
صلى اهللا عليه ( هللا رسول حصابة مواقف من
)وسلم



........مقدمة
الصحابة ھم الجیل الذي ربّاه خیر مربٍّ ومعلم ،وھم •

حملة الرسالة االوائل، والدارس لسیرتھم یجدلھم 
مواقف عظیمة في المجاالت كافة تصلح منارات 

...االنسان وقدراتھ
-:من ممیزات الصحابة•
.العلم•
.                     التضحیة والفداء•
.الكرم واإلیثار•
.حبھم للرسول واحترامھم لھ•



......العلم•

من ابرز ما یمیز الصحابة الكرام حبھم للعلم والتعلیم حتى •
غدوا منارات للعلم،فقد احسوا بأمانة التبلیغ لما یسمعون 

ورأوا ان من واجبھم نشر ھذا اللعلم في بقاع االرض 
،فخرجوا مع جیوش الفتح االسالمي یعلمون الناس احكام 

.دینھم ویقرئونھم كتاب هللا عز وجل
لو اعلم :(_رضي هللا عنھ_قول عبد هللا بن مسعود -:مثال•

صلى هللا  -احداً تبلغھ االبل ھو اعلم مني بما نزل على محمد
).لقصدتھ حتى أزداد علماً  -علیھ وسلم



وعندما قدم ابو ھریرة الى المدینة في السابع من الھجرة نذر •
نفسھ للعلم والتعلم وأصبح اكثر روایة للحدیث مع قلة الفترة 
التي عاشھا مع النبي وذلك لكثرة مالزمتھ لھ وكثرة سؤالھ 

كان الصحابة .للصحابة الكرام،ومداومتھ على تعلم الحدیث
یحرصون على ان ال یفوتھم شيء مما یعلمھ الرسول،وقد 
اتفق عمر مع احد جیرانھ ان یتناوب االثنان في حضور 

مجالس الرسول ویعلم احدھما اآلخر وذلك لبعد المسافة عن 
.المسجد ومتابعة اعمال النھار



....التضحیة والفداء•

كان الصحابة الكرام یتسابقون الى التضحیة والفداء وال یتخلف احد •
منھم عن المشاركة بالجھاد في سبیل هللا إال لعذرٍ قاھر،وقد تحملوا 
االذى في سبیل هللا وصبروا،وال یبالي الواحد منھم بما یصیبھ في 

.جسده او مالھ
صلى –لم یشھد رسول هللا :( یقول صھیب الرومي عن نفسھ:مثال•

مشھداً قط إال كنت حاضره ، ولم یسرِ بسریة قط إال  -هللا علیھ وسلم
كنت حاضرھا ، وال غزا غزوة قط أول الزمان وآخره إال كنت فیھا 

).عن یمینھ وشمالھ
ر المتأرخین منھم في الدخول  إلى اإلسالم سطوراً عظیمة • وقد سطَّ

طمعاً منھم في اللحاق بالسابقین ، وتكفیرا عن مواقفھم السابقة



فھذا عكرمة بن أبي جھل وقف یوم الیرموك عندما رأى •
لقد قاتلت : إحجام الناس عن مقابلة العدو لكثرة عددھم فقال

رسول هللا في كل موطن وأفرَّ منكم الیوم؟ ثم نادى في 
من یبایعني على الموت؟ فبایعھ أربعمئة من وجوه : الناس

رضي هللا (المسلمین وفرسانھم ،فقاتلوا الروم وكان 
یواجھ االسنة والرماح حتى جرح في وجھھ وصدره )عنھ

كنت أجاھد بنفسي عن :اتقِ هللا، وارفق بنفسك فقال:فقیل لھ
الالت والعزى،فأبذلھا لھا، أفأستبقیھا اآلن عن هللا ورسولھ، 

.ال وهللا أبداً، واستشھد رحمھ هللا ھو وابنھ في المعركة
مجموعة من الجنود تقوم بمھمة قتالیة أو استطالعیة :السریة*•

استعراضیة محددة



....الكرم اإلیثار•
كان صحابة رسول هللا مثاالً في الكرم واإلنفاق في وجوه :عللي•

!الخیر
.طمعاً باألجر والثواب من هللا عز وجل•
:من مواقف الصحابة الدالة على كرمھم•
كان أبو الدحداح یتنازل عن بستانھ في سبیل هللا تعالى وطلباً •

یا رسول هللا إن لفالن نخلةً وأنا : فعن انس أن رجالً قال(لرضاه،
أُقیمُ حائطي بھا فأمره ان یُعطیني حتى أُقیم حائطي بھا، فقال لھ 

