
 

إتحــاف
ْ

 أمــة اإلســـالم
َّ

  
  بتهـذيب

ِفتــوح الشـــام"كتـاب 
َّ ُ ُ ُ

"  
  تأليف

  أبي عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي
  هـ207المتوفى سنة 

  

ävv‘<æ<å†’j}]<æ<äeĆ„â< <

Òëú‹Ûa@‡jÇ@âby@„î“Ûa@ @

 
  الجـزءان األول والثاني 

 
אאאא 

   1429 مجادى األوىل



 

 

 إحتــاف أمــة اإلســـالم

  بتهـذيب
ِفتــوح الشـــام"كتـاب 

َّ ُ ُ ُ"  
  تأليف

  أبي عبد اهللا حممد بن عمر بن واقد الواقدي
  هـ207املتوفى سنة 

  

ävv‘<æ<å†’j}]<æ<äeĆ„â< <

אא 
 

אאאא 
 

אאאא 
א1429 



 

  إهـــداء
إلى كل مسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر وأنَّه لن يصلح آخر هذه األمة إال بما               

 ولن تعود السيادة والريادة والقيادة لألمة اإلسالمية إال بالرجوع          ،صلح به أولها  
إلى تطبيق الشريعة اإلسـالمية واألحكـام الربَّانيـة وأهمهـا فريـضة الجهـاد بـالنفس                 

  .والمال
ى كل قائد مسلم على أي مستوى من مستويات القيادة ومهما كان حجم       وإل

 لينهـل   ،الجماعة التي يقودها ليتعلم أحكام السياسة الشرعية ويسترعي بها رعيته         
من هذا الفيض العـذب فيقـوِّم نفـسه ويقـيم أفـراده علـى منهـاج الـسلف الـصالح                     

  . ليحقق ما حققوه ويجتمع بهم في دار الخلد إن شاء اهللا
وإلى كل مجاهد يبذل النفس والنفيس ابتغـاء مرضـاة اهللا ورفـع الـبالء عـن                

 ،األمة وكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين في مـشارق األرض ومغاربهـا            
 ، أحكام الجهاد فينشر الخيـر والـصالح       وذلك حتى يتعلم من سلفنا الصالح       

ده وإعداده كلـه    ويجتنب الفساد في األرض؛ فيكون نومه ونبهه وجده ولعبه وجها         
  .ًاأجر

وإلى كل داعية ومرب مسئول عن سياسة األمة وتربية أجيالها علـى معـالي              
 وتنــشئة األجيــال الجديــدة علــى حــب الجهــاد      ،األمــور واجتنــاب سفاســفها  

 واإلعداد البدني والنفسي والشرعي ليكونوا مصابيح الهدى وفرسان ،واالستشهاد
  .الميادين

 بناتهـا وأطفالهـا علـى مـا ربـتهم عليـه أمهـات          وإلى كل أم مسئولة عن تربيـة      
المؤمنين والصحابيات الجليالت وتابعاتهنَّ بإحسان على العزة والـشرف والكرامـة      
وتفــضيل القتــل فــي ســبيل اهللا علــى أن يــصرن ســبايا بيــد األعــداء وحيــاة الذلــة  

  .والهوان
   دعوة صاحلة بظهر الغيبًإىل هؤالء مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع ابتغاء مرضاة اهللا ورجاء

´½bÈÛa@l‰@@†à§aëN@ @

 
  حسـام عبد الرؤوف



 

  
  -حفظه اهللا-مقدمة فضيلة الشيخ أبي الوليد األنصاري   

  
ى وديِن الَحقِّ ليظهَرُه علـى الـديِن كلِّـِه ولـو كـِرَه              ُد هللا الذي أرسَل رسوَلُه بالُهد     الحم

