
 
1 

 
 

 قبس من نور الصحابة والتابعني 
 د. محمود جيالني 

 
 

 طلحة بن عبيد الل 
 

 
  



 
2 

T 
 

 3 ............................................................................................ مقدمة 

 4 ................................................................... إسالم طلحة وهجرته 

 13 ............................................................. طلحة وكعب بن مالك 

 6 ............................................................................ أحد.. يوم طلحة 

 10 ............................................................................. مناقب طلحة 

 13 .......................................................................................... عائلته 

 17 ............................................................................طلحة الفياض 

 19 ................................................................ طلحة وأحداث الفتنة 

 21 ................................................................................ علي وطلحة 

 23كلمة أخيرة )الجود والكرم( ............................................... 

 

  



 
3 

 مقدمة

عشيرة أبي َتْيم بِن ُمرة بِن كعب    ينتمى إلى بنى  ،هو طلحُة بُن ُعبيد هللا
   .بكر الصديق

الذين ورد ذكرهم في حديث رسول هللا    أحد العشرة المبشرين بالجنةهو  و 
َأُبو َبْكٍر ِفي اْلَجنَِّة َوُعَمُر ِفي اْلَجنَِّة َوُعْثَماُن ِفي  حيث قال:    2

َبْيُر ِفي اْلَجنَِّة َوَعْبُد الرَّْحَمِن  اْلَجنَِّة َوَعِليٌّ ِفي اْلَجنَِّة َوَطْلَحُة ِفي اْلَجنَِّة َوالزُّ
ِفي    زيدبن  ِفي اْلَجنَِّة َوَسِعيدٌ بن أبي وقاص ْبُن َعْوٍف ِفي اْلَجنَِّة َوَسْعٌد 

 .رواه الترمذي وصححه األلبانياْلَجنَِّة َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح ِفي اْلَجنَِّة " 

وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد    .أحد الثمانية السابقين لإلسالمهو  و 
أبي بكر الصديق. وهو أحد الستة أصحاب الشورى الذين عهد عمر 

مات  2  دهم ألن الرسول بن الخطاب أن تكون الخالفة في أح
 وهو عنهم راض.  

  وبايع بيعة الرضوان   ،2  شهد المشاهد كلها مع الرسولقد  و 
 گ گ ک ک ک يئالتي قال هللا تعالى عنها في سورة الفتح:  

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 . ىئ ڻ ڻ ڻ ں
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لحة وهجرته  إسالم ط

َصْوَمَعِته َيُقوُل:  َفَإَذا َراِهٌب ِفي    ،خرجت في تجارة إلى الشام  :قول طلحةي
َقاَل َطْلَحُة َرِضَي هللُا  ف  .َسُلوا أَْهَل َهَذا اْلُموِسم َأِفيُهْم َواِحٌد ِمْن أَْهِل اْلَحَرمِ 

َعْنُه: َنَعم َأَنا. َفَقاَل: َهَل َظَهَر أحمد َبْعُد؟ َقاَل: ُقْلُت: َوَمْن أحمد؟ َقاَل:  
ِفيِه َوهُ   نبي الَِّذي َيْخُرُج  اْلَحَرِم،  َهَذا َشْهُرُه  اأَلْنِبَياِء َمْخَرُجُه ِمَن  َو آِخُر 

َقاَل َطْلَحُة: َفَوَقَع ِفي َقْلِبي َما َقاَل، َفَخَرْجُت َسِريًعا    .َفِإيَّاَك َأْن ُتْسَبَق ِإَلْيهِ 
َحتَّى َقِدْمُت َمكَّة َفُقْلُت: َهْل َكاَن ِمْن َحَدٍث؟ َقاُلوا: َنَعم، ُمَحمَّد ِبن َعبِد  

ِمين َتَنبََّأ، َوَقْد َتِبَعُه اْبُن َأِبي ُقَحاَفَة. َقاَل: َفَخَرْجُت َحتَّى َدَخْلُت هللِا األَ 
َعَلى َأِبي َبْكٍر َفُقْلُت: اتََّبْعَت َهَذا الرَُّجُل؟ َقاَل: َنَعم َفاْنَطِلْق َفاْدُخْل َعَلْيِه  

 ِبَطْلَحَة َفَدَخَل ِبِه َعَلى َرُسوِل َفَخَرَج َأُبو َبْكرٍ   ،َفاتَِّبُعُه َفِإنَّه َيْدُعو ِإَلى اْلَحق ِ 
   .هللِا صلى هللا عليه وسلم َفَأْسَلَم َطْلَحةُ 

وهو شقيق السيدة   –َفَلمَّا َأْسَلَم َأُبو َبْكٍر َوَطْلَحة َأَخَذُهَما َنْوَفُل بن ُخَوْيَلِد  
من سادة قريش المعادين لإلسالم،    كانلكنه  و خديجة رضى هللا عنها  

