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ث5الحوامراليجرةمرالثانيةالسنةفيوقحماثرحض

رمضانفيكانتالتي،الكبرىبدروأجلهاأعظمهاومن،والسراياالمغازيمنكثيرفيهاوقع

والغي.والهدى،والباطلالحقبينبهااللهفرقوقد،منها

:المستعانوباللهفنقول،والبعوثالمغازيذكرأوانوهذا

المغازيكتاب

ونصبهم،اليهودأحبار)2(ذكرهبعد،")1(السيرة"كتابفييساربنإسحاقبنمحمدالإمامقال

ياسر،أبووأخواه،أخطببنحيي؟فمنهم:الآياتمنفيهمنزلوما،وأهلهللإسلامالعداوة

رافعأبووهو،الحقيقأبيبنوسلام،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة،مشكمبنوسلام،وجدي

أبيبنالربيعبنوالربيع-سيأتيكما-خيبربأرضالصحابةقتلهالذيوهو،الحجازأهلتاجر،الأعور

بنيمنوأمه،نبهانبنيأحدثم،طيئمنوهو،الأشرفبنوكعب،جحاشبنوعمرو،الحقيق

قيس،بنوكردم،عمروبنالحجاجوحليفاه-سيأتيكما،رافعأبيقبلالصحابةقتلهوقد-النضير

النضير.بنيمنفهؤلاء،اللهلعنهم

قلت:-منهبالتوراةأعلمأحدبالحجازيكنولم،صوريابناللهعبد؟الفطيون)3(بنثعلبةبنيومن

أسلم.إنه:قيلوقد

.()4قومهحبروكان-سيأتيكماأحديومأسلموقد-ومخيريق،صلوباوابن

أبيبنوعزيز،)5(شيحانبنومحمود،حنيفبنوسعد،اللصيتبنزيد؟قينقاعبنيومن

الدكتوربتحقيقمنهنشروالذي،أعلمفيماكاملاوجودهمكانيعرفلاإسحالتىلابن"النبويةالسيرة"كتاب:تنبيه(1)

رحمهالمؤلفعنهنقلالذيالموطنفيهاليسمنهقطعةهوإنما،زكارسهيلالدكتوربتحقيقثم،اللهحميدمحمد

بدمشق.كثيرابندارطبع،(1/415)هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظر،الله

للسيالتى.مناسبوهو(ط)منوالمثبت"أخبار":(آ)في2()

.(4793/)"الأنفالروض"فيلهاالسهيليالإمامشرحانظر)3(

.الصوابوهو"قومهحبر"(ط)وفي"قومهخير":(1)في(4)

بالسين."سيحان":هشاملابن"النبويةالسيرة"وفي"شيحان":(طو)(1)فيكذا()5



هـ2سنةأحداث8

بنونعمان،وأشيع،وفنحاص،قيسبنورفاعة،الحارثبنوسويد،صيف)1(بناللهوعبد،عزيز

بنونعمان،الحارثبنوزيد،قيسبنوشأس)2(،عديبنوشأس)2(،عمروبنوبحري،أضا

)3(
دحيه،بنومحمود،أنسأبوأوفىأبيبنونعمان،زيدبنوعدي،سكينأبيبنوسكين،عمرو

.أزارأبيبنوأزار،وخالد،رافعأبيبنورافع،وعازر،راشدبنوكعب،صيفبنومالك

.ازر)4(بنازر:ويقال:هشامابنقال

بنزيدبنورفاعة،عوفبنومالك،خارجةبنورافعحريملةا)5(بنورافعاحارثةبنورافع

.سلامبناللهوعبد،التابوت

عنه.اللهرضي،)6(إسلامهتقدموقد:قلت

الله!رسولسماهأسلمفلما،الحصيناسمهوكان،وأعلمهم)7(حبرهموكان:إسحاقابنقال

.)8(اللهعبد

أسدبنوكعب،شمويلبنوعزال،وهببنباطابنالزبير؟قريظةبنيومن:)9(إسحاقابنقال

سكينة،بنعمروبنوجبلازيدبنوشمويل-الأحزابعامنقضوهالذيعقدهمصاحبوهو-

زيد،بنوعدي،نافعأبيبنونافعازيدبنووهب،كعببنوكردم)01(،زيدبنوالنحام

قشير،أبيبنوجبل،رميلةبنورافع،حبيببنوأسامة،زيدبنوكردم،عوفبنوالحارث

.يهوذابنووهب

.(1!ي!)1اللهرسولسحرالذيوهو،أعصمبنلبيد؟زريقبنيومن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

لما.ضيفابن":ويقال:هشامابنقال

المؤلف.مصدر"النبويةالسيرة"لفظوأثبت"شاش"(ط)وفي"شأش":(1)في

المؤلف.مصدر"النبويةالسيرة"لفظوأثبت،خطأوهو"عميربن":(طو)(آ)في

وأثبته"آزربنآزر":(4603/)"الأنفالروضو""النبويةالسيرة"وفي."ازرأبيابن":(طو)(آ)في

عنهما.

فقط.(ط)عنوأثبته(1)فييردلمالحاصرتينبينما

عنه.اللهرضي(سلامبناللهعبد)إسلاميعني

.(ط)لفظوأثبت"خيرهموكان":(آ)في

(234-1233/)الحنبليالعمادلابن"الذهبشذرات"فيعنهاللهرضيإسلامهقصةحولجاءوماترجمتهانظر

كثير.ابندارطبع،عليهوتعليقي

.(516-1515/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عنالحاصرتينبينوما.بالقاف"قردم":"النبويةالسيرة"وفي"كردم":الموطنهذافي(طو)(آ)فيكذا(

وحدها.(ط)

من-)9218(ومسلم)5666(البخاريمج!ي!اللهلرسول(اليهوديأعصمبنلبيداسحرحديثروىوقد:قلت(
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صوريا.بنكنانة؟حارثةبنييهودومن

.عمروبنقردم؟عوفبنعمروبنييهودومن

.برهامبنسلسلة؟النجاربنييهودومن

اللهرضي،وأصحابه!شي!اللهلرسولوالعداوةالشرورأهل،يهودأحبارفهؤلاء:()1إسحاقابنقال

والعنادالتعنتوجهعلى،!ي!اللهلرسولالأسئلةيكثرونا)2(كانواأالذينالمسألةوأصحاب،عنهم

ومخيريق.،سلامبناللهعبدمنكانماإلا،ليطفئوهالإسلاملأمرالنصبوأصحاب:قال.والكفر

يوممخيريقإسلاموذكر،قدمناهكما،)3(خالدةعمتهوإسلام،سلامبناللهعبدإسلامذكرثم

نصرأنلتعلمونإنكموالله،يهودمعشريا:السبتيوموكان،لقومهقالوأنه،سيأتيكما،أحد)4(

حتىأوخرجسلاحهأخذثم.لكمسبتلا:قال.السبتيوماليومإن:قالوا.لحقعليكممحمد

فيهاويصنعلمحمدفأموالياليومهذاقتلتإن:قومهمنوراءهمنإلىوعهد،ا)5(اللهرسولأتى

فكان:قال،عنهاللهرضي،قتلحتىفقاتل!يماللهبرسوللحقثم،الأموالكثيروكان،)6(اللهأراهما

.")7(يهودخيرمخيريق":بلغنيفيمايقول!ي!اللهرسول

فصل

الأوسمنالمنافقينمن،اليهودمناالأضداداهؤلاءإلىمالمن)8(إسحاقابنذكرثم

:نزلوفيه،الأنصاريالصامتبنسويدبنوجلاس،الحارثبنزوي؟الأوسفمن،والخزرج

تخلفحينقالأنهوذلك(74:اقىبةأ!بعدإشلن!و!فرواالكفر!طمةقالواولقذلواقامابأدئهتحلفوت)

سعدبنعميرامرأتهابنفنماها.الحمير)9(منشرلنحن،صادقاالرجلهذاكانلئن:تبوكغزوةعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

-565/)الأثيرلابن"الأصولجامع"فيعليهوالتعليقوشرحهذلكتفاصيلانظر.عنهااللهرضيعائشةحديث

تعالى.اللهحفظهالأرناؤوطالقادرعبدالشيخالمحدثفضيلةوأستاذيوالديبتحقيق(67

.باختصارإسحاقابنكلامذكروقد(1/165)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.الكلامسياقيقتضيهامنيزيادةالحاصرتينبينما

.(الحارثبنتخالدة)واسمها(517-1516/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/185)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منزيادةالحاصرتينبينما

نقله.فيالمؤلفمصدر"النبويةالسيرة"لفظوأثبت((اللهأراهمافيهايرى)):(طو)(1)في

طريقمن(01/922)"دمشقتاريخ"فيعساكروابن(552و1105/)"الطبقات"فيسعدابنرواه

.متروكوهو،الواقدي

.(1/915)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.الحمر((منشرلنحن)ا:(ط)في
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تابأنهزعمواوقد:قال)1(.ذلكفيهفنزل،قالماوحلفذلكالجلاسفأنكر،ع!ي!اللهرسولإلى

قتلالذيوهو،سويدبنالحارثوأخوه:قال.والخيرالإسلاممنهعرفحتى،توبتهوحسنت

منافقا،وكان،المسلمينمعخرج،أحديومضبيعةبنيأحدزيدبنوقيس،البلويذيادبنالمجذر

بقريش.لحقثم،فقتلهماعليهماعدا،الناسالتقىفلما

بثأرفأخذ،الجاهليةحروببعضفيالصامتبنسويدأباهقتلقدالمجذروكان:)2(هشامابنقال

.هشامابنقالكذا.أحديوممنهأبيه

غيرفيأغيلة(قتله،عفراءبنمعاذهوإنماالصامتبنسويدقتلالذيأنإسحاقابنذكروقد

:قال،زيدبنقيسقتلالحارثيكونأنهشامابنوأنكر.فقتلهبسهمرماه،بعاثيومقبل،حرب

أحد.قتلىفييذكرهلمإسحاقابنلأن

الحارثفبعث،بهظفرهوإنبقتلهالخطاببنعمرأمرع!ي!اللهرسولكانوقد:إسحاقابنقال

كيف!و:عباسابنعنبلغنيفيما،اللهفأنزل،قومهإلىليرجع؟التوبةلهيطلبالجلاسأخيهإلى

!والطلميناتقؤ!يفدىلاواللهالبيننطهموضذحقالرسولانوشهدواإيمنهغبغد!فرواقومااللهصدى

قالالذيوهو،الحارثبنونبتل،عامربنعثمانبنوبجاد:قالالقصةآخرإلى.()3(86:عمرانالأ

ثائر،أدلم)5(،جسيماوكان.")4(هذاإلىفلينظرشيطانإلىينظرأنأحبمن":ع!ي!اللهرسولفيه

إلىينقلهثم،ع!ي!اللهرسولمنالكلاميسمعوكان،الخدينأسفع،العينينأحمر،الرأسشعر

آلذيفوئنهم!و:فيهاللهفأنزل.صدقهبشيءحدثهمن؟أذنمحمدإنما:قالالذيوهو،المنافقين

.()6(61:التوبةألآيةا!هوأذدتهوويقولوتآلنبىيؤدور

قشير،بنومعتب،حاطببنوثعلبة،الضرارمسجدبنىممنوكان،الأزعربنحبيبةوأبو:قال

ذلك.فيهمافنزل،نكثاثم،()7(75:التوبةأ!وفض!ءلنصدقنمنءاتننالبن)اللهعاهدااللذانوهما

فيهفنزل.(154:عمرانالأ!هوقتتناههناشئءعالافرمنلناكانلؤ!و:أحديومقالالذيهوومعتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1/552)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.إسحاقابنأي

منه.مستدركالحاصرتينبينوما(1/552)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

صحيح.حديثوهو،بنحوه(7701/)النسائيرواه

بننبتلإلىفلينظرالشيطانإلىينظرأنأحبمن)):عندهولفظه(1/152)"النبويةالسيرة"فيهشامابنذكره

.((الحارث

.(دلم)"العربلسان".الأسودالطويل:الرجالمنالأدلم

حسن.بسندحاتمأبيابنرواه

.جداضعيفوهو،وغيره"تفسيره"فيالطبريرواه
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يأمنلاوأحدنا،وقيصركسرىكنوزنأكلأنايعدنامحمدأكأن:الأحزابيومقالالذيوهو،)1(الاية

إلاغىورا!وورسولهؤالئهوعدنامامرضقلوبهمفوالذيناتمتفقونيقولوإذ):فيهاللهفأنزل،الغائطإلىيذهبأن

.()2(21:الأحزابأ

حاطب.بنوالحارث:)3(إسحاقابنقال

أهلمن-زيدبنأميةبنيمنوهما-حاطبابناوالحارثوثعلبة،قشيربنومعتب:هشامابنقال

ثعلبةإسحاقابنذكروقد:قال.العلمأهلمنبهأثقمنليذكرفيما،المنافقينمنوليسوا،بدر

.بدرأهلأسماءفي،زيدبنأميةبنيفيوالحارث

مسجدبنىممنوكان،وبحزجحنيفبنسهلأخو،حنيفبنوعباد:)4(إسحاقابنقال

ومجمعيزيد)6(وابناه،العطافبنعامربنوجارية،نبتلبناللهوعبد،خذام)5(بنوعمرو،الضرار

وكان،القرانأكثرجمعقد،حدثاغلامامجمعوكان،الضرارمسجداتخذممنوهم،جاريةابنا

أهلسأل،عمرأيامفيوكان-تبوكغزوةبعدبيانهسيأتي-كماالضرارمسجدخربفلما،فيهبهميصلي

بالئهفحلفالضرار؟مسجدفيالمنافقينإمامليسأو،واللهلا:فقال،مجمعبهميصليأنعمرقباء

بنىممنوكان،ثابتبنووديعة:قال.بهمفصلىتركهعمرأنفزعموا.أمرهممنبشيءماعلمت

ذلك.فيهفنزل(65:ادتوبةأ!ونفعمبإنما!نانخوض):قالالذيوهو،الضرارمسجد

.دارهمنالضرارمسجدأخرجالذيوهو،خالدبنوخذام:قال

زيد.ابناورافعوبشر:الأوسمنالنبيتبنيمنافقيفيإسحاقابنعلىمستدركاهشامابنقال

فيأجازحين!يواللهلرسولقالالذيوهو،أعمىوكان،قيظيبنومربع:)7(إسحاقابنقال

منحفنةيدهفيوأخذ.حائطيفيتمرأن،نبياكنتإن،لكأحللا:أحدإلىذاهبوهو)8(حائطه

فقال،ليقتلوهالقومفابتدره.بهالرميتكغيركبهاأصيبلاأنيأعلملووالله:قالثم،تراب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.وإسناده،حاتمأبيابنرواه

.جدأضعيفوجويبر،عباسابنعنجويبرأخرجه

.(1/522)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1522/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."النبويةالسيرة"لفظوأثبت"حرامبنعمرو":(ط)وفي"حزام":(1)في

الإصابة""فيالعسقلانيحجرابنالحافظوذكره."زيد":"السيرة"وفي"يزيد":(طو)(آ)فيكذا

.أخوانأنهماالصواب:وقال،الاسمينفيالخلافوذكر"يزيد"رسمفي(3653/)

.(52352-ه/1)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.البستان:الحائط
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.(1")البصرأعمىالقلبأعمىالأعمىفهذا،دعوه":ع!ي!اللهرسول

:قالالذيوهو،قيظيبنأوسوأخوه:قال.فشجهبالقوسالأشهليئزيدبنسعدضربهوقد

.()2(13:ا!حزابأ!دإراإلايرلونإنبعؤلؤهىوما):اللهقال.!عؤرةيوتاإن)

خيارمنابنلهوكان،جاهليتهفيعسا)3(قد،جسيماشيخأوكان،رافعبنأميةبنوحاطب:قال

ظفر،بنيدارإلىفحمل،الجراحاتأثبتتهحتىأحديومأصيب.حاطببنيزيد:لهيقالالمسلمين

فجعلوا،يموتوهوونسائهمالمسلمينرجالمنبهامنإليهاجتمعأنه،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني

حاطب.بنيابالجنةأبشر:يقولون

منالمسكينهذاواللهغررتم،حرملمنجنة،أجل:يقولفجعل،أبيهنفاق)4(فنجم:قال

نفسه.

ولابحدذعن):فيهاللهأنزلالذي،الدرعينسارق،طعمةأبوأوهو،)5(أبيرقبنوبشير:قال

.()6(701:الخساءأالآيات!أنفممهغيختالؤنآتذلى

نفسه،قتل،الجراحةالمتهلماثم،نفرسبعةأحديومقتلالذي،ظفرلبنيحليف،وقزمان:قال

.)7(اللهلعنه،ماتثم،قوميعلىحميةإلاقاتلتماوالله:وقال

ثابتبنالضحاكأنإلا،يعلممنافقةولامنافقالأشهلعبدبنيفييكنولم:)8(إسحاقابنقال

.الأوسمنكلهمفهؤلاء.يهودوحببالنفاقيتهمكان

،،قيسبنوعمرو1،عمروبنوزيد،وديعةبنرافع؟الخزرجومن:)9(إسحاقابنقال

(101(94:التوبةأ!نفتنىولالىآكذن):قالالذيوهو،قيسبنوالجذ،سهلبنعمروبنوقيس

."البصيرةأعمى...":لماالنبويةالسيرة"وفي(طو)(1)فيكذا(1)

بنعروةعن(435-3436/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقيالمنذروابن،الطبريجريروابنإسحاقابنأخرجه)2(

مرسلأ.وغيرهالزبير

.(عسو)"العربلسان"انظر.وأسنكبر:أي)3(

ظهر.:أي(4)

."النبويةالسيرة"منمستدركالحاصرتينبينما)5(

حسن.حديثوهو(3603)رقمبنحوهالترمذيرواه()6

.(2042)رقمللحديثشرحهعندالعسقلانيحجرلابن"الباريفتح"انظر)7(

.(1/525)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)8(

.(1/526،527)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()9

ابنورواه،عباسابنعنالضحاكطريقمنمردويهوابننعيمأبورواه:"الإصابة"فيحجرابنالحافظقال(1)0

مبهم.فيهبسندجابرحديثومن،أيضاضعيفبسندعائشةحديثمنمردويه
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علىأجمعواقدكانوا،أيضاوالأوسالخزرجورئيس-المنافقينرأسوكان،سلولابنأبيبناللهوعبد

ذلكوغاظه،)1(بريقهاللعينشبرق،ذلكقبلللإسلاماللههداهمفلما،الجاهليةفيعليهميملكوهأن

.()2(8:المخافقونأ!اقئولنهاآلاعزليخرجفآ!ديخةإلىرجغنالين):قالالذيوهو-جدا

قوقل،أبيبنومالك-عوفبنيمن-رجلوديعةوفيوفيه،جداكثيرةآياتفيهنزلتوقد

ادحشر:أالآيات!معهئميخرجونلاأخرجوالين):،تعالىأقولهنزل،رهطهمنوهم،وداعس،وسويد

النضير.بنيإلىالباطنفيمالواحين.()3(12

فصلى

فأتبعهم،الباطنفيكفارافكانوا،التقيةسبيلعلىاليهودأحبارمنأسلممن)4(إسحاقابنذكرثم

ناقةضلتحينقالالذيوهو،اللصيتبنوزيد،حنيفبنسعد؟شرهممنوهم،المنافقينبصنف

لاوالله":!اللهرسولفقال!ناقتهأينيدريلاوهو،السماءخبريأتيهأنهمحمديزعم:لمج!اللهرسول

فذهب."بزمامهاشجرةحبستهاقد،الشعبهذافيفهي،عليهااللهدلنيوقد،اللهعلمنيماإلاأعلم

.)5(كذلكفوجدوهاالمسلمينمنرجال

!ماللهرسولفيهقالالذيوهو،حريملةبنورافع،أوفىبنوعثمان،أوفىبنونعمان:قال

."المنافقينعظماءمنعظيماليومماتقد":-بلغنافيما-ماتيوم

من!اللهرسولمرجععند،موتهيومالشديدةالريحهبتالذيوهو،التابوتبنزيدبنورفاعة

فيماتقدرفاعةوجدوا،المدينةقدموافلما"الكفارعظماءمنعظيملموتهبتإنها":فقال،تبوك

.)6(اليومذلك

.اليهودمنافقيمنأسلمممنفهؤلاء.صورياوابنوكنانة،برهامبنوسلسلة

ويسخرون،المسلمينأحاديثويسمعون،المسجديحضرونالمنافقونهؤلاءفكان:قال)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(465-2466/)الأثيرلابن"النهاية"انظر.بهغصأي

.(0094)رقمالبخاريرواه

.عباسابنعن"الدلائل"فينعيموأبوالمنذروابنإسحاقابنرواه

.(528-1/527)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

فيوالبيهقي،بنحوهقتادةبنعمربنوعاصمرومانابنعن،(2/423)"المغازي"فيالواقديورواه

مرسلا.عقبةبنموسىعن،(956-.4/)"الدلائل"

فيإسحادتىوابن،اللهعبدبنوجابرخديجبنرافععن،(422-2423/)"المغازي"فيالواقديوذكره

المصنف.عندوسيأتي،مرسلاالثلاثةشيوخهعنالمصطلقبنيغزوةفي"سيرته"

.(528-1952/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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بينهم،يتحدثون!ي!اللهرسولفرآهم،أناسمنهميوماالمسجدفيفاجتمع،بدينهمويستهزئون

إخراجاالمسجدمنفأخرجوا،!ي!اللهرسولبهمفأمر،بعضإلىبعضهملصققد،أصواتهمخافضي

فأخذ،الجاهليةفيالهتهمصاحبوكان،النجاربنيأحد،قيسبنعمروإلىأيوبأبوفقام،عنيفا

مربدمنأيوبأباياأتخرجني:اللهلعنه،يقولوهو،()1(المسجدمنأأخرجهحتىفسحبه،برجله

ولطم،شديدانترانتره)2(ثم،بردائهفلببهالنجاريوديعةبنرافعإلىأيوبأبوأقبلثم؟ثعلبةبني

خبيثا.منافقالكأف:يقولوهوالمسجدمنفأخرجه،وجهه

عنيفا،قودابهاوقاده،بلحيتهفأخذ،اللحيةطويلوكان،عمروبنزيدإلىحزمبنعمارةوقام

:قال.منهاخرصدرهفيلدمةبهمافلدمه)3(،جميعايديهعمارةجمعثم،المسجدمنأخرجهحتى

ذلك،منأشدالعذابمنلكاللهأعدفما،منافقيااللهأبعدك:عمارةفقال.عمارةياخدشتني:يقول

!ي!.اللهرسولمسجدتقربنفلا

وكان-النجاربنمالكبنغنمبنثعلبةبنزيدبنأصرمبنزيدبنأوسبنمسعودمحمدأبووقام

حتىقفاهفييدفعفجعل-سواهشابالمنافقينفيوليس،شاباوكان-سهلبنعمروبنقيسإلى-بدريا

.المسجد،أمنأخرجه

فسحبه،بجمتهفأخذ-جمةذاوكان-عمروبنالحارث:لهيقالرجلإلىخدرةبنيمنرجلوقام

أباياأغلظتقد:المنافقيقولفجعل،أخرجهحتىالأرضمنبهمرماعلىعنيفاسحبابها

فإنك؟!ي!اللهرسولمسجدتقربنفلا،فيكأنزللما؟اللهعدوأيلذلكأهلإنك:فقال.)4(الحارث

نجس.

منه،وأفف)5(عنيفاإخراجافأخرجه،الحارثبنزويأخيهإلىعوفبنعمروبنيمنرجلوقام

.وأمرهالشيطانعليكغلب:وقال

وتكلم،"التوبة"سورةومن،"البقرة"سورةمن)7(الآياتمنفيهمنزلما)6(إسحاقابنذكرثم

الله.رحمه،وأفادفأجاد،ذلكتفسيرعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما

جذبه.:نتره

منه.تكملةالنصفيالحاصرتينبينوما(1/952)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر.كفهببطنضربهأي

.((الحارثبنيا)):هشاملابن"النبويةالسيرة"فيوالذي((الحارثأبايا)):(طو)(ا)فيكذا

.(أفف)"العربلسان"انظر.تضخرأي

.(053-1/572)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)لفظوأثبت((القرآنمن)):(آ)في
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ذكر

ودانغزوة:لهاويقال،الأبواءغزوةوهي،المغازيأول

فيسيأتيكما،الحارثبنعبيدةأو،المطلبعبدبنحمزةبعمثوهو،البعوثوأول

.،المغازيأ

،بواطثم،الأبواءلمجي!اللهرسولغزاماأول:إسحاقابنقال،المغازيكتاب:)1(البخاريقال

.العشيرةثم

ء)2(

سبعمنهاشهد.عشرةتسع:قال؟ع!يماللهرسولغزاكم:سئلأنه،ارقمبنزيدعنروىلم

غزوةعندعليهوالكلامولفظهبإسنادهالحديثوسيأتي،العشيرةأو،العسيرة،أولهن1،عشرة

.)3(الثقةوبهاللهشاءإن،العشيرة

.غزوةعشرةستع!يماللهرسول،)5(معأغزا:قال،بريدةعن،")4(البخاريصحيح"وفي

.غزوةعشرةستع!ي!هاللهرسولمعغزاأنه،عنه)6(ولمسلم

منهن.ثمانفيوقاتل،غزوةعشرةتسعغزا!اللهرسولأن،عنه)7(لهروايةوفي

فيوقاتل،غزوةعشرةسبعغزاع!ي!اللهرسولأنأبيهعن،بريدةابنعن،واقد)8(بنالحسينوقال

أربعاوبعمث،وحنين،ومكة،وخيبر،وقديد،والمريسيع،والأحزاب،وأحد،بدريوم؟ثمان

سرية.وعشرين

حميد،بنالهيثمثنا،التنوخيالدمشقيعثمانبنمحمدحدثنا:)9(سفيانبنيعقوبوقال

أولهن؟غزواتثمانفيقاتل،غزوةعشرةثمانيغزا!واللهرسولأن،مكحولعن،النعمانأخبرني

غزوةثم،خزاعةمنالمصطلقبنيغزوةثم،معونةبئرثم،قريظةثم،الأحزابثم،أحدثم،بدر

والطائف.حنينثم،مكةغزوةثم،خيبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(7927/)"الباريفتح"انظر

.(9493)رقم"البخاريصحيح"انظر

.الجزءهذامن(22)صانظر

.(4734)رقم"البخاريصحيح"انظر

."البخاريصحيح"منزيادة

.(471)(4181)رقم"مسلمصحيح"انظر

.(131)رقم"المغازي"فيشيبةأبيوابن(461)(4181)رقممسلمرواها

.(5954/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

مرسلا.(3003/)للفسوي"والتاريخالمعرفة"فيهو
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سيأتي.كما،أحدبعدأنهاوالصحيح،نظرفيهقريظةبعد،معونةبئر:قوله

سمعت،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدثنا،شبيببنسلمةحدثنا:)1(يعقوبقال

أربعا:يقولأخرىمرةوسمعته.غزوةعشرةثماني!ي!اللهرسولغزا:يقولالمسيببنسعيد

ذلك.بعدسمعهشيئاأو،وهماذلكأكانأدريفلا.وعشرين

اللهرسولغزا:قالالزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،الدبري)2(عن،الطبرانيروىوقد

.غزوةوعشرينأربعا!و

أبوحدثنا،إسحاقبنزكرياثنا،سلامبنسعيدحدثنا:)3("مسنده"فيحميدبنعبدوقال

.غزوةوعشرينإحدى!ي!اللهرسولغزا:قال،جابرعن،الزبير

ثلاثاكانتوسراياهلمجي!اللهرسولمغازيأنقتادةعن،هشامطريقمن))4(الحاكمروىوقد

على"الإكليل"فيذكرتفقد،الغزواتدونالسراياأرادلعله:()5(الحاكمقالثم،وأربعين

المئة.علىزيادةوسراياه!ي!اللهرسولبعوث،الترتيب

السرايانصربنمحمداللهعبدأبيكتابفيقرأأنه،ببخارىأصحابنامنالثقةوأخبرني:قال

ماعلىقتادةكلاموحمله،جداغريبالحاكمذكرهالذيوهذا،وسبعيننيفاالحروبدونوالبعوث

نظر.فيه،قال

مغازيأنقتادةعن،الدستواليهشامعن،الراسبيالقاسمبنأزهرعن،أحمد)6(الإمامروىوقد

منهاثمانفيخرج،غزوةعشرةوتسع،بعثاوعشرونأربع؟وأربعونثلاثوسراياه!يواللهرسول

وحنين.،مكةوفتح،وخيبر،وقديد،والمريسيع،والأحزاب،وأحد،بدر؟بنفسه

فيبدريوم؟فيهاقاتلالتي!ي!اللهرسولمغازيهذه:الزهريعن،)7(عقبةبنموسىوقال

وبنيالأحزابيوموهو-الخندقيومقاتلثم،ثلاثسنةشوالفيأحديومقاتلثم،ثنتينسنةرمضان

يومقاتلثم،خمسسنةمنشعبانفيلحيانوبنيالمصطلقبنيقاتلثم،أربعسنةمنشوالفي-قريظة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أيضا.مرسلا(9659)المصنففيالرزاقوعبد،مرسلا(103-3003/)"والتاريخالمعرفة"انظر

وكان،وغيرهالطبرانيعنهوروى،عنهالرزاقعبدكتبراوي،الدبريعبادبنإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبوهو

.(3562/)"الذهبشذرات"انظرهـ.(285)سنةمات.صدوقا

.(6501)رقم((حميدبنعبدمسندمنالمنتخب))فيهو

.(5462/)"النبوةدلائل"فيأيضاالبيهقيوأخرجه

.(7281/)"الباريفتح"انظر

.(5-26/)سعدلابن"الكبرىالطبقات"وانظر(5462/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه

463(-462)5/النبوةدلائلفيوالبيهقي(3203،303/)"والتاريخالمعرفة"فيالفسويطريقهمنورواه

.(2604)رقمالبخاريفيوأصله
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فيالطائفأهلوحاصر،حنينيومقاتلثم،ثمانسنةرمضانفيالفتحيومقاتلثم،ستسنةخيبر

ثنتيوغزا،عشرسنةالوداعحجة!ي!هاللهرسولحجثم،تسعسنةبكرأبوحجثم،ثمانسنةشوال

.الأبواءغزاهاغزوةأولوكانت:قال،قتالفيهايكنولمغزوةعشرة

بنمطرفعن،الرقيجعفربناللهعبدعن،العلاء)2(بنهلالعن،)1(إسحاقبنحنبلوقال

بأنهميقتلوتللذينأذن):القتالفينزلتآيةأول:قال)3(الزهريعن،معمرعن،اليمانيمازن

بدريوم!اللهرسولشهدهمشهدأولفكان،المدينة!صاللهرسولمقدمبعد،93:الحجأالآية!ظلموا

منيعني-شوالفيأحداغزاثم،النضيربنيغزاثم:قالأنإلى،رمضانمنعشرةلسبع،الجمعةيوم

قاتلثم،خمسسنةشعبانفيلحيانبنيقاتلثم،أربعسنةشوالفيالخندقيومقاتلثم-ثلاثسنة

وغزا،ثمانسنةرمضانفيحنينوكانت،ثمانسنةشعبانفيالفتحيومقاتلثم،ستسنةخيبريوم

ثم،الأبواءغ!ي!اللهرسولغزاهاغزوةأولفكانت،فيهايقاتللمغزوةعشرةإحدى!ي!هاللهرسول

غزوةثم،الأولىبدرغزوةثم،الأبواء)4(غزوةثم،سليمبنيغزوةثم،غطفانغزوةثم،العشيرة

كتبتههكذا.البعوثذكرثم،غزوةآخرتبوكغزوةثم،الصفراءغزوةثم،الحديبيةغزوةثم،الطائف

مرتبا.اللهشاءإنبعدفيماسنذكرهماوالصواب،جداغريبوهو،عساكر)5(ابنالحافظتاريخمن

عن،الواقديعمربنمحمدرواهكما،لهوالتهيؤبأمرهوالاعتباربهالاعتناءينبغيمماالفنوهذا

نعلمكما!يمالنبيمغازينعلمكنا:يقولالحسينبنعليسمعت،أبيهعن،عليبنعمربناللهعبد

.القرانمنالسورة

:المغازيعلمفييقولالزهريعميسمعت:يقولاللهعبدبنمحمدوسمعت:)6(الواقديقال

والدنيا.الآخرةعلم

تعيينمن،عنهسقناهمماتقدمماذكرهبعد"المغازي"في،اللهرحمه،)7(إسحاقبنمحمدوقال

،الكبارالحنابلةأعلاممن،صدوقاثبتاثقةوكان،حنبلبنأحمدالإمامعمابن،عليأبوإسحاقبنحنبلهو()1

الذهب"شذراتو"(1/264)"الأحمدالمنهج"فيومصادرهاترجمتهانظرهـ.(273)سنةمات

.الأرناؤوطالقادرعبدالشيخالمحدثفضيلةوأستاذيوالديوإشراف،بتحقيقي(3573/)

أثبته.ماوالصواب،خطأوهو"العلاءبنإسحاقعن،هلالبنحنبل":(طو)(1)في)2(

.(501)ص"الزهريمغازي"انظر)3(

.(5463/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر."بواط":ولعلها،السياقفيمكررةوهي(طو)(1)فيكذا()4

وهومنهاسقطمماأنهويبدو،كثرتهاعلىعنديالمتوافرةوالمطبوعةالمخطوطة"دمشقتاريخ"نسخفيأجدهلم)5(

.(918-2188/)"مختصره"فيمنظورابنوذكره،كثير

.متروكوالواقدي(9581و)(1951)رقم"الجامع"فيالبغداديالخطيبطريقهمنوأخرجهما)6(

"النبوةدلائل"فيالبيهقيبنحوهطريقهمنأخرجهوقد(1095،195/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)7(

(/301).
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!لمجصاللهرسولإنثم:سافلينأسفلفيوجمعهم،أجمعيناللهلعنهم،والمنافقيناليهودمنالكفررؤوس

.،المشركينمنأيليهممنبهأمرهمنوقتال،عدوهجهادمنبهاللهأمرهفيماوقام،لحربهتهيا

لثنتي،تعتدلالشمسوكادت،الضحاءاشتدحينالإثنينيومالمدينة!شي!اللهرسولقدموقد:قال

بعثهأنبعدوذلك،سنةوخمسينثلاثابنيومئذ!يواللهورسول،الأولربيعشهرمنمضتليلةعشرة

،وشعبان،ورجبا،وجماديين،الآخرربيعوشهر،الأولربيعشهربقيةفأقام،سنةعشرةبثلاثالله

.والمحرم،المشركونالحجة،تلكأوولي،الحجةوذا،القعدةوذا،وشوالا،رمضانوشهر

المدينة.مقدمهمنشهراعشراثنيرأسعلى،صفرفيغازيا!ي!اللهرسولخرجثم

.عبادةبنسعدالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

.الأبواءغزوةوهي،ودانبلغحتى:(1)إسحاقابنقال

بنمناةعبدبنبكربنضمرةوبنيقريشايريد،أيضاودانغزوة:لهاويقال:جرير)2(ابنقال

فيسيدهموكان،الضمريعمروبنمخشيمنهموادعهالذيوكان،ضمرةبنوفيهافوادعته،كنانة

ربيعشهرمنوصدراصفربقيةبهافأقام،كيدايلقولمالمدينةإلى!لمجييهاللهرسولورجع،ذلكزمانه

.الأول

.السلامعليه،غزاهاغزوةأولوهي:)3(هشامابنقال

أبيض.وكان،حمزةعمهمع-السلامعليه-لواؤهوكان:)4(الواقديقال

المطلبعبدبنالحارثبنعبيدةبالمدينةذلكمقامهفي!يواللهرسولوبعث:)5(إسحاقابنقال

حتىفسار،أحدالأنصارمنفيهمليس،المهاجرينمنراكباثمانينأوستينفيقصيبنمنافعبدابن

نأإلا،قتالبينهميكنفلم،قريشمنعظيماجمعاأبها،فلقي،المرةثنيةبأسفلبالحجازماءبلغ

انصرفثم،الإسلامفياللهسبيلفيبهرميسهمأولفكان،بسهميومئذرمىقدوقاصأبيبنسعد

بنيحليفالبهرانيعمروبنالمقدادالمسلمينإلىالمشركينمنوفر،حاميةوللمسلمينالقومعنالقوم

خرجاولكنهما،مسلمينوكانا،منافعبدبننوفلبنيحليفالمازنيجابربنغزوانبنوعتبة،زهرة

.بالكفارليتوصلا

جهل.أبيبنعكرمةيومئذالمشركينعلىوكان:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1/195)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2704/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1/195)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(28/)سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر

.(195-1295/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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بنمكرزعليهمكان:قالأنهالمدنيعمروأبيعن،العلاءبنعمرو)1(أبيعن،هشامابنوروى

حفص.

بنصخرسفيانأبوأنهوالثاني،مكرزأنهأحدهما؟قولانالواقديحكايةعنتقدموقد:قلت

أعلم.فالله،سفيانأبوأنهرجحوأنه،حرب

الطويل(أمن:أولهاالتيالسريةهذهفيالصديقبكرأبيإلىالمنسوبةالقصيدة)2(إسحاقابنذكرثم

حادثالعشيرةفيوأمرأرقتالدمائثبالبطاحسلمىطيفأمن

باعثبعثولاتذكيرالكفرعنيصدهالافرقةلؤيمنترى

بماكثفينالستوقالواعليهفتكذبواصادقأتاهمرسول

اللواهثالمجحراتهريروهرواأدبرواالحقإلىدعوناهمماإذا

اخرها.إلىالقصيدة

.)3(
الطويل(منأ:أولهاالتيمناقضتهافيالزبعرىبناللهعبدجوابودكر

لابثغيردمعهابعينبكيتبالعثاعثأقفرتداررسمأمن

وحادثسابقاتمنعجبلهكلهوالدهرالأيامعجبومن

حارثابنالهياجفييدعىعبيدةيقودهعرامذيأتانالجيش

لوارثكريمموروثمواريثعكفابمكةأصنامالنترك

الله-رحمه،هشامبنالملكعبدالإمامأنإلابتمامهاإيرادهامنمنعناوما،القصيدةتماموذكر

القصيدتين.هاتينينكربالشعرالعلمأهلأكثرأنذكر-اللغةفيإماماوكان

الوافر(منأ:يذكرونفيماتلكرميتهفيوقاصأبيبنسعدوقال:)4(إسحاقابنقال

نبليبصدورصحابتيحميتأنياللهرسولأتىهلألا

سهلوبكلحزونةبكلذياداأوائلهمبهاأذود

قبلياللهرسوليابسهمعدوفيراميعتدفما
وفضلبهأتيتحقوذوصدقديندينكأنوذلك

مهلمقامعندالكفاربهويخزىبهالمؤمنونينجى

جهلبنياويحكالحيغويتعبنيفلاغويتقدفمهلا

."عمروأبيابن":(1/23)"النبويةالسيرة"وفي(طو)(آ)فيكذا(1)

.(295-1/395)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(395-1/495)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(49595-ه/1)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()4
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لسعد.ينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

منلأحدالإسلامفيع!ي!اللهرسولعقدهارايةأول-بلغنافيما-عبيدةرايةفكانت:إسحاقابنقال

)1()2(
بعثقبلحمزةبعثأنإلىفذهبوا،والواقديعقبةبنوموسىالزهريخالفهوقد.المسلمين

أعلم.والله،الحارثبنعبيدة

.الأسديجحشبناللهعبدالسراياأمراءأولأنوقاصأبيبنسعدحديثفيوسيأتي

نأقبلالأبواءغزوةم!أقبلحينبعثهع!ي!اللهرسولأنيزعمالعلماءوبعض:)3(إسحاقابنقال

.)4(الزهريعن،عقبةبنموسىحكىوهكذا،المدينةإلىيصل

سيفإلىهاشمبنالمطلبعبدبنحمزةذلكمقامهفيع!اللهرسولوبعث:)5(إسحاقابنقال

أبافلقي،أحدالأنصارمنفيهمليس،المهاجرينمنراكباثلاثينفي،العيصناحيةمنالبحر)6(

الجهني،عمروبنمجديبينهمفحجز،مكةأهلمنراكبثلاثمئةفي(الساحلبذلكأهشامبنجهل

.قتالبينهميكنولم،بعضعنالقومبعضفانصرف،جميعأللفريقينموادعاوكان

منلأحدع!ي!اللهرسولعقدهارايةأولحمزةرايةكانت:يقولالناسوبعض:)7(إسحاقابنقال

.الناسعلىذلكفشبه،معاكاناعبيدةوبعثبعثهأنوذلك،المسلمين

علىونص،الحارثبنعبيدةقبلحمزةبعثأن،)8(الزهريعنعقبةبنموسىحكىوقد:قلت

فيالحارثبنعبيدةبعثالأبواءمن،السلامعليه،قفلفلما،الأبواءغزوةقبلكانحمزةبعثأن

رمضانفيحمزةسريةكانت:قالأنهالواقديعنتقدموقد.تقدممانحووذكر،المهاجرينمنستين

أعلم.والله،منهاشوالفيعبيدةسريةوبعدها،الأولىالسنةمن

فيعقدترايةأولرايتهأنعلىيدلشعرا،عنهاللهرضي،حمزةعن،)9(إسحاقابنأوردوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

طريقهما.من(38/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(1/2)للواقدي"المغازي"انظر

.(1/595)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(39/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(1595/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(سيف)"العربلسان"انظر.ساحله:البحرسيف

.(695-1/595)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(9-38/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه

.(1/695)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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أعلمفالله،حقاإلايقوليكنلمقالكمافهوذلكقالحمزةكانفإن:إسحاقابنقاللكن،الإسلام

الطودلأمنأ:قولههيوالقصيدة،أولفعبيدةعندناالعلمأهلمنسمعنامافأما،كانذلكأي

وللعقلالرجالرأيمنوللنقصوالجهلللتحلملقوميياألا

أهلولاسواممنحرماتلهمنطألمبالمظالموللراكبينا

وبالعدلبالعفافأمرغيرلهمعندناتبلولاتبلناهمكأنا

الهزلمنزلةمثلمنهموينزليقبلونهفلابإسلاموأمر

الفضلراحةأبتغيحلواحيثلهملغارةانتدبتحتىبرحوافما

قبليمنلاحيكنلملواءعليهخافؤأولاللهرسولبأمر

الفعلأفضلفعلهعزيزإلهكرامؤذيمنالنصرلديهلواء

تغليأصحابهغيظمنمراجلهوكلناحاشدينسارواعشية

النبلغرضمدىوعقلنامطايافعقلواأناخواتراءينافلما

حبلمنالضلالةإلالكمومانصيرناالإلهحبللهموقلنا

جهلأبيكيداللهوردفخابباغياهنالكجهلأبوفثار

فضلواحدةبعدمئتانوهمراكبأثلاثينفيإلانحنوما

السهلوالمنهجالإسلامإلىوفيئواغواتكمتطيعوالالؤيفيال

والثكلبالندامةفتدعواعذابعليكميصبأنأخاففإني

:فقال-الله-لعنههشامبنجهلأبوفأجابه:قال)1(

وبالبطلبالخلافوللشاغبينوالجهلالحفيظةلأسبابعجبت

الجذلوالسؤددالأحسابذويعليهجدودناوجدناماوللتاركين

تمامها.ذكرثم

جهلولأبي-عنهالله-رضيلحمزةالقصيدتينهاتينينكربالشعرالعلمأهلوأكثر:)2(هشامابنقال

.-الله-لعنه

رضوىلاحيةمنبواطغزوة

قريشا.يريد-الثانيةالسنةمنيعني-الأولربيعشهرفيع!ي!اللهرسولغزاثم:إسحاقابنقال

.(1/795)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(895-1/695)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(
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.مظعونبنعثمانبنالسائبالمدينةعلىواستعمل:()1هشامابنقال

لواؤهوكان،راكبمئتيفي!اللهرسولوكان،معاذبنسعدعليهااستخلف:)2(الواقديوقال

رجل،ومئةخلفبنأميةفيهوكان،قريشلعيريعترضأنمقصدهوكان،وقاصأبيبنسعدمع

بعير.وخمسمئةوألفان

بقيةبهافلبث،كيدأيلقولمالمدينةإلىرجعثم،رضوىناحيةمنبواطبلغحتى:إسحاقابنقال

الأولى.جمادىوبعضالاخرربيعشهر

(العشيرةغزوةا

وبالمهملة،والعشير،وبالمهملة،العشيرةغزوة:لهايقالالتيالغزوةبذلكيعني.قريشاغزاثم

وبالمهملة.والعشيراء

الأسد.عبدبنسلمةأباالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

يتعرض،السلامعليه،وخرج:قال.المطلبعبدبنحمزةمعلواؤهو-كان:)3(الواقديقال

.الشامإلىذاهبةقريشلعيرات

ببطحاءشجرةتحتفنزل،الخبار)5(فيفاءعلىثم،ديناربنينقبعلىفسلك:)4(إسحاقابنقال

وأكلمنهفأكل،طعامعندهالهفصنع،مسجدهفثم،عندهافصلى،الساقذات:لهايقالأزهرابن

ارتحلثم.المشيرب:لهيقالماءمنلهواستقي،هنالكمعلومالبرمة)6(أثافيفرسوم،معهالناس

ومجتمعبمجتمعهفنزل،يليلهبطحتىلليسارصبثم،اللهعبدشعبةوسلك،بيسارالخلائقفترك

العشيرةنزلحتىالطريقبهاعتدلثم،اليمامبصخيراتالطريقلقيحتىمللفرشسلكثم،الضبوعة

منوحلفاءهممدلجبنيفيهاووادع،الاخرةجمادىمنولياليالأولىجمادىبهافأقام،ينبعبطنمن

.كيدايلقولمالمدينةإلىرجعثم،ضمرةبني

جنبإلىكنت:قالإسحاقأبيعن،شعبةثنا،وهبثنا،اللهعبدحدثنا:)7(البخاريقالوقد

.(1/895)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(28/)"سعدابنطبقات"انظر)2(

.(29/)سعدلابن"الطبقات"انظر)3(

.(995-1/895)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

قبلقريشايريدخرجحين!لمجماللهرسول!طريقعلىوكان،المدينةمنقريبموضع:الخبار:الفيروزاباديقال!)5(

الله.رحمهالجاسرحمدالعلامةشيخنابتحقيق(127)ص"المطابةالمغانم"انظر.بدروقعة

.((البرمةأثافيفموضع)):"النبويةالسيرة"وفي((البرمةأثافيفرسوم)):(طو)(آ)فيكذا)6(

.(9493)رقم"البخاري"رواه)7(



32العشيرةغزوةذكر

معه؟أنتغزوتكم:قال.عشرةتسع:قال؟غزوةمنع!ي!النبيغزاكم:لهفقيل،أرقمبنزيد

،لقتادةفذكرت.العسيرةأو،العشير:قالأول؟كان)1(فأيهن:قلت.غزوةعشرةسبع:قال

حذفمعوبهما.بالسينويقال،العشيرةالغزواتأولأنفيظاهرالحديثوهذا.العشيرة:فقال

،العشيرة؟أرقمبنزيدمج!ي!النبيمعشهدهاغزاةالمراديكونأنإلااللهم،المدمعوبهما.التاء

بنمحمدذكرهمابينالجمعيحصلوبهذا،أرقمبنزيديشهدهالمغيرهاقبلهايكونأنينفيلاوحينئذ

أعلم.والله،الحديثهذاوبينإسحاق

بنمحمدبنيزيد)3(فحدثني،قالمالعليجميماللهرسولقالويومئذ:)2(إسحاقبنمحمدقال

أناكنت:قال،ياسربنعمارعنخثيمبنمحمديزيدأبوحدثني،القرظيكعببنمحمدعن،خثيم

،شهرابهاأقام!ي!اللهرسولنزلهافلما،ينبعبطنمن،العشيرةغزوةفيرفيقينطالبأبيبنوعلي

أبايالكهل:طالبأبيبنعليليفقال،فوادعهم،ضمرةبنيمنوحلفاءهممدلجبنيبهافصالح

فنظرنافأتيناهم؟يعملونكيفننظر،لهمعينفييعملون،مدلجبنيمنالنفرهؤلاءنأتيأناليقظان

إلاأهبنا)4(مافوالله،فيهفنمناالأرضمندقعاءفيالنخلمنصورإلىفعمدنا،النومفغشيناساعةإليهم

لمجيماللهرسولقال،فيومئذأ،الدقعاءتلكمنتتربناوقد،فجلسنابقدمه،يحركناأع!ي!اللهرسول

بأشقىأخبركمألا":فقال،أمرنامنكانبمافأخبرناه،الترابمنعليهلما."ترابأبايا":لعلي

علييايضربكوالذي،الناقةعقرالذيثمودأحيمر":فقال.اللهرسوليابلى:قلنا"؟رجلينالناس

وهذا.لحيتهعلىيدهووضع."هذهمنهايبل)5(حتى-رأسهعلىيدهكليماللهرسولووضع-هذهعلى

الوجه.هذامنغريبحديث

مغاضباخرجعلياأن")6(البخاريصحيح"فيكما،ترابأباعليتسميةفيآخروجهمنشاهدوله

إلىفجاء،مغاضباخرج:فقالت،عنهفسألهاع!ي!اللهرسولفدخل،فيهفنامالمسجدفجاء،فاطمة

."ترابأباقم،ترابأباقم":ويقول،عنهالترابيمسحوجعلفأيقظهالمسجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وأفأيها))؟والصوابمالكابنقال.((كانتفأيهم)):"البخاري"نسخجميعوفي:(طو)(آ)فيكذا

.((أيهن

.(1/995)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(13-312/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه

.النوممنأيقظنا:أهبنا

.(ط)لفظوأثبت"تبل":(1)في

.(0628و)(144)البخاريرواه
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الأولىبدرغزوة

تبلغلاقلائللياليإلاالعشيرةمنرجعحينبالمدينةع!ي!اللهرسوليقملمثم:)1(إسحاقابنقال

بلغضىطلبهفي!ي!اللهرسولفخرج،المدينةسرح)2(علىالفهريجابربنكرزأغارضى،العشرة

يدركه.فلمكرزوفاته،الأولىبدرغزوةوهي،بدرناحيةمنسفوان:لهيقالواديأ

طالب.أبيبنعليمعلواؤهوكان:)3(الواقديوقال

حارئة.بنزيدالمدينةعلىاستخلفقدوكان:والواقدي،هشامابنقال

رسولبعثكانوقد،وشعبانورجباجمادىفأقام،!ي!اللهرسولفرجع:)4(إسحاقابنقال

.الحجازأرضمنالخراربلغحتىفخرج،المهاجرينمنرهطثمانيةفيسعدأذلكيديبين!الله

.كيدايلقولمرجعئم،حمزةبعدكانهذاسعدبعثأنالعلمأهلبعضذكر:هشامابنقال

فيحمزةبعثأعني،الئلاثةالبعوثلهذهالواقديذكرتقدموقد،مختصراإسحاقابنذكرههكذا

الأولى.السنةفيكلها،القعدةذيفيسعدوبعث،شوالفيعبيدةوبعث،رمضان

قال.سعيدبنيحيىحدثني،الوهابعبدبنالمتعالعبدحدئني:أحمد)5(الإمامقالوقد

عن،المجالدثنا،أبيحدثنا،الأمويسعيدبنيحيىبنسعيدوحدثني:أحمدالإمامابناللهعبد

إنك:فقالواجهينةجاءته،المدينة!اللهرسولقدملما:قالوقاصأبيبنسعدعن،علاقةبنزياد

في!واللهرسولفبعئنا:قال.فأسلموالهمفأوثق.وتؤمنانأتيكحتىفأوثق،أظهرنابيننزلتقد

كثيراوكانوا،عليهمفأغرنا،جهينةجنبإلىكنانةبنيمنحيعلىنغيرأنوأمرنا،مئةنكونولارجب

فقال؟ترونما:لبعضبعضنافقال!؟الحرامالشهرفيتقاتلونلم:وقالوا،فمنعونا،جهينةإلىفلجأنا

نأتيبل،لا:معيأناسفيأناوقلت.ههنانقيمبل،لا:قوموقال.فنخبره!ي!اللهنبينأتي:بعضنا

أصحابناوانطلق،العيرإلىفانطلقنا.لهفهوشيئاأخذمن:ذاكإذالفيءوكان.فنقتطعهاقريشعير

وجئتمجميعاعنديمنأذهبتم":فقالالوجهمحمرغضبانفقام،الخبرفأخبروه،!ي!النبيإلى

الجوععلىأصبركم،بخيركمليسرجلاعليكملأبعثن،الفرقةقبلكمكانمنأهلكإنما؟متفرقين

.الإسلامفيأميرأول!فكان،الأسديجحشبناللهعبدعلينافبعث."والعطش

.(1/106)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(سرح)"العربلسان".الأنعاممنالمرعىفييسامالمال:السرح)2(

.(29/)سعدلابن"الطبقات"انظر)3(

.(106-1/006)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

ضعيف.وإسناده(1/178)"المسند"فيأحمدرواه()5
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بعدوزاد،نحوهبهمجالدعن،زائدةأبيبنيحيىحديثمن")1(الدلائل"فيالبيهميرواهوقد

البلدمنأخرجنامنالحرامالشهرفينقاتل:فقالوا:؟!الحرامالشهرفيتقاتلونلم:لأصحابهقولهم

.2()الحرام

)3(
بنسعدعن،مالكبنقطبةعن،علاقةبنزيادعن،مجالدعن،أسامةأبيحديثمنرواهلم

أعلم.والله،أنسبوهذا،مالكبنقطبةوزيادسعدبينفأدخل،نحوهفذكر،وقاصأبي

ابنذكرهماخلافوهو،الأسديجحشبناللهعبدالسراياأمراءأولأنيقتضيالحديثوهذا

أولأنزعمحديث)5(وللواقدي،)4(المطلببنالحارثبنلعبيدةعقدتالراياتأولأن،إسحاق

أعلم.والله،المطلبعبدبنلحمزةعقدتالرايات

العظم!،بدرلغزوةسبباكانتالتيجحتن!بقاللهعبدسريةباب

قديرلثيءكلمحلىوالله،31!جمعانإالتقريومالفوقانيوموذلك

بدرمنمقفلهرجبفيالأسديرئاببنجحشبناللهعبد!اللهرسولوبحث:)6(إسحاقابنقال

بنحذيفةأبو؟وهم،أحدالأنصارمنفيهمليس،المهاجرينمنرهطثمانيةمعهوبحث،الأولى

نوفل،بنيحليف،غزوانبنوعتبة،خزيمةبنأسدبنيحليف،حرثانبنمحصنبنوعكاشة،عتبة

عبدبناللهعبدبنوواقد،عديبنيحليف،الوالليربيعةبنوعامر،الزهريوقاصأبيبنوسعد

بنسعدبنيأحدالبكيربنوخالد،أيضاعديبنيحليف،التميمييربوعبنثعلبةبنعرينبنمناف

بناللهعبدأميرهم)!!(ثامنهمسبعةفهؤلاء،الفهريبيضاءبنوسهيل،أيضاعديبنيحليف،ليث

عنه.اللهرضي،جحش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(341/)"النبوةدلائل"انظر

.(1/178)أحمدللإمام"المسند"فيكذلكوهي

.(315/)"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني

.(2504/)"الطبريتاريخو"(2595/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(26/)سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر

.(206-1/106)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

أدخلإسحاقابنفإن؟سبعةوعذهمثمانيةذكرهمأنهوذلك،اللهرحمهالمؤلفمنخطأوهو(طو)(1)فيكذا

ذكرهمفلما،لسعةإسحاقابنذكرهممنفمجموع،جحشبناللهعبد،عتبةبنحذيفةأبيبعدالثمانيةأسماءفي

لذلك،ثمانيةإسحاقابنذكرهممنمجموعأنمنهظنا،سبعةالباقيأنحسب،اللهعبدأميرهمدونالمصف

فالله":فقال-ظنهفي-الروايتينبينالحادثالاضطرابليبينالقادمةإسحاقابنبروايةاللهرحمهالمؤلفأتى

."أعلم
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تسميتهموستأتي،أعلمفالله،التاسعوأميرهم،ثمانيةكانوا:إسحاقابنعن،)1(يونسوقال

.إسحاقابنقالماخلافعلى

لمافيمضي،فيهينظرثميومينيسيرحتىفيهينظرلاأنوأمره،كتابالهوكتب:)2(إسحاقابنقال

فينظرتإذا":فيهفإذا،الكتابفتحيومينبهمسارفلما،أحداأصحابهمنيستكرهولا،بهأمره

نظرفلما."أخبارهممنلناوتعلمقريشابهافترصد،والطائفمكةبين،نخلةتنزلحتىفامضكتابي

أحدأأستكرهأننهانيقد:وقال،الكتابفيبماأصحابهوأخبر.وطاعةسمعا:قالالكتابفي

لأمرفماضبىأنافأما،فليرجعذلككرهومن،فلينطلقفيهاويرغبالشهادةيريدمنكمكانفمن،منكم

!ر.اللهرسول

فوقبمعدنكانإذاحتى،الحجازعلىوسلك،أحدمنهميتخلفلمأصحابهمعهومضىفمضى

فيفتخلفا،يعتقبانهكانالهمابعيراغزوانبنوعتبةوقاصأبيبنسعدأضل.بحران:لهيقالالفرع

زبيباتحمللقريشعيربهفمرت،نخلةنزلحتى،أصحابهوبقيةجحشبناللهعبدومضى،طلبه

الحضرمي.بنعمروفيها،قريشتجارةمنوتجارة،وأدما)3(

الصدفي.عبادبناللهعبدالحضرميواسم:هشامابنقال

نوفل،وأخوه،المخزوميالمغيرةبناللهعبدبنوعثماننسبهفيذلكغيروقيل:)4(السهيليقال

لهمفأشرف،منهمقريبانزلواوقدهابوهمالقومرآهمفلما،المغيرةبنهشاممولىكيسانبنوالحكم

وتشاور.منهمعليكمبأسلاعمار:وقالوا،أمنوارأوهفلما،رأسهحلققدوكان،محصنبنعكاشة

الحرمليدخلنالليلةهذهتركتموهملئنوالله:فقالوا،رجبمنيومآخرفيوذلك،فيهمالصحابة

ثم،عليهمالإقداموهابواالقومفتردد.الحرامالشهرفيلتقتلنهمقتلتموهمولئن،منكمبهفليمتنعن

اللهعبدبنواقدفرمى،معهمماوأخذمنهمعليهقدروامنقتلعلىوأجمعوا،عليهمأنفسهمشجعوا

القوموأفلت،كيسانبنوالحكماللهعبدبنعثمانواستأسر،فقتلهبسهمالحضرميبنعمروالتميمي

علىقدمواحتى،والأسيرينبالعيروأصحابهجحشبناللهعبدوأقبل،فأعجزهماللهعبدبننوفل

مما!حمواللهلرسولإن:لأصحابهقالاللهعبدأنجحشبناللهعبدآلبعضذكروقد،!ي!اللهرسول

الخمس.ينزلأنقبلوذلك،أصحابهبينالباقيوقسمفعزله.الخمسغنمنا

طريقه.من(02-318/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه(1)

.(406-1/106)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.(1/918)للخشني"السيرةغريبشرح"انظر.أديمواحدها.الجلود:الأدم)3(

.(08-597/):"الأنفالروض"انظر(4)
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قاله.كما.جحشبناللهعبدقسمهكمانزلالخمسنزللما:قال)1(

."الحرامالشهرفيبقتالأمرتكمما":قال!ي!اللهرسولعلىقدموافلما:)2(إسحاقابنقال

أيديفيأسقط،ع!ي!اللهرسولذلكقالفلما،شيئاذلكمنيأخذأنوأبىوالأسيرينالعيرفوقف

استحلقد:قريشوقالت،صنعوافيماالمسلمينمنإخوانهموعنفهمهلكواقدأنهموظنوا،القوم

منفقال.الرجالفيهوأسروا،الأموالفيهوأخذوا،الدمفيهوسفكوا،الحرامالشهروأصحابهمحمد

بذلكتفائل،يهودوقالت.شعبانفيأصابواماأصابواإنما:بمكةكانممنالمسلمينمنعليهميرذ

والحضرمي،الحربعمرتعمرو؟اللهعبدبنواقدقتلهالحضرميبنعمرو:ع!ي!اللهرسولعلى

فيالناسأكثرفلما،لهملاعليهمذلكاللهفجعل.الحربوقدتاللهعبدبنوواقد،الحربحضرت

!لوصذعنو!كبيرو!لولو!ا!حراهـو!لألثقرعنيشلونك):!ي!)3(رسولهعلىتعالىاللهأنزلذلك

حتئيفنلولبهئميزالونولاألقتلمنأتحبروألفتنةألئهعندأكبر!هأق!ءوإجزاجألحرامروألمح!جدبهءو!فماألله

عنصدوكمفقدالحرامالشهرفيقتلتمكنتمإن؟أي()4(217:ادبقر"أ!أشخطعواإنديخعنيردوكتم

قتلتممنقتلمناللهعندأكبر،أهلهوأنتممنهوإخراجكم،الحرامالمسجدوعن،بهالكفرمعاللهسبيل

بعدالكفرإلىيردوهحتىدينهعنالمسلميفتنونكانواقد:أيمهوألقتلمنأ!بروألفتسنة!ومنهم

نازعين،ولاتائبينغيروأعظمهذلكأخبثعلىمقيمونهمثم،القتلمناللهعندأكبرفذلك،إيمانه

لآية.ا!أشتطعواإنيخدعنكتميرذحئيفنلونكئميزالونولا!و:تعالىاللهقالولهذا

،)6(الشفقمنفيهكانواماالمسلمينعناللهوفرجالأمرمنبهذاالقراننزلفلما:)5(إسحاقابنقال

اللهرسولفقال،كيسانبنوالحكمعثمانفداءفيقريشوبحثت،والأسيرينالعير!اللهرسولقبض

نخشاكم-فإناغزوانبنوعتبة،وقاصأبيبنسعديعني-صاحبانايقدمحتىنفديكموهمالا":!ي!

بنالحكمفأما.!ي!اللهرسولفأفداهما،وعتبةسعدفقدم."صاحبيكمنقتل،تقتلوهمافإن،عليهما

عبدبنعثمانوأما،شهيدامعونةبئريومقتلحتى!يماللهرسولعندوأقام،إسلامهفحسنفأسلمكيسان

.كافرابهافمات،بمكةفلحقالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1556/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(406-1/306)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(372-1/368)"كثيرابنتفسير"انظر

وسيأتي"الأسباببيانفيالعجاب"فيحجرابنالحافظوحسنه(911/)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيورواه

حاتم.أبيابنروايةمنالمصنفعند

.(506-1406/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.الخوف:الشفق
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طمعوا،القرآننزلحينفيهكانواماوأصحابهجحشبناللهعبدعنتجلىفلما:إسحاق)1(ابنقال

فيهم:اللهفأنزل؟المجاهدينأجرفيهانعطىغزوةلناتكونأنأنطمع،اللهرسوليا:فقالوا،الأجرفي

:البقرةأمهورحيصغفوروأللهاللهرخصتيرضنأؤليهكأللهصسبيلفىوجهدوأصاجرواواثذينءامواالذلىإن)

.الرجاءأعظمعلىذلكمناللهفوضعهم،218

وهكذا.الربيربنعروةعن،رومانبنويزيدالزهريعنذلكفيوالحديث:إسحاق)2(ابنقال

نحواعروةعن،الزهريعن،4(شعيبروىوكذا،الزهري)3(عن،"مغازيه"فيعقبةبنموسىذكر

والمشركين.المسلمينبينقتيلأولالحضرميابنوكان:وفيه،هذامن

،المسلمونغنمهاغنيمةأولوهذه،المسلمونقتلهقتيلأولهو:هشام)5(بنالملكعبدوقال

.المسلمونأسرهمنأولكيسانبنوالحكموعثمان

بناللهعبدفكان:قالأنهوقاصأبيبنسعدعن،أحمد)6(الإمامرواهفيماتقدموقد:قلت

.الإسلامفيأميرأولجحش

.امسندةاشواهدإسحاقابنأوردهلما")7(التفسير"فيذكرناوقد

المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا،أبيحدثنا:حاتمأبيبنمحمدأبوالحافظرواهماذلكفمن

نأاللهعبدبنجندبعن،السوارأبيعن،الحضرميحدثنيأبيهعنسليمانبنالمعتمرحدثنا

ينطلقذهبفلما-الحارثبنعبيدةأو-الجراحبنعبيدةأباعليهموبعث،رهطابعثلمج!ي!اللهرسول

وأمرهكتابالهوكتب،جحشبناللهعبدمكانهعليهمفبعث،فجلس،لمج!ي!اللهرسولإلىصبابه*8(بكى

قرأفلما."أصحابكمنمعكالسيرعلىأحداتكرهنلا":وقال،وكذاكذامكانيبلغحتىيقرأهلاأن

رجلانفرجعالكتابعليهموقرأ،الخبرفخبرهم.ولرسولهدلهوطاعةسمعا:وقال،استرجعالكتاب

فقال،جمادىمنأورجبمناليومذلكأنيدرواولم،فقتلوه،الحضرميابنفلقوا،بقيتهموبقي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1556/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1556/)"هشامابنسيرة"انظر

.(12-302/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه

.(317/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه

.(1/506)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.24صفيتقدم

إلى(1.25/)"المنثورالدر"فيالسيوطيوعزاه،حاتمأبيابنبسند(1368/)"تفسيره"فيالمؤلفذكره

.وغيرهحاتمأبيابن

شوقا.:أي
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فيهقتالقلديهقتالالراوألشئهرعنلمجتئلونك!الواللهفأنزل.الحرامالشهرفيقتلتم:للمسلمينالصثبركون

.217(:البقرةأالاية!كبير

عن،صالحأبيوعنمالكأبيعن:")1(تفسيره"فيالكبيرالسديالرحمنعبدبنإسماعيلوقال

!و!2"ءص!
قمشالقلفيهلآ!راودتظالشئهرعني!ظونك!الو:الصحابةمنجماعةعنمسعودابنعنمرةوعن،عباس!ابن

وفيهم،جحشبناللهعبدعليهم،نفرسبعةوكانوا،سريةبعث!يواللهرسولأنوذلك!وكبيرفيه

،بيضاءبنوسهل،غزوانبنوعتبة،وقاصأبيبنوسعد،عتبةبنحذيفةوأبو،ياسربنعمار

وأمرهكتاباجحشلابنوكتب،الخطاببنلعمرحليف،اليربوعياللهعبدبنوواقد،فهيرةبنوعامر

نخلة.بطنتنزلحتىسرأنفيهفإذا،الكتابفتحمللبطننزلفلما،)2(مللبطنينزلحتىيقرأهلاأن

،فسار،!يواللهرسوللأمروماضموصفإنني؟وليوصفليمضالموتيريدكانمن:لأصحابهفقال

نخلة،بطننزلحتىوأصحابههووسار،يطلبانهافأقاما،لهماراحلةأضلا؟وعتبةسعدعنهوتخلف

بنلعمروواقدقتلفذكر.المغيرةبناللهوعبد،عثمانبنوالمغيرة،كيسانبنبالحكمهوفإذا

نإ:المشركونوقال،المسلمونغنمهاغنيمةأولفكانت،والأسيرينبالغنيمةورجعوا،الحضرمي

وقال.رجبفيصاحبناوقتل،الحرامالشهراستحلمنأولوهو،اللهطاعةيتبعأنهيزعممحمدا

.جمادىفيقتلناهإنما:المسلمون

.الاخرةجمادىمنليلةوآخر،رجبمنليلةأولفيلهقتلهموكان:السديقال

الليلة،تلكرئيالهلالكانوقد،الثلاثينليلةالشهربقاءفاعتقدواناقصاكانجمادىلعل:قلت

أعلم.فالله

منليلةأولوكانت،جمادىمنليلةآخرفيكانذلكأنعباسابنعن،العوفيروىوهكذا

.يشعروا)3(ولم،رجب

حاتم.أبيابنرواهالذيجندبحديثفيتقدموكذا

هذهيتداركوالمإنوخافوا،رجبمنليلةآخرفيكانذلكأنإسحاقابنسياقفيتقدموقد

عالمينعليهمفأقدموا،ذلكعليهمفيتعذر،الحرمفيأولئكدخل،الفرصةهذهوينتهزواالغنيمة

بذلك.

عن(2/934)"تفسيره"فيالطبريورواه.السديعنبسنده(1/368)"تفسيره"فيالمصنفوذكره)1(

.السدي

"البلدانمعجم"انظر.الحرمينبينمكةناحيةمنالمدينةمنميلاوعشرينثمانيةبعدعلىموضعاسم:ملل)2(

.(193)ص"المطابةالمغانمو"(4637/)

.(135-2035/)"الطبريتفسيرو"(1/936)"كثيرابنتفسير"انظر)3(
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.كانذلكأيأعلمفالله،()1البيهقيرواه.عروةعن،الزهريقالوكذا

كماالحرامالشهروحرم،الحضرميابنعقل)2(،!اللهرسولأنفبلغنا:عروةعن،الزهريقال

.)3(البيهقيرواه"براءة"اللهأنزلحتى،يحرمهكان

منقالوافيماللمشركينجواباجحشبناللهعبدغزوةفيالصديقبكرأبوفقال:)4(إسحاقابنقال

.الحرامالشهرإحلال

الطوبل(منأ:جحشبناللهلعبدهي:)د(هشامابنقال

راشدالرشديرىلومنهوأعظمعظيمةالحرامفيقتلاتعدون

وشاهدراءواللهبهوكفرمحمديقولعماصدودكم

ساجدالبيتفيدلهيرىلئلاأهلهاللهمسجدمنوإخراجكم

وحاسدباغبالإسلاموأرجفبقتلهعيرتموناوإنفإنا

واقدالحربأوقدلمابنخلةرماحناالحضرميابنمنسقينا

عاند)6(القدمنغلينازعهبينناعثماناللهعبدوابندما

فصل

بدروقعةقبلالهجرةمنثنتينسنةفيالقبلةتحويلفي

عنروايةوهو،أسلمبنوزيدقتادةقالوبه.ثنتينسنةمنرجبفيذلككان:بعضهمقال

.)7(إسحاقبنمحمد

سيأتي.كماعازببنالبراءحديثظاهروهو،ذلكعلىيدلماعباسابنعنأحمد)8(روىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(312/)"النبوةدلائل"انظر

أولياءفناءفيفعقلها،الإبلمنالديةجمعقتيلاقتلإذاكانالقاتلأن:وأصله،الدية:العقل:الأثيرابنقال

غريبفيالنهاية".بالمصدرعقلاالديةفسميت،منهويقبضوهاإليهمليسلمهاعقلهافيشدهاأي،المقتول

.(3278/)"والأثرالحديث

.(318/)"النبوةدلائل"انظر

.(606-1/506)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/506)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(233/)للخشني"السيرةغريبشرح"انظر.ينقطعلابالدمسائل:عاند

"النبوةدلائلو"(ه-23/)"الطبري"وتفسير،(1242/)"سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر

(/2575).

صحيح.حديثوهو،(1/532)"المسند"فيأحمدرواه
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صرفت:ويقال.جحشبناللهعبدغزوةبعد:إسحاقابنقال.منهاشعبانفي:وقيل.أعلموالله

.()1المدينةتج!يداللهرسولمقدممنشهراعشرثمانيةرأسعلىشعبانفيالقبلة

منوناسمسعودوابنعباسابنعنبسندهالسديطريقمن،جرير)2(ابنالقولهذاوحكى

الصحابة.

منشهرأعشرثمانيةرأسعلىشعبانمنالنصففيصرفتإنها؟الأعظمالجمهورقال،وبهأ

،)4(شعبانمنالنصفالثلاثاءيومحولتأنهاالواقدفيعن،سعدبنمحمدعنحكى)3(ثم.الهجرة

أعلم.والله،نظرالتحديدهذاوفي

الشمافىوجهكتقفبقذزئ):تعالىقولهعند")5(التفسير"فيمستقصىذلكعلىتكلمناوقد

ائكئفأولؤأائذينوإبئوصهكه!شظرؤفولواكتصماوخثا!جدالحراوشظرو!ربرفولترضمئهاقتلةفلنولينك

سفهاءاعتراضمنبعدهاوماقبلهاوما.(144:ادبقرةأ)6(!يعملول!عضابففلاللهوماربهممنالحقأتهليعلمون

قبلاللهأحالوقدهذا.الإسلامفيوقعنسخأوللأنه؟ذلكعلىالطغام)7(والجهلةوالمنافقيناليهود

أؤبخترتنهانآتننسأها)9(أوءايةمق!ماننسخ):)8(قولهعندالنسخجوازتقريرالقرانسياقفيذلك

.(1"6:البقرةأ!قديرشىءعكصاللهأنلغلخألتممثلهآ

!دالنبيأنالبراءعن،إسحاقأبيعن،زهيراسمع،نعيمأبوحدثثا:)01(البخاريقالوقد

إلىقبلتهتكونأنيعجبهوكان،،شهراعشرسبعةأوأشهراعشرستةالمقدسبيتإلىصلى

معه،كانممنرجلفخرجقوممعهوصلى،العصرالكعبةإلىصلاهاصلاةأولصلىوأنه،البيت

كمافداروا.مكةقبل!ي!النبيمعصليتلقد،باللهأشهد:فقال،راكعونوهممسجدأهلعلىفمر

الله:فأنزل،فيهمنقولماندرلمقتلوارجالتحولأنقبلالقبلةعلىماتالذيوكان،البيتقبلهم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(1/606)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2164/)"الطبريتاريخ"انظر

.(2164/)"الطبريتاريخ"انظر

كثير.ابندارطبع،بتحقيقي(1/411)"الذهبشذرات"انظر

.(028-1/278)"كثيرابنتفسير"انظر

مجاهدصلابن،القراءاتحخة!انظر.والكسائيوحمزةعامرابنقراءةوهي،بالتاء(طو)(1)فيهكذا

(116-117).

.(طغم)"العربلسان"انظر.وأوغادهمالناسأرذال:الطغام

.(812-1/412)للمؤلف"لتفسيرا"نظرا

القرطبي"تفسير"انظر.(ننسها):الباقونوقرأ،عمرووأبي،كثيرابنقراءةوهي(طو)(1)فيهكذا

.(011-901)مجاهدلابن"السبعةالقراءحجةو"(167-68/)

.(8644)"البخاري"رواه
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.(أ43:إلبكرخأمهورحيصلرءوفبآفاسآدلهإبرإيفنكئمليمميعأدئهكانوما!يو

اخر.وجهمن!)1مسلمورواه

أبيعن،إسرائيلحدثنا،عطيةبنالحسنحدثنا،زرعةأبوحدثنا:2(حاتمأبيابنوقال

،شهراعشرسبعةأوعشرستةالمقدسبيتنحوصلىقد!ي!اللهرسولكان:قالالبراءعن،إسحاق

-!س2

فوللزضخحهاقب!فلنولينكالسماءفىوتجهكتملبقذلزى!الو:اللهفأنزلالكعبةنحويوجهأنيحبوكان

وهم،الناسمنالسفهاءوقال.الكعبةنحوفوجه:قال.(0144أقيذأ!هوالمحراوائم!جدشظروخهث

صرطإكليمناءمنيهدىوأتمغرسنائممثرقللهقل):اللهفأنزل.عليهاكانواالتيقبلتهمعنولاهمما:اليهود

.(142:البقر!!هومستقيص

الإمامرواهكما،يديهبينوالكعبةالمقدسبيتإلىبمكةيصليكان!ي!اللهرسولأنالأمروحاصل

إلىفصلى،بينهمايجمعأنيمكنهلمالمدينةإلىهاجرفلما،عنهاللهرضي،عباسابنعن،أحمد)3(

نأيقتضيوهذا.شهراعشرسبعةأو،شهراعشرستةالكعبةواستدبر،المدينةمقدمهأولالمقدسبيت

أعلم.والله.الثانيةالسنةمنرجبإلىذلكيكون

والتضرعالدعاءيكثروكان،إبراهيمقبلةالكعبةنحوقبلتهتصرفأنيحب،السلامعليهوكان

:وجل)4(عزاللهفأنزل،ذلكسائلاالسماءإلىوطرفهيديهيرفعممافكان،وجلعز،اللهإلىوالابتهال

-!س

لاية.ا!هوالمحراواتم!جدشظروتجهل!برفوللزضخحهاقت!فلنولينكالشماءفىوتجهكتقلبلزى!ذ)

،النسائيئ)5(رواهكما.بذلكوأعلمهمالمسلمين!ي!اللهرسولخطبالقبلةبتحويلالأمرنزلفلما

الظهر.وقتكانذلكوأن،المعلىبنسعيدأبيعن

.وغيرهمجاهدقاله.الصلاتينبينتحويلهانزل:)6(الناسبعضوقال

الكعبةإلى،السلامعليه،صلاهاصلاةأولأنالبراءعن،أ")7الصحيحين"فيثبتماذلكويؤيد

الثاني.اليوممنالصبحصلاةإلىذلكخبريبلغهملمقباءأهلأنوالعجب.العصر،بالمدينة

جاءهمإذالصبحصلاةفيبقباءالناسبينما:قالعمرابنعن،")8(الصحيحين"فيثبتكما

واهر(1)

نظرا(2)

واهر(3)

نظرا(4)

رواه(5)

نظرا(6)

واهر(7)

رواه(8)

")525(."مسلم

.(1/427)للمؤلف"التفسير"

صحيح.حديثوهو(1325/)"المسند"فيأحمد

.(1/278)"كثيرابنتفسيرو"(42-291/)"الطبريتفسير"

ضعيف.وإسناده(40011)الكبرىالسننوفي(731)(255/)النسائي

.(2941/)"الطبريتفسير"

.الصلاةإبهاممع(525)ومسلم،(04)البخاري

.(625)ومسلم(304)البخاري
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وكانت.فاستقبلوها،الكعبةيستقبلأنأمروقد،قرآنالليلةعليهأنزلقدمج!ي!اللهرسولإن:فقال،آت

الكعبة.إلىفاستدارواالشامإلىوجوههم

ذلك.نحومالكبنأنسعن،"أابممسلمصحيح"وفي

،المقدسبيتإلىالصلاةحكمتعالىاللهبهونسخالكعبةإلىالقبلةتحويلنزللماأنهوالمقصود

والكفرةهذا.عليهاكانواالتيقبلتهمعنولاهمما:وقالوا،الأغبياءوالجهلةالسفهاءمنطاعنونطعن

المدينةأنمن؟كتبهمفيع!ي!محمدصفةمنيجدونهلما؟اللهمنذلكأنيعلمونالكتابأهلمن

منالحقأنهليغلمونانكنفأؤدؤأالذينوإنهيو:قال)2(كماالكعبةإلىبالاستقبالسيؤمروأنه،مهاجره

:أ3(فقال،وتعنتهم،سؤالهمعنكلههذامعتعالىاللهأجابهموقد.!؟49:أصةاأالآية!ربهم

صرطإكيشآصنيهقدىوانمغرلةالممثرقدنهقلعلتهأكالؤاالئقتلنهمعنولنهخماالناسمنالسفهاء!سيقولى)

يشاءمايفعلالذي،لحكمهمعقبلاالذيالحاكمالمتصرفالمالكهو؟أي،142:البقردأ!مستقيي

عنيشاءمنويضل،مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديالذيوهو،شرعهفييريدماويحكم،خلقهفي

والتسليم.الرضالهايجبالتيالحكمةذلكفيوله،القويمالطريق

ويكونالناسعلىشحد!لن!ولؤا)خيارا؟أي!وسالاأمهجعننبهخوكذلك):)4(تعالىقالثم

إلىوهديناكم،صلاتكمفيالجهاتأفضللكماخترناوكما:أي(143:البقرةأ!وشهيداعلييئالرسول

جعلناكمكذلك،المرسلينمنقبلهفمنموسىبهايصليكانالتيبعدالأنبياءوالدإبراهيمأبيكمقبلة

شهداءالقيامةيوملتكونوا؟(والطارفأهالتالدوأكرم،الطوائفوأشرف،العالموخلاصة،الأممخيار

،"أ6(البخاريصحيح"فيثبتكما،إليكمبالفضيلةيومئذوإشارتهمعليكملإجماعهم؟الناسعلى

فمن،زمانهتقدممعنوحبهماستشهدوإذا.القيامةيومالأمةبهذهنوحاستشهادمنمرفوعاسعيدأبيعن

.والأحرىالأولىبطريقبعده

منعلىنعمتهوحلول،الواقعةبهذهوارتابشكبمننقمتهحلولفيحكمتهمبيناتعالىقالثم

!هو.ألرسوليتبعمنلنغلملاإعليهاكئتالتىالقبلةجحقناوما):)7(فقال،الكائنةهذهوتابعصددتى

.(527)رقممسلمرواه(1)

.(1/028)"كثيرابنتفسير"انظر)2(

.(275-1/274)"كثيرابنتفسير"انظر)3(

.(276-1/275)"كثيرابنتفسير"انظر(4)

.المالمنوالحديثالقديم:والطارفالتالد()5

.(9333)"البخاري"رواه()6

.(278-1/277)"كثيرابنتفسير"انظر)7(
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كانتوإن:أي!هولكبيرةكانتوإيئعقبيهعكينقلبممنالرسوليتبعمن!ولنرىإلا:(1)عباسابنقال

بهامؤمنونفهم؟أي!وأدلههدىالذينإلأط)الأمرشديدةالمحلكبيرةالموقعالعظيمةالكائنةهذه

للحاكمعبيدلأنهم؟ويعملون،ويؤمنون،ويسلمونيرضونبليرتابونولايشكونلا،لهامصدقون

العليم.اللطيفالخبيرالحليمالمقتدرالقادرالعظيم

إليه.والصلاةالمقدسليتاستقمالبشرعته:أي!إيمتكغليفميعاللهوماكان).و!وله -)2(...

.(431:البقرةأههورحمولرءو!دافاساللهات!!

وسنزيد،")3(التفسير"فيمبسوطوذلك،استقصاؤهايطولجداكثيرةهذافيوالآثاروالأحاديث

.")4(الكبيرالأحكام"كتابنافيبيانأذلك

بن6(عمرعن،الرحمنعبدبنحصينحدثنا،عاصمبنعليحدثنا:أحمد)5(الإمامروىوقد

إنهم":-الكتابأهلفييعني-ء!ي!اللهرسولقال:قالتعائشةعن،الأشعثبنمحمدعن،قيس

القبلةوعلى،عنها)8(وضفوالها)7(اللههداناالتيالجمعةيومعلىيحسدونناكماشيءعلىيحسدونالم

."آمين:الإمامخلفقولناوعلى،عنهاوضفوالهااللههداناالتي

فصل

بدر)9(وقعةقبلثنتينسنةرمضانشهرصومفرضيةفي

منها.شعبانفيفرضإنه:قيلوقد.رمضانشهرفرضالسنةهذهوفي:01(جريرابنقال

)11(
عنه،فسألهم،عاشوراءيوميصوموناليهودوجدالمدينةقدمحين!ي!اللهرسولأنحكىلم

الناسوأمر،فصامه"،منكمأبموسىأحقنحن":فقال،موسىفيهاللهنجىيولمهذا:فقالوا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2561/)"القرطبيتفسيرو"(41-213/)"الطبريتفسير"انظر

.(1/278)للمؤلف"التفسير"انظر

.(028-1/273)للمؤلف"التفسير"انظر

تعدادعندبتحقيقي(8993/)"الذهبشذرات"فيالحنبليالعمادابنقال.اللهرحمهيتمهلممماوهو:قلت

.((الحجإلىمجلداتمنهاكتبحافلةكثيرةأحكامفيوشرع)):مؤلفاته

صحيح.حديثوهو(135-6134/)"المسند"فيأحمدرواه

.(2484/)"الكمالتهذيب"وانظر."أحمدالإماممسند"منوالتصحيح."عمرو":(طو)(آ)في

.(ط)منوالمثبت"إليها":(آ)في

.(ط)منسقط((عنها)):لفظ

كثير.ابندارطغ،بتحقيقي(1411/)"الذهبشذرات"انظر

.(2174/)"الطبريتاريخ"انظر

.(2174/)"الطبريتاريخ"انظر
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.عباسابنعن")1(الصحيحين"فيثابتالحديثوهذا.بصيامه

لعلكئم!طخمنألذيفعلمماكنبالصحمامعديمكنبءامنواالذينيإيها!و:تعالىاللهقالوقد

طعامفذلةوويطيقونملذيصأوعلىأياهـأخرمن!دةسفرأؤعكعىلصحامنكمكاتفمنمعدود!ثأئاما!تنقون

ائقرءانفيهألذى-أنزلرمضانشهر!تغلمونكتصإنلخضترتصومواوأنتهوفهوضنرضيزاظوعفمنمشكيهؤ

سفرفعدةعكأويضامىص!انومنفقيصمهلمثئهرأمنكمشهدفمنئفرقاقوائهدىأمنوبينتهدهـ!الم!

.(185-183:البقرةألآيةا!أ!اهـأحرمن

والاثار،بذلكالمتعلقةالأحاديثإيرادمنكفايةفيهبما")2(التفسير"فيذلكعلىتكلمناوقد

الحمد.ودله،منهالمستفادةوالأحكام،ذلكفيالمروية

عن،مرةبنعمروحدثنا،المسعوديحدثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

ثلاثةالصياموأحيل،أحوالثلاثةالصلاةأحيلت:قالجبلبنمعاذعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

يصومفجعل،المدينةقدم!راللهرسولفإن،الصيامأحوالوأما:قال،الصلاةأحوالفذكر.أحوال

:وأنزل،الصيامعليهفرض،وجلعز،اللهإنثم،عاشوراءوصام،أيامثلاثةشهركلمن

أئذيصوعلى):قولهإلى!وقئل!ئممنألذيفعلكماكنبالصحيا!معلي!مكنبءامنواالذينيهأيها!يو

عنه.ذلكفأجزأ،مسكيناأطعمشاءومنصامشاءمنفكان!مشكيهؤطعامفذيةيطيقونم

صيامهفأثبتههوالمرءانفيهأنزلاتذىرمضانشهر):الأخرىالايةأنزل،وجلعز،اللهإنثم

،الصياميستطيعلاالذيللكبيرالإطعاموأثبت،والمسافرللمريضفيهورخص،الصحيحالمقيمعلى

نإثم،امتنعواناموافإذا،يناموالمماالنساءويأتون،ويشربون،يأكلونوكانوا:قال.حولانفهذان

،نامثم،العشاءفصلىأهلهإلىفجاء،أمسىحتىصائمايعملكانصرمة:لهيقالالأنصارمنرجلا

ما":فقال،شديداجهداجهدقد!يواللهرسولفراه،صائمافأصبح،أصبححتىيشربولميأكلفلم

فأتى،نامبعدماالنساء)4(منأصابقدعمروكان:قال.فأخبره"؟شديداجهداجهدتقدأراكلي

إلىمهوذمابكمإكالرفثالصيامصليلةلحمأط!و:وجلعز،اللهفأنزل،لهذلكفذكر،ع!ي!اللهرسول

.(187:البقرةأ!ولتلاإلىألضيامأتموأثو):قوله

.)5(نحوهالمسعوديحديثمن"مستدركه"فيوالحاكم،"سننه"فيداودأبوورواه

)2(

)3(

)4(

)5(

.(0131)ومسلم(4002)البخاريرواه

.(313-1/503)للمؤلف"لتفسيرا"انظر

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو(5642/)"المسند"فيأحمدرواه

."حرةمنأوجاريةمن":"أحمدالإماممسند"فيبعده

.(2274/)"المستدرك"فيوالحاكم(705)داودأبورواه
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،يصامعاشوراءكان:قالتأنهاعائشةعن،عروةعن،الزهريحديثمن(1")الصحيحين"وفي

أفطر.شاءومنصامشاءمنكانرمضاننزلفلما

ومن،")3(التفسير"منآخرموضعهذاولتحرير،مثلهمسعودوابنعمرابنعنوللبخاري)2(

.المستعانوبالله"الكبيرالأحكام"

الناسخطب!يواللهرسولإن:قيلوقد،الفطربزكاةالناسأمرالسنةهذهوفي:جرير)4(ابنقال

بذلك.وأمرهم،يومينأوبيومالفطرقبل

صلاها،عيدصلاةأولفكان،المصلىإلىبالناسوخرج،العيدصلاة!يوالنبيصلىوفيها:قال

فيجميواللهرسوليديبينتحملفكانت،النجاشيلهوهبها،للزبيروكانت،بالحربةيديهبينوخرجوا

.لأعيادا

كما،النصبذاتالزكاةفرضت،المتأخرينمنواحدغيرذكرهفيما،السنةهذهوفي:قلت

قوةولاحولولا،التكلانوعليه،الثقةوبه،تعالىاللهشاءإن،بدروقعةبعدكلهذلكتفصيلسيأتي

العظيم.العليباللهإلا

العظمىبدرغزوة

)5(الجمعانالتقىيومالفرقانيوم

.،123:عمرانآلأ!تسثكرونلعلكتمأللهفاتقواأذلةببذروأنتخأللهولقذنصركم):)6(تعالىاللهقال

آلحقفىمجدلونك!لبهرهوناتمؤمنينمنفربقاوإنبالحئبتتكمنرفيأخرجمككما):)7(تعالىاللهوقال

ذاتغئرأنوتودوتلكتمأخهاآلظلىلفنينإخدىاللهيعدكموإذ5يخظرونوهتمأتمؤتإلىيساقونكانمانجينبغدما

كرهولؤألنطلولتطلألحقليحق!آتبهفريندابرويقطعبكلمنةءا!قصجئأنآللهويرلدلكؤتكلتألشؤ!ة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1251)رقمومسلم(1002)رقمالبخاريرواه

(1271و)(1261)فيمسلمأيضأورواه.مسعودابنعن(3045و)،عمرابنعن(2918)البخاريرواه

عنهما.

.(03325-15/)للمؤلف"التفسير"انظر

.(2184/)"الطبريتاريخ"انظر

أوردثم((جمعةيومفيرمضانمنعشرةلسبعبدركانت)):(012)رقم"المغازي"فيشيبةأبيابنقال

.((رمضانمنعشرةلسبعالاثنينيومبدروكانت)):ولفظها(112)برقمعقبهاأخرىرواية

.(39-229/)للمؤلف"لتفسيرا"انظر

.(585-3535/)للمؤلف"التفسير"انظر
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عليهاتكلمناوقد،"الأنفال"سورةمنالقصةتمامإلىبعدهاوما8(-5:ا!!الأ!المخرموت

يناسبه.ماموضعكلفيهاهناوسنورد،)1(هنالك

بأبيسمعلمجييهاللهرسولإنثم:جحشبناللهعبدسريةذكرهبعد،اللهرحمه،)2(إسحاقابنقال

وأرجلاثلاثونوفيها،وتجار!أمواذفيها،عظيمةلقريشعيرفيالشاممنمقبلاحرببنصخرسفيان

.العاصبنوعمرو،نوفلبنمخرمةمنهم،أربعون

فيوكان:قال.بشهرينالحضرميابنمقتلبعدذلككان:الزهريعن،)3(عقبةبنموسىقال

.بدرعنتخلففلهذا،العزىعبدبنحويطبإلابأسرهاقريشأموالتحمل،بعيرألفالعير

بناللهوعبد،قتادةبنعمربنوعاصم،شهاببنمسلمبنمحمدفحدثني:)4(إسحاقابنقال

حدثنيقدكل،عباسابنعن،علمائنامنوغيرهم،الزبيربنعروةعن،رومانبنويزيد،بكرأبي

سفيانبأبيع!ي!اللهرسولسمعلما:قالوا،بدرحديثمنسقتفيماحديثهمفاجتمع،الحديثبعض

اللهلعل؟إليهافاخرجوا،أموالهمفيهاقريشعيرهذه":وقالإليهمالمسلمينندب،الشاممنمقبلا

يلقى!يالهاللهرسولأنيظنوالمأنهموذلك؟بعضقوثقلبعضهمفخف)5(،الناسفانتدب"ينفلكموها

تخوفا؟الركبانمنلقيمنويسأل،الأخبار)6(يتحسس،الحجازمندناحين،سفيانأبووكان،حربا

،ولعيركلكأصحابهاستنفرقدمحمداأن؟الركبانبعضمنخبراأصابحتى،الناسأموالعلى

فيستنفرهمقريشايأتيأنوأمره،مكةإلىفبعثه،الغفاريعمروبنضمضمفاستأجر،ذلكعندفحذر

مكة.إلىسريعاعمروبنضمضمفخرج،أصحابهفيلهاعرضقدمحمداأنويخبرهم،أموالهمإلى

عن،رومانبنويزيد،عباسابنعن،عكرمةعن،أتهملامنفحدثني:)7(إسحاقابنقال

رؤيا،ليالبثلاثمكةإلىضمضمقدومقبل،المطلبعبدبنتعاتكةرأتوقد:قالا،الزبيربنعروة

رؤياالليلةرأيتلقدوالله،أخييا:لهفقالت،المطلبعبدبنالعباسأخيهاإلىفبعثت،أفزعتها

رأيت؟وما:لهاقال.أحدثكماعليفاكتم،ومصيبةشرمنهاقومكعلىيدخلأنوتخوفت،أفظعتني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"المغازي"راجعالفائدةولتمام(573-3553/)للمؤلف"التفسير"في،بهايتعلقومابتمامهاالقصةانظر

.(127)رقمشيبةأبيلابن

.(1/606)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(301ص)منه"المغازي"في"الإسلامتاريخ"فيالذهبيوذكره(3201/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(706-1/606)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)منوالمثبت"فخفف":(1)في

"العربلسان".والتبصرالتسمعشبهوالتحسس،وتبحثهتطلبه:الخبروتحسس."يتجسس":(1)في

.(حسس)

.(2428/)"الطبريتاريخو"(906-1/706)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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،انفرواألا:صوتهبأعلىصرخثم،بالأبطحوقفحتى،لهبعيرعلىأقبلراكبارأيت:قالت

يتبعونه،والناسالمسجددخلثم،إليهاجتمعواالناسفأرىأ0ثلاثفيلمصارعكم،يالغدر)1(

لمصارعكم،لغدريا،انفرواألا:بمثلهاصرخثم،الكعبةظهرعلىبعيرهبهمئل)2(،حولههمفبينما

فأقبلت،فأرسلهاصخرةأخذثم،بمثلهافصرخ،)3(قبيسأبيرأسعلىبعيرهبهمثلثم.(ثلاثفي

منهادخلتهاإلادازولامكةبيوتمنبيتبقيفما،ارفضتالجبلبأسفلكانتإذاحتى،تهوي

لأحد.تذكريهالا،فاكتميهاوأنت،لرؤياهذهإنوالله:العباسقال.()4فلقة

الوليدفذكرها،إياهاواستكتمهلهفذكرها،صديقالهوكان،عتبةبنالوليدفلقيالعباسخرجئم

")5(ء بنجهلوأبوبالبيتلأطوففغدوت:العباسقال.!ريشنبهتحدئتحتىالحديثففشا،عتبهبيه

فرغتإذا،الفضلأبايا:قالجهلأبورآنيفلما،عاتكةبرؤيايتحدثونقعودقريشمنرهطفيهشام

متىأالمطلبعبدبنييا:جهلأبوفقال،معهمجلستحتىأقبلتفرغتفلما.إلينافأقبلطوافكمن

وما:قلت:قال.عاتكةرأتالتيالرؤياتلك:قالذاك؟وما:قلت:قال!؟النبيةهذهفيكمحدئت

فيعاتكةزعمتقد؟!نساؤكمتتنبأحتىرجالكميتنبأأنرضيتمأما(المطلبعبدبنييا:قالرأت؟

وإن،فسيكون،تقولماحقايكفإن،الثلاثهذهبكمفسنتربص.ثلاثفيانفروا:قالأنهرؤياها

قال.العربفيبيتأهلأكذبأنكم؟كتاباعليكمنكتب،شيم!ذلكمنيكنولمالثلاثتمض

:قال.شيئارأتتكونأنوأنكرت،ذلكجحدتأنيإلا،شيءكبيرإليهمنيكانمافوالله:العباس

الخبيثالفاسقلهذاأقررتم:فقالت،أتتنيإلاالمطلبعبدبنيمنامرأم!تبقلمأمسيتفلما،تفرقناثم

؟!سمعتمما،لشيءأغيرةعندكيكنلمثم،تسمعوأنتالنساءتناولقدثم،رجالكمفييقعأن

لأكفيكنه.عادفإذا،لهلأتعرضناللهوايم،كبيرمنإليهمنيكانما،فعلتواللهقد:قلت:قال

نأأحبأمزمنهفاتنيقدأنيأرى،مغضمثحديدوأنا،عاتكةرؤيامنالثالثاليومفيفغدوت:قال

فأقعقالمالبعضليعودأتعرضه،نحوهلأمشيإنيفوالله،فرأيتهالمسجدفدخلت:قال.منهأدركه

المسجدبابنحوخرجإذ:قال.النظرحديد،اللسانحديد،الوجهحديد،خفيفارجلاوكان،به

لمماسمعقدهووإذا!أشاتمه؟أنمنيفرقهذاأكل،اللهلعنه،لهما:نفسيفيقلت:قال.يشتد)6(

تخلفتمإنأي...غدورجمع؟والدالالغينبضمهوهكذا:(5116/)"الأنفالروض"فيالسهيليقال)1(

لقومكم.غدرفأنتم

.(مثل)"المحيطالقاموس"انظر.منتصباقام:أي)2(

"البلدانمعجم"انظر.بينهماومكةقعيقعانإلىوجهه،مكةعلىالمشرفالجبلاسمهو:قبيسأبو)3(

(1/08).

القطعة.:الفلقة)4(

."الطبريتاريخو"،"النبويةالسيرة"لفظوأثبت"لابنه":(طو)(آ)في()5

.يسرعأي)6(
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،بعيرهجدعقد،بعيرهعلىواقفا،الواديببطنيصرخوهوالغفاريعمروبنضمضمصوت؟أسمع

سفيانأبيمعأموالكم،اللطيمة)1(اللطيمة،قريشمعشريا:يقولوهو،قميصهوشق،رحلهوحول

ماعنيوشغلهعنهفشغلني:قال.الغوثالغوث،تدركوهاأنأرىلا،أصحابهفيمحمذلهاعرضقد

والله!؟الحضرميابنكعيرتكونأنوأصحابهمحمذأيظن:وقالواسراعاالناسفتجهز،الأمرمنجاء

ذلك.غيرليعلمن

بنضمضمجاءفلما:قال)3(.إسحاقابنسياقمنكنحو،عاتكةرؤيا)2(عقبةبنموسىوذكر

.والذلولالصعبعلىفخرجوا،عاتكةرؤيامنخافوا،الصفةتلكعلىعمرو

فلم،(قريشن)وأوعبت،رجلامكانهباعثوإماخارجإما؟رجلينبينفكانوا:()4إسحاقابنقال

،المغيرةبنهشامبنالعاصيمكانهبعثالمطلبعبدبنلهبأباأنإلا،أحدأشرافهامنيتخلف

بها.أفلسقد،عليهلهكانتدرهمالافبأربعةاستأجره

شيخاوكان،القعودأجمعقدكانخلفبنأميةأن،نجيحأبيابنوحدثني:)6(إسحاقابنقال

بمجمرة،قومهظهرانيبينالمسجدفيجالسوهومعيطأبيبنعقبةفأتاه،ثقيلاجسيماجليلا

منأنتفإنما،استجمر،عليئأبايا:قالثم،يديهبينوضعهاحتى،ومجمز)7(نازفيها،يحملها

إسحاقابنقالهكذا.الناسمعوخرج،تجهزثم:قال.بهجئتماوقبح،اللهقبحك:قال.النساء

القصة.هذهفي

ثنا،مسلمةبنشريححدثنا،عثمانبنأحمدحدثني:فقال،اخرنحوعلى)8(البخاريرواهاوقد

مسعودبناللهعبدسمعأنه،ميمونبنعمروحدثني،إسحاقأبيعن،أبيهعن،يوسفبنإبراهيم

بنسعدعلىنزل،بالمدينةمرإذاأميةوكان،خلفبنلأميةصديقاكانأنهمعاذبنسعدعنحدث

معاذبنسعدانطلق،المدينة!ماللهرسولقدمفلما،أميةعلىنزلبمكةمرإذاسعدوكان،معاذ

قريبابهفخرج.بالبيتأطوفلعلي؟خلوةساعةليانظر:لأميةفقال،بمكةأميةعلىفنزل،معتمرا

الحديثغريبفيالنهاية"انظر.أدركوهاوالمعنى.الميرةغير،والبزالعطرتحملالتيالجمال:اللطيمة)1(

.(4125/)"والأثر

.(401-3301/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر2()

.(3501/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر.عقبةبنموسىأي)3(

.(061-1/906)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(5602/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.بأجمعهمخرجواأي()5

في-إسحاقابنبئن:(7284/)"الباريفتح"فيالحافظقال.(1061/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر)6(

مكة.منالخروجتركفينفسهرأيخالفحتىأميةجهلأبوبهاكادالتيالصفة-هذهروايتنا

.(جمر)"العربلسان"انظر.بهجمحبخرالعود:والمجمر.البخورمعالجمرفيهيوضعما:المجمرة)7(

.(0593)"البخاريصحيح"انظر)8(
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أبولهقال.سعدهذا:قالمعك؟هذامن،صفوانأبايا:فقال،جهلأبوفلقيهما،النهارنصفمن

والله،أما،وتعينونهمتنصرونهمأنكموزعمتم،ص\1االصباةآويتموقد،امنابمكةتطوفأراكألا:جهل

لئن،واللهأما:عليهصوتهورفع،سعدلهفقال.سالماأهلكإلىرجعتما،صفوانأبيمعأنكلولا

سعدياصوتكترفعلا:أميةلهفقال.المدينةعلىطريقك؟منهعليكأشدهومالأمنعنك،هذامنعتني

الله!رسولسمعتلقدفوالله،أميةياعنكدعنا:سعدقال،الواديأهلسيدفإنه،الحكمأبيعلى

إلىرجعفلما،شديدافزعاأميةلذلكففزع.أدريلا:قال؟بمكة:قال."قاتلوكإنهم":يقول

أخبرهممحمدأأنزعم:قاللك؟قالوما:قالتسعد؟ليقالماتريألم،صفوانأميا:قالأهله

،بدريومكانفلما.مكةمنأخرجلاوالله:أميةفقال.أدريلا:قال؟بمكة:لهفقلت،قاتليأنهم

،صفوانأبايا:فقالجهلأبوفأتاه،يخرجأنأميةفكره،عيركمأدركوا:فقالالناسجهلأبواستنفر

:قالحتىجهلأبوبهيزلفلم.معكتخلفوا،الواديأهلسيدوأنتتخلفتقدالناسيراكمتىإنك

له:فقالت.جهزيني،صفوانأميا:أميةقالثم.بمكةبعيبرأجودلأشترينفوالله،)2(غلبتنيإذأما

فلما.قريباإلامعهمأجوزأنأريدوما،لا:قالاليثربي؟أخوكلكقالمانسيتوقد،صفوانأبايا

ببدبى.اللهقتلهحتىكذلكيزلفلم،بعيرهعقلإلامنزلاينزللاأخذ،أميةخرج

عن،موسىبناللهعبيدعن،إسحاقبنأحمدعن،اخر)3(موضعفيالبخاريرواهوقد

."!رالبخاريبهتفرد.نحوهبهإسحاقأبيعن،إسرائيل

روايةوفي،إسرائيلعنكلاهما،سعيدأبيوعنالوليدبنخلفعن،أحمد)5(الإمامرواهوقد

.يكذبلامحمداإنوالله:امرأتهلهقالت:إسرائيل

بنيوبينبينهم)7(كانماذكروا،المسيروأجمعواجهازهممنفرغواولما:)6(إسحاقابنقال

كانتالتيالحربوكانت.خلفنامنيأتوناأننخشىإنا:فقالوا،الحربمنكنانةبنمناةعبدبنبكر

بإشارةبكبربنيمنرجلقتله،لؤيبنعامربنيمنالأخيفبنلحفصابننفي،بكربنيوبينقريشبين

فيبسيفهوخاضعامرافقتل،حفصبنمكرزأخوهبثأرهأخذثم،الملوحبنعامربنيزيدبنعامر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"الباريفتح"فيالعسقلانيحجرابنالحافظقال!.المدينةإلىمكةمنالمهاجرينوأصحابهع!يداللهرسول!يقصد

بغيرخفيفةتحتانيةثممكسورةبموحدةصابئجمع،الموحدةوتخفيفالمهملةبضم؟الصباة)):(7/283)

.((دينإلىدينمنينتقلالذيوهو،همزة

."البخاريصحيح"لفظوأثبت"عبتني":(طو)(ا)في

.(3632)البخاريرواه

."البخاريصحيح"منوالتصحيح"إسحاقبنمحمد":(طو)(آ)في

.(1004/)"المسند"في

.(161-1/061)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."كانواما":(ط)في
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بينهم.وقعالذيذلكبسببفخافوهم،الكعبة)1(بأستارفعلقهالليلمنجاءثم،بطنه

قريشنأجمعتلما:قال،الزبيربنعروةعن،رومانبنيزيدفحدثني:)2(إسحاقابنقال

صورةفيإبليسلهمفتبدى،يثنيهمأنذلكفكاد،بكربنيوبينبينهاكانالذيذكرت،المسير

تأتيكمأنمنجاولكمأنا:فقال،كنانةبنيأشرافمنوكان،المدلجيجعشمبن(مالكبنأسراقة

سراعا.فخرجوا.تكرهونهبشيءخلفكممنكنانة

ويصدوتآفاسورئدبطراديرهممنخرجوالذينئمولاليهولؤا!و:)3(تعالىقولهمعنىوهذا:قلت

إتولناساحمتقؤمآلىلبلاغالوقاأ!لهؤألشتطنلهوزينوإذ!محيطيغملونبماوآدلهآدلهسبيلعن

شديدواللهأللهأضافإفىقرؤنلاماارىإفىمن!مبرىءإقوقالعقبتهعكلبهصاتفئتانتتر%فلمالئمجار

جنودهومعه،منزلةمنزلةمعهموسار،سارواحتى-اللهلعنه-غرهم.،48-47:ا!نفالأ!هوألمحقاب

للنصر،تنزلوالملائكةالجدرأىفلما،لمصارعهمفأسلمهم،منهمواحدغيرقالهكما،وراياته

وهذا.اللهأخافإني،ترونلاماأرىإني،منكملمح!بريإني:وقال،عقبيهعلىنكص،جبريلوعاين

رباللهأضافإقمنثبرىءإثقالكفرفلمااتحفرللاينسنقالإدالثصيطنممثل):(()4تعالىأكقوله

.،16:الحشرأ!هوآتجدين

فإبليس.،8ا:ا!سراءأ!هوزهوقاكانالنطلإنالنطلوزهقجآإلحقوقل):)5(تعالى(اللهأقالوقد

هوكانأنبعد،يومئذهربمنأولفكان،ذاهبافر،للنصرتنزليومئذالملائكةعاينلما-الله-لعنه

.غروراإلاالشيطانيعدهموما،ومناهمووعدهمغرهمكما،لهمالمجير،لهمالمشجع

وخمسينتسعمئةفي،والذلولالصعبعلىقريش!خرجت:إسحاقابنعن)6(يونسوقال

وذكر،المسلمينبهجاءويغنين،بالدفوفيضربنالقيانومعهم،يقودونهافرسبىمئتامعهم،مقاتلا

يومأ.يومالقريشبىالمطعمين

نحرثم،عشرالهمنحر"جهلأبو،مكةمنخرجواحين،لهمنحرمنأولأن)7(الأمويوذكر

نحومياهإلىقديدمنومالوا،عشرابقديدعمروبنسهيللهمونحر،تسعأبعسفانخلفبنأميةلهم

عامر.سيفأي(1)

.(1/612)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(91-461/)"كثيرابنتفسير"انظر)3(

.(201-8101/)"كثيرابنتفسير"انظر()4

.(5901/)"كثيرابنتفسير"انظر()5

.(332/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوأخرجه)6(

-3/901)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي،عقبةبنموسىعن(1144/)"المغازي"فيالواقديوأخرجه)7(

011).
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لهمفنحر،بالجحفةأصبحواثم،تسعاربيعةبنشيبةلهمفنحر،يومابهاوأقاموافيهافظلوا،البحر

لهمونحر،عشراالحجاجابناومنبهنبيهلهمفنحر،بالأبواءأصبحواثم،عشراربيعةبنعتبةيومئذ

أزوادهم.منأكلواثم،عشراالبختريأبوبدرماءعلىلهمونحر،عشراالمطلبعبدبنالعباس

،درعوستمئةفرساستونالمشركينمعكان:قالالهذليبكرأبوحدثنا،أبيحدثناأ:الأمويقال

درعا.وستونفرسان!يواللهرسولمعوكان

ابنفقالءسي!اللهرسولوأما.بدرإلىومسيرهم،مكةمننفيرهمفيهؤلاءأمرمنكانماهذا

مكتومأمابنواستعمل،أصحابهفي،رمضانشهرمنمضتليالفيلمج!ي!اللهرسولوخرج:)1(إسحاق

بنمصعبإلىاللواءودفع،المدينةعلىواستعمله،الروحاءمنلبابةأباورد،بالناسالصلاةعلى

يقال،طالبأبيبنعليمعإحداهما؟سوداوانرايتانلمج!ي!اللهرسوليديوبين،أبيضوكان،عمير

.الأنصاربعضمعوالأخرى.العقاب:لها

.معاذبنسعدمعالأنصاررايةكانت:)2(هشامابنقال

.المنذربنالحبابمعكانتفرسانمعهموكان:الأمويوقال

.النجاربنمازنبنيأخاصعصعةأبيبنقيسالساقةعلىع!ي!اللهرسولوجعل:)3(إسحاقابنقال

بنالزبيرالأخرىوعلى،عميربنمصعبإحداهماعلى،فرسانمعهموكان:)4(الأمويوقال

.الأسودبنالمقدادومرة،خيثمةبنسعدومرة،العوام

كانما:قالعليعن،مضرببنحارثةعن،إسحاقأبيحديثمن،(أحمد)الإمامروىوقد

.المقدادغيربدريومفارسفينا

بنسعيدعن،)7(البجليمعاويةأبيعن،صخرأبيعن،وهبابنطريقمن،)6(البيهقيوروى

.الأسودبنللمقدادوفرس،للزبيرفرس؟فرسانإلامعناكانما:لهقالعلياأنعباسابنعن،جبير

.بدريوميعني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(613-1/612)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/613)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1613/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3011/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوأخرجه

صحيح.حديثوهو(1/125،138)"المسند"فيأحمدرواه

.(393/)"النبوةدلائل"انظر

.(34303/)"الكمالتهذيب"وانظر."النبوةدلائل"منوالتصحيح."البلخي":(طو)(آ)في
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ع!ي!اللهرسولمعكان:قال)2(البهيعنخالل!أبيبنإسماعيلحدثنا،أبيحدثنا:)1(الأمويقال

.الميسرةعلىالأسودبنوالمقداد،الميمنةعلىالعوامبنالزبير؟فارسانبدريوم

أبيبنومرثدوعليئ!يماللهرسولفكان،يعتقبونها)4(بعيراسبعونمعهموكان:)3(إسحاقابنقال

ابنقالكذا.بعيرايعتقبونوأنسة)5(كبشةوأبوحارثةبنوزيدحمزةوكان،بعيرايعتقبونمرثد

تعالى.اللهرحمه،إسحاق

بنزرعن،بهدلةبنعاصمحدثنا،سلمةبنحمادعن،عفانحدثنا:أحمد)6(الإمامقالوقد

اللهرسولزميليوعليلبابةأبوكان؟بعيرعلىثلاثةكلبدريومكنا:قالمسعوببناللهعبدعن،حبيش

ولا،منيبأقوىأنتماما":فقال.عنكنمشينحن:فقالا،ع!ي!اللهرسول)7(عقبةفكانت:قال.!!

."منكماالأجرعنبأغنىأنا

به.سلمةبنحمادعن،مهديابنعن،الفلاسعنالنسالي)8(رواهوقد

والله،لبابةأبيبدلومرثدعليزميلاهكانثم،الروحاءمنلبابةأبايردأنقبلكانهذاولعل:قلت

أعلم.

،)01(أوفىبنزرارةعن،قتادةعن،سعيدحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

وهذا.بدريومالإبلأعناقمنتقطعأنبالأجراسأمرع!ي!اللهرسولأن:عائشةعن،هشايمبنسعدعن

عن،الحارثبنخالدعن،الأشعثأبيعن،النسالي)11(رواهوإنما."الصحيحين"شرطعلى

به.قتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

رواهوقد،قتادةعن،بشير)13(بنسعيدوتابعه:")12(الأطراف"فيالمزيالحافظشيخناقال

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

.(97)ص"المغازي"،"الإسلامتاريخ"انظر

.(307/)"الكمالتهذيب"منوالتصحيح."التيمي":(طو)(آ)في

.(1/613)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(عقب)"العربلسان"انظر.واحدبعدواحداالركوبفييتعاقبونهاأي

.(1/135)"الإصابةو"(1/561)"الغابةأسد"فيترجمتهانظرع!ج!اللهرسولمواليمنوهو

بهدلة.بنعاصمأجلمنحسنحديثوهو(1114/)"المسند"فيأحمدرواه

.(عقب)"العربلسان"انظر.ركوبهووقتنوبتهجاءتأي

.(7088)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

صحيح.حديثوهو(6015/)"المسند"في

.(9933/)"الكمالتهذيب"منوالتصحيح.خطأوهو"أوفىأبيبنزرارة":(طو)(آ)في

.(9088)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

.(11/014)منهوالنقل"الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة"يعني

.(01/934)"الكمالتهذيب"وانظر"الأشرافتحفة"منوالتصحيح"بشربنسعيد":(طو)(آ)في
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أعلم.فالله،(هرير\اأبيعن،زرارةعن،قتادةعن،هشائم

عبدعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)2(البخاريوقال

لم:يقولمالكبنكعبسمعت:قالكعببناللهعبدأن،مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمن

ولم،بدرغزوةعنتخلفتأنيغير،تبوكغزوةفيإلا،غزاهاغزوةفي!يواللهرسولعنأتخلف

عدوهموبينبينهماللهجمعحتى،قريشعيريريد!اللهرسولخرجإنما،عنهاتخلفأحدااللهيعاتب

به.تفرد،ميعادغيرعلى

علىثم،المدينةنقبعلىمكةإلىالمدينةمنطريقه!يواللهرسولفسلك:)3(إسحاقابنقال

غميسعلىثم،مللعلىثم،تربانعلىمرثم،الجيشأولاتعلىثم،الحليفةذيعلىثم،العقيق

وهي،شنوكةعلىثم،الروحاءفجعلىثم،السيالةعلىثم،اليمامةصخيراتعلىثم،الحمام

يجدوافلم،الناسعنفسألوه،الأعرابمنرجلالقي،الظبيةبعرقكانإذاحتى،المعتدلةالطريق

فسلم.نعم:قالوا؟!ي!اللهرسولأوفيكم:قال.!يواللهرسولعلىسلم:الناسلهفقال،خبراعنده

وقش:بنسلامةبنسلمةلهقال.هذهناقتيبطنفيعمافأخبرني،اللهرسولكنتلئن:قالثمعليه

فقال.سخلةمنكبطنهاففي،عليهانزوت؟ذلكعنأخبركفأنا،عليوأقبل!يواللهرسولتسأللا

سجسج،جميماللهرسولونزل،سلمةعنأعرضثم."الرجلعلىأفحشت،مه":!يواللهرسول

اليمينذاتوسلكبيسارمكةطريقترك،بالمنصرفمنهاكانإذاحتىمنهاارتحلثم،الروحاءبئروهي

النازيةبينرحقان)5(:لهيقالوادي!4(جزعإذاحتى،منهاناحيةفيفسلك،بدرايريد،النازيةعلى

بنبسبسبعث،الصفراءمنقريباكانإذاحتى،منهانصبثم،المضيقعلىثم،الصفراءمضيقوبين

لهيتجسسان،بدرإلىالنجاربنيحليف،الزغباءأبيبنوعدي،ساعدةبنيحليف،الجهنيعمرو

.وعيرهحرببنصخرسفيانأبيعنالأخبار

استنفر؟العيربخبرفأخبراهرجعافلما،المدينةمنيخرجأنقبلبعثهما:عقبة)6(بنموسىوقال

أعلم.والله،مرتينبعثهمافقد،محفوظاإسحاقوابنعقبةبنموسىذكرهماكانفإن،إليهاالناس

)2(

)3(

)4(

)6(

.(0881)للنسائي"الكبرىالسنن"انظر

.(1593)البخاريرواه

.(61361-1/4)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1926/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية".عرضاإلايكونولاقطعهأي:الواديجزع

المغانمو"(1461/)هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح،خطأوهو((وحقان)):(طو)(آ)في

.(541)صللفيروزابادي"طابةمعالمفيالمطابة

.(3201/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه
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وهي،الصفراءاستقبلفلما،قدمهماوقد!ي!اللهرسولارتحلثم:)1(اللهرحمه،إسحاقابنقال

مخرمم!،:وللآخر.مسلح:لأحدهمايقال:فقالوا؟أسماؤهماما:جبليهاعنسأل،جبلينبينقرية

والمرور!اللهرسولفكرههما.غفارمنبطنان،حراقوبنو،الناربنو:فقيل،أهلهماعنوسأل

وادعلى،اليمينذاتوسلك،بيساروالصفراءفتركهما،أهلهماوأسماءبأسمائهماوتفاءل،بينهما

الناسفاستشار،عيرهمليمنعواومسيرهمقريشعنالخبروأتاه،نزلثمفيهفجزع،ذفران:لهيقال

قامثم،وأحسنفقالالخطاببنعمرقامثم،وأحسنفقالالصديقبكرأبوفقام،قريشعنوأخبرهم

بنوقالكمالكنقوللاوالله،معكفنحناللهأراكلماامض،اللهرسوليا:فقالعمروبنالمقداد

معكماإنافقاتلاوربكأنتاذهبولكن،قاعدونههناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:لموسىإسرائيل

فقال.تبلغهحتىدونهمنمعكلجالدنا،الغماد)2(بركإلىبناسرتلوبالحقبعثكفوالذي،مقاتلون

يريدوإنما."الناسأيهاعليأشيروا":مج!ي!اللهرسولقالثم.،بهألهودعاخيرالمجي!اللهرسولله

منبرآءإنا،اللهرسوليا:قالوابالعقبةبايعوهحينوأنهم،الناسعددكانواأنهموذلك،الأنصار

ونساءنا.أبناءنامنهنمنعممانمنعك،ذمتنافيفأنت،إليناوصلتفإذا،ديارناإلىتصلحتىذمامك

وأن،عدوهمنبالمدينةدهمهممنإلا،نصرهعليهاترىالأنصارتكونلاأنيتخوفكلي!اللهرسولفكان

والله:معاذبنسعدلهقالع!ي!اللهرسولذلكقالفلما.بلادهممنعدؤإلىبهميسيرأنعليهمليس

هوبهجئتماأنوشهدنا،وصدقناك،بكآمنافقد:قال."أجل":قال.اللهيارسولتريدنالكأنك

أردتلمااللهرسوليافامض،لكوالطاعةالسمععلىومواثيقناعهودناذلكعلىوأعطيناك،الحق

رجلمناتخلفما،معكلخضناهفخضتهالبحربنااستعرضتلو،بالحقبعثكفوالذي،معكفنحن

مامنايريكاللهلعل،اللقاءعندصدن،الحربفيلصبزإنا،غداعدونابناتلقىأننكرهوما،واحد

سيروا":قالثم،ونشطهسعدبقول!اللهرسولفسر:قال.اللهبركةعلىفسر،عينكبهتقر

ابنذكرههكذا."القوممصارعإلىأنظرالآنلكأنيوالله،الطائفتينإحدىوعدنيقداللهفإن،وأبشروا

.)3(اللهرحمه،إسحاق

حدثنا،نعيمأبوحدثنا:")4(صحيحه"فيالبخاريرواهماذلكفمن،كثيرةوجوهمنشواهدوله

)1(

)2(

)3(

)4(

منها.مستدركالحاصرتينبينالذي((به))ولفظ(1/461)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

أقاصيفيهو:وقيل،اليمنبأقصىبلد:وقيل،البحريليمماليالبخمسمكةوراءموضع:الغمادبرك

بتحقيق(86)صللحميري"الأقطارخبرفيالمعطارالروضو"(1/958)"البلدانمعجم"انظر،هجر

التفسيركتببعضفيوجدت":(265/)"الأنفالروض"فيالسهيليوقال.عباسإحسانالدكتورالأستاذ

."بالحبشةمدينةأنها

الأرناؤوطشعيبالفاضلينالشيخينبتحقيق(155-3154/)القيملابن"المعادزاد"راجعالفائدةولتمام

.ببيروتالرسالةمؤسسةطبع،الأرناؤوطالقادروعبد

.(5293)البخاريرواه
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بنالمقدادمنشهدت:مسعود/يقولابنسمعت:قالشهاببنطارقعن،مخارقعن،إسرائيل

المشركين،علىيدعووهولمجي!النبيأتى؟بهعدلمماإليأحب،صاحبهأكونلأنمشهدأالأسود

يمينكعننقاتلولكن،قاعدونهاهناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:موسىقومقالكمانقوللا:فقال

مسلم،دونالبخاريبهانفرد،وسرهوجههأشرقلمجي!النبيفرأيت،وخلفكيديكوبين،شمالكوعن

جاء:وعنده،حديثهمن)2(النسائيورواه.(1به)مخارقحديثمن،"صحيحه"منمواضعفيفرواه

.فذكره...فرسعلىبدبىيومالمقداد

استشار:قالأنسعن،الطويلحميدعن،حميدابنهو،عبيدةحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

استشارهم،ثم،عمرعليهفأشاراستشارهمثم،بكبرأبوعليهفأشار،بدرإلىمخرجهلمجي!النبي

،)4(اللهرسوليا:الأنصاربعضفقال.الأنصارمعشريااللهرسوليريدإياكم:الأنصاربعضفقال

والذيولكن،قاعدونهاهناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:لموسىإسرائيلبنوقالتكمانقوللاإذا

شرطعلىصحيحثلال!الإسنادوهذا،لاتبعناكالغمادبركإلىأكبادهاضربتلوبالحقبعثك

الصحيح.

شاورلمجي!اللهرسولأنمالكبنأنسعن،ثابتعن،حمادثنا،عفانحدثنا:أيضا53(أحمدوقال

فقال،عنهفأعرضعمرتكلمثم،عنهفأعرضبكرأبوفتكلم:قال.سفيانأبيإقبالبلغهحيث

ولو،لأخضناهاالبحارنخيضهاأنأمرتنالوبيدهنفسيوالذي،مج!ي!اللهرسوليريدإيانا:عبادةبنسعد

نزلواحتىفانطلقوا:قال.الناسلمجي!اللهرسولفندب.لفعلناالغمادبركإلىأكبادهانضربأنأمرتنا

أصحابوكان،فأخذوهالحجاجلبنيأسودغلائموفيهم،قريشروايا)6(عليهمووردت،بدرا

بنجهلأبوهذاولكن،سفيانبأبيعلئمليما:فيقول،وأصحابهسفيانأبيعنيسألونه!ي!الثهرسول

نعم،:قال،ضربوهفإذا،ضربوهذلكقالفإذا.خلفبنوأمية،(وشيبة1،ربيعةبنوعتبة،هشام

وعتبةجهلأبوهذاولكن،علمسفيانبأبيليما:قالفسألوهتركوهفإذا،سفيانأبوهذا،أخبركمأنا

ذلكرأىفلما،يصليقائئم!ي!اللهورسول،ضربوهأيضاهذاقالفإذا()7(الناسفيأوأميةوشيبة

وقال:قال.كذبكمإذاوتتركونه،صدقكمإذالتضربونهإنكمبيدهنفسيوالذي":فقالانصرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(9046)البخاريرواه

.(04111)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

.(3188/)"المسند"فيأحمدرواه

."؟اللهنبيياتستشيرنا:الأنصارقائلفقال":"المسند"وفي(طو)(1)فيكذا

.(-3257258/)المسندفيأحمدرواه

"العربلسان"انظر.الماءعليهيستقىالذيالحمارأوالبغلأوالبعير:والراوية،راويةجمع:الروايا

.(روي)

."أحمدالإماممسند"منمستدركالحاصرتينبينما
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عنأحدهمأماطفما.وهاهناهاهناالأرضعلىيدهيضع."غدافلانمصرعهذا":ع!ي!اللهرسول

!شي!.اللهرسوليدموضع

.نحوهبهعفانعن،بكرأبيعن،أ(مسلمورواه

لهيعة،بناللهعبدطريقمن،لهواللفظ،)2(مردويهوابن،"تفسيره"فيحاتمأبيابنروىوقد

اللهرسولقال:يقولالأنصاريأيوبأباسمعأنه،عمرانأبيعن،أسلمعن،حبيبأبيبنيزيدعن

لعل،العيرهذهقبلنخرجأنلكمفهل،مقبلةأنهاسفيانأبيعيرعنأخبرتإني":بالمدينةونحنغ!ي!

،القومفيترونما":لناقال،يومينأويوماسرنافلما،وخرجنافخرج.نعم:فقلنا.يغنمناها؟"الله

:قالثم.العيرأردناولكنا،القومبقتالطاقةلناما،واللهلا:فقلنا."بمخرجكم؟أخبرواقدفإنهم

كمااللهرسوليالكنقوللاإذا:عمروبنالمقدادفقال.ذلكمثلفقلنا."؟القومقتالفيترونما"

أنالوالأنصارمعشرفتمنينا:قال.قاعدونهاهناإنافقاتلاوربكأنتاذهب:لموسىموسىقومقال

رسوله:على،وجلعز،اللهفأنزل:قال.عظيمماللنايكونأنمنإليناأحب،المقدادقالمامثلقلنا

الحديث.تماموذكر.(ه:ا!نفالأ!لبهرهوناتمؤمينمنفربقاوإنبال!بتتكمنمارفيأخرفيكما!يو

عن،أبيهعن،الليثيوقاصبنعلقمةبنعمروبنمحمدطريقمن،أيضا)3(مردويهابنوروى

كيف":فقالالناسخطب،بالروحاءكانإذاحتى،بدرإلىغ!ي!اللهرسولخرج:قال،جده

كيف":فقالالناسخطبثم:قال.وكذابكذاأنهمبلغنا،اللهرسوليا:بكرأبوفقال."؟ترون

:معاذبنسعدفقال."؟ترونكيف":فقالالناسخطبثم،بكرأبيقولمثلعمرفقال."؟ترون

ولئن،علمبهاليولا،قطسلكتهاماالكتابعليكوأنزلأكرمكفوالذي،تريدإيانا،اللهرسوليا

أنتاذهب:لموسىقالواكالذيننكونولا،معكلنسيرن،يمنذيمنالغمادبركتأتيحتىسرت

تكونأنولعلك،متبعونمعكمإنافقاتلاوربكأنتاذهبولكن،قاعدونهاهناإنافقاتلاوربك

شئت،منحبالفصل،لهفامضإليكاللهأحدثالذيفانظر،غيرهإليكاللهوأحدثلأمرخرجت

علىالقرآنفنزل.شئتماأموالنامنوخذ،شئتمنوسالم،شئتمنوعاد،شئتمنحبالواقطع

.لآياتا!لبهرهوناتمؤمنينمنفربقاوإنبال!بتتكمنمارفيأخرفيكما):سعدقول

)1(

)2(

)3(

.(9177)مسلمرواه

كثير"ابنتفسير"وانظر.مردويهوابن،حاتمأبيلابنوعزاه،(3163/)"المنثورالدر"فيالسيوطيذكره

.كلاموفيه،لهيعةابنسندهوفي(3555/)

فيالمصنفوذكره،بهعلقمةبنعمروبنمحمدطريقمن،(18557)"المصنف"فيشيبةأبيابنوأخرجه

شيبةأبيابنإلىوعزاه،(3163/)"المنثورالدر"فيوالسيوطي.مردويهابنبسند(3555/)"التفسير"

نأعلى،الحديثحسنلهصدوقوهو،الليثيوقاصبنعلقمةبنعمروبنمحمدسندهوفي،مردويهوابن

."التقريبتحرير"فيمبينهوكما،مجهولعلقمةبنعمرووالده
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وما،شئتماوأعطنا:شئتماأموالنامنوخذ:قولهبعدوزاد،")1(مغازيه"فيالأمويوذكره

تبلغحتىسرتلئنفوالله،لأمركتبغفأمرنا،أمرمنبهأمرتوما،تركتمماإليناأحبكانمناأخذت

معك.لنسيرن،غمدان)2(منالبرك

ثم،الأصافر:لهايقالثناياعلىفسلك،ذفرانمنع!جواللهرسولارتحلثم:إسحاق)3(ابنقال

نزلثم،العظيمكالجبلعظيمكثيمبوهو،بيمينالحنانوترك.الدبة)4(:لهيقالبلدإلىمنهاانحط

أصحابه.منورجلهوفركب،بدرمنقريبا

بكر.أبوهو:هشامابنقال

،العربمنشيخعلىوقفحتى:-حبانبنيحيىبنمحمدحدثني-كما:()إسحاقابنقال

ممنتخبرانيحتىأخبركمالا:الشيخفقال،عنهمبلغهوما،وأصحابهمحمدوعنقريشعنفسأله

قال."نعم":قال؟بذاكذاكأو:فقال."أخبرناكأخبرتناإذا":!اللهرسوللهفقال؟أنتما

اليومفهم،أخبرنيالذيصدقكانفإن،وكذاكذايومخرجواوأصحابهمحمداأنبلغنيفإنه:الشيخ

الذيكانفإن،وكذاكذايومخرجواقريشاأنوبلغني-ع!ي!اللهرسولبهالذيللمكان-وكذاكذابمكان

ممن:قالخبرهمنفرغفلما-قريشبهالذيللمكان-وكذاكذابمكاناليومفهم،صدقنيأخبرني

أمنماء؟منما:الشيخيقول:قال.عنهانصرفثم."ماءمننحن":!ي!اللهرسوللهفقالأنتما؟

.الضمريسفيان:الشيخلهذايقال:هشامابنقال؟العراقماء

طالب،أبيبنعليبعثأمسىفلما،أصحابهإلىع!ي!اللهرسولرجعثم:)6(إسحاقابنقال

كما،لهالخبريلتمسون،بدرماءإلىأصحابهمننفرفي،وقاصأبيبنوسعد،العوامبنوالزبير

،الحجاجبنيغلامأسلمفيها،لقريشراويةفأصابوا،الزبير)7(بنعروةعن،رومانبنيزيدحدثني

يصلي،قائم!شيواللهورسول،فسألوهما،بهمافأتوا،سعيدبنالعاصبنيغلاميسارأبووعريض

،سفيانلأبييكوناأنورجوا،خبرهماالقومفكره.الماءمننسقيهمبعثونا،قريشسقاةنحن:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(442،43/)"والرشادالهدىسبل"انظر

تلافصار،عنهاللهرضيعفانبنعثمانوخربه،الزهرةاسمعلىبناهالضحاككان،باليمنصنعاءقصبة:غمدان

.(942)ص"المعطارالروض"انظر.عظيما

.(2435/)"الطبريتاريخو"،(166-1/561)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بلد:والدبة."الطبريتاريخو""النبويةالسيرةو"(ط)هامشمنوال!حيح،"الدية":(طو)(آ)في

.(2547/)"البلدانمعجم"انظر.وبدرالأصافربين

مرسل.وهو(436-2435/)"الطبريتاريخو"(1/616)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(617-1/616)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(43-342/)"البيهقيدلائلو"،(2436/)"الطبريتاريخ"انظر
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وسجد،مج!ي!اللهرسولوركع،فتركوهما.سفيانلأبينحن:قالاأذلقوهما)1(فلقا،فضربوهما

إنهما،واللهصدقاتركتموهما!كذباكموإذا،ضربتموهماصدقاكمإذا":وقال،وسلمسجدتيه

والكثيب:.القصوىبالعدوةترىالذيالكثيبهذاوراءهم:قالا."قريشعنأخبراني،لقريش

لا:قالا."؟عدتهمما":قال.كثير:قالا"؟القومكم":!ي!اللهرسوللهمافقال.العقنقل)2(

القوم":!ي!اللهرسولفقال.عشراويوما،تسعايوما:قالا."يوم؟كلينحرونكم":قال.ندري

ربيعة،بنعتبة:قالا."؟قريشأشرافمنفيهمفمن:"لهماقالثم."الألفإلىالتسعمئةبينما

بنعامربنوالحارث،خويلدبنونوفل،حزامبنوحكيم،هشامبنالبختريوأبو،ربيعةبنوشيبة

،هشامبنجهلوأبو،الأسودبنوزمعة،الحارثبنوالنضر،نوفلبنعديبنوطعيمة،نوفل

فأقبل:قال.ودعبدبنوعمرو،عمروبنوسهيل،الحجاجابناومنبهونبية،خلفبنوأمية

."كبدهاأفلاذإليكمألقتقدمكةهذه":فقالالناسعلى!ي!اللهرسول

،بدرانزلاحتىمضياقدالزغباء)4(أبيبنوعدي،عمروبنبسبسوكان:)3(إسحاقابنقال

،الماءعلىالجهنيعمروبنومجدي،فيهيستقيانلهما(شنا)أخذاثم،الماءمنقريبتلإلىفأناخا

لصاحبتها:تقولوالملزومة،الماءعلىتتلازمانوهماالحاضرجواريمنجاريتينوبسبممنعديفسمع

خلصثم.صدقت:مجديقال.لكالذيأقضيكثملهمفأعمل،غدبعدأوغداالعيرتأتيإنما

وأخبراه،ع!ي!اللهرسولأتياحتىانطلقاثم،بعيريهماعلىفجلسا،وبسبسنعديذلكوسمع.بينهما

هل:عمروبنلمجديفقال،الماءوردحتى،حذراالعيرتقدمحتىسفيانأبووأقبل،سمعابما

فياستقياثم،التلهذاإلىأناخاقدراكبينرأيتقدأنيإلا،أنكرهأحدارأيتما:قالأحدا؟أحسست

:فقال،النوىفيهفإذا،ففتهبعيريهماأبعارمنفأخذ،مناخهماسفيانأبوفأتى.انطلقاثم،لهماشن

وتركبها)6(فساحل،الطريقعنعيرهوجهفضرب،سريعاأصحابهإلىفرجع.يثربعلائفواللههذه

مخرمةبنالصلتبنجهيمرأى،الجحفةنزلوافلما،قريش!وأقبلت،أسرعحتىوانطلق،بيساربدرأ

ذإ،واليقظانالنائملبينوإني،النائميرىفيما)7(رأيتإني:فقال،رؤيامنافعبدبنالمطلبابن

بنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتل:قالثبم،لهبعيزومعهوقفحتى،فرسعلىأقبلقدرجلإلىنظرت

منبدريومقتلممنرجالافعد.وفلان،وفلان،خلفبنوأمية،هشامبنالحكموأبو،ربيعة

.(234/)الخشنيذرلأبي"السيرةغريبشرح"انظر.وآذوهماضربهمافيبالغوا:أذلقوهما(1)

.(235/)للخشني"السيرةغريبشرح"انظر.المتراكمالرمل:العقنقل)2(

.(618-1/617)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

."النبويةالسيرة"فيلماموافقوهو(ط)لفظوأثبت"الرغباء"إلى(آ)فيتصحفت()4

.(شنن)"الصحاحمختار"انظر.القربة:الشن(5)

الساحل.طريقإلىأخذهاأي:بهافساحل)6(

.هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(آ)منسقط"رأيت"لفظ)7(
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إلاالعسكرأخبيةمنخباءبقيفما،العسكرفيأرسلهثم،بعيرهلبةفيضربرأيتهثم،قريشأشراف

غداسيعلم،المطلببنيمناخرنبيأيضاهذا:فقال،اللهلعنه،جهلأبافبلغت.دمهمننضحأصابه

التقينا.نحنإنالمقتولمن

خرجتمإنماإنكم:قريشإلىأرسل،عيرهأحرزقدأنهسفيانأبورأىولما:)1(إسحاقابنقال

نرجعلاوالله:هشامبنجهلأبوفقال.فارجعوا،اللهنجاهافقد،وأموالكمورجالكمعيركملتمنعوا

ثلاثا،عليهفنقيم-عامكلسوقبهلهميجتمع،العربمواسممنموسمأبدووكان-بدرانردحتى

وبمسيرناالعرببناوتسمع،القيانعليناوتعزف،الخمرونسقي،الطعامونطعم،الجزورفننحر

وكان،الثقفيوهببنعمروبنشريقبنالأخنسوقال.فامضوا،أبدايهابوننايزالونفلا،وجمعنا

صاحبكملكموخلص،أموالكملكماللهنجىقد،زهرةبنييا:بالجحفةوهم،زهرةلبنيحليفأ

تخرجوابأنلكمحاجةلافإنه،وارجعواجبنهابيفاجعلوا،ومالهلتمنعوهنفرتموإنما،نوفلبنمخرمة

مطاعا،فيهموكانأطاعوه؟واحدزهرييشهدهافلم،فرجعوا:قال.هذايقولمالا،ضيعؤغيرفي

فرجعت،واحدرجلمنهميخرجلم،عديبنيإلا،ناسمنهمنفروقدإلاقريشمنبطنبقييكنولم

بنطالببينوكان،القومومضى:قال.أحدالقبيلتينهاتينمنبدرأيشهدفلم،الأخنسمعزهرةبنو

وإن،هاشمبنيياعرفنالقدوالله:فقالوا،محاور!قريشبعضوبين-القومفي-وكانطالبأبي

ادرجز(منأ:ذلكفيوقال،رجعمنمعمكةإلىطالبفرجع.محمدمعهواكمأن،معناخرجتم

محاربمحالف)2(عصبةفيطالبيغزونإمالاهم

.")3(
السالبغيرالمسلوبفليكنالمقانبهذهمنممنب!ي

الغالبغيرالمغلوبوليكن

وبطنالعقنقلخلف،الواديمنالقصوىبالعدوةنزلواحتىقريشومضت:)4(إسحاقابنقال

الدنياالعدوةفي،ببدروالقليب،قريشخلفهالذيالكثيب،العقنقلوبينبديىبين،يليلوهو،الوادي

المدينة.إلىيليلبطنمن

أسفلوألرتحبأتققحوىبأتعذوةوهمألدنيابآتعدوةأنتمإذ):)5(تعالىاللهقالهذاوفي:قلت

!اتأضىاأللهليقضىولبهنأتميعذفىتواعدتؤلأختلفتوولؤ!و.الساحلناحيةمن؟أي!مغ

.(961-1618/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

."مخالف":(ط)في)2(

.35()؟/"السيرةغريبشرح"انظر.نحوهاأوثلاثمئةمقدارالخيلجماعة:المقنب)3(

.(062-1/961)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()4

.(21-401/)"كثيرابنتفسير"انظر()5
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!صاللهرسولفأصاب،دهسا)1(الواديوكالى،السماءاللهوبعث.(42:ا!نفالأالآيات!هومقعولا

علىيقدروالممالمح!منهاقريشاوأصاب،السيرمنيمنعهمولم،)2(الأرضلهملبد،مالمح!منهاوأصحابه

معه.يرتحلواأن

الشتطنعنكؤرخزولذهببهءلطفركممل!السمامنعلتكمويترل):)3(تعالىقولههذاوفي:قلت

ثبتوأنه،وباطناظاهراطهرهمأنهفذكر.(أا:ا!نفالأ!هوالاقذامبهويثبتقلولبتمعكوصليرب!

وهذا،للخواطرووسوستهللنفوسوتخويفه،الشيطانتخذيلعنهموأذهب،قلوبهموشجع،أقدامهم

معكتمأفالمليهكةإلىربكيوص!):)4(قولهفي،فوقهممنعليهمالنصروأنزل،والظاهرالباطنتثبيت

الرءوسعلى:أي.!الاغناوفوقفاختلو(الرغبكرواالذلىقلوبفىسألقىءامنوأاثذفيفثب!وا

ومنورسولهالمحهشآقؤابأنهتمذلث!و.السلاحمنهميستمسكلئلا:أي.!هونجان!لمنهموا!ربوا)

-12:الأنفالأ!الئارعذابللبهفرينوأتوقوهفا!ذل!ئماتعقابشديدأللهصفاتورسولهواللهلمجمثاقق

14).

قال

،إسحاق

فيكانت

الثهرسول

وقال

مضرب،

اللهرسول

بندارعن

)5(س
أبوثنا،إسرائيلثنا،المقدامبنمصعبثنا،إسحاقبنهارونحدثني:جريربن

التيالليلةيعني،المطر)6(منطشىالليلمنأصابنا:قالطالبأبيبنعليعن،حارثةعن

وبات،المطرمنتحتهانستظل،والحجفالشجرتحتفانطلقنا،بدروقعةصبيحتها

.القتالعلىوحرض،)7(يصليقائمايعني،!ي!

بنحارثةعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)8(الإمام

إلا،نائمإلافيناومارأيتناولقد،المقدادغيربدريومفارلسفيناكانما:قالعليعن

،النسالي)9(ورواه.مطولاالحديثهذاوسيأتي.أصبححتىويبكييصليشجرةتحت!ي!

به.شعبةعن،غندرعن،

.(دهس)"العربلسان"انظر.طينولابترابوليس،رملأيكونأنيبلغلاسهللينكلهو:قيل:الدهس(1)

.(4422/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.الأرجلفيهاتسوخلاقويةجعلها:الأرضلبد)2(

.(565-3562/):"كثيرابنتفسير"انظر)3(

.(567-3565/)"كثيرابنتفسير"انظر(4)

.(264-2424/)"تاريخهو"(591-9491/)الطبريتفسيرانظر()5

."النهاية"منهالقليلالضعيف:المطرطش)6(

تعالى.اللهيدعوأي)7(

صحيح.حديثوهو(1125/)"المسند"فيأحمدرواه)8(

جامع"فيوكذا.بهشعبةعنغندرعنالمثنىبنمحمدعن.(823)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه)9(

(بشاربنمحمدوهو)بندارعنوليس(358و7357/)"الأشرافتحفةو"(91501/)للمصنف"المسانيد

هنا.(طو)(1)فيكماغندرعن
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أنفسهم،بهوطابت،الأرضبهوتلبدت،الغباربهفأطفأ،المطرعليهمأنزل!:مجاهد)1(وقالى

أقدامهم.بهوثبتت

باتوقد،الهجرةمنثنتينسنةرمضانشهرمنعشرالسابعةالجمعةليلة،بدرليلةوكانت:قلت

."قيومياحييا":يقول!أنسجودهفيويكثر،هناكشجرةجذمإلىيصليالليلةتلك!ي!اللهرسول!

.)2(السلامعليه،بهويلظذلكيكرر

به.نزل!،بدرمنماءأدنىجاءإذاحتىالماءإلىيبادرهمع!ح!اللهرسول!فخرج:)3(إسحاقابنقال!

الجموحبنالمنذربنالحبابأنذكرواأنهم،سلمةبنيمنرجال!عنفحدثت:)4(إسحاقابنقال!

هوأم،عنهنتأخرولانتقدمهأنلناليس-،اللهأنزلكهأمنزلا،المنزل!هذاأرأيت،اللهرسول!يا:قال!

هذافإن،اللهرسول!يا:قال!."والمكيدةوالحربالرأيهوبل":قال!؟والمكيدةوالحربالرأي

ثم،)6(القلبمنوراءهمانغور)5(ثم،فننزلهالقوممنماءأدنىنأتيحتىبالناسفامض،بمنزل!ليس

أشرتلقد"!ي!اللهرسول!فقال!.يشربونولافنشرب،القومنقاتلثم،ماءفنملأهحوضاعليهنبني

."بالرأي

بينا:قال!عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيوزعم:قال!،أبيحدثنا:)7(الأمويقال

اللهإن،محمديا:فقال!،الملائكةمنملكأتاهإذ،يمينهعنوجبريل،الأقباصيجمع!ي!اللهرسول!

نإ:الملكفقال!."السلاموإليه،السلامومنه،السلامهو":ع!اللهرسول!فقال!.السلامعليكيقرأ

هل،ياجبريل":ع!ح!اللهرسول!فقال!.المنذربنالحباببهأمركالذيهوالأمرإن:لكيقول!الله

.بشيطانهووما،لصادقوإنه،أعرفالسماءأهلكلما:فقال!."؟هذاتعرف

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

.(9691/)"تفسيره"فيالطبريعنهوأخرجه

اللهرضي،عليحديثمن(1222/)"المستدرك"فيوالحاكم(44701)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

ضعيف.وإسنادهعنه

.(1/062)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بينالواسطةلجهالةضعيفوإسناده(2544/)"الطبريتاريخو".(1/062)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

،الحبابحديثمن(427-3426/)"المستدرك"فيالحاكموصلهوقد،سلمةبنيمنوالرجالإسحاقابن

(واه)وسندهيريدولعله،عنهسكت-وسنده،منكرحديث:قلت:تلخيصهفيالذهبيقال.مجاهيلسندهوفي

.كذابوهو،الكلبيوفيه(582/)"البداية"فيكماعباسابنحديثمنالأمويورواه،نحوهأو

روايةلفظوهو-المهملةبالعينرواهومن،وندفنهنذهبهفمعناهالمعجمةبالغينرواهمن:الخشنيذرأبوقال

.(235/)"السيرةغريبشرح"انظر.نفسدهفمعناه-الطبري

"العربلسان"انظر.الطويفهيطويتفإذا-بالحجارةتبنىأي-تطوىأنقبلالبئروهو،قليبجمع:القلب

.(قلب)

.(3564/)"تفسيره"فيمختصراالمؤلفأورده
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أمرثم،عليهنزل،القوممنماءأدنىأتىحتىفسار،الناسمنمعهومن!ي!اللهرسولفنهض

الآنية.فيهقذفواثمماءفملىء،عليهنزلالذيالقليبعلىحوضاوبنى،فغورتبالقلب

،السماءمنملكنزل،!اللهرسولعلىبهأشاربماأشارلماالمنذربنالحبابأنبعضهموذكر

أشارماالرأيإن:لكويقول،السلامعليكيقرأربك،محمديا:الملكفقال،ع!ج!النبيعندوجبريل

وليسملكوإنه،أعرفهمالملائكةكلليس:فقال،جبريلإلىع!ي!اللهرسولفنظر.الحباببه

فيه،نزلواوأنهم،الليلنصفالمشركينيليالذيالقليبعلىنزلواأنهم،الأمويوذكر.بشيطان

.ماءللمشركينوليس،ملاءأصبحتحتىالحياضوملؤوا،منهواستقوا

ألا،اللهنبييا:قالمعاذبنسعدأنحدثأنه،بكرأبيبناللهعبدفحدثني:إسحاق)1(ابنقال

كان،عدوناعلىوأظهرنااللهأعزنافإن،عدونانلقىثم،ركائبكعندكونعد،فيهتكونعريشالكنبني

تخلففقد،قومنا)2(منوراءنابمنفلحقتركائبكعلىجلست؟الأخرىكانتوإن،أحببناماذلك

بهم،اللهيمنعك،عنكتخلفواما،حرباتلقىأنكظنواولو،منهملكحبابأشدنحنماأقوامعنك

عريش!ي!اللهلرسولبنيثم،بخيرلهودعاخيراع!ج!اللهرسولعليهفأثنى.معكويجاهدونيناصحونك

فيه.كان

ع!ج!اللهرسولرآهافلما،فأقبلت،أصبحتحينقريشارتحلتوقد:إسحاق)3(ابنقال

أقبلتقدقريشهذهاللهم":قال،الواديإلىمنهجاءواالذيالكثيبوهو،العقنقلمنتصوب)4(

."الغداةأحنهم)5(اللهم،وعدتنيالذيفنصركاللهم،رسولكوتكذبتحادك،وفخرهابخيلائها

منأحدفييكنإن":أحمرلهجملعلىوهو،القومفيربيعةبنعتبةرأىوقد!اللهرسولقالوقد

."يرشدوايطيعوهإن،الأحمرالجملصاحبفعند،خيرالقوم

ابناقريشإلىبعث،الغفاريرحضةبنإيماءأبوهأو،رحضةبنإيماءبنخفافكانوقد:قال)6(

معإليهفأرسلوا:قال.فعلنا،ورجالبسلاحنمدكمأنأحببتمإن:وقال،لهمأهداهابجزائر)7(له

ضعفبناما،الناسنقاتلإنماكناإنفلعمري،عليكالذيقضيتوقد،رحموصلتكأن،ابنه

طاقة.منباللهلأحدفما،محمديزعمكما،اللهنقاتلإنماكناوإن،عنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2044/)"الطبريتاريخو".(162-1/062)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هشاملابن"النبويةالسيرة"فيليست"قومنامن":عبارة

.(1/162)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.تتصوب:أي

.(حين)"العربلسان"انظر.الهلاك:والحين.أهلكهم:أحنهم

.(1/162)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.إسحاقابنأي

.(جزر)"العربلسان"انظر.الإبلمنيذبحلأنيصلحماوهو،جزورجمع



54
العظمىبدرغزوةذكر

بنحكيمفيهم،ع!يواللهرسولحوضوردواحتىقريشمننفرأقبل،الناسنزلفلما:قال)1(

بنحكيممنكانماإلا،قتلإلايومئذرجلمنهشربفما."دعوهم":ع!ي!اللهرسولفقال،حزام

والذيلا:قاليمينهفياجتهدإذافكان،إسلامهفحسن،ذلكبعدأسلمثم،يقتللمفإنه،حزام

.بدريومنجاني

فيذلكبيانسيأتيكما،رجلاعشروثلاثةثلاثمئةيومئذع!اللهرسولأصحابكانوقد:قلت

الله.شاءإن،المعجمحروفعلىأسماءهمونذكر،الوقعةبعدنعقدهفصل

عشر،وبضعةثلاثمئةبدرأصحابأننتحدثكنا:قالالبراءعن،")2(البخاريصحيح"ففي

مؤمن.إلامعهجاوزهوما،النهرمعهجاوزواالذينطالوتأصحابعدةعلى

علىنيفابدريومالمهاجرونوكان،بدريومعمروابنأنااستصغرت:قالعنهأيضا)3(وللبخاري

ومئتين.وأربعيننيفاوالأنصار،ستين

عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،حجاجعن،باب)5(بننصرعن،أحمد)4(الإماموروى

بدرأهلهزيمةوكان،وسبعينستةالمهاجرونوكان،رجلاعشروثلاثةثمئؤ3ثبدرأهلكان:قالأنه

.رمضانشهرفي،الجمعةيوم،مضينعشرةلسبع

لفشلت!ولنتزغت!ف!ثيراأرلبههتمولؤقليلامنامثفىأدلهيرليههمإد):)6(تعالىاللهوقال

ي!نامإله:وقيل.الليلةتلكمنامه!يدلكوكاد.(43:أ!نفادأالاية!سثمأدئهولنألأمر

يا:ويقول،يوقظهالصديقفجعل،منهمالقومفدنا،لهميأذنحتىيقاتلوالاأنالناسوأمر،العريش

غريبوهو.)7(الأمويذكره.قليلامنامهفيإياهماللهأراهوقد.فاستيقظ،منادنوا،اللهرسول

أ!راأدلهليقضىأغينهتمويقللفىقليلاأغينكغفىألتقيتغإذيرليهوهموإذ):)8(تعالىوقال.جدا

ليجترىء،الآخرينأعينفيمنهماكلاالثهقلل،الفريقانتقابلفعندما.(44:أ!نفادأ!مفحولا!ات

لقولهمعارضاهذاوليس،البالغةالحكمةمنذلكفيلهلما؟هؤلاءعلىوهؤلاء،هؤلاءعلىهؤلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/622)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.إسحاقابن:أي

.(9593)البخاريرواه

.(5693)البخاريرواه

ابنوهو،مدلسوالحجاج،الخراسانيباببننصرلضعفضعيفوإسناده(1/482)"المسند"فيأحمدرواه

.بشواهدهحسنحديثلكنه،أرطاة

.(8964/)"والتعديلالجرح"وانظر"رئاب":(آ)في

.(4/31)للمؤلف"لتفسيرا"نظرا

.(1/67)قديللوا"المغازي"نظرا

.(41-4/13)"كثيرابنتفسير"انظر
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وأخرىاللهسبيلفتفتلفئةاثتقتافئتينفىءايةلكم!انقذ):")1(عمرانال"سورةفيتعالى

أصحعلى،ذلكفيالمعنىفإن.!لمجشاءمنبنقر"يؤيدواللهالعتنرآ!مثلنهؤ!افربويرؤنهم

التحامعندوذلك،أيضاالصحيحعلى،الكافرةعددمثليالمؤمنةالفرقةترىالكافرةالفرقةأن،القولين

إياهمأراهمبأنأولافاستدرجهم،كفرواالذينقلوبفيوالرعبالوهناللهأوقع)2(والمسايفةالحرب

وهنواحتى،منهمالضعفعلىالكافرينأعينفيفجعلهم،بثصرهالمؤمنينأيدثم،قليلاالمواجهةعند

.!الأئمخرلاول!لعئرهذالثفىإتلمجشاءمنبنصر"يؤتدوالله):قالولهذا،وغلبواوضعفوا

،بدريومأعيننافيققلوالقد:اللهعبدعن،)4(عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،)3(إسرائيلقال

مئة.أراهم:فقال؟سبعينأتراهم:جنبيإلىلرجللأقولإنيحتى

الأنصارمنأشياخعن،العلمأهلمنوغيره،يساربنإسحاقأبيوحدثني:)5(إسحاقابنقال

:قال.محمدأصحابالقوملنااحزر)6(:فقالوا،الجمحيوهبعميربنبعثواالقوماطمأنلما:قالوا

ولكن،ينقصونأوقليلايزيدون،رجلثلاثمئة:فقال،إليهمرجعثم،العسكرحولبفرسهفاستجال

فرجع،شيئايرفلم،أبعدحتىالواديفيفضرب:قال.مددأوكمينأللقوم؟أنظرحتىأمهلوني

يثربنواضح،المناياتحملالبلايا)7(،قريشمعشريا،رأيتقدولكن،شيئارأيتما:فقال،إليهم

حتىمنهمرجليقتلأنأرىماماوالله،سيوفهمإلاملجاولامنعةلهمليسقوم،الناقعالموتتحمل

سمعفلما.رأيكمفروا؟ذلكبعدالعيشخيرفما،أعدادهممنكمأصابوافإذا،منكمرجلايقتل

قريشكبيرإنك،الوليدأبايا:فقال،ربيعةبنعتبةفأتى،الناسفيمشى،ذلكحزامبنحكيم

ياذاكوما:قال؟الدهراخرإلىبخيرفيهاتذكرتزاللاأنإلىلكهل،فيهاوالمطاع،وسيدها

عليأنت،فعلتقد:قال.الحضرميبنعمروحليفكأمروتحمل،بالناسترجع:قال؟حكيم

لافإني-جهلأبايعني-)8(الحنظليةابنفأت،مالهمنأصيبوماعقلهفعلي،حليفيهوإنما،بذلك

بأنتصنعونماواللهإنكم،قريشمعشريا:فقال،خطيباعتبةقامثم.غيرهالناسأمريشجرأنأخشى

قتل؟إليهالنظريكرهرجلوجهإلىينظرالرجليزاللا؟أصبتموهلئنوالله،شيئاوأصحابهمحمداتلقوا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(41-221/)"كثيرابنتفسير"انظر.منها(13)الاية

."المسابقة":(ط)في

.(01/13)"تفسيره"فيالطبريرواه

خطأ.وهو"اللهوعبدعبيدأبيعن":(ط)في

.(424-114)"الطبريتاريخو"(462-1/622)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(حزر)"الوسيطالمعجم"انظر.بالتخمينقدره:حزرأالشيءحزر

.تموتحتىتسقىولاتعلففلا-الناقةصاحب-الميتقبرعلىتربطالدابةأوالناقةوهي،بليةجمع:البلايا

.(235/)للخشني"السيرةغريبشرح"انظر

مخزبة.بنتأسماءوهي،جهلأبيأموالحنظلية:(1/623)"النبويةالسيرة"فيهشامابنقال
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فإن،العربسائروبينمحمدبينوخلوا،فارجعوا،عشيرتهمنرجلاأو،خالهابنأو،عمهابن

حكيم:قال.تريدونمامنهتعرضواولمألفاكم،ذلكغيركانوإن،أردتمالذيفذلك،أصابوه

عتبةإن،الحكمأبايا:لهفقلت،يهنئهافهو،لهدرعانثلقدفوجدته،جهلأباجئتحتىفانطلقت

حتىنرجعلاواللهفلا،وأصحابهمحمدارأىحين()1سحرهواللهانتفخ:فقال.وكذابكذاإليكأرسلني

فقد،ابنهوفيهم،جزورأكلةوأصحابهمحمدارأىولكنه،قالمابعتبةوما،محمدوبينبيننااللهيحكم

رأيتوقد،بالناسيرجعأنيريدحليفكهذا:فقال،الحضرميبنعامرإلىبعثثم.عليهتخوفكم

واعمراه:صرخثمفاكتشفالحضرميبنعامرفقام.أخيكومقتلخفرتك)2(فانشدفقم،بعينكثأرك

وأفسد،الشرمنعليههمماعلىواستوسقوا،الناسأمر)3(وحقب،الحربفحميت:قال.واعمراه

سيعلم:قال.سحرهواللهانتفخ:جهلأبيقولعتبةبلغفلما.عتبةإليهدعاهمالذيالرأيالناسعلى

هو.أمأنا،سحرهانتفخمن)4(استهمصفر

فلما،رأسهعظممن،تسعهبيضةالجيشفيوجدفما،رأسهفيليدخلها؟بيضةعتبةالتمسثم

له.ببردرأسهعلىاعتجر)5(ذلكرأى

المسيببنسعيدعن،أبيهعن،اليربوعيالملكعبدبنمسورطريقمن،جرير)6(ابنروىوقد

له.ائذن:قال.يستأذنحزامبنحكيم:فقالحاجبهدخلإذ،الحكمبنمروانعندنحنبينا:قال

ثم،الوسادةوبينبينهجلسحتىالمجلسصدرعنلهفحال.ادن،خالدأبايامرحبا:قالدخلفلما

قريشبىقبائلمنقبيلةرجعتبالجحفةكناإذاحتىخرجنا:فقال.بدرحديثحدثنا:فقالاستقبله

فجئت،تعالىاللهقالالتيالعدوةنزلناحتىخرجناثم،بدرامشركيهممنأحديشهدفلم،بأسرها

؟ماذاأفعل:قال؟بقيتمااليومهذابشرفتذهبأنفيلكهل،الوليدأبايا:فقلتربيعةبنعتبة

.الناسويرجع،بديتهفتحمل،حليفكوهو،الحضرميابندمإلامحمدمنتطلبونلاإنكم:قلت

بمناليومترجعأنلكهل:لهفقل،جهلأبايعني،الحنظليةابنإلىواذهب،بذلكعليأنت:فقال

علىواقفالحضرميابنوإذا،خلفهومنيديهبينمنجماعةفيهوفإذافجئته؟عمكابنعنمعك

لكيقول:لهفقلت.مخزومبنيإلىاليوموعقدي،شمسعبدمنعقديفسخت:يقولوهورأسه

.(2346/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.للجبانذلكيفال،رئته:أي(1)

.(5125/)"الأنفالروض"انظر.لكبخفرتهمالوفاءقريشمناطلبأي:السهيليقال)2(

.(حقب)"العربلسان"انظر.اشتدإذا.الأمرحقب:يقال)3(

.ضراطأي.استهمصفرهو:الشتمفييقال:(صفر)"العروستاج"فيالزبيديقال()4

للخشني"السيرةغريبشرح"انظر.شيئامنهالحيتهتحتيجعللمأي،تلحبغيرتعمممعناه،اعتجر)5(

()2/36.

.(2434/)"الطبريتاريخ"انظر)6(
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؟غيركرسولاوجدأما:قال؟معكبمن،)1(عمكابنعنأاليومترجعأنلكهل:ربيعةبنعتبة

الخبرمنيفوتنيلئلاعتبةإلىمبادرافخرجت:حكيمقال.لغيرهرسولالأكونأكنولم،لا:قلت

أبوفطلع،جزائرعشرالمشركينإلىأهدىوقد،الغفاريرحضةبنإيماءعلىمتكى!وعتبة،شي!

سيفه،جهلأبوفسل.ستعلم:عتبةلهفقال؟سحركانتفخ:لعتبةفقال،وجههفيوالشرجهل

.الحربقامتذلكفعند.هذاالفألبئس:رحضةبنإيماءفقال.فرسهمتنبهفضرب

بنالرحمنعبدعن،)2(الترمذيفروى،تعبئةأحسنوعباهمأصحابهع!ي!اللهرسولصفوقد

ليلا.بدريوم!ي!اللهرسولصفنا:قالعوف

عمرانأباأسلمأن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:لهيعةابنحديثمن،أحمد)3(الإماموروى

ع!النبيإليهمفنظر،الصفأمامبادرم!منافبدرت،بدريومصففنا:يقولأيوبأباسمعأنه،حدثه

حسن.إسنادوهذا.أحمدبهتفرد."معيمعي":فقال

لمجي!اللهرسولأن،قومهمنأشياخعن،حبانبنواسعبنحبانوحدثني:)4(إسحاقابنوقال

بنعديبنيحليفغزيةبنبسوادفمر،القومبهيعدل()قدعيدهوفي،بدريومأصحابهصفوفعدل

:فقال."سواديا:"استووقالبالقدحبطنهفيفطعن،الصفمنمستنتل)6(وهو،النجار

بطنه،عنع!ي!اللهرسولفكشف.فأقدني،والعدلبالحقاللهبعثكوقد،أوجعتني،اللهرسوليا

:قال."؟سوادياهذاعلىحملكما":فقال،بطنهفقبلفاعتنقه:قال.استقد"":فقال

لهفدعا.جلدكجلدييصمنأن،بكالعهدآخريكونأنفأردت،ترىماحضر،اللهيارسول

.)7(وقالهبخير!ي!اللهرسول

،عفراءابنوهو،الحارثبنعوفأن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:)8(إسحاقابنقال

كانتدرعافنزع."حاسراالعدوفييدهغمسه":قال؟عبدهمنالربيضحكما،اللهرسوليا:قال

عنه.اللهرضي،قتلحتىفقاتل،سيفهأخذثم،فقذفهاعليه

."الطبريتاريخ"منزيادة(1)

ضعيف.وإسناده(1677)الترمذيرواه)2(

المصنف.حسنهولذلك،المباركبناللهعبدهولهيعةابنعنوالراوي(5042/)"المسند"فيأحمدرواه)3(

جهالة.سندهوفي(2464/)"الطبريتاريخو"(1/626)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

السهم.:القدخ()5

.متقدم:أي)6(

."لهوقاله":هثاملابن"النبويةالسيرة"في)7(

.(628-1/627)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)8(
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فيهومعه،فدخلهالعريشإلىورجع،الصفوف!ي!اللهرسولعدلثم:)1(إسحاقابنقال

.غيرهفيهمعهليس،بكيرأبو

متقلداالعريشبابعلىواقفا،عنهاللهرضي،معاذبنسعدوكان:)2(وغيرهإسحاقابنوقال

المشركين.منالعدويدهمهأنمنعليهخوفا!ي!اللهرسوليحرسونالأنصارمنرجالومعه،بالسيف

بنسعدبهأشاركما،المدينةإلىورجعركبهاإليهااحتاجإن،!ي!الثهلرسولمهيأةالنجائبوالجنائب

.معاذ

أيهايا:فقالخطبهمأنهعليعن،عقيلبنمحمدحديثمن")3(مسنده"فيالبزارروىوقد

انتصفتإلاأحدبارزنيماإنيأما:فقال.المؤمنينأميرياأنت:فقالوا؟الناسأشجعمن،الناس

لئلا؟مج!ي!اللهرسولمعيكونمن:فقلنا،عريشا!ي!اللهلرسولجعلناإنا؟بكرأبوهوولكن،منه

لاع!ي!اللهرسولرأسعلىبالسيفشاهرا،بكرأبوإلاأحدمنادنامافوالله؟المشركينمنأحدإليهيهوي

قريش؟وأخذتهع!ي!اللهرسولرأيتولقد:قال.الناسأشجعفهذا،إليهأهوىإلا،أحدإليهيهوي

بكر؟أبوإلاأحدمنادنامافوالله،واحداإلهاالالهةجعلتأنت:ويقولون،يتلتلهوهذا،يجؤهفهذا

رفعئم.اللهربي:يقولأنرجلأأتقتلون،ويلكم:يقولوهو،هذاويتلتل،هذاويجأهذايضرب

هو؟أمخيرفرعونآلأمؤمن،اللهأنشدكم:قالثملحيتهاخضلتحتىفبكى،عليهكانتبردةعلي

ذاك؟فرعونآلمؤمنمنالأرضملءمنخير،بكرأبيمنلساعة،فوالله:عليفقالالقومفسكت

الوجه.هذامنإلايروىنعلمهلا:البزارقالثم،إيمانهأعلنرجلوهذا،إيمانهيكتمرجل

عنهاللهرضي،الغارفيمعهكانكما،العريشفي!ي!الرسولمعهوحيثللصديقخصوصيةفهذه

تهلكإنإنكاللهم":بهيدعوفيماويقول،والدعاءوالتضرعالابتهاليكثرع!يواللهورسول،وأرضاه

ماليأنجزاللهم":ويقول،وجلعز،بربهيهتفوجعل."الأرضفيبعدهاتعبدلا،العصابةهذه

رضي،بكرأبووجعل،منكبيهعنالرداءسقطحتىالسماءإلىيديهويرفع."نصركاللهم،وعدتني

الله،رسوليا:الابتهالكثرةمنعليهمشفقاويقول،رداءهعليهويسوي،ورائهمنيلتزمه،عنهالله

الصديقأنئابتبنقاسمعنالسهيليحكىهكذا.)4(وعدكمالكسينجزفإنه،ربكمناشدتكبعض

سقطحتى،والتضرعالدعاءفينصبهمنرأىلما؟الإشفاقبابمن.ربكمناشدتكبعض:قالإنما

وعدكقدوالله،التعبهذانفسكتتعبلم؟أي،اللهرسولياهذابعض:فقالمنكبيهعنالرداء

)1(

)2(

)3(

)4(

.(627-1/626)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2944/)"الطبريتاريخو".(1/628)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

الزوائد"مجمع"فيالهيثميوقال،)2481(برقم"الأستاركشف"فيوهو،)761(رقم"الزخارالبحر"

أعرفه.لممنوفيهالبزاررواه:(347/)

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرحديثمن(1763)رقممسلمبنحوهرواه
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.(1!يواللهرسولعلىالإشفاقشديد،القلبرقيق،عنهاللهرضي،وكان،بالنصر

،الخوفمقامفي!اللهرسولكان:قالأنه)2(العربيبنبكرأبيشيخهعنالسهيليوحكى

مايفعلأنللهلأن:قال.أكمليعنيالوقتهذافيالخوفمقاموكان،الرجاءمقامفيوالصديق

.عبادةذلكفخوفه،بعدهاالأرضفييعبدلاأنفخاف،يشاء

علىمردودقولفهو.الغاريومكانمامقابلةفي،المقامهذاإن:الصوفيةبعضقولوأما:قلت

.)4(أعلموالله،عليهيترتبماولا،لازمهولا،قالماعور)3(القائلهذايتدبرلمإذ؟قائله

بربهواستغاث،الرحمنيديبين،الخصمانوحضر،الفريقانوتقابل،الفئتانتواجهوقدهذا

،البلاءوكاشفالدعاءسامع،والسماءالأرضربإلى،الدعاءبصنوفالصحابةوضج،الأنبياءسيد

رجلاوكان:)5(إسحاقابنقال.المخزوميالأسدعبدبنالأسود،المشركينمنقتلمنأولفكان

،خرجفلما،دونهلأموتنأو،لأهدمنهأو،حوضهممنلأشربناللهأعاهد:فقالالخلقسيىءشرسا

دونوهوساقهبنصفقدمهفأطن)6(،حمزةضربهالتقيافلما،المطلبعبدبنحمزةإليهخرج

يريد،فيهاقتحمحتىالحوضإلىحباثم،أصحابهنحودمارجلهتشخب،ظهرهعلىفوقع،الحوض

.الحوضفيقتلهحتىفضربه،حمزةواتبعه،يمينهيبرأن-زعم-

وابنهشيبةأخيهبينفبرز،شجاعتهيظهرأنوأراد،ربيعةبنعتبةذلكعندفحمي:)7(الأمويقال

عوف:وهم،ثلاثةالأنصارمنفتيةإليهمفخرج،البرازإلىدعوا،الصفينبينتوسطوافلما،الوليد

:قالوا؟أنتممن:فقالوا،قيلفيما،رواحةبناللهعبدوالثالث،عفراءوأمهما،الحارثابناومعوذ

أخرجواولكن،كرامأكفاء:فقالوا:)8(روايةوفي.حاجةمنبكملناما:فقالوا.الأنصارمنرهط

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(5013/)"الأنفالروض"انظر

ومصادرهاترجمتهانظر.هـ(546)سنةالمتوفى،عصرهفيالأندلسأهلعالم،الكبيرالمحدثالحافظوهو

.(6232/)"الذهبشذرات"في

.(عور)"العربلسان"انظر.والقبحالشين:العور

بكرأباأنأحديتوهمأنيجوزلا:الخطابيقال:(7928/)"الباريفتح"فيالعسقلانيحجرابنالحافظقال

لأنه؟قلوبهموتقويةأصحابهعلىشفقتهذلكعلىلمجي!للنبيالحاملبل؟الحالتلكفيكح!النبيمنبربهأوثقكان

نأيعلمونكانوالأنهم؟ذلكعندنفوسهملتسكن؟والابتهالوالدعاءالتوجهفيفبالغ،شهدهمشهدأولكان

مننفسهفيبكرأبووجدلما؟لهاستجيبأنهوعلمذلكعندكف،قالمابكرأبولهقالفلما،مستجابةوسيلته

والطمأنينة.القوة

.(2544/)"الطبريتاريخو"(562-1/462)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(طنن)"المحيطالقاموس"انظر.قطعها:قدمهأطن

.(1/68)للواقدي"المغازي"فيبنحوهالخبرانظر

.(372/)للبيهقي"النبوةدلائلو"(2544/)"الطبريتاريخ"انظر
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قم":!صالنبيفقال.قومنامنأكفاءناإليناأخرج،محمديا:مناديهمونادى.عمنابنيمنإلينا

.1!(أعليياوقم،حمزةياوقم،الحارثبنعبيدةيا

فيهواجهموقفأوللأنه؟!اللهرسولذلككره،خرجوالماالأنصارمنالنفرأن،الأمويوعند

الثلاثةأولئكوأمر،بالرجوعفأمرهم،عشيرتهمنأولئكيكونأنفأحب،أعداءهع!ي!اللهرسول

بالخرو!.

