بسم هللا الرحمن الرحيم
عقبة بن عامر الجهني لم يرضى بأقل من الحسنى

الحد البياني في سلم اإليمان :
أيها األخوة المؤمنون ،مع سيرة أصحاب رسول هللا رضوان هللا عاالى عييهم أجماين ،وصحابي اليوم سيدنا
عقبة بن عامر الجهني.
يمثل نموذجا ً إنسانيا ً ً
هذا الصحابي الجييل ِّ
فذا ،أراد الح َّد األدنى في سيم اإليمان ،ثم عدل عنه إلى الح َّد
األقصى ،وسوف عرون كم هي المسافة كبيرةٌ بين الحد األدنى والحد األقصى؟ وفي سورة الواقاة إشارةٌ في آخرها
إلى هذا المانى ،قال عاالى:
اب ا ْل َم ْ
اب ا ْل َم ْ
ابقُونَ *
ابقُونَ َّ
شأ َ َم ِة * َو َّ
ص َح ُ
شأ َ َم ِة َما أَ ْ
ص َح ُ
اب ا ْل َم ْي َم َن ِة * َوأَ ْ
ص َح ُ
اب ا ْل َم ْي َم َن ِة َما أَ ْ
ص َح ُ
َفأ َ ْ
الس ِ
الس ِ
أُولَئِ َك ا ْل ُم َق َّر ُبونَ
( سورة الواقعة اآلية)11-8 :

يوجد عندنا سابق مقرَّ ب ،وهناك أصحاب اليمين ،فالمؤمن مِن بيعه إلى دكانه ،من بيعه إلى وظيفعه ،صائم
مص ٍّل مسعقيم ،يدفع زكاة ماله ،نفسيعه طيبة ،فهني ًئا له ،أنام وأكرم بهذا المؤمن ،لكن هناك مسعويات أعيى ،هذا
َ
الذي يج ِّند كل إمكاناعه ،وطاقاعه ،وعيمه ،وحجَّ عه ،ووقعه ،وعضالعه في سبيل الحق ،هذا من السابقين السابقين،
هذا يرفاه هللا سبحانه وعاالى إلى أعيى عييِّين .
واإلنسان أيها األخوة ،مطيوبٌ منه أن يكون طموحا ً ،فبإمكانك أن عأخذ الحد األدنى فال عؤذي أحداً ،وعبعاد
عن أن عاعدي عيى أحد ،من بيعك إلى عميك ،عؤ ِّدي صالعك ،وعدفع زكاة مالك ،عغض بصرك ،عحسن إلى
ِّ
عسخر كل إمكاناعك ،في
جيرانك ،هذا مسعوى ،لكن هناك مسعوى أعيى وأرقى ،أن عساهم في نشر هذا الدين ،أن
الدعوة إلى هللا ،أن عجال من شخصك مثالً أعيى ليناس ،أن عنفق المال في سبيل هللا ،ال أن عنفقه في المباحات ،أن
عجال من وقعك كيِّه وقعا ً مسعغالً في سبيل هللا ،وق ًعا مكرَّ سً ا ليدعوة في سبيل هللا.
عامر بن عقبة الجهني يبايع النبي بيعة الهجرة :
سيدنا عقبة بن عامر الجُ هني ،صحابيٌ جييل ،له غنيمات ،يحرص عييها حرصا ً بالغاً ،كان يرعاها خارج
المدينة ،ثم خطر في باله ،أن ييعحق برسول هللا صيى هللا عييه وسيَّم ،فالنبي عييه الصالة والسالم ،يبيغ مشارف

