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الفترةزمنفيالحوادثمنوقعمماشيءذكر

الفترةزمنشي)1(الحوادثمنوقعمماشيءذكر

الكعبةبنيانذلكفمق

ابنسندهوفيعمروبناللهعبدعنمرفوعحديثذلكفيوجاء،ادمبناهمنأولإن:قيلوقد

.)3(تقدمكما.السلامعلي!الخليلبناهمنأولأنالأقوالوأقوى،)2(ضعيفوهولهيعة

فبنتهتهدمثم:قالطالبأبيبنعليعنعرعرةبنخالدعنحرببنسماكرواهوكذلك

.)4(قريشفبنتهتهدمثم،جرهمفبنتهتهدمثم،العمالقة

وقال.سنةعشرةبخمسوقيل،سنينبخمسالمبعثقبلوذلك،لهقريشبناءسيأتي:قلت

الثقة.وبه،اللهشاءإنموضعهفيكلهذلكوسيأتي.الحلمبلغقدجم!حالهاللهرسولكان:الزهري

لؤيبنكعبذكر

بنمحمدعن،التيميطلحةبنمحمدعن،زبالةبنالحسنبنمحمدطريقمننعيمأبوروى

قريشوكانت-الجمعةيومقومهيجمعلؤيبنكعبكان:قال،سلمةأبيعن،الحارثبنإبراهيم

ونهاو،ساجليل،واعلمواوافهموا،وتعلموافاسمعوا،بعدأما:فيقولفيخطبهم-()العروبةتسميه

كالاخرين،والأولون،أعلاموالنجوم،أوتادوالجبال،بناءوالسماء،مهادوالأرض،ضاح)6(

وثمروا،أصهاركمواحفظوا،أرحامكمفصلوا.)7(يهيجمابلىإلىوالزوج،والذكروالأنثى

زينوهحرمكم،تقولونماغيروالظن،أمامكمالدار؟نشرميتأو؟رجعهالكمنرأيتمفهل.أموالكم

ادطويل(منأ:يقولثم،كريمنبيمنهوسيخرج؟عظيمنبألهفسيأتي،بهوتمسكوا،وعظموه

ونهارهاليلهاسوا!علينابحادثيومكلوليلنهاز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الحوادثمنشيء:طفي

المجروحين.أهـ(74)سنةتوفي.الضعفاءعنيدلسكان،مصرقاضي،الحضرميعقبةبنلهيعةبناللهعبد

(/211-14).

.الكتابهذامنالأولالجزءفيالعتيقالبيتبناءقصةذكرعند

عساكرلابن"دمشقتاريخ"مختصروانظر.الحالمجهولعرعرةبنخالدفإنأيضأضعيفسندهوهذا

)18/23(.

المحيط.القاموسفيوكذلك.عروبةالجمعةيومتسميقريشوكانت:نعيملأبيالنبوةدلائلفي

.مضيءظاهر:ضاحونهار،ويجيءيروح:ساجليل

.يثور:ويهيج.صائرينبلىإلىوالزوج:النبوةدلائلوفي.بلىإلىيهيجوماوالروح:طفي
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ستورهاعليناالضافيوبالنعمتأؤباحتىبالحداثيؤوبان

خبيرها)1(صدوقاأخبارافيخبرمحمدالنبييأتيغفلةعلى

ولأرقلت،الجملتنصبفيهالتنصبت)2(،ورجلويد،وبصرسمعذافيهاكنتلووالله:يقولثم

البسيطأمنأ:يقولثم.)3(الفحلإرقالفيها

خذلانا)4(الحقتبغيالعشيرةحيندعوتهنجواءشاهداليتنييا

.سنة)5(وستونعامخمسمئة!اللهرسولومبعثلؤيبنكعبموتبينوكان:قال

زمزمحفرتجديدذكر

قال.زمانهإلىلهاجرهمطمبعدرسمهادرسقدكان)6(التي،هاشمبنالمطلبعبديديعلى

أولوكان.()7(زمزمبحفرفأمرأتيإذأالحجرفينائمهوبينماالمطلبعبدإنثم:إسحاقبنمحمد

اللهعبدبنمرثدعن،المصريحبيبأبيبنيزيدحدثنيكما،حفرهامنالمطلبعبدبهابتدأما

أمرحين)01(زمزمحديثيحدثطالبأبيبنعليسمعأنهالغافقيزرير)9(بناللهعبدعن،اليزني)8(

احفر:ليفقالآتأتانيإذ،الحجرفيلنائمإني:المطلبعبدقال:قالبحفرهاالمطلبعبد

مضجعيإلىرجعتالغدكانفلما:قال.عنيذهبثم:قال؟طيبةوما:قلت:قال.)11(طيبة

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

.صدوق:طفي

رأسه.رافعاقام:تنضب

.الإسراع:والإرقال.العجلإرقالبهاولأرقلت:طفي

.فحواء:النبوةدلائلفي

."التقريب"فيكما،كذاب،زبالةابنفإنتالفوإسناده،(1-165170/)النبوةدلائل

.الذي:بفي

.طمنسقطت

اللهعبدبنمرثدالنسبةبهذهواشتهر.حميرمنبطنيزنذيإلىنسبة:واليزني.تحريفوهو.المزني:طفي

.(3114/)اللباب.للهجرةتسعينسنةتوفي،مصريوهو،اليزني

رمي،ثقةمحدثالمصريالغافقيزريربناللهوعبد.والسيرة،بفيماوأثبت.سهووهورزين:وط،أفي

.(1/514)التهذيبتقريب.بعدهاأو،للهجرةثمانينسنهتوفي.بالتشيع

.زمزمحفر:بفي

الأنفالروض.السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمولدمنوالطيباتللطيبينلأنها(طيبة)زمزمسميت

(1/167).
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رجعتالغدكانفلما،عنيذهبثم:قال؟برةوما:قلت:قال.برةاحفو:فقال)1(فجاءني،فنمت

ذهبثم:قال!؟المضنونةوما:قلت:قال!.المضنونة)2(احفر:فقال!فجاءني،فنمتمضجعيإلى

وما:قلت:قال.زمزماحفو:فقالفجاءني،فيهفنمتمضجعيإلىرجعتالغدكانفلما،عني

نقرةعند،والدمالفرثبينوهي،الأعظمالحجيجتسقي،تذم)3(ولاأبداتنزفلا:قال؟زمزم

قدأنهوعرف،موضعهاعلىودل،شأنهاليبينفلما:قال.النملقريةعند،)4(الأعصمالغراب

بدافلما،فحفر،غيرهولديومئذلهوليس،المطلبعبدبنالحارثابنهومعهبمعولهغدا،صدق

إنها،المطلبعبديا:فقالواإليهفقاموا.حاجتهأدركقدأنهقريشفعرفت،كتر)5(الطيالمطلبلعبد

خصصتقدالأمرهذاإن،بفاعلأناما:فقال.فيهامعكفأشركنا،حقافيهالناوإن،إسماعيلأبينابئر

فاجعلوا:قال.فيهانخاصمكحتىتاركيكغيرفإنا،فأنصفنا:لهقالوا.بينكممنوأعطيته،دونكمبه

بأشرافوكانت.نعم:قال.هذيمبنسعدبنيكاهنة:قالوا.إليهأحاكمكمشئتممنوبينكمبيني

والأرضفخرجوا،نفرقريشمنقبيلةكلمنوركب،أميةبنيمننفرومعهالمطلبعبدفركب،الشام

بالهلكة،استيقنواحتىفعطشوا،وأصحابهالمطلبعبدماءنفدببعضهاكانواإذاحتى،مفاوزذاكإذ

فقال!أ0أصابكممامثلأنفسناعلىنخشىوإنا،بمفازةإنا:وقالواعليهمفأبوا،معهممنفاستسقوا

ماتفكلما،القوةمنالآن()6(لكمبمالنفسهحفوتهمنكمرجلكليحفرأنأرىإني:المطلبعبد

ضيعةمنأيسرواحدرجلفضيعة،واحدارجلاآخرهميكونحتىواروهثمحفرتهفيأصحابهدفعهرجل

الموتينتظرونقعدواثم،حفوةلنفسهرجل)8(كلفحفر.بهأمرتنعما:فقالواجميعا)7(.ركب

نبتغيلا،الأرضفينضربلاللموتهكذابأيدينا)9(إلقاءناإنلأصحابهقالالمطلبعبدإنثم.عطشا

المطلبعبدبحثإذاحتى،فارتحلواارتحلوا)01(،البلادببعضماءيرزقناأنفعسى،لعجزلأنفسنا

فشربنزل!ثم،أصحابهوكبر،المطلبعبدفكبر،عذبماءعينخفهاتحتمنانفجرتراحلته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.الفجارعنوغاضت،للأبرارفاضتلأنها:(برة)لزمزموقيل.فجاءنيمضجعيفيفنمترجعت:بفي

.(الأنفالروض)

.(الأنفالروض).المؤمنينغيرعلىبهاضنلأنها(المضنونة)زمزمسميت

.الماءقليلةتوجدلا:تذمولا.قعرهايلحقولا،ماؤهايفرغلا:تنزفلا

الخبر.لهذامطولتفسيرففيه،(1/961)الأنفالروض.بياضجناحيهفيالذي:الغربانمنالأعصم

البئر.جوانبعلىثبنىالتيرةالحب:والطي.تحريفوهو.الطمي:طفي

بكم.:أوفي.بمنسقطت

جميعه.:وط،بوفي.والسيرة.أفيكذا

منهم.كل:بفي

بأيدينا.ألقينالأصحابه:طفي

.والسيرة،بمنزيادة
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هذهجميعفيإليهمينظرونوهمقريشقبائلدعاثم،أسقيتهمملؤواحتىواستسقوا،أصحابهوشرب

واللهقد:قالواثم،كلهمواستقوافشربوا،فجاؤوا.اللهسقانافقد،الماءإلىهلموا:فقال،الأحوال

سقاكالذيهو)1(الفلاةبهذهالماءهذاسقاكالذيإن،أبدازمزمفينخاصمكماوالله،علينالكقضي

.)2(زمزموبينبينهوخفوا،الكاهنةإلىيصلواولم،معهورجعوافرجع،راشداسقايتكإلىفارجع،زمزم

منسمعتوقد:إسحاقابنقال.زمزمفيطالبأبيبنعليعنبلغنيمافهذا:إسحاقابنقال

الرجز(منأ:زمزمبحفرأمرحينلهقيلأنهالمطلبعبدعنيحدث

مبر)3(كلفياللهحجيجيسقيالكدرغيرالروىبالماءادعثم

عمر)4(ماشيءمنهيخافليس

؟زمزمأحفرأنأمرتقدأنيتعلموا:فقال،قريشإلىذلكلهقيلحينالمطلبعبدفخرج:قال

يكفإن،رأيتمافيهرأيتالذيمضجعكإلىفارجع:قالوا!لا:قال؟هيأينلكبينفهل:قالوا

له:فقيلفأتي.)5(فنام،فرجعإليكيعودفلنالشيطانمنيكوإن،لكيبيناللهمنحقا

تسقي.تذمولاأبداتنزفلا.الأعظمأبيكمنتراثوهي.تندملنحفرتهاإنإنك،زمزماحفر

ليست.محكموعقداميراثاتكون.لمنعمناذوفيهاينذر.يقسملمحافلنعاممثل.الأعظمالحجيج

.)6(والدمالفرثبينوهي.تعلمقدمالبعض

النملقريةعند:لهقيل؟هيوأين:قالذلكلهقيلحينالمطلبعبدأنفزعموا:إسحاقابنقال

لهوليس،الحارثابنهومعهالمطلبعبدفغدا:قال.كانذلكأينأعلمفالله.غداالغرابينقرحيث

الوثنينبينعندهاينقرالغرابووجد،النملقريةفوجد،)7(أصرمومولاه:الأمويزاد،غيرهولديومئذ

قريشإليهفقامت،أمرحيثليحفروقامبالمعولفجاء،عندهماتنحرقريشكانتاللذينونائلةإساف

لابنهالمطلبعبدفقال.عندهماننحراللذين)9(هذينوثنينابينتحفرلانترككوالله)8(وقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لهو.:والسيرة،بفي

.(451-1431/)السيرة

كثير.:ورواء،روىماء

بقي.ماأي:عمرما

.ونام:طفي

.(1/541)السيرة

فيكتابوله.هـ(ا19)سنةالمتوفى،الحنفيالكوفيالأمويأبانبنسعيدبنيحيىهووالأموي.وطبمن

.(21747/)الظنونكشف.اللهرسولمغازي

.السيرةفيوكذلك،فقالوا:بفي

.السيرةنصتوافقبمنزيادة
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وبينبينهخلوا)1(نازعغيرأنهعرفوافلما.بهأمرتلمالأمضينفوالثه،أحفرحتىعنيذد:الحارث

به)2(تمادىفلما.صدققدأنهوعرف،فكبر،الطيلهبداحتىيسيراإلايحفرفلم،عنهوكفواالحفر

وأدرعا.قلعيةأسيافافيهاووجد،دفنتهماقدجرهمكانت)3(اللذينذهبمنغزالينفيهاوجدالحفر

بينينصفأمرإلىهلمولكن،لا:قال.وحقشركهذافيمعكلناالمطلبعبديا:قريشلهفقالت

قدحين،ولي،قدحينللكعبةأجعل:قال؟نصنعوكيف:قالوا.بالقداحعليهانضربوبينكم

أنصفت.:قالوا.لهشيءفلاقدحاهتخلفومن،لهكانشيءعلىقدحاهخرجفمن،قدحينولكم

هبل،عنديضربللذيالقداحأعطواثم،أبيضينولهم،أسودينوله،أصفرينقدحينللكعبةفجعل

المطلبعبدوقام.الصنمهذايعني.هبلاعل:أحديومسفيانأبوقالولهذا،أصنامهمأكبروهبل

.()4اللهيدعو

الرجز(منأ:يقولجعلالمطلبعبدأدنإسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوذكر

(المعيد)المبدئفأنتربيالمحمودالملكأنتلاهم

والتليدالطارفعندكمنالجلمودالراسيةوممسك

والحديدالحليةلموضعتريدكماألهمتشئتإدن

المعهودالعاهدنذرتإنيتريدلمااليومفبين

أعودفلاليرباجعله

علىالأسودانوخرج،للكعبةالغزالينعلىالأصفرانفخرجالقداحصاحبوضرب:)6(قال

للكعبة،باباالأسيافالمطلبعبدفضرب.قريشقدحاوتخلف،المطلبلعبدوالأدراعالأسياف

أقامالمطلبعبدإدنثم.يزعمونفيماللكعبةحليةذهبأولفكان،ذهبمنالغزالينالبابفيوضرب

.للحجاجزمزمسقاية

عددهاثم،المطلبعبدزمنفيزمزمظهورقبلكثيرةبئارفيهاكالنمكةأنوغيرهإسحاقابنوذكر

وانتهى.كف:نزوعاالأمرعننزع(1)

.صدققدأنهعرفوا:السيرةوفي.والسيرة،ط،بمنزيادة)2(

اللتين...غزالتين:طفي)3(

روايةهشامابنهذبوإنما،يونسروايةمنلأنه،السيرةفيليسالقادموالنص.(146-1145/)السيرة)4(

.إسحاقابنعنالبكائى

أنت....اللهم:طفي()5

.إسمحاقابنخبرتتمة)6(



زمزمحفرتجديد51

البئارعلىزمزمفعفت:قال!أنإلى،وحافريها،مكةمنأماكنهاوذكر،وسماها،)1(إسحاقابن

،المياهمنسواهاماعلىولفضلها،الحرامالمسجدمنلمكانها،إليها)2(كلهمالناسوانصرف،كلها

.العربسائروعلىكلهاقريشعلىمنافعبدبنوبهاوافتخرت،إبراهيمبنإسماعيلبئرولأنها

لطعامإنها":زمزمفيقال!!ي!اللهرسول!أنذرأبيإسلامحديثفي)3(مسلمصحيحفيثبتوقد

."سقموشفاء،طعم

عن،الزبيرأبيعن،المؤملبناللهعبدحدثنا،الوليدبناللهعبدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال!

."منهشربلمازمزمماء":!لمجواللهرسول!قال!:قال!اللهعبدبنجابر

شربلمازمزمماء":ولفظه،فيهتكلمواوقد،المؤملبناللهعبدحديثمن)5(ماجهابنرواهوقد

بنمحمدعن،المواليأبيبنالرحمنعبدعن،المباركبناللهعبدعن،سعيدبنسويدورواه

ضعيف.سعيدبنسويدولكن."لهشربلمازمزمماء":قال!!جوالنبيعن،جابرعن،المنكدر

.)6(تقدمكماالمؤملبناللهعبدعنالمباركابنعنوالمحفوظ

أعلم.والله.نظر)7(وفيه."لهشربلمازمزمماء":مرفوعاعباسابنعنالحاكمرواهوقد

فاستقبلزمزممنشربتإذا:لرجلقال!أنهعباسابنعن)9(والحاكمأيضا)8(ماجهابنروىوهكذا

قال!:!صاللهرسول!فإناللهفاحمدفرغتفإذا،(01منها)وتضلع،ثلاثاوتنفس،اللهاسمواذكر،الكعبة

."زمزمماءمنيتضلعونلاالمنافقينوبينبينناماايةإن"

ذكرهوقد.وبلحللشاربوهي،لمغتسلأحلهالاإنياللهم:قال!أنهالمطلبعبدعنذكروقد

.(515-1/471)السيرة(1)

.السيرةفيولا،بفيليست)2(

طويل.حديثمن،ذرأبيفضائلمنباب،الصحابةفضائلفي،(2473)رقممسلمصحيح)3(

.(3372/)المسند)4(

حديثوهو(3357/)أحمدرواهوكذلك.زمزممنالشربباب،المناسكفي،(3562)رقمماجهابنسنن)5(

عليه.يتابعلم:وقال،(228/)المجروحينفي،المؤملابنعن،حبانابنالحديثوأورد.حسن

حسن.حديثوهو)6(

حسن.حديثوهو(1/473)المستدرك)7(

بنمحمدتابعيهلضعفضعيفوإسنادهزمزممنالشربباب،المناسكفي(3561)رقمماجهابنسنن)8(

بكر.أبيبنالرحمنعبد

بكر.أبيبنالرحمنعبدبنمحمدتابعيهمنهسقطوقد372(/1)المستدرك()9

وأضلاعك.جنبكيمتلئحتىالشربمنأكثرأي:منهاتضلع(01)
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حفرجددالذيهوفإنه،نفسهالمطلبعبدعنأنهوالصحيح،المطلبعبدبنالعباسعنالفقهاءبعض

عنسعيدبنيحيىأخبرني،عبيدأبوحدثنا:"مغازيه"فيالأمويقالوقد.أعلمواللهقدمناكمازمزم

،زمزماحتفرحينهاشمبنالمطلبعبدأنيحدثالمسيببنسعيدسمعت،حرملةبنالرحمنعبد

وحوضا،للشربحوضا:حوضينلهاجعلأنهوذلك.وبلحللشاربوهيلمغتسلأحلهالا:قال

فيه.يغتسلأنعنالمسجدلينزهلمغتسلأحلهالا:قالذلكفعند.للوضوء

بواويكونلاوالإتباع:عبيد)1(أبوقالإتباع(وبل):قوله:الأصمعيقال:عبيدأبوقال

حدثنا:عبيدأبوقالثم،)2(مباححميربلغة(بل)إنسليمانبنمعتمرقالكماهووإنما،العطف

لمغتسلأحلهالا:يقولالعباسسمعأنه،زراسمعأنه،النجودأبيبنعاصمعن،عياشبنبكرأبو

أنهعلقمةبنالرحمنعبدعن،سفيانحدثنا،مهديبنالرحمنعبدوحدثنا.وبلحللشاربوهي

التبليغسبيلعلىأيامهمافيذلكيقولانوكأنهما،إليهماصحيحوهذا،ذلكيقولعباسابنسمع

أعلم.والله،تقدمماينافيفلا،لهاحفرهعندالمطلبعبداشترطهبماوالإعلام

أملقأنهاتفقثم،مدةطالبأبيابنهإلىصارتثم،حياتهأيامالمطلبعبدإلىالسقايةكانتوقد

فيطالبأبووصرفها،الاخرالموسمإلىالافعشرةالعباسأخيهمنفاستدان،السنينبعضفي

لأخيهفقال،شيءطالبأبيمعيكنلمالمقبلالعامكانفلما،)3(بالسقايةيتعلقفيماعامهفيالحجيج

نإبشرط:العباسلهفقال.مالكجميعأعطيكالمقبلالعامإلىأيضاألفاعشرأربعةأسلفني:العباس

يعطيماطالبأبيمعيكنلمالاخرالعامجاءفلما.نعم:فقال.أكفكهاليالسقايةتتركتعطنيلم

بنعليإلىثم،ولدهاللهعبدإلىصارتبعدهمنثم،إليهفصارت،السقايةلهفترك،العباس

أخذهاثم،عليبنعيسىإلىثم،عليبنسليمانإلىثم،عليبنداودإلىثم،عباسبناللهعبد

.الأمويذكره.رزينأبامولاهعليهاواستنابالمنصور

)4(ولدهأحدذفيالمطلبعبدنذرذكر

لقيماقريشمنلقيحيننذريزعمونفيماالمطلبعبدوكان:إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

.بفيليست

:(بلا)أنسليمانبنالمعتمرزعمحتى،لحلإتباع(بلأ)أنأرىكنت:الأصمعيقال:(بلل)اللسانفي

.(1154/)الحديثغريبفيالنهاية.حميرلغةفيمباح

.بالرفادةيتعلقفيماذلكعامهالحجيج:بفي

.العنوانمنوأحدذكر:طمنسقط
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فلما.الكعمةعنددلهأحدهملينحرن)2(يمنعوهحتىمعهبلغواثمنفرعشرةلهولدلئن:رمزمحمر
)1(..

،والمقرم،وضرار،وحجل،والزبير،الحارث:وهم،سيمنعونهأنهموعرف،عشرةبنوهتكامل

إلىودعاهم،بنذرهأخبرهمثمجمعهم،)3(اللهوعبد،طالبوأبو،وحمزة،والعباس،لهبوأبو

يكتبثم،قدحامنكمرجلكلليأخذ:قال؟نصنعكيف:وقالوافأطاعوه،بذلكوجلعزدلهالوفاء

التيهيالبئرتلكوكانت،الكعبةجوففيهبلعلىبهمفدخل،أتوهثمففعلوا.ائتونيثم،اسمهفيه

أعضلإذاإليهايتحاكمونالتيالأزلاموهي،سبعةقداحهبلعندوكان،للكعبةيهدىمافيهايجمع

عنهنهتهمأوبهأمرتهمفما،بهافاستقسمواجاؤواالأمورمنأمرأونسبأوعقلمنأمرعليهم

.امتثلوه)4(

وكان،اللهعبدابنهعلىالقدحخرجهبلعندبالقدحيستقسمجاءلماالمطلبعبدأنوالمقصود

ونائلةإسافإلىبهأقبلثم،الشفرةوأخذ،اللهعبدابنهبيدالمطلبعبدفأخذ،إليهوأحبهمولدهأصغر

قريشلهفقالت.أذبحه:قال؟المطلبعبدياتريدما:فقالواأنديتهامنقريشإليهفقامت،ليذبحه

حتىبابنهيجيءالرجليزاللاهذافعلتلئن،فيهتعذرحتىأبداتذبحهلاوالله:اللهعبدأخوةوبنوه

.هذا)5(علىالناسبقاءفما،يذبحه

حينأبيهرجلتحتمناللهعبداجتذبالذيهوالعباسأنإسحاقابنعن،بكيربنيونسوذكر

.ماتأنإلىوجههفييزللمشجاوجههشجإنه:فيقال،ليذبحهعليهوضعها

ثم،ذلكعنفيسألهاتابعلهاعزافةبهافإنالحجازإلىيذهبأنالمطلبعبدعلىقريشأشارتثم

حتىفانطلقوا.قبلتهمخرجفيهولهلكبأميرأمرتكوإن،فاذبحهبذبحهأمرتكإنأمركرأسعلىأنت

فركبوا،بخيبر-إسحاقابنعنبكيربنيونسذكرهفيما-لسجاح)6(وهيالعرافةفوجدوا،المدينةأتوا

حتىاليومعنيارجعوا:لهمفقالت،ابنهوخبرخبرهالمطلبعبدعليهاولمحص،فسألوهاجاؤوهاحتى

فقالتعليهاغدواثم،اللهيدعوالمطلبعبدقامخرجوافلما.عندهامنفرجعوا.فأسألهتابعييأتيني

إلىفارجعوا:قالت.كذلكوكانت،الإبلمنعشم:قالوا؟فيكمالديةكم،الخبرجاءنيقد:لهم

علىخرجتفإن،بالقداحوعليهعليهااضربواثم،الإبلمنعشراوقربواصاحبكمقربواثم،بلادكم

حين.:أوفي.للسيرةموافقوهو.وط،بفيكذا(1)

ليذبحن.:طفي)2(

.العشرةأسماءإسحاقابنيذكرلم)3(

.(152-1151/)السيرة)4(

.(1/531)السيرة()5

قطبة.:اسمهاأنالغنيعبدعن:(1/177)الأنفالروضوفي)6(
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ونجاربكمرضيفقدعنهفانحروهاالإبلعلىخرجتوإن،ربكميرضىحتىالإبلمنفزيدواصاحبكم

قربواثم،اللهيدعوالمطلبعبدقامالأمرذلكعلىأجمعوافلما،مكةقدمواحتىفخرجوا.صاحبكم

علىالقدحفخرجضربواثمعشرافزادوا،اللهعبدعلىالقدحفخرجضربواثم،الإبلمنوعشرااللهعبد

مئة.الإبلبلغتحتىاللهعبدعلىالقدحويخرجعشراعشرايزيدونيزالوافلم.عشرافزادوا،اللهعبد

الله:يدعوهبلعندقائموهو،المطلبلعبدقريشذلكعندفقالت.الإبلعلىالقدحفخرجضربواثم

ثلاثبالقداحعليهاأضربحتى،لا:قالأنهزعموا!نعندها)1(.المطلبعبدياربكرضيئ،انتهىقد

قال.يمنعولاإنسانعنهايصدلاتركتثمفنحرت،الإبلعلىفيهاالقدحويقعثلاثافضربوا،مرات

.سبع)2(ولا:ويقال:هشامابن

مئتين،بلغتحتىأخرىمئةفزادوا،أيضااللهعبدعلىخرجمئةالإبلبلغتلماإنه:)3(ويقال

ر)4(..
علىالقدحفخرجضربوالم،ثلاثمئةالإبلفصارتأخرىمئةفزادوا،اللهعبدعلىالقدحلمححرج

أعلم.والله،الأولوالصحيح.المطلبعبدذلكعندفنحرها،الإبل

عن،يزيدبنيونسعن،وهبابنعن،الأعلىعبدبنيونسعن،جريرابنروىوقد

بذبحفأمرها،الكعبةعندولدهاذبحنذرتأنهاامرأةسألتهعباسابنأنذؤيببنقبيصةعن،الزهري

بلبشيءيفتهافلمعمربناللهعبدوسألت.المطلبعبدعنالقصةهذهلهاوذكر،الإبلمنمئة

نأالمرأةأمرثم،الفتيايصيبالمإنهما:فقالالمدينةأميروهو،الحكمبنمروانذلكفبلغ!توقف

فيمروانبقولالناسوأخذ.الإبلبذبحيأمرهاولمولدهاذبحعنونهاها،خيرمناستطاعتماتعمل

أعلمواللهذلك)5(

الزهريةوهببنتامنةمناللهعبدابنهالمطلبعبدتزوفيذكر

امرأةعلى-يزعمونفيما-بهفمر،اللهعبدابنهبيدآخذاالمطلبعبدانصرفثم:إسحاقابنقال

قصيبنالعزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةأختقتالأموهي،قصيبنالعزىعبدبنأسدبنيمن

مثللك:قالت.أبيمع:قال؟اللهعبدياتذهبأين:فقالتوجههإلىفثظرت،الكعبةعندوهبم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.السيرةولا.بفيليسفعندها:قوله

.(155-1154/)السيرة

.رويوقد:وط،بفي

.فخرجفضربوامئتينبلغتحتىالإبلفزيدت:بفي

.(542-2923/)الطبريتاريخ.بذلك:طفي
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بهفخرج.فراقهولاخلافهأستطيعولاأبيمعأنا:قال.الآنعليوقععنكنحرتالتيالإبل

فهر،بنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنزهرةبنمنافعبدبنوهبأتىحتىالمطلبعبد

قومها،نساءسيدةيومئذوهي،وهببنتآمنةابنتهفزوجه،وشرفانسبا)1(زهرةبنيسيديومئذوهو

عندهامنخرجثم،ع!ي!اللهبرسولمنهفحملتعليهافوقع،)2(مكانهأملكهاحينعليهادخلأنهفزعموا

)3(عرضتكنتمااليومعليتعرضينلامالك:لهافقال،عرضتماعليهعرضتالتيالمرأةفأتى

منتسمعوكانت.حاجةبك)4(ليفليس،بالأمسمعككانالذيالنورفارقك:لهقالت؟بالأمس

يكونأنفطمعت،نبي)5(الأمةهذهفيكائنأنه-الكتبواتبعتنصرقدوكان-نوفلبنورقةأخيها

حتثأعلمأدله!الو:تعالىقالكما،أصلوأطيبمحتدوأكرمعنصرأشرففيتعالىاللهفجعله،منها

.4121:الأنفالأ!ولتهورساتحعل

مفصلا.المولدوسنذكر

رواهفيماوذلك،رامتهالذيالأمرمنفاتهاماعلىتتأسفالشعرمننوفلبنتقتالأمقالتومما

ادوافرأمنأ:اللهرحمهإسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسطريقمنالبيهقي

غلاماحملتالتيوآمنةكانواحيثزهرةبآلعليك

أماماتقدمهقدونوراعليهانزاحينالمهدينرى

الوافر(منأ:،)6(قالتأنإلىأ

إمامامهتدياالناسيسودجميعايرجوهالخلقفكل

الظلاماعنانورهفأذهبصفاهنورمناللهبراه

أقاماأويوماسارماإذاحباهإذربكصنعوذلك

الصياماذلكمبعدويفرضكفربعدمكةأهلفيهدي

عمارةبنمحمدحدثنا،حرببنعليحدثنا:الخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبووقال

عباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،جريجابنحدثنا،الزنجيخالدبنمسلمحدثنا،القرشي

الكتب،قرأتفدمتهودةتبالةأهلمنكاهنةعلىبهمرليزوجهاللهعبدبابنهالمطلبعبدانطلقلما:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سنا.:طوفي.سناء:أوفي.السيرةلنصموافقوهو،بفيكذا

تزوجها.:للمجهولبالبناء،المرأةأملك

تعرضين.:أوفي.والسيرة،وط،بفيكذا

.السيرةفيوكذلك.حاجةاليوم:بفي

.(167-1162/)نعيملأبيالنبوةودلائل.(571-1561/)السيرة

.ط،بمنزيادة.قالتأنإلى:قوله
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تقعأنلكهلفتىيا:فقالت،اللهعبدوجهفيالنبوةنورفرأت،الخثعميةمربنتفاطمة:لهايقال

الرجز(منأ:اللهعبدفقال؟الإبلمنمئةوأعطيكالانعلي

فأستبينهحللاوالحلدونهفالمماتالحرامأما

)1(ودينهعرضهالكريميحميتبغينهالذيبالأمرفكيف

نفسهإنثم.ثلاثاعندهافأقام،زهرةبنمنافعبدبنوهببنتآمنةفزوجه،أبيهمعمضىثم

أناماوالله:فقالت.فأخبرها؟بعديصنعتما:فقالت.فأتاها،الكاهن!إليهدعتهماإلىدعته

ثم.أرادحيثيجعلهأنإلااللهوأبى.فييكونأنفأردت،نوراوجهكفيرأيتولكني،ريبةبصاحبة

الكامل،منأ:تقولفاطمةأنشأت

القطر)2(بحناتمفتلألأتلمعتمخيلةرأيتإني

البدر)3(كإضاءةحولهمالهيضيءنورافلمأتها

يوريزندهقادحكلمابهأبوءفخراورجوتها

)4(تدريومااستلبتماثوبيكسلبتزهريةمالله

الطويل(منأ:أيضافاطمةوقالت

يعتركانللباهإذأمينةأخيكممنغادرتقدهاشمبني

()بدهانلهميثتقدشتائلخمودهعندالمصباحغادركما

لتوانيفاتهماولابحزمتلادهمنالفتىيحويماكلوما

يعتلجان)6(جدانسيكفيكهفإنهأمراطالبتإذافأجمل

)7(ببنانمبسوطةيدوإمامقفعلةيدإماسيكفيكه

ثان)8(لذلكمافخرامنهحوتحوتماأمينةمنهحوتولما

عن،الزهريمحمدبنيعقوبطريقمن"النبوةدلائل"كتابفيالحافظنعيمأبوالإماموروى

الأنف.والروضطمنزيادة.ودينهعرضهالكريميحمي:قوله(1)

.السودالسحائب:الحناتم.ماطرةتخالهاالسحابة:المخيلة)2(

فلمائها.:النبوةدلائلوفي.أبصرتها:لمأتها)3(

.(1/018)الأنفالروضفيوهو.(166-1/641)النبوةدلائلفينعيمأبوكذلكالخبرأورد(4)

خلطت.:ميثت()5

الحظ.:الجد)6(

منقبضة.متشنجة:ومقفعلة.مقفللة:طفي)7(

.(1166/)نعيملأبيالنبوةدلائل)8(
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عباسابنعن،مخرمةبنالمسورعن،عون)1(أبيعن،جعفربناللهعبدعن،عمرانبنالعزيزعبد

منرجلليفقال:قال،اليهودمنحببرعلىفنزل،الشتاءرحلةفياليمنقدمالمطلبعبدإن:قال

يكنلم)2(إذانعم:قال؟بعضكإلىأنظرأنليأتأذنالمطلبعبديا:الكتابأهليعني،الديورأهل

ملكا،يديكإحدىفيأنأشهد:فقالالاخرفينظرثم،فيهفنظرمنخريإحدىففتح:قال.عورة

منلكهل:قال.أدريلا:قلت؟ذلكفكيف،زهرةبنيفيذلكنجدوإنا،نبؤةالأخرىوفي

فرجع.فيهمفتزوجرجعتفإذا:قال.فلااليومأما:قلت.زوجة:قال؟الشاعةوما:قلت؟شاعة

بناللهعبدتزوجثم،وصفيةحمزةفولدت،زهرةبنمنافعبدبنوهببنتهالةفتزوجالمطلبعبد

:أي،فلج:بآمنةاللهعبدتزوجحينقريشفقالت!سماللهرسولفولدت،وهببنتآمنةالمطلبعبد

.)3(المطلبعبدأبيهعلىاللهعبدوغلبفاز

)2(

)3(

خطأ.وهو.عونابن:طوفي.مخرمةبنالمسورمولىهو

يكن.لممانعمفقلت:بفي

.(162-1/161)النبوةدلائل
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تلكسفيانلأبيالرومملكهرقلسألولما.(!)1رسالتةرئحعلحتثأغلمالله):تعالىاللهقال

كذلك:قال.نسبذوفيناهو:قال؟فيكمنسبهكيف:قالوالسلامالصلاةعليهصفاتهعنالأسئلة

أجمعين.علمهماللهصلواتقبيلةوأكثرهاأحسابأأكرمهافييعني.قومهاأنسابفيتبعثالرسل

وأحمد،،محمد،إبراهيموأبو،القاسمأبو،والآخرةالدنيافيوفخرهم،آدمولدسيدفهو

،)2(قدميهعلىالناسيحشرالذيوالحاشر،نبيبعدهماالذيوالعاقب،الكفوبهيمحىالذيوالماحي

ويس،،وطه،والفاتح،النبيينوخاتم،الملحمةونبيئ،التوبةونبي،الرحمةونبي،والمقفي)3(

الله.وعبد

،شاهدأ،(أميا3،نبيا،رسولأالقرآنفياللهسماه:فقالالعلماءبعضوزاد:)4(البيهقيقال

وجعله.ومذكرا،امبيناونذيرأ1،رحيمأورؤوفأ،منيراوسراجابإذنهاللهإلىوداعيأ،نذيرا،مبشرا

.اعبدأوسماه1،وهادياونعمةرحمة

؟السيرةفراغبعدنعقدهبابفيالسلاما)6(والصلاةاعليهأسمائهفيالمرويةالأحاديثوسنورد

بنالقاسموأبو،البيهقي:الكبيرانالحافظانبجمعهااعتنى،ذلكفيكثيرةأحاديثوردتقدف!نه

ألفوالسلامالصلاةعليهلهيجمعأنبعضهمرامحتى)7(مصنفاتذلكفيالناسوأفرد.عساكر

فإنه،الأحوذي)8(سماهالذيبكتابهالترمذيشارحالمالكيالعربيبنبكرأبوالكبيرالفقيهوأما.اسم

أعلم.والله.اسمأ)9(ومشينأربعةذلكمنذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

قراءةوبالجمع،رسالته:بالتوحيدوحفصكثيرابنوقرأ"رسالاته"الأصلفي،)124(الآيةالأنع!امسورة

.(1/944،054)الكشف.الباقين

يأ؟وقذامياماميالناسيحشر:وقيل؟والحشرالقيامةيومإلىنبيبعدهليسأي،وزمنهعهدهعلى:معناه

.(حشر)واللسان(1/132الأنوار)مشارق.القيامةيومإليئيجتمعون

.(قفي)اللسان.بعدهنبيفلاقفىفإذا،لهمالمتبع،الأنبياءآخرأنهالمعنىفكأن،الذاهبالمولي:المقفي

منه.معقوفينبينيأتيوما(165)1/النبوةدلائلفي

الدلائل.منوالمثبت،أمينا:(ط،)حفي

.والسلامالصلاةعليهذكركلماالجزءهذاسائرفيوهكذاطفيوهوحفيليسمعقوفينبينما

.مؤلفات:طفي

."الترمذيسننشرحفيالأحوذيعارضة"الكاملواسمه

وأحصاها.وعدهاذكرها.اسماوستونممبعة:هو281(/51)الأحوذيعارضةفيالعربيابنقالهوالذي،كذا
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.)2(تقدمكماالإبلمنبمئةالمفدىالثانيالذبيحوهو،المطلبعبدأبيهأصغر)1(وكان،اللهعبدابنوهو

قريش.رجالأجملوكان:)3(الزهريقال

لهبوأبي-منافعبدواسمه-طالبوأبي،وضرار،وحمزة،والزبير،الحارثأخووهو

-المغيرةواسمه-وحجل،اثنانهما:وقيل-الكعبةعبد-واسمهوالمقوم-العزىعبد-واسمه

.والسلامالصلاةعليهأعمامهفهؤلاء.حجلإنه:ويقال-نوفلواسمه-الجودكبيروهووالغيداق

.-البيضاءوهي-حكيموأم،وعاتكة،وصفية،وبرة،وأميمة،أروى:وهنستوعماته

تعالى.اللهشاءإنبعدفيمامنهمكلعلىوسنتكلم

الحمدشيبة:لهويقال،رأسهفيكانتلشيبة:يقال-شيبةواسمه-المطلبعبدأولادكلهم

علىنزل،الشامإلىتجارتهفيبالمدينةمرلماهاشماأباهلأن،المطلبعبد:لهقيلوإنما.لجوده

وكان،النجاريالخزرجيالنجار)4(بنعديبنخندفبنخداشبنحرامبنلبيدبنزيدبنعمرو

وقيل:؟عندهمقامهاعليهواشترط،منهفزوجهاأبيهاإلىفخطبها،سلمىابنتهفأعجبته،قومهسيد

فلما،مكةإلىمعهوأخذهابهابنىالشاممنرجعفلما،بالمدينةعندهإلاتلدلاأنعليهاشترطبل

ولدهاسلمىووضعت،بغرةفماتالشامودخلبالمدينةفتركهاحبلىوهيمعهأخذهاتجارةفيخرج

،منافعبدبن)5(المطلبعمهجاءثم،سنينسبعالنجاربنعديبنيأخوالهعندفأقام؟شيبةفسمته

معك؟هذامن:قالواالراحلةعلىورأوهالناسراهفلما.مكةإلىبهفذهب،أمهمنخفيةفأخذه

فيوساد،عليهفغلب؟لذلكالمطلبعبد:لهيقولونوجعلوا،بهفهنؤوهجاؤواثمعبدي:فقال

السقايةإليهوكانت،عليهأمرهمجماعفكان.ورياستهمبشرفهموذهب،عظيمةسيادةقريش

حلىمنأولوهو،جرهمعهدمنمطمومةكانتبعدمازمزمحفرجددالذيوهو،المطلببعدوالرفادة

الأسيافتلكمعزمزمفيوجدهما،ذهبمناللتينالغزالتين)6(تينكمنأبوابهافيبذهبالكعبة

.القلعية)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.طروايةوهي،أخرىنسخةروايةإلىإشارة()خوفوقها،ولد:الهامشوفي،إحالة()حفيفوقه

.الجزءهذامن-13ااص

.87(1/)للبيهقيالنبوةودلائل93()صنعيملأبيالنبوةدلائلفيالزهريقول

بنلبيدبنزيدبنعمرو:هكذا(41)صحزمابنوجمهرة(69)صالكلبيلابنالجمهرةفيونسبهط،حفيكذا

.النجاربنعديبنغنمبنعامربنخداش

.الصوابوهوطفيمحذوفاوجاء،ضعيفبخطعبدكلمةوشطبت،المطلبعبد:حفي

.طمنوالمثبتالغزالينتلك:حفي

.(قلع)اللسان،السيوفإليهتنسببالباديةموضعوهي،واللامالقافبفتح،القلعةإلىنسبة:"القلعية"
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ورقية،،وخالدة،وحية،صيفيوأبي،ونضلة)2(،أسدأخوالمطلبوعبد:)1(هشامابنقال

وضعيفة.،والشفاء

سنيفيلقومهاللحممعالثريدلهشمههاشماسميوإنما،عمروواسمه،هاشمأولادكلهم

الكامل(منأ:اللهعبدوالدللزبعرىوقيل،قصيدتهفيالخزاعيكعببنمطرودقالكما،المحل

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالذيعمرو

الأصياف)3(ورحلةالشتاءسفركلاهماالرحلتانإليهسنت

أبيه.ولدأكبروكان،والصيفالشتاءرحلتيسنمنأوللأنهوذلك

برأسملتصقةورجلهخرجهاشماوأن،شمسعبدأخيهتوأمكانأنهجرير)4(ابنوحكى

،حروبأولادهمابينيكونأنبذلكالناس()فتفاءل،دمبينهماسالحتىتخلصتفما،شمسعبد

.الهجرةمنومائةوثلاثينثنتين)6(سنةشمسعبدبنأميةبنيمعالعباسبنيوقعةفكانت

.هلالبنمرة)7(بنتعاتكةوأمهم،أبيهولدأصغرالمطلبوكان،المطلبالثالثوشقيقهم

أبيهم،بعدقومهمسادواقدوكانوا.المازنيةعمروبنتواقدةوهي،أخرىأممن،نوفلورابعهم

ملوكمنالأمانقريشلقومهمأخذوالأنهموذلك؟المجيرون:لهميقالوكان،الرياسةإليهموصارت

،وغسانوالرومالشامملوكمنأماناأخذقدهاشمفكان،بلادهمإلىالتجاراتفيليدخلواالأقاليم

لهموأخذ،الأكاسرةمننوفللهموأخذ،الحبشةملكالأكبرالنجاشيمنشمسعبدلهموأخذ

الكامل(منأ:الشاعريقولولهم.حميرملوكمنأماناالمطلب

)8(منافعبدبالنزلتألارحلهالمحولالرجلأيهايا

اللفظ.فيبخلاف(701)1/النبويةالسيرة()1

.(96)صالاشتقاقمنوالمثبت،تصحيف،فضلة:ط،حفي(2)

الكلبي،وجمهرة96()2/المرتضىوأمالي(125،252)2/الطبريوتاريخ(1/136)هشامابنسيرةفيالبيتان)3(

.إقواءالأولالبيتوفي،تخريجهفيأخرىمصادر(29،39)صحاشيتهوفي

.(252)2/الطبريتاريخ()4

تحتواضحبشكلالهامشفيالناسخكتبهااللبسولإزالة،تصحيفوهوطفيهيوكذافقال:حفيتقرأقد)5(

يسوءومايحسنفيمايكونوالفأل.دماءبينهماتكونفقيل،ذلكمنفتطير:تاريخهفيالطبريولفظ.بيانكلمة

.(فأل)اللسان

الكاملفيالأثيرابنساقه،أميةبنيمنقتلمنوذكر:طفيأثبتماوهو،ثلاث:)ح(فيفوقهاكتب)6(

اهـ.32سنةحوادثفي043(،942)5/

سليم.بنيإحدىمربنتعاتكة:37()صالاشتقاقفي)7(

وبني=المطلبعبدفيهايبكيأبياتمنوهو،السابقينالبيتينفيتقدمكماالخزاعيكعببنمطرودهوالشاعر)8(



ك!-،ال!هرسولسيرةكتاب02

كانواوقد،القربىذوينسبالمطلبأخيهوإلىوإليه،أبيهبعدوالرفاد!ا(السقايةهاشمإلىوكان

عبدبنوعنهموانخذل،الشعبفيمعهمودخلوا،يفترقوالموالإسلامالجاهليةحالتيفيواحداشيئا

الطويل(منأ:)2(قصيدتهفيطالبأبويقولولهذا،ونوفلشمس

آجلغيرعاجلاشرعقوبةونوفلاشمسبىعبدعنااللهجزى

ماتشمسوعبد،الشامأرضمنبغزةماتهاشمافإن؟مثلهمالوفاةفيتباينواأببنويعرفولا

بريمان-لحسنهالقمر:لهيقالوكان-المطلبومات،العراقأرضمنبسلامان)3(ماتونوفل،بمكة

ولهم.والمطلب،ونوفل،شمسوعبد،هاشموهمالمشاهيرالأربعةالأخوةفهؤلاء.اليمنطريقمن

بنعبدالناسفقال،قصيعبداسمهوأصل،عبد)4(واسمهعمروأبووهو،بمشهورليسخامسأخ

.وغيرهبكاربنالزبيرقاله.لهعقبولادرج،الصي

.سفيانوأم،الأخثموأم،وقلابة،وريطة،وحية،تماضر:وهن،ستوأخوات

فيرأسقدوكان.المغيرة:منافعبداسموأصل،صنماسمومناف،منافعبدأولادهؤلاءكل

أوصىوإليه،أبيهولدأكبركانالذيالدارعبدأخووهو-مذهبكلالشرفبهوذهب،والدهزمن

بنحليلبنتحبىكلهموأمهم،وتخمر،وبرة،وعبد،العزىوعبد.تقدمكمابالمناصب

و،-)6(،
منهم.البيتوولاة،خزاعةملوكاخروأبوها،الخزاعيعمروبنكعببنسلولبنحبشيه

زيد.واسمهقصيأولادوكلهم

وابنهابلادهإلىبهافسافر،)7(عذرةبنحرامبنبربيعةأبيهبعدتزوجتأمهلأن،بذلكسميوإنما

كبير.وهومكةإلىعادثم.لذلكقصيافسمي،صغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وهو،هاءالهمزةبإبدالنزلتهلا:وفيهما2(130/)الأنفوالروض(1178/)هشامابنسيرةانظر.منافعبد

.05(9)صالجنىفيكماجائز

كلفيخرج،الجاهليةفيبهتترافدقريشكانتشيءوالرفادة.طمنوالمثبت،تصحيفوهو،الوفادة:حفي

والزبيبوالطعامالجزرللحاجبهفيشترون،الموسمأيامعظيمأمالاذلكمنفيجمعون،طاقتهبقدرمالاإنسان

الحجاجتسقيهقريشكانتمافهيالسقايةوأما.الحجموسمأيامتنقضيحتىالناسيطعمونيزالونفلا،للنبيذ

.(سقي،رفد)اللسان.الماءفيالمنبوذالزبيبمن

.(028-1/272)هشامابنسيرةوفي(12-2)صفيهبتمامهاوالاقصيدة8()صديوانهفيالبيت

.745()3/استعجممامعجم.العراقإلىمكةطريقعلىشيبانلبنيماء:سلامان

عبيد.(49)1/الكلبيلابنالنسبجمهرةفي

.(درج)الأساس.نسلأتركومامات:اللاندرج

.(124)2/الإكمالمنوالمثبتتصحيفجبشي:ط،حفي

فيكماعذرةبنكبيرعبدبنضنة:حرامأبيواسم،عذرةمنالصوابولعل،جدهإلىنسبه،الأصولفيكذا

.(124)2/الإكمال
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مكةعنوأجلاهم،البيتعنخزاعةيدوأزاح،البلادمتفرقاتمنوجمعها،قريششعثولم

سنها-وهو-والسقاية)1(الرفادةإليهوكانت،الإطلاقعلىقريشرئيسوصار،نصابهإلىالحقورجع

الطويل(أمن:الشاعر)3(قالولهذا-كله)3(ذلكبسطتقدمكماالندوةداروداره،واللواءوالحجابةوالسدانة

فهرمنالقبائلاللهجمعبهمجفعايدعىكانلعمري،قصي

عديأخيمرةأبناءوثلاثتهم،مخزومأبيويقظة،تيمأخيكلابابنكلاهما،زهرةأخووهو

.!اللهرسولبمبعثويبشرهم،جمعةكلقومهيخطبكانالذيوهو،كعبأبناءوهم،وهصيص

سبعتهم،وعوفوالحارثوسعدوخزيمةوسامةعامرأخووهو،قدمنا)4(كماأشعاراذلكفيوينشد

أخووهو،فهرأبناءثلاثتهم،ومحاربالحارثأخيغالبأبناءوهما،الأدرمتيمأخيلؤيأبناء

علىقريشجماعإليهالذيالنضربنووهم،ويخلد،الصلتأخووهو،مالكابنوكلاهما،الحارث

أخيكنانةأولادكلهم،وغيرهممناةوعبدوملكانمالكأخووهو،عليهالدليلقدمناكما،الصحيح

واسمه،طابخةأخوعمروواسمه،مدركةابناوهما،هذيلأخووهو،خزيمةأولادوالهونوأسدةأسد

أخيمضرولداوهما،كلهاقيسوالدعيلانهوإلياسوأخو،إلياسأبناءثلاثتهم،وقمعة،عامر

نزارأبناءأربعتهم،(تيامنا)وإيادأنماروأخواهما،إسماعيلولدمنالصريحان:لهماويقال.ربيعة

أبناءكلاهما،)6(بيانهتقدموقد-عدنانيةحجازيةقضاعةأنإلىذهبممنطائفةقولفي-قضاعةأخي

.عدنانبنمعد

هذاإلىينتهونالحجازعربقبائلفجميع،العلماءبينفيهخلافلاالصفةبهذهالنسبوهذا

لم:!)7(اتقرقفىاتمودةإلاأتجراأشئل!علتهلاقل):تعالىقولهفيوغيرهعباسابنقالولهذا،النسب

قالفيماعنهاللهرضيعباسابنوصدق.بهميتصلنسب!يىاللهولرسولإلاقريشبطونمنبطنيكن

أيضا،بالأمهاتمنهموكثير،بالآباءإليهتنتهيالعدنانيةالعربقبائلجميعأنوذلك؟قالفيما)8(وأزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

السابقة.الصفحةفيوتقدمت،الناسخمنتصحيفوهو:الوفادة:حفي

.أمرهمنكانوماكلاببنقصيخبرعنوانتحتمنهالأخيرالفصلفي()طمن2(01)2/في

(05)1/الأشرافأنسابفيالبلاذريوساقه88(،87)1/الكلبيلابنالنسبجمهرةفيكماغانمبنحذافةهو

الكلبيجمهرةلمحقق66()1/أبياتفيأيضاوساقه،القرشيعامربنغانمبنحذافةإلىونسبهماآخربيتمع

.الأبياتعلىحاشية

.لؤيبنكعبذكرعنوانتحت()طمن244()2/في

.(يمن)اللسان.اليمنناحيةأخذا:"تيامنا"

.العربأخبارذكرعنوانتحت()طمن(156،157)2/في

.(12/)16القرطبيتفسيرفيعباسابنوقول()23الآيةالثورىسورة

المقروءالأصلإلىإشارة،أصل:كلمةتحتذكرتحيث،هامشهامنوالمثبت،كما:حوفيمما:طفي

المؤلف.نسخةعلى
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ابنحررهوقد.ذكرهيطولماوأمهاتهمآبائهوأمهاتأمهاتهفيوغيرهإسحاقبنمحمدذكرهكما

.عساكر)2(ابنوالحافظاللهرحمه)1(إسحاق

كمفياختلفوإن؟محالةلاإسماعيلولدمنوأنه،فيهقيلومانسبهعدنانترجمةفيذكرناوقد

أعلم.والله)3(تقدمفيمابسطناهاقدأقوالعلى؟أبابينهما

كل،ذلك)4(المتضمنةالناشئالعباسأبيقصيدةوأوردنا،آدمإلىعدنانمنالنسببقيةذكرناوقد

الحمد.ودلهالحجازعربأخبارفيذلك

محرراجيدامبسوطاكلاماذلكعلىتاريخهأولفياللهرحمهجريربنجعفرأبوالإمامتكلموقد

نافعا.

قالكمابصحتهأعلماللهولكن،المنبرعلىوهو،عدنانإلىالسلامعليهانتسابهحديثفيوردوقد

-حذثناببغداد-المقرئحفصبنعمر)6(بنأحمدبنعليالحسنأبوأنبأنا:()البيهقيبكرأبوالحافظ

وتسعينستسنة-إملاء-سعيدبنموسىبنأحمدجعفرأبوحدثنا،بكاربنأحمدبنبكارعيسىأبو

ربيعةمحمدبنبناللهعبدمحمدأبوحدثنا،القلانسيأبانبنمحمدجعفرأبوحدثنا،ومئتين

.هشامبنالرحمنعبدبنبكرأبيوعن،أنسعن،الزهريعن،أنسبنمالكحدثنا،القدامي

العباسذلكيقولكانإنما":فقال،منهموأنهمنهأنهميزعمونكندةمنرجالاأن!صالنبيئبلغ:قالا

."كنانةبنالنضربنونحن،ابائنامنننتفيلنوإنا،)7(بذلكفيأمناحرببنسفيانوأبو

بنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدأنا":فقال!والنبيئوخطب:قال

بنخزيمةبنكنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببنقصي

بينمنفأخرجتخيرهما)8(فيالنهجعلنيإلافرقتينالناسافترفوما؟نزاربنمضربنإلياسبنمدركة

حتىادملدنمنسفاحمنأخرجولمنكاحمنوخرجت،الجاهليةعهرمنم!شييصبنيفلم،أبوي

."أباوخيركم،نفساخيركمفأنا؟وأميأبيإلىانتهيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بعدها.وما(1/1)هشامابنسيرة

.(بعدهاوما36صالأولالقسم-النبويةالسيرة)الكبيرتاريخهفي

.()طنسخةمن(91ه)صالثانيالجزء

.()طنسخةمن(276-923)ص/الثانيالجزء

.(1/174)النبوةدلائلفي

والإكمال932(1/)1بغدادتاريخمنوالصواب،تصحيفوكلاهما،محمد:الدلائلوفي،عمرو:حفي

.(1/152)النهايةوغاية928()3/

بذلك"ليأمناالمدينةقدماإذا،حرببنسفيانوأبو...":الدلائلفيالبيهقيعبارة

الدلائل.منوالمثبت،خيرهما:ط،حفي
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)1(ضعيفوهوالقداميبهتفرد،مالكحديثمنجداغريبحديثوهذا

أخر.وجوهمن

23

شواهدلهسنذكرولكن.

عنعيينةابنأخبرنا:)2(الرزاقعبدقال."سفاحمنلانكاحمنخرجت":قولهذلكفمن

مهوأنفسخرسوهـشنجأ!تملقذميو:تعالىقولهفيالباقرجعفرأبيأبيهعنمحمدبنجعفر

منخرجتإني":!ي!اللهرسولوقال:قال.الجاهليةولادةمنشيءيصبهلم:قال(128:التوبةأ

جيد.مرسلوهذا"سفاحمنأخرجولمنكاح

بنيحيىعن،الصغاني)4(إسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)3(البيهقيرواهوهكذا

اللهإن":ع!ح!اللهرسولقال:قالأبيهعن،محمدبنجعفرعن،القاسمبنالغفارعبدعن،بكيرأبي

."السفاحمنيخرجنيولم،النكاحمنأخرجني

العدنيعمرأبيبنمحمدحدثنا،حفصبنأحمدحدثنا:فقالموصولاعدي)5(ابنرواهوقد

أبيه،عنحدثنيأبيعلىأشهد:قالالحسينبنعليبنمحمدبنجعفربنمحمدحدثنا،)6(المكي

من،سفاحمنأخرجولم،نكاحمنخرجت":قال!والنبيأن،طالبأبيبنعليعن،جدهعن

."شيءالجاهليةسفاحمنيصبنيولم،وأميأبيولدنيأنإلىآدملدن

.يصح)7(يكادولاالوجههذامنغريمبهذا

ع!ح!:اللهرسولقال:قالعباسابنعن،الحويرثأبيعنالمدينيحدثنا:هشيموقال

."الإسلامكنكاحنكاحإلاولدني!ا،شيءالجاهليةأهلنكاحمنولدنيما"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(93،04)2/المجروحينفيحبانابنذكره

نأويبدو(أم549أهـ-373القاهرةالحلبيالبابيعيسىطبعة).76(1/)1الطبريتفسيرفيالرزاقعبدقول

بابالطلاقكتاب)13273(7/303المصنففيبنحوهوروي.الرزاقلعبدالتفسيرفيمرويالحديثهذا

."سفاحمنأخرجولمنكاحمنأخرجت":قاللمج!اللهرسولأن،بهجعفرعنجريجابنعن،الدعوة

الدلائل.فيأجدهلم

النبلاءأعلامسيرفيوترجمته243(،)2/922اللبابمنوالمثبت،تصحيفوهوالصنعاني:ط،حفي

/12()295.

.عديابنطريقمن(204)3/"دمشقتاريخ"فيعساكرابنأخرجهوإنما،عديلابنالكاملفيالحديثأجدلم

الكاملمنوالمثبت،المكيالعدنيعمروأبيبنمحمد:طوفي.المالكيالعدويعمرأبيبنمحمد:حفي

أبيهواسمجدهعمروأبو(301)5/الميزانولسان(804)8/للسمعانيوالأنساب4(30)6/واجممالعديلابن

.(185)9/التهذيبوتهذيب(69/)12النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوانظر،يحيى

،6/2232)الكاملفيهمتكلمجعفربنومحمد،(302-1/252)الكاملالحديثمنكرحفصبنأحمد

صحيح.المصنففكلام،أيضامرسلوهو،(3005/والميزان
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إسنادهوفي،هريرةأبيحديثمنأسندهثم،عساكر)1(ابنالحافظأورده،غريبأيضاوهذا

أعلم.واللهضعف

عمهعن،مسلمبناللهعبدبنمحمدحدثني،عمربنمحمدأخبرنا:سعد)2(بنمحمدوقال

.")3(سفاحغيرنكاحمنولدت":!ي!اللهرسولقال:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهري

تعالى:قولهفيعباسابنعن،عكرمةعن،شبيبعن،عاصمأبيحديثمنعساكر)4(ابنأوردثم

.عطاءعنورواه.نبياأخرجتحتى،نبيإلىنبيمن:قال.،921:الشعرأءأ!ه!الشجدينفىولقلبك!!

،أمخمسمئة!ي!للنبيكتبت:قالأبيهعنالكلبيمحمدبنهشامأخبرنا:(سعد)بنمحمدوقال

الجاهلية.أمرمنكانمماشيئاولاسفاحافيهنوجدتفما

قالهريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،عمروأبيبنعمروحديثمن)6(البخاريصحيحفيوثبت

."فيهكنتالذيالقرنمن)7(بعثتحتى،فقرناقرناادمبنيقرونخيرمنبعثت":ع!ي!اللهرسولقال

)8(
نا،الأسقعبنواثلةعن،عمارأبيشدادعن،الأوزاعيحديثمنمسلمصحيحو!ي

كنانة،بنيإسماعيلبنيمنواصطفى،إسماعيلإبراهيمولدمناصطفىاللهإن":!سقالاللهرسول

."هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى،قريشاكنانةبنيمنواصطفى

بنالحارثبناللهعبدعن،زيادأبيبنيزيدعن،سفيانعننعيمأبوحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

المنبرفصعد،الناسيقولمابعض!ي!بلغه:العباسقال:قالوداعةأبيبنالمطلبعن،نوفل

خلقاللهإن،المطلبعبدبناللهعبدبنمحمدأنا":قال.اللهرسولأنت:قالوا"؟أنامن":فقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.2(20)ص(الأولالقسم-النبويةالسيرة)تاريخهفي

الحديث.متروكالواقديفإن،جدأضعيفوإسناده،6(1/1)الطبقاتفي

،هريرةوأبيعباسوابن،عليحديثمن،المؤلفذكرهاالتيالشواهدبهذهالحديثهذايكونأنيمكن

.لغيرهحسنا،عنهماللهرضي،وعائشة

ضعف.سنادهإوفي(02)2ص(لأولاالقسم-النبويةالسيرة)تاريخهفي

.تالفانوهماوأبوهالكلبيهشامفيهتالفوإسناده،6(1/0)الطبقاتفي

!ي!.النبيصفةبابالمناقب)3557(الباريفتح

كنت.:البخاريلفظ

منعندهماوهو036()5والترمذي(701)4/أحمدلفظفهذا،ظاهروهموهو،اللفظبهذامسلمإلىنسبههكذا

هذهفييتابعولم،والشواهدالمتابعاتفيبهيعتبرضعيفوهو،الأوزاعيعنالقرقسانيمصعببنمحمدرواية

036()6والترمذي)2276(رقمبدونهامسلمرواهوقد.الزيادةهذهدونصحيحوالحديث،ضعيفةفهي،الزيادة

.(...إسماعيلولدمنكنانةاصطفىاللهإن)عندهماوأوله

.()1788برقم2(1/01)مسندهفي
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خيرفيفجعلنيالقبائلوخلق،فرقةخيرفيفجعلني)1(فرقتينوجعلهم،خلقهخيرفيفجعلنيالخلق

.")2(نفساوخيركمبيتاخيركمفأنا،بيتاخيرهمفيفجعلني،بيوتأوجعلهم،قبيلة

الدين.يومإلىأبدادائماعليهوسلامهاللهصلوات

بنيزيدعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،موسىبناللهعبيدحدثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال

الله،رسوليا:قلت:قالالمطلبعبدبنالعباسعن،نوفلبنالحارثبناللهعبدعن،زيادأبي

فغضب.لانعرفهابوجوهلقونالقوناوإذا،بالبشاشةبعضابعضهملقي،التقواإذاقريشاإن

حتىالإيمانرجلقلبيدخللابيدهمحمدنفسوالذي":قالثمشديداغضباذلكعند!ي!اللهرسول

نخلةكمثلمثلكفجعلواأحسابهمفتذاكرواجلسواقريشاإن،اللهرسوليا:فقلت"ولرسولهدتهيحبكم

فرقهملماثم،خيرهمفيجعلنيالخلقخلقيوماللهإن":!ي!اللهرسولفقال.)4(الأرضمنكبوةفي

جعلنيالبيوتجعلحينثم،قبيلة،همخيرفيجعلنيالقبائلجعلحينثم،الفريقينأخيرفيجعلني

."بيتاوخيرهمنفساخيرهمفأنا،بيوتهمخيرفي

عن،الحارثبناللهعبدعن،زيادأبيبنيزيدعن،فضيلابنعن()شيبةأبيبنبكرأبوورواه

.العباسيذكرولمتقدممابنحوفذكره،!النبيبلغ:قالالحارثبنربيعة،بنالمطلبعبدأ

الأعمشعن،)7(اللهعبدبنقيمصحدثنا،الحميدعبدبنيحيىحدثني:)6(سفيانبنيعقوبوقال

فيفجعلني،قسمينالخلققسماللهإن":!ي!اللهرسولقال:قالعباسابنعن،ربعيبنعبايةعن

أصحابمنفأنا،4وا27:الواقعةأمههأالث!الوأ!ب...أليمينوأ!ب):قولهفذلك،قسماخيرهما

قوله:فذلك،ثلثأخيرهافيفجعلني،أثلاثاالقسمينجعلثم،اليمينأصحابخيروأنا،اليمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والمسند.طمنوالمثبت:فريقين(ح)في

حديثهذا:وقال،سفيانعنالزبيريأحمدأبيعنغيلانبنمحمودعن:36(80و)3532الترمذيوأخرجه

تحسينه.علىالترمذياقتصروكذلكفيهيضطربوكانضعيفزيادأبيبنيزيد:قلنا.حسن

منه.معقوفينبينيأتيوما(1592،794/)والتاريخالمعرفةفي

الذيوالترابالكناسةوهو،والكبةالكباسمعناولكنا،شيئاعلمائنامنفيهانسمعلم.كبوةفيقوله:شمرقال

منالواحدةالمرةوهي،الكبوةتطلقأنفوجههبهاالروايةصحتفإن:الأثيرابنوقالةالبيتمنيكنس

.(كبو)اللسان.والكناسةالكساحةعلى،الكسح

منه.معقوفينبينيأتيوما،ع!ي!محمدأتعالىاللهأعطىمابابالفضائلكتاب(1)1685شيبةأبيابنمصنف

البغداديالقطانموسىبنيوسفعنبنحوهع!ي!النبيفضلفيجاءمابابالمناقب361(1)الترمذيأيضاوأخرجه

ضعف.إسنادهوفي:أقول.حسنحديثهذا:وقال.موسىبناللهعبيدعن

.(1/894)والتاريخالمعرفةفي

بنقيسأنهالحاشيةفيالمحققوذكر،اسمهبذكرالفسويواكتفى،الأعمشعنروايةهذالقيسأجدولم:ط،حفيكذا

.42(315/)الكمالتهذيبمنالحمانيالحميدعبدبنيحيىترجمةفيالمزيعليهنصالذيالصوابوهو،الربيع
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حيروأنا،السابقينمنفأنا(01:الواقعةأمهوالشبقونوالشبقون)8(:الواقعةأمهواتمتمنةفاضخب!يو

وقبايلشعوباوجعقنبهؤ!و:قولهفذلك،قبيلةخيرهافيفجعلني،قبائلىالأثلاثجعلثم،السابقيبئ

اللهعلىوأكرمهمآدمولدأتقىوأنا(13:ادحجرأتأمهوخب!يرعدئماللهإنأنقنكتماللهأتحرمك!عندإنلتعارفوآ

عنمليذهباللهيرلدإنما):قولهوذلك،بيتاخيرهافيفجعلنيبيوتاالقبائلجعلثم؟فخرولا

.الذنوبمنمطهرونبيتيوأهلفأنا.،33:أ!حزأبأمهوتظهيراويطهركؤالبتتاقلالرجس

.ونكارة)1(غرابةفيهالحديثوهذا

،ديناربنعمرو-عنزيدبنحمادولدخال-ذكوانبنمحمدحديثمن)2(والبيهقيالحاكموروى

قال.!اللهرسولابنةهذه:القومبعضفقال!،امرأةبهمرتإذع!ج!النبيبفناءلقعودإنا:قال!عمرابنعن

فجاءع!ج!النبيئفأخبرتالمرأةفانطلقت.النتنوسطفيالريحانةمثلهاشمبنيفيمحمدمثل:سفيانأبو

سبعا،السمواتخلقاللهإن:أقوامعنتبلغنيأقوال!بالما":فقالالغضبوجههفييعرف!ي!اللهرسول

ادمبنيمنواختار،ادمبنيالخلقمنفاختارالخلقخلقث!،خلقهمنشاءمنفأسكنهامنهاالعليافاختار

بنيمنواختارني،هاشمبنيقريشمنواختار،قريشامضرمنواختار،مضرالعربمنواختار،العرب

."أبغضهمفببغضيالعربأبغضومن،أحبهمفبحبيالعربأحبفمن،خيارإلىخيارمنفأنا؟هاشم

غريب.حديثأيضاوهذا

."فخرولاالقيامةيومادمولدسيدأنا":قالع!ج!اللهرسولأن)3(الصحيحفيوثبت

عن،نوفلبناللهعبدبنعمروحدثنا،عبيدةبنموسىحديثمنأيضا)4(والبيهقيالحاكموروى

ليقال":!اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،)5(سلمةوأبيأسامةأبيعنالزهري

مشارقهاالأرضوقلبت،محمدمنأفضلرجلاأجدفلمومغاربهامشارقهامنالأرضقلبت:جبريل

."هاشمبنيمنأفضلأببنيأجدفلمومغاربها

،به)7(يحتجلامنرواتهافيكانوإنالأحاديثوهذه:)6(البيهقيالحافظقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مبينهوكماضعيففهو-الأرجحوهو-الربيعبنقيسعنمحرفاكانوإن،نعرفهلااللهعبدبنقيستالفإسناده

عنأخذهالأعمشأنالمحتملومن387(2/)الميزانضعيفشيعيربعيبنوعباية،(186)3/التقريبتحريرفي

فدلسه.،عبايةعن2(480/الميزانفيكماكذاب)وهوطريفبنموسى

ضعيف.وإسناده:أقول.(1171/)النبوةدلائلفيوالبيهقي73()4/المستدركفيالحاكم

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)2278(مسلم

.الربذيعبيدةبنموسىلضعفضعيفوإسناده)6285(رقم"الأوسط"فيوالطبراني(1/176)النبوةدلائلفي

فقط.سلمةأبيعن:الدلائلفي

.(1/176)الدلائلفي

تحريف.وهو"بهيصح":الدلائلمنالمطبوعفي
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أعلم.والله،)1(الأسقعبنواثلةحديثإلىيرجعجميعهاومعنى،بعضايؤكدفبعضها

الطويل(منأ:!لمجي!النبييمتدحطالبأبويقولالمعنىهذاوفي:قلت

وصميمها)2(سرهامناففعبدلمفخرقريش!يومااجتمعتإذا

وقديمهاأشرافهاهاشمففيمنافهاعبدأشرافحصلتفإن

وكريمهاسرهامنالمصطفىهومحمدافإنيومافخرتوإن

حلومهاوطاشتتظفرفلمعليناوسمينهاغثهاقريشنتداعت

نقيمهاالخدودصعرثنواماإذاظلامةنقرلاقديماوكنا

يرومهامنأحجارهاعنونضربكريهةيومكلحماهاونحمي

أرومها)3(وتنمىتندىبأكنافناوإنماالذويالعودانتعشبنا

أبيعمحدثني:المشهورإليهالمنسوبالجزءفيالطائييحيىبنزكريا)4(السكينأبووقال

،!اللهرسولإلىهاجرت:أوسبنخريمجديقال:قالمنهببنحميدجدهعن-حصنبنزحر-

إني،اللهرسوليا:يقولالمطلبعبدبنالعباسفسمعت،فأسلمت،تبوكمنمنصرفهعليهفقدمت

،المنسرحمنأ:()يقولفأنشأ."فاكاللهيفضضلاقل":!اللهرسولفقال.أمتدحكأنأريد

)6(الورقيخصفحيث،مستودعوفيالظلالفيطبتقبلهامن

علقولامضغةولاأنتبشزلاالبلادهبطتثم

الغرقوأهلهنسراألجموقدالسفينتركبنطفةبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مهمة.زيادةوهي،"هريرةوأبي":هذابعدالدلائلفي

.(سرر)اللسان.أفضلهمفيأي،قومهسرفيفلان:يقال،أوسطه:الحسبسر

.الديوانمنوالمثبت،"الذواء"(ط،ح)فيو!و.وضعفذبل-لغةوهي-يذوىذويمن،الذوي:قوله

هشامابنوسيرة2هصالأباطحشيخديوانفيوالأبيات.(أرم)اللسان.الأصلوهي،أرومةجمع:الأروم

مقابلة.بلغأي،بلغنصهماحفيالقصيدةفيالأخيرالبيتجانبوإلى.926(1/)

الغني.عبدعننقلا()2رقم31(5)2/الإكمالوحاشية،حمنوالمثبت،تصحيفالسكنأبو:()طفي

924()صللخطيبالمبهمةوالأسماء902()صالأولالقسم،النبويةالسيرة،عساكرابنتاريخفيالأبيات

نطق،،أفق،خصف،صلب):اللسانفيمنهاأربعةمنظورابنوأورد218(و)8/217الزوائدومجمع

وليدتحقيق1894/)ديوانهفيوهي،سيأتيكماثابتبنحسانإلىمنهاالأولىالأربعةوعزيت.(همن،ظلل

:وزاد1167،168/)الشفاءفيعياضالقاضيوأوردها(أم719لندنطعرفات

تحترقوهيالنارلعصمةياسبباالخليلناربرديا

.(001-89)3/المواهبشرحفيمشروحةزياداتمعبتمامهاالأبياتورويت

بهليسترابعضعلىبعضهيلزقانأي.الجنةورقمنعليهما-السلامعليهما-وحواءادمخصفحيثالجنةفيأي

.(خصف)اللسان.بعضعلىالورقبعضيطابقانأي،عورتهما
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طبق)1(بداعالممضىإذارحمإلىصالبمنتنقل

)2(النطقتحتهاعلياءخندفمنالمهيمنبيتكاحتوىحتى

)3(الأفقبنوركوضاءتأرضادأشرقتولدتلماوأنت

)4(نخترقالرشادوسبلضورادوفيالضياءذلكفيفنحن

طريقمنعساكر)5(بنالقاسمأبوالحافظفروى؟ثابتبنلحسانالشعرهذارويوقد

محمد)6"بنأحمدبنالسلامعبدأخبرنا،نصرأبيبنمحمدأبوأخبرنا،الحديدأبيبنالحسنأبي

الزاهداللهعبدبنمحمدحدثنا،التميميمحمدبنإسماعيلبنمحمدحصينأبوحدثنا،القرشي

المكفوفالعباسأبوسليمانبنسلامحدثنا،)7(بيانبنإبراهيمبنإسحاقحدثني،الخراساني

سألت:قالعباسابنعن،ومجاهدعطاءعن،نجيحأبيابنعن،عمربنورقاءحدثنا،المدائني

ثمنواجذهبدتحتىفتبسم:قال؟الجنةفيوآدمكنتأين،وأميأبيفداك:فقلت!يىاللهرسول

يلتقلم،إبراهيمأبيصلبفيبيوقذف-نوح-أبيصلبفيالسفينةبيوركبصلبهفيكنت":قال

،مهديصفتي،الطاهرةالأرحامإلىالحسيبةالأصلابمنينقلنياللهيزللم،قطسفاحعلىأبواي

فيونشر،عهديوبالإسلام،ميثاقيبالنبوةاللهأخذوقد،خيرهمافيكنتإلاشعبتانتتشعبلا

كتابهوعلمنيلوجهيوالغمام،بنوريالأرضتشرق،صفتينبيكلوبين،ذكريوالإنجيلالتوراة

:وروي-

والصالب:.(طبق،صلب)اللسان.قرنظهرقرنمضىإذا:أراد،القرن:والطبق.الصلببالصالبأراد(1)

نأالتاجمحققوذكرأيضأقلمضبطبكسرهاوشرحهالقاموسوفي،قلمضبطاللسانفيضبطكذا،اللامبفتح

أيضا.التكملةضبطالكسر

وأوساطنواحأي،بعضفوقبعضهاجبالمنأعراضوهي،العاليةالجبالأوساطوهي،نطاقجمع:"النطق")2(

تحتهوجعلهم،عشيرتهفيوتوسطهارتفاعهفيلهمثلاضربه؟الناسأوساطبهايشدالتيبالنطقشبهت،منها

مكانأعلىفضلكعلىالشاهدشرفكاحتوىحتىأي؟نعتهوالمهيمن.شرفهببيتهوأراد،الجبالأوساطبمنزلة

وهيقضاعةبنالحافبنعمرانبنحلوانبنتليلىهيوخندف.(همن،نطق)اللسان.خندفنسبمن

منضربوالخندفة،خندففسميت؟تخندفينأين:إلياسلهافقال،تسرعخرجت،مضربنالياسامرأة

.76(،7ه)صالكلبيابنجمهرة.المشي

.(أفق)اللسان.أضاءتفيلغةوضاءت؟الناحيةإلىذهاباالأفقأنت)3(

الشعريةالضرائرمنوهذا.الضموحقها،الوزنليستقيم"سبل"منالباءوسكن.تخترق:عساكرابنرواية)4(

.(171)صلضرائرا

.2(702،80)صالأولالقسم-النبويةالسيرة-عساكرابنتاريخفي()5

عساكر.ابنوتاريخ(ح)منوالمثبت،أحمدبنمحمدبنالسلامعبد:طفي)6(

الحاشية:فيمحققهوذكر364()1/الإكمالفيوكذا،بنان:عساكرابنتاريخوفي،خطأوهوسنان:طفي)7(

.(ح)أصلنافيجاءماوهو.التوضيحفيكما.مخففةمفتوحةتحتمثناةتليهاالموحدةبفتح،بيانابنوقيل
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يحبونيأنووعدني،محمد)2(وأنامحمودالعرشفذو،أسمائهمناسماليوشقسحابه)1(-في

وهم،لأمتيقرنخيرمنأخرجنيلم،مشفعوأولشافعأوليجعلنيوأن،والكوثربالحوض

النبيفيثابتبنحسانفقال:عباسابنقال."المنكرعنوينهون،بالمعروفيأمرون،الحمادون

(المنسر!منأ:صوو)3(

)4(الورقيخصفيوممستودعوفيالظلالفيطبتقبلهامن

علقولانطفةولاأنتبشرلاالبلادسكنتثم

الغرقوأهلهنسراألجموقدالسفينتركبمطهز

طبقبداطبقمضىإذارحمإلى(صالب)منتنقل

قالثم.الكعبةوربلحسانالجنةوجبت:طالبأبيبنعليفقال"حساناللهيرحم":لمجي!النبيفقال

للعباسالأبياتهذهأنوالمحفوظ-جدا!6(منكربل:قلت-جداغريبحديثهذا:عساكرابنالحافظ

.تقدمكماالطائييحيىبنزكرياالسكينأبيحديثمنأوردهاثم.عنهاللهرضي

أعلم.فالله.السلميمرداسبنللعباسأنهايزعممنالناسومن:قلت

بهوبشرت،الكتبفيأتىالذيأحمدوأما:")7(الشفا"كتابهفيعياضالقاضيقال:تنبيه

علىلبسىيدخللاحتى،قبلهمدعوبهيدعىولا،غيرهأحدبهيسمىأنبحكمتهاللهفمنع،الأنبياء

وجوده)8(قبيلشاعأنإلى،غيرهمولاالعربمنأحدبهيسملممحمدوكذلك؟شكأوالقلبضعيف

يكونأنرجاء،بذلكأبناءهمالعربمنقليلقولمفسممى؟محمداسمهيبعثنبياأن،وميلاده(لمجي!أ

الجلاحبنأحيحةبنمحمد:وهم(124:ا!نعامأ!رسالتوتحعلحئثأغلمالله)(وأهوأحدهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وزادنيكتابهوعلمني:(ط)وفي،سحابهفيورواني:عساكرابنورواية،سحابهفيكتابهوعلمني:يعني

سمائه.في(شرفأا

عساكر.ابنتاريخفيولا(ح)فيالزيادةهذهوليست،وأحمد:(ط)زادت

.الجزءهذامن()4الحاشية(27ص)الأبياتتخريجانظر

."من"بحذفأولهفيالخبلزحافأصابهوقد.عساكرابنوتاريخ(ح)فيالبيتروايةكذا

السابقة.الصفحةفيالتيوالروايةاللسانمنوالمثبت،صلب،عساكرابنتاريخوفي،صلبة:(ح)في

كثيراعساكرابنأن"الشريعةتنزيه"فيعراقابنذكر:يأتيمافائدةكلمةتحتمغايربخط(ح)هامث!فياثبت

انتهى..كتابهبمراجعةذلكيعرف،موضوععندهوهو،بالنكارةالحديثوصففييقتصرما

الشريعةتنزيه"كتابههـفى639سنةالمتوفىالكنانىعراقبنالرحمنعبدبنعليبنمحمدبنعليهو:قلت

."الموضوعةالشنيعةالأخبارعنالمرفوعة

منه.معقوفينبينيأتىوما023(،1922/)المصطفىحقودتىبتعريفالشفا

الشفا.منوالمثبت،قبل:ط،حفي
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بنسفيانبنومحمد،)2(البكريالبراءبنومحمد،الأنصاري)1(مسلمةبنومحمد،الأوسي

منأولإن:ويقال.لهمسابعلاالسلميخزاعيبنومحمد،الجعفيحمرانبنومحمد،مجاشمع

اللهإنثم.الأزدمناليحمدبنمحمدبل:تقولواليمن؟مجاشمعبنسفيانبنمحمد:محمداسمي

حتى،أمرهفيأحدايشككسبمبعليهيظهرأو،أحدلهيدعيهاأوالنبوةيدعيأنبهتسمىمنكلحمى

فيهما.ينازعلم(وأع!ي!له)3(السمتانتحققت

لفظه.هذا

كثيراتسليما!ي!اللهرسولمولدباب

جريربنغيلانحديثمن)4(صحيحهفيمسلمرواهلما.الاثنينيوموسلامهعليهاللهصلواتولد

يومصومفيتقولما!اللهرسوليا:قالأعرابياأن،قتادةأبيعن،الزمانيمعبدبناللهعبدسمع

."فيهعليوأنزل،فيهولدتيومذاك":فقال؟الاثنين

عن،عمرانأبيبنخالدعن،لهيعةابنحدثنا،داودبنموسىحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

وخرج،الاثنينيومواستنبئ،الاثنينيومع!ي!اللهرسولولد:قالعباسابنعن،الصنعانيحنش

الحجرورفع،الاثنينيوموتوفي،الاثنينيومالمدينةوقدم،الائنينيومالمدينةإلىمكةمنمهاجرا

أحمد.بهتفرد.الاثنينيومالأسود

اكمقتاتيؤم!الو:الاثنينيومالمائدةسورةنزلت:وزاد،لهيعةابنعنبكير)6(وابنعفيرابنورواه

.(3:المائدةأ!وينكتمدلكتم

قالوممن.الاثنينيومبدروقعةوكانت:أيضاوزاد،بهداودبنموسىعنبعضهمرواهوهكذا

.جدامنكروهذا،)7(حبيبأبيبنيزيدهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.686(1/)هشامابنوسيرةالشفامنوالمثبت،سلمة:ط،حفي

.(955)3/والإصابة،الشفامنوالمثبت،تحريف،الكندي:ط،حفي

والشفا.حمنوالمثبتالشيمتان:طفي

شهر.كلمنأيامثلاثةصياماستحباببابالصيام()791مسلمصحيح

(1)162رقمقتادةأبيعنمسلموعندلهيعةابنلضعفبطولهضعيفوإسناده،)2556(رقم1277/مسندهفي

البخاريعندعائشةوعن"عليأنزلوفيه،ولدتفيه":فقالالاثنينيومصومعنسئل!سيماللهرسولأن()891

الاثنين.يوم:قالت؟اللهرسولتوفييومأيفي:لهاقالبكرأباأنوفيه()1387رقم

ورواية،اللهشاءإنالصوابهووالمثبت،عفيربنعمروورواه:طوفي،بكروأبوعفراابنرواه:()حفي

.(54)صالأولالقسم-النبويةالسيرةعساكرابنتاريخفيبكيربناللهعبدبنويحيىعفيربنسعيدمنكل

أهـ28سنةتوفيرجاءأبوالأزديسويدبنيزيدوهوحمنوالمثبت،أبيلفظمنهسقطحبيببنيزيد:طفي

.31()6/النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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الجمعة.يوما3:الماندةأمهوديخغلغأكمقتاتيؤم)ونزول!بدراأنوالمحفوظعسا!)1(ابنقال!

عساكر.ابنوصدق

الائنين)2(.يوموتوفيالاثنينيوم!اللهرسول!ولد:عباسابنعن،كريبعنعمربناللهعبيدوروى

ولد!أنهفيهخلافلاماوهذا.الاثنينيومولدأنهعباسابنعنالوجههذاغيرمنرويوهكذا

الاثنين.يوم

)3(دحيةابنالحافطنقله.الأول!ربيعمنخلتعشرةلسبعالجمعةيومولد:قال!منأخطأبلوأبعد

وهو،تضعيفهفيدحيةابنشرعثم.الشيعةلبعض"الهدىبأعلامالورىإعلام"كتابمنقرأهفيما

فقيل:،الأول!ربيعشهرفيكانذلكأنعلىالجمهورثم.النصخلافهوإذ،بالتضعيفجدير

بننجيحمعشرأبيعن)5(الواقديورواه،")4(الاستيعاب"فيالبرعبدابنقاله.منهخلتالليلتين

المدني.الرحمنعبد

يزيد،بنويونس،وعقيل،مالكورواه.حزمابنعن)6(الحميديحكاهمنهخلونلثمان:وقيل

أنهمالتاريخأصحابعنالبرعبدابنونقل،مطعمبنجبيربنمحمدعنالزهريعن،وغيرهم

دحيةبنالخطابأبوالحافظورجحه،الخوارزميموسىبنمحمدالكبيرالحافظبهوقطع،صححوه

."النذيرالبشيرمولدفيالتنوير"كتابهفي

ورواه،الباقرجعفرأبيعنعساكر)7(ابنورواه.كتابهفيدحيةابننقله.منهخلونلعشر:وقيل

مر.كماالشعبيعنمجالد

عن")9(مصنفه"فيشيبةأبيابنورواه؟)8(إسحاقابنعليهنص،منهخلتعشرةلثنتي:وقيل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.56ص(الأولالقسم-النبويةالسيرة)تاريخهفي

.(5ه)صالأولالقسم-النبويةالسيرةعساكرابنأخرجه

هوالمصنفمنهنقلالذيوكتابههـ،633سنةتوفي،الكلبيالأندلسيدحيةبنالخطابأبوالحسنبنعمرهو

،144)13/ترجمتهفيسيأتيكماالمنيرالسراجمولدفيالتنويرأو،سيأتيكماالنذيرالبشيرمولدفيالتنوير

.)ط(نسخةالكتابهذامن(145

.البجاويبتحقيق03(/1)الاسثيعاب

.(001)1/سعدابنطبقاتفيهذاالواقديقول

المستعجلبلغةكتابهفيهذاقولهأنالظنعلىهـوالغالب488المتوفىالحميدياللهعبدبنفتوحبنمحمدهو

الظنونوكشف328(،)6/327الزركليوأعلام-156()6/301بروكلمانتاريخ.أنقرةفيمنهنسخة

.()طالكتابهذامن(153و)9/12()صالمقتبسجذوةومقدمة252(1/)

.62()صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.(1/158)هشامابنسيرةفيإسحاقابنقول

-بنحوهأحاديث(444،445)12/العمالكنزفيالهنديذكروقد،شيبةأبيابنمصنففيالحديثهذاأجدلم
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الثانيالاثنينيوم،الفيلعام!يماللهرسولولد:قالاأنهماعباسوابنجابرعنميناءبنسعيدعنعفان

هووهذا.ماتوفيه،هاجروفيه،السماءإلىبهعرجوفيه،بعثوفيه،الأولربيعشهرمنعشر

أعلم.واللهالجمهورعندالمشهور

الشيعة.بعضعندحيةابننقلهكمامنهخلتعشرةلسبع:وقيل

عن،حزمبنمحمدأبيالحافظابنرافعأبيالوزيرخطمندحيةابننقله،منهبقينلثمان:وقيل

أثبت.وهوالحميديعنهنقلهكمامنهمضينلثمانأنهالأولحزمابنعنوالصحيح.أبيه

،جداغريمبقولوهو،بكاربنالزبيرعنالبرعبدابننقله،رمضانفيولدأنه:الثانيوالقول

منسنةأربعينرأسعلىوذلك،خلافبلارمضانفيإليهأوحيوالسلامالصلاةعليهأنهمستندهوكان

أعلم.واللهنظرفيهوهذا،رمضانقيمولدهفيكون،عمره

بنالمعفىعن-الواسطي-كردوسمحمدبنخلفعنالحافظسليمانبنخيثمةروىوقد

:قالعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،جعفربنالحميدعبدعن،الرحمنعبد

،الأولربيعشهرأولفيالاثنينيومالنبوةعليهوأنزلت،الأولربيعفيالاثنينيوملمجح!اللهرسولولد

.الأولربيعفيالاثنينيومالبقرةعليهوأنزلت

.عساكر)1(ابنرواه،جداغريبوهذا

وولد،الوسطىالجمرةعند،طالبأبيشعبفي،التشريقأيامفيأمهبهح!ملت:بكاربنالزبيرقال

.رمضانشهرمنخلتعشرةلثنتي-يوسفبنالحخاجأخي-يوسفبنبمحمدالمعروفةبالداربمكة

شريك،بنالمسيبعن،مكرمبنعقبةبنعثمانبنمحمدطريقمنعساكر)2(ابنالحافظورواه

يوموولد،المحزمعاشوراءفي!يواللهبرسولحمل:قالجدهعن،أبيهعن،شعيببنشعيبعن

الفيل.أصحابغزوةمنوعشرينثلاثسنة،رمضانشهرمنخلتليلةعشرةلثنتيالاثنين

فهو.مسجداالدارهذهببناءأمرتحجتلما-الرشيدهارونأموهي-الخيزرانأنغيرهوذكر

.)3(1.

.اليومبهايعر!

الأزمانأعدلوهذا،نيسانمنالعشرينفيكان،والسلامالصلاةعليهمولدهأن)4(السهيليوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

.انقطاعفيه:وقال(951)3/فيالمؤلفوأورده.شيبةأبيابنإلىمنهاأيفييرمزولم،عساكرابنإلىفيهاورمز

فيالاثنينيوموتوفيالأولربيعفيالمدينةإلىوهاجر:وتمامه(هه)صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.الأولربيع

.(54)صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.الحومبهاوتعرف:خفي

مختلهـف،بلفظ(1/184)الأنفالروضفيالسهيليقول
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نأوزعموا.الزيجأصحابذكرفيما،القرنينلذيوثمانمئةوثمانينثنتينلسنةوذلك،والفصول

وهيالعقربمندرجثلاثفيمقترنينوزحلالمشتريوكان،الجديمندرجةلعشرينكانالطالع

الليل.أولالقمرطلوععندذلكوكان،الحملالبروجمنموافقاوكان.السماءوسطدرجة

أعلم.واللهدحيةابنكلهنقله

الفيل.عاموالسلامالصلاةعليهمولدهوكان:()1إسحاقابنقال

منأحدفيهيشكلاالذيوهو:الحزاميالمنذربنإبراهيمقال.الجمهورعنالمشهورهووهذا

الفيل.منسنةأربعينرأسعلىوبعث،الفيلعامولدوالسلامالصلاةعليهأنهعلمائنا

ولد:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،السبيعيإسحاقأبيحديثمن)2(البيهقيرواهوقد

الفيل.عامع!ي!اللهرسول

جدهعن،أبيهعن،مخرمةبنقيسبناللهعبدبنالمطلبحدثني:)3(إسحاقبنمحمدوقال

.)4(لدينكنا،الفيلعام!يماللهورسولأناولدت:قال،مخرمةبنقيس

ع!ي!؟اللهرسولأم،أكبرأنت:ليثبنيعمربنيأخاأشيمبنقباثعنهاللهرضيعثمانوسأل:قال

ورواه.(محيلا)أخضرالفيلخثيورأيت،الميلادفيمنهأقدموأنامنيأكبر!اللهرسول:فقال

به.إسحاقبنمحمدحديثمن)7(والحاكم)6(الترمذي

سنة.عشرينابنعكاظعامغ!ي!اللهرسولوكان:)8(إسحاقابنقال

عشرةبخمسالفجاربعدالكعبةبناءوكان،سنةبعشرينالفيلبعدالفجاركان:)9(إسحاقابنوقال

بخمسالفيلبعدعكاظكانت:مطعمبنجبيربنمحمدوقال.سنينبخمسبنائهابعدوالمبعث،سنة

الحافظوروى.سنةعشرةبخمسبنائهابعدوالمبعث،سنينبعشرعكاظبعدالكعبةوبناء،سنةعشرة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مختلف.بلفظ(1158/)هشامابنسيرةفيإسحاقابنقول

.75(/1)الدلائلفي

.(1915/)هشامابنسيرةفيإسحاقابنقول

فيمعكيولدالذيوهو،الترب:واللدة،لدتان:6.صعساكرلابنروايةوفي،لدانفنحن:إسحاقابنلفظ

.(لدي،ولد)والتاجاللسانانظر:ولدون،لداتوهم،لدانهما:تقول.واحدوقت

.(حول،خثي)اللسان.متغير:"محيلو".روثهيعني:"الفيلخثي"

غريب.حسن:وقال!ح!النبيميلادفيجاءمابابالمناقبفي)9361(جامعهفي

.(3654/و2306/)المستدرك

.(1/186)هشامابنوسيرة(306)2/المستدركفيإسحافابنقول

.(1186/)هشامابنسيرة
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الحويرثأبيعن،موسىبنالزبيرحدثنا،المدينيثابتأبيبنالعزيزعبدحديثمن)1(البيهقي

مأ،أكبرأنت،قباثيا:الليثيثمالكنانيأشيمبنلقباثيقولمروانبنالملكعبدسمعت:قال

بيووقفت،الفيلعام!اللهرسولولد،أسنوأنا،منيأكبر!ي!اللهرسول:قال؟!ي!اللهرسول

سنة.أربعينرأسعلى!ي!اللهرسولوتنبئ.أعقلهمحيلاالفيلروثعلىأمي

نعيمحدثنا،بكيربناللهعبدبنيحيىحدثنا(الخليلبنأحمدحدثناأ:)2(سفيانبنيعقوبوقال

الفيل.عامولدت،!ي!اللهرسوللدةأنا:قالغفلةبنسويدعنبعضهمعن-ميسرةابنيعني-

بسنتين.!ي!اللهرسولمنأصغرأنا:قالأنهغفلةبنسويدعنرويوقد:)3(البيهقيقال

بناللهعبدحدثني،ثابتأبيبنالعزيزعبدحدثنا:المنذربنإبراهيموحدثنا:)4(يعقوبقال

عام!اللهرسولولد:قالمطعمبنجبيربنمحمدعن،أبيهعن،النوفليسليمانأبيبنعثمان

الفيل،منسنةوعشرينخمسرأسعلىالبيتوبني،سنةعشرةبخمسعكاظبعدهوكانت،الفيل

الفيل.منسنةأربعينرأسعلى!ي!اللهرسولوتنبا

يوما،بأربعينوقيل،بشهربعدهفقيل،الجمهورقولعلىالفيلعامولد!ي!اللهرسولأنوالمقصود

اللهرسولومولد،المحرممنللنصفالفيلقدومكان،الباقرجعفرأبيوعن-أشهروهو-يومابخمسينوقيل

قاله.سنينبعشر!اللهرسولمولدقبلالفيلعامكانبل:اخرونوقال،ليلةوخمسينبخمسبعده!ي!

الفيلبعدوقيل.تقدمكماجدهعن،أبيهعنشعيببنشعيبرواه،سنةوعشرينبثلاثوقيل.أبزىابن

الله.رحمهأيضاعقبةبنموسىواختاره.اللهرحمهالزهريعنعقبةبنموسىقاله،سنةبثلاثين

وأغرب،جداغريمبوهذا.عساكر)5(ابنرواه.عامابأربعينالفيلبعد:العجلانيزكرياأبووقال

عن،الكلبيعن،عمروأبيبنالواحدعبدعنحيانبنشعيبحدثني:)6(خياطبنخليفةقالمامنه

غريبحديثوهذا،سنةعشرةبخمسالفيلقبل!ي!اللهرسولولد:قال،عباسابنعن،صالحأبي

.7(أيضاوضعيفومنكر

الفيل.عامولدالسلامعليهأنهعليهوالمجتمع:)8(خياطبنخليفةقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

منه.معقوفينبينوما78(،177/)الدلائلفي

منه.معقوفينبينوما236(،1235/)والتاريخالمعرفةفي

.97(/1)الدلائلفي

كتابه.منالمفقودالقسموهو25(5)3/والتاريخالمعرفةفي

.63()صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.(53)صتاريخهفي

692(.1/)الميزان"كذبحدثتكماكل:صالحأبوليقال":الكلبيقالوقد،باذامصالحأبيعنالكلبيروايةمنلأنه

.(53)صتاريخهفي
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اللهفسلمهذبحهنذركانحين،اللهعبدولدهعنالمئةالإبلتلكذبحلماالمطلبعبدأنتقذمقد

فذهب؟صلبهمنآدمولدوسيدالرسلخاتم،!ي!الأميالنبيظهورمنالأزلفيقدركانلما،تعالى

دخلفحين.الزهريةزهرةبنمنافعبدبنوهببنتامنة،قريشفيعقيلةأشرففزوجه،تقذمكما

نوفل-بنورقةأخت-نوفلبنترقيقةقتالأمكانتوقد،!ي!اللهبرسولحملتإليهاوأفضىبها

كانتلمابهامتصلاذلكيكونأنفودت،النورمنامنةيجامعأنقبلاللهعبدعينيبينكانماتوسمت

قال.عليهنفسهافعرضت،زمانهأزفقدوأنه،!ي!محمدبوجودالبشاراتمنأخيهامنتسمع

بمواقعتهآمنةإلىالباهرالنورذلكانتقلفلما،عليهافامتنع-أعلمواللهأظهروهوليتزوجها-:بعضهم

وتأسفت.فيكليحاجةلا:فقالت،لتعاودهلهافتعرض،عليهعرضتكانتماعلىتندمكأنهإياها

.)1(البليغالفصيحالشعرمنقدمناهماذلكفيوأنشدت،ذلكمنفاتهاماعلى

أغلمأدئه!و:تعالىاللهقالكمافإنه،!ي!اللهلرسولهيوإنما،لهليستاللهلعبدالصيانةوهذه

الصلاةعليهقالأنه:جيدةطريقمنالمرويالحديثتقدموقد.(124:ا!نعامأ!رساقيئحعلحتث

.")2(سفاحمنلانكاحمنولدت":والسلام

.المشهورعلىأمهبطنفيحملوهواللهعبدأبوهتوفيبهحملتحينأمهأنوالمقصود

عنأالربذي)4(عبيدةبنموسى-حدثناالواقديهو-عمربنمحمدحدثنا:سعد)3(بنمحمدقال

خرج:قالاصعصعةأبيبنالرحمنعبدبنأيوبعنزيدأبيبنسعيدوحدثنا،(كعببنمحمد

منففرغوا.تجاراتيحملونقريشعيرات)5(منعيرفيغزةإلىالشامإلىالمطلبعبدبناللهعبد

أتخلف(أناأ:فقال،مريضيومئذالمطلبعبدبناللهوعبدبالمدينةفمروا،انصرفواثمتجاراتهم

فسألهم،مكةفقدمواأصحابهومضى،شهرامريضاعندهمفأقام.النجاربنعديبنيأخواليعند

إليهفبعث.مريضوهوالنجاربنعديبنيأخوالهعندخلفناه:فقالوا،اللهعبدابنهعنالمطلبعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الجزءهذامن(41)ص

.الجزءهذامن23()ص

منه.معقوفينبينيأتيوما(1/99)الطبقاتفي

التهذيبتهذيبفيوترجمته)4/142(والإكمالوالطبقاتحمنوالمثبت،تصحيف،اليزيدي:طفي

)01/356(.

وهي،عيرجمع،ياؤهتسكنوقد،كعنبات:وعيرات،الطبقاتمنوالمثبت،تصحيف،عيران:ط،حفي

الياءوحركواالتأنيثلمكانوالتاءبالألفجمعوه:سيبويهقال.لفظهامنلهاواحدلا،الميرةتحملالتيالإبل

.(عير)والتاجاللسان.بالتاءالجمعلمكان
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بنعديبنيمنرجلوهوأ)1(-النابغةدارفيودفن،توفيقدفوجده.الحارثولدأكبرالمطلبعبد

ولواوما،عليهوبقيامهمبمرضهأخوالهوأخبره-يساركعنفالذويرةدخلتهاإذاالتيالدارفي،النجار

وجداوأخواتهوإخوتهالمطلبعبدعليهفوجد)2(،فأخبرهأبيهإلىفرجع،(قبروهوأنهم،أمرهمن

سنة.وعشرونخمستوفييومالمطلبعبدبناللهولعبد.حمليومئذع!ي!اللهورسول،شديدأ

عندنا.وسنهاللهعبدوفاةفيالأقاويلأثبتهوهذا:)3(الواقديقال

تمرالهيمتارالمدينةإلىاللهعبدبعثالمطلبعبدأنالزهريعنمعمروحدثني:)3(الواقديقال

.فمات

الحكمبنعوانةوعن،أبيهعنالكلبيالسائببنمحمدبنهشامأنبأناوقد:سعد)4(بنمحمدقال

سبعةوقيل،شهراوعشرونثمانية!يواللهرسولعلىأتىبعدماالمطلبعبدبناللهعبدتوفي:قالا

أشهر.

حمل.!يواللهورسولتوفيأنهأثبتوالأول:سعد)4(بنمحمدوقال

اللهعبدتوفي:قالخربوذابنعن،السلامعبدعن،حسنبنمحمدحدثني:بكاربنالزبيروقال

سنين،ثمانابنوهوجدهومات،سنينأربعابنوهوأمهوماتت،شهرينابنع!ي!اللهورسولبالمدينة

طالب.أبيعمهإلىبهفأوصى

جنينوهوأبوهتوفيوالسلامالصلاةعليهأنه،سعدبنمحمدالحافظوكاتبهالواقديرجحهوالذي

مراتبه.وأعلىاليتمأبلغوهذا.أمهبطنفي

قصورلهأضاءتنوومنهاخرجكأنهبيحملتحينرأتالتيأميورؤيا")5(الحديثفيتقدموقد

."الشام

حملتحينأتيتأنهاتحدث!اللهرسولأموهببنتامنةفكانت:)6(إسحاقبنمحمدوقال

الرجز(منأ:فقوليالأرضإلىوقعفإذا،الأمةهذهبسيدحملتقدإنك:لهافقيللمج!ي!اللهبرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

جزموبه،التابعةوقيل)2/246(الطبريتاريخوفي01()2/الأثيرابنوتاريخوالطبقات:ط،حفيكذا

الباسم.الزهرفيكمامهملةفعينفموحدةبفوقية:وقال(1132/)المواهبشرحفيالزرقاني

.(وجد)التاج.وضمهاالدالبكسرويقال،حزن:وجد

.99(1/)سعدابنطبقاتفيالواقديقول

.(1/001)الطبقاتفي

.الجزءهذامن38صسيأتيماوانظر،()طمن85()2/فيالحديثتقدم

السيرةتاريخهفيعساكروابن82()1/الدلائلفيالبيهقيوأخرجهاللهحميدوط22()صإسحاقابنسيرةفي

.(1581/)السيرةفيهشاموابن(4ه)صوالسيرالمغازيفيإسحاقوابن68()صالأولالقسم-النبوية



73والسلامالصلاةعليهالشريفمولدهصفة

بالواحدي)1(أعيذه

حاسديكلشرمن
عاهدي)2(بركلفي

رائديعبدوكل
)3(رائديغير(وديرأ

الماجديالحميدعبد

المشاهدي)4(وقائدأراهحتى

اسمهفإن،محمدافسقيهوقعفإذا،الشامأرضمنبصرىقصوريملأنورمعهيخرجأنهذلكوآية

السماءأهليحمده،أحمدالإنجيلفيواسمه،الأرضوأهلالسماءأهليحمده،أحمدالتوراةفي

.محمد)5(القرانفيواسمه،الأرضوأهل

لهأضاءتنوومنهاخرجكأنه،والسلامالصلاةعليهبهحملتحينرأتأنهايقتضيوذاكوهذا

أعلم.والله.هاهناذلكقبلرأتهكماذلكتأويلعيانارأتوضعتهلماثم.الشامقصور

عنمسلمبناللهعبدبنمحمدحدثنا-الواقديهو-عمربنمحمدأنبأنا:سعد)6(بنمحمدوقال

وحدثني()حالقرظيكعببنومحمد،أخيهعنعبيدةبنموسىوحدثنا:الواقديوقال()7()حالزهري

إبراهيمبنالرحمنعبدوحدثناحأبيهاعن،المسوربنتبكرأمعمتهعن،الزهريجعفربناللهعبد

وحدثنا)ح(مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،معمروحدثنا.وجزةأبيعن،حشرجبنوزياد)8(المدني

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حرفحركةتصللأنهاوصلاالعروضيونويسميها،الأبياتسائرفيالرويحرفبعدالوصلياءبإثباتحفيكذا

.(22ه)صللتبريزيالوافيفيكما،المكسورالروي

عنينفكلاكأنه،سارأينمابالحسديتعهدهأي،لحاسدصفةعهدمنفاعلاسم:وعاهدالبحرضد:"البر"

.(عامد)إسحاقابنسيرةوفي.(1/912)الموهبشرح.حسده

أنهعنكنايةالكلألهطالبغير:رائدغير.لهيطلبه:يرود.السوءطالبوهو،بمكروهيتقدمالذي:"الرائد"

سيرةوفيعساكروابنالدلائلمنمعقوفينبينوما.(912)1/المواهبوشرح(رود)اللسان.بوجهينفعهلا

تصحيف.وهو،زائدغيرنزول:إسحاقابن

حتى:الدلائلمن:صنسخةوفي،المشاهدأتىقدأراهحتى:عساكروابنوالدلائلإسحاقابنوسيرة:حفي

نأ:يخفىولا.معناهويوجهالبيتوزنيقيممامنهفأثبت،معاالروايتينذكرفكأنهالمشاهدأتىقدقائدأراه

منهوكه.منوالباقيالرجزمشطورمنالأخيرينالبيتين

كذلك.فسميته:البيهقيزاد

.(101،521)1/الطبقاتفي

السند.تحويلعلىيدلالخبرهذافيالحاءحرف

له.ترجمةعلىأقفولم،الطبقاتمنوالمثبت،المزني:طوفيالمدنيتقرأوقدالمرني:حفي
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وهببنتامنةأن-بعضحديثفيبعضهمحديث-دخلعباسابنعنعطاءعنعمروبنطلحة

معهخرجمنيفصلفلما،وضعتهحتىمشقةلهوجدتفما-ع!ي!اللهرسولتعني-بهعلقتلقد:قالت

منقبضةأخذثم،يديهعلىمعتمداالأرضإلىوقعثم،المغربوإلىالمشرقبينمالهأضاءنوز

إلىرأسهرافعا،ركبتيهعلىجاثياوقع:بعضهموقال.السماءإلىرأسهورفعفقبضها،التراب

.ببصرىالإبلأعناقرأيتحتىوأسواقهاالشامقصورلهأضاءتنوزمعهوخرج،(السماء)1

حدثنا،إسماعيلبنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأخبرنا:)2(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

العزيزعبدحدثنا،الزهريمحمدبنيعقوبحدثنا،الحسنبنمبشربشر)4(أبوحدثنا)3(،إسحاقبنمحمد

عن،الثقفيسويدأبيابنعن،أبيهعنمطعمبنجبيربنسليمانأبيبنعثمانبناللهعبدحدثنا،عمرانابن

فما:قالت،ولدتهليلةع!ي!اللهرسولوهببنتآمنةولادةشهدتأنهاأميحدثتني،العاصأبيبنعثمان

علي.ليقعنلأقولإنيحتىتدنوالنجومإلىأنظروإني،نورإلاالبيتفيإليهأنظرلمح!شي

بهأخبرتوأنها،قابلتهكانتأنها،عوفبنالرحمنعبدأمالشفا)6(عن)5(عياضالقاضيوذكر

قصورمنهرأتنورمنهنورسطعوأنه،اللهيرحمك:يقولقائلاسمعت،واستهليديهاعلىسقطحين

.)7(الروم

حبلى،وهيأبوههلكوقد-جاريتهاالمطلبعبدإلىبعثتوضعتهفلما:)8(إسحاقبنمحمدقال

ولدقد:فقالت-كانذلكأيأعلمفالله،شهراوعشرينثمانيةابن!واوالنبيهلكاللهعبدإن:ويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.الطبقاتمنوالمثبت،الحديثآخرفي!،حفيمحله،السماءإلىرأسهرافعأ:قوله

عنالقزازسنانبنمحمدعن157(،)2/156تاريخهفيالطبريورواه111(،011)1/النبوةدلائلفي

البيهقي،عن6(ه)صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفيعساكرابنوأخرجه،بهالزهريمحمدبنيعقوب

متروكوهو،عمرانبنالعزيزعبدوفيه،الطبرانيرواه:وقال022()8/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

.بالأنسابعارفاوكانغلطهفاشتد،حفظهمنفحدث،كتبهاحترقت

خزيمة.ابنهو

تاريخفيوترجمتهعساكرابنوتاريخالبيهقيودلائلحمنوالمثبت،تحريفالحسنبنمبشربنيونس:!في

.268()13/بغداد

مختلف.بلفظ366()1/الشفافي

.(أح76)5/الإكمالفيكما،والمدبالقصر:"الشفا"

عنالزهريالعزيزعبدبنمحمدبنأحمدعنسلمةبنالنضرطريقمن4(.)صالنبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه

كنت:قالأبيهعنعوفبنالرحمنعبدبنحميدعنكلاهماعوفبنالرحمنعبدبنحميدبنالرحمنوعبدأبيه

الحديث.فذكرالشفاأميوكانتتربأ!اللهورسولأنا

وانظره96(،68)صالأولالقسم-النبويةالسيرةعساكرابنوتاريخ(1121/البيهقيدلائلفيإسحاقابنقول

.(301)1/سعدابنوطبقات(915،016)1/هشامابنسيرةفيمختلفبلفظ
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فيه،لهاقيلوما،بهحملتحينرأتكانتبماوحدثتهأخبرتهجاءهافلما،إليهفانظرغلاملك

يدعوالمطلبعبدفقام،الكعبةجوففيهبلعلىفأدخله،المطلبعبدفأخذه.تسميهأنأمرتوما

الرجز(منأ:ويقولوجلعزاللهويشكر

أعطانيالذيللهالحمد

الأردان)1(الطيبالغلامهذا

الغلمانعلىالمهدفيسادقد

الأركانذيبالبيتأعيذه

الفتيانبلغةيكونحتى

البنيانبالغأراهحتى

شنآنذيكلمنأعيذه

العنانمضطربحاسدمن

عينانلهليسهمؤذي

)2(اللسانرافعأراهحتى

القرانفيسميتالذيأنت

)3(المبانيثابتةكتبفي

اللسانعلىمكتوبأحمد

الدارابجردي)5(حاتمبنأحمدبنمحمدبكرأبوأنبأنا:الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيوقال

بنيونسحدثنا،الخبائريسلمةبنسليمانأيوبأبوحدثنا،البوشنجياللهعبدأبوحدثنا-بمرو-

عن،عكرمةعن،أبانبنالحكمحدثنا-بمصر-الصدائيحارثبنزيادبنربيعةبنعثمانبنعطاء

قال،مسرورامختونا!ي!اللهرسولولد:قالعنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسأبيهعن،عباسابن

.شأن)6(لهفكان.شأنهذالابنيليكونن:وقالعندهوحظيالمطلبعبدجدهذلكفأعجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تلبسلموإنالأردانطيبكن:الأساسوفي(ردن)اللسان.الكمأصلوهو،ردنجمع:"الأردان"

والخز.الحريروهو،بالتحريكردنجمعلأخيرةا.الأردان

.البنيان:عساكرابنتاريخفي

والدلائل.حمنوالمثبت،المثاني:طفي

.(1/411):الدلائلفي

له.ترجمةعلىأقفولم.البيهقيدلائلمنوالمثبت،الدرابودي:طوفي،الدرايردي:حفي

تاريخهفيعساكرابنعنهونقلهأبانبنالحكمعنعطاءبنيونسطريقمن(301)1/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

.2(1.)صالأولالقسم-النبويةالسيرة
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محمدبنسفيانحديثمنعساكر)1(ابنالحافظرواهوقد،نظرصحتهفيالحديثوهذا

من":!ي!اللهرسولقال:قالأنسعن،الحسنعن،عبيدبنيونسعن،هشيمعن،المصيصي

."أحدسوأتييرولممختوناولدتأنياللهعلىكرامتي

".)2(ءص،

به.هشيمعنعردهبنالحسنطريقمناوردهلم

)3(ء"
أيوببنالرحمنعبدحدثنا-الباغنديهو-سليمانبنمحمدبنمحمدطريقمناوردهلم

عمرابنعن،نافععن،سلمةبنخالدحدثني،المقدسيموسىأبيبنموسىحدثنا،الحمصي

مختونا.مسروراع!ح!اللهرسولولد:قال

اللهعبدبنأحمدبنالحسينحدثنا،الغطريفيأحمدبنمحمدأحمدأبوحدثنا:)4(نعيمأبووقال

حدثنا،أبانبنالحكمحدثنا،عطاءبنيونسحدثنا،الخبائريسلمةبنسليمانحدثنا،المالكي

جدهذلكفأعجب،مسرورامختونامج!ي!اللهرسولولد:قالالعباسأبيهعن،عباسابنعن،عكرمة

.شأنلهفكان.شأنهذالابنيليكونن:وقال،عندهوحظيالمطلبعبد

نظر.كلههذاوفي،متواترأنهبعضهمزعمحتى،الطرقمنلهوردلماصحتهبعضهماذعىوقد

أمه.بطنمنالسرةمقطوعأي:ومسرورا:الختانمقطوعأي:مختوناومعنى

محمدبنعليئحدثنا،البصريعيينةبنالرحمنعبدطريقمنعساكر)5(ابنالحافظروىوقد

ختنجبريلأن،بكرةأبيعن،أبيهعنزيادبنمسلمبنمحارببنسلمةحدثنا،السلميالمدائني

.جداغريمبوهذا.قلبهطهرحين!شيمالنبي

أعلم.والله،عليهاقريشاجمعدعوةلهوعملختنهالمطلبعبدجدهأنرويوقد

بنمحمدأن-شفاها-القاضيكاملبنأحمد)7(أنبأني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)6(البيهقيوقال

صالحبنمعاويةحدثني،)9(:قالصالحبنعبداللهاصالحأبو-حدثنا)8(السلمييعني-حدثهإسماعيل

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(12)صاتاريخهفي

.(122)ص

.(132)ص

.29(1/154/)النبوةدلائلفي

الفكردارطبعةفيوهو.بدمشقالعربيةاللغةمجمعطبعةمنوالثانيالأولالقسمدمشقتاريخفيالخبرليس

.(1582)607/الأوسطفيالطبرانيوأخرجه،3014/

.(1131/)الدلائلفي

.(454)15/النبلاءأعلامسيرفيوترجمتهوالدلائلحمنوالمثبتتصحيفمحمد:طفي

حدثهم.السلميإسماعيلبنمحمدأن:الدلائلفي

الدلائل.منمعقوفينبينما
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الصبحإلىقريشمننسوةإلىدفعوهقريشفيولدإذاالمولودكان:قال.التنوخيالحكمأبيعن

أصبحنفلما،برمةعليهفكفأننسوةإلىالمطلبعبددفعه!يواللهرسولولدفلما،)1(برمةعليهيكفأن

فأتاهن،السماءإلىببصرهشاخصا،العينينمفتوحووجدنه،باثنتينعنهانفلقتقدالبرمةفوجدنأتين

مفتوحووجدناه،البرمةعنهانفلقتقدوجدناه،مثلهمولودأ23(رأيناما:لهفقلن،المطلبعبد

يصيبأنأو،شأنلهيكونأنأرجوفإنياحفظنه:فقال.السماءإلىببصرهشاخصا،)3(العينين

ابنكأرأيت،المطلبعبديا:قالواأكلوافلما،قريشالهودعاعنهذبحالسابعاليومكانفلما.خيرا

بيته؟أهلأسماءعنبهأفرغبت:قالوا.محمداسميتهقال؟سميتهماوجههعلىأكرمتناالذيهذا

.الأرضفيوخلقهالسماءفياللهيحمدهأنأردت:قال

الطويل(منأ:بعضهمقالكما،محمدايسمىالخيرلصفاتجامعكل:اللغةأهلقال

المحمد)4(الكريمالقرمالماجدإلىناقتيأعملت-اللعنأبيت-إليك

الاسمليلتقي،الحميدةالصفاتمنفيهلمامحمداسموهأنوجلعزاللهألهمهم:العلماءبعضوقال

.)5(لحسانويروى،طالبأبوعمهقالكما،والمعنىالصورةفيوالمسمىالاسمويتطابق،والفعل

محمدوهذامحمودالعرشفذوليجلهاسمهمنلهوشق

نبوتهوفىلائل-الطاهرةوأخلاقهالظاهرةصفاتهوهي-وشمائلهوالسلامالصلاةعليهأسماءهوسنذكر

الله.شاءإنالسيرةآخرفيمنزلتهوفضائل

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)6(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

جميل،بنالهيثمحدثنا،)7(الحلبيإبراهيمبنأحمدحدثنا،الرمليشيبانبنأحمدحدثنا،يعقوب

قلت::قالالمطلبعبدبنالعباسعن،يثربيبنعمروعن،دثاربنمحاربعنزهير،حدثنا

إليهوتشيرالقمرتناغيالمهدفيرأيتك،لنبوتكأمار!دينكفيالدخولإلىدعاني،اللهرسوليا

وأسمع،البكاءعنويلهيني،ويحذثني،أحدثهكنتإني":قال.مالإليهأشرتفحيث،بإصبعك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(برم،كفأ)للسانا.لقدرا:لبرمةا.يقلبن:"نيكفأ"

والدلائل.طمنوالمثبتمولدا:حفي

الدلائل.منوالمثبتعينيهمفتوحأ:ط،حفي

أبيتإليك"وروايته(حمد)اللسانشواهدمنالبيتوهذا(قرم)اللسان.المعظمالسيد:الرجالمنالقرم

كلاهما.كان:وروايته(28)صديوانهفيوهو-قيسأعشى-للأعشىوعزاه"كلالهاكاناللعن

(254)2/الجليسفيزكريابنالمعافىساقهخبرفيطالبلأبيعزيوقدالأباطحشيخديوانفيالبيتليس

.603(1/)حسانديوانفيوالبيت

..(14)2/النبوةدلائل

.81(/1)الاعتدالوميزان(54)2/والتعديلالجرحمنأثبتناهوما،تحريفوهو"الحبلي":طفي
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)(وجبته
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مجهول!)3(وهوالحبلي)2(بهتفرد:قالثم."العرشتحتيسجدحين

فصل

والسلامالصلاةعليهمولدهليلةالاياتمنوقعفيما

عنوسقوطهالوجوههاليلتئذالأصناممنكثيرخرورمن)4(تقدمماالجانهواتفبابفيذكرناقد

ولد،حينالشامقصورلهأضاءتحتىمعهالنوروظهور،الحبشةملكالنجاشيراهوما،أماكنها

منشوهدوما،الكريموجههعنالبرمةتلكوانفلاق،السماءإلىرأسهرافعاجاثياسقوطهمنكانوما

ذلك.وغيرمنهمالنجومودنو،فيهولدالذيالمنزلفيالنور

وحين؟لعنحين:)6(رناتأربعرنإبليسأن،الحافظمخلدبنبقيتفسيرعن)5(السهيليحكى

الفاتحة.أنزلتوحين،!اللهرسول!ولدوحين؟أهبط

سكنقديهوديكان:قالتعائشةعن،أبيهعنيحدثعروةبنهشاموكان:)7(إسحاقبنمحمدقال

ولدهل،قريشمعشريا:قريشمنمجلسفيقال!اللهرسولفيهاولدالتيالليلةكانتفلما،بهايتجرمكة

واحفظواانظروا،بأسفلاأخطأكمإذا)8(أما،اكبرالله:فقال.نعلمهماوالله:القومفقال؟مولودالليلةفيكم

،فرسعرفكأنهنمتواتراتشعراتفيهاعلامةكتفيهبين،الأخيرةالأمةهذهنبيالليلةهذهولد:لكمأقولما

.الرضاعفمنعه،فمهفيأصبعهأدخلالجنمنعفريتاأنوذلك،ليلتينيرضعلا

إنسانكلأخبرمنازلهمإلىصاروافلما،وحديثهقولهمنيتعجبونوهممجلسهممنالقومفتصدع

هل:فقالواالقومفالتقى،محمداسموهغلامالمطلبعبدبناللهلعبدولدواللهقد:فقالوا،أهلهمنهم

الخبر؟فأخبروهاليهوديجاؤواحتىفانطلقوا؟الغلامهذامولدبلغكموهل؟اليهوديحديثسمعتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

معسقوطهاأي؟الشمسوجبةلسمعتمالسافرةأصواتلولا:سعيدحديثومنه.سقوطهصوت:وجبته

.(وجب)اللسان.المغيب

إبراهيم.بنأحمد:والحبلي.تحريفوهو"الليثي":طفي

باطلةوأحاديثهأعرفهلا:فقال،حديثهعليهوعرضتعنهأبيسألت":والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنقال

.(04)2/"كذابأنهعلىحديثهيدل،أصوللهاليسكلهاموضوعة

بابأنعلىيدلوهذا(17ه)صفيالنجاشيوذكر(146)صفيسيأتيالجانهواتفوباب(ط،)حفيكذا

الحاشيةموضع(146)صفيالمؤلفقولأيضأذلكويؤكد،موضعهعلىومقدممكانهمنمنتزعالجانهواتف

المسيح.لعبدسطيحقولوسيأتي:)7(

.(1/181)الأنفالروضفي

.(رنن)اللسان.الحزينوالصوتالشديدةالصيحة:"الرنة"

.6(106،20)2/الحاكمومستدرك(1581/)البيهقيدلائلفيإسحاقابنقول

.بالصوابأشبهوهو"إذ":والمستدركالدلائلوفيط،حفيكذا
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ابنك،إليناأخرجي:فقالوا)1(،امنةعلىأدخلوهحتىبهفخرجوا.إليهأنظرحتىمعيفاذهبوا:قال

له:قالواأفاقفلما"عليهمغشيااليهوديفوقع،الشامةتلكفرأى،ظهرهعنلهوكشفوا،فأخرجته

بكمليسطونوالله؟قريشمعشريابهأفرحتم،إسرائيلبنيمنالنبوةواللهذهبتقد:قال!؟ويلكمالك

.)2(والمغربالمشرقمنخبرهايخرجسطوة

بنالرحمنعبد(بناللهعبدأبنيحيىعنإبراهيمبنصالححدثني:)3(إسحاقبنمحمدوقال

لغلامإني:قال!ثابتبنحسانعنأتهملاممنقوميرجالمنشئتمنحدثني:قالزرارةبنأسعد

:غداةذاتيصرخيثربفيبيهودقيإذا،وسمعترأيتماأعقل،سنينثمانأوسنينسبعابنيفعة

بهيولدالذيأحمدنجمطلعقد:قال؟مالكويلك:فقالوا-أسمعوأنا-إليهفاجتمعوا؟يهودمعشريا

الليلة.هذهفي

عن،العامرياللهعبدبنبكرأبيحديثمن")4(النبوةدلائل"كتابفينعيمأبوالحافظوروى

أبيهعن(الخدريأسعيدأبيبنالرحمنعبدعنكلاهماالرحمنعبدبنوربيح)5(سحيمبنسليمان

فييومئذونحن،فيهملأتحدثيوماالأشهلعبدبنيجئت:يقولسنانبنمالكأبيسمعت:قال

.الحرممنيخرج،أحمد:لهيقالنبيخروجأظل:يقولاليهودييوشعفسمعت،الحربمنهدنة

في،بالطويلولابالقصيرليسرجل:فقال؟صفتهما:بهكالمستهزئالأشهليثعلبةبنخليفةلهفقال

فرجعت:قال.مهاجرهالبلدوهذا،عاتقهعلىسيفه،الحمارويركب،الشملةيلبس،حمرةعينيه

هذايقولويوشع:يقولمنارجلافأسمع،يوشعيقولمماأتعجبيومئذوأنا،خدرةبنيقوميإلى

فأجد،قريظةبنيجئتحتىفخرجت:سنانبنمالكأبيقال.هذايقولونيثربيهودكل؟!وحده

نبيلخروجإلايطلعلمالذيالأحمرالكوكبطلع(قدأ:باطابنالزبيرفقال!!النبيفتذاكروا،جمعا

المدينة(أ!والنبيقدمفلما:سعيدأبوقال.مهاجرهوهذاأحمدإلا(أحدأيبقولم،ظهورهأو

لههمإنما،اليهودرؤساءمن)6(وذووهالزبيرأسلملو":!ي!اللهرسولفقال،الخبرهذاأبيأخبره

."تبع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بالصوابأشبهوهو:فقال:والمستدركالدلائلوفي،ط،حفيكذا

لا.:قلت:الذهبيقال.يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقال6(156،20)2/المستدركفيالحاكمأخرجه

التهذيبتهذيبومن.منهمامعقوفينبينيأتيوما(16)صنعيملأبيالنبوةودلائل63()صإسحاقابنسيرةفي

إبراهيم.بنصالحترجمةفي937()4/

منه.معقوفينبينيأتيوما(1/9704/)النبوةدلائل

وميزان()4/188الإكمالمنوالتصحيح،حمنوالمثبتتصحيفوكلاهما،رميحالدلائلوفيذريح:طفي

.238()3/التهذيبوتهذيب38()2/الاعتدال

.الصوابوهوذووهلأسلمالزبيرأسلملو:طوفي،نعيمأبيودلائلحوفي،طفيكذا
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حدثنا،سلمةبنالنضرحدثنا،السنديبنإبراهيمحدثنا،محمدبنعمرحدثنا:)1(نعيمأبووقال

:يقولثابتبنزيدسمعتالربيعبنسعدبنتسعدأمعن،ثابتبنزيدبنسعدبنقيسبنإسماعيل

نبي،أنهأخبرواالأحمرالكوكبطلعفلما،!ي!النبيصفةيذكرونوالنضيرقريظةبنييهودأحباركان

وحسدواأنكرواالمدينة!ي!اللهرسولقدمفلما،يثربإلىومهاجره،أحمدواسمه،بعدهنبيلاوأنه

.وكفروا

الحمد.ودلهأخرىطرقمن)2(كتابهفينعيمأبوالحافظالقصةهذهأوردوقد

منبه،بنوهبحدثنا،عاصمأبيبنبكرأبوحدثنا،حبانبنمحمدأبوحدثنا:)3(نعيمأبووقال

زيدبنأسامةعن،حاطببنالرحمنعبدبنويحيىسلمةأبيعن،عمروبنمحمدعنخالدحدثنا

هوأو-نبيبلدكفيخرجقد:-الشامأحبارمنحبر-الموبذانقال:نفيلبنعمروبنزيدقال:قال

واتبعه.فصدقهفارجع،نجمهخرجقد-خارج

)4(الإيوانارتجاجذكر

الدلالاتمنذلكوغيرالموبذانورؤياالنيرانوخمودالشرفاتوسقوط

حدثنا:")5(الجنانهواتف"كتابهفيالخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبوالحافظقال

بنمخزومحدثني-البجلياللهعبدبنجريرال-منعمرانبنيعلىأيوبأبوحدثنا،حرببنعلي

!ي!اللهرسولفيهاولدالتيالليلةكانتلما:قال-سنةومئةخمسونعليهوأتت-أبيهعنالمخزوميهانئ

ص."وير.و)6(

بألفذلكقبلتخمدولم،فارسناروخمدت،شرلمحهعشرهأربعمنهوسقطتكسرىإيوانرلجس

دجلةقطعتقدعراباخيلاتقودصعاباإبلاالموبذان)8(ورأى،)7(ساوةبحيرةوغاضت،عام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.سطوربعدذلكإلىالمؤلفوسيشيرالإسنادهذابغير193(97//1)المطبوعفي

الدلائل.لكتابالمختصرهوالمطبوعأنعلىيدلمماوهذا،الطرقهذهإحدىهيالسابقةالحاشيةفيإليهأشرثما

.108/النبوةدلائلفي

.كسرىيوانإارتجاس:طفي

مثلجانجمعوالجنان)4/972(الظنونكشفوذيلالخرائطيكتابمنوالمثبتالجانهواتف:ط،حفي

.(917)صفيهوالنص.وحيطانحائط

لهاسمعحركةوتحركاضطرب:وارتجس،نسخةروايةأنهاإلىإشارةخحرففوقهاوكتب،ارتج:حفيفوقها

.(رجس)للسانا.صوت

منهماكلوبينبينها،وسطفيوهمذانالريبينحسنةمدينة:ساكنةهاءبعدهامفتوحةواوالألفبعد،ساوه

.(ساوه)(917)3/البلدانمعجم.فرسخأثلاثون

.(موبذ)اللسان.للمسلمينالقضاةكقاضي:"للمجوسالموبذان"
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عنذلكيدخرلاأنهرأىثم،تشجعاعليهفتصبر،ذلكأفزعهكسرىأصبحفلما.بلادهافيوانتشرت

أتدرون:قالعندهاجتمعوافلما؟إليهمبعثثم،سريرهعلىوجلس!تاجهولبسفجمعهم؟مرازبته

بخمودكتال!عليهموردإذكذلكهمفبينما.الملكيخبرناأنإلا،لا:قالوا؟إليكمبعثتفيما)1(

الملك-اللهأصلح-وأنا:الموبذانفقال،هالهومارأىبماأخبرهمثم،غمهإلىغمافازداد،النيران

:قال؟موبذانياهذايكونشيءأي:فقال،الإبلفيرؤياهعليهقصثم.رؤياالليلةهذهفيرأيتقد

ذلك:عندفكتب-أنفسهمفيأعلمهموكان-العربناحيةفييكونحدث

أسألهأنأريدبماعالمبرجلإليفوجه،بعدأما؟المنذربنالنعمانإلىالملوكملككسرىمن

عنه.

بماعلمألك:لهقالعليهوردفلما؟الغسانيبقيلة)2(بنحيانبنعمروبنالمسيحبعبدإليهفوجه

وإلا،علممنهعنديكانفإن،أحبعماالملكليسألنيأو،لتخبرني:فقال؟عنهأسألكأنأريد

يقالالشاممشارفيسكنليخالعندذلكعلم:قال؟فيهإليهبهوجهبالذيفأخبره.يعلمهبمنأخبرته

إلىانتهىحتى،المسيحعبدفخرج.بتفسيرهأنبئنيثم،عنهسألتكعمافاسألهفأته:قال،سطيح:له

الرجز(أمن:يقولفأنشأ،جواباسطيحإليهيردفلم،وكلمهعليهفسلم،الضريحعلىأشفىوقد،سطيح

)3(اليمنغطريفيسمعأمأصم

العنن)4(شأوبهفازلمفازأم

ومن)5(منأعيتالخطةفاصليا

سننالمنالحيشيخأتاك

حجنبنذئبآلمنوأمه

)6(الأذنصرارالنابمهمأزرق

)1(
)2(

)3(
)4(

)5(

)6(

.هارونبتحقيقبعدهاوما(99)6/الخزانةانظر.شاذقليلوإثباتها،ماألفبإثباتحفيكذا

وتاريخ347(1/)الإكمالمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،نفيلةبنحنان:الهواتفوفي،نفيلة:ط،حفي

.(1/167)واللبابعساكرابن

لسيد.ا:"الغطريف"

الغاية:والشأو.مسرعاولىإذا:بالمدوازلام،ازلأممن:ازلم.بمعناهوهو،فادويروى،هلك:فاز

الطالبمنال.سريعاذهاباوسبقهالموتغايةبهذهب:"العننشأوبهازلم"ومعنى.الموت:والعنن.والسبق

.(زلم)اللسانفيوالبيت.(137)1/

لصعوبتهاالخطةهذهإنأي:ومنمنأعيت:قوله.والقضيةالحالة:الخطة.المبينالحاكم:"الفاصل"

اللتيابعد:قولهمفيحذفتكما،ومنلمنالتيالصلةفحذف،وحكمتهحلمهفيقدرهجلمنكلأعجزت

.(1/138)الطالبمنال.والتي

-،بمعنىوكلهاومهمىممهىولامهو:ويروى،محدده:النابمهم.عينيهلزرقةالنمربهأراد:"الأزرق"
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والبدنالرداءفضفاضأبيض

للوسن)1(يسريالعجمقيلرسول

شجن)2(علندام!الأرضبيتجوب

الزمنريبولاالرعديرهبلا

وجن3بيوتهويوجنابيترلمحع

)4(والقطنالجاجيعاريأتىحتى

()الدمنبوغاءالريحفيتلفه

ثكن)6(حضنيمنحثحثكأنما

سطيح،أتى)7(،مشيحجملعلى،المسيحعبد:يقولرأسهرفعشعرهسطيحسمعفلما:قال

ورؤيا،النيرانوخمود،الإيوانلارتجاس،ساسانبنيملكبعثك،الضريحعلىأوفىوقد

المسيح،عبديا،بلادهافيوانتشرت،دجلةقطعتقد،عراباخيلاتقود،صعاباإبلارأى،الموبذان

ناروخمدت،ساوهبحيرةوغاضت،السماوةواديوفاض،الهراوةصاحبوظهر،التلاوةكثرتإذا

تاهوماوكل،الشرفاتعددعلى،وملكاتملوكمنهميملك،شامالسطيحالشامفليس،فارس

البسيط(منأ:يقول!وهوراحلتهإلىالمسيحعبدفنهض،مكانهسطيحقضىثم.ات

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وسواها:أذنهنصبالذي:الأذنوالصرار-تصحيفوأظنه،نهمطوفيبمعساكرابنومختصرحفيووقع

.(1541/)الطالبمنال

.الموبذانرؤيابهوأراد،النوم:"الوسن".الأعظمالملكدون،الجاهليةفياليمنملوكمن:"القيل"

الوسيط.والمعجم(1/138)الطالبمنال.الليلسير،السرىمن:"يسري"

"شزن"ويروى؟الأغصانمتصلةشجرةكأنهاالخلقمتداخلة:"شجن".العظيمةالطويلةالناقة:"العلنداة"

.(شجن،علند)واللسانالطالبمنال.نشيطةأي:وضمهماوالزايالشينبفتح

منتهويوجناءترفعني:ويروى؟(وجن)اللسان.الصلبةالغليظةالأرض:وفتحهاالجيمبسكون،الوجن

.(1/913)الطالبمنال.الصلبةالقويةالناقة:والوجناء،وجن

جمع:والقطن.الصدروهو،جؤجؤجمع:الجاجي.الطالبومنالواللسانطمنوالمثبت،والعطن:حفي

لحمه،ذهبالذي:والعاري.(قطن)اللسان.الطاءبكسرالصواب:وقيل؟الفخذينبينماوهي،قطنة

.(1913/)الطالبمنال.سمنهوأذهبهزلهقدالسيرسرعةأنيعني،منهعريفكأنه،وشحمه

.(دمن،بوغ)اللسان.وتلبدتجمعأي،منهتدمنما:والدمن؟الناعمالتراب:"البوغاء"

الترابكثرةمنأنهالبيتومعنى.الجنب.الحضن:حجازيجبلاسم:ثكن:وأسرعحث:"حثحث"

ثكن(،حثث)اللسان.الجبلهذاجانبيمنوأعجلهيجنمركأنه،سيرهسرعةفيجملهأصابالذيوالغبار

ثكن.جفني:منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيوروي.(1/141)الطالبومنال

إلى.:منظورلابنعساكرابنتاريخمختصروفي:ط،حفيكذا
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وتغيير)1(تفريقيفزعنكلاشميرالعزمماضيفإنكشمر

دهارير)2(أطوازالدهرذافإنأفرطهمساسانبنيملكيمسإن

المهاصير)3(الأسدصولهميخافبمنزلةأضحواربمافربما

وسابور)4(وسابوووالهرمزانوإخوتهبهرامالصرحأخومنهم

ومهجورفمحمووأقلقدأنعلموافمنعلاتأولادوالناس

المزامير)6(فيهبلهوهمسدتأرنذيضحيانلهميومورب

ومنصور)7(محفوظبالغيبفذاكنشبارأواإنإماالأمبنووهم

محذور)8(والشرمتبعفالخيرقرنفيمقرونانوالشروالخير

منايملكأنإلى:كسرىفقال،سطيحلهقالبماأخبرهكسرىعلىالمسيحعبدقدمفلما:قال

عثمانخلافةإلىالباقونوملك،سنينأربعفيعشرةمنهمفملك،وأمورأموزكانتملكاعشرأربعة

عنه.اللهرضي

.بنحوهالموصليحرببنعليعنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبدحديثمن)9(البيهقيورواه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/134)الطالبمنال.وتعزيرتشريديفرغنكولاالهمماضي:ويروى

يأ:دهاريردهر.عنهمالملكزواليريد.وراءهوتركهمتقدمهمأي:القومالرجلأفرطمن:"أفرطهم"

.(1/421)الطالبمنال.ليلاءليلة:كقولهم،شديد

منال.بهظفرتماكلتكسرأنهاأي.وتكسرهإليكالشيءتميلأن:والهصر،مهصارجمع:"المهاصير"

.03(2)8/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرصوتهمتهاب:ويروى(1431/)الطالب

.(1/431)الطالبمنال.ملوكهمأسماءمن:وسابوروالهرمزان،بهرام.عالبناءوكل،القصر:"الصرح"

منال.المطرحالمهان:والمحقور،بيدهماوقلافتقر:أقل.شتىوأمهاتلأبالإخوة:"العلاتأولاد"

.(1431/)الطالب

:!فيالبيترواية

المزاميرفيهتلهوهمبدتأذنذيصحبانلهمقومورب

ساقهحيثعساكرابنتاريخمنروايتهقومتوقد،موضعمنأكثرفيمصحفأفجاء،تلهيهم:وفيه:طفيوكذا

وذو.للشمسالبارز:شيءكلمنوالضحيان،طلق:ضحيانويوم.لهملفظمنهوسقط،اخرينبيتينمع

.(أرن،ضحي)اللسان.نشاطذو:أرن

منال.أنبفتحرأواأنلما:ويروى،رأواإنالأمبنووهم:وتقديره،زائدةهنا:إما.المال:"النشب"

.(1431/)الطالب

.(1431/)الطالبمنال.معاالبعيرانبهيشدالحبل:"القرن"

النبوةدلائلفينعيموأبو-168()2/166تاريخه:أيضأالطبريورواه-912()1/126النبوةدلائلفي

فيوالسهيلي203(-003)8/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصر:تاريخهفيعساكروابن42(،4ا)ص

وابن276()4/اللغةتهذيبفيوالأزهري(134-132)1/الطالبمنالفيالأثيروابن(191/)الأنفالروض

ومعجم=(15)1/السيرةفيهشاموابن92(و)1/28الأثرعيونفيالناسسيدوابن(سطح)اللسانفيمنظور
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،أنوشروانبنهرمزبنأبرويزبنشهرياربنيزدجردمنهالملكسلبالذيملوكهمآخركان:قلت

سنة.وستونوأربعةومئةسنةالافثلاثةالملكفيلأسلافهوكان،زمانهفيالإيوانانشقالذيوهو

.نوحبنسامبنلاوذبنأميمبن(جيومرت)1ملوكهمأولوكان

حاشية:

بنمسعودبنربيعةبنالربيعهو:")2(تاريخه"فيعساكرابنالحافظفقال،هذاسطيحأقا

بنسعدبنترويمة)3(وأمه،مسعودبنالربيع:ويقال،الأزدبنمازنبنعديبنذئببنمازن

نسبه.فيذلكغيروذكر.الحجوريالحارث

عبيدةأبومنهمالمشيخةسمعت:قالال!جستانيحاتمأبيعنرويثم،الجابيةيسكنوكان:قال

وذلك،نواسذيملكإلىوعاش،العرمسيلزمنفيولد،عادبنلقمانبعدمنوكان:قالواوغيره

منهم،أنهالأزدوتزعم،منهمأنهالقيسعبدوزعمت.البحرينمسكنهوكان،قرناثلاثينمننحو

.الأزدمن(إنه)4:يقولونولدهأنغير،هوممنندريولا،الأزدمنهو:يقولونالمحدثينوأكثر

،وضم)5(علىلحماكانإنما،سطيحايشبهآدمبنيمنلمح!شييكنلم:قالأنهعباسابنعنوروي

عنقه.إلىرجليهمنالثوبيطوىكمايطوىوكان،وكفيهوعينيهرأسهفيإلاعصبولاعظئمفيهليس

وجلس.انتفخغضبإذاإنه:غيرهوقال.لسانهإلايتحركشيءفيهيكنولم

قصي،أبناءمنافوعبدشمسعبدمنهمرؤسائهامنجماعةفتلقاهمكةقدمأنهعباسابنذكرثم

ومنمنيخذوا:فقال،الزماناخرفييكونعمافسألوه،بالصدقفيهافأجابهم،أشياءفيفامتحنوه

علمولا،العجموبصائربصائركمسواءالهرمزمانفي،العربمعشرياالانأنتم:إياياللهإلهام

يبلغون،الصنميكسرون،العلم)8(أنواعيطلبون،دهم)7(عقبكممنوينشو)6(،فهمولاعندكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ثكن)انلبلدا

والكامل(1/461،471)الطبريتاريخمنوالمثبت،المهملةبالحاءحوفي،المعجمةبالخاءخيومرت:طفي

البيشداديين.ملوكأول.ادمأولادمنالأولالإنساناسم:كيومرث:الفارسيةوفي(45،46)1/الأثيرلابن

.(948)صالذهبيالمعجم

.592()8/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيهذاعساكرابنقول

.منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرمنوالمثبت،ردعا:طوفي،روعة:حفي

أنهم.:عساكرابنتاريخمختصرفي

.(792)8/عساكرابنتاريخمختصر.النخلجرادمنشرائح:"الوضم"

.(نشو)اللسان.ينشأفيلغة:"ينشو"

.(دهم)اللسان.الكثيرةالجماعة:"الدهم"

عساكر.ابنتاريخومختصرطمنوالمثبت،انتزاع:حفي
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الغنم.يطلبون،العجميقتلون،()1الردم

الرشد،إلىيهدي،مهتدنبي،البلدذامنليخرجن،الأمدوالبالغ،الأبدوالباقي:قالثم

الأرضومن،محمودااللهيتوفاهثم،انفردربايعبد،الضددعبادةمنيبرأ،،)2(والفنديغوثيرفضأ

خرنلاالحقوقردوفي،صدققضىإذا،الصديقأمرهيليثم؟مشهوداالسماءوفي،مفقودا

.التحنيف)3(وأحكم،المضيفأضافقد،غطريفمجرلث،الحنيفأمرهيليثم،نزقولا

الفتنمنذلكبعدوما،العباسبنيثمأميةبنيأياممنذلكبعديكونوما،ومقتلهعثمانذكرثم

بطوله.عباسابنعنبسندهعساكرابنساقه،والملاحم

فييكونماثم،بهايخبرهأنقبلبرؤياهأخبرهحين،)4(اليمنملكنصربنلربيعةقولهقدمناوقد

سلطانه،منذلكأفيدوم:لهفقال،يزنذيبنسيفإلىيعودحتى،الدولوتغيرالفتنمناليمنبلاد

:قال،العليقبلمن،الوحييأتيه،زكينبي:قال؟يقطعهومن:قال.ينقطعبل:قال؟ينقطعأم

آخرإلىقومهفيالملكيكون،النضربنمالكبنفهربنغالبولدمن:قال؟النبيهذاوممن

فيهيسعد،والآخرونالأولونفيهيجمعيوم،نعم:قال؟آخرمنللدهروهل:قال.الدهر

)5(والفلق،والغسقوالشفق،نعم:قال؟تخبرنيماأحق:قال.المسيؤونفيهويشقى،المحسنون

شعرومن.تقدمكماأخرىبعبارة،بسواءسواء،شقذلكعلىووافقه.لحقأنبأتكماإن،اتسقإذا

الطويل(منأ:قولهسطيح

بالغدرالأمانةصدقتلبسواولاوالجهرالسرفياللهبتقوىعليكم

الدهرد(منالنائباتعرتهماإذاوجنةحصناالجنبلجاروكونوا

سطيحوأخبار:)7(فقالالجريريزكريابنالمعافىذلكأوردثم،عساكرابنالحافظذلكوروى

نعتهوعنع!ي!النبيعنأخبروقد،كاهناكانأنهوالمشهور.العلمأهلمنواحدغيرجمعهاوقد،كثيرة

."قومهضيعهنبيئ":فقالسطيحعنسئللمجي!النبيأنأعلمبهاللهبإسنادلنا)8(وروي.ومبعثه

أصلا،لإسنادأرهولم،المعهودةالإسلامكتبمنشيءفيلهأصلفلاالحديثهذاأما:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(04)3/البلدانمعجم.بالبحرينقرية:"الردم"

.(فند)اللسان.والكذب،والقولالرأيفيالخطأ:والفند،حفيليسالمعقوفينبينما

.992()8/دمشقتاريخمختصرفيالخبرتتمة

.(القديمةالطبعة)الجزءهذامن(162،163)ص

.حمنوالمثبت،والقمر:طفي

.بالعذرالأمانةصدقتلبسواولا:وروايته592()8/عساكرابنتاريخمختصرفيالبيتان

.2(و)1الجليسمنالمطبوعينالجزءينفيليسالمعافىقول!

.692()صتاريخهمختصرفيكماعساكرابنهناالقائل
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جيدعلمعلىتدلالعباراتهذهوظاهر،أيضايصحولا)1(العبسيسنانبنخالدخبرفيمثلهويروى

الأثرهذافيذكرناقدفإنه.الجريريقالكماالإسلاميدركلملكنه،التصديقروائحوفيها،لسطيح

واديوفاض،الهرواةصاحبوظهر،التلاوةكثرتإذا،المسيحعبديا:أختهلابنقالأنه

ملوكمنهميملك،شامالسطيحالشامفليس،فارسناروخمدت،ساوهبحيرةوغاضت،السماوة

اللهرسولمولدبعدذلكوكان.سطيحقضىثم.آتاتهوماوكل،الشرفاتعددعلى،وملكات

بأمرهأعلمفالله-العراقأرضيليمماالشامبأطرافوفاتهوكانت-منهأقلأي-)2(شيعهأوبشهر!!اله

إليه.صاروما

ثلاثمئة:وقيل،سنةخمسمئة:غيرهوقال؟سنةسبعمئةعاشأنه)3(الجريريطرارابنوذكر

أعلم.فالله،سنة

كلامفيالجليةعلىفأخبره،فيهاختلفغلامنسبعنسطيحاسألملكاأنعساكر)4(ابنروىوقد

هذاعلميإن:فقال؟هذاعلمكعنتخبرنيألا،سطيحيا:الملكلهفقال،فصيحمليح،طويل

فقال.(سيناء)بطورالوحيسمعقد،جنيليأخعنأخذتهولكن،بظنيولابجزمولا،منيليس

بماإلاأنطقولا،أزوللمجماليزولإنه:فقال؟يفارقكلامعكأهو،الجنيهذاأخاكأرأيت:له

فيولدا،الاخرالكاهنعبقر)6(بنقسربنرهمبنيشكربنصعببنوشقهوولدأنهوتقدم.يقول

الكهانة،منهافورثا،أفواههمافيفتفلت،الحميريةالحسينبنتطريفةالكاهنةإلىفحملا،واحديوم

شقماتوقد؟سلالتهمنالقسرياللهعبدبنخالدإن:ويقال،إنساننصفوكان.يومهامنوماتت

بدهر.سطيحقبل

المعمرين،منفكان،النصرانيالغسانيبقيلة)7(بنحيانبنقيسبنعمروبنالمسيحعبدوأما

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

والنهاية.البدايةمن(القديمةالطبعة)2(11)2/

اللسان.منهقريباأو،مقداره،شهرمنونحو:أي،شيعهأوبشهر:وقولهم،العددمنمقدار:"الشيع"

.حمنوالمثبت،تصحيف،شية:طفيووقع.(شيع)

وترجمته.(طرر)التاجمنوالضبط.جدهاسموطرار،ذكرهالسابقزكريابنالمعافىهو:الجريريطرارابن

.الكتابهذامن593سنةوفياتفيتأتي

.692()8/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصر

سني.بطور:عساكرابنتاريخمختصرفي

أيضا،طفيتصحيفهواضطرب،تصحيفوهو،عقبةبنيسربنرهمبنيشكربنمصعببنشق:حفي

(1)22/والأغاني388()صالأنسابوجمهرة(615،175)صوالاشتقاق361(/1)والتبيينالبيانمنأثبتهوما

.(69و)6/(911)7/والإكمال333(،317)2/الذهبومروجالكتبدارط

.الجزءهذامن(4ه)صمن(2)الحاشيةانظر،نفيلة:ط،حفي
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()2(الحيرةأعلىالوليدبنخالدصالحالذيهو:وقال")1(تاريخه"فيعساكرابنالحافظترجمهوقد

بسم:قال،يدهفيأخذهلمالأنه،سوءيصبهفلمساعةسميدهمنأكلوأنه،طويلةقصةمعهلهوذكر

فضرب،غشيةفتجلته،أكلهثم.داء)3(اسمهمعيضرلاالذي،والسماءالأرضرب،وبالله،الله

.")4(
.تقدمماغيرأشعاراالمسيحلعبدوذكر.عنهاللهرضيوأفاقعرقتم،صدرهعلىلمحنه.

الحاشيةهناإلى

حدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا:)5(نعيمأبووقال

أبيه،عن،شعيببنشعيبعن،شريكبنمحمدحدثنا،شريكبنالمسيبحدثنا،مكرمبنعقبة

متخفرأوكان،الشامأهلمنعيصايدعىالرهبانمنراهمب)6(الظهرانبمركان:قالجدهعن

وعلم،ورفؤطيمبمنمكةلأهلكثيرةمنافعفيهوجعل،كثيراعلمااتاهقداللهوكان،وائلبنبالعاص

مولودفيكميولدأنيوشكإنه:ويقولالناسفيلقى،سنةكلفيمكةويدخل،لهصومعةيلزموكان

ومن،حاجتهأصابواتبعهأدركهومن،زمانههذا،العجمويملك،العربلهيدين،مكةأهليا

الجوعبأرضحللتولا،والأمنوالخميرالخبز)7(أرضتركتماوبالله،حاجتهأخطأفخالفهأدركه

طلبه.فيإلاوالخوفوالبؤس

لا.:فيقول.فصفه:لهفيقال.بعدجاءما:فيقول،عنهيسألإلامولودبمكةيولدلاوكان

منإليهيكونماأدنىإلىداعيةذلكيكونأننفسهعلىمخافةقومهمنلاقأنهعلمقدللذيذلكويكتم

أتىحتىالمطلبعبدبناللهعبدخرجع!ي!اللهرسولفيهولدالذياليومصبيحةكانولما.يوماالأذى

فأشرف،اللهعبدأنا:فقال؟هذامن:فناداه.عيصايا:نادىثم،صومعتهأصلفيفوقف،عيصا

الاثنين،يومويبعث،الاثنينيومعنهأحدثكمكنتالذيالمولودذلكولدفقد،أباهكن:فقالعليه

:قال.محمدا:قال؟سميتهفما:قال.مولودالصبحمعليولدقدفإنه:قال.الاثنينيومويموت

نجمهأن:منها،نعرفهبهاخصاللثلاث،البيتأهلفيكمالمولودهذايكونأنأشتهيكنتلقدوالله

:قال.ابنكعنهأحدثكمكنتالذيفإنإليهانطلق،محمداسمهوأن،اليومولدوأنه،البارحةطلع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(سبحرفلهايرمزالتيالظاهريةنسخة)ب31(5/10)دمشقمدينةتاريخ

.(1474/)4الصالحوالجليسعساكرابنتاريخمنواستدركتهط،حمنساقطمعقوفينبينما

عساكر.ابنتاريخمنوالمثبت،أذى:طوفي،أذا:حفي

الصالح.والجليسعساكرابنتاريخمنوالمثبت،بيديه:ط،حفي

رواه345(،344)صالأولالقسم-النبويةالسيرةعساكرابنتاريخفيوهو،نعيملأبيالنبوةدلائلفيأجدهلم

بنعثمانبنمحمدعنالصوافبنالحسنبنأحمدبنمحمدعليأبيعنبشرانبنالقاسمأبيعنبسنده

شيبة.أبي

.(63)4/البلدانمعجم،الواديهذاإلىتضاف،مر:لهايقالقريةوعنده،مكةقربواد:"الظهران"

الخمر.أرض:عساكرابنوتاريخطوفيحفيكذا
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اللهيكنولم،الاسمابنكوافققد:قال؟غيرهمولوداليومهذافييولدأنولعله؟ابنيأنهيدريكفما

الجوعبهفيظهر.ثلاثةأياما)1(فيشتكي،وجعالآنأنهذلكوآية.حجةفإنه،العلماءعلىعلمهيشبه

نإ،عليهيبغىكماأحدعلىيبغولم،قطحسدهأحديحسدلمفإنه،لسانكفاحفظ؟يعافىثمثلاثا

فاحفظ؟ذلعلىصبرعلىإلا،تحتملهلاماقومكمنلكلظهر)2(،يدعوثم،مقالهيبدوحتىتعش

دونهاوترفييموت،السبعينيبلغلمقصرأوعمرهطالإن:قال؟عمرهفما:قال.عنهودارلسانك

أمته.جلأعمارفي،وستينثلاثأووستينإحدىفي،السنينمن

منخلتليلةعشرةلثنتيالاثنينيوموولد.المحرمعاشوراءفي!ي!اللهبرسولوحمل:قال

الفيل.أصحابغزوةمن)3(وعشريناثنتينسنةرمضان

غرابة.وفيه،نعيمأبورواههكذا

والسلامالصلاةعليهوحواضنهمراضعهذ!

كبرفلما،أبيهمنوالسلامالصلاةعليهورثهاممنوكانت،تحضنهبركةواسمهاأيمنأمكانت

عليهأمهمعوأرضعته.عنهماللهرضيزيدبنأسامةلهفولدت،حارثةبنزيدمولاهوزوجهاأعتقها

السعدية.حليمةقبلثويبةلهبأبيعمهمولاةوالسلامالصلاة

بنتزينبعن،الزبيربنعروةعنالزهريحديثمنصحيحيهما)4(فيومسلمالبخاريأخرج

ولمسلم-سفيانأبيبنتأختيانكح،اللهرسوليا:قالت.سفيانأبيبنتحبيبةأمعنسلمةأم

،بمخلية)5(لكلست،نعم:قلت؟"ذلكتحبينأو":!واللهرسولفقال-سفيانأبيبنتعزة

تريدأنكنحدثفإنا:قلت"لييحللاذلكفإن":!ييهالنبيفقال،أختيخيرفيشاركنيمنوأحب

نعم،:قلت؟"سلمةأمبنت":قال-سلمةأبيبنتدرةروايةوفي-سلمةأبي)6(بنتتنكحأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عساكر.ابنوتاريخ.طمنوالمثبت،وجعيشتكيالانأنه:()حفي

.بالصوابأشبهوهو،يظهر:عساكرابنتاريخوفي،ط،حفيكذا

أخبارهوساقجمعه،خلافولادتهسنةوفي:قلت.وعشرينثلاثسنة:عساكرابنوتاريخوطحفيكذا

.(1/571)المواهبشرحفيالزرقاني

باب،الرضاعفي9144(-)16مسلموصحيح،أرضعنكماللاتيوأمهاتكمبابالنكاح)1051(الباريفتح

.المرأةوأختالربيبةتحريم

.غيريالزوجاتمنخاليأأجدكلم:(خلو)اللسانوفي923(/1)الأنوارمشارق.منفردةأي:"مخلية"

ومسلم.والبخاريطمنوالمثبت،أم:حفي
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سلمةوأباأرضعتني،الرضاعةمنأخيلابنةإنها.ليحلتماحجريفيربيبتيتكنلملوإنها":قال

."أخواتكنولابناتكنعليتعرضنفلا،ثويبة

ماتفلما،!ي!اللهرسولفأرضعتأعتقهاألهبلأبيمولا!وثويبة:عروةقال:البخاريزاد

بعدكمألقلم:لهبأبو:فقال؟لقيتماذا:لهفقال.حيبؤ)2(بشرأهلهبعضأريه،)1(لهبأبو

منتليهاوالتيالإبهامبينالتيالنقرةإلىوأشار01)3(ثويبةبعتاقتيهذهفيسقيتأنيغير،خيرأ

.،)4(الأصابع

بعدلهبأبيوفاةمنسنةبعدذلكوكان،العباسأخوههولهالرائيأن:)5(وغيرهالسهيليوذكر

بشرتهلمالأنه:قالوا.الاثنينيوممثلفيعليليخففإنه:للعباسقاللهبأباإن:وفيه.بدروقعة

لذلك.بذلكفجوزي،ساعتهمنأعتقهااللهعبدبنمحمدأخيهابنبميلادثويبة

والسلامالصلاةعليهرضاعهذكص

النبوةواياتالبركةمنعليهظهروماالسعديةذؤيبأبيبنتحليمةمن

واسمه،ذؤيبأبيبنتحليمةمنوالسلامالصلاةعليهلهفاسترضع:)6(إسحاقبنمحمدقال

بنبكربنسعد(بننصربنأفصيةبنناصرةبنرزامبنجابربنشجنةبنالحارثبناللهعبد

مضر.بنعيلانقيسبن)7(خصفةبنعكرمةبنمنصوربنهوازن

بنالعزىعبدبنالحارث-حليمةزوجيعني-أرضعهالذي!ي!اللهرسولأبيواسم:قال

من:يعني-والسلامالصلاةعليهوإخوته.هوازنبنبكربنسعدبن)8(ناصرةبنملانبنرفاعة

،الشيماءوهي،الحارثبنتوحذافة)9(،الحارثبنتوأنيسة،الحارثبناللهعبد-الرضاعة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.حمنساقطالمعقوفينبينما

.(حوب)اللسان.والحزنالهم:والحيبة.حالبشرأي:"حيبةبشر"

حدثهمنيذكرولم،عروةأرسله،مرسلالخبربأنوأجيب(145)9/"الباريفتح"فيحجرابنالحافظقال

فيه.البحثتتمةوانظر،فيهحجةفلا،منامرؤياالخبرفيفالذي،موصولايكونأنتقديروعلى،به

.(1/941)البيهقيودلائل(1/801)الطبقاتفيوهو.البخاريصحيحفيليسالمعقوفينبينما

الأنف.الروض

183()1/الأنفوالروض()2/157الطبريوتاريخ(161)1/النبويةوالسيرة2()صهإسحاقابنسيرةفي

جميعا.منهامعقوفينبينيأتيوما

.(266)صوالاشتادتىوالروضوالطبريالسيرةمنوالمثبت،تصحيفوهوحفصة:ط،حفي

.(1/161)السيرة.ناصرةبنهلال:ويقال:هشامابنقال

-:(18آ/)1الروضفيالسهيليوقال،أخرىنسخةروايةإلىإشارةخاءحرفوفوقها.خدامة:حهامشفي
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عندهم.كانإذأمه)1(مع!ي!اللهرسولتحضنكانتأنهاوذكروا

عندكانت،تميمبنيمنلامرأةمولى،جهم)3(أبيبنجهمحدثني:)2(إسحاقابنقال

بناللهعبدسمعمنحدثني:قال،حاطببنالحارثمولى:لهيقالوكان،حاطببنالحارث

وذكر-أنسوةفيمكةقدمت:قالتأنهاالحارثبنتحليمةعنحدثت:قالطالبأبيبنجعفر

سعدبنيمنا)د(-الرضعاءبهايلتمسن،بكربنسعدبنيمننسوةعشركنأنهنبإسناده)4(الواقدي

صبيومعي،)7(بالركبأذمتكانتقمراءليأتانعلىفقدمت،شهباء)6(سنةفيالرضعاءبهانلتمس

ثدييفينجدما،ذاكصبينامعأجمعذلكليلنا)9(نناموما،)8(بقطرةتبضماواللهلناوشارف،لنا

فلقد،تلكأتانيعلىفخرجت؟والفرجالغيثنرجوكناولكنا،يغذيهماشارفنافيولا،يغنيهما

عرضوقدإلاامرأةمناعلمتمافوالله،مكةفقدمنا.وعجفاضعفاعليهمذلكشقحتىبالركبأذمت

نرجوإنما؟أمهإليناتصنعأنعسىماذا:قلنا،تركناهيتيمإنهقيلإذا،فتأباه،!واللهرسولعليها

أخذتإلاامرأصواحبيمنبقيمافوالله؟إليناتصنعأنعسىفماذاأمهفأما،الولدأبيمنالمعروف

إنيوالله:العزىعبدبنالحارثلزوجيقلت،الانطلاقوأجمعنا،غيرهنجدلمفلما.غيريرضيعا

نأعليكلا:فقال.فلاخذنهاليتيمذلكإلىلأنطلقن.رضيعمعيليسصواحبيبينمنأرجعأنلأكره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

فييونسذكرهوكذلك،الميممكانوبالفاءالمضمومةبالحاء،حذافة:غيرهوقال،المنقوطةالخاءبكسرخذامة

."النساءكتابفىعمرأبوذكرهوكذلك،إسحادتىابنعنروايته

.إذا:السيرةفي

للبيهقيوالدلائل)2/158(والطبري)1/162(هشامابنسيرةفيهذاقوله26()صإسحادتىابنسيرةفي

مقاربة.بألفاظ(1133/)

،74()صالمنفعةوتعجيل(1426/)الاعتدالوميزانالسابقةالمصادرمنوالمثبت،جهيمأبيبنجهيم:حفي

.الثقاتفيحبانابنوذكره،مجهول:حجرابنفيهوقال

.(1011/)سعدابنطبقاتفيالواقديرواية

.حفيليستطمنزيادةالمعقوفينبينما

هوإنما:هشامابنقال:(186)1/الروضفيالسهيليوقال.شهباللسان.مجدبةكانتإذا:"شهباءسنة"

المراضعلأن،ظاهرهشامابنقالهوالذيمهـ.ائمراضعوحزقناعته!!و:سبحانهاللهكتابوفي:قال.المراضع

كأنهالمضافحذفأحدهما:وجهينمنمخرجإسحاقابنلروايةولكن،رضيعجمع:والرضعاء،مرضعجمع

مرضعةلهوجدواإذالأنهم،اللفظحقيقةعلىالأطفالبالرضعاءأراديكونأنوالثاني؟الرضعاءذوات:قال

منلهبدلاالرضيعبأنعلما،رضيعالهالتمسوا:يقالأنيبعدفلا،معهيرضعرضيعالهوجدوافقدترضعه

."مرضع

.(ذمم،قمر)والتاجاللسان.سيرهاوانقطاعلضعفهاحبستهمأي:بالركبأذمت.بيضاءأي:"قمراءأتان"

.(بضض،شرف)اللسان.ترشحولاتدرما:تبضما.المسنةالناقة:"الشارف"

التخريج.مصادرمنوالمثبت،ليلتنا:ط،حفي
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هوفما؟غيرهأجدلمأنيإلاأخذتهمافوالله،فأخذتهفذهبت.بركةفيهلنااللهيجعلأنفعسى،تفعلي

حتىأخوهوشرب،رويحتىفشرب،لبنمنبماشاءثديايعليهفأقبل،رحليبهفجئتأخذتهأنإلا

بخيرفبتنا؟رويناحتىوشربتشربمافحلب،لحافلإنهافإذاتلكشارفناإلىصاحبيوقام.روي

تريألم،مباركةنسمةأخذتقدلأراكإني()1(واللهأحليمةيا:أصبحناحينصاحبيفقال،ليلة

إلىراجعينخرجناثم.خيرايزيدناوجلعزاللهيزلفلم!؟أخذناهحينوالبركةالخيرمنالليلةبهبتناما

بنتياويلك:ليقلنصواحبيإنحتى،حماربهايتعلقماحتىبالركبأتانيلقطعتفوالله،بلادنا

لهاإنوالله:فقلن،لهيإنهاوالله،نعم:فأقول؟معناعليهاخرجتالتيأتانكهذه!ذؤيبأبي

لتسرحغنميكانتفإن،منهاأجدباللهأرضمنأرضاأعلموما،سعدبنيأرضقدمناحتى.لشأنا!

أغنامهموإن،لبنبقطرةشا!لهتبضأحد-حولناأو-حواليناوماشئنامافنحلب،لبناشباعاتروحئم

غنمتسرححيثانظروا،ويحكم:-لرعيانهم-أولرعاتهمليقولونإنهمحتى،جياعالتروح

قطرةفيهاماجياعاأغنامهمفتروح،تسرححيثغنميمعفيسرحون.معهمفاسرحواذؤيبأبيبنت

فكان،سنتيهبلغحتىونتعرفهاالبركةيرينااللهيزلفلم؟شئنامانحلب،لبناشباعاأغناميوتروح،لبن

أضنونحنأمهعلىبهفقدمنا،جفرا)2(غلامأكانحتىالسنتينبلغمافوالله،الغلمانتشبهلاشبابايشب

فإنا،الأخرىالسنةهذهبابننانرجعدعيناظئريا:لهاقالتأمهرأتهفلما؟البركةمنفيهرأيناممابهشيء

ثلاثة،أوشهرينبهفأقمنا،معنافسرحته.فنعم:قالتحتىبهازلنامافوالله.مكةوباءعليهنخشى

القرشيأخيذاك:فقال،يشتد)3(ذلكأخوهجاءنالنابهمفيالرضاعةمنلهأخمعبيوتناخلفهوفبينا

قائمافنجده،نحوهنشتدوأبوهأنافخرجت.بطنهفشقا،فأضجعاه،بيضثيابعليهمارجلانجاءه

بيض،ثيابعليهمارجلانجاءني:قال؟شأنكمابنييا:وقالأبوهفاعتنقه.لونهممتقعا)4(

:أبوهفقال،معنابهفرجعنا.كانكمارداهثمفطرحاه،شيئامنهاستخرجاثم،بطنيوشقاأضجعاني

.نتخوفمابهيظهرأنقبلأهلهإلىنردهبنافانطلقي،أصيبقدابنييكونأنخشيتلقدحليمةيا

(()ظئريابهأردكماما:فقالتعليها(()بهأفقدمنا،بهإلاأمهترعفلمفاحتملناه:حليمةقالت

نخشى:وقلناعليناالذيوقضيناعناأدىقداللهأنإلا،واللهلا:فقالا؟حريصينعليهكنتمافقد

حتىتدعنافلم.شأنكمافاصدقاني؟بكماذاكما:فقالت.أهلهإلىنرده،والأحداثالإتلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

.إسحاقابنوسيرةالتخريجمصادربعضفيوهو،حفيليسالمعقوفينبينما

فبلغ،الشهرفيالصبيشباباليومفييشبكان:قالت،!يه!النبيظئرحليمةحديثوفي:(جفر)اللسانفي

الاكل.علىقويإذا،الصبياستجفر:الأثيرابنقال.جفروهوستا

المشي.فييسرع:(1/018)المواهبشرحوفي.(عدو)اللسان.يعدو:"يشتد"

.بمعناهوهو،بالنونمنتقعا:التخريجومصادرطوفي.متغيرا:"ممتقعا"

.إسحاقابنوسيرةالتخريجمصادربعضفيوهو،حفيليمسالمعقوفينبينما



والسلامالصلاةعليهرضاعهذكر56

لكائنإنهوالله،سبيلمنعليهللشيطانماواللهكلا؟الشيطانعليهأخشيتما:فقالت،خبرهأخبرناها

منه،أخفقطحملاحملتفمابهحملت:قالت.بلى:قلنا،خبرهأخبركماألا،شأنهذالابني

وقوعأولدتهحينوقعثم،الشامقصورلهأضاءتنورمنيخرجكأنه،بهحملتحينالثومفيفأريت

عنكما.فدعاه،السماءإلىرأسهرافعا،يديهعلىمعتمدا،المولوديقعهما

السيرأهلبينالمتداولةالمشهورةالأحاديثمنوهو،اخرطريقمنرويقدالحديثوهذا

.()1والمغازي

خرجت:قالعباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعنمحمدبنمعاذحدثني:)2(الواقديوقال

فقالت؟الحرهذافي:فقالت،أختهمعفوجدته،تقيلالبهم)3(وجدتوقدلمج!النبيتطلبحليمة

معه(أسارتساروإذا،وقفتوقفإذا،عليهتظلغمامةرأيت،حراأخيوجدما،أمهيا:أخته

الموضع.هذاإلىانتهىحتى

أنهم!ي!اللهرسولأصحابعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورحدثني:)4(إسحاقابنوقال

ورأت،السلامعليهماعيسىوبشرى،إبراهيمأبيدعوةأنا،نعم":قال.نفسكعنأخبرنا:لهقالوا

بكر،بنسعدبنيفيواسترضعت،الشامقصورلهأضاءتنوومنهاخرج)5(كأنهبيحملتحينأمي

فأضجعاني،ثلجامملوء!6(ذهبمنطستمعهما،بيضثيابعليهمارجلانأتانيلنابهمفيأنافبينا

بذلكوبطنيقلبيغسلاثم،فألقياها،سوداءعلقةمنهفأخرجا،فشقاهقلبياستخرجاثم،بطنيفشقا

بعشرةفوزنني،أمتهمنبعشرةزنه:لصاحبهأحدهماقالثم؟كانكمارذاهألقياهإذاحتى،الثلج

بألففوزنني،أمتهمنبألفزنه:قالثم،فوزنتهمبمئةفوزنني،أمتهمنبمئةزنه:قالثم،فوزنتهم

.قويجيدإسنادوهذا.لوزنهمبأمتهوزنتهفلو،عنكدعه:فقال؟فوزنتهم

بنثورعن-نعيمأبووهو-الصبحبنعمرطريقمن")7(الدلائل"فيالحافظنعيمأبوروىوقد

كذابمتروكهذاصبحبنعمرولكن،جدامطولةالقصةهذهأوسبنشدادعن،مكحولعن،يزيد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

صحيح.إسنادلهليسأنهعلى

منه.معقوفينبينيأتيوما(152/)1سعدابنطبقاتفيالواقديقول

بهم.اللسان.الضأنولدوهيبهيمةجمعالموحدةبفتح:والبهم.البهمبدتوقد:الطبقاتفي

الدلائلفيالبيهقيوأخرجه(165)2/الطبريوتاريخ(166)1/النبويةوالسيرة28()صإسحاقابنسيرةفي

.(006)3/المستدركفيوالحاكم(1/541)

أنه.:التخريجومصادرطفي

الصفر.آنيةمنوهي.مؤنثةالطستلأن،التخريجمصادرمنوالمثبت،مملوء:طوفي،ملأنه:حفي

.(طست)اللسان

نعيم.أبيدلائلفيالإسنادبهذاالقصةأجدلم
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)2(،حمدانبنعمروأبووحدثنا:قال)1(ثم.بهيفرحلاإذ،الحديثلفظنذكرلمفلهذا.بالوضعمتهم

خالدعن،سعد)4(بنبحيرعن،الوليدبنبقيةحدثنا،عثمانبنعمروحدثنا)3(،سفيانبنالحسنحدثنا

:فقالع!ي!النبيسألرجلاأنحدثهأنهعبدبنعتبةعن،السلميعمروبنالرحمنعبدعن،معدانابن

فيلهاوابنأنافانطلقت،بكربتسعدبنيمنحاضنتيكانت":قال؟اللهرسولياشأنكأولكانكيف

عندومكثتأخيفانطلق.أمناعندمنبزادفأتنااذهب،أخييا:فقلت،زادامعنانأخذولم،لنابهم

فأقبلا)5(.نعم:قال؟هواهوأا:لصاحبهأحدهمافقال،نسرانكأنهماأبيضانطائرانفأقبل،البهم

سوداوين،علقتينمنهفأخرجا،فشقاهقلبياستخرجاثمبطنيفشقا،للقفافبطحانيفأخذاني،يبتدراني

ثم،قلبيبهفغسلا،بردبماءائتني:قالثم،جوفيبهفغسلا،ثلجبماءائتني:لصاحبهأحدهمافقال

بخاتمقلبيعلىوختمفخاطه)6(،خطه:لصاحبهأحدهماقالثم،قلبيفيفذرها،بالسكينةائتني:قال

فوقيالألفإلىأنظرأنافإذا؟كفةفيأمتهمنألفاواجعل،كفةفياجعله:لصاحبهأحدهمافقال؟النبوة

،شديدافرقاوفرقتفتركانيانطلقاثم.بهملمالبهوزنتأمتهأنلو:فقال؟بعضهمعلييخرأنأشفق

بالله.أعيذك:فقالت،بي)7(ألبسقديكونأنفأشفقت،لقيتبالذيفأخبرتهاأميإلىانطلقتثم

أمانتيأديت:فقالت،أميإلىبلغناحتى،خلفيوركبت،الرحلعلىوحملتنيلهابعيرافرحلت

."الشامقصورمنهأضاءتنورمنيخرجرأيتإني:وقالت،يرعهافلم،لقيتبالذيوحدثتهاوذمتي

.به)8(الوليدبنبقيةحديثمنأحمدورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عباسالبرعبدط)022()1/فيهورودهإشارةفيهأنإلا،نعيمأبيدلائلفيالإسنادبهذاالقصةأيضاأجدلم

أيضا.أجدهولم.ذكرهتقدموقد...عبدبنعتبةعن،وأعمربنالرحمنعبدورواه":قولههـ(ا604

،الحيريسنانبنعليبنحمدانبنأحمدبنمحمدهوهذاعمرووأبو،طفيوهي،حمنبن:اللفظةسقطت

.935(-356)16/النبلاءأعلامسيرفيهـترجمته376توفي

بنالحسنوهو،الدلائلكتابهفينعيمأبيأسانيدمنوالمثبت،تصحيفوهو،نفيربنالحسن:ط،حفي

هـترجمته303سنةتوفي.النسويالخراسانيالشيبانيعطاءبنالنعمانبنالعزيزعبدبنعامربنسفيان

.(162-41/571)النبلاءأعلاموسير()طالكتابهذامن(125-11/421)فيومصادرها

)1/431(التهذيبتهذيبفيترجمتهفيوقعوكذا،سعيدبنبحير:طوفيسعيدبنيحيى:حفي

.(1/56)والتبصير(1/791)الإكمالمنوالمثبت،وهوتصحيف

أحمد.ومسند:طمنوالمثبت،فأقبل:حفي

.بمعناهوهو،فحاصه،حصه:أحمدمسندفي

الملكفجاء:والمبعثالمولدوفي":نصهما(لبسااللسانفيوجاء،لبس:طوفيأحمدومسندحفيكذا

."اختلاطأيلبسرأيهفي:قولكمن،عقليفيخولطتأي،بيالتبسقديكونأنفخفت:قال،قلبهفشق

عبد.بنعتبةعنغ!ي!النبيشأنكانكيفباب،مقدمة(19/)سننهفيالدارميروايةوهي

وقد،عدالتهفيقادحأمروهوالتسويةتدليسيدلسلأنهبقيةلضعف،ضعيفوإسناده،(184)4/أحمدمسند

هنا.عنعن



58
والسلامالصلاةعليهرضاعهذكر

به.الوليدبنبقيةعنوغيرهالمباركبناللهعبدرواهوهكذا

القرشي،عثمانبناللهعبدبنجعفرحدثنا،الطيالسيداودأبيطريقمنعساكر)1(ابنرواهوقد

قلت::قال!الغفاريذرأبيعنيحدثالزبيربنعروةسمعت:قال!الزبير)2(بنعروةبنعمرأخبرني

ملكانأتاني،ذرأبايا":قال!؟نبيأنكواستيقنت،ذلكعلمتحيننبيأنكعلمتكيف!اللهرسول!يا

أحدهمافقال!،والأرضالسماءبينالآخروكان،الأرضعلىأحدهمافوقع،مكةبطحاءببعضوأنا

صدرهشقوذكر،تمامهوذكر"فرجحتهبرجلفوزنني،برجلزنه:قال!.هوهوقال!؟هوأهو:لصاحبه

."معاينةالأمرأعاينفكأنما،عنيولياأنإلاهوفما":قال!.كتفيهبينالخاتموجعل،وخياطته

.ذلك)4(منبأبسطأوسبنشدادحديثومن،ذلكبنحوكعببنأبيعنعساكر)3(ابنأوردثم

نأ،مالكبنأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادطريقمن)5(مسلمصحيحفيوثبت

،)7(قلبهعنفشق،فصرعهفأخذه،)6(الغلمانمعيلعبوهوالسلامعليهجبريلأتاهع!ي!اللهرسول!

ذهبمنطستفيغسلهثم،منكالشيطانح!هذا:فقال!سوداءعلقةمنهواستخرج،القلبفاستخرج

محمداإن:فقالوا-ظئرهيعني-أمهإلىيسعونالغلمانوجاء"مكانهفيأعادهثم،لأمهثم،زمزمبماء

.صدرهفيالمخيطذلكأثرأرىكنتوقد:أنسقال!.اللون)8(ممتقعوهوفاستقبلوهقتلقد

(عن)01،سعيدبنربهعبدعن،الحارثبنعمروعنوهبابنطريقمنعساكر)9(ابنرواهوقد

،زمزمإلىبهفذهبا!واللهرسول!أتياملكينوأن،()11بمكةفرضتالصلاةأن،أنسعن،البنانيثابت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طومنمنهمعقوفينبينيأتيوما373(،372)صالأولالقسم-النبويةالسيرةدمشقتاريخفي

الزبير،جدهإلىنسبه،الصوابوهوحمنوالمثبت،الزبيربنعروةبنعمربنعمير:مضطرباطفيالاسمجاء

وسادتى.946()7/التهذيبتهذيبفيترجمته،عروةجدهعنيروي،الزبيربنعروةبناللهعبدبنعمروهو

فذكر:وقالالحميدياللهعبدبنجعفرترجمةفي412()1/الميزانفيالإسنادبهذاالحديثمنطرفاالذهبي

عليه.يتابعلاطويلاحديثا

.375(-374)صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.383(-377)صالسابقالمصدر

لمجو.اللهبرسولالإسراءبابالإيمان261()()162مسلمصحيح

مسلم.وصحيحطمنوالمثبت،الصبيان:حفي

مسلم.وصحيحطمنوالمثبت،بطنه:حفي

.الجزءهذامن(4حهه)صمروقد؟بمعناهوهومنتقع:مسلمصحيحوفي،وطحفيكذا

.طومنمنهمعقوفينبينيأتيوما372()صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفي

.طمنوالمثبت،ابن:حفي

أينباب224()1/السننفيالنسائيوروايةعساكرابنتاريخمنوالمثبت،وهموهوبالمدينة:ط،حفي

الصلاةأنالسيرأهلوجماعةالعلمأهلبينخلافولا.بهوهبابنعنداودبنسليمانطريقمنالصلاةفرضت

.21(0/10)القرطبيتفسير.الإسراءليلةبمكةفرضت
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وعلما؟حكمةجوفهكبسا)2(ثم،زمزمبماءفغسلاه،ذهبمنطستفي()1حشوتهفأخرجا،بطنهفشقا

بنالرحمنعبدعن،أبيهعن،الزهريالرحمنعبدبنيعقوبعن،أيضا)3(وهبابنطريقومن

هو)4(*
خيرهمخذوا:قالليالثلاث!ي!اللهرسولأتي:قالأنسعن،وقاصأبيبنعتبةبنسم

فغسل،ذهبمنبتور)5(أتيثم،جوفهفشق،زمزمإلىبهفعمد!ي!اللهرسولفأخذوا.وسيدهم

وإيمانا.حكمةملئثم،جوفه

:)6(
طريقمن"الصحيحين"وفي.أنسعن،لابتعن،المغيرةبنسليمانروايةمنولبت

عن)9(.أنسعنوقتادة.ذر)8(أبيعن،أنسعن،الزهريوعن،أنس)7(عن،نمرأبيبنشريك

غسلوأنهليلتئذالصدرشرحقصة)11(سيأتيكما،1(الإسراء)0حديثفي!ي!النبيعنصعصعةبنمالك

للوفودليتأهب،الإسراءليلةومرة،صغيروهومرة،مرتينذلكوقوعلاحتمالمنافاةولا،زمزمبماء

وتعالى.تباركيديهبينوالمثول،وجلعزالربولمناجاة،الأعلىالملأإلى

واسترضعتقرشيأنا،أعربكمأنا":لأصحابهيقول!ي!اللهرسولوكان:)12(إسحاقابنوقال

."بكربنسعدبنيفي

منركبعلىبهمرت،فطامهبعدأمهإلى)14(استرجعتهلماحليمةأن:)13(إسحاقابنوذكر

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

.(حشو)اللسانذلكوغيروطحالكبدمنالبطنفيوما،أمعاؤه:وضمهاالمهملةالحاءبكسر:"حشوته"

.حشوه:النسائيورواية

النسائيلسننالسيوطيشرحعلىحاشيتهفيالسنديقاله.ستراهأي:جوفهكبسا.تصحيفوهولبسا:طفي

/1()225.

.طومنمنهمعقوفينبينيأتيوما373()صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفيعساكرابنعند

عساكر.وابنحمنوالمثبت،تصحيفعامربنالرحمنعبد:طفي

.(تور)اللسان.الإناء:"التور"

!ص.اللهبرسولالإسراءبابالإيمان26(0)مسلمصحيحفي

.)262(()162ومسلم)7517(،التوحيدوفي0357(،!ي!)النبيصفةفيالباريفتح

الأنبياءأحاديثوفي)1636(،الحجوفي)3342(،إسرائيلبنيذكروفي)934(،الصلاةفيالباريفتح

.()163الإيمانفيومسلم،)3342(

!س!.النبيعن،مالكعنأنسعنقتادةرواهوإنما،تحريفوهو،"وعن":طفي

وفي343(0و))3933(الأنبياءفيوبعضها،32()70الخلقبدءفيبعضهامواضعأربعةفيمقطعاالبخاريأخرجه

.)265()264(()164الإيمانفيومسلم،32()57الخلقبدء

/3(115،)116.

.(1/167)هشامابنسيرةفي

مقاربة.بألفاظ،السابقالمصدرفي

أرجعته.:طفي
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كائنفإنه،ملكناإلىالغلامبهذاسنذهبإنا:وقالواوقلبوهوالسلامالصلاةعليهإليهفقاموا،الثصارى

جهد.بعدإلامنهمتنفلتتكدفلم.شأنله

تجدهفلمافتقدتهمكةمنقربتفلما،عارضأصابهيكونأنعليهتخوفتحينردتهلماأنهاوذكر

قريش،مناخرورجلنوفلبنورقةفوجده،طلبهفيوجماعةهوفخرج،المطلبعبدجدهفجاءت

آمنة.أمهإلىردهثم،لهويدعويعوذهبهفطافوذهب،عاتقهعلىفأخذه،جدهبهفأتيا

عن،الزهريعن-ضعيف-وهوالوقاصيالرحمنعبدبنعثمانطريقمن)1(الأمويوذكر

بنمحمدسياقغيرعلى،حليمةمنورضاعه،والسلامالصلاةعليهمولدهقصةالمسيببنسعيد

مرضعة،لهليجد)2(أحياءالعربفيبهفيطوفيأخذهأناللهعبدابنهأمرالمطلبعبدأنوذكر.إسحاق

كانفلما،عامكلفيجدهتزيرهسنينستعندهاأقامأنهوذكر.رضاعهعلىحليمةاستأجرحتىفطاف

سنين،ثمانيعمرهكان()3(إذااحتى،أمهعندفأقام،إليهمردته،كانماعندهمصدرهشقمن

أبيه:شقيقاعماهفكفله،سنينعشروالسلامالصلاةعليهولهفمات،المطلبعبدجذهفكفله،ماتت

اياتمنه.رأواأنهمفذكر.اليمنإلىالزبيرعمهمعخرجسنةعشرةبضعلهكانفلما،طالبوأبوالزبير

رأىفلما،عليهممرهموادفيالطريقبعضقطعقدكانالإبلمنفحلاأنمنها؟السفرةتلكفي

سيلابهمخاضأنهومنها.والسلامالصلاةعليهفركبه،الأرضبكلكله)4(حكحتىبرك!اللهرسول

،ء)5(ص
طالب.أبوبهفانفرد،سنةعشرةأربعولهالزبيرعمهماتثم.جاوزوهحتىتعالىاللهفايبسهعرما

عادتثم،صغيروهووأهلهاالسعديةحليمةعلىحلتوالسلامالصلاةعليهبركتهأنوالمقصود

إليهفمتوا)7(.بشهرمكةفتحبعدوذلك،وقعتهمبعدأسرهمحينفواضله)6(بكمالهمهوازنعلى

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيمفصلاسيأتيكما،إليهموأحسنعليهموتحننفأعتقهم،برضاعه

بناللهعبدأجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن:هوازنوقعةفي)8(إسحاقبنمحمدقال

هوازنوفدأدركهوسباياهمأموالهممنأصابفلما،بحنينلمجيواللهرسولمعكنا:قال،عمرو

يخفلمماالبلاءمنأصابناوقد،وعشيرةأهلإنا،اللهرسوليا:فقالوا،أسلمواوقدبالجعرانة)9(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.المغازيكتابه(هـفي)191المتوفىسعيدبنيحيىبنسعيدمحمدأبوهوالأموي

ليتخذ.:طفي

.السياقويقتضيها:ط،حفيليستزيادة

.(كلل)اللسان.الصدر:"الكلكل"

.()عرماللسان.شيءكلمنالكثير:والعرمرم.لايطادتىالذيالسيل:العرموالسيل،طمنوالمئبتعرمرم:حفي

.(فضل)اللسان.وغلتهمرافقهمنيأتيكما:المالوفواضل،الجميلةالأيادي:"الفواضل"

.(متت)اللسان.توسل:متايمتبالشيءإليهمت:يقال،توسلوا:"متوا"

منه.معقوفينبينيأتيوما(488،948)2/هشامابنسيرةفي

.أقربمكةإلىوهي،ومكةالطائفبينماء:المفتوحةالراءوتشديدالمهملةالعينبكسرالجعرانة:ويقال
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فيماإن.اللهرسوليا:فقالصردبنزهيرخطيبهموقام.عليكاللهمنعلينافامنن،عليك

وأ،شمرأبيابنملحنا)2(أنافلو،يكفلنككناللاتيوحواضنكخالاتكالسبايامنالحظائر)1(

خيروأنت،وعطفهماعائدتهمارجونامنكأصابناالذيمثلمنهماأصابناثم،المنذربنالنعمان

ادبسيط(منأ:أنشدثم.المكفولين

وندخرنرجوهالمرءفإنككرمفياللهرسولعليناامنن

غيردهرهافيشملهاممزققدرعاقها)3(قدبيضةعلىامنن

والغمر)4(الغماءقلوبهمعلىحزنعلىهتافاالدهرلناأبقت

يختبر)5(حينحلماالناسأرجحياتنشرهانعماءتداركهالمإن

درر)6(محضهامنيملؤهفوكإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

زهر)7(معشزفإنامناواستبقنعامتهشالتكمنتجعلنالا

مدخراليومهذابعدوعندناكفرتوإنللنعمىلنشكرإنا

الجشصي،طارقبنزيادعن،الرمليالكلبيرماحسبن)8(اللهعبدطريقمنالقصةهذهرويتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(421)2/البلدانمعجم

قصبا،أوخشباكانسواء،بالشيءالمحيط:والحظيرة،هشامابنوسيرةطمنوالمثبت،الحضائر:حفي

.(حظر)التاج.الحظائرجمعها

وجاء.الجوهريصحاحمنالشرحيعني،صحاحش:فوقهوكتب،ححاشيةمنالشرح.أرضعنا:"ملحنا"

لوإنا:خطيبهمفقال،عشائرهمسبيفيمج!ي!اللهرسولكلمواأنهم:هوازنوفدحديثوفي:(ملح)اللسانفي

المكفولينخيروأنت،لناذلكلحفظمناهذامنزلكنزلثمالمنذربنللنعمانأوشمرأبيبنللحارثملحناكنا

لهما.أرضعنا:أي،ملحناقولهفي:الأصمعيقال؟ذلكفاحفظ

أصلهم:القومبيضة:قولهممن:والبيضة.التخريجومصادرطمنوالمثبت،قدرأعثانهابيضة..:حفي

.(بيض)لتاجا.وعشيرتهم،ومجتمعهم

وقال.(غمر،غمم)اللسان.والموتالهمكغمرة،الشدةوهي،غمرةجمع:الغمر.الكرب:"الغماء"

."الحقد:وراءمفتوحةوميموتكسرالمعجمةبفتح:والغمر":المواهبشرحفيالزرقاني

البغداديالخطيبروايةأو،تداركهاألا:وهيالواقديبروايةويستقيم،الروايةبهذهالوزنمختلالأولالشطر

تداركهم.:وهيعساكروابنوالسهيلي

بكسردرةجمعهو:قلت)3/126(الحلبيةالسيرةفيالحلبيقاله.اللبنمنالكثيرةالدفعاتأي:"درر"

.(درر)اللسان.وسيلانهاللبنكثرةوهي،الدال

.(شول)اللسان.كلمتهموتفرقت،عزهموذهب،منهممنازلهمخفت:"القومنعامةشالت"

وميزان471()5/منظورلابنعساكرابنتاريخومختصر)2/36(واللبابطوفي،رمحسوالتاجحفيكذا

.(6)3/الاعتدال
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هوفبينا،حنينيوم!اللهرسولأسرنالما:قال-قومهرئيسوكان-)1(جرولبنزهيرصردأبيعن

هوازنفيونشأشبحينأذكره،شعراوأسمعته،يديهبينقعدتحتىوثبتوالنساءالرجالبينيميز

البسجط(منأ:أرصعوهحيث

وننتظرنرجوهالمرءفإنكدعةفياللهرسولعليناامنن

غيردهرهافيشملهاممزققدرعاقهاقدبيضةعلىامنن

والغمرالغماءقلوبهمعلىحزنعلىهتافاالحربلناأبقت

يختبرحينحلماالناسأرجحياتنشرهانعماءتداركهالمإن

الدررمحضهامن)2(يملؤهفوكإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتصغيرطفلأنتإذ

زهرمعشرفإنامناواستبقنعامتهشالتكمنتجعلنالا

مدخراليومهذابعدوعندناكفرتوإنللنعمىلنشكرإنا

مشتهرالعفوإنأمهاتكمنترضعهكنتقدمنالعفوفألبس

وتنتصرتعفوإذالبريةهذيتلبسهمنكعفوانؤملإنا

الظفرلكيهدىإذالقيامةيومراهبه)4(أنتعمااللهعفافاعفو)3(

قريش:أفقالت"ولكمدثهفهوالمطلبعبدولبنيليكانماأما":ع!ي!اللهرسولفقال:قال

ع!ي!.ولرسولهللهفهولناكانوما:الأنصارا)5(وقالت.ولرسولهللهفهولناكانما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

زهيروأما:4166/الروضفيالسهيليوقال،صردبنزهيرجرولأبيعن:السابقةالمصادروفي:ط،حفيكذا

وقال.جرولأبا:وقيل،صردأبايكنى،صردابنفهو)1/488(هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعنيذكرهالذي

رماحس.بناللهعبيدعنهتفرد.يعرفلانكرة؟جرولأبيعنطارقبنزياد:09()2/الاعتدالميزانفيالذهبي

عساكر.ابنتاريخمختصرمنوالمثبت،تملؤه:طوفييملؤها:حفي

فاغفر.:طفي

بغدادوتاريخ519(،059)3/الواقديمغازيوهي،التخريجومصادرطمنوالمثبت،واهبه:حفي

المواهبوشرح(171،172)5/منظورلابنعساكرابنتاريخومختصر(166)4/الأنفوالروض(601)7/

.(261)3/الحلبيةوالسيرة.خائفه:بموحدة،راهبه:وفيه،بعدهاما(4/4)للزرقاني

)4318(فتحالبخاريأخرجهوالحديث.عساكرابنتاريخومختصربغدادتاريخمناستدركتهمعقوفينبينما

وهبإذابابو)8023()7023(الوكالةوفي!...حنتنويؤم):تعالىاللهقولبابالمغازيفي)9431(

(و)2584)2583(الهبةوفي،رقيقأالعربمنملكمنباب254(0و))9253(العتقوفي،شفيعأولوكيلشيئا

الدليلومنبابو)3132()3131(الجهادوفي،لقومجماعةوهبإذاوباب،جائزالغائبةالهبةأنرأىمنباب

داودأبووأخرجه،للناسالعرفاءباب،و)7177()7176(الأحكاموفي،المسلمينلنوائبالخمسأنعلى

وكذا،مطولا59(949،0)3/المغازيفيالواقديأيضاورواه.بالمالالأسيرفداءفيبابالجهادفي)3926(

حنين.غزوةفي6171()رقمالأصولجامعفيالأثيروابن(1411،151/)الطبقاتفيسعدابن
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وأعطاهم،وامرأةصبيبينماآلافستةوكانت،الذريةلهمأطلقوالسلامالصلاةعليهأنهوسيأتي

ألفألفخمسمئةيومئذلهمأطلقماقيمةفكان:فارسبنالحسينأبوقالحتى.كثيراوأناسيئأنعاما

.؟الاخرةالدارفياتبعهمنعلىببركتهفكيف،الدنيافيالعاجلةبركتهمنكلهفهذا.درهم

فكان:له)1(حليمةرضاعةبعدآمنةأمهإلىوالسلامالصلاةعليهرجوعهذكربعدإسحاقابنقال

لماحسنانباتااللهينبته،وحفظهاللهكلاءةفيالمطلبعبدوجده،وهببنتامنةأمهمع!اللهرسول

وهب.بنتآمنةأمهتوفيتسنينستبلغفلما،كرامتهمنبهيريد

!ي!اللهرسولأمأن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحدثني:)2(إسحاقابنقال

بنيمنأخوالهعلىبهقدمتقدكانت،والمدينةمكةبين،بالأبواءسنينستابنوهوتوفيتامنة

مكة.إلىبهراجعةوهيفماتت،إياهمتزيره،النجاربنعدي

سنين،ستولهأيمنأمومعهاالمدينةإلىأمهبهخرجت!النبيأن،)3(بأسانيدهالواقديوذكر

إليناأخرجي:،)4(ليأفقالاالمدينةيهودمنرجلانيومذاتفجاءني:أيمنأئمقالت.أخوالهفزارت

هجرته،داروهذه،الأمةهذهنبيهذا:لصاحبهأحدهمافقال،وقلباهإليهفنظرا.إليهننظرأحمد

وهيبالأبواءفماتت،بهوانصرفتخافتأفهسمعتفلما.عظيمأمروالسبيالقتلمنبهاوسيكون

راجعة.

بنالقاسمعن،سماكعنجابر،بنأيوبحدثنامحمد،بنحسينحدثنا(:أحمد)الإمامقالوقد

مكانكم":قال)7(بودانكناإذاحتى!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالأبيهعنبريدةابن)6(عن،الرحمنعبد

يعني-الشفاعةربيفسألت،محمدأمقبرأتيتإني":فقال،)8(ثقيلوهوجاءناثمفانطلق"آتيكمحتى

ثلاثةبعدالأضاحيلحومعننهيتكموكنت،فزوروهاالقبورزيارةعننهيتكمكنتوإني،فمنعنيها-لها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/168)هشامابنسيرةفي

.(42)صإسحاقابنسيرةفيمختلفوبلفظ(1/168)هشامابنسيرةفياللفظبهذا

.(161)1/سعدابنطبقات

.طمنوهوحفيليسمعقوفينبينما

.357(،)5/356مسندهفي

.بريدةبنسليمانوهو،تصحيفوهو،بريدةأبي:المسندفيوقع

،أميالثمانيةمننحوالأبواءوبينوبينها،أميالستةهرشوبينبينها،الفرعنواحيمنجامعةقرية:"ودان"

.365()5/البلدانمعجم.الجحفةمنقريبة

.الصوابوهو(38412/الرسالةمؤسسةطبعةفيهناكماوهي)خطأ"سقيم":المسندفي
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.")1(لكمبدامافاشربواالأوعيةهذهفيالأشربةعنونهيتكم،لكمبداماوأمسكوافكلوا،أيام

عن،بريدةبنسليمانعن،مرثد)3(بنعلقمةعن،الثوريسفيانطريقمن)2(البيهقيرواهوقد

كالمخاطب،رأسهيحركفجعل،حولهالناسوجلس،فجلسقبررسمإلى!النبيانتهى:قال!أبيه

استأذنت،وهببنتامنةقبرهذا":قال!؟اللهرسول!يايبكيكما:فقال!،عمرفاستقبله،بكىثم

."فبكيترقتهاوأدركتني،عليفأبىلهاالاستغفارفيواستأذنته،ليفأذنقبرهاأزورأنفيربي

الساعة.تلكمنباكياأكثرساعة)4(رأيتفما:قال!

أبيه.عنبريدةابنعندثاربنمحاربتابعه

حدثنا،وهببناللهعبدعن،(نصر)بنبحرعن،الأصمعن،الحاكمعنالبيهقيروىثم

خرج:قال!،مسعودبناللهعبدعن،الأجدعبنمسروقعن،هانئبنأيوبعن،جريجابن)6(

منها،قبرإلىانتهىحتىالقبورتخطىثم،فجلسنافأمرنا،معهوخرجنا،المقابرفيينظر!اللهرسول!

!ي!اللهرسول!إنثم،!يماللهرسول!لبكاءفبكينا،باكيا!ي!اللهرسول!نحيبارتفعثم،طويلافناجاه

فجاء.وأفزعناأبكانالقد؟أبكاكالذيما،اللهرسول!يا:فقال!الخطاببنعمرفتلقاه،إليناأقبل

قبرفيهأناجيرأيتمونيالذيالقبرإن":قال!.نعم:قلنا؟"بكائيأفزعكم":فقال!إلينافجلس

يأذنفلملهاالاستغفارفيربيواستأذنت،فيهليفأذنزيارتهافيربياستأذنتوإني،وهببنتآمنة

ممابعدمنقزفيأولى!انواولؤلقممثر!ينيستتغفرواأنءامنواوالذفيللنبىكاتما!الو:عليونزل!.فيهلي

لهؤنبينفلضاإياهوعدهاموعدولاعنإلالمجهإئزهيوآشتغفاروما؟ت!آتجحيوأصحخبأنهتمالتمتبين

الرقة،منللوالدةالولديأخذمافأخذني.1141-131:التوبةأ!و!يولملاوءاترهيوإنمنهتبرادلهعدؤأنهر

أبكاني.الذيفذلك

.)7(يخرجوهولمغريمب

،حازمأبيعن،كيسانبنيزيدعن،عبيدبنمحمدعنشيبةأبيبنبكرأبيعن)8(مسلموروى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(بشار)الوجههذاغيرمنصحيحمتنهلكن،جابربنأيوبلضعف،ضعيفإسناده

.(1918/)النبوةدلائلفي

التهذيبوتهذيب231()7/والإكمالالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيف،يزيدبنعلقمة:ط،حفي

)7/278(.

والدلائل.حمنوالمثبت،رؤيت:طفي

.(1/042)التهذيبوتهذيب07(/1)واللبابوالدلائلطمنوالمثبت،تصحيف.نصربنمحمد:حفي

.حمناللفظةسقطت

.(1/091)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

أمه.قبرزيارةفيوجلعزربه!ي!النبياستئذانبابالجنائز(1)80صحيحهفي
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قبرزيارةفيربياستأذنت":قالثم،حولهمنوأبكىفبكىأمهقبر!يوالنبيزار:قالهريرةأبيعن

.")2(الموتتذكركمالقبورفزوروا،لييأذنفلملها)1(الاستغفارفيواستأذنته،ليفأذنأمي

رجلاأنأنمسعنثابتعن،سلمةبنحمادعن،عفانعن،شيبهأبيبنبكرأبيعن3مسلموروى

."النارفيوأباكأبيإن":فقالدعاهقفى)4(فلما."النارفي":قال؟أبيأين،اللهرسوليا:قال

عن،الزهريعن،سعدبنإبراهيمعن،دكينبنالفضلنعيمأبيحديثمن)5(البيهقيروىوقد

،وكان،وكان،الرحميصلكانأبيإن:فقال!شي!النبيإلىأعرابيجاء:قالأبيهعن،سعدبنعامر

:قال؟أبياأيناللهرسوليا:فقالذلكمنوجدالأعرابيفكأن:قال"النارفي":قال؟هوفأين

الأعرابيفأسلم:قال."بالنارفبشرهكافيربقبرمررتحيثما":قال؟أبوك()6(أين:قال"النارفي"

.بالناربشرتهإلاكافربقبرمررتما،تعبأع!ي!اللهرسولكلفنيلقد:فقالذلكبعد

.)7(الوجههذامنيخرجوهولم،غريب

بنربيعةحدثنا-أيوبأبيابنهو-سعيدحدثنا،الرحمنعبدأبوحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

معنمشينحنبينما:قالعمروبناللهعبدعن،الحبليالرحمنعبدأبيعن،المعافريسيف

فاطمةفإذا،إليهانتهتحتىوقفالطريق)9(توسطفلما،عرفهاأنهنظنلابامرأةبصرإذ!يماللهرسول

(1)0فترحمتالبيتهذاأهلأتيت:فقالت؟"فاطمةيابيتكمنأخرجكما":فقال!يماللهرسولبنت

وقدمعهمبلغتهاأكونأناللهمعاذ:قالت؟"الكدىمعهمبلغتلعلك":قال.وعزيتهمميتهمإليهم

."أبيكجديراهاحتىالجنةرأيتمامعهم1(بلغتها)1لو":قال.تذكرماذلكفيتذكرسمعتك

.حمناللفظةسقطت(1)

جاءمابابالجنائز(و)1572(أآه)9سننهفيماجهابن(144)2/وأحمد343(،)3/شيبةأبيابنأيضاوأخرجه)2(

(09)4/سننهفيوالنسائي،القبورزيارةفيبابالجنائز)3234(سننهفيداودوأبو،المشركينقبورزيارةفي

مسلملصحيحشرحهفيالنوويوقال375(.)1/والحاكم3(اآ)9حبانوابن،المشركقبرزيارةبابالجنائز

شك.بلاصحيححديثفهوثقاتكلهمرجاله:(4آ)7/

.النارفيفهوالكفرعلىماتمنأنبيانبابالإيمان)347(صحيحهفي)3(

.97()3/مسلملصحيحالنوويشرح.منصرفاقفاهولى:قفى()4

.(1191،291/)النبوةدلائلفي)5(

.حفيوهو،والدلائلطمنساقطالمعقوفينبينما()6

الصحيح.رجالورجاله،الكبيرفيوالطبرانيالبزاررواه:وقال(1171،181/)الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)7(

.916(،)2/168مسندهفي)8(

أصح.هناوما"الطريقتوجهنا":أحمدالإماممسندفي)9(

فرحمت.:البيهقيوسننداودأبيوسننأحمدالإماممسندوفي،النسائيوسننط،حفيكذا(01)

النسائي.وسننأحمدالإماممسندمنوالمثبت،بلغتيها:ط،حفي(11)
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الصنميالمعافريماتعبنسيفبنربيعةحديثمن)1(والبيهقيوالنسائيداودوأبوأحمدرواهثم

،صدوق:مرة)4(وقال،بأسبهليس:)3(النسائيوقال.مناكيرعنده:)2(البخاريقالوقد،الإسكندري

...)5("

:)7(الدارقطنيوقال.كثيرايخطئكان:)6(وقال،الثقاتفيحبانابنوذكره.ضعي!سمحهو!ي

)8(.-

ومئه.عشرينسنهمنقريباتوفي،مناكيرحديثه!ي:مصرتاريخ!ييونسابنوقال.صالح

.()9النوح:وقيل،القبور:بالكدىوالمراد

ابنهوفيفيهالشيعةلفرقةخلافا،الجاهليةدينمنعليهكانماعلىماتالمطلبعبدأنوالمقصود

كتابهفيالأحاديثهذهروايتهبعد-البيهقيقالوقد،طالبأبيوفاةفيسيأتيماعلى،طالبأبي

كانواوقد،الاخرةفيالصفةبهذهوالسلامالصلاةعليهوجدهأبواهيكونلاوكيف:")01(النبوةدلائل"

نسبهفييقدحلا)11(وكفرهم،السلامعليهمريمابنعيسىدينيدينواولمماتواحتى،الوثنيعبدون

تجديديلزمهمفلازوجاتهممعيسلمونتراهمألا.صحيحةالكفارأنكحةلأن،والسلامالصلاةعليه

كلامه.انتهى.التوفيقوبالله،الإسلامفييجوزمثلهكانإذا،مفارقتهنولاالعقد

منعنهالواردالحديثينافيلاالنارأهلمنبأنهمالمطلبعبدوجدهأبويهعنجم!ييهوإخباره:قلت

بسطناهكما،القيامةيومالعرصاتفييمتحنونوالصموالمجانينوالأطفالالفترةأهلأنمتعددةطرق

يجيبمنمنهمفيكون(15:ا!سرأء1!و)12(رسولانتعثحتىمعذبينكناوما!و:تعالىقولهعندومتناسندا

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

01

12

سننهفيوالنسائي،التعزيةفيبابالجنائز)3123(سننهفيداودوأبو(916،)2/168مسندهفيأحمدالإمام

ضعف.إسنادهوفي(1/291)الدلائلفيوالبيهقي،النعيبابالجنائز27(،426/)

.(592)3/الكبيرالتاريخفي

.(411)9/الكمالتهذيب

.القولهذاعلىنقفلم

.28()4/المجتبى

.03(1)6/الثقات

.(1)53للدارقطنيالبرقانيسؤالات

مصرأخبار"فيكبيرأحدهما،تاريخانله،محدث،مؤرخ،الصدفييون!بنأحمدبنالرحمنعبدهو

الظنونوكشف492()3/هـالأعلام347توفي"مصرعلىالواردينالغرباءذكر"فيصغيروالثاني"وتاريخها

/1(4)35.

ويروى،كديةجمعوهي،صلبةمواضعفيمقابرهمكانتلأنهوذلك،المقابرأراد:تفسيرهفيمنظورابنقال

اللسان.كالحفرة،حفرتهاإذا:وكروتهاالأرضكريتمن،كروةأوكريهجمعالقبوروهي(الكرىأبالراء

.(كرو،كدي)

.(1/291،391)النبوةدلائل

وأمرهم.:الدلائلفي

بعدها.وما)3/28(التفسيرفيبسطهيعني
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والمنة.الحمدولله،منافاةفلا،يجيبلامنجملةمنهؤلاءفيكون.يجيبلامنومنهم

عنعروةعن،الزنادأبيابنإلىمجهولينإسنادهفيأنوذكر،السهيليذكرهالذيالحديثوأما

منكرحديمثفإنه،بهوامنافأحياهما؟أبويهيحييأنربهسألع!ي!اللهرسولأنعنهااللهرضيعائشة

أعلم.والله.يعارضهالصحيحفيثبتالذيلكن،تعالىاللهقدرةإلىبالنظرممكناكانوإن.جدا

فصل

بنتامنةأمهموتبعديعني-هاشمبنالمطلبعبدجدهمع!اللهرسولوكان:)1(إسحاقابنقال

يخرجحتىذلكفراشهحوليجلسونبنوهوكان،الكعبةظلفيفراشىالمطلبلعبديوضعفكان-وهب

حتىجفر)2(غلاموهويأتي!اللهرسولفكان:قال.لهإجلالابنيهمنأحدعليهيجلسلا،إليه

نإفوالله،ابنيدعوا:منهمذلكرأىإذاالمطلبعبدفيقول،عنهليؤخروهأعمامهفيأخذه،عليهيجلس

يصنع.يراهماويسرهبيدهظهرهويمسحفراشهعلىمعهيجلسهثم.لشأناله

عنجعفربناللهعبدوحدثنا،الزهريعناللهعبدبنمحمدحدثني:)3(الواقديوقال

وحدثنا،جهمبنالمنذرعنالأسلميعاصمبنهاشموحدثنا،اللهعبدبن)4(حمزةبنالواحدعبد

ابنوحدثنا،الحويرثأبيعنالعزيزعبدبنالرحمنعبدوحدثنا،مجاهدعننجيحأبيابنعنمعمر

كان:قالوا-بعضفيمنهمبعضحديثدخل-جبيربننافععن،سحيمبنسليمانعن،سبرةأبي

ورقوضمه،المطلبعبدجدهإليهقبضهتوفيتفلما،وهببنتآمنةأمهمعيكون!يواللهرسول

علىيجلسوكان،ناموإذاخلاإذاعليهويدخل،ويدنيهمنهيقربهوكان،ولدهعلىيرقهالمرقة)5(عليه

ملكأ.)6(يؤنسإنهابنيدعوا:ذلكرأىإذاالمطلبعبدفيقولفراشه

الحجر)7(فيالتيبالقدمأشبهقدمانرلمفإنا،بهاحتفظ:المطلبلعبدمدلجبنيمنقوموقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1/168)هشامابنوسيرة(42،43)صإسحاقابنسيرة

.(1/133)الحلبيةالسيرة.الاكلعلىالقوي،الممتلئالصبي:"الجفر"

.(171،181)1/سعدابنطبقاتفيالواقديقول

سعد.ابنوطبقاتطمنوالمثبت،عنحفي

بمعنى"لهرق"وإنما(على)ب(رق)للفعلتعديةالمعجماتفيوليس،سعدابنوطبقاتالأصولفيكذا

رحمه.

:عباسوابنالحرورينجدةحديثمناللسانوفيحمنوالمثبت،ليؤنس:الطبقاتوفي،يؤسس:طفي

.التصرفوحسنالفعلوسدادالعقلكمالمنهتعلمأي؟الرشدمنهتؤنسحتى

أنهاإلىإشارة(خ)حرفوفوقها(المقام)كتبالهامشوفي،لحقإشارةليست)2(إشارةحفياللفظةفوف

.طوالطبقاتروايةوهي،نسخةرواية

الحجر-هو:وقيل؟البيتبناءرفعحينالسلامعليهإبراهيمعليهقامالذيالحجرهو،الحرامالمسجدفيوالمقام
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وقال.بهيحتفظطالبأبوفكان!هؤلاءيقولمااسمع:طالبلأبيعبدالمطلبفقال.منه

قريب)1(غلمانمعوجدتهفإني،ابنيعنتغفليلا،بركةيا:-تحضنهوكانت-أيمنلأمالمطلبعبد

إلاطعامايأكللاالمطلبعبدوكان.الأمةهذهنبيابنيأنيزعمونالكتابأهلوإن،السدرةمن

الله!رسولبحفظطالبأباأوصىالوفاةالمطلبعبدحضرتفلما.إليهبهفيؤتى،بابنيعليئ:يقول

.بالحجون)2(ودفنالمطلبعبدماتثم،وحياطته

ذكرثم.هاشمبنالمطلبعبدجدههلكسنينثمانيغ!يماللهرسولبلغفلما:)3(إسحاقابنوقال

حكيموأم،وعاتكة،وصفية،وبرة،وأمية،أروى:وهن؟يرثينهأنإياهنوأمرهبناتهجمعه

القولوبسط.النوحأبلغوهذا،موتهقبليسمعوهو،أبيهنرثاءفيقلنهوماأشعارهنوذكر،البيضاء

ذلك.في

الشعر.هذايعرفبالشعرالعلمأهلمنأحداأرولم:)4(هشامابنقالوقد

منوهو،العباسابنهبعدهوالسقايةزمزموليهاشمبنالمطلبعبدهلكفلما:(إسحاف)ابنقال

!ي!.اللهرسوليدهفيوأقرهاالإسلامقامحتىإليهتزلفلم،سناإخوتهأحدث

كانولأنه،بهلهالمطلبعبدلوصيةطالبأبيعمهمعالمطلبعبدجدهبعد!اللهرسولوكان

هوطالبأبوفكان:قال.مخزومبنعمرانبنعائذ)6(بنعمروبنتفاطمةأمهما،اللهعبدأبيهشقيق

ومعه.إليهوكان!ي!الثهرسولأمريليالذي

محمدبنمعاذوحدثنا،مجاهدعننجيح()8(أبيأابنعنمعمرأخبرنا:)7(الواقديوقال

بنوإبراهيمجعفربناللهوعبدصالحبنمحمدوحدثنا،عباسابنعن،عطاءعن،الأنصاري

قبضالمطلبعبدتوفيلما:قالوا-بعض()9(حديثأفيبعضهمحديثدخل-حبيبةأبيبنإسماعيل

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

اليمينذاتمنحجرالهفوضعتراكباكانبل:وقيل،رأسهإسماعيلابنهزوجغسلتحينعليهوقفالذي

هووقيل؟عليهوقوفهحالفيهقدماهفرسختالأيسرالشقإلىصرفتهثمالأيمنرأسهشقغسلتحتىعليهفوقف

.(5164/،المقام)البلدانمعجمفيوصفه.بالحجالناسفيأذنحينعليهوقفالذيالحجر

لنصب.باقريبأ:لوجهوا،ط،حفيكذا

.)حجن(واللسان22(5)2/البلدانمعجم.ونصفميلعلى،أهلهامدافنعنده،مكةبأعلىجبل:""الحجون

بعدها.وما(1/961)هشامابنوسيرةبعدهاوما(4ه)صإسحاقابنسيرة

.(1/916)هشامابنسيرة

.(1/178،917)هشامابنوسيرة(47)صإسحاقابنسيرة

.(9)6/والإكمالهشامابنوسيرةطمنوالمثبت،تصحيفوهو.عابد:حفي

.(911)1/سعدابنطبقاتفيالواقديقول

.الطبقاتمنوأثبته،ط،حمنسقطمعقوفينبينما

سعد.ابنوطبقاتطمنمعقوفينبينما
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يحبهلاشديداحبايحبهوكان،لهماللاطالبأبووكان،معهيكونفكان،!ي!اللهرسولطالبأبو

مثلهايصب)1(لمصبابةطالبأبوبهوصب،معهفيخرجويخرج،جنبهإلىإلايناملاوكان،ولده

أكلوإذا،يشبعوالمفرادىأوجميعاطالبأبيعيالأكلإذاوكان،بالطعاميخصهوكان.قطبشيء

فيأتي.ولدييأتيحتىأنتمكما:قاليغديهمأنأرادإذافكان،شبعوا!ي!اللهرسولمعهم

فيقول،يشبعوالممعهميكنلموإن،طعامهممنيفضلونفكانوا)2(معهمفيأكل!ي!اللهرسول

كحيلا.دهينا!اللهرسولويصبح،شعثارمصايصبحونالصبيانوكان،لمباركإنك:طالبأبو

،رباحأبيبنعطاءوسمعت،عمروبنطلحةعن،ثابتبنعليحدثنا:عرفةبنالحسنوقال

صقيلا!ي!اللهرسولويصبح،رمصاغمصايصبحونطالبأبيبنوكان:يقولعباسابنسمعت

ويكف،وينتهبونفيجلسون،البكرةأولصحفتهم)4(الصبيانإلىيقربطالبأبووكاندهينا)3(

.حدةعلىطعامهلهعزلعمهذلكرأىفلما.)5(معهمينتهبفلايده!يماللهرسول

كانلهبمنرجلاأنحدثهأباهأن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:)6(إسحاقابنوقال

فأتى:قال؟فيهملهمويعتاف)8(إليهمينظربغلمانهمقريشمنرجالأتاهمكةقدمإذافكان،عائفا)7(

،شيءعنهشغلهثم!ي!اللهرسولإلىفنظر:قال؟يأتيهمن)9(معغلاموهو!ي!اللهبرسولطالبأبو

ردوا،ويلكم:يقولفجعل،عنهغئتهعليهحرصهطالبأبورأىفلما.بهعليالغلام:قالفرغفلما

طالب.أبوبهوانطلق:قال.شأنلهليكوننفوالله،انفارأيتهالذيالغلامعلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الصبابةمنوهو.بهصبةوهي،كلف:بهاصبهو:(صبب)الأساسفيجاء،بهوكلفأحبه:"بهصب"

.الهوىورقة

.طمنوالمثبت،فكان:حفي

الذيالبياضوهو،والرمصالغمصمنورمصتالعينغمصت:(رمص)الحديثسياقبعداللسانصاحبقال

جمع:والرمصوالغمص،اليابس:والغمص،منهالرطب:والرمص،الأجفانزوايافيويجتمعالعينتقطعه

وأرمص.أغمص

وفيح.صفحتهمإلىطفيوحرف،(صحف)اللسان.ونحوهمالخمسةتشبعوهي،كالقصعة:"الصحفة"

.الصوابعلى

.(نهب)التاج.الأخذوهوالانتهابمن:"ينتهبون"

.(1917،018/)هشامابنسيرةفيهذاإسحاقابنقول

الذيالمتكهن:والعائف.العربأعيفأنهازعموا،والزجرالعيافةأهلوهم،الأزدمنقبيلة:"لهببنو"

.(عيف،لهباوالتاجاللسان.وممرهاوأصواتهابأسمائهافيتفاءلوالظنبالحدسفيزجرهاالطيريعيف

.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت.ويعاف:حفي

.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت،ممن:حفي



الشامإلىطالبأبيعمهمع!خروجهفيفصل07

فصل

طالبأبيعمهمعوالسلامالصلاةعليهخروجهفي

)1(الراهببحيرىمعوقصتهالشامإلى

السيروأجمعللرحيلتهيافلما،الشامإلىتاجراركبفيخرجطالبأباإنثم:)2(إسحاقابنقال

ليأبلا؟تكلنيمنإلى،عميا":وقالناقتهبزمامفأخذ-أيزعمونفيما-!اللهرسول3بهصب

قالكماأو.أبدايفارقنيولاأفارقهولامعيبهلأخرجنوالله:وقالطالبأبولهفرقا؟"أمولا

صومعةفيبحيرى:لهيقالراهمبوبها،الشامأرضمن)4(بصرىالركبنزلفلما،(معهأبهفخرج

يصير)7(إليه،فيها)6(راهبقط)5(منذالصومعةتلكفييزلولم،النصرانيةأهلعلمإليهوكان.له

،ببحيرىالعامذلكنزلوافلما،كابرعنكابرايتوارثونه،يزعمونفيما()8(فيهاأكتابعنعلمهم

قريبانزلوافلما،العامذلككانحتىلهم)9(يعرضولايكلمهمفلا(ذلكقبلبهأيمرونماكثيراوكانوا

أنهيزعمون.صومعتهفيوهوراهشيءعنيزعمونفيماوذلك،كثيراطعامالهمصنع،صومعتهمن

قريباشجرةظلفيفنزلواأقبلواثم،القومبينمنتظلهوغمامةأقبلحينالركبفيع!ي!اللهرسولرأى

استظلحتى!ي!اللهرسولعلىالشجرةأغصانوتهصرت،الشجرةأظلتحينالغمامةإلىفنظر،منه

إني:فقالإليهمأرسلثم،فصنعبطعامأمروقد،صومعتهمننزلبحيرىذلكرأىفلما.تحتها)01(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وشرح)1/176(والإصابة)5/54(منظورابنمختصرفيأيضاوهيالثانيالجزءفيبحيرىترجمةمضت

234(./)1المواهب

(502)1/والروض(018)1/هشامابنسيرةفيوأيضأ.منهمعقوفينبينيأتيوما53()صإسحاقابنسيرة

بعدها.وما233(/1)المواهبوشرح7()2/عساكرابنلتاريخمنظورابنومختصر77(2/)الطبريوتاريخ

المواهبشرحفيكمالزمهأي.بهفضب:الرواةبعضوعند-تصحيفاأظنه-لهصبإسحادتىابنسيرةفي

.الجزءهذامن(أحالسابقة)الصفحةمعناهمضىوقد233(/1)

،عشرةثلاثسنةالأولربيعمنبقينلخمسصلحافتحت،دمشقأعمالمنحورانكورةقصبة:"بصرى"

معلخديجةتجارةفيوالثانية،إحداهاهذه.مرتينوالسلامالصلاةعليهوردها،بالشامفتحتمدينةأولوهي

اليوموموقعها234()1/المواهبوشرح5()2/منظورابنومختصر441()1/البلدانمعجم.غلامهاميسرة

تقريبا.أكم42مسافةعنهاوتبعد،دمشقجنوبي

.(قطط)التاج.القافمثلثةوهي،والدهرالزمانبمعنىهناقط

.حمنساقطة،فيها:ولفظة،ط،حفيكذاراهب

.طمنوالمثبت.إليهم:حفي

الأنف.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،فيهم:منظورابنومختصرإسحادتىابنسيرةفي

التخريج.مصادرمنوالمثبت.إليهم:حفي

.(هصر)اللسان.الرطبالغصنعطفوهو،الهصرمن،ومالتعليهتهذلتأي:"تهصرت"
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وحركم.وعبدكم،وكبيركمصغيركم،كلكمتحضرواأنأحبفأنا،قريشمعشرياطعامالكمصنعت

فما،كثيرابكنمركناوقدبناهذاتصنعكنتما،اليوملشأنالكإنبحيرىياوالله:منهمرجللهفقال

وأصنعأكرمكمأنأحببتوقد،ضيفولكنكم،تقولماكانقد،صدقت:بحيرىلهقال؟اليومشأنك

رحالفيسنهلحداثةالقومبينمنع!يماللهرسولوتخلفإليهفاجتمعوا.كفكممنهفتأكلواطعامالكم

قريش،معشريا:فقال،عندهويجد)1(يعرفالتيالصفةيرلمبحيريرآهمفلما،الشجرةتحتالقوم

غلامإلايأتيكأنلهينبغيأحدعنكتخلفما،بحيرىيا:لهقالوا.طعاميعنمنكمأحديتخلفنلا

فقال:قال.معكمالطعامهذافليحضرادعوه،تفعلوالا:قال.رحالنافيفتخلف،سناأحدثناوهو

المطلبعبدبناللهعبدبنمحمديتخلفأنبناللؤماكانإن،والعزىواللات:القوممعقريشمنرجل

يلحظهجعلبحيرىرآه)2(فلما،القوممعوأجلسهابهأقبلثما،فاحتضنهإليهقامثم.بيننامنطعامعن

طعامهممنالقومفرغإذاحتى،صفتهمنعندهيجدهاكانقد،جسدهمنأشياءإلىوينظر،شديدالحظا

عنه.أسألكعماأخبرتنيإلاوالعزىاللاتبحقأسألك،غلاميا:لهوقالبحيرىإليهقام،وتفرقوا

تسألنيلا":لهقالع!ي!اللهرسولأنفزعموا،بهمايحلفونقومهسمعلأنه،ذلكبحيرىلهقالوإنما

عماأخبرتنيماإلافبالله:بحيرىلهفقال."بغضهماقطشيئاأبغضتمافوالله،شيئاوالعزىباللات

.وأمورهوهيئتهنومهمنحالهمنأشياءعنيسألهفجعل."لكبداعماسلني":لهفقال؟عنهأسألك

النبوةخاتمفرأىظهرهإلىنظرثم.صفتهمنبحيرىعندماذلك)3(فوافق،يخبرهغ!ي!اللهرسولفجعل

الغلامهذاما:فقالطالبأبيعمهعلىأقبلفرغفلما،عندهالتيصفتهمنموضعهاعلىاكتفيهبين

ابنفإنه:قال؟حياأبوهيكونأنالغلاملهذاينبغيوما،بابنكهوما:بحيرىقال،ابني:قال؟منك

،بلدهإلىأخيكبابنارجع،صدقت:قال.بهحبلىوأمهمات:قال؟أبوهفعلفما:قال.أخي

شأنهذاأخيكلابنكائنفإنه،شراليبغنه)4(عرفتمامنهوعرفوارأوهلئنفوالله.يهودعليهواحذر

.بالشامتجارتهمنفرغحينمكةأقدمهحتىسريعاطالبأبوعمهبهفخرج.بلادهإلىبهفأسرع،عظيم

أهلمننفروهم-ودريسا،وثماما)6(،زريراأنالناسروىفيمافزعموا:()إسحاقابنقال

طالب،أبيعمهمعفيهكانالذيالسفرذلكفيبحيرىرأىمثلمامج!ي!اللهرسولرأواكانواقد-الكتاب

لماأجمعواإنوأنهم،وصفتهذكرهمنالكتابفييجدونومااللهفذكرهم،بحيرىعنهفرذهمفأرادوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

التخريج.مصادرمنوالمثبت،ويجده:طوفي،بهايعرفه:حفي

التخريج.ومصادرطمنوالمثبت.رأى:حفي

.بالصوابأشبهوهو.فيوافقالمصادرسائرفي

.المصادروباقيطمنوالمثبت.ليبغينه:إسحاقابنسيرةوفي،ليتبعنه..إن:حفي

.(29/)منظورابنومختصر(1/702)الأنفوالروض(1/183)هشامابنوسيرة(5ه)صإسحاقابنسيرة

.فوقمنالمثناةبالتاءتماماتخريجهمصادروسائرإسحاقابنسيرةوفيط،حفيكذا
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عنه.وانصرفوافتركوه،قالبماوصدقوهلهمقالماعرفواحتى،إليهيخلصوالمبهأرادوا

ابنذكرهكذا.قصائد)1(ثلاثذلكفيقالطالبأباأنإسحاقابنعنبكيربنيونسذكروقد

.مرفوعمسندطريؤمنثحوهوردوقد،منهإسنادغيرمنالسياقهذاإسحاق

حدثنا،نوحأبوقرادحدثنا،الدوريمحمدبنعباسحدثنا:)2(الخرائطيبكرأبوالحافظفقال

معهأفخرجاالشامإلىطالبأبوخرج:قالأبيهعنموسىأبيبنبكرأبيعن)3(إسحاقأبيبنيونس

رحالهم،فحلواهبطوا-بحيرىيعني-الراهبعلىأشرفوافلما،قريشمنأشياخفي!اللهرسول

يحلونوهمفنزل:قال.إليهميلتفتولايخرجفلابهيمرونذلكقبلوكانوا،الراهبإليهمفخرج

)4(البيهقيروايةوفي-العالمينسيدهذا:فقال!ي!النبيبيدفأخذجاءحتىيتخللهمفجعل،رحالهم

؟)5(علمكوما:قريشمنأشياخلهفقال-للعالمينرحمةاللهابتعثه،العالمينربرسولهذا:زيادة

وإني،لنبيإلايسجدونولا،ساجداخرإلاحجرولاشجرةيبقلمالعقبةمنأشرفتمحينإنكم:فقال

رعيةفيهووكان-بهأتاهمفلما،طعامالهمفصنعرجعثم.كتفهغضروفمنأسفلالنبوةبخاتمأعرفه

فلما.غمامةعليه،إليهانظروا:قالالقوممندنافلما.تظلهوغمامةفأقبل،إليهأرسلوا:فقال-الإبل

إلىانظروا:قال.عليهالشجرةفيءمالجلسفلما،الشجرةفيءإلىسبقوهقدوجدهمالقوممندنا

نإالرومفإن،الزومإلىبهيذهبواألاينشدهموهوعليهمقائمهوفبينما:قال.عليهمالالشجرةفيء

جاءما:فقالفاستقبلهم:قال.أقبلواقدالروممننفربسبعةهوفإذافالتفت؟فقتلوهبالصفةعرفوهرأوه

أخبرناوإنا،ناسإليهبعثإلاطريقيبقفلم،الشهرهذافيخارجالنبيهذاإن،جئنا:قالوا؟بكم

أ)6(خبرهأخبرناإنما،لا:قالوا؟منكمخيرهوأحداخلفتمهل:فقالقالا0هذهطريقكإلىخبره

لا.:فقالوا؟ردهالناسمنأحديستطيعهل،يقضيهأناللهأرادأمراأفرأيتم:قال.هذهطريقكإلى

فلم.طالبأبو:قالوا؟وليهأيكماللهأنشدكم:الراهبفقال:قال.عندهمعهوأقاموافبايعوه:قال

والزيت.الكعكمنالراهبوزوده،بلالابكرأبومعهوبعث،رذهحتىيناشدهيزل

به.نوحأبيقرادعنالأعرجسهلبنالفضلالعباسأبيعن)7(الترمذيرواههكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(57-5ه)صإسحاقابنسيرةفيالثلاثالقصائد

منه.معقوفينبينيأتيوما(المطبوعة491ص)الظاهريةنسخة(94)صالجنانهواتففي

الترمذيسننمنوالصواب،تحريفوهو،الجنانهواتففيوكذا،إسحاقأبيعنيونس:الأصلفي

بنبكرأبيعنثابتةفيهوروايته)11/433(التهذيبتهذيبفيإسحاقأبيبنيونسوترجمة025()5/

.غزوانبنالرحمنعبد:قرادواسم247()6/أيضاالتهذيبفيعنهقرادروايةثبتتكما،موسىأبي

.24()2/النبوةدلائلفي

صفحة.بمقدارسقطالجنانهواتفكتابمنالظاهريةنسخةفياللفظةهذهبعد

.)ح(الأصلفيمكررالمعقوفينبينما

.!النبينبوةبدءفيجاءمابابالمناقب362(0)الترمذيجامع
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بنعباسعن،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبيطريقمن،عساكر)3(وابن)2(والبيهقي)1(والحاكم

به.الدوريمحمد

مولاهمالخزاعيغزوانبنالرحمنعبدنوحأبيحديثمن،الحفاظمنواحدغيررواهوهكذا

ووثقه؟البخاريلهمأخرجالذينالثقاتمنوهوبغدادسكن،بقرادويعرف-الضبيله)4(ويقال-

حسن:الترمذيقال؟غرابةهذاحديثهفيهذاومع،جرحهأحداأرولم،والحفاظالأئمةمنجماعة

الوجه.هذامنإلانعرفهلا،غريب

حنبلبنأحمدمنهسمعهوقد،نوحأبيقرادغيربهيحدثأحدالدنيافيليس:الدوريعباسوقال

عساكر.وابن()البيهقيحكاه.وانفرادهلغرابتهمعينبنويحيى،اللهرحمه

سنةخيبرسنةفيقدمإنماالأشعريموسىأبافإن،الصحابةمرسلاتمنأنهالغرابةمنفيه:قلت

مكة،منالحبشةأرضإلىالمهاجرةمنلهجعلهفيإسحاقابنقولإلىيلتفتولا،الهجرةمنسبع

عشرةثنتابعضهمذكرهفيماالعمرمن!ي!اللهولرسولكانتالقصةهذهفإن؟مرسلفهوتقديركلوعلى

كانأو،عنهماللهرضيالصحابةكباربعضمنأو،أبلغفيكون!ي!النبيمنتلقاهموسىأباولعل،سنة

الاستفاضة.طريقمنأخذهمذكورامشهوراهذا

.هذامنأصححديثفيتذكرلمالغمامةأن:الثاني

عشرةثنتيذاكإذوالسلامالصلاةعليهعمرهكانإن،بلالابكرأبومعهوبعث:قولهأن:الثالث

ذإبكرأبوكانفأين،ذلكمنأقلبلالوعمر،عشرةأوسنينتسعذاكإذبكرأبيعمركانفقدسنة

بأنإما؟كبيرا!ي!اللهورسولكانهذاإن:يقالأنإلااللهم،غريبكلاهما؟بلالكانأينثم؟ذاك

ذكرهإنمافإنه،محفوظغيرسنةعشرةثنتيذاكإذكانعمرهبأن)6(القولإنأو؟هذابعدسفرهيكون

.)7(الواقديبهذامقيدا

.)8(أعلمواللهسنينتسعذاكإذوالسلامالصلاةعليهعمرهكانأنهبعضهمعنالسهيليوحكى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.616(61-5)2/المستدركفي

الصفحة.هذهمنالخامسةالحاشيةانظر

.8(-5)3/دمشقتاريخ

.خفيلهليست

.26()2/للبيهقيالنبوةدلائل

.حفيوليست،كانبزيادة.القولكانإن:طفي

بنالرحمنعبدنوحأبيعلىفيهوالحمل،جدااستنكرهلذلك95(-158/)السيرةفيالذهبيقبلهبهقالالنقدهذا

.(بشار)الترمذيعلىتعليقيبلابدوينظر،بقرادالمعروفغزوان

.2(160/)الروضفيالسهيليقولانظر
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حبيبةأبيبنإسماعيلبنوإبراهيم،جعفربناللهوعبد،صالحبنمحمدحدثني:)1(الواقديقال!