يعرفونلا،ملبسينكانواأنهمدليلهذاوفي؟أنتممن:قالوامنهمدنوافلما:إسحاق)2(ابنقال

أكفا!،نعم:قالوا.عليئ:عليوقال.حمزة:حمزةوقال.عبيدة:عبيدةفقال،السلاحمن

فأما،عتبةبنالوليدعليوبارز،شيبةحمزةوبارز،عتبة،القومأسنوكان،عبيدةفبارز.كرالم

بينهماوعتبةعبيدةواختلف،قتلهأنالوليديمهلفلم،عليئوأما،قتلهأنشيبةيمهلفلم،حمزة

صاحبهماواحتملا،عليهفذففا،عتبةعلىبأسيافهماوعليحمزةوكر،صاحبهأثبتكلاهما،ضربتين

عنه.اللهرضي،أصحابهإلىفحازاه

يقسمكانأنهذزأبيعن،عبادبنقيسعن،مجلزأبيحديثمن،3(الصحيحينفيثبتوقد

وعتبة،وصاحبيهحمزةفينزلت(91:ا!جأمهوربهمفىاخنصمواخضمانهذان!):الايةهذهأنقسما

تفسيرها.فيالبخاريلفظهذا.بدرفيبرزوايوم،وصاحبيه

ثنا،أبيسمعت،سليمانبنالمعتمرحدثنا،منهالبنحجاجحدثنا:البخاري!4(وقال

الرحمن،يديبينيجثومنأولأنا:قالأنه،طالبأبيبنعليعن،عبادبنقيسعن،مجلزأبو

القيامة.يومالخصومةفي،وجلعز

؟بدريومبارزواالذينهم:قال!هربههمفىاخنصحمواخضمانهذان!):نزلتوفيهم:قيس!قال

.البخاريبهتفرد.عتبةبنوالوليد،ربيعةبنوعتبة،ربيعةبنوشيبة،وعبيدةوحمزةعليئ

والمنة.الحمدودله،كفايةفيهبما!(أالتفسير"فيعليهاالكلامأوسعناوقد

أبيبنإسماعيلعن،المباركابنعن،إسحاقأبيعن،عمروبنمعاويةحدثنا:الأمويوقال

تكلموا:فقالوا،وعليئوعبيدةحمزةإليهموبرز،والوليدوشيبةعتبةبرز:قالالبهياللهعبدعنخالد،

!كريم.كف:فقال.المطلبعبدبنحمزةأنا،!ي!اللهرسولوأسد،اللهأسدأنا،حمزةفقال.نعرفكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.حديثوهو(2665)رقممختصراداودأبورواه

.(1/562)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3303)ومسلم(4743)البخاريرواه

.(4474)البخاريرواه

.(5104/)"كثيرابنتفسير"انظر
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رجلكلفقام.الحلفاءفيالذيأنا:عبيدةوقال.ع!ي!اللهرسولوأخو،اللهعبدأنا:عليوقال

،المتقاربمنأ:ذلكفيهندفقالت.اللهفقتلهمفقاتلوهم،رجلإلى

ينقلبلم)1(خندفخيرعلىسرببدمعجوداأعيني

المطلبوبنوهاشمبنوغدوةرهطهلهتداعى

عطبقدمابعديعلونهأسيافهمحديذيقونه

.حمزةكبدمنتأكلأنهندنذرتولهذا

ع!ي!اللهرسولإلىبهجاؤواولما،منافعبدبنالمطلببنالحارثابنهو،هذاوعبيدة:قلت

الشريفةقدمهعلىخدهفوضع،قدمه!الله)2(رسولفأفرشه،ع!اللهرسولموقفجانبإلىأضجعوه

الطويل،منأ:بقولهأحقأنيلعلم،طالبأبورانيلو،اللهرسوليا:وقال

)3(،
والحلائل)4(أبنائناعنونذهلحولهنصرعحتىونسلمه

الله.رحمه،الشافعيرواه.((شهيدأنكأشهد":ع!ي!اللهرسولفقال،عنهاللهرضي،ماتثم

فقتله.بسهبمرمي؟الخطاببنعمرمولىمهجع،المعركةفيالمسلمينمنقتيلأولوكان

،النجاربنعديبنيأحد،سراقةبنحارثةبعدهرميثم،قتلمنأولفكان:)5(إسحاقابنقال

.فماتنحرهفأصاببسهم،الحوضمنيشربوهو

أصابه،)7(النظارةفيوكان،بدريومقتلسراقةبنحارثةأن،أنس")6(عنالصحيحين"فيوثبت

،صبرتالجنةفيكانفإن،حارثةعنأخبرني،اللهرسوليا:فقالتأمهفجاءت،فقتلهغربسهم

:!اللهرسوللهافقال.بعد)8(تحرملموكانت،النياحمنيعني.أصنعمااللهفليرينوإلا

."الأعلىالفردوسأصابابنكوإن،ثمانجنانإنها،أهبلت،ويحك"

بعض.منبعضهمودنا،الناستزاحفثم:)9(إسحاقابنقال

جمهرة"انظر.قريشومنهم،العربقبائلبعضإليهانسبقضاعةبنالحافبنعمرانبنتليلىلقب:خندف()1

.(048-947-11-01)صحزملابن"العربأنساب

أصخ.وهو"الحلبيةالسيرة"عننقلأ(ط)هامشمنوالمثبت"فأشرفه":(طو)(1)في)2(

نسلمه.ولاأي)3(

الزوجة.وهيحليلةجمع()4

.(1627/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)5(

."مسلمصحيح"فيالحديثليس(6567و655و.8293و9028)البخاريرواه)6(

.(3412/)"المسند"فيأحمدعندوهي،البخاريفيليست"النظارةفيوكان"عبارة)7(

النياحة.أي)8(

.(1/562)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()9
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القوماكتنفكمإن":وقال،يأمرهمحتىيحملوالاأنأصحابه!ي!اللهرسولأمر:)1(وقال

."بالنبلعنكمفانضحوهم

يعني-أكثبوكمإذا":بدريوماللهرسوللناقال:قالأسيدأبيعن،")2(البخاريصحيح"وفي

."نبلكمواستبقوا-فارموهمالمشركين

بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)3(البيهقيوقال

جعل:قال،الزبيربن،عروةبنعروةبنأاللهعبد،بنعمرأحدثني،إسحاقابنعن،بكير

وشعار.اللهعبدبنييا:الخزرجوشعار.الرحمنعبدبنييا:بدريومالمهاجرينشعار!ي!اللهرسول

الله.خيل:خيلهوسمى.اللهعبيدبنييا:الأوس

أحد.أحد:بدريومالصحابةشعاركان:)4(هشامابنقال

يستغيثوهويعني،عنهاللهرضي،بكرأبومعه،العريشفي!ي!اللهورسول:)5(إسحاقابنقال

آتملبهكةمنبألفمصدكمأقلخفأشتجابربكملتمتتغيثونإذ):)6(تعالىاللهقالكما،وجلعز،الله

!هوعنىيزصكيزاللهإتآلتةعندمنإلاالثقروماللولبهغبهءولتطمينتجنرىإلأأللهجع!وما5عسدفب

.(01-9:الأنفالأ

حدثني،زميلأبوالحنفيسماذثنا،عماربنعكرمةثنا،قرادنوحأبوحدثنا:أحمد)7(الإمامقال

وهمأصحابهإلى!ي!اللهرسولنظر،بدريومكانلما:قال،الخطاببنعمرحذثني،عباسابن

رداؤهوعليهالقبلة!ي!النبيفاستقبل،وزياد!ألفهمفإذا،المشركينإلىونظر،ونيفثلاثمئة

تعبدفلا،الإسلامأهلمنالعصابةهذهتهلكإناللهم،وعدتنيماليأنجزاللهم":قالثم،وإزاره

."أبداالأرضفيبعد

منالتزمهثم،فردهرداءهفأخذبكرأبوفأتاه،رداؤهسقطحتى،ويدعوهربهيستغيثزالفما:قال

الله:فأنزل.وعدكمالكسينجزفإنه،ربكمناشدتككفاك،اللهرسوليا:قالثم،ورائه

كماالحديثتماموذكر!ومسدفىآتمليهكةمنبألفمصدكمأقلحغفاشتجابرئبهتم!تتغيثونإذ)

سيأتي.

.(626-1/562)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.إسحاقابنأي(1)

.(8493)البخاريرواه(2)

.(307/)"النبوةدلائل"انظر)3(

.(1/634)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(627-1/626)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(562-3558/)"كثيرابنتفسير"انظر)6(

حسن.حديثوهو(1/03)"المسند"فيأحمدرواه)7(
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عماربنعكرمةحديثمن،)1(وغيرهم،جريروابن،والترمذي،داودوأبو،مسلئمرواهوقد

.والترمذي،المدينيبنعليوصححه،اليماني

فينزلتالآيةهذهأن؟وغيرهم،جريج،وابن1،والسدي،عباسابنعنواحدغيرقالوهكذا

.بدر)2(يومع!ي!النبيدعاء

والاستعانة،بجنابهالاستغاثةفي،وجلعز،اللهإلىعجواالمسلمينأن،وغيرهالأمويذكروقد

ابنعنالعوفيرواه.لفئتكمومددالكمردفا؟أي!عصدفبآتمبيكةمنبألف!و:تعالىوقوله.به

.)3(وغيرهم،زيدبنالرحمنوعبد،كثيروابن،مجاهدوقاله،عباس

ملككلوراء:!عصدفين):عباسابنعن،،)4(أبيهعنأ،قابوسعن،كدينةأبووقال

،ظبيانأبوقالوكذا.بعض)5(أثرعلىبعضهم!صدفى!و:الإسنادبهذاعنهروايةوفي.مللث

!يمنبيهاللهوأمد:قالعبا!ابنعن،الوالبيطلحةأبيبنعليروىوقد.وقتادة،والضحاك

وهذا،)6(مجنبةخمسمئةفيوميكائيل،مجنبةخمسمئةفيجبريلوكان،الملائكةمنبألفوالمؤمنين

.المشهورهو

حدثني،الزهريمحمدبنيعقوبثنا،إسحاقحدثنا،المثنىحدثني:جرير)7(ابنقالولكن

نزل:قالعليئعن،جبيبربنمحمدعن،الحويرثأبيعن،)8(الزمعيعن،عمرانبنالعزيزعبد

عنالملائكةمنألففيميكائيلونزل،بكرأبووفيها،!ييهالنبيميمنةعنالملائكة!نألففيجبريل

.الميسرةفيوأنا،!يمالنبيميسرة

فيإسرافيلونزل:فزاد،عليئعنجبيربنمحمدحديثمن")9(الدلائل"فيالبيهقيورواه

نزلتأنهفذكر)01(،الدماءمنإبطهاختضبتحتىبالحربةيومئذطعنأنهوذكر،الملائكةمنألف

منتقدملماتقويةفيهلكانصحولو،ضعف!إسنادهوفي،غريمبوهذا.الملائكةمنآلافثلاثة

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(9918/)"تفسيره"فيوالطبري(8103)والترمذي(5926)داودوأبو(1763)مسلمرواه

.(3955/)"كثيرابنتفسيرو".(091-9918/)"الطبريتفسير"انظر

.(3065/)"التفسيرو".(191-9091/)"الطبريتفسير"انظر

.(9191/)"الطبريتفسيرو"(3056/)للمؤلف"التفسير"منواستدركته(طو)(1)منسقط

.(3056/)"كثيرابنتفسيرو".(9191/)"الطبريتفسير"انظر

.(3065/)للمؤلف"التفسيرو".(9591/)"الطبريتفسير"انظر

.(9/291)"الطبريتفسير"نظرا

.(92171/)"الكمالتهذيب"منوالتصحيح"الربعي":(طو)(آ)في

.(355/)"النبوةدلائل"انظر

عنه.اللهرضي،عليئأي
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أعلم.والله،الدالبفتح()1مردفينالملائكةمنبألف:قرأمنقراءةويؤيدها،الأقوال

بناللهعبيدثنا،القزازسنانبنمحمدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)2(البيهقيوقال

بنعونبنإسماعيلأخبرني،موهببنالرحمنعبدبناللهعبيدحدثنا،الحنفيعليأبوالمجيدعبد

عليعن،جدهعنأبيهعن،طالبأبيبنعليبنعمربنمحمدبناللهعبدعن،رافعأبيبناللهعبيد

:قال.فعلما!اللهرسولإلىلأنظرمسرعاجئتثم،قتالمنشيئاقاتلت،بدريومكانلما:قال

ثم،القتالإلىفرجعت،عليهايزيدلا.قيومياحييا،قيومياحييا:يقولساجدهوفإذافجئت

فتححتى،أيضاذلكيقولساجدوهوجئتثم،القتالإلىفذهبت،أيضاذلكيقولساجدوهوجئت

.يدهعلىالله

الحنفيعليأبيالمجيدعبدبناللهعبيدعن،بندارعن،")3(والليلةاليوم"فيالنسائيرواهوقد

مناشداسمعتما:قالمسعودبناللهعبدعن،عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،)4(الأعمشوقال

تهلكإناللهم،ووعدكعهدكأنشدكإنياللهم:يقولجعل،بدريومع!ي!محمدمناشدةمنأشدينشد

رواه.عشيةالقوممصارعإلىأنظركأني:وقال،القمروجههشقوكأنالتفتثم،تعبدلاالعصابةهذه

رأيتفما،يصلي!ي!اللهرسولقام،بدريومالتقينالما:وقال.(به)الأعمشحديثمنالنسالي

.وذكره...!ي!اللهرسولمنمناشدةأشد،لهحقاينشدمناشدا

صحيح"في،بدريومالمشركينرؤوسمصارعبمواضع،والسلامالصلاةعليه،إخبارهثبتوقد

.)6(تقدمكما،مالكبنأنسعن"مسلم

.الخطاببنعمرعنأيضا"مسلمصحيح"فيوسيأتي

مناسمث.وهو،الوقعةيومبذلكأخبرأنه،مسعودابنحديثومقتضى

منمانعولا،بيومذلكقبلبذلكأخبرأنهعلىيدلما،وعمرأنسعنالاخرينالحديثينوفي

والله،الوقعةيومبساعةذلكقبلبهيخبروأن،وأكثربيومذلكقبلبهيخبربأن،ذلكبينالجمع

أعلم.

.(703)ص"القراءاتحجة"انظر.نافعقراءةوهي(1)

ضعيف.وإسناده(1/222)"المستدرك"فيوالحاكم(394/)"النبوةدلائل")2(

.(47401)"الكبرىالسنن"وفي(161)"والليلةاليومعمل"فيالنسائيرواه)3(

.(305/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه()4

.(42401)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه()5

.(9177)رقممسلمرواه)6(
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قال!يمالنبيأن،عباسيابنعن،عكرمةعن،الحذاءخالدعن،طرقمن،()1البخاريروىوقد

فأخذ،أبدااليومبعدتعبدلمشئتإناللهم،ووعدكعهدكأنشدكاللهم:بدريوملهقبؤفيوهو

:يقولوهو،الدرعفييثبوهوفخرج.ربكعلىألححت،اللهرسولياحسبك:وقالبيدهبكرأبو

مكية.لايةاوهده.(46-45:القمرأمهووأمرهتأوالساعةمؤعدهغالساعةبل!ألدبرويولونالمجعسيفزم)

ثنا،الزهرانيالربيعأبوثنا،أبيحدثنا:حاتبم)2(أبيابنرواهكما،بدريومتصديقهاجاءوقد

!؟يهزمجمعأي:عمرقال!الذبرويولوناتجضعسيهزم)نزلتلما:قالعكرمةعن،أيوبعن،حماد

:يقولوهوالدرعفييثب!ي!الثهرسولرأيت،بدريومكانفلما:عمرقال؟!يغلبجمعوأي

.يومئذ)3(تأويلهافعرفت،!والدبرويولونالجغسئهزم)

علىنزل:تقولعائشةسمع،ماهانبنيوسفعن،جريجابنطريقمن،)4(البخاريوروى

!هو.وأمرهثآوالشاعةمؤعدهغالساعةبل):ألعبلجاريةوإنيبمكة!يممحمد

اللهم:يقولفيماويقول،النصرمنوعدهماربهيناشد!يماللهرسولوجعل:)5(إسحاقابنوقال

منجزاللهفإن،ربكمناشدتكبعض،اللهنبييا:يقولبكروأبو.تعبدلا،اليومالعصابةهذهتهلكإن

نصرأتاك،بكرأباياأبشر:فقالانتبهثم،العريشفيوهوخفقة!ي!النبيخفقوقد.وعدكمالك

.الغباريعني.النقعثناياهعلى،يقودهفرسهبعناناخذجبريلهذا،الله

اليوميقاتلهملا،بيدهمحمدنفسوالذي:وقالفحرضهمالناسإلى!ي!اللهرسولخرجثم:قال

بنيأخوالحمامبنعميرفقال.الجنةاللهأدخلهإلا؟مدبرغيرمقبلا،محتسباصابرافيقتل،رجل

ثم:قال؟!هؤلاءيقتلنيأنإلاالجنةأدخلأنوبينبينيأفمابخبخ:يأكلهنتمراتيدهوفي،سلمة

الله.رحمه،قتلحتىالقومفقاتلسيفهوأخذ،يدهمنالتمراتقذف

!يماللهرسولبعث:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانثنا،هاشمحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

)7(-

لا:قال-!ي!النبيوغيرغيريأحدالبيتفيومافجاء،سفيانأبيعيرصنعتماينظر؟عينابسبسه

لناإن:فقالفتكلم!اللهرسولفخرج:قال.الحديثفحدثه:قال-نسائهبعضمناستثنىماأدري

.(4877و487وه5393و5192)البخاريرواه(1)

.(7574/)"تفسيره"فيالمؤلفذكره2()

مرسل.وهو)3(

.(4876)البخاريرواه(4)

.(1/627)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(3136/)"المسند"فيأحمدرواه)6(

:"مسلمصحيح"وفي.مفتوحةمهملةثمساكنةمهملةبينهمامفتوحتينبموحدتينوهو،"بسبسا":(ط)في)7(

.(13/44)للنووي"مسلمصحيحشرحو"(1/288)"الإصابة"وانظر،مصغرابموحدة"بسيسة"
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المدينة،علوفيظهورهمفييستأذنونهرجالفجعل.معنافليركب،حاضراظهرهكانفمن،طلبة

،بدرإلىالمشركينسبقواحتىوأصحابهع!ي!اللهرسولوانطلق.حاضراظهرهكانمنإلا،لا:قال

فدنا."أوذنهأناأكونحتى،شيءإلىمنكمأحديتقدمنلا":لمجي!اللهرسولفقال،المشركونوجاء

بنعميريقول:قال."والأرضالسماواتعرضهاجنةإلىقوموادا:!ي!اللهرسولفقال،المشركون

بخ.بخ:قال."نعم":قال؟والأرضالسماواتعرضهاجنة،اللهرسوليا:الأنصاريالحمام

أكونأنرجاءإلا،اللهرسولياواللهلا:قال."؟بخبخ:قولعلىيحملكما":ءلخي!اللهرسولفقال

:قالثم،منهنيأكلفجعل،)1(قرنهمنتمراتفأخرج:قال."أهلهامنفإنك":قال.أهلهامن

حتىقاتلهمثم،التمرمنمعهكانمافرمى:قال.طويلةحياةإنها،هذهتمراتياكلحتىحييتأنالئن

الله.رحمه،قتل

عن،القاسمبنهاشمالنضرأبيعن،وجماعة،النضر)3(أبيبنبكرأبيعن،2(مسلمورواه

به.المغيرةبنسليمان

الرجز(منأ:عنهاللهرضي،يقولوهوقاتلعميراأن4(جريرابنذكروقد

المعادوعملالتقىإلازادبغيراللهإلىركضا

النفادعرضةزادوكلالجهادعلىاللهفيوالصبر

والرشادوالبرالتقىغير

،مضرببنحارثةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

!واللهرسولوكان،وعكبهاوأصابنا،فاجتويناها،ثمارهامنأصبناالمدينةقدمنالما:قالعليعن

فسبقنا،بئروبدر،بدرإلىع!ي!اللهرسولسار،أقبلواقدالمشركينأنبلغنافلما،بدرعنيتخبر

القرشيفأما،معيطأبيبنلعقبةومولى،قريشمنرجلا؟منهمرجلينفيهافوجدنا،إليهاالمشركين

شديد،عددهمكثيرواللههم:فيقول؟القومكم:لهنقولفجعلنا،)6(فأخذناهالمولىوأما،فانفلت

كم":لهفقال،!ي!اللهرسولإلىبهانتهواحتى،ضربوهذلكقالإذاالمسلمونفجعل.بأسهم

)1(

)2(

)3(

)6(

والأثر"الحديثغريبفيالنهاية"انظر.النبلوهو،النشابفيهاويجعلتشقجلودمنجعبة:القرن

.(1091)مسلمرواه

"الكمالتهذيب"وانظر"مسلمصحيح"منوالتصحيح"شيبةأبيبنبكرأبيعن":(و)ط(1)في

(33/914).

.(2484/)"الطبريتاريخ"انظر

صحيح.حديثوهو(1/171)"المسند"فيأحمدرواه

."أحمدالإماممسند"منوالتصحيح"فوجدناه":(طو)(آ)في
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نإثم،فأبى،همكميخبرهأنع!ي!النبيفجهد.بأسهمشديد،عددهمكثيرواللههم:قال."؟القوم

كل،ألفالقوم":تج!يدالنبيفقال.يومكلعشرا:فقال"؟الجزرمنينحرونكم":سألهالنبي

نستظل؟والحجفالشجرتحتفانطلقنا،مطرمنطشالليلمنأصابناإنهثم."وتبعهالمئةجزور

."تعبدلا؟الفئةهذهتهلكإنإنكاللهم":ويقولربهيدعو!ي!اللهرسولوبات،المطرمنتحتها

بنافصلى،والحجفالشجرتحتمنالناسفجاء."اللهعبادالصلاة"نادىالفجرطلعفلما

منالحمراء)1(الضلعهذهتحتقريشجمعإن":قالثم،القتالعلىوحرض،ع!ي!اللهرسول

فقال،القومفييسير،أحمرلهجملعلىمنهمرجلإذا،وصاففناهممناالقومدنافلما."الجبل

فجاء،الأحمرالجملصاحبمن-المشركينمنأقربهموكان-حمزةليناد،علييا":ع!ي!اللهرسول

برأسي،اليوماعصبوها،قوميا:لهمويقول،القتالعنينهىوهو،ربيعةبنعتبةهو:فقالحمزة

تقولأنت:فقالجهلأبوذلكفسمع.بأجبنكملستأنيعلمتموقد،ربيعةبنعتبةجبن:وقولوا

استه؟مصفرياتعيرإياي:فقال.رعباجوفكرئتكملأتقد،لأعضضته؟يقولهغيركلووالله؟ذلك

منفتيةفخرج؟يبارزمن:فقالوا،حمية؟الوليدوابنهشيبةوأخوهعتبةفبرز.الجبانأينااليومستعلم

فقال.المطلبعبدبنيمنعفنابنيمنيبارزناولكن،هؤلاءنريدلا:عتبةفقال.2(شببهلاالأنصار

وشيبةعتبةاللهفقتل.المطلببنالحارثبنعبيدةياوقم،حمزةياوقم،عليياقم:!ن!للهرسول

منرجلوجاء،سبعينوأسرنا،سبعينمنهمفقتلنا،عبيدةوجرح،عتبةبنوالوليد،ربيعةابني

لقد،أسرنيماواللههذاإن،اللهرسوليا:العباسفقال،أسيراالمطلبعبدبنبالعباسقصيرالأنصار

أنا:الأنصارفيفقال.القومفيأراهما،أبلقفرسعلى،وجهاالناسأحسنمن،أجلحرجلأسرني

المطلب؟عبدبنيمنفأسرنا:قال.كريمبملكاللهأيدكفقد،اسكت:فقال.اللهرسولياأسرته

تفردوقد.سيأتيولماتقدملماشواهدوفيه،حسنسياقهذا.الحارثبنونوفل،وعقيلا،العباس

أحمد.الإمامبطوله

.به)3(إسرائيلحديثمنبعضهداودأبووروى

صابرين،مصافهمعلىوالناس،القتالعلىالناسوحرض،العريشمن،ع!ي!اللهرسولنزلولما

اللهواذ!روافاثبتوألقيتو!ةإذاالذلىءامنوايأيها):لهم)4(آمراتعالىاللهقالكما،كثيرااللهذاكرين

.(45:أ!نفالأالآية!!ثيرا

ثبتقلما:يقالكان:الأوزاعيقال:قالإسحاقأبيعن،عمروبنمعاويةحدثنا:الأمويوقال

)2(

)3(

)4(

.(369/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.صغيرمنفردجبيل:الضلع

ستة"":"أحمدالإماممسند"وفيشابجمع:"شببةو""مشببة":(ط)في

صحيح.حديثوهو(2665)رقمداودأبورواه

.(51-441/)المؤلف"تفسيرأانظر
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.الرياءمنيسلمأنرجوت،اللهويذكر،طرفهيغضأو،يجلمسأنذلكعنداستطاعفمن،قياماقوم

كأنهم،الركبعلىجثيا،!ي!النبيأصحابيعني،ترونهمألا:لأصحابهبدريومربيعةبنعتبةوقال

الأفاعي.:قالأو،()1الحياتتتلمظكمايتلمظونحرس

كلنفلقد،القتالعلىالمسلمينحرضحين،!ي!النبيئكانوقد:"مغازيه"فيالأمويقال

غيرمقبلا،محتسباصابرا(فيقتلأرجلاليوميقاتلهملا،بيدهنفسيوالذي":وقال،أصابماامرئ

.تقدمكما،الحمامبنعميرقصةوذكر."الجنةاللهأدخلهإلا،مدبر

يجاهدانالعريشفيكاناكما،الصديقبكرأبووكذلك،ببدنهشديداقتالاالكريمةبنفسهقاتلوقد

الشريفين.المقامينبينجمعا؟بالأبدانوقاتلا،القتالعلىوحثافحرضا،نزلاثم،والتضرعبالدعاء

عن،مضرببنحارثةعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

الناسأشدمنوكان،العدوإلىأقربناوهو،ع!ي!اللهبرسولنلوذونحن،بدريومرأيتنالقد:قالعلي

بأسا.يومئذ

ولقيالبأسحميإذاكنا:قالعليعن،حارثةعن،إسحاقأبيحديثمن،النسالي)3(ورواه

ع!ي!.اللهبرسولاتقينا)4(،القوم

عن،الحنفيصالحأبيعن،عونأبيعن،مسعرحدثنا،نعيمأبوحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

ميكائيل،الآخرومع،جبريلأحدكمامع:بدريوم،عنهمااللهرضي،بكرولأبيلعليقيل:قالعلي

الصف.يشهد:قالأو،يقاتلولاالقتاليشهد،عظيئممللثوإسرافيل

تنزيلا،بدريومالملائكةتنزلولما،الميمنةفيكانبكرأباأن؟الحديثمنتقدممايشبهوهذا

الصديق،بكرأبيناحيةمنالميمنةفيفكان،الملائكةمنخمسمئةفيالمجنبتينأحدعلىجبريلكان

أبيبنعليوكان،الميسرةفيفوقفوا،الملائكةمنخمسمئةفيالأخرىالمجنبةعلىميكائيلوكان

فيها.طالب

أمتح)7(كنت:قالعليعن،مطعمبنجبيربنمحمدطريقمن،)6(يعلىأبورواهحديثوفي

الملائكة،منألففيميكائيلفنزل،أخرىثمأخرىثم،شديدةريحفجاءت،بدريومالقليبعلى

لسانها.تخرج:أي(1)

صحيح.حديثوهو،(1/86)"المسند"فيأحمدرواه)2(

.(9863)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه)3(

."ألفينا":النسخفيهامشهافيوجاء"بعثنا":"الكبرىالسنن"وفي(طو)(1)فيكذا()4

حسن.حديثوهو(1/471)"المسند"فيأحمدرواه()5

ضعف.إسنادهوفيبمعناههناالمصنفذكرهوقد.(948)رقم"مسنده"فييعلىأبورواه)6(

واستخرجه.نزعه:الماءمتح)7(
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فيوجبريل،فيهاوأناالميسرةفيألففيوإسرافيل،بكرأبووهناكع!اللهرسوليمينعلىفوقف

إبطي.12(الدمأبلغحتىيومئذطعنتولقد:قال.ألف

ول(أولمنأ:ثابتبنحسانقول،العربقالتهبيتأفخرأن،وغيره")2(العقد"صاحبذكروقد

ومحمدلوائناتحتجبريل)4(مطيهمإذيكفوببئر)3(بدر

بنمعاذعن،سعيدبنيحيىعن،جريزحدثنا،إبراهيمبنإسحادتىحدثنا:البخاري)5(قالوقد

ما:فقالغ!اللهرسولإلىجبريلجاء:قال،بدرأهلمنأبوهوكان،أبيهعن،الزرقيرافعبنرفاعة

منبدراشهدمنوكذلك:قال.نحوهاكلمةأو."المسلمينأفضلمن":قال؟فيكمبدرأهلتعدون

.البخاريبهانفرد.الملائكة

الذلىقلوبفىسألقىءامنواائذيىفثبتؤامعكتمأفىاتملبهكةإلىربكيوحىإذ!و:)6(تعالىاللهقالوقد

.(12:ا!نفالأ!هونجان!لمنهتمواضرلوأ)الرءوسيعنيمهولأغنا!افؤقفاضربوالرغبأكفروا

بينما:قالعباسابنحدثني،زميلأبيعن،عماربنعكرمةطريقمن")7(مسلمصحيح"وفي

فوقه،بالسوطضربةسمعإذ،أمامهالمشركينمنرجلأثرفييشتد82(يومئذأالمسلمينمنرجل

قدهوفإذاإليهفنظر،مستلقياخرقدأمامهالمشركإلىنظرإذ.حيزومأقدم:يقولالفارسوصوت

ذاكفحدثالأنصاريفجاء،أجمعذلكفاخضر،السوطكضربةوجههوشق29(أنفهأخطم

سبعين.وأسروا،سبعينيومئذفقتلوا."الثالثةالسماءمددمنذلك،صدقت":فقال،!يراللهرسول

عن،عباسابنعنحدثهعمن،حزمبنبكرأبيبناللهعبدحدثني،وأ:)01(إسحاقابنقال

الوقعةننتظرجبللفيفإنا،شركناعلىونحن،بدراليعموابنأناحضرت:قالغفاربنيمنرجل

الخيل،حمحمةمنهاسمعنا،الجبلمندنتفلما،سحابةفأقبلت،فننتهب،ا(الدبر؟اتكونمنعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

."يعلىأبيمسند"منتكملة

.(1"66/)"الفريدالعقد"انظر

."بيوم":"الفريدالعقد"وفي(طو)(آ)فيكذا

."وجوههميرد":"الفريدالعقد"وفي(طو)(آ)فيكذا

.(2993)البخاريرواه

.(665-3265/)للمؤلف"لتفسيرا"انظر

.(1763)مسلمرواه

."مسلمصحيح"منتكملة

الأنف.علىالأثر:والخطم"مسلمصحيح"منتكملة

.(352/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه.(1/633)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(دبر)"الوسيطالمعجم"انظر.القتالفيالهزيمة:الدبرة
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نأفكدتأناوأما،مكانهفمات،قلبهقناعفانكشفصاحبيفأما.حيزومأقدم:يقولفارساوسمعنا

ذلك.بعد()1انتعشتثم،أهلك

بنمالكأسيدأبيعن،ساعدةبنيبعضعن،بكيرأبيبناللهعبدوحدثني:)2(إسحاقابنوقال

الشعبلأريتكم؟بصريومعيببدراليومكنتلو:بصرهذهبأنبعدقال،بدراشهدوكان،ربيعة

.أتمارىولافيهأشكلا،الملائكةمنهخرجتالذي

.(12:ا!نفالأ!ه!ءامنوأائذجمتفثئتوامعخأفى):)3(إليهماللهوأوحى،إبليسورآهاالملائكةنزلتفلما

ليسوافإنهمأبشروا:لهفيقول،يعرفهالرجلصورةفيالرجلتأتيكانتالملائكةأنوتثبيتهم

عليهم.كروا،معكموالله،بشيء

148:ا!نفالأ!ترؤنلاماارىمنإلمتبرىءإقوقالعقبتهعكلبهص)،الملائكةإبليسرأىولما

فإنه،إياكمسراقةخذلانيهولنكملا:ويقولأصحابهيحرضجهلأبووأقبل،سراقةصورةفيوهو

فيوأصحابهمحمدانفرقحتىنرجعلا،والعزىواللات:قال!ثم.وأصحابهمحمومنموعدعلىكان

.أخذاوخذوهمتقتلوهمفلا،الجبال

قال!:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبيابنحدثني:)4(الواقديوقال

عليناحملوالو:يقولونوسمعتهممنهمدنوتقدإني:فيقول،يعرفونمنصورةفييتصورالملككان

فثئتوامعخأفىاتمليهكةإلىرتكيوحىإذ):قولهفذلك،القولمنذلكغيرإلى،بشيءليسوا،ثبتناما

الآية.!وءامنواائذجمت

بنسهلعن،حازمأبيعن،شهابابنعن،عقيلعن،سلامةطريقمن،البيهقيئ)5(وروى

اللهأطلقثم،ببدروأنتأناكنتلووالله،أخيبنيا:بصرهذهببعدما،أسيدأبوقال:قالسعد

تمابى.ولاشكغيرمن،الملائكةمنهعليناخرجتالذيالشعبلأريتك،بصري

ابنعن،عكرمةعن،خالدعن،الوهابعبدعن،موسىبنإبراهيمعن،)6(البخاريوروى

."الحربأداةوعليه،فرسهبرأسآخذجبريلهذا":بديىيومقاللمجي!اللهرسولأن،عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."تماسكت":هشاملابن"النبويةالسيرة"في

إسحاقابنعن(53-352/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه.(1633/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هذامنأطولبسياق

.(675-3625/)للمؤلف"التفسير"انظر

.(1/97)للواقدي"المغازي"انظر

.(353/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(5993)البخاريرواه
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،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبيابنحدثنا:)1(الواقديوقال

،الحويرثأبيعن،يحىبنعائذ)2(وحذثني،أبيهعن،التيميإبراهيمبنمحمدبنموسىوأخبرني

!يماللهورسولالقتالحضرلما:قالوا،حزامبنحكيمعن،عكرمةعن،)3(الليثيأكيمةبنعمارةعن

ولا،الشركظهر،العصابةهذهعلىظهرواإناللهم":يقول،وعدهوماالنصراللهيسأل،يديهرافع

الملائكةمنألفأاللهفأنزل.وجهكوليبيضن،اللهلينصرنكوالله:يقولبكروأبو."دينلكيقوم

بعمامةمعتجرجبريلهذا،بكرأباياأبشرة:!ماللهرسولقال،العدو)4(أكتافعند،مردفين

وعلىطلعثم،ساعةعنيتغيبالأرضإلىنزلفلما،والأرضالسماءبينفرسهبعناناخذ،صفراء

."دعوتهإذاللهنصرأتاك:يقول،)5(النقعثناياه

أحدناوإنبدريومرأيتنالقد،بنييا:قالأبيهعن،سهلبنأمامةأبيعن،)6(البيهقيوروى

السيف.إليهيصلأنقبل،جسدهعنرأسهفيقع،المشركرأسإلىليشير

إني:قالالليثيواقدأبيعن،مازنبنيمنرجالحدثني،والديحدثني:)7(إسحاقابنوقال

قتله.قدغيريأنفعرفت،سيفيإليهيصلأنقبلرأسهفوقع،لأضربهالمشركينمنرجلالأتبع

يعرفونالناسكان:قالأنسبنالربيععن،التيمياللهعبدبنعيسىعن،بكيربنيونسوقال

.به)8(أحرقوقدالنارسمةمثل،البنانوعلىالأعناقفوقبضرب،قتلوهمممنالملائكةقتلى

يومالملائكةسيماكان:قالعباسابنعن،مقسمعن،أتهملامنحدثني:)9(إسحاقابنوقال

.صفراءعمامةعليهكانتفإنهجبريلإلا،ظهورهمعلىأرخوهاقدبيضاعمائمبدر

فيمايكونونوكانوا،الأياممنبدريومسوىيومفيالملائكةتقاتللم:)01(عباسابنقالوقد

.يضربونلا،ومدداعددأالأياممنسواه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

رواه

في)

بعده

فيو

لنقعا

نظرا

نظرا

عزاه

نظرا

نظرا

.عديدةبروايات(1/81)"مغازيه"فيالواقديورواه،(54-353/)"النبوةدلائل"فيالبيهقي

.(154-17/414)!الكمالتهذيب"منوالتصحيح"عابد":(طو)(ا

خطأ.وهو."عكرمةعن":مفي

."أكناف":"الواقديمغازي"

.(نقع)"العربلسان"انظر.الغبار:

.(356/)"النبوةدلائل"

ضعيف.وإسناده،(1/633)لماهشاملابن"النبويةالسيرة)

حاتم.أبيابنإلى(3172/)"المنثورالدر"فيالسيوطي

.(1/633)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(1/634)"هشاملابن"النبويةالسيرة"
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مولىعن،اللهعبدبنمصعبعن،أميةأبيبنموسىبناللهعبدحدثني:)1(الواقديوقال

بين،بلؤ)2(خيلعلىبيضارجالابدريومرأيتلقد:يقولعمروبنسهيلسمعت،عمروبنلسهيل

كنتلو:قالبصرهذهبأنبعديحدثأسيدأبووكان،ويأسرونيقتلون،معلمينوالأرضالسماء

.أمتريولاأشكلا،الملائكةمنهخرجتالذيالشعبلأريتكم،بصريومعيببدرالآنمعكم

يومالقائلمن":لجبريل!ي!اللهرسولقال:قالأبيهعن،إبراهيمبنخارجةوحدثني:قال)3(

."أعرفالسماءأهلكلما،محمديا":جبريلفقال."؟حيزومأقدم:الملائكةمنبدر

السهيليئقالهكما،جبريلفرساسمحيزومأنزعممنقوليردوهو،مرسلالأثروهذا:قلت

أعلم.والله،)4(وغيره

يدكمأدريفما:قالأبيهعن،صهيببنحمزةعن،يحيىبنإسحاقحدثني:)5(الواقديوقال

.بدريومرأيتهاقد،كلمهايدملمجائفةوضربؤ،مقطوعة

:قالنياربنبردةأبيعن،خديجبنرافععن،عفير)7(أبيعن،يحيىبنمحمد)6(وحدثني

الثالثوأما،فقتلتهمارأسانأما:فقلتع!يواللهرسوليديبينفوضعتهن،أرؤسبثلاثةبدريومجئت

."الملائكةمنفلانذاك":!اللهرسولفقال.رأسهفأخذت،)8(قتلهطويلارجلأرأيتفإني

زمنفييحدثحبيشأبيبنالسائبكان:قالأبيهعن،إبراهيمبنمحمدبنموسى)9(وحدثني

معها،انهزمت،قريش!انهزمتلما:يقول؟فمن:فيقال.الناسمنأحدأسرنيماوالله:يقولعمر

فيفنادى،مربوطافوجدنيعوفبنالرحمنعبدوجاء،رباطافأوثقني،طويل(01)أبيضرجلفأدركني

:فقال!يماللهرسولإلىبيانتهىحتى،(ا)12أسرنيأنهيزعمأحدفليسأ؟هذاأسرمن:1(العسكر)1

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(1/76)"الواقديمغازي"انظر

.(بلق)"الصحاحمختار".بلقاءوفرسأبلقفرس:يقال(البلقة)وكذا،وبياضسواد:البلق

.(1/77)"الواقديمغازي"انظر

.(913-5138/)"الأنفالروض"انظر

.(1/78)"الواقديمغازي"انظر

.(97-1/78)"الواقديمغازي"انظر

لابن"الإكمال"وانظر،نقلهفيالمؤلفمصدر"المغازي"منوالتصحيح."عقيلأبي":(طو)(آ)في

.(2487/)للذهبي"الرجالأسماءفيالمشتبهو"،(6226/)ماكولا

.((ضربه)):قديللوا"المغازي"في

.(1/97)"الواقديمغازي"انظر

."المغازي"فيلماموافق(آ)فيجاءوما."أشعر":(ط)في

."المعسكر":"المغازي"في

المؤلف.مصدر"المغازي"مناستدركتهاتكملة
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مللثأسرك":!صاللهرسولفقال.رأيتبالذيأخبرهأنوكرهت.أعرفهلا:قلت."؟أسركمن"

."بأسيركعوفبنيااذهب،الملائكةمن

بنحكيمعن،أكيمةبنعمارةعن،الحويرثأبوحدثنا،يحيىبنعائذحدثني:()1الواقديوقال

فإذا،الأفقسدقدالسماءمنبجاد)3(ا)2(خلصبواديأوقعوقد،بدريومرأيتنالقد:قالحزام

ولقي،الهزيمةإلاكانتفما،محمذبهأيدالسماءمنلمح!شيهذاأننفسيفيفوقع،نملا)4(يسيلالوادي

الملائكة.

،إسحاقبنمحمدعنأبيحدثني،حازمبنجريربنوهبحدثنا:)5(راهويهبنإسحاقوقال

قدالأسودالبجادمثل،يقتتلونوالناس،القومهزيمةقبلرأيت:قالمطعمبنجبيرعن،أبيحدثني

.القومهزيمةإلايكنفلم،الملائكةأنهاأشكفلم،الأسودالنملمثلالسماءمننزل

بكرأبابذلكوبشر،استيقظثمإغفاءةأغفىحين!صاللهرسولوراهم،للنصرالملائكةتنزلتولما

خرجثم،المعركةمنيعني."النقعئناياهعلى،فرسهيقودجبريلهذا،بكرأباياأبشر":وقال

بنزولويشجعهم،بالجنةالناسويبشر،القتالعلىيحرضفجعل،الدرعفيالعريشمن!اللهرسول

وقد،والطمأنينةالسكينةلهمحصل،عدوهمعلىيحملوالممصافهمعلىبعدوالناس،الملائكة

أمةالضعاس)7(يغشيكمإذ!:)6(قالكما،والإيمانوالثباتالطمأنينةعلىدليلهوالذيالنعاسحصل

.(11:الأنفالأ!وفنه

المصا!فيالنعاس:مسعود)8(ابنقالولهذا،القرانبنصأحديومذلكبعدلهمحصلكماوهذا

.النفاقمنالصلاةفيوالنعاس،الإيمانمن

ص!

تغنىولننعذتعودواوإنضترلكغفهوتننهواوإنأ!تحجآ!مفقذتصتتفنحواإن):)9(تعالىاللهوقال

.،91:الأنفالأمهوائمومنينمعاللهوأنولؤكزتشثافئتكغعنكؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(185/)"الواقدىمغازي"انظر

المؤلف.مصدر"المغازي"مناستدركتهاتكملة

.(169/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.الكساء:البجاد

."نهلا":مفي

هذا:وقال،راهويهبنإسحاقإلىوعزاه(212-2211/)"العاليةالمطالب"فيحجرابنالحافظوذكره

جبير.منسمعهيساربنإسحاقكانإنحسنإسناد

.(563-3562/)التفسيرانظر

قراءةوفيالكوفةوأهلعامرابنقراءةوهي"النعاس"ونصبالشينوتشديدالياءبضم"يغشيكم":(و)ط)1(في

.)803(ص"القراءاتحجة"انظر."يغشاكمإذا":كثيروابنعمروأبي

.(9391/و4/141)"الطبريتفسير"انظر

.(573-3572/)للمؤلف"لتفسيرا"انظر
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عن،الزهريحدثني،إسحاقبنمحمدثنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

فأحنه،نعرفلابماواتانا،للرحمأقطعنااللهتم:القومالتقىحينقالجهلأباأن،ثعلبةبناللهعبد

المستفتح.هوفكان.الغداة

.")2(السيرة"فيإسحاقابنذكرهوكذا

.الزهريعن،كيسانبنصالحطريقمن،النسائيئ)3(ورواه

.يخرجاهولم،الشيخينشرطعلىصحيح:قالثم،أيضاالزهرقيحديثمن،()4الحاكمورواه

قوله:فيعطيةعن،مطزفعن،القرشيئمحمدبنأسباطحدثنا:)5(الأمويوقال

وأكرم،الفئتينأعزانصراللهم:جهلأبوقال:قال.!ألفتحجآء-فقذتستتفنحواإن)

.!تفتحأجآ!مفقذلت!تتفنحواإن):فنزلت.لفريقيناوأكثر،لقبيلتينا

لكغ!أخهاالظآيفنينإخدىأدتهيحدكموإذ):قولهفيعباسابنعن،)6(طلحةأبيبنعليوقال

!صاللهرسولومعهمفخرجوا،المدينةأهلذلكفبلغ،الشامتريدمكةأهلعيرأقبلت:قال.(7:ألانفادأ

فسبقت،وأصحابهءلمجي!النبيئعليهايغلبلكيلا؟إليهافأسرعوا،مكةأهلذلكفبلغ،العيريريدون

وسار،العيريلقواأنيحبونوكانوا،الطائفتينإحدىوعدهمقداللهوكان،ءلمجي!الثهرسولالعير

،والمسلمونلمجيوالنبيفنزل،القوملشوكةمسيرهمالقوموكره،القوميريدبالمسلمينع!جاللهرسول

الغيظ،قلوبهمفيالشيطانوألقى،شديدضعفالمسلمينفأصاب،دعصهجم!7(رملةالماءوبينوبينهم

!؟كذاوأنتم،الماءعلىالمشركونغلبكموقد،رسولهوفيكماللهأولياءأنكمتزعمون:يوسوسهم

الرملفصار،الشيطانرجزعنهماللهفأذهب،وتطهرواالمسلمونفشرب،شديدامطراعليهماللهفأمطر

منبألفوالمؤمنينع!جنبيهاللهوأمد)8(،القومإلىفساروا،والدوالتعليهالناسومشى،لبدا

مجنبة،الملائكةمقخمسمئةفيوميكائيل،مجنبةالملائكةمنخمسمئةفيجبريلفكان،الملائكة

فيوالشيطان،مدلجبنيمنرجالصورةفيوهم،)9(رايتهومعهالشياطينمنجندفيإبليسوجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،(5431/)"المسندزفيأحمدرواه

.(1/628)"هشاملابن"النبويةالسيرةاانظر

.(10121)"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

.(2328/)،المستدرك"

.(9802/)تفسيرهفيالطبريوأخرجه

بلفظه.(97-378/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي،(9186/)تفسيرهفيالطبريوأخرجه

.(دعص)"العربلسان"انظر.الرملمنالمستدير:الدعصة

."أيدو":(ط)في

."ذربته":(ط)في
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وإفالاسمفآتيؤملحلاغالبا:للمشركينالشيطانوقال،جعشمبنمالكبنسراقةصورة

ورفع.فانصرهبالحقأولانااللهم:جهلأبوقالالناساصط!فلفا.(48:ا!نفالأ!لتمجمار

جبريل:لهفقال."أبداالأرضفيتعبدفلنالعصابةهذهتهلكإن،رقييا":فقاليديه!لخيماللهرسول

وأصابإلآأحدمنالمشركينمنفما،وجوههمبهافرمىالترابمنقبضةفأخذ.الترابمنقبضةخذ

وكانت،راهفلقا،إبليسإلىجبريلوأقبل،مدبرينفوتوا،القبضةتلكمنترابوفمهومنخريهعينيه

أما،سراقةيا:الرجلفقال،وشيعتهمدبراولىثميدهإبليسانتزع،المشركينمنرجليدفييده

وذلك.(48:ا!نفالأ!ألمحقابشديدواللهأدتهأخاتإفئترؤنلاماأرئإفى):قال؟جارلناأنكزعمت

."الدلائل"فيالبيهقيرواه.الملائكةرأىحين

بنالعزيزعبدثنا،الحزافيالمنذربنإبراهيمثنا،العطارسعدبنمسعدةثنا:)1(الطبرانيوقال

رأىلما:قالرافعبنرفاعةعن،الأنصاريقيسلأبنسعيدبنربهعبدعن،سعدبنهشامثنا،عمران

هشامبنالحارثبهفتشبث،إليه،القتلأيخلصأنأشفق،بدريومبالمشركينالملائكةتفعلماإبليس

البحر،فينفسهألقىحتىهارباثم!خرج،فألقاهالحارثصدرفيفوكز،مالكبنسراقةأنهيظنوهو

:فقالجهلأبووأقبل.إليهالقتليخلصأنوخاف.إياينظرتكأسألكإنياللهم:فقاليديهورفع

قتليهولنكمولا،محمدمنميعادعلىكانفإنه،مالكبنسراقةخذلانيهولنكم)2(لا،الناسمعشريا

ألفينفلا،)3(بالجبالنفرقهمحتىنرجعلاوالعرىفواللات،عجلواقدفإنهم،والوليدوعتبةشيبة

ورغبتهم،إياكممفارقتهممن،صنيعهمسوءتعرفوهمحتىأخذاخذوهمولكن،رجلاقتلمنكمرجلا

ادرجز(منأ:متمثلاجهلأبوقالثم.والعزىاللاتعن

سنيحديثعامينبازلمنيالشموسالحربتنقمما

أفيولدتنيهذالمثل

أبيبنبكرأبيعن،،)5(عمهعنأ،الزمعييعقوببنموسىعن،)4(الواقديوروى

يكرهالشيخفجعل،بدريومعنحزامبنحكيميسألالحكمبنمروانسمعت،حثمةأبيبن)6(سليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مجمع"فيالهيثميوذكره.منهزيادةالحاصرتينبينوما(0455)رقم"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وهو.عمرانبنالعزيزعبدفيه:وقال:(677/)"الزوائد

."يهزمنكم":"الكبيرالمعجم"في

.(ط)لفظوأثبت."بالجبالنفرنهم":"الطبرانيمعجم"و(آ)في

الواقديطريقمن،(08-397/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوأخرجه،(159/)"الواقديمغازي"انظر

"النبوةدلائلو""المغازي"منمستدركالحاصرتينبينما

."المغازي"لفظوأثبت."عن":(طو)(آ)في
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وقعمثل،الأرضإلىالسماءمنوقعصوتافسمعت،فاقتتلناالتقينا:حكيئمفقال!،عليهفألح،ذلك

فانهزمنا.بهافرمى،الترابالقبضة!ي!النبيوقبض،الطستفيالحصاة

بناللهعبدعن،اللهعبدبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدبنإسحاقوحدثنا:الواقديلأا(قال!

الحصىكوقعصوتانسمعونحنبدريومانهزمنا:يقول!الديليمعاويةبننوفلسمعت،صعيربنثعلبة

علينا.الرعبأشدمنذلكوكان،خلفناومنأفئدتنافي،2(الكأولفي

صعير،بنثعلبةبناللهعبدعن،الزهريحدثني،(إسحاقابنثناا،أبيثنا:3(الأمويلأوقال!

هوفكان.الغداةفأحنه،نعرفلابماواتانا،للرحمأقطعنااللهم:قال!القومالتقىحينجهلأباأن

أعينهمفيوقللهم،عدوهملقاءعلىالمسلميناللهشجعوقد،الحال!تلكعلىهمفبينما.المستفتح

جبريلهذا،بكرأباياأبشر":فقال!انتبهثم،العريشفيخفقة!ي!اللهرسول!خفق،فيهمطمعواحتى

!صاللهرسول!وأمر."وعدتهاللهنصرأتاك،النقعثناياهعلى،يقودهفرسهبعناناخد،بعمامتهمعتجر

قال!ثم،بهانفخهم)4(ثم."الوجوهشاهت":فقال!القومفاستقبلخرجثم،بيدهالحصىمنكفافأخذ

منهم.أسرمنوأسر،صناديدهممنقتلمناللهفقتل،الهزيمةإلاتكنفلم."احملوا":لأصحابه

ثمقريشابهافاستقبل،الحصباءمنحفنةأخذ!ي!اللهرسول!إنثم:إسحاق)3(ابنعن،زيادوقال!

اللهفقتل،الهزيمةفكانت."شدوا":فقال!أصحابهوأمر،بهانفخهمثم."الوجوهشاهت":قال!

أشرافهم.منأسرمنوأسر،قريشصناديدمنقتلمن

حصىفناوله."الأرضمنحصىأعطني":بدريوملعلي!ي!اللهرسول!قال!:الكبيرالسديوقال!

ردفهمثم،لمح!شيالترابذلكمنعينيهفيدخلإلامشركيبقفلم،القوموجوهفيبهفرمى،ترال!عليه

رميئتإذرمئتوماقنله!أدلهولكفتقتلوهتمفلخميو:ذلكفياللهوأنزل!،ويأسرونهميقتلونهمالمسلمون

قيس،بنومحمد،كعببنومحمد،ومجاهد،وعكرمة،عروةقال!وهكذا!ورمم!آدلهولبهى

،والسلامالصلاةعليه،فعلوقد.بدريومذلكفينزلتالايةهذهأن؟وغيرهم،زيدوابن،وقتادة

الثقة.وبه،اللهشاءإنإليهانتهيناإذا،موضعهفيسيأتيكما،حنينغزوةفيذلكمثل

رماهمبماالمشركينورمى،القتال!علىأصحابهحرضلما!ي!اللهرسول!أن،إسحاق)6(ابنوذكر

معهومنمعاذبنسعدووقف،بكرأبوومعهأيضاالعريشإلىصعد،تعالىاللهوهزمهم،الترابمنبه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1/59)قدياللو"زيلمغاا"نظرا

."الطاس":(ط)في

.(1628/)"هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظر(902-9802/)تفسيرهفيالطبريرواه

."نفحهمثم":(ط)في

.(1628/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1628/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر



77العظمىبدرغزوةذكر

ع!ي!.النبيإلىالمشركينمنراجعةتكرأنخيفة؟السيوفومعهمالعريشبابعلىالأنصارمن

وجهفى،ليذكرفيما،!ي!اللهرسولرأى،يأسرونأيديهمالقوموضعولما:)1(إسحاقابنقال

:قال."؟القوميصنعماتكرهسعديابككأني":لهفقال،الناسيصنعلماالكراهيةمعاذبنسعد

منإليأحبالقتلفيالإثخانفكان،الشركبأهلاللهأوقعهاوقعةأول!كانت،اللهرسول!ياواللهأجل

.الرجالاستبقاء

عباسي،بناللهعبدعن،أهلهبعضعن،معبدبناللهعبدبنالعباسوحدثني:)2(إسحاقابنقال

لا،كرهاأخرجواقدوغيرهمهاشمبنيمنرجالاأنعرفتقدإني":يومئذلأصحابهقالع!ي!النبيأن

بنهشامبنالبختريأبالقيومن،يقتلهفلاهاشمبنيمنأحدامنكملقيفمن،بقتالنالهمحاجة

إنمافإنه،يقتلهفلا--!ي!اللهرسولعمالمطلبعبدبنالعباسلقيومن،يقتلهفلاأسدبنالحارث

والله،العباسونتركوإخوانناوأبناءناآباءناأنقتل:ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبوفقال."مستكرهاخرج

لأولإنهوالله:عمرقال،حفصأبايا":لعمرفقالع!ي!اللهرسولفبلغت.بالسيفلألحمنهلقيتهلئن

عمر:فقال."؟بالسيفاللهرسولعموجهأيضرب،حفصبأبي!اللهرسولفيهكنانييوم

تلكمنبآمنأناما:حذيفةأبوفقال.نافقلقدفوالله،بالسيفعنقهفلأضربدعني،اللهيارسول

رضي،شهيدااليمامةيومفقتل،الشهادةعنييمفرهاأنإلاخائفامنهاأزالولا،يومئذقلتالتيالكلمة

عنه.الله

هشامبنالبختريأبيمقتل

عنالقومأكفكانلأنه؟البختريأبيقتلعنع!ي!اللهرسولنهىوإنما:)3(إسحاقابنقال

الصحيفة،نقضفيقامممنوكان،يكرههشيءعنهيبلغهولايؤذيهلاكان،بمكةوهو!ي!اللهرسول

البختريأبيومع.قتلكعننهانا!اللهرسولإن:لهفقالالأنصارحليفالبلويذيادبنالمجذرفلقيه

:المجذرلهفقال؟وزميلي:قال.ليثبنيمنوهو،مليحةبنجنادةوهو،مكةمنمعهخرجلهزميل

وهوأنالأموتنإذا،واللهلا:قال.وحدكبكإلااللهرسولأمرناما،زميلكبتاركينحنما،واللهلا

.الحياةعلىحرصازميليتركتأنيمكةقريشنساءعنييتحدثلا،جميعا

الرجز،منأ:المجذرينازلوهوالبختريأبووقال

)2(

)3(

.(1/628)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(962-1/628)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(563-1/962)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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سبيلهيرىأويموتحتىزميلهحزةابن)1(يتركلن

الرجز،أص:ذلكفيوقال،ذيادبنالمجذرفقتله.فاقتتلا:قال

بليمنأنيالنسبةفأثبتنسبينسيتأوجهلتإما

ينحنيحتى)4(الكبش)3(والطاعنيناليزني)2(برماحالطاعنين

بنيمنيبمثلهابشرنأوالبختريأبوهمنبيتمبشر

تنثنيحتىبالصعدة)د(أطعنبليمنأصلييقالالذيأنا

المريكإرزامللموتأرزممشرفيبعضبالقرنوأعبط

فرييفريمجذرايرىفلا

به،فاتيكيستأسرأنعليهجهدتلقد،بالحقبعثكوالذي:فقال!ي!اللهرسولالمجذرأتىثيم

فقتلته.فقاتلته،يقاتلنيأنإلافأبى

فصل

()6(خلفبنأميةمقتلفيأ

اللهعبدأيضاوحدثنيه،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعئادبنيحيىوحدثني:)7(إسحاقابنقال

اسميوكان،بمكةصديقاليخلفبنأميةكان:قالعوفبنالرحمنعبدعن،وغيرهمابكرأبيابن

.!،)8(
،عمروعبديا:فيقولبمكةنحنإذيلقانيفكان،الرحمنعبد:أسلمتحين!سميت،عمروعبد

وبينكبينيفاجعل،الرحمنأعرفلافإني:قال.نعم:فأقول:قال؟)9(أبوكسفاكهاسمعنأرغبت

إذاوكان:قال.أعرفلابماأدعوكفلاأناوأما،الأولباسمكتجيبنيفلاأنتأقا،بهأدعوكشيئا

الإله.عبدفأنت:قال.شئتمااجعل،عليأبايا:لهفقلت:قال.أجبهلم،عمروعبديا:دعاني

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."يسلملندا:هشاملابن!النبويةالسيرة!في

اليمن.ملوكمنملك،يزنذيإلىنسبة:اليزني

."والضاربين،:هشاملابن!النبويةالسيرة)في

.(كبش)"الصحاحمختارداانظر.القومسيد:الكبش

.(237/)"السيرةغريبشرح!.صعدةالرمحسميثم،الزمحعصا:الصعدة

.(ط)منوأثبته(آ)منسمطالحاصرتينبينما

.(1/631)هشاملابن!النبويةالسيرة!انظر

:(ط)وفي،،فسميت":(2/451)"الطبريتاريخو"هشاملابن"النبويةالسيرةو)(آ)فيكذا

.!فتسميتلا

."أبواك":هشاملابن"النبويةالسيرة"وفي"أبوك":(طو)(آ)فيكذا
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يومكانإذاحتى،معهفأتحدثفأجيبه.الإلهعبديا:قالبهمررتإذافكنت:قال.نعم:قلت:قال

فأنا،استلبتهاقدليأدراعومعي:قال.بيدهاخذوهو،عليئابنهمعواقفوهوبهمررت،بدر

لكهل:قال.نعم:فقلت.الإلهعبديا:فقال.أجبهفلم.عمروعبديا:قالرانيفلقا،أحملها

فطرحت:قال.،)1(ذاأالثهها،نعم:قلت:قال؟معكالتيالأدراعهذهمنلكخيرفأنا،فيئ

؟الفبن)2(فيحاجةلكمأما،قطكاليومرأيتما:يقولوهو،ابنهوبيدبيدهوأخذت،يديمنالأدراع

بهما.أمشيخرجتثم

عن،أبيهعن،إبراهيمبنسعدعن،عونأبيبنالواحدعبدحدثني:إسحاف)3(ابنقال

من،الإلهعبديا:بأيديهمااخذابنهوبينبينهوأناخلفبنأميةليقال:قالعوفبنالرحمنعبد

الأفاعيل.بنافعلالذيذاك:قال.حمزة:قلت:قال؟صدرهفينعامةبريشةالمعلم،منكمالرجل

،)4(تركأعلىبمكةبلالايعذبالذيهووكان،معيبلالراهإذلأقودهماإنيفوالله:الرحمنعبدقال

،بلالأي:قلت:قال.نجاإننجوتلا،خلفبنأميةالكفررأس:قالراهفلما،الإسلام

بنأميةالكفررأس،اللهأنصاريا:صوتهبأعلىصرخثم:قال.نجاإننجوتلا:قال.؟أسيري

فأخلف:قال.عنهأذفيفأنا،المسكة)5(مثلفيجعلوناحتىبنافأحاطوا.نجاإننجوتلا،خلف

انج:قلت:قال.قطبمثلهاسمعتماصيحةأميةوصاح،فوقعابنهرجلفضرب،السيفرجل

:قال.منهمافرغواحتىبأسيافهمفهبروهما)6(:قال.شيئاعنكأغنيمافوالله،نجاءولابنفسك

.وبأسيريبأدراعيفجعني،بلالااللهيرحم:يقولالرحمنعبدفكان

العزيز،عبدحدثنا:الوكالةفيفقال،السياقهذامنقريبا")7(صحيحه"فيالبخاريرواهوهكذا

عن،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالحعنالماجشونابنهو-يوسفحدثنا-اللهعبدابنهو

بمكة،صاغيتي)8(فييحفظنيبأنكتاباخلفبنأميةكاتبت:قالعوفبنالرحمنعبدجدهعن،أبيه

فيكانالذيباسمككاتبني،الرحمنأعرفلا:قالالرحمنذكرتفلما،بالمدينةصاغيتهفيوأحفظه

فأبصره،الناسنامحينلأحرزهجبلإلىخرجت،بدريومكانفلما،عمروعبدفكاتبته.الجاهلية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8!

."إذاهلم":"الطبريتاريخ"وفي،هشاملابن"النبويةالسيرة"منمستدركالحاصرتينبينما

.(1/631)"النبويةالسيرة"انظر.اللبنكثيرةبإبلمنهافتديتأسرنيمنأن:باللبنيريد:هشامابنقال

.(1/632)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/632)هشاملابن"النبويةالسيرة"منمستدركالحاصرتينبينما

.(4/331)"النهاية".بناوأحدقوا،كالسوارحلقةفيجعلونا:أي

.(38-237/)"السيرةغريبشرح"انظر.لحمهماقطعوا:أي

.(1023)رقمالبخاريرواه

.(5248/)العسقلانيحجرلابن"الباريفتح"عن.الرجلخاصة،معجمةوغينمهملةبصاد:الصاغية
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فخرج،أميةنجاإننجوتلا!؟خلفبنأمية:فقال!الأنصارمنمجلسعلىوقفحتىفخرج،بلال!

حتىأتواثم،فقتلوهلأشغلهمابنهلهمخلفت،يلحقوناأنخشيتفلما،اثارنافيالأنصارمنفريقمعه

فتخللوه،لأمنعهنفسيعليهفألقيتفبرك.ابرك:لهقلتأدركونافلما،ثقيلارجلاوكان،تبعونا

ذلكيريناعوفبنالرحمنعبدفكان.بسيفهرجليأحدهموأصاب،قتلوهحتىتحتيمنبالسيوف

قدمه.ظهرفيا(الأثز

كلهم.بينهممنالبخاريبهتفرد.أباهوإبراهيم،صالحايوسفسمع

خلف.بنأميةقتلالذي3(هوأنه،)2(رافعبنرفاعةمسندوفي

اللهلعنه،جهلأبيمقتل

ادرجز(منأ:ويقول!()5(يقاتلوهوأيرتجزيومئذجهلأبووأقبل:(4)هشامابنقال!

سنيحديمثعامينبازل!منيالعوانالحربتنقمما

أميولدتنيهذالمثل

وكان،القتلىفييلتمسأنجهلبأبيأمر،عدوهمن!ي!اللهرسول!فرغولما:)6(إسحاقابنقال!

أيضابكرأبيبناللهوعبد،عباسابنعن،عكرمةعن،زيدبنثورحدثنيكما،جهلأبالقيمنأول!

فيجهلوأبو،القومسمعت:سلمةبنيأخوالجموحبنعمروبنمعاذقال!:قالا،ذلكحدثنيقد

)8(فصمدت،شأنيمنجعلتهسمعتهافلما.إليهيخلصلاالحكمأبو:يقولونوهم،)7(الحرجةمثل

حينشبهتهامافوالله،ساقهبنصفقدمهأطنتضربةفضربتهعليهحملت،أمكننيفلما،نحوه

علىعكرمةابنهوضربني:قال!.بهايضربحينالنوىمرضخةتحتمنتطيحبالنواةإلا،طاحت

وإنييوميعامةقاتلتفلقد،عنهالقتال!وأجهضني،جنبيمنبجلدةفتعلقتيديفطرح،عاتقي

ابنقال!-طرحتهاحتىعليهابهاتمطيتثم،قدميعليهاوضعتاذتنيفلما،خلفيلأسحبها

.(1)بهوانفردت(ط)منسقط"الأثر"لفظ(1)

للطبراني،وعزاه(682/)"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره(4535)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه)2(

ضعيف.وهو،عمرانبنالعزيزعبدوفيه:وقال

رفاعة.والدمالكبنرافع:أي)3(

.(1/634)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منزيادة()5

.(635-1/634)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)6(

الملتف.الشجر:الحرجة:هشامابنقال)7(

.قصدت:أي)8(
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عفراءبنمعوذ،2(عقيروهو،جهلبأبيمرثم،عثمانزمنكانحتىذلكبعدعاشثم:)1(إسحاق

أمرحين،جهلبأبيمسعوببناللهعبدفمر،قتلحتىمعوذوقاتل،رمقوبهوتركه،أثبتهحتىفضربه

خفيإن،انظروا":-بلغني-فيما!ي!اللهرسوللهمقالوقد،القتلىفييلتمسأن!ي!اللهرسول

جدعانبناللهلعبدمأدبؤعلىيوماوهوأناازد!تفإني،ركبتهفيجرحأثرإلى،القتلىفيعليكم

أثرهيزللمجحشاإحداهمافيفجحشركبتيهعلىفوقعفدفعته،بيسيرمنهأشفوكنت،غلامانونحن

بيضبث)3(كانوقد:قال،عنقهعلىرجليفوضعت،فعرفتهرمقباخرفوجدته:مسعودابنقال.به

:قال؟!أخزانيوبماذا:قال؟اللهعدويااللهأخزاكهل:لهقلتثم،ولكزنيفاذاني،بمكةمرة

ولرسوله.دله:قلت:قال؟اليومالدائرةلمنأخبرني،قتلتموهرجلمنأعمد

لقد:لي)5(قال:يقولكانمسعودابنأن،مخزومبنيمنرجالوزعم:)4(إسحاقابنقال

يا:فقلتع!ي!اللهرسولبهجئتثم،رأسهاحتززتثم:قال.الغنمرويعيياصعبامرتقىارتقيت

الله.عدورأسهذا،اللهرسول

إلهلاالذيوالله،نعم:فقلت،ع!ي!اللهرسوليمينوكانت."؟غيرهإلهلاالذيالله":فقال

الله.رحمه،إسحاقابنذكرهكذا.اللهفحمدع!ي!اللهرسوليديبينرأسهألقيتثم.غيره

بنإبراهيمبنصالحعن،الماجشونبنيعقوببنيوسفطريقمن")6(،"الصحيحينفيثبتوقد

فنظرت،الصففيبدريوملواقفإني:قالعوفبنالرحمنعبدعن،أبيهعن،عوفبنالرحمنعبد

منهما،أظلعبينأكونأنفتمنيت،أسنانهماحديثةالأنصارمنغلامينبينأنافإذا،وشمالييمينيعن

أنهأخبرت:قال؟إليهحاجتكوما،نعم:فقلت؟جهلأباأتعرف،عميا:فقالأحدهمافغمزني

منا.الأعجليموتحتىسوادهسوادييفارقلا،رأيتهلئنبيدهنفسيوالذي،!ي!اللهرسوليسب

يجولوهوجهلأبيإلىنظرتأنأنشبفلم،مثلهاأيضاليفقالالآخرفغمزني،لذلكفتعجبت

حتىفضرباه،بسيفيهمافابتدراه.عنهتسألانالذيصاحبكمهذا؟تريانألا:فقلت،الناسفي

هل":قال.قتلتهأنا:منهماكلقال."؟قتلهأيكما":فقالفأخبراه!النبيإلىانصرفاثم،قتلاه

وقضى."قتلهكلاكما":فقالالسيفينفي!النبيفنظر:قال.لا:قالا."؟سيفيكمامسحتما

.عفراءابنمعاذوالاخر،الجموحبنعمروبنلمعاذبسلبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(636-1/635)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

جريح.:أي

قبض.:ضبث

.(2554/)"الطبريتاريخو"،(1/636)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

الله.لعنه،جهلأبويعني

.(1752)ومسلم(1431)البخاريرواه
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قال:قالجدهعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا:)1(البخاريوقال

فكأني،السنحديثافتيانيساريوعنيمينيعنفإذاالتفتإذ،بدريومالصفلفيإني:الرحمنعبد

وما،أخيبنيا:فقلت.جهلأباأرني،عميا:صاحبهمنسراأحدهماليقالإذ،بمكانهماامنلم

مثله.صاحبهمنسراالاخرليفقال.دونهأموتأوأقتلهأن،رأيتهإناللهعاهدت:قال؟بهتصنع

وهما،ضرباهحتىالصقرينمثلعليهفشدا،إليهلهمافأشرت،مكانهمارجلينبينأنيسرنيفما:قال

.عفراءابنا

قال:قالمالكبنأنسعن،التيميسليمانحديثمن،أيضا")2(الصحيحين"وفي

قدفوجده،فانطلق.اللهرسولياأنا:مسعودابنقال."؟جهلأبوصنعماينظرمن":!ي!اللهرسول

رجلفوقوهل:فقال؟جهلأبوأنت:فقلت:قال.بلحيتهفأخذ:قال.بردحتىعفراءابناضربه

قومه.قتله:قالأو.قتلتموه

جهلأباأتىأنه،مسعودابنعن،قيس)4(عن،إسماعيلعن،أسامةأبيعن،)3(البخاريوعند

.قتلتموهرجلمنأعمدهل:فقال!؟)5(اللهأخزاكقد:فقال!

وهوجهلأبيإلىانتهيت:قالاللهعبدعن،عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،)6(الأعمشوقال

ينقفكاننقفاوأذكربسيفيرأسهأنقففجعلت،لمح!رديسيفومعي،جيدسيفطومعهبيضةوعليهصريع

علينا؟أولنا؟الدائرةكانتمنعلى:فقالرأسهفرفع،سيفهفأخذت،يدهضعفتحتى،بمكةرأسي

إلاإلهلاالذيالله":فقال.جهلأباقتلت:فقلت!ي!النبيأتيتثمفقتلته:قال؟بمكةرويعيناألمست

عليهم.فدعاإليهممعيقامثم،مراتثلاثفاستحلفني."؟هو

قال:قالعبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلثنا،وكيعحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

بسيفعنهالناسيذبوهو،،)8(صريعوهوأرجلهضربتوقدبدريومجهلأبيإلىانتهيت:اللهعبد

فجعلت:قال،قومهقتلهرجلإلاهوهل:قال.اللهعدويااللهأخزاكالذيدلهالحمد:فقلت،له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(8893)البخاريرواه

.(0018)ومسلم(0204و)(6393و)(6293)البخاريرواه

.(6193)البخاريرواه

."البخاريصحيح"منوالتصحيح،خطأوهو"قيسبنإسماعيلعن":(طو)(آ)في

."؟اللهأخذاكهل":(ط)في

ضعيف.وإسناده،بهالأعمشطريقمن،(0847)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

ضعيف.وإسناده،(1/444)المسندفيأحمدرواه

."أحمدالإماممسند"منزيادة
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خرجتثم:قال.قتلتهحتىفضربتهفأخذته،سيفه(فندر)1،يدهفأصبت،طائلىغيرليبسيفأتناوله

ثلاثا.فرددها."؟هوإلاإلهلاالذيالله":فقالفأخبرته،الأرضمنأقلكأنما!النبيأتيتحتى

قدالذيدلهالحمد":فقالعليهقامحتىمعييمشيفخرج:قال.هوإلاإلهلاالذيالله:قلت:قال

."الأمةهذهفرعونكانهذا،اللهعدويااللهأخزاك

سيفه.فنفلني:مسعودابنقال:أخرىروايةوفي

:قالمسعودابنعن،عبيدةأبيعن،إسحاقأبيعن،الثوريعن،)2(الفزاريإسحاقأبووقال

فقلت:."؟هوإلاإلهلاالذيالله":فقال.جهلأباقتلتقد:فقلت،بدريومع!ي!اللهرسولأتيت

،وعدهصدقالذيدلهالحمد،أكبرالله":!النبيفقال:قال.ثلاثاأومرتين.هوإلاإلهلاالذيالله

فرعونهذا":فقالفأريتهفانطلقت."فأرنيهانطلق":قالثم."وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر

."الأمةهذ

.به)3(السبيعيإسحاقأبيحديثمن.والنسالي،داودأبوورواه

فهما،عفراءابنياللهرحم":فقالعفراءابنيمصرععلىع!ي!اللهرسولوقف:الواقديوقال

:قال؟معهماقتلهومن،اللهرسوليا:فقيل."الكفرأئمةورأسالأمةهذهفرعونقتلفيشركاء

.البيهقيئ)4(رواه"قتلهفيشركقدمسعودوابن،الملائكة"

بنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)5(البيهقيوقال

أبيبقتلبدريومالبشيرع!ي!اللهرسولجاءلما:قالإسحاقأبيعن،الأزهربنعنبسةعن،بكير

الله!رسولفخر،لهفحلف؟قتيلارأيتهلقد،هوإلاإلهلاالذيباللهأيمانثلاثةاستحلفه،جهل

.ساجدا

أسد،بنيمنامرأة؟الشعثاءعن،رجاءبنسلمةعن،نعيمأبيطريقمن،)6(البيهقيروىثم

أبيبرأسجيءوحين،بالفتحبشرحين؟ركعتينصلىع!ي!اللهرسولأن،أوفىأبيبناللهعبدعن

جهل.

عن،شعثاءحدثتني:قالرجاءبنسلمةحدثنا،خلفبنبكربشرأبوحدثنا:)7(ماجهابنوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

أي:سقط.

ضعيف.وإسناده،(1/444)"المسند"فيأحمدرواه

حسن.حديثوهو(0867)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(9027)داودأبورواه

.(88-398/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(398/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(398/)"النبوةدلائل"في

ضعيف.وإسناده،(1913)ماجهابنرواه
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ركعتين.جهلأبيبرأسبشريومصلى!ي!اللهرسولأن،أوفىأبيبناللهعبد

قالرجلاأن،الشعبيعن،مجالدأخبرنا،لم2هشيمطحدثنا،أبيحدثنا:الدنيا)1(أبيابنوقال

فييغيبحتىمعهبمقمعةرجلفيضربه،الأرضمنيخرجرجلافرأيتببدرمررتإني:!ي!اللهلرسول

إلىيعذبهشامبنجهلأبوذاك":!اللهرسولفقال.مراراذلكمثلبهفيفعليخرجثم،الأرض

."القيامةيوم

إلىرجلجاء:قالعامرعن،سعيدبنالمجالدثنا،أبيسمعت:"مغازيه"فيالأمويوقال

يغيبحتى،حديدمنبعمودرأسهيضربورجل،بدرفيجالسارجلارأيتإني:فقال!ي!اللهرسول

يتجلجل)3"فهو،خرجكلمابهيفعلمللثبهوكل،جهلأبوذاك":!لمجي!اللهرسولفقال.الأرضفي

.")4(القيامةيومإلىفيها

الزبير:قال:قالأبيهعن،هشامعن،أسامةأبوثنا،إسماعيلبنعبيدحدثنا:)5(البخاريوقال

،الكرشذاتأبايكنىوهو،عيناهإلامنهيرىلامدجبئوهو،العاصبنسعيدبنعبيدةبدريوملقيت

نأفأخبرت:هشالمقال.فماتعينهفيفطعنته،بعنزةعليهفحملت.الكرشذاتأبو()6(أناأ:فقال

قال.طرفاهاانثنىوقد،نزعتهاأنالجهدفكانتمطيتثم،عليهرجليوضعتلقد:قالالزبير

أبوطلبهاثم،أخذهاجم!ي!اللهرسولقبضفلما،()7(إياهاأفأعطاه!ي!اللهرسولإياهافسأله:عروة

طلبهاثم،أخذهاعمرقبضفلما،إياهافأعطاه،عمرإياهسألهابكرأبوقبضفلما،فأعطاه،بكر

عندهفكانت،الزبيربناللهعبدفطلبها،عليآلعندوقعتعثمانقتلفلما،إياهافأعطاه،منهعثمان

قتل.حتى

قالالخطاببنعمرأن،بالمغازيالعلمأهلمنوغيرهعبيدةأبوحدثني:)8(هشامابنوقال

لمقتلتهلوإني،أباكقتلتأنيتظنأراك،شيئانفسكفيكأنأراكإني:بهومر،العاصبنلسعيد

وهوبهمررتفإنيأبوكفأما،المغيرةبنهشامبنالعاصخاليقتلتولكني،قتلهمنإليكأعتذر

ضعيف.وإسناده،(989-.3/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيأيضاورواه(1)

(03272/)"الكمالتهذيب"وانظرأثبتهماوالصواب،خطأوهو"هشام":(طو)(آ)في)2(

.(27/921و)

.(1/284)"النهاية"انظر.بهيخسفحينالأرضفييغوص:أي)3(

ضعيف.وإسناده(4)

.(8993)البخاريرواه()5

.(ط)منوأثبته(آ)منسقط"أنا"لفظ)6(

.(ط)منوأثبته(آ)سقط"إياها"لفظ)7(

.(637-1/636)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)8(
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فقتله.عليعمهابنلهوقصد،عنهفحدت،)1(بروقهالثوربحثيبحث

يوم،شمسعبدبنيحليف،الأسديحرثانبنمحصنبنعكاشةوقاتل:)2(إسحاقابنقال

يابهذاقاتل":فقالحطبمنجذلافأعطاهع!ي!اللهرسولفأتى،يدهفيانقطعحتىبسيفهبدر

أبيض،المتنشديد،القامةطويليدهفيسيفافعاد،هزهمج!ي!اللهرسولمنأخذهفلما"عكاشة

يشهدعندهيزللمثم،العونيسمىالسيفذلكوكان،المسلمينعلىاللهفتححتىبهفقاتل،الحديدة

منها،قصيدةذلكفيطليحةوأنشد،الردةأيامالأسديطليحةقتلهحتى!ماللهرسولمعالمشاهدبه

الطويل،منأ:قوله

مجالعندالغنميوعكاشةثاوياأقرمابنغادرتعشية

بيانه.سيأتيكما،طليحةذلكبعدأسلموقد

الجنةيدخلونألفابسبعينأمتهمج!ي!اللهرسولبشرحين،قالالذيهووعكاشة:)3(إسحاقابنقال

الحديثوهذا."منهماجعلهاللهم":قال.منهميجعلنيأناللهادع:عذابولا)4(حساببغير

.وغيرها)5(والحسانالصحاحفيمخرفي

ومن:قالوا."العربفيفارسخيرمنا":-بلغنيفيما-مج!ي!اللهرسولوقال:)6(إسحاقابنقال

منارجلذاك:الأسديالأزوربنضرارفقال"محصنبنعكاشة":قال؟اللهرسولياهو

للحلف.."منا)7(ولكنهمنكمليس":قال.اللهرسوليا

عثمانبنعمرحدثني،الواقديعمربنمحمدطريقمن،الحاكمعن)8(البيهقيروىوقد

فأعطاني،بدريومسيفيانقطع:محصنبنعكاشةقال:قالتعمتهعن،أبيهعنالجحشي)9(

حتىعندهيزلولم،المشركيناللههزمحتىبهفقاتلت،طويلأبيضسيف!هوفماذا،عودا!اللهرسول

هلك.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(رو!تى)"المحيطالقاموس"انظر.القرن:الرو!تى

.(1637/)"النبويةالسيرة"انظر

.(1638/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

كثير.ابندارطبع(1/135)"الذهبشذرات"انظر

.(022)ومسلم(1654و)(5752و)(5057)البخاريرواه

.(1/638)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)منوأثبته(آ)منسقط"منا"لفظ

.(399/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(1)فيجاءماوالصواب"الخشني":إلى(ط)فيتحرفت
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الأشهلعبدبنيمنرجالعن،الحصينبنداودعن،زيدبنأسامةوحدثني:)1(الواقديوقال

قضيبا!ي!اللهرسولفأعطاه،معهسلاحلاأعزلفبقي،بدريومحريشبنسلمةسيفانكسر:قالواعدة

قتلحتىعندهيزل!فلم،جيدسيفثهو)2(فإذا."بهاضرب":فقال،طابابنعراجينمنيدهفيكان

.عبيد)3(أبيجسريوم

قتادةعين،السلامعليه،رده

حدثنا،عديبنأحمدأبوأخبرنا،المالينيسعدأبوأخبرنا:")4(الدلائل"فيالبيهقيقال!

بنعمربنعاصمعن،الغسيلابن،سليمانبنالرحمنعبدثنا،الحمانييحيىحدثنا،يعلىأبو

وجنته،علىحدقتهفسالت،بدريومعينهأصيبتأنه،النعمانبنقتادةجدهعن،أبيهعن،قتادة

يأيدريلافكان،براحتهحدقتهفغمزفدعاه."لا":فقالع!ج!اللهرسولفسألوا،يقطعوهاأنفأرادوا

أصيبت.عينيه

عينيه.أحسنفكانت:)5(روايةوفي

بنعمربنعاصمالحديثبهذاأخبرهلماأنه،العزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرعنرويناوقد

الطويل(منأ:ذلكمعوأنشد،قتادة

رد)6(أيماالمصطفىبكففردتعينهالخدعلىسالتالذيابنأنا

يذبنسيففيالصلتأبيبنأميةقول!منشداذلكعند،اللهرحمه،العزيزعبدبنعمرفقال!

البسيط(منأ.حقا:موضعهفيعمرفأنشده،يزن

أبوالابعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

!-(

.(49-1/39)قديللوا"زيلمغاا"نظرا

.(ط)منسقط((هو))لفظ

سنةوقيلهـ(ا4)سنةوالفرسالمسلمينبينشهيرةمعركةجرتوبهالكوفةمنمرحلتينعلىهذاعبيدأبيوجسر

.(1516/)"الذهبشذراتو"(2541/)"البلدانمعجم"انظر.هـ(ا3)

.(551-399/)"النبوةدلائل"انظر

.(357ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

."الردأحسن...":وفيه(1/185)"الذهبشذرات"فيالبيت
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فصل

بهاشبيهةأخرىقصة

ثنا،الشعرانيمحمدبنالفضلأنا،صالحبنمحمدأنا،الحافظاللهعبدأبوأنا:)1(البيهقيقال

رافع،بنرفاعةبنمعاذعن،يحيىبنرفاعةحدثني،عمرانبنالعزيزعبدأخبرنا،المنذربنإبراهيم

خلف،بن)2(أميةعلىالناستجمعبدريومكانلما:قالأبيهعن،مالكبنرافعبنرفاعةأبيهعن

طعنةفيهابالسيففطعنته:قال.إبطهتحتمنانقطعتقددرعهمنقطعةإلىفنظرت،إليهفأقبلت

منهااذانيفما،ليودعا!ي!اللهرسولفيهافبصقعينيفمقئت،بدريومبسهمورميت،3-

.(4)يخرجوهولم،جيدوإسناده،الوجههذامنغريمثوهذا.لمح!شي

.المنذربنإبراهيمحديثمنالطبرانيورواه

:فقال،بعديسلملمالمشركينمعيومئذوهوالرحمنعبدابنهبكرأبوونادى:)5(هشامابنقال

ادرجزأمنأ:الرحمنعبدفقال؟خبيثياماليأين

الشيبضلاليقتلوصارئمويعبوبشكةإلايبقلم

فييقولههذا،الضلالةشيوخعليهيقاتل-اليعبوبوهو-وحصان،الحربعدةإلايبقلميعني

.كفرهحال

بينالصديقبكروأبوهوبدريوميمشيجعل!ي!اللهرسولأن"الأمويمغازي"فيرويناوقد

الطويلأمنأ:يقول!ي!اللهورسول،القتلى

...................هامانفلق

:)6(الصديقفيقول

وأظلماأعقكانواوهمعليناأعزةرجالمن...

)2(

)3(

)4(

)6(

.(3001/)"النبوةدلائل"انظر

."النبوةدلائل"منوالتصحيح."أبي":(طو)(1)في

.(ط)منسقط"قطعته"لفظ

عمرانبنالعزيزعبد:تلخيصهفيالذهبيالحافظوقال،(3/232)"الصحيحينعلىالمستدرك"انظر

.ضعفوه

.(1/638)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

"والشعراءالشعر"انظر.الحمامبنحصينشعرمن!سي!اللهرسولقالهماعنهاللهرضيبكرأبويكمل

(2/648).

.(566-3565/)"تفسيره"فيالمؤلفذكرهوالحديث
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بدرا)1(يومأبئرفيالكفررؤوسطرحذكر

!ي!اللهرسولأمرلما:قال،عائشةعن،عروةعن،رومانبنيزيدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

فملأها،درعهفيانتفخفإنه،خلفبنأميةمنكانماإلافيهطرحوا،)3(القليبفييطرحواأنبالقتلى

ألقاهمفلما،والحجارةالترابمنغيبهماعليهوألقوافأقروه،()5(لحمهأفتزايل)4(ليخرجوهفذهبوا

حقا؟ربكموعدكمماوجدتمهل،القليبأهليا":فقال()6(!ي!اللهرسولأعليهموقفالقليبفي

!؟موتىقوماأتكلم،اللهرسوليا:أصحابهلهفقال:قال."حقاربيوعدنيماوجدتقدفإني

قلتماسمعوالقد":يقولونوالناس:عائشةقالت."حقربهموعدهمماأنعلموالقد":فقال

."علموالقد":!ي!اللهرسولقالوإنما."لهم

النبي!أصحابسمع:قال،مالكبنأنسعن،الطويلحميدوحدثني:)7(إسحاقابنقال

ويا،ربيعةبنشيبةويا،ربيعةبنعتبةيا،القليبأهليا":يقولوهوالليلجوفمناللهرسول

حقا؟ربكموعدماوجدتمهل-القليبفيمنهمكانمنفعدد-هشامبنجهلأباويا،خلفبنأمية

:فقال!؟جيفواقدقوماأتنادي،اللهرسوليا:المسلمونفقال."حقاربيوعدنيماوجدتقدفإني

."يجيبونيأنيستطيعونلاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتمما"

شرطعلىوهذا،نحوهفذكر،أنسعن،حميدعن،عديأبيابنعن،أحمد)8(الإمامرواهوقد

الشيخين.

عشيرةبئس،القليبأهليا":قال!ي!النهرسولأنالعلمأهلبعضوحدثني:)9(إسحاقابنقال

ونصرنيوقاتلتموني،الناسوآوانيوأخرجتموني،الناسوصدقنيكذبتموني،لنبيكمكنتمالنبي

."حقاربيوعدنيماوجدتقدفإني؟حقاربكمماوعدكموجدتمهل،الناس

ماجمعقدكما-الأحاديثمنتتأوله،عنهااللهرضي،المؤمنينأمعائشةكانتمماوهذا:قلت

.(ط)منوأثبته(1)في"يوم"لفظسقط(1)

.(963-1/638)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(قلب)"المحيطالقاموس".البئر:القليب)3(

.(1/638)هثاملابن"النبويةالسيرة"حاشيةعن.تفرق:تزايل(4)

.(1638/)هثاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(آ)من"لحمه"لفظسقط()5

.(1/963)"النبويةالسيره"منلازمةتكملةالحاصرتينبينما)6(

.(1/963)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر)7(

صحيح.حديثوهو،(3401/)"المسند"فيأحمدرواه)8(

.(1/963)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر()9
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فيهتعارضكانتمماالمقاموهذا،الاياتلبعضمعارضأنهوتعتقدجزء-فيالأحاديثمنتتأولهكانت

منالجمهورقولوالصواب،لهبمعارضهووليس.،22:فاطرأ!اتقبورفىمنبم!عائتوما):قوله

وأرضاها.عنهااللهرضي،إليهذهبتماخلافعلىنصاالدالةللأحاديث؟بعدهمومنالصحابة

:قالأبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوحدئنا،إسماعيلبنعبيدحدثنا:)1(البخاريوقال

ببكاءقبرهفييعذبالميتإن":!النبيإلىرفععمرابنأن،عنهااللهرضي،عائشةعندذكر

أهلهوإن،وذنبهبخطيئتهليعذبإنه":ع!ي!اللهرسولقالإنما،اللهرحمه،)2(وهل:فقالت."أهله

منبدرقتلىوفيهالقليبعلىقام!يالهاللهرسولإن:قولهمثلوذاك:)3(قالت."الانعليهليبكون

ماأنليعلمونالآنإنهم":قالوإنما."أقولماليسمعونإنهم":قال،قالمالهمفقال،المشركين

اتقبور!فىمنبم!عائتوما!و.،.8:النملأ!أتمؤقلالتشعإنك!و:قرأتثم."حقلهمأقولكنت

.النارمنمقاعدهمتبوؤواحين:تقول،22:فاطرا

به.أسامةأبيعن،كريبأبي)4(عنمسلمرواهوقد

منالجنائزكتابفيذلكسنقرركما،()حديثماغيرفيدفنهبعدالميتبسماعالتصريحجاءوقد

الله.شاءإن"الكبيرالأحكام"

النبيوقف:قالعمرابنعن،أبيهعن،هشابمعن،عبدةثنا،عثمانحدثني:)6(البخاريقالئم

أقولمايسمعونالانإنهم":قالثم."؟حقاربكموعدماوجدتمهل":فقال،بدرقليبعلى!م

هولهمأقولكنتالذيأنليعلمونالانإنهم":!النبيقالإنما:فقالتلعائشةوذكر."لهم

لآية.اقرأتحتى!هواتمؤقلالتشعإنك!و:قرأتثم."الحق

عنكلاهما،وكيععن،شيبةأبيبنبكرأبيوعن،أسامةأبيعن،كريبأبيعنمسلمرواهوقد

.)7(عروةبنهشام

.(7893)البخاريرواه(1)

.(ط)منسقط"وهل"لفظ)2(

.(9793)البخاريرواه)3(

.(329)مسلمرواه()4

رقمالبخاريرواه"ملكانأتاهنعالهمقرعليسمعوإنه،أصحابهعنهوتولىقبرهفيوضعإذاالعبدإن":!ح!كقوله)5(

من،(7/79)والنسائي(3231)داودوأبو(71و)(75)(2875)رقمومسلم(1374و)(1338)

عنه.اللهرضيأنسحديث

.(8193و)(0893)البخاريرواه()6

.(329)مسلمرواه)7(
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عن،عروبةأبيبنسعيدثنا،عبادةبنروحسمع،محمدبناللهعبدحدثنا:)1(البخاريوقال

رجلاوعشرينبأربعةبدريومأمر!ي!اللهرسولأن،طلحةأبيعن،مالكبنأنسلناذكر:قالقتادة

بالعرصةأقامقومعلىظهرإذاوكان،مخبثخبيثبدرأطواء)2(منطوفيفيفقذفوا،قريشصناديدمن

:وقالواأصحابهواتبعهمشىثم،رحلهاعليهافشدبراحلتهأمر،الثالثاليومببدبىكانفلما،ليالثلاث

ابائهم؟وأسماءبأسمائهميناديهمفجعل،)3(الركيشفةعلىقامحتى.حاجتهلبعضإلاينطلقنرىما

ربناوعدناماوجدناقدفإنا؟ورسولهاللهأطعتمأنكمأيسركم":فلانبنفلانويا،فلانبنفلانيا

فيها؟أرواحلاأجسادمنتكلمما،اللهرسوليا:عمرفقال."؟حقاربكموعدماوجدتمفهل،حقا

."منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهمحمدنفسوالذي":!ي!النبيفقال

وندما.،وحسرة،ونقمة،وتصغيرا،توبيخا؟قولهأسمعهمحتىاللهأحياهم:)2(قتادةقال

.)5(عروبةأبيبنسعيدعن،طرقمن،ماجهابنإلاالجماعةبقيةأخرجهوقد

:قالقتادةعن،الرحمنعبدبنشيبانعن،المؤدبمحمدبنيونسعن،أحمد)6(الإمامورواه

وأظهر،أصحالأولولكن،صحيخإسنادوهذا،طلحةأبايذكرفلم،مثلهفذكر.مالكبنأنسحدث

أعلم.والله

بدرقتلىترك!ي!اللهرسولأنأنسعن،ثابتعن،حمادثنا،عفانحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

بنعتبةيا،هشامبنجهلأبايا،خلفبنأميةيا":فقالعليهمفقامأتاهمثم،جيفواحتىأيامثلاثة

."حقاربيوعدنيماوجدتقدفإني؟حقاربكموعدماوجدتمهل،ربيعةبنشيبةيا،ربيعة

تعالى:اللهيقول؟يسمعونوهل؟ثلاثبعدأتناديهم،اللهرسوليا:فقالصوتهعمرفسمع:قال

نأيستطعونلاولكن،منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي":فقال.!والمؤقلالتشحإنك)

."يجيبوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(7693)البخاريرواه

.تنهارولالتثبتبالحجارةوبنيتطويتالتيالبئروهيطويجمع:الأطواء:العسقلانيحجرابنالحافظقال

.(7203/)"الباريفتح"

فتح".تطوىأنقبلالبئر:اخرهوتشديدالكافوكسرالراءبفتح،الركي:العسقلانيحجرابنالحافظقال

.(7203/)"الباري

الحديث.راوييعني

.(8657)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1551)والترمذي(5926)داودوأبو(2875)مسلمرواه

.(3541/)"لمسندا"رواه

.(3287/)"المسند"فيأحمدرواه
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به.سلمةبنحمادعن،خالدبنهدبةعن،ا(مسلمورواه

الوأفر(منأ:ثابمؤ)3(بنحسانوقال:)2(إسحاقابنقال

القشيبالورقفيالوحيكخطبالكثيبزينبديارعرفت

سكوبمنهمرالوسميمنجونوكلالرياحتداولها

الحبيبساكنهابعديباباوأمستخلقارسمهافأمسى

الكئيب)4(القلبحرارةورديومكلالتذكرعنكفدع

الكذوبإخبارغيربصدقفيهعيبلابالذيوخبر

النصيبمنالمشركينفيلنابدرغداةالمليكصنعبما

الغروبجنحأركانهبدتحراءجمعهمكأنغداة

وشيبمردانالغابكأسدبجمعمنافلاقيناهم

الحروبلفحفيالأعداءعلىوازروهقدحمدأمام

الكعوبخاظيمجربوكلمرهفاتصوارمبأيديهم

الصليبالدينفيالنجاربنووازرتهاالغطارفالأوسبنو

بالجبوبتركناقدوعتبةصريعاجهلأبافغادرنا

حسيب.نسبواإذاحسبذويرجاليفيتركناقدوشيبة

القليبفيكباكبقذفناهملمااللهرسوليناديهم

بالقلوبيأخذاللهوأمرحقاكانكلاميتجدواألم

مصيبرأيذاوكنتصدقتلقالوانطقواولونطقوافما

فيفسحبربيعةبنعتبةأخذ،القليبفييلقواأنع!ي!اللهرسولأمرولما:)5(إسحاقابنقال

لونه،تغيرقدكئيبهوفإذا،عتبةبنحذيفةأبيوجهفي،بلغنيفيما،ع!ي!اللهرسولفنظر،القليب

لا:فقال،!ؤاللهرسولقالكماأو."شيءأبيكشأنمندخلكقدلعلك،)6(حذيفةأبايا":فقال

وفضلا،وحلمارأيأأبيمنأعرفكنتولكني،مصرعهفيولاأبيفيشككتما،اللهرسولياوالله

التهذيب"تقريبتحرير"انظر.معابالاسمينيعرفوكان"خالدبنهداب":وفيه،(2874)مسلمرواه()1

(/435).

.(064-1/963)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.عرفاتوليدالدكتوربتحقيق(1/82)"ديوانه"انظر)3(

."الصدر":"حسانديوان"في(4)

.(164-1/064)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.الصوابهو(آ)فيجاءوما،خطأوهو"حذيفةيا":(ط)في)6(
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كنتالذيبعدالكفرمنعليهماتماوذكرت،أصابهمارأيتفلما،للإسلامذلكيهديهأنأرجوفكنت

.خيرالهوقال،بخير!ك!ي!اللهرسوللهفدعا.ذلكأحزنني،لهأرجو

:عباسابنعن،عطاءعن،عمروثنا،سفيانحدثنا،الحميديحدثنا:)1(البخاريوقال

الله،نعمةع!ومحمد،قريشهم:عمروقال.قريشكفارواللههم:قالمهوكفراأدلهنغمتبدلواالذين)

.بدريومالنار:قال.(28:إبرامح!أمهواتبواراروأصفواقؤمهتم)

البسيض(منأ:ثابت)3(بنحسانوقال:إسحاق)2(ابنقال

كفارالأرضوأهلوصدقوهنبيهمآوواهمالذينقومي

أنصارالأنصارمنللصالحينسلفهمأقوامخصائصإلا

مختارالأصلكريمأتاهملماقولهماللهبقسممستبشرين

والجارالقسمونعمالنبينعمسعةوفيأمنففيوسهلاأهلا

43(الدارهيداراجارهمكانمنبهايخافلابدارفأنزلوهأ

النارالجاحدوقسممهاجرينقدمواإذالأموالبهاوقاسموه

سارواماالعلميقينيعلمونلولحينهمبدرإلىوسارواسرنا

غراروالاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

والعارالخزيفيهالمواردسرفأوردهمجارلكمإنيوقال

غاروافرقةومنهممنجدينمنسراتهمعنفولواالتقيناثم

عنأ،إسرائيلحدثنا:قالاالرزاقوعبد6(بكيوأبيبنيحيىحدثنا:أحمدإد(الإماموقال

له:قيل،القتلىمن!ي!اللهرسولفرغلما:قالعباسابنعن،!أ!!عكرمةعن،بم71حرببنسماك

:قال"؟لم":قال.لكيصلحلاإنه:الوثاقفيوهوالعباسفناداه.لمح!شيدونهاليس،العيرعليك

.وعدكمالكأنجزوقد،الطائفتينإحدىوعدكاللهلأن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(7793)البخاريرواه

.(1/664)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(476-1/475)"ثابتبنحسانديوان"انظر

.(1664/)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منواستدرك(1)منسقطالبيتهذا

عنسماكوروايته(1314/)"المصنف"فيالرزاقوعبد،(922-1/228)"المسند"فييحيىرواية

.اضطرابفيهاعكرمة

."أحمدالإماممسند"منوالتصحيح،النشاخمنخطأوهو"بكرأبيبنيحيى":(طو)(ا)في

."المسند"منوالمثبت،النسخمنسقط

تقريبتحرير"انظرهـ.(155)سنةمات.وراويتهعباسابنمولى،اللهعبدأبو،البربريعكرمةهو

بتحقيقي.(232/)"الذهبشذراتو"(332/)"التهذيب
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قدروكان،الملائكةمنألفحضورمعهذا،سبعينبدريومالكفارسراةمنقتلمنجملةكانوقد

عنفأهلكهمواحداملكأعليهملسلطاللهشاءولو،كثيوبشرمنهمسيسلمأن؟منهمبقيفيمنالسابقالله

فاقتلعتعالىاللهأمرهالذي،جبريلالملائكةفيكانوقد،بالكليةفيهخيرلامنقتلواولكن،اخرهم

الله،إلايعلمهلاما،والمزروعاتوالأراضيوالدوابالأمممنفيهن،سبعاوكنلوطقوممدائن

التيبالحجارةوأتبعهن،منكساتقلبهنثم،جناحهطرفعلىالسماءعنانبهنبلغحتىفرفعهن

.)1(تقدمفيمالوطقومقصةفيذلكذكرناكما،لهمسومت

ففزبكفرواألذينلمحاذالقيتو):فقالذلكفيحكمهتعالىوبين،للكافرينالمؤمنينجهاداللهشرعوقد

فتلواولبهنئخهغلاشصرأللهيشآءولؤذلكأؤزارهاأقئبتفعحتىفدآءوإمماب!مألمحإممااتوثاقأتخشمو!فهـثدواإذاحتئألرقاب

حأ.4:محمدكأالاية!هوببغفىتجضم

قؤومومنيهت!صدورويشفعلتهصوينصريخويخزهتمبأتديخاللهيعذثهوقنلوهتمم!:تعالىوقال

.(51-41:التوبةألايةا!لمحهيشآمنعكاللهويتوبقلوبهوغيظويذهحت

،مسعوببناللهعبدعليهيوقفذلكبعدثم،الأنصارمنشابيديعلىجهلأبيقتلفكان

هذابعدثم،الغنمرويعيياصعبامرتقىارتقيتلقد:لهقالحتىصدرهعلىويصعد،بلحيتهويمسك

نأمنأبلغهذاكان،المؤمنينقلوببهاللهفشفى،اللهرسوليديبينوضعهحتىواحتملهرأسهحز

أعلم.والله،أنفهحتفيموتأو،منزلهسقفعليهيسقطأنأو،صاعقةتأتيه

تقيةمعهمخرجولكنه،مسلماكانممنالمشركينمعبدريومقتلفيمن)2(إسحاقابنذكروقد

وأبو،الأسودبنزمعةبنالحارث:منهم؟جماعة،إسلامهعنفتنوهقدمضطهدافيهمكانلأنه؟منهم

بنمنبهبنوالعاص،خلفبنأميةبنوعلي،()3(المغيرةبنالوليدبنقيسوأبو1،الفاكهبنقيس

قالواكتامشتضعفينكنخفيمقالواأنفسهمظالمىائمببكةتوفئهمالذينإن!و:تعالىقولهنزلوفيهم:قال.الحجاج

جملةوكان.،79:النساءأ!مصيراتوسإج!غمآولهتمف!افأولنكفنهاجرواوسعةاللهأزضتكنألخقالواالأرضفى

!ي!؟اللهرسولالمنمنهم،اللهشاءإنبعدفيماعليهمالكلامسيأتيكما،أسيراسبعينيومئذالأسارى

المطلب.عبدبنالحارثبنونوفل،طالبأبيبنعقيلعمهوابن،المطلبعبدبنالعباسعمه

يعتقمحرمرحمذاملكمنكلليسأنهعلى،بذلكوغيرهما)4(والبخاريالشافعياستدلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.الكتابمنالأولالجزءفيلوطقومعلىالمؤلفكلاممنتقدمماانظر

.(1/164)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1164/)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(آ)منسقطالحاصرتينبينما

.(-5167168/)"الباريفتح"انظر
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أعلم.فالله،(1ذلك)فيسمرةعن،الحسنحديثبهوعارضوا،عليه

!ي!)2(النبيبنتزينبزوج،أميةبنشمسعبدبنالربيعبنالعاصأبوفيهموكان

فصل

ةأحمد)3(الإمامقالكما،قولينعلى؟يفادونأوأيقتلون؟الأسارىفيالصحابةاختلفوقد

الله!رسولاستشار:قالالحسنعن،رجلاوذكر،أنسعن،حميدعن،عاصمبنعليحدثنا

:فقالعمرفقام:قال."منهمأمكنكمقد،وجلعز،اللهإن":فقال،بدريومالأسارىفيالناس

نإ،الناسأيها":فقال!ي!النبيعادثم،!ي!النبيعنهفأعرض:قال.أعناقهماضرب،اللهرسوليا

اضرب،اللهرسوليا:فقالعمرفقام:()4(قالأ0"بالأمسإخوانكمهموإنما،منهمأمكنكمقدالله

:فقال،الصديقبكرأبوفقام،ذلكمثلللناسفقال!ي!النبيعادثم،!ي!النبيعنهفأعرض.أعناقهم

كانما!لمجواللهرسولوجهعنفذهب:قال.الفداءمنهمتقبلوأنعنهمتعفوأن3(نرىإ،اللهرسوليا

لمشكغسبقآدلهمنئؤلاكتب):تعالىاللهوأنزلى:قالى.الفداءمنهموقبل،عنهمفعفا،الغممنفيه

أحمد.بهالمرد(68:ا!نفالأالاية!أضذتم!ما

بنعليوكذا،وصححهوالترمذي،داودوأبو،ومسلم-لهواللفظ-أحمد)6(الإمامروىوقد

،عباسابنحدثني،زميلأبوالحنفيسماذحدثنا،عماربنعكرمةحديثمنوصححه،المديني

إلىونظر،ونيفثلاثمئةوهم،بدريومأصحابهإلى!ي!اللهرسولنظر:قال،الخطاببنعمرحدثني

وأسر،رجلاسبعونمنهمفقتل:قولهإلىتقدمكماالحديثفذكر،وزيادةألف!همفإذا،المشركين

بنوهؤلاء،اللهرسوليا:بكرأبوفقال،وعمروعليابكرأبا!ي!اللهرسولواستشار.رجلاسبعونمنهم

وعسى،الكفارعلىلناقوةأخذناهمافيكون،الفديةمنهمتأخذأنأرىوإني،والإخوانوالعشيرةالعم

والله:قلت:قال"؟الخطاببنياترىما":!ي!اللهرسولفقال.عضدالنافيكونوا،اللهيهديهمأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السنن"فيوالنسائي(1365)والترمذي(9493)داودوأبو(2و.18و551/)"المسند"فيأحمدرواهوقد

صحيح.حديثوهو،(2594و)(8948)"الكبرى

انظر.نكاحهماعلىأبقاهمابل،بنتهعلىنكاحه!م!النبيلهيجددلمأسلمولما:الحنبليالعمادابنقال

.(1/521)"الذهبشذرات"

بنعاصمبنعليسندهوفي(687/)"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره(3243/)"المسند"فيأحمدرواه

حسنحديثفهو،مسعودوابنعمرابنحديثمنشاهدللحديثولكن،ويصريخطئصدوق،الواسطيصهيب

.لغيره

."أحمدالإماممسند":منزيادة

."ترىإن":"أحمدالإماممسند"فيوالذي"نرى":(طو)(آ)فيكذا

.(1803)والترمذي(0962)داودوأبو(1763)ومسلم(1/53)"المسند"فيأحمدرواه
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منعلياوتمكن،عنقهفأضرب-لعمرقريب-فلانمنتمكننيأنأرىولكن،بكرأبورأىماأرىما

هوادم!قلوبنافيليستأنهاللهيعلمحتى،عنقهفيضربأخيهفلانمنحمزةوتمكن،عنقهفيضربعقيل

مايهوولم،بكرأبوقالما!يواللهرسولفهوي.وقادتهموأئمتهمصناديدهموهؤلاء،للمشركين

،يبكيانوهمابكروأبي!يمالنبيإلىفغدوت:عمرقالالغدمنكانفلما،الفداءمنهموأخذ،قلت

بكاءأجدلموإن،بكيتبكاءوجدتفإن،وصاحبكأنتيبكيكماذاأخبرني،اللهرسوليا:فقلت

عليعرضقد،الفداءأخذهممنأصحابكعليعرضللذي":!ماللهرسولفقال؟لبكائكماتباكيت

حتىألئرئلهز()1تكونأنلنبى%ماكا):تعالىاللهوأنزل-قريبةلشجرة-"الشجرةهذهمنأدنىعذابكم

فيمآلمسكمسبقأدتهممنلؤلاكتب!صكيوصيزوأدلهألأخزهيريدوأدثهألدتياعر!طترلدوتألأز!ثفىيثخرر%

الحديث.تماموذكر،الغنائملهمأحلثم،الفداءمن!وأضذتئم

،)3(عبيدةأبيعن،مرةبنعمروعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:قال"؟الأسرىهؤلاءفيتقولونما":!حواللهرسولقال،بدريومكانلما:قال)4(اللهعبدعن

عليهم.يتوبأناللهلعل؟بهمواستأناستبقهم،وأهلكقومك،الثهرسوليا:بكرأبوفقال

وقال:قال.أعناقهمفاضربقربهم،وكذبوكأخرجوك،الثهرسوليا:عمروقال:قال

فقال.ناراعليهم)5(أضرمهثمفيهفأدخلهمالحطبكثيروادياانظر،اللهرسوليا:رواحةبناللهعبد

أبيبقوليأخذ:ناسفقال،شيئاعليهميردولم!حواللهرسولفدخل:قال.رحمكقطعت:العباس

:فقالعليهمفخرج،رواحةبناللهعبدبقوليأخذ:ناشوقال.عمربقوليأخذ:ناشوقال.بكر

أشدتكونحتىفيهرجالقلوبليشداللهوإن،)6(اللبنمنألينتكونحتىفيهرجالقلوبليليناللهإن"

عصاقومنفإن!منىتبعنىفمن!و:قال،السلامعليه،إبراهيمكمثل،بكرأبايامثلكوإن،الحجارةمن

أنتفإنكلهمتغفردهانعبادك!انهئمتعذجمهمإن!و:قال،عيسىكمثلبكرأباياومثلك.!زحيوغفورفإنك

مثلكوإن!دياراألبهفربنمنألازضعلىلانذزرب):قال،نوحكمثلعمريامثلكوإن!اطيهصاتعسفي

أنتم!ألأليمأتعذابيرواحتىجمؤمنوافلاقربهؤفىوآشددأفولهوعكأطمشربنا):قال،موسىكمثلعمريا

بنسهيلإلا،اللهرسوليا:فقلت:اللهعبدقال.عنؤضربةأوبفداءإلاأحديبقينفلا،عالة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حجة"انظر(ط)فيجاءماوهوبالياء"يكون"الباقونوقرأ،عمروأبيقراءةوهيبالتاء"تكون"(1)فيكذا

.(313ص)مجاهدلابن"القراءات

ضعيف.هـاسناده،(384و1383/)"المسند"فيأحمدرواه

عبدبنعامرعبيدةأبووهو"أحمدالإماممسند"فيلماموافق(آ)فيجاءوماخطأوهو."عبيدة":"ط"في

.(4/161)"الكمالتهذيب"انظر.الهذليمسعودبنالله

.(عنهاللهرضيمسعودبناللهعبد)بذلكفالمعنيالمحذثينعند(اللهعبد)أطلقوإذا(مسعودابن)يعني

."أضرم":"أحمدالإماممسند"في

."اللينمن":(ط)في
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عليتقعأنأخوفيومفيرأيتنيفما:قال.فسكت:قال.الإسلاميذكرسمعتهقدفإني؟بيضاء)1(

ماكاتصفبى):اللهفأنزل:قال."بيضاءبنسهيلإلا":قالحتى،اليومذلكمنالسماءمنحجار!

لؤلاكشب!صكيوعضيزواللهلأخرةآيرلدوأدلهالدلياعرضترلدوتلاؤض!آفىيثخى%حتىأشرىلهر31تكود!أن

وظل،معاوية)3(أبيحديثمنوالحاكم،الترمذيرواهوهكذا،الآيتيناخرإلى!و-سبقآدلهمن

.يخرجاهولم،الإسنادصحيح:الحاكم

أيوبأبيعنرويوقد،ذلكبنحوهريرةوأبيعمربناللهعبدطريقمنمردويه)4(ابنورواه

.!بنحوه)إالأنصاري

حدثنا،موسىبناللهعبيدحديثمن")6(المستدرك"فيوالحاكم،مردويهابنروىوقد

أسربدريومالأسارىأسرلما:قال،عمرابنعن،مجاهدعن،مهاجربنإبراهيمعن،إسرائيل

!لمج!النبيذلكفبلغ،يقتلوهأنالأنصارأوعدتهوقد:قال،الأنصارمنرجلأسره،أسرفيمنالعباس

عمر:قال."قاتلوهأنهمالأنصارزعصتوقد،العباسعميأجلمنالليلةأنملمإني":فقال

نرسله.لاواللهلا:فقالوا.العباسأرسلوا:لهمفقال،الأنصارعمرفأتى."نعم":قال؟أفاتيهم

فيصارفلما،عمرفأخذه.فخذهرضىلهكانفإن:قالوا؟رضىاللهلرسولكانفإن:عمرلهمفقال

لماإلاذاكوما،الخطابيسلمأنمنإليأحبتسلملأنفواللهأسلم،عباسيا:عمرلهقال،يده

إسلامك.يعجبهاللهرسولرأيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

:(-5227228/)بتحقيقه"أحمدالإماممسند"علىتعليقهفياللهرحمهشاكرمحمدأحمدالشيخالعلأمةقال

قريشفأخرجته،إسلامهوكتمبمكةأسلم:سعدابنقال،وأمهلأبيهسهيلأخووهو،بيضاءبنسهلالصواب"

فخلى،بمكةيصليرآهأنهمسعودبناللهعبدلهفشهد،يومئذفأسر،المشركينمعبدرأفشهد،بدرنفيرفيمعها

ولم،مسعودبناللهعبدقبلأسلمبيضاءبنسهيل،أخطأقدبيضاءبنسهيلفيالقصةهذهروىوالذي،عنه

ذلكروىمنفغلط،فيهشكلا،مسلماغ!ج!اللهرسولمعبدراوشهد،المدينةإلىوهاجر،بإسلامهيستخف

سعد"ابنطبقات"انظر."سهلفيوالقصة،سهلأخيهمنأشهرسهيلالأن،أخيهوبينبينهماالحديث

.(3491/)"الإصابةو"،(4132/)

.(59ص)انظر.عليهاالتعليقتقدم

ضعيف.وإسناده،(22-312/)"المستدرك"فيوالحاكم،(4171)رقمالترمذيرواه

من(3532/)"المنثورالدر"فيوالسيوطي،عمربناللهعبدحديثمن(433/)"التفسير"فيالمؤلفذكره

عنهما.اللهرضي،هريرةأبيحديث

.(433/)"التفسير"فيالمؤلفذكره

(2932/)المستدركفيالحاكموأخرجه.مردويهلابنوعزاه،(3252/)"المنثورالدر"فيالسيوطيذكره

بنإبراهيمسندهوفي،مسلمشرطعلىهو:الذهبيوقال.يخرجاهولمالإسنادصحيح:وقال،بنحوه

المتابعاتفيبهيعتبرممنوهو،الحفظلينصدودتى:حجرابنالحافظقال،الكوفيالبجليجابربنمهاجر

يتابع.ولم،حسب
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عمر،واستشار،فأرسلهم؟عشيرتك:بكرأبوفقال!،بكرأباع!اللهرسول!واستشار:قال!

فىيثخرر%حتىأشرىلهز()1تكونأنصفبى%كاما):اللهفأنزل!ع!ي!اللهرسول!ففاداهم.اقتلهم:فقال!

.يخرجاهولم،الإسنادصحيححدلمجظهذا:)2(الحاكمقال!ثم.الآية!هوآلأزض!

عن،الثوريسفيانحديثمن")4(صحيحه"في)3(حبانوابن،والنسائي،الترمذيوروى

فقال!:،ع!ي!النبيإلىجبريلجاء:قال!عليعن،عبيدةعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشام

مثلهم.منهمقابلاعامايقتلأنعلى،القتلشاؤواوإنالفداءشاؤواإن،الأسارىفيأصحابكخير

أعلم.والله،عبيدةعن،مرسلارواهمنومنهم،جداغريحبحدثحطوهذا،مناويقتلالفداء:قالوا

كنلؤلاكتب):قولهفيعباسابنعن،عطاءعن،نجيحأبيابنعن،)5(إسحاقابنقال!وقد

لمسكم،إليهأتقدمحتى،عصانيمنأعذبلاأنيلولا:يقول!!وعظيمعذاثأضذتمفيمآلمسكمسبقآدله

عظيم.عذال!أخذتمفيما

لأ.وغيره)7(إسحاقابنواختاره،أيضا)6(مجاهدعن،نجيحأبيابنعنرويوهكذا

،وقاصأبيبنسعدعنرويوهكذا،بدراشهدأحدايعذبلاأنمنهسبق:)8(الأعمشوقال!

)9(رباحأبيبنوعطاء،جبيربنوسعيد

.بالمغفرةلهم:أيمهوسبقآدلهمنلؤلاكئت):(01)والثوريمجاهدوقال!

حلالنالأسارىوفداءالمغانمأن،الأول!الكتابأمفيسبق:عباسابنعن،)11(الوالبيوقال!

.،96:ا!نفادأمهوطيباصنلاغنتتتمممافكلوا):بعدهل!قاولهذا،لكم

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

.(59ص)علىالتعليقانظر

."صحيحهفي":(ط)فيبعده

.(آ)بهاانفردت""صحيحهفيوعبارة،أثبتهماوالصوابالنساخمنقلمسبقوهو"ماجهابن":(طو)(آ)في

.(5947)رقم"الإحسان"فيحبانوابن(8662)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1567)الترمذيرواه

.(676-1/675)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(01/47)"تفسيره"فيالطبريرواه

.(1/676)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(434/)"التفسير"فيالمصنفذكرهوقد

"تفسيره"فيالطبري،جبيربنسعيدوعن،سعدعن(358-0/2357)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه

.(434/)"تفسيره"فيالمؤلفرباحأبيبنعطاءعنوذكره،(5/146)

فيالمؤلف،الثوريوعن،حاتمأبيلابنوعزاه،(3532/)"المنثورالدر"فيالسيوطي،مجاهدعنذكره

.(434/)"تفسيره"

.(434/)"التفسير"فيالمؤلفذكره
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،وقتادة،والحسن،وعطاء،جبيربنوسعيد،مسعودوابن،هريرةأبيعنرويوهكذا

.(1جرير)ابنواختاره،والأعمش

!م:اللهرسولقال:قالاللهعبدبنجابرعن")2(الصحيحين"فيثبتبماالقولهذاترجحوقد

الأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت؟قبليالأنبياءمنأحديعطهنلمخمساأعطيت"

إلىيبعثالنبيوكان،الشفاعةوأعطيت،قبليلأحدتحلولمالغنائمليوأحلت،وطهورامسجدا

."عامةالناسإلىوبعثت،قومه

الرؤوسلسودالغنائمتحللم":!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشوروى

..)3(
عيرلا"

.الأسارىوفداء،الغنائمأكلفيتعالىاللهفأذن،!هوصنلاطيبامماغنئتتمفكلوا):تعالىقالولهذا

عن،شعبةثنا،حبيببنسفيانثنا،العيشي)4(المباركبنالرحمنعبدحدثنا:داودأبوقالوقد

بدريومالجاهليةأهلفداءجعلع!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،الشعثاءأبيعن،العنبسأبي

الافأربعةمنهمالرجلبهفوديماوأكثر،المالمنمنهمأحدبهفوديماأقلكانوهذا.)5(أربعمئة

درهم.

لمنقلألنبئيأجها!:تعالىفقال،والاخرةالدنيافيمنهأخذعمابالخلفمنهمامنمناللهوعدوقد

.(07:ا!نفالألآيةا!ويغفرلكئممنئماضذساضئرايؤتكئمضئراقلولبهغفىاللهيغلمإنالاسترخمفأيذيكمفى

ذهب.منأوقيةبالأربعيننفسهففادى،العباسفينزلت:عباسابنعن،)6(الوالبيوقال

الله،وعدناالتيالمغفرةأرجووأنا:قال-لهيتجركلهميعني-عبداأربعيناللهفاتاني:العباسقال

.ثناؤهجل

،عباسابنعن،أهلهبعضعن،معبد)8(بناللهعبدبنالعباسحدثني:)7(إسحاقابنوقال

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

)7(

لآ)8

.(64-01/44)"الطبريتفسير"انظر

.(152)ومسلم،مختصرا(2231و)(438و)(335)البخاريرواه

.قالكماوهو،صحيححسن:وقال(8503)الترمذيرواه

.(17/382)"الكمالتهذيب"وانظر"داودأبيسنن"منوالتصحيح."العبسي":(طو)(آ)في

."أربعمئة"جملةدونصحيححديثوهو،(1926)داودأبورواه

.(01/94)"تفسيره"فيالطبريورواه

دلائل"فيوالبيهقي(2/463)"تاريخه"فيوالطبري(1/605)"والتاريخالمعرفة"فيالفسويورواه

.(3141/)"النبوة

تهذيب"وانظر."النبوةدلائلو""الطبريتاريخو"(ط)هامشمنوالتصحيح"مغفل":(طو)(آ)في

.(4/1912)"الكمال



99العظمىبدرغزوةذكر

الليل،أولساهراع!ي!النبيباتبالوثاقمحبوسونوالأسارى،بدريوم!اللهرسولأمسىلما:قال

،فأطلقوه"وثاقهفيالعباسعميأنينسمعت":فقال؟اللهرسولياتناملالكما:أصحابهلهفقال

!ي!.اللهرسولفنام،فسكت

ذهب.منأوقيةبمئةنفسهففادىموسرارجلاوكان:()1إسحاقابنقال

أحدعمروبنعتبةحليفهوعن،ونوفلعقيلأخويهابنيوعن،نفسهعنكانتالمئةوهذه:قلت

!ي!:اللهرسوللهفقال،أسلمقدكانأنهادعىحينع!ي!اللهرسولبذلكأمرهكما،فهربنالحارثبني

المالفأين":قال،عندهماللاأنهفادعى"وسيجزيكبإسلامكأعلموالله،علينافكانظاهركأما"

."؟وقثماللهوعبدالفضل،لبنيفهذاسفريفيأصبتإن:لهاوقلت،الفضلوأمأنتدفنتهالذي

عن،إسحاقابنرواه.الفضلوأمأناإلاعلمهماشيءهذاإن،اللهرسولأنكلأعلمإنيوالله:فقال

.)2(عباسابنعن،عطاءعن،نجيحأبيابن

مالكبنأنسحدثني:الزهريقال،عقبةبنموسىطريقمن")3(البخاريصحيح"فيوثبت

.فداءهالعباسأختنالابنفلنتركلناائذن:قالوا!ي!اللهرسولاستأذنواالأنصارمنرجالاإن:قال

."درهمامنهتذرونلاواللهلا":فقال

أتي!ييهالنبيأن،أنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن،طهمانبنإبراهيموقال:)4(البخاريقال

،العباسجاءهإذ؟!اللهرسولبهأتيمالأكثرفكان"المسجدفيانثروه":فقال،البحرينمنبمال

ذهبثمثوبهفيفحثا."خذ":فقال،عقيلاوفاديتنفسيفاديتإني؟أعطني،اللهرسوليا:فقال

:قال.عليأنتفارفعه:قال."لا":قال.إلييرفعهبعضهممر:فقال،يستطعفلم،يقله

فارفعه:قال."لا":قال.إلييرفعهبعضهممر:فقال.يستطعفلم،يقلهذهبثممنهفنثر."لا"

خفيحتىبصرهيتبعهزالفما،انطلقثمكاهلهعلىاحتملهثم،منهفنثر."لا":قال:عليأنت

درهم.منهاوثم(!وأاللهرسولقامفما،حرصهمنعجبا؟علينا

عن،يونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)5(البيهقيوقال

بنعقيل؟أخويهوابنيالعباسفداءكان:قال،السديالرحمنعبدبنإسماعيلعن،نصربنأسباط

الاخرين،تعالىتوعدثم،دينارأربعمئةرجلكل،المطلبعبدبنالحارثبنونوفلطالبأبي

.(17:أ!نفالأ!وعليصصكن!وأللهمئهتمفاقكنقتلمناللهخانوافقذخياتكيريدواوإن):فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

به.إسحاقابنعن،(3141/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

به.إسحاقابنعن،(3431/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(1854و)(4853و)(5372)البخاريرواه

.الجزمبصيغة(3165و)(9435و)(142)معلقاالبخاريرواه

.(3041/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه
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فصل

ماغيرفيوردكما،سبعينالمشركينمنوالقتلى،سبعينكانوابدريومالأسارىأنوالمشهور

أنهم")1(البخاريصحيح"فيعازببنالبراءحديثفيوكما،اللهشاءإنوسيأتي،تقدممماحديث

سبعين.وأسروا،سبعينبدريومقتلوا

منوقتل،ثمانيةالأنصارومن،ستةقريشمنالمسلمينمنبدريومقتل:عقبةبنموسىوقال

ابنذكروهكذا:قال.)2(عنهالبيهقيارواههكذا.وثلاثونتسعةمنهموأسر،وأربعونتسعةالمشركين

المشركين.منوقتلالمسلمينمناستشهدمنعددفيعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعة

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)3(قالثم

منوسبعة،قريشمنأربعة؟رجلاعشرأحدبدريومالمسلمينمنواستشهد:قال،إسحاقبنمحمد

رجلا.)4(وثلاثونبضعةالمشركينمنوقتل،الأنصار

ذلك.مثلالقتلىوكانت،أسيرا)5(وأربعونأربعةع!ي!اللهرسولمعوكان:اخرموضعفيوقال

،الزهريعن،عقيلعن،الليثعن،الليثكاتبصالحأبيطريقمن،)6(البيهقيروىثم

المشركينمنيومئذوقتل،الأنصارمنورجل،عمرمولىمهجع؟المسلمينمنقتيلأولوكان:قال

عن،يزيدبنيونسعن،وهبابنورواه:قال)7(.ذلكمثلمنهموأسر،سبعينعلىزياد!

الزبير.بنعروةعن،الزهري

علىاستدلثم.منهموأسرالمشركينمنقتلمنعددفيرويناهفيماالأصحوهو:البيهقيقال

اللهرسولأمر:قال،عازببنالبراءعن،إسحاقأبيطريقمنأيضاوالبخاريهو)8(ساقهبماذلك

منأصابواقدوأصحابهع!ي!النبيوكان،سبعينمنافأصابوا،جبيربناللهعبدأحديومالرماةعلى!!ي!

قتيلا.وسبعين،أسيراسبعين؟ومئةأربعينبدريومالمشركين

.(8693)البخاريرواه(1)

.(3122/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه)2(

.(3123/)"النبوةدلائل"فيرواهفيماالبيهقييعني)3(

."وأربعون":"النبوةدلائل"وفي،"عشرون":(ط)وفي،"ثلاثون":(آ)فيكذا(4)

."النبوةدلائل"لفظوأثبت"أربعون":(طو)(آ)في()5

.(412-3123/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه)6(

.(3412/)"النبوهدلائل"فيرواهفيماالبيهقييعني)7(

.(3412/)"النبوةدلائل"فييعني)8(
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بأنهمقتادكا)1(صرحوقد،الألفإلىالتسعمئةبينماكانواالمشركينجملةأنوالصحيح:قلت

أعلم.والله،ذكرناهالذيهذامنأخذهوكأنه،رجلاوخمسينتسعمئةكانوا

:السلامعليهلقوله؟الأولوالصحيح.الألفعلىزيادةكانواأنهم،المتقدم)2(عمرحديثوفي

.(93(الألفإلىالتسعمئةبينماالقوم"

وعلى،ذلكعلىالتنصيصسيأتيكما،رجلاعشروبضعةثلاثمئةفكانوايومئذالصحابةوأما

الله.شاءإن،أسمائهم

منعشرالسابعالجمعةيومكانتبدروقعةأنعباسابنعن،مقسمعن،الحكمحديثفيوتقدم

.الباقر)4(جعفروأبو،الكبيرالسديوإسماعيل،وقتادة،الزبيربنعروةأيضاوقاله.رمضانشهر

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،جريرعن،قتيبةطريقمن(البيهميوروى

.بدريومصبيحتهافإن؟بقينعشرةلإحدىتحروها:قال،القدرليلةفيمسعودبناللهعبد

ما.عشرةتسعليلة:فقال،القدرليلةعنسئلأنه،أرقمبنزيدعنوروي:6(البيهقيقال

.الجمعانالتقىيومالفرقانيوم:وقال.شك

.رمضانشهرمنمضتليلةعشرةلسبعذلكأنالمغازيأهلعنوالمشهور:7(البيهقيقال

بنحنبلحدثنا،السماكبنعمروأبوحدثنا،بشرانبنالحسينأبوأخبرنا:8(البيهقيقالثم

الأنصاريأيوبأبوسئل:يقولطلحةبنموسىسمعت،عثمانبنعمروثنا،نعيمأبوثنا،إسحاق

لسبعوإما،بقيتعشرةلإحدىأوخلتعشرةثلاثأو،خلتعشرةلسبعإما:فقال،بدريومعن

.جداغريمبوهذا.بقيتعشرة

بإسنادهموغيرهالواقديطريقمن،الليثيأشيمبنقباثترجمةفي9(عساكماابنالحافظذكروقد

وجعلت:قال،!ك!ي!اللهرسولأصحابقلةمعهزيمتهمفذكر،المشركينمعبدريومشهدأنه،إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3278/)"والتاريخالمعرفة"فيالفسويذكرهفيما

صحيح.وإسناده(1/03)"المسند"فيأحمدرواه

طويل.حديثسياقضمن(43-342/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(127-3126/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيأقوالهمأخرجوقد

.(128-3127/)"النبوةدلائل"في

.(3128/)"النبوةدلائل"في

.(3128/)"النبوةدلائل"في

.(912-3128/)"النبوةدلائل"في

.(المخطوط)(386-4/1385)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنرواه
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ردت،بأكمتها)1(قريشنساءخرجتلووالله،النساءإلامنهفرالأمرهذامثلرأيتما:نفسيفيأقول

وقعوقد،محمديقولماإلىفنظرتالمدينةقدمتلو:قلت،الخندقبعدكانفلما،وأصحابهمحمدأ

أصحابه،منملأفيالمسجدظلفيذاكهو:فقالواعنهفسألت،فقدمتها:قال.الإسلامنفسيفي

ما:بدريومالقائلأنت،أشيمبنقباثيا":فقال،فسلمت،أصحابهبينمنأعرفهلاوأنافأتيته

إلىمنيخرجماالأمرهذافإن؟اللهرسولأنكأشهد:فقلت"؟النساءإلامنهفرالأمرهذامثلرأيت

أبايعكهلم،عليه)3(اللهأطلعكمانبيأنكفلولا،نفسيبهحدثتشيئاإلابهترمرمت)2(ولا،قطأحد

فأسلمت.؟الإسلامعلى

فصل

تكونلمن؟يومئذالمشركينمنالمغانمفيبدريوم،عنهماللهرضي،الصحابةاختلفتوقد

نأمنخوفاتحرسه،!ي!اللهبرسولأحدقتففرقة؟المشركونولىحين،أصنافثلاثةوكانوا،منهم

جمعتوفرقة،ويأسرونمنهميقتلونالمشركينوراءساقتوفرقة،إليهالمشركينمنأحديرجع

منصنعلما؟الآخرينمنبالمغنمأحقأنههؤلاءمنفريؤكلفادعى،كنالأ!متفرقاتمنالمغانم

المهم.الأمر

عن،موسىبنسليمانعن،وغيرهالحارثبنالرحمنعبدوحدثني:)4(إسحاقابنقال

بدرأصحابفينا:فقال،الأنفالعنالصامتبنعبادةسألت:قال،الباهليأمامةأبيعن،مكحولي

فقسمه،!اللهرسولإلى!له،أيديئمناللهفنزعه،أخلاقنافيهوساءتالنفلفياختلفناحيننزلت

عن،سلمةبنمحمدعن،أحمد)6(رواهوهكذا.السواء)5(على:يقول،بواءعنالمسلمينبين

به.إسحاقبنمحمد

وبين،العدواتبعواالذينوبين،جمعوهاالذينبينفيهاساوى:أي.السواءعلى:قولهومعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

بم)6

."بالها":موفي."أكمها":الأصلفي

ابنعندهووكذلك،بزاءين"تزمزمتولا"(ط)وفي.يتكلمولمللكلامفاهحرك:وترمرم(1)فيهكذا

يفهم.يكادلاخفيصوت:الزمزمة:وقال،(2313/)"النهاية"فيالأثير

.(ط)منالجلالةلفظسقط

.(1/642)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عنه،أثبتناهوقدالصوابوهو"السواءعلى":هشاملابن"النبويةالسيرة"وفي"سواءعن":(طو)(1)في

قليل.بعدالآتيالمؤلفشرحذلكويؤكد

.لغيرهحسنحديثوهو.(5322/)"المسند"فيأحمدرواه
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تخميسهاهذاينفيولا،بهاالتخصيصادعىممنمنهمفريقابهايخصصلم،الراياتتحتئبتواالذين

أعلم.والله،وغيرهعبيد)1(أبومنهم؟العلماءبعضيتوهمهقدكما،مواضعهفيالخمسوصرف

.بدرمغانممنالفقارذاسيفه!اللهرسولتنفلقدبل

إخراجقبلوهذا،فضةمنبر!3(أنفهفيكان،جهللأبيجملااصطفىوكذا:جرير)2(ابنقال

أيضا.الخمس

بنالحارثبنالرحمنعبدعن،()5(إسحاقأبوأثنا،عمروبنمعاويةثنا:أحمد)4(الإماموقال

بنعبادةعن،أمامةأبيعن،سلامأبيعن،موسىبنسليمانعن،ربيعةأبيبن)6(عياشبناللهعبد

طائفةفانطلقت،العدواللهفهزمالناسفالتقى،بدرامعهفشهدت،!ي!النبيمعخرجنا:قالالصامت

طائفةوأحدقت،ويجمعونهيحوزونهالعسكر)7(علىطائفةوأكبت،ويقتلونيهزموناثارهمفي

الذينقال،بعضإلىبعضهمالناسوفاء،الليلكانإذاحتى،غرةمنهالعدويصيبلا؟!مماللهبرسول

طلبفيخرجواالذينوقال.نصيمثفيهالأحدوليس()8(وجمعناهاأحويناهانحن:الغنائمجمعوا

ع!يو:اللهبرسولأحدقواالذينوقال.وهزمناهمالعدومنهانفينانحن،منابها)9(بأحقلستم:العدو

اللهفآتقواوآلرسولدئهآلأنفالقلآلأنفالعنيسئدونكم!:فنزلت.بهفاشتغلنا؟غرةمنهالعدويصيبأنخفنا

بين!يماللهرسولفقسمها.(ا:ا!نفالأ!ومؤنينكنتوإنزورسولهاللهوأطيعوا!تمذاتوأضلحوا

وكان،الئلثنفلراجعاأقبلفإذا،الربعنفلالعدوأرضفيأغارإذا!يماللهرسولوكان،المسلمين

.الأنفاليكره

)01(ماجهوابنالترمذيروىوقد

حسن.حديمثهذا:الترمذي

وقال.اخرهالحارثبنعبدالرحمنعن،الثوريحديثمن

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(-382388ص)عبيدلأبي"الأموالكتاب"وانظر."عبيدة":(ط)في

.(2947/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1122/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"فيالأثيرابنقاله.الأنفلحمفيتجعلحلقة:البرة

.لغيرهحسنحديثوهو.(432-5323/)"المسند"فيأحمدرواه

."إسحاقابنثنا":(ط)فيومكانه"أحمدالإماممسند"منمستدركالحاصرتينبينما

.(1737/)"الكمالتهذيب"وانظر،أثبتهماوالصواب،تصحيفوهو"عباسابن":(طو)(1)في

."المغنمعلى":(ط)في

."أحمدالإماممسند"منزيادةالحاصرتينبينما

."أحمدالإماممسند"لفظوأثبت."به":(طو)(1)في

حسن.حديثوهو،(2852)ماجهوابن،(5611)الترمذيرواه
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وقال،الرحمنعبدحديثمامن"مستدركه"فيوالحاكم،"صحيحه"فيحبانابنورواه

.)1(يخرجهولم،مسلمشرطعلىصحيح:الحاكم

عن،هندأبيبنداودعن،طرقمن)2(والحاكم،حبانوابن،والنسالي،داودأبوروىوقد

كذافلهوكذاكذاصنعمن":!اللهرسولقال،بدريومكانلما:قالعباسابنعن،عكرمة

يطلبونجاؤواالغنائمكانتفلما،الراياتتحتالشيوخوبقي،الرجالشبانذلكفيفتسارع."وكذا

إلينالفئتمانكشفتمولو،لكمردءاكنافإنا؟عليناتستأثروالا:الشيوخفقال،لهمجعلالذي

لمج!تمذاتوأضلحوأأدلهفآتقواوألرسولدلهآلأنفالمقلآلأنفالعنلمجئلونك):تعالىاللهفأنزل،فتنازعوا

هاهنا،بسطهايطولأخرآثاراالآيةهذهنزولسببفيذكرناوقد.مهوقؤمينكنتصإنرورسولهأدلهوأطيعوأ

المعاشفيللعبادالمصلحةفيهبمافيهايحكمان،ورسولهاللهحكمإلىمرجعهاالأنفالأنالكلامومعنى

نإؤورسولهاللهوأطيعوا!تمذاتوأضلحواأدلهفآتقواوالرسولللهألأنفال):تعالىقالولهذا،والمعاد

تعالى:قولهإلىانتهىحتىالأمرمنكانوما،بدرقصةفيوقعماذكرثم.مهومؤمينكنتص

الاية!وألسبيلوآبفوألمحسبهينوآليتفئأتقربئولذىوللرسولخسهرللهفأنشئءمنغنضتمأنماوأغلموآ!)

فبينه،!ي!رسولهوإلىإليهمردهجعلالذي،الأنفالفياللهلحكممبينةالآيةهذهأنفالظاهر(41:الأ!الأ

،)5(سلامبنالقاسمعبيدأبوزعموقد،زيد)4(ابن)3(قولوهو،تعالىأرادبمافيهاوحكم،تعالى

الخمسبياننزلثم،يخمسهاولم،الناسبينالسواءعلىبدرغنائمقسم!اللهرسولأن،اللهرحمه

،والسديوعكرمة،مجاهدقالوبه،عباسابنعن،الوالبيروىوهكذا،تقدملماناسخاذلكبعد

فيقتضي،بدرغزوةفيكلها،وبعدهاالخمسآيةقبلالآياتسياقفإن؟أعلموالله،نظرهذاوفي

فيثم،بعضابعضهنسخيقتضيبتأخرمتفاصلغيرواحدوقتفيجملةنزلذلك()6(أنأ

نإ:حمزةأسنمتهمااجتباللذينشارفيهقصةفيقالأنه،عنهاللهرضي،عليعن")7(الصحيحين"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(136-2135/)"المستدرك"فيوالحاكم(4855)حبانابنرواه

فيوالحاكم"الإحسان"(3905)حبانوابن(79111)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(2737)داودأبورواه

صحيح.حديثوهو،(327-2326/)"المستدرك"

عبدفهو(9/178)"الطبريو"()3/954للمؤلف"التفسير"منوالتصحيح."أبي":()طفي

.(17411/)"الكمالتهذيب"وانظر،أسلمبنزيدبنالرحمن

كتابهفيعبيدأبوقالكمامنسوخةوليستمحكمة!و...الأنفالعنيسئلونكم!:آيةبأنقالزيدابنأنيعني

.(384)ص"الأموال"

.(384)ص"الأموالكتاب"انظر

المعنى.لتمام(ط)منوأثبته(آ)منسقط"أن"لفظ

.(9791)ومسلم(1903و)(2375)البخاريرواه
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والله،تخمسلمبدرغنائمأن؟عبيدأبيعلىصريحايردما.بدريومالخمسمنكانتإحداهما

أعلم.والله،الراجحالصحيحوهو،وغيرهما،جريروابنالبخاريقولهوكماخمستبل.أعلم

فصل

المدينة،إلىبدرمن،السلامعليه،رجوعهفي

منصورامؤئداإليهامسيرهفيالأمورمنكانوما

والسلامالصلاةأفضلىربهمنعليه

.الهجرةمناثنتينسنةرمضانمنعشرالسابعالجمعةيومكانتالوقعةأنتقدموقد

الصلاةعليهأقاموقد،أيامثلاثةبالعرصةأقامقومعلىظهرإذاكانأنه")1(الصحيحين"فيوثبت

قليبعلىووقفناقتهفركب،الإثنينليلةمنهارحيلهوكان،تقدمكماأيامثلاثةبدربعرصة،والسلام

الأسارىومعه،والسلامالصلاةعليه،سارثم،ذكرهتقدمكماإليهسحبواالذينأولئكفقرع،بدر

والظفروالنصربالفتحالمدينةإلىبشيرينيديهبين،والسلامالصلاةعليه،بعثوقد،الكثيرةوالغنائم

حارثةبنزيدوالثاني،المدينةأعاليإلىرواحةبناللهعبدأحدهما؟كفروبهوجحدهباللهأشركمنعلى

السافلة.إلى

زوجهاوكان،!ي!اللهرسولبنترقيةعلى،)2(الترابأسويناحينالخبرفأتانا:زيدبنأسامةقال

اللهرسوللهضربوقد،!ي!اللهرسولبأمريمرضهاعندهااحتبسقد،عنهاللهرضي،عفانبنعثمان

.بدرفيوأجرهبسهمه

:يقولوهو،الناسغشيهوقد،بالمصلىواقف!وهوجئتهحارثةبنزيدأبيقدمفلما:أسامةقال

بنالعاصالبختريوأبو،الأسودبنوزمعة،هشامبنجهلوأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتل

.الحجاجابناومنبهونبيه،خلفبنوأمية،هشام

بني.ياواللهإي:قال؟هذاأحق،أبتيا:قلت:قال

نأ:زيدبنأسامةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادطريقمن،)3(البيهقيوروى

ناقةالعضباءعلىحارثةبنزيدفجاء،!ي!اللهرسولبنتعلىزيدبنوأسامةعثمانخلف!ي!النبي

.(2875)ومسلم(7693و)(6503)البخاريرواه(1)

.(ط)منواستدركته(آ)منسقط"التراب"لفظ)2(

.(3013/)"النبوةدلائل"في)3(
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مافوالله،بالبشارةجاءقدزيدفإذافخرجت،الهيعةفسمعت:أسامةقال،بالبشارة!يماللهرسول

بسهمه.لعثمان!ي!اللهرسولوضرب،الأسارىرأيناحتىصدقت

تبسم،ركعةصلىفلما،بالأثيلالعصربدرمنمرجعه!ي!اللهرسولصلى:)1(الواقديوقال

طلبفيكنتإني:وقال،إليفتبسم،النقعجناحهوعلىميكائيليرى)2(":فقال،تبسمهعنفسئل

)3(ثنيتهعصمقد،الناصيةمعقودأنثىفرسعلى،بدرأهلقتالمنفرغحينجبريلوأتاه.القوم

:قال؟رضيتهل،ترضىحتىأفارقكلاأنوأمرني،إليكبعثنيربيإن،محمديا:فقال،الغبار

."نعم"

يومفجاءا،الأثيلمنرواحةبناللهوعبدحارثةبنزيد!ي!اللهرسولوقدم:قالوا:)4(الواقديقال

رواحةبناللهعبدفجعل،العقيقمنحارثةبنزيدرواحةبناللهعبدوفارق،الضحىاشتدحينالأحد

ابناقتل،وأسرهمالمشركينوقتل!يماللهرسولبسلامةأبشروا،الأنصارمعشريا:راحلتهعلىينادي

.عمروبنسهيلوأسر،خلفبنوأمية،الأسودبنزمعةوقتل،جهلوأبو،الحجاجوابنا،ربيعة

يقدموغدا،واللهإي:فقال؟رواحةبنياأحقا:فقلت،فنحوته)5(،إليهفقمت:عديبنعاصمقال

معه(يشتدون)آوالصبيان،دارادارايبشرهمبالعاليةالأنصاردورتتبعثم.مقرنينبالأسرى!يماللهرسول

ناقةعلىحارثةبنزيدوقدم،أميةبنيدارإلىانتهىإذاحتى.الفاسقجهلأبوقتل:يقولون

ابناوشيبةعتبةقتل:راحلتهعلىصاحالمصلىجاءفلما،المدينةأهليبشر،القصواء!يماللهرسول

وأسر،الأسودبنوزمعة،البختريوأبو،جهلوأبو،خلفبنأميةوقتل،الحجاجوابنا،ربيعة

جاءما:ويقولون،زيدايصدقونلاالناسبعضفجعل.كثيرأسرىفي،الأنيابذوعمروبنسهيل

بنترقيةعلىسويناحينزيدوقدم،وخافواذلكالمسلمينغاظحتى،فلا)7(إلاحارثةبنزيد

اخروقال.معهومنصاحبكمقتل:لأسامةالمنافقينمنرجلوقال،بالبقيع)8(التراب!ي!اللهرسول

محمد،)9(وقتل،أصحابهعليةقتلوقد،أبدافيهيجتمعونلاتفرقاأصحابكمتفرققد:لبابةلأبي

اللهيكذب:لبابةأبوفقال.فلاوجاء،الرعبمنيقولمايدريلازيدوهذا،نعرفهاناقتهوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

انظر

في"

في)

انظر

أي:

في)

الفل

لفظ

في)

.(1/311)"المغازي"

."بيمر":"النبوةدلائلو""المغازي

."ثنييه":(ط

.(1/411)"المغازي"

قصدته.

."ينشدون":(ط

.المنهزم:

.(ط)من"لترابا"

.ووابلا"قتل":(ط
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ماأحق:فقلت،بأبيخلوتحتىفجئت:أسامةقال!.فلاإلازيدجاءما:اليهودوقالت.قولك

أنت:فقلت،المنافقذلكإلىورجعتنفسيفقويت.بنيياأقولماحقواللهإي:فقال؟تقول

هوإنما:فقال.عنقكفليضربن،قدمإذااللهرسول!إلىلنقدمنك،وبالمسلميناللهبرسول!المرجف

قدوكان،ع!ي!الثهرسولمولىشقرانوعليهم،بالأسرىفجيء:قالوا.يقولونهالناسمنسمعتهلمح!شي

.أحصواالذين،رجلاوأربعونتسعةوهم،بدرامعهمشهد

الله!رسولولقى:قال!.فيهشكلا،عليهمجتمع،الأصلفيسبعونوهم:)1(الواقديقال!

عليه.اللهفتحبمايهنئونهالناسرؤوسالروحاءإلى

الله،رسولياوالله،عينكوأقر،أظفركالذيدلهالحمد،اللهرسوليا:الحضيربنأسيدلهفقال

تخلفت.ماعدوأنهظننتولو،عيرأنهاظننتولكن،عدواتلقىأنكأظنوأنابدرعنتخلفيكانما

."صدقت":جم!ي!اللهرسوللهفقال!

أبيبنعقبةوفيهمالأسارىومعهالمدينةإلىقافلا!ي!اللهرسولأقبلثم:)2(إسحاقابنقال!

بنمبذول!بنعوفبنعمروبنكعببناللهعبدالنفلعلىجعلوقد،الحارثبنوالنضر،معيط

أبيبنعديهوإنه:يقال!:هشامابنقال-المسلمينمنراجزفقال!،النجاربنمازنبنغنمبنعمرو

الرجز(منأ:-الزغباء

معرسلهاالطلحبذيليسبسبسياصدورهالهاأقم

تحتسلاالقوممطاياإنمحبسغميربصحراءولا

الأخنسوفرنصراللهقدأكيسالطريقعلىفحملها

وبينالمضيقبينكثيبعلىنزل!الصفراءمضيقمنخرجإذاحتىع!ي!اللهرسول!أقبلثم:قال!

المشركينمنالمسلمينعلىاللهأفاءالذيالنفلهنالكفقسم،بهسرحةإلى.سيو:لهيقال،النازية

منمعهومنعليهاللهفتحبمايهمئونهالمسلمونلقيهبالروحاءكانإذاحتىارتحلثم،السواءعلى

الذيما:رومانبنويزيد،عمربنعاصمحدثنيكما،وقشبنسلامةبنسلمةلهمفقال،المسلمين

يأ":قالثملمجيماللهرسولفتب!م،فنحرناهاالمعقلةكالبدنصلعاعجائزإلالقيناإنوالله؟بهتهنئوننا

.والزؤساءالأشرافيعني:)3(هشامابنقال."الملأأولئك،أخيابن

)1(

)2(

)3(

.(171-1/611)"المغازي"انظر

.(1643/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/464)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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معيطأبيبنوعقبةالحارثبنالنضرمقتل

اللهلعنهما

أبيبنعليقتله،الحارثبنالنضرقتلبالصفراء!ي!اللهرسولكانإذاحتى؟إسحاق)1(ابنقال

أبيبنعقبةقتلالظبيه"2(بعرقكانإذاحتىخرجثم،مكةأهلمنالعلمأهلبعضأخبرنيكما،طالمب

معيط.

:قال؟محمدياللصبيةفمن:بقتله!ي!اللهرسولأمرحينعقبةفقال:إسحاق)3(ابنقال

حدثنيكما،عوفبنعمروبنيأخوالأقلحأبيبنثابتبنعاصمقتلهالذيوكان."النار"

اللهرسولأنوزعم،4((أمغازيه"فيعقبةبنموسىقالوكذا.ياسربنعماربنمحمدبنعبيدةأبو

علام،قريشمعشريا:قال،ثابتبنعاصمإليهأقبلولما:قال.غيرهأسيراالأسارىمنيقتللم!لمجيو

ورسوله.اللهعداوتكعلى:قال؟هاهنامنبينمنأقتل

:قال،عقبةبقتلأمرالنبيلما:قال،الشعبيعن،السائببنعطاءعن،(هسلمهبنحمادوقال

المقامخلفساجدوأناجاء؟بيهذاصنعماأتدرون!نعم":قال؟قريشبينمنمحمدياأتقتلني

شاةبسلاأخرىمرةوجاء،ستندران)6(عينيأنظننتحتىرفعهافما،وغمزهاعنقيعلىرجلهفوضع

."رأسيعنفغسلتهفاطمةفجاءت،ساجدوأنارأسيعلىفألقاه

العلم.أهلمنوغيرهالزهريذكرهفيما،طالبأبيبنعليعقبةقتلبل:ويقال:هشام)7(ابنقال

وهجاء،وحسدا،وبغيا،وعنادا،كفراوأكثرهم،اللهعبادشرمنالرجلانهذانكان:قلت

فعل.وقد،اللهلعنهما،وأهلهللإسلام

ا!كامل،منأ:أخيهامقتلفيالحارثبنالنضرأخت،الحارثبنتقتيلةفقالت:هشام)8(ابنقال

موفقوأنتخامسةصبحمنمظنةالأثيلإنراكبايا

تخفقالنجائببهاتزالإنماتحيةبأنميتابهاأبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1464/)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(026و)(923)صللفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.والمدينةمكةبينموضع

.(1464/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3171/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيعنهورواه

.(1/481)"الأشرافأنساب"فىالبلاذريذكره

.تسقطان:أي

.(1464/)"النبويةالسيرة"انظر

(آ)في":مايليهامشهافيوجاء"إسحاقابنقال":(242/)يديبينالتيهشاملابن"النبويةالسيرة"في

."هشامابنقال:(رو)
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)1(تخنقوأخرىبوابلهاجادتمسفوحةوعبرةإليكمني

ينطقلاميتيسمعكيفأمناديتهإنالنضريسمعنهل

معرقفحلوالفحلقومهامنضنء)2(كريمةخيرياأمحمد

المحنقالمغيظوهوالفتىمنوربمامننتلوضرككانما

ينفقمابهيغلومابأعزفلينفقنفديةقابلكنتأو

يعتقعتقكانإنوأحقهمقرابةأسرتمنأقربوالنضر

تشققهنالكأرحامدلهتنوشهأبيهبنيسيوفظلت

موثقعانوهوالمقيدرسفمتعبأالمنيةإلىيقادصبرا

هذابلغنيلو":قالالشعرهذابلغهلماع!ي!اللهرسولإن:أعلموالله،ويقال:)3(هشامابنقال

."عليهلمننتقتلهقبل

البياضيعمروبنفروةمولىهندأبوالموضعبهذاع!ي!اللهرسولتلقىوقد:)4(إسحاقابنقال

هدية-بالسمنوالسويقالتمروهو-حيسامملوءخمرزقومعه،والسلامالصلاةعليه،حجامه

.الأنصاربهووصى،منهفقبله!صاللهلرسول

.بيومالأسارىقبلالمدينةقدمحتىع!ي!اللهرسولمضىثم:)5(إسحاقابنقال

بالأسارىأقبلحينع!ي!اللهرسولأنالدارعبدبنيأخووهببننبيهوحدثني:)6(إسحاقابنقال

أخوهاشمبنعميربنعزيزأبووكان:قال."خيرابهماستوصوا":وقال،أصحابهبينفرقهم

منورجلعميربنمصعبأخيبيمر:عزيزأبوقال،الأسارىفي،وأمهلأبيهعميربنمصعب

فيفكنت:عزيزأبوقال.منكتفديهلعلهامتاعذاتأمهفإن؟بهيديكشد:فقال،يأسرنيالأنصار

وأكلوابالخبزخصونيوعشاءهمغداءهمقدمواإذافكانوا،بدبىمنبيأقبلواحينالأنصارمنرهط

فأستحيي،بهانفحنيإلاخبزكسرةمنهمرجليدفيتقعما،بناإياهمع!ي!اللهرسوللوصية؟التمر

يمسها.ماعليفيردهافأردها

قالولما،الحارثبنالنضربعدببدرالمشركينلواءصاحبهذاعزيزأبووكان:)7(هشامابنقال

.فليستدرك،يديبينالتيهشاملابن"النبويةالسيرة"فييردلمالبيتهذا(1)

نسله.:شيءكلمنءوالضن."ضي":(ط)في)2(

.(243/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(1/464)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(1464/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(1/564)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)6(

.(1/646)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)7(
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فقال؟بيوصاتكهذه،أخييا:عزيزأبولهقال،قالما،أسرهالذيوهو،اليسرلأبيمصعمبأخوه

درهم.الافأربعة:لهافقيل،قرشيبهفديماأغلىعنأمهفسألت.دونكأخيإنه:مصعمبله

بها.ففدتهدرهبمآلافبأربعةفبعثت

خياطبنخليفةوعده،(")1الصحابةغابة"فيالأثيرابنقالهفيما،زرارةاسمههذاعزيزأبو:قلت

وهو،لأبويهمااخرأخلهماوكان،)3(لأبويهعميربنمصعبأخاوكان.)2(الصحابةأسماءفي

والله.موضعهفيسيأتيكما،عزةأبوذاك،كافراأحديومقتلجعلهمنغلطوقد،عميربنالرومأبو

أعلم.

بنسعدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحيىأن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:)4(إسحاقابنقال

مناحتهمفيعفراءالعندع!ي!النبيزوجزمعةبنتوسودة،بهمقدمحينبالأسارىقدم:قال،زرارة

والله:سودةتقول:قال.الحجابعليهنيضربأنقبلوذلك:قال.عفراءابنيومعوذعوفعلى

!راللهورسول،بيتيإلىفرجعت:قالت.بهمأتيقدالأسارىهؤلاء:فقيل،أتيناإذلعندهمإني

ماواللهفلا:قالت.بحبلعنقهإلىيداهمجموعةالحجرةناحيةفيعمروبنسهيليزيدأبووإذا،فيه

مافوالله؟كرامامتمألا،بأيديكمأعطيتم،يزيدأباأي:قلتأنكذلكيزيدأبارأيتحيننفسيملكت

قلت::قال؟"تحرضينرسولهوعلىالنهأعلى،سودةيا":البيتمن!ي!اللهرسولقولإلاأنبهني

ماقلتأنعنقهإلىيداهمجموعةيزيدأبارأيتحيننفسيملكتمابالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا

نإ،وكميتهفدائهمكيفيةمنبعدفيماوتفصيلهبيانهسيأتيمابالمدينةالأسارىقصةمنكانثم،قلت

الله.شاء

بدربوقعة،عنهاللهرضي،النجاشيفرحذكر

سلمانبنأحمدثنا،ببغدادالحرفياللهعبيدبنالرحمنعبدالقاسمأبوأنا:)5(البيهقيالحافظقال

بناللهعبدثنا،عثمانبنعبدانثنا،العباسبنحمزةحدثني،الدنياأبيبناللهعبدثنا،النجاد

:قالصنعاء-أهلمن-رجلالرحمنعبدعن،جابربن)6(يزيدبنالرحمنعبدأنا،المبارك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(6132/)بالقاهرةالشعببدارمنهالمطبوعفيوالنقل"الصحابةمعرفةفيالغابةأسد"يريد

.(1/33)"خليفةطبقات"انظر

معلانسجامهأثبتهماوهو"لأبويه":(6/213)"الغابةأسد"فيوالذي."لأبيه":(طو)(1)في

.السياق

.(1/564)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(134-3133/)"النبوةدلائل"انظر

خطأ.وهو."عن":(ط)في
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،ثيابخلقانعليهبيتفيوهوعليهفدخلوا،وأصحابهطالبأبيبنجعفرإلىيومذاتالنجاشيأرسل

وجوهنافيمارأىأنفلما،الحالتلكعلىرأيناهحينمنهفأشفقنا:جعفرقال،الترابعلىجالسن

وأهلك،نبيهنصرقداللهأنفأخبرني،ليعينأرضكمنحومنجاءنيإنه؟يسركمبماأبشركمإني:قال

إليه،أنظركأني،الأراككثير.بدر:لهيقالبوادالتقوا،وفلانفلانوقتل،وفلانفلانوأسر،عدوه

ليسالترابعلىجالسابالكما:جعفزلهفقال.إبله-ضمرةبنيمنرجل-لسيديبه)1(أرعىكنت

نأاللهعبادعلىحقاإن:عيسىعلىاللهأنزلفيمانجدإنا:قال؟)2(الأخلاقهذهوعليك،بساطتحتك

هذالهأحدثت،!نبيهنصرلياللهأحدثفلما.نعمةمنلهميحدثعندماتواضعاللهيحدثوا

التواضع.

فصل

بمكةأهاليهمإلىبدرأهلمصابخبروصولىفي

فقالوا،الخزاعياللهعبدبنالحيسمانقريشبمصابمكةقدممنأولوكان:)3(إسحاقابنقال

خلف،بنوأمية،هشامبنالحكموأبو،ربيعةبنوشيبة،ربيعةبنعتبةقتل:قال؟وراءكما:له

صفوانقال،قريشأشرافيعددجعلفلما.هشامبنالبختريوأبو،ومنبهونبيه،الأسودبنوزمعة

فيجالساذاكهو:قال؟أميةبنصفوانفعلما:فقالوا.عنيفسلوه،هذايعقلإنوالله:أميةابن

قتلا.حينوأخاهأباهرأيتواللهقد،الحجر

وعقرت،شعورهنالنساءقطعتوتحققوهمكةأهلإلىالخبروصلولما:عقبةبنموسىقال

ورواحل.كثيرةخيول!

مكةأهلسمعبدروقعةكانتلما:قالأنهثابتبنلقاسم"الدلائل"كتابعن)4(السهيليوذكر

الطويل(منأ:يقول!الجنمنهاتفا

وقيصراكسرىركنمنهاسينقضوقيعةبدراالحنيفيونأزار

حسراالترائبيضربنخرائدوأبرزتلؤيمنرجالاأبادت

وتحيراالهدىقصدعنجارلقدمحمدعدوأمسىمنويحفيا

)1(

)2(

)3(

)4(

:)ط(.منسقط

.الثيابمنالباليوهو،الخلقجمع:والأخلاق،الصوابهوأدبتهوما"الأخلاط":(طو)(1)في

.(64آ/1)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(522-5422/)"الأنفالروض"انظر



بمكةأهاليهمإلىالمشركينمنبدراهلمصابخبروصولد112.كرء

عباسابنمولىعكرمةعن،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينوحدثني:)13(إسحاقابنقال!

دخلناقدالإسلاموكان،المطلبعبدبنللعباسغلاماكنت:!ي!اللهرسول!مولىرافعأبوقال!:قال!

ويكرهقومهيهابالعباسوكان،وأسلمت،الفضلأم()2(وأسلصت1،العباسفأسلم،البيتأهل

فبعثبدرعنتخلفقدلهبأبووكان،قومهفيمتفرقكثيرمال!ذاوكان،إسلامهيكتموكان،خلافهم

فلما،رجلامكانهبعثإلارجليتخلفلم؟صنعواكانواوكذلك،المغيرةبنهشامبنالعاصمكانه

قال!:.وعزاقوةأنفسنافيووجدنا،وأخزاهاللهكبته،قريشمنبدرأصحابمصابعنالخبرجاءه

أنحتفيهالجالسإنيفوالله،زمزمحجرةفيأنحتهاالأقداحأعملوكنت،ضعيفارجلاوكنت

بشر،رجليهيجرلهبأبوأقبلإذ،الخبرمنجاءناماسرناوقد،جالسةالفضلأموعندي،أقداحي

-سفيانأبوهذا:الناسقالإذجالسهوفبينا،ظهريإلىظهرهفكان،الحجرةطنبعلىجلسحتى

لعمريفعندك،إليهلم:لهبأبوفقال:قال!.قدمقدالمطلبعبدبنالحارثبن-المغيرةواسمه

والله:قال!؟الناسأمركانكيفأخبرني،أخيبنيا:فقال!عليهقياموالناسإليهفجلس:قال!.الخبر

ماذلكمعاللهوايم،شاءواكيفويأسروننا،شاءواكيفيقتلونناأكتافنافمنحناهمالقوملقيناأنإلاهوما

.شيءلهايقومولاشيئاتليقماوالله،والأرضالسماءبينبلقخيلعلىبيضارجالالقينا،الناسلمت

يدهلهبأبوفرفع:قال!.الملائكةواللهتلك:قلتثمبيديالحجرةطنبفرفعت:رافعأبوقال!

يضربني،عليبركثم،الأرضبيوضربفاحتملني،وثاورته)3(:قال.شديدةضربةوجهيفضرب

فيفلعت)4(ضربةبهفضربته،فأخذتهالحجرةعمدمنعموبإلىالفضلأمفقامت،ضعيفارجلاوكنت

ليال!سبعإلاعاشمافوالله،ذليلاموليافقام؟سيدهعنهغابأنأستضعفته:وقالت،منكرةشجةرأسه

فقتلته.بالعدسةاللهرماهحتى

قريشوكانت،أنتنحتىدفناهما،ثلاثاموتهبعدابناهتركهفلقد:()إسحاقابنعن،يونسزاد

أباكماإن!تستحيانألا،ويحكما:قريشمنرجللهماقالحتى،الطاعونتتقىكماالعدسةهذهتتقي

عليه.أعينكمافأناانطلقا:فقال!.القرحةهذهعدوىنخشىإنا:فقالا!؟تدفنانهلا،بيتهفيأنتنقد

إلىفأسندوه،مكةأعلىإلىاحتملوهثم،منهيدنونما،بعيدمنعليهبالماءقذفاإلاغسلوهمافوالله

.بالحجارةعليهرضمواثمجدار

.(647-1/646)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(1)فييردلم"وأسلمت"لفظ2()

."تهدربا":أي)3(

شقت.:وفلعت،هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح."فبلغت":(طو)(آ)في(4)

.(461-3541/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه()5
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عائشةعن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)1(إسحاقابنعن،يونسقال

.تجوزحتىبثوبهاتسترتإلاهذالهبأبيمكانعلىتمرلاكانتأنهاالمؤمنينأم

)3(أبيهعن،(عبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنأعبادبنيحيىوحدثني:)2(إسحاقابنقال

فيتبعثواولا،بكمفيشمتواوأصحابهمحمدافيبلغتفعلوالا:قالواثم،قتلاهمعلىقريشناحت:قال

.الفداءفيوأصحابهمحمدعليكميأربلا؟بهم)4(تستأنواحتىأسراكم

قتلاهم؟علىالنوحتركهموهو،الوقتذلكفيأحياءهمبهالثهعذبماتماممنهذاوكان:قلت

الحزين.فؤاديبلمماالميتعلىالبكاءفإن

وعقيل،،زمعة؟ولدهمنثلاثةلهأصيبقدالمطلببنالأسودوكان:)5(إسحاقابنقال

لغلامفقال،الليلمننائحةسمعإذكذلكهوفبينما:قال.بنيهعلىيبكيأنيحبوكان،والحارث

أبيعلىأبكيلعلي؟قتلاهاعلىقريشبكتهل؟النحبأحلهلانظر:بصرهذهبقدوكان،له

تبكيامرأةهيإنما:قالالغلامإليهرجعفلما:قال.احترققدجوفيفإن-زمعةولدهيعني-حكيمة

الوأفر(منأ:الأسوديقولحينفذاك:قال.أضلتهلهابعيرعلى

السهودالنوممنويمنعهابعيرلهاأضلأنأتبكي

الجدودتقاصرتبدرعلىولكنبكرعلىتبكيفلا

الوليدأبيورهطومخزومهصيصبنيسراةبدرعلى

الأسودأسدحارثاوبكي)6(عقيلعلىبكيتإنوبكي

نديدمنحكيمةلأبيوماجميعا)7(تسميولاوبكيهم

يسودوا)8(لمبدريومولولارجالبعدهمسادقدألا

.(3461/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيورواه(1)

.(648-1/647)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(1/647)هشاملابن"النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما)3(

.(أنى)"العربلسان".بهانتظر:بهواستأنى."تستأنسوا":(ط)في(4)

.(1/648)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

أصح.ولعله"عقيلعلى":"النبويةالسيرة"وفي"عقيلأبا":(طو)(1)فيكذا)6(

مي.تسألا:أي)7(

.إقواءالأبياتهذهبعضفي)8(
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فضل

أسراهمفداءفي!ج!اللهرسولىإلىقريشبعثفي

لهإن":!ي!اللهرسولفقال،السهميضبيرةبنوداعةأبوالأسارىفيوكان:)1(إسحاقابنقال

بفداءتعجلوالا:قريشقالتفلقا."أبيهفداءطلبفيجاءقدبهوكأنكم،مالذاتاجراكيساابنابمكة

!ي!اللهرسولكانالذيوهو-وداعةأبيبنالمطلبقال.وأصحابهمحمدعليكميأربلا؟أسراكم

به.فانطلق،درهمالافبأربعةأباهفأخذ،المدينةوقدم،الليلمنوانسل،تعجلوالا،صدقتم-عنى

بنحفصبنمكرزفقدم،أسراهمفداءفيقريشبعثتثم،فديأسيرأولهذاوكان:قلت

فقال،عوفبنسالمبنيأخو،الدخشمبنمالكأسرهالذيوكان،عمروبنسهيلفداءفيالأخيف

(المتقاربمنأ:ذلكفي

الأممجميعمنبهأسيراأبتغيفلاسهيلاأسرت

يظلمإذاسهيلفتاهاالفتىأنتعلموخندف

العلمذيعلىنفسيوأكرهتانثنىحتىالشفربذيضربت

السفلى.شفتهمن)3(أعلمرجلاسهيلوكان:)2(إسحاقابنقال

الخطاببنعمرأن،لؤيبنعامربنيأخوعطاءبنعمروبنمحمدوحدثني:)4(إسحاقابنقال

.أبداموطنفيخطيباعليكيقومفلا،لسانهيدلععمروبنسهيلثنيةأنزعدعني:!ي!اللهلرسولقال

."نبياكنتوإنبياللهفيمثلبهأمثللا":!يماللهرسولفقال

معضل.بل،مرسلحديمطوهذا:قلت

مقامايقومأنعسىإنه":هذافيلعمرقال!يماللهرسولأنبلغنيوقد:)5(إسحاقابنقال

."تذمهلا

،العربمنارتدمنوارتد!ي!اللهرسولماتحين،بمكةسهيلقامهالذيالمقامهووهذا:قلت

فيسيأتيكما،الحنيفالدينعلىوثبتهم،الناسفخطببمكةفقام،وغيرهابالمدينةالنفاقونجم

موضعه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(964-1/648)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/964)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(علم)"العربلسان".الشفةالمشقوق:الأعلم

.(1/964)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/964)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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اجعلوا:قال.لناالذيهات:قالوارضائهمإلىوانتهىمكرزفيهقاولهمفلما:)1(إسحاقابنقال

عندهم.مكرزاوحبسواسهيلسبيلفخلوا.بفدائهإليكميبعثحتى،سبيلهوخلوارجلهمكانرجلي

أعلم.فالله،)3(هشامابنأنكرهشعرا23(ذلكفيإسحاقابنلهوأنشد

سفيانأبيبنعمروالأسارىفيوكان:قال!بكرأبيبناللهعبدوحدثني:)4(إسحاقابنقالأ

.حرببنصخر

معيط.أبيبنعقبةبنتأمهوكانت:)5(إسحاقابنقال

أبيبنعليأسرهالذيوكان:هشامابنقال.معيطأبيأختأمهكانتبل:)6(هشامابنقال

.()7(طالب

ابنك.عمراافد:سفيانلأبيفقيل:(قالأ،بكرأبيبناللهعبدوحدثني:)8(إسحاقابنقال

:قال.لهمبدامايمسكوهأيديهمفيدعوه!؟عمراوأفديحنظلةقتلوا؟وماليدميعليأيجمع:قال

أحدثم،عوفبنعمروبنيأخو،أكالبنالنعمانبنسعدخرجإذ،بالمدينةمحبوسكذلكهوفبينما

هنالكمنفخرج،بالنقيع)01(لهغنمفيمسلماشيخاوكان،لهمريه!9(ومعه،معتمرامعاويةبني

عهدكانوقد،معتمراجاءإنما،بمكةيحبسأنهيظنلم،()11(بهصنعالذييخشىولا1،معتمرا

بابنهفحبسه،بمكةحرببنسفيانأبوعليهفعدا،بخيبرإلامعتمراأوحاجاجاءلأحديعرضونلاقريشا

الطويل(منأ:ذلكفيوقال،عمرو

.(065-1/964)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

الطويل،منأ:-(1/065)هشاملابن"النبويةالسيرة"في-كماقولهوهي:قلت)2(

المواليالاغرمهاالصميمينالفتئسباثمانبأزوادفديت

المخازياخشيتولكنيعلييديمنأيسروالماليديرهنت

الأمانيانديرحتىلأبنائنابهفاذهبواخيرهاسهيلوقلت

.(1/065)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(1/065)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(1/065)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(1/065)"النبويةالسيرة"في)6(

.(1/065)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(1)منسقطالحاصرتينبينما)7(

(651-1/065)"النبويةالسيرة"انظر)8(

.امرأةتصغير:مرية()9

قربموضمع:والنقيع.(1065/)هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح."البقيع":(طو)(1)في(1)0

.(4808/)"البلدانمعجم"انظر.المدينة

."النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما(11)
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الكهلاالسيدتسلموالاتعاقدتمدعاءهأجيبواأكالابنأرهط

الكبلاأسيرهمعنيفكوا)1(لملئنأذلةلئالمعمروبنيفإن

أطوياى(امنأ:)2(يقولثابتبنحسانفأجابه:قال

القتلايؤسرأنقبلفيكملأكثرمطلقا)3(مكةيومسعدكانلو

النبلاتحفزأنبضتماإذاتحننبعةبصفراءأوحسامبعضب

أبيبنعمرويعطيهمأنوسألوه،خبرهفأخبروه!ي!اللهرسولإلىعوفبنعمروبنوومشى:قال

سعد.سبيلفخلى،سفيانأبيإلىبهفبعثوا!ي!النبيفأعطاهم،صاحبهمبهفيفكواسفيان

بنشمسعبدبنالعزىعبدبنالربيعبنالعاصأبوالأسارىفيكانوقد:)4(إسحاقابنقال

زينب.ابنتهوزوج!اللهرسولختن،أمية

.حرامبنيأحدالصمةبنخراشأسرهالذيوكان:)5(هشامابنقال

هالةأمهوكانت،وتجارةوأمانةمالاالمعدودينمكةرجالمنالعاصأبووكان:إسحاقابنقال

بابنتهايزوجهأن!اللهرسولسألتالتيهيخديجةوكانت،خويلدبنتخديجةأختخويلدبنت

منكلثومأمأورقيةابنتهزوجقد،السلامعليهوكان،الوحيقبلوذلك،يخالفهالاوكان،زينب

ابنةفطلقعتبةابنهوأمر.بنفسهمحمدااشغلوا:لهبأبوقالالوحيجاءفلما،لهبأبيبنعتبة

له:فقالواالعاصأبيإلىومشوا،عنهاللهرضي،عفانبنعثمانفتزوجها،الدخولقبل!ي!اللهرسول

وما،صاحبتيأفارقلا؟إذاواللهلا:قال.شئتقريشمنامرأةبأينزوجكونحنصاحبتكفارق

بلغني.فيما،صهرهفيعليهيثني!ي!هاللهرسولوكان.قريشمنامرأةبامرأتيليأنأحست

سيأتي.")6(كماالصحيح"فيثابتصهرهفيعليهالثناءفيبذلكالحديث:قلت

الإسلاموكان،أمرهعلىمغلوبايحرمولا،بمكةيحللا!ي!هاللهرسولوكان:)7(إسحاقابنقال

بينهما.يفرقأنعلىيقدرلاوكان،العاصأبيوبين!اللهرسولابنةزينببينفرققد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ا".)ط(:"يكفوفي

.(1/435)"حسانديوان"انظر

."خافكم":"حسانديوان"في

.(652-1651/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(652-1165/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(9442)"مسلمو"(9372و)(0113)"البخاري"رواه

.(1652/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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سيأتيكما،الهجرةمنستسنة،الحديبيةعامالمشركينعلىالمسلماتاللهحرمإنما:قلت

تعالى.اللهشاءإن،بيانه

لما:قالتعائشةعن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:إسحاق)1(ابنقال

بقلادةفيهوبعثت،بماليالعاصأبيفداءفياللهرسول!بنتزينببعثت،أسراهمفداءفيمكةأهلبعث

لهارق،!واللهرسول!رآهافلما:قالت.عليهابنىحينالعاصأبيعلىبهاأدلخهماخديجةكانت!ما

نعم:قالوا."فافعلوا،لهاالذيعليهاوتردوا،أسيرهالهاتطلقواأنرأيتمإن":وقال،شديدةرقة

لها.الذيعليهاوردوافأطلقوه،اللهرسول!يا

بنيمن؟فداءبغيرالأسارىمنع!ي!اللهرسولعليهمنممنلناسميممنفكان:إسحاق)2(ابنقال

،مخزومبنعمربنعبيدبنالحارثبنحنطببنالمطلبمخزومبنيومن،الربيعبنالعاصأبوأمية

بقومه.فلحق،سبيلهخلواحتىأيديهمفيفترك،الخزرجبن33(الحارثأبنيبعضأسره

إلىتهاجرأنيعني،زينبسبيليخليأنعليهأخذقدع!ج!اللهرسولكانوقد:إسحاق)4(ابنقال

سيأتي.كما،بذلكالعاصأبوفوفى،المدينة

أعلم.والله،أنسبلأنه؟فأخرناههاهناإسحاقابنذلكذكروقد

أوقيةبمئةأخويهابنيونوفلاوعقيلانفسه!النبيعمالمطلبعبدبنالعباسافتداءذكرتقدموقد

الذهب.من

زيد.بنخالدأيوبأبو)6(أسرهالذيكان:هشام)5(ابنوقال

أيديفيترك،مخزومبنعمربناللهعبدبنعائذبنرفاعةأبيبنوصيفي:إسحاق)7(ابنقال

فيثابتبنحسانفقال،لهميفولم،سبيلهفخلوا،بفدائهلهمليبعثنعليهفأخذوا،أصحابه

الطويل(منأ:ذلك)8(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/653)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1965/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/965)"النبويةالسيرةو"(ط)منوأثبته(آ)منسقط"الحارث"لفظ

.(1/965)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/965)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

فيتقدمكما،الصمةبنخراشهوالعاصأباأسرالذيلأن،خطأوهو،العاصأبيأسر:(طو)(آ)في

قبلها.التيالصفحة

."عابدبنصيفي":(2013/)"حسانديوان"وفي(1/066)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/941)"حسانديوان"انظر
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المواردببعضأعياثعلبقفا)1(أمانةليوفيصيفيكانوما

محتاجاكان،جمحبنحذافةبنأهيببنعثمانبناللهعبدبنعمروعزةوأبو:)2(إسحاقابنقال!

