
شخصيات من احلرمني الشريفني )23(

محمد سليمانمحمد سليمان

أبو سعيد اخلدري



مازال حديثنا عن مدرسة الصحبة 
املبارك��ة لرس��ول اهلل9 من خالل 
الرتمجة لرموزها، الذين خلد ذكرهم 
بع��د أن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
فما أن ننتهي م��ن رمز حتى ندخل 
م��ع رمز آخر ون��وذج رائع هلا.   . مع 
صحابي وابن صحابي، إنه هذه املرة 
اخلزرجي  اخلدري  اجلليل  الصحابي 
األنصاري، املولود يف السنة العاشرة 
قب��ل اهلج��رة النبوي��ة الش��ريفة، 
أبوسعيد اخلدري،  واملعروف بكنيته 
ولشهرته بها طغت على امسه، وهو 
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن 
عبيد بن األجبر، وهو خدرة بن عوف 
بن احلارث بن اخلزرج األنصاري.   . 
وعن ابن هش��ام امسه سنان   . وخدرة 
وخدارة بطنان م��ن األنصار، وهما 
ابنا عوف ب��ن احلارث بن اخلزرج   . 
وزعم بعض الن��اس أن خدرة هي 

أم األجبر.

أما أمه، فهي أنيسة بنت أبي حارثة 
من بين عدي بن النجار.

وأخوه ألمه قتادة بن النعمان)1(.
لق��د كان هذا الصحاب��ي وجهًا 
بارزًا مش��هورًا م��ن األنصار ومن 
أفاضلهم، وكان من احملِدثني الكبار، 
وكان ذا علم ومعرفة وفقه ، وله من 
الروايات الكثرية مستقاًل يف روايتها 
أو مشاركًا مع غريه، و رواياته وأقواله 
متيزت بأنها جاءت يف أمهات األمور 
اليت ش��كلت أساسًا عظيمًا وصرحًا 
كبريًا يف البناء العقائدي والتشريعي 

يف اإلسالم وتارخيه ومبادئه وقيمه..

ممن شهد بيعة الرضوان
)لََقْد َرِض��َي اهلُل َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ 
��َجَرِة َفَعلَِم ما  ُيبايُِعوَنَك َتْحَت الشَّ
ِكيَنَة َعَلْيِهْم َو  ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل السَّ

َأثاَبُهْم َفْتحًا َقِريبًا...()2(.
يف الس��نة الثامنة للهجرة النبوية 
وقع��ت البيع��ة املعروف��ة ببيع��ة 
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الرضوان انطالق��ًا من اآلية املباركة 
وما حتمله من رضاء اهلل تعاىل عمن 
باي��ع رس��وله9 يف احلديبية حتت 
الشجرة وهي شجرة السمرة ، وهلذا 
تسمى بيعة احلديبية وبيعة الشجرة ، 
وقلوبهم مملوءة بصدق النية واليقني 
والص��ب والوفاء مبا عق��دوا البيعة 
عليه .   . فكان هذا الصحابي اجلليل 
أبو سعيد اخلدري واحدًا من أولئك 
الصادقني حني شهد بيعة الرضوان، 
حني جاء رسول اهلل9 إىل الشجرة، 
فاس��تند إليها وبايع الناس على أن 
يقاتلوا املش��ركني وال يفروا.   . وكان 
قد أرسل رس��ول اهلل9 عثمان بن 
عفان إىل أبي سفيان وأشراف قريش 
خيبهم أنه مل ي��أت حلرب وإنا جاء 
زائرًا البيت معظمًا حلرمته، فاحتبسته 
قري��ش عندها فبلغ رس��ول اهلل9 
واملسلمني أن عثمان قد قتل، فاطلق 
رس��ول اهلل9 قول��ه: ال نبح حتى 

نناجز القوم ..

وه��ذا س��بب البيع��ة ونصه��ا، 
كم��ا قال ابن اس��حاق يف الس��رية 
: فحدث��ين عبداهلل ب��ن أبي بكر أن 
رس��ول اهلل9 ق��ال ح��ني بلغه أن 
عثمان ق��د قتل: ال نبح حتى نناجز 
الق��وم، فدعا رس��ول اهلل9 الناس 
إىل البيعة، فكان��ت بيعة الرضوان 
حتت الشجرة، فكان الناس يقولون، 
املوت،  على  رس��ول اهلل9  بايعهم 
وكان جاب��ر بن عب��داهلل يقول: إن 
رس��ول اهلل9 مل يبايعنا على املوت، 

ولكنا بايعنا على أن ال نفّر.
لق��د كان أبوس��عيد مم��ن بايعوا 
رس��ول اهلل9 على أن ال تأخذهم 
يف اهلل لومة الئم، كما حيدثنا س��هل 
بن س��عد عن أبيه ع��ن جده قال : 
بايع��ت النيب9 أنا وأبو ذر وعبادة 
بن الصامت وحممد بن مسلمة وأبو 
سعيد اخلدري وس��ادس على أن ال 
تأخذنا يف اهلل لومة الئم، فاس��تقال 

السادس فأقاله)3(.
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يوم أحد
رغبته يف أن يكون مقاتاًل يف  معركة 
أحد حال دونها رفض رسول اهلل9 
ألنه اس��تصغره.   . يقول أبو س��عيد: 

عرضت ي��وم ُأحد عل��ى النيب9 
وأنا ابن ثالث عش��رة، فجعل أبي 
يأخذ بيدي ويقول: يا رسول اهلل! إّنه 
عب��ل ضخم العظ��ام ، و جعل نيب 
اهلل9 يصعِّ��د يف النظر ويصوِّبه ، 

ثم قال9: ُردَُّه ، فردَّني ..)4(

وإن حرمه صغر س��ّنه عن وس��ام 
املشاركة يف هذه املعركة فقد نال أبوه 
رضي اهلل عنه وسام الشهادة الكبري 
، وأنه بعيد عن النار ، ففي خب كما 

يف الس��رية النبوية البن هش��ام أن 
رسول9 يوم أحد وقع يف حفرة من 
احلفر اليت عمل أبو عامر ليقع فيها 
املسلمون وهم ال يعلمون ، فأخذ علي 
بن أبي طالب7 بيد رسول اهلل9 
ورفع��ه طلح��ة بن عبي��داهلل حتى 
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استوى قائمًا ومص مالك بن سنان 
أبو س��عيد اخلدري ال��دم عن وجه 
رس��ول اهلل9 ثم ازدرده أي ابتلعه، 
فقال رسول اهلل9: من مس دمي دمه 
مل تصبه النار    . وقد استش��هد مالك 

بن سنان يف هذه الواقعة .

ابن الشهيد!
 وإن مل مينح��ه س��نه فرص��ة قتال 
املش��ركني يف معرك��ة أح��د إال أنه 
وتكرميًا ملالك بن س��نان والبنه أبي 
سعيد أيضًا كان يدعوه رسول اهلل9 
وبعض الصحابة: » ابن الش��هيد«، 
كما ورد يف راوية طويلة يتحدث فيها 
أبو سعيد عن صحبته لعلي7 إىل 
اليمن، ورفض علي7 اس��تعمال 
إب��ل الصدقة من قبل أبي س��عيد 
وم��ن معه مم��ن كان يف رفقة اإلمام 

علي7 قائاًل هلم:
»إن��ا لك��م منه��ا س��هم كم��ا 

للمسلمني«.

إنه احلق والعدل واملس��اواة اليت 
متي��زت بها ش��خصية علي7 ومل 
يدركه��ا ويقدرها هؤالء األصحاب؛ 
مما جعل أبا سعيد يشكو ما يسّمونه 
غلظة علي7 وتضييقه عليهم إىل 
رسول اهلل9 و هو ما تضمنه قوله: 
يا رسول اهلل9، ما لقينا من علي من 
الغلظة وس��وء الصحبة والتضييق   . 
وهنا يقول س��عيد: فانتبذ أي اعتزل 
ناحية رسول اهلل9 وجعلت أنا أعدد 
ما لقينا منه حتى إذا كنت يف وس��ط 
كالم��ي ضرب رس��ول اهلل9 على 

فخذي ، وكنت منه قريباً، وقال:
»س��عد بن مالك ابن الش��هيد، 
م��ه بعض قول��ك ألخي��ك علي ، 
ف��واهلل ، لقد علمت أنه أخش��ن يف 

سبيل اهلل«.
قال: فقل��ت يف نفس��ي: ثكلتك 
أمك، س��عد بن مال��ك ، أال أراني 
كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري؟ 
ال ج��رم ، واهلل ال أذكره بس��وء أبدًا 
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سّرًا وعالنيًة)5(.
وإن اس��تصغر أبو سعيد اخلدري 
يوم أحد فرد، إال أنه شارك بعد ذلك 
مع رس��ول اهلل9 يف اثنيت عش��رة 
غزوة، بدءًا مبعركة اخلندق اليت كانت 

أول مشاهده وبيعة الرضوان...)6(
وعن اخلدري كما ج��اء يف أمالي 
الطوس��ي: أخبنا الشيخ أبو جعفر 
د بن  الطوسي، عن أبي عبد اهلل حمَمَّ
��د ]النعمان[ عن أبي احلس��ن  حمَمَّ
د بن املظفر البزاز، عن أمحد بن  حمَمَّ
عبيد العطاردي، عن أبي بش��ر بن 
بكري، عن زياد ب��ن املنذر، عن أبي 
عب��د اهلل موىل بين هاش��م، عن أبي 
س��عيد اخلدري، قال: ..   . ملا كان يوم 
أحد شجَّ النيب9ُّ يف وجهه وُكِسرت 