فيالشامإلىطالبأبوعمهبهخرجسنةعشرةاثنتي!صاللهرسول!بلغلما:قالوا،الحصينبنداودعن

نأوأمره،قال!ماالسر)2(فيطالبلأبيفقال!،بحيرىبالراهبونزلوا،للتجارةفيهاخرجالتيالعير

مكة.إلىطالبأبومعهفرده،بهيحتفظ

لما،ومعايبهاالجاهليةأمورمنويحوطهويحفظهاللهيكلؤه،طالبأبيمع!ي!اللهرسولوشبأ

مخالطة،وأكرمهم،خلقاوأحسنهم،مروءةقومهأفضلرجلاكانأنبلغحتى،كرامتهمنيريد

.()3(والأذىالفحشمنوأبعدهم،حديثاوأصدقهم،وأمانةحلماوأعظمهم،جواراوأحسنهم

فكان،الصالحةالأمورمنفيهاللهجمعلما،الأمينقومهسماهحتى،أحداممارياولاملاحيارئيما

.ماتحتىويعضدهوينصرهويحوطهيحفظهطالبأبو

يحدثأبيسمعت:سليمانبنمعمرحدثنا،)5(خداشبنخالدأخبرنا:سعد)4(بنمحمدوقال!

!ص(أمحمدعلىعطفاللهعبدماتلما:قال!-خالدشلث-طالبأباأوالمطلبعبدأنمجلزأبيعن

فيكمإن:فقال!راهبفيهفأتاه،منزلافنزل!،الشامنحوتوجهوإنه،فيهمعهكانإلاسفرايسافرلافكان

مننحواأو.المعروفويفعل،الأسيرويفك،الضيفيقريمنفيناإن:فقال!أ0صالحارجلا

بهذااحتفظ:قال!-وليههذاقيلأو-وليهذاأناها:فقال!قال!؟الغلامهذاأبوأين:قال!ثم،.هذا

ولكن،ذلكتقول!أنتما:قال!.عليهأخشاهموإني،حسداليهودإن،الشامإلىبهتذهبولاالغلام

.ماتإنهثم.محمداأستودعكإنياللهم:قال!.فرده.يقولهالله

.اليهودأحبارمنحبراكانبحيرىأنالزهريسيرعن)6(السهيليحكى

أعلم.والله.نصرانياراهباكانأنهالقصةسياقمنيظهروالذي:قلت

.)7(جرجيساسمهوكانالقيسعبدمنكانأنهالمسعوديوعن

نإألا:ويقول!يهتفبقليلالإسلامقبلالجاهليةفيهاتف!سمع:)8(قتيبةلابنالمعارفكتابوفي

.(012،121)1/سعدابنطبقاتفيالواقديقولانظر()1

غ!ي!.النبيفي:الطبقاتوفي،بالسر:حفي)2(

التالية.الصفحةفيالمصنفوسيذكره،يسيربخلافإسحافابنسيرةفيالمعقوفينبينما)3(

منه.معقوفينبينيأتيوما(1512/)الطبقاتفي()4

سعد.ابنوطبقاتحمنوالمثبت،معدانبنخالد:طفي()5

.2(155/)الروضفي)6(

.المسعوديعننقلاسرجس:الروضوفي(1/234)المواهبشرحمنوالضبط،ط،حفيكذا)7(

.(85)صلمعارفا()8
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هوالمنتظرالثالثوكان.المنتظروالثالث،الشنيالبراءبنورئاب،بحيرى:ثلاثةالأرضأهلخير

وهو.طمشعندهمايرىيزاللابعدهمنولدهوقبرالشنيرئابقبروكان:)1(قتيبةابنقال.!ي!رسول

.)2(الخفيفالمطر

فصل

له،اللهوكفايةو!رباهوالسلامالصلاةعليهمنشئهفي

فأغناهوعائلافاواهيتيماكانوكيف،وحياطته

يريدلماالجاهليةأقذارمنويحوطهويحفظهاللهيكلؤهلمجي!اللهرسولفشب:)3(إسحاقبنمحمدقال

حسبا،وأكرمهم،خلقاوأحسنهم،مروءةقومهأفضلرجلاكانأنبلغحتى،ورسالتهكرامتهمنبه

والأخلاقالفحشمنوأبعدهم،أمانةوأعظمهم،حديثاوأصدقهم،حلماوأعظمهم،جواراوأحسنهم

الأمورمنفيهاللهجمعلما،الأمينإلاقومهفياسمهماحتى،وتكرماتنزهاالرجالتدنسالتي

أنهجاهليتهوأمرصغرهفيبهيحفظهاللهكانعمايحدث-ليذكرفيما-ع!ي!اللهرسولوكان.الصالحة

:قال

وأخذتعرىقدكلنا،الغلمانبهيلعبمالبعضالحجارة)4(ننقلقريشمنغلمانفيرأيتنيلقد"

أراهمالاكئملكمنيإذ،وأدبركذلكمعهملأقبلفإني،الحجارةعليه()فحملرقبتهعلىوجعلهإزاره

علىالحجارةأحملجعلتثم،عليفشددتهفأخذته:قال.إزاركعليكشد:قالثم،وجيعةلكمة

."أصحابيبينمنعليوإزاريرقبتي

تكنهالمفإن،العباسوعمههوينقلكانحينالكعبةبناءعندالصحيحفيبماشبيهةالقصةوهذه

أعلم.والله.لهاكالتوطئةعليهامتقدمةفهي

اللهعبدبنجابرسمعأنه،ديناربنعمروأخبرني،جريجابنأخبرنا:)6(الرزاقعبدقالوقد

القتبي.وقال:الروضفيواللفظة،بنحوه(58)صالمعارففي(1)

.بالصوابأشبهوهوالضعيفالمطر:(طشش)واللسانالروضوفي،ط،حفيكذا(2)

أشبه.بألفاظهفهو(1/183)هشامابنسيرةمنمنقوليبدوكماوالنص،(57،58)صإسحاقابنسيرة)3(

ننتقل.:خفي(4)

يحمل.:هشامابنوسيرةطفي)5(

منه.معقوفينبينوما،اغتسلإذاالرجلستربابالطهارة(11)53المصنففي)6(
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اجعل:!اللهلرسولالعباسفقال،الحجارة)1(ينقلع!ي!اللهرسولذهبالكعبةبنيتلما:يقول

:فقالقامثم.السماءإلىعيناهوطمحت،الأرضإلىفخر،ففعل،الحجارةمنعاتقكعلىإزارك

وأخرجاه.)2(الرزاقعبدحديثمن"الصحيحين"فيأخرجاه.إزارهعليهفشد"(إزاريأإزاري"

.)3(بنحوهجابرعنديناربنعمروعنإسحاقبنزكرياءعنعبادةبنروححديثمنأيضا

العباسأبوأخبرنا:قالاعمروأبيبنسعيدوأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيوقال

حدئنا،الحضرميبكيربنمحمدحدثنا،الصاغانيإسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمد

عباسابنحدثني،عكرمةعنسماكعن،قيسأبيبنعمروحدثنا،الدشتكياللهعبدبنالرحمنعبد

رجلين،رجلينقريشوأفردت:قال،البيتقريشىبنتحينالبيتإلىالحجارةينقلكانأنه،أبيهعن

علىنحملوكنا،أخيوابنأنافكنت:قال.(الشيد)تنقلالنساءوكانت،الحجارةينقلونالرجال

:قال،أمامي(ع!ي!أومحمدأمشيأنافبينما.ائتزرنا)6(الناسغشينافإذا،الحجارةتحتوأزرنارقابنا

شأنك؟ما:فقلت،السماءإلىينظروهوحجريوألقيت،أسعىفجئت،وجههعلىوانبطحفخر

يقولواأنمخافة)7(الناسأكتمهاوكنت:قال."عرياناأمشيأننهيتإني":قالإزارهوأخذفقام

.مجنون

بناللهعبدبنمحمدحدئني،)9(إسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسحديثمن)8(البيهقيوروى

طالب،أبيبنعليجدهعنأبيهعنطالبأبيبنعليبنمحمدبنالحسنعنمخرمةبنقيس

إلاالنساءمنبهيهمونالجاهليةأهلكانممابشيءهممتما":يقول!اللهرسولسمعت:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."الحجارةينقلانوعباسووحم!النبيذهب":المصنفوفي،ط،حفيكذا

بحفظالاعتناءبابالحيض)76(34()0مسلموصحيح،الكعبةبنيانبابالأنصارمناقب)9382(الباريفتح

.العورة

بابالحيض)77()034(مسلموصحيح،وغيرهاالصلاةفيالتعريكراهيةبابالصلاة)364(الباريفتح

.العورةبحفظالاعتناء

.33(،232/)الدلائلفي

.(شيد)اللسان.بلاطأوجصمنالحائطبهطليماكل:"الشيد"

فيالهمزةبإدغامبالمئزراتزرتقلولا:(أزر)التاجفيقال،طمنوالمثبت،اتزرنا:البيهقيودلائلحفي

.وتشميرهالإزارلبسهووالائتزار،جوزهمنومنهم،التاء

فيكمامفعولينإلىيتعدىكتموفعل،البيهقيدلائلفيولاحفيمنوليست،الناسمنأكتمها:طفي

.(كتم)اللسان.إياهوكتمهعنهكتمه:يقالبمنأيضاويعدى،اللسان

.34(،33)2/الدلائلفي

.(58)صإسحاقابنسيرةفيأيضاوالخبر
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أهلنا)1(-غنمرعايةفيونحن-مكةفتيانلبعضليلةقلت.فيهماوجلعزاللهعصمنيكلتاهما،ليلتين

:قال.بلى:فقال.الفتيانيسمركمافيهاأسمر،مكةأدخلحتىغنميليأبصرلصاحبيفقلت

؟هذاما:فقلت،والمزاميربالغرابيلعزفاسمعتمكةدورمندارأولجئت()2(إذاأحتىفدخلت

الشمس،مسإلاأيقظنيمافوالله،أذنيعلىاللهوضرب،أنظرفجلست.فلانةفلانتزوج:قالوا

لهقلتثم.رأيتبالذيأخبرتهثم،شيئافعلتما:فقلت؟فعلتما:فقال،صاحبيإلىفرجعت

الذيمثلسمعتمكةجئتفلما،فدخلت،ففعل()2(بمكةأأسمرحتىغنميليأبصر:أخرىليلة

فوالله،أذنيعلىاللهوضرب،أنظرفجلست،فلانةفلاننكح:فقيل،فسألت،الليلةتلكسمعت

أخبرتهثم،شيءلا:فقلت؟فعلتما:فقالصاحبيإلىفرجعت؟الشمسمسإلاأيقظنيما

.)3(بنبوتهوجلعزاللهأكرمنيحتى،ذلكمنلشيءبعدهاعدتولاهممتمافوالله.الخبر

اللهأكرمنيحتى":آخرهفيقولهويكون،نفسهعليعنيكونوقد؟جداغريبحديثوهذا

أعلم.والله،مقحما"بنبوتهوجلعز

،"الصحيحين"رجالمنأنهبعضهموزعم.")4(الثقات"فيحبانابنذكرههذاإسحاقابنوشيخ

أعلم.والله.ذلكعلىأقفولم:)5(تهذيبهفيشيخناقال

حدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:)6(البيهقيالحافظوقال

سلمة،أبيعنعمروبنمحمدحدثنا،أسامةأبوحدثنا،العامري)7(عفانبنعليبنالحسن

نحاسمنصنمكان:قال،حارثةبنزيدعن،زيدبنأسامةعن،حاطببنالرحمنعبدبنويحيى

فلما،معهوطفت!ي!اللهرسولفطاف.طافواإذاالمشركونبهيتمسح،)8(ونائلةإساف:لهيقال

حتىلأمسنه:نفسيفيفقلت،فطفنا:زيدقال."تمسهلا":!ي!اللهرسولفقال،بهمسحتمررت

عنغيره()9(فيهأزاد:البيهقيقال؟"تنهألم":!ي!اللهرسولفقال،فمسحته،يكونماأنظر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.إسحاقابنوسيرةالدلائلمنوالمثبت،أهلهاغنمرعاء:ط،حفي

.إسحاقابنوسيرةالدلائلمنمعقوفينبينما

به.إسحاقبنمحمدعنمختلفةبطرقأهـ(604عباسالبرعبدط)()128الدلائلفينعيمأبوأيضاوأخرجه

ثقاتورجاله،متصلحسنإسناده:حجرابنقال:وفيه98(،1/88)الكبرىالخصائصفيالسيوطيوأورده

.(299،001/)الهدىوسبل

.82()9/حبانلابنالثقات

عليه.والتعليق(533)25/،للمزيالكمالتهذيبهو

.34()2/الدلائلفي

البيهقي.ودلائلطمنوالمثبت،تصحيفوهوعباس:حفي

.31()صاالمحئروانظر.بالصوابأشبهوهو.نائلةأوإساف:البيهقيدلائلفي

البيهقي.دلائلمنمعقوفينبينما
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حتى()1(قطأصنمااستلمما،الكتابعليهوأنزلأكرمهفوالذي:زيدقال:بإسنادهعمروبنمحمد

.)2(عليهوأنزلأكرمهبالذيتعالىاللهأكرمه

فواللهبهماتسألنيلا":والعزىباللاتسألهحينلبحيرىوالسلامالصلاةعليهقولهوتقدم

.")3(بغضهماشيئاأبغفستما

بنأحمدأبوأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:)4(البيهقيبكرأبوالحافظقالهالذيالحديثفأما

،الثوريسفيانعن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،أسباطبنإبراهيمحدثنا،الحافظعدي

معيشهد!ي!النبيكان:قالعنهاللهرضياللهعبدبنجابرعن،)5(عقيلبنمحمدبناللهعبدعن

خلفنقومحتىبنااذهب:لصاحبهيقولطوأحدهماخلفهملكينفسمع:قالط،مشاهدهمالمشركين

معيشهدأنذلكبعديعدفلم:قال؟قبيلالأصنامباستلامعهدهوإنمانقومكيف:قال.!ي!اللهرسول

الإمامقالطحتىشيبةأبيبنعثمانعلىالأئمةمنواحدغيرأنكرهحديثفهو.مشاهدهمالمشركين

.هذا)6(منبشيءيتلفظأخوهيكنلم:فيهأحمد

إليهيوحىأنقبلوذلك،الأصناميستلممنمعشهدأنهمعناهأن)7(بعضهمعنالبيهقيحكىوقد

أعلم.والله

.)8(برسالتهاللهأكرمهحتىالمشركينمشاهدشهوداعتزلطأنهحارثةبنزيدحديثفيتقدموقد

قالكما،بعرفاتالناسمعيقفكانبل،عرفةليلةبالمزدلفةيقفلاكانأنهالحديثفيوثبت

عن،سليمانأبيبنعثمانعنبكرأبيبناللهعبدحدثني:إسحاقبنمحمدعنبكيربنيونس

يقفوهو،قومهدينعلىوهو!ي!اللهرسولطرأيتلقد:قالط،جبيرأبيهعن،مطعمبنجبيربننافع

له.وجلعزاللهمنتوفيقا،معهميدفعحتىقومهبينمنبعرفاتلهبعيرعلى

السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمإرثمنبقيكانما:قومهدينعلى:قولهمعنى:)9(البيهقيقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

للبيهقي."النبوةدلائل"فيليست:"قط"

.98(/1)الكبرىالخصائصفيالسيوطيوأورده

.الجزءهذامن7اصانظر

.35(2/)النبوةدلائلفي

تهذيبفيوترجمتهالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تحريفوهو.عقيلبنمحمدبناللهعبدبنمحمد:ط،حفي

المدني.محمدأبوالهاشميطالبأبيابنوهو(13)6/التهذيب

والهيثمي،(4261)المطالبفيحجرابنوذكره،بهشيبةأبيبنعثمانعن()1877مسندهفييعلىأبووأخرجه

.226(8/و23)6/الزوائدمجمعفي

.36()2/النبوةدلائلفي

السابقة.الصفحةفيحارثةبنزيدحديث

منه.معقوفينبينوما37()2/النبوةدلائلفي
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دائما.عليهوسلامهاللهصلوات،قطباللهيشركولم،(وبيوعهمومناكحهمحجهمفيأ

له.اللهمنتوفيقوهذا.إليهيوحىأنقبلبعرفاتيقفكانأنه،أيضاهذاقولهمنويفهم:قلت

نأقبلمج!ي!اللهرسولرأيت:ولفظه.بهإسحاقبنمحمدعن،يعقوبعنأحمد)1(الإمامورواه

الله.منتوفيقا()2(منهاأمعهميدفعحتىبعرفاتالناسمعلهبعيرعلىلواقفوإنهعليهينزل

:قالأبيهعنمطعمبنجبيربنمحمدعن)4(،عمروعن،سفيانحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

شأنهما،(الحمس)منهذاإن:فقلت،واقفع!ي!النبيفإذا،أطلبهفذهبت،بعرفةليبعيراأضللت

به.عيينةبنسفيانحديثمنوأخرجاه)6(؟هاهنا

الفجارحربوالسلامالصلاةعليهشهودهذكر

،الفجاريومسميوإنما،سنةعشرينابنع!ي!اللهورسولالفجارحربهاجت:)7(إسحاقابنقال

بنحربوكنانةقريشقائدوكان.بينهمالمحارممن-عيلانوقيسكنانة-الحيانهذانفيهاستحلبما

الظفركانالنهاروسطفيكانإذاحتى،كنانةعلىلقيسالنهارأولفيالظفروكان.شمسعبدبنأمية

قيس.علىلكنانة

حدثنيفيما-سنةعشرةخمسأو-سنةعشرةأربعع!ي!اللهرسولبلغفلما:)8(هشامابنوقال

وبين،كنانةمنمعهاومنقريشبينالفجارحربهاجت:العلاءبنعمروأبيعنالنحويعبيدةأبو

بنعامربنربيعةبنكلاببنجعفربنعتبةبنالرحالعروةأنهاجهاالذيوكان،عيلانقيس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.82()4/مسندهفي

(.دفع412)2/النهاية.منهانفسهودفعالسيرابتدأأي:عرفاتمنودفع.أحمدالإماممسندمنمعقوفينبينما

.08()4/مسندهفي

ديناربنعمروهوهذاوعمرو،تحريفوهو.مطعمبنجبيربنمحمدبنمحمدبنعمروعن:أحمدمسندفي

فيالتهذيبتهذيبفيثابتةعنهسفيانورواية،جبيربنمحمدعنوروايته،الجمحيالأثرممحمدأبوالمكي

ترجمتهما.

لأنهمحمساسموا،قيسوجديلة،وكنانة،قريشولدتومن،قريشوهم:الأحمسجمع:"الحمس"

نحن:ويقولون،بعرفةيقفونولابمزدلفةيقفونكانوا،الشجاعة:والحماسة.تشددواأي:دينهمفيتحمسوا

.(حمس)(1/044)النهاية.محرمونوهمأبوابهامنالبيوتيدخلونلاوكانوا،الحرممننخرجفلااللهأهل

-)153مسلموصحيح،بعرفةالوقوفبابالحج)1664(الباريفتح،صحيحيهمافيومسلمالبخارييعني

.!قاكطاأفاض!حيثمنأفيفحواثو):تعالىوقولهالوقوفبابالحج(1)53(0212

.(186/)1هشامابنسيرةفيهذاإسحا!تىابنقول

منه.معقوفينبينيأتيوما(184)1/السيرةفي
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لهاأفقال،المنذربنللنعمان)2(-تجارةأي-لطيمةأجاز)1(هوازنبنبكربنمعاويةبنصعصعة

وعلىنعم:قال؟كنانةعلىأتجيزها-كنانةبنمناةعبدبنبكربنضمرةبنيأحد-قيسبنالبراض

بالعالية)3(طلالذيبتيمنكانإذاحتى،غفلتهيطلبالبراضوخرج،الرحالعروةفيهافخرج.الخلق

ذلك:فيالبراضوقال،الفجارسميفلذلك،الحرامالشهرفيفقتلهالبراضعليهفوثب،عروةغفل

الوأفر(منأ

ضلوعيبكربنيلهاشددتقبليالناستهموداهية

بالضروعالمواليوأرضعتكلاببنيبيوتبهاهدمت

)4(الصريعكالجذعيميدفخركفيطلالبذيلهرفعت

الوأفر(منأ:كلاببنجعفربنمالكبنربيعةبنلبيدوقال

مواليلهاوالخطوبوعامركلاببني-عرضتإن-وأبلغ

هلالبنيالقتيلوأخوالنميربني-عرضتإن-وأبلغ

()طلالذيتيمنعندمقيماأمسىالرحالالوافدبأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مصححاهفأثبتهاالمعجمةبالزاي(691)صالمحبرفيوردوقد،تخريجهومصادرطمنوالمثبتأجار:حفي

كماإعجامهافيالأصولتظاهرمنالرغمعلى(184)1/ذلكفيهشامابنسيرةمحققووتبعهما،المهملةبالراء

فطلب...":312()2/التبريزيالخطيببشرحتمامأبيديوانفيوجاء(الكتبدارط)(57)22/الأغانيفي

:)2818(للميدانيالأمثالمجمعوفي"...اليمنطرائفبئمنهالهليشتريعكاظإلىيجيزهامنالنعمانلها

"؟عكاظيقدمهاحتىهذهلطيمتيلييجيزمن:فقالهناكلهتباععامكلبلطيمةعكاظإلىيبعثالنعمانوكان"

ط)(برض)التاجوفي095()1/الأثيرلابنوالكامل)1122(266(،)1/265المستقصىفيوكذا

وفي.عكاظإلىبهايبعثأنيريدلطيمةعلىيجعلهأنوسألهالنعمانعلى،البراضيعنيأقدمثم:(الكويت

.التجارةفيلهالمأذونالعبد:"والمجيز"تجوزحتىقادهاإذا:إبلهملهموجوزأنفذه:أجازه:(جوز)اللسان

.الميرةغير،والبزالعطرتحملالتيالجمال:"واللطيمة":(لطما25(41/)النهايةفي

ذكرها.الآتيلبيدأبياتعلىالتعليقفيتعريفهسيأتي

والروض(ظلال،61)4/البلدانومعجم58()22/والأغاني،تقدمكماهشاملابنالسيرةفيالخبرمعالأبيات

ألحقت:أي،راضعلئيمقولهممعنىفيهو،ضرعجمع.بالضروعالمواليوألحقت:وفيه21(0)2/الأنف

وصرحائهم.كلاببنيأشرافبيوتوهتكتفسالتهموأظهرت،الضروعورضاعاللؤممنبمنزلتهمالموالي

البلدانومعجم،الثانيعدا)22/58(والأغاني،تقدمكماهشامابنوسيرة276()صديوانهفيلبيدأبيات

جنبإلىواد:ظلالذيتيمن:وفيه،الثانيعدا(تيمن68)2/-الديوانفيوكذا-و(ظلال)62(،61)4/

وفتحها،الميمبكسر:تيمن:وفيه2(01/)1الأنفوالروض.نجدبعاليةأنهوالصحيح،بعضهمقولفيفدك

بعضهم،طلاليعنيأاختلافاتعدةهذافي:بقولهالأبياتعلىياقوتوعلق،والتعريفالفعللوزنيصرفهولم

يرويهوبعضهم،السهيليعنحكيناهوقد،المعجمةوالظاءاللامبتشديديرويهوبعضهم،المهملةبالطاءيرويه

اسمظلالذاإن:البراضقولفيقوموقال،موضعاسمهو:قالوأكثرهم،المعجمةوالظاءاللامبتخفيف

.وقواهالظاءإعجامياقوتاختاروقد...ضرورةوغيرهلبيدخففهوإنما:السهيليقال،سيفه
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الحرامالشهرفيوهو)2(،عروةقتلقدالبراضإن:فقالقريشااتفأتى:)1(هشامابنقال

،الحرميدخلواأنقبلفأدركوهمفاتبعوهم،الخبربلغهمثم،بهمتشعرلاوهوازنفارتحلوا،بعكاظ

والقوم،أيامااليومهذابعدالتقواثم،عنهمهوازنفأمسكت،الحرمفدخلوا،الليلجاءحتىفاقتتلوا

منهم.رئيسقيسمنقبيلكلوعلى،منهمرئيسوكنانةقريشمنقبيلكلعلى)3(متساندون

أنبلكنت":ع!يواللهرسولوقال.معهمأعمامهأخرجه.أيامهمبعد)4(!ي!اللهرسولوشهد:قال

.(بها)رموهمإذاعدؤهمنبلعليهمأرذأي"أعماميعلى

سيرةحديثقطعهاستقصائهمنمنعنيوإنما،ذكرتمفاأطولالفجاروحديث:)6(هشامابنقال

ص!.اللهرسول

ذكرهنأربعةالعربفيالفجاراتوكانت.قتالوزنعلىالفاءبكسر،والفجار:)7(السهيليوقال

ويوم،9(شمطتمايوم،أيامأربعةفيفيهالقتالوكان.هذاالبراضفجار،وآخرهن.)8(المسعودي

وفيه!اللهرسولحضرهالذيوهو-يوماأعظمهاوهو-)01(الشربويوم،عكاظعندوهما،العبلاء

يومئذوانهزمت.يفزا)11(لئلاأنفسهماسفيانوأخوه-أميةبنحربوهو-كنانةوبنيقريشرئيسقيد

.)13(نخلةعندالحريرةويوم.ثبتوافإنهمنصر)12(بنيإلاقيس

:ونادىجملهربيعةبنعتبةركبالموعدتوافوافلما،عكاظإلىالمقبلالعاممنتواعدواثم

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

.(1/186)السيرةفي

وهم.:السيرةفي

اللسان.واحدأميررايةتحتيكونواولم،رايةعلىأببنيكل،واحدةرايةعلىيجتمعوالمأي:"متساندون"

.(سند)

بعض.:والسيرةطوفيحفيكذا

ليرمي.النبلناولتهإذا،بالتشديد،الرجلنبلت:يقال:(نبل،01)5/النهايةوفي

.السيرةفيولاحفيليست"هوطويل":بزيادةطوفي(187/)1السيرةفي

اللفظ.فيخلافعلى2(1وأ1902/)الروضفي

.277()2/الذهبمروجانظر

.363(3/،شمطة)البلدانمعجمفيكما،بالظاءالمعجمةالأزهريرواه:"شمطة"

.332(3/،شرب)البلدانمعجم.العظمىالفجاروقعةكانتوبه،مكةقربموضع:"الشرب"

فيوكذا.العنابسفسموا،يفروالاكيأنفسهمأميةأبناءسفيانوأبووسفيانأميةبنحربقيدوفيه:الروضفي

.(شرب)البلدانمعجم

قيس.من،هوازنبنبكربنمعاويةبننصربنووهم،تصحيفوهو،المعجمةبالضادوالروضطفيوقع

،حريرة)البلدانمعجمفيياقوتقاله.نخلةقرب،ومكةالأبواءبينموضع،حرةتصغيركأنه:"الحريرة"

/20)25.
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وكيف؟:قالوا.الصلح:قال؟إليهتدعوما:هوازنلهفقالت؟تقاتلونما)1(على،مضرمعشريا

:قالوا.أنا:قال؟بذلكلناومن:قالوا.دياتناعنونعفو،عليهارهائنونرهنكمقتلاكمندي)2(قال

حزامبنحكيمفيهم،رجلاأربعينإليهموبعثوا،ذلكعلىالصلحفوقع.ربيعةبنعتبةقال؟أنتومن

.الفجارحربوانقضت)3(دمائهمعنعفواأيديهمفيالرهنصعصعةبنعامربنورأتفلما

بنالمغيرةوهو،الأثرمعنرواهفيمامطولاواستقصاهاوأيامهاالفجارحروبالأمويذكروقد

ذلك.فذكر،المثنىبنمعمرعبيدةأبيعن،علي

فصل

الفضولحلفوالسلام(الصلاةاعليهشهودهفي

حدثنا،)5(الحافظعديبنأحمدأبوأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:)4(البيهقيالحافظقال

عن،عليةبنإسماعيلحدثنا،الأذرميالرحمنعبدأبوحدثنا،الخفافهاشمبنعليبنيحيى

بنالرحمنعبدعنأ،أبيهعنمطعمبنجبيربنمحمدعن،الزهريعن،إسحاقبنالرحمنعبد

كلمةأو-أنكثهأنأحبفما،المطيبينحلفعمومتيمعشهدت":!اللهرسولقال:قال،عوف

."النعمحمرليوأن-نحوها

.)6(الرحمنعبدعنالمفضلبنبشررواهوكذلك:قال

داودبنأحمدبنبكرأبوحدثنا،مطربنعمروأبوحدثنا،قتادةبننصرأبووأخبرنا:قال)7(

هريرةأبيعن،أبيهعن،سلمةأبيبنعمرعنعوانةأبوحدثنا،مهديبنمعلىحدثنا،السمناني

وأنيالنعمحمرليأنأحبوما،المطيبينحلفإلالقريشحلفاشهدتما":!ي!اللهرسولقال:قال

.ومخزوم،وزهرة،وأمية،هاشم:والمطيبون:قال."نقضتهكنت

أنهالسيرأهلبعضوزعم،قائلهأدريولا،الحديثفيمدرجاالتفسيرهذارويكذا:البيهقيقال

المطيبين.حلفيدركلمع!ي!النبيفإن،الفضولحلفأراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بحذفها.علام:والروضطوفي.(2238/)(99)6/الخزانةانظر.العرببعضلغةفيجائزماألفإثبات

.(ودي)اللسان.حقهأولياءهأعطى:"القتيلودى"

دياتهم.:طفي

.عديلابنالكاملومنمنهمعقوفينبينسيأتيوما38(،37)2/النبوةدلائلفي

إسحادتى.بنالرحمنعبدترجمةفيأورده(45161/)عديلابنالضعفاءفيالكاملفيوالحديث

الموصلييعلىوأبو،بهالرحمنعبدعنالمفضلبنبشرعن391(و591)1/مسندهفيأحمدالإمامرواهوكذا

صحيح.حديثوهو84()5رقم

.38()2/النبوةدلائلفيالبيهقييعني
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جعلهكانالذيفيوتنازعوا،قصيموتبعدتحالفواقريشاأنوذلك،فيهشكلاهذا:قلت

عبدبنوفيهونازعهم،والحجابة،والندوة،واللواء،والرفادة،السقايةمن،الدارعبدلابنهقصي

عبدبنيأصحابفأحضر،لحزبهمالنصرةعلىوتحالفوا،قريشمنقبائلطائفةكلمعوقامت.مناف

.)1(الكعبةبأركانأيديهممسحواقاموافلما،وتحالفوافيهاأيديهمفوضعوا،طيبفيهاجفنةمناف

دارفيوكان،الفضولحلفالحلفبهذاالمرادولكن،قديماهذاوكان،تقدمكماالمطتبينفسموا

ابنيالرحمنوعبدمحمدعن،اللهعبدعن،عيينةبنسفيانعنالحميديرواهكماجدعانبناللهعبد

فيبهدعيتلوحلفاجدعانبناللهعبددارفيشهدتلقد":!ي!اللهرسولقال:قالا،بكر)2(أبي

."مظلوماظالميعد)3(وألاأهلهاعلىالفضوليردواأنتحالفوا،لأجبتالإسلام

الفجارحرببعدوكان،القعدةذيشهرفي،سنةبعشرينالمبعثقبلالفضولحلفوكان:قالوا

به،سمعحلفأكرمالفضولحلفوكان.السنةهذهمنشعبانفيكانالفجارلأنوذلك.أشهربأربعة

زبيدمنرجلاأنسببهوكان،المطلبعبدبنالزبيرإليهودعابهتكلممنأولوكان،العربفيوأشرفه

الزبيديعليهفاستعدى،حقهعنهفحبس،)4(وائلبنالعاصمنهفاشتراها،ببضاعةمكةقدم

وائل،بنالعاصعلىيعينواأنفأبوا،كعببنوعديوسهماوجمحومخزوماالدارعبد:الأحلاف

فيوقريش،الشمسطلوععند()قبيسأبيعلىأوفى،الشرالزبيديرأىفلما-انتهروه:أي-وزبروه

البسيط(منأ:وأنشد)6(،الكعبةحولأنديتهم

والنفرالدارنائيمكةببطنبضاعتهلمظلومفهراليا

والحجرالحجروبينللرجالياعمرتهيقضلمأشعثومحرم

الغدرالفاجرلثوبحرامولاكرامتهتمتلمنالحرامإن

فيمرةبنوتيموزهرةهاشمفاجتمعت؟متركلهذاما:وقالالمطلبعبدبنالزبيرذلكفيفقام

وتعاهدوافتعاقدوا،حرامشهرفي،القعدةذيفيوتحالفوا،طعامالهمفصنع،جدعانبناللهعبددار

ثبيررساوما،صوفه!7(بحربلما،حقهإليهيؤدىحتى،الظالمعلىالمظلوممعواحدةيداليكوننبالله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

البيت.بأركان:طفي

بسياقوسيأتي155()1/والروضطمنوالمثبت.بكرأبيبنالرحمنوعبدمحمدبناللهعبدعن:حفي

.8()صهمختلف

.(وعد)اللسانانظر،بالشروالوعيدالوعدمنلعله:قلت.المعجمةبالزاييعز:الروضوفيط،حفيكذا

.وشرفبمكةقدرذاوكان(1561/)الروضفيالسهيليزاد

.4/803(،قبيس)البلدانمعجممكةمسجدعلىمشرفجبل:"قبيسأبو"

فيه.والأبيات.صوتهبأعلىفصاح:الروضوفي.صوتهبأعلىفنادى:طوفيحفيكذا

=والزمخشري7()3/والتبيينوالبيان(047)4/الحيوانفيالجاحظساقه،أمثالهممنالقولوهذا،الأبدإلىيعني
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لقد:وقالوا،الفضولحلفالحلفذلكقريشفسمت.المعاشفيالتأسيوعلى،مكانهما)1(وحراء

فدفعوها،الزبيديسلعةمنهفانتزعوا،وائلبنالعاصإلىمشواثم.الأمرمنفصلفيهؤلاءدخل

الوافر(منأ:ذلكفيالمطلبعبدبنالزبيروقال.إليه

دارأهلجميعاكناوإنعليهمحلفالنعقدنحلفت

الجوار)3(لدىالغريببهيعزعقدناإذاالمضول2ولسميه

عاركلنمنعالضيمأباةأناالبيتحوالىمنويعلم

الكامل(منأ:أيضاالزبيروقال

ظالممكةببطنيقيمألاوتحالفواتعاقدواالفضولإن

)4(سالمفيهموالمعترفالجاروتواثقواتعاقدواعليهأمم

ابنةومعه،معتمراأوحاجامكةقدمخثعممنرجلاأن:الحديثغريبفيثابتبنقاسموذكر

فقال،عنهوغئبهاالحجاجبننبيه(منه)فاغتصبها،العالميننساءأوضأمنالقتول:لهايقال،له

:ونادىالكعبةعندفوقف.الفضولبحلفعليك:لهفقيل؟الرجلهذاعلىيعدينيمن:الخثعمي

،الغوثجاءك:يقولونأسيافهمانتضواوقد،جانبكلمن)6(إليهيعنقونهمفإذا.الفضوللحلفيا

،دارهبابعلىوقفواحتىمعهفساروا،قسرامنيوانتزعهابنتيفيظلمنينبيهاإن:فقال؟فمالك

أفعل،:فقال.عليهتعاقدناوما،نحنمنعلمتفقد،ويحكالجاريةأخرج:لهفقالوا،إليهمفخرج

الخفيف(منأ:يقولوهوإليهمفأخرجها.)7(لقحةشخبولاواللهلا:فقالوا.الليلةبهامتعونيولكن

جميلاوداعاأودعهملمالقتولاأحيولمصحبيراح

الفضولا)8(أخافولاأرانيقديمنعوهاأنالفضولأجدإذ

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

:(صوف)اللسانفيوجاء(235)2/الأمثالمجمعفيوالميداني246()2/والمستقصى(صوف)الأساسفي

صوفة.بحربلمااتيكلا:قولهمالأبدياتومن؟صوفةواحدته،الحيوانيالصوفهذاشكلعلىشيءالبحروصوف

.البلدانمعجم،مكةجبالمنمعروفانجبلان:"وحراءثبير"

نسميه.:والروضطفي

.الروضمنوالمثبت،الجوارلذي:ط،حفي

.(1/561،571)الروضفيوالأبيات.)عرر(اللسان.يسألأنغيرمنللمعروفوالمتعرض،الفقير:"المعتر"

.حفياللفظةليست

مسرعين،:أي"معانقينفانطلقواالصخرةفانفرجت"الغارأصحابحديثومنه.مسرعينإليهيهرعونأتواأي

.(عنق)31(5)3/النهاية.وأسرعسارعإذاأعنقمثلعانقمن

،وعصرةغمزةكلعندالحالبيدتحتمنخرجما:والشخب؟اللبنغزيرة،الحلوبالناقة:"اللقحة"

.للضرعالغمزةهذهمقدارولا:يعني(شخب،لقحاوالتاجاللسان.الحلبعنداللبنوصوت

.والروضطمنوالمثبت.الفضولوجدإذا:حفي
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يزولا)1(لاأنعليهنتمجاالر!راحعشيةأنيتخاليلا

.هذهغيرأخرأبياتاوذكر

نصرمن،هذامثلعلىجرهمتحالفتهحلفاأشبهلأنهالفضولحلفهذاسميإنما:قيلوقد

بنالفضل:وهم،فضلمنهمواحدكلاسم،أشرافهممنثلاثةإليهالداعيوكان،ظالمهعلىالمظلوم

بنالفضل:غيرهوقال.قتيبةابنقولهذا.)2(الحارثبنوالفضل،وداعةبنوالفضل،فضالة

الله.رحمههذاالسهيليأوردوقد.)3(قضاعةبنوالفضل،بضاعةبنوالفضل،شراعة

دارإلى(فاجتمعوا)،حلفإلىقريشمنقبائلوتداعت:يسار)4(بنإسحاقبنمحمدوقال

بن)7(وأسد)6(المطلبوبنو،هاشمبنو:عندهحلفهموكان،وسنهلشرفهجدعانبناللهعبد

منمظلومابمكةيجدوالاأنعلىوتعاقدوافتعاهدوا.مرةبنوتيم،كلاببنوزهرة،العزىعبد

عليهاللهيردحتىظلمهمنعلىوكانوا،معهكانوا)9(إلاالناسسائرمندخلهاممن)8(وغيرهمأهلها

.الفضولحلفالحلفذلكقريشفسمت،مظلمته

بنطلحةسمعأنه،التيميقنفذبنالمهاجربنزيدبنمحمدفحدثني:)01(إسحاقبنمحمدقال

حلفاجدعانبناللهعبددارفيشهدتلقد":لمجيالهاللهرسولقال:يقولالزهريعوفبناللهعبد

."لأجبتالإسلامفيبهأدعىولو،النعمحمربهليأنأحمثما

بنإبراهيمبنمحمدأن،الليثيالهادبنأسامةبناللهعبدبنيزيدوحدثني:إسحاقابنقال

سفيانأبيبنعتبةبنالوليدوبينطالبأبيبنعليبنالحسينبينكانأنهحدثه،)11(التيميالحارث

بذيبينهماكانمالفيمنازعة-سفيانأبيبنمعاويةعفهعليهاأمره،المدينةأميريومئذوالوليد-

لتنصفنيباللهأحلف:الحسينلهفقال،لسلطانهحقهفيالحسينعلىتحاملالوليدفكان،)12(المروة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

.(1571/)فيهوالأبيات.أقولالاأ:الروضفي

.(حلف)واللسانط،حمنوالمثبت.الحارثبنفضيل:الروضفي

قضاعة.بنوالفضل،وداعةبنوالفضل،شراعةبنفضيل:الروضفي

.(1/551)الأنفوالروض(1/133)هشامابنسيرةفيإسحاقابنقولانظر

الله.عبددارفيلهفاجتمعوا:هشامابنوسيرةطوفيحفيكذا

.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،المطلبعبدوبنو:ط،حفي

.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،أسدوبنو:طفي

.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،وغيرها:ط،حفي

.بالصوابأشبهوهو.معهقاموا،والروضالسيرةفي

.(1/551)الأنفوالروض(1134/)هشامابنسيرةفيهذاإسحاقابنقول

.حفياللفظةليست

.(611)5/(مرو)البلدانمعجم.القرىوواديخشببين:وقيل،القرىبواديقرية:"المروةذو"
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فقال:قال.الفضولبحلفلأدعونثمع!ي!اللهرسولمسجدفيلأقومنثم،سيفيلآخذنأوحقيمن

لاخذنبهدعالئن،باللهأحلفوأنا:-قالماالحسينلهقالحينالوليدعندوهو-الزبيربناللهعبد

نوفلبنمخرمةبنالمسوروبلغت:قال.جميعانموتأوحقهمنينصفحتىمعهلأقومنثمسيفي

فلما.ذلكمثلفقالالتيمي)1(اللهعبيدبنعثمانبنالرحمنعبدوبلغت،ذلكمثللهفقال،الزهري

رضي.حتىحقهمنالحسينأنصفعتبةبنالوليدذلكبلغ

فصل

قصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنتخديجةوالسلامالصلاةعليهتزويجهفي

علىالرجالتستأجر،ومالشرفذاتتاجرةامرأةخويلدبنتخديجةوكانت:)2(إسحاقابنقال

أخلاقه،وكرم،أمانتهوعظم،حديثهصدقمنبلغهاما!اللهرسولعنبلغهافلما،)3(مضاربةمالها

،التجارمنغيرهتعطيماأفضلوتعطيه،الشامإلىتاجرامالفيلهايخرجأنعليهفعرضتإليهبعثت

غلامهامعهاوخرج،ذلكمالهافيوخرج،منها!ي!اللهرسولفقبله،ميسرة:لهيقاللهاغلاممع

فاطلع،الرهبانمنراهبصومعةمنقريباشجرةظلفي!ي!اللهرسولفنزل،الشامنزلحتىميسرة

قريش،منرجلهذا:ميسرةفقال؟الشجرةتحتنزلالذيالرجلهذامن:فقال،ميسرةإلىالراهب

نبي.إلاقطالشجرةهذهتحتنزلما:الراهبلهفقال.الحرمأهلمن

قافلاأقبلثم.يشتريأنأرادماواشترى،بهاخرجالتي-تجارتهيعني-سلعته!يواللهرسولباعثم

منيظلانهملكينيرى،الحرواشتدالهاجرةكانتإذا-يزعمونفيما-ميسرةفكان،ميسرةومعهمكةإلى

وحدثهاقريبا،أوفأضعف،بهجاءماباعتبمالهاخديجةعلىمكةقدمفلما؟بعيرهعلىيسيروهوالشمس

لبيبة،شريفةحازمةامرأةخديجةوكانت.إياهالملكينإظلالمنيرىكانوعما،الراهبقولعنميسرة

فيما-لهفقالتغ!ي!اللهرسولإلىبعثت،أخبرهاماميسرةأخبرهافلما.كرامتها)4(منبهااللهأرادمامع

وصدق،خلقكوحسن،وأمانتك،قومكفيوسطتك)5(لقرابتكفيكرغبتقدإني،عمبنيا-يزعمون

اللهعبدبنطلحةأخيابنهو،هذاالرحمنوعبد،والروضهشامابنوسيرةطمنوالمثبت،اللهعبد:حفي()1

الإصابة.فيكما

.2(1/12)والروض(1/187،188)هشامابنسيرةفيأيضاوانظره،مقاربةبألفاظ95()صإسحاقابنسيرةفي2()

يكونأو،بينكماالربحيكونأنعلىفيهيتجرلغيركمالاتعطيأنوالمضاربة،لهمتجعلهبشيء:السيرةفيزاد)3(

.(ضرب)اللسان.للتجارةفيهاوالسيرالأرضفيالضربمنمفاعلةوهي.الربحمنمعلومسهمله

كرامته.:والروضهشاموابنإسحادتىابنسيرةوفيط،حفيكذا(4)

فيحلإذا:حسبهفيوسطمن:والسطة.فيهموسطتكقومكفيوشرفكلقرابتك:إسحادتىابنسيرةفي)5(

أوسطفلان:بقولهالسهيليوفسر(وسط)اللسان.مجداوأرفعهمنسباأوسطهمكانإذا:وسيطفهو،أكرمه

بالصحيح.وأولاهاأعرفها:القبيلة
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كل.مالأوأكثرهن،شرفاوأعظمهن،نسباقريشنساءأوسطوكانت؟عليهنفسهاعرضتثم.حديثك

فخرج،لأعمامهذلكذكر!ي!اللهلرسولذلكقالتفلما.عليهيقدرلومنهاذلكعلىحريصاكانقومها

.والسلامالصلاةعليهفتزوجها،إليهفخطبها،أسدبنخويلدعلىدخلحتىحمزةعمهمعه

غيرهاعليهايتزؤجولم،تزوجهاامرأةأول!وكانت،23(بكرعشرينفأصدقها:)1(هشامابنقال

ماتت.حتى

يكنى-كانوبه-القاسم:إبراهيمإلاكلهمولده!يماللهلرسولفولدت:)3(إسحاقابنقال

وفاطمة.،كلثوموأم،ورقية،وزينب،والطاهر)4(،والطيب

ثم،زينبثم،رقيةبناتهوأكبر،الطاهرثم،الطيبثم،القاسمأكبرهم:)5(هشامابنقال

فاطمة.ثم،كلثومأم

الزبيرياللهعبدبنمصعبحدثنا،خيثمةأبيبنبكرأبيبخطقرأت:الحاكمعن)6(البيهقيقال

ثم،فاطمةثم،كلثومأمثم،اللهعبدثم،زينبثم،القاسموالسلامالصلاةعليهولدأكبر:قال)7(

:ويقال،سنةوستينخمساخديجةوبلغت،اللهعبدثم،القاسمولدهمنماتمنأول!وكان.رقية

أصح.وهو،خمسين

.النبوةبعدماتثم،والنجيبةالدابةيركبأنالقاسمبلغ:غيرهوقال

")8(رضاعهيستكملالجنةفيمرضعالهإن":!ي!اللهرسولفقال،رضيعوهومات:وقيل

إبراهيم.حقفيهذاأنوالمعروف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1/091)السيرةفي

.(بكر)اللسان.بكرةوالأنثى،الناسمنالغلامبمنزلة،الإبلمنالفتي:"البكر"

.(1/412)والروض(1/091)هشامابنوسيرة(6)صاإسحاقابنسيرةفيإسحاقابنقولانظر

ابنقال.النسابونإليهذهبماخلافوهذا،اثنانوالطيبالطاهرأنعلىيدلهشاموابنإسحاقابنسياق

اسم،الطاهروهو،الطيبوهو،اللهوعبد،القاسم:مج!ي!النبيفولد(12،126ه)صالنسبجمهرةفيالكلبي

بعدولدلأنه،واحدولداسموالطاهرالطيب:فائدةالجمهرةأصلهامشوفي.إليهأوحيبعدماولدلأنه،واحد

(421)1/الروضفيالسهيليعندأيضاوبنحوه(16)صالأنسابجمهرةفيحزمابنسياقهذاوبنحو.الوحي

الآتي.الزبيروقول(1/301)المعادزادوانظر

.(1/091)السيرةفي

.07()3/النبوةدلائلفي

.2(ا)صلمصعبقريشنسبانظر

كتاب)78(حرببنسليمانعنالبخاريأخرجه،الحاشيةوفي431(،043)5/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

عنالجنائزوفي)01/577(الباريفتح)5961(رقمالحديثالأنبياءبأسماءسمىمنباب)901(الأدب

لمج!.اللهرسولقال،إبراهيمماتلماويقولإبراهيمحقفييرويه928()7/فيأيضاالبيهقيوأورده.الوليدأبي
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خديجةولدت:قال!عباسابنعنالقاسمعنعثمانبنإبراهيمحدثنا:بكيربنيونسوقال!

ورقية.،وزينب،كلثوموأم،وفاطمة،اللهوعبد،القاسم:نسوةوأربعغلامين:ع!اللهلرسول

قبلفماتوا،النبوةبعدولدلأنهبذلكسمي،الطاهروهوالطيبهواللهعبد:بكاربنالزبيروقال!

!ي!.معهوهاجرنالإسلامفيودخلن،البعثةفأدركنبناتهوأما،البعثة

من،إسكندريةصاحبالمقوقسلهأهداهاالتيالقبطتةماريةفمنإبراهيموأما:)1(هشامابنقال

.أنصنا)2(كورةمن،حفن

شاءإنالسيرةآخرفيلذلكمفردبابفيوالسلامالصلاةعليهوأولادهزوجاتهذكرعلىوسنتكلم

الثقة.وبهتعالىالله

غيرحدثنيفيما،سنةوعشرينخمساخديجةتزوجحين!ي!اللهرسول!عمروكان:)3(هشامابنقال!

،المنذربنإبراهيمعنكتبت:سفيانبنيعقوبوقالى.المدنيعمروأبومنهم،العلمأهلمنواحد

!ي!اللهرسولمنخديجةزوجأسدبنعمروأنواحدغيرحدثني،)4(الموصليبكرأبيبنعمرحدثني

الكعبة.تبنيوقريشسنةوعشرونخمسوعمره

سنة،وعشرينخمساخديجةتزوجحين!ي!اللهرسول!عمركانأنه،الحاكمعنالبيهقينقلوهكذا

:)5(البيهقيوقال-سنةوعشرينخمسا:وقيل-وثلاثينخمساذاكإذعمرهاوكان

باب

خديجةيتزوجأنقبل!ي!هاللهرسولىبهيشتغلكانما

بنسويدحدثنا،سفيانبنالحسنأخبرنا،اللهعبدبنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

قال!:قال!هريرةأبيعن،سعيدجدهعن،القرشيسعيدبن)6(يحيىبنعمروحدثنا،سعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(1/191)السيرةفي

شرقيالصعيدنواحيمنأزليةمدينةوهي،مصركورمنكورة:وأنصنا.مصرصعيدقرىمنقرية:"حفن"

.276(2/و265)1/البلدانومعجم(2458/و991)1/استعجممامعجم.النيل

مختلف.بسياق(1187/)السيرةفيهشامابنقولانظر

71()2/للبيهقيالنبوةدلائلمنوالمثبت،لهإسنادفي268(1/)القضاةأخبارفيوكذاالمؤملي:ط،حفي

عنهروى:وفيه(184)3/الاعتدالوميزان(001)6/والتعديلالجرحفيترجمتهومن،إسنادهفيسيأتيوكما

.المنذربنإبراهيم

.(65)2/الدلائلفي

التهذيبوتهذيب392()3/الاعتدالميزانفيوترجمته،حمنوالمثبتتحريف.يحيىأبيبنعمرو:طفي

عنه.سويدورواية،جدهعنروايتهثبتتوفيه(181)8/
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وأنا":قال!؟اللهرسول!ياوأنت:أصحابهلهفقال!."غنمراعيإلانبيااللهبعثما":!ي!اللهرسول!

."بالقراريطمكةلأهلرعيتها

به.يحيىبنعمروعن،المكيمحمدبنأحمدعن)1(البخاريرواه

قال!:قال!،جابرعنالربيرأبيعن-)3(ضعيفوهو-بدربنالربيعطريقمن)2(البيهقيروىثم

.")4(بقلوصسفرتينخديجةمننفسيآجرت":!ي!اللهرسول!

ابنعن،عمارأبيبنعمارعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادطريقمن(البيهقيئ)وروى

.سكران-قال!أظئه-وهو!ي!اللهرسول!زوجخديجةأباأن،عباس

بنيعقوبحدثنا،جعفربناللهعبدأناالقطانالفضلبنالحسنأبوأخبرنا:)6(البيهقيقال!ثم

بناللهعبدحدثني،)8(الموصليبكرأبيبنعمرحدثني،المنذربنإبراهيمحدثني:قال!،)7(سفيان

بنالحارثبناللهعبدمولى)9(القاسمأبيمقسمعن،أبيهعنياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبي

تزويجعنالناسبهيتحدثماسمعإذاكانياسربنعمارأنحدثهالحارثبناللهعبدأن،نوفل

تربا،لهكنتإني،إياهابتزويجهالناسأعلمأنا:يقول!،فيهيكثرونوما،خديجة!ي!اللهرسول!

علىأجزنا(1بالحزورة)1كناإذاحتى،يومذات!ي!اللهرسول!معخرجتوإني،(1وخدنا)0إلفالهوكنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

القيراطيعني،بقيراطشاةكليعني":وفيه.قراريطعلىالغنمرعيبابالإجارة)2262(فتح،صحيحهفي

وابن،الصناعاتبابالتجاراتكتاب2(1)94سننهفيماجهابنوأخرجه."الدرهمأوالدينارمنجزءهوالذي

.(1125/)الطبقاتفيسعد

.(265،66/)الدلائلفي

الاعتدالميزانفيالربيعوتضعيف.المصنفقولمنفهو.البيهقيدلائلفيليس،ضعيفوهو:قوله

.923()3/التهذيبوتهذيب93(،38)2/

.(قلص)اللسان.الإبلمنالفتية:"القلوص"

.73(2/)الدلائلفي

.71(2/)الدلائلفي

هنا.عمامنقولوهو،منهالمفقودالقسمفي253()3/والتاريخالمعرفةفيالخبر

السابقة.الصفحةمن)3(وحاشيةالدلائلمنوالمثبت،المؤملي:ط،حفي

البيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.القاسمأبيبنمقسم:طوفي.القاسمبنمقسم:حفي

مولىالعباسأبو:ويقالالقاسمأبونجدةابن:ويقالبجرةبنمقسموهو)01/288(التهذيبوتهذيب

نوفل.بنالحارثبناللهعبد

مختار.الصديق:والخدن.الجزءهذامن)4(الحاشيةفي33()صشرحهمضىوقد،الفدة:"الترب"

أعلم.واللهأخرىكلمةعنمصحفةفلعلها.وخدنا:بعدوخرجنا:لفظة()حنسخةوزادت.(خدن)الصحاح

كذا=:الدارقطنيوقال.الصغيرةالرابيةاللغةفيوهو،وهاءوراء،الواووفتحالسكونثمبالفتح:"الحزورة"
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أما:فقالت!صاللهرسولليووقفإليهافانصرفت،فنادتني،تبيعهاأدمعلىجالسةوهيخديجةأخت

"لعمريبلى":فقالفأخبرتهإليهفرجعت:عمارقال؟خديجةتزويجفيحاجةمنهذا)1(لصاحبك

ذبحواقدفوجدناهم،عليهمفغدونا.أصبحناإذاعلينااغدوا:فقالت!اللهرسولقوللهافذكرت

فذكرت،خمراسقيوقدأباهافكلم،أخاهاوكلمت،لحيتهوصفرت،حلةخديجةأباوألبسوا،بقرة

ونام،منهفأكلناطعاماالبقرةمنوصنعوا،خديجةفزؤجه،يزوجهأنوسألته،ومكانه!ي!اللهرسولله

التيابنتهلهفقالت؟الطعاموهذا)2(الصفرةهذهوماالحلةهذهما:فقال،صاحيااستيقظثم،أبوها

حينفذبحناها،لكأهداهاوبقرة،ختنكاللهعبدبنمحمدكساكهاحلةهذه:عماراكلمتقدكانت

اللهبرسولهاشمبنووخرج،الحجرجاءحتىيصيحوخرج،زوجهيكونأنفأنكر.خديجةزوجته

الفه!رسوللهفبرز؟خلىيجةزوجتهأنيتزعمونالذي!احبمأين:!ال،و!لموه!جاؤوه،ص!

.)3(زوجتهفقدفعلتأكنلموإن،ذاكفسبيلزوجتهكنتإن:قالإليهنظرفلما

حكاه.تقدممانحووذكر،سكرانوهو،منهزوجهاأباهاأن،سيرهفيالزهريذكرهوقد

.)4(السهيلي

الذيهووهذا.منه)6(زوجهاالذيهوأسدبنعمروعمهاأنعليهالمجتمع:)5(الموصليقال

الذيوهو،الفجارقبلماتقدخويلدوكان:قالتوعائشةعباسابنعن)7(وحكاه،السهيليرجحه

ثم،قريشمنجماعةمعهوقام،خويلدذلكفيفقام،اليمنإلىالحجرالأسودأخذأرادحينتبعانازع

مكانه.الأسودالحجروتركذلكعنفنزع،روعهمامنامهفيصتتعرأى

فالله!جماللهرسولزوجهاالذيهوخويلدبنعمروأخاهاأن،)8(السيرةآخرفيإسحاقابنوذكر

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيدخلتوقد،مكةسوكتىالحزورةوكانت؟تصحيفوهوالواوويشددونالزاييفتحونوالمحدثون،صوابه

.255()2/البلدانمعجم.فيهزيدلماالمسجد

البيهقي.دلائلمنوالمثبت،بصاحبك:ط،حفي

.(نقع)اللسانفيكما،زوجإذاالرجلينحرهماوهي،النقيعةالبيهقيدلائلفي

)الجرحالرازيحاتمأبوقالكماالحديثذاهبمتروكالموصليبكرأبيبنعمرفإن،جداضعيفإسناده

.(بشار)(452الترجمة6/والتعديل

.2(1/41)الروضفي

هنا.عمامنقولوهو،منهالمفقودالقسمفي253()3/والتاريخالمعرفةفيالخبر

الذكر.الآنفالخبرسياكتىبعدالبيهقيذكرههذاالموصليقول

مقاربة.بألفاظ2(1/13)الروضفي

.643()2/هشامابنسيرة
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فصل

بنالعزىعبدبنأسدبننوفلبنلورقهذكرتث!ويلدبنتخديجةكانتوقد:)1(إسحاقابنقال

(ميسرةأغلامهالهاذكرما-الناسعلممنوءلممالكتبتتبعقدنصرانيا،وكانعمهاابنوكان-قصي

نإ،خديجةياحقاهذاكانلئن:ورقةفقال!،ئظلانهالملكانكانإذ،منهيرىكانوماالراهبقولمن

ورقةفجعل:قالكماأو.زمانههذا،ينتظرنبيئالى!مةلهذهكائنأنهعرفتقد،الأمةهذهلنبيمحمدا

الوافر(منأ:ذلكفيوقال؟متىحتى:ويقولالأمريستبطئ

النشيجابعثطالمالهملجوجاالذكرىفيوكنتلججت

خديجاياانتظاريطالفقدوصفبعدخديجةمنووصف

خروجا)2(منهأرىأنحديثكرجائيعلىالمكتينببطن

يعوجا)3(أنأكرهالرهبانمنقسقولمنخبرتنابما

حجيجالهيكونمنويخصمقوماسيسودمحمدابأن

تموجا)5(أنالبريةبه)4(يقيمنورضياءالبلادفيويظهر

فلوجا)6(يسالمهمنويلقىخسارايحاربهمنفيلقى

ولوجاأولهموكنتشهدتذاكمكانماإذافياليتي

عجيجابمكتهاعجتولوقريشكرهتالذيفيولوجا

عروجاسفلواإنالعرشذيإلىجميعاكرهواالذيفيأرجي

ضجيجالهاالكافرونيضجأمورتكنوأبقتبقوا)7(فإن

حروجا)8(متلفةالأقدارمنسيلقىفتىفكلأهلكوإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

منها.معقوفينبينيأتيوما(1/162)والروض(1/191)هشامابنوسيرة(49)صإسحاقابنسيرة

فيمذهباللعربأنعلى...وظواهربطاحالهالأن،واحدةوهيمكةثنى:218()1/الروضفيالسهيليقال

الإشارةأو،بلدةكلجانبيإلىالإشارةهذافيالعربيقصدوإنما...وجمعهاالواحدةالبقعةتثنيةفيأشعارها

وأسفلها.البلدأعلىإلى

.(قسس)اللسان.والعلمالدينفيالنصارىرؤساءمنرئيس:"القس"

.يقوم:طوفي،والروضوالسيرةحفيكذا

،وقرآنذكروهي،الإسلامعمودهيالصلاةأنوذلك...النورعنالمنتشرهوالضياء:شرحهفيالسهيليقال

النورهذاعنالصادرالضياءهو،الطاعاتعلىوالصبر،المنكراتعنفالصبر،والمنكرالفحشاءعنتنهىوهي

والذكر.القرآنهوالذي

.(فلج)التاج.والظفرالفوز:"الفلوج"

.يبقوا:والروضوالسيرةطفي

وفي=(هوى،تلف)اللسان.جبلينبينتكونأو،غيرهأوجبلدونها،تلفعلىالمشرفةالمهواة:"المتلفة"
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ط!جصاللهرسولبهيشتغلكانماباب

وزا

ابنعنبكيربنيونسرواهفيماأيضاورقة

رائحالعشيةأنتأمأتبكر

فراقهمأحبلاقوملفرقة

محمدعنخبرتصدقوأخبار

حرةخيرياوجهتالذي)2(فذاك

غدتالتيالركابفيبصرىسوقإلى

بعلمهخيركلعنفيخبرنا

مرسلأحمداللهعبدابنبأن

صادقايبعثسوفأنبهوظني

لهيرىحتىوإبراهيموموسى

)6(وغالبلؤيحياويتبعه

دهرهالناسيدركحتىأبقفإن

فاعلميخديجةيافإنيوإلا

:)7(الأموي

ء.)1(
الطويل(منأ:عنهو

قادحالحزنإضماركمنالصدروفي

نازحيومينبعدعنهمكأنك

ناصحغابإذاعنهيخبرها

الصحاصح)3(حيثوبالنجدينبغور

دوالح)4(قعصالأحمال!منوهن

)5(مفاتحلهنأبوابوللحق

الأباطحعليهضمتمنكلإلى

وصالحهودالعبدانأرسلكما

واضحالذكرمنومنشووبها!

الجحاجحوالأشتمونشبابهم

فارحالودمستبشربهفإني

سائحالعريضةالأرضفيارضكعن

الحرجمن،ضيقة:معناهلعل:قلت.والروضالسيرةمنوالمثبت،معجمةخاءأوله.خروجا:(ط،ح)

القبر.عنكناية.حروجامتلفة:قولهفيكون.الضيقوهو

.(1/022)الروضفيالسهيليوأوردها(49،59)صإسحاقابنسيرة

.فتاك:والاكتفاالروضوفي،أتاك:طوفيحفيكذا

ذاتالمستويةالجرداءالأرض:صحصحجمع:والصحاصح."والنجدينبغوري":إسحادتىابنسيرةفي

.(صحح)اللسان.صغارحصى

نعص""لعلهقلت.اللفظبهذامعناهلييتجهولم،والروضوالسيرةالأصولفيكذا:قعص.والركاب:حفي

دلح،إذا،سواءوالأنثىالذكرأالبعيروهو،دالحجمع:والدوالح.التمايلوهو،النعصمن،أولهفيبنون

.(دلح،نعص)اللسان.الحملثقلمنمشيهفيتثاقلهوهو

تح.فوا:خفي

بنلؤيفولد:12صالأنسابجمهرةفيحزمابنقال.غالببنلؤيحيا:فيهالصوابوأظن:ط،حفيكذا

قريشنسبوفي.لؤيولدمنالصريحانوهذان،لؤيبنوعامر،والعددالبيتوفيه،لؤيبنكعب:غالب

فيإسحاقابنروايةفيجاءماهذاويؤيد.البطاحوهما،وعامراكعباغالببنلؤيفولد:(13)صللمصعب

جماعة.لؤيحيا:الروضفيوالسهيليالسيرة

.()حهامث!فيالأبياتهذهذكرت
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راجحالناسعلىفضللهوكانالبناأسس!الذيدينفمتبع

المصابحبالظلامفيهتلألأثابتابمكةبنياناوأسس

الطلائح)1(اليعملاتإليهتخبكلهاالقبائللأفناءمثابا

السرائح)2(أرساغهنفييعلقالسرىمنالقداحأمثالحراجيج

البسيط(منأ:")3(روضه"فيالسهيليالقاسمأبولهأوردهفيماشعرهومن

أحديغرركمفلاالنذيرأنا:لهموقلتلأقوامنصحتلقد

حدد)4(بيننافقولوادعوكمفإنخالقكمغيرإلهاتعبدنلا

(والجمد)الجوديسبحوقبلنالهيدومسبحاناالعرشذيسبحان

أحدملكهيناويأنينبغيلالهالسماءتحتماكلمسخر

والولدالمالويوديالالهيبقىبشاشتهتبقىنرىمماشيءلا

خلدوافماعادحاولتقدوالخلدخزائنهيوماهرمزعنتغنلم

ترد)6(بينهافيماوالإنسوالجنبهالرياحتجريإذسليمانولا

يفدوافدإليهاأوبكلمنلعزتهاكانتالتيالملوكأين

وردواكمايوماوردهمنبدلاكذببلامورودهنالكحوض

الصلت.أبيبنأميةإلىتنسبأبياتوفيه:قال.ورقةإلىالفرجأبونسبههكذا:قالثم

الأحيانبعضفييستشهدكانأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنرويناوقد:قلت

أعلم.فالله،الأبياتهذهمنبشيء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالسرعةوهو،الخببمن:"وتخب".وأهزلهاالسيرجهدهاالتيالسريعةالنوق:"الطلائحاليعملات"

.(خبب،عمل،طلح)للسانا.بمعناهوهو.تخف:حوفي.لعدوا

سيوروقيل،الإبلنعال:والسرح:والسرائح.الطويلةالناقةوهي،وحرجيجحرجوججمع:"حراجيج"

.(سرح،حرج)اللسان.بهايخصفالتيالسيور:وقيل،سريحةمنهاسيركل،نعالها

.(1/172)الأنفالروض

فيووقع.(حدد)التاج.يرتكبأنيحللا،باطلممتنع:حددوأمر.باطلةأي:محركة،حدددعوة

المعجمة.بالجيم،جدد:الروض

البلدانمعجم.الموصلأعمالمندجلةمنالشرقيالجانبفيعمرابنجزيرةعلىمطلجبلهو:"الجودي"

هذاونسب.فيهوالأبيات(161)2/البلدانمعجم،بنجدنصرلبنيجبلهو،بضمتين:والجمد.(917)2/

فيه.وتخريجه376()صديوانهفىوهو،سيأتيكماالصلتأبيبنلأميةالبيت

.مرد:والروضطوفي،البلدانومعجمحفيكذا
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فصل

سنينبخمسالمبعثقبلالكعبةبناءقريشتجديدفي

الكعبةقريشبناءأنوالمشهور.خديجةوالسلامالصلاةعليهتزويجةقبلالكعبةبناء)1(البيهقيذكر

قدمناهكماإبراهيمزمنفيالكعبةبناءذكرفيالبيهقيشرعثم.سنينبعشرذكرناهكماخديجةتزويجبعد

فيالإسرائيلياتمنوردماوذكر)2(البخاري"صحيح"فيالمتقدمعباسابنحديثوأورد،قصتهفي

منوأول،مبتدئابناهمنأولإبراهيمأنيقتضيالقرانظاهرفإن،ذلكيصحولا،آدمزمنفيبنائه

قال،والأوقاتالأعصارسائرفيمشرفة،بهامعتنى،ذلكقبلمعظمةبقعتهوكانت،ألسسه

دظوومنإبزهيصمقامبلنتءايتمفيه!للفلمينوهدىمبار؟ببكةلكىللناسوضعبت!أؤلإن!الو:تعالىالله

.(79-69:عمرانآلأمهوسبملأإلةاشتطاعمناتبيتحبئالناسعلىوللهءامنا؟ن

:قال؟أولوضعمسجدأقي،اللهرسوليا:قلت:قالذرأبيعن")3(الصحيحين"فيوثبت

أربعون":قال!؟بينهماكم:قلت."الأقصىالمسجد":قال!؟أيثم:قلت"الحرامالمسجد"

."سنة

.السلامعليهيعقوبوهوإسرائيلألسسهالأقصىالمسجدوأن،)4(تقدمفيماهذاعلىتكلمناوقد

اللهبحرمةحرامفهو،والأرضالسفواتخلقيوماللهحزمهالبلدهذاإن":()الصحيحين"وفي

."القيامةيومإلى

،مهرانبنأحمدحدثنا،الصفاراللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)6(البيهقيوقال

البيتكان:قال،عمروبناللهعبدعن،مجاهدعن،يحيىأبيعن،إسرائيلحدثنا،اللهعبيدحدثنا

.731(مدتحتهمن:قال(3:أ!نشقاقأمهومدتألأزضوإذا!الوسنةبألفيالأرضقبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.64(-43)2/للبيهقيالنبوةدلائلفيالكعبةبناءذكر

.السلامعليهإسماعيلمولدذكرعند،الأولالجزءفيتقدمهذاالبخاريحديث

المساجدكتاب(052-)2مسلموصحيح!لدا!دسلتفنووهئنا):تعالىاللهقولبابالأنبياء)3425(الباريفتح

.الصلاةومواضع

.الكتابهذامن(162)1/فيتقدم

الغادرإثمبابوالموادعةالجزيةو)9318(بمكةالقتاليحللابابالصيدجزاء()1834فتح،البخاريصحيح

وخلاها.وصيدهامكةتحريمبابالحج(4)45()1353مسلموصحيح،والفاجرللبر

.(44)2/الدلائلفي

المستدركفياللفظبهذاأيضاالحاكمأخرجهوالحديث.البيهقيودلائلحمنوالمثبت.مدت:طفي

عليه.المصنفكلاموسيأتي:أقول.!الإسنادصحيححديثهذا:وقال(185)2/
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مجاهد.عنمنصورتابعهوقد:قال

وكان،)1(اليرموكيومعمروبناللهعبدأصابهمااللتينالزاملتينمنوكأنه،جداغريمبوهذا:قلت

وغرائب.منكراتوفيهما،منهمايحدثإسرائيلياتفيهما

اللهعبدبنمحمدبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيقالثم

عن،لهيعةابنحدثني،الجهنيصالحأبوحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،)3(البغدادي

جبريلاللهبعث":ع!اللهرسولقال:قال،العاصبنعمروبناللهعبدعن،الخير)4(أبيعن،يزيد

أجابهحتى،تنقلوحواءيحفرآدمفجعل،جبريللهمافخط.بيتاليابنيا:لهمافقال،وحؤاءآدمإلى

أولأنت:لهوقيل،بهيطوفأنإليهتعالىاللهأوحىبنياهفلما.ادمياحسبك:تحتهمننوديالماء

إبراهيمرفعحتىالقرونتناسختثم،نوححجهحتىالقرونتناسختثم،بيتأولوهذا،الناس

."منهالقواعد

مرفوعا.هكذالهيعةابنبهتفرد:البيهقيقال

أعلم.والله،وأثبتأقوىعمروبناللهعبدعلىووقفه،ضعيفوهو:قلت

وأ-القرظيكعببنمحمدعن،لبيدأبيابنعن،سفيانأخبرنا،الشافعيأخبرنا:()الربيعوقال

.عامبألفيقبلكحججنالقد،آدميانسككبر:فقالواالملائكةفلقيتهآدمحج:قال-غيره

بنعروةعن-المدينةأهلمنثقة:قالأو-بقيةحدثني:)6(إسحاقابنعنبكيربنيونسوقال

وصالح.هودمنكانماإلا،البيتحبئوقدإلانبيمنما:قالأنهالزبير

والله،بناءثميكنلموإن،وبقعته،محلتهإلىالحجوالمقصود.)7(إليهحجهماقدمناوقد:قلت

أعلم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

شعيب.قصةفيالأولالجزءفيوردتأقوالذلكفي

.(44،54)2/الدلائلفي

بنمحمدبنمحمدوهوالبيهقيودلائلحمنوالمثبت،البغدادياللهعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمد:طفي

النبلاءأعلامسيرفيترجمتههـ.346سنةالمتوفىبالجمالالمشهورالبغداديجميلبنحمزةبناللهعبد

)15/547-548(.

حبيب،أبيابنهوويزيد.البيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو.الخيرأبيبنيزيد:ط،حفي

51/28)التهذيبتهذيبفيترجمتهمافيثابتةالآخرعنمنهماكلورواية،اليزنياللهعبدبنمرثدهوالخيروأبو

.1/318(وا

.(45)2/البيهقيدلائلفيداسنادهالربيعقول

.(45،46)2/الدلائلفيالبيهقيساقهإسحاقابنعنيونسقول

وصالح.هودقصةعندالأولالجزءفي
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فيوهو،وتمامهبطولهالسلامعليهإبراهيمقصةفيالمتقدمعباسابنحديث)1(البيهقيأوردثم

.البخاري"صحيح"

قولهعنعليارجلسأل!:قال!عرعرةبنخالدعن،حرببنسماكحديثمن)2(البيهقيروىثم

فيبنيبيتأول!أهو(69:عمرأنآلأ!لففلمينوهدىمبار؟ببكةللىفاسوضعبيتأولإنم!:تعالى

كاندخلهومنإبراهيمومقام،والهدىللناسالبركةفيهوضعبيتأول!ولكنه،لا:قال!؟)3(الأرض

بهفضاق.الأرضفيبيتاليابنأنإبراهيمإلىأوحىتعالىاللهإن؟بناؤهكيفنباتكشئتوإن،آمنا

ثم،()انتهتحتىصاحبهأحدهمافاتبع،رأسلهاخجوفي)4(ريخوهيالسكينةإليهفأرسل،ذرعا

ابغني:لابنهقال!الحجرمكانبلغ(إذاأحتى،إبراهيمفبنى،الحيةتطوقالبيتموضعفيتطوقت

لكأينمن:لأبيهفقال!،ركبقدالأسودالحجرفوجد،بهأتاهحتىحجرا(ثمأفالتمس.حجرا

.فأتمه)6(.السماءمنجبريلبهجاء،بنائكعلىيتكللامنبهجاء:قال!؟هذا

قريشفبنتهانهدمثم،جرهمفبنتهانهدمثم،العمالقةفبنته،فانهدمالدهرعليهفمر:قال!)7(

نحكم:فقالوا،فيهاختصمواالأسودالحجريرفعواأنأرادوافلما.شابرجليومئذ!صاللهورسول!

يجعلوهأنبينهمفقضى،عليهمخرجمنأول!!ي!اللهرسول!فكان،السكةهذهمنيخرجرجلأول!بيننا

و.،!)8(

كلهم.القبائلجميعتردعهلم،مرط!ي

عنحرببنسماكعنكقهم،)01(وسلاموقيسسلمةبنحمادحدثنا:)9(الطيالسيداودأبووقال!

أرادوافلما،قريشبنتهجرهمبعدالبيتانهدملما:قال!،طالبأبيبنعليعن،عرعرةبنخالد

الله!رسول!فدخل،البابهذامنيدخلمنأول!يضعهأنفاتفقوا؟يضعهمن،تشاجرواالحجروضع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(52-46)2/للبيهقيالنبوةدلائل

.75(،96)3/تفسيرهفيالطبريأيضاالخبروأخرج،منهمعقوفينبينيأتيوما(55)2/الدلائلفي

لفذىللناس)البركةفيه!وضعبتتاؤلإن):قولهعنعليارجلسأل...":النحوهذاعلىحفيالخبرسيا!تى

البيهقي.ودلائلطمنوالمثبت."؟الأرضفيبيتأولأهومهوببكة

.(خجج)اللسان.الخوارة،هبوبهافيتلتويالتي،المرالشديدة:"الخجوجالريح"

مكة.إلىانتهتحتى:الطبريتفسيرفي

مكةتاريخفيالأزرقيوأورده(392-292)2/المستدركفيوالحاكم71(-96)3/تفسيرهفيالطبريوأخرجه

(/124،)25.

نفسه.بالسند56()2/النبوةدلائلفيالبيهفييعني

.(مرط)اللسان.مخيطغيرثوبكل:"المرط"

.2316(،86)2/المعبودمنحةفيوهو.منهمعقوفينبينيأتيوما(1)13رقممسندهفي

في282(،171)12/الكمالوتهذيبط،حمنوالمثبت،سماكعنكلهموسماكوقيس:الطيالسيمسندفي

فيهما.ثابتةسماكعنسلامورواية،وسلامسماكترجمتي
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نأفخذكلوأمر،وسطهفي،ووضعهأالحجرافأخذأ،فوضع،بثوبفأمر،شيبةبنيبابمن

فوضعه.ع!ي!اللهرسولوأخذه،فرفعوه،الثوبمنبطائفةيأخذوا

:قالشهابابنعنيونسعنوهبابنأخبرني،فرجبنأصبغأخبرني:)1(سفيانبنيعقوبقال

الكعبةثيابفيمجمرهامنشرارةفطارت)2(الكعبةامرأةأجمرت،الحلم!ي!اللهرسولبلغلما

تليالقبائلأفي،الزكنفيقريشاختصمتالزكنموضعفبلغوابنوهاإذاحتى،فهدموها،فاحترقت

،نمرةوشاحعليهغلاموهوع!ي!اللهرسولعليهمفطلع،علينايطلعمنأولنحكمتعالوا:فقالوا؟رفعه

هوارتقىثم،الثوبمنناحيةفأعطاهقبيلؤكلسيدأخرجثم،ثوبفيفوضعبالركنفأمر،فحكموه

ينزلأنقبلالأميندع!وهحتى،رضىإلاالسنعلىيزدادلافكان،يضعههوفكان،الركنإليهفرفعوا

اليها.لهمفيدع!و،التمسوهإلاجزوراينحرونلافطفقوا،الوحيعليه

نأوالمشهور.الحلمبلغفلما:قولهالغرابةمنوفيه،الزهريسيرمنوهو،حسنسياقوهذا

يساربنإسحاقبنمحمدعليهنصالذيوهو،سنةوثلاثونخمسعمرهع!يماللهورسولكانهذا

الله.رحمه

مجاهد،قالوهكذا.سنةعشرةبخمسالمبعثقبلالكعبةبناءكان:عقبةبنموسىوقال

أعلم.فالله.وغيرهممطعمبنجبيربنومحمد،وعروة

سنة.عشرةخمس!الكعبةبناءوبينالفجاربينكان:عقبةبنموسىوقال

،سنة)3(عشرينع!يماللهرسولعمركانإذ،واحدةسنبمافيالفضولوحلفالفجاروكان:قلت

أعلم.والله،إسحاقبنمحمدقالمايؤيدوهذا

الزدمفوقمن،فوقهامنتأتيكانتالشيولأنبنائهاعلىقريشأحملوإنما:)4(عقبةبنموسىقال

الكعبة.طيبسمرق،مليح:لهيمالرجلوكان.الماءيدخلهاأنفخافوا،بهفأخز،صنعوهالذي

ثم،وعمالأنفقةلذلكفأعدوا،شاؤوامنإلايدخلهالاحتىبابهايرفعواوأنبنيانهايشيدواأنفأرادوا

منهاوهدمطلعهارجلأولفكان.أرادواالذيااللهأيمنعهمأن،وحذرشفؤعلىليهدموهاإليهاغدوا

نأأرادوافلما.ذلكفأعجبهم،فوضعوهاتتابعواالوليدفعلالذيرأوافلما،المغيرةبنالوليدشيئأ

رأواأنهمفزعموا.قدمموضعأمامهيمضيأنمنهمرجليقدرفلمعفالهمأحضروا،بنيانهافييأخذوا

)1(

)2(

)3(

)4(

هنا.منالمحققاقتبسه،منهالمفقودالقسمفيوهو(252)3/والتاريخالمعرفةفي

إذا:وجفرتهالثوبأجمرت:يقال،بمعناهوهو،جمرت:طوفيبالطيببخرتهايعني:"الكعبةأجمرت"

.(جمر)اللسان،بالطيببخرته

سنة.عشرون:ط،حفي

منه.معقوفينبينيأتيوما52(،51)1/الأثرعيونفيعقبةبنموسىقول
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مماوقعواقديكونواأنوخشوا،شديدةشفقةمنهافأشفقوا،ذنبهاعندرأسها،بالبيتأحاطتقدحية

أيديهم،فيسقطفلما.لهموشرفا،الناسمنومنعتهمحرزهمالكعبةوكانت.هلكةفيعملوا

وأمرهلهمنصحهمنكانمافذكر،مخزومبن(عمر)1بناللهعبدبنالمغيرةفيهمقامأمرهمعليهموالتبس

حراما.مالابنائهافييدخلوالاوأن،أربعايقتسموهاوأن،بنائهافييتحاسدواولايتشاجروالاأنإياهم

اللهمنذلكأنورأوا،عنهموتغيبتالسماءفيالحيةذهبتذلكعلىعزموالماأنهموذكر

.أجياد)2(نحووألقاهاطائراختطفهاإنه:الناسبعضويقول:قال.وجلعز

قريشاجتمعت،سنةوثلاثينخمسا!اللهرسولبلغفلما:يسار)3(بنإسحاقبنمحمدوقال

فأرادوا،القامةفوقرضما)4(كانتوإنما،هدمهاويهابون،ليسقفوهابذلكيهمونوكانو،الكعبةلبناء

وكان؟الكعبةجوففيبئرفي)5(يكونكانوإنما،الكعبةكنزسرقوانفراأنوذلك،وتسقيفهارفعها

قريشوتزعم،يدهقريشفقطعت،خزاعةمنعمروبنمليحلبنيمولى،دويكالكنزعندهوجدالذي

،الرومتجارمنلرجل،جدةإلىبسفينةرمىقدالبحروكان.دويكعندوضعوهسرقوه)6(الذينأن

لتسقيفها.فأعدوهخشبهافأخذوا،فتحطمت

والخشبالرخاممنالبناءآلاتلهتحمل،الرومملكلقيصرالسفينةهذهكانت:الأمويقال

مرساهابلغتفلما،للحبشةالفرسأحرقهاالتيالكنيسةإلىالروميباقوممعقيصرسرحها،والحديد

فحطمتها.ريحاعليهااللهبعثجدةمن

وكانت.يصلحهامابعضأنفسهمفيلهمفتهيا،نجارقبطيئرجلبمكةوكان:)7(إسحاقابنقال

الكعبة،جدارعلىفتتشرق)8(،يومكلإليهايهدىمافيهايطرحكانالتيالكعبةبئرمنتخرجحية

فكانوا،فاهاوفتحتوكشت)9(احزألتإلاأحدمنهايدنولاكانأنهوذلك،يهابونمماوكانت

لابنالنسبوجمهرة52()1/الأثرعيونمنوالمثبت،مخزومبنعمروبناللهعبدبنالمغيرة:ط،حفي)1(

.(441)صحزملابنالأنسابوجمهرة(84،132،913)صوالمحبر264(/1)الكلبي

.(1501/)البلدانمعجم.الصفايليبمكةموضع،العنقوهوجيدجمعكأنه:أجياد)2(

.(1/291،391)هشامابنسيرةمننقلهالمصنفأنويبدو،مطولالخبروفيه84(،83)صإسحاقابنسيرة)3(

.(رضم)231()2/النهاية.بعضعلىبعضهاصخور:"الزضم"()4

.هشامابنوسيرةحفيثابتةوهي،طمن"يكون"سقطت)5(

.لذيا:خفي(6)

.(1/391)هشامابنوسيرة84(،83)صإسحاقابنسيرة)7(

.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،فتشرق:إسحاقابنسيرةوفي،فتشرف:طوفيفتتشرف:حفي)8(

.(655/،493/)للجاحظوالحيوان(شرق)اللسان.السحربرديدركهاحينماللشمسالظهور؟والتشرق

ببعض.بعضهاحكتإذاجلدهاصوتوهو:وكشيشاكشاالأفعىكشت.واجتمعتارتفعت:"احزألت")9(

.(كشش،حزل)اللسان
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،فاختطفها)1(طائراعليهااللهبعث،تصنعكانتكماالكعبةجدارعلىتشرقيوماهيفبينما.يهابونها

وعندنارفيقعاملعندنا،أردنامارضيقدتعالىاللهيكونأنلنرجوإنا:قريشفقالت.بهافذهب

الحية.اللهكفاناوقد،خشب

البئرفانهار،كنزهاليسرقجرهمأيامفيالكعبةدخلسارقاأن،)2(رزينعنالسهيليوحكى

كرأسرأسهاحيةالبئرهذه)4(سكنتثم،أخذهكانمامنهوأخذوافأخرجوهجاؤواحتى،)3(عليه

بنمحمدذكرهاالتيوهي،عامخمسمئةفيهافأقامت،أسودوظهرها،أبيضوبطنها،الجدي

.إسحاق

بنعائذبنعمروبنوهبأبوقاموبنيانهالهدمهاأمرهمأجمعوافلما:)5(إسحاقبنمحمدقال

حجراالكعبةمنفتناول)6(-مخزومبنعمرانبنعائذ:هشامابنوقال-مخزومبنعمرانبنعبد

طيبأ،إلاكسبكممنبنيانهافيتدخلوالا،قريشمعشريا:فقال،موضعهإلىرجعحتىيدهمنفوثب

بنالوليدالكلامهذاينحلونوالناس.الناسمنأحدمظلمةولا،ربابيعولا،بغيمهرفيهايدخللا

.مخزومبنعمر)7(بناللهعبدبنالمغيرة

شريفاوكان!يوالنبيأبيخالوكان:قال،عمروبنوهبأبوذلكقائلأنإسحاقابنرجحثم

ممدحا.

بينوما،وزهرةمنافعبدلبنيالبابشقفكان،الكعبةتجزأتقريشاإنثم:)8(إسحاقابنوقال

جمحلبنيالكعبةظهروكان،إليهمانضمواقريشمنوقبائلمخزوملبنياليمانيوالركنالأسودالركن

كعب،بنعديولبنيالعزىعبدبنأسدولبني،قصيبنالدارعبدلبنيالحجرشقوكان،وسهم

الحطيم.وهو

المعولفأخذ،هدمهافيأبدؤكمأنا:المغيرةبنالوليدفقال،منهوفرقواهدمهاهابواالناسإنثم

متشرقها.منفاختطفها،هومايدرونلاطائرا:إسحاقابنسيرةفي(1)

مقاربة.بألفاظ(137و1/422،522)الروضفي2()

فيها.فحبسهحجرعليهفسقط:السهيليلفظ)3(

فيها"فأقامت":قولهفيالضميرعليهايدل،مؤنثةالبئرلأن،الناسخمنتصحيفوهو،هذا:الأصلفي)4(

الآتي.

له.فاللفظ(1/491)هشامابنسيرةمننقلهالمصنفأنويبدو،مختلفبلفظ84()صإسحاقابنسيرة)5(

.(41ا)صحزملابنالأنسابوجمهرة803(/1)الكلبيلابنالنسبجمهرةفيجاءكما،الصوابوهو:قلت)6(

.إسحاقابنوسيرةهشامابنسيرةمنوالمثبت،عمرو:ط،حفي)7(

.(1/591)هشاملابنواللفظ8(ه)صإسحاقابنسيرة)8(
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فترئص،الركنينناحيةمنهدمثم.الخيرإلانريدلاإنااللهمترع)1(لماللهم:يقولوهوعليهاقامثم

شيءيصبهلموإن،كانتكماورددناهاشيئامنهانهدملمأصيبفإن،ننظر:وقالوا،الليلةتلكالناس

إذاحتى،معهالناسوهدمفهدم،عملهعلىغادياالوليدفأصبح.هدمهامنصنعنامااللهرضيفقد

بعضهااخذكالأسنةخضرحجارةإلىأفضوا،السلامعليهإبراهيمأساس،الأساسإلىبهمالهدمانتهى

روايةوأرى:السهيليقال-)2(الإبلكأسنمة:رومانبنيزيدعنالبخاري"صحيح"فيووقع-بعضا

أعلم.والله،وهما-كالأسنة)3(-السيرة

أدخل،يهدمهاكانممنقريشمنرجلاأن،الحديثيرويمنبعضفحدثني)4(إسحاقابنقال

(جم!ه
ذلكعنفانتهوا.بأسرهامكة)6(انتفضتالحجرتحركفلما،أحدهمابهاليقلعمنهاحجرينبين

.لأساسا

قريش،منرجلاأنيحدثونكانواقريشأوليةأن،عباسبناللهعبدوزعم:عقبةبنموسىوقال

إلىمنهمرجلعمد،السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمتأسيسإلىانتهوا)7(الحجارةلينزعوااجتمعوالما

الحجر،تحتبرقةالقومفأبصر،الأولالأساسمنأنهيدريلاوهوفرفعه،الأولالأساسمنحجر

الحجرسترفلما.والبناةالرجلوفزعموضعهفيفوقعيدهمنالحجرونزا،الرجلبصرتلتمعكادت

بحذائه.شيئاولاالحجرهذاتحركوالا:وقالوابنيانهمإلىعادوامكانهإلىتحتهماعنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيوالبرالليندماظهار،الزوعتسكينعندتقالكلمةهي:ترعلماللهم:225()1/:الروضفيالسهيليقال

هذاوعلى،بهاتكلموافلذلك،البرقصدإظهارتقتضيالكلمةولكن،فينفىالموطنهذافيروعولا،القول

المقصودكانلماولكن،تعالىالباريحقفيمحالهوالذيالروعذكرفيهاكاندمان،الإسلامفيبهاالتكلميجوز

ابنروايةوهي.دينكعننحللمأي.يشكللاجليوهو"نرخلماللهم"أيضاويروى.بهاالنطقجازذكرناما

.هشام

وبنيانها.مكةفضلبابالحج()1586الباريفتح

إنما،السيرةروايةهذهوليست:ولفظه(1/228)الروضمنوالمثبت،تصحيفوهو،كالألسنة:ط،حفي

أعلم.واللهإسحادتىابنعنالنقلةبعضمنوهموهو(كالأسنة)الكتابفيالصحيح

له.واللفظ(1/591)هشامابنوسيرة8(ه)صإسحادتىابنسيرة

وقبيعة.الحيطانبهايهدمالبناءمعتكون،السيفكقبيعةمفلطحرأسلهاحديدمنالضخمةالعصا:"العتلة"

.(قبع،عتل)اللسان.فيهاالقائميدخلالتيوهي،حديدأوفضةمنمقبضهطرفعلىكانما:السيف

يأتنفضت:142()1/الحلبيةالسيرةوفي،تنقضت:هشاموابنإسحاقابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

والضادبالغين،تنغضتاللهشاءإنفيهالصوابأظن:قلت.تنغصت:2(1/46)المواهبشرحوفي،تحركت

لماالكعبةإن:الزبيرابنحديثوفي:(نغض)87()5/النهايةفيجاء،ورجفتتحركت:أي،المعجمتين

ووهت.تحركتأي،نغضتاحترقت

.حفيوهيطمناللفظةسقطت
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حتى،هومايعرفوافلم،بالسريانيةكتاباالركنفيوجدواقريشأأنوحدثت:)1(إسحاقابنقال

وصورت،والأرضالسماواتخلقتيومخلقتها،بكةذواللهأنا:هوفإذا،يهودمنرجللهمقرأه

يعني:هشامابنقال-أخشباهايزولحتىتزوللا،حنفاءأملاكبسبعةوحففتها،والقمرالشمس

واللبن.الماءفيلأهلهامبارك-جبلاها

رزقهايأتيها،الحراماللهابيتأمكة:فيهكتاباالمقامفيوجدواأنهموحدثت:)2(إسحاقابنقال

.أهلها)3(منأوليحلهالا،سبلثلاثةمن

بأربعين!ي!النبيمبعثقبلالكعبةفي،حجراأوجدواأنهم)5(سليمأبيبنليثوزعم:قال)4(

ندامة،يحصدشرايزرعومن،غبطةيحصدخيرايزرعمن:فيهمكتوبأ-حقاذكرماكانإن-سنة

.)6(العنبالشوكمنيجتنى،لاأكما،أجل!؟الحسناتوتجزونالسيئاتتعملون

الزهريعن،الزقيبشربناللهعبدعن،سليمانبنالمعتمرحدثنا:الأموييحيىبنسعيدوقال

بكةذواللهأناإني:الأولالصفحفي،أصفحثلاثةالمقامفيوجد":قال!يوالنبيإلىالحديثيرفع-

واللبن.اللحمفيلأهلهاوباركت،حنفاءأملاكبسبعةوحففتها،والقمرالسمسصنعتيوم-.
)7("

ومن،وصلتهوصلهافمن،اسميمنلهاوشققتالرحمخلقت،بكةذواللهأناإني:الثانيالصفحوفي

أجريتلمنفطوبى،وقدرتهوالشرالخيرخلقت،بكةذواللهأناإني:الثالثالضفحوفي.بتتهقطعها

."يديهعلىالشرأجريتلمنوويل،يديهعلىالخير

ثم،حدةعلىتجمعقبيلةكل،لبنائهاالحجارةجمعتقريشمنالقبائلإنثم:)8(إسحاقابنقال

؟الأخرىدونموضعهإلىترفعهأنتريدقبيلةكل،فيهفاختصموا،الركنموضعالبناءبلغحتى،بنوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

له.واللفظ(1/691)هشامابنوسيرة86()صإسحاقابنسيرة

له.واللفظ،منهمعقوفينبينيأتيوما(1/691)هشامابنوسيرة86()صإسحاقابنسيرة

الزبير،ابنأيامفيهاالقتالقريشاستحلالمنكانما-أعلموالله-يريد:)1/227(الروضفيالسهيليقال

ربيعة:أبيابنقالولذلك،بعدهالحجاجثم،نميربنوحصين

المحلأختالمحلةبحبغزلمعنىلقلبمنألا

.الحرمفيلقتالهالزبيربناللهعبدبالمحليعني

منه.معقوفينبينيأتيوما(1691/)هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنهوالقائل

ضعيف.وهو

للميدانيالأمثالمجمع.فعلكمثلإلايكسبكلاالظلمفان،الانتصارفاحذرظلمتإذاأي:أمثالهممنوهو

.27(.)صعبيدلأبيوالأمثال(7791مصرإبراهيمالفضلأبومحمدط186/)

قريشاأنبلغني:قالأنهالزهريعنالجامعفيراشدبنمعمرطريقمن227(1/)الروضفيالسهيليالخبرساق

...صغتيومصغتها:ولفظه،الحديثوذكر...فيهاوجدواالكعبةبنواحين

له.واللفظ(1691/)هشامابنوسيرة88(-86)صإسحاقابنسيرة
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وبنوهمتعاقدواثم،دمامملوءةجفنةالدارعبدبنوفقربت،للقتالوأعدوا،وتحالفواتحاورواحتى

.الدملعقةفسفوا،الجفنةتلكفيالدمذلكفيأيديهموأدخلوا،الموتعلىلؤيبنكعببنعدي

.وتناصفوافتشاوروا،المسجدفياجتمعواإنهمثم،خمساأوليالأربعذلكعلىقريشفمكثت

أسنعامئذوكان-مخزومبنعمر)1(بناللهعبدبنالمغيرةبنأميةأباأن،الروايةأهلبعضفزعم

المسجدهذابابمنيدخلمنأولفيهتختلفونفيمابينكماجعلوا،قريشمعشريا:قال،كلهاقريش

الأمين،هذا:قالوارأوهفلما،!اللهرسولدخلداخلأولفكان،ففعلوا.فيهبينكميقضي

به،فأتي"ثوباإليهلم)2(":ع!ج!اللهرسولقالالخبروأخبروهإليهمانتهىفلما.محمدهذا،رضينا

،ففعلوا"جميعاارفعوهثم،الثوبمنبناحيةقبيلةكللتأخذ":قالثمبيدهفيهفوضعهالزكنوأخذ

الله!رسولتسميقريشوكانت.عليهبنيثم.ع!بيدههووضعه،موضعهبهبلغواإذاحتى

الأمين.

ابنيعني-هلالحدثنازيد)4(-أبايعني-ثابتحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

)5(ص.

الجاهليةفيالكعبةبنىفيمنكانأنهحدثهأنه-اللهعبدبنالسائبوهو-مولاهعنمجاهدعن-ب.

على)6(أنفسهالذيالخاثرباللبنأجيءوكنت:قال،اللهدونمنأعبده،نحتهأناحجرليوكان:قال

الحجر،موضعبلغناحتىفبنينا:قال،فيبوليشغر)7(ثم،فيلحسهالكلبفيجيء،عليهفأصئهنفسي

فقال،الرجلوجهمنهيتراءىيكاد،الرجلرأسمثلحجارنا)8(وسطهوفإذا،أحدالحجريرىولا

أول:فقالوا.حكمابينكماجعلوا:فقالوا.نضعهنحن:آخرونوقال.نضعهنحن:قريشمنبطن

دعاثم،ثوبفيفوضعهلهفقالوا.الأمينأتاكم:فقالوا!ي!اللهرسولفجاء.الفجمنيطلعرجل

ع!ي!.هوفوضعه،نواحيهفرفعوا،بطونهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1حاشية89)صمضىماانظر،عمرو:ط،حفي

والجماعة.والاثنينللواحدتقال،أقبلبمعنى:وهلم.والسيرةحمنوالمثبت،هلموا:طفي

.425()3/مسندهفي

ترجمته.البصريالأحولزيدأبويزيدبنثابتوهو،المسندمنوالمثبت،تصحيفوهو،يزيدأبا:ط،حفي

.(18)2/التهذيبوتهذيب03(5)7/النبلاءأعلامسيرفي

ابنضبطهوقد77()11/التهذيبتهذيبفيترجمته،المسندمنوالمثبت،تصحيفوهوحبان:ط،حفي

وموحدتين.بمعجمة:بقوله323()2/التقريبفيحجر

إليه.يصلأنتحبولمبهضننتإذا:أنفسهالشيءعليهنفستيقال،المسندمنوالمئبت،انفه:ط،حفي

.(نفس)اللسان

.(شغر)اللسان.ليبولرجليهإحدىرفع:الكلبشغر

أهـ-004المأموندارط.(حجر)اللسان.حجرجمعذلكوكل،حجارتناالمسندوفي،أحجارنا:طفي

دمشق.
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يمسى،وكانتذراعاعشرةثماني!ي!النبيعهدعلىالكعبةوكانت:)1(إسحاقابنقال

.)3(يوسفبنالحجاجالديباجكساهامنوأول.البرودبعدكسيتثم،القباطي)2(

بهمقصرت-الشامناحيةمنأذرعسبعةأوأذرعستةوهو-الحجرمنهاأخرجواكانواوقد:قلت

،الشرقناحيةمنواحداباباللكعبةوجعلوا،إبراهيمقواعدعلىيبنوهأنيتمكنوالم:أي،النفقة

.شاؤوامنويمنعواشاؤوامنفيدخلواأحدكلإليهايدخللئلامرتفعاوجعلوه

نأتريألم":لهاقالع!ي!اللهرسولأن،عنهااللهرضيعائشةعن")4(الصحيحين"فيثبتوقد

غربيا،وباباشرقيابابالهاوجعلت،الكعبةلنقضتبكفرقومكحدثانولولا،النفقةبهمقصرتقومك

."الحجرفيهاوأدخلت

والحسنالبهاءغايةفيوجاءت،!ي!اللهرسولإليهأشارماعلىبناهاالزبيرابنتمكنلماولهذا

هذامنالناسيدخل،وغربياشرقيابالأرضملصقانبابانلها،الخليلقواعدعلىكاملةوالسناء

يومئذ-الخليفةوهو-مروانبنالملكعبدإلىكتبالزبيرابنالحجاجقتلفلما.الآخرمنويخرجون

فعمدوا،عليهكانتماإلىبإعادتهافأمر.نفسهتلقاءمنذلكفعلأنهواعتقدوا،الزبيرابنصنعهفيما

فارتفع،الكعبةأرضفيحجارتهورصوا،الحجرمنهوأخرجوا()فحصوه،الشاميالحائطإلى

ابنهأو-المهديزمنفيكانفلما،عليهكانماعلىالشرقيواستمر،الغربيوسدوا،بابها)6(

نأأكرهإني:اللهرحمهمالكفقال،الزبيرابنصنعهكانماعلىإعادتهافيمالكااستشار-المنصور

كذلك.الآنإلىفهي.عليههيماعلىفتركها،ملعبةالملوكيتخذها

اللهرضيالخطاببنعمرالكعبةحولمنالبيوتبنيانأخرمنفأول:الحرامالمسجدوأما

أحكمالزبيرابنوليفلما؟فيهوزادهادورااشترىعثمانكانفلما،وهدمهاأهلهامناشتراها،عنه

.(891/)1هشامابنسيرة(1)

.قياسغيرعلىالقبطإلىمنسوبةوهي،بمصرتعملرقاقبيضكتانثيابوهي،قبطيةجمع:"القباطي")2(

.(قبط)اللسان

.الحجاجقبلالديباجكساهاالزبيرابنأن(1/422)الروضفيبكاربنالزبيرعنالسهيليذكر)3(

مكةفضلبابالحج(1584،1585،1586،)1583الاختياربعضتركمنبابالعلم()126الباريفتح)4(

و)7243("القواعدإبراهيميرفعوإذ":تعالىقولهبابالتفسير(4و)484(1)5بابالأنبياءو)3368(وبنيانها

وبنائها.الكعبةنقضبابالحج(404)893-()1333مسلموصحيح.اللومنيجوزمابابالتمني

فيه:الصوابأنأو،كالحصىمفتتاجعلوهمعناهلعل:قلت.اللفظبهذامعناهلييتجهولمط،حفيكذا)5(

وهوالفحصمنفحصوهأو.وشمالايميناوفحصتهحركتهإذا.وغيرهالترابحصحصمن.فحصحصوه

.(حصي،فحص،حصص)اللسان.بعضعنبعضهونحىقلبهالترابالمطروفحص،البحث

باباها.:طوفي!فيكذا)6(



الكعبةبناءقريشتجديدفيفصل401

مروانبنالملكعبدبالأمراستبذفلما.آخرشيئايوسعولم،أبوابهوكبر)1(جدرانهوحسن،بنيانه

بنالحجاجبأمرهذلكتولىالذيوكان.الديباجفكسيتبالكعبةوأمر،جدرانهارتفاعفيزاد

يوسف.

يرغوإد!:قولهعندالبقرةسورةتفسيرفيذلكفيالواردةوالأحاديث،البيتبناءقصةذكرناوقد

وللههاهناكتبهشاءفمن،مستقصىمطولاذلكوذكرنا.(127:البقرةأمهووإشمعيلأتبتتحمنأثقواعدإتنهو

والمنة.الحمد

إسحاابنقال

الحيةاأمرمنكان

.)2(-
فيما،المطلبعبدبنالزبيرقالأرادواماعلىوبنوها،البنيانمنفرغوالمحلما:

ادوأفر(منأ:لهاالكعبةبنيانتهابقريشكانتلتي

اضطرابلهاوهيالثعبانإلىالعقابتصوبتلماعجبت

)3(وثابلهايكونوأحياناكشيشلهايكونكانتوقد

)5(نهابوقدالبناءتهيبناشدت)4(التأسيسإلىقمناإذا

)7(انصبابلهاتتلئبعقابالزجر)6(جاءتخشيناأنفلما

حجابله)8(ليسالبنيانلناخلتثمإليهافضمتها

والترابالقواعدمنهلنابناءإلىحاشدينفقمنا

)9(ثيابمساويناعلىوليسمنهالتأسيسيرفعغداة

ذهابمنهملأصلهفليسلؤيبنيالمليكبهأعز

كلابتقدمهاقدومرةعديبنوهناكحشدتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أكثر.:طوفيص!فيكذا

فيهما.الاتيةوالأبيات(1/891)هشامابنوسيرة98()صإسحالتىابنسيرة

.9(حاشية89)صكشيشمعنىمفعى

.البنيانإسحاقابنسيرةفي

.تهابهشامابنسيرةوفي،يهابإسحاقابنسيرةوفي:ط،حفيكذا

الرجز.:هشاموابنإسحاقابنسيرةوفي،والنهيالمنع:"الزجر"

وكأنه،يسرةولايمنةيعزجلمإذا،طريقهعلىاتلأ!ث:يقال،تتلئبقوله:922()1/الروضفيالسهيليقال

استقامإذا،إبابةأب.المعنىهذامنقريبأيضاوأب،أقامإذا:وألبب،تبعإذا،تلامن:أصلينمنمنحوت

.استقام:اتلأب:(تلأب)اللسانوفي.وتهيأ

.هشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةمنوالمثبت،لها:ط،حفي

فيريدمساويناوأما.البنيانمسويأي:والمسؤي.هشامابنسيرةفيكما،ثيابمسؤيناعلىوليس:ويروى

.922(/1)الروضفيكماالسوءات
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الثواب)1(يلتمساللهوعندعزأبذاكالمليكفبوأنا

عمهوالعباسهوكانأنه،الجاهليةأقذارمن!ي!اللهرسولبه)2(يحفظاللهكانمافصلفيقدمناوقد

،إزارهخ!عننهيكتفهعلىالحجارةتحتإزارهوضعلماوالسلامالصلاةعليهوأنه،الحجارةينقلان

الأولى.سيرتهإلىفأعاده

والصلابة.الدينفيالشدةوهو،الحمستسميتهمفيابتدعوهقريشكانتما)3(إسحاقابنوذكر

وكانوا،عرفةليلةمنهيخرجوالاأنبسببهالتزموابحيث،زائداتعظيماالحرمعظموالأنهموذلك

إبراهيممشاعرمنأنهاعلمهممع،بعرفاتيقفونلافكانوا.اللهبيتوقطانالحرمأبناءنحن:يقولون

.الفاسدةالبدعةمنقرروهكانوامانظامعنيخرجوالاحتى،السلامعليهالخليل

منبيتايدخلونولا.حرموهمشحمايسلؤون)5(ولاسمنأولابمأقطا)4اللبنمنيدخرونلاوكانوا

محرمين-دامواما-والعمارالحجيجيمنعونوكانوا.أدممنببيتإلااستظلواإنيستظلونولا،شعر

منأحدثوبمنهمأحديجدلمفإن،قريشثيابفيإلايطوفوا)6(ولا،قريشطعاممنإلايأكلواأن

،امرأةكانتولو،عرياناطاف-وخزاعةكنانةمنمعهمدخلومن،ولدواوماقريشوهم-الحمس

الرجز(منأ:وتقولفرجهاعلىيدهاوضعتلذلكطوافهااتفقإذاالمرأةكانتولهذا

)7(أحلهفلامنهبداوماكلهأوبعضهيبدواليوم

فلايلقيهاأنالطوافمنفرغإذافعليهنفسهثيابفيفطاف،أحمسيثوبيجدممنأحدتكرمفإن

بعضقال،اللقىالثيابتلكتسميالعربوكانت.يمسهاأنلغيرهولالهوليس،ذلكبعدبهاينتفع

الطويل(منأ:الشعراء

حريمالطائفينأيديبينلقىكأنهعليهكريحزنأكفى

.والسيرةطمنوالمثبت،نلتمسحفي(1)

.الجزءهذامن7(ه)صفييقعالمذكوروالفصل.حمنوالمثبت،يحوط:طفي(2)

.(532-1/991)هشامابنوسيرة82(-8)صهإسحاقابنسيرة)3(

اللسان.يمصلحتىيتركثميطبخ،المخيضاللبنمنيتخذشيء:القافوسكونالهمزةبتثليثويقال،الأقط)4(

.(أقط)

.(سلأ)اللسان.زبدهفأذابوعالجهطبخه:"يسلؤهالسمنسلأ"()5

.يطوفوالاوأ:الصوابولعلط،حفيكذا()6

.هشامابنوسيرةإسحاقابنوسيرةحمنوالمثبت،أحلهلااليومهذاوبعد:طفي)7(
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الكعبةبناءقريشتجديدفيفصل

فيماعليهمرداالقرانعليهوأنزل،!ي!محمدااللهبعثحتىكذلكفكانوا:)1(إسحاقابنقال

اللهواشتغفروا!وعرفاتمنالعربجمهورأي!وافاسأفاضحيثمقأفي!واثو):فقالابتدعوه

.(991:البقرةأ!رحمصغفوراللهبرإ

ردأعليهاللهوأنزل،لهاللهمنتوفيقاعليهينزلأنقبل)2(بعرفاتيقفكان!اللهرسولأنقدمناوقد

و!دوام!جمكلعندزينيهوضذواءادميئغ)!:الناسعلىوالطعاماللباسمنحرمواكانوافيماعليهم

الاية!و...الرزنمنوالطيبفءلعبادهأخرجالىاللهزينةحرممنقل!اتسرفينيحبلاإنمت!رفواولاواشربوا

.(32-31:الأعرأف1

.بعدهأوالفيلقبللذلكابتداعهمأكانأدريولا:إسحاقابنعنالبكائيزيادوقال

)1

)2

.2(1/30)هشامابنوسيرة76()صإسحاقابنسيرة

الطبعة.هذهمنالثانيالجزءفيذلكذكرتقدم
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157

والكهان،النصارىمنوالرهبان،اليهودمنالأحباروكانت:اللهرحمه)1(إسحاقبنمحمدقال

والرهباناليهودمنالأحبارأما"زمانهتقاربلما،مبعثهقبلع!ي!اللهرسولبأمرتحدثواقد)2(العربمن

فيه.إليهمأنبيائهمعهدمنكانوما،زمانهوصفةصفتهمنكتبهمفيوجدوافعماالنصارىمن

!هونجيلقيوأألعؤرلمحةفىعندهئممكنوبايحدونهوأئذىلأثأألنبىألرسوليتبعوتألذينمالو:لىتعااللهلقا

الاية.(157:الأعرافأ

يةقلبرسولومبشراألنؤرلةمنيدىبينلمامصدقاإلييهوأدلهرسولإقإشرءيليبغصغيماتنجمسىقالوإد):لىتعااللهلوقا

.(6:الصفأ!أخمدرآتههبغدىمن

اللهمنففحلايتتخونسجداركعاترلهمبتخهتماتكفاررحمآءعلىأشذآءزمعهوألذينأللهرسولمحمد):تعالىاللهوقال

لاية.ا(92:الفتحأ!هولانجيلأفىومثل!التورلهفىمثالتملكذاثرألسجودمنوجو-ههوفىسيماهتمورضونا

مصدؤرسول!خضذثووحكمة!تبمنءاتئتىلمحآألبيتنميثقأدلهأضذوإبمالو:تعالىاللهوقال

مهوالثنهديئمنمعكموأنافاشهدواقالاقرزنألواقاإضحر3ذالكخعكوأضذتمءأقررتضقالولتنصرنهوبهءلتؤمننمعكخلما

.(81:عمرانآلأ

محمدبعثلئن:الميثاقعليهأخذإلانبيااللهبعثما":قالعباسابنعن)3(البخاريصحيحوفي

ولينصرنهبهليؤمننأحياءوهمبعثلئن:الميثاقأمتهعلىيأخذأنوأمره،ولينصرنهبهليؤمننحيوهو

."وليتبعنه

باتباعه.وأمروابهبشرواالأنبياءجميعأنهذامنيعلم

)1(

)2(

)3(

.(1/452)هشامابنوسيرة(62)صإسحاقابنسيرة

منأثبتهوما.العربومن:وفيهاطفيوكذا.العربمنالنصارىمنوالكهاناليهودمنالأحباروكانت:حفي

.هشامابنسيرة

طالبأبيبنعليقال:)1/378(التفسيرفياللهرحمهالمؤلفقال،البخاريصحيحفياللفظبهذاأجدهلم

بهليؤمننحيوهومحمدااللهبعثلئنالميثاقعليهأخذإلاالأنبياءمننبيااللهبعثما:عباسابنعمهوابن

.النساخمنخطأولعله،غيرهولاللبخاريلا،لأحديعزهولم.ولينصرنه
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علثهخيتلوأ!هثمرسولافيهغوأئعثربنا):مكةلأهلبهدعافيماالسلامعليهإبراهيمقالوقد

.(912:البقرةأالاية!...ءاينك

سمعت،عامربنلقمانحدثنا،فضالةبنالفرجحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

عيسى،وبشرى،إبراهيمأبيدعوة":قال.أمركبدو)2(كانما،اللهرسوليا:قلت:قالأمامةأبا

."الشامقصورلهأضاءتنورمنهايخرجأنهأميورأت

!ييهاللهرسولأصحابعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورعن،)3(إسحاقبنمحمدروىوقد

مثله.عنه

إليهتنسبالذيإبراهيمدعوةفذكر،وانتشارهذكرهواشتهار،الناسبينأمرهبدوأرادأنههذاومعنى

منبينهمامنأنعلىهذايدل.تقدمكماإسرائيلبنيأنبياءخاتمهوالذيعيسىبشرىثم،العرب

أيضا.بهبشرواالأنبياء

كماوالسلامالصلاةعليهادمخلققبلمنمعلومامذكورامشهوراأمرهكانفقد،الأعلىالملأفيفأما

الكلبيسويدبنسعيدعن،صالحبنمعاويةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

خاتماللهعندإني":!ييهاللهرسولقال:قالساريةبنالعرباضعن،السلميهلالبن)5(اللهعبدعن

وبشارة،إبراهيمأبيدعوة،ذلكبأولوسأنبئكم،طينتهفي4لمنجد(السلامعليهاادموإن،النبيين

."يرين)6(النبيينأمهاتوكذلك،رأتالتيأميورؤيا،بيعيسى

قصورمنهأضاءتنوراوضعتهحينرأتأمهإن:وقال)7(صالحبنمعاويةعنالليثرواهوقد

.الشام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.حديثوهو،262()5/المسندفي

.بدءأول:المسندوفي،بدء:طوفيحفيكذا

.الجزءهذامن(4حاشية56)صوتخريجهالحديثهذاذكرمضى

النبيينأمهاتوكذلك):قولهدون،حسنحديثوهو:أقول.منهمعقوفينبينيأتيوما(127)4/مسندهفي

.(يرين

ذلكعلىنبه،هلالبنالأعلىعبد:صوابهخطأوهو،روايتهفيمهديبنالرحمنعبدسماههكذا:بشارقال

.(128)4/الحديثهذاعقبأبيهمسندعلىلهتعليقفيأحمدالإمامابناللهعبد

مهديبنالرحمنعبدلأن،خطألكنهصوابأكانوإنوهو،الصوابعلى"الأعلىعبد"طفيالاسمهذاجاءوقد

الله.عبدسماه

المسند.منوالمثبت،المؤمنين:الأصلفي

الكبيرفيوالطبراني،)7202(تفسيرهفيالطبري،)1/148(سعدابنوأخرجه)4/127(أيضأالمسندفي

صحيح.حديثوهو،سعدبنالليثعنطرقمن،063()حديث)18/
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عن،ميسرةبنبديلعن،سعدبنمنصورحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أيضا)1(أحمدالإماموقال

بينوآدم":قال؟نبياكنت)2(متى؟اللهرسوليا:قلت:قالالفجرميسرةعن،شقيقبناللهعبد

أحمد.بهنتفرد"والجسدالروح

حدثنا:فقالهريرةأبيحديثمن"النبوةدلائل"كتابفيشاهينبنأحمدبنعمررواهوقد

عنمسلمبنالوليدا)3(عنأهمامأبوحدثنا-البغويالقاسمأبايعني-العزيزعبدبنمحمدبناللهعبد

لكوجبتمتى:ع!يواللهرسولسئل:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن)4(،يحيىحدثني،الأوزاعي

."فيهالروحونفخادمخلقبين":قال؟النبوة

."طينتهفيمنجدلوادم":وقال.بهالأوزاعيعنآخروجهمنورواه

عن،قتادةعن،بشيربنسعيدعن)6(،بقيةعن،المقدامبنأحمدعنأيضا)5(البغويعنوروي

قال(7:ا!حزابأمهوثؤحومنومنثميثقهتمالبتنمنو!ذأضذنا!:تعالىاللهقولفي-مردوعا-هريرةأبي

."البعثفيوآخرهمالخلقفيالنبيينأولكنت":!يماللهرسول

قيل:عباسابنعن،الشعبيعن،جابرعن،الربيعبنقيسعن،مزاحمابنحديثومن

.")7(والجسدالروحبينوآدم":قال؟نبياكنتمتى،اللهرسوليا

وهيكانتإذ،السمعمنتسترقفيماالجنمنالشياطينبهفأتتهم،العربمنالكهانوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صحيح.واسناده،(95)5/المسندفي

كتبت.:المسندوفي،ط،حفيكذا

هوهذاهفاموأبو"هفامأبو"لا"العباسأبو"مسلمبنالوليدكنيةإنإذ،السياقيقتضيهازيادةمعقوفينبينما

فيثابتهوكما،البغويالقاسمأبوعنهويرويمسلمبنالوليدعنيرويالذيوهو،السكونيشجاعبنالوليد

.(1135/)1التهذيبتهذيب

سلمةوأبو،مولاهمالطائيكثيرأبيابنهوويحيىطمنوالمثبت،تصحيفوهوسلمةأبيبنيحيى:حفيوقع

المدني.الزهريعوفبنالرحمنعبدابنهو

الصغير،الجامعفيالسيوطيصححهوقدهـ؟317المتوفىالعزيزعبدبنمحمدبناللهعبدالقاسمأبوهوالبغوي

وأخرجه،مرسلاقتادةعن)1/914(الطبقاتفيسعدابنأخرجه:)5/53(القديرفيضفيالمناويوقال

(1/2125)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:قلت.والديلميلالوابنتفسيرهفيحاتمأبيوابنالدلائلفينعيمأبو

أيضأالمصنفوساقه،الجزءهذامن(51حاشية912)صنعيمأبيعنمروياوسيأتي.بهيزيدعنبشرطريقمن

.(946)3/تفسيرهفي

عنوروايته،الكلاعيالحمصييحمدأبوالوليدابنهووبقية،تصحيفوهوبشيربنسعيدبنبقية:ط،حفي

.9(،8)4/التهذيبتهذيبفيسعيدترجمةفيثابتةقتادةعنسعيدورواية،بشيربنسعيد

محققأنإلا،فيهأجدهولم،النبوةدلائلفينعيمأبيعنمرويا6(حاشيةص)912فيالحديثسياقسيأتي

بتمامه.الكتابوليسالمنتخبهوالدلائلمنالمطبوعأنلديهوترجح2هصمقدمتهفيساقهنعيمأبيدلائل
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،أمورهذكربعضمنهمايقعيزال!لاوالكاهنةالكاهنوكان،بالنجومبالقذفذلكعنتحجبلا

يذكرونكانواالتيالأمورتلكووقعت.تعالىاللهبعثهحتى،بالافيه)1(لذلكالعربيلقيولا

بينهاوحيل،السمععنالشياطينحجبتمبعثهزمانوحضر!لمجيالهاللهرسول!أمرتقاربفلما،فعرفوها

حدثلأمرذلكأن)2(الجنفعرفت،بالنجومفرموا،فيهاالسمعلاستراقتقعدكانتالتيالمقاعدوبين

وجل.عزاللهأمرمن

قزءانا!غناإثافقالواالجنمن!راشتحأنهإلىأوصقل):!يالهرسولهعلىاللهأنزل!ذلكوفي:قال!

كلهدلكتفسيرذىناوقد.السورةآخرلىإ21وأ:ادجنأمهوأ!ابرنجالنشركولنب!طكامناالرشدإلىيهدىلمجباه

أنصتواقالوآحضروهفلماالقرءاني!تمعوتلجنامننفراإلتكصرفنآوإذ):لىتعاقولهوكذا،التفسيركتابنافي

إلىيهرىيرقيجمق!ام!ذقاموسىتج!منانزل!تناسمغناإنايقؤمنآقالوا!منذرينقؤ!هوإكولؤاقضىفلما

.هناككلهذلكتفسيرذكرنا،لاياتا،3.-92:أ!حقافأ!مستقيمطرقيوإكالحق

العربأول!أنحدثأنه)4(الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبحدثني:)3(إسحاقبنمحمدقال!

بنعمرو:لهيقالمنهمرجلإلىجاؤواوأنهم،ثقيفمنالحيهذا،بهارميحينبالنجومللرميفزع

فيحدثماترألم،عمرويا:لهفقالوا،رأيا)5(وأنكرهاالعربأدهىوكان،علاجبنيأحدأمية

البرفيبهايهتدىالتيالنجوممعالمكانتفإن،فانظروا،بلى:قال!؟النجومبهذهالقذفمنالسماء

فهو،بهايرمىالتيهيمعايشهمفيالناسيصلحلما،والشتاءالصيفمنالأنواءبهاويعرف،والبحر

بهاللهأرادلأمرفهذا،حالهاعلىثابتةوهيغيرهانجوماكانتوإن،الخلقهذاوهلاك،الدنياطيوالله

.؟هو)6(فماالخلقهذا

كانت،الغيطلة:لهايقال!،سهمبنيمنامرأةأنالعلمأهلبعضوحدثني:)7(إسحاقابنوقال!

عقريوم،أدر)9(ماأدر:قال!ثم،تحتهافأنقض)8(اللياليمنليلةصاحبهاجاءها،الجاهليةفيكاهنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طمنمثبتةوهيحفياللفظةليست

الشياطين.:طفي

.2(1/60)هشامابنوسيرةمقاربةبألفاظ(29)صإسحاقابنسيرة

فيالزيادةهذههشامابنيزدولم.،مسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنأ:إسنادهفيإسحاقابنزاد

.المزيتهذيبفيترجمتهمافياللهعبيدعنروايةعتبةبنليعقوبأجدلم:قلت.إسناده

وأمكرها.:وفيهاطمنوسقطتحهامشفياللفظةأثبتت

هو.مافانظروا:إسحاقابنسيرةفي

.2(1/80)هشامابنوسيرة(9أ)صإسحاقابنسيرة

.(نقض)النهاية.الصوتوهو،النقيضمن،أنقض

منأذن":إسحاقابنسيرةفيووقع.هذهمنأبينوهي:قالثم"بدروما":وهيأخرىروايةالسهيليذكر

تصحيفا.وأظنه"أذن
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شعوب:قالثمتحتهافأنقض،أخرىليلةجاءهاثم؟يريدما:ذلكبلغهاحينقريشفقالت.ونحر

كائنهولأمرهذاإن؟يريدماذا:قالواقريشاذلكبلغفلما.)1(لجنوبكعبفيهتصرع،شعوبما

صاحبته.إلىبهجاءالذيكانأنهفعرفوا،بالشعبوأحدبدروقعةكانتحتىعرفوهفما.هومافانظروا

فيكاهنلهمكان-اليمنمنبطنا-جنباأنالجرشينافعبنعليوحدثني:)2(إسحاقابنقال

هذاأمرفيلناانظر:جنبله)3(قالت،العربفيوانتشرع!يماللهرسولأمرذكرفلما،الجاهلية

قوسعلىمتكئاقائمالهمفوقف،الشمسطلعتحينإليهمفنزل،جبلهأسفلفيلهواجتمعوا.الرجل

،واصطفاهمحمداأكرماللهإن،الناسأيها:قالثم،ينزوجعلثم،طويلأالسماءإلىرأسهفرفع،له

.جاءحيثمنراجعاجبلهفياشتد)4(ثم.قليلالناسأيهافيكمومكثه،وحشاهقلبهوطهر

.)5(الجانهواتفإلىأخرناهاوقد،قارببنسوادقصةإسحاقابنذكرثم

فصلى

إلىدعانامماإن:قالواقومهمنرجالعن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:)6(إسحاقابنقال

،أوثانأصحاب،شركأهلوكنا-يهودمنرجالمننسمعكناأن-لناوهداهتعالىاللهرحمةمع-الإسلام

يكرهونمابعضمنهمنلنافإذا،شروروبينهمبيننايزاللاوكانت،لناليسعلمعندهم،كتابأهلوكانوا

منهم،ذلكنسمعماكثيرافكنا.وإرمعادقتلمعهنقتلكمالآنيبعثنبيزمانتقاربقدإنه:لناقالوا

بهفآمنا،إليهفبادرناهم،بهيتوعدونناكانواماوعرفنا،اللهإلىدعاناحينأجبناهع!ج!رسولهاللهبدثفلما

قتلمنوكالؤامعهتملمامصدقاللهعندفنهتمكتبجآولضا):الايةهذهنزلتوفيهمففينا،بهوكفروا

.981:البقرةأ!هواتبهفريىعلىاللهبهءفلغنة!فرواعرفوافاهمجافلماكفرواأنذينعلىيستتفتحوت

النبيهذالناابدثاللهم:تقولاليهودكانت:الأزديعليعن،نجيحأبيابنعنورقاءوقال

.)7(البيهقيرواه-بهيستنصرونأي-بهيستفتحونالناسوبينبيننايحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منوأحدببدرلجنوبهمصرعواوالذين،لؤيبنكعبهوهاهنا"كعب:)1/923(الروضفيالسهيليقال

جمعوكأنه،مقيداأجدهولم،الشينبضمأحسبههاهناوشعوب،لؤيبنكعبمنمعظمهم،قريشأشراف

وقد،"بالشعبوأحدببدرقتلمنقتلحتى،قالتمايدرفلم:قالحينهذاعلىيدلإسحاقابنوقول،شعب

.(56)صالركبأبيلابن"السيرغريب"شرحانظر،للمنيةاسماوجعلهالشينبفتحغيرهضبطه

.(1/923،042)والروض2(1/90)هشامابنسيرة

.قال:!في

رقي.:وأسندالجبلفيوسند:(سند)اللسانفيجاء،أجودوهي،وأسند:هشامابنسيرةفي

.الجزءهذامن(481)صفيالجانهواتفبابسيأتي

.(1/542)والروض2(1/11)هشامابنوسيرة(63)صإسحادتىابنسيرة

.76(،257/)لدلائلا
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.)1(صو
جبير،بنسعيدعن،جدهعن،أبيهعن،)2(عنترةبنهارونبنالملكعبدطريقمنروىتم

اليهودفعاذت،خيبريهودهزمتالتقوافكلما،غطفانتقاتلبخيبراليهودكانت:قال!،عباسابنعن

الزماناخرفيلناتخرجهأنوعدتناالذي،)3(الأميالنبيمحمدبحقنسألكإنااللهم:فقالواالدعاءبهذا

كفرواع!يوالنبيئبعثفلما،غطفانفهزمواالدعاءبهذادعواالتقواإذافكانوا:قال.عليهمنصرتناإلا

.()4(98:البقرةألايةا!وكفرواألذينكليستتفتحوتقتلمنوكالؤا):وجلعزللهافأنزل!،به

أيضأ.ذلكنحوقولهمنعكرمةعنوروى.)5(نحوهعباسابنعنعطيةوروى

،لبيد)7(بنمحمودعن،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحوحدثني:)6(إسحاقابنوقال

الأشهل،عبدبنيفييهودمنجاولناكان:قال-بدرأهلمنوكان-وقش)8(بنسلامةبنسلمةعن

فيهمنأحدثيومئذوأنا:سلمةقال-الأشهلعبدبنيعلىوقفحتىبيتهمنيومأعلينافخرج:قال!

،والناروالجثةوالميزانوالحسابوالبعثالقيامةفذكر-أهليبفناءفيهامضطجع،ليفروةعلى،سنا

ويحك:لهفقالوا؟الموتبعدكائنبعثاأنيرونلا،أوثانأصحاب،شركأهللقوبمذلكفقال:قال

بأعمالهم؟فيهايجزون،ونارجنةفيهادارإلىموتهمبعديبعثونالناسأنكائناهذاترىأو،فلانيا

يدخلونهثميحمونهالدارفيتنورأعظمالنارتلكمنبحظهلهأنويود،بهيحلفوالذي،نعم:قال

نبيئ:قال!؟ذلكايةفما!فلانياويحك:لهقالوا.غدأالنارتلكمنينجووأن،عليهفيطبقونه،إياه

منوأناإليفنظر:قال؟تراهومتى:قالوا-واليمنمكةنحوإلىبيدهوأشار-البلادهذهنحومنمبعوث

حتىوالنهارالليلذهبمافوالله:سلمةقال.يدركهعمرهالغلامهذايستنفدإن:فقال!،سناأحدثهم

؟فلانياويحك:لهفقلنا:قال؟وحسدابغيابهوكفر،بهفآمنا،أظهرنابينحيوهورسولهاللهبعث

به.ليسولكنبلى:قال!؟قلتمافيهلناقلتبالذيألست

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.76()2/أيضاالدلائلفي

.3(25)6/والإكمالالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،عنبرة:ط،حفي

أحد.بحقيسألولا،باللهإلااللهيسأللا

متروك:الرازيحاتمأبووقال،حبانوابنمعينبنيحيىكذبهعنترةبنهارونبنالملكعبدفإن،تالفإسناده

.(بشار)(2666/الميزان)وغيرهماوالدارقطنيأحمدوضعفه،الحديثذاهب

.(بشار)ضعيفالعوفيسعدابنوهوعطيةفإن،أيضاضعيفإسنادوهذا

.(1/542)والروض(1/122)هشامابنوسيرة(64،)63إسحادتىابنسيرة

الأشهل.عبدبنيأخي:هشامابنوزاد،تصحيفوهو،لبيدبنمحمد:إسحادتىابنسيرةفي

الذهبيوتجريدهشامابنوسيرةإسحادتىابنسيرةمنوالمثبت،تصحيفوهو.سلامبنسلمة:ط،حفي

منه.والضبط(وقش)والتاج(65)2/والإصابة(1/232)
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،بإسنادهالحاكمعن)3(البيهقيورواه.)2(إسحاقابنعن،أبيهعن،يعقوبعنأحمد)1(رواه

بكير.بنيونسطريقمن

)5(سلمةعن،لبيدبنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمعن")4(الدلائل"فينعيمأبووروى

فيلغلاموإني-يقولفسمعته،يوشع:لهيقالواحديهوديإلاالأشهلعبدبنيفييكنلم:قال

فليصدقه.أدركهفمن-اللهبيتإلىبيدهأشارثم-البيتهذانحومنيبعثنبيخروجأظلكمقد:إزار

وبغيا.حسدايسلملم،أظهرنابينوهو،فأسلمناع!ي!اللهرسولفبعث

وإخبارونعتهوصفته!ي!اللهرسولخروجعنهذايوشعأخبارفيأبيهعنسعيدأبيحديثقدمناوقد

.!)6(اللهرسولمولدكوكبظهورعنباطابنالزبير

هل:ليقال:قالقريظةبنيمنشيخعن،قتادةبنعمربنعاصمحدثني:)7(إسحاقابنقال

بنيإخوة،هدلبنيمننفر-عبيدبنوأسد،سعيةبنوأسيد،سعيةبنثعلبةإسلامكانعمتدري

منرجلافإن:قال،لا:قلت:قال؟الإسلامفيسادتهمكانواثم،جاهليتهمفيمعهمكانواقريظة

واللهلا،أظهرنابينفحل،بسنينالإسلامقبلعليناقدم،الهيبانابن:لهيقال،الشامأرضمناليهود

اخرج:لهقلناالمطرعناقحطإذافكنا،عندنافأقام؟منهأفضلالخمسيصليلا،قطرجلارأيناما

كم؟:لهفنقول.صدقةمخرجكميديبينتقدمواحتىواللهلا:فيقول،لنافاستسقالهيبانابنيا

فيستسقيحرثنا)8(ظاهرإلىبنايخرجثم،فنخرجها:قال.شعيرمنمدينأو،تمرمنصاعا:فيقول

:قال.ثلاثولامرتينولامرةغيرذلكفعلقد؟ونسقىالسحابيمرحتىمجلسهيبرحمافوالله،لنا

.)3/467(المسندفي)1(

.(بشار)الصوابوهو،المسندفيماوأثبتنا،ظاهرجدخطأوهو،"عباسابن":طفي)2(

.78()2/النبوةدلائلفي)3(

عمربنعاصممننعيمأبوفأينيصحلا"عاصمعن"وقوله،نعيملأبيالنبوةدلائلمنطبعفيماالحديثأجدلم)4(

."طريقمن":يريدأنلاإ،قتادةابن

والصواب،لبيدبنمحمودعنهروىالذيالراويهذامثليوجدفلا،بينغلطوهو"سلمةبنمحمدعن":طفي)5(

.(بشار)31(0)27/الكمالتهذيبوانظروقشبنسلامةبنسلمةوهوأثبتناما

هناطنسخةزادتوقدالمتنفي6-4الحواشيموضعفيالجزءهذامنص)43(المتقدمسعيدأبيحديثانظر)6(

وهذه.عنهبكيربنيونسطريقمن(الحاكمعنالبيهقي:يريدوكأنهكذا)البيهقيعنالحاكمورواه:نصهما

منأسقطتهالذا،السابقةالصفحةمن)6(الحاشيةموضعإلىالنظربنقلخطأأثبتتولعلها،حفيليستالزيادة

صحتها.لعدمالمتن

.(1/462)والروض(1/132)هشامابنوسيرة(46،65)صإسحاقابنسيرة)7(

معجم.المدينةنواحيمنموضعوحرث،حزتنا:والروضهشاموابنإسحاقابنسيرةوفي،ط،حفيكذا)8(

.(2238/)البلدان
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الخمرأرضمنأخرجنيترونهما،يهودمعشريا:قالميتأنهعرففلما،عندناالوفاةحضرتهثم

أتوكف)1(البلدةهذهقدمتإنمافإني:قال.أعلمأنت:قلنا:قال؟والجوعالبؤسأرضإلىوالخمير

فلا،زمانهأظلكموقد،فأتبعهيبعثأنأرجوفكنت،مهاجرهالبلدةهذه،زمانهأظلقدنبيخروج

ذلكيمنعنكمفلا،خالفهممن)2(الذراريوسبي،الدماءبسفكيبعثفإنه،يهودمعشرياإليهتسبقن

قريظة،بنييا:-أحداثاشباباوكانوا-الفتيةهؤلاءقالقريظةبنيوحاصرع!ي!اللهرسولبدثفلما،منه

فنزلوا.بصفتهلهوإنهواللهبلى:قالوا؟بهليس:قالوا.الهيبانابنفيهإليكمعهدالذيللنبيإنهوالله

وأهليهم.وأموالهمدماءهمفأحرزوافأسلموا

.يهودأحبار)3(عنبلغنامافهذا:إسحاقابنقال

ومحاصرته،المدينةإلىأسعدصتبانكربأبووهو،)4(اليماني!لبعقدومفيقدمناوقد:قلت

فييكوننبيمهاجرإنها،عليهالكسبيللاإنه:لهفقالااليهودمنالحبرانذانكإليهخرجوأنه،إياها

عنها.ذلكفثناه؟الزمانآخر

بنيوسفبنحمزةبنمحمدحدثنا،مسلمبنالوليدطريقمن،)5(الدلائلفينعيمأبوروىوقد

هدىأرادلمااوجلعزااللهإن:سلامبناللهعبدقال:قال.جدهعنأبيهعنسلامبناللهعبد

وص-)6(5
نظرتحينع!ي!محمدوجهفيعرفتهاوقدإلاشيءالنبوةعلاماتمنيبقلم:زيدقالسعنهبنريد

فكنت:قال.حلماإلاعليهالجهلشدةيزيدهولا،جهلهحلمهيسبق:منهأخبرهمالماثنتينإلاإليه

وجهله.حلمهفأعرفأخالطهلأنلهأتلطف

قميصهبمجامعفأخذتأتيته)7(الأجلحلفلما:قال،ثمرةفيمالاع!ي!للنبيإسلافهقصةفذكر

حقي؟تقضينيألا،محمديا:وقلت،غليظبوجهإليهونظرت-أصحابهمعجنازةفيوهو-وردائه

كالفلكوجههفيتدورانوعيناهعمرإليفنظر:قال،لمطل)8(اإلااالمطلبعبدبنيعلمتكممافوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(وكف)اللسان.ويتوقعهعنهويسأل،ينتظره:"الخبريتوكف"

.والروضهشاموابنإسحاقابنسيرةمنوالمئبت،فيمن:ط،حفي

المعجمة.بالخاءأخبار:والروضهشامابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

.كربأبيتبعقصةفيالكتابمنالثانيالجزءانظر

.مطولالدلائلفيوالخبرمنهمعقوفينبينيأتيوما19(1/)نعيملأبيالدلائل

:الروضفيالسهيليقال.(66)5/الإكمالمنوالضبط؟والروضوالدلائلحفيالصوابعلىوهو.سعية:طفي

.(1387)3/والمختلفالمؤتلف.بالنونلاإالدارقطنييذكرهولم،بالياءسعيةاسمهفيويقال:(1942/)

ثلاثة.أوبيومينالأجلمحلقبلكانفلما:نعيمأبيدلائلفي

اللسان.والدينبالعدةوالمدافعةالتسويف:المطلمنوهو،قياسامطولجمع:والطاءالميمبضم:مطل

.(مطل)
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بالحقبعثهفوالذي!؟أرىماوتفعل!؟أسمعما!ي!اللهلرسولأتقول،اللهعدويا:قالثم،المستدير

ثم،وتبسموتؤدةسكونفيعمرإلىينظرع!ج!اللهورسول.رأسكبسيفيلضربت)1(لومهأحاذرمالولا

التباعة،بحسنوتأمره،الأداءبحسنتأمرنيأن:عمريامنكهذاغيرإلىأحوجكناوهوأنا":قال

وشهد،عنهاللهرضيسعنةبنزيدفأسلم.")2(تمرمنصاعاعشرينوزد.حقهفاقضهعمريابهاذهب

الله.رحمه،تبوكعاموتوفي!ي!اللهرسولمعالمشاهدبقية

حدثني:)3(فقالوأرضاهعنهاللهرضيالفارسيسلمانإسلاماللهرحمهإسحاقبنمحمدذكرثم

سلمانحدثني:قالعباسبناللهعبدعن،لبيدبنمحمودعن،الأنصاريقتادةبنعمربنعاصم

وكان،جي)4(:لهايقالقريةأهلمن،أصبهانأهلمنفارسيارجلاكنت:قالفيهمنالفارسي

تحبسكمابيتهفيحبسنيحتىإيايحبهبهيزلفلم،إليهاللهخلقأحبوكنت،قريتهدهقان)5(أبي

.ساعه73(تخبويتركهالا،يوقدهاالتيالنارقطن)6(كنتحتى،المجوسيةفيواجتهدت؟الجارية

فيشغلتقدإني،بنييا:ليفقال،يومالهبنيانفيفشغل:قال،عظيمةضيعةلأبيوكانت:قال

ليقالثم،يريدماببعضفيهاوأمرني،فاطلعهاإليهافاذهب،ضيعتيعناليومهذابنياني

منشيءكلعنوشغلتني،ضيعتيمنإليأهمكنتعنياحتبستإنفإنك،عنيتحتبسولا

فسمعت،النصارىكنائسمنبكنيسةفمررت،إليهابعثنيالتيضيعتهأريدفخرجت:قال.أمري

سمعتفلما،بيتهفيإيايأبيلحبسالناسأمرماأدريلاوكنت،يصقونوهمفيهاأصواتهم

وقلت:أمرهمفيورغبتصلاتهمأعجبتنيرأيتهمفلما،يصنعونماأنظرعليهمدخلتأصواتهم

فلمأبيضيعةوتركت،الشمسغربتحتىبرحتهممافوالله،عليهنحنالذيالدينمنخيمواللههذا

طلبي،فيبعثوقدأبيإلىفرجعت.بالشام:قالوا؟الدينهذاأصلأين:لهمقلتثم،آتها

:قال؟عهدتماإليكأعهدأكنألم؟كنتأين،بنيأي:قالجئتفلما،كلهأمرهعنوشغلته

زلتمافوالله،دينهممنرأيتمافأعجبني،لهمكنيسةفييصلونبأناسمررت،أبةيا:قلت

منه.خيرابائكوديندينك،خيرالدينذلكفيليس،بنيأي:قال.الشمسغربتحتىعندهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فوته.:نعيمأبيدلائلفي

رعته.مامكانصاعاعشرينوزده:نعيمأبيدلائلفي

.(2)47والروض(1/412)هشامابنوسيرة77(-6.)صإسحاقابنسيرة

عندالآنوتسمى،منفردةكالخرابالانوهي،القديمةأصبهانناحيةمدينةاسم:التشديدثمبالفتح:"جي"

.(202)2/البلدانمعجم.المدينةالمحدثينوعند"،شهرستانالعجم

لهومن،الإقليمورئيس،العجمفلاحيوزعيم،حدةمعالتصرفمعالقوي:وضمهاالدالبكسر:"الدهقان"

.(دهقن)والمغربالقاموس.معربفارسي،كثيرعقار

.(قطن)اللسان.الطاءبكسررواه،عليهامقيماكانأنهويجوز،وخادمهاخازنها:النارقطن:شمرقال

فيه.أناماإلاشيئاالناسأمرمنأعلملاكذاكفكنت:هناسيرتهفيإسحاقابنزاد
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بيته.فيحبسنيثم،قيدارجليفيفجعل،فخافني:قال.ديننامنلخيرإنه،واللهكلا:قلت:قال

فقدم:قال.بهمفأخبرونيالشاممنركمبعليكمقدمإذا:لهمفقلتالنصارىإلىو!ثت:قال

وأرادواحوائجهمقضواإذا:فقلت،بهمفأخبروني)1(النصارىفجاؤوني،الشاممنركمبعليهم

رجليمنالحديدفألقيت؟بهمأخبرونيبلادهمإلىالرجعةأرادوافلما:قالفاذنونيبلادهمإلىالرجعة

الأسقف:قالوا؟علماالدينهذاأهلأفضلمن:قلتقدمتهافلما،الشامقدمتحتىمعهمخرجتثم

فيوأخدمكمعكأكونأنوأحببت،الدينهذافيرغبتقدإني:لهفقلتفجئته:قال.الكنيسةفي

بالصدقةيأمرهم،سوءرجلفكان،معهفدخلت.ادخل:قال.معكفأصلي،منكوأتعلم،كنيستك

ذهبمنقلالسبعجمعحتى،المساكينيعطهولم،لنفسهكنزهشيئالهجمعوافإذا،فيهاويرغبهم

فقلت،ليدفنوهالنصارىلهواجتمعت،ماتثم،يصنعرأيتهلماشديدابغضاوأبغضت!:قال.وورق

يعطولم،لنفسهكنزهابهاجئتموهفإذا،فيهاويرغبكمبالصدقةيأمركم،سوءرجلكانهذاإن:لهم

.كنزهعلىأدلكمأنا:لهمفقلت:قال.بذلكعلمكوما:ليفقالوا:قال.شيئامنهاالمساكين

:قالوارأوهافلما،وورقاذهبامملوءةقلالسبعفاستخرجوا،موضعهفأريتهم:قال.فدلنا:قالوا

موضعه.فجعلوهاخربرجلوجاؤوا،بالحجارةورجموهفصلبوه:قال.أبداندفنهلا

فيأرغبالدنياولافيأزهد،منهأفضلأنهأرى،الخمسيصليلارجلارأيتفما:سلمانقال

ثم،زمانامعهفأقمت:قال.مثلهقبلهشيئاأحبلمحبافأحببته:قال.ونهاراليلأأدأبولا،الاخرة

أمرمنترىماحضركوقد،قبلكشيئاأحبهلمحباوأحببتكمعككنتقدإني:لهفقلتالوفاةحضرته

كنتماعلىأحدااليومأعلمماوالله،بنيأي:قال؟بهتأمرنيوبم؟بيتوصيمنفإلى،تعالىالله

علىوهو،فلانوهو،بالموصلرجلاإلا،عليهكانواماأكثروتركوا،وبدلواالناسهلكلقد.عليه

به.فالحق،عليهكنتما

نأموتهعندأوصانيفلاناإن،فلانيا:فقلت،)2(الموصلبصاحبلحقتوغيبماتفلما:قال

أمرعلىرجلخيرفوجدتهعندهفأقمت.عنديأقم:ليفقال.أمرهعلىأنكوأخبرني،بكألحق

وأمرني،إليكبيأوصىفلاناإن،فلانيا:لهقلتالوفاةحضرتهفلما؟ماتأنيلبثفلم،صاحبه

واللهبنييا:قال؟تأمرنيوبما)3(؟بيتوصيمنفإلى،ترىمااللهأمرمنحضركوقد،بكباللحوق

به؟فالحق،فلانوهو)4(بنصيبينرجلاإلاعليهكنامامثلعلىرجلاأعلمما

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنسيرةوفي،بالصوابأشبهوهو،النصارىمنتجار:والروضهشامابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

تجارنا.منتجارعليناقدمأنهإليفبعثوا،تجارهممنناسعليهمفقدم:إسحادتى

الدنيا.فيوالزهادةالاجتهادمنحالهمثلعلىفوجدته:هناالسيرةفيإسحاقابنزاد

.الجزءهذامن(احاشية82)صوانظر.شاذقليلالمجرورةماألفوإثبات"وبم":والسيرةطوفيحفيكذا

إلى-الموصلمنالقوافلجادةعلىالجزيرةبلادمنمدينة:الصحيحالجمععلامةياءثمفكسربفتح،نصيبين
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أقم:فقال.)1(صاحبيبهأمرنيوماخبريفأخبرته،نصيبينبصاحبلحقتوغيبماتفلما

بهنزلأنلبثمافوالله،رجلخيرمعفأقصت،صاحبيهأمرعلىفوجدته،عندهفأقصت،عندي

إليك،)2(فلانبيأوصىثمفلانإلىبيأوصىكانفلاناإن،فلانيا:لهقلتحضرفلما،الموت

رجلإلاتأتيهأنامركأمرناعلىأحدبقيأعلمهماوالله،بنييا:قال؟تأمرنيوبم؟بيتوصيمنفإلى

أمرنا.علىفإنهفأتهأحببتفإن،عليهنحنمامثلعلىفإنه،الرومأرضمن3بعموريه

خيرعندفأقصت.عنديأقم:فقال،خبريفأخبرتهعموريةبصاحبلحقتوغيبماتفلما

أمربهنزلثم:قال.وغنيمةبقراتليكانتحتىواكتسبت:قال.وأمرهمأصحابههديعلى،رجل

فلانإلىفلانبيأوصىثم،فلانإلىبيفأوصىفلانمعكنتإني،فلانيا:لهقلتحضرفلما،الله

أصبحأعلمهماوالله،بنيأي:قال؟تأمرنيوبم؟أنتبيتوصيمنفإلى،إليك)4(فلانبيأوصىثم

يخرج،إبراهيمبدينمبعوثنبيزمانأظلقدولكنه،تأتيهأنامركالناسمنعليهكنامامثلعلىأحد

الهدية،يأكل،تخفىلاعلاماتبه،نخلبينهما،حرتينبينأرضإلىمهاجره،العرببأرض

فافعل.البلادبتلكتلحقأناستطعتفإن؟النبوةخاتمكتفيهبين،الصدقةيأكلولا

،تجاو،كلبمننفربيمرثم،أمكثأناللهشاءمابعموريةومكثت،وغيبماتثم:قال

فأعطيتهموها.نعم:قالوا،هذهوغنيمتيهذهبقراتيوأعطيكمالعربأرضإلىاحملوني:لهمفقلت

،عندهفكنت،عبدايهوديرجلمنفباعوني،ظلمونيالقرىواديبلغواإذاحتى،معهموحملوني

قدمإذعندهأنافبينا؟نفسيفييحقولم،صاحبيليوصفالذيالبلديكونأنفرجوتالنخلورأيت

نأإلاهومافوالله،المدينةإلىفاحتملني،منهفابتاعني،المدينةمنقريظةبنيمن،لهعمابنعليه

بذكر،لهأسمعلاأقاممابمكةفأقام!ي!اللهرسولوبعث،بهافأقصت،لهاصاحبيبصفةفعرفتهارأيتها

بعضفيهأعمللسيديعذقرأسلفيإنيفوالله،المدينةإلىهاجرثم؟الرقشغلمنفيهأنامما

قيلة،بنياللهقاتل،فلانيا:فقالعليهوقفحتىلهعمابنأقبلإذ،تحتيجالسوسيدي.العمل

فلما:سلمانقال.نبيأنهيزعمون،اليوممكةمنقدمرجلعلىبقباء)5(الانلمجتمعونإنهموالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سورية.منالشرقيةالشماليةالحدودعلىوموقعها.288()5/البلدانمعجم.أيامستةالموصلوبينبينها،الشام

صاحبه.:هشامابنسيرةوفي،الروضفيوكذا،صاحباي:طوفي،حفيكذا

إليك.فلانبيأوصىثمفلانإلى:طفيوزاد،والروضهشامابنوسيرةحفيكذا

التيوهي.الرومبلادفيهي.الياءتخفيفوالقياس،ذكرواكذا:الصاغانيقال.والياءالميممشددة،عمورية

(158)4/البلدانمعجم.وشيزرأفاميةبينالعاصيشاطئعلىبليدةأيضاوعموريةهـ.223سنةالمعتصمغزاها

.(عمر)والتا!

إليك.فلانبيأوصىثمفلانإلى:طفيوزاد،والروضهشامابنوسيرةحفيكذا

معجم.التقوىمسجدوبها،مكةإلىالقاصديسارعلىالمدينةمنميلينعلىقرية:ويقصريمد:"قباء"

.03(103،2)4/البلدان
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لابنأقولفجعلت،النخلةعنفنزلت،سيديعلىساقطأنيظننتحتىالعرواء)1(أخذتنيسمعتها

أقبل!؟ولهذامالك:قالثم،شديدةلكمةفلكمنيسيديفغضب:قال؟تقولماذا؟تقولماذا:عمه

.قالعماأستبينه)2(أنأردتإنما،شيءلا:فقلت:قال.عملكعلى

وهوع!ي!اللهرسولإلىبهذهبتثم،أخذتهأمسيتفلما،جمعتهقدشيءعنديكانوقد:قال

حاجة،ذووغرباءلكأصحابومعك،صالحرجلأنكبلغنيقدإنه:لهفقلتعليهفدخلت،بقباء

ع!ج!اللهرسولفقالإليهفقربته:قال.غيركممنبهأحقفرأيتكم،للصدقةعنديكانشيءوهذا

عنهانصرفت،ثمواحدةهذه:نفسيفيفقلت:قال.يأكلفلميدهوأمسك"كلوا":لأصحابه

تأكللارأيتكقدإني:لهفقلت()3(بهأجئتهثم،المدينةإلى!ؤاللهرسولوتحول،شيئافجمعت

:قال.معهفأكلواأصحابهوأمر،منهاع!ج!اللهرسولفأكل:قال.بهاأكرمتكهديةوهذهالصدقة

منرجلجنازةتبعقد،الغرقدببقيعوهوع!ي!اللهرسولجئتثم:قال.ثنتانهاتان:نفسيفيفقلت

،ظهرهإلىأنظراستدبرتهثم.عليهفسلمت،أصحابهفيجالسوهو،ليشملتانوعلي)4(أصحابه

شيءفيأستثبتأنيعرفاستدبرتهع!ي!اللهرسولرانيفلما؟صاحبيليوصفالذيالخاتمأرىهل

ليفقال،وأبكيأقبلهعليهفأكببت،فعرفتهالخاتمإلىفنظرت،ظهرهعنرداءهفألقى،ليوصف

.عباسابنياحدثتككماحديثيعليهفقصصت،يديهبينفتحولت"تحؤل:"!ماللهرسول

بدرع!ج!اللهرسولمعفاتهحتىالرنسلمانشغلثم.أصحابهذاكيسمعأنع!ج!اللهرسولفأعجب

وأحد.

أحييهانخلةثلاثمئةعلىصاحبيفكاتبت"سلمانياكاتب":!اللهرسولليقالثم:سلمانقال

بالنخل،فأعانوني."أخاكمأعينوا":لأصحابهع!ي!اللهرسولفقال.أوقيةوأربعين،(بالفقير)له

يعين.)7(بعشرةوالرجل،وديةعشرةبخمسوالرجل،وديةبعشرينوالرجل،)6(وديةبثلاثينالرجل

ففقرسلمانيااذهب":ع!ج!اللهرسولليفقال"وديةثلاثمئةلياجتمعتحتى،عندهمابقدرالرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

كانفإن،والانتفاضالبردمنالرعدة:والعرواء:السيرةفيهشامابنوقال،بنافضالرعدةهي:حهامشفي

.ممدودوكلاهما،الرحضاءفهيعر!تىذلكمع

أستثبته.:والروضهشامابنوسيرةطوفي،حفيكذا

.هشامابنسيرةمنمعقوفينبينما

.252(/1)الروضفيكماالهدمبنكلثومهو

اذهب:لسلمانقال:الحديثوفي:وفيه:(فقر)اللسان.غرستإذاالفسيلةحوليحفرحفير:"الفقير"

فيه.تغرسموضعالهااحفرأي،الفسيلففقر

.(ودي)اللسان.وصغارهالنخلفسيلوهو:الوديواحدة:"الودية"

حاشية،ملحوظاالمعدودكانإذاجائزالعددتأنيث:قلت.بعشر:والروضهشامابنسيرةوفيط،حفيكذا

.(4/545)الوافيوالنحو(621)2/الخضري
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جئتهفرغتإذاحتى،أصحابيوأعانني،ففقرت:قال."بيديأضعهاأناأكنفأتنيفرغتفإذا،لها

إذاحتى،بيدهغ!ي!اللهرسولويضعهالوديإليهنقربفجعلنا.إليهامعيع!ي!اللهرسولفخرج،فأخبرته

!ي!النبيفأتي.المالعليوبقيالنخلفأديت-واحدةوديةماتتمابيدهسلماننفسفوالذي-فرغنا

فدعيت:قال؟"المكاتبالفارسيفعلما":فقال،المعادنبعضمن،ذهبمنالدجاجةبيضةبمثل

:قال؟رسولياعليمماهذهتقعوأين:قلت:قال"سلمانياعليكممافأدهاهذهخذ":قال،له

أربعين-بيدهسلماننفسوالذي-منهالهمفوزنتفأخذتها:قال"عنكبهاسيؤدياللهفإنخذها"

يفتنيلمثم،حراالخندقع!اللهرسولمعفشهدت.سلمانوعتق()1(منهاأحقهمفأوفيتهم،أوقية

مشهد.معه

أنه)3(سلمانعن،القيسعبدمنرجلعن،حبيبأبيبنيزيدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

لسانه،علىفقلبها:ع!ي!اللهرسولأخذها؟اللهرسولياعليالذيمنهذهتقعوأين:قلتلما:قال

أوقية.أربعين،كلهحقهممنهافأوفيتهمفأخذتها"منهافأوفهمخذها":قالثم

بنعمرعن،أتهملامنحدثني،قتادةبنعمربنعاصمحدثني:)4(إسحاقبنمحمدوقال

صاحبأن:خبرهأخبرهحينع!اللهلرسولقالأنهسلمانعنحدثت:قالمروانبنالعزيزعبد

الغيضةهذهمنسنةكليخرجغيضتينبينرجلابهافإن،الشامأرضمنوكذاكذاائت:لهقالعمورية

يخبركفهوتبتغيالذيالدينهذاعنفاسألهشفيإلامنهملأحديدعوفلاالأسقامذوويعترضهمستجيزا

،هناكبمرضاهماجتمعواقدالناسفوجدت،ليوصفحيثجئتحتىفخرجت:سلمانقال.عنه

.)5(.
بمرضاهم،الناس!غشيه،الأخرىإلىالغيضتينإحدىمنمستجيزاالليلةتلكدهمحرجحتى

إلايدخلأنيريدالتيالغيضةدخلحتىإليهأخلصفلم،عليهوغلبوني،شفيإلالمريضيدعولا

دينالحنيفيةعنأخبرني،اللهيرحمك:قلت:قالإليوالتفت؟هذامن:فقالفتناولته:قال؟منكبه

منالدينبهذايبعثنبيزمانأظلكقد،اليومالناسعنهيسألماشيءعنلتسألإنك:قال.إبراهيم

عليه.يحملكفهوفأته،الحرمأهل

."مريمبنعيسىلقيتلقدسلمانياصدقتنيكنتلئن":لسلمانع!ي!اللهرسولفقالدخلثم

إنهقيلوقد،قتادةبنعمربنعاصمشيخوهو،مبهمرجلوفيها،الروايةهذهفيوقعهكذا

عنه.اللهرضيوسلمانالعزيزعبدبنعمربينمعضلبل،منقطعهوثم،عمارةبنالحسن

)2(

)3(

)4(

)5(

.والروضهشامابنسيرةمنمعقوفينبينما

.(1/522)والروض(1/122)هشامابنوسيرة7(أ)صإسحاقابنسيرة

.والروضهشاموابنإسحاقابنوسيرةطفيوهو،أنهسلمانعن:قولهحمنسقط

.(1/522،532)والروض(1/122،222)هشامابنوسيرة71(،07)صإسحاقابنسيرة

.والروضهشاموابنإسحاقابنسيرةمنوالمثبت،يخرج:ط،حفي
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أقلالفترةفإن؟منكربلجداغريب"مريمبنعيسىلقيتلقدسلمانياصدقتنيكنتلئن":قوله

سنةثلاثمئةعاشإنه:قيلماأكثروسلمان،بالشمسيةسنةستمئةوقيل،سنةأربعمئةأنهافيهاقيلما

سنة.وخمسين

فيماواختلفوا.سنةوخمسينمئتينعاشأنهعلىمشايخهإجماعالبحرانييزيدبنالعباسوحكى

فهذا"مريمابنعيسىوصيلقيتلقد":قالأنهوالظاهر.أعلموالله.سنةوخمسينثلاثمئةإلىزاد

.(1)بالصوابممكن

لمصخفإن(منهمبإجماعأضعيفوهو،عمارةبنالحسنهوالمبهمالرجل:)2(السهيليوقال

يبكيانأخرىوامرأةأمهفوجد،رفعمابعدالسماءمننزلالمسيحأنذكرجريرابنلأن؟نكارةفيهيكن

جازمرةنزولهجازوإذا:قال.ذلكبعدالحواريينوبعث،يقتللمأنهفأخبرهما،المصلوبجذععند

بنيمنامرأةحينئذويتزوج،الخنزيرويقتل،الصليبيكسرحينالظاهرنزولهيكونثم،مرارانزوله

ص!.اللهرسولروضةحجرةفيدفنماتوإذا،جذام

عن،بكيربنيونسطريقمن،هذهسلمانقصة")3(النبوةدلائل"كتابفيالبيهقيروىوقد

حدثنا:طالبأبيبنيحيىعن،الأصمعن،الحاكمعنأيضا)4(ورواها،تقدمكماإسحاقبنمحمد

سمعأنهصوحانبنزيد)6(عن،حرببنسماكعن،)5(صغيرةأبيبنحاتمحدثنا،عاصمبنعلي

أكبرأخلهوكانرامهرمز)7(،منكانأنهوذكر،طويلةقصةفذكر؟إسلامهأولكانكيفيحدثسلمان

إلىمعهيختلفوكان،لهصاحباكاندهقانها)8(ابنوأن،أخيهكنففيفقيراسلمانوكان،غنيمنه

بهيذهبأنسلمانفسأله،لهمكهففيالنصارىمنعبادإلىالغلامذلكيختلفكانوأنه،لهممعلم

شيءمنهيكونلاأنلهفالتزم.أبيفيقتلهمعليهمتنمأنوأخشى،غلامإنك:لهفقال،إليهممعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

به.إسحاقابنعن(1512/)السيرفيالذهبيروايةوهي:قلت

منه.معقوفينبينيأتيوما،مقاربةبألفاظ253(،1/252)الأنفالروض

.(29)2/النبوةدلائل

.82()2/أيضاالدلائلفي

التهذيبوتهذيب()1/137التهذيبوتقريبالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،صفرة:ط،حفي

/2()013.

السندفيأنأظن:قلت.ترجمتهفي(525)3/النبلاءأعلاموسيرالبيهقيدلائلمنوالمثبت.يزيد:ط،حفي

بنالنعمانقدامةأبيعنسماكيرويهاسلمانوأخبارهـ،36سنةزيداهـووفاة23سنةسماكفوفاة،انقطاعا

يضطربممنوسماك.(527)3/النبلاءأعلامسيرانظر،زيدعنرجلعنسماكأو،صوحانبنزيدعنحميد

.(141/)1الترمذيعللشرحذلكفيانظر،ينقصأوالإسنادفيفيزيدحديثهفي

.(هرمز)والتاج(17)3/البلدانمعجم.خوزستانبنواحيمشهورةمدية:"رامهرمز"

.5(الحاشية11)صهدهقانمعنىشرحمضى
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النهاريصومون،العبادةمنمنهمخرجتقدالزوحكأن،سبعةأوستةهمفإذا.معهبهفذهب،يكرهه

عيسىوأن،المتقدمينبالرسليؤمنونأنهمعنهمفذكر،وجدواوماالشجريأكلون،الليلويقومون

بينوإن،معادالكوإنربالكإن،غلاميا:لهوقالوا.بالمعجزاتأيده،أمتهوابنورسولهاللهعبد

،يصنعونبمااللهيرضىلا،وضلالةكفرأهلالنيرانيعبدونالذينالقومهؤلاءوإن،وناراجنةيديك

دين.علىوليسوا

وهو،البلادتلكملكأجلاهمثم؟بالكليةسلمانلزمهمثم،إليهمالغلامذلكمعيترددجعلثم

دينهمسلمانوعرض،عندهابنهالملكواحتبس،أرضهعنإليهمسلمانصحبهالذيالغلامذلكأبو

حتىسلمانمعهمفارتحل،المعيشةطلبفيبنفسيمشتغلإني:فقال،منهأكبرهوالذيأخيهعلى

فخرجوا؟صحبتهمإلافأبيت،عندهميتركونيأنأرادواثمأهلهاعليهمفسلم،الموصلكنيسةدخلوا

وجعلواإليهمواجتمعوا،عليهميسلمونالناحيةتلكرهبانإليهمفتحدر،جبالبينوادياأتواحتى

فخطبهم،،فيهممعظمرجلوجاء.خيراعليفيثنونعنيويسألونهم،عنهمغيبتهمعنيسألونهم

اللهعبدكانوأنه،مريمابنعيسىوذكر،بهأيدواوماالرسلوذكر،أهلههوبمااللهعلىفأثنى

فكان:قال.ولزمهسلمانتبعهالانصرافأرادوالماثم،الشرعنونهاهمبالخيروأمرهم،ورسوله

علىفمكث،وينهاهمويأمرهمويعظهمإليهمفيخرج،الأحدإلىالأحدمن،الليلويقومالنهاريصوم

إلييلتفتيمشيفيمافكان:قال.إليهسلمانفصحبه،المقدسبيتيزورأنأرادثم،طويلةمدةذلك

نحوويذكرنيويعلمني،وحساباوناراجنةيديبينوأن،رباليأنويخبرنيفيعظني،عليويقبل

أحمد،اسمهرسولايبعثسوفاللهإن،سلمانيا:-لييقولفيما-قال.الأحديومالقوميذكركانما

ء".)1(
لمحدفيهيخرجالذيزمانهوهذا،خاتمكتفيهبين،الصدقةيأكلولا،الهديةياكل،تهامهمنيحرج

وإن:لهقلت.واتبعهفصدقهأنتأدركتهفإن،أدركهأحسبنيولا،كبيرشيخفإنيأنافأقا،تقارب

.قالفيماالرحمنورضى،بهيجيءفيماالحقفإن،أمركوإن:قال؟عليهأنتومادييكبتركأمرني

إذاأنهأوصاهوقد،نامثم،وهاهناهاهنافيهصلىصاحبهوأن،المقدسبيتإلىقدومهماذكرثم

ولاماللهذكراستيقظفلما،ليستريحقالمماأزيداخرحيناسلمانفتركه،يوقظهأنكذامكانالظلبلغ

سألتك،اللهعبديا:فقالمقعدفسأله،المقدسبيتمنخرجاثم.ذلكمنبهأمرهماتركعلىسلمان

الله،بسمقم:وقالبيدهفأخذ،أحدايجدفلمفنظر،أسألكأناوها،شيئاتعطنيفلموصلتحين

حتىمتاعيعلياحمل،اللهعبدياليفقال؟)3(عقالمننشطكأنما،قلبة)2(ولابأسبهوليسفقام

.حفيمثبتالروايتينوكلابتهامةويخرج:وبروى(1)

.(قلب)التاج.منهاعليهيخشىوعلةألمأي:قلبةبهما:يقال)2(

،عقالمنأنشطكأنما...برأإذاوللمريض،كانعملأيفيبسرعةللاخذويقال:(نشط)اللسانفيجاء)3(

.(57)5/النهاية.بصحيحوليس،عقالمننشطكأنما:الروايةفييجيءماوكثيرا:الأثيرابنقال؟حلأينشط
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سألتوكلما،ذهبأينأدرولمألحقهفلمالرجلأدركتثم،بهفاشتغلت،فأبشرهمأهليإلىأذهب

أناخلغتيسمعوافلما،فسألتهم،كلببنيمنالعربمنركبلقينيحتى،أمامك:قالواقوماعنه

،الأنصارمنامراةفاشترتني،فباعوني.بلادهمبيأتواحتى،خلفهفحملني،بعيرهمنهمرجل

!ص.اللهرسولوقدم،لهاحائطفيفجعلتني

رآهفلما،النبوةخاتمإلىالنظرتطلبثم،صاحبهقالماليستعلموالهديةبالصدقةإليهذهابهذكرثم

الصديق،بكرأباع!ي!اللهرسولفأمر:قال.لهجرىالذيخبرهاللهرسولوأخبر.ساعتهمنآمن

فوقع:قال."فيهمخيرلا":فقال،النصارىدينعنيوماسألتهثم:قال.فأعتقهسيدتهمنفاشتراه

فدخلني،المقدسببيتمعيكانالذيالصالحالرجلذلكومن،صحبتهمالذينأولئكمننفسيفي

اليهودءامنوالفذينعدوةالناسأشدلتجدنأ!و:ع!ي!اللهرسولعلىاللهأنزلحتى،عظيمأمرذلكمن

منهضبأنذلثنصحرىإناقالواالذجمتءامنوألدجمنموتأقربهو()1(ولتجدتأشركواوالذ!ف

بينفجلست،خائفوأنافجئت!اللهرسولفدعاني.!ميممتتبرونلاورقباناوأنهؤقسيسب

!هويممت!برونلاوأنهؤورقباناقسيسيهتمنهضبأنلثذ!و:الرحيمالرحمناللهبسم:فقرأ،يديه

كانوا،نصارىيكونوالموصاحبكمعهمكنتالذينأولئك،سلمانيا":قالثم،(82:المائدةأالآيات

بتركأمرنيفإن:لهفقلت،باتباعكأمرنيلهوبالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا:فقلت"مسلمين

.يأمركفيمااللهيرضيوماالحقفإن،فاتركهنعم:قال؟عليهأنتومادينك

بنمحمدوطريق،إسحاقبنمحمدلسياقالمخالفةبعضوفيه،كثيرةغرابةالسياقهذاوفي

حديثمن،)2(صحيحهفيالبخاريرواهماإلىوأقرب،اقتصاصاوأحسنإسناداأقوىإسحاق

تداولهأنه،الفارسيسلمانعن،النهديعثمانأبيعن،أبيهعنالتيميطرخانبنسليمانبنمعتمر

أعلم.والله،مثلهإلىومرب،)3(معلمإلىمعلممن:أي.ربإلىربمن،عشربضعة

أعلم.فالله.سيدإلىسيدمن،سيداثلاثونتداوله:)4(السهيليقال

،كثيرةوألفاظاأسانيدلهاوأورد،")5(الدلائل"فينعيمأبوالحافظإسلامهقصةاستقصىوكذلك

أعلم.فالله.خليسة)6(كاتبتهالتيسيدتهاسمأنبعضهاوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)82(الايةالمائدةسورةفيوالايةحفيليسالمعقوفينبينما

عنه.اللهرضيالفارسيسلمانإسلامبابالأنصارمناقبكتاب)4693(الباريفتح

برإطلاقعنالنهيفيهريرةأبيحديثيبلغهلموكأنه،سيدإلىسيدمنأي:277()7/الفتحفيحجرابنقال

السيد.على

.251(/1)الروضفي

بعدها.وما(1/582)

الإصابةفيحجرابنعليهنبهتصحيفوكلاهما،حلبسة:طوفي،فوقهاوضمةمهملةبحاءحليسة:حفي

بغ=وقصة)4/286(المعجمةالخاءحرففيترجمتهاساقثم،الحاءحرفمنالرابعالقسمفي)4/927(



ذلكفيغريبةأخبارذكر

ذلكفيغريبةأخبارذكر

123

حدثنا،الغلابيزكرياءبنمحمدحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:")1(الدلائل"فينعيمأبوقال

عتوارةأبيعن،أبيهعن،كسيببنعبادحدثنا،المنقريالسويةأبيبنالملكعبدبنالفضلبنالعلاء

الصعبلهاأركب،الحيعقائلمنلعقيلةعسيفا:كنتقالالعامريسوادةبنسعر)2(عنالخزاعي

بحرثالشاممنفانصرفت،أتيتهإلامتجرفيربحاأرجومطرحا)5(البلادمن)4(أبقيلا،)3(والذلول

عنيتعرىحتىفأقمت،مسدفبليلمكةفدخلت،العربودهماءالموسمكبة)6(بهأريد،وأثاث

جزووإذا،)7(الطائفبأنطاعمضروبة،الجبالشعفمسامتةقبال!فإذا،رأسيفرفعت،الليلقميص

علىيجهزرجلوإذا.عجلواألاعجلواألا:يقولونالطهاةعلىوحثثةأكلةوإذا،تساقوأخرى،تنحر

طعممن،اللهوفديا:يقولمدرجةعلىوأنيسان.الغداءإلىميلوااللهوفديا:ينادي،الأرضمننشز

:فقال،بيالذيرجلفعرف،القومعميدأريدفأقبلت،)8(رأيتمافجهرني،العشاءإلىفليرح

عمامةرأسهعلىلاثقد،جبينهمنتوقدالشعرىوكأن،الأساريع)9(خديهفيكأنشيخوإذا.أمامك

كرسيتحته:الرواياتبعضفيقال-)ساسم)01((كأنها،فينانةجمةملائهامنأبرزقد،سوداء

،الأذقاننواكس،جلةجلسةمشايخحوله،بهيتخصر)11(قضيببيده،نمرقةدونهاومن-ساسم

نجومه،أوانهذاالأميالنبيأن،الشامأخبارمنخبرإلينميكانوقد.بكلمةيفيضأحدمنهمما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

بعدها.وما5(1/91)النبلاءأعلامسيرفيأيضاسلمان

ابنوذكره،عباسالبروعبدجيقلعهبتحقيقالتيولا،الهندالدكنأبادحيدرطبعةنعيمأبيدلائلفيأجدهلم

."سعر"ترجمةفيمختصراالإصابةفيحجر

.سوادةبنسعرترجمةفيالإصابةمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،سعير:طوفي،سعيد:حفي

.(ذلل)الأساس.الأجير:والعسيف.الطاقةفيهبذلواإذا:أمرهمفيوذلولصعبكلركبوا:يقال

.طمنوالمثبت.فيهوثبتلزمهإذا،بالمكانالتاقمن،ألتاق:أي،التق:حفي

.(طرح)الوسيطالمعجم.البعيدالمكان:والمطرح،حمنوالمثبت،مسرحا:طفي

وكبةإياكم:فقال،فرجعتذهبتجماعةرأىأنه:مسعودابنحديثوفي،الناسمنالجماعة:"الكبة"

وسطه:شيءكلوكبد،وسطهأي،الموسمكبد:حفيواللفظة،السوقجماعةأي،الشيطانكبةفإنهاالسوق

.(كبد،كبب)للسانا.ومعظمه

.(نطع)الوسيطالمعجم.الجلدمنالبساطوهو،نطعجمع:"أنطاع"

.(جهر)اللسان.راعني:"الشيءجهرني"

وذثغر:ويقال،النساءأصابعبهاتشبه،الرملفييكون.الرؤوسحمرالأجسادبيضدود:"الأساريع"

.(سرع)التاج.طرائقهأي،الذهبأساريععنقهكأن:!ي!صفتهوفي،وطرائقخطوط:أساريع

والجمة:.السهاممنهيتخذ،الأسودهووقيل،أسودشجر:والساسم،حمنوالمثبت،سماسم:طفي

.(لوث،جمم،سسم)اللسان.لفهارأسهعلىالعمامةولاث،الرأسشعرمجتمع

متخصر.:طفي
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.إياهوليتني،قدوكأنكلا،مهمه:فقال!.اللهرسول!ياعليكالسلام:فقلت،ذلكظننتهرأيتهفلما

واللههذا:أقول!وأنافوليت.منافعبدبنهاشمهذا،نضلةأبوهذا:فقالوا؟الشيخهذامن:فقلت

الوظيفةوهذه،جفنةآل!:لهميقال!كان،غسانمنالشامعربملوكيعني.جفنةآل!مجدلاالمجد

.()1الموسمزمنالحجيجإطعاميعني،الرفادةهيهاشمعنحكاهاالتي

حدثنا،يحيىأبيبنأحمدبنمحمدحدثنا،جعفربنمحمدبناللهعبدحدثنا:)2(نعيمأبووقال!

بناللهعبدبنبكرأبيعن،إلياسبنخالدحدثنا،الخراسانيقتيبةبنعليحدثنا،)3(عثمانبنسعيد

فينائمأنابينا:قال!المطلبعبدعنيحدثطالبأباسمعت:قال!جدهعن،أبيهعن،الجهمأبي

خز،مطرفوعلي،قريشكاهنةفأتيت،شديدافزعامنهاففزعت،هالتنيرؤيارأيتإذالحجر

فقالت:،قوميسيديومئذوأنا،التغييروجهيفيعرفتإلينظرتفلما،منكبيتضربوجمتي

يكلمهالاوكان!بلى:لهافقلت؟شيءالدهرحدثانمنرابههل؟اللونمتغيرأتاناقدسيدنابال!ما

كنتلأنيأفعلولم،حاجتهيذكرثمرأسهاأمعلىيدهيضعثم،اليمنىيدهايقبلحتىالناسمنأحد

رأسهانالقد،تنبتشجرةكأن،الحجرفينائموأناالليلةرأيتإني:فقلتفجلست؟قوميكبير

سبعينالشمسنورمنأعظم،منهاأزهرنورارأيتوما،والمغربالمشرقبأغصانهاوضربت،السماء

خمىساعة،وارتفاعاونورا!ماساعةكلتزدادوهي،لهاساجدينوالعجمالعربورأيت؟4

فإذا،قطعهايريدونقريشمنقوماورأيت،بأغصانهاتعلقواقدقريشمنرهطاورأيت،تزهروساعة

ويقلع،أظهرهمفيكسر،ريحامنهأطيبولا،وجهامنهأحسنقطأرلمشابأخرهممنهادنوا

النصيب:فقال!؟النصيبلمن:فقلت،الشابفمنعني،نصيبامنهالأتناول!يديفرفعت؟أعينهم

قالت:ثم،تغيرقدالكاهنةوجهفرأيت،فزعامذعورافانتبهت.إليهاوسبقوكبهاتعلقواالذينلهؤلاء

يعني-قالثمالناسلهويدين،والمغربالمشرقيملكرجلصلبكمنليخرجنرؤياكصدقتلئن

الحديثبهذايحدثطالبأبوفكان:قال!.المولودهذاتكونلعلك:-طالبلأبيالمطلبعبد

فيقال!.الأمينالقاسمأباأعلمواللهالشجرةكانت:()5(قال!ثم.بعثماوبعد!يماللهرسول!ولدبعدماأ

.والعار)6(السبة:فيقول!؟تؤمنألا:طالبلأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وينظر"حديثهيصحلا":(1624الترجمة)6/وقالتاريخهفيالبخاريذكره،كسيببنعباد،ضعيفإسناده

.(بشار)375(2/)الميزان

.(1/99)الدلائلفي

.عثمانأبيبنسعيد:حفي

ضعفا.مرةسبعين:حفي

."...كانت:ويقولخرجقدء!ي!والنبي":هكذاالدلائلفيالمعقوفينبينالتيالعبارةلفظ

.(بشار)التهذيبرجالمنوهو،متروكإلياسبنخالدفإن،جداضعيفإسناده
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بنالعباسحدثنا،الغلابيزكرياءبنمحمدحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:)1(نعيمأبووقال!

تجارةفيخرجت:العباسقال!:قال!عباسابنعن،عكرمةعن،الهذليبكرأبوحدثنا،الضبيبكار

وأنصرف،طعامايوماأصنعفكنت،اليمنفقدمت،حرببنسفيانأبومنهمركبفياليمنإلى

فيه:أصنعكنتالذييوميفيليفقال،ذلكمثلويفعل،يوماسفيانأبوويصنع،وبالنفرسفيانبأبي

إلىوالنفرأنافانصرفت.نعم:فقلت؟غداءكإليوترسلبيتيإلىتنصرفأنالفضلأبايالكهل

ابنأنالفضلأباياعلمتهل:فقال!،واحتبسنيقامواالقومتغذىفلما،الغداءإلىوأرسلت،بيته

ينبغيأخيكبنيوأي؟تكتمإياي:سفيانأبوفقال!؟أخيبنيأي:فقلت؟اللهرسول!أنهيزعمأخيك

فعل؟قد:فقلت.اللهعبدبنمحمدهو:قال!؟ذلكعلىوأيهم:قلت؟واحدرجلإلاهذايقول!أن

بالأبطحقاممحمداأنأخبرك:فيهسفيانأبيبنحنظلةابنهمنباسمهكتاباوأخرج.فعلقدبلى:قال!

.صادقا)2(حنظلةأباياأجده:قلت:العباسفقال!"وجلعزاللهإلىأدعوكم،رسول!أنا":فقال!

هذامنضيرعلييكونأنأخشىلاإني،هذامثلتقول!أنأحبمافوالله،الفضلأبايامهلا:فقال!

منهماواحدةكل،وهنة)3(هنةلكمأنتزعمقريشبرحتماواللهإنه،المطلبعبدبنييا،الحديث

شؤمتكم.واللهفهذه:قال!.سمعتقد،نعم:قلت؟ذلكسمعتهل،الفضلأبايالنشدتك.غاية

مؤمن.وهوبالخبرحذافةبناللهعبدقدمحتىليال!)4(إلاذلكبعدكانفما:قال!.يمنتنافلعلها:قلت

،اليهودأحبارمنحبرفيهيتحدثباليمنمجلسايجلسسفيانأبووكان؟اليمنمجالسفيذلكففشا

:سفيانأبوقال!؟قال!ماقال!الذيالرجلهذاعمفيكمأنبلغني؟الخبرهذاما:اليهوديلهفقال!

تسألني،لا:قال!.عنهفحدثني:قال!.نعم:قال!؟أبيهأخو:اليهوديفقال!.عمهوأنا،صدقوا

()يغمضلاأنهاليهوديفرأى.منهخيروغيره،أعيبهأنأحبوما،أبداالأمرهذايدعيأنأحبما

:العباسقال!.موسىوتوراة،اليهودعلىبأس)6(بهليس:اليهوديفقال!.يعيبهأنيحبولاعليه

والحبر،حرببنسفيانأبووفيه،الغدمنالمجلسذلكجلستحتىفخرجتفجئت،الحبرفناداني

وليس،عمهأنهفأخبركع!ي!اللهرسول!أنهزعممنارجلعنعميابنسألتأنكبلغني:للحبرفقلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.مختصرا(1185/)الحلبيةالسيرةفيوهو،2(130/)دلائلفي

.دقصا:لدلائلواط،خفي

شدائدأي:وهناتهناتتكونثم:سطيححديثوفي؟جنساسمكلعنكنايةفهو،هنتأنيث:"الهنة"

.(هنا)اللسان.عظاموأمور

جائز.وهو،الياءبإثباتليالي:خفي

عنبهيكنى،وعليهعنهفأغمضالأمروسمع:(غمض)التاجفيجاء،حمنوالمثبت،يغمس:طفي

عنالتغميض:الأساسوفي.عنهتغافلتإذا،وأغضيتمنهفأغمضتوكذاكذامنهسمعت:ويقال.الصبر

والتغافل.الإغضاءهوالإساءة

...بأسلابهليس:حوفيطفيكذا
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سفيانأبيعلىفأقبل.أبيهأخو:قلت؟أبيهأخو:قال.أبيهوأخوعمهوأنا،عمهابنولكن،بعمه

:فقال.عليفأقبل.عليفليرذ)1(كذبتفإنسلني:فقلت.صدقنعم:قال؟صدق:فقال

وإنه،خانولاكذبولا،المطلبعبدوإلهلا:قلت؟سفهةأوصبو!أخيكلابنكانهل،نشدتك

،بيدهيكتبأنلهخيوأنهفظننت:العباسقال؟بيدهكتبفهل:قال.الأمينقريشعنداسمهكان

الحبرفوثب9يكتبلا:فقلت،عليويرد)2(يكذبنيأنهسفيانأبيمكانذكرتثم،أقولهاأنفأردت

:سفيانأبوقال.منزلناإلىرجعنافلما:العباسقال.يهودوقتلت،يهودذبحت:وقالرداءهوترك

تؤمنأنسفيانأبايالكفهل.رأيتمارأيتقد:قلت.أخيكابنمنتفزعاليهودإن،الفضلأبايا

أرىحتىبهأومنلا:قال.أكفائكمنغيركفمعكباطلاكانوإن،سبقتقدكنتحقاكانفإن؟به

خيلايتركلااللهأنأعلمأنيإلا،فميعلىجاءتكلمة:قال؟تقولما:قلت،كداء)3(فيالخيل

،كداءمنطلعتوقدالخيلإلىونظرنا،مكة!اللهرسولاستفتحفلما:العباسقال.كداءمنتطلع

.للإسلامهدانيالذيدلهفالحمد،لذاكرهاإنيواللهإي:قال.الكلمةتذكرسفيانأبايا:قلت

والله،فيه)4(متكلمهومنرجالهفيكانوإن،الصدقوضياء،والنورالبهاءعليهحسنسياقوهذا

أعلم.

منوهو،الباببهذاشبيهوهو،)5(الصلتأبيبنأميةمعسفيانأبيقصةفيذكرناهماتقدموقد

الرومملك)6(هرقلمعسفيانأبيقصةأيضاوسيأتي.النوروعليه،السياقاتوأحسنالأخبارأغرب

له:وقال.ورسالتهونبوتهصدقهعلىبذلكواستدلاله،وأحواله!اللهرسولصفاتعنسألهحين

كنتولو،لقيهلتجشمتإليهأخلصأنيأعلمولو،فيكمأنهأظنأكنلمولكن،خارجأنهأعلمكنت

الحمدودلهوقعوكذلك.هاتينقدميموضعليملكنحقاتقولماكانولئن،قدميهعنلغسلتعنده

والمنة.

وأطنب،فأكثر،والعربوالأحبارالرهبانعنوالأخبارالاثارإيرادمننعيمأبوالحافظأكثروقد

عنه.ورضياللهرحمه،وأطيبوأحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.فليرده:خفي

.دورا:!في

.(943)4/البلدانومعجم(156)4/النهاية.المحصبعند،المقابريليمما،بمكةالعلياالثنية:"كداء"

)الضعفاءالدارقطنيقالكماكذابالضبيبكاربنالعباسأنمع،تهويناالمصنفقالهكذا:بشارقال

بهالاحتجاجيجوزلا...العجائبمنيروي":(091)2/المجروحينفيحبانابنقالوقبله(423والمتروكون

."للخواصالاعتبارسبيلعلىلاإحديثهكتابةولابحال

.()طالكتابهذامنالثانيالجزءفيانظر

هرقل.معقصتهوسيأتي:هكذاحفيوالعبارةالكتابهذامنالرابعالجزءفيسيأتيماانظر
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بندلهاثبنداودبناللهعبدحدثنا،الأهوازيالخزاعيإبراهيمبنعليحدثنا:)1(الطبرانيقال

أبيهعن،أبيحدثنا-!ي!اللهرسول-صاحبسويدبنياسربن)2(مسرعبناللهعبدبنإسماعيل

مرةبنعمروعنحدثهسويدبنياسرأباهأن،أبيهعنحدثهاللهعبدأباهأنإسماعيلأبيهعن،دلهاث

ساطعانورا،بمكةوأنانوميفيفرأيت،الجاهليةفيقوميمنجماعةفيحاجاخرجت:قالالجهني

:يقولوهوالنوربينصوتافسمعت،3(جهينتماوأشعر،يثربجبلإلىوصلحتىالكعبةمنخرج

قصورإلىنظرتحتى،أخرىإضاءةأضاءثم.الأنبياءخاتموبعث،الضياءوسطع،الظلماءانقشعت

،الأصناموكسرت،الإسلامظهر:يقولوهوالنورمنصوتاوسمعت،)4(المدائنوأبيضالحيرة

وأخبرتهم،حدثقريشمنالحيلهذاليحدثنوالله:لقوميفقلت،فزعافانتبهت.الأرحامووصلت

بمافأخبرتهفأتيتهبعثقد،أحمد:لهيقالرجلاأن(()الخبرأجاءبلادناإلىانتهينافلمارأيتبما

بحقنوآمرهم،الإسلامإلىأدعوهم،كافةالعبادإلىالمرسلالنبيأنامرةبنعمرويا":فقال،رأيت

عشراثنيمنرمضانشهروصيام،البيتوحج،الأصنامورفض،اللهوعبادة،الأرحاموصلةالدماء

."جهنمهولمناللهيؤمنكعمروياباللهفامن.النارفلهعصىومن،الجنةفلهأجابفمن.شهرا

كثيراذلكرغموإن،وحرامحلالمنبهجئتبماآمنت،اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد:فقلت

إليهفقمت،بهسادناأبيوكان،صنملناوكان،بهسمعتحينقلتهاأبياتاأنشدتهثم.)6(الأقواممن

الطويل(منأ:أقولوأنا!ي!بالنبيلحقتثم.فكسرته

تاركأولالأحجارلآلهةصوأننيحقاللهبأنشهدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حياةفيوالكاندهلوي81(/1)الوفافيالجوزيابنساقهوالخبر(246-424)8/الزوائدمجمعفيالطبرانيرواية

عنمطولاالمتنفي)3(الحاشيةموضع917صفيالمصنفيسوقهوسوف،بعدهاوما)1/392(الصحابة

عنه.،نعيمأبي

478()3/والإصابة72()2/للذهبيالتجريدمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.شريح:طوفيمشرع:حفي

والإصابةاللهعبدترجمةفي)5/48(والتعديلالجرحمنثم(س-مباب)الميمحرفمنالثانيالقسمفي

ياسر.ترجمةفى(648)3/

والأشعر؟البحرباتجاهمراحلسبععلىالمدينةمنوينبع،أعلاهمنينبععلىينحدرجهينةجبل:"الأشعر"

.(545/وه1891/)البلدانمعجم.والشامالمدينةبين،جهينةجبلاوالأجرد

سنةحدودفيالمكتفيأيامإلىقائمايزللم،الدنياعجائبمنكان،بالمدائنالاكاسرةقصر:"المدائنأبيض"

.85(1/)البلدانمعجمانظر.الشهيرةسينيتهفيالبحتريوصفهالذيوهوهـ.592

.81()1/الوفامنمعقوفينبينما

.الأقوال:حوفي،طفيكذا
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الدكادك)2(بعدالقفرأجوبإليكمهاجراالإزارساق)1(عنوشمرت

الحبائك)3(فوقالناسمليكرسولووالدانفساالناسخيرلأصحب

اللهلعل،قوميإلىابعثنياللهرسوليا:فقلت."مرةبنعمرويابكمرحبا":!لمج!النبيفقال

تكنولا،السديدوالقول،بالرفقعليك":وقال.إليهمفبعثني.بكعليمنكمابيعليهميمن

."حسوداولامتكبراولا،فظا

منهم،واحدارجلاإلا،كلهمفأسلموا!لمج!اللهرسولإليهدعاهماإلىفدعاهم،قومهأتىأنهفذكر

نسخته:هذهكتابالهموكتب،وحياهمبهمفرحب؟!ي!اللهرسولإلىبهموفدوأنه

وحق،صادقبكتاب،!ي!اللهرسوللسانعلى)4(اللهمنكتابهذا.الرحيمالرحمناللهبسم"

الأوديةوتلاع،وسهولهاالأرضبطونلكمإن:زيدبنلجهينة،الجهنيمرةبنعمرومعناطق

وفي،الخمسصلاةوتصلوا،بالخمستقرواأنعلى،صافيهوتشربون،نباته)5(تزرعون،وظهورها

صدقة،)8(المثيرةأهلعلىليس،شاة)7(أف(شاةتفزقتاوإن،اجتم!ضاإن(شاتانأوالصريمةالتيعة)6(

."شماسبنقيسبكتابالمسلمينمنحضرمن!لمجونبيناعلىوشهد.)9(اللبقةالوردةليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(581)صسيأتىكمابالياء.قيسا:والصواب،ط،حفيكذا

ابنطبقاتوفي"...الغورأدبإليه(18ه)صسيأتيوفيما،الدكاكبعدالقورأجوبإليك:واللسانالنهايةفي

الجبل،وهيقارةجمع:والقور.الدكاكبعدالدعث.الزوائدومجمعالوفاوفي"الدكاكبعدالدعث":سعد

منتلبدماوهو،دكداكجمع:والدكادك؟الأرضمنمنخفضفكل:الغوروأما.كالاكمةمنهالصغيرهووقيل

.(غور)واللسان(قور)(4021/و)(دكدك)(2281/)النهاية.كثيراليرتفعوبالأرضالرمل

)1/332(النهاية.النجومطردتىفيهالأن،السمواتبهايعني،حبيكةواحدتها،الطردتى:"الحبائك"

.333(1/)سعدابنطبقاتفيوالأبيات.(حبك)

الله.منأمانكتاب:83()1/الوفافي

.بالصوابأشبهوهو.ترعون.الصحابةوحياةوالجمع83(/1)الوفافي

(صرم)(27)3/والنهايةحمنوالمثبت،الغنيمة:الصحابةحياةوفي"والسعة"المجمعوفي،التليعة:طفي

التيعة،:وفيهما،(تيع)واللسانالنهايةمنوالتصحيح.قلمضبطبالفتحفودتىمنالمثناةالتاءضبطتوفيه

ذهبإذايتيعتاعمن،سبيلعليهاللسعاةالتيالجملةوكأن،الحيوانمنالزكاةفيهتجبمالأدنىاسم:بالكسر

الغنم.منوالأربعينالإبلمنكالخمس،إليه

والأربعين،الثلاثينإلىالعشرينمنهي:قيل،والغنمالإبلمنالقطيعوهي،الصرمةتصغير:"الصريمة"

مئةمنالحديثفيبهاوالمراد.وغنمهإبلهمعظمعنصاحبهافيقطعهابنفسهاتستقلالقدرهذابلغتإذائنها

واحدكلفعلى،بينهماوفرقلرجلينكانتوإن،شاتانففيهااجتمعتإذا،المئتينإلىشاةوعشرينوإحدى

منه.معقوفينبينوما،(صرم)27()3/النهاية.شاةمنهما

كتبأنه"الحديثومنه:(ثور)922()1/النهايةفيجاء،الزوائدمجمعمنوالمثبت.الميرة:ط،حفي

.الأرضتثيرلأنهاالحرثبقربالمثيرةأراد"والمثيرةوالراحلةللفرسلهمحماهالذيبالحمىجرشلأهل

-:()1/123الدلائلوفي.فيهالصوابوجهأومعناهإلىأهتدولم،اللبقةللوردةليس:حوفي،طفيكذا
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.التكلانوعليهالثقةوباللهالكبير)1(،المسندفيمبسوطهوكماذلكفيمرةبنعمروقالهشعراوذكر

ممهموأضذناصيمأبقوعيسىوموسىوإتنهيمفصجومنومنفميثقهتمألنبتنمنأضذناوإذ):تعالىاللهوقال

!هوبريبهمألصتت!يومآدمبنيميثاقاللهأخذلما:السلفمنكثيرونقال.(7:الأحزابأ!وغليظا!ثما

الكبارالشرائعأصحابالعزمأوليالخمسةهؤلاءمعوأكد؟خاصاميثاقاالنبيينمنأخذ.(172:الأعرافأ

أجمعين.وعليهم!يممحمدواخرهمنوحأولهمالذين

حدثنا،مسلمبنالوليدعن،طرقمن")2(النبوةدلائل"كتابفينعيمأبوالحافظروىوقد

وجبتمتىع!ي!اللهرسولسئل:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىحدثنا،الأوزاعي

."فيهالروحونفخادمخلقبين":قال؟النبوةلك

،هريرةأبيحديثمنغريبحسن:وقال،مسلمبنالوليدطريقمنالترمذيرواهوهكذا

.)3(الوجههذامنإلانعرفهلا

حدثنا،()الحلبيالزبيربنإسحاقبنيعقوبحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:)4(نعيمأبووقال

عمر:قال:قالالصنابحيعن،رويمبنعروةعن،واقدبنعمروحدثنا،التفيليجعفرأبو

."الطينفي4منجدوآدم":قال؟نبياجعلتمتى،اللهرسوليا

)6(5
عن،الشعبيعن،الجعفيجابرعن،الربيعبن!يسعن،مزاحمبننصرحديثمنرواهلم

."والجسدالروحبينوآدم":قال؟نبياكنتمتى:اللهرسوليا:قيل:قالعباسابن

بينبنورالأنبياءخصذريتهصلبهمناللهاستخرجحينآدمقصةفيأوردناهالذيالحديثوفي

فنور،كذلكالأمركانوإذا.الثهعندورتبهممنازلهمقدرعلىكانأنه-أعلموالله-والظاهر.أعينهم

.قدرهوعلوشرفهعلىظاهروتنبيهعظيمتنوياوهذا؟كلهممنهموأعظموأكبرأظهركان!يممحمد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أعلم.والله.الأموالكرائمالصدقةفييؤخذلاأنهيريدولعله،الأصلفيكذا:طحاشيةوفيالتيعةللواردوليس

.84(/1)الوفافيالجوزيابنأيضأذكرهوالشعر،منهالمفقودالقسمفيوهو،الطبرانيمعجميريدلعله

.48()1/نعيملأبيالنبوةدلائل

النبوةدلائلفيوالبيهقي)2/906(الحاكموأخرجه.!ي!النبيفضلفيبابالمناقب)9036(الترمذيجامع

/2()013.

بنالعرباضعناخرطريقمن)1/48(فيهوهو،الطريقهذامنالمطبوعنعيملأبيالنبوةدلائلفيأجدهلم

.6(00)2/أيضاالعرباضطريقمنالحاكموأخرجهسيأتيكما.سارية

و)4389(و)4379(و)4369()4359(الأوسطومعجمه،)1134(الصغيرمعجمهفيذكرهللطبرانيشيخهو

أعرفهلا:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،و)4449(و)4439(و)4429(و)4419(و)0449(و)9439(

.()7/146()بشار

.7(حاشية01)9صفيأسلفتكمانعيمأبيدلائلفيالحديثليس
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بنمعاويةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقالالذيالحديثالمعنىهذاوفي

:قال.ساريةبنالعرباضعن،)2(السلميهلالبناللهعبدعن،الكلبيسويدبنسعيدعن،صالح

ذلك:بأولوسأنبئكم،طينتهفيلمنجدلآدموإن،النبيينلخاتماللهعندإني":!اللهرسولقال

."يرين)3(النبيينأمهاتوكذلك،رأتالتيأميورؤيا،بيعيسىوبشارة،إبراهيمأبيدعوة

بنمعاويةعن،صالحبناللهوعبد،مهديبنالرحمنعبدعن،وهبوابن،)3(الليثورواه

."الشامقصورمنهأضاءتنوراوضعتهحينرأتأمهإن":وزاد،صالح

بناللهعبدعن،بديلعن،سعد)5(بنمنصورحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

."والجسدالزوحبينوآدم":قال؟نبياكنت)6(متى،اللهرسوليا:قلت:قالالفجرميسرةعن،شقيق

به.ميسرةبنبديلعنالحذاءوخالدزيدبنوحماد،)8(طهمانبنإبراهيمرواهوهكذا.أيضا)7(جيدإسنادها

عن،الباهليعمروبنبكربنمحمدعن،)01(سالمبنعمربنمحمدعن)9(نعيمأبوورواه

اللهرسوليا:قلت:قالالفجرميسرةعن،)12(شقيقبناللهعبدعن،دينار)11(بنالحسنعن،شيبان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

قوله:دون،حسنحديثوهو،الجزءهذامن(1)80صساقهأنللمؤلفسبقوقد(127)4/أحمدالإماممسند

المسند.منوالتصحيحالمؤمنينأمهاتوكانت(يرينالنبيينأمهاتوكذلك)

عبدروايةمنالمسندفيالذيلأنخطألكنهصحيحاكانهـانفهو،محرف"السلميهلالبنالأعلىعبد":طفي

النصتفسدالصحيحالوجهعلىفكتابته،مهديبنالرحمنعبدفيهأخطأمماوهو"اللهعبد"مهديبنالرحمن

.(بثار)قليلقبلعليهعلقناوقد،الأصلوتخالف

.)6(الحاشيةموضعالجزءهذامن(1ص)80انظر

.(47402)الحديثرقم(95)5/أحمدالإماممسند

)28/527(المزيوتهذيب172()8/والتعديلوالجرحالمسندمنوالمثبت.سعيدبنمنصور:ط،حفي

.3(01/70)التهذيبوتهذيب

كتبت.:المسندفي

ميسرةصحابيهغيرالصحيحرجالثقاتورجالهصحيحالحديثفإسناد،ذلكقاللمأدريولا،قالهكذا

وغيرهم.قانعوابنالسكنوابنوالبغوي،البخاري:الصحابةفيذكرهوقد،الفجر

،806()2/والحاكم،(912)3/قانعوابن،)7795(المشكلشرحفيوالطحاوي،6(0)7/سعدابنأخرجه

وغيرهم.(912)2/النبوةدلائلفيوالبيهقي

.25(،24)صمقدمتهفيالمحققساقهوقدالدلائلفيليس

،355سنةالمتوفىالجعابيبابنالمعروفسالمبنمحمدبنعمربنمحمدوهو،محرف"أسلم":طفي

.(بثارالدكتور.ط42)4/الخطيبتاريخفيوترجمته

فيعنهفروخبنشيبانورواية،واصلبنديناربنالحسنوهو،خطأوهو.زيادبنالحسن:الدلائلمقدمةفي

لابنوالكامل،37(الترجمة)3/والتعديلالجرحفيمترجممعروفكذابوهو،)12/995(الكمالتهذيب

.(بثار)وغيرها(1/487)للذهبيوالميزان،(1/22)العقيليوضعفاء،7(201/)عدي

شقيق=بناللهعبدطريقمنالمرويةالحديثتخريجومصادرالدلائلمقدمةمنوالمثبت.سفيانبناللهعبد:طفي
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.ا)2("والجسدالروحبينوادم":قال؟نحياكنتمتى 1().

بنالحسنحدثنا،حمدانبنعمروأبوحدثنا:")3(النبوةدلائل"كتابهفينعيمأبوالحافظوقال!

عن،قتادةعنوسعيد،دعلجبنخليدعن،مسلمبنالوليدحدثنا،عماربنهشامحدثنا،سفيان

:قال(7:ا!حزابأمهوميثقهتمألنبمنمنوإذأضذنا):تعالىقولهفيع!ج!النبيعنهريرةأبيعن،الحسن

.")4(البعثفيواخرهمالخلقفيالنبيينأول!كنت"

عن،الحسنعن،قتادةعن،(بشير)بنسعيدعن،بقيةعن،عماربنهشامطريقمنرواهثم

نألناذكر:قالقتادةعنوشيبانعروبةأبيبنسعيدطريقمنرواهوقد01مثلهمرفوعاهريرةأبي

أعلم.والله،وأصحأثبتوهذا.ا)6(مثلهقالع!اللهرسول!

لموآدم،النبيينخاتمبأنهبينهمبذلكمعرو!توأنه،الأعلىالملأفيبذكرهالتنويهعنإخباووهذا

هذاإلايبقفلم،محالةلاوالأرضالسمواتخلققبلسابقبذلكتعالىاللهعلملأن،الروحفيهينفخ

أعلم.والله.الأعلىالملأفيبهالإعلاممنذكرناهالذي

المتفقالحديثهريرةأبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن)7(نعيمأبوأوردوقد

منالكتابأوتواأنهمبيد،الخلائققبللهمالمقضي،)8(القيامةيومالسابقونالآخروننحن".عليه

."بعدهممنوأوتيناه،قبلنا

القيامة.يومالسابقوهو.النبوةختمتوبه،البعثفيآخرهم!ي!فكان:آخرهفينعيمأبووزاد

والعهد.النبوةفيمكتوبأوللأنه

ويحتمل.آدمخلقتمامقبلالنبوةلهاللهأوجبلما:!ي!اللهلرسول!الفضيلةالحديثهذاففي:قال!ثم

.الزمانآخرفيلهبعثتهمنوقضائهعلمهفيسبقماملائكتهاللهأعلمماهوالإيجابهذايكونأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.ميسرةعن

كتبت.:نعيمأبيدلائلمقدمةفي

.حفيالمعقوفينبينماليس

.المطبوعنعيملأبيالنبوةدلائلفيليس

.البغويعنالحديثرويحيثالجزءهذامن(01)9صفيمضى

وترجمةالبغويعنالحديثسياقفيالجزءهذامن(901)صمنوالمثبت،نسير:طوفي،يسير:حفي

.9(،8)4/التهذيبتهذيبفيبشيربنسعيد

.حفيالمعقوفينبينماليس

.(1/94)النبوةدلائلفي

منالمطبوعأنمنقبلمنكثيرابنوسيرةالدلائلمحققإليهذهبمايعززوهذا،الدلائلمنالمطبوعفيهناإلى

المختصر.هوالدلائل
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الحمد.وللهذكرناهمايوافقالكلاموهذا

عن،أبيهعن-كلاموفيه-أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحديثمن(")1مستدركه"فيالحاكموروى

:قالالخطيئةآدماقترفلما":ع!ج!اللهرسولقال:قالعنهدلهرضيالخطاببنعمرعن،جده

بعد؟أخلقهولممحمداعرفتكيف،ادميا:اللهفقال.ليغفرتإلا)2(محمدبحقأسألك،ربيا

قوائمعلىفرأيت،رأسيرفعت،روحكمنفيونفخت،بيدكخلقتنيلمالأنك،ربيا:فقال

إليك.الخلقأحبإلااسمكإلىتضفلمأنكفعلصت.اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا:مكتوباالعرش

محمدولولا،لكغفرتفقدبحقهسألتنيقدوإذ،إليالخلقلأحبإنه،ادمياصدقت:اللهفقال

."خلقتكما

أعلم.والله،)3(ضعيفوهوأسلمبنزيدبنالرحمنعبدبهتفرد:البيهقيقال

رسول!ئمضذثصوحكمة!تبمنءاتتتىلمحآالنبتنميثقاللهأجذو!!و:تعالىاللهقالوقد

منمعكموأنافاشهدواقالأقرزناقالواإصرىلكخذعكوأخذضمءأقرزتضقالولتنصرنهبهءلتؤمننمعكخلمحامصدق

.(82-81:عمرانآلأمهوآتقسقوتهمفأوليهثذالفبغدتوكفمن!الثنهدين

عليهأخذإلاالأنبياءمننبيااللهبعثما:عنهمااللهرضيعباسبناللهوعبدطالبأبيبنعليئقال

بعثلئن،أمتهعلىالميثاقيأخذأنوأمره1،ولينصرنهبهليؤمننحيوهو!ج!محمدبعثلئن،الميثاق

.،)4(ولينصرنهبهليؤمننأحياءوهممحمد

ومنهملهموإعلائم،الأنبياءألسنةوعلى،المللسائرفيوعظمتهشرفهعلىوتنبيةتنويهوهذا

النبيين.وخاتمالمرسلينأكرموأنه،الزماناخرفيبرسالته

قولهفيالخليلإبراهيم،وبلدهومولده)6(مجدهوجلى،(سره)وبينخبرهوكشفأمرهأوضحوقد

اتكنتويعلمهوءاينكعيقتميتلواقثنئرحمصلافيهموائعثربنا):البيتبناءمنفرغحينالسلامعليه

أهلبينوالوضوحالجليةعلىأمرهبيانأولفكان(912:البقرةأ!والحكيوأئعسينأنتإنكويزكجهخوألحكمة

عليهماوعلىوسلامهعليهاللهصلواتمحمدبعداللهعلىالأنبياءأكرمالخليلإبراهيملسانعلى،الأرض

.لأنبياءائرسا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.61(5)2/الحاكممستدرك

لما.:المستدركفي

.واهالرحمنوعبد،موضوعبل:قلتبقولهالذهبيعليهعقب

.حهامشفيمستدركالمعقوفينبينما

.مسيره:!في

.محتدهوحكى:!وفي،طفيكذا
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عامربنلقمانحدثنا،فضالةابنيعني-الفرجحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقالولهذا

إبراهيم،أبيدعوة":قال؟أمركبدءكانما،اللهنبييا:قلت:قالأمامةأباسمعت:(قالأ

."الشامقصورمنهأضاءتنورمنهايخرجأنهأميورأت،عيسىوبشرى

.)2(الستةالكتبأصحابمنأحديخرجهولم،أحمدالإمامبهتفرد

عن،عمروبنصفوانعن،بقيةطريقمن،المولدكتابفيعاصمأبيبنبكرأبوالحافظوروى

?)3(ء5!ص
اللهأخذ:فقال؟نبوتكأمرأولكانشيءأي،اللهرسوليا:قالاعرابياانمريمابيعن،حجر

سراجرجليهابينمنخرجأنهمنامهافي!ي!اللهرسولأمورأت.ميثاقهمالنبيينمنأخذكماالميثاقمني

."الشامقصورلهأضاءت

أصحابعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورحدثني:يسار)4(بنإسحاقبنمحمدالإماموقال

وبشرى،إبراهيمأبيدعوة":قال.نفسكعنأخبرنا،اللهرسوليا:قالواأنهم!ي!اللهرسول

."الشامأرضمنبصرىلهأضاءتنوومنهاخرجكأنه()حملتحينأميورأت.عيسى

خلصالشامأرضمنبقعةأولوأنها،بصرىأرض،محلتنالأهلبشارةوفيه.أيضاجيدإسناده

صلحافتحهاوكان،الشامأرضمنفتحتمدينةأولكانتولهذا،والمنةالحمدودله،النبوةنورإليها

عمهصحبةفيمرتين!ي!اللهرسولقدمهاوقد-بيانهسيأتيكما-عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافةفي

ميسرةومعهوالثانية،بيناهكماالراهببحيرىقصةعندهاوكانت،سنةعشرةاثنتيوهوابنطالبأبي

ذلكفأثر،عليهبركت!اللهرسولناقة:لهايقالالتيالناقةمبركوبها.لهاتجارةفيخديجةمولى

منعندهاالإبلأعناقأضاءتالتيالمدينةوهي.اليوممشهورمسجدعليهاوبنينقلثم،يذكرفيمافيها

في!اللهرسولبهأخبرماوفق،وستمائةوخمسينأربعسنةالحجازأرضمنخرجتالتيالنارنور

فيذلكعلىالكلاموسيأتي"ببصرىالإبلأعناقلهاتضيء،الحجازأرضمنناوتخرج":قوله

.التكلان)6(وعليهالثقةوبه،اللهشاءإنموضعه

لإنجي!واآلتؤرلةفىعندهئممكخوبامجدونهوألذىالأتالنبىلرسولايتبعوتألذين!و:تعالىاللهوقال

إضرهخعنهغويضعاتخنتثعلمهصو!رمالطينتلهوويحلأتضرعنولنه!هتمباتمغروفيآمرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.حديثوهو،262()5/أحمدالإماممسند

.حفيالستةلفظةليست

الشاميينمسندفيالطبرانيوأخرجه.الصحابيسنانهومريموأبو،حمنوالمثبت،تصحيفوهو،مريق:طفي

مطولأ.89()2/

.(1/188)الأنفوالروض(1/661)هشامابنسيرة

حبلت.:طفي

.الكتابهذامن654سنةحوادثانظر
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همأوليهكمعكلألزلأئذىالنوروأتبعواونصروهوعزروهبهءءامنوالحالذ!تعلتهؤكالتألتىوألاغنل

لاية.ا(571:الأعرأفأ!ألمفلحوت

منرجلحدثني،)2(العقيليصخرأبيعن،الجريريعن،إسماعيلحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

لألقين:قلت)3(بيعيمنفرغتفلما:ع!اللهرسولحياةفيالمدينةإلىجلوبةجلبت:قالالأعراب

أتواحتى(أقفائهمفيافتبعتهم،يمشونوعمربكرأبيبينفتلقاني:قال.منهفلأسمعن،الرجلهذا

الفتيانكأحسنالموتفيلهابنعننفسهبهايعزي،يقرؤهاالتوراةناشر،اليهودمنرجلعلى

صفتيذا،كتابكفيتجدنيهل،التوراةأنزلبالذيأنشدك":!اللهرسولفقال.)4(وأجمله

صفتككتابنافيلنجدإناالتوراةأنزلوالذيإي:ابنهفقال-لاأي-هكذابرأسهفقال"؟ومخرجي

وليثم."أخيكمعناليهوديأقيموا":فقال.اللهرسولوأنك،اللهإلاإلهلاأنوأشهد،ومخرجك

عليه.والصلاةوكمنه5جننه

عن!.اللهرضي،مالكبنأنسعنالصحيحفيشواهدوله،جيدإسنادهذا

مسلم،بنالعزيزعبدحدثنا،بحرأبو،غياثبنالواحدعبدحدثنا:البغويالقاسمأبووقال

النبيعندجالساكنت:قالخالهأنوذكر،عاصمبن)6(الفلتانعن،أبيهعن،كليببنعاصمحدثنا

يكلمهع!النبيفجعل:قال،ونعلانوسراويلقميصعليهيهوديفإذا،رجلإلىبصرهشخصإذ!م

اللهرسولقال.لا:قال؟!"اللهرسولأنيأتشهد":!ي!اللهرسولفقال!اللهرسوليا:يقولوهو

لا،:قال؟"والقرآن":قال.نعم:قال؟"الإنجيلأتقرأ":قال.نعم:قالالتوراةأتقرأ:!ي!

نعتكنجدإنا:قال"؟نبياأتجدني،والإنجيلالتوراةتقرأفبم":!ي!النبيفقال.قرأتهتشاءولو

:!اللهرسولقال.بهلستأنكعرفناكرأيناكفلما،فيناتكونأنرجوناخرجتفلما،ومخرجك

معكنرىولا،حساببغيرألفاسبعونالجنةأمتهمنيدخل:مكتوبانجدهإنا:قال؟"يهوديياولم"

."ألفاوسبعينألفاسبعينمنلأكثرأمتيإن":!اللهرسولفقال،يسيرانفراإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بنوالحسن،صحيحهفيخزيمةابنأخرجهوالحديث.منهمعقوفينبينيأتيوما41(1)5/أحمدالإماممسند

.(571)4/الإصابةفيكماصخرأبيعنشقيقبناللهعبدعنالجريريعننوحبنسالمطريقمنمسندهفيسفيان

قلم.ضبطالقافوفتحالعينبضم،132صلمسلمالكنىفيضبط

بيعتي.:المسندفي

أحمد.ومسندحمنوالمثبتوأجملهم:طفي

."عليهوصلىوحنطه،كفنهوليثم"المسندفيوالعبارة،طمنساقطةواللفظة.القبر:"الجنن"

والتاج2(95)3/والإصابة)2/8(التجريدمنوالمثبت،معجمةبغين،الغلتان:حوفي،الصلتان:طفي

.(فلت)
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.(يخزجوه)1ولم،الوجههذامنغريحثحديحقهذا

!ي!اللهرسولأتى:قال:هريرةأبيعن،مطيعبناللهعبدمولىسالمعن)2(إسحاقبنمحمدوقال

بهفخلا،صوريابناللهعبد:فقالوا"أعلمكم(إليأأخرجوا":فقال()3(المدراسبيتأ

منبهوظللهم،والسلوىالمنمنوأطعمهم،عليهمبهاللهأنعموما،بدينهفناشده،!يالهاللهرسول

صفتكوإن،أعرفماليعرفونالقوموإن.نعماللهم:قال؟"!يالهاللهرسولأتعلمني":الغمام

قومي،خلافأكره:قال؟"أنتيمنعكفما":قال.حسدوكولكنهم،التوراةفي)4(لبينونعتك

فأسلم.ويسلموايتبعوكأنوعسى

ابنعن،عكرمةعن،محمدأبيبنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعنالفضلبنسلمةوقال

خيبر:يهودإلى!يالهاللهرسولكتب:يقولكانأنه،عباس

بهجاءبماوالمصدق،وأخيه،موسىصاحباللهرسولمحمدمن.الرحيمالرحمناللهبسم

محمداإن:كتابكمفيذلكتجدونإنكم،التوراةوأهليهودمعشريا:لكمقالاللهإنألا،موسى

منوجوههوفىسيماهتمورضؤنااللهفنفضلالجتغونسجداركعاترلهتمبينهتماتكفاررحمآءعلىأشدآءؤمحهوألذلنىأللهرسول)

ألزراعيعجب!سوقهعكفآشتوىفاستتغل!كازرهشط!أخرجكزخألإنجيلافىومثل!ألورلهفىمثلهتملكذألسجودأثر

بالله،أنشدكموإني.(()!هوعظيماوأتجرامغفزهمئهمالصخلختو!لواءامنواالذينأدلهوعدالكفاربهمليغظ

،والسلوىالمنوأسباطكمأسلافكممنقبلكمكانمنأطعمبالذيوأنشدكم،عليكمأنزلوبالذي

فيماتجدونهل،أخبرتموناإلا،وعملهفرعونمنأنجاكمحتىلآبائكمالبحرأيبسبالذيوأنشدكم

الرشدتبينقد،عليكمكرهفلا،كتابكمفيذلكتجدونلاكنتمفإن؟بمحمدتؤمنواأنعليكماللهأنزل

!ياله."نبيهوإلىتعالىاللهإلىوأدعوكم.الغيمن

عن،قتادةعن،بشيربنسعيدعن")6(،المبتدأ"كتابفييساربنإسحاقبنمحمدذكروقد

.الأحباركعب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الطبرانيبنحوهوأخرجه)3/902(الإصابةفيكمامندهوابنشيبةأبيوابنمسندهفيسفيانبنالحسنرواه

.(141/)للسيوطيالخصائصفيكماالفلتانعنعساكروابنوالبيهقي

،المزيتهذيبفيترجمتهمافيمطيعبناللهعبدمولىسالمعنروايةإسحاقبنلمحمدأجدولم،حفيكذا

عنإسنادغيرمن55()1/الجوزيلابنالوفافيوهو،هشامابنسيرةأوإسحاقابنسيرةفيالخبروليس

.هريرةأبي

.3(ح136)صالمدراسمعنىوسيأتي.(1/05)الجوزيلابنالوفامنفاستدركتهط،حمنسافطمعقوفينبينما

لمبين.:طفي

.)92(الايةالفتحسورةمنوهي،الاية:لفظوفيهاحفيليسالمعقوفينبينما

بنالحسنثناالسنديبنأحمدعننعيملأبيالنبوةدلائلفيبنحوهوهو،المطبوعإسحاقابنسيرةفيأجدهلم

به.،بشيربنسعيدثنا:قالبشربنإسحاقثنا:قالعيسىبنإسماعيلثناعلويه
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هءصصء،ص5)1(.