فمن.عليفامنن؟عيالوذوحاجةلذووإني،ماليمنليماعرفتلقد،اللهرسول!يا:قال،بناتذا

ذلك:على!صاللهرسوليمدحعزةأبوفقال،أحداعليهيظاهرلاأنعليهوأخذ،!ي!اللهرسولعليه

الطويل(منأ

حميدوالمليكحقبأنكمحمداالرسول!عنيمبلغمن

شهيدالعظيماللهمنعليكوالهدىالحقإلىتدعوامرؤوأنت

وصعودسهلةدرجاتلهامباءةفينابوئتامرؤوأنت

لسعيدسالمتهومنشقيلمحارلثحاربتهمنفإنك

وقعودحسر!بيماتأوب)3(وأهلهبدراذكرتإذاولكن

إليهم،فرجع،بعقلهالمشركونولعب،عليهالرسول!عاهدكانمانقضهذاعزةأباإنثم:قلت

تمسحأدعكلا":!ي!النبيفقال،أيضاعليهيمنأن!ي!النبيمنفسأل،أيضاأسرأحديومكانفلما

أحد.غزوةفيسيأتيكما،)4(عنقهفضربت،بهأمرثم."مرتينمحمداخدعت:وتقول!عارضيك

)3(
مرتين"جحرمنالمؤمنيلدغلا":مج!ي!اللهرسولقال!فيهإن:ويقال!

.والسلامالصلاةعليه،منهإلاتسمعلمالتيالأمثال!منوهذا

بنعميرجلس:قال!الزبيربنعروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:)6(إسحاقابنقال

شيطاناوهببنعميروكان،بيسيربدرأهلمصاببعد،الحجرفيأميةبنصفوانمعالجمحيوهب

ابنهوكان،بمكةوهوعناءمنهويلقون،وأصحابه!ي!اللهرسوليؤذيكانوممن،قريششياطينمن

.بدرأسارىفيعميبربنوهب

زريؤ.بنيأحد،رافعبنرفاعةأسرهالذيوكان:)7(هشامابنقال

ومصابهم،القليبأصحابفذكر،قال!عروةعن،جعفربنمحمدفحدثني:)8(إسحاقابنقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مةبذ":"نيوالدا"في

لا"النبويةالسيرة"انظر

الرجوعوهوالأوبمن

دلائل"فيالبيهقيرواه

133)"البخاري"رواه

لا"النبويةالسيرة"انظر

لا"النبويةالسيرة"انظر

لا"النبويةالسيرة"انظر

.(1066/)هشامبن

.(028281-3/)"النبوة

.عزةبأبيخاصاليسوالحديث،(8992)"مسلمو"(6

.(1661/)"هشامبن

.(1661/)هشامبن

.(-1661663/)هشامبن
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عليدينلولاواللهأما،واللهصدقت:عميرلهقال.خيربعدهمالعيشفيإن)1(والله:صفوانفقال

)2(فيهمليفإن،أقتلهحتىمحمدإلىلركبت،بعديالضيعةعليهمأخشىوعيال،قضاؤهعنديليس

عنك،أقضيهأنا،دينكعلي:فقال،أميةبنصفوانفاغتنمها:قال.أيديهمفيأسيرابني؟علة

شأنيعتيفاكتم:عميرلهفقال.عنهمويعجزشيءيسعنيلا،بقواماأواسيهمعياليمعوعيالك

فبينما،المدينةقدمحتىانطلقثم،وسملهفشحذبسيفهعميرأمرثم:قال.سأفعل:قال.وشأنك

منأراهموما،بهاللهأكرمهمماويذكرون،بدريومعنيتحدثونالمسلمينمننفرفيالخطاببنعمر

هذا:فقال،السيفمتوشحاالمسجدبابعلىأناخوقد،وهببنعميرإلىعمرنظرإذ،عدوهم

ثم.بدريومللقوموحزرنا)3(،بينناحرشالذيوهو،لشرإلاجاءما،وهببنعميراللهعدوالكلب

)4(
سيفه.متوشحاجاءقد،وهببنعميراللهعدوهذا،اللهنبييا:فقال!ي!اللهرسولعلىعمر

معهكانلمنوقال،بهافلببهعنقهفيسيفهبحمالةأخذحتىعمرفأقبل:قال."عليفأدخله":قال

غيرفإنه؟الخبيثهذامنعليهواحذروا،عندهفاجلسوا،ع!ي!اللهرسولعلىادخلوا:الأنصارمن

:قالعنقهفيسيفهبحمالةاخذوعمر،اللهرسولراهفلما،!اللهرسولعلىبهدخلثم.مأمون

فقال،بينهمالجاهليةأهلتحيةوكانت.صباحاأنعم:قالثمفدنا."عميرياادن،عمرياأرسله"

ياواللهأما:قال."الجنةأهلتحيةبالسلام،عميرياتحيتكمنخيربتحيةاللهأكرمناقد":اللهرسول

فيالذيالأسيرلهذاجئت:قال"؟عميريابكجاءفما":قال.عهدلحديثبهاكنتإنمحمد

أغنتوهل،سيوفمناللهقبحها:قال"؟عنقكفيالسيفبالفما":قال.فيهفأحسنوا،أيديكم

أنتقعدتبل":قال.لذلكإلاجئتما:قال"؟لهجئتالذيما،اصدقني":قال؟شيئا

عنديوعيالعليدينلولا:قلتثم،قريشمنالقليبأصحابفذكرتما،الحجرفيأميةبنوصفوان

حائلوالله،لهتقتلنيأنعلى،وعيالكبدينكأميةبنصفوانلكفتحمل.محمداأقتلحتىلخرجت

منبهتأتيناكنتبمانكذبكاللهرسولياكناقد،اللهرسولأنكأشهد:عميرفقال."ذلكوبينبينك

أتاكمالأعلمإنيفوالله،وصفوانأناإلايحضرهلمأمروهذا،الوحيمنعليكينزلوما،السماءخبر

فقال،الحقشهادةشهدثم.المساقهذاوساقني،للإسلامهدانيالذيدلهفالحمد،اللهإلابه

يا:قالثم.ففعلوا."أسيرهوأطلقوا،القرانوعقموه،دينهفيأخاكمفقهوا":!اللهرسول

تأذنأنأحبوأنا،اللهدينعلىكانلمنالأذىشديد،اللهنورإطفاءعلىجاهداكنتإني،اللهرسول

كمادينهمفيآذيتهموإلا،يهديهماللهلعل؟الإسلاموإلىرسولهوإلىاللهإلىفأدعوهم،مكةفأقدملي

النافية."ما"بمعنىهنا"إنو"."أنما":(ط)في(1)

."قبلهم":"النبويةالسيرة"في)2(

بالتخمين.قدر:حزر)3(

.(ط):منسقط"عمر"لفظ(4)



أسراهمفداءفيكبهك!أدلهرسولإلىقريشبعثذكر021

خرجحينصفوانوكان،بمكةفلحق!ي!اللهرسوللهفأذن:قال.دينهمفيأصحابكأوذيكنت

.بدر()1أيامتنسيكم،أيامفيالآنتأتيكمبوقعةأبشروا:يقولوهببنعمير

ولا،أبدايكلمهلاأنفحلف،إسلامهعنفأخبرهراكبقدمحتى،الركبانعنهيسألصفوانوكان

.أبدابنفعينفعه

أذىخالفهمنويؤذي،الإسلامإلىيدعوبهاأقام،مكةعميرقدمفلما:)2(إسحاقابنقال

كثيز.ناسيديهعلىفأسلم،شديدا

حين،إبليساللهعدورأىالذيهو،هشامبنالحارثأو،وهببنوعمير:إسحاقابنقال

يومئذإبلش!وكان.ترونلاماأرىإني،منكم!بريإني:وقال،هارباوفر،بدريومعقبيهعلىنكص

مدلج.أميرجعشمبنمالكبنسراقةصورةفي

فصل

أولمنوهو،بديىقصةفيالقرآنمننزلماعلىتكلم،اللهرحمه،إسحاقبنمحمدالإمامإنثم

فمن")4(التفسير"كتابنافيذلكعلىالكلامتقصيناوقد،وأفاد)3(فأجاد،اخرهاإلى"الأنفال"سورة

والمنة.الحمدودله،ثمفلينظرهذلكعلىالاطلاعأراد

فصل

منشهدهامنأسماءفسرد،)د(المسلمينمنبدراشهدمنتسميةفيإسحاقابنشرعثم

منفجميع:قال)7(أنإلى،وخزرجهاأوسهاالأنصارمنشهدها)6(منأسماءثم،أولاالمهاجرين

بسهمهلهضربومن،منهمأشهدهامن،والأنصارالمهاجرينمن،المسلمينمنبدراشهد

وستونأحدالأوسومن،وثمانونثلاثةالمهاجرينمن"رجلاعشروأربعةرجلثلاثمئة،وأجره

حروفعلىمرتبين")8(صحيحه"فيالبخاريسردهموقد.رجلاوسبعونمئةالخزرجومن،رجلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)ط(:"وقعة".في

.(1663/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(677-1666/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(43-4/3و)(995-3545/)للمؤلف"التفسير"انظر

منه.مستدرك"منهم"ولفظ(607-1/677)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط):منسقط

.(1/607)"هشامابنسيرة"وانظر(288)ص"إسحاقابنسيرة"انظر

"الباريفتح"."المغازي"كتابمن،..بدرأهلمنسميمنتسميةباب،"البخاريصحيح"انظر

.(5274)رقمالحديثبعد(7326/)
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عنهم.اللهرضي،وعلي،وعثمان،(وعمر*أ،بكربأبيثم!اللهبرسولالبداءةبعد،المعجم

الأحكام"كتابمنوذلك،)2(المعجمحروفعلىمرتبينالمسلمينمنبدراشهدمنتسميةوهذه

وفخرهمرئيسهمباسمالبداءةبعد،وغيره،المقدسيئالواحدعبدبنمحمدالدينضياءللحافظ"الكبير

!يو.اللهرسولمحمدادمولدوسيد

ألأنفحوف

بنأسدبنمنافعبدالأرقموأبو،الأرقمأبيبنالأرقم،القراءسيدالنجاريكعببنأبي

،العجلانبنعامربنخلدةبنيزيدبنالفاكهبنيزيدبنأسعد.المخزوميمخزومبنعمربناللهعبد

.)3(عقبةبنموسىقالكذا.غنمبنعبيدبنثعلبةبنزيدبنأسود

عن،الفضلبنسلمةوقال.فيهشك.عديبنعبيدبنثعلبةبنرزامبنسواد:الأمويوقال

ثعلبة.بنزريقبنسواد:)4(إسحاقابن

بنعمروبنأسير:وقيل.سليطأبوالأنصاريعمروبنأسير.زيد)5(بنسواد:عائذابنوقال

عقبة.بنموسىيذكرهولم.الخزرجيثابتبنسالمبنلوذانبنأمية

الأمويوسماه.)6(عقبةبنموسىسماهكذا.الأوسيالحارثبنخالدبنربيعةبنقتادةبنأنس

.أنيسا)7("السيرة"في

اللهعبدبنمحمدحدثنا،)9!(النميريشبةبنعمرروىلما،!النبيخادممالكبنوأنس:قلتا

أغيبوأين:قال؟بدراأشهدت:مالكبنلأنسقيل:قالأنسبنثمامةعن،أبيهعن،الأنصاري

.؟!لكأملابدرعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(ط):منسقط،عنهاللهرضي"عمر"اسم

كثير.ابندارطبع(432-1/174)"الأثرعيون"فيالناسسيدابنآخربترتيبذكرهموقد

فيمصنفا"مسلمصحيحمنالمنعمفيض"صاحب(الحمويالسمانالحسنمحمد)الحمويالعالمصنفوقد

بدبي.والتراثللثقافةالماجدجمعةمركزبهويحتفظمخطوطالازالذكرهم

فيالأثيرابن،عقبةلابنمعزواالقولهذاذكروقد.فقط"غنمبنعبيدبنثعلبةبنزيدبنأسود"تسميةيعني

.(74-1/73)"الإصابة"فيحجروابن(1/301)"الغابةأسد"

.(1/896)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

لأحد.يعزهاولم،(1/74)"الإصابة"فيحجرابنالتسميهبهذهوذكره

.(1015/)"الغابةأسد"انظر

خطأ.وهو،أنيسالسيرةفيوالأموي(ط)في

.(9361/)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنورواه
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مالك،بنلأنسمولىعن،أبيثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدأخبرنا:سعد)1(بنمحمدوقال

اللهعبدبنمحمدقال؟!بدرعنأغيبوأين،لكأملا:قال؟بدراشهدت:لأنسقالأنه

يخدمه.غلاموهو،بدرإلى!ي!اللهرسولمعمالكبنأنسخرج:الأنصاري

أحذذلكيذكرولم،الأنصاريقالهكذا:")2(تهذيبه"فيالمزيالحجاجأبوالحافظشيخناقال

.،المغازيأصحابمن

أنسة.النجاربنمالكبنعمروبنمعاويةبنزيدبنعبيدبنقيسبن(أنسبنأمعاذبنأنس

بناللهعبدبنخوليبنأوس.النجاريالمنذربنثابتبنأوس.!اللهرسولمولىالحبشي

عقبة:بنموسىوقال.الخزرجيالخزرجأبنعوفبنغنمبنسالمبنمالكبنعبيدبنالحارث

بنإياس.الصامتبنعبادةأخوالخزرجيالصامتبنأوس.خوليبن،الحارثبناللهعبدبنأوس

كعب.بنعديبنيحليفبكبربنليثبنسعدبنغيرةبنناشببنياليلعبدبنالبكير

الباءحرف

البلويعمارةبنعمروبنأصرمبنخزمةبنثعلبةبنبحاث.النجاربنيحليفبجيبرأبيبنبجير

بنرشدانبنذبيانبنسعيد)3(بنعمروبنزيدبنخرشةبنثعلبةبنعمروبنبسبس،الأنصارحليف

بشر.تقدمكماالزغباءأبيبنوعديهو)4(العينينأحدوهو،ساعدةبنيحليفالجهنيجهينةبنقيس

الخزرجيثعلبةبنسعدبنبشير،المسمومةالشاةمنبخيبرماتالذيالخزرجيمعروربنالبراءابن

رده،الأوسيلبابةأبوالمنذرعبدبنبشير.الصديقبايعمنأولإنه:ويقال.بشيربنالنعمانوالد

.وأجرهبسهمهلهوضرب،المدينةعلىواستعملهالروحاءمن،والسلامالصلاةعليه

التاءحرف

مولىتميئم.الخزرجبنالحارثبنعوفبنجدارةبنأميةبنعديبنقيسبنيعاربنتميم

خيثمة.بنسعدمولىهو:)5(هشامابنوقال.السلمبنغنمبنيمولىتميئم.الصمةبنخراش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(9361/)"دمشقتاريخ"فيعساكرابنورواه

.(3368/)"الكمالتهذيب"انظر

الإصابة"و"(1213/)"الغابةأسدو"(444)ص"العربأنسابجمهرةو"(1091/)"الاستيعاب"في

."سعد":(1288/)

.الغزوةقبيل،ببدرسفيانأبيعيرنزولموعديترقبانعينينوعديهوكانأنهيعني

.(1/096)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الثاءحرف

بنزيدبن-الجذع:هذالثعلبة-ويقال!ثعلبةبنثابت.العجلانبنعديبنثعلبةبنأقرمبنثابت

بنعسيرةبنخنساءبنالنعمانبنخالدبنثابت.سلمةبنكعببنغنمبنكعببنحرامبنالحارث

بنعامربنعديبنمالكبنعمروبنخنساءبنثابت.النجاريالنجاربنمالكبنغنمبنعوفعبد

بنمالكبنغنمبنمالكبنسوادبنعديبنزيدبنعمروبنثابت.النجاريالنجاربنعديبنغنم

بنزيدبنأميةبنعبيدبنعمروبنحاطببنثعلبة.الخزرجيهزال!بنثابت.النجاريالنجار

الخزرجي.محصنبنعمروبنثعلبة.النجاريمالكبنعبيدبنعمروبنثعلبة.الأوسبنمالك

بنيحلفاءمنوهو،سليمبنيال!حجربنيمن،عمروبنثقف.السلمينابيبنعديبنعتمةبنثعلبة

أسد.بندودانبنغنمبنكثير

الجيمحرف

بناللهعبدبنجابر.النجاريالنجاربنديناربنحارثةبنالأشهلعبدبنمسعودبنخالدبنجابر

شهدواالذينأحد،السلميسلمةبنكعببنغنمبنعديبنعبيدبنسنانبنالنعمانبنرئاب

العقبة.

،مسند)1(فيفيهمالبخاريفذكره،أيضاالسلميحرامبنعمروبناللهعبدبنجابرفأما:قلتا

أميح)2(كنت:قال!جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،منصوربنسعيدعن

ذكرت:سعد)3(بنمحمدقال!لكن،مسلمشرطعلىالإسنادوهذا.بدريومالماءلأصحابي

جابريكونأنوأنكر.العراقأهلمنوهمهذا:فقال!،الحديثهذا-الواقدييعني-عمربنلمحمد

.بدراشهد

سمعأنه،الزبيرأبوثنا،إسحاقبنزكرياثنا،عبادةبنروححدثنا:)4(حنبلبنأحمدالإماموقال!

منعني،أحداولابدراأشهدولم،غزوةعشرةتسع!اللهرسول!معغزوت:يقول!اللهعبدبنجابر

.غزاةعن!ي!اللهرسول!عنأتخلفلم،أحديومأبيقتلفلما،أبي

.،)6(روخعنخيثمةأبيعن،)5(مسلمورواه

)2(

)3(

)5(

)6(

.(198/)"الظنونكشف"فيخليفةحاجيذكرهالذي"الصحابةأسماءفيالمصنف"كتابهفيلعله

."أمتح":(ط)في

.(1/1172)"دمثقتاريخ"انظر

.(3932/)"المسند"فىأحمدرواه

.(3181)"مسلم"هروا

.(ط)منوأثبته(1)منسقطالحاصرتينبينما
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الخزرجي.إياسبنجبير.الأنصاريعتيكبنجبر.السلميصخربنجبار

الحاءحرف

الأوسي.معاذبنسعدأخيابن،معاذبنأوسبنالحارث.الخزرجيرافعبنأنسبنالحارث

من،والسلامالصلاةعليهرده،الأوسبنمالكبنزيدبنأميةبنعبيدبنعمروبنحاطببنالحارث

بنعوفبنسالمبنغنمأبيبنعديبنخزمةبنالحارث.وأجرهبسهمهلهوضرب،الطريق

رده،الخزرجيالصمةبنالحارث.الأشهلعبدبنزعورالبنيحليف،الخزرجبنعوفبنعمرو

الأوسي.عرفجةبنالحارث.وأجرهبسهمهلهوضرب،الطريقمنكسرلأنه،والسلامالصلاةعليه

بنحارثة.الأنصاريأميةبنالنعمانبنالحارث.الخزرجيخالدأبوخالد)1(بنقيسبنالحارث

رافعبنالنعمانبنحارثة.الفردوسإلىفرفع،النظارةفيوهوغربسهمأصابه،النجاريسراقة

بنعمروبنحاطب.قصيبنالعزىعبدبنأسدبنيحليف،اللخميبلتعةأبيبنحاطب.الأنصاري

إسحادتى.ابنغيرعنهشام)2(ابنذكرههكذا.دهمانبنيمن،الأشجعيأميةبنعبيد

.ودعبدبنشمسعبدبنعمروبنحاطب:3(الواقديلأوقال

."مغازيه"فيعائذابنذكرهوكذا

رجلهو:وقال،أبيمنسمعته.شمسعبدبنعمروبنحاطب:4(حاتمأبيابنوقال

.مجهول

حرامبنيمولىأسودبنحبيب.يومئذمعهالخزرجلواءكان:ويقال.الخزرجيالمنذربنالحباب

."أسود"بدل.سعدبنحبيب:(عقبه"هبنموسىوقال.سلمةبنيمن

بنحريثما.بدريأنصاري.الخزرجبنجشمآلمولىأسلمبنحبيب:6(حاتمأبيابنوقال

بنالحارثبنالحصين740(النداأريالذيزيدبناللهعبدأخوالأنصاريربهعبدبنثعلبةبنزيد

ووخص.اللهرسولعمهاشمبنالمطلبعبدبنحمزة.منافعبدبنالمطلب

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

في)

/1(

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

أي:

"هشامابنسيرةو"(1395/)"الإصابةو"(681/و)(1114/)"الغابةأسد"وانظر"خلدة":(ط

007).

."دهمانبنيمنالأشجعي":عندهوليس(1688/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(1/561)"المغازي"

.(3303/)"والتعديلالجرح"

.(1/913)"لاستيعابا"

.(369/)"والتعديلالجرح"

.الأذان
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الخاءحرف
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بنمالكبنقيسبنخالد.النجاريأيوبأبوزيدبنخالد.المتقدمإياسأخوالبكيربنخالد

)1(بنحمزةاسمه:وقيل،الخزرجمنخنساءبنيحليف،الحميربنخارجة.الأنصاريالعجلان

الصديق.صهرالخزرجيزيدبنخارجة.أعلمفالله،)2(خارجةأبا:عائذابنوسماه.الحمير

من:ويقال،تميمبنيمنوأصله،الأولينالمهاجرينمنوهو،زهرةبنيحليف،الأرتبنخباب

بنخبيب.السلميالصمةبنخرالش.الأولينالمهاجرينمن،غزوانبنعتبةمولىخبال!.خزاعة

الخزرجي.عديبنخليفة.فيهم)4(البخاريذكره.فاتكبنخريم.الخزرجيا)3(عنبةبناإساف

بنقيسبنحذافةبنخنيس.،)5(السلميالأنصاريأعبيدبنسنانبنالنعمانبنقيسبنخليد

بنتحفصةمنهفتأيمتيومئذقتل.السهميلؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسهمبنسعدبنعدي

بنخولي.بنفسهيشهدهاولم،وأجرهبسهمهلهضرب،الأنصاريجبيربنخوات.الخطاببنعمر

سويد.بنوخلاد.رافعبنخلاد.الأولينالمهاجرينمن.عديبنيحليفالعجلي!خوليأبي

.الخزرجيونالجموحبنعمروبنوخلاد

الذالحرف

بنسليمبنغبشانبننضلةبنعمروبنعبدبنالشمالينذو.الخزرجيقيسعبدبنذكوان

.شهيدايومئذقتل،زهرةلبنيحليف!،خزاعةمن،عامربنعمروبنحارثةبنأفصىبنملكان

أعسر.كانلأنه؟الشمالينذو:لهقيلوإنما،عميرواسمه:)6(هشامابنقال

الراءحرف

لوذانبنالمعلىبنرافع.أمههي:)7(هشامابنقال.عنجدةبنرافع.الأوسيالحارثبنرافع

وقال.ضبيعةبنعجلانبنالجدبنحارثةبنزيدبنالحارثبنرافعبنربعي.يومئذقتلالخزرجي

بنعمروبنسخبرةبنأكثمبنربيعة.الخزرجيإياسبنربيع.رافعأبيبنربعي:عقبةبنموسى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."رثهحا":(ط)في

.(1/456)"المنتبهتبصيرو"(1/125)"المشتبه"منوالتصحيح"خارجة":(طو)(1)في

.(2261/)"الإصابةو"(2181/)"الغابةأسد"وانظر.(آ):منسقطالحاصرتينبينما

.(3422/)"الكبيرالتاريخ"انظر

.(1):منسقطالحاصرتينبينما

.(1/681)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/688)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منوهو،منافعبدبنشمسعبدلبنيحليف!،خزيمةبنأسدبندودانبنغنمبنعامربنلكيز

رافعبنرفاعة.الخزرجيبياضةبنعامربنثعلبةبنخالدبنثعلبةبنرخيلة.الأولينالمهاجرين

بنعمروبنرفاعة.لبابةأبيأخوالأوسيزنبربنالمنذرعبدبنرفاعة.رافعبنخلادأخو،الزرقي

الخزرجي.زيد

الزايحرف

بنزياد.وحواريه!ي!اللهرسولعمةابن،قصيبنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنالعوامبنالزبير

بنكعببنزياد:الواقديوقال.الجهنيعمروبنالأخرسبنزياد:)1(عقبةبنموسىوقال.عمرو

بنرشدانبنالزبعي)3(بنعمروبنعديبنمودوعة)2(بنكليببنرفاعةبنعمروبنعديبنعمرو

بنثعلبةبنأسلمبنزيد.الخزرجيقيسبنالمزينبنزيد)4(.الزرقيلبيدبنزياد.جهينةبنقيس

بنزيد.عنهاللهرضي،ع!ي!اللهرسولمولى)5(شراحيلحارثةبنزيد.ضبيعةبنعجلانبنعدي

النجاريحرامبنالأسودبنسهلبنزيد.عنهمااللهرضي،الخطاببنعمرأخونفيلبنالخطاب

عنه.اللهرضي،طلحةأبو

السينحرف

.)6(حذيفةأبيمولىمعقلبنأسالم.الخزرجيعوفبنسالم.الأوسيعميربنسالم

بنسبيع.البخاريذكره.فاتكبنسبرة.أبيهمعشهد)7(.الجمحيمظعونبنعثمانبنالسائب

خولةبنسعد.أيضاالنجاريكعببنسراقة.النجاريعمروبنسراقة.الخزرجيعيشةبنقيس

بنسعد.شهيدايومئذقتل،الأوسيخيثمةبنسعد.الأولينالمهاجرينمن،لؤيبنعامربنيمولى

بنسعد()8(الواقديوقال01الأوسيمالكبنزيدبنسعد.شهيداأحديومقتلالذيالخزرجيالربيع

بنسعد.الأنصاريعبيدبنسعد.النجاريالأشهلعبدبنسهيلبنسعد.الخزرجيالفاكهبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2273/)"الغابةسدأو"(2533/)"لاستيعابا"انظر

.(2586/)"الإصابة"وانظر"الغابةأسد"منوالتصحيح"برذعة":(ط)وفي"بردعة":(آ)في

.(2295/)"المنتبهتبصيرو"(2273/)"الغابةأسد"وانظر."الزبعري":(ط)في

الإصابة"و"(2003/)"الغابةأسدو"(2558/)"الاستيعاب"منوالتصحيح"زياد":(طو)(آ)في

."يزيد"الواقديوسماهجميعأوعندهم(2062/)

."شرحبيل":(ط)في

.(ط)منوأثبته(آ):منسقط

.بدراشهديعني

.(ط)منوأثبته(1)فييردلمالحاصرتينبينما
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لواءكان.الأوسيمعاذبنسعد.عبيدةأبو:عائذابنوقال.عبادةأبوالخزرجيخلدةبنعثمان

أبيوابن،والبخاري،عروةمنهم؟واحدغيرذكره.الخزرجيدليمبنعبادةبنسعد.معهالأوس

في!ي!النبيشاورحينبذلكيشهدما")1(مسلمصحيح"فيووقع،بدراشهدفيمنوالطبراني،حاتم

ذلكأنوالصحيح.الحديث،اللهرسولياتريدناكأنك:عبادةبنسعدفقال،قريشمنالنفيرملتقى

وقيل:.المدينةعلىلاستنابته:قيل،الطريقمنردهعبادةبنسعدأنوالمشهور)2(،معاذبنسعد

أعلم.فالله،)3(قتيبةابنعنالسهيليحكاه.بدرإلىالخروجمنيتمكنفلم،حيةلدغته

قال.سهلأبومالكبنسعد.العشرةأحد،الزهريأهيببنمالكوقاصأبيبنسعد

ابن،العدوينفيلبنعمروبنزيدبنسعيد.الخروجقبلفماتفمرض،ليخرجتجهز:)4(الواقدي

بسهمه!ي!اللهرسوللهفضرب،بدرمنمرجعهمبعدالشاممنقدم:يقال،الخطاببنعمرعم

بنثابتبنسلمة.الأوسيحريشبنأسلمبنسلمة.الخزرجيعمروبنبشربنسفيان.وأجره

عمروبنسليم.النجاريالحارثبنسليئم.زغبةبنوقشبنسلامةبنسلمة.زغبةبنوقش

بنسماك.النجاريملحانبنحرامأخو،ملحانبنسليم.الخزرجيفهدبنقيسبنسليم.السلمي

أخووهو.الخزرجيثعلبةبنسعدبنسماك.خرشةبنسماك:ويقال.دجانةأبو،خرشةبنأوس

السلمي.قيسبنسهل.النجاريعتيكبنسهل.الأوسيحنيفبنسهل.المتقدمسعدبنبشير

)5(
وهببنسهيل.تقدمكماالنبويالمسجدموضعولأخيهلهكانالذي.النجاريرافعبن

حليف،المهاجرينمن،حرثانبنمحصنبنسنانأبيبنسنان.أمهوهي،بيضاءابنوهو،الفهري

وقال.)6(الأنصاريزيدبنزريقبنسواد.السلميصيفيبنسنان.منافعبدبنشمسعبدبني

.العبدريحرملةبنسعدبنسويبط.البلويأهيببنغزيةبنسواد.رزامبنسواد:الأموي

.حمير)8(بنأربد)7(اسمه:وقيل،شمسعبدبنيحليف،الطاليمخشيأبومخشيبنسويد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(9177)"مسلم"انظر

الإصابة"و"(2356/)"الغابةأسدو"(2495/)"الاستيعاب"انظر.بدرأعبادةبنسعدشهودفياختلف

(/366).

.(5692/)"الأنفالروض"انظر

.(1/101)"المغازي"انظر

.(2633/)"الاستيعاب"وانظر.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت"سهل":(1)في

.(1/896)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

:(1/654)"المنتبهلبصيرو"(1/24)"الإصابةو"(1/72)"الغابةأسد"وفي"أزيد":(طو)(آ)في

."أربد"

.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت"حميرة":(آ)في
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الشمنحرف

الأولين.المهاجرينمن،شمسعبدبنيحليف،خزيمةأسد،الأسديربيعةبنوهببنشجاع

المخزومي.عثمانبنشماس

فيكانشماساوشبههلحسنه؟شماساسميوإنما،عثمانبنعثمانواسمه:\(هشائمابنقال

!ي!.اللهرسولمولىشقران.الجاهلية

شيئا،)3(الأسرىفيلهممنرجلكلفأعطاه،الأسرىعلىوكان،لهيسهملم:3،)الواقديقال

سهم.منأكثرلهفحصل

ال!مادحرف

أخو،الفهريربيعةبنوهببنصفوان.الأولينالمهاجرينمن،الروميسنانبنصهيب

السلمي.خنساءبنأميةبنصخر.يومئذشهيداقتل،بيضاءبنسهيل

الضادحوف

وقال.الجهنيعمروبنضمرة.النجاريعمروعبدبنضحاك.السلميزيدبنحارثةبنضحاك

")،(-. .عمروبنزيادأخووهو،الأنصارحليفعمروبنكعببنصمرة:عمبهبنموسى

إطا!المح!حر

لهفضرب،بدرمنمرجعهمبعدالشاممنقدم،العشرةأحد،التيمياللهعبيدبنطلحة

أخووهو،المهاجرينمن،منافعبدبنالمطلببنالحارثبنطفيل.وأجرهبسهمه!ي!اللهرسول

الذيعمابن،السلميخنساءبنالنعمانبنطفيل.السلميخنساءبنمالكبنطفيل.وعبيدةحصين

.)8(الواقديذكره.قصيبن)7(عبدبنكثير)6(أبي)5بنوهببنعميربنطليب.قبله

.(1/683)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(1/531)"المغازي"انظر(2)

.(1)منسقط"الأسرى"لفظ)3(

.(326/)"بةالغاسدأو"(2947/)"لاستيعابا"انظر(4)

.(3545/)"لإصابةاو"(2772/)"لاستيعابا"وانظر(ط)منسقط(5)

."الإصابةو""الاستيعاب"منوالتصحيح"كبير":(طو)(1)في)6(

."الإصابةو""الاستيعاب"وانظر.(ط):منسقط)7(

.(1/541)"المغازي"انظر)8(
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الظاءحرف
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.()1البخاريذكره.الأوسيرافعبنظهير

العينحرف

بنعاصم.بالرجيعقتلحينالدبر)2(حمتهالذي،الأنصاريالأقلحأبيبنثابتبنعاصم

بنقيسبنعاصم.وأجرهبسهمهلهوضرب،الروحاءمنالسلامعليهرده،عجلانبنالجدبنعدي

الحسحاسبنزيدبنأميةبنعامر.وعامروخالدإياسأخو،البكيربنعاقل.الخزرجيثابت

بنموسىوقال.عائذوابن،إسحاقابنعن،سلمةذكرهكذا.الفهريالحارثبنعامر.النجاري

بنيحليف،العنزيمالكبنربيعةبنعامر.)3(الحارثبنعمرو:إسحاقابنعن،وزيادعقبة

بنمالكبنيحليف،القضاعيالبلوياللهعبدبنعامربنسلمةبنعامر.المهاجرينمن،عدي

غنم.بنسالم

بنأهيببنهلالبنأالجراحبناللهعبدبنعامر.سلمةبنعمرو)5(:ويقال:هشابم)4(ابنقال

بنعامر.الأولينالمهاجرينمن،العشرةأحد،،)6(الجراحبنعبيدةأبو،فهربنالحارثبنضبة

بنبشربنعباد.الخزرجيقيسبنماعصبنعائذ.النجاريمخلدبنعامر.بكرأبيمولىفهيرة

سبيعأخو،الخزرجيعيشةبنقيسبنعباد.الخزرجيعامربنقيسبنعباد.الأوسيوقش

بنقيسبن)8(عبادة.الخزرجيالصامتبنعبادة.القضاعيالخشخاشبن)7(عبادة.المتقدم

بناللهعبد.المتقدمبحاثأخو،خزمةبنثعلبةبنالثهعبد.عرفطةبنأميةبناللهعبد.قيسبنكعب

ء)9(

السلمي.قيسبنالجدبناللهعبد.الأوسيالنعمانبنجبيربناللهعبد.الاسديرئاببنجحس

برعبد:عائذوابن،والواقدي،عقبةبنموسىوقال.الساعديأوسبنحقبنعبدالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1304و)(1204)رقم"البخاريصحيح"انظر

.(دبر)"المحيطالقاموس"انظر.والزنابيرالنحلجماعة:الذبر

.(1/685)هشاملابن"النبويةالسيرة"فياسمهفيالاختلافانظر

.(1/396)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."عمر":(ط)في

.(3586/)"الإصابةو"(3128/)"الغابةأسد"وانظر.(ط)منوأثبته(آ):منسقط

."عباد":(ط)في

."عباد":(ط)في

.(435/)"الإصابةو"(3491/)"الغابةأسدو"(3877/)"الاستيعاب"وانظر."ريان":(1)في
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أخووهو،حراملبنيحليف،الحميربناللهعبد.حقبنربهعبد:)1(هشامابنوقال.حقابن

الخزرجي.رواحةبناللهعبد.الخزرجيقيسبنالربيعبناللهعبد.أشجعمنالحميربنخارجة

لم.العدويسراقةبناللهعبد.النداءأريالذي،الخزرجي)2(ثعلبةبنربهعبدبنزيدبناللهعبد

مالكبنسلمةبناللهعبد.)3(وغيرهإسحاقابنوذكره،عائذابنولاالواقديولاعقبةبنموسىيذكره

بنسهيلبناللهعبد.زعورابنيأخو،رافعبنسهل)5(بناللهعبد.الأنصارحليف،)4(العجلاني

بناللهعبد.معهمفشهدهاالمسلمينإلىالمشركينمنفرثم،والمشركينأبيهمعخرج،عمرو

.)6(إسحاقابنذكره،بليمن،عامربناللهعبد.الأوسحليف،القضاعيمالكبنطارق

بنالأسدعبدبناللهعبد.المنافقينرأسأبوهوكان،الخزرجيسلولبنأبيبناللهعبدبناللهعبد

عبدبناللهعبد.يومئذ)8(قتل،سلمةأمزوج،سلمةأبو،مخزومبنعمر)7(بناللهعبدبنهلال

بنكعببنعمروبنعامربنعثمانبناللهعبد.عبسبناللهعبد.السلميالنعمانبنمناف

س-)9(
عديبنعرفطةبناللهعبد.عنهاللهرضي،الصديقبكرأبو،كعببنمرةبنليمبن

الخزرجي.عديبنعميربناللهعبد.جابرأبو،السلميحرامبنعمرو)01(بناللهعبد.الخزرجي

بنكعببناللهعبد.السلميحرامبنصخربنقيسبناللهعبد.النجاريخالدبنقيسبناللهعبد

الزغباءأبيبنعديمع!يمالنبيجعله،النجاربنمازنبنغنمبنعمروبنمبذولبنعوفبنعمرو

مسعودبناللهعبد.الأولينالمهاجرينمن،العزىعبدبنمخرمةبناللهعبد.بدريومالنفلعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

قولايذكرولمهشامابنعليهسكتوإنما،إسحاقابنقولوهو.(1696/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.بعدهاخر

الغابة"أسدو"(1296/)"هشامابنسيرةو"(1/166)للواقدي"المغازي"وفي(طو)(1)فيكذا

بنثعلبةبنزيدبناللهعبد":(479/)"الإصابة"وفي."ربهعبدبنثعلبةبنزيدبناللهعبد":(3247/)

"الاستيعاب"انظر-عمرأبونسبهكذا:العسقلانيحجرابنالحافظقالثم"..زيدبنثعلبةبناللهعبد

ثعلبة""البرعبدابنعندوليس،"الإصابة"منانتهى.إسقاطهوالمعروف،ثعلبةنسبهفيفزاد-(3129/)

الأخير.

ابنأنإلىحجرابنالحافظأشارحيث(4501/)"الإصابةو"(1684/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.بدراشهودهفيعقبةبنموسىعلىواختلف:ذلكعقبوقال.بدراشهودهعلىاتفقواوخليفةوالزبيرإسحاق

.(3266/)"الغابةأسدو"(3239/)"الاستيعاب"منوالتصحيح"العجلان":(طو)(1)في

.(4221/)"الإصابةو"(3962/)"الغابةأسد"وانظر"سهيل":(1)في

.(1/696)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4521/)"الإصابةو"(3492/)"الغابةأسد"وانظر"عمرو":(ط)في

قولوهو.بأحدأصابهجرحانتقاضبعدأربعسنةالاخرةجمادىفيكانتوفاتهوأن،أحداشهدأنهوالصواب

.(4541/)"الإصابة"فيحجرابنالحافظنقله-كماالجمهور

.(4916/)"الإصابةو"(3903/)"الغابةأسد"وانظر.(آ):منسقط"سعدابن":قوله

.(4981/)"الإصابةو"(3643/)"الغابةأسد"وانظر"عمر":(ط)في
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المهاجرينمن،الجمحيمظعونبناللهعبد.الأولينالمهاجرينمن،زهرةبنيحليف،الهذلي

الرحمنعبد.السلميالنعمانبن)1(أنيسةبناللهعبد.السلميبلدمةبنالنعمانبناللهعبد.الأولين

القضاعيعقيلأبو،ثعلبةبناللهعبدبنالرحمنعبد.الخزرجيعبس)2(أبو،عمروبنجبرابن

،العشرةأحد،الزهريكلاببنزهرةبنالحارثعبدبنعوفعبدبنعوفبنالرحمنعبد.البلوي

:ويقال،التيهانبنالهيثمأبيأخو،التيهانبنعبيد،السلميعديبنعامربنعبس.عنهماللهرضي

بنالعجلانبنعامربنزيدبنعبيد)4(.مالكبنغنمبنيمنثعلبةبنعبيد)3(."عبيد"بدل"عتيلث"

الحصينأخو،منافعبدبنالمطلببنالحارثبنعبيدة.عبيدأبيبنعبيد.عامربنعمرو

عنه.اللهرضي،المعركةبعدماتثم،يدهفقطعت،بدريومبارزواالذينالثلاثةأحدوكان،والطفيل

بنأميةبنيحليف،البهرانيمعاويةبنخالدبنربيعةبنعتبة.الخزرجيعمروبنمالكبنعتبان

بنعثمان.الأولينالمهاجرينمن،جابربنغزوانبنعتبة.السلميصخربناللهعبدبنعتبة.لوذان

الأربعةالخلفاءأحد،المؤمنينأمير،الأمويمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفان

بسهمهلهفضرب،ماتتحتىيمرضها!ي!اللهرسولبنترقيةزوجتهعلىتخلف،العشرةوأحد

الأولين.المهاجرينمن،وقدامةاللهعبدأخو،السائبأبوالجمحيمظعونبنعثمان.وأجره

بنعصمة.عينايديهبينعمروبنوبسبس!ي!اللهرسولأرسلهالذيوهو،الجهنيالزغباءأبيبنعدي

وقيل:،أشجعمن،سوادبنالحارثلبنيحليفط،عصيمة.العجلانبنخالدبنوبرةبنالحصين

السلمي.نابيبنعامربنعقبة.الخزرجيعطيةبنعامربننويرةبنعطية.خزيمةبنأسدبنيمن

فيوقع.البدريمسعودأبو،عمروبنعقبة.عثمانبنسعدأخو،الخزرجيخلدةبنعثمانبنعقبة

.يذكروهلمولهذا؟)6(المغازيأصحابمنكثيرعندنظووفيه،بدراشهدأنه")5(البخاريصحيح"

من،وهببنشجاعأخووهو،شمسعبدلبنيحليف!خزيمةأسد،الأسديربيعةبنوهببنعقبة

من،الغنميمحصنبنعكاشة.غطفانبنيحليف،كلدةبنوهببنعقبة.الأولينالمهاجرين

الخلفاءأحد،المؤمنينأمير،الهاشميطالبأبيبنعلي.عليهحسابلاوممن،الأولينالمهاجرين

من،المذحجيالعنسيياسربنعمار.عنهاللهرضي،يومئذبارزواالذينالثلاثةوأحد،الأربعة

الخلفاءأحد،المؤمنينأمير،الخطاببنعمر.النجاريزيدبنحزمبنعمارة.الأولينالمهاجرين

لبنيحليف،اليمنأهلمنإياسبنعمرو.عنهمااللهرضي،بهماالمقتدىالشيخينوأحد،الأربعة

."هنسةابن":(1)وفيالصوابوهو،"أنيسةابن":(ط)فيكذا(1)

.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت."عنس":(آ)في(2)

.(4/804)"الإصابةو"(3535/)"الغابةأسد"وانظر."اللهعبيد":(آ)في)3(

.(4/114)"الإصابةو"(3953/)"الغابةأسد"وانظر."اللهعبيد":(آ)في(4)

.(7004)رقم"البخاريصحيح"انظر()5

.(318931-7/)"الباريفتح"فيالموضوعهذاحولالعسقلانيحجرابنالحافظقالهماانظر)6(
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بنمالكبنعديبنوهببنثعلبةبنعمرو.وودقةربيعأخوهو:وقيل،سالمبنعمروبنلوذان

بنأهيببنهلال!بنربيعةبنشدادأبيبنزهيربنالحارثبنعمرو.حكيمأبو،عامربنعدي

سرحأبيبنعمرو،المهاجرينمن،العدويسراقةبنعمرو.الفهريفهربنالحارثبنضبه

بنطلقبنعمرو."عمرو"بدل!"معمم":عائذوابن،الواقديوقال.المهاجرينمن،الفهري

.الأنصاريحرامبنالجموحبنعمرو.حرامبنيفيوهوغنمبنكعببنسنانبنأميةبنزيد

بنمالكبنقيسبنعمرووالأمويالواقديذكره.غنمبنمالكبنسوادبنزيدبنقيسبنعمرو

عقبة.بنموسىيذكرهولم.خارجةأبو،عامربن،23(عديبنمالكبنعمروبنخنساءبنأعدى -(1

بنعمرو.الأوسيالأزعربنمعبدبنعمرو.عقبةبنموسىذكره.الفهريالحارثبنعامربنعمرو

بنلبدةبنالحارثبنعمير:ويقال،ثعلبةبنالحارثبنعمير.معاذبنسعدأخو،الأوسيمعاذ

بنالحمامبنعمير.والواقديعائذابنذكره.السلميالجموحبنحرامبنعمير.السلميثعلبة

بنمبذول!بنالخنساءبنمالكبنعامربنعمير.شهيدايومئذقتل،قبلهالذيعمابن،الجموح

الأمويوسماه.عمروبنسهيلمولى،عوفبنعمير.المازنيداودأبو،مازنبنغنمبنعمرو

البحرين.إلىعبيدةأبيبعث)4(حديثفي")3(الصحيحين"فيوقعوكذا.عوفبنعمرووغيره

سليم،بنيمولىعنترة.شهيدايومئذقتل،وقاصأبيبنسعدأخو،الزهريأهيببنمالكبنعمير

بنتعفراءابنوهو،النجاريالحارثبنرفاعةبنالحارثبنعوف.أعلمفالله.منهمإنه:وقيل

بنعياض.زيدبنأميةبنيمنالأنصاريساعدةبنعويم.شهيدايومئذقتل،النجاريةثعلبةبنعبيد

أجمعين.عنهماللهرضي،الأولينالمهاجرينمن،الفهريغنم

الغينحرف

عليه.بمجمعوليس،)5(الواقديذكره.الخزرجيأوسبنغنام

)2(

)3(

)4(

)5(

هشاملابن"النبويةالسيرة"فيوالتصحيح"عديبنمالكبنعمروبنخنساءبن":(طو)(ا)فيبعده

(/1407).

.(ط)بهوانفردت(1/407)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(آ)فييردلمالحاصرتينبينما

فتح"فيالحافظوقال(6192)"مسلمصحيحو"(6425و)(1504و)(3158)"البخاريصحيح"انظر

،عوفبنوعمروعوفبنعميربينالعسكريفرقوقد،بالوجهينفيهيقالكانوكأنه:(6262/)"الباري

.الوحدةوالصواب

.(آ):منسقط"حديث"لفظ

.(1172/)"المغازي"انظر
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الفاءحرف

133.

الخزرجي.ودقةبنعمروبنفروة.الخزرجيالفاكهبنبشربنالفاكه

القافحرف

الله.وعبدعثمانأخو،المهاجرينمن،الجمحيمظعونبنقدامة.الأوسيالنعمانبنقتادة

زيدبنعمروصعصعةأبيبنقيس.النجاريالسكنبنقيس.السلميحديدةبنعامربنقطبة

ثعلبةبنمخلدبنقيس.الخزرجيخالدبنمحصنبنقيس.بدريومالساقةعلىكان،المازني

.النجاري

الكافحرف

:ويقال،غبشانمن:)3(هشامابنوقال.)2(حمان:ويقال.(جماز)1:ويقال،حماربنكعب

حلفاءمن،الغسانيغنمبنحبالةبنثعلبةبنكعب:الأمويوقال.جمازبنثعلبةبنمالكبنكعب

بنكلفة.السلمياليسرأبو،عمروبنكعب.النجاريقيسبنزيدبنكعب.ساعدةبنالخزرجبني

من،الغنويمرثدأبو،يربوعبنحصينبنكناز.عقبةبنموسىذكره.البكائينأحد،ثعلبة

الأولين.المهاجرين

الميمحرف

بنيحليف،الجعفيخوليأبيبنمالك.الخزرجيالدخشنابن:ويقال)4(،الدخشمبنمالك

بنثقفأخو،عمروبنمالك.الأوسيقدامةبنمالك.الساعديأسيدأبو،ربيعةبنمالك.عدي

الخزرجي.مسعودبنمالك.أسدبندودانبنتميمبنيحلفاءمنوهما،مهاجريوكلاهما،عمرو

مبشر.عوفبنعمرولبنيحليف!،المزنينميلةبنثابتبنمالك:)5(الواقديوقال.نميلةبنمالك

،البلويذياد)6(بنالمجذر.شهيدايومئذقتل،ورفاعةلبابةأبيأخو،الأوسيزنبربنالمنذرعبدابن

،مهاجري،شمسعبدبنيحليف،الأسدينضلةبنمحرز.النجاريعامربنمحرز.مهاجري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(4/734)"لغابةاسدأو"(32113/)"لاستيعابا"انظر

.(5/195)"لإصابةا"نظرا

.(1696/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5172/)"لإصابةا"انظر

.(1/161)"المغازي"انظر

.(055)صدريدلابن"الاشتقاق"منوالتصحيح"زياد":(طو)(آ)في
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،عمروبنثقفأخو.عمروبنمدلاج:ويقال،مدلج.الأشهلعبدبنيحليف،مسلمةبنمحمد

المهاجرينمن،منافعبدبنالمطلببنعبادبنأثاثةبنمسطح.الغنويمرثدأبيبنمرثد.مهاجري

الخزرجي.خلدةبنمسعود.النجاريالأنصاريأوسبنمسعود.عو!تاسمه:وقيل،الأولين

ابن-سعدعبدابن:ويقال-سعدبنمسعود.مهاجري،زهرةبنيحليف،القاريربيعةبنمسعود

الخزرجي.قيسبنسعدبنمسعود.الحارثبنحارثةبنمجدعةبنجشمبنعديبنعامر

الحارثبنمعاذ.الخزرجيجبلبنمعاذ.يومئذاللواءمعهكان،مهاجري،العبدريعميربنمصعب

بنمعاذ.الخزرجيالجموحبنعمروبنمعاذ.ومعوذعوفأخو،عفراءابنهووهذا،النجاري

بنمعبد:ويقال،غنمبن)2(سالمبن(الفدم)1بنقشيربنعبادبنمعبد.عائذأخو،الخزرجيماعص

حميضة.أبو.قشغر:)4(هشامابنوقال."قشير"بدل"قشعر":)3(الواقديوقال.قيسبنعبادة

القضاعي.البلويإياسبنعبيدبنمعتب.قيسبناللهعبدأخو،السلميصخربنقيسبنمعبد

بنمعقل.الأوسيقشيربنمعتب.المهاجرينمن،مخزومبنيحليف،الخزاعيعوفبنمعتب

بنمعوذ.الأوسيعدفيبنمعن.المهاجرينمن،الجمحيالحارثبنمعمر.السلميالمنذر

أخولعله،السلميالجموحبنعمروبنمعوذ.وعوفمعاذأخو،عفراءابنوهو،النجاريالحارث

ذووهو،الأولينالمهاجرينمن،الأسودبنالمقدادوهو،البهرانيعمروبنالمقداد.عمروبنمعاذ

بنالمنذر.الخزرجيوبرةبنمليل.يومئذالفرسانأحدوكان،ذكرهتقدمالذيالمحمودالمقال

عقبةمحمدبنبنالمنذر.الخزرجيعرفجةبنقدامةبنالمنذر.الساعديخنيسبنعمرو

منقتيلأولوكان،اليمنمنأصله،الخطاببنعمرمولىمهجع.جحجبىبنيمن،الأنصاري

يومئذ.المسلمين

النونحرف

أخووهو،النجاريعمروعبدبننعمان.كعبوهو)5(ظفربنرزاحعبدبنالحارثبننصر

حليف!،الحارثبن()6(الربيعابنأعصربننعمان.النجاريرفاعةبنعمروبننعمان.الضحاك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ط)لفظوأثبت"القذم":(آ)في

."سالمبنمالكبن":(6166/)"الإصابةو"(5022/)"الغابةأسد"فيبعده

.(1/671)"المغازي"انظر

.(1396/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5431/)"الغابةأسدو"(4101/)للسمعاني"الأنساب"منوالتصحيح"بن":(طو)(1)في

(5336/)"الغابةأسدو"(41487/)"الاستيعاب"منواستدركته(طو)(1)منسقطالحاصرتينبينما

.(6484/)"الإصابةو"
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يسار)1(بننعمان.قوقل:لهويقال،الخزرجيثعلبةبنمالكبننعمان.الأوسلبني

الخزرجي.نضلةبناللهعبدبننوفل.سنانبننعمان:ويقال،عبيدبن)2(سنانبننعمان

الهاءحرف
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لبنيمولى،

أهلفيذكرهوقع،الواقفيأميةبنهلال.عازببنالبراءخال،البلويبردةأبو،نياربنهانئ

بنهلال.المغازيأصحابمنأحديذكرهولم،مالكبنكعبقصةفي،")3(الصحيحين"فيبدر

المعلى.بنرافعأخو،الخزرجيالمعلى

الواوحرف

الجهني.جراببنعمروبنوديعة.المهاجرينمن،عديبنيحليف،التميمياللهعبدبنواقد

بنوهب.إياسبنربيعأخو،الخزرجيعمروبنإياسبن)5(ودقة.عائذوابن)4(الواقديذكره

ابنيذكرهولم،لؤفي)6(بنعامربنيفي،والواقديعائذوابنعقبةبنموسىذكره،سرحأبيبنسعد

.إسحاق

الياءحرف

وابنهوأبوههوشهد:)8(السهيليقال،السلميجرةبنحبيببن)7(جناببنالأخنسبنيزيد

معهشهدوالكن،الأكثرونولاإسحاقابنيذكرهمولم،الصحابةفينظيرلهميعرفولا-بدرايعني-

قتل،أمهوهي.فسحمابن:لهيقالالذيوهو،الخزرجيقيسبنالحارثبنيزيد.الرضوانبيعة

السلمي،سرح79(بنالمنذربنيزيد.السلميالمنذرأبو،حديدةبنعامربنيزيد.ببدرشهيدايومئذ

.المنذربنمعقلأخووهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."الإصابةو""الغابةأسدو""الاستيعاب"فيالاسمبهذاترجمةلهليس

.(ط)منسقط"ابن"لفظ

.(9276)"مسلمصحيحو"(1844)"البخاريصحيح"انظر

.(1/261)"المغازي"انظر

،بالقافوقيل،بالفاءفقيل؟ضبطهفياختلف:(6206/)"الإصابة"فيالحافظقال."ورقة":(ط)في

.بالدالأنهعلىوالاكثر

.(1/561)"للواقدي"المغازيو"(804-3704/)"سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر

.(5474/)"الغابةأسد"فيالأخنسبنيزيدنسبفيالاسمهذايوجدولا"حبان":(آ)في

.(5003/)"الأنفالروض"انظر

.(1):منسقط"ابن"لفظ
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الكنىباب

أبو:)1(هشامابنوقال،النجاريظالمبنالحارثبنالأعورأبو.تقدم،ربيعةبنمالكأسيدأبو

بكرأبو.ظالمبنجندببنالحارثبنكعبالأعورأبو:)2(الواقديوقال.ظالمبنالحارثالأعور

عوفبنعمروبنثعلبةبنيأحد،ثابتبنعمروبنحبةأبو.تقدم،عثمانبناللهعبدالصديق

مولىالحمراءأبو.مهشماسمه:وقيل،المهاجرينمن،ربيعةبنعتبةبنحذيفةأبو.الأنصاري

عبدبنرهمأبيبن)3(سبرةأبو.النجاريأصرمبنأوسبنخزيمةأبو.عفراءابنرفاعةبنالحارث

من،سنانابنهومعه،عكاشةأخو،حرثانبنمحصنبنسنانأبو.المهاجرينمن،العزى

بنالقيسامرئبنأميةبنالنعمانبنثابتابن-عمير:وقيل-النعمانالضياح)4(أبو.المهاجرين

عرفجة،أبو.بسهمهلهفضربحجرمنأصابهلجرحرجع،خيبريوموقتل،الطريقمنرجع،ثعلبة

مرثدأبو.تقدم،المنذرعبدبنبشيرلبابةأبو.!ي!اللهرسولمولىكبشةأبو.جحجبىبنيحلفاءمن

زيدبنالأزعربنمليلأبو.تقدم،عمروبنعقبةالبدريمسعودأبو.تقدم،حصينبنكنازالغنوي

الأوسي.

قالكما،!اللهرسولمنهم،(رجلا)عشروأربعةثلاثمئةالمسلمينمنبدراشهدمنجملةفكان

حدثني:يقولعازببنالبراءسمعت،إسحاقأبوثنا،زهيرثنا،خالدبنعمروثنا:)6(البخاري

معهجاوزواالذينطالوتأصحابعدةكانواأنهم،بدراشهدممن،عنهمورضي،!ي!محمدأصحاب

مؤمن.إلاالنهرمعهجاوزماواللهلا:البراءقال.وثلاثمئةعشربضعة؟النهر

.)7(نحوهالبراءعن،إسحاقأبيعن،الثوريوسفيانإسرائيلطريقمنالبخاريرواهثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(1/575)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/461)"المغازي"انظر

(41666/)"الاستيعابو"(1/685)هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح"مولى":(طو)(آ)في

.(6413/)"الغابةأسدو"

."بن":(طو)(ا)فيوبعده"الصياح":(ط)في

ستةالمهاجرينمن":المؤلفقالهمماتقدمماذكرأنبعد(3/188)"المعادزاد"فيالقيمابنالإماموقال

أشدكانوإن،الخزرجعنالأوسعددقلوإنما،وسبعونمئةالخزرجومن،وستونأحدالأوسومن،وثمانون

."بغتةالنفيروجاء،المدينةحواليفيكانتمنازلهملأن،اللقاءعندوأصبرشوكةوأقوىمنهم

.(5793)"البخاريصحيح"انظر

.(9593و)(5893)"البخاريصحيح"انظر
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رجلا.عشروبضعةثلاثمائةكانواأنهم؟السلفعامةقولوهذا:(جرير)1ابنقال

:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،شعبةعن،وهحبثنا،محمودثنا:أيضا)2(البخاريوقال

وأربعيننيفاوالأنصار،ستينعلىنيفابدريومالمهاجرونوكان،بدريومعمروابنأنااستصغرت

الرواية.هذهفيوقعهكذا.ومئتين

ابنوهو-الحجاجعن،الجنبيمالكأبوثنا،المحاربيعبيدبنمحمدثنا:جرير)3(ابنوقال

وكان،رجلاسبعينبدريومالمهاجرونكان:قال،عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن-أرطاة

الأنصاررايةوحامل،طالبأبيبنعليع!ي!النبيرايةحاملوكان،رجلاوثلاثينوستةمئتينالأنصار

.رجالوستةثلاثمئةكانواأنهميقتضىوهذا.عبادةبنسعد

.رجالوسبعةثلاثمئةكانوا:وقيل:جرير)4(ابنقال

أعلم.فالله،بدونهعدهموالأول،!صالنبي!همعدهذايكونوقد:قلت

وستونأحدالأوسوأن،رجلاوثمانينثلاثةكانواالمهاجرينأنإسحاقابنعن()تقدموقد

ابنعنرويولما،البخاريذكرهلمامخالف!وهذا.وسردهم؟رجلاوسبعونمئةوالخزرج،رجلا

أعلم.فالئه،عباس

أغيب؟وأين:فقال؟بدراشهدت:لهقيلأنه،أنسعن")6(الصحيح"وفي

سفيانأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،منصوربنسعيدعن"داودأبيسنن"وفي

،بدريومالماءأصحابيأميحكنت:قالأنهحرامبنعمروبناللهعبدبنجابرعن،نافعبنطلحة

أعلم.فالله،الضياءولاالبخارييذكرهمالموهذان

لمأنه)7(معمغنمهافيبسهملهضربمنبدرأهلفيإسحاقابنعدهمالذينوفي:قلت

،عفانبنعثمان؟وهم،تسعةأوثمانيةوكانوا،بسببهالتخلففيلهأذنلعذرعنهاتخلف،يحضرها

بنوسعيد،وأجرهبسهمهلهفضرب،ماتتحتىيمرضهاع!ي!اللهرسولبنترقيةعلىتخلف

.(2432/)"الطبريتاريخ"انظر(1)

.(5693)"البخاريصحيح"انظر)2(

."حدثني":(ط)وفي(2431/)"الطبريتاريخ"انظر)3(

.(2432/)"الطبريتاريخ"انظر(4)

.(012)قبلهاالتيالصفحةفيتقدم)5(

(3793/)"النبلاءأعلامسير"فيالذهبيوذكره،أحمدللإماموعزاه(7292/)"الفتح"فيالحافظذكره)6(

."طبقاته"فيسعدلابنوعزاه

."وأنه":(ط)في)7(
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أيضابالشامكان،اللهعبيدبنوطلحة،وأجرهبسهمهلهفضرب،بالشامكان،نفيلبنعمروبنزيد

خروجبلغهحينالروحاءمن!ي!اللهرسول!رده،المنذرعبدبنبشيرلبابةوأبو،وأجرهبسهمهلهفضرب

بنعبيدبنحاطببنوالحارث،وأجرهبسهمهلهوضرب،المدينةعلىفاستعمله،مكةمنالنفير

كسر،الصمةبنوالحارث،وأجرهبسهمهلهوضرب،الطريقمنأيضأ!ي!اللهرسول!رده،أمية

الوقعةيحضرلم،جبيربنوخوات-وأجره:)1(الواقديزاد-بسهمهلهفضرب،فرجعبالروحاء

فصيل)2(ساقهفأصاب،جمي!اللهرسول!معخرج،ثابتبنالضياحوأبو،وأجرهبسهمهلهوضرب

ليخرجتجهز،مالكبن)5(وسعد:)4(الواقديقال!.وأجرهبسهمهلهوضرب،لمحرجع،حجر
)3(.

.وأجرهبسهمهلهفضرب.بالروحاءماتإنه:وقيل.فمات

بنعبيدة؟وهمستةالمهاجرينمن،رجلاعشرأربعةيومئذالمسلمينمناستشهدواالذينوكان

بنسعدأخو،وقاصأبيبنوعمير،اللهرحمه،بالصفراء)6(فماترجلهقطعت،المطلببنالحارث

أمرهقدكانإنه:ويقال!)8(،سنةعشرةستابنوهو،سعيد)7(بنالعاصقتله،الزهريوقاصأبي

وذوحليفهم.عنهاللهرضي،فقتل،الذهابفيلهفأذن،فبكىلصغرهبالرجوع!يواللهرسول

،عديبنيحليف،الليثيالبكيربنوعاقل،بيضاءبنوصفوان،الخزاعيعمروعبدبنالشمالين

وهم؟ثمانيةالأنصارومن.يومئذالمسلمينمنقتلقتيلأول!وكان،الخطاببنعمرمولىومهجغ

،عفراءابناوعودثومعوذ،فمات،حنجرتهفأصاب،بسهمالعرقةبنحبانرماه،سراقةبنحارثة

بنوسعد،لوذانبنالمعلىبنورافع،الحمامبنوعمير-فسحمابن:ويقال!-الحارثبنويزيد

جميعهم.عناللهرضي،المنذرعبدبنومبشر،خيثمة

أحدهماعلى؟فرسانمعهموكان:إسحاقابنقال!.تقدمكمابعيراسبعونالمسلمينمعوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/631)"زيلمغاا"نظرا

."سهرأ":(آ)في

.(3451/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.منهالقطعة:الحجرمنالفصيل

.(1/681)"المغازي"انظر

."بوأ":(طو)(آ)في

وبينه،مرةغير!اللهرسولوسلكه،الحاجطريقفيوالخيروالزرعالنخلكثير،المدينةقربواد:الصفراء

.(912)ص"المطابةالمغانمو"(3993/)"البلدانمعجم"انظر.مرحلةبدروبين

(31221/)"الاستيعاب"وفي."عبدبنعمرو":(1451/)"المغازي"فيوالذي.(طو)(آ)فيكذا

عبدبنعمرو":(4725/)"الإصابةو"(4992/)"الغابةأسدو"(3914،015/)"سعدابنطبقاتو"

طبقات"فيوالذي.الواقديإلىعزاهحيث(5792/)"الأنفالروض"فيالسهيليتابعالمصنفولعل."ود

سبق.كما"ودعبدبنعمرو":الواقديعن"سعدابن

.(015-3941/)سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر
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واسمها،العوامبنالزبيرالأخرىوعلى-سبحة:ويقال-بعزجةواسمها،الأسودبنالمقداد

أبيبنعليللمهاجرينإحداهمايحمل؟ورايتان،عميربنمصعبيحملهلوا!معهموكان.اليعسوب

ورأس،الصديقبكرأبوالمهاجرينمشورةرأسوكان،عبادةبنسعديحملهاللأنصاروالتي،طالب

.معاذبنسعدالأنصارمشورة

عروةنصوقد؟الألفإلىالتسعمئةبينماكانواإنهم:فيهميقالمافأحسنالمشركينجمعوأما

التحديدوهذا.رجلاوثلاثينتسعمئةكانوا:(1)الواقديوقال.رجلاوخمسينتسعمئةكانواأنهموقتادة

والله.معهمأتباعهمعددفلعله،ألفمنأزيدكانواأنهمالأحاديثبعضفيتقدموقد،دليلإلىيحتاج

أعلم.

.سبعونوأسر،سبعونمنهمقتلأنهالبراءعن،)2(البخاريعندالصحيحالحديثفيتقدموقد

الثامل(منأ:لهقصيدةفيمالكبنكعبقالولهذا،الجمهورقولوهذا

والأسودمنهمعتبةسبعونمنهمالمعطنبالعطنفأقام

قالاالزبيربنوعروةعقبةبنموسىفإن؟نظمقالهوفيما،ذلكعلىالإجماع)3(الواقديحكىوقد

قولهماكانوإن،قولهمابدونالاتفاقحكايةيمكنفلا،الشأنهذاأئمةمنوهما،ذلكخلاف

أعلم.والله،الصحيحالحديثإلىبالنسبةمرجوحا

أحكامه""فيالضياءالحافظذلكوحرر،)4(وغيرهإسحاقابنوالأسارىالقتلىأسماءسردوقد

الأسدعبدبنالأسودوهو،منهمقتلمنأولذكرالقصةسياقاتغضونفيتقدموقد،جيدا

أفادهوما،مخزومبنيحليف-العقيليأو-الخزاعيالأعلمبنخالدوهوفرمنوأول،المخزومي

الطويل(منأ:شعرهفيالقائلوهو،أسرفإنه؟ذلك

الدميقطرأقدامناعلىولكنكلومناتدمىالأعقابعلىولسنا

يديبينصبراقتلا،الحارثبنوالنضر،معيطأبيبنعقبةأسروامنوأول،ذلكفيصدقفما

الصلاةعليه،وأنه،قولينعلىأولاقتلأيهمافياختلفوقد،الأسارىبينمن!اللهرسول

بنوالمطلب،الأمويالربيعبنالعاصأبو؟منهم،فداءبلامجاناالأسارىمنجماعةأطلق،والسلام

بنعميربنووهب،الشاعرعزةوأبو،تقدمكمارفاعةأبيبنوصيفي،المخزوميالحارثبنحنطب

."وخمسينبتسعمئةخرجوا":(193/)"المغازي"فيالذي(1)

.(8693)البخاريرواه)2(

المشركين،وأسرىقتلىعددفيمختلفةأقوالا(144-1143/)أيدينابينالذي"المغازي"فيالواقديذكر)3(

اتفاقأ.ولاإجماعافيهايذكرولم

.(8-23/و)(571-1/807)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()4
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؟الأسرىسائرمنأخذمماأكثرمنهأخذالعباسعمهحتى،بقيتهموفادى،تقدمكما،الجمحيوهب

ذلكعليهمفأبى،فداءهلهيتركواأنالأنصارمنأسروهالذينسألهقدأنهمع،عمهلكونهيحابيهلئلا

أربعونمنهأخذمنومنهم،أربعمئةأخذمافأقل،متفاوتافداؤهكانوقد،درهمامنهتتركوالا:وقال

علىاستؤجرمنومنهم،ذهبمنأوقيةمئةالعباسمنوأخذ.عقبةبنموسىقاله.ذهبمنأوقية

ابنعن،عكرمةثنا:داودقال:قالعاصمبنعليثنا:ا(أحماالإمامقالكما،فدائهبمقدارعمل

أولاديعلمواأنفداءهم!ي!اللهرسولفجعل،فداءلهميكنلمبدريومالأسرىمنناسكان:قالعباس

معلمي.ضربني:فقال؟شأنكما:فقال)2(،أبيهإلىيبكييوماغلامفجاء:قال.الكتابةالأنصار

وتقدم،السننشرطعلىوهو،أحمدبهانفرد.أبداتأتيهلاوالله،بدر)3(بذحليطلبالخبيث:فقال

والمنة.الحمدودله،كلهذلكبسط

فصل

المسلمينمنبدراشهدمنفضلفي

عن،إسحاقأبوثنا،عمروبنمعاويةثنا،محمدبناللهعبدثنا:البابهذافي4(البخاريقال

يا:فقالت،مج!ي!اللهرسولإلىأمهفجاءت،بدريومحارثةأصيب:يقولأنساسمعت،حميد

فترى)3(الأخرىتكنوإن،وأحتسبأصبرالجنةفييكفإن،منيحارثةمنزلةعرفتقد،اللهرسول

جنةفيوإنهكثير!،جنانإنها؟هيواحدةجنةأو،هبلتأو،ويحك":فقال.أصنعما

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد."الفردوس

وفيه:،النظارةفيكانحارثةوأن،أنسعن،وقتادةثابتحديثمنالوجههذاغيرمنرويوقد

فييكنلمالذيهذافإن؟بدرأهلفضلعلىعظيمتنبيههذاوفي."الأعلىالفردوسأصابابنكإن"

لى.-م!6(
يشربوهو،عرل!سهمأصابهوإنما،بعيدمنالنظارةمنكانبل،الوغىحومةفيولاالمتالبحبحه

تفجرومنه،الجنةوأوسطالجنانأعلىهيالتي،الفردوسالموقفبهذاأصابهذاومع،الحوضمن

ظنكفما،هذاحالهذاكانفإذا،إياهايسألوهأنالجنةاللهسألواإذاأمتهالشارعأمرالتي،الجنةأنهار

.وعدداعدداأضعافهمثلاثةعلىوعدوهم،العدونحرفيواقفاكانبمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسن.حديثوهو،(1/472)"المسند"فيأحمدرواه

."فقالتأمه":(آ)في

لسان"انظر.الثأر:والذحل"المسند"منوالتصحيح"بدرايدخل":(ط)وفي"بدربدخل":(آ)في

.(ذحل)"العرب

.(5565و)(8293)"البخاري"رواه

."ترى":"البخاريصحيح"وفي"فترى":(طو)(1)في

."بحيحة":(ط)في
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بنحصينعن،إدريسبناللهعبدعن،راهويهبنإسحاقعن،جميعا)1(ومسلمالبخاريروىثم

قصة،طالبأبيبنعليعن،السلميالرحمنعبدأبيعن،عبيدةبنسعدعن،الرحمنعبد

ضربفيع!يالهاللهرسولاستأذنعمروأن،الفتحعاممكةأهلإلىالكتابوبعثهبلتعةأبيبنحاطب

اللهلعليدريكوما،بدراشهدقد":ع!يالهالثهرسولفقال،والمؤمنينورسولهاللهخانقدفإنه؟عنقه

!؟بدرأهلمنأليس":البخاريولفظ."لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلع

."لكمغفرتقد":أو"الجنةلكموجبتفقدشئتممااعملوا:فقال،بدرأهلعلىاطلعاللهولعل

أعلم.ورسولهالله:وقال،عمرعينافدمدت

جاءلحاطبعبداأن،جابرعن،الزبيرأبيعن،الليثعن،قتيبةعن)2(،مسلموروى

!و:اللهرسولفقال.النارحاطبليدخلن،اللهيارسول:فقال،حاطبايشكو!واللهرسول

."والحديبيةبدراشهدفإنه؟يدخلهالا،كذبت"

أبيعن،الأعمشحدثني،عياشبنبكرأبوثنا،داودبنسليمانثنا:أحمد)3(الإماموقال

بهتفرد."الحديبيةأوبدراشهدرجلالناريدخللن":!ي!اللهرسولقال:قالجابرعن،سفيان

مسلم.شرطعلىوهو،أحمد

صالح،أبيعن،النجودأبيبنعاصمعن،سلمةبنحمادأنبأنا،يزيدثنا:أحمد)4(الإماموقال

غفرتفقدشئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللهإن":قال،!النبيعن،هريرةأبيعن

به.هارونبنيزيدعنكلاهما،إسماعيلبنوموسى،سنانبنأحمدعن،داود)5(أبوورواه."لكم

أبيبنيحيىعن،عكرمةثنا،حذيفةأبوثنا،مرزوقبنمحمدثنا")6(مسنده"فيالبزاروروى

شهدمنالناريدخللاأنلأرجوإني":ع!يالهاللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،كثير

بهذاالبزارتفردوقد:قلت.الوجههذامنإلاهريرةأبيعنيروىنعلمهلا:قالثم."اللهشاءإنبدرا

أعلم.والله،الصحيحشرطعلىوهو،يخرجوهولم،الحديث

بنيحيىعن،جريرثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:بدراالملائكةشهودبابفي)7(البخاريوقال

إلىجبريلجاء:قال-بدرأهلمنأبوهوكان-أبيهعن،الزرقيرافعبنرفاعةبنمعاذعن،سعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

روا

وار

روا

روا

روا

هو

روا

.(4942)"مسلم"و(8393)"ريلبخاا"5

.(5942)"مسلم"5

صحيح.حديثوهو،(3693/)"المسند"فيأحمد5

صحيح.حديثوهو،(692-2592/)"المسند"فيأحمد5

صحيح.حديثوهو،(4654)داودأبو5

الصحيح.رجالورجالهالبزاررواه:(9611/)"المجمع"فيوقال(2761)"الأستاركشف"في

.(2993)"البخاري"5
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:قالنحوها-كلمةأو-"المسلمينأفضلمن":قال؟فيكمبدرأهلتعدونما:فقال،!ي!النبي

.البخاريبهانفرد.الملائكةمنبدرأشهدمنوكذلك

فصل

بشهر،بدروقعةبعد)المدينةإلىمكةمنمهاجر"أ(،!ب!الرسولبنتزينبقدومفي

()2(تقدمكما،ك!جموللنييالعاصأبوزوجهاشرطكانمابمقتضى

اللهرسولبعث-تقدمكمايعني-سبيلهخليوقدمكةإلىالعاصأبورجعولما:)3(إسحاقابنقال

زينب،بكماتمرحتىيأجج)4(ببطنكونا":فقال،مكانهالأنصارمنورجلاحارثةبنزيد!ي!

مكةالعاصأبوقدمفلما-شيعهأو-بشهربدربعدوذلك،مكانهمافخرجا."بهافتأتيانيفتصحباها

تجهز.فخرجت،بأبيهاباللحوقأمرها

أتجهزأنابينا:قالتأنهازينبعنحدثت:قال،بكرأبيبناللهعبدفحدثني:)5(إسحاقابنقال

فقلت::قالت؟بأبيكاللحوقتريدينأنكيبلغنيألم،محمديابنة:فقالت،عتبةبنتهندلقيتني

وأسفركفيبكيرفقممابمتاعحاجةلككانتإن،تفعليلا،عمابنةأي:فقالت.ذلكأردتما

بينماالنساءبينيدخللافإنه؟منيتضطني)6(فلاحاجتكعنديفإن،أبيكإلىبهتتبلغينبمال

أريدأكونأنفأنكرت،خفتهاولكني:قالت.لتفعلإلاذلكقالتأراهاماوالله:قالت.الرجال

ذلك.

بعيرأالربيعبنكنانةزوجهاأخوإليهاقدمجهازهامنفرغتفلما،فتجهزت:)7(إسحاقابنقال

رجا4بذلكوتحدث،لهاهودجفيوهي،بهايقودنهارابهاخرجثم،وكنانتهقوسهوأخذ،فركبته

بنالأسودبنهبارإليهاسبقمنأولفكان،طوىبذيأدركوهاحتىطلبهافيفخرجوا،!ريشمن )8(-

حاملا-وكانت،الهودجفيوهي،بالرمحهباوفروعها،والفهري)9(،العزىعبدبنأسدبنالمطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ط):منسقط"مهاجرة"لفظ

.(ط)فييردلمالقوسينبينما

.(1/653)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بمكة.موضع:يأجج

.(465-1/653)"هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."منيتنقبضيلاأي"تضطنيلا":ومعنى"تضطبني":(ط)في

.(655-1/465)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)منوأثبته(آ)فييردلم"من"لفظ

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح"الفهريالعزىعبدابن":(طو)(آ)في
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منييدنولاوالله:قالثم،كنانتهونثر،كنانةحموهاوبرك،،)1(بطنهاذاأفطرحت-يزعمونفيما

.عنه)2(الناسفتكركر.سهمافيهوضعتإلارجل

فأقبل،فكف.نكلمكحتىنبلكعناكف،الرجلأيها:فقال،قريشمنجلةفيسفيانأبووأتى

وقد،علانيةالناسرؤوسعلىبالمرأةخرجت؟تصبلمإنك:فقال،عليهوقفحتىسفيانأبو

رؤوسعلىعلانيةإليهبابنتهخرجتإذالناسفيظن،محمدمنعلينادخلوما،ونكبتنامصيبتناعرفت

عنبحبسهالناماولعمري،ووهنضعفمناذلكوأن،أصابناذلعنذلكأن،أظهرنابينمنالناس

نأالناسوتحدثالأصواتهدأتإذاحتى،بالمرأةارجعولكن،ثؤرة)3(منلناوما،حاجةمنأبيها

ردواالذينالنفرأولئكأن)4(إسحاقابنذكروقد.ففعل:قال.بأبيهاوألحقهاسرافسلها،رددناهاقد

الطويل(منأ:ذلكعلىتذمهمهندقالتمكةإلىرجعوالمازينب

العوارك)5(النساءأشباهالحربوفيوغلظةجفاءأعيارالسلمأفي

.قتلواالذينمنهمقتلمابعد،بدرمنرجعواللذينذلكقالتإنها:قيلوقد

بنزيدإلىأسلمهاحتىليلابهاخرجالأصواتهدأتإذاحتىلياليفأقامت:)6(إسحاقابنقال

!ي!.اللهرسولعلىليلابهافقدما،وصاحبهحارثة

عن،عروةعن،الزبيربنعروةبناللهعبدبنعمرطريقمن")7(الدلائل"فيالبيهقيروىوقد

وأعطاهحارثةبنزيدبعثلمجي!اللهرسولوأن،بطنهافيماووضعهالهاوردهمخروجهاقصةفذكر،عائشة

عرفته،رأتهفلما،لزينبالخاتمفأعطى،مكةمنراعيافأعطاه،زيدفتلطف،معهلتجيء؟خاتمه

بهاقدمحتىوراءهفركبت،ليلازينبفخرجت.مكةظاهرفيرجل:قال؟هذاإليكدفعمن:فقالت

بنعليذلكفبلغ:قال."فيأصيبتبناتيأفضلهي":يقول!ييهاللهرسولفكان:قال.المدينة

نأأحبماوالله:عروةفقال؟)8(تحدثهأنكبلغنيحديمثما:فقالعروةفأتى،العابدينزينبنالحسين

.أبدأبهأحدثلاأنفلك)9(بعدوأما،لهاهوحقافاطمةأنتقصوأنيوالمغربالمشرقبينمالي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما

.(4166/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.رجعوا:أي

.ثأرطلب:أي

.(1/656)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.النساءمنالحئض:العوارك

.(1656/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(157-3561/)"النبوةدلائل"انظر

."النبوةدلائل"منوالتصحيح"تحدثته":(ط)وفي"بحدثته":(1)في

."النبوةدلائل"منوالتصحيح"ذلكبعدوأما":(طو)(1)في
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قال-عوفبنسالمبنيأخوخيئمةأبوأو،)إ(رواحةبناللهعبدذلكفيفقال:)1(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:-خيثمةلأبيهي:هشامبن

ومأثمعقوقمنفيهملزينبقدرهالناسيقدرلاالذيأتاني

منشمعطروبيننامأقطعلىمحمدفيهايخزلموإخراجها

ومندمأنفرغمفيحربناومنضمضمحلفمنسفيانأبووأمسى

محكمالصلاصلجلدحلقبذييمينهومولىعمراابنهقرنا

مسوملهاممنخميس!سراةكتائ!بمناتنفكلافأقسمت

بميسمالأنوففوقبخاطمةنعلهاحتىالكفرقريشنروع

نتهموالرجلبالخيليتهمواوإنونخلةنجدأكنافننزلهم

وجرهمعادآثارونلحقهمسربنايعوجلاحتىالدهريد

تندمحينوأيأمرهمعلىمحمدايطيعوالمقومويندم

وتسلمسجوداتخلصلمأنتلئنلقيتهإماسفيانأبافأبلغ

جهنمفيخالداقاروسربالمعجلالحياةفيبخزيفأبشر

الحضرمي.بنعامرهو،الشاعرعناهالذيسفيانأبييمينومولى:)2(إسحاقابنقال

قتلفإنه،الحضرميبنعامرفأما،الحضرميبنالحارثعبدبنعقبةهوإنما:هشامابنوقال

.بدريوم

عن،الأشجبناللهعبدبنبكيرعن،حبيبأبيبنيزيدحدثنيوقد:)3(إسحاقابنقال

:فقال،فيهاأناسرية!ي!النبيبعث:قالهريرةأبيعن،الدوسيإسحاقأبيعن،يساربنسليمان

بعثالغدكانفلما."بالنارفحرقوهمازينبإلىمعهسبقالذيوالرجل،الأسودبنبهبارظفرتمإن"

لأحدينبغيلاأنهرأيتثم،أخذتموهما)4(إنالرجلينهذينبتحريقأمرتكمكنتقدإني":فقال،إلينا

شرطعلىوهو،إسحاقابنبهتفرد."فاقتلوهمابهماظفرتمفإن،وجلعز،اللهإلابالناريحرقأن

.يخرجوهولم)5(السنن

اللهرضي،هريرةأبيعن،يساربنسليمانعن،بكيرعن،الليثثنا،قتيبةئنا)6(:البخاريوقال

.(513)ص"ديوانه"فيوالأبيات(656-1/565)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(1/656)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(1/657)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منوالتصحيح"أخذتموها":(طو)(آ)في()4

السنن.أصحابويقصد"يخرجوهولم":بعدهالمؤلفيقول،الناسخمنخطأوهو."الشيخين":(آ)في()5

.(6103)"البخاري"رواه()6
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ثم."بالنارفأحرقوهماوفلانافلاناوجدتمإن":فقال،بعثفي!يماللهرسولبعثنا:قالأنه،عنه

فإن،اللهإلابهايعذبلاالناروإن،وفلانافلاناتحرقواأنأمرتكمإني":الخروجأردناحينقال

."فاقتلوهماوجدتموهما

حتى،بالمدينةأبيهاعندزينبواستمرت،كفرهعلىبمكةأقامالعاصأباأن()1إسحاقابنذكروقد

معه،مافأخذوا،سريةلقيتهالشاممنقفلفلما،لقريشبىتجارةفيالعاصأبوخرجالفتحقبيلكانإذا

ع!يماللهرسولخرجفلما،فأجارتهبهافاستجارزينبزوجتهإلىالليلتحتوجاء،هرباوأعجزهم

بنالعاصأباأجرتقدإني،الناسأيها:النساءصفةمنصرخت؟الناسوكبر،وكبر،الصبحلصلاة

الذيسمعتمهل،الناسأيها":فقال،الناسعلىأقبل،!اللهرسولسلمفلما.الربيع

حتى،)2(ذلكمنأبشيءعلمتمابيدهمحممنفسوالذيأما":قال.نعم:قالوا."؟سمعت

ابنتهعلىفدخل،ع!يماللهرسولانصرفثم."أدناهمالمسلمينعلىيجيروإنه،سمعتمماسمعت

وبعث:قال."لهتحلينلافإنك؟إليكيخلصنولا،مثواهأكرمي،بنيةأي":فقالزينب

بهفرجعالعاصأبوفأخذه،شيئامنهيفقدلابأسرهفردوه،معهكانماردعلىفحثهم،!ي!اللهرسول

لممالعنديمنكملأحدبقيهل،قريشمعشريا:قالثم،لهكانماإنسانكلفأعطى،مكةإلى

وأناللهإلاإلهلاأنأشهدفإني:قال.كريماوفياوجدناكفقد،خيرأاللهفجزاك،لا:قالوا؟يأخذه

آكلأنأردتإنماأنيتظنواأنتخوفإلاعندهالإسلامعنمنعنيماوالله،ورسولهعبدهمحمدا

!يهر.اللهرسولعلىقدمحتىخرجثم.أسلمتمنهاوفرغتإليكماللهأداهافلما،أموالكم

عليهرد:قال!،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودفحدثني:)3(إسحاقابنقال!

،أحمد)4(الإمامرواهقدالحديثوهذا.شيئأيحدثولم،الأولالنكاحعلىزينب،ع!ي!هاللهرسول

بإسنادهليس:الترمذيوقال،إسحادتى)5(بنمحمدحديثمنماجهوابن،والترمذي،داودوأبو

الحصين.بنداودحفظقبلمنجاءقدولعله،الحديثهذاوجهنعرفلاولكن،بأس

علمت.فيما،الفقهاءمنأحدبهيقللم:)6(السهيليوقال

سنين.ستبعد،!اللهرسولعليهردها:لفظوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(-1/657658)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هشاملابن"النبويةالسيرة"منتكملة

.(965-1658/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.بشواهدهحسنحديثوهو(1/172)"المسند"فيأحمدرواه

.بشواهدهحسنحديثوهو(9002)ماجهوابن(4311)والترمذي(0422)داودأبورواه

.(3936/)أحمدمسندانظر
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،(1جرير)ابنرواه.الأولبالنكاحسنتينبعد:روايةوفي

.نكاحا)2(يحدثلم:روايةوفي

وزوجهاأسلمتإذاالمرأةأنعندهمالقاعدةفإن؟العلماءمنكثيرعلىأشكلقدالحديثوهذا

استمرفيهاأسلمفإن،العدةانقضاءإلىانتظربعدهكانوإن،الفرقةتعجلتالدخولقبلكانفإن،كافر

بعثحينأسلمت،عنهااللهرضي،وزينب،نكاحهاانفسخيسلمولمانقضتوإن،نكاحهاعلى

ست،سنةالحديبيةعامالمشركينعلىالمسلماتوحرم،بشهربدربعدوهاجرت،ع!يماللهرسول

فهو،هجرتهاحينمنأي.سنينستبعدعليهردها:قالفمن،ثمانسنةالفتحقبلالعاصأبووأسلم

أيضا،صحيح،المشركينعلىالمسلماتحرمتحينمن:أي.سنتينبعد:قالومن،صحيح

منها،قريبأوالتحريمحينمنسنتانأقلهاالتيالمدةهذهفيعدتهاانقضاءفالظاهر،تقديركلوعلى

إليهايتطرقعينقصةوهذه،تنقضلمعدتهاأنيحتمل:قائلونفقال؟الأولبالنكاحعليهردهافكيف

من)3(ماجهوابن،والترمذيأحمدرواهالذيالأولبالحديثالحديثهذااخرونوعارض.الاحتمال

أبيعلىبنتهردع!ي!اللهرسولأنجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،أرطاةبنالحجاجحديث

جديد.ونكاحجديدبمهرالربيعبنالعاص

منسمعهإنما،شعيببنعمرومنالحجاجيسمعهولم،واهضعيفحديثهذا:أحمدالإمامقال

النبيأنرويالذيالصحيحوالحديث،شيئاحديثهيساويلاوالعرزمي،العرزمياللهعبيدبنمحمد

.الأولالنكا!علىأقرهما!ي!

ردهاع!ي!اللهرسولأنعباسابنحديثوالصواب،الحديثهذايثبتلا:)4(الدارقطنيقالوهكذا

.لأولابالنكا!

أسلمتإذاالمرأةأنالعلمأهلعندعليهوالعمل،مقالإسنادهفيحديثهذا:)5(الترمذيوقال

والشافعي،،والأوزاعي،مالكقولوهو،العدةفيكانتمابهاأحقأنهزوجهاأسلمثمزوجهاقبل

.وإسحاق،وأحمد

زينب،قضيةففي،فضعيفنكاحالهاجددأنهروىومن،عدتهاانقضاءالظاهربل:آخرونوقال

ينفسخلافنكاحهاعدتهاانقضتحتىزوجهاإسلاموتأخرأسلمتإذاالمرأةأنعلىدليل،هذهوالحالة

.(2472/)"الطبريتاريخ"انظر(1)

وحشنه.،(4311)الترمذيرواه)2(

ضعيف.وإسناده،(0102)ماجهوابن(2411)والترمذي(802و2702/)"المسند"فيأحمدرواه)3(

.(452-3532/)"الدارقطنيسنن"انظر(4)

.(7188/)"الكبرىالسنن"فيالبيهقيقولأيضاوانظر،السابقشعيببنعمروحديثعقبوذلك()5
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يأزوجهاإسلاموانتظرتتربصتشاءتوإن،غيرهتزوجتشاءتإن؟بالخيارتبقىبل،ذلكبمجرد

أعلم.تعالىوالله،الفقهجهةمنحظوله،قوم!فيهالقولوهذا،تتزوجلمماامرأتهوهي،كانوقت

حدثنا.وعدتهنالمشركاتمنأسلممننكاح:قالحيث)1(البخاريذكرهبمالذلكويستشهد

علىالمشركونكان:عباسابنعن،عطاءوقال.جريجابنعن،هشالمثنا،موسىبنإبراهيم

عهدأهلومشركي،ويقاتلونهيقاتلونهمحربأهلمشركيكانوا؟والمؤمنين!ي!اللهرسولمنمنزلتين

فإذا،وتطهرتحيضحتىتخطبلمالحربأهلمنامرأةهاجرتإذاوكان،يقاتلونهولايقاتلهملا

حرانفهماأمةأومنهمعبدهاجروإن،إليهردتتنكحأنقبلزوجهاهاجرفإن،النكاحلهاحلطهرت

إذافكان:فقوله،بحروفهلفظههذا.مجاهدحديثمثلالعهدأهلمنذكرثم،للمهاجرينماولهما

تعتدلا،بحيضةتستبرئكانتأنهايقتضي.وتطهرتحيضحتىتخطبلمالحربأهلمنامرأةهاجرت

أنه،يقتضي.إليهردتتنكحأنقبلزوجهاهاجرفإن:وقوله.هذاإلىقومذهبوقد،قروءبثلاثة

هوكما،غيرهزوجاتنكحلمماالأولزوجهاإلىتردأنها،والعدةالاستبراءمدةانقضاءبعدهاجروإن

أعلم.والله،العلماءمنذهبمنإليهذهبوكما،!ي!النبيبنتزينبقصةمنالظاهر

فصل

العظمىبدرغزوةفيالأشعارمنقيلفيما

الطويل(منأ:هشامابنوأنكرها،المطلبعبدبنحمزةعن،)2(إسحاقابنذكرهماذلكفمن

الأمرمبينةأسبال!وللحينالدهرعجبمنكانأمراترألم

وبالكفربالعقوقتواصفخانواأفادهمقوماأنإلاذاكوما

بدرمنللركيةرهونأفكانوابجمعهمبدرنحوراحواعشية

قدرعلىفالتقيناإلينافسارواغيرهانبغلمالعيرطلبناوكنا

السمربالمثقفةطعنيغيرلنامثنويةتكنلمالتقينافلما

الأثربينةالألوانمشهرةحدهاالهاميختليببيضوضرب

الجفرفيتجرجمقتلىفيوشيبةثاوياالغيعتبةتركناونحن

عمروعلىالنائحاتجيوبفشقتحماتهممنثوىفيمنثوىوعمرو

فهرمنالذوائبتفرعنكرامغالببنلؤيمننساءجيوب

النصرمحتضرغيرلواءوخلواضلالهمفيقتلواقومأولئك

.(6825)"ريلبخاا"5وار(ا

.(9-28/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2(
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غدرإلىالخبيثإنبهمفخاسأهلهإبليسقادضلاللواء

صبرمناليومبيماإليكمبرئتواضحاالأمرعاينإذلهموقال

قسرذوواللهاللهعقابأخافوإننيترونلاماأرىفإني

خبرذاالقوميخبرلمبماوكانتورطواحتىللحينفقدمهم

الزهركالمسدمةمئينثلاثوجمعناألفاالبئرغداةفكانوا

الذكرمستوضحثممقامفيبهميمدناحيناللهجنودوفينا

تجريمناياهمفيهمأزقلدىلوائناتحتجبريلبهمفشد

.عمداتركناها،هشامبنعمروجهلأبيأخي،هشامبنالحارثمنجوابهاإسحاقابنذكروقد

الطويل(منأ:(-1)هشامابنوأنكرها-طالبأبيبنعليوقال

فضلوذياقتدارذيعزيزبلاءرسولهأبلىاللهأنترألم

قتلومنإسارمنهوانافلاقوامذلةدارالكفارأنزلبما

بالعدلأرسلاللهرسولوكاننصرهعزقداللهرسولفأمسى

العقللذوياياتهمبينةمنزلاللهمنبفرقانفجاء

الشملمجتمعياللهبحمدفأمسواوأيقنوابذاكأقوامفامن

خبلعلىخبلاالعرشذوفزادهمقلوبهمفزاغتأقواموأنكر

الفعلأحسنفعلهمغضاباوقومارسولهبدريوممنهموأمكن

وبالصقلبالجلاءحادثوهاوقدبهاعصواخفافبيضبأيديهم

كهلمنهمنجدةذيومنصريعاحميةذيناشىءمنتركوافكم

وبالوبلالرشاشبإسبالتجودعليهمالنائحاتعيونتبيت

جهلأباوتنعىتنعاهوشيبةوابنهالغيعتبةتنعىنوائح

الثكلمبينةحرىمسلبةفيهمجدعانوابنتنعىالرجلوذا

المحلوفيالحروبفينجداتذووعصابةبدربئرفيمنهمثوى

الوصلمرمقةأسبابوللغيفأجابهدعامنمنهمالغيدعا

السفلأسفلفيوالعدوانالشغبعنبمعزلالجحيمدارلدىفأضحوا

.قصداتركناها،أيضاهشامبنالحارثمننقيضتهاإسحاقابنذكروقد

ادطويل(منأ:)2(مالكبنكعبوقال

.(12-11)2/"النبويةالسيرة"فيالأبيات(1)

.ببيروتالكتبعالمطبع،العانيمكيسامي.دبتحقيق(-166167ص)"ديوانه"فيالأبيات)2(



الأشعامنقيلماذكر

قادرواللهاللهلأمرعجبت

معشرانلاقيأنبدريومقضى

يليهممنواستنفرواحشدواوقد

غيرناتحاوللاإليناوسارت

حولهوالأوساللهرسولوفينا

لوائهتحتالنجاربنيوجمع

مجاهدوكللقيناهمفلما

غيرهربلااللهبأنشهدنا

كأنهاخفافبيضعريتوقد

فتبددواجمعهمأبدنابهن

لوجههصريعاجهلأبوفكب

الوغىفيغادرنوالتيميوشيبة

مستقرهافيالناروقودفأمسوا

حميهاشبقدوهيعليهمتلظى

أقبلواقالقداللهرسولوكان

بهيهلكواأناللهأرادلأمر

.م!)1(ص"
الطويل(منأبدريوم!ي!عبومال

دارهانأيفيغسانأتىهلألا

عداوةقسيعنرمتناقدبأن

غيرهنرجلماللهعبدنالأنا

عزةإرثقومهفيلهنبي

كأننافالتقيناوسرنافساروا

مكرنافيهوىحتىضربناهم

صوارمببيضودسناهمفولوا

الوافر(منأ:أيضأ)2(م! كعبلاوما

لؤيبنيياأبيكمالعمر

.(582ص)"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(451ص)"ديوانه"فيالأبيات)2(

العظمىبدرغزوةفي

قاهردلهليسأرادماعلى

جائربالناسالبغيوسبيلبغوا

متكاثرجمعهمحتىالناسمن

وعامرجميعاكعمثبأجمعها

وناصرعزيزمنهممعقلله

ثائروالنقعالماذيفييمشون

صابرالنفسمستبسللأصحابه

ظاهربالحقاللهرسولوأن

شاهرلعينيكيزهيهامقابيس

فاجرهومنالحينيلاقيوكان

عاثروهوغادرنهقدوعتبة

كافرالعرشبذيإلامنهموما

صائرجهنمفيكفوروكل

ساجروالحجارةالحديدبزبر

ساحرأنتإنماوقالوافولوا

زاجراللهحمهلأمروليس

عليمهالأمورباشيءوأخبر

وحليمهاجهالهامعامعذ

زعيمهاأتاناإذالجنانرجاء

أرومهاهذبتهاصدقوأعراق

كليمهايرجىلابقاءأسود

عظيمهالؤيمنسوءلمنخر

وصميمهاحلفهاعليناسواء

وانتخاءلديكمزهوعلى

914
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأشعارمنقيلماذكر

ببدرفوارسكمحامتلما

يجلواللهبنوروردناه

بأمريقدمنااللهرسول

ببدرفوارسكمظفرتفما

وارقبسفيانأباتعجلفلا

فيهاالقدسروحالثهبنصر

قا)1(8.!
:ويقال:هشامابنل-لابتبنحسالىولمحال

يقدمهمالماذيحلقمستشعري

فضله)2(الخلقإلهرسولأعني

ذماركمتحموابأنزعمتموقد

لقولكم)3(نسمعولموردناثم

منجذمغيربحبلمستعصمين

نتبعهالحقوفيناالرسولفينا

بهيستضاءشهالثوماضواف

:أيضا)4(ثابتبنحسانوقال

مكةأهلأتىهلشعريليتألا

مجالنا)6(عندالقومسراةقتلنا

)7(قبلهوعتبةجهلأباقتلنا

بعدهعتبةثمسويداقتلنا

مرد!!ريممنقتلناقدفكم

العظمىبدرغزوةفي

اللقاءعندبهصبرواولا

والغطاءعناالظلماءدجى

بالقضاءأحكماللهامرمن

بالسواءإليكمرجعواوما

كداءمنتطلعالخيلجياد

الملاءطيبفياوميكاذ

البسيط(منأ:-السهميئالحارثبناللهلعبدهي

رعديدغيرماضالنحيزةجلد

وبالجودبالتقوىالبريةعلى

مورودغيرزعمتمبدروماء

تصريدغيررواءشربناحتى

ممدوداللهحبالمنمستحكم

محدودغيرونصزالمماتحتى

الأماجيدكلعلىأناربدز

العسرساعةفيالكفار)5(إبارتنا

الظهربقاصمةإلايرجعوافلم

وللنحر)8(لليدينيكبووشيبة

القترثائرةعندأيضاوطعمة

الذكرنابهقومهفيحسمثله

لأبياا

في"

في"

لأبياا

في"

في"

في"

في"

وتأخير.تقديممع(1/128)"ديوانه"فيت

."اللهفإنالرسولأعنى":"ديوانه

."نهددولم":"ديوانه

.22-212/هشاملابن"النبويةو"السيرةكتابنافيعماوخلافونقصتداخلوفيها(1421/)""ديوانهفيت

."...الكفارمنقتلنا":"ثابتبنحشانديوان

."رحالهمعند":"ثابتبنحسانديوان

."بعده":"ثابتبنحسانديوان

."الضبرنائرةعندأيضاوشيبة":"ثابتبنحشانديوان
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القعرحاميةبعدناراويصلونينبنهمللعاويات)1(تركناهم

بدرعلىالتقينايوموأشياعهممالكفوارسحامتمالعمرك

وعليوحمزةهومبارزتهفيرجلهقطعوفي،بدريومفي،المطلبعبدبنالحارثبنعبيدةوقال

الطويل(منأ:هشامابنوأنكرها،عتبةبنوالوليدوشيبةعتبةمع

نائياذاكعنكانمنلهايهبوقعةمكةأهلعناستبلغ

راضياعتبةبكرفيهاكانومابعدهوشيبةولىإذبعتبة

دانيااللهمنعيشابهاأرجيمسلئمفإنيرجليتقطعوافإن

عالياكانلمنالعلياالجنةمنأخلصتالتماثيلأمثالالحورمع

الأدانيافقدتحتىوعاجلتهصفوهتعرقتعيشابهاوبعت

المساوياغطىالإسلاممنبثوبمنهفضلمنالرحمنفأكرمني

داعياكانمنالأكفاءدعاغداةقتالهمإليمكروهاكانوما

المنادياحضرناحتىثلاثتناسواءناالنبيسالواإذيبغولم

عاصياكانمنالرحمنفينقاتلبالقناتخطركالأسدلقيناهم

المنائياأزيرواحتىثلاثتنامقامنامنأقدامنابرحتفما

،بدريومفرارهعلىهشامبنالحارثيذم؟أيضا)3(ثابتبنحسانوقال:)2(إسحاقابنوقال

الكامل(منأ:دونهميقاتللاقومهوتركه

بسامبباردالضجيعتشفيخريد!المنامفيفؤادكتبلت

مدامالذبيحكدمعاتؤأوسحابةبماءتخلطهكالمسك

الأقساموشيكةغيربلهاءمتنضدبوصهاالحقيبةنفج

رخاممداكقعدتإذافضلاكأنهأجمقطنيعلىبنيت

قواموحسنخرعبةجسمفيفراشهاتجيءأنتكسلوتكاد

أحلاميبهاتوزعنيوالليلذكرهاأفترفلاالنهارأفا

عظاميالضريحفيتغيبحتىذكرهاوأتركأنساهاأقسمت

لواميالهوىعلىعصيتولقدسفاهةتلوملعاذلةمنيا

الأيامحادثمنوتقارب!الكرىبعدبسحرةعليبكرت

."تنوبهمللخامعات":"ثابتبنحسانديوان"في(1)

.(18-216/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(92ص)"ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات)3(
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الأصراممنلمعتكرعدمعمرهيكربالمرءبأنزعمت

هشامبنالحارثمنجىفنجوتحدثتنيالذيكاذبةكنتإن

ولجامطمرةبرأسونجادونهميقاتلأنالأحبةترك

ورجامبمحصدالدموكمربقفرةالجيادالعناجيجتذر

مقامبشرأحبتهوثوىبهفارمدتالفرجينبهملأت

الإسلامذويبهالإلهنصرمعركفيورهطهأبيهوبنو

بضرامسعيرهايشبحربأمرهينفذواللهطحنتهم

بحوامودسنهالسباعجزرلتركنهوجريهاالإلهلولا

حامالأسنةلاقىإذاصقروثاقهيشدمأسوربينمن

الأعلامشوامختزولحتىلدعوةيستجيبلاومجدل

همامكلتسوقالسيوفبيضرأىإذالمبينوالذلبالعار

مقدامسميدعالقصارنسبيخزهلمانتمىإذاأغربيدي

غمامكلظلال!تحتكالبرقصممتحديدالاقتإذابيض

الكامل(منأ0فيهاأقذعأبياتثلاثةآخرهافيتركنا:(1)هشامابنقال

الكامل(منأ:فقالهشابمبنعمروجهلأبيأخو،هشامبنالحارثفأجابه:)2(هشامابنقال

مزبدبأشقرمهريحبواحتىقتالهمتركتماأعلمالقوم

مشهديعدويينكيولاأقتلواحداأقاتلإنأنيوعرفت

مفسديومبعقابلهمطمعافيهموالأحبةعنهمفصددت

الكامل(منأ:أيضان)3(قال حسا

الأحسابوساعةالهياجعندمعولغيرعولتقدحاريا

الأقرابطويلةالجراءمرطىنجيبةاليدينسرحتمتطيإذ

ذهابحينوليسالنجاءترجوقتالهمتركتقدخلفكوالقوم

الأسلابضائعالأسنةقعصثوىإذأمكابنعلىعطفتألا

عذابوسوءمخزيةبشنارجمعهفأهلكلهالمليكعجل

الوافر(منأ:أيضأن)4(س حساومال

.(291/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

."تركتماأعلمالله":برواية(218/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(2)

.(02-291/)"النبويةالسيرةو"(1/892)"ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات)3(

.(91)2/"النبويةالسيرةو"(1/018)"حسانديوان"انظر(4)
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الشديدوالقتلالأسرغداةبدريومقريشعلمتلقد

الوليدأبييومالحربحماةالعواليتشتجرحينبأنا

الحديدمضاعفةفيإليناسارايومربيعةابنيقتلنا

كالأسودتخطرالنجاربنوجالتيومحكيمبهاوفر

بعيدمنالحويرثوأسلمهافهرجموعذاكعندوولت

الوريدتحتنافذاجهيزاوقتلاذلالاقيتملقد

التليدالحسبعلىيلوواولمجميعأولواقدالقوموكل

الطويل(منأ:المطلببنالحارثبنعبيدةترثي،المطلببنعبادبنأثاثةبنتهندوقالت

والعقلاللبوافرأصيلاوحلماوسؤددامجداالصفراءضمنلقد

كالجذللأشعثتهويوأرملةغربةلأضياففابكيهعبيدة

المحلمنالسماءآفاقاحمرإذاشتوةكلفيللأقواموبكيه

تغليأزبدتطالماقدروتشبيبزفزفوالريحللأيتاموبكيه

الجزلبالحطبيذكيهنكانفقدضوؤهاماتقدالنيرانتصبحفإن

رسلعلىلديهأضحىومستنبحالقرىلملتمسأوليللطارق

رؤياهافيالمطلبعبدبنتعاتكةقالت:قال،قطنبنسعيدحدثني:"مغازيه"فيالأمويوقال

ادطويل(منأ:بدرأوتذكررأتالتي

هاربالقوممنفلبتأويلهاويأتكمحقارؤيايتكنألما

القواضبالسيوفتفريمابعينيهرأىالذيباليقينفأتاكمرأى

كاذبهومنبالصدقيكذبنيوإنماكذبتأكذبولمفقلتم

المذاهبعليهأعيتوقدحكيمهارباالموترهبةإلاجاءوما

والثعالبالشبافيهاوخطيةرؤوسكمدونالهندسيوفأقامت

المشاغبالليوثتعاطتهاماإذاظباتهالمعالنارحريقكأن

الغواربالحروبعونمنعضإذامحمدااللقاءيومبأبيألا

الجنائبالسحابتمريكماكفاحانفوسكمالمرهفاتبالسيوفمرى

صالبذلكبعدوردوزعزعمليكةمنأسيافهبردتفكم

تضاربمالهأسرىأخيابنلدىومثلهمالقليبفيقتلىبالفما

حالبوالحينساقحيناللهمنلنفوسهمأتىأمنساءفكانوا

التجاربفيهاوالحربعمهبنومحمدااللقاءعندرأىفكيف

الكواكببالنهاروتبدوجبانادلوقعهضربايغشكمألم
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المقانبتجربتهاتردىبحارالنصطلينهمعادوالئنحلفت

وحاجبقرنالنورشعاعمنلهاظباتهالمعالشمسضياءكأن

الطويل(منأ:الأموينقلهفيماأيضاعاتكةوقالت

صابر)1(حقالوغىيغشىومنببدرمحمدللنبيصبرتمهلا

بواترالمؤمنينبأيديحريقكأنهامرهفاتعنترجعواولم

المساعرالمؤمنينبأيديقليلاأخذتمحتىللبيضتصبرواولم

بنافرالسلاحوقعمنيقاتلالذيالبطلومانفراووليتم

بشاعرالصدوقالبرأخيابنوماقبلهالنبيونجاءبماأتاكم

وعامرعمروالحيانوينصرهنبيكممنضيعتمالذيسيكفي

منيومئذقتلواالذينقريمثبىمنالقليبأصحابويرثيع!ي!اللهرسوليمدحطالبأبيبنطالبوقال

ادطويل(منأ:ذاكإذقومهدينعلىبعدوهو،قومه

كعباترىإنوماكعبعلىتبكيسكبادمعهاأنفدتعينيإنألا

ذفباواجترحواالدهرذاوأرداهمتخاذلواالحروبفيكعباإنألا

قربالهمأرىهلشعريليتفياغدوةللملماتتبكيوعامر

حربابينناتبعثوالالكمافدىونوفلاشمسعبدأخوينافيا

النكبايشتكيكلكمفيهاأحاديثوألفةودبعدمنتصبحواولا

الشعباملؤواإذيكسومأبيوحربداحسحربفيكانماتعلمواألم

سربالكمتمنعونلالأصبحتمغيرهشيءلااللهدفاعفلولا

الترباوطئمنخيرحميناأنسوىعظيمةقريشفيجنيناإنفما

ذرباولابخيلالانثاهكريمامرزأالنائباتفيثقةأخا

صرباولانزورالانهرايؤمونبابهيغشونالعافونبهيطيف

الضرباالخزرجتصدقواحتىتململحزينةنفسيتنفكلافوالله

فصلى

فمن،بدريومقتلاهمبهايرثون،الصنعةقويهالمشركينجهةمنأشعارا)2(إسحاقابنذكروقد

فيوالسهيلي،ذلكبعدأسلموقد،فهربنمحارببنيأخيمرداسبنالخطاببنضرارقولذلك

الطويل(منأ:ذلكبعدمنهمأسلممنأشعارعلىيتكلم"روضه"

.إقواءالأبياتهذهبعضمن(1)

.(41-213/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()
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بصائرفيهوالدهرغداعليهمدائروالحينالأوسلفخرعجبت

صائرثمكلهمببدرأصيبوامعشركانأنالنجاربنيوفخر

سنغادربعدهم)1(رجالفإنارجالنامنغودرتقتلىتكفإن

ثائرالنفسيشفيحتىالأوسبنيوسطكمالعناجيجالجردبناوتردي

زوافروالدارعينبالقنالها)2(نكرهاسوفالنجاربنيووسط

ناصرالأمانيإلالهموليمسحولهمالطيرتعصبصرعىفنترك

ساهرالنومعنليلبهالهننسوةيثربأهلمنوتبكيهم

مائريحاربنممندمبهنسيوفناتزاللاأناوذلك

ظاهروهوجدكمأمسىبأحمدفإنمابدريومفيتظفروافإن

حاضروالموتاللأواءفييحامونأولياؤههمالأخياروبالنفر

ذاكرأنتمنوسطعليئويدعىفيهموحمزةبكرأبويعد

تفاخرحينوالنجارالأوسبنوديارهافينتجمسامنلاأولئك

وعامركعمثالأنسابعدتإذاغالببنلؤيمنأبوهمولكن

الأكاثر)3(الأطيبونالهياجغداةمعرككلفيالخيلالطاعنونهم

ادطويل(منأ:قولهوهي،أسلفناها)4(التيبقصيدتهمالكبنكعبفأجابه

قاهردلهليسأرادماعلىقادرواللهاللهلأمرعجبت

.شعوببنالأسودبنشدادواسمهبكرأبووقال:()إسحاقابنقال

وذلك،الصديقطلقهاحين،الصديقبكرأبيامرأةعلىخلفأنه)6(البخاريذكروقد:قلت

.!
الوافي(منأ:بكرأمواسمها،المسلمينعلىالمشركاتاللهحرم

سلاممنقوميبعدليوهلبكرأمبالسلامةتحيي

الكراموالشربالقيناتمنبدرقليببالقليبفماذا

بالسنام)8(تكللالشيزىمنبدرقليببالقليبوماذا

.هشاملابن"النبويةالسيرة"عنصححهخطأوهو(رجالا)الأصولفي

.(ط)لفظوأثبت"بها":(1)في

."الاكابر":(ط)في

.الجزءهذامن(941-481ص)انظر

.(292/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1293)رقمالبخاريرواه

.(ط)منسقط"لما"لفظ

.(سنم)"العربلسان"انظر.البعيرظهرلحم:والسنام
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بدرطويبالطويلكوكم

بدرطويبالطويلكوكم

عليأبيالكريموأصحاب

عقيلأبارأيتلووإنك

عليهموجدمنلظللتإذا

نحيالسوفالرسوليخبرنا

صحيحه""فيبعضهاالبخاريأوردوقد:قلت

)6(الصلتأبيبنأميةوقال:)5(إسحاقابنقال

الكراعلىبكيتألا

فروعلىالحمامكبكا

مستكبحرىيبكين

الباكياأمثالهن

علىيبكييبكهممن

والعقفببدرماذا

فادالبرقينفمدافع

بهاوشبانشمط

أرىلماترونألا

مكةبطنتغيرقدأن

لب!بطريؤكلمن
الملوأبوابدعموص

الخلاالسراطمةومن

العظمىبدرغزوةفي

المساموالنعم(1الحومات)منا

)2(العظاموالدسعالغاياتمن

والندامالكريمةالكأسأخي

نعاممنالثنيةوأصحاب

المرامجائلةالسقب)3(كأم

وهامأصداءحياةوكيف

قائلها.حالبهليعرف()

الكاملأمجزوءمنأ:بدريومقريشمنقتلمنيرثي،

الممادحأوليالكرامبنيم

الجوانحالغصنفيالأيكع

الروائحمعيرحنخات

النوائحمنالمعولاتت

مادحكلويصدقحزن

جحاجحمرازبةمنقل

الأواشحطرفمنحنان

وحاو!مغاويرليل

لامحلكلأبانولقد

الأباطحموحشةفهي

واضحالودنقي-يق

فاتحللخرقوجائبك

المناجحالملاوثةجمة

."النبويةالسيرة"فيلماموافقوهو(ط)لفظوأثبت"الحرمات":(1)في(1)

السيرة"فيلترتيبهاموافقأثبتهكما(ط)فيالأبياتوترتيبقبلهالذيالبيتقبلماإلى(آ)فيتقدمالبيتهذا)2(

.هشاملابن"النبوية

الناقة.ولد:السقب)3(

.(1293)رقم"البخاريصحيح"انظر(4)

.(32-203/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

وتأخير.تقديممع،السطليالحفيظعبد.دصنعة(348ص)"الصلتأبيبنأميةديوان"فيالأبيات)6(
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صالحبكلالآمرينصالفاعلبالقائلين

كالأنافحشحماالخبزقفوالشحمالمطعمين

كالمناضحجفانإلىنالجفامعالجفاننقل

رحارحرخولايعفولمنبأصفارليست

السلاطحوالبسطالضيف!ب!الضيفثمللضيف

اللواقحمنالمئينإلىصنالمئبمنالمئينوهب

بلادحعنصادرات!للمؤبالمؤبلسوق

الرواجحوزنمزيةمالكرافوقلكرامهم

الموائحبالأيديصقسطاسبادالأرطالكتثاقل

الفضائحعوراتيحمونوهمفئةخذلتهم

الضفائحبالمهندة!التقدمبالضاربين

وصائحمستسقبينمنصوتهمعنانيولقد

وناكحمنهمأيم-علىنجيدرلله
نابحكلتجحرشعواءغارةيغيروالمإن

الطوامحمعالطامحاتتالمبعدابالمقربات

كوالحمكالبةأسدإلىجردعلىمردا

للمصافحالمصافحمشيقرنهقرنويلاق

ورامحبدنذيبين!فأدثمألفبزهاء

.!اللهرسولأصحابمنفيهمانالبيتينمنهاتركنا:)1(هشامابنقال

مدحأنعلى،عقلهوقلةجهلهكثرةحملهالذي،المنكوسالمعكوسالمخذولشعرهذا:قلت

والجهلة،اللئامالكفرةمنوأضرابه،هشامبنجهلأبيمنبمكةواستوحش،المؤمنينوذمالمشركين

منأنوروجههومن،البشرفخر،وخليلهوحبيبه،ورسولهاللهعبدمنبهايستوحشولم،الطغام

إلىوالسابق،التصديقإلىالمبادرالصديقصاحبهومن،الأشملوالعقل،الأكملالعلمذي،القمر

بقيةوكذلك،والسماواتالأرضربطاعةفي،والمئاتالألوفوبذل،المكرماتوفعل،الخيرات

عناللهرضي،والإسلامالعلمدارإلىوالجهلالكفردارمنهاجرواالذين،الكرامالغرأصحابه

ابنأوردهاكثيرةأشعاراتركناوقد،والأياماللياليتعاقبتوما،والظلامالضياءاختلطما،جميعهم

والمنة.الحمدولله،كفايةأوردناوفيما،الملالةوخشيةالإطالةخوف،اللهرحمه،إسحاق

.(232/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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أبيعن،سيرينابنعن،أرقمبنسليمانثنا)2(،أبيسمعت:")1(مغازيه"فيالأمويقالوقد

الجاهلية.شعرعنعفا!ي!اللهرسولأنهريرة

،بدرأهلفيهاذكرالتيأميةكلمة؟قصيدتينإلاعنهعفا:فقالللزهريذلكفذكر:سليمانقال

.الأحوصفيهايذكرالتيالأعشىوكلمة

أعلم.والله،)3(متروكهذاأرقمبنوسليمان،غريبحديثوهذا

فصل

النبويةالهجرةمنثنتينسنةسليمبنيغزوةذكرفي

ولما،شوالفيأو،رمضانشهرعقيب)د(فيبدرمن!ي!اللهرسولفراغوكان:)4(إسحاقابنقال

سليم.بنييريدبنفسهغزاحتىليالسبعإلابهايقملمالمدينةقدم

الأعمى.مكتومأمابنأو،الغفاريعرفطةبنسباعالمدينةعلىواستعمل:)6(هشامابنقال

المدينة،إلىرجعثم،ليالثلاثعليهفأقام،الكدر:لهيقالمياههممن4مافبلغ:)7(إسحاقابنقال

قريش.منالأسارىتلك)8(جلتلكإقامتهفيوأفدى،القعدةوذاشوالبقيةبهافأقام،كيدايلقولم

فصل

الكدر)9(قرقرةغزوةوهي،منهاالحجةذيفيالسويقغزوة

.كدر!ألوانهافيطير:والكدر،الملساءالأرض:والقرقرة:(01)السهيليقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(35511/)"الضعفاءفيالكامل"فيعديابنوذكره

."حدثنا":(ط)في

.(263/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر."ضعيف":العسقلانيحجرابنالحافظوقال

كثير.ابندارطبع(243/)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(592ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

."عقب":(ط)في

.(243/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(243/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)فييردلمهذاالثاني"تلك"لفظ

هوكما(1)فيلهذاالسابقوهو"الهجرةمناثنتينسنةسليمبنيغزوةفصل":(ط)فيالعنوانهذامكان

.(5404/)"الأنفالروض"انظر
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،رومانبنويزيد،الزبيربنجعفربنمحمدحدثنيكما-سفيانأبووكان:)1(إسحاقابنقال

فلورجعمكةإلىرجعحين،الأنصارأعلممنوكان،مالكبنكعببناللهعبدعن-أتهملاومن

قريشمنراكبمئتيفيفخرج،محمدايغزوحتىجنابةمنما!رأسهيمسلاأننذر،بدرمنقريش

وأبريدعلىالمدينةمن.ثيمب)2(:لهيقالجبلإلىقناةبصدرنزلحتىالنجديةفسلك،يمينهلتبر

بابه،عليهفضرب،أخطببنحييفأتى،الليلتحتالنضيربنيأتىحتىالليلمنخرجثم،نحوه

ذلك،زمانهفيالنضيربنيسيدوكان،مشكمبنسلامإلىعنهفانصرف،وخافهلهيفتحأنفأبى

ليلتهعقبفيخرجثم،الناسخبرمنلهوبطن،وسقاهفقراه،لهفأذنعليهفاستأذن،كنزهموصاحب

منأصوارفيفحرقوا،العريض:لهايقالمنهاناحيةفأتوا،قريشمنرجالافبعث،أصحابهأتىحتى

بهمفنذر،راجعينوانصرفوافقتلوهما،لهماحرثفيلهوحليفاالأنصارمنرجلاووجدوا،بهانخل

طلبهم.فيجم!اللهرسولفخرج،الناس

.المنذرعبدبنبشيرلبابةأباالمدينةعلىواستعمل:)3(هشامابنقال

ووجد،وأصحابهسفيانأبوفاتهوقد،راجعاانصرفثم،الكدرقرقرةفبلغ:إسحاقابنقال

غزوةفسميت،سويقوعامتهامنهايتخففونالمشركونألقاهاقدكثيرةأزواداع!ح!اللهرسولأصحاب

."نعم":قال؟غزوةلناهذهتكونأنأنطمع،اللهرسوليا:المسلمونقال.السويق

:اليهوديمشكمبنسلامويمدح،هذاأمرهمنكانفيماسفيانأبووقال:)4(إسحاقابنقال

الطويل(منأ

واحداالمدينةتخيرتوإني

مدامةكميتافروانيسقاني

أكنولمقلتالجيشتولىولما

وإنهمسرالقومفإنتأمل

راكبليلةبعضإلاكانوما

أتلومولمأندمفلملحلف

مشكمبنسلاممنيعجلعلى

ومغنمبغزوأبشر:لأفرحه

جرهمشماطيطلالؤيصريح

معدمخلةغيرمنساعياأتى

.(45-244/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

اللهرحمهالجاسرحمدالعلامةشيخناتعليقالفائدةلتماموانظر،الصوابهو(ا)فيجاءوما"نيب":(ط)في)2(

.(85)صللفيروزابادي"المطابةالمغانم"على

.(254/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(192)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر()4
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صهطد!طكيصاللهرسولبنتفاطمةزوجتهعلىعنهاللهرضيطالبأبيبنعليدخولذكر

فصل

عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليدخولفي

صط!للهلمجهاللهرسولبنتفاطمةزوجتهعلى

بنعليعن،الزهريطريقمن،ومسلئم)1(البخاريرواهلما،بدروقعةبعدثنتينسنةفيوذلك

المغنممننصيبيمنشار!ليكانت:قالطالبأبيبنعليعن،عليبنالحسينأبيهعن،الحسين

بفاطمةأبتنيأنأردتفلما،يومئذالخمسمنعليهاللهأفاءمماشارفاأعطاني!النبيوكان،بدريوم

منأبيعهأنفأردت،بإذخرفنأتيمعييرتحلأنقينقاعبنيفيصواغأرجلأواعدت،ءلمجيمالنبيبنت

وشارفاي،والحبالوالغرائرالأقتابمنلشارفيأجمعأنافبينا،عرسيوليمةفيبهفأستعينالصواغين

أسنمتها،أجبتقدبشارفيأنافإذا،جمعتماجمعتحتى،الأنصارمنرجلحجرةجنبإلىمناختان

؟هذافعلمن:فقلت،المنظررأيتحينعينيأملكفلم،أكبادهمامنوأخذ،خواصرهماوبقرت

قينةوعنده،الأنصارمنشربفيوهو،البيتهذافيوهو،المطلبعبدبنحمزةفعله:قالوا

الوافر(منأ:غنائهافيفقالت،وأصحابه

النواءللشرفحمزياألا

علي:قال.أكبادهمامنوأخذخواصرهماوبقر،أسنمتهما)2(فأجب،السيفإلىحمزةفوثب

ما":فقاللقيتالذي!ي!النبيفعرف،حارثةبنزيدوعنده!ي!النبيعلىأدخلحتىفانطلقت

وبقر،أسنمتهمافأجبناقتيعلىحمزةعدا،كاليومرأيتما،اللهرسوليا:فقلت."؟لك

أناواتبعته،يمشيانطلقثم،فارتداهبردائه!ي!النبيفدعا،شرلثمعهبيتفيذاهووها،خواصرهما

فيماحمزةيلوم!ي!النبيفطفق،لهفأذنعليهفاستأذن،حمزةفيهالذيالبيتجاءحتىحارثةبنوزيد

صعدثم،ركبتيهإلىفنظرالنظرصعدثم،!ي!النبيإلىحمزةفنظر،محمرم!عيناهثملحمزةفإذا،فعل

فنكص،ثملأنه!ي!النبيفعرف؟لأبيعبيدإلاأنتموهل:حمزةقالثم،وجههإلىفنظرالنظر

.المغازيكتابفيالبخاريلفظهذا،معهوخرجنافخرج،القهقرىعقبيهعلى!ي!اللهرسول

بدرغنائمأنمنقدمناهماعلىدليلهذاوفي،كثيرةبألفاظ"صحيحه"منأخرأماكنفيرواهوقد

بعدنزلإنماالخمسأنمن،")3(الأموال"كتابفيسلامبنالقاسمعبيدأبوزعمهكمالا،خمستقد

.(9791)رقمومسلم(3004)رقمالبخاريرواه(1)

."أسنمتها":(آ)في)2(

.(384ص)"الأموالكتاب"انظر)3(



161صي!لج!الس"*في-لصه!-لىب،خقكالجد،1!زوجرعا!وعطإدلهرضيطالبأبيبنعليدخولذكر

1""إالتفسير"فيذلكفيغلطهوبينا،جرييروابنالبخاريمنهم؟جماعةذلكفيخالفهوقد،قسمتها

أعلم.والله،تقدموفيما

يومحمزةقتلقدبل،الخمرتحرمأنقبل،عنهماللهرضي،وأصحابهحمزةمنالصنعهذاوكان

أعلم.والله،الخمرتحريمقبلوذلك،سيأتيكما،أحد

،إقرارولا،طلاقفيلا؟لهاتأثيرلامسلوبةالسكرانعبارةأنيرىمنالحديثبهذايستدلوقد

."الأحكام"كتابفيمقررهوكما،العلماءمنذهبمنإليهذهبكما،ذلكغيرولا

:يقولعلياسمعرجلعن،أبيهعن،نجيحأبي3(ابنعن،سفيانثنا:2(أحماالإماموقال

وعائدته،صلتهذكرتثم؟فكيف،شيءمنليما:فقلت،ابنته!ي!اللهرسولإلىأخطبأنأردت

أعطيتكالتيالحطميةدرعكفأين":قال.لا:قلت."؟شيءمنلكهل":فقال،إليهفخطبتها

فيأحمدرواههكذا.إياهفأعطيتها:قال."فأعطنيها":قال.عنديهي:قال."؟وكذاكذايوم

مبهم.رجلوفيه،"مسنده"

عن،أيوبعن،سعيدثنا،عبدةثنا،الطالقانيإسماعيلبنإسحاقحدثنا:داود)4(أبوقالوقد

أعطها":ع!يواللهرسوللهقال،عنهمااللهرضي،فاطمةعليتزوجلما:قالعباسابنعن،عكرمة

."؟الحطميةدرعكأين":قال.شيءعنديما:قال."شيئا

عن،عروبةأبيبنسعيدعن،سليمانبنعبدةعن،إسحاقبنهارونعن،(النساليورواه

به.السختيانيأيوب

حدثني،حمزةأبيبنشعيبعن،حيوةأبوثنا،الحمصيعبيدبنكثيرحدثنا:داود)6(أبووقال

أصحابمنرجلعن،ثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدحدثني،حمصأهلمنأذميىبنغيلان

حتىع!اللهرسولفمنعه،بهايدخلأنأراد،!ي!اللهرسولبنتفاطمةتزوجلماعلياأن،ع!ي!النبي

فأعطاها،"درعكأعطها":ع!ي!النبيلهفقال،شيءليليس،اللهرسوليا:فقال،شيئايعطيها

بها.دخلثم،درعه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(3945/)للمؤلف"لتفسيرا"نظرا

.بعدهالذيلهيشهد،حسنحديثوهو(1/08)"المسند"فيأحمدرواه

.الصوابوهو(ط)منوأثبته(1)منسقط"ابن"لفظ

صحيح.حديثوهو،(5122)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو،(3376)النسائيرواه

قبله.الذيلهيشهد،حسنحديثوهو(1262)رقمداودأبورواه
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يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا،)2(الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:")1(الدلائل"فيالبيهقيوقال

نجيح،أبيبناللهعبدحدثني،إسحاقابنعن،بكيربنيونسثنا،الجبارعبدبنأحمدثنا،الأصم

قدفاطمةأنعلصتهل:ليمولام!فقالت،!اللهرسولإلىفاطمةخطبت:قالعليعن،مجاهدعن

!ي!اللهرسولتأتيأنيمنعكفما،خطبتفقد:قالت.لا:قلت؟!ي!اللهرسولإلىخطبت

فوالله:قال.زوجك!اللهرسولجئتإنإنك:فقالت؟بهأتزوجلمح!شيوعندي:فقلت؟فيزوجك

نأاستطعتمافوالله،أفحمتيديهبينقعدتأنفلما،!ي!اللهرسولعلىدخلتحتىترجينيزالتما

جاءما":فقال،فسكت."؟حاجةألك،بكجاءما":!ي!اللهرسولفقال،وهيبةجلالةأتكلم

وهل":فقال.نعم:فقلت."فاطمةتخطبجئتلعلك":فقال،فسكت."؟حاجةألك،بك

"؟سلحتكهادرعفعلتما":فقال.اللهرسولياواللهلا:فقلت."بهتستحلهاشيءمنعندك

زوجتكها،قد":فقال.عندي:فقلت،دراهمأربعةقيمتهامالحطميةإنها،بيدهعلينفسفوالذي

!ي!.اللهرسولبنتفاطمةلصداقكانتفإن."بهافاستحلهابهاإليهافابعث

،كلثوموأم،صغيرامات،ومحسنا،وحسينا،حسنالعليفاطمةفولدت:)3(إسحاقابنقال

وزينب.

فاطمة!اللهرسولجهز:قالعليئعن،أبيهعن،السائببنعطاءطريقمن)4(البيهقيروىثم

إذخز.حشوهاأدبمووسادةوقربةخميلفي

،الهجرةمنسنةبعدفاطمةتزوجعليأأن،مندهبناللهعبدلأبي"المعرفة"كتابعنالبيهقيونقل

.أخرىبسنةذلكبعدبهاوابتنى

الشارفين،حديثسياقفظاهر،الهجرةمنالثالثةالسنةأوائلفيبهادخولهيكونهذافعلى:قلت

أعلم.والله،الثانيةالسنةأواخرفيذكرناهكماذلكفيكون،بيسيربدروقعةعقبذلكأنيقتضي

فصل

الهجرةمنثنتينسنةالواقعةالحوادثمنجملذكرفي

ماوذكرنا،عنهااللهرضي،المؤمنينأمبعائشة،والسلامالصلاةعليه،تزويجهمنذكرناهماتقدم

والمشركين،المؤمنينمنالمشاهيرمنأعيانوفياتذلكتضمنوقد،المشهورةالغزواتمنسلف

.(3516/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(1)

."الصحيحينعلىالمستدرك"صاحبالحاكميعني)2(

.(231ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(3161/)"النبوةدلائل"في(4)
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تسميتهم،تقدم،وأنصاريمهاجريبينما،عشرأربعةوهم،بدريومالشهداء:فيهاتوفيممنفكان

.المشهورعلىرجلاسبعينكانواوقد،قريشمشركيمنوالرؤساء

جاءتولما.تقدمكما،اللهلعنه،المطلبعبدبنالعزىعبدلهبأبوبيسيرالوقعةبعدوتوفي

وبمابالمشركيناللهأحلبما،رواحةبناللهوعبدحارثةبنزيدمعالمدينةأهلمنالمؤمنينإلىالبشارة

زوجهاوكان،الترابعليهاوساووا،توفيتقد!اللهرسولبنترقيةوجدوا،المؤمنينعلىفتح

،بدرمغانمفيبسهمهلهضربولهذا،بذلكلهع!ي!النبيبأمريمرضهاعندهاأقامقدعفانبنعثمان

يقالكانولهذا،ع!يىاللهرسولبنتكلثومأمالأخرىبأختهازوجهثم،القيامةيوماللهعندوأجره

،غيرهالأخرىبعدواحدة،نبيابنتيعلىأحديغلقلمإنه:ويقال،النورينذو:عفانبنلعثمان

.وأرضاهعنهاللهرضي

سلف.ماعلىالحضرصلاةفيوزيد،)1(تقدمكما،القبلةحولتوفيها

.تقدمكما،رمضانصيامالصيامفرضوفيها

الفطر.زكاةوفرضت،النصبذاتالزكاةفرضتوفيها

وبنيالنضيروبنيقينقاعبنيمن؟بهاهمالذينواليهود،المدينةأهلمنالمشركونخضعوفيها

،واليهودالمشركينمنكثير!طائفةالإسلاموأظهر،المسلمينوصانعوا،حارثةبنيويهود،قريظة

إلىلا،مذبذبافبقي،بالكليةانحلمنومنهم،عليهكانماعلىهومنمنهم؟منافقونالباطنفيوهم

كتابه.فياللهوصفهمكما،هؤلاءإلىولاهؤلاء

بسيفه.معلقةوكانت،المعاقل!اللهرسولكتبوفيها:جرير)2(ابنقال

فيها.ولدعليبنالحسنإن:وقيل:جرير)3(ابنقال

نأ،جعفرأبيعن،اللهعبدبنإسحاقعنحدثهسبرةأبيابنأنزعمفإنهالواقديوأما:قال

الأولفالقول،صحيحةالروايةهذهكانتفإن:قال.منهاالحجةذيفيبفاطمةبنىطالبأبيبنعلي

باطل.

القادرعبدالشيخالمحدثشيخيبتحقيق(62-358/)الجوزيةقيملابن"العبادخيرهديفيالمعادزاد"انظر(1)

.ببيروتالرسالةمؤسسةطبع،الأرناؤوطشعيبالشيخوالمحقق،الأرناؤوط

.(2486/)"الطبريتاريخ"انظر2()

.(2485/)"الطبريتاريخ"انظر)3(
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.!1أمرذيغزوة:لهاويقال،نجدغزوةكانتأولهافي

قريباأوالحجةذيبقيةبالمدينةأقامالسويقغزوةمن!ي!اللهرسولرجعفلما:"زلأ؟إسحاقابنقال

أمر.ذيغزوةوهي،غطفانيريدنجداغزاثم،منها

.عفانبنعثمانالمدينةعلىواستعمل:)3"هشامابنقال

.كيدايلقولمرجعثم،ذلكمنقريباأوكلهصفرابنجدفأقام:إسحاقابنقال

أمربذيتجمعوامحارببنثعلبةبنيمنغطفانمنجمعاأن!يه!مواللهرسولبلغ:)4(الواقديوقال

،ثلاثسنةالأولربيعمنخلتليلةعشرةلثنتيالخميسيومالمدينةمنإليهمفخرج،حربهيريدون

رجلا،وخمسونأربعمئةمعهوكان،يوماعشرأحدفغاب،عفانبنعثمانالمدينةعلىواستعمل

كثيم،مطموأصابهم،بهفعسكرأمرذو:لهيقالماءبلغحتى،الجبالرؤوسفيالأعرابمنهوهربت

المشركين،منبمرأىوذلك،لتجفثيابهونشر،هناكشجرةتحتفنزل،جم!يواللهرسولثيابفابتلت

وأالحارثبنغورثلهيقال،منهمشجاعارجلاالمشركونفبعث،شؤونهمفيالمسلمونواشتغل

صقيل،سيف!ومعه،الرجلذلكفذهب.محمدقتلمناللهأمكنكقد:فقالوا.الحارثبندعثور

."الله":قال؟اليوممنييمنعكمن،محمديا:فقال،مشهورابالسيف!واللهرسولعلىقامحتى

."؟منييمنعكمن":فقال،!ي!اللهرسولفأخذه،يدهمنالسيففوقعصدرهفيجبريلودفع

فأعطاه.أبداجمعاعليكأكثرلاوالله،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنأشهدوأنا،أحدلا:قال

طويلرجلإلىنظرت:فقال؟لكما،ويلك:فقالوا،أصحابهإلىرجعفلما،سيفه!صاللهرسول

عليهأكثرلاوالله،اللهرسولمحمداأنوشهدت،مللثأنهفعرفت،لظهريفوقعت،صدريفيفدفع

ءامنواائذيفيهأيها):تعالىقولهذلكفيونزل:قالوا.الإسلامإلىقومهيدعووجعل،جمعا

)1(

)2(

)3(

)4(

المطابة"المغانم"علىعلقهفمماالموقعهذالاسمضبطهفياللهرحمهالجاسرحمدالعلامةشيخناقالهماانظر

.(42-23)صللفيروزابادي

.(392ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/544)"الأثرعيونو"(246/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/544)"الأثرعيونو"(1/491)"المغازي"انظر
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لا%،..عل!!ء!؟؟أصم-"2ة!/:".ض.هـء*.،-صبز!.،لى،-إ.،؟عملنهوأغ!!ؤةبر-ر-كأ

.أءحلآيةا!هويهوعن!تمأيذفكفأيديه!إليكتميئسالوأأنقؤأهمإذلجتماللهنغمتاذكروأ

.قصتانفلعلهما،هذهتشبهقصةالرقاعذاتغزوةفيوسيأتي:صالبيهقيقال

لمأيضاالحارثبنغورثاسمهالرجلذلكلأن"قطعاغيرهافهيمحفوظةهذهكانتإن:قلت

أعلم.والله،يقاتلهلاأنع!ي!أالنبيعاهدولكن،دينهعلىاستمربل،يسلم

قريشا.يريدغزاثم،منهقليلاإلاأو،كلهالأولربيعابالمدينةفأقام:لأ-3*صإسحاقابنقال

وهو،بحرانبلغحتى:إسحاقابنقال.مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:!هشامابنقال

يلقولمالمدينةإلىرجعثم،الأولىوجمادىالاخرربيعشهربهافأقام،الفرعناحيةمنبالحجازمعدن

.كيدا

أعلم.فالله،أيامعشرةالمدينةعن،السلامعليه،غيبتهكانتإنما:الواقديوقال

أعلم.فالله،الهجرةمنثنتينسنةشوالمنالنصف،السبتيومفيكانتأنها.الواقديوزعموقد

مهواليمعذابوالتمأقرهتموبالذاقواقتلهؤقريامنالذينكمثل):تعالىبقولهالمرادونوهم

.قينقاعبنيأمر!اللهرسولغزومنذلكبينفيماكانوقد:/!إسحاقابنقال

احذروا،يهودمعشريا":قالثم،سوقهمفيجمعهم!يالهاللهرسولأنحديثهممنوكان:قال

كتابكمفيذلكتجدون،مرسلنبيأنيعرفتمقدفإنكم"وأسلمواالنقمةمنبقريشنزلمامثلاللهمن

لهمعلملاقومالقيتأنكيغرنكلا!قومكأناترىإنك،محمديا:قالوا."إليكماللهوعهد

."الناسنحنأنالتعلمنحاربناكلئنواللهإنا،فرصةمنهمفأصبت،بالحرب

.(3916/)للبيهقي"النبوةدلائل"نظر

.(315316-ص)"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"نظر

.(55ص)"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"نظر

.(55)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"نظر

.(1/554)"الأثرعيونو"(246/)هشاملابن"النبويةالسيرة"نظر

.(1/554)"الأثرعيونو"(1/791)"المغازي"نظر

.(1/671)"المغازي"نظر

.(492)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"نظر
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ابنعن،عكرمةعن)2(أو،جبيربنسعيدعن،ثابتبنلزيدمولىفحدثني:)1(إسحاقابنقال

ولئسجهنوإلىوتخشروتستغلبوتكفرواللذيفقل):فيهمإلاالاياتهؤلاءنزلما:قالعباس

وقريش:!اللهرسولأصحابمنبدرأصحابيعني!ه!اتتقتافئتتهنفىءايةلكغ!انمذ!أئمهاد

فىإتيشاءمنبنقحرهيؤيدوأدئهرآهـالعئنمثلتهضيرؤنهم!افرةوأخرىأدلهسبيلفتمنلفئة)

.(13أ-2:عمرأدآلأ!والأتصرلاول!لحئرةلفذ

العهدنقضوايهودأولكانواقينقاعبنيأنقتادةبنعمربنعاصموحدثني:)3(إسحاقابنقال

وأحد.بدربينفيماوحاربوا

،عونأبيعن،مخرمةبنالمسوربنالرحمنعبدبنجعفربناللهعبدفذكر:)4(هشامابنقال

وجلست،قينقاعبنيبسوقفباعته،لهابجلبفدمتالعربمنامرأةأنقينقاعبنيأمرمنكان:قال

فعقدهثوبهاطرفإلىالصائغفعمد،فأبت،وجههاكشفعلىيريدونهافجعلوا،منهمهناكصائغإلى

علىالمسلمينمنرجلفوثب،فصاحت،بهافضحكوا؟سوأنهاانكشفتقامتفلما،ظهرهاإلى

علىالمسلمينالمسلمأهلفاستصرخ،فقتلوهالمسلمعلىاليهودفشدت،يهودياوكان،فقتلهالصائغ

.قينقاعبنيوبينبينهمالشرفوقع،المسلمون)د(فأغضب،اليهود

علىنزلواحتى!ي!اللهرسولفحاصرهم:قالقتادةبنعمربنعاصمفحدثني:)6(إسحاقابنقال

موالي-فيأحسن،محمديا:فقال،منهماللهأمكنهحين،سلولبنأبيبناللهعبدإليهفقام،حكمه

:قال.مواليفيأحسن،محمديا:فقال،!ي!اللهرسولعليهفأبطأ:قال-الخزرجحلفاءوكانوا

ذات:لهايقالوكان:)7(هشامابنقال-!ي!النبيدرعجيبفييدهفأدخل:قال.عنهفأعرض

:قالثم،ظللالوجههرأواحتى!ي!اللهرسولوغضب."أرسلني":!ي!اللهرسوللهفقال-الفضول

قد،دارعوثلاثمئةحاسرأربعمئة؟مواليفيتحسنحتىأرسلكلاواللهلا:قال."أرسلنيويحك"

لهفقال:قال.الدوائرأخشىامرؤواللهإني،واحدةغداةفيتحصدهم،والأسودالأحمرمنمنعوني

."لكهم":!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.(492ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(247/)هشاملابن"النبويةالسيرة"لفظوأثبت"وعن":(طو)(آ)في

.(592ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(48-247/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."مغضب":هشاملابن"النبويةالسيرة"في

.(592ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(294/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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عبدبنبشيرلبابةأباإياهممحاصرتهفيالمدينةعلى!يماللهرسولواستعمل:)1(هشامابنقال

ليلة.عشرةخمسإياهممحاصرتهوكانت،المنذر

بنوحاربتلما:قالالصامتبنعبادةبنالوليدبنعبادةعن،أبيوحدثني:)2(إسحاقابنقال

اللهرسولإلىالصامتبنعبادةومشى،دونهموقام،أبيبناللهعبدبأمرهمتشبث،!ي!اللهرسولقينقاع

،!اللهرسولإلىفخلعهم،أبيئبناللهعبدمنلهمالذيمثل!فهممنلهم،عواتبنيمنوكان،ص!

حلفمنوأبرأ،والمؤمنينورسولهاللهأتولى،اللهرسوليا:وقال،حلفهممنرسولهوإلىاللهإلىوتبرأ

لاءامنواالذين!يأيها):المائدةمنالقصةنزلتأبيبناللهعبدوفيففيه:قال.وولايتهمالكفارهؤلاء

يقولونفيهغيشرعوتمرفىقلوبهمفىالذينفترى):قولهحتى،الآيات!هوبعف!أول!اءلغضحيتمأؤلياوالنصرخاليهودنتخذوا

ائقلبون!هوهواللهحزبءامنوأفإنواثذينورسولماللهيوذو!ن!و:قولهإلى،أبيبناللهعبديعني!دإلرة!تصيبناأنتخمثع

.")3(التفسير"فيذلكعلىتكلمناوقد.الصامتبنعبادةيعني(-5156:الماندةأ

حارثةبنزيدسرية

عنه(اللهرضيأ

أشهر.بستةبدروقعةبعدوكانت:إسحاقابنعن،بكيربنيونسقال

حين،الشامإلىيسلكونكانواالتيطريقهمخافواقريشاأنحديثهامنوكان:)4(إسحاقابنقال

فضةومعه،سفيانأبوفيهم،تجارمنهمفخرج،العراقطريقفسلكوا،كانمابدروقعةمنكان

يعني-حيانبنفرات:لهيقال،وائلبنبكرمنرجلاواستأجروا،تجارتهمعظموهي،كثيرة

الطريق.تلكعلىليدلهم-سهمبنيحليف،العجلي

مياهمن.القردة:لهيقالماءعلىفلقيهم،حارثةبنزيد!ي!الثهرسولفبعث:)5(إسحاقابنقال

ذلكفيفقال،!ي!اللهرسولعلىبهافقدم،الرجالوأعجزه،فيهاوماالعيرتلكفأصاب،نجد

الطويل(منأ:)6(ثابتبنحسان

)7(
الأواركالمخاضكأفواهجلاددونهاحالقدالشامفلجاتدعوا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(294/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(592ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(131-3321/)للمؤلف"التفسير"انظر

.(692)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(692ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(185/)"ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات

."ذروا":"ثابتبنحسانديوان"في
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الملائكوأيديحقاوأنصارهربهمنحوهاجروارجال!بأيدي

هنالكالطريقليسلهافقولا)11عالجبطنمنللغورسلكتإذا

.الحارثبنسفيانأبوفيهاأجابهوقد،لحسانقصيدةفيالأبياتوهذه:/\!خهشامابنقال!

ثمانيةرأسعلىالأولىجمادىمستهلالسريةهذهفيحارثةبنزيدخروجكان:)3"االواقديوقال!

نأ؟حارثةبنزيدبعثهسببوكان،أميةبنصفوانالعيرهذهرئيسوكان،الهجرةمنشهراوعشرين

فيالحقيقأبيبنبكنانةواجتمع،قومهدينعلىوهو،العيرهذهخبرومعهالمدينةقدممسعودبننعيم

فتحدث،الخمرتحرمأنقبلذلكوكانفشربوا،أسلموكانالنعمانبنسليطومعهم،النضيربني

ساعتهمنسليطفخرج،الأموال!منمعهوما،فيهاأميةبنصفوانوخروج،مسعودبننعيمالعيربقضية

وإنما،الرجال!وأعجزهم،الأموال!فأخذوا،فلقوهمحارثةبنزيدوقتهمنفبعث،!ي!اللهرسول!فأعلم

أربعةوقسم،ألفاعشرينخمسهافبلغ،!ي!اللهرسول!فخمسها،بالعيروقدموارجلينأورجلاأسروا

عنه.اللهرضي،فأسلم،حيانبنفراتالدليلأسرفيمنوكان،السريةعلىأخماسها

بنتكلثومأمعفانبنعثمانتزوجالسنةهذهمنربيعفيأنالواقديوزعم:.-جريرلىابنقال!

منها.الآخرةجمادىفيعليهوأدخلت،!ي!اللهرسول!

اليهوديالأشرفبنكعبمقت!

)5(قبلإسحاقابنذكرههكذا.النضيربنيمنأمهولكن،نبهانبنيأحدثم،طيئبنيمنوكان

إسحاقابنذكرهماوالصحيح،النضيربنيقصةبعد)7(والبيهقي(/!البخاريوذكره،النضيربنيجلاء

سنبينهكما،الخمرحرمتمحاصرتهموفي،أحدوقعةبعدأمرهاكانإنماالنضيربنيفإن،سيأتيلما

الله.شاءإنبطريقه

،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا،الأشرفبنكعبقتل:")18صحيحه"فيالبخاريقال!

آذىقدفإنه؟الأشرفبنلكعبمن":!ي!اللهرسول!قال!:يقول!اللهعبدبنجابرسمعت:عمروعن

."عالجرملمنحورانهبطتإذا":"ثابتبنحسانديوان"فيالشطرةهذهرواية111

.(215/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.3/)

.(1/791)"زيلمغاا"نظرا151ص

.(2194/)"الطبريتاريخ"انظر1،1

.(792ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر/11

.(3704)رقم"صحيحه"في/6!

.(3187/)"النبوةدلائل"فياأ/ة

.(3704)رقمملما
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فأذن:قال."نعم":قال؟أقتل!أنأتحب،اللهرسوليا:فقالمسلمةبنمحمدفقام."؟ورسولهالله

قدوإنه،صدقةسألناقدالرجلهذاإن:فقالمسلمةبنمحمدفأتاه."قل":قال.شيئاأقولأنلي

حتىندعهأننحبفلا،اتبعناهقدإنا:قال.لتملنهواللهوأيضا:قال.أستسلفكأتيتكقدوإني،عنانا

:قال؟تريدشيءأي:قلت.ارهنوني،نعم:قال.تسلفناأنأردناوقد،شأنهيصيرشيءأيإلىننظر

:قالوا.أبناءكمفارهنوني:قال.العربأجملوأنت،نساءنانرهنككيف:فقالوا.نساءكمارهنوني

نرهنكولكن،عليناعاوهذا.وسقينأوبوسؤرهن:فيقال،أحدهمفيسب؟أبناءنانرهنككيف

منكدبأخووهو،نائلةأبوومعهليلافجاءه،ليلايأتيهأنفواعده.السلاحيعني:سفيانقال.اللأمة

:عمروغيروقال؟الساعةهذهتخرجأين:امرأتهلهفقالت،إليهمفنزل،الحصنإلىفدعاهم،الرضاعة

الكريمإن،نائلةأبوورضيعيمسلمةبنمحمدأخيهوإنما:قال.الدممنهيقطركأنهصوتاأسمع:قالت

؟عمروسماهم:لسفيانقيل،رجلينمعهمسلمةبنمحمدويدخل:قال.لأجاببليلطعنةإلىدعيلو

أوسبنوالحارثجبربنعبسأبو:عمروغيروقال.برجلينمعهجاء:عمروقال.بعضهمسمى:قال

رأيتمونيفإذا،فأشمه)1(بشعرهنائلفإني،جاءماإذا:فقالبرجلينمعهجاء:عمروقالبشربنوعباد

ريحمنهينفحوهومتوشحاإليهمفنزل.أشمكمثم:مرةوقال.فاضربوهفدونكمرأسهمناستمكنت

العربنساءأعطرعندي:قال:عمروغيروقال.أطيب:أي.ريحاكاليومرأيتما:فقال،الطيب

ثم،أصحابهأشمثمفشمه.نعم:قال؟رأسكأشمأنليأتأذن:فقال:عمروقال.العربوأجمل

.فأخبروهع!ي!النبيأتواثم،فقتلوه.دونكم:قال،منهاستمكنفلما.نعم:قال؟ليأتأذن:قال

بنيأحدثمطيئمنرجلاوكان،الأشرفبنكعبحديثمنكان:)2(إسحاقبنمحمدوقال

بناللهوعبدحارثةبنزيدقدمحين،بدرأهلمقتلعنالخبربلغهلماأنه،النضيربنيمنوأمه،نبهان

اللهعدوتيقنفلما.ظهرهامنخيرالأرضلبطن،القومهؤلاءأصابمحمدكانلئنوالله:قال،رواحة

أبيبنتعاتكةوعنده،السهميضبيرةبنوداعةأبيبنالمطلبعلىفنزل،مكةإلىخرج،الخبر

وينشدع!اللهرسولقتالعلىيحرضوجعل،وأكرمتهفأنزلتهمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعيص

ال!كططى،منا:أولهاالتيقصيدتهإسحاقابنفذكر.بدريومالمشركينمنقتلمنويندب،الأشعار

وتدمعتستهلبدرولمثلأهلهلمهلكبدررحىطحنت

يشببفجعلالمدينةإلىعادثم،غيرهومن،عنهاللهرضي)3(،ثابتبنحسانمنجوابهاوذكر

وأصحابه.ع!ي!النبيويهجو،المسلمينبنساء

)ط(:"مائل".)1(في

.(792)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

فيوهي(2/53)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيكماعليهعنهاللهرضيثابتبنحسانجوابفيجاءومما)3(

عليها:محققهتعليقوانظرالخلافبعضمع(427-1426/)"ديوانه"
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الله!رسولآذىقد،فيهمأو،النضيربنيأحدالأشرفبنكعبوكان:عقبةبنموسىوقال

اللهإلىأحبأديننا،اللهأناشدك:بمكةوهوسفيانأبولهوقال،فاستغواهمقريشإلىوركب،بالهجاء

ونسقي،الكوماءالجزورنطعمإنا؟الحقإلىوأقر!رأيكفيأهدىوأينا؟وأصحابهمحمددينأم

:قال.سبيلامنهمأهدىأنتم:الأشرفبنكعبلهفقال.الشمالهبتماونطعمهم،الماءعلىاللبن

ويقولونوألطعوتبأتجتتيؤمنونأئحتن!مننصيباأوتواالذجمتإلىترألخ):!صرسولهعلىاللهفأنزل

!ونصيرالوتجدنلنأللهيقعنومنأدلهلعنهمائذينأولبهك!سبيلاءامنواائذينمنأقدىهؤلآءكفروالفذين

.(51-32:النساءأ

،الحربعلىالناسويحرضبالعداوةيعلنفجعلالمدينةوقدم:()1إسحاقبنومحمدموسىقال

،الحارثبنتالفضلبأميشببوجعل،!ي!اللهرسولقتالعلىأمرهمأجمعحتىمكةمنيخرجولم

آذاهم.حتىالمسلميننساءمنوبغيرها

بابنليمن":بردةأبيبنالمغيثبناللهعبدحدثنيكما!ي!اللهرسولفقال:)2(إسحاقابنقال

:قال.أقتلهأنا،اللهرسوليابهلكأنا:الأشهلعبدبنيأخومسلمةبنمحمدلهفقال."؟الأشرف

ماإلايشربولايأكللاثلاثافمكث،مسلمةبنمحمدفرجع:قال."ذلكعلىقدرتإنفافعل"

:فقال."؟والشرابالطعامتركتلم":لهفقالفدعاه،!ي!اللهلرسولذلكفذكر،نفسهيعلق

:قال."الجهدعليكإنما":قال؟لاأمبهلكأفيهلأدريلاقولالكقلت،اللهيارسول

:قال."ذلكمنحلفيفأنتم،لكمبدامافقولوا":قال.نقولأنمنلنابدلاإنه،اللهيارسول

الأشهل،عبدبنيأحد،نائلةأبووهو،وقشبنسلامةبنوسلكان،مسلمةبنمحمدقتلهفيفاجتمع

بنوالحارث،الأشهلعبدبنيأحد،وقشبنبشربنوعباد،الزضاعةمنالأشرفبنكعبأخاوكان

إلىأيديهمبينفقدموا:قال.حارثةبنيأخوجبربنعبسوأبو،الأشهلعبدبنيأحد،معاذبنأوس

يقولنائلةأبووكان-شعراتناشدا،ساعةمعهفتحدثفجاءه،نائلةأباسلامةبنسلكانكعباللهعدو

أفعل.:قال.عنيفاكتملكذكرهاأريدلحاجةجئتكقدإني،الأشرفبنياويحك:قالثمالشعر

عناوقطعت،واحدةقوسعنورمتنا،العربعادتنا؟البلاءمنبلاءعليناالرجلهذاقدومكان:قال

بنكعبفقال.عيالناوجهدجهدناقدوأصبحنا،الأنفسوجهدت،العيالضاعحتى،السبل

بعبرةعلثملكعبأبكي

منهمبديىببطنرأيتولقد

راضعأعبداأبكيتفقدفابكي

.لحسانينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

.(792)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(792ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر2()

يسمعلامجدعأوعاشمنه

وتدمعالعيونلهاتسحقتلى

يتبعالكليبةإلىالكليبشبه
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قدإني:سلكانلهفقال.أقولماإلىسيصيرالأمرأنسلامةيابنأخبرككنتلقدواللهأما:الأشرف

أردتلقد:قال؟أبناءكمترهنوني:قال.ذلكفيوتحسن،لكونوثقونرهنكطعاماتبيعناأنأردت

ذلك،فيوتحسن،فتبيعهمبهماتيكأنأردتوقد،رأييمثلعلىليأصحابامعيإن،تفضحناأن

الحلقةفيإن:فقال،بهاجاؤواإذاالسلاحينكرلاأنسلكانوأراد.وفالمح!فيهماالحلقةمنونرهنك

،ينطلقواثمالسلاحيأخذواأنوأمرهم،خبرهفأخبرهم،أصحابهإلىسلكانفرجع:قال.لوفاء

!ؤ.اللهرسولعندفاجتمعوا،إليهفيجتمعو

اللهرسولمعهممشى:قالعباسابنعن،عكرمةعن،زيدبنثورفحدثني:)1(إسحاقابنقال

القه!رسولرجعثم."أعنهماللهم،اللهاسمعلىانطلقوا":وقالوجههمثما!كرو!!حإلىص!

،بعرسعهدحديثوكان،نائلةأبوبهفهتف،حصنهإلىانتهواحتىفانطلقوا،مقمرةليلةفيبيتهإلى

الحربأصحابوإن،محارل!امرؤأنت:وقالت،بناحيتهاامرأتهفأخذت،ملحفتهفيفوثب

فيلأعرفإنيوالله:فقالت.أيقظنيمانائماوجدنيلو،نائلةأبوإنه:قال.الساعةهذهفيينزلونلا

وتحدثواساعةمعهمفتحدثفنزل.أجابلطعنةالفتىدعيلو:كعمبلهايقول:قال.الشرصوته

:قال؟هذهليلتنابقيةبهفنتحدث،العجوزشعبإل!نتماشىأنالأشرفبنيالكهل:قالواثم،معه

:فقال،يدهشمثم،رأسهفودفييدهشامنائلةأباإنثم،ساعةفمشوايتماشونفخرجوا.شتئمإن

عادثم،ساعةمشىثم،اطمأنحتىلمثلهاعادثم،ساعةمشىثم.قطأعطرطيباكالليلةرأيتما

بنمحمدقال.شيئاتغنفلمأسيافهمعليهفاختلفت.اللهعدواضربوا:قالثم،رأسهبفودفأخذلمثلها

عليهأوقدتإلاحصنحولنايبقلمصيحةاللهعدوصاحوقد،فأخذتهسيفيفيمغولافذكرت:مسلمة

أصيبوقد،اللهعدوفوقع،عانتهبلغتحتىعليهتحاملتثم،ثنتهفيفوضعته:قال.نار

سلكناحتىفخرجنا:قال.أسيافنابعضأصابه،رأسهفيأورجلهفيبجرحمعاذبنأوسبنالحارث

عليناأبطأوقد،العريضحرةفيأسندناحتى،بعاثعلىثم،قريظةبنيعلىثم،زيدبنأميةبنيعلى

بهفجئنا،فاحتملناه،آثارنايتبعأتاناثم،ساعةلهفوقفنا،الدمونزفه،أوسبنالحارثصاحبنا

وتفل،اللهعدوبقتلفأخبرناه،إلينافخرج،عليهفسلمنا،يصليقائئموهوالليلاخر!اللهرسول

الله،بعدولوقعتنايهودخافتوقد،فأصبحنا،أهلناإلىورجعنا،صاحبناجرحعلى!يواللهرسول

نفسه.علىخائف!وهوإلايهوديبهافليس

!ي!.اللهرسولإلىالأشرفبنكعببرأسجاؤواأنهمالواقديوزعم:جرير)2(ابنقال

الوافر(منأ:مالكبنكعبيقولذلكوفي:)3(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

.(892)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2194/)الطبريتاريخ"انظر

.(257/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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اصنجهود-،إ؟شمم!؟بأبندحبمكفإ،خيمدح

النضيرمصرعهبعدفذلتصريعاكعمبمنهمفغودر

ذكورمشهرم!بأيديناعلتهوقدثمالكفينعلى

يسيركعبأخاكعبإلىليلادسإذمحمدبأمر

جسورثقةأخوومحمودبمكرفأنزلهكرهفما

ستأتي.النضيربنييومفيلهقصيدةفيالأبياتوهذه:()1هشامابنقال

بنرافعأباقتلواالخزرجإنثم،بدروقعةبعدالأوسيديعلىالأشرفبنكعبقتلكان:قلت

الثقة.وبه،اللهشاءإنبيانهسيأتيكما،أحدوقعةبعدالحقيقأبي

!لأزرر.و-صيخ:)2(ثابتبنحسانشعرإسحاقابنأوردوقد

الأشوفيابنوأنتالحقيقيابنلاقيتهمعصابةدرلله

مغرفعرينفيكأسدمرحاإليكمالخفافبالبيضيسرون

ذففببيضحتفافسقوكمبلادكممحلفيأتوكمحتى

مجحفأمرلكلمستصغريننبيهمدينلنصرمستنصيرين

عندفوثب."فاقتلوهيهودرجالمنبهظفرتممن":!ي!للهرسولوقال:)2،إسحاقبنمحمدقال

وكان،فقتله-ويبايعهميلابسهمكانيهودتجارمنرجل-سنينةابنعلىالأوسيمسعودبنمحيصةذلك

الله،عدوأي:ويقوليضربهحويصةجعلقتلهفلما،بعديسلمولم،منهأسنمسعودبنحويصةأخوه

أمرنيلومنبقتلهأمرنيلقدوالله:فقلت:محيصةقال.مالهمنبطنكفيشحملربواللهأما؟أقتلته

محمدبقتليأمركلووالله:وقال،حويصةإسلاملأولكانإنفوالله:قال.عنقكلضربتبقتلك

لعجمب،هذابكبلغديناإنفوالله:قال.لضربتهاعنقكبضربأمرنيلووالله،نعم:قال؟!لتقتلني

حويصة.فأسلم

أبيها.عن،محيصةابنةعن،حارثةلبنيمولىالحديثبهذاحدثني:)"!إسحاقابنقال

2-ء-كاسراوص/س7:محيصةذلكفيوقال

قاضببأبيضذفراهلطبقتبقتلهأمرتلوأمابنيلوم

بكاذبفليسىأصوبهمامتىصقلهأخلصالملحكلونحسام

ومأرببصرىبينمالناوأنطائعاقتلتكأنيسرنيوما

.(257/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(11

.(1/114)"ثابتبنحسانديوانو"(58-257/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(003)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(258/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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بنيمقتلبعدكانتالقصةهذهأنالمدنيعمروأبيعن،عبيدةأبيعن:أ(زهشامابنوحكى

قال،قريظةبنييوم،!اللهرسولأمرعنمحيصةقتلهفلما،يهوذابنكعبكانالمقتولوأن،قريظة

أعلم.فالله،يومئذحويصةفأسلم،تقدمبمامحيصةعليهفرد،قالماحويصةأخوهله

ذلك،بعدإيرادهاوالصواب،أحدوقعةقبلالنضيربنيخبرقبلهوالبخاريالبيهقيذكر:ذ!ية

بنيحصارلياليحرمتالخمرأنوبرهانه،المغازيأئمةمنوغيرهإسحاقبنمحمدذلكذكركما

نأعلىفدل،شهيداأحديومقتلممنجماعةالخمراصطبحأنهبم")3الصحيح"فيوثبت،النضير

وقعةبعدالنضيربنيقصةأنمنقلناهمافتبين،ذلكبعدحرمتوإنما،حلالاذاكإذكانتالخمر

أعلم.والله،أحد)+!(

علىاليهوديالأشرفبنكعبقتلوكذلك،تقدمكمابدروقعةبعدقينقاعبنييهودخبر:اخحوتنعيه

أهلتاجراليهوديرافعأبيمقتلوكذلك،سيأتيكماأحدوقعةبعدالنضيربنيوخبر،الأوسيدي

كما،الخندقوقصةالأحزابيومبعدقريظةبنييهودوخبر،المشهورعلىالخزرجيديعلى،الحجاز

سيأتي.

ثلاثسمةلثحوالىلمحيأحد!زوة

أحد:تسميةفيالمؤلففائد!ذكرها

.4(الجبالإتلكبينمنلتوحده؟أحداأحدسمي:قال

."ونحبهيحبناجبلأحد":")رالصحيح"وفي

وقيل:.المحبيفعلكما،سفرهمنرجعإذاأهلهبقربيبشرهكانلأنه:وقيل.أهلهمعناه:قيل

.،74:البقوةأ!هواللهطخشيةمنيهب!لمامتهاوإننماءامتهفيخرجيشققلمامتهاوإنميو:كقوله،ظاهرهعلى

يبغضنا،وعير)7(الجنةبابعلىوهو،ونحبهيحبناأحد":جبر)6(بنعبسأبيعنالحديثوفي

)!يم

ل!،ا!ا

)3(

!4(

)6(

)7(

.(295/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4618و)(4404و)(5281)رقم"البخاريصحيح"انظر

فيماعليهاالكلامفرتب(158-157ص)!ؤالرسولسيرةفيالفصول"كتابهفيالمؤلفذكرهاوكذا:قلت

.(273/)"الأثرعيون"فيالناسسيدابنذلكإلىسبقهوقد،أحدغزوةبعدجرى

.(51)ص"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"الهامكتابهفيعليهوزادالمؤلفكلاممثلالفيروزاباديذكروقد

.(1365)رقمومسلم(4811)رقمالبخاريرواه

وفيه:وقال(412/)"الزوائدمجمع"وفي(9911)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"فيالهيثميذكره

أعرفه.لممن

.(-287288ص)"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"انظر
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عليه،أنهثبتوقد:الحديثلهذامقوياالسهيليقال!."النارأبوابمنبابعلىوهو،ونبغضه

إنماالحديثهذافإن،السهيليصنعغريبوهذامن."أحبمنمعالمرء":قال!،والسلامالصلاة

.امرأالجبليسمىولا،الناسبهيراد

بنومحمد،عقبةبنوموسى،وقتادة،الزهريقاله.ثلاثسنةشوال!فيالغزوةهذهوكانت

.(1)ومالك،إسحاق

شوال!.منللنصف:إسحاقابنقال!

منه.عشرالحاديالسبتيوم:قتادةوقال!

تعالى:قولهفيهااللهأنزل!التيالمشهورعلىوهي،النهارأول!فيالوقعةوكانت:مالكقال!

وأدلهتفشلاأنمنخطايفتانهمتإذ!علجئم!يعوأدلهلققتالممقعدئمؤمنيهتاتبوئأقلكمقغدؤتوإذ)

ألنلتمؤمنينتقولإذ!دتشكرونلعلكتمأدلهفاتقواأذلةوأنتخببذرأدلهنصركم!ولقذألمؤمنونفقيتهوكلأدلهوعلىوليهها

ربكميضدذكغهذافؤرهتممنلوكمويةوتتقواتمحبرواإنبك!منزلينألمتنكةمنلفءابثنثةرلبهميمدكئمأنيكفي!

علتهأنتغماعكاتمؤمنينليذراللهماكان!الو:قودإلى!د!اوطالاياتمهومسومينأتط!كةمنءالفصنقسة

.(917-121:عمراقآلأ!اتغيفعلىليطلعغأللهكانوماألطيمبمنآلحبيثيميزحتى

والمنة.الحمدولله.كفايةفيهبما"كتابنافيذلكتفاصيلعلىتكلمناوقد

.الشأنهذاعلماءمنوغيره،إسحاقبنمحمدساقهمماالوقعةملخصهاهناولنذكر

بنومحمد،الزهريمسلمبنمحمدحدثنيكما،أحدحديثمنوكان:اللهرحمهإسحاقابنقال!

،معاذبنسعدبنعمروبنالرحمنعبدبنوالحصين،قتادةبنعمربنوعاصم،حبانبنيحيى

فيماكلهحديثهماجتمعوقد،أحديومعنالحديثهذاببعضحدثقدكلهم،علمائنامنوغيرهم

إلىفلهمورجع،القليبأصحابقريشكفارمنبدريومأصيبلما:-منهمقال!منأو-قالوا،سقت

بنوصفوان،جهلأبيبنوعكرمة،ربيعةأبيبناللهعبدمشى،بعيرهحرببنسفيانأبوورجع،مكة

كانتومنسفيانأبافكلموا،بدريوموإخوانهموأبناؤهماباؤهمأصيبممنقريشمنرجالفي،أمية

فأعينونا؟خياركموقتلوتركمقدمحمداإن،قريشمعشريا:فقالوا،تجارةقريشمنالعيرتلكفيله

.ففعلوا،ثأرنامنهندركلعلنا،حربهعلىالمال!بهذا

يخفقونكفرواألذجمتإن):تعالىاللهأنزل!العلمأهلبعضليذكركماففيهم:)2(إسحاقابنقال!