َبُنو    -  أسد قريش  ونهيسموكانوا   ُهَما في َحْبٍل َواِحٍد َوَلْم َيْمَنْعُهَما  َفَشدَّ
 بــــــــ  مي أبو بكر وطلحة فلذلك سُ  ،َتيمٍ 

 . ""القرينان
أخوه عثمان بن عبيد هللا  معها  بإسالمه جاءت و   طلحة  ولما علمت أم

إلى عنقهبفر  وصارا يطوفان به في شوارع مكة وأمه تزجره   ،طا يداه 
يد أبي بكر في رباط واحد ليمنعوهما من مع  وكانوا يربطون يده    .وتسبه
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كما أسلمت   ، . وقد أسلمت أمه بعد ذلكيقدران على منعهماالصالة فال  
 . وأم عبد الرحمن بن عوف ،وأم الزبير ،أم أبي بكر

وأبا بكر وهما في طريقهما إلى المدينة   2هللا    لقي طلحة رسولَ و 
الهجرة عائدأثناء  طلحة  وكان  بالشام  ا ،  تجارة  أن    ،من  يستطع  فلم 

  َفَكَسا َرُسوُل َللاَِّ   ،أمانات الناس معهإلى المدينة بسبب وجود  يصحبهما  
امِ  َوَأَبا َبْكرٍ    فى َأنَّ اْلُمْسِلِميَن    ، َوَخبََّر َرُسوَل َللاَِّ التي معه  ِمْن ِثَياِب الشَّ

َل َرُسوُل َللاَِّ   ،قدومهاْلَمِديَنِة َقِد اْسَتْبَطُئوا   ْيَر، َوَمَضى َطْلَحُة ِإَلى    َفَعجَّ السَّ
، َفَقِدَم ِبِهُم َأِبي َبْكرٍ  ، ُثمَّ َخَرَج َبْعَد َذِلَك َمَع آلِ فرد للناس أماناتهم  َمكَّةَ 

 .اْلَمِديَنةَ 

 
 وضريح طلحة بن عبيد هللا  بالبصرة مسجد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
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لحة  ر ط  يوم بد

كان قد أرسله وقتها   2لم يحضر طلحة غزوة بدر ألن النبي  
إلى طريق )وهو أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة (  وسعيد بن زيد  

قافلة أبي سفيان التي خرج المسلمون أساسا يوم   الشام يتحسسان أخبار
 بدر من أجلها. 

  2لكن الرسول  ،  ه من المشاركة في الغزوةلما فاتطلحة  حزن  ف
الغزوة مثل من له منها سهما من أسهم غنائم  حضرها. ولكن   جعل 

من   ألكبر  يسعى  كان  الغنائمطلحة  فى  سهم  للنبي  مجرد   فقال 
،  أي لك أيضا أجر حضور الغزوة  .ك رُ وأجْ   : قال  ؟ري وأجْ   :2

 بالغزوة.ولذا فهو معدود في البدريين ألنه كان في مهمة تتعلق 
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لحة   أحد.. يوم ط

 : حد يبكي ويقولإذا ذكر يوم أُ  كان أبو بكر الصديق 

 .طلحة  وحين تقرأ تفاصيل ذلك هنا ستعلم حقا أن يوم أحد كان يوم

الصديق النبي    :يقول  إلى  أول من رجع  بعد تشتت    2كنت 
فقد فاتني   طلحةکن    :فقلتفرأيت رجال يقاتل بين يدي النبي    ،المسلمين
فاتني قومي  ،ما  من  رجل  يكون  تيم(  فقلت:  إلي    )بنى  فكان  أحب   ،

 . طلحة

إنها هنا صورة جميلة للنزعة القبلية حيث توجه الوجهة السليمة فتكون 
في الخير، ومثل هذا ال يمنعه اإلسالم بل يشجعه ولقد رأينا كثيرا    تنافساً 

يد وغيره يوجهون هذه النزعة القبلية  من القادة الكبار مثل خالد بن الول
الناس وتدعوهم إلى    حمسصلونها في معاركهم ألنه تُ ؤ وي  رشيدةً   وجهةً 

 التنافس في الشرف والمروءة. 

:  يوم أحد   َوأِلَِبي ُعَبْيَدَة ْبِن اْلَجرَّاحِ   َفَقاَل ِلي َرُسوُل َللاَِّ   يقول أبو بكر:
َأَتْيَنا َطْلَحَة ِفي َبْعِض ِتْلَك بشدة فَطْلَحَة، َوَقْد َنَزَف   « ُيِريدُ ُدوَنُكْم َأُخوُكمْ »

، َفِإَذا ِبِه ِبْضٌع َوَسْبُعوَن َبْيَن َطْعَنٍة َوَرْمَيٍة، َوَضْرَبٍة، َوِإَذا ِإْصَبُعُه الحفر
   .ُقِطَعْت َفَأْصَلْحَنا ِمْن َشْأِنه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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تذكر   ؟هذا العدد الهائل من االصابات  ولكن كيف انتهى به األمر إلى 
   :ة من بطوالته لتوضح لنا السببالروايات التالية صور 