إسرائيلبنيواستذل،المقدسبيتخربانبعدبختنصران،منبهبنوهبعنعيرهوروى

فقالوا.تلكرؤياهعنوسألهم،والحزارالكهنةفجمع،هالتهعظيمةرؤياالمنامفيرأىسنينبسبع

عنقتلتكمأيامثلاثةإلىبهاتخبرونيلموإن.أنسيتهاإني:فقال.بتأويلهانخبرهحتىالملكليقصها

فقال،سجنهفيوهوالسلامعليهدانيالبذلكفسمع.وعيدهمنوجلينخائفينفذهبوا.آخركم

فطلبه،،فأعلمه،إليهفذهب.وتأويلهارؤياكعلمعندهرجلاهاهناإن:لهفقلإليهاذهب:للسجان

وعلمني،علماآتانياللهإن:فقال؟ليالسجودمنمنعكما:لهفقال،لهيسجدلمعليهدخلفلما

عنفأخبرني،بالعهودلأربابهميوفونالذينأحبإني:بختنصرلهفقال.لغيرهأسجدلاأنوأمرني

ذهبمنأعلاه،السماءفيورأسهالأرضفيرجلاه،عظيماصنمارأيت:دانياللهقال.رؤياي

قد،إليهتنظرأنتفبينا،فخارمنورجلاه،حديدمنوساقاه،نحاسمنوأسفله،فضةمنووسطه

واختلط،طحنهحتىرأسهقمةعلىفوقع،السماءمنبحجراللهقذفه،صنعتهوإحكامحسنهأعجبك

بعضهيميزواأنعلىوالجنالإنساجتمعلوأنهلكتخيلحتى،وفخارهوحديدهونحاسه،وفضتهذهبه

ملأحتى،وينتشرويعظميربو،بهقذفالذيالحجرإلىونظرت؟ذلكعلىيقدروالم،بعضمن

.والسماءالحجرإلاترىلافصرت،كلهاالأرض

فأممالصنمأما:دانيالفقال؟تأويلهافما،رأيتهاالتيالرؤياهذه!صدقت:بختنصرلهفقال

هذهبهاللهيقذففدينالصنمبهقذفالذيالحجروأما؟آخرهوفيوسطهوفيالزمانأولفيمختلفة

كما،والأديانالأممبهفيدوخ،العربمنأميانبيااللهفيبعث،عليهافيظهره،الزمانآخرفيالأمم

الأرضعلىظهرالحجررأيتكما،والأممالأديانعلىويظهر،الصنمأصنافدوخالحجررأيت

بهويقوي،الأميينبهويعلم،الضلالةأهلبهويهدي،الباطلبهويزهق،الحقبهاللهفيمحص؟كلها

المستضعفين.بهوينصر،الأذلةبهويعز،الضعفة

.السلامعليهدانياليديعلىإسرائيلبنيبختنصرإطلاقفيالقصةتماموذكر

عنلهوسؤالهالاسكندريةملكالمقوقسعلىوفودهقصةفيشعبةبنالمغيرةعنبأسانيدهالواقديوذكر

فيالنصارىأساقفةسألأنهوذكر،حرببنصخرسفيانلأبيهرقلسؤالمنقريبا!ي!اللهرسولصفات

.")2(الدلائل"فينعيمأبوالحافظذكرهاطويلةقصةوهي،ذلكعنوأخبروهع!يماللهرسولصفةعنالكنائس

،أسلموا،يهودمعشريا":لهمفقالاليهودبمدراس)3(مراللهرسولأن"الصحيح"فيوثبت

الحديث."...كتبكمفيصفتيلتجدونإنكم،بيدهنفسيفوالذي

.(1/455)الطبريتاريخ(1)

.85(1/)نعيمأبيدلائل)2(

.(271)6/الباريفتح.كتابهماليهودفيهيدرسالذيالبيتهو،أولهبكسر:"المدراس")3(
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عن،عليبنهلالعن،سليمانبنفليححدثنا،داودبنموسىحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

في!ي!اللهرسولصفاتعنأخبرني:فقلتالعاصبنعمروبناللهعبدلقيت:قاليساربنعطاء

شهداأزستتكإناآلنبىيايها!و:القرانفيبصفتهالتوراةفيلموصو!تإنهوالله،أجل:فقال.التوراة

بفطلست،المتوكلسميتك،ورسوليعبديأنت،للأميينوحرزا(45:ا!حزابأ!وونذيراومبشرا

اللهيقبضهولن،ويغفريعفوولكن،السيئةبالسيئةيدفعولا،)3(بالأسواقسخابولا،)2(غليظولا

غلفا.وقلوبا،صماواذانا،عمياأعينابهيفتح،اللهإلاإلهلا:يقولوابأن،العوجاء)4(الملةيقيمواحتى

ابنقيل-اللهعبدعنأيضا)6(ورواه.بهفليحعن،العوقيسنانبنمحمدعن)5(البخاريورواه

وفيههذامنقريمبولفظه،علي)8(بنهلالعنسلمةأبيبنالعزيزعبدعن-)7(صالحابنوقيل،رجاء

.زيادة

فسألتهكعبافلقيت:عطاءقال:وزاد،عطاءعن،هلالعن،فليححديثمنجرير)9(ابنورواه

حرفا.اختلففما،ذلكعن

.سلامبناللهعبدعن،عطاءعن،هلالعنسعيدوقال:)01(البيوعفيوقال

جعفر،بناللهعبدحدثنا،القطانالفضلبنالحسينأبوأخبرناه:)11(البيهقيبكرأبوالحافظقال

بنسعيدعن،يزيدبنخالدحدثني،الليثحدثنا،صالحأبوحدثنا،)12(سفيانبنيعقوبحدثنا

.(174)2/أحمدالإماممسند(1)

صحيح.حديثوهو،أحمدالإماممسندمنوالمثبت،غليظولافظلا:ط،حفي)2(

الصوترفعوهو،السخبمنوالسخاب.أحمدالإمامومسندحمنوالمثبت،الأسواقفيصخابولا:طفي)3(

.343()4/الباريفتح.السينبدلالمهملةبالصادويقال،بالخصام

،العربملةأي:العوجاء:الفتحفيحجرابنقال.العوجاءالملةبهيقيمحتى:المسندوفي:ط،حفيكذا)4(

.الإيمانإلىالكفرمنأهلهايخرجأنبإقامتهاوالمراد،الأصنامعبادةمنفيهادخللمابالعوجووصفها

.الأسواقفيالسخبكراهيةبابالبيوع2()125الباريفتح)5(

الباريفتحوانظر،ومسنداومعلقا.ونذيراومبشراشاهداأرسلناكإنابابالتفسير)4838(الباريفتحفي)6(

.)4/343(و)8/585(

غيرهماعندووقع،السكنبنعليوأبيبكرأبيروايةكذا:وقال،القعنبيمسلمةبناللهعبد:الباريفتحفي)7(

.585()8/الباريفتح.الليثكاتبصالحوابنرجاءابنيكونأنبينمسعودأبوفيهفترددمنسوبغير"اللهعبد"

.82(/11)التهذيبتهذيبفيوترجمتهالبخاريمنوالمثبت،علويه:ط،حفي)8(

الطريقمنوالحديث.الأعرافسورةمن()157الآيةتفسيرفي)9/83(تفسيرهفيالطبريجريرابنأخرجه)9(

.362(/1)الطبقاتفيموجودةإليهاالمشارالزيادةمعالمذكور

.343()4/الباريفتح،البيوعكتابفيالبخارييعني(01)

.376()1/للبيهقيالنبوةدلائل(1)1

منه.المفقودالمجلدمنالمقتبسةالنصوصقسمفيوهو274()3/والتاريخالمعرفة()12
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صفةلنجدإنا:يقولكانأنهسلامابنعن،يساربنعطاءعن،أسامةبن()1(هلالعناهلالأبي

عبديألت،للأميينوحررا(45:ا!حزابأ!وونذيراومبشراشهداأزسقتكإنا)وو!صاللهرسول!

مثلها،السيئةيجزيولا،الأسواقفيسخابولا،غليظولابفطليس،المتوكلسميته،ورسولي

أعينابهيفتح،اللهإلاإلهلاأنيشهدوابأنالعوجاءالملةبهيقيمحتىيقبضهولن،ويتجاوزيعفوولكن

غلفا.وقلوبا،صماوآذانا،عميا

.سلامابنقالمامثليقولالأحباركعبسمعأنهالليثيوأخبرني:يساربنعطاءوقال!

قدكانأنهمع،أكثرعمروبناللهعبدعنالروايةولكن،أشبهسلامبناللهعبدعنوهذا:قلت

منكثيراأنوليعلم؟كثيراعنهمايحدثوكان،)2(الكتابأهلكتبمنزاملتيناليرموكيوموجد

وقد،موسىعلىاللهأنزلهاالتيمنأعمعندهمفهي،الكتابأهلكتبعلىالتوراةيطلقونكانواالسلف

الحديث.منذلكشاهدثبت

قالت:الدرداء)4(أمعن،شرحبيلبنثابتبنمحمدحدثني:)3(إسحاقبنمحمدعنيونسوقال

اسمه،اللهرسولمحمدنجده:قال؟التوراةفيوو!صاللهرسولصفةتجدونكيف:الأحبارلكعبقلت

أعينابهاللهفيبصر،المفاتيحوأعطي،الأسواقفيسخابولا،غليظولابفطليس،المتوكل

له،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنيشهدوا)5(حتى،معوجةألسنابهويقيم،وقراآذانابهويسمع،عورا

ويمنعه.المظلومبهيعين

.)6(الوجههذاغيرمنكعبعنرويوقد

بن)8(عقبةحدثنا،سفيانبنالحسنعن،الفقيهالوليدأبيعن،الحاكمعن)7(البيهقيوروى

بنعليعن،الأعمشسليمانعن،الزياتحمزةحدثنا،الهيثمبنعمروقطنأبوحدثنا،مكرم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.82(1/1)التهذيبتهذيبفيأسامةبنعليبنهلالوترجمة376(1/)نعيمأبيدلائلمنمعقوفينبينما

.الجزءهذامن)59(والصفحةالكتابهذامنشعيبقصةفيالأولالجزءفيمضتأقوالذلكفي

.377(،1/376)للبيهقيالنبوةدلائل

البيهقي.دلائلأوحفيالزيادةهذهوليست،الدرداءأمعنأوفىأبيابنعن:طفي

يشهد.:البيهقيدلائلفي

.365(1/)سعدابنطبقاتفيالروايةهذه

ولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا:قال(804)2/المستدركفيالحاكموأخرجه381(1/)النبوةدلائلفي

لمسفيانبنالحسنعنهروىالذيمكرمبنفعقبة،البتةكلامهيصحولاالحاكمقالهكذا:بشارقال.يخرجاه

الهلاليالضبيمكرمبنعقبةبنمكرمبنعقبةوهو،مسلمعنفضلأالستةالكتبأصحابمنأحدلهيخرج

البصريالصميأفلحبنمكرمبنعقبةعنله)25/226(تمييزاالتهذيبفيالمزيذكرهوقد،الكوفي

ضبيبا.نسبهأنمعسفيانبنالحسنعنالراويهوفظنهالحاكمفيهأخطأالذيوهو،223(0/2)

.(0/2226)المزيوتهذيبالدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،عتبة:ط،حفي
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:وانوفى:قال،46:القصصأ!نادئناإدألطوربجانبكتوما):هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،مدرك

تسألوني.أنقبلوأعطيتكم،تدعونيأنقبللكماستجبت،محمدأمةيا

ء()1وحمىو5
اسمهنبيبعدكمنسيأتيإنهداوديا:الزبورفيداودإلىأوحىتعالىاللهانمنبهبنوهبودكر

نأقبللهغفرتوقد،أبدايعصيني)3(ولا،أبداعليهأغضبلا،سيداصادقا،ومحمد)2(أحمد

،الأنبياءأعطيتمامثلالنوافلمنأعطيتهم،مرحومةوأمته،تأخروماذنبهمنتقدممايعصيني

نورمثلونورهمالقيامةيوميأتونيحتى،والرسلالأنبياءعلىافترضتالتيالفرائضعليهموفرضت

.الأنبياء

كلها.الأممعلىوأمتهمحمدافضلتإني،داوديا:قالأنإلى

فيكثيرةاياتذلكعلىدلوقد،ضرورةالدينمنمعلومالكتابأهلكتبفيموجودبأنهوالعلم

الحمد.ودلهمواضعهافيعليهاتكلمناالعزيزالكتاب

ربامنالحئ!!هبه-ءامناقالوآعليهتمينك!وإذايؤمؤنبهءءهمقتلهمنالكئتءانيئهمألذين!و:قولهذلكفمن

هتمإشديعر!ؤنيغرفونهوكمااتكتبءاتينهمالذيئ!و:تعالىوقال.(53-52:القصصأ!م!لمينقت!ءمنكناإنا

عيئهتميتكإذاقبد-منتعقماأولؤاألذينإن!و:تعالىوقال.(461:البقرةأ!يغلمونوهتملحقأليكنمونمنهخفىيقاوإن

ربناوعدناكادإدأي.،ا"8-ا"7:الإسرأءألأ!لمقعولارلباوغدعنإنربضاستحنويقولون!سجداللأدلمحانيخرون

.شيءيعجزهلايشاءماعلىالقديرفسبحان؟محالةلالكائنوإرسالهمحمدبوجود

ألدتعمفتفيضأغينهوترى+الرسولإلىأنزلماسمعوا!وإذا):والرهبانالقسيسينعنإخباراتعالىوقال

وسلمانالنجاشيقصةوفي.83(:المائدةأ!ألشهدينءفأتخاءامناربنايقولونألحقمنعىفوامئا

والمنة.الحمدودلهالمعنىلهذاكثيروشواهدسيأتيكماوغيرهمسلامبناللهوعبد

وبلد،ونعتهع!ي!االلهرسوللبعثةوصفهممنإليهالإشارةتقدمماالأنبياءقصصتضاعيففيوذكرنا

عنتعالىاللهأخبروقد،وغيرهمودانيالوأرمياوشعياموسىقصةفيأمتهونعت،مهاجرهودارمولده

أدلهرسولإدت!و:لهمقائلاخطيباإسرائيلبنىفيقامأنه،مريمابنعيسىوخاتمهمإسرائيلبنيأنبياءاخر

البشارةالإنجيلوفي.(6:الصفأ!هوأخمدآ!هؤبغدى!تيةفبرسولومبشراألنؤرلة!تيدىبينلمامصدقاإلييهو

!ا.محمدبهوالمرادبالفارقليط)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

.038(1/)البيهقيدلائل

.ومحمداأحمديسمى:البيهقيدلائلوفي،ط،حفيكذا

.من!والمثبت،يغضبنيولا:طفي

.حروايةوهي،البارقليط:بالباءويقال
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عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)1(البيهقيوروى

مكتوب":قالغ!يالهاللهرسولأن،عنهااللهرضيعائشةعن،)2(حريثبنالعيزارعن،عمروبنيونس

يعفوبل،مثلهابالسئئةولايجزي،الأسواقفيولاسخاب،ولاغليظلافظ:الإنجيلفي

."ويصفح

حيانبنمقاتلعن،مسكينبنسلامحدثنا،البجليفيضحدثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال

البكرالطاهر)4(بنياوأطعواسمع،أمريفيجد:مريمابنعيسىإلىوجلعراللهأوحى:قال

بلغ،بالسريانيةسورانلأهلفبين،فاعبدفإياي؟للعالمينآيةفجعلتكفحلغيرمنخلقتكأنا،البتول

الجملصاحب،العربيالأميبالنبيصذقوا،)5(يزوللاالذيالقائمالحقأناأنييديكبينمن

الصلت،الرأسالجعد-القضيب-وهيوالهراوةوالنعلين-التاج-وهيوالعمامةوالمدرعة

الأقنى،)8(العينينالأدعج،الأشفار)7(الأهدب،العينينالأنجل،الحاجبينالمقرون،)6(الجبين

كأن،منهينفح)01(المسكريح،كاللؤلؤوجههفيعرقه،اللحيةالكث،الخدينالواضح،)9(الأنف

ليس،كالقضيبتجري،سرتهإلىلبتهمنشعراتله،تراقيهفييجريالذهبوكأن،فضةإبريقعنقه

منيتقلع)12(كأنمامشىوإذا،غمرهمالناسمعجاءإذا،)11(والقدمالكفشثن،غيرهشعربطنهفي

صلبه.منالذكورأرادوكأنه-القليلالنسلذو،صببمنويتحدرالصخر

.)13(سفيانبنيعقوبطريقمن"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواههكذا

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.377(/1)النبوةدلائلفي

ترجمتهفي)8/302(التهذيبوتهذيبالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،حرب:ط،حفي

والتقريب.

منه.المفقودالمجلدمنالمقتبسةالنصوصقسمفيوهو275()3/والتاريخالمعرفةفي

.العيوبومنالنجاسةمنوطاهرةالحيضمنطاهروالمرأة:(طهر)اللسانفيجاء.الطاهرة:طفي

.أزول:طفي

.(صلت)التاج.الواضحالجبينالأبيض،الجبينالواسع:"الجبينالصلت"

.(هدب)التاج.الأجفانشعرطويلأي:"الأشفارالأهدب"

بياضها.شدةمعالعينسواد:عندهالدعجإن:وقيل،السوادشديدكانعينيهسوادأنيريد:"العينينالأدعج"

.(دعج)التا!

.(قنا)اللسانطرفهفيوسبوغ،وسطهفيواحديداب،الأنفأعلىفيارتفاعوهو:"القنىمن"

.بنحوهومعناه،ينضح:طوفي(نفح)التاج.وفاحأرجإذا:"الطيبنفح"

أشدلأنهالرجالفىذلكويحمد،قصربلاغلظأناملهفيالذيهو:وقيل،والقصرالغلظإلىتميلانأنهماأي

.(شثن)اللسان.لقبضهم

.(46)2/عساكرابنلتاريخمنظورابنومختصرالنبوةدلائلمنوالمثبت،ينقلع:ط،حفي

.378(/1)للبيهقيالنبوةدلائل
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كانتأنهم،وآبائيبعفعمومتيحدثني،سنانبنرافعبنالحكمبنعمر)2(عن)1(البيهقيوروى

ع!ي!اللهرسول!قدمفلما،عندهموهي)3(،بالإسلاماللهجاءحتى،الجاهليةفييتوارثونهاورقةعندهم

الذكرهذا.تبابفيالظالمينوقول،الحقوقولهاللهبسم:فيهامكتوببهاوأتوه،لهذكروهاالمدينة

إلىالبحورويخوضون،أوساطهمعلىويأتزرون)5(،أطرافهم)4(يغسلونالزماناخرفيتأتيلأمة

ثمودوفي،بالريحأهلكواماعادوفي،بالطوفانأهلكوامانوحقومفيلوكانتصلاةفيهم،أعدائهم

:قال،أخرىقصةذكرثم.تبابفيالظالمينوقول،الحقوقوله،اللهبسم.بالصيحةأهلكواما

فيها.لما،عليهقرئتلماع!ي!اللهرسول!فعجب

!هونجيلواقيالتؤرلةفىمحدونهومكخوباعندهئماتذى!و:)6(الأعرافسورةفيتعالىقولهعندوذكرنا

اللهإلىيدعوههرقلإلىسريةفي،الصديقبعثهحينالأمويالعاصبنهشامقصة(157:الأعرافأ

عليهموسلامهعليهاللهصلواتمحمدإلىآدممن،رقعةفيالأنبياءصورلهمأخرجأنهفذكر،وجلعز

قائماقامع!ي!اللهرسول!صورةأخرجلماأنهذكرثم؟عليهكانواالذيوالشكلالنعتعلى،أجمعين

ادمإن:فقال!؟الصورةهذهلكأينمن:لهفقلنا:قال!؟ويتأملهاإليهاينظروجعلجلسثم،لهإكراما

مغربعندالسلامعليهادمخزانةفيفكان،صورهمعليهفأنزل!،ذريتهمنالأنبياءيريهأنربهسأل!

منبالخروجطابتقدنفسيإنواللهأما:قال!ثم.دانيالإلىفدفعها،القرنينذوفاستخرجها،الشمس

بكرأباأتينافلما.وسرحناجائزتنافأحسنأجازناثم.أموتحتى)7(ملكةلأشركمعبداكنتوأنيملكي

لفعل.خيرابهاللهأرادلومسكين:وقال!فبكى:قال!،لناقال!وماأجازناومارأينابمافحدثناهالصديق

عندهم.محمدنعتيجدونواليهودأنهمع!ي!اللهرسولأخبرنا:قال!ثم

.)8(النبوةدلائلفيالبيهقيورواه.التفسيرمنهاهنافليكتببطولهالحاكمرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.382(1/)النبوةدلائلفي

ترجمتهفيالتهذيبوتهذيبالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،رافعبنالحكمبنعثمان:ط،حفي

/7(436،437).

البيهقي.ودلائلحمنوالمثبت،عندهموبقيت:طفي

.الجوزيلابنالوفامنوالمثبت،يسبلون:البيهقيدلائلوفي،يسلون:حوفي،ليبلون:طفي

والوفا.البيهقيدلائلمنوالمثبت،ويوترون:ط،حفي

الآية.تفسيرفي-253(125)2/كثيرابنتفسير

الملكة"سيئالجنةيدخللا":الحديثومنه،مماليكهإلىالصنيعحسنكانإذا،الملكةحسنفلان:يقال

.(ملك)358()4/النهاية.المماليكصحبةيسيءالذيأيضعيفحديثوهو

بكرأبوالكبيرالحافظأوردهوهكذا253()2/تفسيرهفيالخبرذكربعدكثيرابنوقال93(0-1/385)النبوةدلائل

به.بأسلاوإسناده،فذكره،إجازةالحاكمعنالنبوةدلائلكتابفياللهرحمهالبيهقي
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بناللهعبدبنيعقوبوحدثني:قالإسحاقابنعن،زيادبناللهعبدحدثنا:)1(الأمويوقال

)2(-!،"
النجاشيعندمنبر!يققدمت:قالأميةبنعمروجدهعن،أبيهعن،أميةبن،عمروبنأجعمر

أهو:فقلتبكرأبوفمر.تخبرناأنغيرمنلعرفناهاللهرسولرأينالوعمرويا:ليفقالواأعطانيهم

فنادوني:!ي!اللهرسولفمر،الدارفدخلنا،لا:قالوا؟هذاأهو:فقلتعمرفمر.لا:قالوا؟هذا

يجدونهكانوابماعرفوه،أحدبهيخبرهمأنغيرمنهوهوفإذا،فنظرت!اللهرسولهذا،عمرويا

عندهم.مكتوبا

فأغنى)3(ترجمتهفيأسلفناهشعرفي!اللهرسولبوجودلهموبشارته،لقومهسبأإنذارتقدموقد

يكوننبيمهاجرإنها:المدينةأهلحاصرحيناليمانيلتبعاليهودمنالحبرينقولوتقدم،إعادتهعن

.!ي!)4(النبيعلىالسلاميتضمنشعراونظمعنهافرجع،الزماناخرفي

الأميبالنبيوبشارتهالحميرييزنذيبنسيفقصة

عليحدثنا:")5(الجنانهواتف"كتابهفيالخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبوالحافظوقال

أحمدعن-القعنبيبكارابنهوبكر)7(-بنعمروحدثنا،)6(حكيمبنعثمانبنأحمدحدثنا،حربابن

بنسيفظهرلما:قالعباسبناللهعبدعن،صالحأبيعن،الكلبيالسائببنمحمدعنالقاسمابن

!ي!اللهرسولمولدبعدوذلك،الحبشةعلى-قيسبنالنعمانواسمه:المنذر)8(أبوقال-يزنذي

وفودأتاهفيمنوأتاه،بلائهحسنمنكانماوتذكر،وتمدحهتهتئهوشعراؤهاالعربوفودأتتهبسنتين

أسد،بنوخويلد،جدعانبناللهوعبد،شمسعبدبنوأمية،هاشمبنالمطلبعبدفيهم،قريش

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.أالجزءحهذامن06(ص)انظر

.طمنوهوحفيالمعقوفينبينماليس

.الكتابهذامنالثانيالجزءفيانظر

.الكتابهذامننصربنربيعةقصةعندالثانيالجزءفيإليهالمشارالشعرفيانظر

منقولهناوالنص،(هح44)صإليهالإشارةسبقتكماالصحيحالاسمهوأثبتهوماالجانهواتف:ط،حفي

ط)بعدهاوما311()17/الأغانيفيالفرجأبوأيضأالخبروسادتى،منهمعقوفينبينيأتيوما188()صمنه

.(281-1251/)الوفافيالجوزيوابن61(-57)2/منظورابنمختصرعساكروابن(دارالكتب

حكيم.بنعثمانحدثنا:الجنانهواتففي

موضعفي()145الصفحةفياللفظبهذاوسيأتي.لهترجمةعلىأقفولم،بكيربنعمرو:نعيمأبيدلائلفي

.(1)2الحاشية

فيهذاوقوله،الكلبيالسائببنمحمدبنهشاموهو،الهواتفمنوالمثبت،تصحيفالمنذرابن:ط،حفي

.(545)2/معدنسب
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بنأميةذكرهالذي)1(غمدانرأسفيهوفإذا،صنعاءعليهفقدموا،قريشوجوهمنأناسفي

ادطويل(منأ:الصلتأبي

محلالا)2(منكداراغمدانرأسفيمرتفقاالتاجعليكهنيئاواشرب

فقال،الكلامفيفاستأذنه،المطلبعبدفدنا،لهمفأذن،بمكانهمفأخبره،الاذنعليهفدخل

أيهاأحلكقداللهإن:المطلبعبدلهفقال.لكأذنافقد،الملوكايديبينيتكلمممنكنتإن:له

،)3(جرثومتهوعزت،أرومتهطابتمنبتاوأنبتك،باذخاشامخا،منيعاصعبا،رفيعامحلاالملك

،العربملك)4(-اللعنأبيت-فأنت،معدنوأطيب،موطنأكرمفيفرعهوبسق،أصلهوثبت

ومعقلها،العمادعليهالذيوعمودها،تنقادلهالذيالعربورأس،البلادبهتخصبالذيوربيعها

ولن،سلفههممنيخمل)5(فلن،خلفخيرمنهملناوأنت،سلفخيرسلفك.العبادإليهيلجأالذي

كشفكمنأبهجناالذيإليكأشخصنا،بيتهوسدنة،حرمأهلالملكأيهاونحن؟خلفهأنتمنيهلك

.المرزئة)6(وفدلاالتهنئةوفدافنحنا،فدحناالذيالكرب

نعم.:قال؟أختناابن:قال.هاشمبنالمطلبعبدأنا:قال؟المتكلمأيهاأنتوأيهم:قال

سهلا،ومستناخا،ورحلاوناقة،وأهلامرحبا:فقالالقوموعلىعليهأقبلثم،فأدناه.ادن:قال

فأنتم،وسيلتكموقبل،قرابتكموعرف،مقالتكمالملكسمعقد.جزلاعطاءيعطيربحلا)7(وملكا

،والوفودالكرامةدارإلىأنهضواثم.ظعنتمإذاوالحباء)8(،أقمتمماالكرامةولكم،والنهارالليلأهل

المطلبعبدإلىفأرسل،انتباهةلهمانتبهثم،بالانصرافلهميأذنولاإليهيصلونلاشهرافأقاموا

غيركيكونلوإنما،علميسرمنإليكمفض)9(إني،المطلبعبديا:قالثموأخلاهمجلسهفأدنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

معجموفي،السلامعليهماداودبنسليمانبناه:وقيل،يحصببنليشرحبناه،صنعاءفيقصر:"غمدان"

القصر.لهذاوصف21(5)4/البلدان

والإقامة.الحلولفيهايكئرالتي:والمحلال(458)صلهقصيدةمنأميةديوانفيالبيت

.(جرثم،أرم)اللسان.الأرومةوكذلك،الأصل:"الجرثومة"

عليه.تلعنماتأتيأنالملكأيهاأبيت:معناه؟الجاهليةفيملوكهابهاتحييالعربكانتكلمة:"اللعنأبيت"

.(لعنااللسان

.الجنانهواتفمنوالمثبت،يخمد:ط،حفي

.(رزأ)للسانا.لمصيبةا:"المرزئة"

ومستناخا،ورحلاوناقةوسهلاوأهلامرحبأ:حوعبارة.(ربحل)اللسان.العطاءالكثير:"الربحلالملك"

.وطالجنانهواتفمنوالمثبت،ربحلأوملكا

.(حبو)اللسان.جزاءولامنبلاالعطاء:"الحباء"

.الجنانهواتففيوكذا،مفوض:حفي
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بالغاللهفإن،فيهاللهيأذنحتىمطوياعندكفليكن،طليعه)1(فأطلعتك،معدنهرأيتكولكني،بهأبحلم

خبراغيرنادونواحتجناهلأنفسنااخترناهالذيالمخزونوالعلم،المكنونالكتابفيأجدإني،أمره

خاصة.ولككافةولرهطك،عامةللناسالوفاةوفضيلة،الحياةشرففيه،جسيمأوخطرا،عظيما

إذا:قال!؟زمربعدزمرا.الوبرأهلفداؤكهوفما،وبرسرمثلك،الملكأيها:المطلبعبدفقال!

قال!.القيامةيومإلىالزعامةبهولكم،الإمامةلهكانت،شامةكتفيهبينغلام،بتهامةمولودولد

منلسألتهوإعظامهوإجلالهالملكهيبةولولا،وافدبهآبمابخيرأبتلقد،اللعنأبيت:المطلبعبد

-)2(
.سروراأزدادبهماإيا!رله."

ويكفله،وأمهأبوهيموت،محمدواسمه،ولدقدأو،فيهيولدالذيحينههذا:يزنذيابنقال!

،أعداءهبهمويذل!،أولياءهبهميعزأنصارامنالهوجاعل،جهاراباعثهوالله،مراراولدناه.وعمهجده

يعبد،النيرانويخمد،الأوثانيكسر،الأرضكرائمبهمويستبيح،عرضعنالناسبهميضرب

ويبطله.المنكرعنوينهى،ويفعلهبالمعروفيأمر،عدلوحكمه،فصلقوله،الشيطانويدحر،الرحمن

)3(ساريالملكفهل،عمركوطال،ملككودام،كعبكوعلاجدكعزالملكأيها:المطلبعبدفقال!

علىوالعلامات،الحجبذيوالبيت:يزنذيابنفقال!؟الإيضاحبعضليوضحفقد،بإفصاح

رأسك،ارفع:فقال،ساجداالمطلبعبدفخر.كذبغيرلجده،المطلبعبدياإنك،)4(النصب

وكنت،ابنليكان،الملكأيها:فقال.لكذكرتمماشيئاأحسستفقد،أمركوعلا،صدركثلج

،محمداسميتهبغلامفجاءت،وهببنتآمنة،قومهكرائممنكريمةفزوجته،رفيقاوعليه،معجبابه

بابنكفاحتفظ،قلتكمالكقلتالذيإن:يزنذيابنقال!.وعمهأناوكفلته،وأمهأبوهفمات

هؤلاءدونلكذكرتماواطو،سبيلاعليهلهماللهيجعلولن،أعداءلهفإنهم،اليهودعليهواحذر

لهفيطلبون،الرياسةلهم)6(تكونأنمنالنفاسةلهم)5(تدخلأنآمنلستفإني،معكالذينالرهط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الطلع،أعلمتكه:أي"طلعهأطلعتك:(طلع)واللسان(133)3/النهايةوفي،الجنانوهواتفط،حفيكذا

علمه.إذاالشيءعلىاطلعمناسم:بالكسر

مسارته.:الصوابظنوأ،ساره:والوفاالجنانهواتفوفي.اساره:حوفيطفيكذا

بإفصاحساريفهذا:هكذاحوفي...أوضحفقدبإفصاحليسارالملكفهلنجارىفهذا:هكذاطفيالعبارة

وأعلمهناجاهإذا:مسارةأذنهفيسازهمن:وساريالجوزيلابنوالوفاالجنانهواتفمنوالمثبت،وضحفقد

.(سرر)اللسان.بسره

جمع:والنصب،منظورابنومختصر،الجوزيلابنالوفامنوالمثبت،النقب:الجنانوهواتفط،حفي

.(نصب)التاج.للقومتنصبعلامةوهي،نصيبة

تدخلهم.:الجنانهواتفوفي،لهميدخل:حفي

.الجنانوهواتفحمنوالمثبت،لكم:طفي
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قبلمجتاحيالموتأنأعلمأنيولولا،أبناؤهمأوفاعلونفهم،الحبائللهوينصبون،)1(الغوائل

والعلم،الناطقالكتابفيأجدفإني،)2(ملكيداريثربأصيرحتىورجليبخيليلسرت،مبعثه

عليهوأحذر،الآفاتأقيهأنيولولا؟قبرهوموضع،نصرتهوأهل،أمرهاستحكامبيثربأن،السابق

من)3(،إليكذلكصارفولكني،عقبهالعربأسنانولأوطأت،أمرهسنهحداثةعلىلأعلنتالعاهات

منوحلتين،الإبلمنوبمئةإماءوعشرأعبدبعشرةمنهمرجللكلأمرثم:قال!.معكبمنتقصيرغير

المطلبلعبدوأمر،عنبرأمملوء)4(وكرشفضةأرطال!وعشرة،الذهبمنأرطالبوبخمسة،البرود

فكان؟الحول!يحول!أنقبليزنذيابنفمات.فأتنيالحول!حال!إذا:لهوقال!ذلكأضعافبعشرة

ليغبطنيولكن،نفادإلىفإنه،الملكعطاءبجزيلمنكمرجليغبطنيلا:يقولماكثيراالمطلبعبد

بعدولوسيعلم:قال!؟ذلكمتى:لهقيلفإذا،وشرفهوفخرهذكره،3بعدمنولعقبيلييبقىبما

الوافر(منأ:شمس!)5(عبدبنأميةيقول!ذلكوفي:قال!.حين

ونوقأجمال!أكوارعلىالمطاياتحقبه)6(النصحجلبنا

عميقفبئمنصنعاءإلىتغالىمرافقها)7(مغلغلة

)8(الطريقذمبطونهابذاتوتفرييزنذيابنبناتؤم

)9(بروقإلىالوميضمواصلةبروقامخايلهمنوترعى

العريقوالحسبالملكبدار)01(صنعاءحلتواصلتفلما

.القعنبي)12(بكاربنبكيربنعمروطريقمن")11(الدلائل"فينعيمأبوالحافظرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

.(غول)نللساا0هيوالدا:"ئللغواا"

.الجنانهواتفمنوالمثبت،مملكته:طوفي،بيثرب:ط،حفي

.الجوزيلابنوالوفاالجنانهواتفمنوالمثبت،عن:ط،حفي

مؤنثة.الكرشلأنمملوءة:والصواب،والهواتفط،حفيكذا

.(442،425)صديوانهفيوالأبيات،الصلتأبيبنلأميةالشعرويروى

أمية.ديوانفيكماتحملهويروى،تحقبه:ضبطهفيالصوابولعل،الجنانهواتففيضبطكذا

النهايةورواية،تعالىمراقعهامغلغلة:الجنانهواتفوفي،مقلفة:طوفي،تعالىمراتعهامغلغلة:حفي

سيرها،فيالمسرعة:والمغلغلة.والأغانيالديوانمنوالمثبت،تغالىمغالقهامغلغلة:(غلل)واللسان

.تسرعأي،تتغالى:وتغالى،والعضدالساعدبينالمفصلوهو،مرفقجمع:والمرافق

أشبهوهو.أعظمهاالطريقوأم.الطريقأمخفافهابطون:والوفاالديوانورواية،الجنانوهواتفط،حفيكذا

.لصواببا

بروقا.مخايلهمنونلمح:الديوانرواية

واقعت.:الجنانوهواتفالديوانرواية

.(911-1/411)الدلائل

.692(1/)الميزانكذبفهوحدثتكماكل:لهصالحأبوقالوقد،باذامصالحأبيعنالكلبيروايةمنهذا:بشارقال
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العزيزعبدبنمحمدبنربه)2(عبدبنإبراهيمبنعليالحسنأبيعنأخبرت:)1(نعيمأبوقالثم

)3(-..

إبراهيم،يزنأبوأبيحدثني،يزنديبنسي!بنزرعهبنعفيربنالسفربنالعزيزعبدبنعميربن

بنالعزيزعبدحدثني،العزيزعبدبنمحمدعميحدثنا،بهرجاء)5(أبومحمد)4(بنأحمدعميحدثنا

علىيزنذيبنسيفجديظهرلما:قالالحميرييزنذيبنسيفبنزرعةعن،أبيهعن،عفير

.)6(بطولهوذكره.الحبشة

بنالعلاءحدثنا،القلوسيإسحاقبنيعقوبيوسفأبوحدثنا:)7(الخرائطيبكرأبووقال

خليفةأبيهعن،سويةأبيجدهعن،سويةأبيبنالملكعبدأبيهعنأبيأخبرني،سويةأبيبنالفضل

أبوكسماككيف:فقلتسعدبنجشم)9(بنسواءةبنربيعةبنعدي)8(بنمحمدسألت:قال

منهم،أناتميمبنيمنأربعةرابعخرجت:فقال،عنهسألتنيعماأبيسألت:فقال؟محمدا

بنكابية)11(بنربيعةبنويزيد،العنبر)01(بنجندببنمالكبنوأسامة،دارمبنمجاشعبنوسفيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.(9041)2/البيهقيدلائلفيوهوالدلائلمنالمطبوعفيالقولهذاليس

سيف:بنالعزيزعبدترجمة)2/428(والإصابة44()1/الاعتدالوميزانالبيهقيدلائلوفيط،حفيكذا

."اللهعبدبنإبراهيم"

عن.:البيهقيدلائلفي

حسين.بنأحمد:الإصابةوفيحبيشبنأحمد:البيهقيدلائلفي

الإصابة:فيحجرابنوقال.هممنيدرىلافهؤلاء:الميزانفيالذهبيقال.رخي:حوفي،طفيكذا

مجاهيل.الإسنادهذاورجال

.(بشار)(1/44)الميزانفيالذهبيالإمامبينهكما،هممنيدرىلامجهولونكلهم،تالفإسنادوهذا

فيأيضاوالبيهقي113(،112)1/النبوةدلائلفينعيمأبوساقهوالخبر391()صالجنانهواتفكتابهفي

الوفافيالجوزيوابنبتحقيقيوهو503()16/منظورابنمختصرتاريخهفيعساكروابن114()2/الدلائل

وانظر.)1/23(الخصائصفيوالسيوطي513(،385،)3/937الإصابةفيحجروابن47(،)1/46

مجاهيل.إسنادهفي،(1/182)والروض(916/)1سعدابنطبقات

لابنوالوفاعساكرابنلتاريخمنظورابنمختصرمنوالمثبت،تصحيفوهي.عثمانبنمحمد:ط،حفي

والإصابة.والدلائلالجوزي

عساكرابنلتاريخمنظورابنومختصروالبيهقينعيمأبيدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،خثعم:ط،حفي

.(12ه)صحزملابنالأنسابوجمهرة(العظمط)334(/1)الكلبيلابنالنسبوجمهرة،والإصابة

النسبوجمهرة.والإصابةمنظورابنومختصرالهواتفمنوالمثبت.العقيدابن:طوفيحفيالعنبرابن:ليس

.(802)صحزملابنالأنسابوجمهرة.العظمط363(/1)الكلبيلابن

-1/371)الكلبىلابنالنسبوجمهرة2(45)صدريدلابنالاشتقادتىمنوالمثبت،كنانة:والهواتفط،حفي

.2(1ا)صحزملابنالنسبوجمهرة،العظمط373(
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عليهغديرعلىنزلناالشامشارفنافلما،غسانملكجفنةابننريدونحن،مازنبن)1(حرقوص

هذه()3(أهلأبلغةهيمالغةهذهإن:فقالعلينافأشرف،راهبكلامنافسمعفتحدثنا،شجرات

إنهأما:قال.خندفمن:قلنا؟المضريينأيمن:قال.مضرمنقولمنحن،نعم:قلنا.البلاد

له:فقلنا.ترشدوامنهبحظكموخذواإليهفسارعوا،النبيينخاتمنبيوشيكا()3(فيكمأسيبعث

.محمدافسماهابنمناواحدلكلفولد،جفنةابنعندمنفرجعنا:قال.محمداسمه:قال؟اسمهما

.ولدهبهالمبشرالنبيهذايكونأنفيطمعمنهمواحدكلأنيعني

ابنحبيببن)4(عقالبنحازمحدثنا،سعدأبيبناللهعبدحدثنا:)3(الخرائطيبكرأبوالحافظوقال

بنعثمانبنجميعبن)6(خيرانبنجامعحدثنيأ،عادياءبنالسموألبن()الحصنأبيبنالمنذر

عمروبنثعلبةبنحارثةبنالأوسحضرتلما:قال()8(عاديابنالسموألبن)7(الحصنأبيبنسماك

بالتزويجنأمرككناوقد،ترىمااللهأمرمنحضرقدإنه:فقالواغسانمنقومهإليهاجتمع،الوفاةعامرابن

هالكيهلكلن:فقال.مالكغيرولدلكوليس،بنينخمسةلهالخزرجأخوكوهذا،فتأبىشبابكفي

وكل،بسلاورجالا،نسلالمالكيجعلأنقادو،الوثيمة)9(منالناريخرجالذيإن،مالكمثلترك

ولاالتجلد،العتابولاالعقاب،الدنيةولاالمنية،بنيأي:وقالمالكعلىأقبلثم.الموتإلى

،يومانوالدهر؟الحريمعنالدفعالكريمكرمومن؟1(ذل)1قلمنإنه،الفقرمنخيوالقبر(،01التلدد)

يفلتليس،سينحسروكلاهما،فاصطبرعليككانوإذا،تبطرفلالككانفإذا،عليكويوم،لكفيوم

الطويل(منأ:يقولأنشأثم،ربكحياكليومكسلم،المعلهج)13(اللئيمولا،المتوجالملكمنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

حزموابنالكلبيابنوجمهرة(302)صوالاشتقاقالهواتفمنوالمثبت،تصحيفوهو.حربوص:ط،حفي

.(حرقص)والتاجالسابقةالحاشيةفيالمذكورين

الهواتف.منمعقوفينبينما

السيوطيوذكره،63()2/منظورابنمختصرتاريخهفيعساكرابنوأخرجه،(187)صالجنانهواتفكتابهفي

ابنعندريدبنبكرأبيعنبنحوه(201)1/أماليهفيالقاليعليأبوالخبروساق92(،)1/28الخصائصفي

الكلبي.

حبيب.بنزهربنعقال:بزيادةطانفردت

.(278)2/والإكمالوالهواتفحمنوالمثبت.الحصينأبي:طفي

.(278)2/والإكمالالهواتفمنوالمثبت،جدانبنجابر:طفي

.والإكمالالهواتفمنوالمثبتالحصينبنسماك:طفي

.حمنالمعقوفينبينماسقط

.(وثم)واللسانالنهاية.المكسوروالحجر،الصخرة:"الوثيمة"

تصحيف.وهو"التلذذ".منظورابنمختصرفيووقع.(لددااللسان.تحيراوشمالايميناالتلفت:"التلدد"

فر.كرمن:بزيادةطانفردت

من-والمثبت.ونطاحاقتالاالرجالمنالشديدوهو.العلج:فيهالصوابلعل:قلت،المعلج:والهواتفحفي
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محرقآليومالسباياشهدت

واحداالناسمنملكذاأرفلم

وجرهماثموداأردىالذيفعل

عاميربنعمروال!منبهمتقر

جدتيأبلين)3(الأيامتكلمفإن

عرشهفوقعلاربالنافإن

دعوةدلهأنقومييأتألم

غالبآلمنالمبعوثبعثإذا

ببلادكمنصرهفابغواهنالك

.)4(ساعتهمنقضىثم:قال!

الجاناتف

الحجرفياللهصيحة)1(عمريوأدرك

والقبرالموتإلىإلاسوقةولا

الدهراخرعلىنسلاليسيعقب

الوتر)2(طلبإلىالداعيلدىعيون

العمرمعوالمشيبرأسيوشيبن

والشرالخيرمنبمايأتيعليما

والبرالسعادةأهلبهايفوز

والحجرمكةبينفيمابمكة

النصرفيالسعادةإنعامربني

الجانهواتففيباب

الأوثانمنومسموعاالكهانألسنةعلىالجنانألقتهوما

رسول!.!ي!)5(اللهرسولبوجودالبشارةفياليمنملكنصربنلربيعةوسطيحشقكلامتقدموقد

كثرتإذا:)6(المسيحلعبدسطيحقول!المولدفيوسيأتي.العليقبلمن،الوحيإليهيأتي،زكي

بيانهسيأتيكما!ي!اللهرسولبذلكيعني،الهراوةصاحبوظهر،ساوهبحيرةوغاضت،التلاوة

مفصلا.

ابنوهو-عمرحدثني،وهبابنحدثني،الجعفيسليمانبنيحيىحدثنا:)7(البخاريوقال

كذالأظنهإني:قطلشيءيقول!عمرسمعتما:قال!عمربناللهعبدعنحدثهسالماأن-زيدبنمحمد

.(علهج)التاج.النسببخالصليسالذيوالدعياللئيمالأحمق:والمعلهج،والأماليط

والخصائص.منظورابنومختصرالهواتفمنوالمثبت،أمري:ط،حفي(1)

.(ذحل،وتر)للسانا.لثأرا:"لوترا"(2)

.الأيامتكنلمفإن:منظورابنومختصرالهواتفوفي،ط،حفيكذا)3(

.(بشار)عليهباديةالوضعوعلامات،تالفإسناده(4)

.الكتابهذامنالثانيالجزءفيالنصهذامضى)5(

.(4ح42)صوانظر(4ه)صفيمضىسطيحقوللأنالبابهذاتقدمعلىيدلوهذا:ط،حفيكذا)6(

منه.معقوفينبينيأتيوما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرإسلامبابالأنصارمناقب)3866(الباريفتح)7(
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ظني،أخطألقد(:عمرأفقال،جميلرجلبهمرإذجالسالخطاببنعمربينما.يظنكماكانإلا

:فقال،ذلكلهفقالبه)1(فدعا.الرجلعلي،كاهنهمكانلقدأو،الجاهليةفيدينهعلىهذاإن:أو

كاهنهمكنت:قال.أخبرتنيماإلاعليكأعزمفإني:قال.مسلما)2(رجلأبهاستقبلكاليومرأيتما

أعرفجاءتني،السوقفييوماأنابينما:قال؟جنيتكبهجاءتكماأعجبفما:قال.)3(الجاهليةفي

الرجز(منأ:فقالت،الفزعفيها

؟(إنكاسها)بعدمنويأسهاوإبلاسها)4(الجنترألم

وأحلاسها)6(بالقلاصولحوقها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فتحفيوكماسيأتيكماقارببنسوادهووالرجل،لهفدعي:الباريفتحوفي،بهفدعي:طوفي،حفيكذا

.الباري

ورأيته.مسلمارجلاذروأبيالنسفيروايةفي:شرحهفيحجرابنوقال،مسلمرجلبهاستقبل:البخاريرواية

،التاءبضماستقبلالكرمانيوضبطه،أحد:تقديرهمحذوفوهوللفاعلالبناءعلى(استقبل)تاءبفتحمجودا

عليهويدل،الكلامعلىيعود،به:قولهفيفالضميرهذاوعلى،رأيتمفعولأنهعلىمسلمارجلاوأعرب

.السياق

سوادتلطفولقد...المغيبةالأمورمنالخبريتعاطىالذيالكاهن:(917،018)7/الفتحفيحجرابنقال

لمالهوقعشيءبآخرأخبرهألزمهفلما،الشركأمرمنكانإذكهانتهفيحالهعنعمرسؤالكانإذالجوابفي

الغيبعلمادعاء:والكهانة:217(،0/1162)فيوقال.لإسلامهسببأوكان!شي!محمدبنبوةالإعلاممنتضمن

فيلقيه،الملائكةكلاممنالسمعالجنياستراقفيهوالأصل،سببإلىالاستنادمعالأرضفيسيقعبماكالإخبار

:أصنافعلىوهيفيهمالنبوةلانقطاعالعربفيخصوصافاشيةالجاهليةفيالكهانةوكانت...الكاهنأذنفي

بحيثالأعلىيدنوأنإلىبعضأبعضهمفيركبالسماءجهةإلىيصعدونكانواالجنفإن،الجنمنيتلقونهمامنها

القرآنونزلالإسلامجاءفلمافيهفيزيدالكاهنأذنفييلقيهمنيتلقاهأنإلى،يليهالذيإلىفيلقيهالكلاميسمع

الأسفلإلىفيلقيهالأعلىيتخطفهمااستراقهممنفبقي،الشهبعليهموأرسلت،الشياطينمنالسماءحرست

إصابةوكانت.!هثاقبشهايفالبعهآلحطفةخطفمنإلا):تعالىبقولهالإشارةذلكوإلى،الشهابيصيبهأنقبل

كادحتىجداذلكندرفقدالإسلامفيوأما،ونحوهماوسطيحشقأخبارفيجاءكماجدأكثيرةالإسلامقبلالكهان

وأ،غالباالإنسانعليهيطلعلامماغيرهعنغاببمايواليهمنبهالجنييخبرما:ثانيها،الحمدودلهيضمحل

قوةالناسلبعضفيهاللهيجعلقدوهذا،وحدسوتخمينظنإلىيستندما:ثالثها،بعدمنلاقربمنعليهيطلع

هذاومن،ذلكقبلوقعبماالحادثعلىفيستدل،والعادةالتجربةإلىيستندما:رابعها،فيهالكذبكثرةمع

شرعا.مذمومذلكوكل،والنجوموالطرقبالزجرذلكفيبعضهميعتضدوقد،السحريضاهيماالأخيرالقسم

عرافاأوكاهنأأتىمن":رفعههريرةأبيحديثمنالحاكموصححهالسننأصحابأخرجهماالكهانةذمفيوورد

.وأفاضالحديثلهذاشواهدحجرابنساقثم."محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدقه

.(بلس/1/521)النهاية.ودهشهاتحيرها:"إبلاسها"

كانتأنبعدالسمعاستراقمنيئستأنهامعناه:فارسابنقال،الانقلاب:والإنكاس،الرجاءضد:"اليأس"

.(7018/الباريفتح)السمعمنيئستقدالاسترا!تىعنفانقلبت،ألفتهقد

يوضع=ماوهو،حلسجمعوالأحلاس،النياقمنالفتيةوهي،قلوصجمعوهو،قلصجمع:"القلاص"
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أسمعلمصارخبهفصرخ،فذبحهبعجلرجلجاءإذآلهتهمعندنائمأنابينما،صدق:عمرقال

فوثب.اللهإلاإلهلا:يقول،فصيحرجل،نجيحأمر،جليح)1(يا:يقولمنهصوتاأشدقطصارخا

يقولفصيحرجل،نجيحأمو،جليحيا:نادىثم.هذاوراءماأعلمحتىأبرحلا:فقلت،القوم

.البخاريبهتفرد.نبيهذا:قيلأننشبنافمافقمت،اللهإلاإلهلا

لهالبلقاء)2(جبالمنالشراةأهلمن،السدوسيويقال،الأزديقارببنسوادهوالرجلوهذا

.ووفادةصحبة

له:البخاريوقال،عليبنمحمدجعفروأبو،جبيربنسعيدعنهروى:مندهوابنحاتمأبوقال

صحبة.

،)4(والدارقطني،الحافظالبرذعيروح()3(بنهارونأبنأحمدالصحابةأسماءفيذكرهوهكذا

وغيرهما.

بالتخفيف.قارببنسواد:)5(المصريسعيدبنالغنيعبدالحافظوقال

فينعيمأبوذكره.اليمنأهلأشرافمنكان:القرظيكعببنمحمدعنالوقاصيعثمانوقال

.")6(الدلائل"

.)7(البخاريروايةمنبأبسطمطولةأخروجوهمنحديثهرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العيسورحلها"الباقرروايةوفي؟موزونغير(الشطر)القسيمهذاووقع.الزحلتحتالإبلظهورعلى

.(185،181)7/الباريفتح.موزونوهذا"بأحلاسها

ويحتمل،بعينهرجلأنادىيكونأنيحتمل:التينابنقال؟بالعداوةالمكافحالوقحمعناه:"عظيمبوزنجليح"

منمشهوربطنوهم،ذريحآليا:الرواياتمعظمفيووقع:حجرابنقال.الصفةبتلككانمنأراديكونأن

هو:يقولأشياخنابعضسمعت:جليحيا:2(142/)الروضفيالسهيليوقال(181)7/الباريفتح.العرب

وشبهه.الفطرنحووخفالنباترؤوسمنتطايرمااللغةفيوالجليح،شيطاناسم

)1/948البلدانومعجم211()01/منظورابنمختصرمنوالمثبت،المهملةبالسين،السراة:ط،حفي

،عمانقصبتها،القرىوواديالشامبيندمشقأعمالمنكورة:والبلقاء(الشراة3331،332/و)البلقاء(

بعضهم.زعمفيماوالرقيمالكهفوبهامعروفةأرض،الشامشراةالشراةمدينةوبالبلقاء

.المفردةالأسماءطبقاتكتابهـصاحب103سنةالمتوفىالبرديجيوهو،جدهإلىمنسوبلأنهمفيدةإضافة

.(1233)3/والمختلفالمؤتلف

71.ص،الغنيلعبدوالمختلفالمؤتلفراجع

.أهـ(564القلعجيطبعة)(111،121)1/نعيملأبيالنبوةدلائل

أ-37)1/نعيملأبيالنبوةدلائلإليهاوينضاف،أماكنهاإلىوأشرت،يأتيفيماالوجوههذهبعضالمصنفساق

الإصابةفيحجرابنالخبروذكر615(-)3/658الحاكمومستدرك254(-)2/248البيهقيودلائل142(

في-والهيثمي،الاستيعابفيالبرعبدوابن،الباقرجعفرأبيطريقمنوالرويانيخيثمةأبيابنعنسوادترجمة
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أنه،عفانبنعثمانمولىكعببناللهعبدعنأتهملامنحدئني:)1(إسحاقبنمحمدوقال

رجلأقبلإذع!ي!اللهرسولمسجدفيالناسفيجالسهوبينما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنحدث

شركه،لعلىالرجلإن:قالعمرإليهنظرفلما،الخطاببنعمريريدالمسجد)2(داخلالعربمن

أسلمت؟هل:عمرلهفقال،جلسثمالرجلعليهفسلم.الجاهليةفيكاهناكانلقدأو،بعدفارقهما

أميريااللهسبحان:الرجلفقال؟الجاهليةفيكاهناكنتفهل:قال.المؤمنينأميريانعم:قال

فقال.وليتماوليتمنذرعيتكمنلأحدقلتهأراكمابأمرواستقبلتني،في)3(خلتلقد!المؤمنين

أكرمناحتى،الأوثانونعتنق،الأصنامنعبد،هذامنشرعلىالجاهليةفيكناقد،غفرااللهم:عمر

فأخبرني:قال.الجاهليةفيكاهناكنتلقد،المؤمنينأميرياواللهنعم:قال.وبالإسلامبرسوليالله

وإبلاسها،الجنإلىترألم:فقال)4(شيعهأوبشهرالإسلامقبلجاءني:قال.صاحبكبهجاءما

وأحلاسها.بالقلاصولحوقها)5(،دينهامنوإياسها

بشعر.وليس،سجعالكلامهذا:)6(إسحاقابنقال

الجاهليةأوثانمنوثنلعندإنيوالله:الناسيحدثذلكعندعمرفقال:(كعببناللهعبدقالا

جوفمنسمعتإذ،منهلنايقسمأنننتظرفنحن،عجلاالعربمنرجللهذبحقد،قريشمننفرفي

أمز،ذريحيا:يقولشيعهأوبشهرالإسلامقبلوذلك،منهأشدقطصوتاسمعتماصوتاالعجل

)7(لى
الله.إلاإلهلا:يقول،يصيحرجل،لجيح

وأنشدني:قال.اللهإلاإلهلا:يقول،)8(فصيحبلسان،)7(يصيحرجلويقال:هشامابنقال

ادسريع،منأ:بالشعرالعلمأهلبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

مغنيأبياتشرحفيوالبغدادي(1201/)الخصائصفيوالسيوطي25(0-482)8/الطبرانيعنالزوائدمجمع

ببعض.بعضهايقوىالطرقوهذه:(917)7/الفتحفيحجرابنوقال275(-271)6/اللبيب

منهما.معقوفينبينيأتيوما2(1/42)والروض2(1/90)هشامابنسيرة

داخلأ.:والروضالسيرةفي

يجوزولا،يخليسمعمن:المثلفيكقولهم،وظننتخلتبعدالواقعةالجملةحذفبابمن:"فيخلت"

لأنجازكلهاالجملةحذفتفإذا،والخبرالابتداءحكمحكمهمالأن،الآخربقاءمعالمفعولينأحدحذف

من:قولهمففي،المرادعلىتدلقرينةمنبدلاولكن،حذفهيجوزقدوالمفعول،المفعولحكمحكمهما

خلت:قالكأنه،في:قولهوهو،أيضادليلفيخلتوفي،يسمعوهو،المفعولعلىيدلدليل.يخليسمع

.242(1/)الروض.هذانحوأوالشرفي

.52(1)2/للخطابىالحديثغريب.نحوهأوشهرقدرأي

.طمنوالمثبت،وتخرقها:حفي

.هشامابنقال:والروضالسيرةفي

.والروضوالسيرةطمنوالمثبت،فصيح:حفي

.والروضوالسيرةطمنوالمثبتنصيح:حفي
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بأحلاسهاالعيسوشدهاوإبلاسهاللجنعجبت

كأنجاسهاالجنمؤمنو)1(ماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

بنعليحدثنا،)3(الساميالنعمانبنحجربنيحيىحدثنا:)2(الموصلييعلىأبوالحافظوقال

بينما:قال.القرظيكعببنمحمدعن،الوقاصيالرحمنعبدبن)5(عثمانعن،الأبناوي)4(منصور

هذاأتعرفالمؤمنينأميريا:فقيل،رجلبهمرإذ،جالسيومذاتعنهاللهرضيالخطاببنعمر

فأرسل:قال،!اللهرسولبظهوررئيهأتاهالذيقارببنسوادهذا:قالوا؟هذاومن:قال؟المار

كهانتك؟منعليهكنتماعلىفأنت:قال.نعم:قال؟قارببنسوادأنت:لهفقال،عمرإليه

الله!سبحانيا:عمرفقال؟المؤمنينأميرياأسلمتمنذأحدبهذااستقبلنيما:وقال،فغضب:قال

؟!اللهرسولبظهوررئيكأنبأكمافأخبرني!كهانتكمنعليهكنتمماأعظمالشركمنعليهكناما

قم:وقالبرجلهفضربنيرئييأتانيإذواليقظانالنائمبينليلةذاتأنابيناالمؤمنينأميريانعم:قال

يدعو،غالببنلؤيمنرسولبدثقدإنه،تعقلكنتإنواعقل،مقالتيواسمع،قارببنسواديا

السريع،منأ:يقولأنشأثم.عبادتهوإلىاللهإلى

بأقتابها)6(العيسوشدهاوتطلابهاللجنعجبت

ككذابهاالجنصادقماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

كأذنابها)7(قداماهاليسهاشممنالصفوةإلىفارحل

برجلهفضربنيأتانيالثانيةالليلةكانتفلما:قال.ناعساأمسيتفإنيأنامدعني:قلت:قال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مومني.حفي

فيزكريابنالمعافىوأخرجه،253(،252)2/للبيهقيالنبوةدلائلفيوهو263(/1)يعلىأبيمسندفيالخبر

به.منصوربنعليعنحجربنبشرعنالغلابيزكريابنمحمدعنقانعبنالباقيعبدعن67()2/الصالحالجليس

(16)7/والأنساب557()4/الإكمالمنوالمثبت،وهوتصحيف،المعجمةبالشين،الشامي:ط،حفي

البيهقي.ودلائل

فيالحنبلينقطةبنالدينمعينالحافظقيدهفقد،تحريفوهو"الأنباري":البيهقيدلائلمنوالمطبوعطفي

بواحدةالمعجمةالباءبعدالأبناويوأما":فقال،"الأنماريوالأبناويوالأبياريالأنباري"بابفيالإكمالإكمال

سوادبقصهالوقاصيالرحمنعبدبنعثمانعنحدث،الأبناويمنصوربنوعلي...:فهوواوالألفوبعدنون

عنهونقله،(1167/)"الساميالنعمانبنحجربن(يحيى:وصوابه،عندهوقعهكذا)بشرعنهروى،قاربابن

التهذيبمنالوقاصيالرحمنعبدبنعثمانترجمةفيالمزيذكرهوكذلك،36(/1)التبصيرفيحجرابنالحافظ

91(/426).

تصحيف،وجميعه:الحاشيةوفي،الوقاصيعثمانبنمحمد:حوفيالوقاصيالرحمنعبدبنمحمد:طفي

البيهقى.ودلائل(133)7/التهذيبوتهذيب(1/425)9المزيوتهذيب37(0)3/اللبابمنوالمثبت

.(قتب)الوسيطالمعجم.البعيرسنامقدرعلىالصغيرالرحلوهو،قتبجمع:"الأقتاب"

.7(0)2/الجليس.وأخلصهخياره:الشيءصفوة،فيهاللغاتأفصحوالكسر،الصادمثلثة،الصفوة
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غالب،بنلؤيمنرسولبعثإنه،تعقلكنتإنواعقل،مقالتيواسمعقارببنسوادياقم:وقال

السريع(منأ:يقولأنشأثم،عبادتهوإلىاللهإلىيدعو

بأكوارهاالعيسوشدهاوتخبارهاللجنعجبت

ككفارهاالجنمؤمنوماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

وأحجارهاروابيهابينهاشممنالصفوةإلىفارحل

:وقالبرجلهفضربنيأتانيالثالثةالليلةكانتفلما.ناعساأمسيتفإني،أنامدعني:قلت:قال

غالب،بنلؤيمنرسولبعثقدإنه،تعقلكنتإنواعقل،مقالتيفاسمع،قارببنسوادياقم

السريع(منأ:يقولأنشأثمعبادتهوإلىاللهإلىيدعو

بأحلاسهاالعيس!وشدهاوتحساسها)1(للجنعجبت

كأنجاسهاالجنخيرماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

رأسهاإلىبعينيكواسمهاشممنالصفوةإلىفارحل

فإذا-مكةيعني-المدينةأتيتثمناقتيفرحلت،قلبياللهامتحنقد)2(:وقلتفقمت:قال

فأنشأت،هات:قال.اللهرسوليامقالتياسمع:فقلتفدنوت،حولهوأصحابهلمجي!اللهرسول

الطويل(منأ:أقول

بكاذب)3(بلوتقدفيمايكولمورقدةهدءبعدنجييأتاني

غالببنلؤيمنرسوذأتاكليلةكلقولهليالثلاث

السبالسب)2(غبرالوجناءالذعلببيووسطتالإزارذيليعنفشمرت

غائبكلعلىمأمونوأنكغيرهشيءلااللهأنفأشهد

الأطايبالأكرمينبنيااللهإلىوسيلةالمرسلينأدنىوأنك

الذوائبشيبجاءفيماكانوإنمشىمنياخيريأتيكبمافمرنا

قارببنسوادعنبمغنسواكشفاعةذولايومشفيعاليوكن

)2(

)3(

)4(

تفتشفشرعتأمرافقدتأنها:أي،وبمهملاتالمثناةبفتح:وتحساسها:(018)7/الفتحفيحجرابنقال

عليه.

.في!قد:ليست

.الأخرىالرواياتمنوالمثبت:طوفي،يكون:حفي

:"السباسبوغبر".الوجنتينالعظيمة:وقيل،الصلبةالغليظة:"الوجناء".السريعةالناقة:"الذعلب"

وجن(158و)5/(ذعلب161)2/النهاية.سبسبغبراء:مفردها،منهاللخروجيهتدىلاالتيوالمفاوزالقفار

كانماوهي،الأرضمنالواسعةالأقضيةوهي،السباسب:المعافىوقال.(سبسب334و)2/غبر(337و)3/

.7(1/0)الجليس.أملسقفرا
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:قال.وجوههمفيالفرحرئيحتى،شديدافرحابمقالتيوأصحابه!ي!اللهرسولففرح:قال

رييكيأتيكفهل،منكالحديثهذاأسمعأنأشتهيكنتقد:وقالفالتزمهالخطاببنعمرإليهفوثب

الجن.مناللهكتابالعوضونعم،فلاالقرانقرأتمنذأما:قال؟اليوم

والجزارلهمعجلاذبحواوقد،ذريحال:لهميقالقريشمنحيفييوماكنا:عمرقالثم

يصيح،صائح،نجيحأمر،ذريحاليا:قال،شيئانرىولاالعجلجوفمنصوتاسمعناإذ،يعالجه

الله.إلاإلهلاأنيشهد،فصيحبلسان

منالصوتالسامعأنعلىتساعدواوقد.البخاريروايةلهويشهد،الوجههذامنمنقطعوهذا

أعلم.واللهالخطاببنعمرهوالعجل

:)1(الجنانهواتففيجمعهالذيكتابهفيالخرائطيسهلبنجعفربنمحمدبكرأبوالحافظوقال

بنالرحمنعبدبنمحمدبنعمرانبنمحمدحدثنا،المؤدبموسىبنعمرانموسىأبوحدثنا

دخل:قالعليبنمحمدجعفرأبيعن،أبيهعن،الوصافي)2(اللهعبيدبنسعيدحدثنا،ليلىأبي

هل،قارببنسوادياباللهنشدتك:فقالعنهاللهرضيالخطاببنعمرعلىالسدوسيقارببنسواد

بمتلجلسائكمنأحدااستقبلتما!المؤمنينأميريااللهسبحان:فقال؟شيئاكهانتكمناليومتحسن

والله؟كهانتكمنعليهكنتمماأعظمشركنامنعليهكناما!سواديااللهسبحان:قال!بهاستقبلتنيما

منلعجمبإنهالمؤمنينأميرياواللهإي:قالأ!العجبمنلعجبإنهحديثعنكبلغنيلقد،سواديا

نجيي،أتانيإذنائمليلةذاتأنافبينا،الجاهليةفيكاهناكنت:قال.فحدثنيه:قال.،)3(العجب

ادسريع(منأ:قال.هات:قلت.لكأقلاسمع،سواديا:قالثم،برجلهفضربني

بأحلاسهاالعيس!ورحلهاوأنجاسهاللجنعجبت

أرجاسهامثلمؤمنوهاماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

رأسهاإلىبعينيكواسمهاشممنالصفوةإلىفارحل

قم:ليقالثمبرجلهفضربنيأتانيالثانيةالليلةكانتفلما؟شيئابقولهأحفلولمفنمت:قال

السريع(منأ:قال.هات:قلت.لكأقلأسمع،قارببنسواديا

بأقتابهاالعيسورحلها)4(وتطلابهاللجنعجبت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(هح44)صانظر.الصحيحهوثبتهأوما،الجانهواتف:ط،حفيجاءوقد(481)ص

الجرح.حاتمأبوضعفه.368()3/واللباب(004)7/والإكمالوالهواتفحمنوالمثبت.الوصابي:طفي

.37()3/الميزانولسان(2051/)الاعتدالوميزان38(/4)والتعديل

والهواتف.طفيوهوحمنسقطالمعقوفينبينما

والهواتف.حمنوالمثبت.وشدها:طفي
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ككذابهاالجنصادقوماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

كأذنابهاالمقاديمليسهاشممنالصفوةإلىفارحل

:قالثمبرجلهفضربنيأتانيالثالثةالليلةكانتفلما؟ونمت،شيئامثيقولهفحرك:قال

ربه)1(عبادةإلىيدعونبيبمكةظهر:قال؟ذاكوما:قلت؟تعقللاأمأتعقل،قارببنسواديا

السريع(منأ:قال،هات:قلت.لكأقلاسمع،بهفالحق

بأكوارهاالعيسورحلهاوأخبارها)2(للجنعجبت

كفارها)3(مثلمامؤمنوهاالهدىتبغيمكةإلىتهوي

وأحجارها)4(روابيهابينهاشممنالصفوةإلىفارحل

فيرجليووضعت،ولبستهاففتقتها،ليبردةإلىفقمت؟خيرابيأراداللهأنفعلمت:قال

.)5(.
وأخبرده،فأسلمت،الإسلامعليفعرضع!ج!النبيإلىانتهيتحتىوأقبلت،الناقةركابعرر

الطويل(منأ:فقلتقمتالمسلموناجتمعفلما."فأخبرهمالمسلموناجتمعإذا":قال.الخبر

بكاذببلوتقدفيمايكولمورقدةهدءبعدنجييأتاني

غالببنلؤيمن4رسوأتاكليلةكلقولهليالثلاث

السبالسبغبرالوجناءالذعلببيووسطتالإزارذيليعنفشمرت

غائبكلعلىمأمونوأنكغيرهربلااللهأنوأعلم

الأطايبالأكرمينبنيااللهإلىوسيلةالمرسلينأدنىوأنك

الذوائبشيبجاءفيماكانوإنمرسلخيريايأتيكبمافمرنا

اللهعلمنيمذ)6(أما:قال؟بشيءمنهااليومتحسهل:عمرفقال،بذلكالمسلمونفسر:قال

فلا.القرآن

علىقارببنسوادوردلما:قالحفصبنعمرعن،أبيهعنالكلبيالسائببنمحمدرواهوقد

أحدااستقبلتالمؤمنينأميرياأظنكما:وقالفغضب؟كهانتكمنبقيما،قارببنسواديا:قالعمر

مناليومقبلعليهكناللذي،سوادانظر:قال،الغضبمنوجههفيمارأىفلما،هذابمثلالعربمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الله.عبادة:حفي

وتنفارها.:طفي

الهواتف.منوالمثبت.ككفارهاالجنمؤمنوما:طوفي،ككفارهامؤمنوهاما:حفي

تضبيب.إشارتوفوقها،وأحبارها:الهواتففي

:الغرزفيرجلهوغرز،ركابفهوخشبأوحديدمنكانفإذا،مخروزةجلودمن،الرحلركاب:"الغرز"

.(غرز)اللسان.وأثبتهاليركبفيهوضعها

والهواتف.حمنوالمثبت،إذ:طفي
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ليإبلفيأنابينا،نعم:قال.منكأسمعهأشتهيكنتحديثاحدثني،سواديا:قالثم.أعظمالشرك

فقد،قارببنسوادياقم:ليفقالبرجلهفضربني)2(فأتاني،نجيليوكان،نائموأناليلابالشراة)1(

الطويل(أمن:الشعرآخرفيوزادتقدمكماالقصةفذكر.مستقيمطري!وإلىالحقإلىيدعونبيبتهامةظهر

قارببنسوادعنبمغنسواكقرابؤذولايومشفيعاليوكن

."فيهمالشعرهذاوقلقومكفيسر":ع!يالهاللهرسولفقال

عطاءبنيعلىبنالحكمعنالرحمنعبدبنسليمانطريقمنعساكر)3(ابنالحافظورواه

:قال.الأزديقارببنسوادأخبرني:قالجبيربنسعيدعنالصمدعبدبنعبادعن،المحاربي

أيضا.القصةوذكر.برجلهفضربنيآتفأتانيالشراةجبالمنجبلعلىنائماكنت

ء)4(
قال:قالالبراءعنإسحاقأبيعنعيالشبنبكرأبيعنالبراءبنمحمدطريقمنايضاورواه

القصة.فذكر،ليلةذاتريييفجاءنيبالهندنازلاكنت:قارببنسواد

."سوادياأفلحت":وقالنواجذهبدتحتى!لمج!اللهرسولفضحكالأخيرالشعرإنشادبعدوقال

بنالرحمنعبدحدثنا،جعفر)6(بناللهعبدحدثنا:(")النبوةدلائل"كتابفينعيمأبووقال

اللهعبدعن،أبيهعن،السائببنمحمدبنهشامالمنذرأبوحدثنا،حرببنعليحدثنا،الحسن

من،سمايا:لهايقالبقريةصنمايسدنالغضوبة)8(بنمازن:لهيقالرجلمناكان:قال)7(العماني

بنتزينب-أمه)01(مازنأخوالوهم،ومهرةخطامة)9(وبنوالصامتبنوتعظمهوكانت،عمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

المهملة.بالسينالسراة:ط،حفي

أتاني.الجنمننجيليوكان:طفي

.2(0/111)عساكرابنلتاريخمنظورابنمختصر

.(سواد)ترجمةضمتالتيالأجزاءتوفرلعدمعساكرابنتاريخفيالروايةأجدلم

فيحجرابنوذكره،بهحرببنعليعن)2/258(الدلائلفيالبيهقيوأخرجه145(-142)1/النبوةدلائل

ومن.(531)1/الخصائصفيوالسيوطي247()8/الزوائدمجمعفيوالهيثمي(الغضوبةبنمازنترجمة)الإصابة

الهامش.فيحصفحاتأرقامذلكعلىيدل،حفيمتأخرطفيمتقدمالمتنمن17حموضعإلىالخبرهذابداية

فارسبنأحمدبنجعفربناللهعبدوهو،نعيمأبيدلائلمنوالمثبت،جعفربنمحمدبناللهعبد:ط،حفي

.(16/133و553/)15النبلاءأعلامسير.عنهمايروينعيموأبو،الجابريجعفربناللهعبدأو

المعافى.:نعيمأبيدلائلفي

وما،الغضوب:نعيمأبيدلائلوفي،المهملةبالعينالعضوب:طوفي،إعجامغيرمن.المعصوبة:حفي

.العربمنبطنوغضوبة:(غضب)التاجوفي:(04)2/الذهبيوتجريدآنفاالمذكورةالمصادرسائرمنأثبتناه

.(سدن)اللسان.الأصناموبيتالكعبةخادمهووالسادن،سادنفهوويسدن

لهوالاشتقاق232()2/دريدابنوجمهرةنعيمأبيدلائلمنوالمثبتالمهملةبالحاء.حطامة:ط،حفي

قلم.ضبطالمعجمةالخاءبضموالاشتقاقالجمهرةفيوضبط(1/452)اللبابمنوالضبط،(274،464)ص

لأمه.مازنأخوان:نعيمأبيدلائلوفيطفيكذا



157الجانهواتففيباب

عتيرةالصنمعنديومذاتفعترنا:مازنقال-نمرانبنيأحدأخبرني.خويص)1(بنربيعةبناللهعبد

نبيبعث،شروبطنظهرخير،تسراسمع،مازنيا:يقولالصنممنصوتافسمعت-)2(الذبيحةوهي-

فزعالذلكففزعت:قال.سقرحرمنتسلم،حجرمننحيتافدع،الأكبر)3(اللهبدين،مضرمن

تسمع،أقبلإليأقبل:يقولالصنممنصوتافسمعت،أخرىعتيرةأيامبعدعترنالم،شديدا

وقودها،تشعلنارحزعن،تعدلكيبهفامن،منزلبحقجاء،مرسلنبيهذا،يجهللاما

بي.يرادلخيرهذاوإن،لعجبهذاإن:مازنقال.)4(الجندل

أحمد،:لهيقالرجلظهر:فقال؟وراءكالخبرما:فقلتالحجازأهلمنرجلعليناوقدم

،(أجذاذاص!هفكسرتهالصنمإلىفثرت،سمعتمانبأهذا:فقلت،اللهداعيأجيبوا:أتاهلمنيقول

البسيط(أمن:وقلت،فأسلمت،للإسلامصدرياللهفشرحع!ي!اللهرسولعلىقدمتحتىراحلتيوركبت

بتضلال)6(ضلابهنطيفربالناوكانأجذاذاباجركسرت

بالعلىمنيدينهيكنولمضلالتنامنهدانابالهاشمي

قالباجرربيقاللمنإنيعمراوإخوتها)7(بلغنراكبايا

،بالطربمولغامرؤ)9(إنياللهرسوليا:فقلت.خطامة)8(وإخوتهاالصامتبنيبعمرويعني

،الذراريوأهزلن،الأموالفأذهبنالسنونعليناوألحت،الخمروبشربالنساء)01(منوبالهلوك

:!النبيفقال.ولداليويهب،بالحياويأتينا،أجدماعنييذهبأناللهفادع،ولدليوليس

لهوهب،بالحياواته،عفةوبالعهروبالإثم،الحلالوبالحرام،القرانقراءةبالطربأبدلهاللهم"

شطروحفظت،حرائرأربعوتزوجت،عمانوأخصبت،أجدماعنياللهفأذهب:قال"ولدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

له.ترجمةعلىأقفولمالمهملةبالحاء.حويص:نعيمأبيدلائلوفيط،حفيكذا

فيصسب،للأصنامتذبحكانتالتيالذبيحةفهي،الجاهليةتعترهاكانتالتيالعتيرةعتر(178/)3/النهايةفيجاء

رأسها.علىدمها

أكبر.اللهيدين:حفي

.(جندل)اللسان.الحجارة:"لجندلا"

قطعأأي:وأجذاذا255/جذذ()1/والنهايةحمنوالمثبت.جذاذافكسرتهالصنمإلىفسرت:الدلائلفي

جذ.واحدها،وكسرا

لابنوالأصنامبجر(79/)1/النهاية.الأزدفيوكان،المهملةبالحاءويروى،وتفتحجيمهتكسر:"باجر"

.(ضلل)اللسان.بتضلالضل:للباطلويقال.63()صالكلبي

وإخوته.:البيهقيدلائلفي

.()9الحاشية،السابقةالصفحةانظر

.حفياللفظةليست

.(هلك271/)5/النهاية.الرجالعلىالمتساقطةهي:وقيل،الفاجرة:"النساءمنالهلوك"
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الطويل(منأ:يقولط(وأنشأ)1،مازنبنحيانليووهب،القرآن

)2(العرجإلىعمانمنالفيافيتجوبمطيتيخبتاللهرسولطإليك

بالفلج)3(فأرجعربيليفيغفرالثرىوطئمنخيرياليلتشفع

)4(شرجيشرجهمولارأييرأيهمفلادينهماللهفيخالفتمعشرإلى

)5(بالنهجالجسمآذنحتىشبابيمولعاوالعهربالخمرامرأوكنت

فرجيليفحصنإحصاناوبالعهروخشيةخوفابالخمرفبدلني

حجي)6(ماودلهصوميمافللهونيتيالجهادفيهميفأصبحت

عليهرددتإن:فقلت،فهجانيلهمشاعراوأمروا،()7(وشتمونيأنبونيقوميأتيتفلماأ:قالط

عم،بنيا:فقالوا،بأمورهمالقيموكنت،عظيمةزلفةمنهمفأتتنيعنهمفرحلت؟نفسيأهجوفإنما

معهمفرجحت.بهتدينوماوشأنك،بأمورناوقمفارجعذلكأبيتفإن،ذلكوكرهناأمراعليكعبنا

البسيط(منأ:وقلت

لبن)8(قومناياعندكموبغضنامذاقتهمرعندنالبغضكم

فطنعيبنايثنىحينوكلكممعايبكمبثتإنالدهريفطنلا

لسن)9(شتمنافيمبلغجدبنافيوشاعركمعنكممفحمشاعرنا

والإحنالبغضاءقلوبكموغر)01(وفيفاعلمواعليكمالقلوبفيما

جميعا.)11(الإسلامإلىبعداللهفهداهم:مازنقالط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

.وأنشأت:والبيهقينعيملأبيالدلائلفي

.99()4/البلدانمعجم.السقيامعتذكر،الحاججادةعلىوالمدينةمكةبينعقبة:"العرج"

.(فلج)التاج.والنصرالفوز:فسكونبفتح،"الفلج"

.(شرج456)2/النهاية.وشكلهطبقتهمنأي:شرجهمنهوليس:يقال

.(نهج134)5/النهاية.البلى:"النهج"

.بنحوهالبيهقيدلائلفيوتتمته،نعيمأبيدلائلفيالخبرينتهيهناإلى

.حفيالمعقوفينبينمالش!

.طمنوالمثبت،بالياءلين:الزوائدومجمعالبيهقيودلائلحفي

.والذمالعيب:"والجدب".الشعرقولمنعه:الهموأفحمه.شعرايقوليقدرلاومن،العمي:"المفحم"

حربنا.:البيهقيدلائلوفييصحولا،المهملةبالحاء.حدبنا:ط،حوفي

رعب.:حوفي.(وغر)التاج.والعداوةوالضغنالحقد:ويحرك،فسكونبفتح"الوغر"

.حفيالمتأخرةطفيالمتقدمةالقطعةتنتهيهناوإلى.بالإسلام:حفي
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نإ:قالاللهعبدبنجابرعن،)2(عقيلبنمحمدبناللهعبدحديثمن،)1(نعيمأبوالحافظوروى

طائرصورةفيفجاء،الجنمنتابعلهاكانبالمدينةامرأةأنع!ي!اللهرسولبمبعثبالمدينةكانخبرأول

فقال؟ونخبركوتخبرنا،ونحدثكفتحدثناإليناتنزللالم:لهفقالت،لهمحائطعلىفوقع،أبيض

.3(القرالأمناومنعالزناحزمبمكةنبيبعثقدإنه:لها

نإ:قالالحسينبنعليعن،الزهريعن،العزيزعبدبنالرحمنعبدحدثني:الواقديوقال

علىفقام،يومذاتفجاءها،تابعلهاكانفاطمةتدعىامرأةأنع!ي!اللهرسولعنالمدينةقدمخبرأول

.الزنا)4(حرمالذيالرسولبعثقدإنه،لا:فقال؟تنزلألا:فقالت،الجدار

عاتبتهقدملماثم،مدةعنهاغابقدكانأنهوذكر،لوذانبابنوسماهأيضا()التابعينبعضوأرسله

.السلامفعليك،الزنايحرمفسمعتهالرسولجئتإني:فقال

:عفانبنعثمانقال:قالقتادةبنعمربنعاصمعن،صالحبنمحمدحدثني:الواقديوقال

فتعرضتنا،-كاهنةوبها-الشامبأفواهكنافلماع!ي!اللهرسوليبعثماأنقبلالشامإلىعيرفيخرجنا

أحمد،خرج،ذلكإلىسبيللا:فقال؟تدخلألا:فقلت،بابيعلىفوقفصاحبيأتاني:فقالت

اللهإلىيدعوبمكةخرجقد!اللهرسولفوجدت،مكةإلىفرجعت،انصرفتثم.يطاقلاأمروجاء

وجل.عز

الإسلامكانفلما،يسمعالوحيكان:قالالزهرياللهعبدبنمحمدحدثني:)6(الواقديوقال

،يستطاعلاالوحيرأىفلما،الجنمنتابعلها،سعيرة:لهايقالأسدبنيمنامرأوكانت،منعوا

،العناقوضع:صدرهامنيقولفجعل،عقلهافذهب،صدرهافيفضج،صدرهافيفدخلأتاها

الرنا.حرموأحمد،يطاقلاأمروجاء،الرفاقومنع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،1918/)الطبقاتفيسعدوابن()122رقم(29)صالسيرةفيإسحاقابنوأخرجه(1/131)النبوةدلائلفي

به،المليحأبيعن356()3/المسندفيأحمدوالإمامبهعمروبناللهعبيدعنالرقيجعفربناللهعبدعن(091

:بفيهالمرأةوسمى925()صالمبهمةالأسماءفيوالخطيب243()8/الزوائدمجمعفيكماالطبرانيوأخرجه

.(1531/)الخصائصفيالسيوطيوذكره،اليثربيةفطيمة

.(بشار)هناتفردوقد،التفردعندضعيففهو،والشواهدالمتابعاتفيبهيعتبرضعيفعقيلبنمحمدبناللهعبد

.بالفاء.الفرار:أحمدالإماممسندفي

ضعيف،وإسناده،الحسينبنعليوعنالزهريعنطرقمنبنحوهالخبرفيه)1/167(سعدابنطبقات

لإرساله.

.(132)1/نعيملأبيالنبوةدلائل

.الزهريعنالقرشيمحمدبناللهعبدعنمحمدبنعليعن(167)1/الطبقاتفيبنحوهسعدابنأخرجه
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زيد،بنعمارةحدثنا،بمصرالبلويمحمدبناللهعبدحدثنا:)1(الخرائطيبكرأبوالحافظوقال

:قال)2(الدوسيقيسبنمرداسعن،حدثهعمن،كيسانبنصالحعن،يزيدبنعيسىحدثنا

قد،اللهرسوليا:فقلتمخرجهعندتعبيرها)3(منكانوما،الكهانةعندهذكرتوقد!النبيحضرت

جاءتناإذ،خيراإلاعليهانعلملم،الخلصة:لهايقالمناجاريةأنأخبرك،شيءذلكفيعندناكان

إني:قالت؟ذاكوما:قلنا؟خيراإلاعلمتمهل!أصابنيلماالعجبالعجب،دوسمعشريا:فقالت

حتى.حبلتقدأكونأنخشيتفقد،المرأةمعالرجلكحسووجدت،ظلمةغشيتنيإذ،غنميلفي

معليلعبإنهحتىفينافمكث،الكلبكأذنيأذنانله،أغضف)4(غلاماوضعت،ولادتهادنتإذا

عولهيا!ويلهياويلهيا:يقولوجعلصوتهبأعلىوصاح،إزارهوألقى،وثبةوثبإذالغلمان

1)5(اهص

الرجز(منأ.النارقابسمن،فهمويليا!غنمويليا.عودهيا

نجبهحسانفتيانفيهنالعقبهوراءواللهالخيل

فقلنا:؟طامثجاريةمنهل:فقال؟ترىما!ويلكيا:وقلنا،)6(للأداةوأخذنافركبنا:قال

وطلع،بالجاريةفأتي،فعجلها:فقلنا،الأمعفيفة،عنديواللههي:مناشيخفقال؟بهالناومن

لرجلوقال.أثرهااتبعوا:للقوموقال.وجوههمفيواخرجيثوبكاطرحي:للجاريةوقال،الجبل

أولفطعن،أحمرفحمل.فارسأولعليك،حابسبنأحمريا:فقال،حابسبنأحمر:لهيقالمنا

لنايقوللاوكان،الخلصةذاوسميناهبيتاعليهمفابتنينا:قال)7(.فغنمناهموانهزموا،فصرعهفارس

بنو)8(نزلتدوسمعشريا:يومالناقالاللهرسوليامبعثككانإذاحتى؟يقولكماكانإلاشيئا

رمسا،القومأوأ)01(احشوا،كدسا)9(الخيلاكدسوا:لنافقال،فركبنا،فاركبواكعببنالحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بينيأتيوما)1/365(النبويةالسيرةفيالخرائطيعنعساكرابنوأخرجه4(1/أه)صالجنانهواتففي

المصنف.واستغربه،ضعيفوإسناده،منهمامعقوفين

قيس.بنمرداسترجمةوالإصابة)د(نسخةعساكرابنوتاريخالهواتفمنوالمثبت،السدوسيط،حفي

قيس.بنمرداسترجمةوالإصابة)د(نسخةعساكرابنوتاريخالهواتفمنوالمثبت.تغييرها:ط،فيح

.()غضفاللسان.وسعتهالطولهاالأذنمسترخيصارإذا:أغضفوكلب،مسترخمتكسرمتثنكل:"الأغضف"

وقتكفهذا،احضرعذابيوياهلاكيوياحزنييا:فيهالنداءومعنى،والمشقةوالهلاكالحزن:"الويل"

.(عول،ويل)اللسان.(ويله)معلاإبهيتكلمولا،والبكاءوالاستغاثةالعويلمنفهو:العولوأما.وأوانك

أداته،أيهداتهأخذ:تقولالعرب:(أدا)اللسانوفي.الأداة:عساكروابنالهواتفوفي:ط،حفيكذا

.السلاحفيشاك:أداةذو:مؤدورجل.العدةمن:أداتهللدهروأخذ.البدلعلى

.طمنوالمثبت.قالوا:عساكروابنوالهواتفحفي

يركب.:ص!في

.(كدس)الوسيطوالمعجمالتاج.بعضابعضهافركبسيرهافيازدحمت:"الخيلكدست"

القبر.تراب:والرمس،واحثوا:الصوابوأظن،والهواتفط،حفيكذا
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فقلنا:إليهفرجعنا،وغلبونافهزمونا.فلقيناهم:قال.عشيةالخمرواشربوا،غديةالقوهم)1(

حتىغضبانا)3(وانبرمأذناه)2(وانتصبتعيناهاحمرتوقدإليهفنظرنا؟بناصنعتالذيوما؟حالكما

غزوةفيلكمهل:فقالدعاناثم،حينأذلكبعدومكثنا،لههذهواغتفرنافركبنا؟وقام،ينفطرأنكاد

اركبوا:فقال!ذلكإلىأحوجناما:فقلنا؟كنزاأيديكمفيويكون،حرزالكموتجعل،عزالكمتهب

عليكم:،)4(قالثم،فوقفنا.قفواأ:قالثم،مسلمةبنالحارثبنو:فقال؟تقولما:فقلنافركبنا

بندريدرهط،لا:قالثم.ونعمخيلأربابهم،بمضرعليكم،دمفيهملكمليس:قالثم.بفهم

()ضيعةواسكنوها،ربيعةبنبكعبعليكمولكن،لا:قالثم.الذمةوفي،العددقليل،الصمة

نا)6(..
ويلك!:وقلنافرجعنا،ومضحولمحهزمولا،فلقيناهم:قالالوقيعةبهمفليكن،صعصعةبنعامر

ففعلنا.ائتونيثم،ثلاثابيتيفياسجنوني؟يصدقنيكانالذيكذبني،أدريما:قال؟بناتصنعماذا

حرست،دوسمعشريا:فقال،نار)7(جمرةكأنههوفإذا،عنهففتحناثالثةبعدأتيناهثم،ذلكبه

سوففإني،جبلرأسفيفادفنوثي،ميتوأنابمكة:قال؟أين:قلنا.الأنبياءخيروخرج،السماء

،أحجاربثلاثةفاقذفوني،وتلهبياضطراميرأيتمفإذا،عاراعليكمكنتتركتمونيوإن،ناراأضمطرم

ففعلنا،نارأفاشتعل،ماتوإنه:قال.وأطفى)8(أهدىفإني.اللهمباسمك:حجركلمعقولواثم

قدمحتىوأقمنا،وطفئفخمد.اللهمباسمك:حجركلمعنقول،أحجاربثلاثةوقذفناه،أمرمابه

.جداغريب.اللهرسوليابمبعثكفأخبرونا،الحاجعلينا

عن،الهذليسفيانبنالنضرعن،جندببنمسلمعن،ذئبأبيابنعن)9(الواقديوروى

منعرسناقد)"ا(ومعانالزرقاءبينكنافلما،الشامإلىلناعيبرفيخرجنا:قال،أبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

عساكر.وابنوالهواتفحمنوالمثبتانفوهم:طفي

وابيضت.:الهواتففي

.صرفثمومن.غضبانةعلىتأنيثهفيأسدبنيلغةعلىبالتنوينكذا.وغضبانا.غضبأوانزم:الهواتففي

.(غضب)التا!

فيحءالمعقوفينبينماليس

أشبه.وهو.صنيعةواشكروها:عساكروابنالهواتفوفيط،حفيكذا

وقصمونا.كأ:حهامشفي

عساكر.وابنوالهواتفحمنوالمثبت.حجرة:طفي

عساكر.وابنالهواتفروايةوهي،وأطفأأهدأ:يعني

سعدابنأخرجهوقال(401)1/الخصائصفيالسيوطيوذكره(161)1/الطبقاتفيالواقديعنسعدابنرواه

عساكر.وابن،إليهالإشارةستأتيأنعيموأبو

:ومعان.عمانمنالشرقيالشمالإلىوتقع(137)3/البلدانمعجم.معانبناحيةبالشامموضع:"الزرقاء"(

معجم.،عمانأالبلقاءنواحيمنالحجازتلقاءالشامباديةطرففيمدينة:بالضميقولونهوالمحدثون،بالفتح

العقبة.منالشرقيالشمالإلىوتقع(531)5/البلدان
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خرجقد،رقادبحينهذافليس،هبواالنيامأيها:والأرضالسماءبينوهويقولبفارسفإذا،)1(الليل

.مطردكلالجنفطردت،أحمد

اختلافايذكرونهمفإذا،أهلناإلىفرجعنا،بهذاسمعقدكلهم،حزاورة)2(رفقةونحنففزعنا

.)3(نعيمأبوذكره.أحمداسمهالمطلبعبدبنيمن،فيهمخرجقدنبيفي،قريشبينبمكة

)5(اللهعبدحدثني،زيدبنعمارةحدثنا،بمصرالبلويمحمدبناللهعبدحدثنا:)4(الخرائطيوقال

العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةمنهم،قريشمننفراأن،أبيهعن،عروةبنيحيىحدثنا،العلاءابن

كانوا،الحويرثبنوعثمان،رئاببنجحشبن)6(اللهوعبيد،نفيلبنعمروبنوزيد،قصيابن

بهوينحرونيعظمونهكانوا،عيداسنةكلمناليومذلكاتخذواقد،إليهيجتمعونلهمصنمعند

علىمكبوبافرأوهالليلفيعليهفدخلوا؟عليهويعكفون،الخمرويشربونيأكلونثم،الجزور)7م

إلىفرذوهفأخذوه،عنيفاانقلاباانقلبأنيلبثفلم،حالهإلىفردوهفأخذوه،ذلكفأنكروا،وجهه

أكثرقدلهما:الحويرثبنعثمانفقال.ذلكوأعظموالهاغتمواذلكرأوافلما،الثالثةفانقلب،حاله

الطويل(أمن:يقولعثمانفجعلجم!جواللهرسولفيهاولدالتيالليلةفيوذلك!حدثقدلأمرهذاإن؟التنكس

قربومنبعيدمنوفدصناديدحولهصفالذيالعيدصنمأيا

)8(للعتبتنكستأنسفيهأذاكلناقلذاكفمامغلوباتنكست

الذنبعنونلويبإقرارنبوءفإنناأتيناذنبمنكانفإن

الرلتبالسيدالأوثانفيأنتفماصاغراونكستمغلوباكنتوإن

جهير،بصوتالصنممنهاتف!)9(بهمهتفاستوىفلما،حالهإلىفردوهالصنموأخذوا:قال

الطويل(منأ:يقولوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(عرس60/2)3/النهاية.والاستراحةللنومنزلةالليلاخرالمسافرنزول:"التعريس"

نعيمأبيدلائلمنوالمثبت.جرارة:الطبقاتوفي،المهملةبالراءحراورة:حوفي،حزورة:طفي

الجمع.لتأنيثوالتاء،البلوغقاربالذيوهو،حزورجمع:وفيهحزور(038//1)والنهايةللسيوطيوالخصائص

.جداضعيفوإسناده،(1/133)النبوةدلائلفي

الخرائطى.عن342(/1)تاريخهفيعساكرابنوأخرجه(571)صالجنانهواتففي

)2(الحاشيةموضع(16ه)صفياللفظبهذاوسيأتياللهعبيد:والهواتفحوفي،عساكرابنوتاريخطفيكذا

ترجمته.علىأقفولم

والروض222()1/هشامابنوسيرةعساكرابنوتاريخالهواتفمنوالمثبت،تصحيفاللهعبد:ط،حفي

.(جحش)والتاج(191)صالأنسابوجمهرة(1/532)

.جزرجمع،الناقة:والجزور.الجزر:عساكروابنالهواتففي

مقلوبا.تكوست:عساكرابنتاريخفي

عساكر.ابنوتاريخوالهواتفطمنوالمثبت.هاتفابههتف:حفي



الجانهواتففيباب
163

والغربالشرقفيالأرضفجاججميعبنورهأنارتلمولودتردى

الرعبمنطراالأرضملوكقلوبوأرعدتطراالأوثانلهوخرت

)1(الكربأعظمفيالفرسشاهباتوقدوأظلمتباختالفرسجميعونار

كذبولابحقعنهمخبرفلاجنهابالغيبالكهانعنوصدت

الرحبوالمنزلالإسلامإلىوهبواضلالكمعنارجعواقصيفيال

بعض،علىبعضكموليكتمتصادقوا:لبعضبعضهمفقال،نجياخلصواذلكسمعوافلما:قال

،)2(المحجةأخطؤواولقد،دينعلىقومكمماواللهتعلمون:نوفلبنورقةلهمفقال.أجل:فقالوا

التمسوا،قوميا!يضرولاينفعولا،يبصرولايسمعلا،بهتطيفونحجرما،إبراهيمدينوتركوا

إبراهيمدين،الحنيفيةعنويسألون،الأرضفييضربون،ذلكعندفخرجوا:قال.الدينلأنفسكم

.السلامعليه

قيصرإلىفصار)3(الحويرثبنعثمانوأما،علماعلمحتىالكتبوقرأ،فتنصرنوفلبنورقةفأما

ذلكبعدخرجإنهثم،فحبسالخروجفأرادنفيلبنعمروبنزيدوأما،عندهمنزلتهوحسنتفتنصر

فقال،يطلببالذيفأخبرهعالماراهبابهافلقي،الجزيرةأرضمنالرقةبلغحتى،الأرضفيفضرب

يبعث،بلدكمنيخرجنبيزمانأظلكقدولكن،عليهيحملكمنتجدمادينالتطلبإنك:الراهبله

فأقامجحشبناللهعبيدوأما،فقتلوهلخمعليهفغارت،مكةيريدرجعذلكلهقالفلما.الحنيفيةبدين

،الإسلاموفارقتنصربهاصارفلما،الحبشةأرضإلىخرجمنمعخرجثم!ي!النبيبعثحتىبمكة

نصرانيا.هنالكهلكحتىبهافكان

.شاهد)4(لهنفيلبنعمروبنيزيدترجمةفيتقدم

،عثمانبنعمروحدثنا،)6(الوزانبكرأبوصالحبنإسحاقبنأحمدحدثنا:()الخرائطيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(بوخ)والتاجالأساس.أطفأتها:وأبختها.وفترتسكنت:"النارباخت"

المستقيم.الطريق:والمحجة.الهواتفمنوالمثبت.الحجة:ط،حفي

والهواتف.حمنوالمثبت،فسار:طفي

.الكتابهذامنالثانيالجزءفيذلكورد

(ثوببناللهعبد-عبادة)جتاريخهفيالخرائطيعنعساكرابنوأخرجه.16()صالجنانهواتففي

ورواه(3628/الميزان)الحديثمنكرالزهريعمربنالعزيزعبدبنمحمدفإنتالفوإسناده238(،237)ص

الدنياأبيابنعن(012)4/الروضفيالسهيليورواه427()2/السيرةفيبالشعرالعلمأهلبعضعنهشامابن

ضعيفة.كلهاوأسانيده،بهالزهريعنبإسناده

الهواتفوأصلحمنوالصواب،تصحيفوهو.الوراق:عساكرابنوتاريخالهواتفومطبوعةطفيوقع

.(ليدن-مرغوليوث:ط)(ب582)قللسمعانيوالأنساب(428/)بغدادوتاريخ(214/)والتعديلوالجرح
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عنالزهريعن،العزيزعبدبنمحمدحدثني،العزيزعبدبناللهعبد)1(حدثني،أبيحدثني

ذإ،النهارنصفلهلقاحفييغير)2(كانأنه،مرداسبنالعباسعن،الشلميأنسبنالرحمنعبد

ترألم،مرداسبنعباسيا:فقال،القبنمثلبياضثيابعليهراكبعليها،بيضاءنعامةعليهطلعت

وأن،أحلاسها)3(وضعتالخيلوأن،أنفاسهاتجرعتالحربوأن،أحراسهاكفتقدالسماءأن

قدمرعوبافرجعت:قال.(القصوا)الناقةصاحب،الثلاثاليلةالاثنينيوم،والتقوىبالبرنزل)4(الدين

فكنست؟جوفهمنونكلمنعبدهوكنا،الضمار)6(يدعىلناوثناجئتحتى،وسمعترأيتماراعني

الكامل(منأ:يقولجوفهمن،صائحفإذا،وقئلتهبهتمسحتثم،حولهما

المسجدأهلوفازالضمار)6(هلككلهاسليممنللقبائلقل

محمدالنبيمعالصلاةقبل!رةيعبدوكانالضمار)6(هلك

مهتد)7(قريشمنمريمابنبعدوالهدىالنبوةورثالذيإن

فيوخرجت،الخبروأخبرتهم،القصةعليهمفقصصت،قوميأتيتحتىمرعوبافخرجت:قال

اللهرسولرآنيفلما،المسجدفدخلنا،بالمدينةوهو!يماللهرسولإلىحارثةبنيمنقوميمنثلاثمئة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والهواتف.حمنوالمثبت،حدثنا:طفي

،بغمرة:(238)صعساكرابنعندأخرىروايةوفي،عساكرابنوتاريخوالهواتفحمنوالمثبت.يعر:طفي

مكة.طريقفيبالحجازموضعوغمرة

.(حلس)الوسيطالمعجم.والسرجوالقتبالرحلتحتالدابةظهروليماوهو:حلسجمع:"أحلاسا

عساكر.ابنوتاريخوالهواتفحمنوالمثبت،الذي:طفي

لمجد،اللهرسولناقةلقب:والقصواءحفيكماالسجعفيللفاصلةمراعاة،همزغيرمنبألف:القصوا

كانت:وقيل.لهالقباهذاكانوإنما،قصواءع!ي!النبيناقةتكنولم،أذنهاطرفقطعالتيالناقة:والقصواء

ابنرواهاوكذا،الهواتففيهيوكذا،مضطربةيبدوكماوالعبارة.قصو(75/)4/النهاية.الأذنمقطوعة

وفيها:بهعثمانبنعمروعنالحسنبنسليمانعنأخرىرواية923()صعساكرولابن،الخرائطيعنعساكر

روايةمنالاضطرابيزولالروايةوبهذه،ذكرهاالاتينعيمأبيعندالروايةفيوكذا"القصوىالناقةصاحبمع"

أعلم.واللهالخرائطي

والروضالنبويةالسيرةمنوالمثبتالمهملةبالدال،الضماد:عساكرابنتاريخوأصولالهواتفوأصلط،حفي

وزنعلى.ضمار:وياقوتالروضفيالسهيليوضبطه.(ضمر)والتاج462()3/البلدانومعجمالأنف

هذامثليكونولا،ورقاشحذاممثلهو:السهيليوقال.أولهبكسر"ضمار"التاجصاحبوضبطه.فعال

أنهاالملائكةفيالخبيثلاعتقادهمومناةوالعزىكاللاتإناثأآلهتهميجعلونوكانوا،المؤنثأسماءفيإلاالبناء

آخرهفيفيلىوط،راءآخرهأنأجلمنغيرلاالكسرعلىالبناءتميموبنيالحجازأهللغةضماروفي.بنات

سيبويه.قالكذلك،غيرهملغةفيمجرىغيرومعربالحجازأهللغةفيمبنيفهوورقاشكخدامراء

.(بولاقط)4(1)2/،(هارونط)281(-278)3/الكتاب

.الألفاظبعضفيخلافعلىالسابقةالمصادرفيالأبيات
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أناوأسلمت،بذلكفسر:قال.القصةعليهفقصصت؟"إسلامككانكيف،عباسيا":ليقال!ي!

وقومي.

عثمانبنعمروعن،عاصمأبيبنبكرأبيحديثمن")1(الدلائل"فينعيمأبوالحافظورواه

بنقبيصةعن،المعتمربنمنصورعن،الوصافيحدثني،الأصمعيطريقمنأيضا)2(رواهثم

لماأبيمرداساأنإسلاميأول(كانأ:قالالسلميمرداسبنالعباسعن،الخزاعيإسحاقبنعمرو

ظهرفلما،مرةيومكلاتيهوجعلتبيتفيفجعلته،ضمار)3(يقاللهبصنمأوصانيالوفاةحضرته

بالصوتوإذا،مستغيثاضمار)3(إلىفوثبت،راعنيالليلجوففيمرسلاصوتاسمعت(إذأع!ي!النبي

الكامل(منأ:يقولوهوجوفهمن

المسجدأهلوعاشالأنيسهلككلهاسليممنللقبيلةقل

محمدالنبيإلىالكتابقبل4(مرلميعبدوكانضمار)3(أودى

مهتدقريشمنمريمابنبعدوالهدىالنبوةورثالذيإن

عرقذاتمنالعقيقبطرفإبليفيأنابينا،الأحزابمنالناسرجعفلما،الناسفكتمته)5(:قال

صاحبمعالثلاثاءليلةوقعرالذيالنو:يقولوهونعامةجناحعلىبرجلوإذا،صوتاسمعت،راقدا!6(

نأوإبلاسهاالجنبشر:يقولوهوشمالهمنهاتففأجابه.العنقاءبنيإخوانديارفيالعضباء)7(الناقة

مرسل،محمداأنوعلمت،مذعورافوثبت:قال.أحراسهاالسماءوكلأت،أحلاسهاالمطيوضعت

ثم،بالنارفأحرقته،ضمار)9(إلىانصرفتثمفبايعته،إليهانتهيتحتىالسيروأحثثت)8(فرسيفركبت

الطويل(منأ:فيهأقولشعرافأنشدته!ي!اللهرسولإلىرجعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

نعيم.لأبيالنبوةدلائلمنالمطبوعفيالروايةهذهليست

جريرابنأخرجه:فيهوقال،الخصائصفيالسيوطيوذكره،منهمعقوفينبينيأتيوما(146)1/الدلائلفي

منهاوكثيرمعروفةغيركلهاالأسانيدوهذه:بشارقال.بأسانيدهمالشواعركتابفيالطراحوابنزكريابنوالمعافى

كتابه.فيالخرائطيأوردهماأكثروكذلك،مختلق

.6حالسابقةالصفحةفيإليهالإشارةوسبقت.ضماد:الدلائلوأصلط،حفي

.مدة:الدلائلفي

فكتمه.:!في

.عرقذاتمنالعراقأهلمهلأنهفيهجاءالذيوهو،منهاالأقربوهو،الحليفةذيواديببطن:"العقيق"

.(العقيق/913)4/البلدانمعجم

.(عضب251/)3/النهاية.الأذنمشقوقةتكنولم،الأذنمشقوقةأي:وعضباء،مج!ي!النبيناقة:"العضباء"

.حمنوالمثبت.وأجشمت:الدلائلوفي.واحتثثت:طفي

.ضماد:الدلائلوأصل:ط،حفي
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مشاركاالعالمينلربضماراجاهلاأجعليومإنيلعمرك

أولئكامالهأنصازأولئكحولهوالأوساللهرسول!وتركي

المسالكاالأموروعثفيليسلكيبتغيوالحزنالأرضسهلكتارك

المهالكايريدأمسىمنوخالفتعبدهأناالذيباللهفامنت

المباركا)1(الأكرميننبيأبايعقاصدامكةنحووجهيووجهت

كذلكافيهالفصلفيهالحقمنبناطقعيسىبعدأتانانبي

الملائكايجيبمبعوثوأول!شافعأول!القرانعلىأمين

المناسكاأقامحتىفأحكمهاانتقاضهابعدالإسلامعرىتلافى

مالكاوالمجدالفرعينفيتوسطتكلهاالبريةخيرياعنيتك

المباركا)2(القرونتبقىضمرهاعلىسمتإذاقريشمنالمصفىوأنت

العواركا)3(والنساءمحضاوجدناكوماللثكعمبالحيانانتسبإذا

حدثنا،زيدبنعمارةحدثنا،بمصرالبلويمحمدبناللهعبدوحدثنا:)4(الخرائطيقال!

بناللهعبد:لهيقال!الأنصارمنشيخحدثني،إسحاقبنمحمدعن،الفضلبنوسلمةبشربنإسحاق

الإسلامإلىدعانامماإن:يقولونكانواخثعممنرجالاأنبلغني:قال!مسلمةبنمحمدال!من،محمود

منالفرجيرجون،إليهيتقاضوننفوأقبلإذلناوثنعنديومذاتنحنفبينا،الأوثاننعبدقوماكناأنا

الرجز(منأ:يقول!)5(هاتفبهمهتفإذ،بينهمشجرلشيءعنده

غلامإلىأشياخبينمنالأجسامذووالناسأيهايا

الأصنامإلىالحكمومسندالأحلاموطائشأنتمما

أماميالذيماترونلاأم)6(نيامحيرةفيأكلكم

الضرائر.انظرالشعرلضرورةجازمغيرمنبالجزم.أبايع:قوله(1)

؟الفرسوهو،ضامرجمع:وضمر،والدلائلطمنوالمثبت.المباركاالقرونسعىصمهاعلى:حفي)2(

.(قرن،ضمر)اللسان.النفس:القافبفتح:والقرون

عاتكةإحداهنع!ي!النبيأمهاتمنكننسوةثلاثوالعواتك،العواتكا:الصوابولعل،والدلائلط،حفيكذا)3(

العواتكمنفالأولى.هلالبنمرةبنالأوقصبنتعاتكةوالثالثة،هلالبنمرةبنتعاتكةوالثانية؟هلالبنت

.(عتك018/)3/النهاية.الثالثةعمةوالثانيةالثانيةعمة

الخرائطيعن364()صالأولالقسم-النبويةالسيرةتاريخهفيعساكرابنوأخرجه(162)صالجنانهواتففي)4(

أعلامفيالماورديوأخرجه.خثعممنرجلعنالمكيخربوذابنعنبسنده(145)1/الدلائلفينعيموأبو

.(1/701)الخصائصفيالسيوطيوذكره(461)صالنبوة

.يقولفجعلالصنممنهاتفبهمهتفإذ:الهواتففيالخرائطيعبارة)5(

.الإقواءمنللتخلصبالصوابأشبهوهي.النيامحيرة:عساكرابنورواية،والهواتفط،حفيكذا)6(
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تهاممنللناظرلاحقدالظلامدجىيجلوساطعمن

بالإسلامالكفربعدجاءقدالأنامسيدنبيذاك

الكلامصادقرسولومنإماممنالرحمنأكرمه

والصيامبالصلاةيأمرالحكاممنحكمذيأعدل

الاثامعنالناسويزجرللأرحام)1(والصلاتوالبر

السنامذروةفيهاشممنوالحراموالأوثانوالرجس

الحرامالبلدفيمستعلنا

!فأسلمنا.النبيوأتينا،عنهتفرقناذلكسمعنافلما:قال

محمدحدثنا،العلاءبن)3(اللهعبدحدثني،عمارةحدثنا،البلوياللهعبدحدثنا:)2(الخرائطيوقال

الناسأهدىوكان؟عميربنرافعلهيقالتميمبنيمنرجلاأن،جبيربنسعيدعن،عكبر)4(ابن

لهدايته،العربدعموصلذلكتسميهالعربوكانت؟هولعلىوأهجمهم،بليلوأسراهم،للطريق

ذإ،ليلةذات)6(عالجبرمللأسيرإني:قالإسلامهبدوعنفذكر،السيرعلىوجراءته،(وخراتته)

أعوذ:فقلتنوميقبلتعوذتوقد،ونمتذراعهاوتوسدت،وأنختهاراحلتيعنفنزلت،النومغلبني

حربةوبيده،ناقتييرصدشابارجلامناميفيفرأيت،أهاجأوأوذىأنمن،الجنمنالواديهذابعظيم

حلم،هذا:فقلت،شيئاأرفلموشمالايمينافنظرت!فزعالذلكفانتبهت؟نحرهافييضعهاأنيريد

وإذا،شيئاأرفلمناقتيحولفدرت،فانتبهت،الأولىرؤيايمثلمناميفيفرأيت،فغفوتعدتثم

برجلأنافإذا،،والتفتتضطربناقتيفرأيت،فانتبهت،ذلكمثلفرأيتغفوتثم؟ترعدناقتي

الكامل(منأ:يقولوهوعنهايردهبيدهممسلثشيخورجل،حربةبيدهالمنامفيرأيتكالذي،شاب

وإزاريمئزريلكفدىمهلادثار)7(بنمهلهلبنمالكيا

والهواتف.طمنوالمثبت.والصلة:حفي(1)

هذاإسنادوفي:وقالمختصرأبسندهالخرائطيعن(894)1/الإصابةفيحجرابنوذكره(164)صالهواتففي)2(

ضعف.الخبر

.(هح162)صانظر.اللهعبيد:الهواتفأصلفي)3(

علىأقفولم،الإصابةفيوكذاعكيربنمحمدالهواتفأصلوفي،محمدلفظطمنوسقط.ط،حفيكذا)4(

توفيهـبينما59سنةالحجاجقتلهجبيرابنلأن،أراهولابكيربنمحمدأنهالهواتفمحققوجزم،لهترجمة

.81()9/التهذيبتهذيبفيترجمتهفيهـكما022بعدبكيربنمحمد

لأخراتيهتديالذيوالماهرالحاذدتىالدليلوهو،الخريتمنمشتقةواللفظة.والهواتفطمناللفظةسقطت)5(

.(خرت)التاج.ومضايقهاالخفيفةطرقهاوهيالمفاوز

.07(،96)4/مكةطريقعلىبالثعلبيةمتصلةوهي،والقرياتفيدبينرمال:"عالج")6(

.إثار:الهواتففي)7(
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أثواريمنماشئتبهاواخترلهالاتعرضالإنسيناقةعن

وذماري)1(قرابتيرعيتألاأحتسبلممامنكليبداولقد

الغفار)2(أبايالفعلكتبامسمومةبحربةإليهتسمو

أخباريمنكشفتمالعلمتجير!أهلكوأنالحياءلولا

الكامل(منأ:يقولوهوالشابفأجابه:قال

العيزار)3(أبامرزئةغيرفيذكرناوتخفضتعلوأنأردتأ

الأخياربنوهمالخيارإنمضىفيماسيدفيهمكانما

إثار)4(بنمهلهلالمجيركانإنمامعكبريالقصدكفاقصد

أخت،بنياقم:للفتىالشيخفقال،الوحشمنأثوارثلاثةطلعتإذيتنازعانهمافبينما:قال

الشيخإليالتفتثم؟وانصرفثورامنهافأخذ،الفتىفقام.الإنسيجاريلناقةفداءشئتأيهافخذ

،الواديهذاهولمنمحمدربباللهأعوذ:فقلهولهفخفتالأوديةمنواديانزلتإذا،هذايا:فقال

شرقيئلا،عربينبيئ:قال؟هذامحمدومن:لهفقلت:قال.أمرهابطلفقدالجنمنبأحدتعذولا

راحلتيفركبت:قال.النخلذاتيثرب:قال؟مسكنهوأنى:قلت.الاثنينيومبعث،غربيولا

نأقبلبحديثيفحدثنيع!ي!اللهرسولفرآني،المدينةتقحمتحتىالسيروجددتالصبحليبرقحين

اللهأنزلالذيهوأنهنرىوكنا:جبيربنسعيدقال.فأسلصتالإسلامإلىودعاني،شيئامنهلهأذكر

.61:الجنأ!رهقافزادوهتمالجنمنبرجالليوذونالإدنسمنرجال؟نوانإ):فيه

عن،)7(الحصينبنداودعن،)6(حبيبةأبيبن%سماعيلبنإبراهيمطريقمن()الخرائطيوروى

الأسد.شرمنوالجببدانيالأعوذ:فقلالسبعتخافبوادكنتإذا:قالعليعنعباسابنعن،عكرمة

بنيحيىحدثني،إسحاقبنمحمدعن،سعدبنإبراهيمعن،زيدبنعمارةعن)8(البلويوروى

حينبالجحفةالتيالعلمذاتبالبئرالجنعليقتالقصةعباسابنعن،أبيهعن،الحارثبناللهعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(ذمر)التاج.اللوملزمهضيعهوإن،وحمايتهوحياطتهحفظهيلزمكماكل:"الرجلذمار"

.العقار:الهواتفوفي،ط،حفيكذا

.(رزا)التاج.الرزءمثل،المصيبة:"المرزئة"

معيكر.يا:الهواتفوفي؟دثار:طوفي،والهواتفحفيكذا

.حفيالخبرهذاولي!(ص)166الهواتففي

038()8/المزيوتهذيبالهواتفمنوالمثبت:تحريفوهو.حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلبنإبراهيم:طفي

ضعيف.وهو

.(181)3/التهذيبوتهذيب937()8/المزيوتهذيبالهواتفمنوالمثبت:تحريفوهو.الحسينبنداود:!في

.حفيالخبرولي!(671)صالهواتففيالخرائطيعنهيرويه
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منكرةمطولةقصةوهي.إليهمفنزلالدلووقطعوا،منعهفأرادوا،الماءلهميستقيع!ي!اللهرسولبعثه

أعلم.والله،جدا

بنتبنسليمانحدثنا،وغيرهالدمشقيمصعببنمحمدالحارثأبوحدثني:)1(الخرائطيوقال

الشعبي،عن،سعيدبنمجالد)4(حدثنا،)3(الحجاجبنالقدوسعبدحدثنا،)2(الدمشقيشرحبيل

)5(
يتذاكرونع!ي!النبيأصحابمنجماعةوعنده،الخطاببنعمرمجلسفيكنت:قالرجلعن

أنتمفأين:عليوقال.يسسورة:بعضهموقال؟النحلسورةخواتيم:بعضهمفقال،القرآنفضائل

بنعمروالقوموفي:قال.بركة)7(سبعونكلمةكلفيكلمة)6(سبعونإنهاأما؟الكرسيآيةفضيلةعن

.ثورأباياحذثنا:عمرفقال؟الرحيمالرحمناللهبسمعنأنتمأين:فقال.جوايايحيرلاكربمعدي

فبينا،النعامبيضإلاأصبتفماالبريةفرسيفأقحمت،الجوعجهدنيإذالجاهليةفيأنابينا:قال

فقلت،لهغنيماتومعه،طالعةشمسنكأنهاجاريةجانبهوإلى،خيمةفيعربيبشيخأناإذاأسيرأنا

معونةأردتوإن،فانزلقرىأردتإن،فتىيا:وقالإليرأسهفرفع.أمكثكلتكاستألسر)8(:له

الطويل(منأ:فقال.أستأسر:لهفقلت.أعئاك

الأشائم)9(جهلاكفعلترعويفلمتكزمأمناألنزلعليكعرضنا

الغلاصم)01(حزبالبيضتمنيتهماودونوزورببهتانوجئت

مأأقتلك:قالثم،تحتهمثلتفكأني.الرحيمالرحمناللهبسم:يقولوهووثبةإليئووثب:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فيالمالكيمروانبنأحمدبكروأبو،شيوخهعنحديثهفيالدمشقيحذلمابنوأخرجه(174)صالهواتففي

كربمعديبنعمروشعرانظر.معديكرببنعمروترجمةفيعساكروابن"العلموجواهرالمجالسة":كتابه

.214()ص

النبلاءأعلامسيرفيترجمته.شرحبيلبنتبابنالمعروفميمونبنعيسىبنالرحمنعبدبنسليمانهو

.(01/916)منظورلابندمشقتاريخمختصرإليهايضاففيهترجمتهومصادر(11/136)

.بالصوابأشبهوهو.القدوسعبدبنمحمد:عمروشعروفيوالهواتفط،حفيكذا

ضعيف.وهو،93(/51)التهذيبوتهذيب،عمرووشعرالهواتفمنوالمثبت،تصحيف.خالد:ط،حفي

.بالصوابأشبهوهو.رجلعنمكحولحدثنا:قالالشعبي:عمروشعرفي

.خمسون:الهواتففي

والهواتف.حمنوهي،طمناللفظةسقطت

.(أسر)التاج.ليأسيراكنأي:"استأسر"

جائز.وهو،الشعريةالضرائرمنالياءبإثباتترعوي:قوله

اللسان.الحلقفيالناتئالموضعوهو،الحلقومرأسوهي،غلصمةجمع:والغلاصم؟الحلاقم:الهواتففي

حذلم:ابنروايةفيوزاد(غلصم)

راغمأنفعناللهلحاكدحضتحفظهاتمسكتاللاتيفبالأحرف
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استأسر:فقلتبالمعاودةجاذبتنينفسيإنثم.عنيفخلى:قال!.عنيخلبل:قلت؟عنكأخلي

الوافر(منأ:فقال!.أفكثكلتك

قهرنابهوالرحيمهنالكفزناوالرحمناللهببسم

برزنالمعركةيوما)1(إذاحفاظذيجلادةتغنيوما

عني.خلبل:قلت:قال؟عنكأخليأمأقتلك:فقال!،تحتهمثلتكأنيوثبةإلي)2(وثبثم

خيوللموتوالله!؟الشيخهذامثلأيقهركعمرويا:نفسيفيقلتثم،بعيدغيرفانطلقت،عنيفخلى

اللهبسم:يقول!وهووثبةإليفوثب.أمكثكلتك،استأسر:لهفقلتإليهفرتجما.الحياةمنلك

:فقال،عنيخلبل:قلت؟عنكأخليأمأقتلك:فقال،تحتهمثلتفكأني،الرحيمالرحمن

فجزتبرجلظفرتإذاالعربوكانت،ناصيتيفجز،بالمديةفأتته.بالمديةائتينيجاريةيا،هيهات

بيوليس،البريةمعيتركبأنأريد،عمرويا:قال!إنهثم.مدةأخدمهمعهفكنت،استعبدتهناصيته

مهولانشبا)3(أشباوادياأتيناحتىفسرنا:قال.لواثقالرحيمالرحمناللهببسمفإني،وجلمنك

أعادثم،طارإلاوكرهفيطيويبقفلم.الرحيمالرحمناللهبسم:صوتهبأعلىفنادى،مغولا)4(

الواديمنعليناخرجقدبحبشينحنفإذاالصوتأعادثم،هربإلامربضهفيسبعيبقفلم،القول!

الرحمناللهببسمصاحبيغلبه:فقلاتخذنا)5(قدرأيتناإذا،عمرويا:ليفقال،السحوقكالنخلة

شيئا،الشيخيصنعفلم،والعزىباللاتصاحبيغلبه:قلتاتخذاقدرأيتهمافلما:قال!.الرحيم

قدرأيتناإذا:فقال!.بعائدولست،أجل:قلت.قوليخالفتقدأنكعلمتقد:وقال!إليفرجع

غلبه:قلت،اتخذاقدرأيتهمافلما،أفعل:قلت.الرحيمالرحمناللهببسمصاحبيغلبه:فقلاتخذنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.طمنوالمثبت،قوم:حفي

الهواتف.منوالمثبت،ليوثب:ط،حفي

نشبتمعناهلعل:ونشب.الشجركثير:الأشبوالموضع.والهواتفحفيمثبتةوهي،طمناللفظةسقطت

.(نشب،أشب)اللسانالإتباعمنهولعلهأو.والتفتأشجارهوعلقت

الشياطينمنجنسوهي،غولجمعالغيلانكثيرمعناهلعل:المغول.المخوفوهو،هولفيهأي:"المهول"

الطريقعنوتضلهم،شتىصورفي-تتلون-فتتغولللناستتراءىالفلاةفيالغولأنتزعمالعربكانت،والجن

.(غول،هول)للسانا.وتهلكهم

بسمعجيبةوأصل،الهواتفأصلمنوالمثبت،المهملتينوالدالبالحاء.اتحدنا:الهواتفومطبوعةط،حفي

وفيه214()صكربمعديبنعمروشعرفيوالمنشور،الظاهريةنسخةحذلمابنروايةمنالرحيمالرحمنالله

وبينهما،الرجلاناتحد:(أحد)الأساسفيجاءإذ،لهمعنىولابالإهمالوالنهايةالبدايةروايةمحققهتابع

من،الصوابهوحذلمابنوأصل،الهواتفأصلفيجاءكماوبالإعجام.السياقهذافيلهمعنىولا،اتحاد

وتدغمتلينوقد،بهايعتقلهأخذةمصارعهعلىمنهمكلفأخذتصارعواإذا:ائتخاذأيأتخذونالقومائتخذ:قولهم

اتخذ.:فيقال
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منهفاستخرج،بطنهفاشتق)1(،بسيفهفبعجهالشيخعليهفاتكأ:قال.الرحيمالرحمناللهببسمصاحبي

الجارية؟تلكمنأتدري:قالثم.وغلهغشههذا،عمرويا:قالثم،الأسودالقنديلكهيئةشيئا

أهلهاوهؤلاء،الجنخيارمنأبوها)3(وكان،الجرهمي)2(السليلبنتالفارعةتلك:قال.لا:قلت

كانمارأيتقد:قالثم.الرحيمالرحمناللهببسمعليهاللهينصرنيرجلعامكلمنهميغزوننيعمهابنو

إلاأصبتفماالبرية)4(فرسيفأقحمت،آكلهبشيءفأتني،الجوععليغلبوقد،الحبسيإلىمني

عرضهسيفهوفإذافاستللته،الخشبةكهيئةشيءرأسهتحتوإذا،نائمافوجدتهبهفأتيته،النعامبيض

وهوظهرهفقارعلىفاستوى،القدمينمعالساقينأبنتضربةساقيهفضربت،أشبارسبعةفي،شبر

حتى)5(بسيفيأضربهأزلفلم:قلت؟صنعتماذاثم:عمرقالغدار!ياأغدركمااللهقاتلك:يقول

الكامل،منأ:يقولأنشأثملذلكفوجم:قال.إرباإرباقطعته

العربسالففيكذا)6(سمعتإنماكثبعنالإسلامأخانلتبالغدر

الأرب)7(السيدفيجئتهلماتباكرماجئتهمماتأنفوالعجم

تتب؟لمالذنبعندجازاككيفأمقتلتهنلتأنىلأعجبإني

العطبموضعيداهمنكبالجسمعلقتوقدمراتعنكعفاقرلم

)8(والصلبالشركأهلالجاهليةفيفعلواماالإسلامفيآخذكنتلو

()11والحرببالويللذائقهاتدعو)01(9(مشطبةعدليمنلنالتكإذا

الشيخ؟فعلما:قالترأتنيفلما،الجاريةأتيتإنيثم:قلت؟الجاريةحالمنكانماثم:قال

الخفيف(منأ:تقولأنشأتثم.بغدركأنتقتلتهبل،كذبت:فقالت.الحبشيقتله:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

فانشق.:الهواتففي

والضبطوالهواتفطمنوالمثبت،أخرىروايةإلىإشارةخوفوقها.السليل:الهامشوفي.السهيل:حفي

.طمنساقطأبوهاوكان

الهواتف.منوالمثبت،بفرسي:ط،حفي

.بالصوابأشبهوهو.بسيفه:الهواتففي

بذا:عمروشعرفيحذلمابنورواية.أخرىنسخةفيروايةإلىإشارةوفوقهاخ.بذا:الهواتفأصلهامشفي

أيضأ.

.(أرب)الوسيطوالمعجمالتاج.البصيروالماهر،الكاملالحاذق:"الأرب"

.(بولاقط1/236)هارونط(204/)الكتاب"البراغيثأكلوني":قالمنلغةعلىكذا

.(شطب)التاج.متنهفيطرائقأي،شطبفيه:كمعظممشطبسيف

يدعى.:الهواتفوفي،تدعا:حفي

.(حرب)الوسيطوالمعجمالتاج.والهلاك،لهشيءلاوتركهالإنسانمالنهب:"الحرب"
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*5و(1و)

غزاربواكفاتجوديلمالمغوارللفارسجوديعين

صبارحقيقةبوافي-الدهـخانكإذالبكاءتمليلا

الفخاريومالفخاروعديلوحلموقاروذيوتقي

للأقدارالأعمارأسلمتكعمروبقائكعلىنفسيلهف

بتار)2(بصارمليثارمتبغدرترمهلملوولعمري

،أحداالخيمةفيأرفلم،لأقتلهاالخيمةودخلت،سيفيفاستللت،قولهافأحفظني:قال.

أهلي.إلىوجئتالماشيةفاستقت

وفيما.القرانوتعلمأسلمممنوكان،الجانمنكانالشيخأنوالظاهر.عجيبأثروهذا

بها.يتعوذوكان.الرحيمالرحمناللهبسم:تعلمه

)4(اللهعبدحدثني:قالزيدبنعمارةحدثنا،البلويمحمدبناللهعبدحدثنا:)3(الخرائطيوقال

بنعمروبنزيدكان:قالتبكرأبيبنتأسماءجدتهعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،العلاءابن

قالعليهدخلنافلما:قالا.مكةمنأبرهةرجوعبعدالنجاسيأتياأنهمايذكراننوفلبنوورقة،نفيل

ونحرت،فسلمبالقداحعليهفضرب،ذبحهأبوهأرادمولودفيكمولدهل،القرسيانأيهااصدقاني:لنا

بنتآمنة:لهايقالامرأةتزوج:قلنا؟فعلمابهعلملكمافهل:قال.نعم:قلنا؟كثيرةإبلعنه

أنيالملكأيهاأخبرك:نوفلبنورقةقال؟لاأمولدتعلمانفهل:قال.وخرجحاملاتركها،وهب

الوافر(منأ:يقولهاتفاجوفهمنسمعتإذ،ونعبده،بهنطيفكنا،لناوثنعندبتقدليلة

الإشراكوأدبرالضلالوناىالأملاكفذلتالنبيولد

.هات:قال.الملكأيهاكخبرهعندي:نفيلبنعمروبنزيدفقال،وجههعلىالصنمانتكسلم

حتى،آمنةحمليذكرونوهمأهليعندمنخرجت،حديثهفيهاذكرالتيالليلةهذهمثلفيإني:قال

،أخضرانجناحانله،السماءمننزلرجلارأيتإذ،رابنيلأمرفيهالخلوأريدقبيسأبيجبلأتيت

نشرثم.الأمينوولد،الأوثانوبطلتالشيطانذل:فقالمكةعلىأشرفثم،قبيسأبيعلىفوقف

نأكادنوروسطع،السماءتحتماجللقدفرأيته،والمغربالمشرقنحوبهوأهوى،معهثوبا

نورلهفسطع؟الكعبةعلىسقطحتىبجناحيهالهاتفوخفق.رأيتماوهالني،بصرييختطف

الكعبةعلىكانتالتيالأصنامإلىوأومأ.ربيعهاوأدتالأرضذكت)5(:وقال،تهامةلهأشرقت

)1(

)2(

)3(

)4(

.حمنوالمثبت،عيني:الهواتفوفي،عينيا:طفي

الهواتف.منوالمثبت،كصارم:طوفي،لصارم:حفي

.(3177/)الميزانكذابزيدبنفعمارةتالفوإسناده،(183)صالجنانهواتففي

.3(ح)167وصه(ح)162صوانظر،اللهعبيد:الهواتفأصلفي

بمعنى.وهما.زلت:الهواتففي
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فيذكرتماالتيالليلةفيلنائمإني،أصابنيعماأخبركما.ويحكما:النجاشيقال.كلهافسقطت

الفيل،بأصحابالويلحل:يقولوهو،ورأسعنقالأرضمنعليخرجإذ،خلوتيوقت،قبة

المكي،الأميالنبيوولد،المجرمالمعتديالأشرمهلك،سجيلمنبحجارة،أبابيلطيررمتهم

،الكلامأطقفلمأصيحفذهبت،فغابالأرضدخلثم.عندأباهومن،سعدأجابهمن،الحرمي

احجبوا:فقلت،فجاؤوني،أهليبذلكفسمع؟بيديالقبةفقرعت،القيامأطقفلم،القيامورمت

.)1(ورجليلسانيعنأطلقثم،عنيفحجبوهم.الحبشةعني

بنالمدلجبنهانئبنالحارثترجمةفي")2(تاريخه"فيعساكربنالقاسمأبوالحافظوروى

كان:قالالعذريعمروبنزملعن،أبيهعنجدهعن،أبيهعن،العذريعمروبنزملبنالمقداد

بنعبدبنضنة)3(بنحرامبنهندبنيفيوكان،يعظمونهوكانوا،حمام:لهيقالصنمعذرةلبني

الله!رسولظهرفلما،()عندهيعترونوكانوا،طارق:لهيقالرجلأسادنهوكان،عذرةبنكبير)4(

:قال.الإسلامالشركودفع،حماموأودىالحقظهر.حرامبنهندبنييا:يقولصوتاسمعنا

،الصادقالنبيبعث،طارقياطارقيا:يقولوهوصوتأسمعناثم،أيامافمكثنا،وهالنالذلكففزعنا

يومإلىمنيالوداعهذا،الندامةولخاذليه،السلامةلناصريه،تهامةبأرضصادعصدع،ناطقبوحي

نفرمعع!ي!النبيأتيتحتى،ورحلتراحلةفابتعت:زملقال.لوجههالصنمفوقع:زملقال.القيامة

الطوبل،منأ:قلتهشعراوأنشدتهقوميمن

)6(الرملمنوغوراحزناوكلفتهانصهاأعملتاللهرسولإليك

حبليفيحبالكمنحبلاوأعقدمؤزرأنصرأالناسخيرلأنصر

)7(نعليقدميأثقلتمابهأدينغيرهشيءلااللهأنوأشهد

شرفةعشرةأربعسقوطفيكسرىرؤياالمولدقصةفيتعالىاللهشاءإنوسيأتي:مانصهالخبرهذابعدطفيجاء()1

فيالنصلهذاوجودولا.المسيحعبديديعلىلذلكسطيحوتفسير،موبذانهورؤيانيرانهوخمود،إيوانهمن

اثرتلذا،طفيموضعهغيرفيإنزالهعلىيدلوهذا،الجزءهذافيكسرىورؤياالمولدقصةمرتوقد،ح

الحاشية.إلىإنزاله

مجاهيل.وإسناده،(168)6/عساكرابنتاريخمختصرفيمنظورابنالخبرأورد2()

.2(51)5/الإكمالمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،ضبة:طوفي،صبية:حفي)3(

حزمابنوجمهرة)2/691(الكلبيابنجمهرةمنوالمثبت؟كثير!عساكرابنتاريخومختصرط،حفي)4(

هذايعدالمأنهإلاكبيرايسمىمنحجروابنماكولاابنذكروقد.215(/وه412)2/والإكمال3(ها)ص

.(1871)3/والتبصير(016)7/الإكمال.منهم

.)عتر(اللسان.لآلهتهميذبحونهاكانوا،ينتجماأول:والعتيرة،ذبحها:"يعترهاونحوهماوالظبيةالشاةعتر"()5

.طمنوالمثبت؟وفوراحزنأأكلفها:المختصروفي؟وفوراخوفأوكلفتها:حفي()6

الوضع.ظاهروالشعر.والمختصرطمنوالمثبت.رجليقدميأثقلتما:حفي)7(
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معشريا":قال!ثم."الجنكلاممنذاك":فقال!سمعنابماوأخبرناه.وبايعتهفأسلمت:قال!

وأن،وعبدهرسولهوأني،وحدهاللهعبادةإلىأدعوهم،كافةالأناموإلىإليكماللهرسول!إنيالعرب

نزلا،الجنةفلهأجابنيفمن،رمضانشهروهو،شهراعشراثنيمنشهراويصوموا،البيتيحجوا

اللهبسم":نسختهكتابالناوكتب.لواءلناوعقدفأسلمنا:قال."منقلبالهالناركانتعصانيومن

قومهإلىبعثتهإني،خاصةمعهأسلمومنعمروبنلزملاللهرسول!محمدمن،الرحيمالرحمن

طالبأبيبنعليشهد.شهرينأمانفلهأبىومن.ورسولهاللهحزبففيأسلمفمن،ا(عامدالم

فيالأمويسعيدبنيحيىبنسعيدوقال!.جداغريب:عساكرابنقال!ثم"الأنصاريمسلمةبنومحمد

قال!:عباسابنعنليذكرإنه:المنكدربنمحمدقال!-عمهيعني-سعيدبنمحمدحدثني:مغازيه

الخفيف(منأ:فقال!قبيسأبيعلىالجنمنهاتفهتف

)2(والأفهامالعقول!أدقمافهرآل!رأيكماللهقبح

الكرامالحماةآبائهادينعليهايعيبلمنتغضيحين

والاطامالنخيلورجال!عليكمبصرىجنالجنحالف

تهام)3(حرامفيالقومتقتلنهاراتروهاأنالخيلتوشك

)4(والأعمامالوالدينماجدحرنفسلهمنكمكريمهل

واغتمامكربةمنورواحانكالاتكونضربةضارب

هذا":!اللهرسول!فقال!.بينهميتناشدونهمكةلأهلحديثاالشعرهذافأصبح:عباسابنقال!

علىيهتفهاتففإذا،أيامثلاثةفمكثوا"مخزيهوالله،مسعر:لهيقال!الأوثانفيالناسيكلمشيطان

الرجز(منأ:يقول!الجبل

مسعراثلاثفيقتلنانحن

المنكراوسنالجنسفهإذ

مشهراحساماسيفاقنعته

المطهرانبينابشتمه

أنهأخبرني،اللهعبدسميتهبيآمن،سمجاسمه،الجنمنعفريتهذا":!أاللهرسول!فقال!

.بالصوابأشبهوهو،عامة:منظورابنمختصروفيط،حفيكذا(1)

:ويشحونالخيريمنعونللذينويقال:(دقق)الأساسفيجاء...أدقيا:الصوابولعل:ط،حفيكذا)2(

.الأمورمنالدقيقاتغإذاالرجلأدقمن،أخلاقكمبكمأدقتلقد

اسم،تهامةإلىنسبةوتهام،البيتفيلهامعنىلابهامفبالصوابأشبهأثبتهوما،بهام...مصل:حفي)3(

.تهادىتردهاأن:طورواية.(تهم)اللسان،قياسغيرعلى،مكة

الجدين.ماجد:حفيالثانيالشطرورواية،ط،حفيكذا(4)
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الله.رسولياخيرااللهجزاه:عليفقال."أيامثلاثةطلبهفي

حدثنا،جعفربنمحمدبناللهعبدحدثنا:قال")1(الدلائل"فينعيمأبوالحافظروىوقد

الرياشي،الفرجبنعباسحدثنا،الصفارحربأبيبنموسىبنالرحمنعبدبنمحمدالفضلأبو

عنحوشببنشهرعن،بهرامبنالحميدعبدعن،أبيهعنثابتأبيبنالعزيزعبدبنسليمانحدثنا

إذاحتى،الهجرةقبلحاجةفيحضرموتإلى!ج!اللهرسولبعثني:قالعبادةبنسعدعن،عباسابن

الوأفر(منأ:يقولهاتفافسمعت،الليلمنساعةالطريقبعضفيكنت

الهجودوامتنعالنوموراحالسهودتأوبني)2(عمروأبا

يبيدقصرهمالخلقوكلوبادواسلفواعصابةلذكر

الورودمنهلهاليسحياضاالمناياإلىواردينتولوا

وحيديسعفنيليسوحيداخلفاوبقيتلسبيلهممضوا

الوليدالطفلعالجماإذاأمرعلاجأستطيعلاسدى

ثمودبمهلكهاباتتوقدأناسإلىبقيتمافلأيا

حصيد)3(أرمكلهمسواءشعوببذيوالقرونوعاد

زهرةبينالعجبكل)5(العجبإن،)4(العجببكذهب،خرعبيا:آخربهصاحثم:قال

فأخرج،الأنامجميعإلى،الكلامبخيربعث،السلامنبيقال؟شاصب)6(ياذاكوما:قال.ويثرب

المفضل؟والأمي،المنزلوالكتاب،المرسلالنبيهذاما:قال.وآطامنخيلإلىالحرامالبلدمن

هذاعنفات،هيهات:قال.كنانةبنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيولدمنرجل:قال

ولقد،بارداحلباونشرب،واحداغرضانرميكنانةبنوالنضررأيتنيلقد،زمنيعنهوذهب،سني

.-)7(و
وم!يمبتيسمعمايروي،معهاوغربالشمسمعوطلع،شبمةغداة!ي،دومهمنبهخرجت

:قال.الرباوهلك،الزناودحض،الخوفوذهب،السيفسللقدولدهمنهذاكانولئن.يبصرما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

حوشب.بنشهرلضعفضعيفوإسناده،(1)18برقم(1131/)دلائلفيالخبر

الدلائل،منوالمثبت،تناوبني:الواحدعبدمصطفىطبعةوفي:الوزنبهيستقيمولا،ناوبني:ط،حفي

راجعني.ومعناه

اللسان.وبليفنيإذا:أرمفهوأرماالشيءوأرم(شعب)التاج.تفرقلأنهابهسميت،المنيةاسم:"شعوب"

.(أرم)لوسيطوا

اللعب.:!في

.حمناللفظةسقطت

والدلائل.حمنوالمثبت،شاحب:طفي

دوحة.:طفي
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خزاعة.فيبقيةإلا،والشجاعةوالشدة،)1(والمجاعةوالبؤسالضراءذهبتقال؟يكونمافأخبرني

الخيلاءوذهبت،والأوسالخزرجمنبقيةإلاالمنقوس)2(والخلق،والبوسالضراءوذهبت

والعمل،المندمالفعلوذهب-هوازنابنيعني-بكربنيفيبقيةإلا،والغدروالنميمة،والفخر)3(

،)5(الجرةوكظمت،التزة)4(غلبتإذا:قال؟يكونماأخبرني:قال.خثعمفيبقيةإلا،المؤثم

أخبرني:قال.الحرامالبلدمنفاخرج،الأرحاموقطعت،السلامكفوإذا،الهجرةبلادمنفاخرج

الخفيف(منأ:قالثم.تفزعبمالأخبرتكتلمعوعين،تسمعأذنلولا:قال؟يكونما

أتانا)6(صباحولاغوطابنيابنعيمهدأتهمناملا

عظايةفإذا،لأنظرفذهبت،الفجرفذهب،حبلىصرصرةكأنهاصرصرةصرصر)7(ثم:قال

.ميتانوثعبان

الحديث.بهذاإلاالمدينةإلىهاجرع!ج!اللهرسولأنعلمتفما:قال

بنعبادةبنحسانعن،سلمةبنالنضرعن،عليبنإبراهيمعن،جعفربنمحمدعنرواهثم

بايعنالما:قالعبادةبنسعدعن،عباسابنعن،شهرعن،بهرامبنالحميدعبدعن،موسى

إذاحتىأقبلتثمحاجتيفقضيت:قال،الحاجلبعضحضرموتإلىخرجتالعقبةليلة!ي!اللهرسول

الوأفر(منأ:يقولبصائحالليلمنففزعت،نمتالطريقببعضكنت

الهجودوانقطعالنوموراحالسهودتأوبني)8(عمروأبا

بطوله.مثلهوذكر

سلمة،بنالنضرحدثنا،عليبنإبراهيمحدثنا،جعفربنمحمدبنعمر)9(حذثنا:نعيمأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

دعة.لمخاا:حفي

وفي،(نقس)التاج.ويلقبهمالناسيعيب:نقسورجل،أفسد:القومبيننقس:قولهممن:"المنقوس"

.بالفاءالمنفوس:ط

الفقر.:خفي

الرعناءالجاريةوهي،بفتحهااللسانوفي،القاموسضبط:التاءبضم،والترةحمنوالمثبت،البرة:طفي

.(ترر)التاص!.الحسناء

.(كظم)الأساس.بهتكلمحتىجوفهفيماعلىيسكتلمإذا:جرتهعلىفلانكظم:يقال

مانا.أ...عوط...:حفيالعجزرواية

.حمناللفظةسقطت

.2حاشية،السابقةالصفحةانظر

فيالإسنادهذاوردحيث،نعيمأبيدلائلمنأثبتهوما،بنمحصر:برسمحفيوهو،طمن.بنعمرسقط

وسند358()1/أصبهانأخبارذكرفيوترجمتهالدلائلمنالأولالجزءمن(17وا17و.12وا)19الصفحات

.31(318،9)5/منظورلابندمشقتاريخمختصر،عساكرابنأوردهوقد،التاليبعدسيأتيالذيالخبر
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أبيهعن،سعيدبنخالدعن،)2(الوابصيخالدبنالعطافعن،موسىبنمحمد)1(غزيةأبوحدثنا

فأدركني،حاجتيلبعضفخرجت،لمجي!النبيبعثحينبالشامكنت:يقولالداريتميماسمعت:قال

يناديبمنادأناإذامضجعيأخذتفلما:قال.الليلةالواديهذاعظيمجوارفيأنا:فقلت،الليل

رسولخرجقد:فقال؟)3(تقولاللهأيم:فقلت.اللهعلىأحداتجيرلاالجنفإن،باللهعذ-أراهلا-

بالشهب،ورميت،الجنكيدوذهب،واتبعناهفأسلمنا،بالحجونخلفهوصلينا،اللهرسولالأميين

فسألت،أتوبديرإلىذهبتأصبحتفلما:تميمقال.فأسلمالعالمينربرسولمحمدإلىفانطلق

الأنبياءخيروهو،الحرمومهاجرهالحرممنيخرج،صدقوكقد:الراهبفقال،الخبروأخبرتهراهبا

فأسلمت.لمجي!اللهرسولجئتحتىالشخوصفتكقفت:تميمقال.إليهتسبقفلا

أبيه،عن،الهذليساعدةبناللهعبدعن،الهذلييزيدبناللهعبدعن،إسماعيلبنحاتموقال

لتطلبمنهفأدنيتها،جربأصابهاقد،شاةمئتيلناغنماإليهجلبناوقد،سواعصنمناعندكنا:قال

اسمهلنبي،بالشهبورمينا،الجنكيدذهبقد:يناديالصنمجوفمنمناديافسمعت،بركته

.!النبيبظهورفخئرني،)4(أهليإلىمنجداغنميوجهفصرفت،واللهغويت:فقلت:قال.أحمد

:قال)6(ثم،معفقا)5(هكذانعيمأبوذكره

بنمحمدحدثنا،سلمةبنالنضرحدثنا،السنديبنإبراهيمحدثنا،جعفربنمحمدبنعمرحدثنا

ولدمنسليمبني-من)8(الظفريعطاءبنحكيمعن،سليمانبنيحيىحدثنا،المخزومي)7(سلمة

سواع:لهيقالالذيالصنمكان:قالربهعبدبنراشدعن،جدهعن،أبيهعن-ربهعبدبنراشد

منبهديةربهعبدبنراشدظفربنوفأرسلت،سليمبنظفروبنوهذيللهتدين،)9(رهاطمنبالمعلاة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.حمناللفظةسقطت

نسبه،حجرلابنالتهذيبوتهذيب(0/2138)للمزيالكمالتهذيبمنوالمثبت،تصحيف.الوصابي:طفي

.أجدادهأحد،القرشيمخزومبنعمربناللهعبدبنخالدبنوابصةإلى

.(أيم)والتاجدمشقتاريخمختصرانظر؟تقولشيءأي:بمعنىوهو.تقولأيم:عساكرابنتاريخفي

.منحدرا:الإصابةوفي،طمنوالمثبت.أهله:حفي

نعيمأبيلروايةوذكر،ساعدةترجمةفيالإصابةفيحجرابنأوردهوقد،المطبوعنعيمأبيدلائلفيالخبرليس

ضعيف.وإسناده:وقال،الدلائل!يله

مجاهيل.فيهوإسناده،(1015/)الدلائلفينعيمأبايعني

.(7276/)والتعديلوالجرحوالدلائلحمنوالمثبت،تصحيف،مسلمة:طفي

والمثبت،المصادرمنلديفيمالهترجمةعلىأقفولم.السلمي:الإصابةوفي،الصقري:نعيمأبيدلائلفي

سيأتي.كماسليمبنظفربنيمنلأنه،بالصوابأشبهوهو،الإصابةمنهنا

مكة،منليالثلاثةعلىموضع:أولهبضم:ورهاط.وبدرمكةبينموضع:السكونثمبالفتح:"المعلاة"

إسماعيلدينفارقواحينإسماعيلولدمنسواعااتخذمنأولوكان.هذيلبلادفيرهاطوادي:قوموقال

.(9،01ص)والأصنام(158/وه،276و701)3/البلدانمعجم.مدركةبنهذيل



الجانهواتففيباب178

جوفه:منيصرخصارخفإذا،سواعصنمقبلصنمإلىالفجرمعفألقيت:راشدقال،سواعإلىسليم

وحرست،للأصناموالذبحوالرباالزنايحرم،المطلبعبدبنيمننبيئخروجمن،العجبكلالعجب

وكانالضمار)1(ترك:جوفهمنآخرصنمهتفثم.العجبكلالعجب،بالشهبورمينا،السماء

هتفثم.للأرحاموالصلاتوالبر،والصيامبالزكاةويأمر،الصلاةيصلي،أحمدالنبيخرج،يعبد

الكامل(منأ:يقولهاتفاخرصنمجوفمن

مهتدقريشمنمريمابنبعدوالهدىالنبوةورثالذيإن

غد)2(أوحقااليوميكونوبماسبققدبمايخبرأتىنبي

يعوجانثم،لهيهدىماويأكلان،حولهمايلحسانوثعلبانالفجرمعسواعافألفيت:راشدقال

الطويل(منأ:ربه)3(عبدبنراشديقولذلكفعند،ببولهماعليه

الثعالبعليهبالتمنذللقدبرأسهالثعلبانيبولأرب

!ي!هالنبيأتىحتىراشدفخرج،بهالناسوتسامع،المدينةإلىومهاجره!ي!النبيمخرجعندوذلك

"؟اسمكما":!النبيلهفقال،راشدكلبهواسم،ظالميومئذراشدواسم،لهكلبومعهالمدينة

وضحك"ظالمكلبكواسم،راشداسمك"قال.راشد:قال"؟كلبكاسمما":قال.ظالم:قال

لى-ووصفها-برهاطقطيعة!اللهرسولمنطلبثم،معهبمكةوأقام!النبيئوبايع،!ي!هالنبيئ

إداوة)د(وأعطاه،بحجرمراتثلاثورميته،)4(الفرسشأو،رهاطمنبالمعلاة!يواللهرسولفأقطعه

فجعل،ففعل"فضولهاالناستمنعولاالقطيعةأعلىفيفرغها":لهوقالفيهاوتفل،ماءمنمملوءة

النخل.عليهافغرس،اليومإلى)6(يجريمعيناالماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عبدهصنمضمار:(ضمر)التاجوفي462()3/البلدانمعجمبالحجازسليمديارفيكانصنم:"الضمار"

ورهطه.السلميمرداسبنالعباس

وروايته:،نعيمأبيدلائلفينثراونثر،غداقافيتهوصواب،صدرهفيالوزنمضطربوالبيت:ط،حفيكذا

الحلبيةالسيرةفيمرداسبنعباسخبروفي،طمنقد:وسقطت.غدفييكونوبماسبقبمايخبرنبي

وهما:بيتانالأولالبيتسبق234(1/)

المسجدأهلوفازالضمارهلككلهاقريشمنللقبائلقل

محمدالنبيعلىالصلاةقبلمدةيعبدوكانالضمارهلك

اللسان.الغفاريذروأبيالسلميظالمبنلغاويأيضأوينسب،ديوانهفيوهومرداسبنلعباسينسبالبيت

والأنثى.الذكرعلىيطلقوالثعلب،الثعالبذكر:والثعلبان.(ثعلب)

.(شأو)اللسان.ومداهاشوطها:"الفرسشأو"

.(الوسيطالمعجم).الماءفيهيحملصغيرإناء:"الإداوة"

مجمة،:نعيمأبيدلائلوفي،يجريلعله:نصهماالهامشعلىالناسخوعلق.محمر:حوفي،طفيكذا

.(جمم)اللسان.أعلموالله.يكثربمعنى؟يجئم:فيهالصوابوأظن
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بها.يغتسلونرهاطوأهل؟!يالهالرسولماءالناسفسماها،منهتشربكلهارهاطإن:ويقال

.فكسرهسواععلىراشدوغدا(الحجر)1ركيب:لهيقالالذي،الركيبراشدرميةوبلغت

حدثنا،الأهوازيالخزاعيإبراهيمبنعليحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:)2(نعيمأبووقال

الله!رسولصاحبسويدبنياسربن)3(مسرعبنإسماعيلبندلهاثبنداودبناللهعبدمحمدأبو

أباهأنياسربنمسرعأبيهعنحدثهاللهعبدأباهأن،إسماعيلأبيهعن،دلهاثأبيهعنأبيحدثنا

فيقوميمنجماعؤفيحاجاخرجت:قاليحدثكانأنهالجهنيمرةبنعمروعنياسراحدثه

وأشعريثربجبلفيأضاءحتى،الكعبةمنساطعانورابمكةوأناالمنامفيفرأيت،الجاهلية

و.-)4(و
،الأنبياءخاتموبعث،الضياءوسطع،الظلماءانقشعت:يقولوهوالنورفيصوتادسمعت،جهينه

وهوالنورفيصوتافسمعت،()المدائنوأبيضالحيرةقصورإلىنظرتحتىأخرىإضاءةأضاءثم

والله:لقوميفقلت!فزعافانتبهت.الأرحامووصلت،الأصناموكسرت،الإسلامظهر:يقول

فأخبرنارجلجاءنابلادناإلىانتهينافلما؟رأيتبماوأخبرتهم،حدثقريشمنالحيهذافيليحدثن

إلىالمرسلإنيمزةبنعمرويا":فقال،رأيتبمافأخبرتهفأتيته،بعثقدأحمد:لهيقالرجلاأن

ورفض،اللهوعبادة،الأرحاموصلة،الدماءبحقنوآمرهم،الإسلامإلىأدعوهم،كافةالعباد

ومن،الجنةفلهأجابفمن،شهراعشراثنيمنشهر،رمضانشهروصيام،البيتوحج،الأصنام

وأنك،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فقلت."جهنمنارمناللهيؤفنكمرةبنعمرويافآمن؟النارفلهعصى

أبياتاأنشدتهثم؟الأقواممنكثيراذلكأرغموإن،وحرامحلالمنبهجئتمابكلامنت.اللهرسول

وأنالمجي!النبيلحقتثم،فكسرتهإليهفقمت،لهسادناأبيوكان،صنملناوكانبهسمعتحينقلتها

الطويل(منأ:أقول

تاركأولالأحجارلآلهةوأننيحقاللهبأنشهدت

وقيل،والكرمالنخيلمنالحائطينبينماهيأو،الدبرتينبينالجدولأوالساقية:بالفتحالمشارة:"الركيب"(1)

.(ركب)التاج.المزرعةأو؟الكرممنالنهرينبينماهي

والوفا)8/244(الطبرانيعنالزوائدمجمعفيوهو،هناعمامختلف121()1/الدلائلفيالخبرإسناد)2(

/1()81.

وقال2(0)6/الميزانولسان،منهالثانيالقسمفيترجمتهفيوالإصابةطمنوالمثبت،تصحيف،سرع:حفي)3(

للطبرانيوالإسناد.إسنادهفيسيأتيكمامسرعوابنإسماعيلأبيبناللهعبداسمسقطأنهويبدو.مجهول:عنه

،422()0الأوسطالمعجمفيهووكذلك،منهطبعفيماالخبرعلىأقعلمأننيإلا277()22/الكبيرمعجمهفي

المجاهيل.منإسنادوهو

.(ح)3()127صفيالأشعرتعريفمضى)4(

.()4(ح)127صفيالمدائنأبيضتعريفمضى)5(
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الدكادك)1(بعدالغورأدبإليكمهاجراإزاراساقيعنفشمرت

الحبائك)2(فوقالناسمليكرسولووالدانفساالناسخيرلأصحب

بيابعثوأميأنتبأبي،اللهرسوليا:فقلت.")3(مرةبنعمرويابكمرحبا":!النبيفقال

السديد،بالقولعليك":وقالإليهمفبعثني.عليبكمنكماعليهمبييمنأناللهلعلقوميإلى)4(

إني،جهينةبنيياثم،رفاعةبنييا:لهمفقلتقوميفأتيت"حسوداولامتكبراولافظاتكنولا

وصلة،الدماءبحقنوامركم،الناروأحذركم،الجنةإلىأدعوكم،إليكماللهرسولمنرسول

؟شهرأعشراثنيمنشهر،رمضانشهروصيام،البيتوحج،الأصنامورفض،اللهوعبادة،الأرحام

أنتممنخيار-جعلكمالحمدوله-اللهإن،جهينةمعشريا؟النارفلهعصىومن،الجنةفلهأجابفمن

الأختين،بينيجمعونكانوالأنهم-الرفثمنغيركمإلىحببماجاهلييكمفيإليكموبغض،منه

بنيمن!شي!المرسلالنبيهذافأجيبوا؟الحرامالشهرفيوالترات)5(-أبيهامرأةعلىالرجلويخلف

فضيلةلكمذلكفيتكن،ذلكفيوسارعواسارعوا،الاخرةوكرامةالدنياشرفتنالوا،غالببنلؤي

نرفضأنأتأمرنا!عيشكعليكاللهأمر،مرةبنعمرويا:فقالقاممنهمرجلاإلافأجابوا.اللهعند

مرحباولا،لا؟تهامةأهلمنالقرشيهذايدعوماإلىآبائنادينبمخالفةجماعتناونفرق،الهتنا

الكامل(منأ:يقولأنشأثم،كرامةولا

صلاحايريدمنمقالةليستبمقالةأتىقدمرةابنإن

رياحاالزمانطالوإنيوماوفعالهقولهلأحسبإني

فلاحاأصابلاذلكراممنمضىقدممنالأشياخأتسفه

بنعمروقال.بصرهوأكمه،لسانهوأبكم،عيشهاللهأمرومنكمنيالكاذب:مرةبنعمروفقال

.وخرسوعمي،الطعامطعميجدلاوكان،فوهسقطحتىماتماوالله:مرة

لهموكتب،)6(وحياهمبهمفرحب،ع!ي!النبيأتواحتىقومهمنأسلمومنمرةبنعمرووخرج

بكتاب،اللهرسوللسانعلىاللهمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم":نسختههذه)7(كتابا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.)2((حص)128فيذلكعلىالتعليقمضى

.(ح)3(ص)128فيذلكعلىالتعليقمضى

.!منمرةبن:سقط

على.:!في

والموتور،بمكروهأدركتهأي،وترته:قولهممن،الذحلوهي،ترةجمعوهي،التراتإليكموبغض:يعني

.(وتر)اللسان.بدمهيدركفلمقتيللهقتلالذي

وحباهم.:طفي

.هذا:!في
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وتلاع،وسهولهاالأرضبطونلكمإن،زيدبنلجهينةالجهنيمرةبنعمرومع،ناطقوحق،صادق

الصلواتوتصلوا،بالخمستقزواأنعلى،صافيهوتشربون،نباتهترعون،وظهورهاالأودية

)3(المثيرةأهلعلىليس.شاةفشا!تفرقتا)2(وإن،اجتمعتاإن)1(شاتانوالصريمةالتيعةوفي،الخمس

عنهم.اللهرضيشماسبنقيسبكتابالمسلمينمنحضرنامنوشهد."اللبقةالوردةليس،صدقة

الطويل(منأ:مرةبنعمرويقولحينوذلك

لعامرالقرانبرهانوبيندينهأظهراللهأنترألم

وحاضربادكلفيوأحلافنالجمعنانورالرحمنمنكتال!

الضرائر)4(اعتكارعندوأفضلهاكلهاالأرضعلىيمشيمنخيرإلى

(والخواطر)بالظبىالأعاديبطونتقطعتلمااللهرسولأطعنا

الأكابرهامالحربفياجتلبتإذاحولناالمجدبنيقدقبيلفنحن

المغاورأكفتفيتلالاوبيضطويلةبأيدنقريهاالحرببنو

البواتروالضفاحالعواليبسمر)6(أميرهمتحميالأنصارحولهترى

الهواصربالليوثرحاهاودارتعظيمةكلعنددارتالحربإذا

الزواهربينالبدرضياءكمثلوجههوازداداللونمنهتبلج

حدثنا،اللهعبدأبوحدثنا،اللهعبدحدثنا:مغازيهفيالأموييحيىبنسعيدعثمانأبووقال

شديدامرضامنارجلمرض:قالجهينةمنشيخحدثني،الشعبيعنوالأجلحسعيدبنالمجالد

:قالوا؟ليأحفرتم:فقالوأفاق،عينيهفتحثمعليهفأغمي،أمرهوهيأنا،قبرهلهحفرناحتى،فثقل

إنهأما:قال.عنكيسألآنفامر،صالح:قلنا-لهعمابنوهو-القصل)7(فعلفما:قال.نعم

حفرتكترىأما،هبلابك:فقالعليأغميحينآتأتانيإنه،حفرتيفييجعلأنيوشك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.7(و(ح)6ص)128فيذلكعلىالتعليقمضى

.وطالنهايةمنوالمثبت،تفرقادمان،اجتمعاإن:حفي

.(ح)8(ص)128سبقمماوالمثبت.الميرة:ط،حفي

النساءكضرائر،المختلفةالأمور:والضرائر،الاختلاطبمعنىهناوهي،والكثرةالازدحام:"الاعتكار"

.(ضرر،عكر)النهاية.باللامويروى:284()3/الأثيرابنقال.يتفقنلا

الصولةعندالخطرانمن،المتبختروهوخاطرجمع:والخواطر.السيفحدوهي،ظبةجمع:"الظبى"

الخواطر.الضبار:حولفظ.(ظبي،خطر)اللسانانظر.والوعيدالتصاولوهو،والنشاط

سربه.يحمون:الوفافي

.(0801)3/المنتبهتبصيرمنالضبط
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فيهاوقذفنا،بالجندلملأناهاثم،بالمحولعنكحولناهاإنأرأيتك؟تثكلكادتقدوأمك،تنتثل)1(

وضل؟أشركمندينوتدع،وتصللربكأتشكر؟يفعللنأنوظن،فأجزأكمضىالذي،القصل

حفرته.فيفجعلالقصلومات.الرجلفبرئ:قال.برئتقد،قم:قال.نعم:قلت:قال

.فيها)2(ويقعالأوثانويسبيصليذلكبعدالجهنيفرأيت:الجهنيقال

عنيتحدثونمجلسفيعنهاللهرضيالخطاببنعمربينما:قالاللهعبدحدثنا:الأمويوقال

فييوماإني:قال.بلى:قال؟إسلاميكانكيفأحدثكألا:الأسديفاتكبنخريمفقال،الجن

راحلتيأنخت،العزاف)4(بأبرقكنتإذاحتى،وتصعد)3(تنصب،أثرعلىمنهاأنا،ليذودطلب

الرجز،منأ:بييهتفبهاتففإذا،الواديهذابرئي!سأعوذ،البلدةهذهبعظيمأعوذ:وقلت

والإفضالوالعلياءوالمجدالجلالذيباللهعذ،ويحك

تباليولااللهووحدالأنفالمنآياتاتلثم

الرجز(منأ:فقلتنفسيإلىرجعتثم،شديداذعرافذعرت:قال

تضليل؟أمعندكأرشد؟تقولماالهاتفأيهايا

)5(الحويلمااللههداكبين

الرجز(منأ:فقال:قال

النجاةإلىيدعوبيثربالخيراتذواللهرسولهذا

)6(الهناتعنالناسويردعوبالصلاةبالبريأمر

الرجز،أمن:وقلتراحلتيغرز)7(فيرجليفنصبت،بهوأؤمنآتيهحتىأبرحلاوالله:لهقلت:قال

ولاعريتاماعشتلاتجماهديتا)8(أرشدنيأرشدني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(نثل)واللسانالأساس.قبرهحفرواأي:وانتثلوهافلانحفرةنثلوا:يقال

الشعبي.عنهروىمنلجهالةضعيفإسناده

.(صبب)اللسانانظر.تنحدر:"تنصب"

أبرق:وفيه)1/68(البلدانومعجمعساكرابنتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو.العراق:ط،حفي

إليه.الدراجحومانةمنيجاء،البصرةمنالمدينةإلىالقاصدطريقفيوهو،خزيمةبنأسدلبنيماء:العزاف

الجن.عزيفيسمعونلأنهم،العزافسميوإنما:قالوا

.(حول)اللسان.التصرفدقةعلىوالقدرة،النظروجودةالحذق:والحويل؟الحيلةما:"الحويلما"

والكف.والنهيالزجروهو،بمعنىوكلاهما،ويزع:طفي

.(غرز)الوسيطالمعجم.الركوبفيعليهيعتمد،مخروزجلدمن،الرحلركاب:"الغرز"

هديتا.بهارشداأرشدني:وهيبالصوابأشبهالدلائلفينعيمأبيورواية،الوزنمضطربوالبيت،ط،حفيكذا
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أتيتاالذيالخيرتؤثرلامقيتاسيدابرحتولا

بقيتاماالجنجميععلى

الرجز(منأ:فقال

183

نفسكاوعافىالأجروعظمرحلكاوأدىاللهصاحبك

نصركا)1(ربيأعزوانصرهحقكاربيأفلجبهامن

نقيبهوأنا،ملكبنملكأنا:فقال؟عليهقدمتإذاأخبرهحتى؟اللهعافاكأنتمن:قلت:قال

يومالمدينةأتيتحتىفخرجت:قال.اللهشاءإنأهلكإلىأضمهاحتىإبلكوكفيت.نصيبينجنعلى

علىأنيخ:فقلت،الناسيخطبالبدركأنهالمنبرعلىع!يووالنبي،المسجدإلىأرسالوالناسالجمعة

:فقالذرأبوإليخرجأنختفلما؟إسلاميعنوأخبرهفأسلمعليهوأدخل،يصليحتىالمسجدباب

فأخبرني!يماللهرسولإلىجئتثم،ففعلت.فصلفادخل،إسلامكبلغناقد،وسهلاوأهلامرحبا

إبلكاللهوأدى،ذلكأهلوهو،لكوفىقدصاحبكإنأما":قال.دلهالحمد:فقلت.بإسلامي

.")2(أهلكإلى

بنالحسينحدثنا:قائلا)3("الكبيرمعجمه"منفاتكبنخريمترجمةفيالطبرانيرواهوقد

حدثنا،الإسكندريموسىبناللهعبدحدثنا،الشاميإبراهيمبنمحمدحدثنا،)4(التستريإسحاق

بنلعمرفاتكبنخريمقال:قالهريرةأبيعن،المقبريسعيدأبيبنسعيدعن،إسحاقبنمحمد

:قالأنهغير،فذكره،بلى:قال؟إسلاميبدوكانكيفأخبركألا،المؤمنينأميريا:الخطاب

فعلمني،.الطهورأحسنلا:فقلت.إسلامكبلغنافقد،ادخل:فقالبكرالصديقأبوإليفخرج

ثم،الوضوءفأحسنتوضأمسلممنما":يقولوهوالبدركأنهع!يواللهرسولفرأيت،المسجدفدخلت

فشهد.بكلأنكلنأوببينةهذاعلىلتأتيني:عمرليفقال"الجنةدخلإلاويعقلهايحفظهاصلاةصلى

شهادته.فأجاز،عفانبنعثمانقريششيخلي

)1(

)2(

)3(

)4(

عزنصراوانصره:الصوابولعل،الوزنمضطربوكلاهما.نصركاعزيزانصراوانصره:طوفي،حفيكذا

نصركا.ربيعزنبياوانصر:الدلائلورواية.نصركاربي

الهيثميوذكره.(14،42)8/منظورابنمختصرعساكرابنوأخرجه(1136/)نعيمأبيدلائلفيبنحوهالخبر

بنمحمدروايةمنفهي،التاليةالطبرانيروايةوانظر.معضلوإسناده:بشارقال.252(،125)8/المجمعفي

.الكذابالشاميإبراهيم

.(4)165رقمالكبيرالمعجم

.(41/57)والسير،الصغيروالمعجمالكبيرالمعجممنوالمثبت،اليسيري:ط،حفي
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عن،خليفةبنمحمدعن،تيم)2(بنمحمدعن،)1(شيبةأبيبنعثمانبنمحمدعنرواهثم

.)3(يعجبنيبحديثحدثني:فاتكبنلخريمالخطاببنعمرقال:قالأبيهعن،الحسنبنمحمد

.سواءالأولالسياقمثلفذكر

الدمشقي،القرشيإبراهيمبنأحمدالملكعبدأبوحدثناأحمد،بنسليمانحدثنا:)4(نعيمأبووقال

عمروأبيبنيحيىعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،شرحبيلبنتابنالرحمنعبدبنسليمانحدثنا

نأتزعم،سطيحاتذكرأنكبلغنا:فقالعباسابنرجلأتى:قالالديلميبناللهعبدعن،()السيباني

،وضم)6(علىلحماالغسانيسطيحاخلقاللهإن،نعم:قال؟يشبههشيئاادمبنيمنيخلقلم،خلقهالله

يطوىكماترقوتهإلىرجليهمنيطوىوكان.والكفان،إلاالجمجمةعصبولاعظمفيه)7(يكنولم

مكة،بهفأتيوضمهعلىحملمكةإلىالخروجأرادفلما.لسانهإلايتحركلمح!شيفيهيكنولم،الثوب

بنوعقيل،فهربنوالأحوص،قصيبنمنافعبدابناوهاشمشمسعبد:قريشمنأربعةإليهفخرج

نأفرأينا،قدومكبلغنا،أتيناك،جمحمنأناسنحن:وقالوانسبهمغيرإلىفانتموا،وقاصأبي

بابعلىفوضعت،ردينيةوصعدة،هنديةصفيحةعقيلإليهوأهدى،عليناواجبلكحقإياكإتياننا

:فقاليدهفناوله.يدكناولني،عقيليا:فقال؟لاأمسطيحيراهاأهل،لينظروا)8(الحرامالبيت

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

وأخرجه.21()14/السيرفيوترجمته،تحريفوهو،عفانبنمحمد:وفيه)4166(رقمالكبيرالمعجم

يصح.لم:الذهبيفيهقال62(1)3/المستدركفيالحاكم

:(494)3/الميزانوفي،لهترجمةعلىأقفولم.الحضرميتسنيمبنمحمد:والمستدركالكبيرالمعجمفي

.الميزانلسانفيالحافظووافقهحالهماأدرلم:الذهبيقال.الوراقتسنيمبنمحمد

به.تعجبني:المعجمفي

فيوهو.عساكرابنوأخرجه:وقال33()1/الخصائصفيالسيوطيوذكره(152)1/نعيملأبيالنبوةدلائل

.792()8/منظورلابنمختصره

(111)5/الإكمالمنوالمثبت،تصحيفوهو،الدلائلفيوكذا،المعجمةبالشين.الشيباني:ط،حفي

مرسلة.الصحابةعنروايته:وفيه355()2/والتقريب(512)7/والأنساب

الوضم::)5/991(النهايةوفي،عساكرابنروايةمنالشرحهذا.النخلجرائدمنشرائح:"الوضم"

وضم،علىلحمالنساءإنما:عنهاللهرضيعمرحديثومنه.الأرضمنتقيه،اللحمعليهايوضعالتيالخشبة

بعيرنحرإذا،العربعادةمنلأن،النساءبهوشبهالوضمعلىاللحمخصإنما:الأزهريقال.عنهذبماإلا

يلقىثم،عليهويوضع-يفرق-اللحمويعضى،بعضعلىبعضهويوضمشجرأيقلعواأنلحمهيقتسمونلجماعة

بعدشيئاحضرمناشتوىجمرهاسقطفإذا،الناروتؤجج،للقسمهبرا،الوضمعلىويقطع،عراقهعنلحمه

ولم،بيتهإلىالوضمعنقسمهواحدكلحولالمقاسموقعتفإذا،أحدمنهيمنعلا،الجمرذلكعلىشيء

الوضم.علىدامماباللحمالرجالمنطلابهنعلىامتناعهنوقلةالنساءعمرفشبه.أحدلهيعرض

فيه.يكنولمعصبولالحما...:هناحفيزاد

.الحرمبابعلىفوضعت:حفي
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بالهدية،للجائيإنك،المبنيةوالكعبة،الوفيةوالذمة،الخطيةوالغافر،الخفيةوالعالم،عقيليا

،قزحوقوس،بالفرح)1(والآتيفقال!،سطيحياصدقت:قالوا.الردينيةوالصعدة،الهنديةالصفيحة

نأفأخبر،سنحمرحيثالغرابإن،والبلحوالرطبوالنخل،)3(المنبطحواللطيم،)2(المرحوسائر

البيتأهلنحن،سطيحياصدقت:قالوا.البطحذيقريشمننسبهموأن،جمحمنليسواالقوم

فلعل،بعدهيكونوما،هذازماننافييكونعمافأخبرنا،علمكمنبلغنالمالنزوركأتيناك،الحرام

العربمعشرياأنتم،إياياللهإلهامومنمنيخذوا،صدقتمالان:قال!.علمذلكفيعندكيكونأن

ذووعقبكممنوينشؤ،فهمولاعندكمعلملا،العجموبصائربصائركمسواء،الهرمزمانفي

الغنم.يطلبون،العجمويقتلون،()الردمويبلغون،الضنمفيكسرون،العلمأنواعيطلبون،لمحهم
)4(ه.

منلينشؤن)6(والسكانوالأمن،الأركانذيوالبيت:لهمفقال!؟أولئكيكونفمن،سطيحيا:قالوا

دينوينشرون،الرحمنويوحدون،الشيطانعبادة)7(وينكرون،الأوثانيكسرون،ولدانعقبكم

قال!:؟أولئكيكونمننسلمن،سطيحيا:قالوا.)8(الفتيانويستفتون،البنيانيشرفون،الديان

لينشؤن،الأضعافوالمضعف،)9(الأحقافوالمزعزع،للإسرافوالمحصي،الأشرافوأشرف

تخبرنامماسطيحياسوءتاهيا:قالوا.اختلاففيهيكوننشوءا،منافوعبدشصمبىعبدمن،الالاف

اذمنليخرجن،الأمدوالبالغ،الأبدوالباقي:فقال!؟أولئكيخرجبلدأيومن!بأمرهمالعلممن

ثم،انفردربايعبد،الضددعبادةمنيبرأ،والفند)01(يغوثيرفض،الرشدإلىيهديفتى،البلد

في،صدققضىإذاالصديقأمرهيليثم.مشهوداالسماءوفي،مفقوداالأرضمن،محمودأاللهيتوفاه

قد.)11(العنيفقول!ويترك،غطريفمجرب،الحنيفأمرهيليثم؟نزقولاخرقلاالحقوقرد

جموعالهفتجتمع.مجربا)12(لأمرهداعياأمرهيليثم.التحنيفوأحكم.المضيفضاف

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

.طمنوالمثبتوالآت:عساكروابنوالدلائلحفي

جمع:والقرح.القرحوالسابق:وهي،بالصوابأشبهعساكروابنالخصائصروايةوأظنط،حفيكذا

.(سبق،قرح)اللسان.السباقفيالخيلفيالأولهووالسابق،الخامسةاستتمماالحافرذيمنوهي،قارح

.(لطمااللسان.السرادقيدخلفلاوجههيلطمأنهوذلك،النخيلسوابقمنالتاسعهو:"اللطيم"

.الكثيرةالجماعةوهم.دهم:والخصائصعساكرابنتاريخوفي،دونهم:حفي

.(البلدانمعجم).بالبحرينقرية:"الردم"

.والسلطان:والخصائصدمشقتاريخفي

.ويتركون:والخصائصدمشقتاريخفي

.العميانويسبقون:والخصائصدمشقتاريخوفي،حمنالعبارةوسقطت،القيانويقتنون:الدلائلوفيطفيكذا

.(حقف)اللسان.الحائطوأصلالجبلوأصلالرملأصلوهو،حقفجمع:"الأحقاف"

.والكذب،والقولالرأيفيالخطأ:والفند،الجاهليةأصناممن:"يغوث"

عمر.يعني:هناعساكرابنروايةفيزاد

=لأمرهدارع:والخصائصدمشقتاريخوفي،محرمألأمرهدراعا:إلىحفيوحرف،وطالدلائلفيكذا
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أمرهيليثم،خطبارجالبهفيقوم،إربافيذبحالشيخفيؤخذ،وغضباعليهنقمةفيقتلونه،ا(وعصبا

جمعه،يأخذ،ابنهبعدهيليثم؟العساكرالأرضفييظهر،الناكر)3(برأيالرأيويخلط،الناصر)2(

،ملوكعدةبعدهأمنيليثم؟بعدهمن)4(بعقبهالمالويكثر،وحدهويأكلالمالويأخذ،حمدهويقل

بعدهمنيليثمالدرنوك)6(كطييطويهم،الصعلوكبعدهم()5(ثم،مسفوكفيهمالدم،شكلا

بظهره،القامةقصيريليثم،منكراافتتاحاالأرضيفتتح،مضرويدني)8(الخلقيقصي،عظهور)7(

يختص،سائربسنتهأخوهيلي،بائر)9(الملكيترك،باكرقليلايليثم؟وسلامةموتايموتعلامة

،وذووهمعاشرهيثاوره،مخلج)01(،ونعيمدنياصاحب،أخوجبعدهمنيليثم،والمنابربالأموال

ضائع،مخلىالملكيترك،السابعبعدهمنأمرهيليثم،ويقتلونهالملكبأخذيخلعونهإليهينهضون

نزارأ)11(يوطئ،اللهفانأمرهويلي،عريانكلالملكفييطمعذلكعند،جائعكالمشوهملكهفيتثور

صنف:صنفانيومئذاليمنيصنف،ولبنان)12(بنيانبين،جمعانبدمشقالتقياإذا،قحطانجمع

القراببين.)14(مغلولوأسيرا.)14(محلولحباءإلاترىلا،المخذولوصنف،)13(المسرة

،الزلازلوتظهر،الحواملوتسقط،()15(الأراملوتسلبأالمنازلتخربذلكعند.والخيول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

15(

.بالصوابأشبهوهو.مجرب

.الصوابوهو.وعصبجموعلهفيجتمع:والخصائصدمشقتاريخوفي،والدلائلط،حفيكذا

معاوية.:عساكرابنروايةزاد

ماكر.:دمشقتاريخفي

لعقبه.المالويكنز:الدلائلفي

.حمنسقطالمعقوفينبينما

دمشقتاريخوفي،(درنك)اللسان.الطنافسهوأو،قصيرخملله،البسطمنضرب:"الدرنوك"

.الدرنوككوطأةيطؤهم:والخصائص

تاريخورواية،(غضر)التاجفيكماالأسدومعناه.غضور:فيهالصوابوأظن،لهمعنىولاط،حفيكذا

.بالصوابأشبهوهو،وظلمعسففيهكانمن.عضوض:والخصائصدمشق

والخصائص.دمشقتاريخمنوالمثبت.الحق:ط،حفي

:992()8/دمشقتاريخمختصرفيجاءماوالصواب،والتحريفالاضطرابالعبارةعلىويظهرط،حفيكذا

الخفيف.الرجالمنوالبلبل.بائرمخلىالملكيترك،ماكربلبليليثم

.(خلج)اللسان.يضطربفلحمه،السمين:"مخلج"

دمشق.تاريخمختصرمنوالمثبت.يرضي:ط،حفي

دمشق:تاريخورواية205()1/البلدانمعجم.تميمبنمناةزيدبنسعدبنوينزلهاباليمامةقرية:"بنيان"

.بالصوابأشبهوهو.بيسان

.المسورةدمشقتاريخمختصروفي،المشورة:طوفي،حفيكذا

مغلولا....محلولا:والصوابط،حفيكذا

.حمنسقطالمعقوفينبينما
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الأسعاروتغلو،والأخيارالأمثالوتقصي،والأشرارالعبيدفتدني،نزارفتغضب،وائلالخلافةوتطلب

لهتصد،وأشجارأشعارذاتوأنهاخنادقإلىيسيرونثم،جباركليغل،الأصفارصفرفي

منمصرايدخلحتى.قرارولانومينفعهمفلا،الأخيارتظهر،النهارأولويهزمهم،الأنهار)1(

وتهلك،الحماةوأسر،الكماةلقتل،مشاةتلف،الرماةيجيءثم.والأقدارالقضاءفيدركه،الأمصار

،الجسوروتقطع،الزبورويكفر،الأموروتقلب،الدينيبورثم.المياهأعلىفييدركهنالك،الغواة

على،)2(معيبفيهمليس،الأعاريبوتظهر،الحبوبتبورثم،البحورجزائرفيكانمنإلايفلتفلا

ماذاثم:قالوا.المنىتغنيوما،حياللقومكانلو،عصيبزمانفي،والريبالفسوقأهل

الفتن.رأسهعلىاللهيذهب،كالشطناليمنأهلمنرجليظهرثم:قال؟سطيحيا

معوسطيعشققصةتقدموقد.والملاحمالفتنمنتضفنوما،لغرابتهكتبناهغريبأثروهذا

أختهابنمعسطيحقصةتقدموكذلكع!ي!اللهرسولبوجودبشروكيف،اليمنملك،نصربنربيعة

وذلك.الموبذانورؤيا،النيرانوخمود،الإيوانلارتجاس،ساسانبنيملكأرسلهحينالمسيحعبد

.)3(الأديانسائربشريعتهنسخالذيمولدليلة

الوحيبدأكيفباب

العظيمالقرآنمنعليهأنزلشيءأولوذكر،!ي!اللهرسولإلى

أنه:المسيببنوسعيدعباسابنعنجرير)4(ابنوحكى.سنةأربعونالعمرمن!يوولهذلككان

سنة.وأربعينثلاثاذاكإذعمرهكان

عن،الزبيربنعروةعن،شهابابنعن،عقيلعن،بكيربنيحيىحدثنا:()البخاريقال

،النومفي)6(الصالحةالزؤياالوحيمنء!يواللهرسولبهبدئماأول:قالتأنها،عنهااللهرضيعائشة

فيهفيتحنثحراءبغاريخلوفكان،الخلاءإليهحببثم،الصبحفلقمثلجاءتإلارؤيايرىلاوكان

فيتزودخديجةإلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبل،العددذواتالليالي-التعبدوهو-

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الأغيارلهميعمد:دمشقتاريخمختصرفي

.بالصوابأشبهوهو.معين:دمشقتاريخمختصرفي

علىفكن،الموضوعهذافيقيلماكلوليجمعلغرابتهاالمصنفساقهاوإنمامختلقةفأكثرهاالأخبارهذهتأمل

.(بشار)حذر

.292()2/تاريخهفيالطبرييعني

الصالحة.الرؤياالوحيمنع!ي!اللهرسولبهبدئماأولبابالتعبيركتاب()8296رقمالباريفتح

.وطالفتحفيكما.الصادقة:روايةوفي
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"بقارئأناما":فقال.اقرأ:فقالالملذفجاءه،حراءغارفيوهوالحق)1(جاءهحتى،لمثلها

،بقارئأناما؟فقلت،اقرأ:فقال،أرسلنيثم،الجهدمنيبلغحتى)2(فغطنيفأخذني:قال

فأخذني،بقارئأناما:فقلت،اقرأ:فقال،أرسلنيثم،الجهدمنيبلغحتىالثانيةفغطنيفأخذني

اقرآهعدقمنافيلنسنظقهظقالذىرفيبآشصآقرآ!و:فقالأرسلنيثم،الجهدمنيبلغحتىالثالثةفغطني

،فؤادهيرجفع!ييهاللهرسولبهافرجع،(ه-ا:العدقأ!ويغلملىماألإلنسن!عفوبالقلوع!الذى!ألأكرمورفي

لخديجةفقال،الروععنهذهبحتىفزملوه"زملونيزملوني":فقال،خويلدبنتخديجةعلىفدخل

إنك،أبدااللهيخزيكلا،واللهكلا:خديجةفقالت."نفسيعلىخشيتلقد":-الخبروأخبرها-

الحق.نوائبعلىوتعين،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الضيفوتقري،الرحملتصل

قدامرءاوكان؟خديجةعمابنالعزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةأتتحتىخديجةبهفانطلقت

يكتب،أناللهشاءمابالعبرانيةالإنجيلمنفيكتب،)3(العبرانيالكتابيكتبوكان،الجاهليةفيتنصر

ابنيا:ورقةلهفقال.أخيكابنمناسمع،عمابنيا:خديجةلهفقالت،عميقدكبيراشيخاوكان

علىينزلكانالذي)4(الناموسهذا:ورقةلهفقال.رأىماخبر!واللهرسولفأخبره؟ترىماذا،أخي

مخرجيئأو":لمجواللهرسولفقال.قومكيخرجكإذحياأكونليتني،(جذعا)فيهاليتنييا،موسى

.مؤزرانصراأنصركيومكيدركنيوإن،عوديإلابهجئمسامابمثلأحديأتلم،نعم:فقال"؟هم

.فترةالوحيوفتر،توفيأنورقةينشبلمثم

،الجبالشواهقرؤوسمنيتردىكيمرارامنهغداحزنا-بلغنافيما-!واللهرسولحزنحتى

لذلكفيسكنحقااللهرسولإنك،محمديا:فقالجبريللهتبدىنفسهيلقيلكيجبلبذروةأوفىفكلما

جبلبذروةأوفىفإذا:قال.ذلككمثلغداالوحيفترةعليهطالتفإذا،فيرجعنفسهوتقز،جاشه

ذلك.مثللهفقالجبريللهتبدى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ابنأنليويبدو.الحقفجئهحتى:هيالبخاريعندوالتيالسابقة)2(الحاشيةفيإليهاالمشارالثانيةالروايةفي

.(391)صسيأتيكمابالشرحخصهالأنه،الأخيرةهذهنقلكثير

والغط:،وعصرنيضمنيأرادكأنه،فوقمنمثناةبتاءالطبريروايةوفي:24()1/الفتحفيحجرابنقال

فأخذ:حسنبسندمسندهفيالطيالسيداودولأبي.الخنقومنهغمنيأرادأو،الماءفيغطهومنه،النفسحبس

اهـ..بحلقي

يكتبفكان:ولمسلم.بالعربيةالإنجيلمنويكتب:ومعمريونسروايةوفي:25()1/الفتحفيحجرابنقال

العبرانية.والكتابةالعبرانياللسانتعلمورقةلأن،صحيحوالجميع.العربيالكتاب

الفتحانظر.الأنبياءأحاديثفيالبخاريبهجزمكما،غيرهعنيسترهبمايطلعهالذيالسرصاحب:"الناموس"

.الجزءهذامن()691صالمتنفي()5الحاشيةوموضع26(/وأ422)6/

قاله.المقدرةكانخبرأنهعلىبالنصب.جذعأ:الباقينوعند،الأصيليروايةفيكذا:جذعفيهاليتنييا

.26(/)1الباريفتح.الخطابي
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.)1(البخاريمنالتعبيربابفيمطولاوقعهكذا

وهو-قالالأنصارياللهعبدبنجابرأن،الرحمنعبدبنسلمةأبووأخبرنى:)2(شهابابنقال

بصريفرفعت،السماءمنصوتاسمعتإذ،أمشيأنابينا":حديثهفيفقال-الوحيفترةعنيحدث

فقلت:فرجعت،منهفرعبت.والأرضالسماءبينكرلمميعلىجالسبحراءجاءنيالذيالملكفإذا

والرتجزفاقجز!!فطضوتابك!فكبروربك!فانذز!ؤ5أتمذثريخأيها!و:اللهفأنزل،زملوني،زملوني

يعني-صالحوأبو،يوسفبناللهعبدتابعه:البخاريقالثم."وتتابعالوحيفحمي(ه-أ:المدثرأ

.بوادره:ومعمريونسوقال.الزهريعن،ردادبنهلالوتابعه-الليثعن

فيمطولاعليهوتكلمنا،منه)3(مواضمعفيكتابهفياللهرحمهالبخاريالإمامرواهقدالحديثوهذا

والمنة.الحمدودله.ومتناإسناداالوحيبدءكتابفيالبخاريشرحأول

كماالزهريعن،ومعمريونسطريقومن،بهالليثحديثمن")4(صحيحه"فيمسلموأخرجه

سياقهوانتهى،الحمدودله،ورواياتهمسلمزياداتعلىالحواشيفيرمزناوقد،عنهماالبخاريعلقه

.مؤزرانصراأنصرك:ورقةقولإلى

جاءتإلارؤيايرىلافكان،الصادقةالرؤياالوحيمنبهبدئماأول:عائشةالمؤمنينأمفقول

!يوالنبيأن،الليثيعميربنعبيدعن،يساربن()إسحاقبنمحمدذكرهمايقوي،الصبحفلقمثل

فغتني،؟اقرأما:فقلت.اقرأ:فقال.)6(كتابفيهديباجمنبنمطنائموأناجبريلفجاءني":قال

.سواءعائشةحديثنحووذكر"أرسلنيثم،الموتأنهظننتحتى

عنعقبةبنموسىمغازيفيبهذامصرحاجاءوقد،اليقظةمنبعدهيأتيلماكالتوطئةهذافكان

اليقظة.فيالملكجاءهدمالمنامفيذلكرأىأنه،الزهري

الحسن،بنأحمدبنمحمدحدثنا:")7(النبوةدلائل"كتابهفيالأصبهانينعيمأبوالحافظقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيوالزيادةآنفأأشرتكماالتعبيروكتابالوحيبدءكتابفيالبخاريعندروايتينبينالروايةهذهفيكثيرابنجمع

وليستالتعبيرفي)8296(رقمالزهريبلاغاتمناخرهإلىبلغنافيماع!ي!اللهرسولحزنحتى:قولهمنالحديث

منقطعة.فهي،موصولة

الوحي.بدءكتاب(4)رقمالبخاريفيوهوانفاالمذكوروبسندهالسابقالحديثفيكماالزهرييعني

.62(2294،2394،2494،2594،2694،5494،41،)3238الباريفتحفيأرقامه

.(425و)253ورقم،الوحيبدءبابالإيمان(016-)252مسلمصحيح

.(1/268)والروض(1/236)هشامابنسيرة

والتاج)5/911(النهاية.رقيقخمللهملونصوفمنثوبأو،رقيقخمللهالبسطمنضرب:"النمط"

.(نمط)

منه.المطبوعفيليس
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عن،الأجلحبناللهعبدحدثنا،الحارثبن)1(منجابحدثنا،شيبةأبيبنعثمانبنمحمدحدثنا

ينزلثم،قلوبهمتهدأحتى،المنامفيالأنبياءبهيؤتىماأولإن:قال،قيسبنعلقمةعن،إبراهيم

.بعدهماويؤيدهقبلهمايؤيده،حسنكلاموهو،نفسهقيسبنعلقمةقبلمنوهذا.بعدالوحي

وتاريخهابعثتهوقت!ي!عمرهذكر

نأ:الشعبيعامرعن،هندأبيبنداودعن،عديأبيبنمحمدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

يعلمهفكان،سنينثلاثإسرافيلبنبوتهفقرن،سنةأربعينابنوهوالنبوةعليهنزلت!واللهرسول

لسانهعلىالقرآنفنزل،جبريلبنبوتهقرنسنينثلاثمضتفلما،القرانينزلولم،والشيءالكلمة

سنة.وستينثلاثابنوهوفمات.بالمدينةوعشرا،بمكةعشرا،سنةعشرين

جاءهثم،سنينثلاثالأربعينبعدمعهقرنإسرافيلأنيقتضيوهو،الشعبيإلىصحيحإسنادفهذا

)3(ا

جبريل

أوليكونأنيجوزفإنه،هذاينافيلاعائشةوحديث:قالقدفإنهشامةأبوالدينشهابالشيخوأما

بسرعة،الكلمةإليهيلقيفكان،بحراءفيهايخلوكانالتيالمدةتلكفيإسرافيلبهوكلثم،الرؤياأمره

عائشةفحكت،مراتثلاثغطهبعدمافعلمه،جبريلجاءهأنإلى،وتمرينالهتدريجا،معهيقيمولا

قصةعلىوقفتتكنلمأو،للحديثاختصاراإسرافيلمعلهماجرىتحكولم،جبريلمعلهجرىما

إسرافيل.

جم!ي!النبيعلىأنزل،عباسابنعن،عكرمةعن،)5(هشامعنيحيىحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنهشيبةأبيابنورواية،الأجلحبناللهعبدعنمنجابورواية،حمنوالمثبت،تصحيف.جناب:طفي

.(01/792)التهذيبوتهذيب97(/1)4الكمالوتهذيب(1/12)4السيرفيترجماتهمفيئابتة

بنحنبلعن،السماكابنعن،بشرانابنعنرواهالذي)1/132(للبيهقيالنبوةدلائلمنالمصنفأخذه

بنوهيبأخبرنا،العميأسدبنالمعلىعن(1191/)الطبقاتفيسعدابنوأخرجه.أحمدالإمامعن،إسحاق

أهليعرفليس:فقالعمربنلمحمدالحديثهذافذكرت:الخبرإيرادهبعدسعدابنوقال.بهداودعنخالد

حينمنجبريلغيربهيقرنلم:يقولونمنهمالسيرةوأهلعلماءهموإن،لمج!ي!بالنبيقرنإسرافيلأنببلدناالعلم

ع!اهـ.قبضأنإلىالوحيعليهأنزل

.(بشار)بهيحتجفلا،مرسللكنه

.)1/228(المسندفي

هووهشام،القطانسعيدابنهوويحيى،المسندمنأثبتناهماوالصوابتحريفوهو،"هشامبنيحيى":طفي

.(بشار)حسانابن
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.()1وستينثلاثابنوهوومات،عشراوبالمدينةعشرابمكةفمكث،وأربعينثلاثابنوهو

هارونبنويزيدغندرعنأحمد)3(،رواهثم.المسيببنسعيد)2(عنسعيد،بنيحيىروىوهكذا

ابنوهو،القرآنعليهوأنزل!اللهرسولبعث:قالعباسابنعن،عكرمةعنهشامعنكلاهما

سنة.وستينثلاثابنوهوومات.سنينعشروبالمدينة،سنةعشرةثلاثبمكةفمكث،سنةأربعين

ابنعن،عمارأبيبنعمارأخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

سنينوثماني،الصوتويسمعالضوءيرىسنينسبع،سنةعشرةخمسبمكةع!ي!النبيأقام:قالعباس

سنين.عشربالمدينةوأقام،إليهيوحى

عن()مسلمصحيحفيماذلكفمن،بعثتهقبلعجائبيرىع!ي!اللهرسولكانوقد:شامةأبوقال

إني،أبعثأنقبلعلييسلمكانبمكةحجرالأعرفإني":!اللهرسولقال:قالسمرةبنجابر

كلامه.انتهى."الآنلأعرفه

عبادةمن،المبينالضلالمنعليهيراهملما،قومهعنوالانفرادالخلاءيحب!يواللهرسولكانوإنما

عليه.وسلامهاللهصلوات،إليهاللهإيحاءمقاربةعندللخلوةمحبتهوقويت،للأصناموالسجودالأوثان

:قال)7(-جاريةبنالعلاءبنسفيانأبيبناللهعبدبنالملكعبدعن)6(إسحاقبنمحمدذكروقد

السنةمنشهراعامكلفيحراءإلىيخرج!اللهرسولوكان:قالالعلمأهلبعضعن-واعيةوكان

منانصرفإذاحتى،المساكينمنجاءهمنيطعم-الجاهليةفيقريشنسكمنوكان-فيهيتنسك

بالكعبة.يطوفحتىبيتهيدخللم،مجاورته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)13/53(شيبةأبيابنعندهارونبنيزيدخالفهفقد،قدرهجلالةعلىالقطانسعيدبنيحمىفيهأخطأمماهذا

عندعبادةبنوروح362(1)الترمذيعندعديأبيوابن،362(1)البخاريعندشميلبنوالنضر،192(1/و)4

.(بشار)الجمهورعليهالذيالصحيحوهو،"أربعينابنوهو":هشامعنفرووهوغيرهم371()1/أحمد

.بعدهالذيوانظر

بنيحيىعنأحمدالإمامطريقمنللبيهقيالنبوةدلائلفيوالرواية،أثبتناماوالصواب،خطأ"وسعيد":طفي

.(بشار)(1132/)المسيببنسعيدعنالأنصاريسعيدبنيحيىعن،القطانسعيد

.924(و236)1/المسندفي

فيبهحمادعنكاملأبيوعن)1/492(فيبهحمادعنحسنعنأيضاوأخرجه)1/927(المسندفي

)1/312(.

ع!ي!.النبينسبفضلبابالفضائل-2277()2مسلمصحيح

عن236(و235)1/هشامابنسيرة.بالمعنىهناكثيرابنويرويه266(1/)والروض234()1/هشامابنسيرة

سيأتي.كماكيسانبنوهب

العلاءجدهترجمةفيوالإصابة(421)5/للبخاريالكبيرالتاريخمنوالمثبت،تصحيف.حارثة:ط،حفي

.هشامابنوسيرة
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وهذا،ذلكمثلالزبيربناللهعبديحذثعميربنعبيدسمعأنه،كيسانبنوهبعنرويوهكذا

قالولهذا،للعبادةحراءفييجاورونأنهم،قريشفيالمتعبدينعادةمنكانهذاأنعلىيدل

:)1(المشهورةقصيدتهفيطالبأبو

ونازلحراءفيليرقىوراقمكانهثبيراأرسىومنوثويى

المزيالحخاجأبوالحافظوشيخناشامةوأبوالسهيليذكرهكما،البيتهذاروايةعلىصوبههكذا

ومخالفركيكوهذا-ونازلحرفيليرقىوراق:فيهفقالالرواةبعضعلىتصحفوقد،اللهرحمهم

أعلم.والله.للصواب

المازيسارعن،منهاأميالثلاثةعلى،مكةبأعلىجبلوهو،ويمنعويصرف،ويمديقصروحراء

بنرؤبةقالماأحسنوما،المحنيةتلكفىوالغار،منحنيةالكعبةعلىمشرفةقلةله،منىإلى

:العجا!)2(

منحنيحراءمنركنوربالقطنالآمناتوربفلا

فيماالبنيةحيثمنالتحنثفحقيقةوإلا،بالمعنىتفسيو،التعبد:والتحنث:الحديثفيوقوله

ذلكمنالخروجمعناهااللغةفيقليلةألفاظاسمعتولكن،الحنثفيالدخول:)3(السهيليقاله

،الهجودتركوهو،وتهجد،وتأثم،وتحرج،وتحوب،الحنثمنخرجأي:فتحنث،الشيء

شامة.أبوهاأورفى،وتقذروتنجس،للصلاةالنوموهو

منيتحنفهوإنما،هذاأعرفلا:فقال؟يتعبدأي،يتحنثقولهعنالأعرابيابنسئلوقد

.السلامعليهإبراهيمدينالحنيفية

،جدث:قالواكما،الثاءمنالفاءيبدلون،والتحنفالتحنث:تقولوالعرب:)4(!شامابنقال

)5(.ص
:)6(رؤبةقالكما،وجد!

الأجدافمعأحجاريكانلو

ثئم.موضعفيفتم:تقولالعربأنعبيدةأبووحذثني:قال.الأجداثيريد

ثومها.المرادأنوفومهاالمفسرينبعضقولذلكومن:قلت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ونازلحراءفيوراقوعير:وروايته3()صفيهوالبيتالأباطحشيخديوانفينشرتقصيدةوهي

منحني.حراءمنوجهورب:وفيه،القصيدةمن161و131هماوالبيتان(163)صرؤبةديوان

بالمعنى.كثيرابنعنهنقلوقد(1/267)الروض

.(1/235)هشامابنسيرة

القبر.يريدون:سيرتهفيهشامابنزاد

.أحجاركانلو:وروايته(04)البيترقم(01.)صرؤبةديوان
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؟الشرعذلكوما؟لاأمشرععلىكانهل،البعثةقبلالسلامعليهتعبدهفيالعلماءاختلفوقد

وقيل:،عيسىوقيل،موسىوقيل،الأقوىالأشبهوهو.إبراهيمشرع)1(وقيل،نوحشرع)1(فقيل

واللهالفقهأصولفيأخرمواضعومناسباتهاالأقوالهذهولبسط،بهوعملاتبعهعندهشرعأنهثبتماكل

أعلم.

وماكنت!و:تعالىقالكماموعدغيرعلىبغتةجاءأي؟حراء)2(بغاروهوالحقفجئهحتى:وقوله

.،86:القصصألايةا!هورفيمنإلارخمةالتتإقفيفقئانترتجوا

ورثكاقرآ5علقمناقيلنسنظق!ظقألذىرفيبآشوأقرأ)وهيالكريمةالسورةهذهصدرنزولكانوقد

فيذلكقررناكماالقرانمننزلماأولوهي.،ه-ا:العلقأمهو!يغلمماأفيدنشنع!بالقلوهعلوائذى5ألاكرم

نأ،قتادةأبيعن)4(مسلمصحيحفيثبتكماالاثنينيومفيأيضاسيأتيوكما،")3(التفسير"

."فيهعليأنزلويوم،فيهولدتيومذاك":فقال؟الاثنينيومصومعنسئل!ي!اللهرسول

الاثنين.يومونبئ،الاثنينيوم!ي!محمدنبيكمولد:)5(عباسابنوقال

والسلامالصلاةعليهإنه:العلماءمنواحدوغير،الباقرجعفروأبو،عميربنعبيدقالوهكذا

بينهم.فيهخلافلاماوهذا.الاثنينيومإليهأوحي

الثانيفي،السلامعليهولدأنهوجابرعباسابنعنتقدمكماالأولربيعشهرفيذلككان:قيلثم

الصلاةعليهبعثأنهوالمشهور.السماءإلىبهعرجوفيه،بعثوفيه،الاثنينيومالأولربيعمنعشر

وغيرهما.إسحاقبنومحمد،عميربنعبيدذلكعلىنصكما،رمضانشهرفيوالسلام

انالقؤفيهأنزلألذىرمضانشئهر):تعالىاللهقالبماذلك)6(علىمستدلاإسحاقابنقال

.عشرةثانيفيفقيل(185:البقرةأ!وهد!للناس

يوم!سيواللهرسولإلىالوحيابتداءكان:قالأنهالباقرجعفرأبيعن)7(بسندهالواقديوروى

.رمضانمنخلتليلةعشرةلسبع،الاثنين

منه.والعشرينالرابعفي:وقيل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.حمناللفظةسقطت

.(1(ح)188)صالمتقدمالبخاريحديثفييعني

.اقرأسورةتفسير(4527/)كثيرابنتفسير

.الجزءهذامن)4(الحاشيةموضعفي3(.)صفيالحديثتقدم

.(044)صفيوسيأتي،الجزءهذامن(هح03)صفيوتخريجهعباسابنحديث

.(1/275)والروض(1/923)هشامابنسيرة

.(1491/)سعدابنطبقات
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عن،قتادةعن،العوامأبوعمرانحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

منليلةأولفيإبراهيمصحفأنزلت":قال!ي!اللهرسولأن،الأسقعبنواثلةعن،المليحأبي

وأنزل،رمضانمنخلتليلةعشرةلثلاثوالإنجيل،رمضانمنمضينلستالتوراةوأنزلت،رمضان

."رمضانمنخلتوعشرينلأربع)2(القران

منجماعةذهبولهذا؟نحوهمرفوعااللهعبدبنجابرعن،"تفسيره"فيمردويهابنوروى

وعشرين.أربعليلةالقدرليلةأنإلى،والتابعينالصحابة

لستأي،نفي"بقارممئىأناما"قولهأنفالصحيح"بقارممئىأناما":فقال(اقرأ)جبريلقولوأما

فقوله،استفهاميةإنها:قالومن؟شامةأبوالشيخوقبله،النوويرجحهوممن.القراءةيحسنممن

عنسليمانبنالمعتمرحديثمن)3(نعيمأبيروايةالأولويؤيد.الإثباتفيتزادلاالباءلأن،بعيد

"أقرأوماأكتبوما،أحسنهولاقطكتاباقرأتما":-يرعدخائفوهو-!يماللهرسولفقال:أبيه

،أقرؤهشيئاأرىما":!ي!محمدفقال.اقرأ:لهفقالتركهثم،شديداغتافغتهجبريلفأخذه

حتى"خنقني:أي،غتنيقدويروى،وغتنيالصحيحينفيكمافغطنييروى-"أكتبوما،أقرأوما

ثلاثا.ذلكبهوفعل-وبالرفعوبالنصبوفتحهاالجيمبضميروى"الجهدمنيبلغ

لاحتمالفيرتاض،تأديبهويحسن،صبرهليبلوبهذلكفعلوإنما:)4(الخطابيسليمانأبوقال

-.والعرقالبهر:أي-الرحضاءوتأخذه،المحمومحالمثليعتريهكانولذلك؟النبوةأعباءمنبهكلفهما

علىالمشقالصنيعهذابعدإليهيلقىمالعظمةيستيقظأنمنها:لأمورذلكفعلإنما:غيرهوقال

إذاوالسلامالصلاةعليهكانولهذا(ه:المزملأ!ثقيلاقؤلاعلتكإناش!):تعالىقالكما،النفوس

.البردالشديداليومفيعرقاجبينهويتفصد،)5(الإبلمنالبكريظكماويظ،وجههيحمرالوحيجاءه

،بادرةجمع،بوادره:روايةوفي.فؤادهيرجفخديجةإلى!ي!اللهرسولبهافرجع:)6(وقوله

وفي،الفزععندتضطربعروقهو:غيرهوقال.والعنقالمنكببينلحمةوهي:عبيدةأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يحتمللاممنوهو،القطانداوربنعمرانبهتفردفقد،ضعيفوإسناده:بشارقال.)4/701(أحمدمسند

أخرجه،مرفوعأعباسابنحديثمنشاهدلهولكن،(411)3/التقريبتحريرفيمفصلابيناهكمالضعفهتفرده

.358()3/(عساكرابنتاريخمختصر)انظرحسنبهفهو،طلحةأبيبنعليطريقمنعساكرابن

.الفرقان:المسندفي

الدلائل.منالمطبوعفيالخبرليس

الحديث.وغريبالسننمعالمكتابيهفيالخطابيقولأجدلم

والبكر:.مساغايجدلاحيثترديدهوهو،النائمنفسمعيخرجالذيالصوتوهو،الغطيطمن:"يغط"

.(بكر،غطط)واللسانالنهاية.الإبلمنالفتيئ

انفا.أوردهالذيالحديثفيأي
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أصل:وقيل،والترقوةالعنقبينماوهو،بأدلوقيل.بأدلةواحدتها،بادلهترجفالرواياتبعض

ذلك.غيروقيل،الثديينلحم:وقيل،الثدي

"؟ليعرضشيءأي؟ليما":لخديجةقالالروععنهذهبفلما"زملونيزملوني":فقال

قبليعهدهلمأمراشاهدأنهوذلك،"نفسيعلىخشيتلقد":قال!ثم.الأمرمنكانماوأخبرها

،الخزيمنقيل.أبدااللهيخزيكلاواللهكلا،أبشر:خديجةقالتولهذا،خلدهفيكانولا،ذلك

بصفاتمتصفاكانمن:أي،خلقهفيالعوائدجميلبهاللهأجرىبمالعلمهاوهذا،الحزنمنوقيل

الحسنة.سجاياهمنكانما)1(الجليلةصفاتهمنلهذكرتثم.الاخرةفيولاالدنيافييخزىلاالخير

الموافقعندعليهوسلامهاللهصلواتبذلكمشهوراوكان-الحديثوتصدق،الرحملتصلإنك:فقالت

عياله-مؤنةثقلمنيريحهما)2(العيلةصاحبتعطي،غيركعن:أي؟الكلوتحمل-والمفارق

.غيركقبلحسنتهفتكسب،الفقيرإعطاءإلىفتبادر،الخيرفعلإلىتسبقأي،المعدوموتكسب

الخفيف(منأ:)3(بعضهمقالكما،سواءوعدمهفوجوده،ناقصةحياتهلأنمعدوماالفقيرويسمى

الأحياءميتالميتإنمابميتفاستراحماتمنليس

الخفيف(منأ:مسلمشرحفيعياضالقاضيعنهنقلهفيما،التهاميالحسنأبووقال

قبرا)4(ومأواه،بالياكفناوكساه،ميتاالفقرذاعد

المعدموتكسب:يكونأو،إليهتبذل:أي،المعدوموتكسب:الصواب:()الخطابيوقال

المعطى،المالهاهنابالمعدومالمرادأنالمزيالحجاجأبوالحافظشيخناواختار.بهيعيشمالاتعطيه

النفيس،أو،المعدومالمالباتجاركيمسبالمرادإن:قالومن.عادمههولمنالماليعطي:أي

يمدحلاهذامثلوإن،علمبهلهليسماوتكلف،)6(النزعفيوأغرق،النجعةأبعدفقد،النظيرالقليل

أعلم.والله،وغيرهماوالنوويعياضقالقولهذاضعفوقد،غالبابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الجميلة.:خفي

والحاجة.الفقر:"العيلة"

لابندمشقتاريخمختصر،ترجمتهفيعساكرابنالحافظأوردهاأبياتعدةفيقاله،الغسانيالرعلاءبنعديهو

.(1/491)الشجريةالحماسةوفيفيهوتخريجها3(60/)16منظور

النصيبيالحسينبنمحمداللهعبدأباالشريفبهايمدح37()صالتهاميالحسنأبيديوانفيقصيدةمنالبيت

هـ.804سنةالمتوفى

الحديث.وغريبالسننمعالمكتابيهفيالخطابيقولأجدلم

هذاطلبفياشتطأي:هناوالمراد.بعيدأوذهباشتط:وأبعد،الغيثومساقطالكلأطلب:الأصلفيالنجعة

يضربوهو،البعيدالمعنىهذاليصيبمدهااستوفىأي،قوسهفيالنازعأغرقأي:النزعفيوأغرق.المعنى

.(غردتى،بعد،نجع)التاج.والإفراطللغلومثلأ
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:ويروى.الحقنوائبعلىوتعين.مأواهوإحسان،قراهتقديمفيممرمه:أي-الضيفوتقري

عيش،منسدادايجدحتىصاحبهامعوقمت،فيهاأعنتخيرفيلأحدنائبةوقعتإذا:أي.الخير

قدكبيراشيخاوكان،نوفلبنورقةعمهاابنإلىبهفانطلقتأخذتهثم:وقوله،عيشمنقواماأو

فيتنصرممنكانوأنه،)1(اللهرحمهنفيلبنعمروبنزيدذكرمعخبرهمنطرفاقدمناوقد.عمي

بناللهوعبيد،الحويرثبنوعثمان،عمروبنوزيدهو،الشامإلىوارتحل،ففارقهمالجاهلية

فإنهنفيلبنعمروبنزيدإلا،الحقإلىذاكإذالأديانأقربوجدوهلأنهم،كلهمفتنصروا،جحش

الأحبار:وبشروه،أيضافيهالدخولفطرتهفأبت.وتأويلاوتحريفاوتبديلاوتخبيطا)2(دخلافيهرأى

فطرتهعلىواستمر،ذلكيتطلبفرجع،أوانهواقترب،زمانهأزفقدنبيبوجود)3(والرهبان

فييتوسمهاوكان،نوفلبنورقةوأدركها؟المحمديةالبعثةقبلالمنيةاخترمتهلكن،وتوحيده

الطاهرةالصفاتمنعليهمنطوهووما،لهوتصفهلهتنعتهخديجةكانتبماقدمناكما!اللهرسول

بهوجاءت!ي!هاللهرسولبيدأخذتوقعماوقعلماولهذا،والاياتالدلائلمنعليهظهروما،الجميلة

خبر!ماللهرسولعليهقصفلما.أخيكابنمناسمع،عم)4(ابن:وقالت،عليهبهفوقفت،إليه

هو:اللغةفيوالناموس-أموسىعلىأنزلالذيالناموسهذا!سبوحسبوح:ورقةقالرأىما

يذكرولم،(ا)موسىعلىأنزلهالذي:وقال-الشرفيالرسولهو:والجاسوس؟الخيرفيالرسول

السلابم،عليهماموسىلشريعةومكملةمتممةشريعتهكانتلأنه،موسىبعدمتأخراكانوإن،عيسى

!وعلي!تمحرمالذىبغضلحمولأحل!و:قالكما.العلماءقول)6(منالصحيحعلىبعضهاونسخت

مصذقاموسىبغدمنماأنزلسمغنا!نباإنايخقؤمناقالوأ):الجنقالتكماهذاورقةوقول.(ه.:عمرانالأ

.(3":ا!حقافأمهومستقيمطرجمزوإكالحقإلىيهدىيدي!بينئما

النافعوالعلمالإيمانمنمتمكناشابااليومأكونليتنييا:أي.جذعا)7(فيهاليتنييا:ورقةقالثم

معكأخرجحتىيعني،قومكيخرجكحينحياا)8(متمكناشابااليومأأكونليتنييا،الصالحوالعمل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.238(،237)2/ط

اللسان:هدىغيرعلىالسيروهو،الظلامفيالخبطمن:والتخبيط.والريبةوالعيبالفساد:محركة،الذخل

.(خبط،دخل)

البراغيث.أكلوني:قالمنلغةعلىوهو،ط،حفيكذا

عم.أي:خفي

.حهامشفيمستدركالمعقوفينبينما

قولي.:خفي

.(هح881)صانظر

.حهامشفيمستدركالمعقوفينبينما
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فراقلأن،ذلكقالوإنما:()1السهيليقال"؟هممخرجيأو":!ي!اللهرسولقالفعندها.وأنصرك

يومكيدركنيوإن،عوديإلابهجئتمابمثلأحديأتلمإنه،نعم:فقال.النفوسعلىشديدالوطن

.أبداعزيزانصراأنصرك:أي.مؤزرانصراأنصرك

فإن،عنهورضياللهرحمه)2(بقليلالقصةهذهبعدتوفي:أي،توفيأنورقةينشبلمثم:وقوله

للمستقبل.صالحةونية،الوحيمنحصلبماوإيمان،وجدبماتصديق،عنهصدرالذيهذامثل

عن،عروةعن،الأسودأبوحدثني،لهيعةابنعن،حسنحدثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

عليهفرأيت(المنامفيأرأيتهقد":فقالنوفلبنورقةعن!ي!اللهرسولسألتخديجةأن،عائشة

."بياضثيابعليهيكنلمالنارأهلمنكانلوفأحسبه،بياضثياب

أعلم.فالله.مرسلاعروةعنوهشامالزهريرواهلكن،حسن)4(إسنادوهذا

عن،الشعبيعن،مجالدعن،إسماعيلعن،يونسبن)6(سريجعن()يعلىأبوالحافظوروى

ثيابعليهفرأيترأيتهقدأ:فقالنوفلبنورقةعنسئل!ي!اللهرسولأن،اللهعبدبنجابر

:فقالنفيلبنعمروبنزيدعنوسئل.")8(السندسوعليهالجنةبطنانفىابصرته،،."ص هء)7(.

أخرجته(نعمأ":فقال(؟نبوتكتنفعههلأطالبأبيعنوسئل.")9(وحدهأمةالقيامةيوميبعث"

-القرانوأحكامالفرائضقبلماتتلأنها-خديجةعنوسئل."منهاضحضاحإلىجهنممنغمرةمن

إسناد."ولانصبفيهلاصخب،قصبمنبيتفي،الجنةفينهبرعلىأبصرتها":فقال

..)01(صص
أعلم.والله.الصحيحفيشواهدودبعصه،حسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.(1/276)الأنفالروض

.حفياللفظةليست

منه.معقوفينبينيأتيوما65()6/أحمدمسند

بعدالمصنفذكرهماالصواببل،ضعيفوهولهيعةابنروايةمنوهوالحسنيأتيهأينومن،اللهرحمهقالهكذا

بنعثمانفيهجداضعيفبإسناد()2288الترمذيوروى.(9079الرزاقعبدأخرجه)مرسلارواهالزهريأنهذا

393()4/الحاكمصححهولكن.وضعفه،عائشةعنعروةعنالزهريعن-متروك-وهوالوقاصيالرحمنعبد

.(بشار).مرسلالاإيعرفلاأنهوالخلاصة.الشديدضعفهلظهورالذهبيفتعقبه

.2(0و)28147()رقميعلىأبيمسند

.(01/122)الكمالوتهذيب(272)4/والإكماليعلىأبيمسندمنوالمثبت،تصحيفشريح:ط،حفي

يعلى.أبيمسندفيليسالمعقوفينبينما

زيد،عنثمورقةعنثمخديجةعنثمطالبأبيعنالسؤالتقديموفيه،سندسعليه:يعلىأبيمسندفي

منه.معقوفينبينيأتيوما

عيسى.وبينبيني:يعلىأبوزاد

في=حجرابنالحافظقالكماعمرهاخرفيوتغيربالقويليسسعيدبنمجالدإسنادهوفياللهرحمهقالهكذا
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،عروةبنهشامعن،أسامةأبوحدثنا،إسماعيلبنعبيدحدثنا:البزار)1(بكرأبوالحافظوقال

."جنتينأوجنةلهرأيتفإني،ورقةلاتسبوا":!ي!اللهرسولقال:قالت.عائشةعن،أبيهعن

عن،أبيهعن،هشامعن،معاويةأبيعن،الأشجسعيدأبيحديثمنعساكر)2(ابنرواهوكذا

أشبه.وهو،مرسلاوروي.جيدإسنادوهذا؟عائشة

بكير،بنيونسحديثمن،")3(النبوةدلائل"كتابيهمافينعيموأبوالبيهقي:الحافظانوروى

خلوتإذاإني":لخديجةقال!ي!اللهرسولأن،شرحبيلبنعمروعن،أبيهعن،عمروبنيونسعن

بك،ذلكليفعلكانما،اللهمعاذ:قالت."أمرلهذايكونأنواللهخشيتوقد،نداءسمعتوحدي

!واللهرسولوليسبكرأبودخلفلما،الحديثوتصدق،،الرحموتصل،الأمانةلتؤديإنكفوالله

أخذ!واللهرسولدخلفلما.ورقةإلىمحمدمعاذهب،)4(عتيقيا:فقالت،خديجةلهذكرتثم

فقصاإليهفانطلقا،خديجة:قال"؟أخبركومن":قال.ورقةإلىبناانطلق:فقالبكرأبوبيده

فأنطلق،محمديا،محمديا:خلفينداءسمعتوحديخلوتإذاإني":ع!يواللهرسولفقال.عليه

فأخبرني.ائتنيثم،لكيقولماتسمعحتى،فاثبتأتاكإذا،تفعللا:لهفقال."الأرضفيهاربا

بلغحتى!آلفلميربدلهآئحتدقيالريضالرحمفأللهتجر!وقلمحمديا:ناداهخلافلما

فأنا.أبشرثم،أبشر:ورقةلهفقال،ذلكلهفذكر،ورقةفأتى.اللهإلاإلهلاقل!هوألفحالينولا)

ستؤمروأنك،مرسلنبيوأنك،موسىناموسمثلعلىوأنك،مريمابنبك)5(بشرالذيأنكأشهد

:!اللهرسولقال(ورقةأتوفيفلما.معكلأجاهدنذلكأدركنيولئن،هذايومكبعدبالجهاد

ورقة.يعني"وصدقنيبيامنلأنه،الحرير)6(ثيابعليهالجنةفيالقسرأيتلقد"

شعرهمنقدمناوقد،نزلماأولالفاتحةكونوهو،غرابةوفيه،مرسلوهو،البيهقيلفظهذا

معأمرهمنكانماخديجةأخبرتهحينوذلك،عندهوتأكدهعليهوعقدهالإيمانإضمارهعلىيدلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وكان،شيئاعنهيرويلامهديبنالرحمنعبدوكان،يضعفهسعيدبنيحيىكان:البخاريوقال،التقريب

،والترمذي،داودوأبو،والجوزجاني،سعدابنوضعفه،بشيءليس:يقولشيئايراهلاحنبلأحمدبن

وتعليقنا(225-122)27/الكمالتهذيبفيمبينهوكما.وغيرهمعنهالروايا!أصحفيوالنسائي،والدارقطني

.(بشار)عليه

وبينورقةأخيبينكان"المرسلفيوزاد،ومرسلامتصلاالبزاررواه:الهيثميوقال(164)9/الزوائدمجمع

."الصحيحرجالوالمرسلالمسندورجال،بنحوهوالباقيليغضبهورقةفيالرجلفوقع،كلامرجل

.24()63/فيوهوبدمشقالعربيةاللغةبمجمعالمطبوععساكرابنتاريخمن2وأالسيرةقسميفيالخبرليس

نعيم.أبيدلائلمنالمطبوعفيأجدولم،منهمعقوفينبينيأتيوما(158)2/للبيهقيالنبوةدلائل

.حمناللفظةسقطت

به.:الدلائلفي

والدلائل.طمنوالمثبت،اليمنبرودمنضرب،حبرةجمعوهوحبر:حفي
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،هذاقبلقدمناهاأشعاراذلكفيورقةفقال.القيظهجيرفيتظللهالغمامةكانتوكيف،ميسرةغلامها

الوافر(منأ:قولهمنها

النشيجابعثطالمالأمرلجوجاالذكرىفيوكنتلججت

خديجاياانتظاريطالفقدوصفبعدخديجةمنووصف

خروجامنهأرىأنحديثكرجائيعلىالمكتينببطن

يعوجاأنأكرهالرهبانمنقس!قولمنخبرتنابما

حجيجالهيكونمنويخصمقوماسيسودمحمدابأن

تعوجا)1(أنالبريةبهيقيمنورضياءالبلادفيويظهر

فلوجا)2(يسالمهمنويلقىخسارايحاربهمنويلقى

ولوجاأولهموكنتشهدتذاكمكانماإذافياليتي

عجيجابمكتهاعجتولوقريشنكرهتالذيكانولو

عروجاسفلواإذالعرشذيإلىجميعاكرهوابالذيأرجي

ضجيجا)3(لهاالكافرونيضجأموزتكنوأبقيبقوافإن

الطويل(منأ:الأخرىقصيدتهفيأيضاوقال

ناصحغابإذاعنهيخبرهامحمدعنخبرتصدقوأخبار

الأباطحعليهضمتمنكلإلىمرسلأحمداللهعبدابنبأن

وصالحهودالعبدانأرسلكماصادقايبعثسوفأنبهوظني

واضحالذكر)5(منومنشوزلهام!لهيرىحتىوإبراهيموموسى )4(1

الجحاجحوالأشتئونشبابهم)6(غالببنلؤيحياويتبعه

فار!الودمستبشرإذافإنيدهرهالناسيدركحتىأبقفإن

)7(سائحالعريضةالأرضفيأرضكعنفاعلميخديجةيافإنيوإلا

فمضارعهالتوىبمعنىتعببابمنعوجلأن،أشبهوهو.تموجا:(1/291)هشامابنسيرةوفيط،حفيكذا(1)

.يعو!

