
سلسلة ِسيرَ املبشرين باجلنة

سية سعد بن أبي وّقاص


سية خمتصرة من كتاب »ِسيرَ أعالم النبالء« لإلمام الذهيب

د بن سليمان املهنَّا إعداد: حممَّ
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L   سية سعد بن أبي وّقاص  J

اٍص: َمالِك- بُن ُأَهْيِب  َسْعُد بُن َأبِي وّقاص -َواْسُم َأبِي َوقَّ
َة بِن َكْعِب بِن لؤي،  بن َعْبِد َمنَاٍف بِن ُزْهَرَة بِن كاِلَِب بِن ُمرَّ

. ُّي ، الَمكِّ ْهرِيُّ ، الزُّ األَِمْير، َأُبو إِْسَحاَق الُقَرِشيُّ

َشِهَد  َمْن  َوَأَحُد  لِْيَن،  اأَلوَّ ابِِقْيَن  السَّ َوَأَحُد  الَعَشَرِة،  َأَحُد 
ْوَرى. تَِّة َأْهِل الشُّ َبْدًرا َوالُحَدْيبَِيَة، َوَأَحُد السِّ

ُه: َحْمنَُة بِنُْت ُسْفَياَن بِن ُأَميََّة بِن َعْبِد َشْمِس بن َعْبِد َمنَاٍف. ُأمُّ

َقاَل اْبُن َمْنَده: َأْسَلَم َسْعٌد َوُهو اْبُن َسْبَع َعْشَرَة َسنًَة.

الَمِدْينَِة،  ِمَن  َأْمياٍل  َسْبَعِة  َعَلى  َقْصِرِه،  ِفي  بِالَعِقْيِق  َي  ُتُوفِّ
َوُحِمَل إَِلْيها َسنََة َخْمٍس َوَخْمِسْيَن.
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َأْسَلَم  َما  َيُقْوُل:  َسْعًدا  َسِمْعُت  الُمَسيِِّب:  بِن  َسِعْيِد  َعْن 

َلَياٍل،  َسْبَع  َمَكْثُت  َوَلَقْد  فيه،  َأْسَلْمُت  الَِّذي  الَيْوِم  ِفي  َأَحٌد 

َوإِنِّي َلُثُلُث اإِلْسالم)1(.

  اهللِ  َرُسْوُل  َجَمَع  َما  َمالٍِك:  بُن  َسْعُد  َقاَل 

َأَبَوْيِه أَلَحٍد َقْبِلي، َوَلَقْد َرَأْيُتُه َيُقْوُل لِي: »َيا َسْعُد، اْرِم ِفَداَك 

ي«)2(. َأبِي َوُأمِّ

بَِسْهٍم،  الُمْشِرِكْيَن  َرَمى  الُمْسِلِمْيَن  ُل  أَلوَّ »َوإِنِّي  وقال: 

َلَنا  َما  َسْبَعٍة،   َسابَِع  َرُسْوِل اهللِ  َمَع  َرَأْيُتنِي  َوَلَقْد 

َفٌق َعَلْيِه)3(. ُمِر«. ُمتَّ َطَعاٌم إاِلَّ َوَرَق السَّ

أخرجه البخاري )3727(. قال الحافظ ابن حجر: »ذلك بحسب اطالعه،   )1(
والسبب فيه أن من كان أسلم يف ابتداء األمر كان يخفي إسالمه...«. »فتح 

اباري« )84/7( باختصار.
أخرجه أبو يعلى )752(، وهو ثابت من غير ما وجه يف »الصحيحين« بنحوه   )2(

كما سيأتي.
البخاري )3728( ومسلم )2966(.  )3(
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ُل َمْن َرَمى بَِسْهٍم  ْحَمِن قال: َأوَّ وعن الَقاِسِم بِن َعْبِد الرَّ
. ُِّه ِمْن َأْخَواِل النَّبِي فِي َسبِْيِل اهللِ: َسْعٌد، َوإِنَّ

َلُه  َجَمَع    اهللِ  َرُسْوَل  َأنَّ    وعن سعد 
َأَبَوْيِه. َقاَل: َكاَن َرُجٌل ِمَن الُمْشرِكِْيَن َقْد َأْحَرَق الُمْسِلِمْيَن)1(، 
َفَقاَل َرُسْوُل اهللِ: »ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي«، َفنََزْعُت بَِسْهٍم َلْيَس 
فِْيِه َنْصٌل، َفَأَصْبُت َجْبَهَتُه، َفَوَقَع، َواْنَكَشَفْت َعْوَرُتُه، َفَضِحَك 

َرُسْوُل اهللِ  َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذه)2(.