المدينة ،وها هم أوالء أهل المدينة الطيبة يعزاحمون عيى الدروب ،وفوق السطوح ،مهيِّيين مكبِّرين فرحا ً بيقاء
النبي صيى هللا عييه وسيَّم ،نبي الرحمة ،وصاحبُه الص ِّد ُ
يق ،وها هن الفعيات الصغيرات ،ينشدن:
در َعلَيـ َنا***منْ َثنِيا ِ
الوداع
ت َ
طلَ َع ا ْل َب ُ
ب ال ُ
ّلل دَاع
ش ُك ُر َعلَ ِي َنا*** َما دَ َعـا ه ِ
َو َج َ
وهذا موكب النبي الكريم ،يعهادى بين الصفوف ،عح ُّفه المهج المشعاقة ،وعحيطه األفئدة الع َّواقة ،وعنثر حواليه
دموع الفرح ،وبسمات السرور.
لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول هللا صيى هللا عييه وسيَّم ،ولم يساد باسعقبالِ ِه مع
ت له ليرعاها هناك ،باد أن اشعد عييها السغب ،وخاف عييها
المسعقبيين ،ذلك أنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيما ٍ
الهالك ،وهي كل ما يميك من حطام الدنيا.
لكنَّ الفرحة العي غمرت المدينة المنورة ،ما لبثت أن عمَّت بواديها القريبة والبايدة ،وأشرقت في كل بقا ٍة
من بقاعها الطيبة ،وبيغت عباشيرها عقبة بن عامر الجهني ،وهو مع غنيماعه بايداً في الفيوات ،أخبار مجيء النبي
وصيت إلى البوادي ،كما أن أخبار اسعقباله وصيت إلى البوادي والحواضر.
ْ
بايدا عن رسول هللاً ،
الحظ اآلن شاور سيدنا عقبة ،فقد كان ً
بايدا عن اسعقباله ،مشغوالً بغنيماعه ،لكن ال
عنس أيها األخ الحديث القدسي،
َ
ضل ُ َكالم َّ
َمنْ َ
الم
هللاِ َعلَى َ
السائِلِينَ َ ،و َف ْ
ضل َ َما أ ُ ْعطِ ي َّ
ش َغلَ ُه ا ْلقُ ْرآنُ َوذ ِْك ِري َعنْ َم ْسأَلَتِي أَ ْع َط ْي ُت ُه أَ ْف َ
سائ ِِر ا ْل َك ِ
ِ
هللا َعلَى َخ ْلقِ ِه
ض ِل َّ ِ
َك َف ْ
[أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في سننه]

لمَّا عطيب الايم ،ولمَّا عنعزع من وقعك الثمين وق ًعا لحضور مجالس الايم ،ولمَّا عنعزع من وقعك وق ًعا لمارفة
هللا ،ولمَّا عنعزع وق ًعا من وقعك الثمين إلصالح ذات البين ،فهذا عمل عظيم ،كيه مسجل.
فينعرك الكالم لاقبة بن عامر ليروي لنا قصعه مع رسول هللا صيى هللا عيية وسيَّم،
قال عقبة :قدم رسول هللا صيى هللا عييه وسيَّم المدينة ،وأنا في غنيمات لي أرعاها فما إن عناهى إليَّ خبر
قدومه صيى هللا عييه وسيم ،حعى عرك ُعها ،ومضيت إليه ،ال ألوي عيى شيء ،إيمان جيد ،فيما لقيعه،
قيت :يا رسول هللا ،عباياني؟
فقال عييه الصالة والسالم :فمن أنت؟
ُ
قيت :أنا عقبة بن عامر الجهني.
ً
قال عييه الصالة والسالم :أيُّما أحبُّ إليك ،عباياني ً
أعرابية ،أو بياة هجر ٍة؟
بياة
قيت :بل بياة هجرةٍ،