رباعيته، فقام9 رافعًا يديه يقول:
إنَّ اهلل اشتدَّ غضبه على اليهود أن 
قالوا: عزيٌر ابن اهلل، واش��تدَّ غضبه 
املس��يح  قالوا:  أْن  النص��ارى  على 
ابن اهلل، واشتدَّ غضبه على من أراق 

دمي، وآذاني يف عرتتي)7(.
ومما رواه أبو س��عيد عن جمريات 
معرك��ة أحد كم��ا يف خمتصر تاريخ 
دمشق تفاصيل إصابة رسول اهلل9 

كما يف اخلب عنه:
كان أبو س��عيد اخلدري حيدث أن 
يوم  أصيب وجه��ه  رس��ول اهلل9 
أحد، فدخلت احللقتان من املغفر يف 
وجنته، فلما نزعتا جعل الدم يسرب 
كما يسرب الشن، فجعل أبي مالك 
بن سنان ميلج الدم بفيه، ثم ازدرده، 
فقال رس��ول اهلل9: م��ن أحب أن 
ينظر إىل من خالط دمه دمي فلينظر 
إىل مال��ك بن س��نان   . فقيل ملالك: 
تشرب الدم ؟ فقال: نعم أشرب دم 
رس��ول اهلل9   . فقال رسول اهلل9: 
من مس دمه دمي مل تصبه النار   . قال 
أبوسعيد: فكنا ممن رد من الشيخني 
مل نز مع املقاتلة، فلما كان من النهار، 
وبلغنا مصاب رسول اهلل9، وننظر 
إىل سالمته، فنرجع بذلك إىل أهلينا، 
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فلقينا الن��اس منصرفني ببطن قناة، 
فلم يكن همة إال النيب9 ننظر إليه، 
فلما نظر إلي قال: سعد بن مالك؟ 
قلت: نعم بأب��ي وأمي، فدنوت منه 
فقبلت ركبته وهو على فرس��ه، ثم 
ق��ال: آجرك اهلل يف أبيك   . ثم نظرت 
إىل وجهه فإذا يف وجنتيه مثل موضع 
الدرهم يف كل وجنة، وإذا ش��جة يف 
جبهته عند أصول الشعر، وإذا شفته 
السفلى تدمى، وإذا رباعيته اليمنى 
شظية، وإذا على جرحه شيء أسود   . 
فسألت: ما هذا على وجهه؟ فقالوا: 
حص��ري حمرق، وس��ألت: م��ن دمى 
وجنتيه؟ فقي��ل: ابن قميئة    . فقلت: 
من ش��ّجه يف جبهته؟ فقي��ل: ابن 
ش��هاب   . فقلت: من أصاب شفته؟ 
فقيل: عتبة   . فجعت أعدو بني يديه 
حتى ن��زل ببابه ، فما نزل إال محاًل ، 
وأرى ركبتيه جمحوشتني ، يتكئ على 
السعدين: سعد بن عبادة، وسعد بن 

معاذ، حتى دخل بيته.

وأذن  الش��مس  غرب��ت  فلم��ا 
بالل بالصالة، خرج رس��ول اهلل9 
عل��ى مثل تلك احل��ال، يتوكأ على 
الس��عدين، ثم انص��رف إىل بيته ، 
والناس يف املسجد يوقدون النريان، 
يتكمدون بها من اجل��راح ،ثم أذن 
بالل بالعش��اء حني غاب الشفق ، 
فلم خيرج رسول اهلل9، وجلس بالل 
عند بابه حتى ذهب ثلث الليل، ثم 
ناداه : الصالة يا رس��ول اهلل    . فخرج 
رس��ول اهلل9 وقد كان نائماً   . قال: 
فرمقت��ه ف��إذا هو أخف يف مش��يته 
من��ه حني دخل بيت��ه ، فصليت معه 
العش��اء، ثم رجع إىل بيته وقد صف 
ل��ه الرجال ما بني بيت��ه إىل مصاله 
ميشي وحده حتى دخل ، ورجعت إىل 
أهلي فخبتهم بسالمة رسول اهلل9 
فحم��دوا اهلل على ذل��ك وناموا ، 
وكانت وجوه اخل��زرج واألوس يف 
املسجد على باب النيب9 حيرسونه 

فرقًا من قريش أن تكر..)8(
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عفته وطاعته !!
عرف هذا الصحابي بعفة النفس 
وش��دة االمتثال ألمر رسول اهلل9 
واألخ��ذ بنصحه وإرش��اده ولثقته 
املطلقة بوعد اهلل ورس��وله9   . ملا 
مسع رس��ول اهلل9 يع��د املتعففني 
عن املسألة بأن اهلل تعاىل سيغنيهم 
من فضله وإحس��انه وقد جاء يسأل 
الرس��ول9 وقد بلغت به احلاجة 
مبلغ��ًا عظيمًا حتى أن��ه ربط على 
بطنه احلج��ر من ش��دة اجلوع إال 
أنه آثر الص��ب واالحتمال رجاء ما 
عن��داهلل تعاىل، وقد حتقق له ما وعد 
ب��ه رس��ول اهلل9 فأغن��اه اهلل من 

فضله.
ومما قاله أبو س��عيد نفس��ه بعد 
استش��هاد أبيه وبعد م��ا أمل بأهله 
العوز  :  استش��هد أبي ي��وم أحد ، 
وتركن��ا بغري م��ال، فأصابتنا حاجة 
شديدة    . قال : فقالت لي أمي : أي 
بين! ائت النيب9 فاسأله لنا شيئاً   . 

فجئته فس��لمت وجلست، وهو يف 
أصحابه جالس فقال واستقبلين: إنه 
من استغنى أغناه اهلل، ومن استعف 
أعفه اهلل، ومن اس��تكف أكفه اهلل   . 
قال: قلت : ما يريد غريي   . فانصرفت 
ومل أكلمه يف شيء   . فقالت لي أمي: 
ما فعلت؟ فأخبته��ا اخلب    . قال : 
فصّبنا اهلل عز وجل ورزقنا ش��يئاً   . 
فبلغن��ا، حت��ى أحلت علين��ا حاجة 
شديدة أش��ّد منها   . فقالت لي أمي: 
ائت النيب9 فاسأله لنا شيئاً   . قال: 
فجئته وه��و يف أصحاب��ه جالس، 
فسلمت وجلست، فاستقبلين وعاد 
بالقول األول وزاد فيه : ومن س��أل 
وله قيمة أوقية فهو ملحف    . قال : 
قلت : الياقوتة ناقيت خري من أوقية ، 
فرجعت ومل أسأله .   . فرزق اهلل تعاىل 
حتى ما أعلم أهل بيت من األنصار 

أكثر أموااًل منا)9(.
وعن هالل بن حصن قال : نزلت 
على أبي سعيد اخلدري فضمين وإياه 
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اجملل��س    . قال : فح��دث أنه أصبح 
ذات ي��وم وقد عص��ب على بطنه 
حجرًا من اجل��وع فقالت له إمرأته 
أو أمه: ائت النيب9 فاس��أله فقد 
أتاه فالن فس��أله فأعطاه وأتاه فالن 
فس��أله فأعطاه    . فقال : قلت : حتى 
ألتمس شيئاً، قال: فالتمست فأتيته، 
قال حجاج: فلم أجد شيئًا فأتيته وهو 
خيطب فأدركت من قوله وهو يقول:

»َمِن اْسَتَعفَّ ُيِعفَُّه اهلُل َوَمِن اْسَتْغَنى 
ُيْغِنِه اهلُل َوَمْن َسَأَلَنا ِإمَّا َأْن َنْبُذَل َلُه َو 
ِإمَّا َأْن ُنَواِس��َيُه ..   . َوَمْن َيْسَتِعفُّ َعنَّا 

َأْو َيْسَتْغيِن َأَحبُّ ِإَلْيَنا ممَّْن َيْسَأُلَنا«.
قال : فرجعت فما سألته شيئاً، فما 
زال اهلل تعاىل يرزقن��ا حتى ما أعلم 
يف األنصار أهل بي��ت أكثر أموااًل 

منا)10(.

جرأته يف احلق !! 
ار والفئة الباغية: اخلدري يعرف  عمَّ
جي��دًا أن معاوية وجنده وأتباعه هم 

أه��ل الباطل ، كي��ف ال وهو الذي 
روى ما ذكره رسول اهلل9 حبق عمار 
بن ياس��ر أنه هو الذي تقتله الفئة 
الباغي��ة، وهو ما ح��دث بالفعل يف 
معركة صفني حينما كان عمار حيمل 
راية احلق اليت ميثله��ا أمري املؤمنني 
علي7 وخيوض غمار معركة ضارية 
ضد جند الش��ام ومعاوية يقدمهم ، 
فعن أبي س��عيد اخلدري قال: ..   . كنا 
نعمر املس��جد وكنا حنمل لبنة لبنة 
وعمار لبنت��ني لبنتني، فرآه النيب9 
فجع��ل ينفض ال��رتاب عنه ]عن 
رأس عمار خ ل[ ويقول: ]يا عمار[ 

أال حتمل كما حيمل أصحابك؟
قال: إني أريد األجر من اهلل تعاىل.