ْمي، َسِمْعُتُه َيُقْوُل:  َقاَل اْبُن الُمَسيِِّب: َكاَن سعٌد َجيَِّد الرَّ
َأْخَرَجُه  ُأُحٍد.  َيوَم  َأَبَويِه    اهللِ  َرُسْوُل  لِي  َجَمَع 

.)3( الُبَخاِريُّ

ًة  َسرِيَّ   اهللِ  َرُسْوُل  َبَعَث  َقاَل:  ْهِريِّ  الزُّ وعن 

أي: عمل فيهم كعمل النار، فأكثر فيهم من القتل والجرح.  )1(
أخرجه مسلم )2412(.  )2(

برقم )3725(.  )3(
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ُيْدَعى:  الِحَجاِز،  ِمَن  َجانٍِب  إَِلى  اٍص  َوقَّ َأبِي  بُن  َسْعُد  فِْيَها 
َعَلى  الُمْشرُِكْوَن  َفاْنَكَفَأ  الُجْحَفِة،  َجانِِب  ِمْن  َوُهَو  َرابٍِغ، 
ُل  َأوَّ َهَذا  َفَكاَن  بِِسَهاِمِه،  َيْوَمئٍِذ  َسْعٌد  َفَحَماُهْم  الُمْسِلِمْيَن، 

ِقَتاٍل فِي اإِلْسالَِم.

َفَقاَل َسْعٌد:
َحَمْيُت َصَحاَبتِي بُِصُدوِر َنْبِليَأالَ َه��ْل َأَت��ى َرُس��ْوَل اهللِ َأنِّي

َع��ُدوٍّ فِ��ي  َراٍم  َيعَت��دُّ  َقْبِليَفَم��ا  اهللِ  َرُس���ْوَل  َيا  بَِسْهٍم 

َسِمْعُت  قال:  الُمَسيِِّب  بَن  َسِعْيَد  عن   )1( الُبَخاِريِّ َوفِي 
َسْعدًا َيُقْوُل: َنَثَل لِي َرُسْوُل اهللِ  كِنَاَنَتُه َيْوَم ُأُحٍد، 

ي«. َوَقاَل: »اْرِم، ِفَداَك َأبِي َوُأمِّ

وَعْن َعائَِشَة، َقاَلْت: َأِرَق َرُسْوُل اهللِ  َذاَت َلْيَلٍة 
ْيَلَة«،  اللَّ َيْحُرُسنِي  َأْصَحابِي  ِمْن  َصالًِحا  َرُجاًل  »َلْيَت  َفَقاَل: 
الِح. َفَقاَل َرُسْوُل اهللِ: »َمْن َهَذا؟«،  َقاَلْت: َفَسِمْعنَا َصْوَت السِّ

برقم )4055(.  )1(
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ِجْئُت َأْحُرُسَك.  َيا َرُسْوَل اهللِ  َأَنا  اٍص:  َأبِي َوقَّ َقاَل َسْعُد بُن 
َفنَاَم َرُسْوُل اهللِ  َحتَّى َسِمْعُت َغطِْيَطه)1(.

وَعْن َعاِمِر بِن َسْعٍد َأنَّ َأَباُه َسْعد بن أبي وّقاص َكاَن ِفي 

َشرِّ  ِمْن  بِاهللِ  َأُعْوُذ  َقاَل:  َرآُه  ا  َفَلمَّ ُعَمُر،  اْبُنُه  َفَجاَء  َلُه،  َغَنٍم 

ا اْنَتَهى إَِلْيِه، َقاَل: َيا َأَبِة َأَرِضْيَت َأْن َتُكْوَن  اِكِب! َفَلمَّ َهَذا الرَّ

بِالَمِديَنِة؟  المْلِك  ِفي  َيَتَناَزُعْوَن  َوالنَّاُس  َغَنِمَك،  ِفي  َأْعَرابًِيا 

َفَضَرَب َصْدَر ُعَمَر َوَقاَل: اْسُكْت، َفإِنِّي َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ 