ً
رعبة ومنزلة وقربًا
وهذه أعيى
فباياني رسول هللا صيى هللا عييه وسيم عيى ما بايع عييه المهاجرين
أفعال سيدنا عقبه بعد بيعة الهجرة:
أقمت ماه ً
ُ
ليية ،ثم مضيت إلى غنمي ،ليية واحدة ،وكنا اثنا عشر رجالً ِممَّن أسيموا ،نقيم بايداً عن
قال:
المدينة ،لنرعى أغنامها في بوادينا ،فقال باضنا لباض :وهللا ال خير فينا ،إذا نحن لم نق ُدم عيى رسول هللا صيى هللا
ً
يوم واح ٌد منا إلى
عييه وسيم ،يوما ً باد يوم ،ليف ِّقهنا في ديننا ،وليسمانا ما ينزل عييه من وحي السماء ،فييمض ك َّل ٍ
يثرب ،وليعرك غنمه لنا ،فنرعاها له،
هذا ا ِّع ٌ
فاق جميل،
فقيت لهم :اذهبوا إلى النبي صيى هللا عييه وسيم واحداً باد آخر ،وليعرك لي الذاهب غنمه ،ألني كنت شديد
اإلشفاق عيى غنيماعي مِن أن أعركها ألحد.
ثم طفق أصحابي يغدون الواحد عيوَّ اآلخر إلى النبي صيى هللا عييه وسيم ،ويعرك لي غنمه أرعاها له ،فإذا
ت
جاء أخذت منه ما سمع ،وعيقيِّت عنه ما فقه ،لكنني ما لبثت أن رجات إلى نفسي ،وقيت :ويحك ،أمن أج ُّل غنيما ٍ
ً
مشافهة ،من غير
ال عسمن وال عغني ،عفوِّ ت عيى نفسك صحبة رسول هللا صيى هللا عييه وسيم ،واألخذ عنه
واسطة ،ثم عخييت عن غنيماعي ،ومضيت إلى المدينة ،ألقيم في المسجد ،بجوار رسول هللا صيى هللا عييه وسيم.
فالمالزمة جزء أساسي من دين اإلنسان ،والمعاباة ،والثبات ،والدوام ،أن عكون دوما ً مع المؤمنين ،دوما ً
ماهم في مهماعهم ،في دروسهم ،في أعيادهم ،في مسراعهم ،في مناشطهم ،أنت ماهم دائما ً ،أما أن يغيب اإلنسان
لمصالحه الشخصية ،ويؤثرها عيى هللا ورسوله ،فهذا ال يغني وال يشفي.
المراتب التي حصل عليها عقبة بفضل اإلسالم :
سيدنا عقبة بن عامر الجهني إنسان يرعى غنيمات في البادية ،ما مرعبعه االجعماعية؟ راعي غنم ،وأععقد أن
ك شيئا ً من
أقل وظيفة في األرض أن عكون راعي غنم ،اذهب إلى أطراف البادية فسعجد راعي الغنم إنسا ًنا ال يمي ُّ
الدنيا ،ال ثقافة ،وال عيم ،وال إمكانيات ،لكن سيدنا عقبة بن عامر الجهني ،لما الزم رسول هللا صيى هللا عييه
وسيم ،ولايكم ال عصدقون ،لم يكن يخطر عيى بال عقبة بن عامر الجهني حين اعخذ هذا القرار الحاسم الحازم،
الذي آثر غنيماعه في البادية عيى مجيس رسول هللا صيى هللا عييه وسيم ،أنه سيغدو باد عق ٍد من الزمان ،وال َا ْقد
عشرُ سنوات عالما ً:
 عالما ً من أكابر عيماء الصحابة.

 قارئا ً من شيوخ القرَّ اء.
 قائداً من َّقواد الفعح.
 واليا ً من والة اإلسالم المادودين.
ولم يخطر عيى باله مجرَّ د العخيُّل وهو يعخيى عن غنيماعه ،ويمضي إلى هللا ورسوله ،أنه سيكون في طيياة
الجيش الذي يفعح دمشق ،هو الذي ساهم مع قيادة الجيش في فعح دمشق ،ويعخذ لنفسه داراً بين رياضها النضرة
عند باب عوما ،ولم يكن يعصور أنه سيكون أحد القادة الذين سيفعحون مصر ،وأنه سيغدو واليا ً عييها ،ويعخذ لنفسه
داراً في سفح جبيها المقطم ،ك ُّل هذا كان باد أن عخيى عن غنيماعه.
لذلك هذا الحديث القدسي يجب أن يبقى في أذهانكم:
ضل ُ َكالم َّ
َمنْ َ
الم
هللاِ َعلَى َ
السائِلِينَ َ ،و َف ْ
ضل َ َما أ ُ ْعطِ ي َّ
ش َغلَ ُه ا ْلقُ ْرآنُ َوذ ِْك ِري َعنْ َم ْسأَلَتِي أَ ْع َط ْي ُت ُه أَ ْف َ
سائ ِِر ا ْل َك ِ
ِ
هللا َعلَى َخ ْلقِ ِه
ض ِل َّ ِ
َك َف ْ
[أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري في سننه]