ق��ال: فجعل ينف��ض الرتاب عنه 
الباغية،  الفئة  ويقول: وحيك تقتلك 
ويدعون��ك  اجلن��ة  إىل  تدعوه��م 

إىل  النار.
قال عمار: أع��وذ بالرمحن - أظنه 

قال -: من الفنت)11(.
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وألن أبا س��عيد اخلدري2 كان 
ق��وااًل باحلق ال خي��اف يف اهلل لومة 
الئ��م، كان ال يض��ّن بكلمة نصح 
حتى للظاملني أو كلمة حق يقوهلا يف 
س��احتهم ويف بالطهم، ومن مواقفه 

وأقواله اليت هي مصداق هلذا :
موقفه من معاوية زعيم الفئة 
الباغي��ة اليت قتل��ت الصحابي 
الكبري عمار بن ياسر رضوان اهلل 
تع��اىل عليه: فق��د ذهب إىل 
معاوية بن أبي س��فيان ليوصل 
إليه ص��وت احلق وال خياف لومة 
الئم، قال شعبة عن أبي سلمة: 
مسعت أبا نضرة عن أبي س��عيد 
رفع��ه: ال مينعن أحدكم خمافة 
الناس أن يتكل��م باحلق إذا رآه   . 
ويف رواية: إذا شهده أو علمه   . 
فحملين  أب��و س��عيد:  وقال 
ذلك عل��ى أن ركبت إىل معاوية 
ث��م رجعت   . ويف  أذنيه  فمألت 
رواية أخرى: دخل أبو سعيد 

اخلدري على معاوية فس��لم ثم 
جلس فقال : احلمد هلل الذي 
أجلسين منك هذا اجمللس، مسعت 
رسول اهلل9 يقول : »ال مينعن 
أحدك��م، إذا رأى احلق أن يقول 
به«، وإنه بلغ��ين عنك يا معاوية 
ك��ذا وكذا ، وفعلت كذا وكذا    . 
فعدد عليه أش��ياء من فعاله ومما 
بلغه عن��ه  . فقال له معاوية : 
أفرغ��ت ؟ ق��ال : نعم    . قال 
: فانصرف  . فخرج أبو سعيد 
من عنده وهو يقول : احلمدهلل، 

احلمد هلل.
موقفه من مروان بن الكم : كان 
ل��ه موقف من الرج��ل الذي أنكر 
على مروان بن احلكم تقديم خطبة 
العيد على الصالة ، يش��هد بذلك، 
فل��م يكتف أب��و س��عيد اخلدري 
بتعضي��ده ، ب��ل أنكر بي��ده حيث 
جذب مروان حماواًل منعه من صعود 
املنب ألداء اخلطبة قبل الصالة ، غري 
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أن م��روان تغلب عليه وصعد املنب 
وخطب قبل الصالة ، كما جاء ذلك 

يف صحيح مسلم.
ومل يكت��ف أب��و س��عيد اخلدري 
بتعضي��د الذي أنك��ر على مروان 
ب��ل أنكر أبو س��عيد اخلدري على 
مروان بن احلكم تقديم اخلطبة على 
الصالة ومل يكتف أبو سعيد باإلنكار 
باللسان، بل أنكر بيده؛ حيث جذب 
مروان حم��اواًل منعه من صعود املنب 
ألداء اخلطب��ة قبل الصالة، وكانا قد 
جاءا معاً، غري أن مروان تغلب عليه 
وصعد املنب وخط��ب قبل الصالة، 

كما جاء ذلك فى الصحيحني)12(.

ما حدث له يف واقعة احلرة
.   . يف مدينة رسول اهلل9 وبعد أن 
أباحها مسلم بن عقبة ثالثًا يقتلون 
الناس ويأخذون األموال ، فأفزع ذلك 
من كان بها من الصحابة ، فخرج أبو 
س��عيد اخلدري حتى دخل يف كهف 

يف اجلبل ، فبص��ر به رجل من أهل 
الشام، فجاء حتى اقتحم عليه الغار . 
قال أبو خمنف : فحدثين احلس��ن بن 
عطية العويف عن أبي سعيد اخلدري، 
قال : دخل إلّي الشامي ميشي بسيفه، 
قال : فانتضيت سيفي فمشيت إاليه 
ألرعبه لعّله ينصرف عين ، فأبى إال 
اإلقدام علي ، فلما رأيت أن قد جد 

مشت سيفي ثم قلت له : 
}َلِئْن َبَسْطَت إَِليَّ َيَدَك لَِتْقُتَلِني ما 
َأَنا بِباِس��ٍط َيِدَي إَِلْي��َك ألَِْقُتَلَك إِنِّي 

َأخاُف اهلَل َربَّ اْلعاَلِميَن{)13(
فق��ال ل��ي : من أن��ت هلل أبوك ! 
فقلت : أنا أبو سعيد اخلدري ، قال : 
صاحب رسول اهلل9؟ قلت : نعم ، 

فانصرف عين)14(.
وم��ن طري��ق يزيد ب��ن عبد اهلل 
بن الش��خري، قال: خرج أبو سعيد 
يوم احلرة فدخل غ��ارًا فدخل عليه 
ش��امي فقال: أخرج   . فقال: ال أخرج 
وإن تدخل علي أقتلك فدخل عليه 
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فوضع أبو س��عيد السيف وقال: بؤ 
بإمثك قال: أنت أبوس��عيد اخلدري؟ 

قال: نعم   . قال : فأستغفر لي.
وتعرض للضرب واالعتداء على 
يد جيش يزيد بن معاوية بعد واقعة 
احلرة .   . يقول عن ذلك : لزمت بييت 
ليالي احلرة فلم أخرج ، فدخل علّي 
نفر من أهل الش��ام فقال��وا : أيها 
الش��يخ! أخرج ما عن��دك    . فقلت: 
ما عن��دي مال   . ق��ال : فنتفوا حلييت 
وضربون��ي ضربات ، ث��م عمدوا 
إىل بي��يت فجعلوا ينقل��ون ما خّف 

هل��م من املتاع ، حت��ى أنهم عمدوا 
إىل الوس��ادة والف��راش فينفضون 
صوفهما ويأخ��ذون الظرف ، حتى 
لقد رأيت بعضه��م أخذ زوج محام 

كان يف البيت ، ثم خرجوا)15(.

مما قاله علماء الرجال يف توثيقه 
وعلمه واستقامته

اخلدري وال��ذي كان أحد الثابتني 
فكري��ًا عل��ى معرفة احل��ق ، وأحد 
الراس��خني فى دعم احلقيقة، له يف 
كتب الرج��ال مكانة مرموقة واحتل 
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منزلة كب��رية يف أقواهلم ، وحنن هنا 
نتطرق باختصار إىل ما تيسر لنا من 

كل ذلك.
و قبل أن نذكر أقوال العلماء فيه 
نذكر ما قاله اإلمام الصادق7 عنه 
حيث ذكره بتبجيل وتكريم ، ونّص 
على استقامته يف طريق احلق : »كان 
وكان  رس��ول اهلل9،  أصحاب  من 

مستقيمًا «.
رجال  رسول اهلل9،  أصحاب  من 
الش��يخ ) 3 (    . وع��ّده يف أصحاب 
بن  قائاًل: س��عد  أمرياملؤمن��ني7 
مال��ك اخلزرجي ، يكنى أبا س��عيد 
املدني  العربي  األنص��اري  اخلدري 
) 2 (    . وع��ده البق��ي يف أصحاب 
رس��ول اهلل9، قائال : »وأبوس��عيد 
 ، اخلدري األنص��اري: عربي مدني 

وامسه سعد بن مالك، خزرجي.
أصحاب  م��ن  األصفي��اء  وف��ى 
أمرياملؤمن��ني7 قائاًل: »أبوس��عيد 

اخلدري عربي أنصاري.

وقال الكش��ي يف ترمجة أبي أيوب 
األنصاري: »قال الفضل بن شاذان : 
هو من الس��ابقني الذين رجعوا إىل 

أمرياملؤمنني7«.
وتق��دم يف ترمج��ة جن��دب ب��ن 
جن��دب الغف��اري يف رواية العيون 
ع��ن الرضا7 ع��ّده م��ن الذين 
مض��وا على منه��اج نبيهم7 ومل 
يغريوا ومل يبدلوا   . وقال الكش��ي يف 
ترمجته : أبوس��عيد اخلدري : محدويه، 
قال : حدثنا أي��وب عن عبداهلل بن 
املغ��رية ، قال : حدثين ذريح عن أبي 
أبوس��عيد  ذكر   : ق��ال  عبداهلل7، 
اخل��دري فقال : كان م��ن أصحاب 
رسول اهلل9 وكان مستقيماً، فقال : 
فنزع ثالثة أيام فغسله أهله ثم محلوه 

إىل مصاله، فمات فيه.
حممد بن مس��عود ، ق��ال : حدثين 
احلس��ني بن أش��كيب ، قال : أخبنا 
حمس��ن بن أمحد، عن أبان بن عثمان، 
عن ليث املرادي، عن أبي عبداهلل7 
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قال : »إن أبا سعيد اخلدري كان قد رزق 
هذا األمر وإنه اش��تّد نزعه فأمر أهله 
أن حيملوه إىل مصاله الذي كان يصلي 

فيه، ففعلوا فما لبث أن هلك«.
محدوي��ه قال : حدثن��ا يعقوب بن 
يزي��د ، ع��ن ابن أب��ي عمري ، عن 
احلسني بن عثمان ، عن ذريح ، قال: 
مسعت أبا عب��داهلل7، يقول : كان 
علي بن احلس��ني8، يقول : »إني 
ألكره للرجل أن يعافى يف الدنيا وال 
يصيبه ش��يء من املصائب    . ثم ذكر 
أن أبا سعيد اخلدري وكان مستقيماً  � 
ن��زع ثالثة أي��ام فغس��له أهله ثم 
)محلوه( محل إىل مصاله فمات فيه  . 