جهنصإككفروايغلبوص!وأئذليئثمعلته!ح!رةليهوتثمفسينفقونهااللهسبيلعنلص!دوأاتولهص

.(36:الانفالأمهوتحشروت

)1(

)2(

.(173-3172/)"العبادخيرهديفيالمعادزاد"فيالجوزيةقيمابنوأكده

.(103ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر
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العير،وأصحابسفيانأبوذلكفعلحين،لمجواللهرسوللحربقريشنفأجمعت:قالوا

عليهمنقدالجمحياللهعبدبنعمروعزةأبووكان،تهامةوأهلكنانةقبائلمنأطاعهاومنبأحابيشها)1(

أبايا:أميةبنصفوانلهفقال،الأسارىفيوكان،وحاجةعيالذافقيراوكان،بدريوم!ي!اللهرسول

أظاهرأنأريدفلا،عليمنقدمحمداإن:فقال.معناواخرجبلسانكفأعنا،شاعزامرؤإنك،عزة

بناتي،معبناتكأجعلأنقتلتوإن،أعينكأنرجعتإناللهفلك،بنفسكفأعنا،بلى:قال.عليه

الرجز(منأ:ويقولكنانةبنيويدعوتهامةفييسيرعزةأبوفخرج.ويسرعسرمنأصابهنمايصيبهن

حاموأبوكمحماةأنتمالرزاممثاةعبدبنيأيا

إسلاميحللاتسلمونيلاالعامبعدنصركميعدونيلا

يحرضهمكنانةبنمالكبنيإلىجمحبنحذافةبنوهببنمنافعبدبنمسافعوخرج:قال

الرجز(منأ:ويقول

التذمموذاالقربىذاأنشدالمقدمالحسبمالماليا

المحرمالبلدوسطالحلفيرحملمومنرحمذاكانمن

المعظمالكعبةحطيمعند

قلما،الحبشةقذفلهبحربةيقذف.وحشي:لهيقال،حبشياغلامامطعمبنجبيرودعا:قال

فأنت،عديبنطعيمةبعميمحمدعمحمزةقتلتأنتفإن،الناسمعاخرج:لهفقال،بهايخطئ

تهامة،وأهلكنانةبنيمنتابعهاومن،وأحابيشهاوجدهاوحديدهابحدهاقريشفخرجت.عتيق

قائدوهو،حرببنصخرسفيانأبووخرج،يفروالاوأنالحفيظةالتماس؟بالظعنمعهموخرجوا

بنتحكيمأمعمهابنةبزوجتهجهلأبيبنعكرمةوخرج،ربيعةبنعتبةبنتهندزوجتهومعه،الناس

،المغيرةبنالوليدبنتفاطمةبزوجتههشامبنالحارثعمهوخرج،المغيرةبنهشامبنالحارث

بنتبريطةالعاصبنعمرووخرج،الثقفيةعميربنعمروبنمسعودبنتببرزةأميةبنصفوانوخرج

وحشيوكان:قال،بامرأتهخرجممنغيرهموذكر.عمروبناللهعبدابنهأموهي،الحجاجبنمنبه

قتلعلىتحرضهيعني-واشتفاشف،دسمةأباويها:تقول،بهمرتأو،عتبةبنتبهندمركلما

مقابلالواديشفيرعلىقناةمنالسبخةببطنبجبلبعينيننزلواحتىفأقبلوا-المطلبعبدبنحمزة

بقرارأيت،خيراواللهرأيتقدإني":لهمقال،والمسلمونع!يواللهرسولبهمسمعفلما،المدينة

وهذا."المدينةفأولتها،حصينةدرعفييديأدخلتأنيورأيت،ثلماسيفيذبابفيورأيت،تذبح

أبيبناللهعبدبنبريدعن،أسامةأبيعن،كريبأبيعن،جميعا)2(ومسلمالبخاريرواهالحديث

.(3172/)"المعادزاد"حاشيةفيبهمالتعريفانظر(1)

.(2272)رقمومسلم(3622)رقمالبخاريرواه)2(
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منأهاجرأنيالمنامفيرأيت":قالع!ي!النبيعن،الأشعريموسىأبيعن،بردةأبيعن،بردة

فيورأيت،يثربالمدينةهيفإذاهجر،أواليمامةأنهاإلىوهليفذهب،نخلبهاأرضإلىمكة

،أخرىهززتهثمأحد،يومالمؤمنينمنأصيبماهوفإذا،صدرهفانقطعسيفاهززتأنيهذهرؤياي

خيو،والله،بقراأيضافيهاورأيت،المؤمنينواجتماعالفتحمنبهاللهجاءماهوفإذا،كانماأحسنفعاد

بعدالله)1(اتاناالذيالصدقوثوابالخيرمنبهاللهجاءماالخيروإذا،أحديومالمؤمنينمنالنفرهمفإذا

."بدريوم

عبدبناللهعبدبنمحمدأخبرنا،الأصمأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقي)2(وقال

ابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،أبيهعن،الزنادأبيابنأخبرني،وهبابنأخبرنا،الحكم

يومالرؤيافيهرأىالذيوهو:عباسابنقال.بدريومالفقارذاسيفهع!ي!اللهرسولتنفل:قال،عباس

فيها،فيقاتلهم،بالمدينةيقيمأنرأيهكان،أحديومالمشركونجاءهلماع!اللهرسولأنوذلك؟أحد

منيصيبهمأنورجوا.بأحدنقاتلهمإليهماللهرسوليابناتخرج:بدراشهدوايكونوالمناسلهفقال

الله،رسوليا:وقالواندمواثم،أداتهلبسحتىع!ي!اللهبرسولزالوافما،بدرأهلأصابماالفضيلة

وبينبينهاللهيحكمحتى،لبسهابعدماأداتهيضعأنلنبيينبغيما":لهمفقال.رأيكفالرأي،أقم

فأولتها،حصينةدرعفيأنيرأيتإني":الأداةيلبسأنقبليومئذلهمقالوكان:قال."عدوه

فيكم،فلافأولته،فلالفقارذاسيفيأنورأيت،الكتيبةكبشفأولته،كبشامردفوأني،المدينة

أبيبنالرحمنعبدحديثمن،ماجهوابنالترمذيورواه."خيروالله،فبقر،تذبحبقراورأيت

.به)3(أبيهعن،الزناد

فيمارأيت":قال،مرفوعاأنسعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادطريقمنالبيهقي)4(وروى

ظبةكسروأولت،القومكبشأقتلأنيفأولت،انكسرتسيفيظبةوكأن،كبشامردفكأنيالنائميرى

.اللواءصاحبوكان،طلحةع!ي!اللهرسولوقتل،حمزةفقتل."عترتيمنرجلقتلسيفي

وسار،العربمشركيمنأطاعهممنفاستجلبواقريش!ورجعت:عقبةبنموسىوقال

ببطننزلواحتى،بدروقعةمنالمقبلةالسنةمنشوالفيوذلك،قريشجمعفيحرببنسفيانأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)فييردلمالجلالةلفظ

.(3402/)"النبوةدلائل"انظر

قال،الزنادأبيابنسندهفي،حسنحديثوهو،(8028)رقمماجهوابن(1561)رقمالترمذيرواه

فيالحالحسناللهشاءإنوهو،وعدلوهجماعةمشاهوقد(2/576)(الاعتدالميزان)فيالذهبيالحافظ

الرواية.

اللهرضيطالبأبيبنعلي،طلحةقتلالذيأنوالصحيح،ضعيفوإسناده،(3502/)"النبوةدلائل"في

عنه.
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السابقة،منفاتهمماعلىندموا،بدرايشهدوالمالمسلمينمنرجالوكان،أحدقبلالذيالوادي

فرح،أحدبأصلوالمشركونسفيانأبونزلفلما،بدريومإخوانهمأبلىماليبلوا؟العدولقاءوتمنوا

اللهرسولإنثم.أمنيتناعلينااللهساققد:وقالوا،عليهمالعدوبقدومبدرايشهدوالمالذينالمسلمون

بقرامناميفيالبارحةرأيت":لهمفقالأصحابهمننفزفجاءه،فأصبح،رؤياالجمعةليلةأريع!ي!

وهما،فكرهته-"فلولبه":قالأو-ظبيهعندمنانقصمالفقارذاسيفيورأيت،خيزوالله،تذبح

:قالوا،برؤياه!ي!اللهرسولأخبرهمفلما"كبشامرددتوأني،حصينةدرعفيأنيورأيت،مصيبتان

رأيتماوكرهت،القوموفيفينانفرارأيتالذيالبقرأولت":قال؟رؤياكأولتماذا،اللهرسوليا

يومئذ،وجههأصابالعدوفإن؟وجههأصابالذي،بسيفهرأىالذيكان:رجالويقول."بسيفي

منقتلمنالبقروكان،وقاصأبيبنعتبةرماهالذيأنيزعمون،شفتهوخرقوارباعيتهوقصموا

الحصينةالدرعوأولت،اللهيقتلهالعدوكتيبةكبشأنهالكبشأولت":وقال.يومئذالمسلمين

منورمواقاتلناهم،الأزقةفيالقومعلينادخلفإن،الاطامفيالذراريواجعلوافامكثوا،المدينة

يشهدوالمالذينفقال.كالحصنكانتحتىبالبنيانالمدينةأزقةسكواقدوكانوا."البيوتفوق

متى:الأنصارمنرجالوقال.المسيروقربإلينااللهساقهفقد،اللهوندعواليومهذانتمنىكنا:بدرا

وقال؟يزرعالحرثنمنعلمإذانمنعماذا:رجالوقال؟شعبناعندنقاتلهملمإذااللهرسوليانقاتلهم

الكتابعليكأنزلوالذي:قال،المطلبعبدبنحمزةمنهم،عليهومضوابهصدقواقولارجاذ

الجنة،تحرمنالا،اللهنبييا:سالمبنيأحدوهو،ثعلبةبنمالكبننعمانوقال.لنجالدنهم

ولا،ورسولهاللهأحبلأني:قال."؟بم":ع!ي!اللهرسوللهفقال.لأدخلنهابيدهنفسيفوالذي

إلاالناسمنكثيروأبى.يومئذواستشهد."صدقت":ع!ي!اللهرسوللهفقال.الزحفيومأفر

ذلك،كانأمرهمبالذيرضواولو،ورأيه!ي!اللهرسولقولإلىيتناهواولم،العدوإلىالخروج

سبقالذيعلمواقد،بدرايشهدوالمرجالبالخروجعليهأشارمنوعامة،والقدرالقضاءغلبولكن

بالجدوأمرهموذكرهمالناسوعظ،الجمعةع!ي!اللهرسولصلىفلما،الفضيلةمنبدرلأصحاب

رأىفلما،بالخروجالناسفيأذنثم،فلبسهابلأمتهفدعا،وصلاتهخطبتهمنانصرفثم،والجهاد

يريد،وماباللهأعلموهو،بالمدينةنمكثأن!ماللهرسولأمرنا:قالوا،الرأيذويمنرجاذذلك

لأمةأخذإذالنبيينبغيما":فقال.أمرتناكماامكث،اللهرسوليا:فقالوا،السماءمنالوحيويأتيه

إلافأبيتمالحديثهذاإلىدعوتكموقد،يقاتلحتىيرجعأن،العدوإلىبالخروجوأذنالحرب

:قال."فافعلوهبهآمركمماوانظروا،العدولقيتمإذاالبأسعندوالصبراللهبتقوىفعليكم،الخروج

،الافثلاثةوالمشركون،رجلألفوهم،البدائععلىفسلكوا،والمسلمون!ي!اللهرسولفخرج

فبقي،ثلاثمئةفيسلولبنأبيبناللهعبدعنهورجع،بأحونزلحتىع!اللهرسولفمضى

سبعمئة.في،!يماللهرسول
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والمشهور:قال.مقاتلسبعمئةفيبقواأنهم؟المغازيأهلعندالمشهورهوهذا:()1البيهقيقال

وهب،ابنعن،أصبغعن،)2(سفيانبنيعقوبرواهكذلك،مقاتلأربعمئةفيبقواأنهمالزهريعن

أعلم.فالله،سبعمئة:الإسنادبهذاعنهوقيل.الزهريعن،يونسعن

لواؤهوكان،فرسمئةمعهموكان،الوليدبنخالدالمشركينخيلعلىوكان:عقبةبنموسىقال

نإ،تفصيلهاسيأتيكماالوقعةذكرثم.واحد!فرشالمسلمينمعيكنولم:قال.عثمانبنطلحةمع

تعالى.اللهشاء

نأرأيتمإن":لهمقالأصحابهعلىرؤياه!اللهرسولقصلما:)3(إسحاقبنمحمدوقال

."فيهاقاتلناهمعلينادخلواهموإن،مقامبشرأقامواأقاموافإن،نزلواحيثوتدعوهمبالمدينةتقيموا

منرجالفقال،إليهميخرجلاأنفي!يماللهرسولرأيمعسلولبنأبيبناللهعبدرأيوكان

أعدائنا،إلىبنااخرج،اللهرسوليا:بدرفاتهكانممنوغيرهأحديومبالشهادةاللهأكرمممنالمسلمين

خرجنامافوالله،إليهمتخرجلا،اللهرسوليا:أبيبناللهعبدفقال.وضعفناعنهمجبناأنايرونلا

دخلحتى!ي!اللهبرسولالناسيزلفلم.منهأصبناإلاعلينادخلهاولا،مناأصابإلاقطعدوإلىمنها

يقالالنجاربنيمنرجلاليومذلكفيماتوقد،الصلاةمنفرغحينالجمعةيوموذلك،لأمتهفلبس

لمجي!،اللهرسولاستكرهنا:وقالوا،الناسندموقد،عليهمخرجثمعليهفصلى.عمروبنمالك:له

إذالنبيينبغيما":فقال.فاقعدشئتإن،اللهرسوليا:قالواعليهمخرجفلما.ذلكلنايكنولم

أصحابه.منألففي!يماللهرسولفخرج."يقاتلحتىيضعهاأنلأمتهلبس

.مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:)4(هشامابنقال

الناسبثلثأبئبناللهعبدعنهانخزل،وأحدالمدينةبينبالشوطكانإذاحتى:)5(إسحاقابنقال

منقومهمناتبعهبمنفرجع؟!الناسأيهاهاهناأنفسنانقتلعلامندريوما،وعصانيأطاعهم:وقال

:فقال،اللهعبدبنجابروالد،السلميحرامبنعمروبناللهعبدواتبعهم،والريبالنفاقأهل

تقاتلونأنكمنعلملو:قالوا.عدوهممنحضرماعندونبيكمقومكمتخذلوالاأناللهأذكركم،قوميا

اللهأبعدكم:قال،الانصرافإلاوأبواعليهاستعصوافلما.قتاذيكونأنهنرىلاولكنا،أسلمناكملما

نبيه.عنكماللهفسيغني،اللهأعداء

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3022/)"النبوةدلائل"انظر

.للفسوي(3282/)"والتاريخالمعرفة"انظر

.(263/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."بالناسالصلاةعلىمكتومأمابنواستعمل":فيهوالعبارة(264/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(264/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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وأاللهسبيلفى!تلواتحالؤالهتموقيلنافموأالذينوليغلم):تعالىبقولهالمرادونهمالقوموهؤلاء:قلت

واللهقلوبهتمفىليشمابأفوههميقهولوتللآيمنمتهخأقربيؤمبذلق!فرهتملاتبعنبهغلاقمانغلملؤلواقااذفعوا

لأنوذلك.لاتبعناكمقتالانعلملو:قولهمفيكاذبونأنهم،يعني(167:عمرانالأ!ويكتمونبماأغلم

فىلكضفما!):فيهماللهأنزلالذينوهم،فيهشكولابهخفاءلا،واضحبينظاهرأمرهالقتالوقوع

وقال.نقاتلهم:قالتطائفةأنوذلك.188:النساءأالآية!وبماكسبوآأجمسهمواللهفئتيناتمتفقين

.(")1الصحيح"فيوبينثبتكما.نقاتلهملا:اخرون

المدينة،يهودمنبحلفائهمالاستعانةفي!ي!اللهرسولحيمئذاستأذنواالأنصارأنالزهريوذكر

."فيهملناحاجةلا":فقال

نأهمتا،وأصحابهأبيبناللهعبدرجعلما،حارثةوبنيسلمةبنيأنعقبةبنوموسىعروةوذكر

فقيتوكلاللهوعلىوليههاواللهتفشلاأنمنغطايفتانهصتإد):قالولهذا.تعالىاللهفثبتهما،تفشلا

.(122:عمرانآلأ!ائمؤمنون

فيثابتهوكما.!وليههاوالله):يقولوالله،تنزللمأنهاأحبما:اللهعبدبنجابرقال

."عنه)2(الصحيحين"

بذنبه،فرسفذب،حارثةبنيحرةفيسلكحتى!ي!اللهرسولومضى:)3(إسحاقابنقال

أرىفإني-أغمدهأي-سيفكشم":السيفلصاحب!ي!اللهرسولفقالفاستلهسيفكلابفأصاب

منأي-كثبمنالقومعلىبنايخرجرجلمن":لأصحابهع!ي!النبيقالثم."اليومستسلالسيوف

الله.رسولياأنا:الحارثبنحارثةبنيأخوخيثمةأبوفقال."؟عليهمبنايمرلاطريؤمن-قرب

ضريرمنافقارجلاوكان،قيظيبنلمربعمالفيبهسلكحتى،أموالهموبينحارثةبنيحرةفيبهفنفذ

:ويقولالترابوجوههمفييحثيقام،المسلمينمنمعهومن!ي!اللهرسولحسسمعفلما،البصر

حائطي.فيتدخلأنلكأحللافإني،اللهرسولكنتإن

أنيأعلملووالله:قالثم،يدهفيترابمنحفنةأخذأنهليذكروقد:)4(إسحاقابنقال

ع!ي!:اللهرسولفقال،ليقتلوهالقومفابتدره.وجهكبهالضربت،محمدياغيركبهالاأصيب

الأشهل،عبدبنيأخوزيدبنسعدإليهبدروقد."البصرأعمىالقلبأعمىالأعمىفهذا،تقتلوهلا"

منالشعبنزلحتىع!ي!اللهرسولومضى،فشجهرأسهفيبالقوسفضربه،!ي!اللهرسولنهيقبل

.(2776)رقم"مسلمصحيحو"(9458)رقم"البخاريصحيح"انظر(1)

.(5025)ومسلم(1504)رقمالبخاريرواه)2(

.(264/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(265/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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نأمرهحتىأحديقاتلنلا":وقال،أحدإلىوعسكرهظهرهوجعل،الجبلإلىالواديعدوةفي،أحد

منرجلفقال،للمسلمينقناةمنبالصمغةكانتزروعفيوالكراعالظهرقريشىسرحتوقد."بالقتال

!ي!اللهرسولوتعبا؟!نضاربولماقيلةبنيزروعأترعى،القتالعن!ي!اللهرسولنهىحينالأنصار

معفموهو،عوفبنعمروبنيأخاجبيربناللهعبديومئذالرماةعلىوأمر،رجلسبعمئةفيوهوللقتال

نإ،خلفنامنيأتونالا،بالنبلعناالخيلانضح":فقال،رجلاخمسونوالرماة،بيضبثيابيومئذ

اللهشاءإن"الصحيحين"فيهذاشاهدوسيأتي"قبلكمننؤتينلا،مكانكفاثبتعليناأولناكانت

تعالى.

إلىاللواءودفع-درعفوقدرعالبسيعني-درعينبين!ي!اللهرسولوظاهر:)1(إسحاقابنقال

.الدارعبدبنيأخي،عميربنمصعب

الحربحضورمنيمكنهمفلم،أحديومالغلمانمنجماعة!ي!اللهرسولردوقد:قلت

أحديوم!يوالنبيعلىعرضت:قال"الصحيحين"فيعنهثبتكما،عمربناللهعبدمنهم؟لصغرهم

بنأسامةيومئذردوكذلك.فأجازني،عشرةخمسابنوأناالخندقيومعليهوعرضت،يجزنيفلم

قتيبةابنذكره،قيظيبنأوسبنوعرابة،ظهيربنوأسيد،عازببنوالبراء،ثابتبنوزيد،زيد

الوافر(منأ:()4الشماخفيهيقولالذيوهو:قال.)3(السهيليوأورده")2(المعارف"في

باليمينعرابةتلقاهالمجدرفعترايةماإذا

يومئذردقدوكان،الخندقيومكلهموأجازهم،أيضاالسهيليذكره،حبتةابنسعدومنهم

.رامرافعاإن،اللهرسوليا:فقيل،سنةعشرةخمسابناوهما،خديجبنورافعجندببنسمرة

.فأجازه.رافعايصرعسمرةفإن،اللهرسوليا:فقيل.فأجازه

جنبوها،قدفرسمئتاومعهم،الافيثلاثةوهم،قريشوتعبأت:)5(اللهرحمه،إسحاقابنقال

اللهرسول!وقال.هشامبنجهلأبيبنعكرمةميسرتهاوعلى،الوليدبنخالدالخيلميمنةعلىفجعلوا

دجانةأبوإليهقامحتى،عنهمفأمسكه،رجاذإليهفقام."؟بحقهالسيفهذايأخذمن":!ي!

حتىالعدوفيبهتضربأن":قال؟اللهرسولياحقهوما:فقالساعدةبنيأخو،خرشةبنسماك

منقطعا.إسحاقابنذكرههكذا.إياهفأعطاه.بحقهاللهرسوليااخذهأنا:قال."ينحني

)2(

)3(

)4(

.(266/)"النبويةالسيرة"انظر

.(033)ص"المعارف"انظر

.(5534/)"الأنفالروض"انظر

بمصر.المعارفدارطبعص)336("الشماخديوان"فيالبيت

.(266/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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عن،ثابتأخبرنا،سلمةابنهو،حمادحدثنا:قالاوعفانيزيدحدثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

فجعلواقولمفأخذه."؟السيفهذايأخذمن":فقالأحديومسيفاأخذ!اللهرسولأن،أنس

بحقه.آخذهأنا:سماكدجانةأبوفقال،القومفأحجم."؟بحقهيأخذهمن":فقال،إليهينظرون

المشركين.هامبهففلقفأخذه

به.عفانعن،بكرأبيعن،2(مسلمورواه

يعلمحمراءعصابةلهوكان،الحربعنديختالشجاعارجلادجانةأبووكان:)3(إسحاقابنقال

أخرج!يىاللهرسوليدمنالسيفأخذفلما:قال.سيقاتلأنهالناسفيعلمبهايعتصب،الحربعندبها

الصفين.بينيتبخترجعلثم،بهافاعتصبتلكعصابته

سلمةبنيمنالأنصارمنرجلعن،الخطاببنعمرمولىأسلمبناللهعبدبنجعفرفحدثني:قال

."الموطنهذامثلفيإلااللهيبغضهالمشيةإنها":يتبختردجانةأبارأىحين!اللهرسولقال:قال

:القتالعلىيحرضهمالدارعبدبنيمناللواءلأصحابسفيانأبوقالوقد:)4(إسحاقابنقال

إذا،راياتهمقبلمنالناسيؤتىوإنما،رأيتمقدمافأصابنا،بدبىيوملواءناوليتمقد،الدارعبدبنييا

:وقالوا،وتواعدوهبهفهموا.فنكفيكموهوبينهبينناتخلواأنوإما،لواءناتكفوناأنفإما،زالوازالت

.سفيانأبوأرادوذلك.نصنعكيفالتقيناإذاغداستعلم!لواءناإليكنسلمنحن

معها،اللاتيالنسوةفيعتبةبنتهندقامت،بعضمنبعضهمودنا،الناسالتقىفلما:قال

ادرجز(منأ:تقولفيماهندفقالت،القتالعلىويحرضن،الرجالخلفبهايضربنالدفوفوأخذن

الأدبارحماةويهاالدارعبدبنيويها

بتاربكلضربا

الرجز(مجزوءمنأ:أيضاوتقول

النمارقونفرشنعانقتقبلواإن

وامقغيرفراقنفارقتدبرواأو

بنمالكبنصيفيبنعمروعبدعامرأباأن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:)5(إسحاقابنقال

،الأوسمنغلاماخمسونمعهع!ج!اللهلرسولمباعدامكةإلىخرجكانوقد،ضبيعةبنيأحد،النعمان

)2(

)3(

)4(

.(3123/)"المسند"فيأحمدرواه

.(0247)رقممسلمرواه

.(266/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(267/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(267/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منهمعليهيختلفلم،قومهلقيقدلوأنقريشايعدوكان.عشرخمسةكانوا:يقولالناسوبعض

:فنادى،مكةأهلوعبدانالأحابيشفيعامرأبولقيهممنأولكان،الناسالتقىفلما.رجلان

الراهب،الجاهليةفييسمىوكان.فاسقياعينابكاللهأنعمفلا:قالوا.عامرأبوأنا،الأوسمعشريا

قتالاقاتلهمثم.شربعديقوميأصابلقد:قالعليهردهمسمعفلما.الفاسق!اللهرسولفسماه

.بالحجارةراضخهمثم،شديدا

.الناسفيأمعنحتىدجانةأبووقاتل،الحربحميتحتىالناسفاقتتل:()1إسحاقابنقال

نفسيفيوجدت:قالالعوامبنالزبيرأن،العلمأهلمنواحل!غيروحدثني:)2(هشامابنقال

وقد،قريشومنعمتهصفيةابنأنا:وقلت:دجانةأباوأعطاهفمنعنيهالسيف!اللهرسولسألتحين

لهعصابةفأخرجفاتبعته.يصنعمالأنظرنوالله،وتركنيدجانةأبافأعطاه،قبلهإياهفسألتهإليهقمت

إذالهتقولكانتوهكذا.الموتعصابةدجانةأبوأخرج:الأنصارفقالت،رأسهبهافعصب،حمراء

الرجز(منأ:يقولوهوفخرج،تعصب

النخيللدىبالسفحونحنخليليعاهدنيالذيأنا

والرسولاللهبسيفأضربالكيولفيالدهرأقوملاأن

يقاتلسيفافسأله،يقاتلوهوأتاهرجلاأن؟ع!ي!)3(النبيحديثفيعبيدأبوحدثني:الأمويوقال

يرتجزفجعل،سيفافأعطاه.لا:قال."؟الكيولفيتقاتل،أعطيتكإنلعلك":فقال،به

:ويقول

الكيولفيالدهرأقوملاأنخليليعاهدنيالذيأنا

غيرهأوخالدبنهنيدةعن،إسحاقأبيعنكلاهما،إسرائيلورواه،شعبةعنيروىحديثوهذا

هذافيإلاالحرفهذاأسمعولم،العلمأهلمنعدةمنسمعته،الصفوفمؤخريعنيالكيول.يرفعه

الحديث.

ذففإلاجريحايدعلارجلالمشركينفيوكان،قتلهإلاأحدايلقىلافجعل:)4(إسحاقابنقال

فضرب،ضربتينفاختلفافالتقيا،بينهمايجمعأناللهفدعوت،صاحبهمنيدنومنهماكلفجعل،عليه

السيفحملقدرأيتهثم،فقتلهدجانةأبووضربه،بسيفهفعضت،بدرقته)5(فاتقاه،دجانةأباالمشرك

.(268/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(268/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.(2452/)"الحديثغريب"كتابهفيعبيدأبووذكره)3(

.(296/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

بترسه.:أي(5)
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أعلم.ورسولهالله:فقلت:الزبيرقال.عنهاالسيفعدلثم،عتبةبنتهندرأسمفرقعلى

بذلك.العوامبنالزبيرعن،أبيهعن،عروةبنهشامطريقمن(")1الدلائل"فيالبيهقيرواهوقد

فلما،لهفصمدت،شديداحمشاالناسيحمشإنسانارأيت:دجانةأبوقال:)2(إسحاقابنقال

.امرأةبهأضربأن!راللهرسولسيففأكرمت،امرأةفإذا،ولولالسيفعليهحملت

منهطلبهثم،عنهفأعرض،عمرمنهطلبه،عرضهلماع!ي!اللهرسولأنعقبةبنموسىوذكر

إليه،فدفعه،دجانةأبوفطلبه،الثالثةعرضهثم،ذلكمنأنفسهمافيفوجدا،عنهفأعرض،الزبير

رأيتفلما،المسلمينمنجرحفيمنكنت:قالمالكبنكعبأنفزعموا:قال.حقهالسيففأعطى

المسلمين،يحوزاللأمةجمعالمشركينمنرجلفإذا،فتجاوزتقمتالمسلمينبقتلىالمشركينمثل

وعليهينتظرهقائئمالمسلمينمنرجلوإذا:قال.الغنمجزراستوسقتكمااستوسقوا:يقولوهو

عدةأفضلهماالكافرفإذا،ببصرىوالكافرالمسلمأقدرقمتثم،ورائهمنكنتحتىفمضيت،لأمته

فبلغتبالسيفضربةعاتقهحبلعلىالكافرالمسلمفضرب،التقياحتىأنتظرهماأزلفلم:قال.وهيئة

دجانة.أبوأنا؟كعبياترىكيف:وقالوجههعنالمسلمكشفثم،فرقتينوتفرق،وركه

عنهاللهرضي،حمزةمقتل

بنهاشمبنشرحبيلعبدبنأرطاةقتلحتىالمطلبعبدبنحمزةوقاتل:)3(إسحاقابنقال

.اللواءيحملونالذينالنفرأحدوكان،(الدارعبدبنأمنافعبد

ادرجز(منأ:يقولوهو،اللواءحاملوهو،طلحةأبيبنعثمانقتلوكذلك

تندقاأوالصعدةيخضبواأنحقااللواءأهلعلىإن

فقال،نياربأبييكنىوكان،الغبشانيالعزىعبدبنسباعبهمرثم،فقتلهحمزةعليهفحمل

الثقفي،وهببنعمروبنشريقمولاةأنمارأمأمهوكانت.البظورمقطعةيابن(إليأهلم:حمزة

لأنظرإنيوالله:مطعمبنجبيرغلاموحشيقال،فقتلهحمزةضربهالتقيافلما،بمكةختانةوكانت

:حمزةفقال،سباغإليهتقدمنيقدإذ،الأورقالجملمثل،شيئايليقمابسيفهالناسيهدحمزةإلى

منهارضيتإذاحتى،حربتيوهززت،رأسهأخطأفكأنماضربةفضربه.البظورمقطعةبنياإليهلم

وأمهلته،فوقعفغلب،نحويفأقبل،رجليهبينمنخرجتحتىثنته)4(فيفوقعت،عليهدفعتها

.(3232/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(1)

.(296/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(296/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

البطن.أسفلمنوالعانةالسزةبينما:أي)4(
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.غيرهحاجةبشيءلييكنولم،العسكرإلىتنحيتثم،حربتيفأخذتجئتماتإذاحتى

بنخالدعن،بحيرعن،بقيةحدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثني:عاصمأبيبنبكرأبووقال)

ولم،أصحابهاخرالشعبيومكان!ي!اللهرسولأن،السائببناللهعبدعن،بلالأبيعن،معدان

أحداالكفارمنحمزةبيداللهقتلوقد،فقتلهوحشيفرصده،العدويقاتلحمزةغيرالعدووبينبينهيكن

.(1()اللهأسديدعىوكان،وثلاثين

بنسليمانعن،الحارثبنربيعةبنعباسبنالفضلبناللهعبدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

بني3(أخو،الخياربنعدقيبناللهوعبيدأناخرجت:قالالضمريأميةبنعمروبنجعفرعن،يسار

مولىوحشيوكان،بحمصمررنافلما،الناسمعفأدربنا)2(،معاويةزمانفي،منافعبدبننوفل

عنفنسأله،وحشيانأتيأنفيلكهل:عديبناللهعبيدقالقدمناهافلما،بهاوأقامسكنهاقدجبير

نسألونحنرجللنافقال،بحمصعنهنسألفخرجنا.شئتإن:لهقلت:قال؟قتلهكيفحمزةقتل

عربيا،رجلاتجداصاحياتجداهفإن،الخمرعليهغلبتقدرجلوهو،دارهبفناءستجدانهإنكما:عنه

يكونمابعضوبهتجداهوإن،عنهتسألانهحديثمنشئتماماعندهوتصيبا،تريدانمابعضعندهوتجدا

وإذا،لهطنفسةعلىدارهبفناءهوفإذا،جئناهحتىنمشيفخرجنا:قال.(ودعاهأعنهفانصرفا،به

بناللهعبيدإلىرأسهفرفع،عليهسلمناإليهانتهينافلما،بهبأسلاصاحهووإذا،البغاثمثلكبيرشيخ

السعدتةأمكناولتكمنذرأيتكماواللهأما:قال.نعم:قال؟أنتالخياربنلعديابن:فقالعدي

حينقدماكليفلمعت،بعرضيكفأخذتك،بعيرهاعلىوهيناولتكهافإني،طوىبذيأرضعتكالتي

عنلتحدثناجئناك:فقلناإليهفجلسنا:قال.فعرفتهماعليوقفتأنإلاهومافوالله،إليهارفعتك

ذلك؟عنسألنيحين!ي!اللهرسولحدثتكماسأحدثكماإنيأما:فقال؟قتلتهكيف،حمزةقتلك

أحدإلىقريشسارتفلما،بدريومأصيبقدعديبنطعيمةعمهوكان،مطعمبنلجبيرغلاماكنت

،الثاسمعفخرجت:قال.عتيقفأنت،)5(طعيمةبعميمحمدعمحمزةقتلتإن:جبيرليقال

أنظرخرجتالناسالتقىفلما،شيئابهاأخطئقلما،الحبشةقذفبالحربةأقذفحبشيارجلاوكنت

،شيءلهيقومماهدابسيفهالناسيهد،الأورقالجملكأنهالناسعرضفيرأيتهحتى،وأتبصرهحمزة

،العزىعبدبنسباعإليهتقدمنيإذ،منيليدنوبحجرأوبشجرةمنهوأستترأريده،لهلأتهياإنيفوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهقتلحمزةأنففيهشذوذمتنهوفي،ضعيفإسنادهوالحديث،(آ)بهوانفردت(ط)منسقطالقوسينبينما

أربعة.منهمقتلحمزةوأن،وعشرينبضعايتجاوزلاأحدفيقتلمنوعدد،وثلاثينواحدأبيده

.(هـ27/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.هشاملابن"النبويةالسيرة"فيلماموافق(1)فيجاءوما،خطأوهو"أحد":(ط)في

.الدربدخلنا:أي

.(آ)بهانفردتمماوهو،هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)فييردلم"طعيمة"لفظ
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وهززت:قال.رأسهأخطأكأنماضربةفضربه:قال.البظورمقطعةيابنإليهلم:قالحمزةرآهفلما

لينوءوذهب،رجليهبينمنخرجتحتىثنتهفيفوقعت،عليهدفعتها،منهارضيتإذاحتى،حربتي

فقعدت،العسكرإلىرجعتثم،حربتيفأخذتأتيتهثم،ماتحتىوإياهاوتركته،فغلبنحوي

افتتح(إذاأحتى،أقمتثمعتقتمكةقدمتفلما،لأعتققتلتهإنما،حاجةبغيرهلييكنولم،فيه

،ليسلموا!واللهرسولإلىالطائفوفدخرجفلما،بهافكنتالطائفإلىهربت،مكة!صاللهرسول

منذلكلفيإنيفوالله،البلادببعضأو،باليمنأو،بالشامألحق:فقلت،المذاهبعليتعيت

الحق.شهادةوشهددينهفيدخلالناسمنأحدايقتلماواللهإنه!ويحك:رجلليقالتإذ،همي

علىقائمابيإلايرعهفلم،المدينة!يواللهرسولعلىقدمتحتىخرجت،ذلكليقالفلما:قال

اقعد":قال.اللهيارسولنعم:قلت."؟أوحشي":قال)1(رانيفلما،الحقشهادةأشهدرأسه

غيب!ويحك":قالحديثيمنفرغتفلما،حدثتكماكمافحدثته:قال."حمزةقتلتكيففحدثني

الله،قبضهحتى،يرانيلئلا؟كانحيثع!ي!اللهرسولأتنكبفكنت:قال."أرينكفلاوجهكعني

حربتيوأخذت،معهمخرجت،اليمامةصاحبالكذابمسيلمةإلىالمسلمونخرجفلما،وجلعز

له،فتهيأت،أعرفهوما،السيفيدهفيقائمامسيلمةرأيتالناسالتقىفلما،حمزةبهاقتلتالتي

منها،رضيتإذاحتى،حربتيفهززت،يريدهكلانا،الأخرىالناحيةمنالأنصارمنرجللهوتهيأ

فقد،قتلتهكنتفإن،قتلهأيناأعلمفربك،بالسيفالأنصارقيعليهوشد،فيهفوقعت،عليهدفعتها

.الناسشروقتلت،ع!ي!اللهرسولبعدالناسخيرقتلت

مسيلمة.معاليمامةأهلمقتلفيسيأتيكما،خرشةبنسماكدجانةأبوهوالأنصاري:قلت

المازني.عاصمبنزيدبناللهعبدهو:"الردة"فيالواقديوقال

المتفارب(منأ:القائلوهو،سهلبنعديهو:2(عممابنسيفوقال

المفتتنمسيلمةقتلتووحشتهمأنيترألم

طعنوهذاضربتفقلتقتلهعنالناسويسألني

عن،)3(إسحاقابنروىلما؟دجانةأبوعليهوذفف،بالضربةبدرهالذيهووحشياأنوالمشهور

قتله:يقولاليمامةيومصارخاسمعت:قال،عمرابنعن،يساربنسليمانعن،الفضلبناللهعبد

.الأسودالعبد

)1(

)2(

)3(

."ليقال":(ط)في

."عمروبنسيف":(ط)في

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر



ء..كر186 احدغزوة!يعنهاللهرضيحمزةمقتلخبرد

،الماجشونسلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدطريقمن،حمزةمقتلقصة)1(البخاريروىوقد

معخرجت:قالالضمريأميةبنعمروبنجعفرعن،يساربنسليمانعن،الفضلبناللهعبدعن

عمامة،معتجراكانعدفيبناللهعبيدأنوذكر.تقدمكماالقصةفذكر.الخياربنعديبناللهعبيد

مجززعرفكما-عظيمةقيافةوهذه،تقدممالهمعرفتهمنفذكر،ورجليهعينيهإلاوحشيئمنهيرىلا

،للقتالالناسصفأنفلما:سياقتهفيوقال-ألوانهما)2(اختلافمعأسامةوابنهزيدأقدامالمدلجي

أنمارأمبنيا،سباعيا:لهفقالالمطلبعبدبنحمزةإليهفخرج؟مبارفيمنهل:فقالسباغخرج

تحتلحمزةوكمنت:قال.الذاهبكأمسفكان،عليهشدثم؟ورسولهاللهأتحاد،البظورمقطعة

اخرذلكفكان:قال.وركيهبينمنخرجتحتىثنتهفيفأضعها،بحربتيرميتهمنيدنافلما،صخر؟

مسيلمةإلىلأخرج:قلت،الكذابمسيلمةوخرجءيخ!اللهرسولقبضفلما:قالأنإلى.بهالعهد

فيقائمرجلفإذا:قال.كانماأمرهمنفكان،الناسمعفخرجت:قال.حمزةبهفأكافئأقتلهلعلي

منخرجتحتىثدييهبينفأضعها،بحربتيفرميته:قال.الرأسثائر،أورقجملكأنه،جدارثلمة

فأخبرني:الفضلبناللهعبدقال.هامتهعلىبالسيففضربهالأنصارمنرجلإليهووثب:قال.كتفيه

قتله،أميراه)3(وا:البيتظهرعلىجاريةفقالت:يقولعمربناللهعبدسمعأنه،يسايىبنسليمان

.الأسودالعبد

بنعمرفكان،الديوانمنخلعحتىالخمرفييحديزللموحشياأنفبلغني:)4(هشامابنقال

.حمزةقاتلليدعيكنلماللهأنعلمتقد:يقولالخطاب

الثيابلبسمنأولوكان،بحمص-حربأبو:ويقال-دسمةأبوحرببنوحشيوتوفي:قلت

المدلوكة.

قمئةابنقتلهالذيوكان،قتلحتى!ي!اللهرسولدونعمييربنمصعبوقاتل:)5(إسحاقابنقال

.محمداقتلت:فقالقريشإلىفرجع،،ع!يمأاللهرسولأنهيظنوهو،،الليثيأ

بنأبيهومصعباقتلالذيأنالمسيببنسعيدعن،")6(مغازيه"فيعقبةبنموسىوذكر:قلت

أعلم.فالله،خلف

.(7204)رقم"البخاريصحيح"انظر(1)

.(9541)رقمومسلم(6771و)(0677و)(3731و)(3555)رقمالبخاريرواهفيماوذلك(2)

."المؤمنينأميروا":"البخاريصحيح"وفي"المؤمناهأميروا":(ط)وفي"أميراهوا":(آ)فيكذا)3(

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(3112/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوذكره)6(
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طالب.أبيبنعلياللواء!راللهرسولأعطى،عميربنمصعبقتلفلما:)1(إسحاقابنقال

رأىفلما،طالبأبيبنعليمعأولااللواءكان:إسحاقابنعن،بكيربنيونسوقال

فدفعهعليمناللواءأخذ"منهمبالوفاءأحقنحن":قالالدارعبدبنيمعالمشركينلواء!ي!اللهرسول

طالب.أبيبنعلياللواءأعطىمصدبئقتلفلما،عميربنمصعبإلى

المسلمين.منورجاذطالبأبيبنعليوقاتل:)2(إسحاقابنقال

جلس،أحديومالقتالاشتدلما:قالالمازنيعلقمةبنمسلمةوحدثني:)3(هشامابنقال

أنا:يقولوهوعليفتقدم،الرايةقدمأنعليإلىوأرسل،الأنصاررايةتحت!ي!اللهرسول

فيالقصمأبايالكهلأن،المشركينلواءصاحبوهو،طلحةأبيبنسعدأبوفناداه.القصمأبو

انصرفثم،فصرعهعليفضربه،ضربتينفاختلفا،الصفينبينفبرزا.نعم:قال؟حاجةمنالبراز

عليهفعطفتني،بعورتهاستقبلنيإنه:فقال؟عليهأجهزتأفلا:أصحابهبعضلهفقال،عليهيجهزولم

قتله.قداللهأنوعرفت،الرحم

لياقتله،عليهحمللما،أرطاةأبيبنبسرمعصفينيوم،عنهاللهرضي،عليذلكفعلوقدأ

صفين،أيامبعضفيعليعليهحملحينالعاصبنعمروفعلوكذلك،عنهفرجععورتهعنلهأبدى

أيضا.عليفرجععورتهعنأبدى

الطويل(منأ:النضربنالحارثيقولذلكففي

باديهالعجاجةوسطوعورتهمنتهغيرفارشيومكلأفي

معاويهالخلاءفيمنهاويضحكسنانهعليعنهلهايكف

دعايومئذالمشركينلواءحاملالعبدريطلحةأبيبنطلحةأن،)4(إسحاقابنعن،يونسوذكر

بهاقتحمثم،جملهعلىمعهصارحتىفوثب،العوامبنالزبيرإليهفبرز،عنهالناسفأحجم،البرازإلى

وحواري،حواريانبيلكلإن":قال!ي!اللهرسولعليهفأثنى،بسيفهوذبحهعنهفألقاه،الأرض

."عنهالناسإحجاممنرأيتلما؟إليهيبرزلملو":وقال.")5(الزبير

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.(273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.للبرازدعاالذيالرجليسملمأنهإلا،بهيونسعن(3227/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوأورده()4

حديثمن(3745)رقمالترمذيعندوهوعنهاللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(9371)رقمالبخاريرواه)5(

المحدثوأستاذيوالديبتحقيق(6-95/)الأثيرلابن"الأصولجامع"وانظرعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

به.النفعوأدامتعالىاللهحفظهالأرناؤوطالقادرعبدالشيخ
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أبيبنثابتبنعاصموقاتل،وقاصأبيبنسعدطلحةأبيبنسعدأباقتل:)1(إسحاقابنوقال

سلافة،أمهفيأتي،سهمايشعرهكلاهما،الجلاسوأخاهطلحةأبيبنطلحةبنمسافعفقتل،الأقلح

:يقولوهورمانيحينرجلاسمعت:فيقول؟أصابكمن،بنييا:فتقول،حجرهافيرأسهفيضع

قدعاصئموكان،الخمرفيهتشربأن،عاصمرأسمناللهأمكنهاإنفنذرت.الأقلحأبيابنوأناخذها

سيأتي.كما،الرجيعيوممنهماللهحماهولهذا.يمسهولا،أبدامشركايمسلاأناللهعاهد

صيفي.بنعمروعبد:ويقال،عمروواسمه-عامرأبيبنحنظلةوالتقى:)2(إسحاقابنقال

خالفلما؟الفاسق:!اللهرسولفسماه،عبادتهلكثرة.الراهب:الجاهليةفيعامرلأبييقالوكان

الذيوحنظلة،السلامعليه،للرسولومخالفة،الإسلاممنهرباالمدينةمنوخرج،وأهلهالحق

علاهفلما،حرببنصخرسفيانوأبوهو-سيأتيكما،الملائكةغسلتهلأنه؟الغسيلبحنظلةيعرف

ع!ج!:اللهرسولفقال،فقتلهشدادفضربه.شعوبابن:لهيقالالذيوهو،الأسودبنشدادرآهحنظلة

بنتجميلةهي:الواقديقال-صاحبتهفسئلت."شأنهماأهلهفاسألوا،الملائكةلتغسلهصاحبكمإن"

الهاتفة.سمعحينجنبوهوخرج:فقالت-الليلةتلكعليهعروساوكانت،سلولبنأبيبناللهعبد

."الملائكةغسلتهلذلك":!يماللهرسولفقال

عننهيتكولقد،أصبتهماذنبان:وقالصدرهفيبرجلهضربأباهأنعقبةبنموسىذكروقد

بالوالد.برا،للرحموصولاكنتواللهولقد،هذامصرعك

الرحز(منأ:حنظلةقتلهفيالأسودبنشدادوقال:)3(إسحاقابنقال

الشمسشعاعمثلبطعنةونفسيصاحبيلأحمين

الطويل(منأ:شعوبابنوقال

مجيبغيرالنعفيوملألفيتومشهديحرببنيادفاعيولولا

كليبضراءأوضباععليهقرقرتبالنعفالمهرمكريولولا

الطويل(منأ:سفيانأبووقال

شعوبلابنالنعماءأحملولمطمر!كميتنجتنيشئتولو

لغروبدنتحتىغدوةلدنمنهمالكلبمزجرمهريومازال

صليببركنعنيوأدفعهملغالبياوأدعيأقاتلهم

.(274/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(275/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(275/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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ونحيبعبرةمنتسأميولاعاذلمقالةترعيولافبكي

بنصيبعيرةمنلهموحقتتابعواقدلهوإخواناأباك

نجيبكلالنجارمنقتلتأننيالنفسفيكانقدالذيوسلى

هيوبغيرالهيجاءلدىوكانومصعباكريماقرماهاشمومن

ندوبذاتالقلبفيشجىلكانتمنهمنفسيأشفلمأننيفلو

وكئيبمعبط)1(منخدببهممنهمالجلابيبأودىوقدفآبوا

بضريبخطةفيولاكفاءلدمائهميكنلممنأصابهم

:)2(ثابتبنحسانفأجابه

هاشمالمنالصيدالقرومذكرت

منهمحمزةأقصدتأنأتعجب

وابنهوعتبةعمرايقتلواألم

فراعهعلياالعاصيدعاغداة

بمصيبقلتهلزورولست

بنجيبسميتهوقدنجيبا

حبيبوابنوالحجاجوشيبة

بخضيببلهعضببضربة

918

فصل

حتىبالسيوففحسوهموعدهوصدقهم،المسلمينعلىنصرهاللهأنزلثم:)3(إسحاقابنقال

فيها.شكلاالهزيمةوكانت،العسكرعنكشفوهم

الزبيرعن،الزبيربناللهعبدعن،اعبادأأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني

قليلأخذهندونما،هواربمشمرات،وصواحبهاعتبةبنتهندخدمإلىأنظررأيتنيلقدوالله:قال

خلفنا،منفأتينا،للخيلظهورناوخلوا،عنهالقومكشفناحينالعسكرعلىالوماةمالتإذ،كثيرولا

ماحتى،اللواءأصحابأصبناأنبعدعليناالقوموانكفأفانكفأنا.قتلقدمحمداإنألا:صارخوصرخ

بنتعمرةأخذتهحتىصريعايزللماللواءأن،العلمأهلبعضفحدثني:قال.منهمأحدمنهيدنو

حبشي،،طلحةأبيلبنيغلام،صؤابمعاللواءوكان،بهفلاثوا،لقريشفرفعته،الحارثيةعلقمة

قتلحتىوعنقهبصدرهاللواءفأخذ،عليهبركثم،يداهقطعتحتىبهفقاتل،منهمأخذهمناخروكان

:يقولوهو،عليه

.؟أعذرتهلاللهميعني؟أعزرتهلاللهم

."معطب":"النبويةالسيرة"في(1)

.76(2/)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(1/464)"ديوانه"فيالأبيات2()

.(277/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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:ذلك)1(فيثابتبنحسانفقال

صؤابإلىردحينلواءفخروشرباللواءفخرتم

الترابعفريطامنوألأملعبدفيهفخركمجعلتم

الصوابأمرمنذاكإنوماظنونلهوالسفيهظننتم

العيابحمربيعكمبمكةالتقينايومجلادنابأن

خضابعلىتعصبانإنومايداهعصبتأنالعينأقر

:لهم)2(اللواءعلقمةبنتعمرةرفعفي،أيضاأثابتبنحسانوقال

الحواجبمعلماتشرك)4(جداية)3(كأنهاإليناسيقتعضلإذا

جانبكلمنبالضربوحزناهممنكلامبيراطعنالهمأقمنا

الجلائببيعالأسواقفييباعونأصبحواالحارثيةلواءفلولا

اللهأكرم،وتمحيصبلاءيوموكان،العدومنهموأصاب،المسلمونفانكشف:إسحاقابنقال

فأصيبت،لشقهوقعحتىبالحجارةفدث،!ي!اللهرسولإلىالعدوخلصحتى،بالشهادةأكرممنفيه

.وقاصأبيبنعتبةأصابهالذيوكان،شفتهوكلمت،وجههفيوشج،رباعيته

وجهه،فيوشج،أحديوم!ي!النبيرباعيةكسرت:قالمالكبنأنسعن)5(،الطويلحميدفحدثني

يدعوهموهونبيهموجهخضبواقوميفلحكيف":ويقولالدميمسحفجعل،وجههفييسيلالدموجعل

.(281:عمرانادأ!!انهغ!طدو%يعذبهخأؤعدتهخيتوبأؤشئبملأقرامنلثديش):اللهفأنزل؟"اللهإلى

حدثنا،)7(المفضلبنأحمدحدثنا،الحسينبنمحمدحدثنا:")6(تاريخه"فيجريرابنقال

ورباعيته،أنفهفكسر،بحجر!اللهرسولفرمى،الحارثيقمئةابنأتى:قالالسديعن،أسباط

إلىالجبلفوقطائفةوانطلق،المدينةبعضهمودخل،أصحابهعنهوتفرق،فأثقلهوجههفيوشجه

ثلاثونإليهفاجتمع."اللهعبادإلي،اللهعبادإلي":الناسيدعو!ي!اللهرسولوجعل،الصخرة

بسهمفرمي،طلحةفحماه،حنيفبنوسهلطلحةإلاأحديقففلم،يديهبينيسيرونفجعلوا،رجلا

."أقتلهأنابل":فقال!لمجي!النبيليقتلنحلفوقد،الجمحيخلفبنأبيوأقبل،يدهفيبستيدهفي

.78()2/"النبويةالسيرةو"(1/367)"ديوانه"فيالأبيات(1)

.97()2/"النبويةالسيرةو"(1/127)"ديوانه"فيالأبيات)2(

الصغير.الغزال:الجداية)3(

.(297/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.552-991صالجزءهذامنصفحاتبعدالحديثسيأتي)5(

.(2915/)"الطبريتاريخ"انظر)6(

.محرف،"الفضلبنأحمد":(ط)في)7(
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خفيفا،جرحافجرح،الدرعجيبفيع!ييهالنبيفطعنه،عليهفحمل.؟تفرأين،كذابيا:فقال

:قالأليس:قال؟يجزعكفما،جراحةبكليس:وقالوافاحتملوه،الثورخواريخورفوقع

ذلكمنماتحتىيومبعضأويوماإلايلبثفلم.لقتلتهمومضرربيعةبجميعكانتلو؟"لأقتلنك"

إلىرسولالناليت:الصخرةأصحاببعض:فقال،قتلقد!يماللهرسولأنالناسفيوفشا،الجرح

نأقبلقومكمإلىفارجعوا،قتلقدمحمداإن،قوميا،سفيانأبيمنأمنةلنافيأخذ،أبيبناللهعبد

يقتل،لممحمدربفإن،قتلقدمحمدكانإن،قوميا:النضربنأنسفقال.فيقتلوكميأتوكم

بهجاءمماإليكوأبرأ،هؤلاءيقولمماإليكأعتذرإنياللهم،!ومحمدعليهقاتلماعلىفقاتلوا

أصحابإلىانتهىحتى،الناسيدعو!اللهرسولوانطلق،قتلحتىفقاتلبسيفهشدثم.هؤلاء

ففرحوا."اللهرسولأنا":فقال،يرميهأن)1(فأراد،قوسهفيسهمارجلوضعرأوهفلما،الصخرة

،(بهايمتنعمنأصحابهفي(أنارأىحينع!ي!اللهرسولوفرح،ع!ي!اللهرسولوجدواحينبذلك

ويذكرون،منهفاتهموماالفتحيذكرونفأقبلوا،الحزنعنهمذهب،!واللهرسولوفيهماجتمعوافلما

قومكم:إلىفارجعوا،قتلقدمحمداإن:قالواالذينفي،وجلعزاللهفقال،قتلواالذينأصحابهم

()2(144:عمرانآلأالآية!أغمنكخعكآنقلتغ!لأؤماتأفإينالرسلقتلهمنظتقذرسولمإلآمحمدوما)

،سفيانأبووهمهم،عليهكانواالذيذلكنسواإليهنظروافلما،عليهمأشرفحتىسفيانأبوفأقبل

ندبثم."الأرضفيتعبدلا،العصابةهذهتقتلإناللهم،يعلوناأنلهمليس":!ي!اللهرسولفقال

أحدويوم،بحنظلةحنظلة،هبلاعل:يومئذسفيانأبوفقال،أنزلوهمحتىبالحجارةفرموهمأصحابه

.)3(أعلموالله،نكارةبعضهوفي،جداغريبوهذا.القصةتماموذكر.بدربيوم

بنعتبةأن(سعيدأبيعن،أبيهعنأسعيدأبيبنالرحمنعبدبنربيحوزعم:)4(هشامابنقال

شهاب!بناللهعبدوأن،السفلىشفتهوجرح،السفلىاليمنىرباعيتهفكسر!ي!اللهرسولرمىوقاصأبي

فيالمغفرحلقمنحلقتانفدخلت،وجنتهجرحقمئةبن،اللهعبداوأن،()جبهتهفيشجهالزهري

،يعلمونلاوهمالمسلمونفيهاليقع؟عامرأبوعملالتيالحفرمنحفر؟في!يماللهرسولووقع،وجنته

،سنانبنمالكومص،قائمأاستوىحتىاللهعبيدبنطلحةورفعه،!لمجمبيدهطالبأبيبنعليفأخذ

."النارتصبهلمدميدمهمسمن":فقال،ازدرده)6(ثم!يماللهرسولوجهمنالدم،سعيدأبيأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ط)فييردلم"أنفأراد":قوله

.(1)ناسخوأتممها!ألرسلقت!من...!:تعالىقولهإلىالاية(ط)ناسخأورد

فقط."نكارةوفيه":(ط)في

.(208/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

المؤلف.مصدرهشاملابن"النبويةالسيرة"فيلماموافق(ط)فيجاءوما"وجههفي":(آ)في

ابتلعه.:أي
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فأجلسه،حذيفةأبيمولىسالمبهفمر،عليهأغميلشقهوقعلما!ي!اللهرسولأنقتادةوذكر:قلت

فأنزل؟"اللهإلىيدعوهموهوبنبيهمهذافعلواقوميفلحكيف":يقولوهوفأفاق،وجههعنالدمومسح

.وحدهفصلفيهذابسطوسيأتي،مرسلوهو،جريرابنرواه.لآيةا!هولأقرشئ!آمنلثليش):الله

أدئهصدقىو!ذ!و:تعالىاللهقالكما،الكفار)1(علىللمسلمينالنهارأولكان:قلت

تحبرلتماارلبهممآبغدمنوعكلئتملأفرافىوتنزغتتمفشقتضإذاحفبإدنهتخمونهمإذزوغده

عن!غعفاولقذليتتليتمعحهخصرفغثمالأخرةلرلدمنوممألذسايريدمنمن!م

فىيذعو!تموالرسوهأح!دعكتقووتولالصخعدوت!إد!اتمؤمنينعلىففحلذووالله

.(153-152:عمرانالألآيةا!هوبغصغمافأثن!غأخرلبهخ

الله،عبيدعن،أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدأنا،داودبنسليمانثنا:أحمد)2(الإمامقال

وبينبيني:فقال،ذلكفأنكرنا:قال.أحديومنصركماموطنفياللهنصرما:قالأنهعباسابنعن

تحتمونهمإذؤوغدهأدئهصصدقىو!ذ):أحديومفييقولاللهإن،اللهكتاب(ذلكأأنكرمن

قوله:إلى!الأقرفىوتتزغتتمفشقتضإذاحف!و.القتلوالحس:عباس!ابنيقول!بإدنه

ع!ي!النبيأنوذلك،الرماةبهذاعنىوإنما!هواتمؤمنينعلىففحلذووألله(عن!تمعفاولقذ1)

فلانغنمرأيتموناوإن،تنصرونافلانقتلرأيتمونافإن،ظهورنا)3(احموا":قالثم،موضعفيأقامهم

العسكرفيفدخلوا،جميعاالرماةأكب،المشركينعسكروأباحوا!ي!النبيغنمفلما."تشركونا

يديه-(أصابعأبين(وشبك-أهكذافهم،!ي!اللهرسولأصحابصفوفالتقتوقد،ينهبون

أصحابعلىالموضعذلكمنالخيلدخلت،فيهاكانواالتي)5(الخلةتلكالرماةأخلفلما،والتبسوا)4(

!ؤاللهلرسولكانوقد،كثير)6(ناسالمسلمينمنوقتل،والتبسوابعضابعضهمفضرب،!ي!النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،الأرناؤوطالقادرعبدالشيخوالديبتحقيق(3176/)الجوزيةقيملابن"العبادخيرهديفيالمعادزاد"انظر

.ببيروتالرسالةمؤسسةطغ،الأرناؤوطشعيبالشيخوزميله

.(1/287)"المسند"فيأحمدرواه

."المسند"فيلماالموافقوهو،(ط)لفظوأثبت"ظهرنااحمو":(1)في

.(ط)لفظوأثبت"وانتشبوا":(آ)في

."تركهبمركزهالرجلأخل":(خلل)"الصحاحمختار"فيجاء.مركزهمالزماةتركولما:أي

القادروعبدالأرناؤوطشعيبالفاضلينالشيخينبتحقيق(3176/)"المعادزاد"فيالجوزيةقيمابنالإماموقال!

وولوا،اللهعدوفانهزم،الكفارعلىللمسلمينالنهارأول!الدولةوكان":ببيروتالرسالةمؤسسةطغ،الأرناؤوط

بحفظه،!م!اللهرسول!أمرهمالذيمركزهمتركوا،هزيمتهمالرماةرأىفلما،نسائهمإلىانتهواحتىمدبرين

رجعة،للمشركينليسأنوظنوا،يسمعوافلم،ع!يواللهرسول!عهدأميرهمفذكرهم،الغنيمةقوميا:وقالوا

،الرماةمنخلاقد،خالياالثغرفوجدوا،المشركينفرسانوكر،بالثغروأخلونا،الغنيمةطلبفيفذهبوا

."سبعونوهم،بالشهادةمنهمأكرممناللهفأكرم،بالمسلمينفأحاطوا،اخرهمأقبلحتىوتمكنوا،منهفجازوا
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نحوجولةالمسلمونوجال،تسعةأوسبعةالمشركينلواءأصحابمنقتلحتى،النهارأولوأصحابه

قتل:الشيطانوصاح،المهراس)1(تحتكانواإنما،الغار-الناسيقولحيث-يبلغواولم،الجبل

السعدين،بينع!ي!اللهرسولطلعحتى،حقأنهنشكماكذلكزلنافما،حقأنهفيهيشكفلم.محمد

اشتد":يقولوهونحونافرقي:قال.أصابنامايصبنالمكأنهففرحنا:قال.مشىإذابتكفئهنعرفه

."يعلوناأنلهمليس(إنهأاللهم":أخرىمرةويقول."اللهرسولوجهدمواقومعلى،اللهأغضب

آلهتهيعني،مرتين(هبلاعلأ:الجبلأسفلفييصيحسفيانأبوفإذا،ساعةفمكثإليناانتهىحتى

:قال؟أجيبهألا:الخطاببنعمرفقال؟الخطابابنأين؟قحافةأبيابنأين؟كبشةأبيابنأين

قد،الخطاببنيا:سفيانأبوفقالأ0وأجلأعلىالله:قال.هبلاعل:قالفلما:قال."بلى"

ابنأين؟قحافةأبيابنأين؟كبشةأبيابنأين:فقال.عنهافعال:أو.عنهافعادعينهاأنعمت

:سفيانأبوفقال(:قال.عمرذاأناوها،بكرأبووهذا،!ي!اللهرسولهذا:عمرفقال؟الخطاب

وقتلاكمالجنةفيقتلانا،سواءلا:عمرفقال:قال.سجالالحربوإن،دولوالأيام،بدربيوميولم

وخسرنا.إذنخبنالقد،ذلكلتزعمونإنكم:قال.النارفي

سراتنا.رأيعنذلكيكنولم،مثلةقتلاكمفيتجدون(سوفأإنكم(أماأ:سفيانأبوقالثم

والحاكم،حاتمأبيابنرواهوقد.نكرههلمذلككانإنإنهأما:فقالالجاهليةحميةأدركتهثم:قال

حديثوهذا.بهالهاشميداودبنسليمانحديثمن")2(الدلائل"فيوالبيهقي"مستدركه"في

الله،شاءإن،تيسرمامنهاسنذكر،كثيرةوجوهمنشواهدوله،عباسابنمرسلاتمنوهو،غريب

.(المستعانوهو1،التكلانوعليهالثقةوبه

لقينا:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدثنا:)3(البخاريقال

؟تبرحوالا":وقال،جبيربناللهعبدعليهموأمر،الرماةمنجيشاع!ي!النبيوأجلسيومئذالمشركين

لقيناهم)4(فلما."تعينوناأفلاأعليناظهروارأيتموهموإن،تبرحوافلاعليهمظهرنارأيتموناإن

:يقولونفأخذوا،خلاخلهنبدتقدسوقهنعنرفعن،الجبلفييشتددنالنساءرأيتحتى،هربوا

صرفتأبوافلما،فأبوا.تبرحوالاأن:!ي!النبيأإليأعهد:اللهعبدفقال.الغنيمةالغنيمة

."تجيبوهلا":فقال؟محمدالقومأفي:فقالسفيانأبووأشرف،قتيلاسبعونفأصيب،وجوههم

)1(

)2(

)3(

)4(

حمدالعلامةشيخنابتحقيق(693ص)"المطابةالمغانم"فيالفيروزاباديقاله.أحدبجبلماء:المهراس

الله.رحمهالجاسر

"النبوةدلائل"فيوالبيهقي(2692/)"المستدرك"فيوالحاكم(1644)"التفسير"فيحاتمأبيابنرواه

(/3926).

.(4304)رقمالبخاريرواه

."لقينافلما":(ط)في
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نإ:فقال؟الخطابابنالقومأفي:فقال."تجيبوهلا":فقال؟قحافةأبيابنالقومأفي:فقال

قدوالله،اللهعدوياكذبت:فقال،نفسهعمريملكفلم.لأجابواأحياءكانوافلو،قتلوا)1(قدهؤلاء

؟نقولما:قالوا."أجيبوه":!ي!النبيفقال.هبلاعل:سفيانأبوفقال.)2(يحزنكمالكاللهأبقى

جم!:النبيفقال.لكمعزىولاالعزىلنا:سفيانأبوفقال."وأجلأعلىالله:قولوا":قال

بيوميوم:سفيانأبوقال."لكممولىولامولاناالله:قولوا":قال؟نقولما:قالوا."أجيبوه"

دونالبخاريأفرادمنوهذا،تسؤنيولمبهاآمرلممثلةالقومفيوستجدون،سجالوالحرب،بدر

مسلم.

بنالبراءأن،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،)4(موسىبنحسنحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

:قال.جبيربناللهعبد،رجلاخمسينوكانوا،أحديومالرماةعلى!يماللهرسولجعل:قالعازب

رأيتموناوإن1،إليكمأرسلحتى،تبرحوافلاالطيرتخطفنارأيتموناإن":وقال،موضعاووضعهم

رأيتواللهفأنا:قال.فهزموهم:قال."اإليكمأرسلحتىتبرحوافلا،وأوطأناهمالعدوعلىظهرنا

بنأاللهعبدأصحابفقال.ثيابهنرافعاتوخلاخلهنأسوقهنبدتقد،الجبلعلىيشتددنالنساء

ماأفنسيتم)5(:جبيربناللهعبدقال؟تنظرونفماأصحابكمظهر،الغنيمةقومأي،الغنيمة:اجبير

صرفتأتوهمفلما.الغنيمةمنفلنصيبنالناسلنأتينواللهإنا:فقالوا؟!يماللهرسوللكمقال

غير!ي!اللهرسولمعيبقفلم،أخراهمفيالرسوليدعوهمالذيفذلك،منهزمينفأقبلوا،وجوههم

.ارجلاأسبعينمنافأصابوا،رجلاعشراثني

وسبعينأسيراسبعين؟ومئةأربعينبدريومالمشركينمنأصابواوأصحابه!يماللهرسولوكان

فنهاهم،ثلاثا؟محمدالقومأفي؟محمدالقومأفي؟محمدالقومأفي:سفيانأبوفقال،قتيلا

ابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقومأفي:قالثم،يجيبوهأن!ي!اللهرسول

علىأقبلثم؟الخطابابنالقومأفي؟الخطابابنالقومأفي؟الخطابابنالقومأفي؟قحافةأبي

عدوياواللهكذبت:قالأننفسهعمرملكفما،كفيتموهموقدقتلوافقدهؤلاءأما:فقال،أصحابه

والحرب،بدربيوميوم:فقال.يسوءكمالك)6(اللهأبقىوقد،كلهملأحياءعددتالذينإن،الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."قتلواهؤلاءإن":(ط)في

."يخزيكماعليكاللهأبقىقدوالله":(ط)لفظ

صحيح.وإسناده،(4392/)"المسند"فيأحمدرواه

.(1281/)"التهذيبتقريبتحرير"وانظر،خطأوهو"موسىحدثنا":(ط)في

."أنسيتم":(ط)في

."لكبقيوقد":(ط)في
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الرجز(مجزوءأ:يرتجزأخذثم،تسؤنيولمبهاامرلممثلةالقومفيستجدونإنكم،سجال

هبلاعلهبلاعل

الله:قولوا":قال؟نقولوما،اللهرسوليا:قالوا."؟تجيبونهألا":جم!يواللهرسولفقال

:قالوا."؟تجيبونهألا":ع!ي!اللهرسولقال.لكمعزىولا،لناالعزىإن:قال."وأجلأعلى

."لكممولىولا،مولاناالله:قولوا":قال؟نقولوما،اللهرسوليا

منمطولةلهروايت!تقدموقد،مختصرا،)2(معاويةابنوهو،زهيرحديثمن)1(البخاريورواه

.إسحاقأبيعن،إسرائيلطريق

مالكبنأنسعن،زيدبنوعليثابتأنا،سلمةبنحمادثنا،عفانثنا:أحمد)3(الإماموقال

عنايردهممن":قال،قريشمنورجلينالأنصارمنسبعةفيوهوع!يالنبيرهقوالماالمشركينأن

يردهممن":قالأيضارهقوهفلما،قتلحتىفقاتلالأنصارمنرجلفجاء."؟الجنةفيرفيقيوهو

."أصحابناأنصفناما":لصاحبيهغ!يىاللهرسولفقال،السبعةقتلحتى."؟الجنةفيرفيقيوهوعنا

به.سلمةبنحمادعن،خالدبنهدبةعن،4(مسلمورواه

انهزم:قالجابرعن،الزبيرأبيعن،غزيةبنعمارةعن،بإسناده")5(الدلائل"فيالبيهقيوقال

وهو،اللهعبيدبنوطلحةالأنصارمنرجلاعشرأحدمعهوبقي،أحديوم!اللهرسولعنالناس

الله.رسولياأنا:طلحةفقال."؟لهؤلاءأحدألا":فقالالمشركونفلحقهم،الجبلفييصعد

عنه،فقاتل.اللهرسوليافأنا:الأنصارمنرجلفقال."طلحةياأنتكما":!اللهرسولفقال

فقال."؟لهؤلاءرجلألا":فقال،فلحقوهالأنصاريقتلثم،معهبقيومنع!يواللهرسولوصعد

له.فأذن.اللهرسوليافأنا:الأنصارمنرجلفقال،قولهمثلع!ياللهرسولفقال،قولهمثلطلحة

يزلفلم،فلحقوهقتلثم،يصعدونوأصحابهع!ي!اللهورسول،صاحبهوقتالقتالهمثلفقاتل

الأنصارمنرجلفيستأذنهفيحبسه.اللهرسولياأنا:طلحةويقول،الأولقولهمثليقول!اللهرسول

فقال،فغشوهما،اللهعبيدبنطلحةإلامعهيبقلمحتى،قبلهكانمنمثلفيقاتللهفيأذن،للقتال

قبلهكانمنجميعقتالمثلفقاتل.أنا:طلحةفقال."؟طلحةيالهؤلاءمن":!واللهرسول

الله؟اسمذكرتأو،اللهبسم:قلتلو":!اللهرسولفقال.حس:فقال،أناملهوأصيبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1564و)(6704و)(8693)رقمالبخاريرواه

.(1042/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر.الكوفيالجعفيخيثمةأبوحديجبنمعاويةبنزهيرهو

.(3286/)"المسند"فيأحمدرواه

.(9178)رقممسلمرواه

.(3236/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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إلىع!ي!اللهرسولصعدثم."السماءجوفيبكتلجحتى،إليكينظرونوالناسالملائكةلرفعتك

.مجتمعونوهم،أصحابه

أبيبنقيسعن،إسماعيلعن،وكيععن،شيبةأبيبناللهعبدبكرأبيعن،)1(البخاريوروى

أحد.يوممج!ي!النبيبهاوقى؟شلاءطلحةيدرأيت:قالحازم

يبقلم:قالالنهديعثمانأبيعن،أبيهعن،سليمانبنمعتمرحديثمن")2(الصحيحين"وفي

حديثهما.عن،وسعدطلحةغيرفيهنقاتلالتيالأيامتلكبعضفيع!ي!النبيمع

بنسعيدسمعت،الزهريهاشمبنهاشمعن،معاويةبنمروانحدثنا:)3(عرفةبنالحسنوقال

:وقال،أحديومكنانتهع!ي!اللهرسوللينثل:يقولوقاصأبيبنسعدسمعت:يقولالمسيب

."وأميأبيفداك،ارم"

به.مروانعن،محمدبناللهعبدعن،)4(البخاريوأخرجه

سمعتما:قالطالبأبيبنعليعن،شدادبناللهعبدحديثمن")د(البخاريصحيح"وفي

أبيفداكارم،سعديا":أحديوميقولسمعتهفإني،مالكبنلسعدإلالأحدأبويهجمعلمجيمالنبي

."وأمي

أبيبنسعدعن،سعدآلبعضعن،كيسانبنصالححدثني:)6(إسحاقبنمحمدوقال

النبليناولنيع!ي!اللهرسولرأيتفلقد:سعدقال.مج!ي!اللهرسولدونأحديومرمىأنه،وقاص

به.فأرمينصللهليسالسهمليناولنيإنهحتى."وأميأبيفداك،ارم":ويقول

أبيبنسعدعن،جدهعنأأبيهعن،سعدبنإبراهيمحديثمن")7(الصحيحين"فيوثبت

عنهيقاتلان،بيضقثيابعليهمارجلينيسارهوعنمج!ي!النبييمينعنأحديومرأيت:قال،،وقاص

.السلامعليهما،وميكائيلجبريليعني.بعدهولاذلكقبلرأيتهماما،القتالأشد

يديبينيرميكانطلحةأباأنأنسعن،ثابتثنا،حمادثنا،عفانثنا:أحمد)8(وقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(6304)رقم"صحيحه"في

.2(14)4رقمومسلم،(6104و)(0604)رقمالبخاريرواه

.(3923/)للبيهقي"النبوةدلائل"فيهو

.(5554)رقم"صحيحه"في

.(6184و)(9504و)(5854و)(5592)رقم

.(282/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(6023)رقمومسلم(4504)رقمالبخاريرواه

صحيح.وإسناده،(287-3286/)"المسند"فيأحمدرواه



أحدغزوةخبرذكر
791

ع!ي!اللهرسولرفعرمىإذاوكان،رامياوكان،بهيتترسخلفه!ي!والنبي،أحديوم!ي!اللهرسول

الله،رسولياوأميأنتبأبيهكذا:ويقولصدرهطلحةأبوويرفع،سهمهيقعأينينظرشخصه

إني:ويقول!اللهرسوليديبين)1(نفسهيشورطلحةأبووكان.نحركدوننحري،سهميصيبكلا

شئت.بماومرني،حوائجكفيفوجهني،اللهرسولياجلد

لما:قالأنسعن،العزيزعبدحدثنا،الوارثعبدحدثنا،معمرأبوحدثنا:)2(البخاريوقال

وكان،لهبحجفةعليهمجوفيع!ي!اللهرسوليديبينطلحةوأبو،!النبيعنالناسانهزمأحديومكان

النبلمنبجعبةمعهيمرالرجلوكان،ثلاثاأوقوسينيومئذكسر،النزعشديدراميارجلاطلحةأبو

أنتبأبي:طلحةأبوفيقول،القومإلىينظرغ!ي!النبيويشرف:قال.طلحةلأبيانثرها:فيقول

وأم،بكرأبيبنتعائشةرأيتولقد،نحركدوننحري،القومسهاممنسهميصبكتشرفلا،وأمي

ثم،القومأفواهفيتفرغانه،متونهماعلىالقربتنقزان،سوقهماخدمأرى،لمشمرتانوإنهماسليم

وإمامرتينإماطلحةأبييديمنالسيفوقعولقد،القومأفواهفيفتفرغانهتجيئانثم،فتملانهاترجعان

ثلاثا.

عن،أنسعن،قتادةعن،سعيدحدثنا،زريعبنيزيدحدثنا:خليفةليوقال:البخاري)3(قال

،واخذهيسقط،مرارايديمنسيفيسقطحتىأحديومالنعاستغشاهفيمنكنت:قالطلحةأبي

بغدمنماعدتكمانزلثم):تعالىقولهلهويشهد،الجزمبصيغةمعلقاالبخاريذكرههكذا.فاخذهويسقط

هليمولوتألجنهليةظنالحقغترباللهيظنوتأنفسهغأهمتهمقدوطابفهيرمنكغ!ابف!ةيغشىلغالمماأمنةاتن!

قتقناماشئبوالاقرمنلناكانلؤلمولونلألئدونلاماأنفسهمفىيخفوندده!ط!لأقرأإنقلتم!شئمنلأمرآمنلنا

فىماوليمحصصحدور!تمفىمااللهوليتتلىمضاجعهخإكالقتلعلئهمكتبالذينلبرزبيوتكخفىكنختملؤقلههنا

ماسغضافميطنأشتزثهمإنمااتجضعانألتقىيؤممن!كئمتولؤاالذينإن!الصدوربذاتعلموواللهوقلولبهي!

.(155-154:عمرانآلأ!وغفورطيواللهإنعنهخاللهعفاولقذكسبوا

البيتحجرجلجاء:قالموهببنعثمانعن،حمزةأبوثنا،عبدان)5(ثنا:البخاري)4(قال

ابن:قالوا؟الشيخمن:قال.قريشهؤلاء:قالوا؟القعودهؤلاءمن:فقال،جلوساقومافرأى

بنعثمانأنأتعلم،البيتهذابحرمةأنشدك:قال؟أتحدثنيشيءعنسائلكإني:فقالفأتاه.عمر

)2(

)3(

)4(

القتل.علىيعرضها:أي

.(6404)رقمالبخاريرواه

تعليقا.(04آ8)رقم"صحبحه"في

.(6604)رقم"صحيحه"في

."الرحمنعبدأبوالمروزيالعتليروادأبيبنجبلةبنعثمانبناللهعبد"واسمه،لقبهوهو
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أنهفتعلم:قال.نعم:قال؟يشهدهافلمبدرعنتغيبفتعلمه:قال.نعم:قال؟أحديومفرعفان

ولأبينلأخبركتعال:عمرابنقال.فكبر:قال.نعم:قال؟يشهدهافلمالرضوانبيعةعنتخلف

بنتتحتهكانفإنه؟بدرعنتغيبهوأما،عنهعفااللهأنفأشهد،أحديومفرارهأما؟عنهسألتنيعمالك

تغيبهوأما"وسهمهبدراشهدممنرجلأجرلكإن":!ي!اللهرسوللهفقال،مريضةوكانت!ي!النبي

وكانت،عثمانفبعث،مكانهلبعثهعفانبنعثمانمنمكةببطنأعزأحاكانلوفإنه؟الرضوانبيعةعن

بهافضرب."عثمانيدهذه":اليمنىبيده!ي!النبيفقال،مكةإلىعثمانذهببعدماالرضوانبيعة

معك.الانبهذااذهب."لعثمانهذه":فقال،يدهعلى

بنعثمانعن،)1(عوانةأبيحديثمنوالترمذي،آخرموضعفيأيضاالبخاريرواهوقد

به.موهببناللهعبد

،جدهعن،أبيعن،عبادبنيحيىحدثني،إسحاقابنعن:")2(مغازيه"فيالأمويوقال

الناسكانوقد،!اللهبرسولصنعماصنعحين."طلحةأوجب":يقولع!ي!اللهرسولسمعت

بنوعقبةعثمانبنوسعد،عفانبنعثمانوفر،الأعوصدونالمنقىإلىبعضهمبلغحتىعنهانهزموا

ثلاثافأقاموا،الأعوصيليمماالمدينةبناحيةجبل،الجلعببلغواحتى،الأنصارمن)3(رجلانعثمان

."عريضةفيهاذهبتملقد":لهمقالع!ج!اللهرسولأنفزعموا،رجعواثم

،الحربالتحامحالالنعاسحصول؟منها،بدرفيوقعمماأشياءفيهاوقعأحداأنوالمقصود

وبارئها.خالقهاعلىتوكلهاوتماموتأييدهاللهبنصرالقلوبطمأنينةعلىدليلوهذا

(11:11!نفادالاية!هومنهأمنه)4(النعاسإذيغشاكم):بدرغزوةفيتعالىقولهعلىالكلاملقدموقد

قالكما،الكملالمؤمنينيعني!منكغطآبفةلغاسايضثئأمنةاتغوبغدمنماعلئكمانزلثغ):هاهناوقال

ولهذا.النفاقمنالصلاةفيوالنعاس،الإيمانمنالحربفيالنعاس:السلفمنوغيرهمسعودابن

.1541:عمرأنآلأالآية!هوأنفسهغقذأهمهتموطايفه!و:هذابعدمال

فيتعبدلاتشأإن":بقولهبدريوماستنصركماأحديوماستنصر!ي!اللهرسولأنذلكومن

نأأنسعن،ثابتعن،حمادثنا:قالا،وعفانالصمدعبدثنا:أحمد)5(الإمامقالكما."الأرض

."الأرضفيتعبدلاتشأإنإنكاللهم":أحديوميقولكان!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(037آ)رقموالترمذي(6893)رقمالبخاريرواه

.(131)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

."رجل":(ط)في

.عمرووأبيكثيرابنقراءةوهي

.(3152/)"المسند"في



991أحدغزوةفيالمشركينمنجمس!النجيلقيماذكر

به.سلمةبنحمادعن،الصمدعبدعن،الشاعربنحجاجعن،ا(مسلمورواه

قال:قالاللهعبدبنجابرسمع،عمروعن،سفيانثنا،محمدبناللهعبدثنا:)2(البخاريوقال

قاتلثميدهفيتمراتفألقى"الجنةفي":قال؟)3(أناأينقتلتإنأرأيت:أحل!يوم!ي!للنبيرجل

قتل.حتى

تقدمتالتيالحمامبنعميربقصةشبيةوهذا،بهعيينةبنسفيانحديثمن)4(والنسائيمسلئمورواه

وأرضاهما.عنهمااللهرضي،بدرغزوةفي

المشركينمنيومئذ!ي!النبيلقيفيمافصل

اللهقبحهم

ثنا،نصربنإسحاقحدثنا:أحديومالجراحمن!ي!النبيأصابما:)5(البخاريقال

ع!ي!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي،هريرةأباسمع،منبهبنهمامعن،معمرعن،الرزاقعبد

فياللهرسوليقتلهرجلعلىاللهغضباشتد-رباعيتهإلىيشير-بنبيهفعلواقومعلىاللهغضباشتد"

."اللهسبيل

.الرزاقعبدطريقمن6(مسلمورواه

،ديناربنعمروعن،جريجابنحدثنا،الأمويسعيدبنيحيىحدثنا،مالكبنمخلدحدثنا)7(

علىاللهغضباشتد،اللهسبيلفي!ي!النبيقتلهمنعلىاللهغضباشتد:قالعباسابنعنعكرمةعن

الله.نبيوجهدمواقوم

وهو،أحديومقال!ي!اللهرسولأن،أنسعن،ثابتثنا،حمادثنا،عفانثنا:أحمد)8(وقال

إلىيدعوهموهو،رباعيتهوكسروانبيهمشجواقوميفلحكيف":يقولوهو،وجههعنالدميسلت

."؟!الله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1743)"رقمصحيحه"في

.(4546)"رقم"صحيحهفي

."أنافأين":(ط)في

.(5431)رقموالنسائي(9918)رقممسلمرواه

.(5734)رقم"صحيحه"في

.(3917)رقم"صحيحه"في

.(7404)رقمصحيحهفيوالحديث،البخاريللإمامالقول

.(3253/)"المسند"فيأحمدرواه



أحدغزوةفيالمشركينمن!يووالنبيلقيماذكر002

.(281:عمرانأآأ!وطنمو%!انهخيعذبهخأؤعلتهئميتوبأؤشئبملأقرامنللثليش):اللهفأنزل

به.سلمةبنحمادعن،القعنبيعنا(مسلمورواه

كسرتمج!ي!اللهرسولأنأنسعن،حميدعن،هارونبنويزيدهشيمعن،أحمد)2(الإمامورواه

بنبيهمهذافعلواقولميفلحكيف":فقال،وجههعلىالدمسالحتىجبهتهفيوشج،أحديومرباعيته

الآية.!ه!الأقرشئبممنللثليش!و:تعالىاللهفأنزل."!؟ربهمإلىيدعوهموهو

عنيسألوهوسعدبنسهلسمعأنه،حازمأبيعن،يعقوبثنا،قتيبةثنا:)3(البخاريوقال

كانومن،ا!واللهرسولجرحيغسلكانمنلأعرفإنيواللهأما:فقالأ،!ي!اللهرسولجرح

الماءعليهيسكبوعلي،تغسله!يواللهرسولبنتفاطمةكانت:قال.دوويوبما،الماءيسكب

فأحرقتها،حصيرمنقطعةأخذتكثرةإلاالدميزيدلاالماءأنفاطمةرأتفلما،بالمجن

رأسه.علىالبيضةوكسرت،وجههوجرح،يومئذرباعيتهوكسرت،الدمفاستمسك،اوألصقتهاأ

بنطلحةبنيحيىبنإسحاقعن،المباركابنثنا:")4(مسنده"فيالطيالسيداودأبووقال!

إذابكيرأبوكان:قالت،عنهااللهرضي،عائشةالمؤمنينأمعن،طلحةبنعيسىأخبرني،اللهعبيد

فرأيت،أحل!يومفاءمنأولكنت:قاليحدثأنشأثم،لطلحةكلهيولمذاك:قالثمبكىأحديومذكر

فاتنيحيث.طلحةكن:فقلت:قال!.يحميه:قال!وأراه.دونهع!ي!اللهرسول!معيقاتلرجلا

إلىأقربوأنا،أعرفهلارجلالمشرقوبينوبيني،إليأحبقوميمنرجلايكون:فقلت،فاتنيما

إلىفانتهينا،الجراحبنعبيدةأبوهوفإذا،أخطفهلاخطفاالمشييخطفوهو،منه!ي!اللهرسول

قال!،المغفرحلقمنحلقتانوجنتيهفيدخلوقد،وجههفيوشج،رباعيتهكسرتوقد!يواللهرسول

لأنزعوذهبت:قال،قولهإلىنلتفتفلمنزفوقد،طلحةيريد."صاحبكماعليكما":!ي!اللهرسول

،بيدهيتناولهماأنفكره،فتركته.تركتنيلمابحقيعليكأقسمت:عبيدةأبوفقال،وجههمنذاك

وذهبت،الحلقةمعثنيتهووقعت،الحلقتينإحدىفاستخرج،بفيهعليهمافأزم،!يواللهرسول!فيؤذي

الأولى،المرةفيفعلمامثلففعل:قال.تركتنيلمابحقيعليكأقسمت:فقال،صنعمالأصنع

منفأصلحنا،هتماالناسأحسنمن،عنهالثهرضي،عبيدةأبوفكان،الحلقةمعالأخرىثنيتهفوقعت

ورميةطعنؤبينمنوسبعونبضمعبهفإذا،الجفارتلكبعضفيطلحةأتيناثم،!ي!اللهرسولشأن

شأنه.منفأصلحنا،أصبعهقطعتقدوإذا،وضربة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1917)رقممسلمرواه

.(02وا399/)"المسند"فيأحمدرواه

.(7504)رقم"صحيحه"في

.(6)رقم
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عن،الحويرثأبيعن،فروةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،سبرةأبيابنعن)1(الواقديوذكر

كلمنتأتيالنبلإلىفنظرت،أحداشهدت:يقولالمهاجرينمنرجلاسمعت:قالجبيربننافع

يقولالزهريشهاببناللهعبدرأيتولقد،عنهيصرفذلككل،وسطها!اللهورسول!،ناحية

فعاتبه،جاوزهثمأحدمعهماجنبهإلى!ي!اللهورسول.نجاإننجوتلا،محمدعلىدلوني:يومئذ

فتعاهدنا،أربعةخرجنا،ممنوعمناإنهباللهأحلف،رأيتهماوالله:فقال،أميةبنصفوانذلكفي

إليه.نخلصفلم،قتلهعلىوتعاقدنا

رمىوالذي،قمئةابن!اللهرسولوجنتي(فيأرمىالذيأنعندنا)3(والثابت:)2(الواقديقال

التيالرباعيةوأن-هذانحوإسحاقابنعنتقدموقد-وقاصأبيبنعتبةرباعيتهوأصابشفتهفي

السفلى.اليمنىهي،والسلامالصلاةعليه،لهكسرت

ما:قالوقاص(أبيأبنسعدعن،حدثهعمن،كيسانبنصالحوحدثني:)4(إسحاقابنقال

الخلق،لسيئ)د(علمتماكانوإن،وقاصأبيبنعتبةقتلعلىحرصتماقطأحدقتلعلىحرصت

."رسولهوجهدمىمنعلىاللهغضباشتد":ع!ي!اللهرسولقولفيهكفانيولقد،قومهفيمبغضا

!واللهرسولأنمقسمعن،الجزريعثمانوعن،الزهريعن،معمرأنا:)6(الرزاقعبدوقال!

الحولعليهتحللااللهم":فقالوجههودمىرباعيتهكسرحينأحديوموقاصأبيبنعتبةعلىدعا

.النارإلىكافراماتحتىالحولعليهحالفما."كافرايموتحتى

ابنحدثني،محمدبنإبراهيمحدثني،الحسنبنمحمدئنا:الجوزجانيسليمانأبووقال

ع!ي!اللهرسول!أن،حنيفبنسهلبنأمامةأبيعن،أبيهعن،حزمبنبكرأبيبنمحمدبناللهعبد

.بالبعظمأحديوموجههداوى

أحد.وقعةفيللأموي"المغازي"كتابأثناءفيرأيتهغريبحديمثهذا

الشيطانوصرخ.محمداقتلت:يقولوهورجع،نالما!اللهرسولمنقمئةبناللهعبدنالولما

كثيرواعتقد،المسلمينفيعظيمةبهتةفحصل.قتلقدمحمداإنألا:صوتبأبعديومئذالعقبةأزب

!و،اللهرسولعليهماتماعلىيموتواحتىالإسلامحوزةعنالقتالعلىوصمموا،ذلكالناسمن

.(1/372)"زيلمغاا"نظرا(1)

.(1/442)"زيلمغاا"نظرا(2)

."عنديثبت":(ط)في)3(

.مجهولوفيه(286/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(286/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيلماموافقوهو(ط)لفظوأثبت"علمتهماكانوإن":(آ)في()5

.(هـ592/)"المصنف"في)6(
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فقالوقوعهتقديرعلىذلكفيالتسليةتعالىاللهأنزلوقد،ذكرهسيأتيممنوغيرهالنضربنأنسمنهم

عكينقلمتومنأغمنكلعكآنقلتغ!لأؤفاتأفإينالرسلقت!منظتقدرسولإلآمحمدوما):تعالى

و!تموضلأكننااللهبإذنلا!تموتأنلنفس!انوماقيالشحريناللهوسيخزىشئأاللهيضرفلنعقبيه

رتتونمعبماقتلنجيفن!وكاينالشكلينوسنخزىمهأنؤسهءالاخرةثوابلردومنمئهاءنؤتهالذنياثوابيرد

ربنالواقاأنلأاقؤلهضوماكان!آلصخبرينمجمثواللهاشت!لؤاوماضعفواومااللهسبيلفىبهئمأصحالماوهنوافماكثير

ثوابوح!نالدنياثواباللهمانسهم5الفرينائمؤوعلىوالضترنااقدامناوثبتأقرنافىوإسرافناذلؤبنابنااغفر

فتنقلإواأغقبغعلهو!تميردلذلصكضروااتطيعواإنمنوآءالذجمتايإلها!المخسنينعبواللهلأخرةا

باللهألثتر!وابماألرغبكفرواالذجمتقلوبفى!سنققلتصرفياوهوضترمؤلنتماللهبل!خسرين

تكلمناوقد.(151-144:عمرانالأ!والطبينمثوىوبتسالنارومآولهمستطحابهءيتزذلتمما

الحمد.ودله")1(التفسير"كتابنافيمستقصىذلكعلى

،الناسأيها:فقال!ي!اللهرسولوفاةبعدقامهمقامأولفي،عنهاللهرضي،الصديقخطبوقد

الآية:هذهتلاثم.يموتلاحياللهفإناللهيعبدكانومن،ماتقدمحمدافإنمحمدايعبدكانمن

الناسفكأن:قال.لآيةاههوأغمنتئعلىانقلتغأؤ!لماتأفإينلرسلاقت!منظتقدرسوموللاإمحمدوما)

يتلوها.إلاأحدالناسمنفما،ذلكقبليسمعوهالم

يومالمهاجرينمنرجلمر:قالأبيهعن،نجيحابنطريقمن")2(النبوةدلائل"فيالبيهقيوروى

فقال؟قتلقدمحمداأنأشعرت،فلانيا:لهفقال،دمهفييتشحطوهو،الأنصارمنرجلعلىأحد

:(تعالىقولهأفنزل.دينكمعنفقاتلوا،الرسالةبلغفقدقتلقدمج!ي!محمدكانإن:الأنصاري

اللهرضي،النضربنأنسهوالأنصاريهذاولعل،الآية!الرسلقئ!منظتقدرسولالآمحمدوما)

مالك.بنأنسعموهو،عنه

أولعنغبت:فقالبدرقتالعنغابعمهأنأنسعن،حميدثنا،يزيدثنا:أحمد)3(الإمامقال

أحديومكانفلما.أصنعما)4(اللهليرينللمشركينقتالااللهأشهدنيلئن،للمشركين!يمالنبيقاتلهقتال

مماإليكوأبرأ-أصحابهيعني-هؤلاءصنعمماإليكأعتذرإني(اللهمأ:فقال،المسلمونانكشف

قال.معكأنا:سعدفقال،أحددونمعاذبنسعدفلقيه،تقدمثم-المشركينيعني-هؤلاءبهجاء

ورمية،برمحوطعنة،بسيفضربةبينمنوثمانونبضعفيهفوجد.صنعماأصنعأستطعفلم:سعد

.(23:ا!حزابأ!يننظرمنومتهمنخبهقضىمنفمنهم!و:نزلتأصحابهوفيفيه:نقولفكنا:قال.بسهم

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها.وما(2801/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

.(3482/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(3152/)"المسند"فيأحمدرواه

.(ط)فييردلمالجلالةلفظ
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هارونبنيزيدعنكلاهما،راهويهبنإسحاقعنوالنسائي،حميدبنعبدعنالترمذيورواه

)1(-
حسن.:الترمذيومال،به

الوجه.هذامن")2(الشيخين"شرطعلىبل:قلت

قال:قال)4(ثابتعن،المغيرةبنسليمانثنا:،قالاأهاشئموثنابهز،حدثني:أحمد)3(وقال

فشق:قال.بدريوم!اللهرسولمعيشهدولم،بهسميت-النضربنأنس:هاشمقال-عمي:أنس!

الله!رسولمعبعدفيمامشهدااللهأرانيلئن!عنهغبت!اللهرسولشهدهمشهدأول:وقال،عليه

فاستقبل:قال.أحديومع!يماللهرسولمعفشهد،غيرهايقولأنفهاب:قال.أصنعمااللهليرين

حتىفقاتلهم:قال.أحددونأجده،الجنةلريحواها؟أينعمروأبايا:أنسنلهفقال،معاذبنسعد

بنتالربيععمتيأختهفقالت:قال.ورميةوطعنةضربةمنوثمانونبضعجسدهفيفوجد،قتل

منفمنهملخهاللهعهدواماصدقوارجالآتمؤمينمن!و:لايةاهذهونزلت.ببنانهإلاأخيعرفتفما:النضر

أصحابه.وفيفيهنزلتأنهايرونفكانوا:قال.!ولتديلابذلوايننظرومامنومتهمنخبإقضى

حديثمن)6(والنسائيالترمذيورواه.أسدبنبهزعن،حاتمبنمحمدعنه(مسلمورواه

المغيرةبنسليمانعنأربعتهم،سلمةبنحدثناحماد،داودوأبي:النسائيوزاد،المباركبناللهعبد

صحيخ.حسن:الترمذيوقال.به

بمكةوهوحلفقد،جمحبنيأخو،خلفبنأبيكان:قالالزبيربنعروةعن،الأسودأبووقال

أحديومكانفلما."اللهشاءإنأقتلهأنابل":قالحلفته!ي!اللهرسولبلغتفلما،!ي!اللهرسولليقتلن

قتله،يريد!ي!اللهرسولعلىفحمل،محمدنجاإننجوتلا:يقولوهو،مقنعاالحديدفيأبيأقبل

وأبصر،عميربنمصعبفقتل،بنفسهع!ي!هاللهرسوليقي،الدارعبدبنيأخو،عميربنمصعبفاستقبله

الأرضإلىفوقع،بحربتهفطعنه،والبيضةالدرعسابغةبينفرجةمنخلفبنأبيترقوة!ي!اللهرسول

ما:لهفقالوا،الثورخواريخوروهو،فاحتملوهأصحابهفأتاه،دمطعنتهمنيخرجولم،فرسهعن

لوبيدهنفسيوالذي:قالثم."أبياأقتلأنا":!اللهرسولقوللهمفذكر.خدش!هوإنما!أجزعك

.السعير)7(لأصحابفسحقا،النارإلىفمات.أجمعونلماتواالمجازذيبأهلبيالذيهذاكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(30411)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1032)رقمالترمذيرواه

بمعنى.وكلاهما"الصحيحينشرطعلى":(ط)في

.3491/مسندهفيأحمدرواه

.(1591/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر.(البنانيأسلمبنثابت)يعني

.(3091)رقممسلمرواه

.(1982)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(0032)رقمالترمذيرواه

.(941ص)كثيرلابن"ع!ي!الرسولسيرةفيالفصولو"(3188/)القيملابن"المعادزاد"وانظر
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.نحوهالمسيببنسعيدعن،"مغازيه"فيعقبةبنموسىرواهوقد

:يقولوهوخلفبنأبيأدركه،الشعبفيع!ي!اللهرسولأسندلما:إسحاق)1(ابنوقال

لمجيو:اللهرسولفقال؟منارجلعليهيعطف،اللهرسوليا:القومفقال.نجوتإننجوتلا

لي،ذكرفيما،القومبعضفقال،الصمةبنالحارثمنالحربةع!ي!اللهرسولتناولدنافلما."دعوه"

ثم،انتفضإذاالبعيرظهرعنالشعرتطايرعنهتطايرن،انتفاضةبهاانتفضع!ي!اللهرسولأخذهافلما

.مرارافرسهعن2(منهاتدأدأطعنةعنقهفيفطعنهع!ي!اللهرسولاستقبله

بنكعببناللهعبدعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،محمدبنيونسعن،3(الواقديوذكر

ذلك.نحوأبيهعن،مالك

بعدرابغببطنلأسيرفإني،رابغببطنخلفبنأبيمات:يقولعمرابنوكان:4(الواقديقال

العطش،يهيجهيجتذبهاسلسلؤفيمنهايخرجرجلوإذا،فهبتها،تأججبنارأنافإذا،الليلمنهوفي

خلف.بنأبيهذا،ع!ي!اللهرسولقتيلفإنه؟تسقهلا:يقولرجلفإذا

أبيعن،همامعن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمنتقدمكما")3(الصحيحين"فيثبتوقد

ورواه."اللهسبيلفياللهرسوليقتلهرجلعلىاللهغضباشتد":!ي!اللهرسولقال:قالهريرة

علىاللهغضباشتد:عباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن،جريجابنطريقمنالبخاري

الله.سبيلفياللهرسولقتلهمن

أبيقتللما:قالجابراسمعت،المنكدرابنعن،شعبةعن،الوليدأبووقال:6(البخاريوقال

وقال.ينهلممج!ي!والنبي،ينهوننيع!ي!النبيأصحابفجعل،وجههعنالثوبوأكشفأبكيجعلت

الحديثهذاذكرهكذا."رفعحتىبأجنحتهاتظلهالملائكةمازالت-تبكيهماأو-تبكهلا":ع!ي!النبي

شعبة.عن،غندرعن،بندارعن،الجنائزفيأسندهوقد،معلقاهاهنا

به.شعبةعن،طرقمن7(والنساليمسلمورواه

عن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةعن،(المباركبنأاللهعبدأنا،عبدانثنا:8(البخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(284/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."يتدحرجفجعلفرسهعنتقلب...تدأدأ":(284/)"النبويةالسيرة"فيهشامابنقال

.(1/152)"المغازي"انظر

.بنحوه(3188/)"المعادزاد"فيالجوزيةقيمابنوذكره

.(3917)رقمومسلم(5744)رقمالبخاريرواه

معلقا.(8504)رقمالبخاريرواه

.(4184)رقموالنسائي(4712)رقممسلمرواه

.(5404)رقمالبخاريرواه
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خيروهوعميربنمصعبقتل:فقال،صائماوكان،بطعامأتيعوفبنالرحمنعبدأن،إبراهيمأبيه

وهوحمزةوقتل:قالوأراه-رأسهبدارجلاهغطيوإن،رجلاهبدترأسهغطيإنبردةفيكفن،مني

تكونأنخشينا)1(وقد-أعطيناماالدنيامنأعطينا:قالأو-بسطماالدنيامنلنابسطثم-منيخير

.البخاريبهانفرد.الطعامتركحتىيبكيجعلثم.لناعجلتحسناتنا

عن،شقيؤعن،الأعمشحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا:)2(البخاريوقال

مضىمنفمنا،اللهعلىأجرنافوجب،اللهوجهنبتغيونحنع!ي!النبيمعهاجرنا:قالالأرتبنخباب

،نمرةإلايتركفلم،أحديومقتل،عميربنمصعبمنهمكان؟شيئاأجرهمنيأكللم-ذهب:أو-

بهاغطوا":ع!ي!النبيلنافقال،رأسهخرجرجلاهبهاغطيوإذا،رجلاهخرجترأسهبهاغطيناإذاكنا

يهدبها.فهوثمرتهلهأينعتمنومنا."الإذخررجليهعلىواجعلوا،رأسه

به.الأعمشعنطرقمن،ماجهابنإلا)3(الجماعةبقيةوأخرجه

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةأبوثنا،سعيدبناللهعبيدثنا:)4(البخاريوقال

أخراكم.اللهعبادأي:(عليهاللهلعنةأ،إبليسفصرخ،المشركونهزمأحديومكانلما:قالت

الله،عباد(أيأ:فقال،اليمانبأبيههوفإذا،حذيفةفبصر،وأخراهمهيفاجتلدتأولاهمفرجعت

لكم.اللهيغفر:حذيفةفقال.قتلوهحتىاحتجزوامافوالله:قالت:،قالأ0أبيأبي

وجل.عز،اللهلقيحتىخيربقيةحذيفةفيمازالتفوالله:عروةقال

وضعفهما،لكبرهما؟النساءمعالاطامفيكاناوقشبنوثابتاليمانأن؟ذلكسببكان:قلت

فأما؟المشركينناحيةطريقهمافجاء،الحربليحضرافنزلا.حمارظمءإلااجالنامنيبقلمإنه:فقالا

ولم،المسلمينعلىأبيهبديةحذيفةوتصدق،خطأالمسلمونفقتلهاليمانوأما،المشركونفقتلهثابت

ذلك.فيالعذرلظهور،منهمأحدايعاتب

فصل

)6(النعمانبنقتادةعينيومئذوأصيبت:)5(إسحاقابنقال

وأحدهما.عينيهأحسنفكانت،بيدهع!ي!اللهرسول

فردها،وجنتهعلىسقطتحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".)1(:"خشيتفي

.(8204)رقمالبخاريرواه

.(2591)رقموالنسائي(3853)رقموالترمذي(28761)رقمداودوأبو(549)رقممسلمرواه

.(6504)رقمالبخاريرواه

.(358ص)إسحالتىلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3917/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر.الصحيحهـعلى(23)سنةمات:العسقلانيحجرابنقال
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علىسالتحتىأحديومعينهأصيبتالنعمانبنقتادةأن،اللهعبدبنجابرعن،الحديثوفي

.(1)الأخرىرمدتإذاترمدلاوكانت،وأحدهماعينيهأحسنفكانت،مكانها!ي!اللهرسولفردها،خده

عن،أبيهعن،صعصعةأبيبناللهعبدبنمحمدعن،مالكعنغريببإسناد)2(الدارقطنيوروى

بهمافأتيت،وجنتيعلىفسقطتاأحديومعينايأصيبت:قالطالنعمانبنقتادةأخيهعن،سعيدأبي

.تبرقانفعادتافيهماوبصق،مكانهمافأعادهما!ي!اللهرسولط

العزيزعبدبنعمرعلىولدهبعضوفدلماولهذا.الواحدةعينهأصيبتإنماأنه:الأولوالمشهور

الطويلأ!نأ:مرتجلا)3(لهفقالط؟أنتمن:لهقال

الردأحسنالمصطفىبكففردتعينهالخدعلىسالتالذيابنأنا

خدماحسنوياعينماحسنفياأمرهالأولطكانتكمافعادت

(البسجصأأ!:ذلك)4(عندالعزيزعبدبنعمرفقالط

أبوالابعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

عنه.اللهرضي،جائزتهفأحسنوصلهثم

زيدأبيبنسعيدفذكر،أحديومالمازنيةكعببنتنسيبةعمارةأموقاتلت:)5(هشامابنقالط

خالة،يا:لهافقلتعمارةأمعلىدخلت:تقولطكانتالربيعبنسعدبنتسعدأمأن،الأنصاري

إلىفانتهيت،ماءفيهسقاءومعي،الناسيصنعماأنظروأناالنهارأولخرجت:فقالت.خبركأخبريني

اللهرسولطإلىانحزتالمسلمونانهزمفلما،للمسلمينوالريحوالدولة،أصحابهفيوهو!ي!اللهرسولط

قالت:.إليالجراحخلصتحتى،القوسعنوأرمي،بالسيفعنهوأذب،القتالطأباشرفقمت،ع!ي!

لما،اللهأقمأهقمئةابن:قالت؟بهذاأصابكمن:لهافقلت،غورلهأجوفجرحاعاتقهاعلىفرأيت

أنالهفاعترضت،نجاإننجوتفلا،محمدعلىدلوني:يقولأقبلع!يواللهرسولطعنالناسولى

ذلكعلىضربتهولقد،الضربةهذهفضربني!ي!اللهرسولطمعثبتممنوأناس،عميربنومصعب

.درعانعليهكانتاللهعدوولكن،ضربات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(633/)"الأنفالروض"فيوالسهيلي(21275/)"الاستيعاب"فيالبرعبدابنبنحوهذكره

للدارقطني.وعزاه(633/)"الأنفالروض"فيالسهيليذكره

بتحقيقي.(1/018)"الذهبشذرات"انظر

.66(/1)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(281/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر



702أحدغزوةفيالمشركينمنمج!النبيلقيماذكر

منحنوهو،ظهرهفيالنبليقع،بنفسهمج!ي!اللهرسولدوندجانةأبووترس:)1(إسحاقابنقال

النبل.فيهكثرحتى،عليه

اندقتحتىقوسهعنرمى!ي!اللهرسولأن،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:)1(إسحاقابنقال

.عندهفكانت،النعمانبنقتادةفأخذها،سيتها)2(

:قالالنجاربنعديبنيأخو(رافعبنأالرحمنعبدبنالقاسموحدثني:)3(إسحاقابنقال

المهاجرينمنرجالفي،اللهعبيدبنوطلحةالخطالاببنعمرإلىمالكبنأنسعمالنضربنأنسانتهى

تصنعونفما:قال.جم!ي!اللهرسولقتل:قالوا؟يجلسكمفما:فقال،بأيديهمألقواوقد،والأنصار

وبه،قتلحتىفقاتلالقوماستقبلثم،!واللهرسولعليهماتماعلىفموتواقوموا؟!بعدهبالحياة

مالك.بنأنسسمي

صءلى)4(سور.
ضربه،سبعينيومئذالنضربنبانسوجدنالقد:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدلني

.)5(ببنانهعرفته،أختهإلاعرفهفما

فهتم،يومئذفوهأصيبعوفبنالرحمنعبدأن،العلمأهلبعضوحدثني:)6(هشامابنقال

.فعرجرجلهفيبعضهاأصابه،أكثرأوجراحةعشرينوجرح

فصل

قتل:الناسوقولالهزيمة-بعد!ي!اللهرسولعرفمنأولوكان:)7(إسحاقابنقال

فناديت،المغفرتحتمنتزهرانعينيهرأيت:قال،مالكبنكعب-الزهريليذكركما.!ي!اللهرسول

أنصت.أن!ي!اللهرسولإلي)8(فأشار.ع!اللهرسولهذا،أبشروا،المسلمينمعشريا:صوتيبأعلى

معه،الشعبنحومعهمونهض،بهنهضوا!ي!اللهرسولالمسلمونعرففلما:)9(إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(282/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

طرفها.:أي

.(903ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

أطرافوهي،البنانواحدة:البنانة":(بنن)."الصحاحمختار"فيالرازيقال.أصابعهأطرافمن:أي

."لأصابعا

.(283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)منسقط"إلن"لفظ

.(283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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،العؤامبنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو

خلفب،بنأبيأدركهالشعبفي!اللهرسولأسندفلما،المسلمينمنورهط،الصمةبنوالحارث

.تقدمكماأبياوالسلامالصلاةعليهقتلهفذكر

-عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنصالححدثنيكما-خلفبنأبيوكان:)1(إسحاقابنقال

أقتلك،ذرةمنفرقايومكلأعلفهفرسا،العودعنديإن،محمديا:فيقولبمكة!ي!اللهرسوليلقى

عنقهفيخدشهوقد،قريشإلىرجعفلما."اللهشاءإن،أقتلكأنابل":!اللهرسولفيقول.عليه

بكإنوالله،فؤادكواللهذهب:لهفقالوا.محمدواللهقتلني:فقال،الدمفاحتقن،كبيرغيرخدشأ

اللهعدوفمات.لقتلنيعليبصقلوفوالله"أقتلكأنا":بمكةليقالكانقدإنه:قال.بأس

.)2(
مكة.إلىبهقافلونوهم،بسر!

ادوأفر(منأ:ذلك)4(فيثابتبنحسانفقال:)3(إسحاقابنقال

الرسولبارزهيومأبيأبيهعنالضلالةورثلقد

جهولبهوأنتوتوعدهعظمرمتحملإليهأتيت

عقيليايغوثإذأميةمنكمالنجاربنوقتلتوقد

الهبوللأمهماجهلأباأطاعاإذربيعةابناوتب

فليلأسرتهالقومبأسرشغلنالماحارثوأفلت

الوأفر(منأ:(هأيضاثابتبنحسانوقال

السعيرسحقفيألقيتلقدأبياعنيمبلغمنألا

النذورمعقدرتإنوتقسمبعيدمنبالضلالةتمنى

غرورفييرجعالكفروقولبعيدمنالأمانيتمنيك

فجوربذيليسالبيتكريمحفاظذيطعنةلاقتكفقد

الأمورملماتنابتإذاطراالأحياءعلىفضلله

ملأحتىطالبأبيبنعليخرج،الشعبفمإلى!اللهرسولانتهىفلما:)6(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(284/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

"البلدانمعجم"انظر.عشرةاثنيوقيل،تسعةوقيل،سبعةوقيل،مكةمنأميالستةعلىموضع:سرف

(2/257).

.(85-284/)"النبويةالسيرة"انظر

.(1/581)"ديوانه"انظر

.(1/094)"ديوانه"نظرا

.(285/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منه،يشربولمفعافهريحالهفوجد،منهليشرب!ي!اللهرسولإلىبهافجاء،المهراسمنماءدرقته

وقد."نبيهوجهدمىمنعلىاللهغضباشتد":يقولوهورأسهعلىوصب،الدموجههعنوغسل

الكفاية.فيهبماالصحيحةالأحاديثمنذلكشواهدتقدم

منعاليةعلتإذ،أصحابهمنالنفرأولئكمعه،الشعبفي!اللهرسولفبينا:إسحاق)1(ابنقال

الجبل.قريش

الوليد.بنخالدفيهم:هشامابنقال

الخطاببنعمرفقاتل."يعلوناأنلهمينبغيلاإنهاللهم":!اللهرسولفقال:إسحاقابنقال

وقد،ليعلوهاالجبلمنصخرةإلى!ي!النبيونهض،الجبلمنأهبطوهمحتىالمهاجرينمنمعهورهط

بنطلحةتحتهفجلس،يستطعلملينهضذهبفلما،درعينبينوظاهر!ي!اللهرسولبدنكان

عن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعئادبنيحيىفحدثني،عليهااستوىحتىبهفنهض،عبيدالله

صنعحين."طلحةأوجب":يومئذيقول!اللهرسولسمعت:قال(الزبيرعنأالزبيربناللهعبد

صنع.مايومئذ!اللهبرسول

الجراحمنقاعداأحديومالظهرصلى!ي!اللهرسولأنغفرة)3(مولىعمروذكر:)2(هشامابنقال

.قعوداخلفهالمسلمونوصفى،أصبتهالتي

هو،منيدرىلا(هأتيئرجلفيناكان:قالقتادةبنعمربنعاصموحدثني:)4(إسحاقابنقال

أحديومكانفلما:قال."النارأهللمنإنه":لهذكرإذايقول!ي!اللهرسولفكان.قزمان:لهيقال

فاحتمل،الجراحةفأثبتته،بأسذاوكان،المشركينمنسبعةأوثمانيةوحدهفقتل،شديداقتالاقاتل

فأبشر.،قزمانيااليومأبليتلقدوالله:لهيقولونالمسلمينمن4رجافجعل:قال.ظفربنيدارإلى

عليهاشتدتفلما:قال.قاتلتماذلكولولا،قوميأحسابعنإلاقاتلتإنفوالله؟أبشربماذا:قال

شاءإن،سيأتيكما،خيبرغزوةفيهذاقصةمثلوردوقد.نفسهبهفقتلكنانتهمنسهماأخذجراحته

الله.

أبيعن،المسيبابنعن،الزهريعن،معموحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:6(أحماالإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(286/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(287/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

انظر.مرسلاتهمنالخبروهذا،الإرسالكثيرضعيفوهو،غفرةبمولىويعرف(المدنياللهعبدبنعمر)واسمه

.(378/)"التهذيبتقريبتحرير"

.(288/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

غريب.:أي

.(2903/)"المسند"فيأحمدرواه
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."النارأهلمنهذا":الإسلاميدعيممنلرجلفقال،خيبرع!ي!اللهرسولمعشهدنا:قالهريرة

قلت:الذيالرجل،اللهرسوليا:فقيل،جراحةفأصابته،شديداقتالاالرجلقاتلالقتالحضرفلما

فكاد."النارإلى":!ي!النبيفقال.ماتوقد،شديداقتالااليومقاتلفإنه."النارأهلمنإنه"

كانفلما.شديد!جراحبهولكن،يمتلمفإنه:قيلإذ،ذلكعلىهمفبينما،يرتابأنالقومبعض

اللهعبدأنيأشهد،أكبرالله":فقالبذلك!ي!النبيفأخبر،نفسهفقتل،الجراحعلىيصبرلمالليلمن

الدينهذايؤيداللهوإن،مسلمةنفس!إلاالجنةيدخللاإنه":الناسفيفنادىبلالاأمرثم."ورسوله

."الفاجربالرجل

به.الرزاقعبدحديثمن(")1الصحيحين"فيوأخرجاه

كانفلما،الفطيونابنثعلبةبنيأحدوكان،مخيريقأحديومقتلممنوكان:)2(إسحاقابنقال

السبت.يوماليومإن:قالوا.لحقعليكممحمدنصرأنعلمتملقدوالله،يهودمعشريا:قالأحديوم

إلىغداثم.شاءمافيهيصنعلمحمدفماليأصبتإن:وقالوعدتهسيفهفأخذ.لكمسبتلا:قال

."يهودخيرمخيريق":يلغنافيماع!يماللهرسولفقال،قتلحتىمعهفقاتل!ي!اللهرسول

قال.بالمدينةأوقافا-حوائطسبعوكانت-مخيريقأموال!ي!اللهرسولفجعل:)3(السهيليقال

بالمدينة.وقفأولوكانت:القرظيئكعببنمحمد

سفيانأبيعن،معاذبنسعدبنعمروبنالرحمنعبدبنالحصينوحدثني:)4(إسحاقابنوقال

لمفإذا،قطيصللمالجنةدخلرجلعنحدثوني:يقولكانأنه،هريرةأبيعن،أحمدأبيابنمولى

وقش.بنثابتبنعمروالأشهلعبدبنيأصيرم:فيقول؟هومن:سألوهالناسيعرفه

علىالإسلاميأبىكان:قال؟الأصيرمشأنكانكيف:لبيد)5(بنلمحمودفقلت:الحصينقال

حتىفقاتل،الناسعرضفيدخلحتىفعدا،سيفهأخذثمفأسلم،لهبداأحديومكانفلما،قومه

به،همإذا،المعركةفيقتلاهميلتمسونالأشهلعبدبنيمن4رجافبينما:قال.الجراحةأثبتته

جاءما:فقالوافسألوه!الحديثلهذالمنكروإنهتركناهلقد!؟بهجاءما،للأصيرمهذاإنوالله:فقالوا

باللهآمنت،الإسلامفيرغبةبل:فقال؟الإسلامفيرغبةأم،قومكعلىأحدب،عمرويابك

أصابني.ماأصابنيحتىفقاتلت،!ي!اللهرسولمعوغدوتسيفيأخذتثم،وأسلمتوبرسوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(111)رقمومسلم(6203)رقمالبخاريرواه

.(288/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(647/)"الأنفالروض"انظر

.(209/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عنروايتهوجل،صغيرصحابينعيمأبو،المدنيالأشهليالأوسيرافعبنعقبةبنلبيدبنمحمود)هو

.(3353/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر.الصحابة
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."الجنةأهللمنإنه":فقال!!ي!اللهلرسول!فذكروه،أيديهمفيماتأنيلبثفلم

رجلاالجموحبنعمروكان:قالواسلمةبنيمنأشياخعن،أبيوحدثني:)1(إسحاقابنقال

يومكانفلما،المشاهدع!ي!اللهرسول!معيشهدون،الأسدمثلأربعةبنونلهوكان،العرجشديدأعرج

عنيحبسونيأنيريدونبنيإن:وقال!اللهرسولفأتى.عذركقداللهإن:وقالوا،حبسهأرادواأحد

ع!ي!:اللهرسول!فقال!.الجنةفيهذهبعرجتيأطأأنلأرجوإنيفوالله،فيهمعكوالخروجالوجههذا

يرزقهأناللهلعل،تمنعوهلاأنعليكمما":لبنيهوقال!."عليكجهادفلا،اللهعذركفقدأنتأما"

عنه.اللهرضي،أحديومفقتلمعهفخرج."الشهادة

معها،اللاتيوالنسوة-كيسانبنصالححدثنيكما-عتبةبنتهندووقعت:)2(إسحاقابنقال!

الرجالآذانمنهنداتخذتحتى،والأنوفالاذانيجدعنع!ي!اللهرسولأصحابمنبالقتلىيمثلن

فلاكتها،حمزةكبدعنوبقرت،وحشياوقرطتهاوقلائدهاخدمهاوأعطت،وقلائدخدما33(وأنوفهم

فلفظتها.تسيغهاأنتستطعفلم

نأتستطعفلمفلاكتها،هندإلىفحملها،وحشيحمزةكبدعنبقرالذيأن،عقبةبنموسىوذكر

أعلم.فالله،تسيغها

الرجز(منأ:فقالتصوتهابأعلىفصرخت،مشرفةصخرةعلىعلتثم:)4(إسحاقابنقال

سعرذاتالحرببعدوالحرببدربيومجزيناكمنحن

وبكريوعمهأخيولاصبرمنليعتبةعنكانما

صدريغليلوحسيشفيتنذريوقضيتنفسيشفيت

قبريفيأعظميترمحتىعمريعليوحشيفشكر

فقالت:المطلببنعبادبنأثاثةبنتهندفأجابتها:قال!

الكفرعظيموقاعبنت)5(يابدروبعدبدرفيخزيت

الزهرالطوال!ملهاشميين)6(الفجرغداةاللهصبحك

صقريوعليليثيحمزةيفريحسامقطاعبكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مجاهيل.فيهاضعيفةروايةوهذه(209/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(231)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.الخلخالوهي،خدمهجمع،الخدم

.(219/)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

."النبويةالسيرة"فيلماموافق(ط)فيجاءوما"ابنةيا":(1)في

الهاشميين.من:أي
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النحرضواحيمنهفخضباغدريوأبوكشيبرامإذ

نذرفشرالسوءونذرك

سيديومئذوهو،مناةعبدبنالحارثبنيأخوزبانبنالحليسوكان:)1(إسحاقابنقال

عقق.ذق:ويقولالرمحبزجالمطلبعبدبنحمزةشدقفييضربوهوسفيانبأبيمر،الأحابيش

اكتمها!ويحك:فقال.بملحما)2ترونماعمهبابنيصنعقريشسيدهذا،كنانةبنييا:الحليسفقال

زلة.كانتفإنها؟عني

بأعلىصرخثم،الجبلعلىأشرف،الانصرافأرادحين،سفيانأباإنثم:)3(إسحاقابنقال

فقال.دينك:أظهرأي.هبلاعل،بدربيوميوم،سجالالحربإن،فعالأنعمت:صوته

فيوقتلاكمالجنةفيقتلانا،سواءلا،وأجلأعلىالله:فقل،فأجبهعمرياقم":لعمرع!ي!اللهرسول

فجاءه."شأنهمافانظرائته":لعمر!ي!اللهرسولفقال.عمرياإليهلم:سفيانأبولهفقال."النار

.الانكلامكليسمعوإنه،لااللهم:عمرفقال؟محمداأقتلنا،عمريااللهأنشدك:سفيانأبولهفقال

وأبر.قمئةابنمنعنديأصدقأنت:قال

وماسخطتومارضيتماوالله،مثلقتلاكمفيكانقدإنه:سفيانأبونادىثم:إسحاقابنقال

الله!رسولفقال.القابلالعامبدوموعدكمإن:نادىسفيانأبوانصرفولما:قال.أمرتولانهيت

.((موعدوبينكبينناهو،نعم:قل":أصحابهمنلرجل

فانظر،القوماثارفياخرج":فقال،طالبأبيبنعلي!اللهرسولبدثثم:إسحاقابنقال

الخيلركبواوإن،مكةيريدونفإنهم،الإبلوامتطواالخيلجنبواقدكانوافإن،يريدونومايصنعونماذا

."لأناجزنهمثمفيهاإليهملأسيرن،أرادوهاإنبيدهنفسيوالذي،المدينةيريدونفهم،الإبلوساقوا

مكة.إلىووجهواالإبلوامتطواالخيلفجنبوا،يصنعونماذاأنظرآثارهمفيفخرجت:عليقال

دكر)4(

أحديومالوقعةبعد!ي!النبيدعاء

رفاعةابنعن،المكيأيمنبنالواحدعبدثنا،الفزاريمعاويةبنمروانثنا:أحمد)5(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(239/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.الانتصارعلىيقدرلاميتأنهيريد

.(312)صإسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)فييردلم"ذكر"لفظ

-(381)عاصمأبيلابنالسنةفيكماالعلماءصححهوقد،ثقاتورجاله(3424/)"المسند"فيأحمدرواه
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علىأثنيحتىاستووا":!ي!اللهرسولقال،المشركونوانكفأأحديومكانلما:قالأبيهعن،الزر!ي

بسطت،لماقابضلااللهم،كلهالحمدلكاللهم":فقال،صفوفاخلفهفصاروا."وجلعز،ربي

مانعولا،منعتلمامعطيولا،هديتلمنمضلولا،أضللتلمنهاديولا،قبضتلماباسطولا

وفضلكورحمتكبركاتكمنعليناابسطاللهم،قربتلمامبعدولا،باعدتلمامقربولا،أعطيتلما

،)1(العيلةيومالنعيمأسألكإنياللهم،يزولولايحوللاالذيالمقيمالنعيمأسألكإنياللهم،ورزقك

وزينهالإيمانإليناحبباللهم،منعتناماوشرأعطيتناماشرمنبكعائذإنياللهم،الخوفيوموالأمن

وأحينا،مسلمينتوفنااللهم،الراشدينمنواجعلنا،والعصيانوالفسوقالكفرإليناوكرهقلوبنا،في

ويصدونرسلكيكذبونالذينالكفرةقاتلاللهم،مفتونينولاخزاياغير،بالصالحينوألحقنامسلمين

."الحقإلهالكتابأوتواالذينالكفرةقاتلاللهم،وعذابكرجزكعليهمواجعل،سبيلكعن

الواحدعبدعن،معاويةبنمروانعن،أيوببنزيادعن،")2(والليلةاليوم"فيالنساليورواه

به.ألي!عن،رفاعةبنعبيدعن،أيمنابن

فصل

صعصعةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنمحمدفحدثني،لقتلاهمالناسوفرغ:إسحاق)3(ابنقال

أفي؟الربيعبنسعدفعلماليينظررجلمن":قالع!ج!اللهرسولأن،النجاربنيأخو،المازني

رمق،وبهالقتلىفيجريحافوجدهفنظر.أنا:الأنصارمنرجلفقال"؟الأمواتفيأمهوالأحياء

،الأمواتفيأنا:فقال.الأمواتفيأمأنتالأحياءأفيأنظرأنأمرنيع!ي!اللهرسولإن:لهفقلت:قال

نبياجزىماخيرعنااللهجزاك:لكيقولالربيعبنسعدإن:لهوقل،السلامعنيع!ي!اللهرسولفأبلغ

نإاللهعندلكمعذرلاإنه:لكميقولالربيعبنسعدإن:لهموقل،السلامعنيقومكوأبلغ.أمتهعن

.خبرهفأخبرتهلمج!ي!النبيفجئت:قال.ماتحتىأبرحلمثم:قال.تطرفعينومنكم،نبيكمإلىخلص

عمربنمحمدذكرهفيما،مسلمةبنمحمدالقتلىفيسعداالتمسالذيالرجلكان:قلت

أجابه.خبركأنظرأنأمرنياللهرسولإن:قالفلما،يجبهفلممرتينناداهأنهوذكر،الواقدي)4(

.وذكره،ضعيفبصوت

)1(

)2(

)3(

)4(

رواه(6122/)(الزوائدمجمع)فيالهيثميوقال(24و323/)والحاكم(996)للبخاريالمفردالأدبوفي

.-اللهرحمه-الذهبيتهويلاتفهوتضعيفهوأما،الصحيحرجالورجاله،والبزارأحمد

الفقر.:العيلة

.(44551)رقم"الكبرىالسنن"6(5)9"والليلةاليومفي"فيالنسائيرواه

.(313ص)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/292)"المغازي"انظر
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أعلم.فالله.كعببنأبيسعداالتمسالذيالرجلكان:(")1الاستيعاب"فيعمرأبوالشيخوقال!

وبينبينه!واللهرسول!آخىالذيوهو،عنهاللهرضي،العقبةليلةالنقباءمنالربيعبنسعدوكان

عوفي.بنالرحمنعبد

ببطنفوجدهالمطلبعبدبنحمزةيلتمس،بلغنيفيما،ع!ح!اللهرسول!وخرج:)2(إسحاقابنقال!

نأالزبيربنجعفربنمحمدفحدثني،وأذناهأنفهفجدع،بهومثل،كبدهعنبطنهبقرقد،الوادي

يكونحتىلتركته،بعديمنسنةوتكون،صفيةتحزنأنلولا":رأىمارأىحينقال!ع!ي!اللهرسول!

رجلابثلاثينلأمثلنالمواطنمنموطنفيقريشعلىاللهأظهرنيولئن،الطيروحواصلالسباعبطونفي

لئنوالله:قالوا،فعلمابعمهفعلمنعلىوغيظه،ع!ح!اللهرسول!حزنالمسلمونرأىفلما."منهم

.العربمنأحديمثلهالممثلةبهملنمثلنالدهرمنيومابهماللهأظفرنا

منوحدثني،كعببنمحمدعن،الأسلميفروةبنسفيانبنبريدةفحدثني:)3(إسحاقابنقال!

ولينماعوقتتوبهطبمثلعاقتت!فعاقجواوإن):ذلكفيأنزل!،وجلعزاللهأنعباسابنعن،أتهملا

فعفا:قال،الآية(127-126:النحلأ!باللهإلاصترثوما!وأضحبزللصنبرجمتضئرلهوصحبزتم

المثلة.عنونهى،وصبر،ع!يواللهرسول!

أعلم.فالله،هذامعهذايلتئمفكيف،سنينبثلاثالهجرةبعدأحدوقصة،مكيةالآياتهذه:قلت

فيع!يواللهرسول!قامما:قال!سمرةعن،الحسنعن،الطويلحميدوحدثني:)4(إسحاقابنقال!

المثلة.عنوينهى،بالصدقةيأمرحتىففارقهقطمقام

موقفاوقفتما،أبدابمثلكأصابلن":قال!حمزةعلى!يمالنبيوقفولما:)5(هشامابنوقال!

السبع:السماواتأهلفيمكتو!حمزةأنفأخبرنيجبريلجاءني":قال!ثم."هذامنإليأغيظقط

الأسدعبدبنسلمةوأبوحمزةوكان:هشامابنقال!."رسولهوأسداللهأسدالمطلبعبدبنحمزة

لهب.أبيمولاةثويبةثلاثتهمأرضعتهم"الرضاعةمن!لمجماللهرسول!أخوي

،الزنادأبيابنيعني،الرحمنعبدأنبأنا،الهاشميداودبنسليمانحدثنا:أحمد)6(الإماموقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

.(2595/)"الأصحاببمعرفةالاستيعاب"انظر

.(259/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

ضعيفة.فهيمجاهيلالروايةهذهسندوفي(269/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(269/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(269/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

فهو،مرسلاآخرطريقمن(3592/)بمعناه(النبوةدلائل)فيوالبيهقي،(1/651)"المسند"فيأحمدرواه

حسن.حديث
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نأكادتإذاحتى،تسعىامرأ!أقبلتأحديومكانلماأنهالزبيرأبيأخبرني:قالعروةعن،هشامعن

فتوسمت:الزبيرقال."المرأةالمرأة":فقال،تراهمأن!ي!النبيفكره:قال.القتلىعلىتشرف

فيفلدمت:قال،القتلىإلىتنتهيأنقبلفأدركتها،إليهاأسعىفخرجت:قال،صفيةأميأنها

عزم!واللهرسولإن:فقلت:قال.لكأرضلا،إليك:قالت،جلدةامرأةوكانت،صدري

فقد،حمزةلأخيبهماجئتثوبانهذان:فقالت،معهاثوبينوأخرجت،فوقفت:قال.عليك

الأنصارمنرجلجنبهإلىفإذا،حمزةفيهمالنكفنبالثوبينفجئنا:قال.فيهمافكفنوه،مقتلهبلغني

والأنصاريثوبينفيحمزةنكفنأنوحياءغضاضةفوجدنا:قال.بحمزةفعلكمابهفعلقد،قتيل

فأقرعنا،الاخرمنأكبرأحدهمافكانفقدرناهما،ثول!وللأنصاريثول!لحمزة:فقلنا،لهكفنلا

.له)1(طارالذيالثوبفيمنهماواحدكلفكفنا،بينهما

أحدوقتلىحمزةعلىا!صلاةذكر

!ي!اللهرسولأمر:قالعباسابنعن،مقسمعن،أتهملامنوحدثني:)2(إسحاقابنقال

فصلى،حمزةإلىيوضعونبالقتلىأتيثم،تكبيراتسبعفكبرعليهصلىثم،ببردةفسجيبحمزة

ضعيفث.وسندهغريحثوهذا.صلاةوسبعينثنتينعليهصلىحتى،معهموعليهعليهم

.الأمصارعلماءمنأحدبهيقلولم:)3(السهيليقال

مسعودابنعن،الشعبيعن،السائببنعطاءثنا،حمادثنا،عفانثنا:أحمد)4(الإمامقالوقد

نأرجوتيومئذحلفتفلو،المشركينجرحىعلىيجهزنالمسلمينخلفأحديومكنالنساءإن:قال

الأخرةيرلدقنالدياومنحميربمنمن!م!و:اللهأنزلحتى،الدنيايريدمناأحدليسإنه:أبر

أمرواماوعصوا!ي!اللهرسولأصحابخالففلما.أأد2:عمرأنالأمهوليتتليتمعئهتمصحرفغنم

فلما،عاشرهموهو،قريشمن)5(ورجلينالأنصارمنسبعة؟(تسعةأفيع!جواللهرسولأفرد،به

فلما،قتلحتىساعةفقاتلالأنصارمنرجلفقام:قال)."عناردهمرجلااللهرحم":قالرهقوه

!ي!ا!لهرسولفقال،السبعةقتلحتىذايقوليزلفلمعنا"()6(.ردهمرجلاالله"رحم:قالأيضارهقوه

."لهصارالذي":"المسند"وفي.لهقدرأي"لهطارالذي":(طو)(آ)فيكذا()1

.(279/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(642/)"الأنفالروض"انظر)3(

ضعيف.وإسناده،(1/463)"المسند"فيأحمدرواه(4)

."واثنين":(ط)في(5)

.(ط)منسقطالقوسينبينما)6(
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:قولوا":!ي!اللهرسولفقال.هبلاعل:فقالسفيانأبوفجاء.")1(أصحابناأنصفناما":لصاحبيه

فقال.لكمعزىولاالعزىلنا:سفيانأبوفقال.وأجلأعلىالله:فقالوا."وأجلأعلىالله

ويوملنايولم،بدربيوميوم:سفيانأبوقالثم."لكممولىولامولاناالله:قولوا":ع!ج!اللهرسول

قتلاناأما،سواءلا":ع!ح!اللهرسولفقال.بفلانوفلان،بحنظلةحنظلة،نسرويولمنساءويوم،علينا

لعنكانتوإن،مثلةالقومفيكانتقد:سفيانأبوقال."يعذبونالنارفيوقتلاكم،يرزقونفأحيا!

فإذا،فنظروا:قال.سرنيولاساءنيولا،كرهتولاأحببتولا،نهيتولاأمرتما،مناملأغير

منهأكلتأ":!اللهرسولفقال،تأكلهاأنتستطعفلم،فلاكتهاكبدههندوأخذت،بطنهبقرقدحمزة

ع!ج!اللهرسولفوضع:قال."النارفيحمزةمنشيئاليدخلاللهكانما":قال.لا:قالوا"؟شيئا

،حمزةوتركالأنصاريفرفع،عليهفصلىجنبهإلىفوضعالأنصارمنبرجلوجيء،عليهفصلىحمزة

سبعينيومئذعليهصلىحتى،حمزةوتركرفعثم،عليهفصلىحمزةجنبإلىفوضعهباخرجيءثم

أعلم.فالله،السائببنعطاءجهةمنأيضاضعففيهإسنادوهذا.أحمدبهتفرد.صلاة

عبدعن،شهابابنعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا:قالحيث،أثبت)2(البخاريرواهوالذي

قتلىمنالرجلينبينيجمعكانع!ج!اللهرسولأنأخبرهاللهعبدبنجابرأن،مالكبنكعببنالرحمن

اللحدفيقدمهأحدهما)3(إلىلهأشيرفإذا."؟للقرانأخذاأكثرأيهم":يقولثم،واحدثوبفيأحد

.يغسلواولم،عليهميصلولم،بدمائهمبدفنهموأمر."القيامةيومهؤلاءعلىشهيدأنا":وقال

مسلم.دونالبخاريبهتفرد

به.سعدبنالليثحديثمن")4(السنن"أهلورواه

عن،الزهريعنيحدثربهعبدسمعت،شعبةثنا،جعفرابنيعني،محمدثنا:أحمد)5(وقال

يفوحدمكلأوجرحكلفإن":أحدقتلىفيقالأنه!ي!النبيعن،اللهعبدبنجابرعن،جابرابن

عليهم.يصلولم"القيامةيوممسكا

ثنا:)6(البخاريقالكما،بيسيروفاتهقبلعديدةبسنينذلكبعد(عليهمأصلىأنهوثبت

حبيب،أبيبنيزيدعن،حيوةعن،المبارك(ابنأأنا،عديبنزكرياثنا،الرحيمعبدبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(ط)لفظوأثبت"أصحابناأنصفتماما":(آ)في

.(9574)رقمالبخاريرواه

."أحدإلىأشيرفإذا":"البخاريصحيح"في

رقمماجهوابن(5491)رقموالنسائي(3601)رقموالترمذي(9313و)(3138)رقمداودأبورواه

(1514).

صحيح.حديثوهو،(3992/)"المسند"فيأحمدرواه

.(4254)رقم"صحيحه"في
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كالمودع،سنينثمانيبعدأحدقتلىعلى!اللهرسولصلى:قالعامربنعقبةعن،الخيرأبيعن

موعدكموإن،شهيدعليكموأنا،فرطأيديكمبينإني":فقالالمنبرطلعثم،والأمواتللأحياء

عليكمأخشى(أ!ولكني،تشركواأنعليكمأخشىلستوإني،هذامقاميمنإليهلأنظروإني،الحوض

!ص.اللهرسولإلىنظرتهانظرةاخرفكان:قال."تنافسوهاأنالدنيا

حبيبأبيبنيزيدحديثمن،)2(والنسالي،داودوأبو،ومسلم،أخرمواضعفيالبخاريورواه

.نحوهبه

عائشة:قالت:قالثابتأبيبنحبيبعن،عمارةبنالحسنثنا،أبيحدثني:الأمويوقال

محتجورجلإذاالفجرطلعإذاحتى،الخبرنستطلعأحدإلى!اللهرسولمخرجالسحرمنخرجنا

:ويقولينشدأ3(

حمل"يشهد)4(الهيجاقليلالبث"

وسقين.بينامرأ!عليه،أقبلقدبعيوفإذا،ذلكبعدمكثناثم،حضيربنأسيدفإذافنظرنا:قالت

عناللهدفع:قالت؟الخبرما:لهافقلنا،الجموحبنعمروامرأةهيفإذا،منهافدنونا:قالت

أتقتالآتمؤضمنينأللهكنىضيراينالوالؤبغيظهتمكفرواالذيناللهورد!ال!،شهداءالمؤمنينمنواتخذ!اللهرسول

وزوجي.أخي:قالت؟هذاما:لهافقلنا،نزلتثم.حل:لبعيرهاقالتثم!هوقولاعنىلزاألمحهوكات

وأمها،لأبيهاأخاهاوكان،()آإليهلتنظرالمطلبعبدبنتصفيةأقبلتوقد:)د(إسحاقابنوقال

أمه،يا:لهافقال."بأخيهاماترىلا؟فأرجعهاالقها":العوامبنالزبيرلابنهاع!اللهرسولفقال

أرضانافما!؟اللهفيوذلك،بأخيمثلأنهبلغنيوقدولم:قالت.ترجعيأنيأمرك!صاللهرسولإن

بذلك،وأخبره!اللهرسولإلىالزبيرجاءفلما.اللهشاءإنولأصبرنلأحتسبن،ذلكمنكانما

.واستغفرتواسترجعت،عليهوصلت،إليهفنظرتفأتته."سبيلهاخل":قال

وأمه-جحشبناللهعبدأختهابنمعهودفن،فدفن!اللهرسول!بهأمرثم:)7(إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(ط)لفظوأثبت"ولكن":(آ)في

رقمداودوأبو(6922)رقمومسلم(0965و)(6426و)(8504و)(6935و)(4134)رقمالبخاريرواه

.(5391)رقموالنسائي(4322و)(3223)

مرادالحميدعبدرياضالأستاذالفاضلوزميليلصديقي"العربيةالأمثالمعجم"فيوالمثل"يشتد":(ط)في

فيه.مذكورةومصادره(469/)

."يلحق":"العربيةالأمثالمعجم"في

.(279/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.وأرضاهعنهاللهرضيحمزةإلىيعني

.باختصارالخبرذكروقد(279/)هشاملابن"النجويةالسيرة"انظر
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عنهما.اللهرضي،كبدهعنيبقرلمأنهغير،بهمثلقدوكان-المطلبعبدبنتأميمة

دعواجحشبناللهوعبدهوأنهسعدوذكر:قال.اللهفيالمجدع:لهيقالوكان:)1(السهيليقال

ودعا،ذلكفكان،ويستلبهفيقتلهالمشركينمنفارسايلقىأنسعذفدعا؟لهمافاستجيبتبدعوة

ذلك.فكان.اللهفيأنفهويجدعفيقتلهفارسيلقاهأنجحشبناللهعبد

بناللهعبديدفيفصار،عرجونا)2(!ي!اللهرسولفأعطاه،انقطعيومئذسيفهأنبكاربنالزبيروذكر

.بدريومفيلعكاشةتقدمكماوهذا.ديناربمئتىولدهبعضتركةفيبيعثم،بهيقاتلسيفاجحش

القبرفيوالثلاثةالرجلينبينيجمعكان!ي!اللهرسولأنأيضا"البخاريصحيح"فيتقدموقد

نأمعهايشقالتيالجراحمنبالمسلمينلما؟ذلكفيلهمأرخصوإنما،الواحدالكفنفيبل،الواحد

المتصاحبينالرجلينبينيجمعوكان،للقرانأخذاأكثرهمااللحدفيويقدم،واحداواحدلكليحفروا

؟الجموحبنعمرووبين،جابروالد،حرامبنعمروبناللهعبدبينجمعكما،الواحداللحدفي

عن،)4(إسحاقابنروىكما،ودمائهمبجراحهمتركهمبل،يغسلوا)3(ولم،متصاحبينكانالأنهما

أنا":قالأحديومالقتلىعلىأشرفلما!ي!اللهرسولأن،صعيربنثعلبةبناللهعبدعن،الزهري

لوناللون،جرحهيدمىالقيامةيوميبعثهواللهإلا،اللهفييجرحجريحمنماإنه،هؤلاءعلىشهيد

قال:يقولهريرةأباسمعأنه،يساربنموسىعميوحدثني:قال."مسكريحوالريح،دم

،الدملوناللون،يدمىوجرحهالقيامةيوميبعثهواللهإلا،اللهفييجرحجريحمنما":!أبوالقاسم

الوجه.هذاغيرمن")5(الصحيحين"فيثابتالحديثوهذا."المسكريحوالزيح

ابنعن،جبيربنسعيدعن،السائببنعطاءعن،عاصمبنعليثنا:أحمد)6(الإماموقال

ادفنوهم":وقال،والجلودالحديدعنهمينزعأنبالشهداءأحديومع!ي!اللهرسولأمر:قالعباس

."وثيابهمبدمائهم

به.عاصمبنعليحديثمن)7(ماجهوابنداودأبوورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7ا

.(644/)"الأنفالروض"انظر

علىفيبقىالشماريخمنهويقطعيعوجالذيالعذقأصل:العرجون":(عرجن)"الضحاحمختار"فيجاء

."يابسأالنخل

جميعا.الشهداءيعني

.(289/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عنهه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(1876)رقمومسلم(5533و)(3028و)(237)رقمالبخاريرواه

ضعيف.وإسناده،(1/472)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده،(5151)رقمماجهوابن(3134)رقمداودأبورواه
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بنحميدعن،حدثهمالمغيرةبنسليمانأن،القعنبيحدثنا:")1(سننه"فيداودأبوالإماموقال

قرحأصابناقد:فقالواأحديوم!ي!اللهرسول!إلىالأنصارجاءت:قال!أنهعامربنهشامعن،هلالب

."الواحد)2(القبرفيوالثلاثةالرجلينواجعلوا،وأوسعوااحفروا":فقال!؟تأمرنافكيف،وجهد

."قرآناأكثرهم":قال!؟يقدمفأيهم،اللهرسول!يا:قيل

!!)3(

،فذكره،عامربنهشامعن،هلال!بنحميدعن،أيوبعن،الثوريحديثمنرواهلم

."وأعمقوا":وزاد

نهىثم،بهافدفنوهمالمدينةإلىقتلاهمالمسلمينمنناساحتملوقد:)4(إسحاقابنقال!

."صرعواحيثادفنوهم":وقال!ذلكعن!لمج!اللهرسول!

بنعمرأنا،اللهعبدأنا،وعتاباللهعبدثنا،إسحاقبنعليثنا:أحمد)5(الإمامقال!وقد

بأحد،أبياستشهد:يقول!اللهعبدبنجابرسمعت،أبيحدثني،المدينييزيدأبيبنسلمة

بنيمقبرةفيفادفنه،الجملهذاعلىأباكفاحتملاذهب:فقلن،لهنبناضحإليهأخواتيفأرسلنني)6(

نفسيوالذي":فقال!فدعاني،بأحدجالسوهو!ي!أدلهنبيذلكفبلغ،ليوأعوانفجئته:قال!.سلمة

أحمد.بهتفرد،بأحدأصحابهمعفدفن"إخوتهمعإلايدفنلابيده

عن،نبيحعن،قيسبنالأسودعن،شعبةثنا،جعفربنمحمدثنا:أحمد)7(الإماموقال!

مضاجعهم.إلىالقتلىردواأنءلمج!النبيمناديفنادى،مكانهممنحملواأحدقتلىأن،اللهعبدبنجابر

أيضاوالنسائي،)9(شعبةحديثمنوالترمذي،الثوريحديثمن)8(والنسائيداودأبورواهوقد

به.قيسبنالأسودعنكلهم،عيينةبنسفيانحديثمن)01(ماجهوابن

بنجابرعن،)12(العنزينبيحعن،قيسبنالأسودثنا،عوانةأبوثناعفانثنا:أحمد)11(وقال!

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

رقم

لفظ

في"

انظر

واهر

في)

واهر

واهر

واهر

واهر

واهر

في)

صحيح.حديثوهو،(1532)

."داودأبيسنن"فييردلم"الواحد"

صحيح.حديثوهو،(1632)رقم"سننه

.(289/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

ضعيف.وإسناده،(3693/)"المسند"فيأحمد

."فأرسلني":(ط

صحيح.حديثوهو،(3792/)"المسند"فيأحمد

صحيح.حديثوهو،(4052)رقموالنسائي(3165)رقمداودأبو

صحيح.حديثوهو،(1717)رقمالترمذي

صحيح.حديثوهو،(1651)رقمماجهوابن(5352)رقمالنسائي

صحيح.حديثوهو،(3793/)"المسند"فيأحمد

."...العنزينبيحعنقيسبنالأسودعنكلهم..":(ط
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جابر،يا:اللهعبدأبيليوقال،ليقاتلهمالمشركينإلىالمدينةمن!ي!اللهرسولخرج:قالاللهعبد

ليبناتأتركأنيلولاواللهفإني،أمرنايصيرماإلىتعلمحتى،المدينةأهلنظاريفيتكونأنعليكلا

عادلتهما،وخاليبأبيعمتيجاءتإذ،النظارينفيأنافبينا:قال.يديبينتقتلأنلأحببت،بعدي

نأيأمركم!النبيإنألا:يناديرجللحقإذ،مقابرنافيلتدفنهماالمدينةبهمافدخلت،ناضحعلى

فيأنافبينا،قتلاحيثفدفناهما،بهمافرجعنا.قتلتحيثمصارعهافيفتدفنوها،بالقتلىترجعوا

عمالأباكأثارلقدوالله،اللهعبدبنجابريا:فقالرجلجاءنيإذ،سفيانأبيبنمعاويةخلافة

وأ،القتليدعلمماإلايتغيرلم،دفنتهالذيالنحوعلىفوجدتهفأتيته.منهطائفةفخرجفبدا،معاوية

.")إ(الصحيحين"فيثابتهوكما،أبيهدينوفائهقصةأحمدالإمامساقثم.القتيل

:قالاللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعن،أيوبعن،زيدبنحمادطريقمن،2(البيهقيوروى

فأخرجناهم،فأتيناهم،إليهماستصرخناهم،سنةأربعينبعد،أحدقتلىعندالعينمعاويةأجرىلما

دما.فانبعثحمزةقدمالمسحاةفأصابت

بالأمس.دفنواكأنمافأخرجناهم:قالجابرعن،إسحاقابنروايةوفي

فليشهد.بأحدقتيللهكانمن:مناديهنادى،العينيجريأنأرادلمامعاويةأن،الواقدي)3(وذكر

قبرهفيجارهووجدت،هيئتهعلىنائمهوكأنماقبرهفيأبيفوجدت،عنهمفحفرنا:جابرقال

مثلقبورهممنفاحإنه:ويقال.دماجرحهفانبعث،عنهفأزيلتجرحهعلىويده،الجموحبنعمرو

.دفنوايوممنسنةوأربعينستبعدوذلك،أجمعينعنهماللهرضي،المسكريح

جابرعن،عطاءعن،المعلمحسينثنا،المفضلبنبشرثنا،مسددثنا:البخاري)4(قالوقد

أصحابمنيقتلمنأولفيمقتولاإلاأرانيما:ليفقالالليلمنأبيدعاني،أحدحضرلما:قال

فاقض،ديناعليوإن،!ج!اللهرسولنفسغير،منكعليأعزبعديأتركلاوإني،!ي!النبي

أتركهأننفسيتطبلمثم،قبرهفيآخرمعهفدفنت،قتيلأولفكانفأصبحنا.خيرابأخواتكواستوص

أذنه.غيرهنية،وضعتهكيومهوفإذا،أشهرستةبعدفاستخرجته،اخرمع

،أبوهقتللماأنهجابرعن،المنكدربنمحمدعن،شعبةحديثمن")د(الصحيحين"فيوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

بهذا"مسلمصحيح"فينجدهولم(5354و)(6923و)(5923و)(1272)رقم"البخاريصحيح"فيهو

اللفظ.

."سنةأربعينبعد"جملةعندهوليس(3192/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

.(1/672)"المغازي"انظر

.(1351)رقمالبخاريرواه

.(013)(4712)رقمومسلم(4421)رقموموصولا،تعليقا(0804)رقمالبخاريرواه
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تزللم،تبكيهلاأوتبكيه":!يالهاللهرسولفقال،الناسفنهاه،ويبكيالثوبعنهيكشفجعل

.(")1رفعتموهحتىبأجنحتهاتظلهالملائكة

الباكية.هيعمتهأن،روايةوفي

حدثنا:قالاالقاضيالحسنبنأحمدبكروأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيوقال

عبادةأبوحدثنا،البصريوثيقبنفيضحدثنا،إسحاقبنمحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبو

ألا،جابريا":لجابر!واللهرسولقال:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،الأنصاري

ماعبديعليتمن:فقالأباكأحيااللهأنأشعرت":فقال.بالخيراللهبشرك،بلى:قال"؟أبشرك

معفأقتل،الدنياإلىتردنيأنعليكأتمنى،عبادتكحقعبدتكما،يارب:قال.أعطكهشئت

."يرجعلاإليهاأنهمنيسلفقدإنه:قال.أخرىمرةفيكوأقتل،نبيك

أحمد،بنبشرسهلأبوثنا،الإسفرايينيالمعروفأبيبنمحمدالحسنأبوأنا:)3(البيهقيوقال

بنبشيربناكثيربنأإبراهيمبنموسىحدثنا،المدينيبنعليثنا،نصربنالحسينبنأحمدأنا

ثمالأنصاريالصمةبنخراشبنالرحمنعبدبنخراشبنطلحةسمعت:قال،الأنصاريالفاكه

:قال"؟مهتماأراكليما":فقال!يالهاللهرسولإلينظر:قالاللهعبدبنجابرسمعت:قالالسلمي

وراءمنإلاأحدااللهكلمما؟أخبركألا":فقال.وعيالاديناوترك،أبيقتل،اللهرسوليا:قلت

فأقتلالدنياإلىتردنيأنأسألك:فقال.أعطكسلني،عبدييالهوقال،كفاحاأباككلموإنه،حجاب

."ورائيمنفأبلغ،يارب:قال.يرجعونلاإليهاإنهماالقولامنيسبققدإنه:فقال.ثانيافيك

.(916عمرانآلألآيةا!ويرزقونربهغعندأخيابلأموتاأدلهسبيلفىقتلوالذينأتخسبنولا!الو:اللهنرلفأ

جابراسمعت،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن،أصحابنابعضوحدثني:)4(إسحاقابنوقال

أصيبحيثأباكإن":قال.بلى:قلت:قال"؟جابرياأبشركألا":ع!ي!اللهرسولليقال:يقول

نأأحب،ربأي:قال؟بكأفعلأنعمروبناللهعبدياتحبما:لهقالثم،اللهأحياه،بأحد

."أخرىمرةفأقتل،فيكفأقاتل،الدنياإلىتردني

السلمي،ربيعةبنعليبنمحمدعن،عيينةبنسفيانعن،المدينيبنعليعنأحمد)5(،رواهوقد

."يرجعونلاإليهاأنهمقضيتإني":اللهفقال:وزاد،جابرعن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(912)(2471)رقممسلموعند(1244)رقمالبخاريعندهي

.(3892/)"النبوةدلائل"في

.(3892/)"النبوةدلائل"في

.(2012/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

حسن.وإسناده،(3136/)"المسند"فيأحمدرواه
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عبدعن،قتادةبنعمربنعاصمحدثني،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا:أحمد)1(وقال

أصحابذكرإذا،يقول!ي!اللهرسولسمعت:قالاللهعبدبنجابرعن،اللهعبدبنجابربنالرحمن

أحمد.بهتفرد،الجبلسفحيعني."الجبلنحصأصحابمعغودرتأنيلوددتواللهأما":أحد

عن،وهببنقطنعن،فروةأبيبناللهعبدبنالأعلىعبدحديثمن،)2(البيهقيروىوقد

مقتولوهوعميربنمصعبعلىمرأحدمنانصرفحين!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،عميربنعبيد

الآية!علتهاللهعهدواماصدقوارجالأتمؤمينمن):قرأثملهفدعا،عليهفوقف،طريقهعلى

نفسيوالذي،وزوروهمفأتوهم،القيامةيوماللهعندشهداءهؤلاءأن"أشهد:قال.(23:الاحزابأ

بنعبيدعنوروي،غريبحديثوهذا."عليهردواإلا،القيامةيومإلىأحدعليهميسلملا،بيده

مرسلا.عمير

هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنعبادعن،يعقوببنموسىحديثمن)3(البيهقيوروى

صبرتم،بماعليكمالسلام":قال)4(الشعبفرضةأتىفإذا،الشهداءقبوريأتي!ي!النبيكان:قال

بعدعثمانوكان،يفعلهبكرأبيبعدعمروكان،يفعله!لمجيوالنبيبعدبكرأبوكانثم."الدارعقبىفنعم

يفعله.عمر

عليكمالسلام":يقولالشعب()6(تفوهفإذاأ،حولكليزورهم!ي!النبيكان:)3(الواقديقال

وكانت،عثمانثم،عمرثم،حولكلذلكيفعلبكرأبوكانثم."الدارعقبىفنعم،صبرتمبما

أصحابهعلىيقبلثم،يسلمسعدوكان،لهموتدعوعندهمفتبكي،تأتيهم!ي!اللهرسولبنتفاطمة

اللهوعبد،هريرةوأبي،سعيدأبيعن،زيارتهمحكىثم.عليكميردونقومعلىتسلمونألا:فيقول

عنهم.اللهرضي،سلمةوأم،عمرابن

حدثتني،خالدبنالعطافثنا،نافعبنالحكمحدثني،إبراهيمحدثني:الدنيا)7(أبيابنوقال

شاءمافصليت،حمزةعندفنزلت-تأتيهمتزاللاوكانت-الشهداءقبورإلىيوماركبت:قالتخالتي

منفرغتفلما،دابتيبرأسآخذاقائماغلاماإلا،مجيمبولاداعالواديفيوما،أصليأنالله

،الأرضتحتمنيخرجعليالسلامردفسمعت:قالت.عليكمالسلام:بيديهكذاقلتصلاتي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حسن.وإسناده،(3375/)"المسند"فيأحمدرواه

.(3284/)"النبوةدلائل"في

.(3603/)"النبوةدلائل"في

جانبه.:أي

.(1/133)"المغازي"انظر

.نقرةبلغفإذا(ط)في

.(04ص)"الموتبعدعاشمن"كتابهفي



223أحدوقعةفيالشهداءعددذكر

مني.شعرةكلفاقشعرت،النهارمنالليلأعرفوكما،خلقنيوجلعزاللهأنأعرفكماأعرفه

ابنعن،جبيربنسعيدعن،الزبيرأبيعن،أميةبنإسماعيلعن،)1(إسحاقبنمحمدوقال

خضر،طيرأجواففيأرواحهماللهجعل،أحديومإخوانكمأصيبلما":!يىالنبيقال:قالعباس

وجدوافلما،العرشظلفيمعلقةذهبمنقناديلإلىوتأوي،ثمارهامنوتأكل،الجنةأنهارترد

ينكلوالئلا؟نرزقالجنةفيأحياءأناعناإخواننايبلغمن:قالوامقيلهموحسن،ومأكلهممشربهمطيب

قولهالكتابفياللهفأنزل."عنكمأبلغهمأنا:وجلعزاللهفقال؟الجهادفييزهدواولا،الحربعن

.!يرزقونربهمعند4أخيابلأقوتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا):تعالى

مسروقعن،مرةبناللهعبدعن،الأعمشعن،معاويةأبيحديثمن)2(والبيهقيمسلموروى

ربهمعند4اخيابلأقؤتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا):الايةهذهعنمسعودبناللهعبدسألنا:قال

فيتسرح،خضر)3(كطيرأرواحهم":فقال!اللهرسولذلكعنسألناقدإناأما:قال.!ول!زقون

ربكعليهماطلعإذ،كذلكهمفبينما":قال."بالعرشمعلقةقناديلإلىتأويثم،شاءتأيها

!؟شئناأيهافيالجنةفينسرحونحننسألكوما،ربنايا:فقالوا.شئتمماسلوني:فقال،اطلاعة

فينقتل،الدنيافيأجسادناإلىأرواحناتردأننسألك:قالوا،يسألواأنمن!.سركوالنأنرأوافلما

."تركواهذاإلايسألونلاأنهمرأىفلما":قال."سبيلك

فصل

الشهداءعددفي

رجلا.وأربعونتسعة،والأنصارالمهاجرينمنأحديوماستشهدمنجميع:)4(عقبةبنموسىقال

رجلا،سبعينالمسلمينمنقتلواأنهم،البراءعن()البخاريعندالصحيحالحديثفيثبتوقد

أعلم.فالله

ويوم،سبعونمعونةبئرويوم،)7(سبعونأحديومالأنصارمنقتل:أنس)6(عن،قتادةوقال

.سبعوناليمامة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(2911/)هشاملابن"النبويةالسيرة"في

له.واللفظ(3303/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي(1887)رقممسلمرواه

."خضرطيرجوففيأرواحهم":(ط)في

.(3028/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(8693)رقم"صحيحه"في

.(7804)رقم"البخاريصحيح"انظر

.(051ص)للمؤلف"الرسولسيرةفيالفصول"انظر



؟أ!سأوق!قى7--ممؤالمدبنة1إلرح!جالهاللهرعسولأنصر-افثونج422

بئرويوم،أحديومالسبعينقارب:يقولكانأنهأنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادوقال

اليمامة.ويوم،مؤتةويوم،معونة

أحديومالأنصارمنقتل:المسيببنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،ماللث)1"وقال

،والزهري،وعروة،عكرمةقال!وهكذا.سبعونعبيدأبيجسرويوم،سبعوناليمامةويوم،سبعون

!هومثدئهاقذأصتغمصحيبهأصنبتكمأولما):تعالىقولهلهويشهد.أحدقتلىفي،إسحاقبنومحمد

سبعين.وأسرواسبعينبدريومقتلواأنهميعني(165:عص!أت11،د

،حمزة؟المهاجرينمنأربعة،وستونخمسةأحديومالأنصارمنقتل:2(إسحاقابنوعن

أسماءهموسرد،الأنصارمنوالباقون،عثمانبنوشماس،عميربنومصعب،جحشبناللهوعبد

ابنقول!علىسبعينفصاروا،آخرينخمسةذلكعلىزيادةهشامابنعليهاستدركوقد،قبائلهمعلى

رجلا.وعشروناثنانوهم،المشركينمنقتلواالذينأسماءإسحاقابنوسرد،هشام

وأربعين.-سبعة:قال!أو-أربعةأحديومالشهداءكان:عروةوعن

.وأربعونتسعة:عقبةبنموسىوقال!

ابنوقال!.عشرتسعة:عروةوقال!.رجلاعشرستةيومئذالمشركينمنوقتل:موسىقال

.وعشروناثنان:إسحاق

فيكانوقد،الجمحيعزةأبيسوىالمشركينمنيؤسرولم:الشافعيعن،)3(الربيعوقال!

:قالأحديومأسرفلما،يقاتلهألاعليهواشترط،فديةبلا!ي!هاللهرسول!عليهفمن،بدريومالأسارى

عارضيكتمسحأدعكلا":!واللهرسول!لهفقال!.أقاتلكلاأنوأعاهد،لبناتيعليامنن،محمديا

قال!يومئذأنهبعضهموذكر.عنقهفضربتبهأمرثم."مرتينمحمداخدعت:وتقول،بمكة

."مرتينجحرمنالمؤمنيلدغلا":!ي!هاللهرسول!

لي،ذكركما،جحشبنتحمنةفلقيتهالمدينةإلى!ي!هاللهرسول!انصرفثم:)4(إسحاقابنقال!

خالهالهانعيثم،لهواستغفرتفاسترجعت،جحشبناللهعبدأخوهاإليهاونعيالناسلقيتفلما

فصاحت،عميربنمصعبزوجهالهانعيثم،لهواستغفرتفاسترجعت،المطلبعبدبنحمزة

)1(

)2(

)3(

.(3287/)"النبوةدلائل"انظر

.(2126/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3028/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(289/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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وخالها،أخيهاعندتثبتهامنرأىلما."لبمكانمنهاالمرأةزوجإن":!سح!اللهرسولفقال،وولولت

زوجها.علىوصياحها

عن،عمربناللهعبدثنا،الفرويمحمدبنإسحاقثنا،يحيىبنمحمدثنا:ا(ماجاابنقالوقد

.أخوكقتل:لهاقيلأنهجحشبنتحمنةعن،أبيهعن،جحشبناللهعبدبنمحمدبنإبراهيم

فقال.واحزناه:قالت.زوجكقتل:قالوا.راجعونإليهوإناللهوإنا،اللهرحمه:فقالت

!"لشيءهيما،لشعبةالمرأةمنللزوجإن":!اللهرسول

أبيبنسعدبنمحمدبنإسماعيلعن،عوفيأبيبنالواحدعبدوحدثني:إسحاق)2(ابنقال

!ي!اللهرسولمعوأبوهاوأخوهازوجهاأصيبوقد،ديناربنيمنبامرأة!سي!اللهرسولمر:قالوقاصبى

تحبين.كمااللهبحمدهو،فلانأمياخيرا:قالوا؟!ي!اللهرسولفعلما:قالتلهانعوافلما،بأحم

جلل.بعدكمصيبةكل:قالترأتهإذاحتى،إليهلهافأشير:قال.إليهأنظرحتىأرونيه:قالت

القليل.منهاهناوهو،الكثيرومنالقليلمنيكونالجلل:هشامابنقال

،المتقاربمنأ:القيس)3(امرؤقال

جللخلاهشيءكلألاربهمأسمبنيلقتل

وقليل.صغيم:أي

عناغسلي":فقالفاطمةابنتهسيفهناولأهلهإلى!اللهرسولانتهىفلما:)4(إسحاقابنقال

فاغسليوهذا:فقالسيفهطالبأبيبنعليئوناولها."اليومهذافيصدقنيلقدفوالله،بنيةيادمههذا

معكصدقهلقد،القتالصدقتكنتلئن":!سح!اللهرسولفقال.اليومصدقنيلقدفوالله،دمهعنه

."دجانةوأبوحنيفببنسهل

لئن":قالبالدماءمخضباعليسيف!ي!اللهرسولرأىولما:آخرموضعفيعقبةبنموسىوقال

بنوسهل،الصمةبنوالحارث،الأقلحأبيبنثابتبنعاصمأحسنفقدالقتالأحسنتكنت

."حنيف

جاء:قالعباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانعن،)5(البيهقيوروى

شفتني.قدفإنها؟حميداالسيفهاك:لفاطمةفقالانحنىوقدأحديومبسيفهطالبأبيبنعليئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده(0951)رقمماجهابنرواه

.(299/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(162)ص"ديوانه"انظر

.(2001/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3283/)"النبوةدلائل"في
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دجانة،وأبو،حنيفبنسهلأجادهلقد،بسيفكالضربأجدتكنتلئن":!ي!اللهرسولفقال

."الصمةبنوالحارث،ثابتبنوعاصم

.الفقارذوهوهذا!ي!اللهرسولوسيف:()1هشامابنقال

وذإلاسيفلا:أحديوممنادنادى:قالنجيحأبيابنعن،العلمأهلبعضوحدثني:قال

علي)2(إلافتىولا،الفقار

حتىمثلهامناالمشركونيصيبلا":لعليقال!ي!اللهرسولأنالعلمأهلبعضوحدثني:قال

."علينااللهيفتح

قتلاهم،علىوالنوائحالبكاءفسمع،الأشهلعبدبنيبدار!ي!اللهرسولومر:)3(إسحاقابنقال

،معاذبنسعدرجعفلما."لهبواكيلاحمزةلكن":قالثمفبكى،ع!ي!اللهرسولعينافذرفت

عمعلىفيبكينيذهبنثم،يتحزمنأننساءهمأمرا،الأشهلعبدبنيدارإلىالحضيربنوأسيد

صح!.اللهرسول

)4("س.
سمعلما:قالالأشهلعبدبنيرجالبعضعن،حنيمببنعبادبنحكيمبنحكيملني

ارجعن":فقال،عليهيبكينمسجدهبابعلىوهنعليهنخرجحمزةعلىبكاءهنع!ي!اللهرسول

هشابم.ابنقالفيما.النوحعنيومئذاللهرسولونهى:قال."بأنفسكنآسيتنفقد،اللهيرحمكن

مرسل.ومنه،منقطعإسحاقابنذكرهالذيوهذا

ابنعن،نافعحدثني،زيدبنأسامةحدثني،الحباببنزيدثنا:فقالأحمدالإمامأسندهوقد

:قال،أزواجهنمنقتلمنعلىيبكينالأنصارنساءفجعل،أحدمنرجعلما!ي!اللهرسولأن،عمر

فهن":قال،يبكينوهن،فاستنبهنامثم:قال."لهبواكيلاحمزةولكن":ع!ي!اللهرسولفقال

.)5(مسلمشرطعلىوهذا."!؟حمزةيندبنيبكينإذااليوم

نافع،عن،الليثيزيدبنأسامةعن،وهبابنعن،سعيدبنهارونعن،)6(ماجهابنرواهوقد

:!اللهرسولفقال،أحميومهلكاهنيبكينالأشهلعبدبنيبنساءمر!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2551/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)منسقط"عليإلافتىولا":غ!يوقوله

.(299/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.إسحاقابنالقائل

أخرجإنمامسلمبهيحتجلمالليثيزيدبنأسامةعنالفاسيالقطانابنقال،(254/)"المسند"فيأحمدرواه

حسن.والحديث،استشهاداله

حسن.حديثوهو،(1915)رقمماجهابنرواه
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ما!ويحهن":فقاللمجي!اللهرسولفاستيقظ،حمزةيبكينالأنصارنساءفجاء"لهبواكيلاحمزةلكن"

."اليومبعدهاللثعلىيبكينولا،فلينقلبنمروهن!؟بعدانقلبن

:فقال،الدورفيوالبكاءالنوحإذا،المدينةأزقة!ي!اللهرسولدخلولما:عقبةبنموسىوقال

له،واستغفر."لهبواكيلاحمزةلكن":فقال.قتلاهميبكينالأنصارنساءهذه:قالوا"؟هذاما"

دورهم،إلىفمشوا،رواحةبناللهوعبد،جبلبنومعاذ،عبادةبنوسعد،معاذبنسعدذلكفسمع

فإنه،!النبيعمتبكينحتىالأنصارقتلىتبكينلاوالله:فقالوابالمدينةكانتوباكيةنائحةكلفجمعوا

اللهرسولسمعفلما،رواحةبناللهعبدبالنوائحجاءالذيأنوزعموا.بالمدينةلهبواكيلاأنهذكرقد

ما":وقال،خيرالهموقال،لهمفاستغفر،بنسائهمالأنصارفعلتبمافأخبر"؟هذاما":قال!!

عنه.ونهى"البكاءأحبوما،أردتهذا

.سواءالزبيربنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنذكروهكذا

عنوالتفريقالمكرفي،المسلمينبكاءعند،المنافقونوأخذ:)1(عقبةبنموسىقال

وقالت،المرجلفوربالنفاقالمدينةوفارت،اليهودغشوظهر،المسلمينوتحزين!اللهرسول

الدولةلهتكون؟ملكطالبولكنه،أصيبمامنهأصيبولا،عليهظهروامانبياكانلو:اليهود

أصابواالذينأصابكمماأطعتموناكنتملو:للمسلمينوقالوا،قولهممثلالمنافقونوقال.وعليه

منهم،قتلفيمنيعني؟المسلمينوتعزية،نافقمنونفاقأطاعمنطاعةفيالقرآناللهفأنزل.منكم

كلها،لآياتا1121:عمرانآدأ!عليم!يغوأدلهلتقتا!مقعدألمحؤمندتبؤئأهلكمقغدؤتوإذ):فقال

والمنة.الحمدودله")2(التفسير"فيذلكعلىتكلمناكما

ذكر

،والجراحالقرحمنبهمماعلى،بأصحابهصططلهجوالنبيخروج

الأسد)3(حمراءبلغحتىولأصحابهلهإرهابا،سفيانأبيأثرفي

المدينةمنأميالثمانيةعلىوهي

المدينة:إلى،والسلامالصلاةعليه،رجوعهوذكرهأحدوقعةاقتصاصهبعد)4(عقبةبنموسىقال

.(3162/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

بعدها.وما(496/و)،بعدهاوما(259/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر)2(

.(512-911ص)للفيروزابادي"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"انظر)3(

.(3172/)"النبوةدلائل"انظر(4)
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فسمعتهمنازلتهم:فقال،وأصحابهسفيانأبيعنفسأله،ع!ي!اللهرسولعلىمكةأهلمنرجلوقدم

ولم،تركتموهمثم،وحدهمالقومشوكةأصبتم؟شيئاتصنعوالم:لبعضبعضهميقول؟يتلاومون

بطلب،القرحأشدوبهم،أصحابهمج!ي!اللهرسولفأمر،لكميجمعونرؤوسمنهمبقيفقد،تبتروهم

راكبأنا:أبيبناللهعبدفقال."القتالشهدمنإلامعيينطلقنلا":وقال،بذلكليسمعوا؟العدؤ

كتابهفياللهفقال،فانطلقوا،البلاءمنبهمالذيعلىولرسولهللهفاستجابوا."لا":فقال.معك

:عمرانارأ!وأتجرعظيموآتقؤامخهئمأخسنواللذينآتقرخأصابهممآبقدمفوالرسولللهآشتجابواألذين):العزيز

172).

أخواته.علىالمدينةفيبالمقامأمرهأباهأنذكرحيناللهعبدبنلجابر!ي!اللهرسولوأذن:قال

الأسد.حمراءبلغحتىالعدو!ي!اللهرسولوطلب:قال

.سواءالزبيربنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنروىوهكذا

الغدكانفلما،شوالمنالنصفالسبتيومأحديوموكان:"مغازيه"فيإسحاقبنمحمدوقال

وأذن،العدوبطلبالناسفي!ي!اللهرسول!مؤذنأذن،شوال!منمضتليلةعشرةلستالأحديوممن

له.فأذن،اللهعبدبنجابرفكلمه،بالأمسيومناحضرمنإلاأحديخرجنألامؤذنه

ليظنوا؟طلبهمفيخرجأنهوليبلغهم،للعدومرهبا!ي!اللهرسولخرجوإنما:)1(إسحاقابنقال

عدوهم.عنيوهنهملمأصابهمالذيوأن،قوةبه

مولىالسائبأبيعن،ثابتبنزيدبنخارجةبناللهعبدفحدثني:)2(اللهرحمه،إسحاقابنقال

فلما،جريحينفرجعناليوأخأناأحداشهدت:قالالأشهلعبدبنيمنرجلاأن،عثمانبنتعائشة

معغزوةأتفوتنا:ليوقاللأخيقلت،العدوطلبفيبالخروجع!ي!رسول!اللهمؤذنأذن

وكنت،!لمج!اللهرسول!معفخرجنا،ثقيلجريحإلامناوما،نركبهادابةمنلناماوالله؟ع!ي!اللهرسول!