اآلِخـرين؛ الـذي جاهـَد فـي اهللا حـّق جهـاِدِه          الكاِفرون؛ والصالُة والسالُم على سيِد اَألّولين و      
  :  أما بعد.َقاِتلينحتى أتاُه اليقين؛ وعلى آِلِه وصحاَبِتِه أْشَرِف الُمجاِهدين وأْشَجِع الُم

صــوِل الَفـضاِئِل َعِقيـدًة وِفْقهــا    َمْدِرَسـٌة جاِمَعـٌة أل  -هللا تعــالىرحمهـم ا -فـسيرُة سـلِفنا   
 وَأْنداها ِذْكرًا سيَرُة أصحاِب َنِبيِّنـا صـلواُت اهللا وسـالُمُه            وُسُلوكا، وأْعَطُر هذه السيرِة شذىً    

عليه؛ ورضَي اهللا عنهم أجمعين؛ كيَف ال وهم الِجيُل األوَُّل الذي اْختاره اهللا تعـالى ِلـُصْحَبِة                 
الذي أخبـَر   ) َراالختالَف الكثي (َنِبيِِّه؛ وَتَلقَّوا عنه ِديَن َربِّهم َأْبَيَض َنِقّيا؛ قِبل أن َيَرى المسلمون            

عنه رسولنا الكريم عليه الصالة والسالم؛ ووَقَر في ُنُفوِسهم وخاَلَطْت َبَشاَشُتُه ُقُلوَبَهم دوَن أْن 
  .ُيَعكَِّر َصْفَو مفاِهيِمهم فْلَسفاُت المدِنيَِّة التي اْبُتِلَيْت بها األمم اُألْخرى من مثل فارَس والروم

 األوِل هي التْرَجمَة الَعَمِليََّة ِلَعِقيَدِة التوحيـِد وِفْقـِه   وإذا كانت حياُة المجتمِع اإلسالمي 
الشَّْرِع فإّنها في الِجهاِد في سبيِل اهللا ِلَنْشِر هذا الدين بياٌن َحـيٌّ ِلُمُثِلـِه الُعْليـا وِقَيِمـِه الـساِمَيِة                     

  .التي تْشَهُد بأنه تْنِزيٌل من اهللا ربِّ العاَلمين
 ِبحاَجٍة ماسٍَّة إلى إْبراِز ِتْلَك المـآِثِر وَتْقـِديِمها َبـيِن َيـَدِي              –سالم   ُأمََّة اإل  –ونحُن اليوَم   

الناِشَئِة الُمْسِلَمِة َمْعَلمًا من معاِلم الطريِق وَمناَرًة َرِفيَعًة من َمناَراِتها؛ وألننا ِبذلك ُنَعمِّـق ِصـَلَة                
 المسِخ الثقافيِّ وِرَياِحِه العاِتَيِة التي ُيراُد بهـا         األمَِّة ِبماضيها؛ وُنِقيُم سدًا منيعًا في َوْجِه َعْوَلَمةِ       

  .، وَخِسَر هنالك الُمْبِطُلون!َمْحُو الصِّْبَغِة الحضاريَِّة ألمَِّة اإلْسالم
 كتاب؛ بل كلٌّ منهـا ُمَكمِّـٌل         ليَس ُيْغِني كتاٌب منها عنْ     - على كْثَرِتها    -وكُتُب التواريِخ والسَِّيِر    

اٍح وبياٍن؛ أو تفصيٍل لما ُأْجِمَل؛ أو َنْقٍض َيلوُح معُه وْجُه الـصواُب؛ وذلـك               لآلخِر ِبَمزيِد إيض  
  .ِمْن أعظِم الَعْوِن على َتْحقيِق الحواِدِث التاريِخيَِّة وَتْمحيصها

واالْعِتباُر بحوادِث التاريِخ على الُجْمَلِة َشيٌء؛ وَتْحقيُق َمْرِويَّاِتِه َشيٌء آَخـر، ومـَع أنَّ     
، وإذا كاَن العاِقُل !ُبدَّ منه؛ إال أنَّ األوََّل هو َثَمَرُة ِدَراَسِة ِعْلِم التاريخ وغاَيُتُه أْمٌر ال هذا الثانَي