يجر من المشركين  أقبل رجل    ، لما تراجع المسلمون يوم أحد ❖
دلوني    على فرس مدججة بالحديد يصيح:وهو راكب  له    رمحا

يقول طلحة: فضربت عرقوب فرسه فسقط على   .على محمد
ثم تناولت رمحه فوهللا ما أخطأت به حلقه فخار    ،األرض

  .تثم انطلقر كما يخور الثو 

أحد   ❖ يوم  طلحة  بطوالت  صور  إحدى  علي  اإلمام  ويحكي 
حد وإنه ليترس بنفسه دون رسول  لقد رأيت طلحة يوم أُ   :فيقول

)يجعل نفسه كأنه درع تنغرس فيه السهام قبل أن تصل    هللا
هللا   رسول  السيوف  (2إلى  وإن  كل    تضربه،  من 

 .ناحية

َوَقى ِبَها َرُسْوَل هللِا    )أصيبت بالشلل( بعد ماَكاَنْت َيُدُه َشالََّء   ❖
 ( البخاري أصل القصة في )  َيْوَم ُأُحدٍ  -َصلَّى َللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

أن يصعد صخرة بعد أن أصيب فلم يستطع، فجاء    وأراد النبي ❖
جراحه  طلحة   النبي  في  تحت  النبي   صعدحتى  فقعد 

  : على الصخرة قال  2استوى  فلما    ،فوقه  2
 . وجب له الجنةأي عمل ما يُ   .أوجب طلحة
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حديث ❖ النسائي  ثقات  اوأخرج  فيه  رواته  يصف  الصحابي  ، 
 خر لطلحة يوم أحد فيقولآ موقفا  الجليل جابر بن عبد هللا  

َكاَن َرُسوُل َللاَِّ َصلَّى    ،: َلمَّا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َوَولَّى النَّاُس جابر
 ،هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َناِحَيٍة ِفي اْثَنْي َعَشَر َرُجاًل ِمَن اأْلَْنَصارِ 

َفاْلَتَفَت َرُسوُل  ،َفَأْدَرَكُهُم اْلُمْشِرُكونَ  ،َوِفيِهْم َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد َللاَِّ 
  ،َأَنا  :َفَقاَل َطْلَحةُ   َمْن ِلْلَقْوِم؟   : َللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقالَ 

)أراد أن يخرج   َكَما َأْنتَ  :َقاَل َرُسوُل َللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ف
َأَنا    :َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصارِ  غيره لشدة ما به من إصابات(

َللاَِّ  َرُسوَل  ُثمَّ   ،ُقِتلَ َحتَّى  األنصاري   َفَقاَتلَ ،  َأْنتَ  :َفَقال  ،َيا 
اْلُمْشِرُكونَ  َفِإَذا  ِلْلَقْوِم؟:  َفَقالَ   ،اْلَتَفَت  َطْلَحةُ    َمْن    ، َأَنا  : َفَقاَل 

َأْنتَ    2:َقالَ ف اأْلَْنَصارِ  ،َكَما  ِمَن  َرُجٌل    ، َأَنا  :َفَقاَل 
ُقِتلَ  َفَقاَتلَ   .َأْنتَ :  َفَقالَ  َذِلكَ   ،َحتَّى  َيُقوُل  َيَزْل  َلْم  َوَيْخُرُج   ،ُثمَّ 

َحتَّى    ،ِإَلْيِهْم َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر َفُيَقاِتُل ِقَتاَل َمْن َقْبَلُه َحتَّى ُيْقَتلَ 
َللاَِّ  ُعَبْيِد  ْبُن  َوَطْلَحُة  َوَسلََّم  َعَلْيِه  هللُا  َصلَّى  َللاَِّ  َرُسوُل    َبِقَي 

  ،َحتَّى ُضِرَبْت َيُدهُ   ،َتاَل اأْلََحَد َعَشرَ َفَقاَتَل َطْلَحُة قِ   وحدهما،
ال  :)كلمة تقولها العرب وتعنى َحس ِ  :َفَقالَ  ،َفُقِطَعْت َأَصاِبُعهُ 

َلْو ُقْلَت ِبْسِم  : َفَقاَل َرُسوُل َللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  .يهمنى(
ِ َلَرَفَعْتَك اْلَماَلِئَكُة َوالنَّاُس َيْنُظرُ    .ُثمَّ َردَّ َللاَُّ اْلُمْشِرِكينَ  ونَ َللاَّ

   :يقول 2  وكان ❖
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 مناقب طلحة

 . وكان حديث حسن  ،وطلحة الفياض  ،كان طلحة يعرف بطلحة الخير 
 : ما إذا قعد سأل عنه وقال 2