يف  إلي��ه  الص��دوق  وطري��ق 
وصية  الن��يب9، إىل علي7، اليت 
أوهل��ا : »يا علي إذا دخلت العروس 
بيتك« : حممد بن إبراهيم بن إسحاق 
الطالقاني2 عن أبي سعد احلسن 
بن علي العدوي، عن يوس��ف بن 
حييى اإلصبهاني أب��ي يعقوب، عن 

أبي علي إمساعي��ل ابن حامت ، قال : 
حدثنا أبوجعف��ر أمحد بن زكريا بن 
س��عيد املكي ، قال: حدثنا عمر بن 
حفص عن إس��حاق ب��ن نيح عن 
حصيف ، عن جماهد ، عن أبي سعيد 

اخلدري)16(.
كما شهد مبناقبه الفريق اآلخر وأنه 
كان من فقهاء الصحابة وفضالئهم 
البارعني، فعن حنظلة بن أبي سفيان 
اجلمحي، عن أش��ياخه أنهم قالوا : 
مل يكن من أح��داث الصحابة أفقه 
من أبي س��عيد اخلدري، ويف رواية: 

أعلم.)17(
وقال اب��ن كث��ري : كان من نباء 
الصحابة ، وفضالئهم ، وعلمائهم.

وقال اخلطيب البغدادي : وكان أبو 
س��عيد من أفاضل األنصار ، وحفظ 

عن رسول اهلل9 حديثًا كثريًا ..
قال اإلم��ام الذهيب : اإلمام اجملاهد 
مف��يت املدينة حدث ع��ن النيب9 

فأكثر وأطاب.
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وهو م��ن املكثرين م��ن احلديث 
وكان من أفقه أحداث الصحابة  . 

وقالوا عنه : إنه روى عن النيب9 
الكثري .

وروى ع��ن اخللف��اء األربع��ة ، 
وغريهم.

روى عنه من الصحابة: ابن عباس 
وابن عمر وجابر ، وغريهم .

روى عنه من كبار التابعني: سع�يد 
بن املس��يب ، وأبو عثمان النهدي، 
وط��ارق بن ش��هاب ، ومن بعدهم 

عطاء ، وجماهد ، وغريهم .
وقالوا : إنه روى أبو سعيد اخلدري 
ألفًا ومائة وس��بعني حديثًا باملكرر، 
اتفق البخاري ومس��لم على ثالثة 
وأربع��ني حديثاً، وانف��رد البخاري 
بس��تة عش��ر حديثاً، وانفرد مسلم 

باثنني ومخسني حديثًا)18(.

مالحظة مهمة
كان أبو سعيد اخلدري رضوان اهلل 

تعاىل عليه مكثرًا للرواية كما ذكرنا، 
وهلذا األمر أسبابه اليت منها :

إن أبا س��عيد أعلن إسالمه وهو 
ما زال صغريًا، ف��كان له عند قدوم 
النيب9 املدينة إحدى عشرة سنة، و 
هو سن صفاء الذهن والقدرة على 
.   . وكان ملالزمته  احلفظ والتحصيل 
الطويلة للنيب9 واليت دامت عشر 
س��نوات وهي املدة اليت قضاها9 
باملدين��ة املنورة مل يفارقه أبوس��عيد 
فيها.   . وكان لتأخر وفاته، دور كبري يف 
منحه وقت��ًا كافيًا لتبليغ ما حتتفظ به 
ذاكرته من أحاديث وما يتوفر عليه من 
علوم ، فقد عاش بعد وفاة النيب9 
فرتة زمنية طويلة ، حنو مخس وستني 
سنة، ويف هذه الفرتة احتاج الكثريون 
إىل علمه ، فتكاثر عليه طالب العلم 
ينهلون من علم��ه وحيفظون عنه ما 
مسع من رس��ول اهلل9، وحّدث عنه 
خلق كثري م��ن الصحابة والتابعني، 
ويش��هد بهذا أس��ناد رواياته ، وقام 
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هؤالء بتبليغ ما مسعوا منه..
التحمل  مص��ادر  ولتع��دد  هذا، 
بالنس��بة ألبي سعيد أهميته يف كثرة 
روايات��ه، فكما حتم��ل احلديث عن 
الرس��ول9 فلقد حتم��ل احلديث 
عن كبار الصحابة .   . وأيضًا لتفرغه 
للتحدي��ث والفقه ، مم��ا جعله أن 

يكون أحد الفقهاء احملدثني ..
هذا، وأن هناك قواس��م مش��رتكة 
جامعة بني الصحابة املكثرين لرواية 
األحاديث عن رس��ول اهلل9 يتمثل 
بطول مالزمتهم لرسول اهلل9 وإن 
اختلفوا يف مدتها، وبتأخر وفاتهم ، 
فلقد مكثوا بعد وفاة الرس��ول9 
فرتة زمنية كان فيها متسع ألن حيدثوا 
الناس ويستفيد هؤالء من علمهم   . 
كم��ا أن مصادر حتمله��م تعددت، 
فنراهم قد حتملوا عن رسول اهلل9 
وحتملوا عن كب��ار الصحابة ، وإن 
كان��وا يف األعم األغل��ب حيذفون 
الواس��طة بينهم وبني الرسول9 

لثقتهم مب��ن حدثوهم    . ومل ينفردوا 
مب��ا حدثوا ب��ه عن رس��ول اهلل9 
بل ش��اركهم غريهم من الصحابة 
يف رواي��ة كثري مم��ا رووا، فروايات 
أبي س��عيد اخلدري حلديث الغدير 
وحلديث الثقلني ولغريهما مل ينفرد 
بروايتها وحده، بل هناك العديد من 
األحاديث...   .  ه��ذه  رووا  الصحابة 
وهلذا ندهم يروي أحدهم عن عدد، 
وعدد يروي عنهم، كما هو احلال مع 
أبي س��عيد اخلدري؛ فقد روى عن 
النيب9 مباشرة وعن أبيه وأخيه ألمه 
قت��ادة بن النعمان، وأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي، وزيد بن ثابت وأبي 
قتادة األنصاري، وعبداهلل بن س��الم 
وأسيد بن حضري، وابن عباس وأبي 
موسى األشعري، ومعاوية وجابر بن 

عبد اهلل.
وعن��ه ابنه عبد الرمح��ن وزوجته 
زينب بنت كع��ب بن عجرة، وابن 
عباس، وابن عمر، وجابر، وزيد بن 
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ثابت، وأبو أمامة بن س��هل وحممود 
بن لبيد وابن املس��يب، وطارق بن 
ش��هاب وأبو الطفي��ل وعطاء بن 
أبي رباح، وعطاء بن يس��ار وعطاء 
ب��ن يزيد وعياض ب��ن عبد اهلل بن 
أبي س��رح، واألغر بن مسلم وبشر 
بن س��عيد وأبو الوداك وحفص بن 
عاصم، ومحيد ب��ن عبد الرمحن بن 
عوف وأخ��وه أبو س��لمة بن عبد 
الرمحن، ورجاء بن ربيعة والضحاك 
املش��رقي، وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص، وعبد اهلل بن خباب، وسعيد 
بن احل��ارث األنص��اري، وعبد اهلل 
بن حمرييز، وعب��د اهلل بن أبي عتبة 
م��وىل أنس، وعب��د الرمحن بن أبي 
نعم، وعبيد بن حنني، وعبد اهلل بن 
عبد الرمحن بن أبي صعصعة، وعبد 
الرمحن بن بشر بن مسعود، وعبيد 
ب��ن عمري، وعقبة بن عب��د الغافر، 
وعكرمة، وعمرو بن س��ليم وقزعة 
بن حييى ومعبد بن س��ريين، ونافع 

موىل ب��ن عمر، وحييى ب��ن عمارة 
بن أبي حس��ن، وجماهد، وأبو جعفر 
الباقر، وأبو سعيد املقبي، وأبو عبد 
الرمحن احلبلي، وأبو عثمان النهدي، 
وأب��و س��فيان موىل بن أب��ي أمحد، 
وأب��و صاحل الس��مان، وأبو املتوكل 
الناجي، وأبو نض��رة العبدي، وأبو 
علقمة اهلامشي، وأبو هارون العبدي 

وغريهم.
ق��ال حنظلة بن أبي س��فيان عن 
أشياخه: وروى عن خالئق غريهم..

حب��ه ووالؤه ألئم��ة أه��ل البي��ت 
النبوي

لقد عاصر هذا الصحابي اجلليل 
من املعصومني الرسول األعظم9 
فنال بذلك وس��ام الصحبة املباركة 
فكان ممن مح��ل معه األمانة ..   . وممن 
بذل كل غال ونفي�س من أجل إعالء 
كلم�ة احل���ق ، وكان ممن حفظ عن 
رسول اهلل9 سننًا كثرية وروى عنه 
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علماً مجًا ، وكان م��ن نباء األنصار 
وعلمائهم وفضالئهم..