.المسلمونإليهانتهىماإلىانتهيناحتى،عقبةحملتهغلبإذافكان،منهجرحاأيسر

ثمانيةعلىالمدينةمنوهي،الأسدحمراءإلىانتهىحتىع!ي!اللهرسولفخرج:إسحاقابنقال

المدينة.إلىرجعثم،والأربعاءوالثلاثاءالاثنينبهافأقام،أميال

.مكتومأمابنالمدينةعلىاستعملكانوقد:هشامابنقال

خزاعةوكانت،الخزاعيمعبدأبيبنمعبدأن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:)3(إسحاقابنقال

ومعبد،بهاكانشيئاعنهيخفونلا،معهصفقهم،بتهامةع!ي!اللهلرسولنصحعيبةوكافرهممسلمهم

)1(

)2(

)3(

.(2101/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(هـ1ا2/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(201-2101/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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عليناعزلقدواللهأما،محمديا:فقال،الأسدبحمراءمقيموهو!ي!اللهبرسولمر،مشركيومئذ

لقيحتىالأسدبحمراء!ي!اللهورسولخرجثم.فيهمعافاكاللهأنولوددنا،أصحابكفيأصابكما

أصبنا:وقالوا،وأصحابه!ي!اللهرسولإلىالرجعةأجمعواوقد،بالروحاءمعهومنحرببنسفيانأبا

فلما.منهمفلنفرغنبقيتهمعلىلنكرن؟!نستأصلهمأنقبلنرجعثم،وأشرافهموقادتهمأصحابهحد

رألمجمعفييطلبكم،أصحابهفيخرجقدمحمد:قال؟معبدياوراءكما:قالمعبداسفيانأبورأى

،صنعواماعلىوندموا،يومكمفيعنهتخلفكانمنمعهاجتمعقد،تحرقاعليكميتحرقون؟قطمثله

ترىحتىترتحلأراكماوالله:قال؟تقولماويلك:قال.قطمثلهأرلمشيءعليكمالحنقمنفيهم

ذلك،عنأنهاكفإني:قال.شأفتهملنستأصل؟عليهمالكرةأجمعنالقدفوالله:قال،الخيلنواصي

البسيط(منأ:(قلت)1:قال؟قلتوما:قال.شعرمنأبياتافيهقلتأنعلىرأيتماحملنيلقدوالله

الأبابيلبالجردالأرضسالتإذراحلتيالأصواتمنتهدكادت

معازيلميلولااللقاءعندتنابلةلاكرامبأسدتردي

مخذولغيربرئيسسموالمامائلةالأرضأظنعدوافظلت

بالجيلالبطحاءتغطمطتإذالقائكممنحربابنويل:فقلت

ومعقولمنهمإربةذىلكلضاحيةالبسللأهلنذيرإني

بالقيلأنذرتمايوصفوليس!)2(قنابلهوخشلاأحمدجيشمن

:قالوا؟تريدونأين:فقال،القيسعبدمنركمببهومر.معهومنسفيانأباذلكفثنى:قال

إليهبهاأرسلكمرسالةمحمداعنيمبلغونأنتمفهل:قال؟الميرةنريد:قالوا؟ولم:قال.المدينة

قدأنافأخبروه،وافيتموهفإذا:قال.نعم:قالوا؟وافيتموهاإذابعكاظزبيباغداهذهلكموأحمل

الأسد،بحمراءوهو!ي!اللهبرسولالركبفمر.بقيتهملنستأصل؟أصحابهوإلىإليهالسيرأجمعنا

.البصريالحسنقالوكذا."الوكيلونعماللهحسبنا":فقال،سفيانأبوقالبالذيفأخبروه

أبيعن،حصينأبيعن،بكرأبوثنا-:قالأراه-يونسبنأحمدثنا:)3(البخاريقالوقد

فيألقيحين،السلامعليه،إبراهيمقالها.!هوآتو!يلولغمآللهح!بنا):عباسابنعن،الضحى

ولغماللهح!بناوقالواإيمتافزادهئمفآخشؤهئميغهـجهعواا!اسإن!و:!الواحينصل!محمدو!ا!ا،ا!ار

.البخاريبروايتهتمرد(173:عمرانالأ!هوآتو!يل

عائشة،عن،أبيهعن،هشامعن،معاويةأبوحدثنا،سلامبنمحمدحدثنا:)4(البخاريقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(301)2/هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات

."تنابلة"هشاملابن:"النبويةالسيرة"في

.(5634)رقمالبخاريرواه

.(7704)رقمالبخاريرواه
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مهوعظيمأتجروأتقؤامنهئمأحسنواللذينآتقرخأصحابهممآبغدمفوآلرسولللهاشتجابواالذين)عنهااللهرضي

عنهما،النهرضي،بكروأبو،الزبير؟منهمأبواككان،أختييابن:لعروةقالت.1721:عمرانالأ

من":فقال،يرجعواأنخاف،المشركونعنهوانصرفأحديومأصابمالمخي!اللهرسولأصابلما

.البخاريرواههكذا.والزبيربكرأبوفيهم،رجلاسبعونمنهمفانتدب"؟إثرهمفييذهب

.هشامعن،أوجهمن(مختصرا13مسلئمرواهوقد

.)2(عيينةبنسفيانعن،جميعاالحميديبكروأبومنصوربنسعيدرواهوهكذا

به.عروةبنهشامعن،طريقهمن)3(ماجهابنوأخرجه

منورواه،بهعروةبنهشامعن،المؤدبسعيدأبيطريقمن")4(مستدركه"فيالحاكمورواه

قال!.كذا.يخرجاهولم،صحيح:منهماكلفيوقال،عروةعن،البهيحديث

!ي!اللهرسول!معخرجواالذينأن،المغازيأصحابعندالمشهورفإن؟جداغريمبالسياقوهذا

.الباقونوبقي،سبعونمنهمقتل،تقدمكما،سبعمئةوكانوا،أحداشهدمنكلالأسدحمراءإلى

سفيانأبيقلبفيقذفاللهإن:قالعباسابنعن،العوفيطريقمنجرير)5(ابنروىوقد

يقدمونالتجاروكان،شوال!فيأحدوقعةوكانت،مكةإلىفرجع،منهكانالذيبعد،أحديومالرعب

أصابوكان،أحدوقعةبعدقدمواوإنهم،مرةسنةكلفيالصغرىببدرفينزلون،المدينةالقعدةذيفي

ع!ج!اللهرسول!وإن،أصابهمالذيعليهمواشتد،!اللهرسول!إلىذلكواشتكوا،القرحالمسلمين

يقدرونولا،الحجفيأتونالآنيرتحلونإنما":وقال!،متبعينكانواماويتبعوامعهلينطلقواالناسندب

عليهفأبى.لكمجمعواقدالناسإن:فقال!،أولياءهيخوفالشيطانفجاء."قابلعامحتىمثلهاعلى

،وعثمان،وعمر،بكرأبومعهفانتدب.((أحديتبعنيلموإن،ذاهمبإني":فقال،يتبعوهأنالناس

وحذيفة،،مسعودوابن،عبيدةوأبو،عوفبنالرحمنوعبد،وسعد،والزبير،وطلحة،وعلي

والرسولللهاشتجابواآلذينمالو:اللهفأنزل!،الصفراءبلغواحتىسفيانأبيطلبفيفساروا،رجلاسبعينفي

أيضا.غريمبوهذامهوأتجرعظيموأتقؤامنهمأحسنوالثذينآتقرخأصحابهممآبغدحمف

إلىالرجوعأرادأحديومانصرفلماحرببنسفيانأباأن،عبيدةأبوثنا:)6(هشامابنوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)2418(رقم

.(263)"مسنده"فيوالحميدي(31251/)"سننه"فيمنصوربنسعيدرواه

.(124)رقمماجهابنرواه

.(392/و)(2892/)

.(4177/)"الطبريتفسير"انظر

.(2401/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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قتاذلهميكونأنخشيناوقد،حربوا)1(قدالقومفإن؟تفعلوالا:أميةبنصفوانلهمفقال،المدينة

بالرجعة:همواأنهمبلغهحينالأسدبحمراءوهو!ي!النبيفقال،فرجعوا.فارجعوا،كانالذيغير

وأخذ:قال."الذاهبكأمسلكانوابهاصبحوالو،حجارم!لهمسومتلقد،بيدهنفسيوالذي"

بنأميةبنالعاصأبيبنالمغيرةبنمعاوية،المدينةإلىرجوعهقبل،ذلكوجههفي!ي!اللهرسول

!يالهاللهرسولوكان،الجمحيعزةوأبا،معاويةبنتعائشةلأمهمروانبنالملكعبدجد،شص!بىعبد

بمكةعارضيكتمسحلا،واللهلا":فقال.أقلني،اللهرسوليا:فقال،عليهمنثمببدرأسرهقد

عنقه.فضرب."زبيرياعنقهاضرب،مرتينمحمداخدعت:تقول

منيلدغلاالمؤمنإن":!واللهرسولقال:قالأنهالمسيبابنعنوبلغني:)2(هشامابنقال

عنقه.فضرب."ثابتبنعاصمياعنقهاضرب،مرتينجحر

،ثلاثبعديقيملاأنعلىعثمانلهاستأمنالعاصأبيبنالمغيرةبنمعاويةأن)3(هشامابنوذكر

وكذاكذامكانفيستجدانه":وقال،ياسربنوعمارحارثةبنزيدبعدهاع!يماللهرسولإليهفبعث

عنهما.اللهرضي،ففعلا."فاقتلاه

،الزهريحدثنيكما،أبيبناللهعبدكانالمدينةإلى!اللهرسولرجعولما:)4(إسحاقابنقال

جلسإذا،شريفافيهموكان،قومهوفينفسهفيشرفا،لهينكرلا،جمعةكليقومهمقائمله

أظهركم،بيناللهرسولهذا،الناسأيها:فقالقال،الناسيخطبوهو،الجمعةيوم!اللهرسول

ماأحديومصنعإذاحتىيجلسثم.وأطيعوالهواسمعواوعزروهفانصروهبهوأعزكم،بهاللهأكرمكم

اجلس:وقالوا،نواحيهمنبثيابهالمسلمونفأخذ،يفعلهكانكماذلكيفعلقام،الناسورجع،صنع

:يقولوهوالناسرقابيتخطىفخرج.صنعتماصنعتوقد،بأهللذلكلستوالله،اللهعدوأي

ما،ويلك:فقالواالمسجدببابالأنصارمنرجاذفلقيه.أمرهأشددقمتأنبجراقلتلكأنماوالله

نأبجراقلتلكأنما،ويعنفوننييجذبوننيأصحابهمنرجاذإليفوثبأمرهأشددقمت:قال؟لك

لي.يستغفرأنأبتغيماوالله:قال.!ماللهرسوللكيستغفرارجع،ويلك:قالوا.أمرهأشددقمت

فىاذ!الو:قولهعندمن،"عمرانال"سورةمنأحدقصةفيالقرآنمننزلما)د(إسحاقابنذكرثم

اية.ستينتمامإلى:قال.(121:عمرانالأ!عليئم!يعوالله4للقتامقعدأئمؤمنينتبوئأفلكمنغدوت

فيإسحاقابنشرعثم.كفايةفيهبما"التفسير"كتابنافيذلكعلىالكلامبسطناوقدعليها،وتكلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(حرب)"العربلسان"انظر.غضبهماشتد:أي

.(2401/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2401/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2501/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2601/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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المهاجرينمنفذكر،عادتهجرتكما،قبائلهمعلىابائهموأسماءبأسمائهموتعدادهم،أحدشهداءذكر

ومن،عنهماللهرضي،عثمانبنوشماس،جحشبناللهوعبد،عميربنومصعب،حمزة؟أربعة

قولعلىسبعينفصاروا،آخرينخمسةهشامابنعليهواستدرك،رجلاوستينخمسةتمامإلىالأنصار

أيضأ.قبائلهمعلى،رجلاوعشروناثنانوهم،المشركينمنقتلمنإسحاقابنسمىثم،هشامابن

وقتله،وغيرهالشافعيذكرهكما،الجمحيعزةأبيسوىالمشركينمنيؤسرولم:قلت

عنقه.فضرب-الأقلحأبيبنثابتبنعاصم:ويقال-الزبيرأمر؟يديهبينصبرامج!يالهاللهرسول

فصل

الأشعارمنأحدوقعةفيوالكفارالمؤمنونبهتقاولفيما

،والأفهامالأسماعمنوقعهافيأبلغليكون()1الإسلامشعرمنجوابهالنذكرالكفارشعرنوردوإنما

.)2(الطغامالكفرةلشبهةوأقطع

أبيبنهبيرةقول،أحديومالشعرمنقيلمماوكان:اللهرحمه،إسحاقبنمحمدالإمامقال

أ!ط(منأ:-قريشمنقومهدينعلىوهو-المخزوميوهب

عواديهاتعدوإذهندمنبالوديطرقنيباتعميدهمبالما

مواليهاعنيشغلتقدوالحربوتعذلنيهندتعاتبنيباتت

أخفيهالستإنوماعلمتقدماخلقيمنإنتعذلينيفلامهلا

أعانيهاوأثقالعبءحمالكلفوابماكعبلبنيمساعف

يباريهايجريإذاسبوحساطمشترففوقسلاحيحملتوقد

يحميهابالعونلاحقمكدئمبفدفدةعيزجرىإذكأنه

مراقيهامستعلشعراءكجذعلهالندييرتاحأعوجآلمن

ألاقيهاقدلخطوبومارنامنتخلاالحدورقاقأعددته

مساويهاتبدوفماعلينيطتمحكمةالنهيمثلوبيضاءهذا

يزجيهاكانماعلىالبلادعرضيمنذيأطرافمنكنانةسقنا

فيهاومنفأموها،النخيل:قلنابناتذهبونأنى:كنانةقالت

نأتيهانحنفقلنامعدهابتأحدمنالجر)3(يومالفوارسنحن

قواصيهاضمتوقديرونمماخذماصادقاوطعناضراباهابوا

.(2912/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(ط)لفظوأثبت"الكفار":(1)في2()

الجبل.أصل:الجر)3(



233الأشعارصتأحدوقعةشيوالكفارالمؤمنونبهتقاولماذكر

يبكيهاالنجاربنيهاموقامبردعارض!كأنارحناثمت

أداحيهاعننفتهربدقيضمنفلقالوغىعندهامهمكأن

سوافيهامنهاتعاورهبالغصنفيالريحذعذعتهحنظلأو

مآقيهافيشزراالخيلونطعنلهحسابلاسحاالمالنبذلقد

داعيهاالمثرينبالنقرىيختصجازرهابالفرثيصطليوليلة

أسريهابثقدجماديةجربىأنديةذاتجمادىمنوليلة

أفاعيهاتسريولاالقريسمنواحدةغيرفيهاالكلبينبحلا

أحميهاالأركانذاكيةكالبرقجاحمةالضراءلذيفيهاأوقدت

يغاليهابالمثنيكانقبلهمنووالدهعمروذاكمأورثني

مساعيهاالعلياالسورةعندنتفماالنجومأنواءيبارونكانوا

وتروى:هشامابنقال-فقال،عنهاللهرضي،ثابتبنحسانفأجابه:)1(إسحاقابنقال

المسيط(منأ:-أعلموالله،وأكثرأشهرإسحاقابنوقول:قلت.ولغيرهمالكبنلكعب

مخزيهااللهفجندالرسولإلىسفاهتكممنجهلاكنانةسقتم

لاقيهاوالقتلموعدهافالتارضاحيةالموتحياضأوردتموها

طواغيهاغرتكمالكفرأئمةحسببلاأحابيشاجمعتموهم

فيهاألقينهومنالقليبأهلقتلتإذاللهبخيلاعتبرتمألا

مواليهاكناناصيةوجزثمنبلافككناهأسيرمنكم

الطويل(منأ:أيضاالمخزوميوهبأبيبنهبيرةيجيب،مالكبنكعبوقال)2(:إسحاقابنقال

متنعنعسيرهخرقالأرضمنودونهمعناغسانأتىهلألا

متقطعهامدنقعالبعدمنقتامهاكأنوأعلالمصحار

فيمرعالسنينغيثبهويخلورزحاالعراميسالبزلبهتظل

الموضعالتجاركتانلاحكماصليبهايلوحالحسرىجيفبه

يتفلعقيضهنعاموبيضخلفةيمشينوالارامالعينبه

تلمعالقوانسفيهامذربةفخمةكلدينناعنمجالدنا

مترعالماءمننهيلبستإذاكأنهاالصوانفيصموتوكل

الخلافبعضمع(1166/)"ثابتبنحسانديوان"فيوالأبيات(2131/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

ألفاظها.في

-018ص)"الأنصاريمالكبنكعبديوان"فيوالأبيات(2/132)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

185).
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أوالمؤمنوتبهتقاولماذكر

لقيتممنسائلواببدرولكن

أهلهاكانلوالخوفبأرضوإنا

قولهكانراكبمناجاءإذا

يكيدنامماالناسيهمفمهما

داتكيدهجميعاكانتغيرنافلو

قبيلةعليناتبقىلانجالد

سراتناقالتبالعرضابتنواولما

أمرهنتبعاللهرسولوفينا

ربهعندمنالروحعليهتدلى

وقصرنانريدفيمانشاوره

لنابدوالمااللهرسولوقال

تقرباالحياةيشريكمنوكونوا

وتوكلواأسيافكمخذواولكن

رحالهمفيجهرةإليهمفسرنا

والقناالسنورفيهابملمومة

وسطهالبحرمنموجإلىفجئنا

نصيةونحنالافثلاثة

بينناالمنيةتجرينغاورهم

وفيهمفيناالنبعقسيتهادى

صاعديةحرميةومنجوفة

وتارةالرجالبأبدانتصوب

كأنهابالفضاءتراهاوخيل

الرحابناودارتتلاقينافلما

سراتهمتركناحتىضربناهم

عشيةاستفقناحتىغدوةكدن

كأنهمموجعينسراعاوراحوا

كأننابطا!وأخراناورحنا

وربمامناالقومونالفنلنا

رحاهمواستدارترحاناودارت

سبةالقتلنرىلاأناسنونحن

الأشعارمنأحدوقعةفيلكفار

تنفعبالغيبوالأنباءالناسمن

فأقشعوابليلأجلوالقدسوانا

ويجمعحربابنيزجيلماأعدوا

أوسعالناسسائرمنلهفنحن

وتوزعوايداأعطواقدجرية

ويفظعوايهابواأنإلاالناسمن

نزرعالعرضنمثعلمإذاعلام

نتطلعلاالقولفيناقالإذا

ويرفعالسماءجومنينزل

ونسمعنطيعأنااشتهىماإذا

واطمعواالمنياتهولعنكمذروا

ويرجعلديهيحياملكإلى

أجمعللهالأمرإناللهعلى

نتخشعلاالبيضعليناضحيا

تورعلاأقدامهاضربواإذا

ومقنعحاسزمنهمأحابيش

وأربعكثرناإنمئينثلاث

ونشرعالمناياحوضنشارعهم

المقطعاليثربيإلاهووما

تصنعساعةالسمعليهايذر

تقعقعالبصاربأعراضتمر

يتريعقرةفيصباجراد

مدفعاللهحمهلأمروليس

مصرعخشببالقاعكأنهم

تلفعنارحرذكاناكأن

مقلعالريحماءههراقتجهائم

ظلعببيشةلحمعلىأسود

أوسعاللهلدىماولكنفعلنا

يشبعالشرمنكلجعلواوقد

ويمنعالذماريحميمنكلعلى
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تدمعالدهرلناعيناهالكعلىلانرىالحوادثريبعلىجلاد

نجزعالحربجرتممانحنولانقولهبشيءنعيالاالحرببنو

نتوجعأظفارهامننحنولابفحشفلسنانظفرإنالحرببنو

ويسفعيليهمنعنهويفرجحرهالناسيتقيشهاباوكنا

متبعالليلاخرمنطلبلكمسرىوقدالزبعرىابنعليفخرت

وأشنعمقاماأخزىمنالناسمنوغيرهامعذعليافيعنكفسل

أضرعالكريهةيومخدهومنمفخراالحربلهيتركلمهوومن

شرعالأسنةوأطرافعليكمشدةوالنصراللهبحولشددنا

يتهزعماؤهامزادعزاليفروعهاكأنفيكمالقناتكر

أسرعالحمدفيفهواللواءبذكريطرومناللواءأهلإلىعمدنا

أصنعوهوأمرهإلااللهأبىوتخاذلوايداأعطواوقدفخانوا

الرمل(!نأ:بعدمشركيومئذوهو،أحديومفيالزبعريبناللهعبدوقال:()1إسحاقبن

فعلقدشيئاتنطقإنمافقلأسمعتالبينغرابيا

وقبلوجةذلكوكلامدىوللشرللخيرإن
ومقلمثرقبروسوام!بينهمخساشوالعطيات

بكليلعبنالذهروبناتزائلونعيمعيشكل
الغللذايشفيالشعرفقريضآيةعنيحسانأبلغن

ورجلأترتقدوأكفجمجمةمنبالجرترىكم

المنتزلفيأهلكواكماةعنسريتحسانوسرابيل

بطلمقدامالجدينماجدسيدكريممنقتلناكم

الأسلوقعلدىملتاثغيربارعقرمالنجدةصادق

كالحجلوهامأقحافبينساكنهماالمهراسفسل

الأسلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

الأشلعبدفيالقتلواستحربركهابقباءحكتحين

الجبلفييعلوالحفانرقصرقصاذاكمعندخفواثم

فاعتدلبدرميلوعدلناأشرافهممنالضعففقتلنا

المفتعللفعلناكررنالوأنناإلاالنفس!ألوملا

الحاصرتينبينوما(14)"الزبعرىبناللهعبدديوان"فيوالأبيات(2136/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)عنوأثبته(1)منسقط
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ابنقال

ابنقال

(المتقارب

الأشعارمنأحدوقعةفيوالكفارالمؤمنونبهتقاولماذكر

نهلبعدتعلوهمعللاهامهمتعلوالهندبسيوف

الرمل(منأ:عنهاللهرضي،ثابتبنحسانفأجابه:إسحاق)1(

عدللوفيهاالفضلمناكانوقعةالزبعرىبابنذهبت

دولأحياناالحربوكذاكمنكمونلنانلتمولقد

نهلبعدعللانهويحيثأكتافكمفيالأسيافنضع

العصليأكلنالنيبكسلا24(أستاهكممنالأصبحنخرج

الرسلأشباهالشعبفيهرباأعقابكمعلىتولونإذ

الجبلسفحإلىفأجأناكمصادقةشدةشددناإذ

يهلالناسمنيلاقوهمنالملاكأمذاقبخناطيل

والرجل)3(منهالفرطوملأنانجزعهإذالشعبعناضاق

فنزلنصراجبريلأيدواأمثالهملستمبرجال

الرسلوتصديقاللهطاعةبالتقىبدريوموعلونا

رفلجحجاحكلوقتلنامنهمرأسكلوقتلنا
المثلوأحاديثبدريومعورةقريشفيوتركنا
الهبلوالتنابيلبدريومشاهدحقااللهورسول

الهملالخصبفييجمعمامثلجمعواجموعمنقريشفي

نزلالبأسإذاالبأسنحضراستهاولدأمثالكملانحن

منأ:عنهماللهرضي،أحديومالمسلمينمنقتلومنحمزةيبكيكعمبوقال:إسحاق)4(

منشجمنلكوهلنشجت

لهمأتانيقومتذكر

خافقذكرهممنفقلبك
النعيمجنانفيوقتلاهم

اللواءظلتحتصبروابما

تلججتذكرمتىوكنت
الأعوجالزمنفيأحاديث

المنضجوالحزنالشوقمن

والمخرجالمداخلكرام

الأضوجبذىالرسوللواء

.(68-1/67)"ثابتبنحسانديوان"فيوالأبيات(2137/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

الئجو.:بالضمالشلاح)2(

.الأرضمنالمطمئنوهي،رجلةجمع)3(

-157ص)"الأنصاريمالكبنكعبديوان"فيوالأبيات(2/138)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)4(

158).
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والخزرجالأوسبنوجميعابأسيافهاأجابتغداة

والمنهجالنورذيالحقعلىشايعواإذأحمدوأشياع

المرهجالقسطلفيويمضونالكماةيضربونبرحوافما

المولجدوحةجنةإلىمليلثدعاهمحتىكذلك

سلججصارمهبةبذيصادقاوفىلماكحمزة

يخرجلماللهملةعلىالبلاءحرماتفكلهم
الأدعجكالجمليبربرنوفلبنيعبدفلاقاه

الموهجاللهبفيتلهبكالشهابحربةفأوجره

يحنجلمالخيروحنظلةبميثاقهأوفىونعمان

الزبرجفاخرمنزلإلىروحهغدتحتىالحقعن

المرتجالدركفيالنارمنمنكمثوىمنلاأولئك

علىوهي-أحديومالمسلمينمنأصيبومنحمزةيبكيثابتبنحسانوقال!:)1(إسحاق

.بدريومالمشركينقتلىفيالصلتأبيبنأمية

الرجز(مجزوءمنأ:-أعلموالله،لحسانهذهينكر(منبالشعرالعلمأهلأومن:هشام

النوائحشجوبسحيرةفاندبنقوميمييا

الدوالحالملحات!بالثفالوقركالحاملات

صحائححراتوجوهتالخامشاالمعولات

بالذبائحتخضبأنصاباددموعهاسيلوكأن

المسائحباديةهناكصلهنأشعاراينقضن

روامحشمسبالضحى!خبأذنابوكأنها

بالبوارحيذعذع!زورومبمشزوربينمن

الكوادحكدحتهنتمسلباشجوايبكين

قوارحجلمثلهمجلقلوبهاأصابولقد

نشايحإذنرجيكنامنالحدثانأقصدإذ

جوارحلهألمدهرغالهمأحدأصحاب

المسالحبعثإذاميناوحافارسناكانمن

اللقائحصرماأنساكلاواللهلاحمزيا

.(452-1/554)"ثابتبنحسانديوان"فيوالأبيات(2151/)هشاملابن"النبويةلسيرة
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وأضىأيتاملمنا!

فيالدهرينوبولما

مدرهايافارسايا

الخطوبشديداتعنا

الرسوأسدذكرتني

ذإيعدوكانعنا

جهرةالقماقميعلو

ولارعشنطائشنلا

جايغبفليسبحز

الحفاأوليشبابأودى

المشاإذاالمطعمون

وفوقهالجلادلحم

جارهمعنليدافعوا

رزثلشبانلهفي

غطابطارقةشم
بالأالحمدالمشترون

بلجمهموالجامزون

بالنوايرمىكانمن

ركابهتزال!إنما

فيوهوتبارىراحت

المعالهتؤوبحتى

أوحدتنيقدحمزيا

الفوفوقكإليكأشكو

يلقيهجندل!من

يحشونهواسعفي
نقوأنافعزاؤنا

!عوهوأمسىكانمن

عبفلتبكفليأتنا

الفاعلبالقائلين

يدبندىيزال!لامن

الأشعارمنأحدوشعةفيلكفار

تلامحوأرملةصياف

لاقحوهيلحربحرب

المصامحكنتقدحمزيا

فادحلهنينوبإذا

المنافحمدرهناوذاكل!

الجحاجحالشريفونعد

واضحأغراليدينسبط

آنحبالحملعلةذو

منادحأوسيمثمنهرا

المراجحوالثقيلونئظ

ناضحيصففهنماتي

شرائحشطمثشحمهمن

المكاشحالضغنذورامما

المصابحكأنهمناهم

مسامحخضارمةرفة

رابحالحمدإنموال!

صائحصا!ماإذايوما

صالحغيرزمال!منقر

صحاصحغبرفييرسمن

رواشحصدورهمركب

السفائحفوزمنليسلي

الكوافحشذبهكالعود

والصفائحالمكور-ب

ضارحالضرحأجادإذفوقك

المماسحسوتهبالترب

بوارحبرعوقولنال!

جانحالحدثانأوقعحا

النوافحلهلكاناضاه

والممادحالسماحةذويش

مائحالدهرطوال!لهء
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.لحسانينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:()1هشامابنقال

الكامل(منأ:وأصحابهحمزةيبكيمالكبنكعبوقال:)2(إسحاقابنقال

الأغيدالشبابسلخأنوجزعتمسهدفالرقادهمومكطرقت

منجدوصحوكغوريفهواكضمريةللهوىفؤادكودعت

تفندالغوايةطلبفيكنتقدسادراالغوايةفيالتماديفدع

المرشدنهاكإذاتستفيقأوطائعاتناهىأنلكأنىولقد

ترعدمنهاالجوفبناتظلتهدةحمزةلفقدهددتولقد

يتبددصخرهاراسيلرأيتبمثلهحراءفجعتانهولو

والسؤددوالندىالنبوةحيثهاشمذؤابةفيتمكنقرلم

يجمدمنهاالماءيكادريحغدتإذاالجلادالكوموالعاقر

يتقصدوالقناالكريهةيوممجدلاالكميالقرنوالتارك

أربدالبراثنشثنلبدةذوكأنهالحديدفييرفلوتراه

الموردذاكفطابالحماموردوصفيهمحمدالنبيعم

المستشهدومنهمالنبينصرواأسرةفيمعلماالمنيةوأتى

تبردلاغصةداخللتميتبشرتهندابذاكإخالولقد

الأسعدعنهافيهتغيبيوماقومهابالعقنقلصبحنامما

ومحمدلوائناتحتجبريلوجوههميردإذبدروببئر

ويطرديشاءمنيقتلقسمينسراتهمالنبيلدىرأيتحتى

والأسودمنهمعتبةسبعونمنهمالمعطنبالعطنفأقام

مزبدرشاشلهاالوريدفوقضربةضربناقدالمغيرةوابن

مهندالمؤمنينبأيديعضمبميلهقومالجمحيوأمية

شردنعامتثفنهموالخيلكأنهمالمشركينفلفأتاك

مخلدالجنانفيهوومنأبداثاوياجهنمفيهومنشتان

:هشامابنقال-أحديوموأصحابهحمزةيبكيرواحةبناللهعبدوقال:)3(إسحاقابنقال

الوافر،منأ:-أعلمفالله،مالكبنلكعبزيدأبووأنشدنيها

.(2551/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2561/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(102-002)ص"الأنصاريمالكبنكعبديوان"فيوالأبيات(2162/)"النبويةالسيرة"انظر)3(
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ابنقال!

عمة،الزبير

الأشعارمنأحد!قعةفيوالكفارنالمؤمنوبهتنناولماذكر

العويلولاالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

القتيلالرجلذاكمأحمزةقالواغداةالإلهأسدعلى

الرسول!بهأصيبوقدهناكجميعابهالمسلمونأصيب

الوصول!البرالماجدوأنتهدتالأركانلكيعلىأبا

يزول!(لانعيممخالطهاجنانفيربكسلامعليكا

جميلحسنفعالكمفكلصبراالأخيارهاشمياألا

يقول!إذينطقاللهبأمركريممصطبراللهرسول!

تدول!دائلةاليومفبعدلؤياعنيمبلغمنألا

الغليليشفىبهاوقائعناوذاقواعرفوامااليوموقبل

العجيلالموتأتاكمغداةبدربقليبضربنانسيتم

تجول!حائمةالطيرعليهصريعاجهلأبوثوىغداة

الصقيلالسيفعضهوشيبةجميعاخراوابنهوعتبة

نبيللدنحيزومهوفيمجلعباأميةومتركنا

فلول!)1(منهاأسيافناففيسائلوهاربيعةبنيوهام

الهبول!العبرىالوالهفأنتتمليلافابكيهندياألا

ذليلعزكمإنبحمزةشماتاتبديلاهندياألا

مأوهي-المطلبعبدبنحمزةأخاهاتبكيالمطلبعبدبنتصفيةوقالت:)2(إسحاق

انطوبار(منأ:-أجمعينعنهماللهورضي،!ي!النبي

وخبيرأعجممنأبيبناتمخافةأحدأصحابأسائلة

وزيرخيراللهرسول!وزيرثوىقدحمزةإنالخبيرفقال!

وسروربهايحياجنةإلىدعوةالعرشذوالحقإلهدعاه

مصيرخيرالحشريوملحمزةونرتجينرجيكنامافذلك

ومسيريمحضريوحزنابكاءالصباهبتماأنساكلافوالله

كفوركلالإسلامعنيذودمدرهاكانالذياللهأسدعلى

ونسورتعتادنيأصبغلدىوأعظميذاكعندشلويليتفيا

ونصيرأخمنخيرااللهجزىعشيرتيالنعيأعلىوقدأقول!

.بعدهالذيالبيتبعدماإلى(آ)فيالبيتهذاتأخر(1)

.(2167/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(
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ادبسيهط(منأ:زوجهاتبكيعثمانبنشماسامرأةنعموقالت:()1إسحاقابنقال!

لباسالفتيانمنكريمعلىإبساسغيربفيضجوديعينيا

أفراسركابألويةحمال!نقيبتهميمونالبديهةصعب

الكاسيالمطعموأودىالجوادأودىجزعألهالناعيأتىلماأقول

شماسقربمنااللهيبعدلامجالسهمنهخلتلماوقلت

البسيهط(منأ:فقال!يعزيهايربوعبنسعيدبنالحكمأخوهافأجابها:قال

الناسمنشماسكانفإنماكرموفيسترفيحياءكإقني

والباسالروعيوماللهطاعةفيمنيتهحانتإذالنفستقتليلا

شماسكأسمنيومئذفذاقفاصطبرياللهليثحمزةكانقد

ادطويل(منأ:أحدمنرجعواحين،سفيانأبيامرأةعتبةبنتهندوقالت

مطلبيكانالذيبعضفاتنيوقدجمةبلابلنفسيوفيرجعت

يثربأهلومنمنهمهاشمبنيوغيرهمقريشمنبدرأصحابمن

ومركبيمسيريفيأرجوكنتكمايكنولمشيئانلتقدولكنني

وفيما،الملالةوخوفالإطالةخشية،منهاكثيراتركنا،كثيرةأشعاراهذافيإسحاقابنأوردوقد

الحمد.ولله،كفايةذكرنا

سيماولا،عادتهجرتكما،إسحاقابنذكرهمماأكثرالأشعارمن"مغازيه"فيالأمويأوردوقد

المل(أ!:-أعلمفالله-أحدغزوةفيقالأنهثابتبنلحسانذكرهماذلكفمن،هاهنا

والفشلفيهمالخزيفاستبانأخزاهمإذالشيطانطاوعوا

هبلاعلقالواسفيانأبيمعواحدةصيحةصاحواحين

وأجلأعلىالرحمنربناكلناجميعافأجبناهم

نهلوالموتالموتحياضمنمرةنسقيكموهااثبتوا

تشتعلقدوالموتحيالعننضجتماإذاأناواعلموا

أعلم.والله،الزبعرى)2(بناللهلعبدجوابهمنقطعةالأبياتهذهوكأن

.(-2167168/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.الجزءهذامن(236ص)فيتقدمتوقد)2(
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أحدوقعةعلىالك!مآخرذكر

أحدوقعةعلىالكلاماخر

أحد،وقعةأشهرهاومن،والسراياوالغزواتالحوادثمنالثالثةالسنةهذهفيوقعماتقدمقد

الحمد.ودله،بسطهاتقدموقد،منهاشوالمنالنصففيوكانت

عمالمطلبعبدبنحمزة؟أيضا.عمارةأبو:ويقال،يعلىأبوشهيداتوفيأحدفيوفيها

بنسلمةوأبوهو،!)1(النبيرضيعوكان،رسولهوأسداللهبأسدالملقب،!ي!اللهرسول

هذافعلى،)2(عليهالمتفقالحديثفيذلكثبتكما،لهبأبيمولاةثويبةكلهمأرضعتهم،الأسدعبد

ومن،الأبطالالشجعانمنكانفإنه،عنهاللهرضي،قتليومالسنينمنالخمسينجاوزقديكون

أجمعين.عنهماللهرضي،السبعينتماميومئذمعهوقتل،الكبارالصديقين

لها:بنتلهوكانت.انقرضواكلهم،بنينخمسةحمزةبنليعلىولد:الزبيريمصعبقال!

.عمارة

عليحضانتهافيفاختصم،عمكابنةدونك:لفاطمةوقال،علىتناولهاالتيوهي:قلت

.")3(الأمبمنزلةالخالة":وقال،جعفرامرأةلخالتهالمج!ي!النبيئبهافقضى،وجعفرحارثةبنوزيد

وكان،رقيةأختهاوفاةبعد،!ي!اللهرسولبنتكلثومأمعلى)4(عقدهعفانبنعثمانعقدوفيها

.الواقديذكرهفيما،تقدمكما،منهاالآخرةجمادىفيبهاوبنى،منهاالأولربيعفيعليهاعقده

:قال.طالبأبيبنعليبنالحسن!ي!اللهرسولبنتلفاطمةولد:جرير)5(ابنقال،وفيها

أجمعين.عنهماللهرضي،بالحسينعلقتوفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

.الرضاعشاركهأي

فيعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدحديثمن(1447)رقمومسلم(0051و)(2645)رقمالبخاريرواه

(5372و)(5123و)(7051و)(6051و)(1051)رقموالبخاري،عنهاللهرضيوحمزةع!يوالنبيرضاع

الأسد.عبدبنسلمةوأبيع!يورضاعهفي،عنهااللهرضيحبيبةأمحديثمن(9441)رقمومسلم

(1/115)"المسند"فيأحمدورواهعنهاللهرضيعازببنالبراءحديثمن(4251)رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيعليحديثمن(0228)رقمداودوأبو

.(ط)فيتردلم"عقده"لفظ

.(2537/)"الطبريتاريخ"انظر
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له:يقالماءإلىفانتهى،الأسديطليحةإلىالأسدعبدبنسلمةأبيسريةكانتمنهاالمحرمفي

قطن.

بناللهعبدبنسلمةعن،اليربوعيسعيدبنالرحمنعبدبنعثمانبنعمرثنا:)1(الواقديقال

،يداوىشهرافأقام،عضدهعلىجرحافجرح،أحداسلمةأبوشهد:قالوا،وغيرهسلمةأبيبنعمر

اخرج":فقال!ي!هاللهرسولدعاه،الهجرةمنشهراوثلاثينخمسةرأسعلىالمحرم)2(هلالكانفلما

أسد،بنىأرضحتىسر":وقاللواءلهوعقد.عليها"استعملتكفقد،السريةهذهفي

خمسونالسريةتلكفيمعهوخرج،خيراالمسلمينمنمعهوبمن،اللهبتقوىوأوصاه."فأغرعليهم

خويلد،ابناسلمةوأخوهالأسديطليحةهناكوكان،أسدلبنيما!وهو،قطنأدنىإلىفانتهى،ومئة

تمالؤوابمافأخبره!النبيإلىمنهمرجلفجاء،ع!ي!النبيحربليقصدواأسدبنيمنخلقاجمعاوقد

الإبلمنلهمكثيرانعماوتركواتفرقوا،أرضهمإلىانتهوافلما،هذهسريتهفيسلمةأبامعهفبعث،عليه

فأعطى،المدينةإلىراجعاوأقبل،مماليكثلاثةمعهمنهموأسر،سلمةأبوكلهذلكفأخذ،والغنم

وخمس،عبدا؟!ي!هالنبيصفيوأخرج،المغنممنوافرانصيبادلهمالذيالأسديالرجلذلك

المدينة.قدمثم،أصحابهبينوقسمها،الغنيمة

عن،يربوعبنسعيدبنالرحمنعبدعن،عميربنالملكعبدفحدثني:عثمانبنعمرقال

،نرىفيما،فبرأيداويهشهرافمكث،الجشميأسامةأبوأبيجرحالذيكان:قالسلمةأبيبنعمر

المدينةدخلفلما،ليلةعشرةبضعفغاب،قطنإلى-أربعسنةمنيعني-المحرمفي!صاللهرسولوبعثه

الأولى.جمادىمنبقينلثلاثفمات،جرحهبهانتقض

ليالفيبهاودخل!ي!هاللهرسولتزوجهاثم،وعشرأشهرأربعةخلتحتىأميواعتدت:عمرقال

!ي!هاللهرسولتزوجنيوقد،فيهوالدخولشوالفيبالنكاحبأسما:تقولأميوكانت،شوالمنبقين

.فيه)3(بيوأعرسشوالفي

.(1/043)قدياللو"زيلمغاا"نظرا(1)

.(ط)فييردلم"هلال"لفظ)2(

."فيهوبنىشوالفيع!ي!اللهرسولتزوجنيقد":(ط)في)3(
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الزجيعغزوةذكر

.()1البيهقيرواه.وخمسينتسعسنةالقعدةذيفيسلمةأموماتت:قال

ولايةمنبذلكيتعققوما،سلمةبأمع!ي!النبيتزويجشؤالهافيالسنةهذهأواخرفيسنذكر:قلت

الثقة.وبه،تعالىاللهشاءإن،ذلكفيالعلماءومذاهب،النكاحفيأمهالابن

)2(الرجيعغزوة

:قال.ليخبروهمكةأهلإلى!ي!اللهرسولبعثهم-أربعسنةيعني-صفرفيوكانت:الواقديقال

.عسفانمنأميالسبعةعلىوالرجيع

عن،الزهريعن،معمرعن،يوسفبنهشامثنا،موسىبنإبراهيمثنا:)3(البخاريقال

بنعاصمعليهموأمر،عيناسرية!ي!النبيبعث:قالهريرةأبيعن،الثقفيسفيانأبيبنعمرو

لحيذكروا،ومكةعسفانبينكانواإذاحتىفانطلقوا،الخطاببنعمربنعاصمجدوهو،ئابت

منزلاأتواحتى،آثارهمفاقتصوا،راممئةمنبقريبفتبعوهم،لحيانبنو:لهميقالهذيلمن

حتىاثارهمفتبعوا.يثربتمرهذا:فقالوا،المدينةمنتزودوهتمرنوىفيهفوجدوانزلوه

لكم:فقالوا،بهمفأحاطواالقوموجاء،فدفدإلىلجؤواوأصحابهعاصمانتهىفلما،لحقوهم

كافر،ذمةفيأنزلفلاأناأما:عاصمفقال.رجلامنكمنقتلألا؟إلينانزلتمإنوالميثاقالعهد

ورجلوزيدخبيبوبقي،لنبلبانفرسبعةفيعاصماقتلواحتىفقاتلوهم.رسولكعناأخبراللهم

منهم،استمكنوافلما،إليهمنزلوا،والميثاقالعهدأعطوهمفلما،والميثاقالعهدفأعطوهم،آخر

نأفأبى.الغدرأول:هذامعهماالذيالثالثالرجلفقال،بهافربطوهمقسيهمأوتارحلوا

حتىوزيدبخبيبوانطلقوا،فقتلوه،يفعلفلميصحبهمأنعلىعالجوه،فجروه،يصحبهم

،بدريومالحارثقتلهوخبيبوكان،نوفلبنعامربنالحارثبنوخبيبأفاشترى،بمكةباعوهما

بهاليستحدالحارثبناتبعضمنموسىاستعار،قتلهأجمعواإذاحتى،أسيراعندهمفمكث

فزعترأيتهفلقا،فخذهعلىفوضعه،أتاهحتىإليهفدرج،ليصبيعنفغفلت:قالت.فأعارته

الله.شاءإنذاكلأفعلكنتما؟أقتلهأنأتخشين:فقال،الموسىيدهوفي،منيذلكعرففزعة

يومئذبمكةوماعنبقطفمنيأكلرأيتهلقد،خبيبمنخيراقطأسيرارأيتما:تقولوكانت

:فقال،ليقتلوهالحرممنبهفخرجوا.اللهرزقهرزقاإلاكانوما،الحديدفيلموئقوإنه،ثمرة

فكان.لزدتالموتمنجزعبيماأنترواأنلولا:فقالإليهمانصرفثم.ركعتينأصقيدعوني

)1(

)2(

)3(

.(3931/)"النبوةدلائل"في

.(541-153ص)للمؤلف"الرسولسيرةفيالفصول"انظر

.(8604)رقمالبخاريرواه
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الطويل(منأ:قالثم.بدداواقتلهمعدداأحصهماللهم:قالثم،هوالقتلعندالركعتينسنمنأول

مصرعياللهفيكانشقأيعلىمسلماأقتلحينأباليولست

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

جسدهمنبشيءليؤتوا،عاصمإلىقريش!وبعثت،فقتلهالحارثبنعقبةإليهقامثم:قال

منفحمته،الدبرمنالظلةمثلعليهاللهفبعث،بدريومعظمائهممنعظيماقتلعاصموكان،يعرفونه

.شيءعلىمنهيقدروافلم،رسلهم

:يقولاللهعبدبنجابرسمع،عمروعن،سفيانثنا،محمدبناللهعبدثنا:)1(البخاريوقال

سروعة.أبوهوخبيباقتلالذي

أباإن:قيلوقد،الرضاعفيحديمثوله،ذلكبعدأسلموقد،الحارثبنعقبةواسمه:قلت

أعلم.فالله،أخوانوعقبةسروعة

الرجيع.أصحابقصة"صحيحه"منالمغازيكتابفيالبخاريساقهكذا

بنسفيانأبيبنعمروعن،الزهريعن،طرقمن،الجهاد)2(وفيالتوحيدفيأيضاورواه

.عمرووالمشهور.سفيانأبيبنعمر:يقولمنومنهم،زهرةبنيحليفالثقفيجاريةبنأسيد

بنثابتبنعاصمعليهموأمر،عيناسريةرهطعشرةءلمج!اللهرسولبعث:)3(للبخاريلفظوفي

.نحوهوساق.الأقلحأبي

ابنكلامولنذكر،ذلكبعضفيالزبيربنوعروةعقبةبنوموسى،إسحاقبنمحمدخالفهوقد

وغير،الشأنهذافيإمامإسحاقابنأنعلى،والاختلافالتفاوتمنبينهماماليعرف؟إسحاق

.إسحاقبنمحمدعلى4عيافهوالمغازيأرادمن:اللهرحمه،الشافعيقالكما،مدافع

بعدء!ي!اللهرسولعلىقدم:قالقتادةبنعمربنعاصمثنا:اللهرحمه،)4(إسحاقبنمحمدقال

أصحابكمننفرامعنافابعث،إسلامافيناإن،اللهرسوليا:فقالوا،والقارةعضلمنرهطأحد

منستةنفرامعهم!ي!اللهرسولفبعث.الإسلامشرائعويعلموننا،القرانويقرئوننا،الدينفييفقهوننا

أميروهو:إسحاقابنقال-المطلبعبدبنحمزةحليف،الغنويمرثدأبيبنمرثد؟وهمأصحابه

بنعمروبنيأخو،الأقلحأبيبنثابتبنوعاصم،عديبنيحليف،الليثيالبكيربنوخالد-القوم

بنيأخو،الدثنةبنوزيد،عوفبنعمروبنكلفةبنجحجبىبنيأخو،عديبنوخبيب،عوف

)1(

)2(

)3(

)4(

.(8704)رقمالبخاريرواه

.(4503و)(2574)رقم"صحيحه"من

.(5403)رقم"صحيحه"في

.(2961/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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كانواأنهمإسحاقابنقالهكذا.عنهماللهرضي.ظفربنيحليف،طارقبناللهوعبد،عامربنبياضة

.إسحاقابنقالكماوسماهم،)1(عقبةبنموسىذكروكذا،ستة

أعلم.فالله،الأقلحأبيبنثابتبنعاصمأميرهمأنوعنده،عشرةكانواأنهمالبخاريوعند

من،الحجازبناحيةلهذيلماء-الرجيععلىكانواإذاحتى،القوممعفخرجوا:)2(إسحاقابنقال

الرجالإلا-رحالهمفيوهم-القوميرعفلم،هذيلاعليهمفاستصرخوا،بهمغدروا-الهدأةصدور

ولكنا،قتلكمنريدماواللهإنا:لهمفقالوا،القومليقاتلواأسيافهمفأخذوا،غشوهمقدالسيوفبأيديهم

البكيربنوخالدمرثدفأما.نقتلكملاأنوميثاقهاللهعهدولكن،مكةأهلمنشيئابكمنصيبأننريد

الهـحزأ!قأ:ثابتبنعاصموقال.أبداعقداولاعهدامشركمننقبللاوالله:فقالواثابتبنوعاصم

عنابلوتزفيهاوالقوسنابلجلذوأناعلتيما

باطلوالحياةحقالموتالمعابلصفحتهاعنتزل

ايلإليهوالمرءبالمرءنازلالإلهحمماوكل

هابلفأميأقاتلكملمإن

الرجز(!نأ:أيضاعاصموقال

الموقدالجحيممثلوضالةالمقعدوريشسليمانأبو

أجردثورجلدمنومجنأأرعدلمافترشتالنواجيإذا

محمدعلىبماومؤمن

الرجز(!نأ:أيضاوقال

كرامامعشراقوميوكانرامىومثليسليمانأبو

منليبيعوه؟رأسهأخذهذيلأرادت،عاصمقتلفلما،صاحباهوقتل،قتلحتىقاتلثم:قال

رأسعلىقدرتلئن؟أحديومابنيهاأصابحيننذرتقدوكانت،شهيد)3(بنسعدبنتسلافة

الدثنةبنوزيدخبيبوصولبعدالبخاريذكرههكذا-الدبرفمنعته،الخمرقحفهفيلتشربن،عاصم

يمسيحتىدعوه:قالواوبينهبينهمحالتفلما:قال-أنسبإسحاقابنذكرهالذيوهذا.مكةإلى

نأعهدااللهأعطىقدعاصمكانوقد،بهفذهبعاصمافاحتمل،الوادياللهفبعث.فنأخذهعنهفتذهب

منعته:الدبرأنبلغهحينيقولالخطاببنعمرفكان،تنجسا؟أبدامشركايمسولا،مشركيمسهلا

.(3327/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2961/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

."سهيل":(طو)(1)في)3(
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اللهفمنعه،حياتهفيأبدامشركايمسولا،مشركيمسهلاأننذرعاصمكان،المؤمنالعبداللهيحفظ

حياته.فيمنهامتنعكماوفاتهبعد

،الحياةفيورغبواورقوافلانواطارقبناللهوعبدالدثنةبنوزيدخبيمبوأما:)1(إسحاقابنقال

اللهعبدانتزع،بالظهرانكانواإذاحتى،بهاليبيعوهممكةإلىبهمخرجواثم،فأشروهمبأيديهموأعطوا

فقبره،قتلوهحتىبالحجارةفرموه،القومعنهواستأخر،سيفهأخذثم،القرانمنيدهطارقابن

مكة.بهمافقدموا،الدثنةبنوزيد،عديبنخبيبوأما،بالظهران

بمكة.كاناهذيلمنبأسيرينقريشمنفباعوهما:هشامابنقال

بنالحارثبنلعقبةنوفلبنيحليف،التميميإهابأبيبنحجيرخبيبافابتاع:إسحاقابنقال

فابتاعهالدثنةبنزيدوأما:قال.بأبيهليقتله؟لأمهعامربنالحارثأخاإهابأبووكان،نوفلبنعامر

الحرممنوأخرجه،التنعيمإلى.نسطاس:لهيقاللهمولىمعفبعثه،بأبيهليقتله؟أميةبنصفوان

أنشدك:ليقتلقدمحينسفيانأبولهفقال،حرببنسفيانأبوفيهم،قريشمنرهطواجتمع،ليقتله

نأأحبماوالله:قال؟أهلكفيوأنكعنقهنضربمكانكالانعندنامحمداأنأتحب،زيدياالله

ما:سفيانأبويقول:قال.أهليفيجالس!وأنيتؤذيهشوكةتصيبهفيههوالذيمكانهفيالآنمحمدا

وأما:قال.نسطاسقتلهثم:قال.محمدامحمدأصحابكحبأحدايحبأحدأالناسمنرأيت

وكانت،إهابأبيبنحجيرمولاةماويةعنحدثأنه،نجيحأبيبناللهعبدفحدثني،عديبنخبيب

منلقطفايدهفيوإن،يوماعليهأطلعتفلقد،بيتيفيحبس،عنديخبيمبكان:قالت،أسلمتقد

يؤكل.عنبااللهأرضفيأعلموما،منهيأكلالرجلرأسمثلعنب

قالت::قالاأنهمانجيحأبيبناللهوعبد،قتادةبنعمربنعاصموحدثني:)2(إسحاقابنقال

الحيمنغلامافأعطيت:قالت.للقتلبهاأتطهربحديدةإليابعثي:القتلحضرهحينليقال

إليه،بهاالغلامولىأنإلاهوإنفوالله:قالت.البيتالرجلهذاعلىبهاادخل:لهفقلت،الموسى

الحديدةناولهفلما.برجلرجلافيكون،الغلامهذابقتلثأرهالرجلواللهأصاب؟صنعتماذا:فقلت

خلىثم،إليالحديدةبهذهبعثتك،حينأغدريأمكخافتمالعمرك:قالثم،يدهمنأخذها

سبيله.

ابنها.الغلامإن:ويقال:هشامابنقال

لهم:قال،ليصلبوهالتنعيمإلىبهجاءواحتى،بخبيبخرجواثم:عاصمقال:إسحاقابنقال

وأحسنهما،أتمهماركعتينفركع.فاركعدونك:قالوا.فافعلواركعتينأركعحتىتدعونيأنرأيتمإن

.(2171/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2172/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(
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.الصلاةمنلاستكثرت،القتلمنجزعاطولتإنماأنيتظنواأنلولاواللهأما:فقال!القومعلىأقبلثم

للمسلمين.القتلعندالركعتينهاتينسنمنأول!خبيمبفكان:قال!

ماالغداةفبلغه،رسولكرسالةبلغناقدإنااللهم:قال!أوثقوهفلما،خشبةعلىرفعوهثم:قال!

وكان.قتلوهثم.أحدامنهمتغادرولا،بدداواقتلهم،عدداأحصهماللهم:قال!ثم.بنايصنع

فرقاالأرضإلىيلقينيرأيتهفلقد،سفيانأبيمعحضرهفيمنيومئذحضرته:يقول!سفيانأبيبنمعاوية

عنه.زلت،لجنبهفاضطجععليهدعيإذاالرجلإن:يقولونوكانوا،خبيبدعوةمن

زمانفيفعلتلأنها-القتلعند-يعنيسنةالركعتانصارتوإنما:)1(السهيليقال!:فائد

ثم.!ي!النبيحياةفيحارثةبنزيدصلاهاوقد:قال!.صنيعهمنواستحسنت،عليهافأقر،!ي!النبي

بكير،بناللهعبدبنيحيىعن،معينبنيحيىعن،خيثمةأبيبنبكرأبيطريقمنبإسنادهساق)2(

المكريعليهواشترط،الطائفمنبغلارجلمناستأجرحارثةبنزيدأنبلغني:قال!سعدبنالليثعن

أصليحتىدعني:زيدلهقال!بقتلههمفلما،كثيرم!قتلىبهافإذا،خربةإلىبهفمال!،شاءحيثينزلهأن

جاءثمفصليت:قال!.شيئاصلاتهمتنفعهمفلمهؤلاءصلىلطالما،ركعتينصل:فقال.ركعتين

شيئا،يرفلم،ينظروذهبفهاب.تقتلهلا:يقول!صارخفإذا.الراحمينأرحميا:فقلت،ليقتلني

،جاءثملينظرفذهب.تقتلهلا:يقول!الصوتأيضافسمع.الراحمينأرحميا:فقلتليقتلنيجاءثم

بهافطعنه،نارمنشعلةرأسهافيحربةيدهفي،فرسعلىبفارسأنافإذا.الراحمينأرحميا:فقلت

فيدعوتهولما،السابعةالسماءفيكنتالأولىالمرةفياللهدعوتلما:قال!ثم.ميتافوقعأنفذهحتى

بنحجرصلاهاوقد:السهيليقال!.أتيتكالثالثةفيدعوتهولما،الدنياالسماءفيكنتالثانيةالمرة

وأرادعليهخرجأنهوفيه،أبيهبنزيادكتابومعه،العراقمنمعاويةإلىحملحينالأدبربنعدفي

قال!:معاويةعلىدخلفلما،سيرينوابنالحسنمنهم،التابعينمنجماعةشهادةالكتابوفي،خلعه

رحمه،قتلهقبلركعتينفصلى،بقتلهوأمر؟المؤمنينأميرأناأو:قال!.المؤمنينأميرياعليكالسلام

دعيني:قال!ثم.عليهشهدمنقتلهإنما:فقال!،قتلهفيعائشةمعاويةعاتبتوقد:قال!.الله

حين:قال!؟سفيانأبيحلمعنكذهبفأين:قالت.القيامةيومالجادةعلىسألقاهفإني،وحجرا

قومي.منمثلكعنيغاب

الله!رسول!وأن،واحديومفيقتلاالدثنةبنوزيدخبيباأن:")3(عقبةبنموسىمغازي"وفي

."قريشقتلتهخبيب،السلام-عليكأو-وعليكما":يقول!وهوقتلايومسمع

.(6291/)"الأنفالروض"انظر(1)

السهيلي.يعني)2(

.(3326/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)3،
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وذكر.وتسليماإيماناإلازادهفما،دينهعنليفتنوهبالنبلرموه،الدثنةبنزيدصلبوالماأنهموذكر

مكانك؟محمداأنأتحب:يناشدونهنادوه،الخشبةعلىخبيبارفعوالماأنهمعقبةبنوموسىعروة

ابنذكرهوهذا.منهفضحكوا.قدمهفييشاكهابشوكةيفدينيأنأحبما،العظيمواللهلا:قال

أعلم.فالله.الدثنةبنزيدقصةفيإسحاق

خبيبا.دفنأميةبنعمروأنزعموا:عقبةبنموسىقال

بنعقبةعن،عبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)1(إسحاقابنقال

بنيأخاميسرةأباولكن،ذلكمنأصغركنتلأني،خبيباقتلتأناماوالله:يقولسمعته:قالالحارث

قتله.حتىبهاطعنهثم،وبالحربةبيديأخذثم،يديفيفجعلها،الحربةأخذالدارعبد

بنعامربنسعيداستعملالخطاببنعمركان:قالأصحابنابعضوحدثني:)2(إسحاقابنقال

نإ:وقيللعمرذلكفذكر،القومظهريبينوهوغشيةتصيبهفكانت،الشامبعضعلىالجمحيحذيم

والله:فقال؟يصيبكالذيهذاما،سعيديا:فقال،عليهقدمهاقدمةفيعمرفسأله.مصال!الرجل

دعوته،وسمعت،قتلحينعديبنخبيبحضرفيمنكنتولكني،بأسمنبيماالمؤمنينأميريا

.خيراعمرعندفزادته.عليغشيإلاقطمجلس!فيوأناقلبيعلىخطرتمافوالله

إلىينظرأنسرهمن:قالعمرأنوبلغنا:إسحاقابنقال:قالأبيحدثني:الأمويقالوقد

عامر.بنسعيدإلىفلينظروحدهنسيجرجل

.قتلوهثمالحرمالأشهرانسلختحتىأيديهمفيخبيمبأقام:)3(هشامابنقال

بنعمروبنجعفربنعمروبنجعفرحدثني،إسماعيلبنإبراهيمطريقمن،البيهقيروىوقد

خشبةإلىجئت:قال،وحدهعينابعثهكانع!ي!اللهرسولأن،أميةبنعمروجدهعن،أبيهعن،أمية

التفتثم،قليلافاثتبذتاقتحصتثم،الأرضإلىفوقعفأطلقته،العيونأتخوفوأنافيهافرقيتخبيب

الساعة.حتىرمةلخبيبتذكرفلم،الأرضابتلعتهفكأنما،شيئاأرفلم

لما:قالعباسابنعن،عكرمةأوسعيدعن،محمدأبيبنمحمدعن،)4(إسحاقابنروىثم

فيأقامواهملا،هكذاهلكواالذينالمفتونينهؤلاءويحيا:المنافقينمنناسقالالرجيعأصحابقتل

ألدلياأتحيوةفىقولهيعجببرمنآلناسومنميو:فيهماللهفأنزل.صاحبهمرسالةأدواهمولا،أهليهم

السرية:أصحابفياللهوأنزل.بعدهاوما.،402:البقرةأمهوأئخصامصألدوهوققبهءلمنىماعكأدلهولمحثهد

.(2173/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(174-2173/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2174/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2174/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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.7021:افيةأ!نحبادباوفطؤواللهالله!اتاتخانفسه!ثترىمنالناسومف)

ابنقال-قتلهعلىأجمعواحينخبيبقولالغزوةهذهفيالشعرمنقيلمماوكان:إسحاقابنقال

الطويلأ!نأ:-لهينكرهامنالناسومن:هشام

مجمعكلواستجمعواقبائلهموألبواحوليالأحزابجمعلقد

مضيعوثاقفيلأنيعليجاهذالعداوةمبديوكلهم

ممنعطويلجذعمنوقربتونساءهمأبناءهمجمعواوقد

مصرعيعندليالأعداءأرصدوماكربتيثمغربتيأشكواللهإلى

مطمعيياسوقدلحميبضعوافقدبييرادماعلىصبرنيالعرشفذا

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

مجزعغيرمنعينايهملتوقددونهوالموتالكفرخيرونيوقد

ملفعنارجحمحذاريولكنلميتإنيالموتحذاربيوما

)1(مضجعياللهفيكانجنمبأيعلىمسلمامتإذاأرجومافوالله

مرجعياللهإلىإنيجزعاولاتخشعاللعدوبمبدفلست

الطويل(!نأ:قولهوهما،القصيدةهذهمنبيتان"البخاريصحيح"فيتقدموقد

مصرعياللهفيكانشقأيعلىمسلماأقتلحينأباليفلست

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشأوإنالإلهذاتفيوذلك

البسيط(منأ:إسحاقابنذكرهفيما،خبيبايبكي)2(ثابتبنحسانوقال

القلقاللؤلؤمثلالصدرعلىسحامدامعهاترقالاعينكبالما

نرولاتلقاهحينفشللاعلمواقدالفتيانفتىخبيبعلى

الرفقفيالحورعندالخلدوجنةطيبةاللهجزاكخبيبفاذهب

الأفقفيالأبرارالملائكةحينلكمالنبيقالإنتقولونماذا

والرفقالبلدانفياوعثقدطاغرجلفياللهشهيدقتلتمفيم

فيها.أقذعلأنه،بعضهاتركنا:هشامابنقال

البسيط(أمن:إسحاقابنذكرهفيما،لحيانبنيمنالرجيعبأصحابغدرواالذينيهجو)3(حسانوقال

.البخاريروايةفيسيأتيكما"مصرعي":هشاملابن"النبويةالسيرة"في(1)

.(1/312)"ديوانه"انظر(2)

.(2917/)هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظر(1/171)"ديوانه"انظر)3(
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لحياندارعنفسلالرجيعفأتلهمزاجلاصرفاالغدرسركإن

مثلانوالإنسانوالقردفالكلببينهمالجاربأكلتواصواقوئم

شانوذافيهمشرفذاوكانيخطبهمقاميوماالتيسينطقلو

اللهرضي،الرجيعبأصحابغدرهمعلىلحيانوبنيهذيلايهجوأيضا)1(ثابتبنحسانوقال

الطويل(منأ:أجمعينعنهمتعالى

وعاصمخبيبفيكانتأحاديثمدركبنهذيلشانتلقدلعمري

الجرائمشرجرامونولحيانبقبيحهاصلوالحيانأحاديث

القوادمدبرالزمعانبمنزلةصميمهمفيقومهممنهمأناس

ومكارمعفةذاأمانتهموأسلمتالرجيعيومغدرواهم

المحارممنكراتتوقىهذيلتكنولمغدرااللهرسولرسول

الجرائمدونتحميهالذيبقتلعليهميوماالنصريرونفسوف

الملاحمعظامشهادلحمحمتلحمهدونشمس!دبرأبابيل

لماتممقاماأوقتلىمصارعبمصابهيرواأنهذيلالعل

المواسمأهلالركبانبهايوافيصولةذاتوقعةفيهاونوقع

عالمبلحيانحزمذيرأيرأىرسولهإناللهرسولبأمر

ظالمكفيدفعوالمظلمواوإنيهمهمالوفاءليسقبيلة

المخارمبينالماءمسيلبمجرىرأيتهمبالفضاءحلواالناسإذا

البهائمكرأيأمونابهمإذاورأيهمالبواردارمحلهم

ابنذكرهكماشعرهفيويسميهم،الرجيعأصحابيمدحأيضا)2(،عنهاللهرضي،حسانوقال

الكامل(منأ:تعالىاللهرحمه،إسحاق

وأثيبوافأكرمواالرجيعيومتتابعواالذينعلىالإلهصلى

وخبيبأمامهمالبكيروابنوأميرهممرثدالسريةرأس

المكتوبحمامهثموافاهمنهمدثنةوابنلطارقوابن

لكسوبإنهالمعاليكسبرجيعهمعندالمقتولوالعاصم

لنجيبإنهيجالدحتىظهرهينالواأنالمقادةمنع

.(1/513)"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(2183/)هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظر(1/917)"ديوانه"فيالأبيات2()
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.لحسانينكرهابالشعرالعلمأهلوأكثر:هشام)1(ابنقال

)2(خبيبمقتلإثرعلى،الضمريأميةبنعمروسرية

بنعمربنجعفرعن،عبيدةأبيبناللهوعبد،أبيهعنجعفربنإبراهيمحدثني:3(الواقديقال

كان:قالوا،بعضعلىبعضهموزاد،عونأبيبنالواحدعبدعن،جعفربناللهوعبد،الضمريأمية

فندركالأسواقفييمشيفإنه؟محمدايغتالأحدما:بمكةقريشمنلنفرقالقدحرببنسفيانأبو

فإني،أغتالهحتىإليهخرجتقويتنيأنتإن:لهوقال،منزلهعليهفدخلالعربمنرجلفأتاه؟ثأرنا

:وقال،ونفقةبعيراوأعطاه.صاحبناأنت:قال.النسرخافيةمثلخنجرمعي،خريتبالطريقهاد

أحد.يعلمهلا:العربي:قال:قال.محمدإلىفينميهأحدهذايسمعأنآمنلافإني؟أمركاطو

،!اللهرسولعنيسألأقبلثم،سادسةصبحالحرةظهروصبح،خمسافسارراحلتهعلىليلافخرج

انتهىحتىراحلتهيقودالأعرابيفخرج.الأشهلعبدبنيإلىتوجهقد:قائللهفقال،المصلىأتىحتى

في!حطث،أصحابهمنجماعةفيفوجده!ي!اللهرسوليؤمأقبلثم،راحلتهفعقل،الأشهلعبدبنيإلى

لأصحابه:قالع!جواللهرسولراهفلما،فدخل،مسجده

المطلب؟عبدابنأيكم:وقالفوقف."يريدهماوبينبينهحائلوالله،غدرايريدالرجلهذاإن"

فجبذه،يسارهكأنهع!جواللهرسولعلىيجنئفذهب."المطلبعبدابنأنا":!ي!اللهرسوللهفقال

:فقال،الخنجرفإذا،إزارهبداخلةوجذب.!ي!اللهرسولعنتنح:وقالحضيربنأسيد

حضيربنأسيدوأخذه.محمديادميدمي:وقال،الأعرابييدفيفأسقط.غادرهذا،اللهرسوليا

فقدكذبتنيوإن،الصدقنفعكصدقتنيفإن؟أقدمكوماأنتما،اصدقني":!والنبيلهفقال،يلببه

وماسفيانأبيبخبرفأخبره."آمنفأنت":قال؟آمنفأنا:العربيقال."بههمصتماعلىأطلعت

حيثفاذهب،آمنتكقد":فقالالغدمنبهدعاثم،حضيربنأسيدعندفحبسبهفأمر،لهجعل

."اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنتشهدأن":فقال؟هووما:قال."؟ذلكمنلكخيمأو،شئت

هوفما،الرجالأمناأفرقكنتما،محمدياوالله،اللهرسولأنتوأنكاللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال

يطلعولم،الركبانبهسبقتممابههممتماعلىاطلدتثم،نفسيوضعفتعقليفذهبرأيتكأنإلا

!والنبيفجعل.الشيطانحزبسفيانأبيحزبوأن،حقعلىوأنكممنوعأنكفعرفت،أحدعليه

بذكر.لهيسمعولمعندهمنفخرجع!يوالنبياستأذنثم،أياماوأقام،يتبسم

تأتياحتىاخرجا":حريشبنأسلمبنولسلمةالضمريأميةبنلعمرو!ي!اللهرسولوقال

)2(

)3(

.(2183/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)فييردلم"خبيبمقتلإثرعلى":قوله

.(2542/)"الطبريتاريخ"انظر
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بطنأتيناحتىوصاحبيأنافخرجت:عمروقال!."فاقتلاهغرةمنهأصبتمافإن،حرببنسفيانأبا

أسبوعابالبيتفنطوف،مكةنأتيأنفيلكهل،عمرويا:صاحبيليوقال!،بعيرنافقيدنا،يأجج

أهلأعرفوأنا،عرفونيرأونيإنوإنهم،الأبلقالفرسمنبمكةأعرفإني:فقلت؟ركعتينونصلي

ركعتين،وصلينا(أسبوعا)1فطفنامكةفأتينا،فانطلقناعليفأبى،بأفنيتهمانفجعواأمسواإذاإنهم؟مكة

مكةأهلبنافنذر،أباهوأخبر!أميةبنعمرو:وقال!فعرفنيسفيانأبيبنمعاويةلقينيخرجتفلما

عمرووهرب،وتجمعوامكةأهلفحشد،الجاهليةفيفاتكاعمرووكان.خيرفيعمروجاءما:فقالوا

حتىعنهمفتغيبتغارافدخلت:عمموقال!.الجبلفيواشتدوا،طلبهمافيوخرجوا،وسلمة

الغدكانفلما،لراحلتنايهتدواأنالمدينةطريقعليهماللهوعمى،الجبلفييطلبونناوباتوا،أصبحت

إذا:أسلمبنلسلمةفقلت،حشيشالفرسهيختليالتيمياللهعبيدبنمالكبنعثمانأقبل،ضحوة

قال!:.عليناأشرفحتىالغاربابمنيدنويزل!فلم.عناأقصرواوقد،مكةأهلبناأشعرأبصرنا

تفرقهم،بعدفأقبلوا،مكةأهلفأسمع،وصاحفسقط،بخنجريالثديتحتطعنةفطعنتهإليهفخرجت

بنعمرو:قال؟قتلكمن:وقالوا،أتوهحتىقأقبلوا.تتحركلا:لصاحبيوقلت،الغارودخلت

كانفإنه،بمكاننايخبرهمأنيستطعولم.لخيريأتلمأنهعلمناقد:سفيانأبوفقال!.الضمريأمية

فقال!،خرجناحتىمكاننافيليلتينفمكثنا،فحملوه،بصاحبهمطلبناعنوشغلوا،فماترمقباخر

ذاكهو:قال؟هوأين:لهفقلت؟ننزلهعديبنخبيبفيلكهل،أميةبنعمرويا:صاحبي

عليه،فاقعدبعيركإلىفانحشيئاخشيتفإن،عنيوتنحأمهلني:فقلت.الحرسحوله،مصلول!

علىفحملتهوجدتهحتىعليهاشتددتثم.بالمدينةعالمفإني،ودعنيالخبرفأخبرهع!ح!اللهرسول!فأت

أنسىفما،الخشبةفطرحتأثريفيفخرجوا،استيقظواحتىذراعاعشرينإلابهمشيتفما،ظهري

،)2(ء.
،ورجعوافاعيوا،الصفراءطريقفأخذت،برجليالترابعليهأهلتثم-صوتهايعني-دبولمحعها

حتىوأقبلت،فأخبره!ج!النبيوأتىفركبهالبعيرإلىصاحبيفانطلق،نفسيبقاءمعأدركلاوكنت

ذإفيهأنافبينما،وخنجريوأسهميقوسيمعيغارفيفدخلت،ضجنانغميم،الغميمعلىأشرفت

الرجل؟من:وقال!الغارفدخل،ومعزىغنمايسوق،طويلأعور،الديلبنيمنبكربنيمنرجلأقبل

اوأفي(منأ:ويقوليتغنىعقيرتهورفعاتكأثم.بكربنيمنوأنا:فقال.بكربنيمنرجل:فقلت

المسلمينادينأدينولستحيادمتمابمسلمفلست

ثم،قطأحداقتلتهاقتلةشرفقتلته،إليهقصتنامفلما.أقتلكأنلأرجوإنيوالله:نفسيفيفقلت

فقلت:،الأخباريتجسسانقريش!بعثتهمارجلانإذاالطريقفيأسهلتفلما،هبطتحتىخرجت

إلىبهأقبلتثم،وثاقافشددته،استأسرالاخرذلكرأىفلما،فقتلتهفرميته،أحدهمافأبى.استأسرا

)ط(:"سبعا".)1(في

."وجيبهاأنسىفما":(ط)في2()
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فاشتد.عمموهذا:يقولونأشياخهموسمعوا،يلعبونوهمصبيانرآنيالمدينةقدمتفلما،!النبي

وهوع!ي!النبيرأيتفلقد،قوسيبوترإبهاميهربطتقدبالرجلوأتيته،فأخبروهع!ي!النبيإلىالصبيان

.()1البيهقيرواه.أيامبثلاثةعمروقدومقبلسلمةقدوموكان.بخيرليدعاثم،يضحك

أعلم،والله.سقوطهمكاندفنفلعله،جسداولارمةلهيرلمخبيباأهبطلماعمراأنتقدموقد

عندهلكن،لهاالواقديسياقمنبنحووساقها،إسحاقابنعلىهشامابناستدركهاإنماالسريةوهذه

الحمد.ودله،أعلمفالله،صخربنجبارالسريةهذهفيأميةبنعمرورفيقأن

معونةبئرسرية

بعدكانتإنها:قال)3(حيث،اللهرحمه،)2(مكحولوأغرب،منهاصفرفيكانتوقد

.)4(الخندق

بعثما:قالمالكبنأنسعن،العزيزعبدحدثنا)6(الوارثعبدثنا،معمرأبوثنا:)5(البخاريقال

عند-وذكوانرعل-سليمبنيمنحيانلهمفعرض.القراء:لهميقاللحاجةرجلاسبعين!)7(النبي

!لمج!.للنبيحاجةفيمجتازوننحنوإنما،أردناإياكمماوالله:القومفقال.معونةبئر:لهايقالبئر

نقنت.كناوما،القنوتبدءوذاك،الغداةصلاةفيشهراعليهم!ي!النبيفدعا،فقتلوهم

.بنحوه،أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحديثمن،8(مسلمورواه

عن،قتادةعن،سعيدثنا،زريعبنيزيدثنا،حمادبنالأعلىعبدثنا:)9(البخاريقالثم

منبسبعينفأمدهم،عدوعلى!صاللهرسولاستمدوالحيانوبنيوعصيةوذكوانرعلاأنمالكبنأنس

ببئركانواإذاحتى،بالليلويصلون،بالنهاريحتطبونكانوا،زمانهمفيالقراءنسميهمكنا،الأنصار

"العربأحياءمنأحياءعلىالصبحيدعوفيشهرافقنت،!النبيفبلغ،بهموغدرواقتلوهممعونة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3333/)"النبوةدلائل"في

انظر.ومئةعشرةبضعسنةمات،الحديثرواةكبارمن،الإرسالكثيرثقةفقيه،اللهعبدأبوالشاميمكحولهو

.(266/)"الذهبشذراتو"(3514/)"التهذيبتقريبتحرير"

.(3003/)للفسوي"والتاريخالمعرفة"انظر

هذاوفي":قالوممن:قالحيث(3122/)"المعادزاد"فيالجوزيةقيمابن،أيضاالخندققبلرتبها:قلت

."...معونةبئروقعةكانت،الرابعةالسنةمنصفروهو،بعينهالشهر

.(8804)رقمالبخاريرواه

.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت،خطأوهو"الرازقعبد":(ا)في

."ع!ي!اللهرسولبعث":(ط)في

.(147)(677)رقم"صحيحه"في

.(0904)رقمالبخاريرواه
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قومناعنابلغوا":رفعذلكإنثم،قرانافيهمفقرأنا:أنس!قال.لحيانوبنيوعصيةوذكوانرعلعلى

."وأرضاناعنافرضيربنالقيناأنا

طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعن،همالمثنا،إسماعيلبنموسىثنا:)1(البخاريقالثم

رئيسوكان،راكباسبعينفي-سليملأمأخا-حراماخالهبعث!النبيأنمالكبنأنسحدثني

أهلولي،السهلأهللكيكون:فقال،خصالثلاثبين!اللهرسولخيرالطفيلبنعامرالمشركين

:فقال،فلانأمبيتفيعامر)2(فطعن.وألفبألفغطفانبأهلأغزوكأو،خليفتكأكونأو،المدر

أخو،حرائمفانطلق،فرسهظهرعلىفمات،بفرسيائتوني،فلانالمنامرأةبيتفيالبكركغدةغدة

كنتمامنونيفإن،اتيهمحتىقريباكونا:فقال،فلانبنيمنورجل،أعرجرجلوهو،سليمأم

يحدثهم،فجعل؟ع!ي!اللهرسولرسالةأبلغحتىأتؤمنوني:فقال.أصحابكمأتيتمقتلونيوإن،قريبا

أكبر،الله:فقال.بالرمحأنفذهحتى:قالأحسبه:همامقال.فطعنهخلفهمنفأتاهرجلإلىوأومؤوا

ثم،علينااللهفأنزل،جبلرأسفيوكان،الأعرجغيركلهمفقتلوا،الرجلفلحق.الكعبةوربفزت

على؟صباحاثلاثينعليهممج!ي!النبيفدعا."وأرضاناعنافرضيربنالقيناقدإنا":المنسوخمنكان

ورسوله.اللهعصواالذينوعصيةلحيانوبنيوذكوانرعل

أنه،أنسبناللهعبدبنثمامةحدثني،معمزأخبرني،اللهعبدثنا،حبانثنا:)3(البخاريوقال

؟هكذابالدمقالمعونة(بئرأيوم-خالهوكان-ملحانبنحرامطعنلما:يقولمالكبنأنسسمع

الكعبة.وربفزت:قالثم،ورأسهوجههعلىفنضحه

أبيأخبرني،عروةبنهشامعن،أسامةأبيعن،إسماعيلبنعبيدعن،)2(البخاريوروى

؟هذامن:الطفيلبنعامرلهقال،الضمريأميةبنعمرووأسر،معونةببئرالذينقتللما:قال

إلىرفعقتلبعدمارأيتهلقد:قال.فهيرةبنعامرهذا:أميةبنعمرولهفقال،قتيلإلىفأشار

فنعاهم،خبرهم!ي!النبيفأتى.وضعثم،الأرضوبينبينهالسماءإلىلأنظرإنيحتى،السماء

رضينابماإخوانناعناأخبرربنا:فقالوا،ربهمسألواقدوإنهم،أصيبواقدأصحابكمإن":فقال

."عنهمفأخبرهم،عناورضيت،عنك

بهوسمي،عمروبنومنذر،بهعروةفسمي،الصلتبنأسماءبنعروةفيهميومئذوأصيب

.منذرا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1904)رقمالبخاريرواه

أخيه.امرأةشيبانبنتسلولهيفلانوأم،الطاعونبمرضأصيب:أي

.(2904)رقمالبخاريرواه

.(3904)رقمالبخاريرواه
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.عروةعنمرسلاالبخاريروايةفيوقعهكذا

عائشة،عن،أبيهعن،هشامعن،أسامةأبيعن،سعيدبنيحيىحديثمن)1(البيهقيرواهوقد

أعلم.فالله،هاهناالبخاريذكرهمااخرهفيوأدرج،الهجرةحديثمنفساق

وشأن،القصةفذكر،عروةعن،الأسودأبيعن،ثابتبنمصعبعن،)2(الواقديوروى

سلمىبنجبارقتلهالذيأنوذكر،السماءإلىرفعأنهالطفيلبنعامروإخبار،فهيرةبنعامر

قوله:معنىما:ذلكبعدجبارسألثم.الكعبةوربفزت:قالبالرمحطعنهولما:قال،الكلابي

لذلك.ذلكبعدجباوأسلمثم،واللهصدق:فقال،بالجنةيعني:قالوا!؟فزت

نأيرون،فهيرةبنعامرجسديوجدلم:قالأنهعروةعن،")3(عقبةبنموسىمغازي"وفي

وارته.الملائكة

وذاالقعدةوذاشوالبقية،أحدبعديعني،!ي!اللهرسولفأقام:)4(إسحاقابنعن،يونسوقال

أبيفحدثني،أحدمنأشهرأربعةرأسعلىصفرفيمعونةبئرأصحاببعثثم،والمحرمالحجة

بنمحمدبنبكرأبيبناللهوعبد،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةعن،يساربنإسحاق

علىالأسنةملاعبجعفربنمالكبنعامربراءأبوقدم:قالواالعلمأهلمنوغيرهما،حزمبنعمرو

بعثتلو،محمديا:وقال،يبعدولميسلمفلمإليهودعاهالإسلامعليهفعرض،بالمدينة!اللهرسول

أخشىإني":!فقال.لكيستجيبواأنرجوت،أمركإلىيدعونهمنجدأهلإلىأصحابكمنرجالا

،ساعدةبنيأخاعمروبنالمنذر!واللهرسولفبعث.جاولهمأنا:براءأبوفقال."نجدأهلعليهم

بنوحرام،الصمةبنالحارثفيهم؟المسلمينخيارمنأصحابهمنرجلاأربعينفيليموتالمعنق

ورقاءبنبديلبنونافع،السلميالصلتبنأسماءبنوعروة،النجاربنعديبنيأخو،ملحان

بئرنزلواحتىفساروا،المسلمينخيارمنرجالفي،بكرأبيمولى،فهيرةبنوعامر،الخزاعي

الله!رسولبكتابملحانبنحرامبعثوانزلوافلما،سليمبنيوحرةعامربنيأرضبينوهي،معونة

استصرخثم،فقتلهالرجلعلىعداحتىالكتابفيينظرلمأتاهفلما،الطفيلبنعامراللهعدوإلى

.وجواراعقدالهمعقدوقد،براءأبانخفرلن:وقالوا،دعاهمماإلىيجيبواأنفأبوا،عامربنيعليهم

حتىفخرجوا،ذلكإلىفأجابوه،والقارةوذكوانورعلاعصية،سليمبنيمنقبائلعليهمفاستصرخ

عنقتلواحتىالقومقاتلواثم،أسيافهمأخذوارأوهمفلما،رحالهمفيبهمفأحاطوا،القومغشوا

.(3352/)"النبوةدلائل"في(1)

.(1/473)"الواقدي"انظر(2)

.(3342/)"النبوةدلائل"انظر)3(

.(3338/)"النبوةدلائل"انظر()4
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فعاش،القتلىبينمنفارتث،رمقوبهتركوهفإنهم،النجاربنديناربنيأخازيدبنكعبإلا،آخرهم

بنعمروبنيمنالأنصارمنورجل،الضمريأميةبنعمروالقومسرحفيوكان،الخندقيومقتلحتى

فأقبلا.لشأناالطيرلهذهإنوالله:فقالا،العسكرحولتحومالطيرإلاالقومبمصابينبئهمافلم،عوف

ماذا:أميةبنلعمروالأنصاريفقال،واقفةأصابتهمالتيالخيلوإذا،دمائهمفيالقومفإذا،لينظرا

بنفسيلأرغبأكنلملكني:الأنصاريفقال.الخبرفنخبره!اللهبرسولنلحقأنأرى:فقال؟ترى

عمرووأخذ،قتلحتىالقومفقاتل.الرجالعنهلأخبركنتوما،عمروبنالمنذرفيهقتلموطنعن

أمه،علىكانترقبةعنوأعتقه،ناصيتهوجز،الطفيلبنعامرأطلقهمضرمنأنهأخبرهمفلما،أسيرا

عامربنيمنرجلانأقبل،قناةصدرمنبالقرقرةكانإذاحتى،أميةبنعمرووخرج:قال.زعمفيما

وقد،أميةبنعمرويعلمهلموجواوع!ي!اللهرسولمنعهدالعامريينمعوكان،فيههوظلفينزلاحتى

وهو،وقتلهماعليهماعداناماإذاحتىفأمهلهما،عامربنيمن:قالا؟أنتماممن:نزلاحينسألهما

أميةبنعمروقدمفلما،!اللهرسولأصحابمنأصابوافيماعامربنيمنثأرابهماأصابقدأنيرى

قالثم."لأدينهما،قتيلينقتلتلقد":اللهرسولفقال،بالخبرأخبره،مج!ي!اللهرسولعلى

إخفارعليهفشقبراءأباذلكفبلغ."متخوفاكارهالهذاكنتقد،براءأبيعملهذا":!اللهرسول

.وجوارهبسببه،ع!ح!اللهرسولأصحابأمنأصابوما،إياهعامر

الوافي(حمتأ:عامرعلىبراءأبيبنيويحرض،براءأباعامرإخفارفي()1ثابتبنحسانفقال

نجدأهلذوائبمنوأنتميرعكمألمالبنينأمبني

كعمدخطاوماليخفرهبراءبأبيعامرتهكم

بعديالحدثانفيأحدثتفماالمساعيذاربيعةأبلغألا

سعدبنحكمماجدوخالكبراءأبوالحروبأبوأبوك

صعصعة.بنعامربنربيعةبنعامربنعمروبنتوهي،براءأبيأم،البنينأم:)2(هشامابنقال

عنووقع،فأشواه،فخذهفيفطعنه،الطفيلبنعامرعلىمالكبنعامربنربيعةفحمل:قال

وذكر.رأييفسأرىأعشوإن،بهيتبعنفلالعميفدميأمتإن،براءأبيعملهذا:وقال،فرسه

بنالمنذرالقومأميروكان:موسىقال،إسحاقبنمحمدسياقنحوالزهريعن،عقبةبنموسى

مرثد.أبيبنمرثد:وقيل،عمرو

)1(

)2(

-2187/)هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظروتأخيرتقديممع(1232/)"ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات

188).

.(2188/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منأ:-أعلموالله،اللهرحمه،إسحاقابنذكرهفيما-معونةبئرقتلىيبكي()1ثابتبنحسانوقال!

لوافر(

نزرغيرسحاالعينبدمعفاستهليمعونةقتلىعلى

بقدرمناياهمولاقتهملاقواغداةالرسول!خيلعلى

بغدرحبلهمعقدتخونقومبعقدالفناءأصابهم

بصبرمنيتهفيوأعنقتولىإذلمنذرلهفيفيا

عمروسرمنماجدأبيضمنذاكمغداةأصيبقدوكائن

النضير)2(بنيغزوة

الحشر""سورةفيهااللهأنزلىالتيوهي

النضير.بنيسورةيسميهاكانأنه،عباسابنعن")3(البخاريصحيح"في

أحد.قبلأشهربستةبدربعدالنضيربنوكانت:قال!أنهعروةعن،الزهريعن)4(البخاريوحكى

عقيل،عن،الليثعن،صالحبناللهعبدعن،أبيهعن")5(تفسيره"فيحاتمأبيابنأسندهوقد

به.الزهريعن

بنمطرفعن،الرقيجعفربناللهعبدعن،العلاءبنهلال!عن،إسحاقبنحنبلروىوهكذا

غزاثم:قال!،اثنتينسنةرمضانعشرسابعفيبدرغزوةفذكر،الزهريعن،معمرعن،اليمانيمازن

أربع.سنةشوال!فيالخندقيومقاتلثم،ثلاثسنةشوال!فيأحداغزاثم،النضيربني

بعدها،أنهاإلىآخرونوذهب:قال!.أحدقبلهي:يقول!الزهريكانوقد:)6(البيهقيوقال!

أيضا.معونةبئروبعد

وقتله،أميةبنعمروورجوع،معونةبئرذكرهبعدفإنه؟تقدمكماإسحاقابنذكرههكذا:قلت

لهقال!ولهذا،!ي!اللهرسول!منمعهماالذيبعهدهمايشعرولم،عامربنيمنالرجلينذينك

."لأدينهما،رجلينقتلتلقد":!يماللهرسول!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2918/)هشاملابن"النبويةالسيرةو".(1/702)"ثابتبنحشانديوان"فيالأبيات

.(571)ص"الرسولسيرةفيالفصولو"(273/)"الأثرعيون"انظر

.(4883و)(9204)رقمالبخاريرواه

.(2804)الحديثقبل،النضيربنيحديثباب:المغازيفيتعليقاالبخاريرواه

.وغيرهحاتمأبيلابن(6187/)"المنثورالدر"فيالسيوطيوعزاه

.(3354/)"النبوةدلائل"انظر
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بنيمنالقتيلينذينكديةفييستعينهمالنضيربنيإلى!اللهرسولخرجثم:)1(إسحاقابنقال

النضيربنيبينوكان،أعطاهماقد!اللهرسولكانالذيللعهد،أميةبنعمروقتلهمااللذين،عامر

أحببت.ماعلىنعينك،القاسمأبايانعم:قالوا!ي!اللهرسولأتاهمفلما،وحلف!عقدعامربنيوبين

جدارجنبإلى!ي!اللهورسول-هذهحالهمثلعلىالرجلتجدوالنإنكم:فقالواببعضبعضهمخلاثم

لذلكفانتدب؟منهويريحناصخرةعليهفيلقي،البيتهذاعلىيعلورجلفمن-قاعدبيوتهممن

في!ي!اللهورسول،قالكماصخرةعليهليلقيفصعد.لذلكأنا:فقال،كعببنجحاشبنعمرو

فقام،القومأرادبماالسماءمنالخبر!اللهرسولفأتى،وعليوعمربكرأبوفيهم،أصحابهمننفر

منامقبلارجلافلقوا،طلبهفيقاموا،أصحابه!النبياستلبث)2(فلما،المدينةإلىراجعاوخرج

إليه،انتهواحتى!ي!اللهرسولأصحابفأقبل.المدينةداخلارأيته:فقال،عنهفسألوه،(المدينة

به.الغدرمنأرادتيهودكانتبماالخبرفأخبرهم

،وبلدهجوارهمنبالخروجيأمرهممسلمةبنمحمدإليهم!واللهرسولفبعث:)3(الواقديقال

ذلكعندفقويت،النصرويعدونهم،المقامعلىويحرضونهميثبتونهمالنفاقأهلإليهمفبدث

،العهودبنقضونابذوه،يخرجونلاأنهم!ي!اللهرسولإلىوبعثوا،أخطببنحييوحمي،نفوسهم

إليهم.بالخروجالناسأمرذلكفعند

ليلة.عشرةخمس()فحاصرهم:)4(الواقديقال

علىواستعمل:هشامابنقال.إليهموالمسيرلحربهمبالتهيؤ!النبيوأمر:)6(إسحاقابنوقال

.الأولربيعشهرفيوذلك،مكتومأمابنالمدينة

،حينئذ)8(الخمرتحريمونزل،ليالستفحاصرهم،بهمنزلحتىفسار:)7(إسحاقابنقال

قد،محمدياأن:فنادوه،فيهاوالتحريقالنخيلبقطع!ي!اللهرسولفأمر،الحصونفيمنهوتحصنوا

منرهطكانوقد:قال؟وتحريقهاالنخيلقطعبالفما،صنعهمنعلىوتعيبه،الفسادعنتنهىكنت

بنيإلىبعثواقد،وداعسىوسويدوماللثووديعة،أبيبناللهعبدمنهم،الخزرجبنعوفبني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2091/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

استبطأ.أي

.(1/366)للواقدي"المغازي"انظر

.(1/437)"المغازي"انظر

."فحاصروهم":(ط)في

.(2091/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2191/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عليه.وتعليقي(1/911)"الذهبشذرال!"انظر
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معكم.خرجناأخرجتموإن،معكمقاتلناقوتلتمإن،نسلمكملنفإنا،وتمنعوااثبتواأن،النضير

يجليهمأن!اللهرسولفسألوا،الزعبقلوبهمفياللهوقذف،يفعلوافلم،نصرهممنذلكفتربصوا

ففعل.،()1الحلقةإلاأموالهممنالإبلحملتمالهمأنعلى،دمائهمعنويكف

.)2(البيهقيرواه.وسقاء،يعتقبونهبعيرامنهمثلاثةكلأعطى:عباسابنعنالعوفيوقال

)3(
بنمحمدبنمحمودبنجعمربنإبراهيمعن،الزهريمحمدبنيعقوبطريقمنوروى

نأوأمره،النضيربنيإلىبعثه!ج!اللهرسولأن،مسلمةبنمحمدعن،جدهعن،أبيهعن،مسلمة

.ليالثلاثالجلاءفييؤجلهم

"وتعجلواضعوا":!ج!اللهرسوللهمفقال،مؤجلةديونلهمكانتأنهوغيره)4(البيهقيوروى

أعلم.والله،نظزصحتهوفي

عنبيتهيهدممنهمالرجلفكان،الإبلبهاستقلتماأموالهممنفاحتملوا:)5(إسحاقابنقال

فكان،الشامإلىسارمنومنهم،خيبرإلىفخرجوا،بهفينطلق،بعيرهظهرعلىفيضعه،بابهنجاف

بنوحيي،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة،الحقيقأبيبنسلام؟خيبرإلىمنهمذهبمنأشرافمن

أهلها.لهمداننزلوهافلما.أخطب

س)6(

الدفوفمعهم،والأموالوالأبناءبالنساءاستقبلواأنهمحدثأنهبكرأبيبناللهعبدفحدثني

وخلوا:قال.زمانهمفيالناسمنلحيمثلهرئيماوفخربزهاء،خلفهميعزفنوالقيان،والمزامير

علىفقسمها،يشاءحيثيضعها،خاصةلهفكانت-والمزارعالنخيليعني-!ي!اللهلرسولالأموال

بعضهموأضاف.فأعطاهمافقراذكرادجانةوأباحنيفبنسهلأنإلا،الأنصاردونالأولينالمهاجرين

.)7(السهيليحكاه.الصمةبنالحارثإليهما

عمابن،كعببنعميربنيامينوهما؟رجلانإلاالنضيربنيمنيسلمولم:)8(إسحاقابنقال

أموالهما.فأحرزا،وهببنسعدوأبو،جحاشبنعمرو

ابنمنلقيناماترألم":ليامينقال!ج!اللهرسولأنيامينالبعضحدثنيوقد:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.السلا!:أي

.(3935/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(3036/)"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني

.(252/)"المستدرك"فيوالحاكم(628/)"الكبرىالسنن"في

.(2191/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

الله.رحمهإسحادتىابنالقائل

.(6233/)"الأنفالروض"انظر

.(2291/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الله.لعنه،فقتلهجحاشبنعمرويقتلأنعلىجعلالرجليامينفجعل"؟شأنيمنبههموما،عمك

ومانقمتهمنبهأصابهممافيهايذكر،بكمالها"الحشر"سورةفيهماللهفأنزل:إسحاقابنقال

فيهم.بهعملوما،ع!ي!رسولهبهعليهمسلط

الحمد.ودله(")1التفسير"كتابنافيمبسوطةبطولهاعليهاتكلمناوقد،يفسرهاإسحاقابنشرعثم

اهل!طكفرواألذينأخرجالذى!هوألحكيوألأزض!وهوأئعزيزفىوماألشمؤتفىمادئهسبح):تعالىاللهقال

لؤئحتسمبواجثمقاللهفأئحهماللهمنحصونهممانعتهؤأنهووظنوائحرجواأنظننتوماالحمثرلاؤلددزهغمنالكئف

تحلآاعلتهواللهانكنب!ولؤلالابصرأياولىفاغتبروأأتمؤمخينوأئدىبأيديهتمبيوتهميخربونلرغبأقلوبهمفىوقذف

ما5اتحقابشديداللهلمحإناللهيحتنآقومنورسولمأللهشاقوابأخمهملكذ!الضارعزابآلاخرةفىوالتمألديخافىلعذبهخ

.(5-أ:ا!-أ!هوأ!ممقينوليخزىالهفبإذنأصحوصلهاعلئقابمةترتحتموهاأؤثينةضنقطغتو

العزيزوأنه،والسفليةالعلويةمخلوقاتهجميعلهيسبحأنهوأخبر،الكريمةنفسهوتعالىسبحانهسبح

فمن،وشرعقدرماوجميعخلقماجميعفيالحكيموأنه،وكبرياؤهعظمتهترامفلا،الجنابمنيعوهو

الذين،اليهودمنبأعدائهمظفرهمفيالمؤمنينوعباده!ي!اللهلرسولوتيسيرهوتدبيرهتقديرهذلك

حتى،تقدمكما،لقتالهمالمقتضيالسببمنكانوما،وشرعهرسولهوجانبوا،ورسولهاللهشاقوا

ستالشريفةونفسهبجنودهبالمحاصرةفأسرهمهذاومع،شهرمسيرةوالرهببالرعبالمؤيدحاصرهم

أموالهممنيأخذواوأن،دمائهمحقنعلىوصالحواصانعواحتى،مذهببكلالرعببهمفذهب،ليالي

فجعلوا،واحتقارالهمإهانة؟السلاحمنشيئأيستصحبونلاأنهمعلى،ركابهمبهاستقلتما

،الجلاءهذايصبهململوأنهتعالىذكرثم.!والابصرياولىفاعتبروأألمؤمينوأيدىبأيذيهغبيوتهمصيهزبون)

وهو،الدنيويالعذابمنمنهأشدهومالأصابهم،المدينةمنع!ي!الرسولجوارمنوالنفيالتسييروهو

تحريقمنوقعماحكمةتعالىذكرثم.لهمالمقدرالأليمالعذابمنالآخرةفيلهمادخرمامع،القتل

ؤأ)التمرجيدوهو!ولينةماقطغتو!):فقال،سائغكلهذلكوأن،لهممنهبقيماوترك،نخلهم

ماولنعم،فيهعليكمحرجفلا،وقدراشرعأفيهأذنقدالجميعإن!اللهأصحوصلهافبإذنفىترتحتموهاقايمة

.الفجرةللكفرةوإخزاء،للقوةإظهارهوإنما،العبادشرارقالهكما،بفسادهووليس،ذلكمنرأيتم

نأ،عمرابنعن،نافععن،الليثعن،قتيبةعنجميعا،2(ومسلمالبخاريروىوقد

أؤلينةماقطغتومن!و:تعالىاللهفأنزل،البوير"3(وهي،وقطع،النضيربنينخلحرقع!ي!اللهرسول

.!القسقينوليخزىأدلهفبإذنأصحوصلهاعكيمةقاترتحتموها

)1(

)2(

)3(

.(881/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

.(1746)رقمومسلم(4884)رقمالبخاريرواه

العلامةشيخنابتحقيق(66ص)للفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.الماءمنهايستقىالتيالبئرتصغيروهي

الله.رحمهالجاسرحمد
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حرق!صاللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،أسماءبنجويريةطريقمن،)1(البخاريوعند

الوافهـ(منأ:)2(ثابتبنحسانيقولولها،البويرةوهي،وقطعالنضيربنينخل

مستطيربالبويرةحريقلؤيبنيسراةعلىوهان

الوافر(منأ:)3(يقولالحارثبنسفيانأبوفأجابه

السعيرنواحيهافيوحرقصنيعمنذلكاللهأدام

تضيرأرضيناأيوتعلمبنزهمنهاأيناستعلم

فالله،الأشرفبنكعبوقتلالنضيربنيإجلاءيذكر)4(مالكبنكعبوقال:إسحاقابنقال

الوافر(منأ:أعلم

يدورصرفذوالدهركذاكالحبوربغدرتهاخزيتلقد

كبيرأمزأمرهعظيمبربكفرواأنهموذلك

النذيراللهمنوجاءهموعلمافهمامعاأوتواوقد

تنيرمبينةوآياتكتاباأدىصادننذيز

جديرمنابمنكروأنتصدقبأمرأتيتمافقالوا

الخبيرالفهمبهيصدقنيحقاأديتلقدبلىفقال

الكفوريجزبهيكفرومنرشدلكليهديتبعهفمن

النفورالحقعنبهموجدوكفراغدراأشربوافلما

يجورلايحكماللهوكانصدقبرأيالنبياللهأرى

النصيرنعمنصيرهوكانعليهموسلطهفأيده

النضيرمصرعهبعدفذلتصريعاكعمبمنهمفغودر

ذكورمشهر!بأيديناعلتهوقدثمالكفينعلى

يسيركعبأخاكعبإلىليلادسإذمحمدبأمر

جسورثقةأخوومحمودبمكرفأنزلهكرهفما

المبيراجترموابماأبارهمسوءبدارالنضيربنوفتلك

بصيربهموهواللهرسولرهواالزحففيأتاهمغداة

.(3204و)(2326)رقمالبخاريرواه(1)

."...لهان":فيهالبيتصدرولفظ(1021/)"ديوانه"انظر)2(

ألفاظهما.فيالخلافبعضمع(2272/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالبيتان)3(

.(991)2/هشاملابن"النبويةالسيرة"وانظر.(916-168)ص"ديوانه"فيالأبيات(4)
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وزيرلهموهوالأعداءعلىمؤازروهالحماةوغسان

وزوركذ!أمرهموخالففصدواويحكمالسلمفقال

بعيرمنهمثلاثةلكلوبالاأمرهمغبفذاقوا

ودورنخلمنهموغودرلقينقاععامدينوأجلوا

.قصدافتركناها،اليهوديلسماكجوابهاإسحاقابنذكروقد

بنقيسقالها:ويقال،العبسيلقيمابنقول،النضيربنيفيقيلمماوكان:)1(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:الأشجعيطريفبنبحر

المزنمبالحسياليهودأحلهالكغيرلامرئفداءأهلي

المكممبالوديعودىأهيضبوبدلواالغضاةجمرفييقيلون

ويرمرمالصلابينخيلهتروابمحمدصادقاظنييكفإن

كمجرمصديقحيوماعدوإنهمبهثةبنعمروبهايؤم

المقومالوشيجأطرافيهزونالوغىفيمساعير4أبطاعليهن

وجرهمعادأزمانمنتوورثنمهندالشفرتينرقيقوكل

متكرممنالمجدفيبعدهمفهلرسالةقريشاعنيمبلغفمن

وزمزمالحجونبينالندىتليدمحمدافاعلمنأخاهمبأن

معظمكلإلىالدنيامنوتسموأموركبمتجسمبالحقلهفدينوا

مرجمغيبأمرتسألوهولارحمةاللهمنتلاقتهنبيئ

الملمموالقليبقريشايالكمعبر!لعمريبدرفيكانفقد

المكرمللعظيممطيعاإليكمعامداالخزرجيةفيأتىغداة

بمعلمحقاالرحمنمنرسولاعدوهينكيالقدسبروحمعانا

يتلعثملمالحقأنارفلماكتابهيتلوالرحمنمنرسولا

محكماللهحمهلأمرعلواموطنكلفييزدادأمرهأرى

رأولم،المسلمينمنرجلقالها:هشامابنوقال-طالبأبيبنعليوقال:)2(إسحاقابنقال

(ادمتقاربمنأ:-لعلييعرفهاأحدا

أصدفولمحقاوأيقنتيعرفيعتدلومنعرفت

الأرأفالرأفةذياللهلدى)3(منالآيالمحكمالكلمعن

.(691-2591/)"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2691/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

."اللاء":هشاملابن"النبويةالسيرة"في)3(
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المصطفيأحمداصطفىبهنالمؤمنينفيتدرسرسائل

والموقفالمقامةعزيزعزيزافيناأحمدفأصبح

يعنفولمجورايأتولمسفاهاالموعدوهأيهافيا

كالأخوفاللهامنوماالعذابأدنىتخافونألستم

الأشرفأبيكعبكمصرعأسيافهتحتتصرعواوأن

الأجنفكالجملوأعرضطغيانهاللهرأىغداة

ملطفعبدهإلىبوحيقتلهفيجبريلفأنزل
مرهفهبةذيبأبيضلهرسولاالرسولفدس

تذرفلهاكعبينعمتىمعولاتلهعيونفباتت

نشتفلمالنوحمنفإناقليلاذرنالأحمدوقلن

الانفرغمعلىدحورااظعنواقالثمفخلاهم
زخرفذويبداروكانواغربةإلىالنضيروأجلى

أعجفدبرذيكلعلىوهمردافاأذرعاتإلى

.قصدااليهوديسماكمنأيضاجوابهاوتركنا

فوضعها،لهوملكها،!ي!اللهلرسولالنضيربنيبأموالحكموأنه،الفيءحكمتعالىذكرثم

أنهالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعن"الصحيحين"فيثبتكما،تعالىاللهأراهحيثبم!اللهرسول

ولابخيلعليهالمسلمونيوجفلممما،!ورسولهعلىاللهأفاءمماالنضيربنيأموالكانت:قال

والسلاحالكراعفيبقيمايجعلثم،سنةأهلهنفقةيعزلفكان،خاصة!اللهلرسولفكانت،ركاب

وجل.عز،اللهسبيلفيعدة

وطريقتهم:منوالهمعلىبإحسانلهموالتابعينوالأنصارللمهاجرينوأنه،الفيءحكمتعالىبينثم

نهنغومافخذوهالرسولءانئيومآمنكتملاصكنيآآبيندولةميكونلاكتآلسبيلوآتنوآلمسبهينوآليتئئآتقرفىولذى)

.(7اد-أ!آتحقابشديداللهإناللهواتقوافانحهواعنه

بنأنسحدثنا:يقولأبيسمعت،معتمرحدثنا:قالا،وعفانعارمحدثنا:أحمدالإمامقال

عليهفتحتحتى،اللهشاءكماأو،النخلاتمالهمنلهيجعلكانالرجلأن،!اللهنبيعن،مالك

كانالذيفأسألهبم!النبيآتيأنأمرونيأهليوإن:قال.ذلكبعديردفجعل:قال.والنضيرقريظة

!رالنبيئفسألت:قال.اللهشاءكماأو،أيمنأمأعطاه!راللهنبيوكان،بعضهأوأعطوهأهله

هو،إلاإلهلاالذيواللهكلا:تقولوجعلتعنقيفيالثوبفجعلتأيمنأمفجاءت،فأعطانيهن

:قال.واللهكلا:وتقول."وكذاكذالك":!النبيئفقال.قالتكماأو.أعطانيهنوقديعطيكهنلا

حسبته-أعطاهاحتى."وكذاكذالك":ويقول:قال.واللهكلا:وتقول."وكذاكذالك":ويقول



265القرظيسعدىبنعمروقصةذكر

به.معتمرعن،طرقمنبنحوهأخرجاه.قالكماأو.أمثالهعشرةمنقريبا:قالأو.أمثالهعشرة-قال

فلم،النصرووعدهم،تقدمكما،الباطنفيالنضيرلبنيمالواالذينللمنافقينذاماتعالىقالثم

إلىترألتم!):فقال،أنفسهممنوغروهم،إليهمكانواماأحوجخذلوهمبل،!شيذلكمنيكن

أبداوإنأصدافيكؤنطيعولامحكتملخرجفأخرجتولبناتكنفأقلمنكفرواآلذينلإخوفهصيقولوننافقواآلذجمت

ليولفنصروهتمولبنينصرونهئملاقوتلواولبنمعهتميخرجونلاأخرجوالبن!لبهذبونإنهملمجثهدوآدئهلننصرنكؤقوتفتو

عقلهموخفة،علمهموقلة،جبنهمعلىتعالىذمهمثم.،1112:ادصأ!يخصرو%لاآلادئرثؤ

برىءإتقالكفرفلماآتحفر):للإنسانقالحينبالشيطانشنيعاقبيحامثلالهمضربثم،النافع

!وآلطدينجفؤاوذللثفيهاخ!يقالنارفىاخهماعقبتهتآف!ن!آلفدينرباللهأضافإفىمنث

.ا-6،17:الحشرأ

القرظيسعدىبنعمروقصة

مجيبولاداعبهاليس،يبابا13(صارتوقدالنضيربنيديارعلىمرحين

صفةوأظهر،الإسلامعلىذلكحداهحتى،قريظةبنيمنأشرفالنضيربنوكانتوقد

.التوراةمنمج!ي!اللهرسول

بنعمروأقبل،المدينةمنالنضيربنوخرجتلما:قالأبيهعن،جعفربنإبراهيمثنا:الواقديقال

فيفنفخ،الكنيسةفيفوجدهم،قريظةبنيإلىرجعثموفكر،خرابهافرأىبمنازلهمفأطاف،سعدى

يفارقلاوكان؟نركلماليوممنذكنتأين،سعيدأبايا:باطابنالزبيرفقال،فاجتمعوا،بوقهم

بعدخاليةإخواننامنازلرأيت؟بهاعبرناقدعبرااليومرأيت:قال،اليهوديةفييتألهوكان،الكنيسة

وخرجوا،غيرهموملكها،أموالهمتركواقد،البارعوالعقلالفاضلوالشرف،والجلدالعزذلك

يذالأشرفبابنذلكقبلأوقعوقد،حاجةبهمدلهقطقومعلىهذاسلطماوالتوراةولا،ذلخروج

جدأهلوهم،فأجلاهمقينقاعببنيوأوقع،سيدهمسنينةبابنوأوقع،آمنابيتهفيبيتهثم،عزهم

وكلم،سباهمحتىرأسهمنهمإنسانيخرجفلم،فحصرهم،ونجدةوسلاحعدةأهلوكانوا،يهود

،محمدانتبعوتعالوافأطيعوني،رأيتممارأيتمقد،قوميا،يثربمنأجلاهمأنعلىفتركهم،فيهم

،يهودأعلموهما،حراشوابنعميرأبوالهيبانابنوبأمرهبهبشرناقد،نبيأنهلتعلمونإنكمفوالله

ماتاثم،السلاممنهمانقرئهأنوأمرانا،المقدسبيتمنجاءانا،باتباعهوأمرانا،قدومهيتوكفانجاءانا

،ونحوهالكلامهذاأعادثم،متكلئممنهميتكلمفلم،القومفأسكت.هذهبحرتناودفناهما،دينهماعلى

علىنزلتالتيفيصفتهقرأتوالتوراةقد:باطابنالزبيرفقال.والجلاءوالسباءبالحربوخوفهم

با.خرا:يأ(1)
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منالرحمنعبدأبايايمنعكما:أسدبنكعبلهفقال:قال.أحدثناالذيالمثانيفيليس،موسى

صاحبأنتبل:الزبيرقال!؟قطوبينهبينكحلتماوالتوراة،فلم:كعبقال.أنت:قال؟اتباعه

تقاولامافذكر.كعبعلىسعدىبنعمروفأقبل.أبيناأبيتوإن،اتبعناهاتبعتهفإن،وعقدناعهدنا

رواه.تابعاأصيرأننفسيتطيبما،قلتماإلاأمرهفيعنديما:كعبقالأنإلى،ذلكفي

.)1(البيهقي

لحيانبنيغزوة

بعسفانالخوفصلاةفيهاصلىالتي

ابنطريقمن،رأيتفيما،إسحاقابنذكرهاوإنما،")2(الدلائل"فيالبيهقيذكرهاهاهنا

ص".)3(ء
أشبهوهو،قريظةوبنيالخندقبعدالهجرةمنستسنهمنالأولىجمادىفي،عنهريادعن،

.هناكإلىفلنؤخرها،أعلموالله،البيهقيذكرهمما

بنأحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)4(البيهقيالحافظوقال

بنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدحدثنا:قالإسحاقابنعن،بكيربنيونسحدثنا:قالالجبارعبد

منليصيب؟بدمائهمطالبا!ج!اللهرسولخرجوأصحابهخبيبأصيبلما:قالوا،وغيرهحزمبنعمرو

قدفوجدهم،بأرضهمنزلحتى،لحيانبنييريدلاأنهليري؟الشامطريقفسلك،غرةلحيانبني

جئناقدأناقريشىلرأت؟عسفانهبطناأنالو":!ي!اللهرسولفقال،الجبالرؤوسفيوتمنعواحذروا

انصرفا،ثم،الغميمكراعجاءاحتىفارسينبعثثم،عسفاننزلحتىراكمبمئتيفيفخرج."مكة

.الخوفصلاةبعسفانصلى!صاللهرسولأنالزرقيعياشأبوفذكر

عياشأبيعن،مجاهدعن،منصورعن،الثوريثنا،الرزاقعبدثنا:أحمد)5(الإمامقالوقد

وبينبينناوهم،الوليدبنخالدعليهم،المشركونفاستقبلنا،بعسفان!اللهرسولمعكنا:قال

تأتي:قالواثم.غرتهمأصبنالوحالعلىكانواقد:فقالوا،الظهر!يواللهرسولبنافصلى،القبلة

والعصر:الظهربينالاياتبهذهجبريلفنزل:قال.وأنفسهمأبنائهممنإليهمأحبهيصلا!الانعليهم

صفأ-!واا!4رسولفأمرهم،!ضرت:قال.02011النساءأ!وألصلوةلهمفأقضتفيهخوإذاكنت)

الذيبالصفسجدثم،جميعافرفعنارفعثم،جميعافركعنا،ركعثم،صفينخلفهفصففنا،السلاح

.(3361/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(1)

.(3364/)"النبوةدلائل"انظر)2(

.(2927/)"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(3364/)"النبوةدلائل"في(4)

صحيح.وإسناده،(495/)"المسند"فيأحمدرواه()5
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هؤلاءتقدمثم،مكانهمفيفسجدواالاخرونجلسوقامواسجدوافلما،يحرسونهمقياموالاخرون،يليه

جميعا،فرفعوارفعثم،جميعافركعواركعثم:قال.هؤلاءمصافإلىهؤلاءوجاء،هؤلاءمصافإلى

ثم؟فسجدوا،الاخرونجلسجلسوافلما،يحرسونهمقياموالاخرونيليهالذيوالصفالنبيسجدثم

ثم.سليمبنيبأرضومرةبعسفانمرة؟مرتين!اللهرسولفصلاها:قال.انصرفثم،عليهمسلم

،منصوربنسعيدعنداود)2(أبورواهوقد.نحوهبهمنصورعن،شعبةعن،غندرعن،(أحمد)1رواه

بنمحمدعناو1،الصمدعبدبنالعزيزعبدعن،الفلاسعنوالنسالي)3(،الحميدعبدبنجريرعن

ولم"الصحيحين"شرطعلىإسنادوهذا.بهمنصورعنثلاثتهم،شعبةعن،غندرعن،وبندارالمثنى

جابرعن،الزبيرأبيعن،معاويةبنزهيرخيثمةأبيطريقمن)4(مسلمروىلكن،منهماواحديخرجه

:المشركونقال!الظهرصليأنفلما،شديداقتالافقاتلوا،جهينةمنقوما!ي!اللهرسول!معغزونا:قال!

قال!:!اللهرسول!لناوذكر،بذلك!صاللهرسول!جبريلفأخبر.لاقتطعناهمميلةعليهمملنالو

.تقدمماكنحوالحديثفذكر."الأولادمنإليهمأحبهيصلاةستأتيهمإنه:وقالوا"

صلى:قال!اللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعن،هشامحدثنا:)5(الطيالسيداودأبووقال!

هذهبعذصلاةدهمفإن؟دعوهم:قالواثم،المشركونبهفهم،بنخلالظهربأصحابه!اللهرسول!

بأصحابهفصلى،فأخبره!اللهرسول!علىجبريلفنزل!:قال!.أبنائهممنإليهمأحبهيالصلاة

وكبروافكبر،!ي!اللهرسول!يدىبينوالعدو،أيديهمبين!ي!اللهرسول!؟صفينفصفهم،العصر

،الآخرونسجدرؤوسهمرفعوافلما،قياموالاخرون،يلونهالذينسجدثم،جميعاوركعوا،جميعا

،قياموالآخرون،يلونهمالذينسجدثم،جميعاوركعوا،جميعافكبروا،هؤلاءوتأخرهؤلاءتقدمثم

.الاخرونسجدرؤوسهمرفعوافلما

جابر.عن،الزبيرأبيعن،هذههشامبرواية")6(صحيحه"فيالبخارياستشهدوقد

حدثنا،شقيقبناللهعبدثنا،الهنائيعبيدبنسعيدثنا،الصمدعبدثنا:أحمد)7(الإماموقال!

أحبهيصلاةلهؤلاءإن:المشركونفقال!،وعسفانضجنانبيننزل!ي!اللهرسول!أنهريرةأبو

أتىجبريلوإن.واحدةميلةعليهمفميلوا،أمركمفأجمعوا-العصروهي-وأبنائهمآبائهممنإليهم

.(هـ46/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

.()1236رقم"السنن"فيدوادأبورواه2()

.(177)3/"المجتبى"فيالنسائيرواه)3(

.هـ84()رقم"صحيحه"في()4

.(1738)رقم"مسنده"في)5(

تعليقأ.(4هـ13)رقم)6(

حسن.وإسناده،(2522/)"المسند"فيأحمدرواه)7(
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وراءهمالأخرىالطائفةوتقوم،ببعضهمفيصلى،شطرينأصحابهيقسمأنفأمره،ع!ي!اللهرسول

ليكونوأسلحتهمحذرهمهؤلاءويأخذ،معهفيصلونالأخرىتأتيثم؟وأسلحتهمحذرهموليأخذوا

.ركعتان(ع!أاللهولرسول،(ع!ج!أاللهرسولمعركعةركعةلهم

صحيح.حسن:الترمذيوقال،بهالصمدعبدحديثمن(اوالنسائيالترمذيورواه

ذلكيضرولا،الصحابيمرسلاتمنفهووإلا،خيبربعدفهو،هذاشهدهريرةأبوكانإن:قلت

أعلم.والله،الجمهورعند

بنخالدولاعسفانأمر،الطيالسيداودأبيعندولا،مسلمعندجابرحديثسياقفييذكرولم

،العلماءمنفإن،بعدهاأوالخندققبلعسفانغزوةأنفيالشأنبقي.واحدةأنهاالظاهرلكن،الوليد

عنيومئذالصلاةأخروافإنهم؟الخندقيومبعدشرعتإنماالخوفصلاةأنيزعممن،الشافعيمنهم

بعضقالولهذا،يؤخروهاولملفعلوها،ذاكإذمشروعةالخوفصلاةكانتولو،القتاللعذرميقاتها

قريظة.بنيبعدكانت،بعسفانالخوفصلاةفيهاصلىالتيلحيانبنيغزوةإن:المغازيأهل

لقيتهالحديبيةإلىع!ج!اللهرسولخرجلما:قالالوليدبنخالدعن،بإسناده2(الواقديذكروقد

يعزملمثم،عليهنغيرأنفهممنا،أمامناالظهربأصحابهفصلى،لهوتعرضتبإزائهفوقفت،بعسفان

.الخوفصلاةالعصرصلاةبأصحابهفصلى،بهالهممنأنفسنافيماعلىاللهفأطلعه،لنا

سيأتي.كماقريظةوبنيالخندقبعد3(سمتسنةالقعدةذيفيكانتالحديبيةوعمرة:قلت

يومالغزوةهذهفينزلتالخوفصلاةآيةأنيقتضيما،الزرقيعياشأبيحديثسياقوفي

.4(أعلموالله،صلاهاخوفصلاةأولأنهاذلكفاقتضى،عسفان

الأحكام"كتابفيفيهاالرواياتواختلافالخوفصلاةكيفية،تعالىاللهشاءإن،وسنذكر

.التكلانوعليه،الثقةوبه،اللهشاءإن"الكبير

)5(الرقاعذالتغزوة

وبعضربيعشهريالنضيربنيغزوةبعدبالمدينةع!ج!اللهرسولأقامثم:إسحاق)6(ابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

.(2391)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(3535)رقمالترمذيرواه

.(2547/)"المغازي"انظر

،الزهريقولوهو،الصحيحهووهذا،القعدةذيفيستسنةكانت:نافعقال:الجوزيةقيمابنوقال

.(3255/)"المعادزاد"انظر.وغيرهم،إسحاقبنومحمد،عقبةبنوموسى،وقتادة

.(3522/)"المعادزاد"انظر

"الرسولسيرةفيالفصولو"(3422/)"المعادزادو"(297/)"الأثرعيون"انظر.أيضانجدغزوةوتسمى

.(581ص)

.(2302/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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.ذرأباالمدينةعلىواستعمل،غطفانمنثعلبةوبنيمحارببنييريدنجداغزاثم،جمادى

ذاتغزوةوهي،نخلانزلحتىفسار:إسحاقابنقال.عفانبنعثمان:ويقال:هشامابنقال

.الرقاع

وقال.الرقاعذاتاسمهاهناكلشجرة:ويقال،راياتهمفيهارقعوالأنهم:هشامابنقال

يربطونكانوالمابذلكسميتإنما:موسىأبيحديثوفي.وبيضوسودحمربقعفيهبجبل:الواقدي

فتقارب،غطفانمنجمعابهافلقي:إسحاقابنقال.الحرشدةمنالخرق،منأأرجلهمعلى

صلاةبالناس!ك!ي!اللهرسولصلىحتى،بعضابعضهمالناسخافوقد،حرببينهميكنولم،الناس

.الخوف

بنيونسعن،التنوريسعيدبنالوارثعبدعنهاهناالخوفصلاةحديث)1(هشامابنأسندوقد

جابر،عن،الزبيرأبيعن،أيوبعن،الوارثعبدوعن،اللهعبدبنجابرعنالحسنعن،عبيد

ولانجدغزوةالطرقهذهفييذكرلمولكن.عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،الوارثعبدوعن

بنيلقتال،بنجدكانتالتي-الرقاعذاتغزوةكونوفي.مكانولالزمانيتعرضولم،الرقاعذات

خيبر،بعدكانذلكأنإلىالبخاريذهبوقد.نظرالخندققبل-غطفانبنثعلبةوبنيمحارب

صحبةخيبرلياليكانإنماوقدومه،سيأتيكما،شهدهاالأشعريموسىأبابأن،ذلكعلىواستدل

.الخوفصلاةنجدغزوةفيع!اللهرسولمعصليت:قالوقد،هريرةأبووكذلك،وأصحابهجعفر

يومأجازهماأولالقتالفي!ك!ي!اللهرسولأجازهإنماعمرابنأنالخندقبعدأنهاعلىيدلومما

.الخندق

صلاةفذكر،نجدقبل!ك!ي!اللهرسولمعغزوت:قالأنه")2(الصحيح"في(أعنهثبتوقد

.لخوفا

من،سبعمئة:ويقال،أربعمئةفيالرقاعذاتإلىخرجالسلامعليهإنه:)3(الواقديوقول

صلاةأنمننجاةبهيحصللاثم،نظرفيه.خمسسنةالمحرممنخلونلعشر،السبتليلةأصحابه

في:وقيل،المشهورعلىخمسسنةشوالفيكانالخندقلأن؟الخندقبعدشرعتإنماالخوف

هريرةوأبيموسىأبيحديثفأما،عمرابنحديثمنمخلصالقولهذاعلىفتحصل.أربعسنةشوال

فلا.

)2(

)3(

.(2402/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(429)رقمالبخاريرواه

.(1/693)"المغازي"انظر
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قصة

الحارثبنغورث

نأ،اللهعبدبنجابرعن،الحسنعن،عبيدبنعمروحدثني:الغزوةهذهفي()1إسحاقابنقال

:قالوا؟محمدالكمأقتلألا:ومحاربغطفانمنلقومهقال،غورث:لهيقالمحارببنيمنرجلا

الله!رسولوسيف،جالس!وهو!اللهرسولإلىفأقبل:قال.بهأفتك:قال؟تقتلهوكيف،بلى

يهزهجعلثمفاستلهفأخذه."نعم":قال؟هذاسيفكإلىأنظر،محمديا:فقال،حجرهفي

تخافنيأما:قال"؟منكأخافوما،لا":قال؟تخافنيأما،محمديا:قالثم.اللهفكبته،ويهم

عليه،فرده،!صالنبيسيفإلىعمدثم."منكاللهيمنعني،لا":قال؟السيفيديوفي

إلتكغي!سالواأنقؤوهمإذلج!تمآدلهنغمتاذكرواءامنواالذجمتيأيها):وجلعز،اللهفانزل

.(11:الماسدةأمهواتمؤمنوتفقيتوصاللهوعلىاللهواتقوأأيديهؤعن!تمرزر!فأيديهو

بنيأخيجحاشبنعمروفيأنزلت،إنماأأنها،رومانبنيزيدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

به.هموما،النضير

وإنوهو،الضالةالفرقةرأس،القدريعبيدبنعمروعن،هذاغورثقصةإسحاقابنذكرهكذا

إليها.ودعائهلبدعته؟عنهيروىأنينبغيلاممنأنهإلا،الحديثفيالكذببتعمديتهملاكان

الحمد.ودله،الوجههذاغيرمن"الصحيحين"فيثابمثالحديثوهذا

فيثابتةوهي،أماكنعدةمنالحديثلهذاطرقاهاهنا)3(البيهقيالحافظأوردوقد

معغزاأنهجابرعن،سلمةوأبيسنانأبيبنسنانعن،الزهريحديثمن")4(الصحيحين"

الناسفتفرق،العضاهكثيروادفيالقائلةأدركته،!اللهرسولقفلفلما،نجدغزوة!اللهرسول

فإذا،نومةفنمنا:جابرقال،سيفهبهافعلق،شجرةظلتحت!اللهرسولوكان،بالشجريستظلون

سيفياخترطهذاإن":!اللهرسولفقال!،جالس!أعرابيعندهوإذا،فأجبناه،يدعونا!اللهرسول

يمنعكمن:فقال.الله:قلت؟منييمنعكمن:فقال،صلتايدهفيوهوفاستيقظت،نائموأنا

ذلك.فعلوقد!اللهرسول!يعاقبهولم."وجلسالسيففشام.الله:قلت؟مني

كثير،أبيبنيحيىعن،أبانعن،عفانعن،شيبةأبيبنبكرأبيعنأيضاد(مسلمرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2502/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2602/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3373/)"النبوةدلائل"في

.(41و)(13)(843)رقمومسلم(1354)رقمالبخاريرواها

.(843)رقممسلمرواه
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شجرةعلىأتيناإذاوكنا،الرقاعبذاتكناإذاحتىع!يواللهرسولمعأقبلنا:قالجابرعن،سلمةأبيعن

سيففأخذ،بشجرةمعلق!ي!اللهرسولوسيفالمشركينمنرجلفجاءه،!ي!اللهلرسولتركناهاظليلة

الله":قال؟منييمنعكفمن:قال"لا":قال؟تخافني:!ي!اللهلرسولوقال،فاخترطه!ي!اللهرسول

،بالصلاةونودي:قال.وعلقهالسيففأغمد،!صاللهرسولأصحابفتهدده:قال."منكيمنعني

أربعع!يواللهلرسولفكانت:قال.ركعتينالأخرىبالطائفةوصلىتأخرواثم،ركعتينبطائفةفصلى

.ركعتانوللقومركعات

به.أبانعن،الجزمبصيغة)1(البخاريعلقهوقد

.الحارثبنغورثالرجلاسمإن:بشرأبيعن،عوانةأبيعن،مسددوقال:البخاريقال

قاتل:قالجابرعن،قيمسبنسليمانعن،بشرأبيعن،عوانةأبيطريقمن،)2(البيهقيوأسند

بنغورث:لهيقالمنهمرجلفجاء،غرةالمسلمينمنفرأوا،بنخلخصفةمحارب!يالهاللهرسول

.الحارث

منالسيففسقط."الله":قال؟منييمنعكمن:وقالبالسيف!ي!اللهرسولرأسعلىقامحتى

نأتشهد":قال.آخذخيركن:فقال."؟منييمنعكمن":وقالالسيف!ي!اللهرسولفأخذ،يده

."؟اللهإلاإلهلا

فأتى،سبيلهفخلى.يقاتلونكقوممعأكونولاأقاتلكلاأنعلىأعاهدكولكن،لا:قال

بكل،ركعاتأربعصلىوأنه،الخوفصلاةذكرثم.الناسخيرعندمنجئتكم:فقال،أصحابه

جبير،بنخواتبنصالحعن،الرقاعبذاتالخوفصلاةطرقهناالبيهقيأورفىوقد.ركعتينطائفة

ذلكوموضع،بنجدالخوفصلاةفيأبيهعن،سالمعن،الزهريوحديث،حثمةأبيبنسهلعن

أعلم.تعالىوالله"الأحكام"كتاب

قصة

الغزوةهذهفيامرأتهأصيبتالذي

بنجابرعن،جابربنعقيلعن،يسار)4(بنصدقةعميحدثني:)3(إسحاقبنمحمدقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4136)رقم

.(3375/)"النبوةدلائل"في

.(2802/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بنمحمدبعموليس.بمكةسكنجزريهذاوصدقة،خطأالحديثهذافي"عمي"ذكر:الخشنيذرأبوقال

.(2191/)"السيرةغريبشرح"انظر.إسحاق
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امرأة(رجلأفأصاب،نخلمنالرقاعذاتغزوةفي!اللهرسولمعخرجنا:قالالأنصارياللهعبد

حلف،الخبرأخبرفلما،غائباوكانزوجهاأتى،قافلا!اللهرسولانصرففلما،المشركينمنرجل

منزلا،ع!ي!اللهرسولفنزل،ع!ي!اللهرسولأثريتبعفخرج.دمامحمدأصحابفييهريقحتىينتهيلا

نحن:فقالا.الأنصارمنورجلالمهاجرينمنرجلفانتدب"؟ليلتنايكلؤنارجلمن":فقال

فلما،بشربنوعباد،ياسربنعماروهما."الواديمنالشعببفمفكونا":قال.اللهرسوليا

بل:قال؟اخرهأمأوله؟أكفيكهأنتحبالليلأي:للمهاجريالأنصاريقالالشعبفمإلىخرجا

شخصرأىفلما،الرجلوأتى:قال.يصليالأنصاريوقام،فنامالمهاجريفاضطجع.أولهاكفني

رمىثم:قال.قائماوثبت،ووضعهفانتزعه،فيهفوضعهبسهمفرمى،القومربيئةأنهعرف،الرجل

فنزعهفيهفوضعه،بالثالثلهعادثم:قال.قائماوثبتفوضعه،فانتزعه:قال.فيهفوضعهآخربسهم

رآهمافلما،الرجلفوثب:قال.أثبتفقداجلس:فقال،صاحبهأهبثم،وسجدركعثم،فوضعه

:قال،الدماءمنبالأنصاريماالمهاجريرأىولما:قال.فهرب،بهنذراقدأنعرف،الرجل

حتىأقطعهاأنأحبفلم،أقرؤهاسورةفيكنت:قال؟!رماكماأولأهببتنيأفلا!اللهسبحان

بحفظه،لمج!ي!اللهرسولأمرنيثغراأضيعأنلولااللهوايم،فآذنتكركعتالرميعليتابعفلما،أنفدها

أنفدها.أوأقطعهاأنقبلنفسيلقطع

."المغازي"فيإسحاقابنذكرههكذا

به.إسحاقابنعن،المباركبناللهعبدعن،توبةأبيعن،داود)1(أبورواهوقد

عن،محمدبنالقاسمعن،اللهعبيدأخيهعن،العمرياللهعبدعن،)2(الواقديذكروقد

محالهمفيأصابقدلمج!ي!اللهرسولوكان:قالبطولهالخوفصلاةحديثأبيهعن،خواتبنصالح

حتىيرجعولا،محمداليطلبنفحلف،يحبهازوجهاوكان،وضيئةجاريةالسبيفيوكان،نسوة

.إسحاقبنمحمدأوردهمانحوالسياقمنذكرثم.صاحبتهيخلصأودمايصيب

منرجلجاءإذ،!اللهرسولمعأنا(بيناأ:يقولاللهعبدبنجابروكان:)3(الواقديقال

يديفينفسهطرححتى،أحدهماأوأبواهإليهفأقبل،إليهينظرع!ي!اللهورسول،طائربفرخأصحابه

!؟الطائرهذامنأتعجبون":!اللهرسولفقال،ذلكمنعجبواالناسأنفرأيت،فرخهأخذالذي

."بفرخهالطائرهذامنبكمأرحملربكمفوالله،لفرخهرحمةنفسهفطرحفرخهأخذتم

)1(

)2(

)3(

حسن.حديثوهو،(891)رقمداودأبورواه

.(1/693)"المغازي"انظر

.(1/893)"المغازي"انظر
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معخرجت:قالاللهعبدبنجابرعن،كيسانبنوهبحدثني:إسحاق)1(بنمحمدقال

جعلتع!ي!اللهرسولقفلفلما،ضعيفليجملعلى،نخلمنالرقاعذاتغزوةإلىع!ي!اللهرسول

قلت:"؟جابريالكما":فقاللمجواللهرسولأدركنيحتىأتخلفوجعلت،تمضيالرفاق

:قالث!ع!اللهرسولوأناخفأنخته:قال."أنخه":قال.هذاجمليبيأبطأ،اللهرسوليا

بهافنخسهع!ي!اللهرسولفأخذهاففعلت."شجرةمنعصااقطع":أو."يدكمنالعصاهذهأعطني"

أتبيعني":ليفقالمواهقةناقتهيواهقبالحقبعثهوالذيفخرج،فركبت،اركب:قالثم،نخسات

."بعنيهولكن،لا":قال.لكأهبهبل:قلت:قال"؟جابرياهذاجملك

الله.رسولياتغبننيإذا،لا:قلت:قال."بدرهمأخذتهقد":قال.فسمنيه:قلت:قال

:قال.الأوقيةبلغحتى،ع!اللهرسوللييرفعيزلفلم:قال.لا:قلت:قال."فبدرهمين":قال

:قالثم."أخذتهقد":قال.لكفهو:قلت."نعم":قال؟اللهرسوليارضيتأفقد:فقلت

قلت::قال"؟بكراأمأثيبا":قال.اللهرسوليانعم:قلت:قال"؟بعدتزوجتهل،جابريا"

أحد،يومأصيبأبيإن،اللهرسوليا:قلت:قال."؟وتلاعبكتلاعبهاجاريةأفلا":قال.ثيبابل

الله،شاءإنأصبت":قال.عليهنفتقوم،رؤوسهنتجمع،جامعةامرأةفنكحت،سبعالهبناتوترك

."نمارقهافنفضتبناوسمعت،ذلكيومناعليهافأقمنافنحرتبجزورأمرنا،صراراجئناقدلوإناأما

فاعملقدمتأنتفإذا،ستكونإنها":قال.نمارقمنلناما،اللهرسولياوالله:فقلت:قال

فلما،اليومذلكعليهافأقمنا،فنحرتبجزورع!ي!اللهرسولأمرصراراجئنافلما:قال."كيساعملا

قالت:.!يواللهرسولليقالوما،الحديثالمرأةفحدثت:قال.ودخلنادخل!يواللهرسولأمسى

بابعلىأنختهحتىبهفأقبلت،الجملبرأسأخذتأصبحتفلما.وطاعةفسمع،فدونك

ما":فقالالجملفرأى،ع!ي!اللهرسولوخرج:قال.منهقريباالمسجدفيجلستثم،ع!اللهرسول

:قال.لهفدعيت."؟جابرفأين":قال.جابربهجاءجملهذا،اللهرسوليا:قالوا."؟هذا

فأعطهبجابراذهب":فقالبلالاودعا:قال."لكفهو،جملكبرأسخذ،أخييابن":فقال

عنديينميزالمافوالله:قال.يسيراشيئاوزادني،أوقيةفأعطاني،معهفذهبت:قال."أوقية

صاحباأخرجهوقد.الحرةيوميعني.لناأصيبفيماأمسأصيبحتى،بيتنامنمكانهويرى

.(2602/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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.بنحوهجابرعن،كيسانبنوهبعن،العمريعمربناللهعبيدحديثمن"الصحيح"

اللهأن؟اللهعبدبنجابر!ي!اللهرسولبهأخبركانماإلىإشارةالحديثهذافي:)1(السهيليقال)

أشترىالله!إنم!:تعالىاللهقالوقد،شهيدأنهوذلك."عليتمن":لهفقال،وكلمه(والدهأأحيا

الحستنئأخسنوا!للذين):قولهفيذلكعلىوزادهم(111:التوبةأ!ووأفولهمأنفسهؤأتمؤصمنين!ت

منهم،اشتراهاالتيأرواحهمعليهمفرد،والمعوضالعوضبينلهمجمعثم.(26:يونرأ!هووزلادة

والروح.(916:عمرانأ!اأ!هولر!قونربهغعنداخيدبلأقوتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا!و:فقال

من(!ي!أاللهرسولاشترىولذلك:قال.العزيزعبدبنعمرذلكقالكما،المطيةبمنزلةللإنسان

،،بهأأخبرهكانلماتحقيقففيه:قال.ذلكمعوزادهعليهردهثم،ثمنهفأعطاهمطيتهوهوجملهجابر

.()2(أعلموتعا!لىسبحانهوالله.بديعوتخيلغريبةإشارةههناالسهيليسلكهالذيوهذا.أبيهعن

باب:فقال!الغزوةهذهفيالحديثهذاعلى")3(النبوةدلائل"كتابهفيالبيهقيالحافظترجموقد

طرقلهالحديثوهذا.عنهاللهرضي،اللهعبدبنجابرجملفيواياتهبركاتهمنهذهغزاتهفيظهرما

ذلكوتحرير.البيعفياشترطماوكيفيةالجملثمنكميةفيكثيراختلافوفيه،كثيرم!وألفاظجابرعن

أعلم.والله"الأحكام"منالبيعبكتابلائقواستقصاؤه

أعلم.والله،ذلكتعدادومستبعد،سيأتيكما،بغيرهاتقييدهوجاء،الغزوةبهذهتقييدهجاءوقد

الاخرةبدرغزوة

.تقدمكما،أحدمنإليهاتواعدواالتي،(الموعد)4بدزوهي

جمادىبقيةبهاأقام،الرقاعذاتغزوةمنالمدينةإلى!ي!اللهرسولرجعولما:)5(إسحاقابنقال

:هشامابنقال!.سفيانأبيلميعادبدرإلىشعبانفيخرجثم،ورجباالاخرةوجمادى،الأولىا

،بدرا!واللهرسولفنزل:إسحاقابنقال.سلولبنأبيبناللهعبدبناللهعبدالمدينةعلىواستعمل

،الظهرانناحيةمنمجنةنزلحتى،مكةأهلفيسفيانأبووخرج،سفيانأباينتظرثمانياعليهوأقام

إلايصلحكملاإنه،قريشمعشريا:فقال،الرجوعفيلهبداثم.عسفانبلغقد:يقولالناسوبعض

راجعوإني،جدبعامهذاعامكمفإن،اللبنفيهوتشربون،الشجرفيهترعون،خصيمبعالم

السويق.تشربونخرجتمإنما:يقولون،السويقجيشمكةأهلفسماهم،الناسفرجع.فارجعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(6482/)"الأنفالروض"انظر

.(ط)منوأثبتهمنهسقطالحاصرتينبينوما(1)الأصلحاشمةفيوردالفوسينبينما

(/3381).

."الموعدوبدر،الثالثةبدراتسمىالغزوةوهذه":(631)ص"الرسولىسيرةفيالفصولى"فيالمؤلفوقالى

.(2902/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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:فقال،ضمرةبنيعلىودانغزوةفيع!يالهالنبيوادعكانوقد،الضمريعمروبنمخشيوأتى:قال

إليكرددناشئتوإن،ضمرةبنيأخايانعم":قال؟الماءهذاعلىقريشللقاءأجئت،محمديا

منبذلكلناما،محمدياواللهلا:قال."وبينكبيننااللهيحكمحتى،وجالدناكوبينكبينناماكان

.كيدايلقولم،المدينةإلى!واللهرسولرجعثم.حاجة

عامهبقريشورجوعه،سفيانأباانتظارهمفييعني-رواحةبناللهعبدقالوقد:)1(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:)2(مالكبنلكعبزيد(أبوأأنشدنيهاوقد:هشامابنقال-ذلك

وافياكانوماصدقالميعادهنجدفلمبدراسفيانأباوعدنا

الموالياوافتقدتذميمالأبتفلقيتنالاقيتنالوفأقسم

ثاوياتركناهجهلأباوعمراوابنهعتبةأوصالبهتركنا

غاوياكانالذيالسيءوأمركملدينكمأفاللهرسولعصيتم

ومالياأهلياللهلرسولفدىلقائلعنفتمونيوإنفإني

هادياالليلظلمةفيلناشهابابغيرهفينانعدلهلمأطعناه

الطويل(منأ:ذلك)3(فيثابتبنحسانوقال:إسحاقابنقال

الأواركالمخاضكأفواهجلاددونهاحالقدالشامفلجاتدعوا

الملائكوأيديحقاوأنصارهربهمنحوهاجروارجالبأيدي

هنالكالطريقليسلهافقولاعالجبطنمنللغورسلكتإذا

المباركعريضجراربأرعنثمانياالنزوعالرسعلىأقمنا

الحواركمشرفاتطوالوقبخلقهنصفجوزهكميتبكل

الرواتكالمطيأخفافمناسمأصولهتذريالعاميالعرفجترى

هالكرهنيكنحيانبنفراتوالتماسناتطوافنافينلقفإن

حالكلونلونهسوادفييزدبعدهالقيسامرئبنقيستلقوإن

الصعالكالرجالغرمنفإنكرسالةعنيسفيانأبافأبلغ

الطويل(منأ:-ذلكبعدفيماأسلموقد-المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوفأجابه:قال

كذلك)4(الخروقنغتالوجدكالغفاآكلةبنياإناأحسان

.(2512/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(222)ص"ديوانه"انظر(2)

وترتيبها.بألفاظهاكتابنافيعماالخلافبعضوفيها(1/85)"ديوانه"انظر)3(

خرقجمع:والخروق.نقطع:ونغتال.وتمرنخيلأهلأنهميري.التمر:الغفا":"النبويةالسيرة"هامشفي()4

."الواسعةالفلاةوهو
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مداركبشدمناوألتولوبيننااليعافيرتنجووماخرجنا

المتعاركالموسمأهلمدمنحسبتهمناخمنانبعثناماإذا

المداركعندالنخلفيوتتركناتريدناالنزوعالرسعلىأقمت

بالدكادكألصقنهوطئتفماوركابناخيلناتمشيالزرععلى

الزواتكوالمطىالجيادبجردوفارعسلعبينثلاثاأقمنا

آنكأرطالبالعينكمأخذكمفنائكمعندالقومجلادحسبتم

المتماسكالمعصمقولنحوعلىلهاوقلالجيادالخيلتبعثفلا

مالكبنفهرأبناءمنفوارسأهلهاكانوغيركمبهاسعدتم

ناسكأنتدينهاحرماتولاذكرتهاإنهجرةفيلافإنك

قوافيها.لاختلاف؟أبياتامنهاتركنا:(هشايم)1ابنقال

نأ،الزبيربنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةوابن،الزهريعن،)2(عقبةبنموسىذكروقد

اللهفسلم،يثبطونهمالناسفيالمنافقونوانبعث،سفيانأبيلموعدالناساستنفر!ييهاللهرسول

وجدناإن:وقالوا،بضائعمعهموأخذوا،بدرإلى!ي!اللهرسولصحبةالمسلمونوخرج،أولياءه

إلىسفيانأبيخروجفيإسحاقابنسياقنحوذكرثم.بدرموسمبضائعمناشتريناوإلا،سفيانأبا

ذلك.فأبىالمنابذة!ي!النبيوعرض،الضمرفيمقاولةوفي،ورجوعهمجنة

المدينةعلىواستخلف،أصحابهمنوخمسمئةألففيإليها!ي!اللهرسولخرج:)3(الواقديقال

ابنقولوالصحيح.أربعسنةيعني.القعدةذيمستهلفيإليهاخروجهوكان،رواحةبناللهعبد

:قاللكن،شعبانفيأنهاعقبةبنموسىقولووافق،الرابعةالسنةهذهمنشعبانفيذلكأنإسحاق

كماثلاثسنةشوالفيأحدكانتوقد،أحدمنإليهاتواعدواهذهفإن؟وهموهذا.ثلاثسنةفي

أعلم.والله،تقدم

منربحواوقدفرجعوا،أيامثمانيةفيهايعقدكانالذيالموسممدةببدرفأقاموا:)4(الواقديقال

سوءيقسمتهتملغوفضلاللهمنبنغمة):وجلعزاللهقالكما،فانقلبوا:غيرهوقال.درهمينالدرهم

.(174:عمرانالأمهوعظيوففحلذووأللهاللهرضحونوأقبعوا

)2(

)3(

)4(

.(2132/)"النبويةالسيرة"انظر

.(3384/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(1/387)"المغازي"انظر

.(1/388)"المغازي"انظر
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فصل

الهجرةمنأربعسنةالواقعةالحوادثمنجملفي

عنهاللهرضي،عفانبنعثمانبناللهعبدماتالسنةهذهمنالأولىجمادىوفي:جرير)1(ابنقال

حفرتهفيونزل،ع!يواللهرسولعليهفصلى،سنينستابنوهو!ك!-اللهرسولبنترقيةمن:قلت-

عنه.اللهرضي،عفانبنعثمانوالده

القرشيمخزومبنعمربناللهعبدبنهلالبنالأسدعبدبناللهعبدسلمةأبوتوفيوفيه:قلت

ارتضعا؟!اللهرسولرضيعوكان،!اللهرسولعمة،المطلبعبدبنتبرةوأمه،)2(المخزومي

الأرقمأبيبنوالأرقم)3(عفانبنوعثمانعبيدةوأبيسلمةأبيإسلاموكان،لهمبأبيمولاةثويبةمن

لهماولدوقد،مكةإلىعادثم،الحبشةأرضإلىسلمةأموزوجتههوهاجروقد،واحل!يومفيقديمأ

بدراوشهد،تقدمكماالمدينةإلىسلمةأموتبعته،المدينةإلىمكةمنهاجرثم،أولادبالحبشة

عندالاسترجاعفيواحدحديثله،وأرضاهعنهاللهرضي،بأحدجرحهجرحآثارمنومات،وأحدا

قريبا.سلمةبأم!يواللهرسولتزويجسياقفيسيأتي،المصيبة

!يو،اللهرسولبنتفاطمةمنعليبنالحسينولدشعبانمنخلونليالوفي:جرير)4(ابنقال

عنهم.اللهورضي

بنالحارثبنخزيمةبنتزينب!يواللهرسولتزوج،السنةهذهمنرمضانشهروفي:قال)د(

الهلالية.صعصعةبنعامربنهلالبنمنافعبدبناللهعبد

ميمونةأختكانت:قالأنهالجرجانيالعزيزعبدبنعليعن،البر)6(عبدبنعمرأبوحكىوقد

صدقاتهالكثرة.المساكينأم:لهايقالالتيوهي،لغيرهأرهلم:وقالاستغربهثم،الحارثبنت

قبلهوكانت،رمضانفيبهاودخل،ونشاأوقيةعشرةثنتيوأصدقها،إليهموإحسانهالهموبرهاعليهم

فطلقها.الحارثبنالطفيلعند

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2555/)"الطبريتاريخ"انظر

.(152آ/)"الغابةأسد"فيترجمته

بنعثمانلأن،عفانبنعثمانلا،مظعونبنعثمانذكر،أعلمواللههناوالصحيح،(طو)(1)فيكذا

.(4آ24/)"الإصابة"انظر،الحبشةإلىهاجرالذيهو،مظعون

.(2555/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1/911)"الذهبشذراتو"(2555/)"الطبريتاريخ"انظر

.(41854/)"الأصحاببمعرفةالاستيعاب"في
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بنعبيدةأخوهعليهاخلفثم:الجرجانيالعزيزعبدبنعليعن،البر)1(عبدبنعمرأبوقال!

.منافعبدبنالمطلببنالحارث

أحد.يومعنهافقتل،جحشبناللهعبدتحتكانت:وقيل:")2(الغابة"فيالأثيرابنقال!

وأشهرينإلاعندهتلبثلم:وقيل،!يواللهرسول!حياةفيماتتأنهاخلافولا:عمرأبوقال!

عنها.اللهرضي،توفيتحتىثلاثة

أمية.أبيبنتسلمةأم!ي!اللهرسول!تزوجالسنةهذهمنشوال!في:)3(الواقديوقال!

وأحدابدراشهدكانوقد،الأسدعبدبنسلمةأبي،أولادهاأبي،زوجهاعندقبلهوكانت:قلت

ومغنمانعمامنهافغنم،سريةفيخرجثم،برأحتىشهراجرحهفداوى،أحديوموجرح،تقدمكما

الأولىجمادىمنبقينلثلاثفمات،جرحهعليهانتقضثم،يوماعشرسبعةذلكبعدأقامثم،جيدا

بنعمرإليهاوبعث،الكريمةبنفسهنفسهاإلى!واللهرسول!خطبهاشوال!فيحلتفلما،السنةهذهمن

صبيانلهاأي؟مصبيةوأنها،الغيرةشديدةأي؟غيرىامرأةأنهافتذكر،مراراذلكفيالخطاب

اللهفإلىالصبيةأما":فقال!،قوتهمفيلهمتعملأنمعهاتحتاج،مؤنةإلىويحتاجون،عنهيشغلونها

لعمروقالت،ذلكفيفأذنت."فيذهبهااللهفأدعوالغيرةوأما،إليكليس-نفقتهمأي-رسولهوإلى

لابنهاتقول!أنهاالعلماءبعضفتوهم.وأذنترضيتقد:تعني.!يوالنبيفزوج،قم:لهقالتمااخر

فيهبينتمفرداجزءاذلكفيجمعتوقد،العقدمثلهيليلاصغيراذاكإذكانوقد،سلمةأبيبنعمر

أكبروهو،سلمةأبيبنسلمةابنهاعليهعقدهاوليالذيوأن،والمنةالحمدودله،ذلكفيالصواب

.بالإجماعالبنوةجهةغيرمنلهاسبباكانإذاأمهولايةفللابن،عمهاابنأباهلأن؟هذاوساغ،ولدها

وخالفه،وحدهالشافعيعندالنكاحعقدبهايليفلاالبنوةمحضفأما،حاكماأومعتقاكانإذاوكذا

كتابوهو،فيهيذكرآخرموضعهذاولبسط،اللهرحمهم،حنبلبنوأحمدومالكحنيفةأبو؟الثلاثة

الله.شاءإن،"الكبيرالأحكام"منالنكاح

،الهادبنأسامةبناللهعبدبنيزيدعن،سعدابنيعني،ليثثنا،يونسثنا:أحمد)4(الإمامقال!

!صاللهرسول!عندمنيوماسلمةأبوأتاني:قال!سلمةأمعن،المطلبعن،عمروأبيبنعمروعن

مصيبة،المسلمينمنأحدايصيبلا":قال!؟بهفسررتقولاع!ي!اللهرسول!منسمعتلقد:فقال!

قالت."بهفعلإلا.منهاخيراليواخلف،مصيبتيفيأجرنياللهم:يقول!ثم،مصيبتهعندفيسترجع

.(4/4581)"ستيعابلاا"نظرا(1)

.(7912/)فيهوالنقل"الغابةأسد"فييعني)2(

.(1/443)"المغازي"انظر)3(

بنوسهل،مالكبنأنسأمثالإلا،مرسلةالصحابةعنروايتهوالمطلب،(427/)"المسند"فيأحمدرواه)4(

.بعدهماللحديثيشهدولكن،طبقتهممنقريباكانومنالاكوعبنوسلمة،سعد
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واخلفمصيبتيفيأجرنياللهم:وقلت،استرجعتسلمةأبوتوفيفلما،منهذلكفحفظت:سلمةأم

استأذنعدتيانقضتفلما؟سلمةأبيمنخيرليأينمن:قلت،نفسيإلىرجعتثم.منهاخيرالي

أدموسادةلهفوضعت،لهوأذنت،القرظمنيديفغسلت،ليإهاباأدبغوأنامج!ي!اللهرسولعلي

لاأنبيما،اللهرسوليا:قلتمقالتهمنفرغفلما،نفسيإلىفخطبني،عليهافقعد،ليفحشوها

قدامرأةوأنا،بهاللهيعذبنيشيئامنيترىأنفأخاف؟شديدةغيرةفيامرأةولكني،الرغبةبكتكون

ذكرتماوأما،عنكاللهفسيذهبهاالغيرةمنذكرتماأما":فقال.عيالذاتوأنا،السنفيدخلت

فقد:قالت."عياليعيالكفإنماالعيالمنذكرتماوأما،أصابكالذيمثلأصابنيفقد؟السنمن

!ي!.اللهرسول؟منهخيراسلمةبأبياللهأبدلنيفقد:سلمةأمفقالت.!اللهلرسولسلمت

عن،سلمةأبيبنعمرعن،ثابتعن،سلمةبنحمادحديثمن،(والنسالي)1الترمذيرواهوقد

ابنعنثابتعن)2(للنسائيروايةوفي،غريبحسن:الترمذيوقال،بهسلمةأبيعن،سلمةأمأمه

عبدعن،هارونبنيزيدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)3(ماجهابنورواه.سلمةأبيبنعمر

به.سلمةأبيبنعمرعن،أبيهعن،الجمحيقدامةبنالملك

بهافأقام،المدينةإلىراجعا-الموعدبدرمنيعني-!اللهرسولانصرفثم:)4(إسحاقابنوقال

أربع.سنةوهي،المشركونالحجةتلكوولي،الحجةذومضىحتى

كتابيتعلمأنثابتبنزيدمج!ي!اللهرسولأمر-أربعسنةيعني-السنةهذهوفي:)5(الواقديوقال

.يهود

أعلم.والله،يوماعشرخمسةفيتعلمته:قالأنه")6(الصحيح"فيعنهفثبت:قلت

)2(

)3(

)4(

)6(

صحيححديثوهو،(01901و)(90901)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1351)رقمالترمذيرواه

.(4/4271)أحمدمسندوانظربطرقه

.(1901)1الكبرىفي

بطرقه.صحيححديثوهو،(1)895رقم"السنن"في

.(2132/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2561/)"الطبريتاريخ"انظر

أبوورواه،"الكبيرتاريخه)فيوصلهوقد،فيهالأيامعدديذكرولمتعليقأ(5971)برقمأصلهالبخاريروى

.قالكماوهوصحيححسن:وقال(5271)رقموالترمذي(5364)رقمداود
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هـ5لممنةأحدأث

النبويةاليجرةمركمللعسنة

(1الجندلى)دومةغزوة

منها(االأولربيعفي

.)3(الجندلدومةع!ي!اللهرسولغزاثم:)2(إسحاقابنقال

عرفطةبنسباعالمدينةعلىواستعمل-خمسسنةمن(يعنيأ-الأولربيعفي:)2(هشامابنقال

.الغفاري

بقيةبالمدينةفأقام،كيدايلقولم،إليهايصلأنقبلالمدينةإلىرجعثم:)5(إسحاقابنقال

.إسحاقابنقالهكذا.سنته

أراد:قالواالسلفمنجماعةعن،شيوخهعن،لإسناده)6(الواقديعمربنمحمدقالوقد

الجندلبدومة(أنألهوذكرقيصريفزعمماذلكإن:لهوقيل،الشامأدانيإلىيدنوأنغ!ي!اللهرسول

المدينة،منيدنواأنيريدونوهم،عظيم)8(سوقبهاوكان،بهممرمنيظلمونوأنهم،كثيرا)7(جمعا

ومعه،النهارويكمن،الليليسيرفكان،المسلميقمنألففيفخرج،الناسع!ي!اللهرسولفندب

بنيبسوائمدليلهأخبرهالجندلدومةمندنافلما،)9(خريتهاد.مذكور:لهيقالعذرةبنيمنلهدليل

،(أوجهكلفيهربمنوهرب،أصابمنفأصاب،ورعائهمماشيتهمعلىهجمحتىفسار،تميم

بهافأقام،أحدابها)01(يجدفلم،بساحتهمع!اللهرسولفنزل،فتفرقواالجندلدومةأهلالخبروجاء

)1

لأ!9

مد!

)!

16

ل!لأ

)8

)9

15

شذراتو"(163ص)"الرسولسيرةفيالفصولو"(3228/)"المعادزادو"(283/)"الأثرعيون"انظر

.(1/221)"الذهب

.(2132/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2487/)"البلدانمعجم"انظر.!جالرسولمدينةوبينبينها،دمشقمنمراحلسبععلى:الجندلدومة

.(2132/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2132/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/204)"المغازي"نظرا

.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت"كبيرا":(ا)في

."لها":(ط)في

.(291/)"النهاية"انظر.الماهر:الخريت

."فيها":(ط)في
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عنفسأله،ع!ي!اللهرسولبهفأتى،منهمرجلامسلمةبنمحمدوأخذ،رجعواثم،السراياوبث،أياما

ع!يماللهرسولورجع،فأسلم،االإسلاماع!ي!اللهرسولعليهفعرض.أمسهربوا:فقال،أصحابه

المدينة.إلى

خمس.)2(سنةالأولربيعفيالجندلدومةإلى،السلامعليه،خروجهوكان:(1)الواقديقال

.الغزوةهذه)4(فيع!يماللهرسولمعوابنها،عبادةبنسعدأم)3(توفيتوفيه:قال

بنسعيدعن،سعيدبنيحيىثنا،بشاربنمحمدثنا:(")جامعه"فيالترمذيعيسىأبوقالوقد

عليهاصلىقدمفلما،غائب!والنبيماتتسعدأمأن:المسيببنسعيدعن،قتادةعن،عروبةأبي

شهر.لذلكمضىوقد

ماعلى،فوقهفماشهرأالغزوةهذهفيغاب،السلامعليه،أنهيقتضيوهو،جيد)6(مرسلوهذا

الله.رحمه،الواقديذكره

الخندقغزوة

الأحؤابغزوةوهي

اللهنغمةأبمرواءامنواالذينيايها):تعالىفقال،"الأحزاب"سورةصدرفيهاتعالىاللهأنزلوقد

ومقف!قيمنكمجآءإذ!بصيراتغملونبمااللهو!انتروهألتموجنوداريحاعلحهتمفأزسقناجؤتكتمطإدعلتكل

لازتزا!زلزلوالمحؤمنو%آاتجلىلكهنا5ألظنوناللهبآوتظنونتضاجراتقلوبآوبلغتألأبضرزاغتوإذ!تمأشفل

يزبتأقلمهتمطابفةقالتوإد!إلاغصوراوورسولهاللهوص!دناممامرضقلوبهمفوالذيناتمتفقونيقولو!د!شديدا

!صءصءصورصصصص2سءور!وبر2."
علتهمدظت!ولؤفزاراإلايرلونإنبعوفئ!وماعورةبيوتاإنيقولونالنبىمنهملمحريىولمجئئدنفآرجعوالكؤمقاملا

الادترطنيولوتلاقتلمنالله!دواكانواولقد!لمجسيرالاإجمهاتلبنواومالأتؤهااقتنةسيلؤاثمأقطارهامن

ألذىذامنقل!قليلاإ،تمنعونلاوإذاالمتلأوألمحؤتتفرزتصإناتفرارينفعكملنقل!!تثولااللهعقد

ألمعوقيناللهلغلوقذ!!نصيراولاولااللهدوتمنالمبحدونولارحمةلبهؤأرادأؤلمموءابكمأرا!إناللهمنيش!كو

تاورأئحنهتمإلئك!ظرونرأتخهمآلحو!جذفإذاعلتكتمأشحة!قليلاإلاآلبآستونيةولالتناإهلمللإخونهمواتقلىللينمن!

.(1/204)"زيلمغاا"نظرا(1)

."الاخرربيعفي":(ط)في)2(

النبوية.الهجرةمنخمسسنةمنالأولربيعشهرفييعني)3(

!سي!.اللهرسولمعغائبوابنها:يعني)4(

.(3801)رقم)5(

ضعيف.فهو)6(
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أ!لهتمأللهفاخب!لؤيؤمنواآلخيزأؤلنكصكلىأشحةصدادبألتسيةسلقو!مالحؤفذهبفإذالمؤتامنعلتهيضثئ؟لذى

!صلوتلاغرابافبادو%أنهملؤيودواآلأخزابيأتوإنيذهبوالتمالاخزابتحسبون!يسيراالدهعلىلكذوكان

واقؤماللهيرتجواكانلمنح!نةأشقآدلهرسولقلكتمكانلقذ!عللاإلاقنلوامما!مولؤ!انواأنبا!تمعن

إيمناإلازادهتموماورسولواللهوصحدقورسولهاللهوعدناماهذاقالواالاخزاباتمؤمؤنرءاولمحا!كثيراأللهالأخروبمر

لخزى!لخديلابدلوايننظرومامنومتهمنخب!قضىمنفمنهمعلتهاللهعهدواماص!دقوارجالماتمؤمينمن!و!مليما

كفرواائذينأدلهورد!رحيماغفورانعاللهإنعلتهتميتوبأؤشاءإنالمحتفقىويعذببصذقهتمالفخدقينآدله

منلكتتآاهلطهروهومنالذينوأنزل!!ؤلاصلمحزاالمحهوكاتآتقتالآلمحؤصمنيناللهكنىضتراينالوالؤبغيظهتم

تتموأزضماوأقوطتموديصهتمأزصهتموأؤرثكتم!!رلقاوتةسروت!وتفريقاالرغبقلوبهمفىوقذفصياصيهتم

فيالكريماتالآياتهذهمنكلعلىتكلمناوقد،(27-9:ا!حزأبأ!وقديراشىءعك!لاللهو؟تقدوها

والمنة.الحمدودله،(")1التفسير"

.التكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإنبالقصةيتعلقماهاهناولنذكر

بنوعروة،إسحاقابنذلكعلىنص.الهجرةمنخمسسنةشوالفيالخندقغزوةكانتوقد

.وخلفا)2(سلفا،العلماءمنواحدوغير،والبيهقي،وقتادة،الزبير

أربع،سنةشوالفيالأحزابوقعةكانتثم:قالأنه،الزهريعن،عقبةبنموسىروىوقد

.)3(عنه،داودبنموسىعن،حنبلبنأحمدرواهفيما،أنسبنمالكالإمامقالوكذلك

وقبلسنينأربعمضيبعدذلكأنمرادهملأن؟الحقيقةفيبينهماختلافولا:)4(البيهقيقال

خمس.استكمال

النبي!فذهب،القابلالعامبدرإلىالمسلمينواعدواأحدعنانصرفوالماالمشركينأنشكولا

ليأتوايكونوافلم،العامذلكلجدببقريشسفيانأبوورجع،)5(أربعسنةشعبانفيتقدمكماوأصحابه

أعلم.والله،خمس)6(سنةمنشوالفيالخندقأنفتعين،شهرينبعدالمدينةإلى

،ثلاثسنةشوالفيأحداأنخلافولا،بسنتينأحدبعدكانتالخندقبأن)7(الزهريصزحوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7!

.(6384/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

(22)ص"الأعلامبوفياتالإعلام"فيوالذهبي(3024/)"المعادزاد"فيالجوزيةقيمابنومنهم:قلت

كثير.ابندارطبع،بتحقيقي(1122/)"الذهبشذرات"فيالحنبليالعمادوابن

.(1/02)"واللغاتالأسماءتهذيب"فيالنوويالإمامرجحهماوهو:قلت

.(3593/)"النبوةدلائل"انظر

.الجزءهذامن(274ص)انظر

.(3042/)"المعادزاد"انظر

.(3285/)للفسوي"والتاريخالمعرفة"انظر
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الباقيةالشهوريعدواولم،الهجرةلسنةالتاليةالسنةمحرممنالتاريخأولأنإلىذهبمنقولعلىإلا

وقد،الفسويسفيانبنيعقوبقالوبه،البيهقيحكاهكما،اخرهاإلىالأولربيعمنالهجرةسنةمن

فيوالخندق،ثلاثسنةشعبانفيالموعدوبدرا،ثنتينسنةفيوأحدا،الأولىفيبدرابأنصرح

أولجعلالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأنالمشهورفإن؟الجمهورلقولمخالفوهذا.أربعسنةشوال

والله،ثلاثةالأقوالفصارت،الهجرةسنةالأولربيعمن:مالكوعن.الهجرةسنةمحرممنالتاريخ

أعلم.

منخمسسنةشوالفيالخندقوأن،ثلاثسنةشوالفيأحداأنالجمهورقولوالصحيح

أعلم.والله،الهجرة

أنه،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدطريقمن")1(الصحيحين"فيعليهالمتفقالحديثفأما

يومعليهوعرضت،يجزنيفلمسنةعشرةأربعابنوأناأحديوم!اللهرسولعلىعرضت":قال

."فأجازنيعشرةخمسابنوأناالخندق

ويوم،عشرةالرابعةأولفيأحديومعرضبأنه)2(البيهقيمنهم،العلماءمنجماعةعنهأجابفقد

.)3(عشرةالخامسةأواخرفيالأحزاب

عشرةخمساستكملقدكان،الأحزابيوم(فيأعليهعرضلماأنهأرادأنهويحتمل:قلت

العزيزعبدبنعمرنافعبلغلماولهذا.عليهازيادةهذاعلىيبقىفلا،الغلمانلمثلهايجازالتي،سنة

جمهورذلكعلىواعتمد،الافاقإلىبهكتبثم،والكبيرالصغيربينلفرقهذاإن:قالالحديثهذا

أعلم.والله،العلماء

:وغيرهإسحاقابنذكرهمما،القصةسياقوهذا

عن،رومانبنيزيدفحدثني،خمسسنةشوالفيالخندقغزوةكانتثم:)4(إسحاقابنقال

،والزهري،القرظيكعببنومحمد،مالكبنكعببناللهعبدعن،أتهملاومن،عروة

يحدثلامايحدثوبعضهم،علمائنامنوغيرهم،بكرأبيبناللهوعبد،قتادةبنعمربنوعاصم

،النضريالحقيقأبيبنسلام:منهم-اليهودمننفراأنالخندقحديثمنكانإنه:قالوا،بعض

عماروأبو،الوائليقيسبنوهوذة،الحقيقأبيبنالربيعبنوكنانة،النضريأخطببنوحيي

!ي!،اللهرسولعلىالأحزابحزبواالذينوهم،وائلبنيمنونفرالنضيربنيمننفرفي،الوائلي

.(1868)رقمومسلم(7904و)(2664)رقمالبخاريرواه(1)

.(3693/)"النبوةدلائل"انظر)2(

.(3142/)"المعادزاد"انظر)3(

.(2412/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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عليه،معكمسنكونإنا:وقالواع!ح!اللهرسولحربإلىفدعوهم،مكةقريشعلىقدمواحتىخرجوا

نختلفأصبحنابماوالعلمالأولالكتابأهلإنكم،يهودمعشريا:قريشلهمفقالت.نستأصلهحتى

فهم.منهبالحقأولىوأنتم،دينهمنخيردينكمبل:قالوا؟دينهأمخيرأفديننا،ومحمدنحنفيه

لكلنويمولونوالطعوتبآتجتتيؤمنونائحئبمننصيباأوتواالذكفإلىترألخ!و:عليهماللهأنزلالذين

(52-15:النساءأ!هونصيرالهوتجدفلناللهويقعنومناللهلعنهمالذين!أولبهكسبيلامنواءاالذينمنأفدىهؤلاءكفروا

واتعدوالذلكفاجتمعوا،لمجيواللهرسولحربمنإليهدعوهملماونشطواسرهملقريشذلكقالوافلما

لمجيوالنبيحربإلىفدعوهم،عيلانقيسمنغطفانجاؤواحتىيهودمنالنفرأولئكخرجثم،له

فخرجت،فيهمعهمواجتمعواذلكعلىتابعوهمقدقريشاوأن،عليهمعهميكونونأنهموأخبروهم

،فزارةبنيفي،بدربنحذيفةبنحصنبنعيينةوقائدهاغطفانوخرجت،سفيانأبووقائدهاقريش

بنطريفبننويرةبنرخيلةبنومسعر،مرةبنيفي،المريحارثةأبي(بنأعوفبنوالحارث

فلما.أشجعمنقومهمنتابعهفيمنغطفانبنريثبنأشجعبنخلاوةبنهلالبناللهعبدبنسحمة

المدينة.علىالخندقضرب،الأمرمنلهأجمعواوما!اللهرسولبهمسمع

.سلمانبهأشارالذيإن:يقال:()1هشامابنقال

زمنفيوكان،أفريدونبنإيرجبنمنوشهرالخنادقحفرمنأول:والسهيلي)2(الطبريقال

.السلامعليه،موسى

،المسلمونفيهوعمل،الأجرفيللمسلمينترغيبا!ي!اللهرسولفيهفعمل:)3(إسحاقابنقال

الصلاةعليه،علمهولاإذنهبغيرخفيةينسلمنومنهم،بالضعفيعتذرونالمنافقينمنطائفةوتخلف

.والسلام

اضىعكمعإوإذا!انواورسولهباللهءامنواألذينآتمؤمنوتإنما!و:تعالىقولهدلكفعتعالىاللهألزلوقد

شأنهتملبغضأ!تمئدلؤك!إذاورسولهبأدلهيؤمنوتألذينأولعثيستئذنونكألذينإني!ئذنوهحتىيذهبوائؤجاء

كدعا(بينتمأألرسولدعآءلاععلوا!غفوررصصآدلهإ%آدلهلهموآشتغفرمنهغشتفلمنفآذن

يصيبهئمأؤفتنةتصيبهتمأن-أضهعنلفونيخاألذينفقيخذرلواذامبهئميتسللوتألذيفأدله!مقذبغضابغفحكم

والله!لوابمافينبئهمإلةيرتجعو%ولؤوعلتهأش!مآيغلمقذوالأزض!لسفؤتآفىمادلهإتلآا!الؤعذاب

.(64-062الضرأمهوعليمشئءبكل

)1(

)2(

)3(

.(3422/)"المعادزاد"وانظر(2422/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(6635/)"الأنفالروضو"(1/937)"الطبريتاريخ"انظر

.(2162/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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له:يقالالمسلمينمنبرجلفيهوارتجزوا،أحكموهحتىفيهالمسلمونفعمل:)1(إسحاقابنقال

الرجز(منأ:يقولودفيمافقالوا،عمرأ!ي!اللهرسولسماه.جعيل

ظهرا)2(يوماللبائسوكانعمراجعيلبعدمنسماه

لهم:قال.ظهرا:قالواوإذ."عمرا":ع!يوواللهرسولمعهمقال.عمرا:قالواإذاوكانوا

."ظهرأ"

حميد،عن،إسحاقأبوثنا،عمروبنمعاويةثنا،محمدبناللهعبدثنا:)3(البخاريقالوقد

غداةفييحفرونوالأنصارالمهاجرونفإذا،الخندقإلى!ي!اللهرسولخرج:قال،أنساسمعت

نإاللهم":قالوالجوعالنصبمنبهممارأىفلما،لهمذلكيعملونعبيدلهميكنولم،باردة

الرجز(كنأ:لهمجيبينفقالوا."والمهاجرةللأنصارفاغفر،الآخرةعيشالعيش

أبدابقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

.نحوه،أنسعن،قرةبنمعاويةعن،شعبةحديثمن")4(الصحيحين"وفي

.بنحوه،أنسعن،وحميد،ثابتعن،سلمةبنحمادحديثمن)5(مسلمرواهوقد

جعل:قالأنسعن،العزيزعبدعن،الوارثعبدثنا،معمرأبوثنا:)6(البخاريوقال

:ويقولون،متونهمعلىالترابوينقلون،المدينةحولالخندقيحفرونوالأنصارالمهاجرون

أبدابقيناماالجهادعلىمحمدابايعواالذيننحن

الأنصارفيفبارك،الآخرةخيرإلاخيرلا(إنهأاللهم":يجيبهم!ي!النبييقول:قال

القوميديبينتوضعسنخةبإهالة(لهمأفيصنع،الشعيرمنكفيبملءويؤتون:قال."والمهاجرة

منتن.ريحولها،الحلقفيبشعةوهي،جياعوالقوم

:قال،سعدبنسهلعن،حازمأبيبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةثنا:)7(البخاريوقال

:!اللهرسولفقال،أكتادناعلىالترابننقلونحن،يحفرونوهم،الخندقفي!شي!اللهرسولمعكنا

."والأنصارللمهاجرينفاغفر،الاخرةعيشإلاعيشلااللهم"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2172/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.قوةأي:ظهرا

.(9904و)(2834)رقمالبخاريرواه

.(5018و)(127)رقمومسلم(1364و)(5937)رفمالبخاريرواه

.(013)(5018)رقم"صحيحه"في

.(2835)رقمالبخاريرواه

.(8904)رقمالبخاريرواه



286
الآحزالبغزوةوهيالخندقغزوةذكر

به.،العزيزعبدعن،القعنبيعن،()1مسلمورواه

:قالعازببنالبراءعن،إسحاقأبيعن،شعبةثنا،إبراهيمبنمسلمثنا:)2(البخاريوقال

أال.بر.أصت:يقول-بطنهاغبرأو-بطنهأغمرحتىالخندقيومالترابينقل!النبيكان

صليناولاتصدقناولااهتدينامااللهلولاوالله

قينالاإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

أبينافتنةأرادواإذاعلينابغواقدالألىإن

."أبينا،أبينا":صوتهبهاورفع

به.شعبةحديثمن،)3(مسلمورواه

حدثني،يوسفبنإبراهيمحدثني،مسلمةبنشريحثنا،عثمانبنأحمدثنا:)4(البخاريقالثم

ينقلرأيته،ع!يواللهرسولوخندقالأحزابيومكانلما:قاليحدثالبراءعن،إسحاقأبيعن،أبي

بكلماتيرتجزفسمعته،الشعركثيروكان،بطنهجلدةالترابعنيوارىحتىالخندقترابمن

جز(المنأ:يقولالترابمنينقلوهو،)د(رواحةبناللهعبد

تصدقناولاصليناولااهتديناماأنتلولااللهم

قينالاإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

أبينافتنةأرادواإذاعلينابغواقدالألىإن

باخرها.صوتهيمدثم

ثنا،الصفارعبيدبنأحمدأنا،عبدانبنأحمدبنعليأنا:")6(الدلائل"فيالبيهقيوقال

أبيبنزيادعن،شريكبنالمسيبثنا،البلخييوسفبنإبراهيمثنا)7(البلخيالفضلبنإسماعيل

الرجزأمنأ:وقالالخندقفيضربع!يواللهرسول(أن1،سلمانعن،عثمانأبيعن،زياد

شقيناغيرهعبدناولوهديناوبهاللهبسم

ديناوحبرباحبذايا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4018)رقممسلمرواه

.(4014)رقمالبخاريرواه

.(3018)رقممسلمرواه

.(6014)رقمالبخاريرواه

.قضابوليد.دبتحقيق(913ص)"ديوانه"انظر

.(3414/)"النبوةدلائل"انظر

تحريف.وهو"البجلي":(ط)في
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الوجه.هذامنغريبحديثوهذا

!ي!اللهرسولأن،أنسعن،قزةبنمعاويةعن،شعبةثنا،سليمانثنا:أحمد)1(الإماموقال

."والمهاجرةالأنصارفأصلح،الاخرةخيرإلاخيرلااللهم":الخندقيحفرونوهم،قال

شعبة.عن،غندر)3(حديثمن")2(الصحيحين"فيوأخرجاه

فيعبرةتعالىااللهمنأفيها،بلغتنيأحاديثالخندقحفرفيكانوقد:)4(إسحاقابنقال

يحدثكاناللهعبدبنجابرأنذلكفمن،المسلمونذلكعاين،نبوتهوتحقيق،!يواللهرسولتصديق

فيه،فتفل،ماءمنبإناءفدعا،!يالهاللهرسولإلىفشكوها،)5(كديةالخندقحفرفيعليهماشتدتأنه

بالحقبعثهفوالذي:حضرهامنفيقول،الكديةتلكعلىالماءنضحثم،بهيدعوأناللهشاءبمادعاثم

بنجابرعن،منقطعاإسحاقابنذكرههكذا.مسحاةولافأساتردماكالكثيبعادتحتىلانهالت

عنه.اللهرضي،اللهعبد

أبيهعن،أيمنبنالواحدعبدثنا،ايحيىبنخلادحدثناأ:اللهرحمه،)6(البخاريقالوقد

هذه:فقالوا!يالهالنبيفجاءوا،شديدة)7(كيدةفعرضت،نحفرالخندقيومإنا:فقالجابراأتيت:قال

نذوقلاأيامثلاثةولبضنا،بحجرمعصوبوبطنهقامثم."نازلأنا":فقال.الخندقفيعرضتكدية

إلىليائذن،اللهرسوليا:فقلت،أهيمأوأهيلكثيبافعاد،فضربالمعول!يالهالنبيفأخذ،ذواقا

شعيرعندي:قالت؟شيءفعندي،صبرذلكفيكانماشيئا!يالهبالنبيرأيت:لامرأتيفقلت.البيت

..)8("صص

!لمج!،النبيجئتلم،البرمةفياللحمجعلناحتى،الشعيروطحنت،العناق!دبحت.وعنا!

