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سية خمتصرة من كتاب »ِسيرَ أعالم النبالء« لإلمام الذهيب

د بن سليمان املهنَّا إعداد: حممَّ
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L   سية عبد الرمحن بن عوف  J

ْحَمِن بُن َعْوِف بِن َعْبِد َعْوٍف بِن َعْبِد بِن الَحاِرِث  َعْبُد الرَّ
 ، َة بِن َكْعِب بِن ُلَؤيٍّ الُقرشيُّ الُزهريُّ بِن ُزْهَرَة بِن كاِلَِب بِن ُمرَّ

. ،ٍد َأُبو ُمَحمَّ

ابِِقْيَن  ْوَرى، َوَأَحُد السَّ ِة َأْهِل الشُّ تَّ َأَحُد الَعْشَرِة، َوَأَحُد السِّ
ِذْيَن َباَدُروا إَِلى اإِلْساَلِم. َمانَِيِة الَّ ْيَن، وَأَحُد الثَّ الَبْدِريِّ

ِة: َعْبُد َعْمرٍو، َوِقْيَل: َعْبُد الَكْعَبِة،  َوَكاَن اْسُمُه ِفي الَجاِهِليَّ
ْحَمن. اُه النَّبِيُّ : َعْبد الرَّ َفَسمَّ

بَِعْشرِ  الِفْيِل  َعاِم  َبْعَد  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ُولَِد   : الَمَدائِنِيُّ َقاَل 
ِسنِْيَن.
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بِن  َمنَاٍف  َعْبِد  بِنُْت  َصِفيَُّة  ُه  ُأمُّ الَحاِكُم:  َأْحَمَد  َأُبو  َقاَل 
ُزْهَرَة بِن كاِلٍَب.

َفاُء بِنُْت َعْوٍف. َوُيَقاُل: إن ُأَمه هي الشِّ

َعْوٍف  بُن  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  َكاَن  َعاِصٍم:  بِْنِت  َسْهَلُة  قاَلْت 
َأْبَيَض، َأْعَيَن، َأَهَدَب األَْشَفاِر، َأْقنَى، َأْعنََق)1(، َضْخَم الَكتَِفْيِن.

َرُجالاً  ْحَمِن  الرَّ َعْبُد  ََكاَن  َقاَل:  ُعْتَبَة،  بِن  َيْعُقوَب  وَعْن 
، الَ  ُطَواالاً، َحَسَن الَوْجِه، َرِقْيَق الَبْشَرِة، أبيَض، ُمْشَرباًا ُحْمَرةاً

ُيَغيُِّر َشْيَبُه.

وَعِن اْبِن إِْسَحاَق، َقاَل: َكاَن َساِقَط الثَّنِيََّتْيِن َأْهَتَم، َأْعَرَج، 
، َبْعُضَها  َكاَن ُأِصْيَب َيْوَم ُأُحٍد َفُهتَِم، َوُجرَِح ِعْشرِْيَن ِجَراَحةاً

فِي ِرْجِلِه َفَعَرَج.

ُه ِمْن َأْهِل  َوِمْن َمَناِقبِِه: َأنَّ النَّبِيَّ  َشِهَد َلُه بِالَجنَِّة، َوَأنَّ

»أعين«: واسع العين . »أقني«: يف أنفه ارتفاٌع ونتوء. »أعنق«: طويل العنق.    )1(
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َبْدٍر الَِّذْيَن ِقْيَل َلُهم: »اْعَمُلوا َما ِشْئُتم«)1(، َوأنه ِمْن َأْهِل َهِذِه اآلَيِة: 
﴾ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ﴿ک 

]الَفْتُح: 18[. َوَقْد َصلَّى َرُسْوُل اهللِ  َوَراءه.