 
شهد    2ومما يدل على عظم مكانته وعلو منزلته أن النبي    

الصحابة.   فضالء  من  جماعة  ضمن  بالجنة  الحديث له  ففي 
أبو بكٍر في الجن ِة    :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   الصحيح

وُعمر في الجن ة وعثمان في الجن ِة وعليٌّ في الجن ِة وَطلحُة في الجن ة 
 الرَّْحمِن بُن عوٍف في الَجنَِّة وَسْعُد بُن أبي والز بير في الجن ة وَعْبدُ 

وقَّاٍص في الَجنَِّة وَأُبو ُعَبْيَدَة بُن الَجرَّاِح في الَجنَِّة وَسِعْيُد بُن زيٍد 
 صححه األلباني. في الَجنَّةِ 

شهد له بأنه ممن   2ومن مناقب سيدنا طلحة أن الرسول   
النبي   سأل فأعرابي  ففي الحديث جاء    ، صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

 ٻ ٻ ٻ ٱ يئن المقصود بقوله تعالى  ع  2

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ

عمن    ىئ ٿ ٿ األعرابي  نحبهفسأله  هو  :قضى   وكان   ،؟من 
فسأله   ،ةهابمو   ار يوقت  2  سؤاله ال يجترأون على    الصحابة
 دخل طلحة ثم    ،فأعرض عنه  ،ثم سأله  ،فأعرض عنه  ،األعرابي
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" أين السائل عمن قضى   :رسول هللا قال  ه من باب المسجد فلما رآ 
وأشار إلى   "هذا ممن قضى نحبه  : قال  .أنا  :قال األعرابي  ؟نحبه

 .  حديث حسنطلحة. 

واستشهدوا بهذا   .معنى قضى نحبه أي أوفى بعهده  :قال المفسرون 
 ، وقال آخرون أن معناها أن منهم من مات موفيا عهده  ،الحديث

خر الذى قال فيه واستشهاد الرسول بطلحة يتماشى مع الحديث اآل
2  : 

حديث صحيح

، موفيا بعهده مع هللا  تقد بشره بأنه سيمو   2فكأن الرسول  
 . فكان طلحة هو الشهيد الحي 

 ويجهز له طيبه ،  راحلة الرسول  يتولى تجهيزوكان طلحة هو الذي    
الراحلة أو   - للنبي يسأله أن يجعل له أحدهما    فأتى رجلٌ   ،)العطر(
يقصد أن هذا األمر يطلب من   ، ذاك إلى طلحة  : فقال  -الطيب  

فرجع للنبي   فرفضت،   ،فأعلمني  ،فأتاني الرجل   : طلحة. يقول طلحة
ما بعثه   ،وهللا  :فقلت في نفسي  .ثانيةً   فقال له مثل األول فرجع إليَّ 

سأل كان الرسول ال يكاد يُ إال وهو يحب أن يقضي حاجته، و   إليَّ 
 أتولى من أن    أحب إليَّ   ألن آتي مسرة النبي  :فقلتُ   ،أعطاهشيئا إال  

فرحلها    ، فأمر أن يرحل له  اوأراد النبي سفر   ، راحلته فدفعتها للرجل
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بالنبي   فثارت  تتزن الرجل  هذه؟    : 2  فقال  ، ولم  رحل  من 
 . فردوها إلى طلحة : قال . فالن : قالوا

صحبت طلحة بن عبيد هللا    :يزيد الصحابي يقولوكان السائب بن   
أعم سخاء على الدرهم والثوب   اأحد   أجدفلم    في السفر والحضر

قريش من طلحة وكان ال يشاور بخيال في صلة  حلماء  والطعام من  
 . وال جبانا في حرب) أي ال يأخذ رأى بخيل في التصدق بماله( 

يموت    أنه  هأخبر   2ومن مناقبه رضي هللا عنه أن النبي   
هللِا  أ   الصحيح ففي  شهيدًا.   َرسوَل  َجَبِل 2نَّ  عَلى  كاَن   ،

: اْسُكْن ِحَراُء َفما َعَلْيَك إالَّ 2ِحَراٍء َفَتَحرََّك، َفقاَل َرسوُل هللِا  
يٌق، َأْو َشِهيدٌ  ، َأْو ِصدِ  ، 2النبيُّ    ى الجبل يومهاَوعل.  َنِبيٌّ

َوُعَمُر،   َبْكٍر،  َللاَُّ َوَأُبو  َرِضَي  َبْيُر،  َوالزُّ َوَطْلَحُة،   ، َوَعِليٌّ َوُعْثَماُن، 
   .رواه مسلم .عْنهمْ 

معجزات رسول هللا من  قال النووي رحمه هللا تعالى: هذا الحديث  
سيموتون ما سواه وسوى الصديق  خباره أن  إلصلى هللا عليه وسلم  

ي هللا  فإن عمر وعثمان وعليًا وطلحة والزبير رضوبالفعل    شهداء،
أما الزبير   الثالثة مشهور، الخلفاء  عنهم قتلوا ظلمًا شهداء، فقتل  