هللا َّ
عز وجل أكرم األكرمين ،إذا شغيك شي ٌء عن طيب الايم فدعْ ه ،وال عقب ْل عمالً يحرمك من طيب الايم،
ً
نهائيا ،فالامر قصير
وال عسمح ألي عمل مهما كان نوعه ،دكان ،مامل صغير ،مزرعة ،مدجنة ،أن يسعهيكك
مهما طال ،واألجل قريب ،وميك الموت بالمرصاد ،فماذا ق َّدمت؟ وهللاِ ال شيء ،هذه قاصمة الظهر .
ُ
فحضرت
أيها األخوة ،موقف ال أنساه أبداً ،أخ كان يحضر باض األحيان ،بيَّغني ابنه أنه عوفي ،رحمه هللا،
جنازعه ،وقام أحد الدعاة فأبَّنه ،قال :أخوكم أبو فالن ،كان مؤذ ًنا ،عرحموا عييه ،كيمة واحدة ،لم يعمكن أن يعكي َّم
كيمة ثانية ،وال كيمة ثالثة ،فيايه لم يجد إيجابيات أخرى لعأبينه ،فاإلنسان يامل عمالً في الدنيا ويعكيمون عند عأبينه
عشر دقائق فقط ،أو عشرين دقيقة ،أو نصف ساعة ،فأنت حجمك عند هللا بحجم عميك الصالح ،فماذا فايت أنت؟
حينما يوقفك ربنا َّ
عز وجل بين يديه ،يقول لك :يا عبدي ،ماذا فايت؟ أين عميك؟ أين جهادك؟ أين طاععك؟ أين
بذلُك؟ أين عضحيعك؟ فعجد ما ق َّدمت.
مالزمته لرسول هللا:
لزم عقب ُة بن عامر الجهني رسو َل هللا صيى هللا عييه وسيم لزوم الظل لصاحبه ،فكان يأخذ له بزمام بغيعه
أينما سار،
فأنا قصدي أن هناك أعماالً صالحة كثيرة ،فالز ْم عمالً صالحً ا لوجه هللا ،خدمة مسجد ،عأمين حاجة مؤمنين،
دعوة إلى هللا ،رعاية أيعام ،رعاية فقراء ،عأسيس جمايات خيرية ،عأليف كعب ،أن عوقظ إنسا ًنا غافالً عن هللا ،إذا
أردت أن عساد َفأساِد اآلخرين.