بِن  الُمِغْيَرِة  َمَع  ُكنَّا  َقاَل:   ، َقِفيِّ الثَّ َوْهٍب  بِن  َعْمِرو  وَعْن 
ِة َغْيُر  ُشْعَبَة، َفُسئَِل: َهْل َأمَّ النَّبِيَّ  َأَحٌد ِمْن َهِذِه األُمَّ
َأ َوَمَسَح  َأبِي َبْكرٍ؟َفَقاَل: َنَعْم، َفَذَكَر َأنَّ النَّبِيَّ  َتَوضَّ
ْحَمِن بِن َعْوٍف،  ُه َصلَّى َخْلَف َعْبِد الرَّ ْيِه َوِعَماَمتِِه، َوَأنَّ َعَلى ُخفَّ

ْكَعَة الَّتِي ُسبِْقنَا)2(. ْبِح، َوَقَضْينَا الرَّ َوَأَنا َمَعُه، َرْكَعةاً ِمَن الصُّ

ِه َأنَّ َرُسْوَل اهللِ  وعن إِْبَراِهْيُم بُن َسْعٍد: َعْن َأبِْيِه، َعْن َجدِّ
ُيَصلِّي  َوُهَو  ْحَمِن بِن َعْوٍف  الرَّ َعْبِد  اْنَتَهى إَِلى   
َر، َفَأْوَمَأ إَِلْيِه َأْن َمَكاَنَك،  ْحَمِن َأْن َيَتَأخَّ بِالنَّاِس، َفَأَراَد َعْبُد الرَّ

ْحَمِن)3(. َفَصلَّى، َوَصلَّى َرُسوُل اهللِ بَِصالَِة َعْبِد الرَّ

أخرجه البخاري )3007( ومسلم )2494(.  )1(
يف  وهو  صحيح.  بإسناد   )1064( خزيمة  وابن   )1813( أحمد  أخرجه   )2(

»صحيح مسلم« )274/ 81( من طريق آخر بنحوه.
أخرجه أبو يعلى )853(.  )3(
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اهللِ  َرُسْوِل  َعْهِد  َعَلى  َعْوٍف  اْبُن  َق  َتَصدَّ  : ْهِريِّ الزُّ قال 
بَِأْرَبِعْيَن  َق  َتَصدَّ ُثمَّ  آالٍَف،  َأْرَبَعِة  َمالِِه  بَِشْطرِ   
َأْلِف ِدْينَاٍر، َوَحَمَل َعَلى َخْمِس َماَئِة َفَرٍس فِي َسبِْيِل اهللِ، ُثمَّ 
ُة َمالِِه  َحَمَل َعَلى َخْمِس َماَئِة َراِحَلٍة فِي َسبِْيِل اهللِ، َوَكاَن َعامَّ

ِمَن التَِّجاَرِة.

حمن بِن عوٍف( َقاَل:  وَعْن َأبِي َسَلَمَة، َعْن َأبِيِه )عبدالرِّ
ُه الَ َيْدُخُلَها إاِلَّ  ا، َوَرَأْيُت َأنَّ َرَأْيُت الَجنََّة)1( َوَأنِّي َدَخْلُتَها َحْبواً

الُفَقَراُء)2(.

َوَقِد  َتْأِويٌل،  َلُه  َوالَمنَاُم  َمنَاٌم،  وُهَو  َحَسٌن،  إِْسنَاُدُه  ُقْلُت: 
بَِأْمَواٍل  َق  َتَصدَّ َحتَّى  َرَأى،  بَِما   -- َعْوٍف اْبُن  اْنَتَفَع 
َوَرثة  ِمْن  َوَصاَر  َقَدَمْيِه،  الَحْمُد-  ِه  َلُه -َولِلَّ َأْطَلَقْت  َعظِيَمٍة، 

الِفْرَدْوِس، َفالَ َضْيَر.

أي: يف رؤيا المنام.  )1(
أخرجه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )257/35(.  )2(
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ْحَمِن  الرَّ َوَعْبِد  َخالٍِد  َبيَن  َكاَن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  َأبِي  وَعْن 
لِي  »َدُعوا   : اهللِ  َرُسْوُل  فَقاَل  َشيٌء،  َعْوٍف  بِن 
ُيْدِرْك ُمدَّ  َلْم  ا  َذَهباً ُأِحٍد  ِمْثَل  َأْنَفَق  َلْو  َأَحَدُكم  َفإِنَّ  َأْصَحابِي، 

َأَحِدِهم َواَل َنِصْيَفُه«)1(.