وكذلك طلحة يوم الجمل،  قتل قرب البصرة منصرفًا تاركًا للقتال  فقد  
وقد ثبت   .فأصابه سهم فقتله  يوم الجمل  اعتزل الناس تاركًا للقتال

  .أن من قتل ظلمًا فهو شهيد
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مالك  بن  وكعب  لحة   ط

المدينة يجعل لكل مهاجر من أهل مكة   2كان الرسول   في 
خى النبي بين آقد  و آخر من األنصار،    وأخاً   ،أخا له من المهاجرين

األنصاري.   ، وبين طلحة وكعب بن مالك)وهما مهاجران(طلحة والزبير  
بين المهاجرين   ولعله من الجميل لفت األنظار إلى روعة هذه األخوة

ففي قصة كعب بن مالك المشهورة    ، سول هللاالتي زرعها ر واألنصار  
أحد الثالثة  -كما هو معلوم-فقد كان كعب بن مالك  :دليل على ذلك

فلما   ،في غزوة تبوك دون عذر 2  الذين تخلفوا عن رسول هللا
الرسول   الغزوة    2رجع  يعتذرو من  المنافقون  بأعذار    ن جاءه 

 .كاذبة، ومع ذلك قبل النبي عذرهم

الصحابة   النبي  أمرف  ،واعترفوا بذنبهم  فقالوا الحقيقة أما هؤالء الثالثة  
الوضع خمسين يوما حتى  أحد. وظل هذا  يكلمهم  يقاطعوهم فال  أن 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئسورة التوبة:  نزلت توبة هللا عليهم في  

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

   ىئ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
َفَقاَم . يقول كعب:  المسجد فقام الصحابة يهنئونهودخل كعب بن مالك 

ِ ُيَهْرِوُل حتَّى َصاَفَحِني   ، وَللاَِّ ما َقاَم إَليَّ  وهنأنيإَليَّ َطْلَحُة بُن ُعَبْيِد َللاَّ
ةا َرُجٌل ِمَن الُمَهاِجِريَن َغْيَرُه،  اهاا ِلطاْلحا  صحيح البخاري  .وَلا أْنسا
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 زوجات طلحة

من زوجاته كانت  أربع نسوة  زيجات عديدة، لكن الملفت أن  تزوج طلحة  
 : أمهات المؤمنين كل واحدة منها شقيقًة إلحدى

عائشة، أم المؤمنين  تزوج أم كلثوم بنت أبي بكر أخت  فقد   •
 . بنت طلحة وعائشة فولدت له زكريا، ويوسف،

  ، بنت جحش  زينب أم المؤمنين  وتزوج حمنة بنت جحش أخت   •
،  في غزوة أحد  مصعب بن عميربعد استشهاد زوجها األول 

اد وولدت له  .وعمران محمد السج 

 .أم حبيبةأم المؤمنين وتزوج الفارعة بنت أبي سفيان أخت  •

أم أخت    بن المغيرة  بنت أبي أمية  )وقيل قريبة(  تزوج رقيةو  •
 . فأنجبت له مريم ،أم سلمةالمؤمنين 

أخت هند بنت    هي أم أبان بنت عتبة بن ربيعةأما بقية زوجاته فمنهن  
وكان قد استشهد   ،معاوية بن أبي سفيان خالة و عتبة زوجة أبي سفيان  

بالشام أجنادين  بمعركة  إلىزوجها  فعادت  المنورة ،  فتقدم المدينة   ،
،  والزبير بن العوام ،وعلي بن أبي طالب ،عمر بن الخطاب لخطبتها

 قالت:  و وطلحة بن عبيد هللا، فاختارت طلحة، 

 خبالئقه،
ً
حكًا، وإن خرج خرج ضا دخل دخل إن إني عارفة

  . إنبامسا
 
  سألت

 
  أعطى،، وإن عملت

 
 شكر

 
  ، وإن أذنبت

 
  .غفر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
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 أوالد طلحة

كان يكنى به، فيقال و ) أفضلهم محمد السجاد ،نجباء اً ترك طلحة أوالد
محمد(، أبو  خير   لطلحة  شابا  هلل  ،اعابد  ،اوكان  عهد    ،قانتا  في  ولد 

إال أنه    ،مع عليكان  هواه  رغم أن    ، تل مع أبيه يوم الجملوقُ   ،النبي
 فحزن عليه علي رضي هللا عنه وقال:   ،هاتابع أب

 
 
 ص
 
 ر
 
 ه ب  ع

 
 ر
 
 بأبيه ,   ه

قعد عل  ثم  إليه راجعون إن كان ما    :يقول  احزين  يسيدنا  وإنا  إنا هلل 
 علمته لشابا صالحا.  