.(فلج)المصباح.طلببماظفر:قعدبابمنفلوجأفلج)2(

.(1/191،291)هشامابنسيرةفيوالأبيات.بها:حفي)3(

وإبراهيم.ونوح:حوفي،والروضطروايةهذه(4)

الحق.منمنشور:طفي)5(

جماعة.لؤيحياويتبعه:الروضفي)6(

.22(1/022،1)الروضفيالأبيات)7(
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)1(ورقةقالإسحاقابنعنبكيربنيونسوقال

فاعلميياخديجةحقايكفإن

معهماوميكاليأتيهوجبريل

بتوبةفيهافازمنبهيفوز

جنانهفيفرقةمنهمفريقان

تتابعتفيهابالويلدعواماإذا

بأمرهالرياحيهويمنفسبحان

كلهاالسمواتفوقعرشهومن

البسيط(منأ:أيضا)5(ورقةوقال

والقدرالدهروصرفللرجاليا

لأخبرهاتدعونيخديجةحتى

بهسمعتقدبأمروخبرتني

ويخبرهيأتيهأحمدبأن

ينجزهترجينالذيعلفقلت

نسائلهكيإليناوأرسليه

عجبامنطقا-أتانا-حينفقال

واجهنياللهأمينرأيتإني

يذعرنيالخوففكاد)6(استمرثم

أيصدقنيأدريوماظنيفقلت

دعوتهمأعلنتإنأنبيك)7(وسوف

و"الدلائل"منالبيهقيالحافظذلكأوردهكذا

عبدبنالملكعبدحدثني:إسحاقابنوقالا

الطويلامنأ:

مرسلفأحمدإياناحديثك

منزلالصدريشرحوحياللهمن

)2(المضللالغريرالعانيبهويشقى

تغلل)3(الجحيمبأجوازوأخرى

تشعلثمهاماتهمفيمقامع

يفعلماشاءالأيامفيهوومن

تبدللاخلقهفيوأقضاؤه)4(

غيرمناللهقضاهلشيءوما

أخرمنالناسسيأتيأراهأمرا

والعصرالدهرقديممنمضىفيما

البشرإلىمبعوثأنكجبريل

وانتظريالخيرفرجيالإلهلك

والسهرالنومفييرىماأمرهعن

والشعرالجلدأعاليمنهيقف

الصورأعظممنأكملتصورةفي

الشجرمنحوليمنيسلممما

السورمنزليتلويبعثسوفأن

كدرولامنبلاالجهادمن

أعلم.والله،نظرورقةعنصحتهافيعندي

وكان-الثقفيجاريةبنالعلاءبنسفيانأبيبنالله

.(015)2/البيهقيدلائلفيالأبيات(1)

.للأهواءأسيراكانإذاالعاني:ويحتمل،أشبهوهو.المضللالغويالعاتيبهاويشقى:البيهقيدلائلفي)2(

.(غلل،جوز)اللسان.فيهاتدخل:وتغلل.أجوازوجمعهوسطهشيءكلمنالجوز)3(

للبيهقي.والدلائلط،خفيكذا(4)

.(015)2/البيهقيدلائلفيالأبيات)5(

.فكان:خفي(6)

الدلائل.منوالمثبت.يبليك:طوفي،أبليك:حفي)7(
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لحاجتهخرجإذاكان،بالنبوةوابتدأهكرامتهاللهأرادحين!ي!اللهرسولأن،العلمأهلبعضعن-واعية

إلاشجرولابحجريمرفلا،أوديتهاوبطونمكةشعابإلىويفضي،عنه)1(البيوتيحسرحتىأبعد

الشجرإلايرىفلاوخلفهشمالهوعنيمينهعنحولهفيلتفت:قال.اللهرسولياعليكالسلام:قال

منجاءبماالسلامعليهجبريلجاءهثم،يمكثأناللهشاءماويسمعيرىكذلكفمكث،والحجارة

.،)2(رمضانفيبحراءوهواللهكرامة

وهوالزبيربناللهعبدسمعت:قالالزبيرآلمولىكيسانبنوهبوحدثني:)3(إسحاقابنقال

حينالنبوةمن!ي!اللهرسولبهابتدئمابدوكانكيفعبيدياحدثنا:الليثيقتادةبنعميربنلعبيديقول

كان:-الناسمنعندهومنالزبيربناللهعبديحدث،حاضروأنا-عبيدفقال:قال.جبريلجاءه

الجاهلية،فيقريشبه)4(تحنثمماذلكوكان:قال.شهراسنةكلفيحراءفييجاور!ي!اللهرسول

.(التبرر)والتحنث

جوارهقضىفإذا،المساكينمنجاءهمنيطعم،سنةكلمنالشهرذلكيجاور!ي!اللهرسولفكان

وأ،سبعابهافيطوفبيتهيدخلأنقبل،الكعبةجوارهمنانصرفإذابهيبدأماأولكان،ذلكشهرهمن

من،كرامتهمنأرادمافيهبهاللهأرادالذيالشهركانإذاحتى،بيتهإلىيرجعثم،ذلكمناللهشاءما

حتى،أهلهومعه،لجوارهيخرجكانكماحراءإلىخرج،رمضانالشهروذلك،فيهابعثهالتيالسنة

اللهرسولقال.تعالىاللهبأمرجبريلجاءهبه)6(العبادورحم،برسالتهفيهااللهأكرمهالتيالليلةكانتإذا

حتىفغتني:قال؟أقرأما:قلت.اقرأ:فقالكتابفيه،)7(ديباجمنبنمطنائموأنافجاءني":!!ي!

ثم،الموتأنهظننتحتىفغتني:قال؟أقرأما:قلت.اقرأ:فقالأرسلنيثم،)8(الموتأنهظننت

.اقرأ:فقالأرسلنيثم،الموتأنهظننتحتىفغتني:فقال؟اقرأما:قلت.اقرأ:فقالأرسلني

الذىرلبنبآستوآقرآ!و:فقال.بيصنعمابمثللييعودأنمنهاقتداءإلاذلكأقولما؟أقرأماذا:قلت

:قال.(ه-ا:العلقأ!هو!يغلمماألإدنسنع!!بالقلوعفوائذى!الاكرمورفياقرآ5علقمنألإدنسنظق5ظق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت.الثوبيحسرحتىأبعدلحاجة:طفي

الله.عبيدبنالملكعبد:وفيهما266()1/والروض234()1/هشامابنوسيرةطفيوهوحمنالخبرسقط

.)7((ح91ا)صفيترجمتهإلىالإشارةتقدمتوقد،تصحيف

.(1/267،268)والروض(1/235،236)هشامابنسيرة

.والروضالسيرةمنوالمثبت،الحروفبإهمالحوفي،يحبب:طفي

.(المتنفي291)صمركماالتعبدأيضامعانيهومن

بها.:والروضالسيرةفي

.()2(ح187)صانظر

.قهراالماءفييغمسمنيجدكما،المشقةمنهوجدتحتىشديداعصراعصرنيأرادكأنه،سواءوالغطالغت

.(غتت)النهاية
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إذاحتىفخرجتقال.كتابا)1(قلبيفيكتبفكأنمانوميمنوهببتعنيوانصرفانتهىثم،فقرأتها

جبريل.وأنااللهرسولأنت،محمديا:يقولالسماءمنصوتاسمعت،الجبلمنوسطفيكنت

السماءأفقفيقدميهصافرجلصورةفيجبريلفإذا،فأنظر)2(،السماءإلىرأسيفرفعت:قال

أصرفوجعلت،أتأخروماأتقدمفما.إليهأنظرفوقفت.جبريلوأنااللهرسولأنتمحمديا:يقول

أماميأتقدمماواقفازلتفما،كذلكرأيتهإلامنهاناحيةفيأنظرفما،السماءآفاقفيعنهوجهي

فيواقفوأناإليهاورجعوامكة()3(أعلىأفبلغوا،طلبيفيرسلهاخديجةبحثتحتىورائيأرجعوما

عني.انصرفثم،ذلكمكاني

فقالت:إليها)4(مضيفافخذهاإلىفجلستخديجةأتيتحتىأهليإلىراجعاوانصرفت

بالذيحدثتهاثم.إليورجعوامكةبلغواحتى،طلبكفيرسليبحثتلقدفوالله؟كنتأينالقاسمأبايا

هذهنبيئتكونأنلأرجوإني،بيدهخديجةنفسفوالذي،واثبتالعمابنياأبشر:فقالت،رأيت

الأمة.

ع!ي!اللهرسولبهأخبرهابمافأخبرته،نوفلبنورقةإلىانطلقتثم،ثيابهاعليهافجمعتقامتثم

الناموسجاءهلقد،خديجةياصدقتنيكنتلئن،بيدهورقةنفسوالذي،قدوسقذوس:ورقةفقال

فليثبت.لهوقولي،الأمةهذهلنبيوإنه،موسىيأتيكانالذيالأكبر

وانصرفجوارهع!ي!اللهرسولقضىفلما،ورقةبقولفأخبرتهع!اللهرسولإلىخديجةفرجعت

ابنيا:فقال،بالكعبةيطوفوهونوفلبنورقةفلقيه،بهافطافبالكعبةبدأ،يصنعكانكماصنع

الأمة،هذهلنبيئإنك،بيدهنفسيوالذي:ورقةلهفقال،فأخبره.وسمعترأيتبماأخبرني،أخي

أناولئن،ولتقاتلنه،ولتخرجنه،ولتؤذينه،ولتكذبنه،موسىجاءالذيالأكبرالناموسجاءكولقد

!ي!اللهرسولانصرفثم،()يافوخهفقبلمنهرأسهأدنىثم.يعلمهنصرااللهلأنصرناليومذلكأدركت

منزله.إلى

عائشةقولمنتقدمكمااليقظةمنبعدهجاءلماكالتوطئةذكرناهكماعميربنعبيدذكرهالذيوهذا

راهمابعدكانالمنامهذاأنويحتمل.)6(الصبحفلقمثلجاءتإلارؤيايرىلافكان:عنهااللهرضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(268926//1)للسهيليوالروض(918)صتقدمماانظر

أشبه.وهوأنظر:والروضالسيرةفي

.والروضالسيرةمنمعقوفينبينما

الخشني.راجع(ضيف)التاج.ودنامالإذا:إليهأضافمن:إليهامضيفا

التاج.الرأسوسطمعنى،العظمانيتلاقىأنقبلمنهاللينأوالطفلرأسمنيتحركالذيالموضع:"اليافوخ"

الغاذية.لهيقالوإنمايشتدحتىيافوخالطفلرأسفييقاللا:274(/1)الروضفيالسهيليوقال(أفخ)

.(918)صتقدمماانظر
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.)1(أعلموالله.بمدةبعدهكانأنهويحتمل،ليلتئذصبيحةاليقظةفي

يعنيرأىماأولبلغنافيماوكان:قالالمسيببنسعيدعن،الزهريعن،)2(عقبةبنموسىوقال

عناللهفعصمهاخديجةلامرأتهفذكرها،عليهذلكفشق،المنامفيرؤياأراهتعالىاللهأنغ!ي!اللهرسول

عندهامنخرجإنهثم،خيراإلابكيصنعلماللهفإنأبشر:فقالت،للتصديقصدرهاوشرح،التكذيب

خيزواللههذا:قالت.كانكماأعيدثم،وطهرغسلثم،شقبطنهرأىأنهفأخبرها،إليهارجعثم

:يقولغ!ي!النبيكان،معجبكريممجلسعلىفأجلسه،مكةبأعلىوهوجبريللهاستعلنثم،فأبشر

اطمأنحتى،وجلعزاللهبرسالةفبشره."واللؤلؤالياقوتفيه،الدرنوك)3(كهيئةبساطعلىأجلسني"

منأقيدنمن!ظقخلقالذىرفيبآستصآقرآ!و:فقال؟أقرأكيف:فقال.اقرأ:جبريللهفقال!يواللهرسول

.(5-ا:العلقأ!و!يغلممالإدنشناعلو!بالقلوعفصالذى!آلأكرمورفياقرأ5علق

أعلم.والله،عليهنزلتسورةأولمهـوألمحدثريخآثها!وأنناسويزعم:قال

إلىمنقلباانصرففلما،اللهعندمنجبريلبهجاءهماواتبعربهرسالةع!ي!اللهرسولفقبل:قال)4(

أمرارأىقد،موقنامسروراأهلهإلىفرجع،عليهسلمإلاحجرولاشجرعلىيمرلاجعل،بيته

استعلنجبريلفإنه؟المنامفيرأيتهأنيأحدثككنتالتيأرأيتك:قالخديجةعلىدخلفلما،عظيما

فوالله،أبشر:فقالت،منهسمعومااللهمنجاءهبالذيوأخبرها."وجلعزربيإليأرسله،إلي

حقا.اللهرسولفإنك،وأبشر،حقفإنه،اللهأمرمنجاءكالذيواقبل،خيراإلابكاللهيفعللا

لهيقال،()نينوىأهلمننصرانياشمسعبدبنربيعةبنلعتبةغلامافأتتمكانهامنانطلقتثم

قدوس:فقال،جبريلمنعلمعندكهلأخبرتنيماإلاباللهأذكرك،عداسيا:لهفقالت،عداس

:قال:فيهبعلمكأخبرني:فقالت!الأوثانأهلأهلهاالتيالأرضبهذهيذكرجبريلشأنما،قدوس

.السلامعليهماوعيسىموسىصاحبوهو،النبيينوبينبينهاللهأمينفإنه

إليهألقاهوماع!ي!النبيأمرمنكانمالهفذكرت،نوفلبنورقةفجاءت،عندهمنخديجةفرجعت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()918صتقدمماانظر

وذكر39(/1)الخصائصفيالسيوطيذكرهأيضاوبه،عقبةبنموسىعن(1/421)النبوةدلائلفيالبيهقيأورده

فيه.أجدهولمأيضابهنعيمأبيتخريج

.(درنك)النهاية.خمللهستر:""الدرنوك

المسيب.بنسعيديعني

عن(عدس)التاجفيوجاء933()5/البلدانمعجم.بالموصلالسلامعليهمتىبنيونسقريةهي:"نينوى"

منهاخرجتلقدوالله:قالالسلا!عليهمتىبنيونسيذكر!ي!اللهرسولسمعحينعداسأأن:للسهيليالروض

أخي،هو:!يالهفقال؟أفيةأمةوفيأميوأنتمتىعرفتأينفمن،متىمايعرفونعشرةفيهاومانينوىيعني-

نبي.وأنانبياكان
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الذي،الكتابأهلينتظرالذيالنبيصاحبكلعلأدريما،أخيبنيةيا:ورقةلهافقال.جبريل

اللهلأبلينحيوأنادعواهأظهرثم،إياهكانلئنباللهوأقسم،والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبايجدونه

الله.رحمهورقةفمات.والنصرللصبر)2(،()1مؤازرتهوحسنرسوليطاعةفي

ع!ي!.رسولهوصدقباللهامنمنأولخديجةفكانت:الزهريقال

حكايةيكونأنيحتمل،بطنهشقمنفيهذكروالذي،)3(ذكرناهماإيرادهبعدالبيهقيالحافظقال

بهعرجحينثالثةثمأخرىمزةشقيكونأنويحتمل-حليمةعندبطنهشقيعني-صباهفيبهصنعلمامنه

أعلم.والله.السماءإلى

نأبلغنا:قالالتيميطرخانبنسليمانإلىبإسناده)4(ورقةترجمةفيعساكرابنالحافظذكروقد

النبوةمنبهاختصهشيءأولوكان(،)الكعبةبناءمنسنةخمسينرأسعلىرسولامحمدابعثتعالىالله

يفعللافوالله،أبشر:لهفقالت،خويلدبنتخديجةزوجتهعلىذلكفقصن،يراهاكانرؤياوالكرامة

منه،فدنا،جبريلعليهنزلإذقومهمنإليهيفروكان،حراءفييومذاتهوفبينما.خيراإلابكالله

اللهم:فقال.كتفيهبينخلفهومنصدرهعلىيدهجبريلفوضع،شديدةمخافةلمج!اللهرسولفخافه

اللهنبيلهفقال.اقرأ،الأمةهذهنبيفإنك!أبشرمحمديا،قلبهوطهر،صدرهواشرح،وزرهاحطط

،شديداغتافغتهجبريلفأخذه"أقرأوماأكتبوما،أحسنهولاقطكتاباقرأتما":يرعدخائف!وهو

صفائهمنفيهفرأى،الدرنوككهيئةبساطعلىفأجلسه،مثلهعليهفأعاد.اقرأ:لهقالثمتركهثم

محمد،ياتخفلا:لهقالثم،الاياتكا!ظقألذىرفيبآشوآقرآ!و:لهوقال،والياقوتاللؤلؤكهيئةوحسنه

ثم"؟لقوميأقولوكيفأصنعكيف":فقالهمهع!ي!اللهرسولعلىوأقبلانصرفثم.اللهرسولإنك

عظيماأمراع!ي!اللهرسولفرأى)6(،صورتهفيوهوأمامهمنجبريلفأتاه،خائفوهوع!ي!اللهرسولقام

ورسله؟أنبيائهإلىاللهرسولجبريل،اللهرسولجبريل،محمدياتخفلا:جبريللهفقال،صدرهملأ

ساجدهوإلاحجرولاشجرعلىيمرلاع!ي!اللهرسولفرجع،ع!ي!اللهرسولفإنك،اللهبكرامةفأيقن

خديجةزوجتهإلىانتهىفلما،إياهاللهكرامةوعرف،نفسهفاطمأنت.اللهرسولياعليكالسلامةيقول

وجههعنتمسحجعلتمنهدنتفلما:إليهفقامت،ذلكفأفزعها،لونهتغيرمنبوجههماأبصرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(بلو)اللسان.نفسهبهاطيبتبيمينلهحلفتإذا:يمينافلاناأبليت:قولهممنوأصله،لأخبرن:"لأبلين"

.لامغيرمنالصبر:الدلائلوفيط،خفيكذا

.(2641/)الدلائل

ضعيف.خبروهو،(17)63/عساكرابنتاريخفي

أوليريدكانوإن،السيرةكتبفيمعروفهوكماشهدهاع!اللهرسوللأنيصحلافهذاقريشبناءيريدكانإن

.(بشار)جدابعيدفهذا،بنائها

تحريف..صعرته:طفي
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فيأرىكنتالذيأرأيت،خديجةيا":فقال!اليومقبلوتسمعترىكنتمالبعضلعلك:وتقول

وأقرأنيوكلمني،لياستعلنقدجبريلفإنه،منهوأهالاليقظةفيأسمعكنتالذيوالصوت،المنام

،وحجارةشجرعلىفأقبلتراجعافأقبلت،الأمةهذهنبيأنيفأخبرني،إليعادثم،منهفزعتكلاما

إلابكيفعللناللهأنأعلمكنتلقدفوالله،أبشر:خديجةفقالت"اللهرسولياعليكالسلام:فقلن

وبحيرىغلامي،ناصحبهأخبرنيقد،اليهودتنتظرهالذيالأمةهذهنبيأنكوأشهد،خيرا

سنة.عشرينمنأكثرمنذأتزوجكأنوأمرني،()1الراهب

مكة،منقريباوكانالراهبإلىخرجتثم،وضحكوشربطعمحتى!ي!اللهبرسولتزلفلم

جبريل،عنلتخبرنيإليكأقبلت:فقالت؟قريشنساءسيدةيالكما:قالوعرفهامنهدنتفلما

أمينجبريل؟الأوثانأهلهايعبدالتيالبلادهذهفييذكرجبريلبالما!القدوسربنااللهسبحان:فقال

عبداأتتثم،لمحمداللهكرامةفعرفت.وعيسىموسىصاحبوهو،ورسلهأنبيائهإلىورسوله،الله

كانجبريل:قال،وأزيدالراهببهأخبرهامابمثلفأخبرها،فسألته،عداس:لهيقالربيعةبنلعتبة

بنعيسىصاحبوهو،الطورعلىاللهكلمهحينمعهوكان،وقومهفرعوناللهأغرقحينموسىمع

به.اللهأيدهالذيمريم

سألها:ثم،ذلكمثللهافقال،جبريلعنفسألته،نوفلبنورقةفأتتعندهمنقامتثم

،صادقوهو-ليذكراللهعبدابنإن:لهفقالت،لهافحلف،لهتقولمايكتمأنفأحلفته؟الخبرما

أرسلاياتوأقرأه،الأمةهذهنبيأنهأخبرهوأنهبحراءجبريلعليهنزلأنه-كذبولاكذبماباللهأحلف

خيرعلىنزللقد،الأرضعلىقدماهاستقرتقدجبريلكانلئن:وقاللذلكورقةفذعر:قال.بها

صدقتكوقد،إليهماللهيرسله،والرسلالأنبياءصاحبوهو،نبيعلىإلانزلوما،الأرضأهل

فإن،جبريلغيريكونأنأخاففإني،وأحدثهقولهمنوأسمعأسألهاللهعبدابنإليفأرسلي،عنه

مدلها،الرضيالعقلبعدالرجليصيرحتى،ويفسدهمآدمبنيبعضبهليضلبهيتسبهالشياطينبعض

مجنونا.

بمافأخبرتهع!ي!اللهرسولإلىفرجعت،خيراإلابصاحبهايفعللاأنباللهواثقةوهيعندهمنفقامت

لها:فقال.الآيات!هو)2(بمخنونربكبنغمةانتقآهي!طرونوماوآلقلوف!):تعالىاللهفأنزل،ورقةقال

فقال!صاللهرسولفجاءه.يهديهأناللهلعل،فتخبرهتأتيهأنأحب:لهفقالت"لجبريلإنه،واللهكلا"

منرآهوماجبريلصفةعن!ي!اللهرسولفأخبره؟ظلمةأونورفيجاءك،جاءكالذيهذا:ورقةله

أمركفقد،اللهكلامهذاوأن،جبريلهذاأنأشهد:ورقةفقال.إليهأوحاهوما،)3(وهيئتهعظمته

)1(

)2(

)3(

.(بشار)؟يخبرهاحتىالراهببحيرىخديجةسيدتنالقيتأين

.حمن()نلفظوسقط2(و1)الايتانالقلم

.طمناللفظةسقطت
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اللهبشركبماالمطلبعبدابنأبشر:قالثم.أتبعكزمانكأدركفإن،نبوةلأمروإنهقومكتبلغهبشيء

الوحي،وفترقال.قومهمنالملأعلىذلكفشق!يواللهلرسولوتصديقهورقةقولوفشا)1(:قال.به

.بكمالهما)2(!أل!لشرخ!وو!والفححئ!الواللهفأنزل.قلاهاللهولكن،لتتابعاللهعندمنكانلو:فقالوا

،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:)3(البيهقيوقال

عنحدثهأنه،الزبيرالمولىحكيمأبيبنإسماعيلحدثني(:قالأإسحاقابنعن،يونسحدثنا

نأتستطيع،عمابنيا:نبوتهمنبهاللهأكرمهفيماتثبتهفيما!يواللهلرسولقالتأنهاخويلدبنتخديجة

اللهرسولفبينا.فأخبرنيجاءكإذا:فقالت"نعم":فقال؟جاءكإذايأتيكالذيهذابصاحبكتخبرني

:قال؟الانأتراه:قالت"جبريلهذا،خديجةيا":فقال!اللهرسولفرآهجبريلجاءإذعندهاع!ي!

قالت:"نعم":قال؟الآنأتراه:فقالت،فجلسفتحول،الأيمنشقيإلىفاجلس:قالت"نعم"

فتحسرت"نعم":قال؟الآنتراههل:فقالت،حجرهافيفجلسفتحولحجريفيفاجلسفتحول

قالت:"لا":قال؟الانتراههلفقالت،حجرهافيجالس!!يواللهورسولخمارهافشالترأسها

الحق.هوبهجاءماأنوشهدتبهآمنتثم.وأبشرفاثبت،عمابنياالملكهذاإن،بشيطانهذاما

الحسينبنتفاطمةأميسمعتقد:فقالالحديثهذاحسنبناللهعبدفحدثت)4(إسحاقابنقال

فذهبدرعهاوبينبينها!يالهاللهرسولأدخلت:تقولسمعتهاأنيإلا،خديجةعنالحديثبهذاتحدث

.السلامعليهجبريلذلكعند

فأما،وتصديقالدينهااحتياطاالأمربهتستثبتتصنعهخديجةمنكانلمح!شيوهذا:)5(البيهقيقال

تسليممنكانوما،أخرىبعدمرةذكرناهاالتيالاياتمنوأراهجبريللهقالبماوثقكانفقد!النبي

تسليما.!يوعليهوالحجرالشجر

حدثنا،بكيرأبيبنيحيىحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:")6(صحيحه"فيمسلمقالوقد

:قالع!ي!اللهرسولأن.عنهاللهرضيسمرةبنجابرعنحرببنسماكحدثني،طهمانبنإبراهيم

."الآنلأعرفهإني،أبعثأنقبلعلييسلمكانبمكةحجرالأعرفإني"

نأ،سمرةبنجابرعن،حرببنسماكعن،معاذبنسليمانحدثنا:)7(الطيالسيداودأبووقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.وذاع:طفي

.(49و)39ورقمهماوالشرحالضحىسورتاهما

منه.معقوفينبينيأتيوما(151)2/الدلائلفي

.(152)2/البيهقيدلائلمنينقليزاللا

السابق.الحديثعقب

.النبوةقبلعليهالحجروتسليم!ي!النبينسبفضلبابالفضائلكتاب)2()2277(مسلمصحيح

في-بابالمناقب362()4جامعهفيبهالطيالسيعنالترمذيوأخرجه.جابرمسندفي781()رقمالطيالسيمسند
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."عليهمررتإذالأعرفهإني،بعثتلياليعلييسلمكانلحجرابمكةإن":قال!ي!اللهرسول

عن،اللهعبدبنعبادعن،الكبيرالسديالرحمنعبدبنإسماعيلحديثمن)1(البيهقيوروى

استقبلهفما،نواحيهابعضفيفخرجبمكة!اللهرسول!معكنا:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

الله.رسول!ياعليكالسلام:قالإلاجبلولاشجر

عليكالسلام:قالإلاشجرولابحجريمرفلا،الواديمعهأدخلرأيتنيلقد:)2(روايةوفي

أسمعه.وأنااللهرسوليا

فصل

منهغدا)2(حزنابلغنافيما!النبيحزنحتىالوحيفترثم:المتقذمة)3(روايتهفيالبخاريقال!

جبريللهتبدىنفسهيلقيلكيجبلبذروةأوفىفكلما،الجبالشواهقرؤوسمنيتردىكيمرارا

فترةعليهطالتفإذا،فيرجع،نفسهوتقرجأشهلذلكفيسكنحقااللهرسولإنك،محمديا:فقال!

ذلك.مثللهفقال!،جبريللهتبدىجبلبذروةأوفىفإذا،ذلكلمثلغداالوحي

بنسلمةأباسمعت:قال!الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن()الصحيحينوفي

:قالالوحيفترةعنيحدثع!ج!اللهرسولسمعت:قالاللهعبدبنجابرعنيحدثالرحمنعبد

علىقاعدبحراءجاءنيالذيالملكفإذا)6(بصريفرفعت،السماءمنصوتاسمعتأمشيأنافبينما"

زملونيزملوني:فقلتأهليفجئت،الأرضإلىهويتحتىفرقا)8(منهفجئثت)7(السماءبينكرسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.حرببنسماكأصلمنقالكماوهو.غريبحسنحديثهذا:وقال!يخ!النبينبوةإثباتايات

يعقوببنعبادعن)6(بابالمناقب0363()رقمسننهفيالترمذيأيضاوأخرجه(153،154)2/الدلائلفي

ضعيف.يعني:أقول.غريبحديثهذا:وقالعليعنيزيدأبيبنعبادعنثورأبيبنالوليدعن

.(154)3/الدلائلفيأيضاالبيهقيعند

والذي:935()12/حجرابنوقال.)8296(رقمهذاالبخاريوقول،(هالحاشيةموضع187ص)المتقدمة

بلاغاتمن،اخرهإلىحزنحتى:قولهمنالحديثفيوالزيادة،معمربروايةخاصةالزيادةهذهأنعندي

منقطعة.فهيموصولةوليست،الزهري

.غدوةالذهابمنأعجمهامنومنهم،بسرعةالذهابوهو،العدومنمهملةبعينعدا:36(1/0)2حجرابنقال

بابالإيمان(161-)255مسلموصحيح،فطهروثيابكباب)74(المدثرسورةتفسير()2594رقمالباريفتح

الوحي.بدء

يليهالذيالحديثفيهيوإنما،البخاريعنالحديثهذافيالزيادةهذهوليست.السماءقبل:طنسخةزادت

.()2694رقم

جئثتأراد:الحربيوقال.مكانيمنقلعتمعناهوقيل،جثثت:ويروى،وخفتذعرت:أي:"منهجئثت"

.(جثث-جأث)النهاية.ثاءالهمزةمكانفجعل-والصحيحينحروايةوهي-

."رعبا"البخاريوفيفزعاحفي
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:قال.(ه-أ:المدثرأ!!وألرتجزفاقبزفطضوثيابك!فبئورتك5فأنذزقو5أتمذثرئاثها!و:اللهفأنزل

وتتابع.الوحيحميثم"

وقد!هوظقألذىرفيبأشصاقرآ)قولهذاك،مطلقالا،الوحيفبرةبعدالقرانمننزلماأولكانفهذا

سياقفيفإن،قلناهماعلىأمكنماكلامهحملواللائقمهوأتمذثريأحها)نزلماأولأنجابرعنثبت

فترةعنيحدث:قولهثم.إليهأولابهعرفهبماثانياعرفهالذيالملكمجيءتقدمعلىيدلماكلامه

أعلم.واللهالإيحاءهذاعلىالوحيتقدمعلىدليل،الوحي

جمنكلاهماالأوزاعيعن)2(مسلموعند،المباركبنعليحديثمن)1(الصحيحينفيثبتوقد

المدثر!يخأيها):فقال؟قبلأنزلالقرانأي:الرحمنعبدبنسلمةأباسألت:قالكثيرأبيبنيحيى

!هوأتمدثرلايهاميو:فقال؟قبلأنزلالقرانأي:اللهعبدبنجابرسألت:فقال!رفيبأشصاقرآ):فقلت

جواريقضيتفلما،شهرابحراءجاورتإني":ع!ي!اللهرسولقال:فقال؟!رئكبأشصاقرآ):فقلت

ثم،شيئاأرفلمشماليوعنيمينيوعنوخلفييديبينفنظرت،فنوديت،الواديفاستبطنتنزلت

خديجة،فأتيت-)3(وحشةقالأو-رعدةفأخذتني،الهواءفيالعرشعلىهوفإذاالسماءإلىنظرت

.!فطؤوثيابك!وبلغحتى!وأقذثريايها!و:اللهفأنزل،يدثرونيفأمرتهم

فجئثت،والأرضالسماءبينكرسئعلىجالسبحراءجاءنيالذيالملكفإذا":)4(روايةفيوقال

أعلم.واللهكماذكرناهعليهاللهمنالوحيوإنزاله،إليهإتيانهتقدمفيصريحوهذا

وماقك!رلبنماودعكسبىهإذا!واللوالضئ!وسورةالوحيفترةبعدنزلماأولأنزعممنومنهم

.()إسحاقبنمحمدقاله.اخرهاإلى

روايةمنتقدممايرذه،بعيدوهوقولفرحاأولهافي!ي!اللهرسولكبرولهذا:القراء)6(بعضوقال

سورةنزلتولكن!ألمدثر!!ؤفأنذزيخايها):الوحيفترةبعدنزولاالقرانأولأنمنالصحيحصاحبي

بنالأسودحديثمنوغيرهما)7(الصحيحينفيثبتكما،يسيرةلياليكانتأخرىفترةبعدوالضحى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الوحي.بدءبابالإيمان)257((161)مسلموصحيح74()المدثرسورةتفسير(4)229الباريفتح

الوليدعن،حرببنزهيرعنمسلمرواهفقد،أثبتناهماوالصواب،خطأوهو"والأوزاعيمسلموعند":طفي

.(بشار).الأوزاعيعن،مسلمابن

رجفة.مسلمصحيحفي

فطهر.وثيابكباب()2594رقمالبخاريروايةوهي

.(1/281)والروض(1/142)هشامابنسيرة

.(504،604)2/الجزريلابنالنشر

الجهاد=(1)15()7917مسلموصحيح.ربكودعكماباب)39(والضحىسورةتفسير)0594(الباريفتح



902السمعاستراقمنالشياطينومردةالجانمنعفيفصل

فقالتثلاثاأوليلتينأوليلةيقمفلم!ي!اللهرسولاشتكى:قالالبجلياللهعبدبنجندبعنقيس

!هو.وماقكرفيماودعك!سبىإذاواليل!والضئ!واللهفأنزلترككلاإشيطانكأرىما:(1)امرأة

الفترةمدةكانت:بعضهمقالوقد.النبوةحصلتوبالأول،الناسإلىالإرسالحصلالأمروبهذا

الشعبيقال،كماميكائيلمعهاقترنالتيالمدةأنهاأعلمواللهوالظاهر،ونصفاسنتينأوسنتينمنقريبا

التيالفترةحصلتأثم!خلقالذىبآشورئكآقرآ):أولااليهحمريلإيحاءتقدمهذاينفيو!،وعيره ء..د)2(.

وثيابك!فكبز!ورئبثفانذزقو!ألمدثرلائها)نزولبعدجبريلبهاقترن()3(ثم،ميكائيلمعهاقترن

حيمئذوقامشيء-بعدشيئاتدارك:أي-وتتابعهذابعدالوحيحميثم!هو!والرتجزفأقجزفطض

والأحرار،والبعيدالقريباللهإلىودعا،العزمساقعنوشمر،القيامأتمالرسالةفيغ!ي!اللهرسول

فكان،عنيدجباركلوعصيانهمخالفتهعلىواستمر،سعيد)4(مجيبلبيبكلحينئذبهفامن،والعبيد

ومن،طالبأبيبنعليالغلمانومن،الصديقبكرأبوالأحرارالرجالمنالتصديقإلىبادرمنأول

عنهماللهرضيالكلبيحارثةبنزيدمولاهالمواليومن،السلامعليهزوجتهخويلدبنتخديجةالنساء

اللهرضيالفترةفيومات،)5(الوحيمنوجدبمانوفلبنورقةإيمانعلىالكلاموتقذم.وأرضاهم

عنه.

)6(فصل

القرانأنزلحينالسمعاستراقمنالشياطينومردةالجانمنعفي

الحقويختلطالأمرفيلتبسوليهلسانعلىفيلقيهواحداحرفاولومنهمأحديختطفلئلا

فيعنهمإخباراتعالىاللهقالكما،السماءعنحجبهمأنبخلقهولطفهوفضلهاللهرحمةمنفكان

آلانيسئتمعفمنللسمعمقحدمنهانفعدكتاوأنا5وشهباشديداحرساملئمتفوجذتهاالسمالم!ناوأنا):ق!له

تعالى:وقال.(ا.-8:الجنأ!رشدارحمهتمبهتمأرادأوآلاز!فىبمنأرلدأشرنذرىلاوانا5رصداشهاباله!ذ

.(212-012:الشعراءأ!لمغزولونآلسععنإنهص!يستتطيعوتومالهتمينبغىوما!آلشيطينبهننزلتوما)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

متقاربة.بألفاظوفيهما.والمنافقينالمشركينأذىمن!يمالنبيلقيمابابوالسير

لهب.أبيامرأة،حرببنتجميلأمهي:71(0)8/الفتحفيحجرابنقال

ميكائيل.لاإسرافيل:وفيهالمتنفي(091)صفيتقدمالشعبيقول

.طمنسقطالمعقوفينبينما

نجيب.:طفي

.(91)آصانظر

مقابلة.بلغ:نصهماالهامشفي
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بنمحمدبناللهعبدحدثنا-الطبراني-وهوأحمدبنسليمانحدثنا:)1(نعيمأبوالحافظقال

بنسعيدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،الفريابييوسفبنمحمدحدثنا،مريمأبيبنسعيد

زادواالكلمةسمعوافإذا،الوحييستمعونالسماءإلىيصعدونالجنكان:قالعباسابنعن،جبير

مقاعدهم،منعوا!النبيبعثفلما،باطلافيكونزادواماوأما،حقافتكونالكلمةفأما،تسعافيها

فيحدثقدلأمرهذا:إبليسلهمفقال،ذلكقبلبهايرمىالنجومتكنولم،لإبليسذلكفذكروا

الذيالأمرهذا":فقالفأخبروهفأتوه،جبلينبينيصليقائمااللهرسولفوجدواجنودهفبعث،الأرض

."الأرضفيحدثقد

ع!ي!اللهرسولانطلق:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعنعوانةأبووقال

الشهب،عليهموأرسلت،السماءخبروبينالشياطينبينحيلوقد،عكاظسوقإلىعامدينوأصحابه

عليناوأرسلت،السماءخبروبينبينناحيل:قالوا؟لكمما:فقالواقومهمإلىالشياطينفرجت

الذيهذامافانظرواأ،ومغاربهاالأرضمشارقفاضربوا،حدثشيءمنإلاذاكما:فقالوا،الشهب

نحوأخذواالذينالنفرفمر،ا)2(ومغاربهاالأرضمشارقيضربونفانطلقوا.السماءخبروبينبينناحال

،القرآنسمعوافلما،الفجرصلاةبأصحابهيصليوهو،عكاظسوقإلىعامدين-)3(بنخلوهو-تهامة

إنا!خنا)قومنايا:فقالواقومهمإلىفرجعوا،السماءخبروبينبينناحالالذيهذا:فقالوالهاستمعوا

أوحىقل!و:!ي!نبيهإلىاللهفأوحى.(2-أ:الجنأ!هوأ!ابربنالمحثتركولنبهطكامناألرشدإلىيهدى!جمباقزءانا

.(4)الصحيحينديأحرجاه.لايةا(ا:الجنأ!هوالجنمننفراشتعأنهإلى

جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءعن،فضيلبنمحمدحدثنا:()شيبةأبيبنبكرأبووقال

الملائكةسمعتالوحينزلفإذا،للسمعمقاعدولهمإلاالجنمنقبيلةتكنلمإنه:قالعباسابنعن

رؤوسهميرفعوافلمسجداخرواالملائكة)6(سمعتهفإذا:قال،الصفاعلىألقيتهاالحديدةكصوتصوتا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عنجبيربنسعيدرواهفيما()12431رقمالكبيرالمعجمفيالطبرانيعندوهو،الدلائلمنالمطبوعفيأجدهلم

تفسير332()4جامعهفيوالترمذي،بهإسرائيلطريقمن274(/1)مسندهفيأحمدأيضاوأخرجه،عباسابن

صحيح.حسنحديثهذا:وقالبهالفريابيطريقمنالجنسورة

له.واللفظمسلمصحيحمنفاستدركتهط،حمنساقطمعقوفينبينما

منليلةعلى:البكريقال.والطائفمكةبينموضع:674(حجر)8/ابنفيهوقال"بنخلة"الباريفتحفي

إثباتها.والصوابهاءبلابنخلمسلمروايةفيوقع.نخلبطنإليهاينسبالتيوهي،مكة

فيبالقراءةالجهربابالصلاة(944-1)94مسلموصحيح،!إلىأوحىقلم!سورةتفسير()2194الباريفتح

ومنباب)07(التفسير)3323(جامعهفيالترمذيبهعوانةأبيعنأيضاوأخرجه.الجنعلىوالقراءةالصبح

صحيح.حسنحديث:وقالالجنسورة

.النبوةقبل!ك!يه!النبيرأىمابابالمغازي(19183)المصنففي

المصنف.منوالمثبت،سمعت:ط،حفي
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وهوالحق:قالواالسماءفييكونمماكانفإن؟ربكمقالماذا:لبعضبعضهمقالنزلفإذا،ينزلحتى

تكلمواالأرضفييكونمماشيءأوموتأوالغيبأمرمنالأرضفييكونمماكانوإن،الكبيرالعلي

دحروا!ي!محمدالنبيبعثفلما،أوليائهمعلىفينزلونهالشياطينفتسمعه،وكذاكذايكون:فقالوابه

وذوشاةيومكلفيذبح،غنمهإلىينطلقمنهمالغنمذوفكان،ثقيفبهاعلممنأولفكان،بالنجوم

النجومكانتفإنتفعلوالا:لبعضبعضهمفقال،أموالهمفيالناسفأسرع،بعيرايومكلينحر)1(الإبل

،شيء)2(منهايزللمهيكمابهايهتدىالتيالنجومفإذافنظروا.حدثلأمرفإنهوإلا،بهايهتدىالتي

إبليسإلىالشياطينوانطلقت.أنصتوا:قالواحضروهفلما،القرانفسمعوا،الجناللهوصرف،فكفوا

..فقال،تهامةبتربةفأتوه،بتربةأرضكلمنفأتوني،الأرضفيحدثحدثهذا:فقال،فأخبروه

.الحدثهاهنا

.()3(السائببنعطاءعنسلمةبنحمادطريقمنوالحاكمالبيهقيورواها

لم:قالكعبعن،)4(العبسياللهعبدبنعمروعنأسلمبنزيدبنأسامةحدثني:الواقديوقال

يسيبونفجعلوا،تراهتكنلمأمراقريشنفرأت،بهافرمي!ي!اللهرسولتنباحتىعيسىرفعمنذبنجميرم

ذلك،مثلثقيفثففعلتالطائفأهلفعلهممنذلكفبلغ،الفناءأنهيظنونأرقاءهمويعتقونأنعامهم

فرأيناها،بالنجومرمي:قالوا؟أرىمافعلتمولم:قال.ثقيفصنعتماعمروبنليلياعبدفبلغ

تعرفنجوماتكنفإن،وانظرواتعجلوافلا،شديدذهابهبعدالمالإفادةإن:فقال.السماءمنتهافت

،تعرفلاهيفإذافنظروا.حدثقدلأمرفهوتعرفلانجوماكانتوإن،الناسفناءمنعندنافهو

عليهمقدمحتىيسيراإلامكثوافما.نبيظهورعندهذا،بعدمهلةفيهالأمر:فقالفأخبروه

بنمحمدظهر:سفيانأبوفقال،النجومأمرفذاكرهليلياعبدفجاءه،أموالهإلىحرببنسفيانأبو

.(بها)رميذلكفعند:ليلياعبدفقال.مرسلنبيأنهيدعياللهعبد

بهايرمىلاالنجومكانت:قالالشعبيعامرعن،حصينعن)6(،خالدعنمنصوربنسعيدوقال

المصنف.منوالمثبت.فينحر:ط،حفي(1)

.بشيءمنهايرملم:المصنففي)2(

.2(04)2/مقاربةبألفاظالدلائلفيالبيهقيأوردهوقدحمنساقطالمعقوفينبينما)3(

الوفافيالجوزيبنالفرجأبوساقهوالخبر،لهترجمةعلىأقفولم.العبسيعبدانبنعمر:طوفيحفيكذا()4

كعب.بنأبيعنفيهوروى(1/174)

.مجهولالعبسياللهعبدبنعمرووشيخه،ضعيفأسلمبنزيدبنوأسامة،متروكالواقدي،تالفإسناده)5(

.(بشار)

بنخالدروايةمنثبتومما241()2/البيهقيدلائلمنوالمثبت،تصحيف.حصينبنخالد:ط،حفي)6(

منصوربنسعيدورواية،ترجمتيهمافيللمزيالكمالتهذيبفيالرحمنعبدبنحصينعن،الواسطياللهعبد

خالد.عن
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النجومكانتفإن،انظروا:ليلياعبدفقال.رقيقهموأعتقوا،أنعامهمفسيبوا!اللهرسولبعثحتى

.تعرفلاهيفإذافنظروا.حدثقدلأمرفهوتعرفلاكانتوإن،الناسفناءعندفهوتعرفالتي

ع!ي!.النبيخروججاءهمحتىيسيراإلايلبثوافلمفأمسكوا:قال

الفترةفيتحرسالدنياسماءتكنلم:قالعباسابنعنالعوفيطريقمنوالحاكم)1(البيهقيوروى

حراسةتحرستكنلمأنهاذلكنفىمنمرادفلعل،وسلامهعليهمااللهصلواتومحمدعيسىبين

عنمعمرعن،الرزاقعبدطريقمن)2(الحديثفيثبتلما،هذاعلىذلكحملويجب،شديدة

بنجمرميإذجالسع!ي!اللهرسولبينا:عنهمااللهرضيعباسابنعن،الحسينبنعليعنالزهري

:فقال،عظيموولد،عظيممات:نقولكنا:قال"؟بهذارميإذاتقولونكنتمما":فقالفاستنار

ودلهالخلقبدءأولفيالكواكبمنفيهاوماالسماءخلقعندتقدمكماالحديثفذكر."ولكنلا"

.الحمد)3(

فيالنظرفيلهمقالأنهثقيفكبيرعنوذكرالنجومرميقصة")4(السيرة"فيإسحاقابنذكروقد

أعلم.فالله.أميةبنعمروسماهولكن،غيرها)5(أوالسماءأعلامكانتإن:النجوم

الشياطينوكانت،ظاهردلهدينأونبيالأرضفييكونأنإلاتحرسالسماءتكنلم:السديوقال

اللهبعثفلما،أمرمنالسماءفىيحدثمايستمعون،الدنياسماءفيالمقاعداتخذتقد!محمدقبل

منرأوالماالسماءأهلهلك:فقالوا،الطائفأهللذلكففزع،اللياليمنليلةرجموانبيا!يممحمدا

عبدلهمفقال،مواشيهمويسيبون،أرقاءهميعتقونفجعلوا،الشهبواختلاف،السماءفيالنارشدة

معالمفيوانظروا)6(،أموالكمعنأمسكواالطائفأهلمعشرياويحكم:عميربنعمروبنليليا

وإن،كبشةأبيابنمنهو)8(وإنما،السماءأهليهلكفلمأمكنتهافي)7(مستقرةرأيتموهافإن،النجوم

تلكفيالشياطينوفزعت،أموالهمعنفكفوا،فرأوهافنظروا،السماءأهلأهلكفقدتروهالمأنتم

بمكة.صاحبكم:فقالفشم،فأتوه.ترابمنبقبضةأرضكلمنائتوني:فقالإبليسفأتوا،الليلة

،القرانيقرأالحرامالمسجدفيع!ج!اللهرسولفوجدوا،مكةفقدموا،نصيبينجنمننفرسبعةفبعث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مجاهيل.قبلهوما،عطيةواسمهالعوفيلضعفضعيفوإسناده،2(14)2/البيهقيدلائل

طريقمنالكهانةتحريمبابالسلامفي)124()9222(مسلمأخرجهوبنحوه)2/238(البيهقيدلائلفيكما

به.إسحاقابنعنالسيرةفيهشامابنأوردهوبنحوه.بهشهابابنعنصالح

بعدها.وما(15)1/تقدمماانظر

.(1/236)والروض(1/602)هشامابنوسيرة(131)صإسحاقابنسيرة

...بهايهتدىالتيالنجوممعالمكانتفإن:والروضالسيرةفي

لى.إ:خفي

.مستمرة:خفي

.هذا:خفي
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!ي!.نبيهعلىأمرهماللهفأنزل،أسلمواثم،تصيبهكلاكلهمكادتحتىالقرانعلىحرصامنهفدنوا

عنيساربنعطاءعن-إسحاقيعني-حكيمأبيابنعنصالحبنمحمدحدثني:)1(الواقديوقال

علىما:لهفقالواالشياطينفأتت،منكساصنمكلأصبح!ي!اللهرسولبعثلما:قالهريرةأبي

فالتمسوه،الأريافقرىفيفالتمسوه،بعثقدنبيهذا:قال.منكساأصبحوقدإلاصنممنالأرض

مكة--يعني)2(القلببحبةعليكفنودي،يلتمسهفخرج.صاحبهأنا:فقال.نجدهلم:فقالوا

فما،جبريلمعهوجدتهقدإني:فقالالشياطينإلىفخرج،)3(الثعالبقرنعندبهافوجدهبهافالتمسه

.إذااسىفلا:قالإليهمونحببها،أصحابهأعينفيالشهواتنزين:قالوا؟عندكم

لما:قالعمروبناللهعبدعن،مليكةأبيابنعن،عمروبنطلحةحدثني:)4(الواقديوقال

إبليسإلىفجاؤوا،بالشهبورموا،السماءمنالشياطينمنعتع!ي!اللهرسولفيهتنباالذياليومكان

إسرائيل.بنيمخرجالمقدسةبالأرضعليكمخرجقدنبيهذا،حدثقدأمر:فقال،لهذلكفذكروا

طلبهفيفخرجصاحبهأنا:إبليسفقال.أحدبهاليس:فقالواإليهرجعواثمالشامإلىفذهبوا:قال

ومعهأحمدبعثقد:فقالأصحابهإلى)5(فرجعجبريلمعهمنحدرابحراء!ي!اللهرسولفإذا،بمكة

.إذافذاك:قالالناسإلىنحببهاالدنيا:قالوا؟عندكمفماجبريل

يستمعونالشياطينكانت:قالعباسابنعن،عطاءعن،عمروبنطلحةوحدثني:)6(الواقديقال

قبيسأبيفوقفرقيأمرحدثلقد:فقالإبليسإلىذلكفشكوا،منعوا!ي!محمدبعثفلما،الوحي

فاكسراذهب:فقال،المقامخلفيصلي!ي!اللهرسولفرأى-الأرضوجهعلىوضعجبلأولوهو-

هاربا.الشيطانفولى،وكذاكذافيطرحهركضةجبريلفركضه،عندهوجبريليخطرفجاء.عنقه

عن،سعدبنقيسعن،معروفأبيبنرباحعنكلاهماالزبيريأحمدوأبو)7(الواقديرواهثم

.بعدنفرماهبرجلهفركضه:وقالهذامثلفذكرمجاهد

الوفافيالجوزيبنالفرجوأبو492()1/الدلائلفينعيمأبووأوردهالطبقاتفيسعدابنعنهنقلهفيماأجدهلم()1

.(1511/)الخصائصفيالسيوطيأيضأوذكره.(1176/)

والوفا.والدلائلحمنوالمثبت،الباببجنبة:طفي2()

.332(4/)البلدانمعجم.وليلةيومعلىمكةتلقاءنجدأهلميقات:المنازلقرنهو،الثعالبقرن)3(

الخصائصفيالسيوطيوذكره592()1/الدلائلفينعيمأبووأوردهالطبقاتفيسعدابنعنهنقلهفيماأجدهلم)4(

)1/111(.

أصحابه.إلىانتهى:ومعناه.فدفع:حفي()5

.(1/121)الخصائصفيالسيوطيوذكره692(/1)الدلائلفينعيمأبوأورده)6(

.(1121/)الخصائصفيالسيوطيذكره)7(
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فصل

!ي!اللهرسولإلىالوحيإتيانكيفيةفي

أيضا.مرةوثاني،مرةأولفيجبريلجاءهماكيفيةتقدمقد

سألهشامبنالحارثأن،عنهااللهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن)1(مالكوقال

الجرس)2(صلصلةمثليأتينيأحيانا":فقال؟الوحييأتيككيف،اللهرسوليا:قال!واللهرسول

فأعييكلمنيرجلاالملكلييتمثلوأحيانا،قالماوعيتوقدعنيفيفصم-عليأشده-وهو

عنهفيفصمالبردالشديداليومفيالوحيعليهينزل!ي!رأيتهولقد:عنهااللهرضيعائشةقالت."يقولما

عرقا.ليتفصدجبينهوإن

.به)3(مالكحديثمنالصحيحينفيأخرجاه

.نحوهبهعروةبنهشامعن،صالحبنعامرعنأحمد)4(الإمامورواه

عنالسختيانيأيوبرواهوقد،عروةبنهشامعن،عياضبنوأنس،سليمانبنعبدةرواهوكذا

،فذكره؟الوحييأتيككيف:فقلت!اللهرسولسألت:قالأنههشامبنالحارثعنأبيهعنهشام

عائشة.يذكرولم

حتىالبيتأهلمنأحدخرجولا!ي!اللهرسولراممافوالله:عائشةقالت()الإفكحديثوفي

فيوهو،العرقمنالجمانمثلمنهيتحدركانإنهحتى،البرحاءمنيأخذهكانمافأخذه،عليهأنزل

عليه.ثزلالذيالوحيثقلمنشاتيوم

يزيد،بنيونسعليأملى:قالسليمبنيونسأخبرني،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

كان:يقولالخطاببنعمرسمعت:القاريعبدبنالرحمنعبدعن)7(،عروةعن،شهابابنعن

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.القرانفيجاءمابابالقران2(120/)الموطأ

علىبعضهالحديدوقوعصوت:الأصلفيوالصلصلة.الموطأمنوالمثبت،تصحيفصلصة:ط،حفي

.2(0)1/الباريفتح.طنينلهصوتكلعلىأطلقثمبعض

!ح!النبيعردتىبابالفضائل)2333(مسلموصحيح.يوسفبناللهعبدحدثنابابالوحيبدء(18/)1الباريفتح

الوحى.يأتيهوحينالبردفي

.(158)6/مسندهفي

الرابع.الجزءفيسيأتيفيمامخرجاالإفكحديثانظر

سليم.بنيونسلجهالةضعيفوإسناده،34(/)1مسندهفي

منه.معقوفينبينيأتيوما.المسندمنوالمثبت،تصحيفوهو،الرحمنعبدبنعروة:ط،حفي
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فيالحديثتماموذكر،النحلكدويادوياوجههعنديسمع،الوحي!ي!اللهرسولعلىنزلإذا

.(1:المؤمنونأ!والمؤ-منونأفلحقد)نزول

رواهأحدانعرفلامنكر:النسائيقالثم،الرزاقعبدحديثمن)1(والنسائيالترمذيرواهوكذا

نعرفه.ولا،سليمبنيونسغير

.)2(
بنعبادةعن،الرقاشياللهعبدبنحطانعن،الحسنحديثمنوعيرهمسلمصحيحولمحي

عينيه-وغمضروايةوفي-وجههوتربدلذلككربالوحيعليهنزلإذا!ي!اللهرسولكان:قالالصامت

منه.ذلكنعرفوكنا

ابنشكافلماأ!هوائمؤمينمنائفعدونيستوىلا)نزلتحينثابتبنزيدحديث)3(الصحيحينوفي

وأنافخذيعلى!ي!اللهرسولفخذوكانت:قال.مهوالضررأولىغير!و،)4(نزلتضرارتهمكتومأم

.فخذيترضفخذهكادتالوحينزلفلما،أكتب

)5(.
عمر:ليقال:قالأميةبنيعلىعن،عطاءعن،يحيىبنهمامحديثمنمسلمصحيحولمحي

إليهيوحىوهووجههعنالثوبطرفاعمرافرفع؟إليهيوحىوهوع!ي!اللهرسولإلىتنظرأنأيسرك

.البكر)7(يغطكمايغطوهو،الوجهمحمرهوفإذا،بالجعرانة)6(

إلىذلكبعدخرجتسودةوأن،الحجابنزللماعائشةحديثمن)8(الصحيحينفيوثبت

يتعشىجالس!وهوفسأثته!ي!اللهرسولإلىفرجعت.سودةياعرفناكقد:عمرفقال،ليلاالمناصع)9(

عنإبراهيمبنإسحاقعن(1)943الكبرىسننهمنالصلاةفيوالنسائي،(مو)3173،)3173(الترمذيأخرجه(1)

.(بشار)بتحقيقنا(49501)حديث(268-267)7/الأشرافتحفةوتنظر.بهالرزاقعبد

به.317()5/المسندفيأحمدالإمامأيضاوأخرجه.الزنىحدبابالحدود()12(0916)مسلمصحيح)2(

،،59:النساءأالضرر!أولىغيرائمؤمينمنألفحدونيمتتوىلا)وجلعزاللهقولبابالجهاد()2832البخاريصحيح)3(

عنالجهادفرضسقوطبابالإمارةفي)8918(مسلموصحيح،القاعدونيستويلابابالتفسيرو)2945(

المعذورين.

.البخاريفيجاءلمامقاربةوبألفاظبالمعنىمرويوهو،حمنساقطالمعقوفينبينما(4)

منه.معقوفينبينيأتيوما.عمرةأوبحجللمحرميباحمابابالحج)6((1851)مسلمصحيح)5(

.9(ح65ص)فيبهاالتعريفمضى)6(

غطيطأ:النائموغط،هديرفهوشقشقةلهيكنلمفإن،شقشقتهفيصوت:وغط،الإبلمنالفتي:"البكر")7(

.(غطط)المصباح.حولهمنيسمعهحتىحلقهإلىصاعدانفسهتردد

في()021717()مسلموصحيح!ولكتميؤدتأتإلأالنبىبيوتنذظوالا)بابالتفسير()5947الباريفتح)8(

.الإنسانحاجةلقضاءللنساءالخروجإباحةبابالسلام

النهاية.ويظهرإليهايبرزلأنه،منصعواحدها،الحاجةلقضاءفيهايتخلىالتيالمواضعهي:"المناصع")9(

.)5/65/نصع(



216

يده)1(فيوالعرق

."لحاجتكن
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تخرجنأنلكنأذنقدإنه":فقالرأسهرفعثم،يدهفيوالعرقإليهاللهفأوحى،

يسقطولميسقطلمجالسأنهبدليل،بالكليةإحساسهعنهييبالوحييكنلمأنهعلىهذافدل

عليه.دائماوسلامهاللهصلواتيدهمنأيضاالعرق

كان:قالعباسابنعن،عكرمةحدثنا،منصوربنعبادحدثنا:)2(الطيالسيداودأبووقال

أحديكلمهولم،أصحابهعنوأمسك،ووجههجسدهلذلكتربدالوحيعليه)3(أنزلإذا!ي!اللهرسول

منهم.

الوليد،بنعمروعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني،لهيعةابنحديثمنوغيرهأحمد)4(مسندوفي

ثمصلاصلأسمع،نعم":قال؟بالوحيتحسهل،اللهرسوليا:قلتعمروبناللهعبدعن

.")6(منهتميضنفسيأنظننتإلاإلييوحىمرةمنوما،دلكعند!سبت

عاصمحدثنا،زيادبنالواحدعبدحدثنا،الحجاجبنإبراهيمحدثنا:)7(الموصلييعلىأبووقال

إذاوكان،عليهوأنزل!هاللهرسولعندكنا:قالعاصمبن)8(الفلتانخالهعنأبيحدثنا،كليبابن

.1(وجل)0عزاللهمنيأتيهلماوقلبهسمعهوفرغ،)9(عيناهومفتوحة،بصرهدامعليهأنزل

أبيعن،حكيمبنالأحوصعن،غراببنعليحدثنا،قتيبةحديثمن)11(نعيمأبووروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

مسلملصحيحالنوويشرح.اللحمبقيةعليهالذيالعظموهو:الراءوإسكانالعينبفتح:"العرق"

/14()151.

.)2667(مسندالطيالسي

.نزل:خفي

لهيعة.ابنلضعفضعيفوإسناده،222()2/أحمدمسند

القطعمنأووالسكونالراحةوهو،السبتمنوأسبت.أسكت:أحمدمسندوفي،أثبت:طوفي،حفيكذا

.(2331/سبت/)النهاية.الأعمالوترك

بمعنى.وهما،تفيظطوفي.(فيض)اللسان.خرجت:نفسهوفاضت،مات:"الرجلفاض"

:فقالالإصابةفيالفلتانترجمةفيحجرابنالحافظخرجهوقد.الفلتانحديثمن(1583-)1يعلىأبيمسند

وقال9()7/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،صحيحهفيحبانوابنمسنديهمافييعلىوأبوشيبةأبيابنرواه

.ثقاتيعلىأبيورجال،بنحوهوالطبرانيبنحوهوالبزاريعلىأبورواه

يعلىأبيمسندمنوالمثبت،تصحيفوهو(الغلبان)الزوائدمجمعوفي،العليان:طوفي،بمهملاتحفي

.الفلتانترجمةفيالإصابة

مفتوحة.وعيناه:طوفي،واوغيرمنوالإصابةالزوائدومجمعيعلىأبيمسندوفي،حفيكذا

.(1512/)الخصائصفيالسيوطيوأوردهالدلائلمنطبعفيماأجدهلم

-...المؤمينمنائفعدوني!توىلا)اكتب:للكاتبفقال،منهذلكنحرففكنا:قال:يعلىأبيمسندفيتتمته
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)1(".
الوحيعليهنزلإذا!ي!اللهرسولكان:قالهريرةأبيعنالمسيببنسعيدعن،عواله

.بالحناءرأسهوغلف،صدع

.جداغريبحديثهذا

بنشهرعن،ليثعن،شيبانمعاويةأبوحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

عليه)3(نزلتإذ،مج!ي!اللهرسولناقةالعضباءبزمامآخذ!إني:قالتيزيدبنتأسماءعن،حوشب

الناقة.عضدتدقثقلهامنوكادت،كلهاالمائدة

به.سليمأبيبنليثعنالثوريحديثمن)4(نعيمأبورواهوقد

عن،اللهعبدبنحيي)6(حدثني،لهيعةابنحدثنا،حسنحدثنا:أيضا)5(أحمدالإماموقال

راكبوهوالمائدةسورةع!ي!اللهرسولعلىأنزلت:قالعمروبناللهعبدعن،الحبليالرحمنعبدأبي

عنها.فنزل،تحملهأنتستطعفلم،راحلتهعلى

أنه،عمهاعنعمروأمحدثتني:الأحولعاصمعن،سهلبنصباححديثمنمردويهابنوروى

ثقلها.منالراحلةعنقفاندق،المائدةسورةعليهفأنزلت!سي!اللهرسولمعمسيرفيكان

مج!ي!اللهرسولعلىالفتحسورةنزول)8(الصحيحينفيثبتقدثم.)7(الوجههذامنغريمبوهذا

أعلم.والله.الحالبحسبوتارةتارةيكون)9(فكأنه،راحلتهعلىوهو،الحديبيةمنمرجعه

اللهرضيالأئمةمنوغيرهالحليميذكرهوماالبخاريشرحأولفيمج!ي!إليهالوحيأنواعذكرناوقد

عنهم.

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

للأعمى:فقلنا،اللهفأنزل؟ذنبناما،اللهرسوليا:فقالالأعمىفقام:قال(59:النساءأ!أدلهسبيلفىوائجفدون

:قال.اللهرسولبغضبأعوذ:يقولقائمافبقيأمرهمنشيءعليهينزليكونأنفخاف!ي!النبيعلىينزلإنه

."!الضررأؤلىغير)اكتب":للكاتبع!ي!النبيفقال

فيهما.الصوابوجهلييتبينولم،عونأبيعن:حفي

حوشب.بنشهروشيخه،سليمأبيابنوهو،ليثلضعفضعيفوإسناده:بشارقال.(455)6/مسندهفي

أنزلت.:المسندفي

مئلضعيفهـاسناده،نعيمأبيعن012()1/الخصائصفيالسيوطيذكرهوقدالدلائلمنطبعفيماأجدهلم

سابقه.

لهيعة.ابنلضعفضعيفوإسناده،(176)2/مسندهفي

.(581)2/والإكمالوالمسندحمنوالمثبت،تصحيف،اللهعبدبنجبر:طفي

.(2503/الميزان)الحديثمنكرسهلبنصباح

.ط(177)3/الحديبيةغزوةفيالبخاريسياقمنسيأتي

.فكان:طفي



218
الوحيإتيانكيفيةفيفصل

عبتناإنثم!قزءانهفالبغقرآنهفإذا!وقزءانهتجع!علتناإن!بهءقغجللسانكبهءتحرذلا):تعالىاللهقال

زذفىربوقلوخيهإليثيقضئأنققلمنبآلمحرءاننغبئولا):تعالىوقال(91-16:ادقيامةأ!يانهو

الملكمنأخذهعلىحرصهشدةمنوالسلامالصلاةعليهكان،الابتداءفيهذاوكان(114:طهأ!وعتما

الوحي،منيفرغحتىلذلكينصتأنتعالىاللهفأمره،التلاوةفيليساوقهوجلعزاللهعنإليهيوحيهما

ويوقفه،ويوضحهويفسره،لهيبينهوأن،وتبليغهتلاوتهعليهييسروأن،صدرهفييجمعهأنلهوتكفل

وقلوخيهإلتثيقضئأنقتلمنبآلمحرءانتغبئولاآلحقألمكأدلهفئفلى):قالولهذا.منهالمرادعلى

صدركلمحيأي!تجع!عليناإن!بهتقغجللسانكبهءتحركلا):وقال(114:طهأ!عتمازذفىرب

لهفاستمعأي(18:ادقيامةأمهوقزءانهفالجغ)الملكعليكتلاهمهـأيفإذاقرآنه!وتقرأهوأنأيمهووقزءافي!يو

.!عتمازذفىربوقل!و:قولهنظيروهو(91:ادقيامةأ!يان!عبتناإنثم)وتدبره

كان:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عائشةأبيبنموسىحديثمن)1(الصحيحينوفي

علئناإنول-!لتخجللسانكبهءلاتحرذ!الواللهفأنزل!،شمتيهيحركفكان،شدةالتنزيلمنيعالججم!ييهاللهرسول!

عبتناإنثم!هوأنصتلهفاستمع!قزءانهفانغلمحاذاقرآنه)تقرأهثم،صدركلمحيجمعه:قال!وقزءانمحمعو

وجل.عزاللهوعدهكماقرأهذهبفإذا،أطرقجبريلأتاهإذافكان:قال!بانهو

فصل

بقبوله،قبلهقد،منهجاءهبماوهومصدن!اللهرسولإلىالوحيئتتابعثم:)2(إسحاقابنقال

إلابها)3(يستضلعولايحملهالا،ومؤنة4أثقاوللنبوة،وسخطهمالعبادرضاعلىحملهمامنهوتحمل

اللهعنبهجاؤامماعليهميردوما،الناسمنيلقونلما،وتوفيقهاللهبعون،الرسلمنوالعزمالقوةأهل

.والأذىالخلافمنقومهمنيلقىماعلى،اللهأمرماعلى!ي!اللهرسولفمضى،وجلعز

،أمرهعلىووازرته،اللهمنجاءهبماوصدقتخويلدبنتخديجةوآمنت:)4(إسحاقابنقال

شيئايسمعلا،رسولهعنبذلكاللهفخفف،منهجاءبماوصدقورسولهباللهامنمنأولوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

بابالصلاة)448(مسلموصحيح.قرآنهفاتبعقرآناهفإذابابالقيامةسورة)75(التفسير)9294(الباريفتح

.للقراءةالاستماع

.(1/276)والروض(1/042)هشامابنسيرة

افتعلاضطلعمن.يضطلع:-الصوابولعل،يستطيعوالروضهشامابنسيرةوفي،يستظلع:حوفيطفيكذا

.(ضلع)اللسانانظر.بهونهضعليهقويأيبحملهاضطلع:يقال،القوةوهيالضلاعةمن

.(1/277)والروض(1/042)هشامابنسيرة
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عنه،وتخففتثبتهإليهارجعإذا،بهاعنهاللهفرجإلا،ذلكفيحزنهلهوتكذيب،عليهردمن،يكرهه

وأرضاها.عنهادلهرضي،الناسأمرعليهوتهونوتصذقه

ع!ي!:اللهرسولقال:قالجعفربناللهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشاموحدثني:()1إسحاقابنقال

."نصبولافيهصخبلا،قصبمنببيتخديجةأبشرأنأمرت"

.هشامحديثمن)2(الصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

.المجوفاللؤلؤ:هاهناالقصب:هشامابنقال

إلىسراالنبوةمنالعبادوعلىعليهبهاللهأنعممايذكر)4(ع!ي!اللهرسولوجعل:)3(إسحاقابنقال

أهله.منإليهيطمئنمن

تفرضأنقبل،رسولهوصدقباللهآمنمنأولخديجةكانت:الزهريعنعقبةبنموسىوقال

.الصلاة

اللهرضيخديجةحياةفيوجبفقدالصلاةأصلفأما.الإسراءليلةالخمسالصلواتيعني:قلت

سنبينه.عنهاكما

به.جاءبماوصدق،ورسولهباللهآمنمنأولخديجةوكانت:)5(إسحاقابنوقال

فانفجرتالواديناحيةفيبعقبهلهفهمزالصلاةعليهافترضتحينع!ي!اللهرسولأتىجبريلإن)6(ثم

ثم،سجداتأربعوسجدركعتينصلىثم،السلامعليهماومحمدجبريلفتوضأ،زمزمماءمنعينله

إلىبهاأتىحتىخديجةيدفأخذ،اللهمنيحبماوجاءه،نفسهوطابت،عينهاللهأقرقدع!ي!النبيئرجع

.سرايصليانوخديجةهوكانثم،سجداتوأربعركعتينركعثم،جبريلتوضأكمافتوضأ،العين

الصلواتأوقاتلهفبين،مرتينالبيتعندبهصلاهاالتيالصلاةغيرهذهجبريلصلاة:قلت

وبهاللهشاءإنذلكبيانوسيأتي،الإسراءليلةفرضيتهابعدكانذلكفإن،واخرهاأولها،الخمس

.التكلان)7(وعليه،الثقة

.(1/277)والروض(1/142)هشامابنسيرة(1)

فضائلبابالصحابةفضائل)2432(مسلموصحيحع!ي!النبيتزويجبابالأنصارمناقب)3817(الباريفتح)2(

المؤمنين.أمخديجة

.2(143/)هشامابنسيرة)3(

.هشامابنسيرةفيولاحفيالزيادةهذهوليست.جميعيذكر:طفي(4)

.(1/277)والروض(1/542)هشامابنسيرة()5

.بنحوه(1/283)والروض(1/442)هشامابنسيرة()6

.الجزءهذامن352(ص)351،فيسيأتي)7(
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فصل

عنهماللهرضيالصحابةمنالإسلاممتقدميمنأسلممنأولذكرفي

فقال،يصليانوهم)2(بيومذلكبعدجاءعنهاللهرضيطالبأبيبنعليإنثم:)1(إسحاقابنقال

وحدهاللهإلىفأدعوك،رسلهبهوبعث،لنفسهاصطفىالذياللهدين":قال؟هذامامحمديا:علي

فلست،اليومقبلبهأسمعلمأمرهذا:عليفقال"والعزىباللاتوكفرعبادتهوإلى،لهشريكلا

فقال.أمرهيستعلنأنقبلسرهعليهيفشيأن!ي!اللهرسولفكره.طالبأبابهأحدثحتىأمرابقاض

،الإسلامعليقلبفيأوقعاللهإنثم،الليلةتلكعليفمكث."فاكتم)3(تسلملمإذ،علييا":له

!م:اللهرسوللهفقال؟محمدياعليعرضتماذا:فقالجاءهحتى!اللهرسولإلىغاديافأصبح

عليففعل"الأندادمنوتبرأ،والعزىباللاتوتكفر،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنتشهد"

.يظهرهولمإسلامهعليوكتم،طالبأبيمنخوفعلىيأتيهومكث،وأسلم

مماوكان،!ي!اللهرسولإلىعلييختلفشهرمنقريبافمكثا)4(-زيدايعني-حارثةابنوأسلم

.الإسلامقبلع!يماللهرسولحجرفيكانأنهعليعلىبهاللهأنعم

نأعليعلىاللهنعمةمنوكان:قال،مجاهدعن،نجيحأبيابنحدثني:)5(إسحاقابنقال

وكان-العباسلعمهع!يماللهرسولفقال،)6(كثيرةعيالذاطالبأبووكان،شديدةأزمةأصابتهمقريشا

هذهمنترىماالناسأصابوقد،العيالكثيرطالبأباأخاكإن،عباسيا":-هاشمبنيأيسرمن

ع!جماللهرسولمعيزلفلم،إليهفضمهعلياع!جماللهرسولفأخذ"عيالهمنعنهنخقفحتىفانطلق،الأزمة

وصدقه.بهوامنعليفاتبعه،نبيااللهبعثهحتى

أهلمن-الكنديالأشعثأبيبنيحيىحدثني:)7(إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوقال

بنالأشعثأخاعفيفوكان-عفيفجدهعن،أبيهعن،عفيفبنإياسبنإسماعيلحدثني-الكوفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(137)صإسحاقابنسيرة

.بالصوابأشبهوهو.فوجدهمابيومين:إسحاقابنوعند،وهما:طوفي،حفيكذا

إسحادتى.ابنوسيرةحمنمثبتهووما:قلت.فاكتمتسمعلمإذ:المصريةفي:نصهماطحاشيةفيجاء

.بالصوابأشبهوهو.فمكث:إسحاقابنسيرةوفيط،حفيكذا

هنا.ممابأوعب285(/1)والروض(1/462)هشامابنسيرة

كثير.:والروضالسيرةفي

نحوهوروى)1/223(الميزانفيالذهبيوساقه،منهمعقوفينبينيأتيوما137()صإسحادتىابنسيرةفي

الذهبي.قالهالبخارييصححهماولمإسماعيلإلىبسندهالهلاليخثيمبنسعيد
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امرأالمطلبعبدبنالعباسوكان،الحجأياممنىفقدمت،تاجراامرأكنت:قالأنه-)1(لأمهقيس

ثم،الكعبةتجاهفقام،يصليخباءمنرجلخرجإذنحنفبينا:قال،وأبيعهمنهأبتاعفأتيته،تاجرا

هذاإن؟الدينهذاما،عباسيا:فقلت،معهيصليفقامغلاموخرج،تصليفقامتامرأةخرجت

كسرىكنوزوأن،أرسلهاللهأنيزعم،اللهعبدبنمحمدهذا:(العباسأفقال؟هوماندريماالدين

طالبأبيبنعليعمهابنالغلاموهذا،بهآمنتخويلدبنتخديجةامرأتهوهذه،عليهستفتحوقيصر

به.آمن

ثانيا.أكونفكنت،يومئذآمنتكنتفليتني:عفيفقال

منه،قريبخباءمنرجلخرجإذ:الحديثفيوقال،)2(إسحاقابنعنسعدبنإبراهيموتابعه

.وراءهخديجةقيامذكرثم.يصليقاممالتقدرآهافلما،السماءإلىفنظر

عبدةبنأسدعن،خثيمبنسعيدحدثنا،المحاربيعبيدبنمحمدحدثني:جرير)3(ابنوقال

علىفنزلت،مكةإلىالجاهلية(فى)جئت:قال.عمي!عن،عفيفبنيحيىعن،البجلى
..)4(

فرمىشابأقبل،الكعبةإلىأنظروأناالسماءفيوحلقتالشمسطلعتفلما،المطلبعبدبنالعباس

يلبثفلم،يمينهعنفقامغلامجاءحتىيلبثفلم،مستقبلهافقامالكعبةاستقبلثم،السماءإلىببصره

الغلامفرفعالشابفرفع؟والمرأةالغلامفركع،الشابفركع،خلفهمافقامتامرأةجاءتحتى

فقال!عظيمأمر:فقال!عظيمأمر،عباسيا:فقلت،معهفسجداساجداالشابفخر،والمرأة

من)6(أتدري،أخيابنالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدهذا:فقال،لا:فقلت؟هذامن)6(أتدري

التيالمرأةهذهمن)6(أتدري-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليهذا:قال،لا:قلت؟الغلام

السماءربربكأنحدثنيوهذا،أخيابنزوجةخويلدبنتخديجةهذه:قال،لا:قلت؟خلفهما

غيرالدينهذاعلىأحداكلهاالأرضظهرعلىأعلممااللهوايم،عليهتراهمالذيبهذاأمره،والأرض

الثلاثة.هؤلاء

المنكدربنمحمدحدثنا،الجعدبنسوادةبنعيسىحدثنا،حميدابنحدثني:جرير)7(ابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الميزانولاإسحاقابنسيرةفيليستالخطينبينماالمعترضة

.هذاإبراهيمعنساقهحيث223(/1)الاعتدالميزان

عنالقزازالفراتبنيحيىعن)8/17(الطبقاتفيسعدابنوأخرجه311()2/تاريخهفيالطبريجريرابن

به.خثيمبنسعيد

.الطبريتاريخمنفأثبتناه،بهإلايصحولاطمنسقط"عفيفعن"قوله

.الطبريتاريخمنوالمثبت.زمن:طوفي،من:حفي

.الطبريوتاريخطمنوالمثبت،أتدرون:حفي

.312()2/الطبريتاريخ
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وهوأسلم:الكلبيقال.أسلممنأولعلي:قالوا،والكلبيحازموأبوالرحمنعبدأبيبنوربيعة

سنين.تسعابن

معهوصلى!ي!اللهبرسولآمنذكرأول:قال،إسحاقابنعنسلمةحدثنا،حميدابن(وحدثنا)1

.الإسلامقبل!لمج!اللهرسولحجرفيوكان،سنينعشرابنوهو،طالبأبيبنعليوصدقه

وهوعليأسلم:قال،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،نافعبنإبراهيمأخبرنا:)2(الواقديقال

.)3(سنينعشرابن

بسنة.!ي!اللهرسولتنبامابعدأسلمعلياأنعلىأصحابناوأجمع:)4(الواقديقال

وعلي،بكرأبوأسلمارجلينوأول،خديجةالأمةهذهمنأسلممنأول:كعببنمحمدوقال

:قال؟أسلمت:قالأبوهلقيهحتى،أبيهمنخوفاإيمانهيكتمعليوكان،بكرأبيقبلعليوأسلم

.الإسلامأظهرمنأولالصديقبكرأبووكان:قال.وانصرهعمكابنوازر:قال!نعم

ابنعن،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،شعبةحديثمن()تاريخهفيجريرابنوروى

علي.صلىمن4أو:قال،عباس

:قال،جابرعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،شريكحدثنا،بحر)6(بنالحميدعبدوحدثنا

.الثلاثاءيومعليوصلى،الاثنينيوم!ي!النبيئبعث

)7(."
بنزيدسمعت-الأنصارمنرجل-حمزةأبيعن،مرةبنعمروعن،شعبهحديثمنوروى

:وقالفأنكرهللنخعيفذكرته:قال.طالبأبيبنعلي!لمج!اللهرسولمعأسلممنأول:يقولأرقم

أسلم.منأولبكرأبو

الله،عبدبنعبادعن،عمروبنالمنهالعن،العلاءحدثنا،موسىبناللهعبيدحدثنا:قال)8(ثم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هنا.ممابأوعب312()2/تاريخهفيأيضاالطبريجريرابنهوالقائل

.31(4)2/تاريخهفيالطبرينقلهوفيما2(1)3/الطبقاتفيسعدابنعنهنقلهفيماالواقديقول

نافعبنإبراهيموترجمتيوالطبريالطبقاتمنوالمثبت،تحريفوهو،نافععنإبراهيم:ط،حفي

.الكمالتهذيبفينجيحأبيبناللهوعبد

.31(24/)الطبريتاريخفيالواقديقول

.31(0)2/الطبريتاريخ

الكاملفيوترجمته31(0)2/الطبريتاريخمنوالمثبت،تصحيفوهو،يحيىبنالحميدعبد:ط،حفي

الحديث.يسرقضعيفوهو،593()3/الميزانولسان(9591)5/عديلابن

.31(0)2/تاريخهفيالطبرييعني

منه.معقوفينبينيأتيوماالطبرييعني
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مفتر،كاذبإلابعدييقولهالا،الأكبرالصديقوأنا،رسولهوأخواللهعبدأنا:يقولعلياسمعت

سنين.بسبعالناسقبلاللهرسولمعصليت

وهو-)2(العبسيموسىبناللهعبيدعن،الرازيإسماعيلبنمحمدعن،)1(ماجهابنرواهوهكذا

منكان:حاتمأبوقالولكن،وئقوه-الكوفيالأزديصالحبنالعلاءعن-الصحيحرجالمنشيعي

")3(ه
شيخهوأما،لمةعمروبنوالمنهال.مناكيرأحاديثروى:المدينيبنعليئوقال-الشيعةعتق

وقال.الحديثضعيفهو:المدينيبنعليفيهقالفقد-الكوفيالأسديوهو-اللهعبدبنعباد

.الثقاتفيحبانابنوذكره.نظرفيه:البخاري

الناسقبليصليأنيمكنوكيف،عنهاللهرضيعلييقولهولا،حالبكلمنكرالحديثوهذا

أعلم.والله،أصلايتصورلاهذا؟سنينبسبع

خديجةأنكلهاالأقوالبينوالجمع،الصديقبكرأبوالأمةهذهمنأسلممنأول:اخرونوقال

بنزيدالمواليمنأسلممنوأول-أيضاالرجالوقبل-السياقاتوظاهر،النساءمنأسلممنأول

،المشهورعلىالبلوغدونصغيراكانفإنه.طالبأبيبنعليالغلمانمنأسلممنوأول،حارثة

أنفعكانوإسلامه،الصديقبكرأبوالأحرارالرجالمنأسلممنوأول.البيتأهلذاكإذكانواوهؤلاء

وداعيةمالوصاحب،مكرماقريشفيورئيسا،معظماصدراكانإذذكرهمتقدممن()4(إسلاممنأ

تفصيله.سيأتيكماورسولهاللهطاعةفيالماليبذلمتألفامحبباوكان.الإسلامإلى

قريشتقولماأحق:فقال!ي!اللهرسوللقيالصديقبكرأباإنثم()إسحاقابنعنيونسقال

إنيبلى":!اللهرسولفقال؟آباءناوتكفيرك،عقولناوتسفيهك،آلهتناترككمن؟محمديا

اللهإلىبكرأباياأدعوك،للحقإنهفوالله،بالحقاللهإلىوأدعوك،رسالتهلأبلغبعئني،ونبيهاللهرسول

فأسلم.ينكرولميقرفلم،القرانعليهوقرأ"طاعتهعلىوالموالاة،غيرهتعبدولا،لهشريكلاوحده

.مصدقمؤمنوهوبكرأبوورجع،الإسلامبحقوأقر،الأندادوخلع،بالأصناموكفر

)1(

)2(

)3(

)4(

من(111،121)3/المستدركفيالحاكموأخرجه.ع!ي!اللهرسولأصحابفضائلبابالمقدمة(512)سننهفي

وانظر.باطلحديثبل،بصحيحهوولا:الذهبيوقال.بهالمنهالعنإسحاقأبيعنموسىبناللهعبيدطريق

الله.عبدبنعبادترجمةفي368()2/الميزانفيالذهبيقالهما

فيوترجمته367()8/السمعانيأنسابمنوالمثبت،تحريفوكلاهما.الغمسى:حوفي،الفهمي:طفي

.(61)3/الميزان

عتيق.:خفي

.حمنسقطالمعقوفينبينما

.(913)صإسحاقابنسيرة
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!ي!اللهرسولأنالتميميالحصينبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدحدثني:)1(إسحاقابنقال

حينعنهعكممابكرأباإلا،ونظروترددكبوةعندهكانتإلاالإسلامإلىأحدادعوتما":قال

."فيهترددولا،ذكرته

.)2(تلبثأي:عكم

كانأنهذكرواوغيرهإسحاقابنفإن،ينكرولميقرفلم:قولهفيإسحاقابنذكرهالذيوهذا

منيمنعهما،أخلاقهوكرمسجيتهوحسنوأمانتهصدقهمنيعلموكان،البعثةقبلع!اللهرسولصاحب

ولمتصديقهإلىبادرأرسلهاللهأنلهذكرمابمجردولهذا؟اللهعلىيكذبفكيف.الخلقعلىالكذب

فضائلهوأوردنا)3(،سيرتهفيأفردناهالذيكتابنافيإسلامهكيفيةذكرناوقد،عكمولا،يتلعثم

الأحاديث،من!ي!النبيعنمنهماكلرواهماوأوردنا،أيضاالفاروقبسيرةذلكوأتبعناوشمائله

والمنة.الحمدودله،مجلداتثلاثذلكفبلغ،والفتاوىوالأحكامالآثارمنعنهرويوما

عنهمااللهرضيوعمربكرأبيبينكانماحديثفيالدرداءأبيعن)4(البخاريصحيحفيثبتوقد

بكر:أبووقال،كذبتفقلتم،إليكمبعثنياللهإن":!ي!اللهرسولفقال.وفيه،الخصومةمن

بعدها.أوذيفما"؟صاحبيلي(تاركو)أنتمفهل،ومالهبنفسهوواساني.صدق

عنه.اللهرضيأسلممنأولأنهعلىكالنصوهذا

عن،نضرةأبيعن،الجريريسعيدعنشعبةحديثمن)6(حبانوابنالترمذيروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(913)صإسحاقابنسيرة

تحبسماأي:عنهعكمما)عكم/3/285(النهايةوفي،متقاربومعناهما.عتم:إسحاقابنسيرةفي

.عدلولاانتظروما

.توردوأ:خفي

."خليلامتخذاكنتلو"!النبيقولبابالصحابةفضائل)3661(الباريفتح

فيهامضافةليستالكلمةلأن،الرواةخطأمنالنونحذفإن:البقاءأبوقال:25()7/الفتحفيحجرابنقال

مضافا"صاحبي"يكونأنأحدهما:بوجهينغيرهووخهها.الموضعينهذينفيالحذفيجوزوإنما،ولامألف

إلىإضافتينبينجمعذلكوفي،الإضافةلفظبتقديمعنايةوالمجروربالجارإليهوالمضافالمضافبينوفصل

أولدهتم!اتممثحر!بمفلحثيرزيىلثو!ذ)عامرابنقراءةونظيره،للصديقتعظيمانفسه

الكلاماستطاليكونأنوالثاني،بالمفعولالمضافينبينوفصلشركائهموخفضأولادهمبنصب!شر!اؤهخ

اهـ..المطولالموصولمنيحذفكماالنونفحذف

حبانابنصحيحبترتيبوالإحسان.كليهماوعمربكرأبيمناقبفيبابالمناقب)3667(الترمذيجامعفي

.الرجالمنأسلممنأولعنهاللهرضيالصديقبكرأبابأنالبيانذكربابالصحابةمناقبعن!إخباره)6863(

عن،شعبةعنفرواهمهديبنالرحمنعبدوخالفه،شعبةعنخالدبنعقبةرفعهمعلولحديثوهو:بشارقال

العلل-فيحاتمأبيابنقالوكذلك.أصحوهذا:الترمذيقال.بكرأبوقال:قال،نضرةأبيعن،الجريري
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أسلم،منأولألست،بهاالناسأحقألست:عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقال:قال،سعيدأبي

؟كذاصاحبألست

علياسمعت،الحارثعنالسبيعيإسحاقأبوحدثنا،عبيدبنبهلولطريقمنعساكر)1(ابنوروى

بنعليالرجالمنع!ي!النبيمعصلىمنوأول،الصديقبكرأبوالرجالمنأسلممنأول:يقول

طالب.أبي

!ي!النبيمعصلىمنأول:قالأرقمبنزيدعن،حمزةأبيعن،مرةبنعمروعنشعبةوقال

الصديق.بكرأبو

.)2(صحيححسنالترمذيوقالشعبةحديثمنوالنسائيوالترمذيأحمدرواه

:قال.أرقمبنزيدعنحمزةأبيعنمرةبنعمروعنشعبةطريقمن،جريرابنروايةتقدموقد

منأول:وقالفأنكرهالنخعيلإبراهيمفذكرته:مرةبنعمروقال.طالبأبيبنعليأسلممنأول

.عنه)3(اللهرضيالصديقبكرأبوأسلم

منجماعةفيالرحمنعبد(بن)سلمةوأبيالدوسيأروىأبيعن)4(بأسانيدهالواقديوروى

الصديق.بكرأبوأسلممنأول:السلف

،مغولبنمالكعن،عيينةبنسفيانحدثنا،الحميديبكرأبوحدثنا:)6(سفيانبنيعقوبوقال

:حسانقولسمعتأما،الصديقبكرأبو:فقال؟امنمنأولمن:عباسابنسئل:قالرجلعن

فعلابمابكرأباأخاكفآذكرثقةأخيمنشجواتذكرتإذا

حملابماوأولاهاالنبيبعدوأعدلهاأوفاهاالبريةخير

الرسلاصدقمنهمالناسوأولمشهدهالمحمودالثانيوالتالي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

شعبةعنوعدةالمباركوابنعليةابنرواهوكذلك":37س235()1/العللفيالدارقطنيوقالى،)2/388(

.96(0)لهالعللوراجع،الترمذيجامععلىتعليقيبدبلاوانظر."الصحيحوهو،مرسلا

ابنمختصرفيوهو،عنهاللهرضيالصديقفضل)93566(العمالىكنزفيالهنديالمتقيعساكرابنعننقله

.(43/)13دمشقلتاريخمنظور

منأول:ولفظه.طالبأبيبنعليمناقببابالمناقب)3735(الترمذيوجامع37(و.)4/368أحمدمسند

لفظوأما.الصديقبكرأبوأسلممنأولى:فقالىالنخعيلإبراهيمذلكفذكرت:مرةبنعمروقال.عليأسلم

.34()للنسائيالصحابةوفضائل،ذكرهاالآتيجريرابنفكروايةأحمد

الإحالة.لهذهمعنىفلاالترمذيعندوهو،قبلهاالتيالصفحةفيمضى

.(171،172)3/سعدابنطبقاتفيهذهالواقديرواية

سعد.ابنطبقاتمنوالمثبت،تصحيفوهو.مسلمأبو:ط،حفي

هنا.منومقتبس،منهالمفقودالقسمفيالخبروهذا(254)3/والتاريخالمعرفةفي
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انتقلا)1(وماالماضيصاحبهبأمرمتبعااللهلأمرحميداعاش

عباسابنسألت:قالعامرعن،مجالدعن،لناشيخحدثنا:)2(شيبةأبيبنبكرأبورواهوقد

.فذكره؟ثابتبنحسانقولسمعتأما:قال؟إسلاماأولالناسأي-عباسابنسئلأو-

.فذكرهعباسابنسألت:الشعبيعامرعن،مجالدعنعديبنالهيثمرواهوهكذا

أدركت:قالالماجشون)4(بنيوسفحدثنا،يونسبنسريجحدثني)3(البغويالقاسمأبووقال

محمد،بنوعثمان،كيسانبنوصالح،الرحمنعبدأبيبنوربيعة،المنكدربنمحمدمنهممشيختنا

عنه.دلهرضيالصديقبكرأبوإسلامأالقومأولأنيشكونلا

عنالمشهوروهو،إبراهيمبنوسعد،سيرينبنومحمد،النخعيإبراهيمقالوهكذا:قلت

السنة.أهلجمهور

أولهميكنلم:قالاأنهما،الحنفيةبنومحمد،وقاصأبيبنسعدعنعساكر)5(ابنوروى

خمسة.قبل!آمنوقد:سعدقال.إسلاماأفضلهمكانولكن،إسلامأ

رأيت:قال،ياسربنعمارعن،الحارثبنهمامحديثمن)6(البخاريصحيحفيوثبت

بكر.وأبووامرأتانأعبدخمسةإلامعهوما!ي!اللهرسول

،مسعودابنعن،زرعن،النجودأبيبنعاصمحديثمن)8(ماجهوابنأحمد)7(الإماموروى

وصهيب،،سميةوأمه،وعمار،بكروأبو،!ي!هالله:رسولسبعةالإسلامأظهرمنأول:قال

سائرهموأما،بقومهاللهفمنعهبكرأبووأما،بعمهاللهفمنعهع!ي!اللهرسولفأما.والمقداد،وبلال

واتاهموقدإلاأحدمنمنهمفما،الشمسفيوصهروهم،الحديدأدراعفألبسوهمالمشركونفأخذهم

الولدانفأعطوه،فأخذوه،قومهعلىوهان،اللهفينفسهعليههانتفإنهبلالاإلا،أرادواماعلى

أحد.أحد:يقولوهومكةشعابفيبهيطوفونفجعلوا

مرسلأ.مجاهدعنمنصورعنالثوريرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيه.وتخريجها،مقاربةبألفاظ(1/521)حسانديوانفيالأبيات

عنه.اللهرضيبكرأبيإسلامبابالمغازي()18433المصنففي

.(4911/)الأعلام(ك134)الرباطفيعشروالحاديالعاشرهماجزءانمنهالموجودالصحابةمعجمفيأظنه

.الماجشونسلمةأبيبنيعقوببنيوسفهو

.(43)13/دمشقلتاريخمنظورابنمختصر

."خليلامتخذأكنتلو"ع!النبيقولبابالصحابةفضائل366(0)الباريفتح

.404()1/مسندهفي

حديثوهو،والمقدادذروأبيسلمانفضل،ع!اللهرسولأصحابفضائلفيبابالممدمة()015سننهفي

صحيح.
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عنطهمانبنإبراهيمعن)2(جبلةبنكنانةحدثنا،حميدابنأخبرنا:قائلا)1(جريرابنرواهمافأما

لأبي:قلت:قال،وقاصأبيبنسعدبنمحمدعن،الجعدأبيبنسالمعن،قتادةعن،حجاج

فإنه؟إسلاماأفضلناكانولكن،خمسينمنأكثرقبلهأسلمولقدلا!:قال؟إسلاماأولكمبكرأبوأكان

ومتنا.إسنادامنكرحديث

عنالواقديطريقمنروىثم.حارثةبنزيدأسلممنأولكان:آخرونوقال:جرير)3(ابنقال

:قال؟الرجالفمن:قلت:خديجةقال؟النساءمنأسلممنأولمن:الزهريسألت،ذئبأبيابن

حارثة.بنزيد

وقد.حارثةبنزيدالرجالمنأسلممنأول:واحدوغير،يساربنوسليمانعروةقالوكذا

ومن،بكرأبوالأحرارالرجالمنأسلممنأولبأنالأقوالهذهبينبالجمععنهاللهرضيحنيفةأبوأجاب

عنهماللهرضي،طالبأبيبنعليالغلمانومن،حارثةبنزيدالمواليومن،خديجةالنساء

أجمعين.

بكرأبووكان،وجلعزاللهإلىدعاإسلامهوأظهربكرأبوأسلمفلما:)4(إسحاقبنمحمدقال

وشر؟خيرمنفيهاكانبماقريشوأعلم،لقريشقريشأنسبوكان،سهلامحبا)5(،لقومهمألفارجلا

لعلمه،الأمرمنواحدلغيرويألفونهيأتونهقومهرجالوكان،ومعروفخلقذا،تاجرارجلاوكان

فأسلم،إليهويجلسيغشاهممنقومهمنبهوثقمنالإسلامإلىيدعوفجعل.مجالستهوحسنوتجارته

،وفاصأبيبنوسعد،اللهعبيدبنوطلحة،عفانبنوعثمان،العوامبنالزبيربلغنيفيمايديهعلى

عليهمفعرض،بكرأبوومعهمع!يماللهرسولإلىفانطلقوا،عنهماللهرضي،عوفبنالرحمنوعبد

فيسبقواالذينالثمانيةالنفرهؤلاءوكان،فآمنوا)6(الإسلامبحقوأنبأهمالقرآنعليهموقرأالإسلام

الله.عندمنجاءبماوآمنوا!يواللهرسولفصدقوا)7(،الإسلام

عن،الوالبيسليمانبنمخرمةعن،عثمانبنالضحاكحدثني:)8(الواقديعمربنمحمدوقال

)2(

)ص!(

)4(

)6(

)7(

)8(

.3(261/)تاريخهفي

ماكولاابنجعلوقد،)25/89(الكمالوتهذيبالطبريمنوالمثبت،المهملةبالحاء،حبلة:ط،حفي

.هذاكنانةيذكروافلمسواهماوأحصوا،الجادة"جبلة"وغيره

.3(261/)تاريخهفي

.(41.)صإسحاقابنسيرة

محببا.:السيرفي

...فامنواكرامةمنوعدهموبما:هناإسحاقابنزاد

.وصدقوافصلوا:السيرفي

.(166)2/للبيهقيالنبوةودلائل2(412،15)3/سعدابنطبقاتفيهذاالواقديقول
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فيراهبفإذا،بصرىسوقحضرت:اللهعبيدبنطلحةقال:قال،طلحةبنمحمدبنإبراهيم

:فقال،أنا!نعم:قلت:طلحةقال؟الحرمأهلمنرجلأفيهم،الموسمأهلسلوا:يقولصومعته

يخرجالذيشهرههذا،المطلبعبدبناللهعبدابن:قال؟أحمدومن:قلت؟بعدأحمدظهرهل

قال.إليهتسبقأنفإياك،وسباخوحرةنخلإلىومهاجره،الحرممنمخرجه،الأنبياءآخروهو،فيه

)1(؟حديثمنكانهل:فقلت،مكةقدمتحتىسريعافخرجت،قالماقلبيفيفوقع:طلحة

حتىفخرجت:قال.قحافةأبيبنبكرأبوتبعهوقد،تنباقد،الأميناللهعبدبنمحمد،نعم:قالوا

فإنه،فاتبعهعليهفادخلإليهفانطلق،نعم:قال؟الرجلهذاأتبعت:فقلت،بكرأبيعلىقدمت

فأسلمع!ي!اللهرسولعلىبهفدخلبطلحةبكرأبوفخرج.الراهبقالبماطلحةفأخبره.الحقإلىيدعو

بننوفلأخذهماوطلحةبكرأبوأسلمفلما،بذلكفسر،الراهبقالبماع!يماللهرسولوأخبر،طلحة

سقيفلذلك،تيمبنويمنعهماولم،واحدحبلفيفشدهما-قريشأسديدعىوكان-العدويةبنخويلد

القرينين.وطلحةبكرأبو

.)2(البيهقيرواه"العدويةابنشراكفنااللهم":ع!ي!النبيوقال

العزيزعبدبنمحمدبناللهعبيدحدثنا:الأطرابلسي)3(سليمانبنخيثمةالحسنأبوالحافظوقال

موسىبنعمرانبنمحمدبنإسحاقبناللهعبيدبناللهعبدبكرأبوحدثنا،المصيصة)4(قاضيالعمري

طلحةبنمحمدبنإبراهيمبنعمرانبناللهعبدحذثني،اللهعبيدأبيحدثني،اللهعبيدبنطلحةابن

قالت:عنهااللهرضيعائشةعن،بكرأبيبنمحمدبنالقاسمعن،عمرانبنمحمدأبيحذثني:قال

منفقدت،القاسمأبايا:فقالفلقيه،الجاهليةفيصديقالهوكانع!ي!اللهرسوليريدبكرأبوخرج

الله"إلىأدعوكاللهرسولإني":ع!يماللهرسولفقال.وأمهاتهالابائهابالعيبواتهموك،قومكمجالس

أكثرأحدالأخشبينبينوماع!يماللهرسولعنهفانطلق،بكرأبوأسلمكلامه(ع!مناللهرسولأفرغفلما

بنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،عفانبن()لعثمانفراحبكرأبوومضى،بكرأبيبإسلاممنهسرورا

الجراحبنعبيدةوأبي،مظعونبن)6(بعثمانالغدجاءثم،فأسلموا،وقاصأبيبنوسعد،العوام

عنهم.اللهرضيفأسلموا،الأرقمأبيبنوالأرقم،الأسدعبدبنسلمةوأبي،عوفبنالرحمنوعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.حدث:البيهقيودلائل:الطبقاتفي

ضعيف.وإسناده(167)2/النبوةدلائلفي

منه.معقوفينبينيأتيوما،ب،أ)3(قالظاهريةفي)62(مجموعالصديقفضائلفي

الصادين،بتخفيفالفارابيوخالدالجوهريوتفرد،الأولىالصادبتشديداللغويينمنوغيرهالأزهريضبطهكذا

.(441،541)5/البلدانمعجم.أصحوالأول

.بالصوابأشبهوهو.بعثمانوراح:الصديقفضائلوفيط،حفيكذا

بالرفع.بعدهاالكنىوهكذابالرفع.عثمانالغدجاءثم:الصديقفضائلفي
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قالت:،عائشةعن،محمدبنالقاسمعن،عمرانبنمحمدأبيفحدثني:محمدبناللهعبدقال

،الظهورفيع!ي!اللهرسولعلىبكرأبوألحرجلاوثلاثينثمانيةوكانواع!ي!النبيأصحاباجتمعلما

نواحيفيالمسلمونوتفرقع!ي!اللهرسولظهرحتىيلحبكرأبويزلفلم."قليلإنابكرأبايا":فقال

خطيبأولفكان،جالس!ي!اللهورسولخطيباالناسفيبكرأبووقام،عشيرتهفيرجلكل،المسجد

المسجدنواحيفيفضربوا،المسلمينوعلىبكرأبيعلىالمشركونوثارع!يرسولهوإلىاللهإلىدعا

بنعلينيضربهفجعل،ربيعةبنعتبةالفاسقمنهودنا،شديداضرباوضرببكرأبوووطئشديداضربا

ه-)1(%ء.
ليمبنووجاءتأنفهمنوجههيعرفماحتىبكرأبيبطنعلىونزا،لوجههويحرفهمامحصودتين

منزله،أدخلوهحتىثوبفيبكرأباتيمبثووحملت،بكرأبيعنالمشركينفأجلت،يتعادون

بنعتبةلنقتلنبكرأبوماتلئنوالله:وقالواالمسجدفدخلواتيمبنورجحتثم،موتهفييشكونولا

النهاراخرفتكلم،أجابحتىبكرأبايكلمونتيموبنوقحافةأبوفجعل،بكرأبيإلىفرجعوا.ربيعة

نأانظري:الخيرأملأمهوقالواقامواثم،وعذلوهبألسنتهممنهفمسواع!ي!اللهرسولفعلما:فقال

والله:فقالت؟!اللهرسولفعلما:يقولوجعلعليهألحتبهخلتفلما،إياهتسقيهأوشيئاتطعميه

مأجاءتحتىفخرجت،عنهفاسأليهاالخطاببنتجميلأئمإلىاذهبي:فقال.بصاحبكعلممالي

بنمحمدولابكرأباأعرفما:فقالت؟اللهعبدبنمحمدعنيسألكبكرأباإن:فقالت،جميل

بكرأباوجدتحتىمعهافمضت،نعم:قالت؟ابنكإلىمعكأذهبأنتحبينكنتوإن،اللهعبد

وكفر،فسقلأهلمنكهذانالواقوماإنوالله:وقالتبالصياحوأعلنتجميلأمفدنت،دنفاصريعا

فلا:قال،تسمعأمكهذه:قالت؟ع!ي!اللهرسولفعلفما:قال.منهملكاللهينتقمأنلأرجووإني

فإن:قال.الأرقمأبي)3(دارفي:قالت؟هوفأين:قال.صالحسالم:قالت.منها)2(عليكشيء

وسكن،الرجلهدأتإذاحتىفأمهلتا.ع!ي!اللهرسولآتيأوشراباأشربولاطعاماأذوقلاأنعليلله

فقبلهع!ي!اللهرسولعليهفأكب:قال،ع!ي!اللهرسولعلىأدخلتاهحتىعليهما،يتكئبهخرجتا،الناس

ليساللهرسولياوأميبأبي:بكرأبوفقال.شديدةرقةع!ي!اللهرسوللهورق،المسلمونعليهوأكب

لهااللهوادعالثهإلىفادعهامباركوأنت،بوالديها)4(برةأميوهذه،وجهيمنالفاسقنالماإلابأسبي

معوأقاموا،فأسلمتاللهإلىودعاهاع!ي!اللهرسوللهافدعا:قال.النارمنبكيستنقذهاأناللهعسى

ضربيومأسلمالمطلبعبدبنحمزةكانوقد،رجلاوثلاثونتسعةهمشهراالدارفيع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

.طمنوالمثبت،مخصوفين:الصديقوفضائلحفي

فيها.:الصديقفضائلفي

ابن.:طفيوهي،الصديقفضائلمنوالمثبت،حمنأبيكلمةسقطت

الصديق.فضائلمنوالمثبت.بولدها:ط،حفي
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الدعوةوكانتعمرفأصبح-هشامبنجهل)1(لأبيأو-الخطاببنلعمرع!ح!اللهرسولفدعا،بكرأبو

مكة،بأعلىسمعتتكبيرةالبيتوأهل!اللهرسولفكبر،الخميسيومعمرفأسلم،الأربعاءيوم

عمرفقام.كفرفإنهالأرقمعبد)2(لبنياغفراللهم:يقولوهو-كافرأعمىوهو-الأرقمأبووخرج

:قال؟الباطلعلىوهمدينهمويظهر،الحقعلىونحنديننانخفيماعلى،اللهرسوليا:فقال

بالكفرفيهجلستمجلس!يبقىلا،بالحقبعثكفوالذي:عمرفقال"لقينامارأيتقدقليلإناعمريا"

:هشامبنجهلأبوفقال،تنتظرهوهيبقريشمرثم،بالبيتفطاف،خرجثم،الإيمانفيهأظهرتإلا

ورسوله.عبدهمحمداوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد:عمرفقال؟صبوتأنكفلانيزعم

عتبةفجعل،عينيهفيأصبعيهوأدخل،يضربهوجعلعليهفبركعتبةعلىووثب،إليهالمشركونفوثب

أعجزحتى،منهدنا)3(منشريفأخذإلاأحدمنهيدنولافجعل،عمرفقام،الناسفتنحى،يصيح

عليهمظاهموهوع!ي!النبيإلىانصرفثم،الإيمانفيظهرفيهايجالسكانالتيالمجالسواتبع.الناس

غيرالإيمانفيهأظهرتإلابالكفرفيهأجلسكنتمجلس!بقيماوالله،وأميبأبي)4(عليكما:فقال

بالبيتطافحتىالمطلبعبدبنوحمزة،أمامهعمروخرجع!ح!اللهرسولفخرج،خائفولاهائب

ثم،،فصلىأوحدهعمرانصرفثم،عمرومعهالأرقمدارإلىانصرفثم،مؤمنا)5(الظهروصلى

ع!ي!.النبيإلىانصرف

منالسادسةالسنةفيوذلك،الحبشةأرضإلىالمهاجرينخروجبعدأسلمإنماعمرأنوالصحيح

فيعنهمااللهرضيوعمربكرأبيإسلامكيفيةاستقصيناوقد.اللهشاءإنموضعهفيسيأتيكماالبعثة

الحمد.ودلههنالكالقولوبسطنا،انفرادهاعلىسيرتهماكتاب

:قالعنهاللهرضيالسلميعبسةبنعمروعن،أمامةأبيحديثمن)6(مسلمصحيحفيوثبت

أنا":قال؟أنتما:فقلت،مستخفي)7(حينئذوهو،بمكةوهوبعثماأولفيمج!ي!اللهرسولأتيت

بما:قلت."نعم":قال؟أرسلكالله:قلت"اللهرسول":قال؟النبيوما:فقلت"نبي

قال"الأرحام)9(وتوصل،الأصناموتكسرأ)8(لهشريكلاأوحدهاللهتعبدبأن":قال؟أرسلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.همزةغيرمنجهلولأبي:الصديقفضائلفي

الصديق.فضائلمنوالمثبت،عبيد:طوفي.غير:حفي

الصديق.وفضائلحمنوالمثبت.منهدناممنبشريف:طفي

علمتك.ما:الصديقفضائلفي

أشبه.وهومعلنا:الصديقفضائلفي

مقاربة.بألفاظعبسةبنعمروإسلامبابالمسافرينصلاة)832(مسلمصحيح

."مستخفياغ!ي!اللهرسولفإذا":مسلمصحيحوفي،مستخف:والوجهط،حفيكذا

.حمنالمعقوفينبينماسقط

.الأرحامبصلةأرسلني:مسلمصحيحوفي.وتصل:والوجه:ط،حفيكذا
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فكان:قال-اوبلالابكرأبايعني-وعبدحر:قال؟هذاعلىمعكفمن!بهأرسلكمانعم:قلت

:قال؟اللهرسوليافأتبعك:قلت،فأسلمت:قال()1(الإسلامربعوأنارأيتنيلقد:يقولعمرو

."فاتبعنيخرجتقدأنيأخبرتفإذا،بقومكالحقولكن،لا"

فيهفقطوبلالبكربأبيذلكوتفسير،جنساسم"وعبدحر"السلامعليهقولهمعنىإن:ويقال!

أيضا،بلال!قبلأسلمحارثةبنزيدكانوقد،عبسةبنعمروقبلأسلمواقدجماعةكانقدفإنه،نظر

يطلعلا،بإسلامهم)2(يستترونذاكإذكانواالمسلمينفإن،علمهبحسبالإسلامربعأنهأخبرفلعله

أعلم.واللهالأعرابمنالباديةأهلدع،الأجانبدع،قراباتهممنأحدكثيرأمرهمعلى

:قالالمسئببنسعيدعن،هاشمبنهاشمعنأسامةأبيطريقمن)3(البخاريصحيحوفي

،أيامسبعةمكثتولقد،فيهأسلمتالذياليومفيأحدأسلمما:يقولوقاصأبيبنسعدسمعت

.الإسلاملثلثوإني

فيه،أسلمتالذياليومفيإلاويروى،فسهلفيهأسلمتالذياليومفيأحدأسلمما:قولأما

حارثةبنوزيدوخديجةوعلياالصديقأنعلموقد.بالإسلامأحديسبقهلمأنهيقتضيإذ،مشكلوهو

حنيفةأبوونص.الأثيرابنمنهم،واحدغيرهؤلاءإسلامتقدمعلىالإجماعحكىقدكما،قبلهأسلموا

أيامسبعةمكثتولقد:قولهوأما.أعلموالله.جنسهأبناءقبلأسلمهؤلاءمنكلأأنعلىعنهاللهرضي

والله،علمهمابحسبأخبريكونأنإلاعليهيوضعماذاعلىأدريوما،فمشكل،الإسلاملثلثوإني

أعلم.

ابنوهو-اللهعبدعن،زرعن،عاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال!

بكروأبو!ي!اللهرسول!عليفأتى.بمكةمعيطأبيبنلعقبةغنماأرعىيافعاغلاماكنت:قال-مسعود

ولست،مؤتمنإني:قلت"؟تسقينالبنغلامياعندك":-فقالاأو-فقال!-المشركينمنفراوقد-

بها،فأتيتهما.نعم:قلت؟بعدالفحلعليهاينزلمجذعة)5(منعندكهل":فقال.بساقيكما

،منقعرة)6(بصخرةبكرأبووأتاه،الضرعفحفل،ودعاالضرع!ي!اللهرسولوأخذ،بكرأبوفاعتقلها

بعد،كانفلما،فقلص"اقلص":للضرعقال!ثم،سقيانيثم،بكروأبوهوشربثمفيهافحلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وإنيرأيتنيلقد:عبسةبنعمروحديثوفي:(2186/ربع/)النهايةفيوجاء،حمنالمعقوفينبينماسقط

رابعهم.وكنتثلاثةتقدمني،الإسلامأهلرابعأي.الإسلاملربع

.حمنوالمثبت.يستسرونذاكإذكانواالمؤمنينفإنطفي

.وقاصأبيبنسعدإسلامبابالأنصارمناقب)3858(الباريفثح

.)353(مسندهفي

.(جذع10/25/)النهاية.نحوهاأوسنةلهاتمالتيالفتية:الضأنمنالجذعة

.منقورةأحمدعندروايةوفي.أحمدومسندالطيالسيومسندحمنوالمثبت،متقعرة:طفي
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معلم"غلالمإنك":فقال-القرانيعني-الطيبالقولهذامنعلمني:فقلت!اللهرسولأتيت

أحد.فيهاينازعنيماسورةسبعينفيهمنفأخذت

به.سلمةبنحمادعن،عفانعن،أحمد)1(الإمامرواهوهكذا

به.النجود)2(أبيبنعاصمعن،عياشبنبكرأبيعنعرفةبنالحسنورواه

حدثنا،الأصبهانيبطة"4(بناللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

بنمحمدبنجعفرحدثني،عمربنمحمدحدثنا،الفرجبنالحسينحدثنا،الجهمبنالحسن

إسلامكان:قال-عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدعن()5(أو-أبيهعنأ،الزبيربنخالد

وقفأنهالمنامفيرأىأنهإسلامهبدووكان،أسلمإخوتهأولوكان،قديمأالعاصبنسعيدبنخالد

ويرى،فيهايدفعه)6(أباهكأنالنومفيويرى،بهأعلماللهماسعتهامنفذكر،النارشفيرعلىبه

بنبكرأبافلقي؟حقلرؤياهذهإنباللهأحلف:فقالنومهمنففزع،يقعلابحقويهاخذأغ!ي!اللهرسول

معهوتدخلستتبعهفإنك،فاتبعهع!ح!اللهرسولهذا،خيربكأريد:فقال،لهذلكفذكر،قحافةأبي

،بأجيادوهوع!ماللهرسولفلقي،فيهاواقعوأبوك،فيهاتدخلأنيحجزكوالإسلام،الإسلامفي

وأن،لهشريكلاوحدهاللهإلى)8(أدعوك":قال؟تدعوما)7(إلى،محمديا،اللهرسوليا:فقال

ينفع،ولايضرولايبصرولايسمعلاحجبرعبادةمنعليهأنتماوتخلع،ورسولهعبدهمحمدا

الله،رسولأنكوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهدفإني:خالدقال."يعبدهلاممنعبدهمنيدريولا

فأنبه،بهفأتي،طلبهفيفأرسل،بإسلامهأبوهوعلم،خالدوتغيب،بإسلامهع!ي!اللهرسولفسر

منعتنيإن:خالدفقال.القوتلأمنعنكوالله:وقال،رأسهعلىكسرهاحتىيدهفيبمقرعةوضربه

معه.ويكون)9(يكرمهفكانغ!ي!اللهرسولإلىوانصرف.بهأعيشمايرزقنياللهفإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.462(،937)1/أحمدمسند

.(172)2/النبوةدلائلفيالبيهقيالروايةهذهساق

.(172)2/النبوةدلائلفي

بنمحمدوهو)1/556(توضيحهفيالدينناصروابن،)84(المشتبهفيالذهبيقيده،الموحدةالباءبضم

.(بشارهـ)434سنةبأصبهانالمتوفىبطةبنأحمد

البيهقى.دلائلفيالمعقوفينبينماليس

البيهقي.دلائلمنوالمثبت.أتاهآتكان:طوفي،يدفعهأتىاتكأن:حفي

.99()6/الخزانةفيكماساذقليلالمجرورةماألفوإثبات.منإلى:الدلائلفي

أدعو.:الدلائلفي

بلغيعني.بلغ:كلمةحفيالسطرجانبوإلى.بالصوابأشبهوهويلزمه:الدلائلوفيط،حفيكذا

مقابلة.
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جهلأباأن-واعيةوكان-أسلمممنرجلحدثني:)1(إسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسقال

بنلحمزةذلكفذكر،لدينهالعيبمنيكرهمامنهونالوشتمهفاذاه،الصفاعند!ي!اللهرسولاعترض

شجةمنهاشجهضربةبهافضربه،القوسرفعرأسهعلىقامإذاحتى،نحوهفأقبل،المطلبعبد

نراكما:وقالوا،منهجهلأبالينصرواحمزةإلىمخزومبنيمنقريشمنرجالوقامت،منكرة

وأن!ي!اللهرسولأنهأشهد)2(مامنهلياستبانوقديمنعنيومن:حمزةقال؟صبوتقدإلاحمزةيا

واللهفإني،عمارةأبادعوا:جهلأبوفقال.صادقينكنتمإنفامنعوني،أنزعلافوالله،حقيقولالذي

قبيحا.سباأخيهابنسببتلقد

منه.يتناولونكانواعمافكفوا،وامتنععزقد!اللهرسولأنقريشعرفتحمزةأسلمفلما

.شعرأ33(ذلكفيحمزةوقال

هذاأتبعتقريشسيدأنت:فقالالشيطانفأتاه،بيتهإلىحمزةرجعثم:)4(إسحاقابنقال

اللهم؟صنعتما:وقالبثهحمزةعلىفأقبل.صنعتممالكخيرللموت،ابائكدينوتركتالصابئ

بمثلهايبتلمبليلةفبات.مخرجافيهوقعتمماليفاجعلوإلا،قلبيفيتصديقهفاجعلرشداكانإن

أمرفيوقعتقدإنيأخيابنيا:فقال!ي!اللهرسولعلىفغدا،أصبححتىالشيطانوسوسةمن

فقدحديثافحدثني؟شديدغيهوأمأرشد،هوماأدريلاماعلىمثليوإقامة،منهالمخرجأعرفولا

قلبهفياللهفألقى،وبشرهوخوفه،ووعظهفذكره!ي!اللهرسولفأقبل،تحدثنيأنأخيابنيااشتهيت

دينك،أخيابنيافأظهر،الصدقشهادةالصادقأنكأشهد:فقال.!ي!اللهرسولقالبماالإيمان

الدين.بهاللهأعزممنحمزةفكان.الأولدينيعلىوأني،السماءأظلتهماليأنأحبمافوالله

بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن()البيهقيرواهوهكذا

)2(

)3(

)5(

()2/213الدلائلفيالبيهقيإسحاقابنعنونقله،192()1/هشامابنوسيرة17(ا)صإسحاقابنسيرة

سيأتي.كماالبيهقيعنينقلههناكثيروابنباختصار

...أشهدأنا:والدلائلإسحاقابنسيرةفي

عنه.اللهرضيحمزةإلىالمعزوةالأبيات(5و.94)2/الروضفيوالسهيلي(173)صالسيرةفيإسحاقابنذكر

.(172)صإسحاقابنسيرة

.(132،412)2/الدلائلفي
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عنهاللهرضيذرأبيإسلامذكر

الحافظ،يعقوببنمحمداللهعبدأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيالحافظقال

بنعكرمةحدثنا،محمدبنالنضرحدثنا،الروميبناللهعبدحدثنا،زيادبنمحمدبنالحسينحدثنا

ربعكنت:قال،ذرأبيعن،أبيهعن،مرثدبنمالكعن،الوليدبنسماكزميلأبيعنعمار

الله،رسولياعليكالسلام:فقلت!ي!هاللهرسولأتيت،)2(الرابعوأنانفرثلاثةقبليأسلم،الإسلام

.!اللهرسولوجهفيالاستبشارفرأيت،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهد

مختصر.سياقهذا

عن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا،عباسبنعمروحدثنا:ذر)3(أبيإسلام:البخاريوقال

اركب:لأخيهقال!صاللهرسولمبعثذرأبابلغلما:قال،عباسابنعن،)4(جمرةأبيعنالمثنى

ثمقوليمنفاسمع،السماءمنالخبريأتيهنبيأنهيزعمالذيالرجلهذاعلمليفاعلمالواديهذاإلى

بمكارميأمررأيته:لهفقالذرأبيإلىرجعثم،كلامهمنوسمعقدمهحتىالآخر)5(فانطلق،ائتني

قدمحتىماءفيهاشنةوحملفتزود.أردتمماشفيتنيما:فقال.بالشعرهوماوكلاما،الأخلاق

الليلبعضأدركهحتى،عنهيسألأنوكرهيعرفهولا!ي!اللهرسولفالتمس،المسجدفأتى،مكة

حتىشيءعنصاحبهمنهماواحديسألولمتبعهرآهفلما،غريبأنهفعرفعليفراه،)6(اضطجع

إلىفعاد،أمسىحتى!صالنبييراهولااليومذلكوظل،المسجدإلىوزادهقربتهاحتملثم،أصبح

منهماواحديسأللا،معهبهفذهب،فأقامه؟منزلهيعلمأنللرجلانأما:فقالعليبهفمر،مضجعه

بالذيتحدثنيألا:فقالمعهفأقام،ذلكمثلعليفعاد،الثالثيومكانإذاحتىشيءعنصاحبه

اللهرسولوإنهحقفإنه:قال.فأخبره،ففعل.فعلتثترشدنيوميثاقاعهداأعطيتنيإن:قال؟أقدمك

حتىفاتبعنيمضيتوإن،الماءأريقكأنيقمتعليكأخافشيئارأيتإنفإنيفاتبعنيأصبحتفإذاع!يم

وأسلمقولهمنفسمع،معهودخل!ي!النبيعلىدخلحتىيقفوهفانطلق،ففعل،مدخليتدخل

بالحقبعثكوالذي:فقال"أمرييأتيكحتىفأخبرهمقومكإلىارجع":!صالنبيلهفقال.مكانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2(12)2/النبوةدلائلفي

.(أح23أ)صالإسلامربعمعنىمضى

.الغفاريذرأبيإسلامبابالأنصارمناقب3861()الباريفتح،ذرأبيإسلامبابيعني

.عمرانبننصربالجيمهو:الفتحفيحجرابنوقال،البخاريمنوالمثبت.حمزةأبي:ط،حفي

كماأنيسأخوهوهو.الأخ:البخاريوفي،(174)7/الفتحفيكماالكشميهنيروايةوهي:ط،حفيكذا

سيأتي.

.البخاريفيالكلمةهذهليست
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وأناللهإلاإلهلاأنأشهد:صوتهبأعلىفنادىالمسجدأتىحتىفخرج.ظهرانيهمبينبهالأصرخن

ويلكم!:فقالعليهفأكبالعباسفأتى،أضجعوه)1(حتىفضربوه(القوماقامثم،اللهرسولمحمدا

بمثلها،الغدمنعادثم.منهمفأنقذه؟الشامإلىتجارتكمطريقوأن،غفارمنأنهتعلمونألستم

عليه.العباسفأكب،إليهوثاروافضربوه

.البخاريلفظهذا

،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)3(الإمامفقال،وغيره)2(مسلمصحيحفيمبسوطاإسلامهجاءوقد

قومنامنخرجنا:ذرأبوقال،الصامتبناللهعبدعنهلالبنحميدحدثنا،المغيرةبنسليمانحدثنا

وذيمالذيلناخالعلىنزلناحتىفانطلقنا،وأضناأنيسوأخيأنا-الحرامالشهريحلونوكانوا-غفار

إليهمخلفكأهلكعنخرجتإذاإنك:لهفقالوا،قومهفحسدنا،إليناوأحسنخالنافأكرمنا،هيئة

فيمالناجماعولا،كدرتهفقدمعروفكمنمضىماأما:لهفقلتله)4(قيلمافنثىخالنافجاء،أنيس

حتىفانطلقنا:قاليبكيوجعل،بثوبهخالناوتغطى،عليهافاحتملنا،صرمتنا)6(فقربنا:قال.بعد)5(

بصرمتنافأتانا.أنيسافخيرالكاهنفأتيامثلهاوعنصرمتنا)8(عنأنيسنفنافرقال،مكةحصرهنزلنا
جم!7(.

دله،:قال؟لمن:قلت:قال،سنينثلاثمج!ي!اللهرسولألقىأنقبلأخيبنياصليتوقد،ومثلها

كأنيألقيتالليلاخرمنكانإذاحتىعشاءوأصلي:قال.اللهوجهنيحيث:قال؟توجهفأين:قلت

:قال.آتيكحتىفألقني)01(بمكةحاجةليإن:أنيسفقال:قال.الشمستعلونيحتىخفاء)9(

منه.معقوفينبينوما.أوجعوه:البخاريفي(1)

عنه.اللهرضيذرأبيفضائلمنبابالصحابةفضائل)2473(مسلمصحيح)2(

منه.معقوفينبينيأتيوما(174)5/مسندهفي)3(

وحدثناإليناأظهرهأي.لهقيلالذيعلينافنثى:(516/نثي/)النهايةوفي،لهقيلماعليهفنثى:أحمدمسندفي()4

.792(1/جمع/)النهاية.لنااجتماعلا:أي()5

اللسان.الخمسينإلىذلكمنأكثر:وقيل،عشرةبضعإلىعشرةبينماوهي،الإبلمنالقطعة:"الصرمة")6(

.(صرم)

.بحضرة:ومسلمأحمدالإمامولفظ،الشيءقرب:الحضرة،بقربهاأي)7(

فتحاكما،الصرمتينأخذأفضلفأيهما،ذاكوصرمةذاصرمةالرهنوكان،أفضلأيهماواخرهوتراهن:معناه)8(

شرحفيالنوويقاله.والأفضلالخيارجعلهأيأنيسافخيرقولهمعنىوهوأفضلأنيسابأنفحكمالكاهنإلى

وتنافرالشاعرفلانأأنيسأخينافرذرأبيحديثوفي:5/39(نفر/)النهايةوفي.)16/27(مسلمصحيح

.شعراأجودأيهماتفاخراأنهماأراد،واحدابينهماحكماثمتفاخراإذا:الرجلان

.57(2/خفي/)النهاية.خفاءفهوشيئأبهغطيتشيءوكل،الكساء:"الخفاء")9(

فاكفني.:مسلموصحيحأحمدمسندوفيط،حفيكذا(01)
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دينك،علىأرسلهاللهأنيزعمرجلالقيتقال؟حبسكما:فقلتأتانيثم،علي)1(فراث،فانطلق

.شاعراأنيسوكان(:قال.وكاهناوساحرشاعرإنهيقولون:قال؟لهالناسيقولمافقلت:قال

فوالله،الشعر)2(أقراءعلىقولهوضعتوقد،بقولهميقولفما،الكهانسمعتلقد:فقال:قال

حتى)3(كافيأنتهل:لهفقلت:قال.لكاذبونوإنهملصادقإنهووالله،شعرأنهأحدلسانيلتئمما

:قال.لهوتجهموا،له)4(شنفواقدفإنهم،حذرعلىمكةأهلمنوكن،نعم:قال؟(فأنظراأنطلق

:قال؟الصابئيدعونهالذيالرجلهذاأين:()فقلتمنهمرجلافتضعفتمكةقدمتحتىفانطلقت

ارتفعتحينفارتفعت،عليمغشياخررتحتى،وعظممدرةبكلعليئالواديأهلفمال،إليفأشار

وأستارها،الكعبةبينودخلت،الدمعنيوغسلت،مائهامنفشربتزمزمفأتيت،أحمرنصبكأني

عكنتكشرتحتىفسمنت،زمزمماءإلاطعامليما،وليلةيومبينمنثلاثينأخيبنيابهفلبثت

وضرب،إضحيان)8(قمراءليلةفيمكةأهلفبينا:قالجوع)7(سخفةكبديعلىوجدتوما،)6(بطني

ونائلة.إسافتدعوانوهماعليفأتتا،امرأتينغيربالبيتيطوففما،مكةأهلأصمخة)9(علىالله

مثلوهن)11(:فقلت(عليفأتتا:قالا،ذلك)01(ثناهمافما:الاخرأحدهماأنكحوا:فقلت

:قال.أنفارنامنأحدهاهناكانلو:وتقولانتولولانفانطلقتا:قال.أكنلمأنيغير،الخشبة

الكعبةبينالصابئ:فقالتا"لكماما":فقالالجبلمنهابطانوهمابكروأبو!ي!اللهرسولفاستقبلهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)"أ

11(

.28(/1)6مسلملصحيحالنوويشرح.أبطأأي:"راث"

السابق.المصدر.وأنواعهطرقهأي:"الشعرأقراء"

أحمد.ومسندطمنوالمثبت،كاتمي:حفي

شنفواقدفإنهم:ذرأبيإسلامفي:وفيه(2505/شنف/)والنهايةأحمدمسندمنوالمثبت،شنعوا:ط،حفي

له.شفوا:النضرأبووقال،لهسبقوا:بهزوقال،لهشيفوا:عفانوقال:أحمدمسندوفي.أبغضوهأي.له

.28(/)16مسلملصحيحالنوويشرح.غالباالغائلةمأمونالضعيفلأن،فسألتهأضعفهمإلىنظرتيعني

.(عكن)اللسان.عكنة:واحدتها،السمنمنالبطنفيالأطواء:"العكن"

شرح.وهزالهوضعفهالجوعرقةوهي؟المعجمةالخاءوإسكانوضمهاالمهملةالسينبفتحهي:"سخفة"

.92(،28)16/مسلملصحيحالنووي

.(1/92)6مسلملصحيحالنوويشرح.وإضحيانةإضحيانليلة:ويقال،مضيئة:"إضحيان"

والنهايةأحمدالإماممسندمنوالمثبت،أشحمةعلىوضرب:طوفي،أسحمهعلىوصرت:حفي

اللهأنأيمسلمروايةوهي،بالسينويقال،الأذنثقبوهو،للصماخقلةجمعهي:وفيه52(3/صمخ/)

أنامهم.

."ذلكعنتناهتافما":مسلمصحيحفي

وأكثر،شيءكلعنكنايةهونونهمابتخفيفوالهنةالهن:)16/92(مسلمصحيحشرحفيالنوويقال

الكفاروغيظونائلةإسافسببذلكوأراد،بالفرجالخشبةومثل:لهمافقال،والذكرالفرجعنكنايةيستعملما

بذلك.



237ذرأبيإسلامذكر

هو!واللهرسولوجاء:قال.الفمتملأكلمةلناقال:قالتا"؟لكماقالما":قالا.وأستارها

أهلبتحيةحياهمنأولفكنتفأتيتهقال.صلىثم،بالبيتوطاف،الحجراستلمحتىوصاحبه

بيدهفأهوى:،قالغفارمنقلت:قال"؟أنتمناللهورحمةالسلامعليك":فقال.الإسلام

بيدهآخذأنفأردت:قال.غفارإلىانتميتأنكره.نفسيفيفقلت:قال.جبهتهعلىفوضعها

)1(."ص
ثلاثين،منذهاهناكنت:قلت:قال؟هاهناكنتمتى:قال،منيبهأعلموكان،صاحبهعني

تكسرتحتىفسمنت،زمزمماءإلاطعالمليكانما:قلت؟يطعمككانفمن:قال.ويومليلةبينمن

طعامإنها،مباركةإنها":لمح!ظاللهرسولقال:قال.جوعسخفةكبديعلىوجدتوما،بطنيعكن

فانطلق:قال،ففعل:قال.الليلةطعامهفياللهرسولياليائذن:بكرأبوفقال:قال."طعبم)2(

الطائف،زبيبمنلنايقبضفجعل،بابابكرأبوفتححتىمعهماوانطلقت،بكرأبووانطلقأ!ي!النبي

أرضإلىوجهتقدإني":!ي!اللهرسولفقال.لبثتمافلبثت،بهاأكلتهطعامأولذلكفكان:قال

:قال."؟فيهمويأجركبكينفعهماللهلعلقومكعنيمبلغأنتفهل،يثربإلاأحسبهاولانخلذات

أسلمتأنيصنعت:قلت:قال؟صنعتما:ليفقال:قال.أنيساأخيأتيتحتىفانطلقت

رغبةبيما:فقالتأمناأتيناثم.وصدقتأسلمتقدفإني،دينكعنرغبةبيفما:قال.وصدقت

نأقبلبعضهمفأسلم:قال.غفاراقومناأتيناحتىفتحملنا،وصدقتأسلمتقدفإني،دينكماعن

يومئذ،سيدهموكان،الغفاريرحضة)3(بنإيماءبنخفافيؤمهموكان،المدينةع!ي!اللهرسوليقدم

وجاءت:قال.بقيتهمفأسلمع!ج!اللهرسولفقدم:قال.أسلمناع!ج!اللهرسولقدمإذا:بقيتهموقال

!واللهرسولفقال،(فأسلمواأ0عليهأسلمواالذيعلىنسلمإخواننا،اللهرسوليا:فقالواأسلم

."اللهسالمهاوأسلم،لهااللهغفرغفار"

.نحوهبهالمغيرةبنسليمانعن،خالدبن)4(هدبةعنمسلمورواه

سلمانإسلامذكروتقدم.أعلمفالله.غريبةزياداتوفيهاخروج!علىإسلامهقصةروىوقد

.()والسلامالصلاةعليهبمبعثهالبشاراتكتابفيالفارسي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كفني.أي:وفيه2(44/قدع/)والنهايةمسلموصحيحأحمدومسندحمنوالمثبت.فقذفني:طفي

.03(1/)آمسلمصحيحشرح.الطعاميشبعهكماشاربهاتشبعأي:النوويقال

مسلموصحيحأحمدالإماممسندمنوالمثبت،خفافترجمةفيالإصابةفيوكذا.رخصة:ط،حفيوقع

القاضيوحكىالمشهورعلىمكسورةأولهفيوالهمزةممدودإيماء:ضبطهفيوقال31()16/للنوويوشرحه

ضبطهوكذا.مفتوحاتمعجمةوضادمهملةوحاءبراءورحضة؟براجحوليسترجيحهإلىوأشارأيضافتحها

.(رحض)التاجصاحب

تقريبفيكماهدبة:لهويقال.ذرأبيفضائلمنبابالصحابةفضائل)2473(مسلمصحيحفيكماهدابهو

.31(25/)التهذيب

.الجزءهذامنبعدهاوما(11ه)صفيسلمانإسلامقصةوردت
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عن،جبيربنسعيدعن،سعيدبنعمروعن،هندأبيبنداودحديثمن)1(والبيهقيمسلمروى

سفهاءفسمع،)2(الرياحهذهمنيرقيوكان،شنوءةأزدمنرجلوهومكةضمادقدم:قال.عباسابن

؟يديعلىيشفيهأناللهلعلالرجلهذاأين)3(:فقال.مجنونمحمداإن:يقولونالناسسفهاءمن

فقال.فهلم،شاءمن،يديعلىيشفياللهوإن،الرياحهذهمنأرقيإني:فقلتمحمدافلقيت

نأأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمن،ونستعينهنحمدهدلهالحمدإن":محمد

،السحرةوقول،الكهنةقولسمعتلقدوالله:فقال.مراتثلاث"لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

الله!رسولفبايعه.الإسلامعلىأبايعكيدكفهلم،الكلماتهؤلاءمثلسمعتفما،الشعراءوقول

فقال،ضمادبقومفمرواجيشا)4(!ي!النبيفبعث.قوميوعلى:فقال"؟قومكوعلى":لهفقال

.مطهرةمنهمأصبت:منهمرجلفقال؟شيئاالقومهؤلاءمنأصبتمهل:للسريةالجيشصاحب

.ضمادقومفإنهمعليهمردها:فقال

.البحر)5(قاموسبلغنفلقد،هؤلاءكلماتكعليأعد:ضمادلهفقالروايةوفي

ذلكواستقصىطويلافصلاالأعيانمنأسلممنإسلام")6(النبوةدلائل"فينعيمأبوذكروقد

وأثابه.اللهرحمهحسنااستقصاء

أسلمثم:قال)7(،عنهماللهرضيالصحابةمنقديماأسلممنأسماءإسحاقابنسردوقد

،الحارثبنوعبيدة،مظعونبنوعثمان،)8(الأرقمأبيبنوالأرقم،سلمةوأبو،عبيدةأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

له.واللفظ(223)2/للبيهقيالنبوةودلائل؟والخطبةالصلاةتخفيفبابالجمعة)868(مسلمصحيح

غيرفي،الجنومسالجنونهنابالريحوالمراد:(157)6/شرحهفيالنوويوقال.الريح:مسلمصحيحفي

والريح.كالروحفهمالناسيبصرهملالأنهمبذلكسمواالجنأي،الأرواحمنيرقي:مسلمرواية

اتي.:الدلائلوفي،ط،!فيكذا

سرية.:مسلموصحيحالدلائلوفي،جيش:حفي

:(571)6/شرحهفيالنوويوقال،طمنوالمثبت،البحرناعوس:مسلمصحيحوفي.البحرقابوس:حفي

بالقافقاموسوالثاني،بلادنانسخأكثرفيالموجودهوهذا،والعينبالنونناعوسأشهرهمابوجهينضبطناه

ومعناها؟أخرىرواياتذكرثماهـ.مسلمصحيحغيرفيالحديثرواياتفيالمشهورهوالثانيوهذا،والميم

أمواجها.تضطربالتيلجتهأوقعره:البحروقاموس

منه.متفرقةمواضعفيالثانيالجزءفي

.هشامابنسيرةمنمختصرواللفظ.92(1/0)والروض2(1/52)هشامابنوسيرة(431)صإسحاقابنسيرة

بنالأرقماللهعبدأبوهوإذ،أبولفظمنهسقط.المخزوميالأرقمبناللهوعبد:إسحاقابنسيرةفيوقع

الإصابة..المخزوميالأرقمأبي
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وهي-بكرأبيبنتوعائشة،بكرأبيبنتوأسماء،الخطاببنتفاطمةوامرأته،زيدبنوسعيد

،وقاصأبيبنوعمير)1(،الأرتبنوخباب،مظعونبناللهوعبد،مظعونبنوقدامة-صغيرة

أسماءوامرأته1،ربيعةأبيبنوعياش،عمروبنوسليط،القاريبنومسعود،مسعودبناللهوعبد

جحش،بناللهوعبد،()4(ربيعةبنوعامر،حذافةبنوخنيس)3(التميميةمخزبةبنسلمهبنت م!-)2(

،الحارثبنوحاطب،عميسبنتأسماءوامرأته،طالبأبيبنوجعفر،جحشبنأحمدوأبو

بنومعمر،يسارابنةفكيهةا)5(وامرأته،الحارثبنحطابوأخوه،المجللبنتفاطمةاوامرأته

.عوف)6(عبدبنأزهربنوالمطلب،مظعونبنعثمانبنوالسائب،الجمحيمعمربنالحارث

م!")7(م!

اسيد،بناللهعبدبننعيمواسمه،والنحام،سهمبنسعيدبنصبيرهبنعو!أبيبنترملةوامرأته

بنبياضةبنعامربنسعدبنخلفابنةوأمينة،سعيدبنوخالد،بكرأبيمولىفهيرةبنوعامر

بناللهعبدبنوواقد،ربيعةبنعتبةبنحذيفةوأبو،شمسعبدبنعمروبنوحاطب،خزاعة

البكير،بنوعاقل،البكيربنوعامر،البكيربنوخالد،عديبنيحليف،التميميثعلبةبنعرين

فسماهغافلاعاقلاسموكان،ليثبنسعدبنيمن،غيرةبنناشببنليلياعبدبنالبكيربنوإياس

دخلثم.سنانبنوصهيب،ياسربنوعمار،كعببنعديبنيحلفاءوهم،عاقلالمجي!اللهرسول

به.وتحدثبمكةالإسلامأمرفشاحتىوالنساءالرجالمنأرسالاالناس

يصبروأن،أمربمايصدعبأنالبعثةمنسنينثلاثبعد!ي!رسولهاللهأمرثم:)8(إسحاقابنقال

المشركين.أذىعلى

قومهم.منبصلاتهمواستخفواالشعابفيذهبواصلواإذا!يواللهرسولأصحابوكان:قال)9(

عليهموعابوافناكروهمالمشركينبعضعليهمظهرإذمكةبشعابيصلوننفرفيوقاصأبيبنسعدفبينا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.وعمرو:خفي

الإصابة.فيترجمتهافيكمابهسميتوكلاهماسلامة:هشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةفي

فيوالمصادر2152()4/للدارقطنيوالمختلفالمؤتلفمنوالمثبت:تصحيفوهو.التيميمخرمة:طفي

.هشامابنوسيرةحاشيته

.حمنالمعقوفينبينماسقط

الإصابة.فيوترجمثيهماهشامابنسيرةمنفاستدركتهط،حمنالمعقوفينبينماسقط

فيوترجمتههشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةمنوالمثبت.منافعبدبنأزهربنالمطلب:ط،حفي

."عوفعبدبنعوفبنالرحمنعبدعمابنوهووفيه،الإصابة

دريدلابنوالاشتقاقوالروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،جبيرة:حفيتقرأوقد،بياءين.صييرة:طفي

.(12ه)ص

.3(2/)والروض(1/622)هشامابنوسيرة(41ه)صإسحاقابنسيرة

.3()2/والروض263(/1)هشامابنوسيرة(471)صالسيرةفيإسحاقابنيعني
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فيأهريقدمأولفكان،فشجهجملبلحيالمشركينمنرجلاسعذفضرب،قاتلوهمحتىيصنعونما

.لإسلاما

القصةفذكر.أبيهعنسعدبنعامرعنالزهريعنالوقاصيطريقمن،مغازيهفيالأمويوروى

الله.لعنهخطلبناللهعبدهوالمشجوجأن:وفيهبطولها

بات

الرسالةبإبلاغوالسلامالصلاةعليهرسولهاللهأمر

بعدالمكذبينالمعاندينالجاهلينعنوالإعراضوالاحتمالبالصبرلهوأمره،والعامالخاصإلى

اللهرضيوأصحابههومنهمالأذيةمنلقيماوذكرإليهمالأعظمالرسولوإرسال،عليهمالحجةقيام

عنهم.

ؤقلعصوك!!انأتمؤصمنينمنأنجحكلمن(جناصك1)!وأخفضألاقربينعشيرتكوانذز!و:تعالىاللهقال

السميعهوإنهو!ألشجدينفىوتقلبك!تقم!نيرلكالذى!الرحيوأئعضليزعلىوتوكل!تغملون!ابرىءإقما

وقال!(44:الزخرفأ!لمحتئلونوسؤفولقؤمكلكلد!وإن!م!:تعالىوقال!.(022-421:الشعراءأ!هوأتحليص

وأوجبعليكفرضالذيإنأي851:القصصأ!ومعادإكلرآدك%أئقرءاعليثفرك!الذىإن!و:تعالى

فوربث!و:تعالىقالكماذلكعنفيسألك،المعادوهيالآخرةدارإلىلرادكالقرآنبتبليغعليك

.(39-29:لحجراأ!يغملونكانواضا!أ!ينلتئلتهض

وبسطنا،التفسيركتابنافيذلكعلىالكلاماستقصيناوقد.كثير!جداهذافيوالأحاديثوالآيات

جمةأحاديثوأوردنا.!الأقربينعشيرتكوانذز!و:الشعراءسورةفيتعالىقولهعندذلكفيالقولمن

،مرةبنعمروعن،الأعمشعن،نميربناللهعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال.ذلكفمن،ذلكفي

!ي!النبيأتى!ا،قربينوأنذزعشيرتك!و،وجلعزأاللهأنزللما:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعن

يبعثرجلوبين،إليهيجيءرجلبينإليهالناسفاجتمع"صباحاهيا":نادىثمعليهفصعدالصفا

نأأخبرممملوأرأيتم،كعببنييا،فهربنييا،المطلبعبدبنييا":!ي!اللهرسول!فقال!.رسوله

بينلكمنذيرفإني":قال!نعم:قالوا"؟صذقتموني،عليكمتغيرأنتريد،الجبلهذابسفحخيلا

وجلعزاللهفأنزل؟لهذاإلادعوتناأمااليومسائرلكتبا-)3(اللهلعنه-لهبأبوفقال"شديدعذابيدي

)1(

)2(

)3(

خفظ.وا:خفي

منه.معقوفينبينيأتيوما703()1/مسندهفي

أحمد.مسندفيالمعترضةالجملةليست
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.نحوهبهالأعمشحديثمن(1وأخرجاه)(ا:ادمسدأ!ووتبلهبأبيدآتبت)

بنموسىعن،عميربنالملكعبدحدثنا،زائدةحدثنا،عمروبنمعاويةحدثنا:أحمد)2(وقال

:فقالوخصفعمقريشا!ي!اللهرسولدعا!ألأقربينوانذزعشيرتك!هالآيةهذهنزلتلما:قال،طلحة

،النارمنأنفسكمأنقذوالؤيبنأكعببنيمعشريا،النارمنأنفسكمأنقذوا،قريشمعشريا"

معشريا،النارمنأنفسكمأنقذواهاشمبنيمعشريا،النارمنأنفسكمأنقذوا(منافعبدبنيمعشريا

واللهفإني،النارمننفسكأنقذيمحمدبنتفاطمةيا،النارمنأنفسكمأنقذواالمطلبعبدبني

.ببلالها)3(سأبلهارحمالكمأنإلا،شيئااللهمنلكمأملكلا

،الزهريحديثمن،()الصحيحينفيوأخرجاه،عميربنالملكعبدحديثمن)4(مسلمورواه

)6(.وغيرهأحمدمسندفيهريرةأبيعنأخرطرقوله،هريرةأبيعن،سلمةوأبيالمسيببنسعيدعن

لما:قالتعنهااللهرضيعائشةعن،أبيهعن،هشامحدثنا،وكيع)7(حدثنا:أيضاأحمدوقال

بنتصفيةيا،محمدبنتفاطمةيا":فقال!ي!اللهرسولقام!ألأقربينعشيرتكوانذز!ونزل

."شئتمماماليمنسلوني،شيئااللهمنلكمأملكلاالمطلبعبدبنييا،المطلبعبد

.أيضا)8(مسلمورواه

حدثنا،الحافظ(اللهأعبدبنمحمدأخبرنا:)9(الدلائلفيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

بنعليعن،عباسابنعن-اسمهواستكتمني-نوفلبنالحارثبناللهعبدسمعمنفحدثني:قال

وأخفض!ألأقربينعشيرتكوانذز!و!ي!اللهرسولعلىالآيةهذهنزلتلما:قال،طالبأبي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وصحيح.(كسبومامالهعنهأغنىماوتب):قولهبابا11سورةالتفسير()7294فتح،ومسلمالبخارييعني

الأقربين.عشيرتكوأنذرتعالىقولهفيبابالإيمان(2)80مسلم

منه.معقوفينبينيأتيوما036()2/مسندهفي

وألبناوماءمنالحلقبلماكلهو:وقيل؟بللجمعوالبلال.شيئااللهمنعنكمأغنيولاالدنيافيأصلكمأي

.(بلل/1/531)النهاية.غيره

الأقربين.عشيرتكوأنذر:تعالىقولهفيبابالإيمان(02)4مسلمصحيح

قولهفيبابالإيمان2(0)6مسلموصحيح،الأقاربفيوالولدالنساءيدخلهلبابالوصايا()2753الباريفتح

الأقربين.عشيرتكوأنذرتعالى

364()4النسائيوسننالشعراءسورةومن27بابالتفسير)3185(الترمذيوجامع(915و2333/)أحمدمسند

الأقربين.لعشيرتهأوصىإذابابالوصايا

.)6/187(مسندهفي

الأقربين.عشيرتكوأنذر:تعالىقولهفيبابالإيمان2(0)5مسلمصحيح

.(1/184)الوفافيالجوزيابنأيضاوساقه.منهمعقوفينبينيأتيوما(2178،917/)للبيهقيالنبوةدلائل
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منهمرأيتقوميبهاباديت)1(إنأنيعرفت":ع!ي!اللهرسولقال.مهوأثمؤضمنينمنانجعكلمحنجناصك

عذبكربكبهأمركماتفعللمإن،محمديا:فقالالسلامعليهجبريلفجاءني،فصمتأكرهما

أنيفعرفتاالأقربينعشيرتيأنذرأنأمرنيقداللهإنعلييا":فقالفدعاني:اعلياقال."بالنار

تفعللمإن،محمديا:فقالجبريلجاءنيثم،ذلكمنفصمت،أكرهمامنهمرأيتبذلكباديتهمإن

،لبن)2(عسلناوأعد،طعاممنصاععلىشاة(رجلأعلييالنافاصنع،(ربكعذبكبهأمرتما

،ينقصونأورجلايزيدونرجلاأربعونوهميومئذلهفاجتمعواففعلت."المطلبعبدبنيلياجمعثم

فأخذالجفنةتلكإليهمفقدمت،الخبيثالكافرلهبوأبو،والعباس،وحمزة،طالبأبوأعمامهفيهم

القومفأكل."اللهبسمكلوا":وقالنواحيهافيبهارمىثمبأسنانهفشقهاحذية)3(منهامج!ي!اللهرسول

!يم:اللهرسولقالثم.مثلهاليأكلالرجلكانإنوالله،أصابعهمآثارإلانرىما،عنهنهلواحتى

منهمالرجلكانإناللهوايم،جميعانهلواحتىمنهفشربوا،القعببذلكفجئت.")4(علييااسقهم"

لهد:فقالالكلامإلى-اللهلعنه-لهبأبوبدره،يكلمهمأناللهرسولأرادفلما،مثلهليشرب

!لمجم:اللهرسولقالالغدمنكانفلما.غ!اللهرسوليكلمهمولمفتفرقوا؟صاحبكمسحركمما

إلىبدرنيقدالرجلهذافإن،والشرابالطعاممنبالأمسلناصنعتكنتالذيبمثللناعدعلييا"

فأكلوابالأمسصنعكماع!ي!اللهرسولفصنع.لهجمعتهمثم،ففعلت"القومأكلمأنقبلسمعتما

ويشربمثلهاليأكلالرجلكانإناللهوايم،عنهنهلواحتىالقعبذلكمنسقيتهمثم،عنهنهلواحتى

بأفضلقومهجاءالعربمنشاباأعلمماواللهإني،المطلبعبدبنييا":!ي!اللهرسولقالثم.مثلها

."والآخرةالدنيابأمرجئتكمقدإني،بهجئيهممما

بناللهعبدعن،اسمهأبهمشيخعنإسحاقابنعن،بكيربنيونسطريقمنالبيهقيرواههكذا

به.الحارث

)5(.
عن،الأبرشالفضلبنسلمةعن،الرازيحميدبنمحمدعن،جريربنجعمرأبورواهوقد

،الحارثبناللهعبدعنعمروبنالمنهالعن،القاسمبنمريمأبيالغفارعبدعنإسحاقبنمحمد

وقد،والاخرةالدنيابخيرجئتكمقدوإني":قولهبعدوزاد.مثلهفذكر،عليعن،عباسابنعن

فأحجم:قال.وكذاوكذا"أخييكونأنعلىالأمرهذاعلىيؤازرنيفأيكم،إليهأدعوكمأناللهأمرني

)1(

)2(

)3(

)5(

يظهرهأي،بأمرهالناسيباديأنأمرأنهالحديثومنه،بمعنىوجاليتهوباديتهالرجلوكاشفت،بارزه:"باداه"

.(بدي)والنهايةالأساس.لهم

.(عسس)المصباح.الكبيرالقدح:"العس"

يائية.واوية(حذا)اللسان.كالحذوةاللحممنالقطعة:"الحذية"

الناسخ.منسهولعلها،ونصفأسطرخمسةبمقدارتكرارط،حفي

.31(29/)والملوكالأممتاريختاريخهفي
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أنا:ساقاوأحمشهم،بطناوأعظمهم،عيناوأرمصهمسنالأحدثهم)1(وإنيوقلت،جميعاعنهاالقوم

."وأطيعوالهفاسمعوا،وكذاوكذاأخيهذاإن":فقالبرقبتيفأخذ.عليهوزيركأكوناللهنبييا

وتطيع.لابنكتسمعأنأمركقد:طالبلأبيويقولونيضحكونالقومفقام:قال

بوضعوغيرهالمدينيبنعلياتهمه،شيعيكذابوهو،مريمأبوالقاسمبنالغفارعبدبهتفرد

.)2(الباقونوضعفه.الحديث

بناللهعبدعنالحارثيميسرةبنعيسىبنالحسينعن،أبيهعنتفسيرهفيحاتمأبيابنروىولكن

لما:عليقال:قال،الحارثبناللهعبدعن،عمروبنالمنهالعن،الأعمشعن،القذوسعبد

شاةرجللياصنع":!ي!اللهرسولليقال(214:الشعراءأ!هوالأقربينعشيرتكوأنذز!و:الآيةهذهنزلت

أربعونأو،رجلغيرلأربعونيومئذوإنهمفدعوتهم."هاشمبنيليوادع،لبنوإناء،طعاممنبصاع

أيكم":فقال.الكلام!ي!اللهرسولوبدرهم)3(:قالأنإلى،تقدممانحوالقصةفذكر،ورجل

بماله،ذلكيحيطأنخشيةالعباسوسكتفسكتوا:قال"؟أهليفيخليفتيويكوندينيعنييقضي

أنا:قلتذلكرأيتفلما،العباسفسكتأخرىمرةقالهاثم.العباسلسنأناوسكت:قال

ضخم،العينينلأعمشوإني،هيئةلأسوؤهميومئؤوإني:قال"؟أنت":قال،اللهرسوليا

الساقين.حمش؟البطن

أعلم.فالله.فيهاعباسابنيذكرلمأنهإلا،تقدملماشاهافيهاالطريقوهذه

عنناجذبنوربيعة،الأسدياللهعبدبنعبادحديثمن،")4(مسنده"فيأحمدالإمامروىوقد

.()أعلموالله-لهكالشاهدأو-تقدممانحوعلي

وكأنه،متإذايعني:أهليفيخليفتيويكوندينيعنييقضيمن:الحديثهذافيقولهومعنى

أهله،يصلحبمابعدهيقوممنفاستوثق،يقتلوهأنالعربمشركيإلىالرسالةبإبلاعقامإذاخشي!!ي!

لصوإنأربكمنإليفأنزلمآبلخالرسول!يايها!و:تعالىقولهفيذلكمناللهأمنهوقد؟عنهويقضي

لاية.ا(،)6!ولناس!أمنيعصمثوأدئهلتهرسابفغت!اتفعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الطبريتاريخمنوالمثبت،ولأني:ط،حفي

.64(0)2/الاعتدالميزان

هم.أبد:خفي

.915(و111)1/أحمدمسند

بالروايةتفردمجهولناجذبنربيعةالثانيوفي،ضعيفالأسدياللهعبدبنفعباد،ضعيفالحديثينكلا:بشارقال

يكادلا":(45)2/الميزانفيالذهبيوقال،والعجليحبانابنسوىالثقاتفييذكرهولمالأزديصادقأبوعنه

تحريركتابناوينظر،جهالةفيه:المغنيفيوقال،"ووارثيأخيعلي:فيهمنكربخبرصادقأبووعنه،يعرف

.893(/1)التقريب

.المائدةسورةمن)67(والايةحمنالمعقوفينبينماسقط
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عنيصرفهلا،وجهاراوسرا،ونهاراليلاتعالىاللهإلىيدعواستمر!اللهرسولأنوالمقصود

ومجامعهم،أنديتهمفيالناسيتبع،صادذلكعنهيصدهولا،رادذلكعنيردهولا،صارفذلك

وفقير،وغني،وقويوضعيف،وعبدحرمنلقيهمنيدعو.الحجومواقف،المواسموفيومحافلهم

ضعفائهممنالناسآحادمناتبعهمنوعلىعليهوتسلط.سواءشرع)1(عندهذلكفيالخلقجميع

لهبأبوعمهعليهالناسأشدمنوكان،والفعلية)2(القوليةبالأذيةقريشمشركيمنالأقوياءالأشداء

.سفيانأبيأخت،أميةبنحرببنتأروىجميلأموامرأته-المطلبعبدبنالعزىعبدواسمه-

وكان،طبعاإليهاللهخلقأحبع!ي!اللهرسولوكان،المطلبعبدبنطالبأبوعمهذلكفيوخالفه

وعلىدينهمعلىأنهمع،ذلكفيقومهويخالف،ويحاميعنهويدافع،إليهويحسنعليهيحنو

منقومهدينعلىاستمرارهوكان.شرعيالاطبعيا)4(حبأبحبهقلبهامتحنقدتعالىاللهأنإلا،)3(خلتهم

مشركيعندلهكانلماطالبأبوأسلمكانلوإذ،الحمايةمنلرسولهصنعهومما،تعالىاللهحكمة

وألسنتهمأيديهمولمدوا،عليهولاجترؤوا.ويحترمونهيهابونهكانواولا،كلمةولاوجاهةقريش

،كافرانالعمانفهذان،وأجناساأنواعاخلقهقسموقد.ويختاريشاءمايخلقوربك،إليهبالسوء

منالأسفلالدركفيوذلك،نارمنضحضاحفيالقيامةفييكونهذاولكن،لهبوأبوطالبأبو

سيصلىأنهتتضمن،والخطبالمواعظفيوتقرأ،المنابرعلىتتلىكتابهفيسورةفيهاللهوأنزل،النار

الحطب.حمالةوامراته،لهبذاتنارا

أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدحدثنا،العباسأبيبنإبراهيمحدثنا:(أحمد)الإمامقال

رأيت:قال-فأسلمجاهلياوكان-)6(الذيلبنيمنعبادبنربيعة:لهيقالرجل،نيأخبرأ:قال

"تفلحوااللهإلاإلهلاقولواالناسأيهايا":يقولوهوالمجازذيسوقفيالجاهليةفي!اللهرسول

يتبعه،كاذبصابئإنه:يقولغديرتينذوأحول،الوجهوضيءرجلووراءه،عليهمجتمعونوالناس

لهب.أبوعمههذا:فقالواا!اللهرسولنسبليفذكروااعنهفسألت،ذهبحيث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.حفياللفظةليست

كلمةجانبهاوإلى.القولية:نصهماالهامشفيالسطرجانبإلىالناسخوأثبتخ:فوقهاووضع،القوية:حفي

صح.

.دعارةوفيعفاففيتكونفيهاخلللاالمختصةالصداقة:الخاءوبضم.الخصلة:الخاءبفتح:"الخلة"

.(خلل)القاموس

طبعا.:خفي

منه.معقوفينبينيأتيوما34(1)4/المسندفي

جائز.وكلاهما،الديلي:الإصابةوفي(الدؤلي61/)6/الإكمالفينسبته
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.بنحوهالزنادأبيبنالرحمنعبدحديثمن)1(والبيهقيهورواهثم

حدثنا،القطان)3(الحسنبنمحمدبكرأبوحدثنا،الفقيهطاهرأبوحدثناأيضا)2(البيهقيوقال

،المنكدربنمحمدعن،عمرو)4(بنمحمدحدثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدحدثنا،الأزهرأبو

الديلي.ربيعةعن

رجلوراءه،اللهإلىيدعوهم،منازلهمفيالناسيتبعالمجازبذيمج!ي!اللهرسولرأيت:قال

؟هذامن:قلت.ابائكموديندينكمعنهذايغربمملاالناسأيهاأ:يقولوهووجنتاهتقد،أحول

لهب.أبوهذا:قيل

!ي!اللهرسولرأيت:قال.كنانةمنرحلعن،سليملنالأشعثعنشعمةطريقمنرواهثم ..)5(ا

يسفيخلفهرجلوإذا"تفلحوااللهإلاإلهلاقولوا،الناسأيهايا":،)6(يقولوهوالمجازذيبسوق

يريدفإنما،دينكمعنهذايغرنكملا،الناسأيهايا:يقولهووإذا،جهلأبوهوفإذا،الترابعليه

.والعزىاللاتعبادةتتركواأن

بدروقعةبعدوذلك،وفاتهذكرعندترجمتهبقيةوسنذكر،لهبأبوأنهوالظاهر،جهلأبوقالكذا

.)7(تعالىاللهشاءإن

فيماواعتماده،وسجاياهصنائعهمنسيظهركماالطبيعيوالحنوالشفقةغايةفيفكانطالبأبووأما

عنهم.اللهرضيوأصحابهمج!ي!اللهرسولعنبهيحامي

بنعقيلأخبرني،)8(طلحةبنموسىعن،اللهعبيدبنيحيىبنطلحةعن،بكيربنيونسقال

فانههومسجدنانادينافياذاناقدهذاأخيكابنإن:فقالواطالبأبيإلىقريشجاءت:قالطالبأبي

.(2185،186/)والدلائل34(41/)المسندفي(1)

بنمحمدعنالوهابعبدعنبشاربنمحمدعن294()3/المسندفيأحمدالإماموأخرجه(185)2/الدلائلفي)2(

به.عمرو

الحفاظوتذكرة318()15/النبلاءأعلامسيرفيترجمته،جدهوالحسن،أبيهاسموهو.الحسين:الدلائلفي)3(

/3()842.

بنمحمدوهو212()26/الكمالتهذيبفيترجمتهومنالدلائلمنوالمثبت،عمربنمحمد:ط،حفي)4(

الليثي.وقاصبنعلقمةبنعمرو

.(186)2/الدلائلفيالبيهقييعني)5(

.حمنسقطالمعقوفينبينما)6(

الرابع.الجزءفيلهبأبيمقتلانظر)7(

تهذيبفيطلحةترجمةمنوالمثبت،تحريفوهو.طلحةبنموسىبناللهعبدعنيحيىبنطلحة:ط،حفي)8(

.(2186/)النبوةودلائل(15)7/للبخاريالكبيروالتاريخ(144/)13الكمال
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خنس-قالأو-كنس)1(منفاستخرجته،إليهفانطلقت،بمحمدفأتنيانطلق،عقيليا:فقال.عنا

أنكزعمواهؤلاءعمكبنيإن:قالأتاهمفلما،الحرشدةفيالظهيرةفيبهفجاء،صغيربيت:يقول

ترون":فقالالسماءإلىببصره!اللهرسول)2(فحلق.أذاهمعنفاثته،ومسجدهمناديهمفيتؤذيهم

منهاتشتعلوا)3(أنعلىمنكمذلكأدعأن(علىأبأقدرأنافما":قال!نعم:قالوا"؟الشمسهذه

.فارجعوا،قطأخيابنكذبماوالله:طالبأبوفقال."بشعلة

بكير.بنيونسعنالعلاءبنمحمدعن)4(التاريخفيالبخاريرواه

.-لفظهوهذا-بهعنهالجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعنالحاكمعن()البيهقيورواه

بنالمغيرةبنعتبهبنيعقوبحدثني،إسحاقابنعنيونسطريقمن)6(البيهقيروىثم
)7(-

ابنيا:لهفقال!اللهرسولإلىبعثالمقالةهذهطالبلأبيقالتحينقريشاأنحدثأنه،الأخنس

أطيقلاماالأمرمنتحملنيولا،نفسكوعلىعليفأبق،وكذاكذاوقالواجاؤونيقدقومكإن،أخي

وأنه،فيهلعمهبداقدأن!اللهرسولفظن.قولكمنيكرهونماقومكعنفاكفف؟أنتولاأنا

يمينيفيالشمسوضعتلو،عميا":!اللهرسولفقال،معهالقيامعنوضعف،ومسلمهخاذله

فبكى،لمج!اللهرسولاستعبرثم"طلبهفيأهلكأواللهيظهرهحتىالأمرهذاتركتمايساريفيوالقمر

أمركعلىامض:فقال،عليهفأقبل،أخيابنيا:!اللهبرسولالأمربلغمارأىحينلهقالولىفلما

.أبدأ83(لشيءأسلمكلافوالله،أحببتماوافعل

ادكاكل"!أ:ذلكفيطالبأبوقالثم:)9(إسحاقابنقال

دفيناالترابفيأوسدحتىبجمعهمإليكيصلوالنوالله

عيونامنكبذاكوقرأبشرغضاضةعليكمالأمركفامضي

أمينا)01(قدموكنتصدقتفلقدناصحيأنكوعلمتودعوتني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الحديث:سياقبعد(4143/كبس/)النهايةفيالأثيرابنقال؟الدلائلأصلفيوكذا،بالنونط،حفيكذا

اهـ.الظبيبيتوهو،الكناسمن،بالنونويروى.صغيربيت:بالكسرالكبس

نسخة.روايةلعلها،فحدق:حهامشفي

شعلة.منهاتستشعلوا:الدلائلوفي،شعلةمنهاتشعلوا:للبخاريالتاريخفي

.51()7/الكبيرالتاريخ

.(2186/)النبوةدلائل

سيأتي.(2187،188/)أيضأالدلائلفي

تصحيف.،عقبة:الدلائلفي

.266(/1)هشامابنسيرةفيبنحوهالخبر

فيه.والأبيات(188)2/النبوةدلائل

أمينا.قبل:الدلائلفي
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ديناالبريةأديانخيرمنبأنهعرفتقدديناوعرضت

مبينابذاكسمحالوجدتنيسبةحذاريأوالملامةلولا

تعالىاللهأنعلىدلالةذلكوفي؟أ(أشعاراكاذلكفيطالبلأبيإسحاقابنوذكر:البيهقيقالثم

لحكمه.معقبلاشاءبماعمهيكونلاحيثيعصمهكانوقد،دينهفيإياهخلافهمعبعمهعصمه

وأربعينبضعمنذقديمامصرأهلمنرجلحدثني:إسحاقبنمحمدعن)2(،بكيربنيونسوقال

قامفلما،!ي!اللهرسولوبينمكةمشركيبينجرتطويلةقصةفيعباسابنعن،عكرمةعن،سنة

ديننا،عيبمن،ترونماإلاأبىقدمحمداإن،قريشمعشريا:هشامبنجهلأبوقالاللهرسول

فيسجدفإذا،بحجرغدالهلأجلسناللهأعاهدوإني،الهتناوسب،أحلامناوتسفيه،آبائناوشتم

الله-لعنه-جهلأبوأصبحفلما.لهمبدامامنافعبدبنوذلكبعدفليصنع،)3(رأسهبهفضختصلاته

فكان،الشامقبلتهوكان،يغدوكانكما!ي!اللهرسولوغدا،ينتظره!ي!اللهلرسولجلسثمحجراأخذ

يصلي،!ي!اللهرسولفقام،الشاموبينبينهالكعبةوجعل،واليمانيالأسودالركنينبينصلىصلىإذا

ثم،الحجرجهلأبواحتمل!ي!اللهرسولسجدفلما،ينتظرونأنديتهمفيفجلسوا،قريشغدتوقد

قذفحتى،حجرهعلىيداهيبستقدمرعوبا،لونهممتقعا،منبهتارجعمنهدناإذاحتى،نحوهأقبل

لأفعلإليهقمت:فقال؟الحكمأبايابكما:لهفقالوا،قريشمن4رجاإليهوقامت،يدهمنالحجر

هامته،مثلرأيتماوالله،الإبلمنفحلدونهليعرضمنهدنوتفلما،البارحةلكمقلتما

يأكلني.أنفهم،قطلفحلأنيابهولا،)4(قصرتهولا

.")6(لأخذهمنيدنالو،جبريلذلك":قال!ي!اللهرسولأنليفذكر:()إسحاقابنقال

الدارمي،عثمانحدثنا،الفقيهالنضرأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)7(البيهقيوقال

بنأبانعن،فروةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،سعدبنالليثحدثنا،صالحبناللهعبدحدثنا

فييوماكنت:قال.المطلبعبدبنعباسعن،أبيهعن،عباسبناللهعبدبنعليعن،صالح

فخرجت؟رقبتهعلىأطأأنساجدامحمدارأيتإنعليدلهإن:فقال-اللهلعنه-جهلأبوفأقبلالمسجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.-926(267)1/السيرةفيمنهاشيئاهشامابنساق

الأصمالحاكمعنفيهوالخبر(091)2/للبيهقيالنبوةودلائلحمنوالمثبت،إسحاقبنمحمدحدثني:طفي

به.عنهالجبارعبدبنأحمدعن

فضختسجدفإذا،الحجرعندلهلأجلساللهأعاهدوإني:فهكذاحروايةوأما،البيهقيودلائلطروايةهذه

...رأسه

رقبته.وأصلعنقهأي:"قصرته"

.(191)2/البيهقيدلائل

البيهقي.ودلائلحمنوالمثبت،منهدناولو:طفي

.(191)2/النبوةدلائلفي
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المسجد،جاءحتى،غضبانا)1(فخرج،جهلأبيبقولفأخبرتهعليهدخلتحتى!اللهرسولعلى

!ي!اللهرسولفدخل،اتبعتهثمفأتزرت،شريومهذا:فقلتالحائطفاقتحمالبابمنيدخلأنفعجل

أن!ليطغئأقيدنشنإنمملا)جهلأبيشأنبلغفلما،!هوعلقمنأقيلنسنظق!خلقالذىرفيبآستصاقرآ):فقرأ

ترونألا:جهلأبوفقال!محمدهذا،الحكمأبايا:جهللأبيإنسانفقال(-67:العدقأمهواشتغنىاهر

سجد.السورةآخرع!ي!هاللهرسولبلغفلما،عليالسماءأفقسدلقدوالله؟أرىما

قال:قالعكرمةعن،الكريمعبدعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

الله!رسولذلكفبلغ.عنقهعلىلأطأنالكعبةعنديصليمحمدارأيتلئن:جهلأبوقال:عباسابن

."عياناالملائكةلأخذتهفعللو":فقال

به.الرزاقعبدعن،يحيىعن)3(البخاريورواه

:فقاليصليوهوع!ي!هبالنبيجهلأبومر:قالعباسابنعن،عكرمةعن،هندأبيبنداودقال

جبريل:فقال.!النبيفانتهره.منينادياأكثرأحدبهاماعلمتلقد؟محمدياتصليأنأنهكألم

.العذابزبانيةلأخذتهناديهدعالووالله(-1718:العدقأمهوالزباية!سثغناديمفيذع!يو

به.داودطريقمن)4(النسائيوصخحهوالترمذيأحمدرواه

عن،الكريمعبدعن،فراتحدثنا،يزيد)6(أبويزيدبنإسماعيلحدثنا:(أحمد)الإماموقال

علىأطأحتىلاتينهيصليالكعبةعندمحمدارأيتلئن:جهلأبوقال:قالعباسابنعن،عكرمة

."عياناالزبانيةلأخذتهفعللو":فقالقال.عنقه

بنيونسحدثنا،واضحبنيحيىحدثنا،حميدابنحدثنا:جرير)7(بنجعفرأبووقال

عنديصليمحمدعادلئن:جهلأبوقال:قالعباسابنعن،العيزاربنالوليدعن،إسحاقأبي

ناصحيه!بالاصحيةلسففا)أالايةمنبلغحتى!خلقألذىرفيبآشصاقرا):تعالىاللهفأنزل.لأقتلنهالمقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(غضب)والتاج2(17)4/الوافيالنحو.أسدبنيلغةعلىجائزوهوبالتنوينوالدلائلط،حفيكذا

.)1/368(مسندهفي

)3348(الجامعفيالترمذيأيضابهوأخرجه:قلت.ينتهلملئنكلاباب69سورةالتفسير()5894الباريفتح

الدلائلفيوالبيهقي.غريبصحيححسنحديثهذا:وقال)69(ربكباسماقرأسورةومنبابالتفسير

/2(191،)291.

للنسائيالكبرىوالسنن)69(ربكباسماقرأسورةومنباب)9334(الترمذيوجامع)1/256(أحمدمسند

.)61011(و)11684(

.)1/248(مسندهفي

.38()صالمنفعةتعجيلفيوترجمتهأحمدمسندمنوالمثبت.زيدأبو:ط،حفي

منه.معقوفينبينيأتيوما.)69(العلقسورةتفسيرفي256(/1)5-الطبريتفسير-تفسيرهفي
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:!ال؟يمنعكط:(لىأفقيل،يصليع!ي!النبيفجاء!والزبانية!لس!غناديمفقيذع()1(5خاطئةبهذبه

إليه.ينظرونوالناسالملائكةلأخذتهتحركلووالله:عباسابنقال.الكتائبمنوبينهبينيمااسودقد

عن،هندأبيبننعيمعن،أبيهعن،المعتمرحدثنا،الأعلىعبدابنحدثنا:جرير)2(ابنوقال

قال!نعم:قالوا؟أظهركمبينوجههمحمديعفرهل:جهلأبوقال:قالهريرةأبيعن،حازمأبي

فأتى.بالترابوجههولأعفرن،رقبتهعلىلأطأنكذلكيصليرأيتهلئن،والعزىواللات:فقال

ويتقي،عقبيهعلىينكصوهوإلامنهفجئهمفما:قال.رقبتهعلىليطأيصليوهوع!ي!اللهرسول

فقال:قال.وأجنحةوهولانارمنخندقاوبينهبينيإن:قال؟لكما:لهفقيل:قال،بيديه

حديثفيأدريلا-تعالىاللهوأنزلقال."عضواعضواالملائكةلاختطفتهمنيدنالو":ع!ي!اللهرسول

.السورةآخرإلىمهوليهطغئآلإدنسنإن!مملايغلملىماأقيدنسنعلو)-لاأمهريرةأبي

طرخانبنسليمانبنمعتمرحديثمن)3(والبيهقيحاتمأبيوابنوالنسائيومسلمأحمدرواهوقد

به.التيمي

بنعمروعن،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،جريربنوهبحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

يصليكانفإنه،واحديومغير،قريشعلىدعاع!ي!اللهرسولرأيتما:قالاللهعبدعن،ميمون

فقال؟ظهرهعلىفيلقيهالسلاهذايأخذمن:فقالوا.منهقريمبجزوروسلا،جلوسقريشمنورهط

،ظهرهعنفأخذتهفاطمةجاءتحتىساجدايزلفلم،ظهرهعلىفألقاهفأخذه،أنا:معيطأبيبنعقبة

عليكاللهم،ربيعةبنبعتبةعليكاللهم،قريشمنالملأ(بهذا)عليكاللهم":!يماللهرسولفقال

بنبأبيعليكاللهم،معيطأبيبنبعقبةعليكاللهم،هشامبنجهلبأبيعليكاللهم،ربيعةبنبشيبة

إلىسحبواثم،جميعابدريومقتلوارأيتهمفلقد:اللهعبدقالالشاكشعبة"-خلفبنأميةأو-خلف

فتقطع.ضخمارجلاكانفإنه-خلفبنأميةأو-أبيغيرالقليب

.به)6(إسحاقأبيعنطرقمنومسلم،صحيحهمنمتعددةمواضعفيالبخاريرواهوقد

بيانهسيأتيكماأحديومقتلإنماأبيوأخوه،بدريومقتلالذيفإنه،خلفبنأميةوالصواب

)2(

)3(

)4(

)6(

.حمنسقطالمعقوفينبينما

.256(/)15تفسيرهفيالطبريجريرابنهو

منالتفسيرفيوالنسائيوأحكامهمالمنافقينصفات)38()7927(مسلموصحيح037()2/أحمدالإماممسند

.(188،918)2/للبيهقيالنبوةودلائل(1)1683الكبرىسننه

.)1/417(مسندهفي

أحمد.مسندفياللفظةليست

مبعثوفي)3185(الجزيةوفي،)3492(الجهادوفي52()0الصلاةوفي،24(0)الطهارةفيالبخاريصحيح

.(011و)(01و)9(1و)80(1)70()4917الجهادفيومسلم،693(0)المغازيوفي،)3854(ع!ي!النبي
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فعلوالماأنهمالصحيحألفاظبعضوفي.المرأةلولدكالمشيمةالناقةولدمعيخرجالذيهووالسلى-

الله.لعنهمالضحكشدةمنهذاعلىهذايميلأي،بعضعلىيميلبعضهمجعلحتىاستضحكواذلك

فلما،عليهميدعويديهرفعصلاتهمنفرغلما!ي!وأنه،فسبتهمعليهمأقبلتعنهألقتهلمافاطمةأنوفيه

دعائهفيوعين،جملةمنهمالملأعلىدعا!ي!وأنه،دعوتهوخافوا،الضحكعنهمسكنذلكرأوا

عتبة،بنوالوليد،ربيعةابناشيبةوأخوه،عتبةوهم:منهمستةتسميةالرواياتأكثرفيوقع.سبعة

خلف.بنوأمية،معيطأبيبنوعقبة،هشامبنجهلوأبو

السابع.ونسيت:)1(إسحاقأبوقال

.)2(البخاريصحيحفيتسميتهوقعالوليدبنعمارةوهو:قلت

الإراشي)3(قصة

رجلقدم:قال.الثقفيسفيانأبيبنالملكعبدحدثنا)4(إسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسقال

وقفحتىالإراشيفأقبل،بأثمانهافمطله،هشامبنجهلأبومنهفابتاعها،مكةإلىلهبإبلإراشمن

علىيعدينيرجلمنقريشمعشريا:فقال،المسجدناحيةفيجالسمج!هاللهورسولقريشناديعلى

ذلكترى:المجلسأهلفقال؟حقيعلىغلبنيوقد،سبيلوابنغريبفإني،هشامبنالحكمأبي

-اذهبالعداوةمنجهلأبيوبينبينهمايعلمونلمااللهرسولإلى(به)يهوون-وهم(الرجلأ

رأوهفلما،معهفقام،لهذلكفذكرمج!ي!هاللهرسولعلىوقفحتىالإراشيفأقبل.عليهيعديكفهو،إليه

بابهعليهفضربجاءهحتى!يواللهرسولفخرج؟يصنعمافانظراتبعه:معهمممنلرجلقالوامعهقام

:فقال.لونهانتقعوقد،دمقطرةوجههفيوماإليهفخرج"فاخرج،محمد":قال؟هذامن:فقال

إليه،فدفعهبحقهإليهفخرجفدخل:قال.لهالذيأعطيهحتىتبرحلا:قال."حقهالرجلهذاأعط"

ذلكعلىوقفحتىالإراشيفأقبل."لشأنكالحق":للإراشيوقال.لمج!ي!اللهرسولانصرفثم

لي.الذي)6(أخذتفقد،خيرااللهجزاه:فقالالمجلس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

السابقةالحاشيةفيإليهالمشارالحديثفيمسلمصحيحمنوالصواب،تصحيفوهو.إسحاقابن:ط،حفي

.901رقمه

.الأذىمنشيئاالمصليعنتطرحالمرأةبابالصلاة(052)الباريفتح

.134()1/البلدانمعجمفيياقوتحكاهموضع،المعجمةوالشينبالكسر،إراشإلىنسبة:"الإراشي"

خثعم.منبجيلةأبو،أنماروالدوهو،الغوثبنعمروابنهو:وقيل،الغوثبنلحيانابنهو:أيضاوإراش

.33هصالاشتقاقانظر.قاسطبنوائلبنيمنأيضاوإراشة(أرش)التاجانظر

به.بكيربنيونسعنالجبارعبدبنأحمدعنالأصمعنالحاكمعن(391)2/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

منه.معقوفينبينوماللبيهقيالنبوةدلائلمنوالمثبت.اللهرسولإلىبهيهزون:ط،حفي

.تاءغيرمنأخذ:والدلائلحوفيطفيكذا
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نأإلاهوماوالله!العجبمنعجبا:قال؟رأيتماذاويحك:فقالوامعهبعثواالذيالرجلوجاء

أخرجحتىتبرحلا!نعم:فقال."حقهالرجلهذاأعط":فقالروحهمعهومافخرجبابهعليهضرب

فوالله،لكماويلك:لهفقالواجهلأبوجاءأنيلبثلمثم.فأعطاهحقهإليهفأخرجفدخل،حقهإليه

فملئتصوتهوسمعتبابيعليضربأنإلاهوماوالله،ويحكم:فقال؟صنعتمامثلرأيناما

لفحلأنيابهولاقصرتهولا،هامتهمثلرأيتماالإبلمنلفحلارأسهفوقوإنإليهخرجتثم،رعبا

لأكلني.أبيتلوفوالله،قط

فصل

بنيحيىعن،الأوزاعيحدثنا،مسلمبنالوليدحدثنا،الوليدبنعياشحدثنا:)1(البخاريوقال

العاص(عمرواابنسألت:(قالاالزبيربنعروةحدثني،التيميإبراهيمبنمحمدعن،كثيرأبي

ذإ،الكعبةحجرفييصليع!يوالنبيبينما:قال؟الثهبرسولالمشركونصنعهشيءبأشدأخبرني:فقلت

حتىعنهاللهرضيبكرأبوفأقبل،شديداخنقافخنقهعنقهعلىثوبهفوضع،معيطأبيبنعقبةعليهأقبل

!هورلبهتممنبأليتتجآءكموقذالدهربيقولأنرجلاألقتلون):وقال!والنبيعنودفعهبمنكبهأخذ

الاية.(28:غافرأ

وقال.عمروبناللهلعبدقلت:قال،أبيهعن،عروةبنيحمىأخبرني:قالإسحاقابنتابعه

حدثني:سلمةأبيعنعمروبنمحمدوقال.العاصبنلعمروقيل:قالأبيهعنهشامعنعبدة

.العاصبنعمرو

.عبدةرواهكماعروةبنهشامعنبلالبنسليمانرواهوكذلك:)2(البيهقيقال

بنعمروبناللهبعبدبعضهافيوصرح،)3(صحيحهمنأماكنفيرواهوقد،البخاريبهانفرد

القصة.هذهلتقدمأشبهعمروعنوكونه،عنهعروةلرواية،أشبهوهو،العاص

عنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)4(البيهقيروىوقد

:العاصبنعمروبناللهلعبدقلت:قالعروةأبيهعن،عروةبنيحيىحدثني:إسحاقبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

يأتيوما،بمكةالمشركينمنوأصحابه!سيوالنبيلقيمابابالأنصارمناقب)3856(الباريفتح،صحيحهفي

منه.معقوفينبين

.البخاريحديثسياقبعد276()2/الدلائلفي

)3856(!سيوالنبيمبعثوفي،خليلامتخذأكنتلو:ع!ي!النبيقولبابالصحابةفضائل)3678(الباريفتح

.04المؤمنسورةالتفسير(481و)5

به.928(/1)النبويةالسيرةفيإسحاقابنعنهشامابنوأخرجه275()2/الدلائلفي
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وقدرأيتهملقد:فقال؟عداوتهمنتظهرهكانتفيماع!ج!اللهرسولمن)1(أصابتقريشارأيتماأكثرما

الرجلهذامنعليهصبرنامامثلرأيناما:فقالواع!ي!اللهرسولفذكروا،الحجرفييوماأشرافهماجتمع

عظيمأمرعلىمنهوصرنا،الهتناوسب،جماعاتناوفرق،دينناوعاب،اباءناوشتمأحلامناسفه،قط

بهممرثم،الركناستلمحتىيمشيفأقبل،ع!ج!اللهرسولطلعذلكفيهمفبينما:قال-قالكماأو-

الثانيةبهممرفلما،فمضى!اللهرسولوجهفيذلكفعرفت،القولببعضفغمزوه،بالبيتطائفا

أتسمعون":فقال،بمثلهافغمزوه،الثالثةبهمفمر،فمضى،وجههفيفعرفتها،بمثلهاغمزوه

رجلمنمنهمماحتىكلمتهالقومفأخذت."بالذبحجئتكملقد،بيدهنفسيوالذيأما؟قريشمعشريا

انصرف:ليقولإنهحتىليرفؤه)2(ذلكقبلوصاةفيهأشدهمإنحتىطائروقعرأسهعلىوكأنماإلا

.بجهولكنتفما،راشداالقاسمأبا

لبعض:بعضهمفقال،معهموأناالحجرفياجتمعواالغدكانإذاحتى!اللهرسولفانصرف

طلعذلكعلىهمفبينما.تركتموهتكرهونبمابادأكمإذاحتى،عنهبلغكمومامنكمبلغماذكرتم

كانلما؟وكذاكذاتقولالذيأنت:يقولونبهفأحاطوا،واحدرجلوثبةإليهفوثبوا!اللهرسول

رجلارأيتولقد"ذلكأقولالذيأنا،نعم":!اللهرسولفيقول،ودينهمآلهتهمعيبمنيبلغهم

!هوالدهربيقولأنرجلاألقتلون)ويلكم:ويقولدونهيبكيبكرأبووقام،ردائهبمجامعأخذمنهم

قط.منهبلغتقريشارأيتمالأكثرذلكفإن.عنهانصرفواثم(28:غافرأ

فصل

منعهفيالقائمطالبأبيبعمهواجتماعهم،وأصحابه!اللهرسولعلىقريشمنالملأتأليبفي

وقوته.اللهبحولذلكعليهمفأبى،إليهميسلمهأنعليهوحرصهم،ونصرته

قال:قالأنسعن،ثابتعن،سلمةحمادبنعن،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

عليأتتولقد،أحديخافومااللهفيوأخفت،أحديؤذىومااللهفيأوذيتلقد":ع!ج!اللهرسول

."بلالإبطيواريماإلاكبدذويأكلهماولبلالليوما،وليلةيومبينمن)4(ثلاثون

صحيح.حسن:الترمذيوقال،بهسلمةبنحمادحديثمن()ماجهوابنالترمذيوأخرجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هشامابنسيرةفيوهي،الدلائلفيولاحفياللفظةليست

.؟وضاءةفيهأشدهمإن:وفيهما(ارفأ)واللسانالنهاية.لهويدعوبهويرفقيسكنهأي:"يرفؤه"

.(012)3/مسندهفي

ثلاثة.:المسندفي

اللهرسولأصحابفضائلفيبابالمقدمة()151ماجهابنوسنن34بابالقيامةصفة)2472(الترمذيجامع

."ثالثةعليأتتولقد"الأخيرولفظ.والمقدادذروأبيسلمانفضائل،لمجي!
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ومضى،دونهوقامومنعهطابأبوعمه!ي!اللهرسولعلىوحدب:)1(إسحاقبنمحمدوقال

يعتبهملاع!ي!اللهرسولأنقريشرأتفلما.شيءعنهيردهلالدينهمظهرا،اللهأمرعلىع!ي!اللهرسول

دونه،وقامعليهحدبقدطالبأبا)2(عمهأنورأوا،آلهتهموعيبفراقهممن،عليهأنكروهشيءمن

بنشمسعبدبنربيعةابناوشيبةعتبة،طالبأبيإلىقريشأشرافمن4رجامشى،لهميسلمهفلم

العاصواسمه-البختريوأبو،شمسعبدبنأميةبنحرببنصخرسفيانوأبو،قصيبنمنافعبد

،العزىعبدبنأسدبنالمطلببنوالأسود،قصيبنالعزىعبدبنأسدبنالحارثبنهشامابن

بنالمغيرةبنوالوليد،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنهشامبنعمروواسمه-جهلوأبو

بنحذيفةبنعامربنالحجاجابناومنبهونبيهلؤيبنكعببنمرةبنيقظةبنمخزومبنعمربناللهعبد

صو)3(ه
سهم.بنسعيدبنوائلبنوالعاص،لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسهمبن سعد

وعاب،آلهتناسبقدأخيكابنإن،طالبأبايا:فقالوامنهممشىمنأو:)4(إسحاقابنقال

نحنمامثلعلىفإنك،وبينهبينناتخليأنوإماعناتكفهأنفإما،اباءناوضلل،أحلامناوسفهديننا

ومضى،عنهفانصرفوا،جميلارداوردهم،رفيقاقولاطالبأبولهمفقال؟فنكفيكهخلافهمنعليه

الرجالتباعدحتىوبينهبينهمالأمرشري)5(ثم،إليهويدعواللهدينيظهر،عليههوماعلى!ي!اللهرسول

إنهمثم،عليهبعضابعضهموحض،فيهفتذامروا)6(بينها!ي!اللهرسولذكرقريشوأكثرت.وتضاغنوا

استنهيناكقدوإنا،فيناومنزلةوشرفاسنالكإن،طالبأبايا:فقالوا.أخرىمرةطالبأبيإلىمشوا

آلهتنا،وعيب،أحلامناوتسفيه،آبائناشتممنهذاعلىنصبرلاواللهوإنا،عناتنههفلمأخيكابنمن

فعظم،عنهانصرفواثم-قالواكماأو-الفريقينأحديهلكحتى،ذلكفيوإياكننازلهأوعناتكفهحتى

خذلانه.ولا!ي!اللهرسولبإسلامنفسايطبولم،وعداوتهمقومهفراقطالبأبيعلى

قالواحينقريشاأنحذثأنهالأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبوحدثني:)7(إسحاقابنقال

وكذاكذافقالواجاؤونيقدقومكإنأخيابنيا:لهفقال!ي!اللهرسولإلىبعثالمقالةهذهطالبلأبي

أنه!واللهرسولفظن:قال.أطيقلاماالأمرمنتحملنيولا،نفسكوعلىعليفأبق،لهقالواالذي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4)2/والروض(1/264)هشامابنسيرة

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،طالبأبو:ط،حفي

.(164)صحزملابنالأنسابوجمهرةهشامابنسيرةمنوالمثبت،سعيد:ط،حفي

.(24/)والروض(1/265)هشامابنوسيرة(481)صإسحاقابنسيرة

عظم:وفيه(شري)الأثيرلابنوالنهايةوالروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،المهملةبالسينسرى:ط،حفي

الشر.انتشرأي:ذلكعندالأمرفشري(9)2/الروضفيوجاء.فيهولجواوتفاقم

.(ذمر)اللسان.الجدعلىبعضابعضهميحضأي،يتذامرونوالقوم.تحاضوا:وتذامروا،فتوامروا:حفي

.(5)2/والروض(1/266)هشامابنوسيرة(451)صإسحاقابنسيرة
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لهفقال:قال،معهوالقيامنصرتهعنضعفقدوأنه،ومسلمهخاذلهوأنه،بدو)1(فيهلعمهبداقد

الأمرهذاأتركأنعلى)2(يساريفيوالقمر،يمينيفيالشمسوضعوالوواللهعميا":!اللهرسول

51نادولىفلما،قامثمفبكى!ي!اللهرسولاستعبرثم:قال"تركتهمافيهأهلكأو،اللهيظهرهحتى

فقل،أخيبنيااذهب:فقال!اللهرسولعليهفأقبل،أخيبنياأقبل:فقال.طالبأبو

.أبدالشيءأسلمتكلافوالله،أحببتما

وإسلامه!ي!اللهرسولخذلانأبىقدطالبأباأنعرفواحينقريشاإنثم:)3(إسحاقابنقال

أبايا:-بلغنيفيما-لهفقالواالمغيرةبنالوليدبنبعمارةإليهمشوا،وعداوتهذلكفيلفراقهموإجماعه

فهوولداواتخذه،ونصرهعقلهفلكفخذه،وأجملهقريشفيفئىأنهد)4(الوليدبنعمارةهذا،طالب

أحلامناوسفه،قومكجماعةوفرق،ابائكوديندينكخالفقدالذيهذاأخيكابنإليناوأسلم،لك

وأعطيكم،لكمأغذوهابنكمأتعطونني؟تسوموننيمالبئسوالله:قال!برجلرجلهوفإنما،فنقتله

قصي:بنمنافعبدبننوفلبنعديبنالمطعمفقالقال.أبدايكونلاماواللههذا!فتقتلونهابني

شيئا؟منهمتقبلأنتريدأراكفما،تكرهمماالتخلصعلىوجهدواقومكأنصفكلقدطالبأباياوالله

فاصنع،عليالقومومظاهرةخذلانيأجمعتقدولكنك،أنصفونيماوالله:للمطعمطالبأبوفقال

بعضا.بعضهموبادى)6(،القوموتنابذ،الحربوحميت،(الأمر)فحقب-قالكماأو-لكبداما

قبائلمنعاداهومنمنافعبدبنيمنخذلهمنويعمعديبنبالمطعميعرضذلكعندطالبأبوفقال

الطويل"منأ:)7(أمرهممنتباعدوماسألوهماويذكر،قريش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ظهرأي،أمرهمنلهتغيرأي:وبداءوبدابدوا،الأمرفيلهبدا:يقال"بدآء"الخبرمصادروفيط،حفيكذا

.8(2/)والروض(بدو)اللسانانظر.رأيله

الايةلأنهابالشمالالقمروخصالمبصرةالايةلأنهاباليمينالشمسخص:)2/8(الروضفيالسهيليقال

واحدكلومع،يقتتلانوالقمرالشمسكأنالمنامفيرأيتإني:لهقاللرجلاللهرحمهعمرقالوقد،الممحوة

ليتعملفلااذهب،الممحوةالايةمعكنت:قال.القمرمع:فقال؟كنتأيهمامع:عمرفقال.نجوممنهما

!ي!اللهرسولوخص.سعدبنحابسواسمهمعاويةمعصفينفيالرجلفقتل،فعزلهلهعاملاوكان.عملا

تركه-علىأرادوهالذيوهو-اللهعندمنبهجاءالذيوالنورمحسوسنورهمالأن،بهماالمثلضربحينالنيرين

نأإلأال!هويةببأفوههؤأدلهلؤريظخوأأيريدوت):سبحانهاللهقال،المخلوقالنورمنأشرفمحالةلاهو

أعلىيخصوأن،الأدنىبالنوريقابلهأنالأعلىالنورتركعلىأرادوهلماالنبوةبلاغةفاقتضت!لؤر؟شو

اهـ..فضلهااللبيبيجهللاوحكمة،مثلهالابلاغة،اليمينوهي،اليدينبأشرفالمبصرةالايةوهي،النيرين

.(25/)والروض(1/266)هشامابنوسيرة(521)صإسحاقابنسيرة

.8(2/)الروض.وأجلدأقوى:أي،أنهدومعنى.أبهى:حفي

.(29/)الروض.اشتديريد:"الأمرحقب"

الخبر.مصادرمنوالمثبت،بالنوننادى:ط،حفي

ومطلعها:وأبياتهاألفاظهابعضفيخلافعلى23(-2ا)صالأباطحشيخديوانفيالقصيدة
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ومطعموالوليدلعمروقلألا

رغاؤهكثيزحبحالثالخورمن

بلاحقليسالوردخلفتخلف

وأمناأبينامنأخويناأرى

تجرجماولكنأمزلهمابلى

ونوفلاشمسعبدخصوصاأخص

أخويهمافيللقومأغمزاهما

لهأبالامنالمجدفيأشركاهما

منهموزهرةومخزوئموتيئم

عداوم!مناتنفكلافوالله

فيهما.أقذعبيتينمنهاوتركنا:)9(هشامابنقال

بكر)1(حياطتكممنحظيليتألا

قطر)2(بولهمنالساقينعلىيرلش

وبر)3(لهقيلالفيفاءعلاماإذا

الأمرغيرناإلىقالاسئلاإذا

الصخر)4(علقذيرأسمنجرجمتكما

الجمر)5(نبذمامثلنبذاناهما

صفر)6(أكفهمامنهمأصبحافقد

ذكر)7(لهيرسأنإلاالناسمن

النصربغيإذامولىلناوكانوا

شفر)8(نسلنامنقاممامنهمولا
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)1(

)2(

)ط!(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

ولاضرلديكمنفعليليسبأننصركمحياطةمنحظيليتألا

ولابكرلاكبيرالقصيرىضعيفجاشمالنابفاطربرمليوسار

.الأضلاعأضعف:والقصيرى،السيرعلىمتكاره:جاشم:شرحهفيوقال

طرفةقالكماحياطتكممنبدلاليفليته،منكمليأنفعالإبلمنبكرأإن:أي:(01)2/الروضفيالسهيليقال

الوافر(أمن:هندبنعمروفي

تخورقبتناحولرغوثاعمروالملكمكانلنافليت

وفسره،بالجيمجبجاب:بحرأبيالشيخكتابحاشيةوفي.الصغير:بالحاءوالحبحاب:الضعاف:"الخور"

.(201/)الروض.الهدرالكثيرهو:فقال

المكانلعلوالعينفييصغرأنأراديكونأنويحتمل.السئورقدرعلىدويبة:والوبر؟لصغرهالوبريشبهأي

.(وبر)والنهاية(201/)الروض.وبعده

اسمجعلهلأنهإماعلقصرفوترك:وقالصخرعلؤذيراسمنجرجمتكما:الروضفيالسهيليرواية

علقذيرأسمن:رويولو:قالثم...الشعرفيسائغالعلمالاسمصرفوترك،علماسملأنهوإما،بقعة

سقط:أيجرجمت:وقوله(01،11)2/الروض.حسنالكانالساكنينلالتقاءالتنوينبحذف.الصخر

بالظن.القولالترجم:وقال.رجمتكما...ترجما:الديوانورواية.وتهدم

الخمر.:خفي

.(غمز)اللسانشأنهوصغروعابهاستضعفه:إغمازاالرجلفيأغمز

.(رسس)اللسان.لهذكره:الخبرلهرسمن،خفياذكرايذكرأنإلاأي

أحد.أي:وشفرشفربالدارما:يقال.أحد:وشفر.حمنوالمثبت.شفرنسلنامنداممامنكمولا:طفي

شفر.اللسان

.حفياللفظةليست
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فصل

المستضعفينالمسلمينلاحادالأذيةفيمبالغتهمفي

اللهرسولأصحاب)3(منهممنالقبائلفيمنعلىبينهمتذامروا)2(قريشاإنثم:)1(إسحاقابنقال

ومنع،دينهمعنويفتنونهميعذبونهمالمسلمينمنفيهامنعلىقبيلةكلفوثبت،معهأسلمواالذين!ص

بنيفييصنعونمايصنعونقريشارأىحينطالبأبوقاموقد،طالبأبيبعمه!لمج!اللهرسولمنهمالله

وقامواإليهفاجتمعوا،دونهوالقيام!يماللهرسولمنعمنعليههوماإلىفدعاهم،المطلبوبنيهاشم

ويحرضهميمدحهمذلكفي)4(فقال-اللهعدولهبأبيمنكانماإلا-إليهدعاهمماإلىوأجابوهمعه

الطويلأمنأ:ع!اللهلرسولوالنصرةالحدبمنعليهوافقوهماعلى

وصميمهاسرهامناففعبدلمفخرقريش!يومااجتمعتإذا

وقديمهاأشرافهاهاشمففيمنافهاعبدأشرافحصلتوإن

وكريمهاسرهامنالمصطفىهومحمدافإنيومافخرتوإن

(حلومها)وطاشتتظفرفلمعليناوسمينهاغثهاقريش!تداعت

نقيمهاالرقابصعرثنواماإذاظلامةنقرلاقديماوكنا

يرومها)6(منأحجارهاعنونضربكريهةيومكلحماهاونحمي

أرومهاوتنميتندىبأكنافناوإنماالذواءالعودانتعشبنا

فصل

وخزقالآياتمنأنواعأإياهأسئلتهمفيلهتعنتواوما،!لمج!اللهرسولعلىالمشركونبهاعترضفيما

ماولا،طلبوامماكثيرإلىيجابوالمفلهذا.والرشادالهدى)7(سبيلعلىلا،العنادوجهعلىالعادات

ولظلوا،يعمهونطغيانهمفيلاستمرواأرادواماوشاهدواعاينوالوأنهمسبحانهالحقلعلم،رغبواإليه

.268(/1)هشامابنسيرة(1)

.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت،توامروا:حالأصلفي(2)

.طمناللفظةسقطت)3(

طالب.أبوأي()4

:فهكذاحروايةأما،للبيتهشامابنوسيرةطروايةهذه()5

حلومهاوطاشتشيئايظفروافلموسمينهاغثهاعليناتداعت

كانتوإن،ومعاقلهاحصونهاعنندفعأي،يرومهامنأحجارهاعنونضرب:(11)2/الروضفيالسهيليقال)6(

ومساكنها.بيوتهاعنيريدوإنما،مستعارهناوالجحر،جحرجمعفهوالجيمبتقديم،أجحارها:الرواية

...الهدىطلبوجهعلى:طفي)7(
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إنما!لابهاليؤمننءايةضآءصهملينجقدأيننهتمباللهوأقسموا):تعالىاللهقال.يتردونوضلالهمغيهمفي

ونذرهتمةصأولبهتلؤمنوالاكماوأتصخرهخألمحدضهتمونقلب!يؤمونلاتجاإذاأئهايشعركخومااللهعندلايتا

لاإليؤمنوآكانوائاقبلأ2لثئصعليهتموحشرناافؤقئ3طمهراتمليهحةلتهمإنزبآأئناولؤ!!يغمهونطغننهؤفى

علتهتمحقتاثذيفإن!و:تعالىوقال،111-901:أ!نعامأ!هوتحهلونأ!ثرهئما)1(ولبهغاللهيمثاأن

تعالى:وقال.(79-69:يون!أ!الاليواتعذابيرواحتىءاية!لتهتمقذولؤ!يؤمنونلارفي!!لمت

إلابالايتلرشلومابهافظدوامتصرهالناقةثمودوءانيناأالأولونبها!ذبأنإلابالايتنزسلانمنعناوما)

منجنةلكأؤتكونأ!ينبوعاألأزضمنلناتفجرحتىلكنؤمفلنلواوقا):تعالىوقال.!هو()2(نحويفا

وألملبهةبآللهتأفأؤممممفاعلينازعضتكماالسماءأؤلسق!!تفجراضنلهاألأنهرفنفخروعنميغيلى

هلرفيسبحانقلنقرؤهكتباعلتناتترلحتئلرقيكنومررولنالشضآءفىأؤترقئزخرفمنبيتلكاؤليهون!قبيلا

فيأماكنهافييشابههاوماالاياتهذهعلىتكلمناوقد.(39-09:ا!سرأءأ!هورسو،()3(بشراإلاكنت

الحمد.ودثهالتفسير

له:يقالمصرأهلمنشيخوهو-العلمأهلبعضعن)4(إسحاقابنعنوزياديونسروىوقد

قريشأشرافمن(عليةلاهاجتمع:قالعباسابنعنوعكرمة،جبيربنسعيدعن-محمدأبيبنمحمد

محمدإلىابعثوا:لبعضبعضهمفقال،الكعبةظهرعندالشمسغروببعد-أسماءهم-وعدد

فجاءهم،ليكلموكلكاجتمعواقدقومكأشرافإن:إليهفبعثوا.فيهتعذرواحتىوخاصموه،فكلموه

عليهويعزرشدهميحبحريصاوكان،بداء)6(أمرهفيلهمبداقدأنهيظنوهوسريعا!ي!اللهرسول

منرجلانعلملاواللهوإنا،فيكلنعذرإليكبعثناقدإنا،محمديا:فقالوا،إليهمجلسحتى،عنتهم

،الأحلاموسفهت،الدينوعبت،الاباءشتمتلقد،قومكعلىأدخلتماقومهعلىأدخلالعرب

جئتإنماكنتفإن؟وبينكبيننافيماجئتهوقدإلاقبيحمنبقيوما،الجماعةوفرقت،الآلهةوشتمت

فيناالشرفتطلبإنماكنتوإن،مالاأكثرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالاتطلبالحديثبهذا

قدتراهرئياا)7(يأتيكبماايأتيكالذيهذاكانوإن،عليناملكناكملكاتريدكنتوإن،عليناسؤدناك

حتىالطبطلبفيأموالنابذلنا؟ذلككانفربما-الزعيىالجنمنالتابعيسمونوكان-عليكغلب

أطلببهجئتكمبماجئتكمما،تقولونمابيما":!ي!اللهرسولفقال؟فيكنعذرأومنهنبرئك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."قولهإلى":محلهوأثبتحمنساقطالمعقوفينبينما

.الإسراءسورةمن95الآيةوهيالآية:لفظمحلهوأثبتحفيليسالمعقوفينبينما

."قولهإلى":محلهوأثبتحمنساقطالمعقوفينبينما

.36(2/)والروض(1/592)هشامابنوسيرة(791)صإسحاقابنسيرة

جماعة.:خفي

.اح254صمعناهشرحمضى

.إسحاقابنسيرةفيوهو،الروضولاهشامابنسيرةولاحفيمعقوفينبينماليس
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كتابا،عليوأنزل،رسولاإليكمبعثنياللهولكن،عليكمالملكولا،فيكمالشرفولا،أموالكم

فهوبهجئتكممامنيتقبلوافإن،لكمونصحتربيرسالةفبلغتكم،ونذيرابشيرالكمأكونأنوأمرني

)1(-
قالكماأو-"وبينكمبينياللهيحكمحتىاللهلأمرأصبرعليتردوهوإن،والاخرةالدنيامن

منأحدليسأنهعلمتفقدعليكعرضنامامناقابلغيركنتفإن،محمديا:فقالوا-!واللهرسول

فليسير،بهبعثكبمابعثكالذيربكلنافسل.مناعيشاأشدولا،مالا)2(أقلولا،بلاداأضيقالناس

،والعراقالشامكأنهارأنهارافيهاوليجر+(،بلادنالناوليبسط،عليناضيقتقدالتيالجبالهذهعنا

صدوقا،شيخاكانفإنه،كلاببنقصيمنهملنايبعث)4(فيمنوليكن،ابائنامنمضىمنلناوليبعث

الله،عندمنزلتكبهوعرفناصدقناكوصدقوكسألناكمافعلتفإن؟باطلأمهوأحقتقولعمافنسألهم

بعثنيبمااللهعندمنجئتكمإنما،شمابهذاما":!ي!اللهرسوللهمفقال.تقولكمارسولابعثكوأنه

لأمرأصبرعليتردواوإن،والآخرةالدنيافيحظكمفهوتقبلوهفإن،إليكمبهأرسلتمابلغتكمفقدبه

."وبينكمبينياللهيحكمحتىالله

عنك،ويراجعنا،تقولبمايصدقكملكالنايبعثأنربكفسللنفسكفخذهذالناتفعللمفإن:قالوا

الأسواقفيتقومفإنك،تبتغينراكعماويغنيك،وفضةذهبمنوقصوراوكنوزاجنانالنا)5(فيجعلوتسأله

أناما":لهمفقال.تزعمكمارسولاكنتإنربكمنمنزلتكفضلنعرفحتى،نلتمسهكماالمعايشوتلتمس

جئتكمماتقبلوافإن،ونذيرابشيرابعثنياللهولكن،بهذاإليكمبعثتوما،هذاربهيسألبالذيأناما،بفاعل

."وبينكمبينياللهيحكمحتىاللهلأمرأصبرعليتردوهوإن.والاخرةالدنيافيحظكمفهوبه

:فقال.تفعلأنإلالكنؤمنلنفإنا،فعلشاءإنربكأنزعمتكماالسماءفأسقط:قالوا

عماونسألكمعكسنجلسأناربكعلمما،محمديا:فقالوا"ذلكبكمفعلشاءإناللهإلىذلك"

ذلكفيصانعهوماويخبرك،بهتراجعناماويعلمكإليكفيتقدم،نطلبمامثكونطلب،عنهسألناك

واللهوإنا،الرحمنلهيقالباليمامةرجلهذايعلمكإنماأنهبلغنافقد؟بهجئتنامامنكنقبللمإذابنا

وأنهلككبناحتىفعلتومانترككلاواللهأما،محمدياإليكأعذرنافقد؟أبدابالرحمننؤمنلا

تأتيناحتىلكنؤمنلن:قائلهموقال،اللهبناتوهم)6(الملائكةنعبدنحن:قائلهموقال.تهلكنا

قبيلا.والملائكة)7(بالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

في.:والروضهشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةفي

.بالصوابأشبهوهو.ماء:والروضهشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةفي

وليفجر.:والروضهشامابنسيرةفي

.والروضهشامابنوسيرةإسحافابنسيرةمنوالمثبت.فيما:ط،حفي

لك.:والروضهشامابنسيرةفي

.حمنوالمثبتوهن:إسحافابنسيرةوفيوهي:والروضهشامابنوسيرةطفي

الله.تينايأحتى:حفي



المستضعفينالمسلمينلاحادالأذيةمبالغتهمفيفصل
925

بناللهعبدبنالمغيرةبنأميةأبيبناللهعبدمعهوقام،عنهممج!ي!اللهرسولقامذلكقالوافلما

عرضواماقومكعليكعرضمحمديا:فقال-المطلبعبدبنتعاتكةعمتهابنوهو-مخزومبنعمر

تخوفهمماتعجلأنسألوكثم،تفعلفلماللهمنمنزلتكبهاليعرفواأمورالأنفسهمسألوكثم.تقبلهفلم

وتأتيتأتيهاحتىأنظروأنامنهترقىثمسلماالسماءإلىتتخذحتىأبدالكأومنلافوالله.العذابمنبه

ذلكفعلتلو،اللهوايم؟تقولكماأنكلكيشهدونالملائكةمنأربعةومعك،منشورةبنسخةمعك

فاتهلماأسفاحزيناأهلهإلى!يماللهرسولوانصرف!ي!اللهرسولعنانصرفثم.أصدقكلاأنيلظننت

.إياهمباعدتهممنرأىولما،دعوهحينقومهمنفيهطمعبما

الحكمةاقتضتولهذا،وعنادوعدوانظلممجلسالملأهؤلاءعليهاجتمعالذيالمجلسوهذا

فيعاجلهمبذلكيؤمنونلاأنهمعلماللهلأن)1(،سألواماإلىيجابواألا،الربانيةوالرحمة،الإلهية

عن،الأعمشعن،جريرحدثنا،محمدبنعثمانحدثنا:أحمد)2(الإمامقالكما؟بالعذاب

لهميجعلأن!ي!اللهرسولمكةأهلسأل:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،إياسبنجعفر

نأشئتوإن،بهمتستأنيأنشئتإن:لهفقيل،فيزدرعواالجبالعنهمينحيوأن،ذهباالصفا

أستأنيبل،لا":)3(فقالالقرونمنقبلهممنأهلكتكماهلكواكفروافإن،سألواالذيتؤتيهم

فظدوامتصرةالناقةثمودوءانيتاأالأولونبها!ذبأنلآإلايتبآنزسلأنمنعنآوما):تعالىاللهفأنزل."بهم

الاية.!(،)4بها

جرير.حلىيثمن)5(النسائيرواهوهكذا

،حكم)7(بنعمرانعن،كهيلبنسلمةعنسفيانحدثنا،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)6(وقال

:قال.بكونؤمنذهباالصفالنايجعلربكلناادع:!ي!للنبيقريش!قالت:قالعباسابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.طمنوالمثبت،لأنهسألوه:حفي

.)1/258(مسندهفي

.حمنوالمثبت،قالالأممقبلهممن:طفي

.الإسراءسورةمن()95رقمهيوالاية،حفيليسالمعقوفينبينما

.(09121)الكبرىسننهفيوهو31(0)التفسيرفي

.242()1/مسندهفي

)4/26(أحمدمسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدالشيخقال؟أحمدمسندمنوالمثبت،حكيم:ط،حفي

عن:فقالالرواةأحدفأخطأ.الحكمأبيعمرانعن:الروايةأصلأنوالظاهر،الأصلينفيهوهكذا:نصهما

الحارثبنعمرانوالصواب.الحكمبنعمرانيسفىمنتراجمهمرأيناالذينالرواةفيوليس،الحكمبنعمران

الحكم.أبو
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نإ:لكويقولالسلامعليكيقرأربكإن:فقالجبريلفأتاه،فدعا:قال.نعم:قالوا(")1وتفعلون"

شئتوإن،العالمينمنأحداأعذبهلاعذاباأعذبهذلكبعدمنهمكفرفمن.ذهبالهمالصفاأصبحشئت

."والرحمةالتوبةباببل":قال،والتوبةالرحمةبابلهمفتحت

وابنوقتادةجبيربنسعيدمنهم،التابعينمنجماعةعنمرسلاجاءوقد،جيدانإسنادانوهذان

واحد.وغيرجريج

عن،أيوببنيحيىحدثناالمباركبناللهعبدحديثمن،)2(والترمذيأحمدالإماموروى

عليعرض":قال!ي!هالنبيعن،أمامةأبيعن)3(،القاسمعن،يزيدبنعليعن،زحربناللهعبيد

أو-يوماوأجوعيوماأشبعاولكن1،ياربلا:فقلت،ذهبامكةبطحاءلييجعلأنوجلعزربي

وقال.أحمدلفظ"وشكرتكحمدتكشبعتوإذا،وذكرتكإليكتضرعتجعتفإذا-ذلكنحو

الحديث.فييضعفيزيدبنوعلي،حسنحديثهذا:الترمذي

عن-سنةوأربعينبضعمنذعلينا-قدممصرأهلمنشيخحدثني:)4(إسحاقبنمحمدوقال

يهودأحبارإلىمعيطأبيبنوعقبةالحارثبنالنضرقريش!بعثت:قالعباسابنعن،عكرمة

الكتابأهلفإنهم،بقوله)5(وأخبروهمصفتهلهموصفوا)5(محمدعنسلوهم:لهمافقالوا،بالمدينة

عنيهودأحبارفسألا،المدينةقدماحتىفخرجا.الأنبياءعلممنعندناليسماعلموعندهم،الأول

عنلتخبروناجئناكموقد،التوراةأهلإنكم:وقالا،قولهوبعضأمرهلهمووصفواع!ي!اللهرسول

مرسل،نبيفهوبهنأخبركمفإن،بهننأمركمثلاثعنسلوه:يهودأحبارلهمفقالت.هذاصاحبنا

أمرهم؟منكانماالأولالدهرفيذهبوافتيةعنسلوه:رأيكمفيهفروا،متقولفالرجليفعللموإن

كانما،ومغاربهاالأرضمشارقبلغ)6(طوافرجلعنوسلوه؟عجيبحديثطلهمكانقدفإنه

رجلفإنهيخبركملموإن،فاتبعوهنبيفهوبذلكأخبركمفإن؟هو)8(ماالروحعنوسلوه؟7(لبؤهأ

لكم.بداماأمرهفيفاصنعوا،متقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أحمد.مسندمنوالمثبت،وتفعلوا:ط،حفي

ضعف.إسنادهوفيعليهوالصبرالكفاففيجاءمابابالزهد(م)2347الترمذيوجامع(254)5/أحمدمسند

منهما.معقوفينبينيأتيوما،والترمذيأحمدمسندمنوالمثبت.أسامةأبيبنالقاسم:حفي

.93(2/)والروض3(1/00)هشامابنوسيرة(02)صاإسحاقابنسيرةفي

.إسحاقابنوسيرةحمنوالمثبت،وأخبراهم...وصفا:والروضهشامابنوسيرةطفي

.حمنوالمثبت،طاف:طفي

.هشامابنوسيرةإسحاقابنسيرةمنمعقوفينبينما

اللسان.يؤنثوقدمذكر:والروح.والمغازيوالسيرحمنوالمثبت،هيما:والروضهشامابنوسيرةطفي

.(روخ)
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وبينبينكممابفصلجئناكمقد،قريشمعشريا:فقالاقريشعلىقدماحتىوعقبةالنضرفأقبل

محمد،يا:فقالوا!ي!اللهرسولفجاؤوا،بهافأخبروهمأمورعننسألهأنيهودأحبارأمرناقد،محمد

يستثن.ولم،"عنهسألتمبماغداأخبركم":!يماللهرسوللهمفقال.بهأمروهمعمافسألوهأخبرنا

جبريل،يأتيهولا،وحياذلكفيلهيحدثلاليلةعشرةخمس!اللهرسولومكث،عنهفانصرفوا

بشيءيخبرنالافيهاأصبحناقدليلةعشرةخمسواليومغدامحماوعدنا:وقالوامكةأهلأرجفحتى

جاءهثم،مكةأهلبهيتكلمماعليهوشق،عنهالوحيمكث!ي!اللهرسولأحزنوحتى،عنهسألناهمما

سألوهماوخبر)1(،عليهمحزنهعلىإياهمعاتبتهفيها،الكهفبسورةوجلعزاللهمنالسلامعليهجبريل

وقآربىأقرمنآلروحولآلر،خعنودشلونف!و:تعالىاللهوقال،الطوافوالرجلالفتيةأمرمن،عنه

.(58:ا!سراءأ!ظيلالاإآلع!!ناوتيتو

.هناكمنبكشفهفعليهأرادهفمن،مطولاالتفسيرفيكلهذلكعلىتكلمناوقد

شرعثم(9:الكهفأ!وءايننالمجطمقكالؤاوالرقيوالكقفاضحبانحستتأ!):تعالىقولهونزل

لشأئءولالقولن):قولهفيتعليقالاتحقيقاالاستثناء)2(بتعليمهالوسطفيواعترضأمرهمتفصيلفي

لتعلقهاموسىقصةذكرثما24-23:ادكهفأ!ولنسيتإذاواذكرربكاللهلخناانإلا!غداذللثفاىل!إفى

!هوذتحرامنهلخكم!مأتلواقلاتمرنتنذىعنولمجتئلونك!الو:قالثم،القرنينذيثمالخضر،بقصة

.خبرهوحكىأمرهشرحثم،83:الكهفأ

عجيمبخلق:أي(85:!!سراءأ!وربىأقرمنألروحولآلر،خعنولخئلونف):سبحانسورةفيوقال

وتفسير،خلقهماكلعلىالاطلاعلكموليس.فكانتكوني:لهاقال،أمرهمنوأمم،خلقهمن

أوتيتووما!و:قالولهذا،وحكمتهتعالىاللهقدرةإلىبالنسبةعليكميصعب.الأمرنفسفي.)3(كيفيته

الله!رسولذلكعنسألوااليهودأن)4(الصحيحينفيثبتوقد85(:ا!سراءأ!هو!لاإلاآلع!!ن

متقدما،نزولهاكانوإن-(جوابا)ذكرهاأو،ثانيةمرةنزلتأنهافإما-الآيةهذهعليهمفتلا،بالمدينة

أعلم.والله،نظرقولهففي،سبحانسورةمنواستثناهابالمدينةنزلتإنماإنها:قالومن

فيهاتعوذالتيقصيدتهقالقومهمعيركبوهأنالعربدهمطالبأبوخشيولما:)6(إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.إسحاقابنوسيرةحمنوالمثبت.فأخبراهم:طفي

تصحيف.،الأنبياء:!في

.حمنوالمثبت،حقيقتهوتصوير:طفي

صفات)32()4927(مسلموصحيح،الروحعنويسألونكباب(17:سورةأالتفسير)4721(الباريفتح

.الروحعنغ!ي!النبياليهودسؤالبابالمنافقين

جوابها.ذكرناأو:خفي

=.القصيدةمنالأولىالأبياتسبعة(156)صهشامابنسيرةوفي(13)2/والروض272(1/)هشامابنسيرة
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قومه،أشراففيهاوتودد،منهاوبمكانهمكةبحرم

يهلكحتىأبدالشيءتاركهولا،ع!ي!اللهلرسولمسلم

فيهمودلاالقومرأيتولما

والأذىبالعداوةصارحوناوقد

أظنةعليناقوماحالفواوقد

سمحةبسمراءنفسيلهمصبرت

وإخوتيرهطيالبيتعندوأحضرت

رتاجهمستقبلينمعاقياما

ركابهمالأشعرونينيخوحيث

قصراتهاأوالأعضادموسمة

وزينةوالرخامفيهاالودعترى

طاعنكلمنالناسبربأعوذ

بمعيبةلنايسعىكاشحومن

مكانهثبيراأرسىومنوثور

المستضعفينالمسلميند

غيرأنهشعرهفيوغيرهميخبرهمذلكعلىوهو

الطويل،منأ:فقال.دونه

والوسائلالعرىكلقطعواوقد

المزايلالعدوأمرطاوعواوقد

بالأناملخلفناغيظايعضون

)1(المقاولتراثمنعضبوأبيض

بالوصائلأثوابهمنوأمسكت

)2(نافلكلحلفهيقضيحيثلدى

ونائلإسافمنالسيولبمفضى

وبازل)3(السديسبينمخيسة

كالعثاكل)4(معقودةبأعناقها

)5(بباطلملحأوبسوءعلينا

)6(نحاوللمماالدينفيملحقومن

)7(ونازلحراءفيليرقىوراق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(12-2)صالأباطحشيخديوانفيوالقصيدة

ملوكا،يكونواولم،بالملوكشبههم،آباءهبالمقاولوأراد.(قول)اللسان.مقولجمع.الملوك:"المقاول"

لا.:فقال؟ملكمنابائهفيكانهل:هرقللهقالحينسفيانأبيحديثبدليل،ملكمنفيهمكانولا

هباتالمطلبلعبديزنذيابنوهبفقد،لأبيهالملوكهباتمنطالبأبوذكرالذيالسيفهذايكونأنويحتمل

.22()2/الروض.بعامين!اللهرسولمولدبعدوذلك،بالحبشةبظفرهيهنئونه،قريشمععليهوفدحينجزلة

.يستقبلون:حوفي.وتارةمستقبلينمعاعكوفأ:والمغازيالسيرفيلأولاالشطررواية

الوسملذلكويقال،أعضادهافيبسمةمعلمةيعني،الأعضادموسمة:وقوله:22()2/الروضفيالسهيليقال

العنققصرةفيولما،الكشاح:الكشحفيللوسمويقال،العضدفيأيضاوالرقمة،الفخذفيوالخباطالسطاع

التيالمذللة:والمخيسة.الأعضادعلىبالعطفوخفضها،العنقأصلوهي،قصرةجمع:وقصراتها.العلاط

خرجالذي:والبازل.الثامنةالسنةفيدخلما:الإبلمنوالسديس.القسمأوللنحرخيستولكنها،تسرحلم

محبسة.:حولفظ(بزل،سدس،خيس)واللسان22()2/الروض.التاسعةالسنةفيوذلكنابه

،الرخاممنقطعماأي:والرخام.والصبيانالنساءبهاويتحفىتنظمخرزات:والفتحبالسكون:"الودع"

وفيها:مضاضابنقالكماضرورةالياءفحذف،العثاكيلأراد:والعثاكل.ناصعأبيضحجروهو،فنظم

.(222/)الروض.العصافير:أراد،العصافر

بالجيم.ملج:الصوابولعل:والروضهشامابنوسيرةط،حفيهكذا

.يجادللمما..بمعشةلنا:حفي

ابنرواههكذا:البرقيقال.ونازلحراءفيلبرورا!تى:فيهالروايتينوأصح:24()2/الروضفيالسهيليقال

.الصوابوهووغيرهإسحاق
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مكةبطنمنالبيتحقوبالبيت

يمسحونهإذالمسودوبالحجر

رطبةالصخرفيإبراهيموموطئ

الصفاإلىالمروتينبينوأشواط

راكبكلمناللهبيتحجومن

لهعمدواإذاالأقصىوبالمشعر

عشيةالجبال!فوقوتوقافهم

منىمنوالمنازل!جمعوليلة

أجزنهالمقرباتماإذاوجمع

لهاصمدواإذاالكبرىوبالجمرة

عشيةبالحصابهمإذوكندة

لهاحتلفاماعقدشداحليفان

وسرحهالصفاحسمروحطمهم

المستضعفينالمسلميند

بغافلليساللهإنوبالله

والأصائل)1(بالضحىاكتنفوهإذا

ناعل)2(غيرحافياقدميهعلى

)3(وتماثلصورةمنفيهماوما

راجلكلومننذرذيكلومن

القوابل)4(الشراجمفضىإلىإلال!