َقاَل  ُعَمَر  َأنَّ  ٍع:  ُمَجمِّ بِن  اهللِ  َعْبِد  بِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  وَعْن 
َأَقاَل  َعْوٍف:  بِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  اْمَرَأِة  ُعْقَبَة،  بِنِْت  ُكْلُثْوٍم  ألُمِّ 
الُمْسِلِمْيَن  َد  َسيِّ »اْنِكِحْي   : اهللِ  َرُسْوُل  َلِك 

ْحَمِن بَن َعْوٍف؟« َقاَلْت: َنْعم)2(. َعْبَدالرَّ

وعن ُعَبْيِد اهللِ بُن َعْبِد اهللِ بن عتبة بن مسعود: َأنَّ َرُسْوَل اهللِ 
ْحَمِن بُن َعْوٍف، َفَلْم   َأْعَطى َرْهطاًا فِْيِهْم َعْبُد الرَّ
ُيْعطِِه، َفَخَرَج َيْبكِي. َفَلِقَيُه ُعَمُر، َفَقاَل: َما ُيْبكِْيَك؟ َفَذَكَر َلُه، 
. َفَأْبَلَغ ُعَمُر  َوَقاَل: َأْخَشى َأْن َيُكْوَن َمنََعُه َمْوِجَدٌة َوَجَدَها َعَليَّ

أخرجه مسلم )2540( بنحوه، وهذا لفظ البزار )9040(. أخرجه البخاري   )1(
ا من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. )3673( ومسلم )2541( أيضاً

أخرجه ابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )280/35(.  )2(
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َرُسْوَل اهللِ  َفَقاَل: »َلِكنِّي َوَكْلُتُه إَِلى إِْيَمانِِه«)1(.

وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسْوَل اهللِ  َقاَل: »ِخَياُرُكْم 
َمْت  ْحَمِن بَِحِدْيَقٍة ُقوِّ ِخَياُرُكْم لِنَِسائِي«، َفَأْوَصى َلُهنَّ َعْبُد الرَّ

بَِأْرَبِع َماَئِة َأْلٍف)2(.

ا َلُه  ْحَمِن َباَع َأْرضاً وعن أم َبْكٍر بِْنِت الِمْسَوِر: َأنَّ َعْبَد الرَّ
ِمْن ُعْثَماَن بَِأْرَبِعْيَن َأْلَف ِدْينَاٍر، َفَقَسَمُه فِي ُفَقَراِء َبنِي ُزْهَرَة، 
َفَأَتْيُت  الِمْسَوُر:  َقاَل  الُمْؤِمنِْيَن.  َهاِت  َوُأمَّ الُمَهاِجرِْيَن،  َوفِي 
ْحَمِن.  َعائَِشَة بِنَِصْيَبَها، َفَقاَلْت: َمْن َأْرَسَل بَِهَذا؟ ُقْلُت: َعْبُدالرَّ
»اَل  َيُقْوُل:    اهللِ  َرُسْوَل  َسِمْعُت  إِنِّي  َأَما  َقاَلْت: 
ابُِرْوَن«، َسَقى اهللُ اْبَن َعْوٍف ِمْن  َيْحُنو َعَلْيُكنَّ َبْعِدي إاِلَّ الصَّ

َسْلَسبِْيِل الَجنَِّة. َأْخَرَجُه َأْحَمُد فِي ُمْسنَده)3(.

وابن عساكر )281/35(.  الصحابة« )1248(  أخرجه أحمد يف »فضائل   )1(
وهو مرسل.

أخرجه الحاكم )311/3-312( وابن عساكر )282/35(.  )2(
ا الحاكم )311-310/3(. برقم )24724(. وأخرجه أيضاً  )3(
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األَْمرِ  ِمَن  َنْفَسُه  َعْزُلُه  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َأْعَماِل  َأْفَضِل  َوِمْن 
الِحلِّ  َأْهُل  بِِه  َأَشاَر  َمْن  ِة  لأِلُمَّ َواْختَِياُرُه  وَرى،  الشُّ َوْقَت 
ِة َعَلى  َأَتمَّ ُنُهوٍض َعَلى َجْمِع األُمَّ َفنََهَض فِي َذلَِك  َوالَعْقِد، 
ُعْثَماَن، َوَلْو َكاَن ُمَحابِياًا فِْيَها ألََخَذَها لِنَْفِسِه، َأْو َلَوالََّها اْبَن 

اٍص. ِه، َوَأْقَرَب الَجَماَعِة إَِلْيِه، َسْعَد بَن َأبِي َوقَّ َعمِّ

ْن  ْحَمِن بُن َعْوٍف ِممَّ َوَعْن نيار األسلمي َقاَل: َكاَن َعْبُد الرَّ
ُيْفتِي فِي َعْهِد َرُسْوِل اهللِ  َوَأبِي َبْكرٍ، َوُعَمَر، بَِما 

. َِسِمَع ِمْن َرُسْوِل اهلل

ْحَمِن بَن َعْوٍف َحجَّ  : َأنَّ َعْبَد الرَّ ْعبِيِّ وَذَكَر ُمَجالٌِد َعِن الشَّ
بِالُمْسِلِمْيَن فِي َسنَِة َثالََث َعْشَرَة.