 ، التَِّقيَّ الَعْبَد  ُيِحبُّ   -- اهلَل  »إِنَّ  َيُقْوُل:   

.)2(» ، الَخِفيَّ نِيَّ الغَّ

يَن،  ُقْلُت: اْعَتَزَل َسْعٌد الِفْتَنَة، َفاَل َحَضَر الَجَمَل، َواَل ِصفِّ

. ْأِن َواَل التَّحِكيَم، َوَلَقْد َكاَن َأْهاًل لإِِلَماَمِة، َكبِيَر الشَّ

أخرجه البخاري )7231( ومسلم )2410(.  )1(
أخرجه أحمد )1441، 1529( وأبو يعلى )737، 749( بأسانيد ِجياد.  )2(
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الَمْسِجِد  فِي  َكاَن  الُمِغْيَرَة  َأنَّ  الَحاِرِث،  بِن  ِرَياِح  وعن 
الُكْوَفِة،  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  َفَجاَء  الُكْوَفِة،  َأْهُل  َوِعنَْدُه  األَْكَبرِ، 
. َفَقاَل َسِعْيُد بُن َزْيٍد: َمْن َيُسبُّ  َفاْسَتْقَبَل الُمِغْيَرَة، َفَسبَّ َوَسبَّ
َهَذا َيا ُمِغْيَرُة؟ َقاَل: َيُسبُّ َعِليَّ بَن َأبِي َطالٍِب. فَقاَل: َتْسَمُع 
ُتنْكِر؟  َوالَ  ِعنَْدَك  ُيَسبُّْوَن    اهللِ  َرُسْوِل  َأْصَحاَب 
ُأُذَناَي،   بَِما َسِمْعْت  َأْشَهُد َعَلى َرُسْوِل اهللِ  َفَأَنا 
َوَوَعاُه َقْلبِي ِمْن َرُسْوِل اهللِ  -َفإِنِّي َلْم َأُكْن َأْرِوي 
ِة، َوعِليٌّ  ِة، َوُعَمُر ِفي الَجنَّ ُه َقاَل: »َأُبو َبْكٍر ِفي الَجنَّ َعنُْه َكِذًبا- أنَّ
َبْيُر ِفي  ِة، َوالزُّ ِة، َوَطْلَحُة ِفي الَجنَّ ِة، َوُعْثَماُن ِفي الَجنَّ ِفي الَجنَّ
ِة«،  ِة، َوَسْعُد بُن َمالٍِك ِفي الَجنَّ ْحَمِن ِفي الَجنَّ ِة، َوَعْبُد الرَّ الَجنَّ
ْيُتُه. َلَسمَّ َيُه  ُأَسمِّ َأْن  ِشْئُت  َوَلْو  الَجنَِّة،  فِي  الُمْؤِمنِْيَن   َوَتاِسُع 
َفَضجَّ َأْهُل الَمْسِجِد ُينَاِشُدْوَنُه: من التاسع َيا َصاِحَب َرُسْوِل 
اهللِ؟ َقاَل: َناَشْدُتُمْونِي بِاهللِ واهللُ َعظِْيٌم، َأَنا ُهَو، وَواهللِ َلَمْشَهٌد 
َعَمِل  ِمْن  َأْفَضَل    اهللِ  َرُسْوِل  َمَع  َرُجٌل  َشِهَدُه 
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 ، َر ُنْوٌح. َأْخَرَجُه: َأُبو َداُوَد، َوالنََّساَئيُّ َر َما ُعمِّ َأَحِدُكم، َوَلْو ُعمِّ
َواْبُن َماَجه)1(.

َقاَل:    اهللِ  َرُسْوَل  َأنَّ  َزْيٍد  بن  َسِعْيد  وعن 
الجنة....«  يف  وعمر  ِة  الَجنَّ ِفي  َبْكٍر  َأُبو  ِة:  الَجنَّ ِفي  »َعْشَرٌة 

ى فِْيِهم َأَبا ُعَبْيَدَة)2(. َوَسمَّ

ُعَمُر،  َأْرَبَعٌة:  َحاَبِة  الصَّ َأَشدُّ  َقاَل:  إِْسَحاَق،  َأبِي  وَعْن 
َبْيُر، َوَسْعد. ، َوالزُّ َوَعِليٌّ

 ﴾ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ   : َسْعٍد  وَعْن 
]األَْنَعاُم: 52[ َقاَل: َنَزَلْت فِي ِستٍَّة: َأَنا َواْبُن َمْسُعْوٍد ِمنُْهم)3(.