الرواحلصدوربالأيدييقيمون

ومنازل!حرمؤمنفوقهاوهل

)5(وابلوقعمنيخرجنكماسراعا

بالجنادل!رأسهاقذفايؤمون

)6(وائلبنبكرحجاجبهمتجيز

الوسائلعاطفاتعليهوردا

الجوافل)7(النعاموخدوشبرقه

263

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وهو،الكفيسمىزحاففيه،الأسودوبالحجر:وقوله":قولهعليهدل.الأسودوبالحجر:الروضرواية

.المسودجاءتفقدالمتنفيروايتهأمااهـ..ذلكمناللامبعدالزحافوموضع،مفاعيلنمنالنونحذف

.كشفوهإذا:حورواية.أصيلجمعوالأصل،أصيلةجمع:والأصائلبالضحىاكتنفوهإذا:وقوله

راكب،وهو،رأسه(ابنهزوج)كنتهغسلتحينقدميهموضعيعني،رطبةالصخرفيإبراهيموموطئ:وقوله

يطالعأنفياستأذنهاحينعهداعليهأخذتقدسارةوكانت،ليغسلرأسهأمالحينالصخرةعلىبقدمهفاعتمد

منعليهسارةمنغيرة؟الحالواستطلاعالسلامعلىيزيدولا،دابتهعنينزللاأنهلهافحلف،بمكةتركته

إتبرهير!ثقاملينفءايتمفيهم!:سبحانهاللهقال.ايةقدمهأثرفيهااللهأبقىالصخرةعلىاعتمدفحين،هاجر

رفعحينقدمهأثرهووقيل،مقامةجمعالمقام:قالاياتمنبدلامقاماجعلومن،إبراهيممقاممنها:أي

.25()2/الروض.عليهقائموهوالبيتمنالقواعد

الحقيقة.فيواحدوهو،المواضعأسماءمنمثنىوردلماالمكتينبطنفيتقدمماكنحو:المروتينبين

.25()2/الروض.ومفاتيحكمفاتح،تماثيلأراد:وتماثل

فيألوارأوهإذاالحجيجلأنإلالاوسقي،عرفةجبل:وسحابككتابوإلال،عرفة:"الأقصىالمشعر"

المتقابلة.:والقوابل،الماءمسيلوهو،شرججمع:والشراج.الموقفليدركوافيهاجتهدواأي،السير

.(1/422،432)البلدانمعجم.لالاإوروايته(25،26)2/الروض

.حفيالبيتهذاليس

.262()2/البلدانمعجم.بمنىالجماررميموضع:"الحصاب"

بضموسمرسمر:فيهيقالالسمربهأراديكونأنيجوز:والسمر.الجبلسطحوهو،صفحجمع:"الصفاح"

=المدحبهيرادفيماغالبأيقعإنماالنقلهذاأنغير،السينإلىقبلهاماإلىالميمضمةنقلويجوز،وسكونهاالميم
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(
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لعائذمعاذمنهذابعدفهل

اننالووودواالعدىبنايطاع

مكةنتركاللهوبيتكذبتم

محمدانبزىاللهوبيتكذبتم

حولهنصرعحتىونسلمه

إليكمبالحديدقوئموينهض

ردعهيركبالضغنذانرىوحتى

أرىماجدإناللهلعمروإنا

سميدعالشهابمثلفتىبكفي

مجرماوحولاوأياماشهورا

سيدا-لكأبالا-قومتركوما

بوجههالغماميستسقىوأبيض

المستضعفينالمسلميند

)1(عادلاللهيتقيمعيذمنوهل

)2(وكابلتركأبواببناتسذ

)3(بلابلفيأمركمإلاونظعن

)4(ونناضلدونهنطاعنولما

والحلائلأبنائناعنونذهل

الصلاصل)5(ذاتتحتالروايانهوض

)6(المتحاملالأنكبفعلالطعنمن

بالأماثلأسيافنالتلتبسن

باسلالحقيقةحاميثقةأخي

)7(قابلبعدحجةوتأتيعلينا

مواكل)8(ذربغيرالذماريحوط

)9(للأراملعصمةاليتامىثمال

ويكونوسمراءأسمرجمعهاهنابالسمريرادأنوجائز."أدباذاوحسن":قالكما.وقبححسننحو،الذمأو

العظيمة.الشجرةوهي،سرحةجمع:والسرح.مخضرأكانإذابالدهمةيوصفوالشجر،للبناتوصفا

الذاهبة:والجوافل.السريعالسير:والوخد.الشبرقولرطبه،الحفة:ليابسهيقالنباتوهو؟وشبرقه:وقوله

.(سرح،جفل،وخد)للسانوا(262/)لروضا.المسرعة

مقيل.منوهل:حفي

.هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،أنناودالعداأمربنايطاع:طفي

.(بلل)اللسان.النفسوحديثالصدورفيوالوسواسالهمشدة:"والبلبالالبلابل"

البيت.شرحتقدموقد.نطاعن:بدل،نقاتل:حفي

صلصلةلهاالمزادات:والصلاصل.راوية:واحدتها،الماءتحملالإبلهي:الروايا.قوماوننهض:حفي

.26()2/الروض.بالماء

ركب:وقيل،دمهمنسالماوعلىمقاديمهأي،ردعهفركبوطعنه،دمهعلىلوجههخرإذا:ردعهفلانركب

فخرمقاديمهركببالنهوضهئمكلماأنهغير،بعديمتلموإنرأسهوعلىدمهعلىلوجههصريعاخرأي،ردعه

فقعس:منرجلقالالجائرالمتطاولصفةوهي،الحقوعنالشيءفيالميلوهو،المنكبمن:والأنكب.لوجهه

أنكبالرأيمائلأبزىالخصمإذاتفاقدوالمثليأعدونيفهلا

.(نكب،ردع)اللسان

اللسان.انقضتالتيالتامة:المجرمةوالسنة،هشامابنسيرةمنوالمثبت،المهملةبالحاءمحرما:ط،حفي

.(جرم)

وهو:فيهوجاء26()2/والروضهشامابنوسيرةطمنوالمثبت،"ثواكلثوبغيرمنالذماريحوطحفي

.غيرهإلىأمورهيكلفهوعندهجدلاالذي:والمواكل،المنطقالفاحش:اللسانوالذرب،ذربمنمخفف

26(-1/)الروض.الشدائدفيوالمطعموالملجأالغياثهو:والثمال،بهمويقوميثملهم:أي:"اليتامىثمال"
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هاشمالمنالهلاكبهيلوذ

وبكرهأسيدأجرىلقدلعمري

وقنفذعلينايربعلموعثمان

يغوثهمعبدوابنأبياأطاعا

ونوفلسبيعمنلقيناقدكما

منهمااللهيمكنأويلفيافإن

بغضناغيرأبىعمروأبووذاك

ومصبحممسىكلفيبنايناجي

يغشناإنماباللهلناويؤلي

تلعةكلبغضناعليهأضاق

حبوتناماذاالوليدأباوسائل

برأيهيعاشممنامرأوكنت

كاشحقولبناتسمعلافعتبة

معرضاعنيسفيانأبوومر

مياههوبردنجدإلىيفر

المستضعفينالمسلميند

وفواضل)1(نعمةفيعندهفهم

لاكل)2(وجزانابغضناإلى

القبائلتلكأمرأطاعاولكن

قائلمقالةفينايرقباولم

يجامللممعرضاتولىوكل

المكايلبصاعصاعالهمانكل

)3(وجاملشاءأهلفيليظعننا

خاتلثمبناعمروأبافناج

)4(حائلغيرجهرةنراهقدبلى

فمجادل)5(أخشببينالأرضمن

كالمخاتل)6(معرضافينابسعيك

بجاهلولستفيناورحمته

دغاول)7(ذيمبغضكذوبحسود

المقاولعظاممنقيلمركما

)8(بغافلعنكملستأنيويزعم

265

.(ثمل)نللساوا

.حمنوالمثبت.رحمةفيعندهفهم:هشامابنوسيرةحفي(1)

.282()1/هشامابنسيرةفيكماابنهعتابهو:وبكره،شمسعبدبنأميةبنالعيصأبيابنهوأسيد)2(

الواحد:فيقالواوإذا،لفظهمنوالشوىلشاءواحدولا،والبقيرالباقرمثلللجمعاسم:"والشوىالشاء")3(

والجامل:.شياهالجمعوفي،شويهة:التصغيرفيقولهمبدليلهاءشاةفيالفعللاملأن،هذامنفليس،شاة

.26()2/الروض.الباقربمنزلةجمعاسم

الشيئين.بينالحاجز:والحائل،هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،المعجمةبالخاءخائل:طفي(4)

بهوجاء،مكةجبالوهي،الأخاشبأراد:أخشب:وقوله،هشامابنوسيرةطمنوالمثبت.حرشب:حفي()5

:والمجادل؟كذلكيصغرونهكماالزوائدحذفعلىيجمعقدالاسمأنمع،أجبلمعنىفيلأنهأخشبعلى

تعطي.فمجادل:قولهفيوالفاء؟العراقأوالشامفقصورمكةجبالبينمايريدكأنه،القصروهو،مجدلجمع

لمالواوكانتولو؟هذهإلىهذهمنالمطراتصلإذا،فالمدينةمكةبينمطرنا:تقول...الواوبخلافالاتصال

.(26،27)2/الروض.المعنىهذاتعط

.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت،كالمخاتلتفريقنافيبسعيك:حفي)6(

.(غول)العروستاج.أيضاوالغوائل،لهاواحدلا:الدواهي:"الدغاول")7(

نجد.إلىيحن:حفي)8(
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

لاحاالأذيةمبالغتهمفيفصل

أنهالمناصحفعلويخبرنا

نجدةيومفيأخذلكلمأمطعم

ألدةأتوكإذخصميومولا

خطةساموكالقومإنأمطعم

ونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

شعيرةيخمسلاقسطبميزان

تبدلواقومأحلامسفهتلقد

هاشمذؤابةمنالصميمونحن

وألبواتمالواومخزوموسهم

قومكمخيرأنتممناففعبد

وعجزتموهنتملقدلعمري

وأتمقدرحطبحديثاوكنتم

عقوقناالمنافعبدبنيليهن

المستضعفينالمسلميند

)1(الدواخلعارماتويخفيشفيق

الجلائلالأمورعندمعظمولا

)2(المساجلالخصومبينجدلأولي

)3(بوائلفلستأوكلمتىوإني

اجلغيرعاجلاشرعقوبة

)4(عائلغيرنفسهمنشاهدله

والغياطل)5(بناقيضاخلفبني

الأوائلالخطوبفيقصيوال

)6(وخاملطملكلمنالعدىعلينا

واغلكلأمركمفيتشركوافلا

)7(للمفاصلمخطئبأمروجئتم

)8(ومراجلأقدرحطابألان

المعاقلفيوتركناوخذلاننا

،عرم)والتاجاللسان.والمذهبوالطويةالنيةوهي،داخلةجمع:الدواخل.الشديدات:"العارمات"

.(دخل

يروى:والمساجل.حمنوالمثبت،هشامابنسيرةفيوكذا.الخصوممن:طوفي.ألدةبدلأشدة:حفي

فكأنه،وصبهبالسجلالماءاستقاءفيوأصله،القولفيالمساجلةمنفهوبالجيمرواهفمن،وبالحاءبالجيم

،الخصومنعتمنوهو،الميمبكسرمسجلجمعأو،مفاعلمنالزائدةالألفحذفتقديرعلىمساجلجمع

بالإضافة؟مخفوضهوإنما،للخصومبصفةوليس،اللسانوهو،مسحلجمعفهوبالحاءالمساحلرواهومن

.(227/)الروض.الألسنةخصماءأي

.(وآل،سوم)للسانا.لناجيا:ئللواا.كففوك:"موكسا"

حصمنمهملةوالحاءبالصاديحص:السيرةغيرفيويروى،يخيسلا:طورواية.ينقصلا:"يخسلا"

(عول،خسس)والتاجاللسان.زادأونقصإذا:الميزانفيعال:قولهممنوالعائل،أذهبهإذا:الشعر

.(227/)والروض

:فقال"بدردروعمنالمختاربهقايضتكشئتإن":الجوشنلذي!يمالنبيقولومنه:معاوضةأي:"قيضا"

.27()2/الروض.الغيطلةأمهملأن،سهمبنو:والغياطل.لهفرسايعني،بشيءاليوملأقيضهكنتما

.27(2/)الروض.والفقيرالفاحشوالرجلاللص:"الطمل"

وهنتم.:لبد،دهنتمأ:حفي

زماناوكنتم:وقوله:26()2/الروضفيالسهيليقال؟هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،أحطابألان:طفي

وقوله:.وركيبحطيب:تصغيرهفيتقوللأنك،بجمعوليسركبمثلللجمعاسمحطب:قدرحطب

كنتمأي:البيتومعنى،حويطبون:فتقولالواحدإلىتردهأنإلا،يصغرفلاحاطبجمعهوأقدرحطاب

اهـ..ذلكبخلافالآنفأنتم،واحدةلقدرإلاتحطبونلامتفقين
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صنعتممانبتئرقومانكفإن

غالببنلؤفيفيكانتوسائطأ

الحصىوطئمنشرنفيلورهط

أمرناسينشرأنقصئافأبلغ

عظيمةقصياليلاطرقتولو

ديارهمخلالضرباصدقواولو

نودهأختوابنصديقفكل

مرةبنكلابمنرهطاأنسوى

جمعهمتبددحتىلهموهناأ

فيهمالسقايةحوضلناوكان

وهاشيمالمطيبينمنشبالث

دماسفكواولاذحلاأدركوافما

كأنهمفيهالفتيانترىبضرب

هندكيةمحبوبةأمةبني

لسادةكرائمنسلولكننا

مكذبغيرالقومأختابنونعم

ينتميالبهاليلالشممنأشم

بأحمدوجداكلفتلقدلعمري

مؤملأيالناسفيمثلهفمن

المستضعفينالمسلميند

باهل)1(غيرلقحةوتحتلبوها

حلاحلصقركلإلينانفاهم

()2(وناعلمعدمنحافوألأم

بالتخاذلبعدناقصياوبشر

المداخلفيدونهملجأناماإذا

والمطافل)3(النساعندأسىلكنا

)4(طائلغيرغيبهوجدنالعمري

(خاذل)معقةمنإلينابراغ

وجاهلباغكلعناويحسر

والكواهلغالبمنالكدىونحن

الصياقلأيديبينالسيوفكبيض

القبائلشرارإلاحالفواولا

خرادللحمفوقأسودضواري

عاقلبنقيسعبيدجمحبني

البواطل(عندالأقوامنعيبهم

حمائلمنمفرداحسامازهيز

فاضلالمجدحومةفيحسبإلى

)6(المواصلالمحبدأبوإخوته

التفاضلعندالحكامقاسهإذا

267

نبتئر:ومعنى،صح:كلمةفوقهاوكتبهامشهافيالناسخوأثبتهاحمنوالمثبت،نتئر:هشامابنوسيرةطفي(1)

الباهل::باهلغيرلقحةوقوله:27()2/الروضصاحبوقال(بأر)اللسان.وادخرهخبأهإذاالشيءابتأرمن

الحليب.مباحةفهي،أخلافهاعلىصرارلاالتيالناقة

ناشرهنافأثبتهبعضهافيمثبتوهو،هشامابنسيرةنسخوبعض،والنهايةالبدايةنسخمنساقطمعقوفينبينما)2(

ذلك.فيفتبعناههشامابنسيرةعننقلاالمطبوعة

.أسوىجمع:والأسى،حمن،---والمثبتالمطافلالنساء...بيوتهمخلال:هشامابنوسيرةطفي)3(

.(طفل،أسو)اللسان.مطفلواحدها،لأطفالاذوات:والمطافل

غبه.وجدنا...نعدهأختوابن:هشامابنوسيرةطفي(4)

الروض.سلاممثلفمصدربراءوأما،وكرامكريممثلبريءجمعفبالكسر،وكسرهاالباءبفتح:"براء")5(

)2/28(.

هو:آخربيتهشامابنسيرةفيالبيتهذابعد)6(

المشاكلربوالاهلمنوزينالأهلهاجمالاالدنيافيزالفلا
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بغافلعنهليسإلهايواليطائسىغيرعادلرشيدحليم

)1(ناصلغيرثابتمجدإرثلهماجدوابنماجدالمساعيكريم

زائلغيرحقهديناوأظهربنصرهالعبادربوأيده

المحافلفيأشياخناعلىتجربسبةأجيءأنلولافوالله

التهازلقولغيرجداالدهرمنحالةكلعلىتبعناهلكنا

الأباطلبقوليعنىولالدينامكذبلاابنناأنعلموالقد

)2(المتطاوللسورةعنهاتقصرأرومةفيأحمدفينافأصبح

والكلاكل)3(بالذراعنهودافعتوحميتهدونهبنفسيحدبت

أكثرها.ينكربالشعرالعلمأهلوبعض،القصيدةهذهمنليصحماهذا:)4(هشامابنقال

منأفحلوهي،إليهنسبتمنإلايقولهاأنيستطيعلاجدابليغةعظيمةقصيدةهذه:قلت

بزياداتمطولةمغازيهفيالأمويأوردهاوقدجميعها،فيهاالمعنىتأديةفيوأبلغ،السبعالمعلقات

أعلم.والله.أخر

فصل

علىقبيلةكلفوثبتأصحابهمنمج!ي!اللهرسولواتبعأسلممنعلىعدواإنهمثم:إسحادتى)5(ابنقال

إذامكةوبرمضاء،والعطشوالجوعبالضرب)6(ويعذبونهميحبسونهمفجعلوا،المسلمينمنفيهامن

ومنهم،يصيبهمالذيالبلاءشدةمنيفتنمنفمنهم،دينهمعنيفتنونهممنهماستضعفوهمن؟الحراشتد

وهو،مولديهممنمولدا،جمحبنيلبعضبكرأبيمولىبلالفكان؟منهماللهويعصمهلهميصلبمن

إذايخرجهخلفبنأميةوكان،القلبطاهرالإسلامصاددتىوكان،حمامةأمهواسم،رباحبنبلال

حتىهكذاتزاللاواللهلا:لهيقولثم،صدرهعلىفتوضعالعظيمةبالصخرةيأمرثمالظهيرةحميت

أحد.أحد-ذلكفيوهو:فيقول.والعزىاللاتوتعبد،!بمحمدتكفرأوتموت

.يزوللا:ناصلوغير.الأبياتبعضفيوتأخيرتقديموفيها،هشامابنسيرةفيليسايليهوالذيالبيتهذا(1)

.(سور)والأساساللسان.والمنزلةالمجدفيوالرفعةالوثبة:"السورة"2()

البيتين:هذينبعدهاهشامابنزاد)3(

المحاصلكرامآباءالخيرإلىنماهمميلغيركرامرجال

تزايلمنمرةيومابدفلاصقيبهلؤيمنكعبتكفإن

.08(2/)السيرةفي(4)

.(267/)والروض317(/1)هشامابنوسيرة(91.)صإسحادتىابنسيرة()5

إسحادتى.ابنسيرةمنساقطاللفظةهذهبعدما)6(
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يعذبوهوبهيمرنوفلبنورقةكان:قالأبيهعن،عروةبنهشامفحدثني:)1(إسحاقابنقال

خلفبنأميةعلىيقبلثم،بلالياواللهأحدأحد()2(:ورقةأفيقول،أحدأحد:يقولوهولذلك

.حنانا)3(لأتخذنههذاعلىقتلتموهلئن،باللهأحلف:فيقولجمحبنيمنبهذلكيصنعومن

أسلممنوإسلام،الوحيفترةفيالبعثةبعدتوفيورقةأنجهةمنهذابعضهماستشكلقد:قلت

نظر.وفيهأ؟يعذبوهو،ببلالورقةيمرفكيف!ألمحدثريايها)نزولبعدكانإنما

فأعتقهأسودلهبعبدأميةمنفاشتراه،()5(يعذبوهوببلالبكرأبيمرور)4(إسحاقابنذكرثم

،فهيرةبنوعامر،بلالمنهم،والإماءالعبيدمنأسلمممنلجماعةمشتراهوذكر.العذابمنوأراحه

بنيمناشتراهاوابنتهاوالنهدية،لهاتعالىاللهردهثم،بصرهاأصيبالتي()7(وزنيرة1)6(،عبيسوأم

بكر:أبوفقال،أبداأعتقكمالاوالله:لهماتقولوهيفسمعهالهاتطحنانسيدتهمابعثثهماالدارعبد

.وكذابكذا:قالت؟همافبكم:قال.فأعتقهماأفسدتهما،أنتحل:فقالت،فلانأمياحلا)8(

:قال؟إليهانردهثمبكرأبايامنهنفرغأو:قالتا.طحينهاإليهاأرجعا،حزتانوهماأخذتهماقد:قال

شئتما.إنذلكأو

.الإسلامعلىيضربهاعمر-كانعديبنيمنحي-مؤملبنيجاريةواشترى

عن،الزبيربناللهعبدبنعامرعن،عتيقأبيبناللهعبدبنمحمدفحدثني:)9(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(267/)والروض318(/1)هشامابنوسيرة(091)صإسحاقابنسيرة

.إسحاقابنسيرةمنمعقوفينبينما

دينعلىورقةوكان.والبركةالرزقوالحنان،والعطفالرحمة:"الحنان":(1/524)النهايةفيالأثيرابنقال

.مؤزرانصرالأنصرنكيومكيدركنيإن:ع!ج!للنبيقاللأنه،لمج!النبيمبعثقبيلوهلك.السلامعليهعيسى

اهـ..أسلمأنبعدإلاعذبمابلالافإن،نظرهذاوفي

.(268/)والروض318(/1)هشامابنوسيرة(91ا)صإسحاقابنسيرة

والثانية.الأولىيعذب:كلمةبينالنظرانتقالمنسقطولعلهحفيليسالمعقوفينبينما

فيترجمتهافيوالإصابةهشامابنوسيرةوالمغازيالسيرمنوالمثبت،تصحيف.عميس:والروضط،حفي

الكنى.

زاياسمهاوأول:)2/78(الروضفيالسهيليقال.الخبرمصادرمنوأثبتهط،حمنسقطمعقوفينبينما

الزنانير،واحدة:والزنيرة،الكتابةفيالروايةصحتهكذا،فعيلةوزنعلىمشددةمكسورةنونبعدهامكسورة

تعرفولا،بعدهاوباءالنونوسكونالزايبفتحزنيرة:فيهايقولوبعضهم،عبيدةأبوقاله،الصغارالحصاوهي

اهـ..النساءفيزنيرة

النهايةفيالأثيرابنقال.الروضمنوالمثبت،أجل:والمغازيالسيروفيحل:هشامابنوسيرةط،حفي

واشتراها،فلانأثمحلا:لهافقال،لهامولاةتعتقلاأنحلفتلامرأةقالأنهبكرأبيحديثوفي:(حلل)

.المصدرعلىمنصوبوهو،يمينكمنتحلليأي.وأعتقها

.(268/)والروض31(29/)هشامابنوسيرة(91،291)صاوالمغازيالسيرفي
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فعلتمافعلتإذأنكفلو،ضعافاتعتقأراكإنيبنييا:بكرأبيلابنهقحافةأبوقال:قال،أهلهبعض

أريد.ماأريدإنماإني،أبةيا:بكرأبوفقال:قال؟دونكويقومونيمنعونك،جلدارجالاأعتقت

!فسنيسر؟بآلحسئ!وصذقوانفئأعطئفأمامن!وأبوهقالوفيمافيهإلاالاياتهؤلاءأنزلماأنهفيتحدث:قال

.السورةاحرإلى(-57:الليلأ!هولقيمترى

مسعودابنعن،زرعن،بهدلةبنعاصمحديثمن)1(ماجهوابنأحمدالإمامرواهماتقدموقد

وصهيب،،سميةوأمه،وعمار،بكروأبو،ع!ي!اللهرسول،سبعةالإسلامأظهرمنأول:قال

سائرهموأما،بقومهاللهفمنعهبكرأبو(أماوأ،بعمهاللهفمنعهع!ي!اللهرسولفأما؟والمقداد،وبلال

واتاهموقدإلاأحدمنمنهمفما،الشمسفيوصهروهم،الحديدأدراعفألبسوهمالمشركونفأخذهم

الولدانفأعطوه،فأخذوه،قومهعلىوهان،تعالىاللهفينفسهعليههانتفإثهبلالاإلاأرادواماعلى

أحد.أحد:يقولوهومكةشعابفيبهيطوفونفجعلوا

مرسلا.مجاهدعنمنصورعنالثوريورواه

-إسلامبيتأهلوكانوا-وأمهوبأبيهياسربنبعماريخرجونمخزومبنووكانت:)2(إسحاقابنقال

صبرا":-بلغنيفيما-فيقولع!ي!اللهرسولبهمفيمر،مكةبرمضاءيعذبونهمالظهيرةحميتإذا

."الجنةموعدكم،ياسرآل

حدثنا،خزيمةبنالسريحدثنا،العدلعصمةبنإبراهيمعن،الحاكمعن)3(البيهقيروىوقد

مرع!ج!اللهرسولأن،جابرعن،الزبيرأبيعن،)4(اللهعبدأبيبنهشامحدثنا،إبراهيمبنمسلم

."الجنةموعدكمفإن،ياسر)5(والعمارالأبشروا":فقاليعذبونوهموأهلهبعمار

.)6(الإسلامإلافتأبىفيقتلونهاأمهفأما

فيكانشهيدأول:قالمجاهدعنمنصورعنسفيانعنوكيعحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.النجودأبيابنهوبهدلةبنوعاصم،ثممنمعقوفينبينيأتيوما8(و)7الحاشيةموضع226()صتقدمماانظر

.(68)2/والروض32(1/931،0)هشامابنوسيرةوالسيرالمغازيفي

؟يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيح:وقال388()3/المستدركفيالحاكموأخرجه282()2/النبوةدلائلفي

بنإبراهيمغيرالصحيحرجالورجالهالأوسطفيالطبرانيرواه:وقال392()9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

ثقة.وهوالمقومالعزيزعبد

الكمالتهذيبفيوترجمتهالحاكمومستدركالنبوةدلائلمنوالمثبت،اللهعبيدأبيبنهشام:ط،حفي

)03/215(.

ياسر.الأو:النبوةدلائلفي

البيهقي.دلائلفيوليس،ط،حفيالعبارةهذهوردتكذا

-السماكبنعمروأبوأخبرنا:قالبشرانبنالحسينعن282()2/الدلائلفيالبيهقيوأخرجه،الأصولفيكذا
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مرسل.وهذاقبلها)1(فيبحربةجهلأبوطعنها،سميةعمارأماستشهدالإسلام

سمعإذا،قريشمنرجالفيبهميغريالذيالفاسقجهلأبووكان:)2(إسحاقبنمحمدقال

حلمك،لنسفهن،منكخيروهوأبيكدينتركت:وقالوخزاه)3(أنبهومنعةشرفلهأسلمقدبرجل

وإن.مالكولنهلكن،تجارتكلنكسدنوالله:قالتاجراكانوإن.شرفكولنضعن،رأيكولنفيلن)4(

وقبحه.اللهلعنه،بهوأغرىضربهضعيفاكان

:عباسبناللهلعبدقلت:قالجبيربنسعيدعن،جبيربنحكيموحدثني:)5(إسحاقابنقال

نعم:قال؟دينهمتركفيبهيعذرونماالعذابمنع!ي!اللهرسولأصحابمنيبلغونالمشركونأكان

الذيالضرشدةمنجالسايستويأنيقدرماحتى،ويعطشونهويجيعونهأحدهمليضربونكانواإن!والله

نعم!:فيقول؟اللهدونمنإلهانوالعزىاللات:لهيقولواحتى،الفتنةمنسألوهمايعطيهمحتى،به

بمامنهمافتداء(نعم:فيقول؟اللهدونمنإلهكالجعلأهذا:لهفيقولونبهمليمرالجعلإنوحتىأ

جهدهم.منيبلغون

مطمبنموققبهوأ!رهإلامنإيمنهتتجدمنبالله!فرمن):تعالىاللهأنزلهذامثلوفي:قلت

فهؤلاء،الايةمهو()6(عظيوولهؤعذالبأللهمفغضبفعليه!صذرابأتكفرش!جمنولبهنأبآلإيمن

وقوته.بحولهذلكمناللهأجارنا،البليغ)7(والتعذيبالإهانةمنلهمحصلبمامعذورينكانوا

بنخبابعن،مسروقعن،مسلمعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

أحمد،بنيزيداللهعبدأبو:المطبوعفي)حنبلبنأحمداللهعبدأبوحدثني:قالإسحاقبنحنبلحدثنا:قال

له،الصحابةفضائلفيولاأحمدمسندفيالخبرأجدلم:قلت.فذكرهبهوكيعحدثنا:قال(تحريفوهو

يرمزولم،بهوكيععن()91761فيهوهومصنفهفيشيبةأبيبنبكرأبيإلىورمز)79375(الكنزصاحبوذكره

عنجريرعنشيبةأبيبنبكرأبيعنالإصابةفيسميةترجمةفيحجرابنوساقه،أحمدالإمامإلىالكنزصاحب

أحمدعنيرويوهو،السماكابنحديثمنهذا:بشارقال.السندصحيحمرسلوهو:وقالمجاهدعنمنصور

بالمسند.لهعلاقةولا،حنبلبواسطة

.والاستيعابالنبوةدلائلمنوالمثبت.قلبها:ط،حفي

.(268/)والروض32(1/0)هشامابنسيرة

.طمنوالمثبت،تصحيف.أباه:حفي

والأساساللسانانظر.وضعفتهخطأتهإذا،رأيهفيلتمنوهو.حمنوالمثبت،تصحيف.ولنففين:طفي

.(فيل)

هذهمنالخبرهذافيمعقوفينبينوما96()2/والروض32(10/)هشامابنوسيرة(291)صوالسيرالمغازيفي

النظر.انتقالبسببالأصولمنسقطالمصادر

النحل.سورةمن(01)6رقمهيوالآيةالكلماتبعضفيهحرفتطمنوهوحفيليسالمعقوفينبينما

.والعذاب:طفي

.2()6690رقم(111)5/مسندهفي
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واللهلا:فقالأتقاضاهفأتيته،دينوائلبنالعاصعلىليوكان،قينارجلاكنت:قال.الأرت

متإذافإني:قال.تبعثثمتموتحتىبمحمدأكفرلاواللهلا:فقلت.بمحمدتكفرحتىأقضيكلا

لاولينوقال!فرئايتناأئذىأفرءشة):تعالىاللهفأنزل.()1فأعطيكوولد4ماثموليجئتنيبعثتثم

.،7708-:مريمأ!ويآنينافردا):قولهإلىمهوما،وولدا

به.الأعمشعنطرقمنوغيرهما)2(الصحيحينفيأخرجاه

فذكرأتقاضاهفجئت،سيفاوائلبنللعاصفعملت،بمكةقيناكنت:)3(البخاريلفظوفي

الحديث.

قيساسمعنا:قالاوإسماعيل()بيانحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا:)4(البخاريوقال

منلقيناوقد،الكعبةظلفيوهو)6(بردةمتوسدوهو!ي!النبيأتيت:يقولخباباسمعت:يقول

قد":فقالوجههمحمروهوفقعد؟الناأاللهتدعوألا،االلهرسولياا:فقلت،شذةالمشركين

دينه،عنذلكيصرفهما،عصبأولحممنعظامهدونماالحديدبأمشاطليمشطقبلكمكانمنكان

حتىالأمرهذااللهوليتمن،دينهعنذلكيصرفهما،باثنينفيشقرأسهمفرقعلىالمنشار)7(ويوضع

."غنمهعلىوالذئب":بيانزاد"وجلعزاللهإلايخافماحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسير

)8(-
مسلم.دونالبخاريبهانفرد"تستعجلونولكنكم":روايهولمحي

أعلم.والله.هذامنمختصووهو،خبابعناخروجهمنرويوقد

عن،شعبةحدثنا،جعفروابن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

فأعطيتك.:أحمدمسندفي

بابالمنافقينصفاتو)36()35()5927(مسلموصحيح،والحدادالقينذكرباببيوع2()190الباريفتح

.الروحعن!ي!النبياليهودسؤال

.عهدأالرحمنعنداتخذأمالغيبأطلعباب91سورةالتفسير()4733الباريفتح

معقوفينبينيأتيوما.بمكةالمشركينمنوأصحابه!ي!النبيلقيمابابالأنصارمناقب)3852(الباريفتح

بشربنبنانوهو)4/303(الكمالتهذيبفيوترجمتهالباريفتحمنوالمثبت،تصحيف.بنان:ط،حفي

الفتح.فيحجرابنذكركماحازمأبيبنقيسهووقيس،خالدأبيابنهووإسماعيل،البجليالأحمسي

.الباريفتحمنوالمثبت،ببردة:ط،حفي

الميمبكسر(الميشار)166()7/الفتحفيحجرابنوقال.بميشار:والفتحالبخاريوفي:ط،حفيكذا

فيأشهروهي،بالنونفيهويقال،وأشرتهاالخشبةوشرت:تقول،همزوغيربهمزالتحتانيةوسكون

.الاستعمال

.الإسلامفيالنبوةعلاماتبابمناقب)3612(الباريفتح

.2()6190رقم(511)5/مسندهفي
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أشكانافمااالرمضاءشدةء!ي!النبيإلىشكونا:قالخبابعن،وهببنسعيدعن،إسحاقأبي

يشكنا.فلم:جعفرابن-وقالالصلاةفييعني-

بنسعيدسمعت:قالإسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أيضا)1(وقال

يشكنا.فلم()2(الرمضاء!لمجي!اللهرسولإلىشكونا:يقولخباباسمعت:يقولوهب

.الظهر+(فييعني:شعبةقال

خبابعن،وهببنسعيدعن،السبيعيإسحاقأبيحديثمن)4(والبيهقيوالنسائيمسلمورواه

.(يشكنا)فلم-وأكفناوجوهنافيالبيهقيزاد-الرمضاءحرمج!ي!اللهرسولإلىشكونا:قال

يشكنا.فلمالرمضاءفيالصلاة!لمجي!اللهرسولإلىشكونا:)6(روايةوفي

عن،إسحاقأبيعن،الأعمشعن،وكيععن،الطنافسيمحمدبنعليعن)7(ماجهابنورواه

يشكنا.فلمالرمضاءحر!ي!اللهرسولإلىشكونا:قالخبابعن،العبدي)8(مضرببنحارثة

منيلقونما!يمإليهشكواأنهموهو،الأولمنمختصوالحديثهذاأن-أعلموالله-لييقعوالذي

منذلكوغير،بأكفهمفيتقونوجوههمعلىيسحبونهموأنهم،الرمضاءبحرالتعذيبمنالمشركين

يستنصرأوالمشركينعلىلهماللهيدعوأنع!ح!منهوسألوا،وغيرهإسحاقابنعنتقدمكماالعذابأنواع

منيلقونكانواأنهمقبلهمكانعمنوأخبرهم،الراهنةالحالةفيلهمينجزهولمذلكفوعدهم،عليهم

ويظهرهالأمرهذاسيتماللهأنويبشرهم،دينهمعنذلكيصرفهمولا،أصابهممماأشدهوماالعذاب

اللهإلايخافلاحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتى،والآفاقالأقاليمفيوينصرهوينشرهويعلنه

فيالرمضاءحرمج!ي!اللهرسولإلىشكونا:قالولهذا،تستعجلونولكنكم،غنمهعلىوالذئبوجلعز

عدمعلىالحديثبهذااستدلفمن.الراهنةالساعةفيلناياعلم:أي،يشكنافلموأكفناوجوهنا

أعلم.والله.نظرففيه،الشافعيقوليأحدهوكمابالكفالمصليمباشرةوجوبعلىأوالإبراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.2(0590)رقم(801)5/مسندهفيأحمدالإماميعني

.حمنسقطالمعقوفينبينما

أحمد.الإمامومسندحمنوالمثبت.الظهيرة:طفي

بابمواقيت()794النسائيوسنن،الوقتأولفيالظهرتقديماستحباببابمساجد961(-)918مسلمصحيح

.السجودفيالجبهةعنالكشفبابالصلاةكتاب(501)2/البيهقيوسنن،الظهروقتأول

.(112)5/للنوويمسلمصحيحشرح.شكوانايزللمأي:يشكنالم:قوله

السابقة.مسلمروايةوهي

الظهر.صلاةوقتبابالصلاة)675(سننهفي

(1451/)التقريبفيكمامكسورةمشددةبراءوالصواب،مفتوحةمشددةبراء.مضرب:ماجهابنسننفيوقع

.الأخرىالضبطوكتب



274
عليهمالدامغةالحجةوإقامةصط!ماللهرسولالمشركينمجادلةباب

باب

فيواعترافهمعليهمالدامغةالحجةوإقامةع!ي!!اللهرسولالمشركينمجادلة

وجحوداوبغياوحسداعناداالمخالفةأظهرواوإنبالحقأنفسهم

عن،عكرمةعن،السختيانيأيوبعن،معمرعن،الرزاقعبدحدثنا:راهويهبنإسحاققال

ذلكفبلغ،لهرقفكأنه،القرانعليهفقرأع!يالهاللهرسولإلىجاءالمغيرةبنالوليدأن،عباسابن

ليعطوكه،:قال؟لم:قال.مالالكيجمعواأن)1(يريدونقومكإن،عميا:فقالفأتاه،جهلأبا

يبلغقولافيهفقل:قال.مالاأكثرهامنأنيقريشعلمتقد:قال،قبلهمالتعرضمحمداأتيتفإنك

،برجزهأعلمولا،منيبالأشعارأعرفرجلمنكممافوالله؟أقولوماذا:قال.لهمنكرأنكقومك

يقولهالذيلقولهإنووالله،هذامنشيئايقولالذييشبهماوالله،الجنبأشعارولا،منيبقصيدهولا

ليحطموإنه،يعلىولاليعلووإنه،أسفلهمغدق،أعلاهلمثمروإنه،لطلاوةعليهوإن،حلاوة

فكرفلما.فيهأفكرحتىعني)2(قف:قال،فيهتقولحتىقومكعنكيرضىلا:قال.تحتهما

قضدودا!مالالووجعقتهوجدا!صو!تذزق):فنزلت.غيرهعنيأثرهيؤثرسحرإلاهذاإن:قال

.لاياتا(13-11:المدثرأ!وشحهوداوبين

به.إسحاقعن،بمكةالصنعانيمحمدبناللهعبدعن،الحاكمعن)3(البيهقيرواههكذا

يةمربأثعذلآللهإن!ميوعليهقرأأنهفيه.مرسلاعكرمةعن،أيوبعن،زيدبنحمادرواهوقد

!وتدكرو%لعل!تميعظكتموآتبغىوآتمن!رآتفخشاعنوينووآتقرتذىوإيتآيوآلإخسن

.(09:النحلأ

،بكير)6(بنيونسعن،الجبار)5(عبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:)4(البيهقيوقال

أن-عباسابنعنعكرمةأو-جبيربنسعيدعن،محمدأبيبنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمدعن

وفودإن:فقال)7(المواسمحضروقد،فيهمسنذاوكان،قريشمنونفراجتمعالمغيرةبنالوليد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.يرون:(891)2/البيهقيدلائلفي

.بالصوابأشبهوهو،فدعني:النبوةدلائلوفي،ط،حفيكذا

.(891)2/النبوةدلائلفي

.(991)2/النبوةدلائلفي

صحيح.للسيرةوسماعه،ضعيف،العطارديالجبارعبدبنأحمد:"التقريب"فيحجرابنالحافظقال

يخطئ.صدوق:"التقريب"فيالحافظقال

الموسم.:!في
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فيكذب،تختلفواولاواحدارأيافيهفأجمعوا،هذاصاحبكمبأمرسمعواوقد،فيهعليكمستقدمالعرب

:فقال.بهنقومرأيالناوأقم،فقل،شمسعبدأبايا:فقيل.بعضابعضكمقولويرد،بعضابعضكم

بزمزمةهوفما،الكهانرأيت،بكاهنهومافقال؟كاهننقول:فقالوا.أسمعوأنافقولواأنتمبل

بخنقههوفما،وعرفناهالجنونرأيناولقد،بمجنونهومافقال؟مجنوننقول:فقالوا.الكهان

وهزجهبرجزهالشعرعرفناقد،بشاعرهوما:فقال؟شاعرنقول:فقالوا.وسوستهولاتخالجهولا

رأيناقد،بساحرهوماقال؟ساحرهوفنقول:قالوا.بالشعرهوفما،ومبسوطهومقبوضهوقريضه

لقولهإنوالله:قال؟شمسعبدأبايانقولفما:قالوا.بعقدهولابنفثههوفما،وسحرهمالسحار

باطل؟أنهعرف)2(إلاشيئاهذامنبقائلينأنتمفما،)1(لجنيفزعهوإن،لمغدقأصلهوإن،لحلاوة

وأبيه،المرءوبين،ودينهالمرءبينيفرقساحرهو:فتقولوا)3(،ساحرتقولوالأنالقولأقربوإن

يجلسونفجعلوا،بذلكعنهفتفرقوا.وعشيرتهالمرءوبين،وأخيهالمرءوبين،وزوجتهالمرءوبين

الوليد:فياللهوأنزل،أمرهلهموذكروا،إياهحذروهإلاأحدبهميمرلا،الموسمقدمواحينللناس

أولئكولمحي.الايات131-11:المدثرأمهو!هوداونجين!ممدودامالاله!وجعقتوحيداظقتومنذزفى)

.،39-19:الحجرأ!ويغملون؟نواعا!أتهعينلنش!لنهوفوردبهعضينافضءانجحطواآلذين!و:النفر

هوبلاقترلهبلأطغأضغثقالوآقي!وعقلهموقلةجهلهمعنإخباراتعالىاللهقالذلكوفي:قلت

باطل،يقولونهشيءفكل،فيهيقولونماذافحاروا،ه:ا!نبياءأ!هوالأولونأزسل!مائايةفقيأنناشاعر

أخطأ.قالهمهماالحقعنخرجمنلأن

.،9:الفرقان،48:ا!سراءأ!سبيلايستتطيعونفلافضلواألأقثاللكض!ربواكتفانظر):تعالىاللهقال

عنمسهربنعليحدثنا،()شيبةأبيبنبكرأبوحدثني؟)4(مسندهفيحميدبنعبدالإماموقال

اجتمع:قالاللهعبدبنجابرعن،الأسديحرملةبنالذيالعن-الكندياللهعبدابنهو-الأجلح

جماعتنافرق)6(الذيالرجلهذافليأت،والشعروالكهانةبالسحرأعلمكمانظروا:فقالوايوماقريش

ربيعة.بنعتبةغيرأحدانعلمما:فقالوا؟عليهيردماذاولينظرفليكلمهدينناوعاب،أمرناوشتت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

لجنى.فرعهإن:النبوةدلائلوفي،لفرعهوإن:حفي

.أعرف:!في

.فتقولون:الصوابولعل،والدلائلط،حفيكذا

الطبعةوفياهـ،.حميدبنوعبديعلىوأبيبكرلأبي:بقولهوخرجه()4285العاليةالمطالبفيحجرابنذكره

ولمالإسنادصحيح:وقال)2/253(المستدركفيالحاكمأيضاوأخرجه.)9422(رقمبإسنادهالجديدة

وغيرهمعينابنوثقهالكنديالأجلحوفيهيعلىأبورواهوقال691،02/المجمعفيالهيثميوذكره،يخرجاه

.ثقاترجالهوبقيةوغيرهالنسائيوضعفه

.!للنبيقريشأذىفيبابالمغازيكتاب(0184)9مصنفهفي

شيبة.أبيبنبكرأبيمصنففيولاطفيالزيادةهذهوليست،فرققدالذي:حفي
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جم!.اللهرسولفسكت؟اللهعبدأمخيوأنتمحمديا:فقالعتبةفأتاه.الوليدأباياأنت:فقالوا

فقدمنكخيرهؤلاءأنتزعمكنتفإن:قال.!واللهرسولفسكت؟المطلبعبدأمخيرأنت:فقال

رأيناماواللهإنا،قولكنسمعحتىفتكلممنهمخيرأنكتزعمكنتوإن،عبتالتيالالهةعبدوا

العربفيوفضحتنا،دينناوعبت،أمرناوشتت،جماعتنافرقت،منكقومهعلىأشأمقطسخلة)1(

نأ)2(الحبلىصيحةمثلإلاننتظرماوالله؟كاهناقريشفيوأن،ساحراقريشفيأنفيهمطارلقدحتى

تكونحتىلكجمعناالحاجةبكإنماكانإن،الرجلأيها؟نتفانىحتىبالسيوفبعضإلىبعضنايقوم

فقال.عشرافلنزوجكشئتقريشنساءأيفاختر)3(الباءةبكإنماكانوإن،رجلاقريشأغنى

حوه5ألرحيوالرخمناللهلمجتص!و:!صدئهرسولفقال.نعم:قال"؟()4أفرغت":ع!ج!اللهرسول

أنذزتكؤفقلأغرضحوافإن!وبلغأنإلى!ويغلمونلقؤمصعربياقزءاناءايئوفصحلتكئب!الرحيوالرحمنمنتتريى

لا"":قال؟هذاغيرعندكما()5(حسبكأ:عتبةفقال.(13-أ:فصلتأ!وثمودعادصعقةمثلصعقة

:قالوا.ا)6(بهأكقمتهإلاتكلمونهأنكمأرىشيئاتركتما:قال؟وراءكما:فقالواقريشإلىفرجع

صاعقةأنذركمأنهغير،قالمماشيئافهمتما،بنيةنصبهاوالذيلا:قالثم.نعمفقال؟أجابكفهل

فهمتماواللهلا:قال!؟قالماتدريلابالعربيةالرجليكلمكويلك:قال.وثمودعادصاعقةمثل

الصاعقة.ذكرغيرقالمماشيئا

بنيحيىعن،الذوريعباسعن،الأصمعن،)8(وغيرهالحاكمعنوغيره)7(البيهقيرواهوقد

عقدناالرياسةبكإنماكنتوإن:وزاد،)9(كلاموفيه،بهالأجلحعن،فضيلبنمحمدعن،معين

بقيت.مارأسافكنت،لكألويتنا

عتبةأمسك(13:فصدتأ!هووثمودعادصحعقةمثلصعقةأنذزتكؤفقلأغرضحوافإن!و:قاللماأنهوعنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الغنم.ولدالأصلفيوهو.أبويهإلىالمحببالمولود:السخل،سخل:النهايةفي

أشبهوهو.الخيلصيحة:العاليةالمطالبوفي،الحروفبإهمالحوفيشيبةأبيابنومصنفطفيكذا

.بالصواب

والمطالب.شيبةأبيابنمصنفمنوالمثبت،الباه:ط،حفي

الخبر.مصادرمنوالمثبت،همزةغيرمنفرغت:ط،حفي

والمطالب.المصنفمنالزيادة

والمطالب.المصنفمنالزيادة

.2(40-202)2/النبوةدلائلفي

.حمنوأثبتهاطفياللفظةليست

،الجارودوابنحبانوابنوالساجيوالجوزجانيسعيدوابنوالنسائيداودوأبوأحمدضعفهوقد،الأجلحيعني

تحريرفيبيناهكما،وصويلحثقةبينمعينابنقولفيهواختلف.بهيحتجولاحديثهيكتب:حاتمأبووقال

.(بشار)(1/601)التقريب
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معشرياوالله:جهلأبوفقال.عنهمواحتبسأهلهإلىيخرجولم؟عنهيكفأنالرحموناشدهفيهعلى

إليه،بناانطلقوا،أصابتهحاجةمنإلاذاكوما،طعامهوأعجبهمحمدإلىصبأإلاعتبةنرىما،قريش

بككانفإن،أمرهوأعجبكمحمدإلىصبوتأنكإلاجئنا)1(ماعتبةياوالله:جهلأبوفقال،فأتوه

:وقال.أبدامحمدايكلملاباللهوأقسمفغضب.محمدطعامعنيغنيكماأموالنامنلكجمعناحاجة

بسحرهوماواللهبشيءفأجابني-القصةعليهموقص-أتيتهولكني،مالاقريشأكثرمنأنيعلمتملقد

بلغحتى!هو!الرحيوألرحمنمنتترلل!حص5ألرحيصألرخمنأدلهبسص!و:قرأ،كهانةولابشعرولا

نأالرحموناشدتهبفيهفأمسكت(13-ا:فصدتأ!هووثمودعادصحعقةمثلصعقةأنذزتكؤفقلأغرضوافإن)

.العذابعليكمينزلأنفخفت،يكذبلمشيئاقالإذامحمداأنعلمتموقد،يكف

عن،)3(يونسعن،الجئارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)2(البيهقيقالثم

نأحدثت:قالكعببنمحمدعن،هاشمبنيمولىزيادأبيبنيزيدحدثني:إسحاقبنمحمد

وحدهجالسن!ك!ي!اللهورسول،قريشناديفيجالسنوهويومذاتقال-حليماسيداوكان-ربيعةبنعتبة

ويكفبعضهايقبللعلهأموراعليهفأعرضافأكلمهاهذاإلىأقومألا،قريشمعشريا:المسجدفي

لهقالفيماالحديثفذكر،!ك!ي!اللهرسولإلىجلسحتىعتبةفقام!الوليدأبايابلى:قالوا؟عنا

:!النبيلهقالعتبةفرغإذاحتى،ذلك)5(وغيروالملكالمالمن)4(عليهعرضوفيماعتبة

!ك!ي!:اللهرسولفقال.أفعل:قال"منياسمع":قال.نعم:قال"؟الوليدأبايا)6(أفرغت"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بالصوابأشبهوهوحسبنا:الدلائلفي

منه.معقوفينبينيأتيوما2(40)2/النبوةدلائلفي

بكير.بنيونسهو

والدلائل.حمنوالمئبت،عليهبدل.غ!يواللهرسولعلى:طفي

التيهيالزيادةهذهأنويبدو،للبيهقيالنبوةدلائلفيولاحفيالزيادةهذهوليست،سيأتيماطنسخةزادت

بنزيادوقال:قولههيوالزيادة،ذلكإلىينتبهأندونالنساخبعضفأعادها،عتبةحديثمنالبيهقياختصرها

إياهافنعطيهبعضهايقبللعلهأمورأعليهوأعرضفأكلمهمحمدإلىأقومألاقريشمعشريا:عتبةفقال!إسحاق

الوليد،أبايابلى:فقالوا..ويكثرونيزيدونع!يواللهرسولأصحابورأواحمزةأسلمحينوذلك..عناويكف

فيالسطةمنعلمتقدحيثمناإنك،أخيبنيا:فقالكيه!اللهرسولإلىجلسحتىعتبةفقام.وكلمهإليهفقم

بهوعبت،أحلامهمبهوسفهت،جماعتهمفرقت،عظيمبأمرقومكأتيتقدوأنك،النسبفيوالمكانالعشيرة

منهاتقبللعلكفيهاتنظرأموراعليكأعرضحتىمنيفاسمع.آبائهممنمضىمنبهوكفرت،ودينهمالهتهم

هذامنبهجئتبماتريدإنماكنتإن،أخيبنيا:قال."أسمعالوليدأبايا":!سي!اللهرسولفقالقال،بعضها

أمرانقطعلاحتىعليناسودناكشرفأبهتريدكنتوإن،مالاأكئرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالاالأمر

لكطلبنانفسكعنردهتستطيعلاتراهرئيايأتيكالذيهذاكانهـان،عليناملكناكملكابهتريدكنتهـان،دونك

له.قالكماأو.منهيتداوىحتىالرجلعلىالتابعغلبربمافإنه،منهنبرئكحتىأموالنافيهوبذلنا،الطب

تصحيف.ولعله،أفرأيت:الدلائلفي
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يغلمون!لقؤمصعرلمجاقزءاناءاينإفصحلتكتمب!الرخيصالرئهقمنتترلل!حوالرحيوألرخمناللهلمجتص!الو

خلفأو-خلفهبيديهوألقىلهاأنصتعتبةبهاسمعفلما،يقرؤها!ي!اللهرسولفمضى(-3ا:فصدتأ

سمعت":قالثمفيهافسجدالسجدةإلى!ي!اللهرسولانتهىحتى،منهيسمععليهمامعتمدا-ظهره

نحلف:لبعضبعضهمفقالأصحابهإلىعتبةفقام"وذاكفأنت":قال.سمعت:قال"؟الوليدأبايا

الوليد؟أباياوراءكما:قالواإليهجلسوافلما.بهذهبالذيالوجهبغيرالوليدأبوجاءكملقدبالله

السحر(اولابالشعرهوماوالله،قطمثلهماسمعتقولاسمعتقدواللهأنيورائي:قال

،واعتزلوهفيههوماوبينالرجلهذابينخقوا،بيواجعلوهاأطيعوني،قريشمعشريا،الكهانةولا

فملكهالعربعلىيظهروإن،بغيركمكفيتموهفقدالعربتصبهفإن،نبأسمعتالذيلقولهليكوننفوالله

رأيهذا:قال.بلسانهالوليدأباياواللهسحرك:قالوا.بهالناسأسعدوكنتم،عزكموعزه،ملككم

لكم.بدامافاصنعوالكم

عتبة.فيهيمدحطالبأبوقالهشعراإسحاقابنعنيونسذكرثم

الفضلبنسلمةقتيبةأبوأخبرنا،الأصبهانييوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:)1(البيهقيوقال

بنالمثنىحدثنا،الضبيعمروبنداودحدثنا،الطيالسيبشربنأحمدأيوبأبوحدثنا،بمكةالأدمي

ربيعةبنعتبةعلى!لمجي!اللهرسولقرألما:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدعنزرعة

،اليومالأمرهذافيأطيعوني،قوميا:لهمفقالأصحابهأتى!الرخيصالرحمنمنتتريل!حو)

دريتوما،مثلهكلاماأذنايسمعتماكلاماالرجلهذامنسمعتلقدفوالله،بعدهفيماواعصوني

عليه.أردما

الوجه.هذامنجداغريبحديثوهذا

ابنعن،)3(يونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)2(البيهقيروىثم

منليسمعواليلةخرجواشريقبنوالأخنسسفيانوأباجهلأباأنحدثت:قالالزهريحدثني:إسحاق

بمكانيعلملاوكل،منهليستمعمجلسامنهمرجلكلفأخذ،بيتهفيبالليليصليوهو،!واللهرسول

وقالفتلاوموا،الطريقفجمعهم،لفرقواالفجروطلعأصبحواإذاحتى،لهيستمعونفباتوا،صاحبه

شيئا.نفسهفيلأوقعتمسفهائكمبعضراكمفلو،تعودوالا:لبعضبعضهم

حتى،لهيستمعونفباتوا،مجلسهإلىمنهمرجلكلعادالثانيةالليلةكانتإذاحتى،انصرفواثم

.مرةأولقالوامامثللبعضبعضهمقال،الطريقفجمعهم،تفزقواالفجرطلعإذا

)2(

)3(

.2(50)2/النبوةدلائلفي

.2(65)2/النبوةدلائلفي

.إسحاقابنسيرةرواةأحدوهو،بكيربنيونسهو
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طلعإذاحتى،لهيستمعونفباتوا،مجلسهمنهمرجلكلأخذالثالثةالليلةكانتفلما،انصرفواثم

.تفرقواثمذلكعلىفتعاهدوا.نعودلاأننتعاهدحتىنبرحلا:فقالوا،الطريقفجمعهمتفرقواالفجر

حنظلةأباياأخبرني:فقال!بيتهفيسفيانأباأتىحتىخرجثمعصاهأخذشريقبنالأخنسأصبحفلما

بها.يرادماوأعرفأعرفهاأشياءسمعتلقدواللهثعلبةأبايا:فقال!؟محمدمنسمعتفيمارأيكعن

فقال!:بيتهعليهفدخل،جهلأباأتىحتىعندهمنخرجثم.بهحلفتوالذيوأنا:الأخنسفقال!

منافعبدوبنونحنتنازعنا!سمعتماذا:فقال!؟محمدمنسمعتفيمارأيكما،الحكمأبايا

وكنا،الزكبعلىتجاثيناإذاحتى،فأعطيناوأعطوا،فحملناوحملوا،فأطعمناأطعموا،الشرف

أبدابه)1(نسمعلاوالله؟هذهندركفمتى،السماءمنالوحييأتيهنبيمنا:قالوارهانكفرسي

شريق.بنالأخنسعنهفقام.نصدقهولا

يونس،حدثنا،أحمدحدثنا،العباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيقال!ثم

أنيع!يماللهرسول!عرفتيومأول!إن:قال!شعبةبنالمغيرةعن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامعن

الله!رسول!فقال!،ع!ي!اللهرسول!لقيناإذ،مكةأزقةبعضفيهشامبنجهلوأبوأناأمشي،كنتا

محمد،يا:جهلأبوفقال!."اللهإلىأدعوك،رسولهوإلىاللهإلىهلم،الحكمأبايا":جهللأبي

أنيلوفوالله،بلغتقدأننشهدفنحن؟بلغتقدأنكنشهدأنإلاتريدهل؟آلهتنالسبعنمنتهأنتهل

يقول!ماأنلأعلمإنيوالله:فقال!عليوأقبلع!ي!اللهرسول!فانصرف.لاتبعتكحقتقول!ماأنأعلم

:)3(سو
لم،نعم:فقلنا،السقايةفينا:قالواثم؟نعم:فقلنا.الحجابةفينا:قالوادصيبنيولكن،حق

إذاحتى.وأطعمناأطعمواثم.نعم:فقلنا.اللواءفينا:قالواثم.نعم:فقلنا.الندوةفينا:قالوا

أفعل.لاوالله.نبيمنا:قالواالركبتحاكت

يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا:(قالا)،بكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيوقال!

مر:قال!إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،خالد)6(بنأحمدحدثنا،خالدبنمحمدحدثنا،الأصم

شمس.عبدبنييانبيكمهذا:جهلأبوفقال!،جالسانوهما،سفيانوأبيجهلأبيعلىع!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.بالصوابأشبهوهو.نؤمنلا:الدلائلفي

منه.معقوفينبينيأتيوما2(70)2/النبوةدلائلفي

الدلائل.منأثبتهوما.ولكن:بعد،يمنعنيأمعقوفينبينطوزادت.قصىبنيأنشيءولكن:حفي

منه.معقوفينبينيأتيوما284()2/النبوةدلائلفي

."القاضي"الدلائلوزادوالدلائلحفيوهوطمنسقطبكروأبو:قوله

خليئبنخالدبنمحمدمنكلوترجمةالبيهقيدلائلمنوالمثبت،تحريفوهوخلفبنأحمد:ط،حفي

مصورة))3/3911(أوالمطبوع)1/992(الكمالتهذيبفيالوهبيموسىخالدبنوأحمدبنالكلاعي

.(المخطوطة
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جهل:أبوفقال.وأذلمناأقلاهوافيمنيكونفالنبيئ؟نبيمنايكونأنوتعجب:سفيانأبوقال

،سفيانأباياأنتأما":فقالفأتاهما.يسمع!ج!اللهورسول،نبياشيوخبينمنغلالميخرجأنأعجب

ولتبكينقليلالتضحكنفوالله،الحكمأباياأنتوأما،للأصلحميتولكنك،غضبتورسولهفمالله

نبوتك.منأخيابنياتعدنيبئسما:فقال"كثيرا

غرابة.وفيهالوجههذامنمرسلهذا

إلايخذونكإنرأؤكوإذا!وأضرابهوعنعنهمخبراتعالىاللهقالهكما-اللهلعنه-جهلأبيوقول

!فيغلمونوسؤ%علتهاصحبزنااتلؤلآءالهتناعنليضحلنا!ادإن!رسولاأدلهبعثألذىأهذاهزوا

.(24-14:نقاالفرأ!سبيلاأضلمنأتعذاب!ون

:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبوحدثنا،هشيمحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

كان:قال(011:أ!سراءأ!بهاولاتخافتبصحا؟نكتخهرولا):بمكةمتوار!اللهورسولالآيةهذهنزلت

به،جاءومنأنزلهوسبوامنالقرآنسبواالمشركونذلكسمعفلما،بالقرانصوتهرفعبأصحابهصلىإذا

القرانفيسبواالمشركونفيسمعبقراءتكأيمهـوبصحا؟نكولاتخهر!و:!ومحمدلنبيهتعالىاللهفقال:قال

ذلكبتنوائمغ!وعنكيأخذوهحتىالقرانتسمعهمفلا،أصحابكعن(11":ا!سراءأ!بهاولاتخافت!يم

!هو.سبيلا

.به)3(وحشيةأبيبنجعفربشرأبيحديثمن)2(الصحيحصاحبارواهوهكذا

كان:قالعباسابنعن،عكرمةعنالحصينبنداودحدثني:)4(إسحاقبنمحمدوقال

نأأرادإذاالرجلوكان،منهيستمعواأنوأبواعنهتفرقوا-يصليوهو-بالقرانجهرإذا!اللهرسول

عرفواقدأنهمرأىفإن،منهمفرقادونهمالسمعاسترق،يصليوهو،يتلومابعضاللهرسولمنيسمع

قراءتهمنيستمعونالذينيسمعلم!ج!اللهرسولخفضفإن،يستمعفلمأذاهمخشيةذهبيستمعأنه

نأأرادمنيسمعفلا!بهاولاتخافت)عنكفيتفرقوا!وبصحا؟نكولاتخهر!و:تعالىاللهفأنزل،شيئا

:ا!سرأءأ!سبيلاذلكبتنواشخ)بهفينتفع،يسمعمابعضإلىيرعويلعله،ذلكيسترقممنيسمعها

011).

)1(

)2(

)3(

)4(

.215()1/مسندهفي

التوحيد74(59و)،!بهاولاتخافتبصحلانكولاعهر)با!بالإسراءسورةالتفسير()4722الباريفتحفيالبخاري

بابالصلاة)145()446(صحيحهفيومسلم،!لمجثهدونبعتمهءوالمليهكةأنزلو!ه:تعالىاللهقولباب

.الصلاةفيالقراءةفيالتوسط

وهو5()5/الكمالتهذيبفيوترجمتهالباريوفتححمنوالمثبت،تحريفوهو.حيةأبيبنجعفر:طفي

.إياسبنجعفر

الخبر.نهايةفيخلافعلى(47)2/والروض2(1/41)هشامابنوسيرة2(60)صوالمغازيالسيرفي
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باب

!ي!،اللهرسولأصحابمنهاجرمنهجرة

الفتنةمنبدينهمفراراالحبشةأرضإلىمكةمن

281

الضربمنبهيعاملونهمكانواوما،المؤمنينمنللمستضعفينالمشركينأذيةذكر)1(تقدمقد

كما،طالبأبيبعمهومنعه،!يورسولهعنحجرهمقدوجلعزاللهوكان،البالغةوالإهانة،الشديد

والمنة.الحمدودلهتفصيلهتقدم

أحدمنهمهاجرمنأول!وأن،البعثةمنخمسسنةرجبفيإليهاخروجهمأن)2(الواقديوروى

ديناربنصفسفينةفاستأجروا،وراكبماشبينما،البحرإلىانتهوا)3(وأنهم،نسوةوأربعرجلاعشر

وامرأته،عتبةبنحذيفةوأبو،!يواللهرسولبنترقيةوامرأته،عفانبنعثمانوهم،)4(الحبشةإلى

بنسلمةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد،عميربنومصعب،العوامبنوالزبير،سهيلبنتسهلة

وامرأته،العنزيربيعةبنوعامر،مظعونبنوعثمان،أميةأبيبنتسلمةأموامرأته،الأسدعبد

بناللهوعبد،بيضاءبنوسهيل،عمروبنوحاطب،رهمأبيبنسبرةوأبو،حثمةأبيبنتليلى

أجمعين.عنهماللهرضي،مسعود

بنوعمار؟وأبنائهمنسائهمسوى،رجلأوثمانيناثنينكانوابل:اخرونوقال:(جرير)ابنقال

رحلا.وثمانينثلاثةكانوافقدفيهمكانفان-)6(ي."-لا !سكءسر-

منفيههووما،البلاءمنأصحابهيصيبما!ي!اللهرسولرأىفلما:)7(إسحاقبنمحمدوقال

منفيههمممايمنعهمأنعلىيقدرلاوأنه،طالبأبيعمهومن،وجلعزاللهمنبمكانه،العافية

أرضوهي،أحدعندهيظلملاملكابهافإن،الحبشةأرضإلىخرجتملو":لهمقال.البلاء

الله!رسولأصحابمنالمسلمونذلكعندفخرج."فيهأنتمممافرجالكماللهيجعلحتى،صدق

.حمناللفظةسقطت(1)

.2(140/)سعدابنطبقات)2(

.انتهوا:لبد.تواأ:حفي(3)

الحبشةأرضإلىفيهماحملوهمللتجارسفينتينجاؤواساعةللمسلمينتعالىاللهووفق:الطبقاتفيالواقديلفظ()4

.ديناربنصف

.033()2/تاريخهفيالطبرييعني)5(

.حمنوالمثبت،نشك:طوفي،فيهيشكوهو:هكذاالطبريعبارة)6(

.(96)2/والروض32(1/1)هشامابنوسيرة(132)صوالمغازيالسيرفي)7(
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.الإسلامفيكانتهجرةأولفكانت.بدينهماللهإلىوفرارا،الفتنةمخافةالحبشةأرضإلى

!ص.اللهرسول!بنترقيةوزوجته،عفانبنعثمانالمسلمينمنخرجمنأول!وكان

عن،موسىبنبشرعن،العنبريعباسعن،سفيانبنيعقوبحديثمن)1(البيهقيروىوكذا

رضيعفانبنعثمانبأهلهتعالىاللهإلىهاجرمنأولإن:قالقتادةحدثنا،البرجميزيادبنالحسن

بنعثمانخرج:يقول-مالكبنأنسيعني-حمزةأباسمعت:يقول!أنسبنالنضرسمعت،عنهالله

فقدمت،خبرهمع!ي!اللهرسولعلىفأبطأ،الحبشةأرضإلى!يواللهرسولبنترقيةامرأتهومعهعفان

."؟رأيتهماحالأيعلى":قال.امرأتهومعهختنكرأيتقد،محمديا:فقالتقريشمنامرأة

!ص:اللهرسولفقال.يسوقهاوهو،)2(الدبابةهذهمنحمارعلىامرأتهحملقدرأيته:قالت

."السلامعليهلوطبعدبأهلههاجرمنأولعثمانإن،اللهصحبهما"

بالحبشةلهوولدت-عمروبنسهيلبنتسهلةوزوجته،عتبةبنأحذيفةوأبو:)3(إسحاقابنقال

سلمةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد،عميربنومصعب،العوامبنوالزبير()4(-حذيفةأبيبنمحمد

،مظعونبنوعثمان-زينببهالهوولدت-المغيرةبنأميةأبيبنتسلمةأموامرأته،الأسدعبدابن

سبرةوأبو،حثمةأبيبنتليلىوامرأتهوائلبنعنزبنيمنوهو،الخطابآلحليف-ربيعةبنوعامر

شمسعبدبنعمروبنحاطبأبو:ويقال!-عمروبنسهيلبنتكلثومأموامرأته،العامريرهمأبيابن

.بيضاءبنوسهيل-قيلفيماقدمهامنأولوهو-عامربنحسلبنمالكبننصربنودعبدابن

بلغني.فيماالحبشةأرضإلىالمسلمينمنخرجمنأولالعشرةفهؤلاء

العلم.أهلبعضذكرفيما،مظعونبنعثمانعليهموكان:)5(هشامابنقال

بهالهوولدتعميسبنتأسماءامرأتهومعهطالبأبيبنجعفرخرجثم:)6(إسحاقابنقال

الحبشة.بأرضاجتمعواحتىالمسلمونوتتابع،جعفربناللهعبد

حالفهومنطالبأبودخلحينكانتالحبشةأرضإلىالأولىالهجرةأنعقبةبنموسىزعموقد

فيكانإنماطالبأبيبنجعفرخروجأنوزعم.أعلموالله.نظرهذاوفي،الشعبإلى!يواللهرسولمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(792)2/الدلائلفي

.(دبب)الأثيرلابنالنهاية.تسرعولاالمشيفيتدبالتيالضعافأي

والمغازيالسير،السابقةالصفحةفيالمرويالخبرتتمةوهو07()2/والروض322()1/هشامابنسيرةفي

.223()ص

.حمنسقطالمعقوفينبينما

.323(/1)هشامابنسيرة

.7(20/)والروض323(/1)-لهواللفظ-هشامابنوسيرة(226)صوالمغازيالسير
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،وصلواأسلمواالمشركينأنبلغهمحين،أولاخرجكانمنبعضعودبعدوذلك.إليهاالثانيةالهجرة

المشركينإسلاممنبهأخبروامايجدوافلم-مظعونبنعثمانقدمفيمن-وكانمكةقدموافلما

بمكة.آخرونومكثمنهمرجعمنفرجع،صحيحا

بيانه.سيأتيكما-الثانيةالهجرةوهي،الحبشةأرضإلىالمسلمينمناخرونوخرج

خروجهمنإسحاقابنذكرهوما.ثانياخرجفيمنطالبأبيبنجعفروكان:عقبةبنموسىقال

وهو،أولاالمهاجرينمنثانيةزمرةفيكانلكنه.أعلموالله.بيانهسيأتيكماأظهرالأولالرعيلفي

مبسوطا.سنوردهكما،وغيرهالنجاشيعندعنهموالمترجمعليهمالمقدم

،العاصبنسعيدبنعمرووهم.عنهماللهرضيجعفرصحبة)1(الخارجينسردإسحاقابنإنثم

بنت)2(أمينةوامرأته،خالدوأخوه.الكنانيشقبنمحرثبنأميةبنصفوانبنتفاطمةوامرأته

لهفولدت،الزبيرذلكبعدتزوجهاالتيأمة)3(وأخته،سعيدابهالهوولدت.الخزاعيأسعدبنخلف

بنتحبيبةأمامرأتهومعه،اللهعبيدوأخوه،رئاببنجحشبناللهوعبد:قال.وخالداعمرا

،سفيانأبيمولاةيساربنتبركةوامرأته،خزيمةبنأسدبنيمناللهعبدبنوقيس،سفيانأبي

.دوسمنوهو:هشامابنقال.)4(العاصبنسعيدالمواليمنوهو،فاطمةأبيبنومعيقيب

فيمعهوسنتكلم-ربيعةبنعتبةالحليفقيس)6(بناللهعبد(الأشعريأموسىوأبو:قال)5(

بنوطليب،أسدبنالحارثبنأميةبنوعمرو،الأسودبنزمعةبنويزيد،غزوانبنوعتبة-هذا

ومعه،)8(العبدريقيسبنوجهم،حرملةبنسعدبنوسويبط،عبدبنكثير)7(أبيبنوهببنعمير

الروموأبو،جهمبن)01(وخزيمةجهمبنعمرووولداه،)9(جذيمةبنالأسودعبدبنتحرملةأمامرأته

بنوعامر،كلدةبنالحارثبنالنضربنوفراس،الدارعبدبنمنافعبدبنهاشمبنعميرابن

بنعوفأبيبنترملةوامرأته،الزهريعوفعبدبنأزهربنوالمطلب،سعدأخووقاصأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

له.واللفظ323(/1)هشامابنوسيرة(282-622)صوالمغازيالسير

ترجمتها.فيالإصابةفيحجرابنذلكنقل.همينةويقال:323(1/)السيرةفيهشامابنقال

.حهامشفيمستدركةوهي،طمناللفظةسقطت

نفر.سبعة،العاصبنسعيدآلوهؤلاء:هكذاالنبويةالسيرةفيهشامابنلفظ

منه.معقوفينبينيأتيوما324(1/)هشامابنسيرةفيإسحا!تىابنيعني

.سهواالناسخأقحمهاالزيادةوهذه.بركةوامرأتهخزيمةبنأسدبنيمن:حنسخةزادت

كبير""هشامابنوسيرةوالمغازيوالسيرحوفي؟ترجمتهفيوالإصابةوالاستيعاب71(2/)والروضطفيكذا

الرسم.هذامنأحصتهفيما-وغيرهاوالتبصيركالإكمال-الأسماءضبطكتبتذكرهولم.بالموحدة

.السيرةفيكماالدارعبدإلىمنسوبوهو،تحريف،العبدوي:ط،حفي

يضبطه.نصعلىأقفولم،هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،خزيمة:طفي

ترجمته.فيوالإصابةهشامابنسيرةمنوالمثبت،تصحيف،جذيمة:حفي
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.)1(-.
والحارث،الأسودبنوالمقداد،عتبةوأخوه،مسعودبناللهوعبد.اللهعبدبهاووددت؟صبيره

وزينبوعائشةموسىبهالهوولدت،)2(جبيلةبنالحارثبنتريطةوامرأته،التيميصخربنخالدابن

الشريدبنعثمانبنوشماس،مرةبنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعثمانبنوعمرو.وفاطمة

الأسدعبدبنسفيانبن-وهبارعثمانبنعثماناسمهوأصللحسنهشماساسميوإنماقال-المخزومي

بنوسلمة،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنحذيفةأبيبنوهشام،اللهعبدوأخوه،المخزومي

وهو-عيهامة)3(لهويقال-عامربنعوفبنومعتب؟المغيرةبنربيعةأبيبنوعياش،المغيرةبنهشام

،مظعونبنعثمانبنوالسائب،مظعونبنعثمانأخوااللهوعبدوقدامة:قال.مخزومبنيحلفاءمن

وأخوه،والحارثمحمدمنهاوابناه،المجللبنتفاطمةامرأتهومعه،معمربنالحارثبنوحاطب

-و)4(
جابرمنهاوابناه،حسنةوامرأته،حبيببنمعمربنوسفيان،يساربنتفكيههوامرأته،ب

وهو،(ا)مربنتميمأخي،مربنالغوثأحدأ-اللهعبدبنشرحبيلوهو،غيرهمنوابنها،وجنادة

بنوخنيس،جمحبنحذافةبنوهببنأهبانبنربيعةبنوعثمان-حسنةبنشرحبيل:لهيقالالذي

العاصبنوهشام،سهمبنسعد)6(بنعديبنقيسبنالحارثبناللهوعبد،عديبنقيسبنحذافة

بنالحارثبنقيسوأبو،اللهعبدوأخوه،عديبنقيسبنحذافةبنوقيسبنسعيد)7(،وائلابن

وأخوأعديبنقيس)8(بنالحارثأبناءوسعيدوبشروالسائبومعمرالحارثوإخوته،عديبنقيس

بنحذيفةبنرئاببنوعمير؟التميميعمروبنسعيدوهو،لأمه،)9(عديبنقيسبنالحارثبشربن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

هذاعلىمعلقا()125ص)3(رقمحاشيةفيدريدلابنالاشتقادتىمحققذكر.المهملةبالصادصبيرة:حفي

إلىإشارة،معا:كلمةالحرفوفودتى،مهملةصادحرفوتحتهاالمعجمةبالضادالأصلفيرسم:نصهماالاسم

معأ.والضادبالصادأنه

جبلة.:والروضهشامابنسيرةفي

يضبطه.نصعلىأقفولم.ميعانةالإصابةوفي،عيهلة:والمغازيالسيروفي،هشامابنوسيرة:ط،حفيكذا

.(163)3/والإكمالهشامابنسيرةمنوالمثبت،المعجمةبالخاءخطاب:ط،حفي

هشامابنسيرةمنوالمثبت،تميمبنمزاحمبنالغوثأحد:إلىطفيوتحرف،حفيالمعقوفينبينماليس

.والروض

فيوترجمته(ص)165حزملابنالأنسابجمهرةمنوالمثبت،تحريفوهوسعيد:هشامابنوأصولط،حفي

الإصابة.

سعد.لاسعيدابناهماوعمراهشامالأنخطأوهوسعدإلىسعيدمنالسيرةأصولهشامابنسيرةمحققوغير

.(163)صحزملابنالأنسابجمهرة

.السيرةفيهشامابنسيادتىعليهيدلكماالصوابوهوحفيلهوجودولا.وسعيد:طفيبعده

هشامابنسيرةمنوالتصحيحوأبو:إلىالأولىالكلمةبتحريفولكنحمنوهوطفيليسالمعقوفينبينما

)1/328(.
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اللهعبدبنومعمر،الزبيديجزءبنمحميهوهو:سهملبنيوحليف!،سهمبناسعيدبنمهشم

مخرمةبناللهوعبد،النعمانوابنه،العزىعبدبننضلةبنوعدي،العزىعبدبنوعروة،العدوي

بنتسودةزوجتهومعه،السكرانوأخوه،عمروبنوسليط،عمروبنسهيلبناللهوعبد،العامري

وحليفهمالعامريونعمروبنحاطبوأبو،السعديبنتعمرةوامرأته،)2(زمعةبنومالك،زمعة

وهي-بيضاءبنوسهيل،الفهريالجراحبناللهعبدبنعامرعبيدةوأبو-اليمنمنوهو-خولةبنسعد

بنربيعةبنوهببنسهيلوهو،فهربنالحارثبنظرببنأميةبنجحدمبنتدعدواسمها-أمه

بنضبةبنمالكبنأهلال!بنربيعةبنسرحأبيبنوعمرو،الحارثضبة)3(بنبنهلال!

بل:ويقال!()5(الحارثبنضبةبنأهيبأبنربيعةبنشدادأبيبنزهيربنوعياض،()4(الحارث

بنوعثمان،ربيعةبنشدادأبيبنزهيربنالحارثبنوعمرو،ضبةبنمالكبنهلال!()3(بنربيعةأ

.الفهريونالحارثوأخوه،لقيطبنقيسعبدبنوسعد)7(،زهير)6(بنغنمعبد

أبنائهمسوىالمسلمينمنإليهاوهاجرالحبشةبأرضلحقمنجميعفكان:)8(إسحاقابنقال!

فيه.يشكوهو،فيهمياسربنعماركانإنرجلاوثمانينثلاثة-بهاولدواأوصغارابهمخرجواالذين

وقد.جداغريمبالحبشةأرضإلىمكةمنهاجرفيمنالأشعريموسىأباإسحاقابنوذكر:قلت

إسحاقأبيعن،معاويةبنزهيرأخاحديجا)01(سمعت،موسىبنحسنحدثنا:أحمد)9(الإمامقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

سعدولدمنلاسعيدولدمنعميرالأنخطأوهوسعدإلىسعيد:منالسيرةأصولهشامابنسيرةمحققوغير

الإصابة.فيوترجمته(164و163)صحزملابنالأنسابجمهرة

فيوترجمته166()صالعربأنسابوجمهرةهشامابنسيرةمنوالمثبت،تحريف،ربيعة:ط،حفي

الإصابة.

فيكما.ضبةبنمالكبنهلال:والصواب،تحريفأوأظنه.ضبةبنأهيببنهلال:هشامابنوسيرةحفي

الإصابة.فيبيضاءابنيوسهيلسهلوترجمة(177)صحزمابنجمهرة

ابننبهوقد.مالك:بدلأهيب:وفيه033()1/هشامابنوسيرةطمنوالمثبتحفيالمعقوفينبينماليس

.الخلافهذاعلىهشام

جعلتهوما،وأهيبمالكبينالخلاففيهبئنلأنههشامابنسيرةمناستدركتهط،حمنسقطمعقوفينبينما

.حمنهوالمعقوفينخارج

النساخمنإقحاموهي،هشامابنسيرةفيولاحفيالزيادةهذهوليست.أخوانأو.أخوات:لفظهناطزادت

آنفا.إليهالمشارالنسخبينالاضطرابليزيلوا

فيهاختلافاثمةأنويبدو،(178)صحزملابنالأنسابوجمهرةهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،سعيد:طفي

فيه.وترجمه.سعيد:رسمإلىوعزاسعد:رسمفيالإصابةفيحجرابنأوردهفقد

.75()2/والروض-لهواللفظ-33(1/0)هشامابنوسيرة(228)صوالمغازيالسيرفي

.461()1/مسندهفي

.693()2/والإكمالأحمدمسندمنوالمثبت،تصحيفوهو،المعجمةبالخاءخديجا:ط،حفي
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ثمانينمننحوونحن،النجاشيإلىع!ي!اللهرسولبعثنا:قالمسعودابنعن،عتبةبناللهعبدعن

موسى،وأبو،مظعونبنوعثمان،عرفطةبناللهوعبد،وجعفر،مسعودبناللهعبدفيهم،رجلا

سجداالنجاشيعلىدخلافلما،بهديةالوليدبنوعمارةالعاصبنعمروقريشوبعثت،النجاشيفأتوا

ملتنا.وعنعناورغبواأرضكنزلواعمنابنيمننفراإن:لهقالاثم،شمالهوعنيمينهعنابتدراهثمله

،فاتبعوهاليومخطيبكمأنا:جعفرفقال،إليهمفبعث.إليهمفابعث،أرضكفي:قالا؟همفأينقال

؟ذاكوماقال،وجلعزللهإلانسجدلاإناقال؟للملكتسجدلالكما:لهفقالوا،يسجدولمفسلم

قال.والزكاةبالصلاةوأمرنا،وجلعزللهإلالأحدنسجدلاأنفأمرنا،رسولاإلينابعثاللهإنقال

كمانقول:قال؟وأمهمريمبنعيسىفيتقولونما:قال،مريمبنعيسىفييخالفونكفإنهم:عمرو

.ولد)1(يفرضهاولم،بشريمسهالمالتي،البتولالعذراءإلىألقاها،وروحهاللهكلمةهو:اللهقال

الذيعلىيزيدونماوالله،والرهبانوالقسيسينالحبشةمعشريا:قالثمالأرضمنعودافرفع:قال

فينجدالذيوأنه-ع!ي!اللهرسولأنهأشهد،عندهمنجئتموبمنبكممرحبا،هذاسوى)2(مافيهنقول

الملكمنفيهأنامالولاوالله،شئتمحيثانزلوا،مريمبنعيسىبهبشرالذيالرسولوأنه،الإنجيل

مسعودبناللهعبدتعجلثم،إليهمافردتالآخرينبهديةوأمر.نعليهأحمل)3(الذيأناأكونحتىلأتيته

موته.بلغهحينلهاستغفرع!ي!النبيأنوزعم،بدراأدركحتى

إلىمكةمنهاجرممنكانموسىأباأنيقتضيماوفيه.حسن)4(وسياق،قويجيدإسنادوهذا

منالسبيعيإسحاقأبيعنرويوقد.أعلمواللهالرواةبعضمنمدرجاذكرهيكنلمإن،الحبشةأرض

آخر.وجه

زكرياءبنمحمدحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:(")الدلائل"فينعيمأبوالحافظفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولد.يفترضهالم:السلامعليهامريمصفةوفي:(فرض)الأثيرلابنالنهايةوفي،أحمدومسندط،حفيكذا

الشيءفيالحز:والفرض:اللسانفيوجاء.السلامعليهالمسيحقبليعني،يحزهاولمفيهايؤثرلمأي

التالية.الصفحةمن)9(الحاشيةموضعفيوسيأتي.والقطع

.يسوىما:المسندفي

المسند.ولاحفياللفظةليست

ضعفهمعاويةبنحديجإسنادهوفي،(918)7/الفتحفيالحافظوحسنه،إسنادهالمصنفجودهكذا:بشارقال

ابنوقال،حديثهبعضفييتكلمون:البخاريوقال،ماكولاوابنسعدوابنوالنسائيداودوأبوالرازيزرعةأبو

يحسنولم،الوهمعليهيغلب:الدارقطنيوقال،روايتهقلةعلىالوهمكثيرالحديثمنكر:المجروحينفيحبان

فيللاعتباريعني.حديثهيكتب،وهمحديثهبعضفي،الصدقمحله:حاتمأبووقال،أحمدسوىفيهالقول

وتحرير،094(-)5/488الكمالتهذيبفيترجمتهوتنظر)التفرديحتمللاهذافمثل.والمتابعاتالشواهد

.(1256/التقريب

الحلية-فينعيمأبورواهفقدهذاالأولوأما،الأخيرإلاالأسانيدهذهمنفيهوليس033()1/النبوةدلائل
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بنمحمدأحدئنا،أحمدبنسليمانوحدثناحإسرائيلحدثنا،رجاءبناللهعبدحدثنا،)1(الغلابي

بنإسماعيلحدثنا،الختليموسىبنعباد)3(حدثنا،القطانعلويهبن،)2(الحسنحدثنا،زكريا

بنإسحاقحدثنا،شيرويهبنمحمدبناللهعبدحدئنا،أحمدأبو)4(وحدثناحإسرائيلحدثنا،جعفر

عن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحذئنا،موسىبن()اللهعبيدحدثنا-راهويهابن-هوإبراهيم

أرضإلىطالبأبيبنجعفرمعننطلقأنع!ي!اللهرسولأمرنا:قال.موسىأبيعن،بردةأبي

هدية،للنجاشيوجمعوا،الوليدبنوعمارةالعاصبنعمروفبعثوا،قريشاذلكفبلغ،النجاشي

أرضنامنناساإن:العاصبنعمروقالثم،لهوسجدا،فقبلها،بالهديةفأتياهالنجاشيعلىوقدما

لنافقال،إلينافبعث!نعم:قالا؟أرضيفي:النجاشيلهمقال.أرضكفيوهمدينناعنرغبوا

مجلسهفيجالسوهو،النجاشيإلىفانتهينا،اليومخطيبكمأنا،أحدمنكميتكلملا:جعفر

عمرولهمقالوقد.سماطينجلوسوالقسيسون.يسارهعنوعمارة،يمينهعنالعاصبنوعمرو

للملك.اسجدوا:والرهبانالقسيسينمنعندهمنبدرناانتهينافلما.لكيسجدونلاإنهم:وعمارة

:قال؟تسجدأنمنعكما:قالالنجاشيإلىانتهينافلماأ0وجلعزللهإلانسجدلا:جعفرفقال

الذيالرسولوهو-رسولافينابعثاللهإن:قال؟ذاكوما:النجاشيلهفقال.()6(للهإلانسجدلا

بهنشركولااللهنعبدأنفأمرنا!وأتهدآتههزبغدىمن):)7(والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىبهبشر

النجاشيفأعجب.المنكرعنونهانا،بالمعروفوأمرنا،الزكاةونؤتي،()8(الصلاةونقيم1،شيئأ

مريم،ابنعيسىفييخالفونكإنهمالملكاللهأصلح:قال،العاصبنعمروذلكرأىفلما،قوله

وكلمته،اللهروحهو:اللهقولفيهيقول:قال؟مريمابنفيصاحبكميقولما:لجعفرالنجاشيفقال

الأرضمنعوداالنجاشيفتناول:ولد)9(يفترضهاولنم،بشريقربهالمالتيالبتولالعذراءمنأخرجه

.هذهوزنولامريمابنفينقولماعلىهؤلاءيزيد)01(ما،والرهبانالقسيسينمعشريا:فقالفرفعه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الصحيح.رجالورجالهالطبرانيرواه:وقال31()6/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.(1/411)

.593()2/اللبابفيكمابالتخفيفالغلابي

.سليمان:عنهوبدلاحفيليسالمعقوفينبينما

تحريف.وهو.موسىبنعباس:حفي

.(1)الحاشيةفيإليهالمشارنعيمأبيدلائلفيالإسنادهذا

الحفاظوتذكرة(553)9/النبلاءأعلامسيرفيوترجمتهحمنوالمثبت،تحريف.اللهعبد:نعيمأبيدلائلفي

(1/)353.

.طبهوانفردت،الحليةولانعيمأبيدلائلولاحفيالمعقوفينبينماليس

الصف.سورةمن)6(والاية.قال:الحليةفيزاد

.حفيالمعقوفينبينماليس

.(1/511)الحليةمنوالمثبت،يفرضها:ط،حفي

الحلية.منوالمثبت،يزيدونما:ط،حفي
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منفيهأناماولولا،عيسىبهبشرالذيوأنه،اللهرسولأنهأشهدفأنا،عندهمنجئتموبمنبكممرحبا

هذينعلىردوا:وقالوكسوةبطعاملناوأمر،شتئمماأرضيفيامكثوا؟نعليهأقبلحتىلأتيتهالملك

هديتهما.

ومعفشربا،البحرفيأقبلاوكانا،جميلارجلاعمارةوكان،قصيرارجلاالعاصبنعمرووكان

عمارةفأخذ؟تستحيألا:عمرولهفقال.فلتقبلنيامرأتكمرلعمروعمارةقالشربافلما،امرأتهعمرو

ذلك.فيعمروعليهفحقد،السفينةأدخلهحتىعمارةيناشد:عمروفجعل،البحرفيبهفرمىعمرا

فيفنفخ،بعمارةالنجاشيئفدعا،)2(أهلكفيعمارةخلف)1(خرجتإذاإنك:للنجاشيعمروفقال

الوحش.معفطار،إحليله

عن،السواقسلامبنالحسنعليأبيطريقمن)3(الدلائلفيالبيهقيالحافظرواهوهكذا

إسنادوهذا:قال.وكسوةبطعاملنافأمر:قولهإلى،مثلهبإسنادهفذكر،موسىبناللهعبيد

أرضإلىطالبأبيبنجعفرمعخرجوأنه،بمكةكانموسىأباأنعلىيدلوظاهره،صحيح

بلغهمأنهم:موسىأبيعن،بردةأبيجدهعن،بردةأبيبناللهعبدبنيزيدعنوالصحيح،الحبشة

فألقتهم،سفينةفيرجلاوخمسينبضعفيمهاجرينفخرجواباليمنوهمع!ي!اللهرسولمخرج

جعفر)5(فأمره،)4(عندهموأصحابهطالبأبيبنجعفرفوافقوا،الحبشةبأرضالنجاشيإلىسفينتهم

بينجرىماشهدموسىوأبو:قال.خيبرزمن!اللهرسولعلىقدمواحتىعندهفأقاموا،بالإقامة

ننطلق؟أنع!ي!اللهرسولأمرنا:قولهفيوهمالراويولعل:قال.عنهفأخبر،النجاشيوبينجعفر

أعلم.والله

حدثنا،أسامةأبوحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:)6(الحبشةهجرةبابفيالبخاريرواهوهكذا

فركبنا،باليمنونحن!النبيمخرجبلغنا:قالموسىأبيعن،بردةأبيعناللهعبدبن7بريد

حتىمعهفأقمنا،عنهاللهرضيطالبأبيبنجعفرفوافقنا،بالحبشةالنجاشيإلىسفينتنافألقتنا،سفينة

وهكذا."هجرتانالسفينةأهلأنتملكم":!النبيفقال،خيبرافتتححين!النبيفوافينا)8(،قدمنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نعيم.أبيدلائلومنحمنوالمثبت،خلفك:طفي

الملك.في:في!

.992()2/للبيهقيالنبوةدلائل

.عنده:البيهقيدلائلفي

فامرهم.:البيهقيدلائلفي

الحبشة.هجرةبابالأنصارمناقب)3876(الباريفتح

.(405/)الكمالتهذيبفيوترجمتهالباريفتحمنوالمثبت،تصحيفوهو.يزيد:ط،حفي

فوافقنا.:الباريفتحوفيط،حفيكذا
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كلاهماا)2(موسىأبيبنبردةأبيبنيوسفبنأبرادبناللهعبدعامروأبيكريبأبيعن)1(مسلمرواه

أعلم.والله.مطولاأخرمواضعفيوروياه،بهأسامةأبيعن

منطالبأبيبنجعفرترجمةفيرواهاعساكرابنالحافظفإنالنجاشيمعجعفرقصةوأما

.)3(
روايةومن،الحديثجرىيديهماوعلى.العاصبنعمروروايةومن،نفسهروايةمن"تاريحه"

عنعساكرابنرواها.جداعزيزةفإنهاجعفرروايةفأما.سيأتيكماسلمةوأم.تقدمكمامسعودابن

ا)4(القاسمأبيعن،المخلصطاهرأبيعن،النقوربنالحسينأبيعن،السمرقنديأالقاسمأبي

عمروبنأسدحدثنا،أبانبنعمر)5(بناللهعبدعن،الجعفيالرحمنعبدأبوحدثنا:قال،البغوي

قري!ثنبعثت:قال.أبيهعن،جعفربناللهعبدعن،الشعبيعن،سعيدبنمجالدعن،البجلي

صارقد:-عندهونحن-لهفقالوا.النجاشيإلىسفيانأبيمنبهديةالوليدبنوعمارةالعاصبنعمرو

إلينافبعث:قال.كلامهمأسمعحتى،لا:قال.إلينافادفعهم،وسفهائناسفلتنامنناشإليك

بهفامنارسولاإلينابعثاللهوإن،الأوثانيعبدونقومهؤلاءقلنا:قال؟هؤلاءيقولما:فقال

لا.:قالوا؟دينعليهمفلكم:فقال.لا:قالوا؟لكمهمأعبيا:النجاشيلهمفقال.وصذقناه

عيسىفييقولونهؤلاءإن:العاصبنعمروفقال،عندهمنفخرجنا:قال.سبيلهمفخقوا:قال

إلينا،فأرسل.نهارمنساعةأرضيفيأدعهملمقوليمثلعيسىفييقولوالمإن:قال،تقولماغير

:يقول:قلنا؟مريمابنعيسىفيصاحبكميقولما:قال.الأولىمنعليناأشدالثانيةالدعوةفكانت

وفلانا،القسفلاناليادعوا:فقال،فأرسل:قال،بتولعذراءإلىألقاهاوكلمتهاللهروحهو

قال؟تقولفما،أعلمناأنت:فقالوا؟مريمابنعيسىفيتقولونما:فقالمنهمناسفأتاه.الراهب

أحد؟أيؤذيكمقالثم،هذامثلهؤلاءقالماعيسىعداما:قال-الأرضمنشيئاوأخذ-النجاشي

لا،:قلنا؟أيكفيكم:قالثم.دراهمأربعةفأغرموهمنهمأحداآذىمن:منادفنادى،نعم:قالوا

ظهرقد!يواللهرسولإن:لهقلنابهاأوظهرالمدينةإلىع!ي!اللهرسولهاجرفلما:قال.فأضعفها

نعم!:قال،فزؤدنا)7(إليهالرحيلأردناوقد،عنهمحدثناككناالذينوقتل،ا)6(المدينةإلىوهاجر

اللهإلاإلهلاأنأشهدمعكمصاحبيوهذا،إليكمصنعتبماصاحبكأخبرأ:قالثم.وزودنافحملنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

عميس.بنتوأسماءطالبأبيبنجعفرفضائلمنبابالصحابةفضائل()25916()20صحيحهفي

.حفيليسمعقوفينبينما

إلابدمشقالعربيةاللغةمجمعخزانةبهاتحتفظوالتيعساكرابنتاريخمنالمتبقيةالنسخمنجعفرترجمةسقطت

.مختصرهفيمنظورابنيذكرهلمبالذاتالخبروهذا،للتاريخمنظورابنمختصرمنتسقطلمأنها

.حفيليسالمعقوفينبينما

.عمرو:خفي

.حمنسقطالمعقوفينبينما

.حمنوالمثبت.فردنا:طفي
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!ي!اللهرسولفتلقاني،المدينةأتيناحتىفخرجنا:جعفر()1(قال.لييستغفرلهوقل،اللهرسولوأنه

ثم،خيبرفتحذلكووافق.")2(؟جعفربقدومأمأفرحخيبربفتحأناأدريما":قالثم،واعتنقني

وكذاكذابنافعل،نعم:فقال؟صاحبنابهصنعمافسلهجعفرهذا:النجاشيرسولفقال،جلس

اللهرسولفقام.لييستغفرلهقل:ليوقال.اللهرسولوأنكاللهإلاإلهلاأنوشهد،وزودناوحملنا

جعفر:قالثم.امين:المسلمونفقال"للنجاشياغفراللهتم":مراتثلاثدعاثم،فتوضأ!ي!

!ي!.اللهرسولمنرأيتبماصاحبكفأخبرانطلق:للرسولفقلت

غريب.حسن:عساكرابنقالثم

عنالزهريحدثني:)3(إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسقالفقدسلمةأمروايةوأما

عليناضاقتلما:قالتأنها.عنهااللهرضيسلمةأمعن،هشامبنحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبي

وأن،دينهمفيوالفتنةالبلاءمنيصيبهمماورأواوفتنوا!ي!اللهرسولأصحابوأوذي،مكة

إليهيصللا،عمهومنقومهمنمنعةفي!لمج!اللهرسولوكان،عنهمذلكدفعيستطيعلا!يماللهرسول

أحديظلملاملكاالحبشةبأرضإن":!ي!اللهرسوللهمفقال،أصحابهينالوممايكرهمماشيء

اجتمعناحتىأرسالاإليهافخرجنا"فيهأنتممماومخرجافرجالكماللهيجعلحتىببلادهفالحقوا،عنده

ظلما.فيهانخشولم،دينناعلىامنين،جارخيرإلىداربخيرفنزلنا،بها

فيناالنجاشيإلىيبعثواأنعلىفاجتمعوا،()4(مناغارواا،وأمناداراأصبناقدأناقريشررأتفلما

هدايالهفجمعوا،ربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنعمروفبعثوا،عليهموليرذنابلادهمنليخرجونا

هديتهبطريقكلإلىادفعوا:لهماوقالوا،حدةعلىهديةلههيؤواإلارجلامنهميدعوافلم،ولبطارقته

.فافعلوايكلمهمأنقبلعليكميردهمأناستطعتمفإن،هداياهإليهادفعواثم،فيهمتتكلمواأنقبل

الملكهذاعلىقدمناإنما:لهفقالوافكلموه،هديتهإليهقذمواإلابطارقتهمنبطريقيبقفلمعليهفقدما

ليردهمقومهمفبعثنا.دينكمفييدخلواولم،دينهمفيأقوامهمفارقوا،سفهائنا(()منسفهاءافي

،هداياهالنجاشيإلىقدمواثم.نفعل:فقالوا.يفعلبأنعليهفأشيرواكلمناهنحنفإذا،عليهمالملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.حمنسقطالمعقوفينبينما

.(4ح692)صفيالحديثتخريجسيأتي

الدلائلفيالبيهقيوأخرجه87()2/والروض334(1/)هشامابنوسيرة،لهواللفظ2(13)صوالمغازيالسير

عنالجبارعبدبنأحمدعنالأصمعنعمروأبيبنسعيدوأبيالقاضيالحسنبنوأحمدالحاكمعن03(1)2/

حدثناشيرويهبنمحمدبناللهعبدحدثناأحمدبنمحمدعن()491النبوةدلائلفينعيمأبووأخرجه.بهيونس

به.إسحادتىبنمحمدعنجريرعنجريربنوهبحدثناإبراهيمبنإسحادتى

مصادرالخبر.فيالمعقوفينبينماليس

الخبر.مصادرمنمعقوفينبينما
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فلما-ديباجوجبةفرساإليهأهدواأنهمعقبةبنموسىوذكر-الأدممكةمنإليهيهدونماأحبمنوكان

دينك،فييدخلواولمقومهمدينفارقواسفهاءمنافتيةإن،الملكأيها:لهقالواهداياهعليهأدخلوا

وأعمامهمآباؤهم،عشائرهمفيهمإليكفبعثنا،بلادكإلىلجؤواوقد،نعرفهلامبتدعبدينوجاؤوا

رددتهملو،الملكأيهاصدقوا:بطارقتهفقالتأ،عينا)1(بهمأعلىفإنهم،عليهملتردهموقومهم

:قالثمفغضب.لذلكفتمنعهمدينكفييدخلوالن)3(فإنهم،()2(عينابهمأعلىهمكانواعليهم

،بلاديإلىلجؤواقوم،أمرهمماوأنظرفأكلمهم،أدعوهمحتىعليهمأردهملا،اللهلعمرلا

ذلكغيرعلىكانواوإن،عليهمرددتهميقولونكماكانوافإن،غيريجوارعلىجواريواختاروا

عينا.أنعمولم،وبينهمبينهمأدخلولممنعتهم

أسمعحتى!واللهلا:فقال.إليهميردهمبأنعليهأشارواأمراءهأنعقبةبنموسىوذكرأ

الرهط،أيها:فقال،لهيسجدواولمسلمواعليهدخلوافلما؟عليههمشيءأيعلىوأعلم،كلامهم

عيسىفيتقولونماذافأخبروني؟!قومكممنأتانامنيحيينيكماتحيونيلالكمما،تحدثونيألا

قومكم؟دينفعلى:قال.لا:قالوا؟أنتمأفيهود:قال.لا:قالوا؟أنتمأنصارى؟دينكموما

شيئا.بهنشركلااللهنعبد:قالوا؟الإسلاموما:قال.الإسلام:قالوا؟دينكمفما:قال.لا:قالوا

بعثكماإلينااللهبعثه،ونسبهوجههعرفناقد،أنفسنامنرجلبهجاءنا:قالوا؟بهذاجاءكممن:قال

وأمرنا،الأوثاننعبدأنونهانا.الأمانةوأداء،والوفاء،والصدقةبالبرفأمرنا،قبلنامنإلىالزسل

فلما،اللهعندمنبهجاءالذيأنوعلمنا،اللهكلاموعرفنا،فصدقناه،لهشريكلاوحدهاللهبعبادة

،الأوثانعبادةعلىوأرادونا،قتلهوأرادوا،وكذبوهالصادقالنبيوعادوا،قومناعاداناذلكفعلنا

قال.موسىأمرمنهاخرجالتيالمشكاةلمنهذاإنوالله:قال.قومنامنودمائنابدينناإليكففررنا

بالذيفحييناكبذلكوأمرنا،السلامالجنةأهلىتحئةأنأخبرنا!يواللهرسولفإنالتحيةوأما:جعفر

وابن،منهوروعمريمإلىألقاهاوكلمتهورسولهاللهفعبدمريمابنعيسىوأما.بعضابعضنايحيي

الحبشة:عظماءفقال.العودهذاوزنهذاعلىمريمابنزادماوالله:وقالعودافأخذ.البتولالعذراء

فيالناساللهأطاعوما.أبداهذاغيرعيسىفيأقوللاوالله:فقال.لتخلعنكالحبشةسمعتلئنوالله

.(():إسحاقابنعنيونسوقال.ذلكمناللهمعاذ.اللهدينفيالناس)4(فأطعملكيعليردحين

ربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنلعمروأبغضشيم!يكنولم،فجمعهمالنجاشيإليهمفأرسل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(علو)اللسان.بحالهموأعلمبهمأبصرأي:"عينابهمأعلى"

الخبر.مصادرمنمستدركمعقوفينبينما

لم.:البيهقيودلائلالسيرفي

.(3س592)صتيسيأكما،طيعفأ:لصوابوا،كذا

السابقة.الصفحةمن()4الحاشيةفيإليهاالمشارالخبرمصادرفيولاحفيليسمعقوفينبينوما،الخبرتتمةهنا
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وماذا:فقالوا؟تقولونماذا:فقالواالقوماجتمعالنجاشيرسولجاءهمفلما.كلامهميسمعأنمن

فلما،كانماذلكمنكائنمج!ي!نبئنابهجاءوما،دينناأمرمنعليهنحنوما.نعرفماواللهنقول،نقول

الدينهذاما:النجاشيلهفقال.عنهاللهرضيطالبأبيبنجعفرمنهميكلمهالذيكانعليهدخلوا

الملك،أيها:جعفرلهفقال.نصرانيةولا،يهوديةفيتدخلواولمقومكمدينفارقتم؟عليهأنتمالذي

منبعضنا،المحارمونستحل)1(،الجوارونسيء،الميتةونأكل،الأوثاننعبدالشركعلىقوماكنا

وفاءهنعرف،أنفسنامننبياإلينااللهفبعث،نحرمهولاشيئانحللا،وغيرهاالدماءسفكفيبعض

عزدلهونصليالجوار)2(ونحميالأرحامونصللهشريكلاوحدهاللهنعبدأنإلىفدعانا،وأمانتهوصدقه

.غيرهنعبدولا،لهونصوم،وجل

دونهمنوآباؤنانحننعبدكناماونخلعونعبدهلنوحدهاللهإلىفدعانا:إسحاقابنعنزياداوقال

،الجواروحسن،الأرحاموصلة،الأمانةوأداء،الحديثبصدقوأمرنا،والأوثانالحجارةمن

المحصنة،وقذف،اليتيممالوأكل،الزوروقولالفواحشعنونهانا،والدماءالمحارمعنوالكف

-الإسلامأمورعليهفعدوا-قالوالصياموالزكاةبالصلاةوأمرنا،شيئابهنشركولااللهنعبدأنوأمرنا

شيئا،بهنشركولملهشريكلاوحدهاللهفعبدنا،اللهعندمنبهجاءماعلىواتبعناه،بهوآمنافصدقناه

عبادةإلىويردونادينناعنليفتنونافعذبوناقومناعلينافعدا،لناأحلماوأحللنا،عليناحرمماوحرمنا

وحالواعليناوضيقواوظلموناقهرونافلما؟الخبائثمننستحلكنامانستحلوأن،اللهعبادةعنالأوثان

أيهاعندكنظلملاأنورجوناجواركفيورغبناسواكمنعلىواخترناكبلادكإلىخرجنادينناوبينبيننا

الملك.

فنشروافأمرهمأساقفتهدعاوقد؟بهجاءممالمح!شيمعكهل:ا)4(النجاشيفقال:)3(قالت

منصدراعليهفقرأ،بهجاءمماعليفاتلهلم:قال.نعم:جعفرلهفقال.حولهالمصاحف

:قالثم.مصاحفهمأخضلواحتىأساقفتهوبكت،لحيتهاخضلتحتىالنجاشيواللهفبكى،كهيعص

عليكمأردهملاواللهلا،راشدينانطلقوا،)5(موسىبهاجاءالتيالمشكاةمنليخرجالكلامهذاإن

بنعمروفقال؟ربيعةأبيبناللهعبدفيناالرجلينأتقىوكانعندهمنفخرجنا.عينا)6(أنعمكمولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والدلائل.السيرمنوالمثبت،يستحل:طوفي،ونحل:حفي

ونحسن.:الخبرمصادرفي

الخبر.أولفيجاءكماسلمةأميعني

.(092ص))3(حفيالمذكورةالخبرمصادرفيليسالمعقوفينبينما

عيسى.:البيهقيودلائلهشامابنسيرةنسخبعضفي

.أمركواتباعبطاعتكعينكأقزيعني،عينقرة:أي:عينونعمةنعم:يقال.بهمتقرأعينكمأجعللا:أي

.(نعم)اللسان
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ابنعيسىيعبدالذيإلههأنيزعمونأنهمولأخبرنه،خضراءهمبهأستأصلبماغدالاتينهوالله:العاص

حقا.ولهمرحمالهمفإنخالفوناكانواوإنفإنهمتفعللا:ربيعةأبيبناللهعبدلهفقال.عبدمريم

.!لأفعلنوالله:فقال

إليهمفأرسل.عظيماقولاعيسىفييقولونإنهم،الملكأيها:فقالعليهدخلالغدكانفلما

هوإنعيسىفيلهتقولونماذا:لبعضبعضنافقال،مثلهابناينزلولمإليهمواللهفبعث.عنهفسلهم

وعندهعليهفدخلوا،فيهنقولهأننبيناأمرناوالذي،فيهاللهقالهالذيواللهنقول:فقالوا؟عنه)1(سألكم

وكلمتهوروحهورسولهاللهعبدهونقول:جعفرلهفقال؟مريمابنعيسىفيتقولونما:فقالبطارقته

عداما:فقالأصبعيهبينعودافأخذ،الأرضإلىيدهالنجاشيفدلى.البتولالعذراءمريمإلىألقاها

سيولمفأنتماذهبوا!واللهتناخرتموإن:فقال.بطارقتهفتناخرت.العويدهذاقلتممامريمابنعيسى

ثلاثا--غرمسبكممن،غرمسبكممن،غرمسبكممن-)2(الأرضفيالآمنون:السيوم-الأرضفي

الذهب.بلسانهموالدبر-منكمرجلاآذيتوأنيدبراليأنأحبما

وهو،دبرا)3(:ويقال:هشامابنقال؟ذهبمندبراليأنأحبما:إسحاقابنعنزيادوقال

فيالناسأطاعولا،ملكيعليردحينالرشوةمنياللهأخذمافوالله:النجاشيقالثم-بلغتهمالجبل

مردودامقبوحينفخرجا:بلاديمنواخرجا،بهاليحاجةفلاهداياهمعليهماردوا.فيهالناسفأطيع

به.جاءاماعليهما

ملكه،فيينازعهالحبشةمنرجلعليهخرجأنينشبفلم،دارخيرفيجارخيرمعفأقمنا:قالت

منيعرفلامللثفيأتي،عليهالملكذلكيظهرأنمنفرقا،منهأشدهوقطحزناحزناعلمنامافوالله

الله!رسولأصحابفقال،سائراإليهفخرجللنجاشيونستنصرهاللهندعوفجعلنا،يعرفهكانماحقنا

منوكان-الزبيروقال؟تكونمنعلىينظرحتىالوقعةفيحضريخرجرجلمن:ا)4(لبعضبعضهما

شقهمنخرجحتىالنيلفيعليهايسبحفجعل،صدرهفيفجعلهاقربةلهفنفخوا.أنا:-سناأحدثهم

فجاءنا.عليهالنجاسيوظهر،وقتلهالملكذلكاللهفهزم،الوقعةفحضر،الناسالتقىحيثإلىالآخر

فرحناعلمنامافوالله:قلت.النجاشياللهأظهرفقد،فأبشرواألا:ويقولبردائهلنايليحفجعل،الزبير

)1(

)2(

)3(

)4(

الخبر.مصادرمنوالمثبت،يسألكم:ط،حفي

حبشية،كلمةوهي،الحديثفيتفسيرهجاءكذا:آمنونأي.سيومفأنتمامكثوا:(سيم)الأثيرلابنالنهايةفي

اهـ..أحديعارضكملاالسائمةكالغنمبلديفيتسوموناي،سائمجمعسيوم:وقيل.السينبفتحوتروى

المعجمة.بالشين.شيوم:والمغازيوالسيرحوفي

الأثيرلابنوالنهاية)1/338(هشامابنسيرةمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما،زيرا:حوفي،زبرا:طفي

.(دبر)

البيهقي.دلائلمنوهوحفيليسالمعقوفينبينما
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منوأقام،مكةإلى،)1(راجعاأمناخرجمنخرجحتىعندهأقمناثم؟النجاشيبظهورفرحناقطبشيء

.أقام

قولهماأتدري:عروةفقال!.سلمةأمعنالزبيربنعروةالحديثهذافحدثت:الزهريقال!

فقلت؟فيهالناسفأطيعفيالناسأطاعولا،فيهالرشوةفآخذملكيعليردحينالرشوةمنياللهأخذما

عائشةفإن:عروةفقال!.سلمةأمعنهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوذلكحذثنيما،لا

ولدالنجاشي)2(لأبييكنولم،رجلاعشراثناصلبهمنلهأخلهوكان،قومهملككانأباهأنحدثتني

عشراثنيلهفإنأخاهوملكناالنجاشيأباقتلناأنالو:فقالوابينهارأيهاالحبشةفأدارت،النجاشيغير

عليهفغدوا)3(،اختلافبينهميكونلاطويلادهراعليهمالحبشةلبقيت،الملكفتوارثواصلبهمنرجلا

منحازمالبيباوكان،غيرهأمرهيدبرفلا،عليهغلبحتىلعمهالنجاشيفدخل.أخاهوملكوافقتلوه

يملكهأننأمنفما،عمهأمرعلىالغلامهذاغلبقد:قالواعمهمنمكانهالحبشةرأتفلما،الرجال!

منليخرجنهأوفليقتلهفيهفكلموه،قتلهإلاشريفامنايدعلمفعلفلئن،أباهقتلناأناعرفوقد،علينا

وجعلناكأباه()4(قتلناأناعرفتوقد،منكالفتىهذامكانرأيناقد:فقالواعمهإلىأفمشوا،بلادنا

قتلتمويحكم:قال!.بلادنامنتخرجهأنوإماتقتلهأنفإما،فيقتلناعلينايملكأننأمنلاوإنا،مكانه

بلادكم.منأخرجهبل!اليوموأقتلهبالأمسأباه

،()بسبعمئةأودرهمبستمئةسفينةفيقذفهالتجارمنتاجرمنوباعوهالسوقفيفوقفوهبهفخرجوا

صاعقةفأصابتهتحتهايتمطرعمهفخرجالخريفسحائبمنسحابةهاجتالعشيكانفلمابهفانطلق

فقال!،)6(أمرهمالحبشةعلىفمرج،خيرمنهمأحدفيليسمحمقونهمفإذاولدهإلىففزعوا،فقتلته

بأمرلكمكانفإن،بالغداةبعتملقذيغيرهأمركميصلحلاالذيملككمإنواللهتعلمون:لبعضبعضهم

يذهب.أنقبلفأدركوهحاجةالحبشة

فقال!.وملكوهسريرهعلىوأجلسوه،تاجهعليهفعقدوا،فردوهفأدركوه،طلبهفيفخرجوا

فمشى.لأكلمنهواللهإذا:فقال!.نعطيكلا:فقالوا،غلاميمنيأخذتمكماماليعليئردوا:التاجر

غلاميعلىعدواثم،ثمنهباعونيه)7(الذينمنيفقبضغلامااتخاإني،الملكأيها:فقال!فكلمهإليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والدلائل.والمغازيالسيرمنالزيادة

والدلائل.والمغازيالسيرمنوالمثبت،لأب:ط،حفي

المهملة.بالعين.فعدوا:والدلائلطفي

البيهقي.دلائلمنوهوحفيليسالمعقوفينبينما

مئة.تسعأو:في!

.(مرج)اللسان.واختلطالتبسأي

.حمنوالمثبت،باعوهالذي:طفي
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عليهلتردن:قالأنوعدلهحكمهصلابةمنبهخبرماأولفكان.ماليعلييردواولميديمنفنزعوه

فلذلك،إياهفأعطوهمالهنعطيهبل:فقالوا.شاءحيثبهفليذهبن،يدهفيغلامهيدلتجعلنأو.ماله

فيه.الناسفأطيعفيالناسأطاعوما،ملكيعليردحينالرشوةفاخذالرشوةمنياللهأخذما:يقول

فأوصى،صغيرغلالموالنجاشيفمات،الحبشةملكالنجاشيأبوكان:)1(عقبةبنموسىوقال

فباع،الملكفيأخوهفرغب.الملكفلهبلغفإذا،ابنييبلغحتىقومكملكإليكأن:أخيهإلى

علىالتاجوضعواحتىالنجاشيالحبشةفردت،وقضىليلتهمنعمهفمات،التجاربعضمنالنجاشي

رأسه.

أعلم.فالله،وأبسطأحسنإسحاقابنوسياق،مختصراذكرههكذا

والذي،ربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنعمروذكرهوإنما،إسحاقابنسياقفيوقعوالذي

أحدوهو،المغيرةبنالوليدبنوعمارةالعاصبنعمروأنهماواحدوغيروالأمويعقبةبنموسىذكره

عندساجدوهومج!ي!ظهرهعلىالجزورسلاوضعيومتضاحكواحينع!ي!اللهرسولعليهمدعاالذينالسبعة

الكعبة.

كانتمكةمنخرجاحينأنهماوالمقصود.الأشعريموسىوأبيمسعودابنحديثفيتقدموهكذا

بنعمروامرأةفيطمععمارةوكان،السفينةفيفاصطحبا،حسناشاباكانوعمارة،معهعمروزوجة

تحسنأنكأعلملو:عمارةلهفقال.إليهارجعحتىفسبحليهلكهالبحرفيعمرافألقى،العاص

وكان،النجاشيمنالمهاجرينفيحاجةلهمايقضلمفلما،عليهعمروفحقد،ألقيتكلماالسباحة

وساحعقلهذهبحتىفسحرالنجاشيئبهفأمرعمووبهفوشى،النجاشيأهلبعضإلىتوصلقدعمارة

.الوحوشمعالبزيةفي

بعضتقصدهوأنه،الخطاببنعمرإمارةزمنإلىعاشوأنهجدامطولةقصةالأمويذكروقد

أعلم.فالله.ساعتهمنماتيرسلهلمفلما.متوإلاأرسلني:يقولفجعل،ومسكهالصحابة

العاصبنعمرومعالأولى:مرتينالمهاجرينأمرفيالنجاشيإلىبعثتقريشاإن:قيلوقد

أعلم.والله")2(الدلائل"فينعيمأبوعليهنص.ربيعةأبيبناللهوعبد،عمرومعوالثانية،وعمارة

النجاشييجبهمفلمثأراهناكممنلينالوا،الزهريقاله؟بدروقعةبعدكانتالثانيةالبعثةإن:قيلوقد

أعلم.فالله.سألوامماشيءإلىوأرضاهعنهاللهرضي

النجاشيإلىكتبقريشصنيعمنذلكرأىلماطالبأباأن:)3(إسحاقابنعنزيادذكروقدا

)1(

)2(

)3(

.592()2/للبيهقيالنبوةدلائل

.331()1/نعيملأبيالنبوةدلائل

.86(2/)والروض333(/1)هشامابنوسيرة2(12)صوالمغازيالسير
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ادطولى،!أ:قومهمنعندهنزلمنإلىالإحسانوعلىالعدلعلىفيهايحضهأبياتا

الأقاربالعدووأعداءوعمروجعفرالنأيفيكيفشعريليتألا

)1(
شاغبذلكعاقأووأصحابهجعفراالنجاشيافعالنالتوما

المجانبإليكيشقىفلاكريمماجدأنك-اللعنأبيت-)2(تعلم

()3(لازببككلهاخيروأسباببسطةزادكاللهبأنتعلم

يكلمكانإنما:قال.الزبيربنعروةعن،رومانبنيزيدحدثني:)4(إسحاقابنعنيونسوقال

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالنجاشي

عنه.اللهرضيالمترجمهوجعفراأنوالمشهور

اللهرضيعائشةعن،عروةعن،رومانبنيزيدحدثني:)5(إسحاقابنعنالبكائيزيادوقال

.نورقبرهعلىيرىيزاللاأنهيتحدثكانالنجاشيماتلما:قالت.عنها

لما:بهإسحاقبنمحمدعن،الفضلبنسلمةعنالرازيعمروبنمحمدعنداود)6(أبوورواه

.نورقبرهعلىيرىيزاللاأنهنتحدثكناعنهاللهرضيالنجاشيمات

فقالواالحبشةاجتمعت:قالأبيهعن،محمدبنجعفرحدثني:)7(إسحاقبنمحمدعنزيادوقال

فيهااركبوا:وقالسفنالهمفهيأوأصحابهجعفرإلىفأرسل،عليهوخرجواديننافارقتإنك:للنجاشي

كتابإلىعمدثم.فاثبتواظفرتوإن،شئتمبحيثتلحقواحتىفامضوا)8(هزمتفإنأنتمكماوكونوا

وروحهورسولهعبدهعيسىأنويشهد،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدهو:فيهفكتب

:فقال.لهوصفوا،الحبشةإلىوخرج،الأيمنالمنكبعندقبائهفيجعلهثم،مريمإلىألقاهاوكلمته

خير:قالوا؟فيكمبسيرتيأنتمفكيف:قال.بلى:قالوا؟بكمالناسأحقألستالحبشةمعشريا

فيأنتمتقولونفما:قال1(.عبد)0عيسىأنوزعمت،ديننافارقت:قالوا؟بكم)9(فما:قال.سيرة

نالت.وهل:الخبرمصادرفي(1)

الخبر.مصادرمنوالمثبت.ونعلم:طفي)2(

.حفيليسمعقوفينبينما)3(

.3(260/)للبيهقيالنبوةودلائل(172،182)صوالمغازيالسير(4)

.(209/)والروضهشامابنوسيرة2(91)صوالمغازيالسير)5(

ضعيف.وإسناده،الشهيدقبرعنديرىالنورفيبابالجهاد)2523(سننهفي)6(

.(209/)والروض34(1/0)هشامابنسيرة)7(

هربت.:خفي()8

لكم.فما:الروضوفي،بالكمفما:هشامابنسيرةفي)9(

.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،ورسولهعبده:طفي(01)
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نأيشهدوهو:-قبائهعلىصدرهعلىيدهووضمع-النجاشيفقال.اللهابنهونقول:قالوا؟عيسى

ا)1(ذلكافبلغ.وانصرفوافرضوا،كتبماعلىيعنيوإنما،هذاعلىيزدلم.مريمابنعيسى

له.واستغفرعليهصلىالنجاسيماتفلما،لمجم!واللهرسول

فيالنجاشينعىع!ي!اللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)2(الصحيحينفيثبتوقد

.تكبيراتأربعوكبربهمفصف،المصلىإلىبهموخرج،فيهماتالذياليوم

عن،جريجابنعن،عيينةابنحدثنا،الربيعأبوحدثنا:)3(النجاشيموت:البخاريوقال

فقوموا،صالحرجلاليوممات":-النجاشيماتحين-ع!ي!اللهرسولقال:قالجابرعن،عطاء

."أصحمةأخيكمعلىفصلوا

تسميتهالرواياتبعضوفي،واحدوغيرمسعودوابنمالكبنأنسحديثمنذلكوروي

عادلاوكان،زكيا)6(لبيباصالحأعبداوكانأبجر)5(بنأصحمةوهو.مصحمة)4(روايةوفي،أصحمة

.وأرضاهعنهاللهرضيعالما

وهو-أصحمالبيهقيصححهانسخةوفي-مصحمةالنجاشياسم:)7(إسحاقعنيونسوقال

هرقل.،كسرىكقولك:الملكاسمالنجاشيوإنما:قالعطيةبالعربية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الخبر.مصادرمنزيادة

التكبيرفيبابالجنائز519(-)62مسلموصحيح.أربعاالجنازةعلىالتكبيربابالجنائز()1333الباريفتح

.الجنازةعلى

.)3877(الباريفتح،الأنصارمناقبكتابمنالنجاشيموتبابفييعني

بوزنبمهملتين.أصحمة:البخاريمنلنااتصلتالتيالطرقجميعفيوقع:2(30)3/الفتحفيحجرابنقال

وأن،سنانبنمحمدخالفيزيدبأنيشعرالمصنفإيرادلأننظروفيه،معاوالمعلقالمسندفيالعينمفتوحأفعلة

متجه،فهذا،الحاءوسكونالصادبفتح،صحمة:يزيدعنشيبةأبيابنمصنففيووقع،يزيدتابعالصمدعبد

أصخمة""الصمدعبدروايةفيأنالإسماعيليوحكى.وحذفهاالألفإثباتفياختلفواالرواةأنمنهويتحصل

.البخاريإليهأشارالذيالاختلافمحلهذايكونأنفيحتملغلطوهو:قال،الألفوإثباتمعجمةبخاء

فيالنسخبعضفيأنالكرمانيوحكى،ألفبغيربالمهملةصحمة:ورفيقهيزيدروايةأنالشراحمنكثيروحكى

اهـ..الميمبدلبموحدة.أصحبة:سنانبنمحمدرواية

:(صحم)قالشارحهالزبيديأنإلا،بالقاموسمحتجا"بحر"بناشرهاوصححهالمطبوعةوأصولحفيكذا

الحاشيةفيحجرابنعنبينتهكماأصحمةفيالخلافساقثماهـ..أبجرابنوالصواب،النسخفيكذا

استوعبهمماذلكغيروقيل،الخاءعلىالميمبتقديم.صمخة:قولهفيهالرواياتاختلاففيوزاد،السابقة

البيهقي.عننقلا35(1ص)أبجر:برسموسيأتي.البخاريشراح

.حفياللفظةليست

.31(0)2/البيهقيدلائل
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،الزومبلادمنالجزيرةمعالشامملكمنلكلعلمفإنه،قيصربهيريدولعلهكذا)1(:قلت

ملكلمنوالمقوقس،)1(كافةمصرملكلمنعلموفرعون،الفرسملكمنعلىعلموكسرى

ملكلمنوبطليموس،الحبشةملكلمنوالنجاشي،والشحر)2(اليمنملكلمنوتبع،الاسكندرية

.التركملكلمنوخاقان،الهندوقيلاليونان

يصليمنماتيومعندهيكنفلم،قومهمنإيمانهيكتمكانلأنهعليهصليإنماالعلماءبعضوقال

ببلدعليهالصلاةتشرعلاببلدهعليهصليقدكانإنفالغائب:قالوا.ع!ج!عليهصلىفلهذا،عليه

وعمربكرأبووهكذا،غيرهمولامكةأهللا،المدينةغيرفي!النبيعلىيصللمولهذا؟أخرى

أعلم.فاللهفيهاعليهصليالتيالبلدةغيرفيمنهمأحدعلىصليأنهينقللمالصحابةمنوغيرهموعثمان

فتحبعدماتإنماأنهعلىدليل،النجاشيعلىالصلاةعنهاللهرضيهريرةأبيوشهود:قلت

-.)3(ه

ولهذا،خيبرفتحيومعنهاللهرضيطالبأبيبنجعفرمعالحبشةإلىالمهاجرينبقيه!دمالتيخيبر

.")4(طالبأبيبنجعفربقدومأمخيبربفتح،أسرأنابأيهماأدريماوالله":قال!النبيأنروي

اليمنيةالسفينةأهلوصحبتهم!النبيإلىعنهاللهرضيالنجاشيعندمنوتحفبهدايامعهموقدموا

أخيابنالنجاشيوهداياجعفرومع،عنهماللهرضيالأشعريينمنوقومهالأشعريموسىأبيأصحاب

وأرضاهما.عنهمااللهرضيعمهعنعوضا!والنبيليخدمأرسله،(مخمر)ذوأومخبرذوالنجاشي

أعلم.والله.نظرهذاوفي،الهجرةمنتسعسنةرجبفيالنجاشيتوفي:)6(السهيليوقال

العباسأبوحدثنا،الطوسيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوالفقيهأخبرنا:)7(البيهقيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.حفياللفظةليست

معجم.وعمانعدنبينهو:الأصمعيقال.اليمنناحيةمنالهندبحرساحلعلىصقعوهوالشط:"الشحر"

.327()3/البلدان

التي.السنةفي:الصوابولعل،الأصولفيكذا

حدثنا:قالامسرحبنخالدبنوأحمدالخولانيسالمبنأنسعن)244(الكبيرالمعجمفيالطبرانيأخرجه

ابنوأخرجه،أبيهعنجحيفةأبيبنعونعنمسعرحدثنايزيدبنمخلدحدثنامسرحبنالملكعبدبنالوليد

اللهعبدبنعيسىحدثناالوهابعبدبنبكرحدثنا،حفصبنأحمدعن(1884)5/الضعفاءفيالكاملفيعدي

بينماقبلةفيجاءمابابالنكاح(101)7/السننفيالبيهقيوأخرجه؟عنهاللهرضيعليعنجدهعنأبيهعن

قالا:بالكوفةالمقرئالنجاربنمحمدبنالواحدعبدالقاسموأبيالعلويهاشمأبيبنزيدالقاسمأبيعنالعينين

عنالأجلحعنسفيانعنقبيصةحدثناالقاضيإسحادتىبنإبراهيمحدثنادحمبنعليبنمحمدجعفرأبوأنبأ

.تقدمكماعساكرابنوأخرجه.مرسلأ.الشعبي

.حمنوالمثبت.مخمراذوأونختراذو:طفي

.(249/)الروضفي

.3(70)2/الدلائلفي
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بنهلالأبي)2(حدثنا،)1(هلالبنالعلاءأبيحدثنا،الرقيالعلاءبنهلالحدثنا،يعقوببنمحمد

فقام"لمجواللهرسولعلىالنجاشيوفدقدم:قالأمامةأبيعن،غالبأبيعن،أبيهعنالعلاء

مكرمين،لأصحابيكانواإنهم":فقال.()3(اللهرسولياأنكفيكنحن:أصحابهفقال،يخدمهم

."أكافئهمأنأحبوإني

حدثنا،الأعرابيبنسعيدأبوأنبأنا،الأصبهانييوسفبناللهعبدمحمدأبووأخبرنا:قال)4(ثم

عن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيعن،(زيد)بنطلحةحدثنا،أبيحدثنا،العلاءبنهلال

يخدمهم،ع!يواللهرسولفقام،ع!يواللهرسولعلىالنجاشيوفدقدم:قالقتادةأبيعن،سلمةأبي

نأأحبوإني،مكرمينلأصحابنا)6(كانواإنهم":فقال.اللهرسوليانكفيكنحن:أصحابهفقال

.)7(الأوزاعيعنزيدبنطلحةبهتفرد."أكافئهم

،إسحاقبنحنبلحدثنا،السماكبنعمروأبوحدثنا،بشرانبنالحسينأبوحدثنا:)8(البيهقيوقال

فيجلسالحبشةأرضمنالعاصبنعمروقدملما:قالعمروحدثنا،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا

نبي.صاحبكمأنيزعمأصحمةإن:عمروفقال؟يخرجلالهماشأنهما:فقالوا،إليهميخرجفلمبيته

يدركواولم،قريشعلىربيعةأبيبناللهوعبدالعاصبنعمروقدمولما:)9(إسحاقابنقال

وكان،الخطاببنعمروأسلم،يكرهونبماالنجاشيوردهم،"!يالهاللهرسولأصحابمنطلبواما

قريشا،غاظوا)01(حتىوبحمزةع!يواللهرسولأصحاببهامتنع،ظهرهوراءمايراملاشكيمةذارجلا

عمرأسلمفلما،عمرأسلمحتىالكعبةعندنصليأنعلىنقدركناما:يقولمسعودبناللهعبدفكان

معه.وصليناالكعبةعندصلىحتىقريشاقاتل

.12(عمرأسلممنذأعزةزلناما:قالأنهمسعودابنعن)11(البخاريصحيحفيوثبت:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

التهذيب.تهذيبفيوترجمتهالبيهقيودلائلحمنوالمثبت،تحريفوهو،مدركبنالعلاء:طفي

والدلائل.حمنوالمثبتأبو:طفي

الدلائل.أوحفيالمعقوفينبينماليس

.703()2/الدلائلفيالبيهقييعني

.593(/)13الكمالتهذيبفيوترجمتهط،حمنوالمثبت،تحريفيزيد:الدلائلفي

صحابي.لأ:!في

.(بشار)الحديثيضعكان:داودوأبووعليأحمدقالبل،متروكوهو

.703(2/)أيضاالدلائلفي

.(259/)والروض342(/1)هشامابنسيرة

.غازوا:والروضهشامابنسيرةوفي،مهملةبراءغاروا:حوفي،طفيكذا

.الخطاببنعمرإسلامبابالأنصارمناقبو)3863(.الخطاببنعمرمناقببابالصحابةفضائل)3684(الباريفتح

المصنف.منهينقلالذيالبخاريصحيحفيولاحفيوليست،"الخطاببنعمر":طفي
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نإ:مسعودابنقال:قالإبراهيمبنسعدعن،كدامبنمسعرحدثني:)1(البكائيزيادوقال

الكعبةعندنصليوماكناولقد،رحمةكانتإمارتهوإن،نصراكانتهجرتهوإن،فتحاكانعمرإسلام

معه.وصليناالكعبةعندصلىحتىقريشاقاتلعمرأسلمفلما،عمرأسلمحتى

الحبشة.إلى!ي!اللهرسولأصحابمنخرجمنخروجبعدعمرإسلاموكان:)2(إسحاقابنقال

)3("س
بناللهعبدبنالعزيزعبدعن،ربيعهأبيبنعياشبناللهعبدبنالحارثبنالرحمنعبدشي

ذهبوقدالحبشةأرضإلىلنترحلإناوالله:قالتحثمةأبيبنتاللهعبدأمأمهعن،ربيعةبنعامر

وشدةلناأذىمنهنلقىوكنا:فقالت؟شركهعلىوهوعليفوقفعمرأقبلإذ،حاجتنابعضفيعامر

ذإاللهأرضمنأرضفيلنخرجن،واللهنعم:قلت.اللهعبدأمياللانطلاقإنه:فقال:قالتعلينا

أكنلمرقةلهورأيتاللهصحبكم:فقال:قالت.مخرجالنااللهيجعلحتى؟وقهرتمونااذيتمونا

له:فقلت،تلكبحاجتناعامرفجاء:قالت.خروجنا-أرىفيما-أحزنهوقدانصرفثم.أراها

:قال!نعمقلت:قالت؟إسلامهفيأطمعت:قال.عليناوحزنهورقتهانفاعمررأيتلواللهعبدأبايا

علىوقسوتهغلظتهمنيرىكانلمامنهيأسا:قالت.الخطابحماريسلمحتىرأيتالذييسلملا

.الإسلام

كانواالحبشةإلىالمهاجرينفإن،المسلمينمنالأربعينتمامكانأنهزعممنقوليردهذا:قلت

ابنذكرهماهذاويؤيد،المهاجرينخروجبعدالأربعينتمامكانإنه:يقالأنإلااللهم،الثمانينفوق

بلغنيفيماعمرإسلاموكان:قال)4(فإنهوسياقها،عنهاللهرضيوحدهعمرإسلامقصةفيهاهناإسحاق

زوجهاوأسلمأسلمتقدكانتنفيلبنعمروبنزيدبنسعيدعندوكانتالخطاببنتفاطمةأختهأن

قد-عديبنيمنرجل-النحاماللهعبدبننعيموكان،عمرمنبإسلامهممستخفونوهمزيد،بنسعيد

يقرئهاالخطاببنتفاطمةإلىيختلفالأرتبنخبابوكان،قومهمنبإسلامهمستخفياأيضاأسلم

قدأنهملهفذكروا،أصحابهمنورهطاع!يماللهرسوليريدسيفهمتوشحايوماعمرفخرج،القرآن

حمزةعمه!ي!اللهرسولومع،ونساءرجالبينمنأربعينمنقريبوهم،الصفاعندبيتفياجتمعوا

كانممنالمسلمينمنرجالفي،عنهماللهرضيطالبأبيبنوعلي،الصديققحافةأبيبنبكروأبو

أين:فقالاللهعبدبننعيمفلقيه،الحبشةأرضإلىخرجفيمنيخرجولمبمكة!ي!اللهرسولمعأقام

وسبدينهاوعابأحلامهاوسفه،قريشأمرفرقالذيالصابئهذامحمدأأريد:قال؟عمرياتريد

تمشيتاركيكعبدمنافبنيأترى،عمريانفسكغرتكلقدوالله:نعيملهفقال.فأقتلهالهتها

)2(

)3(

)4(

.342(1/)هشامابنسيرةفي

.22(1)2/للبيهقيالنبوةدلائل

.342(1/)هشامابنسيرةفيوالخبر،إسحاقابنهوالمتكلم

.(259/)والروض343(/1)هشامابنسيرة
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:قال،بيتيأهلوأي:قال؟أمرهمفتقيمبيتكأهلإلىترجعأفلا؟محمداقتلتوقدالأرضعلى

فعليك،دينهعلى!ي!محمداوتابعاأسلماواللهفقد،فاطمةوأختك،زيدبنسعيدعمكوابنختنك

بهما.

يقرئها!وطه!وفيهاصحيفةمعه،الأرتبن)1(خبابوعندهافاطمةأختهإلىعائدأعمرفرجع

بنتفاطمةوأخذت-البيتبعضفيأو-لهم)2(مخدعفيخبابتغيبعمرحسسمعوافلما،إياها

فلما،عليهاخبابقراءةالبابإلىدناحينعمرسمعوقد،فخذهاتحتفجعلتهاالصحيفةالخطاب

أخبرتلقد،واللهبلى:قال.شيئاسمعتما:لهقالا؟سمعتالتيالهينمة)3(هذهما:قالدخل

لتكفهالخطاببنتفاطمةأختهإليهفقامت.زيدبنسعيدبختنهوبطش،دينهعلىمحمداتابعتماأنكما

فاصنعورسولهباللهوامناأسلمناقدنعم:وختنهأختهلهقالتذلكفعلفلما،فشجهافضربهازوجهاعن

هذهأعطيني:لأختهوقال،وارعوىصنعماعلىندمالدممنبأختهماعمررأىفلما.لكبداما

لهقالتذلكقالفلما-كاتباعمروكان-؟محمدبهجاءالذيهذاماأنظرانفاتقرؤونكنتمالتيالصحيفة

طمعتذلكقالفلما،إليهاقرأهاإذاليردنهابآلهتهلهاوحلفتخافيلا:قال.عليهانخشاكإناأخته

عمرفقام.المطهرونإلايمسهلاوإنه،شرككعلىنجسإنك،أخييا:فقالت،إسلامهفي

الكلامهذاأحسنما:قالصدرامنهاقرأفلما،فقرأها!طه)وفيها،الصحيفةفأعطته،فاغت!سل

قداللهيكونأنلأرجوإني،عمرياوالله:لهفقالإليهخرجالأرتبنخبابذلكسمعفلما.وأكرمه

وأ،هشامبنالحكمبأبيالإسلامأيداللهم":يقولوهوأمسسمعتهفإني،!يمنبيهبدعوةخصك

فأسلم.آتيهحتىمحمدعلىخبابيافدلني:ذلكعندفقال.عمريااللهفالله."الخطاببنبعمر

أصحابه.مننفرمعه،الصفاعندبيتفيهو:خبابلهفقال

سمعوافلما.البابعليهمفضرب،وأصحابه!اللهرسولإلىعمدثمفتوشحهسيفهعمرفأخذ

إلىفرجع،بالسيفمتوشحبعمرهوفإذا،البابخللمنفنظر!ي!اللهرسولأصحابمنرجلقامصوته

فأذن:حمزةفقال،بالسيفمتوشحاالخطاببنعمرهذا،اللهرسوليا:فقالفزعوهو!يماللهرسول

له"ايذن":ع!يماللهرسولفقال.بسيفهقتلناهشرايريدكانوإن،بذلناهخيرايريدجاءكانفإن،له

جذبهثمردائهبمجمعأوبحجزتهفأخذ،الحجرةفيلقيهحتى!ي!اللهرسولإليهونهضالرجللهفأذن

فقال."قارعةبكاللهينزلحتىتنتهيأنأرىمافوالله؟الخطابابنيابكجاءما":فقالشديدةجذبة

!ؤاللهرسولفكبر:قال.اللهعندمنجاءوبما،وبرسولهباللهلأومنجئتكاللهرسوليا:عمر

)1(

)2(

)3(

.خبابوعندهما،وختنهأختهإلى:هشامابنسيرةفي

.(خدع)اللسان.وتفتحميمهوتضم،البيتداخليكونالذيالصغيرالبيتهو:"المخدع"

الكلام:والهينمةوالهمهمة،نسخةروايةإلىإشارة(خ)وفوقها.الهينمة:الهامشوفي.الهمهمة:حفي

.(هينم،همهم)الأثيرلابنالنهاية.يفهملاالخفي
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فيعزواوقدمكانهممناللهرسولأصحابفتفرق.أسلمقدعمرأنالبيتأهلفعرف،تكبيرة

منبهماوينتصفون،ع!ي!اللهرسولسيمنعانأنهماوعلموا،حمزةإسلاممععمرأسلمحينأنفسهم

عدوهم.

عنه.اللهرضيأسلمحينعمرإسلامعنالمدينةأهلمنالرواةحديثفهذا:()1إسحاقابنقال

روىوعمنومجاهدعطاء:أصحابهعنالمكينجيحأبيبناللهعبدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

فيخمرصاحبوكنتمباعداللإسلامكنت:يقولكانأنه،عنهبهتحدثوافيماعمرإسلامأن.ذلك

أريدليلةفخرجتبالحزورة)4(قريشمن4رجافيهيجتمعمجلسلناوكان،وأشربها)3(أحبهاالجاهلية

فأشربخمراعندهأجدلعليالخمارفلاناجئتأنيلو:فقلت،أحدامنهمفيهأجدفلمأولئكجلسائي

فجئت:قال،سبعينأوسبعافطفتالكعبةجئتأنيلو:فقلت:قالأجدهفلمفجئتهفخرجت.منها

،الشاموبينبينهالكعبةوجعلالشاماستقبلصلىإذاوكان،يصليقائم!اللهرسولفإذا،المسجد

الليلةلمحمداستمعتأنيلووالله:رأيتهحينفقلت:قال.واليمانيالأسود:الركنينبينمصلاهوكان

تحتفدخلت،الحجرقبلمنفجئت،لأروعنهمنهلأستمعمنهدنوتلئن:فقلت،يقول!ماأسمعحتى

مستقبله،قبلتهفيقمتحتى،القرآنيقرأيصليقائم!لمجيالهاللهورسولرويداأمشيفجعلت،ثيابها

فيأزلفلم،الإسلامودخلنيوبكيتقلبيلهرقالقرآنسمعتفلما:قالالكعبةثيابإلاوبينهبينيما

حسينأبيابندارعلىخرجانصرفإذاوكان،انصرفثمصلاته!لمجيالهاللهرسولقضىحتىقائمامكاني

عباسداربيندخلإذاحتىفتبعته:عمرقال.-معاويةبيدكانتالتيالرقطاءالدارفيمسكنهوكان-

لأوذيه،اتبعتهإنماأنيفظن،عرفنيحسي(()!لمجيالهاللهرسولاسمعفلما.أدركتهأزهرابنودار

)6(.ص
باللهلأومنجئت:قلت:قال"الساعةهذهالخطابابنيابكماجاء":قالثم،لمحنهمني

مسحثم"عمريااللههداكقد":قالثم!لمجيالهاللهرسولاللهفحمد:قال.اللهعندمنجاءوبما،وبرسوله

بيته.!اللهرسولودخلانصرفتثمبالثباتليودعاصدري

.كانذلكأيأعلمفالئه:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(269/)والروض34(1/6)هشامابنسيرة

.(279/)والروض34(1/6)هشامابنسيرة

بها.وأسر:والروضهشامابنسيرةفي

وقال،حزاوروجمعهاالصغيرةالرابيةاللغةفيهو؟وهاءوراء،الواووفتحتالسكونثمبالفتح:"الحزورة"

وقدمكةسودتىالحزورةوكانت،تصحيفوهوالواوويشددونالزاييفتحونوالمحدثون،صوابهكذا:الدارقطني

.255()2/البلدانمعجم.فيهزيدلماالمسجددخلت

.هشامابنسيرةمنالزيادة

.(نهم)الأثيرلابنالنهاية.بيوصاحزجرنيأي
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مطولاوالآثارالأحاديثمنذلكفيوردوماعنهاللهرضيعمرإسلامكيفيةاستقصيتوقد:قلت

والمنة.الحمدودلهحدةعلىأفردتهاالتيسيرتهأولفي

يأ:قالعمرأسلملما:قال.عمرابنعنعمرابنمولىنافعوحدثني:)1(إسحاقابنقال

أتبعوغدوت:اللهعبدقال،عليهفغدا،الجمحيمعمربنجميل:لهفقيل؟للحديثأنقلقريش

أسلمتأنيجميلياأعلمت:لهفقالجاءهحتى-رأيتماكلأعقلغلالموأنا-يفعلماوأنظرأثره

قامحتىأناواتبعته،عمرواتبعهرداءهيجرقامحتىراجعهمافوالله:قال؟!ي!محمددينفيودخلت

ابنإنألا-الكعبةحولأنديتهمفيوهم-قريشمعشريا:صوتهبأعلىصرخ،المسجدبابعلى

وأناللهإلاإلهلاأنوشهدتأسلمتقدولكني،كذب:خلفهمنعمريقول:قال.صبأقدالخطاب

:قال.رؤوسهمعلىالشمسقامتحتىويقاتلونهيقاتلهمبرحفما،إليهوثاروا،اللهرسولمحمدا

)2(.
ثلاثمئةكناقدلوأنباللهفأحلف،لكمبداماافعلوا:يقولوهورأسهعلىوقاموا،لمحقعدوطلح

حلةعليه،قريشمنشيخأقبلإذذلكعلىهمفبينما:قال.لناتركتموهاأولكمتركناهالقدرجل

رجل؟فمه:قال.عمرصبأ:فقالوا؟شأنكمما:فقالعليهموقفحتى،موشىوقميص!،حبرة

:قال.الرجلعنخلوا؟هكذاصاحبهملكميسلمونعديبنيأترون؟تريدونفماذاأمرالنفسهاختار

زجرالذيالرجلمنأبةيا:المدينةإلىهاجرأنبعدلأبيفقلت:قال.عنهكشطثوباكانوالكأنمافوالله

السهمي.وائلبنالعاصبنيأيذاك:قال؟يقاتلونكوهمأسلمتيومبمكةعنكالقوم

أربعابنوهوأحديومعرضعمرابنلأن،عمرإسلامتأخرعلىيدلوهو،قويجيذإسنادوهذا

قبلإسلامهفيكون،أبوهأسلميوممميزاكانوقد،الهجرةمنثلاثسنةفيأحدوكانت،سنةعشرة

أعلم.واللهسنينتسعبنحوالبعثةبعدوذلك،سنينأربعمنبنحوالهجرة

عن،يونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،الأصمأخبرنا،الحاكمحدثنا)3(البيهقيوقال

النصارىمن-ذلكمنقريمبأو-بمكةوهورجلاعشرون!ي!اللهرسولعلىقدمثم:قالإسحاقابن

فيقريشمن4ورجا،وساءلوهفكلموه،المجلسفيفوجدوه،الحبشةأرضمنخبرهظهرحين

اللهإلى!ي!اللهرسولدعاهم،أرادواعما!ي!اللهرسولمساءلتهممنفرغوافلما،الكعبةحولأنديتهم

بهوآمنوالهاستجابواثم،الدمعمنأعينهمفاضتسمعوافلما.القرآنعليهموتلا،وجلعز

فيجهلأبواعترضهمعندهمنقاموافلما،أمرهمنكتابهمفيلهميوصفكانمامنهوعرفوا،وصدقوه

بخبرفتأتونهم،لهمترتادوندييكمأهلمنوراءكممنبعثكمركبمناللهخيبكم:فقالقريشمننفر

منكمأحمقركبانعلمما!لكمقالبماوصدقتموهدينكمفارقتمحتىعندهمجالسكمتطمئنفلم،الرجل

.(279/)والروض348(/1)هشامابنسيرة(1)

.(طلح)النهاية.أعياأي:"طلح")2(

.03(26/)النبوةدلائلفي)3(
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أنفسنانألون)1(لاأعمالكمولكمأعمالنالنا،عليكمسلام،نجاهلكملا:لهمقالوا-قالكماأو-

نزلتفيهمإن:أعلموالله:ويقال.كانذلكأيأعلموالله؟نجراننصارىمنالنفرإن:فيقال.خيرا

منإتاكنازبخامنالحقإنهبهءءافاقالؤاعليهتمشلىوإذا!يؤمنونبهءهمقتلاءمنألكئتءانيئهمألئىين):لآياتاهذه

سمعواوإذا!يخفقوترزقنهتموصمماالشيئهباتحسنةوقيرءونصحبروابمامرتينأتجرهميؤتؤنأوليك!م!لمينقن!ء

.551-52:ادقصصأ!ه!الخهيننبحخىلاعلتكئمولكتما!لكؤسلئمأصئضالنآوقالواعنهأغرضواأللغو

الحاكم،عنروىثم،النجاشيإلىع!ي!النبيكتابفيجاءماباب:")2(الدلائل"فيالبيهقيقال

!ي!اللهرسولمنكتال!هذا:قالإسحاقابنعن،يونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن

الأصحماالنجاشيإلىاللهرسولمحمدمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم"ا:النجاشيإلى

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوشهد،ورسولهباللهوآمن،الهدىاتبعمنعلىسلالم،الحبشةعظيم

فأسلم،رسولهأنافإني،اللهبدعايةوأدعوك؟ورسولهعبدهمحمداوأن،ولداولاصاحبةيتخذلم.له

بغفحابغفحنايتخذولاشئالهءلنثركولاالنهإ،لفجدلااوبنمبهؤبينناسواء!!د4اكتعالؤااتحنشبيأقل)تسلم

منالنصارىإثمفعليكأبيتفإن(64:عمرانآلأههوم!دوتبأثااشهدوافقولواتوئؤاف!نأللهدونمنأزلابا

."قومك

إنماالكتابهذاأنالظاهرفإن،نظرهاهناذكرهوفي،الحبشةهجرةقصةبعدالبيهقيذكرههكذا

الأرضملوكإلىكتبحينوذلك،وأصحابهجعفرصاحبالمسلمبعدكانالذيالنجاشيإلىهو

ملككسرىوإلى،الشامقيصرالرومعظيمهرقلإلىكتبكما،الفتحقبيلوجلعراللهإلىيدعوهم

النجاشي.وإلى،مصرصاحبوإلى،الفرس

منوهيالآيةهذهفيهاوكلها،واحدةنسخةيعنيواحدةإليهم!ي!النبيكتبكانت:الزهريقال

فيأولهامنآيةوثمانونثلاثنزلوقد،السورةصدرمنفإته،خلافبلامدنيةوهي،عمرانآلسورة

فيهوقوله،الأولإلىلاالثانيإلىالكتابفهذا.والمنةالحمدودلهالتفسيرفيذلكقررناكمانجرانوفد

أعلم.والله.فهممابحسبالراويمنمقحئمالأصحملعل،الأصحمالنجاشيإلى

الفقيهاللهعبدبنمحمدالحسنأبيعن،الحاكمعنأيضا)3(البيهقيذكرهماهاهناهذامنوأنسب

)1(

)2(

)3(

.نألوالا:الدلائلفي

منالتاريخكتاب)2/623(المستدركفيالحاكموأخرجه،منهمعقوفينبينيأتيوما)2/803(النبوةدلائل

الحبشة.إلىالأولىالهجرةكتاب

.03(9)2/النبوةدلائلفي
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إسحادتىبنمحمدعن،الفضلبنسلمةحدثنا،حميدبنمحمدحذثنا،أحمدبنحمادحدثنا-بمرو-

وأصحابه،طالبأبيبنجعفرشأنفيالنجاشيإلىالضمريأميةبنعمرو!ي!اللهرسولبعث:قال

الحبشة،ملكالأصحمالنجاشيإلىاللهرسولمحمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":كتابأمعهوكتب

وكلمتهاللهروحعيسىأنوأشهد،المهيمنالمؤمنالقدوسالملكالثهإليكأحمدفإني،عليكسلائم

بيدهآدمخلقكما،ونفختهروحهمنفخلقه،بعيسىفحملت،الحصينةالطيبة)1(البتولمريمإلىألقاها

وبالذيبيفتؤمنتتبعنيوأنطاعتهعلىوالموالاة،لهشريكلاوحدهاللهإلىأدعوكوإني،ونفخه

جاؤوكفإذا،المسملمينمننفرومعه،جعفراعميابنإليكبعثتوقد،اللهرسولفإني،جاءني

نصيحتي،فاقبلوا،ونصحتبلغتوقد،وجلعزاللهإلىوجنودكأدعوكفإنيالتجبرودعفأقرهم

."الهدىاتبعمنعلىوالسلام

النجاشي،مناللهرسولمحمدإلى،الرحيمالرحمناللهبسم:!ي!اللهرسولإلىالنجاشيفكتب

إلىهدانيالذيهوإلاإلهلا،وبركاتهاللهورحمةاللهمن،اللهنبيئياعليكسلائم،أبجربنالأصحم

عيسىإنوالأرضالسماءفورب،عيسىأمرمنذكرتفيمااللهرسولياكتابكبلغنيفقد،الإسلام

اللهرسولأنكفأشهد،وأصحابهعمكابنوقرينا،إلينابهبعثتماعرفناوقد،ذكرتماعلىيزيدما

إليكبعثتوقد،العالمينربدلهيديهعلىوأسلمت،عمكابنوبايعت)2(بايعتكوقدومصدقاصادقا

الله،رسوليافعلتآتيكأنشئتوإن،نفسيإلاأملكلافإني،أبجربنالأصحمبنبأريحااللهنبييا

.حق)3(تقولماأنأشهدفإني

!ج!اللهرسولنصرفيالمطلبعبدوبنيهاشمبنيقريشقبائلمخالفةذكرفي

إليهميسلمواحتىيناكحوهمولايبايعوهملاأنعلى،عليهمبينهمفيماوتحالفهم

صحيفةبذلكوكتاباتهم،طويلةمدةطالبأبيشعبفيإياهموحصرهم،!ج!اللهرسول

الصدقودلائلالنبوةاياتمنكلهذلكفيظهروما،فاجرةظالمة

بلغحتى،كانواماكأشدالمسلمينعلىاشتدواالمشوكينإنثم:)4(الزهريعنعقبةبنموسىقال

الدلائل.أوحفيالزيادةهذهوليست.الطاهرة:طؤادت(1)

الدلائل.نسخإحدىفيوكذاءتابعتك:حفي2()

إرساله.عنفضلأ،الرازيحميدبنمحمدلضعفضعيفإسناده)3(

.31(1)2/للبيهقيالدلائل)4(
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فلما.علانية!يالهاللهرسوليقتلواأنمكرهافيقريش()1واجتمعتالبلاءعليهمواشتد،الجهدالمسلمين

نأوأمرهم،شعبهم!واللهرسوليدخلواأنوأمرهمالمطلبعبدبنيجمعالقومعملطالبأبورأى

فعلهمنومنهم،حميةفعلهمنفمنهم،وكافرهممسلمهمذلكعلىفاجتمع.قتلهأرادواممنيمنعوه

المشركوناجتمعذلكعلىوأجمعوا،مج!ي!اللهرسولمنعواقدالقومأنقريشعرفتفلما؟ويقيناإيمانا

الله!رسوليسلمواحتىبيوتهميدخلواولايبايعوهمولايجالسوهملاأنأمرهمفأجمعواقريشمن

تأخذهمولا،أبداصلحاهاشمبنيمنيقبلوا)2(لا،ومواثيقوعهوداصحيفةمكرهمفيوكتبوا،للقتل

ء)3(
للقتل.يسلموهحتىرافةبهم

فلا،الأسواقعنهموقطعوا،والجهدالبلاءعليهمواشتد،سنينثلاثشعبهمفيهاشمبنوفلبث

مدسفكيدركواأنبذلكيريدونفاشتروهإليهبادروهمإلابيعاولا،مكةيقدمطعامالهميتركوا)4(

حتىفراشهعلىفاضطجع!صاللهرسولأمرمضاجعهمالناسأخذإذاطالبأبوفكان؟!واللهرسول

علىفاضطجعواعمهبنيأوإخوتهأوبنيهأحدأمرالناسنامفإذا،لهواغتيالامكرابهأرادمنذلكيرى

تلاومسنينثلاثرأسكانفلما؟عليهفينامفرشهمبعضيأتيأن!اللهرسولوأمر!يماللهرسولفراش

هاشم،بنيمننساءولدتهمقدقريشمنسواهمورجال،قصي()5(بنيأومنمنافعبدبنيمنرجال

منعليهتعاهدوامانقضعلىليلتهممنأمرهمواجتمع،بالحقواستخفواالرحمقطعواقدأنهمورأوا

.وميثاقعهدمنفيهاكانماكلفلحست)6(الأرضةصحيفتهمعلىاللهوثحما،منهوالبراءةالغدر

شركمنفيهاكانماوبقي،لحستهإلافيهاللهاسماتتركفلم،البيتسقففيمعلقةكانت:ويقال

الله!رسولذلكفذكر،بصحيفتهمصنعالذيعلىرسولهوجلعزاللهوأطلع؟رحمقطيعةأوظلمأو

المطلبعبدبنيمنبعصابةيمشيفانطلق.كذبنيماوالثواقب)7(لا:طالبأبوفقال.طالبلأبي

خرجواأنهموظنوا،ذلكأنكروالجماعتهمعامدينرأوهمفلما،قريشمنحافلوهوالمسجدأتىحتى

لمبينكمأمورحدثتقد:فقالطالبأبوفتكلم.!لمجيماللهرسولليعطوهمفأتوهم،البلاءشدةمن

ذلكقالوإنما.صلحوبينكمبيننايكونأنفلعلهعليهاتعاهدتمالتيبصحيفتكمفأتوا،لكمنذكرها

!صاللهرسولأنيشكونلا،بهامعجبينبصحيفتهمفأتوا.بهايأتواأنقبلالصحيفةفيينظرواأنخشية

والدلائل.حمنوالمثبت،وجمعت:طفي(1)

البيهقي.ودلائلط،حفيكذا(2)

به.:الدلائلفي)3(

لغة.وهي،الرفعنونبحذفوالدلائلالأصولجميعفيكذا()4

الدلائل.منالزيادة()5

.(أرض)الوسيطالمعجم.ونحوهالخشب(تلحس)تأكلدودةأو،دويبة:"الأرضة")6(

منارتفعماأو،المضيءالنجموهو،ثاقبجمع:والثواقب؟والدلائلطمنوالمثبت،الثوابت:حفي)7(

.(ثقب)اللسان.النجوم
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قطعفإنما،قومكميجمعأمرإلىوترجعواتقبلواأنلكمانقد:وقالوابينهمفوضعوهاإليهممدفوعا)1(

أتيتكمإنما:طالبأبوفقال.وفسادهموعشيرتكمقومكملهلكةخطراجعلتموهواحدرجلوبينكمبيننا

التيالصحيفةهذهمنلمح!برياللهأن-يكذبنيولم-أخبرنيأخيابنإن،نصف)2(فيهلكمأمرالأعطيكم

فمان،بالظلمعليناوتظاهركمإياناوقطيعتكمغدركمفيهاوترك،فيهالههواسمكلومحا،أيديكمفي

وإن،آخرناعند)3(مننموتحتىأبدانسلمهلافوالله،فأفيقواقالكماأخيابنقالالذيالحديثكان

استحييتم.أوفقتلتموهإليكمدفعناهباطلاقالالذيكان

خبرها،أخبرقدع!ي!المصدوقالصادقفوجدواالصحيفةففتحوا،تقولبالذيرضيناقد:قالوا

فارتكسوا.صاحبكممنسحرإلاقطهذاكانإنوالله:قالواطالبأبوقالكالذيقريشرأتهافلما

.)4(عليهتعاهدوابمارهطهعلىوالقيام!حماللهرسولعلىوالشدة،كفرهممنعليهكانوامابشروعادوا

الذيأننعلمفإنا؟ترونفكيف،غيرناوالسحربالكذبأولىإن:المطلبعبدبنيمنالنفرأولئكفقال

تفسدلمالسحرعلىاجتمعتمأنكمولولا،أمرنامنوالسحرالجبتإلىأقربقطيعتنامنعليهاجتمعتم

أفنحن،تركهبغيمنفيهاكانوما،اسمهمنفيهاكانما(ا)اللهأطمسأيديكمفيوهي،صحيفتكم

بنيمننسالمح!ولدتهمقريشمن4ورجاقصيوبنيمنافعبدبنيمنالنفرذلكعندفقال؟أنتمأمالسحرة

،الأسودبنوزمعة،المغيرةبنأميةأبيبنوزهير،عديبنوالمطعمالبختريأبومنهم،هاشم

ووجوههم-أشرافهممنرجالفي-لؤيبنعامربنيمنوهوعندهالصحيفةوكانت؟عمروبنوهشام

يقولطالبأبووأنشأ.بليلقضيأمرهذا:اللهلعنهجهلأبوفقال.الصحيفةهذهفيممابراءنحن

ويمتدحعهدمنفيهاماكانونقضوامنهاتبرؤواالذينالنفرويمدحصحيفتهمشأنفيالشعر

.)6(النجاشي

عنالأسودأبيعنلهيعةابنطريقمنيعني-الحافظاللهعبدأبوشيخناروىوهكذا:)7(البيهقيقال

كانتإنما:قالأنهعقبةبنموسىعنتقدموقد-اللهرحمهعقبةبنموسىكسياقيعني-الزبيربنعروة

.)8(أعلمفالله.ذلكفيلهمع!ي!اللهرسولأمرعنالشعبإلىدخولهمبعدالحبشةهجرة

.مدفوع:لوجهوا،ئللدلاواط،حفيكذا(1)

النصفوالاسم،الحقوأعطىالحقأخذإذا؟أنصف:الأعرابيابنقال،العدلوهوالإنصافمن:"الئصف")2(

.(نصف)التاج.لنفسكتستحقهكالذيالحقمنتعطيهأنوتفسيره،محركتينوالنصفة

الدلائل.منوالمثبت،عندنا:ط،حفي)3(

عليه.تعاهدوابماوالقيام،رهطهالمسلمينوعلىع!يه!اللهرسولعلىوالشدة:الدلائلفي(4)

الدلائل.منالزيادة)5(

ستأتي.القصيدة)6(

.31(4)2/الدلائلفي)7(

.ص)282(فيعقبةبنموسىقولانظر)8(



!الهاللهرسولنصرفيالمطلبعبدوبنيهاشمبنيقريشقبائلمخالفةذكرفيفصل803

أيضاالشعبدخولهمبعدذكرهاقدمناالتياللاميةقصيدتهقالإنماطالبأباأنوالأشبه:قلت

أعلم.والله.أنسبهاهنافذكرها

الذيعلى!ي!اللهرسولمضىلما:قالإسحاقبنمحمدعن،يونسطريقمن)1(البيهقيروىثم

عليه،قومهممامثلعلىخلافهمنوهميسلموهأنوأبوا،دونهالمطلبوبنوهاشمبنووقامتابهبعث

المطلبوبنوهاشمبنوذلكفعلتفلما.قومهمنفارقهلمنأخاهمويسلموايستذلواأنأنفواأنهمإلا

وبنيهاشمبنيعلىبينهمفيمايكتبوا،)2(أنعلىاجتمعوا،محمدإلىسبيللاأنقريشوعرفت

ذلكفيصحيفةوكتبوا،منهميبتاعواولايبايعوهمولاإليهمينكحواولايناكحوهملاأنالمطلبعبد

وزلزلواالفتنةوعظمتالبلاءعليهمواشتد،وآذوهمفأوثقوهمأسلممنعلىعدواثم،بالكعبةوعلقوها

.شديدازلزالا

كانحتى،الشديدالجهدفتنةمنفيهبلغواوماطالبأبيشعبدخولهمفيبطولهاالقصةذكرثم

وأظهرواأصابهمماقريشعامةكرهحتى،الجوعمنالشعبوراءمنيتضاغونصبيانهمأصواتيسمع

اسمافيهاتدعفلمالأرضةقريشصحيفةعلىأرسلبرحمتهاللهأنوذكر)3(،الظالمةلصحيفتهمكراهيتهم

عمهبذلكفأخبر!ي!اللهرسولبذلكتعالىاللهفأخبر،والبهتانوالقطيعةالظلمفيهاوبقيأكلتهإلادلههو

وأتم.عقبةبنموسىكروايةالقصةبقتةذكرثم،طالبأبو

نزلواقدلمجي!اللهرسولأصحابأنقريشرأتفلما:إسحاقبنمحمدعنزيدعن)4(هشامابنوقال

وحمزةهوفكانأسلمقدعمروأن،منهمإليهلجأمنمنعقدالنجاشيوأن،وقراراأمنافيهاأصابوابلدا

كتابايكتبواأنعلىوأتمروااجتمعواالقبائلفييفشوالإسلاموجعل،وأصحابهع!يماللهرسولمع

شيئايبيعوهمولا،ينكحوهمولاإليهمينكحوالاأنعلى)5(المطلبوبنيهاشمبنيعلىفيهيتعاقدون

علقواثم،ذلكعلىوتواثقواتعاهدواثمصحيفةفي)6(كتبوهلذلكاجتمعوافلما؟منهميبتاعواولا

بنعامربنعكرمةبنمنصورالصحيفةكاتبوكان،أنفسهمعلىتوكيداالكعبةجوففيالصحيفة

عليهفدعا،الحارثبنالنضر:ويقال:هشامابنقال.قصيبنالدارعبدبنمنافعبدبنهاشم

أصابعه.بعضفشلع!يواللهرسول

.31(4)2/الدلائلفي(1)

الدلائل.منوتقويمهحمنالمعقوفينبينماسقط)2(

.تقدمكماإسحاقبنمحمدهوذكروالذي،الدلائلمنوالمثبت.وذكروا:ط،حفي)3(

.(101)2/والروض35(1/0)هشامابنسيرة(4)

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،المطلبعبدوبني:ط،حفي)5(

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،كتبوا:ط،حفي)6(
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.)1(العبدريطلحةأبيبنطلحةالصحيفةكتبالذيكان:الواقديوقال

ينتفعكانفمايدهشلتالذيوهو،إسحاقابنذكرهكماعكرمةبنمنصورأنهوالمشهور:قلت

عكرمة.بنمنصورإلىانظروا:بينهاتقولقريشوكانت،بها

الكعبة.جوففيمعلقةالصحيفةوكانت:)2(الواقديقال

فدخلواطالبأبيإلىالمطلبوبنوهاشمبنوانحازتقريشذلكفعلتفلما:)3(إسحاقابنقال

قريشإلىالمطلبعبدبنالعزىعبدلهبأبوهاشمبنيمنوخرج،إليهواجتمعواشعبهفيمعه

فظاهرهم.

عليهموظاهرقومهفارقحينربيعةبنعتبةبنتهندلقيلهبأباأن،اللهعبدبنحسينوحدثني

قالت:؟عليها)4(وظاهرفارقهامنوفارقتوالعزىاللاتنصرتهل،عتبةابنةيا:فقال،قريشا

عتبة.أباياخيرااللهفجزاك!نعم

يزعمأراهالاأشياءمحمديعدني-يقولمابعضفي-يقولكانأنهوحدثت:)3(إسحاقابنقال

فيكماأرىلا،لكماتبا:فيقوليديهفيينفخثم،ذلكبعديديفيوضعفماذا،الموتبعدكائنةأنها

.،ا:المسدأ!ووتبلهبأب!يداتبت)تعالىاللهفأنزل.محمديقولمماشيئا

الطولى"أ!:طالبأبوقالصنعواالذيفيهوصنعواقريشذلكعلىاجتمعتفلما:)5(إسحاقابنقال

كعب)6(بنيلؤيمنوخضالؤيابينناذاتعلىعنيأبلغاألا

)7(الكتبأولفيخطكموسىنبيامحمداوجدناأناتعلمواألم

بالحمث)8(اللهخضهممنخيرولامحبةالعبادفيعليهوأن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.34(9)6/والإكمالحمنوالمثبت،العبدوي:طفي

.2(190/)سعدابنطبقاتفيالواقديقول

.(201)2/والروض35(1/1)هشامابنسيرة

عليهما.وظاهرفارقهما:والروضهشامابنسيرةفي

.(1ص)57والمغازيالسيرفيفقطوالشعر(201)2/والروض352(/1)هشامابنسيرة

:حورواية.والروضهشامابنوسيرةطروايةهذه

كعببنيلؤيمنوخصالؤياوبيتناقريشاعنيبلغاألا

بينناذات":(901)2/فيهالسهيليوقالوالروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،نايهاذاتعلى...:السيروفي

سبحانه:اللهقالكما،بينهمذاتهيالتيالحاليريدكأنه،مؤنثلمحذوفصفة:نحىكانومايدهوذات

مكتسباته.أوأموالهيريد،يدهذاتقلتإذافكذلك،!بتضذاتوأضلحوا)

نسخة.روايةإلىإشارةخ:حرفوفوقها،كموسى:الهامشوفي،...خطقدكمانبيا:حرواية

تنصبلاالتبرئةبابفي"لا"لأنجدأمشكلوهو:(011)2/الروضفيالثانيالشطرعلىمعلقا:السهيليقال

غير=الاسمكانإذاتنوينبغيرتنصبوإنما،فلانمنشرالاو،الدارفيزيدمنخيرالا:تقولمنوناإلاهذامثل
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كتابكممنألصقتمالذيوأن

الثرىيحفرأنقبلأفيقواأفيقوا

وتقطعواالوشاةأمرتتبعواولا

وربماعواناحرباوتستجلبوا

أحمدانسلمالبيتوربفلسنا

سوالفومنكممناتبنولما

القناكسرترىضيقبمعترك

حجراتهفيالخيلمجالكأن

أزرهشدهاشمأبوناأليس

تملناحتىالحربنملولسنا

والنهىالحفائظأهلولكننا

الله!رسولنصرفيالمطلبعبدوبني

السقب)1(كراغيةنحساكائنلكم

الذنبكذيذنبايجنلممنويصبح

)2(والقربالمودةبعدأواصرنا

)3(الحربحلبذاقهمنعلىأمر

ولاكرب)4(الزمانحضمنلعزاء

)5(الشهببالقساسيةتبارتوأيد

)6(كالشربيعكفنالطخموالنسوربه

)7(الحربمعركةالأبطالومعمعة

وبالضرببالطعانبنيهوأوصى

النكبمنينوبماقدولانشتكي

الرعبمنالكماةأرواحطارإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الخبر؟موضعفيلأنه،التثريبصلةمنليسعليكملأنأفؤ!وعلتكملاتثزلمجبا:تعالىكقولهبعدهبماموصول

07(:الرحمنأ!حسانضترث)التنزيلوفيوميتكهين"خير"منمخففخيرأنطالبأبيبيتفييقالماوأشبه

أخير:وخير،اللهخصهممنأخيرخيرلا:قالكأنه،بمحذوفمتعلقةمنممن"وقوله.خيراتمنمخففهو

أشهرآئحبئ)و!باللهءامنمنالتزولبهن)حسنكمااللفظلتكراراستثقالاالحذففحسنواحدجنسمبئلفظان

حذفيكونأنوهو،آخروجهيجوزوفيه...اللسانعلىالثقلمنمرتينالكلمةتكرارفيلما!ومعلومت

أشر:أصلهإنما،فلانمنشروكذلك،زيدمنأخير:معناهإنمازيدمنخيرالأنالكلمةلأصلمراعاةالتنوين

غيرتوهمتهافإذا،ونؤنانصرفالهمزةانحذفتفإذا،ينصرفلاوأفعل،تخفيفاالهمزةوحذف،أفعلوزنعلى

اهـ..الشعرضرورةمنيقويهمامعالوجههذاعلىالتنوينحذفيبعدلمالكلمةأصلإلىالتفاتاساقطة

الناقةولديريد:السقبكراغيةوقوله:(111)2/الروضفيالسهيليقال.الشعبلراعية...لصقتم:حفي

مثلاذلكالعربفضربت،ذلكعندثمودفهلكتصوتلهشيءكلبرغائهفصاح،ولدهافرغا،قدارعقرهاالتي

اهـ.هلكةكلفي

...صرناعناوتقطعوا:حفي

ابنسيرةوفي.وبالهأي:أمرهمحلبوذاقوا.أسيافهموحلبالمسلمينفيءهذا:(حلب)الأساسفيجاء

بالجيم."جلب"هشام

.(عزز)الأساس.ذلكغيرأوموتأومرضمنالشدة:"العزاء"

معدنوهو،قساسإلىنسبها،السيوفيعني:الشهببالقساسيةوقوله:(111)2/:الروضفيالسهيليقال

روايةأثبتهوما.قطعتأي.أترتوأيد:والسيرةطورواية.المعدنفيهالذيللجبلاسموقيام،أسدلبنيحديد

خ.

الأنف.مقدمفيسوادالطخمة:أيضاوقال،العينصاحبقاله،الرؤوسالسودهي:"الطخمالنسور"

.(111)2/الروض

.(حجر)اللسان.الناحيةوهي،حجرة،مفردهاالنواحي:"الحجرات"
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سراإلاشيءإليهميصلولم،جهدواحتىثلاثاأوسنتينذلكعلىفأقاموا:)1(إسحاقابنقال

بنحكيملقي-يذكرون-فيماهشامبنجهلأبوكانوقد.قريشمنصلتهمأرادمنبهمستخفيا

اللهرسولعندوهي،خويلدبنتخديجةعمتهبهيريد،قمحايحملغلاممعهأسدبنخويلدبنحزام

حتىوطعامكأنتتذهبلاوالله؟هاشمبنيإلىبالطعامأتذهب:وقالبهفتعلق،الشعبفي!ي!

يحمل:فقال؟ولهلكما:فقالأسدبنالحارثبنهشامبنالبختريأبوفجاءه.بمكةأفضحك

يأتيهاأنأتمنعهإليهبهبعثتعندهلعمتهكانطعام:البختريأبولهفقال.هاشمبنيإلىالطعام

فأخذ،صاحبهمنأحدهمانالحتىاللهلعنهجهلأبوفأبى:قال.الرجلسبيلخل؟بطعامها

ذلك،يرىقريبالمطلبعبدبنوحمزة،شديدأوطئأووطئهفشجه،فضربهبعيرلحيالبختريأبو

قومهيدعوذلكعلى!ماللهورسول،بهمفيشمتونوأصحابه!ي!اللهرسولذلكيبلغأنيكرهونوهم

.الناسمنأحدافيهيتقيلا،تعالىاللهلأمر)2(مبادياوجهاراوإعلاناوسراونهاراليلا

وحالوادونه)3(المطلبعبدوبنيهاشمبنيمنوقومهعمهوقاممنهااللهمنعهحينقريشفجعلت

قريشفيينزلالقرانوجعلويخاصمونهبهويستهزئونيهمزونه،بهالبطشمنأرادواماوبينبينهم

مناللهذكرمنعامةفيالقراننزلمنومنهم،لناسميمنمنهم،لعداوتهنصبوفيمنبأحداثهم

.الكفار

وتليل):تعالىقولهونزولخلفبنوأمية،فيهالسورةونزوللهبأبا)4(إسحاقابنفذكر

ئايتنا!صرألذىأفرءتت!و:قولهونزولوائلبنوالعاص.فيهبكمالهاالسورة(ا:الهمزةأ!ولمزةهمزة

!مللنبيوقولههشامبنجهلوأبا.ذلكمنشيءتقدموقد.فيه(77:مريمأمهوما،وولدالأولينوقال

اللهفيسبوااللهدونمنيذعونائذيفتسبوأولا!وفيهاللهقولونزول،آلهتكلنسبنأوالهتناسبلتتركن

-!ءمص
!ي!النبيبعدوجلوسه،()علقمةبنكلدةبنالحارثبنوالنضر.الاية(81.:ا!نعامأ!وبغيرعقوعدوا

،واسفندياررستمأخبارمنشيئاالنضرعليهمفيتلو،اللهإلىويدعو،القرآنيتلوحيثمجالسهفي

حديثهوما،منيحديثابأحسنمحمدماوالله:يقولثم،الفرسزمنفيالحروبمنبينهماجرىوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(531)2/والروض353(/1)هشامابنسيرة

.حمنوالمثبت،اللهبأمرمناديا:طفي

المطلب.وبني:والروضالسيرةفي

.36(0-1356/)هشامابنسيرةفي

ولعلهاحفيالزيادةهذهوليست.السهيليقالهكلدةبنعلقمةيقولمنومنهم:نصهمامعترضتينبينطزادت

بنكلدة:نسبهفيوقال:(151)2/الروضبقولهعليهعلقثمهوكماهشامابننصأثبتالسهيليلأنالنساخمن

الوليد.عنبحرأبيالشيخكتابحاشيةفيألفيتهوكذلك،كلدةبنعلقمة:يقولالنسابمنوغيره،علقمة

.(126)صحزملابنالأنسابجمهرةاهـ.
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اتحتتبهاف!تضكألأوصلىأشطيروقالوآ!و:تعالىاللهفأفزل.اكتتبهاكمااكتتبهاالأولينأساطيرإلا

.(7:تيماالجاأ!والمجمأفاكلكلوئل):وقوله(ه:الفرقانأ!وأصحيلأبزعبيه

المسجد،فيالمغيرةبنالوليدمعيوما-بلغنا)2(فيما-!واللهرسولوجلس:)1(إسحاقابنقال

!ح!اللهرسولفتكلم،قريشرجالمنواحدغيرالمجلسوفي،معهمجلسحتىالحارثبنالنضرفجاء

كنوماتخبدوتإنتم!وعليهمعليهتلاثم،أفحمهحتىع!ي!اللهرسولفكلمه،النضرلهفعرض

لهخ!لخارونفيهاو!وردوهاماهؤلا?الهة؟تلؤ!وردو%لهاأنت!جهنوحصبأدلهدوت

الزبعرىبناللهعبدوأقبل،!اللهرسولقامثم.(001-89:أ!نب!اءأ!ولمجتمعوتلافيهاوهتمزفيرفيها

آنفاالمطلبعبدلابنالحارثبنالنضرقامماوالله:لهالمغيرةبنالوليدفقال،جلسحتىالسهمي

واللهأما:الزبعرىبناللهعبدفقال.جهنمحصبهذهالهتنامننعبدوماأنامحمدزعموقد،قعدوما

نعبدفنحن؟عبدهمنمعجهنمحصباللهدونمنيعبدما)3(أكلمحمدافسلوا،لخصمتهوجدتهلو

منالمجلسفيمعهكانومنالوليدفعجب.عيسىتعبدوالنصارى،عزيراتعبدواليهود،الملائكة

نأأحبمنكل":فقال.!اللهلرسولذلكفذكر.وخاصماحتجقدأنهورأوا!الزبعرىابنقول

فأنزل."بعبادتهأمرتهمومنالشياطينيعبدونإنماإنهه!،النارفيعبدهمنمعفهواللهدونمنيعبد

مافىوهتمحسيسهآيشمعوتلا!مخعدونعنهاأولنكأتضغ!الهمسبقتألذفيإن):تعالىالله

الذينوالرهبانالأحبارمنعبدومنوعزيرعيسى:أي(201-101:الانب!اءأ!وخ!ونأنفسهواشتهمت

الرحمنأتخذوقالوا)اللهبناتوأنهاالملائكةيعبدونأنهميذكرونفيماونزل.تعالىاللهطاعةعلىمضوا

ابنبقولالصثسركينإعجابفيونزلبعدهاوالايات.(26:أ!نب!اءأ!م!موتسا!وبلستحنوولدا

إلالكضنرلوهماأقرهوضيرءأص!ضناوقالوا!يصحدوتمنهقومثإذامثلامزلوأئنضربولما!)الزبجرى

قولملأنهمذلكيعلمونوهمباطلسلكوهالذيالجدلوهذا(-5758:الزخرفأ!خصمونقؤ!هوقيجدلا

أنت!جهنوحصحباللهدوتكنوماتغبدوتإن!تم):فقوله،يعقللالماماأنلغتهمومنعرل!

،أصنامصوركانتالتيالأحجارمنيعبدونهكانوامابذلكأريدإنما(89:ا!نب!اءأمهووربو%لها

،عزيراولا،المسيحولا،الصورهذهفييعبدونهمأنهمزعمواالذينالملائكةذلكيتناولولا

بنبعيسىضربوهماأنيجلمونفهم.معنىولالفظالايتناولهملااللفظلأنالصالحينمنأحدأولا

قؤئمهوبلجدلاالألكضربوههوماأفضيرءأص!ضناوقالوا)تعالىاللهقالكماباطل4جدالمثلمنمريم

لبنى-مثلأوجعلته!وبنبوتناأي!هوعلتهأنعضناعتدإلا!وعيسىأي!هوإن!و:قالثم.!خصمون

وقد،ذكربلاأنثىمنخلقناهحيثنشاءماعلىقدرتناتمامعلىدليلأأي(95:الزخرفأ!إشرءيل

)2(

)3(

.(601)2/والروض358(/1)هشامابنسيرة

بلغني.فيما:والروضهشامابنسيرةفي

.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت.بعدهمنأكل:طفي
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ك!اوأنثىذكرمنآدمبنيسائروخلقنا،هذامنولاهذامنلاادموخلقنا،أنثىبلاذكبرمنحواءخلقنا

منأ!ورحمة)الباهرةقدرتناعلىودليلاأمارةأي!للثاح!ءايةولنخعلهؤ):الأخرىالايةفيقال

.نشاءمنبهانرحم(21:مريمأ

القدم:أ!مهينصلالنىصولاتطغ):فيهتعالىقولهونزولشريقبنالأخنس:()1إسحاقابنوذكر

وسيدها،قريشكبيروأناوأتركمحمدعلىأينزل:قالحيثالمغيرةبنالوليدوذكر،الآيات(01

لولاو!الوا)فيهقولهونزل.القريتينعظيمافنحنثقيفسيدالثقفىعميربنعمرومسعودأبوويترك
)2(و

بعدها.والتي)2تم!وعظيمأتقريخينمنرجلعكالقرءانهذانزل!

هوو)3(
منه،وسمعتمحمداجالستأنكيبلغنيألم:معيطبنلعقبةقالحينخلفبنابيودكر

يعضويؤم!واللهفأنزل،اللهلعنهعقبةاللهعدوذلكففعل.وجههفيتتفلأنإلاحراموجهكمنوجهي

والتي(28-27الفرقانأ!ضليلافلاناأتخذلؤليتنىي!ثلتئ!سبيلاألرسولءأتخذتيخليتنىصيقوليدتهفىلمألظا

هذايبعثاللهأنتزعمأنت،محمديا:فقالأرم)4(قدبالبعظمخلفبنأبيومشى:قال.بعدها

اللهيبعثه،ذللثأقولأنا،نعم":فقال.!م!ماللهرسولنحوالريحفينفخهثمبيدهفتهثم.أرمبعدما

يشمنقالضققهوولنصىمثلافاوضرب!:تعالىاللهفأنزل."الناريدخلكثم،هكذاتكونانبعدماوإياك

.السورةاخرلىإ(97-78:يسأ!عليوضققوهودبممقأولأ!أهآألذىتحييهاقل!رميصو!أئعطنم

،المغيرةبنالأسود-الكعبةبابعنديطوفوهو-بلغنيفيما-!م!ماللهرسولواعترض:قال

فنشترك،نعبدماوتعبد،تعبدمافلنعبدهلم،محمديا:فقالواوائلبنوالعاص،خلفبنوأمية

إلى،2-ا:الكافرونأههوأغبدمالغبدونلآهأتفروتيأيهاقل)فيهماللهفأنزل.الأمرفيوأنتنحن

آخرها.

:قالثم.بالزبد()يثربتمرهو؟الزقومماأتدرون:قال.الزقومبشجرةجهلأبوسمعولما

.(44-43:اددخانأ!الألثوطعامألزقومر!شجرتإت!تعالىاللهفأنزل.فلنتزقمهلموا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(701)2/والروض36(1/0)هشامابنسيرةفي

نزلتفيمنواختلف361()1/هشامابنسيرةمنوالمثبتعمربنعمرو:طأصلوفيعمروبنعمرو:حفي

بنحبيبأو،مسعودبنعروةمسعودبأبينزلت:فقيل،ثقيفبنيمن!عظيمأتقريخينمنرجلىفى)الايةهذه

65()13/الطبريتفسير.عميربنعمروبنكنانةأو،الثقفيعمربنعمروبنمسعودأو،الثقفيعميربنعمرو

.الزخرفسورةمن31ايةتفسيرفي375(،374كثير)7/ابنوتفسير

.361()1/هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعني

.(رمت،رمم)اللسان.وتكسرتحطمومعناه.ارفث:السيرةوفي؟بلي:"أرم"

.(2181/)الروضفيالسهيليالال.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،يضرب:طفي
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فمرإسلامهفيطمعوقديكلمهع!ي!اللهورسولمج!ح!اللهرسولفكلمالمغيرةبنالوليدووقف:قال)1(

يستقرئهوجعل،!اللهرسولفكلم،الأعمىعنكثة)2(-بناللهعبدبنت-عاتكةمكتومأمابنبه

منفيهطمعوماالوليدأمرمنفيهكانعماشغلهأنهوذلك،أضجرهحتىعليهذلكفشق،القرآن

قولهإلى!هوألاخكمىهجمذأن5وتولىعبس)تعالىاللهفأنزلوتركه،عابساعنهانصرفعليهأكثرفلما،إسلامه

.(-41ا:عبس!أمطهرةمصفوعة)

أعلم.فالله.خلفبنأميةمكتومأمابنجاءهحين!اللهرسوليحدثكانالذيإن:قيلوقد

وكان،مكةأهلإسلامبلغهمحينوذلكمكةإلىالحبشةمهاجرةمنعادمنإسحادتى)3(ابنذكرثم

معيوماجلس!!ي!اللهرسولأنوغيرهالصحيحفيثبتماوهو،سببلهكانولكن،بصحيحليسالنقل

ختمهاحتىعليهميقرؤها(2-ا:النجمأ!صاحبكؤماضلههوئإذاوالجو!وعليهاللهوأنزل،المشركين

منكثيرذكرهسبمبلذلكوكان،والإنسوالجنوالمشركينالمسلمينمنهناكمنفسجد.وسجد

ءلمجممخأقنيتهفىالشتطنالقىتمنئإذاإلآولانبىرسولمنقتلكمنأزسقناوما!و:تعالىقولهعندالمفسرين

وقد،الغراليق)4(قصةوذكروا(52:الحجأ!عليؤصكيوواللهءايتورأدلهتحمثوألشجطنيققىماالده

فيالقصةأصلأنإلا،مواضيعهاعلىيضعهالامنيسمعهالئلاصفحاذكرهاعنالإضرابأحببنا

الصحيح.

عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا:)5(البخاريقال

والإنس.والجنوالمشركونالمسلمونمعهوسجد،بالنجم!النبيسجد:قال

مسلم.دونالبخاريبهانفرد

سمعت،إسحا!تىأبيعن،شعبةحدثنا،غندرحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:)6(البخاريوقال

منكفاأخذشيخغيرمعهمنوسجدفيهافسجد،بمكةوالنجم!النبيقرأ:قالاللهعبدعن،الأسود

.كافراقتل(ذلكأبعدفرأيته،هذايكفيني:وقالجبهتهإلىفرفعه-ترابأو-حصا

.)7(شعبةحديثمنوالنسائيداودوأبومسلمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(801)2/والروض363(/1)هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعني

مكتومأمبنعمروالإصابةفيوترجمتهالروضفيوهو،هشامابنسيرةفيولاحفيالمعترضتينبينماليس

الله.عبداسمه:ويقال

بعدها.وما365(/1)هشامابنسيرة

باطلة.الغرانيققصة

.واعبدواللهفاسجدوابابالتفسير()4862الباريفتح

منه.معقوفينبينيأتيوما.وسنتهاالقرآنسجودفيجاءمابابالقرآنسجود(1)670الباريفتح

=بابالصلاة(14)60داودأبيوسنن،التلاوةسجودبابالصلاةومواضعالمساجد(01)5)576(مسلمصحيح
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بنعكرمةعن،طاووسابنعن،معمرعن،رباححدثنا،إبراهيمحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

النجم،سورةبمكة!ي!اللهرسولقرأ:قالأبيهعن،وداعةأبيبنالمطلبعبدبنجعفرعن،خالد

بعدفكان-المطلبيومئذأسلميكنولم-أسجدأنوأبيترأسيفرفعت،عندهمنوسجدفسجد

معه.سجدإلايقرؤهاأحدايسمعلاذلك)2(

به.حنبلبنأحمدعن،الحميدعبدبنالملكعبدعن)3(النسائيرواهوقد

استثناهالذيالشيخوذلك،استكبارارأسهرفعولكنهسجدهذابأنقبلهوالذيهذابينيجمعوقد

أعلم.والله.بالكليةيسجدلممسعودابن

أسلمواقدأنهماعتقد!ي!اللهلرسولمتابعةسجدواقدالمشركينرأىلماالناقلأنوالمقصود

فظنوا،بهاالحبشةمهاجرةبلغحتىوانتشربذلكالخبرفطار.بينهمنزاغيبقولم،معهواصطلحوا

فذكر،فعلفيمامصيبمحسنوكلاهما،جماعةوثبتت،بذلكطامعينطائفةمنهمفأقبل،ذلكصحة

حذيفةوأبو،!ي!اللهرسولبنترقيةوامرأته،عفانبنعثمان:منهم،رجعمنأسماء)4(إسحاقابن

،غزوانبنوعتبة،رئاببنجحشبناللهوعبد،سهيلبنتسهلةوامرأته،ربيعةبنعتبةابن

عوفبنالرحمنوعبد،عمربنوطليب،سعدبنوسويبط،عميربنومصعب،العوامبنوالزبير

بنأميةأبيبنتسلمةأموامرأته،الأسدعبدبنسلمةوأبو،مسعودبناللهوعبد،عمروبنوالمقداد

بدرمضتحتىبمكةحبساوقد-ربيعةأبيبنوعياش،هشامبنوسلمة،عثمانبنوشماس،المغيرة

،عوفبنومعتب.لاأمالحبشةإلىأخرجفيهشكممنوهو-ياسربنوعمار-والخندق(وأحد)

بنوهشام،حذافةبنوخنيس،مظعونابنااللهوعبدقدامةوأخواه،السائبوابنه،مظعونبنوعثمان

حثمة،أبيبنتليلىوامرأته،ربيعةبنوعامر-الخندقبعدإلىبمكةحبسوقد-وائلبنالعاص

المسلمينإلىفانحازبدريومكانحتىحبسوقد-عمروبنسهيلبناللهوعبد،مخرمةبناللهوعبد

بنعمروبنوالسكران،سهيلبنتكلثومأموامرأته،رهمأبيبنسبرةوأبو-بدرامعهمفشهد

-!اللهرسولامرأتهعلىوخلف،الهجرةقبلبمكةماتوقد-زمعةبنتسودةوامرأته،شمسعبد

بنوعمرو،بيضاءبنوسهيل،زهيربنالحارثبنوعمرو،الجراحبنعبيدةوأبو،خولةبنوسعد

عنهم.اللهرضيرجلاوثلاثونثلاثةفجميعهم،سرحأبي

)2(

)3(

)4(

)5(

والنجم.فيالسجودبابالافتتاح()959النسائيوسنن،السجودفيهارأىمن

.(45154-154)30رقم42(0)3/مسندهفي

أحمد.مسندفياللفظةليست

صحيح.حديثوهو،والنجمفيالسجودبابالافتتاح()589النسائيسنن

بعدها.وما365(1/)هشامابنسيرة

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،واحدابدرامضت:ط،حفي
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لابتين"بيننخلذاتهجرتكمدارأريت":!اللهرسولقال:عائشةوقالت:)1(البخاريوقال

موسىأبيعنفيه،المدينةإلىالحبشةإلىهاجركانمنعامةورجع،المدينةقبلهاجرمنفهاجر

!ج!.النبيعنعنهمااللهرضيوأسماء

خيبرفتحبعدعميسبنتأسماءحديثوسيأتي،)2(الصحيحينفيوهوموسىأبيحديثتقدموقد

.)3(الثقةوبهاللهشاءإنالحبشةمهاجرةمنتأخركانمنقدمحين

عن،إبراهيمعن،سليمانعن،عوانةأبوحدثنا:حمادبنيحيىحدثنا:)4(البخاريوقال

عندمنرجعنافلما،علينافيرد،يصليوهو!ي!النبيعلىنسلمكنا:قال،اللهعبدعن،علقمة

منرجعنافلما،علينافتردعليكنسلمكناإنا،اللهرسوليا:فقلنا،علينايردفلمعليهسلمناالنجاشي

."شغلاالصلاةفيإن":قال؟عليناتردلمالنجاشيعند

الأعمشعنمهرانبنسليمانعنأخرطرقمنوالنسائيداودوأبوومسلمأيضاالبخاريروىوقد

الصلاةفينتكلمكنا:)6(الصحيحينفيالثابتأرقمبنزيدحديثتأولمنتأويليقويوهو؟به)5(

.الكلامعنونهينابالسكوتفأمرنا(238:البقرةأ!هوقنتينللهوقوموا):قولهنزلحتى

بمكة،ثبتالصلاةفيالكلاموتحريم،مدنيأنصاريزيدافإن،الصحابةجنسالمرادأنعلى

وإنما،لذلكالمحرمةأنهااعتقدولعله،فمشكلمدنيةوهيالآيةذكرهوأما.تقدمماعلىالحملفتعين

أعلم.والله،معهاغيرهالهالمحرمكان

،المغيرةبنالوليدجوارفيمظعونبنعثمان؟بجوارمعهمدخلممنوكان:)7(إسحاقابنقال

بنعثمانفأما.المطلبعبدبنتبرةأمهفإن،طالبأبيخالهجوارفيالأسدعبدبنسلمةوأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بابفيموصولاوأخرجه،مجزومامعلقاهنارواههكذا.الحبشةهجرةبابالأنصارمناقب(186)7/الباريفتح

جواربابالكفالة)7922(فيأيضاوأخرجه.طويلحديثفيعائشةعن)5093(المدينةإلىع!ي!النبيهجرة

.وعقدهع!يمالنبيعهدفيبكرأبي

هجرةبابالأنصارمناقب)3876(الباريفتحفيالتامةوروايته،6(حص)288فيموسىأبيحديثتقدم

طالب.أبيبنجعفرفضائلبابالصحابةفضائل()25916()20مسلموصحيح،الحبشة

.ط502()4/فيسيأتي

الحبشة.هجرةبابالأنصارمناقب)3875(الباريفتح

،الصلاةفيالسلاميردلاباب(و)1216الصلاةفيالكلاممنينهىمابابالصلاةفيالعمل(1)991الباريفتح

)239(داودأبيوسنن،الصلاةفيالكلامتحريمبابالصلاةومواضعالمساجد)34()538(مسلموصحيح

.الصلاةفيالكلامبابالسهو(1122)النسائيوسنن،الصلاةفيالسلامردبابالصلاة

للهوقوموابابالتفسيرو)4534(،الصلاةفيالكلاممنينهىمابابالصلاةفيالعمل)0012(الباريفتح

.الصلاةفيالكلامتحريمبابالصلاةومواضعالمساجد)35(()953مسلموصحيح،قانتين

.936(/1)هشامابنسيرة
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رأىلما:قالعثمانعنحدثهعمنحدثنيعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحفإنمظعون

المغيرةبنالوليدمنأمانفيويغدويروحوهوالبلاءمن!يماللهرسولأصحابفيهمامظعونبنعثمان

البلاءمنيلقوندينيوأهلوأصحابي،الشركأهلمنرجلجوارفيورواحيغدويإنوالله:قال

أبايا:لهفقالالمغيرةبنالوليدإلىفمشى.نفسيفيلنقصكبير)1(يصيبنيلامااللهفيوالأذى

قومي!منأحدآذاكلعقه؟أخيابنيالم:قال.جواركإليكرددتوقد،ذمتكوفت،شمسعبد

المسجدإلىفانطلق:قال.بغيرهأستجيرأنأريدولا،وجلعزاللهبجوارأرضىولكني،لا:قال

بنالوليدفقال،المسجدأتياحتىفخرجافانطلقا:قال.علانيةأجرتككماعلانيةجواريعليفاردد

قدولكني،الجواركريموفياوجدتهقد،صدق:قال.جواريعلييردجاءقدعثمانهذا:المغيرة

بنربيعةبنولبيدعنهاللهرضيعثمانانصرفثم.جوارهعليهرددتفقداللهبغيرأستجيرلاأنأحببت

الطويل(منأ:لبيدفقالعثمانمعهمفجلس،ينشدهمقريشمنمجلسبىفيجعفربنمالك

م!باطلاللهخلاماشيءكلألا*

لبيد:فقال.صدقت:عثمانفقال

علأ)2(زائلمحالةلانعيبموكلجم!

يؤذىكانماوالله،قريشمعشريا:لبيدفقال.يزوللاالجنةنعيم،كذبت:عثمانفقال

فلا،ديننافارقواقدمعهسفهاءفيسفيههذاإن:القوممنرجلفقال؟فيكمهذاحدثفمتى،جليسكم

عينهولطمالرجلذلكإليهفقام،أمرهما)3(شريحتىعثمانعليهفرد.قولهمننفسكفيتجدن

عماعينككانتإنأخيابنياواللهأما:فقال.عثمانبلغمايرىقريبالمغيرةبنوالوليدفخضرها

مثلإلىلفقيرم!الصحيحةعينيإن،واللهبل:عثمانيقولقال.منيعةذمةفيكنتولقد،لغنيةأصابها

هلم:الوليدلهفقال.شمسعبدأباياوأقدرمنكأعزهومنجوارلفيوإني،اللهفيأختهاأصابما

لا.:قال.فعدجواركإلىأخيبنيا

بنسلمةعن،يساربنإسحاقأبيفحدثني،الأسدعبدبنسلمةأبووأما:)4(إسحاقابنقال

بنيمنرجالإليهمشىطالببأبياستجارلماسلمةأباأنحدثهأنه،سلمةأبيبنعمربناللهعبد

إنه:قال؟مناتمنعهولصاحبنالكفمامحمداأخيكابنمنامنعت(هلا)،طالبأبايا:لهفقالوامخزوم

معشريا:فقاللهبأبوفقام.أخيابنأمنعلمأختيابنأمنعلمأناوإن،أختيابنوهو،بياستجار

)1(

)2(

)3(

)4(

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،كثير:ط،حفي

.938(فيه)صوتخريجه،المنذربنالنعمانفيهايرثيقصيدةمن256()صلبيدديوانشرحفيالبيت

.(شري)الأثيرلابنالنهاية.فيهولجواوتفاقمعظمأي:"أمرهماشريا

.(121)2/والروض371(/1)هشامابنسيرة

...منعتلقد:هشامابنسيرةفي
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وألتنتهنوالله،قومهبينمنجوارهفيعليهتتواثبونتزالونما،الشيخهذاعلىأكثرتملقدوالله،قريش

لهموكان.)1(عتيبةأباياتكرهعماننصرفبل:قالوا.أرادمايبلغحتىفيهقامماكلفيمعهلنقومن

نأورجا،يقول!مايقول!سمعهحينطالبأبوفيهفطمع،ذلكعلىفأبقوا!صاللهرسول!علىوناصراوليا

:ع!ي!)2(اللهرسول!ونصرةنصرتهعلىلهبأبايحرضطالبأبوفقال!،!اللهرسول!شأنفيمعهيقوم

الطويل(منأ

قال!ا

عمهعتيبةأبوامرءاوإن

نصيحتيمنهوأين،لهأقول!

خطةعشتماالدهرتقبلنولا

منهمغيركالعجزسبيلوول!

ترىولننصف!الحربفإدنوحارب

عظيمةعليكيجنواولموكيف

ونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

وألفةوذبعدمنبتفريقهم

محمدانبزىاللهوبيتكذبتم

.تركناهبيتمنهاوبقى:هشامبن

المظالمايسامإنماروضةلفي

قائماسوادكثبتمعتبأبا

المواسماهبطتإمابهاتسب

لازماالعجزعلىتخلقلمفإنك

يسالماحتىالخسفيعطىالحربأخا

مغارماأوغانمايخذلوكولم

ومأثماعقوقاومخزوماوتيما

المحارماينالواكيماجماعتنا

قائما)3(الشعبلدىيوماترواولما

الحبشةأرضإلىالهجرةعلىالصديقعزمذكر

عن،الزهريمسلمبنمحمدحدثنيكماعنهاللهرضيالصديقبكرأبوكانوقد:)4(إسحاقابنقال!

!ي!اللهرسول!علىقريشتظاهرمنورأى،الأذىفيهاوأصابه،مكةعليهضاقتحينعائشةعن،عروة

إذاحتىمهاجراعنهاللهرضيبكرأبوفخرج،لهفأذنالهجرةفيع!ي!اللهرسول!استأذن،رأىماوأصحابه

وهوكنانةبنمناةعبدبنبكربنالحارثبنيأخوالدغنة)5(ابنلقيه-يومينأو-يومامكةمنسار

.حمنوالمثبت،عتبة:هشامابنوسيرةطفي(1)

الأباطح.شيخديوانفيالأبياتأجدلم)2(

.(4حموضع264)صفيالبيتهذاصدرانظر)3(

.(2121/)والروض372(/1)هشامابنسيرة(4)

الرواةوعند،اللغةأهلعندالنونوتشديدوالمعجمةالمهملةبضم:الدغنةابن:233()7/الفتحفيحجرابنقال)5(

فيلاسترخاءذلكإن:وقيل.الغينبفتحالمروزيلناوقرأهالأصيليقال؟النونوتخفيفثانيهوكسرأولهبفتح

الدغنةومعنى،دابتهوقيلأبيهأموقيلأمهوهي،طريقمنوالتشديدبالتخفيفوثبت،الكسروالصوابلسانه

المطر.الكثيرةالغمامةوأصلهاالمسترخية
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ولم؟:قالعليوضيقواواذونيقوميأخرجني:قال؟بكرأباياأين:)2(فقال(الأحابيش)1سيديومئذ

فيفإنكارجع؟المعدوموتكسب،المعروفوتفعل،النوائبعلىوتعين،العشيرةلتزينإنكفوالله

فلاقحافةأبيابنأجرتقدإني،قريشمعشريا:فقالالدغنةابنقاممكةدخلإذاحتىفرجع.جواري

لىء)3(ه.
بنيفيدارهبابعندمسجدبكرلأبيوكان:قالت.عنهفكفوا:قالت.بخيرإلااحدلهيعرص

والعبيدالصبيانعليهفيقف:قالت.استبكىالقرآنقرأإذارقيقارجلاوكان،فيهيصليفكان،جمح

ابنيا:فقالواالدغنةابنإلىقريشمن4رجافمشى:قالت!هيئتهمنيرونلمايعجبونوالنساء

هيئة،لهوكانت،يرقمحمدبهجاءماوقرأصلىإذارجلإنه،ليؤذيناالرجلهذاتجرلمإنك،الدغنة

.شاءمافيهفليصنعبيتهيدخلبأنفمرهفأته،يفتنهمأنوضعفائناونسائناصبيانناعلىنتخوفونحن

الذيمكانككرهواوقد)4(.قومكلتؤذيأجركلمإني،بكرأبايا:فقالإليهالدغنةابنفمشى:قالت

بجواروأرضىجواركعليكأردأو:قال.أحببتمافيهفاصنعبيتكفادخل،منكبذلكوتأذوابهأنت

معشريا:فقالالدغنةابنفقام:قالت.عليكرددتهقد:قال.جواريعليفاردد:قال؟الله

بصاحبكم.فشأنكمجواريعليردقدقحافةأبيابنإن،قريش

بنيحيىحدثنا:()فقال،حسنةزياداتوفيه،بهمتفرداالحديثهذاالبخاريالإمامروىوقد

!يوالنبيزوجعائشةأنالزبيربنعروةفأخبرني:)6(شهابابنقال،عقيلعن،الليثحدثنا،بكير

طرفي!يواللهرسولفيهيأتيناإلايومعلينايمرولم،الدينيدينانوهماإلاقط)7(أبويأعقللم:قالت

بركبلغإذاحتى،الحبشةأرضنحومهاجرابكرأبوخرجالمسلمونابتليفلما،وعشيةبكرةالنهار

قوميأخرجني:بكرأبوفقال؟بكرأباياتريدأين:فقال-القارةسيدوهو-الدغنةابنلقيه،الغماد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

حزملابنالأنسابجمهرةفيكماخزيمةبنالهونبنيمنمشهورةقبيلة:والقارة،وسيأتي،القارة:حفي

.233()7/الباريوفتح373(1/)هشامابنوسيرة(188،091)ص

اسمه:السهيليوقال.كنانةبنمناةعبدمنبكربنيأحديزيدبنالحارثاسمه:الواقديقال:نصهماطزادت

إسحاقابنمنتكونأنيعقلولاجهةمن،حفيليستلأنهاالحاشيةفيالزيادةهذهجعلت:قلت.مالك

هشامابنسيرةفيجاءماوهوإسحاقابنعنينقلكثيرابنإنثم،أخرىجهةمنوالسهيليالواقديعلىلتقدمه

ابنطبقاتفيأجدهفلمالواقديقولأما(127)2/الروضفيهذاالسهيليوقول.الخبرأولفيعليهأحلتالذي

أعلم.والله.المتنإلىالنساخبعضفأدخلهاالكتابعلىالحاشيةفيتعليقاكانتالزيادةهذهولعل.سعد

إليه.يعترضفلا:373(1/)هشامابنسيرةفي

أشبه.وهو.قدإنهم:هشامابنسيرةوفيقدأي:حفي

بابالصلاة()476فيمختصراوساقه،المدينةإلىوأصحابهالنبيهجرةبابالأنصارمناقب093()5الباريفتح

.بالناسضررغيرمنالطريقفييكونالمسجد

مولىالأمويالأيليعقيلبنخالدابنهووعقيل.الباريوفتححمنوالمثبت،تحريف.هشامابنقال:طفي

سعد.بنالليثوعنهالزهريشهابابنعنيروي،التهذيبتهذيبفيترجمته،عثمان

.الباريفتحمنوالمثبت،أبواي:ط،حفي
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مثله،يخرجولايخرجلابكرأبايامثلكف!ن:الدغنةابنفقال.ربيفأعبدالأرضفيأسيحأنفأريد

وأنا.الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،الكلوتحمل،الرحموتصل،المعدوميمسبإنك

قريشأشراففيعشيةالدغنةابنوطاف،الدغنةابنمعهوارتحلفرجع.ببلدكرئكفاعبدجاولك

الرحم،ويصل،المعدوميكسبرجلاأتخرجون،يخرجولامثلهيخرجلابكرأباإن:لهمفقال

وقالواالدغنةابنبجوارقريش!ممذبفلم؟الحقنوائبعلىويعين،الضيفويقري،الكلويحمل

به،يستعلنولابذلكيؤذيناولا،شاءماوليقرأفيهاويصلدارهفيربهفليعبدبكرأبامر:الدغنةلابن

فيربهيعبدبذلكبكرأبوفلبث،بكرلأبيذلكالدغنةابنفقال.وأبناءنانساءنايفتنأننخشىفإنا

وكان،دارهبفناءمسجدافابتنىبكرلأبيبداثم،دارهغيرفييقرأولا،بصلاتهيستعلنولا،داره

إليه.وينظرونمنهيعجبون(وهمأوأبناؤهمالمشركيننساءعليهفيتقذف)1(،القرآنويقرأفيهيصلي

فأرسلواالمشركينمنقريشأشرافذلكفأفزع،القرآنقرأإذاعينيهيملكلابكاءرجلابكرأبووكان

جاوزفقد،دارهفيربهيعبدأنعلىبجواركبكرأباأجرناكناإنا:فقالوا،عليهمفقدمالدغنةابنإلى

فانهه،ونساؤناأبناؤنايفتتنأنخشيناقدوإنا،فيهوالقراءةبالصلاةفأعلن،دارهبفناءمسجدافابتنىذلك

ذمتك،عليكيرذأنفسلهذلكيعلنأنإلاأبىوإن،فعلدارهفيربهيعبدأنيقتصرأنعلىأحبفإن

بكرأبيإلىالدغنةابنفأتى:عائشةقالت.الاستعلانبكرلأبيمقرينولسنا،نخفرككرهناقدفإنا

ف!ني،ذمتيإليتردأنوإماذلكعلىتقتصرأنفإما،قريشعليهعاقدتقدالذيعلمتقد:فقال

وأرضىجواركعليكأردفإني:بكرأبوفقال.لهعقدترجلفيأخفرتأنيالعربتسممعأنأحبلا

وجل.عزالثهبجوار

.مبسوطا)2(سيأتيكما!يماللهرسولمععنهاللهرضيبكرأبيهجرةفيالحديثتمامذكرثم

الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمأبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدوحدثني:)3(إسحاقابنقال

إلىعاماوهوقريشسفهاءمنسفيه-الدغنةابنجوارمنخرجحينالصديقبكرأبايعني-لقيه:قال

بكرأبولهفقال-وائلبنالعاصأو-المغيرةبنالوليدبكربأبيفمر،ترابارأسهعلىفحثا،الكعبة

برأي:يقولوهو.بنفسكذلكفعلتأنت:فقال؟السفيههذايصنعماترىألا:عنهاللهرضي

أحلمك!ما!ربأي!أحلمكماربأي!أحلمكما

)1(

)2(

)3(

منه،معقوفينبينيأتيوما،الباريوفتح،طبدلالةالمصريةالنسخةمنوالمثبت،المشركيننساءوكان:حفي

بلفظ:الكفالةفيتقدم،الثقيلةالمعجمةوالذالوالقافبالمثناة،فيتقذفقوله:234()7/حجرابن!ال

الخطابي:قال.مبالغةيتقصفوأطلق،ينكسرفيكادبعضعلىبعضهميسقطحتىعليهيزدحمونأي.فيتقصف

فيتساقطونبعضأبعضهمفيقذفيتدافعونأيالقذفمنيكونأنإلالهمعنىفلايحقذفوأما،المحفوظهوهذا

.الأولمعنىإلىفيرجععليه

.الجزءهذامن()1الحاشيةموضع(ص)448فيسيرد

.(2221/)والروض374(/1)هشامابنسيرة



321الصحيفةنقضذكر

فصل

المطلبوبنيهاشمبنيعلىقريشتعاقدبينبهامعترضاإسحاقابنذكرهاالقصصهذهكل

أمرها،منكانوماالصحيفةنقضوبين،الشعبفيإياهموحصرهمالظالمةالصحيفةعليهموكتابتهم

ابنعلىعيالفهوالمغازيأرادمن:اللهرحمهالشافعيقالولهذا،الوقتلهذامناسبةأموووهي

.إسحاق

الصحيفةنقضذكر

فيعليهمقريشفيهتعاقدتالذيمنزلهمفيالمطلبوبنو،هاشموبنوهذا:)1(إسحاقابنقال

بلاءمنأحسنأحدفيهايبلولم،قريشمننفرالصحيفةنقضفيقامإنهثم،كتبوهاالتيالصحيفة

ابنكانأنهوذلك،لؤيبنعامربنحسلبنمالكبننصربن)2(حبيببنالحارثبنعمروبنهشام

فكان،قومهفيشرفذاوكان،واصلاهاشملبنيهشاموكان،لأمهمنافعبدبنهاشمبننضلةأخي

فمبهبلغإذاحتى،طعاماأوقرهقد،ليلاالشعبفيالمطلبوبنوهاشموبنوبالبعيريأتي-بلغنيفيما-

فيفعلبزا)3(أوقرهقدبهيأتيثم.عليهمالشعبفدخلجنبيهعلىضربثمرأسهمنخطامهخلعالشعب

ذلك.مثلبه

بنتعاتكةأمهوكانت،مخزومبنعمر)4(بناللهعبدبنالمغيرةبنأميةأبيبنزهيرإلىمشىإنهثم

حيثوأخوالكالنساءوتنكحالثيابوتلبسالطعامتأكلأنرضيتأقد،زهيريا:فقال.المطلبعبد

أخوالكانوالوباللهأحلفإنيأما؟إليهمينكحولاينكحونولا،منهميبتاعولايباعونلاعلمت

،هشامياويحك:قال.أبداإليهأجابكمامنهمإليهدعاكمامثلإلىدعوتهثمهشامبنالحكمأبي

وجدتقد:قال.نقضهافيلقمتاخررجلمعيكانلووالله،واحدرجلأناإنما؟أصنعفماذا

له:فقالعديبنالمطعمإلىفذهب.ثالثاابغنا:زهيرلهقال.أنا:قال؟هومن:قال،رجلا

أما،فيهلقريشموافقذلكعلىشاهدوأنتمنافعبدبنيمنبطنانيهلكأنرضيتأقدمطعميا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(122)2/ضوالرو-لهواللفظ-374(/1)هشامابنوسيرة(16صه)والمغازيالسير

عليهاليمانيالمعلميوحاشية592()2/الإكمالانظر.بالتثقيلحبيب:أممخففةبياءحبيب:ضبطهفياختلف

.792(،ص)692)3(رقم

روايةوفي؟برا:بحرأبيالشيخنسخةغيروفي،المعجمةبالزاي،بزا:(127)2/:ضالروفيالسهيليقال

.الراويمنالشكعلىبراأوبزا:يونس

.هشامابنوسيرةوالمغازيالسيرمنوالمثبت،عمرو:ط،حفي
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رجلأناإنما؟أصنعفماذاويحك:قال،سراعامنكمإليهالتجدنهمهذهمنأمكنتموهملئنوالله

من:قال.فعلتقد:قال.ثالثاابغنا:قال؟أناقال؟من:قال.ثانيالكوجدتقد:قال،واحد

رابعا.ابغنا:قال.أميةأبيبنزهير:قال؟هو

يعينأحداتجدوهل:فقال؟عديبنللمطعمقالمانحوفقالهشامبنالبختريأبيإلىفذهب

:قال.معكوأناعديبنوالمطعمأميةأبيبنزهير:قال؟هومن:قال.نعم:قال؟هذاعلى

له:فقال.وحقهمقرابتهملهوذكرفكلمهأسدبنالمطلببنالأسودبنزمعةإلىفذهب.خامساابغنا

)1(الحجونخطمفاتعدوا.القومسمىثم.نعم:قال؟أحدمنإليهتدعونيالذيالأمرهذاعلىوهل

وقال.ينقضوهاحتىالصحيفةفيالقيامعلىوتعاقدواأمرهموأجمعواهنالكفاجتمعوا.مكةبأعلىليلا

عليهأميةأبيبنزهيروغدا،أنديتهمإلىغدواأصبحوافلما.يتكلممنأولفأكونأبدؤكمأنا:زهير

وبنو،الثيابونلبس،الطعامأنأكل،مكةأهليا:فقالالناسعلىأقبلثمسبعابالبيتفطاف،حلة

الظالمة.القاطعةالصحيفةهذهتشقحتىأقعدلاوالله،منهميبتاعولايبتاعونلاهلكىهاشم

واللهأنت:الأسودبنزمعة:قال.تشقلاوالله:المسجد-ناحيةفي-وكانجهلأبوقال

نقرولافيهاكتبمانرضىلا،زمعةصدق:البختريأبوقال.كتبتحينكتابهارضيناما،أكذب

قال.فيهاكتبوممامنهااللهإلىنبرأ،ذلكغيرقالمنوكذبصدقتما:عديبنالمطعمقال.به

،المكانهذابغيرفيهتشوور،بليلقضيقدأمرهذا:جهلأبوقال.ذلكمننحواعمروبنهشام

أكلتهاقدالأرضةفوجدليشقهاالصحيفةإلىعديبنالمطعموقام،المسجدناحيةفيجالسطالبوأبو

.يزعمونفيمايدهفشلت،عكرمةبنمنصورالصحيفةكاتبوكان"اللهمباسمك"إلا

قداللهإن،عميا":طالبلأبيقال!واللهرسولأنالعلمأهلبعضوذكر:)2(هشامابنقال

والقطيعةالظلممنهاونفت،فيهاأثبتتهإلادلههواسمافيهاتدعفلم،قريشصحيفةعلىالأرضةسلط

إلىخرجثم.أحدعليكيدخلمافوالله:قال."نعم":قال؟بهذاأخبركأربك:فقال."والبهتان

قالواكماكانتفإن،صحيفتكمفهلم،وكذابكذاأخبرنيقدأخيابنإن،قريشمعشريا:فقالقريش

فتعاقدوا.رضيناقد:القومفقال.أخيابنإليكمدفعتكاذباكانوإن،عنهاوانزلواقطيعتناعنفانتهوا

قريشمنالرهطصنعذلكفعند،شراذلكفزادهم!ي!اللهرسولقالكماهيفإذانظرواثم،ذلكعلى

.صنعواماالصحيفةنقضفي

)1(

)2(

وقال.ونصفميلعلىالبيتمنمكان:السكريوقال،أهلهامدافنعندمكةبأعلىجبل:"الحجون"

225()2/البلدانمعجم.الجزارينشعبعلىالبيعةمسجدبحذاءالذيالمشرفالجبلهوالحجون:الأصمعي

.(خطم)اللسان،أنفهمقدمة:وخطمه

.(2421/)والروض377(/1)هشامابنسيرة
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قالفيهاماوبطلمزقتفلما:)1(إسحاقابنقال

ادطويلأمنأ:يمدحهمالصحيفةنقض

ربناصنعبحريناأتىهلألا

مزقتالصحيفةأنفيخبرهم

مجمعوسحزإفلثتراوحها

بقرقرفيهاليسمنلهاتداعى

بأثيمةوقعةكفاءوكانت

فيهربواالمكتينأهلويظعن

أمرهيقلبحرالثويترك

كتيبةالأخشبينبينوتصعدأ

عزةمكةحضارمنينشفمن

قلائلفيهاوالناسبهانشأنا

قامواالذينالقومأولئكأمرمنكانفيماطالبأبو

أرود)2(بالناسواللهنأيهمعلى

مفسداللهيرضهلمماكلوأن

يصعد)3(الدهراخرسحريلفولم

يتردد)4(رأسهافيفطائرها

(ومقلد)ساعدمنهاليقطع

ترعدالشزخشيةمنفرائصهم

وينجد)6(ذاكعندفيهمأيتهم

()7(ومرهدوقوشسهمحدفيلها

أتلد)8(مكةبطنفيفعزتنا

ونحمدخيرانزدادننفككفلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2421/)والروض377(/1)هشامابنوسيرة(671)صوالمغازيالسير

:أرود...إياهلركوبهمالبحرإلىنسبهيمالحبشةبأرضالذينيعني:بحرينا:(128)2/الروضفيالسهيليقال

اهـ.،قليلاأرفقأي؟تقليلابهيريدونلأنهمالتصغيربلفظجاء،رفقأأي،رويدك:ومنه؟أرفقأي

هشامابنسيرةمنوالمثبت.سحرايلف:ط،حوفي،لهاتداعى:والمغازيالسيرةوفي،أوجهاترى:حفي

.لروضوا

به:يريدأنويجوز،سالكهايمنعلاالتيالموطوءةالأرض:القرقرلأن،بذليلليسأي:"بقرقرفيهاليسمن"

وفي،والشرالشؤممنحظهاأي:يترددرأسهافيوطائرها:وقوله.الضحكالقرقرةلأن،هزلبذيليس

.!ءعنقهفىطيرهأئزئنه):التنزيل

بأثيمة.رقعة:والروضهشامابنسيرةفي

.والروضوالسيرةحمنوالمثبت.فيهاأيتهم:طفي

،والروضالسيرةمنوأثبتناه.طفيمعقوفينبينوضعلأنهأيضاالمصريةمنسقطأنهويبدوحمنالبيتسقط

منوهو"حدج"جمعوالدالالحاءبضم"حدج"لعل:بقولهالكنانيحاشيةعننقلا(128)2/السهيليوشرحه

وفي:قالثم.ومرهدوقوسسهمالحدجمقاملهايقومالذيإن:المعنىفيكون،وسترسترونظيرالنساءمراكب

فسرهئم،حسكلهاأي،هذامنمستعاراالبيتفيالحدجفيكون،رطبأدامماالقطبحسك:الحدج:العين

منمفعل:مرهدمنمقلوبايكونأنفيحتمل،الميموكسربالراءالأصلفيوهكذا،ومرهدوقوسسهم:فقال

الناعم،وهو،الرهيدمنويكون،مقلوبغيريكونأنويحتمل،سيفاأورمحابهويعني،مزقهإذاالثوبرهد

فيمزهد:فمعناهبهالروايةصحتفإن،والزايالميمبفتحمزهد:النسخبعضوفي.بالظفرصاحبهينعمأي

اهـ..أعلموالله.المماتعلىوحرصالحياة

.عزهمكة:والروضالسيرةفي
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

نقضاذكر

فضلهمالناسيتركحتىونطعم

تجمعوا)2(بالحجونرهطااللهجزى

كأنهمالحجونخطملدىقعودا

كأنهصقركلعليهاأعان

كأنهالخطوب(جل)علىلمح!جري

غالببنلؤيمنالأكرمينمن

ساقهنصفخارجالنجادطويل

سيدوابنسيدالرمادعظيم

صالحاالعشيرةلأبناءويبني

مبو%)7(كلالصلحبهذاألظ

أصبحواثمليلهمفيقضواماقضوا

راضيأبيضاءبنسهلرجعواهم

أمرناحلفيالأقوامشركمتى

ظلامةنقرلاقديماوكنا

نفوسكمفيلكمهلقصيئفيال

قائلقالكماوإياكمفإني

ترعد)1(المفيضينأيديجعلتإذا

ويرشدلحزميهديملأعلى

وأمجد)3(أعزهمبلمقاولة

أحرد)4(الدرعرفرففيمشىماإذا

يتوقدقابسبكفيشهاب

يتربد)6(وجههخسفاسيمإذا

ويسعدالغماميسقيوجههعلى

ويحشدالضيوفمقرىعلىيحض

ويمهدالبلادفيطفنانحنإذا

يحمدثمأمرهاللواءعظيم

رقدالناسوسائرمهلعلى

ومحمدبهابكرأبووسر

نتودد)8(قبلهاقديماوكنا

نتشددولاشئناماوندرك

غدبهيجيءفيمالكموهل

أسود)9(تكلمتلوالبيانلديك

طالبأبويريد...سخيإلاالميسرفييفيفمعهملاوكان،الميسرفيبالقداحالمفيضينأيدييعني:"ترعد"

.(2921/)الروض.قسمتإذايسرت:يقال؟تقسمالتيالجزورهيوالميسر.الناسبخلإذايطعمونأنهم

.تبايعوا:والروضالسيرةفي

.(أح322)صالحجونوخطم.(أح262)صالمقاولشرحمضى

وعن،عباسابنقولوهو،والبسطالفرشفضول:خضررفرف:معنىفيوقيل،فضولها:"الدرعرفرف"

منوهو،تثاقلمشيهفيالذي:والأحرد.الجنةرياضالرفارف:جبيربنسعيدوعن،المرافقأنهاعلي

الرجل.فيعيبوهو،الحرد

جلى.:والروضالسيرةفي

.لؤيابن:!في

.مبرأكل:والروضوالسيرةطوفي،(لظظاالصحاحمختارفيكماالإلحاحوهو،الإلظاظمن:"ألظ"

.حمنوالمثبت

نقط.غيرمنلكنهايشركمتى:حفيوتقرأ،بالجيمأمرناجل:والروضالسيرةفي

مثلا.فذهبت،المقالةهذهالمقتولأولياءفقال،قاتلهيعرففلم،قتيلفيهقتلقدكانجبلاسم:"أسود"

يأ:قولهفيهوزادت،الروضفيالسهيليعنهنانقلتهماالبيتهذابعد()طزادتوقد.(912)2/الروض

قتلته.عمنلنالأبنتتكلمتلوأسوديا
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نقضفيلقيامهماعمروبنوهشام،عديبنالمطعميمدححسانشعر)1(إسحاقابنذكرثم

الغاشمة.الفاجرةالظالمةالصحيفة

.إسحاقابنأوردهبمااكتفيناكثيرةأشعاراهاهناالأمويذكروقد

منهاشمبنوخرجمتى:العزيزعبدبنالرحمنوعبدصالحبنمحمدسألت:الواقديوقال

سنين.بثلاثالهجرةقبل-البعثةمنيعني-العاشرةالسنةفي:قالا؟الشدب

خويلدبنتخديجةوزوجته،ع!ي!اللهرسولعمطالبأبوتوفيخروجهمبعدالسنةهذهوفي:قلت

تعالى.اللهشاءإنذلكبيانسيأتيكماعنهااللهرضي

فصل

قريشعداوةنصبتتضمنكثيرةقصصاالصحيفةإبطالبعداللهرحمهإسحاقبنمحمدذكروقد

اللهوإظهار،منهذلكغيرأوعمرةأولحجمكةإلىوالقادمينالعربأحياءوتنفير،!ي!اللهلرسول

منيرمونهفيمالهموتكذيبا،والهدىالبيناتمنبهجاءهمفيماصدقهعلىدلالةيديهعلىالمعجزات

علىغالمثوالله،والتقؤلوالكهانةوالسحرالجنونمنويرمونه،والخداعوالمكروالعدوانالبغي

قدمقدوكان،دوسفيشريفامطاعاسيدأوكان،)2(مرسلةالدوسيعمروبنالطفيلقصةفذكر،أمره

فوالله:قال؟كلامهيسمعأوبهيجتمحأنونهوه!سيالهاللهرسولمنوحذروهقريشأشرافبهفاجتمعمكة

المسجدإلىغدوتحينأذنيحشوتحتى،أكلمهولاشيئامنهأسمعلاأنأجمعتحتىبيزالواما

فإذاالمسجدإلىفغدوت:قال.أسمعهأنأريدلاوأنا،قولهمنلمح!شييبلغنيأنمنفرقا،كرسفا)3(

:قال،قولهبعضيسمعنيأنإلااللهفأبىقريبامنهفقمت:قال؟الكعبةعنديصليقائم!سيالهاللهرسول

علييخفىماشاعرلبيمبلرجلإنيوالله،أميواثكل:نفسيفيفقلت:قال.حسناكلامافسمعت

وإن،قبلتهحسنابهيأتيالذيكانفإن،يقولماالرجلهذامنأسمعأنيمنعنيفما،القبيحمنالحسن

تركته.قبيحاكان

فقلت:عليهدخلتبيتهدخلإذاحتى،فاتبعتهبيتهإلىع!يماللهرسولانصرفحتىفمكثت:قال

حتىأمركيخوفوننيبيبرحوامافوالله:قال-قالواالذي-وكذاكذاليقالواقومكإن،محمديا

فاعرض،حسناقولافسمعت،قولكيسمعنيأنإلااللهأبىثم،قولكأسمعلئلابكرسفأذنيسددت

قطقولاسمعتماواللهفلا،القرانعليوتلاالإسلام!ي!اللهرسولعليفعرض:قال.أمركعليئ

.(125)2/والروض038(/1)هشامابنسيرةفي(1)

.(013)2/والروض382(/1)هشامابنسيرة2()

.(كرسف)الأثيرلابنالنهاية.القطن:"الكرسف")3(
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امرؤإني،اللهنبييا:وقلتالحقشهادةوشهدتفأسلمت:قال.منهأعدلأمراولا،منهأحسن

عليهمعوناليتكونايةلييجعلأناللهفادع،الإسلامإلىوداعيهمإليهمراجعوأنا)1(،قوميفيمطاع

."ايةلهاجعلاللهم":فقالقال.إليهأدعوهمفيما

مثلنووعينيبينوقع،الحاضر)2(علىتطلعنيبثنيةكنتإذاحتى،قوميإلىفخرجت:قال

لفراقيوجهيفيوقعتمثلةأنها)3(يظنواأنأخشىفإني،وجهيغيرفياللهم:فقلتقال.المصباح

سوطيرأسفيالنورذلكيتراءونالحاضرفجعل:قالسوطيرأسفيفوقعفتحول:قال.دينهم

فيهم.فأصبحتجئتهمحتىالثنيةمنعليهمأتهبط)4(وأناالمعلقكالقنديل

:قال.منيولستمنكفلستأبةياعنيإليك:فقلت-كبيراشيخاوكان-أبيأتانينزلتفلما

فقلت:.()دينيفدينك،بنيأي:قال!ومحمددينوتابعتأسلمت:قلت:قال؟بنيياولم

جاءثم،ثيابهوطهرفاغتسلفذهب:قال.علمتمماأعلمكحتىائتنيثمثيابكوطهرفاغتسلفاذهب

فأسلم.الإسلامعليهفعرضت

وأمي؟أنتبأبيلم:قالت.منيولستمنكفلست،عنيإليك:فقلتصاحبتيأتتنيثمقال

فقلت:قال.دينكفديني:قالت!ومحمددينوتابعت،الإسلاموبينكبينيفرق:قلت:قال

له،حموهحمىالحمىوكان،لدوسصنماالشرىذووكان-منهفتطهريالشرىذيحنا)6(إلىفاذهبي

شيئا؟الشرىذيمنالصبيةعلىأتخشى،وأميأنتبأبي:قالت-جبلمنيهبطماءمنوشل)7(به

الإسلامعليهافعرضت،جاءتثمفاغتسلتفذهبت:قال.لذلكضامنأنا،لا:قلت:قال

فأسلمت.