َيَعَتِبُر بالِقصَِّة الَمْنُسوَجِة الُمْخَتَرَعِة على َأْلِسَنِة الطيـوِر والعِجمـاواِت مـن الَمْخُلوقـات؛ وَيْعَتِبـُر                
  .َل لُه؛ فاْعِتباُرُه بالحاِدِث التاريِخيِّ أْوَلىبالمَثِل الَمْضروِب الذي ال َأْص

من الُكُتِب التي َحَوْت الكثيَر من هذه الِعَبـر؛ مـع حـْسِن             ) فتوح الشام (كتاُب الواِقديِّ   
السِّياِق وُعُذوَبِة العبارة؛ عرفُت هذا لما قرأُت كثيرًا منه وحـدي أوًَّال ؛ ثـم قـرأُت أكثـرُه علـى                     

 ثاِلثًا؛ فآَنْسُت ِمْن الفواِئِد في ِقراَءِتِه طالِب العلِمْأُتُه ِبَتماِمِه على َبْعِض صاحٍب لي ثانيًا؛ ثم قر
ما َشَرَح َصْدِري وصدوَر الحاضريَن؛ ورأيُت آثاَرُه على َصـَفحاِت الُوُجـوِه؛ َوَوِدْدُت لـو أنَّ                



 

ِع اإلسالِم الحـصيِن خاصَّـًة؛      الِكتاَب َحِظَي ِبَتْقريِب مادَِّتِه للمسلمين عامًَّة؛ وللُمجاِهديَن ِدرْ       
وأكََّد لي حاَجَة الكتاِب إلى التَّْهذيِب ما رأيُت في َتضاِعيِفِه من االسـتْطراِد فـي َتْقريـِر ِعبـاراِت                
المَتَصوَِّفِة وُعُلوِمهم مما ُيْقَطُع معه بأّنها ليسْت من عبارته ألنها لم تكـْن معهـوَدًة فـي َزَمِنـِه فـإن            

لبخاريُّ في التـاريِخ وابـُن النـديِم فـي سـنِة سـبِع ومـائتين فـي شـهِر ذي                     وفاته على ما ذكرُه ا    
وكالُم العلماء في الواِقديِّ مْشهوٌر ال َيْخَفـى؛ ومـن ذلـك قـول الـذهبي فيـه فـي                     .الحجَِّة منها 

وجمَع فأوعى؛ وخلَط الَغّث بالسمين؛ والخَزَف بالُدرِّ الثمين؛ فاّطرُحوُه لذلك؛ ومع ": السَِّير
  .انتهى. " ُيْسَتْغَنى عنه في المغاِزي وأياِم الصحاَبِة وأخباِرهمهذا ال

  :ووراَء ذلك كلِِّه ما في الكتاِب من الفوائِد والعبر
) وِظيَفـةَ (بياُن َمنِزَلِة الجهاِد من اإلسالِم بيانا َعمليا؛ وأنـه ِعبـاَدُة األمَّـِة كلِّهـا؛ ولـيَس                  : مْنها -

  .طاِئَفٍة منها َفَحْسُب
إيضاُح مفهوِم الِجهاِد في سبيِل اهللا؛ وأنه ليَس الِقتاَل وْحَدُه؛ بل كل علم وعمٍل فيه : وِمنها -

  .رفُع لواء الشرِع والتمكين لديِن اهللا في األرِض فهو من الجهاِد الواجِب على المسلمين
ِاد قبل فـتح    أَن روَح الجهاِد في سبيِل اهللا هو السُموُّ األخالِقيُّ الذي فتَح قلوَب العب            : ومنها -