َأْزَهَر،  بِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  بِن  اهللِ  َعْبِد  بِن  ُعَبْيِد  َأبِي  وَعْن 
ا، َفَدَعا ُحْمَراَن،  ِه: َأنَّ ُعْثَماَن اْشَتَكى ُرَعافاً َعْن َأبِْيِه، َعْن َجدِّ
ْحَمِن بن عوف الَعْهَد ِمْن َبْعِدي. َفَكَتَب  َفَقاَل: اْكُتْب لَِعْبِد الرَّ
ْحَمِن، َفَقاَل: الُبْشَرى! َقاَل:   َلُه، َواْنَطَلَق ُحْمَراُن إَِلى َعْبِد الرَّ
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َوَما َذاَك؟ َقاَل: إِنَّ ُعْثَماَن َقْد َكَتَب َلَك الَعْهَد ِمْن َبْعِدِه. َفَقاَم 
ُهمَّ َأِمْتني قبَل  عبد الرحمن َبْيَن الَقْبرِ َوالِمنَْبرِ، َفَدَعا، َفَقاَل: اللَّ

ُعثماَن، َفَلْم َيْمُكْث إاِلَّ ِستََّة َأْشُهرٍ َحتَّى َقَبَضُه اهللُ.

وَعْن َطْلَحَة بِن َعْبِد اهللِ بِن َعْوٍف، َقاَل: َكاَن َأْهُل الَمِدْينَِة 
َماَلُه،  ُيْقرُِضُهْم  ُثُلٌث  َعْوٍف:  بِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعَلى  ِعَياالاً 

َوُثُلٌث َيْقِضي َدْينَُهْم، وُثلٌث َيِصلهم.

وَعِن اْبِن الُمَسيِِّب َقاَل: َكاَن َبْيَن َطْلَحَة َوابِن َعْوٍف َتَباُعٌد، 
ْحَمِن َيُعْوُدُه. َفَقاَل َطْلَحُة: َأْنَت  َفَمرَِض َطْلَحُة، َفَجاَء َعْبُد الرَّ

-َواهللِ- َيا َأِخي َخْيٌر ِمنِّي.

ْحَمِن بِن َعْوٍف الَ  وَعْن َسْعِد بِن الَحَسِن َقاَل: َكاَن َعْبُد الرَّ
ُيْعَرُف ِمْن َبْيِن َعبِْيِدِه)1(.

ْحَمِن  ْحَمِن َقاَل: ُغِشَي َعَلى َعْبِدالرَّ وعن إِْبَراِهْيم بن َعْبِد الرَّ
ُه َقْد َفاَضْت َنْفُسُه، َحتَّى َقاُموا  بِن َعْوٍف فِي َوَجِعِه َحتَّى َظنُّوا َأنَّ

أي: من تواضعه ، وألنه كان يكسوهم مثل ما كان يلبس من الثياب.   )1(
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َقاَل  ُثمَّ  الَبْيِت،  َأْهَل  َفَكبََّر  ُيَكبُِّر،  َفَأَفاَق  ُلْوُه)1(،  َوَجلَّ ِعنِْدِه  ِمْن 
بِي  اْنَطَلَق  َصَدْقُتم.  َقاَل:  َنَعْم.  َقاُلوا:  ا؟  آنِفاً َعَليَّ  ُغِشَي  َلُهم: 
اْنَطِلْق  َفَقاال:  َوَفَظاَظةاً،  ةاً  ِشدَّ فِْيِهما  َأِجُد  َرُجالَِن،  َغْشَيتِي  فِي 
. َقاَل:  ُنَحاكِْمَك إَِلى الَعِزْيِز األَِمْيِن، َفاْنَطَلَقا بِي َحتَّى َلِقَيا َرُجالاً
َفَقاَل:  األَِميِن.  الَعِزْيِز  إَِلى  ُنَحاكُِمُه  َقاالَ:  بَِهَذا؟  َتْذَهَباِن  َأيَن 
َوُهْم  َوالَمْغِفَرَة  َعاَدَة  السَّ َلُهُم  اهللُ  َكَتَب  الَِّذْيَن  ِمَن  ُه  َفإِنَّ اْرِجَعا، 
ُه َسُيَمتَُّع بِِه َبنُْوُه إَِلى َما َشاَء اهللُ، َفَعاَش  َهاتِِهم، َوإِنَّ فِي ُبُطْوِن ُأمَّ

َبْعَد َذلَِك َشْهرااً.