 : ِفيَّ اآلَيُة  َهِذِه  َنَزَلْت  َقاَل:  َسْعًدا  َأنَّ  ُعْثَماَن:  َأبِي  وَعْن 

أخرجه أحمد )1629( – وهذا لفظه -، وأبو داود )4648(، والنسائي يف   )1(
»الكبرى« )8137(، وابن ماجه )133( 

حبان  وابن   ،)8139( »الكبرى«  يف  والنسائي   ،)3748( الترمذي  أخرجه   )2(
)7002( والحاكم )440/3(.

أخرجه مسلم )2413(.  )3(
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
 .]8 ]الَعْنَكُبْوُت:   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
َيا َسْعُد، َما َهذا  َقاَلْت:  َأْسَلْمُت،  ا  َفَلمَّ ي،  ا بُِأمِّ َبرًّ َقاَل: ُكْنُت 
َلَتَدَعنَّ ِدْيَنَك َهَذا، َأْو اَل آُكُل َواَل  ْيُن الَِّذي َقْد َأْحَدْثَت؟  الدِّ
اَل  ُقْلُت:  ِه.  ُأمِّ َقاتَِل  َيا  َفُيَقاُل:  بِي  َر  َفُتَعيَّ َأُمْوَت  َحتَّى  َأْشَرُب 
َيْوًما اَل  ِدْينِي َهَذا لَِشْيٍء. َفَمَكَثْت  َأَدُع  ُه، إِنِّي اَل  ُأمَّ َيا  َتْفَعِلي 
ا َرَأْيُت  َتْأُكُل َواَل َتْشَرُب َوَلْيَلًة، َوَأْصَبَحْت َوَقْد ُجِهَدْت. َفَلمَّ
ُه، َتْعَلِمْيَن -َواهلل- َلْو َكاَن َلِك َماَئُة َنْفٍس،  َذلَِك، ُقْلُت: َيا ُأمَّ
َفَخَرَجْت َنْفًسا َنْفًسا، َما َتَرْكُت ِدْينِي، إِْن ِشْئِت َفُكِلي َأْو اَل 

ا َرَأْت َذلَِك، َأَكَلْت)1(. َتْأُكِلي. َفَلمَّ

وَعْن َجابٍِر، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسْوِل اهللِ  إِْذ َأْقَبَل 
َسْعُد بُن َمالٍِك )يعني: سعد بن أبي وّقاص( َفَقاَل َرُسْوُل اهللِ 

أخرجه الواحدي يف »أسباب النزول« )ص547( وابن عساكر )331/20(.   )1(
وهو يف »صحيح مسلم« )1748( من طريق آخر مختصًرا. 
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: »َهَذا َخالِي، َفْلُيِرنِي اْمُرٌؤ َخاَلُه«)1(.

ُقْلُت: ألَنَّ ُأمَّ النَّبِيِّ  ُزْهرِيٌَّة، َوِهَي: آِمنَُة بِنُْت 
اٍص. َوْهِب بِن َعْبِد َمنَاٍف، اْبنَُة َعمِّ َأبِي َوقَّ

َرُسْوُل  َعَليَّ  َفَدَخَل  َة،  بَِمكَّ اْشَتَكْيُت  قال:  َسْعٍد  وعن 
َوَبْطنِي،  َوَصْدِري  َوْجِهي  َفَمَسَح  َيُعْوُدنِي،    اهللِ 
َأِجُد  َأنِّي  إَِليَّ  ُيَخيَُّل  ِزْلُت  َفَما  َسْعًدا«.  اْشِف  ُهمَّ  »اللَّ َوَقاَل: 
َأْخَرَجُه:  اَعَة.  السَّ َحتَّى  َكبِِدي  َعَلى    َيِدِه  َبْرَد 

.)2(. الُبَخاِريُّ

  ِوَعْن َقْيٍس قال: َأْخَبَرنِي َسْعٌد َأنَّ َرُسْوَل اهلل
ُهمَّ اْسَتِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاَك«)3(. َقاَل: »اللَّ