  .بالدهم بالسيِف حتى دخلْت أمم منهم في ديِن اهللا أْفواجًا
 من ُمراعاِة أواِمِر اهللا تعالى الدينيَِّة الشْرِعيِة من التعاضـِد    ما كان عليه صْدُر األّمِة      : ومنها -

لَهْيَبـِة فـي    والتالُحِم والتناُصر ولزوم الجماعِة والسمِع والطاَعِة مما له أعظُم األثِر في إيقـاِع ا             
  .نفوِس األعداء؛ واستجالِب نصِر اهللا تعالى

مراعاُة السنن الكوِنّيِة في بناء اُألمم وقياِم الُدَوِل وِسياَسِة الرِعيَِّة؛ حيُث يكوُن الَسْعُي : ومنها -
على َوْفِقها من َأْعَظِم أسباِب النُّهوِض والِبناِء ومَخاَلَفُتها من أعظـم أسـباب الـسقوط وذهـاِب           

  .األمم والدول
؛ وما يْنَبِغي أن يَتحلَّى به القائـُد        "الحرُب َخْدَعةٌ ": وِمْنها البياُن العمليِّ لقوِل رسوِل اهللا        -

  .من حميِد الصِّفاِت ومحاِسِن الشمائل التي هي سلم الوصول إلى مراِقي الفالِح والنجاح
تاُذ الباحـُث حـساُم بـُن      وأسأل اهللا جل وعال أن يكون هذا التهذيُب الذي قام بِه األسـ            

عبِد الرؤوِف واِفيًا بالغرِض المقـصوِد مـن تْنِقـيِح مـادَِّة الكتـاِب وتهـذيِبها وَتقريِبهـا بـيَن أيـدي                      
القراِء؛ كما أسألُه تعالى أن يْجعَل هذا الَعمَل صدَقًة جاِرَيًة تنفعُه في دنياُه وُأْخراه؛ وأن ينفَع 

  .َعَلُه سببا إلقامِة ديِنِه والتمكين لشرعهبالتهذيِب من َسِمَعُه وقرأه؛ وأن يج
ــه وصــحابته     ــاء والمرســلين؛ وعلــى آل ــارك علــى ســيد األنبي وصــلى اهللا وســلم وب

  .والتابعين
             .والحمد هللا رب العالمين

  أبو الوليد األنصاري :                                                   وكتب
      1429/ ربيع الثاني/ 23                                                                   



 

  ام عبد الرؤوفــيخ حسـ الشدمةـــمق

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه      
  أما بعد،..ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

تبة اإلسالمية مما صنفه وكتبـه وجمـع أبوابـه سـلفنا            فما أكثر الكنوز التي تحتوي عليها المك      
 الذين خلفوا لنا تراثاًً حضاريًا تعجز البشرية بكل طوائفها وأديانها أن تأتي مجتمعة بعشر الصالح 

معشاره، وتاريخًا مدوَّنًا موثَّقًا لو كان لدى أمة مـن األمـم غيـر المـسلمة لتفـاخرت بـه وعـضَّت عليـه           
لمين، ال  مـن المـس  ف الشديد هذا التراث الضخم مهمـل بالنواجذ وربت أجيالها عليه، ولكن لألس   

ه في حياتهم العملية فيعيد لهـم األمجـاد التليـدة والمفـاخر              وال يحترمونه فضًال عن أن يطبقو      يقرؤونه
  !الحميدة

ومن بين الكتب التي ألفت في التاريخ ولم تحظ باالهتمام الذي تستحقه الكتـاب الـذي بـين                  
 الكنـز مـن تهـذيب بعـض         أيدينا؛ رغم أنه طبع عشرات الطبعات إال أنها لم تـؤد الواجـب نحـو هـذا                

ألفاظه، واختصار االستطرادات المطولة في بعض المواضع وأشعار الفخر التي قد تصيب القارئ             
، -وهم الغالبية العظمى من قراء اليوم-بالملل خاصة لمن يفتقدون النفس الطويل في قراءة الكتب 