وقد عاصر أربعة م��ن أئمة أهل 
البي��ت: بدءًا باإلم��ام علي، ثم 
اإلمام احلس��ن، واإلمام ا حلس��ني، 
واإلمام علي بن احلس��ني8 وكان 
واعي��ًا صادقًا يف والئ��ه هلم  .  . ويعّد 
من أجالء الصحاب��ة الذين كانت 
هلم مواقف مش��رفة م��ع أئمة أهل 
البي��ت: ..انطالقًا من صدق حبه 
ومودته هلم ، وحتمل األذى يف سبيله 

هذا. 
فه��و إضافة إىل أنه مل يرتك مرافقة 
أم��ري املؤمنني عل��ي7، وكان إىل 
جانبه يف معركة النهروان، ظل والؤه 
مستمرًا مدافعًا عنه حتى بعد انتقال 

اإلمام علي إىل جوار ربه ..
روايات��ه  م��ن  واح��دة  وه��ذه 
رضوان اهلل تعاىل عليه يف حب أئمة 

أهل البيت:
��د  ثن��ا حمَمَّ تق��ول الرواي��ة : حدَّ

ب��ن الفض��ل بن زيدوي��ه اجلالب 
ثن��ا إبراهيم بن  اهلمداني، قال: حدَّ
ثنا احلسن  عمرو اهلمداني، قال: حدَّ
بن إمساعيل، عن س��عيد بن احلكم، 
عن أبيه، ع��ن األوزاعي، عن حييى 
بن أبي كثري، عن أبي سلمة، عن أبي 
رسول اهلل9:  قال  اخلدري،  س��عيد 
»من رزق��ه اهلل حبَّ األئمة من أهل 
بييت فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة، 
نَّ أحد أنَّ��ه يف اجلنة، فإنَّ  فال يش��كَّ
يف حب أهل بييت عش��رين خصلة، 
عش��ر منها يف الدنيا وعشر منها يف 

اآلخرة؛
أم��ا ال��يت يف الدني��ا يف الزهد، 
واحلرص على العم��ل، والورع يف 
الدي��ن، والرغبة يف العبادة، والتوبة 
قبل املوت، والنش��اط يف قيام الليل، 
واليأس مما يف أيدي الناس، واحلفظ 
، والتاس��عة  ألمر اهلل ونهيه عزَّ وجلَّ

بغض الدنيا، والعاشرة السخاء.
وأما اليت يف اآلخرة، ف�ال ينشر له 
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ديوان، وال ينصب له ميزان، ويعطى 
كتابه بيمينه، ويكت��ب له براءة من 
النار، ويبيض وجهه، ويكس��ى من 
حلل اجلنة، ويشفع يف مائة من أهل 
بيته، وينظر اهلل عزَّ وجلَّ إليه بالرمحة، 
ويتوج من تيجان اجلنة، والعاش��رة 

يدخل اجلنة بغري حساب.
فطوبى حمليب أهل بييت«)19(.

وحنن هنا نكتفي مبا رواه أبو سعيد 
يف أمهات املس��ائل اليت ابتين عليها 

املذهب اإلمامي:
وكان يف عداد رواة حديث الثقلني 
وحديث الغدير ، وحديث املنزلة ..   . 
وهي اليت ش��كلت أس��س املذهب 
اإلمام��ي، ال��ذي يس��تقي علوم��ه 
وأحكامه وأصول اعتقاده من مدرسة 
أهل البيت:، وهم العدل الثاني 
يف حديث الثقلني املش��هور.   . وكان 
من الذين شهدوا لعلي7 بالوالية 

يوم الغدير: 
 روي أن علي��ًا7 قام فحمد اهلل 

وأثنى عليه ، ثّم قال : أنِش��ُد اهلل من 
ش��هد يوم غدير ُخمٍّ إالَّ قام .   . فقام 
سبعة عش��ر رجاًل، وكان أبو سعيد 

اخلدري واحدًا منهم .
وقد ذكره الش��يخ املفيد يف كتاب 
اجلمل يف عداد من بايع أمري املؤمنني 
علي��ًا7 قائ��اًل يف مقدم��ة ذلك : 
وحن��ن نذكر اآلن من مجل��ة مبايعي 
بإمامته  الراضني  املؤمن��ني7  أمري 
الباذلني أنفسهم يف طاعته ..   . إىل أن 
قال : فممن باي��ع أمري املؤمنني7 
بغ��ري ارتي��اب ودان بإمامت��ه على 
اإلمج��اع واالتف��اق ، واعتقد فرض 
طاعته والتحري��م خلالفه ومعصيته، 
احلاض��رون معه يف ح��رب البصرة 
وهو ألف ومخسمائة رجل من وجوه 
املهاجري��ن األولني الس��ابقني إىل 
اإلسالم واألنصار البدريني العقبيني 
الرض��وان، من مجلتهم  بيعة  وأهل 
سبعمائة من املهاجرين ومثانائة من 
أبنائهم وحلفائهم  األنصار س��وى 
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ومواليهم وغريهم من بطون العرب 
والتابعني بإحسان ..   . 

وع��د م��ن األنصار »أبو س��عيد 
اخل��دري« واحتل يف قائمة الش��يخ 

املفيد الرقم الرابع.   . )20(
فأين هذا الكالم مما أورده الس��يد 
األمني دون رد يف كتابه يف رحاب أئمة 
أهل البيت اجلزء الثاني الصفحة 4 
حتت عنوان ) املتخلفون عن بيعته ( 
وبعد أن ذكر ما قالته بعض املصادر 
عن القاعدين ع��ن بيعته7 قال : 
وحنن نذكر أمس��اء املتخلفني مأخوذة 
م��ن جمموع ما ذكره هؤالء وهم : ..   . 

أبو سعيد اخلدري ...
ومل أج��د يف مروج الذهب وال يف 
أسد الغابة هذا ، إال أن الطبي ذكر 
ذلك بسنده عن عبد اهلل بن احلسن 
ق��ال : ملا قتل عثمان بايعت األنصار 
عليًا إال نفريًا يسريًا منهم حسان بن 
ثابت ، وكعب بن مالك ، ومسلمة 
بن خملد، وأبو س��عيد اخلدري و..   . 

كانوا عثمانية)21(.
وهو خ��ب واح��د مض��اّد بغريه 
وخمال��ف لس��رية الرج��ل ومواقفه 
وروايات��ه وش��هادته لإلمام حبديث 

الغدير ..
إال أن��ي مل أج��د يف كت��اب وقعة 
صفني لنص��ر بن مزاح��م املنقري 
املتوفى س��نة 212 هجرية امسه فيمن 
ش��ارك إىل جانب اإلمام علي7 يف 
معركة صف��ني ، ومل أجد لغيابه عن 

هذه املعركة تفسريًا ..
وقد شارك يف معركة النهروان، وله 
فيها حديث رواه عن رس��ول اهلل9 
حيث ق��ال : مسعت رس��ول اهلل9 

يقول :
»إنَّ َقوم��ًا خيُرُج��ون ، ميُرقون ِمن 

هم ِمن الرمية ..« يِن مروق السَّ الدِّ
ويف اخلرائج واجلرائح)22( روي عن 
أبي س��عيد اخلدري ..   . أنَّ النيب9َّ 
م يومًا قسماً، فقال رجل من متيم:  قسَّ
اعدْل، فقال: وحيك ومن يعدل إذا مل 
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إعدل؟!
قيل: نضرب عنقه؟

ق��ال: ال، إنَّ ل��ه أصحاب��ًا حيقِّ��ر 
أحدكم صالته وصيامه مع صالتهم 
وصيامه��م، ميرقون من الدين مروق 
الرمية، رئيسهم رجل  الس��هم من 

أدعج إحدى ثدييه مثل ثدي املرأة.
قال أبو سعيد: إني كنت مع علي 
ح��ني قتله��م فالتم��س يف القتلى 
]بالنهروان[ فأتى ب��ه على النعت 

الذي نعته رسول اهلل9.
وق��د امت��از العديد م��ن رواياته 
الكث��رية بنق��ل مآث��ر و مناق��ب 
رسول اهلل9 و آل البيت: وحنن 

نكتفي بشيء منها.
وبداي��ة نذك��ر روايته ه��ذه اليت 
توضح رأيه ووصفه الذي مل حيد عنه، 
وهو جييب حني سئل عن علي7:

عن مالك املازني، قال: أتى تسعة 
نفر إىل أبي سعيد اخلدري، فقالوا:

يا أبا س��عيد! ه��ذا الرجل الذي 

يكثر الناس فيه ما تقول فيه؟
ن تسألوني؟ فقال: عمَّ

قالوا: نس��أل عن عل��ّي بن أبي 
طالب7

ق��ال: أم��ا إنك��م تس��ألوني عن 
رج��ل أمّر من الدفل��ى، وأحلى من 
العس��ل، وأخف من الريشة، وأثقل 
من اجلب��ال، أما واهلل ما حال إال على 
ألس��نة املؤمنني، وما خ��فَّ إال على 
قلوب املتق��ني، وال أحبه أحد قط هلل 
ولرسوله إال حش��ره اهلل من اآلمنني، 
وإنه ملن ح��زب اهلل، وحزب اهلل هم 