عمران  أيضا  السجاد  محمد  سوي  الذكور  من  لطلحة   وموسى  وكان 
وعيسى وصالح.  ويعقوب وإسماعيل وإسحاق وزكريا ويوسف ويحيى  

 .  هم على أسماء األنبياءأوالده كلَ  سمَّى هويالحظ أن

وكان له من البنات عائشة بنت طلحة )أمها أم كلثوم بنت أبي بكر( 
روت عن خالتها عائشة  وعائشة هذه كانت أجلِ  بناته وأعالهن قدرا، فقد  

ة  وهى  أحاديث كثيرة،أم المؤمنين   حاح وحديُثها ُمَخرٌَّج في ا  ، ثقة ُحجَّ لصِ 
 . كانت من أجمل نساء زمانها و لفضلها، وَقْدِرها، وأدِبها

ولطلحة أيضا من البنات أم إسحاق التي تزوجها الحسن بن على بعد 
   وفاة أبيها، ثم تزوجها بعده الحسين بن على.
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وهنا لفتة واضحة لمن ظن أن الخالف بين علي وطلحة والزبير كان 
أنه كان خال نتيجة سوء عميقا وأصيال، والحق  في األساس  ناشئا  فا 

الذين  الثوار الرعاع  التواصل من ناحية، ونتيجة حالة اإلرباك من قبل  
األخوة  لكن ظلت روح  أخرى،  قتلوا عثمان رضى هللا عنه من جهة 

  ي ويبدو هذا جليا من رثاء عل  ،الجميلة بين هؤالء الكبار من الصحابة
لت هذه المودة إلى أبنائهم ثم انتق  ،رضى هللا عنه لكل من طلحة والزبير

دليال بين أبناء اإلمام علي وأبناء طلحة  فكان هذا التزاوج والمصاهرات  
 على عمق العالقة وسطحية الخالف.
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لحة الفياض  ط

مر رسول هللا في غزوة ذي قرد على ماء مالح يقال له بيسان   ❖
وغير هللا تعالى   ،فغير رسول هللا االسم  ،فقال: هو نعمان طيب

   : فقال ،فاشتراه طلحة ثم تصدق به ،االماء فصار عذب

فلما جاء   ،وباع طلحة أرضا له لعثمان بسبع مائة ألف فحملها ❖
)يقصد هذه األموال الكثيرة( إن رجال يبيت وهذه    :بها النبي قال

فقسمها    :قال الراوي   .يطرقه من هللا لمغرورفي بيته ال يدري ما  
  أصبح وعنده منها درهم.  فما المدينة فقراءعلى  طلحة

والمقصود بالحديث السابق ليس النهى عن أن يكون لك مال كثير 
ولكن النهى أن يشغلك هذا المال أو يعطيك ثقة وغرورا زائفا، وما  

لطبع ليس فرضا  فعله طلحة بالمال هو نوع من الزهد والورع لكنه با
 على كل أحد وال يقدر على ذلك كل أحد.  

يتململ ❖ ليلته  فبات  حضرموت  من  مال  يوما  له   ،وجاءه  فقالت 
مالي أراك    ،يا أبا محمد  :زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق

تتململ ف  ،الليلة  أمر  منا  عنكنأرابك  نزيل  أي  ال    :قال  ،عتبك؟ 
  :كرت في هذا المال فقلتولكني تف  . لنعم زوجة المرء أنت  ،لعمري 

فأين أنت من    :قالت  ؟في بيته ه يبيت وهذا المالبما ظن رجل بر 
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إذا أصبحت دعونا بجفان   :ما هو؟ قالت  :قال  ؟بعض أخالقك
يرحمك   : قال.  وقصاع فقسمتها على بيوت المهاجرين واألنصار

مها  فقسَّ )فهى بنت الصديق(  ق  فَّ وَ مُ   منة  قَ فَّ وَ إنك ما علمت مُ   ،هللا
 .الصباح في

 -عشيرته وعشيرة أبي بكر    -من بني تيم    اوكان ال يدع أحد ❖
وكان يزوج أراملهم ويقضي   ،عائال إال كفاه مؤنته ومؤونة عياله

 ..  .دين غارمهم

 المؤمنين عائشة كل عام عشرة آالف درهم.وكان يرسل ألم  ❖

لف ثم  أتصدق طلحة يوما بمائة  :تقول زوجته سعدي بنت عوف ❖
 .خيط له ثوبه المقطوع!!أني كنت  أإلى المسجد    الذهابحبسه عن  
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داث الفتنة وأح لحة   ط

فقد قتل الخليفة عثمان بن   ،تمت البيعة لإلمام علي في ظروف حالكة
وتمكن الثوار الرعاع من المدينة حتى كانت لهم الكلمة   .امظلوم  عفان
وأميرهم على الصالة قائد    . وظل المسلمون عدة أيام ال إمام لهم  ،العليا

 فسادت الفوضى.  ،من المتمردين

غير أن الصحابة   ، بالبحث عن خليفة جديدالغوغاء  هؤالء الثوار    وقام
هم رافضين مشاركتهم  فتهربوا من  ،جميعهم كانوا ناقمين على هذا الوضع

قالوا ذلك  المتمردون  رأى  فلما  أمورهم.  من  أمر  أهل  :أي  يا  دونكم   "
لنقتلن    ، ." فوهللا لئن لم تفرغوا من هذا الشأن.المدينة قد أجلناكم ثالثا

وهم فجاء الناس وطلحة والزبير وأناسا كثيرين من الصحابة عد    اعلي  غدا
 سالمأال ترى اإل  ،ننشدك هللا  .:لعلي يهيبون به ليقبل الخالفة وهم يقولون 

   .وظلوا به حتى قبل  ؟أال تخاف هللا  .أال ترى الفتنة؟.

