاها وجعؾفا وقًػا لؾؿسؾؿقن 

طثؿان حقـؿا أصاب الؿديـة مجاطة، وحوصر الـاس محاصرًة شديدًة يف 

وقد جاءته تجارُة، وجاءت الرواحل محؿؾة، فجاء  قضقة إرزاق، قام طثؿان

                                                                 

(، 6443(، والحاكم يف الؿستدرك )3111(، والرتمذي )71031أخرجه أحؿد ) (6)

 (.0113، وحسـه إلباين يف الؿشؽاة )◙ن سؿرة من حديث طبد الرحؿن ب

 .أبي طبد الرحؿن السؾؿي(، من صريق 7112أخرجه البخاري ) (4)
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التُجار من كل صوٍب وحدب، يساومون طثؿان طؾى هذه التجارة، لقربحوا 

 هبا يف إسواق.

فؼال: بؽم تعطوين؟ قالوا: الدرهم بخؿسة، يعـي ققؿة رأس مال البضاطة 

وا: الواحد إذا كان درهًؿا كعطقك بخؿسة، فؼال: لؼد أططقت هبا طشًرا، وقال

من يعطي هبذه طشًرا يا طثؿان؟ قال: تزيدون، قالوا: ٓ يؿؽن أن كزيد4 ٕهنا 

خسارة، قالوا: من الذي أططاك الدرهم بعشرة؟ قال: أططاين اهلل جّل وطال، 

الؼائل يف كتابه العزيز، حقـؿا ذكر الحسـات: والحسـة بعشر أمثالفا، قال: 

ن صدقًة، وأكػؼفا طؾى جؿقع أططقـفا ربي جّل وطال، ثم جعؾفا يف الؿسؾؿق

 .◙أهل الؿديـة 

ک ک گ گ) ی ی جئ )[، 101]إكعام: (گک ک 

 [.26]الؼصص: (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

طثؿان أيفا الؿممـون سقرته َططِرة، وفضائؾه ومـاقبه تُزاحم الـجوم يف 

–طؾقائفا، إكه طثؿان التي تستحي مـه الؿالئؽة، كؿا قال الـبي 

-« : ستور، َتْستَِحي ِمنُْه الَْمََلئَِكةُ إِنَّ ُعثَْماَن ، يٌّ
 .(0)«َحوِ

، وإلى جؿقع -–طثؿان كان محبوبًا ُمحببًا إلى الـبي 

، كسلل اهلل جّل وطال أن يحشركا -م وأرضاهم◙–الصحابة الؽرام 

طؾقه الصالة -، برفؼته -–وإياكم مع أصحاب الـبي 

                                                                 

الؿعجم »، والطرباين يف (641« )فضائل الصحابة»أخرجه هبذا الؾػظ أحؿد يف  (0)

 .▲من حديث طائشة  (2011) «إوسط

َٓ أَْستَِحي مِْن َرُجٍل تَْستَِحي »بؾػظ:  ◙( طن طائشة 7611وأخرجه مسؾم ) أَ

 «.مِـْهُ اْلَؿاَلئَِؽةُ
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 .-والسالم

وإسرافـا يف أمركا، أقول ما  وكسلل اهلل جّل وطال أن يغػر لـا ذكوبـا

تسؿعون، وأستغػر اهلل لي ولؽم، ولسائر الؿسؾؿقن من كل ذكٍب وخطقئة، ويا 

 فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.
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 اخلطبة الثاوية
 

الحؿد هلل طؾى إحساكه، والُشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ٓ إله 

صؾى اهلل وسؾم –إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله 

 ، وطؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾم تسؾقًؿا مزيًدا.-وبارك طؾقه

 أما بعد؛ 

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وأطؿؾوا صالًحا تمجرون به طـد اهلل جّل وطال، 

وأطؾؿوا يا طباد اهلل أن مؿا ُيـشط الـػوس، ويؼوي الؼؾوب، ويرفع مستوى 

 .-–الفؿم العالقة، هو الـظر يف سقرة أصحاب الـبي 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

أطؿالفم ، وكقف كاكت أطؿالفم الجؾقؾة؟ وكقف كاكت [111]التوبة:

الجؾقؾة؟ فاكظروا إلقفا يا طباد اهلل، فنن الـظر فقفا مؿا يؼوي الؼؾوب، ويـشط 

 الـػوس، فتشبفوا إن لم تؽوكوا مثؾفم إن التشبه بالؽرام فالُح.

أكؿوذًجا جؿقاًل ورائًعا، وماثاًل أمامـا من خالل قراءة  ◙وطثؿان 

ې ې ): ، ولذلك قال طؿر ابن الخطاب، يف قول اهلل ◙سقرته 

قال هذا طثؿان، أشار إلى أن مثل  [،3]الزمر: (ى ى ائ ائ ەئ

 .◙هذه أية تصدق طؾى طثؿان بن طػان 
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4 ثبت بإساكقد الصحقحة أكه قرأ الؼرآن يف لقؾة، طثؿان ◙ طثؿان

كان الؼرآن له طادة، وكػسه إلى تالوة الؼرآن مـؼادة، ضحوا بلشؿط طـوان 

وقرآكًا، طثؿان كان الؼرآن ديدكه، وهجراه، السجود له، يؼطع الؾقل تسبقًحا 

 فؽوكوا طؾى صريؼته يا طباد اهلل.

4 كان ٓ يرتدد يف اإلكػاق يف سبقل اهلل رب العالؿقن، وهو ◙طثؿان

، كبقـا كان أجود الـاس، من مدرسة محؿد بن طبد اهلل 

 .(1)-طؾقه الصالة والسالم–وكان أجود ما يؽون يف رمضان 

هذا شفر العطاء، هذا شفر اإلكػاق، هذا شفر الرتقي يف ففذا شفر الجود، 

 مدارج الؽؿال.

فاهلل اهلل طباد اهلل باقتػاء أثرهم، والسقر طل ُخطاهم، وإخذ من ذلفم 

رضي –وهديفم، فنهنم كاكوا أبر هذه إمة قؾوبًا، وأقؾفا تؽؾًػا، وأكثرها طؾًؿا 

 .-اهلل تعالى طـفم وأرضاهم

الـبي الؿصطػى، والرسول الؿجتبى، إذ أمركم  هذا وصؾوا وسؾؿوا طؾى

ڄ ڄ ڄ )اهلل جّل وطال بالصالة والسالم طؾقه، فؼال جّل وطال: 

 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃڄ ڃ ڃ

  [.40]إحزاب:

  

                                                                 

 .¶ بن طباسمن حديث ا( 7312(، ومسؾم )1317، 0أخرجه البخاري ) (1)
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الؾفم صؾي طؾى محؿٍد يف إولقن، وصؾي طؾى محؿٍد يف أخرين، 

أهؾه  وصؾي طؾى محؿٍد ما دامت السؿوات وإراضقن، وارضى الؾفم طن

إصفار، وأصحابه إخقار ٓسقؿا إئؿة إربعة الخؾػاء الحـػاء: ]أبي بؽٍر، 

وطؿٍر، وطثؿان، وطؾي[، وطن سائر الصحابة أجؿعقن، وطن التابعقن ومن 

 تبعفم بنحساٍن إلى يوم الدين.

 

 

 

 

 