الغالبون.
واهلل ما أمرَّ إال على لسان كافر، وال 
أثقل إال على قلب منافق، وما زوى 
عنه أحد قط وال لوى وال حتزب وال 
عبس وال بس��ر وال عسر وال مضر 
وال التفت وال نظر وال تبس��م وال 
جت��رَّى وال ضح��ك إىل صاحبه وال 
قال أعجب هلذا األمر، إال حشره اهلل 

منافقًا مع املنافقني.
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}َوَسَيْعَلُم الَِّذْيَن َظَلُمْوا َأيَّ ُمْنَقَلٍب 
َيْنَقلُِبْوَن{.)23(

نأتي اآلن إىل أحاديث أخرى :

حديث الثقلني
وقد جاء هذا احلديث بصيغ متعددة 
وبط��رق عدي��دة ع��ن جمموعة من 
الصحاب��ة والتابعني، حتى قال ابن 
حجر يف صواعق��ه : وهلذا احلديث 
طرق كث��رية عن بضعه وعش��رين 
صحابي��ًا ..   . وأب��و س��عيد اخلدري 
كان واحدًا من الصحابة الذين قال 
السمهودي على ما روى عنه املناوي 
يف فيض القدير : ويف الباب ما يزيد 

على عشرين من الصحابة .   . 
..   . ع��ن أب��ي س��عيد ق��ال: قال 
رس��ول اهلل9: »ِإنِّ��ي َت��اِرٌك ِفيُكْم 
، َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر:  ِ الثََّقل��نيْ
َماِء ِإىل  ِكَتاُب اهلِل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
اأَلْرِض َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْييِت، َوِإنَُّهَما 

لْن َيْفرَتَِقا َحتَّى َيِرَدا َعليَّ احَلْوَض«.

..   . ع��ن أبي س��عيد اخلدري عن 
النيب9 قال: »ِإنِّي ُأوِشُك َأْن ُأْدَعى 
َفُأِجي��َب َوِإنِّي َتاِرٌك ِفيُك��ْم الثََّقلنْيِ 
ِكَتاَب اهلِل َعزَّ َوَجل َوِعرْتَِتي، ِكَتاُب  اهلِل 
اِء ِإىل اأَلْرِض  ��مَ َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْي��يِت، َوِإنَّ اللِطيَف 
اخَلِب��ري َأْخَبَِن��ي َأنَُّهَما ل��ْن َيْفرَتَِقا 
َحتَّى َيِرَدا َعليَّ احَلْوَض َفاْنُظُروِني ِبَ 

خَتُْلُفوِني ِفيِهَما«.
...عن أبي سعيد اخلدري قال: قال 
رسول اهلل9: »ِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم 
ِ َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر؛  الثََّقل��نيْ
ِكَتاُب اهلِل َع��زَّ َوَجل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن 
َأْهُل  ��َماِء ِإىل اأَلْرِض، َوِعرْتَِتي  السَّ
َبْي��يِت، َأال ِإنَُّهَما لْن َيْفرَتَِقا َحتَّى َيِرَدا 

َعليَّ احَلْوَض«.
..   . عن أبي سعيد اخلدري قال: قال 
رسول اهلل9: »ِإنِّي َقْد َتَرْكُت ِفيُكْم 
َما ِإْن َأَخْذمتْ ِبِه ل��ْن َتِضلُّوا َبْعِدي، 
ِ َأَحُدُهَما َأْك��َبُ ِمْن اآلَخِر؛  الثََّقل��نيْ
اِء  ��مَ ِكَت��اُب اهلِل َحْبٌل ممَُْدوٌد ِمْن السَّ
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ِإىل اأَلْرِض، َوِعرْتَِت��ي َأْهُل َبْييِت، َأاَل 
َوِإنَُّهَم��ا لْن َيْفرَتَِقا َحتَّ��ى َيِرَدا َعليَّ 

احَلْوَض«)24(.

آية التطهري و حديث الكساء
عن أبي س��عيد اخلدري عن النيب 
ق��ال حني نزل��ت : }َو ْأُم��ْر َأْهَلَك 
الِة{ ق��ال : »كان نيب اهلل جييئ  بِالصَّ
إىل ب��اب علي الغداة مثانية أش��هر« 
فيق��ول : »الصالة يرمحكم اهلل }إِنََّما 
ْجَس َأْهَل  ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهيًرا{. اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
عن أبي س��عيد اخلدري قال : »إن 
رس��ول اهلل جاء إىل باب علي أربعني 
صباحًا بع��د ما دخل عل��ى فاطمة 
الزهراء3 فقال : »الس��الم عليكم 
أه��ل البيت ! ورمح��ة اهلل وبركاته ، 
ا ُيِريُد اهلُل  الصالة يرمحك��م اهلل ، ِإنََّ
اْلَبْيِت  َأْهَل  الرِّْجَس  َعنُكُم  ِلُيْذِهَب 

َرُكْم َتْطِهريًا«. َوُيَطهِّ
عن أبي س��عيد اخلدري عن النيب 
قال ح��ني نزل��ت: }َو ْأُم��ْر َأْهَلَك 
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الِة َو اْصَطِبْر َعَلْيها{)25( كان  بِالصَّ
جييء نيب اهلل9 إىل باب علي صالة 
الغداة مثانية أش��هر يقول : الصالة، 
رمحك��م اهلل }إِنََّما ُيِري��دُ اهلُل لُِيْذِهَب 
َرُكْم  ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ َعنُكُم الرِّ

َتْطِهيًرا{.
عن أبي س��عيد اخل��دري يف قوله 
تعاىل : }إِنََّما ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُكُم 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْي��ِت  َأْه��َل  ْج��َس  الرِّ
َتْطِهي��ًرا{   . قال : »نزلت يف مخس��ة : 
واحلسن  وفاطمة  وعلي  رس��ول اهلل 

واحلسني«)26(.
الطوسي)27(:  الش��يخ  أمالي  ويف 
أخبنا أب��و عمر، ق��ال: أخبنا أبو 
العباس، عن يعقوب بن يوسف بن 
د بن إسحاق بن عمار،  زياد، عن حمَمَّ
عن هالل بن أيوب الصرييف... عن 
عطية قال: سألت أبا سعيد اخلدري 
ع��ن قوله تع��اىل: }إِنََّم��ا ُيِريُد اهلُل 
ْج��َس َأْهَل اْلَبْيِت  لُِيْذِه��َب َعنُكُم الرِّ

َرُكْم َتْطِهيًرا{. َوُيَطهِّ

قال:
نزل��ت يف رس��ول اهلل9 وعلي 

وفاطمة واحلسن واحلسني:.

حديث املنزلة
رواة هذا احلدي��ث من الصحابة 
أكثر م��ن ثالث��ني، ورمب��ا يبلغون 
األربع��ني بني رجل وام��رأة   . يقول 
اب��ن عبد الب يف اإلس��تيعاب عن 
هذا احلديث : هو من أثبت األخبار 

وأصّحها .
وأبو سعيد واحد منهم :

قال رس��ول اهلل9 لعلي بن أبي 
طالب7 يف غزوة تبوك: اخلفين يف 

أهلي.
فقال علي7: يا رس��ول اهلل! إني 
أكره أْن يقول العرب: خذل ابن عمه 

وختلف عنه.
فق��ال: أما ترض��ى أن تكون مين 

مبنزلة هارون من موسى؟
قال: بلى.
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قال9: فاخلفين.
ويف رواي��ة قول��ه9 لعلي7: 
»أنت مين مبنزلة هارون من موس��ى 

إال أنه ال نيب بعدي«.

سفينة نوح
ثنا علي  ويف كفاية األث��ر)28(: حدَّ
د  بن احلسني ]احلسن خ ل[ بن حمَمَّ
ثنا أبو  بن مبدة ]مندة خ ل[ قال: حدَّ
��د هارون بن موس��ى رضي اهلل  حمَمَّ
د بن  ثنا أمح��د بن حمَمَّ عن��ه قال: حدَّ
د بن غياث  ثنا حمَمَّ ]سعيد[ قال: حدَّ
ثنا مح��اد بن أبي  الكويف، ق��ال: حدَّ
ثنا عمران بن  حازم املدن��ي قال: حدَّ
د بن سعيد بن املسيب، عن أبيه  حمَمَّ
عن جده، عن أبي س��عيد اخلدري، 

قال: ...
صل��ى بنا رس��ول اهلل9 الصالة 
األوىل ُثمَّ أقبل بوجهه الكريم علينا 
فقال: معاشر أصحابي! إنَّ مَثَل أهل 
بييت فيكم كمثل س��فينة نوح وباب 

��كوا  ة يف بين إس��رائيل، فتمسَّ حطَّ
بأهل بييت بعدي واألئمة الراشدين 

من ذرييت فإنكم لن تضلوا أبدًا.
فقيل: يا رس��ول اهلل! ك��م األئمة 

بعدك؟
فقال: اثنا عش��ر من أهل بييت، أو 

قال: من عرتتي.

معرفة املنافقني
حدثن��ا قتيب��ة، حدثن��ا جعفر بن 
س��ليمان، عن أبي هارون، عن أبي 
س��عيد اخلدري، قال: »إّنا كّنا لنعرف 
املنافقني حنن معشر األنصار لبغضهم 

عليَّ بن أبي طالب«)29(.