فقد جيء بهما    ،وما حدث مع علي رضوان حدث مع طلحة والزبير
وليس لإلمام علي أي دور في هذا    ،والسيف على رقبتيهما   اليبايعا علي

 . فقد أكره كما أكرها اإلكراه 

عدة من بير و اجتمع علي وطلحة والز   ،البيعة لعليولما اتسق األمر في  
  قد اشتركوا في دم   - الثوار    - يا علي إن هؤالء القوم    : الصحابة قالوا

إني لست أجهل ما   ،يا إخوتاه  :فقال علي.  ويجب القصاصهذا الرجل  
فهل ترون موضعا   ؟يملكوننا وال نملكهم  أصنع بقومولكن كيف    ،تعلمون 
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فوهللا ال أرى إال رأيا ترونه إن   :قال ،ال :تريدون قالوا لقدرة على شيء 
 شاء هللا

  -.. فقد كان اإلمام علي يرى  .ولكن األمور تطورت لألسوأ بعد ذلك
التسكين  -ومعه كثير من الصحابة   فإذا سكن   ،أن هذا األمر دواؤه 

وأما بقية الصحابة   ،ورجع كل فريق لبلده أمكن أخذ القصاص منهم
 الفريقين هم أال يؤخروا األمر. ثم وقع القتال لألسف بين فيرون أن علي

 .فيما يعرف بمعركة الجمل بعد أوقع السبئيون الفتنة بين الفريقين

كان طلحة يقول يوم الجمل وقد ندم كما ندم كل الصحابة أنهم أطاعوا  
   :عثمان حين أمرهم أال يدافعوا عنه فكان يقول
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وطلحة  علي 

بعد  األحداث  في  لإلمام علي  له موقف مخالف  أن طلحة كان  رغم 
إال أن العجيب أن أكثر الروايات التي تروى    ،مقتل عثمان كما رأينا

وليس ذلك بعجيب    ،بطوالت طلحة خاصة يوم أحد رواها اإلمام علي
   :على أمير المؤمنين علي فهو الذي قال

 ىئ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ يئ

وقال: إنك   ،زجرهفرجال يوم الجمل ينال من طلحة      لما سمع علي
  ، وعظم غنائه عن اإلسالم مع مكانه من رسول هللا  ، لم تشهد يوم أحد

 فانكسر الرجل وسكت.

 سمعت أذناي رسول هللا يقول:  :يقول  وكان اإلمام علي

 :التراب وجهه وهو يقولمقتوال جعل يمسح  ولما رآه اإلمام علي 

سنة ودفن بالبصرة بالعراق وترحم   62وعمره   ه  36وكانت وفاته سنة  
 . ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة  :عليه أمير المؤمنين علي وقال
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  :رجال يقوليوما  وسمع علي 

 إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر     الغني من صديقهفتى كان يدنيه 

   :وقال  ،فتذكر طلحة

 طلحة بن عبيد الل، رمحه الل.  ،ذاك أبو حممد
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ود( واجل كرم   كلمة أخرية )ال

طلحة   يسمى  وكان   ، بالكرم  معروفا  عنه  هللا  رضى  طلحة  كان  لقد 
 الفياض.

فعن سهل بن سعد رضي هللا  سبحانه وتعالى،    هللاوالكرم من صفات  
إنَّ هللاا كريٌم يحبُّ الكرم، ويحبُّ » :قال  2عنه أن رسول هللا  

ا اِسفاها فا  .ماعاالي األخالق، ويكره سا

إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده   : "  2يقول رسول هللا  و 
د عباوكذلك    "ا". أو قال: "خائبتينأن يرفع إليه يديه؛ فيردهما صفر  

 .هللا الصالحون يمنعهم حياؤهم وكرمهم من رد حاجة العبد من عباد هللا

و • اإلسالم،  أخالق  من  والكرم  النَّبيُّ   والجود  مثَّل  المثل    2لقد 
األعلى والقدوة الحسنة في الُجود والَكَرم، فكان أجود النَّاس، وكان  
الرِ يح   ِمن  بالخير  أجود  فكان  رمضان،  في  يكون  ما  أجود 

    المرسلة. 