الله،رسوليا:فقلت.بمكة!ي!اللهرسولجئتثم،عليفأبطؤواالإسلامإلىدوسادعوتثم

وارفقفادعهمقومكإلىارجع،دوسااهداللهم":قال.عليهماللهفادعالزنادوسعلىغلبنيقدإنه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

!رإني.:طفي

والحضورللاجتماع،المحاضرللمناهلويقال.عنهيرحلونولابهيقيمونماءعلىالنزولالقوم:"الحاضر"

.(حضر)الأثيرلابنالنهاية.عليها

.هشامابنسيرةمنوالمثبت،بهايظنوا:ط،حفي

.(هبط)الأثيرلابنالنهاية.وأهبطنهبطبمعنىوهوالروايةفيجاءهكذا.أتحدرأي:"أتهبط"

دينك.فديني:السيرةوفي،دينكديني:حفي

قالوقد،الشرىذيحنا:(136)2/السهيليقال.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،حمى:طفي

منتبدلفالنون،إسحادتىابنروايةصحتفإن،الشرىذيلصنمهمحموهموضعوهو،حمىهو:هشامابن

انحنىماوهو،الواديمحنيةومن،العودحنوتمنيكونأنويجوز.للجديوحلامحلان:قالواكما،الميم

اهـ..منه

سيرته.فيكماهشامابنقولهومعترضينبينوما،الماءمنالقليل:"الوشل"
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ومضىالمدينةإلى!لمجي!اللهرسولهاجرحتى،الإسلامإلىأدعوهمدوسبأرضأزلفلم:قال."بهم

بخيبر،!لمجي!اللهورسول،قوميمنمعيأسلمبمن!لمجي!اللهرسولعلىقدمتثم،والخندقوأحدبدر

معلنافأسهمبخيبر!يواللهبرسولفلحقنا،دوسمنبيتا-ثمانين-أوبسبعينالمدينةنزلتحتى

المسلمين.

الكفين،ذيإلىابعثني،اللهرسوليا:فقلت.مكةعليهاللهفتححتى!ي!اللهرسولمعأزللمثم

أحرقه.حتىحممةبنعمروصنم

الرجز(منأ:يقولالنارعليهيوقدوهوالطفيلفجعلإليهفخرج:()1إسحاقابنقال

عبادكا)2(منلستالكفينذايا

ميلادكامنأقدمميلادنا

فؤادكا!فيالنارحشوتإنيك!

خرجالعربارتدتفلما،!لمجي!اللهرسولقبضحتىبالمدينةمعهفكان!لمجي!اللهرسولرجعثم:قال

إلىالمسلمينمعسارلم،كلهانجدأرضومنطليحةمنفرغواحتىمعهمفسار،المسلمينمعالطفيل

رؤيارأيتقدإني:لأصحابهفقالاليمامةإلىمتوجهوهورؤيافرأى،الطفيلبنعمروابنهومعهاليمامة

فرجها،فيفأدخلتنيامرأةلقيتنيوأنه،طائرفميمنخرجوأنهحلقرأسيأنرأيت؟ليفاعبروها

:قالوا،أولتهافقدواللهأناأما:قال،خيرا:قالوا؟عنيحبسرأيتهثم،حثيثاطلبايطلبنيابنيوأرى

فيأدخلتنيالتيالمرأةوأما،فروحيمنهخرجالذيالطائروأما،فوضعهرأسيحلقأما:قال؟ماذا

يصيبهأنسيجتهدأراهفإني،عنيحبسهثمإئايابنيطلبوأما.فيهافأغيبليتحفرفالأرضفرجها

قتلثئم،منهااستبلثم،شديدةجراحةابنهوجرح،باليمامةشهيداتعالىاللهرحمهفقتل.أصابنيما

الله.رحمهشهيداعمرزمناليرموكعام

الحديثفيشاهدولخبره.إسنادبلامرسلةعمروبنالطفيلقصةإسحاقبنمحمدذكرهكذا

عن،الأعرجعن،الرنادأبيعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإمامقال.الصحيح

اللهم":قالاستعصتقددوساإن:قال!لمجي!اللهرسولعلىوأصحابهالطفيلقدملما:قالهريرةأبي

."بهموأتدوسااهد

)1(

)2(

)3(

.(132)2/والروض385(/1)هشامابنسيرة

نأالشيخنسخةفيأنغير،للضرورةفخفف،بالتشديد،الكفين:أراد:(136)2/الروضفيالسهيليقال

فإن.الشعرغيرفيمخففعندهأنهفدل،مشددةكانتأنبعدبخطهالفاءوخفف"الكفينذا"يسمىكانالصنم

.الإناءكفأتومن،كفاءتثنيةكأنه،اللاممحذوففهوهذاصح

.()7469رقم(484)2/المسندفي
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.الثوريسفيانعن،نعيمأبيعن()1البخاريرواه

اللهرضيهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدأخبرنا،يزيدحدثناأحمد)2(الإماموقال

فادعوأبتعصتقددوساإن،اللهرسوليا:فقالواوأصحابهالدوسيعمروبنالطفيلقدم:قالعنه

دوسا،اهداللهم":فقال.دوسهلكت:فقلتيديهلمجي!اللهرسولفرفع:هريرةأبوقال.عليهاالله

)3(

."بهموات

.يخرجوهولمجيدإسناد

عن،الصوافحجاجعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

فيلكهل،اللهرسوليا:فقالع!يمالنبيأتىالدوسيعمروبنالطفيلأن،جابرعن،الزبيرأبي

اللهذخرللذي!اللهرسولذلكفأبى-الجاهليةفيلدوسكانحصن:قال-؟-..)5( وممعهحصشحمس

قومه،منرجلمعهوهاجر،عمروبنالطفيلإليههاجرالمدينةإلى!النبيهاجرفلما،للأنصار

حتىالدمرقأفمايداهفشخبتبراجمهبهافقطع(لهأمشاقصفأخذ،فجزعفمرض،المدينةفاجتووا

بك؟ربكصنعما:لهفقال،يديهمغطياورآه،حسنةهيئؤفيمنامهفيعمروبنالطفيلفراه؟مات

منك)6(نصلحلنليقيل:قال؟يديكمغطياأراكليفما:قال.!ي!نبيهإلىبهجرتيليغفر:فقال

."فاغفروليديهاللهم":ع!يماللهرسولفقال،!اللهرسولعلىالطفيلفقصها:قال.أفسدتما

به.حرببنسليمانعنكلاهما،إبراهيمبنوإسحاق،شيبةأبيبنبكرأبيعن)7(مسلمرواه

جندبعنالحسنطريقمن)8(الصحيحينفيثبتماوبينالحديثهذابينالجمعفما:قيلفإن

رقأفمايدهبهافحز،سكينافأخذ،فجزعجرحبهرجلقبلكمكانفيمنكان":!صاللهرسولقال:قال

."الجنةعليهفحرمت،بنفسهبادرنيعبدي:وجلعزاللهفقال،ماتحتىالدم

سبباالصنيعهذاجعلقدويكون،مؤمنوهذامشركاذاكيكونقدأنهأحدها:وجوهمنفالجواب

أمته.لتعتبرهذاعلىنبهأنهإلا،مستقلاشركهكانوإنالناردخولهفيمستقلا

الدوسي.عمروبنوالطفيلدوسقصةبابالمغازي)2934(الباريفتح(1)

.(01)474رقم(205)2/المسندفي)2(

بها.وأت:المسندفي)3(

منه.معقوفينبينسيأتيوما037()3/المسندفي()4

حصينة.:المسندفي)5(

مسلم.وصحيحأحمدمسندمنوالمثبت،يصلح:طفي)6(

يكفر.لانفسهقاتلأنعلىالدليلبابالإيمان()184(1)16صحيحهفي)7(

)018()113(مسلموصحيح-له-واللفظإسرائيلبنيعنذكرمابابالأنبياءأحاديث)3463(الباريفتح)8(

نفسه.الإنسانقتلتحريمغلظبابالإيمان(181و)
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.بالإسلامعهدهلحداثةعالمغيروهذا،بالتحريمعالماذاكيكونقد:الثاني

مخطئا.بلمستحلايكنلموهذا،لهمستحلافعلهذاكيكونقد:الثالث

نفسهقتليقصدلمأنهيجوزفإنههذابخلافنفسهيقتلأنالمذكوربصنيعهذاكأراديكونقد:الرابع

ذلك.غيرأرادوإنما

كثيريكونقدوهذا،النارفدخلالمذكورذنبهكبرتقاومفلمالحسناتقليلذاكيكونقد:الخامس

!ي!.نبيهإلىبالهجرةلهغفربلالناريلجفلمالذنبفقاومت،الحسنات

عمروبنالطفيلرآهفلما،منهالشينفغطىسائرههيئةوحسنت،فقطيدهفيالشينبقيولكن

علىالطفيلقصهافلما،أفسدتمامنك)1(نصلحلن:ليقيل:قال؟لكما:لهقاليديهمغطيأ

اللهأنوالمحقق.فاسداكانمامنهافأصلح:أي"فاغفروليديهاللهم":فقاللهدعاء!ي!اللهرسول

.عمروبنالطفيلصاحبفي!ي!اللهلرسولاستجاب

قيسبن)2(أعشىقصة

أهلمن-وائلبنبكرمشايخمنوغيرهالسدوسيخالدبنقزةبنخلادحدثني:)3(هشامابنقال

!ي!اللهرسولإلىخرجوائلبنبكربنعليبنصعببنعكابةبنثعلبةبنقيسبن)2(أعشىأن-العلم

الطويل(منأ:!ي!النبييمدحفقال،الإسلاميريد

مسهداالسليمباتكماوبتأرمداليلةعيناكتغتمضألم

مهددا)4(صحبةاليومقبلتناسيتوإنماالنساءعشقمنذاكوما

فأفسداعادكفايأصلحتإذا)5(خائنهوالذيالدهرأرىولكن

تردداكيفالدهرهذافللهوثروةفقدتوشبانأكهولا

وأمرداشبتحينوكهلاوليدايافغأنامذالمالأبغيزلتوما

فصرخداالنجيربينمامسافةتغتلي)6(المراقيلالعيسوأبتذل

مسلم.وصحيحأحمدمسندمنوالمثبت،يصلح:طفي()1

صحيح.وكله،قيسبني:هشامابنسيرةفي)2(

.(13ه)صالأعشىديوانفيوالأبيات.386(/1)هشامابنسيرة)3(

.هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،مهدداخلة:والديوانطفي(4)

خاتر.:الديوانفي()5

،(غلي)فيهوالبيت،البلاغةوأساسوالديوانالسيرةمنوالمثبت،المهملةبالعين.تعتلي:ط،حفي)6(

.الإسراعوهوالاغتلاءمن:وتغتلي
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(
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يممتأينالسائليأيهذاألا

سائلربفياعنيتسأليفإن

وراجعتالنجاءبرجليهاأجدت

عجرفتةهجرتماإذاوفيها

كلالةمنلهااويلاواليت

هاشمابنبابعندتناخيمامتى

وذكرهترونلامايرىنبئ

ونائلتغبماصدقاتله

محمدوصاةتسمعلمأجدك

التقىمنبزادترحللمأنتإذا

كمثلهتكونلاأنعلىندمت

تقربنهالاوالميتاتفإياك

تنسكنهلاالمنصوبالنصبوذا

سرها)4(كانجارةتقربنولا

تقطعنهفلاالقربىالرحموذا

)6(والضحىالعشيةحينعلىوسبح

ضرارةذيبائسمنولاتسخرن

موعدايثربأهلفيلهافإن

أصعداحيثبهالأعشىعنحفي

أحردا)1(غيرليناخنافايداها

أصيدا)2(الظهيرةحرباءخلتإذا

محمدا)3(تلاقيحتىحفىولامن

ندىفواضلهمنوتلقيتراحي

وأنجداالبلادفيلعمريأغار

غدامانعهاليومعطاءفليس

وأشهداأوصىحيثالإلهنبي

تزوداقدمنالموتبعدولاقيت

أرصداكانالذيللأمرفترصد

لتفصداحديداسهماتأخذنولا

فاعبداواللهالأوثانتعبدولا

تأبدا)5(أوفانكحنحراماعليك

المقيداالأسيرولالعاقبة

فاحمداواللهالشيطانتحمدولا

مخلداللمرءالمال!تحسبنولا

السير،فيبيديهاتخنفالناقةخنفتمنوخنافا.والديوانالسيرةمنوالمثبت.النجاد:طوفي.النجاة:حفي

.(137)2/الروض.اعوجاجأي،يديهافيحردغيرمنذلكتفعلأي:أحرداغيرولينا.نشاطابهمامالتإذا

.(عجرف)القاموس.لسرعتهمبالاةقلة:وعجرفةوعجرفيةتعجرفوفيه،المشيعجرفيالجمليكون

أولفيالسماءوسطفيكانت،دارتكيفماالشمسمعبوجههاتدورالحرباءكانتولما؟العنقالمائلوالأصيد

الروض.الوقتذلكفيالمشيوقوةبالنشاطناقتهيصف.الرمضاءلكونماأحروذلك،كالأصيدالزوال

)2/137(.

أرحمهاولالهاأردتىلاأي:حفىمنولاكلالةمنلهاآويلاواليت.محمداتزورحتى:والديوانحفي

.(137)2/الروضفيكمابمعنىوهما.جنىمنولا:ويروى

أمرها.كان:حوفي،حرةتقربنولا:هشامابنسيرةفي

بألف،الخطفيكتبتولذلك،تأبداأوفانكحنوكذلك،بالألفالخفيفةالنونعلىوقف،فاعبدافالله:قوله

الاثنين،بخطابالواحدخاطبوإنما،الخفيفةالنونيردلمإنه،هذامثلفيقيلوقد،بالألفعليهاالوقفلأن

.(138)2/الروض.العربكلامفيمعروفأنهوزعموا

.العشيات:والديوانالسيرةفي
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عنفسأله،قريشمنالمشركينبعضاعترضه-منهاقريبأو-بمكةكانفلما:هشامابنقال

الأعشى:فقال.الزنايحرمإنه،بصيرأبايا:لهفقال.ليسلم!ي!اللهرسوليريدجاءأنهفأخبره،أمره

هذهأما:الأعشىفقال.الخمريحرمإنه،بصيرأبايا:فقال.أربمنفيهليمالأمزذلكإنوالله

فانصرف.فأسلمآتيهثم،هذاعاميمنهافأتروىمنصردثولكني،لعلالاتمنهانفسيفيإنفوالله

!ي!.النبيئإلىيعدولمذلكعامهفيفمات

وهذا،اللهرحمهإسحاقبنلمحمدالمؤاخذاتكثيروهو،هاهناالقصةهذههشامابنأوردهكذا

بيانه،سيأتيكماالنضيربنيوقعةبعدبالمدينةحرمتإنماالخمرفإن،اللهرحمههشامابنبهيؤاخذمما

وهوذلكعلىيدلماشعرهوفي،الهجرةبعدكانإنماللإسلامالقدومعلىالأعشىعزمأنفالظاهر

الطويل،منأ:قوله

موعدايثربأهلفيلهافإنيممتأينالسائليأيهذاألا

هاهنا.يوردهاولا،الهجرةبعدماإلىالقصةهذهذكريؤخرأنهشامبابنوالأليقالأنسبوكان

أعلم.والله

ينزللمالخمرأنعلىمجمعونالناسفإن،تابعهومنهشامابنمنغفلةوهذه:)1(السهيليقال

أحد.بعدالمدينةفيإلاتحريمها

ربيعة.بنعتبةدارفيهشامبنجهلأبوهوللأعشىالقائلإن:وقيل:قال)2(وقد

قال.!ي!اللهرسولإلىمقبلوهوقيسبلادفيالطفيلبنعامرهوذلكلهالقائلأنعبيدةأبووذكر

أعلم.والله.خلافبلاكفرهعنيخرجهلا-فأسلماتهثم:وقوله

ثمنفيجهلأبيمن!ي!اللهرسولإلىاستعدىوكيفالإراشيقصةهاهنا)3(إسحاقابنذكرثم

قدمناوقد،الراهنةالساعةفيثمنهأعطاهحتىأنفهوأرغمجهلأبااللهأذلوكيف،منهابتاعهالذيالجمل

.ذلك)4(عندالمشركينأذيةمنكانوماالوحيابتداءفيذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

.(136)2/الروضفي

.الروضفيالسهيلييعني

.(133)2/والروض938(/1)هشامابنسيرةفي

.25(.)صالخبرمضى



دعاهاالتيالشجرةأراهوكيفركانةمصارعةقصة332
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ع!ي!فأقبلتدعاهاالتيالشجرةأراهوكيف

المطلببنهاشمبنيزيدعبدبنركانةوكان:قاليساربنإسحاقأبيوحذثني:)1(إسحاقابنقال

:!اللهرسوللهفقال،مكةشعاببعضفي!اللهبرسوليومافخلا)2(قريشأشدمنافعبدابن

لهفقال.لاتبعتكحقتقولالذيأنأعلملوإني:قال"؟إليهأدعوكماوتقبلاللهتتقيألا،ركانةيا"

حتىفقم":قال.نعم:قال"؟حقأقولماأنأتعلم،صرعتكإنأفرأيت":لمجيماللهرسول

شيئانفسهمنيملكلاأضجعهع!يماللهرسولبهبطشفلما،فصارعهإليهركانةفقام:قال."أصارعك

:قال؟أتصرعني!للعجبهذاإنوالله،محمديا:فقال.فصرعهفعاد،محمدياعد:قالثم

هذهلكأدعو":قال؟هووما:قال."أمريواتبعتاللهاتقيتإنأريكهشئتإنذلكمنوأعجب"

لها:فقالع!يماللهرسوليديبينوقفتحتىفأقبلتفدعاها.فادعها:قال."فتأتينيترىالتيالشجرة

مكانها.إلىفرجعتمكانكإلىارجعي

فوالله،الأرضأهلبصاحبكمساحروا،منافعبدبنييا:فقالقومهإلىركانةفذهب:قال

صنع.والذيرأىبالذيأخبرهمثم.قطمنهأسحررأيتما

حديثمن)3(والترمذيداودأبوروىوقد.البيانبهذامرسلةالقصةهذهإسحاقابنروىهكذا

فصرعه!يمالنبيصارعركانةأن،أبيهعن،ركانةبنمحمدبنجعفرأبيعن،العسقلانيالحسنأبي

.ركانة)4(ابنولاالحسنأبانعرفولاغريب:الترمذيقالثم.لمج!ي!النبي

ركانةبنيزيدأن:عنهمااللهرضيعباسابنعنجيدبإسنادالشافعيبكرأبوروىوقد:قلت

:قالالثالثةفيكانفلما،الغنممنمئةعلىمرةكل،مراتثلاثع!يمالنبيئفصرعه!ي!النبيصارع

إلاإلهلاأنأشهدوأنا.منكإليأبغضأحدكانوما،قبلكأحدالأرضإلىظهريوضعما،محمديا

غنمه.عليهورد!واللهرسولعنهفقام.اللهرسولوأنكالله

جيدةطرقمنالسيرةبعدالنبوةدلائلكتابفيفسيأتي،فأقبلتالشجرةدعائهقصةوأما

هص.")5(

الثقة.وبهاللهشاءإنمتعددةمرات!ي،صحيحه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2134/)والروض،لهواللفظ93(1/0)هشامابنوسيرة(276)صوالمغازيالسير

.والروضهشامابنسيرةمنوالمثبت،قريشا:ط،حفي

القلانس.علىالعمائمباباللباس()1784الترمذيوسنن،العمائمفيباباللباس(4)780داودأبيسنن

ابنولاالعسقلانيالحسنأبانعرفولابالقائمليسوإسناده(ضعيف:يعني)غريبحديثهذا":الترمذيعبارة

."ركانة

.طمن(123)6/فيسيأتي
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!ي!.اللهرسولفصرعه!يمالنبيصارعأنه(الأشدين)1أبيعنتقدموقد

فأسلموا،مكةإلىراكباعشرينمننحواالحبشةأهلمنالنصارىقدومقصة)2(إسحاقابنذكرثم

.)3(والمنةالحمدودلهالنجاشيقصةبعدذلكتقدموقد،آخرهمعن

أصحابه:منالمستضعفونإليهيجلسالمسجدفيجلسإذالمجج!اللهرسولوكان:)4(إسحاقابنقال

هزئتالمسلمينمنوأشباههم.وصهيب،أميةبنصفوانمولى(يسار)فكيهةوأبووعمار،،خباب

بالهدىبيننامنعليهماللهمنأهؤلاء،ترونكماأصحابههؤلاء:لبعضبعضهموقال،قريشبهم

وجلعزاللهفأنزل.دوننابهاللهخصهموما،إليههؤلاءسبقناماخيرامحمدبهجاءماكانلو،)6(والحق

حسابكمنوما2شئمنحسابهممقعلتربرماوتجههولرلدونوالحشىبالغدوؤربهصيدعونالذينتطردولا):فيهم

قنماعلتهواللهمررأهترلاهليقولوآببعضبعضهمفتناللثوت!طبامنفميهونفتطردهتمشىلممنعلتهو

!سهعلىربكمكتبعليكخسنخفقللايختنايؤمنونالذيفكضذطذا!بالثن!قبأغلماللهألسىبتننا
صط

.(45-52:الأنعامأ!زحيوغفوفأنهوءوأضلحبغلإمنتابثومجه!صسوءمامنكتمعملمنأئهولرخمةا

عبذ،جبر:لهيقالنصراني)7(غلاممبيعةإلىالمروةعنديجلسماكثيرا!يماللهرسولوكان:قال

فيتعالىاللهفأنزل،جبرإلابهيأتيمماكثيرامحمدايعلمماوالله:يقولونوكانوا.الحضرميلبني

مبيهت!عربلسانوهذاأعج!ىإقهيقحدوتآلذىلسات!مثريعقمهوإنما):قولهممنذلك

.،301:النحلا

ء.)8(.
:أي،أبترإنه:!يواللهرسولفيقالحين،وائلبنالعاصفيالكوثرسورةلزولدكرلم

:أي(3:ادكوثرأ!هوالأبترهوشانئفإت):تعالىاللهفقال.ذكرهانقطعماتفإذا،لهعقبلا

بكثرةالصدقولسانوالصيتا)9(الذكروليسوالذزيةالئسلمنألوفاخلفولو،بعدهاالذكرالمقطوع

الحمد.ودلهالتفسيرفيالسورةهذهعلىتكلمناوقد،والعقبوالأنسالالأولاد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تصحيفأ.أوسقطأالنصفيأو"قريشأشد":الصوابفلعل،ذكرالكنيةلهذهيتقدمولمط،حفيكذا

.(135)2/والروض193(/1)هشامابنسيرةفي

.3(ح353)صفيالخبرمضى

.(135)2/والروض293(/1)هشامابنسيرةفي

أيضأ..أفلح:اسمهفيويقال،الإصابةفيوترجمتهوالسيرةحمنوالمثبت،وش!ار؟طفي

.والسيرةحمنوالمثجتالحقودين:طفي

المعيشة،مثلمفعلة:المبيعة:(913)2/الروضفيالسهيليقالى.هشامابنسيرةمنوالمثبت،ميعه:حفي

الأخفش.قولىوهوالعينبضممفعلةيكونأنيجوزوقد

.393(1/)هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعني

.حفيالمعقوفينبينماليس
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!ي!،النبيبنالقاسمماتحينذلكقالإنماوائلبنالعاصأن:الباقرجعفرأبيعنرويوقد

.)1(النجيبةعلىويسيرالدابةيركبأنبلغقدوكان

بسببوذلك(8:أ!نعامأ!وألأتسلقضىمل!ألزئناولؤمكعلتهانزلطلؤلآوقالوا!و:قولهنزول2دكرثم

مللثعليكأنزللولا:الحارثبنوالنضر،وائلبنوالعاص،الأسودبنوزمعة،خلفبنأبيقول

عنك.الناسيكلم

بنجهلوأبيخلفبنوأميةالمغيرةبنبالوليد-بلغنافيما-!ي!اللهرسولومر:)3(إسحاقابنقال

منبرسلأشنهزئولقد!وأمرهممنذلكفيتعالىاللهفأنزل،ذلكفغاظه،بهواستهزؤوافهمزوه،هشام

.،14:والأ!اء،01:الأ!امأ!!هزءونبهء!الؤامامنهوسخروالذ!فبأفحماققتلث

مبدلولانضرناأننهتمحتئوأوذواماكذبواعكفصحبرواقتكمن(4رسلكال!بثولقذكذ):تعالىاللهوقال:قلت

.(59:الحجرأ!اتم!تهزءجمتإناكفتنك!الو:تعالىوقال!وأتمرسلينئنبإمنكجاءولقذأللهل!ت

بنالوليدالمستهزؤن:قالعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،إياسبنجعفرعنسفيانقال

،غيطلة)6(بنوالحارث،()زمعةأبوالمطلببنوالأسود،الزهرييغوثعبدبنوالأسود،المغيرة

إلىجبريلفأشار،الوليدفأراه!ي!اللهرسولإليهفشكاهمجبريلفأتاه،السهميوائلبنوالعاص

بنالأسودأراهثم،كفيته:وقالعنقهإلىفأومأ،المطلببنالأسودأراهثم؟كفيته:وقالأنمله)7(

كفيته؟:وقالبطنهإلىفأومأ،غيطلة)6(بنالحارثأراهثم؟كفيته:وقالرأسهإلىفأومأيغوثعبد

لهنبلايريشوهوخزاعةمنبرجلفمرالوليدفأما.كفيته:وقالأخمصهإلىفأومأوائلبنالعاصبهومر

بنالأسودوأما،منهافماتقروحرأسهفيفخرجيغوثعبدبنالأسودوأما؟فقطعهاأنمله)7(فأصاب

قتلت.قدعنيتدفعونألابنييا:يقولفجعلسمرةتحتنزلأنهذلكسببوكان.فعميالمطلب

بالشوكالطعنذاهاهو،هلكتقدعنيتمنعونألابنييا:يقولوجعل!شيئانرىما:يقولونفجعلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيه.أجدهالمأنيغيرالدلائلفيأخرجهاالبيهقيأنالسيوطيوذكرآ(52)8/المنثورالدرفيالروايةهذه

.593()1/هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعني

.(2141/)والروض593(/1)هشامابنسيرة

.)34(الآيةالأنعامسورةمنوالمثبت،برسلاستهزئولقد:ط،حفي

والاشتقاق31(26/)للبيهقيالنبوةودلائل(1/954)هشامابنوسيرةطمنوالمثبت،تصحيفربيعةأبو:حفي

.(49)ص

الأنسابجمهرةمنوالمثبت،تصحيفوكلها،عنطلة:البيهقيدلائلوفي،عيطل:طوفي،عنطل:حفي

ابنروايةمنوسيأتي.الصوابعلىالدلائلمنآخرموضعفيوسيأتي(غطل)والتاج(16)صهحزملابن

،75)14/تفسيرهفيالطبريالروايتينوذكر.سهمبنيمنلاخزاعةمنالطلاطلةبنالحارثأنهعلىإسحاق

)71.

.(بجل)القاموس.اكحلبإزاءاليدفيغليظعرقوالأبجل.أبجله:النبوةدلائلفي
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غيطلةبنالحارثوأما.عيناهعميتحتىكذلكيزلفلم!شيئانرىما:يقولونفجعلوا.عينيفي

كذلكهوفبينماوائلبنالعاصوأما.منهافماتفيهمنخرؤهخرجحتىبطنهفيالأصفرالماءفأخذه

منها.فماتمنهاامتلأتحتىشبرقةرأسهفيدخلإذيوما

شوكة-يعني-شبرقةعلىبهفربضحمارعلىالطائفإلىفركب:الحديثهذافيغيرهوقال

.السياقهذامنبنحو)1(البيهقيرواه.فقتلتهشوكةقدمهأخمصفيفدخلت

خمسةالزبيربنعروةعنرومانبنيزيدحدثنيكماالمستهزئينعظماءوكان:)2(إسحاقابنوقال

الله!رسولعليهدعا،زمعةأبوالمطلببنالأسود؟قومهمفيوشرفأسنانذويوكانوا،نفر

بنوالعاص،المغيرةبنوالوليد،يغوثعبدبنوالأسود."ولدهوأثكلهبصرهأعماللهم":فقال

إنا!آئممثركينعنواغرضقتؤمربمافاضدخ)فيهمأنزلتعالياللهأنوذكر.الطلاطلةبنوالحارث،وائل

جبريلألىود!.(69-49:الحجرأ!يغلموتءاخرفسؤفإلهااللهءتحعلونالذلى!اتم!حتهزءيفكفتنك

المطلببنالأسودبهفمر،جنبهإلى!ي!اللهرسولوقامفقام،بالبيتيطوفونوهم!ي!اللهرسولأتى

فماتبطنهفاستسقىبطنهإلىفأشاريغوثعبدبنالأسودبهومر،فعميخضراءبورقةوجههفيفرمى

مرورهمنبسنينذلكقبلأصابهكانكعبهبأسفلجرحأثرإلىفأشارالمغيرةبنالوليدبهومر.3(حبنامنه

بهومر.فماتذلكبعدفانتقض،يسيراخدشافخدشهلإزارهسهمفتعلق،خزاعةمنلهنبلايريشبرجل

فدخلتشبرقةعلىبهفربض،الطائفيريدلهحمارعلىفخرجرجلهأخمصإلىفأشاروائلبنالعاص

فقتله.قيحافامتحضرأسهإلىفأشارالطلاطلةبنالحارثبهومر.فقتلتهشوكةرجلهأخمصفي

وهشامخالد:وهمالثلاثةبنيهأوصىالموتحضرهلماالمغيرةبنالوليدأن:)4(إسحاقابنذكرثم

برآءمنهأنهملأعلمإنيوالله،تطلوهفلاخزاعةفيدمي،بثلاثأوصيكم،بنيأي:لهمفقال.والوليد

أزيهرأبيعندوعقري)5(،تأخذوهحتىتدعوهفلاثقيففيورباي.اليومبعدبهتسبواأنأخشىولكني

،ماتحتىعليهيدخلهافلمعنهأمسكهاثملهبنتاالوليدزوجقدأزيهرأبووكان-بهيفوتنكمفلاالدوسي

)1(

)2(

)3(

)4(

كماعباسابنعنالمختارةفيوالضياءحسنبسندالأوسطفيالطبرانيوأخرجه318(-316)2/النبوةدلائلفي

الطبرانيرواه:وقال(47)7/الزوائدمجمعفيالهيثميأيضاوذكره.الآيةتفسيرفي(101)5/المنثورالدرفي

.ثقاترجالهوبقية،أعرفهولمالنيسابوريالحكيمعبدبنمحمدوفيهالأوسطفي

،75()14/التفسيرفيوالطبري(163)2/والروض(1584/)هشامابنوسيرة273()صوالمغازيالسيرةفي

بنأحمدحدثنا،المروزييحيىبنمحمدحدثنا،الحسنبنحبيبعن)102(الدلائلفينعيمأبووأخرجه

به.إسحاقبنمحمدعنسعدبنإبراهيمحدثنامحمد

والمثبت"باطنهفاستسقى":ط،حفيووقع.(حبن)القاموس.ويرممنهيعظم،البطنفيداء:"الحبن"

.السيرةمن

.(163)2/والروض(1514/)هشامابنسيرةفي

.(168)2/الروضفيالسهيليقاله.المغصوبالفرجدية:"العقر"
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منهميلتمسونخزاعةعلىمخزومبنووثبتالوليدماتفلما-صداقهاوهو،منهعقرهاقبضقدوكان

وغلظ،أشعاراتقاولواحتىذلكخزاعةعليهمفأبت،صاحبكمسهمقتلهإنما:وقالوا،الوليدعقل

.وتحاجزواواصطلحواالعقلبعضخزاعةأعطتهمثم.الأمربي!هم

وكان،فقتل!المجازذيبسوقوهوأزيهرأبيعلىالوليدبنهشامعداثم:)1(إسحاقابنقال

الناسفجمعسفيانأبيبنيزيدفعمد-بدربعدوذلك-سفيانأبيتحتابنتهوكانت.قومهفيشريفأ

وودىوضربهاذلكعلىفلامهيزيدابنهصنعماغاظهسفيانأبوجاءفلما،غائباأبوهوكانمخزوملبني

بنحسانوكتب؟()2(دوسمنرجلفيبعضابعضهاقري!شتقتلأنإلىأعمدت:لابنهوقالأزيهرأبا

وقدبعضابعضنايقتلأنحسانظنمابئس:فقال،أزيهرأبيدمؤيسفيانأبا)3(يحرضلهقصيدةثابت

أهلمنأبيهربافيسأله!يماللهرسولمعالطائفوشهدالوليدبنخالدأسلمولما.بدريومأشرافناذهب

الطائف.

ءامنواائذيفيهأيها):ذلكفينزلنالآياتهؤلاءأنالعلمأهلبعضليفذكر:)4(إسحاقابنقال

بعدها.وما(278:البقرةأ!هوكنترفؤضمنينإنالربوامنبقىماوذروااللهاتقوا

بنضرارأنإلا،الناسبينالإسلامحجزحتىنعلمهثأوأزيهربنيفييكنولم:)4(إسحاقابنقال

لها:يقالامرأةعلىفثزلوا،دوسأرضإلىقريشمننفرفيخرجالأسلميمرداسبنالخطاب

فقامتأزيهربأبيقتلهمدوسفأرادت،العرائسوتجهزالنساءتمشطوكانت،لدوسمولاةغيلانأم

منعتهم.حتىمعهاكنونسوةغيلانأمدونه

وبدنها.درعهابينأدخلتهإنها:يقال:()السهيليقال

لهافقال،أخوهضراراأنترىوهيغيلانأمأتتهالخطاببنعمرأيامكانتفلما:)6(هشامابنقال

سبيل.بنتأنهاعلىفأعطاها،عليهمنتكعرفتوقد،الإسلامفيإلابأخيهلست:عمر

الرمحبعرضيضربهفجعلأحديومالخطاببنعمرلحقالخطاببنضراروكان:هشامابنقال

عنهما.اللهرضيالإسلامبعدلهيعرفهاعمرفكان.أقتلكلاالخطابابنياانج:ويقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(164)2/والروض(1/134)هشامابنسيرةفي

.حمنالمعقوفينبينماسقط

.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت.يحضةطفي

.(165)2/والروض(1/414)هشامابنسيرةفي

؟لضرارفهوالقول(168)2/الروضفي

.(166)2/والروض(1/514)النبويةالسيرةفي
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وأورد،يوسفسبعمثلبسبععليهاستعصتحينقريشعلى!ي!النبيدعاءهاهنا)1(البيهقيوذكر

ابنعن،مسروقعن،صبيحبنمسلمعن،الأعمشطريقمن")2(الصحيحين"فيأخرجاهما

والقمر.،والبطشة،والدخان،والروم،)3(اللزام،مضين،قدأخصمى:قال.مسعود

عنوأبطؤوا!ي!اللهرسولعلىاستعصتلما،قريشاإن:قال)4(.مسعودابنعنروايةوفي

حتى،شيءكل)5(فحصتسنةفأصابتهم:قال"يوسفكسبعبسبععليهمأعنياللهمقال.الإسلام

دعاثم.الجوعمنالدخانكهيئةالسماءوبينبينهمايرىكانأحدهمإنوحتىوالميتةالجيفأكلوا

:قال(15:الدخانأ!هوإن!غآبدونقليلأاتعذاب؟شفواإنا)الايةهذهاللهعبدقرأثم،عنهماللهفكشف

يومكانلوذلكإن:اللهعبدقال-بدريومإلىفأخروا:قالأو-القيامةيومإلىفأخروافكفروافعادوا

.بدريوم:قال(16:الدخانأمهوإنامننقمونأتكبز!تاتجظشةنتطشيؤم)عنهميكشفلاكادالقيامة

يوسف"كسبعسبعاللهم":قالإدباراالناسمن!ي!اللهرسولرأىلما:قال)6(،عنهروايةوفي

:فقالوامكةأهلمنوناسسفيانأبوفجاءه.والعظاموالجلودالميتةأكلواحتىسنةفأخذتهم

فسقوا!ي!اللهرسولفدعا.لهماللهفادع،هلكواقدقومكوإنرحمةبعثتأنكتزعمإنك،محمديا

فانحدرت"عليناولاحوالينااللهم":فقال.المطركثرةالناسفشكاسبعاعليهمفأطبقت،الغيث

حولهم.الناسفسقي،رأسهعن)7(السحابة

إن!قليلأأتعذاب؟شفواإنا)قولهوذلك-أصابهمالذيالجوعوهو-الدخانايةمضتلقد:قال

.بدريومكلهوذلك،القمروانشقاق،الكبرىوالبطشة،الروموآية(15:الدخانأ!هوغآيدون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.32(24/)الدلائلفي

.الكبرىالبطشةنبطشيومبابالدخانسورةالتفسير)4825(الباريفتحفيوهو327()2/الدلائلفيأورده

منهما.معقوفينبينسيأتيوما،الدخانبابالمنافقينصفات(14))8927(مسلموصحيح

منبدريومعليهمجرىماوهو:قالوا.لازمأعذابهميكون:أي!ولزامايونفسوف):تعالىقولهبهالمراد

.(891،991)7/للسنوسيالإكمالإكمالمكمل.الكبرىالبطشةوهي،والأسرالقتل

لهمأنى)بابالدخانسورةالتفسير)4823(الباريفتحفيوالحديثلهواللفظ)2/325(البيهقيدلائل

.(المتكلفينمنأناوما)بابصسورةالتفسير(048و)9.(الذكرى

أذهبته،أي:شيءكلوحصت،البخاريوصحيحالبيهقيدلائلمنوالمثبت،"فصتحتى":ط،حفي

.(حصص)النهاية.مرضأوبحلقالرأسعنالشعرإذهاب:والحص

إذابابالاستسقاء(2.1).51(.)2/الباريفتح،سيأتيكماالبخاريروايةوهي326()2/البيهقيدلائلفي

القحط.عندبالمسلمينالمشركوناستشفع

الفتح.فيالبخاريوصحيحالدلائلمنوالمثبت،فانحدت:حوفي.السحابفانجذب:طفي
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:قال.ببدرحصلتكلها،اللزاموآيةوالدخانالكبرىالبطشة-أعلموالله-يريد:)1(البيهقيقال

الرواية.هذهإلى)2(البخاريأشاروقد

)3(ءص،
جاء:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبعن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمناوردلم

،)4(بالدمالعلهزأكلواحتى،شيئايجدوالملأنهم،الجوعمنيستغيثع!ي!اللهرسولإلىسفيانأبو

لمحدعا:قال76(:المؤمنونأ!هويحضرعونومالربهتماشت!نوافماباتعذابأخذنهمولقذ):تعالىاللهفألزل

عنهم.اللهفرجحتىع!ي!اللهرسول

كانولعله،الهجرةبعدذلكأنعلىدلماسفيانأبيقصةفيرويوقد:)5(البيهقيالحافظقالثم

أعلم.والثه،مرتين

فصل

ألأزضقآفى!الرومغلبت!الصم!:تعالىقولهونزول،والرومفارسقصة)6(البيهقيأوردثتم

أتمؤضمنولت!يفرحويؤميذبغدو!نقتلمنلأضراللهسنيهىبربفحفىسسيغلبوهم!!غلبه!بغدمفوهم

.(5-ا:الرومأ!وألرحيوآتعريزوهولمجثاءمىيخصحرآللهبنقر

)6(صص

ابنعن،جبيربنسعيدعن،)7(عمرةأبيبنحبيبعن،الثوريسفيانطريقمنروىلم

يحبونالمشركونوكان،كتابأهللأنهمفارسعلىالروميظهرأنيحبونالمسلمونكان:قالعباس

بكرأبو()8(ذلكأفذكربكرلأبيالمسلمونذلكفذكر،أوثانأهللأنهمالرومعلىفارستظهرأن

نإأجلاوبينكبيننااجعل:فقالواللمشركينذلكبكرأبوفذكر"سيظهرونإنهمأما":فقالع!ي!للنبي

(يظهروافلم،سنينخمسأجلبينهمفجعلأ0وكذاكذالناكانظهرناوإن،وكذاكذالككانظهروا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.327()2/الدلائلفي

.6حالسابقةالصفحةفيمضى

.328()2/الدلائلفيالبيهقييعني

فييتخذونهشيءهو:والعلهز.حهامث!فيمستدركبالدم:وقوله،والدلائلحمنوالمثبت.العهن:طفي

ويقال.القردانفيهيخلطونكانوا:وقيل.ويأكلونهبالناريشوونهثمالإبلبأوبارالدميخلطون،المجاعةسني

الأثيرلابنالنهاية.البرديكأصلأصللهسليمبنيببلادينبتشيءالعلهز:وقيل."علهز"الضخمللقراد

.(علهز)

.932()2/الدلائلفي

.033()2/الدلائلفي

وترجمتهالدلائلمنوالمثبت،تحريفوكلاهما،عمروأبيبنحبيب:طوفي،عمروأبيعنحبيب:حفي

.386()5/الكمالتهذيبفي

منه.الخبرهذافيمعقوفينبينوما،والدلائلحمنوالمثبت،فذكره:طفي
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ذلك.بعدالرومفظهرت."العشردون-قال()1أراه-جعلتهألا":فقالع!ي!للنبيبكرأبوذلكفذكر

بنأميةبكرلأبي-المراهن:أي-المباحثأنوذكرناالتفسيرفيالحديثهذاطرقأوردناوقد

!ي!اللهرسولأمرعنالصديقفيهافزاد،مدةإلىكانوأنه،قلائصخمسعلىكانالرهنوأن،خلف

أعلم.فالله-الحديبيةيومكانأو-بدريومكانفارسعلىالرومغلبةوأن.الرهنوفي

الكلابيالزبيربنالعلاءسمعأنهالكلابيأسيد)3(حدثنا،مسلمبنالوليدطريقمنروىثم
)2(

المسلمينغلبةرأيتثم،فارسالرومغلبةرأيتثم،الرومفارسغلبةرأيت:قالأبيهعنيحدث

سنة.عشرةخمسفيذلككل،والعراقالشامعلىوظهورهموالرومفارس

فصلى

المقدسبيتإلىمكةمن!ي!اللهبرسولىالإسراءفي

الاياتمنهنالكرأىوماالسماواتإلىهناكمنعروجهثم

بعدالموطنهذافيفذكرهاإسحاقابنوأما،)4(البعثةأوائلفيالإسراءأحاديثعساكرابنذكر

.()سنينعشرمنبنحوالبعثة

خروجهقبل!ي!اللهبرسولأسري:قالأنهالزهريعن،عقبةبنموسىطريقمن)6(البيهقيوروى

.عروةعنالأسودأبيعنلهيعةابنذكرهوكذلك:قال.بسنةالمدينةإلى

)7(
عن،بكيربنيوس!عن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعنالحاكم(عنأروىثم

ليلة،المقدسببيتالخمسع!ي!اللهرسولعلىفرض:قالأنهالسديإسماعيلعن،نصربنأسباط

.شهراعشربستةمهاجرهقبلبهأسري

.الأولربيعفييكونوعروةالزهريقولوعلى،القعدةذيشهرفيالإسراءيكونالسديقولفعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الدلائل.منوالمثبت،تصحيفوكلاهما.أداة:طوفي،أداه:حفي

وأخرجه927(1/)والتاريخالمعرفةكتابهفيوهو،سفيانبنيعقوبإلىبسنده334()2/الدلائلفيالبيهقيأي

أيضا.يعقوبإلىبسنده(691)2/اللهعبدبنالزبيرترجمةفيالغابةأسدفيأيضاالأثيرابن

عساكرابنذكرهوكذا،بالتصغيرأسيد:اسمهمنتحتوأدرجه31(1)1/والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنذكره

الخبر.وساقأولهبفتحأيأسيد:ويقال:قالثم(الظاهريةنسخة)2(5)3/تاريخهفي

الظاهرية.نسخة(1/566)عساكرابنتاريخ

.(92)صهلمغازيوالسيرا

.354()2/النبوةدلائلفي

.355()2/الدلائلفيالبيهقيروىوالذي،السياقيقتضيهازيادة
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ولد:قالاعباسوابنجابرعن،ميناءبنسعيدعن،)1(عفانحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبووقال

،السماءإلىبهعرجوفيه،بعثوفيه،الأولربيعمنعشرالثاني،الاثنينيومالفيلعام!يواللهرسول

.ماتوفيه،هاجروفيه

حديثاأوردوقد)3(سيرتهفيالمقدسيسروربنالغنيعبدالحافظاختارهوقد.)2(انقطاعفيه

أعلم.والله،رجبمنوالعشرينالسابعليلةكانالإسراءأنرجبشهرفضائلفيذكرناه،سندهيصحلا

فيهاأحدثتالتيالرغائبليلةوهي،رجبشهرمنجمعةليلةأولكانالإسراءأنيزعممنالناسومن

ذلك:فيبعضهموينشد.أعلموالله،لذلكأصلولا،المشهورةالصلاة

رجب)4(أولالجمعةليلةبالنبيعرجالجمعةليلة

به.يقوللمناستشهاداذكرناهوإنما،ركاكةعليهالشعروهذا

مفلتلاءبعتدأشرىأنذىستحن!و:تعالىقولهعندمستقصاةذلكفيالواردةالأحاديثذكرناوقد

فلتكتب(ا:ا!سرأءأ!هواتجصيرالسميعهوإفيايخئنآمنلنريوحؤلمبركناائذىألأقصاالمحستجدإلىاتحراوالمح!جد

الحمدولله،وكفايةمقنعففيهاومعهاعليهاوالكلام،والعزوالأسانيدمنعليههيماعلىهناكمن

والمنة.

أسريثم:)5(الفصولمنتقدمماذكربعدقالفإنهاللهرحمهإسحاقابنكلامملخصولنذكر

الإسلامفشاوقد-إيلياءمنالمقدسبيتوهو-الأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمن!يواللهبرسول

كلها.القبائلوفيقريشفيبمكة

وعائشة،،سعيدوأبي،مسعودابنعن!ي!مسراهعنبلغنيفيماالحديثمنوكان:وقال

وقتادةالزهريشهابوابن،الحسنأبيبنوالحسن،عنهماللهرضيطالبأبيبنتهانئوأم،ومعاوية

مسراهفيوكانأمرهمنليذكرمابعضعنهيحذثكل،الحديثهذافياجتمعماالعلمأهلمنوغيرهم

لأوليعبر!فيه،وسلطانه)6(قدرتهفي(وجلعزأاللهأمرمنوأمروتمحيصبلاءمنهليذكروما

وكماشاءكيفبهفأسرى،يقينعلىاللهأمرمنوكانوصدقامنلمنوثباتورحمةوهدى،الألباب

يريد.مابهايصنعالتيوقدرته،العظيموسلطانهأمرهمنعاينماعاينحتى،أرادمااياتهمنليريهشاء

الحديث.المؤلفأوردحيث،الجزءهذامن(1)سطر)32(صتقدممماوالمثبت،عثمان:طفي(1)

مينا.بنوسعيدعفانبين:يعني)2(

وهو،المقدسيسروربنالواحدعبدبنالغنيلعبدالنبويةالسيرةفيالمضيةالدرةأو،النبويةالسيرةيسمى)3(

.(161و11.)صع!ي!اللهرسولعنألفمامعجم.مخطوط

جمعة.ليلة:الثانيالشطروفي،ع!ي!الشطرينبينحوزادتطفيكذا(4)

.(2141/)والروض693(/1)هشامابنوسيرة(92ه)صوالمغازيالسير(5)

منها.معقوفينبينوماإسحاقابنعندالخبرمصادرمنوالمثبت،وقدرته:طفي)6(
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كانتالتيالدابةوهي-بالبراق!ي!اللهرسولأتي:يقول-بلغنيفيما-مسعودبناللهعبدوكان

يرىصاحبهبهخرجثم،عليهافحمل-طرفهامنتهىموضعفيحافرهاتضع،قبلهالأنبياءعليهاتحمل

فيوعيسىوموسىإبراهيمفيهفوجد،المقدسبيتإلىانتهىحتى،والأرضالسماءبينفيماالآيات

.وماءوخمرلبنمنانيةبثلاثةأتيثمبهمفصلى،لهجمعواقدالأنبياءمننفر

أمتك.وهديتهديت:جبريلليفقال،اللبنإناءشربأنهفذكر

المسجدبابإلىبهخرجثمأيقظهجبريلأنمرسلا)1(البصريالحسنسياقفيإسحاقابنوذكر

يضع،رجليهبهمايحفزجناحانفخذيهوفي،والحمارالبغلبين،أبيضدابةوهوالبراقفأركبهالحرام

أفوته.ولايفوتنيلامعيخرجثمعليهحملنيثم.طرفهمنتهىفيحافره

البراقركوبأرادلما!ي!اللهرسولأن)2(إسحاقابنذكرهفيما،قتادةعنوهوالحديثوفي:قلت

)3(..
ركبكمافوالله،تصنعممابراقياتستحيألا:قالثممعرفتهعلىيدهجبريل!وصع،بهسمس

."ركبتهحتىقر)4(ثمعرقاارفضحتىفاستحى":قال.منهعليهأكرممحمدقبلدلهعبد

،المقدسبيتإلىبهانتهىحتىجبريلمعهومضىع!ي!اللهرسولفمضى:حديثهفيالحسنقال

اختيارهذكرثم،بهمفصلى!ي!اللهرسولفأمهم،الأنبياءمننفرفيوعيسىوموسىإبراهيمفيهفوجد

الخمر.عليكموحرمت،أمتكوهديتهديت:لهجبريلوقولالخمرإناءعلىاللبنإناء

،الناسأكثركذبهأنهفذكر،بذلكقريشايخبرفأصبحمكةإلى!ي!اللهرسولانصرفثم:قال

بكرةالسماءخبرفيلأصدقهإني:وقالالتصديقإلىالصديقوبادر،إسلامهابعدطائفةوارتدت

لهفذكرها،المقدسبيتصفةعنسألهالصديقأنوذكر؟المقدسبيتفيأصدقهأفلا،وعشية

الصديق.بكرأبوسميفيومئذ:قال!ي!اللهرسول

الآية.(06:ا!سراءأ!هوللناسإلافتنةأرليكالتىالرءتاوماجعقنا)ذلكفياللهوأنزل:الحسنقال

نام،بيتيمنإلا!ي!اللهبرسولأسريما:قالتأنهاهانئأمعنبلغهفيما)5(إسحاقابنوذكر

وصليناالصبحكانفلما،أهبنا)6(الفجرقبيلكانفلما،الاخرةالعشاءصلىبعدماالليلةتلكعندي

المقدسبيتجئتثم،الواديهذافيالآخرةالعشاءمعكمصليتلقدهانئأتميا":قال،معه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(421)2/والروض793(/1)هشامابنسيرة

.(2241/)والروض893(/1)هشامابنسيرة

.(شمس)اللسان.وشغبهالحدتهاتستقرفلاظهرهاومنعتوجمحتشردت:"والفرسالدابةشمست"

قز.:وفوقها.تقدم:!في

.(441)2/والروض(1/254)هشامابنسيرة

بمعنى.وهما،أيقظناأي،أنبهنا:حفي
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ردائه،بطرففأخذت،ليخرجقامثم."ترينكماالانمعكمالغداةصليتقدثم،فيهفصليت

."لأحدثنهموهوالله":قال.ويؤذوكفيكذبوكالناسالحديثبهذاتحدثلااللهنبييا:فقلت

فند،الدابةحسفأنفرهم،وكذاكذابواديفلانبنيبعيرمررتأنيذلكوآية:فقال.فكذبوهفأخبرهم

،فلانبنيبعيرمررتبضجنان)1(كنتإذاحتىأقبلتثم،الشامإلىمتوجهوأناعليهفدللتهمبعيولهم

عليهغطيتثم،فيهماوشربتغطاءهفكشفت،بشيءعليهغطواقدماءفيهإناءولهمنياماالقومفوجدت

،غرارتانعليه،)2(أورقجمليقدمهاالبيضاءالتنعيمثنيةمنالآنتصوبعيرهمأنذلكواية.كانكما

الذيالجملمنأوليلقهمفلم،بالثنية)4(القومفابتدروا:قال.برقاء)3(والأخرىسوداءإحداهما

عليه.وسلامهاللهصلواتذكركمافأخبروهمالبعيروعنالإناءعنوسألوهم،لهموصف

يقدمأنقبلتغربأنكادتالشمسأن،السديإسماعيلعن،أسباطعن،بكيربنيونسوذكر

علىالشمستحتبسفلم:قال.لهموصفكماقدمواحتىفحبسهاوجلعزاللهفدعا،العير)5(ذلك

.)6(البيهقيرواه.نونبنيوشعوعلىاليومذلكعليهإلاأحد

لما":يقول!اللهرسولسمعت:قالسعيدأبيعنأتهملامنوأخبرني:)7(إسحاقابنقال

عينيهميتكم)8(إليهيمدالذيوهومنهأحسنقطشيئاأرولمبالمعراجأتيالمقدسبيتفيكانممافرغت

عليه،الحفظةباب:لهيقالالسماءأبوابمنبابإلىبيانتهىحتىصاحبيفيهفأصعدني،حضرإذا

)9(!!
عشراثنامنهمملككلىيدتحت،ملكألفعشراثنايدهتحت،إسماعيل:لهيقالالملائكةمنبريد

.(31:المدثرأمهوإلاهورئكتحلوجؤدوما!و:الحديثبهذاحدثإذا!ي!اللهرسوليقول:قال.ملكألف

وتكلمنا،التفسيرفيبكمالهولفظهبإسنادهسقناهوقد،جدامطوذوهو،الحديثبقيةذكرثم

ضعف.إسنادهوفيالأحاديثغرائبمنفإنه،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

معجم.ميلاوعشرونخمسةمكةوبينبينهوقيل،مكةمنبريدعلىجبيل،ونونينبالتحريك:"ضجنان"

.(534)3/البلدان

.(ورق)اللسان.سوادإلىبياضلونهفيما:الإبلومن،الرمادلونلونهكانما:شيءكلمنالأورق

.(برق)القاموس.وبياضسوادفيهاجتمعشيءكلوهو،أبرقمؤنث:"برقاء"

الثنية.القومفابتدر:هشامابنوسيرةطفي

وأالقافلةوهي،اللسانفيكمامؤنثةالعيرلأن.العيرتلكتقدمأنقبل:يقولأنالصواب:قلتط،حفيكذا

البيهقيعننقلهاكثيرلابنهنااللفظأنويبدو.مهوألعيرولضافصلت):تعالىقال،الميرةتحملالتيالإبل

سيأتي.كمابتصرف

بهيونسعنالجبارعبدبنأحمدعنالأصمالعباسأبيعنالحاكمعنبنحوه:(404)2/الدلائلفيالبيهقيرواه

يخطئ.صدوقبكيربنويون!:أقول

.(451)2/والروض(1/304)هشامابنسيرة

.والروضهشامابنوسيرةطمنوالمثبت.منكمإليهيمتد:حفي

الملائكة.منملك:والروضالسيرةوفي.الرسول:هناالبريد
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عن،نمرأبيبنشريكروايةمن،)1(الصحيحينفيالثابتفإن،هانئأمحديثسياقفيوكذا

،هناكعليهاتكلمناقدوجوهمنأيضاغرابةسياقهوفي،الحجرعندمنالمسجدمنكانالإسراءأنأنس

تلكفكانت،إليهيوحىأنقبلكانمرةأولمجيئهمأنوالجواب.)2(إليهيوحىأنقبل:قولهومنها

بلإليهيوحىأنقبلوذلك،ذلكفييقلولمأخرىليلةالملائكةجاءهثم،شيءفيهايكنولمالليلة

مننحوبكثيرأو،طائفةزعمهكمابقليلإما،الإيحاءبعدقطعاالإسراءفكان،إليهأوحيمابعدجاؤوا

ثالثا-أو-ثانياغسلاالإسراءقبلالليلةتلكصدرهوغسل؟الأظهروهو،آخرونزعمهكماسنينعشر

فلما،وتكريماوتعظيمالهرفعةالبراقركبثم،الإلهيةوالحضرةالأعلىالملأإلىمطلوبأنهقولهعلى

تحيةقبلتهفيفصلى،المقدسبيتدخلثم،الأنبياءبهاتربطكانتالتيبالحلقةربطهالمقدسبيتجاء

المسجد.

والنص؟غريبوهذا،فيهوصلاتهالدابةوربطهالمقدسبيتإلىدخولهعنهاللهرضيحذيفةوأنكر

النافي.علىمقدئمالمثبت

وأتقدمماعليهدلكماالسماءإلىعروجهقبلأكان،بهموصلاتهبالأنبياءاجتماعهفياختلفواثم

أعلم.فالله،قولينعلىسنذكرهكماأنسبوهو،السياقاتبعضعليهدلكمامنهانزولهبعد

هل،والماءوالخمراللبن،الانيةبين)3(تخيرهوهكذا،السماءفيكانتبالأنبياءصلاتهإن:وقيل

منفرغلماع!ي!أنهوالمقصود؟الصحيحالحديثفيثبتكماالسماءفيأوتقدمكماالمقدسببيتكانت

كماالبراقعلىالصعوديكنولم،السماءإلىفيهفصعد-السلموهو-المعراجلهنصبالمقدسبيتأمر

مكة.إلىعليهليرجعالمقدسبيتمسجدبابعلىمربوطاالبراقكانبل،الناسبعضيتوهمهقد

فيهاومنمقربوهامنهاتلقتهسماءجاءوكلما،السابعةجاوزحتىالمعراجفيسماءإلىسماءمنفصعد

ويحيى،الدنياسماءفيكادم،المرسلينمنرأى)4(منأعيانوذكر.والأنبياءالملائكةأكابرمن

السابعةفيوإبراهيم-الصحيحعلى-السادسةفيوموسى،)5(الرابعةفيوإدريس،الثانيةفيوعيسى

وطوافا،صلاةفيهيتعبدونالملائكةمنألفاسبعونيومكليدخلهالذيالمعمورالبيتإلىظهرهمسندا

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

بابالإيمان)266(()162مسلموصحيح،قلبهينامولاعينهتنام!ي!النبيكانبابالمناقب)0357(الباريفتح

!ح!.اللهبرسولالإسراء

وذلك.:قولهبعدطنسخةزادتوقد،السابقةالحاشيةفيإليهاالمشارالبخاريروايةفيالعبارةوهذه

من.:طفي

.رآه:طفي

رأىأنهالخدريسعيدأبيحديثمن(604،704)1/هشامابنسيرةوفي،الخامسةولاالثالثةيذكرلم،كذا

.عمرانبنهارونالخامسةوفي،يعقوببنيوسفالثالثةفي
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،الأقلامصريففيهيسمعلمستوىظهرحتىكلهممراتبهمجاوزثم،القيامةيومإلىإليهيعودونلاثم

ذلكعندوغشيها،(هجر)1كقلالونبقها،الفيلةكاذانورقهاوإذا،المنتهىسدرة!اللهلرسولورفعت

ذهب،منوفراش،كثرةالشجرةعلىالغربانمثلالملائكةوركبتها،باهرةمتعددةألوان،عظيمةأمور

جناحينكلبينماجناحستمئةلهالسلامعليهجبريل)2(هنالكورأى،جلالهجلالربنورمنوغشيها

!عندهاجنةالمنن!عندسذرةهاخرىنزلةولقذرءاه!الو:تعالىاللهيقولالذيوهووالأرضالسماءبينكما

ارتفعولا،شمالاولايمينازاغماأي(أ-317:النجمأ!هوطغئوماالبصرزاخما!يغشئماالمئذرةيغمثىإذ!المأ!ى

لجبريلالثانيةالرؤياوهذه،الكريموالأدبالعظيمالثباتهووهذا.إليهالنظرلهحدالذيالمكانعن

رضيوعائشةذروأبوهريرةوأبومسعودابننقلهكما،عليهاتعالىاللهخلقهالتيالصفةعلىالسلامعليه

همآلأغك!وهوبالأفقفاشتوئمرةذو!اتقوئشديدعلو!و:تعالىقولههيوالأولى.أجمعينعنهمالله

تدلى،بالأبطحدلكوكالى(01-5:النجمأمهواؤكأماءتجدهإكفأؤحئ!أدقتأؤقؤستنقابف!ن5فمدلتدنا

وأقوسينقابوبينهبينهكانحتى،والأرضالسماءبينماخلقهعظمسادا!واللهرسولعلىجبريل

عنهم.اللهرضيذكرهمالمتقدمالصحابةأكابركلامعليهدلكماالتفسيرفيالصحيحهوهذا،أدنى

وأقوسينقابفكانفتدئىالعزةربالجباردناثم:الإسراء)3(حديثفيأنسعنشريكقولفأما

أعلم.والله.الحديثفيفأقحمهالراويفهممنيكونفقدأدنى

.أ)4(الكريمةالآيةعليهدلتماغيرآخرلمح!شيهوبلأالكريمةللايةبتفسيرفليسمحفوظاكانوإن

أعلم.والله

كلفيصلاةخمسينليلتئذالصلواتأمتهوعلى!محمدعبدهعلىوتعالىسبحانهاللهوفرض

الحمدولهجلالهجلالربوضعهاحتىوجلعزربهوبينموسىبينيختلفيزللمثم،وليلةيوم

التكليملهفحصل")5(أمثالهابعشرالحسنة،خمسونوهيخمسهي":قالوقدخمسإلىوالمنة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منقريبةقرية:وهجر.حمرتهتشتدأنقبلالعناببهشيءوأشبه،نبقة:واحدته،ال!درثمر:"النبق"

وهيقلة:مفردها،الماءمنمزادةمنهاالواحدةتأخذ،القلالبهاتعملوكانت؟البحرينهجروليست،المدينة

.(قلل،نبق)والقاموسالأثيرلابنالنهاية.الضخمةالجرة

.هنهاك:طفي

وهذا!وت!ليماموسىالله3طم):وجلعزاللهقولفيجاءمابابالتوحيد)7517(فتحالبخاريرواهالقولهذا

لاضطرابالعلماءضعفهولذلكيضبطولمحفظهوساء،نمرأبيبناللهعبدبنشريكفيهاضطرب،الحديث

وحمل،وجلعزاللهرأى!ي!أنهزعممنمذهبعلىبهاتفردزيادةشريكحديثفي:البيهقيقال،فيهشريك

فيها.وفضلشريكفيهاأخطأالتيالمواضعالفتحفيحجرابنالحافظوثعقب:بشارقال.أصحجبريلعلىالآية

.حمنالمعقوفينبينماسقط

فيإليهالمشاربنحوهالبخاريعندوهومج!اللهبرسولالإسراءبابالإيمان()925()162صحيحهفيمسلمأخرجه

الصفحة.هذهمن)3(الحاشية
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.هذاعلىكالمطبقينالسنةوأئمة،ليلتئذوجلعزالربمن

ابنأوأطلق،وطائفةعباسابنقاله،مرتينبفؤادهراهبعضهمفقال،الرؤيةفيواختلفوا

رضيحنبلبنوأحمدهريرةأبوالرؤيةأطلقوممن،التقييدعلىمحمولوهوالرؤيةوعيره.،)1(

منآخرونذلكعلىوتبعه،فيهوبالغجريرابنواختاره،بالعينينبالرؤيةبعضهموصرح،عنهماالله

المتأخرين.

الشيخواختاره،عنهالسهيلينقلهفيماالأشعريالحسنأبوالشيخرأسهبعينيالرؤيةعلىنصوممن

.)2(فتاويهفيالنوويزكرياأبو

رأيتهلاللهرسوليا:قلت:)3(مسلمصحيحفيذرأبيلحديثذلكيقعلم:طائفةوقالت

."نورارأيت":(4)روايةوفي."أراهأنىنور":فقال؟ربك

الكتببعضفيرويفيمالموسىتعالىاللهقالولهذا؟الفانيةبالعينالباقيرؤيةيكنولم:قالوا

بينمشهورالمسألةهذهفيوالخلاف.تدهدهإلايابسولا،ماتإلاحييرانيلاإنهموسىيا:الإلهية

أعلم.والله،والخلفالسلف

عندوتعظيمالهتكريمامعههبطواالأنبياءأنوالظاهر،المقدسبيتإلىع!ييهاللهرسولهبطثم

إليه،طلبواالذيقبلبأحديجتمعونلا،الوافدينعادةهيكماالعظيمةالإلهيةالحضرةمنرجوعه

فسلم،فلانهذا:-عليهللسلامذاكيتقدمعندما-جبريللهيقولمنهمواحدعلىمركلماكانولهذا

أنهذلكعلىيدلومما.ثانيةمرةبهمتعزفإلىاحتاجلماصعودهقبلبهماجتمعقدكانفلو،عليه

عنبهمإمامافتقدمهمالفجرصلاةإلىذاكإذوقتيحنولم.(")أممتهمالصلاةحانتفلما":قال

علىالإمامةفييقدمالأعظمالإمامأنهذامنبعضهمفاستفاد؟وجلعزربهعنيرويهفيماجبريلأمر

مكة،إلىوعادالبراقفركبمنهمخرجثم؟إقامتهمودارمحلتهمالمقدسبيتكانحيث،المنزلرب

.والوقاروالسكينةالثباتغايةفيوهوبهافأصبح

طائشأومندهشالأصبحغيره-بعضهاأو-راهالوالتيوالأمورالآياتمنالليلةتلكفيعاينوقد

تكذيبه،إلىيبادرواأنرأىبماقومهفأخبربدأإنيخشى-ساكنا:أي-واجماأصبح!ي!ولكنه،العقل

اللهرسولرأى-اللهلعنهجهلأباأنوذلك،الليلةتلكفيالمقدسبيتجاءبأنهأولابإخبارهمفتلطف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.حمنالمعقوفينبينماسقط

."المنثورةالمسائلأو"المنثورات:المسمى(اه)صالنوويالإماموفتاوى(اآه2/)للسهيليالأنفالروض

.أراهأنىنور:السلامعليهقولهفيبابالإيمان(17ط192،292)مسلمصحيح

السابقة.الحاشيةفيإليهاالمشار)292(رقمهي

.الدجالوالمسيحمريمابنالمسيحذكربابالإيمان(172-)278صحيحهفيمسلمأخرجهالحديث
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إلى:قال."المقدسبيتإلىالليلةبيأسريإني":فقال،واجمجالسوهوالحرامالمسجدفيجم!حاله

به؟أخبرتنيبماأتخبرهملتخبرهملكقومكدعوتإنأرأيت:قال."نعم":قال!؟المقدسبيت

ذلكليخبرهمجمعهم!اللهرسولوأراد،ذلكمنهليسمعواقريشجمعجهلأبوفأراد."نعم":قال

به.أخبرتنيبماقومكأخبر:فقالأنديتهممناجتمعواوقدقريشمعشرهيا:جهلأبوفقال.ويبلغهم

وبينمصفؤبينفمن،فيهوصلىالليلةهذهالمقدسبيتجاءوأنهرأىماخبر!ي!اللهرسولعليهمفقص

نأفأخبروهعنهاللهرضيبكرأبيإلىالناسوجاء،بمكةالخبروطار.لخبرهواستبعادالهتكذيبامصفر

قالهكانإن:فقال.ليقولهإنهوالله:فقالوا.عليهتكذبونإنكم:فقال.وكذاكذايقول!صمحمدا

عنفاستعلمه،فأخبره،ذلكعنفسأله،قريش(مشركو)1وحوله!صاللهرسولإلىجاءثم.صدقفلقد

.به)2(أخبرهمفيماصدقهويعلمواالمشركونليسمعالمقدسبيتصفات

أخبرهمفجعلت":قال.ذلكعن!ي!اللهرسولسألواالذينهمالمشركينأن:)3(الصحيحوفي

عقيلداردونإليهأنظرجعلتحتىالمقدسبيتلياللهفجلى،ء)4(الشيبعضعليفالتبساياتهعن

.أصابفقدالصفةأما:فقال."لهموأنعته

عليهماللهفأقام،ماءهمشربهمنكانومابعيرهمبمرورهلهمإخبارهمن()تقدمماإسحاقابنوذكر

عليه،الحجةقيامبعدكفرمنوكفر،ربهمنيقينعلىآمنمنفآمن،المحجةلهمواستنارتالحجة

وامتحانا.لهماختبارا:أي(،06:ا!سراءأ!هوللناسفتنةإلاأرتيكالغألرءتاوماجعقنا):تعالىاللهقالكما

نأمنوالخلفالسلفجمهورمذهبوهذا!اللهرسولأريهاعينرؤياهي:عباسابنقال

ركوبهمن،السياقاتظاهرذلكعلىدلكما،عليهوسلامهاللهصلواتوروحهببدنهكانالإسراء

إلىأتحراوالمح!جدمفلتد9ثبعتدأشرىالذ!ستحن):قالولهذا.ذلكوغيرالمعراجفيوصعوده

فدل،الخارقةالعظيمةالاياتعنديكونإنماوالتسبيح(أ:ا!سراءأ!هولنريوحؤلمبركناالذىالأقصاالمحستجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مشركي.وحوله:ط،ص!في

وذكره،صحيحوإسنادهعباسابنعن282()0رقم903()1/:مسندهفيأحمدالإمامبنحوهأخرجهالحديث

وهو)بهالأعرابيوهوجميلةأبيبنعوفحديثمنالنسائيوأخرجه:وقالأحمدالإمامعنالتفسيرفيالمؤلف

شميلبنالنضرحديثمن(364و2363/الدلائلفي)البيهقيورواه.(12851الكبرىوسننه503التفسيرفي

رواه:وقال64()1/الزوائدمجمعفيوهو،الثقاتالأئمةأحدالأعرابيجميلةأبيابنوهوعوفعنوهوذة

الصحيح.رجالأحمدورجال،والأوسطالكبيرفيوالطبرانيوالبزارأحمد

إسرائيلبنيسورةالتفسير(471و)0الإسراءحديثبابالأنصارمناقب)3886(الباريفتحانظر،البخارييعني

ليلا.بعبدهأسرى:قولهباب()17

مسندفيالنصهذااقتبسأنهعلىيدلمما،البخاريفيالعبارةلهذهذكرولا.النعتبعض:أحمدمسندفي

فحسب.!ي!اللهرسولسألواالذينهمالمشركينأنذكرفيبالصحيحاستشهدوأنه،أحمد

هانئ.أمحديثتقدم
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بهالتكذيبإلىقريشكفاربادرلمامناماكانفلووأيضا،عنهماعبار!والعبد،والجسدبالروحأنهعلى

فيوقوله.منامالايقظةبهأسريبأنهأخبرهمأنهعلىفدل،أمركبيرذلكفيليسإذ،لهوالاستبعاد

محمول!أو،شريكغلطاتفيمعدود")1(الحجرفيأنافإذااستيقظتثم":أنسعنشريكحديث

رسول!ذهبحينعنهااللهرضيعائشةحديثفيسيأتيكمايقظةيسمىحالإلىحالمنالانتقالأنعلى

وفي."الثعالببقرنإلاأستفقفلم،مهمومافرجعت":قال،فكذبوهالطائف()2(إلىأ!ي!الله

رسولواشتغل!ي!اللهرسولفخذعلىفوضعهليحنكه!ي!اللهرسولإلىبابنهجاءحينأسيدأبيحديث

عنه،فسأل،الصبييجدفلم!وواللهرسولاستيقظثم،ابنهأسيدأبوفرفع،الناسمعبالحديثع!يووالله

أعلم.والله.التغليطمنأحسنالحملوهذا.المنذر)3(فسماه،رفع:فقالوا

:تقولكانتأنهاالمؤمنينأمعائشةعنبكرأبيآلبعضحدثني:)4(فقالإسحاقابنحكىوقد

بروحه.أسرىاللهولكن!ي!اللهرسولجسدفقدما

رؤياكانتقال!ي!اللهرسولمسرىعنسئلإذاكانمعاويةأن،عتبةبنيعقوبوحدثني:(قال)

صادقة.اللهمن

ذلك:فينمزلتالايةهذهإن:الحسنلقول،قولهمامنذلكينكرفلم:()إسحاقابنقال

فىإفأرئيبنئ!و:السلامعليهإبراهيمقالوكما،06:ا!سراءأمهوللناسفتنةإلاأرتيكالغألرءتاوماجعقنا)

.")6(يقظانوقلبيعينيتنام":الحديثوفي،201:الصافاتأ!أذبحكألمناهـأق

يأعلى،تعالىاللهأمرمنعاينمافيهوعاينجاءهقد،كانذلكأيأعلمفالله:)7(إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.تقدمفيماإليهالمشارالحديثهو

سيأتي.والحديث،السياقيقتضيهازيادة

أحسناسمإلىالاسمتحويلبابالأدب)1961(الباريفتح،سعدبنسهلحديثمنومسلمالبخاريأخرجه

ولادته.عندالمولودتحنيكاستحباببابالآداب(9412-)92مسلموصحيح،منه

.(2431/)والروض993(/1)هشامابنوسيرة(92ه)صوالمغازيالسيرفي

.(431)2/والروض(1/004)هشامابنسيرةفي

والترمذيداودوأبوومسلمالبخاريرواهعائشةحديثمنقطعةوهو(1004/)هشامابنسيرةفيإسحاقابنرواه

التراويحصلاة2(5)13ع!ي!النبيقيامبابالتهجد(11)47الباريفتح:"قلبيينامولاتنامانعينيإن":ولفظهم

النبيركعاتوعددالليلصلاةبابالمسافرينصلاة)125()738(مسلموصحيح،رمضانقاممنفضلباب

وصففيجاءمابابالصلاة()943الترمذيوجامع،الليلصلاةفيبابالصلاة(134)1داودأبيوسنن.!!يم

بلفظ:!واللهرسولبسننالاقتداءبابالاعتصام7281()فتحجابرحديثمنالبخاريوأورده.!والنبيصلاة

."يقظانوالقلبنائمةالعينإن"

.(431)2/والروض(1/004)هشامابنسيرةفي
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.وصدقحقذلككل،يقظانا)1(أونائما،كانحاله

يشكلاالذيولكن،الجملةحيثمنالأمرينمنكلأوجوزذلكفيإسحاقابنتوقفوقد:قلت

!ي!جسدهأنعنهااللهرضيعائشةكلاممقتضىوليس،تقدملمامحالةلايقظانا)2(كانأنهيتمارىولافيه

بروحهالإسراءوقعيكونقدبل،إسحاقابنفهمهكمامنامايكونأنبروحهالإسراءكانوإنما،فقدما

عاينماوعاينالسمواتوصعد،المقدسبيتوجاءالبراقوركب،نائملايقظانوهوأحقيقة

علىتابعهامنومراد،عنهااللهرضيالمؤمنينأمعائشةمرادهذالعل.منامالاويقظة،ا)3(حقيقة

أعلم.والله.المنامبذلكأرادواأنهممنإسحاقابنفهمهمالا.ذلك

إلارؤيايرىلاكان!ي!فإنه،ذلكبعدوقعماطبقالإسراءقبلمناموقوعننكرلاونحن:تنبيه

قبلهمنامايقظةلهوقعمامثلرأىأنهالوحيبدءحديثفيذلكمثلتقدم،وقدالصبحفلقمثلجاءت

أعلم.والله.والإيناسوالتثبتوالتوطئةالإرهاصبابمنذلكليكون

-)4(!
؟حدةعلىليلةفيكلأو؟واحدةليلةفيكاناهل:والمعراجالإسراءأنفيالعلماءاختلفومد

شرحهفيصفرةأبيبنالمهلبحكىوقد.المنامفيوالمعراج،اليقظةفيالإسراءأنيزعممنفمنهم

وروحهببدنهومرة،منامابروحهمرة؟مرتينا)6(كاناالإسراءأنإلىذهبواأنهمطائفةعن)5(البخاري

()7(:السهيليقال.الفقيهالعربيبنبكرأبيشيخهعنأ،السهيليالقاسمأبوالحافظحكاهوقد،يقظة

ينامولاعيناهوتنام،قلبهيرىفيماوذلكأنسعنشريكحديثفيفإنالأحاديثيجمعالقولوهذا

اليقظة.علىغيرهودل،مناموهذا")8(الحجرفيأنافإذااستيقظتثم":آخرهفيوقال،قلبه

وزعم.إسراءاتأربعإنها:بعضهمقالحتى،أيضااليقظةفيالإسراءتعدديدعيمنومنهم

اختلافبينيوفقأناللهرحمهشامةأبوالدينشهابالشيخحاولوقد،بالمدينةكانبعضهاأنبعضهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بعضهمأنإلا.يقظى:مؤنثهلأنبالصوابأشبهوهو.يقظان:والروضهشامابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

.العرببعضلغةعلىأجازها

السابقة.الحاشيةفيعليهاالتعليقمضى

.حمنالمعقوفينبينماسقط

.خمنوالمثبت.قدثم:طفي

الكتائب-قائدالبصريالأزديغيروهوهـ-435سنةالمتوفىالمريالأندلسيصفرةأبيبنأحمدبنالمهلبهو

.(957)17/النبلاءأعلامسيرفيترجمته،البخاريلصحيحشرحاصنف

المؤلف.إليهسيشيرالذي(941)2/الروضفيالسهيليقولمنمنقولةالسياقيقتضيهازيادة

منالموضعهذافيبكرأباشيخهيذكرلمالسهيليلأن،النساخقبلمنمقحمأوأظنهحفيليسالمعقوفينبينما

بمعناهالسهيليقولينقلهناالمؤلفوإن.منامأأميقظةالإسراءأكان:فصلاعقدحيث)2/914(الروض

اهـ..الأخبارمعانيتتفقوبه،يصحالذيهوالقولوهذا:السهيليولفظ،بلفظهلا

السابقة.الصفحةفيإليهالمشارالحديثهو
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البيتإلىمكةمنمرة،إسراءاتثلاثفجعلالمتعدد)1(بالجمعالإسراءوحديثرواياتفيوقعما

إلىمكةمنومرة،حذيفةلحديثأيضاالبراقعلىالسماءإلىمكةمنومرة،البراقعلىفقطالمقدس

.السمواتإلىثمالمقدسبيت

فيالحديثلفظاختلففقدالرواياتاختلافالثلاثبهذهالقول!علىحملهإنماكانإن:فنقول!

كتابنافيمستقصياجمعناهفيمافلينظرذلكعلىالوقوفأرادومن،صفاتالثلاثهذهمنأكثرعلىذلك

التقسيمأنحملهإنماكانوإن(ا:ا!سراءأ!هولتلاءبعبدأشرىأئذىستحن):تعالىقولهعندالتفسير

كذلكالوقوعالعقليالحصرمنيلزمفلاالسمواتوإلىالمقدسبيتإلىبالنسبةصفاتثلاثفيانحصر

أعلم.والله.بدليلإلاالخارجفي

ابنفوافق،طالبأبيموتذكرهبعدالإسراءذكراللهرحمهالبخارياللهعبدأباالإمامأنوالعجب

ذكرأخرإسحاقوابن،طالبأبيموتبعدذكرهفيوخالفه،الأمرأواخرفيالمعراجذكرهفيإسحاق

.كانذلكأيأعلمفالله،الإسراءعلىطالبأبيموت

فقال!)2(:حدةعلىبابامنهماواحدلكلفبوب،المعراجوبينالإسراءبينفرقالبخاريأنوالمقصود

بنيحيىحدثنا!لتلاءبعتدأشرىألذىستحن):وتعالىسبحانهاللهوقول!الإسراءحديثباب

سمعت:قال!الرحمنعبدبنسلمةأبوحدثني،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،بكير

بيتلياللهفجلى،الحجرفيقمت)3(قريشكذبتنيلما":يقول!اللهرسول!سمعأنهاللهعبدبنجابر

."إليهأنظروأناآياتهعن(4)أخبرهمفطفقت،المقدس

.به)5(جابرعن،سلمةأبيعن،الزهريأحديثمنوالنسائيوالترمذيمسلمرواهوقد

)8(.بنحوه!ك!ي!النبيعنهريرةأبيعنسلمةأبيعنالفضلبناللهعبدا)7(حديثمن)6(والنسائيمسلمورواه

.لمتعددبا:حفي(1)

.(691)7/الباريفتح)2(

.الباريفتحمنوالمثبت،الحجرفيكنت:ط،حفي)3(

.الباريفتحمنوالمثبت.أحدثهم:ط،حفي(4)

التفسير)3133(الترمذيوجامع،الدجالوالمسيحمريمبنالمسيحذكربابالإيمان)276((017)مسلمصحيح)5(

أحمدالإمامأخرجهوبه،(1)1282الكبرىسننهفيوهو)203(التفسيرفيوالنسائي،إسرائيلبنيسورةباب

.377()3/المسندفيأيضا

فيهمبماأحدذكرهولا،الوجههذامنالحديثيخرجلمالترمذيفإن،خطأوهو،"والترمذيوالنسائيمسلم":طفي)6(

قدفإنها،النساخمنمقحمة"الترمذي"لفظةأنأشكولا.طبعتنا(من65914حديث1353/)0الأشراتتحفةفيالمزي

.(بشار)قبلهالذيفيكما،الإحالةعندالنسائيعلىالترمذيتقديمالمؤلفعادةمنأنذلك،موضعهاغيرفيأقحمت

.حمنالمعقوفينبينماسقط)7(

السنن-منالتفسيرفيوهو؟الدجالوالمسيحمريمبنعيسىالمسيحذكربابالإيمان)278(()172مسلمصحيح)8(
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عن،قتادةحدثنا،همامحدثنا،خالدبنهدبةحدثنا:)1(المعراجحديثبابالبخاريقالثم

فيأنابينما":قال.بهأسريليلةعنحدثهم!النبيأن،صعصعةبنمالكعن،مالكبنأنس

هذهبينما-فشق)2(:يقولوسمعته:قال-فقداتأتانيإذمضطجعا-الحجرفيقالوربما-الحطيم

وسمعته،شعرتهإلىنحره)3(ثغرةمن:قال؟بهيعنيما:-جنبيإلىوهو-للجارود:فقلت"هذهإلى

قلبي،فغسلإيمانامملوءةذهبمنبطستأتيتثم،قلبيفاستخرج".شعرتهإلى4دصهمن:يمول

البراقوهو:الجارودلهفقال-"أبيض،الحماروفوقالبغلدونبدابةأتيتثم،أعيدثمحشيثم

حتى)د(جبريلبيفانطلق،عليهفحملت؟طرفهأقصىعندخطوهيضع"-نعمأنسقال؟حمزةأبايا

وقد:قيل.محمد:قال!؟معكومن:قيلجبريل:قال!؟هذامن:قيل،فاستفتحالدنياالسماءأتى

:فقالادمفيهافإذاخلصتفلما،ففتح!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسل

الصالح.والنبيئالصالحبالابنمرحبا:قالثمالسلامفرد،عليهفسلمت.عليهفسلمادمأبوكهذا

:قال؟معكومن:قيل.جبريل:قال؟هذامن:قيلفاستفتح،الثانيةالسماءإلىبيصعدثم

إذاخلصتفلما،ففتح!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسلوقدقيل،محمد

قالا:ثمفردا،عليهمافسلمت.عليهمافسلموعيسىيحيىهذا:قال.خالةابناوهماوعيسىيحيى

الصالح.والنبيالصالحبالأ!مرحبا

معك؟ومن:قيل.جبريل:قال؟هذامن:قيل،فاستفتح،الثالثةالسماءإلىبيصعدثم

فلما،ففتح!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسلوقد:قيل،محمد:قال!

الصالحبالأخمرحبا:قالثمفرد،عليهفسلمتعليهفسلميوسفهذا:قال،يوسفإذاخلصت

الصالح.والنبي

معك؟ومن:قيل.جبريل:قال؟هذامن:قيل،فاستفتحالرابعةالسماءأتىحتىبيصعدثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(04811و)(1)1284الكبرى

.)3887(الباريفتح

تصحيف،وكلاهما،الثانيةاللفظةعلىوضربمالفقال:حوفي.فشقيقولوسمعتهفقالآتأتانيإذ:طفي

أنس،عنهوالمقولقتادةالقائل:)7/402(يشرحهحجرابنقال،الفتحفيالبخاريصحيحمنوالمثبت

."فشق:يقولأنساسمعتقتادةقال":ولأحمد

الفتحفيحجرابنقال،البخاريصحيحمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.نقرة:طوفي،لعر:حفي

الترقوتين.بينالمنخفضالموضعوهي:2(40)7/

.2(40)7/الباريفتح.صدرهرأسأي:"قصه"

.البخاريوصحيححمنوالمثبت،المواضعكلوفي.جمرائيل:طفي
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فلما،ففتحجاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسلوقد:قيل.محمد:قال

الصالحبالأخمرحبا:قالثم.فردعليهفسلمتعليهفسلمإدريسهذا:قال،إدريسإذاخلصت

الصالح.والنبي

معك؟ومن:قيل.جبريل:قال؟هذامن:قيلفاستفتح،الخامسةالسماءأتىحتىبيصعدثم

خلصتفلما!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسلوقد:قيل.محمد:قال

والنبيالصالحبالأخمرحبا:قالثم،فرد.عليهفسلصت.عليهفسلمهارونهذا:قال،هارونإذا

الصالح.

معك؟ومنقيل،جبريل:قال؟هذامن:قيل،فاستفتح،السادسةالسماءأتىحتىبيصعدثم

خلصتفلما!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهأرسلوقد:قيل.محمد:قال

والنبيالصالحبالأخمرحبا:قالثم،فرد،عليهفسلمت.عليهفسلمموسىهذا:قال،موسىإذا

منالجنةيدخلبعديبعثغلامالأنأبكي:قال؟يبكيكما:لهفقيل،بكىتجاوزتفلما.الصالح

أمتي.منيدخلهاممنأكثرأمته

ومن:قيل.جبريل:قال؟هذامن:قيل،جبريلفاستفتح،السابعةالسماءإلىبيصعدثم

فلما!جاءالمجيءفنعم،بهمرحبا:قيل.نعم:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قال؟معك

مرحبا:قالثمالسلامفرد،عليهفسلمت،عليهفسلمإبراهيمأبوكهذا:قال،إبراهيمإذاخلصت

الصالح.والنبيالصالحبالابن

هذه:قال.الفيلةاذانمثلورقهاوإذا،هجرقلالمثلنبقهافإذاأ،المنتهىسدرةليرفعتثم

جبريل؟يا،هذا)2(ما:فقلت،باطنانونهران،ظاهراننهران؟أنهارأربعةوإذا()1(المنتهىسدرة

يدخلهأ-المعمورالبيتليرفعثم،والفراتفالنيلالظاهرانوأما؟الجنةفيفنهرانالباطنانأما:قال

اللبن،فأخذت،عسلمنوإناءلبنمنوإناءخمرمنبإناءأتيتثم()3(-ملكألفسبعونيومكل

فرجعت،يومكل)4(صلاةخمسينالصلاةعليفرضتثم.وأمتكعليهاأنتالتيالفطرةهي:فقال

أمتكإن:قال.يومكلصلاةبخمسينأمرت:قال؟أمرت(بما):فقالموسىعلىفمررت

أشدإسرائيلبنيوعالجت،قبلكالناسجربتقدواللهوإني،يومكلصلاةخمسينتستطيعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.البخاريوصحيححمنمثبتوهوطمنسقطالمعقوفينبينما

."هذانما":الباريفتحفي

الفتحفيحجرابنلهاأشارالكشميهنيروايةمنزيادةوهو،البخاريصحيحفيليسالمعقوفينبينما

)7/215(.

الفتح.منوالمثبت،خمسونالصلواتعليفرضثم:ط،حفي

.(99)6/الخزانةانظر،العربلغةبعضفيوجائز،شاذقليلالمجرورةماألفإثبات
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موسىإلىفرجعت.عشراعنيفوضع،فرجعت.لأمتكالتخفيففاسألهربكإلىفارجع؟المعالجة

.عشراعنيفوضعفرجعت،مثلهفقالموسىإلىفرجعت.عشراعنيفوضعفرجعت،مثلهفقال

فرجحتمثلهفقال،فرجعت،يومكلصلواتبعشرفأمرتفرجعت،مثلهفقالموسىإلىفرجعت

بخمسأمرت:فقلت؟أمرتبم)1(:فقالموسىإلىفرجعت،يومكلصلواتبخمسفأمرت

قبلكالناسجربتقدوإني،يومكلصلواتخمس!تستطيعلاأمتكإن:قال.يومكلصلوات

حتىربيسألت:قال.لأمتكالتخفيففاسألهربكإلىفارجع،المعالجةأشدإسرائيلبنيوعالجت

عنوخففت،فريضتيأمضيت:منادنادىجاوزتفلما:قال.وأسلمأرضىولكن،استحييت

."عبادي

والترمذيومسلمصحيحهمنأخرمواضعفيرواهوقد.هاهناالحديثهذاالبخاريروىهكذا

.)2(صعصعةبنمالكعن،أنمسعن،قتادةعن،طرقمنوالنسائي

طرقومن.ذرأبيعنأنمسحديثومن،كعببنأبيعن،مالكبنأنمسحديثمنورويناه

فييقعولم،التفسير)3(فيوألفاظهبطرقهمستقصىذلكذكرناوقد.!ي!النبيعن،أنسعن،كثيرة

هومايذكرأو،ينساهأو،بهللعلمالخبربعضيحذفالرواةبعضوكان،المقدسبيتذكرالسياقهذا

.له)4(الأنفعهوبمامخاطبهيحدثوتارة،كلهفيسوقهتارةيبسطأو،عندهالأهم

فيهاالسياقاتكلأنوذلك.جداأبعدفقدبعضهمعنتقدمكماحدةعلىإسراءروايةكلجعلومن

يدعيأنيمكنفكيف.الصلواتعليهيفرضكفهاوفي،بهميعرفهمنهاكلوفي،الأنبياءعلىالسلام

أعلم.والله.والاستحالةالبعدغايةفيهذا؟ذلكتعدد

فيعباسابنعن،عكرمةعن،عمروعن،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا:()البخاريقالثم

أريها،عينرؤياهي:قال.(.6:ا!سراءأ!وللناسفتنةإلاأرشكالتىالرءتاجعقناوما):تعالىقوله

شجرةهي:قال.القرانفيالملعونةوالشجرة؟المقدسبيتإلىبهأسريليلةووخ!اللهرسول

.)6(الزقوم

بما.:الباريفتحفي(1)

)164(مسلموصحيح،و)0343()3933(الأنبياءوفيالملائكةذكربابالخلقبدء)3257(الباريفتح)2(

وسنن،نشرحألمسورةومنبابالتفسير334()آالترمذيوجامع،ع!ي!اللهبرسولالإسراءبابالإيمان2(آو)4

الناقلين.اختلافوذكرالصلاةفرضبابالصلاة(4)48النسائي

.الإسراءسورةعندبعدوما923()4/كثيرابنتفسير)3(

.حمنوالمثبت،عندهالأنفعهوبمامخاطبهعنيحذفوتارة:طفي()4

.المعراجبابالأنصارمناقب)3888(الباريفتع()5

به.سفيانحدثنا،عمرأبيابنعنالترمذيرواهفقد،كذلكوليس،البخاريبهانفرد:نصهماهناحنسخةزادت)6(
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وأوقاتها،الصلاةكيفيةلهفبينالزوالعندجبريلجاءهالإسراءليلةصبيحةمنع!ي!اللهرسولأصبحولما

!ن!بالنبييأتمونوالمسلمونالغدإلىاليومذلكفيجبريلبهفصلىفاجتمعواأصحابهع!ح!اللهرسولوأمر

.")1(مرتينالبيتعندجبريلأمني":وجابرعباسابنعنالحديثفيجاءكمابجبويليقتديوهو

.المغربوقتفيتوسعةيذكرولم،الموسعالوقتبينهماومافهما.والاخرالأولالوقتينلهفبين

وموضع.)2(مسلمصحيحفيوكلها،عمروبناللهوعبدوبريدةموسىأبيحديثفيذلكثبتوقد

الحمد.ودلهالأحكامكتابنافيذلكبسط

فرضت:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،معمرعن)3(البخاريصحيحفيثبتمافأما

الحضرءصلاةفيوزيد،السفرصلاةفأقرت،ركعتينفرضتماأولالصلاة

نأجهةصمنمشكلوهذا؟عنها)5(مسروقعن،الشعبيورواه،)4(الزهريعن،الأوزاعيرواهوكذا

تعالى:قولهعثدذلكعلىتكلمناوقد،عفانبنعثمانوكذا،السفرفيالصلاةتتمكانتعائشة

.(1"ا:النساءأ!اثذينكفروأيفننكمأنخفئئمإقالصلؤةمننقصرو(أنفلئسعلتكؤنجاخلازضافىضريختموإذا)

ذكرهكما.أربعافرضتماأولالحضرصلاةأنإلىالبصويالحسنذهبوقد:)6(البيهقيقال

الأوليينفييجهرثلاثاوالمغرب،أربعاوالعصر،أربعاالظهرالإسراءصبيحة!رصلاتهمنمرسلا

الصلاةأنأرادتعائشةفلعل:قلت.فيهمايجهرركعتيقوالصبح،الأوليينفييجهرأربعاوالعشاء

جاءمابابالصلاة(1914الجامعفيوالترمذي،المواقيتفيجاءمابابالصلاة)393(السمننفيداودأبورواه(1)

بابالصلاة)325(صمحيحهفيخزيمةوابن354(و1/333)المسندفيأحمدالاماموأخرجه،الصلاةمواقيتفي

وغيرهم.،جبريلإمامةبابالصلاة(1/258)السننفيوالدارقطني،الخصصالصلاةمواقيتذكر

614(-1061الأرقام435(-425)1/مسلمصحيحفيمرويةوهيالأنصاريمسعودأبيحديثإليهايضاف)2(

الخمس.الصلواتأوقاتبابومواضعالصلاةالمساجدكتاب

معمر.عنإليهاالمشارهيالروايةوهذه.التاريخأرخواأينمنالتاريخبابالأنصارمناقب)3593(الباريفتح)3(

البخاريصحيحفيوهو،بهعروةعنكيسانبنصالحطريقمنوهوالمؤلفساقهالذياللفظعنيختلفولفظها

صلاة685(-)1صعحيحهفيمسلمروايةوهي،الإسراءفيالصلواتفرضتكيفبابالصلاة)035(فتح

قصربابالسفوفيالصلاةقصر)8(الموطأفيمالكوأخرجه،وقصرهاالمسافرينصلاةبابوقصرهاالمسافرين

ءالصلاةفرضتكيفبابالصلاة()454السننفيوالنسائي،السفوفيالصلاة

.(21604/الدلائلفيبنحوهالبيهقيوأخوجه،السابقةالحاشيةفيإليهاالمشارالنسائيروايةوهي(4)

عنهندأبيبنداودطريقمنالخمسىالصلوا!فرضذكربابالصلاة5103(صحيحهفيخزيمةابنأخرجه)5(

به.الشعبي

.(21704/النبوةدلائلفي()6
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فيورخص،عليههيماعلىحضرافرضتالخمسفرضتلماثم،ركعتينتكونالإسراءقبلكانت

أعلم.والله.بالكليةإشكاليبقىلاهذاوعلى،قديماعليهالأمركانكماركعتينيصليأنالسفر

فصل

!بالهالنبيزمانفيالقمرانشقاق

إشارتهوفقكانحيثالحقودينالهدىمنبهجاءفيما!ي!اللهرسولصدقعلىايةاللهوجعل

يغرضواءايةيرؤاوإنهاتقمروالشقآلساعةأقترلت):العزيزكتابهمحكمفيتعالىاللهقال،()1الكريمة

المسلمونأجمعوقد(3-أ:ادقمرأ!أمرمستقرو!لهصأقوإوأتبعواو!ذبوا!سخرمستمرويقولوا

منعندالقطعتفيد،متعددةطرقمن،المتواترةالأحاديثبذلكوجاءت،!زمنهفيذلكوقوععلى

استقصينا)2(وقد.التكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإنتيسرماذلكمننذكرونحن.فيهاونظربهاأحاط

ونعزوهاطرقهامنأطرافإلىهاهنانشيرونحن،محررةوالألفاظالظرقفذكرناالتفسيركتابنافيذلك

وحذيفة،،مطعمبنوجبير،مالكبنأنسعنمرويوذلك.وقوتهاللهبحولالمشهورةالكتبإلى

أجمعين.عنهماللهرضيمسعودبناللهوعبد،عمربناللهوعبد،عباسبناللهوعبد

عن،قتادة،عن،الزهريأعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامفقالأنسأما

آلساعةاقترلت!و:فقال.مرتينبمكةالقمرفانشق،اية!النبيمكةأهلسأل:قالمالكبنأنس

!هو.اتقمروالشق

أنهوالظاهر؟الصحابةمرسلاتمنوهذا.بهالرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعن)4(مسلمورواه

الجميع.عنأو،!ي!النبيعنأو،الصحابةمنالغفيرالجمعنتلقاه

عروبة،أبيبنوسعيد:البخاريزاد؟شيبانطريقمنالحديثهذا)5(ومسلمالبخاريروىوقد

آية،يريهمأنع!ي!اللهرسولسألوامكةأهلأن:أنسعن،قتادةعن،ئلاثتهم،وشعبة:)6(مسلموزاد

.)7(البخاريلفظ.بينهماحراءرأواحتى،شقتينالقمرفأراهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.حمنوالمثبت،الكريمةإشارتهوقتذلككان:طفي

تقصينا.:طفي

منه.معقوفينبينيأتيوما()12624رقم(165)3/المسندفي

القمر.انشقاقبابوأحكامهمالمنافقينصفات()02846()2صحيحهفي

الحاشيةفيإليهاالمشارهيمسلمورواية.آية!النبييريهمأنالمشركينسؤالبابالمناقب)3637(الباريفتح

السابقة.

.()4الحاشيةفيإليهالمشاروالبابالكتابمن()47)2028(رقمهي

بينهما:حراءيرواحتى:قولهفيحجرابنقال.القمرانشقاقبابالأنصارمناقب)3868(الفتحفياللفظهذا

الفرقتين.بين:أي
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عن،كثيربنسليمانحذثنا،كثيربنمحمدحدثنا:أحمد)1(الإمامفقال،مطعمبنجبيروأما

اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قالأبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الرحمنعبدبنحصين

نإ:فقالوا!محمدسحرنا:فقالوا.الجبلهذاعلىوفرقة،الجبلهذاعلىفرقة،فرقتينفصار!يو

كلهم.الناسيسحرأنيستطيعلافإنهسحرناكان

.أحمد)2(بهتفرد

به.حصينعنوغيرهفضيلبنمحمدحديثمن،جرير)3(ابنرواهوهكذا

عن،الرحمنعبدبنحصينعنكلاهماوهشيمطهمانبنإبراهيمطريقمن)4(البيهقيرواهوقد

.(الإسناد)فيرجلافزاد،بهجدهعن،أبيهعن،مطعمبنجبيربنمحمدبنجبير

عن،السائببنعطاءعنطريقمن")6(الدلائل"فينعيمأبوفروىاليمانبنحذيفةوأما

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمد)7(بالمدائناليمانبنحذيفةخطبنا:قال.السلميالرحمنعبدأبي

اللهرسولعهدعلىأانشققدالقمروإنألا،اقتربتقدالساعةوإنألا!واتقمروالشقآلساعةآقترلت)

الجمعةكانتفلما.1()0السباقوغداالمضمار)9(اليوموإنألا،بفراقآذنتقدالدنياوإنألا،()8(لمج!ي!

.)11(الجنةإلىسبقمنالسابقوإنألا:وزادمثلهوقالاللهفحمد،الجمعةإلىأبيمعانطلقتالثانية

الجنة.إلىسبقمن:قال؟السباقغدا:بقولهيعنيما:لأبيقلتالطريقفيكنافلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

.82(81-)4/المسندفي

بينهما،مطعمبنجبيربنمحمدمنالحديثهذايسمعلمالرحمنعبدبنحصينفإن،لانقطاعهضعيفوإسناده

،)9328(الترمذي:الوجههذامنرواهوقد.مجهولهذاوجبير،قليلبعدسيأتيكماجبيربنمحمدبنجبير

.(بشار).268()2/الدلائلفيوالبيهقي،(1)955الكبيرفيوالطبراني

القمر.سورةتفسيرفي86()27/تفسيرهفيالطبرييعني

بنوعبدأحمدأخرجه:وقالالايةتفسيرفي671()7/المنثورالدرفيالسيوطيوذكره)2/268(الدلائلفي

جبير.عنوالبيهقينعيموأبووالحاكمجريروابنوالترمذيحميد

طهمانبنإبراهيمإسنادهأقام:البيهقيوقال،(451الورقة)4/العللفيالدارقطنيالإمامبينهكماالأشبههووهذا

حصين.عنيونسبنوالمفضلكريبوأبووهشيم

زوائدفيأحمدبناللهوعبدحميدبنوعبدشيبةأبيابنأخرجه:وقال672()7/المنثورالدرفيالسيوطيأورده

الحديث....حذيفةخطبناقالالسلميالرحمنعبدأبيعننعيموأبومردويهوابنجريروابنالزهد

.حفياللفظةليست

.المنثورالدرمنمعقوفينبينما

للاستبافالدنيافيالعملاليومأي:فيهوشرحهالأثيرلابنوالنهايةطمنوالمثبت،الضمار:المنثوروالدرحفي

فيها.تضمرالتيللأياموقتاويكون،الخيلفيهتضمرالذيالموضع:والمضمار.الجنةفي

.المنثورالدرفيهناإلى(

.حمنوالمثبت،الجمعة:طفي(
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بنعراكعن،جعفرعن،بكرحدثنا،2(بكيزبنيحيىحدثنا:)1(البخاريفقال،عباسابنوأما

!ي!.النبيزمانفيانشقالقمرإن:قال،عباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،مالك

عن-ربيعةابنهو-أجعفرعن-مضر)4(ابنوهو-بكرحديثمن)3(ومسلمأيضاالبخاريورواه

به.عراك

ابنعن)6(،هندأبيبنداودحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،مثنىابنحدثنا:(جرير)ابنوقال

سسصش-،)7( قد:قال.!هومستمزسخرويقولوايغرضواءايةيرؤاوإن5القمروالنتنئالساعةاقترلت):دولهس.

شقيه.رأواحتىالقمرانشق،الهجرةقبلكان،ذلكمضى

مرسلاته.منوهوعنهاللهرضيعباسابنعنالعوفيرؤاهوهكذا

بنالغنيعبدحدثنا،سهل)9(بنبكرحدثنا،أحمدبنسليمانحدثنا:)8(نعيمأبوالحافظوقال

عنمقاتلوعن،عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،الرحمنعبدبنموسىحدثنا،سعيد

المشركوناجتمع:عباسابنقال،!آتقمروآلنتنئالساعةآقترلت):قولهفيعباسابنعن،الضحاك

بنوالعاص،وائلبنوالعاص،هشامبنجهلوأبو،المغيرةبنالوليدمنهم،!يواللهرسولإلى

،الحارثبنوالنضر،الأسودبنوزمعة،المطلببنوالأسود،يغوثعبدبنوالأسود،هشام

علىونصفاقبيسأبيعلىنصفا،فرقتينالقمرلنافشقصادقاكنتإن:!يهرللنبيفقالوا،ونظراؤهم

وجلعزاللهفسأل-بدرليلةوكانت-نعم:قالوا"؟تؤمنوافعلتإن":!يمالنبيلهمفقال.قعيقعان

لمجي!اللهورسول،قعيقعانعلىونصفا،قبيسأبيعلىنصفاا(مثل)"قدالقمرفأمسى،سألوامايعطيهأن

."اشهدوا،الأرقمأبيبنوالأرقم،الأسدعبدبنسلمةأبايا":ينادي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

القمر.وانشقباب()54القمرسورةالتفسير()4866الباريفتح

الفتح.فيالبخاريوصحيحطمنوالمثبت،تصحيفوهو،كثيربنيحيى:طفي

وأحكامهمالمنافقينصفات()48)3028(مسلموصحيح،القمرانشقاقبابالأنصارمناقب0387()الباريفتح

القمر.انشمقاقباب

.227()7/الكمالتهذيبفيوترجمتهومسلمالبخاريصحيحمنوالمثبت،تصحيفوهو،نصرابن:ط،حفي

القمر.سورةتفسيرفي86()27/تفسيرهفيالطبرييعني

بنداودعن:والصواب،تصحيفاوأظنه،عباسابنقبلعليعن:الطبريتفسيرمطبوعةوزادت،حفيكذا

.عباسابنعن،عكرمةعن،هندأبي

.حفيمثبتوهوطمنسقطالمعقوفينبينما

)الميزانالثقفيسعيدبنالغنيعبدوشيخه،سهيلبنبكرلضعفضعيفدماسناده)1/368(النبوةدلائلفي

/2)642.

.الميزانولسانالميزانفيوترجمته،نعيمأبيودلائلحمنوالمثبت،تصحيف،سهيل:طفي

نعيم.لأبيالنبوةدلائلمنوالمثبت،...نصفأسلبقدالقمرفأمسى:طوفي...نصفاالقمرفانشق:حفي
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بنالهيثمعن،الرازيالعباسبنالحسنحدثنا،أحمدبنسليمانوحدثنا:)1(نعيمأبوقالثم

مكةأهلانتهى:قال،عباسابنعنعطاءعن،جريجابنعن،زيادبنإسماعيلحذثنا،)2(النعمان

قل،محمديا:فقالجبرائيلفهبط؟اللهرسولأنكبهانعرفآيةمنهل:فقالواع!ي!اللهرسولإلى

فخرجواجبرائيلبمقالة!ييهاللهرسولفأخبرهم.بهاانتفعواإنايةفسيرواالليلةهذهيحتفلواأنمكةلأهل

،المروةعلىونصفاالصفاعلىنصفا،بنصفينالقمرفانشق،عشرةأربعليلة،()3(الشقليلةأ

:فقالوا،نظرواثمأعينهممسحواثم،فنظرواالنظرأعادواثم،فمسحوهابأبصارهمقالواثم،فنظروا

مهو.القمروالشقآلساعةاقترلبت):اللهفأنزل()4ذاهبسحرإلاهذامامحمديا

--)5("
ايهأرنا:فقالوا!ي!اللهرسولإلىاليهودأحبارجاءت:قالعباسابنعن،الضحاكعنروىلم

علىوالآخر،الصفاعلىأحدهما)6(نصفينفصارانشققدالقمرفأراهمربهفسأل.بهانؤمنحتى

.مستمر)7(سحرهذا:فقالوا.غابثم،إليهينظرونالليلإلىالعصربينماقدر،المروة

يحيىبنمحمدحدثنا،البزار)9(عمروبنأحمدحدثنا:)8(الطبرانيالقاسمأبوالحافظوقال

،عباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن،جريجابنحدثنا،بكربنمحمدحذثنا،القطعي

والشقالساعةآقترلبت):فنزلت.القمرسحر:فقالوا!اللهرسولعهدعلىالقمركسف:قال

.(2-ا:القمرأ!سخرمستمرويمولوايغرضواءايةيرؤأوإنهالقمر

خفيولهذا،كسوفهليلةفيانشقاقلهحصلفلعله،الليلةتلككسفأنهوفيه،جئدإسنادوهذا

،البيوتفيالناسأكثريكونحيثالشتاءلياليبعضفيذلكولعل1،الأرضأهلمنكثيرعلىأمره

.الأرضبقاعمنكثيرفيذلكشوهدقدهذاومع،(01()الأرضمنكثيرعنغيئمسترهأو

القمر.انشقاقبليلةوأرخالليلةتلكبناءوبني،الهندبلادبعضفيذلكأرخإنه:ويقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.كذابزيادبنفإسماعيل،تالفوإسنادها:بشارقال،نعيملأبيالنبوةدلائلمنالمطبوعفيالروايةهذهليست

له.ترجمةعلىأقفولمحمنوالمثبت.العمان:طفي

.حفيالمعقوفينبينماليس

.حمنوالمثبت،راهب:الواحدعبدبتحقيقالمطبوعوفي.واهب:طفي

.936()1/النبوةدلائلفينعيمأبايعني

.حمنوالمثبت.بجزأينانشق:طفي

والدلائل.حمنوالمثبت،مفترى:طفي

.(1)1642الكبيرالمعجمفي

النبلاءأعلامسيرفيالبزاروترجمةالطبرانيمعجممنوالمثبت،تصحيفوهو،الرزاز:ط،حفي

)13/554(.

المتن.فيلحقبإشارةحهامشفيمثبتالمعقوفينبينما



صولشيهصالنبيزمانفيالقمرانشقاقفصل358

القاضيالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيالحافظفقالعمرابنوأما

شعبة،عن،جريربنوهبحدثنا،الدوريمحمدبنالعباسحدثنا،الأصمالعباسأبوحذثنا:قالا

كانوقد:قال!واتقمروالشقآلساعةاقترلت):قولهفيعمربناللهعبدعنمجاهدعن،الأعمشعن

فقال،الجبلخلفمنوفلقة،الجبلدونمنفلقة،)2(فلقتينانشق،!اللهرسولعهدعلىذلك

."اشهداللهم":!ي!النبي

به.،،)4(مجاهدعن،الأعمشعن،شعبةعنأ،طرق)3(منوالترمذيمسلمرواه

.مسعودابنعنمعمرأبيعنمجاهدكرواية:)5(مسلمقال

صحيح.حسنحديحقهذا:)6(الترمذيوقال

عن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،سفيانحدثنا:أحمد)7(الإمامفقالمسعودبناللهعبدوأما

فقال،إليهنظرواحتىشقتين!ي!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قال،مسعودابنعن،معمرأبي

."اشهدوا":!ج!اللهرسول

به.-عيينةابنوهو-سفيانحديثمن)8(أخرجاهوهكذا

)9(
القمرانشق:قال1(مسعود)0بناللهعبدعن،معمرأبيعن،إبراهيمعن،الأعمشحديثومن

لفظا.الجبلنحوفرقةوذهبت"اشهدوا":!ي!النبيفقال،بمنى!ي!اللهرسولمعونحن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

وابنجريروابنوالترمذيمسلموأخرج:فقال671()7/المنثورالدرفيالسيوطيوذكره267()2/الدلائلفي

الحديث.فذكر...الدلائلفينعيموأبووالبيهقيوالحاكممردويهوابنالمنذر

وفرقة....فرقة...فرقتين:المنثورالدرلفظ

الفتن،في)2182(الترمذيوجامع،القمرانشقاقبابوأحكامهمالمنافقينصفات)2851(مسلمصحيح

القمر.سورةتفسيرالتفسيرفيو)3288(

.حفيمثبتوهوبه:بلفظعنهواستعيضطمنسقطالمعقوفينبينما

.285(5)برقممسعودابنوحديث،(1028)مسلمصحيح.ذلكمثل:قالثمالإسنادساقأنهيعني

.2()182رقمالحديثروايةبعديعني

.)3583(رقم377(/1)المسندفي

مسلموصحيح.آيةمج!يوالنبييريهمأنالمشركينسؤالبابالمناقب)3636(الباريفتح،ومسلمالبخارييعني

القمر.انشقاقبابالمنافقينصفات()02843(0)

بابالمنافقينصفات)44(028()5مسلموصحيح،القمرانشقاقبابالأنصارمناقب)9386(الباريفتح

القمر.انشقاق

أنهويبدو.سمرة:ففيها.سخبرة:غيرطفيوكذا،مسعودابنعنسخبرةبناللهعبدعنمعمرأبيعن:حفي

ومسلم.البخاريفيجاءماوأثبتفأسقطتهالناسخقبلمنمقحم
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وتابعه."بمكة(انشقأ"اللهعبدعنمسروقعن)1(الضحىأبووقال:البخاريقالثم،(البخاري

عنه.اللهرضياللهعبدعنمعمرأبيعنمجاهدعن،نجيحأبيابنعنمسلمبنمحمد

حدثنا:فقال")2(مسنده"فيذلكأمسروقعنالضحىأبيحديثالطيالسيداودأبوأسندوقد

القمرانشق:قال.مسعودبناللهعبدعن،()3(مسروقعن،الضحىأبيعن،المغيرةعنعوانةأبو

بهيأتيكمماانظروا)4(:فقالوا،كبشةأبيابنسحرهذا:قريشفقالت،!ي!اللهرسولعهدعلى

ذلك.فقالواالسفارفجاء:قال.كلهمالناسيسحرأنيستطيعلامحمدافإن،السفار

،الدوريمحمدبنالعباسحدثنا،العباسأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:()البيهقيوقال

الله،عبدعن،مسروقعن،الضحىأبيعن،مغيرةحدثنا،هشيمحدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا

ابنبهسحركم،سحرهذا:مكةلأهلقريشكفارفقال،فرقتينصارحتىبمكةالقمرانشق:قال

سحزفهورأيتممامثليروالمكانواوإن،صدقفقدرأيتممارأواكانوافإن،السفارانظروا،كبشةأبي

رأينا.:فقالوا،)6(وجهةكلمنقدمواوقد:قال،السفارفسئل:قال.بهسحركم

وآلشقآلساعةأقزلت):تعالىاللهفأنزل:وزاد،المغيرةحديثمنجرير)7(ابنأرواهوهكذا

مهو.آتقمر

الله،عبدعنمسروقعن،الضحىأبيعن،الأعمشعنجابر)9(حديثمننعيمأبو()8(رواه

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،سماكعن،إسرائيلحدثنا،مؤملحدثنا:(1أحمد)0الإماموقال

القمر.فرجتيبينمنالجبلرأيتحتىع!ي!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق:قال-مسعودابنوهو-اللهعبد

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

منه.معقوفينبينسيأتيوما،البخاريوصحيححمنوالمثبت،تصحيف.الضحاكأبو:طفي

.)592(مسندهفي

.حفيوهوطمنسقطالمعقوفينبينما

.انتظروا:داودأبيمسندفي

.(267)2/الدلائلفي

وجه.:الدلائلفي

القمر.سورةتفسير85()27/تفسيرهفيالطبرييعني

.حفيمثبتوهوطمنسقطالمعقوفينبينما

نوحبنجابرمنكلروىوقد،نعيمأبيدلائلمنطبعفيماالروايةهذهوليست،طفيماوأثبت.جرير:حفي

وترجمة.الروايةهذهفيالمقصودأيهمأعلمفالله،الأعمشعنالحميدعبدبنوجريرحازمبنوجريرالحماني

.(19-76/)12الكمالتهذيبفيالأعمش

.)1/413(المسندفي
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به.سماكعن،أسباطحديثمن(جرير)1ابنرواهوهكذا

الوادعي،الحسينبنمحمدحصينأبوحدثنا،الطلحيبكرأبوحدثنا:)2(نعيمأبوالحافظوقال

اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،سماكعن،عطاءعن،يزيدحدثنا،الحمانييحيىحدثنا

ع!ي!:النبيفقال،الجبلخلففرقةفتوارتفرقتينصارحتى،القمرفانشقبمنىع!ي!النبيمعكنا:قال

.")3(اشهدوا،اشهدوا"

بنآدمحدثنا،القلانسيمحمدبنجعفرحدثنا،أحمدأبنسليمانحدثنا:)4(نعيمأبووقال

ابنعن،عتبةبناللهعبدعن،عتبةعن،سعدبنهشامحدثنا،سعدا)5(بنالليثحدثنا،إياسأبي

ونحنبمنىالذيالجبلعلىشقيهأحدرأيتفلقدأ،بمكةونحنالقمرانشق:قال،مسعود

.،)5(بمكة

حدثنا،حاتمبنمحمدحذثنا،عاصمأبيبنبكرأبوحدثنا،إسحاقبنأحمدوحدثنا)6(

فرأيته،بمكةالقمرانشق:قال،اللهعبدعن،زرعن،عاصمعن،زائدةعن،عمروبنمعاوية

فرقتين.

)4(
المعتمر،بنمنصورعن،عميربنموسىحدثنا،مسرووبنسعيدبنعليحديثمنروىلم

.حراءبينهماباثنتينمنشقاواللهالقمررأيت:قال،مسعودبناللهعبدعن،وهببنزيدعن

:قال.عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيعن،الصغيرالسديطريقمن)4(نعيمأبووروى

القمر،فلقتيبينحراءجبلرأيتلقد:مسعودابنقال.بقيتوفلقة،ذهبتفلقة.فلقتينالقمرانشق

بنليثوقال.سيذهب،مصنوعسحوهذا:وقالواذلكمنمكةأهلفتعخب.فلقةفذهبت

!يمالنبيفقال،فرقتينفصار!ي!اللهرسولعهدعلىالقمر:انشققال.مجاهدعن،سليمأبي

انشق.حتىالقمرسحر:المشركونوقال."بكرأبايااشهد)7(":بكرلأبي

بعضيذكرهوما.رجالهاعدالةوعرفتأملهالمنالقطعتفيد،الأسانيدقوية،متعذدم!طرقفهذه

له،أصلفلاالآخرالكممنوخرج!ي!النبيكمفيدخلحتىالأرضإلىسقطالقمرأنمنالقصاص

.85()27/التفسيرالقمرسورةتفسيرفيالطبرييعني(1)

ابنوأخرج:فقال671()7/المنثورالدرفيالسيوطيذكرهاوقد،نعيمأبيدلائلمنطبعفيماالروايةهذهليست)2(

الحديث.فذكر...مسعودابنعنعلقمةطريقمنالدلائلفينعيموأبومردويه

.واحدةمرةاشهدوا:المنثورالدرفي)3(

.المنثورالدرفيولاالدلائلمنطبعفيماالروايةهذهأجدلم)4(

.حفيليسالمعقوفينبينما)5(

.367(1/)الدلائلفينعيمأبوالقائل)6(

.خمنوالمثبت،فاشهد:طفي)7(
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محيه!يه!النب!يئإليهأشارحينأنهغير،السماءيزايللمانمثمقحينوالقمر.بصحيحليسمفترىكذلبوهو

هذهبينالجبلإلىونظروا،حراءوراءمنصارتحتىواحدةفسارت،فرقتينفصار،إشارتهعنانمثمق

القمرفانشقةأحمد)1(مسندفيأنسروايةفيوقعوما.ذلكشاهدأنهمسعودابنبذلكأخبركماوهذه

أعلم.والله.فرقتينأرادأنهوالظاهر،نظرفيهمزتينبمكة

فصلى

الله!رسولعمطالبأبيوفاة

قبلهتوفيتهيبل:وقيل.عنهااللهورضي!ي!اللهرسولزوجةخويلدبنتخديجةبعدهمنثم

مؤمنةوهذه،كافرهذاك،الباطنفيوهذهالظاهرفيهذاك)2(،المشفقانوهما.الأولوالمشهور

وأرضاها.عنهااللهرضيصديقة

!ي!اللهرسولعلىفتتابعت،واحدعامفيهلكاطالبوأباخديجةإنثم:)3(إسحاقابنقال

طالب،أبيعمهوبهلك،إليهايسكن،)4(الإسلامعلىصدقوزيرلهوكانت،خديجةبهلكالمصائب

سنين،بثلاثالمدينةإلىمهاجرهقبلوذلك.قومهعلىوناصراومنعة،أمرهفيوحرزاعضدألهوكان

حتىطالبأبيحياةفيبهتطمعتكنلمماالأذىمن!ي!اللهرسولمنقريشنالت،طالبأبوهلكفلما

فدخل:قال،أبيهعن،عروةبنهشامفحذثني.ترابأرأسهعلىفنثر،قريشسفهاءمنسفيهاعترضه

!ي!اللهورسول،وتبكيتغسلهفجعلت،بناتهإحدىإليهفقامت،رأسهعلىوالتراببيته!ي!اللهرسول

حتى)5(أكرههشيئاقريشناثتنيما":ذلكبينويقول."أباكمانعاللهفإن،بنتةياتبكيلا":يقول

."طالبأبومات

فكان:قال.لهنصبتإذاغ!ي!)6(برمتهفيالأذىطرحربماأحدهمأن:ذلكقبلإسحاقابنوذكر

()7(بهأفيقف،العودعلىالشيءبذلكيخرج،عروةعن،اللهعبدبنعمرحدثنيكماذلكفعلواإذا

الطريق.فييلقيهثم!؟"هذاجوابىأي،منافعبدبنييا":يقولثمبابهعلى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.)3(الحاشيةموضع354()صالمتقدمةالروايةهي

.حمنوالمثبت.هذاالمشفقانوهذان:طفي

.(2661/)والروض(1/614)هشامابنوسيرة(432)صوالمغازيالسير

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت.الابتلاء:طفي

.بالصوابأشبهوهو.أكرههشيئأقريشمنينالتما:هشامابنسيرةفي

الأثير.لابنالنهاية.القدر:البرمة

.(1416/)هشامابنسيرةمنمعقوفينبينما
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حمزةإن:لبعضبعضهاقريشقالتثقلهقريشاوبلغطالبأبواشتكىولما:)1(إسحاقابنقال

ابنعلىلنافليأخذطالبأبيإلىبنافانطلقوا،كلهاقريشقبائلفيمحمدأمرفشاوقد،أسلماقدوعمر

أمرنا.يبتزوناأننأمنماواللهفإنا،مناوليعطهأخيه

مشوالما:قالعباسابنعن،أهلهبعضعنمعبدبناللهعبدبنالعباسوحدثني:إسحاقابنقال

،هشامبنجهلوأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةقومهأشرافوهم-وكلموهطالبأبيإلى

قدحيثمناإنك،طالبأبايا:فقالوا-أشرافهممنرجال!في،حرببنسفيانوأبو،خلفبنوأمية

وخذمنهلنافخذفادعهأخيكابنوبينبينناالذيعلصتوقدعليكوتخوفناترىماحضركوقد،علمت

ابنيا:فقال!فجاءه،طالبأبوإليهفبعث.ودينهولندعهودينناوليدعنا،عنهولنكفعناليكف،مناله

!و:اللهرسول!فقال!:قال!.منكوليأخذواليعطوك،لك)2(اجتمعواقدقومكأشرافهؤلاء،أخي

.)3(

نعم،:جهلأبوفقال!."العجمبهالكموتدينالعرببهاتملكونتعطونيهاواحدةكلمة،لعم"

فصفقوا:قال!."دونهمنتعبدونماوتخلعوناللهإلاإلهلاتقولون":قال!.كلماتوعشروأبيك

بعضهمقالثم:قال!لعجبأمركإن!؟واحداإلهاالآلهةتجعلأنأتريدمحمديا:قالواثم،بأيديهم

حتىآبائكمدينعلىوامضوافانطلقوا،تريدونمماشيئابمعطيكمالرجلهذاماواللهإنه:لبعض

.تفرقواثم،وبينهبينكماللهيحكم

!واللهرسول!فطمع:قال!.شططاسألتهمرأيتكما،أخيابنياوالله:طالبأبوفقال:قال

هو)4(.

حرصرأىفلما"القيامةيومالشفاعةبهالكأستحلفقلهافأنت،عمأي":لهيقول!فجعل،!يه

قريشتظنوأن،بعديمنأبيكبنيوعلىعليكالسبةمخافةلولاوالله،أخيابنيا:قال!ع!جواللهرسول!

الموتطالبأبيمنتقاربفلما:قال!.بهالأسركإلاأقولهالا،لقلتهاالموتمنجزعاقلتهاإنماأني

الكلمةأخيقال!لقدوالله،أخيابنيا:فقال!:قال!،بإذنهإليهفأصغى،شفتيهيحركإليهالعباسنظر

.")5(أسمعلم":!واللهرسول!فقال!قال!.يقولهاأنأمرتهالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(166)2/والروض(1/174)هشامابنسيرة

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت،إليك:طفي

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت،عميا:طفي

إسلامه.في!ياللهرسولطمعطالبأبوقالهافلما:والروضالسيرةفي

لكانتأسلمبعدماأداهالوطالبلأبيالعباسشهادة:الحديثهذاعلىمعلقا(017)2/الروضفيالسهيليقال

أخذ،أسمعلم:منهأعدلهومنوقالسمعت:قالإذاالعدلالشاهدلأن"أسمعلم"بقولهيردولم،مقبولة

نأقبلبذلكشهدالعباسولكن،السمعمنالشاهدمنعتأسبابايحتملالسماععدملأن،السماعأثبتمنبقول

فيه:الايةهذهنزولوأثبتوالشركالكفرعلىالوفاةطالبلأبيأثبتقدالأثرمنالصحيحأنمع،يسلم

السطرالاتية366)صالسهيليعنالمؤلفنقلهماوانظر!وللممثر!يهتيستغفرواأوالذلىءامنوأللنبىماكات!يو

.(الأول
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-ا:صأ!هووشقاقعزةفىكفرواألذينبلألذكأ!ذىوآتقرءانص!!والرهطأولئكلمحيتعالىاللهوأنزل:قال

.ياتلاا(2

والمنة.الحمدودلهالتفسيرفيذلكعلىتكلمناوقد

فيالعباسبقولمسلماماتطالبأباأنإلىالغلاةمنوغيرهمالشيعةمنذهبمنبعضاستدلوقد

عنوالجواب-اللهإلاإلهلايعني-يقولهاأنأمرتهالتيالكلمةأخيقاللقد،أخيابنيا:الحديثهذا

.وجوهمنهذا

الاسمفيإبهاموهذا.أهلهبعضعن:قولهوهو،حالهيعرفلامبهماالسندفيأنأحدها

السياقهذامننحواجرير)1(وابنوالنسائيأحمدالإمامروىوقد،انفردلوفيهيتوقفومثله،والحال

ولمفذكره،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عباد)2(حدثنا،الأعمشعن،أسامةأبيطريقمن

.العباسقوليذكر

عباسابنعنجبيربنسعيدعن،الكوفيعمارةبنيحيىعن،الأعمشعنأيضاالثوريورواه

.أيضا)3(جريروابنوالنسائيوحسنهالترمذيورواه،العباسقولزيادةبغيرفذكره

بنيحيىعن،الأعمشعن،الثوريطريقمنرواهفيما)4(البيهقيسياقمنالحديثولفظ

وعند!النبيوجاءقريشفجاءتطالبأبومرض:قال،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عمارة

ابنيا:فقال،طالبأبيإلىوشكوه.ذاكيمنعهكيجهلأبوفقام،رجل()مجلسطالبأبيرأس

بهاإليهموتؤدي،العرببهالهمتذلكلمةمنهمأريدإنماعميا":فقال؟قومكمنتريدما،أخي

إلهاالألهةأجعل):فقالوا:قال"اللهإلاإلهلا":قال؟هيما؟قال."واحدةكلمة،العجمالجزية

قوله:إلىالايات!ألدبرذىواتمرءانصى!وفيهمولزل:قال(ه:أص!لمجابلشئئهذاإنوصدا

.(7:أص!هواخئلىإلا)

سورة(125)23/الطبريوتفسير()11437الكبرىسننهفيالتفسيرفيوالنسائي)1/227(أحمدالإماممسند)1(

)2(

)3(

)4(

ص.

الهامشفيخرجتالتيجريروابنوالنسائي228(1/)لأحمدروايةفيكما،أسامةبنحمادأسامةأبوسماههكذا

سفيانعنروايتهفيالزبيريأحمدأبووسماه.جعفرابنأنه362()1/اخرموضعفيأحمدصرحوقد.السابق

الأعمشعنسفيانعنروايتهفيسعيدبنيحيىوسماه،(3232الترمذيجامع)عبادبنيحيى:الأعمشعن

.(بشار).أحديوثقهولم،عنهبالروايةالأعمشتفردفقد،حالبكلمجهولوهو.سيأتيكما،عمارةبنيحيى

الطبريوتفسير)11436(،الكبرىفيالتفسيرفيوالنسائيم(،و)3232)3232(التفسيرفيالترمذيجامع

.()بشار.)23/125(

.سفيانعنالأسدياللهعبدبنمحمدروايةمنوهو،345()2/الدلائلفي

البيهقي.ودلائلحمنوالمثبت،فجلس:طفي
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،محمودحدثنا:قائلا)1(البخاريرواهماوهو،منهأصحهوما-إسحاقابنسياقأعني-عارضهقدثم

لماطالبأباأن،عنهاللهرضيأبيهعن،المسيبابنعن،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

عندبهالكأحاجكلمة،اللهإلاإلهلاقل،عمأي":فقال،جهلأبووعنده!ي!النبيعليهدخلالوفاةحضرته

يكلمانهيزالافلم؟المطلبعبدملةعن)2(ترغب،طالبأبايا:أميةأبيبناللهوعبدجهلأبوفقال."الله

."عنكأنهلممالكلأستغفرن":!النبيفقال.المطلبعبدملةعلى:بهكلمهمشيء)3(آخرقالحتى

أ!بأشغالتم!فممابعدمنقرفيأولى!نوآودؤلقشر!ينيممتتغفرواانءامنوأوالذلينللنبى؟تما):فنزلت

.(65:القصصأأضمتمهوك!تفدىلاإنك)ونزلت(131:التوبةأ!أتججص

.الرزاقعبدعنحميد)5(بنوعبدإبراهيمبنإسحاقعن)4(مسلمورواه

يزلفلم:فيهوقال،بنحوهأبيهعن،المسيببنسعيدعن،الزهريحديثمنأيضاوأخرجاه)6(

ملةعلىهو:قالماآخرقالحتى،)7(المقالةبتلكلهويعودانعليهايعرضها!صاللهرسول

أنهلممالكلأستغفرناواللهأأما":ع!ي!النبيفقال؟اللهإلاإلهلايقولأنواسبى.المطلبعبد

أوليولؤ!انوآلقممثر!يهتيممتتغفرواأنءامنواوالذجمتللنبىكاتما!و-ذلكبعديعني-اللهفأنزل."عنك

أغلموهولمجشاءمنجقدىاللهولبهنأتجتت!تهدىلاإنك)طالبأبيفيونزل(113:التوبةأ!وقتفي

.(56:القصصأ!وبالمق!دلى

عن،كيسانبنيزيدحديثمن،)9(والنسائي)8(والترمذيومسلمأحمدالإمامروىوهكذا

طالب.أبيقصةبابالأنصارمناقب)3884(الباريفتح()1

.البخاريوصحيححمنوالمثبت،أترغب:طفي)2(

.البخاريوصحيححمنوالمثبت.كلمهمما:طفي)3(

.الموتحضرهمنإسلامصحةعلىالدليلبابالإيمان(04))24(صحيحهفي()4

منوالمثبت.الرزا!تىعبدعناللهوعبدإبراهيمبنإسحادتى:طوفي،عنحميدبنوعبد:قولهسقطحفي)5(

مسلم.صحيح

بابالإيمان)93()24(مسلموصحيح،اللهإلاإلهلاالموتعندالمشركقالإذابابالجنائز(0136)الباريفتح)6(

منه.معقوفينبينسيأتيوما.الموتحضرهمنإسلامصحةعلىالدليل

المقالة.تلكلهويعيد:فهكذامسلملفظأما،البخاريلفظهذا)7(

حضرهمنإسلامصحةعلىالدليلبابالإيمانو)42()41()25(مسلموصحيح44(وا434)2/أحمدمسند)8(

بنأحمدعن345()2/الدلائلفيالبيهقيوأخرجه.القصصسورةالتفسير)3188(الترمذيوجامع،الموت

به.كيسانبنيزيدعنأسامةأبيعنهاشمبناللهعبدعنسلمة

الحديثهذايخرجلمالنسائيفمانالنساخمنأومنهوهموهو،النسائيإلى-النسخصحتإن-المصنفعزاههكذا)9(

طريقمنأخرجهوقد.بتحقيقنا(13442حديث451)9/التحفةفيالمزيذكرهولا،كيسانبنيزيدطريقمن

فيوالواحدي،و)93()38(الإيمانفيمندةوابن،)6275(حبانوابن،29()02/تفسيرهفيالطبري:يزيد

.(بشار).السابقالهامشفيذكروامنإلىإضافة)228(النزولأسباب
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قل،عماهيا":فقال!ي!اللهرسولأتاهطالبأبيوفاةحضرتلما:قالهريرةأبيعن،حازمأبي

الموتجزعإلاعليهحملهمايقولونقريشتعيرنيأنلولا:فقال"القيامةيومبهالكأشهداللهإلاإلهلا

ولبهنأخبتتكقخقدىلاإنك):وجلعزاللهفأنزل.عينكبها(1لأقر)لاإأقولهاولا،عينكبهالأقررت

.(56:القصصأ!بالمحقتدلرروهوأغلملمجشاءمنيهدىالله

حينطالبأبيفينزلتإنها:وقتادةوالشعبيومجاهدعمروابنعباسبنالثهعبدقالوهكذا

آخروكان.الأشياخملةعلىهو:وقال،يقولهاأنفأبىاللهإلاإلهلايقولأنغ!يواللهرسولعليهعرض

المطلب.عبدملةعلىهو:قالما

بنالملكعبدعن،سفيانعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا:)2(البخاريقالماكلههذاويؤكد

!لمجي!:للنبيقلت:قالأنهالمطلبعبدبنالعباسحدثنا:قالالحارثبناللهعبدحدثنا،عمير

أناولولا،نارمنضحضاحفيهو":قال؟لك)3(ويغضبيحوطككانفإنه،عمكعنأغنيتما

."النارمنالأسفلالدركفيلكان

به.عميربنالملكعبدعنطرقمن)4(صحيحهفيمسلمورواه

عن،خباببناللهعبدعنالهادابنحدثني،الليثحديثمن،()الصحيحينفيوأخرجاه

فيفيجعل،القيامةيومشفاعتيتنفعهلعله":فقالعمهعندهوذكر!لمجي!النبيسمعأنهسعيدأبي

.(البخاريلفظا0"دماغهمنهيغليكعبيهيبلغالنارمنضحضاح

)6(-
."دماغهأممنهيغلي":روايهولمحي

عن،ثابتعن،سلمةبنحمادعن،عفانعن،شيبهأبيبنبكرأبيعن7مسلموروى

بنعلين)8(منتعل،طالبأبوعذاباالنارأهلأهون":قال!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،عثمانأبي

."دطغهمنهمايغلي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيذكرهاوقد،كثيرابنغيرأحدعندنجدهاولم،وغيرهمسلمإلىوعزاها،كثيرابنالحافظاللفظةهذهذكرهكذا

."عينكبهالأقررت"بلفظالرواياتتتابعتوإنما،2(46)6/أيضاتفسيره

طالب.أبيقصةبابالأنصارمناقب)3883(الباريفتح

المتن.منلك:وسقطت.لغضبك:حهامشفي

بسببه.عنهوالتخفيفطالبلأبي!يه!النبيشفاعةبابالإيمان)357(2(0)9مسلمصحيح

شفاعةبابالإيمان)036()215(مسلموصحيح،طالبأبيقصةبابالأنصارمناقب)3885(الباريفتح

عنه.والتخفيفطالبلأبيع!والنبي

.والنارالجنةصفةبابالرقاق6564()فتح،البخاريروايةهي

عذابا.النارأهلأهونبابالإيمان)362((12)2صحيحهفي

رقم)3/78(أحمدعندهيوإنما:أقول.مسلمصحيحفيولاحفيالزيادةهذهوليست.نارمن:طزادت

صحيحة.زيادةوهي(1)1678
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.)2(السهيليذكره."قدميهعلىيسيلحتىدماغهمنهمايغلي":بكير)1(بنيونسمغازيوفي

أبيحدثنا-مجالدبنإسماعيلابنهو-عمر)4(حدثنا")3(مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظوقال

:قال؟طالبأبانفعتهل-لهقيلأو-ع!ح!اللهرسولسئل:قال،جابرعن،الشعبيعن،مجالدعن

.البزاربهتفرد."منهاضحضاحإلىالنار!نأخرجته"

لأن"أسمعلم":وقالالكلمةقالأنهأخيهالعباسشهادة!صالنبييقبللموإنما:)5(السهيليقال

.الشهادةمقبولغيركافراذاكإذكانالعباس

النبي!سألأنهذلكعلىيدلومما.تقدمكماسندهلضعفصحمابذلكالخبرأنوعندي:قلت

الغرغرةبعدالملكمعاينةعندذلكقاللعلهصحتهوبتعليل،تقدممالهفذكرطالبأبيعنذلكبعد

أعلم.والله،إيمانهانفساينفعلاحين

:يقولكعببنناجيةسمعمسا،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا:)6(الطيالسيداودأبووقال

اذهب":فقال.توفيقدعمكإن:فقلت!يالهاللهرسولأتيتأبيتوفيلما:يقولعليا7سمعت

ثمففعلت.")8(تأتينيحتىشيئاتحدثنولا،فوارهاذهب":فقال.مشركاماتإنه:فقلت"فواره

أغتسل.أنفأمرني،أتيته

شعبة.عن،1(غندر)0عن،المثنىبنمحمدعن،)9(النسائيورواه

ماتلما:عليعن،ناجيةعن،إسحاقأبيعن،سفيانحديثمن)11(والنسائيداودأبوورواه

،أباكفواراذهب":قال؟يواريهفمنماتقدالضالالشيخعمكإن،اللهرسوليا:قلتطالبأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

قوائمه.علىيسيلحتىدماغهوهجهمامنيغلي:ولفظه(923)صوالمغازيالسير

.(2017/)الروضفي

أعرفه.لممنوفيه،البزاررواه:وقال593(/51)الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

.(1/2274)الكمالتهذيبفيوترجمتهحمنوالمثبت،تصحيف،عمرو:طفي

.(017)2/الروضفي

.)125(مسندهفي

.شهدت:الطيالسيمسندفي

الطيالسي.ومسندحمنوالمثبت،تأتي:طفي

صحيح.حديثوهو:أقول.المشركمواراةمنالغسلبابالطهارة(591)السننفي

التهذيب.فيترجمته.بغندريعرفجعفرابنهومحمد:قلت.محمدعن:النسائيسننفي

مواراةبابالجنائز02()60النسائيوسنن،مشركقرابةلهيموتالرجلبابالجنائز)3214(داودأبيسنن

صحيح.حديثوهو:أقول.المشرك
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بهنليأنيسرنيمابدعواتلي)2(دعاثم،فاغتسلتفأمرني،)1(فأتيته"تأتينيحتىشيئاتحدثنولا

.شيءمنالأرضعلىما

بنمحمدحدثنا،عديبنأحمدأبوحدثنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:)3(البيهقيالحافظوقال

بنإبراهيمعن،الفضلحدثنا،رزمةأبيبنالعزيزعبدبنمحمدحدثنا،حميدبنهارون

طالبأبيجنازة)4(عارض!ي!النبيأن:عباسابنعن،عطاءعن،جريجابنعن،الرحمنعبد

."عمياخيراوجزيت،رحموصلتك":فقال

:قال."قبرهعلىيقمولم":وزادمرسلا!ي!النبيعن،الهوزنياليمانأبيعنوروي:قال

فيه.تكلمواالخوارزميهوهذاالرحمنعبدبنوإبراهيم

ومع،البيكنديسلامبنومحمد(السيناني)موسىبنالفضلمنهم،واحدغيرعنهروىقد:قلت

بمستقيمة.ليستعنهروىمنكلعنوأحاديثه،بمعروفليس:عدي)6(ابنقالهذا

عنهوالدفع!اللهرسولعنوالممانعةوالمحاجةالمحاماةمنطالبأبويتعاطاهكانماقدمناوقد

فيوالشفقةوالمحبةالمودةمنولأصحابهلهأظهرهوما،والثناءالممادحمنفيهقالهوما،أصحابهوعن

البليغةالفصيحةالعبارةبتلكوكذبهخالفهلمنوالتنقصالعيبمنتضمنتهوما،أسلفناهاالتيأشعاره

كلهذلكفيوهو،معارضتهاولامقاربتهاعربيايمكنولاتسامىولاتدانىلاالتي،المطلبيةالهاشمية

كماوتصديقهالقلبعلمبينوفرق.قلبهيؤمنلمهذامعولكن،راشدبارصادق!ي!اللهرسولأنيعلم

اتكتبءاتينهمألذين):تعالىقولهذلكوشاهد؟البخاريصحيحمنالإيمانكتابشرحفيذلكقررنا

:فرعونقومفيتعالىوقال،146:البقرةأمهويغلمونوهتمألحقليكنمونمنهمفىيقاوإنهمإشايغرفونهوكمايعردؤن

ربإلاهؤروأنزلماعقتلقذ):لفرعولىموسىوقال،14:النملأ!هوأنفسهـتموأشتيقنتهابهاوجيحدوا!يو

تعالى:قولهفيالسلفبعضوقول(201:ا!سراءأ!هومثبورايفرعؤتلأظنكبصابروإقوالأزضالسفؤت

أذيةعنالناسينهىكانحيثطالبأبيفينزلتأنها(26:ا!نعامأ!عتهوشؤتعنهينهونوهتم)

بنوالقاسم،عباسابنعنرويفقد.الحقودينالهدىمنالرسولبهجاءعماهووينأى!ي!اللهرسول

)2(

)3(

)4(

)6(

وجئتهفواريتهفذهبت:داودأبيسننوفي..فأمرنيجئتثمفواريته:النسائيسننوفي،ط،حفيكذا

فأمرني.

أحفظه.لمدعاءوذكر:قولهالنسائيوزاد،والنسائيداودأبيسننفيهناإلى

.934(2/)الدلائلفي

البيهقي.ودلائلحمنوالمثبت،تصحيفوهو.منعاد:طفي

سيرفيوترجمته،تصحيف.الشيباني:حفيووقع،(916)2/اللبابفيكمامروقرىإحدىسينانإلىنسبة

.(301)9/النبلاءأعلام

.925(1/)عديلابنالكامل
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أعلم.والله.نظرففيه،وغيرهم،كعببنومحمد،ديناربنوعطاء،ثابتأبيبنوحبيب،مخيصرة

وبهذا.بهيؤمنواأنمحمدعنالناسين!ونوهم؟عباسابنعنالأخرىالروايةأعلمواللهوالأظهر

مذلتمامسيقالكلامهذاأنوتوجي!ه-جريرابناختياروهو-واحدوغيروالضحاكوقتادةمجاهدقال

به.أيضاهمينتفعونولااتباعهعنالناسيصدونكانواحيثالمشركيق

صليرؤاوإنوقزاءاذانهغوفىيفقهوهأنأكئهقلوبهتمعكوجحقناإليكيم!تمعمنومتهم):تعالىاللهقالولهذا

وإيئعئهويئؤتعنهينهؤن!وهتمالأولينأشطيرإلاهذاإنكفووأاتذينيمولميجدرنكجاءوكاذاتههبهايؤضمنوالاءايؤ

بهذاالموادأنعلىيدل!وهتم)قولهوهواللفظوهذا،26و25:ا!نعامأ!ويشعرونوماأنفسهغإلايتهدكون

(26:ا!نعامأ!يشعرونوماأنفسهغ!الايفلكونوإفي!و:قولهفيالكلامسماقفيالمذكورونوهم،جماعة

ع!ب!اللهرسولأذيةعنالناسيصدكانبل،المثابةبهذهيكنلمطالبوأبو.الذمتمامعلىيدل

لهلماالإيمانلهاللهيقدرلمهذامعولكنءومالونفس،ومقالفعالمنعليهيقدرمابكلوأصحابه

لها،والتسليمبهااييمايمانيجبالتيالدامغةالمالغهالماطعةوالحجة،العظيمةانحك!ةمنذلكفيتعالى

عليه.وترحمناطالبلأبيلإصتغفزناللمشوكيقالاستغفارمنعثهاللهنهافاماولولا

موتفي

فصلى

)1(
خويلدبنتخديجة

ومثواها.منقلبهاالفردوسجناتوجعل،وأرضاهاعنهااللهرضيومناقبهافضائلهامنشيءوذكر

فيهصخبلا،قصبمنالجئةفيببيتبمثمرهاحيثالمصدوقالصادقبخبومحالةلاذلكفعلوقد

نصب.ولا

:قال،ضهابأبنعن،عقيلحدثني،الليثحدثنا،صالحأبوحدثناة)2(سفيانبنيعقوبقال

.الصلاةتفرضأنقبلتوفيتخديجةكاتتهوقد:الزبيربنعروةقال

إلىع!اللهرسولخروجقبلبمكةخديجةتوفيت:قالأنهالؤهريعناخروجهمنروىلم

ءالصلاةلفرضأنوقبل،المدينة

وأحدءعامفيوأبوطالبخديجهماتت:)3(إسحاقبنمحمدوقال

مثدهبنأدلهعبدأبوذكره.أيامبئلاثةطالبأبيمو!بع!توفيتخديجةأنبلغني")4(البيهقيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.وفاة:خ!في

هنا.منالصحققنقلهالمفقودالجزءمنوهو(31255/والئاريخالمعوفةفي

.(21661/والروض(11/164هشامابنوسميرة(432)صوالمغازيالسير

ء352(21/النبوةدلائلفى



936خويلدبنتخديجةموتفيفصل

الحافظ.اللهكبدأبووشيخنهـا،(1)المعرفةكتابفي

منخرجواعامسنينبثلاثالهجرةقبلماتاطالبوأباخدلجةأنالواقديوزعم:)2(البيهقيقالى

ليلة.وثلاثينبخمسيطالبأبيقبلتوفيتخديجةوأن،الشهـعب

وفاةنذكوأنبناالأنسبوكان،الإسراءليلةالخممسالصلواتتفرضأنقبلمرادهم:قلت

لمقصد،الإسرأءعنذلكأخرناولكن،واحدوغيرالبيهقيذكوهكماالإسراءقبلوخديجةطا!بأبي

.أدله)3(شاءإنذلكعلىتقفكماالبابويتسسق،ينتظمبهالكلامفإن،ذلكبعدعليهستطلع

عن،ززعةأبيعنعمارةعن،غزوانبنفضيلبنمحمدحدثنا،قتيبةحدثنا:)4(البخاريوقال

فيهأناعهمعهاأتتقدخديجةهذه،أدثهرسوليا:فقال!يوأدلهرلعمولإلىجبريلأتى:قال،هريرةأبي

منالجئةفيببيتبوبمئرها،ومنيربهامنالسلامعليهافاقرأأتتكهيفإذا-شرابأوطعائمأو-إدالم

فصب.ولافيهصخبلا،قصب

به.فضيلىبنمحمدحديتمن(مسملم)8رواوالد

أوفى:أبيبناللهلعبدقلت:قالىإسماعيلعن،يحمىحذثنا،هسددحذثنا:)6(البخاريوقال

نصت-ولافيهصخبلا،قصبمنببيت،نعم:قال؟خديجةع!يوالنبيبشعر

.به)7(خالدأبيبنإسماعيلعنطرقمنوممسلمأيضأالبخاريورواه

قصبحازتلأنها-اللؤلؤقصب-يعنيقصبمنالجنةفيببيمببشوهاوإنما:)8(السهيليقالى

منيوماتتعئهولم،!النبيعلىصوتهاترفعلملأنها،نصسبولافيهصخبلا،الإيمانإلىالسبق

.أبداآذتهولا،يوماعلهـيهتصخمثفلم،الذهو

ألنهاعنهاأدئهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديتمن)9(الصحيحينفيوأخرجاه

حديث.344رممالظاهرلةفيخطيةنسخةمنه،الصحابةمعرفةكتابيعني(1)

.8بنحو353(لم)2النبوةدلائلفي)2(

السيالى-ويتسق،ينتظمالكلامفإن،ذلكبعدعليهكسيطلعلمقصد:هكذاحفيالعبارة)3(

خديجة.لمجيرالنبيتزويجبابالأنصارمناقب382(ه!الهـباريفتح(4)

المؤمنين.أمخدصجهفضائلباباالصحابةفضائل!(ا))2432(مسلمصحيح()5

خديجة.-ولمدالنبيتزويجبابالأنصارمناقب19381(الهـباريفتح)6(

فضائلبابالصحابةفضائل)72()2433(وصحيجهـمسلم،المعت!ريحلمتىبابالعموه219!أ(الباريفتح)7(

المؤمنين.أمخديجه

.بنحوه!27،لما)الروضفي)8(

الصحابةفضائل)74()2435(مسلهـموصحيح،خديجة!سيكالنبيتزويجيابالأنصارحناقب38161(الباريفتح)9(

المؤمنين.أمخديجةفضائلباب
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أسمع!كنتلما-يتزوجنيأنقبلوهلكت،خديجةعلىغرتما!للنبيامرأةعلىغرتما:قالت

منهاخلائلهافيفيهديالشاةليذبحكانوإن.قصبمن)1(ببيتيبشرهاأناللهوأمره،يذكرها

.(البخاريلفظا0يسعهنما

إياها.ع!يماللهرسولذكركثرةمنخديجةعلىغرتماامرأةعلىغرتما:عائشةعنلفظ)2(وفي

قصب.منالجنةفيببيتيبشرهاأن-جبريلأو-ربهوأمره،سنينبثلاثبعدهاوتزوجني:قالت

ولكن-رأيتهاوما-خديجةعلىغرتماجم!يمالنبينساءمنأحدعلىغرتما:قالتله)3(لفظوفي

قلتفربما،خديجةصدائقفييبعثهاثمأعضاءفيقطعهاالشاةذبحوربما،ذكرهايكثر،لمج!النبيئأكان

."ولدمنهاليوكان،وكانتكانتإنها":فيقول!خديجةإلاامرأةالدنيافييكنلمكأنه:،لهأ

أبيه،عن،عروةبنهشامعنمسهربنعليئأخبرنا،خليلبنإسماعيلحدثنا:البخاريقالثم

فعرفمج!ي!اللهرسولعلى-خديجةأخت-:خويلدبنتهالةاستأذنت:قالتعنهااللهرضيعائشةعن

عجائزمنعجوزمنتذكرمافقلتفغرت."هالةاللهم":فقال،لذلكأفارتاع،خديجةاستئذان

منها.خيرااللهأبدلك،الدهرفيهلكتالشدقينحمراء،قريش

به.مسهربنعليعن،سعيدبنسويدعن)4(مسلمرواهوهكذا

درولاعليهاينكرلمإذ.عضرةوإمافضلاإما،خديجةمنخيرعائشةأنعلىالتقريرفيظاهروهذا

مؤملحدثنا:(أحمد)الإمامقالولكناللهرحمهالبخاريسياقظاهرهوكما،ذلكعليها

عائشةعنطلحةبنموسىعن-عميرابنهو-الملكعبدعن،سلمةبنحمادحدثنا،الرحمنعبدأبو

،الغيرةمنالنساءيدركمافأدركني،عليهاالثناءفيفأطنبخديجةيوما!صاللهرسولذكر:قالت

وجهفتغير:قال.الشدقينحمراءقريشعجائزمنعجوزمن،اللهرسوليااللهأعقبكلقد:فقلت

رحمة،يعلمحتى)6(المخيلةعندأو،الوحينزولعندإلاقطشيءعندتغيرأرهلمتغيرأ!ماللهرسول

.)7(عذابأو

بنالملكعبدعن،سلمةبنحمادعنكلاهما،مسلمبنوعفان)8(أسدبنبهزعنرواهوكذا

الرواية.هذهفيالبخاريصحيحفيولاحفيالزيادةهذهوليست.الجنةفي:هناطزادت(1)

.البخاريصحيحفي)3817(رقمالسابقةللروايةالتاليةالروايةهي)2(

منه.معقوفينبينيأتيوما.)3818(رقمالسابقةللروايةالتاليةالروايةوهيللبخارييعني)3(

المؤمنين.أمخديجةفضائلبابالصحابةفضائل)78()2437(صحيحهفي()4

.(154)6/المسندفي)5(

.(خيل)والقاموسالنهاية.بالمطرالخليقةهيأو،ماطرةتحسبهاالتيالسحابة:"المخيلة")آ(

أحمد.ومسندحمنوالمثبت،خطأبالنصبعذابا:طفيووقعت؟عذابأورحمةأهييعني)7(

التهذيب.تهذيبفيوترجمتهأحمدومسندحمنوالمثبت،تصحيف،عثمان:طفي)8(
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كنتماتمعراوجههفتمعر:قال.الأولالدهرفيهلكت؟الشدقينحمراء:قولهبعدوزاد.بهعمير

.عذابأوأرحمة،ينظرحتى،المخيلةعندأوالوحينزولعندإلاأراه

جيد.إسنادوهذا.أحمدبهتفرد

عنمجالدأخبرنا:(قالأاللهعبدأخبرناإسحادتىبن(عليأعنأيضاأحمد)1(الإماموقال

.الثناء)2(بأحسنعليهاأثنىخديجةذكرإذا!ي!النبيكان:قالت،عائشةعن،مسروقعن،الشعبي

:قال.منهاخيرأاللهأبدلكقد)3(الشدقينحمراءتذكرهاماأكثرما:فقلتيومافغرت:قالت

بمالها)4(وواستني،الناسكذبنيإذوصدقتني،الناسبيكفرإذبيامنتقد،منهاخيرااللهأبدلنيما"

."النساءأولادحرمنيإذولدهااللهورزقني،الناسحرمنيإذ

والله،مشهوركلاموفيه،متابعةمسلملهروىومجالد،بهبأسلاوإسناده،أيضاأحمدبهتفرد

بنإبراهيميولدأنقبلكان"النساءأولادحرمنيإذولدهااللهورزقني":قولهأعنيهذاولعل.أعلم

سيأتيوكماتقدمكما!ك!ي!النبيأولادجميعفإن،متعينوهذا،بالكليةمقدمهاوقبل،ماريةمنع!ي!النبي

عنها.اللهرضيالمصريةالقبطيةماريةمنفإنهإبراهيمإلاخديجةمن

عنهااللهرضيعائشةعلىخديجةتفضيلعلىالعلمأهلمنجماعةالحديثبهذااستدلوقد

ظاهر.أومحتملوهو،عشرةخيراكانتأنهاعلىاخرونوتأوله،إسنادهفياخرونوتكلم.وأرضاها

منهاخيرأاللهأبدلكقد:بقولهامرادهاوليس،عشرتهاوجميلوحسنهابشبابهاسمتعائشةأنوسببه

تربهوافلا):قالكماوجلعزاللهإلىمرجعهأمرهذافإن،خديجةعلىوتفضلهانفسهاتزكيأنها

!هويشدمنير!أللهبلأنفسهغيربهونالذينإلىترألخ):تعالىوقال(32:النجمأ!أتقئبمنأغلوهوأنفسكتم

الاية.941:النساءأ

التشيعأهلعليهايقتصرطرقوبجانبهاوحديثاقديمأالعلماءبينفيهاالنزاعوقعمسألةوهذه

إلا-جميعهمع!يمالنبيئولدوكون،عليهاالربلسلام،النساءمنأحدابخديجةيعدلونلا،وغيرهم

منوكونها،إسلامها()وتقدم،لهاإكراماماتتحتىعليهايتزوجلموكونه.منها-إبراهيم

!ص.الثهلرسولومالهانفسهاوبذلت.البعثةأولفيصدقمقامولها،الصديقات

ولكن،معروفهوماالفضائلمنمنهماواحدةلكلويثبتأيضايغلومنفمنهم،السنةأهلوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منه.معقوفينبينوما(1،181)6/17المسندفي

فأحسن.:المسندفي

.الشدق:المسندفي

والمسند.حمنوالمثبت،بمعنىوكلاهما.واستني:طفي

.حمنوالمثبت.وتقدير:طفي
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فييكنلمفإنهخديجةمنأعلمولكونها،الصذيقابنةلكونهاعائشةتفضيلعلىالتسننقوةتحملهم

كمحبتهنسائهمنأحدأيحبالرسوليكنولم،وعقلهاوفصاحتهاوعلمهاحفظهافيعائشةمثلالأمم

مباركاطيباكثيراجماعلماالسلامعليهعنهبعدهوروت،سمواتسبعفوقمنبراءتهاونزلت،إياها

كلأأنوالحق.")1(الحميراءعندييكمشطرخذوا"المشهورالحديثالناسمنكثيرذكرقدحتى،فيه

إلىذلكعلموردذلكفيالتوقفوالأحسن،وحيرهلبهرهفيهالناظرنظرلوما)2(الفضائلمنلهامنهما

نأعليهيجبالذيفذاك،البابهذافيظنهعلىيغلبأو،بهيقطعدليللهظهرومن.وجلعزالله

والمسلكالأقومفالطريقغيرهافيأوالمسألةهذهفيتوقفلهحصلومن،العلممنعندهبمايقول

أعلم.الله:يقولأنالأسلم

أبيه،عن،عروةبنهشامطريقمن)3(والنسائيوالترمذيومسلموالبخاريأحمدالإمامروىوقد

مريمنسائهاخير":!ؤاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،جعفربن)دثهعبدعن

.زمانهما)4(خير:أي"خويلدبنتخديجةنسائهاوخير،عمرانبنت

كمل":ع!ييهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيإياسبنقرةأبيهعن،قرةبنمعاويةعنشعبةوروى

،فرعونامرأةوآسية،عمرانبنتمريم:ثلاث(إلا)النساءمنيكملىولم،كثيرالرجالمن

."الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةوفضل؟خويلدبنتوخديجة

الثلاثبينالمشتركوالقدر:قالوا.وبعدهشعبةإلىصحيحإسنادوهذا.تفسيرهفيمردويهابنرواه

وصدقته.كفالتهافيالصحبةوأحسنتمرسلانبياكفلتمنهنكلاأن،وخديجةومريماسية؟نسوة

وصدقته،وأعظمهاكفالةأتمولدهاكفلتومريم؟بعثحينوصذقته،إليهوأحسنتموسىرئتفآسية

حينوصدقتهتقدمكماأموالهاذلكفيوبذلتبها!اللهرسولتزويجفيرغبتوخديجة؟أرسلحين

هو"الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةوفضل"وقوله.وجلعزاللهمنالوحيعليهنزل

موسىأبيعن،الهمدانيالطيبمرةعن،مرةبنعمروعنأيضاشعبةطريقمن)6(الصحيحينفيثابت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الخفاكشف.إسنادلهايعرفلاالتيالواهيةالأحاديثمنهو:الذهبيقال،منكرهوبلجداغريبحديث

)1/944(.

فضائل.منهمالكلأنوالحق:حفي

مسلموصحيح،خديجة!ي!النبيتزويجبابالأنصارمناقب)3815(الباريوفتح84()1/أحمدالإماممسند

فضلبابالمناقب)3877(الترمذيوسنن،المؤمنينأمخديجةفضائلبابالصحابةفضائل0243(-)96

.)8354(الكبرىالسننفيوهو،عنهااللهرضيخديجة

الضمير:الطيبيوقال.الدنيابهيعني،والمشاهدةالحاليفسرهلكنهمذكورغيرعلىعائدالضمير:القرطبيقال

.(135)7/الباريفتح.الأمةهذهعلىوالثانيمريمفيهاكانتالتيالأمةعلىيعودالأول

.ثلاثغير:خفي

=،،11:التحريمأ!ءامنواللذيفمثلأاللهوضرب)تعالىاللهقولبابالأنبياءأحاديث341()1الباريفتح
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،فرعونامرأةآسيةإلاالنساءمنيكملولم،كثيرالرجالمنكمل":!ي!اللهرسولقال:قالالأشعري

الخبزهو:والثريد"الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةفضلوإن؟عمرانبنتومريم

:الشعراءبعضقالكماالعربطعامأفخروهو،جميعاواللحم

الثريد،اللهأمانة،فذاكبلحمتأدمهالخبزماإذا

وغيرهن،المذكوراتالنساءفيعمعاما)2(يكونأن"النساءعلىعائشةوفضل":!ولهويحممل
-)1(-

بينهن،التسويةيحتملموقوفاوفيهنفيهاالكلامويبقى،عداهنفيمامخصوصا)3(يكونأنويحتمل

أعلم.والله،)4(خارجدليلإلىغيرهاعلىمنهنواحدةرجحمنفيحتاج

فصل

الصديقبنتبعائشةعنهااللهرضيخديجةبعد!ي!أتزويجهفي

عنهااللهرضيزمعةبنتوسودة

بنمعلىحدثنا:()عائشةتزويجفيالبخاريقال،سيأتيكماأولاتزوجهاعائشةأنوالصحيح

لها:قالع!ي!النبيأنعنهاالثهرضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنوهيبحدثنا،أسد

)6(--ءص
فإذا،عنهافاكشف،امرأتكهذه:ويقول،حريرمنسرلمحهفيأنكأرى،مرتينالمنامفيأريتك"

."يمضهاللهعثدمنهذاكان)7(إن:فأقول،أنتهي

!ي!النبيينكحلم:لعائشةعباسابنقال:مليكةأبيابنوقال:الأبكار)8(نكاحبابالبخاريقال

بنهشامعن،بلالبنسليمانعن،أخي)01(حدثني،اللهعبدبنإسماعيلحدثنا)9(:غيركبكرا

المؤمنين.أمخديجةفضائلبابالصحابةفضائل07()2(431)مسلموصحيح

.حمنوالمثبتويحمل:طفي(1)

.حمنوالمثبت،فيعممحفوظا:طفي)2(

.حمنوالمثبت،فيماعاما:طفي)3(

.حمنوالمثبت.خارجمن:طوفي.المحسوسالظاهر:"الخارج"(4)

عائشة.!شي!النبيتزويجبابالأنصارمناقب)5938(الباريفتح()5

.22(74/الباريفتح).صورتهايريهأي،قطعةأي:سرقة)6(

يكن.إن:لهروايةوفي،يكإن:البخاريصحيحفي)7(

تفسيرفيالبخاريوصلهحديثمنطرفوهو،البابأولفي-الأبكارنكاحبابالنكاح(012)9/الباريفتح)8(

الفتح.فيحجرابنقاله.النورسورة

السابقة.الحاشيةفيإليهالمشارالموضعفي(5)577رقمالحديثيبدأهنا)9(

الفتح.فيحجرابنقاله.الحميدعبدهو(01)
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منها،أكلقدشجرةوفيهواديانزلتلوأرأيت:اللهرسولياقلت:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروة

نأ)1(تعني"منهايرتعلمالتيفي":قال؟بعيركترتعكنتأيهافي،منهايؤكللمشجرةووجدت

غيرها.بكرايتزوجلم!ي!النبي

عن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوحدثنا،إسماعيلبنعبيدحدثنا:قال)2(ثمالبخاريبهانفرد

سرقةفييحملكرجلإذا،مرتينأالمنامفيأريتك"لمج!ي!اللهرسولليقال:قالت،عائشةعن،أبيه

."يمضهاللهعندمنهذاكان)3(إن:فأقول،أنتهيفإذافأكشفها.امرأتكهذه:فيقول،حريرمن

به.عروةبنهشامطريقمن)4(مسلمورواه

عن،زيدبنحمادحدثنا،مسددحدثنا:()التزويجقبلالمرأةإلىالنظربابفيالبخاريورواه

بكيجيء)7(ا)6(المنامفيأريتك":لمج!اللهرسولقال:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

نإفقلت،هي)8(أنتفإذاالثول!وجهكعنفكشفت.امرأتكهذه:ليفقالحريرمنسرقةفيالملك

."يمضهاللهعندمنهذايك)9(

."ليالثلاثالمنامفيأريتك":1()0روايةوفي

فيزوجتكهذه:فقالخضراءحريرمنخرقةفيبصورتهاجاءهجبريلأن:)11(الترمذيوعند

.والاخرةالدنيا

يزيد،عنالليثحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:(الكبار)12منالصغارتزويجبابالبخاريوقال

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

يعني.:الفتحفي

.الأبكارنكاحبابالنكاح5()780فتحصحيحهفي

يكن.إن:البخاريصحيحفي

عائشة.فضلفيبابالصحابةفضائل)97()2438(صحيحهفي

التزويج.قبلالمرأةإلىالنظربابالنكاح5()125الباريفتح

.حفيمثبتوهوطمنسقطالمعقوفينبينما

.البخاريوصحيححمنوالمثبت،فيجيء:طفي

.البخاريوصحيحطمنوالمثبت.أنتهيفإذا:حفي

.البخاريوصحيححمنوالمثبت،يكن:طفي

.(1)6حفيإليهاالمشارمسلمروايةوهي

واستغرابهتحسينهعلىالترمذيواقتصر:بشارقال.عنهااللهرضيعائشةفضلبابالمناقب0388()الجامعفي

اللهعبدعنالحديثهذامهديبنالرحمنعبدروىوقد،علقمةبنعمروبناللهعبدحديثمنإلانعرفهلا:وقال

فيالمتقدمعائشةعنعروةحديثإلىأشارثمعائشةعنفيهيذكرولممرسلأ،الإسنادبهذاعلقمةبنعمروابن

الصحيحين.

.الكبارمنالصغارتزويجبابالنكاح(8105)الباريفتح
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.أخوكأناإنما:بكرأبولهفقال،بكرأبيإلىعائشةخطب!يماللهرسولأن،عروةعن،عراكعن

."حلالليوهي،وكتابهاللهدينفيأخيأنت":فقال

عنعروةحديثمنلأنه،متصلوالمحققينالبخاريعندوهومرسلكأنهسياقهظاهرالحديثهذا

الله.رحمهالبخاريأفرادمنوهذا،عنهااللهرضيعائشة

خديجةبعدعائشة!مماللهرسولتزوج:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن:بكير)1(بنيونسوقال

ابنةوعائشة!ي!اللهرسولومات.تسعابنةوهيبهاوبنى،سنينستابنةيومئذوعائشة،سنينبثلاث

سنة.عشرةثمانية

عن،عروةبنهشامعن،أسامةأبيعنإسماعيلبنعبيدعن)2(البخاريروىوقد.غريبوهذا

منقريباأو-سنتينفلبث،سنينبثلاثاالمدينةإلىأ!يوالنبيمخرجقبلخديجةتوفيت:قال،أبيه

مرسلعروةقالهالذيوهذا.سنينتسعبنتوهيبهابنىثم،سنينستبنتوهيعائشةونكح-ذلك

سنينستابنةوهيتزوجهاوقوله.الأمرنفسفيالمتصلحكمفيولكنهقدمناكماالسياقظاهرفي

بهابناؤهوكان-وغيرهاالصحاحفيثبتوقد-الناسبينفيهخلافلاما،سنينتسعابنةوهيبهاوبنى

منبنحوخديجةموتبعدكانتزويجهاكونوأما.المدينةإلىالهجرةمنالثانيةالسنةفيالسلامعليه

عن،حمادحدثنا،الحجاجحدثنا:قال)3(الحافظسفيانبنيعقوبفإن.نظرففيهسنينثلاث

مكةمنمخرجهقبلخديجةمتوفى!يماللهرسولتزوجني:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

مجممة،وأناأرجوحةفيألعبوأنانسوةجاءنيالمدينةقدمنافلما،سنين-ستأو-سبعابنةوأنا

سنين.تسعابنةوأنالمجيواللهرسولإلىبيأتينثم،وصنعننيفهيانني

منسقطقديكونأنإلااللهم،قريبأذلكأثرعلىأنهيقتضيخديجةمتوفى:الحديثهذافيفقوله

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،أسامةوأبوبكيربنيونسذكرهماينفيفلا،خديجةمتوفىبعدالنسخة

أعلم.والله

عن،عروةبنهشامعن،مسهربنعليحدثنا،المغراءأبيبنفروةحدثنا:)4(البخاريوقال

بنيفيفنزلنا،المدينةفقدمنا،سنينستبنتوأنا!يمالنبيئتزوجني:قالت.عائشةعن،أبيه

وإني-رومانأمأميفأتتني،)6(جميمةليوفتوقد،()شعريفتمزقفوعكت،الخزرجبنالحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(52ه)صوالمغازيالسير

منه.معقوفينبينسيأتيوما،عائشةمج!ي!النبيتزويجبابالأنصارمناقب)6938(الباريفتح

هنا.منالمحققنقلهالمفقودالجزءمنوهو268()3/والتاريخالمعرفة

عائشة.!شي!النبيتزويجبابالأنصارمناقب)4938(الباريفتح

.(422)7/الباريفتح.انتتفأي،المهملةبالراء.فتمرق:الكشميهنيورواية،تقغأي:"فتمزق"

ابن-قال.جميمةفوفى:البخاريصحيحوفي،جميمةولي:حوفي،(جمم)الأثيرلابنوالنهايةطفيكذا
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حتىبيديفأخذت،منيتريدماأدريمافأتيتها،بيفصرخت-ليصواحبومعيأرجوحةلفي

به)2(فمسحتماءمنشيئاأخذتثم،ثفسيبعضسكنحتى،لأنهج)1(وإني،الدأربابعلىأوقفتني

وعلى،والبركةالخيرعلى:فقلنالبيتفيالأنصارمننسو!فإذا،الدارأدخلتنيثم،ورأسيوجهي

إليه،فأسلمتني،ضحىلمجيواللهرسولإلايرعنيفلم،شأنيمنفأصلحن،إليهنفاسلمتني.طائرخير

سنين.تسعبنتيومئذوأنا

عمرو)4(بنمحمدحدثنا،بشربنمحمدحدثثا:)3(المؤمنينأمعائشةمسندفيأحمدالإماموقال

مظعونبنعثمانامرأةحكيمبنتخولةجاءتخديجةهلكتلما:قالا"ويحيىسلمةأبوحدثنا

فمن":قال،ثيباشئتوإن،بكراشئتإن:قالت"؟من":قال؟تزوجألااللهرسوليا:فقالت

بنتسودة:قالت؟"الثيبومن":قال.بكرأبيابنةعائشةإليكاللهخلقأحمثابنة:قالت"البكر

بكرأبيبيتفدخلت"عليفاذكريهمافاذهبي":قال.تقولماعلىواتبعتكبكآمنتقد.زمعة

أرسلني:قالت؟ذاكوما:قالت،والبركةالخيرمنعليكاللهأدخلماذا،رومانأميا:فقالت

بكر،أبايا:فقالتبكرأبوفجاء.يأتيحتىبكرأباانتظري:قالت.عائشةعليهأخطبء!اللهرسول

عائشةعليهأخطبع!يماللهرسولأرسلني:قالت؟ذاكوما:قال!والبركةالخيرمنعليكماللهأدخلماذا

إليهارجعي":قاللهذلكفذكرتع!ي!أدلهرسولإلىفرجعت،أخيهابنةهيإنما؟لهتصلحوهل:قال

:قال،لهذلكفذكرتفرجعت"ليتصلحوابنتك،الإسلامفيأخيوأنتأخوكأنا:لهفقولي

قطوعداوعدماووالله،أبنهعلىذكرهاكانقدعديبنمطعمإن:رومانأمقالت.وخرج،انتظري

ابنيا:فقالت.)6(الصبيأمامرأتهوعندهعديبنمطعمعلىبكرأبوفدخل.(بكر)لأبيفأخلفه

بكرأبوفقال؟إليكتزوجإنعليهأنتالذيدييكفيمدخلهصاحبنا)7(مصبيلعلكقحافةأبي

فيكانمااللهأذهبوقدعندهمنفخرج.ذلكتقولإنها:قال،تقولهذهأقول:عديبنللمطعم

يومئذوعائشة،إياهفزوجهافدعتهع!يماللهرسولليادعي:لخولةفقالفرجع،وعدهالتيعدتهمننفسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

جميمة.:وقولها؟فكثرشعريفتربىالوعكمنفصلتثم:تقديرهحذفالكلاموفي،كثرأي.فوفى:حجر

الأذنينشحمةإلىكانهـاذا،جمةالمنكبينعنسقطإذاللشعرويقال،الناصيةشعرمجتمعوهي،الجمةمصغر

.(422)7/الباريفتح.وفرة

.92()2/الانوارمشارق.النفسعلووهو،والتعبالجريمنوالربوالبهرأصابهإذا:"الرجلأنهج"

.البخاريوصحيححمنوالمثبت،فمست:طفي

.215()6/أحمدمسند

أحمد.مسندفيولاحفيليستالناسخمنزيادة.عمربنمحمدحدثنا،بشرحدثنا،بشربنمحمد:طفي

والمسند.حمنوالمثبت.فأخلفهقطوعدابكرأبووعدماووالله:طفي

الفتى.أم:المسندوفي،ط،حفيكذا

مصب.:المسندوفي،ط،حفيكذا
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والبركة!الخيرمنعليكاللهأدخلما:فقالزمعةبنتسودةعلىفدخلتخوجتثم.سنينستبثت

أبي)1(إلىادخلي،وددت:قالت،عليهأخطبك!ي!اللهرسولأرسلني:قالت؟ذاكوما:قالت

بتحية)2(فحييتهعليهفدخلت-الحجعنتخلفقد،السنأدركهقدكبيرأشيخأوكان-لهذلكفاذكري

بنمحمدأرسلثي:قالت؟شأنكفما:قال.حكيمبنتخولة:قالت؟هذهمن:فقال،الجاهلية

ادعيها:قال.ذلكتحب:قال؟صاحبتكتقولماذا،كريمكفؤ:فقال.سودةعليهأخطباللهعبد

وهويخطبكأرسلقدالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدأنتزعمهذهإنبنيةأي:قال،فدعتها.لي

.إياهفزوجهاكي!اللهرسولفجاء.ليأدعيه:قال.نعم:قالت؟بهأزوجكأنأتحبين،كريمكفؤ

إنيلعمرك:أسلمأنبعدفقال.الترابرأسهعلىيحثي)3(فجعلالحجمنزمعةبنعبدأخوهافجاء

المدينةفقدمنا:عائشةقالت.زمعةبنتسودة!يبماللهرسولتزوجأنالترابرأسيفيأحثييوملسفيه

رجالإليهواجتمعبيتنافدخلكي!اللهرسولفجاءقالت.السنح)4(فىالخزرجبنالحارثبنيفيفنزلنا

الأرجوحةمنفأنزثتني،بييرجح،عذقينبينأرجوحةلفي()وإنيأميفجاءتني،ونساءالأنصارمن

البابعندبيوقفتحتىتقودنيبيأقبلتثم،ماءمنبشيءوجهيومسحت،ففرقت!ا،جميمةولي

وعندهبيتنافيسريرعلىجالس!ي!اللهرسولفإذابيدخلتثم،نفسيمنسكنحتىلأنهج)6(وإني

لهموبارك،فيهملكاللهفباركأهلكهؤلاء:قالتثم)7(حجرهفيفأجلستني،الأنصارمنونساء4رجا

ذبحتولا،جؤورعليئنحرتمابيتنافي!ي!اللهرسولبىوبنى،فخرجواوالنساءالرجالفوثب.فيك

،)8(نسائهإلىدارإذا!ي!اللهرسولإلىبهايرسلكانبجفنةعبادةبنسعدإليناأرسلحتى،شاةعلي

سنين.تسعابنةيومئذوأنا

حدثنا،الجبارعبدبنأحمدطريقمن)9(البيهقيرواهلمامتصلوهو،مرسلكأنهالسياقوهذا

قالت:قالحاطببنالرحمنعبدبنيحىعن،عمروبنمحمدعن)01(الأوديإدريسبناللهعبد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

أحمد.ومسندحمنوالمثبت،الناسخمنخطأ.بكرأبيإلى:طفي

فحئته.:لوجهوا،لمسندواط،حفيكذا

والمسند.حمنوالمثبت.فجاء:طفي

.265()3/البلدانمعجم.ميل!دالنبيمنزلوبينبينها،المدينةأطرافمنطرففيتقع:السنح

والمسند.حمنوالمثبت،وأنا:طفي

.أحالسابقةالصفحةفيمعناهمضى

والمسند.حمنوالمثبت،باثنتينمعجمةبهاء.حجرة:طفي

يأ:عليهنويطوفنسوةأربععلىيدورفلان:(دور)الأساسوفي،نساءهزار:حوفي،والمسندطفيكذا

ويرعاهن.يسوسهن

.(114)2/النبوةدلائلفي

.(1/281)المشتبهوتوضيحوالدلائلحمنوالمثبت،تصحيف،الأزدي:طفي
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؟"ومن":قال؟تزوجألا،اللهرسوليا:فقالتحكيمبنتخولةجاءتخديجةماتتلما:عائشة

أحبفابنةالبكرأما:قالت؟"الثيبومنالبكرمن":قال.ثيباشئتوإنبكراشئتإن:قالت

علي"فاذكريهما":قال.واتبعتكبكامنتقد،زمعةبنتفسودةالثيبوأما،عائشةإليكاللهخلق

.تقدممانحوالحديثتماموذكر

سودةعلىدخولهولكن،زمعةبنتبسودةتزويجهعلىمتقدماكانعائشةعلىعقدهأنيقتضيوهذا

سيأتي.وكماتقدمكماالثانيةالسنةفيالمدينةإلىفتأخرعائشةعلىدخولهوأما،بمكةكان

لما:قالتعائشةعن،أبيهعن،هشامعن،شريكحدثنا،أسودحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

امرأةأولوكانت:قالت.نسائهمعبيومهالييقسم!يواللهرسولفكان،لييومهاوهبتسودةكبرت

.بعديتزوجها

بناللهعبدحدثني،شهرحدثني،الحميدعبدحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

أو-صبيةخمسلهاكان،مصبيةوكانتسودةلهايقالقومهمنامرأةخطبلمج!اللهرسولأن،عباس

يمنعنيما،اللهنبيياوالله:قالت"؟منييمنعكما":لمجواللهرسولفقال.ماتلهابعلمن-ستة

وعشية.بكرةرأسكعندالصبيةهؤلاءيضغوأنأكرمكولكني،إليالبريةأحبتكونلاأنمنك)3(

خيرإن،اللهيرحمك":!صاللهرسولقال،واللهلا:قالت"؟ذلكغيرشيءمنيمنعكفهل":قال

."يدهبذاتبعلعلىوأرعاه،صغرهفيولدعلىأحناه،قريشنساءصالح،الإبلأعجازركبننساء

أسلمممنوكان،عمروبنسهيلأخو،عمروبنالسكران!يماللهرسولقبلزوجهاوكان:قلت

عنه.اللهرضيالهجرةقبلبهافماتمكةإلىرجعثم،)4(تقدمكماالحبشةإلىوهاجر

قولوهو،بسودةالعقدعلىمتقدماكانعائشةعلىالعقدأنعلىدالةكلهاالسياقاتوهذه

قبلسودةعلىالعقدأنالبرعبدابنواختار.الزهريعن،يونسورواه،عقيلبنمحمدبناللهعبد

.الزهريعنعقيلورواه:قال.عبيدوأبيقتادةعنوحكاه،عائشة

فصل

عنهومدافعا،صفهفيوقائمالهناصرأكانوأنه،!صاللهرسولعمطالبأبيموتذكرتقدمقد

منهونالوامج!ي!اللهرسولعلىقريشسفهاءاجترأماتفلما،وفعالومقالومالنفسمنعليهيقدرمابكل

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2)395رقمالبخاريبنحوهورواه(4272)آرقم(68)6/المسندفي

حسن.حديثوهو318(/1)المسندفي

أحمد.ومسندحمنوالمثبت،تصحيف،يمنعواأن:طفي

.28(ه)صالخبرفيذلكتقذم
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حدثنا،الأصمعن،الحاكمعن)1(البيهقيرواهقدكما.عليهيقدرونولاإليهيصلونيكونوالمما

بنمحمدحدثنا،إدريسبناللهعبدحدثنا،بهلولبنيوسفحدثنا،الصغاني)2(إسحاقبنمحمد

عرضطالبأبوماتلما:قالجعفربناللهعبدعن،الزبيربنعروةعن،حدثهعمنإسحاق

تمسح،بناتهمنامرأ!فأتت،بيتهإلىفرجع،تراباعليهفألقى،قريشسفهاءمنسفيه!يماللهلرسول

ذلك:بينماويقول"أباكمانعاللهفإن،)3(تبكينلابنيةأي":يقولفجعل،وتبكيالترابوجههعن

.")4(طالبأبوماتحتىأكرههشيئاقريشننالتما"

أعلم.والله.مرسلاأبيهعن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنمحمدعنالبكائيزيادرواهوقد

بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،)6(وغيرهالحاكمعنأيضا)5(البيهقيوروى

ماتحتىكاعين)7(قريشنزالتما":قالع!يماللهرسولأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،بكير

."طالبأبو

ءرو)8(و
عقبةحدثنا،معينبنيحيىعن،الدوريعباسعن،الأصمعن،الحاكمعنرواهلم

ححىكاعةقريشنزالتما":قالع!يمالنبيعن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،المجدر

."طالبأبوتوفي

قالا:أنهماحزامبنوحكيم،صعيربنثعلبةعن)9(بسندهالجوزيبنالفرجأبوالحافظروىوقد

ولزم،مصيبتانع!ي!اللهرسولعلىاجتمع-)01(أيامخمسةبينهماوكان-وخديجةطالبأبوتوفيلما

:فقالفجاءه،لهبأباذلكفبلغ،فيهتطمعولاتناليمنلمماقريشىمنهونالت،الخروجوأقل،بيته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.35(0)2/النبوةدلائلفي

الصاغاني.:وفيه()895الحفاظتذكرةفيوترجمتهالدلائلمنوالمثبت،تصحيف.الصنعاني:ط،حفي

لدلائل.واط،خفيكذا

.حفيولا،الدلائلفيلهاوجودلاالناسخمنزيادةوهو.شرعواثم:نصهماهناطزادت

بطرقه.بعدهالذيلهيشهدحسنحديثوهو934()2/الدلائلفي

الدلائل.فيكماالبيهقيشيخعمروأبيبنسعيدأبوهو

الشيءعنالرجلكع:يقال،الجبانوهو،كاعجمع:الكاعة.كاعةقريشزالتما:الأثيرلابنالنهايةفي

ماتفلما،طالبأبيحياةفيلمجقي!النبيأذىعنيجبنونكانواأنهمأراد،وأحجمعنهجبنإذا،كاعفهوكعأويكع

عليه.اجترؤوا

وهو622()2/المستدركفيوالحاكم)895(رقمالأوسطفيالطبرانيورواه35(934،0)2/البيهقيدلائلفي

بطرقه.حسنحديث

غيرمن021()1/المصطفىبأحوالالوفافيأوردهوقد(مخطوط)المختارأخبارمنالمختاركتابهفيلعله

تصحيف.وهو"صقير"وفيه،إسناد

.أياموخمسةشهربينهماوكان:الوفافي
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إليكيوصللا)1(واللاتلا،فاصنعهحياطالبأبوكانإذصانعاكنتوماأردتلماامض،محمديا

قريشمعشريا:يصيحفولى،منهفناللهبأبوإليهفأقبل!ي!اللهرسولالغيطلةابنوسب.أموتحتى

أمنعولكني،المطلبعبددينفارقتما:فقاللهبأبيعلىوقفواحتىقريشفأقبلت.عتبةأبوصبأ

فمكث.الرحمووصلتوأجملتأحسنتلقد:فقالوا.يريدلمايمضيحتىيضامأنأخيابن

بنعقبةجاءإذلهبأباوهابوا،قريشمنأحدلهيعرضلاويذهبيأتيأياماكذلك!راللهرسول

لهب:أبولهفقال؟أبيكمدخلأينأخيكابنأخبرك:لهفقالالهبأبيإلىجهل)2(وأبومعيطأبي

قومه.معفقالسألتهقد:فقالإليهمافخرج."قومهمع":قال؟المطلبعبدمدخلأين،محمديا

ومن":لمج!ي!)3(اللهرسولفقال؟النارالمطلبعبدأيدخل،محمديا:فقال.النارفيأنهيزعم:فقالا

عدوالك)4(برحتلاوالله:-اللهلعنه-لهبأبوفقال"الناردخلالمطلبعبدعليهماتماعلىمات

عليه.قريشوسائرلهبأبوذلكعندواشتد.النارفيالمطلبعبدأنتزعموأنتأبدا

بنوالحكم،لهبأبو:بيتهفي!ي!اللهرسوليؤذونالذينالنفروكان:(إسحادتى)ابنقال

جيرانه-وكانوا-الهذليالأصداءوابن،الحمراءبنوعدي،معيطأبيبنوعقبة،أميةبنالعاصأبي

وهوالشاةرحمعليهيطرح-ليذكرفيما-أحدهموكان.العاصأبيبنالحكمإلاأحدمنهميسلملم

إذامنهمبهيستترحجرالمج!ي!اللهرسولاتخذحتى،لهنصبتإذابرمتهفييطرحهاأحدهموكان،يصلي

،منافعبدبنييا":يقولثمبابهعلىبهيقفثمعودعلىيحملهذلكمنشيئاطرحواإذافكان،صلى

الطريق.فييلقيهثم!؟"هذاجوارأي

ابنرواهكمايصليوهوكتفيهبينالجزورسلاطرحهممنتقدمممارويماغالبأنوعندي:قلت

دعا!ي!اللهرسولانصرفلماثم،فشتمتهمعليهموأقبلتعنهفطرحتهجاءتفاطمةأنوفيه،مسعود

خنقاالسلامعليهلهخنقهممنالعاصبنعمروبناللهعبدبهأخبرماوكذلك.تقدمكمامنهمسبعةعلى

عزموكذلك.!اللهربي:يقولأنرجلاأتقتلون:قائلاالصديقبكرأبودونهحال)6(حتىشديدا

وفاةبعدكانذلكأشبهوما،ذلكوبينبينهفحيليصليوهوعنقهعلىيطأأنعلى-اللهلعنه-جهلأبي

وأشبه.أنسبهاهنافذكرها.أعلمواللهطالبأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طفيولاالوفافيالزيادةهذهوليست.والعزى:حزادت

.طفيولاالوفافيالزيادةهذهوليست.اللهلعنهما:حزادت

...ماتومننعم:الوفافيزاد

.طفىولاالوفافيالزيادةهذهوليست.إلا:هناطزادت

.(166)2/والروض(1514/)هشامابنسيرة

.قام:خفي
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منهتنالتكنلمماالأذىمن!اللهرسولمنقريشنالتطالبأبوهلكفلما:)1(إسحاقابنقال

منبهموالمنعةالنصرةئقيفمنيلتمسالطائفإلىجمي!اللهرسولفخرج،طالبأبيعقهحياةفي

،زيادأبيبنيزيدفحدثني؟وحدهإليهمفخرج،تعالىاللهمنبهجاءهممامنهيقبلواأنورجاء.قومه

سادةهمثقيفمننفرإلىعمدالطائفإلى!ي!اللهرسولانتهىلما:قالالقرظيكعببنمحمدعن

بنعوفبنعميربنعمروبنوحبيب،ومسعود،ليلياعبد:ثلاثةإخوةوهم،وأشرافهمثقيف

فدعاهمإليهمفجلس،جمحبنيمن،قريشمنامرأم!أحدهموعند.ثقيفبنعوفبنغيرةبنعقدة

أحدهمفقال،قومهمنخالفهمنعلىمعهوالقيامالإسلامعلىنصرتهمنلهجاءهملماوكقمهماللهإلى

وقال؟غيركأرسلهأحدااللهوجدأما:الاخروقال.أرسلكاللهكانإن:-)2(الكعبةثيابيمرطهو-

عليكأردأنمنخطراأعظملأنتتقولكمااللهمنرسولاكنتلئن؟أبداأكلمكلاوالله:الثالث

منيئسوقدعندهممنع!ي!اللهرسولفقام.أكلمكأنليينبغيمااللهعلىتكذبكنتولئن،الكلام

نأ!صاللهرسولوكره"علي)3(فاكتموافعلتممافعلتمإن":-ليذكرفيما-لهمقالوقد،ثقيفخير

به،ويصيحونيسبونهوعبيدهمسفهاءهمبهوأغروا،يفعلوافلم.عليهذلكفيذئرهم)4(عنهقومهيبلغ

سفهاءمنعنهورجع،فيهوهماربيعةبنوشيبةربيعةبنلعتبةحائطإلىوألجؤوهالناسعليهاجتمعحتى

منلقيماويريانإليهينظرانربيعةوابنافيهفجلس،عنبمن()حبلةظلإلىفعمد.يتبعهكانمنثقيف

ماذا":لهافقال،جمحبنيمنالتيالمرأة-ليذكرفيما-!ي!اللهرسوللقيوقد،الطائفأهلسفهاء

!؟")6(أحمائكمنلقينا

علىوهواني،حيلتيوقلة،قوتيضعفأشكوإليكاللهم":-ذكر-فيماقالاطمأنفلما

بعيدإلى؟!يملنيمنإلى،ربيوأنت،المستضعفينربأنت،الراحمينأرحميا؟"الناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(172)2/والروض(1914/)هشامابنسيرةفي

مرطا.فجعلهكفيهقصر،الثوبمرط:ويقال.يجمعه:ويمترطهيجدهمايمرطفلان:(مرط)الأساسفي

.(مرط)القاموس

عني.فاكتموافعلتممافعلتمإذا:هشامابنسيرةفي

.(ذأر)الصحاح.عليهوجرآلهبهوأولعتهحرشتهأي:بصاحبهالرجلأذأرت:يقال

.(حبل)والقاموس(2771/)الروض.العنبشجر:والحبل،الكرمة:"الحبلة"

.زيادأبيبنيزيدلضعفضعيفإسناده



الطائفأهلإلى!يىذهابهفيفصل382

لي،أوسمعهيعافيتكولكن،أباليفلاعليغضمببكيكنلمإن؟أمريملكتهعدوإلىأم،يتجهمني

بيتنزلأنمن،والاخرةالدنياأمرعليهوصلح،)1(الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

.")2(بكإلاقوةولاحولولا،ترضىحتىالعتبىلك،سخطكعلييحلأو،غضبك

لهيقالنصرانيالهماغلامأفدعوا،رحمهمالهتحركتلقيوما،وشيبةعتبةربيعةابناراهفلما:قال

يأكللهفقلالرجلذلكإلىبهاذهبثم،الطبقهذافيفضعهالعنبهذامنقطفأخذ:لهفقالاعداس

اللهرسولوضعفلما.كل:لهقالثم!ماللهرسوليديبينوضعهحتىبهذهبثم،عداسففعل.منه

أهليقولهماالكلامهذاإنوالله:قالثموجههفيعداسفنظر،أكلثم."اللهبسم":قالفيهيدهغ!ي!

وأنا،نصراني:قال؟"دينكوماعداسياأنتبلادأيأهلومن":لمج!اللهرسوللهفقالالبلاد!هذه

:عداسلهفقال."متىبنيونسالصالحالرجلقريةمن":!سي!اللهرسولفقال.نينوىأهلمنرجل

علىعداسفأكب.نبيوأنانبياكان،أخيذلكجم!اللهرسولفقال؟متىبنيونسمايدريكوما

.)3(وقدميهويديهرأسهيقبللمجي!اللهرسول

له:قالاعداسجاءهمافلما.عليكأفسدهفقدغلامكأما:لصاحبهأحدهماربيعةابنايقول:قال

خيرشيءالأرضفيما،سيدييا:قال؟وقدميهويديهالرجلهذارأستقبللكما،عداسياويلك

فإن،دينكعنيصرفنكلا،عداسياويحك:لهقالا!نبيإلايعلمهمابأمرأخبرنيلقد،هذامن

دينه.منخيردينك

الطائفأهللهوقعد:وزاد،الدعاءيذكرلمأنهإلا،السياقهذامننحواعقبةبنموسىذكروقد

،أدموهحتىبالحجارةرضخوهماإلايضعهماولارجليهيرفعلاجعلوامرفلما،طريقهعلىصفين

ابناوشيبةعتبةالحائطذلكوفي،مكروبوهونخلةظلإلىفعمد،بالدماءيسيلانوهمامنهمفخلص

.تقدمماكنحوالنصرانيعداسقصةذكرثم.ورسولهاللهلعداوتهمامكانهمافكره،ربيعة

اللهعبدعن،الفزاريمعاويةبنمروانحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبيعنأحمد)4(الإمامروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

موطن:موطنينإلىالذكرفيينقسمفهووالسنةالكتابفيذكرجاءإذاالوجهأما:الظلماتوإشراقالوجهمعنى

هذافيفالمطلوب،!الاغكرئهوخهإتئغآءإلا)وكقوله!وجههويرلدون):تعالىكقولهبعملواسترضاءتقرب

غضبومن،عليكأقبلعنكرضيمنأنوأصله؟العاملالعبدعلىوإقباله،للعملوقبولهرضاه:الموطن

،ومجدهجلالهأوصافمنوالبصائرالقلوبإلىظهرما:الثانيوالموطن.وجههيركولمعنكأعرضعليك

الظاهرأي،الحديثووجه،المسألةوجههذا:تقول،محسوسأأوكانمعقولاالشيءمنظهرمالغةوالوجه

.(178)2/الروض.منهرأيكإلى

ضعيف.فالحديث.إسحاقابنتدليسوفيه35()6/"الزوائدمجمع"فيالهيثميالحافظهذاالطائفدعاءذكر

لقدوالله:قالمتىبنيونسيذكرسمعهحينعداسأأنفيهاالتميميوزاد:()2/917الروضفيالسهيليقال

.؟أميةأمةوفى،أمىوأنت،متىأنتعرفتأينفمن،متىمايعرفونعشرةفيهاوما-نينوىيعني-منهاخرجت

.335()4/مسندهفي
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أبصرأنه،أبيهعن،العدوانيجبل)1(أبيبنخالدبنالرحمنعبدعن،الطائفيالرحمنعبدابن

فسمعته،النصرعندهميبتغيأتاهمحين-عصاأو-قوسعلىقائموهو،ثقيفمشرقفيع!ي!اللهرسول

قرأتهاثم،مشركوأناالجاهليةفيفوعيتها:قال.ختمهاحتى.(ا:الطارقأ!ووألمحاءوألطارق!و:يقول

.الإسلامفي

منمعهممنفقال،عليهمفقرأتها؟الرجلهذامنسمعتماذا:فقالواثقيف!فدعتني:قال

.لاتبعناهحقأيقولمانعلمكنالو،بصاحبناأعلمنحن:قريش

:قالشهابابنعن،يزيدبنيونسأخبرني،وهببناللهعبدطريقمن)2(الصحيحينفيوثبت

منعليكأشدكانيولمعليكأتىهل:!اللهلرسولقالتأنهاحدثتهعائشةأنالزبيربنعروةأخبرني

بنليلياعبدابنعلىنفسيعرضتإذ،)3(العقبةيوممنهأشدكانقومكمنلقيتما":قال؟أحديوم

بقرنوأناإلاأستفقفلم،وجهيعلىمهمولموأنافانطلقت،أردتماإلىيجبنيفلم،كلالعبد

فناداني،السلامعليهجبريلفيهافإذافنظرت،أظلتنيقدبسحابةأنافإذا،رأسيفرفعت،الثعالب

شئتبمالتأمره،الجبالملكإليكبعثوقد،عليكرذواوما،لكقومكقولسمعقداللهإن:فقال

وأنا،لكقومكقولسمعقداللهإن،محمد)4(يا:قالثمعليئفسلمالجبالملكنادانيثم.فيهم

اللهرسولفقال؟(الأخشبين)عليهمتطبقشئتإن،شئتبمالتأمرنيربكإليكبعثنيقدالجبالملك

."شيئابهيشركلااللهيعبدمنأصلابهممناللهيخرجأنأرجوبل":!ر

باتحينالطائفمنمرجعهوذلك!ي!اللهرسوللقراءةالجنسماع)6(إسحاقبنمحمدذكروقد

هنالك.قراءتهإليهصرفواالذينالجنفاستمع،الصبحبأصحابهوصلىبنخلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وابنالبخاريروايةفيووقع،والموحدةالجيمبفتح:جبلأبيبنخالدترجمةفيالإصابةفيحجرابنقال

الثاني.والخطيبالأولماكولاابنورجح،ساكنةتحتانيةبعدهاالجيمبكسر.جيل:البرقي

بابوالسيرالجهاد)111()5917(مسلموصحيح،امينأحدكمقالإذابابالخلقبدء)3231(الباريفتح

والمنافقين.المشركينأذىمن!ك!ي!النبيلقيما

."العقبةيوممنهملقيتماأشدوكان،لقيتماقومكمنلقيتلقد:هكذاالبخاريولفظ،ط،حفيكذا

إشارةمنيظهركما،البخاريرواياتإحدىفيهيوكذلك،"لقيتما":قولهفيهليسأنهإلامسلمروايةوكذا

اليونينية.النسخةفي

الصحيحين.فيولاحفيالزيادةهذهوليستاللهبعثنيقد:نصهماهناطزادت

يشرفالذيالأحمرالجبلهوبل:الصغانيوقال،قعيقعانوكأنهيقابلهوالذيقبيسأبو،مكةجبلا:"الأخشبان"

.316()6/الباريفتح.حجارتهماوغلظلصلابتهمابذلكوسميا،كالكرمانيثورقالمنووهم،قعيقعانعلى

.(2173/)والروض(1/124)هشامابنسيرة
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الجنمنففراإلتكصرقناوإذ):قولهفيهمتعالىاللهوأنزل،نفرسبعةوكانوا:إسحاقابنقال

.،92:ا!حقافأ!اتقرءاني!تمعوت

أعلم.والله.ذلكمنقطعةوتقدم،التفسيرفيمستقصىذلكعلىتكفمناوقد:قلت

حنقاعليهقومهوازداد،عديبنالمطعمجوارفيالطائفمنمرجعهمكةمج!ي!اللهرسولدخلثم

.التكلانوعليهالمستعانوالله،وعنادا،وتكذيبأوجوأةوغيظا

يطلبشريقبنالأخنسإلىأريقطبنأدلهعبدبعثع!يواللهرسولأن!مغازيه"فيالأمويذكروقد

ليجير"عمروبنسهيلإلىبعثهثم.صميمهاعلىيجيرلاقريشحليفإن:فقال.بمكةيجيرهأنمنه

:فقالليجيرهعديبنالمطعمإلىفبعثه.لؤيبنكعببنيعلىتجيرلالؤيبنعامربنيإن:فقال

.فليأتلهقل،نعم

سبعة-أو-ستةوبنوههومعهخوجأصبحفلما،الليلةتلكعندهفبات!واللهرسولأليهفذهب

فيسيوفهمبحمائلواحتبواطف:ع!يماللهلرسولوقالواالمسمجدفدخلوا،جميعاالسيوفمتقلدي

لخعر.لاإذأقال.مجيربللا:قال؟)1(تابعأوأمجيز:فقال.مطعمإلىسفيانأبوفأقبل،المطاف

مجلسمه.إلىسفيانأبووذهب.معهأنصرفواأنصرففلما؟طوافه!ا!لهرسولقضىحتىمعهفجلسى

عديبنمطعمتوفيالمدينةإلىع!يالهأدلهرسولهاجوفلما،الهجرةفيلهاللهأذنثمأيامافمكث:قال

الطويل،منأ:قال)2(فيمافقاللأرثينهوالله:ثابتبنحسانفقال،بيسيربعده

مطعمااليو!هجدهنجىالناسمنواحدااليوميخلدمجذكانفلو

وأحومامحللبىماعبادكفأصبحوامنهماللهرسولأجرت

جرهمابقيةباقيأووقحطانبأسرهامعدعنهسئلتفلو

تجشما)3(ماإذأيوماوذمتهجارهبخفرةالموفيهولقالوأ

وأكرما)4(أعزفيهممثلهكلىفوقهمالمنيرةالشمستطلعوما

أظلمااللملىإذاجاوعنوأنومشيمةوألينيأبىإذاإباء

التئنىهؤلاءفيسألنيثئمحئاعديبنالمطعمكانلود:بدرأسارىيومء!مالنييقالولهذا:قلت

.(")لهلوهبتهم

.القصيدةمقدمةفيوالخبر.مانعأمأمجير:حسانديوانفي(1)

فيه.وتخويجها.القصيدةمقدمةفيوالخبر(991لما)حسانديوأنفيالقصيدة)2(

أشبه.وهوتذقما:الديوانوفي.تحتما:حوفي،طفيكذا)3(

أعظما.وأعز...عندهمالمنيرة:حفي(4)

التالي.العجزءفيالحديثانظر)5(
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العربأحياءعلىالكريمةنفسه!ي!اللهرسولىعرضفي

وكذبه،خالفهممنويمنعوه،وينصروهيؤوهأنالرجمواسمفي

عنهماللهرضيالعظيمةالكرامةمنللأنصاراللهذخرهلمامنهمأحديجبهفلم

إلا،دينهوفراقخلافهمنعليهكانواماأشدوقومهمكة!ي!اللهرسولقدمثم:)1(إسحاقابنقال

قبائلعلى-كانتإذا-المواسمفينفسهيعرضى!ي!اللهرسولفكان،بهامنممنمستضعفينقليلا

يبئنحتىويمنعوهيصدقوهأنويسألهم،مرسلنبيأنهويخبرهم،وجلعراللهإلىيدعوهم،العرب

به.بعثهمااللهعن

الدؤليعبادبنربيعةعن،أسلمبنزيدعن،أتهملامنأصحابنامنفحذثني:)2(إسحاقابنقال

عبادبنربيعةسمعت:قالعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينوحدثني-عنهالزنادأبوحدثهومن-

العربمنالقبائلمنازلعلىيقفمج!ي!اللهورسول،بمنىأبيمعشابلغلامإني:قال،أبييحدثه

تخلعواوأن،شيئابهتشركواولااللهتعبدواأنأمركم،إليكماللهرسولإني،فلانبنييا":فيقول

بعثنيمااللهعنأبينحتىوتمنعوني،بيوتصدقوابيتؤمنواوأن،الأندادهذهمندونهمنتعبدونما

قولهمنع!ي!اللهرسولفرغفإذا،عدنيةحلةعليه،غديرتانلهوضيءأحولرجلوخلفه:قال."به

منوالعزىاللاتتسلخواأنإلىيدعوكمإنماهذاإن،فلانبنييا:الرجلذلكقال.إليهدعاوما

تطيعوهفلا،والضلالةالبدعةمنبهجاءماإلى،أقيشبنمالكبنيمنالجنمنوحلفاءكم،أعناقكم

هذا:قال؟يقولماعليهويرذيتبعهالذيالرجلهذامن،أبتيا:لأبيفقلت:قال.منهتسمعواولا

لهب.أبوالمطلبعبدبنالعزىعبدعمه

الزناد،أبيبنالرحمنعبدحدثنا،العباسأبيبنإبراهيمعنالحديثهذاأحمد)3(الإمامروىوقد

رأيت:قال-)4(فأسلمجاهلياوكان-الديلبثيمن،عبادبنربيعة:لهيقالرجلأخبرني،أبيهعن

اللهإلاإلهلاقولوا،الناسأيهايا":يقولوهوالمجازذيسوقفي،الجاهليةفي!ي!اللهرسول

صابئإنه:يقولغديرتينذو،أحولالوجهوضيءرجلووراءه،عليهمجتمعونوالناس"تفلحوا

لهب.أبوعمههذا:فقالواعنه)5(فسألت-ذهبحيثيتبعه-كاذب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(173)2/والروض(1/422)هشامابنسيرةفي

.(173)2/والروض(1/422)هشامابنسيرةفي

.341()4/مسندهفي

أحمد.مسندفيليس.فأسلم:قوله

!سي!.اللهرسولنسبليفذكروا:قولههناأحمدمسندزاد
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بنمحمدعن،عمروبنمحمدعن،الأنصارياللهعبدبنمحمدطريقمن)1(البيهقيورواه

إلىيدعوهممنازلهمفيالناسيتبعالمجازذيبسوق!اللهرسولرأيت:الدئليربيعةعن،المنكدر

آبائكم.وديندينكمعنهذايغرنكملاالناسأيها:يقولوهووجنتاهتقدأحولرجلووراءه،الله

لهب.أبوهذا:قالوا؟هذامن:قلت

الحسامأبيبنسلمةبنوسعيد،ذئبأبيابنطريقمن")2(الدلائل"فينعيمأبورواهوكذا

.نحوهبهالمنكدربنمحمدعنكلاهما

رأيت:قال،كنانةمنرجلعن،سليمبنالأشعثعنشعبةطريقمن)3(البيهقيرواهثم

رجلوإذا."تفلحوااللهإلاإلهلاقولوا،الناسأيهايا":يقولوهوالمجازذيبسوق!اللهرسول

دييكم،عنهذايغرنكملا،الناسأيهايا:يقولهووإذا،جهلأبوهوفإذا،الترابعليهيسفيخلفه

.والعزىاللاتعبادةتتركواأنيريدفإنما

اذيكونوتارة،ذايكونتارةيكونأنويحتمل،وهمايكونوقد.جهلأبوالسياقهذافيقالكذا

!ي!.إيذائهعلىيتناوبانكاناوأنهما

يقاللهمسيدوفيهم،منازلهمفيكندةأتى!ي!أنهالزهريشهابابنوحدثني:)4(إسحاقابنقال

عليه.فأبوانفسهعليهموعرضوجلعزاللهإلىفدعاهم،مليحله

منهمبطنإلىمنازلهمفيكلباأتىأنهحصينبنالرحمنعبدبنمحمدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

قداللهإن،اللهعبدبنييا":ليقولإنهحتىنفسهعليهموعرضاللهإلىفدعاهم،اللهعبدبنولهميقال

عليهم.عرضمامنهيقبلوافلم."أبيكماسمأحسن

فيحنيفةبنيأتى!ي!اللهرسولأن،مالكبنكعببناللهعبدعنأصحابنابعضوحدثني

منهم.عليهرداأقبحالعربمنأحديكنفلم،نفسهعليهموعرض،اللهإلىفدعاهم،منازلهم

رجللهفقال،نفسهعليهموعرضاللهإلىفدعاهم،صعصعةبنعامربنيأتىأنهالزهريوحدثني

له:قالثم.العرببهلأكلتقريشمنالفتىهذاأخذتأنيلووالله:فراسبنبيحرةلهيقالمنهم

:قال؟بعدكمنالأمرلناأيكون،يخالفكمنعلىاللهأظهركثم،أمركعلى)5(تابعناكنحنإنأرأيت

الأمركاناللهأظهركفإذا،)6(دونكللعربنحورناأفنهدف:لهفقالقال."يشاءحيثيضعهللهالأمر"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(185)2/الدلائلفي

منه.طبعفيماليس

.(186)2/الدلائلفي

.(174)2/والروض(1/424)هشامابنسيرةفي

.بايعناك:هشامابنسيرةنسخإحدىفي

.(181)2/الروض.الغرض:والهدف؟لسهامهمهدفاأنجعلهاأي
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أدركهكانقد،لهمشيخإلىعامربنورجعتالناسصدرفلما.عليهفأبوا.بأمركلناحاجةلا!؟لغيرنا

الموسم،ذلكفييكونبماحدئوهإليهرجعواإذافكانوا،المواسممعهميوافيأنيقدرلاحتى،السن

بنيأحدثم،قريشمنفتىجاءنا:فقالواموسمهمفيكانعماسألهمالعامذلكعليهقدموافلما

يدهالشيخفوضمع:قال.بلادناإلىبهونخرج،معهونقومنمنعهأنإلىيدعونانبيأنهيزعمالمطلبعبد

بيدهفلاننفسوالذي؟)1(مطلبمنلذناباهاهل؟تلافمنلهاهل،عامربنييا:قالثمرأسهعلى

!؟عنكمكانرأيكمفأين،لحقوإنها،قط)2(إسماعيليتقولهاما

العربقبائلعلىنفسهيعرضالسنينتلكفيع!ي!اللهرسولفكان:الزهريعنعقبةبنموسىوقال

أحداأكرهلا":ويقولويمنعوهيؤووهأنإلاذلكمعيسألهملا،قومشريفكلويكلم،موسمكلفي

تحرزونيأنأريدإنما،أكرههلمكرهومن،فذلكإليهأدعوهبالذيمنكمرضىمن،شيءعلىمنكم

)3(يقبلهفلم."شاءبماصحبنيولمنلياللهيقضيوحتى،ربيرسالةأبلغحتىالقتلمنبييرادمما

وقديصلحنارجلاأنأترون،بهأعلمالرجلقوم:قالإلاالقبائلتلكمنأحدأيأتيوما،منهمأحد

.به)4(وأكرمهمللأنصاراللهذخرهمماذلكوكان!؟ولفظوهقومهأفسد

عنكلاهما،الأمويسعيدبنويحيىالأجلحبناللهعبدطريقمن()نعيمأبوالحافظروىوقد

!يم:اللهرسولليقال:قال،العباسعنعباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيالسائببنمحمد

قبائلمنازل)6(تعرفنيحتىغدأالسوقإلىمخرجيأنتفهل،منعةأخيكعندولاعندكليأرىلا"

منالبيتيحجمنأفضلوهي،ولفها)7(كندةهذه:فقلت:قال.العربمجمعوكانت"الناس

بكندةفبدأقال؟لنفسكفاختر،صعصعةبنعامربنيمنازلوهذه،وائلبنبكرمنازلوهذه،اليمن

.كندةمن:قالوا"؟اليمنأيمن":قال.اليمنأهلمن:قالوا"؟القومممن":فقالفأتاهم

وما:قالوا"؟خيرإلىلكمفهل":قال.معاويةبنعمروبنيمن:قالوا"؟كندةأيمن":قال

منجاءبماوتؤمنون،الصلاةوتقيمون،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنتشهدون":قال؟هو

."اللهعند

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ذنابىمن:وأصله،منهافاتهلماضربمثل:مطلبمنلذناباهاهلوقوله.تداركأي:"تلافمنلهاهل"

.(2181/)الروض.بذناباهالأخذفطلب،الحبالةمنأفلتإذا:الطائر

.(181)2/الروض.إسماعيلبنيمنأحدكاذباالنبوةادعىماأي

نسخة.روايةإلىإشارة()خ:وفوقها.يقبله:الهامشفيجانبهاوإلى.يصحبه:حفي

الطبراني،عن938(1/)الدلائلفينعيمأبووأخرجه،عقبةبنموسىعن(414)2/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

.فذكرهالزبيربنعروةعنالأسودعنلهيعةابنحدثنا،أبيحدثنا،الحرانيخالدبنعمروبنمحمدحدثنا

موضعه.فيإليهيشارالدلائلفيمثبتالخبرهذامنشطروسيأتيالنبوةدلائلمنطبعفيماليس

.حمنوالمثبت،فينقرحتى:طفي

.حفياللفظةليست
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الملكلناتجعلظفرتإن:لهقالتكندةأنقومهأشياخعنأبيوحدثني:الأجلحبناللهعبدقال

به.جئتنافيمالناحاجةلا:فقالوا"يشاءحيثيجعلهدلهالملكإن":!لمجماللهرسولفقال؟بعدكمن

بك.لناحاجةفلابقومكالحق.العربوننابذالهتناعنلتصدناأجئتنا:فقالواالكلبيوقال

من":فقال.وائلبنبكرمن:قالوا"؟القومممن":فقالوائلبنبكرفأتى،عندهممنفانصرف

.منالثرى)1(أكثر:قالوا؟العددكيف":قال.ثعلبةبنقيسبنيمن:قالوا؟"وائلبنبكرأقي

:قال.عليهمنجيرولامنهمنمتنعلافنحن،فارسجاورنا،منعةلا:قالوا؟"المنعةفكيف":قال

نأ،أبناءهموتستعبدوا،نساءهموتنكحوا،منازلهمتنزلواحتىأبقاكمهوإنعليكمدلهفتجعلون"

:قال؟أنتومن:قالوا"وثلاثينأربعاوتكبروه،وثلاثينثلاثاوتحمدوه،وثلاثينثلاثااللهتسبحوا

:للناسفيقوليتبعهلهبأبوعمهوكان:الكلبيقالعنهمولىفلماانطلقثم."اللهرسولأنا"

فعن،مناالذروةفيهذا،نعم":قال؟الرجلهذاتعرفهل:فقالوالهبأبومرثم.قولهتقبلوالا

رأسا)2(بقولهترفعوالاألا:قال،اللهرسولأنهيزعم:وقالواإليهدعاهمبمافأخبروه؟تسألونشأنهأي

ذكر.مافارسأمرمنذكرحينذلكرأيناقد:قالوا.رأسهأممنيهذي،مجنونفإنه

!يماللهرسولأتانا:قالواقومهمنأشياخعن:)4(العامريالرحمنعبدفأخبرني:)3(الكلبيقال

بنيأيمن":قال.صعصعةبنعامربنيمن:قلنا"؟القومممن":فقال،عكاظبسوقونحن

قبلنا،مايراملا:قلنا؟المنعةكيف":قال.ربيعةبنكعببنو:قالوا؟صعصعةبنعامر

ربي،رسالةأبلغحتىلتمنعونيوأتيتكممج!يهاللهرسولإني":لهمفقال:قال.بنارنايصطلىولا

:قالوا"المطلبعبدبنيمن":قال؟أنتقريشأيومن:قالوا."شيءعلىمنكمأحداأكرهولا

بك،نؤمنولانطردكلاولكنا:قالوا."وطردنيكذبنيمنأولهم":قال؟منافعبدمنأنتفأين

فراسبنبيحرة)5(أتاهمإذ،يتسوقونوالقومإليهمفنزل:قال.ربكرسالةتبلغحتىوسنمنعك

لكمفما:قال.القرشياللهعبدبنمحمد:قالوا؟أنكرهعندكمأراهالرجلهذامن:فقالالقشيري

عليه؟رددتمماذا:قال.ربهرسالةيبلغحتىنمنعهأنإلينافطلباللهرسولأنهلنازعم:قالوا؟وله

منأحداأعلمما:بيحرة)5(قال.أنفسثابهنمنعماونمنعكبلادناإلىنخرجك،وال!عةبالرحبقالوا

)2(

)3(

)4(

)5(

.الثرىمثلكثير:طفي

.حمنوالمثبت،قولابرأسهترفعوالا:طفي

الأولالشطرحذفالمطبوعمختصرأنيبدو038(/1)نعيملأبيالنبوةدلائلفيالخبرنهايةإلىهنامنالكلبيقول

محققه.أشاركمامنه

.النبوةودلائلحمنوالمثبت،المعايري:طفي

ابنذكرهومما،هشامابنسيرةفيإسحاقابنعننقلا382()صسلفومماحمنوالمثبت.بجرة:الدلائلفي

عامر.بنبيحرةسميهترجمةفيالإصابةفيحجر
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عنالعربوترميكمالناسلتنابذواثم)1(،بدءابهترجعونشيءمنأشربشيءيرجعالسوقهذهأهل

طردهقدقوم)2(رهيقإلىأتعمدون،بهالناسأسعدلكانواخيرامنهآنسوالوبهأعلمقومه،واحدةقوس

فالحققم:فقال!ي!اللهرسولعلىأقبلثم.رأيتمالرأيفبئس؟وتنصرونهفتؤوونهوكذبوهقومه

فغمز،فركبهاناقتهإلىع!ياللهرسولفقام:قال.عنقكلضربتقوميعندأنكلولافوالله،بقومك

،قزطبنعامرابنةضباعةيومئذعامربنيوعند.فألقتهء!ي!اللهبرسولفقمصست)3(شاكلتهابيحرةالخبيث

عامرآليا:فقالت،عمهابنيإلىزائرةجاءت،بمكةع!اللهرسولمعأسلمناللاتيالنسوةمنكانت

إلىعمهابنيمننفرثلاثةفقام؟منكمأحديمنعهلاأظهركمبيناللهبرسولهذاأيصنع-ليعامرولا-

علواثم،صدرهعلىجلسثم،الأرضبهفجلدرجلامنهمرجلكلفأخذ،أعاناهواثنينبيحرة

الذينالثلاثةفأسلم:قال"هؤلاءوالعنهؤلاءعلىباركاللهم":ع!ي!اللهرسولفقال،لطماوجوههم

سلمةبناللهعبدبن-()عذرةأو-وعروة،سهل)4(ابناوغطفانغطيف؟وهمشهداءوقتلوا،نصروه

عنهم.اللهرضي

به.أبيهعن،"مغازيه"فيالأمويسعيدبنيحيىبنسعيدالحافظبتمامهالحديثهذاروىوقد

،عبادةبنومعاوية،قشيربنسلمةبناللهعبدبنوحزن،فراسبنبيحرة:وهملعناالآخرونوهلك

.)6(أعلمواللهلغرابتهكتبناهغريبأثروهذا.كثيرالعنااللهلعنهم،عقيلبنيأحد

وقبيحصعصعةبنعامرقصةفيعنهاللهرضيمالكبنكعبحديثمنشاهدالهنعيمأبوروىوقد

رحمهمنعيملأبيوالسياق-)7(والبيهقيوالحاكمنعيمأبورواهماوأطولذلكمنوأغرب.عليهردهم

بنعليئحدثني،عباسابنعن،عكرمةعن،تغلببنأبانعنالبجلياللهعبدبنأبانحديثمن-الله

معهوأنا-خرجالعربقبائلعلىنفسهيعرضأنمج!ي!رسولهاللهأمرلما:قالعنهاللهرضيطالبأبي

وكان،فسلمعنهاللهرضيبكرأبوفتقدم،العربمجالسمنمجلس!إلىدفعناحتىمنىإلى-بكروأبو

ربيعةوأي:قال.ربيعةمن:قالوا؟القومممن:فقالنسابةرجلاوكان،خيركلفيمقدمابكرأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.الناسلتنابذبدأتمثم:الدلائلوفي،ط،حفيكذا

منحوالمثبت.قوملفظةوسقطت،تصحيف.زهيق:طفيووقع.الأثيرلابنالنهاية.السفيه:"الرهيق"

والدلائل.

نأهو:وقمصت.الساقفيالفخذمدخلوهووالثفنةالخاصرةعرضفيالذيالجلد:"الفرسمنالشاكلة"

.(قمص،شكل)والتاجاللسان.برجليهاوتعجنمعاوتطرحهمايديهاترفع

ترجمة.علىلهماأقفولم.سهلابناوغطفانغطريف:نعيمأبيدلائلوفي،سهيل:حوفي،طفيكذا

ترجمة.علىلهأقفولمعزرة:خفي

.الكذابالكلبيروايةمنهو

مختصرانظردغفلترجمةفيعساكرابنوتاريخ(422)2/للبيهقيالنبوةودلائل372(/1)نعيملأبيالنبوةدلائل

.(991)8/عساكرابنلتاريخمنظورابن



العربأحياءعلىنفسه!ج!اللهرسولعرضفيفصل093

هامتهاأيفمن:بكرأبوقال.العظمىهامتهامنبل:قالوا؟لهازمها)1(منأمهامهاأمن؟أنتم

بواديحزلا:لهميقالكانالذيعوفمنكم:بكرأبولهمقال.الأكبرذهل:فقالوا؟أنتمالعظمى

قال.لاقالوا؟الأحياءومنتهىاللواءألومسعودلنقيسلنبسطامفمنكم:قال.لا:اقال!؟)2(. ..هـعو!