اهُ بنخلةٍ في الجنة ا إِیَّ ھَ بِعنِي :فأَبى،فأَتاه أبو الدحداح فقال . النبي أَعطِ
عتُ : فَأَتى للنبي فَقَال . نخلتك بحائطي؟ ففعل یا رسول هللا إني ابتَ

ا ،فقال رسول هللا ھَ صلى -النخلة بحائطي ، قَالَ فَاجعلھا لھُ فقد أَعطیتُكَ
راراً -هللا علیھ وسلم حداح في الجنة قالھا مِ ذقٍ راح ألبي الدّ ن عَ م مِ . كَ

ھُ فقال: قال  أَتَ جي من الحائِطِ فَإنَّي قد :فأتى امرَ حداحِ اخرُ ا أُمَّ الدَّ یَ
خلةٍ في الجنة بِحَ البَیعُ : فقالت. بِعتُھُ بِنَ ).رَ



عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما كان الفقراء یعرفونھ بجوده وكرمھ ، *
.فكانوا یجلسون في طریقھ كي یصحبھم فیعطیھم ما یریدون

دق في غزوة تبوك *• عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنھ یتصَّ
بشرط مالھ، ویشتري خمسمئة فرس وألفاً وخمسمئة راحلة، ویجعل 

.  ذلك كلھ في سبیل هللا
:المواقف الدالة على اإلیثار   •
إیثار األنصار للمھاجرین على انفسھم في المدینة كما وصفھم هللا *•

 ).وَُيؤثِرُونَ عَلَى َأنفُسِهِم وَلَو كَانَ بِهِم خَصَاصَةٌ (



رح ثالثة من الصحابة*• الحارث بن :في معركة الیرموك جُ
ھشام، وعكرمة بن أبي جھل وعیاشُ بن ربیعة رضي هللا 

عنھم كانت جراحھم شدیدة فدعا الحارث بماء یشربھ ، فنظر 
ادفعھ إلى عكرمة،فلما اخده عكرمة نظر : إلیھ عكرمة فقال

ادفعھ إلى عیاش، فما وصل إلى عیاش حتى : قال.إلى عیاش 
رحمھم هللا . مات ، وما وصل إلى احد منھم حتى ماتوا

.جمیعا



....واحترامھم لھ)صلى هللا علیھ وسلم(حبھم للرسول•

احب الصحابة نبیھم حباً شدیداً،وشكروا نعمة هللا علیھم بھذا الرسول •
الذي ھداھم للدین ،وأنقذھم من الضالل ،وجمعھم على الھدى 

ذ بَعَثَ فِيِهم رَسُوالً ( : قال تعالى.وأرشدھم الى الخیر لَقَد َمنَّ اهللاُ عَلَى املُؤمِنِني إِ
ُ لَفىِ ضَاللٍ 

ن كانُوا ِمن قبل مِّن َأنفُسِهِم يتَلوا عَلَيهِم َءايته وَيُزَكِّيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَاحلِكمَةَ َوإِ
 ).مُّبنيٍ 

-:أمثلة•
، : عندما صلب زید بن الدثنة قال لھ أبو سفیان*• أنشدك با� یا زیدُ

أتُحبُّ أنَّ محمداً اآلن عندنا في مكانك نضرب عنقھ، وأنك في أھلك، 
وهللا ما أحب أن محمداً اآلن في مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكةٌ :قال

مشابھاً  .تؤذیھ ، وأني جالس في أھلي ،وقد قال خبیب بن عدي كالماً 



وقد كان الصحابة یحرصون على خدمة النبي وقضاء حوائجھ حباً *•
كنت أخدم النبي : فھذا ربیعة ابن كعب یقول-صلى هللا علیھ وسلم-لھ

وأقوم لھ حوائجھ نھاري أجمع، حتى یصلي رسول هللا العشاء، 
فأجلس على بابھ إذا دخل بیتھ، أقول لعلھا تحدث لرسول هللا حاجة ، 

، فأرجِع، أو تغلبني عیني فأرقد، وقد خرج ذات  فما أزال حتى أملَّ
یا رسول هللا، انتظر حاجتك ، فسُر : ما حاجتك؟ فقلت: لیلة فسألني

نّ شیئاً ادع هللا لك بھ فقال رضي هللا عنھ : النبي وشكره، وقال لھ :  مُ
.ادع هللا لي بمرافقتك في الجنة

ھذا غیضٌ من فیض من حیاة أصحاب الرسول ، الذین كانوا نبراساً •
یرُ :(یُھتدى بھم في كل زمان،وصدق الرسول إذ یصفھم فیقول خَ

ھُم ھُم ثُم الذین یلونَ لونَ مَّ الذین یَ ).النَّاس قَرني تُ



.الست رزقھ: معلمة المادة•
.آیة طبیب : عمل الطالبة •