أنتفقم،ليطعيم)9(:فقلت،تنضجأنكادتقدالأثافيبينوالبرمة،انكسرقدوالعجين

تنزعلالهاقل،طيبكثير":قال،لهفذكرت."؟هوكم":قال.رجلانأوورجلاللهرسوليا

دخلفلما،والأنصارالمهاجرونفقام."قوموا":فقال."اتيحتىالتنورمنالخبز،لاوأالبرمة

قلت:؟سألكهل:قالت.معهمومنوالأنصاربالمهاجرين!يوالنبيجاء،ويحك:قالامرأتهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3012/)"المسند"فيأحمدرواه

.(5018)رقمومسلم(1364)رقمالبخاريرواه

.(3222/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر.(البصريالهذليجعفربنمحمد)واسمه،لقبهوهو

.(2172/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.المعولفيهايعمللاالأرضمنالصلبةالقطعة:الكدية

.(1014)رقمالبخاريرواه

.693()7/"الباريفتح"وانظرالأرضمنالصلبةالشديدةالقطعةوهي

الماعز.ولدمنالأنثى:العنادتى

.طعامتصغير:الطعيم
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البرمةويخمر،اللحمعليهويجعل،الخبزيكسرفجعل.")1(تضاغطواولاادخلوا":فقال.نعم

،شبعواحتىويغرفاالخبزايكسريزلفلم،ينزعثم،أصحابهإلىويقرب،منهأخذإذاوالتنور

.البخاريبهتفرد."مجاعةأصابتهمالناسفإن،وأهديهذاكلي":قال،بقيةوبقي

بنيمولىالحبشيأيمنأبيهعن،أيمنبنالواحدعبدعن،وكيععن،3(أحمدالإمامرواهوقد

الكريم.بطنهعلىالحجروربطالكديةبقصةجابرعن،مخزوم

عن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكم)4(عن")3(الدلائل"فيالبيهقيورواه

منأتموطوله،والطعامالكديةبقصة،جابرعن،أبيهعن،أيمنبنالواحدعبدعن،بكيربنيونس

."جابرإلىقوموا":جميعاللمسلمينقالالطعامبمقدار!ي!النبيعلملما:فيهقال؟البخاريرواية

!وعناقشعيرمنصاععلىبالخلقجاء:وقلت،اللهإلايعلمهلاماالحياءمنفلقيت:قال،فقاموا

سألككانهل:فقالت.أجمعينبالخندقغ!ي!اللهرسولجاءك؟افتضحت:أقولامرأتيعلىودخلت

فدخل:قال.شديداغقاعنيفكشفت:قال.أعلمورسولهالله:فقالت.نعم:قلت؟طعامككم

يخمرثم،اللحمويغرفيثردع!ي!اللهرسولوجعل."اللحممنودعينيخذي":فقال!ي!اللهرسول

ثم،كاناماأملأوالقدرالتنورويعود،أجمعينشبعواحتىالناسإلىيقربزالفما،هذاويخمرهذا

أجمع.يومناونهدينأكلنزلفلم."وأهديكلي":ع!ي!اللهرسولقال

بنالواحدعبدعن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبدعن،)5(شيبةأبيبنبكرأبوكذلكرواهوقد

:قالأوثمانمئةكانواأنهموأخبرني:آخرهفيوقال،أيضاوأبسط،به،جابرعن،أبيهعن،أيمن

فيبطولهاالقصةفذكر،جابرعن،الزبيرأبيعن،سعدبنهشامعن،بكيربنيونسوقال.ثلاثمئة

ثلاثمئة.وكانوا:وقال،فقطالطعام

أخبرنا،سفيانأبيبنحنظلةحدثنا،عاصمأبوحدثنا،عليبنعمروحدثنا:)6(البخاريقالثم

،اشديدااخمصاع!ي!النبيمنرأيتالخندقحفرلما:قالاللهعبدبنجابرسمعت،ميناءبنسعيد

فأخرجت.شديداخمصاع!ي!اللهبرسولرأيت(فإنيأ؟شيءعندكهل:فقلت،امرأتيإلىفانكفأت

فراغي،إلىففرغت،(الشعيرأوطحنت،فذبحتهاداجنبهيمةولنا،شعيرمنصاعفيهجراباإلي

فجئته.معهوبمنع!ي!اللهبرسولتفضحنيلا:فقالتع!ي!اللهرسولإلىوليتثم،برمتهافيوقطعتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.حمواتزالا:أي

.(3003/)"المسند"فيأحمدرواه

.(3514/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه

البيهقي.شيخوهو"الصحيحينعلىالمستدرك"صاحبيعني

.(3422/)للبسهقي"النبوةدلائل"انظر

منه.تكملةالحاصرتينبينوما(5214)رقمالبخاريرواه
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ونفرأنتفتعال،عندناكانشعيرمنصاعاوطحنا،لنابهيمة(ذبحنا1،اللهرسوليا:فقلتفساررته

."بكمهلافحي،سؤرا"أ(صنعقدجابراإن،الخندقأهليا":فقالع!ي!اللهرسولفصاح.معك

اللهرسولوجاء،فجئت."أجيءحتىعجينكمتخبزنولا،برمتكمتنزلنلا":!اللهرسولفقال

لنافأخرجت.قلتالذيفعلتقد:فقلت،وبكبك:فقالتامرأتيجئتحتى،الناسيقدمع!ي!

معك،فلتخبزخبازةادع":قالثم،وباركفبصقبرمتناإلىعمدثم،وباركفيهفبصق،عجينا

برمتناوإن،وانحرفواتركوهحتىأكلوالقدبالتهفأقسم،ألفوهم."تنزلوهاولابرمتكممنواقدحي

هو.كماعجينناوإن،هيكمالتغط

.(نحوهبه،عاصمأبيعن،الشاعربنحجاجعن،)2(مسلمورواهأ

حدثني:فقال،الوجوهبعضمنغرابةسياقهوفي،الحديثهذا)3(إسحاقبنمحمدروىوقد

شويهةعنديوكانت،الخندقفي!ي!اللهرسولمععملنا:قال،اللهعبدبنجابرعن،ميناءبنسعيد

شيئالنافطحنتامرأتيوأمرت:قال.!ي!اللهلرسولصنعناهالووالله:فقلت:قال.سمينةجدغير

وأرادأمسينافلما،!اللهلرسولفشويناهاالشاةتلكوذبحت،خبزامنهلنافصنعت،شعيرمن

:قال.أهاليناإلىرجعناأمسينافإذا،نهارافيهنعملوكنا:قال.الخندقعنالانصراف!يماللهرسول

هذاخبزمنشيئامعهاوصنعنا،عندناكانتشويهة)4(لكصنعتقدإني،اللهرسوليا:فقلت

.وحده!يماللهرسولمعيينصرفأنأريدوإنما:قال.منزليإلىمعيتنصرفأنأحبفأنا،الشعير

بيتإلى!ي!اللهرسولمعانصرفواأنفصرخ،صارخاأمرثم."نعم":قالذلكقلتأنفلما:قال

معهوأقبل،!اللهرسولفأقبل:قال.راجعونإليهوإناللهإنا:قلت:قال.اللهعبدبنجابر

فرغكلما،الناسوتواردها،أكلثمتعالىاللهوسمىفبرك:قال.إليهوأخرجناهافجلس،)5(الناس

عنها.الخندقأهلصدرحتى،ناسوجاءقامواقوم

عن،سعدبنإبراهيمبنيعقوبعن؟ميناءبنسعيدطريقمن)6(رواهإنماأحمدالإمامأنوالعجب

.سواءمثلهجابرعن،عنه،إسحاقابنعن،أبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المعزبة.الفارسيةالألفاظمنوهي.طعامأ:أي

.(9302)رقم"صحيحه"في

.(2182/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(شوه)"الصحاحمختار"انظر.شاةتصغير:الشويهة

."معهالناسوأقبل":(ط)في

حسن.وإسناده،(3377/)"مسنده"في
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أختسعدبنلبشيرابنةأنحدثقدأنهميناءبنسعيدوحدثني:)1(إسحاقبنمحمدقال

يأ:قالتثم،ثوبيفيتمرمنحفنةفأعطتني،رواحةبنتعمرةأميدعتني:قالتبشيربنالنعمان

فمررت،بهاوانطلقتفأخذتها:قالت.بغدائهمارواحةبناللهعبدوخالكأبيكإلىاذهبي،بنية

قلت::قالت."؟معكهذاما،بنيةياتعالي":فقال،وخاليأبيألتمسوأنا!ي!اللهبرسول

:فقال.يتغديانهرواحةبناللهعبدوخالي،سعدبنبشيرأبيإلىأميبهبعثتنيتمرهذا،اللهرسوليا

دحا)2(ثم،لهفبسطبثوبأمرثم،ملأتهمافما،ع!يواللهرسولكفيفيفصببته":قالت."هاتيه"

."الغداءإلىهلمأنالخندقأهلفياصرخ":عندهلإنسانقالثم،الثوبفوقفتبدد،عليهبالتمر

ليسقطوإنه،عنهالخندقأهلصدرحتى،يزيدوجعلمنهيأكلونفجعلوا،عليهالخندقأهلفاجتمع

.الثوبأطرافمن

.يزدولم،طريقهمن)3(البيهقيالحافظرواهوهكذا،انقطاعوفيه،إسحاقابنرواههكذا

عليفغلظتالخندقمنناحيةفيضربت:قالأنهالفارسيسلمانعنوحذثت:)4(إسحاقابنقال

المعولفأخذنزل،عليالمكانشدةورأىأضربرآنيفلما،منيقريبع!يواللهورسول،،صخرةأ

برقةتحتهفلمعتأخرىضربةبهضربثم،برقةالمعولتحتلمعتضربةابهافضرب،يديمن

الله!رسولياوأميأنتبأبي:قلت:قال.أخرىبرقةفلمعتالثالثةبهضربثم:قال.أخرى

:قال"؟سلمانياذلكرأيتقدأو":قال،؟تضربوأنتأالمعولتحتلمعرأيتالذيهذاما

الشامبهاعليفتحاللهفإن،الثانيةوأما،اليمنبهاعليفتحاللهفإن،الأولىأما":قال.نعم:قلت

."المشرقبهاعليفتحاللهفإن،الثالثةوأما،والمغرب

وذكره،"مغازيه"فيعقبةبنموسىذكرهقدإسحاقابنذكرهالذيوهذا:)5(البيهقيقال

.عروةاعنأ،أبوالأسود

نظر.حديثهوفي،الكديمييونسبنمحمدطريقمن)6(البيهقيروىثم

بنخالدبنمحمدعنكلاهما،بنداربشاربنمحمدعن")7(تاريخه"فيجريرابنرواهلكن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2182/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2601/)"النهاية"انظر.ووسعبسط:ودحا(ط)لفظوأثبت"دعا":(آ)في

.(3427/)"النبوةدلائل"في

.(2912/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3184/)"النبوةدلائل"انظر

.(3184/)"النبوةدلائل"انظر

.(2567/)"الطبريتاريخ"انظر
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نأفيهحديثافذكر،جدهعن،أبيهعن،المزنيعوفبنعمروبناللهعبدبنكثيرعن،عثمة

ذراعا.أربعينعشرةكلبينالخندقخط!ي!اللهرسول

."البيتأهلمناسلمان":!ي!اللهرسولفقال،سلمانفيوالأنصارالمهاجرونواحتق)1(:قال

أربعينفيالأنصارمنوستة،مقرنبنوالنعمان،وحذيفة،وسلمان،أنافكنت:عوفبنعمروقال

علينا،وشقتحديدنافكسرت،مروةبيضاءصخرةلناظهرت،الندىبلغناإذاحتىفحفرنا،ذراعا

،سلمانمنالمعولفأخذفجاء،عنهافأخبره،تركيةقبةفيوهو!يواللهرسولإلىسلمانفذهب

مصباحكأنها-حتىالمدينةيعني-لابتيهابينماأضاءتبرقةمنهاوبرقت،صدعهاضربةالصخرةفضرب

ثم،فكذلكالثانيةضربهاثم،المسلمونوكبر،فتحتكبير!ي!اللهرسولفكبر،مظلمليلجوففي

لقد":فقال،النورذلكعنوسألوه،!ي!اللهلرسولوالمسلمونسلمانذلكوذكر.فكذلكالثالثة

ظاهرةأمتيأنجبريلفأخبرني،الكلابأنيابكأنها،كسرىومدائنالحيرةقصورالأولىمنليأضاء

أمتيأنجبريلوأخبرني،الكلابأنيابكأنها،الرومأرضمنالحمرقصورأضاءتالثانيةومن،عليها

ظاهرةأمتيأنجبريلوأخبرني،الكلابأنيابكأنها،صنعاءقصورأضاءتالثالثةومن،عليهاظاهرة

طلعتولما:قال.صادقموعود،دلهالحمد:وقالوا،المسلمونواستبشر."فأبشروا،عليها

.!إيمتاو!مليماإلازادهموماورسولهاللهوصحدقورسولواللهوعدناماهذا):المؤمنونقالالأحزاب

تفتحوأنها،كسرىومدائنالحيرةقصوريثربمنيبصرأنهيخبركم:المنافقونوقال(22:الأحزابأ

قلوبهمفوالذيناتمئفقونيقولواد):فيهمفنزل!؟تبرزواأنتستطيعونلاالخندقتحفرونوأنتم،لكم

عريب.حديثاوهد.(21:أ!حزابأ!هولاغىوراإؤورسولهاللهوعدنامامرض

بنالرحمنعبدثنا،الرحمنعبدأبوثنا،ملولبنهارونثنا:الطبراثي)2(القاسمأبوالحافظوقال

علىفخندقبالخندق!ي!النبيأمرلما:قال،عمروبناللهعبدعن،يزيدبنالرحمنعبدعن،زياد

فلما،معهوقمنا،!م!النبيفقام،حفرهانستطيعلاصفاة)3(وجدناإنا،اللهرسوليا:قالوا،المدينة

فتحت"أ:فقال،قطمثلهاأسمعلمهدةفسمعت،وكبرضربةبهفضرب،المعولأخذأتاها

ثم."الرومفتحت"ا:فقال،قطمثلهاأسمعلمهدةفسمعت،فكبرأخرىضربثم."فارس

."وأنصاراأعوانابحميراللهجاء":فقال،قطمثلهاأسمعلمهدةفسمعت،فكبرأخرىضرب

أعلم.فالله،ضعففيهالإفريقيأنعمبنزيادبنالرحمنوعبد،الوجههذامنغريبأيضاوهذا

تخاصم.:أي(1)

معينابنوثقهاللهعبدبنحييأحدهمافيبإسنادينللطبرانيوعزاه(6131/)"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره)2(

الصحيح.رجالرجالهوبقية،جماعةوضغفه

.صخرة:أي)3(
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أبوثنا،الجرميمحمدبنسعيدحدثني،حنبلبنأحمدبناللهعبدثنا:أيضا)1(الطبرانيوقال!

،الخندق!ي!اللهرسول!احتفر:قال،عباسابنعنحدثعكرمةأنالعبديسعيدبننعيمثنا،تميلة

علىدللتمهل":قال!ي!اللهرسول!ذلكرأىفلما،الجوعمنبطونهمعلىالحجارةشدواقدوأصحابه

الرجل،،بيتأإلىفانطلقوا."عليهفدلنافتقدملاإما":قال.نعم:رجلقال!"؟أكلةيطعمنارجل

الرجلفجاء.أتاناقد!اللهرسول!فإن؟جئأنامرأتهفأرسلت،منهنصيبهيعالجالخندقفيهوفإذا

منالجدي":!ي!النبيفقال،إليهافوثب،جديهاومعهامعزةوله.وأميبأبي:وقاليسعى

فثردت،القدرفأدركت،وخبزتفعجنتهالهاطحينةإلىالمرأةوعمدت،الجديفذبح."ورائها

الله،بسم":وقال!،فيهاأصبعه!ي!اللهرسول!فوضع،وأصحابه!ي!اللهرسول!إلىفقربتها،قصعتها

فسرح،ثلثاهاوبقي،ثلثهاإلامنهايأكلواولم،صدرواحتىمنهافأكلوا."اطعموا،فيهاباركاللهم

فأكلوا،العشرةأولئكفجاء،فذهبوا.بعدتكمإليناوسرحوااذهبواأن،معهكانواالذينالعشرةأولئك

:فقالالخندقإلىمشواثم،بيتهاأهلوعلىعليهاوسمت،البيتلربةودعاقامثم،شبعواحتىمنها

فأكوندعوني":!ي!اللهرسولفقال،عنهاضعفقديديهبينصخرةوإذا."سلمانإلىبنااذهبوا"

)2(الرومقصور،أكبرالله":فقال،ثلثهافلقةفوقعتفضربها."اللهبسم":فقال."ضربهامنأول

فقال."الكعبةوربفارسقصور،أكبرالله":فقال،فلقةفوقعتأخرىضربثم."الكعبةورب

.والرومفارسقصوريعدناوهو،أنفسناعلىنخندقنحن:المنافقونعندها

بنمحمدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأنا،عبدانبنأحمدبنعليأنا:)3(البيهقيالحافظقالثم

عازببنالبراءحدثني،)4(الزهريأستاذبنميمونعن،عوفثنا،هوذةثنا،حرببنغالب

صخرةالخندقبعضفيلناعرض،الخندقبحفر!ي!اللهرسولأمرناحينكانلما:قال،الأنصاري

وقال!:المعولأخذرآهافلما،!ي!اللهرسول!إلىذلكفشكوا،المعاول!فيهاتأخذلا،شديدةعظيمة

لأبصرإنيوالله،الشاممفاتيحأعطيت،أكبرالله":وقال،ثلثهافكسرضربةوضرب."اللهبسم"

مفاتيحأعطيت،أكبرالله":فقال!،اخرثلثأفقطعالثانيةضربثم."اللهشاءإنالحمرقصورها

فقطع."اللهبسم":فقال،الثالثةضربثم."الأبيضالمدائنقصرلأبصرإنيوالثه،فارس

مكانيمنصنعاءأبوابلأبصرإنيوالله،اليمنمفاتيحأعطيت،أكبرالله":فقال،الحجرأبقية،

الساعة"

)1(

)2(

)3(

)4(

وعزاه(6/132)"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره(11/376)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

.ثقتانوهماالعبديونعيم،حنبلبنأحمدبناللهعبدغيرالصحيحرجالورجاله:وقال،للطبراني

."الشامقصورأكبر":(ط)في

.(3142/)"النبوةدلائل"انظر

."الزهراني":"النبوةدلائل"في
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بناللهوعبد،البراءعنروىبصريوهو،هذاأستاذبنميمونبهتفرد،أيضاغريبحديثوهذا

الأعرابي.وعوف،والجريري،الطويلحميدوعنه،عمرو

كان:المدينيبنعليوقال.ثقةكان:معينابنعن،منصوربنإسحاقعن،ا(حاتئمأبوقال

عنه.يحدثلاالقطانسعيدبنيحيى

رجل-سكينةأبيعن،السيبانيزرعةأبيعن،ضمرةثنا،يونسبنعيسىثنا:2(النسائيئوقال

لهمعرضت،الخندقبحفر!ييهاللهرسولأمرلماقال،!ييهالنبيأصحابمنرجلعن-المحررينمن

:وقال،الخندقناحيةرداءهووضع،المعولوأخذ!ي!النبيفقا!،الحفروبينبينهمحالتصخرة

ثلث!ندر."(115:ا!رىامأ!ألعليوالسميعوهولكلئةمبدللاوعدلأصحذقارفي)3(كلماتوتمت)"

:وقال،الثانيةضربثم،برقةع!ي!اللهرسولضربةمعفبرق،ينظرقائمالفارسيوسلمان،الحجر

وبرقتالاخرالثلثفندر."!والعليمالسميعوهولكلماتهمبدللاوعدلاصدقاربككلماتوتمت!ه"

لكلماتهمبدللاوعدلاصدقاربككلماتوتمتمي":وقال،الثالثةضربثم،سلمانفراها،برقة

:سلمانفقال،وجلسرداءهفأخذع!ي!اللهرسولوخرج،الباقيالئلثفندر."!العليمالسميعوهو

ع!ي!:اللهرسولقال.برقةمعهاكانتإلاضربةتضربلاضربتحينرأيتك،اللهرسوليا

ضربتحينفإني":قال.اللهرسوليابالحقبعثكوالذيإي:قال."؟ذلكرأيت،سلمانيا"

منلهفقال."بعينيرأيتهاحتى،كثيرةومدائنحولهاوماكسرىمدائنليرفعتالأولىالضربة

بلادهم.بأيديناونخرب،ذراريهمويغنمناعلينايفتحهاأناللهادع،اللهرسوليا:أصحابهمنحضره

رأيتهاحتى،حولهاوماقيصرمدائنليفرفعت،الثانيةالضربةضربتثم":قال،بذلكفدعا

بلادهم.بأيديناونخرب،ذراريهمويغنمناعلينايفتحهاأناللهادع،اللهرسوليا:قالوا."بعيني

رأيتهاحتى،القرىمنحولهاوماالحبشةمدائنليفرفعت،الثالثةالضربةضربتثم":قالثم،فدعا

رواههكذا."تركوكمماالتركواتركوا،ودعوكمماالحبشةدعوا":ع!ي!اللهرسولقالثم."بعيني

."تركوكمماالتركواتركوا،ودعوكمماالحبشةدعوا":داود)4(أبومنهروىوإنما.مطولاالنسائي

به.،السيبانيعمروأبيبنيحيىزرعةأبيعن،ربيعةبنضمرةعن،الرمليمحمدبنعيسىعن

الأمصارهذهفتحتحينيقولكانأنههريرةأبيعن،أتهملامنوحدثني:إسحاق)5(ابنقالثم

)2(

)3(

)4(

.5101الترجمة8/لابنه"والتعديلالجرح"انظر

حسن.حديثوهو،(3176)رقمالنسائيرواه

عاصم:ومنهم،الباقونوقرأجعفروأبو،عامروابن،عمرووأبو،كثيروابن،نافع:كلماتبالجمعقرأها

.بالإفرادكلمة

حسن.حديثوهو،(2043)رقمداودأبورواه

.(2912/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منافتتحتمما،بيدههريرةأبينفسفوالذي،لكمبداماافتتحوا:بعدهوماعثمانوزمانعمرزمانفي

ذلك.قبلمفاتيحها!يهالهمحمدااللهأعطىوقدإلا،القيامةيومإلىتفتحونهاولامدينة

الحمد.ولله،وجهغيرمنوصلوقد،أيضامنقطعالوجههذامنوهذا

عن،شهابابنعن،خالدبنعقيلحدثني،ليثحدثنا،حجاجثنا:أحمد)1(الإمامفقال

ونصرت،الكلمبجوامعبعثت":يقول!صاللهرسولسمعت:قالهريرةأباأنالمسيببنسعيد

."يديفيفوضعت،الأرضخزائنبمفاتيحأتيتنائمأناوبينا،بالرعب

به،،الليثعنكلاهما،عفيربنوسعيد،بكيربنيحيىعن،بهمنفردا)2(البخاريرواهوقد

تنتثلونها.وأنتم!جواللهرسولفذهب:هريرةأبوقال،وعنده

قال:قالهريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدثنا،يزيدثنا:أحمد)3(الإماموقال

وبينا،وطهورامسجداالأرضليوجعلت،الكلمجوامعوأوتيت،بالرعبنصرت":!ي!اللهرسول

."يديفي)4(فتلتالأرضخزائنبمفاتيحأتيتنائمأنا

.يخرجوهولممسلمشرطعلىقويجيدإسنادوهذا

،بعدهكسرىفلاكسرىهلكوإذا،بعدهقيصرفلاقيصرهلكإذا":")5(الصحيحين"وفي

."اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيدهنفسيوالذي

أمتيملكوسيبلغ،ومغاربهامشارقها؟الأرضليزوىاللهإن":)6(الصحيحالحديثوفي

."منهاليزويما

الأسيالبمجتمعنزلتحتىقريشأقبلت،الخندقمن!جواللهرسولفرغولما:)7(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(2554/)"المسند"فيأحمدرواه

.(1307و)(7792)رقم"صحيحه"في

.(2105/)"المسند"فيأحمدرواه

لقيت.أ:أي

.(1892)رقمومسلم(3618و)(0312)رقمالبخاريرواه

.(9288)رقممسلمرواه

.(2912/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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.")3()2(.و (-1)

وأهلكنانةبنيمنلبعهمومنأحابيشهممنالافعشرةدي،وزغابهالجر!بين،رومهمن

وخرج،أحدجانبإلىنقمىبذنبنزلواحتى،نجدأهلمنتبعهمومنغطفانوأقبلت،تهامة

فضرب،المسلمينمنالافثلاثةفيسلع)4(إلىظهورهمجعلواحتى،والمسلمونع!ي!اللهرسول

.الاطامفوقفجعلواوالنساءبالذراريوأمر،القوموبينبينهوالخندق،عسكرههنالك

.مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

أتقلوبالأبضرولبغتزاغتوإدمنغأشفلومنفوقكتمك!كمإدجآء!:تعالىقولهمعنىوهذا:قلت

.(01:ا!حزابأ!والظنوناباللهوتظنوناتحناجر

عائشة:عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عبدةثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا:)5(البخاريقال

.الخندقيومذلك:ههـقالتالأبق!رزاغتوإذمنغأشفلومقفؤقكتمك!لمحمإدجآء!يو

دونهم.حصنهمقريظةبنوأغلقالمدينةحولالأحزابنزلولما:عقبةبنموسىقال

عقدهمصاحبالقرظيأسدبنكعبأتىحتىالنضريأخطببنحييوخرج:)6(إسحاقابنقال

:فناداه،لهيفتحأنفأبى،عليهفاستأذن،حييدونحصنهبابأغلقكعببهسمعفلما،وعهدهم

فلست،محمداعاهدتقدوإني،مشؤومامرؤإنك!حييياويحك:قال.ليافتح!كعبياويحك

أناما:قال.أكلمكليافتح!ويحك:قال.وصدقاوفاءإلامنهأرولم،وبينهبينيمابناقض

ففتح،الرجلفأحفظ.منهامعكاكلأنجشيشتك)7(علىخوفاإلادونيأغلقتإنوالله:قال.بفاعل

علىبقريشجئتك:قال؟ذاكوما:قال.طاموبحرالدهربعزجئتك!كعبياويحك:فقال،له

أنزلتهمحتى،وسادتهاقادتهاعلىوبغطفان،رومةمنالأسيالبمجتمعأنزلتهمحتى،وسادتهاقادتها

معه.ومنمحمدانستأصلحتىيبرحوالاأنعلىوعاقدونيعاهدونيقد،أحدجانبإلىنقمىبذنب

ويحك،شيءفيهوليس،ويبرقيرعد،ماؤههراققدوبجهام)8(،الدهربذلواللهجئتني:كعبفقال

وصدقا.وفاءإلامحمدمنأرلمفإني؟عليهأناومافدعني!حيييا

الجاسرحمدالعلامةشيخنابتحقيق(04ص)للفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.المدينةعقيقفيبئروهي()1

الله.رحمه

.(88)صللفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.المدينةمنأميالثلاثةعلىموضع:الجرف(2)

.(171ص)للفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.المدينةمنقريبموضع:زغابة)3(

.(183)صللفيروزابادي"المطابةالمغانم"انظر.المدينةبقربموضع:سلع(4)

.(3014)رقمالبخاريرواه()5

.(2022/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)6(

.(1/273)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.الطعامأنواعمننوع:الجشيشة)7(

فيه.ماءلاالذيالسحاب:الجهام)8(
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!ي!اللهرسولميثاقذكرهم،)1(عقبةبنموسىذكرهفيما،فأحسنالقرظيسعدبنعمروتكلموقد

.وعدوهفاتركوهتنصروهلمإذا:وقال،نصرهعلىإياهومعاقدتهم،وعهده

عهدنقضفييعني-لهسمححتىوالغاربالذروةفييفتلبكعبحيييزل!فلم:)2(إسحاقابنقال

قريشرجعتلئن:وميثاقهاللهعهدحييأعطاهأنعلى-الأحزابمعمحاربتهوفي،!ي!اللهرسول

أسدبنكعبفنقض.أصابكمايصيبنيحتىحصنكفيمعكأدخلأن؟محمدايصيبواولموغطفان

.!اللهرسولوبينبينهكانمماوبرئ،عهده

وغطفانقريشمنلهميأخذأنأخطببنحييقريظةوبنوأسدبنكعبوأمر:عقبةبنموسىقال

الرهائنوتكون:قالوا.محمدايناجزواولمرجعواهمإنضيمينالهملئلايعني.عندهمتكونرهائن

كانالتيالصحيفةومزقوا،العهدنقضواذلكفعند،ذلكعلىحييفنازلهم.أشرافهممنرجلاتسعين

!ي!.اللهرسول!إلىخرجواف!نهم،وثعلبة،وأسيد،أسدسعيةبنيإلا،العهدفيها

وهو،معاذبنسعدبعث،المسلمينوإلى!اللهرسولإلىالخبرانتهىفلما:)3(إسحاقابنقال

بنوخواترواحةبناللهعبدومعهما،الخزرجسيديومئذوهو،عبادةبنوسعد،الأوسسيديومئذ

لحناليفالحنواحقاكانف!ن،عنهمبلغناماأحقفتنظرواالقومهؤلاءتأتواحتىانطلقوا":فقال،جبير

حتىفخرجوا:قال."للناسبهفاجهرواالوفاءعلىكانواوإن،المسلمينأعضادفيتفتواولا،أعرفه

أتوهم.

:فقالوا،الحلفوتجديدالموادعةإلىفدعوهم،حصنهممعهمفدخلوا:)4(عقبةبنموسىقال

عبادةبنسعدفجعل،!ي!اللهرسولمنونالوا،النضيربنييريدون!؟وأخرجهمجناحناكسروقدالآن

ثم.المشاتمةمنأكبربينناولما،لهذاجئناماواللهإنا:معاذبنسعدلهفقال،فأغضبوه،يشاتمهم

يوممثلعليكمخائفوأنا،قريظةبنيياوبينكمبينناالذيعلمتمقدإنكم:فقالمعاذبنسعدناداهم

وأحسن.بكمأجملكانالقولمنهذاغير:فقال.أبيكأيرأكلت:فقالوا.منهأمرأوالنضيربني

محمدوبينبينناعهدلا؟اللهرسول!من:،وقالوا1،ع!جواللهرسولمننالوا:)5(إسحاقابنوقال

عنكدع:عبادةبنسعدلهفقال،حدةفيهرجلاوكان،وشاتموهمعاذبنسعدفشاتمهم.عقدولا

فسلموا!ي!اللهرسولإلىمعهماومنالسعدانأقبلثم.المشاتمةمنأربىوبينهمبيننالما،مشاتمتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3154/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2122/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2122/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3304/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2222/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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ع!اللهرسولفقال،وأصحابهخبيب،الرجيعبأصحابكغدرهم:أي.والقارةعضل:وقالوا،عليه

."المسلمينمعشرياأبشروا،أكبرالله":

فاضطجع،قريظةبنيعنالخبرجاءهحينبثوبهع!اللهرسولتقنعثم:)1(عقبةبنموسىقال

قريظةبنيعنيأتهلمأنهوعرفوا،اضطجعرأوهحينوالخوفالبلاءالناسعلىفاشتد،طويلاومكث

منبعضهمالقومدنا،أصبحواأنفلما."ونصرهاللهبفتحأبشروا":فقالرأسهرفعإنهثم،خير

إنياللهم":!صاللهرسولقال:المسيببنسعيدوقال.والحجارةبالنبلرميبينهموكان،بعض

."تعبدلاتشأإناللهم،ووعدكعهدكأسألك

أسفلومنفوقهممنعدوهموأتاهم،الخوفواشتد،البلاءذلكعندوعظم:)2(إسحاقابنقال

بنعمروبنيأخوقشيربنمعتبقالحتى،(النفاقونجم1،ظنكلالمؤمنونظنحتى،منهم

إلىيذهبأننفسهعلىيأمنلااليوموأحدنا،وقيصركسرىكنوزنأكلأنيعدنامحمدكان:عوف

رجالمنملأعنوذلك-العدومنعورةبيوتنا،إن1،اللهرسوليا:قيظيبنأوسقالوحتى.الغائط

المدينة.منخارص!فإنها؟دارناإلىنرجعأنلنافأذن-قومه

أللهوعدنامامرضقلوبهمفوألذينأتمتفقونيمولطد!و:تعالىبقولهالمرادونوأمثالهموهؤلاء:قلت

بيوتاإنيقولونألنبىمنهمفريقو!ئذنفازجعوالكؤمقاملايثربيأقلمنهتمطابفةقالتوأ!غىوراإلاوورسوله

.(13-21:الأحزابا!وفراراإلايرلدونإنبعؤلؤ!وماعؤرة

وعشرينبضعايحاصرونهالمشركونوأقام-مرابطايعني-مج!ي!اللهرسولفأقام:)3(إسحاقابنقال

بعث،البلاءالناسعلىاشتدفلما،بالنبلالرمياإلاحرببينهميكنولم،شهرمنقريبا،ليلة

حصن،بنعيينةإلى-الزهريعن،أتهملاومن،قتادةبنعمربنعاصمحدثنيكما!-اللهرسول

معهمابمنيرجعاأنعلى،المدينةثمارثلثفأعطاهما،غطفانقائداوهما،المريعوفبنوالحارث

الصلحعزيمةولاالشهادةتقعولم،الكتابكتبواحتى،الصلحوبينهمبينهفجرى،أصحابهوعنعنه

ذلك،لهمافذكر،السعدينإلىبعث،ذلكيفعلأن!ي!اللهرسولأرادفلما،المراوضةإلا

به،العملمنلنابدلابهاللهأمركشيئاأم،فنصنعهتحبهأمرا،اللهرسوليا:فقالا،فيهواستشارهما

عنرمتكمقدالعربرأيتأنيإلاذلكأصنعماوالله،لكمأصنعهشيءبل":فقال؟لناتصنعهشيئاأم

لهفقال."ماأمرإلىشوكتهممنعنكمأكسرأنفأردت،جانبكلمنوكالبوكم،واحدةقوس

ولااللهنعبدلا،الأوثانوعبادةباللهالشركعلىالقوموهؤلاءنحنكناقد،اللهرسوليا:معاذبنسعد

.(3304/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2222/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(223-2222/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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لهوهدانابالإسلاماللهأكرمناأفحين،بيعاأوقرىإلاواحدةتمرةمنهايأكلواأنيطمعونلاوهم،نعرفه

بيننااللهيحكمحتى،السيفإلانعطيهملاوالله،حاجةمنبهذالناما!أموالنانعطيهم،وبهبكوأعزنا

ثم،الكتابمنفيهامافمحا،الصحيفةمعاذبنسعدفتناول."وذاكأنت":ع!ي!النبيفقال.وبينهم

علينا.ليجهدوا:قال

نأإلا،قتالعدوهموبينبينهميكنولم،محاصرينوأصحابه!يوالنبيفقام:)1(إسحاقابنقال

جهلأبيبنوعكرمة،لؤيبنعامربنيأحد،قيسأبيبنودعبدبنعمرومنهمقريشمنفوارس

تلبسوا،فهربنمحارببنيأحد،مرداسبنالخطاببنوضرار،المخزوميانوهبأبيبنوهبيرة

،للحربكنانةبنيياتهيئوا:فقالواكنانةبنيبمنازلمرواحتى،خيلهمعلىخرجواثم،للقتال

:قالوارأوهفلما،الخندقعلىوقفواحتى،خيلهمبهمتعنقأقبلواثم.اليومالفرسانمنفستعلمون

خيلهمفضربوا،ضيقاالخندقمنمكاناتيممواثم.تكيدهاالعربكانتمالمكيدةهذهإنوالله

منمعهنفرفيطالبأبيبنعليوخرج،وسلعالخندقبينالسبخةفيبهمفجالت،منهفاقتحمت

وكان،نحوهمتعنقالفرسانوأقبلت،خيلهممنهاأقحمواالتيالثغرةعليهمأخذواحتى،المسلمين

خرج،ال!كدقيومكانفلما،أحديوميشهدفلم،الجراحةأثبتتهحتىبدريومقاتلقد3وعبدبنعمرو

عنه،اللهرضي،طالبأبيبنعليلهفبرز؟يبارزمن:قالوخيلههووقففلما،مكانهليرىمعلما

منه.أخذتهاإلاخلتينإحدىإلىقريشمنرجليدعوكلااللهعاهدتكنتإنك،عمرويا:لهفقال

بذلك.ليحاجةلا:قال.الإسلاموإلىرسولهوإلىاللهإلىأدعوكفإني:عليلهقال.أجل:قال

لكني:عليلهقال.أقتلكأنأحبمافوالله،أخيبنيالم:لهقال.النزالإلىأدعوكفإني:قال

علىأقبلثم،وجههوضربفعقره،فرسهعنفاقتحم،ذلكعندعمروفحمي.أقتلكأنأحبوالله

مناقتحمتحتى،منهزمةخيلهموخرجت،عنهاللهرضي،عليفقتله،وتجاولافتنازلا،علي

هاربة.الخندق

ذلك:فيطالبأبيبنعليوقال:)2(إسحاقابنقال

بصوابمحمدربونصرترأيهسفاهةمنالحجارةنصر

وروابيدكادكبينكالجذعمتجدلاتركتهحينفصددت

أثوابيبزنيالمقطركنتاننيولوأثوابهعنوعففت

الأحزابمعشرياونبيهدينهخاذلاللهتحسبنلا

لعلي.فيهايشكبالشعرالعلمأهلوأكثر:هشامابنقال

.(2422/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2225/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(
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:()1ثابتبنحسانذلكفيفقال،عمروعنمنهزموهويومئذرمحهعكرمةوألقى:هشامابنقال

أالمتقاربمنأ

تفعللمعكرملعلكرمحهلناوألقىفر

المعدلعنتحورأنما3الظلبكعدوتعدوووليت

فرعلقفاقفاككأنمستأنساظهركتلقولم

.الضباعصغار:الفراعل:هشامابنقال

:قال"السيرة"غيراخرموضعفيإسحاقابنعن")2(ء،النبوةدلائل"فيالبيهقيالحافظوذكر

لهاأنا:فقالطالبأبيبنعليفقام؟يبارزمن:فنادى،بالحديدمقنعوهوودعبدبنعمروخرج

أين:ويقوليؤنبهمفجعل؟يبرزرجلألا:عمرونادىثم."اجلس،عمروإنه":فقال.اللهنبييا

الله.رسولياأنا:فقالعليفقام؟رجلاإليتبرزونأفلا،دخلهامنكمقتلمنأنهتزعمونالتيجنتكم

الكاملأمجزوءمنأ:فقالالئالثةنادىثم."اجلس":فقال

مبارزمنهلبجمعكمءالندامنبححتولقد

المناجزالقرنموقفحالمش!جبنإذووقفت

الهزاهزقبلمتسرعاأزللمإنيولذاك

الغرائزخيرمنوالجودالفتىفيالشجاعةإن

وإن:فقال."عمروإنه":فقال.أنا،اللهرسوليا:فقال،عنهاللهرضي،عليفقام:قال

الكاملأمجزوءمنأ:يقولوهوأتىحتى،إليهفمشى،!ي!اللهرسوللهفأذن.عمراكان

عاجزغيرصوتكمجيبكأتافقدتعجلنلا

فائزكلمنجىوالصدقوبصيرةنيبمافي

الجنائزنائحةعليك3أقبأنلأرجوإني

الهزاهزعندذكرها!ىيبنجلاءضربةمن

غيرك:فقال.طالبأبيبنعليأنا:قال؟منافعبدابن:قال.عليأنا:قال؟أنتمن:عمرولهفقال

نأاكرهلاواللهلكني:عليلهفقال.دمكأهريقأناكرهفإني،منكأسنهومنأعمامكومن،أخييابن

فضربه،بدرقتهعليواستقبله،مغضباعلينحوأقبلثم،نارشعلةكأنهسيفهوسلفنزل،فغضبدمكأهريق

وثار،فسقطعاتقهحبلعلىعليوضربه،فشجهرأسهوأصاب،السيففيهاوأثبتفقدهاالدرقةفيعمرو

ادكاملأمنأ:يقولعليفثم.قتلهقدعلياأنفعرفالتكبيرع!ي!اللهرسولوسمع،العجاج

)1(

)2(

.(2226/)هشاملابن"النبويةالسيرةو"(1/905)"ديوانه"فيالأبيات

(/3438).
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أصحابيأخرواوعنهمعنيهكذاالفوارستقتحمأعلي

بنابيليسالرأسفيومصممحفيظتيالفرارتمنعنياليوم

بصوابمحمدربوعبدترأيهسفاهةمنالحجارةعبد

اخرها.إلى

درعه،استلبتههلا:الخطاببنعمرلهفقال!،يتهللووجهه!ي!اللهرسول!نحوعليأقبلثم:قال!

قال!:.أسلبهأنعميابنفاستحييت،بسوأتهفاتقانيضربته:فقال؟منهاخيردرعللعربليسفإنه

.الخندقمناقتحصتحتىمنهزمةخيولهوخرجت

فمات،مراقهمنأخرجهاحتىترقوتهفيطعنهعلياأن،ا(البيهقيعنهحكاهفيماإسحاقابنوذكر

لا،لكمهو":فقال!،الافبعشرةجيفتهيشترون!ي!اللهرسول!إلىالمشركونوبعث،الخندقفي

."الموتىئمننأكل

أنهعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،حجاجثنا،باببننصرثنا:أحمد)2(الإماموقال!

:!اللهرسول!فقال!،مالابجيفتهفأعطوا،المشركينمنرجلاالخندقيومالمسلمونقتل:قال!

شيئا.منهميقبلفلم."الديةخبيثالجيفةخبيثفإنه،جيفتهإليهمادفعوا"

مقسم،عن،الحكمعن،أرطاةابنهو،حجاجعن،سلمةبنحمادحديثمن3(البيهقيرواهوقد

بجسدهإليناابعثأن!ي!اللهرسول!إلىفبعثوا،الأحزابيومقتلالمشركينمنرجلاأن:عباسابنعن

،الترمذي)4(رواهوقد."ئمنهفيولاجسدهفيخيرلا":!ي!اللهرسول!فقال!.ألفاعشراثنيونعطيك

غريب.:وقال!،عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىأبيابنعن،الثوريسفيانحديثمن

حينالمخزومياللهعبدبننوفلجسديطلبونبعثواإنماالمشركينأن،عقبةبنموسىذكروقد

ديته،فيلناأربفلا،ديتهولعناللهفلعنه،الديةخبيثخبيثإنه":فقال!،الديةعليهوعرضوا،قتل

."تدفنوهأننمنعكمولسنا

يسأل!المخزوميالمغيرةبناللهعبدبننوفلوخرج:قال،إسحاقابنعن،بكيربنيونسوذكر

وهووانصرف،فلاسيفهفيفلحتى،باثنتينفشقه،فضربه،العوامبنالزبيرإليهفخرج،المبارزة

السريع(منأ:يقول!

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3438/)"النبوةدلائل"انظر

ضعيف.وإسناده،(1/482)"المسند"فيأحمدرواه

.(3044/)"النبوةدلائل"انظر

.()1715رقم"جامعه"فيالترمذيرواه
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الأميالمصطفىالنبيعنوأحتميأحميامرؤإني

قتلة:يقولفجعل،بالحجارةالناسرماه،الخندقفيتورطلمانوفلاأنجرير)1(ابنذكروقد

بالثمن،!ي!اللهرسولمنرمتهالمشركونوطلب،فقتلهعليإليهفنزل.العربمعشرياهذهمنأحسن

وجهين.منغريبوهذا.إليهمأخذهمنومكنهم،شيئامنهميأخذأنعليهمفأبى

بناللهعبدعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،زيدبنحمادطريقمن،)2(البيهقيروىوقد

فجعل،سلمةأبيبنعمرومعي،الأطمفيوالصبيانالنساءمعالخندقيومجعلت:قال،الزبير

فما،هاهناومرةهاهنامرةيحملوهوأبيإلىفنظرت:قال.فأنظر،ظهرهعلىفأصعدلييطأطئ

:قال.تصنعومااليومرأيتك،أبتيا:قلت،الأطمإلىجاءناأمسىفلما،أتاهإلاشيءلهيرتفع

وأمي.أبيلكفدى:قال.نعم:قلت؟بنيياورأيتني

أخو،الأنصاريسهلبنالرحمنعبدبنسهلبناللهعبدليلىأبووحدثني:)3(إسحاقابنقال

حصونأحرزمنوكان،الخندقيومحارثةبنيحصنفيكانتالمؤمنينأمعائشةأن،حارثةبني

علينايضربأنقبلوذلك:عائشةقالت،الحصنفيمعهامعاذبنسعدأموكانت:قال.المدينة

بهايرقدحربتهيدهوفي،كلهاذراعهمنهاخرجتقد،مقلصةدرعوعليهسعدفمر:قالت.الحجاب

الرجز(منأ:ويقول

الأجلحانإذابالموتبأسلاحملالهيجايشهدقليلالبث

نألوددتوالله،سعدأميا:لهافقلت:عائشةقالت.أخرتواللهفقد،بنيالحق:أمهلهفقالت

بسهممعاذبنسعدفرمي،منهالسهمأصابحيثعليهوخفت:قالت.هيمماأسبغكانتسعددرع

الأكحل.منهفقطع

بنيأحد،العرقةبنقيسبنحبانرماه:قالقتادةبنعمربنعاصمحدثني:)4(إسحاقابنقال

،النارفيوجهكاللهعرق:سعدلهفقال.العرقةابنوأنامنيخذها:قالأصابهفلما،لؤيبنعامر

رسولكآذواقوممنأجاهدأنإليأحبقوملافإنه،لهافأبقنيشيئاقريشحربمنأبقيتكنتإناللهم

تقرحتىولاتمتني،شهادةليفاجعلهاوبينهمبينناالحربوضعتكنتوإناللهم،وأخرجوهوكذبوه

قريظة.بنيمنعيني

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2574/)"الطبريتاريخ"انظر

.(3404/)"النبوةدلائل"انظر

.(2226/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2227/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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أصابما:يقولكانأنهمالكبنكعببناللهعبدعن،أتهملامنوحدثني:)1(إسحاقابنقال

قاله،شعراذلكفيأسامةأبوقالوقد.مخزومبنيحليف،الجشميأسامةأبوإلايومئذسعدا

جهل:أبيبنلعكرمة

خالدالمدينةبآطامفداكليتقولإذلمتنيهلاأعكرم

عاندالمرافقأثناءبينلهامرشةسعداألزمتالذيألست

النواهدالعذارىالشمطمععليهفأعولتسعيدمنهانحبهقضى

يكابدإذمنهمجمعاعبيدةدعاوقدعنهدافعتالذيوأنت

قاصدالقصدعنمرعوبوآخرطريقهعنجائرهمماحينعلى

سعدارمىالذيإن:ويقال:هشامابنقال.كانذلكأيأعلموالله:)2(إسحاقابنقال

.حبانبنعاصمبنخفاجة

بقدرتهفيهمفحكم؟عينهاللهأقر،قريظةبنيفيمعاذبنسعدوليهدعوةاللهاستجابوقد:قلت

ذراريهم،وسبيمقاتلتهمبقتلفحكم،بيانهسيأتيكما،ذلكيطلبونالذينهموجعلهم،وتيسيره

.")3(أرقعةسبعةفوقمناللهبحكمفيهمحكمتلقد":!اللهرسوللهقالحتى

صفيةكانت:قال،عبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)4(إسحاقابنقال

قالت.والصبيانالنساءمعفيهمعناحسانوكان:قال،ثابتبنحسانحصنفارعفياللهعبدبنت

وبينبينهاماوقطعت،قريظةبنوحاربتوقد،بالحصنيطيففجعل،يهودمنرجلبنافمر:صفية

عدوهم،نحورفيوالمسلمونع!ي!اللهورسول،عنايدفعأحدوبينهمبينناوليس،ع!ن!اللهرسول

يطيفترىكمااليهوديهذاإن،حسانيا:فقلت،اتأتاناإنإليناعنهمينصرفواأنيستطيعونلا

وأصحابه،ءلمج!اللهرسولشغلوقد،يهودمنوراءنامنعورتناعلىيدلأنآمنهماواللهوإني،بالحصن

قالت:.هذابصاحبأناماعرفتلقدوالله،المطلبعبدبنةيالكاللهيغفر:قال.فاقتلهإليهفانزل

فضربته،إليهالحصنمننزلتثم،عموداأخذتثماحتجزت،شيئاعندهأرولمذلكليقالفلما

لمفإنه،فاسلبهانزل،حسانيا:فقلت،الحصنإلىرجحت،منهفرغتفلما،قتلتهحتىبالعمود

المطلب.عبدبنةياحاجةبسلبهليما:قال.رجلأنهإلاسلبهمنيمنعني

.(2227/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2227/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

(8223)رقمالكبرىفيالنسائيورواهالخدريسعيدأبيحديثمن(1768)ومسلم(4303)البخاريرواه)3(

رواها:كتابناورواية"الملكبحكمفيهمحكمتلقد"بلفظصحيحةزيادةوهي"سمواتسبعفوقمن"بزيادة

اللفظ.بهذاضعيفةفهي،مرسلة"العلو"فيالمقدسيقدامةوابنمرسلةإسحاقابن

.(2228/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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ذلك،اخرونوأنكر:قال.الجبنشديدجباناحسانكان:قالأنهبعضهمعن)1(السهيليحكى

،الزبعرىكابن؟الشعراءمنالمشركينيهاجيكانوقد:قالوا.منقطعهو:فقالوا،الخبرفيوطعنوا

عمرأبوالشيخذلكأنكروممن:قال.بالجبنمنهمواحديعيرهفلم،وغيرهما،الخطاببنوضرار

هذاإلىومال.عارضةلعلةالاطامفيمنقطعأكانلعله،الخبرهذاصحةوبتقدير:قالوا.النمري

أعلم.والله.السهيلي

كتائبهم،بينالحصنمثلفيجعلوهمحتىبالمسلمينالمشركونوأحاط:)2(عقبةبنموسىقال

:قال.لاأمصلاتهأتمالرجليدريلاحتى،ناحيةبكلوأخذوا،ليلةعشرينمنقريبافحاصروهم

دنت،العصرصلاةحانتفلما،الليلإلىيومافقاتلوهم،غليظةكتيبة!صاللهرسولمنزلنحوووجهوا

،أرادوامانحوعلىالصلاةيصلواأنمعهكانواالذينأصحابهمنأحدولا!صالنبييقدرفلم،الكتيبة

بطو!ماللهملأ،العصرصلاةعنشغلونا":قال!صاللهرسولأنفزعموا،الليلمعالكتيبةفانكفأت

فلما،قبيحبكلاموتكلموا،كثيرناسنافق،البلاءاشتدفلما."نارا-وقبورهم:روايةوفي-وقلوبهم

ليفرجنبيدهنفسيوالذي":ويقوليبشرهمجعل،والكربالبلاءمنبالناسما!يواللهرسولرأى

الكعبة،مفاتيحإلياللهيدفعأن،امنأالعتيقبالبيتأطوفأنلأرجووإني،الشدةمنترونماعنكم

."اللهسبيلفيكنوزهماولتنفقن،وقيصركسرىاللهوليهلكن

عن،عليعن،عبيدةعن،محمدعن،هشامثنا،روحثنا،إسحاقثنا:)3(البخاريقالوقد

الوسطىالصلاةعنشغلوناكما؟ناراوقبورهمبيوتهمعليهماللهملأ":الخندقيومقالأنه!صالنبي

عن،حسانبنهشامعن،طرقمنماجهابنإلاالجماعةبقيةرواهوهكذا."الشمسغابتحتى

به.،عليعن،عبيدةعن،سيرينبنمحمد

عن،الأعرجحسانأبيعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمن)4(والترمذيمسلمورواه

صحيح.حسن:الترمذيوقال،به،عليعن،عبيدة

عن،سلمةأبيعن،يحيىعن،هشامحدثنا،إبراهيمبنالمكيحدثنا:)5(البخاريقالثم

قريش،كفاريسبفجعل،الشمسغربتمابعدالخندقيومجاءالخطاببنعمرأن،اللهعبدبنجابر

والله":!ي!النبيقال.تغربأنالشمسكادتحتىأصليأنكدتما،اللهرسوليا:وقال

غربتبعدماالعصرفصلى،لهاوتوضأناللصلاةفتوضأ،بطحان!صاللهرسولمعفنزلنا."صليتهاما

.(6432/)"الأنفالروض"انظر(1)

.(3104/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)2(

.(1114)رقمالبخاريرواه)3(

.(8492)رقموالترمذي(627)رقممسلمرواه(4)

.(1214)رقمالبخاريرواه)5(
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عن،طرقمن،والنسائيوالترمذيومسلمأيضاالبخاريرواهوقد.المغرببعدهاصلىثم،الشمس

.به)1(،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيى

ابنعن،عكرمةعن،هلالحدثنا،ثابتحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:قال،ذلكرأىفلما،وقتهاعنالعصرأخرحتىمنهميفرغفلم،عدواع!يمالنبيقاتل:قال،عباس

بهتفرد.ذلكونحو."ناراقبورهمواملأنارابيوتهمفاملأ،الوسطىالصلاةعنحبسنامناللهم"

.وغيرهالترمذيلهيصحح،ثقةوهو،الكوفيالعبديخباببنهلالروايةمنوهو،أحمد

هوكما،العصرصلاةهيالوسطىالصلاةكونعلىالأحاديثبهذهالعلماء!نطائفةاستدلوقد

وقد،الحديثلصحة؟بهذاالشافعيمذهبالماورديالقاضيوألزم.الأحاديثهذهفيعليهمنصوص

!وقختينللهوقومواأتوشطئوالصلوةألصلؤتعلىخفظوا!و:تعالىقولهعندواستدلالانقلاذلكحررنا

مذهبهوكمال،القتاللعذرالصلاةتأخيرجوازعلىالصنيعبهذاطائفةاستدلوقد.آ!/23:ادب!مرةأ

أمرهميومع!يموبقوله،الحديثبهذاواستدل،ذلك)3(علىالبخاريبوبوقد،والأوزاعيمكحول

منالناسمنوكان."قريظةبنيفيإلاالعصرأحديصلينلا":سيأتيكما،قريظةبنيإلىبالذهاب

منواحدايعنفولم،الغروببعدقريظةبنيفيإلايصللممنومنهم،الطريقفيالعصرصلى

حيث،عمرزمنفيعشرينسنةتسترحصارفيمعهمومنالصحابةعنذكرهبماواستدل،الفريقين

الحصن.فتحواقترابالقتاللعذر؟الشمسطلوعبعدالصبحصلوا

بشرعيةمنسوخالخندقيومالصنيعهذا:الشافعيمنهم،الجمهوروهم،العلماءمنآخرونوقال

ابنفإن،مشكلوهو.يومئذأخروهافلهذا،ذاكإذمشروعةتكنلمفإنها،ذلكبعدالخوفصلاة

إماموهو،إسحاقابنذكرهاوقد،بعسفانالخوفصلاةصلى!ي!النبيأنإلىذهبواوجماعةإسحاق

أعلم.فالله،الخندققبلذكرهاالرقاعذاتوكذلك،الخندققبل،المغازيفي

بعضعنمسلمشراححكاهكما.نسيانأوقعالخندقيومالصلاةتأخيرإن:قالواالذينوأما

،الصلاةعلىالمحافظةعلىحرصهمشدةمع،كبيرجمعمنهذايقعأنيبعدإذ،مشكلفهو،الناس

.العشاءوقتفيالجميعصلواحتىوالمغربوالعصرالظهريومئذتركواأنهمروىوقدكيف

عن،المقبريعن،ذئبأبيابنحدثنا:قالاوحجاجيزيدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

حتى،الليلمنهويذهبحتىالخندقيومحبسنا:قالأبيهعن،الخدريسعيدأبيبنالرحمنعبد

.(1365)والنسائي(018)والترمذي(631)ومسلم(695)البخاريرواه(1)

صحيح.وإسناده،(1/103)"المسند"فيأحمدرواه)2(

.(459)رقمقبل"البخاريصحيح"انظر)3(

صحيح.وإسناده(367/)المسندفيأحمدرواه(4)
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عنىيزا!قولاالمحهوكاتاتقتالالمحؤص!يناللهكنىضترالؤيخالوابغتظهتمكفرواالذيناللهورد):قولهوذلك،كفينا

وقتها،فييصليهاكانكماالظهرفصلى،فأقامفأمره،بلالا!ي!اللهرسولفدعا:قال.(25:الآحزأبأ

وذلك،كذلكفصلاهاالعشاءأقامثم،كذلكفصلاهاالمغربأقامثم،كذلكفصلاهاالعصرأقامثم

كمااللهفأذ!وواأمنغفإذآأؤوكبانافىجالاخقتؤلمحاق):-الخوفصلاةفي:حجاجقال-ينزلأنقبل

.(923:ادبف.ةأ!تكولؤاتغلهو%لتمماعئمى

شغلنا:قال:به،ذئبأبيابنعن،القطانيحيىعن،الفلاسعن،)1(النسائيرواهوقد

.فذكره.الشمسغربتحتىالظهرصلاةعنالخندقيومالمشركون

،مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبيعن،جبيربننافععن،الزبيرأبوثنا،هشيمثنا:أحمد)2(وقال

شاءماالليلمنذهبحتى،صلواتأربععنالخندقيوممج!ح!اللهرسولشغلواالمشركينأن،أبيهعن

أقامثم،المغربفصلىأقامثم،العصرفصلىأقامثم،الظهرفصلىأقامثمفأذنبلالافأمر:قال.الله

.العشاءفصلى

،حمادحدثنا،إسماعيلابنيعني،مؤملثنا،معمربنمحمدثنا:البزار)3(بكرأبوالحافظوقال

نأ،اللهعبدبنجابرعن،مجاهدعن،المخارقأبيابنيعني،الكريمعبدعن،سلمةابنيعني

،وأقامفأذنبلالافأمر،والعشاء،والمغرب،والعصر،الظهرصلاةعنالخندقيومشغل!رالنبي

فأذنأمرهثم،المغربفصلى،وأقامفأذنأمرهثم،العصرفصلى،وأقامفأذنأمرهثم،الظهرفصلى

بهتفرد."غيركمالساعةهذهفياللهيذكرونقومالأرضوجهعلىما":قالثم،العشاءفصلى،وأقام

الوجه.هذامنإلانعرفهلا:وقال،البزار

الله.عبدعن،عبيدةأبيعن،مجاهدعن،الكريمعبدعنبعضهمرواهوقد

فصل

الأحزابعلىالسلام(عليهادعائهفي

فزلزل،الشريفةلحوزتهوصيانة،!ي!)4(لرسولهاستجابة؟وقوتهبحوله،تعالىاللهصرفهموكيف

أبدانهم.فزلزل؟الشديدةالريحعليهمأرسلثم،قلوبهم

.(066)رقم"الكبرىالسنن"في(1)

حسن.حديثوهو(1375/)"المسند"فيأحمدرواه2()

ضعيف.وإسناده(365)"الأستاركشف"في)3(

.(ط)لفظوأثبت"السلامعليه":(ا)في()4
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سعيدأبيبنربيحثنا-عبداللهابن-يعنيالزبيرثنا،عامرأبوثنا:أحمد)1(الإمامقال

بلغت(فقدأ؟نقولهشيءمنهل،اللهرسوليا:(الخندقيومأقلنا:قالأبيهعن،،الخدريأ

أعدائهوجوهالله)2(فصرف:قال."روعاتناوامنعوراتنااستراللهم،نعم":قال.الحناجرالقلوب

بالريح.اللهفهزمهم،بالريح

بنالزبيرعن،)4(العقديوهو،عامرأبيعن،أبيهعن")3(تفسيره"فيحاتمأبيابنرواهوقد

سعيد.أبيعن،أبيهعن،سعيدأبيبنالرحمنعبدبنربيحعن،عفانبنعثمانمولىاللهعبد

.الصوابهووهذا،فذكره

بنجابرعن،سلمةبنيمنرجلعن،ذئبأبيابن(عنأ،حسينثنا:أحمد)5(الإماموقال

يصل.ولم،عليهميدعومدايديهورفعوقام،رداءهفوضمعالأحزابمسجدأتى!ي!النبيأن،اللهعبد

وصلى.عليهمودعاجاءثم:قال

دعا:قالأوفىأبيبناللهعبدعن،خالدأبيبنإسماعيلحديثمن")6(الصحيحين"فيوثبت

اللهم،الأحزاباهزم،الحسابسريع،الكتابمنزلاللهم":فقالالأحزابعلى!ي!اللهرسول

."وزلزلهماهزمهم

."عليهموانصرنااهزمهم":)7(روايةوفي

نأهريرةأبيعن،أبيهعن،المقبريسعيدعن،الليثعن،قتيبةعن،)8(البخاريوروى

فلا،وحدهالأحزابوغلب،عبدهونصر،جندهأعز،وحدهاللهإلاإلهلا":يقولكانع!ي!اللهرسول

."بعدهشيء

لتظاهر؟والشدةالخوفمناللهوصفمافيوأصحابه!ي!اللهرسولوأقام:)9(إسحاقابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

،الخدريسعيدأبيابنالرحمنعبدابنهوفربيح،سقطوفيهضعيفوإسناده(33/)"المسند"فيأحمدرواه

.بعدهالذيالحديثفيسيأتيكما،جدهعنأبيهعنيروي

."فضرب":(ط)في

حاتم.أبيلابنوعزاه(5185/)"المنثورالدر"فيالسيوطيوذكره

تقريبتحرير"انظر.ومئتين-خمسأو-أربعسنةمات.العقديالقيسيعمروبنالملكعبدعامرأبوهو

.(2386/)"التهذيب

ضعيف.وإسناده(3393/)"المسند"فيأحمدرواه

.(1742)رقمومسلم(94807و)(2963و)(5114و)(3392)رقمالبخاريرواه

.(52)(1742)رقممسلموعند(3525و)(6692)رقمالبخاريعندوهي

.(4114)رقم"صحيحه"في

.(2922/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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بنعامربنمسعودبننعيمإنثم:قال.منهمأسفلومنفوقهممنإياهموإتيانهم،عليهمعدوهم

:فقالع!يهاللهرسولأتىغطفانبنريثبنأشجعبنخلاوةبنهلالبنقنفذبن(ثعلبةبنأأنيف

:!اللهرسولفقال.شئتبمافمرني،بإسلامييعلموالمقوميوإنأسلمتقدإني،اللهرسوليا

حتىمسعودبننعيمفخرج."خدعةالحربفإن،استطعتإنعنافخذل،واحدرجلفيناأنتإنما"

وخاصةإياكموديعرفتمقد،قريظةبنييا:فقال،الجاهليةفينديمالهموكان،قريظةبنيأتى

البلد،كأنتمليسواوغطفانقريشاإن:لهمفقال.بمتهمعندنالست،صدقت:قالوا.وبينكمبينيما

وغطفانقريشاوإن،غيرهإلىمنهتتحولواأنعلىتقدرونلا،ونساؤكموأبناؤكمأموالكمفيه،بلدكم

فليسوابغيرهوأموالهمونساؤهموبلدهم،عليهظاهرتموهموقد،وأصحابهمحمدلحربجاءواقد

ولا،ببلدكمالرجلوبينبينكموخلواببلادهملحقواذلكغيركانوإن،أصابوهانهزةرأوافإن،كأنتم

ثقة؟بأيديكميكونونأشرافهممنرهنامنهمتأخذواحتىالقوممعتقاتلوافلا،بكمخلاإنبهلكمطاقة

فقالقريشاأتىحتىخرجثم.بالرأيأشرتلقد:قالوا.تناجزوهحتىمحمدامعهمتقاتلواأنعلىلكم

أمربلغنيقدوإنه،محمداوفراقيلكموديعرفتمقد:قريشرجالمنمعهومنحرببنسفيانلأبي

يهودمعشرأنتعلموا:قال.نفعل:قالوا.عنيفاكتموه،لكمنصحأ،أبلغكموهأنحقاعليرأيتقد

يرضيكفهل،فعلناماعلىندمناقدأناإليهأرسلواوقد،محمدوبينبينهمفيماصنعواماعلىندمواقد

نكونثم،أعناقهمفتضربفنعطيكهم،أشرافهممنرجالاوغطفانقريشمنالقبيلتينمنلكنأخذأن

رهنأمنكميلتمسونيهودإليكمبعثتفإن.نعمأنإليهمفأرسل؟تستأصلهمحتىمنهمبقيمنعلىمعك

،غطفانمعشريا:فقال،غطفانأتىحتىخرجثم.واحدارجلامنكمإليهمتدفعوافلا،رجالكممن

بمتهم.عندناأنتما،صدقت:قالوا.تتهمونيأراكمولا،إليالناسوأحب،وعشيرتيأصليإنكم

كانتفلما،حذرهمماوحذرهم،لقريشقالمامثللهمقالثم.نفعل:قالوا.عنيفاكتموا:قال

حرببنسفيانأبوأرسلأنع!ي!لرسولهتعالىاللهصنعمنوكان،خمسسنةشوالمنالسبتليلة

بدارلسناإنا:لهمفقال،وغطفانقريشمننفرفي،جهلأبيبنعكرمةقريظةبنيإلىغطفانورؤوس

إليهم:فأرسلوا.وبينهبيننامماونفرغمحمدانناجزحتىللقتالفأعدوا،والحافرالخفهلكقد،مقام

يخفلممافأصابهمحدثابعضنافيهأحدثكانوقد،شيئافيهنعمللايوموهو،السبتيوماليومإن

لناثقة؟بأيدينايكونونرجالكممنرهناتعطوناحتىمحمدامعكمنقاتلبالذينذلكمعولسنا،عليكم

بلادكمإلىتنشمرواأنالقتالعليكمواشتد،الحربضرستكم)1(إننخشىفإنا،محمدانناجزحتى

قريظة،بنوقالتبماالرسلإليهمرجعتفلما.منهبذلكلناطاقةولا،بلادنافيوالرجل،وتتركونا

واللهإنا:قريظةبنيإلىفأرسلوا.لحقمسعودبننعيمحدثكمالذيإنوالله:وغطفانقريشقالت

حينقريظةبنوفقالت.فقاتلوافاخرجواالقتالتريدونكنتمفإن،رجالنامنواحدارجلأإليكمندفعلا

.(38/)للخشني"السيرةألفاظغريبشرح"انظر.منكمنالتإن:أي(1)
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رأوافإن،تقاتلواأنإلاالقوميريدما،لحقمسعودبننعيملكمذكرالذيإن:بهذاالرسلإليهمانتهت

فأرسلوا.بلدكمفيالرجلوبينبينكموخلوا،بلادهمإلىانشمرواذلكغيركانوإن،انتهزوهافرصة

بينهم،اللهوخذل،عليهمفأبوا.رهنأتعطوناحتىمعكمنقاتلماواللهإنا:وغطفانقريشإلى

أبنيتهم.وتطرحقدورهمتكفأفجعلت،البردشديدةشاتية()1ليلةفيالريحاللهوبعث

أوردهوقد.عقبةبنموسىذكرهمماأحسنمسعودبننعيمقصةمن)2(إسحاقابنذكرهالذيوهذا

الحديث،منيسمعهمايذيعكانمسعودبننعيمأنحاصلهماذكرفإنه،")3(الدلائل"فيالبيهقيعنه

:فقال."؟وراءكما":فقالفجاء،تعالأنإليهفأشار،عشاءيومذات!ي!اللهبرسولمرأنهفاتفق

قريظة:بنوفقالت،فيناجزوكإليهميخرجواأنمنهميطلبونقريظةبنيإلىوغطفانقريشبعثتقدإنه

أخطب،بنحيييديعلىالعهدنقضواإنماأنهم،تقدمكما،ذكروقد.بالرهنإلينافأرسلوا.نعم

فلاشيئاإليكمسرإني":!ي!اللهرسوللهفقال:قال،توثقةعندهمتكونبرهائنيأتيهمأنبشرط

."وأموالهمدورهمإلىالنضيربنيوأرذالصلحإلىيدعوننيإليأرسلواقدإنهم":قال."تذكره

اللهيصنعأنوعسى،خدعةالحرب":!ي!اللهرسولوقال،غطفانإلىعامدامسعودبننعيمفخرج

معه،وجماعةعكرمةقريظةبنيإلىوأرسلواالقومفبادر،فأعلمهموقريشاغطفاننعيمفأتى."لنا

طلبواأيضاثم،بالسبتاليهودفاعتلت،معهمللقتاليخرجواأنمنهميطلبون،السبتليلةذلكواتفق

.واختلفوابينهماللهفأوقع،توثقةالرهن

إلىبعثوا،وغطفانقريشمعأمرهمانتظاممنيئسوالماقريظةاتكوناأنيحتملوقد:قلت

أعلم.والله،المدينةإلىالنضيربنييردأنعلىالصلحمنهيطلبون!ي!اللهرسول

جماعتهم،مناللهفرقوماأمرهممناختلفما!ي!اللهرسولإلىانتهىفلما:)4(إسحاقابنقال

ليلأ.القومفعلمالينظرإليهمفبعثه،اليمانبنحذيفةدعا

أهلمنرجلقال:قالالقرظيكعببنمحمدعن،زيادبنيزيدفحدثني:)3(إسحاقابنقال

:قالأخيبنيانعم:قال؟وصحبتموه!ي!اللهرسولأرأيتم،اللهعبدأبايا:اليمانبنلحذيفةالكوفة

علىيمشيتركناهماأدركناهلووالله:فقال:قال.نجتهدكنالقدوالله:قال؟تصنعونكنتمفكيف

ع!ي!اللهرسولمعرأيتنالقدوالله،أخييابن:حذيفةفقال:قال.أعناقناعلىولحملناه،الأرض

فعلمالنافينظريقومرجلمن":فقالإليناالتفتثم،الليلمنهوياع!ي!اللهرسولوصلى،بالخندق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ليالفي":هشاملابن"النبويةالسيرة"في

.(2922/)هشاملابن"النبويةالسيرة"في

.(3404/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2231/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2231/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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منرجلقامفما."الجنةفيرفيقييكونأأناللهأسأل"الرجعة!ي!اللهرسوللهفشرط"يرجعثمالقوم

حينالقياممنبدلييكنفلم،دعانيأحديقملمفلما،والبردالجوعوشدةالخوفشدةمن؟القوم

حتىشيئاتحدثنولا،يفعلونماذافانظر،القومفيفادخلاذهب،حذيفةيا":فقال،دعاني

ناراولاقدرالهمتقرلا،تفعلمابهمتفعلاللهوجنودوالريح،القومفيفدخلتفذهبت:قال."تأتينا

بيدفأخذت:حذيفةقال.جليسهمنامرؤلينظر،قريشمعشريا:فقالسفيانأبوفقام،بناءولا

قريش،معشريا:سفيانأبوقالثم.فلانبنفلان:قال؟أنتمن:فقلتجنبيإلىكانالذيالرجل

الذيعنهموبلغنا،قريظةبنووأخلفتنا،والخفالكراعهلكلقد،مقامبدارأصبحتمماواللهإنكم

،بناءلنايستمسكولا،نارلناتقومولا،قدرلناتطمئنما؟ترونماالريحشدةمنولقينا،نكره

،ثلاثعلىبهفوثبضربهثم،عليهفجلسمعقولوهوجملهإلىقامثم.مرتحلفإني،فارتحلوا

ثم."تأتينيحتىشيئاتحدثلا":إليع!ي!اللهرسولع!دولولا،قائموهوإلاعقالهأطلقمافوالله

نسائهلبعضمرطفييصليقائموهوع!ي!اللهرسولإلىفرجعت:حذيفةقال.بسهملقتلته؟شئت

سلمفلما،لفيهوإنيوسجدركعثم،المرططرفعليوطرح،رجليهإلىأدخلنيرآنيفلما،مراجل

هذامنمنقيوهذا.بلادهمإلىراجعينفانشمروا،قريشفعلتبماغطفانوسمعت،الخبرأخبرته

الوجه.

بنإبراهيمعن،الأعمشحديثمن")1(صحيحه"فيالحجاجبنمسلمالحديثهذاروىوقد

وأبليت.معهقاتلتع!ي!اللهرسولأدركتلو:رجللهفقالحذيفةعندكنا:قالأبيهعن،التيمييزيد

شديدةريحذاتليلةفيالأحزابليلة!ي!اللهرسولمعرأيتنالقد؟ذلكتفعلكنتأنت:حذيفةفقال

ثم،أحدمنايجبهفلم"؟القيامةيوممعييكونالقومبخبريأتينيرجلألا":!ب!اللهرسولفقال،وقر

،أقومأنباسميدعانيإذبداأجدفلم"القومبخبرفأتناقم،حذيفةيا":قالثم،مثلهالثالثةثمالثانية

أبوفإذا،أتيتهمحتىحمامفيأمشيكأنمافمضيت:قال."عليتذعرهمولاالقومبخبرائتني":فقال

ع!ي!:اللهرسولقولذكرتثم،أرميهأنوأردتقوسيكبدفيسهمافوضعت،بالنارظهرهيصليسفيان

!ي!،اللهرسولفأتيت،حمامفيأمشيكأنمافرجحت،لأصبتهرميتهولو."عليتذعرهملا"

يصليعليهكانتعباءةفضلمنوألبسني،!ي!اللهرسولفأخبرت،وقررترجعتحينالبردفأصابني

."نومانياقم":!ي!اللهرسولقالأصبحتأنفلما،الصبححتىنائماأزلفلم،فيها

بنعكرمةحديثمنمبسوطاالحديثهذا")2(الدلائل"فيالبيهقيوالحافظ،الحاكمروىوقد

معمشاهدهمحذيفةذكر:قالحذيفةأخيابنالعزيزعبدعن،الدؤلياللهعبدبنمحمدعن،عمار

تمنوالا:حذيفةفقال.وفعلنافعلنالكناذلكشهدناكنالوواللهأما:جلساؤهفقال،ع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

.(1788)رقم

.(3154/)"النبوةدلائل"انظر
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وقريظة،فوقناالأحزابمنمعهومنسفيانوأبو،قعودصافونونحنالأحزابليلةرأيتنالقد،ذلك

في،منهاريحاأشدولاظلمةأشدقطليلةعليناأتتوما،ذراريناعلىنخافهم،مناأسفلاليهود

!ي!،النبييستأذنونالمنافقونفجعل،أصبعهأحدنايرىماظلمةوهي،الصواعقأمثالريحهاأصوات

،ويتسللونلهمويأذن،لهأذنإلامنهمأحديستأذنهفما،بعورةهيوما.عورةبيوتناإن:ويقولون

العدومنجنةعليئوما،عليئأتىحتى،رجلارجلا!اللهرسولاستقبلناإذذلكونحوثلاثمئةونحن

"؟هذامن":فقالركبتيعلىجاثوأنافأتاني:قال.ركبتييجاوزمالامرأتيمرطإلاالبردمنولا

نأكراهية.اللهرسوليابلى:فقلت،بالأرضفتقاصرت."!حذيفة":فقال.حذيفة:فقلت

منوأنا:قال."القومبخبرفأتني،خبرالقومفيكائنإنه":فقال،فقمت."قم":قال.أقوم

ومن،يديهبينمناحفظهاللهم":!ي!اللهرسولفقال،فخرجت:قال.قزاوأشدهمفزعاالناسأشد

جوفيفيقراولافزعااللهخلقمافوالله:قال."تحتهومنفوقهومن،شمالهوعنيمينهوعن،خلفه

شيئاالقومفيتحدثنلا،حذيفةيا":قالوليتفلما:قال.شيئامنهأجدفما،جوفيمنخرجإلا

رجلوإذا،توقدلهمنارضوءفينظرتالقومعسكرمندنوتإذاحتىفخرجت:قال."تأتينيحتى

سفيانأباأعرفأكنولم.الرحيلالرحيل:ويقولخاصرتهويمسح،النارعلىبيديهيقولضخمأدهم

،النارضوءفيبهلأرميهقوسيكبدعلىفأضعه،الريشأبيضكنانتيمنسهمافانتزعت،ذلكقبل

كنانتي،إلىسهميورددتفأمسكت."تأتينيحتىشيئافيهمتحدثنلا":!اللهرسولقولفذكرت

عامر،آليا:يقولون،عامربنومنيالناسأدنىفإذا،العسكردخلتحتىنفسيشجعتإنيثم

لأسمعإنيفوالله،شبراعسكرهمتجاوزماعسكرهمفيالريحوإذا.لكممقاملا،الرحيلالرحيل

انتصفتفلما،!اللهرسولنحوخرجتثم،بهاتضربهمالريح،وفرشهمرحالهمفيالحجارةصوت

صاحبكأخبر:فقالوا،معتمينذلكنحوأوفارساعشرينمنبنحوأناإذ،ذلكمننحوأوالطريقبي

رجعت؟أنعدامافوالله،يصليشملةفيمشتملوهو!اللهرسولإلىفرجعت:قال.كفاهقداللهأن

عليفأسبلمنهفدنوت،يصليوهو،بيده!اللهرسولإليفأومأ،أقرقفوجعلتالقرراجعني

.يرحلونتركتهمأنيأخبرته؟القومخبرفأخبرته،صلىأمرحزبهإذا!اللهرسولوكان،شملته

لغونجوداريحافأزسلناعليهتمجغتكتمضذإذعلتكؤاللهنغمةابمرواامنواالذينيخأييا!و:تعالىاللهوأنزل:قال

ضيرال!ينالوابغتظهتمكفروااثذيناللهورد!ال!:قولهإلىكلهاالاياتيعني!هوبصيراتغملونبمااللهو!انتروهأ

.(2د-9:ابا!صأ!وعشيزاقولاآللهوكاتاتقتالآتمؤمنيناللهكفى

اللهبعثهاالتيوغيرهمالملائكةمنوالجنودعليهمأرسلهاالتيبالريحعدوهمعنهماللهصرفأي

العزيزالقويصرفهمبل،ومبارزتهممنازلتهمإلىيحتاجوالم؟أي!هوأتقتالآلمؤصميناللهكفى!و.إليهم

وقوته.بحوله
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اللهإلاإلهلا":يقول!ي!اللهرسولكان:قالهريرةأبيعن")1(الصحيحين"فيثبتلهذا

قوله:وفي،"بعدهشيءفلا،وحدهالأحزابوهزم،جندهوأعز،عبدهونصر،وعدهصدق،وحده

قريشترجعولم،وقعوهكذا.وبينهمبينهمالحربوضعإلىإشارة.مهوأتقتالآتمؤضمنيناللهكفى!يو

عنالخندقأهكانصرففلما:اللهرحمه،)2(إسحاقبنمحمدقالكما،المسلمينحربإلىبعدها

."تغزونهمولكنكم،هذاعامكمبعدقريشتغزوكملن":بلغنافيما!ي!اللهرسولقال؟الخندق

مكة.عليهاللهفتححتى،ذلكبعديغزوهموكان،ذلكبعدقريشتغزهمفلم:قال

.إسحاق،ابنأمنبلاغوهذا

بنسليمانسمعت،إسحاقأبوحدثني،سفيانعن،يحيىثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

رواهوهكذا."يغزوناولانغزوهمالان":!ي!اللهرسولقال:يقول،عنهاللهرضي،صرب

بنسليمانعن،السبيعيإسحاقأبيعنكلاهما،الثوريوسفيانإسرائيلحديثمن،البخاري

)4(
به.،صرد

وهم:،الأشهلعبدبنيمنثلاثة؟ستةالخندقيومالمسلمينمنواستشهد:)5(إسحاقابنقال

سهل،بناللهوعبد،عمروبنعتيكبنأوسبنوأنس-مبسوطةوفاته-وستأتيمعاذبنسعد

غربسهمأصابه،النجاريزيدبنوكعب،السلميانالجشميانغنمةبنوثعلبة،النعمانبنوالطفيل

أصابه،الدارعبدبنالسباقبنعبيدبنعثمانبنمنبه:وهم،ثلاثةالمشركينمنوقتل:قال.فقتله

،هناكفقتلفيهفتورطبفرسهالخندقاقتحم،المغيرةبناللهعبدبنونوفل،بمكةمنهفماتسهم

طالب.أبيبنعليقتله،العامريودعبدبنوعمرو،تقدمكماكبيربثمنجسدهوطلبوا

دوعبدبنعمرويومئذعليقتل:قالأنه،الزهريعنحدثأنهالثقةوحدثني:)6(هشامابنقال

.عمروبنحسلوابنه

عبد.بنعمرو:ويقال.ودعبدبنعمرو:يقال:هشامابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(4272)رقمومسلم(4114)رقمالبخاريرواه

.(2425/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

صحيح.وإسناده،(4262/)"المسند"فيأحمدرواه

.(0114و)(9014)رقمالبخاريرواه

.(2252/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2253/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فصل

)1(قريظةبنيغزوةفي

الأليم،العذابمنالآخرةفيلهماللهادخر)2(مامع،الشديدالبأسمنبهمتعالىاللهأحلوما

الأحزابوممالأتهم،!اللهرسولوبينبينهمكانتالتي)3(والمواثيقالعهودونقضهملكفرهموذلك

،والاخرةالدنيافيالخاسرةوالصفقة،ورسولهاللهمنبغضبوباؤوا،شيئاعنهمذلكأجدىفما،عليه

قوئايخزا!%للهوءتاتقتالألمحؤصمنيناللهكفىضتراينالوالؤبغيظهتمكفرواالذيناللهورذ):تعالىاللهقالوقد

فزلقا!وتأسروتتقتلوتفرلقاالرغبقلوبهمفىوقذفصحياصحيهتممنآلكتتأقلمنطهروهوالذينوأنزل

.(72-52:ابلأحزاا1!قديرالثىءعك!لأللهوكاتطوهأئتموأزضاواقؤطتموديخرهتموأؤرثكئمازضهتم

عن،ونافعسالمعن،عقبةبنموسىثنا،اللهعبدثنا،مقاتلبنمحمدثنا:)4(البخاريقال

اللهإلاإلهلا":يقولثمفيكتريبدأ،والعمرةوالحجالغزومنقفلإذاكان!اللهرسولأناللهعبد

،ساجدونعابدونتائبونايبون،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلاوحده

."وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهاللهصدق؟حامدونلربنا

إلىراجعاالخندقعنانصرف!اللهرسولأصبحولما:اللهرحمه،)5(إسحاقبنمحمدوقال

حدثنيكما،ع!ي!اللهرسولجبريلأتىالظهركانتفلما،السلاحووضعوا،والمسلمونالمدينة

أوقد:فقال،ديباجمنقطيفةعليها،رحالةعليهابغلةعلى،إستبرقمنبعمامةمعتجرا،الزهري

وما،بعدالسلاحالملائكةوضعتما:جبريلفقال."نعم":قال؟اللهرسولياالسلاحوضعت

فمزلزلإليهمعامدفإني،قريظةبنيإلىبالمسيرمحمديايأمركاللهإن،القومطلبمنإلاالآنرجعت

بنيفيإلاالعصريصلينفلامطيعاسامعاكانمن:الناسأفيافأذنمؤذنا!ي!اللهرسولفأمر.بهم

قريظة.

.مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:)6(هشامابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"الرسولسيرةفيالفصول"و،(3/117)"المعادزاد"و،(2/301)"الأثرعيون"فيخبرهاانظر

بتحقيقي.(1/122)"الذهبشذرات"و،(171)ص

."أعدمامع":(ط)في

.(1)بهانفردت"والمواثيق"لفظ

.(1614)رقمالبخاريرواه

.(2233/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2234/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،نمير)!(ابنثنا،شيبةأبيبن(اللهعبدأثنا:)1(البخاريوقال

،السلاحوضعتقد:فقالجبريلأتاه،واغتسلالسلاحووضعالخندقمنغ!ي!النبيرجعلما:قالت

النبيفخرج.قريظةبنيإلىوأشار.هاهنا:قال"؟أينفإلى":قال.إليهمفاخرج،وضعناهماوالله

إليهم.غ!ي!

نأ،عائشةعنأبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحمادثنا،حسنوثنا:أحمد)3(وقال

قدالبيتخللمنفرأيته،جبريلوجاء،ليغتسلالمغتسلدخلالأحزابمنفرغلما!اللهرسول

إنا:)5(فقال"أسلحتناوضعنا":)4(فقال؟أسلحتكمأوضعتم،محمديا:فقال،الغباررأسهعصب

قريظة.بنيإلىانهد،بعدأسلحتنانضعلم

:قالمالكبنأنسعن،هلالبنحميدعن،حازمبنجريرثنا،موسىثنا:)6(البخاريقالثم

قريظة.بنيإلى!ي!اللهرسولسارحينجبريلموكب،غنمبنيزقاقفيساطعاالغبارإلىأنظركأني

عمرابنعن،نافععن،أسماءبنجويريةثنا،أسماءبنمحمدبناللهعبدثنا:)7(البخاريقالثم

بعضهمفأدرك."قريظةبنيفيإلاالعصرأحديصلينلا":الأحزابيومع!ي!اللهرسولقال:قال

منايردلم؟نصليبل:بعضهموقال.نأتيهاحتىالعصرنصليلا:بعضهمفقال،الطريقفيالعصر

منهم.واحدايعنففلمع!ي!للنبيذلكفذكر.ذلك

به.،أسماءبنمحمدبناللهعبدعن،)8(مسلمرواهوهكذا

قالا:،القاضيالحسنبنأحمدبكروأبو،)01(الحافظاللهعبدأبوثنا:)9(البيهقيالحافظوقال

ثنا،أبيهعن،شعيببنبشرثنا،خليبنخالدبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا

لماءلمج!اللهرسولأنأخبرهاللهعبيدعمهأن،مالكبنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدأخبرني،الزهري

،السلامعليه،جبريللهفتبدى،واستجمرواغتسلاللأمةعنهوضع،الأحزابطلبمنرجع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1714)رقمالبخاريرواه

تقريبتحرير"انظر.(هشامأبوالكوفيالهمدانينميربناللهعبد)واسمه،خطأوهو"نميرأبيابن":(آ)في

.(4/133)و(2273/)"التهذيب

صحيح.حديثوهو،(6028/)"المسند"فيأحمدرواه

.السلامعليهجبريلسؤالعلىجوابامج!ي!اللهرسولالقائل

!شم!.اللهرسولجوابعلىتعقيبأالسلامعليهجبريلالقائل

.(1814)رقمالبخاريرواه

.(9114)رقمالبخاريرواه

.(1775)رقممسلمرواه

.(8-47/)"النبوةدلائل"في

."الصحيحينعلىالمستدرك"صاحبالحاكميعني
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فزعا،لمجيوالنبيفوثب:قال.بعدوضعناهاومااللأمةوضعتقدأراكألا،محاربمنعذيرك:فقال

فلم،السلاحالناسفلبس:قال.قريظةبنييأتواحتىالعصرصلاةيصلوالاأنالناسعلىفعزم

اللهرسولإن:بعضهمفقال،الشمسغروبعندالناسفاختصم،الشمسغربتحتىقريظةبنييأتوا

إثم.علينافليس،!ي!اللهرسولعزيمةفينحنفإنما،قريظةبنينأتيحتىنصليلاأنعليناعزم!شيو

حينفصلوها،الشمسغربتحتىالصلاةمنهمطائفةوتركت،احتساباالناسمنطائفةوصلى

الفريقين.منواحدا!ي!اللهرسوليعنففلم،احتساباقريظةبنيجاؤوا

عن،محمدبنالقاسمعن،اللهعبيدأخيهعن،العمرياللهعبدطريقمن)1(البيهقيروىثم

فزعا،لمجيواللهرسولفقام،البيتفيونحنرجلعلينافسلم،عندهاكانلمجيواللهرسولأن،عائشة

قد:وقال،قريظةبنيإلىأذهبأنأمرني،جبريلهذا":فقال،الكلبيبدحيةفإذا،أثرهفيوقمت

اللهرسولرجعحينوذلك."الأسدحمراءبلغناحتىالمشركينطلبنا،نضعلملكنا،السلاحوضعتم

العصرصلاةتصلوالاأنعليكمعزمت":لأصحابهوقال،فزعا!واللهرسولفقال.الخندقمن!و

!ن!اللهرسولإن:المسلمينمنطائفةفقالت،يأتوهمأنقبلالشمسفغربت."قريظةبنيتأتواحتى

إثم.منعليناوما،!واللهرسولعزيمةلفيإناوالله:طائفةوقالت.فصلوا.الصلاةتدعواأنيردلم

منواحدا!اللهرسوليعنفولم،واحتساباإيماناطائفةوتركت،واحتساباإيماناطائفةفصلت

"؟أحدبكممرهل":فقال،قريظةبنيوبينبينهبمجالسفمر!ي!اللهرسولوخرج،الفريقين

أرسل،جبريلذلك":فقال.ديباجقطيفةتحته،شهباءبغلةعلى)2(الكلبيدحيةعلينامر:فقالوا

يستروهأنأصحابهوأمر،!ي!النبيفحاصرهم."الرعبقلوبهمفيويقذفليزلزلهمقريظةبنيإلى

)3(.لا
لم،القاسمأبايا:فقالوا."والخنازيرالقردةإخوةيا":فناداهم،كلامهيسمعهمحتى.

تقتلأنفيهمفحكم،حلفاءهوكانوا،معاذبنسعدحكمعلىنزلواحتىفحاصرهم.فحاشاتكن

وغيرها.عائشةعن،جديدةطرقالحديثولهذا.ونساؤهمذراريهموتسبى،مقاتلتهم

الفريقينمنكلأأنعلىالإجماعبل؟هومن،يومئذالصحابةمنالمصيبفيالعلماءاختلفوقد

حتى،لهاالمقدروقتهاعنالصلاةأخرواالذين:العلماءمنطائفةفقالت؟معنفغير،ومعذورمأجور

الأمرعمومعلىفيقدم،خاصالصلاةبتأخيريومئذأمرهملأن؟المصيبونهم،قريظةبنيفيصلوها

شرعا.لهاالمقدروقتهافيبها

)1(

)2(

)3(

.(48/)"النبوةدلائل"في

!شييهالنبيأنعنهاللهرضيمالكبنأنسفعن.عنهاللهرضيبصورتهينزلكانماغالباالسلامعليهجبريللأنوذلك

الزوائد"مجمع"و(2/701)أحمدللإمام"المسند"وانظر"دحيةصورةفيجبريليأتيني":يقولكان

.(3191/)"الإصابة"و،(9378/)

.(حجف)"الصحاحمختار"انظر.عقبولاخشبفيهليسجلودمنكانإذاالترس:حجفةجمع:الحجف
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العصرنصللم،هناككنالوأنااللهوعلم:")2(السيرة"()1كتابهفيالظاهريحزمبنمحمدأبوقال

الأخذإلى)3(الموصلةالأصليةقاعدتهعلىماشمنهالقولوهذا.أيامبعدولو،قريظةبنيفيإلا

بالظاهر.

هم،مسيرهمفيوهمأدركتهملماوقتهافيالصلاةصلواالذينبل:العلماءمنأخرىطائفةوقالت

فعملوا،الصلاةتأخيرلا،قريظةبنيإلىالسيرتعجيلهوإنماالمرادأنفهموالأنهم؟المصيبون

لمولهذا،أرادماالشارععنفهمهممع،وقتهاأولفيالصلاة)4(أفضليةعلىالدالةالأدلةبمقتضى

أولئكوأما،أولئكيدعيهكما،يومئذإليهحؤلتالذيوقتهافيالصلاةبإعادةيأمرهمولم،يعنفهم

قولعلىوأما.فعلوهوقد،بالقضاء)3(يؤمرونكانواماوأكثر،فهموامابحسبفعذروا،أخرواالذين

المتقدمعمرابنبحديثذلكعلىاحتجحيث،البخاريفهمهكما،القتاللعذرالصلاةتأخيريجوزمن

أعلم.والله،أيضاقدممنعلىولا،أخرمنعلىإشكالفلا،هذافي

قريظة(بنيإلى1،)7(رايتهومعهطالبأبيبنعلي!ي!اللهرسولوقدم:)6(إسحاقابنقالثم

.الناسوابتدرها

كما،مغتسلهفي!اللهرسولفبينما:الزهريعن،")8(مغازيه"فيعقبةبنموسىوقال

موضععندالمسجدببابوقفحتى،لأمتهعليهفرسعلىجبريلأتاه،شقيهأحدرجلقد،يزعمون

:قال؟السلاحوضعتأوقد،لكاللهغفر:جبريللهفقال،!ي!اللهرسولإليهفخرج،الجنائز

الله.هزمهمحتىطلبهمفيزلتوما،العدوبكنزلمنذنضعهلملكنا:جبريلفقال."نعم"

عامدفأنا،قريظةبنيبقتالأمركقداللهإن:جبريللهفقال.الغبارلأثرجبريلوجهعلىإن:ويقولون

أثرفيع!ي!اللهرسولفخرج.بالناسفاخرج،الحصونبهملأزلزل؟الملائكةمنمعيبمنإليهم

فارسعليكممر":فقالفسألهم،!ي!اللهرسولينتظرونوهمغنمبنيمجلسعلىفمر،جبريل

اللأمة.عليه،ديباجمنقطيفةأونمطتحته،أبيضفرسعلىالكلبيدحيةعلينامر:قالوا"؟انفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."كتابفي":(ط)في

الدينناصر.ود،عباسإحسان.دالفاضلينالعالمينبتحقيق(291ص)حزملابن"السيرةجوامع"انظر

الله.رحمهشاكرمحمدأحمدالشيخالعلامةومراجعة،الأسد

.(ط)فييردلم"الموصلة"لفظ

.(ط)لفظوأثبت"فضيلةوعلى":(آ)في

.(ط)لفظوأثبت"يؤمرواكانواماوأكثر":(آ)في

.(2234/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

منها.تكملةالحاصرتينبينوما"برايته":هشاملابن"النبويةالسيرة"في

.(411/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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بجبريل،الكلبيدحيةيشبه!ي!اللهرسولوكان."جبريلذاك":قال،!ي!اللهرسولأنفذكروا

فانطلقوا،المسلمينمناللهشاءومنفقاموا."العصرفيهمفصلوا،قريظةببنيالحقوني":فقال

تعلمواألم:لبعضبعضهمفقال،الصلاةفذكروا،بالطريقوهمالعصرصلاةفحانت،قريظةبنيإلى

،قوممنهمفصلى.الصلاةهي:آخرونوقال!؟قريظةبنيفيالعصرتصلواأنأمركم!ي!اللهرسولأن

عجلمن!ي!اللهلرسولفذكروا،الشمسغابتأنبعدقريظةبنيفيصلوهاحتىالصلاةطائفةوأخرت

رأىفلما:قال.الفريقينمنواحدايعنفلم!لمج!اللهرسولأنفذكروا،أخرهاومنالصلاةمنهم

وكان.اليهودكافيكاللهفإن،اللهرسولياارجع:وقالتلقاهمقبلا!ج!اللهرسولطالبأبيبنعلي

ذلكيسمعأنعليفكره،عنهناللهرضي،وأزواجه!ي!اللهلرسولسيئاقولاهنهمسمعقدعلي

أظنك":فقال،منهمسمعمافكتمه"؟بالرجوعتأمرنيلم":!يماللهرسولفقال،!يالهاللهرسول

نزلفلما."سمعتمماشيئايقولوالم،رأونيقدلواللهأعداءفإنفامض،أذىمنهمليسمعت

:فقال،أسمعهمحتى،أشرافهممننفراصوتهبأعلىنادى،أعلاهفيوكانوا،بحصنهم!يماللهرسول

!ي!اللهرسولفحاصرهم."وجلعز،اللهخزيبكمنزلقد،القردةإخوةيا،يهودمعشرياأجيبوا"

اللهوقذف،قريظةبنيحصندخلحتى،أخطببنحيياللهورد،ليلةعشرةبضعالمسلمينبكتائب

،الأنصارحلفاءوكانوا،المنذرعبدبنلبابةبأبيفصرخوا،الحصارعليهمواشتد،الرعبقلوبهمفي

فأتاهم."لكأذنتقد":!ج!اللهرسوللهفقال.!يماللهرسوللييأذنحتىاتيهملا:لبابةأبوفقال

لبابةأبوفأشار.بالقتاللناطاقةلافإنه؟تأمرناوماذاترىماذا،لبابةأبايا:وقالواإليهفبكوالبابةأبو

،يدهفيسقطلبابةأبوانصرففلما.القتلبكميرادأنمايريهم،أصابعهعليهوأمر،حلقهإلىبيده

نصوحا،توبةللهأحدثحتى!ي!اللهرسولوجهفيأنظرلاوالله:فقال،عظيمةفتنةأصابتهقدأنهورأى

ارتبطأنهوزعموا.المسجدجذوعمنجذعإلىيديهفربط،المدينةإلىفرجع.نفسيمناللهيعلمها

لبابةأبوفرغأما":لبابةأبوعليهراث)2(حين،أ(ذكركما،ع!يماللهرسولفقال،ليلةعشرينمنقريبا

فقال.سلكأينندريوما،الحصنعندمنانصرفواللهقد،اللهرسوليا:قالوا"؟حلفائهمن

:فقالالمسجدعندمنرجلفأقبل."عليهكانما،أمرلبابةلأبيحدثقد":!ي!اللهرسول

لقد":!واللهرسولفقال.المسجدجذوعمنجذعإلىبحبلارتبطلبابةأبارأيتقد،اللهرسوليا

فيهاللهيقضيحتىمكانهمنأحركهفلنهذافعلقدوإذ،لهلاستغفرتجاءنيولو،فتنةبعديأصابته

."يشاءما

.عروةعن،الأسودأبيعن،3(لهيعهابنرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

.(ط)فييردلم"ذكركما":قوله

."غابحين":(ط)وفي.أبطأ:أي

.(441/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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ومثل،الزهريعن،عقبةبنموسىسياقمثلفي")1(مغازيه"فيإسحاقبنمحمدذكرهوكذا

.عروةعن،الأسودأبيرواية

لها:يقال،أموالهمناحيةمنقريظةبنيابارمنبئرعلى!ي!اللهرسولونزل:)2(إسحاقابنقال

ءنا)3(
و!د،الرعبقلوبهمفياللهوقذف،الحصارجهدهمحتى،ليلةوعشرينخمسافحاصرهم،ابئر

بماأسدبنلكعبوفاء؟وغطفانقريشعنهمرجعتحين،حصنهممعهمدخلأخطببنحييكان

أسد:بنكعبقال،يناجزهمحتىعنهممنصرفغير!ي!اللهرسولبأنأيقنوافلما،عليهعاهدهكان

منها.شئتمبمافخذوا،ثلاثاخلالاعليكمعارضوإني،ترونماالأمرمنبكمنزلقد،يهودمعشريا

تجدونهللذيوأنه،مرسللنبيأنهلكمتبينلقدفوالله،ونصدقهالرجلهذانتابع:قال؟هنوما:قالوا

،أبداالتوراةحكمنفارقلا:قالوا.ونسائكموأبنائكموأموالكمدمائكمعلىبهفتأمنون،كتابكمفي

محمدإلىنخرجثم،ونساءناأبناءنافلنقتلفهلم،هذهعليأبيتمفإذا:قال.غيرهبهنستبدلولا

نهلكفإن،محمدوبينبيننااللهيحكمحتى،ثقلاوراءنانتركلم،بالسيوفمصلتينرجالاوأصحابه

هؤلاءأنقتل:قالوا.والأبناءالنساءلنجدنفلعمرينظهروإن،عليهنخشىنسلاوراءنانتركولمنهلك

نأعسىوإنه،السبتليلةالليلةفإن،هذهعليأبيتمفإن:قال!بعدهمالعيشخيرفما؟المساكين

سبتناأنفسد:قالوا.غرةوأصحابهمحمدمننصيبلعلنافانزلوا،فيهأمنوناقدوأصحابهمحمديكون

المسخ.منعنكيخفلممافأصابه،علمتقدمنإلا،قبلناكانمنفيهيحدثلممافيهونحدث

نأع!ي!اللهرسولإلىبعثواإنهمثم.حازماالدهرمنواحدةليلةأمهولدتهمنذمنكمرجلباتما:فقال

أمرنا.فينستشيره-الأوسحلفاءوكانوا-عوفبنعمروبنيأخاالمنذرعبدبنلبابةأباإليناابعث

فرق،وجههفييبكونوالصبيانالنساءإليهوجهش،الرجالإليهقام،رأوهفلما،!ي!اللهرسولفأرسله

أنهحلقهإلىبيدهوأشار."نعم":قال؟محمدحكمعلىننزلأنأترى،لبابةأبايا:وقالوا،لهم

ثم.ع!ي!ورسولهاللهخنتقدأنيعرفتحتى،مكانهمامنقدمايزالتمافوالله:لبابةأبوقال.الذبح

:وقال،عمدهمنعمودإلىالمسجدفيارتبطحتى!ي!اللهرسوليأتولم،وجههعلىلبابةأبوانطلق

بلدفيأرىولا،أبداقريظةبنيأطألاأن؟اللهوعاهد.صنعتمماعليئاللهيتوبحتىمكانيأبرحلا

.أبدافيهورسولهاللهخنت

.(2234/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2234/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

،النونوتخفيف،الهمزةبضم:أنابئر:(03ص)"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"فيالفيروزاباديقال)3(

.ياءبعدهالمشددةالنونوكسر،بالفتح،أني:وقيل،كحتى،والتشديد،بالفتحوقيل،كهنا

.اليوممعروفةغيروهي:(2125/)"الوفاوفاء"فيالسمهوديوقال
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بناللهعبدعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانقالفيما،اللهوأنزل:()1هشامابنقال

.27(0لانتالا1!هوتغلمونوأنتتمأمتتكتموتخولؤالرسولواأدثهتخونوالاءامنواائذجم!يأجها):قتادةأبي

ويصلييتوضأحتىفتحله،صلاةكلوقتفيامرأتهتأتيه،ليالستمرتبطاأقام:)2(هشامابنقال

أدلهعسىسيئاعملاصنلحاوءاخرخطوابذنوقيآعترفواوءاخرون!و:تعالىقولهفيتوبتهنزلتحتى،يرتبطثم

.(201:لكوبةاأ!غفوررحيمللهاإنعلتهخيتؤبأن

أعلم.والله،أشبه،بهمرتبطاليلةعشرينمكثإنه:عقبةبنموسىوقول

فجعل،سلمةأمبيتفيوهو،الليلآخرمنع!رسولهعلىتوبتهأنزلاللهأن)3(إسحاقابنوذكر

و)4(!

فخرجتلهافأذن،تبشرهأنفاستأذنته،لبابةأبيعلىاللهبتوبةفأخبرها،سلمةأمفسألته،يتبسم

اللهرسولإلامنهيحلنيلاوالله:فقالرباطهمنيحلوهأنوأرادوا،يبشرونهإليهالناسفثار،فبشرته

.وأرضاهعنهاللهرضي،رباطهمنحلهالفجرصلاةإلىع!يواللهرسولخرجفلما.ع!ي!

بنيمننفروهم،عبيدبنوأسد،سعيةبنوأسيد،سعيةبنثعلبةإنثم:)د(إسحاقابنقال

الليلةتلكفيأسلموا،القومعمبنوهم،ذلكفوقنسبهم،النضيرولاقريظةبنيمنليسوا،،هدلأ

فمر،القرظيسعدىبنعمروالليلةتلكفيوخرج.!صاللهرسولحكمعلىقريظةفيهانزلتالتي

أنا(ا:قال؟هذامن:قالراهفلما،الليلةتلكمسلمةبنمحمدوعليهم،ع!ييهاللهرسولبحرس

:وقال،ع!يواللهبرسولغدرهمفيقريظةبنيمعيدخلأنأبىقدعمرووكان01سعدىبنعمرو

ثم.الكرامعثرات(إقالةأتحرمنيلااللهم:عرفهحينمسلمةبنمحمدفقال.،أبدابمحمدأغدرلا

فلمذهبثم،الليلةتلكبالمدينةع!ي!اللهرسولمسجدفيباتحتى،وجههعلىفخرج،سبيلهخلى

."بوفائهاللهنجاهرجلذاك":فقالع!ي!اللهلرسولشأنهفذكر.هذايومهإلىالأرضمنتوجهأينيدر

أينيدرولم،ملقاةرمتهفأصبحت،(قريظةبنيمنأأوثقفيمنبرمةأوثقكانأنهيزعمالناسوبعض

.كانذلكأيأعلموالله،المقالةتلكفيهع!ي!اللهرسولفقال،ذهب

:فقالواالأوسفتواثبت،!اللهرسولحكمعلىنزلواأصبحوافلما:)6(إسحاقابنقال

علمت.قدمابالأمسإخواننامواليفيفعلتوقد،الخزرجدونموالينا،كانواأإنهم،اللهرسوليا

.تقدمكما،أبيبناللهعبدفيهمسألهحينقينقاعبنيعنعفوهيعنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2237/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2238/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2237/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."يبتسم":(ط)في

.(2238/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2923/)"النبويةالسيرة"انظر
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يحكمأنترضونألا،الأوسمعشريا":!ي!اللهرسولقالالأوسكلمتهفلما:()1إسحاقابنقال

جعلأقد!ييهاللهرسولوكان"معاذبنسعدإلىفذلك":قال.بلى:قالوا"؟منكمرجلفيهم

الجرحى،تداويوكانت،مسجدهفي.رفيدة:لهايقال،أسلممنلامرأةخيمةفيمعاذ،بنسعد

جسيمأرجلأوكان،أدممنبوسادةلهوطؤواقدحمارعلىفحملوهقومهأتاه،قريظةبنيفيحكمهفلما

اللهرسولفإن،مواليكفيأحسن،عمروأبايا:يقولونوهم!ييهاللهرسولإلىمعهأقبلواثم،جميلأ

لائم،لومةاللهفيتأخذهلاأنلسعدآنقد:قالاعليهأأكثروافلما.فيهملتحسنذلكولاكإنما!يو

إليهميصلأنقبلقريظةبنيرجاللهمفنعى،الأشهلعبدبنيدارإلىقومهمنمعهكانمنبعضفرجع

!و:اللهرسولقال،والمسلمين!ي!اللهرسولإلىسعدانتهىفلما،منهسمعالتيكلمتهعن؟سعد

:فيقولونالأنصاروأما.الأنصارأرادإنما:فيقولونقريشمنالمهاجرونفأما."سيدكمإلىقوموا"

مواليكأمرولاكقدع!ي!اللهرسولإن،عمروأبايا:فقالواإليهفقاموا.المسلمينلمجي!اللهرسولعئمقد

:قالوا؟حكمتلما،فيهمأالحكمأن،وميثاقهاللهعهدبذلكعليكم:سعدفقال.فيهملتحكم

؟!اللهرسولعنمعرضوهو،!ي!اللهرسولفيهاالتيالناحيةفي؟هاهنامنوعلى:قال.نعم

وتقسم،الرجاليقتلأنفيهمأحكمفإني:سعدقال."نعم":!يواللهرسولفقال،لهإجلالأ

.والنساءالذراريوتسبى،الأموال

بنسعدبنعمرو)3(بنالرحمنعبدعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:)2(إسحاقابنقال

فوقمناللهبحكمفيهمحكمتلقد":لسعد!ييهاللهرسولقال:قالالليثيوقاصبنعلقمةعن،معاذ

.")4(أرقعةسبعة

بنيمحاصرووهمصاحطالبأبيبنعليأن،العلمأهلمنبهأثقمنحدثني:)5(هشامابنوقال

أقتحمأوحمزةذاقمالأذوقنوالله:وقال،العوامبنوالزبيرهووتقدم.الإيمانكتيبةيا:قريظة

.معاذبنسعدحكمعلىننزل،محمديا:فقالوا.حصنهم

بنأمامةأباسمعت،إبراهيمبنسعدعن،شعبةثنا،جعفربنمحمدثنا:أحمد)6(الإمامقالوقد

فأرسل:قال.معاذبنسعدحكمعلىقريظةأهلنزل:قال،الخدريسعيدأباسمعت،سهل

إلىقوموا":!ييهاللهرسولقال،المسجدمنقريبأدنافلفا،حمارعلىفأتاه،سعدإلىلمجيماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2923/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2042/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."...عمربنالرحمنعبدعن":(ط)في

مرسلأ."العلو"فيالمقدسيقدامةابنرواهوكذلك،مرسلوهو

.(2042/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(322/)"المسند"فيأحمدرواه



قريظةبنيهـغروةذ032!
وتسبىمقاتلتهمتقتل:قال."حكمكعلىنزلواهؤلاءإن":قالثم."خيركم:أو،أ)1سيدكم

."الملكبحكمقضيت":قالوربما."اللهبحكمقضيت":!اللهرسولفقال:قال.ذريتهم

شعبة.عنطرقمن")3(الصحيحين"فيأخرجاه"الملك":3"رواية!وفي

بنجابرعن،الزبيرأبيعن،سعدبنالليثثنا:قالا،ويونسحجينثنا:أحمد)49الإماموقال

،بالنارع!يماللهرسول)د(فحسمه،أكحلهفقطعوا،معاذبنسعدالأحزابيومرمي:قالأنه،اللهعبد

نفسيتخرجلااللهم:قال،ذلكرأىفلما،فنزفهيدهفانتفخت،لا)6أخرىفحسمه،يدهفانتفخت

إليه،فأرسل،سعدحكمعلىنزلواحتىقطرةقطرفما،عرقهفاستمسك.قريظةبنيمنعينيتقرحتى

!ي!:اللهرسولفقال،المسلمونبهميستعين،وذراريهم،نساؤهموتسبى،رجالهمتقتلأنفحكم

.فماتعرقهانفتق،قتلهممنفرغفلما،أربعمئةوكانوا"فيهماللهحكمأصبت"

صحيح.حسن:الترمذيوقال،بهالليثعن،قتيبةعن،جميعا)7(والنسائيالترمذيرواهوقد

رجعلما:قالت،عائشةعن،أبيأخبرني،هشامعن،نميرابنثنا:ر(أحمد)1الإماموقال

وضعتقد:فقال،الغباررأسهوعلىجبريلفأتاه،واغتسلالسلاحووضع،الخندقمن!لمجواللهرسول

بنيإلىوأشار.هاهنا:قال"؟فأين":!اللهرسولقال.إليهماخرج،وضعتهامافواللهالسلاح

فرد،!النبيحكمعلىنزلواأنهمأبيفأخبرني:هشامقال.إليهم!يواللهرسولفخرج،قريظة

أموالهم.وتقسم،والذزيةالنساءوتسبى،المقاتلةتقتلأنأحكمفإني:قال،سعدإلىفيهمالحكم

."اللهبحكمفيهمحكمتلقد":قال!اللهرسولأنفأخبرت:أبيقال:هشامقال

عائشة،عن،أبيهعن،هشامثنا،نميربناللهعبدثنا،يحيىبنزكرياثنا:()!البخاريوقال

الأكحل،فيرماه،العرقةبنحبان:لهيقالقريشمنرجلرماه،الخندقيومسعدأصيب:قالت

السلاحوضع،الخندقمن!اللهرسولرجعفلما،قريبمنليعودهالمسجدفيخيمة!صالنبيفضرب

اخرج،وضعتهماواللهالسلاحوضعتقد:فقال،الغبارمنرأسهينفضوهوجبريلفأتاه،واغتسل

."لسيدكمقوما":(ط)في(1)

شعبة.عنمهديبنالرحمنعبدعنلكن،(322/)أيضا"المسند"فيهي)2(

.(1768)رقمومسلم(6262)رقمالبخاريرواه)3(

.(3035/)"المسند"فيأحمدرواه()4

.كواه:أي(5)

."أحمدالإماممسند"لفظوأثبت"...أخرىفحسمه،فنزفهيدهفانتفخت..":(ط)و(آ)في)6(

صحيح.حديثوهو،(9867)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(5821)الترمذيرواه)7(

صحيح.حديثوهو(656/)"المسند"في)8(

.(1224)رقمالبخاريرواه()9
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فرد،حكمهعلىفنزلوا!ي!اللهرسولفأتاهم،قريظةبنيإلىفأشار"؟فأين":!شي!النبيقال.إليهم

تقسموأن،والذريةالنساءتسبىوأن،المقاتلةتقتلأنفيهمأحكمفإني:قال،سعدإلىالحكم

إليأحبأحدليسأنهتعلمإنكاللهم:قالسعداأن،عائشةعن،أبيفأخبرني:هشامقال.أموالهم

بينناالحربوضعتقدأنكأظنفإنياللهم،وأخرجوهرسولككذبواقوممن،فيكأجاهدهمأن

وضعتكنتوإن،فيكأجاهدهمحتىلهفأبقني،شيءقريشحربمنبقيكانفإن،وبينهم

بنيمنخيمةالمسجدوفي،يرعهمفلم)1(لبتهمنفانفجرت.فيهاموتيواجعلفافجرها،الحرب

يغذو)2(سعدفإذا؟قبلكممنيأتيناالذيهذاما،الخيمةأهليا:فقالوا،إليهميسيلالدمإلا،غفار

منها.فمات،دماجرحه

به.،نميربناللهعبدحديثمن)3(مسلمرواهوهكذ

تقرحتىتمتنيولا:فيهقالولهذا،قريظةبنيفييحكمأنقبلالدعاءبهذاأولادعاكان:قلت

،الدعاءبهذاثانيادعا،قرارأتمعينهاللهوأقر،فيهمحكمفلما،لهاللهفاستجاب،قريظةبنيمنعيني

الله.شاءإن،قريباوفاتهذكروسيأتي.وأرضاهعنهاللهرضي،شهادةلهاللهفجعلها

أنبأ،يزيدثنا:فقال،فوائدوفيه،جدامطولاعائشةعن،آخروجهمنأحمد)4(الإمامرواهوقد

يومخرجت:قالت،عائشةأخبرتني:قالوقاصبنعلقمةجدهعن،أبيهعن،عمروبنمحمد

بنالحارثأخيهابنومعه،معاذبنبسعدأنافإذا،ورائيالأرضوئيدفسمعت،الناسأقفوالخندق

منهاخرجتقد،حديدمندرعوعليهسعدفمر،الأرضإلىفجلست:قالت.مجنةيحملأوس

يرتجزوهوفمر،وأطولهمالناسأعظممنسعدوكان:قالت.سعدأطرافعلىأتخوففأنا،أطرافه

الرجزأصتأ:ويقول

الأجلحانإذاالموتأحسنماحملالهيجايدركقليلالبث

وفيهم،الخطاببنعمرفيهموإذا،المسلمينمننفرفيهافإذا،حديقةفاقتحمتفقمت:قالت

يكونأنيؤمنكوما،لجريئةإنكوالله،بكجاءما:عمرفقال،المغفرتعني؟لهتسبغة)5(عليهرجل

الرجلفرفع،فيهافدخلتساعتئذليانشقتالأرضأنتمنيتحتىيلومنيزالفما.تحوزيكونأوبلالمح!

،اليوممنذأكثرتقدإنك،ويحك،عمريا:فقال،اللهعبيدبنطلحةهوفإذا،وجههعنالتسبغة)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(514)7/"الباريفتح"انظرالصدرمنالقلادةموضع:اللبة

يسيل.:أي

.(9176)رقممسلمرواه

.(6141/)"المسند"فيأحمدرواه

.()سبغ"العربلسان"وانظر.الصوابهو(آ)فيجاءوما"سبغة":(ط)في

."السبغة":(ط)في
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العرقة.ابن:لهيقال،قريشمنرجلسعدأويرمي:قالت؟وجلعزاللهإلىإلاالفرارأوالتحوزوأين

تقرحتىتمتنيلااللهم:فقال،سعداللهفدعا،فقطعهأكحلهفأصاب.العرقةابنوأناخذها:وقال

الريحاللهوبعث،كلمهفرقأ:قالت.الجاهليةفيومواليهحلفاءهوكانوا:قالت.قريظةبنيمنعيني

سفيانأبوفلحق.(23:الأحزابأ!!عشيزاقوئاألمحهوكاتأتقتالألمحؤص!يهئأللهكنى)،المشركينعلى

،صياصيهم)1(فيفتحضنواقريظةبنوورجعت،بنجدمعهومنبدربنعيينةولحق،بتهامةمعهومن

فجاءه:قالت.المسجدفيسعدعلىفضربتأدممنبقبةوأمر،المدينةإلى!اللهرسولورجع

السلاحالملائكةوضعتماواللهلا؟السلاحوضعتأقد:فقال،الغبارلنقعثناياهعلىوإن،جبريل

نأبالرحيلالناسفيوأذن،لأمته!اللهرسولفلبس:قالت.فقاتلهمقريظةبنيإلىاخرج،بعد

دحيةبنامر:قالوا"؟بكممرمن":فقال،حولهالمسجدجيرانوهم،غنمبنيعلىفمر،يخرجوا

!ي!اللهرسولفأتاهم،السلامعليه،جبريلووجههوسنهلحيتهتشبهالكلبيدحيةوكان.الكلبي

اللهرسولحكمعلىانزلوا:لهمقيل،البلاءواشتدحصرهماشتدفلما،ليلةوعشرينخمسافحاصرهم

.معاذبنسعدحكمعلىننزل:قالوا،الذبعأنهإليهمفأشار،المنذرعبدبنلبابةأبافاستشاروا.ع!ي!

قد،ليفمنإكافعليهحمارعلىبهفأتي."معاذبنسعدحكمعلىانزلوا":لمجي!اللهرسولفقال

علمت.قدومنالنكايةوأهلومواليكحلفاؤك،عمروأبايا:فقالوا،قومهبهوحفعليهحمل

نآقد:فقال،قومهإلىالتفتدورهممندناإذاحتى،إليهميلتفتولا،شيئاإليهميرجعولا:قالت

إلىقوموا":!يواللهرسولقالطلعفلما:سعيدأبوقال:قال-.لائملومةاللهفيأباليلاأنلي

احكم":!لمجيواللهرسولقال،فأنزلوه."أنزلوه":قال-.اللهسيدنا:عمرقال."فأنزلوهسيدكم

فقال.أموالهموتقسم،ذراريهموتسبى،مقاتلتهمتقتلأنفيهمأحكمفإني:سعدفقال."فيهم

كنتإناللهم:فقال،سعددعاثم."رسولهوحكماللهبحكمفيهمحكمتلقد":!اللهرسول

فاقبضني،وبينهمبينهالحربقطعتكنتوإن،لهافأبقني،شيئاقريشحربمنع!يمنبيكعلىأبقيت

التيقبتهإلىورجع،الخرصمثلإلامنهيرىلاحتىبرئقدوكان،كلمهفانفجر:قالت.إليك

نفسفوالذي:قالت.وعمربكروأبو!صاللهرسولفحضره:عائشةقالت.!صاللهرسولعليهضرب

تعالى:اللهقالكماوكانوا،حجرتيفيوأنابكرأبيبكاءمنعمربكاءلأعرفإني،بيدهمحمد

قالت:؟يصنع!صاللهرسولكانفكيف،أمهيا:فقلت:علقمةقال.92(:الفتحأ!بتخهتمرحمآء!

بلحيته.آخذهوفإنما،وجدإذاولكنه،أحدعلىتدمعلاعينهكانت

مرة؟مرتينسعدبدعاءالتصريحوفيه.كثيرةوجوهمنشواهدوله،جيد)2(إسنادهالحديثوهذا

حصونهم.في:أي(1)

علىتدمعلاعينهكانت:قولهدون،اللهرحمهالمصنفقالكماشواهدلهالحديثلكن،مجهولعلقمةبنعمرو)2(

إبراهيم.ابنهوفاةعنددمعتاعينيهأنع!ي!اللهرسولعن()1353البخاريرواهلمامخالفةفهي،أحد
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)1(وفاتهكيفيةوسنذكر،والمنةالحمدودله،أولاقلناهكماذلكبعدومرة،قريظةبنيفيحكمهقبل

القصة.منفراغنابعد،وأرضاهعنهاللهرضي،ذلكفيوفضلهودفنه

بنيمنامرأة،الحارثبنتدارفيبالمدينة!ي!اللهرسولفحبسهماستنزلواثم:)2(إسحاقابنقال

،الكذابمسيلمةتحتوكانت،شمسعبدبنحبيببنكرزبنالحارثبنتنسيبةهي:قلت-.النجار

إليهمبعثثم،خنادقبهافخندق،المدينةسوقإلىخرجثم.كريزبنعامربناللهعبدعليهاخلفثم

بنوكعب،أخطببنحييئاللهعدووفيهم،أرسالاإليهبهمفخرج،الخنادقتلكفيأعناقهمفضرب

والتسعمئة.الثمانمئةبينماكانوا:يقوللهموالمكثر،سبعمئةأوستمئةوهم،القومرأس،أسد

أعلم.فالله،أربعمئةكانواأنهم،جابرعن،الزبيرأبيعن،الليثرواهفيماتقدموقد:قلت

كعب،يا:أرسالا!اللهرسولإلىبهميذهبوهمأسدبنلكعبقالواوقد:)3(إسحاقابنقال

منكمبهذهبمنوأنه!ينزعلاالداعيترونألا!تعقلونلاموطنكلأفي:قال؟بنايصنعتراهما

لهحلةوعليهأخطببنبحييوأتي،منهمفرغحتىالدأبذلكيزلفلم.القتلواللههو،يرجعلا

إلىنظرفلما،بحبلعنقهإلىيداهمجموعة،يسلبهالئلا؟أنملةقدرناحيةكلمنعليهشقهاقد،فقاحية

الناسعلىأقبلثم.يخذلاللهيخذلمنولكنه،عداوتكفينفسيلمتماواللهأما:قال!ي!اللهرسول

جلسثم.إسرائيلبنيعلىاللهكتبهاوملحمةوقدركتاب،اللهبأمربأسلاإنه،الناسأيها:فقال

الطويل(منأ:الثعلبيجوالبنجبلفقال،عنقهفضربت

يخذلاللهيخذلمنولكنهنفسهأخطبابنلاممالعمرك

مقلقلكلالعزيبغيوقلقلعذرهاالنفسأبلغحتىلجاهد

بنثابتعلىبعاثيوممنقدوكان،كبيراشيخاوكان،باطابنالزبيرقصة)4(إسحاقابنذكروقد

عبدأباياتعرفنيهل:فقالفجاءهيكافئهأنأراداليومهذاكانفلما،ناصيتهوجز،شماسبنقيس

يجزيالكريمإن:فقال.أكافئكأنأريد:ثابتلهفقال؟مثلكمثلييجهلوهل:قال؟الرحمن

كبيرشيخ:فقال،فأخبرهجاءهثم،لهفأطلقه؟فاستطلقه!ي!اللهرسولإلىثابتفذهب.االكريما

فأطلقهم،وولدهامرأتهلهفاستطلقع!ي!اللهرسولإلىفذهب؟بالحياةيصنعفما،ولدولا(لهأأهللا

ثابتفأتى؟ذلكعلىبقاؤهمفما،الهماماللابالحجازابيتاأهل:فقالفأخبره،جاءهثم،له

فعلما،ثابتيا:لهفقال،فأخبرهجاءهثم،لهفأطلقه،باطابنالزبيرمالفاستطلق!ي!اللهرسولإلى

عنه.اللهرضيمعاذبنسعدوفاةأي(1)

.(2042/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2142/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2422/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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فعلفما:قال.قتل:قال.أسدبنكعبيعني؟الحيعذارىفيهاتتراءىصينيةمراةوجههكانالذي

إذاوحاميتناشددنا)1(إذامقدمتنافعلفما:قال.قتل:قال؟أخطببنحييوالباديالحاضرسيد

وبنيقريظةبنكعببنييعني؟المجلسانفعلفما:قال.قتل:قال؟شموألبنعزال،فررنا

،بالقومألحقتنيإلا،عندكبيدي،ثابتياأسألكفإني:قال.قتلواذهبوا:قال.قريظةبنعمرو

ثابتفقدمه.الأحبةألقىحتىناضحدلوفيلةدلهبصابرأنافما،خيرمنهؤلاءبعدالعيشفيمافوالله

خالداجهنمنارفيواللهيلقاهم:قال.الأحبةألقى:قولهالصديقبكراأباأبلغفلما،عنقهفضربت

.مخلدافيها

.(أسفلمنالمثناةوالياءأبالفاء."فيلة":إسحاقابنقال

.الموحدةوالباءبالقاف:)2(هشامابنوقال

النخل.لسقيالماءيستقيالذيالبعير:الناضح:هشامابنوقال

دلو.إفراغةمعناه:عبيدةأبووقال

بنشعبةفحدثني،منهمأنبتمن(كلأبقتلأمرقدع!ي!اللهرسولوكان:)3(إسحاقابنقال

بنيمنيقتلأنأمرقدمج!ي!اللهرسولكان:قالالقرظيعطيةعن،عميربنالملكعبدعن،الحجاج

سبيلي.فخلواأنبتلمفوجدوني،غلاماوكنت،،منهمأأنبتمنكلقريظة

.نحوهالقرظيعطيةعن،عميربنالملكعبدحديثمن،")"(الأربعةالسنن"أهلورواه

هوبل،البلوغعلىدليلالفرجحولالخشنالشعرإنباتأنإلىالعلماءمنذهبمنبهاستدلوقد

الشافعي.قوليأصحفيبلوغ

قدالمسلملأن،غيرهمدونحقهمفيبلوغافيكون،الذمةأهلصبيانبينيفرقمنالعلماءومن

المقصد.بذلكيتأذى

مناستطلقتالمنذرأمقيسبنتسلمىأن،الرحمنعبدبنأيوبعن،)د(إسحاقابنروىوقد

وكانت،لهافأطلقه،ذلكقبليعرفهموكان،بهافلاذ،بلغقدوكان،سموالبنرفاعةع!ي!اللهرسول

فأطلقه.ذلكإلىفأجابها.الجمللحمويأكلسيصليأنهيزعمرفاعةإن،اللهرسوليا:قالت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)لفظوأثبت"شردنا":(ا)في

.(2432/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

رقم"المجتبى"فيالنسائيوعند(1584)رقمالترمذيوعند(5044و)(4044)رقمداودأبيعندهو

صحيح.حديثوهو،(2542و)(1254)رقمماجهابنوعند(6994)

.(2424/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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يقتللم:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:)1(إسحاقابنقال

!يه!هاللهورسول،وبطناظهراتضحكمعيتحدثلعنديإنهاوالله:قالت.واحدةامرأةإلانسائهممن

ويلك:لهاقلت:قالت.واللهأنا:قالت؟فلانةأين:باسمهاهاتفهتفإذ،السوقفيرجالهايقتل

عنقها.فضربتبهافانطلق:قالت.أحدثتهلحدث:قالت؟ولم:قلت.أقتل:قالت؟لكما

تقتل.أنهاعرفتوقد،ضحكهاوكثرةنفسهاطيب؟منهاعجباأنسىمافوالله:تقول،عائشةوكانت

به.،إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعن،أحمد)2(الإمامرواهوهكذا

ع!يىاللهرسولفقتلهايعني.فقتلتهسويدبنخلادعلىالرحاطرحتالتيهي:)3(إسحاقابنقال

القرظي.الحكمامرأة)5(نباتةوسماها،آخرموضعفيإسحاقابنقاله.به)4(

المسلمينعلىوأبناءهمونساءهمقريظةبنيأموالقسم!ج!هاللهرسولإنثم:)6(إسحاقابنقال

للراجل،وسهما،لراكبهوسهما،للفرسسهمين؟أسهمثلاثةللفارسوقسم،الخمسأخرجبعدما

وثلاثين.ستايومئذالخيلوكانت

وخمس.السهمانفيهوقعتفيءأولوكان:قال

خيلابهافابتاع،نجدإلىقريظةبنيمنبسبايازيدبنسعد!ي!اللهرسولوبعث:)7(إسحاقابنقال

عمروبنينساءإحدى،خنافةبنعمروبنتريحانةنسائهممناصطفىقد!ي!اللهرسولوكان،وسلاحا

الإسلامعليهاعرض!ي!اللهرسولكانوقد،ملكهفيوهيعنهاتوفيحتىعليهاوكان،قريظةابن

ويتزوجها،يعتقهاأنعليهاعرضوقد،بإسلامها!ج!اللهرسولفسر،ذلكبعدأسلمتثم،فامتنعت

.والسلامالصلاةعليه،توفيحتىعندهتزلفلم،عليهاأسهلليكونالرقعلىتستمرأنفاختارت

ذكرناوقد.الأحزابسورةأولمنالخندققصةفيالاياتمننزلماعلى)8(إسحاقابنتكلمثم

والمنة.الحمدودله،تفسيرها)9(فيمستقصىذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2422/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

حسن.حديثوهو(2671)رقمداودأبوأيضاورواه،(6277/)"المسند"في

أعلم.والله،آخرموطنفيلهولعله،إسحاقلابنلالهوالكلام(2242/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

معنىأيعلىخبريصحولم"القرظيةقتل!يواللهرسولأنالخبرجاءقد":البيهقينقلهفيما-الشافعيالإمامقال

الكبرىالسنن)"غيرهويحتمل،لذلكفقتلهابقومهاولحقتارتدتثمأسلمتتكونأنيحتملوقد،قتلها

.(185)18السننومعرفة،982/

."وبنانة":(175)ص"!ي!الرسولسيرةفيالفصول"وفي"نباتة":(طو)(آ)فيكذا

.(2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2542/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2542/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(6384/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر
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عمروبنثعلبةبنسويدبنخلادقريظةبنييومالمسلمينمنواستشهد:)1(إسحاقابنقالوقد

لأجرلهإن":قال!ي!اللهرسولأنفزعموا،شديداشدخافشدختهرحاعليهطرحت،الخزرجيئ

."شهيدين

،تقدمكما،غيرهاامرأةقريظةبنيمنيقتللمالتيالمرأةتلك،الرحاعليهألقىالذيكان:قلت

أعلم.والله

!ي!اللهورسول،خزيمةبنأسدبنىمنحرثانبنمحصنبنسنانأبوومات:)2(إسحاقابنقال

.اليوممقبرتهمفيفدفن،قريظةبنيمحاصر

عنهاللهرضيمعاذ)3(بنسعدوفاة

كيا!ي!اللهرسولفحسمه،أكحلهفأصاببسهمرماه،اللهلعنه،العرقةبنحبانأنتقذمقد

حينوذلك،قريظةبنيمنعينهيقرحتىيميتهلاأناللهدعاقدسعدوكان،الجرحفاستمسك،بالنار

فلما،الأحزابمععليهومالوا،والذماموالمواثيقالعهودمن!ي!اللهرسولوبينبينهمكانمانقضوا

الدنيافيالخاسرةوالصفقةالوجهبسوادقريظةبنو)4(وباءت،المدينةعنوانقشعواالأحزابذهب

جانب،كلمنوأخذهمعليهمضيقفلما،تقدمكماليحاصرهم!صاللهرسولإليهموسار،والآخرة

،الأوسرئيسإلىفيهمالحكمفرد،اللهأراهبمافيهمفيحكم!لمج!اللهرسولحكمعلىينزلواأنإلىأنابوا

علىابتداء)5(نزلوابل:ويقال،بذلكفرضوا،معاذبنسعدوهو،الجاهلتةاأفيحلفاءهموكانوا

أعدادهممنإليهأبغضبأنهميعلمواولم،إليهموميلهوإحسانهعليهمحنؤهمنيرجونلما؟سعدحكم

وكان،!ي!اللهرسولإليهفبعث،وأرضاهعنهاللهرضي،وصديقيتهإيمانهلشذة؟والخنازيرالقردةمن

خيمةقاربولما،لمرضهتحتهوطئقدإكافتحتهحمارعلىبهفجيء،النبويالمسجدفيخيمةفي

بحضرةلهتوقيرا:وقيل.مرضهشذةمنلينزل:قيل،لهبالقيامهناكمنالسلامعليهأمر!ي!الرسول

عينهاللهوأقر،والسبيبالقتلفيهمحكمفلما،أعلموالله،حكمهنفوذفيأبلغليكون؟عليهمالمحكوم

نأ،وجلعزاللهدعا،!واللهرسولصحبةالنبويالمسجدمنخيمتهإلىوعاد،منهمصدرهوشفى

.(2254/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2254/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

شذرات"و،(22ص)"الأعلامبوفياتالإعلام"و،(1927/)"النبلاءأعلامسير"فيومصادرهاترجمته)3(

كثير.ابندارطبع،بتحقيقي(1/122)"الذهب

.(ط)لفظوأثبت"وفازت":(آ)في(4)

.(ط)لفظوأثبت"ابتداءة":(1)في()5
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،ماتحتىالدممنهيخرجيزلفلم،الليلمنجرحهفانفجر،عندهمالهاللهواختار،شهادةلهتكون

عنه.اللهرضي

.شهيدامنهفمات،جرحهمعاذبنبسعدانفجرقريظةبنيشأنانقضىفلما:)1(إسحاقابنقال

اللهرسولأتىجبريلأن،قوميرجالمنشئتمنحدثني:قال،الزرقيئرفاعةبنمعاذحدثني

من،محمديا:فقال،إستبرقمنبعمامةمعتجرا،الليلجوفمن،معاذبنسعدقبضحين،ع!يو

ثوبهيجرسريعا!ي!اللهرسولفقام:قال؟)2(العرشلهواهتز،السماءأبوابلهفتحتالذيالميتهذا

الله.رحمه،إسحاقابنذكرههكذا.عنهاللهرضي،ماتقدفوجده،سعدإلى

بنمحمدالعباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:")3(الدلائل"فيالبيهقيئالحافظقالوقد

بنالليثحدثنا:قالا،الليثبنوشعيبأبيحدثنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،يعقوب

الله!رسولإلىجبريلجاء:قالاللهعبدبنجابرعن،رفاعةبنمعاذعن،الهادبنيزيدعن،سعد

فخرج:قال؟العرشلهوتحرك،السماءأبوابلهففتحتماتالذيالصالحالعبدهذامن:فقال

ذإجالسهوفبينما،يدفنوهوقبرهعلىع!ي!اللهرسولفجلس:قال.معاذبنسعدفإذاع!يواللهرسول

فقال.القومفكبر."أكبرالله،أكبرالله":قالثم.القومفسبح،مرتين"اللهسبحان":قال

."لهفرجحينهذاكانحتى،قبرهفيعليهشدد،الصالحالعبدلهذاعجبت":!ي!اللهرسول

عن،سعيدبنويحيى،الهادبنأسامةبناللهعبدبنيزيدطريقمنوالنسائيأحمدالإماموروى

العبدلهذااللهسبحان":يدفنوهوماتيوملسعدع!ي!اللهرسولقال:قالجابرعن،رفاعةبنمعاذ

.")4(عنهاللهفرجثم،عليهشدد،السماءأبوابلهوفتحت،الرحمنعرشلهتحركالذيالصالح

بنعمروبنالرحمنعبدبنمحمودعن،رفاعةبنمعاذحدثني:)5(إسحاقبنمحمدوقال

،!اللهرسولسبح،!اللهرسولمعونحنسعددفنلما:قالاللهعبدبنجابرعن،الجموح

علىتضايقلقد":قال؟سبحتمم،اللهرسوليا:فقالوا،معهالناسفكبركبرثم،معهالناسفسبح

."عنهاللهفرجهحتى،قبرهالصالحالعبدهذا

به.،إسحاقابنعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمبنيعقوبعن،أحمد)6(الإمامرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)6(

.(2025/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

قال:قالعنهمااللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(24آ7)رقمومسلم،(3038)رقمالبخاريروى

."معاذبنسعدلموتالعرشاهتز":!ي!اللهرسول

.(492/)"النبوةدلائل"انظر

حسن.حديثوهو،(4822)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي،لهواللفظ327()3/"المسند"فيأحمدرواه

.(2125/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

حسن.وإسناده،(3آ.3/)"المسند"في
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كانلو،ضمةللقبرإن":!ي!اللهرسولقال:عائشةقولالحديثهذاومجاز:)1(هشامابنقال

."معاذبنسعدلكانناجيامنهاأحد

عن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةعن،يحيىحدثنا:أحمد)2(الإمامرواهقدالحديثوهذا:قلت

."معاذبنسعدلنجامنهاناجياأحدكانولو،ضغطةللقبرإن":قال!النبيعن،عائشةعن،نافع

عن،شعبةعن،غندرعنرواهأحمدالإمامأنإلا"الصحيحين"شرطعلىسندهالحديثوهذا

.)3(به،عائشةعن،إنسانعن،إبراهيمبنسعد

حدثنا،حمادبنالأعلىعبدحدثناأ:قالعمرابنعن،نافععن،البزار)4(الحافظرواهوقد

!ي!:اللهرسولقال(:قالعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدحدثنا،الرحمنعبدبنداود

القبرضمهولقد،ذلكقبليهبطوالم،الأرضإلىملكألفسبعونمعاذبنسعدماتيومهبطلقد"

نافع.بكىثم:قال."ضمة

مرسلا.نافععن،اللهعبيدعن،غيرهرواه:البزارقاللكن،جيدإسنادوهذا

بنالرحمنعبدبناللهعبدبنمسكينعن،عتابأبيعن،سيفبنسليمانعن،البزار)5(رواهثم

معاذبنسعدلموتنزللقد":!يماللهرسولقال:قالعمرابنعن،نافععن،الخطاببنيزيد

ضغطةمنأحدانفلتلواللهسبحان":دفنحينوقال."قبلهاالأرضوطئواما،ملكألفسبعون

."سعدمنهالانفلتالقبر

السائب،بنعطاءحذثنا،فضيلبنمحمدحدثنا،حفصبنإسماعيل(حدثناأ:البزار)6(قال

يعنيإنما:فقال:قال.معاذبنسعداللهلقاءلحبالعرشاهتز:قالعمرابنعن،مجاهدعن

ص!اللهرسولودخل:قال.أعوادهتفسخت:قال.(001:يوسفأ!اتعزشعلىأبولةورفع!و.السرير

ضمة،القبرفيسعدضم":قال؟حبسكما،اللهرسوليا:لهقيلخرجفلما،فاحتبسقبره

.(2522/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

حسن.حديثوهو،(655/)"المسند"في2()

فيالناسأوثقمنجعفربنمحمدوهو،غندرأفاءن،شعبةعلىالحديثإسنادفياختلافوجودإلىالمؤلفيشير)3(

وشعبة.نافعبينالواسطةيذكرولمشعبةعنفرواهالقطانسعيدبنيحيىوأما.شعبةعنالراويأبهمقد،شعبة

هذافسمواعائشةعنصفيةعمرابنامرأةعننافععنإبراهيمسعدبنعنعنهشعبةأصحابمنسبعةورواه

.)بشار((581الورقة)5/"العلل"كتابفيالدارقطنيالإمامصوبهاالتيهيهذهالسبعةورواية،المبهم

للبزاروعزاه(9803/)"الزوائدمجمع"فيالهيثميوذكره(9962)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"انظر(4)

."الصحيحرجالأحدهماورجال":وقال،بإسنادين

.(8962)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"انظر()5

.(7926)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"انظر)6(
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.(1؟فيهمتكلموهو:قلت.السائببنعطاءبهتفرد:البزارقال."عنهفكشفاللهفدعوت

غريباأثرا،القبرفي،عنهاللهرضي،سعدضمةروايتهبعد،اللهرحمه،)2(البيهقيذكروقد

عن،يونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،العباسأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوحدثنا:فقال

؟هذافي!ي!اللهرسولقولمنبلغكمما:سعدأهلبعضسألأنهاللهعبدبنأميةحدثني،إسحاقابن

."البولمنالطهوربعضفييقصركان":فقالذلكعنسئل!ي!اللهرسولأنلناذكر:فقالوا

عنعوانةأبوحدثنا،مساوربنالفضلحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:)3(البخاريوقال

."معاذبنسعدلموتالعرشاهتز":يقولمج!ي!النبيسمعت:قالجابرعن،سفيانأبيعن،الأعمش

فإن:لجابررجلفقال،مثلهمج!ي!النبيعن،جابرعن،صالحأبوحدثنا،)4(الأعمشوعن

:يقولع!ي!النبيسمعت،ضغائنالحيينهذينبينكانإنه:فقال.السريراهتز:يقولعازببنالبراء

."معاذبنسعدلموتالرحمنعرشاهتز"

أبيعن،محمدبنعليعن،ماجهوابن،إدريسبناللهعبدعن،الناقدعمروعن،مسلمورواه

.)5(جابرعن،صالحأبيعن،الأعمشقولزيادةعندهماوليس.به،الأعمشعنكلاهما،معاوية

اللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابن،عنا،الرزاقعبدثنا:أحمد)6(وقال

."الرحمنعرشلهااهتز":أيديهمبينمعاذبنسعدوجنازةايقول،ع!ي!اللهرسولسمعت:يقول

،الرزاقعبدعنكلاهما،غيلانبنمحمودعن،والترمذي،حميدبنعبدعن)7(،مسلمورواه

النبيعن،سعيدأباسمعت،نضرةأبوثنا،عوفثنا،سعيدبنيحيىثنا:أحمد)8(الإماموقال

."معاذبنسعدلموتالعرشاهتز":!ي!

به.،يحيىعن،إبراهيمبنيعقوبعن،)9(النساليورواه

تقريبتحريرفانظر،الاختلاطبعدعنهفضيلبنمحمدورواية،اختلطلكنه،ثقةالسائببنوعطاء،قالهكذا()1

.)بشار((41)3/التهذيب

.(435/)"النبوةدلائل"في)2(

.(3853)رقمالبخاريرواه)3(

لها.السابقةالروايةعلىعطفاالبخاريالفائل()4

.(158)رقمماجهوابن،(2466)رقممسلمرواه)5(

.(3592/)"المسند"فيأحمدرواه()6

.(3848)رقموالترمذي،(4662)رقممسلمرواه)7(

صحيح.حديثوهو،(323/)"المسند"في)8(

صحيح.حديثوهو،(8225)رقم"الكبرىالسنن"في)9(
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قال!اللهرسولأنمالكبنأنسثنا:قتادةقال،سعيدعن،الوهابعبدثنا:أحمد)1(وقال

."الرحمنعرشلهااهتز":موضوعةوجنازته

به.،الوهابعبدعن،الززياللهعبدبنمحمدعن)2(مسلمورواه

عرشاهتز:قالالبصريالحسنعن،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرحديثمن)3(البيهقيروىوقد

بروحه.فرحاالرحمن

عن،قتادةعن،معمرأخبرنا،)5(الرزاقعبدأخبرنا،محمدبنزهيرثنا:البزار)4(الحافظوقال

قريظة،بنيفيلحكمهوذلك.جنازتهأخفما:المثافقونقالسعدجنازةحملت،لماأ:قالأنس

جيد.إسناد."تحملهكانتالملائكةولكن،لا":فقالع!ي!اللهرسولفسئل

بنالبراءسمعت،إسحاقأبيعن،شعبةثنا،غندرثنا،بشاربنمحمدثنا:)6(البخاريوقال

:فقال،لينهامنويعجبون،يمسونهاأصحابهفجعل،حريرحلةع!ي!للنبيأهديت:يقولعازب

."ألينأومنهاخيرمعاذبنسعدلمناديل،هذهلينمنأتعجبون"

!ي!.النبيعن،أنساسمعنا،والزهريقتادةرواه:قالثم

مالك،بنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبيابنهو،سعيدعن،الوهابعبدثنا:أحمد)7(وقال

الناسفعجب،فلبسها،الحريرعنينهىأنقبلوذلك،جبة!ي!اللهرسولإلىأهدىدومةأكيدرأن

علىإسنادوهذا."هذهمنأحسنالجنةفيسعدلمناديل،بيدهمحمدنفسوالذي":فقال،منها

.تعليقا)8(البخاريذكرهوإنما،يخرجوهولم،الشيخينشرط

-قالمعاذبنسعدبنعمروبنواقدحدثني،عمروبنمحمدثنا،يزيدثنا:أحمد)9(وقال

من:ليفقالمالكبنأنسعلىدخلت:قال-وأطولهموأعظمهمالناسأحسنمنواقدوكان:محمد

،البكاءوأكثربكىثم.لشبيهبسعدإنك:فقال.معاذبنسعدبنعمروبنواقدأنا:قلت؟أنت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3234/)"المسند"في

.(2467)رقم

.(428/)"النبوةدلائل"في

،)3207(حبانوابن،(1)591حميدبنوعبد،غريبصحيححسن:وقال(9384)رقمأيضاالترمذيورواه

.()5342الكبيرفيوالطبراني

.)41402(مصنفهفيهو

.(2038)رقمالبخاريرواه

.(3234/)"المسند"فيأحمدرواه

.(2616)رقم"صحيحه"في

.(3112/)"المسند"فيأحمدرواه
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إلىجيشا!ج!اللهرسولبعث:قالثم.وأطولهمالناسأعظممنكان،سعدعلىاللهرحمة:وقال

!ي!،الثهرسولفلبسها،الذهبفيهامنسوج،ديباجمنبجبة!ي!اللهرسولإلىفأرسل،دومةأكيدر

فقال،إليهاوينظرون،الجئةيلمسونالناسفجعلنزلثم،يتكلمفلم،جلسأو،المنبرعلىفقام

."ترونمماأحسنالجنةفيمعاذبنسعدلمناديل؟منهاأتعجبون":!اللهرسول

حسن:الترمذفيوقال،بهعمرو(بنمحمدأحديثمن،والنسالي)1(الترمذي(رواهأوهكذا

صحيح.

منرجليقولذلكوفي:معاذبنسعدلموتالعرشاهتزازذكربعد،)2(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:الأنصار

عمروأبيلسعدإلأبهسمعناهالكموتمناللهعرشاهتزوما

احتملحين-الخزرجئةالخدريةثعلبةبنعبيدبنمعاويةبنرافعبنتكبيشةيعني-أمهوقالت:قال

الرجز(مجزوءمنأ:تندبهلعشهعلىسعد

وحداصرامةسعداسعدامويل

معداوفارساومجداوسؤددا

(قداهامايقدأمسدابهسد

."معاذبنسعدنائحةإلاتكذبنائحةكل":!ي!اللهرسوليقول:قال

في)3(الأحزابقدوموكان،ليلةوعشرينخمسمنبنحوالأحزابانصرافبعدوفاتهكانت:قلت

عليهمفأقامقريظةبنيلحصار!ج!اللهرسولخرجثم،شهرمنقريبافأقاموا،تقدمكماخمسسنةشؤال

أواخرفيذلكفيكون،بقليلعليهمحكمهبعدفمات،سعدحكمعلىنزلواثم،ليلةوعشرينخمسا

أعلم.والله،خمسسنةمنالحجةذيأوائلأوالقعدةذي

:قال.الحخةذيوصدرالقعدةذيفيكانقريظةبنيفتحإن:)4(إسحاقبنمحمدقالوهكذا

.المشركونالحجةتلكوولي

الطويل(منأ:عنهاللهرضي،معاذبنسعديرثي)6(ثابتبنحسانوقال:)5(إسحاقابنقال

.(5317)رقم"النسائيو"،(1723)رقمالترمذيرواه(1)

.(2252/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

."الأحزابقدومكانإذا":(ط)في)3(

.(2926/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

.(2926/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

.(1/514)"ديوانه"انظر)6(
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سعدعلىتفيضأنلعينيوحقعبر!عينيدمعمنا(لسجمتلقد

الوجددائمةالدمعذواريعيونبهفجعتمعركفيثوىقتيل

الوفدأكرموفدهاالشهداءمعجنةوارثالرحمنملةعلى

اللحدمظلمةغبراءفيوأمسيتوتركتن!2"ودعتناقدتكفإن

والحمدالمكارموأثوابكريمبمشهدأبتسعدياالذيفأنت

عمدعلىماقضيتفيهماللهقضىبالذيقريظةحييفيبحكمك

عهدمنكانماذكرتإذتعفولمفيهمحكمكاللهحكمفوافق

الخلدبجناته!4(الدنياهذهشروا)3(الألىفيأمضاكالدهرريبكانفإن

والقصدللوجاهةيومااللهإلىدعواإذاالصادقينمصيرفنعم

فصل

قريظةوبنيالخندقفيالأشعارمنقيلفيما

عازببنالبراءسمعأنه،ثابتبنعديثنا،شعبةثنا،منهالبنحجاجثنا:)5"البخاريقال

."معكوجبريل-هاجهمأو-اهجهم":لحسان!يوالنبيئقال:قال

عازببنالبراءعن،ثابتبنعديعن،الشيبانيعن،طهمانبنإبراهيموزاد:(أ1البخاريقال

."معكجبريلفإن،المشركيناهج":ثابتبنلحسانقريظةيوم!يوالنبيقال:قال

ذكرهاالتيالزيادةبدون،شعبةعن،طرقمن،والنسالي)7(ومسلم،أيضاالبخاريرواهوقد

قريظة.بنييومالبخاري

فيفهربنمحارببنيأخو،مرداسبنالخطاببنضراروقال:اللهرحمه،)8(إسحاقابنقال

،أساضاص-أ:-إسلامهقبلوذلك:قلت-الخندقيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"الد

"الد

"الد

في"

واهر

واهر

واهر

نظرا

."سفحت":"يوان

."مودةعن":"يوان

."الأولىفي":"يوان

."بجناته":"الديوان

.(2314)رقمالبخاري

.(4124)رقمالبخاري

.(4206)رقم"النسائيو"،(4862)رقمومسلم،(5361)رقمالبخاري

.(2254/)هشاملابن"النبويةالسيرة"



الأشعامنقيلماذكر

قال!:

الظنونابناتظنومشفقة

ماإذاأحدزهاءهاكأن

مسبغاتفيهاالأبدانترى

مسوماتكالقداح1وجردا

وصلناصالواإذاكأنهم

رشيدافيهمنرىلاأناس

كريتا)2(شهرافأحجرناهم

يومكلونغدونراوحهم

مرهفاتصوارمبأيدينا

معرياتوميضهنكأن

بليللمعتعقيقةوميض

لديهكانواخندقفلولا

وكانوادونهمحالولكن

تركناقدفإنانرحلفإن

نوحىسمعتالظلامجنإذا

قريبعمانزوركموسوف

عزلغيركنانةمنبجمع

ر،سلمةبنيأخومالكبنكعبفأجابه

لقيناماتسائلوسائلة

عدلاللهنرىلاصبرنا

صدقوزيرالنبيلناوكان

وعقواظلموامعشرانقاتل

إلينانهضواإذانعاجلهم

سابغاتفضافضفيترانا

خفافبيضأيمانناوفي

أسداكأنالخندقينبباب

قريخذهـبنيالخندتفيش

طحوناعرندسةقدناوقد

للناظريناأركانهبدت

الحصيناواليلبالأبطال!على

الخاطئيناالغواةبهانؤم

مصافحوناالخندقينبباب

راشديناألسناقالواوقد

كالقاهرينافوقهموكنا

مدججيناالسلاحفيعليهم

والشؤوناالمفارقبهانقد

مصلتينابأيديلاحتإذا

مستبيناالعقائقفيهاترى

أجمعيناعليهملدمرنا

متعوذيناخوفنامنبه

رهيناسعداأبياتكملدى

الحنينايرجعنسعدعلى

متوازرينازرناكمكما
العريناحمتإذالغابكأسد

الوافرأ!تأ:فقال!،عنه)3(اللهضي

صابرينارأتناشهدتولو

متوكلينانابناماعلى

أجمعيناالبريةنعلوبه

مرصدينابالعداوةوكانوا

المتسرعينايعجلبضرب

متسربليناالملاكغدران

الشاغبينامراحنشفيبها

العرينايحمينشوابكهن

.العتاقالخيل:والجرد،هشاملابن"النبويةالسيرةو"،(ط)لفظوأثبت"وخودأ":(آ)في(1)

الكامل.التام:الكريت(2)

.(512)ص"ديوانه"فيالأبيات)3(
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قالا

-:يسلم

الاشعارمنقيلماذكر

وراحوابكرواإذافوارسنا

حتىواللهأحمدالننصر

سارواحينمكةأهلويعلم

شريكلهليساللهبأن

سفاهاسعداتقتلوافإما

طيباتجناناسيدخله

شريدافلاردكمقدكما

خيراثمتنالوالمخزايا

عليكمهبتعاصفبريح

الزبعرىبناللهعبدوقال:)1(إسحاقبن

الحاول(ستا

رسمهامعارفمحاالديارحي

رسومهااليهودكتبفكأنما

بهاتلهوتكنلمكأنكقفرا

عيشةمنمضىماتذكرفاترك

واشكرهممعاشربلاءواذكر

ليثربعامدينمكةأنصاب

معلومةمناهجأالحزون)4(يدع

مجنوبة)5(شوازبالجيادفيها

سلهبوأجردسلهبة)6(كلمن

بلوائهقاصدعيينةجيش

قريظةوبنيالخند!في

معلميناشوساالأعداءعلى

مخلصيناصدقعبادنكون

متحزبيناأتواوأحزاب

المؤمنينامولىاللهوأن

القادريناخيراللهفإن

للصالحينامقامةتكون

خائبيناخزايابغيظكم

دامريناتكونواأنوكدتم

متكمهيناتحتهافكنتم

نأقبلوذلك:قلت-الخندقيومفي)2(السهمي

الأحقابوتراوحالبلىطول

الأطنابومعقدالكنيفإلا

أتراببأوانسنعمةفي

يبابالمقامخلقومحلة

الأنصابمنبأجمعهساروا

جبجاب)3(جحفلغياطلذيفي

وشعابظاهرنشزكلفي

الأقرابلواحقالبطونقب

الرقابغفلةبادركالسيد

الأحزابقائدوصخرفيه

.(2257/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

الخلافبعضمع،الجبورييحيىالدكتورالأستاذوتقديمجمع(92ص)"الزبعرىبناللهعبدشعر"فيالأبيات)2(

اليسير.

الكثير.:"الجبجاب")3(

الواضحالطريقوهو،منهج:جمع""والمناهج،الأرضمنارتفعماوهو،حزنجمع:""الحزون)4(

.الأرضمنالمرتفع:"والنشز"

.الحاصرةوهو،قربجمعوالأقراب،ضامراتبمعنىكلهاواللواحقوالقبوالشوازب،مقودةأي(5)

لذئب.ا:"لسيدوا"،لطويلا:"السلهبة"(6)



قال:

قال:

الأشعارمنقيلماذكر

)1(.
فيهماأصبحكالبدرين!رمالى

وارتدواالمدينةوردواإذاحتى

محمداقاهرينوعشراشهرا

قلتمصبيحةبرحلتهمنادوا

جمعهممنغادرواالخنادقلولا

عنهاللهرضي،)2(ثابتبنحسانفأجابه

يبابالمقامدارسةرسمهل

رسومهالسحابرهمعفاقفر

يزينهمالحلولبهارأيتولقد

خريدةكلوذكرالديارفدع

ترىوماالإلهإلىالهمومواشك

وألبواإليهبجمعهمساروا

فيهمحربوابنعيينةجيش

وارتجواالمدينةوردواإذاحتى

بأيدهم)5(قادرينعليناوغدوا

جمعهمتفرقمعصفةبهبوب

قتالهمالمؤمنينالإلهفكفى

جمعهمففرققنطوامابعدمن

وصحابهمحمدعينوأقر

ريبةذي)6(موقعالفؤادعاتي

ففؤادهبقلبهالشقاءعلق

عنهاللهرضي،)7(مالكبنكعبوأجابه

بقيةالحروبحدثلناأبقى

لسيد.ا:ملقرا(1)

.(108/)"ديوانه"فيالأبيات2()

المطر.وهو،رهمةجمع:والرهم،الثابتةالدائمة)3(

.مختلطونأي(4)

.القوة:الأيد()5

عيب.ذو:أي)6(

.(511)ص"ديوانه"فيالأبيات)7(

قريظةوبنيالخندقفي

الهرابومعقلالفقيرغيث

قضابمجربكلللموت

صحابخيرالحربفيوصحابه

الخيابمعبهانكونكدنا

وذئابسغبلطيرقتلى

الكامل(منأ:فقال،

بجوابلمحاورمتكلم

مرباب)3(مطلةكلوهبوب

الأحسابثواقبالوجوهبيض

كعابالحديثآنسةبيضاء

غضابالرسولظلموامعشرمن

الأعرابوبواديالقرىأهل

الأحزا!-..(4)..- دحلمهلى

الأسلابومغنمالرسولقتل

الأعقابعلىبغيظهمردوا

الأربابسيدربكوجنود

ثوابخيرالأجرفيوأثابهم

الوهابمليكنانصرتنزيل

مرتابمكذبكلوأذل
الأثواببطاهرليس!الكفرفي

الأحقابهذهآخرالكفرفي

الكامل(منأ:فقالأيضا،

الوهابربنانحلةخيرمن
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الأحلابغزيرةالجذوعحمومعاطناالذرىمشرفةبيضاء

والمنتابالعموابنللجاروحفيلهاجمهايبذلكاللوب

المقضابوجزةالشعيرعلفبهانمىالسراحمثلونزائعا!ا(

الارابوسائرالمتونجردنحضهاوأردفمنهاالشوىعري

)2(للكلابتراحالضراءفعلغدتإذاالصياحإلىتراحقودا

بالأسلابوتؤوبالعداترديوتارةالديارسائمةوتحوط

الإنجابمبينةاللقاءعبس!الوغىعندمطارةالوحوشحوش

الأقصابخفيفةالبضيع،،دخس)بدنافصارتدعةعلىعلفت

صيابالثقاففيوبمترصاتشكهالمضاعفبالزغفيغدون

الأنسابماجدأروعوبكلعلبها)4(الصياقلنزعوصواربم

خبابإلىوقيعتهوكلتمتقارببمارناليمينيصل

شهابضوءالظلماءطخية)د(فيكأنهالقناةفيأزرقوأغر

النشابقواحز)6(حدوتردقتيرهاالقرانينفيوكتيبة

غابضريمةمجمعةكلفيرماحهاكأنململمةجأوى)7(

عقابفيءالخطيصعدةفيكأنهالفواءظلإلىتأوى

الأعرابعلىبسالتهاوأبتتبعاوأعيتكربأباأعيت

الأثوابطيبأزهربلسانبهانهدىربنامنومواعظ

الأحزابعلىعرضتمابعدمنذكرهافاشتهيناعليناعرضت

الألبابذووويفهمهاحرجابزعمهمالمجرمونيراهاحكما

الغلابمغالبفليغلبنربهاتغالبكيسخينةجاءت

نأ،الزبيربناللهعبدبنعئادبنيحيىبنالملكعبدحدثني،بهأثقمنحدثني:"إ.!اهشامابنقال

."هذاقولكعلىكعبيااللهشكركلقد":البيتهذامنهسمعلمالهقال!اللهرسول

الذئب.وهو،سرحانجمع،والسراح.الأعداءمننزعتالتيالعربيةالخيل:النزائع(1)

.الكلابصاحبالصائد:الكلاب)2(

اللحم.كثيرة)3(

صلابتها.:أي(4)

.السوادشدة:الطخية()5

المرتفعة.السهامأي:النشابقواحز)6(

.حمرةسوادهايخالطالتي:الجأواء)7(

.(791-491ص)"مالكبنكعبديوان"فيوالأبيات(2261/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)8(



قلت:

يتهيالاالذي

ابنقال

337قريظةوبنيالخندقفيالأشعارمنقيلماذكر

السخن،الطعامأكلهملكثرةبذلكتسميهمالعربكانتوإنما،قريش:بسخينةومراده

أعلم.فالله،البواديأهلمنغالبالغيرهم

الكاول(ممتأ:أيضامالكبنكعبوقال:لا؟ل!إسحاق

المحرقالأباء)3(كمعمعةلعضابعصهيمعمعضربسرهمن )2(.

الخندقجزعوبينالمذادبينسيوفهاتسنمأسدةفليأت

المشرقلربأنفسهممهجاتوأسلمواالمعلمينبضربدربوا

مرفقذابعبدهوكانبهمنبيهالإلهنصرعصبةفي

المترقرقريحههبتكالنهي)4(فضولهايحطسابغةكلفي

موثقشكذاتالجنادب)د(حدققتيرهاكأنمحكمةبيضاء

رونقذيصارمالحديدةصافيمهندنجاديحفزهاجدلاء

مصدقساعةوكلالهياجيوملباسناتكونالتقوىمعتلكم

تلحقلمإذاونلحقهاقدمابخطوناقصرنإذاالسيوفنصل

تخلقلمكأنهاالأكفبلههاماتهاضاحياالجماجمفترى

المشرقرأسكقصدالجموعتنفيملمومةبفخمةالعدونلقى

أبلقالقوائمومحجولوردمقلصكلللأعداءونعد

ملثقطلأسودالهياجعندكماتهمكأنبفرسانتردي

المزهقبالوشيجالعمايةتحتحتوفهمالكماةيعاطونصدق

موفقخيراللهإنالحربفيلعدوهبربطهاالإلهأمر

النزقخيولدلفتإنللداروحيطاللعدوغيظألتكون

نلتقيساعةالصبروصدقمنهبقوةالعزيزاللهويعيننا

نسبقلملكريهةدعاوإذاونجيبهنبيناأمرونطيع

نعنقفيهاالحوماتنرومتىنأتهاالشدائدإلىينادومتى

مصدقحقالأمرمطاعفينافإنهالنبيقوليتبعمن

بمرفقذاكنيلمنويصيبناعزناويظهرينصرنافبذاك

المتقيسبيلعنوضفواكفروامحمدايكذبونالذينإن

.(2126/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

وحريقها.النارالتهابصوت:المعمعة)2(

القصبة.وهيأباءةواحدتهاالأباء)3(

.الماءمنالغدير:النهي()4

.الجراد:الجنادب(5)
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قال

قال

قال

قال

فأجا

انظر

لأبياا

نظرا

انظر

لأبياا

لأبياا

قريظةوبنيالخندقفيالأشعارمنقيلماذكر

الطوي!(منأ:أيضا)2(مالكبنكعبوقال:()1إسحاقابن

نوادعمادينناورامواعليناتألبواحينالأحزابعلملقد

واقعهوبمايدروالموخندفأصفقتعيلانبنقيسمنأضاميم

وسامعراءوالرحمنالكفرعنونذودهمدينناعنيذودوننا

واسعاللهمننصرغيظهمعلىأعاننامقامفيغايظوناإذا

ضائعاللهيحفظلمومنعليناوفضلهفينااللهحفظوذلك

صنائعالصانعينفوقودلهلناواختارهالحقلدينهدانا

طويلة.يعني.لهقصيدةفيالأبياتوهذه:)3(هشامابن

الوافر(منأ:قريظةبنيمقتلفي)5(ثابتبنحسانوقال:)4(إسحاقابن

نصيرمنلذلوجدتوماسآهاماقريظةلقيتلقد

النضيربنيأصابقدماسوىفيهكانبلاءأصابهم

المنيركالقمراللهرسولإليهميهويأتاهمغداة

كالصقورعليهابفرسانتعادىمجنبةخيلله

كالعبيرعليهادماؤهمبشيءظفرواوماتركناهم

الفجورالعندذويدانكذاكفيهمالطيرتحومصرعىفهم

نذيريقبلتإنالرحمنمنقريشانصحامثلهافأنذر

إلوافر(أص:قريظةبنيفيأيضا)6(ثابتبنحسانوقال:

نصيرببلدتهملهموليسقريشانصروامعشرتفاقد

بورالتوراةمنعميوهمفضيعوهالكتابأوتواهم

النذيرقالالذيبتصديقأتيتموقدبالقرانكفرتم

مستطيربالبويرةحريقلؤيبنيسراةعلىفهان

(الواقمنأ:فقالالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوبه

السعيرطوائفهافيوحرقصنيعمنذلكاللهأدام

.(2263/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(185)ص"ديوانه"فيت

.(2263/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(2271/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(1328/)"ديوانه"فيت

.(1/012)"ديوانه"فيت



933الحقيقأبيبنسلامرأفعأبيمقتلذكر

تضيرأرضيناأيوتعلمبنزهمنهاأيناستعلم

فسيروالكممقاملالقالواركابابهاالنخيلكانفلو

هذهبعض"البخاريصحيح"فيتقدموقد،يسلمأنقبلالحارثبنسفيانأبوقالهوهذا:قلت

.لأبياتا

.قصداتركناه،الثعلبيجوالبنلجبلذلكفيحشانجواب)1(إسحاقابنوذكر

قريظة:بنييوماستشهدممنوجماعةسعدايبكيأيضا)3(ثابتبنحسانوقال:)2(إسحاقابنقال

الطويل(منأ

راجعالعيشصالحمنمضىماوهلدافعحملماهللقوميياألا

المدامعمنيوانهلالحشابناتفتهافتتمضىقدعصراتذكرت

ورافعطفيلفيهامضىوقتلىإخوةذكرتنيوجدصبابة

بلاقعمنهمفالأرضمنازلهموأوحشتالجنانفيفأضحواوسعد

اللوامعوالسيوفالمناياظلالوفوقهمللرسولبدريوموفوا

وسامعأمركلفيلهمطيعوكلهمبحقفأجابوهدعا

المصارعإلاالآجاليقطعولاجماعةتوالواحتىنكلوافما

شافعالنبيونإلايكنلمإذاشفاعةمنهيرجونلأنهم

ناقعوالموتللهإجابتنابلاؤناالعبادخيريافذلك

تابعاللهملةفيلأولناوخلفناإليكالأولىالقدملنا

واقعبدلااللهقضاءوأنوحدهدلهالملكأنونعلم

اليهوديالحقيقأبيبنسلامرافعأبيمقتل

اللهلعنه

الحجاز)2(بأرضمشهوراتاجراوكان،خيبرأرضفيلهقصرفيوكان

وهو-الحقيقأبيبنسلاموكان،قريظةبنيوأمرالخندقشأنانقضىولما:)5(إسحاقابنقال

.(2272/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2027/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.الخلافبعضمع(1/267)"ديوانه"فيالأبيات)3(

فقط."اليهوديرافعأبيمقتل":(ط)فيكاملةالفقرةهذهمكان(4)

.(2273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(فى)



الحقيرآبيبنمسد6رافعأبيمقتلذكر034

،الأشرفبنكعبقتلتقدأحدقبلالأوسوكانت،ع!ي!اللهرسولعلىالأحزابحزبفيمن-رافعأبو

لهم.فأذن،بخيبروهوالحقيقأبيبنسلامقتلفيع!ي!الثهرسولالخزرجفاستأذن

:قال،مالكبن(كعببنأاللهعبدعن،الزهريمسلمبنمحمدفحدثني:)1(إسحاقابنقال

معيتصاولانكانا،والخزرج(الأوس1،الأنصارمنالحيينهذينأن!ي!لرسولهاللهصنعمماوكان

:الخزرجقالتإلا!اللهرسولعنغناءفيهشيئاالأوستصنعلا،(الفحلينأتصاول!ي!اللهرسول

وإذا،مثلهايوقعواحتىينتهونفلا.الإسلاموفي!ي!اللهرسولعندعلينافضلابهذهيذهبونلاوالله

عداوتهفيالأشرفبنكعبالأوسأصابتولما:قال.ذلكمثلالأوسقالتشيئاالخزرجفعلت

رجلمنفتذاكروا:قال.أبداعلينافضلابهايذهبونلاوالله:الخزرجقالت،ع!ي!اللهلرسول

اللهرسولفاستأذنوا،بخيبروهو،الحقيقأبيابنفذكروا،(الأشرفكابنأالعداوةفي!ي!اللهلرسول

عتيك،بناللهعبد،نفرخمسةسلمةبنيمنالخزرجمنإليهفخرج،لهمفأذن،قتلهفيع!ي!

