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 الصحابي اجلليل

 ضرار بن األزور

 رضي اهلل عنه
 ه:وكنيت نسبه

ي، وبه مالك، أبيه لقب واألزور ،األسدي مالك بن ضرار هو  ويقال األزور، أبا ويمكىن ُسم
 .بالل أبو

 :مواقفه
 ذلك، مجيع فرتك برعتها، بعري ألف له إن قيل كثري ، مال   لهم  كان وقد الفتح، بعد أسلم

 ودعا ،(البيع ربح) :صلى اهلل عليه وسلم حممد النيب له فقال ووفاء، حبماسة االسالم على وأقبل
 .(ضرار يا صفقتك غمِبنت   ما) :النيب فقال هذه، صفقته تمغنب ال أن اهلل

 ويقول املعارك، وحميب األقوياء األشداء احملاربني ومن شاعرا ، شجاعا ، فارسا   كان نهأ وقيل
صلى اهلل  النيب عند مكانة وله األعداء، قلوب يف الرعب ليدمب كافيا   كان اُسه ذكر نأ البعض

 ذات أرسله وقد بشؤوهنم، يتصل فيما القبائل بعض إىل فريسله به، يثق كان حيثعليه وسلم 
 وفتوح املرتدين، كحرب ت،الغزوا من العديد يف كقائد شارك فقد ،أسد بين هجوم ليوقف مرة

 أيب بن عكرمة وقف عندما وذلك الروم، وجه يف الثبات على اتعاهدو  الذين من وكان ،الشام
 على الناس يشجع وأخذ له استجاب من أول ضرار فكان املوت على يبايع من :يقول جهل
 أن فأمرين النيب إىل بلقوح أهلي بعثين :قال اللقوح، حديث النيب عن روى والثبات، الصرب

 مبا فأخربه برعاهتا بعري ألف له كان الرسول على قدم ملا نهأ قيل .(اللنب داعي دع) :لفقا أحلبها
 :فقال هيه :فقال .شعرا   قلت قد اهلل رسول يا :وقال خلف

 ماالوالث أشرهبا واخلمر ن القي وعزف القداح خلعت
 القتاال املسلمني على وجهدي غمرة يف احملرب وكري
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 مشاال شىت أهلك وطرحت شتنت :مجيلة وقالت
 بداال ومايل أهلي بعت فقد صفقيت أغبنن ال رب فيا

 : الكذاب مةليمس وقتله اليمامة يوم يف قال إنه األزور بن ضرار عن روي
 املصمم املشريف وال النبل وال مكاهنا الرماح تبغي ال عشية

 مسلم الدين تابع فإين ملومة غري الكفار تبغي فإن
 أعلم اجملاهد باملرء واهلل غنيمة اجلهاد كان إن أجاهد

 :وفاته
 .عمواس طاعون يف تويف أنه قيل

يف دمشق يف وقيل  .باُسه وُسيت ضرار، قرية يف موضع دفنه فقيل يف غور األردنوأما 
 ، وكالمها غري مؤكد.منطقة باب شرقي

 
 منقول

 
 