ابعيهم وصـدقهم فـي      وتـ  وكذلك لفت أنظار المسلمين لالستفادة من يقـين صـحابة رسـول اهللا              
جهادهم وما فتح اهللا علـيهم مـن الحنكـة الـسياسية والعبقريـة القياديـة وااللتـزام والـسمع والطاعـة                      

مما يدل على إنه يجـوز فـي الجهـاد مـا ال             والحيل التي لجأ إليها المسلمون لفتح الحصون والقالع         
: ي لقـول رسـول اهللا       والتطبيـق العملـ   " فتـوح الحيـل   " إطـالق اسـم      ولذا يمكـن  ! يجوز في غيره  

وهنـاك أمـور    ! على هذه الفتوح، هذا بجانب أبواب العلم والفقه التي تستفاد منه          " الحرب خدعة "
نحب أن نلفت األنظار إليها ليتعلم منها المجاهدون خاصًة والقـادة الـسياسيون والعـسكريون عامـًة                 

 أجمعـين مـن   ن لهـم     والتـابعي  ظهرت بجالء مـن خـالل التطبيـق العملـي لـصحابة رسـول اهللا                
  -:أهمها

         اإلمارة أمانة وتكليف ومسئولية أمام رب العالمين ثم عباده المـؤمنين؛ ونـذكر هنـا كلمـات                 -
سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لعامله على جيوش المسلمين في الشام سيدنا أبي عبيـدة بـن                  

 بانقطـاع كتابـك وإبطـاء خبـرك يكثـر           يدة أنَّ اعلم يا أبا عب   : "-بدون تعليق -الجراح رضي اهللا عنهما     
 جسدي على إخواني المسلمين وما لي ليل وال نهار إال وقلبي عندكم ومعكم، فإذا لـم                 ىقلقي ويضن 

 إال بالفتح أو الغنيمـة،      يأت منكم خبر وال رسول فإن عقلي طائر وفكري حائر، وكأنك ال تكتب إليَّ             
 لكم، وقلقـي علـيكم كقلـق    ي داٍعتي عندكم وأنًِّا عنكم فإن همَّني وإن كنت غائب  واعلم يا أبا عبيدة أنَّ    

  ".الوالدة الشفوقة على ولدها
االلتزام الصارم باألحكام الشرعية على الراعي والرعية وعلى المسلمين وغيرهم من أهـل              -

 ليزيد بن أبي سفيان عنـدما أمَّـره     وصية سيدنا أبي بكر الصديق      الكتاب والمشركين ونكتفي بذكر     
 علـى  وال نفـسك  علـى  قتـضيِّ  فـال  سـرت  إذا" : للـسير إلـى الـشام      الناس سائر من فارس ألف على

 لدالع واستعمل األمر في وشاورهم أصحابك على وال قومك على تغضب وال مسيرك في أصحابك



 

 فـال  القـوم  لقيـتم  وإذا عـدوهم،  علـى  نـصروا  وال ظلموا قوم أفلح ال فإنه والجور الظلم عنك وباعد
 تعقـروا  وال طفـالً  وال امـرأة  وال شـيخاً  وال ولدًا تقتلوا فال عدوكم على نصرتم وإذا. األدبار تولوهم
  ."صالحتم إذا تنقضوا وال عاهدتم إذا تغدروا وال ،المأكول بهيمة إال بهيمة

تطبيق أحكام السياسة الشرعية على كل المستويات القيادية، ومواكبـة القيـادة الـسياسية               -
على الـساحة العـسكرية واإللمـام بتطـورات المعـارك وتوجيـه القـادة العـسكريين             الدائمة لما يجري    

بالخطوات التالية كدليل على اإلحاطة بخط سير المعارك وكل دقائقهـا وسـرعة اتخـاذ القـرارات                 
 إلـى قـادتهم فـي    المواكبة لتطورات األحداث، وهذا يتضح بجالء من كتب الخلفاء الراشـدين     