ْحَمِن بَن َعوٍف َأْوَصى بَِخْمِسيَن  وَعْن ُعْرَوَة: َأنَّ َعْبَد الرَّ
َأْلَف ِدينَاٍر فِي َسبِْيِل اهللِ.

ْيَن، َفُوِجُدوا  ْحَمِن َأْوَصى لِْلَبْدِريِّ : َأنَّ َعبَد الرَّ ْهِريِّ َوَعِن الزُّ
، َفَأْعَطى ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهم َأْرَبَع َماَئِة ِدْينَاٍر. َماَئةاً

ْحَمِن َأْوَصى بَِأْلِف  : َأنَّ َعْبَد الرَّ ْهِريِّ َوبِإِْسَناٍد آَخَر َعِن الزُّ

أي: غطَّوه.  )1(
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َفَرٍس فِي َسبِْيِل اهللِ.

ْحَمِن  َوَقِد اْسَتْوَفى َصاِحُب )َتاِرْيِخ ِدَمْشَق( َأْخَباَر َعْبِد الرَّ
ِفي َأْرَبَعِة َكَراِرْيَس.

َفآَخى  َلُه،  َشْيَء  اَل  ا  َفِقيراً َكاَن  الَمِدْيَنِة  إَِلى  َهاَجَر  ا  َوَلمَّ
َأَحِد  بِْيِع،  الرَّ بِن  َسْعِد  َوَبْيَن  َبينَُه    اهللِ  َرُسْوُل 
النَُّقَباِء، َفَعَرَض َعَلْيِه َأْن ُيَشاطَِرُه نِْعَمَتُه، َفَقاَل َلُه: َباَرَك اهللُ َلَك 
َفَباَع  َفَذَهَب،  ْوِق؛  السُّ َعَلى  ُدلَّنِي  َوَلكِْن  َوَمالَِك،  َأْهِلَك  فِي 
َج  َفَتَزوَّ َدَراِهَم،  َمَعُه  َصاَر  َأْن  َينَْشْب  َلْم  ُثمَّ  َوَربَِح،  َواْشَتَرى 
  النَّبِيُّ  َلُه  َفَقاَل  َذَهٍب،  ِمْن  َنَواٍة  ِزَنِة  َعَلى  اْمَرَأةاً 
ا ِمْن ُصْفَرٍة-: »َأْولِْم َوَلْو بَِشاٍة«)1(. ُثمَّ آَل  -َوَقْد َرَأى َعَلْيِه َأَثراً

َأْمُرُه فِي التَِّجاَرِة إَِلى َما آل.

َوُدِفَن  قال:  َوَثاَلثِْيَن  اْثَنَتْيِن  َسَنِة  ِفي  َوَفاَتَه  الَمَدائِنِيُّ  َخ  َأرَّ
بِالَبِقْيِع.

أخرجه البخاري )2048(  )1(
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ا َوَسْبِعْيَن َسنَةاً. َوَقاَل َيْعُقوُب بُن الُمِغيَرِة: َعاَش َخْمساً

ا)1( فِي التِّجاَرِة،  : َكاَن َمْجُدوداً َأُبو ُعَمَر بُن َعْبِد الَبرِّ َقاَل 
َخلََّف: َأْلَف َبِعْيرٍ، َوَثالََثَة آالَِف َشاٍة، َوَماَئَة َفَرٍس.

َوَأُبو  َفِقْيٌر َصابٌِر،  َوُأَويٌس  الَشاكُِر،  الَغنِيُّ  ُهَو  َهَذا  ُقْلُت: 
ُعَبْيَدَة َزاِهٌد َعِفْيٌف.

***

، والَجدُّ هو الَحظُّ من الرِْزق والِغنى. أي: ذا َجدٍّ  )1(