خاصف النعل
ويف حب��ار األن��وار)30( عن أمالي 
الشيخ الطوسي: أبو عمر، عن ابن 
عقدة، عن يعقوب بن يوس��ف، عن 
أمح��د بن محاد، عن فط��ر بن خليفة 
وبريد ب��ن معاوي��ة العجلي، عن 
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إمساعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي 
سعيد اخلدري، قال: ...

خرج إلينا رسول اهلل9 وقد انقطع 
شس��ع نعله فدفعه��ا إىل علي7 
يصلحها، ُثمَّ جلس وجلس��نا حوله 

كأنا على رؤوسنا الطري.
فق��ال: إنَّ منكم مل��ن يقاتل على 
تأوي��ل القرآن كم��ا قاتلت الناس 

على تنزيله.
فق��ال أب��و بك��ر: أن��ا ه��و يا 

رسول اهلل؟
قال: ال.

فقال عمر: أنا يا رسول اهلل؟
فقال: ال، ولكنه خاصف النعل.

قال أبو س��عيد: فأتين��ا عليًا7 
نبش��ره بذلك فكأنه مل يرفع به رأسًا 

فكأنه قد مسعه قبل.

يوم الغدير 
حدي��ث الغدير، هذا احلديث الذي 
بلغ حد التواتر عند مجيع املس��لمني 

وحفظته أمهات املصادر، من األحاديث 
التارخيية اهلامة و املصريية اليت أدىل بها 
رسول اهلل9 يف الس��نة األخرية من 
حياته املباركة، و ه��ي من األحاديث 
اليت تثبت إمام��ة اإلمام أمري املؤمنني 
علي ب��ن أبي طال��ب7 و توجب 
واليته على مجيع املؤمنني بعد والية اهلل 
املصطفى9  تعاىل و والية رس��وله 

بكل صراحة و وضوح.
ث��م إن حدي��ث الغدي��ر حديث 
متوات��ر رواه احملدثون عن أصحاب 
النيب9 و عن التابعني بصيٍغ خمتلفة 
، تؤكد مجيعها على إمامة اإلمام أمري 
املؤمنني7، مراده األصلي واحد و 
إن اختلفت بعض عبارات احلديث.

اخلوارزم��ي ع��ن أب��ي س��عيد 
اخل��دري2 ق��ال : إن النيب9 ملا 
دعا الن��اس إىل غدير خ��م، أمر مبا 
كان حتت الشجرة من شوك ، فقم ، 
وذلك يوم اخلميس ، ثم دعا الناس 
إىل عل��ي فأخذ بضبعه فرفعها، حتى 
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نظ��ر الناس إىل بياض إبطيه ، ثم مل 
يتفرقا حتى نزلت هذه اآلية :

}اْلَي��ْوَم َأْكَمْل��ُت َلُك��ْم ِديَنُكْم َو 
َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َو َرِضيُت َلُكُم 

اإلِْْسالَم ِدينًا{)31(.
فقال رسول اهلل9: »اهلل أكب على 
إكمال الدين ، وإمتام النعمة ورضى 
الرب برس��اليت والوالية لعلي   . ثم 

قال :
»اللهم وال م��ن وااله ، وعاد من 
عاداه ، وانصر م��ن نصره ، واخذل 

من خذله«.
فقال حسان بن ثابت : يا رسول اهلل! 

أتأذن لي أن أقول أبياتًا؟
فقال : »قل ببكة اهلل تعاىل«   . فقال:

نبيه�م  الغدير  ي��وم  ي�ناديهم 
 خب�م وأس�ع بال�رس�ول من�ادي�ا 

ب�أني موالك��م نعم ووليك�م 
 ف�قالوا ومل يب�دوا ه�ناك الت�عاميا

إهل���ك موالنا وأن��ت ول�ين�ا
 وال جتدن يف اخللق لألمر عاصي�ا

فق��ال ل��ه : قم يا عل��ي فإنن
رضيتك من بع�دي إمامًا وهادي�ا

فم��ن كنت مواله فه��ذا وليه
فك�ونوا ل�ه أن�صار صدق مواليا

هن��اك دعا الله��م وال ولي�ه
وكن للذي عادى علي�ًا معادي�ا.
ويف خمتصر تاريخ دمش��ق عن أبي 

سعيد اخلدري :
أم��ا نص��ب رس��ول اهلل9 عليًا 
بغدير خم ، فنادى له بالوالية ، هبط 
جبيل7 بهذه اآلية : }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت 
َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َو 

َرِضيُت َلُكُم اإلِْْسالَم ِدينًا{)32(.
وق��ال أيضًا : نزلت ه��ذه اآلية : 
ُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك  }يا َأيَُّها الرَّ
رس��ول اهلل9  على  َربَِّك{)33(  ِمْن 
ي��وم غدير خ��م يف علي ب��ن أبي 

طالب)34(.

الراية
وع��ن أب��ي س��عيد ق��ال : أخذ 
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قال:  الراية فهزها، ثم  رسول اهلل9 
من يأخذه��ا حبقها ؟ فج��اء الزبري 
فقال: أنا ، فقال : أمَط أي »تنح«   . ثم 
قام رجل فقال : أن��ا ، فقال : أمط    . 
ثم قام آخر فق��ال : أنا ، فقال: أمط، 
فقال رسول اهلل9: والذي أكرم وجه 
حمم��د، ألعطينها رج��اًل ال يفر بها   . 
ه��اك يا علي، فقبضه��ا ، ثم انطلق 
حتى فتح اهلل عليه فدك وخيب، وجاء 

بعجوتها وقديدها)35(.

والية علي7 
ويف أمالي الشيخ املفيد: 90، جملس 
ثنا الشيخ اجلليل املفيد،  17، ح3: حدَّ
قال: أخبني أبو احلسن علي بن بالل 
ثنا عبد اهلل بن راشد  املهّليب، قال: حدَّ
ثنا إبراهيم بن  األصفهاني، قال: حدَّ
د الثقفي، ق��ال: أخبنا إمساعيل  حمَمَّ
ثنا س��امل بن أبي  بن صبيح، قال: حدَّ

سامل البصري.
عن أبي هارون العبدي، قال: كنت 

أرى ]رأي[ اخلوارج ال رأي لي غريه 
حتَّى جلست إىل أبي سعيد اخلدري 

رمحه اهلل فسمعته يقول:
أمر الن��اس خبمس، فعملوا بأربع 

وتركوا واحدة.
فقال له رجل: يا أبا سعيد! ما هذه 

األربع اليت عملوا بها؟
قال: الصالة والزكاة واحلج وصوم 

شهر رمضان.
قال: فما الواحدة اليت تركوها؟

بن  علي  والي��ة  قال: 
أبي طالب7.

وإنَّها  الرج��ل:  قال 
ملفرتضة؟

ق��ال أبو س��عيد: 
نعم، ورب الكعبة.
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قال الرجل: فقد كفر الناس إذن!
قال أبو سعيد: فما ذنيب؟

وهذه متفرقات مّما رواه أبو سعيد 
اخلدري:

محل احلديث
ويف حث��ه عل��ى مح��ل األحاديث 
عب التح��دث به��ا وتذاكرها فإن 
والعمل  بتذاك��ره  احلدي��ث  إحياء 
ب��ه، وبذلك يت��م حف��ظ أحاديث 
والتوسع  بها  واملعرفة  رسول اهلل9 
يف فهمه��ا خصوص��ًا ب��ني أهل��ه 
وتروجيها وتبليغها وعدم نس��يانها، 
ألنه وكما ورد يف احلديث الشريف: 
»آف��ة العلم النس��يان ، وإضاعته أن 

حتدث به غري أهله«.
وهو ما ورد ع��ن اإلمام علي7 
حدثن��ا وكيع، قال حدثنا كهمس بن 
احلسن عن عبد اهلل بن بريدة أنه قال : 
قال علي: »تزاوروا وتذاكروا احلديث 

فإنكم إن مل تفعلوا يدرس«.