وأما القيادة العسكرية فهي تلتزم     ! افات وصعوبة االتصاالت في ذلك الزمان     الميادين رغم بعد المس   
بمبدأ الشورى  وتقود المعركة من داخـل الميـدان ولـيس مـن غـرف العمليـات المبنيـة بالخرسـانة               

والتفاوض المباشر  مع األعداء، وأكثر من ذلك المشاركة في القتال ! المسلحة في أعماق األرض
فإنَّ ! أحد ملوك الروم في معركة اليرموك "جرجير" مبارزة سيدنا أبي عبيدة لـوالبراز كما حدث من

هذا له أكبر األثر في تثبيت المجاهدين وإثارة الحمية في قلوبهم ودفعهم لالستقتال في الحرب وهم 
 !يرون قادتهم يحرصون على الشهادة كما يحرص عليها أصغر جندي من جنودهم

لكتاب دور العلماء وأصحاب الرأي مـن الـصحابة وآحـادهم    يتضح بجالء من قراءة هذا ا  -
يعة وكذلك التوسـط بـين   في شحذ الهمم وحل المشكالت التي تطرأ في الميدان طبقًا ألحكام الشر 

 االنقسام واالنشقاق في الصفوف كما حدث في التدخل بين سيدنا أبـي عبيـدة وسـيدنا                 القادة لدرء 
 .تح مدينة دمشقخالد بن الوليد رضي اهللا عنهما عند ف

من أعظم الدروس التي تستفاد من هذا الكتاب هي السمع والطاعة مـن الجنـود والقـادة                  -
ويكفينـا قـول سـيدنا خالـد بـن الوليـد        ! على حد سواء والرجوع للحق مهما كان قائله والمقول لـه          

 وأنـت  أخالفك فكيف له، ألطيعن صغير طفل عليَّ رأمِّ لو واهللا: "لسيدنا أبي عبيدة رضي اهللا عنهما     
 !".ً؟إسالما وأسبق إيمانًا مني أقدم

من أبرز ما يلحظه المطالع للكتاب هو دور المرأة المسلمة في الجهاد والفتوحات لتضحد  -
بذلك الصحابيات رضي اهللا عنهن ما يشاع عـن ذلـك الجيـل الفريـد مـن هـضم حقـوق المـرأة وأن              

بالخروج إال إلى بيـت زوجهـا ثـم إلـى     لهن ح اإلسالم حولهنَّ إلى أدوات معطلة  في البيوت ال يسم   
 على عينه للرجال والنساء على حـد        رعاها رسول اهللا    يوتبرز هنا التربية اإليمانية التي كان       ! القبر

؛ وخاصة إعداد النسوة للقتال والدفاع عن النفس والعـرض          سواء، وتبعه الخلفاء الراشدون     
ومـا أحـرى نـساء المـسلمين أن     ! ر وانتهاك األعراضقد الناصر من الرجال فال يستسلمن لألس    إن فُ 

يتعلمن كيف يربين أنفسهن وبناتهن  على الجرأة والشجاعة والدفاع عن النفس بما يتيسر من السالح 
 فبعد أن كان خاصة أن الجهاد اآلن صار أيسر بكثير جدًا عمَّا كان عليه زمن الصحابة والتابعين              

ح اآلن باألسلحة يتطلب الفروسية وركوب الخيل وماشابه؛ أصب  بالسيف والرمح وأعمدة الخيام، و    
 وغيرها وهي سهلة االستعمال وال تحتاج لقوة بدنيـة هائلـة كمـا كـان فـي الـسابق خاصـة أن         النارية

 ويستحيون نساءهم، واهللا تعالى زون حمالت اإلبادة على رجال المسلمين وفتيانهم يركِّأعداء اهللا 
 .لهم بالمرصاد



 