بنجساسفمنكم:قال.لا:قالوا؟أنفسهاوسالبهاالملوكقاتل،شريكبنالحوفزان)3(فمنكم

العمامةصاحبالمزدلففمنكم:قال.لا:قالوا؟الجارومانعالذمارحامي،ذهلبنمرة

منالملوكأصهارفأنتم:قال.لا:قالوا؟كندةمنالملوكأخوالفأنتم:قال.لا:قالوا؟)4(الفردة

:قال.الأصغرذهلأنتمبل،الأكبربذهلفلستم:عنهاللهرضيبكرأبولهمفقال.لا:قالوا؟لخم

وهوبكرأبيناقةبزمامفأخذ(-)وجههبقلحين-الذهليحنظلةبندغفليدعىغلاممنهمإليهفوثب

الرجز(منأ:يقول

نحملهأونعرفهلاوالعبءنسألهأنسائلناعلىإن

قريش.منرجل:قالأنت؟فمننسألكأننريدونحن،شيئانكتمكولمفأخبرناكسألتناإنك،هذايا

له:فقال؟قريشمنأنتفمن،وهداتها)6(العربقادمة،والرياسةالسؤددأهل!بخبخ:الغلامفقال

بنقصيأفمنكم؟)7(الثغرةسواءمنالراميواللهأمكنت:الغلاملهفقال.مرةبنتيمبنيمنرجل

ثم،مكةأوطنهمحتىأوبكلمنقومهوجمع،بقيتهموأجلى،عليهاالمتغلبينبمكةقتلالذيكلاب

الطويل(منأ:الشاعريقولوفيه،مجمعابذلكالعربفسمته،منازلهاقريشاونزلالدارعلىاستولى

فهرمنالقبائلاللهجمعبهمجمعايدعىكانأبوكمأليس

فقال؟السادةالغطاريفوأبوالوصاياإليهانتهتالذيمنافعبدفمنكم:قال.لا:بكرأبوفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والقبيلة.النسبلوسطفاستعارها،لهزمةواحدتها،الحنكينأصول:واللهازم؟أوساطهامنأوأشرافهامنأي

.(لهزمااللسان

هووعوف.الأعزاءلهيذلالذيللعزيزيضرب؟بواديهحلمنيقهرأنهيعني،أمثالهممنوهو،يناوئهسيدلاأي

.(عوف)واللسان(437/وا262)2/والمستقصى236()2/الأمثالمجمع.شيبانبنذهلبنمحلمابن

قلعتهماوكل.الحفزةتلكمنفعرج،يفوتهأنخافحينبالرمححفزهالتميميعاصمبنقيسلأنبذلكسمي

.358()صدريدلابنوالاشتقاق(حفز)اللسان.حفزتهفقد

لأنه:358()صالاشتقاقفيدريدابنوقال(زلف)اللسان.عليهموإقدامهالأقرانإلىلاقترابهالمزدلفسمي

.اقتربواأي.رمحيقيدازدلفوا:حربفيوهولقومهقال

لابنعساكرابنتاريخمختصرفيهذادغفلوترجمة.(بقل)اللسان.لحيتهنبتتماأولأي:"وجههبقل"

فيه.والخبر(891)8/منظور

وصحفت.(قدم)القاموس.الرأس:والقادمةوالقادم.طمنوالمثبت،العربوأزمة:والدلائلحفي

الدلائل.منوالمثبتطفي"هداتها"

.(ثغر)اللسان.الصدرفوقالنحرنقرةوهي،الثغرةوسطأي:"الثغرةسواء"
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،مسنتونمكةوأهل،لقومهالثريدهشمالذيهاشم،منافعبدبنعمروفمنكم:قال.لا:بكرأبو

الكامل(منأ:الشاعر)1(يقولففيه

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالعلاعمرو

الأصيافورحلةالشتاءعندكليهماالرحلتينإليهسنوا

)2(منافلعبدخالصهفالمحفتفلقتبيضةقريش!كانت

)3(للأضيافهلموالقائلينرائش!يعرفوليسالرائشين

بالأسياف)4(البيضوالمانعينبيضهيبرقالكبشوالضاربين

(إقراف)ومنأزلمنمنعوكبدارهمنزلتلودركلله

،السماءطيرومطعم،مكةعير)6(وصاحب،الحمدشيبةالمطلبعبدفمنكم:قال.لا:بكرأبوفقال

الإفاضةأهلأفمن:قال.لا:قال؟الظلماءالليلةفييتلألأقمروجههكأنالذي،الفلافيوالسباعوالوحوش

:قال.لا:قال؟أنتالندوةأهلأفمنقال.لا:قال؟أنتالحجابةأهلأفمن:قال.لا:قال؟أنت

المفيضينأفمن:قال.لا:قال؟أنتالرفادةأهلأفمن:قال.لا:قال؟أنتالسقايةأهلأفمن

الرجز(منأ:الغلاملهفقال،يدهمنناقتهزمامعنهاللهرضيبكرأبوجذبثم.لا:قال؟أنتا)7(بالناسا

يصدعه)8(وحيناحينايهيضهيدفعهدرءاالسيلدرءصادف

منولستقريشزمعاتمنأثكلخبرتكثبتلوقريشأخاياواللهأما:قالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1/611)والروض(1/136)هشامابنسيرة.غيرهوقيل،الزبعرىبناللهعبدهو:قيل

بمعنى،وكلاهما(161)1/الأنفوالروضنعيمأبيدلائلمنوالمثبت،المعجمةبالخاءفالمخ:ط،حفي

.(مخخ،محح)القاموس.البيضصفرة:وبالمهملة،شيءكلمنالخالصوهو

البسيط(أمن:النابغةقال،وترئشفارتاشإليهبالإحسانجناحهقويت:فلانارشت:قولهممن:"الرائش"

إقتاربعدقوماراشوكمقومأغنىبعدالفقربدارأحلقدكم

بارومنعمرورائشمنللهبهمآخرينويبريقومايريش

.(ريش)البلاغةأساس

،القومساحة:الثانيةوالبيض.وسلاححديدمنعليهما:وبيضه؟الحربفيالكتيبةقائد:"هناالكبش"

.(بيض،كبش)والأساسالقاموس.شيءكلوحوزة

مرضىوهميأتيهمأن:والإقراف.عليهموضيقحبسواأي:هزلواحتىأزلوا:يقال.العيشضيق:"الأزل"

.(قرف-أزل)البلاغةأساس.ذلكفيصيبه

مكة.بئر:الدلائلفي

أنت.الصفينأفمن:حوفي:الدلائلمن

وحيناحينأيهيضهوقوله.هذاوذاك،ذاكهذايدفعأي،درءسيل:تحتسبهلاحيثمنأتاكإذاللسيليقال

يرفعه.:القافيةفيطفيووقع.فيهماوالبيتان(هيض،درأ)اللسان.أخرىويشقهمرةيكسرهأي:يصدعه

تصحيف.
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منوقعتلقدبكرأبايا:لهفقلت:عليقال.يتبسمع!يىاللهرسولإلينافأقبل:قال.)1(الذوائب

موكلوالبلاء،طامةوفوقهاإلاطامةمنليسإنه،الحسنأباياأجل:فقال.باقعة)2(علىالأعرابي

.)3(بالقول

بكرأبوفتقدم،وهيئاتأقدارلهممشايخوإذا،والوقارالسكينهعليهمجلسإلىانتهيناثم:قال

بنيمن:قالوا؟القومممن:بكرأبولهمفقال-خيركلفيمقدمابكرأبووكان:عليقال-فسلم

قومهمفيعزمنهؤلاءبعدليس،وأميأنتبأبي:فقالع!ي!اللهرسولإلىفالتفت.ثعلبةبنشيبان

الناسغرر()5(وهؤلاء،قومهمفيغررأوهؤلاء،قومهممنعذر)4(هؤلاءوراءلي!س:روايةوفي-

وكان.شريكبنوالنعمان،حارثةبنوالمثنى،قبيصةبنوهانئ،عمروبنمفروقالقومفيوكان-

وكانت،ولسانا)6(بياناعليهمغلبقدعمروبنمفروقوكان،عمروبنمفروقبكرأبيإلىالقومأقرب

العددكيف:بكرأبولهفقال،بكرأبيمنمجلساالقومأدنىفكان؟صدرهعلىتسقطانغديرتانله

:فقال؟فيكمالمنعةفكيف:لهفقال.قلةمنألف!يغلبولن،ألفعلىلنزيدإنا:لهفقال؟فيكم

أشدإنا:مفروقفقال؟عدوكموبينبينكمالحربفكيف:بكرأبوفقال.جدقومولكل،الجهدعلينا

والسلاح،الأولادعلىالجيادلنؤثروإنا،نغضبحينلقاءنكونماوأشد،)7(نلقىحينغضبانكونما

نإ:بكرأبوفقال؟قريشأخولعلك.علينا)8(ويديل،مرةيديلنا،اللهعندمنوالنصر،اللقاحعلى

الله!رسولإلىالتفتثم،ذلكيذكرأنهبلغناقد:مفروقفقال.ذاهوفهاع!ي!اللهرسولأنهبلغكمكان

!ي!:فقال،بثوبهيظلهبكرأبووقام،فجلس!واللهرسولفتقدم؟قريشأخاياتدعوماإلى:فقال

وتمنعونيتؤوونيوأن،اللهرسولوأنيلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهادةإلىأدعوكم"

رسوله،وكذبت،اللهأمرعلىتظاهرتقدقريشافإن،بهأمرنيالذياللهعنأؤديحتى،وتنصروني

فتلا؟قريشأخاياأيضاتدعوماوإلى:لهقال."الحميدالغنيهووالله،الحقعنبالباطلواستغنت

ءص

إلى!إخشناوبأتؤلديقشخابه-تمثركوالاأعيتتمرب!محرمماأتلتحالؤا!قلم!:!ي!اللهرسول

أخاياأيضاتدعوماوإلى:مفروقلهفقال(-151153:الأنعامأ!هوتنقونلعلىبهءوص!نكملكتمذ!وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الواديجانبيمنالماءمسايلدونماهيأو،الصغيرةالتلعة:الأصلفيوالزمعة:أشرافهممنليستأي

.(زمع)الأثيرلابنالنهاية

.(بقع)اللسان.شيءيفوتهلاالذيالعارفوالذكي،الداهيةالرجل:"الباقعة"

.(1/17)الأمثالمجمع،قالهمنأولبكروأبو،مثلافذهب.بالمنطقموكلوالبلاء:روايةوفي

الدلائل.فيالمعترضتينبينماولي!.غرر:حوفيطفيكذا

.حفيلي!المعقوبينبينما

ولسانا.جمالا:عساكرابنتاريخمختصرفي

.طمنبعدهاوماقبلهاومااللفظةوسقطت،الدلائلمنوالمثبت.نلتقي:حفي

ينصرنا.:"يديلنا"
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اللهإن!!و!اللهرسولفتلا،لعرفناهكلامهممنكانولو،الأرضأهلكلاممنهذامافوالله؟قريش

!تدكرو%لعط!ئميعظكتموالبشوا!رأئفخشاعنوينوواتقرتذىوإيتايقيخسنواتعذلبامرية

أفكولقد،الأعمالومحاسنالأخلاقمكارمإلى)1(قرشيياواللهدعوت:مفروقلهفقال(09:النحلأ

بنهانئوهذا:-فقالقبيصةبنهانئالكلامفييشركهأنأحب-وكأنهعليكوظاهرواكذبوكقوم

ديننا.وصاحبشيخناقبيصة

واتباعنادينناتركناأنأرىوإني،قولكوصدقت،قريشأخايامقالتكسمعتقد:هانئلهفقال

تدعوماعاقبةفيوننظر،أمركفينتفكرلم،آخرولاأوللهليسإليناجلستهلمجلسدييكعلىإياك

ورائنامنوإن،العجلةمعالزلةتكونوإنما،العاقبةفينظروقلة،العقلفيوطيشة،الرأيفيزلةإليه

الكلامفييشركهأنأحبوكأنه-وننظروتنظر،ونرجعترجعولكن؟عقداعليهمنعقدأننكرهقوما

حربنا.وصاحبشيخناالمثنىوهذا:-فقالحارثةبنالمثنى

به.تكلمتماوأعجبني،قريشأخاياقولكواستحسنتمقالتكسمعتقد:المثنىفقال

إنماوإنا،إليناجلستهلمجلسدينناعلىإياكواتباعنادينناوتركنا،قبيصةبنهانئجوابهووالجواب

هذانوما":!ي!اللهرسوللهفقال.)3(السماوةوالآخر،اليمامةأحدهماصريين)2(بيننزلنا

كسرىوأنهارفارسفأرضالآخروأما،العربوأرضالبرفطفوف)4(أحدهماأما:لهفقال؟"الصريان

الذيالأمرهذاولعل.محدثانؤويولا،حدثانحدثلاأنكسرىعليناأخذهعهدعلىنزلناوإنما

،مقبولوعذره،مغفورصاحبهفذنبالعرببلاديليمماكانمافأما؟الملوكتكرههمماإليهتدعونا

ننصركأنأردتفإن؟مقبولغيروعذره،مغفورغيرصاحبهفذنب،فارسبلاديليكانماوأما

يقوملاإنه،بالصدقأفصحتمإذ،الردأسأتمما":!يماللهرسولفقال.فعلناالعربيليمماونمنعك

حتىيسيراإلاتلبثوالمإنأرأيتم":!ي!اللهرسولقالثم."جوانبهجميعمنحاطهمنإلااللهبدين

شريك:بنالنعمانلهفقال"؟وتقدسونهاللهأتسبحون،بناتهمويفرشكموأموالهمبلادهماللهيمنحكم

ونذيرا!شمهداومبشراأزسلتكإناالنبىيأيها)!ي!اللهرسولفتلا!قريشأخايالكذلكوإناللهم

قال.بكرأبييدعلىقابضا!يماللهرسولنهضثم(46-45:ا!حزابأ!ءوسراجامنيرابإذنهاللهإلىوداعيا

بها!أشرفهاما؟الجاهليةفيكانتللعربأخلاقأيةعلييا:فقال!ي!اللهرسولإليناالتفتثم:علي

."الدنياالحياةفيبينهمفيمايتحاجزون

)1(

)2(

)3(

)4(

والدلائل.حمنوالمثبت،قريسأخايا:طفي

وبهمابمعناهوهو،صيرتثنيةصيرين:حورواية.الناسيحضرهالذيالمجتمعالماءوهوصرىتثنية:"الضريان"

ضرتين.:عساكرابنمختصرفيمنظورابنروايةفيووقع(صري،صير)الأثيرلابنالنهايةفيالروايةوردت

الشأمة.:منظورابنمختصروفي.والسمامةاليمامة:الأثيرلابنالنهايةفي

.(طفف)الأثيرلابنالنهاية.البروجانبالبحرساحلوهو،طفجمع:"الطفوف"
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!ي!.النبيبايعواحتىنهضنافما،والخزرجالأوسمجلسإلىدفعناثم:قال

عنهاللهرضيبكرأبيمعرفةمنرأىمما،بذلك!ي!اللهرسولفسر،صبراصدقاوكانوا:عليقال

بأنسابهم.

ربيعة،منلإخوانكمادعوا":فقالأصحابهإلىخرجحتىيسيراإلا!ي!اللهرسوليلبثفلم:قال

لهم:فقالأصحابهإلىخرجحتىيسيراإلايلبثفلم،منزلهدخلثم"فارسأبناءاليومبهمأحاطتفقد

وبيعسكرهمواستباحواملوكهمقتلوا،فارسبأهلربيعةأبناءاليومظفرتفقدكثيرا13(اللهاحمدوا"

الطويل(منأ:)2(الأعشىيقولوفيها،قارذيجنبإلىبقراقرالوقعةوكانت:قال."نصروا

وقلتالققاءعندوراكبهاناقتيشيبانبنذهللبنيفدى

تولتحتىالهامرزمقذمةقراقرحنوبالحنوضربواهمو

ولت)3(حينبهاشيبانبنكذهلفوارسمنرأىمنعينافلله

)4(فتجلتغمرةعليناوكانتبينناوالمودةوثرنافثاروا

وفصاحة،الشيمومكارم،الأخلاقومحاسنالنبوةدلائلمنفيهلماكتبناه،جداغريمبحديمثهذا

منقريبمكان-بقراقرمعهموالتقواوفارستحاربوالماأنهموفيه،أخرىطريؤمنهذاوردوقدالعرب

.الإسلامفيذلكبعددخلواوقد،بذلكفارسعلىفنصروا!ومحمداسمشعارهم-جحلواالفرات

في!ي!اللهرسولجاءنا:قالجدهعنأبيهعنالعبسيوابصةبناللهعبدأخبرنا:)5(الواقديوقال

خلفهمردفاراحلتهعلىوهو،الخيفمسجدتليالتيالأولىالجمرةبإزاءنازلونونحنبمنىمنازلنا

المواسم،فيوبدعائهبهسمعناكناوقد:قال.لناخيرولالهاستجبنامافوالله،فدعانا،حارثةبنزيد

قدلوباللهأحلف:لنافقال،العبسيمسروقبنميسرةمعناوكان،لهنستجبفلم،يدعوناعلينافوقف

كليبلغحتىأمرهليظهرنباللهفأحلف.الرأيلكانبلادناوسطبهنحلحتىوحملناهالرجلهذاصدقنا

فقالفكلمه،ميسرةفي!اللهرسولوطمع.بهلناقبللالماتعرضنالامنكدعنا:القومفقال.مبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ظهرتفقدتعالىاللهاحمدوا:حفي

هيكل.حسينمحمد.دبتحقيق925()قيسبنميمونالأعشىديوانفيالأبيات

:هكذاالديوانفيبعدهمنوبيتينالبيتهذارواية

التيمنالشعاةأيديعلىأشذعصابةمنرأىمنعينافلله

فاستقلتراياتهارفعتوقدبيضهايبردتىالبطحاءمنأتتهم

فتجفتغمرةعليناوهاجتبينناوالمنيةوثرنافثاروا

فتولت.جمرةعليناوكانت:هكذاالثانيللشطرحرواية

قالكما.علمهسعةمعمتروك:الواقدي:أقول.الواقديعنبسنده387()1/النبوةدلائلفينعيمأبوأخرجه

التقريب.فيحجرابنالحافظ
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فالعدىيعضدوهلمفإذا،بقومهالرجلوإنمايخالفوننيقوميولكن!وأنورهكلامكأحسنما:ميسرة

أهليهم.إلى)2(مبادرينالقوموخرج،ع!ي!اللهرسولفانصرف.(1أبعد)

،يهودإلىفمالوا.الرجلهذاعننسائلهم،يهودبهافإن،فدكإلى)3(بناميلوا:ميسرةلهمفقال

ويجتزئالحماريركب،العربيالأميالنبي!صاللهرسولذكردرسواثم،فوضعوهلهمسفرافأخرجوا

)4(،مشرقحمرةعينيهفي،بالسبطولاالقططبالجعدولا،بالقصيرولابالطويلوليس،بالكسرة

)5(مواطنفيمنهولنا،نتبعهولانحسدهفإنا،دينهفيوادخلوافأجيبوهدعاكمالذيهوكانفإن.اللون

،قوميا:ميسرةفقال.يتبعهممنفكونوا،)6(قاتلهوإلااتبعهإلاالعربمنأحديبقىولا،عظيم2بلا

.ونلقاهالموسمإلىنرجعالقومفقال،بينالأمرهذاإن)7(

المدينة!واللهرسولقدمفلما،منهمأحديتبعهفلم،رجالهمعليهمذلكوأبىبلادهمإلىفرجعوا

مناتباعكعلىحريصازلتماوالله،اللهرسوليا:فقال.فعرفهميسرةلقيهالوداعحخةوحجمهاجرا

كانواالذينالنفرعامةماتوقد،إسلاميتأخرمنترىماإلااللهوأبى،كانماكانحتىبناأنختيوم

"النارفيفهوالإسلامدينغيرعلىماتمنكل":مج!اللهرسولفقال؟اللهرسوليامدخلهمفأينمعي

.مكانبكرأبيعندلهوكان،إسلامهوحسنفأسلم.أنقذنيالذيدلهالحمد:فقال

السلامعليهعرضهفذكر،واحدةواحدةالقبائلقصصالواقديعمربنمحمدالإماماستقصىوقد

وبني،عبسوبني،سليموبني،حنيفةوبني،مرةوبني،فزارةوبني،وغسانعامربنيعلىنفسه

بنوقيسعذرةوبني،كعببنالحارثوبنيوكلبوكندة،عكابةبنثعلبةوبني،هوازنبننضر

والمنة.الحمدودلهصالحاطرفاذلكمنذكرناوقد،مطؤلةأخبارهاوساق.وغيرهمالخطيم

عن-المغيرةابنيعني-عثمانعن،إسرائيلأنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

بالموقفالناسعلىنفسهيعرض!ي!النبيئكان:قال،اللهعبدبنجابرعن،الجعدأبيبنسالم

رجلفأتاه"وجلعزربيكلامأبلغأنمنعونيقدقريشافإن؟قومهإلىيحملنيرجلمنهل":فيقول

:قال"؟منعةمنقومكعندفهل":قال.همدانمن:الرجلقال"؟أنتممن":فقالهمدانمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(عدي)الأثيرلابنالنهاية.خاصةالأعداءفهمبالضموأما،والأعداءوالأجانبالغرباء،بالكسر:"العدى"

.خمنوالمثبت،صادرين:والدلائلطفي

والدلائل.حمنوالمثبت.نأتيميلوا:طفي

.مشرب:الدلائلفي

الدلائل.منوالمثبت.بلاءوليأتيه:حوفي.مواطنفي(منهأوإنا:طفي

.بالصوابأشبهوهوقاتلهأواتبعهإلا:الدلائلفي

الدلائل.منوالمثبت،الأمرهذاإلى:خوفي،الأمرهذا(إنأألا:طفي

.()01513رقم093()3/المسندفي



عامبعدعاماالأنصاروفدقدومفصل693

عاممناتيكثمفأخبرهماتيهم:فقال!ح!اللهرسولفأتى،قومهيخفره)1(أنخشيالرجلإنثم.نعم

رجب.فيالأنصاروفدوجاءفانطلق"نعم":قال.قابل

.)2(صحيححسن:الترمذيوقال،بهإسرائيلعنطرقمنالأربعةالسننأهلرواهوقد

فصل

بيعةبعدبيعة!جطاللهرسولىبايعواحتىعامبعدعاماالأنصاروفدقدوم

أظهرهمبينفنزلىالمدينةإلى!مطاللهرسولىإليهمتحولىذلكبعدثم

الثقةوبهاللهشاءإنوتفصيلهبيانهسيأتيكما

الأنصاريصامتبنسويدحديث

وأفه،الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنحبيببنحوطبنعطيةبنالصامتبنسويدوهو

خالةابنهذافسويد،هاشمبنالمطلبعبدأمعمروبنتسلمىأخت،النخاريةعمروبنتليلى

!ص.اللهرسولجذالمطلبعبد

الناسلهاجتمعكلما،أمرهمنذلكعلىع!اللهرسولوكان:يسار)3(بنإسحاقبنمحمدقال

والرحمة،الهدىمنبهجاءومانفسهعليهمويعرضالإسلاموإلىاللهإلىالقبائليدعوأتاهمبالموسم

عليهوعرض،تعالىاللهإلىفدعاهلهتصدىإلاوشرفاسمله،العربمنمكةيقدمبقادميسمعولا

.عندهما

بنسويدقدم:قالوا،قومهمنأشياخعنقتادةبنعمربنعاصمحذثني:)4(إسحاقابنقال

الكامل،فيهمقومهيسميهإنماسويدوكان-معتمراأو-حاجأمكةعوفبنعمروبنيأخوالصامت

ادطويل(منأ:يقولالذيوهو،ونسبهوشرفهوشعرهلجلده

)5(يفريماساءكبالغيبمقالتهترىولوصديقاتدعومنرقيألا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(حقر،خفر)التاج.بهيستهين:ويحقره؟عهدهنقضت:وأخفرته،يحقره:المسندفي

بنمحمدحدثنا)24(بابالقرانفضائل)2592(الترمذيوسنن،القرآنفيبابالسنة()4734داودأبيسننفي

النعوتفي،الكبرىالنسائيوسنن،الجهميةأنكرتفيمابابالمقدمة)102(ماجهابنوسنن،إسماعيل

المستدركفيوالحاكمو)28()13(العبادأفعالخلقفيوالبخاري،)3357(الدارميوأخرجه.)7727(

التاريخ.كتاب(2/612613/)

.(174)2/والروض(1/425)هشامابنسيرةفي

.(2175/)والروض(1/542)هشامابنسيرةفي

.يفريمن:خفي
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النحر)2(ثغرةعلىمأثوووبالغيبشاهداماكانكالشهد)1(مقالته

الظهر)3(عقبتبتريغشنميمةأديمهوتحتباديهيسرك

الشزربالنظروالبغضاءالغلمنكاتمهوماالعينانلكتبين

)4(يبريولايريشمنالمواليوخيربريتنيقدطالمابخيرفرشني

فلعل:سويدلهفقال،والإسلاماللهإلىفدعاه،بهسمعحين!ي!اللهرسوللهفتصدى:قال)5(

يعني-)6(لقمانمجلة:قال"؟معكالذيوما":!ي!اللهرسوللهفقال.معيالذيمثلمعكالذي

والذي،حسنالكلامهذاإن":فقالعليهفعرضها"علياعرضها":!ي!اللهرسولفقال-لقمانحكمة

إلىودعاه،القران!ي!اللهرسولعليهفتلا"ونورهدىهو،علياللهأنزلهقران؟هذامنأفضلمعي

يلبثفلم،قومهعلىالمدينةفقدم،عنهانصرفثم.حسنالقولهذاإن:وقالمنهيبعدفلم.الإسلام

.بعاثقبلقتلهوكان.مسلموهوقتللنراهإنا:ليقولونقومهمنرجاذكانفإن؟الخزرجقتلتهأن

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)7(البيهقيرواهوقد

.هذامنبأخصرإسحاقابن

معاذبنإياسإسلام

بنمحمودعنمعاذبنسعدبنعمروبنالرحمنعبدبنالحصينوحدثني:)8(إسحاقابنقال

معاذبنإياسفيهم،الأشهلعبدبنيمنفتيةومعهمكةرافعبنأنسالحيسرأبوقدملما:قال،لبيد

:فقالإليهمفجلسفأتاهم!ي!اللهرسولبهمسمع،الخزرجمنقومهمعلىقريشمنالحلفيلتمسون

نأإلىأدعوهم،العبادإلىاللهرسولأنا":قال؟ذاكوما:فقالوا"؟لهجئتممماخيرفيلكمهل"

:قال.القرانعليهموتلاالإسلاملهمذكرثم."الكتابعليوأنزل،شيئابهيشركواولااللهيعبدوا

بنأنسالحيسرأبوفأخذ.لهجئتممماخيرواللههذا،قوميا:-حدثاغلاماوكان-معاذبنإياسفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

كالشحم.:خفي

.(185)2/الروض.السيففرندوهو،الأثرمن:ومأثور،السيفبهيعني:"المأثور"

.والروضهشامابنوسيرةحمنوالمثبت.غشتميمة:طفي

.والروضهشامابنوسيرةطمنوالمثبت،المواليوشر:حفي

.(175)2/والروض(1/427)هشامابنسيرةفيإسحاقابنيعني

،ذكروافيماسروربنعنقاءبنلقمانوهو،أيلةأهلمننوبياكانولقمان:(183)2/الروضفيالسهيليقال

عادبنبلقمانوليس،ذلكغيراسمهفيقيلوقد،وغيرهالزجاجذكرفيماثارانهوالقرانفيذكرالذيوابنه

اهـ..الحميري

.(914)2/النبوةدلائلفي

.(042)2/الدلائلفيالبيهقيوأخرجه(175)2/والروض(1/427)هشامابنسيرةفي
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لغيرجئنالقدفلعمري،منكدعنا:وقالمعاذبنإياسوجهبهافضربالبطحاءترابمنحفنةرافع

بينبعاثوقعةوكانت،المدينةإلىوانصرفوا،عنهم!اللهرسولوقام،إياسفصمت:قال.هذا

.والخزر!الأوس

أنهمقومهمن()1حضرهمنفأخبرني:لبيدبنمحمودقال.هلكأنمعاذبنإياسيلبثلمثم:قال

مسلما،ماتقدأنهيشكونكانوافما.ماتحتىويسبحه،ويحمدهويكبرهاللهيهلليسمعونهيزالوالم

سمع.ما!ي!اللهرسولمنسمعحينالمجلسذلكفيالإسلاماستشعركانلقد

أشرافمنكثيرخلقفيهاقتلعظيمةوقعةفيهكانت-بالمدينةموضعوبعاث-بعاثيومكان:قلت

القليل.إلاشيوخهممنيبقولم،وكبرائهموالخزرجالأوس

أبيه،عن،هشامعن،)3(أسامةأبيعن،إسماعيلبنعبيدعن)2(صحيحهفيالبخاريروىوقد

افترقوقدالمدينةإلى!ي!اللهرسول)4(فقدم،لرسولهاللهقدمهيومابعاثيومكان:قالت،عائشةعن

.(سرواتهم)وقتلت،ملؤهم

حدثنا:عفراءبنومعاذمالكبنرافعإسلامباب"النبوةدلائل"كتابهفيالرازيزرعةأبو)6(وقال

حدثني،)9(إسحاقابنعن،أبيحدثنا،)8(الشجريهانئمحمد)7(بنبنيحيىبنإبراهيم

ء)01(
بنمعاذخالتهوابنهوخرجأنه،جدهعن،ابيهعن،رافعبنرفاعةبنمعاذعنيحيىبنعبيد

منالستةخروجقبلوهذا:قال-شجرةتحترجلارأياالثنيةمنهبطافلما،مكةقدماحتىعفراء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.والروضهثامابنسيرةمنوالمثبت،حضر:حوفي،حضرني:طفي

.الأنصارمناقببابالأنصارمناقب)3777(الباريفتح

الفتح.فيالبخاريوصحيححمنوالمثبت،تصحيف.أمامةأبيعن:طفي

.البخاريصحيحمنوالمثبتقدم:ط،حفي

صحيحمنوالمثبت،سراتهمقتلت:حوفي.سراتهمقتل:طوفي.وأشرافهمالقومعلية:"الملأ"

المهملةبفتحسراةجمعوالسروات،خيارهمأي:سرواتهم:111()7/الفتحفيحجرابنقال.البخاري

الشريف.وهوسريجمعوالسراة،الراءوتخفيف

.(941)4/المستدركفيالحاكمأخرجهالخبروهذاالفصلهذابنهايةتنتهيحفيوزيادةطنسخةمنسقطيبدأهنامن

الكمالوتهذيب)4/914(المستدركمنأثبتناهماوالصواب،مقلوب"يحيىبنمحمدبنإبراهيم":حفي

.(بشار).وغيرها(2471/)والتعديلوالجرح،(2523/)

فيكما،الحليفةبذيالشجرةينزلكانلأنهكذلكنسب،أثبتناماوالصواب،مصحف،"السجزي":حفي

علي.بآباراليوموتعرفالمدينةمنأميالستةعلىوهي،231()2/الكمالوتهذيب،63()8/السمعانيأنساب

.(بشار)

ابنعنالشجريعبادبنمحمدبنيحيىفرواية،أصحهناوما،المستدركفيليس"إسحادتىابنعن":قوله

.(بشار).يحيىبنعبيدعنروايتهتصحولا،(31152/)التهذيبفيالمزيعليهاونص،الترمذيعندإسحادتى

.(بشار).(112)28/الكمالتهذيبمنأثبتناهوما،محرف"عبد":المستدركفي



993معاذبنإياسإسلام

فجئنا،بالبيتنطوفحتىراحلتينانستودعهالرجلهذانأتي:قلنا)1(كلمناهرأيناهفلما:قال-الأنصار

:قال()2(!أبالنبيسمعتوقد،الإسلامأهلتسليمعلينافرد،الجاهليةأهلتسليمعليهفسلمنا

ويقوليدعيمايدعيالذيالرجلهذاأين:فقلنافنزلنا."انزلوا":قال؟أنتمن:فقلنا،فأنكرنا

السماواتخلقمن":وقالفعرض.الإسلامعلينافاعرض:قلنا."هوأنا":قال؟يقولما

هذهعملفمن":قال.الله:قلنا؟"خلقكممن":قال.اللهخلقهن:قلنا"؟والجبالوالأرض

الخالق.:قلنا"؟المخلوقأوبالعبادةأحقالخالق":قال.نحن:قلنا"؟تعبدونالتيالأصنام

وأنا،عملتموهشيءمنتعبدوهأنأحقوالله،عملتموهنوأنتم،ربكمتعبدواأنأحقفأنتم":قال

وإنالعدوان)3(الولدانوترك،الرحموصلة،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنوشهادةاللهعبادةإلىأدعو

،الأخلاقومحاسنالأمورمعاليمنلكانباطلاإليهتدعوالذيهذاكانلو:فقالا"الناسغضب

فطفتالبيتوجئت:رافعقال.عفراءبنمعاذعندهفجلس،البيتنأتيحتىراحلتينافأمسك

حقامحمدإليهيدعوماكانإناللهم:وقلتفاستقبلتقدحابينهالهوجعلت،قداحسبعةوأخرجت

محمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدفصحت،مراتسبعبهافضربت،مراتسبعقدحهفأخرج

ثم.مؤمنرجلبل!صبأرجل:فقلت.صبأرجلمجنون:وقالواعليالناسفاجتمع،اللهرسول

،)4(قالأ0بهذهبتمابوجهجئتلقد:قالعفراءبنمعاذرانيفلما،مكةبأعلى!ي!النبيإلىجئت

ثم،خلقالذيربكباسماقرأ()4(وأيوسفسورة!ي!اللهرسولوعلمنا،وآمنتفجئت:رافع

نصبح.حتىبنافبت،قطليلاأطرقلمإني:معاذقالبالعقيقكنافلماالمدينةإلىراجعينخرجنا

عرضقدمثمسفراخرجإذارافعوكان.لأفعلكنتماإ؟الخيرمنمعيماومعيأبيت:فقلت

قومه.

.حسن)6(وسياقحسن)5(إسناد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.ثبتناهأكما.قلناكلمناهرأيناهفلما:المستدركوفي،"العدوانالولدانوترك":حفي

.السياقيقتضيهازيادة

.المستدركفيوليستالناسخمنمقحمةالولدانكلمةولكن،حفيكذا

.السياقيقتضيهازيادة

حاتمأبوقالكما،ضعيفالشجريهانئبنعبادبنمحمدبنويحعىالحسنيأتيهأينومن،قالهكذا:بشارقال

وقال،"مناكيرصاحبالشجرييحيى":المستدركفيالحديثلهذاالحاكمتصحيحمتعقباالذهبيوقال.وغيره

ضعيف.:التقريبفيحجرابنالحافظ

السابقة.الصفحةمن)6(الحاشيةفيإليهالمشارالسقطينتهيهناإلى
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باب

عنهماللهرضيالأنصارإسلامبدو

في"!ي!اللهرسولخرج،لهموعدهوإنجاز،نبئهوإعزازدينهإظهاراللهأرادفلما:إسحاقابنقال

فبينا،موسمكلفييصنعكانكماالعربقبائلعلىنفسهفعرضالأنصارمنالئفرفيهلقيهالذيالموسم

.خيرالهماللهأرادالخزرجمنرهطالقيالعقبةعندهو

لهم:قاللمج!اللهرسوللقيهملما:قالواقومهمنأشيافيعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدئني

تجلسونأفلا":قال.نعم:قالوا"؟يهودمواليأمن":قال.الخزرجمننفو:قالوا"؟أنتممن"

.القرآنعليهموتلا،الإسلامعليهموعرضاللهإلىفدعاهممعهفجلسوا.بلى:قالوا"؟أكلمكم

وعلم،كتابأهلوكانوا،بلادهمفيمعهمكانوايهودأنالإسلامفيبهماللهصنعمماوكان:قال

نإ:قالوام!شيبينهمكانإذافكانوا،ببلادهمغزوهمقدوكانوا،أوثانوأصحابشركأهلهموكانوا

النفرأولئك"!ي!اللهرسولكلمفلفا.وإرمعادقتلمعهنقتلكم،نتبعهزمانهأظلقدالآنمبعوثنبيا

فلا،يهودبهتوعدكمالذيالنبيإنهواللهتعلمون،قوميا:لبعضبعضهمقال،اللهإلىودعاهم

إنا:لهوقالواالإسلاممنعليهمعرضمامنهوقبلواصدقوهبأن،إليهدعاهمفيمافأجابوه،إليهيسبقنكم

عليهمفسنقدم،بكاللهيجمعهمأنوعسى،بينهمماوالشرالعداوةمنبينهمقومولا،قومناتركناقد

رجلفلاعليكاللهيجمعهمفإن،الدينهذامنإليهأجبناكالذيعليهمونعرض،أمركإلىفندعوهم

.وصدقواآمثواقدبلادهمإلىراجعينانصرفواثم.منكأعز

بنأسعدأمامةأبووهم،الخزرجمنكلهم،نفرستة-ليذكرفيما-وهم:)1(إسحاقابنقال

بنسوادبنرفاعةبنالحارثبنوعوف،النجار)2(بنمالكبنغنمبنئعلبةبنعبيدبنعدسبنزرارة

بنعمروبنالعجلانبنمالكبنورافع،-النجاريانعفراءابنوهو-النجاربنمالكبنغنمبنمالك

بنكعببنغنمبنسواد)3(بنغنمبنعمروبنحديدةبنعامربنوقطبة،الزرقيزريقبنعامر

،سوادبنيمنئمالسلميالخزرجبنجشمبنتزيدبنساردةبنأسدبنعليبنسعدبنسلمة

)1(

)2(

)3(

.(176)2/والروض(1/942)هشامابنسيرةفي

الأوسومن.الخزرجمنالأنصارمنأسلممنأولإنه:قيلوقد:نعيمأبوقال:نصهماهناطنسخةزادت

فيحليستالزيادةوهذه،أعلمواللهعفراءبنومعاذمالكبنرافعأسلممنأولإنوقيل.التيهانبنالهيثمأبو

روايةيقحمأنالمؤلفعادةمنليسإذ،المتنفيالنساخفأدخلهاالنسخإحدىفيكانتحاشيةأنهاليويبدو

.هشامابنسيرةمنكانتإذاوخاصةأخرىروايةفيما

غنم.لهيقالابنلسوادوليس،سوادبنعمرو:(043)1/السيرةفيإسحا!تىابنقولساقأنبعدهشامابنقال

935(،358)صحزملابنالعربأنسابجمهرةانظر؟هشامابنإليهذهبماتؤيدالأنسابوكتب:اهـقلت

الإصابة.فيعامربنقطبةوترجمة
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بنوجابر.حرامبنيمنثم،أيضاالسلميسلمةبنكعببنحرامبنزيدبننابيبنعامربنوعقبة

منثم،أيضاالسلميسلمةبنكعببنغنمبنعديبنعبيدبنسنانبنالنعمانبنرئاببناللهعبد

عنهم.اللهرضيعبيدبني

.الخزرجمننفرستةليلتئذكانواأنهم،(وغيرهما)1والزهريالشعبيعنرويوهكذا

بهمالسلامعليهاجتماعهأولأن،الزبيربنوعروةالزهريعنرواهفيما)2(عقبةبنموسىوذكر

قيس-عبدابنوهو-وذكوان،مالكبنورافع،زرارةبنوأسعد،عفراءبنمعاذ؟وهمثمانيةكانوا

.ساعدةبنوعويم،التيهانبنالهيثموأبو،ثعلبةبنيزيدالرحمنعبدوأبو،الصامتبنوعبادة

!ي!اللهرسولإلىوأرسلوا،الإسلامإلىفدعوهمقومهمإلىفرجعوا.قابلإلىوواعدوهفأسلموا

فنزل،عميربنمصعبإليهمفبعث.يفقهنارجلاإليناابعثأن،مالكبنورافع،عفراءبنمعاذ

والله،عقبةبنموسىسياقمنأتمإسحاقابنسيوردهاكماالقصةتماموذكرزرارةبنأسعدعلى

أعلم.

الإسلامإلىودعوهم!ي!اللهرسوللهمذكرواقومهمإلىالمدينةقدموافلما:)3(إسحاقابنقال

وافىالمقبلالعامكانإذاحتىغ!يواللهرسولذكروفيهاإلاالأنصاردورمنداريبقفلم،فيهمفشاحتى

الحارثبنوعوف،ذكرهالمتقدمزرارةبنأسعدأمامةأبو:وهمرجلاعشراثناالأنصارمنالموسم

بنخلدةبنقيسعبدبنوذكوان.أيضاالمتقذممالكبنورافع،عفراءابناوهمامعاذوأخوه،المتقدم

الزرقي.زريقبنعامربنمخلد

.مهاجريأنصاريوهو:)4(هشامابنقال

بنعوفبنعمروبنعوفبنغنمبنثعلبةبنفهربنأصرمبنقيسبنالصامتبنوعبادة

بنعبادةبنوالعباس،البلويأصرمبنخزمةبنثعلبةبنيزيدالرحمنعبدأبووحليفهم،الخزرج

العجلاني،الخزرجبنعوفبنعمروبنعوفبنسالمبنغنمبنيزيدبنالعجلانبنمالكبننضلة

ومن،الخزرجمنعشرةفهؤلاء؟المتقدمحديدةبنعامربنوقطبة،المتقدمنابيبنعامربنوعقبة

.التيهانبنمالكالهيثموأبو.ساعدةبنعويم:وهمااثنانالأوس

وميت.كميتويثقليخففالتيهان:()هشامابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هما.وعند:حفي

.(043،431)2/البيهقيدلائل

.(2177/)والروض(1/043)هشامابنسيرة

.(1/431)السيرةفي

.(1/433)السيرةفي
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بنالأعلمعبدبنعمروبنعتيكبنمالكبنمالكاسمه،التيهانبنالهيثمأبو:)1(السهيليقال

أراشيإنهوقيل:قال.الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنالحارثبنجشم)2(بنزعوراءبنعامر

.هشامابنولاإسحادتىابنينسبهلموهذا.بلويوقيل

.)3(النباتمنوضرب،العقابفرخوالهيثم:قال

!ي!اللهبرسولالاجتماععلىوعزموا،عامئذالموسمشهدوارجلاعشرالاثنيهؤلاءأنوالمقصود

الأولى.العقبةوهيالنساءبيعةعندهافبايعوهبالعقبةفلقوه

هذاأتجعلربإبنهصولمدقال!الو:إبراهيمسورةفيقولهمنعليهمقرأ!ي!اللهرسولأن)4(نعيمأبووروى

احرها.إلى(126:ادبقرةأ!لجداءامنا

بنالرحمنعبدعن،اليزنياللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:إسحادتى)5(ابنوقال

رجلا،عشراثنيوكناالأولىالعقبةحضرفيمنكنت:قالالصامتبنعبادةعن،الصنابحيعسيلة

شيئا،باللهنشركلاأنعلى،الحربيفترضأنقبلوذلك،النساءبيعةعلى!ي!اللهرسولفبايعنا

فيولانعصيهوأرجلناأيدينابيننفتريهببهتاننأتيولا،أولادنانقتلولا،ولانزنيولانسرق

شاءوإنعذبشاءإن،اللهإلىفأمركمشيئاذلكمنغشيتموإن،الجنةفلكموفيتمفإن.معروف

غفر.

.نحوهبهحبيبأبيبنيزيدعنسعدبنالليثطريقمنالحديثهذا)6(ومسلمالبخاريروىوقد

نأالخولانيإدريسأبياللهعبدبناللهعائذعنالزهريشهابابنوذكر:إسحادتى)7(ابنقال

نسردتىولاشيئاباللهنشركلاأنالأولىالعقبةليلة!ي!اللهرسولبايعنا:قالحدثهالصامتبنعبادة

وفيتمفإن،معروففينعصيهولا،وأرجلناأيدينابيننفتريهببهتاننأتيولا،أولادنانقتلولانزنيولا

يومإلىعليهسترتموإن،لهكفارةفهو،الدنيافيبحدهفأخذتمشيئاذلكمنغشيتموإن،الجنةفلكم

غفر.شاءوإن،عذبشاءإن،اللهإلىفأمركمالقيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2491،591/)الروضفي

فيهوكلاهما.جشمبنزعونبنعامر:والروضطوفي،خيثمجبيروفودتى،جبيربنرعوربنعمر:حفي

.34(.)صحزملابنالأنسابوجمهرة(434)صدريدلابنالاشتقادتىمنوالمثبت،تصحيف

حنيفة.أبوذكرفيماالعشبمنضرب:الروضفي

.(1/554)الدلائلفي

.(185)2/والروض(1/433)هشامابنسيرةفي

بابالحدود()44()9017مسلموصحيح،ع!ي!النبيإلىالأنصاروفودبابالأنصارمناقب)3938(الباريفتح

لأهلها.كفاراتالحدود

.(185)2/والروض(1/434)هشامابنسيرةفي
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بيعةعلى:وقوله،نحوهبهالزهريعنطرقمنوغيرهما)1(الصحيحينفيمخرجالحديثوهذا

وفقعلىنزلمماهذاوكان-الحديبيةعامذلكبعدالنساءبيعةعليهنزلتماوفقعلىيعني-النساء

غيرفيالخطاببنعمربموافقةنزلالقرآنفإن،بعجيبهذاوليس.العقبةليلةأصحابهعليهبايعما

أظهرفهو،متلوغيروحيعنوقعتالبيعةهذهكانتوإن،التفسيروفيسيرتهفيبيناهكماموطنما

أعلم.والله

بنهاشمبنعميربنمصعبمعهمع!يماللهرسولبعثالقومعنهانصرففلما:)2(إسحاقابنقال

الدين.فيويفقههمالإسلامويعلمهم،القرآنيقرئهمأنوأمره،قصيبنالدارعبدبنمنافعبد

بعثإنما!ي!اللهرسولأنقتادةبنعمربنعاصمفحدثني:قالإسحاقابنعن)3(البيهقيروىوقد

إليهم.يبعثهأنإليهكتبواحينمصعبا

الأولى.هيالثانيةالمرةجعلأنهإلا،تقدمكماعقبةبنموسىذكرهالذيوهو

أتم.إسحاقابنوسياق:)4(البيهقيقال

ابنيقولثم.الأولىالعقبةماأدريلا:يقولبكرأبيبناللهعبدفكان:()إسحاقابنوقال

يسمىفكانزرارةبنأسعدعلىمصعمبفنزل:كلهمقالوا.وعقبةعقبةكانتقدلعمريبلى:إسحاق

.المقرئبالمدينة

والخزرجالأوسأنوذلك،بهميصليكانأنهقتادةبنعمربنعاصمفحدثني:)6(إسحاقابنقال

أجمعين.عنهماللهرضيبعض!يؤمهأنبعضهمكره

الرحمنعبدعن،أبيهعن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيبنمحمدوحدثني:)7(إسحاقابنقال

الأذانفسمعالجمعةإلىبهخرجتإذافكنت،بصرهذهبحينأبيقائدكنت:قالمالكبنكعبابن

عليهصلىإلاللجمعةالأذانيسمعلاذلكعلىحينافمكث:قالزرارةبنأسعدأمامةأبيعلىصلىبها

سمعتإذالكماأبتيا:فقلت،أسألهألا:لعجزليهذاإنواللهنفسيفيفقلت:قال.لهواستغفر

هزمفيبالمدينةبناجمعمنأولكان،بنيأي:فقال؟أمامةأبيعلىصليتللجمعةالأذان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بابالحدود(4)1(175)9مسلموصحيح،!ي!النبيإلىالأنصاروفودبابالأنصارمناقب)2938(الباريفتح

لأهلها.كفاراتالحدود

.(2185/)والروض(1/434)هشامابنسيرةفي

.(437)2/الدلائلفي

.(2433/)الدلائلفي

.(438)2/للبيهقيالدلائلفيهذاإسحاقابنقول

.(2185/)والروض(1/434)هشامابنسيرةفي

.(2185/)والروض(1/435)هشامابنسيرةفي
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الخضمات)2(نقيعلهيقالنقيعفيبياضةبنيحرةمن)1(النبيت

رجلا.أربعون

:قال؟يومئذأنتموكم:قلت:قال.

روىوقد.اللهرحمهإسحاقبنمحمدطريقمن)3(ماجهوابنداودأبوالحديثهذاروىوقد

إسنادهوفي.الجمعةبإقامةيأمرهعميربنمصعبإلىكتب!لمجي!اللهرسولأنعباسابنعن)4(الدارقطني

أعلم.والله،غرابة

بنمحمدبنبكرأبيبناللهوعبد،معيقيب)6(بنالمغيرةبناللهعبيدوحدثني:)5(إسحاقابنوقال

ظفر،بنيودار،الأشهلعبدبنيداربهيريدعميربنبمصعبخرجزرارةبنأسعدأنحزمبنعمرو

بئرلهيقالبئرعلىظفربنيحوائطمنحائطابهفدخل،زرارةبنأسعدخالةابنمعاذبنسعدوكان

سيدايومئذالحضيربنوأسيدمعاذبنوسعد،أسلمممن4رجاإليهماواجتمعالحائطفيفجلسا،مرق

لك،أبالا:لأسيدسعدقالبهسمعافلما،قومهدينعلىمشركوكلاهما،الأشهلعبدبنيمنقومهما

فإنه،دارينايأتياأنوانههما،فازجرهما،ضعفاءناليسفهاداريناأتياقداللذينالرجلينهذينإلىانطلق

مقذما.عليكأجدولاخالتيابنهو،ذلككفيتكعلمتقدحيثمنيزرارةبنأسعدلولا

سيدهذا:لمصعبقالزرارةبنأسعدراهفلما،إليهماأقبلثمحربتهحضيربنأسيدفأخذ:قال

:فقالمتشتماعليهمافوقف:قال.أكلمهيجلسإن:مصعبقال،فيهاللهفاصدق،جاءكوقدقومه

فقال:عقبةبنموسىوقال-حاجةبأنفسكمالكماكانتإناعتزلانا؟ضعفاءناتسفهانإلينابكماجاءما

ابنقال-إليهويدعوهمبالباطلضعفاءناليسفهالطريدالغريبالوحيدبهذادارنافيأتيتنا:غلامله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منبريدعلىجبلالنبيتهزم:(691)2/فيهالسهيليوقالوالروضوالسيرةطمنوالمثبت.الحرمهزم:حفي

المدينة.

يونسروايةفيوجدتهوكذلكبحرأبيالشيخنسخةفيوجدتهبالباء:بقيع:(691)2/الروضفيالسهيليقال

النونبابفيذكرهبالنوننقيعأنهالبقعأسماءمناستعجممامعجمكثابفيالبكريوذكرهإسحاقابنعن

،فبالنونالمدينةبقربالخضماتنقيعوأما:(177)4/واللغاتالأسماءتهذيبفيالنوويوقال...والقاف

علىالمدينةبقربقريةوهو،أخطأفقدبالباءقالهمن:قالالخطابيأنالحازميونقل،وغيرهالحازميقيدهكذا

التيالماشيةوهي،خضمةجمعفكأنه:)2/377(البلدانمعجمفيياقوتوقال.سلمةبنيمنازلمنميل

فيه.للخصببذلكسميفكأنهتخضم

فرضفيبابالصلاةإقامة1()82.ماجهابنوسنن،القرىفيالجمعةبابالصلاة)9601(داودأبيسنن

:أقول.الجمعةفيالعددذكربابالجمعة5()2/السننفيالدارقطنيإسحاقابنعنأيضاوأخرجه.الجمعة

حسن.حديثوهو

للدارقطني.السننكتابفيأجدهلم

.(186)2/والروض(1/435)هشامابنسيرةفي

لابنوالتقريبالتهذيبوتهذيبللمزيالكمالوتهذيبطمنوالمثبت.معيقب:والروضهشامابنسيرةفيوقع

والتعديل.والجرححجر
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؟تكرهماعنككفكرهتهوإن،قبلتهأمرارضيتفإن،فتسمعتجلسأو:مصعبلهفقال:إسحاق

فقالا،القرانعليهوقرأ،بالإسلاممصعبفكلمه،إليهماوجلسحربتهركزثم:قال.أنصفت:قال

هذاأحسنما:قالثم.وتسهلهإشراقهفييتكلمأنقبلالإسلاموجههفيلعرفناوالله:عنهمايذكرفيما

ثمثوبيكوتطهر،فتطهرتغتسل:لهقالا؟الدينهذافيتدخلواأنأردتمإذاتصنعونكيف!وأجمله

ركعتين،فركعقامثم،الحقشهادةوتشهدثوبيهوطهر،فاغتسلفقام،تصليثم،الحقشهادةتشهد

بنسعد،الانإليكماوسأرسله،قومهمنأحدعنهيتخلفلماتبعكماإنرجلاورائيإن:لهماقالثم

.معاذ

مقبلا،معاذبنسعدإليهنظرفلما،ناديهمفيجلوشوهموقومهسعدإلىوانصرفحربتهأخذثم

لهقالالناديعلىوقففلما.عندكممنبهذهبالذيالوجهبغيرأسيدجاءكملقدباللهأحلف:قال

نفعل:فقالانهيتهماوقد.بأسابهمارأيتمافوالله،الرجلينكلمت:قال؟فعلتما:سعد

ابنأنهعرفواأنهموذلك،ليقتلوهزرارةبنأسعدإلىخرجواحارثةبنيأنحدثتوقد،أحببتما

فأخذ،حارثةبنيمنلهذكرللذيتخوفامبادرامغضبامعاذبنسعدفقام:قال،ليخفروك)1(خالتك

أسيداأنعرفمطمئنينسعدراهمافلماإليهماخرجثم،شيئاأغنيتأراكماوالله:قالثميدهفيالحربة

بينيمالولاوالله،أمامةأبايا:زرارةبنلأسعدقالثممتشتماعليهمافوقف،منهمايسمعأنأرادإنما

جاءك:لمصعبأسعدقالوقد:قال-؟نكرهبمادارينافيأتغشانا،منيهذارمتماالقرابةمنوبينك

تقعدأو:مصعبلهفقال:قال-اثنانمنهمعنكيتخلفلايتبعكإن،قومهورائهمنسيدوالله

ثم.أنصفت:سعدقال؟تكرهماعنكعزلناكرهتهوإن،قبلتهفيهورغبتأمرارضيتفإن،فتسمع

أولعليهقرأأنهعقبةبنموسىوذكر-أالقرانعليهوقرأالإسلامعليهفعرض،وجلسالحربةركز

كيف:لهماقالثم.وتسهلهإشراقهفييتكلمأنقبلالإسلاموجههفيواللهفعرفنا:قال-ا)2(الزخرف

شهادةتشهدثم،ثوبيكوتطهرفتطهرتغتسل:قالا؟الدينهذافيودخلتمأسلمتمأنتمإذاتصنعون

ثم،ركعتينركعثم،الحقشهادةوشهدثوبيهوطهر،فاغتسلفقام:قال.ركعتينتصليثم،الحق

الحضير.بنأسيدومعهقومهناديإلىعائدافأقبلحربتهأخذ

فلما،عندكممنبهذهبالذيالوجهبغيرسعدإليكمرجعلقدباللهنحلف:قالوامقبلاقومهرآهفلما

وأيمننارأياوأفضلناسيدنا:قالوا؟فيكمأمريتعلمونكيف،الأشهلعبدبنييا:قالعليهموقف

ورسوله.باللهتؤمنواحتىحرامعليونسائكمرجالكمكلامفإن:قال.نقيبة

أسعد)3(ورجع،ومسلمةمسلماإلاامرأةولارجلالأشهلعبدبنيدارفيأمسىمافوالله:قال

)1(

)2(

)م!(

.(خفر)اللسان.والغدرالعهدنقضوالإخفار،هشامابنسيرةمنوالمثبت،ليحقروك:ط،حفي

.هشامابنسيرةفيالمعقوفينبينماليس

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت،تصحيف.سعد:طفي
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دورمندارتبقلمحتىالإسلامإلىالناسيدعو)2(عنده)1(فأقامزرارةبنأسعدمنزلإلىومصعب

ووائل،،وخطمة،زيدبنأميةبنيدارمنكانماإلا،مسلمونونساءرجاذوفيهاإلاالأنصار

واسمهالأسلتبنقيسأبوفيهمكانأنهموذلك،حارثةبنالأوسمنوهم،اللهأوسوتلك،وواقف

بنجشمبنعامرالأسلتأبيهواسماللهعبيدوقيل،الحارثاسمه:بكاربنالزبيروقال-أصيفي

شاعراوكان-(أيضاالكلبيابننسبهوكذا.الأوسبنمالكبنمرةبنعامربنقيسبنزيدبنوائل

.الخندقبعدكانحتىالإسلامعنبهمفوقف،ويطيعونهمنهيستمعونقائدالهم

بنأميةأشعارمنتقرب،حسنة)3(ربانيةأشعاراإسحاقابنلهذكرهذاالأسلتبنقيسوأبو:قلت

الثقفي.الصلتأبي

بالمدينة،ذكرالبلدانوبلغ،العربفي!اللهرسولأمرانتشرولما:)4(تقدمفيماإسحاقابنقال

الأوسمنالحيهذامنيذكرأنوقبل،ذكرحينع!ي!اللهرسولبأمرأعلمالعربمنحييكنولم

فيهقريشبينبماوتحدثوابالمدينة)5(أمرهوقعفلما.يهودأحبارمنيسمعونكانلماوذلك،والخزرج

كانت.صهرالهموكان،قريشايحبوكان-)6(واقفبنيأخوالأسلتبنقيسأبوقال!الاختلافمن

فيهايعظمقصيدةقال-بامرأتهالسنينعندهميقيموكان،قصيبنالعزىعبدبنأسدبنتأرنبتحته

ودفعهعندهماللهبلاءويذكرهم،وأحلامهمفضلهمويذكر،الحربعنفيهاقريشاوينهى،الحرمة

ادطويل(منأ:ع!ي!اللهرسولعنبالكفويأمرهم،وكيدهالفيلعنهم

)7(غالببنلؤيعنيمغلغلةفبلغنعرضتإماراكباأيا

ناصببذلكمحزونالنايعلىبينكمذاتراعهقدامرئرسول

)1(

)2(

)3(

)4(
)5(
)6(

)7(

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت،تصحيف.فأقاما:طفي

الخبر.ومصادرحمنوالمثبت،تصحيف.يدعوان:طفي

.حمنوالمثبت،بائية:طفي

.(217/)والروض(1/282)هشامابنسيرةفي

.ذكره:والروضالسيرةفي

بنصرمةبنقيسأنسأبيواسم،أنسأبيبنصرمةقيسأبوهو:السهيليقال:نصهماهناطنسخةزادت

الصياوليلةلحخأ!)عمروفيفيهأنزلالذيوهو:قال،النجاربنعديبنغنمبنعمروبنعديبنمالك

لأن،فاضحةوغفلةشنيعخلطالزيادةهذهإثباتإن:قلت:إسحادتىابنقال.الاية!دنسآلكخإكألرفث

فيهشامابنذكرهآخرفشاعرأنسأبيبنصرمةقيسأبوأما،أسطرقبلونسبهاسمهتقدمالأسلتبنقشىأبا

هذهأنتعالىاللهفضلومن.287()2/الروضفيالزيادةهذهفيالمذكورنسبهالسهيليوسادتى(1/051)السيرة

أعلم.واللهالنساخأوالقراءأحدتعليقمنولعلهاحفيليستالزيادة

إلىالداخلة:)2/92(الروضوفي(غلل)القاموس.بلدإلىبلدمنالمحمولة:"الرسائلمنالمغلغلة"

منها.بلوغهيرادماأقصى
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معرشللهمومعنديكانوقد

قبيلةكل،شرجيننبيتكم

صنعكمشرمنباللهأعيذكم

سقيمةونجوىأخلاقوإظهار

وهلةأولىباللهفذكرهم

حكمهيحكمواللهلهموقل

ذميمةتبعثوهاتبعثوهامتى

أمةوتهلكأرحاماتقطع

بعدهابالأتحميةوتستبدلوا

سوابغاغبراوالكافوروبالمسك

تعلقنكملاوالحربفإياكم

يرونهاثمللأقوامتزين

ومآربي)1(حاجتيمنهاأقضولم

)2(وحاطبمذكبينمنأزمللها

العقاربودستباغيكموشر

)3(صائبحقوقعهاالأشافيكوخز

الشوازب)4(الظباءإحراموإحلالى

(المراحب)فيعنكمتذهبالحربذروا

)6(للأقاربأوللأقصينالغولىهي

وغارب)7(سناممنالسديفوتبري

)8(المحاربثيابوأصداءشليلا

الجنادب)9(عيونقتيريهاكأن

المشاربمرالماءوخيموحوضا

)01(صاحبأمبينتإذبعاقبة

704

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(عرس)القاموس.للاستراحةالليلآخرالمسافرونينزلهالذيالمكان:"المعرس"

حاشيةوفيمشكللفظونبئتكم،مختلفينفريقينأي:شرجيننبيتكم:03()2/الروضفيالسهيليقال

التبيتلفظوأما،بذلكالمعنىيعابلاولكن،خرمزحافوفيه،المعنىفيبينوهو،شرجيننبيتكم:الشيخ

لها.يحطبالذي:والحاطب،الناريوقدالذي:والمذكي،الصوت:والأزمل.معناهمنفبعيدالبيتهذافي

الوافر(أمن:الآخرقالكماالحربلنارمثلاهذاضرب

ضراملهايكونأنويوشكجمروميضالرمادخللأرى

الكلامأولهاالحربوإنتذكىبالعودينالنارفإن

.(شفى)القاموس.أشافيجمعه.بهيخرزالمثقب:"الإشفى"

بعدمنضامرةأي،شازبةفهيفيهلتأمنبعدمنتأتيهالتيالشوازبالظباءفيهتأمنحرامبلدبلدكمإن:أي

فيدخلمنيقال،الحرمفيكونها:الظباءوإحرام،بدمائكمتحلواألافأحرىفيهبالظباءتحلوالموإذا،المسافة

.03()2/الروض.محرم:الحرامالبلدفيأو،الحرامالشهر

.(رحب)اللسانانظرالفسيحالواسعالأمكنةمنوهومرحبجمع:"المراحب"

الطويل(أمن:زهيرمعلقةفيبيتصدرالبيتمنالأولوالشطر3(0)2/الروض.الهلاك:"الغول"

فتضرمضريتموهاإذاوتضرذميمةتبعثوهاتبعثوهامتى

،غرب،سدف)القاموس.تهزل:وتبري.والعنقالسنامبينما:والغارب،السنامشحم:"السديف"

.(برى

الروض.الحديدصدأجمع:والأصداء.قصيرةدرع:والشليل.باليمنتصنعرقاقثياب:"الأتحمية"

/2()03.

.3(0)2/الروض.الجرادبعيونشبهها،الدرعحلق:"القتير"

الكامل(أمن:معديكرببنعمروكقولهو:03()2/الروضفيالسهيليقال
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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وتنتحيضعيفاتشويلاتحرق

داحسحربفيكانماتعلمواألم

مسودشريفمنأصابتذاوكم

أمرهيحمدالناررمادعظيم

كأنماالضلالفيهريقوماء

عالمحقامرؤعنهايخبركم

واذكرواملمحاربالحرابفبيعوا

يكنفلادينافاختارامرئولي

فأنتموحنيفادينألناأقيموا

وعصمةنووالناسلهذاوأنتم

جوهزالناسماحصلإذاوأنتم

عتيقةكراماأجساماتصونون

بيوتكمنحوالحاجاتطالبيرى

سراتكمأنالأقوامعلملقد

سنةوأعلاهرأياوأفضله

الصوائب)1(بالحتوفمنكمالعزذوي

حاطبحربفيكانأوفتعتبروا

خائبغيرضيفهالعمادطويل

)2(المضاربكريممحضشيمةوذي

والجنائب)3(الصباريحبهأذاعت

التجاربعلموالعلمبأيامها

محاسبخيرواللهحسابكم

الثواقب)4(ربغيررقيباعليكم

بالذوائبيهتدىقد،غايةلنا

عوازبغيروالأحلامتؤمون

الأرانبشمالبطحاءسرةلكم

أشائبغيرالأنسابمهذبة

بعصائبتهتديهلكىعصائب

الجباجب)5(أهلخيرحالكلعلى

المواكبوسطللحقوأقوله

جهوللكلبزينتهاتسعىفتيةتكونماأولالحرب

خليلذاتغيرعجوزاولتضرامهاوشباشتعلتإذاحتى

والتقبيلللشممكروهةفتنكرترأسهاجزتشمطاء

سنه.فيرجلإلاالرجليصحبلاإذ،لكصاحبكأمعجوزاأي:صاحبأمفقوله

.(نحي،شوي)القاموس.تقصد:وتنتحي.قتلهافيتخطئلا:"تشويلا"

يكونأنأيضايبعدولا،(الطبيعة)ضريبةجميعيريد.الضرائبلعله:الشيخحاسيةوفي:"المضاربكريم"

.بالمكارموالوصفوالحمدبالثناءإلاعليهراجعةولا،مذمومةغيرسيوفهمضاربأنيريد.المضارب:قال

.3(21/)الروض

،السرابأجلمنالضلالفيهريقماءربأي.الماءتمسكلاالتيالأرضوهي،صلةجمعالصلالفيويروى

مثلوهذا.بهينتفعفلمبددتهأي:بهوأذاعت.الماءبمواضعمميزغيرضالإلاالسرابأجلمنماءيهريقلالأنه

ألففوصل،الضلالأمرفيأهريقوالذيومعناه.أمرفيأهريقوما:ويروى.الأمورعواقبفيللنظرضربه

.31(2/)الروض.ضرورةالقطع

.3(21/)الروض.زائدةوالفاء،دينااختارامرئوليهوأي

بها.وتفخرتعظمهاوالعرب،والهدايا،البدندمفيهايجمعبمنىحفرهيوقيل،منىمنازل:"الجباجب"

.3(21/)الروض
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الأخاشب)1(بينالبيتهذابأركانوتمسحواربكمفصلوافقوموا

)2(الكتائبهادييكسومأبيغداةومصدنبلاءمنهفعندكم

)3(المناقبرؤوسفيالقاذفاتعلىورجلهتمسيبالسهلكتيبته

وحاصب)4(سافبينالمليكجنودردهمالعرشذينصرأتاكمفلما

عصائبغيرملحبشأهلهإلىيؤبولمهاربينسراعافولوا

)5(كاذبغيرامرئقول،بهايعاشمواسموتهلكنهلكتهلكوافإن

فيماسببهاوكان،مشهورةالجاهليةزمنفيكانتشعرهفيقيسأبوذكرها)6(الذيداحسوحرب

بنجذيمةبنزهيربنلقيسكانت،داحسلهيقالفرساأن:وغيرهالمثنىبنمعمرعبيدةأبوذكره

لهايقال،أيضاالغطفاني)7(جويةبنعمروبنبدربنلحذيفةفرسمعأجراه،الغطفانيرواحة

،الغبراءوجهفلطمزهيربنمالكفوثب،وجههاضربمنحذيفةفأمر،سابقاداحسفجاءت،الغبراء

بنيمنرجللقيثم،فقتلهحذيفةبنعوفلقيالعبسيجنيدبأباإنثم،مالكافلطمبدربنحملفقام

بدربنحملوأخوهبدربنحذيفةفقتل،وفزارةعبسبنيبينالحربفشبت،فقتلهمالكافزارة

وذكرها.بسطهايطولكثيرةأشعارأذلكفيوقالوا،اخرونوجماعات

والأول،والحنفاءالخطارحذيفةوأرسل،والغبراءداحساقيسأرسل:ويقال:)8(هشامابنقال

بنأميةبنالحارثبنهيشةبنقيسبنالحارثبنحاطبفيعنيحاطبحربوأما:قال.أصح

فخرج،للخزرججارايهودياقتلكان.الأوسبنمالكبنعوفبنعمروبنعوفبنمالكبنمعاوية

،)01(كعببنمالكأبنكعببنثعلبةبنحارثةبنأحمربنمالكبنقيسبنالحارثبنيزيد)9(إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

والأحمر.قبيسأبومكةجبلا:والأخشبان.العظيمالخشنالجبلوهو،أخشبجمع:"الأخاشب"

.(خشب):القاموس

.(كسم)القاموس.التنزيلفيالمذكورالفيلصاحب:"يكسومأبو"

كغرفة.قذفةواحدتهاالجبالرؤوسمنأشرفماوهي.القذفات:الصوابولعل.القاذفات:ط،حفيكذا

.(نقب،دذف)اللسان.ثنايافيهالجبل:والمناقب

.31()2/الروض.بالحصباءيقذفالذيوالحاصب،بالترابيرميالذي:"السافي"

بشيخو.الموقوفالمعتمدالأصلعلىمقابلةبلغ:نصهماالقصيدةنهايةعندحهامشفي

تذكر.وقدمؤنثةوالحربط،حفيكذا

همز.غيرمن(517)2/الإكمالىمنوالمثبت.جؤئة:هشامابنسيرةوفي،جؤبة:طفي

.(52)2/والروض(1/287)هشامابنسيرةفي

فسحم.مادةالقاموسوشرحالسيرةمنوالمثبت.زيد:طفي

في313(،312)صحزملابنالأنسابجمهرةولاالروضولاهشامابنسيرةفيالمعقوفينبينماليس

وهما.زيدولعله،ترجمته
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الخزرجبنالحارثبنيمننفرفيفسحم)1(ابنلهيقالالذيوهوالخزرجبنالحارثبنالخزرجابن

يومئذوقتل،للخزرجالظفروكان،شديداقتالافاقتتلواوالخزرجالأوسبينالحربفوقعت،فقتلوه

حروببينهمكانتثم؟الخزرجبنعوفبنيحليف،ذيادبنالمجذرقتله،الأوسيالصامتبنسويد

أيضا.ذكرهايطول

المدينةعميربنمصعبقدمحينبذلكينتفعلموفهمهعلمهمعالأسلتبنقيسأباأنوالمقصود

وفيهاإلاالمدينةدورمن-محلةأي-دازيبقولمكثيربشزأهلهامنفأسلم،الإسلامإلىأهلهاودعا

ادواق!(منأ:أيضاالقائلوهو،الإسلامعنثبطهم،قيسأبيقبيلةواقفبنيدارغيرومسلماتمسلم

بالذلولمنهاالصعبيلفألمتأشيالمح!الناسأرب

)2(السبيللمعروففيسرناضللناإذأماالناسأرب

شكول)3(بذياليهوددينومايهوداكناربنافلولا

)4(الجليلجبلفيالرهبانمعنصارىكناربناولولا

جيلكلعندينناحنيفاخلقناإذخلقناولكنا

)5(الجلولفيالمناكبمكشفةمذعناتترسفالهدينسوق

فيالواقفيفتوقف!واللهرسولبعثةمنسمعهقدالذيالأمرمنوقعفيماحائوأنهيقولماوحاصل

أخبرهمابعد،سلولبنأبيبناللهعبدأولاالإسلامعنثبطهالذيوكان.ومعرفتهعلمهمعذلك

.الإسلامعنفمنعه،يهودبهبشرالذيأنهقيسأبو

.وحوحوأخوههوالفتحيومإلىيسلمولم:إسحاقابنقال

:قال،)6(الواقديوكذا.أسلمقيسأبويكونأنبكاربنالزبيروأنكر

.الصدرالواسع:ومعناه،أفهوفسحم:وشرحهالقاموسمنوالمثبت،تصحيفبالقاف.قسحم:طفي(1)

.والروضالسيرةمنوالمثبت.ضللناأنإما:ط،حفي2()

اليهوددينأنأرادفكأنه،والحسنالدل:بالكسروالشكل،مثلههو-بالفتح-الشيءوشكل،شكلجمعأراد)3(

الروض.المقبولالمعروفالأمرمنيعضدهمثيلولا؟الحقائقفينظيرلهليس:أيشكوللهفليس،بدع

/2(0)02.

.2(55)2/الروض.معروفالشامجبالمنالجبلوهذا،الثمامبالجيمالجليل()4

رسف،)القاموس.بهلتصانالدابةتلبسهماوهوجلمفردها:الجلول.المقيدمشيتمشي:"ترسف")5(

ابنطبقاتفيمختلفةبروايةالأولعداوما(187)2/والروض438(1/)هشامابنسيرةفيوالأبيات.(جلل

.385()4/سعد

.385(383-)4/سعدابنطبقاتفيهناممابأطولالواقديرواية)6(
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حولإلىيسلملافحلف،أبيبناللهعبدفلامه،ع!ي!اللهرسولدعاهماأولالإسلامعلىعزمكان

.القعدةذيفيفمات

النبيئ!دعاهالموتحضرهلماأنه")1(الغابةأسد":كتابهفيالأثيرابنحكاهفيماغيرهذكروقد

الله.إلاإلهلا:يقول)2(فسمعالإسلامإلى

بنأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحذثنا،موسىبنحسنحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

مأ4أخا:فقال"اللهإلاإلهلاقل،خاليا":فقال،الأنصارمنرجلاعاد!ي!اللهرسولأن،مالك

."نعم":ع!ي!اللهرسولفقال؟اللهإلاإلهلاأقولأنليفخير:قال"خالبل،لا":قال؟عم

تعالى.اللهرحمهأحمدبهتفرد

فسألت،عاصمبنمعنبنتكبيشةامرأتهيتزوجأنابنهأرادتوفيلماأنهوغيرهعكرمةوذكر

!هوسلفقذماالاالنسافىءابآو-نكحماننكحواولا)اللهفأنزل،ذلكفيمج!ي!هاللهرسول

.)4(الآية

الجاهليةفيترفبقدهذاقيسأبوكان:"مغازيه"فيالأموييحيىبنوسعيد()إسحاقابنوقال

ثمبالنصرانيةوهم،النساءمنالحائضمنوتطهر،الجنابةمنواغتسل،الأوثانوفارق،المسوحولبس

إبراهيمإلهأعبد:وقال.جنبولاحائض!فيهعليهيدخللا،مسجدافاتخذهلهبيتاودخل،عنهاأمسك

كبير،شيخوهو،إسلامهفحسن،فأسلمالمدينة!ماللهرسولقدمحتى،وكرههاالأوثانفارقحين

الطويل(منأ:يقولالذيوهوحساناأشعارأذلكفييقول،جاهليتهفيللهمعظما،بالحققوالاوكان

فافعلواوصاتيمناستطعتمماألاغادياوأصبحقيسأبويقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(5/782)الغابةسدأ

الغابة.وأسدطمنوالمثبت،فسمعه:حفي

صحيح.حديثوهو(1255)1رقم(154)3/مسندهفي

نفسهقيسأبيفينزلتالآيةإن:تقول318()4/الطبريتفسيرفيعكرمةرواية:قلت.)22(الآيةالنساءسورة

أخرجهافقدقيسلابنهتعزوهاالتيغيرهروايةأما.أبيهالأسلتتحتكانت،ضمرةبنتعبيدأمعلىخلف

حاتمأبيوابنالمنذروابنالفريابيأيضاوأخرجها.الأنصاريثابتبنعديعن161()7/سننهفيالبيهقي

كبشةترجمةالإصابةفيحجرابنأيضاعكرمةروايةوذكر(468)2/المنثورالدرفيالسيوطيذكرهكماوالطبراني

.المستغفريموسىأبوأخرجه:وقالوكبيشةكبشةلهايقالإذهذه

قيسأبيإلىالشعرويعزو!ي!النبيهجرةبعدالخبرهذايسودتىإسحاقابن:قلت515()1/هشامابنسيرةفي

سابقا،عليهنبهتوالذيالشاعرينبينالخلطهذاسببأدريولا،الأسلتبنقيسأبيإلىلاأنسأبيبنصرمة

،هذهبعدالآتيةالصفحةفيصرمةاسمذكرهبدلالةكثيرابنصنعمنهناالفقرةهذهوضعيكونأنلأستبعدوإني

.512(-515)1/السيرةفيهشامابنساقهاكماالهجرةبعدسيأتيفيمامحلهايكونأنإذاالأشعارهذهفحق

أعلم.واللهالنساخأحديدعلىهناإلىوضعهافأعيدهناكمنسقطتقدكانتوربما
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أوقال

إسلابدوباب

والتقىوالبرباللهفأوصيكم

تحسدنهمفلاسادواقومكموإن

بقومكمالدواهيإحدىنزلتوإن

فارفقوهمفادحغرمنابوإن

فتعففوامعرتم)1(أنتموإن

الخفيف(منأ:أيضاقيسبو

صباحكلشرقاللهسبحوا

جميعاوالبيانالسرعالم

وتأويتستريدالطيروله

تراهابالفلاةالوحشوله

ودانتيهودهؤدتوله

وقامواالنصارىشقسوله

تراهالحبيسالراهبوله

تقطعوهالاالأرحامبنييا

اليتامىضعاففياللهواتقوا

وليالليتيمأنواعلموا

تأكلوهلااليتيممالثم

الأنصارم

أولباللهوالبر،وأعراضكم

فاعدلواالرياسةأهلكنتموإن

فاجعلواالعشيرةدونفأنفسكم

فاحملواالملماتفيحملوكموما

فأفضلوافيكمالخيرفضلكانوإن

هلالوكلشمسهطلعت

بضلالربناقالماليس

)2(الجبالآمناتمنوكورفي

)3(الرمالظلالوفيحقاففي

عضالمنمخافةدينكل

)4(واحتفاللرئهمعيدكل

بال)5(ناعموكانبؤسرهن

)6(طوالمنقصيرةوصلوها

و)7(
الحلالغيريستحلوبما

سؤالبغيريهتديعالما

والييرعاهاليتيممالإن

.بمعناهوهوحمنوالمثبت،افتقرتم:ومعناهمهملةبراء.أمعرتم:السيرةوفي،أمعزتم:طفي

.(كلأ)القاموس.الكلأمواضعتطلب:"تستريد"

.(حقف)القاموس.الرملمناعوجماوهو،حقفجمع:"الحقاف"

فيبذلكالنفوستعذيبيريدون،أنفسهميشمسونلأنهمالرهبانوهم،الشماسةدينيعني:"النصارىشمس"

.(2882/)لروضا.زعمهم

.هشامابنوسيرةحمنوالمثبت.أنعم:طفي

والبربالصلةطوالاأنتمكونوا:أي،طولكممنقصرهاصلوايريدأن:أحدهماتأويلينفيحتمل:طوالمنقصيرة

صفةفكانت،والبربالصدقةالطولأراد."يداأطولكنبيلحوقأأسرعكن":الحديثوفي.هيقصرتإن

كماطوالقوممنولكنها،النسبقصيرةأرحامهمبأنلقولهمدحايريدأنالآخروالتأويل.جحشبنتزينب

:قال

طويلةكلالنسوانمنأحب

أشبه.وهو.ربما:السيرةفي

قصيرالصالحينفينسبلها

288()2/الأنفالروض
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)1(عقالذوالتخومجزلإنتجزلوهالاالتخومبنييا

اللياليومرمكرهاواحذرواتأمنوهالاالأيامبنيئيا

وبالجديدفيكانماخلقادلنفادمرهاأنواعلموا

الحلالوأخذالخناوترك!ىوالتفالبرعلىأمركمواجمعوا

بهخصهموما،الإسلاممنبهاللهأكرمهممايذكرأيضا)3(صرمةقيسأبووقال:)2(إسحاقابنقال

الطويل(منأ.عندهم!ي!اللهرسولنزولمن

مواتياصديقايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريشفيثوى

الثقة.وبهاللهشاءإنبعدفيمابتمامهاذكرهاوسيأتي

)4(الثانيةالعقبةبيعةقصة

منالأنصارمنخرجمنوخرج،مكةإلىرجععميربنمصعبإنثم:)5(إسحاقابنقال

أيامأوسطمنالعقبةء!ي!اللهرسولفواعدوامكةقدمواحتىالشركأهلمنقومهمحخاجمعالمسلمين

الشركوإذلالأوأهلهالإسلاموإعزاز،لنبيهوالنصر،كرامتهمن،أرادماأبهماللهأرادحينالتشريق

.،وأهله

أباهأنحدثه-الأنصارأعلممنوكان-كعببناللهعبدأخاهأنمالكبنكعببنمعبدفحدثني

المشركين،منقومناحجاجفيخرجنا:قال-بهاع!ي!اللهرسولوبايعالعقبةشهدممنوكان-حدثهكعبا

قالالمدينةمنوخرجنا،لسفرناوجهنافلما،وكبيرناسيدنامعروربنالبراءومعناوفقهناصليناوقد

قد:قال؟ذاكوما:قلنا؟لاأمعليهأتوافقوننيأدريماوالله،رأيارأيتقدإني،هؤلاءيا:البراء

ء!ي!نبيناأنبلغناماواللهفقلنا:قال.إليهاأصليوأن-الكعبةيعني-بظهرمنيالبنيةهذهأدعلاأنرأيت

نفعل.لالكنا:لهفقلنا:قال،إليهالمصلإتي:فقال.نخالفهأننريدوما،الشامإلىإلايصلي

عبناكناوقدقال.مكةقدمناحتى،الكعبةإلىهووصلىالشامإلىصليناالصلاةحضرتإذافكنا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صاحبهيخلفالظلمأنيريد.ويعقلهاالمشيمنالرجليمنعما:والعقال،والقرىالبلادحدود:"التخوم"

...تخزلوهالا:والروضالسيرةوفي)2/288(الروض.الاحتقاقمضايقفيويحبسه،السباقعنويعقله

بمعنى.الروايتينوكلا،تقطعوهالا:ومعناه،المعجمةبالخاء.خزل

.2(55)2/والروض(1/512)هشامابنسيرةفي

الأبياتسياقلتوافقعمدعنحمنسقوطهاولعل.هشامابنوسيرةطفيوهيحمناللفظةهذهسقطت

السابقة.الصفحةفيتقدمكما.الأسلتبنقيسلأبي

.حمناللفظةهذهسقطت

منهما.معقوفينبينيأتيوما(187)2/والروض(1/438)هشامابنسيرةفي



الثانيةالعقبةبيعةقصة414

اللهرسول!إلىبناانطلق،أخيابنيا:ليقال!مكةقدمنافلما،ذلكعلىالإقامةإلاوأبى،صنعماعليه

إيايخلافكممنرأيتلماشيءمنهنفسيفيوقعقدفإنه،هذاسفريفيصنعتعماأسألهحتى!ياله

مكةأهلمنرجلا-فلقيناذلكقبلنرهولمنعرفهلاوكنا-!ي!اللهرسول!عننسأل!فخرجنا:قال!.فيه

المطلبعبدبنالعباستعرفانهل:فقال!.لا:فقلنا؟تعرفانههل:قال!!اللهرسول!عنفسألناه

المسجددخلتمافإذا:قال!-تاجراعلينايقدميزاللاكان،العباسنعرفكناوقد-نعمقلنا:قال!؟عمه

معه،جالسر!ي!اللهورسول!جالسرالعباسوإذاالمسجدفدخلنا:قال!.العباسمعالجالسالرجلفهو

قال!:"؟الفضلأباياالرجلينهذينتعرفهل":للعباس!واللهرسول!فقال!،إليهجلسناثمفسلمنا

!و:اللهرسول!قول!أنسىمافوالله:قال!.مالكبنكعبوهذا،قومهسيدمعروربنالبراءهذانعم

هدانيقد،هذاسفريفيخرجتإني،اللهنبييا:معروربنالبراءلهفقال!.نعم:قال!؟"الشاعر"

فيأصحابيخالفنيوقدإليهافصليت،بظهرمنيالبنيةهذهأجعللاأنفرأيت،للإسلامتعالىالله

صبرتلوقبلةعلىكنتقد":قال!؟اللهرسول!ياترىفماذاشيءذلكمننفسيفيوقعحتى،ذلك

صلىأنهيزعمونوأهله:قال!.الشامإلىمعنافصلى!يالهاللهرسول!قبلةإلىالبراءفرجع:قال!"عليها

منهم.بهأعلمنحن،قالواكماذلكوليس،ماتحتىالكعبةإلى

التشريق،أيامأوسطمنالعقبة!اللهرسول!وواعدناالحجإلىخرجناثم:مالكبنكعبقال!

حرامبنعمروبناللهعبدومعنالها)1(!يالهاللهرسول!واعدناالتيالليلةوكانتالحجمنفرغنافلما

له:وقلنافكلمناهأمرنا،المشركينمنقومنامنمعنامننكتموكناأخذناهسادتنا،منسيد،جابرأبو

للنارحطباتكونأنفيهأنتعمابكنرغبوإنا،أشرافنامنوشريف!،ساداتنامنسيدإنكجابرأبايا

معناوشهدفأسلم:قال!.العقبةإيانا!واللهرسول!بميعادوأخبرناه،الإسلامإلىدعوناهثم،غدا

نقيبا.وكان،العقبة

قال!:عطاءقال!،أخبرهمجريجابنأن،هشامحدثنا،إبراهيمحدثني:)2(البخاريروىوقد

العقبة.أصحابمن)3(وخاليوأبيأنا:جابر

.معروربنالبراءأحدهم:عيينةابنقال!:محمدبناللهعبدقال!

)2(

)3(

.والسيرةحمنوالمثبت،فيها:طفي

بمكة.!النبيإلىالأنصاروفودبابالأنصارمناقب1938()الباريفتح،صحيحهفي

وتشديدألفبغير.وخالي:التينابنعندووقع:222()7/الفتحفيحجرابنوقال.خالاي:البخاريرواية

وقال.الياءوتخفيفاللامبكسربالإفراديكونأنويحتمل،خاليمعأيالمعيةواوالواولعل:وقالالتحتانية

العقبةشهداوقد،جابرخالاوهماوعمروثعلبةوأخواها،عديبنغنمةبنتأنيسةهيجابرأم:الدمياطي

يسمونالأموأقاربأمهأقاربمنلكن:(حجرابنالقائل)قلت،جابرأخوالمنفليسالبراءوأما؟الأخيرة

.مجازاأخوالا
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)1(المدينيبنعليوحدثنا

العقبة.خالايبيشهد

:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:يقولعمروكان:قالسفيانحدثنا،

عن،الزبيرأبيعن،خثيمابنعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

المواسموفي،ومجنةبعكاظ،منازلهمفيالناسيتبعسنينعشربمكةع!ي!اللهرسولمكث:قال،جابر

يؤويهأحدايجدفلاا"الجنةولهربيرسالةأبلغحتى؟ينصرنيمن؟يؤوينيمن":يقول

وذوواقومهفيأتيه-فيهقال-كذامضر)4(منأواليمنمنليخرحالرحلانحتى،،ينصرهولا .ء)3(

بالأصابعإليهيشيرونوهم،)6(رحالهمبين)5(ويمشي،يفتنكلاقريشغلاماحذر:فيقولونارحمه

إلىفينقلبالقرآنويقرئه،بهفيؤمنمناالرجلفيخرج،وصدقناهفآويناه،يثربمنإليهاللهبعثناحتى

،الإسلاميظهرونالمسلمينمنرهطوفيهاإلاالأنصاردورمنداريبقلمحتى،بإسلامهفيسلمونأهله

مناإليهفرحل؟ويخافمكةجبالفييطردع!اللهرسولنتركمتىحتى:فقلنا،جميعاائتمرواثم

ورجلينرجلمن،عندها)7(فاجتمعنا،العقبةشعبفواعدناهالموسمفيعليهقدمواحتىرجلاسبعون

النشاطفيوالطاعةالسمععلىتبايعوني":قال؟نبايعكعلام،اللهرسوليا:فقلناتوافيناحتى

اللهفيتقولواوأن،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروعلى،واليسرالعسرفيوالنفقة،والكسل

أنفسكممنهتمنعونمماعليكمقدمتإذافتمنعونيتنصرونيأنوعلى،لائملومةاللهفيتخافونلا

من-وهوزرارةبنأسعدبيدهوأخذ،(فبايعناهأإليهفقمنا."الجنةولكموأبناءكموأزواجكم

نضربلمفإنا،يثربأهليارويدا:فقال.أنا)8(إلاالسبعينأصغروهو:البيهقيروايةوفي-أصغرهم

خياركموقتل،كافة)9(العربمفارقةاليومإخراجهوأن،ع!ي!اللهرسولأنهنعلمونحنإلاالإبلأكبادإليه

قومأنتموإما،اللهعلىوأجركمفخذوهذلكعلىتصبرونقومأنتمفإما،السيوفتعضكم(أنوأ

أسعديا(1عنا)1أمط:قالوا.اللهعندلكمأعذرفهو،ذلكفبينوا.(1)0فذروهخيفةأنفسكممنتخافون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

بمكة.ع!ي!النبيإلىالأنصاروفودبابالأنصارمناقب0938()فتحالبخاريعندللحديثالئانيةالروايةوهي

منه.معقوفينبينيأتيوما322()3/مسندهفي

ذكرها.الآتيوالبيهقيأحمدعندالثانيةالروايةمنوهو،الروايةهذهفيأحمدمسندفيولاحفيالمعقوفينبينماليس

مهملة.بصاد.مصر:حفي

أحمد.ومسندحمنوالمثبت.ويمضى:طفي

بجيم.رجالهم:المسندوفي،ط،حفيكذا

عليه.:أحمدمسندفي

الخبر.راويوهوجابريعني.أناإلا:وقوله.(434)2/الدلائلفيالبيهقيروايةمنمعترضينبينما

أحمد.ومسندحمنوالمئبت.للعربمناوأة:طفي

.حمنالكلمتانوسقطت،جبينة:أحمدمسندوفي،طفيكذا

ابعد.أي:عناأمط:الأثيرلابنالنهايةوفي،والمسندحمنوالمثبت،تصحيفأبط:طفي
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ويعطينا،وشرطعليناوأخذ،فبايعناهإليهفقمنا:قال.أبدا(نسلبها)1ولا،أبداالبيعةهذهناعلافوالله

الجنة.ذلكعلى

عنالبيهقيزاد،العطارالرحمنعبدبنداودطريقمن)2(والبيهقي-أيضاأحمدالإمامرواهوقد

.نحوهبه،الزبير)3(أبيعنخثيمبنعثمانبناللهعبدعنكلاهما،سليمبنيحيىإلىبسنده-الحاكم

.يخرجوهولم)4(مسلمشرطعلىإسنادوهذا

.ا)6(الوجههذامنإلاجابرعنيروىنعلمهولاخثيمابنعنواحدغيروروى:البزار)د(وقالأ

بنموسىعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدحدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

و.ء)8(و-
فلما،يواثقنااللهورسولكيماللهرسولبيداخذاالعباسكان:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،عمبه

."وأعطيتأخذت":!اللهرسولقالفرغنا

جابرعن-الثوريهو-سفيانحدثنا،قبيصةحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:البزار)9(وقال

قال:قال-اللهعبدابنيعني-جابرعن،الشعبيعن-هندأبيابنوهو-وداود)01(-الجعفييعني-

."الجنة":قال؟لنافما،نعم:قالوا"؟وتمنعونيتؤووني":الأنصارمنللنقباء!يماللهرسول

جابر.عنالإسنادبهذاإلايروىنعلمهلا:(قال)11ثم

معالليلةتلكفنمنا:قال،مالكبنكعبأبيهعناللهعبدعن،معبدعن،)12(إسحاقابنقالثم

القطاتسللنتسلل!ي!اللهرسوللميعادرحالنامنخرجناالليلثلثمضىإذاحتى،رحالنافيقومنا

نسائنا:منامرأتانومعنارجلاوسبعونثلاثةونحن،العقبةعندالشعبفياجتمعناحتى،مستخفين

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

تصحيف.بالموحدة.نستقبلها:وفيهالبيهقيروايةوهي،نستقيلهاولا:حفي

.(424)2/للبيهقيالنبوةودلائل933()3/أحمدمسند

البيهقي.ودلائلأحمدومسندحمنوالمثبت،تحريف.إدريسأبيعن:طفي

.الأصوبوهو،حمنثبتناهأوما،"مسلمشرطعلىجيدإسناد":طفي

علىالبيعةبابوالمغازيالهجرة()1756فيهأيضاوأخرجه)2/803(للهيثميالأستاركشففيهذاالبزارقول

.الحرب

النص.فدخلتالهامشعلىكتبتملاحظةولعلها،حفيالمعقوفينبينماليس

حسن.وإسناده،693()3/المسندفي

الكمالتهذيبفيعقبةبنموسىوترجمةأحمدومسندحمنوالمثبت،تحريف.اللهعبدبنموسى:طفي

)92/115(.

.الحربعلىالبيعةبابوالمغازيالهجرة()1755الأستاركشففي

.الأستاروكشفحمنوالمثبت،تحريف.داودعن:طفي

.البزاريعني

.(1144/)هشامابنسيرةفي
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إحدى،نابيبنعديبنعمروابنةوأسماء،النجاربنمازنبنينساءإحدى،عمارةأمكعببنتنسيبة

منيع.أموهي،سلمةبنينساء

الأحاديثبعضفيوردوما،وأنسابهمبأسمائهمعنهبكيربنيونسروايةفيإسحاقابنصرحوقد

الكسر.تحذفماكثيرافالعرب،سبعينكانواأنهم

أربعونمنهم:قال.واحدةوامرأة،رجلاسبعينكانوا:)1(عقبةبنوموسىالزبيربنعروةوقال

الله.عبدبنوجابر،مسعودأبووأصغرهم:قال.شبابهممنوثلاثون،أسنانهمذويمن

.ا)2(أثبتوسبعونخمسةإنهم:إسحاقبنمحمدوقولأ

بنالعباسومعهجاءناحتى!يماللهرسولننتظرالشعبفيفاجتمعنا:)3(مالكبنكعبقال

كانجلسفلما،لهويتوثقأخيهابنأمريحضرأنأحبأنهإلا،قومهدينعلىيومئذوهوالمطلبعبد

الحيهذايسمونإنماالعربوكانت:قال-الخزرجمعشريا:فقالالمطلبعبدبنالعباسمتكلمأول

هوممنقومنامنمنعناهوقد،علمتمقدحيثمنامحمداإن:-وأوسهاخزرجهاالخزرجالأنصارمن

بكم،واللحوقإليكمالانحيازإلاأبىقدوإنه،بلدهفيومنعة،قومهمنعزفيفهو،فيهرأينامثلعلى

كنتموإن؟ذلكمنتحملتمومافأنتم،خالفهممنومانعوهإليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترونكنتمفإن

.وبلدهقومهمنومنعةعزفيفإنه،فدعوهالانفمنإليكمالخروجبعدوخاذلوهمسلموهأنكمترون

أحببت.ماولربكلنفسكفخذ،اللهرسوليافتكلم،قلتماسمعناقد:لهفقلنا:قال

نأعلىأبايعكم":قال.الإسلامفيورغباللهإلىودعاالقرآنفتلا!سي!اللهرسولفتكلم:قال

بعثكفوالذي.نعم:قالثمبيدهمعروربنالبراءفأخذ:قال"وأبناءكمنساءكممنهتمنعونمماتمنعوني

،)5(الحلقةوأهلالحروبأبناءواللهفنحناللهرسوليافبايعنا:أزرنا)4(منهنمنعممالنمنعنكبالحق

:فقالالتيهانبنالهيثمأبو!شي!اللهرسوليكلموالبراءالقولفاعترض:قال.كابرعنكابراورثناها

ثمذلكفعلناإنعسيتفهل-اليهوديعني-قاطعوهاوإناحبالاالرجالوبينبينناإن،اللهرسوليا

والهدم،الدمالدمبل":قالثمءشي!اللهرسولفتبسم:قال؟وتدعناقومكإلىترجعأناللهأظهرك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(454)2/للبيهقيالنبوةدلائلفيروايتهما

.طمنالمعقوفينبينماسقط

.(1/144)هشامابنسيرةفيإسحاقابنروايةإلىالحديثرجع

حديثومنه،بالإزارالنفسعنيكنىوقد،أنفسناأرادوقيل.بالأزرعنهنكنى،وأهلنانساءناأي:"أزرنا"

منها:صحيفةفيأبياتالبعوثبعضمنإليهكتب:عمر

إزاريثقةأخيمنلكفدىرسولأحفصأباأبلغألا

.(1/45)الأثيرلابنالنهاية.ونفسيأهليأي

.(1/427)الأثيرلابنالنهاية.السلاحأي:"الحلقة"
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."سالمتممنوأسالمحاربتممنأحارب،منيوأنتممنكمأنا،()1الهدم

بماقومهمعلىيكونوننقيباعشراثنيمنكمإليأخرجوا":!اللهرسولقالوقد:كعبقال

.الأوسمنوثلاثةالخزرجمنتسعة،نقيباعشراثنيمنهمفأخرجوا."فيهم

بنعمروبنالربيعبنوسعد،المتقدمزرارةبنأسعدأمامةأبووهم:)2(إسحاقابنقال

،الخزرجبنالحارثبنالخزرجبنكعببنثعلبةبنمالكبنالقيسامرممئىبنمالكبنزهيرأبي

بنكعببنثعلبةبنمالكبن()3(القيسامرئبنعمروبناالقيسامرئبنرواحةبناللهوعبد

بنصخربنمعروربنوالبراء،المتقدمالعجلانبنمالكبنورافع،الخزرجبنالحارثبنالخزرج

بنتزيدبنساردةبنأسدبنعليبنسعدبنسلمةبنكعببنغنمبنعديبنعبيدبنسنانبنخنساء

سلمة،بنكعببنغنمبنكعببنحرامبنثعلبةبنحرامبنعمروبناللهوعبد،الخزرجبنجشم

بنثعلبةبن)4(حزيمة(أبيابنحارثةبندليمبنعبادةبنوسعد،المتقدمالصامتبنوعبادة

بنلوذانبنحارثةبنخنيسبنعمروبنوالمنذر،الخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرجبنطريف

.الخزرجبنكعببنساعدةبنالخزرجبنثعلبةبنزيدبنودعبد

بنرافعبنعتيكبنسماكبنحضيربنأسيد:وهمثلاثةالأوسومن،الخزرجمنتسعةفهؤلاء

بنوسعد،الأوسبنمالكبنعمروبنالخزرجبنجشمبنالأشهلعبدبنزيدبنالقيسامرئ

بنالقيسامرئبنالسلمبنغنمبنحارثةبنكعببنالنحاطبنكعببنمالكبنالحارثبنخيثمة

بنعمروبنعوفبنمالكبنزيدبنأميةبنزيدبنزنبر)5(بنالمنذرعبدبنورفاعة،الأوسبنمالك

.الأوسبنمالكبنعوف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كحديثهوأو،تقبرونحيثأقبرأنييعني،القبر:بالتحريكفالهدم،وفتحهاالدالبسكونيروى:"الهدم"

القتيل،دمإهدارهو:أيضاوالفتحبالسكونوالهدم.أفارقكملاأي"مماتكموالمماتمحياكمالمحيا":الاخر

دميأهدرفقددمكمأهدروإن،دميطلبفقددمكمطلبإن:والمعنى.مهدرةأي:هدمبنيهمدماؤهم:يقال

المعاهدةعندوذلك،هدمكوهدميدمكدمي:يقولون،للعربمعروفقولوهو،بينناالألفةلاستحكام

.2(20)2/والروض2(15)5/الأثيرلابنالنهاية.والنصرة

.(2918/)والروض(1/434)هشامابنسيرة

.والروضهثامابنسيرةمنمعقوفينبينما

وضبطه:(141)3/والإكمال،ذرلأبيالسيرةوشرحهثامابنوسيرةحمنوالمثبت،تصحيفخزيمة:طفي

العقبةليلة!عواللهرسولبايعواالذينالسبعينأحدثابتأبو:وقالمكسورةزايبعدهامفتوحةمهملةحاءأوله

عشر.الاثنيالنقباءوأحد

وضبطه(167)4/والإكمالحمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.زبير:والروضالسيرةوفي،زنير:طفي

مفتوحة.وباءساكنةنونوبعدهاالزايبفتحزنبر:فيه
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.هذارفاعةبدلالتيهانبنالهيثمأبافيهميعدونالعلموأهل:)1(هشامابنقال

.")2(الغابةأسد"فيالأثيروابنالسهيليواختاره.إسحاقابنعن،يونسروايةفيكذلكوهو

مالكبنكعبشعرمنذكرهفيماالأنصاريزيدأبيعنرواهبماذلكعلى)3(هشامابناستشهدثم

الطويل(منأ:قال!-حينالثانيةالعقبةليلة-الليلةهذهعشرالاثنيالنقباءكر

)4(واقعوالحينالشعبغداةوحانرأيهفالأنهأبياأبلغ

وسامعراءالناسأمربمرصادإنهنفسكمنتكمااللهأبى

ساطعاللههدىمننوربأحمدلنابداقدأنسفيانأباوأبلغ

جامعأنتماكلوجمعوألبتريدهأمرحشدفيترغبنفلا

تتابعواحينالرهطعليكأباهعهودنانقضأنفاعلمودونك

ورافععليكيأباهوأسعدكلاهماعمرووابنالبراءأباه

جاحذلكحاولتإنلأنفكومنذرالساعديأباهوسعد

طامعثميطمعنلابمسلمهعهدهتناولتإنربيعابنوما

ناقعالسمدونهمنوإخفارهرواحةابنيعطيكهفلاوأيضا

)5(يافعتحاولعمابمندوحةصامتبنوالقوقليئ،بهوفاء

خانعالعهدمنأعطىبماوفاءبمثلهاوفيأيضاأبو.هيثم

نازعالغيأحموقةعنأنتفهلبمطمعأردتإنحضيرابنوما

)6(مانعملأمرحاولتلماضروحفإنهعوفبنعمروأخووسعد

طالعالليلدجىفيبنحسعليكمنهميغئكلانجومأولاك

رفاعة.يذكرولمالتيهانبنالهيثمأبافيهمفذكر:)7(هشامابنقال

أعلم.والله،الليلةهذهفيبالكليةالنقباءمنوليسمعاذبنسعدوذكر:قلت

ليلةالأنصاركان:قال،مالكعنوهبابنعنالأعلىعبدبنيونسعنسفيانبنيعقوبوروى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(091)2/والروض(1/544)النبويةالسيرةفي

.(028)5/الغابةأسد

.(091):والروض(1/544)السيرةفي

.(حين،فيل)القاموس.والمحنةالهلاك:والحين.وأخطأضعف:رأيهفال

لهقالبيثربأوبهيستجيرإنسانأتاهإذاكانلأنهبهسميالأنصارمنبطنأبووهوقوقلإلىنسبة:"القوقلي"

.(قوقل)القاموس.القواقلةوهم.ارتق:أي،أمنتوقدالجبلهذافيقوقل

للأمر.:حوفي(ضرح)القاموس.المنوعالدفوع:"الضروح"

.(191)2/والروض(1/544)السيرةفي



الثانيةالعقبةبيعةقصة042

شيخوحدثني.الأوسمنوثلاثةالخزرجمنتسعةنقيباعشراثنينقباؤهموكان،رجلا)1(سبعينالعقبة

وكان،العقبةليلةنقيبايجعلهمنإلى!ي!اللهرسولإلىيشيركانالسلامعليهجبريلأنالأنصارمن

.)2(البيهقيرواه.الليلةتلكالنقباءأحدحضيربنأسيد

قومكمعلىأنتم":للنقباءقالع!ي!اللهرسولأنبكرأبيبناللهعبدفحدثني:)3(إسحاقابنوقال

نعم.:قالوا."قوميعلىكفيلوأنا،مريمبنلعيسىالحواريينككفالةكفلاءفيهمبما

بنعبادةبنالعباسقال!اللهرسوللبيعةاجتمعوالماالقومأنقتادةبنعمربنعاصموحدثني

الرجل؟هذاتبايعون)4(علامتدرونهل،الخزرجمعشريا:عوفبنسالمبنيأخوالأنصارينضلة

نهكتإذاأنكمترونكنتمفإن،الناسمنوالأسودالأحمرحربعلىتبايعونهإنكم:قال.نعم:قالوا

كنتموإن،والاخرةالدنياخزيفعلتمإنواللهفهو،الآنفمن،أسلمتموهقتلاوأشرافكممصيبةأموالكم

الدنياخيرواللهفهو،فخذوهالأشرافوقتلالأموالنهكةعلىإليهدعوتموهبمالهوافونأنكمترون

وفينا؟نحنإناللهرسوليابذلكلنافماالأشرافوقتلالأموالمصيبةعلىنأخذهفإنا:قالوا.والآخرة

.فبايعوهيدهفبسط.يدكابسط:قالوا"الجنة":قال

أعناقهم.فيالعقدليشدذلكعبادةبنالعباسقالوإنما:قتادةبنعمربنعاصمقال

بناللهعبديحضرهاأنرجاء،الليلةتلكالبيعةليؤخرذلكقالإنماأنهبكرأبيبناللهعبدوزعم

.كانذلكأيأعلمفالله،القوملأمرأقوىليكونالخزرجسيدسلولبنأبي

.يدهعلىضربمنأؤلكانزرارةبنأسعدأمامةأباأنيزعمونالنجارفبنو:)5(إسحاقابنقال

.التيهانبنالهيثمأبوبل:يقولونالأشهلعبدوبنو

فكان:قالمالكبنكعبأبيهعن،اللهعبدأخيهعن،كعببنمعبدوحدثني:)6(إسحاقابنقال

.القومبايعثم،معروربنالبراء!يواللهرسوليدعلىضربمنأول

مالك.بنكعبليلتئذبايعهمنأولأنيزعمونسلمةوبنو:")7(الغابةأسد"فيالأثيرابنوقال

كعب،بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،الزهريحديثمن)8(ومسلمالبخاريصحيحفيثبتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

البيهقي.ودلائلحمنوالمثبت.سبعون:طفي

.(453)2/الدلائلفي

.(191)2/والروض(1/464)هشامابنسيرةفي

ما.على:خفي

.(191)2/والروض(1/474)هشامابنسيرةفي

.(2191/)والروض(1/474)هشامابنسيرةفي

.(2001/)الكاملانظر

التوبة-9276(-)53مسلموصحيح،بمكة!ي!النبيإلىالأنصاروفودبابالأنصارمناقب)9388(الباريفتح
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اللهرسولمعشهدتولقد:قال.تبوكغزوةعنتخلفحينحديثهفي،مالكبنكعبعن،أبيهعن

الناسفيأذكربدزكانتوإن،بدرمشهدبهاليأنأحئماوما،الإسلامعلىتواثقناحينالعقبةليلةع!ي!

.منها)1(

بنحنبلحدثنا،السماكبنعمروأبوأخبرنا،بشرانبنالحسينأبوأخبرنا:)2(البيهقيوقال

ع!اللهرسولانطلق:قالالشعبيعامرعن،زائدةأبيبنزكرياحدثنا،)3(نعيمأبوحدثنا،إسحاق

يطل)4(ولامتكلمكمليتكلم":فقال،الشجرةتحتالعقبةعندالأنصارمنالسبعينإلىعمهالعباسمعه

:-أمامةأبووهو-قائلهمفقال"يفضحوكمبكميعلمواوإن،عيناالمشركينمنعليكمفإن،الخطبة

اللهعلىالثوابمنلناماأخبرناثم.شئتماذلكبعدلنفسكسلثم،شئتمالرئكمحمدياسل

وأصحابيلنفسيوأسألكم،شيئابهتشركواولاتعبدوهأنلربيأسألكم":قال؟ذلكفعلناإذاوعليكم

لكم":قال؟ذلكفعلناإذالنافما:قالوا"أنفسكممنهتمنعونمماوتمنعوناوتنصروناتؤووناأن

ذلك.فلك:قالوا."الجنة

مسعودأبيعن،الشعبيعن،مجالدعن،زكريابنيحيىعن،(أحمد)الإمامعنحنبلرواهثم

أصغرهم.مسعودأبووكان:قال،فذكرهالأنصاري

والشبانالشيبسمعفما:قالالشعبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،يحيىعن:أحمد)6(وقال

مثلها.خطبة

بنمحمدأخبرنا،محمشبنمحمدبنمحمدبنمحمدطاهرأبوأخبرنا:)7(البيهقيوقال

حدثنا،الرقيعثمانبنعمروأخبرنا،الذهلييحيىبنمحمدأخبرنا،الفحامالفضلبنإبراهيم

رواياقدمت:قالأبيهعنرفاعةبنعبيد)8(بنإسماعيلعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحدثنا،زهير

النشاطفيوالطاعةالسمععلىع!ي!اللهرسولبايعناإنا:وقالفخرقهاالصامتبنعبادةفأتاها،خمر

وصاحبيه.مالكبنكعبتوبةحديثباب

ومسلم.البخاريوصحيحيحمنوالمثبت،وتحريفتصحيف.منهاالناسفيكثيربدراكانتوإن:طفي(1)

.(045)2/الدلائلفي)2(

دكين.بنالفضل:البيهقيزاد)3(

وجه.وله:يطيلولا:أحمدومسندالدلائلوفيط،حفيكذا(4)

مجالد،لضعفضعيفةروايةوهي،125()4/المسندفيأبيهعناللهعبدروايةمنوهي،البيهقيعنديعني)5(

.(بشار).(012)4/أيضأالمسندفيوكما،تقدمكما،الشعبيعنمرسلةأنهاوالأصح

صحيح.مرسلوهو(512)4/المسند)6(

.451()2/الدلائلفي)7(

فيوترجمتهوالدلائلحمنوالمثبت،اللهوعبيدعبيدلهيقالإذصحيحوكلاهما.اللهعبيدبنإسماعيل:طفي)8(

.(151)3/للمزيالكمالتهذيب



الثانيةالعقبةبيعةقصة422

اللهفينقولأنوعلى،المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروعلى،واليسرالعسرفيوالنفقة،والكسل

وأزواجناأنفسنامنهنمنعممايثربعليناقدمإذا!ي!اللهرسولننصرأنوعلى،لائملومةفيهتأخذنالا

عليها.بايعناهالتي!ي!اللهرسول!بيعةفهذهالجنةولناوأبناءنا

.يخرجوهولمقويجيدإسنادوهذا

عن،أبيهعن،الصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةحدثني:إسحاقابنعن)1(يونسروىوقد

ويسرنا،عسرنافيوالطاعةالسمععلىالحزببيعة!يه!اللهرسولبايعنا:قال.الصامتبنعبادةجده

لومةاللهفينخافلاكناأينمابالحقنقول!وأن،أهلهالأمرننازعلاوأن،عليناوأثرة،ومكرهناومنشطنا

لائم.

بايعنافلما:قال،مالكبنكعببناللهعبدأخيهعن،كعببنمعبدعنحديثهفي)2(إسحاقابنقال

والجباجب-،الجباجبأهليا:قطسمعتهصوتبأنفذالعقبةرأسمنالشيطانصرخ!يه!اللهرسول

أزبهذا":!ي!اللهرسولفقال!:قال!.حربكمعلىاجتمعواقدمعهوالصباءمذممفيلكمهل-المنازل

لأتفرغنواللهأما؟اللهعدوأيأتسمع":-أزيبابنويقال!:هشامابنقال!-"أزيبابنهذا،العقبة

نضلة:بنعبادةبنالعباسفقالقال."رحالكمإلىارفضوا":!ح!اللهرسولقالثم"لك

!و:اللهرسول!فقال!:قال!.بأسيافناغدامنىأهلعلىلنميلنشئتإنبالحقبعثكوالذي،اللهرسول!يا

أصبحنا.حتىفيهافنمنامضاجعناإلىفرجعنا:قال."رحالكمإلىارجعواولكن،بذلكنؤمرلم"

بلغناقدإنه،الخزرجمعشريا:فقالوامنازلنافيجاؤوناحتىقريشجلةعليناغدتأصبحنافلما

منحيمنماواللهوإنه.حربناعلىوتبايعونه،أظهرنابينمنتستخرجونههذاصاحبناإلىجئتمقدأنكم

قومنامشركيمنهناكمنفانبعث:قال!.منكموبينهمبينناالحربتنشبأنمنإليناأبغضالعرب

بعض.إلىينظروبعضنا:قال.يعلموالموصدقوا:قال.علمناهوما!شيهذامنكانمايحلفون

فقلت:قال!.جديدانلهنعلانوعليهالمخزوميالمغيرةبنهشامبنالحارثوفيهمالقومقامثم:قال!

سادتنامنسيدوأنتتتخذأنتستطيعأما،جابرأبايا:-قالوافيمابهاالقومأشركأنأريدكأني-كلمةله

والله:قال!.إليبهمارمىثمرجليهمنفخلعهماالحارثفسمعها:قال؟قريشمنالفتىهذانعليمثل

واللهقلت:قال.نعليهإليهفاردد،الفتىواللهأحفظتمه:جابرأبويقول:قال!،لتنتعلنهما

لأسلبنه.الفأل!صدقلئن،صالحواللهفأل!.أردهمالا

مثلفقالواسلول!بنأبيبناللهعبدأتواأنهمبكرأبيبناللهعبدوحدثني:)3(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

.(524)2/الدلائلفيالبيهقيعنأيضاالروايةهذه

.(291)2/والروض(1/474)هشامابنسيرةفي

.(291)2/والروض(1/484)هشامابنسيرةفي
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علمتهوماهذامثلعلىليتفرقوا)1(قوميكانماجسيمالأمرهذاإن:لهمفقالالقولمنكعبذكرما

،كانقدفوجدوه،الخبر)2(القومفتنطسمنىمنالناسونفر:قال.عنهفانصرفوا:قال.كان

بنساعدةبنيأخاعمروبنوالمنذر،بأذاخر)3(عبادةبنسعدفأدركوا،القومطلبفيفخرجوا

فربطوافأخذوهعبادةبنسعدوأما،القومفأعجزالمنذرفأقا.نقيباكانوكلاهما،الخزرجبنكعب

كثير-شعرذاوكان-بجمتهويجذبونهيضربونهمكةأدخلوهحتىبهأقبلواثم،)4(رحلهبنسععنقهإلىيديه

حلو،(شعشاع)،أبيضوضيءرجلفيهمقريشمننفرعليطلعإذأيديهملفيإنيفوالله:سعدقال

فلكمنييدهرفعمنيدنافلما.هذافعندخيرالقوممنأحدعنديكإن:نفسيفيفقلت،الرجالمن

أيديهملفيإنيفوالله:قال،خيرمنهذابعدعندهمماواللهلا:نفسيفيفقلت،شديدةلكمة

عهد؟ولاجوارقريشمنأحدوبينبينكأما،ويحك:قال،معهمممنرجللي)6(أوىإذيسحبونني

.ببلاديظلمهمأرادممنوأمنعهم،تجارهمطعمبنلجبيرأجيركنتلقد،واللهبلىقلت:قال

بينكماواذكر،الرجلينباسمفاهتف،ويحك:فقال.شمسعبدبنأميةبنحرببنوللحارث

نإ:لهمافقالالكعبةعندالمسجدفيفوجدهماإليهماالرجلذلكوخرج،ففعلت:قال،وبينهما

صدق:قالا.عبادةبنسعد:قال؟هوومن:قالا.بكماليهتفبالأبطحيضربالآنالخزرجمنرجلا

فانطلق.،أيديهممنسعدافخلصافجاءاقال؟ببلدهيظلمواأنويمنعهمتجارنالناليجيركانإنوالله

.هشامبنالبختريأبولهأوىالذيوكان:هشامابنقال.عمروبنسهيلسعدالكمالذيوكان

قائلاقريشسمعت:قالأبيهعنجبر)8(بنعبسأبيبنالمجيدعبدعنبسنده)7(البيهقيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فلانعلىفلانتفوت:قولهممنوهو،هذابمثلعليليتفوتوا:والروضهشامابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

.(فوت477/)3/الأثيرلابنالنهاية.فيهالتصرففيدونهبرأيهانفردإذا:عليهوافتات،كذافي

.(452)2/الروض.النظرتدقيق:والتنطس؟عنهالبحثأكثرواأي

حتىأذاخرمندخلالفتحعاممكة!ي!اللهرسولوصللما:إسحاقابنقال:()1/127البلدانمعجمفيجاء

اهـ.قبتههناكوضربتمكةبأعلىنزل

لطوله.نسعاوسمي،نسعةمنهوالقطعة،الرحالبهتشدالنعالأعنههيئةعلىعريضاينسجسير:"النسع"

.(نسع)القاموس

.(شعشع)القاموس.الحسنالطويل:"الشعشاع"

.(أوي)القاموس.لهرق:"لهأوى"

.(284)2/الدلائلفي

بنمحمدبنهشامحدثنا:البيهقيدلائلوفي،تحريفوهو.جبيربنعيسىأبيبنعيسىعن:ط،حفي

بنعبسأبيبنالحميدعبدوهو-قال-كذاخيربنعيسىأبيبنالحميدعبدحدثنا:.قالالكلبيالسائب

البخاريتاريخمنأثبتهماهواللهشاءإنوالصواب.أيضاكثيرتحريفوفيه...قالأبيهعنخيربنمحمد

الميزانولسان651()2/الاعتدالوميزان"عبس"رسم98()6/والإكمال64()6/والتعديلوالجرح(111)6/

صحح=ثم.قالكذا:بقولهالبيهقيعلقفلذلك،عنهروواممنأوالكلبيمنابتدأالتحريفأنويبدو55()4/
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الطويل(منأ:قبيسأبيعلىالليلفييقول

المخالفخلافيخشىلابمكةمحمديصبحالسعدانيسلمفإن

الثانيةالليلةكانتفلما؟هذيمبنسعدأمبكربنأسعد؟السعدانمن:سفيانأبوقالأصبحوافلما

الطويل(منأ:يقولقائلاسمعوا

الغطارفالخزرجينسعدسعدوياناصراأنتكنالأوسسعدسعدأيا

عارفمنمةالفردوسفىاللهعلىوتمنياالهدىداعيإلىأجيبا

رفارفذاتالفردوسمنجنانالهدىللطالباللهثوابفإن

.عبادةبنوسعد،معاذبنسعدواللههو:سفيانأبوقالأصبحوافلما

فصل

المدينةإلىالثانيةالعقبةليلة!يواللهرسولبايعواالذينالأنصاررجعفلما:)1(إسحاقابنقال

بنالجموحبنعمرو:منهمالشركمندينهمعلىلهمشيوخمنبقاياقومهموفي.بهاالإسلامأظهروا

وكان،العقبةشهدممنعمروبنمعاذابنهوكان،سلمةبنكعببنغنمبنكعببنحرامبنزيد

،مناةلهيقالدارهفيخشبمنصنمااتخذقدوكان،وأشرافهمسلمةبنيساداتمنالجموحبنعمرو

،معاذابنه؟سلمةبنيفتيانأسلمفلما،ويطهرهيعظمه،إلها)2(يتخذه،يصنعونالأشرافكانتكما

بنيحفربعضفيفيطرحونهفيحملونه،ذلكعمروصنمعلىبالليليدلجونكانواجبلبنومعاذ

هذهإلهناعلىعدامن!ويلكم:قالعمروأصبحفإذا،رأسهعلىمنكساالناسعذروفيها،سلمة

هذابكفعلمنأعلملوواللهأما:قالثموطيبهوطهرهغسلهوجدهإذاحتى،يلتمسهيغدوثم؟الليلة

،الأذىمنفيهكانمامثلفيفيجدهفيغدو.ذلكمثلففعلواعليهعدواعمروونامأمسىفإذالأخزينه

مناستخرجهعليهأكثروافلما،ذلكمثلبهفيفعلونأمسىإذاعليهيعدونثم،ويطيبهويطهرهفيغسله

بكيصنعمنأعلمما)3(واللهإني:لهقالثمعليهفعلقهبسيفهجاءثم،وطهرهفغسلهيوماألقوهحيث

السيففأخذواعليهعدواعمروونامأمسىفلما.معكالسيففهذا،فامتنعخيرفيككانفإن،أرىما

،الناسعذرمنعذرفيهاسلمةبنيابارمنبئرفيألقوهثمبحبلبهفقرنوهميتاكلباأخذواثمعنقهمن

منكساالبئرتلكفيوجدهإذاحتىيتبعهفخرج،بهكانالذيمكانهفييجدهفلمالجموحبنعمرووغدا

وأالنساخكتبهاكمامحرفةالأسماءبعضفبقيتاهتمامهالتصحيحهذايعرلمالدلائلمحققأنغير،الاسم

عبيس!.أبو:إلىأيضامحرفأالكنىفيالإصابةفيعبسأبووذكر.المطبعةلناأخرجتها

.2(50)2/والروض(1/452)هشامابنسيرةفي(1)

.وتطفرهتعظمهإلهاتتخذهالسيرةوفي،شجرةيصنعون:حفي()2

لا.:خفي)3(
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إسلامه،وحسن،اللهبرحمةفأسلمقومهمنأسلممنوكلمه،شأنهأبصررآهفلما،ميتبكلبمقرونا

الذياللهويشكر،أمرهمنأبصروماذلكصنمهيذكروهو،عرفمااللهمنوعرف،أسلمحينفقال

الرجز(منأ:ويقولوالضلالةالعمىمنفيهكانمماأنقذه

تكنلمإلهاكنتلووالله

قرنفيبئروسطوكلمبأنت

مستدنإلهالملقاكأف

)1(الغبنسوءعنفتشناكالآن

المننذيالعليللهالحمد

)2(الدينديانالرزاقالواهب

نأقبلمنأنقذنيالذيهو

)3(مرتهنقبرظلمةفيأكون
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اللهرحمهإسحاقابنذكرهماعلىوجملتهم

وامرأ!انرجلاوسبعونثلاثة

أيضا،بدريالتيهانبنالهيثموأبو،النقباءأحدحضيربنأسيد؟رجلاعشرأحدالأوسفمن

بنالهيثمبنونهير،بدرينيار)4(بنبردةوأبو،رافعبنوظهير،بدريوقشبنسلامةبنوسلمة

بنالمنذرعبدبنورفاعة،شهيدابهاوقتلبدريالنقباءأحدخيثمةبنوسعد،حارثةبنمجدعةبننابي

أميراشهيداأحديوموقتل،بدريالبركبنأميةبنالنعمانبنجبيربناللهوعبد،بدريلميسب5رلبر

شهد،للأوسحليف!،البلويضبيعةبنالحارثبنعجلانبنالجدبنعديبنومعن،الزماةعلى

بعدها.ومابدراشهدساعدةبنوعويم،شهيداباليمامةوقتلبعدهاومابدرا

)2(

)3(

)4(

)5(

وهيالسدانةمن:2(14)2/الروضفيالسهيليوقال.مستعبدذليل:السيرةشرحفيذرأبوقال:"مستدن"

الضعف.:القاموسوفياهـ.الرأيفيوالغبن.وتعظيمهالبيتخدمة

الروض.الأديانأهلدئانهوأي،الأديان:بالدينأراديكونأنويجوز.العادةوهي،دينةجمع:"الدين"

(/241)2.

البيت:هذاهشامابنسيرةزادت

المرتهنالنبيالمهديبأحمد

.(نير)والقاموسهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،تحريفدينار:طفي

المنتبه.وتبصيرالسيرةمنوالمثبت،تصحيفوكلاهما.زنير:طوفي.زبير:حفي
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الرومبأرضومات،بعدهاومابدراوشهدزيدبنخالدأيوبأبو؟رجلاوستوناثنانالخزرجومن

حزمبنوعمارة،بدريونعفراءبنووهمومعوذعوفوأخواه،الحارثبنومعاذ.شهيدامعاويةزمن

عتيكبنوسهل،بدرقبلماتالنقباءأحدأمامةأبوزرارةبنوأسعد؟باليمامةوقتلبعدهاومابدراشهد

صعصعةأبيبنوقيس،بدريسهلبنزيدطلحةوأبو،بدريالمنذربنثابتبنوأوس،بدري

بنوعمرو،بدريومالساقةعلىأميراكانمازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنعوفبنزيدبنعمرو

أحد،يوموقتلبدراشهدزيدبنوخارجة،أحديوموقتلبدراشهدالنقباءأحدالربيعبنوسعد،غزية

،بدريسعدبنوبشير،أميرامؤتةيوموقتل،والخندقوأحدابدراشهدالنقباءأحدرواحةبناللهوعبد

سويدبنوخلاد،بدريوهو،)2(للصلاةأالنداءأريالذيربهإ1(عبدبنثعلبةبنزيدبناللهوعبد

!ي!اللهرسولإنفيقال،فشدختهرحىعليهطرسما،شهيداقريظةبنييوموقتل،خندقيأحديبدري

منأحدثوهو:إسحاقابنقال-البدريعمروبنعقب!مسعودوأبو")3(شهيدينلأجرلهإن":قال

بنوخالد،بدري)4(ودفةبنعمروبنوفروة،بدريلبيدبنوزياد،بدرايشهدولمسناالعقبةشهد

بنعامربنمخلدبنخلدةبنقيسعبدبنوذكوان،النقباءأحدمالكبنورافع،بدريمالكبنقيس

بدريوهومنهاهاجرحتىبمكة!واللهرسولعندأقاملأنهأنصاريمهاجريلهيقالالذيوهو،زريق

بنقيسبنالحارثوأخوه،بدريزريقبنعامربنخالدبنعامربنقيسبنوعباد،أحديومقتل

مقدمقبلماتوقد،سلمةبنوتزعمفيمابايعمنوأولالنقباءأحدمعروربنوالبراء،أيضابدريعامر

شهدوقدالبراءبنبشروابنه،ورثتهعلى!ي!اللهرسولفرده،مالهبثلثلهوأوصى،المدينة!ي!النبي

عنه،اللهرضيالمسمومةالشاةتلكمن!يهالهاللهرسولمعأكلهمنشهيدابخيبروماتوالخندقوأحدابدرا

بنومعقل،الخندقيومقتل،بدريخنساءبنالنعمانبنوالطفيل،بدريصخربنصيفيبنوسنان

بنوالضحاك،سبيعبنزيد)5(بنومسعود،بدريالمنذربنيزيدوأخوه،بدريسرحبنالمنذر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الله.عبدبنثعلبةبنزيدبناللهعبد:الإصابةفيالاستيعابوفيهشامابنسيرةوأصولط،حفيكذا

.(1/945)هشامابنسيرةمن

عنفضالةبنالفرجفضالةأبوأخبرنا:قالإبراهيمبنأحمدعن)3/531(الطبقاتفيسعدابنأخرجه

ضعيف.وإسناده:أقول.فذكرهجدهعنأبيهعنشماسبنقيسبنثابتبنمحمدبنإسماعيلبنالخبيرعبد

فيالدانيضبطه:بقولهالإصابةفيترجمتهآخرفيحجرابنوضبطه.ودفة:ويقال.وذفة:هشامابنسيرةفي

هووالصحيح:قلت.الروضةوهي:قال.قافبعدهاالمهملةالدالوسكونالواوبفتحلهالموطأأطرافكتاب

فيه.لغةالمعجمةوالذال.ودفة:هوإنماالروضةبمعنىبالقاف.ودقة:المعجماتفيليسلأنههشامابنضبط

إذاالإناءاستوذفت:ويقال.الروضة:زعمواوالوذفة:قال46(ا)صالاشتقاقفيدريدابنضبطهوبهذا

الأصح.وهومهملةبدالودفة:2(15)2/الروضفيالسهيليوقال.فيهمااستقطرت

ترجمته.فيوالإصابةط،حمنوالمثبتيزيد:السيرةفي
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بنخنساءبن()2(أميةبنأصخربنوجبار،)1(سبيعبنخذامبنويزيد،بدريثعلبةبنزيدبنحارثة

بنعمرو)3(بنوسليم،مالكبنوكعب،بدريخنساءبنمالكبنوالطفيل،بدريعبيدبنسنان

بنكعباليسروأبو،أيضابدرييزيدالمنذرأبووأخوه،بدريحديدةبنعامربنوقطبة،بدريحديدة

،بالخندقواستشهدبدرينابيبنعديبنغنمةبنوثعلبة،عبادبنسوادبنوصيفي،بدريعمرو

نابي،بنعديبنعمروبنوخالد،بدريعديبنعامربنوعبس،عديبنغنمةبنعمرووأخوه

يومواستشهد،بدريالنقباءأحدحرامبنعمروبناللهوعبد،قضاعةمنلهمحليفأنيسبناللهوعبد

شهيداوقتل،بدريالجذعبنوثابت،بدريالجموحبنعمروبنومعاذ،اللهعبدبنجابروابنه،أحد

جبل،بنومعاذ،بليمنلهمحليفسلامةبنوخديج،بدريثعلبةبنالحارثبنوعمير،بالطائف

النقباءأحدالصامتبنوعبادة،الخطاببنعمرخلافةفيعمواسبطاعونوماتبعدهاومابدراشهد

مهاجريلهيقالفكانمنها)4(هاجرحتىبمكةأقاموقدنضلةبنعبادةبنوالعباس،بعدهاومابدراشهد

منلهحليفأصرمبن)5(خزمةبنثعلبةبنيزيدالرحمنعبدوأبو،شهيداأحديوموقتل،أيضاأنصاري

،كلدةبنوهببنوعقبة،بدريزيدبنعمروبنورفاعة،)6(كندةبنالحارثبنوعمرو،بلي

أنصاريمهاجريلهيقالممنفهومنهاهاجرحتىبهافأقاممكةإلىخرجممنوكان،بدريلهمحليف

معونةبئريوموقتل،أحديبدرينقيبعمروبنوالمنذر،النقباءأحددليمبنعبادةبنوسعد،أيضا

بنعمروبنكعببنتنسيبةعمارةفأمالمرأتانوأما")7(ليموتأعنق":لهيقالالذيوهو،أميرا

كانتوقد:إسحاقابنقال.النجاريةالمازنيةالنجاربنمازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنعوف

وابناها،كعببنأعاصمبنزيدوزوجهاأختهامعهاوشهدت!اللهرسولمعالحربشهدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مغازيفيالنسخواختلف:حجرابنقالمصغرابموحدةسبيعبنخدامبنيزيد:يزيدترجمةفيالإصابةفي

.خدارةبعضهاوفيحرامبعضهاوفيكذلكبعضهاففي،عقبةبنموسى

.935()صحزملابنالأنسابوجمهرةالسيرةمنزيادة

عامر.أوعمرو:الإصابةفيحجرابنقالكماصحيحوكلاهما،هشامابنوسيرةحمنوالمثبت،عامر:طفي

!ي!.اللهرسولمعهاجرحتىيعني

.(512)2/الروض.بالتحريكخزمة:فيهويقال

تصحيفأ.وأظنه.لبدة:والروضالسيرةفي

الرسولهووالقائل.هشامابنوسيرةحفيجاءكمابالنونوالصواب،تصحيففوقمنبمثناةأعتق:طفي

مصحف.أعتق:وفيه،عقبةبنموسىعنبسنده342()3/معونةبئرغزوةبابالدلائلفيالبيهقيأخرجه،!ي!

اللهرسولبكتابملحانبنحرامفبعثوا،سريةبعثأنهالحديثومنه:(عنق0/31)3/النهايةفيالأثيرابنقال

المنيةإنأي.ليموتأعنق:قالقتلهلمج!النبيبلغفلما،فقتلهالطفيلبنعامرلهفانتحىسليمبنيإلىلمج!

وهو،العنقمن:أعنق:وقال72()3/الفائقفيالزمخشريذكرهوكذااهـ..مصرعهإلىوساقتهبهأسرعت

فسيح.سير
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نأأتشهد:لهيقولجعلحين()2(الكذابمسيلمةقتلهالذيهوهذاحبيبوابنها،اللهوعبدأحبيب

عضوايقطعهفجعلأسمعلا:فيقول؟اللهرسولأنيأتشهد:فيقول،نعمفيقول؟اللهرسولمحمدا

المسلمينمعاليمامةإلىخرجممنعمارةأمفكانت؟ذلكعلىيزيدهلا،يديهفيماتحتىعضوا

وأرضاها،عنهااللهرضيوضربةطعنةبينمنجرحاعشراثنا)3(وبهاورجعتمسيلمةقتلحين

اللهرضيسلمةبنكعببنغنمبنسوادبنعمروبننابيبنعديبنعمروابنةأسماءمنيعأموالأخرى

عنها.

باب

المدينةإلىمكةمنالهجرةبدو

للمسلمين:-بمكةيومئذوهو-"سي!اللهرسولقال:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريقال

ذكرحينالمدينةقبلهاجرمنفهاجر")4(لابتينبيننخلذاتسبخةأريت،هجرتكمدارأريتقد"

المسلمين.منالحبشةأرضإلىهاجركانمن(بعضأالمدينةإلىورجع،"لمج!اللهرسول

.()البخاريرواه

فذهب،نخلبهاأرضإلىمكةمنأهاجرأنيالمنامفيرأيت":"لمج!النبيعنموسىأبووقال

.)6(اص
."يثربالمدينةهيفإذا،هجرأواليمامةأنهاإدىوهدي

زاد،)7(كريبأبيعنكلاهمامسلمورواه،بطولهأخرمواضعفيالبخاريأسندهقدالحديثوهذا

جذهعنبردةأبيبناللهعبدبنبريد)9(عن،أسامةأبيعنكلاهمابراد)8(بناللهوعبد:مسلم

بطوله.الحديث!النبيعن،الأشعريقيسبناللهعبدموسىأبيعن،بردةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وبوزنمهملةبحاءالإصابةفيوترجمتههشامابنسيرةمنوالمثبت،تصحيفوهومعجمةبخاء.خبيب:طفي

عظيم.

.حفيليسالمعقوفينبينما

جرحا.عشراثني:ط،حفي

.(234)7/الباريفتح.سودحجارتهاأرضوالحرة،الحرتانوهما

منه.معقوفينبينمروماع!ي!النبيعهدفيبكرأبيجواربابالكفالة)7922(الباريفتح

.(422/)12الباريفتح.وهمتمثلغيرهتريدوأنتإليهوهمكذهبإذا:وهلأأهلبالفتحوهلت

)3622(فيأيضأوأخرجهوأصحابهووجموالنبيهجرةبابأولالأنصارمناقب)7/226(فتحالبخاريأخرجه

رؤيابابالرؤيا2272(-02)مسلموصحيح،تنحربقرارأىإذابابالتعبير)3507(النبوةعلاماتبابالمناقب

ع!ي!.النبي

.2(1/44)والإكمالمسلموصحيححمنوالمثبت،تصحيف.مراد:طفي

.227(/1)والإكمالمسلمصحيحمنوالمثبت،تصحيفيزيد:ط،حفي
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بنالقاسمالعباسأبوأخبرنا،إملاءالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

حدثنا،شقيقبنالحسنبنعليعن،العامريحدثنا،هلالبنإبراهيموحدثنا،بمروالسياريالقاسم

جرير،عن،جريربنعمروبنزرعةأبيعن،العامرياللهعبدبنغيلانعن،الكنديعبيدبنعيسى

وأ،المدينة؟هجرتكدارفهينزلتالثلاثالبلادهؤلاءأي:إليأوحىاللهإن":قال!يوالنبيأن

إليها.بالهجرةأصحابهفأمرالمدينةعلىلهعزمثم:العلمأهلقال"قنسرينأو،البحرين

عمارأبيعنبهمنفردا)2(جامعهمنالمناقبفيالترمذيرواهوقد،جداغريبحديثهذا

عن،العامرياللهعبدبنغيلانعن،عبيدبنعيسىعن،موسىبنالفضلعن،حريثبنالحسين

هؤلاءأي:إليأوحىاللهإن":!ي!اللهرسولقال:قال،جريرعن،جريربنعمروبنزرعةأبي

منإلانعرفهلاغريب:قالثم."قنسرينأو،البحرينأو،المدينة؟هجرتكدارفهينزلتالثلاثة

.عمارأبوبهتفرد،الفضلحديث

عنروى:قالأنهإلا")3(الثقات"فيحبانابنذكرههذاالعامرياللهعبدبنوغيلان:قلت

أعلم.والله،)4(الهجرةفيمنكراحديثازرعةأبي

أدلهظلمواوإنبأئهتميمتلوتللذينأدن):بقولهأالحربفيتعالىاللهأذنلما:()إسحاقابنقال

فلما.الاية(4.-93:الحجأمهوأللهرلنايقولوااتإلاحقبغترديرهممنأخرجواأثذين!لقديزنضرهوعك

إليهموأوى،اتبعهولمن،لهوالنصرةالإسلامعلىالأنصارمنالحيهذاوبايعه()6(الحربفياللهأذن-

بالخروجالمسلمينمنبمكةمعهومنقومهمنالمهاجرينمنأصحابه!ي!اللهرسولأمر،المسلمينمن

وداراإخوانالكمجعلقداللهإن":وقالالأنصارمنبإخوانهمواللحوق،إليهاوالهجرةالمدينةإلى

والهجرةمكةمنالخروجفيربهلهيأذنأنينتظربمكة!يماللهرسولوأقام،أرسالافخرجوا"بهاتأمنون

بنيمنقريشمنالمهاجرينمن!ي!اللهرسولأصحابمنالمدينةإلىهاجرمنأولفكان،المدينةإلى

قبلإليهاهجرتهوكانتمخزومبنعمربناللهعبدبنهلالبنالأسدعبدبناللهعبدسلمةأبو،مخزوم

إخوانالهمبالمدينةأنبلغهثمإليهاالرجوععلىفعزمالحبشةمنمرجعهقريشاذتهحينبسنةالعقبةبيعة

إليها.فعزم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(458)2/النبوةدلائلفي

المدينة.فضلفيبابالمناقب)2393(الترمذيجامع

.31(1)7/الثقات

.الموضوعشبههو:بشارقال

.2(11)2/والروض(1/468)هشامابنسيرةفي

.هشامابنسيرةفيالمعقوفينبينماليس
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سلمةأمجدتهعن،سلمةأبيبنعمربناللهعبدبنسلمةعنأبيفحدثني:)1(إسحاقابنقال

ابنيمعيوجعل،عليهحملنيثم،بعيرهليرحلالمدينةإلىالخروجسلمةأبوأجمعلما:قالت

:فقالواإليهقامواالمغيرةبنيرجالرأتهفلما،بعيرهبييقودخرجثم،حجريفيسلمةأبيبنسلمة

خطامفنزعوا:قالت؟البلادفيبهاتسيرنترككعلامهذهصاحبتنا)2(أرأيت،عليهاغلبتنانفسكهذه

واللهلا:فقالواسلمةأبيرهطالأسدعبدبنوذلكعندوغضب:قالت.منهوأخذونييدهمنالبعير

وانطلق،يدهخلعواحتىبينهمسلمةابنيفتجاذبوا:قالت.صاحبنامننزعتموهاإذعندهاابننانتركلا

ففرق:قالت.المدينةإلىسلمةأبوزوجيوانطلق،عندهمالمغيرةبنووحبسني،الأسدعبدبنوبه

حتىأبكيأزالفما،الأبطحفيفأجلسغداةكلأخرجفكنت:قالت.زوجيوبينابنيوبينبيني

فقال،فرحمنيبيمافرأى،المغيرةبنيأحدعميبنيمنرجلبيمرحتى-منهاقريباأوسنة-أمسي

ليفقالوا:قالت؟ولدهاوبينزوجهاوبينبينهافرقتم؟المسكينةهذهمن)3(تخرجونألا:المغيرةلبني

ثم،بعيريفارتحلت:قالت.ابنيذلكعندإليالأسدعبدبنوفرد:قالت.شئتإنبزوجكالحقي

الله.خلقمنأحدمعيوما:قالت.بالمدينةزوجيأريدخرجتثم،حجريفيفوضعتهابنيأخذت

بنعثمانلقيت)4(بالتنعيمكنتإذاحتى(.زوجيعلىأقدمحتىلقيتبمنأتبلغ:فقلت:قالتأ

بالمدينة.زوجيأريد:قلت؟أميةأبيابنةياأينإلى:فقالالدارعبدبنيأخاطلحةأبيبنطلحة

فأخذ.متركمنلكماوالله:فقال.هذاوبنياللهإلاأحدمعيما:قلت؟أحدمعكماأو:قال

منه،أكرمكانأنهأرى،قطالعربمنرجلاصحبتمافوالله،بييهويمعيفانطلق،البعيربخطام

فيقيدهثم،عنهفحطببعيرياستأخرنزلتإذاحتى،عنياستأخرثمبيأناخالمنزلبلغإذاكان

عنياستأخرثمفرحلهفقدمهبعيريإلىقامالرواحدنافإذا.تحتهافاضطجعشجرةإلىتنحىثم،الشجر

يزلفلم،بيينزلحتىفقادني،بخطامهفأخذأتىبعيريعلىفاستويتركبتفإذا.اركبي:وقال

هذهفيزوجك:قالبقباءعوفبنعمروبنيقريةإلىنظرفلما،المدينةأقدمنيحتىبيذلكيصنع

:تقولفكانت.مكةإلىراجعاانصرفثم.اللهبركةعلىفادخليها-نازلابهاسلمةأبووكان-القرية

منأكرمكانقطصاحبارأيتوما،سلمةأبيالأصابماأصابهمالإسلامفيبيتأهلأعلمما

طلحة.بنعثمان

)1(

)2(

)3(

)4(

منهما.معقوفينبينيأتيوما2(11)2/والروض(1/946)هشامابنسيرةفي

صاحبتك.:والروضالسيرةفي

تأثم.إذا:كذامنتحرج:قولهممن.تحرجون:الصوابلعل:قلت.بمهملاتحوفي،والسيرةطفيكذا

.(حر!)اللسان

البلدانمعجم.أربعةعلىوقيلمكةمنفرسخينعلى،وسرفمكةبينوهو،الحلفيبمكةموضع:"التنعيم"

/2(94).
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معا،الوليدبنوخالدهووهاجر،الحديبيةبعدهذاالعبدريطلحةأبيبنطلحةبنعثمانأسلم

اللهرسولإليهودفع.طلحةأبيبنعثمانوعمه،ومسافعوكلابالحارث؟وإخوتهأبوهأحديوموقتل

فيكانتكماالإسلامفيعليهمأقرها،الكعبةمفاتيحشيبةبنيوالدشيبةعمهابنوإلىالفتحيوم!ي!

.(58:النساءأمهـوأفلهاإلتالأمنتتؤدواأنيآمركغأدله!إنم!:تعالىقولهذلكفيونزل،الجاهلية

بنيحليفربيعةبنعامرسلمةأبيبعدالمهاجرينمنقدمهامنأولكانثم:)1(إسحاقابنقال

بنصبرةبنيعمربنرئاببنجحشبناللهعبدثم،العدويةحثمةأبيبنتليلىامرأتهمعه،عدي

ء.)2(
وبأخيهبأهلهاحتمل،شمسعبدبنأميةبنيحليف،خزيمةبنأسدبندودانبنعنمبنكبيربنمره

.أحمد)3(أبيعبد

،شاعراوكان،قائدبغيروأسفلهاأعلاهامكةيطوفوكان،البصرضريررجلاأحمدأبووكان

فغلقت،هاشمبنالمطلبعبدبنتأميمةأمهوكانت،حرببنسفيانأبيبنتالفارعةعندهوكانت

وهمهشامبنجهلوأبوالمطلبعبدبنوالعباسربيعةبنعتبةبهافمز،هجرةجحشبنيدار

تنفسكذلكرآهافلما،ساكنبهاليسيباباأبوابهاتخفقعتبةإليهافنظر،مكةأعلىإلىمصعدون

ادبسيط(منأ:وقالالصعداء

والحوب)4(النكباءستدركهايوماسلامتهاطالتوإنداروكل

دوادأبيواسم:()السهيليقال-ألهقصيدةفيالإياديدوادلأبيالبيتوهذا:هشامابنقال

فقال.أهلهامنخلاءجحشبنيدارأصبحت:عتبةقالثم()6()7(-جاريةوقيلشرقيبنحنظلة

فرق،هذاأخيكابنعملمنهذا:-للعباسيعني-قالثمقل)8(بنقلمنعليهتبكيوما:جهلأبو

بيننا.وقطع،أمرناوشتت،جماعتنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.2(12)2/والروض(1/047)هشامابنسيرةفي

.(016)7/الإكمالمنصوابه،تصحيفوهو.كثير:والروضهشامابنسيرةفي

وليست.أصحوالأول:السهيليقال.ثمامة:وقيلإسحاقابنذكرهكماعبداسمه:نصهماهناطنسخةزادت

أعلم.واللهالمتنفيالنساخفأدخلهاالكتابعلىتعليقاتمنالزيادةهذهكانتوربماحفيالزيادةهذه

التوجع.:الحوب

.(2162/)الروضفي

السابقة.الحاشيةانظر.المتنفيالنساخأدخلهثمالأصلعلىتعليقاتمنولعله.حفيليسالمعقوفينبينما

وفيها:3()2/والإكمال095()9/والخزانة216()2/الروضمنوالمثبت،تصحيفوهو.حارثة:طفي

.الحجا!بنجارية

امن:ربيعةبنلبيدقال.الواحد:القل:هشامابنقال:وفيهالسيرةمنوالمثبت،تصحيفوهوبالفاء،فلبنفل:طفي

المنسرخا

العددمنأكثرتوإنقلمصيرهمحرةبنيكل
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ثم،المنذرعبدبنمبشرعلىبقباءجحشوبنوربيعةبنوعامرسلمةأبوفنزل:)1(إسحاقابنقال

رجالهم،هجرةالمدينةإلىأوعبواقدإسلامأهلدودانبنغنمبنووكان:قال.أرسالاالمهاجرونقدم

ابناوعقبة،وشجاع،محصنبنوعكاشة،أحمدأبووأخوه،جحشبناللهعبدوهم،)2(ونساؤهم

رقيش،بنوزيد،نضلةبنومحرز،رقيشبنوسعيد،نباتةبنومنقذحمير)3(بنوأربد،وهب

،عمروبنوثقف،عمروبنوصفوان،عمروبنومالئا،محصنبنوعمرو،جابربنوقيس

بناللهعبدبنومحمد،عبيدةبنوسخبرة،عبيدةبنوتمام،عبيدةبنوالزبير.أكثمبنوربيعة

جحش.

بنتوجدامة)4(،جحشبنتحبيبوأم،جحشبنتوحمنة،جحشبنتزينبنسائهمومن

تميم.بنتوسخبرة،رقيشبنتوآمنة،ثمامةبنتحبيبوأم،محصنبنتقيسوأم،جندل

الطويل(منأ:)5(المدينةإلىهجرتهمفيجحشبنأحمدأبوقال

وأرهببغيبأخشىمنبذمةغادياأحمدأمرأتنيولما

يثربولننأالبلدانبنافيممفاعلالابدكنتفإماتقول

يركبفالعبدالرحمنيشأوما)6(بمظنةيثرلثمالهافقلت

يخيبلاوجههيومااللهإلىيقمومنوالرسولوجهياللهإلى

وتندببدمعتبكيوناصحةمناصححميممنتركناقدفكم

نطلبالرغائبأننرىونحنبلادناعننائياوتراأنترى

ملحبللناسلاحلماوللحقدمائهملحقنغنمبنيدعوت

فأوعبواوالنجاحداعالحقإلىدعاهملمااللهبحمدأجابوا

وأجلبوابالسلاحعليناأعانواالهدىفارقوالناوأصحاباوكنا

معذبوفوفيمهديالحقعلىفموفقمنهماأماكفوجين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(132)2/والروض(1/471)هشاملابنالسيرةفي

.(وعب)اللسان.أجمعونجلوا:"فلانبنوأوعب"

الإكمالمنوالمثبت.حميرةابنويقال،حميرةابن:هشامابنسيرةوفي،حمنوسقط.جميرة:طفي

وبهذا،مثقلامصغراحمثرابنوقيل،حمزةابنوقيل،جبيربنأربد:فيهحجرابنوقالوالإصابة)2/517(

ماكولا.ابنجزمالأخير

الروضوانظر.القاموسمنبالمهملةوالصواب،تصحيف،المعجمةبالذال.جذامة:هشامابنسيرةفي

)2/218(.

.(132)2/والروض(1/473)هشاملابنالسيرةفيالأبيات

وجهنا.اليوميثرببل:والروضهشامابنسيرةفي



433المدينةإلىمكةمنالهجرةبدوباب

وخيبوافخابواإبليس!الحقعنوأزلهمكذبةوتمنواطغوا

وطيبوامناالحقولاةفطابمحمدالنبيقولإلىورعنا

تقربلاإذبالأرحامقربولاقريبةإليهمبأرحامنمت

يرقبصهريبعدصهروأيةيأمننكمبعدناأختابنفأي

أصوبللحقالناسأمروزيلتزايلواإذأينايوماستعلم

فحدثني.المدينةقدماحتىربيعةأبيبنوعياش،الخطاببنعمرخرجثم:)1(إسحاقابنقال

بنوعياشأناالمدينةإلىالهجرةأردتلمااتعدنا:قال،أبيهعن،عمربناللهعبدعن،نافع

.)2(
عندهايصبحلمأينا:وقلنا،سر!فوقغفاربنيأضاةمنالتناضب؟العاصبنوهشام،ربيعةأبي

فافتتن؟وفتنهشاموحبس،التناضب)3(عندوعياشأنافأصبحت:قال.صاحباهفليمضحبسفقد

إلىهشامبنوالحارثهشامبنجهلأبووخرج،بقباءعوفبنعمروبنيفينزلناالمدينةقدمنافلما

نإ:لهوقالافكلماه،بمكة!ي!اللهورسولالمدينةقدماحتى-لأمهماوأخاهماعمهماابنوكان-عياش

فقلت،لهافرق،تراكحتىشمسمنتستظلولا،تراكحتىمشطرأسهايمسلاأننذرتقدأمك

ولو،لامتشطتالقملأمكاذىقدلوفوالله،فاحذرهمدينكعنليفتنوكإلاالقوميريدكإنواللهإنه:له

إنكواللهقلت:قال.فاخذهماذهنالكوليأميقسمأبز:فقالقال.لاستظلتمكةحزعليهااشتدقد

يخرجأنإلاعليفأبى:قال.معهماتذهبولامالينصففلك،مالاقريشأكثرلمنأنيلتعلم

فالزمذلولنجيبةناقةفإنهاهذهناقتيفخذ،فعلتمافعلتإذأما:قلتذلكإلاأبىفلما،معهما

عليها.فانجريمبالقومأمرمنرابكفإن،ظهرها

بعيرياستغلظتلقدوالله،أخييا:جهلأبولهقالالطريقببعضكانواإذاحتىمعهماعليهافخرج

عدوابالأرضاستووافلما،عليهاليتحؤلوأناخافأناخ.بلى:قال؟هذهناقتكعلىتعقبنيأفلا،هذا

فافتتن.وفتناه،مكةبهدخلاثم،رباطافأوثقاهعليه

اللهرسولقدمحتى،لأنفسهمذلكيقولونوكانوا.توبةافتتنممناللهيقبللانقولفكنا:عمرقال

آلذنوبيغفرآدلهإنآدلهرخةمننقنطوالاأنفسهغعكأسرفواالذينيعبادىقل!!و:اللهوأنزل،المدينة!!يم

!وأتبعؤأشصروتلاثمآتعذابيآتيكمأنقتلمنلهوأستموارلبهمإكوأنيبوا!ألرحيمأتغفورهوإنوجميعأ

.(55-53:الزمرأمهولتمثعروتلاوأنت!بغتةآتعذابيآيخمأنقبلمنربممنإلتكمأنزلمآأخسن

بذياقرؤهاجعلتأتتنيفلما:هشامقال.العاصبنهشامإلىبهاوبعثت،بيديفكتبتها:عمرقال

.2(91)2/والروض(1/474)هشامابنسيرةفي(1)

الوضاءةمنواشتقاقه،وضأةمنمقلوبكأنها،الغدير:والأضاة،مكةمنأميالعشرةعلى:غفاربنيأضاءة)2(

.227()2/الروض.النظافةوهيبالمد

مكة.قربموضعوهوالضاديضموبعضهم(47)2/البلدانمعجممنالضبط)3(
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إنماأنهاقلبيفياللهفألقى،فهمنيهااللهم:قلتحتىأفهمهاولاأخرىوأصوبفيهبهاأصعدطوى)1(

فلحقتعليهفجلستبعيريإلىفرجعت:قال!.فيناويقال!،أنفسنافينقول!كناوفيمافيناأنزلت

بالمدينة.ع!يالهاللهبرسول!

بنالوليد؟المدينةإلىربيعةأبيبنوعياش،العاصبنبهشامقدمالذيأن)2(هشامابنوذكر

أصبعهفدميتفعثر،معهماماشوهوبعيرهعلىيحملهمابهماوقدممكةمنسرقهما،المغيرةبنالوليد

الرجزأمنأ:فقال!

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبعإلاأنتهل

منأول!:قال!البراءسمع،إسحاقأبوأنبأنا،شعبةحدنا،الوليدأبوحدثنا:)3(البخاريوقال!

وبلال!.عمارعليناقدمثم،مكتومأموابنعميربنمصعبعليناقدم

عازببنالبراءسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،غندرحدثنا،بشاربنمحمدوحدثني

وسعدبلال!فقدم،الناسيقرئانوكانا،مكتومأموابنعميربنمصعبعليناقدممنأول!:قال!

فما!ي!النبيقدمثم،ع!يالهالنبيأصحابمننفراعشرينفيالخطاببنعمرقدمثم،ياسربنوعمار

فما.ع!يالهاللهرسول!قدم:يقلنالإماءجعلحتى!اللهبرسول!فرحهمبشيءفرحواالمدينةأهلرأيت

المفصل.منسورفي!والأعلىرفيأشوسبح!و:قرأتحتىقدم

بنحوهعازببنالبراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحديثمن")4(صحيحه"فيمسلمورواه

المدينة.ع!يالهاللهرسول!قدومقبلهاجروقاصأبيبنسعدبأنالتصريحوفيه

.تقدمماوالصواب!اللهرسول!بعدهاجرإنماأنه،الزهريعن،عقبةبنموسىزعموقد

بنزيدوأخوهوقومهأهلهمنبهلحقومنهوالمدينةالخطاببنعمرقدمولما:()إسحاقابنقال!

عمهوابن،حفصةابنتهزوجالسهميحذافةبنوخنيس،المعتمربنسراقةابنااللهوعبدوعمروالخطاب

خولي،أبيبنوخولي،لهمحليف!التميمياللهعبدبنوواقد،نفيلبنعمروبنزيدبنسعيد

بنيمنوحلفاؤهموعامروعاقلوخالدإياسالبكيروبنو،عجلبنيمنلهمحليفانخوليأبيبنومالك

.(45)4/البلدانمعجم.مكةعندموضع:طوىذو()1

.(1/476)السيرةفي)2(

المدينة.وأصحابه!ك!ي!النبيمقدمبابالأنصارمناقب)2493(فتحصحيحهفي)3(

وهمفهو،إسحاقأبيعنإسرائيلحديثفيالأشرافتحفةفيالمزيذكرهولامسلمصحيحفيأجدهولم،كذا)4(

مسندهفيأحمدساقهاع!الرسولقدومقبلهاجروقاصأبيبنسعدبأنالتصريحفيهاالتيوالرواية.ريببلا

عنشعبةعنجعفربنمحمدعن192()4/فيأيضاورواه.بهإسحاقأبيعنشعبةحدثناعفانعن284()4/

به.إسحا!تىأبي

.22(20/)والروض(1/476)هشامابنسيرةفي()5
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.بقباءعوفبنعمروبنيفيزنبر)1(بنالمنذرعبدبنرفاعةعلىفنزلوا،ليثبنسعد

سنانبنوصهيباللهعبيدبنطلحةفنزل،عنهماللهرضيالمهاجرونتتابعثم:)2(إسحاقابنقال

.زرارةبنأسعدعلىطلحةنزلبلويقال.بالسنح)3(الخزرجبنبلحارثأخيإسافبنخبيبعلى

لهقالالهجرةأرادحينصهيباأنبلغني:قالأنهالنهديعثمانأبيعنليوذكر:)4(هشامابنقال

بمالكتخرجأنتريدثم،بلغتالذيوبلغتعندنامالكفكثرحقيراصعلوكاأتيتنا:قريشكفار

:قالوا؟سبيليأتخلونماليلكمجعلتإنأرأيتم:صهيبلهمفقال.ذلكيكونلاواللهونفسك

صهيب"رج،صهيبر!":فقالع!ي!اللهرسولذلكفبلغ.ماليلكمجعلتقدفإني:قال.نعم

بناللهعبدبنإسماعيلالعباسأبوأخبرنا-إملاء-اللهعبدأبوالحافظحدثنا:)5(البيهقيالحافظقالوقد

محمدبنيعقوبحدثنا،)6(الحريشبنزيدحدثنا،الأهوازيعبدانأخبرنا،ميكالبنمحمد

بنسعيدعن،وعمومتيأبيحدثني،صهيببنصيفيبنحذيفةبنحصينحدثنا)7(،الزهري

فإما،حرتينظهرانيبينسبخةهجرتكمدارأريت":!ي!اللهرسولقال:قال،صهيبعن،المسيب

قدوكنت،بكرأبومعهوخرجالمدينةإلى!ي!اللهرسولوخرج:قال"يثربتكونأوهجرتكونأن

اللهشغلهقد:فقالوا،أقعدلاأقومتلكليلتيفجعلت،قريشمنفتيانفصدنيبالخروجمعههممت

ليردوني،بريدأ98(سرتبعدماناسمنهمولحقنيفخرجت.فناموا-شاكياأكنولم-ببطنهعنكم

(.فتبعتهم)01ففعلوا؟ليوتوفون،سبيليوتخلواذهبمنأواقي)9(أعطيك!أنلكمهل:لهمفقلت

الحلتين،فخذوافلانةإلىواذهبوا،أواقي)9(تحتهافإنالبابأسكفةتحتاحفروا:فقلتمكةإلى

ربحيحيىأبايا":قالرانيفلما،منهايتحولأنقبلقباء!ي!اللهرسولعلىقدمتحتىوخرجت

.السلامعليهجبريلإلاأخبركوماأحدإليكسبقنيما،اللهرسوليا:فقلت-ثلاثا-"البيع

بنكنازمرثدوأبوحارثةبنوزيدالمطلبعبدبنحمزةونزل:إسحادتى)11(ابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(4167/)الإكمالمنوالمثبت:زبيرحوفيزنير:طفي

.(022)2/والروض(1/477)هشامابنسيرةفي

.(سنح)القاموس.المدينةقربموضع:"السنح"

.(2022/)والروض(1/774)السيرة

.(522)2/النبوةدلائلفي

.(224)2/والإكمالوالدلائلحمنوالمثبت،تصحيفبالجيمالجريش:طفي

انا.:!في

والدلائل.حمنوالمثبت،تصحيف.يريدوا:طفي

والدلائل.طمنوالمثبت.أواني:!في

فسقتهم.:الدلائلفي

.(022)2/والروض(1/478)هشامابنسيرةفي
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الهدمبنكلثومعلى!اللهرسولمولياكبشةوأبووأنسة،حمزةحليفاالغنويانمرثدوابنه)1(الحصين

.زرارةبنأسعدعلىحمزةنزلبلوقيل،خيثمةبنسعدعلىوقيل،بقباءعوفبنعمروبنيأخي

بنوسويبطأثاثةبنومسطحوحصينالطفيلوأخواهالحارثبنعبيدةونزل:قال.()2(أعلمواللها

غزوانبنعتبةمولىوخبابقصيبنعبدبنيأخوعميربنوطليبالدارعبدبنيأخوحريملةبنسعد

.بقباءبلعجلانأخيسلمةبناللهعبدعلى

العوامبنالزبيرونزل،الربيعبنسعدعلىالمهاجرينمنرجالفيعوفبنالرحمنعبدونزل

ونزلجحجبىبنيداربالعصبةالجلاحبنأحيحةبنعقبةبنمحمدبنمنذرعلىرهمأبيبنسبرةوأبو

سلمة.علىمولاهوسالمعتبةبنحذيفةأبوونزل،معاذبنسعدعلىعميربنمصعب

حارثة.بنيأخيإسافبنخبيبعلى:الأمويوقال،إسحاقابنقال)3(

علىعفانبنعثمانونزل؟الأشهلعبدبنيفيوقشبنبشربنعبادعلىغزوانبنعتبةونزل

.النجاربنيدارفيثابتبنحسانأخيالمنذربنثابتبنأوس

أعلمواللهعزباكانأنهوذلك،خيثمةبنسعدعلىالمهاجرينمنالعزابونزل:)4(إسحاقابنقال

.كانذلكأي

بنمصعببنزرارةبنالحارثبنبكرأبيبنأحمدحدثني:)5(سفيانبنيعقوبوقال

:قالأنهعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،عوفبنالرحمنعبد

حذيفة،أبيمولىوسالمالجراحبنعبيدةوأبوالخطاببنعمرونزل،العصبةفنزلنامكةمنقدمنا

قرانا.أكثرهمكانلأنهحذيفةأبيمولىسالميؤمهمفكان

فصل

الكريمةبنفسه!ب!!اللهرسولهجرةسببفي

نصحيرا!ستطنالدنكمنلىواتجعلصحذقنحرجوأخرتجنىصدقمذضلصقنىأربوقل):تعالىاللهقال

ومخرجاقريبافرجافيههوممالهيجعلأن(وأالدعاءبهذايدعوأنوألهمهاللهأرشده08(:الإسراءأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(كنز)القاموسفيكماصحيحوكلاهما.حصن:والروضالسيرةفي

.السيرةفيولاحفيليسالمعقوفينبينما

هذهفتكون947()1/هشامابنسيرةفيموجودوهوالسابقالقوليعني.قاله:الصوابولعلط،حفيكذا

السابقة.بالفقرةعندئذملحقةالعبارة

.(2122/)والروض(1/048)هشامابنسيرةفي

هنا.منالمحققونقلهالكتابمنالمفقودالقسمفيوهو367()3/والتاريخالمعرفة
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،وقرارادارالهفصارتوالأحبابالأنصارحيثالنبويةالمدينةإلىالهجرةفيتعالىلهفأذن،عاجلا

.أنصارالهوأهلها

أبيه،عن،)3(ظبيانأبيبنقابوسعن،جريرعن،)2(شيبةأبيبنوعثمان)1(حنبلبنأحمدقال

وأخرتجنىصذقمذضلأدضقنىربوقلميو:عليهوأنزلبالهجرةفأمر،بمكةع!ج!اللهرسولكان:عباسابنعن

.،08:ا!سراءأ!هولدنل!ستطمانصحيرامنلىوآتجعلصذقنحرج

منلىوآتجعل)مكةمنالهجرة!وصذقنحرجوأخرتجنى)المدينة!صذقمذضلآضقنى):قتادةوقال

.وحدودهوفرائضهاللهكتاب!وستطنانصحيرالدنك

فيلهيؤذنأنينتظرالمهاجرينمنأصحابهبعدبمكةع!ج!اللهرسولوأقام:)4(إسحاقابنقال

رضيقحافةأبيبنبكروأبوطالبأبيبنعليإلا،فتنأوحبسمنإلابمكةمعهيتخلفولمالهجرة

يجعلاللهلعلتعجللا":لهفيقولالهجرةفيع!ي!اللهرسوليستأذنماكثيرابكرأبووكان،عنهماالله

يكونه.أنبكرأبوفيطمع"صاحبالك

خروجورأوا،بلدهمبغيرغيرهممنوأصحابشيعةلهصارقدع!ج!اللهرسولأنقريشىرأتفلما

!يواللهرسولخروجفحذروا،منعةمنهموأصابوادارانزلواقدأنهمعرفواإليهمالمهاجرينمنأصحابه

كانتالتيكلاببنقصيداروهي-الندوةدارفيلهفاجتمعوا،لحربهمأجمعقدأنهوعرفواإليهم

.خافوهحينلمجي!اللهرسولأمرفييصنعونفيمايتشاورون-فيهاإلاأمراتقضيلاقريشن

بنمجاهدعن،نجيحأبيبناللهعبدعن،أصحابنامنأتهملامنفحدثني:)4(إسحاقابنقال

)5(.
دارفييدخلواأنواتعدوالذلكاجتمعوالما:قال،عباسبناللهعبدعن،أتهملاممنوعيرهجبر

يوميسمىاليومذلكوكان،لهاتعدواالذياليومفيغدواع!ج!اللهرسولأمرفيفيهاليتشاورواالندوة

رأوهفلما،الداربابعلىفوقفلهبت)6(عليهجليلشيخهيئةفياللهلعنهإبليسفاعترضهم،الزحمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.()4891رقم223(1/)مسندهفي

عن)9313(الترمذيورواه.516()2/النبوةدلائلفيالبيهقيوعنه3()3/الحاكم:عثمانطريقمنأخرجه

جرير،عنالرازيحميدبنومحمدوكيعبنسفيانعن(481)15/تفسيرهفيوالطبري،جريرعنمنيعبنأحمد

أبيبنقابوسضعفمعالترمذيوصححه،جريرعنسياربنالحسينطريقمن2(572)6/الكاملفيعديوابن

.(بشار).ظبيان

.قابوسترجمةفيحجرلابنالتهذيبوتقريبطمنوالمثبت،تصحيف.طهمان:حفي

.(122)2/والروض(1/048)هشامابنسيرةفي

فحذفتها.النصعلىمقحمةوهيالسيرةفيالزيادةهذهوليست.عباسبناللهعبدعن:ط،حزادت

وفي.(129/بتت/)الأثيرلابنالنهاية.بتوتعلىويجمعخزمنطيلسانوقيل،مرئعغليظكساء:"البت"

.باللامالتاءوصلمنتصحيفاوأظنه.بتله:وطالسيرة
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ليسمعمعكمفحضرلهاتعدتمبالذيسمع،نجدأهلمنشيخ:قال!؟الشيخمن:قالوابابهاعلىواقفا

فيهااجتمعوقدمعهمفدخل.فادخلأجل:قالوا.ونصحارايامنهيعدمكملاأنوعسى،تقولونما

بنوالحارث،عديبنمطعمبنوجبير،عديبنوطعيمةسفيانوأبو،وشيبة،عتبة:قريشأشراف

،حزامبنوحكيم،الأسودبنوزمعة،هشامبنالبختريوأبوالحارثبنوالنضر،نوفلبنعامر

منيعذلاممنوغيرهم)1(منهمكانومن،خلفبنوأميةالحجاجابناومنبهونبيههشامبنجهلوأبو

قريش.

الوثوبعلىنأمنهماواللهوإننا،رأيتمقدماأمرهمنكانقدالرجلهذاإن:لبعضبعضهمفقال!

إنهقيل-أمنهمقائلقال!ثم،فتشاوروا:قال!.رأيافيهفأجمعوا،غيرنامناتبعهقدبمنعلينا

منأشباههأصابمابهتربصواثم،باباعليهوأغلقوا،الحديدفياحبسوه:-()2(هشامبنالبختريأبو

فقال!.أصابهممايصيبهحتى،الموتهذامنمنهممضىومنوالنابغةزهيرا،قبلهكانواالذينالشعراء

البابوراءمنأمرهليخرجنتقولونكماحبستموهلئنوالله،برأيلكمهذاماواللهلا:النجديالشيخ

حتىبهيكاثروكمثم،أيديكممنفينتزعوهعليكميثبواأنفلأوشكوا،أصحابهإلىدونهأغلقتمالذيهذا

.برأيلكمهذاما،أمركمعلىيغلبوكم

نباليمافواللهعناخرجفإذا،بلادنامنفننفيهأظهرنابينمننخرجه:منهمقائلقال!ثم،فتشاوروا

الشيخقال!.كانتكماوألفتناأمرنافأصلحنامنهوفرغناعناغابإذا،وقعحيثولا،ذهبأين

بما،الرجال!قلوبعلىوغلبته،منطقهوحلاوةحديثهحسنترواألمبرأيلكمهذاماواللهلا:النجدي

قولهمنبذلكعليهمفيغلب،العربمنحيعلىيحلأن)3(أمنتماذلكفعلتملووالله؟بهيأتي

بكميفعلثم،أيديكمبينأمركمفيأخذ،بهميطأكمحتىإليكمبهميسيرثم،عليهيتابعوهحتىوحديثه

عليهوقعتمأراكممالرأيافيهليإنوالله:هشامبنجهلأبوفقال!.هذاغيررأيافيهتروا)4(أو،أرادما

ثم،فيناوسيطانسيباجليداشاتافئىقبيلةكلمننأخذأنأرى:قال!؟الحكمأباياهووما:قالوا.بعد

فنستريح،فيقتلوه،واحدرجلضربةبهافيضربوه،إليهيعمدواثم،صارماسيفأمنهمفتىكلنعطي

جميعا.قومهمحربعلىمنافعبدبنويقدرفلمجميعهاالقبائلفيدمهتفرقذلكفعلواإذافإنهم،منه

رأيولا،الرأيهذا،الرجلقال!ماالقول!:النجديالشيخيقول!:قال!.لهمفعقلناهبالعقلمنافرضوا

له.مجمعونوهمذلكعلىالقومفتفرق:غيره

)1(

)2(

)3(

)4(

معهم.:السيرةفي

.حفيليسالمعقوفينبينما

أمنتم.ما:السيرةفي

.طمنوالمثبت،دبروا:السيرةفي
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:قال.عليهتبيتكنتالذيفراشكعلىالليلةهذهتبتلا:لهفقال!ي!اللهرسول!جبريلفأتى

!ي!اللهرسول!رأىفلما،عليهفيثبونينامحتىيرصدونهبابهعلىاجتمعواالليلمنعتمةكانتفلما

فإنه،فيهفنم،الأخضرالحضرميهذاببرديوتسجفراشيعلىنم":طالبأبيبنلعليقال!مكانهم

.نامإذاذلكبردهفيينام!اللهرسول!وكان"منهمتكرهه!شيإليكيخلصلن

وسراقةوعليعباسوابنعائشةعنبأسانيدهالواقديرواهاقدإسحاقابنذكرهاالتيالقصةوهذه

.)1(تقدممانحوفذكربعضفيبعضهمحديثدخلوغيرهمجعشمبنمالكابن

لهاجتمعوالما:قالالقرظيكعببنمحمدعنزيادأبيبنيزيدفحدثني:)2(إسحاقابنقال

العربملوككنتم،أمرهعلىتابعتموهإنأنكميزعممحمداإن:-بابهعلىوهم-قالجهلأبووفيهم

ثم،ذبحفيكمكانتفعلوالموإن،الأردنكجنانجنانلكمفجعلت،موتكمبعدمنبعثتمثم،والعجم

فيها.تحرقوننازلكمجعلتثم،موتكمبعدبعثتم

أحدهم"أنت،ذلكأقولأثانعم":قالثميدهفيترابمنحفنةفأخذ!ي!اللهرسولفخرج:قال

الآياتهذهيتلووهورؤوسهمعلىالترابذلكينثرفجعل،يرونهفلاعنهأبصارهمعلىاللهوأخذ

سداأيذجمهتمبتنمنوجعقنا!الو:قولهإلىمهومسحقيص!زرو!عكأتمرسينلمنإنك!آلحيهص!وأتقرءانيس)

ترابا،رأسهعلىوضعوقدإلارجلمنهميبقولم(9-ا:يسأ!يبقرونلافهتمفأغشتنهتمضقفهؤسذاومق

:قالوا؟هاهناتنتظرونما:فقالمعهميكنلمممناتفأتاهم،يذهبأنأرادحيثإلىانصرفثم

رأسهعلىوضعوقدإلارجلامنكمتركماثممحمدعليكمخرجواللهقد،اللهخيبكم:فقال،محمدا

،ترابعليهفإذارأسهعلىيدهمنهمرجلكلفوضع:قال؟بكمماترونأفما!لحاجتهوانطلق،ترابا

لمحمذهذاإنوالله:فيقولون!ي!اللهرسولببردمتسجياالفراشعلىعليافيرونيتطلعونجعلواثم

صدقناكانلقدوالله:فقالواالفراشمنعليفقام،أصبحواحتىكذلكيبرحوافلم،بردهعليه،نائما

حذثنا.كانالذي

وإذيضكربك):تعالىقولهلهأجمعواكانوومااليومذلكفياللهأنزل!ممافكان:)3(إسحاقابنقال

وقولى:،03:أ!!الأ!غرا!ضدنواللهاللهوديقكروييهرونأؤيخرجوذيقظوكأؤليثبتوككفرواألذين

.(31-03:الطورأ!هواقزبصينمفمحكمفإلتتربصحواقل!اتمنونرتببه-شاعرنزبصيقولونأتم)

.بالهجرةذلكعند!ي!لنبيهاللهفأذن:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

بعدها.وما(1/227)سعدابنطبقاتفيوأسانيدههذهالواقديرواية

.222()2/والروض(1/483)هشامابنسيرةفي

.223()2/والروض(1/484)هشامابنسيرةفي
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باب

المدينةإلىمكةمنالكريمةبنفسه!ي!اللهرسولهجرة

عنهاللهرضيالصديقبكرأبوومعه

عمرسيرةفيبيناهكماالعمريةالدولةفيالصحابةعليهاتفقكماالإسلاميالتاريخأولوذلك

.)1(أجمعينوعنهمعنهاللهرضي

،عباسابنعنعكرمةحدثنا،هشامحدثنا،روححدثنا،الفضلبنمطرحدثنا:)2(البخاريقال

بالهجرةأمرثم،إليهيوحىاسنةأعشرةثلاث)3(بمكةفمكث،سنةلأربعين!ي!النبيئبعث:قال

سنة.وستينثلاثابنوهوومات،سنينعشرفهاجر

فيوذلك،السلامعليهبعثتهمنعشرةثلاثسنةالأولربيعشهرفيالسلامعليههجرتهكانتوقد

يوممكةمنوخرج،الاثنينيومنبيكمولد:قالأنه)4(عباسابنعنأحمدالإمامرواهكماالاثنينيوم

.)5(الاثنينيوموتوفي،الاثنينيومالمدينةودخل،الاثنينيومونبئ،الاثنين

تعجللا:لهفقالالهجرةفي!ي!اللهرسولاستأذنحينبكرأبووكان:)6(إسحاقبنمحمدقال

فحبسهماراحلتينفابتاع،نفسهيعنيإنما!اللهرسوليكونبأنطمعقد،صاحبالكيجعلأناللهلعل

لذلك.إعدادايعلفهمادارهفي

درهم.بثمانمئةاشتراهما:)7(الواقديقال

كان:قالتأنهاالمؤمنينأمعائشةعن،الزبيربنعروةعنأتهملامنفحدثني:)8(إسحاقابنقال

اليومكانإذاحتى،عشيةوإما،بكرةإما،النهارطرفيأحدبكرأبيبيتيأتيأنع!ي!اللهرسوليخطئلا

!ي!اللهرسولأتانا،قومهظهريبينمنمكةمنوالخروج،الهجرةفيلرسولهفيهاللهأذنالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الدولةفيالصحابةاتفاقوذكر،ص)023(فيإليهأشار،عمرسيرةسماهمصنفاعنهاللهرضيلعمرالمؤلفأفرد

.الجزءهذامن()478صفيالهجريالتأريخعلىالعمرية

منه.معقوفينبينوما!سي!النبيهجرةبابالأنصارمناقب093()2فتح،صحيحهفي

.والبخاريحمنوالمثبت،تصحيفوهو،بمكة:بدل.فيها:طفي

.2(05)6رقم277(/1)أحمدالإماممسند

وخرج،الاثنينيوموتوفي،الاثنينيومواستنبئالاثنينيومغ!ي!النبيولد:هكذاالمسندفيعباسابنلفظ

وتقدم.الاثنينيومالأسودالحجرورفع،الاثنينيومالمدينةوقدم،الاثنينيومالمدينةإلىمكةمنمهاجرا

.03()صفحةعليهالكلامتقدموقد،شواهدفقراتهولبعض،بطولهضعيفوإسناده03(ص)

.223()2/والروض(1/484)هشامابنسيرةفي

قشير.بنينعممن:وزاد228(1/)سعدابنطبقاتفيالواقديقول

.223()2/والروض(1/484)هشامابنسيرةفي
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هذهفي!ي!اللهرسولجاءما:قالبكرأبورآهفلما:قالت.فيهايأتيلاكانساعةفي،بالهاجرة

عندوليس!ك!ي!اللهرسولفجلس،سريرهعنبكرأبولهتأخردخلفلما:قالت!حدثلأمرإلاالساعة

"عندكمنعنيأخرج":!ك!ي!اللهرسولفقال،بكرأبيبنتأسماءوأختيأناإلاأحد!ك!ي!)1(اللهرسول

الخروجفيليأذنقداللهإن":قال؟وأميأبيفداكذاكوما،ابنتايهماإنما!اللهرسوليا:قال

قطشعرتمافوالله:قالت"الصحبة":قال؟اللهرسولياالصحبة:بكرأبوفقال:قالت"والهجرة

هاتينإن،اللهنبييا:قالثم.يبكييومئذبكرأبارأيتحتىالفرحمنيبكيأحداأناليومذلكقبل

الأريقطبناللهعبدويقال:هشامابنقال-أرقد)2(بناللهعبدفاستأجرا،لهذاأعددتهماكنتراحلتين

ودفعاالطريقعلىيدلهمامشركاوكان،عمروبنسهمبنيمنأفهوكانت،بكربنالدئلبنيمنرجلا-

لميعادهما.يرعاهماعندهفكانتا،راحلتيهماإليه

بنعليإلاخرجحينأحدء!ي!اللهرسولبخروج-بلغنيفيما-يعلمولم:)3(إسحاقابنقال

عنيؤديحتىيتخلفأنأمرهع!اللهرسولفإنعليأما؟بكرأبيوالالصديقبكروأبوطالبأبي

عليهيخشىلمح!شيعندهأحدبمكةوليسء!ي!اللهرسولوكان،للناسعندهكانتالتيالودائعء!ي!اللهرسول

وأمانته.صدقهمنيعلملماعندهوضعهإلا

خوخةمنفخرجاقحافةأبيبنبكرأباأتىالخروج!ك!ي!اللهرسولأجمعفلما:)3(إسحاقابنقال

بيته.ظهرفيبكرلأبي

!ك!ي!اللهرسولأنبلغني:قال.إسحاقبنمحمدعنسعدبنإبراهيمطريقمن)4(نعيمأبوروىوقد

أعنياللهم،شيئاأكولمخلقنيالذيللهالحمد":قالالمدينةيريداللهإلىمهاجرامكةمنخرجلما

فيواخلفني،سفريفياصحبنياللهم،والأياماللياليومصائب،الدهروبوائق،الدنياهولعلى

وإلى،فحببنيربوإليك،فقومنيخلقيصالحوعلى،فذللنيولك،رزقتنيفيماليوبارك،أهلي

السمواتلهأشرقتالذيالكريمبوجهكأعوذ،ربيوأنتالمستضعفينرب،تكلنيفلاالناس

بيوتنزل،غضبكعليتحلأن،والاخرينالأولينأمرعليهوصلح،الظلماتبهوكشفت،والأرض

العتبىلك.سخطكوجميععافيتكوتحول،نقمتكوفجأة،نعمتكزوالمنبكأعوذ،سخطك

."بكإلاقوةولاحوللا،استطعتماخيرعندي

)1(

)2(

)3(

)4(

...أسماءوأختيأنالاإبكرأبيعندوليس:هشامابنسيرةوفي،ط،حفيكذا

الطاءبدلبالدالأريقدويقال،أريقطبناللهعبد:الإصابةفيترجمتهفيحجرابنوقال،ط،حفيكذا

اهـ.التصغيربصيغةبقافوهو،المهملتين

.22(4)2/والروض(1/485)هشامابنسيرةفي

منقطع.فهو،بلاغاإسحاقابنعنلأنه،ضدفالحديث:أقول.نعيمأبيدلائلفيأجدهلم
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ابنهالصديقبكرأبووأمر،فدخلاه-مكةبأسفلجبل-بثورغارإلىعمداثم:)1(إسحاقابنقال

مناليومذلكفييكونبماأمسىإذايأتيهماثم،نهارهفيهماالناسيقولمالهمايتسمعأناللهعبد

فكان.الغارفيأمسىإذاعليهمايريحهاثم،نهارهغنمهيرعىأنمولاهفهيرةبنعامروأمر،الخبر

!يماللهرسولشأنفييقولونوما،بهيأتمرونمايسمعمعهمنهارهقريشفييكونبكرأبيبناللهعبد

فإذا،مكةأهلرعيانفييرعىفهيرةبنعامروكان.الخبرفيخبرهماأمسىإذايأتيهماثم،بكروأبي

أتبعمكةإلىعندهمامنبكرأبيبناللهعبدغدافإذا.وذبحافاحتلبابكرأبيغنمعليهماأراحأمسى

.لهذايشهدماالبخاريسياقفيوسيأتي.عليهيعفىبالغنمأثرهفهيرةبنعامر

وأمر،ثورغارإلىالذهابفيالصديقسبقع!ج!اللهرسولأنبعضهمعنجرير)2(ابنحكىأوقد

الطريق.أثناءفيفلحقه،ليلحقهمسيرهعلىيدلهأنعليا

.ا)3(معاخرجاأنهمامنالمشهوروخلاف،جداغريمبوهذا

بماأمستإذاالطعاممنتأتيهماعنهااللهرضيبكرأبيبنتأسماءوكانت:)4(إسحاقابنقال

هشامبنجهلأبوفيهمقريشمننفوأتانابكروأبو!صاللهرسولخرجولما:أسماء)5(قالت.يصلحهما

أدريلاقلت:قالت؟بكرأبيابنةياأبوكأين:فقالوا،إليهمفخرجت،بكرأبيبابعلىفوقفوا

ثمقرطيمنهاطرحلطمةخديفلطم-خبيثافاحشاوكان-يدهجهلأبوفرفع:قالت؟أبيأين،والله

.انصرفوا

أسماءجدتهعنحدثهأباهأنالزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)6(إسحاقابنقال

درهمآلافخمسة،معهكلهمالهبكرأبواحتمل،معهبكرأبووخرج،!اللهرسولخرجلما:قالت

:فقال-بصرهذهبوقد-قحافةأبوجديعلينافدخل:قالت،معهبهافانطلق-درهمآلافستةأو-

قالت:.كثيراخيرالناتركقدإنه،أبةياكلاقلت:قالت؟نفسهمعبمالهفجعكمقدلأراهإنيوالله

ثم،ثوباعليهاوضعتثم،فيهامالهيضعأبيكانالذيالبيتفيكوةفيفوضعتهاأحجاراوأخذت

تركقدكانإذابأسلا:فقالعليهيدهفوضعقالت.المالهذاعلىيدكضعأبةيا:فقلتبيدهأخذت

بذلك.الشيخأسكنأنأردتولكن،شيئالناتركماواللهولا،لكمبلاعهذاوفي،أحسنفقدهذالكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتأخيرتقديمفيهشامابنسيرةمنهناويختلف(1/485)هشامابنسيرةفيإسحاقابنعنالسابقالخبرهنايتابع

الفقر.بعض

.374()2/الطبريتاريختاريخهفي

.حفيليسالمعقوفينبينما

.22(4)2/والروض(1/485)هشامابنسيرةفي

.225()2/والروض(1/487)هشامابنسيرةفي

.225()2/والروض(1488/)هشامابنسيرةفي
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انتهى:قالالبصريالحسنأبيبنالحسنأنالعلمأهلبعضوحدثني:)1(هشامابنوقال

وأسبعأفيهلينظرالغارفلمس،ع!ي!اللهرسولقبلبكرأبوفدخل،ليلاالغارإلىبكروأبوع!ي!اللهرسول

بنفسه.ع!يواللهرسول!يقي،حية

طرفيه.منانقطاعفيهوهذا

ابنعنالجمحيعمربننافعحدثنا،الضبيعمروبنداودحدثنا:البغويالقاسمأبوقالوقد

وخلفه.مرة!ي!النبيأماميكونبكرأبوفجعل،ثورإلىبكروأبوهوخرجلما!ي!النبيأن،مليكةأبي

أمامككنتوإذا،أمامكمنتؤتىأنخشيتخلفككنتإذا:فقالذلكعنمج!ي!النبيئفسأله،مرة

يديأدخلحتىأنتكما:بكرأبوقال!ثورمنالغارإلىانتهىإذاحتى.خلفكمنتؤتىأنخشيت

بكرأبوفألقمجحرالغارفيكانأنهفبلغني:نافعقال!.قبلكأصابتنيدابةفيهكانتفإن،وأقصهفأحسه

مج!ي!.اللهرسوليؤذيشيءأودابةمنهيخرجأنتخؤفاالجحرذلكرجله

.عنه)2(اللهرضيالصديقسيرةفيأخرشواهدلهذكرناوقد.مرسلوهذا

بنموسىأنا،إسحاقبنأحمدبكرأبوأخبرنا،إملاءالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال!

علىرجال!ذكر:قال!،سيرينبنمحمدثنايحيىبنالسريثنا،مسلمبنعفانثنا،عبادبن)4(الحسن

لآمنخيربكرأبيمنلليلةوالله:فقالعمرذلكفبلغ،بكرأبيعلىعمرفضلوافكأنهم،عمرعهد

بكر،أبوومعهالغارإلىانطلقليلةغ!يواللهرسولخرجلقد؟عمرال!منخيربكرأبيمنوليوم،عمر

تمشيلكما!بكرأبايا":فقالع!ي!اللهرسولفطنحتى،خلفهوساعة،يديهبينساعةيمشيفجعل

فأمشيالرصدأذكرثم،خلفكفأمشيالطلبأذكر!اللهرسوليا:فقال"؟خلفيوساعةيديبينساعة

بعثكوالذي،نعم:قال!"؟دونيبكيكونأنأحببتشيءكانلوبكرأبايا":فقال.يديكبين

بكر:أبوقال!الغارإلىانتهيافلما،ادونكليتكونأنأحببتإلاملمةمنلتكنكانتماأبالحق

يستبرئلمأنهذكرأعلاهفيكانإذاحتى،فاستبرأهفدخل؟الغارلكأستبرئحتىاللهرسول!يامكانك

فنزل!..اللهرسول!ياانزل:قال!ثمفاستبرأفدخل.أستبرئحتىاللهرسوليامكانك:فقال!الجحرة

عمر.ال!منخيرالليلةلتلكبيدهنفسيوالذي:عمرقال!ثم

،تارةغ!ج!اللهرسوليديبينيمشيجعلبكرأباأن:وفيهعمرعناخروجهمن)5(البيهقيرواهوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2422/)والروض(1/486)السيرةفي

.الجزءهذامن227صفيإليهأشاروقد،بكرأبيسيرةسماهمصنفاعنهاللهرضيبكرلأبيالمؤلفأفرد

منه.معقوفينبينيأتيوما(476)2/النبوةدلائلفي

سيرفيوترجمتهالبيهقيودلائلحمنوالمثبت،تصحيفوهو.عفانثناعبادثناالحسنبنموسىأنا:طفي

.378()13/النبلاءأعلام

.(477)2/الدلائلفي
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علىالصديقحمله!اللهرسولرجلاحفيتلماأنهوفيه.شمالهوعنيمينهوعن،أخرىوخلفه

فجعلتكعبهفألقمه،واحدجحرمنهاوبقي،كلهاالأجحرة)1(تلكسددالغاردخللماوأنه،كاهله

."معنااللهإنتحزنلا":ع!يهاللهرسوللهفقال،تسيلودموعهتنهشهالأفاعي

.ونكارةغرابةالسياقهذاوفي

العباسأبوثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيقالثم

بنجندبعن،الأسودعنإسرائيلثنا،شاذانعامربنأسودثنا،الدوريعباسثنا،الأصم

الرجزأمنأ:فقالحجريدهفأصاب،الغارفيع!ي!اللهرسولمعبكرأبوكان:قال،اللهعبد

لقيتمااللهسبيلوفيدميتأصبغإلاأنتإن

مولىمقسماأنالجزريعثمانأخبرني،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

:قال013:ا!نفالأمهوليثبتوككفرواائذينيضكربكوإذ!و:تعالىقولهفيعباسابنعنأخبرهعباسابن

بعضهم:وقال.ع!ي!النبييريدون،بالوثاقفأثبتوهأصبحإذا:بعضهمفقال،بمكةليلةقريشىتشاورت

!مالنبيفراشعلىعليفبات،ذلكعلى!نبيهاللهفأطلع.أخرجوهبل:بعضهموقال.اقتلوهبل

فلما.!صالنبييحسبونهعليايحرسونالمشركونوبات،بالغارلحقحتى!صالنبيوخرج،الليلةتلك

.أدريلا:فقال؟هذاصاحبكأين:فقالوا.مكرهماللهردعليارأوافلما،)4(عليهثارواأصبحوا

علىفرأوا،بالغارفمرواالجبل(فيأفصعدوا،عليهم)6(اختلطالجبلبلغوافلما،أثره(فاقتصوا)

ثلاثفيهفمكث،بابهعلىالعنكبوتنسجيكنلمأحدهاهنادخللو:فقالوا،العنكبوتنسجبابه

.ليال

منوذلك،الغارفمعلىالعنكبوتنسجقصةفيرويماأجودمنوهو،حسن)7(إسنادوهذا

مج!ي!.رسولهاللهحماية

الخفافبشارحدثنا:بكر)8(أبيمسندفيالقاضيسعيدبنعليبنأحمدبكرأبوالحافظوقالأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

اللفظ.بهذاالبيهقيدلائلفيالعبارةوليست.الجحرةتلكسد:فيهوالصوابط،حفيكذا

.(048)2/الدلائلفي

منه.معقوفينبينيأتيوما3251()رقم348(1/)مسندهفي

إليه.:المسندفي

والمسند.منحوالمثبت.فاقتفوا:طفي

أشبه.وهو.خلط:المسندفي

فيالمذكورساجبنعمروبنعثمانغيروهو،ضعيفوهوالجزريعثمانإسنادهوفيالحسنيأتيهأينمن

.252(-1251/)5الخطيبتاريخعىتعليقنافيمفصلاعليهوالكلامتخريجهوانظر،التهذيب

منه.معقوفينبينيأتيوما014صبكرأبيمسند
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:قالالبصريالحسنعنزيادبنالمعلىحدثنا،الجونيعمرانأبوحدثنا،سليمانبن)1(جعفرحدثنا

قريشىوجاءت،الغاربابعلىفنسجتالعنكبوتفجاء،فيهفدخلاالغارإلىبكروأبو!ي!النبيانطلق

ع!ي!النبيوكان،أحديدخللم:قالواالعنكبوتنسجالغاربابعلىرأواإذاوكانوا،ع!ي!النبييطلبون

أما،يطلبونكقومكهؤلاءوأميأبيفداك:!ي!للنبيبكرأبوفقال،يرتقببكروأبو،يصليقائما

بكر،أبايا":ع!ي!النبيلهفقال!.أكرهمافيكأرىأنمخافةولكن،)2(أبكينفسيعلىماوالله

صا005)3(
."معنااللهإنتح!

.الغارفيع!ي!النبيصلاةزيادةوفيه،الشاهد)5(من)4(بحالهحسنوهو،الحسنعنمرسلوهذا

-)7(القاضيعليبنأحمدبكرأبو)6(أعني-الرجلهذاوروى،صلىأمرأحزنهإذاالسلامعليهكانوقد

لابنه:قال!بكرأباأنهريرةأبيعنأبيهعنمطير)8(بنموسىعن،تميمبنخلفعن،الناقدعمروعن

سيأتيكفإنه،فيهفكن!ي!اللهورسولأنافيهاختبأتالذيالغارفأتحدثالناسفيحدثإذا،بنييا

.(وعشيا)9(بكرةفيهرزقك

الخفيف(منأ:يقولحيثشعرهفيهذابعضهمنظموقد

للعنكبوتالفخاروكانرالغاصاحبحمىماداودنسج

:1()0يقولحيثشعرهفيالصرصريذلكنظموقد،أيضابابهعلىعششتاحمامتينأنوردوقد

يبيضالحمامالبابعلىوظلبنسجهالعنكبوتعليهفعمى

بنعمروحدثنا،صاعدبنمحمدبنيحيىطريقمنعساكر)11(ابنالحافظرواهبذلكوالحديث

أدركت:قال،المكيمصعبأبوحدثني-عوينويلقب-القيسيعمروأبوعمروبنعونحدثنا،علي

فخرجتشجرةاللهأمر،الغارليلة!النبيأنيذكرون،مالكبنوأنسشعبةبنوالمغيرةأرقمبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

بكر.أبيمسندمنوالمثبت،تصحيفوهو،وسليمانجعفر:ط،حفي

بكر.أبيمسندمنوالمثبت،همزغيرمنأنهاإلاحفيوكذا.أئل:طفي

.تحزنلا:بكرأبيمسندفي،ط،حفيكذا

بماله.:طفي

.(بشار).والمتابعاتللشواهدحديثهيصلحلاجداضعيفالخفافموسىبنبشار

أبا.:والصوابط،!فيكذا

.3(ح447)صالبزارروايةوانظر،(171)صبكرأبيمسند

.(223)4/الاعتدالوميزانبكرأبيمسندمنوالمثبت،تصحيفمطر:ط،حفي

الرواية.بتضعيفالمؤلفقولوسيأتي،وعشيةغدوةرزقكفيهسيأتيكفإنه:بكرأبيمسندفي

صغيرشعرديوانهـله656سنةالمتوفىالصرصريالدينجمالزكرياأبوالأنصارييحيىبنيوسفبنيحيىهو

.(177)8/الزركليأعلام"الرسولمدائحمنالمنتقى"ومخطوط

.(178)2/منظورلابنعساكرابنتاريخمختصرفيالرواية
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ع!يو،اللهرسولوجهفسترت،بينهمامافنسجتالعنكبوتبعثاللهوأن،تسترهع!يوالنبيوجهفي

منقريشفتيانوأقبل،الشجرةوبينالعنكبوتبينوقعتاحتىتدفانفأقبلتا)1(وحشيتينحمامتيناللهوأمر

ذراعمئتيقدرع!يماللهرسولمنكانواإذاحتى،وهراواتهموقسيهمعصيهممعهم،رجلمنهمبطنكل

فقال.رجلهوضعأينأدريلاثمالحجرهذا:-المدلجيجعشمبنمالكبنسراقةوهو-الدليلقال

إذاحتىالقومفاستبقه.الغارفيانظروا:قال.أصبحناإذاحتى،الليلةمنذتخطئلمأنت:الفتيان

؟الغارفيتنظرأنردكما:فقالوا.فرجع،الحمامتانفإذا،ذراعاخمسينقدرع!يوالنبيمنكانوا

قداللهأنفعرف!والنبيفسمعها.أحدفيهليسأنفعرفت،الغاربفموحشيتينحمامتينرأيت:قال

.ترىكمافأفرخاالحرمإلىاللهوأحدرهما)3(-عليهمابركأي-عليهما)2(فشمت،بهماعنهمادرأ

إبراهيمبنمسلمحديثمن)4(نعيمأبوالحافظرواهقد.الوجههذامنجداغريمبحديثوهذا

مثله.بإسناده-بعوينالملقبوهو-عمروبنعونعن،وغيره

الحمامتين.تينكنسلمنمكةحمامجميعأنوفيه

المدلجي.مالكبنسراقةالأثرلهماقتفىالذيالقائفأنالحديثهذاوفي

بنكرزالأثرلهماقتفىالذيأن،أبيهعن،إبراهيمبنمحمدبنموسىعنالواقديروىوقد

علقمة.

فقذننصروهإلا!و:تحالىالهقالوقد.أعلمواللهالأثراقتفيا)5(جميعايكوناأنويحتمل:قلت

أللهإتتخزنلالصجهءلقولإذأتغارفهماإداثنينئات!فرواألذينأخرجمهإذأللهنصره

ألسفك!فرواالذلى!لمةوجملترؤهالتمبجنودوألدهلخهسحينتوأدلهفأفزلمعنا

معالجهادعنتخلفلمنمؤنباتعالىيقول(04:ادتوبةأمهوعنىيزمحيووأدلههـألمجاأدلهو!لمة

مهو!فرواألذينأخرجمهإذ!ونصرهكماومظفرهومؤيدهناصرهاللهفإنأنتممهوننصروهإلا):الرسول

دإاثنينثات):قالولهذا،غيرهمعهليس،بكرأبيوصديقهصاحبهغيرمعهليسهاربامكةأهلمن

المشركينلأنوذلك،عنهماالطلبليسكنأيامثلاثةفيهفأقاماالغارإلىالجأوقد:أي!هوأتغارفهما

أحدهما-أو-ردهمالمنوجعلوا،الجهاتسائرمنمذهبكلطلبهمافيذهبواتقذمكمافقدوهماحين

بنمالكبنسراقةلقريشالأثريقتصالذيوكان،عليهماختلطحتىآثارهماواقتصوا،الإبلمنمئة

)2(

)3(

)4(

أجنحتهما.تحركان:وتدفانطمنوالمثبت،وقعاحتىيدفانفأقبلا:منظورابنومختصر:حفي

والبركةبالخيرالدعاءمنوهوأعلاهماوالمعجمة:الأثيرابنوقال،صحيحوكلاهمابالسين.فسمت:سفي

.(994و793)2/النهاية

فأخذهما.:منظورابنمختصرفي

.(2914/)النبوةدلائلفي

اقتصا.:خفي
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أرجلهمفتحاذي،الغاربابعلىيمرونوجعلوافيههماالذيالجبلافيافصعدوا،تقدمكماجعشم

أخبرنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإمامقالكمالهمااللهمنحفظا،يرونهماولاالغارلباب

نظرأحدهمأنلو:الغارفيونحن!لمج!للنبيقلت:قال،حدثهبكرأباأن،مالكبنأنسعن،ثابت

."ثالثهمااللهباثنينظنكما،بكرأبايا":فقالقدميهتحتلأبصرناقدميهإلى

به.همامحديثمنصحيحيهما)2(فيومسلمالبخاريوأخرجه

منلذهبناهاهنامنجاؤنالو":!صالنبيقال،ذلكقاللمابكرأباأنالسيرأهلبعضذكروقد

إلىمشدودةوسفينة،بهاتصلقدالبحروإذا،الآخرالجانبمنانفرجقدالغارإلىالصديقفنظر"هاهنا

جانبه.

نثبتولسنا،ضعيفولاقوقيبإسنادذلكيردلمولكن،العظيمةالقدرةحيثمنبمنكبرليسوهذا

أعلم.والله.بهقلناسندهحسنأوصحماولكن،أنفسناتلقاءمنشيئا

بنموسىحدثنا،تميمبنخلفحدثنا،سهلبنالفضلحدثنا:البزار)3(بكرأبوالحافظقالوقد

فأتحدثالناسفيحدثإن،بنييا:لابنهقالبكرأباأنهريرةأبيعن،أبيهعن،القرشيمطير

.)4(وعشيةغدوةرزقكفيهسيأتيكفإنه،فيهفكن!ي!اللهورسولأنافيهاختبأترأيتنيالذيالغار

تميم.بنخلفغيريرويهنعلملا:البزارقالثم

أعلم.واللهحديثهيقبلفلامعينبنيحيىوكذبه،متروكضعيفثهذامطيربنوموسى:قلت

ذلكبعدوسيرهما،الغاردخولهمافيقالالصديقأنإسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسذكروقد

البسيط(منأ:قولهفمنهشعراسيأتيكماسراقةقصةمنكانوما

الغارظلمةمن(سدف)فيونحنيوقرني-أجزع-ولمالنبيقال

بإظهارمنهليتوكلوقدثالثنااللهفإنشيئاتخشلا

معهاوذكر،جدامطولةفذكرهاإسحاقبنمحمدعنزيادطريقمنالقصيدةهذهنعيمأبوروىوقد

أعلم.والله)6(أخرىقصيدة

.(1)1رقم4()1/مسندهفي()1

الصحابةفضائل2381(-1)مسلموصحيح؟وفضلهمالمهاجرينمناقببابالصحابةفضائل)3653(الباريفتح)2(

بكر.أبيفضائلمنباب

.(01)2البزارمسند)3(

وعشيا.بكرة:حفي(4)

سدنة.في(432)2/نعيملأبيالنبوةدلائلفي)5(

ومطلعها:أيضأبكرلأبي)6(
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يعني-الحجبعد!يواللهرسولفمكث:قال،الزبيربنعروةعنالأسودأبيعنلهيعةابنروىوقد

ومكرهمأمرهمأجمعواقريشمشركيإنثم،وصفروالمحرمالحخةذيبقية-الأنصارفيهبايعالذي

يفكربكوإذ!و:عليهفأنزل،ذلكعلىاللهفأطلعهيخرجوهأو،يحبسوهأوع!ي!اللهرسوليقتلواأنعلى

ذهبواأصبحوافلما،بكروأبوهووذهب،فراشهعلىفنامعليافأمر.الاية(.3:أ!نفالأ!وكفرواالذين

يطلبونهما.وجهكلفيطلبهمافي

ليلا.كانالغارإلىبكروأبوهوخروجهوأن،"مغازيه"فيعقبةبنموسىذكروهكذا

أيضا.بذلكالتصريحهشامابنذكرهفيماالبصريالحسنعنتقدموقد

فأخبرني:شهابابنقال،عقيلعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)1(البخاريوقال

يمرولم،الدينيدينانوهماإلاقطأبويأعقللم:قالت!لمج!النبيزوجعائشةعن،الزبيربنعروة

مهاجرابكرأبوخرجالمسلمونابتليفلما،وعشيةبكرةالنهارطرفي!لمج!اللهرسولفيهيأتيناإلايوأعلينا

ردهمنكانمافذكرت.القارةسيدوهوالدغنةابنلقيهالغمادبركبلغإذاحتى،الحبشةأرضنحو

عليكأردفإني:بكرأبوفقالقولهإلى،الحبشةهجرةعندقدمناهكمالهوجوارهمكةإلىبكرلأبي

دارأريتإني":للمسلمين!ي!النبيفقال.بمكةيومئذ!يووالنبي:قالت.اللهبجواروأرضىجوارك

كانمنبعض)2(ورجع،المدينةقبلهاجرمنفهاجر.الحرتانوهمالابتينبيننخلذاتهجرتكم

على":!واللهرسوللهفقال.المدينةقبلمهاجرابكرأبووتجهز،المدينةإلىالحبشةقبلهاجر

فحبس"نعم":قال؟وأميأنتبأبيذلكترجووهل:بكرأبوفقال"لييؤذنأنأرجوفإني،رسلك

أربعة-الخبطوهو-السمرورقعندهكانتاراحلتينوعلف،ليصحبه!ي!اللهرسولعلىنفسهبكرأبو

فبينما:عائشةقالت:عروةقال:شهابابنقالا)3(-أشهرستةعلفهماأنهبعضهموذكر01أشهر

فيمتقنعا!يماللهرسولهذا:بكرلأبيقائلفقال،الظهيرةحرفيبكرأبيبيتفيجلوسيومانحن

أمر.إلاالساعةهذهفيبهجاءماوالله،وأميأبيلهفداو:بكرأبوفقال.فيهايأتينايكنلمساعة

فقال"عندكمنأخرج":!ي!النبيئفقال،فدخل،لهفأذن،فاستأذن!لمج!اللهرسولفجاء:قالت

بكر:أبوفقال.الخروجفيليأذنقدفإنه:قال.اللهرسولياأنتبأبيأهلكهمإنما:بكرأبو

راحلتيإحدىاللهرسولياأنتبأبيفخذ:بكرأبوقال"نعم"!ي!النبيقال؟وأميأنتبأبيالصحبة

لهمافصنعنا،الجهاز)4(أحثفجهزناهما:عائشةقالت."بالثمن":!اللهرسولفقال.هاتين

)1(

)2(

)3(

)4(

منهجالحقسنةمنواضحعلىصاحبأيمنصاحبتترنيألم

!ي!.النبيهجرةباب93(5)6والمناقب!يهالنبيعهدفيبكرأبيجوارباب:الحوالةفي()8922البخاري

هاجر.كانمنعامةورجع:الباريفتحفي

."فتح"البخاريصحيحفيالمعقوفينبينماليس

=،بالموحدة.أحب:ذرلأبيروايةوفي،الإسراعوهوالحثمنتفضيلأفعلوالمثلثةبالمهملة:"أحث"
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سميتفبذلك،الجرابفمعلىبهفربطتنطاقهامنقطعةبكرأبيبنتأسماءفقطعت،جرابفيسفرة

يبيت،ليالثلاثفيهفمكثا،ثورجبلفيبغاربكروأبو!يواللهرسوللحقثم:قالت.النطاقينذات

بمكةقريشمعفيصبح،بسحرعندهمامنفيدلج،لقنثقفثشابغلائموهوبكرأبيبناللهعبدعندهما

عليهماويرعى،الظلاميختلطحينذلكبخبريأتيهماحتى،وعاهإلابهيكادانأمرايسمعلا،كبائت

فيفيبيتان،العشاءمنساعةيذهبحينعليهمافيريحها،غنممنمنحه13(بكرأبيمولىفهيرةبنعامر

كلفيذلكيفعل،بغلسفهيرةبنعامربهما)4(ينعقحتى-ورضيفهما)3(منحتهمالبنوهو-رسل
)2(

بنعبدبنيمنوهوالدئل)5(بنيمنرجلابكروأبو!ي!اللهرسولواستأجر.الثلاثاللياليتلكمنليلة

وهوالسهميوائلبنالعاصالفيحلفا)7(غمسقد-)6(بالهدايةالماهر:والخريت-خزيتاهادياعدي

ثلاثصبحبراحلتيهماليالثلاثبعدثورغاروواعداه،راحلتيهماإليهفدفعافأمناهقريشكفاردينعلى

السواحل.طريقبهمفأخذوالدليلفهيرةبنعامرمعهماوانطلق.)8(ليال

أنهأخبرهأباهأن-سراقةأخيابنوهو-المدلجيمالكبنالرحمنعبدفأخبرني:)9(شهابابنقال

ديةبكروأبي!ي!اللهرسولفييجعلونقريشكفاررسلجاءنا:يقول.جعشمبنمالكبنسراقةسمع

رجلأقبلإذمدلجبنيقوميمجالسمنمجلسفيجالسأنافبينما؟أسرهأوقتلهلمنمنهماواحدكل

محمداأراها،)01(بالساحلأسودةآنفارأيتإنيسراقةيا:فقال.جلوسونحنعليناقامحتىمنهم

انطلقواوفلانافلانارأيتولكنك،بهمليسواإنهم:لهفقلت،همأنهمفعرفت:سراقةقال.وأصحابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.236(،235)7/الباريفتح.السفرفيإليهيحتاجما:تكسروقدالجيمبفتحوالجهاز.أصحوالأول

يردها.ثمزماناوصوفهابوبرهالينتفعأعطاهإذاوكذلك،ويعيدهابلبنهاينتفع،شاةأوناقةيعطيهأن:"المنحة"

.364()4/الأثيرلابنالنهاية

.237()7/الفتحفيحجرابنقال.الطرياللبن:"الرسل"

رخاوته،وتزوللينعقدالنارأوبالشمسالمحماةالحجارةفيهوضعتالذيأي،المرضوفاللبن:"الزضيف"

تصحيف..ورضيعهما:طفيووقع(237)7/الباريفتح.الجرويجوزبالرفعوهو

روايةطوأما،ذرأبيروايةوهي،الفتحفيحجرابنقاله.غنمهزجرإذاصوتهيسمعهماأي:"بهماينعق"

بغنمه.يصيحأي.بهاينعقحتى:فوالصحيح

.237()7/الباريفتح.مهموزثانيهوكسرأولهبضموقيل،التحتانيةوسكونالدالبكسر:"الديل"

.238()7/الباريفتح.سعدابنبينهالزهريكلاممنالخبرفيمدرجالتفسيرهذا

تأكيداذلكفيكونتلويثفيهيكونشيءفيأوخلوقأودمفيأيمانهمغمسواتحالفواإذاوكانوا،حليفاكانأي

.(238)7/الباريفتح.للحلف

.البخاريصحيحفياللفظةليست

مناقب)6093(الفتحفيوهو.السابقعائشةحديثبإسنادموصولهو:024()7/الفتحفيحجرابنقال

!سيهم.النبيهجرةبابالأنصار

.(142)7/الباريفتح.أشخاصاأي:"أسودة"
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وراءمنوهيبفرسيتخرجأنجاريتيفأمزتفدخلتقصتثم،ساعةالمجلسفيلبثتثم،بأعيننا

وخفضتالأرضبزجهفخططت،البيتظهرمنبهفخرجترمحيوأخذت،عليفتحبسهاأكمة

فخررتفرسيبيفعثرت،منهمدنوتحتىبي)2(تقربفرفعتهافركبتهافرسيأتيتحتى،)1(عاليه

فخرج؟لاأمأضرهم:بهافاستقسمتالأزلاممنهافاستخرجتكنانتيإلىيديفأهويتفقمت،عنها

!ي!اللهرسول!قراءةسمعتإذاحتى،بييقربفرسيفجعلالأزلاموعصيتفرسيفركبت،أكرهالذي

فخررت،الركبتينبلغتاحتى،)3(الأرضفيفرسييداساختالالتفاتيكثربكروأبو،يلتفتلاوهو

يديهالأثرإذقائمةاستوتفلما،يديهاتخرجتكدفلم،فنهضتزجرتهاثم،فأهويتفقمتعنها

،بالأمانفناديتهم،أكرهالذيفخرج،بالأزلامفاستقسمت،الدخانمثلالسماءفيساطعغباو)4(

أمرسيظهرأنعنهمالحبسمنلقيتمالقيتحيننفسيفيووقع،جئتهمحتىفرسيفركبت،فوقفوا

بهم،الناسيريدماأخباروأخبرتهم.الديةفيكجعلواقدقومكإن:لهفقلت،!اللهرسول!

لييكتبأنفسألته.عناأخف:(قال!)أنإلايسألانيولميرزآنيفلموالمتاعالزادعليهموعرضت

!ي!.اللهرسول!مضىثم.أدممنرقعةفيفكتبفهيرةبنعامرفأمر،أمنكتاب

أبيه،عن،جعشمبنمالكبنالرحمنعبدعن،الزهريعن،)6(إسحاقبنمحمدروىوقدا

السهمفخرج،منزلهمنخرجماأول!بالأزلاماستقسمأنهذكرأنهإلا،القصةهذهفذكرسراقةعمهعن

يكرهالذيويخرجبالأزلاميستقسمذلكوكل،مراتأربعفرسهبهعثرأنهوذكر،يضرهلايكرهالذي

قال!:،!ي!اللهرسول!وبينبينهماأمارةيكونكتابالهيكتبأنوسأل!.بالأمانناداهمحتى.يضرهلا

منمرجعهبالجعرانة)7(وهو!ي!اللهرسول!إلىبهجاءأنهوذكر-خرقةأورقعةأو-عظمفيكتاباليفكتب

وأسلمت.منهفدنوت"ادنه،وبروفاءيوم":لهفقال،الطائف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يظهرلئلابهفخطهاالأرضعلىزجهوجربيدهأمسكهأي:وخفضت.الرمحأسفلفيالتيالحديدة:"الزج"

.2(14)7/الباريفتح.الجعالةفيفيشركوهأحدمنهمتبعهإنكرهلأنه،منهبعدلمنبريقه

نأ:وقيل،العادةوفوقالعدودونالسيروهو،التقريبمن:بيوتقرب.السيربهاأسرعتأي:"فرفعتها"

وهي،بيففرتفدفعتها:إلىطفيالعبارةوصحفت2(14)7/الباريفتح.معاوتضعهمامعايديهاالفرسترفع

.خفيالصوابعلى

.(142)7/فتح.غاصت:"ساخت"

بنعمرولأبيقلت:معمرقال.دخانأي،خفيفةمثلثةبعدهاالمهملةبضم.عثان:الفتحفيالبخاريلفظ

ابنقاله.راءثمموحدةثمبمعجمةغبار:الكشميهنيروايةوفي،نارغيرمنالدخان:قال؟العثانما:العلاء

حجر.

.والبخاريحمنوالمثبت،قالا:طفي

.22(5)2/والروض(1/948)هشامابنسيرةفي

.(9ح56)صوضبطهابالجعرانةالتعريفمضى
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جيد.قالهالذيوهذا.جعشمبنمالكبنالحارثبنالرحمنعبدهو:هشامابنقال

نأظهرفلما،الوجههذاكفيتم:وقالردهإلاالطلبمنأحدايلقىلاجعلسراقةرجعولما

ع!ي!النبيأمرمنشاهدومارأىماالناسعلىيقصسراقةجعل.المدينةإلىوصلقدع!ي!اللهرسول

سبباذلكيكونأنوخشوا،معرتهقريشرؤساءفخاف.عنههذاواشتهر،جوادهقضيةمنكانوما

ادطويل(منأ:إليهم-اللهلعنه-جهلأبوفكتب،ورئيسهممدلجبنيأميرسراقةوكان،منهمكثيرلإسلام

محمدلنصرمستغولسراقةسفيهكمأخافإنيمدلجبني

وسؤددعزبعدشتىفيصبحجمعكميفرقألابهعليكم

الطويل(منأ:هذاقولهفيجهلأبايجيبمالكبنسراقةفقالقال

قوائمهتسوخإذجواديلأمرشاهداكنتلوواللهحكمأبا

يقاومهذافمنوبرهانرسولمحمدابأنتشككولمعجبت

معالمهستبدويومالناإخالفإننيعنهالقومفكفعليك

مسالمهطراالناسجميعوإنفإنهمفيهالنصرتودبأمر

زيادطريقمنبسنده)1(نعيمأبورواهوقد،إسحاقابنعنبسندهمغازيهفيالأمويالشعرهذاوذكر

.ا)2(بليغاكفراتتضمنأبياتاجهلأبيشعرفيوزاد،إسحاقابنعن

فيالزبيرلقي!ي!اللهرسولأن،الزبيربنعروةفأخبرني:شهابابنإلىبسنده)3(البخاريوقال

وسمع،بياضثياببكروأبا!ي!اللهرسولالزبيرفكسا،الشاممنقافلينتجاراكانواالمسلمينمنركب

حتىفينتظرونهالحرةإلىغداةكليغدونفكانوا،مكةمن!ي!اللهرسولبمخرجبالمدينةالمسلمون

علىاليهودمنرجلأوفىبيوتهمإلىأووافلما،انتظارهمأطالوامابعديومافانقلبوا،الظهيرةحريردهم

فلم،()السراببهميزول،)4(مبيضينوأصحابه!يماللهبرسولفبصر،إليهينظرلأمرآطامهممنأطم

السلاحإلىالمسلمونفثارتنتظرونالذيجدكمهذاالعربمعشريا:صوتهبأعلىقالأناليهودييملك

يوموذلك،عوفبنعمروبنيفيبهمنزلحتىاليمينذاتبهمفعدل،الحرةبظهر!ي!اللهرسولفتلقوا

الأنصارمنجاءمنفطفق،صامتا!ي!اللهرسولوجلسللناسبكرأبوفقام،الأولربيعشهرمنالاثنين

عليهظللحتىبكرأبوفأقبل،!ي!اللهرسولالشمسأصابتحتىبكرأبايحيي!ي!اللهرسوليرلمممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(435)2/النبوةدلائلفي

.حفيليسالمعقوفينبينما

.923()7/الباريفتح

.(432)7/فتح.الزبيرإياهاكساهمالتيالبيضالثيابعليهمأي

.243()7/فتح.لهعروضهمبسببالنظرمنالسرابيزولأي
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ليلة،عشرةبضععوفبنعمروبنيفيع!ي!اللهرسولفلبث،ذلكعندمج!ج!اللهرسولالناسفعرف،بردائه

يمشيوسار،راحلتهركبثم،!اللهرسولفيهوصلى،التقوىعلىألسسالذيالمسجدوألسس)1(

وكان،المسلمينمن4رجايومئذفيهيصليوهو،بالمدينة!اللهرسولمسجدعندبركتحتىالناسمعه

بهبركتحينع!ي!اللهرسولفقال،زرارةبنأسعدحجرفييتيمينغلامين،وسهللسهيل،للتمرمربدا

،مسجداليتخذهبالمربدفساومهماالغلامين!ي!اللهرسولدعاثم،"المنزلاللهشاءإنهذا":راحلته

بناهثم،منهماابتاعهحتىهبةمنهمايقبلهأنع!ي!اللهرسولفأبى،اللهرسوليالكنهبهبل:فقالا

ادرجزأمنأ:اللبنينقلحينيقولوهو،بنيانهفياللبنمعهمينقلع!ي!اللهرسولفطفق.مسجدا

2(وأطهرربناأبرهذاخيبرحماللاالحمالهذا

الرجزأمنأ:ويقول

والمهاجرهالأنصارفارحمالآخرهأجرالأجرإنهملا

.لي)3(يسملمالمسلمينمنرجلبشعرفتمثل

.الأبياتهذهغيرتامشعرببيتتمثل!ي!اللهرسولأنالأحاديثفييبلغناولم:شهابابنقال

معبدأمقصةفيهوليس،أخروجوهمنشواهدوله،مسلمدونبروايتهتفردوقدالبخاريلفظهذا

فأولا.أولامرتباذلكيناسبماهناولنذكر،الخزاعية

،إسحاقأبيعنإسرائيلحدثنا،العنقزيسعيدأبومحمدبنعمروحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

:لعازببكرأبوفقال،درهماعشربثلاثةسرجاعازبمنبكرأبواشترى:قال،عازببنالبراءعن

معه؟وأنت!اللهرسولخرجحينصنعتكيفتحدثناحتى،لا:فقال.منزليإلىفليحملهالبراءمر

)5(بصريفضربت،الظهيرةقائموقام،أظهرناحتىوليلتنايومنافأحثثنافأدلجناخرجنا:بكرأبوفقال

لهوفرشتع!ي!اللهلرسولفسويته،ظلهابقيةفإذاإليهافأهويتبصخرةأنافإذا،إليهنأويظلاأرىهل

براعيأنافإذا،الطلبمنأحداأرىهلأنظرخرجتثم،فاضطجعاللهرسوليااضطجع:وقلتفروة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.البخاريصحيحمنالضبط

والزبيبالتمرمنهايحملالتيأي،خيبرحمالمنذخرأأبقىأيال!هعند:أبر.اللبنمنالمحمول:"الحمال"

ربنا.:وقوله،الجيمبفتح.الجمال:المستمليروايةفيالنسخبعضفيووقع:حجرابنقال.ذلكونحو

.2(46)7/اهـفتح.مضافمنادى

وهوأصحالصحيحفيوما.يبلغهلمفكأنهرواحةبنال!هلعبدالمذكورالشعرإن:الزهريغيرقال:حجرابنقال

علىوالتعاونالحربفيالرجزخصوصاوأنواعهالشعرقولجوازالحديثوفي،المسلمينمنرجلشعر:قوله

اهـ.الشاقةالأعمالسائر

منه.معقوفينبينيأتيوما3()1/مسندهفي

.ببصري:المسندفي
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منغنمكفيهل:فقلت،فعرفته.فسماه.قريشمنلرجلفقال؟غلامياأنتلمن:فقلت،غنم

فنفضأمرتهثممنهاشاةفاعتقل،فأمرته!نعم:قال!؟ليحالمبأنتهل:قلت.نعم:قال!؟لبن

منليكثبة)1(فحلب،خرقةفمهاعلىإداو!ومعي،الغبارمنكفيهفنفضأمرتهثم،الغبارمنضرعها

استيقظ،وقدفوافيته!يواللهرسولأتيتثم،أسفلهبردحتىالقدحعلى-(الماءيعنيأ-فصببتاللبن

والقومفارتحلنا؟الرحيلآن)2(هل:قلتثم،رضيتحتىفشرباللهرسول!يااشرب:فقلت

هذااللهرسوليا:فقلت،لهفرسعلىجعشمبنمالكبنسراقةإلامنهمأحديدركنافلم،يطلبوننا

وأ-رمحينأورمحقدروبينهبيننافكان،منادناإذاحتى"معنااللهإنتحزنلا":قال!؟لحقناقدالطلب

قلت:؟تبكيلم:قال،وبكيت؟لحقناقدالطلبهذا،اللهرسوليا:قلت-ثلاثةأورمحين:قال

بمااكفناهاللهم":فقال!!يالهاللهرسول!عليهفدعا.عليكأبكيولكن،أبكينفسيعلىماواللهأما

هذاأنعلمتقد،محمديا:وقالعنهاووثب،صلدأرضفيبطنهاإلىفرسهقوائمفساخت"شئت

منهافخذكنانتيوهذه،الطلبمنورائيمنعلىلأعمينفوالله،فيهأنامماينجينيأناللهفادع،عملك

ع!:اللهرسولفقال:قال.حاجتكمنهافخذوكذاكذابموضعوغنميبإبليستمزفإنكسهما

حتىمعهوأناع!ي!اللهرسولومضى؟أصحابهإلىورجعفأطلق!يواللهرسوللهودعا"فيهاليحاجةلا"

الطريقفيوالصبيانالخدمواشتدالأناجير)3(وعلىالطرقفيفخرجواالناسوتلقاهالمدينةقدمنا

فقال:قال،عليهينزلأيهمالقوموتنازع:قال!.محمدجاء،ع!ي!اللهرسول!جاءأكبرالله:يقولون

حيثغداأصبحفلما"بذلكلأكرمهمالمطلبعبدأخوال!النجاربنيعلىالليلةأنزل":مج!ي!اللهرسول!

أمر.

ابنعليناقدمثم،الدارعبدبنيأخوعميربنمصعبالمهاجرينمنعليناقدممنأول:البراءقال

فعلمافقلنا،راكباعشرينفيالخطاببنعمرعليناقدمثم،فهربنيأحد)4(الأعمىمكتومأم

اللهرسوليقدمولم:البراءقال.معهبكروأبو!يالهاللهرسولقدمثم،أثريعلىهو:قال؟اللهرسول

المفصل.منسوراقرأتحتىص!

بهانفردفقد.إلخعليناقدممنأول:البراءقولبدونإسرائيلحديثمنالصحيحينفيأخرجاه

.(به)إسرائيلطريقمنفرواهمسلم

)2(

)3(

)4(

.(151)4/الأثيرلابنالنهاية.ذلكغيرأولبنأوطعاممنجمعتهقليلكل:"الكثبة"

."ن"وفوقها.أتى:حفيووقع.آنى:شاكرطبعةوفيأنى:المسندفي

وعلىالسوقفي:)1/26(الأثيرلابنالنهايةوفي،المسندمنوالمثبت.الأناجيروفيالطرقفي:حفي

وأناجير.أجاجيروجمعهالسطح:والإنجازالإجاء:وفيه.والأناجيرالأجاجير

أخو.:المسندوفي،ط،حفيكذا

في=بابوالرقائقالزهد2(900-)75مسلموصحيح،الإسلامفيالنبوةعلاماتبابالمناقب)3615(الباريفتح
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حينفيهقريشوجعلت،بكرأبوومعهثلاثاالغارفيغ!ي!اللهرسولفأقام:)1(إسحاقابنوقال

الذيصاحبهماأتاهما،الناسعنهماوسكنالثلاثمضتفلما،)2(عليهمردهلمنناقةمئةفقدوه

فلما،عصامالهاتجعلأنونسيت،بسفرتهمابكرأبيبنتأسماءوأتتهما،لهوبعيرببعيريهمااستأجره

يقالفكان.بهعلقتهاثمعصامافتجعلهنطاقهافتحل،عصامفيهاليسفإذاالسفرةلتعلقذهبتارتحلا

لذلك.النطاقينذاتلها

اركب:قالثمأفضلهمالهقدم!جماللهرسولإلىالراحلتينبكرأبوقربفلما:)3(إسحاقابنقال

بأبي،اللهرسوليالكفهي:قال"ليليسبعيراأركبلاإني":مج!ي!اللهرسولفقال،وأميأبيفداك

بذلك"أخذتها"قال.وكذاكذا:قال"؟بهابتعتهاالذيالثمنماولكن،لا":قال.وأميأنت

الله.رسوليالكهي:قال

بثمانمئةاشتراهمابكرأبووكانقال،القصواءأخذالسلامعليهأنه)4(بأسانيدهالواقديوروى

درهم.