هلذا ج��اءت العبارة اليت أصبحت 
شعارًا للمذاكرة، وهي قوهلم: »إحياء 
احلدي��ث مذاكرت��ه«   . ومنها انطلق 
ه��ذا الصحابي يف حثه الناس على 
التحدث ملا يف ذلك من فوائد كبرية.   . 
ومن فوائد التح��دث واملذاكرة يف 
احلديث أنه سبب كبري وداع عظيم 

للتنافس احملمود بني طلبة العلم   . 
فعن علي بن اجلعد أنه قال: حدثنا 
شعبة عن سعيد بن يزيد مسع أبا نضرة 
حيدث عن أبي سعيد قال: حتدثوا فإن 

احلديث يهيج احلديث.)36(

ثواب صالة اجلماعة
ويف حبار األنوار)37(: روى الشهيد 
الثاني1 يف ش��رحه على اإلرش��اد 
من كت��اب اإلمام واملأموم للش��يخ 
أبي حممد جعفر بن القمي بإس��ناده 

املتصل إىل أبي سعيد اخلدري، قال:
جبئيل  »أتاني  رسول اهلل9:  قال 
مع س��بعني ألف مل��ك بعد صالة 
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��د! إنَّ ربك  الظه��ر، فقال: ي��ا حمَمَّ
يقرئك السالم وأهدى إليك هديتني 
مل يهدهم��ا إىل نيبٍّ قبلك، قلت: وما 

تلك اهلديتان؟
قال: الوتر ثالث ركعات، والصالة 

اخلمس يف مجاعة.
قلت: ي��ا جبئيل! وم��ا ألميت يف 

اجلماعة؟
د! إذا كانا اثنني كتب اهلل  قال: يا حمَمَّ
لكل واحد بكل ركعة مائة ومخسني 
صالة، وإذا كانوا ثالثة كتب لكل 
واحد بكل ركعة ستمئة صالة، وإذا 
كانوا أربعة كت��ب اهلل لكل واحد 
بكل ركعة ألف��ًا ومئيت صالة، وإذا 
كانوا مخس��ة كتب اهلل لكل واحد 
بكل ركعة ألف��ني وأربعمئة، وإذا 
كانوا س��تة كتب اهلل ل��كل واحد 
بكل ركع��ة أربع��ة آالف ومثانئة 
صالة، وإذا كانوا س��بعة كتب اهلل 
لكل واحد بكل ركعة تسعة آالف 
وس��تمئة صالة، وإذا كان��وا مثانية 

كتب  اهلل لكل واحد منهم بكل ركعة 
تسعة عش��ر ألفًا ومئيت صالة، وإذا 
كانوا تس��عة كتب اهلل لكل واحد 
منهم بكل ركعة ستة وثالثني ألفًا 
وأربعمئة صالة، وإذا كانوا عش��رة 
كت��ب اهلل لكل واح��د بكل ركعة 
س��بعني ألفًا وألفني ومثانئة صالة، 
فإْن زادوا على العشرة فلو صارت 
الس��ماوات كلها مدادًا واألشجار 
أقالم��اً، والثقالن مع املالئكة ُكّتابًا 
مل يق��دروا أن يكتب��وا ثواب ركعة 

واحدة.
د! تكب��رية يدركها املؤمن  ي��ا حمَمَّ
مع اإلمام خري من ستني ألف حجة 
وعم��رة، وخري من الدني��ا وما فيها 
س��بعني ألف مرة، وركع��ة يصليها 
املؤمن م��ع اإلمام خري من مئة ألف 
دين��ار يتصدق بها على املس��اكني، 
وسجدة يس��جدها املؤمن مع اإلمام 

يف مجاعة خري من عتق مئة رقبة.
وعن ط��ول يوم القيام��ة }َتْعُرُج 
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وُح إَِلْيِه ِفي َيْوٍم كاَن  اْلَمالئَِكُة َو الرُّ
ِمْقداُرُه َخْمِسيَن َأْلَف َسَنٍة{)38(.

نسب إىل أبي سعيد أنه قال : قيل: 
يا رسول اهلل! ما أطول هذا اليوم ؟!

فقال : والذي نفس حممد بيده إنه 
ليخف على املؤمن حتى يكون أخف 
عليه من ص��الة مكتوبة يصليها يف 

الدنيا    . 
وأبو سعيد اخلدري من رواة حديث 
اهتزاز العرش ملوت س��عد بن معاذ 

كما يف سرية ابن هشام)39(.
واحلدي��ث : أن جبي��ل7 أتى 
رس��ول اهلل9 حني قبض سعد بن 
معاذ من جوف الليل معتجرًا بعمامة 
من إستبق ، فقال : يا حممد! من هذا 
امليت الذي فتحت له أبواب السماء 

، واهتز له العرش؟ 
فقام رسول اهلل9 سريعًا جير ثوبه 

إىل سعد ، فوجده قد مات   . 
»إن أه��ل اجلن��ة لي��رتاءون أهل 
الغرف م��ن فوقهم كم��ا يرتاءون 

الكوكب ال��دري الغابر من األفق 
من املش��رق أو املغرب لتفاضل ما 
بينهم، قالوا: يا رسول اهلل تلك منازل 
األنبياء ال يبلغها غريهم؟ قال: بلى، 
والذي نفس��ي بيده رجال آمنوا باهلل 
وصدقوا املرس��لني«   . رواه الشيخان 

البخاري ومسلم.
وع��ن أبي س��عيد اخل��دري عن 

النيب9 قال:
»إن يف اجلن��ة مئة درج��ة، ولو أن 
إحداه��ن  يف  اجتمع��وا  العامل��ني 

وسعتهم«.
وقال س��عيد بن منص��ور: حدثنا 
خلف ب��ن خليفة ع��ن العالء بن 
املسيب عن أبيه عن أبي سعيد قلنا 
ل��ه: هنيئًا لك برؤية رس��ول اهلل9 
وصحبت��ه ق��ال : إنك ال ت��دري ما 

أحدثنا بعده .
ق��ال ابن أبي س��لمة: قلت ألبي 
سعيد اخلدري: ما ترى يف ما أحدث 
الناس من امللبس واملشرب واملركب 
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واملطعم؟ فقال:
يا ابن أخي ُكل هلل، واش��رب هلل، 
وكّل ش��يء من ذلك دخله زهو أو 
مباهاة أو ري��اء أو مسعة فهو معصية 

وسرف.

املرأة تسأل
هناك اهتمام أكيد من قبل اإلسالم 
باملرأة املسلمة، واهتمام متميز من قبل 
الرسول9 واحرتام واضح ملا تريده 
مادام ال خيالف شريعة وال منهجًا دينيًا 
وأخالقيًا واجتماعيًا .   . وكانت املرأة 
يف ذل��ك الوقت هلا رأيها وهي ذات 
مكانة عظيمة راحت تسخرها خلدمة 
املش��روع اإلس��المي   .    . حتى برزت 
طائفة من النساء العاملات املبلغات، 
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
س��عيد اخلدري قال: جاءت امرأة إىل 
رس��ول اهلل9 فقالت: يا رسول اهلل! 
ذه��ب الرجال حبديث��ك، فاجعل لنا 
من نفس��ك يومًا نأتيك فيه، تعلمنا 

مما علمك اهلل، قال: اجتمعن يوم كذا 
وكذا، فاجتمع��ن، فأتاهّن النيب9 
فعلمهن مم��ا علمه اهلل.   . وقد تبادرن 
النس��اء إىل جمالس الرسول اخلاصة 
به��ن، وق��د أثن��ى رس��ول اهلل9 
عليه��ن ودعا هلن فق��ال: »رحم اهلل 
نساء األنصار ال مينعهن حياؤهن أن 

يسألن عن أمور دينهن«.

وفاته
وحتى قبي��ل وفاته مل يرتك الرواية 
عن رسول اهلل9 وقد ضمن وصاياه 

العديدة قواًل لرسول اهلل9.
فع��ن ابنه عبد الرمحن أن أباه قال 
له : يا بين! إني قد كبت سين وحان 
م��ين ، خذ بيدي ، فات��كأ علي حتى 
ج��اء البقيع مكانًا ال يدفن فيه فقال: 
إذا أن��ا هلكت فادف��ين هاهنا ، وال 
تضربن علي فس��طاطًا وال متش��ني 
معي بن��ار ، وال تبك عل��ي باكية ، 
وال تؤذنن أحدًا، وليكن مشيك بي 
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خبباً   . فجعل الناس يأتوني فيقولون: 
متى خترج به ؟ فأكره أن أخبهم وقد 
نهاني ، فقلت: إذا فرغت من جهازه، 
فخرج��ت به من صدر يوم اجلمعة ، 

فوجده البقيع قد ملئ علي ناساً.
ومل��ا حضرته الوفاة تق��ول ابنته : 
ملا حضر أبو س��عيد بع��ث إىل نفر 
من أصحاب رس��ول اهلل9 فيهم : 
اب��ن عباس وابن عم��ر وأنس بن 
مالك وجابر ب��ن عبد اهلل فقال : ال 
يغلبنكم ولد أبي سعيد ، إذا أنا مت 
فكفنوني يف ثيابي اليت كنت أصلي 

فيها وأذكر اهلل فيها ..   . 
وعن أبي س��لمة بن عبد الرمحن 
قال : دخلت على أبي سعيد اخلدري 
عند موته فدعا بثياب جدد فلبس��ها 
ثم قال : مسعت رس��ول اهلل9 يقول 
: إن امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت 
فيها   . فإذا مت فال تتبعوني بنار وال 
جتعلوا علي قطيف��ة محراء وال تبك 

علي باكية.

عن��د  أيض��ًا  وصاي��اه  وم��ن 
احتضاره: إذا محلتم فأس��رعوا ، أي 

أسرعوابي.
اجلليل  الصحاب��ي  ت��ويف ه��ذا 
رضوان اهلل عليه يف خالفة عبد امللك 
اس��توىل احلجاج  بن مروان، وحني 
على الكعبة بع��د قتله عبد اهلل بن 
الزبري ،وكان عمر أبي سعيد اخلدري 
74 س��نة، باملدينة يوم اجلمعة   . وقال 
أبو احلسن املدائين: مات سنة )63(، 

وقال العسكري: مات سنة)65( ..
ويقال: قبه يق��ع يف خارج البقيع 
يف اجله��ة الش��رقية الش��مالية منه 
عل��ى قارعة الطريق امل��ؤدي للحرة 
الش��رقية، وقد اختار أبو سعيد هذا 
املكان ليدفن فيه يف حياته، فيما يقال: 
إنه دفن بالبقيع نفسه ، إىل جوار قب 
فاطمة بنت أس��د رضوان اهلل تعاىل 

عليها   . 
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