لهمحليف،أسودبنوخزاعي،ربعيبنالحارثقتادةوأبو،أنيسبناللهوعبد،سنانبنومسعود

،امرأةأووليدايقتلواأنونهاهم،عتيكبناللهعبد!ي!اللهرسولعليهموأمر،فخرجوا،أسلممن

علىأغلقوهإلاالدارفيبيتايدعوافلم،ليلاالحقيقأبيابندارأتوا،خيبرقدمواإذاحتى،فخرجوا

،فاستأذنوا،بابهعلىقامواحتىإليهافأسندوا:قال.عجلةإليهاله،عليةفيوكان:قال.أهله

صاحبكمذاكم:قالت.الميرةنلتمسالعربمنأناس:قالوا؟أنتممن:فقالتامرأتهإليهمفخرجت

بينناتحولمجاولةدونهيكونأنتخوفا"الحجرةوعليهعليناأغلقنادخلنافلما:قال.عليهفادخلوا

فيعليهيدلنامافوالله،بأسيافنافراشهعلىوهوفابتدرناه،بنافنوهت،امرأتهفصاحت:قال.وبينه

سيفه،عليهايرفعمناالرجلجعلامرأتهبناصاحتفلما:قال.ملقاةقبطيةكأنه،بياضهإلاالليلسواد

تحاملبأسيافناضربناهفلما:قال.بليلمنهالفرغناذلكولولا،يدهفيكف!اللهرسولنهييذكرثم

:قال.حسبيحسبيأي.قطنيقطني:يقولوهوأنفذهحتىبطنهفيبسيفهأنيسبناللهعبدعليه

،شديداوثئايدهفوثئت،الدرجةمنفوقع:قال.البصرسيئرجلاعتيكبناللهعبدوكان،وخرجنا

حتى،يطلبونناوجهكلفيواشتدوا،النيرانفأوقدوا،فيهفندخلعيونهممنمنهرابهنأتيحتىوحملناه

قداللهعدوبأننعلمبأنلناكيف:فقلنا:قال.يقضيوهوفاكتنفوهصاحبهمإلىرجعوايئسواإذا

يعني-فوجدتها:قال،الناسفيدخلحتىفانطلق.لكمفأنظرأذهبأنا:منارجلفقال:قال؟مات

ابنصوتسمعتأما:وتقولوتحدثهموجههفيتنظرالمصباحيدهاوفي،حولهيهودورجال-امرأته

فقالت:،وجههفيتنظرعليهأكبتثم؟البلادبهذهعتيكابنأنى:وقلت(نفسيأأكذبتثمعتيك

فاحتملنا،الخبرفأخبرناجاءناثم:قال.منهانفسيعلىألذكانتكلمةسمعتفما.يهودوإلهفاظ

:قال.يدعيهكلنا،قتلهفيعندهواختلفنا،اللهعدوبقتلفأخبرناه،ع!اللهرسولعلىوقدمناصاحبنا

.(2273/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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فيهأرى،قتلههذا":أنيسبناللهعبدلسيففقال،إليهافنظر،بهافجئنا."أسيافكمهاتوا":فقال

مل(أيطمنأ:ذلكفي()1ثابتبنحسانفقال:إسحاقابنقال."الطعامأثر

الأشرفبنياوأنتالحقيقيابنلاقيتهمعصابةدرلله

مغرفعرينفيكأسدمرحاإليكمالخفافبالبيضيسرون

ذففببيضحتفافسقوكمبلادكممحلفيأتوكمحتى

مجحفأمرلكلمستصغرينانبيهمادينلنصرمستبصرين

الله.رحمه،إسحاقبنمحمدالإمامالقصةهذهأوردهكذا

،زائدةأبيابنثنا،آدمبنيحيىثنا،نصربنإسحاقثنا:)2(البخارياللهعبدأبوالإمامقالوقد

عليهفدخل،رافعأبيإلىرهطاع!ي!النبيبعث:قالعازببنالبراءعن،إسحاقأبيعن،أبيهعن

فقتله.نائموهوليلابيتهعتيكبناللهعبد

،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدثنا،موسىبنيوسفثنا:)3(البخاريقالثم

بناللهعبدعليهموأمر،الأنصارمنرجالااليهوديرافعأبيإلىع!ي!اللهرسولبعث:قالالبراءعن

دنوافلما،الحجازبأرضلهحصنفيوكان،عليهويعين،ع!ي!اللهرسوليؤذيرافعأبووكان،عتيك

منطلقفإني،مكانكماجلسوا:لأصحابهاللهعبدقال،بسرحهمالناسوراح،الشمسغربتوقد،منه

وقد،حاجتهيقضيكأنهبثوبهتقنعثم،البابمندناحتىفأقبل.أدخلأنلعلي،للبوابومتلطف

.البابأغلقأنأريدفإني،فادخلتدخلأنتريدكنتإن،اللهعبديا:البواببهفهتف،الناسدخل

الأقاليدإلىفقمت:قال.ودعلىالأغاليقعلقثم،البابأغلقالناسدخلفلما،فكمنتفدخلت

،سمرهأهلعنهذهبفلما،لهعلاليفيوكان،عندهيسمررافعأبووكان،البابففتحتفأخذتها

إلييخلصوالمبينذرواالقومإن:فقلت،داخلمنعليأغلقتبابافتحتكلمافجعلت،إليهصعدت

قلت:،البيتمنهوأينأدريلا،عيالهوسطمظلمبيتفيهوفإذا،إليهفانتهيت.أقتلهحتى

شيئا،أغنيتفما،دهشوأنابالسيفضربةفأضربهالصوتنحوفأهويت؟هذامن:قال.رافعأبا

أبارافع؟ياالصوتهذاما:فقلتإليهدخلتثم،بعيدغيرفأمكث،البيتمنفخرجتوصاح

أقتله،ولمأثخنتهضربةفأضربه:قال.بالسيفقبلضربنيالبيتفيرجلاإن،الويللأمك:فقال

أفتحفجعلت،قتلتهأنيفعرفت،ظهرهفيأخذحتى،بطنهفيالسيفضبيبوضعتثم

)1(

)2(

)3(

(2185/)عساكرلابن"دمشقمدينةتاريخمنالشعراءمعجم"وانظر،(2211/)"ديوانه"فيالأبيات

بإشراف،أباظةنزار.د،مرادالحميدعبدرياض،فرفورالدينحسام.د:الأساتذةمعبالاشتراكبتحقيقي

بدمشق.الفكردارطبع،الفحامشاكرالدكتورالعلامةأستاذنا

.(3804)رقمالبخاريرواه

.(9304)رقمالبخاريرواه
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،الأرضإلىانتهيتقدأنيأرىوأنا،رجليفوضعتلهدرجةإلىانتهيتحتى،باباباباالأبواب

فقلت:،البابعلىجلستحتىانطلقتثم،بعمامةفعصبتهاساقيفانكسرت،مقمرةليلةفيفوقعت

أهلتاجررافعأباأنعي:فقالالشورعلىالناعيقام،الديكصاحفلما.أقتلتهأعلمحتىالليلةأخرجلا

!ي!النبيإلىفانتهيت.رافعأبااللهقتلفقد،النجاء:فقلت،أصحابيإلىفانطلقت.الحجاز

قط.أشتكهالمفكأنما،فمسحهارجليفبسطت."رجلكابسط":ليفقال،فحذثته

عن،يوسفبنإبراهيمثنا،شريحثنا،الأوديحكيمبنعثمانبنأحمدثنا:)1(البخاريقالثم

عتيكبناللهعبدرافعأبيإلى!ي!اللهرسولبعث:قالالبراءسمعت،إسحاقأبيعن،أبيه

امكثوا:عتيكبناللهعبدلهمفقال،الحصنمندنواحتىفانطلقوا،معهمناسفيعتبةبناللهوعبد

بقبسفخرجوا،لهمحماراففقدوا،الحصنأدخلحتىفتلطفت:قالفأنظر.أناأنطلقحتىأنتم

:البوابفقال،حاجةأقضيكأنيوجلست،رأسيفغطيت:قال.أعرفأنفخشيت:قال.يطلبونه

فتعشوا،الحصنبابعندحمارمربطفياختبأتثمفدخلت.أغلقهأنقبلفليدخليدخلأنأرادمن

ولاالأصواتهدأتفلما،بيوتهمإلىرجعواثم،الليلمنساعةذهبتحتىوتحدثوا،رافعأبيعند

ففتحتفأخذته،كوةفيالحصنمفتاحوضعحيثالبابصاحبورأيت:قال.خرجت،حركةأسمع

فغلقتهابيوتهمأبوابإلىعمدتثم،مهلعلىانطلقتالقومبينذرإن:قلت:قال.الحصنباببه

أينأدرفلم،سراجهطفئقد،مظلمالبيتفإذا،سلمفيرافعأبيإلىصعدتثم،ظاهرمنعليهم

شيئا.تغنفل!،وصاحفأضربهالصوتنحوفعمدت:قالهذا؟من:قال.رافعأبا:فقلت؟الرجل

الويل،لأمك،أعجبكألا:قال.صوتيوغيرت؟رافعأبالكما:فقلت،أغيثهكأنيجئتثم:قال

وقامفصاح،شيئاتغنفلمأخرىفأضربهأيضاإليهفعمدت:قال.بالسيففضربنيرجلعليدخل

ثمبطنهفيالسيففأضع،ظهرهعلىمستلقهوفإذا،المغيثكهيئةصوتيوغيرتجئتثم،أهله

منهفأسقط،أنزلأنأريدالسلمأتيتحتى،دهشاخرجتثم،العظمصوتسمعتحتى،عليهأنكفئ

فإني،!ييهاللهرسولفبشرواانطلقوا:فقلت،أحجلأصحابيأتيتثمفعصبتها،رجليفانخلعت

فقمت:قال.رافعأباأنعى:فقالالناعيةصعدالصبحوجهفيكانفلما،الناعيةأسمعحتىأبرحلا

السياقاتبهذهالبخاريبهتفرد.فبشرته!اللهرسوليأتواأنقبلأصحابيفأدركت،قلبةبيماأمشي

الستة.الكتبأصحاببينمن

ساقه،وانكسرت،قدمهانفكت،الدرجةتلكمنسقطلماعتيكبناللهعبدأنيحتمل:قلت

علىأعينالمشيأرادولما،الباهرالأمرمنفيههولما؟بهمااستكنعصبهافلما،ويدهرجلهووثئت

فيالوجعثاوره،نفسهواستقرت!اللهرسولإلىوصللماثم،النافعالجهادمنفيههولما؟ذلك

.(0404)رقمالبخاريرواه(1)
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وجعبهايبقولم،الماضيفيبأسمنبهاكانماذهب،!ي!اللهرسولومسحرجلهبسطفلما،رجله

أعلم.والله،تقذمتوالتيالروايةهذهبينجمعا،المستقبلفيحصولهيتوقع

الذينالجماعةوسضى،إسحاقبنمحمدسياقمئل")1(مغازيه"فيعقبةبنموسىذكروقدهذا

عبيد.وأبو،وإبراهيم،إسحاقابنذكرهكماإليهذهبوا

:فقال،المنبرعلىوهو!ي!اللهرسولعلىفقدموا:كعب)2(ابنقال:الزهرقيقال:قالثم

:قال،نعم:قالوا"؟أفتكتموه":قال،اللهرسولياوجهكأفلح:قالوا"الوجوهأفلحت"

."السيفذبابفيطعامههذاأجل":فقالفسله"السيفناولني"

)3(الهذلي!حبقسفيانبقخالدمقتلى

رافع.أبيمقتلتلو")4(الدلائل"فيالبيهقيئالحافظذكره

عن،الزبيربنجعفربنمحمدحدثني،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا:أحمد)5(الإمامقال

بنسفيانبنخالدأنبلغنيقدإنه":فقال!ي!اللهرسولدعاني:قالأبيهعن،أنيسبناللهعبدابن

انعته،اللهرسوليا:قلت:قال."فاقتلهفأته،بعرنة)6(وهو،ليغزونيالناسلييجمعالهذلينبيح

وقعتحتىسيفيمتوشحافخرجت:قال."قشعريرةلهوجدترأيتهإذا":قال.أعرفهحتىلي

ليوصفماوجدترأيتهفلما،العصروقتكانحين)7(،منزلالهنيرتادظعنمعبعرنةوهو،عليه

،الصلاةعنتشغلنيمجاولةوبينهبينييكونأنوخشيت،نحوهفأقبلت،القشعريرةمن!ي!اللهرسول

قلت:؟الرجلمن:قالإليهانتهيتفلما،والسجودللركوعبرأسيأومئ؟نحوهأمشيوأنافصليت

:قال.ذلكفيإنا،أجل:قال.لذلكفجاءك،الرجللهذاوبجمعكبكسمعالعربمنرجل

مكباتظعائنهوتركتخرجتثم،قتلتهحتىالسيفعليهحملتأمكننيإذحتى،شيئامعهفمشيت

الله.رسولياقتلته:قلت:قال."الوجهأفلح":قالفرآني!ي!اللهرسولعلىقدمتفلما،عليه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(438/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

."كعببنأبي":(طو)(آ)في

.(3182/)القيملابن"المعادزاد"انظر

.(404/)"النبوةدلائل"انظر

ضعف.إسنادهوفي،(3694/)"المسند"فيأحمدرواه

بحذاءواد...الكثيرالقياسفيفيكونالناسمنيضحكالذيوهووضحكةهمزةبوزن:عرنة:ياقوتقال

.(4111/)"البلدانمعجم"عن.كلهوالمسيلعرفةمسجدوقيل...،عرفات

المؤلف.مصدرللبيهقي"النبوةدلائل"منوالتصحيح"وحين":(طو)(آ)في
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هذهأمسك":فقالعصافأعطانيبيتهفيفدخل،!ي!اللهرسولمعيقامثم:قال."صدقت":قال

قلت::قال؟العصاماهذه:فقالوا،الناسعلىبهافخرجت:قال."أنيسبناللهعبدياعندك

ذلك؟عنفتسألهع!يىاللهرسولإلىترجعلاأو:قالوا.أمسكهاأنوأمرني،!ي!اللهرسولأعطانيها

وبينكبينياية":قال؟العصاهذهأعطيتنيلم،اللهرسوليا:فقلت!ي!اللهرسولإلىفرجعت:قال

إذاحتى،معهتزلفلم،بسيفهاللهعبدفقرنها:قال."يومئذالمتخصرونالناسأقلإن،القيامةيوم

جميعا.دفناثم،كفنهفيفضمتبهاأمرمات

عن،إسحاقبنمحمدعن،إدريسبناللهعبدعن،آدمبنيحيىعن،أحمد)1(الإمامرواهثم

أنيس-بناللهعبدبناللهعبدعن:قالأو-أنيسبناللهعبدولدبعضعن،الزبير(أبنجعفربنمحمد

.نحوهفذكر،أنيسبناللهعبدعن

بنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن،الوارثعبدعن،معمرأبيعن،داود)2(أبورواهوهكذا

.نحوهفذكر،أبيهعن،أنيسبناللهعبدابنعن،جعفر

بنمحمدعن،إسحاقبنمحمدعن،)4(سلمةبنمحمدطريقمن،)3(البيهقيالحافظورواه

.فذكرهأبيهعن،أنيسبناللهعبدبناللهعبدعن،الزبيربنجعفر

أعلم.فالله،مرسلة"مغازيهما"فيعقبةبنوموسى،الزبيربنعروةنحوهذكروقد

2في!أسإ:سفيانبنخالدقتلهفيأنيسبناللهعبدوقال:)3(هشامابنقال

مقددجيبكلتفرينوائحوحولهكالحوارثورابنتركت

مهئدالحديدماءمنبأبيضوخلفهخلفيوالظعنتناولته

متوقدملهبمنغضىشهابكأنهالدارعينلهامعجوم

قعددغيرفارساأنيسابنأنارأسهيعجموالسيفلهأقول

مزندغيرالدارفناءرحيبقدرهالدهرينزللمالذيابنأنا

محمدالنبيدينعلىحنيفماجدبضربةخذهالهوقلت

وباليدباللسانإليهسبقتبكافرالنبيهمإذاوكنت

كان،القدركبيرمشهورصحابيئ،الجهنيئيحيىأبو،حرامبنأسعدبنأنيسبناللهعبد:قلت

ضعف.إسنادهوفي،(3694/)"المسند"في(1)

ضعف.إسنادهوفي،(9412)رقم"سننه"في)2(

.(442/)"النبوةدلائل"في)3(

.الصوابوهو(ط)لفظوأثبت"مسلمةبنمحمدطريقمن":(آ)في)4(

.(2562/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5
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علىثمانينسنةإلىبالشامموتهوتأخر،ذلكبعدوماوالخندقأحداوشهد،العقبةشهدفيمن

أعلم.والله،(1)وخمسينأربعسنةتوفي:وقيل،المشهور

،)2(الأنصاريعيسىأبيأنيسبناللهعبدوبينبينهخياطبنوخليفة،المدينيبنعليفرقوقد

داودأبورواهكما،منهاوشربفمهافخنث،ماءفيهابإداوةأحديومدعاأنهمج!ي!النبيعنروىالذي

الترمذفي:قالثم.أبيهعن،أنيسبناللهعبدبنعيسىعن،العمرياللهعبدطريقمن،)3(والترمذي

حفظه.قبلمنضعيفالعمرياللهوعبد،يصحإسنادهوليس

وإسملام!أ4(النجاشيمعالعاصبنعمروقصة

مولىراشد)6(عن،حبيبأبيبنيزيدوحدثني:رافعأبيمقتلبعد،)5(إسحاقبنمحمدقال

لما:قال،فيهمن،العاصبنعمروحدثني،أوسأبيبنحبيبعن،الئقفيأوسأبيبنحبيب

فقلت،منيويسمعون،رأيييرونكانواقريشمنرجالاجمعت،الخندقعنالأحزابيومانصرفنا

فيه؟ترونفما،أمرأرأيتقدوإني،منكرأعلوأالأموريعلومحمدأمرأرىأنيواللهتعلمون:لهم

عندكناقومناعلىمحمدظهرفإن،عندهفنكونبالنجاشينلحقأنرأيت:قال؟رأيتوما:قالوا

قدمنفنحنقومناظهروإن،محمديديتحتنكونأنمنإليناأحبيديهتحتنكونأنفإنا،النجاشيئ

أحبوكان.لهنهديمالنافاجمعوا:قلت.لرأيهذاإن:قالوا.خيرإلامنهميأتينافلن،عرفوا

ذإ،لعندهإنافوالله،عليهقدمناحتىخرجناثم،كثيراأدمالهفجمعنا،)!!(الأدمأرضنامنإليهيهدىما

فدخل:قال.وأصحابهجعفرشأنفيإليهبعئهقدمج!ي!اللهرسولوكان،الضمريأميةبنعمروجاءه

فسألتهالنجاشيئعلىدخلتقدلو،أميةبنعمروهذا:لأصحابيفقلت:قال.عندهمنخرجثمعليه

محمد.رسولقتلتحينعنهاأجزأتقدأنيقريشرأتذلكفعلتفإذا،عنقهفضربتفأعطانيهإياه

بلادكمنليأهديتهل،بصديقيمرحبا:فقال.أصنعكنتكمالهفسجدت،عليهفدخلت:قال

."ثمانينسنةقالمنووهم،وخمسينأربعسنة،معاويةخلافةفيبالشامومات":العسقلانيحجرابنوقال()1

.(2291/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر

.(2291/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر2()

.(1918)رقموالترمذي،(1372)رقمداودأبورواه)3(

.(ط)فييردلم"وإسلامه"لفظ(4)

.(2276/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)5(

أعلم،والله،ناسخهامنوهموهو"...راشدعن،حبيبأبيعن،حبيبأبيبنيريدوحدثني":(1)في)6(

كثير.ابندارطبع،يديبينالتيهشاملابن"النبويةالسيرة"فيلماموافقوهو(ط)لفظوأثبت

الجلد.:الأدم)7(
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،واشتهاهفأعجبه،إليهقربتهثم:قال.كثيراأدمالكأهديتقد،الملكأيهانعم:قلت:قال؟شيئا

فأعطنيه،لناعدورجلرسولوهو،عندكمنخرجرجلارأيتقدإني،الملكأيها:لهقلتثم

قدأنهظننتضربةأنفهبهافضرب،يدهمدثمفغضب:قال.وخيارناأشرافنامنأصابقدفإنه؟لأقتله

هذاتكرهأنكظننتلووالله،الملكأيها:لهقلتثم.منهفرقافيهالدخلتالأرضانشقتفلو،كسره

!؟لتقتلهموسىيأتيكانالذيالأكبرالناموسيأتيهرجلرسولأعطيكأنأتسألني:قال.سألتكهما

الحق،لعلىواللهفإنه،واتبعهأطعنيعمرو!ياويحك:قال؟هوأكذاك،الملكأيها:قلت:قال

لهأفتبايعني:قلت:قال.وجنودهفرعونعلىعمرانبنموسىظهركما،خالفهمنعلىوليظهرن

رأيحالوقدأصحابيعلىخرجتثم،الإسلامعلىفبايعته،يدهفبسط.نعم:قال؟الإسلامعلى

بنخالدفلقيت،لأسلم!ي!اللهرسولإلىعامداخرجتثم،إسلاميأصحابيوكتمت،عليهكانعما

استقاملقدوالله:فقال؟سليمانأباأين:فقلت،مكةمنمقبلوهو،الفتحقبيلوذلك،الوليد

:قال.لأسلمإلاجئتماوالله:قلت:قال؟متىفحتى،فأسلمواللهأذهب،لنبيالرجلوإن،الميسم

إني،اللهرسوليا:فقلتدنوتثم،وبايعفأسلمالوليدبنخالدفتقدم،!يمالنبيعلىالمدينةفقدمنا

،عمرويا":!جواللهرسول!فقال!:قال!.تأخرماأذكرولا،ذنبيمنتقدممالييغفرأنعلىأبايعك

انصرفت.ثمفبايعته:قال."قبلهاكانماتجبالهجرةوإن،قبلهكانمايجبالإسلامفإنبايع

أسلم،معهماكانطلحةأبيبنطلحةبنعثمانأنأتهملامنحدثنيوقد:)1(إسحاقابنقال

الطويلأمنأ:)2(السهميالزبعرىبناللهعبدفقال،أسلماحين

المقبلعندالقومنعالوملقىحلفناطلحةبنعثمانأنشد

بمحللمثلهامنخالدوماحلفةكلمنالآباءعقدوما

مؤثلبيتمجدمنيبتغىوماتبتغيبيتكغيربيتأمفتاح

المعضلبالدهيمجاءاوعثمانهذهبعدخالداتأمننفلا

كما،المشركينخيلفييومئذكانالوليدبنخالدأنوذلك،الحديبيةبعدإسلامهمكان:قلت

بنمحمدللإمامتبعاذلكذكرناولكن،أنسبذلكبعدإسلامهمفيالفصلهذاذكرفكان،بيانهسيأتي

،الخندقوقعةبعدكانالنجاشيإلىالعاصبنعمروذهابأوللأن؟تعالىاللهرحمه،إسحاق

أعلم.والله،خمسسنةبقيةفيذهبأنهوالظاهر

.(2278/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(44ص)"الزبعرىبناللهعبدشعر"فيالأبيات)2(
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تعالى:قولهفيعباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيطريقمنالخندقوقعةبعد)2(البيهقيذكر

بأم!النبيتزويجهو:قال.17:الممتحنةأ!مودحم!همعاديتمائذينوصفيبتبهؤئحعلأنالله!عسى!يو

المؤمنين.خالمعاويةوصار،المؤمنينأمفصارت،سفيانأبيبنتحبيبة

بنيحيىثنا،نجدةبنأحمدثنا،)4(عيسىبنعليثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأ:)3(البيهقيقالثم

عندكانتأنها،حبيبةأمعن،عروةعن،الزهريعن،معمرعن،المباركابنأنبأ،الحميدعبد

بأرضوهيحبيبةبأمتزوجع!ي!اللهرسولوأن،فماتالنجاشيإلىرحلوكان،جحشبناللهعبيد

وجهزهاحسنةبنشرحبيلمعبهاوبعث،درهمالافأربعةومهرها،النجاشيإياهوزوجها،الحبشة

أربعمئة.!ي!النبيأزواجمهوروكان:قال.بشيءع!ي!اللهرسولإليهابعثوما،عندهمن

درهما،أربعونوالأوقية،ونشاأوقيةعشرةثنتيكانتع!ي!النبيأزواجمهورأنالصحيح:قلت

درهم.خمسمئةيعدلوذلك،النصف:والنش

ماتجحشبناللهعبيدأن،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنطريقمن،)5(البيهقيروىثم

اللهرضي،عفانبنعثمانمنهزوجها،ع!ي!اللهرسولحبيبةأمزوجتهعلىفخلف،نصرانيابالحبشة

عنه.

أرضإلىالمسلمينمعهاجرماأثرعلىوذلك،بيانهتقدمفقدجحشبناللهعبيدتنصرأما:قلت

يلقىوكان،اللهلعنةعليه،ماتحتىإليهفصار،النصارىدينلهفزينالشيطاناستزله؟الحبشة

:عروةقولوأما.الحبشةهجرةفيذلكشرحتقدموقد.وصأصأتم)6(أبصرنا:لهمفيقولالمسلمين

وصحبتهالمدينةإلىهاجرثم،ذلكقبلمكةإلىرجعقدكانعثمانلأن؟فغريبمنهزوجهاعثمانإن

أعلم.والله،تقدمكمارقيةزوجته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(ط)فييردلم"سفيانأبيبنت":وقوله،بتحقيقي(12/255)"الأصولجامع"فيومصادرهاترجمتها

.(3954/)"النبوةدلائل"في

.(3046/)"النبوةدلائل"في

.(ط)منسقط

لهيعة.ابنلضعفضعيفةروايةوهي(3046/)"النبوةدلائل"في

.(303/)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.أمركمتبصرواولمأمرناأبصرنا:أي
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بنخالدعمهاابننكاحهاوليالذيأنبلغني:قال!إسحاقبنمحمدعن،يونسذكرهماوالصحيح

.العاصبنسعيد

يونس،قال!كما،الحبشةملكالنجاشيأصحمةالعقدقبول!في!ي!اللهرسول!وكيلوكان:قلت

بنعمرو!اللهرسول!بعث:قال!الحسينبنعليبنمحمدجعفرأبوحدثني:إسحاقبنمحمدعن

.دينارأربعمئةعنهوساق،سفيانأبيبنتحبيبةأمفزوجه،النجاشيإلىالضمريأمية

عن،زهيربنعمروبناللهعبدعن،أبيهعن،الحسنبنمحمدحدثني:بكار)1(بنالزبيروقال!

النجاشيبرسول!إلاالحبشةبأرضوأناشعرتما:قالتسفيانأبيبنتحبيبةأمأن،عمروبنإسماعيل

الملكإن:فقالت،لهافأذنتعليفاستأذنت،ودهنهثيابهعلىتقومكانت.أبرهة:لهايقال!جارية

لكيقول!:وقالت.بالخيراللهبشرك:فقلت.أزوجكهأنإليكتب!ي!اللهرسول!إن:لكيقول!

أبرهةوأعطيت،فوكلته،العاصبنسعيدبنخالدإلىفأرسلت:قالت.يزوجكمنوكلي:الملك

رجلي؟أصابعكلفيكانتفضةمنوخواتيم،عليكانتافضةمن2(وخدمتين،فضةمنسوارين

منهناككانومنطالبأبيبنجعفرالنجاشيأمرالعشيمنكانأنفلما،بهبشرتنيبماسرورا

المهيمنالمؤمن،السلامالقدوسالملك،للهالحمد:وقال!النجاشيئوخطب،يحضرواأنالمسلمين

أما،مريمابنعيسىبهبشرالذيوأنه،ورسولهعبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنوأشهد،الجبارالعزيز

اللهرسول!إليهدعاماإلىفأجبت،سفيانأبيبنتحبيبةأمأزوجهأنإليكتب!ي!اللهرسول!فإن،بعد

فقال!:سعيدبنخالدفتكلم،القوميديبينالدنانيرسكبثم.دينارأربعمائةأصدقتهاوقد،!ي!

بالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنوأشهد،وأستغفرهأحمده،دلهالحمد

اللهرسول!إليهدعاماإلىأجبتفقد،بعدأما،المشركونكرهولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودين

بنخالدإلىالدنانيرالنجاشيودفع.!ي!اللهلرسول!اللهفبارك،سفيانأبيبنتحبيبةأموزوجته،!جم

علىطعاميؤكلأنتزوجواإذاالأنبياءسنةمنفإن،اجلسوا:فقال!،يقومواأنأرادواثم،فقبضهاسعيد

.تفرقواثمفأكلوابطعامفدعا،التزويج

كانإنماالخندقبعدالنجاشيعندمنخارجاأميةبنعمرورأىلماالعاصبنعمروفلعل:قلت

أعلم.فالله،حبيبةأمقضيةفي

فيكانحبيبةبأم،السلامعليه،تزويجهأنمندهبناللهعبدأبوذكر:3(البيهقيالحافظقال!لكن

أربع.سنةفيكانسلمةبأمتزويجهوأن،ستسنة

)1(

)2(

)3(

.(3146/)"النبوةدلائل"انظر

خلخالين.:أي

.(3462/)"النبوةدلائل"في
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سنةفيكانحبيبةأمتزويجإن:البرقيوابن،المئنىبنمعمرعبيدةوأبو،خليفةقال!وكذا:قلت

سبع.سنة:الناسبعضوقال!.ست

سلمة.أمقبلحبيبةبأمتزوج!ي!أنهإلىإسحاقابنوذهب:البيهقيقال!

أشبه.وهو:البيهقيل!قا

نأفيحتملحبيبةأموأما،أربعسنةأواخرفيسلمةبأم،السلامعليه،تزويجهتقدمقد:قلت

العاصبنعمروذكرمنتقدملما"أشبهالخندقبعدوكونه،بعدهيكونأنويحتمل،ذلكقبليكون

أعلم.والله،قضيتهافيفهو،النجاشيعندأميةبنعمرورأىأنه

إلىالحبشةمنهاجرتلماحبيبةأمأن،قتادةعن")1(الغابة"فيالأثيرابنالحافظحكىوقد

واحتج،الفتحبعدأبيهاإسلامبعدتزوجهاأنهبعضهمعنوحكى.وتزوجها!ي!اللهرسول!خطبهاالمدينة

عن،الوليدبنسماكزميلأبيعن،)3(اليماميعماربنعكرمةطريقمن)2(مسلمرواهبماالقائلهذا

نأعلىتؤمرني:قال!."نعم":قال!.أعطنيهنثلاث،اللهرسول!يا:قال!سفيانأباأنعباسابن

قال!:.يديكبينكاتباتجعلهومعاوية:قال!."نعم":قال!.المسلمينأقاتلكنتكماالكفارأقاتل

بتمامه.الحديث...أزوجكهاسفيانأبيبنتحبيبةأموأجملهمالعربأحسنوعندي:قال!."نعم"

الفتح،قبلالعقديجددجاءلماسفيانأبالأن"مسلمعلىأنكرمماالحديثوهذا:الأئيرابنقال!

عني؟بهأو،عنهبيأرغبتأدريماوالله:فقال!،!ي!النبيفراشعنهفثنتحبيبةأمابنتهعلىدخل

شر.بنيةيابعديأصابكلقدوالله:فقال!.مشركرجلوأنت،!ي!اللهرسول!فراشهذابل:قالت

عليه.يتابعلامنهالقول!وهذا.عماربنعكرمةوضعهالحديثهذا:حزمابنوقال!

عليه.الغضاضةمنإذنهبغيرفيهلماالعقديجددأنأراد:آخرونوقال!

أرادأنههذافيوالأحسن،ضعيفةكلهاوهذه.بإسلامهابنتهنكاحانفساخاعتقدلأنه:بعضهموقال!

فيكماحبيبةأمبأختهاواستعان،لهالشرفمنذلكفيرأىلما،عزةالأخرىابنتهيزوجهأن

.مفرداجزءالذلكأفردناوقد،حبيبةأمبتسميتههذاالراويوهموإنما،")4(الصحيحين"

.)5(وأربعينأربعسنةحبيبةأمتوفيت:سلامبنالقاسمعبيدأبوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(7611/)"الغابةأسد"انظر

.(1525)رقم"صحيحه"في

.(331/)"التهذيبتقريبتحرير"وانظر،خطأوهو"اليماني":(ط)في

.(9441)رقمومسلم(5372و)(6051و)(1515)رقمالبخاريرواه

بتحقيقي.(1/236)"الذهبشذرات"فيالحنبليالعمادابنبهجزمماوهو
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ستين.سنةرجبفيمعاويةوفاةوكانت،بسنةمعاويةقبلتوفيت:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

جحش)1(بنتبزينب،السلامعليه،تزويجه

حارثةبنزيدمولاهعندقبلهوكانت،!اللهرسولعمة،المطلبعبدبنتأميمةبنتوهي

عنه.اللهرضي

بعضهم:زاد.خمسسنة،السلامعليه،تزوجها:المدينةأهلوبعض،والواقدي،قتادةقال

.القعدةذيفي

قريظة.بنيبعدتزوجها:البيهقيئالحافظقال!

والأول.ثلاثسنةتزوجها:مندهوابن،المثنىبنمعمرعبيدةوأبو،خياطبنخليفةوقال

التاريخ.أهلمنواحدوغيرجريرابنسلكهالذيوهو،أشهر

،السلامعليه،إياهاتزويجهسببفيالتاريخوأهل،والفقهاء،المفسرينمنواحدغيرذكروقد

غيرعلىيفهملامنبعضيضعهلئلا،قصداإيرادهتركنا")2(مسنده"فيحنبلبنأحمدذكرهحديثا

زوجكعلتكاف!ذعلتهوأنعضتعلتهأدلهائغعللذىتقولوإذ):العزيزكتابهفيتعالىاللهقالوقد،موضعه

لال!زوجنبههاوطرامنهازتدقضىفلصاتخشنهأنأحقوأدلهألخاسوتخشىمتديهالهمانفسرصفىوتخنىأدلهواتق

فرضفيمامنحرجألنبىعلى!ما؟نمقعولااللهأقر%وكاوطرامنهنقضواإذاأدغيرتهتمازوخفىحرجاتمؤمينعلىيكون

.(38-37:ابلاصاأ!مقدورايدراأدلهأقركانقبسلمنظؤاألذينفىاللهسنةلوأدله

كفاية.فيهبما")3(التفسير"فيذلكعلىتكلمناوقد

عليهاأاللهأنعم،!اللهرسولمولى،حارثةبنزيد-هاهنا-عليهاللهأنعمبالذيفالمراد

جحش.بنتزينبعمتهبابنةوزوجه،بالعتق!اللهرسول!عليهوأنعم،بالإسلام

ودرعا،وملحفة،وخمارادرهماوستيندنانيرعشرةلهاصداقهوكان:حيانبنمقاتلقال

بينهما،وقعثم،فوقهاأوسنةمنقريباعندهفمكثت،تمرمنأمدادوعشرة،طعاممنمداوخمسين

عليكوأمسكاللهاتق":لهيقولوسلمعليهاللهصلىفجعل،!ي!اللهرسولإلىيشكوهازوجهافجاء

مهو.متديهالهمانفسوربرفىوتخنى!و:اللهقال!."زوجك

بتحقيقي.(12253/)"الأصولجامع"فيومصادرهاترجمتها(1)

.(3941/)"المسند"فيأحمدرواه(2)

.(6914/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر)3(
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الذيفهو،أزواجهمنستكونأنهاأعلمهقداللهكان:والسدي،العابدينزينالحسينبنعليقال

.قصداتركناها،نظرفيهوبعضها،غريبةبآثارالسلفمنكثيرتكلموقد.السلامعليه،نفسهفيكان

عدتها،انقضتفلما،طلقهازيداأنوذلك!وزوتجنبههاوطرامنهازتدفلماقضى!و:تعالىاللهقال

تباركالعالمينربمنهزوجهاالذيوكان،تزوجهاثم،نفسهاإلىيخطبها،ع!يواللهرسولإليهابعث

تفخركانتجحشبنتزينبأن،مالكبنأنسعن")2(البخاريصحيح"فيثبتكما،)1(وتعالى

.سماواتسبعفوقمناللهوزوجني،أهاليكنزوجكن:فتقولع!ي!النبيأزواجعلى

)3(-
ع!ي!النبينساءعلىتفخرزينبكانت:قالأنسعن،طهمانبنعيسىطريقمنروايهودي

.السماءمناللهأنكحني:وتقول

طحاورغترإكلكتميؤدتأتإلاألنبىبيوتنذظوالاءامنواالذجمتيائها):الحجابايةأنزلتوفيها

.(53:الأحزابأالاية!هوإنئهنظرين

فجعل،زينبيشكوزيدجاء:قالأنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادحديثمن)4(البيهقيوروى

شيئاكاتماع!ي!اللهرسولكانفلو:أنسقال."زوجكعليكوأمسك،اللهاتق":يقول!اللهرسول

سبعفوقمناللهوزوجني،أهاليكنزوجكن:تقولع!ي!النبيأزواجعلىتفخرفكانت،هذهلكتم

زيد.بنحمادعن،المقدميبكرأبيبنمحمدعن،أحمدعن،البخاريرواه:قالثم.سماوات

يشكوزيدجاء:قال،أنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادعن،عفانطريقمن)5(البيهقيروىثم

فىوتخفى):فنزلت."أهلكعليكأمسك":ع!ي!النبيفقال،جحشبنتزينبمن!ي!اللهرسولإلى

بنمعلىعن،الرحيمعبدبنمحمدعن،)6(البخاري(رواهأ:قالثم.!ومتديهاللهمانفسرص

.مختصراحمادعن،منصور

للنبيتقولزينبكانت:قالالشعبيعن،مغيرةعن،جريرثنا،حميدابنثنا:جريرابنوقال

المطلب،عبدتعني-واحدوجدكجديأن؟بهنتدلامرأةنسائكمنمابثلاثعليكلأدلإني:!يو

وأن،السماءمن،وجلعز،اللهأنكحنيكوأني-المطلبعبدبنتأميمةأمهاوأبو!يوالنبيأبيأبوفإنه

.السلامعليه،جبريلالسفير

.(1/501)"المعادزاد"انظر.خواصهامنذلكالقيمابنالإمامواعتبر:قلت(1)

.(0742)رقمالبخاريرواه)2(

المؤلفساقهالذيباللفظ(11411)"الكبرىالسنن"فيالنسائيوعند(7421)رقمالبخاريعندوهي)3(

الله.رحمه

.(3465/)"النبوةدلائل"انظر(4)

.(3466/)"النبوةدلائل"انظر()5

.(7874)رقم"صحيحه"فيوهو()6



352
أنحجا!أيةنزولثم-ذ

ثابت،عن،المغيرةبنسليمانثنا-النضرأباالقاسمابنيعني-هاشمثنا:أحمد)11الإماموقال

أتاهاحتىفانطلق."عليفاذكرهااذهب":لزيدع!ي!النبيقال،زينبعدةانقضتلما:قالأنسعن

اللهرسولأنإليهاأنظرأنأستطيعماحتى،صدريفيعظصت،رأيتهافلما:قال.عجينهاتخمروهي

ع!يالهاللهرسولأرسلني،أبشري،زينبيا:وقلت!يئعلىو!مت،ظهريو!ووا،ذى!اع!ياله

،القرانونزل،مسجدهاإلىفقامت.وجلعز،ربيأؤامرحتىشيئابصانعةأناما:قالت.يذكرك

غ!ي!،اللهرسولعليهادخلحينرأيتناولقد:أنسقال.إذنبغيرعليهافدخلغ!ي!اللهرسولوجاء

فخرج،الطعامبعدالبيتفييتحدثونرجالوبقي،الناسفخرج،واللحمالخبزعليهاأطعمنا

وجدتكيف،!واللهرسوليا:ويقلن،عليهنيسلمنسائهحجريتبعفجعل،واتبعتهع!يالهاللهرسول

فذهبت،البيتدخلحتىفانطلق:قال.أخبرأو،خرجواقد)2(القومأنأخبرتهأناأدريفما؟أهلك

إلاألمبىبيوتلانذظؤا)بهوعظوابماالقومووعظ،الحجابونزل،وبينهبينيالسترفألقى،معهأدخل

لاية.ا!هولكتميؤذتأت

.المغيرةبنسليمانعن،طرقمن)3(والنسائيمسلمرواهوكذا

ذكر

نكاحهعقداللهوليالذيعرسها)4(صبيحةالحجابلزولى

الرأيوفقوذلك،المؤمنينأمهاتمنولأخواتهالهاصيانةالعرسهذافيالحجابنزولفناسب

.العمري

ثنا،أبيسمعت،سليمانبنمعتمرثنا،الرقاشيئاللهعبدبنمحمدثنا:!االبخاريقال

جلسواثمفطعمواالقومدعاجحشبنتزينب!واللهرسولتزوجلما:قالمالكبنأنسعن،مجلزأبو

نفر،ثلاثةوقعد،قاممنقام،قامفلما،قامذلكرأىفلما،يقوموافلمللقياميتهيأهوفإذا،يتحدثون

قدأنهمع!ي!النبيفأخبرتفجئت،فانطلقواقامواإنهمثم،جلوسالقومفإذاليدخلع!ي!النبيوجاء

.(3591/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

."لقوموا":(ط)في(2)

.(3251)رقموالنسائي(4281)رقممسلمرواه)3(

.(ط)فييردلم"نكاحهعقداللهوليالذي":وقوله،وأرضاهاعنهااللهرضيجحشبنتزينبيعني(4)

.(1947)رقمالبخاريرواه()5
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ائذيفياخها):تعالىاللهفأنزل،وبينهبينيالحجابفألقىأدخلفذهبتدخلحتىفجاء،انطلقوا

.(53:ا!حزابأالآية!هوألنبىبيوتنذظؤالاءامنوا

معتمر.عنطرقمن،()1والنسائيومسلمأخرمواضعفيالبخاريرواهوقد

.بنحوه،أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبحديثمنبهمنفردا)2(البخاريرواهثم

مالك،بنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدثنا،الوارثعبدثنا،معمرأبوثنا:)3(البخاريوقال

قومفيجيء،داعياالطعامعلىفأرسلت،ولحمبخبزجحشبنتبزينب!ي!النبيعلىبني:قال

فقلت:،أدع!هأحداأجدماحتىفدعوت،ويخرجونفيأكلونقوميجيءثم،ويخرجونفيأكلون

،،البيتفيئييتحدثونرهطثلاثةوبقي."طعامكمفارفعوا":قال.أدعوهأحداأجدما،اللهنبييا

."وبركاتهاللهورحمةالبيتأهلعليكمالسلام":فقالعائشةحجرةإلىفانطلق،!ي!النبيفخرج

كلين،نسائهحجرفتقرى)4(؟لكاللهبارك،أهلكوجدتكيف،اللهورحمةالسلاموعليك:قالت

البيتفيثلاثآرهطفإذا،!ي!النبيرجعثم،عائشةقالتكمالهويقلن،لعائشةيقولكمالهنيقول

أخبرآم،آخبرتةأدريفما،عائشةحجرةنحومنطلقافخرج،الحياءشديد!ي!النبيوكان،يتحدثون

السترأرخى،خارجةوأخرى)6(داخلة)5(البابأسكفةفيرجلهوضعإذاحتىفخرج؟خرجواالقومأن

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.الحجابآيةوأنزلت،وبينهبيني

)7(.
حميد،عن،السهميبكربناللهعبدعن-منصورابنهو-إسحاقعن،أيضابهمنمردارواهثم

أعلم.فالله،ثلاثة:بدل،رجلان:وقال،ذلكبنحو،أنسعن

.نحوهفذكر،أنسعن،عثمانأبيالجعدعن،طهمانبنإبراهيموقال:)8(البخاريقال

عثمانأبيالجعدعن،سليمانبنجعفرثنا،المظفرأبوثنا،أبيثنا:)9(حاتمأبيابنقالوقد

ثمحيساسليمأمفصنعت،نسائهببعض!ي!اللهرسولأعرس:قال،مالكبنأنسعن،اليشكري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"الكبرىالسنن"فيالنسائيوعند(29)(4281)رقممسلموعند(6271و)(9623)رقمالبخاريعندهو

(54211).

.(2947)رقم"صحيحه"في

.(3947)رقمالبخاريرواه

تتبع.:أي

.(سكف)"الصحاحمختار"انظر.عتبته:أي

.(ط)منسقط"داخلة"لفظ

.(4947)رقم"صحيحه"فيالبخارييعني

تعليقا.(5163)رقم"صحيحه"في

.(6244/)"العظيمالقرآنتفسير"فيالمؤلفوذكره
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أنس:قال.قليللهمناهذاأنوأخبره،ع!ج!اللهرسولإلىبهذااذهب:فقالت،تور)1(فيوضعته

السلامتقرئكوهي،إليكسليمأتمبهذابعثتاللهرسوليا:فقلتبهفجئت،جهدفييومئذوالناس

:قالثم،البيتناحيةفيفوضعته."ضعه":قالثمإليهفنظر.قليللهمناهذاأنأخبره:وتقول

قالمنفدعوت."المسلمينمنلقيتومن":قال.كثيرارجالافسمى"وفلانافلاناليفادعاذهب"

أبايا:فقلت،الناسمنملأىوالحجرةوالصفةوالبيتفجئت،المسلمينمنلقيتومن،لي

فجئت."بهجئ":!يالهاللهرسولليفقال:أنسقال.ثلاثمئةزهاءكانوا:قال؟كانواكم،عثمان

،ويسموا،عشرةعشرةليتحلق":قالثم."اللهشاءما":وقال،ودعاعليهيدهفوضع،إليهبه

!سي!:اللهرسولليفقال،كلهمأكلواحتىويأكلونيسقونفجعلوا."يليهمماإنسانكلوليأكل

:قال.رفعتهحينأمأكثروضعتهحينأهوأدريفما،فنظرتالتورفأخذتفجئت:قال."ارفعه"

إلىوجههاموليةمعهمبهادخلالتي!يالهاللهرسولوزوج،!يالهاللهرسولبيتفييتحدثونرجالوتخفف

ذلككانعلمواولو،حياءالناسأشدوكان،!يواللهرسولعلىفشقوا،الحديثفأطالوا،الحائط

قدأنهمظنواجاءقدرأوهفلما،نسائهوعلىحجرهعلىفسلمفخرج،!يواللهرسولفقام،عزيزاعليهم

فيوأناالبيتودخل،ال!ترأرخىحتى،ع!ج!اللهرسولىوجاء،فخرجواالبابابتدروا،عليهثقلوا

الآية:هذهيقرأوهوفخرج،القرآنعليهاللهوأنزل،يسيرابيتهفي!سي!اللهرسولفمكث،الحجرة

فإذافآذظوادعيغإذاولبهنإنحهنظرينغترطحامرإكلكتميؤذتأتإلاالنبىبيوتنذظوالاءامنواائذيفياخها)

وإذاالحقمنيستتشءلاوأدلهم!خفيمتشئ!ألنبىيؤدى!انلكتمذإنلحد!طم!ئنسينولافانتشرواطعضتو

رسوهـتؤدواأنلتمكا%وماوقلوبهنلقلولبهتمأطهرلتمذجمالمحبورآءحمت(فشلوهىأمنحاسأتتموهن

!ب%؟اللهفإنأؤتخفؤشخاتدواإن!عظيمااللهعند!انلكتمذإنأبداءبغدهمنأزؤجهوتحبهحوآأنولآأدله

.عهدابهنالناسأحدثوأنا،الناسقبلعليفقرأهن:أنسقال.(54-53:ا!حزابأ!شئءعليما

أبيالجعدعن،سليمانبنجعفرعن،قتيبةعن،جميعا)2(والنسائيوالترمذيمسلمرواهوقد

صحيح.حسن:الترمذيوقال.بهعثمان

به.،عثمانأبيالجعدعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعنأيضا)3(،مسلمورواه

الأحمسيبشرأبيبيانعن،طرقمن،والنسالي)4(والترمذيالبخاريالحديثهذاروىوقد

.بنحوه،أنسعن،الكوفي

)2(

)3(

)4(

.(1/991)"والأثرالحديثغريبفيالنهاية"انظر.إناءفي:أي

.(3387)رقموالنسائي(1832)رقموالترمذي(49)(4281)رقممسلمرواه

.(59)(4281)رقم"صحيحه"في

.(17411)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(9132)رقموالترمذي(0175)رقمالبخاريرواه
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.يخرجوهولم،بنحوه،أنسعن،العبدينضرةأبيحديثمن(1)حاتمأبيابنورواه

ذلك.بنحو،أنسعن،الزهريحديثومن،سعيدبنعمروحديثمن،جرير)2(ابنورواه

الخيركثيرةوكانت،الأولالمهاجراتمن،عنهااللهرضي،جحشبنتزينبكانت:قلت

عائشة،قالت،الحكمبأمممنىوكانت،زينبع!ي!النبيفسماهابرةأولااسمهاوكان،والصدقة

وأوصل،حديثاوأصدق،دلهوأتقى،زينبمنالدينفيخيراقطامرأةرأيتما:عنهااللهرضي

وصدقة.أمانةوأعظم،للرحم

اللهرسولوسأل:قالتأنهاعائشةعن،الإفكحديثفيسيأتيكما")3(الصحيحين"فيوثبت

فقالت:،بالورعاللهفعصمها،لمجي!النبينساءمنتسامينيكانتالتيوهي،جحشبنتزينبعنيع!ي!

.خيراإلاعلمتما،وبصريسمعيأحمي،اللهرسوليا

السيناني،موسىبنالفضلثنا،غيلانبنمحمودثنا:")4(صحيحه"فيالحجاجبنمسلموقال

اللهرسولقال:قالتالمؤمنينأمعائشةعن،،طلحةبنتعائشةعنأ،طلحةبنيحيىبنطلحةثنا

زينبفكانت:قالت.يداأطولأينانتطاولفكنا:قال."يداأطولكنبيلحوقاأسرعكن":ع!ي!

مسلم.بهانفرد.وتتصدقبيدهاتعملكانتلأنها؟يداأطولنا

وصلى،الهجرةمنعشرينسنةتوفيت:)5(والتواريخوالمغازيالسيرأهلمنوغيرهالواقديقال

النعش.لهاصنعامرأةأولوهي،بالبقيعودفنت،عنهاللهرضي،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعليها

)2(

)3(

)4(

.(6434/)"العظيمالقرآنتفسير"فيالمؤلفوذكره

.(2/237)"الطبريتفسير"انظر

.(0277)رقمومسلم(0475)رقمالبخاريرواه

.(4522)رقم

،(8/115)سعدلابن"الكبرىالطبقات"انظر

(بتحقيقي.1171/)

الذهب"شذراتو"،(4/113)"الطبريتاريخو"
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النبوية4اليجوموستسنة

فيهاوأسروا،نجدقبلمسلمةبنمحمدسريةكانتمنهاالمحرمفي:يقال:)1(البيهقيقال

اليمامي.أثالبنثمامة

إنماوهو،ذلكشهدأنه،هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،إسحاقابنسياقفيلكن:قلت

أعلم.والله،بعدهاماإلىفتؤخر،خيبربعدهاجر

الصحيح.على،لحيانبنيغزوةأوائلهافيكانالتيالسنةوهي

الحجةتلكوولي،الحجةذيمنوصدرالقعدةذيفيقريظةبنيفتحوكان:)2(إسحاقابنقال

والمحرمالحجةذابالمدينة!صاللهرسولأقامثم:قال.تقدمكماخمسسنةفييعني.المشركون

لحيانبنيإلىقريظةبنيفتحمنأشهرستةرأسعلىالأولىجمادىفيوخرج،ربيعوشهريوصفرا

.غرةالقوممنليصيبالشاميريدأنهوأظهر،وأصحابهخبيب،الرجيعبأصحابيطلب

انتهىلما،السلامعليه،أنهوالمقصود،مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:)3(هشامابنقال

منجمعابهافلقيعسفانإلىفمالالجبالرؤوسفيفتحصنوا،يديهبينمنهربوامنازلهمإلى

.الخوفصلاةبهاوصلى،المشركين

أنهاإسحاقابنذكرهماوالأشبه،البيهقيذكرهاوهنالك،أربعسنةفيالغزوةهذهذكرتقدموقد

.الخندقيومبعدفعلتإنماالمشهورعلىالخوفصلاةفإن،الخندقبعدكانت

أصحابلإماماتباعاهناكمنوتحول،هاهنافلتكتب،لحيانبنييومبعسفانصلىأنهثبتوقد

بنمحمدعلىعيالفهوالمغازيأرادمن:اللهرحمهالشافعيقالكما،وبعدهزمانهفيالمغازي

.إسحاق

أالطولمنأ:لحيانبنيغزوةفي)4(مالكبنكعبقالوقد

.(478/)"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2927/)انظر)2(

.(2927/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(491)ص"ديوانه"فيالأبيات()4
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مصدقذاتدارهمفيعصبالقواتناظرواكانوالحيانبنيأنلو

فيلقكالمجرةطحونأمامروعهالسربيملأسرعانالقوا

متنفقذيغيرحجارشعابتتبعتوباراكانواولكنهم

قردذيغزوة

بنعيينةأغارحتى،قلائللياليإلابهايقمفلم،المدينة!ي!اللهرسول!قدمثم:إسحاق)1(ابنقال!

بنيمنرجلوفيها،بالغابةع!ي!النبيلقاحعلىغطفانمنخيلفي،الفزاريبدربن(حذيفةبنأحصن

.اللقاحفيالمرأةواحتملواالرجلفقتلوا،امرأتهومعهغفار

عن،أتهملاومن،بكرأبيبناللهوعبد،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحاق)2(ابنقال!

بهمنذرمنأول!كانأنه-الحديثبعضقردذيغزوةفيحدثقد-كلمالكبنكعببناللهعبد

اللهعبيدبنلطلحةغلامومعه،ونبلهقوسهمتوشحاالغابةيريدغدا،الأسلميالأكوعبنعمروبنسلمة

ثم،4(سلعناحيةفيفأشرف،خيولهمبعضإلىنظرالوداع)3(ثنيةعلاإذاحتى،يقودهلهفرلسمعه

يردهمفجعل،بالقوملحقحتى،السبعمثلوكان،القومآثارفييشتدخرجثم.واصباحاه:صرخ

الرجز(مجزوءمنأ:رمىإداويقول!بالنبل

الرضعيوماليومالأكوعابنأنا(وأخذها

قال!:ثم،رمىالرميأمكنهفإذا،عارضهمثمهاربأانطلقنحوهالخيلوجهتفإذا

الرضعيوماليومالأكوعابنأنا(وأخذها

فصرخ،الأكوعابنصياحع!ي!اللهرسول!وبلغ:قال!.النهارأول!هو(أويكعناقائلهمفيقول!:قال!

الفرسانمنإليهانتهىمنأول!فكان،!ي!اللهرسول!إلىالخيول!فترامت."الفزعالفزع":بالمدينة

بنوعكاشة-فيه-يشذظهيربنوأسيد،زيدبنوسعد،بشربنعبادثم،الأسودبنالمقداد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2281/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(282-2281/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

المغانم".الشاميريدمن:وقيل،مكةيريدمنيطأها،المدينةعلىمشرفةثنيةوهي:الفيروزاباديقال

إليه.وأحسنتعالىاللهرحمهالجاسرحمدالعلامةشيخنابتحقيق(08)ص"المطابة

المطابة"المغانم".المدينةبقربموضع:الأزهريوقال.المدينةبسوقجبيل:سلع:الفيروزاباديقال

.(183ص)

غايتنا.عنيصرفناأو،يخوفنا:أي
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سلمة،بنيأخو،ربعيبنالحارثقتادةوأبو،خزيمةبنأسدبنيأخو،نضلةبنومحرز،محصن

عليهمأمر،ع!اللهرسولإلىاجتمعوافلما:قال.زريقبنيأخو،صامتبنزيدبنعبيدعئاشوأبو

عياشلأبي!يوالنبيقالوقد."الناسفيألحقكحتىالقومطلبفياخرج":قالثم،زيدبنسعد

فلحقمنكأفرسهورجلاالفرسهذاأعطيتلو،عياشأبايا":زريقبنيمنرجالعنبلغنيفيما

بيجرىمافوالله،الفرسضربتثم.الناسأفرسأنا،اللهرسوليا:فقلت:عئاشأبوقال.بالقوم

فرسأعطى!يواللهرسولأنزريقبنيمنرجالفزعم،ذلكمنفعجبت،طرحنيحتىذراعاخمسين

يعدالناسوبعض:قال.ثامناوكان،خلدةبنقيسبنماعصبنعائذأو،ماعصبنمعاذعياشأبي

الأكوعبنسلمةيكنولم:قال.كانذلكأفيأعلمفالئه،ظهيربنأسيدويطرح،ثامناالأكوعبنسلمة

فحدثني،تلاحقواحتىالفرسانفخرج:قال.رجليهعلىبالقوملحقمنأولكانوقد،فارسايومئذ

له:ويقال.الأخرم:لهيقالوكان،نضلةبنمحرزبالقوملحقفارسأولأنقتادةبنعمربنعاصم

إلىانتهىفلما.اللمةذو:للفرسيقالوكان-مسلمةبنلمحمودتحتهالتي(الفرسأوكانت.قمير

.والأنصارالمهاجرينمنأدباركممنوراءكممنبكميلحقحتىاللكيعةبنيمعشرقفوا:لهمقالالعدو

بنيمنأريةعلىوقفحتىعليهيقدرفلمالفرسوجال،فقتلهمنهمرجلعليهفحمل:قال

بالمدينة.فيهكانالذيمربطهإلىرجع:أي،الأشهلعبد

.غيرهالمسلمينمنيومئذيقتلولم:()1إسحاقابنقال

المدلجي.مجززبنوقاصأيضامعهقتلقدأنهالعلمأهلمنواحدغيرذكروقد:)2(هشامابنقال

كانمحرزاأن،مالكبنكعببناللهعبدعن،أتهملامنبعضوحذثني:)3(إسحاقابنقال

أعلم.فالله،الجناحواستلبتمحرزفقتل،الجناح:لهايقالمحصنبنلعكاشةفرسعلى

وأقبل،بالناسلحقثم،بردهوغشاهعيينةبنحبيبقتادةأبوقتلالخيلتلاحقتولما:قال)4(

ببردمسجىحبيبفإذا-مكتومأمابنالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال-المسلمينفيلمجواللهرسول

ولكنه،قتادةبأبيليس":!اللهرسولفقال.قتادةأبوقتل:وقالوا،الناسفاسترجع،قتادةأبي

وابنهأوبارامحصنبنعكاشةوأدرك:قال."صاحبهأنهلتعرفوابردهعليهووضع،قتادةلأبيقتيل

.اللقاحبعضواستنقذواجميعافقتلهمابالرمحفانتظمهما،واحدبعيرعلىوهما،أوباربنعمرو

وقال،وليلةيوماعليهفأقام،الناسبهوتلاحق،قردذيمنبالجبلنزلحتى!يواللهرسولوسار:قال

بأعناقوأخذتالسرحبقيةلاستنقذترجلمئةفيسرحتنيلو،اللهرسوليا:الأكوعبنسلمةله

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.بتصرفعنهاالمؤلفنقلوقد(2283/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2284/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(285-2284/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.(إسحاقابن)القائل
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في!اللهرسولفقسم."غطفانفيليغبقونالآنإنهم":-بلغنيفيما-لمجي!اللهرسولفقال.القوم

المدينة.قدمحتىقافلارجعثم،عليهاوأقاموا،جزورارجلمائةكلفيأصحابه

الخبر،فأخبرتهالمدينةعليهقدمتحتى،كي!النبيإبلمنناقةعلىالغفاريامرأةوأقبلت:قال

اللهرسولفتبسم:قال.عليهااللهنجانيإنأنحرهاأنللهنذرتقدإني،اللهرسوليا:قالتفرغتفلما

ولا،اللهمعصيةفينذرلاإنه،تنحرينهاثمبهاونجاكعليهااللهحملكأنجزيتهامابئس":قالثمكي!

."اللهبركةعلىأهلكإلىفارجعي،إبليمنناقةهيإنما،تملكينلافيما

ابنأوردهكذا.البصريالحسنعن،المكيالزبيرأبيعنذلكفيوالحديث:()1إسحاقابنقال

.والسياقالإسنادمنذكرهبماالقصةهذهإسحاق

التيالغزوةوهي،قردذيغزوة:خيبروقبلالحديبيةقصةبعد،اللهرحمه:)2(البخاريقالوقد

عبيد،أبيبنيزيدعن،حاتمثنا،سعيدبنقتيبةثنا،بثلاثخيبرقبل!ي!النبيلقاحعلىأغاروا

،قردبذيترعى!م!النبيلقاحوكانت،بالأولىيؤذنأنقبلخرجت:يقولالأكوعبنسلمةسمعت

:قال؟أخذهامن:فقلت.!ي!النبيلقاحأخذت:فقال،عوفبنالرحمنلعبدغلامفلقيني:قال

ثم،المدينةلابتيبينمافأسمعت:قال.صباحاهيا:صرخاتثلاثفصرخت:قال.غطفان

راميا،وكنت،بنبليأرميهمفجعلت،الماءمنيستقونأخذواوقدأدركتهمحتىوجهيعلىاندفعت

ثلاثينمنهمواستلبتمنهماللقاحاستنقذتحتىوأرتجز.الرضعيوماليوم،الاكوعابنأنا:وأقول

،عطاشوهم،الماءالقومحميتقد،اللهرسوليا:فقلتوالناس!ي!النبيوجاء:قال.بردة

على!ي!اللهرسولويردفني،رجعناثم."فأسجح)3(ملكتالأكوعيابن":فقال.الساعةإليهمفابعث

المدينة.قدمناحتىناقته

أبيبنيزيدعن،النبيلعاصمأبيعن،)5(البخاريورواه،به،قتيبةعن،)4(مسلمرواهوهكذا

.بنحوه،سلمةمولاهعن،عبيد

بنسلمةبنإياسحدثني،عماربنعكرمةثنا،القاسمبنهاشمثنا:أحمد)6(الإماموقال

!ي!النبيغلامورباحأنافخرجت،جمي!اللهرسولمعالحديبيةزمنالمدينةقدمنا:قالأبيهعن،الأكوع

بغلسكانفلما،الإبلمعأنديهأنأريدكنت،اللهعبيدبنلطلحةبفرسوخرجت،!ي!اللهرسولبظهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2285/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4914)رقم"صحيحه"في

اعف.:أي

.(6018)رقم"صحيحه"في

السكن.أبوالبلخيالتميميبشيربنإبراهيمبنمكيطريقمن(1435)رقم"صحيحه"في

.(552-3942/)"المعادزاد"وانظر.صحيححديثوهو(452/)"المسند"فيأحمدرواه
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خيل،فيمعهوأناسهويطردهاوخرجراعيهافقتل،ووخ!اللهرسول!إبلعلىعيينةبنالرحمنعبدأغار

سرحه.علىأغيرقدأنه!اللهرسول!وأخبر،بطلحةفألحقهالفرسهذاعلىاقعد،رباحيا:فقلت

ثم:قال!.صباحاهيا:مراتثلاثناديتثم،المدينةقبلمنوجهيفجعلتتلعلىوقمت:قال!

إليرجعفإذا.الشجريكثرحينوذلك،بهموأعقرأرميهمفجعلت،ونبليسيفيمعي،القوماتبعت

وأنا،أرميهمفجعلت،بهعقرتإلافارسعلييقبلفلا،رميتثم،شجرةأصلفيلهجلستفارس

فيقعراحلتهعلىوهو،فأرميهمنهمبرجلفألحق:قال!.الزضعيومواليوم،الأكوعابنأنا:أقول!

فقلت:،كتفهانتظمحتىالرجلفيسهمي

الرضعيوماليومالأكوعابنوآناخذها

زال!فما،بالحجارةفرديتهمالجبلعلوتالثناياتضايقتفإذا،بالنبلأحرقتهمالشجرفيكنتفإذا

،ظهريوراءخلفتهإلآع!ج!اللهرسول!ظهرمنشيئااللهخلقماحتى،وأرتجزأتبعهموشأنهمشأنيذاك

يستخفونبردةثلاثينمنوأكثر،رمحاثلاثينمنأكثرألقواحتىأرميهمأزل!لمثم،أيديهممنفاستنقذته

امتدإذاحتى،!اللهرسول!طريقعلىوجمعت،حجارةعليهجعلتإلاشيئاذلكمنيلقونولا،منها

فوقهم،فأنا،الجبلعلوتثم،ضيقةثنيةافيأوهم،لهممدداالفزاريبدربنعيينةأتاهمالضحى

كلوأخذ،الآنحتىبسحرفارقناما،البرح(هذامنألقينا:قالوا؟أرىالذيهذاما:عيينةفقال!

نفرإليهليقم،ترككملقدطلباوراءهأنيرىهذاأنلولا:عيينةفقال!.ظهرهوراءوجعلهأيدينافيشيء

:قالوا؟أتعرفونني:قلتالصوتأسمعتهمفلما،الجبلفيفصعدوا،أربعةمنهمنفرإليهفقام.منكم

أطلبهولافيدركنيمنكمرجليطلبنيلامحمدوجهكرموالذي،الأكوعابنأنا:قلت؟أنتومن

اللهرسول!فوارسإلىنظرتحتىذلكمقعديبرحتفما:قال!.أظنإن:منهمرجلفقال!.فيفوتني

وعلىا!اللهأرسول!فارسقتادةأبوأثرهوعلى،الأسديالأخرمأولهموإذا،الشجريتخللون،!!

فرسه،عنانفاخذالجبلمنوأنزل!،مدبرينالمشركونفوتى،الكنديالأسودبنالمقدادقتادةأبيأثر

!ي!اللهرسول!يلحقحتىفاتئد،يقتطعوكأنآمنلافإني-احذرهميعني-القومانذر،أخرميا:فقلت

تحلفلا،حقوالنارحقالجنةأنوتعلمالاخرواليومباللهتؤمنكنتإن،سلمةيا:قال!.وأصحابه

.الشهادةوبينبيني

فاختلفا،الرحمنعبدعليهويعطف،عيينةبنالرحمنبعبدفيلحق،فرسهعنانفخليت:قال!

،الأخرمفرسعلىالرحمنعبدفتحول!،فقتلهالرحمنعبدوطعنه،الرحمنبعبدالأخرمفعقر،طعنتين

علىقتادةأبووتحول!،قتادةأبووقتله،قتادةبأبيفعقرطعنتينفاختلفاالرحمنبعبدقتادةأبوفيلحق

ويعرضون،شيئا!النبيصحابةغبارمنأرىماحتىالقومأثرفيأعدوخرجتإنيثم،الأخرمفرس

وراءهمأعدوفأبصروني،منهيشربواأنفأرادوا.قردذو:لهيقال!ما!فيهشعبإلىالشمسغيبوبةقبل

فقلت:فأرميهرجلاوألحق،الشمسوغربت،بئرذيثنيةالثنيةفيواشتدوا،عنهفعطفوا
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الرضعيوماليومالأكوعابنوأناخذها

وأتبعته،بكرةرميتهالذيوكان.نفسهعدوأي،نعم:فقلت.بكرةأكوعأمثكليا:فقال:قال

الماءعلىوهو!اللهرسولإلىأسوقهماابهماافجئتفرسينويخلفون،سهمانبهفعلقاخرسهما

فهو،خلفتمماجزورانحرقدبلالوإذا،خمسمئةفي!يماللهبنبيوإذا،قردذو،عنهأجليتهمالذي

منفأنتخبخلني،اللهرسوليا:فقلت!ي!اللهرسولفأتيت،وسنامهاكبدهامن!ي!اللهلرسوليشوي

ذلكفاعلاأكنت":فقال.قتلتهإلامخبرمنهميبقىفلا،بالعشوةالكفارعلىفآخذ،مائةأصحابك

ضوءفينواجذهرأيتحتى،!يماللهرسولفضحك.أكرمكوالذينعم:قلت:قال"؟سلمةيا

فلانعلىمروا:فقالغطفانمنرجلفجاء."غطفانبأرضالآنيقرونإنهم":قالثم،النار

فلما،هراباوخرجوافتركوها،غبرةرأواجلدهايكشطونأخذوافلما،جزورالهمفنحر،الغطفاني

اللهرسولفأعطاني."سلمةرجالتناوخير،قتادةأبواليومفرسانناخير":!اللهرسولقالأصبحنا

بينناكانفلما،المدينةإلىراجعينالعضباءعلىوراءهأردفنيثم،جميعاوالراجلالفارسسهم!لمجم

ألا؟مسابقمنهل:يناديجعل،يسبقلاكانالأنصارمنرجلالقوموفي،ضحوةمنقريبوبينها

كريماتكرمأما:لهفقلت،مردفي!ي!اللهرسولوراءوأنا،مراراذلكفأعاد؟المدينةإلىيسابقرجل

خلني،وأميأنتبأبي،اللهرسولياقلت:قال.!ي!اللهرسولإلا،لا:قال؟شريفاتهابولا

عنفطفرترجليوثنيتراحلتهعنفطفر.إليكاذهب:قلت."شئتإن":قال.الرجلفلأسابق

ألحقه،حتىعدوتإنيثم،نفسيمناستبقيتيعني،شرفينأوشرفاعليهربطتإنيثم،الناقة

حتى.أظنإن:وقالفضحك:قال.نحوهاكلمةأو.واللهسبقتك:قلت،بيديكتفيهبينفأصك

المدينة.قدمنا

فلم،المدينةإلىسبقته:وعنده،بنحوه،عماربنعكرمةعن،طرقمن،)1(مسلمرواهوهكذا

.السياقهذاولأحمد.خيبرإلىخرجناحتىثلاثاإلانلبث

والله،إسحاقابنذكرهمماأشبهوهو،خيبروقبلالحديبيةبعدالغزوةهذهوالبيهقيالبخاريذكر

منها.صفرفيكانتخيبرفإن،الهجرةمنسبعسنةأوائلإلىتأخيرهافينبغي،أعلم

ابنأوردهافقد،عليهالنجاتهانحرهاونذرت!يمالنبيناقةعلىنجتالتيالمرأةقصةوأما

أخر.وجوهمنمتصلاجاءوقد،مرسلاالبصريالحسنعن،الزبيرأبيعن،بروايته)2(إسحاق

المهلب،أبيعن،قلابةأبيعن،أيوبثنا،زيدبنحمادثنا،عفانثنا:أحمد)3(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

)1857(."رقم"صحيحهفي

.(2285/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4043/)"المسند"فيأحمدرواه
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فأسرأ،الحاجسوابقمنوكانت،عقيلبنيمنلرجلالعضباءكانت:قالحصينبنعمرانعن

حمارعلى!ي!اللهورسول،وثاقفيوهو!ي!اللهرسولبهفمر:قال.معهالعضباءفأخذت،ا)1(الرجل

بجريرةنأخذك":!اللهرسولفقال؟الحاجسابقةوتأخذونتأخذونيعلاممحمد،يا:فقالقطيفةعليه

مسلم.وإني:قالفيماوقال.ع!ي!النبيأصحابمنرجلينأسرواقدثقيفوكانت:قال."ثقيفحلفائك

!ي!اللهرسولومضى:قال."الفلاحكلأفلحت،أمركتملكوأنتقلتهالو":!ي!اللهرسولفقال

ثم."حاجتكهذه":!ي!اللهرسولفقال.فاسقنيظمآنوإني،فأطعمنيجائعإني،محمديا:فقال

المدينة،سرحعلىأغارواالمشركينإنثم:قال.لرحلهالعضباء!ي!اللهرسولوحبس،بالرجلينفدي

أراحوانزلواإذاوكانوا:قال.المسلمينمنامرأةوأسروا:قال،فيهالعضباءوكانت،،بهأفذهبوا

أتتحتىرغابعيرعلىأتتكلمافجعلت،نوموامابعدليلةذاتالمرأةفقامت:قال.بأفنيتهمإبلهم

اللهإنونذرت:قال.المدينةقبلوجهتهاثم،فركبتهامجرسة)2(ذلولناقةعلىفأتت،العضباءعلى

وأخبر:قال.!اللهرسولناقة:فقيل،الناقةعرفتالمدينةقدمتفلما،لتنحرنهاعليهاأنجاها

عليهااللهأنجاهاأنجزتهامابئس":أو"جزيتهامابئس":فقال،فأخبرتهأتتهأو،بنذرها!ي!اللهرسول

."آدمابنيملكلافيماولا،اللهمعصيةفيلنذروفاءلا":!ؤاللهرسولقالثم:قال."لتنحرنها

به.،زيدبنحمادعن،الزهرانيالربيعأبيعن،)3(مسلمورواه

اللهرضي،ثابتبنحسانقولقردذيغزوةفيالأشعارمنقيلمماوكان:)4(إسحاقابنقال

)5(
الكامل(منأ:عنه

التقوادفيأمسسايةبجنوبنسورهاومسلاقتالذيلولا

الأجدادماجدالحقيقةحاميمدججكليحملنللقينكم

المقدادفوارسغداةسلمأننااللقيطةأولادولسر

بدادبالرماحفشكوالجباجحفلاوكانواثمانيةكنا

جوادكلعنانويقدمونيلونهمالذينالقوممنكنا

الأطوادمخارمعرضيقطعنمنىإلىالراقصاتوربكلأ

والأولادبالملكاتونؤوبعرصاتكمفيالخيلنبيلحتى

ووادعطفنمعترككلفيوطمرةمقفصبكلرهوا

."أحمدالإماممسند"منواستدركته(طو)(1)فييردلمالحاصرتينبينما(1)

.الركوبفىمدربة:أي)2(

.(1164)رقم"صحيحه"في)3(

.(2285/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

ألفاظها.فيالخلافبعضمع276(/1)"ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات()5
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طرادويومبهتقاديوئممتونهاولاحدوابرهاأفنى

غوادبريحمشعلةوالحربملبونةجيادناإنفكذاك

المرتادوهامةالحديدجننتجتليالحدائدبيضوسيوفنا

بالأسدادالرحمنولعزةلحرامهعليهمالإلهأخذ

عنادوجوهقردذيأيامفبدلواناعمينبداركانوا

على!ح!اللهرسول!أمامالمتقدمينالفوارسسريةأميرزيدبنسعدفغضب:)1(إسحاقابنقال!

حسانإليهفاعتذر،للمقدادفجعلهاوفوارسيخيليإلىانطلق:وقال!،أبدايكلمهلاوحلف،حسان

الرجز،منا:زيد)2(بنسعدبهايمدحأبياتاقال!ثم،المقداداسمالرويوافقبأنه

سعدافعليكمغناءذاأوالجلداالأشدأردتمإذا

هدايهدلازيدبنسعد

بموقع.منهتقعفلم:قال!

(المتقاربمنأ:قرددييومدي)3(ثابتبنحسانوقال!

قصورافيهايهدمسوفبأنزارهاإذعيينةأظن

كبيراأمراسنغنموقلتمصدقتهكنتمافأكذبت

زئيرافيهاللأسدوآنستزرتهاإذالمدينةفعفت

حصيراملطعنيكشفواولمالنعامكشدسراعاوولوا

أميراإلينابذاكأحببثالملبرسول!عليناأمير

منيرامضيئاكتاباويتلوجاءهمانصدقرسول!

ادطوبل(منأ:المسلمينمنيومئذالفرسانيمدح،قردذييومفي)4(مالكبنكعبوقال!

الفوارسفيمثلهملسناالخيلعلىأننااللقيطةأولادأيحسب

المداعسالرماحعندننثنيولاسبةالقتلنرىلاأناسوإنا

المتشاوسالأبلخ)3(رأسونضربالذرىقمعمنالضيفلنقريوإنا

المتقاعسنخوةيسليبضربانتخواإناالمعلمينكماةنرد

مخالسالعضاهكسرحانكريمماجدالحقيقةحاميفتىبكل

.(2287/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

."ثابتبنحسانديوان"فيالأبيات)2(

.الخلافبعضمع(1/916)"ديوانه"فيالأبيات)3(

اليسير.الخلافبعضمع(-176177)ص"ديوانه"فيالأبيات(4)

المتكبر.:أي(5)
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القوانستحتالهامتقدببيضوتلادهمأحسابهمعنيذودون

التمارسيومالإخوانفعلبمالقيتهمماإذابدربنيفسائل

المجالسفيأخباركمتكتمواولالقيتممنفاصدقواماخرجتمإذا

يمارسلمماالصدرفيوحربهخادرمخالبعنزللناوقولوا

خزاعةمنالمصطلقبنيغزوة

.(االمريسيعغزوةوهي:البخاريقال!

بنالنعمانوقال.أربعسنة:عقبةبنموسىوقال.ستسنةفيوذلك:2(إسحاقبنمحمدقال!

مغازيعن،البخاريحكاههكذا.المريسيعغزوةفيالإفكحديثكان:الزهريعن،راشد

.3(أربعسنةفيكانتأنها؟عقبةبنموسى

خمس.سنة،شعبانفيكانتأنها؟عروةوعنعنه4(البيهقيحكاهوالذي

أصحابه.منسبعمئةفي،خمسسنة،شعبانمنلليلتينكانت:(هالواقديوقال

بعضبالمدينةع!ج!اللهرسول!فأقام:قردذيقصةأوردبعدما،6(يساربنإسحاقبنمحمدوقال!

ست.سنة،شعبانفيخزاعةمنالمصطلقبنيغزاثم،ورجبا،الاخرةجمادى

الليثي.اللهعبدبننميلة:ويقال!،الغفاريذرأباالمدينةعلىواستعمل:هشام)7(ابنقال!

بنيحيىبنومحمد،بكرأبيبناللهوعبد،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:إسحادتى)8(ابنقال!

يجمعونالمصطلقبنيأنع!ج!اللهرسول!بلغ:قالوا،المصطلقبنيحديثبعضحدثنيقدكل،حبان

)1

)2

)3

)6

)7

)8

وانظر.(038ص)"المطابةالمغانم"فيالفيروزاباديقاله.الساحلإلىقديدناحيةمنماءاسم:المريسيع

،(2134/)"الأثرعيونو"،(3922/)"المعادزادو"،(6993/)"الأنفالروض"فيالغزوةهذهخبر

.(917)ص"الرسولسيرةفيالفصولو"

.(2928/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

سنةيكتبأنأراد،قلمسبقوكأنه،البخاريذكرهكذا":(7435/)"الباريفتح"فيحجرابنالحافظقال

أربع.سنةفكتبخمس

.(445/)"النبوةدلائل"انظر

."سبعمئةفي":لقولهذكرفيهيردولم(1/454)"المغازي"انظر

.(2928/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2928/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2092/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فلما،هذابعدع!اللهرسول!تزوجهاالتيالحارثبنتجويريةأبو،ضرارأبيبنالحارثوقائدهم،له

الساحل،إلىقديدناحيةمن،المريسيع:لهيقال!مياههممنماءعلىلقيهمحتى،إليهمخرجبهمسمع

أبناءهم!ك!ي!اللهرسول!ونفل،منهمقتلمنوقتل،المصطلقبنياللهفهزم،واقتتلواالناسفتزاحم

عليه.فأفاءهم،وأموالهمونساءهم

سبعمئةفي،الهجرةمنخمسسنة،شعبانمنخلتالليلتين!ك!ي!اللهرسول!خرج:)1(الواقديوقال!

أبيإلىالمهاجرينرايةدفع،إليهمانتهىفلما،مدلجبنيحلفاءوكانوا،المصطلقبنيإلىأصحابهمن

،الخطاببنعمرأمرثم،عبادةبنسعدإلىالأنصاروراية.ياسربنعمارإلى:ويقال!،الصديقبكر

ثم،بالنبلفتراموا،فأبوا.وأموالكم،أنفسكمبهاتمنعوا،اللهإلاإلهلا:قولواأن،الناسفيفنادى

منهموقتل،واحدرجلمنهمأفلتفما،واحدرجلحملةفحملوا،المسلمين!ك!ي!اللهرسول!أمر

واحد.رجلإلاالمسلمينمنيقتلولم،سائرهموأسر،عشرة

قبلالدعاءعنأسألهنافعإلىكتبت:قال!،عونبناللهعبدحديث")2(منالصحيحين"فيوثبت

فقتل،الماءعلىتسقىوأنعامهم،غارونوهمالمصطلقبنيعلى!ك!ي!اللهرسول!أغارقد:فقال!،القتال!

بناللهعبدوأخبرني.)3(الحارثبنتجويرية-:قال!أحسبه-يومئذفأصاب،سبيهموسبى،مقاتلتهم

الجيش.ذلكفيوكان،بذلكعمر

منرجلأصابه.صبابةبنهشام:لهيقال!،المسلمينمنرجلأصيبوقد:إسحاقابنقال!

خطأ.فقتله،العدومنأنهيرىوهو،الأنصار

منهشامأخيهديةفطلب،للإسلاممظهرامكةمنقدمصبابةبنمقيسأخاهأن)4(إسحاقابنوذكر

ورجع،فقتلهأخيهقاتلعلىعداثم،يسيرامكثثم،ديتهفأعطاه،خطأقتللأنه؟!ك!ي!اللهرسول!

الطويل(منأ:ذلكفيوقال!،مكةإلىمرتدا

الأخادعدماءثوبيهيضرج)5(مسندابالقاعباتقدأنالنفسشفى

.(1/044)"زيلمغاا"نظرا(1)

.(0173)رقمومسلم(1452)رقمالبخاريرواه2()

المصطلق،بنيغزوةوهي،المريسيعغزوةفي!ي!النبيسباها،المصطلقيةالحارثبنتجويريةالمؤمنينأمهي)3(

مالك،بنصفوان:وقيل،المصطلقيصفوانبنمسافعتحتقبلهوكانت،ستسنةوقل،خمسسنةفي

اسمهاوكان،وتزوجهاأعتقهاثمكتابها!ي!النبيعنهافقضى،فكاتبها،شماسبنقيسبنثابتسهمفيفوقعت

سنة،وستونخمسولها،وخمسينستسنةالأولربيعفيوماتت،جويريةوسماها!يه!النبيفغيره،برة

بتحقيقي.(12256/)"الأصولجامع"فيومصادرهاترجمتهاانظر.وأرضاهاعنهااللهرضي

.(2392/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()4

.(314/)للخشني"السيرةغريبشرح"انظر.يلطخ:أي(5)
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المضاجعوطاءفتحمينيتلمقتلهقبلمنالنفسهموموكانت

راجعأولالأوثانإلىوكنتثؤرتيوأدركتوتريبهحللت

)1(فارعأربابالنجاربنيسراةعقلهوحملتفهرابهثأرت

وجدواوإن،دماءهمالفتحيوم!واللهرسولأهدرالذينالأربعةمنهذامقيسكانولهذا:قلت

الكعبة.بأستارمعلقين

الخطاببنعمرومع،الناسواردةوردت،الماءذلكعلى)3(الناسفبينا:)2(إسحاقابنقال

وبربنوسنان،جهجاهفازدحم،فرسهيقود،مسعودبنجهجاه:لهيقال،غفاربنيمنلهأجير

،الأنصارمعشريا:الجهنيفصرخ،فاقتتلا،الماءعلى،الخزرجبنعوفبنيحليف،الجهني

فيهم،قومهمنرهطوعنده،سلولبنأبيبناللهعبدفغضب،المهاجرينمعشريا:جهجاهوصرخ

أعدناماوالله،بلادنافيوكاثرونا،نافروناقد؟فعلوهاأوقد:فقال،حدثغلام؟أرقمبنزيد

المدينةإلىرجعنالئن،واللهأما،)د(يأكلككلبكسمن:الأولقالكماإلا،هذه)4(قريشوجلابيب

أحللتموهم؟بأنفسكمفعلتمماهذا:فقالقومهمنحضرهمنعلىأقبلثم.الأذلمنهاالأعزليخرجن

داركم.غيرإلىلتحولوا؟بأيديكمماعنهمأمسكتملو،واللهأما،أموالكموقاسمتموهم،بلادكم

فأخبره،عدوهمن!بالهاللهرسولفراغعندوذلك،!بالهاللهرسولإلىبهفمشى،أرقمبنزيدذلكفسمع

فكيف":!واللهرسولفقال.فليقتلهبشربنعبادبهمر:فقالالخطاببنعمروعنده،الخبر

يكنلمساعةفيوذلك."بالرحيلأذنولكن،لا،أصحابهيقتلمحمداأنالناستحدثإذا،عمريا

حين،!بالهاللهرسولإلىسلولبنأبيبناللهعبدمشىوقد،الناسفارتحل،فيهايرتحل!بالهاللهرسول

قومهفيوكان.بهتكلمتولا،قالماقلتما:باللهفحلف،منهسمعمابلغهقدأرقمبنزيدأنبلغه

يكونأنعسى،اللهرسوليا:أصحابهمنالأنصارمن!يالهاللهرسولحضرمنفقال،عظيماشريفا

استقلفلما.عنهودفعاأبيابنعلىحدبا)6(.الرجلقالمايحفظولم،حديثهفيأوهمالغلام

والله،اللهرسوليا:وقال،عليهوسلمالنبوةبتحيةفحياه،حضيربنأسيدلقيه،وسار!يماللهرسول

البسيط(منأ:أيضاصبابةبنمقيسوقال":إسحاقابنعننقلأ"الأنفالروض"فيالسهيليوقال(1)

وينصرميعلوهالجوفناقعمنوشللهاباءتضربةجللته

"ظلمواإذابكربنيتأمننلاأسرتهتغشاهوالموتفقلت

.(2092/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

."ع!ي!اللهرسولفبينا":هشاملابن"النبويةالسيرة"وفي"...الناسفبينا":(طو)(1)فيكذا)3(

.(304/)"السيرةغريبشرح"انظر.المشركونبذلكلقبهم،المهاجرينمنأسلمكانلمنلقبوهو(4)

الأمثالمعجم"فيمصادرهانظر.العربأمثالمنمشهورمثلوهو"يأكلككلبكأسمن":بعضهموعند)5(

.(453/)مرادالحميدعبدرياضالأستاذالفاضللصديقي"العربية

.(304/)"السيرةغريبشرح"انظر.تحننا:أي)6(
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قالمابلغكأوما":ع!ي!اللهرسوللهفقال.مثلهافيتروحكنتما،منكرةساعةفيرحتلقد

زعم":قال؟قالوما:قال."أبيبناللهعبد":قال؟اللهرسولياصاحبأي:قال"؟صاحبكم

شئت،إنتخرجه،اللهرسولياواللهفأنت:قال."الأذلمنهاالأعزأخرج؟المدينةإلىرجعإنأنه

قومهوإن،بكاللهجاءنالقدفوالله،بهارفقاللهرسوليا:قالثم.العزيزوأنتالذليلواللههو

ذلكيومهمبالناس!ب!اللهرسولمشىثم.ملكااستلبتهقدأنكليرىفإنه،ليتوجوهالخرزلهلينظمون

يلبثوافلم،بالناسنزلثم،الشمسآذتهمحتىذلكيومهموصدر،أصبححتىوليلتهم،أمسىحتى

من؟بالأمسكانالذيالحديثعنالناسليشغلذلكفعلوإنما،نيامافوقعوا،الأرضمسوجدواأن

بالحجازماءعلىنزلحتى،الحجازوسلك،بالناس!ي!اللهرسولراحثم،أبيبناللهعبدحديث

فآذتهم،شديدةريحالناسعلىهبت،!ي!اللهرسولراحفلما.بقعاء:لهيقال،النقيعفويق

فلما."الكفارعظماءمنعظيملموتهبتفإنما؟تخوفوهالا":!ي!اللهرسولفقال،وتخوفوها

وكهفا،يهودعظماءمنعظيماوكان،قينقاعبنيأحد،التابوتبنزيدبنرفاعةوجدواالمدينةقدموا

.والواقدي،عقبةبنموسىذكروهكذا.()1اليومذلكمات،للمنافقين

يسملمأنهإلا،القصةهذهنحوجابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشطريقمن،)2(مسلموروى

لموتهذه":فقال،أسفارهبعضفيع!ي!والنبيئشديدةريحهبت:قال،المنافقينمنماتالذي

المنافقين.عظماءمنعظيمماتقدهوإذا،المدينةقدمنافلما."منافق

مثلعلىكانومن،أبيئابنفي؟المنافقينفيهااللهذكرالتيالسورةونزلت:)3(إسحاقابنقال

."بأذنهاللهأوفىالذيهذا":وقال،أرقمبنزيدبأذن!ي!)4(اللهرسولفأخذ،أمره

هاهنا،إعادتهعنكفايةفيهبما")5(التفسير"كتابنافي؟بتمامهاتفسيرهاعلىتكلمناوقد:قلت

نأأحبأو،عليهالوقوفأرادفمن،والمئةالحمدودله،أرقمبنزيدعنالحديثهذاطرقوسردنا

التوفيق.وبالله،هناكمنفليطلبه،هاهنايكتبه

أتىسلولبنأبيبناللهعبدبناللهعبدأنقتادةبنعمربنعاصمحدثني:)6(إسحاقابنقال

كنتفإن،عنهبلغكفيما،أبيبناللهعبدقتلتريدأنكبلغنيإنه،اللهرسوليا:فقال!ي!اللهرسول

مني،بوالدهأبررجلمنبهاكانماالخزرجعلمتلقدفوالله،رأسهإليكأحملفأنا،بهفمرنيفاعلا

)1(

)2(

)3(

)6(

.(304-6204/)"الأنفالروض"انظر

.(2782)رقممسلمرواه

.(6304/)"الأنفالروضو"،(2292/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."!ي!اللهرسولأخذنزلتفلما":"الأنفالروض"في

.(8151/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

.(2292/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فييمشيأبيبناللهعبدقاتلإلىأنظرأننفسيتدعنيفلا،فيقتله(غيريأبهتأمرأنأخشىوإني

صحبتهونحسن،بهنترفقبل":!اللهرسولفقال.النارفأدخل،بكافرمؤمنافأقتل،فأقتله،الناس

."معنابقيما

فقال،ويعنفونهويأخذونه،يعاتبونهالذينهمقومهكان"الحدثأحدثإذاذلكبعدوجعل

يومقتلتهلوواللهأما،عمرياترىكيف":شأنهممنذلكبلغهحين،الخطاببنلعمر!اللهرسول

لأمر"علمتواللهقد:عمرفقال."لقتلتهبقتلهاليومأمرتهالو،انفلهلأرعدت.اقتله:ليقلت

.أمريمنبركةأعظم!حيهاللهرسول

أبيبناللهعبدلأبيهوقف،عنهاللهرضي،اللهعبدابنهأن،وغيرهما،زيدوابن،عكرمةذكروقد

جاءفلما،ذلكفي!اللهرسوليأذنحتىتدخلهالافوالله،قف:فقالالمدينةمضيقعندسلولابن

المدينة.دخلحتىفأرسله،لهفأذن،ذلكفياستأذنهع!ي!اللهرسول

رجلين"منهمطالبأبيبنعليوقتل،ناسالمصطلقبنيمنيومئذوأصيب:)1"إسحاقابنقال

وابنه.مالكا

أمت.أمت،منصوريا:المسلمينشعاروكان:)2(هشامابنقال

المسلمين.فيفقسمهم،كثيراسبيامنهمأصابع!ي!اللهرسولوكان:)3(إسحاقابنقال

الرحمن،عبدأبيبنربيعةعن،جعفربنإسماعيلأخبرني،سعيدبنقتيبةثنا:)4(البخاريوقال

الخدريسعيدأبافرأيتالمسجددخلت:قالأنه،محيريزابنعن،حبانبنيحيىبنمحمدعن

المصطلق،بنيغزوةفيع!اللهرسولمعخرجنا:سعيدأبوفقال،العزلعنفسألته،إليهفجلست

نعزل:وقلنا،العزلوأحببنا،العزوبةعليناواشتدت،النساءفاشتهينا،العربسبيمنسبيافأصبنا

منما،تفعلوالاأنعليكمما":فقالذلكعنفسألناه.نسألهأنقبل،أظهرنابينع!اللهورسول

.)3(رواهوهكذا"كائنةوهيإلاالقيامةيومإلىكائنةنسمة

فحدثني،ضرارأبيبنالحارثبنتجويريةالسبايامنيومئذأصيبفيمنوكان:)6(إسحاقابنقال

بنيسبايا!واللهرسولقسملما:قالتعائشةعن،عروةعن،الزبيربنجعفرمحمدبن

.(2492/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2492/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2492/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(1384)رقمالبخاريرواه()4

عنمختلفةأخرىبألفاظ"صحيحه"منأخرىبمواضعورواه"صحيحه"منالمغازيكتابفيالبخارييعني)5(

.هذهروايتهألفاظ

.(2492/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)6(
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علىفكاتبته،لهعملابنأو،شماسبنقيسبنلثابتالسهمفيالحارثبنتجويريةوقعتالمصطلق

فيلتستعينه!ي!اللهرسول!فأتت،بنفسهأخذتإلاأحديراهالا،ملاحةحلوةامرأةوكانت،نفسها

منهاسيرىأنهوعرفت،فكرهتها)1(حجرتيبابعلىرأيتهاأنإلاهوما،فوالله:قالت.كتابتها

وقد،قومهسيدضرارأبيبنالحارثبنتجويريةأنا،اللهرسول!يا:فقالتعليهفدخلت.رأيتما

له،عملابنأو،شماسبنقيسبنلثابتالسهمفيفوقعت،عليكيخفلمماالبلاءمنأصابني

هووما:قالت"؟ذلكمنخيرفيلكفهل":قال!.كتابتيعلىأستعينكفجئتك،نفسيعلىفكاتبته

قد":قال!.اللهرسول!يا،نعم:قالت."؟وأتزوجك،كتابتكعنكأقضي":قال!؟اللهرسول!يا

فقال!،الحارثبنتجويريةتزوجقد!ي!اللهرسول!أنالناسإلىالخبروخرج:قالت."فعلت

منبيتأهلمئةإياهابتزويجهأعتقفلقد:قالت.بأيديهممافأرسلوا.!اللهرسول!أصهار:الناس

منها.قومهاعلىبركةأعظمكانتامرأةأعلمفما،المصطلقبني

أهلمنواحدوغير،3(البخاريوكذلك،الغزوةهذهفيبتمامهاالإفكقصة)2(إسحاقابنذكرثم

.المستعانوبالله.هاهناإلىبكمالهفليلحق،النور)4(سورةتفسيرفيكلهذلكطرقحررتوقد،العلم

:الحارثبنتجويريةقالت:قال!،أبيهعن،عروةبنهشامعن،حرامثنا:(هالواقدفيوقال!

نأفكرهت،حجريفيوقعحتى،يثربمنيسيرالقمركأن،ليال!بثلاث!ي!النبيقدومقبلرأيت

فأعتقني:قالت.الرؤيارجوتسبينافلفا،!ي!اللهرسول!قدمحتى،الناسمنأحدابهأخبر

شعرتوما،أرسلوهمالذينهمالمسلمونكانحتى،قوميفيكفمتهماوالله،وتزؤجني!اللهرسول!

تعالى.اللهفحمدت،الخبرتخبرنيعميبناتمنبجاريةإلأ

المصطلق.بنيمنأربعينعتقصداقهاجعل!ي!اللهرسول!إن:ويقال!:)6(الواقديقال!

الله!رسول!منهخطبهاثم،وافتداهاطلبهاأباهاأنالمصطلقبنيعن،)7(عقبةبنموسىوذكر

إياها.فزوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

زوجها.علىمنهاوخوفهاالمرأةمنالمرأةغيرةبابمنهناوالكره:قلت

.(2792/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4755و)(4141)رقم"صحيحه"في

.(617/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(1/114)"المغازي"انظر

.(1/214)"المغازي"انظر

.(451/)"للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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)1(الإفكقصة

الإفك.لحديثإسحاقبنمحمدسياقوهذا

بنوعروة،المسيببنوسعيد،عوقابنعلقمةعن،الزهريحدثني:)2(إسحاقابنقال

وبعض،الحديثهذابعضحدثنيقدكل)3(:الزهريقال.عتبةبناللهعبدبناللهوعبيد،الزبير

.القومحدثنيالذيلكجمعتوقد،بعضمنلهأوعىكانالقوم

عائشة،عن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)4(إسحاقابنقال

أهلفيهاقالحين،نفسهاعن،عائشةعن،(الرحمنعبدبنتعمرةعنأ،بكرأبيبناللهوعبد

صاحبه،يحدثلممابعضهميحدث،جميعاهؤلاءعن،حديثهافيدخلقدفكل،قالواماالإفك

بينأقرعسفراأرادإذا!ي!اللهرسولكان:قالت،سمعبماعنهاحدثفكلهم،ثقةعنهاكانوكل

كانكما،نسائهبينأقرعالمصطلقبنيغزوةكانفلما،معهبهاخرج،سهمهاخرجفأيتهن،نسائه

يأكلنذاكإذالنساءوكان:قالت.!اللهرسولبيفخرج،معهعليهنسهميفخرج،يصنع

القوميأتيثم،هودجيفيجلستبعيريليرحلإذاوكنت،فيثقلناللحميهبجهن)6(لم،)5(العلق

البعير،ظهرعلىفيضعونهفيرفعونه،الهودجبأسفلفيأخذونويحملونني،لييرخلونكانواالذين

ذلك،سفرهمن!اللهرسولفرغفلما:قالت.بهفينطلقونالبعيربرأسيأخذونثم،بحبالهفيشدونه

بالرحيل،الناسفيأذنثم،الليلبعضبهفبات،منزلانزلالمدينةمنقريباكانإذاحتى،قافلاوجه

منانسلفرغتفلفا،ظفارجزعفيه،ليعقدعنقيوفي،حاجتيلبعضوخرجت،الناسفارتحل

فيالناسأخذوقد،أجدهفلم،عنقيفيألتمسهذهبتالرحلإلىرجحتفلفا،أدريولا،عنقي

كانواالذين،خلافيالقوموجاء،وجدتهحتىفالتمسته،إليهذهبتالذيمكانيإلىفرجت،الزحيل

أصنع،كنتكما،فيهأنييظنونوهمالهودجفأخذوا،رحلتهمنفرغواكانواوقد،البعيرلييرحلون

إلىفرتجما،بهفانطلقواالبعيربرأسأخذواثم،فيهأنييشكواولم،البعيرعلىفشدوهفاحتملوه

فياضطجعتثم،بجلبابيفتلففت:قالت.الناسانطلققد،مجيبولاداعفيهوما،العسكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(أفك)"الصحاحمختار"نظرا.لكذبا:لإفكا

.(2792/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."وكل":(ط)في

.(2792/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

"السيرةغريبشرح"فيالخشنيقاله.الغداءوقتإلىالطعاممنبلغةفيهماوهي،علقةجمع:العلق

(/341).

ففيالموضعهذافيعليهالتعليقوانظر(6436/)"الأنفالروض"لفظوأثبت"يهجهنلم":(طو)(1)في

الله.شاءإنفائدةذلك
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المعطلبنصفوانبيمرإذلمضطجعةإنيفوالله:قالت.إليلرجعافتقدتلوأنوعرفت،مكاني

وقفحتىفأقبلسواديفرأى،الناسمعيبتفلم،حاجتهلبعضالعسكرعنتخففكانوقد،السلمي

ظعينة،راجعونإليهوإناللهإنا:قالرآنيفلما،الحجابعلينايضربأنقبليرانيكانوقد،علي

إليقربثم.كلمتهفما:قالت؟اللهيرحمك،خلفكما:قال.ثيابيفيمتلففةوأنا!ي!اللهرسول

يطلبسريعافانطلق،البعيربرأسوأخذ،فركبت:قالت.عنيواستأخر.اركبي:فقال،البعير

يقودالرجلطلعاطمأنوافلما،الناسونزل،أصبحتحتىافتقدتوما،الناسأدركنامافوالله،الناس

فلم،المدينةقدمناثم،ذلكمنبشيءأعلمماووالله،العسكروارتج،قالواماالإفكأهلفقال،بي

وإلى!شيماللهرسولإلىالحديثانتهىوقد،شيءذلكمنيبلغنيلا،شديدةشكوىاشتكيتأنألبث

إذاكنت؟بيلطفهبعض!شيماللهرسولمنأنكرتقدأنيإلا،كثيرأولاقليلامنهلييذكرونلا،أبوي

دخلإذاكان،منهذلكفأنكرت،تلكشكوايفيبيذلكيفعلفلم،بيولطف،رحمنياشتكيت

فقلت:نفسيفيوجدتحتى:قالت.ذلكعلىيزيدلا؟تيكمكيف:قالتمرضنيأميوعنديعلي

:قال؟فمرضتنيأميإلىفانتقلتليأذنتلو-ليجفائهمنرأيتمارأيت-حيناللهرسوليا

بضعبعدوجعيمننقهتحتى،كانممابشيءليعلمولا،أميإلىفانتقلت:قالت."عليكلا"

ونكرهها،نعافها،الأعاجمتتخذهاالتيالكنفهذهبيوتنافينتخذلا،عربأقومأوكنا،ليلةوعشرين

ليلةفخرجت،حوائجهنفيليلةكلفييخرجنالنساءكانتوإنما،المدينةفسحفينخرجكناإنما

عثرتإذ،معيلتمشيإنها،فوالله:قالت.المطلببنرهمأبيابنة،مسطحأمومعيحاجتيلبعض

قلتمااللهلعمربئس:فقلت:قالت.عوفواسمه،لقبومسطح.مسطحتعس:فقالتمرطهافي

وما:قلت:قالت؟بكرأبيبنتياالخبربلغكأوما:قالت.بدراشهدوقد،المهاجرينمنلرجل

.كانلقدواللهنعم:قالت؟هذاكانأوقد:قلت.الإفكأهلقولمنكان(بالذيأفأخبرتني؟الخبر

البكاءأنظننتحتىأبكيزلتمافوالله،ورجعت،حاجتيأقضيأنعلىقدرتمافوالله:قالت

منليتذكرينولابهتحدثوابماالناستحدث،لكاللهيغفر:لأميوقلت:قالت.كبديسيصدع

يحبها،رجلعندحسناءامرأةكانتلقلمافوالله،الشأنعليك)1(خفضي،بنيةأي:قالت؟شيئاذلك

بذلك،أعلمولا،فخطبهملمجي!اللهرسولقاموقد:قالت.عليهاالناسوكثر،كثرنإلا،ضرائرلها

غيرعليهمويقولون،أهليفييؤذوننيرجالبالما،الناسأيها":قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد

يدخلوما،خيرأإلامنهعلمتماوالله؟لرجلذلكويقولون،خيرأإلاعليهمعلمتماوالله،الحق

منرجالفي،سلولابنأبيبناللهعبدعندذلككبروكان:قالت."معيوهوإلابيوتيمنبيتأ

عند(كانتأجحشبنتزينبأختهاأنوذلك؟جحشبنتوحمنة،مسطحقالالذيمع،الخزرج

.هشاملابن"النبويةالسيرةو"(ط)لفظوأثبت"خففي":(1)في(1)
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بدينهااللهفعصمهازينبفأما،غيرهاعندهالمنزلةفي(تناصيني)1نسائهمنامرأةتكنولم،!ي!اللهرسول

قالفلما،بذلكفشقيت،لأختهاتضارني،أشاعتماذلكمنفأشاعتحمنةوأما،خيراإلاتقلفلم

وإن،نكفكهم،الأوسمنيكونواإن،اللهرسوليا:حضيربنأسيدقال،المقالةتلك!يماللهرسول

بنسعدفقام:قالت.أعناقهمتضربأنلأهلإنهمفوالله،أمركفمرنا،الخزرجمنإخواننامنيكونوا

واللهأما،أعناقهمتضربلا،اللهلعمر،كذبت:فقال،صالحارجلا،يرىأذلكقبلوكانعبادة

فقال.هذاقلتماقومكمنكانواولو،الخزرجمنأنهمعرفتقدأنكإلاالمقالةهذهقلتما

،الناسوتساور:قالت.المنافقينعنتجادلمنافقولكنك،اللهلعمركذبت:(حضيربنأأسيد

قالت:.عليفدخل!اللهرسولونزل،شروالخزرجالأوسمنالحيينهذينبينيكونكادحتى

:قالثم،وقالهخيرافأثنىأسامةفأما،فاستشارهمازيدبنوأسامة،طالبأبيبنعليفدعا

:قالفإنهعليوأما،والباطلالكذبوهذا،خيراإلامنهمنعلمولاأهلك،اللهيارسول

فدعا.ستصدقكفإنهاالجاريةوسل،تستخلفأنعلىلقادروإنك،لكثيرالنساءإن،اللهرسوليا

اللهرسولاصدقي:ويقول،شديداضربافضربهاعليإليهافقام:قالت.ليسألهابريرة!واللهرسول

أعجنتأنيإلا،شيئاعائشةعلىأعيبكنتوما،خي!راإلاأعلم!اوالله:!قول:قالت.ص!

وعندي!صاللهرسولعليدخلثم:قالت.فتأكلهالشاةفتأتي،عنهفتنام،تحفظهأنفآمرها،عجيني

:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدفجلس،تبكيوهيأبكيوأنا،الأنصارمنامرأةوعندي،أبواي

يقولمماسوءاقارفتقدكنتوإن،اللهفاتقي،الناسقولمنبلغكقدماكانقدإنه،عائشةيا

ذلك،ليقالأنإلاهوإنفوالله:قالت.عبادهعنالتوبةيقبلاللهفإن،اللهإلىفتوبي،الناس

يتكلما.فلم،!ي!اللهرسولعنييجيباأن،أبويأوانتظرت،شيئامنهأحسماحتى،دمعي2."

به،ويصلىبهيقرأقرانافياللهينزلأنمن(شأناأوأصغر،نفسيفيأحقركنتلأنااللهوايم:قالت

،خبرايخبرأو،براءتيمنيعلملما؟عنياللهبهيكذبشيئانومهفي!النبييرىأنأرجوكنتولكني

قلت،يتكلمانأبويأرلمفلما:قالت.ذلكمنعنديأحقركانتلنفسيفوالله،فيينزلقرآناوأما

بيتأهلأعلمماووالله:قالت.نجيبهبماذاندريماوالله:فقالا؟!واللهرسولتجيبانألا:لهما

ثم،فبكيتاستعبرت،علياستعجمافلما:قالت.الأيامتلكفيبكرأبيالعلىدخلماعليهمدخل

أنييعلموالله،الناسيقولبماأقررتلئنلأعلمإنيوالله،أبداذكرتممااللهإلىأتوبلاوالله:قلت

اسمالتمستثم:قالمت.تصدقوننيلا،يقولونماأنكرتأناولئن،يكنلممالأقولن،بريئةمنه

ماعكالمح!تعانوآللهجمي!فصترم!:يوسفأبوقالكماسأقولولكن:فقلت،أذكرهفما،يعقوب

يتغشاه،كانمااللهمنتغشاهحتى(مجلسهأ!ي!اللهرسولبرحمافوالله:قالت.(18:!فأ!وتصفون

)1(

)2(

عني.زتنا:يأ

تفع.را:يأ
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فزعتمافوالله،رأيتماذلكمنرأيتحينأنافأما،رأسهتحتأدممنوسادةووضعت،بثوبهفسجي

عنسريما،بيدهعائشةنفسفوالذيأبوايوأما،ظالميغيراللهوأن،بريئةأنيعرفتقد،باليتوما

ثم:قالت:الناسقالماتحقيقاللهمنيأتيأنمنفرقا،أنفسهمالتخرجنظننتحتى،!ي!اللهرسول

العردتىيمسحفجعل،شاتيومفي(الجمان)1مثلوجههمنليتحدروإنهفجلس،!ي!اللهرسولعنسري

.دله)2(الحمد:قلت:قالت.براءتك،،وجلعزأ،اللهأنزلقد،عائشةياأبشري:ويقولجبينهعن

بنبمسطحأمرثم،ذلكفيالقرانمن،وجلعز،اللهأنزلمااعليهموتلاافخطبهمالناسإلىخرجثم

حدهم.فضربوا،بالفاحشةأفصحممنوكانوا،جحشبنتوحمنة،ثابتبنوحسان،أثاثة

.الزهريعن")3(الصحيحين"فيمخرجالحديثوهذا

.")4(سننه"فيداودأبورواهمعهومنلحسانالقذفحدوذكر،جمةفوائدفيهالسياقوهذا

ارطودل(منأ:وأصحابهحسانضربفيالمسلمينمنقائلوقال:)5(إسحاقابنقال

ومسطحهجيراقالواإذوحمنةأهلهكانالذيحسانذا!تىلقد

فأترحواالكريمالعرشذيوسخطةنبيهمزوجالغيببرجمتعاطوا

وفضحواعمموهاتبقىمخازيفجللوافيهااللهرسولوآذوا

تسفحالمزنذرامنقطرشآبيبكأنهامحصداتعليهموصبت

منوجماعةالمعطلبنصفوانفيهيهجو،شعرا)7(قالثابتبنحسانأن)6(إسحاقابنذكروقد

أ!ط(منأ:أوله،تقدمكماجهجهاهأصحابمنالماءعلىتخاصمممنقريش

البلدبيضةأمسىالفريعةوابنكثرواوقدعزواقدالجلابيبأمسى

الأسدبرثنفيمنتشباكانأوصاحبهكنتمنأمهثكلتقد

قودولايعطاهافيهديةمنفآخذهأغدوالذيلقتيليما

بالزبدالعبرويرميفيغطئلشاميةالريحتهبحينالبحرما

البردالعارضكفريأفريملغيظتبصرنيحينمنيبأغلبيوما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

قالا

في)

رواه

رواه

بها،

انظر

انظر

الأبيا

.(342/)"السيرةغريبشرح"انظر.الدرمثالعلىيصنعفضةمنحب:الجمان:لخشني

.(ط)لفظوأثبت"اللهلحمد":(آ

.(56)(2275)رقمومسلم(0475و)(1414و)(2661)رقمالبخاري

يقوىفإنه(4474)رقمقبلهالذيعائشةعنعمرةحديثلهيشهدحسنحديث(وهو4475)رقمداودأبو

حسن.فهو

.(2357/)هشاملابن"النبويةالسيره"

.(2403/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

ألفاظها.فيالطفيفالفارقبعضمع(1284/)"ثابتبنحسانديوان"فيت



374
الإفكقصةذكر

للرشدالغياتمنينيبواحتىأسالمهالافإنيقريشأما

الصمدللواحدكلهمويسجدوابمعزلةوالعزىاللاتويتركوا

والوكداللهبحقفيوفواحقلهمالرسولقالماأنويشهدوا

الطويلأمنأ:يقولوهوبالسيففضربه،المعطلبنصفوانفاعترضه:قال

بشاعرلستهوجيتإذاغلائمفإننيعنيالسيفذبابتلق

ص-ء)1(.
بناللهعبدفلقيه،وثاقافشده،حسانضربحينصفوانأخذشماسبن!يسبنثابتانودكر

ممابشيء!اللهرسولعلمهل:اللهعبدفقال.بالسيفحسانضرب:فقال؟هذاما:فقالرواحة

آذاني،اللهرسوليا:المعطلابنفقال،!ي!اللهرسولكلهمأتواثم،فأطلقه.لا:قال؟صنعت

ذإقوميعلىأتشوهت،حسانيا":!اللهرسولفقال.فضربتهالغضبفاحتملني،وهجاني

منهافعوضه.اللهرسوليالكهي:فقال."أصابكفيماحسانياأحسن":قالثم."اللههداهم

.)2(الرحمنعبدابنهمنهاجاءه.سيرين:لهايقال،قبطيةوجارية،طلحةأبوبهاتصدقالتيبيرحاء

ثم،النساءيأتيماحصورا!3(رجلافوجد،المعطلابن،عنأسئل:تقولعائشةوكانت:قال

عنه.اللهرضي،شهيداذلكبعدقتل

الطويل(أمن:عائشةشأنفيقالكانالذيمنيعتذر)د(،ثابتبنحسانقالثم:)4(إسحاقابنقال

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارزانحصان

زائلغيرمجدهمالمساعيكرامغالببنلؤيمنحيعقيلة

وباطلسوءكلمنوطهرهاخيمهااللهطيبقدمهذبة

أنامليإليسوطيرفعتفلازعمتمقدالذيقلتقدكنتفإن

المحافلزيناللهرسوللالونصرتيحييتماووديوكيف

المتطاولسورةعنهتقاصركلهمالناسعلىعالرتبله

ماحلبيامرئقولولكنهبلائطليسقيلقدالذيفإن

:الأولالبيتقبلإسحاقابنعنروايتهفيبكيربنيونسزادوقد

.(2503/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر.إسحاقابنيعني(1)

بتحقيقي.(2431/)"الذهبشذراتو"،(2431/)"التهذيبتقريبتحرير"انظر()2

ولا،وعيبنقيصةهذهبلفغلط،النساءيأتيلايعني،حصوراكانأنهالسلامعليهيحيىحقفيوأما:الحصور)3(

عنها.حصركأنه،الذنوبمنمعصومأنهمعناهوإنما،بالأنبياءيليق

.(2603/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

بالاشتراكبتحقيقي(2146/)"دمشقمدينةتاريخمنالشعراءمعجم"وانظر(1051/)"ديوانه"فيالأبيات)5(

بدمشق.الفكردارطبع،الفحامشاكرالدكتورالعلامةأستاذناوإشراف،الأفاضلالأصدقاءمنعددمع
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غوائلذاتغيرالمحصناتمنحرةاللهلكوليغفررأيتك

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارزانحصان

متماحلامرئقيلبلالدهربكبلائطليسقيلقدالذيوإن

أنامليإليسوطيرجعتفلابلغوكمكماأهجوكمكنتفإن

المحافلزيناللهرسوللآلونصرتيحييتماووديفكيف

التطاولكلالعزوطالقصارادونهالناسيرىعزالهموإن

قعكؤلاتخسبوهعضبةجآءوبأقيقكألذينإن):تعالىقولهمنوهي،النورسورةمنالآياتهاهنا!!لتكتب

:الكورأ!!رلوورزفمغفزهلهم):قولهإلى!واقيكومناكتسبمايضهمأضيلكللكؤضيرهوبلئكمشرا

التوفيق.وبالله،(1)والخلفالسلفعنوالآثار،والطرق،الأحاديثمنهنالكأوردناهوما.(11-26

)2(الحديبيةغزومه

ابنمولىونافع،الزهريذلكعلىنصوممن.خلافبلاستسنةالقعدةذيفيكانتوقد

لهيعة،ابنرواهالذيوهو،وغيرهم،يساربنإسحاقبنومحمد،عقبةبنوموسى،وقتادة،عمر

ست.سنةالقعدةذيفيكانتأنهاعروةعن،الأسودأبيعن

،عروةبنهشامأخبرني،مسهربنعليعن،الخليلبنإسماعيلثنا:)3(سفيانبنيعقوبوقال

جداغريبوهذا،شوالفيالحديبيةوكانت،رمضانفيالحديبيةإلى!ي!اللهرسولخرج:قالأبيهعن

.عروةعن

نأأخبرهمالكبنأنسأن،قتادةعن،همامعن،هدبةعن،جميعا)4(ومسلمالبخاريروىوقد

فيالحديبيةمنعمرة؟حجتهمعالتيالعمرةإلاأالقعدةذيفيكلهن،عمبرأربعاعتمر!ي!اللهرسول

قسمحيث،القعدةذيفي)5(الجعرانةمنوعمرة،القعدةذيفيالمقبلالعاممنوعمرة،القعدةذي

.البخاريلفظوهذا.حجتهمعوعمرة،حنينغنائم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(35-617/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

"المعادزادو"،(6/452)"الأنفالروضو"،(027ص)شيبةأبيلابن"المغازي"فيخبرهاانظر

.(184ص)"الرسولسيرةفيالفصولو"،(3255/)

.(3287/)"والتاريخالمعرفة"انظر

.(2531)رقمومسلم،(4814)رقمالبخاريرواه

.(1/336)"الاطلاعمراصد"انظر.أقربمكةإلىوهي،ومكةالطائفبينماء:الجعرانة
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معتمراالقعدةذيفيوخرج،وشوالأرمضانبالمدينة!اللهرسولقامثم:)1(إسحاقابنوقال

حربا.يريدلا

الليثي.اللهعبدبننميلةالمدينةعلىواستعمل:هشامابنقال

يخشىوهو،معهليخرجواالأعرابمنالبواديأهلمنحولهومنالعربواستنفر:إسحاقابنقال

اللهرسولوخرج،الأعرابمنكثيرعليهفأبطأ،البيتعنيصدوهأو،بحربلهيعرضواأنقري!شمن

؟بالعمرةوأحرم،الهديمعهوساق،العربمنبهلحقومن،والأنصارالمهاجرينمنمعهبمن!!

له.ومعظما،البيتلهذازائراخرجإنماأنهالناسوليعلم،حربهمنالناسليأمن

عن،الزبيربنعروةعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

يريد،الحديبيةعامع!ي!اللهرسولخرج:قالاحدثاهأنهما،الحكمبنومروان،مخرمةبنالمسور

عنبدنةكلوكانت،رجلسبعمئةالناسوكان،بدنةسبعينالهديمعهوساق،قتالالايريدالبيتزيارة

مئة.عشرةأربعالحديبيةأصحابكنا:يقولبلغنيفيمااللهعبدبنجابروكان،نفرعشرة

:فقالالكعبيسفيانبن)4(بشرلقيهبعسفانكانإذاحتى،!اللهرسولوخرج:)3(الزهريقال

،النمورجلودلبسواقد،المطافيلالعوذمعهمفخرجوا،بمسيركسمعتقدقريشهذه،اللهرسوليا

قدموهاقد،خيلهمفيالوليدبنخالدوهذا،أبداعليهمتدخلهالااللهيعاهدون)5(،طوىبذينزلواوقد

خلوالوعليهمماذاالحربأكلتهملقدقري!شويحيا":!ح!اللهرسولفقال:قال.)6(الغميمكراعإلى

الإسلامفيدخلواعليهماللهأظهرنيوإن،أرادواالذيذلككانأصابونيهمفإن؟العربسائروبينبيني

حتىبهاللهبعثنيالذيعلىأجاهدأزاللافوالله؟قريشتظنفما،قوةوبهمقاتلوايفعلوالموإن،وافرين

."؟بهاهمالتيطريقهمغيرطريقعلىبنايخرجرجل"من:قالثم."السالفةهذهتنفردأواللهيظهره

:قال.اللهرسولياأنا:قالأسلممنرجلاأنبكرأبيبناللهعبدفحدثني:إسحاقابنقال

فأفضوا،المسلمينعلىذلكشقوقد،منهخرجوافلما،شعاببين)7(أجرلوعراطريقابهمفسلك

.(2358/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(903-2803/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(6534/)"الأنفالروض"انظر)3(

فيالبزعبدابنأوردهفقد،الصوابوهو."بسر:ويقال":(2935/)"النبويةالسيرة"فيهشامابنوقال)4(

يذكرواولم(بسر)رسمفي"الإصابة"فيالعسقلانيحجروابن،"الغابةأسد"فيالأثيروابن،"الاستيعاب"

خلافا.فيه

مكة.قربموضمع:طوىذو)5(

.(31531/)"الاطلاعمراصد"انظر.والمدينةمكةبينالحجازفيموضمع:الغميمكراع)6(

.الحجارةالكثير:الأجرل)7(
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فقالوا."إليهونتوباللهنستغفر:قولوا":!ي!اللهرسولقال،الواديمنقطععندسهلةأرضإلى

."يقولوهافلم،إسرائيلبنيعلىعرضت(التي)1للحطةإنهاوالله":فقال،ذلك

فيالحمضظهريبين"اليمينذاتاسلكوا":فقالالناس!ي!اللهرسولفأمر:شهابابنقال

فلما،الطريقذلكالجيشفسلك:قال.مكةأسفلمنالحديبيةمهبط،المرارثنيةعلىتخرجهطريق

وخرج،قريشإلىراجعينركضوا،طريقهمعنخالفواقد)2(الجيشقترةقريشخيلرأت

:فقال.خلأت:الناسفقال،ناقتهبركتالمرار)3(ثنيةفيسلكإذاحتى،!اللهرسول

)4(خطةإلىاليومقريشتدعونيلا،مكةعنالفيلحابسحبسهاولكن،بخلقلهاهووما،خلأتما"

الله،رسوليا:لهقيل."انزلوا":للناسقالثم."إياهاأعطيتهمإلا،الرحمصلةفيهايسألونني

تلكمنقليبفيبهفنزل،أصحابهمنرجلافأعطاه،كنانتهمنسهمافأخرج.عليهننزلماءبالواديما

.)4(بعطنعنهالناسضربحتى،بالرواءفجاش،جوفهفيفغرزه،القلب

بسهمالقليبفينزلالذيأن،أسلممنرجالعن،العلمأهلبعضفحدثني:)5(إسحاقابنقال

العلمأهلبعضزعموقد:إسحاقابنقال.!ي!اللهرسولبدنسائق،جندببنناجية!ي!اللهرسول

استدلثم.كانذلكأيأعلمفالله.!ي!اللهرسولبسهمنزلتالذيأنا:يقولكانعازببنالبراءأن

الرجز(منأ:فقالت،يميحأسفلهفيوناجية،البئرجاءتالأنصارمنجاريةبأنللأولإسحاقابن

يحمدونكاالناسرأيتإنيدونكادلويالمائحأيهايا

ويمجدونكاخيرايثنون

:فقالفأجابها

ناجيهواسميالمائحأناأنييمانيهجاريةعلمتقد

العاديهصدورعندطعنتهاواهيهرشاشذاتوطعنة

خزاعة،منرجالفي،ورقاءبنبديلأتاه،!ي!اللهرسولأطمأنفلما:حديثهفيالزهريقال

لحرمته.ومعظماللبيتزائراجاءوإنما،حربايريديأتلمأنهفأخبرهم،بهجاءالذيماوسألوهفكلموه

فيحبةوقالوافاستهزؤوا،وخطاياناذنوبناعنااحططأيههوخطاياكملكمنغفرحطةوقولو)لهمتعالىاللهقال)1(

.شعرة

.غباره:أي)2(

المغانم"علىاللهرحمهالجاسرحمدالعلامةشيخناتعليقعن.مكةنواحيمنالحديبيةعندموضع:المرارثنية)3(

.بتصرف(85)ص"المطابة

.الماءحولالإبلمبرك:والعطن.خصلة:أي)4(

.(2031/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5
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علىتعجلونإنكم،قريشمعشريا:فقالواقريشإلىفرجعوا،سفيانبنلبشرقالممانحوالهمقالثم

البيت.لهذازائرأجاءإنما،لقتاليأتلممحمداإن،محمد

ولا،أبدأعنوةعلينايدخلهالافوالله؟قتالايريدولاجاءكانوإن:وقالواوجبهوهمفاتهموهم

ومشركها،مسلمها؟!ي!اللهرسولنصحعيبةخزاعةوكانت:الزهريقال.العربعنابذلكتحدث

،لؤيبنعامربنيأخا،الأخيفبنحفصبنمكرزإليهبعثواثم:قال.بمكةكانشيئاعنهيخفونلا

لهقال،وكلمه!ؤاللهرسولإلىانتهىفلما."غادررجلهذا":قالمقبلا!لمجواللهرسولرآهفلما

ثم،!اللهرسوللهقالبمافأخبرهمقريشإلىفرجع،وأصحابهلبديلقالممانحوا!لمجواللهرسول

عبدبنالحارثبنيأحدوهو،الأحابيشسيديومئذوكان،زبانابنأو،علقمةبنالحليسإليهبعثوا

حتىوجههفيالهديفابعثوا،يتألهونقوممنهذاإن":قال!ي!اللهرسولرآهفلما،كنانةبنمناة

عنالحبسطولمنأوبارهأكلقد،قلائدهفيالواديعرضمنعليهيسيلالهديرأىفلما."يراه

فقالوا:قال.ذلكلهمفقال،رأىلماإعظاما؟!ي!اللهرسولإلىيصلولم،قريشإلىرجع،محله

الحليسأنبكرأبيبناللهعبدفحدثني:إسحاقابنقال.لكعلملاأعرابيأنتفإنما،اجلس:له

عنأيصد،عاقدناكمهذاعلىولا،حالفناكمهذاعلىماوالله،قريشمعشريا:وقالذلكعندغضب

لأنفرنأو،لهجاءماوبينمحمدبينلتخلنبيدهالحليسنفسوالذي؟لهمعظمأجاءهمناللهبيت

به.نرضىمالأنفسنانأخذحتىحليسياعناكف،مه:قالوا.واحدرجلنفرةبالأحابيش

معشريا:فقال،الثقفيمسعودبنعروة!ي!اللهرسولإلىبعثواثم:)1(حديثهفيالزهريقال

وقد،اللفظوسوء،التعنيفمن؟جاءكمإذامحمدإلىبعثتموهمنمنكميلقىمارأيتقدإني،قريش

منفجمعت،نابكمبالذيسمعتوقد-شمسعبدبنتلسبيعةعروةوكان-ولدوأنيوالدأنكمعرفتم

فخرج.بمتهمعندناأنتما،صدقت:قالوا.بنفسيآسيتكمحتى،جئتكم(ثمأ،قوميمنأطاعني

بهمجئتثم،الناسأوشابأجمعت،محمديا:قالثم،يديهبينفجلس،!ي!اللهرسولأتىحتى

النمور،جلودلبسواقد،المطافيلالعوذمعهاخرجتقدقريشإنها،بهملتفضهابيضتكإلى

بكروأبو:قال.غداعنكانكشفواقدبهؤلاءلكأنياللهوايم،أبداعنوةعليهمتدخلهالا،اللهيعاهدون

:قال؟عنهننكشفأنحن،اللاتبظرامصص:فقال،!ي!اللهرسولخلف،عنهاللهرضي،الصديق

بها،لكافأتكعنديلككانتيدلولاواللهأما:قال."قحافةأبيابنهذا":قال؟محمدياهذامن

واقفشعبةبنوالمغيرة:قال.يكلمهوهو!ي!اللهرسوللحيةيتناولجعلثم:قال.بهاهذهولكن

:ويقولع!يهاللهرسوللحيةتناولإذا،يدهيقرعفجعل:قال.الحديدفي!ي!اللهرسولرأسعلى

أفظكما،ويحك:عروةفيقول:قال.إليكتصلألاقبل،!ي!اللهرسولوجهعنيدكاكفف

.(6574/)"الأنفالروضو"،(2131/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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أخيك،ابنهذا":قال؟محمدياهذامن:عروةلهفقال،!ي!اللهرسولفتبسم:قال.وأغلظك

!؟بالأمسإلاسوءتكغسلتوهل،غدرأي:قال."شعبةبنالمغيرة

حربا،يريديأتلمأنهوأخبره،أصحابهبهكلمممابنحو،!ي!اللهرسولفكلمه:الزهريقال

يبصقولا،وضوءهابتدرواإلايتوضألا،أصحابهبهيصنعمارأىوقد،!ي!اللهرسولعندمنفقام

إني،قريشمعشريا:فقال،قريشإلىفرجع،أخذوهإلاشيءشعرهمنيسقطولا،ابتدروهإلابصاقا

قطقومهفيملكارأيتماواللهوإني،ملكهفيوالنجاشي،ملكهفيوقيصر،ملكهفيكسرىجئتقد

رأيكم.فروا،أبدالشيءيسلمونهلاقومارأيتولقد،أصحابهفيمحمدمثل

فبعثه،الخزاعيأميةبنخراشدعا!ي!اللهرسولأنالعلمأهلبعضوحدثني:)1(إسحاقابنقال

جملبهفعقروا،لهجاءماعنهأشرافهمليبلغ.الثعلب:لهيقال،لهبعيرعلىوحمله،بمكةقريشإلى

!ص.اللهرسولأتىحتى،سبيلهفخلوا،الأحابيشفمنعه،قتلهوأرادوا،!اللهرسول

بعثواكانواقريشاأنعباساابنأعن،عكرمةعن،أتهملامنبعضوحدثني:)2(إسحاقابنقال

أصحابهمنلهمليصيبوا؟(!ي!أاللهرسولبعسكريطيفواأنوأمروهم،خمسينأومنهمرجلاأربعين

فيرمواكانواوقد،سبيلهموخلىعنهمفعفا،!ي!اللهرسولبهمفأتي،(أخذاأفأخذوا،أحدا

قريشأشرافعنهفيبلغ،مكةإلىليبعثهالخطاببنعمردعاثم،والنبلبالحجارة!ي!اللهرسولعسكر

أحدكعببنعديبنيمنبمكةوليس،نفسيعلىقريشاأخافإني،اللهرسوليا:فقال،لهجاءما

مني،بهاأعزرجلعلىأدلكولكني،عليهاوغلظتيإياهاعداوتيقريشعرفتوقد،يمنعني

أنهيخبرهم،قريشوأشرافسفيانأبيإلىفبعثه،عفانبنعثمان!ي!اللهرسولفدعا.عفانبنعثمان

بنأبانفلقيه،مكةإلىعثمانفخرج،لحرمتهومعظماالبيتلهذازائراجاءوإنما،لحربيأتلم

رسالةبلغحتىأجارهثم،يديهبينفحمله،يدخلهاأنقبلأو،مكةدخلحينالعاصبنسعيد

أرسلهما!صاللهرسولعنفبلغهم،قريشوعظماءسفيانأباأتىحتىعثمانفانطلق،!ي!اللهرسول

كنتما:قال.فطفبالبيتتطوفأنشئتإن:إليهم!ي!اللهرسولرسالةبلغحينلعثمانفقالوا،به

قدعثمانأنوالمسلمين!اللهرسولفبلغ،عندهاقريشواحتبسته.!ي!اللهرسولبهيطوفحتىلأفعل

قتل.

قتل:قدعثمانأنبلغهحينقال!اللهرسولأنبكرأبيبناللهعبدفحدثني:)3(إسحاقابنقال

،الشجرةتحتالرضوانبيعةفكانت،البيعةإلى!ي!اللهرسولودعا."القومنناجزحتىنبرحلا"

)1(

)2(

)3(

.(2431/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(6954/)"الأنفالروضو"،(531-2431/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(316-2315/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الله!رسول!إن:يقول!اللهعبدبنجابروكان.الموتعلىع!ج!اللهرسول!بايعهم:يقولونالناسفكان

منأحدعنهيتخلفولم،الناس!اللهرسول!فبايع.نفرألاعلىبايعناولكن،الموتعلىيبايعنالم

أنظرلكأنيوالله:يقول!اللهعبدبنجابروكان،سلمةبنيأخو،قيسبنالجدإلا،حضرهاالمسلمين

أمراامنكانالذيأن!ي!اللهرسول!أتىثم،الناسمنيستتر،إليهاضبأ(قدا،ناقتهبإبطلاصقاإليه

باطل.عثمان

بايعمنأول!أنالشعبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،وكيعفذكر:هشام)1(ابنقال!

.الأسديسنانأبوالرضوانبيعة!ح!اللهرسول!

نأعمرابنعن،مليكةأبيابنعن،لهبإسنادحدثهعمن،بهأثقمنوحدثني:)2(هشامابنقال!

.الأخرىعلىيديهبإحدىفضرب،لعثمانبايعع!ج!اللهرسول!

.")3(الصحيحين"فيثابتالضعيفالإسنادبهذاهشامابنذكرهالذيالحديثوهذا

إلىلؤيبنعامربنيأخاعمروبنسهيلقريشبعثتثم:الزهريقال!:إسحادتى)4(ابنقال!

فوالله،هذاعامهعنيرجعأنإلاصلحهفييكنولا،وصالحهمحمداائت:وقالوا!اللهرسول!

قد":قال!مقبلا!لمج!اللهرسول!راهفلما،عمروبنسهيلفأتاه.أبداعنوةدخلهاأنهالعربيتحدثلا

الكلامفأطال!تكلم،!ي!اللهرسول!إلىسهيلانتهىفلما."الرجلهذابعثواحينالصلحالقومأراد

فقال!:،بكرأبافأتىعمروثب،الكتابإلايبقولمالأمرالتأمفلما،الصلحبينهماجرىثم،وتراجعا

أوليسوا:قال!.بلى:قال!؟!بالمسلمينلسناأو:قال!.بلى:قال!؟!اللهبرسول!أليس،بكرأبايا

،غرزهالزم،عمريا:بكرأبوقال!؟!ديننافيالدنيةنعطيفعلام:قال!.بلى:قال!؟!بالمشركين

فقال!:!لمج!اللهرسول!أتىثم.اللهرسول!أنهأشهدوأنا:عمرقال!.اللهرسول!أنهأشهدفإني

قال!:."بلى":قال!!؟بالمسلمينأولسنا:قال!."بلى":قال!!؟اللهبرسول!ألست،اللهرسول!يا

اللهعبدأنا":قال!؟!ديننافيالدنيةنعطيفعلام:قال!."بلى":قال!؟!بالمشركينليسواأو

،أصومزلتما:يقول!عنهاللهرضي،عمرفكان."يضيعنيولنأمرهأخالفلن،ورسوله

رجوتحتى،يومئذتكلمتالذيكلاميمخافة؟يومئذصنعتالذيمن،وأعتق،وأصلي،وأتصددتى

اكتب:":فقال!،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعلي!صاللهرسول!دعاثم:قال!.خيرايكونأن

قال!:.اللهمباسمك:اكتبولكن،هذاأعرفلا:سهيلفقال!:قال!."الرحيمالرحمناللهبسم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6146/)"الأنفالروضو"،(31آ2/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(31آ2/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(آ9)(185آ)رقمومسلم،(9936)رقمالبخاريرواه

.(31آ2/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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عليهصالحماهذا:اكتب":قال!ثم،فكتبها."اللهمباسمك:اكتب":!ي!اللهرسول!فقال!

ولكن،أقاتلكلماللهرسولأنكشهدتلو:سهيلفقال!:قال!أ0"عمروبنسهيلاللهرسول!محمد

اللهعبدبنمحمدعليهصالحماهذا:اكتب":!اللهرسول!فقال!:قال.أبيكواسماسمكاكتب

ويكف،الناسفيهنيأمن،سنينعشرالناسعنالحربوضععلىاصطلحا("عمروبنسهيل

قريشاجاءومن،عليهمردهوليهإذنبغيرقريشمنمحمداأتىمنأنه(علىأ،بعضعنبعضهم

نأأحبمنوأنه،إغلال!ولاإسلال!لاوأنه،مكفوفةعيبةبينناوأن،عليهيردوهلممحمدمعممن

فيهدخلوعهدهمقريشعقدفييدخلأنأحبومن،فيهدخل(وعهدهأمحمدعقدفييدخل

قريشعقدفينحن:فقالوابكربنووتواثبت.وعهدهمحمدعقدفينحن:فقالواخزاعة-فتواثبت

عنك،خرجناقابلعامكانإذاوأنه،مكةعليناتدخلفلا،هذاعامكعناترجعوأنك-وعهدهم

بغيرها.تدخلهالا،القربفيالسيوف،الراكبسلاحمعك،ثلاثابهافأقمت،بأصحابكفدخلتها

عمروبنسهيلبنجندل!أبوجاءإذ،عمروبنوسهيلهوالكتابيكتب!صاللهرسول!فبينا:قال!

وهمخرجوا!ج!اللهرسول!أصحابكانوقد،!ج!اللهرسولإلىانفلتقد،الحديدفييرسف

تحملوما،والرجوعالصلحمنرأوامارأوافلما،!ج!اللهرسول!رآهالرؤيا،الفتحفييشكونلا

رأىفلما،يهلكونكادواحتى،عظيمأمرذلكمنالناس(علىأدخل،نفسهفي!ي!اللهرسول!عليه

بينيالقضيةلجتقد،محمديا:وقال!،بتلبيبهوأخذ،وجههفضربإليهقام،جندل!أباسهيل

قريش،إلىليردهيعني،ويجرهبتلبيبهينترهفجعل."صدقت":قال!.هذايأتيكأنقبلوبينك

فزاد!؟دينيفييفتنوننيالمشركينإلىأرد،المسلمينمعشريا:صوتهبأعلىيصرخجندل!أبووجعل

ولمنلكجاعلاللهفإن،واحتمسباصبر،جندل!أبايا":!اللهرسولفقال!.بهمماإلىالناسذلك

ذلكعلىوأعطيناهم،صلحاالقوموبينبينناعقدناقدإنا،ومخرجافرجاالمستضعفينمنمعك

جنبهإلىيمشيجندل!أبيمعالخطاببنعمرفوثب:قال!."بهمنغدرلاوإنا،اللهعهدوأعطونا

قائمويدني:قال!.كلبدمأحدهمدموإنما،المشركونهمفإنما،جندل!أبايا(اصبرأ:ويقول!

ونفذت،بأبيهالرجلفضن:قال!.أباهفيضربالسيفيأخذأنرجوت:عمريقول!:قال!.منهالسيف

منورجالا،المسلمينمنرجالاالصلحعلىأشهد،الكتابمن!اللهرسول!فرغفلما.القضية

بنسهيلبناللهوعبد،عوفبنالرحمنوعبد،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو،المشركين

-مشركايومئذا-وهوحفصبنومكرز،مسلمةبنومحمود،وقاصأبيبنوسعد،عمرو

وكان،الحلفيمضطربا!ج!اللهرسول!وكان.الصحيفةكاتبهووكان،وكتب،طالبأبيبنوعلي

فيحلقهالذيوكان،رأسهفحلقجلسثم،فنحرههديهإلىقامالصلحمنفرغفلما،الحرمفييصلي

تواثبوا،وحلقنحرقد!ي!اللهرسول!أنالناسرأىفلما،الخزاعيالفضلبنأميةبنخراشاليومذلك

.ويحلقونينحرون
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رجال!حلق:قال!عباسابنعن،مجاهدعن،نجيحأبيبناللهعبدوحدثني:)1(إسحاقابنقال!

والمقصرين:قالوا."المحلقيناللهيرحم":!واللهرسول!فقال!،اخرونوقصرالحديبيةيوم

اللهيرحم":قال؟اللهرسولياوالمقصرين:قالوا."المحلقيناللهيرحم":قال!؟اللهرسوليا

فلماللهرسوليا:قالوا."والمقصرين":قال؟اللهرسولياوالمقصرين:قالوا."المحلقين

."يشكوالم":قال؟المقصريندونللمحلقينالترحيمظاهرت

الحديبيةعامأهدى!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،مجاهدحدثني:نجيحأبيبناللهعبدوقال

بنمحمدسياقهذا.المشركينبذلكليغيظ؟فضةمنبرةرأسهفي،جهللأبيجملا-هداياهفي-

لهذاالأماكنبعضفيمخالفة-سيأتي-كماالبخاريسياقوفي،القصةلهذه،اللهرحمه،إسحاق

الصحاحالأحاديثفيماونذكر،بتمامهاولنوردها.الثقةوبه،تعالىاللهشاءإنستراهاكما،السياق

.المستعانوهو،التكلانوعليه،تعالىاللهشاءإن،بحسبهموطنكلفي،شاهدفيهماوالحسان

بناللهعبيدعن،كيسانبنصالحثنا،بلالبنسليمانثنا،مخلدبنخالدثنا:)2(البخاريقال

فصلى،ليلةذاتمطرفأصابنا،الحديبيةعام!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالخالدبنزيدعن،اللهعبد

ورسولهالله:قلنا"؟ربكمقالماذاأتدرون":فقالعلينا(بوجههأأقبلثم،الصبح!اللهرسوللنا

مطرنا:قالمنفأما،بيوكافربيمؤمنعباديمنأصبع:تعالىاللهقال":،فقالأ.أعلم

.كذابنجممطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمنفهو.اللهوبفضل،اللهوبرزق،اللهبرحمة

وقد.طرق)3(منومسلم."صحيحه"منموضعغيرفيرواهوهكذا."بيكافربالكوكبمؤمنفهو

.هريرةأبيعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعنروى

تعدون:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدثنا:)4(البخاريوقال

النبيمعكنا،الحديبيةيومالرضوانبيعةالفتحنعدونحن،فتحامكةفتحكانوقد،مكةفتحالفتحأنتم

فجلسفأتاها،!والنبيذلكفبلغ،قطرةفيهانتركفلمفنزحناها،بئروالحديبية،مئةعشرةأربع!ص

إنهاثم،بعيدغيرفتركناها،فيهاصبهثم،ودعامضمضثمفتوضأ،ماءمنبإناءدعاثم،شفيرهاعلى

.البخاريبهانفرد.وركابنانحنشئناماأصدرتنا

صلح:(27:الفتحأمهوفتحاقرياذلثدونمنفجعل):تعالىقولهدي)5(إسحاقابنوقال

الحديبية.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2931/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4714)رقمالبخاريرواه

.(126)(72و)(125)(71)مسلمرواه

.(0415)رقمالبخاريرواه

.(2322/)"النبويةالسيرة"انظر
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فلما،الناسالتقىحيثالقتالكانإنما،منهأعظمكانقبلهفتحالإسلامفيفتحفما:الزهريقال

فيفتفاوضواوالتقوا،بعضابعضهمكلهمالناسوأمن،أوزارهاالحربووضعت،الهدنةكانت

السنتينتينكفيدخلولقد،فيهدخلإلا-شيئايعقل-الإسلامفيأحديكلمفلم،والمنازعةالحديث

نأالزهريقالهماعلىوالدليل:هشامابنقال.أكثرأوذلكقبلالإسلامفيدخلكانمنمثل

بعد،مكةفتحعاماخرجثم،جابرقولفيرجلوأربعمائةألففيالحديبيةإلىخرجلمجي!اللهرسول

.آلافعشرةفيبسنتينذلك

:قال،جابرعن،سالمعن،حصينثنا،فضيلابنثنا،عيسىبنيوسفثنا:()1البخاريوقال

فقال،نحوهالناسأقبلثم،منهافتوضا،ركوةيديهبينع!ي!اللهورسول،الحديبيةيومالناسعطش

فيماإلانشرب،مااولابهنتوضأماءعندناليس،اللهرسوليا:قالوا"؟لكمما":لمجي!اللهرسول

:قال.العيونكأمثالأصابعهبينمنيفورالماءفجعل،الركوةفييده!ي!النبيفوضع:قال.ركوتك

مئة.عشرةخمسكنا،لكفاناألفمئةكنا،لوا:قال؟يومئذكنتمكم:لجابرفقلنا.وتوضأنافشربنا

جابر،عن،الجعدأبيبنسالمعن،حصينعن،طرقمن)2(ومسلم،أيضاالبخاريرواهوقد

بنلسعيدقلت،قتادةعن،سعيدعن،زريعبنيزيدثنا،محمدبنالصلتثنا:)3(البخاريوقال

جابر:حدثني:سعيدليفقال.مئةعشرةأربعكانوا:يقولكاناللهعبدبنجابرأنبلغني:المسيب

.قتادةعن،قرةحدثنا:داود)4(أبوتابعه.الحديبيةيوممج!ي!النبيبايعواالذين،مئةعشرةخمسكانوا

.البخاريبهتفرد

لناقال:قال،جابراسمعت:عمروقال،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:)5(البخاريقالثم

اليومأبصركنتولو،وأربعمئةألفاوكنا."الأرضأهلخيرأنتم":الحديبيةيوم!ي!اللهرسول

.الشجرةمكانلأريتكم

به.عيينةبنسفيانعن،طرقمن)6(ومسلم،أيضاالبخاريرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(5214)رقمالبخاريرواه

.(73)(1856)رقمومسلم،(3576)رقمالبخاريرواه

.(5314)رقمالبخاريرواه

(هـ،402)سنةالمتوفى(الطيالسيالبصريداودبنسليمان)واسمه"المسند"صاحب(الطيالسي)يعني

(325/)الحنبليالعمادلابن"الذهبشذرات"انظر.اللهرحمه،حديثألفثلاثينحفظهمنيسردوكان

بتحقيقي.

.(5414)رقمالبخاريرواه

.(71)(1856)رقم"مسلمو"،(0484)رقمالبخاريرواه
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:فقاليشكوهجاءلحاطبعبداأن،جابرعن،الزبيرأبيعن،سعدبنالليثرواهوهكذا

بدراشهدفإنه؟يدخلهالا،كذبت":!صاللهرسولفقال.النارحاطبليدخلن،اللهرسوليا

.(أمسلئمرواه."والحديبية

مأأخبرتني:يقولجابراسمعأنه،الزبيرأبوأخبرني،جريجابن(أعنطرقمنأيضا2(مسلموعند

ء..،أ.)3(8 أصحابمن،اللهشاءإن،النارأحديدخللا":حمصهعنديقول!ي!اللهرسولسمعتلهامبسر

حفصة:فقالت،فانتهرها،اللهرسوليابلى:حفصةفقالت."تحتهابايعواالذين،الشجرة

ونذراتقواائذيننضيخم!الو:تعالىاللهقالقد":!صاللهرسولفقال(71:مريىأ!هاإلاواطمنكؤوإن)

."(72:مريمأ!نجتيافيهاالطبمين

حدثني،مرةبنعمروعن،شعبةثنا،أبيثنا:معاذبناللهعبيدوقال:البخاري)4(قال

تابعه.المهاجرينثمنأسلموكافت،وثلاثمئةألفاالشجرةأصحابكان:قالأوفىأبيبناللهعبد

الله.عبيدعن،معلقاالبخاريرواههكذا.شعبةحدثنا،داودأبوحدثنا،بشاربنمحمد

عن،المثنىبنمحمدوعن،شعبةعن،أبيهعن،معاذبناللهعبيدعن،)5(مسلمرواهوقد

به.،شعبةعنكلاهما،شميلبنالنضرعن،إبراهيمبنإسحاقعن،داودأبي

مروانعن،عروةعن،الزهريعن،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:البخاري)6(قالثم

بذيكانفلما،أصحابهمنمئةعشرةبضعفيالحديبيةعام!يوالنبيخرج:قالامخرمةبنوالمسور

بتمامه.السياقهذاوسيأتي،البخاريبهتفرد.منهاوأحرم،وأشعر،الهديقلدالحليفة

كانواالحديبيةأصحابأنمن؟إسحاقابنإليهذهبلمامخالفةكلهاالرواياتهذهأنوالمقصود

وكل،بدنةسبعينكنالبدنإنحيثمن؟نفسهتلقاءمنتفقهاذلكقالإنما-أعلموالله-وهو،سبعمئة

كلهميحرمأنولا،كلهميهديأنيلزمولا،سبعمئةالمهلونفيكون،اختيارهعلى،عشرةعنمنها

ذلكقتلحتىقتادةأبويحرمولم،قتادةأبوفيهم،منهمطائفةبعث!ي!اللهرسولأنثبتفقد؟أيضا

:فقال،الطريقأثناءفي!راللهرسولإلىمنهوحملوا،وأصحابههومنهفأكل،الوحشيالحمار

."لحمهامنبقيمافكلوا":قال.لا:قالوا"؟إليهاأشارأو،عليهايحملأنأمرهأحدأمنكم"

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(163)(6924)رقممسلمرواه

.(163)(6942)رقممسلمرواه

انظر.الصحابياتكبيراتمنوكانت،حارثةبنزيدامرأةوهي،الأنصاريةمعروربنالبراءبنتمبشرأمهي

.(15/375)"الأصولجامع"

تعليقا.(5514)رقمالبخاريرواه

.(75)(1857)رقممسلمرواه

.(5814و)(1574)رقمالبخاريرواه
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أبيبناللهعبدعن،يحيىعن،المباركبنعليثنا،الربيعبنسعيدثنا:أ(البخاريقالوقد

.أحرمولمأصحابهفأحرم،الحديبيةعام!ي!النبيمعانطلقنا:قالحدثهأباهأن،قتادة

عن،قتادةعن،شعبةثنا،االفزاريسواربناشبابةثنا،رافعبنمحمدثنا:البخاريوقال

أعرفها.فلمبعدأتيتهاثم،الشجرةرأيتلقد:قالأبيهعن،المسيببنسعيد

")2."
لحتبايعممنكانأنه،أبيهعن،المسيببنسعيدعن،طارقثنا،عوانةأبوثنا،موسى

علينا.فعميت،المقبلالعامإليهافرجعنا،الشجرة

الرحمن،عبدبنطارقعن،إسرائيلعن،اللهعبيدثنا،محمودثنا:أيضا)3(البخاريوقال

بايعحيث،الشجرةهذه:قالوا؟المسجدهذاما:فقلت،يصلونبقومفمررتحاجاانطلقت:قال

بايعفيمنكانأنهأبيحدثني:سعيدفقال،فأخبرتهالمسيببنسعيدفأتيت،الرضوانبيعة!ي!النبيئ

نإ:سعيدقالثم.عليهانقدرفلمنسيناهاالمقبلالعاممنكانفلما:قال.الشجرةتحتع!يواللهرسول

أعلم.فأنتم؟أنتموعلمتموهايعلموهالم!ي!محمدأصحاب

.طارقعنوشبابةعوانةوأبيالثوريحديثمن)4(ومسلمالبخارفيورواه

بنعبادعن،يحيىبنعمروعن،سليمانعن،أخيحدثني،إسماعيلثنا:)5(البخاريوقال

حنظلةابنيبايععلام:زيدابنفقال،حنظلةبناللهلعبديبايعونوالناسالحرةيومكانلما:قالتميم

معهشهدوكان.!ج!اللهرسولبعدأحداذلكعلىأبايعلا:فقال.الموتعلى:لهقيل؟الناس

الحديبية.

به.،يحيىبنعمروعن،طرقمن)6(ومسلم،أيضاالبخاريرواهوقد

بنلسلمةقلت:قالعبيدأبيبنيزيدعن،حاتمثنا،اسعيدبنأقتيبةثنا:)7(البخاريوقال

.الموتعلى:قال؟الحديبيةيوم!ي!اللهرسولبايعتمشيءأيعلى:الأكوع

عبيد.أبيبنيزيدحديثمن)8(مسلمورواه

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

روا

لقاا

روا

روا

روا

روا

روا

روا

.(1822)رقمالبخاري5

.(1644)رقم"صحمحه"فيالبخاريالإمامئل

.(1634)رقمالبخاري5

.(78و)(77)(9185)رقمومسلم،(1654و)(1644)رفمالبخاري5

.(1674)رقمالبخاري5

.(1861)رقمومسلم،(9592)رقمالبخاري5

.(9164)رقمالبخاري5

.(0186)رقممسلم5
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أحديبجةالعمرةأجخاريا!كعحيحلىذدهـ-

وأواخرهم.ووسطهمالناسأوائلفي؟مراتثلاثبايعأنهسلمةعن(")1مسلمصحيح"وفي

الله!رسولوجهعنالشجرةبأغصاناخذاكانأنه،يساربنمعقلعن")2(مسلمصحيح"وفي

محصن،بنوهبوهو،سنانأبويومئذ!صاللهرسولبايعمنأولوكان.الناسيبايعوهو

.سنانأبيبنسنان:وقيل،محصنبنعكاشةأخو

نافععن،الربيعبنصخرثنا،محمدبنالنضرسمع،الوليدبنشجاعثنا:)3(البخاريوقال

أرسلالحديبيةيومعمرولكن،كذلكوليس،عمرقبلأسلمعمرابنأنيتحدثونالناسإن:قال

عنديبايع!ي!اللهورسول،عليهليقاتلبهيأتيأن،الأنصارمنرجلعند،لهفرسإلىاللهعبد

وعمر،عمرإلىبهفجاء،الفرسإلىذهبثمأ،اللهعبدفبايعه،بذلكيدريلاوعمر،الشجرة

بايعحتىمعهفذهبفانطلق:قال.()4(الشجرةتحتيبايع!ي!اللهرسولأنفأخبره،للقتاليستلئم

عمر.قبلأسلمعمرابنأنالناس)د(يتحدثالتيوهي،!ي!اللهرسول

عمرابنعن،نافعأخبرني،العمريمحمدبنعمرثنا،مسلمبنالوليدثنا:عماربنهشاموقال

:فقال،ع!بالنبيمحدقونالناسفإذا،الشجرظلالفيتفرقواالحديبيةيومء!النبيمعكانواالناسأن

عمر،إلىرجعثمفبايع،يبايعونفوجدهم؟!ي!اللهبرسولأحدقواقدالناسشأنماانظر،اللهعبديا

الوجهين.هذينمن)6(البخاريبهتفرد.فبايعفخرج

ذكر)7(

الحديبيةلعمرةالبخاريسياق

هذاحدثحينالزهريسمعت،سفيانثنا،محمدبناللهعبدثنا:)8(المغازيكتابفيقال

بنومروانمخرمةبنالمسورعن،الزبيربنعروةعن،معمروثبتني،بعضهحفظت،الحديث

أصحابه،منمئةعشرةبضعفيالحديبيةعام!ي!النبيخرج:قالا،صاحبهعلىأحدهمايزيد،الحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)؟(

)6(

)7(

)8(

.(7018)رقممسلمرواه

.(1857)رقممسلمرواه

.(1864)رقمالبخاريرواه

.(ط)منسقطالقوسينبينما

."تحدث":(ط)في

تعليقا.(4187)رقم"صحيحه"في

.(ط)فييردلم"ذكر"لفظ

.(9174و)(1784)رقم"البخاريصحيح"انظر



387الحديبيهةلعمرةالبخاريصحيحسياقذكر

النبي!وسار،خزاعةمنلهعيناوبعثما،بعمرةمنهاوأحرم،وأشهرهالهديقلدالحليفةذاأتىفلما

لكجمعواوقد،جموعالكجمعواقدقريشاإن:قال،عينهأتاهالأشطاط)1(بغديركانإذاحتى

نأأترون،عليالناسأيهاأشيروا":فقال!.ومانعوكالبيتعنوصادوكمقاتلوكوهم،الأحابيش

منعيناقطعقداللهكانيأتونافإن؟البيتعنيصدوناأنيريدونالذينهؤلاءوذراري،عيالهمإلىأميل

قتلتريدلاالبيتلهذاعامداخرجت،اللهرسول!يا:بكرأبوقال!."محروبينتركناهموإلاالمشركين

رواههكذا."اللهاسمعلىامضوا":قال.قاتلناهعنهصدنافمن،لهفتوجه(أحداحربولاأحد

.هذاعلىشيئايزدولم،ووقف،هاهنا

،الزهريأخبرني،معمرأنبأ،الرزاقعبدثنا،محمدبناللهعبدثنا:)2(الشهاداتكتابفيوقال

حديثمنهماواحدكليصدق،الحكمبنومروانمخرمةبنالمسورعن،الزبيربنعروةأخبرني

نإ":!لمج!النبيقال،الطريقببعضكانواإذاحتى،الحديبيةزمن!ي!اللهرسولخرج:قالا،صاحبه

إذاحتىخالدبهمشعرمافوالله."اليمينذاتفخذوا،طليعةلقريشخيلفي،بالغميمالوليدبنخالد

منهاعليهميهبطالتيبالثنيةكانإذاحتى!ي!النبيوسار،لقريشنذيرايركضفانطلق،الجيشبقترةهم

فقال.القصواءخلأت،القصواءخلأت:فقالو،فألحت.حلحل:الناسفقال،راحلتهبهبركت

:قالثم."الفيلحابسحبسهاولكن،بخلقلهاذاكوما،القصواءخلأتما":!ي!اللهرسول

زجرهاثم."(إياهاأعطيتهمإلاااللهحرماتفيهايعظمونخطةيسألونيلابيدهنفسيوالذي"

يلبثهفلم،تبرضاالناسيتبرضهالماءقليلثمدعلى،الحديبيةبأقصىنزلحتىعنهمفعدل،فوثبت

يجعلوهأنأمرهمثم،كنانتهمنسهمافانتزع،العطش!اللهرسولإلىوشكي،نزحوهحتىالناس

الخزاعي،ورقاءبنبديلجاءإذكذلكهمفبينما،عنهصدرواحتىبالريلهميجيشزالمافوالله،فيه

بنكعبتركتإني:فقال!-تهامةأهلمن!ي!اللهرسولنصحعيبةوكانوا-خزاعةمنقومهمننفرفي

عنوصادوكمقاتلوكوهمالمطافيلالعوذمعهم،الحديبيةمياهأعدادنزلوا،لؤيبنوعامر،لؤي

الحربنهكتهمقدقريشاوإن،معتمرينجئناولكن،أحدلقتالنجئلمإنا":!النبيفقال.البيت

يدخلواأنشاؤوافإن،أظهرفإنا،الناسوبينبينيويخلوا،مدةماددتهمشاؤوافإن،بهموأضرت

هذاأمريعلىلأقاتلنهمبيدهنفسيفوالذي،أبواهموإن،جموافقدوإلا،فعلوا(الناسفيهدخلفيما

فقال!:،قريشاأتىحتىفانطلق.تقولماسأبلغهم:بديلقال."اللهأمرولينفذن،سالفتيتنفردحتى

فقال.فعلناعليكمنعرضهأنشئتمفإن،قولايقولوسمعناه،الرجلهذاعندمنجئناكمقدإنا

:قال.يقولسمعتهماهات:منهمالرأيذوووقال.بشيءعنهتخبرناأنلناحاجةلا:سفهاؤهم

ألستم،قومأي:فقالمسعودبنعروةفقام،!اللهرسولقالبمافحدثهم،وكذاكذايقولسمعته

)1(

)2(

.(1/81)"الاطلاعمراصد"انظر.عسفانقربموضع:الأشطاطغدير

.الشهاداتفيلا،الشروطفي(2732و)(2731)رقم"البخاريصحيح"انظر
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:قال.لا:قالوا؟تتهمونيفهل:قال.بلى:قالوابالولد؟أولست:قال.بلى:قالوابالوالد؟

:قالوا؟أطاعنيومنوولديبأهليجئتكمعليبلحوافلما،عكاظأهلاستنفرتأنيتعلمونألستم

يكلمفجعل،فأتاه.ائته:فقالوا.اتهودعونياقبلوهارشدخطةلكمعرضقدهذافإن:قال.بلى

استأصلتإنأرأيت،محمدأي:ذلكعندعروةفقال،لبديلقولهمننحواجم!ج!النبيفقال،!النبي

أرىلاواللهفإني،الأخرىتكنوإن؟قبلكأهلهاجتاحالعربمن(بأحدأسمعتهل،قومكأمر

بظرامصص:بكرأبولهفقال.ويدعوكيفرواأنخليقاالناسمنأشوابا(لأرىوإني1،وجوها

كانتيدلولابيدهنفسيوالذيأما:قال.بكرأبو:قالواذا؟من:قال؟وندعهعنهنفرأنحن،اللات

بنوالمغيرة،بلحيتهأخذتكلمفكلما،ع!ي!النبييكلموجعل:قال.لأجبتك،بهاأجزكلمعنديلك

لحيةإلىبيدهعروةأهوىفكلما،المغفروعليهالسيفومعه،ع!ي!اللهرسولرأسعلىقائمشعبة

رأسهعروةفرفع.جم!ي!اللهرسوللحيةعنيدكأخر:الهأوقال،السيفبنعليدهضرب!اللهرسول

بنالمغيرةوكان؟غدرتكفيأسعىألست،غدرأي:فقال.شعبةبنالمغيرة:قالواهذا؟من:فقال

الإسلامأما":جم!ي!النبيفقال،فأسلمجاءثم،أموالهموأخذفقتلهمالجاهليةفيقوماصحبشعبة

بعينيه،!واللهرسولأصحابيرمق(جعلأعروةإنثم."شيءفيمنهفلستالمالوأما،فأقبل

وإذا،وجلدهوجههبهافدلك،منهمرجلكففيوقعتإلانخامةجم!ي!اللهرسولتنخممافوالله:قال

وما،عندهأصواتهمخفضواتكلمواوإذا،وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضأوإذا،أمرهابتدرواأمرهم

؟الملوكعلىوفدتلقدوالله،قومأي:فقالأصحابهإلىعروةفرجع.لهتعظيماالنظرإليهيحدون

محمدأصحابيعظمماأصحابهيعظمهقطملكارأيتإنوالله،والنجاشيوكسرىقيصرعلىوفدت

ابتدرواأمرهموإذا،وجلدهوجههبهافدلكمنهمرجلكففيوقعتإلانخامةتنخمإنوالله،محمدا

إليهالنظريحدونوما،عندهأصواتهمخفضواتكلمواوإذا،وضوئهعلىيقتتلونكادواتوضأوإذا،أمره

:فقالوا.اتهدعوني:كنانةبنيمنرجلفقال.فاقبلوهارشدخطةعليكمعرضقدوإنه،لهتعظيما

البدنيعظمونقوممنوهو،فلانهذا":!ي!اللهرسولقالوأصحابهجم!ج!النبيعلىأشرففلما.ائته

نألهؤلاءينبغيمااللهسبحان:قالذلكرأىفلما،يلبونالناسواستقبله،لهفبعثت."لهفابعثوها

يصدواأنأرىفما،وأشعرتقلدتقدالبدنرأيت:قالأصحابهإلىرجعفلماأ0البيتعنيصدوا

أشرففلما.ائته:قالوا.اتهدعوني:فقال.حفصبنمكرز:لهيقالمنهمرجلفقام.(البيتعن

يكلمه(هوفبينماأ،!والنبييكلمفجعل."فاجررجلوهو،مكرزهذا":!واللهرسولقالعليهم

.عمروبنسهيلجاءإذ

لقد(أ":جم!ج!اللهرسولقالعمروبنسهيلجاءلماأنهعكرمةعن،أيوبفأخبرني:معمرقال

بيننااكتبهات:فقالسهيلفجاء:حديثهفيالزهريقال:معمرقال."أمركم(منألكمسهل

فقال."الرحيمالرحمناللهبسماكتب":جم!ي!النبيفقال،الكاتب!النبيفدعا.كتاباوبينكم

فقال.تكتبكنتكما،اللهمباسمكاكتبولكن،هوماأدريمافوالله،الرحمنأما:سهيل
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ثم."اللهمباسمكاكتب":!ي!النبيفقال.الرحيمالرحمناللهبسمإلانكتبهالاوالله:المسلمون

صددناكمااللهرسولأنكنعلمكنالووالله:سهيلفقال."اللهرسولمحمدعليهقاضىماهذا":قال

اللهلرسولإنيوالله":!ي!اللهرسولفقال.اللهعبدبنمحمداكتبولكن،قاتلناكولاالبيت،عنا

."اللهعبدبنمحمداكتب،كذبتمونيوإن

أعطيتهمإلا،اللهحرماتفيهايعظمونخطةيسألونيلا":لقولهوذلك:(الزهريقالا

والله:سهيلقال."بهفنطوفالبيتوبينبينناتخلواأنعلى":!ي!النبيلهفقال."إياها

أنهوعلى:سهيلفقال،فكتب.المقبلالعاممنذلكولكن،ضغطةأخذناأناالعربتتحدثلا

إلىيردكيفاللهسبحان:المسلمونقال.إلينارددتهإلا،دينكعلىكانوإن،رجلمنايأتيكلا

وقد،قيودهفييرسفعمروبنسهيلبنجندلأبوجاءإذكذلكهمفبينما.مسلماجاءوقدالمشركين

أقاضيكمنأول،محمدياهذا:سهيلفقال،المسلمينأظهربينبنفسهرمىحتىمكةأسفلمنخرج

شيءعلىأصالحكلمإذافوالله:قال."بعدالكتابنقضلمإنا":!مالنبيفقال.إليتردهأنعليه

أناما:قال."فافعل،بلى":قال.لكبمجيزهأناما:قال."ليفأجزه":!ي!النبيفقال.أبدا

وقدالمشركينإلىأرد،المسلمينمعشرأي:جندلأبوقال.لكأجزناهقدبل:مكرزقال.بفاعل

اللهرضي،عمرفقال!:قال!-اللهفيشديداعذاباعذبقدوكان-؟لقيتقدماترونألا؟مسلماجئت

الحق،علىألسنا:قلت."بلى":قالحقا؟اللهنبيألست:فقلت!ي!اللهرسولفأتيت:عنه

الله،رسول!إني":قال.إذا؟ديننافيالدنيةنعطي(فلما:قلت."بلى":قال؟الباطلعلىوعدونا

بلى،":قال!به؟فنطوفالبيتسنأتيأناتحدثناكنتأولست:قلت."ناصريوهوأعصيهولست

بكرأبافأتيت:قال!."بهومطوفآتيهفإنك":قال!.لا:قلت:،قالأ"؟العامنأتيهأنافأخبرتك

علىوعدونا،الحقعلىألسنا:قلت.بلى:قال!حقا؟اللهنبيهذاأليس،بكرأبايا:فقلت

إنه،الرجلأيها:قالإذا؟ديننافيالدنيةنعطيفلم:قلت:(قال!ا.بلى:قال.؟الباطل

كانأليس:قلت.الحقعلىإنهفوالله،بغرزهفاستمسك،ناصرهوهو،ربهيعصيوليس،اللهلرسول

آتيهفإنك:قال!.لا:فقلت؟العامتأتيهأنكأفاخبرك،بلى:قال!به؟ونطوفالبيتسنأتيأنايحدثنا

به.ومطوف

اللهرسول!قال،الكتابقضيةمنفرغفلما:قال!.أعمالالذلكفعملت:عمرقال:الزهريقال

ثلاثذلكقالحتىرجلمنهمقاممافوالله:قال."احلقواثمفانحرواقوموا":،لأصحابها!يم

سلمة:أمفقالت،الناسمنلقيمالهافذكر،سلمةأمعلىدخلأحدمنهميقملمفلما،مرات

فيحلقك.حالقكوتدعو،بدنكتنحرحتىكلمةمنهمأحداتكلملاثماخرجذلك؟أتحب،اللهنبييا

،فنحرواقامواذلكرأوافلما،فحلقهحالقهودعابدنهنحر؟ذلكفعلحتىمنهمأحدايكلمفلمفخرج

اللهفأنزل!،مؤمناتنسوةجاءهثم.غمابعضايقتلبعضهمكادحتى،بعضأيحلقبعضهموجعل
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!هوآتكوافىبعصم!ال!بلغحتى!هو(فاخنوهنأمهخرتأئمؤ!تجاء-إذاءامنواالذينياتها!اله:(تعالىأ

سفيالى،أبيبنمعاويةإحداهمافتزوج،الشركلمحيلهكانتاامرأتينيومئدعمرفطلق0011الممتحنةأ

مسلم،وهو-قريشمنرجل-بصيرأبوفجاءهالمدينةإلىمج!ي!النبيرجعثم.أميةبنصفوانوالأخرى

اذبلغاحتىبهفخرجا،الرجلينإلىفدفعه.لناجعلتالذيالعهد:فقالوارجلينطلبهفيفأرسلوا

فلانياهذاسيفكلأرىإنيوالله:الرجلينلأحدبصيرأبوفقال،لهمتمرمنيأكلونفنزلوا،الحليفة

فقال.جربتثم،،بهجربتثما،بهجربتلقد،لجيدإنهواللهأجل:فقالالاخرفاستله.جيدا

فدخل،المدينةأتىحتىالاخروفر،بردحتىفضربه،منهفأمكنه.إليهأنظرأرني:بصيرأبو

مج!ي!النبيإلىانتهىفلما."ذعراهذارأىلقد":(راهحينأ!اللهرسولفقال،يعدوالمسجد

قد،ذمتكاللهأوفىواللهقد،اللهنبييا:فقالبصيرأبوفجاء.لمقتولوإنيصاحبيواللهقتل:قال

فلما."أحدلهكانلو،حربمسعر،امهويل":وويهصالنبيفقال.منهماللهأنجانيثم،إليهمرددتني

بنجندلأبومنهموينفلت:قال.البحرسيفأتىحتىفخرج،إليهمسيردهأنهعرفذلكسمع

حتى،بصيربأبيلحقإلاأسلمقدرجلقريشمنيخرجلافجعل،بصيربأبيفلحق،عمروبنسهيل

وأخذوافقتلوهملهااعترضواإلاالشامإلىلقريشخرجتبعيريسمعونمافوالله،عصابةمنهماجتمعت

امن،فهوأتاهفمن،،إليهمأأرسللماوالرحماللهتناشده!النبيإلىقريشفأرسلت،أموالهم

أنبغدحمثأمكهببظنعنهموأيذيكتمعنكتمأيذيهتمكفألذىوهو!ال!:تعالىاللهفأنزل،(إليهمأع!ي!النبيفأرسل

يقروالمألهمحميتهموكانت(26-024أ!نحاأ!وآلحهليهصحمية(ألحميه1)بلغحتى!هو،عليهؤأطفركتم

زياداتفيهالسياقفهذا.البيتوبينبينهموحالوا،الرحيمالرحمناللهببسميقرواولم،اللهنبيأنه

بنسفيانمنهم؟جماعةالزهريعنرواهفقد،الزهريعنإسحاقابنروايةفيليستحسنةوفوائد

فذكر،ومسور،مروانعن،عروةعن،الزهريعنكلهم،إسحاقبنومحمد،ومعمر،عيينة

القصة.

عقيل،عن،سعدبنالفيثعن،بكيربنيحيىعن،الشروطكتابأولفي)1(البخاريرواهوقد

فذكر،!اللهرسولأصحابعن،مخرمةبنوالمسورالحكمبنمروانعن،عروةعن،الزهريعن

عنأخذاهأنهماوالظاهر،الحديبيةيومصغيرينكاناومسورا،مروانفإن؟الأشبههووهذا.القصة

أجمعين.عنهماللهرضي،الصحابة

حصينأباسمعت،مغولبنمالكثنا،سابقبنمحمدثنا،إسحاقبنالحسنثنا:البخاريوقال

فلقد،الرأياتهموا:فقال،نستخبرهأتيناهصفينمنحنيفبنسهلقدملما:وائلأبوقال:قال

وضعناوما،أعلمورسولهوالله،لرددتأمره!ح!اللهرسولعلىأردأنأستطيعولوجندلأبييومرأيتني

.(2712(و)2711)رقم"صحيحه"في)1(
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إلاخصما)1(منهانسدما،الأمرهذاقبلنعرفهأمرإلىبناأسهلنإلايفظعنالأمرعواتقناعلىأسيافنا

له.نأتيكيفندريما،خصمعليناانفجر

كان!اللهرسولأنأبيهعن،أسلمبنزيدعن،مالكأنبا،يوسفبناللهعبدثنا:البخاريوقال

فلمشيءعنالخطاببنعمرفسأله،ليلامعهيسيرالخطاببنعمر،كانأو،أسفارهبعضفييسير

أمكثكلتك:الخطاببنعمرفقال،يجبهفلمسألهثم،يجبهفلمسألهثم،مج!اللهرسوليجبه

ثمبعيريفحركت:عمرقال.يجيبكلاذلككل،مراتثلاثع!ج!اللهرسولنزرت،عمر،ياأ

:قال،بييصرخصارخاسمعتأننشبتفما،قرآنفيينزلأنوخشيت،المسلمين،أمامأتقدمت

عليأنزلتلقد":فقالعليهفسلمت!ي!اللهرسولفجئت.قرآنفينزليكونأنخشيتلقد:فقلت

.(1:الفتحأ!فتخافبينالكإنافتخنا!و:قرأثم."الشمسعليهطلعتمماإليأحبلهيسورةالليلة

الحمدودله،كفايةفيهبما")2(التفسير"كتابنافيبكمالها"الفتح"سورةعلىتكلمناوقد:قلت

فليفعل.هاهنا)3(ذلكيكتبأنأحبومن،والمنة

فصل

كانتالتيوالبعوثالسراياذكرفي

الهجرةمنستسنةفي

بعث،الآخرأومنهاالأولربيعفي:قالالواقديعن،البيهقيالحافظأوردهماذلكوتلخيص

مياههم،علىونزل!،منهفهربوا،)4(الغمرأإلىرجلأأربعينفي،محصنبنعكاشة!ي!اللهرسول

المدينة.إلىفاستاقها،بعيرمائتيمنهموأخذ،آثارهمفيوبعث

ليلتهمفساروا،أيضارجلاأربعينفي،القصةذيإلىالجراحبنعبيدة،أبيأبعثكانوفيها

علىبهفقدم،رجلامنهمفأسر،الجبالرؤوسفيمنهفهربوا،الصبحعمايةفيأتوهاحتى،مشاة

فأسلم.!لمجي!اللهرسول

بنمحمدأصحاب(فقتلأ،نامواحتىلهمالقومفكمن،نفرعشرةفيمسلمةبنمحمدوبعث

جريحا.هووأفلت،كلهممسلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

نب.لجاا:لخصما

.(7453/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

."هنا":(ط)في

.(483/)للبيهقي"النبوةدلائل"منواستدركته(طو)(1)منسقطالحاصرتينبينما
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علىفدلتهم،حليمة:لهايقال،مزينةمنامرأةفأصاب،بالحمومحارثةبنزيدبعثكانوفيها.

،هذهحليمةزوجفيهموكان،وأسراء)1(وشاء،نعمامنهافأصابوا،سليمبنيمحالمنمحلة

وأطلقهما.،لزوجهاع!يالهاللهرسولفوهبها)2(

رجلا،عشرخمسةفي،ثعلبةبنيإلىالأولىجمادىفي،أيضاحارثةبنزيدبعثكانوفيها.

.ليالأربعبعدرجعثم،بعيراعشريننعمهممنفأصاب،الأعرابمنهفهربت

العيص.إلىالأولىجمادىفيحارثةبنزيدخرجوفيها.

ع!ي!اللهرسولبنتبزينبفاستجار،الربيعبنالعاصأبيمعكانتالتيالأموالأخذتوفيها:قال

بينهممنهووفر،أصحابهوقتل،معهكانتالتيالعيرأخذتحينقصتهإسحاقابنذكروقد،فأجارته

استجارالمدينةجاءفلما،بدربعدهاجرتقدع!ي!اللهرسولبنتزينبامرأتهوكانت،المدينةقدمحتى

فردوا،عيرهمنأخذوامابردالناسوأمر،!اللهرسوللهافأجاره،الصبحصلاةبعدفأجارته،بها

لهمكانماأهلهاإلىوأدى،مكةإلىبهارجعفلما،شيئامنهيفقدلمحتى،منهأخذوهكانواشيءكل

بالنكاح)3(زوجته!لمجماللهرسولعليهفرد،المدينةإلىراجعامكةمنوخرجأسلم،الودائعمنمعه

سنين،ستوهجرتهاإسلامهبينوكان.ذلكبيانتقدمكما،عقداولانكاحايحدثولم،الأول

علىالمؤمناتتحريموقتعنتأخرإسلامهوأن؟الروايتينبينمنافاةلاأنهبيناوقد.سنتانويروى

سنةأنهمن،الواقديكلاممنتقدمكمالا،الفتحسنةفيثمانسنةفيإسلامهوكان،بسنتينالكفار

أعلم.والله،ست

بأموالأجازهوقد،قيصرعندمنأقبلالكلبيخليفةبندحيةأن،السنةهذهفيالواقديوذكر

فبعث،شيئامعهيتركوافلم،الطريقعليهفقطعوا،جذاممنناسلقيهبحسمى)4(كانفلما،وخلع

عنه.اللهرضي،أيضاحارثةبنزيد!اللهرسولإليهم

عنه،اللهرضي،عليخرج:قالعتبةبنيعقوبعن،جعفربناللهعبدحدثني:)5(الواقديقال

يريدونجمعالهمأن!اللهرسولبلغأنهوذلك،بكربنسعدبنيمنحيإلىنزلأنإلىرجلمائةفي

خيبر،إلىبعثأنهلهفأقر،لهمعيناوأصاب،بالنهاروكمن،بالليلإليهمفسار،خيبريهوديمدواأن

خيبر.تمرلهميجعلواأنعلىنصرهمعليهميعرض

."اوسرأو":(ط)و(1)في(1)

خطأ.هوو"هبهفو":(ط)في(2)

."ينبز"يعني(3)

وفي،غربتهمفيحسمىجبليرونتبوكوأهل،ليلتانالقرىواديوبينبينها،الشامبباديةأرض:حسمى)4(

.(1/304)"الاطلاعمراصد"انظر.شرورىشرقهم

.(2265/)"المغازي"انظر(5)
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بن(أالرحمنعبدسريةكانت،منهاشعبانفي،ستسنةوفي:تعالىاللهرحمه،الواقديقال

فأسلم."ملكهمبنتفتزوجأطاعواهمإن":!ي!اللهرسوللهوقال،الجندلدومةإلى،عوف

بنسلمةأبيأموهي،الكلبيةالأصبغبنتتماضر"ملكهمبنتالرحمنعبدوتزوج،القوم

.عوفبنالرحمنعبد

راعيقتلواالذينالعرنيينإلىالفهريجابربنكرزسريةكانتستسنةشوالفي:الواقديقال

فارسا،عشرينفي،جابربنكرزاثارهمفي!ي!اللهرسولفبعث،النعمواستاقوا،!ي!اللهرسول

فردوهم.