أخرجه الترمذي )3752( والحاكم )498/3(.  )1(
البخاري )5659(.  )2(

 )338/20( دمشق«  »تاريخ  يف  عساكر  وابن   )3751( الترمذي  أخرجه   )3(
واللفظ له.
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وَعْن َجابِِر بِن َسُمَرَة، َقاَل: َشَكا َأْهُل الُكْوَفِة َسْعدًا إَِلى ُعَمَر، 
ا َأَنا، َفإِنِّي ُكنُْت  ُه الَ ُيْحِسُن َأْن ُيَصلِّي. َفَقاَل َسْعٌد: َأمَّ َفَقاُلوا: إِنَّ
، الَ َأْخرُِم ِمنَْها، َأْرُكُد  ُأَصلِّي بِِهم َصالََة َرُسْوِل اهللِ َصالََتي الَعِشيِّ
فِي األُْوَلَيْيِن، َوَأْحِذُف فِي األْخَرَيْيِن. َفَقاَل ُعَمُر: َذاَك الظَّنُّ بَِك َيا 
َأَبا إِْسَحاَق. َفَبَعَث ِرَجاالً َيْسَأُلْوَن َعنُْه بِالُكْوَفِة، َفَكاُنوا الَ َيْأُتْوَن 
َمْسِجدًا ِمْن َمَساِجِد الُكْوَفِة إاِلَّ َقاُلوا َخْيًرا، َحتَّى َأَتْوا َمْسِجدًا لَِبنِي 
ُه  َعْبٍس. َفَقاَل َرُجٌل ُيَقاُل َلُه: َأُبو سعَدَة: َأَما إِْذ َنَشْدُتُمْوَنا بِاهللِ، َفإِنَّ
رِيَِّة. ِويَِّة، َوالَ َيِسْيُر بِالسَّ  َكاَن ال َيْعِدُل فِي الَقِضيَِّة، َوالَ َيْقِسُم بِالسَّ
ُعُمَرُه،  َوَأطِْل  َبَصَرُه،  َفَأْعِم  َكاِذًبا  َكاَن  إِْن  ُهمَّ  اللَّ َسْعٌد:  َفَقاَل 

ْضُه لِْلِفَتِن. َوَعرِّ

فِي  لإِِلَماِء  ُض  َيَتَعرَّ َبْعُد  َرَأْيُتُه  َفَأَنا  الَمِلِك:  َعْبُد  َقاَل 
َكِك، َفإَِذا ُسئَِل َكْيَف َأْنَت؟ قال: َكبِْيٌر َمْفُتْوٌن، َأَصاَبْتنِي  السِّ

َدْعَوُة َسْعٍد. ُمتََّفٌق َعَلْيِه)1(.

أخرجه البخاري )755( مطوالً، ومسلم )453( مختصًرا.  )1(
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َفنََهاُه   ، َعِليٍّ ِمْن  َناَل  َرُجالً  َأنَّ  َسْعٍد،  بِن  ُمْصَعِب  وَعْن 
 ، َنادٌّ َبِعْيٌر  َجاَء  َحتَّى  َبرَِح  َفَما  َعَلْيِه،  َفَدَعا  َينَْتِه،  َفَلْم  َسْعٌد، 

َفَخَبَطُه َحتَّى َماَت)1( .

نِْيَل  َوالَِّذيَن  اِعي  الدَّ َبْيَن  ُمْشَتَرَكة  َكَراَمٌة  َهَذا  فِي  ُقْلُت: 
ِمنُْهم.

َوُهَو  َيَدْيه،  َعَلى  َكاَن  الِعَراِق  َفْتَح  َأنَّ  َسْعٍد  َمَناِقِب  َوِمْن 
َم الُجُيْوِش َيْوَم َوْقَعِة الَقاِدِسيَِّة، َوَنَصَر اهللُ ِدْينَُه. َكاَن ُمَقدَّ

َوَنَزَل َسْعٌد بِالَمَدائِِن، ُثمَّ َكاَن َأِمْيَر النَّاِس َيْوَم َجُلْواَلَء)2(، 
َفَكاَن النَّْصُر َعَلى َيِدِه، َواْسَتْأَصَل اهللُ األََكاِسَرَة.