الجدعاءوهي:قالتعائشةعن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبيطريقمنعساكر)5(ابنوروى

أعلم.والله.الجدعاءأنهاإسحاقابنعن)6(السهيليحكىوهكذا

الطريق.فيليخدمهماخلفهمولاهفهيرةبنعامربكرأبووأردفوانطلقافركبا:)7(إسحاقابنقال

فذكر؟جهلأبوفيهمقريشمننفوأتانابكروأبو!ي!اللهرسولخرجلما:قالتأنهاأسماءعنفحدثت

أينندريماليالثلاثفمكثنا:قالت.تقدمكماأذنهامنقرطهامنهاطرحلطمةخدهاعلىلهاضربه

الناسوإن،العربغناءشعرمنبأبياتيتغنىمكةأسفلمنالجنمنرجلأقبلحتى!اللهرسولوجه

الطويل(منأ:يقولوهومكةأعلىمنخرجحتى،يرونهوماصوتهيسمعون،ليتبعونه

معبدأمخيمتيحلارفيقينجزائهخيرالناسرباللهجزى

محمدرفيقأمسىمنفأفلحتروحاثمبالبرنزلاهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يم)6

)7(

)2593(الفتحفيإسحاقأبيعنشعبةطريقمنالبخاريأخرجهفقدالبراءقولأما:قلت.الهجرةحديث

المدينة.وأصحابهع!ي!النبيمقدمبابالأنصارمناقب

.(422)2/والروض(1/486)هشامابنسيرةفي

لتقدمه.كثيرابنحذفهماهناهشامابنزاد

.(422)2/والروض(1/486)هشامابنسيرةفي

.228(1/)سعدابنطبقات

.357()2/عساكرابنلتاريخمنظورابنمختصر

.(235)2/الروضفي

.225()2/والروض(1/487)هشامابنسيرةفي
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بمرصدللمؤمنينومقعدهافتاتهممكانكعببنيليهن

المدينة.إلىوجههوأن،مج!ي!اللهرسولوجهحيثعرفناقولهسمعنافلما:أسماءقالت

بكر،أبيمولىفهيرةبنوعامر،بكروأبو،مج!ي!اللهرسول؟أربعةوكانوا:)1(إسحاقابنقال

ذاكإذوكان.الذئليأريقطبناللهعبدوالمشهور،إسحاقابنيقول!كذا،أرقدبناللهوعبد

مشركا.

مضىثم،مكةأسفلبهماسلكأرقدبناللهعبددليلهمابهماخرجولما:)2(إسحاقابنقال

ثم،أمج)3(أسفلعلىبهماسلكثم،عسفانمنأسفلالطريقعارضحتى،الساحلعلىبهما

بهمافسلكذلكمكانهمنبهماأجازثم،قديداأجازأنبعدالطريقعارضحتىبهمااستجاز

استبطنثم،لقفمدلجةبهماأجازثم،لقفا)5(بهماسلكثم،المرةثنيةبهماأجازثمالخرار)4(

بطنثم،الغضوين)7(ذيمنمرجحبهماتبطنثم،مجاجمرجحبهماسلكثممجاج)6(مدلجةبهما

أعداءبطنمنسلمذابهماسلكثم،الأجردعلىثم،الجداجدعلىبهماأخذثم،كشر)8(ذي

عليهمأبطأوقدالعرجبهماهبطثم)11(القاحةبهماأجازثم،العماليد)01(علىلم،لعهن.". ..3)9(-ه

الرداءابنلهيقالجملعلىحجربنأوسلهيقالأسلممنرجل!يواللهرسولفحمل،ظهرهمبعض

بهافسلك،العرجمندليلهمابهماخرجثم،هنيدةبنمسعودلهيقاللهغلامامعهوبعثالمدينةإلى

قدمثم،رئمبطنبهماهبطحتى-هشامابنقالفيماالغائرثنيةويقال-ركوبةيمينعنالعائرثنية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(522)2/والروض(1/488)هشامابنسيرة

.236()2/والروض(1/194)هشامابنسيرةفي

.924(/1)البلدانمعجم.المدينةأعراضمنبلد:"أمج"

.35(0)2/البلدانمعجمالمدينةأوديةمنواد:"الخرار"

.(2442/)الروض،اللاموتكسرلفتا:ويقال

ألفيتوقد:244()2/الروضفيالسهيليوقالومجاج،ومجاح،ومجاح،مجاج:فقيلضبطهفياختلف

الزبير:بنعروةبنمحمدقولوهوالجيمبعدالمهملةبالحاءمجاحذكروفيه،لقففيإسحاقابنلروايةشاهدا

مجاحاأحبوماومجاحأمسيلالقفابناللهلعن

شحاحاوأرضامجدبابلداوبلقفبهناقتيلقيت

.(55)5/البلدانمعجموانظر

ومعجموالروضالسيرةمنوالمثبت،هشامابنقالكماروايةوهي-المهملةبالعين.العضوين:ط،حفي

.(4602/)البلدان

.(462)4/البلدانومعجموالروضالسيرةمنوالمثبت،المهملةبالدال.كشدذي:ط،حفي

.35()2/البلدانمعجم.وتعهنوتعهنتعهن:فيهقيل

العبابيب.:ويقال:(1194/)السيرةفيهشامابنقال

والجيم.بالفاءءالفاجة:ويقال:(1/194)السيرةفيهشامابنقال
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اشتدحينالاثنينيومالأولربيعشهرمنخلتليلةعشرةلاثنتيعوفبنعمروبنيعلىقباءبهما

.تعتدلالشمسوكادتالضحاء

.)1(أعلموالله.بعضهافيوخالفه،المنازلهذهذكرمننحواالواقديطريقمننعيمأبوروىوقد

محمدحدثنا-السراجهو)3(-إسحاقبنمحمدحدثنا،جبلةبنحامدأبوحدثنا:)2(نعيمأبوقال

إياسحدثني،يسار)5(بناللهعبدحدثني،عبادبنموسىأبيحدثني،)4(العكليموسىبنعبادابن

بالجحفة،لنابإبلمروابكروأبو!يالهاللهرسولهاجرلما:قال.أبيهعنالأسلميالأوسبنمالكابن

سلمت":فقالبكرأبيإلىفالتفت.أسلممنلرجل:فقالوا"؟الإبلهذهلمن":!يماللهرسولفقال

."اللهشاءإنسعدت":فقالبكرأبيإلىفالتفت.مسعود:قال"؟اسمكما":فقال"اللهشاءإن

.الرداء)6(ابنلهيقالجملعلىفحملهأبيفأتاهقال

يومالمدينةودخل،الاثنينيوممكةمنخرج!يالهاللهرسولأنعباسابنعنتقدموقد:قلت

الاثنين.

ثلاثةثوربغارأقاملأنه،يوماعشرخمسةالمدينةودخولهمكةمنالسلامعليهخروجهبينأنوالظاهر

كعب،بنتمعبدأمعلىمرورهفيواجتاز،الجادالطريقمنأبعدوهي،الساحلطريقسلكثم،أيام

خزاعة.بنكعببنيمن

.أصرمبنربيعةبنمعبدبنخلف)7(بنتعاتكةاسمها:إسحاقابنعنيونسوقال:هشامابنقال

حبشيةبنحرامبنضبيسبنأصرمبنربيعةبنمنقذبنيحليفتبيعبنتعاتكةهي:الأمويوقال

بنأكثمواسمه،معبدأبيبنووحنيدةونضرةمعبدالولدمنالمرأةولهذه،عمرو)8(بنكعبابن

بعضا.بعضهايشدطرقمنمرويةمشهورةوقصته،ضبيسبنأصرمبنربيعةبنمعبدبنالعزىعبد

الخزاعية:معبدأمقصةوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نعيم.لأبيالنبوةدلائلمنطبعفيماالروايةهذهأجدلم

بنومالكاللهعبدبنأوسترجمةفيالإصابةفيوهي،نعيملأبيالنبوةدلائلمنطبعفيماالروايةهذهأجدلم

.(1/091)للسيوطيالكبرىالخصائصوفي،أوس

.حمنوالمثبت.السزاجعن:طفي

.33()9/السمعانيوأنسابحمنوالمثبت،تصحيف.العجليموسىبنعبادةبنمحمد:طفي

الإصابة.منوالمثبت،تصحيفسيار:ط،حفي

.الرديابن:!في

.بالصوابأشبهوهو،خالدبنتعاتكة:والروضالإصابةوفيط،حفيكذا

وجمهرة(473و474)صدريدلابنالاشتقاقانظر.كثيروتحريفتصحيفالمصادرمختلففيالنسبأصاب

فيها.للصوابأقربظننتهماوأثبت(2235/)والروض(238)صحزملابنالعربأنساب
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بنخلفبنتعاتكةواسمها1،معبدأمبخيمةع!ي!اللهرسول!فنزل!:)1(إسحاقابنعنيونسقال!

إلاشا!لناولا)3(منحةلناولاطعالمعندناماوالله:فقالت،القرىفأرادوا()2(أصرمبنربيعةبنمعبد

أرغىحتىالعسفيوحلباللهودعا،بيدهضرعهافمسحغنمهاببعضع!ي!اللهرسول!فدعا،حائل

أخرىبحائلدعاثم،فشربتعليهافرده،بهأحقفأنتاشرب:فقالت"معبدأميااشربي":وقال!

أخرىبحائلدعاثم،دليلهفسقىذلكمثلبهاففعلأخرىبحائلدعاثم،فشربهبهاذلكمثلففعل

.تروحثم،عامرافسقىذلكمثلبهاففعل

كذاحليتهمنمحمداأرأيت:فقالواعنهفسألوا،معبدأمبلغواحتىع!ي!اللهرسول!قريشوطلبت

الذيذاك:قريشقالت.الحائلحالبفتىقدمنا،تقولونماأدريما:فقالت.لهافوصفوه؟كذا

نريد.

حدثنا،محمدبنيعقوبحدثنا،معمربنمحمدحدثنا:البرار)4(بكرأبوالحافظوقال!

لما:قال!،جابرعن،أبيهعن،أبيحدثنا،اللهعبدبنجابربنالرحمنعبدبنعقبةبنالرحمنعبد

أصبححتىعقبهبكرأبوفألقمه،جحرالغارفيإذا،الغارفدخلامهاجرينبكروأبوع!ي!اللهرسول!خرج

بخيماتنزلاحتىخرجاثم،ليالثلاثالغارفيفأقاما،لمح!شيمنهع!ي!اللهرسول!علىيخرجأنمخافة

فلما،منيكرامتكمعلىأقوىالحيوإن،حساناوجوهاأرىإني:معبدأمإليهفأرسلت،معبدأم

فرقا"لناوهاتالشفرةاردد":ع!ي!اللهرسول!فقال!.وشاةبشفرةصغيرلهاابنمعبعثتعندهاأمسوا

فضرببفرقفجاءت"فرقالناهات":قال!.ولدولافيهالبنلاأنإليهفأرسلت(-)القدحيعني-

معبد.أمإلىبهفبعثحلبثم،بكرأباوسقىفشرب،القدحفملأفحلب،ودرتفاجترتظهرها

أحدانعلملاعقبةبنالرحمنوعبد،الإسنادبهذاإلا(اللفظبهذاأيروىنعلمهلا:البزارقال!ثم

النسب.فيمعروفاكانوإن،محمدبنيعقوبإلأعنهحدث

بنالرحمنعبدبنمحمدحدثنا،زائدةأبيبنزكريابنيحيىحديثمن)6(البيهقيالحافظوروى

بكرأبيعن،يحدثأليلىأبيبنالرحمنعبدسمعت،الأصبهانيبنالرحمنعبدحدثنا،ليلىأبي

اللهرسول!فنظر،العربأحياءمنحيئإلىفانتهينا،مكةمنع!ج!اللهرسول!معخرجت:قال!.الصديق

وليسامرأةأناإنما،اللهعبديا:فقالت،امرأةإلافيهيكنلمنزلنافلما،إليهفقصدمنتحيابيتإلىع!يى

.(394)2/للبيهقيالنبوةدلائلفيهذهإسحاقابنرواية(1)

.حفيليسالمعقوفينبينما)2(

الناقة.:"المنحة")3(

منه.معقوفينبينيأتيوماالمدينةإلىالهجرةبابوالمغازيالهجرة()1742للهيثميالأستاركشف(4)

الأثير.لابنالنهاية.الحجازأهلعندآصعثلاثةيسعمكيال:"الفرق"(5)

.(194)2/النبوةدلائلفي)6(
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لهاابنفجاء،المساءعندوذلكيجبهافلم:قال.القرىأردتمإنالحيبعظيمفعليكما،أحدمعي

اذبحاأميلكماتقوللهمافقلالرجلينهذينإلىوالشفرةالعنزبهذهانطلقبنييا:فقالت،يسوقهابأعنز

عزبتقدإنها:قال"بالقدحوجئنيبالشفرةانطلق":!النبيلهقالجاءفلماوأطعماناوكلاهذه

:قالثم،القدحملأحتىحلبثم،ضرعها!النبيفمسحبقدحفجاء،انطلققال،لبنبهاوليس

بهاففعل"بأخرىوجئنيبهذهانطلق":فقالبهجاءثم،رويتحتىفشربت"أمكإلىبهانطلق"

انطلقنا.ثم،ليلتنافبتنا!النبيشربثم،كذلكبهاففعلبأخرىجاءثم،بكرأباسقىثم،كذلك

فعرفهابنهافرأىبكرأبوفمر،المدينةإلىجلباجلبتحتىغنمهاوكثرت.المباركتسميهفكانت

كانالذيالرجلمن،اللهعبديا:فقالتإليهفقامت.المباركمعكانالذيالرجلهذا،أفهيا:فقال

:قال.عليهفأدخلني:قالت.اللهنبيهو:قال،لا:قالت؟هومنتدرينماأو:قال؟معك

فانطلقت،عليهفدلني:قالت-:روايتهفيعبدانابنزاد-وأعطاها!ي!اللهرسولفأطعمها،فأدخلها

قالإلاأعلمهولا:قال.وأعطاهافكساها:قال.الأعرابومتاعأقطمنشيئااللهلرسولوأهدتمعي

وأسلمت.

حسن.إسناد

أعلم.واللههيأنهاوالظاهر،معبدأمبقصةشبيهةالقصةهذه:البيهقيوقال

حدثنا:قالا،القاضيالحسنبنأحمدبكروأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيوقال

حدثنا،السكريمحمدبنبشرأحمدأبوحدثني،مكرمبن)2(الحسنحدثنا،الأصمالعباسأبو

خرج!اللهرسولأنالخزاعيمعبدأبيعن)3(الصياحبنالحرحدثنا،المذحجيوهببنالملكعبد

أريقطبناللهعبدودليلهم،بكرأبيمولىفهيرةبنوعامربكروأبوهو،المدينةإلىمكةمنهاجرليلة

الخيمةبفناءوتجلستحتبيجلدة)4(برزةامرأةمعبدأموكانت،الخزاعيةمعبدأمبخيمتيفمروا،الليثي

)1(

)2(

)3(

)4(

لمالبيهقيأنفذكرالحاشيةفي494()2/محققهتسرعوقدللبيهقيالمطبوعالنبوةدلائلمنالروايةهذهسقطت

:(394)2/فيالبيهقيقال.ذلكقاللماهنامثبتهووماالمتنفيالنظرأمعنأنهولو،معبدأمقصةعلىيعرج

فيرويناكما،بأعنزابنهارجعثم،معبدأمحديثفيرويناكما،الخيمةكسرفيالتيأيأولايكونأنفيحتمل

قبلمعبدأمحديثروىالبيهقيأنعلىهذافدل.أعلمواللهلهوصفتهزوجهاأتىلماثم،ليلىأبيابنحديث

واللهالتحقيقفياعتمدهاالتيالنسخمنسقطأنهيعنيوهذاوجدتهلماقبلهاعنهفتشتولوليلىأبيابنرواية

.(11)3/المستدركفيالروايةهذهإسنادالحاكمساقوقد.أعلم

.(291/)13النبلاءأعلاموسير(432)7/بغدادتاريخفيترجمته،تصحيف.مكرمبنالحسين:المستدركفي

فيترجمتهمنوالمثبتتصحيفوكلهالمستدركفيوكذا.الصباحبنالحر:حوفي،الصباحبنأبجر:طفي

.(161)5/والإكمال(415)5/الكمالتهذيب

النهاية.وتحدثهمللناستجلسعاقلةعفيفةذلكمعوهي،الشواباحتجابتحتجبلاالتيالكهلة:"البرزة"

.(171)1/الأثيرلابن
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ذلك.منشيئاعندهايجدوافلم؟منهايشترونهلبنأولحمعندهاهلفسألوها،وتسقيفتطعم

فإذاع!ح!اللهرسولفنظر.مسنتونمرملونالقوموإذا؟القرىأعوزكمما!شيعندناكانلو:وقالت

:قالالغنمعنالجهدخلفهاشا!:فقالت"؟معبدأمياالشاةهذهما":فقالخيمتهاكسرفيشا!

بهاكانإن:قالت"؟أحلبهاأنليتأذنين":قالذلكمنأجهدهي:قالت"؟لبنمنبهافهل"

ودعااللهاسموذكرضرعهاومسح،اللهاسموذكرفمسحها،بالشاة!ج!اللهرسولفدعا.فاحلبهاحلب

وسقىفسقاهاالبهاء)3(علاهحتىثجافيهفحلب،واجترت)2(ودرتفتفاجت)1(الرهطيربضلهابإناء

حلبثم."اخرهمالقومساقي":وقالآخرهمشربروواإذاحتى،نهلبعدعللافشربوا،أصحابه

يسوقمعبدأبوزوجهاجاءحتىلبثفقلما:قال.ارتحلواثمعندهافغادره،بدءعلىعوداثانيافيه

هذاأينمنوقالعجباللبنرأىفلما،قليلمحهن،بهن)5(نقيلا،هزلى)4(يتساوكنعجافاأعنزا

منكان،مباركرجلبنامرإنه،واللهلا:فقالت؟عازبوالشاءالبيتفيحلوبةولامعبدأميااللبن

رأيت:فقالت.تطلبالذيقريشصاحبلأراهإنيفوالله،ليصفيه:فقال.وكيتكيتحديثه

قسيم،صعلة)7(بهتزرولم،ثجلة)6(تعبهلم،الوجهمليح،الخلقحسن،الوضاءةظاهررجلا

في،أقرنأزجأكحلأحور)9(،صحل)8(صوتهوفي،وطفأشفارهوفي،دعجعينيهفي،وسيم

فصل،المنطقحلو،البهاءوعلاهسماتكلموإذا،الوقارفعليهصمتإذا.كثاثةلحيتهوفيسطععنقه

بعيد،منوأجملهالناسأبهى،يتحدرننظمخرزاتمنطقهكأن--كثيرهذرولا--قليلنزرلا

بينغصن،قصرمنعينتقتحمهولا،طولمنعينتشنؤه)01(لا،ربعة؟قريبمنوأحسنه

أمروإن،لقولهأنصتواقالإن،بهيحفونرفقاءله،قداوأحسنهم،منظراالثلاثةأنضرفهو،غصنين

الذيقريشصاحبواللههذا:-بعلهايعني-فقالمعتدولاعابس!لا،محشودمحفود.لأمرهتبادروا

صوتوأصبح:قال.سبيلاذلكإلىوجدتإنولأجهدن،أصحبهأنلالتمستصادفتهولو،تطلب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

.(184)2/الأثيرلابنالنهاية.الأرضعلىويمتدواينامواحتىويثقلهميرويهمأي:"الرهطيربض"

.(124)3/الأثيرلابنالنهاية.الرجلينبينماتفريجفيالمبالغةوهوالتفاجمن:"تفاجت"

المستدركمنوالمثبت،تصحيفوهو.إليهاملأهحتى:،طحفيووقع.الكثيرالسائلاللبن:"الثج"

بريقها.أيرغوتهوبيصوهو،اللبنبهاءأراد:وفيه(1/916)الأثيرلابنوالنهاية

.(425)2/الأثيرلابنالنهاية.ضعفهامنتتمايلأنهاأراد

الأثير.لابنالنهاية.المخ:"النقي"

.2(1/58)الأثيرلابنالنهاية.البطنضخم:"الثجلة"

.32()3/الأثيرلابنالنهاية.البدنفيوالنحولالدقةأيضاوهي؟الرأسصغر:"الصعلة"

الأثير.لابنالنهاية.الصوتحاديكونوألاكالبحة:والصحل.الأجفانشعرطول:"الوطف"

.!منوالمثبت،أحول:طفي

للزمخشريالفائقوفي.الأثيرلابنوالنهايةوالمستدركحروايةهذه.طولهلفرطيبغضلاأي:"تشنؤهلا"

الفائق.فيكماتزدريه:وتقتحمه.تصحيف.تنساهلا:طوفي.طولمنيائسلا:81(/1)
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الطويل(منأ:يقول!وهويقول!منيرونولايسمعونهوالأرضالسماءبينعال!بمكة

معبدأمخيمتيحلارفيقينجزائهخيرالناسرباللهجزى

محمدرفيقأمسىمنفأفلحبه)1(وارتحلابالبرنزلاهما

وسؤددتجارىلافعال!منبهعنكماللهزوىماقصيفيال!

تشهدالشاةتسألواإنفإنكموإنائهاشاتهاعنأختكمسلوا

مزبد)2(الشاةضرةبصريحلهفتحلبتحائلبشاةدعاها

مورد)3(ثممصدرفيلهايدزلحالبلديهارهنافغادره

لحقواحتىمعبدأمخيمتيعلىفأخذوا،نبيهمفقدواوقد-بمكة-يعنيالناسوأصبحقال

!ي!.اللهبرسول!

ادطويل،منأ:ثابتبنحسانوأجابهقال!

ويغتدي)4(إليهميسريمنسروقدنبئهمعنهمزال!قومخابلقد

مجددبنورقومعلىوحلعقولهمفزالتقومعنترحل

ا)5(يرشدالحقيتبعمنوأرشدهمربهمالضلالةبعدبههداهما

بمهتديهتدونوهدام!عمىتسفهواقومضلاليستويوهل

مشهدكلفياللهكتابويتلوحولهالناسيرىلامايرىنبي

الغدضحىفيأواليومفيفتصديقهاغائبمقالةيومفيقال!وإن

يسعداللهيسعدمن،بصحبتهجدهسعادةبكرأباليهن

بمرصدللمسلمينومقعدهافتاتهممكانكعببنيويهن

.!النبيإلىوهاجرأسلممعبدأباأنفبلغني:-وهببنالملكعبديعني-قال!

فيوزادسواءمثلهفذكرالمذحجيوهببنالملكعبدطريقمن)6(نعيمأبوالحافظرواهوهكذا

ع!ج!.اللهبرسول!ولحقتوأسلمتهاجرتمعبدأئمأنبلغني:الملكعبدقالاخره

بهم.واهتدتبالهدىنزلاهاهما:نعيمأبيودلائلالفائقفي(1)

مزبد.الشاةضرةبضرعلديه:حفي)2(

.موردثممصدرفييرددها:نعيمأبيودلائلالفائقفي)3(

.(943)2/نعيمأبيودلائل(1/464)حسانديوان.يسريمنوقدسنبيهمعنهمغاب:ويروى(4)

الخبر.مصادرمنفأثبتهط،حمنالبيتهذاسقط)5(

.(943)2/الدلائلفيمثبتالملكعبدقولمنذكرهماأنغير؟النبوةدلائلمنطبعفيماالروايةهذهليست)6(
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عنمهديبنمحرزأبيهعن،)2(الخزاعيالكعبيمحرزبنمكرمعنطرقمن)1(نعيمأبورواهثم

اللهرسولأن،ع!ي!اللهرسولصاحبخالدبنحبيشجدهعنأبيهعنخالدبنحبيشبنهشامبنحزام

أريقطلناللهع!د)4(ودليلهمفهيرة.عامرلكرأهوامهامنها.مكة.)3(..وش ..ب!و.وبوجرحر!م!حر!حش!

القبة.بفناءتحتبيجلدةبرزةامرأةوكانت،معبدأئمبخيمتيفمروا،الليثي

.سواءتقذممامثلوذكر

موسىبنيونسبنمحمدحدثنا،مخلدبنعليبنأحمدبنمحمد-أظنفيما-()وحدثناه:قال

حدثنا،المطلبعبدبنالعباسمولىالعزيزعبدبنيحيىبنالعزيزعبدحدثنا-الكديمي-يعني

ووخصاللهرسولخرجلما:قالالبدريسليطأبيهعنأبيحدثني،الأنصاريسليطبنسليمانبنمحمد

وهيالخزاعيةمعبدبأممرا،الطريقعلىيدلهمأريقطوابنفهيرةبنوعامربكرأبوومعهالهجرةفي

هذهفما":قال.لعازبةالغنمإنواللهلا:قالت"؟لبنمنعندكهلمعبدأميا":لهافقالتعرفهلا

.تقدمماكنحوالحديثتمامذكرثم؟الغنمعنالجهدخلفها:قالت"؟الشاة

.واحدةكلهاالقصصهذهأنيحتمل:)6(البيهقيقالثم

حدثنا-إملاء-الحافظاللهعبدأبوحدثنا:)7(فقالالخزاعيةمعبدأمشاةبقصةشبيهةقصةذكرثم

بناللهعبيد)8(حدثنا،الوليدأبوحدثنا،غالببنمحمدأخبرنا،أيوببنإسحاقبنأحمدبكرأبو

مستخفين،بكروأبوجم!ي!النبيانطلقلما:قالالنعمانبنقيسعنلقيطبنإيادحدثنا،لقيطبنإياد

أولحملتعناقاهاهناأنغير،تحلبشاةعنديما:فقالاللبنفاستسقياهغنمايرعىبعبدمروا

ومسح!النبيفاعتقلها،بهافدعا."بهاادع":فقال،لبنلهابقيوماأخدجت)9(وقد،الشتاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(436)2/النبوةدلائلفي

السمعانيوأنسابالنبوةدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو.الخزاعيالكلبيمحرزبنبكر:طح،في

المؤتلففيالدارقطنيقيده،وتخفيفهاالراءوفتحالكافوسكونالميمبضموهو:بشارقال.)01/443(

بالتثقيل.فقيدهالأنسابمحققوتوهم،286()7/الإكمالفيوالأمير2(4531/)

نعيم.أبيدلائلمنوالمثبت.أخرج:ط،حفي

نعيم.أبيدلائلمنوالمثبت.ودليلهما:ط،حفي

سليطترجمةفيالإصابةفيحجرابنوذكرها،نعيملأبيالدلائلمنطغفيماأيضأالروايةهذهوليست

.الأنصاري

مقاربة.بألفاظ(394و294)2/الدلائلفي

.(794)2/الدلائلفي

.317()7/النبلاءأعلاموسير.373()5/الكبيروالتاريخالدلائلمنوالمثبت،تصحيفاللهعبد:ط،حفي

لتمامكانوإنالخلقناقصولدتهإذا:وأخدجته؟الخلقتامكانوإنأوانهقبلولدهاألقتإذا:الناقةخدجت

.(12)2/الأثيرلابنالنهاية.الحمل
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ثم،الراعيفسقىحلبثم،بكرأبافسقىفحلب،بمجنبكرأبووجاء،أنزلتحتىودعا،ضرعها

حتىعليتكتمتراكأو":قال.قطمثلكرأيتمافوالله؟أنتمنبالله:الراعيفقال.فشربحلب

:قال؟صابئأنهقريش!تزعمالذيأنت:فقال"اللهرسولمحمدفإني":قال.نعم:قال"؟أخبرك

إلافعلتمايفعللاوأنه،حقبهجئتماأنوأشهد،نبيأنكفأشهد:قال"ذلكليقولونإنهم"

ورواه"فأتناظهرتقدأنيبلغكفإذا،هذايومكذلكتستطيعلاإنك":قال.متبعكوأنا،نبي

به.لقيطبنإيادبناللهعبدعنالكوفيحميدبنجعفرعن)1(الموصلييعلىأبو

حبيب،بنيونسحدثناجعفربناللهعبدحدثنا:فقالمسعودبناللهعبدقصةهاهنا)2(نعيمأبوذكروقد

غلاماكنت:قالمسعودبناللهعبدعن،زرعن،عاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،داود)3(أبوحدثنا

:فقال-المشركينمنفراوقد-بكروأبو!ي!اللهرسولفأتى،بمكةمعيطأبيبنلعقبةغنماأرعىيافعا

ينزلمجذعةمنعندكهل:فقالا،بساقيكماولستمؤتمنإني:فقلت"؟تسقينالبنعندك،غلاميا"

فحفلفدعا،الضرع!اللهرسولوأخذبكرأبوفاعتقلها،بهافأتيتهمانعم:قلت؟بعدالفحلعليها

:للضرعقالثم،وسقيانيبكروأبوهوشربثم.فيهافحلبمنقعرة)4(بصخرةبكرأبووجاء،الضرع

-القرانيعني-الطيبالقولهذامنعلمني:فقلت!اللهرسولأتيت(بعد)كانفلما.فقلص"اقلص"

أحد.فيهاينازعنيماسورةسبعينفيهمنفأخذت"معلمغلالمإنك":!اللهرسولفقال

الأحوالبعضفيذلكإنما،الهجرةوقتمنهالمرادليسالمشركينمنفراوقدالسياقهذافيفقوله

هذهوقصته،تقدمكمامكةإلىورجعالحبشةإلىوهاجرقديماأسلمممنمسعودابنفإن.الهجرةقبل

أعلم.والله.وغيرهاالصحاحفيثابتةصحيحة

فائدعن،أبيحدثني-الزبيريهو-)7(اللهعبدبنمصعبحدثنا:أحمد)6(الإمامابناللهعبدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بنقيسعننعيموأبووالبيهقيوصححهوالحاكموالطبرانييعلىأبوأخرج:فقالالخصائصفيالسيوطيذكره

.مسعودابنحديثمن(1531)رقميعلىأبيمسندفيوهو.فذكره...النعمان

أحمدالشيخوقالبهعاصمعنعياشبنبكرأبيعن(947)1/المسندفيأحمدوأخرجه)233(النبوةدلائلفي

أيضاوأخرجه،بهحمادعنعفانعن)01185(المصنففيشيبةأبيابنوأخرجه،صحيحإسناده:شاكر

وأخرجه،بهحمادعنالمنهالبنحجاجعنالكشمسلموأبيالعزيزعبدبنعليعن)8455(الكبيرفيالطبراني

به.جعفربناللهعبدعنفوركبنبكرأبيعن(171)2/الدلائلفيالبيهقي

.)353(مسندهفيالطيالسييعني

.مقعرة:الطبرانيمعجموفي،منقرةأو-منقعرة:شيبةأبيلابنالمصنففي

الغد.:نعيمأبيدلائلفي

اللهعبدزيادةمنفالحديث،الصوابهوأثبتناهوما،البتةيصحولا"اللهعبدحدثنا:أحمدالإماموقال":حفي

.الزبيريمصعببناللهعبدلضعفضعيفوإسناده،74()4/أبيهمسندعلى

أحمد.مسندمنوالمثبت،تصحيف.مصعببناللهعبد:ح،طفي
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سعدابنأتىبالعرجكناإذاحتىسعد)1(ابنإلىالرحمنعبدبنإبراهيممعخرجت:قالعبادلمولى

ابنقال؟أبوكحذثكماأخبرني:إبراهيمفقال-)2(ركوبةطريقعلىع!ي!اللهرسولدلالذيهووسعد-

وكان-مسترضعةبنتعندنابكرلأبيوكانت-بكرأبوومعهأتاهم!ي!اللهرسولأنأبيحدئني:سعد

لصانوبه،)3(ركوبةمنالغائرهذا:سعدلهفقال،المدينةإلىالطريقفيالاختصارأراد!واللهرسول

سعد:قال."عليهمابناخذ":!ي!النبيفقال.عليهماأخذناشئتفإن؟المهانانلهمايقالأسلممن

عليهمافعرض!واللهرسولفدعاهما.اليمانيهذا:لصاحبهيقولأحدهاإذاأشرفناإذاحتىفخرجنا

نأوأمرهما"المكرمانأنتمابل":فقالالمهاناننحن:فقالاأسمائهماعنسألهمائم،فأسلماالإسلام

!و:اللهرسولفقالعوفبنعمروبنو()فتلقىقباءظاهرأتينا)4(إذاحتىفخرجناالمدينةعليهيقدما

أخبرهأفلا،اللهرسولياقبليأصابإنه:خيثمةبنسعدفقال"؟زرارةبنأسعدأمامةأبوأين"

إلىاللهرسولفالتفت،مملوءالشربفإذاالنخلعلىطلعإذاحتى!ي!اللهرسولمضىثم؟ذلك)6(

أحمد.بهانفرد.مدلجبنيكحياضحياضإلى)7(أنزلرأيتني.المنزلهذابكرأبايا:فقالبكرأبي

فصل

بذلكيتعلقومابهامنزلهاستقروأينالمدينةوالسلامالصلاةعليهدخولهفي

.)8(الظهيرةعندالمدينةدخل!ي!النبيأنعروةعنالزهريعنالبخاريرواهفيماالكلامتقدمقد

عن،إسرائيلحديثمن)9(الصحيحينفيثبتلما،الزوالبعدكانذلكولعل:قلت

أيهمالقومفتنازعهليلافقدمنا:قالالهجرةحديثفي،بكرأبيعن،عازببنالبراءعن،إسحاقأبي

واللهوهذا"بذلكأكرمهمالمطلبعبدأخوالالنجاربنيعلىأنزل":!اللهرسولفقال،عليهينزل

وأقام،الظهيرةحرفيكانالمدينةقربإلىوصولهحالفيكونقباءإلىقدومهيوميكونأنإماأعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بنالرحمنعبدبنإبراهيمفأرسلربيعةأبيبناللهعبدبنالرحمنعبدبنإبراهيممعخرجت:هكذاالمسندعبارة

...حتىسعد

.64()3/البلدانمعجم.العرحعندوالمدينةمكةبينثنية:"ركوبة"

:هشامابنوقال294()1/هشامابنوسيرةأحمدمسندمنوالمثبت،الغامر:طوفيركونةمنالعامر:حفي

.73()4/البلدانمعجمفيياقوتونقله،والمعجمةبالمهملةالغائرثنيةويقال...العائرثنية

أحمد.ومسندطمنوالمثبت،أتياإذاحتىفخرجا:حفي

أحمد.ومسندحمنوالمثبت،فتلقاه:طفي

.ط،حمنوالمثبت،لكأحمدمسندفي

على.:أحمدمسندفي

.)3(الحاشيةموضع(45أ)صفيتقدم

.(534)صالمتنفيإليهاالإشارةتقدمتالصحيحينرواية
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لأن.ليلاالزوالبعدماعلىأطلقوأنه،ليلاوذلكقباءفنزلبالمسلمينسارثم،النخلةتلكتحت

بنيإلىانتهىفما،وسار،سيأتيكماقباءمنرحللمابذلكالمراديكونأنوإما؟الزوالمنالعشي

أعلم.والله،بيانهسيأتيكماعشاءإلاالنجار

عشرةبضعفيهموأقام،بقباءعوفبنعمروبنيفينزلأنهعروةعنالزهريعن)1(البخاريوذكر

،مسجدهمكانفيراحلتهبهبركتحتىالناسومعهركبثم،الأيامتلكفيقباءمسجدوأسس!،ليلة

النجاربنيدارفيوذلك.مسجداواتخذهمنهمافابتاعه،وسهيلسهلوهمايتيمينلغلامينمربداوكان

عنهم.اللهرضي

عن،الزبيربنعروةعن،الزبيربنجعفرمحمدبنحدثني:)2(إسحاقمحمدبنوقال

بلغنالما:قالوا!ي!النبي)4(أصحابمنقوميمنرجالحدثني:قالساعدةبنعويم)3(بنالرحمنعبد

مج!ح!،النبيننتظرحرتناظاهرإلىالصبحصليناإذانخرجكنا،قدومهوتوكفنامكةمنمج!ح!النبيمخرج

كانإذاحتى-حارةأيامفيوذلك-دخلناظلانجدلمفإذاالظلالعلىالشمستغلبناحتىنبرحمافوالله

اللهرسولوقدمبيوتنادخلناظليبقلمإذاحتى،نجلسكناكماجلسنا!صاللهرسولفيهقدمالذياليوم

رسولقدومننتظروأنا،نصنعكنامارأىوقدااليهودمنرجلراهمنأولفكان،البيوتدخلناحين!ي!

فيوهو!يواللهرسولإلىفخرجنا.جاءقدجدكمهذا،()قيلةبنييا:صوتهبأعلىفصرخ(!ي!الله

الناسوركبه.ذلكقبل!ي!اللهرسولرأىيكنلموأكثرنا،سنهمثلفيبكرأبوومعهنخلةظل

ذلك.عندفعرفناه،بردائهفأظلهبكرأبوفقام،!يواللهرسولعنالظلزالحتىبكرأبيمنيعرفونهوما

مغازيه.فيعقبةبنموسىذكروكذا)6(البخاريسياقفيذلكمثلتقدموقد

إني:قال،مالكبنأنسعن،ثابتعن،سليمانحدثنا،هشامحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

فأسعىمحمدجاء:يقولونثم،شيئاأرىولافأسعى؟محمدجاء:يقولونالغلمانفيلأسعى

ثم،المدينةحرار)9(بعضفيفكمنا)8(،بكرأبووصاحبه!يواللهرسولجاءحتى:قال،شيئاأرىولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.)3(الحاشيةموضع(45ا)صفيتقدم

منهما.معقوفينبينسيأتيوما236()2/والروض(1/294)هشامابنسيرةفي

الإصابةفيعويمأبيوترجمةالرحمنعبدترجمةانظر،تصحيفوهو.عويمر:والروضهشامابنسيرةفيوقع

الحديث.طرفحجرابنساقوفيه

والإصابة.هشامابنوسيرةطمنوالمثبت.!ك!يهوالنبيعنقوميمنرجال:حفي

.(قيل)القاموس.والخزرجالأوسأمهي:"قيلة"

.)3(الحاشيةموضع(45ا)صفيتقدم

صحيح.وهو()13251رقم222()3/مسندهفي

..(1/204)أحمدمسندمنالجديدةالطبعةفيالذيوهو،طفيماوأثبتنا.فمكنا:حفي

أحمد.مسندمنوالمثبت،تصحيفخراب:ط،حفي
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إليهماانتهواحتىالأنصارمنخمسمئةزهاءفاستقبلهما،الأنصاربهمايؤذنالباديةأهلمنرجلأبعثا

المدينةأهلفخرج،أظهرهمبينوصاحبه!لمجي!اللهرسولفأقبل.مطاعينامنينانطلقا:الأنصارفقالت

أنس:قال.بهشبيهأمنظرارأينافما؟هوأيهم؟هوأئهم:يقلنيتراءينهالبيوتلفوقالعواتقإنحتى

بهما.شبيهايومينأرفلم.قبضويومعلينادخليومرأيتهفلقد

هاشمالنضرأبيعن،الصنعانيإسحاقبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)1(البيهقيورواه

طريقمن)2(الصحيحينوفي-مثلهأو-بنحوهأنسعنثابتعن،المغيرةبنسليمانعن،القاسمابن

قدمناحينالناسوخرج:قال،الهجرةحديثفيبكيرأبيعن،البراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

محمد،جاءأكبراللهاللهرسولجاء،أكبرالله:يقولونوالخدموالغلمانالبيوتوعلىالطرقفيالمدينة

أمر.حيثوذهبانطلقأصبحفلما،اللهرسولجاءأكبرالله،محمدجاءأكبرالله

:يقولخليفةأباسمعت،الإسماعيليبكرأبوأخبرنا،الأديبعمروأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

الرمل(مجزوءمنأ:يقلنوالصبيانالنساءجعلالمدينة!لمجي!اللهرسولقدملما:يقولعائشةابنسمعت

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع

داع)4(للهدعاماعليناالشكروجب

بنكلثومعلى-بقباءنزلحينيعنييذكرونفيما-!يماللهرسولفنزل:)5(إسحاقبنمحمدقال

منويقول،خيثمةبنسعدعلىنزلبل:ويقال،عبيدبنيأحدثم،عوفبنعمروبنيأخيالهدم

للناسجلسالهدمبنكلثوممنزلمنخرجإذا!لمجي!اللهرسولكانإنما:الهدمبنكلثومعلىنزلأنهيذكر

ونزل.أعلمواللهالعزاببيتلبيتهيقالوكان،لهأهللاعزباكانأنهوذلك،خيثمةبنسعدبيتفي

بنخارجةعلىوقيل؟بالسنحالخزرجبنالحارثبنيأحدإسافبنخبيبعلىعنهاللهرضيبكرأبو

.الخزرجبنالحارثبنيأخيزهيرأبيبنزيد

!لمجي!اللهرسولعنأدىحتىوأيامهاليالثلاثبمكةطالبأبيبنعليوأقام:)6(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(705)2/النبوةدلائلفي

فيبابالزهد2(900-)75مسلموصحيح،وفضلهمالمهاجرينمناقببابالصحابةفضائل)3652(الباريفتح

.الهجرةحديث

.(605)2/الدلائلفي

"المعادزاد"فيالجوزيةقيمابنقالولذلك،تبوكمنرجوعهعندكانذلكأنوالصواب.ضعيفوإسناده

لأن،ظاهروهموهومكةمنالمدينةإلىمقدمهعندذلككانإنما:ويقول،هذافييهمالرواةوبعض(155)3/

.الشامإلىتوجهإذاإلابهايمرولا،المدينةإلىمكةمنالقادميراهالاالشامناحيةمنهيإنما،الوداعثنيات

.(237)2/والروض(1/394)هشامابنسيرةفي

.(237)2/والروض(1/394)هشامابنسيرةفي
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طالبأبيبنعليفكان.الهدمبنكلثومعلىمعهفنزل!ي!اللهبرسوللحقثم،عندهكانتالتيالودائع

يأتيهاإنسانافرأيت،مسلمة،لهازوجلاامرأم!بقباءكانت:يقول.ليلتينأوليلةبقباءإقامتهكانتإنما

فقلتبشأنهفاستربت،فتأخذهمعهشيئافيعطيها،إليهفتخرج،بابهاعليهافيضرب،الليلجوفمن

هو؟ماأدريلاشيئافيعطيك،إليهفتخرجينليلةكلبابكعليكيضربالذيهذامن،اللهأمةيا:لها

فإذا،ليأحدلاامرأةأنيعرفوقد.حنيفبنسهلهذا:قالت؟لكزوجلامسلمةامرأةوأنت

يأثرعنهاللهرضيعليفكان،بهذااحتطبي:فقالبهاجاءنيثم،فكسرهاقومهأوثانعلىعداأمسى

.بالعراقعندههلكحينحنيفبنسهلشأنمنذلك

ويومالثلاثاءويومالاثنينيومعوفبنعمروبنيفيبقباء!اللهرسولفأقام:)1(إسحاقابنقال

عوفبنعمرووبنوالجمعةيومأظهرهمبينمناللهأخرجهثم؟مسجدهوأسس!الخميسويومالأربعاء

ذلك.منأكثرفيهممكثأنهيزعمون

أقامالسلامعليهأنهيزعمونعوفبنعمرووبنو:قالإسحاقبنمحمدعنإدريسبناللهعبدوقال

ليلة.عشرةثمانيفيهم

بضعفيهمأقامالسلامعليهأنهعروةعنالزهريطريقمن)2(البخاريرواهفيماتقدموقد:قلت

يعني-فينا!اللهرسولأقام:قالأنه)3(جاريةبنيزيدبنمجمععنعقبةبنموسىوحكى،ليلةعشرة

ليلة.وعشريناثنتين-بقباءعوفبنعمروبنيفي

أعلم.فالله.ليلةعشرةأربعفيهمأقام:ويقال:الواقديوقال

المسجدفيفصلاها،عوفبنسالمبنيفيالجمعة!اللهرسولفأدركت:)4(إسحاقابنقال

بالمدينة.صلاهاجمعةأولفكانت-رانوناءوادي-الواديبطنفيالذي

أقم،اللهرسوليا:فقالواسالمبنيمنرجالفي،نضلةبنعبادةبنوعباسمالكبنعتبانفأتاه

إذاحتىفانطلقتسبيلهافخلوا،لناقته"مأمورةفإنهاسبيلهاخلوا"قال.والمنعةوالعدةالعددفيعندنا

:فقالوابياضةبنيمنرجالفي،عمروبنوفروةلبيدبنزيادتلقاهبياضةبنيدارهوارت

سبيلها.فخلوا"مأمورةفإنهاسبيلهاخلوا":قال؟والمنعةوالعدةالعددإلىإليناهلم!اللهرسوليا

بنيمنرجالفي،عمروبنوالمنذرعبادةبنسعداعترضهساعدةبنيبدارمرتإذاحتىفانطلقت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(237)2/والروض(1/494)هشامابنسيرةفي

.)3(الحاشيةموضع(45ا)صفيتقدم

التهذيب.وتقريب(24/)الإكمالمنوالمثبت،تصحيف،حارثة:ط،حفي

.(237)2/والروض(1/494)هشامابنسيرةفي

.طمنوالمثبت.وازنت:هشامابنسيرةوفي،وارت:حفي
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"مأمورةفإنهاسبيلهاخلوا":قال.والمنعةوالعدةالعددفيإليناهلم،اللهرسوليا:فقالوا،ساعدة

الربيعبنسعداعترضهالخزرجبنالحارثبنيدار)1(وازتإذاحتى،فانطلقت،سبيلهافخفوا

هلماللهرسوليا:فقالواالخزرجبن)2(الحارثبنيمنرجالفي،رواحةبناللهوعبدزيدبنوخارجة

إذاحتىفانطلقت،سبيلهافخلوا"مأمورةفإنهاسبيلهاخلوا":قال.والمنعةوالعدةالعددإلىإلينا

نسائهم،إحدىعمروبنتسلمى،المطلبعبدأم-دنياأخوالهوهم-النجاربنعديبدارمرت

:فقالوا،النجاربنعديبنيمنرجالفي)3(خارجةبنأسيرةسليطوأبوقيسبنسليطاعترضه

فخلوا"مأمورةفمانهاسبيلهاخلوا":قال؟والمنعةوالعذةالعددإلىأخوالكإلىهلم!اللهرسوليا

،اليومالسلامعليهمسجدهبابعلىبركتالنجاربنمالكبنيدارأتتإذاحتى،فانطلقت،سبيلها

حجرفيوكانا،عمروابناوسهيلسهلوهما،النجاربنمالكبنيمنيتيمينلغلامينمربدايومئذوكان

.عفراءبنمعاذ

بنأسعدحجرفيكاناأنهماعروةعنالزهريطريقمن)4(البخاريروايةفيتقدموقد:قلت

أعلم.والله،زرارة

فوقف.بيتفيوهوسلولبنأبيبناللهبعبدطريقهفيمرع!ي!هاللهرسولأن)5(عقبةبنموسىوذكر

الذينانظراللهعبدفقال-أنفسهمفيالخزرجسيديومئذوهو-المنزلإلىيدعوهأنينتظرع!ي!هاللهرسول

منلقد:عنهيعتذرعبادةبنسعدفقال،الأنصارمنلنفرع!ي!هاللهرسولذلكفذكر.عليهمفانزلدعوك

علينا.ونملكهالتاجرأسهعلىنعقدأننريدوإنا!اللهرسوليابكعليناالله

بنعمروبنيمنع!ي!هاللهرسوليركبأنقبلاجتمعواقدالأنصاروكانت:)6(عقبةبنموسىقال

وتعظيماع!ي!هاللهرسولكرامةعلىشحاالناقةزمامصاحبهينازعأحدهميزاللاناقتهحولفمشواعوف

حيثأنزلفإنما،مأمورةفإنهادعوها":ع!ي!فيقولالمنزلإلىدعوهالأنصاردورمنبدارمروكلما،له

ابتنىحتىأيوبأبيبيتفدخل،فنزل،البابعلىبهبركتأيوبأبيدارإلىبهانتهتفلما"اللهأنزلني

ومساكنه.مسجده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طمنوالمثبت.وازنت:هشامابنسيرةوفي،وارت:حفي

.بلحارثمن:!في

بنيمنعمروبنأسيرة:78()1/الإكمالوفي،خارجةأبيبنأسيرة:هشامابنسيرةوفي(ط،)حفيكذا

.النجاربنعدي

.)452(الصفحةأولفيتقدم

.(994)2/النبوةدلائلفيبسندهالبيهقيعنهرواهالذيالحديثفي

.(105)2/النبوةدلائلفيبسندهالبيهقيعنهرواهالذيالحديثفي
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بعيد،غيرفسارتوثبتحتىعنهاينزللم!اللهبرسولالناقةبركتلما:)1(إسحاقابنوقال

فيه،فبركتمزةأولمبركهاإلىفرجعتخلفهاالتفتتثم،بهيثنيهالازمامهالهاواضع!ي!اللهورسول

زيدبنخالدأيوبأبوفاحتمل.!ي!اللهرسولعنهافنزل،جرانهاووضعت2وررم!لحلحل!ثم

:عفراءبنمعاذلهفقال؟هولمن:المربدعنوسأل،!اللهرسولعليهونزلبيتهفيفوضعه،رحله

بهفأمر.مسجدافاتخذه،منهوسأرضيهما،لييتيمانوهماعمروابنيوسهيللسهل!اللهرسولياهو

فيهفعمل،ومساكنهمسجدهبنىحتىأيوبأبيدارفيع!جماللهرسولونزل،يبنىأن!اللهرسول

.والأنصارالمهاجرينمنوالمسلمونع!ي!اللهرسول

الله.شاءإنقريباالمسجدبناءقصةوستأتي

الحافظعمر)4(بنعليأبوالحسنأخبرنا:اللهعبدأبووقال:")3(الدلائل"فيالبيهقيوقال

حدثنا،الوردأبيبنإسماعيلبنسليمانبنمحمدحدثنا،الدوريمخلدبنمحمداللهعبدأبوحدثنا

قدم:قال.أنسعن،طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقعنسعيدبنيحيىحدثنا،صرمةبنإبراهيم

:فقال!اللهرسولياإلينا:فقالواونسائهابرجالهاالأنصارجاءدخلنا)5(فلما،المدينةع!جاللهرسول

بالذفوفيضربنالنجاربنيمنجوارفخرجت،أيوبأبيبابعلىفبركت"مأمورةفإنهاالناقةدعوا"

يقلن:وهن

جارمنمحمدحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

واللهوأنا:فقال.اللهرسولياواللهإي:فقالوا"؟أتحبونني":فقالع!جماللهرسولإليهمفخرج

."أحبكمواللهوأنا،أحبكمواللهوأنا،أحبكم

)6(مستدركهفيالحاكمخرجهوقد،السننأصحابمنأحديروهلمالوجههذامنغري!بحدي!ثهذا

.)7(يروىكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.238()2/والروض(1/594)هشامابنسيرةفي

صوتت،أيوأرزمتتلحلحت:022()2/الأثيرلابنالنهايةوفي،تصحيف.زمت:هشامابنسيرةفي

رزمت،الهزالمنتتحركلاالتي،رزامذاتأي:الرازمالناقة:أيضاوفيه،الفمبهيفتحلاالصوت:والإرزام

منوأصله،وثبتتأقامتأي:جرانهاووضعتأيوبأبيبيتعندتلحلحت:(لححااللسانوفي.رازمفهي

المعنى.خلافوهوتحلحلت:والسيرةط،حفيووقع.يلحألحقولك

.(805)2/للبيهقيالنبوةدلائل

.(1/944)6السيرفي-الدارقطنيوهو-وترجمتهالدلائلمنوالمثبت،تصحيف.عمرو:ط،حفي

.بالصوابأشبهوهو.دخل:الدلائلفي

الحاكم.مستدركفيأجدهلم

.(بشار)الاتيوهوآخروجهمنساقهثم،أخرىطريقمنيروىكما:يريدولعله،ط،حفيهكذا
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سليمانبن)2(الرحمنعبدالقاسمأبوأخبرنا،السلميالرحمنعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيقالثم

بنعيسىحدثثا،المصيصيخيثمةأبوحدثنا،الحلبيالحسنبنعمرحدثنا،ببغدادالمقرئالنحاس

جواروإذا،النجاربنيمنبحيمج!ي!النبيمر:قال،أنسعنثمامةعن،الأعرابيعوفعن،يونس

ادرجز(منأ:يقلنبالدفوفيضربن

جارمنمحمذحبذاياالنجاربنيمنجوارنحن

.")3(يحبكمقلبيأناللهيعلم"!ي!اللهرسولفقال

)5(
بهيوس!بنعيسىعن،عماربنهشامعن)4(ماجهابنورواه

رأى:قالأنسعن،العزيزعبدعن،الوارثعبدعنمعمرأبيعن)6(البخاريصحيحوفي

أنتماللهم":فقالممثلا)7(!ي!النبيفقام-عرسمنقالأنهحسبت-مقبلينوالصبيانالنساءع!ي!النبي

.مراتثلاثقالها"إليالناسأحبمن

بنالعزيزعبدحدثني،أبيحدثني،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

شيخبكروأبو،بكرأبامردفوهوالمدينةإلى!حماللهرسولأقبل:قال،مالكبنأنسحدثنا،صهيب

الرجلهذامنبكرأبايا:فيقولبكرأباالرجلفيلقى:قال،يعرفلاشاب!يواللهورسول،يعرف

وإنما،الطريقيهديهأنماالحاسبفيحمسب.السبيل)9(يهدينيالرجلهذا:فيقول؟يديكبينالذي

لحققدفارشهذا،اللهنبييا:فقاللحقهمقدبفارسهوفإذا،بكرأبوفالتفت.الخيرسبيليعني

مزني:قالثم،تحمحمقامتثم،فرسهفصرعته"اصرعهاللهم":فقال!يواللهرسولفالتفت.بنا

علىجاهداالنهارأولفكان:قال."بنايلحقأحداتتركنولامكانكقف":فقال.شئتبمااللهنبييا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2/805)ئللالدا

له.ترجمةعلىأقفولم.سليمانبناللهعبد:الدلائلفي

أشبه.وهو.يحبكن:الدلائلفي

صحيح.حديثوهو،بشار(.د.ط95/)15تاريخهفيالخطيبوأخرجه()9918السننفي

.(بشار)أنسعنثابتطريقمن(012)3/الحليةفينعيمأبووأخرجه

إلي.الناسأحبأنتمللأنصار!ي!النبيقولبابالأنصارمناقب)3785(الباريفتح

وضبط،تفتحوقدمكسورةمثلثةبعدهاالثانيةالميموسكونأولهبضم.ممثلا:248()9/الفتحفيحجرابنقال

فيوالذي،البخاريفيوقعكذا:التينابنقال،منتصبأقائماوالمعنىالمثلثةوتشديدالثانيةالميمبفتحأيضأ

:عياضقال.قائمأانتصبإذاماثلفهومثولاالمثلثةبضميمثلقائماوبفتحهاالمثلثةوضمأولهبفتحمثل:اللغة

ذلك.نفسهمكلفاأيبالتشديديعنيممثلاهناوجاء

منه.معقوفينبينيأتيوما()13138رقم21(1)3/مسندهفي

السبيل.إلىيهديني:المسندفي
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إلىبعثثم،الحرةجانب!ي!اللهرسولفنزل:قال.له)1(مسلحةالنهاراخروكان،!لمج!اللهرسول

وحفوا،بكروأبو!اللهرسولفركب.مطاعين)2(آمنيناركبا:وقالواعليهمافسلموافجاؤا،الأنصار

جاء:ويقولونإليهينظرون!ؤاللهنبيفاستشرفوا!ؤاللهنبيجاء:المدينةفيوقيل،بالسلاححولهما

سمعإذ)4(أهلهليحدثفإنه:قال،أيوبأبيجارجانبإلىنزل)3(حتىيسيرفأقبل:قال.!ي!اللهنبي

وهيفجاء،فيهايخترفالذييضعأنفعجل،لهم)5(يخترف،لأهلهنخلفيوهوسلامبناللهعبدبه

فقال؟"أقربأهلنابيوتأي":!واللهنبيفقال،أهلهإلىفرجع،!ي!اللهنبيمنفسمع،معه

لهماافهيأفذهب"مقيلالنافهيئفانطلق":قال.بابيوهذا،داريهذه،اللهنبيياأنا:أيوبأبو

جاء!اللهنبيجاءفلما.فقيلااللهبركةعلىقوما،مقيلاهيأتقد!اللهرسوليا:فقالجاءثم(مقيلا

وابنسيدهمأنييهودعلمتولقد،بحقجئتوأنك،حقااللهنبيأنكأشهد:فقالسلامبناللهعبد

معشريا":ع!ي!اللهرسوللهمفقال،عليهفدخلوا،فسلهمفادعهم،أعلمهموابنوأعلمهم،سيدهم

بحق،جئتوأني،حقااللهرسولأنيلتعلمونإنكماللهإلاإلهلافوالذياللهاتقواويلكم،اليهود

.-ثلاثا-نعلمهما:فقالوا."أسلموا

به.الصمدعبدعن-منسوبغير-محمدعنبهمنفردا)6(البخاريرواهوكذا

رهمأبيعن،اليزنياللهعبدبنمرثدعنحبيبأبيبنيزيدوحدثني:)7(إسحاقابنقال

أيوبوأموأنا،السفلفينزلبيتيفيع!ي!اللهرسولعلينزللما:قال،أيوبأبوحدثني،السماعي

تحتي،وتكونفوقكأكونأنوأعظمأكرهإني!اللهرسولياوأميأنتبأبي:لهفقلت،العلوفي

يغشاناوبمنبناأرفقإن!أيوبأبايا":فقال.السفلفيفنكوننحنوننزلالعلوفيفكنأنتفاظهر

فيهلناحبانكسرفلقد؟المسكنفيفوقهوكناسفلهفيع!ي!اللهرسولفكان"البيتسفلفيأكونأن

اللهرسولعلىيقطرأنتخوفا،الماءبهاننشفغيرهالحادتلناما،لنابقطيفةأيوبوأمأنافقمت،ماء

فيؤذيه.شيءمنه!!ي!

يدهموضعأيوبوأمأناتيممتفضلهعليناردفإذا،إليهبهنجثثم،العشاءلهنصنعوكنا:قال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

انظر.غفلةعلىيطرقهملئلاالسلاحذووالقومفيهيقيمالعدومنهيراقبالذيالمكانوهو،المسلحةبمثابةأي

.(سلح)الأثيرلابنالنهاية

مطمئنين.:المسندفي

جانب.إلىجاء:المسندفي

أشبه.وهو.أهلها:المسندفي

.(خرف)القاموس.ثمارهمنلهميجني:لهميخترف

المدينة.إلىوأصحابه!سيوالنبيهجرةبابالأنصارمناقب193(1)الباريفتح

.923(2/)والروض(1/894)هشامابنسيرةفي
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فردهثوما-أو-بصلافيهلهجعلناوقدبعشائهليلةإليهبعثناحتى،البركةبذلكنبتغي،منهفأكلنا

رددت،وأميأنتبأبي!اللهرسوليا:فقلتفزعافجئته:قال.أثرافيهليدهأرفلم!ي!اللهرسول

أنتمفأما،أناجيرجلوأنا،الشجرةهذهريحفيهوجدتإني"فقال؟يدكموضعفيهأرولمعشاءك

بعد.الشجرةتلكلهنصنعولمفأكلناه:قال."فكلوه

أو-الحسنأبيعنحبيبأبيبنيزيدعن،سعدبنالليثطريقمن)1(البيهقيرواهوكذلك

.فذكره...أيوبأبيعن،رهمأبيعناليزنياللهعبدبن-مرثدالخيرأبي

الليث.عن،المؤدبمحمدبنيونسعن،)2(شيبةأبيبنبكرأبوورواه

محمد،بناللهعبدحدثنا،الحيريعمروأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

عن،الأحولعاصمحدثنا،يزيد)4(بنثابتحدثنا،النعمانأبوحدثناالدارميسعيدبنأحمدحدثنا

فيفنزلعليهنزل!ي!اللهرسولأن،أيوبأبيعن،أيوبأبيمولىأفلحعن،الحارثبناللهعبد

فباتوافتنحوا!!ي!اللهرسولرأسفوقنمشي:فقال،ليلةأأيوبأبوفانتبه،العلوفيأئوبوأبوالسفل

أنتسقيفةأعلولا:فقال"بناأرفقالسفل":فقال-ذلكفييعني-!ي!للنبيقالثم،جانبفي

فإذا،طعاما!ي!اللهلرسوليصنعفكان،السفلفيأيوبوأبو،العلوفي!ي!اللهرسولفتحول.تحتها

إليهردفلما،ثومفيهطعامالهفصنع،!ي!اللهرسولأصابعموضعفيتتبعأصابعهموضععنسألبهجيء

النبيفقال؟أحرام:فقالإليهوصعدففزع.يأكللم:لهفقيل!ي!اللهرسولأصابعموضععنسأل

الملك.يأتيه!ي!النبيوكان:قال-كرهتماأو-تكرهماأكرهفإني:قال"أكرههولكني،لا":!ي!

به.سعيدبنأحمدعن)5(مسلمرواه

فيه-بقدرروايةوفي-ببدر)7(!ي!اللهرسولجيء:قال)6(مالكبنأنسعنالصحيحينفيوثبت

قربوها"":فقالالبقولمنأفيهابمافأخبرفسأل:قال،)8(ريحالهافوجدأ،بقولمنخضرات

."تناجيلامنأناجيفإني،كل":قال،أكلهاكرهرآهفلما،)8(أصحابهبعضإلىفقربوها

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(051)2/النبوةدلائلفي

.الثومأكليكرهمنبابالعقيقة(454)1مصنفهفي

منه.معقوفينبينسيأتيوما5(95)2/النبوةدلائلفي

السدوسي.الفضلبنمحمدهوالنعمانوأبو،تصحيف.زيدبنثابت:الدلائلفي

.الثومأكلإباحةبابالأشربة2(0-17153):صحيحهفي

الأحكامبابالاعتصام)9735(الباريفتح.اللهعبدبنجابرعن:الصحيحينفيوالذيوهموهوط،حفيكذا

كراثأ.أوبصلاأوثوماأكلمننهيبابالمساجد)73(()564مسلموصحيح،بالدلائلتعرفالتي

الأثير.لابنالنهاية.لاستدارتهبالبدرشبه،طبقأي

الصحيحين.منمعقوفينبينما
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ناقةبخطامأخذأيوبأبيدارفيع!ج!اللهرسولنزللمازرارةبنأسعدأن)1(الواقديروىوقد

حين!صاللهرسولإلىأهديتهديةأول:قالأنهثابتبنزيدعنوروى،عندهفكانت!اللهرسول

أمي.القصعةبهذهأرسلت:فقلت،وسمنبلبنمثرودخبزفيهاقصعة،بهاجئتأناأيوبأبيدارنزل

لحم،وعراقثريدعبادةبنسعدقصعةجاءتثم،فأكلواأصحابهودعا"فيكاللهبارك":فقال

مقامهوكان،يتناوبون)2(الطعاميحملونوالأربعةالثلاثةع!ح!اللهرسولبابوعلىإلاليلةمنكانتوما

بنزيدمولاه-أيوبأبيدارفينازلوهو-!ي!اللهرسولوبعث:قال،أشهرسبعةأيوبأبيدارفي

بنتوسودة،!ي!اللهرسولابنتيكلثوموأمبفاطمةليجيئادرهموخمسمئةبعيرانومعهمارافعوأباحارثة

بمكة--زوجهاعندوزينب،عثمانزوجهامعهاجرتقدرقيةوكانت،زيدبنوأسامة،زوجتهزمعة

بعيالبكرأبيبناللهعبدمعهموخرجحارثةبنزيدامرأةأيمنأممعهموجاءت؟الربيعبنالعاصأبي

بعد.ع!ي!اللهرسولبهايدخلولم،المؤمنينأئمعائشةوفيهمبكرأبي

بنخلفحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:)3(البيهقيوقال

عن)4(موسىبنصديقحدثنا،خالدبنعطافحدثنا،منصوربنسعيدحدثنا،العكبريعمرو

وبينعليبنمحمدبنجعفرداربينراحلتهبهفاستناخت،المدينةقدم!اللهرسولأنالزبيربناللهعبد

فإنهادعوها":فقالراحلتهبهفانبعثت.المنزل!اللهرسوليا:فقالواالناسفأتاه،زيدبنالحسندار

كانواعريشوثم،(()الناسأتخقلتثم،فاستناختالمنبرموضعجاءتحتىبهخرجتثم"مأمورة

أيوبأبوفأتاه،الظلإلىفأوىفيهراحلتهعنع!ي!اللهرسولفنزل،فيهويتبردونويعمرونهيعرشونه

إلىبرحلهفذهب."نعم":قال؟إليرحلكفآنقلإليكالمنازلأقربمنزليإن!اللهرسوليا:فقال

وثبت"كانحيثرحلهمعالرجلإن":قال؟تحلأين!اللهرسوليا:فقالرجلأتاهثم،المنزل

المسجد.بنىحتىليلةعشرةاثنتيالعريشفيلمج!اللهرسول

وقد.!م!اللهرسولدارهفينزلحيث،عنهاللهرضيزيدبنخالدأيوبلأبيعظيمةمنقبةوهذه

قدملماأنه،عنهاللهرضيعباسبناللهعبدبنعليبنمحمدعنحبيبأبيبنيزيدطريقمنروينا

ابنلهفخرج-عنهاللهرضيطالبأبيبنعليجهةمنعليهانائباعباسابنوكان-البصرةأيوبأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.237(1/)سعدابنطبقات

سعد.ابنوطبقاتطمنوالمثبت.السلاح:حفي

.5(90)2/النبوةدلائلفي

وجمهرة(918)3/الميزانولسان314()2/الميزانفيوترجمته،ضعيفالزبيربناللهعبدبنموسىبنصديق

.(123)صحزملابنالعربأنساب

منه.معقوفينبينوماالدلائلمنوالمثبت،المهملةبالحاءتحللت:ط،حفي
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بابها.عليهاأغلقماكلوملكه،،)1(دارهفي!ي!اللهرسولأنزلكمافيهاأنزلهحتىأدارهعنعباس

إلىبعدهأيوبأبيدارصارتوقد.عبداوأربعين،ألفأعشرينعباسابنأعطاهالانصرافأرادولما

منوهىماوصلحديناربألفهشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةمنهفاشتراها.أفلحمولاه

المدينة.أهلمنفقراءبيتلأهلووهبهابنيانها

فيكانوقد،لهمعظيمةمنقبةذلكلهاللهواختيارالنجاربنيدارفيالسلامعليهنزولهوكذلك

منقبيلةكل،وأهلهاوزروعهاونخيلهابمساكنهامستقلةمحلةداركل،تسعاتبلغكثيرةدووالمدينة

بنمالكبنيدار!لمجيماللهلرسولاللهفاختار،المتلاصقةكالقرىوهيمحلتهمفياجتمعواقدقبائلهم

.النجار

اللهرسولقال:قال.مالكبنأنسعنقتادةسمعت،شعبةحديثمن)2(الصحيحينفيثبتوقد

،ساعدةبنوثم،الخزرجبنالحارثبنوئم،الأشهلعبدبنوثم،النجاربنوالأنصاردورخير":ع!ي!

فضلكمقد:فقيل.علينافضلقدإلاع!يوالنبيأرىما:عبادةبنسعدفقال"خيرالأنصاردوركلوفي

.البخاريلفظهذا.كئيرعلى

ومن.ربيعةبنمالكأسيدأبيعنسلمةوأبيأنسحديثمن)3(ومسلمالبخاريرواهوكذلك

.سواءبمئله!ي!النبيعن،حميدأبيعن،سهلبن)4(عباسحديث

فجعلناالأنصارخير!ي!النبيأنترألم:)5(عبادةبنلسعدأسيدأبوفقال؟حميدأبيحديثفيزاد

ليسأو":قال؟آخرافجعلتناالأنصاردورخيرت!اللهرسوليا:فقال!ي!النبيسعدفأدرك،آخرا

.")6(الأخيارمنتكونواأنبحسبكم

قال.والاخرةالدنيافيوالرفعةالشرفالأنصاروهمالمدينةأهلمنأسلممنلجميعئبتقدبل

عنهورضواعخهخاللهركأبإخسنآتبعوهموالذينوألألفحارألمهنجرينمنآلاولونوألشبقوت):تعالىالله

تعالى:وقال(001:التوبةأمهوآتعظيمآتفؤزذلكأبدافيهاخلاينآلأنهرتختهاتخرىجنتلهتموأعد

عكويؤثروتأوتوامماصاجةصدورهتمفىيجدونولاهاجرإلتهتممنبجبونفتللامنيمنآلدارواقيتبوءووالذين!ي

!ي!ا!ز4رسولو!ال(9:الحنرأ!ات!حوتهم!أولنكءنفسهشعيوقومنخصماصحةبهم؟نولؤأنفسهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.حفيليسالمعقوفينبينما

بابالصحابةفضائل()251177(1)مسلموصحيح،الأنصاردورفضلبابالأنصارمناقب)9378(الباريفتح

.الأنصاردورخيرفي

ومسلم.البخاريفيمخرجةذكرهالسابقالحديثتليالتيالأحاديث

.1937()رقمفيهوالحديث(151)7/الباريفتحمنوالمثبت،تصحيف.سهلبنعبادة:ط،حفي

.بالصوابأشبهوهو..ترألم،أسيدأبا:فقالعبادةبنسعدفلحقنا:البخاريوفيط،حفيكذا

.الخيارمن:البخاريرواية
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وشعبهم،الأنصارواديلسلكتوشعباوادياالناسسلكولو،الأنصارمنامرءالكنتالهجرةلولا"

."(1دثار)والناس،شعارالأنصار

.")2(وعيبتيكرشيالأنصار":وقال

.")3(حاربهملمنوحرب،سالمهملمنسلمأنا":وقال

سمعت:قالثابتبنعديحدثني،شعبةحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا:)4(البخاريوقال

إلايحبهملاالأنصار":-ع!ي!اللهرسولقال:قالأو-ع!ي!اللهرسولسمعت:يقولعازببنالبراء

."اللهأبغضهأبغضهمومن،اللهأحبهأحبهمفمن.منافقإلايبغضهمولا،مؤمن

.(به)شعبةحديثمنداودأباإلاالجماعةبقيةأخرجهوقد

،جبر)7(بناللهعبدبناللهعبدعنشعبةحدثنا،إبراهيمبنمسلمحدثنا:أيضا)6(البخاريوقال

."الأنصاربغضالنفاقواية،الأنصارحبالإيماناية":قال!النبيعن،مالكبنأنسعن

،الحارثبنخالدحديثمن،)9(ومسلم،)8(الطيالسيالوليدأبيعنأيضاالبخاريورواه

به.شعبةعنأربعتهم،مهديبنالرحمنوعبد

أنسأبيبنصرمةقيسأبوقالماأحسنوما.جداكثيرةالأنصارفضائلفيوالأحاديثوالايات

لهومواساتهم،إياهونصرهمإليهمع!ي!اللهرسولقدومفيالأنصارشعراءأحد)01(ذكرهالمتقذم

أجمعين.عنهماللهرضيولأصحابه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الزكاة(6151-)913مسلموصحيح،الطائفغزوةبابالمغازي(0433)الباريفتح،ومسلمالبخاريأخرجه

.الإسلامعلىقلوبهمالمؤلفةإعطاءباب

مسلموصحيح،"محسنهممناقبلوا":عفي!النبيقولبابالأنصارمناقب038(1)الباريفتح،الشيخانأخرجه

.الأنصارفضائلمنبابالصحابةفضائل()251176(0)

.تقدموقدمالكبنكعبإلىبسندهرواهطويلحديثمنجزءوهو(462)3/المسندفيأحمدأخرجه

.الإيمانمنالأنصارحببابالأنصارمناقب)3783(الباريفتحفي

الترمذيأيضاوأخرجه.الإيمانمنوعليالأنصارحبأنعلىالدليلبابالإيمان()912)75(مسلموأخرجه

.()922والنسائي،()163ماجهوابن،وقريشالأنصارفضلفيبابالمناقب93(00)

.الإيمانمنالأنصارحببابالأنصارمناقب)3784(الباريفتح

.الباريوفتححمنوالمثبت،تصحيفوهو.جبيربناللهعبدبنالرحمنعبدعن:طفي

،حفيولاالبخاريفيالواووليست،داودأبوأنهمنهظناوالطيالسي:فقال(أوالناشرأضاف:طفي

.34(0/11)السيرفيومصادرهاترجمتهتجدالطيالسيالملكعبدبنهشامهوالوليدوأبو

.الإيمانمنوعليالأنصارحبأنعلىالدليلبابالإيمان()74128()مسلمصحيح

بعدها.وما(704و604)صفيوشعرهذكرهتقدم
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،الإسلاممنبهاللهأكرمهممايذكرأيضاأنسأبيبنصرمةقيسأبووقال:)1(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:السلامعليهرسولهمنبهخصهموما

مواتياصديقايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريشفيثوى

داعيايرولميؤويمنيرفلمنفسهالمواسمأهلفيويعرض

راضيابطيبةمسروراوأصبح)2(النوىبهواطمأتتأتانافلما

باديااللهمنعونالهوكانالنوىبهواطمأنتصديقاوألفى

المنادياأجابإذموسىقالىومالقومهنوخقالىمالنايقص

نائيا)3(الناسمنيخشىولاقريباواحداالناسمنيخشىلافأصبح

والتآسياالوغىعندوأنفسنامالناحلمنالأمواللهبذلنا

المواسيا)4(الحبيبكانولوجميعاكلهمالناسمنعادىالذينعادي

(هاديا)أصبحاللهكتابوأنغيرهشيءلااللهأنونعلم

الأعادياعليناتظهرلاحنانيكبيعةكلفيصليتإذاأقول

الموالياأنتاللهاسمتباركتمخيفةأرضاجاوزتإذاأقولى

باقيالنفسكتبقيلاوإنككثير!الحتوفإنمعرضافطأ

واقيااللهلهيجعللمهوإذاسعيهكيفالفتىيدريمافوالله

ناوياوأصبحرياأصبحتإذاربها)6(المعيمةالنخلتحفلولا

عنعيينةبنسفيانعن،وغيرهالحميديالزبيربناللهعبدورواها،وغيرهإسحاقابنذكرها

بنصرمةإلىيختلفعباسبناللهعبدرأيت:قالتالأنصارمنعجوزعن،الأنصاريسعيدبنيحيى

.)7(البيهقيرواه.الأبياتهذهيرويقيس

فصل

الصالحين،وعبادهاللهلأولياءكهفاوصارت،إليهاالسلامعليهبهجرتهأيضاالمدينةشرفتوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.255()2/والروض512(1/):هشامابنسيرةفي

.بالصوابأشبهوهو.دينهاللهأظهرأتانافلما:والروضالسيرةفي

باغيا.:!في

له.التاليعلىفيهماالبيتهذاقدموقد.المصافيا:والروضالسيرةفي

هاديا.أفضلاللهأنونعلم:والروضالسيرةفي

.والسيرةطمنوالمثبت،ريهاالمقيمةالنحلنجعلولا:حفي

.(513)2/الدلائلفي
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آخرموضعلها،كثير!جدافضلهافيوالأحاديث،للعالمينهديودار،للمسلمينمنيعاوحصناومعقلا

الله.شاءإنفيهنوردها

عاصم،بنحفص)2(عن،يسافبنالرحمنعبدأبن(خبيبطريقمن)1(الصحيحينفيثبتوقد

")3(.جحرهاإلىالحيةتأرزكماالمدينةإلىليأرزالإيمانإن":ع!ي!هاللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن

عمر،بناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعاصمعن،شبابةعنرافعبنمحمدعنأيضا)4(مسلمورواه

.نحوهع!ي!هالنبيعن،عمرابنعن،أبيهعن

بنسعيدالحبابأباسمعأنه،سعيدبنيحيىعن،مالكحديثمن،أيضا)5(الصحيحينوفي

،يثرب:يقولون،)6(القرىتأكلبقريةأمرت":ع!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت،يسار

."الحديدخبثالكير)7(ينفيكماالناس)7(تنفي،المدينةوهي

مكة.علىبتفضيلهاالأربعةالأئمةبقيةعنماللثالإمامانفردوقد

قالا:اللهعبدبنبكروأبوالوليدأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)8(البيهقيقالوقد

هريرةأبيعنأخيحدثني،سعيدبنسعد)9(ثنا،الأنصاريموسىأبوحدثنا،سفيانبنالحسنحدثنا

فأسكنه"إليكالبلادأحبفأسكني،إليالبلادأحبمنأخرجتنيإنكاللهم":قالع!يالهاللهرسولأن

المدينة.الله

ضمالذيالمكانإلا،المدينةمنأفضلمكةأنالجمهورعنوالمشهور،جداغريبماحديثماوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

بيانبابالإيمان)233((1)47مسلموصحيح.المدينةإلىيأرزالإيمانبابالمدينةفضائل()1876الباريفتح

منهما.معقوفينبينيأتيوما،غريبابدأالإسلامأن

:ط،حفيووقع.الصحيحينمنوالمثبت،تصحيفوهو.عاصمبنجعفر:(052)2/والدلائلط،حفي

.227()8/الكمالتهذيبفيترجمتهتجد،أيضاتصحيف.حبيب

.(439/)الباريفتح.ويجتمعينضم:"يأرز"

غريبا.بدأالإسلامأنبيانبابالإيمان(1)46مسلمصحيح

بابالحج()488()1382مسلموصحيح،الناستنفيوأنهاالمدينةفضلبابالمدينةفضائل(1871)الباريفتح

المدينة.سكنفيجاءمابابالجامع887()2/الموطأفيمالكأيضاوأخرجه.شرارهاتنفيالمدينة

جيوشمركزأنهاأحدهما:وجهينالقرىأكلهامعنىفيذكروا:(154)9/مسلمصحيحشرحفيالنوويقال

منتكونوميرتهاأكلهاأنمعناه:والثاني.وسباياهاأموالهاوغنمتالقرىفتحتفمنها،الأمرأولفيالإسلام

غنائمها.تساقوإليهاالمفتتحةالقرى

والصحيحين.حمنوالمثبت،تصحيفبالقاف.ينقي...تنقي:طفي

.3()3/المستدركفيالحاكموأخرجه(915)2/الدلائلفي

الكمالتهذيبفيوترجمته،الحاكمومستدركالدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو،سعيدبنسعيد:ط،حفي

.المقبريسعيدبناللهعبدهووأخوه261(0/1)
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كتابفيذكرناها،ومحلهاهاهناذكرهايطولبأدلةذلكعلىالجمهوراستدلوقد،!ي!اللهرسولجسد

تعالى.اللهشاءإنالأحكاممنالمناسك

،الزهريعنشعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقالماذلكفيلهمدليلوأشهر

واقف!وهو!والنبيسمعأنه،أخبرهالحمراءبنعديبناللهعبدأن،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرنا

أخرجتأنيولولا،إلياللهأرضوأحب،اللهأرضلخيرإنكوالله":يقولمكةسوقفيبالحزورة

."خرجتمامنك

.به)2(الزهريعنكيسانبنصالحعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعن،أحمدرواهوكذا

وقال.بهالزهريعن،عقيلعن،الليثحديثمن)3(ماجهوابنوالنساليالترمذيرواهوهكذا

بنسلمةأبيعن،عمروبنمحمدورواه.بهالزهريعنيونسرواهوقد.صحيححسن:الترمذي

أصح.عنديالزهريوحديث،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعن،الزهريعنمعمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

وأحباللهأرضخيرأنكعلمت":فقالالحزورةعلى!ي!اللهرسولوقف:قال.هريرةأبيعن

."خرجتمامنكأخرجونيأهلكأنولولا،اللهإلىالأرض

رواهوقد،معمرمنوهموهذا:)6(البيهقيالحافظقال.به)5(معمرحديثمنالنسائيرواهوكذا

روايةوالصحيح،وهمأيضاوهو،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعنبعضهم

الجماعة.

شهاببنمسلمبنمحمدعن،معمرعن،رباححدثناخالدبنإبراهيمحدثنا:أيضا)7(أحمدوقال

لخيرإنكوالله":الحزورةسوقفيوهوقالع!ي!اللهرسولأنبعضهمعن،سلمةأبيعن،الزهري

.")8(خرجتمامنكأخرجتأنيولولااللهإلىالأرضوأحب،اللهأرض

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.()18715رقم03(5)4/مسندهفي

.()17816رقم03(5)4/مسندهفيأحمدرواه

فيوهو.مكةفضلبابالمناسك31()80ماجهابنوسنن،مكةفضلفيبابالمناقب)2593(الترمذيجامع

.()4252والنسائيالكبرىالسنن

صحيح.حديثوهو()18717رقم03(5)4/مسندهفي

.)4254(الكبرىسننهمنمكةفضائلفي

.518()2/الدلائلفي

.)4/503(مسندهفي

بناللهعبدعنسلمةأبيعن:والصواب،"بعضهمعن"سلمةأبيعنرواهحيثأيضامعمرأوهاممنوهذا

.(بشار)تقدمكما،عدي
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أخيابنعن،الدراوردي)1(عن،الحميديعن،الحلبيخليدبنأحمدعنالطبرانيورواه

طرقفهذه.بهالحمراءبنعديبناللهعبدعن،مطعمبنجبيربنمحمدعن،الزهريعن،الزهري

أعلم.والله.تقدمماوأصحها،الحديثهذا

النبويةالهجرةمنالأولىالسنةفيوقعماذكر

)2(العظيمةوالوقائعالحوادثمن

الدولةفي-عشرةثمانيأو،عشرةسبعسنةوقيل-عشرةستسنةفيعنهماللهرضيالصحابةاتفق

رفععنهاللهرضيعمرالمؤمنينأميرأنوذلك،الهجرةسنةمنالإسلاميالتاريخابتداءجعلعلىالعمرية

أشعبان؟شعبانأي:عمرفقال.شعبانفيعليهيحلإنه؟وفيهاخرعلىلرجل-حجة:أي-صكإليه

تاريخوضعفيفاستشارهمالصحابةجمعثم؟الاتيةأو،الماضيةالسنةأوفيهانحنالتيالسنةهذه

الفرسوكانت،ذلكفكره.الفرسكتاريخأرخوا:قائلفقال،ذلكوغيرالديونحلولبهيتعرفون

بناسكندربملكيؤرخونوكانوا.الرومبتاريخأزخوا:قائلوقال.واحدبعدواحدابملوكهميؤرخون

بمبعثه.بل:آخرونوقال.!لمج!اللهرسولبمولدأرخوا:آخرونوقال.ذلكفكرهالمقدونيفلبس

التاريخإلىعنهاللهرضيعمرفمال!.السلامعليهبوفاتهبل:آخرونوقال!،بهجرتهبل:آخرونوقال!

ذلك.علىمعهواتفقوا.واشتهارهلظهورهبالهجرة

حدثنا)4(مسلمةبناللهعبدحذثنا.التاريخأرخواومتىالتاريخ:")3(صحيحه"فيالبخاريوقال

منإلاعدواما،وفاتهمنولا!النبيمبدثمنعدواما:قالسعدبنسهلعن،أبيهعنالعزيزعبد

المدينة.مقدمه

علىفأجمعوا،التاريخفيعمراستشار:قال،أبيهعنالزنادأبيابنحدثنا:الواقديوقال

.لهجرةا

إلىرجلقام:قالسيرينبنمحمدعن،()السدوسيخالدبنقرةعن،الطيالسيداودأبووقال

.كذاسنةمنكذاشهرفييكتبون،الأعاجمتفعله2شي:فقال؟أرخواما:فقال.أرخوا:فقالعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

.ارورديلدا:خفي

.الهجرةمنالأولىالسنةوقائع:طفي

التاريخ.أرخواأينمنالتاريخبابالأنصارمناقبكتاب267()7/الباريفتح

ترجمته.فيالكمالوتهذيبالبخاريمنوالمئبت،تصحيف.مسلم:ط،حفي

فيالخبرأجدولم59()7/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهمنوالمثبت،تصحيف.السديخالدبنفروة:حفي

به.الطيالسيداودأبيعنخالدبنأميةعن938()2/تاريخهفيالطبريأخرجهوقد،الطيالسيداودأبيمسند
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ثم،وفاتهمن:وقالوا.مبعثهمن:فقالوا؟نبدأالسنينأيمن:فقالوا.فأرخوا،حسن:عمرفقال

مصرففهوالمحرم:قالواثم،رمضان:قالوا؟نبدأالشهوروأي:قالواثم،الهجرةعلىأجمعوا

.المحرمعلىفاجتمعوا.حرامشهزوهو،حجهممنالناس

ابنأن،محصنبنعثمانعن،الطاحي)2(قيسبننوححدثنا،قتيبةحدثنا:جرير)1(ابنوقال

السنة.فجرالمحرمهو(2-ا:الفجرأمهـمعثتروأر!تجر!ولإل!و:تعالىقولهفييقولكانعباس

بهويؤرخ،البيتيكسىالسنةرأسوهو،اللهشهرالمحرمإن:قال،عمير)3(بنعبيدعنوروي

.الورقفيهويضرب،الناس

أولإن:قالديناربنعمروعن،إسحاقبنزكرياحدثنا،عبادةبنروححدثنا:أحمد)4(وقال

أرخواالناسوأن،الأولربيعفيالمدينةقدمع!ي!اللهرسولوأن،باليمنأميةبنيعلىالكتبورخمن

السنة.لأول

بنوأرخ:قالاأنهما،الشعبيعنصالحبنمحمدوعن،الزهريعن()إسحاقبنمحمدوروى

.لؤيبنكعبموتمنأرخواثم،البيتوإسماعيلإبراهيمبنيانمنأرخواثم،إبراهيمنارمنإسماعيل

وقد-عشرةثمانيأو-عشرةسبعسنةوذلكالهجرةمنالخطاببنعمرأزخثم،الفيلمنأرخواثم

ابتداءجعلواأنهموالمقصود،الحمدودلهالعمرئة)6(السيرةفيوطرقهبأسانيدهمحرراالفصلهذاذكرنا

الأئمة.جمهورقولوهذا،عنهماشتهرفيماالمحرممنأولهاوجعلوا،الهجرةسنةمنالإسلاميالتاريخ

الذيالشهرلأنهالأولربيعالإسلاميةالسنةأول:قالأنهمالكالإمامعنوغيرهالسهيليوحكى

ع!ي!.اللهرسولفيههاجر

يؤو!أولمقالتقوىعلىلم!جدأسس!مالو:تعالىبقولهاخرموضعفيذلكعلىالسهيلياستدلوقدأ

أولعلىالصحابةاتفقكماالتاريخمنيومأولوهو،المدينةع!ي!النبيحلولأولمنأي8011:التوبةأ

.ا)7(الهجرةعامالتاريخسني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تفسيرفي(894)8/للسيوطيالمنثورالدرفيوجاء093()2/تاريخهفيوهوالطبريتفسيرفيالخبرهذاأجدلم

هو:قالههووالفجر)قولهفيعباسابنعنعساكروابنالشعبفيوالبيهقيمنصوربنسعيدوأخرج:الآية

السنة.فجرأولالمحرم

.الطبريوتاريخ(2941)3/للدارقطنيوالمختلفوالمؤتلفحمنوالمثبت،تصحيفوهو،الطائي:طفي

.بنحوه93(20/)أيضاالطبريتاريخفيالروايةهذه

أحمد.مسندفيأجدهاولم،بهأحمدعنالرازيثابتبنأحمدعن93(0)2/الطبريأخرجهاأيضاالروايةهذه

هاهنا.ممابأتمبهإسحاقبنمحمدعنمجاهدبنعليعنالطبريأخرجه

.بنحوه93(20/)أيضاالطبريتاريخفيالروايةهذه

.246()2/الروضفيهذاالسهيلياستدلال
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أوللأنوذلك،خلافهعلىالعملولكن،مناسباللهرحمهمالكالإمامقالهالذيهذاأنشكولا

لئلاالمعروفهوكماالمحرمأولهاوجعلوا.الهجرةسنةالأولىالسنةفجعلوا،المحرمالعربشهور

أعلم.والله.النظاميختلط

الأنصاربايعوقد،بمكةمقيم!اللهورسولالمباركةالهجرةسنةاستهلت:المستعانوباللهفنقول

،الهجرةسنةقبلالحجةذيمنعشرالثانيليلةوهي،التشريقأيامأوسطفيقدمناكماالثانيةالعقبةبيعة

إلىأصحابهمنهاجرمنفهاجر،المدينةإلىالهجرةفيللمسلمين!اللهرسولوأذنالأنصاررجعثم

لمجي!اللهرسولعلىنفسهبكرأبووحبس،!ي!اللهرسولإلاالخروجيمكنهمنبمكةيبقلمحتىالمدينة

بعدطالبأبيبنعليوتأخر،بسطهتقدمالذيالوجهعلىخرجاثم،قدمناكماالطريقفيليصحبه

يوم!يواللهرسولفقدم.بقباء)1(لحقهمثمالودائعمنالسلامعليهعندهكانماليؤديبأمرهع!يوالنبي

.الضحاء)2(اشتدوقدالزوالمنقريباالإثنين

.الأولربيعشهرمنخلتالليلتينوذلك:وغيرهالواقديقال

المشهورهووهذا،منهخلتليلةعشرةلثنتيأنهورجح،عليهيعرجلمأنهإلاإسحاقابنوحكاه

.الجمهورعليهالذي

روايةوهو،الأقوالأصحفيسنةعشرةثلاثالبعثةبعدبمكةالسلامعليهإقامتهمدةكانتوقد

وأقام،سنةلأربعينع!يواللهرسولبعث:قال،عباسابنعن)3(الضبعيجمرةأبيعنسلمةبنحماد

سنة.عشرةثلاثبمكة

عن،إسحاقبنزكرياعن،عبادةبنروحعن،معمربنمحمدعنجرير)4(ابنروىوهكذا

.عشرةثلاثبمكة!ي!اللهرسولمكث:قالأنهعباسابنعن،ديناربنعمرو

الطويل(منأ:قيس)5(بنأنسأبيبنصرمةأبياتكتبعباسابنأنوتقدم

مواتياصديقايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريشفيثوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

به.يلحقثم:خفي

فوقه.:والقصربالضموالفححى،النهارأولارتفاعفهوالفححوةوأما،النهارنصفمنقريبا:"الضحاء"

.76()3/النهاية

)7/256(حمادترجمةفيالكمالتهذيبمنوالمثبت،تصحيفوهو.الضبيحمزةأبيعن:ط،حفي

384()2/تاريخهفيالطبريالروايةهذهأخرجوقد.عمرانبننصرهوجمرةوأبو(1454/)حجرلابنوالتبصير

به.حمادعنادمعنخلفبنمحمدعن

.385()2/تاريخهفي

.(ص)475الأبياتمضت
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أنهعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،إسماعيلبنإبراهيمعنالواقديوقال

صرمة:بقولاستشهد

مواتياصديقايلقىلويذكرحجةعشرةبضعقريشفيثوى

حجة،عشرةخمسالواقديعن،سعدبنمحمدعن،الحارثعن،جرير)1(ابنرواهوهكذا

:جرير)2(ابنقالمامنهوأغرب؟جداغريمب4قووهو

سنينثماني!ي!اللهرسولعلىالقرآننزل:قالقتادةعن،سعيدحدثنا،عبادةبنروحعنحدثت

بالمدينة.وعشرا،بمكةعشرا:يقولالحسنوكان.بالمدينةوعشرا،بمكة

بنأنسإليهذهب؟سنينعشربمكةأقامأنهمنالبصريالحسنإليهذهبالذيالآخرالقولوهذا

عباسابنعنروايةوهو،عنهمجريرابنرواهفيماديناربنوعمروالمسيببنوسعيدوعائشةمالك

علىأنزل:قال،عباسابنعنعكرمةعن،هشامعن،سعيدبنيحيىعن)3(حنبلبنأحمدرواها

.عشرابمكةفمكث،وأربعينثلاثابنوهو!صالنبي

والشيءالكلمةإليهيلقيسنينثلاث!اللهبرسولإسرافيلقرن:قال)4(أنهالشعبيعنقدمناوقد

بعضعنالواقديحكىوقد.جبريلذلكبعدكانثم،شخصهيرىولاحسهيسمعروايةوفي-

بمكةأقامالسلامعليهإنهقالمنقولبينيجمعأنجريرابنوحاول،هذاالشعبيقولأنكرأنهمشايخه

أعلم.والله.الشعبيذكرهالذيبهذاعشرةثلاثقالمنوقول،عشرا

فصل

كماقباءوهي،عوفبنعمروبنيدارفيبهانزولهأولوكان،بالمدينةالنبويالركابحلولما

وقال.ليلةعشرةبضعوقيل.ليلةعشرةثمانيوقيل،ليلةوعشرينثنتين-قيلماأكثر-بهافأقامتقدم

.ليالثلاث:عقبةبنموسى

يومإلىالإثنينيوممنبقباءفيهمأقامالسلامعليهأنه،وغيره()إسحاقابنذكرهماوالأشهر

ادعىوقد01قباءمسجد-ذكرناهما-علىمقدارهافيالمختلفالمدةهذهفيألسسوقد،الجمعة

لمح!جد!و:تعالىقولهذلكعلىوحمل،قباءإلىقدميومأولفيألسسه!واللهرسولأنالسهيلي

)2(

)3(

)4(

)5(

.386()2/تاريخهفي

.387()2/تاريخهفي

صحيح.حديثوهو2(0)17رقم228()1/مسندهفي

الخبر.مضى

.(1/494)هشامابنسيرةفي
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مسجدوهو،()1(يومأولتأسيسمنأعربهامنقولورد(801:التهولةأيؤهـ!أولمنالتقوىعلىأسس!

يحبوترجال!وفيهفيهتقومأنأحقيؤمىأولمنألتقوىعلىأسس!لم!جد!و:تعالىقولهفيهنزلفاضلشريف

الحديثوذكرناالتفسيرفيذلكتقريرعلىتكلمناكما(801:التولةأ!وألمحطهرجمتيحبوأدلهسطهرواأن

الإمامرواه()1(الذيالحديثوذكرنا.عنهوالجوابالمدينةمسجدأنه)2(مسلمصحيحفيأالذي

أنه،ساعدةبنعويمعنشرحبيلحدثنا،)5(أويسأبوحدثنا،محمدبن)4(حسينحدثنا:أحمد)3(

قصةفيالطهورفيالثناءعليكمأحسنقداللهإن":فقالقباءمسجدفيأتاهم!اللهرسولأنحدثه

لناكانأنهإلاشيئانعلمما!اللهرسولياوالله:قالوا"؟بهتطهرونالذيالطهورفماهذا،مسجدكم

.غسلواكمافغسلناالغائطمنأدبارهميغسلونفكانوا،اليهودمنجيران

)6(.يرو

أخر.شواهدولهصحيحهلمحيخزيمهابنواخرجه

.عباسوابن،سلامبناللهعبدبنومحمد،ثابتبنخزيمةعنوروي

بنإبراهيمعن،الحارثبنيونسحديثمن،)7(ماجهوابن،والترمذيداودأبوروىوقد

أنمجبوترجالفيه!و:قباءأهلفيالآيةهذهنزلت":قالع!يالهالنبيعن،هريرةأبيعن،ميمعنةأبي

شم."الآيةهذهفيهمفنزلتبالماءيستنجونكانوا:قال(801:التهولةأ!!ثألمحطهرجمتوأدلهشطهروا

الوجه.هذامنغريب:الترمذيقال

أعلم.واللهضعيف!هذاالحارثبنويونس:قلت

عن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدرواهماالتقوىعلىألسسالذيالمسجدبأنهقالوممن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فيهذاالسهيليوقول)7(الحاشيةموضعص)947(ذلكإلىأشيرأنسبقوقدحفيلي!المعقوفينبينما

أعلم.واللهالنساخعملمنالزيادةهذهفأظن(462)2/الروض

وأيضا.!ي!النبيمسجدهوالتقوىعلىأسسالذيالمسجدأنبيانبابالحج)514()8913(مسلمصحيح

الاية.تفسيرفي(564)3/كثيرابنتفسير

.(5421)4رقم(422)3/أحمدمسند

وهو471()6/الكمالتهذيبفيوترجمتهأحمدمسندمنوالمثبت،تصحيف.محمدبنحسن:ط،حفي

هـ.412سنةتوفيالمروزيالمؤدبالتميميبهرامبنمحمدبنالحسين

وهو)15/166(الكمالتهذيبفيوترجمتهأحمدمسندمنوالمثبت،تصحيف.إدريسأبو:ط،حفي

والشواهد.المتابعاتفيبهيعتبرضعيفوهواهـ،67سنةتوفي،الأصبحيمالكبنأويسبناللهعبدبناللهعبد

قال.بالماءالمتطهرينعلىوجلعزاللهثناءذكرباببالماءالاستنجاءأبوابالوضوء)83(خزيمةابنصحيح

قالكمانظرعويممنشرحبيلسماعوفي،سعدبنوشرحبيل،أويسأبيلضعف،ضعيفوإسناده:بشار

.322()4/حجرابنالحافظ

التوبة،سورةمنبابالتفسير031()0الترمذيوجامع،بالماءالاستنجاءفيبابالطهارة)44(داودأبيسنن

.بالماءالاستنجاءبابالطهارة)357(ماجهابنوسنن
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،البصريوالحسن،الشعبيعنوحكي،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليورواه.الزبيربنعروة

وغيرهم.أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،العوفيوعطية،جبيربنوسعيد،وقتادة

ماشيا.وتارةراكباتارة،سبتكلقباءيأتيوكان،فيهويصليبعدفيمايزوره!ي!النبيكانوقد

.")1(كعمرةقباءمسجدصلا!في":الحديثوفي

،قباءمسجدقبلةموضعإلى!ي!للنبيأشارالذيهوالسلامعليهجبرائيلأنحديثفيوردوقد

الملة.هذهفيالناسلعمومجعلمسجوأولبل،بالمدينةالإسلامفيبنيمسجدأولالمسجدهذافكان

لخاصةكانذاكلأن،ويصليفيهيتعبددارهبابعند،بمكةالصديقبناهالذيالمسجدعنبهذاواحترزنا

أعلم.والله.عامةللناسيكنلم،نفسه

المدينةإلى!م!اللهرسولبقدومسمعلماالفارسيسلمانأن،البشاراتفيسلمانإسلامتقدموقد

فلم!ي!اللهرسولفكف.صدقةهذا:قال،بقباءوهو،يديهبينفوضعه،شيئامعهوأخذإليهذهب

وأمرمنهفأكل.هديةهذه:وقالفوضعه!شيومعهأخرىمرةجاءثم،منهفأكلواأصحابهوأمر،يأكله

.)2(بطولهالحديثتقدم.فأكلواأصحابه

فصلى

عنهاللهرضيسلامبناللهعبدإسلامفي

،سلامبناللهعبدعن،زرارةعن،عوفحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

عرفتوجههتبينتفلما،انجفلفيمنفكنت،)4(إليهالناسانجفلالمدينة!ي!اللهرسولقدملما:قال

بالليلوصلوا،الطعاموأطعموا،السلامأفشوا":يقولسمعتهشيءأولفكان،كذاببوجهليسأنه

."بسلامالجنةتدخلوا،نياموالناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/373(المصنففيشيبةأبيوابن،قباءمسجدفيالصلاةفيجاءمابابالصلاة)324(الترمذيأخرجه

ظهيرأسيدبنعنكلاهما،قباءمسجدفيبابالفضائلو)01257(قباءمسجدفيالصلاةفيبابالصلاة

ماجهابنوأخرجه،(عليهتعليقهوانظر،بشارالدكتورتحقيقفيكما)صحيححسن:الترمذيوقالالأنصاري

السننفيالبيهقيوكذاقباءمسجدفيالصلاةفيجاءمابابالصلاةإقامة)1411(أيضأأسيدعنالسننفي

فيوالنسائينفسهالبابفي(14)12برقمماجهابنوأخرجه؟فيهوالصلاةقباءمسجدإتيانبابالحج248()5/

المسجدهذايأتيحتىخرجمن"بلفظحنيفبنسهلعنكلاهماقباءمسجدفضلبابالمساجد)996(السنن

.الهجرةكتابفي(12)3/مستدركهفيالحاكمأخرجهوكذا."عمرةكعدللهكانفيهفيصليقباءمسجد

فيتذكرلمأنهاالأخيرةالثلاثةالأسطرإلىهناالحاشيةفيطناشرأشاروقد؟(117-113)صالحديثمضى

فوهم.؟المصرية:يقولأنأرادفلعلهفيهانقصلايديبينالنسخةوهذه،حيعنيالحلبيةالنسخة

.451()1/مسندهفي

.(1/927)الأثيرلابنالنهاية.نحوهمسرعينذهبوا:ومعناه،قبله:النهايةوفي،عليه:المسندفي
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وقال.عنهبهأوفىبنزرارةعن،الأعرابيعوفعن،طرقمن)1(ماجهوابنالترمذيورواه

صحيح.:الترمذي

بنعمروبنيفيبقباءأناخحينقدومهأولوراهع!ي!بالنبيسمعأنهيقتضيالسياقهذاومقتضى

.عوف

بعد)2(أيوبأبيدارعندأناخحينبهاجتمعأنهأنسعنصهيببنالعزيزعبدروايةفيوتقدم

دارإلىصارمابعدبهواجتمع،بقباءراهماأولراهفلعله"تقدمكماالنجاربنيدارإلىقباءمنارتحاله

أعلم.والله.النجاربني

سلامبناللهعبدجاءجم!ي!النبيجاءفلما:قال.أنسعنالعزيزعبدطريقمنالبخاريسياقوفي

وابنوأعلمهم،سيدهموابنسيدهمأنييهودعلمتوقد،بحقجئتوأنكاللهرسولأنكأشهدفقال

فيقالواأسلصتقدأنييعلمواإنفإنهم،أسلمتقدأنييعلمواأنقبلعنيفسلهمفادعهم،أعلمهم

اتقواويلكم،اليهودمعشريا":لهمفقال.عليهفدخلوااليهودإلىع!ي!اللهنبيئفأرسل.فيليسما

:قالوا"فأسلموابحقجئتكموأنيحقااللهرسولأنيلتعلمونإنكمهوإلاإلهلاالذيفوالله،الله

ذاك:قالوا؟"سلامبناللهعبدفيكمرجلفأي":قال-مرارثلاثقالهاع!ي!للنبيقالوا-نعلمهما

ليسلم.كانمادلهحاش:قالوا"أسلمإنأفرأيتم":قال.أعلمناوابنوأعلمنا،سيدناوابنسيدنا

إنكم،هوإلاإلهلاالذيفواللهاللهاتقوايهودمعشريا:فقالفخرج"عليهماخرجسلامابنيا":قال

ع!ي!.اللهرسولفأخرجهم.كذبت:فقالوا.بالحقجاءوأنهاللهرسولأنهلتعلمون

.)3(لفظههذا

:فقال.وتنقصوه،شزناوابنشرنا:قالواالحقشهادةشهدعليهمخرجفلما:)4(روايةوفي

.أخافكنتالذيهذااللهرسوليا

الصغاني)6(،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأصمأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)5(البيهقيوقال

فيوهو-جم!ي!النبيبقدومسلامبناللهعبدسمع:قال،أنسعنحميدحدثنا،بكر)7(بناللهعبدحدثنا

الساعة؟أشراطأولما؟نبيإلايعلمهنلاثلاثعنسائلكإني:فقال!صالنبيفأتى-لهأرض

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.الطعامإطعامبابالأطعمة325(1)ماجهابنوسنن(42)بابالقيامةصفة2()485الترمذيجامع

عند.:طفي

.25(942،0)7/فيالبخارييعني

.05بابالأنصارمناقب)3893(الفتحفيللبخاري

.(528)2/النبوةدلائلفي

فيه.ومصادرها(21/295)ترجمتهفيالنبلاءأعلاموسيرالدلائلمنوالمثبت،تصحيف.الصنعاني:ط،حفي

.34(0)14/الكمالتهذيبفيوترجمتهالبيهقيودلائلطمنوالمثبت،تصحيف.بكرأبيبناللهعبد:طفي
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آنفا"جبريلبهنأخبرني":قال؟أمهإلىأوأبيهإلىالولد)1(ينزعوما؟الجنةأهليأكلهطعامأولوما

نزلهفإنولجترللعدوامنكالف)قرأثم.الملائكةمناليهودعدو:قال"نعم":قال!؟جبريل:قال

تسوقهمالمشرقمنالناسعلىتخرجفناو:الساعةأشراطأولأما"،791:البقرةأ!أدهبإدنققبكعك

نزعالمرأةماءالرجلماءسبقوإذا)2(،حوتكبدفزيادةالجنةأهليأكلهطعامأولوأما؟المغربإلى

الله!رسوليا؟!يىاللهرسولوأنك،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال"نزعتالمرأةماءسبقوإذا،الولد

:فقال،اليهودفجاءت،بهتونيعنيتسألهمأنقبلبإسلامييعلمواإنوإنهمبهت)3(قولماليهودإن

"؟أسلمإنأرأيتم":قال.سيدناوابنوسيدنا،خيرناوابنخيرنا:قالوا"؟فيكماللهعبدرجلأي"

الله.رسولمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:فقالاللهعبدفخرج.ذلكمناللهأعاذه:قالوا

الله.رسولياأخافكنتالذيهذا:قال.وانتقصوه.شرناوابنسرنا:قالوا

عن،عمربنحامدعن)5(ورواه،بهبكربناللهعبدعن،منيربناللهعبدعن)4(البخاريورواه

به.،حميدعن،المفضلبنبشر

اللهعبدآلمنرجلعن،اللهعبدبنيحيىعن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:)6(إسحاقبنمحمدقال

سمعتلما:قال-عالماحبراوكان-أسلمحينسلامبناللهعبدحديثمنكان:قال.سلامابن

حتىعليهصامتا،لذلكمسرافكنت،له)7(نتوكفكناوالذيوهيئتهواسمهصفتهوعرفتلمجي!اللهبرسول

بقدومه،أخبرحتىرجلفأقبل،عوفبنعمروبنيفيبقباءنزلقدمفلما،المدينةع!ي!اللهرسولقدم

بقدومالخبرسمعتفلما،جالسةتحتيالحارثبنتخالدةوعمتي،فيهاأعمللينخلةرأسفيوأنا

!زدتماعمرانبنبموسىسمعتكنتلو:تكبيريسمعتحينعمتيفقالت،كبرت!ياللهرسول

له:فقالتقال.بهبعثبمابعثدييهوعلى،عمرانبنموسىأخوهووالله،عمةأي:لهاقلت:قال

.إذافذاك:قالت.نعم:لهاقلتقال؟الساعةنفسمعيبعثأنهبهنخبركناالذيأهوأخيابنيا

وكتمت،فأسلموافأمرتهم،بيتيأهلإلىرجعتثمفأسلمت!ي!اللهرسولإلىفخرجت:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والدلائل.حمنوالمثبت...الولدبالوما:طفي

.والبخاريوالدلائلحمنوالمثبت،سبقإذاالولدماوأ:طفي

سكنثم.وصبرصبورمثل.والافتراءالكذبوهو:البهتفيالمبالغةبناءمنوهوبهوتجمع:"بهت"

.(1165/)الأثيرلابنالنهاية.تخفيفا

.البقرةسورةمنلجبريلعدواكانمنقولهبابالتفسير(4854)الباريفتح

أصحابه.بين!النبياخىكيفبابالأنصارمناقب)3893(الباريفتح

بنأحمدبنعليعن535()2/الدلائلفيالبيهقيوأخرجه،إسنادهيذكرلمأنهإلا516(1/)هشامابنسيرةفي

بناللهعبدعنالحارثبنالضحاكعنشيبةأبيبنعثمانبنمحمدعنالصفارعبيدبنأحمدعنالأهوازيعبدان

به.إسحاقبنمحمدعنالأجلح

الأثير.لابنالنهاية.وقوعهأي،وكفهانتظر:"الخبرتوكف"
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بيوتكبعضفيتدخلنيأنأحبوإني،بهتقوئماليهودإن!اللهرسوليا:وقلتاليهودمنإسلامي

بذلكيعلمواإنفإنهم،بإسلامييعلمواأنقبل،فيهمأناكيففيخبروكعنيتسألهمثم،عنهمفتغيبني

.تقذممانحووذكر.وعابونيبهتوني

.الحارثبنتخالدةعمتيوأسلمت،بيتيأهلوإسلامإسلاميفأظهرت:قال

عنمحدثحدثنا،بكرأبيبناللهعبدحدثني،إسحاقبنمحمدعن:بكير)1(بنيونسوقال!

قط)2(لهماولدفيألقهمالم،منيإليهماأحبوعميأبيولدمنأحديكنلم:قالتحييبنتصفية

وعميأبيإليهغدا-عوفبنعمروبنيقرية-قباءع!ح!اللهرسولقدمفلما،دونهأخذانيإلاإليهماأهش

ساقطينكسلانينفاترينانافجا،الشمسمغيبمعإلااناجامافوالله،مغلسين)3(أخطببنياسرأبو

ياسرأباعميفسمعت،منهماواحدإلينظرمافوالله،أصنعكنتكماإليهمافهششت،الهوينىيمشيان

فيفماذا:قال!.واللهنعم:قال!؟وصفته)4(بنعتهتعرفه:قال!.واللهنعم:قال!؟هوأهو:لأبييقول!

بقيت.ماواللهعداوته:قال؟منهنفسك

إليهذهبالمدينةع!يىاللهرسول!قدمحينأخطببنياسرأباأنالزهريعن()عقبةبنموسىوذكر

كنتمبالذيجاءكمقداللهفإن،أطيعوني،قوميا:فقالقومهإلىرجعثم،وحادثهمنهوسمع

بنيمنوهما،اليهودسيديومئذوهو-أخطببنحييأخوهفانطلق.تخالفوهولافاتبعوه،تنتظرون

منأتيت:فقال-مطاعافيهموكان-قومهإلىرجعثم،منهوسمعع!ح!اللهرسولإلىفجلس-النضير

واعصنيالأمرهذافيأطعني،أمابنيا:ياسرأبوأخوهلهفقال!.أبداعدوالهأزاللاواللهرجلعند

علىقومهواتبعه،الشيطانعليهواستحوذ،أبداأطيعكلاواللهلا:قال!.تهلكلابعدهشئتفيما

رأيه.

بنحييأخوهوأما،أمرهإليهالماأدريفلا،)6(أخطببنجديواسمهياسرأبوأما:قلت

صبراقتلحتىاللهلعنهدأبهذلكيزل!ولم،وأصحابه!النبيعداوةفشربحييبنتصفيةوالدأخطب

الله.شاءإنسيأتيكماقريظةبنيمقاتلةقتليوم!اللهرسول!يديبين

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

به.عنهبإسنادهأخرجه(533)2/للبيهقيالنبوةدلائلفيهذايونسقول

...أهشلهماولدمعقطألقهمالم:الدلائلفي

بغلس.:خفي

بعينه.:الدلائلفي

.الزهريشهابابنإلىبإسنادهذكره(532)2/البيهقيدلائلفيهذاعقبةبنموسىخبر

والإكمال526()1/للدارقطنيوالمختلفوالمؤتلفحمنوالمثبتتصحيف.أخطببنحييواسمه:طفي

أخطببنياسرأبووأخواه،أخطببنحي:ثلاثة514()1/هشامابنسيرةوفي،كنيتهيذكراولم62()2/

أخطب.بنوجدي
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فصل

الزوالوقتأدركهالجمعةيوموذلك،القصواءناقتهراكبوهوقباءمنالسلامعليهارتحلولما

،رانوناء)1(واديلهيقالوادفي،هنالكالجمعةبالمسلمينفصلى،عوفبنسالمبثيدارفيوهو

هويتمكنيكنلمأعلمواللهلأنهمطلقاأو،بالمدينةبالمسلمين!واللهرسولصلاهاجمعةأولفكانت

مخالفةلشدةإلاذاكوما،بموعظةوإعلانخطبةذاتجمعةبهايقيمواحتىالاجتماعمنبمكةوأصحابه

.إياهوأذيتهم،لهالمشركين

يومئذ!ي!اللهرسولخطبةذكر

الرحمنعبدبنسعيدحدثنا)3(،وهبابنأخبرنا،الأعلىعبدبنيونسحدثني:جرير)2(ابنقال

عنهم:اللهرضيعوفبنسالمبنيفيبالمدينةصلاهاجمعةأولفيووظصالنبيخطبةعنبلغهأنهالجمحي

وأشهد،يكفرهمنوأعادي،أكفرهولابهوأومن،وأستهديهوأستغفره،وأستعينهأحمدهدلهالحمد"

والنورالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

منودنو،الزمانمنوانقطاع،الناسمنوضلالة،العلممنوقلة،الرسلمنفترةعلىوالموعظة

ضلالاوضل،وفرطغوىفقديعصهماومن؟رشدفقدورسولهاللهيطعمن؟الأجلمنوقرب،الساعة

يأمرهوأن.الآخرةعلىيحضهأنالمسلمالمسلمبهأوصىماخيرفإنه،اللهبتقوىوأوصيكم،بعيدا

.ذكرىذلكمنأفضلولا،نصيحةذلكمنأفضلولا.نفسهمناللهحذركممافاحذروا.اللهبتقوى

الذييصلحومن،الآخرةأمرمنتبغونماعلىصدقوعون،ومخافةوجلعلىبهعمللمنتقوىوإنه

بعدفيماوذخراأمرهعاجلفيذكرالهيكناللهوجهإلابذلكينويلا،والعلانيةالسرأمرمناللهوبينبينه

ويحذركم،بعيداأمداوبينهبينهأنلويودذلكسوىمنكانوما،قدمماإلىالمرءيفتقرحين،الموت

تعالى:يقولفإنه،لذلكخلفلا،وعدهوأنجز)4(،قولهصدقوالذي.بالعبادرؤوفواللهنفسهالله

فإنه،والعلانيةالسرفي،وآجلهأمركمعاجلفياللهواتقوا(92:قأمهوبظنوللغيدأناومآلدىألقولمايدلميو

تقوىوإن؟عظيمافوزافازفقداللهيتقومن،(ه:الط!قأ!هوأتجرالهؤويغظتمسئات!ءعنهيكفرآدلهيحقومن)

وترفع،الربوترضي،()الوجهتبيضاللهتقوىوإن؟سخطهوتوقي،عقوبتهوتوقي،مقتهتوقيالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عاشوراءبوزن:فيهوقال)3/91(البلدانومعجمحهامشمنوالمثبت،تصحيف.رانواناء:طفي

.وخابوراء

.493(2/)تاريخهفي

حدثني.:الطبريوفيعن:طفي

.الطبرينسخبعضفيوكذا،ونجز:حفي

.الوجوه:الطبريفي
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الذينليعلمسبيلهلكمونهج،كتابهاللهعلمكمقد،اللهجنبفيتفرطواولابحظكمخذوا،الدرجة

هوجهادهحقاللهفيوجاهدواأعداءهوعادواإليكماللهأحسنكمافأحسنوا،الكاذبينوليعلمصدقوا

إلاقوةولا(42:أ!نفالأ!وبينهعنكأمنويضىبينةعنماهلفكتليقك!والمسلمينوسماكماجتباكم

،الناسوبينبينهمايكفهاللهوبينبينهماأصلحمنفإنه)1(الموتبعدلماواعملوااللهذكرفأكثروا،بالله

إلاقوةولاأكبرالله،منهيملكونولاالناسمنويملك،عليهيقضونولاالناسعلىيقضياللهبأنذلك

."العظيمالعليبالله

إرسال!.السندوفي،جريرابنأوردههكذا

.-المدينةقدمحينع!ج!اللهرسول!خطبهاخطبةأول!-باب:)2(البيهقيوقال

بنيونسحدثنا،الجئارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا

عن،شريقبنالأخنسبنعثمانبنمحمدبنعثمانبن)3(المغيرةحدثني،إسحاقابنعن،بكير

فيهمقامأنبالمدينة!يماللهرسول!خطبهاخطبةأول!كانت:قال!عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبي

ليصعقنواللهتعلمن،لأنفسكمفقدموا،الناسأيهابعدأما":قال!ثمأهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمد

ألم:-دونهيحجبهحاجبولاترجمانلهليس-ربهلهليقولنثم،راعلهاليسغنمهليدعنثمأحدكم

يرىفلاوشمالايمينافينظر؟لنفسكقدمتفما،عليكوأفضلتمالاوآتيتك،فبلغكرسولييأتك

ومن،فليفعلتمرةبشقولوالنارمنوجههيقيأناستطاعفمن،جهنمغيريرىفلاقدامهينظرثم،شيئا

)4(اللهرسول!علىوالسلام،ضعفسبعمئةإلىأمثالهاعشرالحسنةتجزىبهافإن،طيبةفبكلمةيجدلم

وبركاته.اللهورحمة

أنفسناشرورمنبالئهنعوذ،وأستعينهأحمدهدلهالحمدإن":فقال!أخرىمرة!اللهرسول!خطبثم

وحدهااللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،أعمالناوسيئات

بعدالإسلامفيوأدخلهقلبهفياللهزينهمنأفلحقد،اللهكتابالحديثأحسنإن،(()لهشريكلا

الله،أحبمنأحبوا،وأبلغهالحديثأحسنإنه،الناسأحاديثمنسواهماعلىواختاره،الكفر

اللهيختاركلمنفإنه()5(قلوبكمعنهتقسولا،وذكرهاللهكلامتملواولااقلوبكمكلمناللهأحبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.اليوم:الطبريفي

.5(1/55)السيرةفيهشامابنوأخرجه(524)2/النبوةدلائلفي

بنالمغيرةبنسعيدبنسفيانأبو:وجدإن،أقربائهمنلكن،العلمكتبفيترجمةعلىلهأقفلمهذاالمغيرة

361()33/التهذيبفيمترجموهو،!ي!النبيزوجحبيبةأمأختابن،المدنيالثقفيشريقبنالأخنس

.(بشار)

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام:(1155/)هشامابنسيرةفي

.هشامابنوسيرةالدلائلمنمعقوفينبينما
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الناسأوتيماكلومنالحديثمنوالصالحالعباد،من)1(وخيرتهالأعمالمنخيرتهسماهفقد،ويصطفى

تقولونماصالحاللهواصدقوا،تقاتهحقواتقوه،شيئابهتشركواولااللهفاعبدوا،والحرامالحلالمن

."وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،عهدهينكثأنيغفسباللهإنبينكماللهبروحوتحابوابأفواهكم

.الألفاظاختلفتوإنقبلهالمامقويةأنهاإلامرسلةأيضاالطريقوهذه

فصل

والسلاماالصلاةأعليهمقامهمدةفيالشريفمسجدهبناءفي

عنهاللهرضيأيوبأبيبدار

أعلم.والله.شهرمنأقل:غيرهوقال،أشهرسبعة:الواقديفقال،بهامقامهمدةفياختلفوقد

:فقاليحدثأبيسمعت:قالالصمدعبدأخبرنا،منصوربنإسحاقحدثنا:)2(البخاريقال

المدينة!اللهرسولقدملما:قال،مالكبنأنسحدثنا،)3(الضبعيحميدبنيزيدالتياحأبوحدثنا

إلىأرسلثم،ليلةعشرةأربعفيهمفأقام،عوفبنعمروبنو:لهميقالحيئفي،المدينةعلوفينزل

بكروأبوراحلتهعلىع!ي!اللهرسولإلىأنظروكأني:قال،سيوفهممتقلديفجاؤواالنجاربنيملأ

،الصلاةأدركتهحيثيصليفكان:قال،أيوبأبيبفناء)4(ألقىحتى،حولهالنجاربنيوملأ،ردفه

:فقالفجاؤوا،النجاربنيملأإلىفأرسل،المسجدببناءأمرإنهثم:قال.الغنممرابضفيويصلي

فيهفكان:قال.اللهإلىإلاثمنهنطلبلاواللهلا:فقالوا"(هذا)بحائطكمثامنونيالنجاربنييا"

بقبور!ي!هاللهرسولفأمر،نخلفيهوكان،خربفيهوكانت،المشركينقبورفيهكانت،لكمأقولما

وجعلوا،المسجدقبلةالنخلفصفوا:قال.فقطعوبالنخل،فسويتوبالخرب،فنبشتالمشركين

:)6(يقولمعهم!ي!اللهورسول،يرتجزونوهمالصخرذلكينقلونفجعلوا:قال.حجارةعضادتيه

.والمهاجرةالأنصارفانصر،الآخرةخيرإلاخيرلاإنهاللهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.العبادمنومصطفاه:والسيرةالدلائلفي

المدينة.إلىوأصحابه!النبيهجرةبابالأنصارمناقب)3293(الباريفتح

الفتح.فيوالبخاريحمنوالمثبت،تصحيف.الضبي:طفي

رحله.ألقىالمرادأو،نزلأي:ألقى:266()7/الفتحفيحجرابنقال

الباريفتح.ساومتهإذا،كذافيالرجلثامنت:تقول،بثمنهساومونيأو،ثمنهمعيقررواأي:"ثامنوني"

/7()266.

روايةوفي.شطرينفيالشعريكتبكماالبخاريفيقولهموكتب:يقولونمعهمكيهماللهورسول:الفتحفي

ذكرها:الاتيوهيأخرى

والمهاجرهللأنصارفاغفرالآخرةخيرإلاخيرلااللهم

.2(حص)294هشامابنقولوانظر
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سعيد.بنالوارثوعبدالصمدعبدأبيحديثمن)1(ومسلمأخرمواضعفيالبخاريرواهوقد

بيدروهو-مربداكانالذيالمسجدأن،عروةعن،الزهريعن،)2(البخاريصحيحفيتقدموقد

بل:فقالا!اللهرسول!فيهفساومهما،وسهيلسهلوهمازرارةبنأسعدحجرفيكاناليتيمين-التمر

ينقلوهويقول!!يالهاللهرسول!وجعل:قال!.مسجداوبناهمنهماابتاعهحتىفأبى!اللهرسول!يالكنهبه

الرجزامنأ:الترابمعهم

وأطهرربناأبرهذاخيبرحمال!لاالحمال!هذا

الرجز(منأ:ويقول!

والمهاجرهالأنصارفارحمالاخرهأجرالأجرإنلاهم

منهماابتاعهوقيل:قال!،بياضةبنيفيلهنخلامنهعوضهمازرارةبنأسعدأنعقب!بنموسىوذكر

ع!.للهارسول!

سهلوهماعفراءبنمعاذحجرفييتيمينلغلامينكانالمربدأن)3(إسحاقبنمحمدوذكر:قلت

أعلم.فالله،عمروابناوسهيل

حدثنا،الضبيحمادبنالحسنحدثنا،الدنياأبيبنبكرأبيطريقمن)4(البيهقيوروى

المسجد!يالهاللهرسول!بنىلما:قال!،الحسنعن،مسلمبنإسماعيلعن،سليمانبنالرحيمعبد

موسى"كعريشعريشاابنوه":فقال!،صدرهاغبرحتى،اللبنيتناول!معهموهوأصحابهعليهأعانه

.-السقفيعني-العريشبلغيديهرفعإذا:قال!؟موسىعريشما:للحسنفقلت

مرسل.وهذا

نأ،عبادةعن،أوسبنشدادبنيعلىعن،سنانأبيعن،سلمةبنحمادحديثمنوروى

نصليمتىإلى،وزينهالمسجدهذاابن،اللهرسول!يا:فقالوا!يالهالنبيبهفأتوامالاجمعواالأنصار

."موسىكعريشعريش!،موسىأخيعنرغبةبيما":فقال!؟الجريدهذاتحت

)1(

)2(

)3(

)4(

والبيوع()1886الحجوفيمساجدمكانهاويتخذالجاهليةمشركيقبورتنبشهلبابالصلاة)428(الباريفتح

بابالمساجد)9()524(مسلموصحيح؟و)9277(و)2774()2771(الوصايامنموضعينوفي،)609(

!ي!.النبيمسجدابتناء

.(452،ص)451الخبرتقدم

.(ص)468أولفيإسحاقابنحديثتقدم

.(2425/)البيهقيدلائل

.(542)2/الدلائلفيالبيهقييعني
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الوجه.هذامنغريبحديثوهذا
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عن،)3(شيبانعن،موسىبناللهعبيد)2(حدثنا،حاتمبنمحمدحدثنا:داود)1(أبووقال

جذوعمن!ي!اللهرسولعهدعلىسواريهكانت!ي!النبيمسجدأن،عمرابنعن،عطيةعن،فراس

النخل،وبجريدبجذوعفبناها،بكرأبيخلافةفي)4(نخرتإنهاثم،النخلبجريدمظللأعلاه،النخل

.الانحتىثابتة(تزل)فلم،بالآجرفبناهاعثمانخلافةفي)4(نخرتإنهاثم

غريب.اوهذ

عن،أبيحدثني،إبراهيمبنيعقوبحدثني،موسىبنمجاهدحدثنا:أيضا)6(داودأبوقالوقد

وسقفه،باللبنمبنيا!ي!اللهرسولعهدعلىكانالمسجدأن،أخبرهعمرابنعننافعحدثنا،)7(صالح

النبي!عهدفيبنائهعلىوبناهعمرفيهوزادشيئابكرأبوفيهيزدفلم،النخلخشبوعمده،الجريد

جدارهوبنى،كثيرةزيادةفيهوزاد،عنهاللهرضيعثمانوغيره؟خشباعمدهوأعاد،والجريدباللبن

.بالساج)9(وسقفهمنقوشةحجارةمنعمدهوجعلوالقضة)8(المنقوشةبالحجارة

به.إبراهيمبنيعقوبعن،المدينيبنعليعن)01(البخاريرواهوهكذا

بنىقطاةكمفحصولومسجدادلهبنىمن"!ي!قولهمتأولاعنهاللهرضيعفانبنعثمانزاده:قلت

علىبذلكفيستدل،بعدهيغيروهولمذلكعلىالموجودونالصحابةووافقه")11(الجنةفيبيتالهالله

المصنف.قالكما،ضعيفوإسناده،المسجدبناءفيبابالصلاة()452السننفي(1)

محمدأبووهو988()2/الكمالتهذيبفيوترجمتهداودأبيوسننحمنوالمثبت،تصحيف،اللهعبد:طفي)2(

الكوفي.

وهو.)12/295(الكمالتهذيبفيوترجمتهداودأبيسننمنوالمثبت،تصحيف،سنان:ط،حفي)3(

اهـ.64سنةتوفيمولاهمالتميميالرحمنعبدبنشيبان

.(نخر)القاموس.وتفتتبليت:نخرتومعنى.داودأبيوسننحمنوالمثبت،تصحيف.تخربت:طفي4()

والسنن.حمنوالمثبت.زالتفما:طفي()5

المسجد.بناءفيبابالصلاة)451(السننفي)6(

97()13/الكمالتهذيبفيوترجمتهداودأبيسننمنوالمثبت،تحريفوهو.صالحأبيعن:ط،حفي)7(

إبراهيم.عنسعدبنإبراهيموعنه،عمرابنمولىنافععنيرويالمدنيكيسانبنصالحوهو

الحديث:اخرفيداودأبووقال.بهوليسالجصيشبهشيء:القصة:256()1/السننمعالمفيالخطابيفال)8(

الجص.:القصة

.54(0)1/الباريفتح.الهندمنبهيؤتىالخشبمننوع:"الساج")9(

المسجد.بنيانبابالصلاة()446الباريفتح(01)

=إسناده:حاشيتهفيشعيبالأستاذوقال)0161(الإحسان،ذرأبيإلىبسندهحبانابناللفظبهذاأخرجه)11(
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تضعيفمنالمسجدسائرحكمفيالزيادةفتدخل،المزيدحكمالزيادةحكمأنالعلماءقولمنالراجح

بأمرهلهزاده،دمشقجامعبانيالملكعبدبنالوليدزمانفيزيدوقد؟إليهالرحالوشدفيهالصلاة

ثم،وقتهفيبيانهسيأتيكمافيهالنبويةالحجرةوأدخل،المدينةعلىنائبهكانحينالعزيزعبدبنعمر

هوكماالمقدمةالصفوفبعدوالمنبرالروضةصارتحتىالقبلةجهةمنوزيد،بعدفيماكثيرةزيافىةزيد

.اليومالمشاهد

فيهوعمل،ومساكنهمسجدهبنىحتىأيوبأبيعلى!ي!اللهرسولونزل:)1(إسحاقابنقال

منقائلفقال.فيهودأبواوالأنصارالمهاجرونفيهفعمل،فيهالعملفيالمسلمينليرغب!اللهرسول

الرجز(منأ:المسلمين

المضللالعملمنالذاكيعملوالنبيقعدنالئن

الرجز(منأ:يقولونيبنونهوهمالمسلمونوارتجز

والمهاجره)2(الأنصارارحماللهمالآخرهعيشإلاعيشلا

."والأنصارالمهاجرينارحماللهم،الآخرةعيشإلاعيشلا":ع!ي!اللهرسولفيقول

علييحملون،قتلوني!اللهرسوليا:فقالباللبنأثقلوهوقدياسربنعمارفدخل:قال

:يقولوهو-جعدارجلاوكان-بيدهوفرتهينفض!اللهرسولفرأيت:سلمةأمقالت.لايحملونما

."الباغيةالفئةتقتلكإنما،يقتلونكبالذينليسوا،سميةابنويح"

مسلموصلهوقد،سلمةأموبينإسحاقبنمحمدبينمعضلهوبل،الوجههذامنمنقطعوهذا

)3(
عن-البصريالحسنأبيابنييعني-والحسنسعيدعنالحذاءخالدعنشعبةحديثمنصحيحه!ي

."الباغيةالفئةعماراتقتل":!واللهرسولقال:قالتسلمةأمعن،سلمةأممولاةخيرةأمهما

)4(
قال!اللهرسولأنسلمةأمعن،أمهعن،الحسنعن،عولىابنعنعليةابنحديثمنورواه

."الباغيةالفئةتقتلك،سميةابنيالكويح":الحجارةينقلوهولعمار

)1(

)2(

)3(

)4(

السننفيوالبيهقي)2/138(الصغيرفيالطبرانيوأخرجه315()1/شيبةأبيابنمصنففيوهو،صحيح

والقضاعي(1/485)الآثارمشكلفيوالطحاوي،(461)مسندهفيوالطيالسي،ذرأبيعنبإسنادهم(437)2/

الأعمشعنطرقمن(437)2/والبيهقي(154)والبزار(512)2/الصغيرفيوالطبراني()947الشهابمسندفي

اهـ..عثمانحديثومن...عمرحديثمنوتقدم.به

.(1/694)هشامابنسيرة

برجز.وليسكلامهذا:هشامابنقال

يكونأنفيتمنىالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملابابالساعةوأشراطالفتن)72(1692()مسلمصحيح

الميت.مكان

مقسم.بنإبراهيمبنإسماعيلهوعليةوابن)73()1692(برقمصحيحهفيمسلمايعني
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كانلما:قالتسلمةأمعن،أمهعنيحدثالحسنعن)2(معمرأخبرنا:)1(الرزاقعبدوقال

يحملوعمار،لبنةلبنةواحدكليحمل!ي!النبيأصحابجعل،المسجديبنونوأصحابه!ي!اللهرسول

،أجرانولك،أجرللناس،سميةابن"وقال.)3(ظهرهفمسح!ي!النبيعنولبنةعنهلبنة،لبنتين

."الباغيةالفئةوتقتلك،لبنمنشربةزادكواخر

.)4(الصحيحينشرطعلىإسنادوهذا

الخدريسعيدأبيعن،عكرمةعن،الحذاءخالدعنجماعةطريقمنوغيره)5(البيهقيأوردوقد

ينفضفجعل،!ي!النبيفراه،لبنتينلبنتينيحملوعمار،لبنةلبنةالمسجدبناءفينحملكنا:قال

يقول:قال"النارإلىويدعونهالجنةإلىيدعوهم،الباغيةالفئةتقتلهعمارويح":ويقولعنهالتراب

الفتن.منباللهأعوذ:عمار

خالدعن،المختاربنالعزيزعبدعن،مسذدعن)6(البخاريالإمامالحديثهذاروىلكن

قولهيذكرلمأنهإلا،بهالحذاءخالدعن،الثقفيالوهابعبدعن،موسىبنإبراهيموعن،الحذاء

.")7(الباغيةالفئةتقتلك"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

!سي!.النبيأصحابباب2(0)426المصنففي

الحسن.عنيحدثلممعمرافإن،الصحيح:بشارقال،يحدثالحسنسمععمنمعمر:المصنففي

.ظهرهفمسحغ!ي!النبيفقام:المصنففي

رأىبل،الحسنعنيحدثلممعمرافإن،صحيحاالمصنفأوردهماكانفإن؟الشيخينشرطعلىيكونكيف

الصغيرالبخاريتاريخ)عنهالرزاقعبدرواهكما،الحسنماتسنةالعلمطلبأنهوذكر،صغيروهوجنازته

المزيذلكذكرولا،الحسنعنلهروايةالعلمكتبتذكرولم،(1651الترجمة8/والتعديلوالجرح،2151/

فلا-الأرجحوهو-مجهولرجلبينهماأعني،الصوابهوالرزاقعبدمصنففيجاءماكانوإن.التهذيبفي

.(بشار).معمرعنهروىمنلجهالةالإسنادهذايصح

.(546)2/النبوةدلائلفي

الله.سبيلفيالرأسعنالغبارمسحبابالجهادو)2812(،المسجدبناءفيالتعاونبابالصلاة(4)47الباريفتح

3415/الأشرافتحفة)"الباغيةالفئةتقتله"عبارةفيهيذكرولمالحديثهذاالمزيذكروكذلك،الصوابهوهذا

فيالفتحمنالمطبوعفيالعبارةوجودأما.تركهاالبخاريأنالدلائلفيالبيهقيذكروكذا(بتحقيقي4842حديث

فيوضعتقدإشارةأنويلاحظ.صنعايحسنواولم،الناشرينتصرفمنفهوو)2812()447(الموضعين

هذهاحذف:أي"إلى"اخرهاوفي"لا"أولهافيفكتبالعبارةهذهعلىالبخاريصحيحمناليونينيةالنسخة

قال،منهاخلتقدالأصيلةالمتقنةالرواياتوأن،الرواياتبعضمنمقحمةالعبارةهذهأنفالأصح،العبارة

لمالبخاريإن:وقالالجمعفيالحميدييذكرهالمالزيادةهذهأنواعلم"542()1/الفتحفيحجرابنالحافظ

،عمدافحذفهاوقعتأوللبخاريتقعلمولعلها:الحميديقال.(الدمشقي)مسعودأبوقالوكذا،أصلايذكرها

عمداحذفهاالبخاريأنليويظهر:(حجرابن)قلت.الحديثهذافيوالبرقانيالإسماعيليأخرجهاوقد:قال

=هذهفيأنهاعلىفدلع!ي!النبيمنالزيادةهذهيسمعلمأنهاعترفالخدريسعيدأباأنوهيخفيةلنكتةوذلك
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:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنطريقمن)2(مسلمرواهلماتركهاإنماوكأنه:)1(البيهقيقال

:ويقولرأسهيمسحجعل،الخندقيحفرجعلحينلعمارقالع!ج!اللهرسولأنمنيخيرهومنأخبرني

."باغيةفئةتقتلكسميةابنبؤس"

:قال،سعيدأبيعننضرةأبيعن،)4(مسلمةأبيعنشعبةحديثمنأيضا)3(مسلمرواهوقد

تقتلكسميةابنيالكبؤسا":ياسربنلعمارقالع!ح!اللهرسولأن-قتادةأبو-منيخيرهومنحدثني

."الباغيةالفئة

نأ،سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،هندأبيبنداودعنوهيبحدثنا:)5(الطيالسيداودأبووقال

يحملفجعل-بهكانوجعمنناقه-وعمار،لبنةلبنةيحملونالناسكانالخندقحفرلماع!ج!اللهرسول

:ويقولرأسهعنالترابينفضكانع!ج!اللهرسولأنأصحابيفحدثني:سعيدأبوقال.لبنتينلبنتين

."الباغيةالفئةتقتلكسميةابنويحك"

قولهيكونأنويشبهقال.أصحابهمنسمعهومابنفسهسمعهمابينفرقفقد:)6(البيهقيقال

أعلم.والله.الخندقحفروفيالمسجدبناءفيذلكلهقالأنهأو،وهماالخندق

وهذا.أعلمواللهالناقلعلىاشتبهأنهوالظاهر،لهمعنىلاالخندقحفرفياللبنحمل:قلت

أهلقتلهوقد،الباغيةالفئةتقتلهأنهعمارعنعليهوسلامهاللهصلواتأخبرحيثالنبوةدلائلمنالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هندأبيبنداودطريقمنالبزارأخرجهاوقد.البخاريشرطعلىليستذلكبينتالتيوالرواية،مدرجةالرواية

فحدثني:سعيدأبوفقال:وفيهلبنةلبنةوحملهم،المسجدبناءفيالحديثفذكرسعيدأبيعننضرةأبيعن

مسلمشرطعلىالإسنادوهذا...الباغيةالفئةتقتلكسميةابنيا:قالأنهع!اللهرسولمنأسمعهولمأصحابي

:قالسعيدأبيعننضرةأبيعنسلمةأبيطريقمنوالنسائيمسلمففي،بذلكحدثهمنسعيدأبوعينوقد

دون!ي!النبيمنسعيدأبوسمعهالذيالقدرعلىالبخاريفاقتصر،فذكره،قتادةأبومنيخيرهومنحدثني

الحافظ.كلامانتهى".الحديثعللعلىالاطلاعفيوتبحرهفهمهدقةعلىدالوهذا،غيره

فييكتبهافكيف،الصحيحفيليستالعبارةهذهأنيؤيدحجرابنالحافظأنعلىدليلأقوىمنفهذا:قلت

ذكرهماأنالقولوخلاصة،الخطيةالنسخمنالحواشيوكتبوامكانمنالمتنكتبواالناشرينلكن؟"الفتح"

.(بشار)البخاريصحيحمنالمطبوعمنتحذفأنينبغيالعبارةوأن،الصوابهوكثيرابنالمصنف

.(548)2/الدلائلفي

يكونأنفيتمنىالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملابابالساعةوأشراطالفتن1592(-)71مسلمصحيح

الميت.مكان

.)72(برقمالسابقةالروايةتليالتيالروايةوهي

(114)11/الكمالتهذيبفيوترجمتهمسلمصحيحمنوالمثبت،تصحيفوهو.مسلمأبيعن:ط،حفي

.البصريالطاحيالأزديمسلمةبنيزيدبنسعيدوهو

.(12)68الطيالسيمسند

.(954)2/النبوةدلائلفي
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عليكانوقد.موضعهفيوتفصيلهبيانهسيأتيكماالعراقوأهلعليمعوعمارصفينوقعةفيالشام

الضالةالفرقةجهلةيحاولهكماتكفيرهمبغاةمعاويةأصحابتسميةمنيلزمولا.معاويةمنبالأمرأحق

وليسالقتالمنتعاطوهفيمامجتهدينكانوافإنهمالأمرنفسفيبغاةكانواوإنلأنهم،وغيرهمالشيعةمن

الفئةتقتلكبعدالحديثهذافيزادومن،أجرلهوالمخطئأجرانلهالمصيببل،مصيبامجتهدكل

يقلهالمفإنه،ع!ي!اللهرسولعلىالزيادةهذهفيافترىفقد-(القيامةيومشفاعتياللهأنالهالاا-الباغية

أعلم.والله.تقبلطريقمنتنقللمإذ

الألفةإلىالشامأهليدعونوأصحابهعمارافإن،النارإلىويدعونهالجنةإلىيدعوهم:قولهوأما

أوزاعاالناسيكونوأن،بهأحقهومندونبالأمريستأثرواأنيريدونالشاموأهل.الكلمةواجتماع

عنوناشئمذهبهملازمفهو،الأمةواختلافالكلمةافتراقإلىيؤديوهذا،برأسهإمامقطركلعلى

منصفينوقعةإلىانتهيناإذاالمباحثهذهتقريروسيأتي.أعلموالله.يقصدونهلاكانواوإن،مسلكهم

علىالنبويالمسجدبناءقصةهوإنماهاهناوالمقصود،وتوفيقهتأييدهوحسنوقوتهاللهبحولهذاكتابنا

والتسليم.الصلاةأفضلبانيه

بنبكرأبوحدثنا،إملاءالحافظاللهعبدأبوحدثنا:")1(الدلائل"فيالبيهقيالحافظقالوقد

بنحشرجأخبرناالمباركبناللهعبدحدثنا،حمادبننعيمحدثنا،شريكبنعبيدأخبرنا،إسحاق

المسجد،ع!ي!اللهرسولبنىلماأ:قال،ع!ي!اللهرسولمولىسفينةعن،جمهانبنسعيدعن،نباتة

فقال،فوضعهبحجرعمرجاءثم،فوضعهبحجرعثمانجاءثم،فوضعهبحجرأبوبكرجاء

."بعديالأمرولاةهؤلاء":ع!ي!اللهرسول

.صص)1(

:قال.سمينةعن،سعيدعن،حشرجعن،الحمانيالحميدعبدبنيحيىحديثمنرواهلم

ليضعثم،حجريجنبإلىحجرابكرأبوليضع":قالثم.حجراوضعالمسجد!ي!اللهرسولبنىلما

!ص:اللهرسولفقال"عمرحجرجنبإلىحجرهعثمانليضعثم،بكرأبيحجرجنبإلىحجرهعمر

."بعديمنالخلفاءهؤلاء"

.جداغريبالسياقبهذاالحديثوهذا

بنوزيدبهزوعن؟العبسينباتةبنحشرجعن،النضرأبيعنأحمد)2(الإمامرواهماوالمعروف

اللهرسولسمعتقالسفينةعنجمهانبنسعيدعنكلاهماسلمةبنوحمادالصمدوعبد؟الحباب

بكرأبيخلافة؟أمسك:سفينةقالثم"الملكذلكبعدمنيكونثم،عاماثلاثونالخلافة":يقول

سنين.ستعليوخلافة،سنةعشراثنتاعثمانوخلافةسنينعشرعمروخلافة،سنتين

منه.معقوفينبينيأتيوما553()2/(1)

.2()1816رقم22(022،1)5/:المسندفي)2(
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وقال،جمهانبنسعيدعنطرقمن)1(والنسائيوالترمذيداودأبوورواه،أحمدلفظهذا

وذكر"عضوضاملكايكونثمسنةثلاثونبعديالخلافة"ولفظهحديثهمنإلانعرفهلاحسن:الترمذي

بقيته.

يخطب!ييهالنبيكانبل،عليهالناسيخطبمنبربنيماأول!ييهالنبيمسجدفييكنولم:قلت

بيانهسيأتيكماالمنبرالسلامعليهلهاتخذفلما،القبليالحائطفيمصلاهعندجذعإلىمستندوهوالناس

لماالعشارالنوقحنينوحنالجذعذلكخارالجذعذلكجاوزفلما،عليهليخطبإليهوعدلموضعهفي

يسكنكماسكنحتىفاحتضنه!ييهالنبيإليهفرجع،عندهالسلامعليهالرسولخطبمنيسمعكان

بنوجابر،الساعديسعدبنسهلعنطرق)2(منذلكتفصيلسيأتيكما،يسكتالذيالمولود

قالماأحسنوما.عنهماللهرضيسلمةوأم،مالكبنوأنس،عباسبناللهوعبد،عمربناللهعبد

إلىتحنالخشبة،المسلمينمعشريا:مالكبنأنسعنالحديثهذاروىمابعد:البصريالحسن

!؟إليهيشتاقواأنأحقلقاءهيرجونالذينالرجالليسأو،إليهشوقا!اللهرسول

المنيفوالمحلالشريفالمسجدهذافضلعلىتنبيه

سعيدأباسمعت:قالأبيحذثني،يحيىأبيبنأنيسعن)4(،يحيىحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

الذيالمسجدفيعوفبنعمروبنيمنورجل،خدرةبنيمنرجل:رجلاناختلف:قالالخدري

فأتيا،قباءمسجدهوالعمريوقال!ييهاللهرسولمسجدهو:الخدريفقال،التقوىعلىألسس

خيرذلكفي":وقالع!ن!اللهرسوللمسجد"المسجدهذاهو":فقالذلكعنفسألاه!ييهاللهرسول

.مسجدقباءيعني"كثير

:وقال،بهالأسلمييحيىأبيبنأنيسعن،إسماعيلبنحاتمعن،قتيبةعن)5(الترمذيورواه

صحيح.حسن

عنجميعا)7(والنسائيوالترمذي،سعدبنالليثعن،عيسىبنإسحاقعنأحمد)6(الإماموروى

والنسائي،الخلافةفيجاءمابابالفتن)2226(الترمذيوجامع،الخلفاءفيبابالسنة)4646(داودأبيسنن()1

.)8155(الكبرىسننهمنالمناقبفي

التالي.الجزءفيسيرد)2(

.(11)121رقم23()3/المسندفي)3(

والمسند.حمنوالمثبت،تحريفوهو.يحيىأبيبنأنيسبنيحيى:طفي()4

.قالكماصحيححديثوهو،التقوىعلىألسسالذيالمسجدفيجاءمابابالصلاة)323(الجامعفي)5(

.(01)879رقم8()3/المسندفي)6(

-الذيالمسجدذكربابمساجد)796(النسائيوسنن؟التوبةسورةومنبابالقرانتفسير03()99الترمذيجامع)7(
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فيرجلانتمارى:قال،أبيهعنسعيدأبيبنالرحمنعبدعن،أنسأبيبنعمرانعنالليثعنقتيبة

.تقدممانحووذكر؟التقوىعلىأسس!الذيالمسجد

)1(
الرحمنعبدسألأنه،الرحمنعبدبنسلمةأبيعنالخراطحميدحديثمنمسلمصحيحولمحي

أتيت:أبيقال:فقال؟التقوىعلىألمس!الذيالمسجدفييقولأباكسمعتكيف:سعيدأبيابن

ثم،الأرضبهفضرب،حصباءمنكفافأخذ؟التقوىعلىأسس!الذيالمسجدعنفسألتهغ!ي!اللهرسول

."هذامسجدكمهو":قال

عن،أنسأبيبنعمرانعن)3(التيميعثمانبنربيعةحدثنا،حدثناوكيع:أحمد)2(الإماموقال

فقال،التقوىعلىألمس!الذيالمسجدفيلمجيواللهرسولعهدعلىرجلاناختلف:قالسعدبنسهل

هو":فقالفسألاهع!ج!اللهرسولفأتيا،قباءمسجدهو:الآخروقاللمجي!اللهرسولمسجدهو:أحدهما

."هذامسجدي

أنس،أبيبنعمرانعن،الأسلميعامربناللهعبدحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

مسجديالتقوىعلىألمس!الذيالمسجد":قاللمجيوالنبيأن،كعببنأبيعن،سعدبنسهلعن

."هذا

وابنهعمرذهبهذاوإلى،ع!ي!الرسولمسجدبأنهالقطعإفادةمنتقربلعلهامتعددةطرقفهذه

نزولبينمنافاةلا:آخرونوقال.جريرابنواختاره،المسيببنوسعيد،ثابتبنوزيد،اللهعبد

ذلك،منالصفةبهذهأولىالمسجدهذالأن،الأحاديثهذهوبين،بيانهتقدمكماقباءمسجدفيالآية

قالهريرةأبيحديثمن)5(الصحيحينفيثبتكماإليهاالرحالتشدالتيالثلاثةالمساجدأحدهذالأن

ومسجد،الحراموالمسجد،هذامسجدي؟مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":لمج!ي!اللهرسولقال

."المقدسبيت

)6(مسلمصحيحوفي

وذكرها.

مساجد"ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا":قاللمج!ي!النبيعنسعيدأبيعن

.عمرانحديثمنصحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال،التقوىعلىأسس

ع!ج.النبيمسجدهوالتقوىعلىأسسالذيالمسجدأنبيانبابالحج51()4()8913مسلمصحيح(1)

.0227()4رقم331()5/المسندفي)2(

.(132)9/الكمالتهذيبفيوترجمتهأحمدومسندحمنوالمثبت،تصحيف.التميمي:طفي)3(

.21(00)5رقم(161)5/المسندفي)4(

الحج51()1()7913مسلموصحيح،والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضلبابمكةمسجد(1)918الباريفتح)5(

مساجد.ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلاباب

.وغيرهحجإلىمحرممعالمرأةسفربابالحج(14)5)827(مسلمصحيح)6(
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سواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفيصلا!":قال!يىاللهرسولأن)1(الصحيحينفيوثبت

."الحرامالمسجدإلا

."أفضلذلكفإن"قولهوهيحسنةزيادةحسنبإسنادأحمد)2(الإماممسندوفي

هريرةأبيعن،عاصمبنحفصعن،خبيبعن،القطانيحيىحديثمن)3(الصحيحينوفي

."حوضيعلىومنبري،الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبينما":!ي!اللهرسولقال:قال

كتابمنالمناسككتابفيوسنوردها،جداكثيرةالشريفالمسجدهذافضائلفيوالأحاديث

الحكيم.العزيزباللهإلاقوةولاحولولاالتكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإنالكبيرالأحكام

بناهذاكلأن،الحرامالمسجدمنأفضلالمدينةمسجدأنإلىوأصحابهمالكالإمامذهبوقد

الجمهورذهبوقد.السلامعليهإبراهيممنأفضلمحمداأنومعلوم،!محمدبناهوهذا،إبراهيم

،والأرضالسمواتخلقيوماللهحرمهبلدفيلأنهأفضلالحرامالمسجدأنوقرروا،ذلكخلافإلى

،غيرهفيليسماالصفاتمنفيهفاجتمعالمرسلينخاتمومحمد،السلامعليهالخليلإبراهيموحرمه

.المستعانوباللهآخرموضعالمسألةهذهولبسط

فصل

قصيرةمساكنوكانت،ولأهلهلهمساكنلتكونحجرالشريفمسجدهحولع!ي!اللهلرسولوبني

كنتلقد-سلمةأممولاةخيرةأمهمعغلاماوكان-البصريالحسنأبيبنالحسنقالالفناءقريبةالبناء

.بيديع!ي!النبيحجرفيسقفأطولأنال

الله.رحمهطوالاضخماشكلاالبصريالحسنكانقدأنهإلا:قلت

منوبعضها،طينعليهجريدمنمبنيةالسلامعليهمساكنهكانت:")4(الروض"فيالسهيليوقال

.تقدمماالبصريالحسنعنحكىثم)6(.جريدمنكلهاوسقوفهامرضومة)5(حجارة

الحج5()60()4913مسلموصحيح،والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضلبابمكةمسجد(0911)الباريفتح()1

والمدينة.مكةبمسجديالصلاةفضلباب

مئةمنأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة"هكذافيهوالزيادةجابرعن343()3/المسندفيالمذكورةالروايةلعل)2(

.مسندهفيأحمدالإمامطريقمنرويفيماالزيادةهذهأجدولم."صلاةألف

()205)1913(مسلموصحيح،والمنبرالقبربينمافضلبابمكةمسجدفيالصلاةفضل)6911(الباريفتح)3(

والمنبر.القبربينمابابالحج

مقاربة.وبألفاظبنحوه2(48)2/(4)

المرضومة.تفسيروهو.بعضفوقبعضها:الروضفيالسهيليزاد()5

.الروضمنمعقوفينينيأتيوما.السهيليحكىبالذيويعنيحمنوالمثبت،حكىوقد:طفي)6(
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.(عرعر)1منبخشبمربوطةشعرمن(أكسيةأحجرهوكانت:قال

لأبوابهيكنلمأنهعلىفدل،بالأظافيريقرعكانالسلامعليهبابهأنالبخاريتاريخوفي:قال)2(

المسجد.إلى!لمج!اللهرسولأزواجموتبعدكلهاالحجرأضيفتوقد:قال.حلق

معهبعثمكةإلىالذئليأريقطبناللهعبدرجعولما:وغيرهما)3(جريروابنالواقديقال

معهموبعثا،مكةمنبأهاليهمليأتوا!س!اللهرسولموليارافعوأباحارثةبنزيدبكروأبو!ي!اللهرسول

كلثوموأمفاطمة!والنبيببنتيفجاؤوافذهبوا؟قديدمنإبلابهاليشتروادرهموخمسمئةبحملين

وقد،بكرأبيبناللهعبدصحبةبكرأبيوال!لمج!النبيوأهلرومانأموأمها،وعائشةسودةوزوجتيه

!وابنتاه!واعروساه:تقولرومانأمفجعلت،الطريقأثناءفيالجملرومانأموأمهابعائشةشرد

اللهوسلمنااللهبإذنفوقفخطامهفأرسلت،خطامهأرسلي:يقولقائلافسمعت:عائشةقالت

كماأشهرثمانيةبعدشوالفيبعائشة!يواللهرسولدخلثم.بالسنح)4(فنزلوافقدموا.وجلعز

كماالزبيربناللهبعبدمتمحاملوهيالعوامبنالزبيرامرأةبكرأبيبنتأسماءمعهموقدمت،سيأتي

السنة.هذهاخرمنموضعهفيبيانهسيأتي

فصل

أجمعينعنهماللهرضيالمدينةحمىمنالمهاجرينأصابفيما

مدينته.عنفأزاحهااللهودعاوقوتهاللهبحولمنهاالرسولسلموقد

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن)7(مالكثنا،)6(يوسفبناللهعبدحدثنا:()البخاريقال

فقلت:عليهمافدخلت:قالت،وبلالبكرأبووعك)8(المدينة!يالهللهرسولقدملما:قالتأنهاعائشة

الرجز،منأ:يقولالحمىأخذتهإذابكرأبووكان:قالت؟تجدككيفبلالويا؟تجدككيفأبةيا

نعلهشراكمنأدنىوالموت)9(أهلهفيمصبحامرئكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(عرعر)موسالقا.السروشجر:"لعرعرا"

.الروضفيالسهيلييعني

.(2004/)الطبريوتاريخ(62،63)8/سعدابنطبقات

.(4ح377)صالسنحتعريفتقدم

المدينة.وأصحابه!ج!النبيمقدمبابالأنصارمناقب)2693(الباريفتح

الفتح.فيالبخاريوصحيححمنوالمثبت،تحريف.يوسفبنوهببناللهعبد:طفي

.البخاريصحيحمنوالمثبت،تحريف.هشامبنمالك:ط،حفي

.الباريفتح.الحمىوهيالوعكأصابه:"وعك"

بقية-فيالموتيفجؤهوقدبالخيراللهصبحك:بأهلهمقيموهولهيقالأو،صباحابالموتمصابأي:"مصبح"
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الطويلأمنأ:ويقولعقيرتهيرفعالحمىعنهأقلعإذابلالوكان

)1(وجليلإذخروحوليبوادليلةأبيتنهلشعريليتألا

)2(وطفيلشامةلييبدونوهلمجنةمياهيوماأردنوهل

أشد،أومكةكحبناالمدينةإليناحبباللهم":فقالفأخبرته!اللهرسولفجئت:عائشةقالت

."بالجحفةفاجعلهاحماهاوانقل،ومدهاصاعهافيلناوبارك،وصححها

.مختصراهشامعنشيبةأبيبنبكرأبيعن)3(مسلمورواه

وزاد،فذكره،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةأبيعنله)4(البخاريروايةوفي

كماخلفبنوأمية،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةالعناللهم:بلاليقولثم:بلالشعربعد

أشد،أومكةكحبناالمدينةإليناحبباللهم":!اللهرسولفقال.الوباءأرضإلىأرضنامنأخرجونا

المدينةوقدمنا:قالت"الجحفةإلىحماهاوانقل،لناوصححهامدها)5(وفيصاعهافيلناباركاللهم

.-آجناماءتعني-نجلا)6(يجريبطحانوكان،اللهأرضأوبأوهي

عناعروةبناللهعبدبنوعمرعروةبنهشامحدثني:)7(إسحاقبنمحمدعنزيادوقال
)8(

الحمىمناللهأرضأوبأوهيقدمهاالمدينة!اللهرسولقدملما:قالتعائشةعنالزبيربن(عروة

وبلالفهيرةبنوعامربكرأبوفكان:قالت.نبيهعنذلكاللهوصرف،وسقمبلاءمنهاأصحابهفأصاب

علينايضربأنقبلوذلكأعودهمعليهمفدخلت،الحمىفأصابتهم،واحدبيتفيبكرأبيموليا

أبة؟ياتجدككيف:فقلتبكرأبيمنفدنوت،الوعكشدةمنالثهإلايعلمهلاماوبهم،الحجاب

الرجزأمنأ:فقال

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفيمصبحامرىءكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(7262/)لفتحا.لنهارا

يحشىضعيفنبت:وجليل.(ذخر)اللسان.إذخرةواحدته،الثيلمنأطولالريحطيبحشيش:"الإذخر"

.(الباريفتح)وغيرهاالبيوتخصاصبه

أنهماأحسبكنت:الخطابيقال،جبلان:وطفيلوشامة.(ميمهتكسرقد)،مكةمنأميالعلىموضعمجنة

.263()7/الباريفتح.عينانأنهماعنديثبتحتىجبلان

لأوائها.علىوالصبرالمدينةسكنىفيالترغيببابالحج(048)()1376مسلمصحيح

منه.معقوفينبينيأيوما.المدينةتعرىأنع!ح!النبيكراهيةباببعد12بابالمدينةفضائل()9188الباريفتح

مدنا.وفيصاعنافي:الفتحفي

المدينة.وادي:"بطحان"

منهما.معقوفينبينيأتيوما(01)3/والروض(1/588)هشامابنسيرة

تحريف..فروةبناللهعبدبنوعمرو:الروضفيوقع
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تجدككيف:فقلتفهيرةبنعامرإلىدنوتثم:قالت.يقولماأبييدريماوالله:فقلت:قالت

الرجز(منأ:قال؟عامريا

فوقهمنحتفهالجبانإنذوقهقبلالموتوجدتلقد

)1(بروقهجلدهيحميكالثوربطوقهمجاهدامرئكل

بفناءاضطجعالحمىأدركتهإذابلالوكان:قالت.يقولماعامريدريماوالله:فقلت:قالت

الطويل(منأ:فقالعقيرتهرفعثمالبيت

)2(وجليلإذخزوحوليبفغليلةأبيتنهلشعريليتألا

وطفيلشامةلييبدونوهلمجنةمياهيوماأردنوهل

شدةمنيعقلونوماليهذونإنهم:وقلتمنهمسمعتما!ي!اللهلرسولفذكرت:عائشةقالت

وصاعها،مدهافيلناوبارك،أشدأومكةإليناحببتكما،المدينةإليناحبباللهم":فقال.الحمى

الجحفة.هيومهيعة"مهيعةإلىوباءهاوانقل

بنإسحاقبنبكرأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعنليثحدثنا،يونسحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

اشتكىالمدينة!يماللهرسولقدملما:قالتعائشةعن،عروةعن،عروةبناللهعبدعن،يسار

عيادتهمفي!يماللهرسولعائشةفاستأذنت،وبلالبكرأبيمولىفهيرةبنوعامربكرأبوواشتكىأصحابه

ادرجز(منأ:فقال؟تجدككيف:بكرلأبيفقالت،لهافأذن

نعلهشراكمنأدنىوالموتأهلهفيمصبحامرئكل

الرجز(منأ:فقالعامراوسألت

فوقهمنحتفهالجبانإنذوقهقبلالموتوجدتإني

ادطويل(منأ:فقالبلالاوسألت

)4(وجليلإذخروحوليبفخليلةأبيتنهلشعريليتيا

مكةإليناحببتكماالمدينةإليناحبباللهم":وقالالسماءإلىفنظر،فأخبرته!يماللهرسولفأتت

.زعموافيماالجحفةوهي."مهيعةإلىوباءهاوانقل،مدهاوفيصاعهافيلناباركاللهم،أشدأو

)1(

)2(

)3(

)4(

.السيرةفيهشامابنقاله.بطاقته:بطوقه.(روق)اللسان.القرن:"الروق"

المحيط.القاموس.بمكةموضع:"فخ"

منه.معقوفينبينيأتيوما65()6/مسندهفي

سبق.وما237()4/البلدانمعجمانظر.تصحيفوهوبالجيم.بفج:أحمدمسندفيوقع
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.به)1(الليثعنقتيبةعنالنسائيرواهوكذا

مثله.عنهاالحارثبنالرحمنعبدطريقمنأحمد)2(الإمامورواه

العباسأبوحدثنا:قالا،عمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)3(البيهقيوقال

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصم

وباؤهاوكان:هشامقال.نجلبطحانوواديها،اللهأرضأوبأوهيالمدينة!واللهرسولقدم:قالت

،الحمارنهيقينهقأنلهقيلالإنسانعليها)4(فأشرفوبيئاالواديكانإذاوكان،الجاهليةفيمعروفا

الطويل،منأ:المدينةعلىأشرفحينالشاعرقالوقد.الواديذلكوباءيضرهلمذلكفعلفإذا

لجزوعإننيالحمارنهيقالردىخيفةمن()عشرتلئنلعمري

كأنرأيت":قال!النبيأن،أبيهعن،سالمعن،عقبةبنموسىحديثمن)6(البخاريوروى

المدينةوباءأنفأولتها-الجحفةوهي-بمهيعةقامتحتىالمدينةمنخرجت،الرأسثائرةسوداءامرأة

."-الجحفةوهي-مهيعةإلىنقل

حديثمن)7(ماجهوابنوالنسائي،وصححهالترمذيورواه،مسلميخرجهولمالبخاريلفظهذا

عقبة.بنموسى

الله!رسولقدم:قالتعائشةعن،اأبيهعنا،عروةبنهشامعن،زيدبنحمادروىوقد

فكان:هشامقال."الجحفةإلىحماهاوانقل":قولهإلىبطولهالحديثفذكر،)8(وبيئةوهيالمدينة

الحمى.تصرعهحتىالحلميبلغفلابالجحفةيولدالمولود

.")9(النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،)9751(منهاالطبوفي،()4272الكبرىسننهمنالحجفيأخرجه

.024(،)6/923المسندفي

.(567)2/النبوةدلائلفي

عليه.:الدلائلوفي،ط،!فيكذا

وساقه(ص)59ديوانهفيوهوالوردبنلعروةوالبيت،الدلائلمنوالمثبت،تصحيفوهو.عبرت:ط،حفي

.عشراالنهيقتابع:تعشيراالحماروعشر،(عشر)فيوالتاجاللسانصاحبا

.الرأسالثائرةالمرأةوبابالسوداءالمرأةبابالتعبير07(04و)و)9307()3807(فتحصحيحهفي

الرؤياتعبيربابالرؤياتعبير)2493(ماجهابنوسننغ!ي!النبيرؤيافيجاءمابابالرؤيا)0922(الترمذيجامع

.)7651(الكبرىسننهمنالرؤياتعبيرفيوالنسائي

وبئة.:النبوةدلائلفي

منه.معقوفينبينوردوما568()2/
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)1("
بلا!بهاأصحابهفاصاب،وبيئهوهيالمدينةجمي!اللهرسولمدم:إسحاقابنعنيونسوقال

جم!.نبيهعنذلكاللهوصرف،ذلكأجهدهمحتىوسقم

يعني-رابعةصبيحةاوأصحابهجمي!اللهرسولقدم:قالعباسابنعن)2(الصحيحينفيثبتوقد

فأمرهم،يثربحمىوهنهمقدوفاعليكميقدمإنه:المشركونفقال،،)3(القضاءعمرةعام-مكة

عليهم.الإبقاءإلاكلهاالأشواطيرملواأنيمنعهولم،الركنينبينمايمشواوأنيرملواأن!ي!اللهرسول

بنقلالسلامعليهدعاؤهتأخريكونأنفإما،القعدةذيفيسبعسنةفيكانتالقضاءوعمرة:قلت

ذلكمنأصابهمكانماخمارفيبقواأنهمأو.قليلمنهآثاووبقيرفعأنهأو،ذلكمنقريبإلىالوباء

أعلم.الله.المدةتلكإلى

اللهرسولأنالعاصبنعمروبناللهعبدعنالزهريشهابابنوذكر:)4(إسحاقابنعنزيادوقال

كيلأنبيهعنذلكاللهوصرف،مرضاجهدواحتىالمدينةحمىأصاتج!ولوأ!طهواورينةقدم!اصب!

اعلموا":لهمفقالكذلكيصلونوهم!ي!اللهرسولفخرجقال،قعودوهمإلايصلونوماكانواحتى

والسقمالضعفمنبهمماعلىالقيامالمسلمونفتجشم."القائمصلاةمنالنصفعلىالقاعدصلاةأن

الفضل.التماس

فصل

فكتببهأمرالذيبالكتابوالأنصارالمهاجرينبينالألفةالسلامالصلاةعليهعقدهفي

بالمدينةكانواالذيناليهودوموادعتهعليهاوقررهمبهاأمرهمالتيوالمؤاخاةبينهم

أيامالأنصارقبلبالحجازنزولهموكان،قريظةوبنوالنضيروبنوقينقاعبنواليهودأحياءمنبهاوكان

نزلمذرشذرسبأوتفرقتالعرمسيلكانلماثم.)5(الطبريذكرهفيماالمقدسبلاددوخحيننصربخت

فيالفضلمنعليهملهميرونلمابهميتشبهونوصاروافحالفوهم،اليهودعندالمدينةوالخزرجالأوس

أولئكوخذلوالإسلامبالهدىمشركينكانواالذينهؤلاءعلىاللهمنلكن،الأنبياءعنالمأثورالعلم

الحق.اتباععنواستكبارهموبغيهملحسدهم

عنه.ينقلوالمصنف.الحمىمناللهأرضأوبأوهي:(آه8)2/النبوةدلائلفي(1)

()1266مسلموصحيح،القضاءعمرةبابالمغازي42()آهالرملبدءكانكيفبابالحج(اآ.)2الباريفتح)2(

.والعمرةالطواففيالرملاستحباببابالحج24(0)

مسلم.صحيحفيولاالبخاريصحيحفيليسالمعقوفينبينما)3(

.(01)3/والروض(آه./1)هشامابنسيرة()4

.(1/538،953)الطبريتاريخ()5



والأنصارالمهاجرينبينالألفةوالسلامالصلاةعليهعقدهفيفصل405

بنأنسعنالأحولعاصمحدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

مالك.بنأنسدارفيوالأنصارالمهاجرينبينع!يماللهرسولحالف:قال،مالك

سليمانبنعاصمعنمتعددةطرقمنداود)2(وأبوومسلموالبخاريأيضاأحمدالإمامرواهوقد

.داريفيوالأنصارقريشبين!اللهرسولحالف:قال،مالكبنأنسعنالأحول

سريج،وحدثنا:قال-أرطاةابنهو-حجاجعن،باببننصرحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

بينكتاباكتب!النبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حجاجعنعبادحدثنا

المسلمين.بينوالإصلاح،بالمعروفعانيهميفدواوأن،()4معاقلهميعقلواأنوالأنصارالمهاجرين

مثله.عباسابنعن)5(مقسمعنالحكمعن،حجاجعنعبادحدثنا،سريجوحدثنا:أحمدقال

أحمد.الإمامبهتفرد

.)7(عقولهبطنكلعلى!اللهرسولكتب:جابرعن)6(مسلمصحيحوفي

اليهودفيهوادعوالأنصارالمهاجرينبينكتاباع!ي!اللهرسولكتب:)8(إسحاقبنمحمدوقال

لهم:وشرطعليهمواشترطوأموالهمدينهمعلىوأقرهم،وعاهدهم

قريشمنوالمسلمينالمؤمنينبينع!ي!)9(النبيمحمدمنكتابهذا"الرحيمالرحمناللهبسم

قريشمنالمهاجرون،الناسدونمنواحدةأمةأنهم،معهموجاهد،بهمفلحقتبعهمومن،ويثرب

يتعاقلونربعتهمعلىعوفوبنو،والقسطبالمعروفعانيهميفدونوهمبينهميتعاقلون،ربعتهمعلى

المؤمنين.بينوالقسطبالمعروفعانيهاتفديطائفةوكل،الأولىمعاقلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.281()3/مسندهفي

والحلف،الإخاءبابالأدبو)8306(،الكفالةفي)4922(الباريوفتحو)145(111()3/أحمدمسند

(و)2502()40)9252(مسلموصحيح،العلمأهلاتفاقعلىوحضجمييهالنبيذكرمابابالاعتصام734().

الحلف.فيبابالفرائض)2692(داودأبيوسنن،أصحابهبينجم!يمالنبيمؤاخاةبابالصحابةفضائل

.402(2/و271)1/المسندفي

معقلة.جمعالديات:والمعاقل.وإعطائهاالدياتأخذمنعليهكانواماعلىيكونونأي:"معاقلهم"يعقلون

.(عقل)الأثيرلابنالنهاية

.بجرةبنمقسموهو،التهذيبتهذيبفيوترجصهحمنوالمثبت،تحريف.قاسم:طفي

وهبته.الولاءبيععنالنهيبابالعتق()17(15)70مسلمصحيح

.الديات:والعقول.مسلموصحيححمنوالمثبت،تصحيف.عقولة:طفي

الأموالفيعبيدأبووأخرجه،منهمامعقوفينبينيأتيوما024()2/والروض105()1/هشامابنسيرة

أنهشهابابنعنخالدبنعقيلعنسعدبنالليثعنكلاهماصالحبناللهوعبدبكيربنيحيىعن202()ص

.فذكره..الكتاببهذاغ!كتباللهرسولأنبلغني:قال

.هشامابنسيرةمنوالمثبت..بينالنبي:حوفي.الأميالنبي:طفي
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وبني،النجاروبني،جشموبني،ساعدةبنيداركلوأهل،الأنصاربطونمنبطنكلذكرثم

بالمعروفيعطوهأنبينهم(مفرحا)1يتركونلاالمؤمنينوإن:قالأنإلى،النبيتوبني،عوفبنعمرو

ابتغىأومنهمبغىمنعلىالمتقينالمؤمنينوإن،دونهمؤمنمولىمؤمنيحالفولا،)2(وعقلفداءفي

ولدكانولوجميعهمعليهأيديهموإن،المؤمنينبينفسادأو،عدوانأو،إثمأوطلم3دسيعه

عليهميجير،واحدةاللهذمةوإن،مؤمنعلىكافرينصرولا،كافرفيمؤمنامؤمنيقتلولا،أحدهم

غيروالأسوةالنصرلهفإنيهودمنتبعنامنوإن،الناسدونبعضمواليبعضهمالمؤمنينوإن،أدناهم

إلااللهسبيلفيقتالفيمؤمندونمؤمنيسالملاواحدةالمؤمنينسلموإن،عليهممتناصرولامظلومين

بعضهميبيء)5(المؤمنينوإن،بعضا)4(بعضهايعقبمعناغزتغازيةكلوإن؟بينهموعدلسواءعلى

مشركيجيرلاوإنه،وأقومههديأحسنعلىالمتقينالمؤمنينوإن،اللهسبيلفيدماءهمنالبمابعضا

نأإلىبهقودفإنهبينةعنقتلامؤمنااعتبط)6(منوأنه،مؤمنعلىدونهيحولولا،نفساولالقريشمالا

بماأقرلمؤمنيحللاوإنه،عليهقيامإلالهميحلولا،كافةعليهالمؤمنينوإن،المقتولوليئيرضى

اللهلعنةعليهفإناواهأونصرهمنوأنه،يؤويهولامحدثاينصرأنالاخرواليومباللهوامنالصحيفةهذهفي

اللهإلىمردهفإنشيءمنفيهاختلفتممهماوإنكم؟عدلولاصرفمنهيؤخذولاالقيامةيوموغضبه

معأمةعوفبنييهودوإن،محاربيندامواماالمؤمنينمعيتفقوناليهودوإن!ي!محمدوإلى،وجلعز

نفسهإلايوتغ)7(لافإنهوأثمظلممنإلاوأنفسهممواليهم،دينهموللمسلميندينهملليهود،المؤمنين

وجفنةثعلبةوبنيالأوسوبنيجشموبنيساعدةوبنيالحارثوبنيالنجاربنيليهودوإن،بيتهوأهل

بإذنإلاأحدمنهميخرجلاوإنه،كأنفسهميهودبطانةوإن،عوفبنيليهودمامثلالشطنة)8(وبني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.العيالوالكثيربالدينالمثقل:المفرح:(1/205)السيرةفيهشامابنقال

عقل.أوفداءفي:السيرةفي

دفعاطلبأي:(171)2/وفيهالأثيرلابنوالنهايةهشامابنوسيرةحمنوالمثبت،تصحيف.دسيسة:طفي

يدفعواأنمنهمابتغىأي:العطيةبالدسيعةيرادأنويجوز.منبمعنىإضافةوهي،إليهفأضافه،الظلمسبيلعلى

ظلمهم.وجهعلىعطيةإليه

النهاية.غيرهاأخرىتعقبهاحتىثانيةتعودأنتكلفلمعادتثمطائفةخرجتفإذا،نوبابينهمالغزويكونأن

.367()3/الأثيرلابن

إذا:وباوأهوأباءه،عدله:وبواءبوءادمهباء:(بوء)اللسانفيوجاء،وطالسيرةمنوالمثبت.يبوء:حفي

اهـ.بهقتلإنكفؤهأي:فلانبواءوفلان.السواءوالبواء.بدمهدمهوصاربهقتل

قتلهأي:172/عبط()3/الأثيرلابنالنهايةفيوجاء،السيرةمنوالمثبت،تصحيف.اغتبط:ط،حفي

اعتبط.فقدعلةبغيرماتمنوكل.ويقتلبهيقادالقاتلفإن،قتلهتوجبجريرةولامنهكانتجنايةبلا

.(وتغ)النهاية.يهلكلاأي:"يوتغلا"

بنيوإن:عبيدلأبيالأموالوفي.الشطيبة:والروضالسيرةوفي،المهملةبالسينسطنه:حوفيطفيكذا

عليه.أقفولم.جفنةمنبطنالشطبة
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أثر)2(علىاللهوإن،ظلممنإلا،فبنفسهفتكمنوإنه،جرحثأرعلىيتحجر)1(ولا،(ع!أمحمد

هذهأهلحاربمنعلىالنصربينهموإن،نفقتهمالمسلمينوعلىنفقتهماليهودعلىوإن،هذا

النصروإن،بحليفهامرؤيأثملموإنه،الإثمدونوالبروالنصيحةالنصحبينهموإن،الصحيفة

هذهلأهلجوفها)3(حراميثربوإن(محاربيندامواماالمؤمنينمعينفقوناليهودوإن1،للمظلوم

بينكانماوإنه،أهلهابإذنإلاحرمةتجارلاوإنه،اثمولامضارغيركالنفسالجاروإن،الصحيفة

اللهوإن،اللهرسولمحمدوإلىاللهإلىمردهفإنفسادهيخافاشتجار)4(أوحدثمنالصحيفةهذهأهل

دهممنعلىالنصربينهموإن،نصرهامنولاقريشتجارلاوإنه،وأبرهالصحيفةهذهفيماأتقىعلى

علىلهمفإنهذلكمثلإلىدعواإذاوإنهميصالحونهفإنهمويلبسونهيصالحونهصلحإلىدعواوإذا،يثرب

هذايحوللاوإنه،قبلهمالذيجانبهممنحصتهم()أناسكلعلىالدينفيحاربمنإلاالمؤمنين

جاواللهوإن،أثمأوظلممنإلابالمدينةامنقعدومن،آمنخرجمنوإنه،آثمأوظالمدونالكتاب

."واتقىبرلمن

الغريبكتابفياللهرحمهسلامبنالقاسمعبيدأبوعليهتكلموقد.بنحوهإسحاقابنأوردهكذا

.)6(
.ذكرهيطولبماوعيره

فصل

بالأنصاريالمهاجريليرتفقوالأنصارالمهاجرينبين!ي!!النبيمؤاخاةفي

صاجةصحدورهتمفىولايجدونإلتهتمهاجرمنبجبونفتل!منوالإيمزألذاروتجعوالذين!الو:تعالىقالكما

(9:الحشر!أالمحفلحوتهمفأولحك-نفسهشحيو!ومنخصاصحةبهم؟نولؤأنفسمعكويؤثروتأوتوامما

!وشهيداشئء!لعك!انأدلهإننصحيبهغلمحالؤهتمأتمنتم)7(عقدتوألذين):تعالىوقال

.،33:النساءأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

واللهوالمعنى،حمنوالمثبت،بالزايينحجز:والروضالسيرةوفيالمهملةوالواوبالنون.ينحجر:طفي

النهايةفيجاءفقد.عنهالسكوتولايمكنجزاءهيلقىالقاتلوأن،بحقهيؤخذالقتيلأن:أعلم

."بعضمنبعضهوقربوالتأماجتمعأي،جرحهتحجرلما":342(/1حجر/)

الرضا.علىأي.هذاأبرعلى:والروضالسيرةوفيط،حفيكذا

جوفها.حرم:وفيه،لأموالواوالروضالسيرةمنوالمثبت،خوفها:حوفي،حرفها:طفي

.والروضوالسيرةطمنوالمثبت.استحبار:حفي

.والروضوالسيرةطمنوالمثبت.إنسان:حفي

.5(0ص)4)3(الحاشيةفيالخبرتخريجانظر

وحمزةعاصموقرأ،عامروابنعمرووأبوونافعكئيرابنقرأوبها؟البخاريروايةوهي،!وعاقدت!والأصولفي

.388(/1)للقيسيوالكشف)233(صمجاهدلابنالسبعةانظر.ألفبغير!وعقدت)والكسائي
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،مصرفبنطلحةعن،إدريسعن،أسامةأبوحدثنا،محمدبنالصلتحدثنا:)1(البخاريقال!

!هوأتفنضعقدتوالذين)ورثة:قال!!هومولىجعقناولل!وعباسابنعنجبيربنسعيدعن

!والنبياخىالتيللأخوةرحمهذويدونالأنصاريالمهاجرييرثالمدينةقدموالماالمهاجرونكان

لمحاتوهتمأتمنخعقدتوألذينميو:قال!ثمنسخت!ومولىجحقناوللم!نزلتفلما،بينهم

له.ويوصي،الميراثذهبوقد،والنصيحةوالرفادةالنصرمن!نصيبهغ

بين!ي!النبيحالف:قال!أنسعنعاصماسمعت،سفيانعلىقرئ:أحمد)2(الإماموقال!

اخى.يقولكأنه:سفيانقال!.دارنافيوالأنصارالمهاجرين

فقال!:،والأنصارالمهاجرينمنأصحابهبينءلمجيالهاللهرسول!وآخى:)3(إسحاقبنمحمدوقال!

بنعليبيدأخذثم"أخوينأخويناللهفيتاخوا":-يقللمماعليهنقول!أنباللهونعوذبلغنافيما-

برورسول،المتقينوإمام،المرسلينسيد!ي!اللهرسول!فكان"أخيهذا":فقال!طالبأبي

بنحمزةوكان"أخوينطالبأبيبنوعلي،العبادمننظيرولاخطيو)4(لهليسالذي،العالمين

وإليه،أخوينءلمجيالهاللهرسول!مولىحارثةبنوزيد!ي!اللهرسول!وعمرسولهوأسداللهأسدالمطلبعبد

وذطالبأبيبنوجعفر،(الموتحادثبهحدثإنالقتال!حضرهحينأأحديومحمزةأوصى

بأرضغائبايومئذجعفركان:هشامابن-قال!أخوينجبلبنومعاذ(الجنةفيالطياراالجناحين

،الخطاببنوعمر؟أخوينالخزرجيزيدبنوخارجة،بكرأبووكان:إسحاقابنقال!-الحبشة

بنوسعد،عوفبنالرحمنوعبد؟أخوينمعاذبنوسعد،عبيدةوأبو؟أخوينمالكبنوعتبان

الزبيركانبل:ويقال!،أخوينوقشبنسلامةبنوسلمة،العوامبنوالزبير؟أخوينالربيع

بنوطلحة؟أخوينالنجاريالمنذربنثابتبنوأوس،عفانبنوعثمان"أخوينمسعودبناللهوعبد

عمير،بنومصعب،أخوينكعببنوأبيئ،زيدبنوسعيد؟أخوينمالكبنوكعب،اللهعبيد

العبسياليمانبنوحذيفة،وعمار،أخوينبشربنوعباد،عتبةبنحذيفةوأبو،أخوينأيوبوأبو

أخوين.شماسبنقيسبنوثابتعماركانبل:ويقال!؟أخوينالأشهلعبدبنيحليف

عمروبنوالمنذر)6(جنادةبنبريرذروأبو:قال!.وجهينمنالسند)5(وهذا:قلت

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاية.!و...اتؤدانتركممامولىجسقناولل)بابالتفسير(0584)فتحصحيحهفي

صحيح.وإسناده،(12)280رقم(111)3/المسندفي

منهما.معقوفينبينيأتيوما2(42)2/والروض(1/405)هشامابنسيرة

وفي؟كأميركالخطيرالدونالشيءفييكونولا،والقدرالعلوفيالمثل:الخطر.بمعنىوهما.خطر:حفي

.(خطر)الأثيرلابنوالنهايةالتاجانظر.لهامثللاأي"لهاخطرلاالجنةفإنللجنةمشمرهلألا"الحديث

لنسب.اوهذا:حفي

.جنادةبنجندبذرأبو:يقولالعلماءمنواحدغيروسمعت:(1605/)السيرةفيهشامابنقال
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الدرداءوأبو،وسلمان،أخوينساعدةبنوعويمبلتعةأبيبنوحاطب،أخوينليموتالمعنق)1(

أخوين.)2(الفزعأحدثمالخثعميالرحمنعبدبناللهعبدرويحةوأبو،وبلال،أخوين

عنهم.اللهرضيأصحابهمنبينهمآخى!يالهاللهرسولكانممنلناسميممنفهؤلاء:قال

ويمنعذلكينكرمنالعلماءمنفإنوعلي!يالهالنبيمؤاخاةأما"نظرذكرهمابعضوفي:قلت

قلوبوليتألفبعضمنبعضهمارتفاقلأجلشرعتإنماالمؤاخاةهذهأنذلكفيومستنده؟صحته

منذكرهكما،آخرلمهاجريمهاجريولا،منهملأحد!والنبيلمؤاخاةمعنىفلا،بعضعلىبعضهم

ممنكانفإنه،غيرهإلىعليمصلحةيجعللمع!يمالنبييكونأنإلااللهم،حارثةبنوزيدحمزةمؤاخاة

يكونوكذلك.وغيرهمجاهدعنتقدمكماطالبأبيأبيهحياةفيصغرهمن!يالهاللهرسولعليهينفق

أعلم.والله.الاعتباربهذافآخاهحارثةبنزيدمولاهمبمصالحالتزمقدحمزة

بنجعفرفإن،هشامبنالملكعبدإليهأشاركمانظرفيهجبلبنومعاذجعفرلمؤاخاةذكرهوهكذا

جبلبنمعاذوبينبينهيؤاخيفكيف،بيانهسيأتيكماسبعسنةأولفيخيبرفتحفيقدمإنماطالبأبي

وقوله:،يقدمحينقدمإذالإخوتهأرصدإنه:يقالأنإلااللهم؟المدينةإلىالسلامعليهمقدمهأول

حدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)3(الإمامرواهلمايخالفأخوينمعاذبنوسعدعبيدةأبووكان

طلحة.أبيوبينالجراحبنعبيدةأبيبينآخى!واللهرسولأن،مالكبنأنسعنثابتحدثنا،حماد

مماأصحوهذا.بهالوارثعبدبنالصمدعبدعن،الشاعربنحجاجعنبهمنفردا)4(مسلمرواهوكذا

أعلم.والله.معاذبنوسعدعبيدةأبيمؤاخاةمنإسحاقابنذكره

!يوالنبياخى:عوفبنالرحمنعبدوقال؟أصحابهبين!النبيئاخىكيفباب)5(البخاريوقال

الفارسيسلمانبين!النبيئآخى:جحيفةأبووقال.المدينةقدمنالماالربيعبنسعدوبينبيني

عنهما.اللهرضيالدرداءوأبي

فاخىعوفبنالرحمنعبدقدم:قالأنسعن،حميدعنسفيانحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا

الرحمن:عبدفقال.ومالهأهلهيناصفهأنعليهفعرض،الأنصاريالربيعبنسعدوبينبينه!يالهالنبي

أيامبعد!والنبيفرآه،وسمنأقطمنشيئافربح.السوقعلىدلني،ومالكأهلكفيلكاللهبارك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أعنق:قالمقتلهالنبيبلغلمالأنهلقبهوهو.والروضالسيرةمنوالمثبت،تصحيف.المعتق:ط،حفي

سيأتي.وما(عنق)النهايةانظر.مصرعهإلىوساقتهبهأسرعتالمنيةإنأي.ليموت

وانظر،خثعمهووأفتل،أفتلبنحلفبنعفرسبنشهرانابنهو:الفزع:252()2/الروضفيالسهيليقال

.(41818/)للدارقطنيوالمختلفالمؤتلف

.()12484رقم(521)3/المسندفي

!ك!ي!.النبيمؤاخاةبابالصحابةفضائل2()30)2528(صحيحهفي

.الأنصارمناقب)3793(فتحصحيحهفي
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تزوجت!اللهرسوليا:قال")2(؟الرحمنعبديامهيم":ع!ي!النبيئفقال،)1(صفرةمنوضووعليه

ولوأولم":!ج!النبيفقال،ذهبمننواةوزن:قال"؟فيهاسقتفما":قال.الأنصارمنامرأة

."بشاة

الوجه.هذامنبهتفرد

.به)3(حميدعنطرقمنومسلم،أخرمواضعفيأيضارواهوقد

بنالرحمنعبدأن،أنسعنوحميدثابتحدثناحماد،حدثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

أناأخيأي:سعدلهفقال،الأنصاريالربيعبنسعدوبينبينه!ي!اللهرسولفاخىالمدينةقدمعوف

أطلقها.حتىإليكأعجبأيهمافانظرامرأتانوتحتي،فخذهماليشطرفانظر،مالاالمدينةأهلأكثر

وباعفاشترىفذهب،فدلوه.السوقعلىدلوني،ومالكأهلكفيلكاللهبارك:الرحمنعبدفقال

فقال)5(زعفرانرحوعليهفجاءيلبثأناللهشاءمالبثثم؟وسمنأقطمنبشيءفجاء،فربح

وزن:قال"؟أصدقتهاما":قال،امرأةتزوجت!اللهرسوليا:فقال"؟مهيم":!ي!اللهرسول

نألرجوتحجرارفعتولورأيتنيفلقد:الرحمنعبدقال."بشاةولوأولم":قال.ذهبمننواة

.)6(وفضةذهباأصيب

أنسعنإلامسندا"7(يعرفلافإنه،غريسثعوفبنالرحمنعبدعنالحديثهذاالبخاريوتعليق

أعلم.فالله.عنهتلقاهأنسيكونأنإلااللهم

الله!رسوليا:المهاجرونقال:قال،أنسعنحميدأخبرنا،يزيدحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

المؤونةكفونالقد!كثيرمن)9(بذلاأحسنولا،قليلفيمواساةأحسنعليهمقدمناقوممثلرأيناما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

والوضر:،زوجتهعلىدخلإذاالعروسفعلمنوذلك،لونلهطيبأوخلوقمنلطخأي:"صفرةمنوضر"

.(وضر)الأثيرلابنالنهاية.الطيبغيرمنالأثر

.378(4/مهيم/)الأثيرلابنالنهاية.يمانيةكلمةوهي؟شأنكوماأمركماأي:"مهيم"

.(01:الجمعةأ!فانتشرواآلصلوةقضيتفإذا)وجلعزاللهقولفيجاءمابابالبيوع02()94الباريفتح

حديد.وخاتمقرانتعليمكونهوجوازالصداقبابالنكاح)97((1)427مسلموصحيح

.271()3/المسندفي

تصحيف..ودع:طفيووقع،(ردع)القاموس.منهلطخ:"زعفرانردع"

أشبه.وهو.فضةأو:المسندفي

تجدهفراجعهالبيوعأولفيموصولاالبخاريرواهبل!غريبهذا:نضهما.مسندا:قولهفوقحهامشفيجاء

وجلعزاللهقولفيجاءمابابالبيوعكتاب)4802(الباريفتحانظر،صحيحهذا:قلت.الرحمنعبدعن

،،01:الجمعةأ!...فأنتشروالصلوةآقضيتفإذا)

.02(0)3/المسندفي

أشبه.وهو.في:المسندفي
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اللهودعوتمعليهمأثنيتمما!لا":قال.كلهبالأجريذهبواأنخشينا)1(لقدحتى،المهنأفيوأشركونا

."لهم

هذامنالستةالكتبأصحابمنأحديخرجهولمالصحيحينشرطعلىالإسنادثلاثيحديمثهذا

.من)2(الصحيحفيثابتوهو،الوجه

عن،الأعرجعنالزنادأبوحدثنا،شعيبأخبرنانافعبنالحكمأخبرنا:)3(البخاريوقال

:قالوا"لا":قال.النخيلإخوانناوبينبيننااقسم:ا!يالهللنبيأالأنصارقالت:قالهريرةأبي

وأطعنا.سمعنا:قالوا.الثمرةفيونشرككم)4(المؤونةتكفوننا

به.تفرد

الأموالتركواقدإخوانكمإن":للأنصار!يالهاللهرسولقال:أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقال

:قالوا."؟ذلكغيرأو":!يالهاللهرسولفقال.قطائعبينناأموالنا:فقالوا"إليكموخرجواوالأولاد

نعم)5(.:قالوا"الثمروتقاسمونهمفتكفونهم،العمليعرفونلاقومهم":قال؟اللهرسولياذاكوما

تعالى:قولهعندسجاياهموحسنالأنصارفضائلفيوالاثارالأحاديثمنوردماذكرنا)6(وقد

لآية.ا!هوفتل!منيمنقيواألذاروتبعلذينوا!يو

فصل

النقباءأحدالنجاربنمالكبنغنمبنثعلبةبنعبيدبنعدسبنزرارةبنأسعدأمامةأبيموتفي

الله!رسولبايعمنأولوكانالثلاثالعقباتشهدوقد،النجاربنيقومهعلىالعقبةليلةعشرالاثني

كماالنبيتهزمفيالخضماتنقيعفيبالمدينةجمعمنأولوهو،شاباوكان،قولفيالثانيةالعقبةليلة

.تقذم)7(

أخذته،يبنىوالمسجدزرارةبنأسعدأمامةأبوالأشهرتلكفيوهلك:)8(إسحاقبنمحمدقال

.-)9(الشهقةأو-الذبحة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أجودوهنا.حسبنا:المسندفي

.وحطمنكلفيبياضكذا

منه.معقوفينبينيأتىوما،النخلمؤونةاكفنيقالإذابابوالمزارعةالحرث)2325(فتحصحيحهفي

.8()5/الباريفتح.عليهاوالقيامسقيهامنالبساتينفيالعمل:"المؤونة"

الاية.تفسيرفيأيضاالمصنفوذكره()9الآيةالحشرسورةتفسيرفي(47)28/التفسيرفيالطبرانيأخرجه

.الجزءهذامن(474،ص)473

.4(304،45)صالجزءهذافي

.2(243/)والروض(1/705)هشامابنسيرةفي

معها=فينسدفيهتظهرقرحةهي:وقيل؟الدممنالحلقفييعرضوجع:وصبرةوكسرةوعنبةكهمزة:"الذبحة"
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معمر،عن،زريعبنيزيدحدثنا،الأعلىعبدبنمحمدأخبرنا:(")1التاريخ"فيجريرابنوقال

.ثقاترجاله.الشوكةفيزرارةبنأسعدكوى!لمجي!اللهرسولأنأنسعن،الزهريعن

بناللهعبدبنيحيىعنحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحدثني:)2(إسحاقابنقال

ومنافقيليهودأمامةأبوالميتبئس":ع!ج!اللهرسولقال:قال،زرارةبنأسعدبنالرحمنعبد

."شيئااللهمنلصاحبيولالنفسيأملكولا،صاحبهيمتلمنبياكانلويقولون،العرب

أسد"فيالأثيربنالحسنأبوزعموقد،!لمجي!النبيمقدمبعدماتمنأولأنهيقتضيوهذا

أعلم.فالله.أشهربسبعة!لمجي!النبيمقدمبعدشوالفيماتأنه:")3(الغابة

يقيمأن!اللهرسولسألواالنجاربنيأن،قتادةبنعمربنعاصمعن)4(إسحاقبنمحمدوذكر

يخصأنوكره"نقيبكموأنافيكمبماوأناأخواليأنتم":فقال،زرارةبنأسعدأمامةأبيبعدنقيبالهم

!واللهرسولكانأنقومهمعلىبهيعتدونالذيالنجاربنيفضلمنفكان.بعضدونبعضهمبها

نقيبهم.

بنيعلىنقيباكانزرارةبنأسعدأنقولهمافيمندهوابننعيمأبيقوليردوهذا:(الأثير)ابنقال

.قالفيماالأثيرابنوصدق،النجاربنيعلىكانإنما،ساعدة

منالمدينةالسلامعليهمقدمهبعدتوفيمنأولكان:")6(التاريخ"فيجريربنجعفرأبوقالوقد

توفيثم.ماتحتىيسيراإلامقدمهبعديلبثلم،الهدمبنكلثوممنزلهصاحب-ذكرفيما-المسلمين

الشهقة.أوبالذبحةالمسجدبناءيفرغأنقبلمقدمهسنةفيوفاتهوكانتزرارةبنأسعدبعده

بنعوفبنمالكبنزيدبنعبيدبنزيدبنالحارثبنالقيسامرئبنالهدمبنوكلثوم:قلت

مقدمقبلأسلمكبيراشيخاوكانعوفبنعمروبنيمنوهوالأوسيالأنصاريالأوسبنمالكبنعمرو

وكان،الليلفيهذامنزلفينزلبقباءونزلالمدينة!لمجي!اللهرسولقدمولما،المدينة!لمجي!اللهرسول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(شهق)واللسان(ذبح)الأثيرلابنالنهاية.الصيحة:والشهقة.فتقتلالنفسوينقطع

.893()2/الطبريتاريخ

.2(43)2/والروض(1/705)هشامابنسيرةفي

.7(1/1)الغابةأسد

.والروض(1/705)هشامابنسيرةفي

.(1/17،52)الغابةأسد

.793(2/)الطبريتاريخ



الزبيربناللهعبدميلادفيفصل.512

كماالنجاربنيدارإلىارتحلأنإلىعنهمااللهرضىالربيعبنسعدمنزلفيأصحابهمعبالنهاريتحدث

.تقدم

بعدهثم،!ي!اللهرسولمقدمبعدالمسلمينمنماتمنأولإنهقيلوقد:الأثير)1(ابنقال

.زرارةبنأسعد

.)2(الطبريذكره

فصل

الهجرةسنةشوالفيالزبيربناللهعبدميلادفي

بعدللأنصارولدمولودأولبشيربنالنعمانأنكماالمهاجرينمنالإسلامفيولدمولودأولفكان

الأسود)3(.أبوقالهشهرابعشرينالهجرةبعدولدالزبيرابنأنبعضهمزعموقد.عنهمااللهرضيالهجرة

.جدهعنأبيهعنحثمةأبيبنسهلبنيحيىبنمحمدعنالواقديورواه

والصحيح،الهجرةمنشهراعشرأربعةرأسعلىأشهربستةالزبيرابنقبلولدالنعمانأنوزعموا

قدمنا.ما

أسماءعن،أبيهعن،عروةبنهشامعنأسامةأبوحدثنا،يحيىبنزكرياحدثنا:)4(البخاريقال

،بقباءفولدته،بقباءفنزلت،المدينةفأتيت،متموأنافخرجت:قالت،الزبيربناللهبعبدحملتأنها

دخلشيءأولفكان،فيهفيتفلثمفمضغهابتمرةدعاثم،حجرهفيفوضعهع!يالهاللهرسولبهأتيتثم

.الإسلامفيولدمولودأولفكان.عليهوبركلهدعاثم،بتمرةحنكهثمع!ي!اللهرسولريقجوفه

ع!يمالنبىإلىهاجرتأنهاأسماءعن،أبيهعن،هشامعن،مسهربنعليعنمخلدبنخالدتابعه

حئلى.وهي

الإسلامفيولدمولودأول:قالتعائشةعنأبيهعنعروةبنهشامعنأسامةأبيعنقتيبة(حدثنا)

ريقبطنهدخلمافأول،فيهفيأدخلهاثمفلاكهاتمرة!النبيفأخذ!ي!النبيبهأتوا،الزبيربنعبدالله

ص!.النبي

مكةإلىرجعلماأريقطبناللهعبدمعبعث!النبيأنذكرلأنهوغيرهالواقديعلىحجةفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.252()4/الغابةأسدفي

.793(2/)تاريخهفي

الزبير.بناللهعبدترجمةفي293صعساكرابنتاريخفيكماالرحمنعبدبنمحمدهوالأسودأبو

المدينة.إلىوأصحابهلمج!النبيهجرةبابالأنصارمناقب093()9فتحصحيحهفي

.193(0)ورقمهالبخاريصحيحمنالتالينقلالمصنفيتابع



513بعائشةجم!فهاللهرسولوبنى:فصل

متم،حاملوأسماءلمجي!النبيهجرةإثربهمفقدموا،بكرأبيوعيالبعيالهليأتوارافعوأباحارثةبنزيد

قدكانلأنه،بمولدهفرحاعظيمةتكبيرةالمسلمونكبرولدتهفلما،لولدهاوضعهادناقدمقربأي

.زعموافيمااليهوداللهفأكذب،ولدهجرتهمبعدلهميولدلاحتىسحروهمأنهماليهودعنبلغهم

فصل

السنةهذهمنشوالىفيبعائشة!يواللهرسولىوبنى

،عروةبناللهعبدعن،أمئةبنإسماعيلعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

!ي!اللهرسولنساءفأي،شوالفيبيوبنى،شوالفيلمجي!اللهرسولتزوجني:قالتعائشةعن،أبيهعن

.شوالفينساءهاتدخلأنتستحمثعائشةوكانت!؟منيعندهأحظىكان

حسن:الترمذيوقال.به)2(الثوريسفيانعنطرقمنماجهوابنوالنسائيوالترمذيمسلمورواه

.الثوريسفيانحديثمنإلانعرفهلاصحيح

القولينحكىوقد-أشهرثمانيةأو-أشهربسبعةالهجرةبعدالسلامعليهبهادخولهيكونهذافعلى

)3(
المدينةقدموامابعدبعائشةودخولهتزويجهكيفيةبسودةالسلامعليهتزويجهفيتقدمولمحد،جريربن

فيبهاالسلامعليهدخولهوفي،اليومالناسيعتادهماخلافوهذا،نهارا"4(بالسنحكانبهادخولهوأن

ليسوهذا،الزوجينبينالمفارقةخشيةالعيدينبينالدخولكراهيةمنالناسبعضيتوهمهلمار!شوال

فيبيوبنى،شوالفيتزوجني:الوقتذلكفيالناسمنتوفمهمنعلىرادةعائشةقالتهلمابشيء

عليهمنهفهمتأنهاعلىهذافدل؟منيعندهأحظىكاننسائهفأي،شوالفي-بيدخلأي-شوال

لمولو،الواضحةالدلائلمنذلكعلىدللما،صحيحمنهاالفهموهذا،إليهنسائهأحبأنهاالسلام

أحبالناسأي:اللهرسولياقلت،العاصبنعمروعن)5(البخاريصحيحفيالثابتالحديثإلايكن

."أبوها":قال؟الرجالمن:قلت."عائشة":قال؟إليك

)1(

)2(

)3(

)4(

.602()6/المسندفي

النكاح(1)390الترمذيوجامع.شوالفيوالتزويجالتزوجاستحباببابالنكاح)73(()1423مسلمصحيح

ابنوسنن.شوالفيالبناءبابالنكاح)3377(النسائيوسنن.النكاحفيهايستحبالتيالأوقاتفيجاءماباب

.بالنساءالبناءيستحبمتىبابالنكاح(0991)ماجه

.893(2/)الطبريتاريخفي

.377(،ص)376الخبرتقدم

."خليلامتخذاكنتلو":ع!ي!النبيقولبابالصحابةفضائل)3662(الباريفتح
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فصل

قيل-فيما-الحضرصلاةفيزيد-الهجرةمنالأولىالسنةيعني-السنةهذهوفي:جرير)1(ابنقال

الاخرربيعفيبشهرالمدينة!صالنبيمقدمبعدوذلك،ركعتينوالسفرالحضرصلاةوكانت،ركعتان

فيه.الحجازأهلبينخلافلاأنهالواقديوزعم:)4(وقال.منه)2(ليلةعشرةثنتيلمضي

عن،عروةعن،الزهريعن،معمرطريقمنالبخاريرواهالذيالحديث)3(تقدمقد:قلت

الحضر.صلاةفيوزيدالسفرصلاةفأقرت،ركعتينفرضتماأولالصلاةفرضت:قالتعائشة

عنها.مسروقعنالشعبيطريقمنوروي

أعلم.والله.أربعافرضتفرضتماأولالحضرصلاةأنالبصريالحسنعن)4(البيهقيحكىوقد

أنفلئسعلييهؤنجاحآلأزضفىوإذاضربنم!الو:تعالىقولهعندالنساءسورةتفسيرفيذلكعلىتكلمناوقد

الاية.(1.1:النساءأ!هوالصلؤةمنئقصروا

فصل

النبويةالمدينةالسلامعليهمقدمهعندومشروعيتهالأذانفي

واجتمعالمهاجرينمنإخوانهإليهواجتمعبالمدينة!اللهرسولاطمأنفلما:)5(إسحاقابنقال

الحلالوفرضالحدودوقامت،والصيامالزكاةوفرضتالصلاةفقامت،الإسلامأمراستحكمالأنصار

كانوقدوالإيمانالدارتبوءواالذينهمالأنصارمنالحيئهذاوكان،أظهرهمبينالإسلاموتبوأوالحرام

نأع!ي!اللهرسولفهم،دعوةبغيرمواقيتهالحينللصلاةإليهالناسيجتمعإنماقدمهاحينع!ي!اللهرسول

للمسلمينبهليضربفنحتبالناقوسأمرثم،كرههثملصلاتهمبهيدعونالذييهودكبوقبوقايجعل

،النداءالخزرجبنبلحارثأخو،ربهعبدبنثعلبةبنزيدبناللهعبدرأىذلكعلىهمفبينا،للصلاة

أخضرانثوبانعليهرجلبيمر،طائفالليلةهذهبيطافإنه،اللهرسوليا:فقالع!ي!اللهرسولفأتى

ندعو:قلت:قال؟بهتصنعوما:فقال؟الناقوسهذاأتبيعاللهعبديا:فقلت،يدهفيناقوسايحمل

الله،أكبراللهأكبرالله،تقول:قال؟هووما:قلت؟ذلكمنخيرعلىأدلكألا:قال.الصلاةإلىبه

نأأشهد،اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبر

.(004)2/الطبريتاريخ(1)

منه.مضت:منهنسخةوفي،الطبريوتاريخحمنوالمثبت.مضت:طفي)2(

.الإسراءحديثفيتقدم)3(

.362(/1)للبيهقيالكبرىالسنن()4

.(253)2/والروض(1/805)هشامابنسيرةفي()5
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أكبرالله،الفلاحعلىحي،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي،الصلاةعلىحي،اللهرسولمحمدا

بلالمعفقم،اللهشاءإنحقلرؤياإنها":قال!ي!هاللهرسولبهاأخبرفلما.اللهإلاإلهلا،أكبرالله

فيوهوالخطاببنعمرسمعهبلالبهاأذنفلما.")1(منكصوتاأندىفإنه،بهافليؤذنعليهفألقها

مثلرأيتلقدبالحقبعثكوالذي،اللهنبييا:يقولوهورداءهيجروهو!ي!اللهرسولإلىفخرج،بيته

الحمد.فلله:اللهرسولفقال.رأىالذي

بناللهعبدبنمحمدعن،الحارثبنإبراهيمبنمحمدالحديثبهذاحدثني:)2(إسحاقابنقال

أبيه.عن،ربهعبدبنثعلبةبنزيد

إسحاقبنمحمدعنطرقمن)3(خزيمةوابنماجهوابنوالترمذيداودأبوالحديثهذاروىوقد

وغيرهما.خزيمةوابنالترمذيوصححه.به

إلهلاأنأشهد،أكبراللهأكبرالله:الصلاةأقمتإذاتقولثم:قالالإقامةعلمهأنهداودأبيوعند

قامتقدالصلاةقامتقد،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي،اللهرسولمحمداأنأشهد،اللهإلا

الله.إلاإلهلا،أكبراللهأكبرالله،الصلاة

و)4("
سلمةبنمحمدعنميمودبنعبيدبنمحمدعبيدأبيعنالحديثهذاماجهابنروىولمحد

بناللهعبدأنالحكميبكرأبووأخبرني:عبيدأبوقال:قال)5(ثم،تقدمكماإسحاقابنعنالحراني

الخفيف،منأ:ذلكفيقالالأنصاريزيد

كثيرا)6(الأذانعلىحمداصامال!!وذاالجلالذااللهأحمد

بشيرالديبهفأكرماللهمنالبشيربهأتانيإذ

توقيرازادنيجاءكلماثلاثبهنوالىليالفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ندي)الأثيرلابنالنهاية.وأعذبأحسن:وقيل.وأبعدوأعلىأرفع:"أندى"

.253()2/والروض(1/955)هشامابنسيرةفي

وسنن.الأذانبدءفيجاءمابابالصلاة()918الترمذيوجامع.الأذانكيفبابالصلاة)994(داودأبيسنن

الدليلذكربابوالإقامةالأذانأبوابجماع)363(خزيمةابنوصحيح.الأذانبدءبابالأذان)756(ماجهابن

.بالأذانأحقكانوأجهرصوتاأرفعكانمنأنعلى

السهيلي.رواهالذيالإسراءحديثعلىتعليقهفي.أعلموالله:المصنفقولبعدماإلىحفيالحديثهذاتأخر

شبهةفانتفتبالسماعصرحقدإسحاقابنفإن،الترمذيقالكماصحيححديثوهو)607(ماجهابنسنن

منعبيدأبوساقهماأما.والذهبيوالنوويالبخاري:منهمللترمذيإضافةالأئمةمنجماعةصححهوقد،تدليسه

.(بشار)سندهيصحفلا،ظاهرهوكما،منقطعفإسنادهالحديثبعدالحكميعنالشعر

:هكذاط،حفيالبيترواية

الإكراموذيالجلالذيدلهالحمد

.حومنمنهكثيرأ:وإعجام،ماجهابنسننمنوالمثبت،الوزنبهيستقيمولا
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فالله!ي!اللهرسولبهأخبرحتىليالثلاثذلكرأىأنهيقتضيوهو،غريبالشعروهذا:قلت

أعلم.

عنالمسيببنسعيدعنالزهريوذكر:قال،إسحاقبنمحمدحديثمنأحمد)1(الإمامورواه

الشعر.يذكرولم،التيميإبراهيمبنمحمدعنإسحاقابنروايةنحو،بهزيدبناللهعبد

بنالرحمنعبدعنأبيحدثنا،الواسطياللهعبدبنخالدبنمحمدحدثنا:)2(ماجهابنوقال

،)3(الصلاةمنيهمهملماالناساستشار!صاللهرسولأن،أبيهعنسالمعن،الزهريعن،إسحاق

الليلةتلكالنداءفأري.النصارىأجلمنفكرههالناقوسذكرواثم،اليهودأجلمنفكرههالبوقفذكروا

فأمر،ليلا!ي!اللهرسولالأنصاريفطرق،الخطاببنوعمرزيدبناللهعبدلهيقالالأنصارمنرجل

به.فأذنبلالا!يماللهرسول

اللهرسولفأقرها.مزتين)4(.النوممنخيوالصلاة،الغداةصلاةنداءفي4بلاوزافى:الزهريقال

سبقني.ولكنهرأىالذيمثلرأيت،اللهرسوليا:عمرفقالع!ي!

الثقة.وبهتعالىاللهشاءإنالكبيرالأحكامكتابمنالأذانبابفيالفصلهذاتحريروسيأتي

مخلد،بنعثمانبنمحمدحدثنا:البزارطريقمن)د(بسندهالسهيليأوردهالذيالحديثفأما

بنعليعن،جدهعن،أبيهعن،الحسينبنعليبنمحمدعن،المنذربنزيادعن،أبيحدثنا

قالوكلما،الأذانبهذافأذن،الحجابوراءمنمللثفخرج:وفيهالإسراءحديثفذكر،طالبأبي

.ونوحادموفيهمالسماءأهل)6(فأمفقدمهع!ي!محمدبيدالملكأخذثم،تعالىاللهصدقهكلمة

.الإسراءحديثمنويشاكلهيعضدهلماصحيحايكونأنالحديثبهذاوأخلق:السهيليقالثم

الجارودأبوالمنذربنزيادبهتفرد،منكرهوبلصحيحأنهالسهيليزعمكماليسالحديثفهذا

الإسراءليلة!ي!اللهرسولسمعهقدهذاكانلوثم.)7(المتهمينمنوهوالجاروديةالفرقةإليهتنسبالذي

أعلم.والله.الصلاةإلىالدعوةفيالهجرةبعدبهيأمرأنلأوشك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2461)9رقم(4/24،34)حمدأمسند

متنأنعلى.تضعيفهعلىمجمعفإنهماجهابنشيخبسببضعيفوإسناده،الأذانبدءبابالأذان)707(سننهفي

.)377(ومسلم،6(0)4البخاريالصحيحينفيفهوعمرابنحديثمنصحيحالحديث

.الصلاةإلىيهمهم:ماجهابنسننفي

ماجه.ابنسننفيمرتين:لفظليس

.الأذانبدءبابالصلاة352()الأستاروكشف(2285/)الروضفي

.الأستاروكشفالروضمنوالمثبت،بأهلفأثم:ط،حفي

.(239/)الاعتدالميزان
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النبيائتمر:يقولعميربنعبيدسمعت:عطاءليقال:قالجريجابنوذكر:)1(هشامابنقال

رأىإذللناقوسخشبتينيشتريأنيريدالخطاببنعمرفبينا،للصلاةللاجتماعبالناقوسوأصحابه!يو

وقدرأىبماليخبره!صالنبيإلىعمرفذهب.للصلاةأذنوابل،الناقوستجعلوالا:المنامفيعمر

قد"بذلكأخبرهحينع!ي!اللهرسولفقال؟يؤذنبلالإلاعمرراعفما،بذلكالوحيع!ي!النبيجاء

."الوحيبذلكسبقك

بعضهم.بهصرحكما،ربهعبدبنزيدبناللهعبدرآهمابتقريرالوحيجاءقدأنهعلىيدلوهذا

أعلم.تعالىوالله

بنيمنامرأةعن،الزبيربنعروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:)1(إسحاقابنقال

فيأتيغداةكلللفجرعليهيؤذنبلالفكان،المسجدحولبيتأطولمنبيتيكان:قالتالنجار

علىوأستعينكأحمدكاإنيااللهم:قالثمتمطىراهفإذا،الفجرينتظرالبيتعلىفيجلس،بسحر

هذهيعني-واحدةليلةتركهاكانعلمتهماوالله:قالت؟يؤذنثم:قالت.دينكيقيمواأنقريش

.به)2(منفرداحديثهمنداودأبوورواه.الكلمات

فصل

عنهاللهرضيالمطلبعبدبنحمزةسريةفي

سبعةرأسعلىرمضانشهرفيالسنةهذهفيعقدع!ي!اللهرسولأنالواقديوزعم:جرير)3(ابنقال

لعيراتليعترضالمهاجرينمنرجلاثلاثينفيأبيض4لواالمطلبعبدبنلحمزةمهاجرهمنأشهر

و05ء)4(و

يكنولم،عمروبنمجديبينهملمححجز،قريشمنرجلثلاثمئةفيجهلأبالقيحمزةوان،لمحريش

.الغنويمرثدأبوحمزةلواءيحملالذيوكان:قال.قتالبينهم

جريرابنقال

فصل

المطلم!عبدبنالحارثبنعبيدةسريةفي

فيأشهرثمانيةرأسعلىالسنةهذهفيعقدلمجي!النبيأنأيضاالواقديوزعم:3

)1(

)2(

)3(

)4(

منهما.معقوفينبينيأتيوما253()2/والروض(1905/)السيرةفي

حسن.حديثوهو،المنارةفوقالأذانبابالصلاة)951(داودأبيسنن

.(204)2/الطبريتاريختاريخهفي

وقد.بالتاءالجمعلمكانالياءوحركواالتأنيثلمكانوالتاءبالألفجمعوه:سيبويهقال،عيرجمع:"عيرات"

.(عير)اللسانبالإسكان.عيرات:بعضهمقال
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أثاثة،بنمسطحمعلواؤهوكان.رابغبطنإلىبالمسير)1(وأمرهأبيضلواءالحارثبنلعبيدة،شوال

همالتقواوأنهم،أنصاريفيهمليسالمهاجرينمنستينفي)2(الجحفةبناحيةوهيالمرةثنيةفبلغ

المشركونوكان:الواقديقال.)3(المسايفةدونالرميبينهموكان،أحياءلهيقالماءعلىوالمشركين

حفص.بنمكرزعليهمكان:وقيل؟عندنا)4(الثابتوهوحرببنصخرسفيانأبوعليهممئتين

فصل

بنلسعد!ي!اللهرسولعقد-القعدةذيفيالأولىالسنةفي-يعنيوفيها:)5(الواقديقال

أبيه،عن،إسماعيلبنبكرأبوفحدثني؟الأسودبنالمقداديحملهأبيضلواءالخزارإلىوقاصأبي

رجلاوعشرينأحدقالأو-أقدامناعلىرجلاعشرينفيخرجت:قال.(أبيهعنأسعدبنعامرعن

نأإليعهدقد!صاللهرسولوكان،خامسةصبحالخرارصبحناحتىالليلونسيرالنهارنكمنفكنا-

منوكان،ستينالعيركانت:الواقديقال.بيومذلكقبلسبقتنيقدالعيروكانت،الخرارأجاوزلا

المهاجرين.منكلهمسعدمع

)6(
ذكرهاالتيالثلاثالسراياهذهأناللهرحمهإسحاقابنوعنداللهرحمهجريربنجعمرأبوقال

التاريخ.وقتمنالهجرةمنالثانيةالسنةفيكلهاالواقدي

أولفيسنوردهكماتأملهلمناللهرحمهجعفرأبوقالهفيمابصريحليسإسحاقابنكلام:قلت

يكونأنيحتملأو،تعالىاللهشاءإنفيهنحنماتلووذلكالهجرةمنالثانيةالسنةأولفيالمغازيكتاب

تعالى.اللهشاءإنإليهاانتهيناإذاوشرحابسطاوسنزيدها،الأولىالسنةفيالسراياهذهوقعتأنهامراده

فيصدوقوهوالكبارالشأنهذاأئمةمنفإنهغالبامحرروتاريخ،حسنةزياداتعندهاللهرحمهوالواقدي

والضعفاءالثقاتمعرفةفيبالتكميل"الموسومكتابنافيوجرحهعدالتهفيالقولبسطناكمامكثارنفسه

والمنة.الحمدولله"والمجاهيل

فصل

ولدمولودأولفكان،الزبيربناللهعبد-الهجرةمنالأولىوهي-المباركةالسنةهذهفيولدوممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.الطبرينسخإحدىفيوكذا.بالسير:حفي

.(111)2/البلدانمعجم.والشاممصرأهلميقاتوهي،مراحلأربععلىمكةمنالمدينةطريقعلى:الجحفة

بالسيف.التضارب:والمسايفة.الطبريتاريخمنوالمثبت.المسابقة:طفي

.منحوالمثبت.المثبت:طفي

.2(/1)الواقديمغازيفيالخبر،منهمعقوفينبينيأتيوما(304)2/الطبريتاريخفيالواقديقول

.(304)2/الطبريتاريختاريخهفي
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اللهرضيالصديقابنتيالمؤمنينأمعائشةوخالتهأسماءأمهعنالبخاريرواهكماالهجرةبعدالإسلامفي

الزبيربناللهعبديكونهذافعلى،أشهربستةقبلهبشيربنالنعمانولد:يقولمنالناسومن،عنهما

الهجرةمنالثانيةالسنةفيولداإنهمايقولمنالناسومن،المهاجرينمنالهجرةبعدولدمولودأول

نإالثانيالقولإلىالثانيةالسنةاخرفيوسنشير،)1(والمنةالحمدودلهبيانهقدمناكما،الأولوالظاهر

تعالى.اللهشاء

فالله.)3(السنةهذهفيولداسميةبنوزيادعبيدأبيبنالمختارإن:قيلوقد:جرير)2(ابنقال

أعلم.

فيع!ي!اللهرسولنزلالذيالأوسيالهدمبنكلثوم،الصحابةمنالأولىالسنةهذهفيتوفيوممن

زرارةبنأسعدأمامةأبو-فيها-وبعده،تقدمكماالنجاربنيدارإلىمنهاارتحلحينإلىبقباءمسكنه

وأرضاهما.عنهمااللهرضيتقدمكماالمسجديبنيع!ي!اللهورسولتوفي،النجاربنينقيب

ومات،بالطائفبمالهأحيحةأبومات-الهجرةمنالأولىيعني-السنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

بمكة.فيهاالسهميوائلبنوالعاصالمغيرةبنالوليد

.وجل)5(عزللهيسلموالمشركهمعلىماتواوهؤلاء:قلت

...

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ص)512(في

.(2204/)تاريخهفي

.حفيالثانية:كلمةأجدلمأننيغير،الثانيةالسنة:الأصلينفيأنهإلىالحاشيةفيطناشرأشار

.893(2/)تاريخهفي

الطاقة.حسب...وقفمعتمدأصلعلىمقابلةبلغ:نصهماحهامشفي
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لفهرسا

لنهيوللعا

الموضوع

الفترةزمنفيالحوادثمنوقعمماشيءذكر

زمزمحفرتجديدذكر

ولدهأحدذبحالمطلبعبدنذرذكر

امنةمناللهعبدابنهالمطلبعبدتزويج

لمجي!اللهرسولسيرةكتاب

لمجي!اللهرسولمولدباب

والسلامالصلاةعليهالشريفمولدهصفة

ع!ح!مولدهليلةالاياتمنوقعفيمافصل

الإيوانارتجا!ذكر

والسلامالصلاةعليهوحواضنهمراضعهذكر

والسلامالصلاةعليهرضماعه!ى

الراهببحيرىمعوقصتهالشامإلىطالبأبيعمهمع!ك!ي!خروجهفيفصل

بحيرىقصةفصل

..لهاللهوكفايةومرباهع!ج!منشئهفيفصل

الفجارحربوالسلامالصلاةعليهشهودهذكر

الفضولحلفوالسلامالصلاةعليهشهودهفيفصل

خويلدبنتخديجةوالسلامالصلاةعليهتزويجهفيفصل

!ك!م!اللهرسولبهيشتغلكانماباب

الكعبةبناءقريشتجديدفيفصل

البشاراتمنشىءوذكر!ك!يماللهرسولمبعثكتاب

ذلكفيغريبةأخبارذكر

الجهنيمرةبنعمروقصة

الأميبالنبيوبشاراتهالحميرييزنذيبنسيفقصة

الجانهواتففيباب

الوحيبدأكيفباب

وتاريخهابعثتهوقت!ي!عمرهذكر

..السمعاستراقمنالشياطينومردةالجانمنعفيفصل

الوحيإتيانكيفيةفيفصل
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لفهرسا

الموضوع

الصحابةمنالإسلاممتقدميمنأسلممنأولذكرفيفصل

المطلبعبدبنحمزةإسلامذكر

رذأبيإسلامذكر

ضمادإسلامذكر

الرسالةبإبلاع!ي!رسولهاللهأمرباب

الإراشيقصة

المستضعفينالمسلمينلآحادالأذيةفيمبالغتهمفيفصل

عليهمالدامغةالحجةوإقامة!اللهرسولالمشركينمجادلةباب

الله!رسولأصحابمنهاجرمنهجرةباب

الحبشةأرضإلىالهجرةعلىالصديقعزمذكر

الصحيفةنقضذكر

قيسبنأعشىقصة

دعاهاالتيالشجرةأراهوكيفركانةمصارعةقصة

الآياتمنهنالكرأىوماوالمعراجالإسراءفيفصل

النبي!زمانفيالقمرانشقاقفيفصل

ع!جماللهرسولعمطالبأبيوفاةفصل

خويلدبنتخديجةموتفيفصل

وسودةبعائشةخديجةبعدع!ي!بتزويجهفصل

الطائفأهلإلىع!ي!ذهابهفيفصل

العربأحياءعلىنفسهع!ي!اللهرسولعرضفيفصل

عامبعدعاماالأنصاروفدقدومفصل

معاذبنإياسإسلام

الأنصارإسلامبدؤباب

الثانيةالعقبةبيعةقصة

الثانيةالعقبةبيعةشهدمنأسماءيتضمنفصل

المدينةإلىمكةمنالهجرةبدوباب

ع!ي!اللهرسولهجرةسببفيفصل

الله!رسولهجرةباب

المدينةوالسلامالصلاةعليهدخولهفيفصل

الهجرةمنالأولىالسنةفيوقعماذكر

سلامبناللهعبدإسلامفيفصل

!ي!اللهرسولخطبةذكر
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لفهرسا

لموضوعا

الشريفمسجدهبناءفيفصل

المسجدهذافضلعلىتنبيه

المدينةحمىمنالمهاجرينأصابفيمافصل

المهاجرينبينالألفةوالسلامالصلاةعليهعقدهفيفصل

والأنصارالمهاجرينبينع!ي!النبيمؤاخاةفيفصل

الزبيربناللهعبدميلادفيفصل

بعائشةءسيماللهرسولوبنى:فصل

ومشروعيتهالأذانفيفصل

المطلبعبدبنحمزةسريةفيفصل

الحارثبنعبيدةسريةفيفصل
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