قال لي صديق :شاهد امرأة عحمل طفالً صغيراً ،وإلى جانبها رجل ،وكأن هذه المرأة مضطربة ،فوقف،
وقال :ما المشكية؟ طفل صغير حرارعه  14درجة ،عيى مشارف الموت ،وهي امرأةٌ غريبة ،جاءت من مكان بايد
هللا أركبعها هي وزوجها في السيارة ،وأخذعها إلى الطبيب ،ثم إلى
مع زوجها ،ال عدري ماذا عفال؟ قال لي :و ِ
ُ
وعدت بها إلى المكان الذي أخذ ُعها منه الساعة الراباة فجراً ،أقس َم لي
المسعشفى ليحقن ،ثم إلى صيدليات مناوبة،
باهلل أنه بقي عشرة أيام مغموسا ً في سااد ٍة ال عوصف،
ً
عز وجل ،ال عبعغي بها إال وجه هللا َّ
ساعة من نهار هلل َّ
عز وجل،
فالمؤمن يحعاج إلى عمل لوجه هللا ،انطي ِْق
وانظر كيف أن هللا سبحانه وعاالى يعجيَّى عيى قيبك؟ أحيانا ً يعاب اإلنسانُ كثيراً ،فينام ساعة من الزمن فيرعاح،
ً
ً
نفسية عاوِّ ضه ما بذل من
راحة
راض عنه ،أن هللا يحبه ،فيرعاح
لكن عندما يؤدي عمالً لوجه هللا ،يشار أن هللا
ٍ
جه ٍد جسدي.
باض أخواننا الذين ياميون في خدمة الفقراء ،يخرج من بيت ويدخل بي ًعا في رأس الجبل ،حعى يعفقد أحوال
أسرة ،ليس له مصيحة شخصية ،بيعه فخم ،وسيارعه حديثة ،لكنه يعقصى أحوال الناس حعى يصل إلى رضاء هللا
َّ
عز وجل ،الخيق كيهم عيال هللا ،وأحبهم إلى هللا ،أنفاهم لاياله.
فت عند هللا ،الوظائف عند هللا َّ
أنت موظف؟ عو َّظ ُ
أين َ
عز وجل كثيرة ،ليس له مِن ورائها مصيحة خاصة،
إما في الدعوة إلى هللا ،أو في خدمة الخيق.
اسأل نفسك هذا السؤال مسا ًء :ما عميك؟ ما الامل الذي عيقى هللا به؟ خدمة ،دعوة ،عاييم ،مااونة ،عمريض
مريض ،عأمين دواء لمريض ،زيارة فقير ،عيادة مريض ،رعاية أرمية ،رعاية يعيم ،إنقاذ حيوان.
فهذا سيدنا عقبة ،لزم النبي عييه الصالة والسالم ،فكان كظيه ،يمضي بين يديه ،وكثيراً ما أردفه النبي وراء
بردِيفِ رسول هللا صيى هللا عييه وسيم ،وربما نزل له النبي الكريم عن بغيعه ،ليكون هو الذي
ظهره ،حعى ُدعي َ
يركب ،والنبي عييه الصالة والسالم هو الذي يمشي.
عح َّدث عقبة،
فقال :كنت ً
آخذا بزمام بغية رسول هللا صيى هللا عييه وسيم في باض طرق المدينة،
فقال لي النبي :اركب ،وهو يمسك بزمام البغية،
ٌ
ُ
ُ
نزلت عنها ،وركب
ماصية لرسول هللا ،ثم ما لبثت أن
فهممت أن أقول :ال ،لكني أشفقت أن يكون في هذا
النبي عييه الصالة والسالم،
ثم قال لي :يا عقبة ،أال أعيِّمك سورعين لم ي َُر مثيهما قط؟
قيت :بيى يا رسول هللا ،فأقرأني،
قال عاالى:

ب ا ْل َفلَ ِق
قُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّ
( سورة الفلق اآلية)1 :

قال عاالى:
اس
قُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّ
ب ال َّن ِ
( سورة الناس اآلية)1 :

ثم أُقيمت الصالة ،وعق َّدم وصيى بهما،
وقالْ :
َ
اقرأهما كيما ن َ
قمت،
ِمْت ،وكيما
هذا عوجيه النبي
قال عقبة :فما زلت أقرأهما ما امعدت بي الحياة
قال عاالى:
اس * مِنْ َ
ُور
س فِي ُ
اس * الَّذِي ُي َو ْس ِو ُ
قُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّ
اس ا ْل َخ َّن ِ
ش ِّر ا ْل َو ْس َو ِ
اس * إِلَ ِه ال َّن ِ
اس * َملِكِ ال َّن ِ
ب ال َّن ِ
صد ِ
اس
اس * مِنَ ا ْل ِج َّن ِة َوال َّن ِ
ال َّن ِ
( سورة الناس اآلية)6-1 :