مرتبة الكمال اإلنساني في حبِ ه للعطاء، إذ    2وقد بلغ   •
ثقة   يخشاه،  وال  للفقر  حساًبا  يحسب  ال  َمن  عطاء  يعطي  كان 

، وفى  ، وإيماًنا بأنَّه هو الرزَّاق ذو الفضل العظيمبعظيم فضل هللا
هللا  الحديث:   رسول  ُسئل  إالَّ   2ما  شيًئا  اإلسالم  على 

حنين    أعطاه، غزوة  جبلين،  وفى  بين  فأعطاه غنًما  رجٌل  جاءه 
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ا يعطي عطاء   فرجع إلى قومه، فقال : يا قوم أسلموا،   فإنَّ محمَّد 
 . رواه مسلم. َل يخشى الفاقة

يكون  يالكر واإلنسان   • قوي  دائما  م  الزهد،  عظيم  التوكل،  شديد 
اليقين. ولذلك فإن الكرم مرتبط باإليمان ظاهره كرم اليد ودافعه  

ال   :المؤمن بقوله  2كرم النفس، وقد وصف رسول هللا  
 .صحيح سنن النسائيا. يجتمع الشح واإليمان في قلب عبد أبد

ال دائما  ة الكرم أنه  من الصفات المميزة لمن تأصلت فيه خصلو  •
  أنه   حتى  2يرد أحًدا يسأله، وقد كان هذا حال رسول هللا  
إليها   إليه بردة وكان محتاًجا  رآها عليه رجل من  و حين أهديت 

الصحابة فقال: يا رسول هللا ما أحسن هذه فاكسنيها. قال: "نعم".  
  2  الرسول فالم الصحابة ذلك الرجل قائلين له: "..أخذها  

أنه ال ُيسأل شيًئا فيمنعه؟   ه إياها وقد عرفتَ محتاًجا إليها ثم سألتَ 
فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى هللا عليه وسلم لعلي  

 رواه البخاري كفَُّن فيها" أ

مراتبومن   • في   أعلى  كما  يستحقون  بما  الكرام  معاملة  الكرم 
روى   وفى ذلك]صحيح الجامع[.   "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه" :الحديث

  ضمن الطائي  ابن عساكر في تاريخ دمشق خبر مقدم ابنة حاتم 
بعد فتح    سرية طيئ في  علي بن ابي طالب لذين أسرهما  األسرى 

فقالت : يا محمد إن رأيت أن تخلي عني وال تشمت بي   ،مكة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3)
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فإني بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار، أحياء العرب  
فشي السالم، ولم  الطعام ،ويويفك العاني، ويشبع الجائع، ويطعم 

 يرد طالب حاجة قط، 

 أنا ابنة حامت الطائي .
" يا جارية هذه صفة المؤمنين حقًا، لو كان أبوك 2فقال  

 مسلمًا لترحمنا عليه،  

فإن أباها كان حيب مكارم األخالق، والل حيب خلوا عنها 
 "مكارم األخالق

الهالك فقد سارت في طريق  والكرم  الجود  صفة  وإذا افتقدت األمة   •
الحديث في  جاء  قبلكم  " :لما  كان  من  هلك  فإنما  والشح،  إياكم 

وأمرهم   فقطعوا،  بالقطيعة  وأمرهم  فبخلوا،  بالبخل  أمرهم  بالشح: 
:  2  كان من دعائه لذا  و   . صحيح سنن أبي داود] "بالفجور ففجروا

 .اللَُّهمَّ ِإنِ ا نُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن َواْلُبْخلِ 
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بات لكتي  هذه ا

المحاولة   تاريخنا  هذه  عبر  المميزة  الشخصيات  تاريخ  تلخيص  في 
 اإلسالمي أخذت منى سنين طويلة حتى أصل إلى هذه النتيجة.  

 
 تتميز هذه الكتيبات بما يلى: ومن وجهة نظرى 

للتأكد  الواردة فى الكتيبات تم تخريجها  النبوية  جميع األحاديث  -1
 غير موثقة.  رواية أيذكر  تجنبمع من صحتها. 

 في الشخصية.  الخلقيةو الجوانب اإليمانية على فقط  التركيز -2
لكنى أضفت كلمة   فى الحدود الدنيا، منعا للتطويل  التعليقات -3

  .أخيرة في نهاية معظم الشخصيات للحديث عن أبرز سمة
  اللغة السهلة في الكتابة لتناسب عموم الناس. -4
 .دقيقة  20الحجم الصغير بحيث ال يستغرق قراءته أكثر من   -5

ولكنى مسلم عادى يحاول    في النهاية أؤكد على أنى لست عالم دين،
بعرض هذه النماذج من تاريخنا بالصورة الالئقة دون تزويق خدمة دينه  

 أو تزوير، بهدف االقتداء المستنير بهذه الشخصيات. 

 

  www.drgilany.com   جميع الكتيبات تجدها في موقعى

 . رحمها هللاوالدتى  على روح تعالى هذه الكتيبات وقف هلل

http://www.drgilany.com/