ا ُأِصْيَب، َجَعَل  ُه َلمَّ َأنَّ وَعْن َعْمِرو بِن َمْيُمْوٍن، َعْن ُعَمَر: 
تَِّة. األَْمَر ُشْوَرى فِي السِّ

عساكر  ابن  طريقه  ومن   ،)36( الدعوة«  »مجابو  يف  الدنيا  أبي  ابن  أخرجه   )1(
.)346/20(

فيها  اهلل  الهجرة، نصر  معركة جلوالء: معركة حاسمة وقعت سنة 16 من   )2(
المؤمنين على الفرس.
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َأَصاَبْت  َوإِْن  َبْعِدي،  الَخِلْيَفُة  َفُهَو  اْسَتْخَلُفْوُه  َمِن  َوَقاَل: 
َأْنَزْعُه  َلْم  نِي  َفإِنَّ َبْعِدي،  الَخِلْيَفُة  بِِه  َفْلَيْسَتِعْن  َوإاِلَّ  َسْعًدا، 

-َيْعنِي: َعِن الُكْوَفِة- ِمْن َضْعٍف َوال ِخَياَنٍة.

َقاَل َخِلْيَفُة بُن َخيَّاٍط: َشَكا َأْهُل الُكْوَفِة َسْعًدا َأِمْيَرهم إَِلى 
ُعَمَر، َفَعَزَلُه.

َقاَل:  اٍص  َأبِْيِه سعد بن أبي وقَّ َعْن  بِن َسعٍد،  َعاِمِر  وَعْن 
اهللِ  َرُسْوُل  َفَأَتانِي  ِمنُْه،  َأْشَفْيُت  َمَرًضا  الَفْتِح  َعاَم  َمرِْضُت 
 َيُعْوُدنِي. َفُقْلُت: َيا َرُسْوَل اهللِ، إِنَّ لِي َمااًل َكثِْيًرا، 
ِه؟ َقاَل: »ال«. ُقْلُت:  َوَلْيَس َيِرُثنِي إاِلَّ اْبَنٌة، َأَفُأْوِصي بَِمالِي ُكلِّ
ُلُث  َوالثُّ »الثلث  َقاَل:  ُلُث؟  َفالثُّ ُقْلُت:  اَل.  َقاَل:  ْطُر؟  َفالشَّ
َكثِْيٌر، إِنََّك َأْن َتْتُرَك َوَرَثَتَك َأْغنَِياَء، َخْيٌر ِمْن َأْن َتْتُرَكُهْم َعاَلًة 
ُر َعَلى َجِمْيِع َأْصَحابَِك، َوإِنََّك  َك ُتَؤخَّ ُفْوَن النَّاَس. وَلَعلَّ َيَتَكفَّ
ْقَمَة  َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة ُتِرْيُد بَِها َوْجَه اهللِ إاِلَّ ُأِجْرَت ِفيَها، َحتَّى اللُّ

َتْرَفُعَها إَِلى ِفي اْمَرَأتَِك« ُمتََّفٌق َعَلْيِه)1(.

البخاري )1295( ومسلم )1628(.  )1(
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ا اْحُتِضَر، َدَعا  اٍص َلمَّ ، َأنَّ َسْعَد بَن َأبِي َوقَّ ْهِريِّ وَعِن الزُّ
نُْونِي فِْيَها، َفإِنِّي َلِقيُت الُمْشرِكِْيَن  بَِخَلِق ُجبَِّة ُصْوٍف، َفَقاَل: َكفِّ

َما َخَبْأُتَها لَِهذا الَيْوِم. فِيَها َيوَم َبدٍر، َوإِنَّ

ا َماَت َسْعٌد، َوِجْيَء بَِسرِْيرِِه، ُأْدِخَل َعَلى أم المؤمنين  وَلمَّ
َأْصَحاِب  َبِقيَُّة  َوَتُقوُل:  َتْبكِي  فَجَعلت   ، سلمة  أم 

. َِرُسْوِل اهلل

َخْمٍس  َسنََة  َوَثَمانِْيَن،  اْثَنَتْيِن  اْبُن  َوُهَو    ي  توفِّ
ُهَو  ُل  َواألَوَّ َوَخْمِسْيَن.  ِستٍّ  َسنَِة  فِي  وقيل:  َوَخْمِسْيَن. 

ِحْيُح. الصَّ

***