ب * َومِنْ َ
ش ِّر َما َخلَ َق * َومِنْ َ
ب ا ْل َفلَ ِق * مِنْ َ
ش ِّر ال َّن َّفا َثا ِ
ت فِي ا ْل ُع َق ِد * َومِنْ
ش ِّر َغاسِ ٍق إِ َذا َو َق َ
قُلْ أَ ُعو ُذ بِ َر ِّ
َ
س َد
ش ِّر َحاسِ ٍد إِ َذا َح َ
( سورة الفلق اآلية)5-1 :

اهتماماته:
فهذا الصحابي الجييل ،جال همه في أمرين اثنين :الايمم ،والجهماد ،وانصمرف إليهمما بروحمه وجسمده ،وبمذل
لهما من ذاعه أسخى البذل وأكرمه،
 .1العلم :
أما في مجال الايم فقد جال يابُّ من مناهل رسول هللا صيى هللا عييه وسيم الثرَّ ة الاذبة ،حعى غدا مقر ًئا.
عرك الغنيمات ،وعبع النبي عييه الصالة والسالم ،فصار مقر ًئا ،محدثاً ،فقيهاً ،فرضياً ،ومانى فرضي ،أي
عالما ً بالفرائض ،أي ْ
عيم المواريث ،أديباً ،فصيحاً ،شاعراً ،وكان من أحسن الناس صوعا ً بالقرآن الكريم ،وكان إذا
ما سجى الييل ،وهدأ الكون ،انصرف إلى كعاب هللا عاالى ،يقرأ من آياعه البيِّنات ،فعصغي إلى عرعييه أفئدةُ
الصحابة الكرام ،وعخشع له قيوبهم ،وعفيض عيونهم بالدمع من خشية هللا.
سيدنا عمر دعاه يوماً ،وقال له:

اعرضْ عييَّ شيئا ً من كعاب هللا يا عقبة،
فقال :سماا ً وطاعة يا أمير المؤمنين ،وجال يقرأ له ما عيسر ،وعمر يبكي ،حعى بييت دموعُه لحي َعه،
وقد عرك عقبة مصحفا ً ،مكعوبا ً بخط يده.
كان كاعبًا ،لكن إياكم أن عدعوا أعمالكم ،ال ،ال أقول هذا ،لكن أنا أخاف أن يسعهيك الام ُل صاح َبه ،لكن ال
عسمح لاميك أنْ يسعهيك كل وقعك ،أنت إنسان ،أنت مخيوق لابادة هللا َّ
عز وجل ،لمارفة هللا ،ال عفهم مني مر ًة
ثالثة ،أن عدع الامل ،ولكن افه ْم مني أال عسمح لمهنعك أنْ
عقضي عييك ،أال عسمح لبيعك أن ييهيك ،البيت له وقت،
َ
والامل له وقت ،وهناك وقت هلل َّ
عز وجل ،وهذا الوقت مق َّدس ،ال أععدي عييه أبداً ،وحينما عمضي وقعا ً في طيب
ْ
الايم فقد أ َّديت زكاة الوقت ،ألن هللا َّ
ض َن ْن َ
ت بساعة عن
عز وجل قادر أنْ يعيف لك عشر ساعات بأعفه األسباب ،إذا َ
مجيس عيم ،أعيف لك هللا َّ
عشر ساعات بشيء عافه جدا ،لكن حينما عبذل وقعك في سبيل هللا يبارك لك
عز وجل
َ
ربنا َّ
عز وجل في وقعك ،ويطرح فيه البركة.
سيدنا عقبة ،عرك مصحفا ً مكعوبا ً بخط يده ،وبقي مصحفه هذا ،إلى عه ٍد غير بايدٍ ،موجوداً في مصر ،في
الجامع الماروف بجامع عقبة بن عامر ،وقد جاء في آخره ،كعبه عقبة بن عامر الجهني ،ومصحف عقبة هذا ،من
أقدم المصاحف العي وجدت عيى ظهر األرض ،لكنه فُقد من جمية ما فقد من عراثنا الثمين ،ونحن عنه غافيون.
 .2الجهاد :
أما في مجال الجهاد ،فحسبنا أن نايَم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول هللا صيى هللا عييه وسيم
أُحُداً ،وما بادها من المغازي،
وأنه كان أحد الكماة األشاوس المغاوير ،الذين أبيوا يوم فعح دمشقَّ ،
أعز البالء وأعظمه ،فكافأه أبو عبيدة بن
أيام بيياليها،
الجراح عيى حسن بالئه ،بأن باثه بشيراً إلى عمر بن الخطاب في المدينة ،ليب ِّشره بالفعح ،فظ َّل ثمانية ٍ
انقطاع حعى ب َّشر الفاروق بالفعح الاظيم،
من الجماة إلى الجماة ،يغِذ السير دون
ٍ
ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسيمين العي فعحت مصر ،فكافأه أمير المؤمنين ،مااوية بن أبي سفيان ،بأن
جايه واليا ً عييها ثالثة سنين،
عصوروا هذه المهمة ،أعرابيٌّ لم يارف البحر،
ثم وجَّ َه ُه سيدنا مااوية بن أبي سفيان لغزو جزيرة رودس،
َّ
قائدا ب ً
ولكن هللا يس ِّدده ويساعده ،أخيرً ا صار ً
حريا.
ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره ،واخ َّعص بروايعها
وقد بيغ مِن ِ
ليمسيمين ،وأنه دأب عيى حذق الرماية،
صيَّى َّ
ْن َعام ٍِرَ ،يقُو ُل َسمِاْ ُ
هللا ُ َعيَ ْي ِه َو َسيَّ َم َوه َُو َعيَى المنبر يقول:
هللا َ
ت َرسُو َل َّ ِ
َ
فانْ ُع ْق َب َة ب ِ