هذه القاعدة خلَّفت للمسلمين اآلالف من الفقهاء والعلماء الذين يجمعون " تفقهواانفروا " -
وجعـل رزقـي تحـت       "بين العلم والعمل وإخالص النوايا، وكذلك التطبيق العملي لقول النبـي            

فقد ملك المسلمون في سنوات معدودة كنوز كسرى وقيصر وفتحوا مدن الشام والعراق " ظل رمحي
ا من األموال والمنقوالت والثروات والعبيد واإلمـاء، وخرجـوا مـن ضـيق الجزيـرة       ومصر بكل ما فيه   

 !العربية وشظف العيش فيها إلى سعة الدنيا وزينتها نتيجة جهادهم 

ضرورة الرجوع في دراسة تـاريخ المـسلمين إلـى المـصادر اإلسـالمية العربيـة الموثوقـة                  -
ء الغرب الذين يدسون السم في العسل، ويطعنون        واالبتعاد عن كتابات المستشرقين واألدباء وعلما     

األمة في أعز ما تملك، ويعرضون السيرة والتاريخ عرضـًا يخـدم أهـدافهم الدنيئـة ونوايـاهم الخبيثـة                    
 على حقيقتها دون حصر األمر في زهدهم وورعهم ويحرم المسلمين من معرفة صحابة رسولهم 
ميادين القتال حتى أن الواحد منهم كان يواجه ألفًا من          وعلمهم وإخفاء حقيقة أنهم كانوا أبطاًال في        

 والزهد  ة اتباعه لسنة الرسول     عرف إال بشدَّ   الذي لم يُ   المشركين مثل سيدنا عبد اهللا بن عمر        
 كبـر  مـع  رأيتـه  فلقـد ": ساعدة بن عمرو الذي قال عنه     والعلم،  وكذلك سيدنا أبو ذر الغفاري        

 أبـو  أنـا : ويقول اسمه حمالته عند ويذكر قومه إلى وينتمي الروم في شديدًا ضربًا بسيفه يضرب هسنِّ
 وكأن هذه الروح وهذا الفكر هـو الـذي يريـدون    !والتابعين  وغيرهما من صحابة رسول اهللا" ذر

 !نشره بين المسلمين ليفصلوا بين العلم والعمل، وبين اإليمان والجهاد بالنفس والمال

  عملى يف هذا الكتاب
في البداية أن الكتاب من الضخامة بحيث يصعب على القارئ المعاصر أن يتابع    كما ذكرت   

أحداثه ووقائعه ويربط بينها، أو يلحظ التكرار الذي وجد في بعض القصص واألحداث ربما سـهوًا                
 لصعوبة التدقيق والمراجعة في زمانه، باإلضافة إلى ما نظنُّ أنه امتد ألصل -رحمه اهللا-من المؤلف 

تفضيل "من خرافات الصوفية وعّباد القبور، وبعض القصص التي قد ال يستسيغها أصحاب        الكتاب  
، فتم تهذيب ذلك أو اختصاره أو إلغاؤه، مـع حـذف األسـانيد طلبـًا لالختـصار                 "العقل على النقل  

ت ، ومن أراد معرفة اإلسناد كامًال وما ُحذف أو ُعدِّل من فقرا-إال ما ندر-واالكتفاء بالراوي األول 
مـ 1997 - 1417الطبعة األولى ) لبنان-بيروت(الكتاب يمكنه الرجوع إلى طبعة دار الكتب العلمية 

والتي اعتمدنا عليها في المراجعة والتدقيق والمطابقة بين النسخة المعدلة التي بـين أيـدينا والنـسخة                 
يـرات فـي الـشكل    األصلية للكتاب، باإلضافة إلى ما سـيلحظه المطـالع للكتـاب مـن البدايـة مـن تغي               

  .والطباعة ورسم اآليات القرآنية وغيرها

  واهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل،

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  حسام عبد الرؤوفوكتب 
  1429  ربيع الثاني1                                                                                                           