الر ْم ُي
الر ْم ُي ،أَ ََل إِنَّ ا ْلقُ َّو َة َّ
الر ْم ُي ،أَ ََل إِنَّ ا ْلقُ َّو َة َّ
اس َت َط ْع ُت ْم مِنْ قُ َّو ٍة ،أَ ََل إِنَّ ا ْلقُ َّو َة َّ
َوأَعِ دُّوا لَ ُه ْم َما ْ
[أخرجه مسلم في الصحيح]

هذا الحديث من دالئل نبوة النبي صيى هللا عييه وسيم ،اآلن أحدث سالح ،قيمعه في دقة اإلصابة ،من البحر
األحمر ،إلى بناء ماين ،في مدينة ماينة.
وفاته:
مرض الموتِ ،وهو في مصر ،فجمع بنيه وأوصاهم،
مرض سيدنا عقبة بن عامر الجهني
َ
ِ
فقال :يا بني ،أنهاكم عن ثالث ،فاحعفظوا بهن ،ال عقبيوا الحديث عن رسول هللا صيى هللا عييه وسيم إال من
ثقةٍ ،وال عسعدينوا ،ولو لبس ُعم الاباءة ،وال عكعبوا شاراً ،فعشغيوا به قيوبكم عن القرآن،
ولما أدركعه الوفاة دفنوه في سفح المقطم ،ثم انقيبوا إلى عركعه يفعشونها ،ماذا عرك؟ فإذا هو قد خيَّف بضاًا
قوس قرنٌ ونبال ،وقد أوصى بهن أن يُجاين في سبيل هللا.
وسباينً قوساً ،مع ك ِّل
ٍ
نضَّر هللا وجه القارئ الاالم ،الغازي ،عقبة بن عامر الجهني ،وجزاه هللا عن اإلسالم والمسيمين خيراً ،فهذا
سيدنا عقبة بن عامر الجهني ،بفضل مؤاثرعه رسول هللا ،عيى دنياه المحدودة ،وصل إلى هذه المراعب ،وأخعم
بقول هللا عاالى:
الس ْم َع َوه َُو َ
ش ِهي ٌد
ب أَ ْو أَ ْل َقى َّ
إِنَّ فِي َذلِ َك لَذ ِْك َرى لِ َمنْ َكانَ لَ ُه َق ْل ٌ
(سورة ق اآلية)73 :
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