عن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمن،)1(ومسلم،البخاريأخرجهماأمرهممنفكان

:فقالوا!ي!اللهرسولأتوا-عرينةأوعكلمن:روايةوفي-وعرينةعكلمنرهطاأن،مالكبنأنس

الله!رسوللهمفأمر.المدينةفاستوخمنا،ريفأهلنكنولم،ضرعأهلأناسإنا،(اللهأرسوليا

الحرةناحيةكانواإذاحتى،فانطلقوا،وأبوالهاألبانهامنفيشربوا،فيهايخرجواأنوأمرهم،وراعبذود

بهمفأمر،طلبهمفيع!ي!النبيفبعث،إسلامهمبعدوكفروا،الذودواستاقوا،!س!اللهرسولراعيقتلوا

فبلغنا:قتادةقال.كذلكوهمماتواحتىالحرةناحيةفيوتركهم،أعينهموسمروأرجلهمأيديهمفقطع

المثلة.عنونهى،الصدقةعلىحضذلكبعدخطبإذاكانع!ي!اللهرسولأن

مالك.بنأنسعنجماعةورواه،قتادةعنجماعةرواهقدالحديثوهذا

فأسلموا!ي!اللهرسولأتواعرينةمننفراأن،أنسعن،قرةبنمعاويةعن،)2(مسلمروايةوفي

أذنتفلو،اللهرسولياوقعقدالوجعهذا:فقالوا)3(-البرساموهو-المومالمدينةفيوقعوقد،وبايعوه

بالإبل،وذهبوا،الراعيينفقتلوافخرجوا."فيهافكونوافاخرجوا،نعم":قال.الإبلإلىفرجعنالنا

فأتي،أثرهميقتصقائفامعهموبعث،إليهمفأرسلهم،عشرينمنقريبالأنصارمنشبابوعنده

أعينهم.وسمر،وأرجلهمأيديهمفقطع،بهم

منرهطقدم:قالأنه،أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبطريقمن")4(البخاريصحيح"وفي

واشربوا،بالإبلالحقوا":فقاللهذلكفذكروامج!ي!اللهرسولفأتوا،المدينةواجتووا،فأسلمواعكل

إلىالصريخفجاء،الإبلواستاقوا،الراعيفقتلوا،اللهشاءمافيهافكانوافذهبوا."وألبانهاأبوالهامن

فكواهمفأحميتبمساميرفأمر،بهمأتيحتىالشمسترتفعفلم(طلبهمفيفأرسلأ،!ي!اللهرسول

.(1671)رقم"صحيحه"فيومسلم،(و)5727(4)291رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه(1)

.(1671)رقم"صحيحه"في)2(

بالرئة.المحيطالغشاءفيالتهابوهو،الجنبذاتبداءأيامنافيويعرف)3(

.(5068و)(4068و)(1803)(233)رقمالبخاريرواه(4)
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يحسمهم.ولمماتواحتى،يسقونفلايستسقونالحرةفيوألقاهم،وأرجلهمأيديهموقطع،بها

العطش.منبفيهالأرضيكدمأحدهمرأيتفلقد:(قال)1،أنسعنروايةوفي

ورسوله.اللهوحاربوا،إيمانهمبعدوكفروا،وسرقوا،قتلوافهؤلاء:)2(قلابةأبوقال

بنمحمدعن،سليمانبنالرحمنعبدعن،شيبةأبيبنعثمانطريقمن)3(البيهقيروىوقد

عليهمعماللهم":قالآثارهمفيبعثلما!ي!اللهرسولأن،جابرعن،الزبيرأبيعن،اللهعبيد

بهمفأتي،فأدركواالسبيلعليهماللهفعمى:قال."حملمسكمنأضيقعليهمواجعلها،الطريق

أعينهم.وسمل،وأرجلهمأيديهمفقطع،!يواللهرسول

.الرعاءأعينسملوالأنهم؟سملهمإنما:")4(مسلمصحيح"وفي

فصل

السنةهذهفيالحوادثمنوقعفيما

الهجرةمنستسنةأعني

تعالى:قولهفي،الحديبيةزمن،اللهرحمه،الشافعيقررهكما،)5(الحجفرضنزلفيها.

لأله؟الفورعلىلاالتراخيعلىالحجأدإلىذهبولهذا.(691:البقرةأ!ودئةوائعئرةالحجوأتموا)

نأفعندهم،وأحمدحنيفةوأبومالك؟الثلاثةوخالفه.عشرسنةفيإلايحجلموسلمعليهاللهصلى

:اتعالىأقولهمنمستفاداالوجوبيكونأنومنعوا،الفورعلىاستطاعهمنكلعلىيجبالحج

أوردناقدبأدلةواستدلوا،فقطالشروعبعدبالإتمامالأمرالآيةهذهفيوإنما.!ودئةوائعئرةالحبئوأتموا)

كفاية.فيهبما،والمنةالحمدودله،"التفسير"كتابنامنالايةهذهتفسيرعندمنهاكثيرا

الحديبيةعامالصلحبهوقعمالعمومتخصيصا؟المشركينعلىالمسلماتحرمتالسنةهذهوفي.

)2(

)3(

)4(

.(5685)رقمالبخارييعني

."البخاريصحيح"منبقصتهمالمتعلق(233)رقمالحديثنصعقبوذلك

.(488/)"النبوةدلائل"في

.(41)(1671)رقم

سنةنزلتقدكانتهـانفإنها!ودلهوانمنرةالحبئواتموأ):الكريمةالآيةوأما،العاشرةأوالتاسعةالسنةفيوالصحيح

وذلك،فيهاالشروعبعدالعمرةهـاتمام،بإتمامهالأمرفيهاهـانما،الحجفرضيةفيهافليس،الحديبيةعامست

المحدثوأستاذيوالديبتحقيق(2101/)الجوزيةقيملابن"المعادزاد"وانظر.الابتداءوجوبيقتضيلا

مؤسسةطبع-بهمااللهنفع-الأرناؤوطشعيبالشيخالمحدثوأستاذيوزميله،الأرناؤوطالقادرعبدالشيخ

الرسالة.



593الحجاهـةمنستسنةالحوادثمنوقعماذكر

ءامنواالذينيايها!و:تعالىقولهفنزل.علينارددتهإلا،دينكعلىكانوإن،أحدمنايأتيكلا:أنهعلى

م!صصءصطط

هئمولاالثمصلهنلاآلكفارإلىترتجحوهنفلامؤمتتعلقتموهنفإنبإيمنهنأغلمآللهفاخنوهنمهجزتآتمؤمنت!مضذإذا

.(01:الممتحنةأالآيةمهولهنيحلون

المؤمنينأمبراءةونزول،الإفكقضيةفيهاكانتالتي،)1(المريسيعغزوةكانتالسنةهذهوفي.

.تقدمكما،عنهااللهرضي،عائشة

بينهمالصلحوقعوكيف،!ي!اللهلرسولالمشركينصدمنكانوما،الحديبيةعمرةكانتوفيها.

وقد،إسلالولاإغلاللاأنهوعلى،بعضابعضهمفيهنالناسفأمن،سنينعشرالحربوضععلى

.المشركونالسنةهذهفيالحجوولي،والمنةالحمدودله،أماكنهفيمبسوطاذلككلتقدم

أبيبنحاطبمصطحبيننفرستة!ي!اللهرسولبعثمنهاالحجةذيفيوفيها:الواقدقي)2(قال.

إلى،بدراشهد،خزيمةبنأسدبنيمن،وهببنوشجاع،الإسكندريةصاحبالمقوقسإلى،بلتعة

إلى،الكلبيخليفةبنودحية،،بالشامأالنصارىعربملكيعني،الغسانيشمرأبيبنالحارث

عمروبنوسليط،الفرسملككسرىإلىالسهميحذافةبناللهوعبد،الرومملكهرقلوهو،قيصر

بالحبشة،النصارىملكالنجاشيإلى،الضمريأميةبنوعمرو،الحنفيعليبنهوذةإلىالعامري

.أبجر)3(بنأصمحةوهو

)1(

)2(

)3(

.(1/231)"الذهبشذرات"انظر.(المصطلقبنيغزوة)أيضاوتسمى

.الواقديعننقلأ(2464/)"الطبريتاريخ"انظر

بتحقيقي.،الدمشقيطولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"فيعليهوالتعليقذلكتفاصيلانظر



693
خيبرغزوةهـ-7سنةأحداث

النبويةاليجرةمرسبحللدنة

أولهافيخيبرغؤوة

الفتح:أ!هوقرلمجافتحاوأثبهئم):قولهفي،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،شعبةقال

18(.قال:خيبر.

وأ،2(يومأعشرينبالمدينةمكثالحديبيةمنع!اللهرسولرجعلما:أ(عقبتمابنموسىوقال

إياها.اللهوعدهالتيوهي،خيبرإلىخرجثم،ذلكمنقريبا

كماسبعسنةأولفيذلكأنوالصحيح.ستسنةفيخيبرافتتاحأن،الزهريعن،موسىوحكى

قدمنا.

وبعضالحجةذا،الحديبيةمنرجعحين،بالمدينةع!ي!اللهرسولأقامثم:إسحاق)3(ابنقال

خيبر.إلىالمحرمبقيةفيخرجثم،المحرم

،والمسورمروانعن،عروةعن،الزهريعن،إسحاقبنمحمدعن،4(بكيربنيونسوقال

فيالمدينةفقدم،والمدينةمكةبينالفتحسورةعليهفنزلت،الحديبيةعام!اللهرسولانصرف:قالا

،وغطفانخيبربينواد"بالرجيعفنزل،(المحرمفيأخيبرإلىسارحتىبهافأقام،الحجةذي

إليهم.فغدا،أصبححتىفبات،غطفانتمدهمأنفتخوف

.الهجرةمنسبعسنةأولفيخروجهفي،شيوخهعنالواقديرواهوبمعناه:البيهقيقال

فيخيبرافتتاحكان:قالبكرأبيبناللهعبدحدثني،إسحاقابنعن،إدريسبناللهعبدوقال

صفر.اخرفيع!ي!النبيوقدم،المحرمعقب

الليثي.اللهعبدبننميلةالمدينةعلىواستعمل:هشام)5(ابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

.(591-4491/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

."ليلة":"النبوةدلائل"في

.(2328/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4791/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2328/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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قدمهريرةأباأنأبيهعن-عراكابنيعني-خثيمثنا،وهيبثنا،عفانئنا:(أحمد)1الإمامقالوقد

على-الغطفانييعني-عرفطةبنسباعاستخلفوقد،بخيبر!ج!والنبيقومهمنرهطفيالمدينة

11:مريمأ!هو!هيعص)بالأولىالركعةفيالصبحصلاةفييقرأوهوإليهفانتهيت:قال.المدينة

بالوافي،اكتالاكتالإذا،لفلانويل:نفسيفيفقلت(أ:المطففينأ!هولقمطففينوتل):الثانيةوفي

:قال.خيبر!ج!النبيافتتحوقد،خيبرأتيناحتىشيئازودناصقىفلما:قال.بالناقصكالكالوإذا

سهامهم.فيفأشركونا،المسلمينفكلم

أبيه،عن،عراكبنخثيمعن،وهيبعن،حرببنسليمانحديثمن،)2(البيهقيرواهوقد

.فذكره...المدينةقدمهريرةأباإن:قالواغفاربنيمننفرعن

فبني،عصرعلىسلك،خيبرإلىالمدينةمنخرجحين،ع!يماللهرسولوكان:)3(إسحاقابنقال

وبينبينهمفنزل.الرجيع:لهيقالبوادبهنزلحتىبجيشهأقبلثم،الصهباءعلىثم،مسجدفيهاله

نأفبلغني،!ج!اللهرسولعلىمظاهرينلهموكانوا،خيبرأهليمدواأنوبينبينهمليحولأ؟غطفان

خلفهمسمعوا،منقلةسارواإذاحتى،عليهيهودليظاهرواخرجواثم،جمعوابذلكسمعوالما،غطفان

أموالهمفيفأقاموا،أعقابهمعلىفرجعوا،إليهمخالفواقدالقومأنظنوا،حساوأهليهمأموالهمفي

خيبر.وبينجمي!اللهرسولبينوخلوا،وأهليهم

بنسويدأنبشيرعن،سعيدبنيحيىعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدثنا:)4(البخاريوقال

صلى،خيبرأدنىمنوهي،بالصهباءكانواإذاحتى،خيبرعام!ج!اللهرسولمعخرجأنهأخبرهالنعمان

المغربإلىقامثم،وأكلنافأكل،فثريبهفأمر،بالسويقإلايؤتفلم،بالأزواددعاثم،العصر

يتوضأ.ولمصلىثم،فمضمض

عن،عبيدأبيبنيزيدعن،إسماعيلبنحاتمثنا،مسلمةبناللهعبدثنا:)5(البخاريوقال

لعامر:القوممنرجلفقال،ليلافسرنا،خيبرإلىع!يماللهرسولمعخرجنا:قالالأكوعبنسلمة

اربر(منأ:يقول،بالقوميحدوفنزل،شاعرارجلاعامروكان؟هنيهاتكمنتسمعناألا،عامريا

صمليناولاتصدقناولااهتديناما،أنتالولا)6(لاهم

لاقيناإنالأقداموثبتاتقينامالكفداءفاغفر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.حديثوهو،(2534/)"المسند"فيأحمدرواه

.(4891/)"النبوةدلائل"في

.(2033/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5914)رقم"صحيحه"في

.(6914)رقم"صحيحه"في

.(3282/)"المعادزاد"فيكذلكوهو،المشهوروهو"اللهم":البخاريعند
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أبينابناصيحإذاإناعليناسكينة)1(وألقين

عليناعولواوبالصياح

فقال."اللهيرحمه":قال.الأكوعبنعامر:قالوا"؟السائقهذامن":!واللهرسولفقال

مخمصةأصابتناحتىفحاصرناهمخيبرفأتينا.بهأمتعتنالولا،اللهنبيياوجبت:القوممنرجل

،كثيرةنيراناأوقدوا،عليهمفتحتالذياليوممساءالناسأمسىفلما،عليهمفتحهااللهإنثم،شديدة

يأعلى":قال.لحمعلى:قالوا"؟توقدونشيءأيعلى؟النيرانهذهما":!يواللهرسولفقال

رجل:فقال."واكسروهاأهريقوها":ك!ي!النبيقال.الإنسيةالحمرلحم:قالوا"؟لحم

،قصيراعامرسيفكانالناستصاففلما."ذاكأو":فقال؟ونغسلهانهريقهاأو،اللهرسوليا

قالقفلوافلما،منهفماتعامرركبةعينفأصاب،سيفهذبابفيرجع،ليضربهيهوديساقبهفتناول

عامراأنزعموا،وأميأبيفداك:قلت"؟لكما":قال،بيديآخذوهو!صاللهرسولراني:سلمة

لجاهدإنه"-إصبعيهبين-وجمع"لأجرينلهإن،قالهمنكذب":!يوالنبيقال.عملهحبط

."مثلهبهامشىعربيقل،مجاهد

به،سلمةعن،عبيدأبيبنيزيدعن،وغيره،إسماعيلبنحاتمحديثمن)2(مسلمورواه

."مثلهبهانشأ":ويروى.نحوه

وهو،نكرةمنالحاليةعلىمنصوباويكون."مثلهمشابهاعربيقل":ويروى:)3(السهيليقال

قياما.رجالوراءهفصلى:الحديثفيجاءكما،معنىتصحيحعلىدلتإذا؟سائغ

بنإبراهيمبنمحمدحدثني:فقالاخروجهمنالأكوعبنعامرقصة)4(إسحاقابنروىوقد

فييقول!اللهرسولسمعأنهحدثهأباهأنالأسلميدهربننصربنالهيثمأبيعن،التيميالحارث

منلنافخذ،الأكوعبنياانزل":الأكوعبنعمروبنسلمةعموهو،الأكوعبنلعامرخيبرإلىمسيره

جزأالىأص:فقال!واللهلرسوليرتجزفنزل:قال."هناتك

صليناولاتصدقناولااهتدينامااللهلولاوالله

أبينافتنةأرادواوإنعلينابغواقومإذاإنا

لاقيناإنالأقداموثبتعليناسكينةفأنزلن

)1(

يم)2

)3(

)4(

."نزلنوأ":(3282/)"دلمعاادزا"في

.(9391)بعدالذي(2018و)(123)(2018)رقم"صحيحه"في

.(6574/)"الأنفالروض"انظر

.(932-2328/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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أمتعتنالو،اللهرسولياوجبت:الخطاببنعمرفقال."ربكيرحمك":!اللهرسولفقال

.البخاريذكرهماكنحوقتلهصفةذكرثم.شهيداخيبريومفقتل.به

أبيعن،أبيهعن،الأسلصيمروانأبيبنعطاءعن،أتهملامنوحدثني:)1(إسحاقابنقال

:قالثم."قفوا":فيهموأنالأصحابهقالخيبرعلىأشرفلما!ي!اللهرسولأنعمروبنمعتب

الرياحورب،أضللنوماالشياطينورب،أقللنوماالأرضينورب،أظللنوماالسمواترباللهم"

وشر،شرهامنبكونعوذ،فيهاماوخير،أهلهاوخير،القريةهذهخيرنسألكفإنا،أذرينوما

الوجه.هذامنجداغريبحديثوهذا."اللهبسمأقدموا،فيهاماوشر،أهلها

عن،بكيربنيونسعن،العطارديعن،الأصمعن،الحاكمعن،)2(البيهقيالحافظرواهوقد

جدهعن،أبيهعن،الأسلميمروانأبيعن،كيسانبنصالحعن،مجمعبنإسماعيلبنإبراهيم

:للناس!ي!اللهرسولقال،عليهاوأشرفناقريباكناإذاحتى،خيبرإلىلمجيماللهرسولمعخرجنا:قال

وماالسبعالأرضينورب،أظللنوماالسبعالسمواترباللهم":فقال،الناسفوقف."قفوا"

ونعوذ،فيهاماوخير،أهلهاوخير،القريةهذهخيرنسألكفإنا،أضللنوماالشياطينورب،أقللن

."الرحيمالرحمناللهبسمأقدموا،فيهاماوشر،أهلهاوشر،القريةهذهشرمنبك

قوماغزاإذا!اللهرسولكان:قالمالكبنأنسعن،أتهملامنوحدثني:)3(إسحاقابنقال

فبات،ليلاخيبرفنزلنا،أغارأذانايسمعلموإن،أمسكأذاناسمعفإن،يصبححتىعليهميغرلم

وإن،طلحةأبيخلفوركبت،معهوركبنافركب،أذانايسمعلمأصبح،إذااحتى!اللهرسول

فلما،ومكاتلهمبمساحيهمخرجواقد،غادينخيبرعمالواستقبلنا،!ي!اللهرسولقدملتمسقدمي

الله":!واللهرسولفقال،هرابافأدبروا.معهوالخميسمحمد:قالوا،والجيش!يواللهرسولرأوا

."المنذرينصباحفساءقومبساحةنزلناإذاإنا،خيبرخربت،أكبر

بمثله.،أنسعن،حميدعن،هارونثنا:)4(إسحاقابنقال

نأ،مالكبنأنسعن،الطويلحميدعن،مالكثنا،يوسفبناللهعبدثنا:)5(البخاريوقال

اليهودخرجتأصبحفلما،يصبححتىيقربهملمبليلقوماأتىإذاوكان،ليلاخيبرأتى!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.932()2/هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4302/)"النبوةدلائل"انظر

.(2932/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2033/)"النبويةالسيرة"انظر

.(7914)رقم"صحيحه"في
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خربت":ع!ج!اللهرسولفقال.والخميسمحمد،واللهمحمد:قالوارأوهفلما،ومكاتلهمبمساحيهم

مسلم.دونبهتفرد."المنذرينصباحفساءقومبساحةنزلناإذاإنا،خيبر

سيرين،بنمحمدعن،أيوبحدثنا،عيينةابنحدثنا،الفضلبنصدقةحدثنا:البخاري)1(وقال

:قالواع!ج!بالنبيبصروافلما،بالمساحيأهلهافخرج،بكرةخيبرصبحنا:قالمالكبنأنسعن

قومبساحةنزلناإذاإنا،خيبرخربت،أكبرالله":ع!ي!اللهرسولفقال.والخميسمحمد،واللهمحمد

ورسولهاللهإن:ع!ج!النبيمناديفنادى،الحمرلحوممنفأصبنا:قال."المنذرينصباحفساء

مسلم.دونالبخاريبهتفرد.رجسفإنها؟الحمرلحومعنينهيانكم

!يوالنبيأتىلما:قالأنسعن،قتادةعن،معمرثنا،الرزاقعبدثنا:أحمد)2(الإماموقال

فرجعوانكصوا،الجيشومعهرأوهفلما،مساحيهم(معهماوزرعهمإلىخرجواحينفوجدهم،خيبر

صباحفساءقومبساحةنزلناإذاإنا،خيبرخربت،أكبرالله":!النبيفقال،حصنهمإلى

."الصحيحين"شرطعلىوهو،أحمدبهتفرد."المنذرين

:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانثنا:)3(البخاريوقال

قومبساحةنزلناإذاإنا،خيبرخربتأكبرالله":قالثم،بغلسخيبرمنقريباالصبحع!ج!(النبيصلىا

فيوكان،الذريةوسبى،المقاتلة!والنبيفقتل،السككفييسعونفخرجوا."المنذرينصباحفساء

قال.صداقهاعتقهافجعل،ع!ي!النبيإلىصارتثم،الكلبيدحيةإلىفصارت،صفيةالسبي

تصديقارأسهثابتفحرك؟أصدقهاما:لأنسقلتأنتأ،محمدأبايا:لثابتصهيببنالعزيزعبد

مسلم.دونبهتفرد.له

."الأحكام"كتابفيتذكرطرقمنالأهليةالحمرلحومعنالنهي)4(ومسلمالبخاريأوردوقد

بنمحمدثنا،الطوسيأحمدبنحاجبأنبأ،الفقيهطاهرأبوأنبأ:)5(البيهقيالحافظقالوقد

كان:قالمالكبنأنسعن،الملائيالأعورمسلمعن،الفضيلبنمحمدثنا،الأبيورديحماد

قريظةيوموكان،الحمارويركب،المملوكدعوةويجيب،الجنائزويتبع،المريضيعود!اللهرسول

ليف.منإكافوتحته،ليفبرسنمخطومحمارعلىخيبرويوم،حمارعلىوالنضير

عن،ماجهوابن،مسهربنعليعن،حجربنعليعن،الترمذيبتمامهالحديثهذاروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()8941رقم"صحيحه"في

.(")3/164المسند"في

.(5042)"رقم"صحيحهفي

.(7041و)(3791)رقمومسلم(1642و)(1542و)(3155)رقم"البخاريصحيح"انظر

.(4402/)"النبوةدلائل"في
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كيسانابنوهو،مسلمعنكلهم،جريرعن،رافعبنعمرووعن،سفيانعن،الصباحبنمحمد

يضعف.وهو،حديثهمنإلانعرفهلا:الترمذيوقال.(1به)،أنسعن،الكوفيالأعورالملائي

زقاقفيأجرى!ي!اللهرسولأن،أنسعن)2(البخاريعند"الصحيح"فيثبتوالذي:قلت

هذاولعل.حمارعلىلا،فرسعلىيومئذكانأنهفالظاهر.فخذهعنالإزارانحسرحتى،خيبر

أعلم.والله،محاصرهاوهوالأيامبعضفيركبهأنهعلىمحمول-صحيحاكانإن-الحديث

:قالالجونيعمرانأبيعن،الربيعبنزيادثنا،الخزاعيسعيدبنمحمدثنا:)3(البخاريوقال

خيبر.يهودالساعةكأنهم:فقال،طيالسة)4(فرأى،الجمعةيومالناسإلىأنسنظر

الأكوعبنسلمةعن،عبيدأبيبنيزيدعن،حاتمثنا،مسلمةبناللهعبدثنا:)5(البخاريوقال

النبيعنأتخلفأنا:فقالرمداوكان،خيبرفي!ي!اللهرسولعنتخلفطالبأبيبنعليكان:قال

غدا-الرايةليأخذن:أو-غداالرايةلأعطين":قالخيبرفتحتالتيالليلةبتنافلما،بهفلحق؟!ي!

عليه.ففتح،فأعطاه.عليهذا:فقيل.نرجوهافنحن."عليهيفتح،ورسولهاللهيحبهرجل

به.،حاتمعن،قتيبةعن،)6(ومسلمأيضاالبخاريورواه

بنسهلأخبرني:قالحازمأبيعن،الرحمنعبدبنيعقوبثنا،قتيبةثنا:)7(البخاريقالثم

اللهيحب،يديهعلىاللهيفتحرجلاغداالرايةهذهلأعطين":خيبريومقال!ي!اللهرسولأن،سعد

الناسأصبحفلما؟يعطاهاأيهم؟ليلتهميدوكونالناسفبات:قال."ورسولهاللهويحبه،ورسوله

هو:فقالوا"؟طالبأبيبنعليأين":فقال،يعطاهاأنيرجوكلهم،!مالنبيعلىغدوا

فبرأ،لهودعاعينيهفي!ي!اللهرسولفبصق،بهفأتي،إليهفأرسلوا:قال.عينيهيشتكي،اللهرسوليا

فقال؟مثلنايكونواحتىأقاتلهم،اللهرسوليا:عليفقال،الرايةفأعطاه،وجعبهيكنلمكأنحتى

منعليهميجببماوأخبرهم،الإسلامإلىادعهمثم،بساحتهمتنزلحتىرسلكعلىانفذ":!و

."النعمحمرلكيكونأنمنلكخير،واحدارجلابكاللهيهديلأنفوالله،فيهتعالىاللهحق

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الترمذيبينهكما،(1784و)(6922)رقمماجهوابن،(1701)رقمالترمذيرواه

.(84)(1365)رقم"مسلمصحيح"وانظر(371)رقم

.(8042)رقم"صحيحه"في

.(طلس)"المنيرالمصباح"انظر.معزبفارسيوهو،العجملباسمن،طيلسانجمع:الطيالسة

.(9042)رقم"صحيحه"في

.(5742)رقمومسلم(2037و)(7592)رقمالبخاريرواه

.(0124)رقم"صحيحه"في
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.(به)1،قتيبةعن،جميعاوالنسائيمسلمرواهوقد

قال!:قال!هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلحديثمن)2(والبيهقي"مسلمصحيح"وفي

عمر:قال."عليهاللهيفتحورسولهاللهويحبه،ورسولهاللهيحبرجلاغداالرايةلأعطين":!اللهرسول!

ولا،عليكاللهيفتححتىفقاتلاذهب":قال!ثم،فبعثهعليافدعا.يومئذإلاقطالإمارةأحببتفما

عبدهمحمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىقاتلهم":قال؟الناسأقاتلماعلى:عليقال!."تلتفت

البيهقي.لفظ"اللهعلىوحسابهم،بحقهاإلا،وأموالهمدماءهممنكمنعوافقدذلكفعلوافإذا،ورسوله

بناللهعبدثنا،إسرائيلثنا:قالاالمثنىبنوحجين،المقدامبنمصعبثنا:أحمد)3(الإماموقال!

الرايةأخذ!يالهاللهرسول!إن:يقول!،عنهاللهرضي،الخدريسعيدأباسمعت،العجليعصمة

:فقال،رجلجاءثم."أمط":قال!.أنا:فقال!فلانفجاء"؟بحقهايأخذهامن":قال!ثم،فهزها

فانطلق."عليياهاك،يفرلارجلالأعطينها،محمدوجهكرموالذي":!يوالثبيقال!ثم."أمط"

وفيه،بهبأسلاوإسناده،أحمدبهتفرد.وقديدهما،بعجوتهماوجاء،وفدكخيبرعليهاللهفتححتى

اليمامة،منوأصله،العجليعلوانبأبييكنىهذا-عصمابن:ويقال!-عصمةبناللهوعبد.غرابة

شيخ.:حاتمأبووقال!.بهبأسلا:زرعةأبووقال!،معينابنوثقهوقد،الكوفةسكن

.كثيرايخطئ:وقال!")4(الثقات"فيحبانابنوذكره

إلىيسبقحتى،الثقاتحديثيشبهلامماالأثباتعنيحدث:)5(وقال"الضعفاء"فيوذكره

موضوعة.أوموهومةأنهاالقلب

عن،الأسلميفروةبنسفيانبنبريدةحدثني:إسحاقبنمحمدعن،بكير)6(بنيونسوقال!

إلى،عنهاللهرضي،بكرأبا!النبيبعث:قال!(عنهاللهرضيأالأكوعبنعمروبنسلمةعن،أبيه

فقاتل،عنهاللهرضي،عمربعثثم،جهدوقد،فتحيكنولم،رجعثمفقاتل،خيبرحصونبعض

اللهوصما،ورسولهاللهيحبهرجلاغداالرايةلأعطين":ع!ي!اللهرسولفقال!،فتحيكنولم،رجعثم

طالب،أبيبنعلي!واللهرسول!فدعا:سلمةقال!."بفرارليس،يديهعلىاللهيفتح،ورسوله

اللهيفتححتى،بهاوامضالرايةخذ":قال!ثم،عينيهفيفتفل،أرمديومئذوهو،عنهاللهرضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(8587و)(9481)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي،(6042)رقممسلمرواه

.(4602/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي،(5024)رقممسلمرواه

عليه.المصنفكلاموانظر.العجليعصمةبناللهعبدبسببضعيفوإسناده(،316/)"المسند"فيأحمدرواه

.(557/)"الثقاتكتاب"انظر

.(25/)"المجروحينكتاب"في

.2(01-902)4/للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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منرضمفيرايتهركزحتى،أثرهنتبعلخلفهوإنا،هرولةيهرول،يأنح)1(واللهبهافخرج."عليك

طالب.أبيبنعليأنا:قال؟أنتمن:فقالالحصنرأسمنيهوديفاطلع،الحصنتحتحجارة

يديه.علىاللهفتححتىرجعفما.موسىعلىأنزلوماعليتم:اليهوديفقال

بنالحسينعن،بكيربنيونسعن،العطارديأنبأ،الأصمأنبأ،الحاكمأنبأ:)2(البيهقيوقال

يفتحولمفرجع،بكرأبواللواءأخذ،خيبريومكانلما:قالأبيأخبرني،بريدةبناللهعبدعن،واقد

يحبرجلإلىغدالوائيلأدفعن":!ي!اللهرسولفقال،الناسفرجع،مسلمةبنمحمودوقتل،له

فصلى،غداالفتحأننفوسناطيبةفبتنا"لهيفتححتىيرجعلن،ورسولهاللهويحبه،ورسولهالله

وهوإلاع!ي!اللهرسولمنمنزلةلهرجلمنمنافما،قائماوقامباللواءدعاثم،الغداةصلاةع!ي!اللهرسول

بنعليفدعا،منهليكانتلمنزلة،رأسيورفعت،لهاأناتطاولتحتى،الرجلذلكيكونأنيرجو

بريدةبناللهعبدفسمعت.لهففتحاللواءإليهدفعثم،فمسحها:قال.عينيهيشتكيوهو،طالبأبي

فتحاخيبرحصونأولكان:إسحاقابنقال:يونسقال.مرحبصاحبكانأنهأبيحدثني:يقول

فقتلته.منهرحىعليهألقيت،مسلمةبنمحمودقتلوعنده،ناعمحصن

عن،بريدةبناللهعبدثنا،الأزديمسلمةبنالمسيبعن،بكيربنيونسعن)3(البيهقيروىثم

أخذتهخيبرنزلفلما،يخرجلاواليوميناليومفيلبث،الشقيقةأخذتهربماع!ي!اللهرسولكان:قالأبيه

ثمشديداقتالافقاتلنهضثم،ع!ي!اللهرسولرايةأخذبكرأباوإن،الناسإلىيخرجفلم،الشقيقة

الله!رسولبذلكفأخبر،رجعثم،الأولالقتالمنأشدهوشديداقتالافقاتلعمرفأخذها،رجع

علي،ثموليس."عنوةيأخذها،ورسولهاللهويحبهورسولهاللهيحبرجلاغدالأعطينها":فقال

طالب(أبيبنأعليوجاء،فأصبح،ذلكصاحبيكونأنمنهمرجلكلورجا،قريشلهافتطاولت

"؟لكما":ع!ي!اللهرسولفقال،قطريبردبشقةعينهعصبقدأرمدوهو،قريباأناخحتىلهبعيرعلى

الرايةأعطاهثم،لسبيلهمضىحتىوجعهافما،عينهفيفتفل."منيادن":قال.بعدكرمدت:قال

صاحبمرحبوخرج،خيبرمدينةفأتى،خملهاأخرجقد،حمراءأرجوانجبةوعليه،بهافنهض

الرجز(منأ:ويقوليرتجزوهو،رأسهعلىالبيضةمثلثقبهقدوحجر،يمانيمغفروعليهالحصن

مجرببطللسلاحيشاكمرحبأنيخيبرعلمتقد

المغلب)4(صولةعنوأحجمتتلهبأقبلتالليوثإذا

بها.مثقلاحملها:أي(1)

.(4521/)"النبوةدلائل"في)2(

.(4021/)"النبوةدلائل"في)3(

.إقواءالبيتفي(4)
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إ.بم.(امنأ:عطاللهرصي،عليفقال

القسورهشديدغاباتكليثحيدرهأميسمتنيالذيأنا

السندرهكيلبالصاعأكيلكم

،الأضراسفيووقع،ورأسهوالمغفرالحجرفقد،بضربةعليفبدره،ضربتينفاختلفا:قال

.(1)المدينةوأخذ

عن،جبيربنحكيمعن،بكيربناللهعبدعن،يعقوببنعبادعن،البزار)2(الحافظروىوقد

علىالفتحفكان،عليبعثثم،خيبريومعمرثم،بكرأبيبعثقصة،عباسابنعن،جبيربنسعيد

أعلم.والله.بالتشيعمتهمهومنإسنادهوفي،ونكارةغرابةسياقهوفي.يديه

،الأكوعبنسلمةبنإياسعن،عماربنعكرمةطريقمن،لهواللفظ)3(والبيهقيمسلمروىوقد

حتى،ثلاثاإلانمكثفلم:قال.فزارةبنيغزوةمنرجوعهمفيهوذكر،طويلاحديثافذكر،أبيهعن

الىبر(ص!أ:يقولفجعل،عامروخرج:قال.خيبرإلىخرجنا

صليناولاتصدقناولااهتديناماأنتلولاوالله

عليناسكينةفأنزلناستغنينامافضلكمنونحن

لاقيناإنالأقداموثبت

:قال."ربكلكغفر":فقال.عامر:فقالوا"؟القائلهذامن":!ي!اللهرسولفقال:قال

بعامر.متعتنالولا:جملعلىوهوعمرفقال.استشهدإلا(بهأأحداقط!اللهرسولخصوما

الىبر(منأ:)4(ويقولبسيفهيخطروهومرحبفخرج،خيبرفقدمنا:قال

مجرببطلالسلاحشاكيمرحبأنيخيبرعلصتقد

تلهبأقبلتالحروبإذا

الىبر(منأ:يقولوهو،عنهاللهرضي،عامرلهفبرز:قال

مغامربطلالسلاحشاكيعامرأنيخيبرعلمتقد

نفسه،علىفرجع،لهيسفلفذهب،عامرترسفيمرحبسيففوقع،ضربتينفاختلفا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3852/)"دالمعازاد"انظر

ضعيفوهو،جبيربنحكيموفيه(2545)"الأستاركشف"انظر

.(2702/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي(1857)رقممسلمرواه

.(3283/)"المعادزاد"انظر
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بطل:يقولونع!ي!اللهرسولأصحابمننفرفإذافخوجت:سلمةقال.نفسهفيهاوكانتأكحلهفقطع

نإ:قالوا:فقلت"؟لكما":فقال،أبكيوأناع!ي!اللهرسولفأتيت:قال.نفسهقتل؟عامرعمل

لهبل،أولئككذب":فقال.أصحابكمننفر:فقلت"؟ذلكقالمن":فقال.عملهبطلعامرا

:وقال،أرمدوهويدعوه(عنهاللهرضيأعليإلىع!ي!اللهرسولوأرسل:قال."مرتينالأجر

فيع!ي!اللهرسولفبصق:قال.أقودهبهفجئت:قال."ورسولهاللهيحبرجلااليومالرايةلأعطين"

اربر،منأ:يقولوهومرحبفبرز،الرايةفأعطاه،فبرأعينيه

مجرببطلالسلاحشاكيمرحبأنيخيبرعلمتقد

تلهبأقبلتالحروبإذا

اربر(منأ:يقولوهوعليلهفبرز:قال

المنظرهكريهغاباتكليثحيدرهأميسمتنيالذيأنا

السندره)1(كيلبالصاعأوفيهم

الفتح.وكان،فقتلهرأسهففلقمرحبافضرب:قال

الله.لعنه،اليهوديمرحباقتلالذيهوعلياأنالسياقهذافيوقعهكذا

عن،أبيهعن،ظبيانأبيبنقابوسابنحدثني،الأشقرحسنبنحسينثنا:أحمد)2(وقال

.!اللهرسولإلىبرأسهجئتمرحباقتلتلما:قالعلي(عنأ،جده

مسلمة.بنمحمدهومرحباقتلالذيأنالزهريعن،)3(عقبةبنموسىروىوقد

اللهعبدبنجابرعن،حارثةبنيأحد،سهلبناللهعبدحدثني:)4(إسحاقبنمحمدقالوكذلك

اربر(منأ:ويقوليرتجزوهوخيبرحصنمناليهوديمرحبخرج:قال

مجرببطلالسلاحشاكيمرحبأنيخيبرعلمتقد

تحربأقبلتالليوثإذاأضربوحيناأحياناأطعن

يقربلاللحمىحمايإن

ارجز،منأ:مالك)5(بنكعبفأجابه:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكيل.منضرب:السندرة

ضعيف.وإسناده(1111/)"المسند"فىأحمدرواه

.(4412/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.2(451/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

ألفاظها.فيالخلافبعضمع(541)ص"ديوانه"فيالأبيات
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صلبجريءالغمامفرجكعبأنيخيبرعلمتقد

عضبكالعقيقحسالممعيالحربتلتهاالحربشبتإذ

)1(النهبيفيءأوالجزاءنعطيالصعبيذلحتىيطأكمو

عتبفيهليسماضبكف

فقال"؟لهذامن":(!يالهاللهرسولفقالأ؟مبارزمنهل:ويقول،يرتجزمرحبوجعل:قال

قم":فقال.بالأمسأخيقتلوا،الثائرالموتورواللهأنا،(اللهأرسوليالهأنا:مسلمةبنمحمد

شجرمن،)2(عمريةشجرةبينهمادخلتصاحبهمنأحدهمادنافلما:قال."عليهأعنهاللهم،إليه

بسيفه(صاحبهأاقتطعأحدهمابهالاذكلما،بهاصاحبهمنيلوذمنهماواحدكلفجعل،العشر)3(

حملثم،فننفيهاما،القائمكالرجلبينهماوصارت،لصاحبهمنهماواحدكلبرزحتى،منهادونهما

بنمحمدوضربه،فأمسكتهبهفعضت،فيهاسيفهفوقع،بالدرقةفاتقاهفضربهمسلمةبنمحمدعلى

،إسحاقابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعنأحمد)4(،الإمامرواهوقد.قتلهحتىمسلمة

.بنحوه

الرجز(منأ:وقالضربهحينارتجزمحمداأنالناسبعضوزعم:)5(إسحاقابنقال

قاضوسمشئتإذاحلؤماضأنيخيبرعلمتقد

مرحبا،قتلالذيهو(مسلمةبنمحمدأأن،السلفمنوغيرهجابرعن،)6(الواقديرواهوهكذا

ذاقهكماالموتذق،لا:فقال.عليأجهز:لهفقال،مرحبرجليقطعمحمداأنالواقديوذكر

اللهرسولفأعطى،!لمجواللهرسولإلىسلبهفيفاختصما،رأسهوقطععليبهفمر.مسلمةبنمحمود

ادرجز(مجزثءمنأ:سيفهعلىمكتوباوكان:قال.وبيضتهومغفرهورمحهسيفهمسلمةبنمحمد!!ص

يعطبيذقهمنمرحبسيفهذا

فزعم؟مبارزمنهل:يقولوهوبعدهخرج،ياسروهو،مرحبأخاأن)7(إسحاقابنذكرثم

:فقال.اللهرسولياابنييقتل:المطلبعبدبنتصفيةأمهفقالت،لهخرجالزبيرأنعروةبنهشام

.(ط)فيتردلمالشطرةهذه(1)

القديمة.:والعمرية"عمورية":(1)في(2)

صمغ.لهشجر:العشرشجر)3(

حسن.وإسناده،(3385/)مسندهفي(4)

.(4512/)"النبوةدلائل"انظر()5

.(2656/)"المغازي"انظر(6)

.(2334/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)7(
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سيفككانإنوالله:لهقيلإذا-الزبيرفكان:(قالأ0الزبيرفقتلهفالتقيا."اللهشاءإنيقتلهابنكبل"

أكرهته.ولكني،صارماكانماوالله:يقول-لصارمايومئذ

معخرجنا:قالع!ي!اللهرسولمولىرافعأبيعن،أهلهبعضعن،إسحاقابنعن،يونسوقال

منهمرجلفضربه،فقاتلهم،أهلهإليهخرجالحصنمندنافلما،(برايتهأ!ي!اللهرسولبعثهحينعلي

وهويدهفييزلفلم،نفسهعنبهفترس،الحصنبابعليفتناول،يدهمنترسهفطرح،يهودمن

نقلبأنعلىنجهد،ثامنهمأناسبعةمعينفرفيرأيتنيفلقد،يدهمنألقاهثم،عليهاللهفتححتىيقاتل

ظاهر.وانقطاعجهالةالخبرهذاوفي.نقلبهأناستطعنافما،البابذلك

أبيعن،سليمأبيبنليثعن،زيادبنمطلبطريقمنوالحاكم،)1(البيهقيالحافظروىولكن

جربوأنه،فافتتحوهاعليهالمسلمونصعدحتىخيبريومالبابحملعلياأن،جابرعن،الباقرجعفر

عليهاجتمعثم:جابرعن،ضعيفةروايةوفي.أيضاضعفوفيه.رجلاأربعونيحملهفلم،ذلكبعد

.البابأعادواأنجهدهموكان،رجلاسبعون

سلمة،ساقفيضربةأثررأيت:قالعبيدأبيبنيزيدثنا،إبراهيمبنمكيثنا:)2(البخاريوقال

سلمة.أصيب:الناسفقال،خيبريومأصابتهاضربةهذه:قال؟الضربةهذهما،مسلمأبايا:فقلت

الساعة.حتىاشتكيتفما،نفثاتثلاثفيهفنفث!النبيفأتيت

:قالسهلعن،أبيهعن،حازمأبيابنحدثنا،مسلمةبناللهعبدحدثنا:)3(البخاريقالثم

رجلالمسلمينوفي،عسكرهمإلىقومكلفمال،فاقتتلوامغازيهبعضفيوالمشركونع!ي!النبيالتقى

أحدأجزأما،اللهرسوليا:فقيل،(بسيفهأفضربهااتبعهاإلافاذةولاشاذةالمشركينمنيدعلا

فقال؟النارأهلمنهذاكانإنالجنةأهلمنأينا:فقالوا."النارأهلمنإنه":قال.فلانأجزأما

سيفهنصابفوضع،الموتفاستعجلجرححتى.معهكنتوأبطأأسرعفإذا،لأتبعنه:القوممنرجل

أنكأشهد:فقال!ي!النبيإلىالرجلفجاء.نفسهفقتلعليهتحاملثم،ثدييهبينوذبابهبالأرض

،للناسيبدوفيماالجنةأهلبعملليعملالرجلإن":فقال،فأخبره"؟ذاكوما":قال.اللهرسول

."الجنةأهلمنوإنه،للناسيبدوفيماالنارأهلبعملويعمل،النارأهلمنوإنه

.نحوهأومثلهفذكر،سهلعن،حازمأبيعن،يعقوبعن،قتيبةعنأيضا)4(رواه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4212/)"النبوةدلائل"في

.(5324)رقمالبخاريرواه

.(5742)رقم"صحيحه"في

.(2542و)(8928)رقم"صحيحه"فيالبخارييعني
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أباأنالمسيببنسعيدأخبرني،الزهريعن،شعيبثنا،اليمانأبوثنا:،)1(البخارياوقال

."النارأهلمنهذا":الإسلاميدعيمعهممنلرجل!اللهرسولفقال،خيبرشهدنا:قالهريرة

فوجد،يرتابالناسبعضكادحتى،الجراحةبهكثرتحتى،القتالأشدالرجلقاتلالقتالحضرفلما

منرجالفاشتد،نفسهبهافنحرأسهمامنهافاستخرج،كنانتهإلىبيدهفأهوى،الجراحةألمالرجل

،فلانياقم":فقال.نفسهفقتلفلانانتحر،حديثكاللهصددتى،اللهرسوليا:فقالواالمسلمين

."الفاجربالرجلالدينيؤيداللهوأن،مؤمنإلاالجنةيدخللاأنهفأذن

،واحدةساعةفيوالشهادةالإيماناللهرزقهالذي،الأسودالعبدقصة)2(عقبةبنموسىروىوقد

خيبر،أهلمن،أسودحبشيعبدوجاء:قالا،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنرواهاوكذلك

هذانقاتل:قالوا؟تريدونما:قالسألهمالسلاحأخذواقدخيبرأهلرأىفلما،لسيدهغنمفيكان

:فقال،!يالهاللهلرسولعمدحتىبغنمهفأقبل،!يالهالنبيذكرنفسهفيفوقع.نبيأنهيزعمالذيالرجل

وأن،اللهرسولوأني،اللهإلاإلهلاأنتشهدأن"الإسلامإلىأدعوك":قال؟تدعوماإلى

ع!:اللهرسولقال؟باللهوآمنتبذلكشهدتإنلييكونفماذا:العبدفقال:قال."اللهإلاتعبدلا

اللهرسولفقال.أمانةعنديالغنمهذهإن،اللهنبييا:فقالالعبدفأسلم."ذلكعلىمتإنالجنة"

إلىالغنمفرجعتففعل."أمانتكعنكسيؤدياللهفإن،بالحصباءوارمهاعسكرنامنأخرجها":!!

إعطائهفيالحديثفذكر،الناسفوعظ!يالهاللهرسولفقام.أسلمقدغلامهأناليهوديفعرف،سيدها

المسلمونفاحتمله،الأسودالعبدذلكعليمعوقتل،مرحباوقتلهاليهودحصنمنودنوه،علياالراية

أصحابهعلىاطلعثم،الفسطاطفياطلع!يالهاللهرسولأنفزعموا،الفسطاطفيفأدخل،عسكرهمإلى

رأسهعندرأيتوقد،حقانفسهمنالإسلامكانقد،خيرإلىوساقهالعبدهذااللهأكرملقد":فقال

."العينالحورمناثنتين

شرحبيلعن،الهادابنعن،شريحبنحيوةعن،وهبابنطريقمن)3(البيهقيالحافظروىوقد

فأخذوا،سريةفخرجت،خيبرغزوةفي!اللهرسولمعكنا:قالاللهعبدبنجابرعن،سعدابن

.سجدةدلهسجدوماشهيداقتل:فيهوقال،الأسودالعبدهذاقصةنحوفذكر،يرعاهاغنممعهإنسانا

الأزهر،أبوأنبأ،القطانبكرأبوأنبأ،)5(الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدأنبأ:)4(البيهقيقالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()4253رقم

.(4912/)"النبوةدلائل"انظر

.(4122/)"النبوةدلائل"في

.(4122/)"النبوةدلائل"في

.(506/)"الذهبشذرات"انظر
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:فقال!لمجواللهرسولأتىرجلاأن،أنسعن،ثابتأنبأ،حمادأنبأ،إسماعيلبنمؤملأنبأ

حتىهؤلاءقاتلتفإن،ليماللا،الريحمنتن،الوجهقبيح،اللونأسودرجلإني،اللهرسوليا

،مقتولوهو!يواللهرسولعليهفأتى،قتلحتىفقاتلفتقدم."نعم":قال؟الجنةأدخل،أقتل

منزوجتيهرأيتلقد":اقالوأ."مالكوكثر،ريحكوطيب،وجهكاللهحسنلقد":فقال

."وجبتهجلدهبينفيمايدخلان؟عنهجبتهيتنازعانالعينالحور

عن،عمارأبي(ابنأعن،خالدبنعكرمةأخبرني،جريجابنطريقمن،)1(البيهقيروىثم

فأوصى.معكأهاجر:فقال،واتبعهبهفآمن!يواللهرسولجاءالأعرابمنرجلاأن،الهادبنشداد

أصحابهفأعطى،لهوقسمفقسمه،!ي!اللهرسولغنمخيبرغزوةكانتفلما،أصحابهبعض!يمالنبيبه

لكقسمهقسم:قالوا؟هذاما:فقال،إليهدفعوهجاءفلما،ظهرهميرعىوكان،لهقسمما

بسهم-حلقهإلىوأشار-هاهناأرمىأنعلىاتبعتكولكني،اتبعتكهذاعلىما:فقال.!ي!اللهرسول

اللهرسولبهفأتي،العدوقتالإلىنهضواثم."يصدقكاللهتصدقإن":فقال.الجنةفأدخلفأموت

اللهصدق":قال.نعم:قالوا"؟هوهو":!يوالنبيفقال،أشارحيثسهمأصابهوقد،يحمل!!يو

اللهم":صلاتهمنظهرممافكان،عليهفصلىقدمهثم،!ي!االنبيجبةفيأالنبيوكفنه."فصدقه

."شهيدعليهأنا،شهيداقتل،سبيلكفيمهاجراخرجعبدكهذا

.نحوهبه،جريجابنعن،المباركبناللهعبدعن،نصربنسويدعن،)2(النساليرواهوقد

حصنا،حصناويفتتحها،مالامالايأخذها،الأموال!ي!اللهرسولوتدنى:)3(إسحاقابنقال

ثم،فقتلتهمنهرحىعليهألقيت؟مسلمةبنمحمودقتلوعنده،ناعمحصنفتححصونهمأولوكان

أخطب،بنحييبنتصفيةمنهن؟سبايامنهم!ي!اللهرسولوأصاب،الحقيقأبيحصنالقموص

وكان،لنفسهصفية!ي!اللهرسولفاصطفى،لهاعموبنتا،الحقيقأبيبنالربيعبنكنانةعندوكانت

وفشت:قال.عمهاابنتيأعطاهلنفسهاصطفاهافلما،صفية!يواللهرسولسألقدخليفةبندحية

أكلها.عنإياهم!يماللهرسولنهيفذكر.الحمرلحومالناسوأكل،المسلمينفيخيبرمنالسبايا

.(4222/)"النبوةدلائل"في(1)

صحيح.حديثوهو،(461/)النسائيرواه)2(

.(3535/)"المعادزادو"(2335/)"النبويةالسيرة"انظر)3(
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جمهورمذهبوتحريمها،جيدةطرقمنعنهاالنهيفأورد؟الفصلبهذاالبخارياعتنىوقد

إلى-عباسابن-منهمالسلفبعضذهبوقد.الأربعةالأئمةمذهبوهو،وخلفاسلفاالعلماء

يستعينونظهراكانتلأنهاا:فقيل،عنهاالنهيفيالواردةالأحاديثعنأجوبتهموتنوعت،إباحتها

جلالة.يعني،العذرةتأكلكانتلأنها:(وقيل.بعدخمستتكنلملأنها:وقيل.الحمولةفيبها

نإ:!ي!ال!دهرسول(مناديأنادىأنه)1(الصحيح(الأثرأفيفإن،لذاتهاعنهانهيأنهوالصحيح

ذلكتقريروموضع،بها)2(تفوروالقدورفأكفؤوها.رجسفإنها"الحمرلحومعنينهيانكمورسولهالله

."الأحكام"كتابفي

يشهدولم-اللهعبدبنجابرعن،ديناربنعمروعن،كركرةبنسلامحدثني:)3(إسحاقابنقال!

وهذا.الخيللحومفيلهمأذنالحمرلحومأكلعنالناسنهىحين!اللهرسول!أن-خيبرجابر

بنمحمدعن،ديناربنعمروعن،زيدبنحمادحديثمن")4(الصحيحين"فيثابتأصلهالحديث

فيورخص،الحمرلحومعنخيبريوم!اللهرسول!نهى:قال!،عنهاللهرضي،جابرعن،علي

.البخاريلفظ.الخيل

أربع،عنيومئذنهاهمع!ي!النبيأنمكحول!عن،نجيحأبيبناللهعبدوحدثنا:)د(إسحاقابنقال!

بيعوعن،السباعمننابذيكلأكلوعن،الأهليالحمارأكلوعن،النساءمنالحبالىإتيانعن

مرسل.وهذا.تقسمحتىالمغانم

الصنعانيحنشعن،تجيبمولىمرزوقأبيعن،حبيبأبيبنيزيدوحدثني:إسحاقابنوقال!

فقام.جربة:لهايقال!المغربقرىمنقريةفافتتح،المغربالأنصاريثابتبنرويفعمعغزونا:قال!

قام،خيبريومفينايقول!!اللهرسول!منسمعتماإلافيكمأقول!لاإني،الناسأيها:فقال!خطيبافينا

إتيانيعني"غيرهزرعماءهيسقيأنأالآخرواليومباللهيؤمنلامرئيحللا":فقال!!اللهرسول!فينا

)1(

)2(

)3(

)4(

أنس.حديثمن(هـ491)رقم"صحيحه"فيومسلم،(11)3/"مسنده"فيأحمدرواه

حزمها،إنما:الصحابةمنقالمنقولعلىمقدموهذا":(3303/)"المعادزاد"فيالقيمابنالإمامقال

إنما:قالمنقولوعلى،حرمها،الحمروأكلتالظهرفني:لهقيلفلما،وحمولتهمالقومظهركانتلأنها

وكل،العذرةتأكلوكانت،القريةحولكانتلأنهاحرمهاإنما:قالمنقولوعلى،تخمسلملأنها،حرمها

بخلافوقوله،الراويظنمنلأنه،كلههذاعلىمقدم"رجسإنها":اللهرسولقوللكن"الصحيح"فيهذا

."رجسابكونهاالتعليل

.(2331/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(36)(1491)رقمومسلم(4552و)(9142)رقمالبخاريرواه

.(2331/)"النبويةالسيرة"انظر
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يستبرئها،حتىالسبيمنامرأةيصيبأن،الآخرواليومباللهيؤمنلامرئيحلولا"السبيمنالحبالى

واليومباللهيؤمنلامرىءيحلولا،يقسمحتىمغنمايبيعأنالآخرواليومباللهيؤمنلامرئيحلولا

الآخرواليومباللهيؤمنلامرئيحلولا،فيهردهاأعجفهاإذاحتىالمسلمينفيءمندابةيركبأنالآخر

."فيهردهأخلقهإذاحتىالمسلمينفيءمنثوبايلبسأن

.(به)1،إسحاقبنمحمدطريقمنداودأبوالحديثهذاروىوهكذا

عن،أيوببنيحيىعن،وهبابنعن،)3(الشيبانيحفصبنعمرعن،)2(الترمذيورواه

حسن.:وقال!،مختصرا،ثابتبنرويفععن،اللهعبيدبنبشرعن،سليمبنربيعة

الحمرلحومعنخيبريومنهى!ي!اللهرسول!أنعمرابنعن،نافععن")4(البخاريصحيح"وفي

البصلتحريمإلىذهباأنهما،الحنبلبنوشريكعليعن،حزمابنحكىوقد.الثومأكلوعنالأهلية

.ءالنيوالثوم

أعلم.فالله.الكراهةعنهما)5(الترمذينقلهوالذي

والحسناللهعبدعن،الزهريطريقمن")6(الصحيحين"فيالواردالحديثفيالناستكلموقد

نهى!واللهرسول!أن،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليأبيهعن،أبيهماعن،الحنفيةابنمحمدابني

،وغيرهمالكطريقمن"الصحيحين"لفظهذا.الأهليةالحمرلحوموعن،خيبريومالمتعةنكاحعن

وجهين:منمشكلوهو،خيبربيومالمتعةنكاحتحريمتقييديقتضيوهو،الزهريعن

نكاحعنبالسباءالاستغناءلهمحصلقدإذ؟بهنيتمتعوننساءثميكنلمخيبريومأنأحدهما،

المتعة.

ء!ي!اللهرسول!أن،أبيهعن،معبدبنسبرةبنالربيععن")7(مسلمصحيح"فيثبتقدأنه،الثاني

يومإلىحرمهاقداللهإن":وقال!،عنهانهىحتىمكةمنيخرجلمثم،الفتحزمنالمتعةفيلهمأذن

بعيد.وهو،مرتينالنسخفيلزم؟حرمتثم،فيهاأذنثم،عنهانهىقديكونهذافعلى."القيامة

المتعة،نكاحغير،حرمثمأبيحثم،حرمثمأبيحشيئايعلملاأنهعلىالشافعينصفقدهذاومع

حسن.وإسنادهإسحاقابنطريقمن(12و)95(12)58رقمداودوأبو(901-4801/)المسند""فيأحمدرواه(1)

المصنف.ونقلهالترمذيذكركماحسنحديثوهو،(1311)رقم)2(

.الترمذيمنوالمثبت،عمربنحفص:الأصولفي)3(

.(4215)رقم)4(

صحيح.حديثوهو،(9018و)(8018)رقم)5(

.(7041)رقمومسلم(6196و)(5151و)(1642)رقمالبخاريرواه)آ(

.(6041)رقم)7(
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.قدمناهكما،الحديثينهذينعلىاعتمادهإلا،اللهرحمه،هذاعلىحداهوما

ثلاثوحرمت،مراتثلاثأبيحتأنهاادعىأنهبعضهمعن،وغيرهأ(السهيليحكىوقد

حرمت؟ماأولوقتأي؟واختلفوا.أعلموالله.جدأبعيدوهذا.مراتأربع:اخرونوقال.مرات

في:وقيل،يظهرالذيوهو.الفتحعامفي:وقيل.القضاءعمرةفي:وقيل.خيبرفي:فقيل

.داود)2(أبورواه،الوداعحجةفي:وقيل.تبوكفي:وقيل.قبلهالذيمنقريبوهو.أوطاس

وتأخير.تقديمفيهوقعبأنه،عنهاللهرضي،عليحديثعنيجيبأنالعلماءبعضحاولوقد

اللهوعبدالحسنعن،الزهريعن،سفيانحدثنا:الأحمد)3(الإمامرواهمافيهالمحفوظوإنما

الله!رسولإن:عباسلابنقالعلياأن-أنفسهمافيأرضاهماحسنوكان-أبيهماعن،محمدابني

."خيبر":قولهأنالراويفاعتقد:قالوا.خيبرزمنالأهليةالحمرلحوموعن،المتعةنكاحعننهى

لهيذكرفلمالمتعةنكاحفأما،الحمرلحومعنللنهيظرفهوإنما،كذلكوليس،عنهماللمنهيظرف

الحمرولحوم،المتعةنكاحأباحعباسابنأنبلغه،عنهاللهرضي،عليالأن؟معهجمعهوإنما،ظرفا

عننهى!اللهرسولإن،تائهامرؤإنك:عليالمؤمنينأميرلهفقال،عنهالمشهورهوكما،الأهلية

الإباحة،منذلكفييعتقدهكانعماليرجعالنهيلهفجمع،خيبريومالأهليةالحمرولحومالمتعةنكاح

هذاومع.امين،برحمتهاللهتغمده،المزيالحجاجأبيالحافظشيخناميلكانالتقريرهذاوإلى

كانتبأنهافتأوله،الحمرعنالنهيأما،والمتعةالحمرإباحةمنإليهيذهبكانعماعباسابنرجعما

حالفيذلكعلىالنهيوحمل،الأسفارفيالضرورةعنديبيحهاكانفإنما،المتعةوأما،حمولتهم

علماءعنمشهورأذلكيزلولم،وأتباعهمأصحابهمنطائفةذلكعلىتبعهوقد،والوجدانالرفاهية

،عباسابنكمذهبروايةحنبلبنأحمدالإمامعنحكيوقد.وبعده،جريجابنزمنإلى،الحجاز

يصخولا،ذلكبمثلأحمدالإمامعنروايةنقلالخلاففيصنفمنبعضوحاول،ضعيفةوهي

.المستعانوبالله،"الأحكام"كتابفيذلكتحريروموضع.أعلموالله،أيضا

أنهبكرأبيبناللهعبدفحدثني،والأموالالحصونيتدنى!اللهرسولجعلثم:)4(إسحاقابنقال

بأيديناوماجهدنالقد،اللهرسولياوالله:فقالواع!ي!اللهرسولأتواأسلممنسهمبنيأنأسلمبعضحدثه

وأن،حالهمعرفتقدإنكاللهم":فقال،إياهيعطيهمشيئأ!اللهرسولعنديجدوافلم.شيءمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6557/)"الأنفالروض"انظر

المصنف.إليهأشاركماالفتحيومكانالمتعةتحريمأنوالصحيح،شاذوهو،(7202)رقمداودأبورواه

وهوسفيانطريقمن(7014)ومسلم(1551)رقمالبخاريوأخرجه،(197/)"المسند"فيأحمدرواه

به.عيينةابن

.(2332/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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طعاماوأكثرها،عندهمحصونهاأعظمعليهمفافتح،إياهأعطيهمشيءبيديليسوأن،قوةبهمليست

منه.وودكاطعاماأكثركانحصنبخيبروما،معاذبنالصعبحصنعليهمففتحالناسفغدا."وودكا

،حازماالأموالمنوحاز،افتتحماحصونهممنع!ي!هاللهرسولافتتحولما:()أإسحاقابنقال

بضع!ح!اللهرسولفحاصرهم،افتتاحاخيبرحصونآخروكان،والسلالم،الوطيححصنهمإلىانتهوا

ليلة.عشرة

أمت.أمت،منصوريا:خيبريومشعارهموكان:هشامابنقال

اليسرأبيعن،سلمةبنيرجالبعضعن،الأسلميسفيانبنبريدةوحدثني:)2(إسحاقابنقال

تريد،يهودمنلرجلغنمأقبلتإذ،عشيةذاتبخيبر!ج!اللهرسوللمعإنا:قالعمروبنكعب

اليسر:أبوقال"؟الغنمهذهمنيطعمنارجلمن":ع!ي!هاللهرسولفقال،محاصروهمونحنحصنهم

اللهرسولإلينظرفلما،الظليممثلأشتدفخرجت:قال."فافعل":قال.اللهرسولياأنا:فقلت

منشاتينفأخذت،الحصنأولاهادخلتوقدالغنمفأدركت:قال."بهأمتعنااللهم":قالموليا!ي!

اللهرسولعندألقيتهماحتى،شيءمعيليسكأنه،أشتدبماجئتثم،يديتحتفاحتضنتهماأخراها

هذاحدثإذاوكان،موتا!يماللهرسولأصحاباخرمناليسرأبوفكان،فأكلوهمافذبحوهما،!!م

.،موتاأآخرهممنكنتحتى،لعمريبيأمتعوا:قالثم،بكىالحديث

ثنا،الأصبهانييوسفبناللهعبدمحمدأبوأخبرنا:")3(الدلائل"فيالبيهقيالحافظوقال

عثمانأبيعن،الأحولعاصمعن،معاويةأبوثنا،نصربنسعدانثنا،الأعرابيبنأبوسعيد

فيها،الناسفأسرع:قال،خضرةوالثمرةقدمخيبر!ي!النبيقدملما:قالقلابةأبيعنأو،النهدي

الفجر،أذانيبينعليهميحدرواثم،الشنانفيالماءيقرسوا)4(أنفأمرهم،إليهذلكفشكوا،فحموا

بنالرحمنعبدعنورويناه:البيهقيقال.عقلمننشطوافكأنماذلكففعلوا،عليهاللهاسمويذكروا

.والعشاءالمغربصلاتيبين:وعنه،موصولارافع

ثنا،هلالبنحميدثنا،المغيرةبنسليمانثنا:قالا،وبهزيحيىثنا:أحمد)5(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2332/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2335/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

(/4242).

.يبزدوهأن:أي

صحيح.حديثوهو،(486/)"المسند"فيأحمدرواه
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منهأحداأعطيلا:فقلت،فالتزمته:قال.خيبريومشحممنجرابدلي:قال،مغفلبناللهعبد

يتبسم.!جواللهرسولفإذافالتفت:قال.شيئا

كنا:قال،مغفلبناللهعبدعن،هلالبنحميدعن،شعبةثنا،عفانثنا:أحمد)1(وقال

وقد.فاستحييتص!النبيفرأيت،اخذهفذهبت،شحمفيهجرابإلينافألقي،خيبرقصرمحاصرين

شعبة.حديثمن"الصحيح"صاحباأخرجه

.نحوهبه،المغيرةبنسليمانعن،فروخبنشيبانعنأيضا)2(مسلمورواه

فيءمنأصبت:قال،المزنيمغفلبناللهعبدعن،أتهملامنوحدثني:)3(إسحاقابنوقال

الذيالمغانمصاحبفلقيني:قال.وأصحابيرحليإلىعنقيعلىفاحتملته:قال.شحمجرابخيبر

واللهلا:وقلت:قال.المسلمينبيننقسمهحتى،هذاهلم:وقال،بناحيتهفأخذ،عليهاجعل

ضاحكا،فتبسمذلكنصنعونحن!لمجواللهرسولفرآنا:قال.الجرابيجاذبنيوجعل:قال.أعطيكهلا

رحليإلىبهفانطلقت،فأرسله:قال."وبينهبينهخل،(لكأبالا"أ:المغانملصاحبقالثم

ذبائحشحومتحريمهفي"مالكالإمامعلىالحديثبهذاالجمهوراستدلوقد.فأكلناهوأصحابي

ألكنفأوتواألذينوطعام):قالتعالىاللهلأن"المسلمينمنغيرهمعلى-عليهمحراماكانما-اليهود

وفيه،الحديثبهذاعليهفاستدلوا.طعامهممنهذاوليس:قال.لكم:قال.(ه:ادماثدةأ!د!!لق

أعلم.والله.لهمحلالاكانمماالشحمهذايكونوقد،نظر

يخمس.لاالطعامأنعلىالحديثبهذااستدلواوقد

إسحاق،أبوأثنا،معاويةأبوثنا،العلاءبنمحمدثنا:داود)4(أبوالإمامرواهماذلكويعضد

فيالطعامتخمسونكنتمهل:قلت:قالأوفىأبيبناللهعبدعن،مجالدأبيبنمحمدعن،الشيباني

ثم،يكفيهماقدرمنهفيأخذ،يجيءالرجلفكان،خيبريومطعاماأصبنا:فقال؟!جواللهرسولعهد

.حسن)5(وهو،داودأبوبهتفرد،ينصرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(555/)"المسند"فىأحمدرواه

.(72)(1772)رقم

.(2933/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4027)رقم

354-)4/مسندهفيأحمدرواهفقد،أحسنلكان"صحيح"قالولو،قالهكذا

الصحيح.رجالإسنادهورجال،به،الشيباني

إسحاقأبيعنهشيمعن355(
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النضرية)1(أخطببنحيبنتصفيهقصة

عنهااللهرضي

عامتهمفذهب،تقدمكما،المدينةمنالنضيربنييهودع!ج!اللهرسول!أجلىلماأنهشأنهامنوكان

وكانت،قومهمفيوشرفأموالذويوكانوا،الحقيقأبيوبنو،أخطببنحييوفيهم،خيبرإلى

إليهزفتفلما،عمهابنيبعضتزوجها،للتزويجتأهلتلماثم،البلوغدونطفلةذاكإذصفية

حجرها،فيسقطقدالسماءقمركأنمنامهافيرأت،ليالذلكعلىومضى،بهابنىعليهوأدخلت

إلاكانفما.بعلكيصيرأنيثربملكأتتمنين:وقال،وجههافلطم،عمهاابنعلىرؤياهافقصت

القتلى.جملةفيزوجهاوكان،السبيجملةفيصفيةوكانت،إياهموحصاره!اللهرسولمجيء

استبرائهابعد،بهاوبنى،سيأتيكما،وملكهحوزهفيوصارت،ع!ج!اللهرسول!اصطفاهاولما

منرأتكانتمالهفذكرت"؟شأنهاما":فسألها،خدهافياللطمة(تلكأأثروجد،(وحلهاأ

وأرضاها.عنهااللهرضي،الصالحةالرؤياتلك

:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانثنا:)2(البخاريقال

قوم(بساحةأنزلناإذاإنا،خيبرخربت،أكبرالله":قالثمبغلسخيبرمنقريباالصبحع!ي!النبيصلى

منوكان،الذريةوسبىالمقاتلةع!ي!النبيفقتل،السككفييسعونفخرجوا"المنذرينصباحفساء

صداقها.!تقهافجعل،ع!ج!النبيإلىصارتثم،الكلبيدحيةإلىفصارت،صفيةالسبي

أنس.عن-طرقوله-زيدبنحمادحديثمنأيضا)3(مسلمورواه

مالكبنأنسسمعت:(قالأصهيببنالعزيزعبدعن،شعبةثنا،آدمثنا:)4(البخاريوقال

نفسهاأصدقها:قال؟أصدقهاما:لأنسثابتقال.وتزوجهافأعتقها،صفيةع!ج!النبيسبى:يقول

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.فأعتقها

)1(

)2(

)3(

)4(

المؤمنين"أمهاتمناقبفيالأربعينو"،(4/1871)"الأصحاببمعرفةالاستيعاب"فيترجمتها

"النبلاءأعلامسيرو"،(7/916)"الغابةأسدو"،(12/925)"الأصول!جامعو"،(45ص)

"النساءأعلامو"،(1/245)"الذهبشذراتو"،(4346/)"الصحابةتمييزفيالإصابةو"،(2231/)

(/2333).

.(0042)رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

.(-8488)(1365)رقممسلمرواه

.(1042)رقمالبخاريرواه
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بنأأحمدوثنا(أح.الرحمنعبدبنيعقوبثنا،داودبنالغفارعبدثنا:أ(البخاريوقال

بنأنسعن،المطلبمولىعمروعن،الزهريالرحمنعبدبنيعقوبأخبرني،وهبابنثنا(عيسى

وقد،أخطببنحييبنتصفيةجماللهذكر،الحصن(عليهأاللهفتحفلما،خيبرقدمنا:قالمالك

حلت،الصهباءسدبهابلغحتىبهافخرج،لنفسهع!ي!النبيفاصطفاها،عروساوكانت،زوجهاقتل

تلكفكانت."حولكمنآذن":ليقالثم،صغيرنطعفيحيساصنعثم،!اللهرسولبهافبنى

بعيرهعنديجلسثم،بعباءةوراءهلهايحويع!ي!النبيفرأيت،المدينةإلىخرجناثم،صفيةعلىوليمته

مسلم.دونبهتفرد.تركبحتىركبتهعلىرجلهاصفيةوتضعركبتهفيضع

سمعأنهحميدأخبرني،كثيرأبيبنجعفربنمحمدثنا،مريمأبيبنسعيدثنا:)2(البخاريوقال

إلىالمسلمينفدعوت،بصفيةعليهيبنى،ليالثلاثوالمدينةخيبربينع!يالهاللهرسولأقام:يقولأنسا

عليهافألقى،فبسطتبالأنطاعبلالاأمرأنإلافيهاكانوما،لحم(لاوأخبزمنفيهاكانوما،وليمته

حجبهاإن:فقالوا؟يمينهملكتماأوالمؤمنينأمهاتإحدى:المسلمونفقال،والسمنوالأقطالتمر

ومد،خلفهلهاوطأارتحلفلما.يمينهملكتممافهييحجبهالموإن،المؤمنينأمهاتإحدىفهي

.البخاريبهانفرد.الحجاب

مالكبنأنسعن،صهيببنالعزيزعبدعن،زيدبنحمادثنا،مسددثنا:داود)3(أبووقال

.!اللهلرسولصارتثم،الكلبيلدحيةصفيةصارت:قال

عن،صهيببنالعزيزعبدعن،عليةابنثنا:(قالأ،إبراهيمبنيعقوبثنا:داود)4(أبووقال

:قال.السبيمنجاريةأعطني،اللهرسوليا:فقالدحيةفجاء-بخيبريعني-السبيجمع:قالأنس

أعطيت،اللهنبييا:فقال!اللهرسولإلىرجلفجاء،حييبنتصفيةفأخذ."جاريةفخذاذهب"

."بهاادع":قال.لكإلاتصلحما-؟والنضيرقريظةسيدةحييبنتصفية:يعقوبقال-،دحيةأ

وتزوجها.أعتقها!اللهرسولوإن."غيرهاالسبيمنجاريةخذ":قالع!يالهالنبيإليهانظرفلما

علية.ابنحديثمنوأخرجاه)د(

عن،ثابتثنا،سلمةبنحمادثنا،أسدبنبهزثنا،الباهليخلادبنمحمدثنا:داود)6(أبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

روا

روا

روا

روا

روا

روا

.(1421)رقمالبخاري5

.(4213)رقمالبخاري5

صحيح.حديثوهو،(6992)رقمداودأبو5

.(8992)رقمداودأبوه

.النكاحفي(1365)رقمومسلم،(371)رقمالبخاري5

صحيح.حديثوهو،(7992)رقمداودأبو5
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مأإلىدفعهاثم،أرؤسبسبعةع!ي!اللهرسولفاشتراها،جميلةجاريةدحيةسهمفيوقع:قالأنس

.داودأبوبهتفرد.حييبنتصفية-بيتهافيوتعتد:قالوأحسبه:حمادقال.وتهيئهاتصنعهاسليم

بنتبصفيةأتي،الحقيقأبيبنيحصن،القموصع!ي!اللهرسولافتتحفلما:)1(إسحاقابنقال

فلما،يهودقتلىمنقتلىعلى-بهماجاءالذيوهو-بلالبهمافمر،معها)لأ"6(وبأخرىأخطببنحيي

الله!رسولرآهافلما،رأسهاعلىالترابوحثت،وجههاوصكت،صاحت،صفيةمعالتيرأتهم

فعرف،رداءهعليهاوألقى،خلفهفحيزتبصفئةوأمر."الشيطانةهذهعنيأعزبوا)3(":قال

بتلكرأىحينأ-بلغنيفيما-لبلالع!اللهرسولوقال.لنفسهاصطفاهاقدع!ي!اللهرسولأنالمسلمون

وكانت."!رجالهماقتلىعلىبامرأتينتمرحتىبلالياالرحمةمنكأنزعت":(رأىمااليهودية

فعرضت،حجرهافيوقعقمراأن،الحقيقأبيبنالربيعبنبكنانةعروسوهيالمنامفيرأتقدصفية

عينهاخضرلطمةوجههافلطم.محمداالحجازملكتمنينأنكإلاهذاما:فقال،زوجهاعلىرؤياها

الخبر.فأخبرته"؟هذاما":فسألها،منهأثروبهاع!ي!اللهرسولبهافأتي.منها

عنه،فسأله،النضيربنيكنزعندهوكان،الربيعبنبكنانةع!ي!اللهرسولوأتي:)4(إسحاقابنقال

كنانةرأيتإني:ع!اللهلرسولفقال،اليهودمنرجلع!ي!اللهرسولفأتى،مكانهيعلميكونأنفجحد

:قال"؟أقتلكعندكوجدناهإنأرأيت":لكنانةع!ي!اللهرسولفقال.غداةكلالخربةبهذهيطيف

نأفأبى،بقيعماسألهثم،كنزهمبعضمنهافأخرج،فحفرتبالخربةع!اللهرسولفأمر.نعم

يقدحالزبيروكان."عندهماتستأصلحتىعذبه":فقالالعوامبنالزبيرع!ي!اللهرسولبهفأمر،يؤديه

بأخيهعنقهفضرب،مسلمةبنمحمدإلى!ي!اللهرسولدفعهثم،نفسهعلىأشرفحتىصدرهفيبزند

مسلمة.بنمحمود

(إذاأحتى،والسلالمالوطيححصنيهمفيخيبرأهل!ي!اللهرسولوحاصر:)5(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2336/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."خرىوأ":(ط)في

.بعدواأ:أي

.(2336/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2337/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الأموالحازقدع!ح!اللهرسولوكان،ففعل،دماءهميحقن،أنوا()1يسيرهمأنسألوه،بالهلكةأيقنوا

سمعفلما،الحصنينذينكمنكانماإلا،حصونهموجميع،والكتيبة،والنطاة،الشق؟كلها

دماءهم،ويحقنيسيرهمأنيسألونه!ي!اللهرسولإلىبعثوا،صنعواماصنعواقدأفدكأهل(بهمأ

ففعل.،الأمواللهويخلوا

نزلفلما(حارثةبنيأخو،مسعودبنمحيصةذلكفيوبينهم!واللهرسولبينمشىممنوكانأ

أعلمنحن:وقالوااالنصفعلىاالأموالفيايعاملهمأنع!ح!اللهرسولسألوااذلكعلىاخيبرأهل

نخرجكمأنشئناإذاأناعلىاالنصفعلىع!ح!اللهرسولأفصالحهم،لهاوأعمر،منكمبها

ذلك.بمثلفدكأهلوعامل،أخرجناكم

فصل

أرضهاوقسمحصونها)2(فةحفي

الزبير،قلعةإلىمعاذبنالصعبوحصنناعمحصنمناليهودتحولتلما:)3(الواقديقال

تؤمنني،القاسمأبايا:فقال.غزال:لهيقالاليهودمنرجلفجاء،أيامثلاثة!ي!اللهرسولحاصره

رعباهلكواقدالشقأهلفإن،الشقأهلإلىوتخرج،النطاةأهلمنبهتستريحماعلىأدلكأنعلى

تحاصرهمشهراأقمتلوإنك:اليهوديلهفقال،ومالهأهلهعلى!راللهرسولفأمنه:قال؟منك

فأمر.قلعتهمإلىيرجعونثم،منهافيشربونبالليليخرجوندبولاالأرضتحتلهمإن،بكبالواما

منوأصيبانفرأيومئذالمسلمينمنوقتل،القتالأشدفقاتلوافخرجوا،دبولهمبقطع!ي!اللهرسول

حصونبهوكان،الشقإلىوتحول،النطاةحصوناخروكان،!ي!اللهرسولوافتتحه،عشرةاليهود

،سموان)4(:لهايقالقلعةعلىع!يماللهرسولفقام،أبيحصنمنهابهبدأحصنأولفكان،عددذوات

إليهفبرز،البرازإلىفدعا.عزول:لهيقالرجلمنهمفخرج،القتالأشدالحصنأهلعليهافقاتل

راجعا،اليهوديوفر،يدهمنالسيفووقع،ذراعهنصفمناليمنىيدهفقطع،المنذربنالحباب

إليهفنهض،اليهوديفقتله،المسلمينمنرجلإليهفقام،آخرمنهموبرز،عرقوبهفقطعالحبابفاتبعه

يجليهم.:ويسيرهم،هشاملابن"النبويةالسيرة"فيلماموافقوهو(ط)لفظوأثبت"يسترهم":(آ)في(1)

خيبر.:أي)2(

.(2666/)"المغازي"انظر)3(

."سمران":"المغازي"في(4)
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،فدخلوهالحصنعلىتحاملواثم،المسلمونفكبر،البرازعنوأحجموا،سلبهوأخذفقتلهدجانةأبو

وتقحموا،المقاتلةمنفيهكانمنوهرب،وطعاماوغنماومتاعاأثاثافيهفوجدوا،دجانةأبووأمامهم

إليهمفزحف،الامتناعأشدوتمنعوا،بالشقالنزارحصنإلىصارواحتى،الظباءكأنهمالجدر

ثيابه،نبلهمأصابحتى،الكريمةبيده!ي!اللهرسولمعهمورمى،فتراموا،وأصحابه!ي!اللهرسول

فيساخحتىبهمفرجف،بهاحصنهمفرمىالحصامنكفاالسلامعليهفأخذ.والسلامالصلاةعليه

باليد.أخذاالمسلمونوأخذهم،الأرض

أبيبنيحصني؟والسلالموالوطيحالكتيبةأهلإلى!ي!اللهرسولتحولثم:)1(الواقديوقال

فيمعهمفتحصنوا،والشقالنطاةمنانهزمقدكانفلكلإليهموجاء،التحصنأشدوتحصنوا،الحقيق

منيطلعونلاوجعلوا،والسلالمالوطيحوفيمنيعا-حصناوكان،الكتيبةفي-وهوالقموص

حصرهم-وقدبالهلكةأيقنوافلفا،عليهمالمنجنيقينصبأن!ي!اللهرسولهمحتى،حصونهم

ويخفون،ويسيرهمدمائهمحقنعلىفصالحه،الحقيقأبيابنإليهنزل-يوماعشرأربعة!ي!اللهرسول

والحلقة،والكراع،والبيضاء،والضفراء،والأموال،الأرضمنلهمكانماوبينجمي!اللهرسولبين

اللهذمةمنكموبرئت":!ي!اللهرسولفقال،لباسهميعني،الإنسانظهرعلىكانماإلا،البزوعلى

ذلك.علىفصالحوه"شيئاكتمتمإنرسولهوذمة

عهدلاأنهتبئن،جزيلةأموالفيهكانالذيالمسكذلكوأخفواوكذبواكتموالماولهذا:قلت

والمواثيق.منهمالعهودنقضبسبب،أهلهمنوطائفةالحقيقأبيابنفقتل،لهم

بنالحسنثنا،بها)3(الإسفرايينيالمقرىءمحمدبنعليالحسنأبوأنبأ:)2(البيهقيالحافظوقال

ثنا،سلمةبنحمادثنا،غياثبنالواحدعبدثنا،يعقوب،بنأيوسفثنا،إسحاقبنمحمد

حتىخيبرأهلقاتل!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن-سلمةأبويحسبفيما-عمربناللهعبيد

ولهم،منهايجلواأنعلىفصالحوه،والنخلوالزرعالأرضعلىفغلب،قصرهمإلىألجأهم

يكتموالاأنعليهمواشترط،منهاويخرجون،والبيضاءالصفراء!ي!اللهولرسول،ركابهمحملتما

وكان،أخطببنلحييوحليمالفيهمسكا)4(فغيبوا،عهدولالهمذمةفلافعلوافإن،شيئايغيبواولا

جاءالذيحييمسكفعلما":حييلعمع!ي!اللهرسولفقال،النضيرأجليتحينخيبرإلىمعهاحتمله

."ذلكمنأكثروالمالقريبالعهد":فقال.والحروبالنفقاتأذهبته:فقال"؟النضيرمنبه

.(2/076)"زيلمغاا"نظرا(1)

.(4922/)"النبوةدلائل"في)2(

.(ط)فييردلم"بها"لفظ)3(

الجلد.:المسك()4
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رأيتقد:فقال!،خربةدخلذلكقبلحييئكانوقد،بعذابفمسه،الزبيرإلى!اللهرسول!فدفعه

أبيابني!س!اللهرسولفقتل،الخربةفيالمسكفوجدوافطافوافذهبوا.هاهناخربةفييطوفحييا

وقسم،وذرارتهمنساءهمجم!ي!اللهرسولوسبى،أخطببنحييبنتصفيةزوجوأحدهما،الحقيق

الأرضهذهفينكوندعنا،محمديا:فقالوا،مناإجلاءهموأراد،نكثواالذيبالنكثأموالهم

نأيفرغونلاوكانوا،عليهايقومونغلمانلأصحابهولاع!ي!اللهلرسوليكنولم.عليهاونقومنصلحها

وكان،جم!ي!اللهلرسولبداماوشيءونخيلزرعكلمنالشطرلهمأنعلىخيبرفأعطاهم،عليهايقوموا

شدة!سي!اللهرسولإلىفشكوا،الشطريضمنهمثم،عليهمفيخرصهاعامكليأتيهمرواحةبناللهعبد

أحبعندمنجئتكملقدوالله،السحتتطعموني،اللهأعداءيا:فقال،يرشوهأنوأرادوا،خرصه

علىإياهوحبيإياكمبغضييحملنيولا،والخنازيرالقردةمنعدتكممنإليأبغضولأنتم،إليالناس

صفيةبعينع!يالهاللهرسولفرأى:قال.والأرضالسمواتقامتبهذه:فقالوا.عليكمأعدللاأن

نائمة،وأناالحقيقأبيابنحجرفيرأسيكان:فقالت"؟الخضرةهذهما،ياصفية":فقال،خضرة

وكان:قالت!؟يثربملكتتمنين:وقال،فلطمنيبذلكفأخبرته،حجريفيوقعقمراكأنفرأيت

عليألبأباكإن":ويقولإلييعتذرزالفما،وأبيزوجيقتل؟إليالناسأبغضمنع!ي!اللهرسول

ثمانيننسائهمنامرأةكليعطيجم!ي!اللهرسولوكان.نفسيمنذلكذهبحتى،وفعلوفعل."العرب

ابنوألقوا،المسلمينغشواعمرزمانفيكانفلما،شعيرمنوسقاوعشرين،عامكلتمرمنوسقا

)1(
فقسمها.نقسمهاحتىفليحضربخيبرسهملهكانمن:عمرفقال،يديهففدعوابيتفوقمنعمر

عمرفقال.بكروأبوجم!ي!اللهرسول!أقرناكمافيهانكوندعنا،تخرجنالا:رئيسهمفقال.بينهم

ثميوماالشامنحوراحلتكبكرقصتإذابككيف":ع!يواللهرسولقولعنيسقطأتراني:لرئيسهم

الحديبية.أهلمنخيبرشهدكانمنبينعمروقسمها"؟يوماثميوما

سلمة.بنحمادحديثمنمختصراداود)2(أبورواهوقد

فيأرهولم:قلت.سلمةبنحمادورواه:فقال"كتابه"فيالبخاريعلقه:)3(البيهقيقال

أعلم.فالله(")4الأطراف"

الليثيئ،زيدبنأسامةأخبرني،وهبابنثنا،المهريداودبنسليمانوحدثني:داود)5(أبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)فى(

أماكنها.عنالمفاصلتزولأنيعني

حسن.وإسناده،(6003)رقم"سننه"في

.(4231/)"النبوةدلائل"في

كذلك."أطرافه"فيالمزيوذكره،أبيهعنعمرابنحديثمن(0273)الحديثبعدالبخاريعلقهإنما

حسن.وإسناده،(8003)رقم"سننه"في
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نأعلى،يقرهمأنع!ي!اللهرسوليهودسألتخيبرفتحتلما:قالعمربناللهعبدعن،نافععن

علىفكانوا."شئناماذلكعلىفيهاأقركم":ع!ي!اللهرسولفقال،منهاخرجمماالنصفعلىيعملوا

كلأطعموكان،الخمسع!ي!اللهرسولويأخذ،خيبرنصفمنالسهمانعلىيقسمالتمروكان،ذلك

إخراجعمرأرادفلما،شعير(منأوسقاوعشرين،تمر(منأوسقمئةالخمسمنأزواجهمنامرأة

وسق،مئةبخرصهانخلالهاأقسمأنمنكنأحبمن:لهنفقالع!ي!النبيأزواجإلىأرسل،اليهود

نعزلأنأحبومن،فعلناشعيرمنوسقاعشرينمزرعةالزرعومن،وماؤهاوأرضهاأصلهالهافيكون

فعلنا.هوكماالخمسفيلهاالذي

عمرأن،عمربناللهعبدعن،نافعحدثني،إسحاقبنمحمدحديثمنداود)1(أبوروىوقد

فليلحقماللهكانفمن،شاءإذايخرجهمأنعلىخيبريهودعاملع!ي!اللهرسولإن،الناسأيها:قال

فأخرجهم..يهودمخرجفإني،به

بنسعيدعن،شهابابنعن،يونسعن،الليثثنا،بكيربنيحيىثنا:)3(البخاريوقال

بنيأعطيت:فقلناع!ج!اللهرسولإلىعفانبنوعثمانأنامشيت:قالأخبرهمطعمبنجبيرأنالمسيب

المطلبوبنوهاشمبنوإنما":فقال.منكواحدةبمنزلةوهمونحن،وتركتناخيبرخمسمنالمطلب

شيئا.نوفلوبنيشمسعبدلبنيع!ي!النبييقسمولم:مطعمبنجبيرقال."واحدشيء

يفارقونالمإنهم،واحدشيءالمطلبوبنيهاشمبنيإن":قالع!ج!اللهرسولأن:لفظ)3(وفي

."إسلامولاجاهليةفي

وجاهليتهم.إسلامهمفيوناصروهم،الشعبفيمعهمدخلوا:الشافعيقال

:يقولحيثنوفلوبنيشمسعبدبنيطالبأبوذموقد:قلت

آجلغيرعاجلاشرعقوبةونوفلاشمسعبدعنااللهجزى

عمر،بناللهعبيدعن،زائدةثنا،سابقبنمحمدثنا،إسحاقبنالحسنثنا:)4(البخاريوقال

فسره:قال.سهماوللراجلسهمينللفرسخيبريوم!ي!اللهرسولقسم:قالعمرابنعن،نافععن

سهم.فله،فرسمعهيكنلموإن،أسهمثلاثةفله،فرسالرجلمعكانإذا:فقالنافع

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو،(7003)رقم"سننه"في

.(9422)رقم"صحيحه"في

صحيح.حديثوهو،(4814)رقموالنسائي(0892)رقمداودأبورواه

.(4228)رقم"صحيحه"في
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سمعأنه،أبيهعن،زيدأخبرني،جعفربنمحمدثنا،مريمأبيبنسعيدثنا:)1(البخاريوقال

،شيءلهمليسببانا)2(الناساخرأتركأنلولا،بيدهنفسيوالذيأما:يقولالخطاببنعمر

رواهوقد.يقتسمونهالهمخزانةأتركهاولكني،خيبرع!يالنبيئقسمكماقسمتهاإلاقريةعليفتحتما

عن،مالكعن،مهديابنعن،حنبلبنأحمدعن،داودوأبو،مالكحديثمنأيضا)3(البخاري

الغانمين.بينقسمتبكمالهاخيبرأنيقتضيالسياقوهذا.به،عمرعن،أبيهعن،أسلمبنزيد

بلغني:قالشهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنأنبأنا،السرحابنثنا:داود)4(أبوقالوقد

قالوبهذا.القتالبعدالجلاءعلىأهلهامننزلمنونزل،القتالبعدعنوةخيبرافتتحلمجييهاللهرسولأن

شهدها.منعلىسائرهاقسمثم،خيبر!اللهرسولخمس:)5(الزهري

كماالغانمينبيننصفهاقسموإنما،تقسملمجميعهاخيبرأنالصحيحفإن؟نظرالزهريقالهوفيما

قسمها،شاءإن؟المغنومةالأراضيفيمخيرالإمامأنعلىتابعهومنمالكبهذااحتبئوقد،بيانهسيأتي

الحاجاتفيينوبهلمابعضهاوأرصدبعضهاقسمشاءوإن،المسلمينلمصالحأرصدهاشاءوإن

والمصالح.

حدثني،زكريابنيحيىحدثنا،موسىبنأسدثنا،المؤذنسليمانبنالربيعحدثنا:داودأبوقال

خيبر!واللهرسولقسم:قال،حثمةأبيبنسهلعن،يساربنبشيرعن،سعيدبنيحيىعن،سفيان

بهتفرد.سهماعشرثمانيةعلىبينهمقسمها،المسلمينبينونصفا،اوحاجتهألنوائبهنصفا؟نصفين

والكتيبةالوطيح؟النوائبنصففعين،مرسلا)6(يساربنبشيرحديثمنداودأبورواهثم.داودأبو

فيما!اللهرسولوسهم،معهماحيزوماوالنطاةالشق؟المسلمينونصف،معهاحيزوماوالسلالم

معهما.حيز

،يساربنبشيرعن،سعيدبنيحيىعن،فضيلبنمحمدثنا،عليبنحسينثنا:أيضا)7(وقال

علىفقسمهاخيبرعلىظهرلماع!ي!اللهرسولأنع!يىاللهرسولأصحابمنرجالعن،الأنصارمولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4235)رقم"صحيحه"في

.واحداشيئأأي

.(0203)داودوأبو(5213)رقم"صحيحه"في

صحيح.إسنادههذاشهابابنوبلاع،(1803)رقم"سننه"في

.الزهريعنمعمرعن()7389رقممصنفهفيالرزاقعبدورواه(9103)رقمداودأبورواه

ورواه.صحيحالموصولوإسنادمرسلأموصولاداودأبورواههكذا،(1303و)(0103)رقم"سننه"في

.317()6/السننفيوالبيهقي()5634رقمالكبيرفيالطبراني

صحيح.وإسناده37(-36)4/"مسنده"فيأحمدأيضاورواه،(1203)رقم"سننه"فيداودأبويعني
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وعزل،ذلكمنالنصفوللمسلمين!ي!اللهلرسولفكان،سهممئةسهمكلجمع،سهماوثلاثينستة

.داودأبوبهتفرد.الناسونوائبوالأمورالوفودمنبهنزللمنالثانيالنصف

سمعت،الأنصارييزيدبنمجمعبنيعقوببنمجمعثنا،عيسىبنمحمدثنا:داود)1(أبوقال

جاريةبنمجمععمهعن،الأنصارييزيدبنالرحمنعبدعمهعن،يقولمجمعبنيعقوبأبي

فقسمها،الحديبيةأهلعلىخيبرقسمت:قال-القرآنقرؤواالذينالقراءأحدوكان-الأنصاري

فأعطى،فارسثلاثمئةفيهم،وخمسمئةألفاالجيشوكان،سهمأعشرثمانيةعلى!يماللهرسول

.داودأبوبهتفرد.سهمأالراجلوأعطى،سهمينالفارس

رواه.عنوةخيبربعضافتتح!ي!النبيأنأخبرهالمسيببنسعيدأن،الزهريعن:مالكوقال

حدثني،وهبابنأخبركم،شاهدوأنامسكينبنالحارثعلىقرئ:داود)3(أبوقالثم.داود)2(أبو

،عنوةأكثرهاوالكتيبة،صلحأوبعضها،عنوةكانبعضهاخيبرأن:شهابابنعن،أنسبنمالك

عذدتى.ألفأربعونوهي،خيبرأرض:قال؟الكتيبةوما:لمالكقلت.صلحوفيها

.()4العرجون:والعذق.النخلة:والعذق:داودأبوقال

عن،عكرمةعن،عمارةثنا،شعبةثنا،حرميثنا،بشاربنمحمدثنا:)5(البخاريقالولهذا

التمر.مننشبعالآن:قلناخيبرفتحتلما:قالتعائشة

:قالعمرابنعن،أبيهعن،ديناربناللهعبدبنالرحمنعبدثنا،حبيببنقرةثنا،الحسنثنا

خيبر.فتحنا-حتىالتمرمنيعني-شبعناما

سهمأ،عشرثلاثةالشق؟المسلمينسهمانفيوالنطاةالشقكانت:)6(إسحاقبنمحمدوقال

من؟الحديبيةشهدمنإلىذلكودفع،سهموثمانمائةألفعلىالجميعقسم،أسهمخمسةونطاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بنمجمعبنيعقوبفإن،ضعيفوإسناده42(0)3/مسندهفيأحمدأيضاورواه،(1503)رقم"سننه"في

.)بشار(492()3/المعادزادفيالقيمابنالإمامبينهكما،فيهوخولفبهتفردلكنهالحديثحسنكانهـانجارية

فيالبرعبدابنقاللذلك،صحيحةعديدةطرقمنثابتلكنه،مرسلحديثوهو،(1703)رقمداودأبورواه

قسمهاع!يماللهرسولوأن،صلحأوبعضهاعنوةبعضهاكانخيبرأنعلىالعلماءأجمع:"6445/التمهيد"كتابه

بسنةفيهعملعنوةمنهاكانوما،الفيءبسنةذلكعملأهلهعنهجلاكالذيقتالبغيرأخذأوصلحامنهاكانفما

.)بشار("الوقعةشهدمنوبينالحديبيةأهلبينقسمهعنوةمنهاعليهاللهفتحهماأنإلا،الغنائم

ضعيف.هـاسناده،(1703)الرقمبعد

.داودأبيعندنرهولم،الخطابيكلاممنالتفسيرهذا

.(4242)رقم"صحيحه"في

.(2337/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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لهفضرب،اللهعبدبنجابرإلاالحديبيةشهدممنخيبرعنيغبولم،عنهاغابومنخيبرحضر

فصرف،سهمانفرسلكل،فرسمئتامعهموكان،وأربعمئةألفاالحديبيةأهلوكان:قال.بسهمه

لخيولهم.سهمأربعمئةفارسالمئتاوزيد،سهماعشرثمانيةمنسهمرجلمئةكلإلى

أنهمكيسانبنصالحعن،سعيدبنيحيىعن،عيينةبنسفيانطريقمن)1(البيهقيرواهوهكذا

.فرسومئتا،وأربعمئةألفاكانوا

.عديبنعاصممعالشقسهمانمنسهمأولوكان،بسهممعهم!اللهرسولوضرب:قلت

واليتامىالقربىذويوسهم،!النبيوسهم،تعالىللهخمساالكتيبةوكانت:)2(إسحاقابنقال

منهم،فدكأهلصلحفيمشواأقواموطعمة،!النبيأزواجوطعمة،السبيلوابنوالمساكين

وكان:قال.شعيرمنوسقاوثلاثين،تمرمنوسقاثلاثين!ج!اللهرسولأقطعه،مسعودبنمحيصة

تفاصيلإسحاقابنذكرثم.خاصوواديالسريروادي:لهمايقالعليهقسمتاللذانوادياها

الله.رحمه،وأفادفأجادمنهاالإقطاعات

بنوزيد،سلمةبنيأخو،خنساءبنأميةبنصخربنجباروحسابهاقسمتهاوليالذيوكان:قال

فخرصها،رواحةبناللهعبدخيبرنخيلخرصعلىالأميروكان:قلت.عنهمااللهرضي،ثابت

عنه.اللهرضي،صخربنجباربعدهولي-مؤتةيومفيسيأتيكما-عنهاللهرضي،قتللماثم،سنتين

بنسعيدعن،سهيلبنالمجيدعبدعن،مالكحدثني،إسماعيلحدثنا:)3(البخاريقالوقد

بتمرفجاءه،خيبرعلىرجلااستعمل!واللهرسولأن،هريرةوأبيالخدريسعيدأبيعن،المسيب

منالصاعلنأخذإنا،اللهرسولياواللهلا:قال"؟هكذاخيبرتمركل":!ي!اللهرسولفقال،جنيب

."جنيبابالدراهمابتعثم،بالدراهمالجمعبع،تفعللا":فقال.بالثلاثةوالصاعين،بالصاعينهذا

هريرةوأباسعيدأباأنالمسيببنسعيدعن،المجيدعبدعن،الدراورديوقال:البخاريقال

أبيعن،المجيدعبدوعن.عليهاوأمرهخيبرإلىالأنصارمنعديبنيأخابعث!صاللهرسولأنحدثاه

مثله.،هريرةوأبيسعيدأبيعن،السمانصالح

كبيرةطائفةوهي-بكمالهاوفدكبخيبرقسممماالمسلمينمعأصابالذي!صالنبيسهمكان:قلت

النضير،بنيوأموال-فصالحوه،عليهوسلامهاللهصلوات،منهرعبهمشدةمننزلوا،خيبرأرضمن

الله!لرسولالأموالهذهفكانت،ركابولابخيلعليهالمسلمونيوجفلممماذكرها،المتقدم

.(4238/)"النبوةدلائل"في(1)

.(2934/)"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(4245و)(4442)رقم"صحيحه"في)3(
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والسلاحالكراعفييصرفه،اللهمالمجعلبقيمايجعلثم،لسنةأهلهنفقةمنهايعزلوكان،خاصة

أوع!-النبيوأزواجفاطمةاعتقدت،عليهوسلامهاللهصلوات،ماتفلما،المسلمينومصالح

الأنبياءمعشرنحن":!ي!قولهمنعنهثبتمايبلغهنولم،عنهموروثةتكونالأراضيهذهأن-أكثرهن

ذلك،مننصيبهموالعباسع!النبيوأزواجفاطمةطلبتولما.")1(صدقةفهوتركناهما،نورثلا

."صدقةفهوتركناما،نورثلا":!ي!اللهرسولقوللهمذكر،إليهميسلمهأنالضذيقوسألوا

قرابتي.منأصلأنإليأحب!اللهرسوللقرابةوالله،!ي!اللهرسوليعولكانمنأعولأنا:وقال

على-وعليالعباسوطلب،للحقالتابع،ذلكفيالراشدالبارفإنه،وأرضاهعنهاللهرضي،وصدق

كانالتيالمصارففيذلكيصرفاوأن،الصدقةهذهفيينظراأن-الميراثفاتهمقدإذ،فاطمةلسان

اللهرسولفيهيقومكانفيمايقومأنعليهحقاأنورأى،ذلكالصديقعليهمفأبى،فيهايصرفهاع!ي!النبي

ذلك،فيعليه،عنهااللهرضي،فاطمةفتغضبت.سننهعنولامسلكهمنيخرجلاوأن،!!ي!

محلهوالمسلمونهيعرفتقدمنوالصديق،ذلكلهايكنولم،الموجدةبعضنفسهافيووجدت

وعننبيهعناللهفجزاه،وفاتهوبعدحياتهفي!ي!النبينصرةفيوقيامه،!ي!اللهرسولمنومنزلته

ذلك،بعدالبيعةعليجددثم،أشهرستةبعد،عنهااللهرضي،فاطمةوتوفيت،خيراوأهلهالإسلام

عليهوثقلوا،والعباس،عليإلىالصدقةهذهأمريفوضأنسألوه،الخطاببنعمرأيامكانفلما

مملكتهواتساعأشغالهلكثرةوذلك،ذلك،عنهاللهرضي،عمرففعل،الصحابةساداتمنبجماعة

أيديهمابينوقدما،عمرإلىيختصمانتساوقاثم،فيهاالعباسعمهعليعلىفتغلب،رعيتهوامتداد

عمرفامتنع.الاخرفيهينظرلافيمامنهماكلفينظر،بينهمايقسمهاأنمنهوسألا،الصحابةمنجماعة

وأنتمافيهاانظرا:وقال،المواريثقسمةتشبهالقسمةهذهتكونأنوخشي،الامتناعأشدذلكمن

.هذاغيرقضاءفيهاأقضيلابأمرهوالأرضالسماءتقوموالذي،إليفادفعاهاعنهاعجزتمافإن،جميع

اللهرسولكانالتيالمصارففيتصرف،العباسبنيأيامإلىولدهمامنبعدهماومن،فيهافاستمرا

خيبر.من!ي!اللهرسولوسهم،وفدكالنضيربنيأموال،فيهايصرفها!!

وغيرهم،الأصولكتبفياشتهرممااللفظبهذاالحديث:(6735)رقمالحديثعند"الفتح"فيالحافظقال(1)

"الكبرىالسنن"فيالنسائيأخرجهلكن"نحن"لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعةأنكرهوقد

بإسناد،عنهاللهرضيعمرحديثمن."صدقةفهوتركنامانورثلاالأنبياءمعشرإنا"بلفظ(9635)رقم

حديثمن(1757)رقمومسلم(6728)رقم"البخاري"في"صدقةتركنامانورثلا"بلفظوهو،صحيح

الصحابة.منغيرهحديثومن،عنهاللهرضيعمر
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لهم.يسهمولم،الغنيمةمنشيئا!ي!اللهرسوللهم)1(فرضخ،والنساءالعبيدمنخيبرشهدمنوأما

مولىعميرحدثني،زيدبنمحمدعن،المفضلبنبشرثنا،حنبلبنأحمدثنا:داود)2(أبوقال

أنافإذا،سيفافقلدتبيفأمر،ع!يماللهرسولفيفكلموا،سادتيمعخيبرشهدت:قالاللحمابي

.المتاعخرثيمنبشيءليفأمر،مملوكأنيفأخبر،أجره

صحيح.حسن:الترمذيوقال.أبهالمفضلبنبشرعنقتيبةعن،جميعاوالنسالي)3(الترمذيورواه

بنزيدبنمحمدعن(سعدبنهشامعن،وكيععن،محمدبنعليئعن،)4(ماجهابنورواه

به.،عميرعن،قنفذبنالمهاجر

ولم()6(الفيءمنألهنفرضخ،نساءع!ي!اللهرسولمعخيبروشهد:)5(إسحاقبنمحمدوقال

سماهاقدغفاربنيمنامرأةعن،الضلتأبيبنتأميةعن،سحيمبنسليمانحدثني،بسهملهنيضرب

إلىمعكنخرجأنأردناقد،اللهرسوليا:فقلنا،غفاربنيمننسوةفي!واللهرسولأتيت:قالت،لي

على":فقال.استطعنابماالمسلمينونعين،الجرحىفنداوي-خيبرإلىيسير-وهوهذاوجهك

حقيبةعلىع!اللهرسولفأردفني،(السنأحدثةجاريةوكنت:قالت.معهفخرجنا:قالت."اللهبركة

،:أقالت.رحلهحقيبةعنونزلت،)7(وأناخأالصبحإلى!اللهرسوللنزلفوالله:(قالتأ0رحله

اللهرسولرأىفلما.واستحييتالناقةإلىفتقبضت:قالت.حضتهاحيضةأولوكانت،منيدمبهاوإذا

نفسك،منفأصلحي":قال.نعم:قالت"؟نفستلعلك؟لكما":قال،الدمورأى،بيما!يم

."لمركبكعوديثم،الدممنالحقيبةأصابمااغسليثم،ملحافيهفاطرحي،ماءمنإناءخذيثم

وعفقهافأعطانيها،عنقيفيترينالتيالقلادةهذهوأخذ،الفيءمنلنارضخ،خيبراللهفتحفلفا:قالت

قالت:.معهاتدفنأنأوصتثم،ماتتحتىعنقهافيوكانت.(أبداأتفارقنيلافوالله،عنقيفيبيده

ماتت.حينغسلهافييجعلأنبهوأوصت،ملحاطهورهافيجعلتإلاحيضهامنتطهرلاوكانت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.محددغيرالغنيمةمنعطاء:الرضخ

.(0273)رقم"سننه"في

.(7535)رقموالنسائي(5571)رقمالترمذيرواه

.(2855)رقمماجهابنرواه

.(2342/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2234/)هشاملابن"النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما

.(2342/)هساملابن"النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما
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به.،إسحاقبنمحمدحديثمن،(داود)1وأبوأحمدالإمامرواهوهكذا

عن،سبرةأبيبنبكرأبيعن،الواقديورواه:")2(أطرافه"فيالمريالحجاجأبوشيخناقال

به.!لمجمالنبيعن،الصلتأبيبنتأميةعن،الحكمأبيبنتعليأمعن،سحيمبنسليمان

،زيادبنحشرجحدثني،الأشجعيسلمةبنرافعثنا،موسىبنحسنثنا:أحمد)3(الإماموقال

فبلغ:قالت.نسوةستسادسةوأنا،خيبرغزاةفيع!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالت،أبيهأمجدتهعن

:فقال،الغضبوجههفيفرأينا:قالت.فدعاناإلينافأرسل:قالت.نساءمعهأن!ي!النبي

دواءومعنا،السويقونسقي،السهامنناولخرجنا:قلنا"؟خرجتنمنوبأمر،أخرجكنما"

عليهاللهفتحفلما:قالت."فانصرفنقمن":قال.اللهسبيلفيبهفنعينالشعرونغزل،للجرحى

.تمرا:قالت؟لكنأخرجالذيوما،جدةيا:لهافقلت.الرجالكسهامسهامالناأخرجخيبر

أعلم.والله.فلاالرجالكسهامالأرضفيلهنأسهمأنهفأما،الحاصلمنأعطاهنإنما:قلت

،أخبرهالأصبهانياللهعبدأن،الحافظاللهعبدأبيعن،كتابيوفي:)4(البيهقيالحافظوقال

جبير،بنموسىبنالسلامعبدحدثني،الواقديثنا،الفرجبنالحسينثنا،الجهمبنالحسينحدثنا

زوجيومعي،خيبرإلىع!ي!اللهرسولمعخرجت:قال،أنيسبناللهعبدعن،جدهعن،أبيهعن

بله،انغمرفإذا،تمرا(لهاأانقع":ليفقال!ي!اللهرسولفأخبرت،الطريقفيفنفست،حبلىوهي

يسهملم(و1،النساء)5(أجدىخيبرفتحنافلما،تكرههشيئارأتفما،ففعلت."لتشربهفامرثه

جارية.أوغلامأدريلست:السلامعبدقال.ولدالذيوولديزوجتيفأجدى،لهن

عنهاللهرضيطالبأبيبنجعفرقدومذكر

المسلمين،منإليهاهاجرممنبالحبشةبقيكانومن

بخيبر)6(مخيموهو!ح!هاللهرسولعلى،اليمنأهلمنإليهمانضمومن

أبيعن،بردةأبيبناللهعبدبنبريدثنا،أسامةأبوثنا،العلاءبن(محمدأثنا:)7(البخاريقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ضعيف.وإسناده(313)رقمداودوأبو(6038/)"المسند"فيأحمدرواه

وانظر،اللهرحمهالدينشرفالصمدعبدالشيخبتحقيق(13/123)"الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة"انظر

.(2685/)"المغازي"

ضعيف.وإسناده(6371/)"المسند"فيأحمدرواه

.(432-422)4/"النبوةدلائل"في

أعطى.:أي

مني.زيادة"عنهاللهرضي"وعبارة"المهاجرونالحبشةومسلموطالبأبيبنجعفرقدومذكر":()طفيالعنواننص

.(4232و)(0423)رقم"صحيحه"في
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لي،وأخوانأناإليهمهاجرينفخرجنا،باليمنونحنجم!ي!النبيمخرجبلغنا:قالموسىأبيعن،بردة

ثلاثةفي:قالوإما.بضعفي:قالإما-رهمأبووالآخر،بردةأبو(أحدهماأ؟أصغرهمأنا

بالحبشة،النجاشيإلىسفينتنافألقتنا،سفينةفركبنا-قوميمنرجلاوخمسيناثنينأو،وخمسين

فكان،خيبرافتتححين!ي!النبيفوافقنا،جميعاقدمناحتىمعهفأقمنا،طالبأبيبنجعفرفوافقنا

وهي،عميسبنتأسماءودخلت.بالهجرةسبقناكم-السفينةلأهليعني-لنايقولونالناسمنأناس

فدخل،هاجرفيمنالنجاشيإلىهاجرتكانتوقد،زائرة!يمالنبيزوجحفصةعلى،معناقدمممن

عميس.بنتأسماء:قالت؟هذهمن:أسماءرأىحينعمرفقال،عندهاوأسماء،حفصةعلىعمر

أحقفنحن(بالهجرةأسبقناكم:قال.نعم:أسماءقالت؟هذهالبحرية؟هذهالحبشية:عمرقال

ويعظ،جائعكميطعمع!اللهرسولمعكنتم،واللهكلا:وقالتفغضبت.منكم(!أاللهبرسول

!ي!،اللهرسولوفياللهفيوذلك،بالحبشةوالبغضاء-البعداءأرض(فيأأو-دارفيوكنا،جاهلكم

أزيدولاأزيغولاأكذبلاووالله،وأسأله!ي!للنبيقلتماأذكرحتىشرابأأشربولاأطعملااللهوايم

قالت:"؟لهقلتفما":قال.وكذاكذاقالعمرإن،اللهنبييا:قالت!النبيئجاءفلما.عليه

السفينةأهلأنتمولكم،واحدةهجرةولأصحابهوله،منكمبيبأحقليس":قال.وكذاكذاقلت

الحديث،هذاعنيسألونيأرسالايأتونيالسفينةوأصحابموسىأبارأيتفلقد:قالت."هجرتان

فلقد:أسماءقالت:بردةأبوقال.النبيلهمقالمماأنفسهمفيأعظمولاأفرحبههمشيءالدنيامنما

مني.الحديثهذاليستعيدوإنه،موسىأبارأيت

،بالقرانالأشعرتينرفقةأصواتلأعرفإني":ع!يالهالنبيئقال،موسىأبيعن،بردةأبووقال

نزلواحينمنازلهمأرلمكنتوإن،بالليلبالقرانأصواتهممنمنازلهموأعرف،بالليليدخلونحين

يأمرونكمأصحابيإن:لهمقال-الخيل:قالأو-العدولقيإذا،(حزامبنأحكيمومنهم،بالنهار

."تنظروهمأن

به.،أسامةأبيعن،برادبناللهوعبدكريبأبيعن،(أمسلمرواهوهكذا

أبيبناللهعبدبنبريدثنا،غياثبنحفصثنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا:البخارقي!2(قالثم

يقسمولملنافقسم،خيبرافتتحأنبعد!ي!النبيعلىقدمنا:قالموسىأبيعن،بردةأبيعن،بردة

.مسلم!3،دونالبخاريبهتفرد.غيرناالفتحيشهدلملأحد

)1(

)2(

)3(

.(5325و)(5225)رقم"صحيحه"في

.(4233)رقم"صحيحه"فيالبخاريرواه

عندذكرهتقدمالذيالحديثضمن25()52رقمصحيحهفيرواهمسلمافإن،اللهرحمهمنهوهموهو،قالهكذا

لكن-،9409()رقمالأشرافتحفةفيذلكعلىالمزينصوقد،واحدفهما،مسلمإلىهوونسبهالمصنف
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.(1)به،بريدحديثمنوصححهوالترمذي،داودأبوورواه

منهيطلب،النجاشيإلىالضمريأميةبنعمروبعث!ي!اللهرسولأن)2(إسحاقبنمحمدذكروقد

خيبر.!ي!النبيفتحوقدجعفرصحبةفقدموا،بالحبشةأصحابهمنبقيمن

طالبأبيبنجعفرأن،الشعبيعن،الأجلحعن،عيينةبنسفيانوذكر:،)3(هشامابنأقال

أنابأيهماأدريما":وقال،والتزمهعينيهبين!ي!اللهرسولفقبل،خيبرفتحيوم!ي!اللهرسولعلىقدم

مرسلا.الشعبيعن،الأجلحعن،الثوريسفيانرواهوهكذا"؟جعفربقدومأمخيبربفتح؟أسز

لما:قالجابرعن،الشعبيعن،الأجلحعنالعرنيحسينبنحسنطريقمن،)4(البيهقيوأسند

بأيهماأدريماوالله":وقالجبهتهوقبلفتلقاه،الحبشةمنجعفرقدمخيبرمنكي!اللهرسولقدم

."جعفربقدومأمخيبربفتح،أفرح

بنأحمدثنا،العلويإسماعيلأبيبنالحسينأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)5(البيهقيقالثم

،الثوريسفيانثنا،الزعينيئإبراهيمبنمكيحدثني،طيبةأبيبنأحمدبنمحمدثنا،البيروتيمحمد

فلما،!ؤاللهرسولتلقاه،الحبشةأرضمنطالبأبيبنجعفرقدملما:قالجابرعن،الزبيرأبيعن

اللهرسولفقئل-!ي!اللهلرسولإعظاما؟واحدةرجلعلىمشىيعني:مكيقال-حجلإليهجعفرنظر

.الثوريإلىيعرفلامنإسنادهفي:البيهقيقالثم.عينيهبين!س!

عشرستةخيبرمعهقدمواأنإلىمكةأهلمنجعفرمعتأخرواالذينوكان:)6(إسحاقابنقال

بنتأسماءوامرأته،الهاشميطالبأبيبنجعفر؟وهمنسائهموأسماءأسماءهموسرد.رجلا

أمينةوامرأته،شمسعبدبنأميةبنالعاصبنسعيدبنوخالد،بالحبشةولد،اللهعبدوابنه،عميس

بنسعيدبنعمرووأخوه،الحبشةبأرضولدا،خالدبنتوأمةسعيدوولداه،أسعدبنخلفبنت

.العاصبنسعيدآلإلىوكان،فاطمةأبيبنومعيقيب،العاص

بننوفلبنوأسود،ربيعةبنعتبةال،حليفأ،قيسبناللهعبدالأشعريموسىوأبو:قال

)2(

)3(

)6(

رقمحديث427-11/425الجامعالمسندكتابناوانظر.منهجهمنمعروفهوكماالحديثيقطعالبخاري

.)7098()بشار(

.(1)955رقموالترمذي(2725)رقمداودأبورواه

.(2935/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

منه.مستدركالحاصرتينبينوما(2935/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4246/)"النبوةدلائل"انظر

.(4246/)"النبوةدلائل"في

.(2935/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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حرملةأمامرأتهماتتوقد،العبدري،شرحبيلعبدبنأقيسبنوجهم،الأسديأسدبنخويلد

بنوعامر،اللهرحمهم،بهاماتاخزيمةوابنتهعمرووابنه،الحبشةبأرضالأسودعبد(بنتأ

التيمي،صخربنخالدبنوالحارث،هذيلمنلهمحليف،مسعودبنوعتبة،الزهرفيوقاصأبي

بنومحمية،الجمحيأهبانبنربيعةبنوعثمان،اللهرحمها،الحارثبنتريطةامرأتهبهاهلكتوقد

بنعمروبنحاطبوأبو،العدوفينضلةبناللهعبدبنومعمر،سهمبنيحليفالزبيديجزء

بنتعمرةامرأتههذامالكومع،العامريانشمسعبدبنقيسبنربيعةبنومالك،شمسعبد

الفهرفي.لقيطبنقيسعبدبنوالحارث،الشعدي

بردةأباوأخويه(الأشعريأموسىأبيمعكانواالذينالأشعريينإسحاقابنيذكرولم:قلت

وهماأخويهلذكريتعرضولم،موسىأبيغيرالأشعريينمنيذكرلمبل،عامرأباوعمه،رهموأبا

أبيحديثعلىيطلعلم،اللهرحمه،إسحاقابنوكأن."البخاريصحيح"فيتقدمكما،منهأسن

أعلم.والله،ذلكفيموسى

هاهناحرروقد.هناكالمسلمينمنهلكمننساءمن،نساءالسفينتينفيمعهمكانوقد:قال

حسنا.كثيراشيئا

:قال،أميةبنإسماعيلوسألهالزهريسمعت،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:)1(البخاريقال

بنيبعضفقال-لهيقسمأنيعني-فسألهمج!ح!اللهرسولأتىهريرةأباأن،سعيدبنعنبسةأخبرني

قدوممنتدلىلوبرواعجبا:فقال.قوقلابنقاتلهذا:هريرةأبوفقال.تعطهلا:العاصبنسعيد

مسلم.دونبهتفرد،الضأن

هريرةأباسمعأنه،سعيدبنعنبسةأخبرني،الزهريعن،الزبيديعنويذكر:)2(البخاريقال

نجد.قبلالمدينةمنسريةعلى(أباناأع!ح!اللهرسولبعث:قالالعاصبنسعيديخبر

لليف.خيلهمحزموإن،افتتحهامابعدبخيبرمج!ح!النبيعلىوأصحابهأبانفقدم:هريرةأبوقال

رأسمنتحدروبريابهذاوأنت:أبانفقال.لهمتقسملا،اللهرسوليا:فقلت:هريرةأبوقال

لهم.يقسمولم."اجلس،أبانيا":(مج!ي!أالنبيئفقال؟ضال

بنمحمدعن،عياشبنإسماعيلعن،منصوربنسعيدعن،الحديثهذاداود)3(أبوأسندوقد

.نحوهبه،الزبيديالوليد

)1(

)2(

)3(

.(4237)ر!م"صحيحه"في

.(4238)رقم"صحيحه"في

.)2723(رقم"سننه"في
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وهو-جديأخبرني،سعيدبنيحيىبنعمرووثنا،إسماعيلبنموسىثنا:)1(البخاريقالثم

:هريرةأبوفقال،عليهفسلم!ممالنبيإلىأقبلسعيدبنأبانأن-العاصبنسعيدبنعمروبنسعيد

ضال)2(قدوممنتردىوبر،لكواعجبا:هريرةلأبيأبانفقال.قوقلابنقاتلهذا،اللهرسوليا

هاهنا.بهمنفردارواههكذا.بيدهيهيننيأنومنعه،بيدياللهأكرمهامرأعليتنعى

أبيعن،سعيدبنعنبسةعن،الزهريعن،سفيانعن،الحميديحدثنا:الجهاد)3(فيوقال

فقال.ليأسهم،اللهرسوليا:فقلت،افتتحهامابعدبخيبروهوع!ي!اللهرسولأتيت:قالهريرة

الحديث..قوقلابنقاتلهذا،اللهرسوليا:فقلت.لهتقسملا:العاصبنسعيدالبعض

ففي.بهذاهريرةأبيعن،جدهعن-سعيدبنيحيىبنعمرويعني-السعيديحدثنيه:سفيانقال

أحمد)4(الإمامرواه،الغزوةهذهأولفيوتقدم،خيبريشهدلمبأنههريرةأبيمنالتصريحالحديثهذا

فكلم،خيبرافتتحمابعدلمجي!اللهرسولعلىقدموأنه،هريرةأبيعن،مالكبنعراكطريقمن

أسهامهم.فيفأشركونا،المسلمين

:قالعمارأبيبنعمارعن،زيدبنعليعن،سلمةبنحمادثنا،روحثنا:أحمد)5(الإماموقال

الحديبيةلأهلكانتفإنها،خيبرإلا،ليقسمإلاقطمغنما!يواللهرسولمعشهدتما:هريرةأبوقال

خاصة.

وخيبر.الحديبيةبينجاءا)6(،موسىوأبوهريرةأبووكان:قلت

بنمالكعن،إسحاقأبوثنا،عمروبنمعاويةثنا،محمدبناللهعبدثنا:)7(البخاريقالوقد

ذهبانغنمفلم،خيبرافتتحنا:يقولهريرةأباسمعأنه،مطيعبناللهعبدمولى،سالمحدثني،أنس

واديإلىلمجي!اللهرسولمعانصرفناثم،والحوائط،والمتاع،والبقر،الإبلغنمناإنما،فضةولا

الله!رسولرحليحطهوفبينما،الضبيببنيبعضلهأهداه.مدعم:لهيقاللهعبدومعه،القرى

!يو:اللهرسولفقال.الشهادةلههنيئا:الناسفقال،العبدذلكأصابحتى،عائرسهمجاءهإذ

."ناراعليهلتشتعل،المقاسمتصبهالم:خيبريومأصابهاالتيالشملةإنبيدهنفسيوالذي،كلا"

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(9423)رقم"صحيحه"في

."ضأن":"البخاريصحيح":وفي"ضال":(و)ط(آ)فيكذا

.(2827)رقم"صحيحه"فيالبخارييعني

صحيح.وإسناده.(2345/)"المسند"فيأحمدرواه

منكر.ومتنه،ضعيفوإسناده.(2535/)"المسند"فيأحمدرواه

أسلما.يعني

.(4234)رقم"صحيحه"في
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فقال.أصبتهكنتشيءهذا:فقالشراكينأوبشراكع!اللهرسولمنذلكسمعحينرجلفجاء

."نارمنشراكانأوشراك":!يواللهرسول

ذكر

المسمومهالشاةقصة

عندهاظهرالديالبرهانأمرمنكان"!ما

ثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:قالثم.ع!يالهالنبيعن،عائشةعن،عروةرواه:)1(البخاريقال

هكذا.سمفيهاشاة!اللهلرسولأهديتخيبرفتحتلما:قالهريرةأبيعن،سعيدحدثني،الليث

.مختصراهاهناأورده

لما:قالهريرةأبيعن،سعيدأبيبنسعيدعن،ليثثنا،حجاجثنا:كا(أحمد)2الإمامقالوقد

منهاهناكانمنلياجمعوا":!اللهرسولفقال،سمفيهاشاة!للنبيأهديتخيبرفتحت

:قالوا"؟عنهصادقيأنتمفهل،شيءعنسائلكمإني":ع!يالهاللهرسولفقال،لهفجمعوا."اليهود

!ي!:اللهرسولفقال.فلانأبونا:قالوا"؟أبوكممن":ع!يالهاللهرسوللهمفقال.القاسمأبايانعم

سألتكمإنشيءعنصادقيأنتمهل":فقال.وبررتصدقت:قالوا."فلانأبوكمبل،كذبتم"

ع!ياله:اللهرسولفقال.أبينافيعرفتهكما،كذبناعرفتكذبناكوإن،القاسمأبايانعم:قالوا"؟عنه

والله":!اللهرسوللهمفقال.فيهاتخلفوناثم،يسيرافيهانكون:فقالوا."؟النارأهلمن"

القاسم.أبايانعم:فقالوا"؟سألتكمشيءعنصادقيأنتمهل":لهمقال!ثم."أبدافيهانخلفكملا

:قالوا."؟ذلكعلىحملكمما":قال.نعم:فقالوا"؟سماالشاةهذهفيجعلتمهل":فقال

.يضركلمنبياكنتوإن،منكنستريحأنكاذباكنتإنأردنا

عنكلاهماقتيبةعن،أيضاالمغازيوفي،يوسفبناللهعبدعن،الجزيةفيالبخارفي)3(رواهوقد

به.،الليث

عبادثنا،سليمانبنسعيدثنا،الأصمالعباسأبوأنبأ،الحافظاللهعبدأبوأنبأ:)4(البيهقيوقال

الرحمن،عبدبنسلمةوأبي،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،حسينبنسفيانعن،العوامابن

فإنها؟أمسكوا":لأصحابهفقال،مسمومةشاة!اللهلرسولأهدتاليهودمنامرأةأنهريرةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

.()9424"رقمصحيحه"في

.(2451/)"المسند"فيأحمدرواه

.(5777و)(9316)رقم"صحيحه"في

.(4925/)"النبوةدلائل"في
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نبياكنتإن؟أعلمأنأردت:قالت"؟صنعتماعلىحملكما":لهاوقال."مسمومة

أبورواه.ع!ي!اللهرسوللهاعرضفما:قال.منكالناسأريحكاذباكنتوإنعليهاللهفسيطلعك

)1(
به.،سليمانبنسعيدعن،اللهعبدبنهارونعن،ودد

ذلك.نحواللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،نضرةأبيبنالملكعبدطريقعن،)2(البيهقيروىثم

عباسابنعن،عكرمةعن-خبابابنهو-هلالعن،عبادثنا،سريجثنا:أحمد)3(الإماموقال

علىحملكما":فقال،إليهافأرسل،مسمومةشاةع!ي!اللهلرسولأهدتاليهودمنامرأةأن

أريحنبياتكنلموإن،عليهسيطلعكاللهفإننبياكنتإن-أردت:أو-أحببت:قالت"؟صنعتما

أحرمفلما،مرةفسافر:قال.احتجمشيئاذلكمنوجدإذاع!ي!اللهرسولفكان:قال.منكالناس

حسن.وإسناده،أحمدبهتفرد.فاحتجمشيئاذلكمنوجد

أتتيهوديةامرأةأنمالكبنأنسعن،زيدبنهشامعن،شعبةحديثمن")4(الصحيحين"وفي

قالت:.ذلكعنفسألها،ع!ي!اللهرسولإلىبهافجيء،منهافأكل،مسمومةبشاة!ي!اللهرسول

نقتلها؟ألا:قالوا."ذلكعلى":قالأو."عليليسلطكاللهكانما":فقال.لأقتلكأردت

!ؤ.اللهرسول)5(لهواتفيأعرفهازلتفما:أنسقال."لا":قال

شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،المهريداودبنسليمانثنا:داود)6(أبووقال

!جو،اللهلرسولأهدتهاثم،مصليةشاةسمتخيبرأهلمنيهوديةأنيحدثاللهعبدبنجابركان:قال

ع!ج!:اللهرسوللهمقالثم،معهأصحابهمنرهطوأكل،منهافأكل،الذراعع!ي!اللهرسولفأخذ

قالت"؟الشاةهذهأسممت":لهافقالفدعاها،المرأةإلى!جواللهرسولوأرسل."أيديكمارفعوا"

فما":قال.نعم:قالت.الذراعوهي."يديفيالتيهذهأخبرتني":قال؟أخبركمن:اليهودية

عنهافعفا.منكاسترحنانبياتكنلموإن،تضركفلننبياكنتإن:قلت:قالت"؟بذلكأردت

على!ي!النبيواحتجم،الشاةمنأكلواالذينأصحابهبعضوتوفي،يعاقبهاولم،ء!ي!اللهرسول

الأنصار.منبياضةلبنيمولىوهو،والشفرةبالقرنهندأبوحجمه،الشاةمنأكلالذيأجلمن،كاهله

)2(

)3(

)6(

ضعيف.وإسناده،(9054)رقمداودأبورواه

.(4026/)"النبوةدلائل"انظر

.(1/503)"المسند"فيأحمدرواه

.(0912)ومسلم(1726)رقمالبخاريرواه

اللحمةأو،الفمسقفوهولهاةجمع:اللهوات:نصهما(01/247و)(5232/)"الباريفتح"فيجاء

التبسم.عندالفممنيبدوما:وقيل،الحلقأقصىهي:وقيل،الحلقعلىالمشرفة

ضعيف.!ماسناده(0451)رقم"سننه"في
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اللهرسولأنسلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،خالدثنا،بقتةبنوهبثنا:داود)1(أبوقالثم

فأرسل،معروربنالبراءبنبشرفمات:قال،جابرحديثنحو،مصليةشاةبخيبريهوديةلهأهدت!!

!ؤاللهرسولبهافأمر،جابرحديثنحوفذكر"؟صنعتالذيعلىحملكما":فقال،اليهوديةإلى

الحجامة.أمريذكرولم.فقتلت

أبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادحديثمنورويناه:)2(البيهقيقال

بقتلها.أمرالبراءبنبشرماتلماثم،الابتداءفييقتلهالمأنهويحتمل:قال.هريرة

بنكعببنالرحمنعبدعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن)3(البيهقيوروى

هدية.:قالت"؟هذهما":فقال،بخيبرمصليةشاة!ي!هاللهرسولإلىأهدتيهودئةامرأةأن،مالك

قالثم."أمسكوا"،:قالأثم،وأصحابهفأكل:قال.يأكلفلا.صدقة:تقولأنوحذرت

فيوهو،لساقها"العظمهذا":قال؟هذاأخبركمن:قالت"؟الشاةهذهسممتهل":للمرأة

لمنبياكنتوإن،منكنستريحأنكاذباكنتإنأردت:قالت"؟لم":قال.نعم:قالت.يده

قال.بعضهمومات،فاحتجمواأصحابهوأمر،الكاهلعلى!ي!اللهرسولفاحتجم:قال.يضرك

حملهالرحمنعبديكونقدولعله،مرسلهذا،البيهقيقال.!النبيفتركها،فأسلمت:الزهري

عنه.اللهرضي،اللهعبدبنجابرعن

فتحلما:قالواالزهريعن،عقبةبنموسىوكذلك،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنوذكر

مرحب-أخيابنةوهي-اليهوديةالحارثبنتزينبأهدت،قتلمنمنهموقتل،خيبر!ي!اللهرسول

اللهرسولإلىالشاةأعضاءأحبأنهبلغهالأنه،والذراعالكتففيوأكثرت،وسمتهامصليةشاةلصفية

فقدمت،سلمةبنيأحدوهو،معروربنالبراءبنبشرومعه،صفيةعلى!اللهرسولفدخل،!ي!ه

فلما،منهفانتهشعظمابشروتناول،منهاوانتهش،الكتف!ي!هاللهرسولفتناول،المصلئةالشاةإليهم

أيديكم؟ارفعوا":!ي!اللهرسولفقال،فيهفيماالبراءبنبشراسترط)4(،لقمته!يواللهرسولاسترط

فيذلكوجدتلقدأكرمكوالذي:البراءبنبشرفقال."فيهانعيساأنييخبرنيالشاةهذهكتففإن

فيك،فيما،أسغتأفلما،طعامكأنغصكأنأعظمتكأنيإلاألفظهاأنمنعنيفماأكلتالتيأكلتي

عادحتىمكانهمنبشريقمفلم.نعيوفيهااسترطتهاتكونلاأنورجوت،نفسكعنبنفسيأرغبلم

واحتجم:جابرقال:الزهريقال.يحولحتىيتحوللاكانحتى،وجعهوماطله،كالطيلسانلونه

)1(

)2(

)3(

)4(

)بشار(.!ي!النبييدركلمعوفبنالرحمنعبدابنوهوسلمةفأبو،الوجههذامنمرسلوهو(1451)رقم"سننه"في

.(4262/)"النبوةدلائل"انظر

.(4026/)"النبوةدلائل"في

ابتلع.:أي
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سنين،ثلاثبعده!اللهرسولوبقي،والشفرةبالقرنبياضةبنيمولىحجمه،يومئذ!ي!اللهرسول

،عدادأخيبريومالشاةمنأكلتالتيالأكلةمنأجدزلتما":فقال،فيهتوفيالذيوجعهكانحتى

.(شهيدأ)1ع!ي!اللهرسولفتوفي."أبهريانقطاعأوانهذاكانحتى

بنسلامامرأةالحارثبنتزينبلهأهدتع!ي!اللهرسولاطمأنفلما:)2(إسحاقبنمحمدوقال

منفيهافأكثرت.الذراع:لهافقيل؟!اللهرسولإلىأحبعضوأي:سألتوقد،مصليةشاةمشكم

مضغةمنهافلاك،الذراعتناول،يديهبينوضعتهافلما،بهاجاءتثم،الشاةسائرسمتثم،السم

فأساغها،بشرفأما؟ع!ن!اللهرسولأخذكمامنهاأخذقد،معروربنالبراءبنبشرومعه،يسغهافلم

فاعترفت،،بهادعاثم."مسمومأنهيخبرنيالعظمهذااإنأ":قالثمفلفظها!ي!اللهرسولوأما

كذابأكانإن:فقلت.عليكيخفلمماقوميمنبلغت:قالت"؟ذلكعلىحملكما":فقال

أكل.التيأكلتهمنبشرومات،!ي!اللهرسولعنهافتجاوز:قال.فسيخبرنبياكانوإن،منهاسترحت

قدع!ي!اللهرسولكان:قالالمعلىبنسعيدأبيبنعثمانبنمروانوحذثني:)3(إسحاقابنقال

الأوانهذاإن،بشرأئميا":-معروربنالبراءبنتبشرأئمعليهودخلت-فيهتوفيالذيمرضهفيقال

."بخيبرأخيكمعأكلتالتيالأكلةمنأبهريانقطاعافيهأوجدت

الله!رسولأنليرونالمسلمونكانفإن:قال.بالقلبالمعلقالعرق:الأبهر:هشامابنقال

.النبوةمنبهاللهأكرمهمامع،شهيدامات

عتابأبوثنا:قالاالحرانيسيفبنوسليمانبشربنهلالحذثنا:البزار)4(بكرأبوالحافظوقال

إلىأهدتيهوديةأن،الخدريسعيدأبيعن،أبيهعن،نضرةأبيبنالملكعبدثنا،حمادبنسهل

منعضوافإن،أمسكوا":!ي!اللهرسولقال،أيديهمالقومبسطفلما،سميطاشاة!ي!اللهرسول

:قال.نعم:قالت"؟طعامكأسممت":صاحبتهاإلىفأرسل."مسمومةأنهايخبرنيأعضائها

علمتصادقأكنتوإن،منكالناسأريحأنكاذباكنتإنأحببت:قالت"؟ذلكعلىحملكما"

أحدايضرفلم،اللهاسموذكرنافأكلنا:قال."اللهبسمكلوا":وقاليدهفبسط.عليهسيطلعكاللهأن

وغرابةنكارةوفيه:قلت.الوجههذامنإلانضرةأبيبنالملكعبدعنيروىلا:قالثم.منا

أعلم.للهوا،ةشديد

)2(

)3(

)4(

عائشةحديثمن(358/)الحاكمووصله(4428)برقمالبخاريعلقه"أبهري...أجدزلتما":حديث

صحيح.حديثوهو(4513)رقممبشرأمحديثمنداودأبوورواه

.(2337/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

منها.مستدرك"فيه"ولفظ(2338/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4422)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"انظر
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خيبر،محاصرلمج!ي!اللهورسولرؤيامنامهفيرأىيسلمأنقبلحصنبنعيينةأن)1(الواقديوذكر

افتتحها،قدوجدهخيبرع!يماللهرسولعلىقدمفلما،بهفيظفر!ي!اللهرسوليقاتلأنهرؤياهمنفطمع

كذبت":!اللهرسوللهفقال-خيبرأهل-يعنيحلفائيمنغنمتماأعطني،محمديا:فقال

غيرفيتوضعإنكأقلألم:فقالعوفبنالحارثفلقيه،عيينةفرجع،رأىبماوأخبره."رؤياك

أشهد،بهذايخبرونناكانوايهودوإن،والمغربالمشرقبينماعلىمحمدليظهرنوالله؟!شيء

،هارونبنيمنخرجتحيثالنبوةعلىمحمدالنحسدإنا:يقولالحقيقأبيبنسلامرافعأبالسمعت

:الحارثقال.بخيبروآخر،بيثربواحد،ذبحانمنهولنا،هذاعلىتطاوعنيلاويهود،لمرسلإنه

بقولييهودتعلمأنأحبوما،موسىعلىأنزلتالتيوالتوراةنعم:قال!؟الأرضيملك:لسلامقلت

أهلهافحاصر،القرىواديإلىانصرف،خيبرمن!ي!اللهرسولفرغفلما:)2(إسحاقابنقال

وقال،فقتلهغاربسهمجاءهوكيف،مدعمقصةمنذكرثم.المدينةإلىراجعاانصرفثم،ليالي

يومأخذهاالتيالشملةإن،بيدهنفسيوالذيكلا":!ي!اللهرسولفقال.الشهادةلههنيئأ:الناس

."ناراعليهلتشتعل،المقاسمتصبهالم،خيبر

عليه،قتالهذكروسيأتي،أعلموالله.إسحاقابنذكرهمانحو")3(البخاريصحيح"فيتقدموقد

.القرىبوادي،السلام

بنيحيىبنمحمدعن،()6(سعيدبنيحيىعنأ،سعيد)د(بنيحيىثنا:أحمد)4(الإمامقال

توفيع!يماللهرسولأصحابمنأشجعمنرجلاأن،الجهنيخالدبنزيدعن،عمرةأبيعن،حبان

ذلك،منالناسوجوهفتغير."صاحبكمعلىصلوا":فقال،!صللنبيذلكفذكر،(خيبريومأ

درهمين.يساويمايهودخرزمنخرزافوجدنا،متاعهففتشنا."اللهسبيلفيغلصاحبكمإن":فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2/576)"زيلمغاا"نظرا

.(2338/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4234)رقم

ضعيف.وإسناده،(5291/)"المسند"في

.القطانهو

.الأنصاريهو
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المفضل-بنوبشر:داودأبوزاد-القطانسعيدبنيحيىحديثمنوالنساليداودأبورواهوهكذا

به.،الأنصاريسعيدبنيحيىعنثلاثتهم،سعدبنالليثحديثمنماجه)1(وابن

لذلك،وتجمعوا،خيبرمنمرجعهع!ي!اللهرسوليقاتلواأنأرادوافزارةبنيأن2(البيهقيذكروقد

كلطريقهمنوذهبوا،مهربكلهربوا،ذلكتحققوافلما،معيناموضعايواعدهمإليهمفبعث

،الصهباءسد:لهيقالبمكانبهادخل،استبرائهامنصفيةحلتلمامج!ي!اللهرسولأنوتقدم.مذهب

فأعتقها،وأسلمت،بهاعليهيبنىأيامثلاثةوأقام،بحيسعليهاوأولم،المدينةإلىطريقهأثناءفي

عليهامذلماالصحابةفهمهكما،المؤمنينأمهاتإحدىوكانت،صداقهاعتاقهاوجعل،وتزوجها

عنها.اللهرضي،وراءهمردفهاوهوالحجاب

ببعضأو،بخيبربصفيةع!ي!اللهرسولأعرسلما:قال(93(السيرة"فيإسحاقبنمحمدوذكر

،ملحانبنتسليمأمأمرهامنوأصلحت،ومشطتها،!ي!اللهرسولإلىجملتهاالتيوكانت،الطريق

اللهرسوليحرس،سيفهمتوشحاأيوبأبووبات،لهقبةفيع!ي!اللهرسولبهاوبات،مالكبنأنسأم

:قال"؟أيوبأبايالكما":قالمكانهع!ي!اللهرسولرأىفلما،أصبححتىبالقبةويطيف،مج!ي!

بكفر،عهدحديثةوكانت،وقومهاوزوجهاأباهاقتلتقدامرأةوكانت،المرأةهذهمنعليكخفت

."يحفظنيباتكماأئوبأبااحفظاللهم":قال!ي!اللهرسولأنفزعموا.عليكفخفتها

خيبر،منمرجعهمالصبحصلاةعننومهمفذكر.المسيببنسعيدعن،الزهريحذثني:قالثم

أخذ،اللهرسوليا:قال"؟بلاليابناصنعتماذا":فقال،استيقاظأأولهمكانع!ي!اللهرسولوأن

كانكماوصلى،فتوضانزلثم،كثيرغيرناقتهاقتادثم."صدقت":قال.بنفسكأخذالذيبنفسي

ذلك.قبليصليها

الوجه.هذامنمرسلوهذا.4(مرسلأسعيدعن،الزهريعن،مالكرواهوهكذا

عن،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،صالحبنأحمدثنا:داود)5(أبوقالوقد

أدركناإذاحتى،ليلةفسار،خيبرغزوةمنقفلحينع!ي!اللهرسولأنهريرةأبيعن،المسيببنسعيد

فلم،راحلتهإلىمستندوهوعيناهبلالأفغلبت:قال."الليللنااكلأ":لبلالوقال،عرسالكرى

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده،(2848)رقمماجهوابن(5891)رقموالنسائي(5271)رقمداودأبورواه

.(4482/)"النبوةدلائل"في

.(2933/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

مرسلأ.(25)رقم"الموطأ"فيمالكرواه

صحيح.حديثوهو،(435)رقمداودأبورواه
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أولهمع!ي!اللهرسولوكان،الشمسضربتهمحتى،أصحابهمنأحدولا،بلالولاع!ي!النبيئيستيقظ

وأميأنتبأبي،بنفسكأخذالذيبنفسيأخذ:قال"!بلاليا":وقالع!ي!اللهرسولففزع،استيقاظا

،الصلاة(لهم)1فأقامبلالاوأمر،!واللهرسولتوضاثم،شيئارواحلهمفاقتادوا:قال.اللهرسوليا

:قالتعالىاللهفإن،ذكرهاإذافليصقهاصلاةنسيمن":قالالصلاةقضىأنفلما،الصبحبهموصلى

كذلك.يقرؤهاشهابابنوكان:يونسقال."141:طهأ!)2(للذكرىالصلاةوأقم)

)3(مسلمرواهوهكذا

خيبر.منمرجعهم

كانذلكأن:وفيه.به،وهببناللهعبدعن،يحيىبنحرملةعن،

كانذلكأنمسعودابنعن،علقمةأبيبنالرحمنعبدعنشذاد،بنجامععن،شعبةحديثوفي

كانالذيهوأنهروايةوفي.يكلؤهمكانالذيهوبلالاأنعنهروايةففي،الحديبيةمنمرجعهم

يكلؤهم.

قتادةوأبيحصينبنعمرانحديثوفي:قال!.مرتينكانذلكأنفيحتمل:)4(البيهقيالحافظقال!

وذكر:قال.ثالثةمرةأو،المرتينهاتينإحدىذلكأنفيحتمل،الميضأةحديثوفيه،الصلاةعننومهم

عن،سليمانبنزافروروى:قال.تبوكغزوةمنمرجعهمكانذلكأنقتادةأبيحديثفيالواقدقي

فالله.تبوكمنمرجعهمكانذلكأنمسعودابنعن،الرحمنعبدعن،شدادبنجامععن،شعبة

أعلم.

عن،رجاءأبيعن،الأعرابيعوفقصةمن")6(الصحيح"صاحبرواهماالبيهقيئ)5(أوردثم

ماءمنهماأخذواوكيف،السطيحتينصاحبةالمرأةوقصة،الصلاةعننومهمقصةفي!جنبنعمران

شيئا.منهماذلكينقصولم،بكمالهالجيشرؤى

حديثوهو،قتادةأبيعن،رباحبناللهعبدعن،البنانيثابتحديثمن)7(مسلمرواهماذكرثم

.الميضأةتلكمنالماءوتكثير،الصلاةعننومهموفيه،طويل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(ط)فييردلم"لهم"لفظ

.لذكري:العشرةوقراءة.السميفعوابن،كعببنوأبي،مسعودابن:كذلكأيضاوقرأها

.(068)رقم"صحيحه"في

.(4275/)"النبوةدلائل"انظر

.(4277/)"النبوةدلائل"انظر

.(344)رقمعندهوهوالبخارييعني

.(681)رقم"صحيحه"في
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.قتادةعن،معمرعن،()1الرزاقعبدرواهوقد

أبيعن،عثمانأبيعن،عاصمعن،الواحدعبدثنا،إسماعيلبنموسىثنا:)2(البخاريوقال

-(خيبرإلىأ!ي!اللهرسولتوجهلما:قالأو-خيبر!ي!اللهرسولغزالما:قالالأشعريموسى

اللهرسولفقال.اللهإلاإلهلا،أكبرالله،أكبرالله:بالتكبيرأصواتهمفرفعوا،وادعلىالناسأشرف

."معكموهوقريباسميعاتدعونإنكم،غائباولاأصمتدعونلاإنكم،أنفسكمعلىاربعوا":!ي!

بناللهعبديا":فقال.باللهإلاقوةولاحوللا:أقولوأنافسمعني،!ي!اللهرسولدابةخلفوأنا

بلى:قلت"؟الجنةكنزمنكلمةعلىأدلكألا":قال.اللهرسوليالبيك:قلت."قيس

."باللهإلاقوةولاحوللا":قال.وأميأبيفداك،اللهرسوليا

موسىأبيعن،النهدقيعثمانأبي،ملبنالرحمنعبدعن،طرقمن)3(الجماعةبقيةرواهوقد

.تقدمكما،خيبرفتحبعدقدمإنماموسىأبافإن؟خيبرمنمرجعهمكانأنهوالصواب.الأشعري

خيبرافتتححينالعبسيلقيمابنأعطىقد،بلغنيفيما،!يواللهرسولوكان:)4(إسحاقابنقال

ادكامل(منأ:خيبرفتحفيلقيمابنفقال،صفرفيخيبرفتحوكان،داجنأودجاجةمنبهاما

وفقارمناكبذاتشهباءبفيلؤالرسولمننطاةرميت

وغفاروسطهاأسلمورجالشيعتلمابالذلواستيقنت

بنهارأهلهأظلموالشقغدوةزرعةبنعمروبنيصبحت

بالأسحارتصيحالدجاجإلاتدعفلمالذيولبأبطحهاجرت

النجاربنيأوالاشهلعبدمنخيلهممنشاغلحصنولكل

لفرارينوالمالمغافرفوقسيماهماعلمواقدومهاجرين

أصفارإلىبهاوليثوينمحمدليغلبنعلمتولقد

الأبصارغمائمالعجاجتحتالوغىفيذلكعنديهودفرت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(53802)رقم"المصنف"في

.(5024)رقم"صحيحه"في

السنن"فيوالنسائي(3461)رقموالترمذي(1528)إلى(1526)رقمداودوأبو(4027)رقممسلمرواه

.(8203)رقمماجهوابن(42711و)(37101و)(8823و)(7681)إلى(9767)رقم"الكبرى

.(2034/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فصل

الصحابة،منبخيبراستشهدمن

المغاؤيأصحابمنوغيرهاللهوحمهيساو)1(بنإسحاقابنذكوهماعلى

،عمروبنوثقيف،أميةبنيمولى،الأسديسخبرةبنأكثمبنربيعة:المهاجرينخيرفمن

بنسعدبنيمن،غيرةبنسحيمبنأهيببنالهبيببناللهوعبد،أميةبنيحلفاء،مسروحبنورفاعة

أختهم.وابنأسدبنيحليف،ليث

-تقدمكما!يماللهرسولمعالمسمومةالشاةأكلةمن-معروربنالبراءبنبشر:الأنصارومن

بنومحمود،الزرقيزريقبنعامربنخلدةبنقيسبنسعدبنومسعود،السلميانالنعمانبنوفضيل

بنمرةبنوعروة،حاطببنوالحارث،العمريالنعمانبنثابتبنضياحوأبو،الأشهليئمسلمة

بسهمرمي،عقبةبنوعمارة،وطلحة،أثلةبنوثابت،حبيببنوأنيف،الفائدوأوس،سراقة

الراعي.والأسود،تقدمكما،اللهرحمه،فقتلهركبتهفيسيفهطرفأصابه،الأكوعبنوعامر،فقتله

والمنة.الحمدودله،الغزوةأوائلفيأسلفناهاوقد،قصتههاهناإسحاقابنأفردوقد

،زهرةبنيمن،-الزهريأشهابابنذكرهفيما-بخيبراستشهدوممن:)2(إسحاقابنقال!

،قتادةبنأوس،عوفبنعمروبنيمنثمالأنصارومن،القارةمنلهمحليف،ربيعةبنمسعود

أجمعين.عنهماللهرضي

البهزيعلاطبنالحجاجخبرا

()3(عنهاللهوضي

ثمالسلميعلاطبنالحجاجع!ي!اللهرسولكلم،خيبر)5(افتتحتولما)4(:إسحاقابنقال

له،عندهوكانت-طلحةأبيبنتشيبةأمصاحبتيعندمالابمكةليإن،اللهرسوليا:فقال،البهزي

إنه:فقال،لهفأذن.اللهرسولياليفأذن،مكةأهلتجارفيمتفرقاومالا-الحجاجبنمعرضمنها

)1(

)2(

)3(

)4(

.(434-2343/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

منها.مستدركالحاصرتينبينوما(2434/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(ط)عنوأثبته(آ)فييردلمالعنوانهذا

.(2354/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."فتحت":(ط)في
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مكة،قدمت(إذاأحتىفخرجت:الحجاجقال."قل":قال.أقولأنمناللهرسولياليبدلا

أنهبلغهموقد،ع!ي!اللهرسولأمرعنويسألون،الأخباريستمعونقريشمنرجالاالبيضاءبثنيةوجدت

منالأخباريتجسسونوهم،ورجالاومنعةريفاالحجاز؟قريةأنهاعرفواوقدخيبر،إلىسارقد

الخبر،والله-عندهبإسلاميعلموايكونواولم:قال-علاطبنالحجاج:قالوا(رأونيفلماأ،الزكبان

:قال.الحجازوريفيهودبلدوهي،خيبرإلىسارقدالقاطعأنبلغناقدفإنه،محمدأباياأخبرنا

إيه:يقولونناقتيبجنبيفالتبطوا:قال.يسركمماالخبرمنوعندي،ذلكبلغنيقد:قلت

قط(أبمثلهتسمعوالمقتلاأصحابهقتلوقد،قطبمثلهاتسمعوالمهزيمةهزم:قلت:قال.حجاجيا

منأصابكانبمنأظهرهمبينفيقتلوه،مكةإلىبهنبعثحتىنقتلهلا:وقالواأسرا،محمدوأسر

نأ)1(تنتظرونإنما،محمدوهذا،الخبرجاءكمقد:وقالوا،بمكةوصاحوافقاموا:قال.رجالهم

على(أوبمكةماليجمععلىأعينوني:قلت:قال.أظهركمبينفيقتل،عليكم(بهأيقدم

هنالك.ماإلىالتجاريسبقنيأنقبلوأصحابهمحمدفلمنفأصيب،خيبرأقدمأنأريدفإني،غرمائي

وكان-مالي:فقلتصاحبتيوجئت:قال.بهسمعتجمعكأحثليكانماليفجمعوافقاموا:قال

سمعفلما:قال.التجاريسبقنيأنقبلالبيعفرصمنفأصيببخيبرألحقفلعلي-موضوعمالعندها

،التجارخياممنخيمةفيوأناجنبيإلىوقفحتىأقبل،عنيوجاءهالخبرالمطلبعبدبنالعباس

نعم.:قال؟عندكوضعتلماحفظعندكوهل:قلت:قالبه؟جئتالذيهذاما،ياحجاج:فقال

حتىعنيفانصرف،ترىكماماليجمعفيفإني؟خلاءعلىألقاكحتىعنيفاستأخر:قلت:قال

العباسلقيت،الخروجأجمعت(و1،بمكةليكانشيءكلجمعمنفرغتإذاحتى:قال.أفرغ

أفعل.:قال.شئتماقلثم،ثلاثا،الطلبأخشىفإني،الفضلأباياحديثيعلياحفظ:فقلت

خيبر،افتتحوقد-حييبنتصفيةيعني-ملكهمبنتعلىعروساأخيكابنتركتلقدواللهفإني:قلت

عني،فاكتم،واللهإي:قلت:قال؟حجاجياتقولما:قال.ولأصحابهلهوصارت،فيهاماوانتثل

فهو،أمركفأظهرثلاثمضشافإذا،عليهأغلبأنمنفرقا؟ماليلآخذإلاجئتوما،أسلمتولقد

،عصاهوأخذبر2صوتخلقلهحلةالعباسلبس،الثالثاليومكانإذاحتى(:قال.تحبماعلىأوالله

المصيبة.لحرالتجلدواللههذا،الفضلأبايا:قالوارأوهفلما،بهافطافالكعبةأتىحتىخرجثم

أموالهموأحرز،ملكهمبنتعلىعروساوترك،خيبرمحمدافتتحلقد،بهحلفتمالذيواللهكلا:قال

به،جاءكمبماجاءكمالذي:قال؟الخبربهذاجاءكمن:قالوا.ولأصحابهلهوأصبحت،فيهاوما

الله،لعباديا:فقالوا.معهفيكونوأصحابهبمحمدليلحقفانطلق،مالهوأخذمسلماعليكمدخلولقد

."تنظرون":(آ)في(1)

بالخلودتى.تطيب:أي2()
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هكذا.بذلكالخبرجاءهمأن(ينشبوا)1ولم:قال.شأنولهلنالكانعلمنالوواللهأما،اللهعدوانفلت

منقطعة.القصةهذهإسحاقابنذكر

عنيحدثثابتاسمعت،معمرثنا،الرزاقعبدثنا:فقال)2(حنبلبنأحمدالإمامذلكأسندوقد

وإن،مالأبمكةليإن،اللهرسوليا:علاطبنالحجاجقال،خيبر!يواللهرسولافتتحلما:قالأنس

نأع!يواللهرسوللهفأذن؟شيئاقلتأومنكنلتأناإنحلفيأفأنا،آتيهمأنأريدوإني،أهلابهالي

غنائممنأشتريأنأريدفإني؟عندككانمالياجمعي:فقالقدمحينامرأتهفأتى،شاءمايقول

المسلمونفانقمع)3(،بمكةذلكوفشى:قال.أموالهموأصيبتاستبيحواقدفإنهم،وأصحابهمحمد

قال.يقومأنيستطيعلاوجعل،فعقرالعباسالخبروبلغ:قال.وسرورافرحاالمشركونوأظهر

علىووضعهواستلقى.قثم:لهيقاللهابنافأخذ:قالمقسمعن،الجزريعثمانفأخبرني:معمر

الرص!(مجزوءمنأ:يقولوهوصدره

ص"-،)4( !ثمحيأمثمحي

الأشمالأنفذيشبيه

النعمذينبي

رغممنبرغم
فما؟تقولوماذابهجئتماويلك:علاطبنالحجاجإلىلهغلاماأرسلثم:أنسعن:ثابتقال

فليخللهوقل،السلامالفضلأبيعلىأقرئ:لغلامهعلاطبنالحجاجفقال،بهجئتمماخيراللهوعد

أباياأبشر:قالالدارباببلغفلما،غلامهفجاء.يسوهماعلىالخبرفإن،لآتيهبيوتهبعضفيلي

جاءهثم:قال.فأعتقهالحجاجقالمافأخبره،عينيهبينقئلحتىفرحاالعباسفوثب:قال.الفضل

واصطفى،أموالهمفياللهسهاموجرت،أموالهموغنمخيبرافتتحقد!ي!اللهرسولأنفأخبرهالحجاج

بأهلها،تلحقأو،زوجةوتكونيعتقهاأنوخيرها،لنفسهواتخذهاحييئبنتصفية!ي!اللهرسول

به،فأذهبأجمعهأنأردتهاهناليكانلمالجئتولكني:قال.زوجتهوتكونيعتقهاأنفاختارت

:قال.لكبدامااذكرثم،ثلاثاعليفأخف،ماشئتأقولأنليفأذن،!ماللهرسولفاستأذنت

كانفلما،بهاستمزثم،إليهودفعتهفجمعته،ومتاعحليئمنعندهاماكانامرأتهفجمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ط)لفظوأثبت"يلبثواولم":(1)في

صحيح.وإسناده،(913و3138/)"المسند"في

انظر.والذلالقهرعنكناية-الفيلرأسعلىبهايضربكالمحجنحديدمنالةوهي-بالمقمعةضربواكأنهم:أي

.(قمع)"الصحاحمختار"

حنبل.بنأحمدللإمام"المسند"مناستدركتهالحاصرتينبينما
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وقالت:،وكذاكذايومذهبأنهفأخبرته؟زوجكفعلما:فقال،الحجاجامرأةالعباسأتىثلاثبعد

يكنولم،اللهيحزننيلا،أجل:قال.بلغكالذيعليناشقلقد،الفضلأبايااللهيحزنكلا

صفية!ي!اللهرسولواصطفى،اللهسهامفيهاوجرت،رسولهعلىخيبراللهفتح،أحببناماإلااللهبحمد

،صادقفإني:قال.صادقاواللهأظنك:قالت.بهفالحقيزوجكفيحاجةلككانتفإن،لنفسه

خيرإلايصيبكلا:بهممرإذايقولونوهم،قريشمجالسأتىحتىذهبثم.أخبرتكماعلىوالأمر

علىاللهفتحهاخيبرأنعلاطبنالحجاجأخبرني،اللهبحمدخيرإلايصبنيلم:قال.الفضلأبايا

جاءوإنما،ثلاثاعليهأخفيأنسألنيوقد،لنفسهصفيةواصطفى،اللهسهامفيهاوجرت،رسوله

علىبالمسلمينكانتالتيالكآبةاللهفرد:قال.يذهبثم،هاهناشيءمنلهكانومامالهليأخذ

فسر،الخبرفأخبرهم،العباسأتواحتىمكتئبابيتهدخلكانومنالمسلمونوخرج،المشركين

المشركين.علىحزنأوغيظأوكابةمنكانمااللهوردالمسلمون

عن،()1النسائيسوىالستةالكتبأصحابمنأحديخرجهولم،الشيخينشرطعلىالإسنادوهذا

.نحوهبه،الرزاقعبدعن،إبراهيمبنإسحاق

.الرزاقعبدعن،غيلانبنمحمودطريقمن،)2(البيهقيالحافظورواه

به،معمرعن،ثوربنمحمدعن،المباركبنزيدعن،سفيانبنيعقوبطريقمن3(أيضاورواه

نحوه.

:يقولمنمنهم،وتبايععظيمتراهنبينهمكانقريشاأن")4("مغازيهفيعقبةبنموسىذكروكذلك

ثمالسلميعلاطبنالحجاجوكان.خيبرويهودالحليفانيظهر:يقولمنومنهم.وأصحابهمحمديظهر

قصي،بنالدارعبد،أبنيأختشيبةأمتحتهوكانت،خيبرفتحع!ي!اللهرسولمعوشهدأسلمقدالبهزي

خيبر،على!ي!اللهرسولظهرفلما،سليمبنيأرضمعادنلهوكانت،المالمنمكثراالحجاجوكان

أعلم.والله،تقدممانحوفذكر،لهفأذن،أموالهيجمعمكةإلىالذهابفي!ي!اللهرسولالحجاجاستأذن

أسخفيفأامنأ:)6(حسانقولخيبرغزوةفيالشعرمنقيلومما:)5(إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(6486)رقم"الكبرىالسنن"في

.(4268/)"النبوةدلائل"في

.(4268/)"النبوةدلائل"فيعندهوهو،البيهقيالحافظيعني

.(4265/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2347/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.الخلافبعضمع(1936/)"ديوانه"فيالأبيات
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القرىبواديحآمر!وكأهذكر

عماخيابرقاتلتمابئس

حماهمفاستبيحالموتكرهوا

دافإنيهربونالموتأمن

عن،هشامابنذكرهفيماأ(ماللثبنكعبوقال

وفروضهخيبراوردناونحن

القوىواهنلاالغاياتلدىجواد

شتوةكلفيالقدررمادعظيم

شهادةأصابإنمدحاالقتليرى

محمدذمارعنويحمييذود

يريبهأمركلمنوينصره

مخلصابالغيببالإنباءيصدق

اليهودمنشوماومحاصرته

ونخيلمزارعمنجمعوا

الذليلاللئيمفعلوأ!روا

جميلغيرالهزالموت!وت

أطويا(اص!أ:الأنصاريزيدأبي

مذود)2(الأشاجععاريفتىبكل

مشهدكلفيالأعداءعلىجريء

المهندالمشرفيبنصلضروب

بأحمدوفوزايرجوهااللهمن

وباليدباللسانعنهويدفع

محمدنفس!دونبنفسيجود

غدفيوالفوزالعزبذاكيريد

فصل

،اليهودمنقوماومحاصرته(القرىأبوادي--صسي!مرورهفي

الواقديذكرهماعلىتيماء(يهودومصالحتهأ

هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الزهرفيعن،العزيزعبدبنالرحمنعبدحدثني:3(الواقديلأقال

قدالجذاميوهببنزيدبنارفاعةوكان،القرىواديإلىخيبرمنمج!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالا

القرىبوادينزلنافلقا،ع!ج!اللهلرسوليرحلوكان.مدعم:لهيقالأسودعبداع!ج!اللهلرسولوهب

يهوداستقبلتناوقد،مج!ي!اللهرسولرحليحطمدعمفبينا،العربمنناسإليهاوقدم،يهودإلىانتهينا

مدعمافأصاب،عائرسهمفيقبل،آطامهمفييصيحونوهم،تعبئةعلىنكنولم،نزلناحينبالرمي

يومأخذهاالتيالشملةإن،بيدهنفسيوالذي"كلا:!ي!النبيئفقال.بالجنةلههنيئا:الناسفقال،فقتله

إلىرجلجاء،الناسبذلكسمعفلمانارا".عليهلتشتعل،المقاسمتصبهالمالمغانممنخيبر

الحديثوهذا".نارمنشراكانأونارمنشراك":ع!ي!النبيفقال،شراكينأوبشراكع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

.(461)ص"نهيواد"

نع.ما:يأ

.(2/907)"زيلمغاا"نظرا
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!ي!النبيعن،هرجمرةأبيعن،الغيثأبيعن،زيدبنثورعن،مالكحديثمن"الصحيحين"في

)1(
.بنحوه

وراية،عبادةبنسعدإلىلواءهودفع،وصفهمللقتالأصحابهع!يماللهرسولفعبى:)2(الواقديقال

،الإسلامإلىدعاهمثم،بشربنعبادإلىوراية،حنيفبنسهلإلىوراية،المنذربنالحبابإلى

منهم،رجلفبرز:قال!.اللهعلىوحسابهم،دماءهموحقنواأموالهمأحرزواأسلمواإنأنهموأخبرهم

فقتله،دجانةأبوإليهفبرز،آخربرزثم،فقتلهعليئإليهفبرز،آخربرزثم،فقتلهالعوامبنالزبيرإليهفبرز

الصلاةكانتولقد،الإسلامإلىمنهمبقيمندعا،رجلمنهمقتلكلما،رجلاعشرأحدمنهمقتلحتى

وجلعزاللهوإلىالإسلامإلىفيدعوهميعودثم،بأصحابه!ي!اللهرسولفيصلي،اليومذلكتحضر

فتحها،بأيديهمأعطواحتىرمحقيدالشمسترتفعفلم،عليهموغدا،أمسواحتىوقاتلهم،ورسوله

،أيامأربعةالقرىبوادي!ي!اللهرسولوأقام،كثيراومتاعاأثاثاوأصابوا،أموالهماللهوغنمهم،عنوة

يهودبلغفلما،عليهاوعاملهماليهودأيديفيوالنخيلالأرضوترك،أصحابهعلىأصابمافقسم

وأقاموا،الجزيةعلى!ي!اللهرسولصالحوا،القرىوواديوفدكخيبر!ي!اللهرسول!بهوطئماتيماء

لأنهما؟القرىوواديتيماءأهليخرجولم،وفدكخيبريهودأخرجعمركانفلما،أموالهمبأيديهم

:قال.الشاممنذلكوراءوما،حجازالمدينةإلىالقرىواديدونماأنويرى،الشامأرضفيداخلتان

وجل.عزاللهوغنمه،القرىوواديخيبرمنفرغأنبعدالمدينةإلىراجعا!ي!اللهرسول!انصرفثم

عن،صعصعةأبيبناللهعبدبنالرحمنعبدعن،محمدبنيعقوبحدثني:)3(الواقديقال

يقول!:وهوبالجرف!ي!اللهرسول!سمعت:قالت،عمارةأمعن،كعببناللهعبدبنالحارث

،يكرهمافوجدأهلهفطرق،الحيمنرجلفذهب:قالت.")4(العشاءصلاةبعدالنساءتطرقوالا"

فعصى،يحبهاوكان،أولادمنهالهوكان،يفارقهاأنبزوجتهوضن،يهجهولمسبيلهفخلى

.يكرهمافرأى،!ي!اللهرسول!

)1(

)2(

)3(

)4(

.(151)ومسلم(4234)البخاريرواه

.(2017/)"المغازي"انظر

.(2217/)"المغازي"انظر

والقول،متروكوهو،الواقديسندهوفي(الباحثبغية-865)برقم"مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثرواه

الذي(715)رقمومسلم(1018و)(5244)برقمالبخاريفي،جابرحديثمنبنحوهالصحيحينفيالنبوي

.(2891)بعد
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منهايخرجماشطرعلىيهودهاعامل،خيبرافتتحلما!اللهرسولأن")1(الصحيحين"فيثبت

.زرعأوتمرمن

لهموقال:بعضها)2(وفي.أموالهممنيعملوهاأنعلى:الحديثهذاألفاظبعضفيوردوقد

."شئناما(فيهاأنقركم":!ؤالنبي

ثم،ثمارهااستواءعندعليهميخرصها،رواحةبناللهعبدعليهميبعثكانأنه"السير"وفي

تحريروموضع.تقدمكما،صخربنجباربعث،بمؤتةرواحةبناللهعبدقتلفلما،إياهيضمنهم

الثقة.وبهاللهشاءإن"الكبيرالأحكام"كتابمنالمزارعةكتابطرقهوبيانألفاظه

نخلهم؟خيبريهودع!ي!اللهرسولإعطاءكانكيف:شهابابنسألت:)3(إسحاقبنمحمدوقال

وقسمهاخمسها،عليهاللهأفاءمماخيبروكانت،القتالطبعدعنوةخيبرافتتح!اللهرسولأنفأخبرني

شئتمإن":فقالع!ي!اللهرسولفدعاهم،القتالبعدالجلاءعلىأهلهامننزلمنونزل،المسلمينبين

."اللهأقركممافأقركم(وبينكمأبينناثمارهاوتكونتعملوهاأنعلى؟الأموالهذهإليكمدفعت

ويعدل،ثمرهافيقسمرواحةبناللهعبديبعث!ي!اللهرسولوكان،يعملونهاذلكعلىوكانوا،فقبلوا

عليهاعاملهمالتيالمعاملةعلى،بأيديهمبكرأبوأقرها،مج!ي!نبيهاللهتوفىفلما،الخرصفيعليهم

قالمج!ي!اللهرسولأنعمربلغثم،إمارتهمنصدراالخطاببنعمرأقرهمثم،توفيحتى!ي!اللهرسول

بلغهحتىذلكعنعمرففحص.")4(دينانالعرببجزيرةيجتمعنلا":فيهاللهقبضهالذيوجعهفي

:قال!ي!اللهرسولأنبلغنيوقد،إجلائكم(فيأليأذنقداللهإن:فقاليهودإلىفأرسل،الثبت

لمومن،لهأنفذهبهفليأتني!ي!اللهرسولمنعهدعندهكانفمن."دينانالعربجزيرةفييجتمعنلا"

!ي!.اللهرسولمنعهدعندهيكنلممنعمرفأجلى.للجلاءفليتجهزعهدعندهيكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3و)(2و)(1)(1551)رقمومسلم(2331و)(2328و)(2285)رقمالبخاريرواه

.(6و)(4)(1551)رقمومسلم(3152و)(2338)رقمالبخاريعندكما

.(2356/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

لا":قالأنلمخ!اللهرسولعهدمااخركان:قالتعائشةحديثمن(6274/)"المسند"فيأحمدعندهو

سمعأنه(1767)برقممسلمعندالخطاببنعمرحديثمنشاهدولهحسنوإسناده"دينانالعرببجزيرةيترك

."مسلماإلاحألاحتىالعربجزيرةمنوالنصارىاليهودلأخرجن":يقول!اللهرسول

(5303)رقمالبخاريرواه"العربجزيرةمنالمشركينأخرجوا"عباسابنحديثمنأيضاالصحيحينفيوهو

.(1637)رقمومسلم
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فيه؟!ي!اللهرسولمنكتابابأيديهمأن،الثلاثمئةبعدمتأخرةأزمانفيخيبريهودادعىقد:قلت

من؟عنهمالجزيةبإسقاطقالحتى،العلماءبعضالكتاببهذااغتروقد،عنهمالجزيةوضعأنه

منبطلانهبينتوقد،لهأصللامفتعلمكذوبمزوركتابوهو،خيرونبنعليأبوالشيخالشافعية

فيالصباغكابن،كتبهمفيالأصحابمنجماعةوإبطالهلذكرهتعزضوقد،مفردكتابفيعديدةوجوه

تحركواوقد.عليهللردمنفرداجزءاالمسلمةابنفيهوصنف،"تعليقه"فيحامدأبيوالشيخ،"شامله"

هوفإذا،عليهوقفتوقد،كتبهمفيالأصحابذكرهمانسخةفيهكتابأوأظهروا،السبعمائةبعدبه

أبيبنمعاويةشهادةوفيه،خيبرزمنقبلماتكانوقد،معاذبنسعدشهادةفيهفإن؟مكذوب

وضعوفيه،وخطألحنوهذا.طالبأبوبنعليوكتبه:آخرهوفي،يومئذأسلميكنولم،سفيان

أنهموذكروا.نجرانأهلمنوأخذتشرعتماأولشرعتإنماف!نها،بعدشرعتتكنولم،الجزية

أعلم.والله،تسعسنةحدودفيوفدوا

أناخرجت:قالعمرابنعن،عمربناللهعبدمولىنافعوحدثني:)1(إسحاقابنقالثم

:قال.أموالنافيتفرقناقدمنافلما،نتعاهدهابخيبرأموالناإلىالأسودبنوالمقدادالعوامبنوالزبير

صاحبي؟علياستصرختفلما،مرفقيمنيدايففدعت،فراشيعلىنائموأناالليلتحتعليفعدي

عمر،إلىبيقدماثم،يديمنفأصلحا.أدريلا:فقلت؟بكهذاصنعمن:فسألانيفأتياني

يهودعاملكان!شي!اللهرسولإن،الناسأيها:فقالخطيباالناسفيقامثم.يهودعملهذا:فقال

عدوتهممع،بلغكمكمايديهففدعوا،عمربناللهعبدعلىعدواوقد،شئناإذانخرجهمأناعلىخيبر

خيبرمنماللهكانفمن،غيرهمعدوهناكلناليس،أصحابهكانواأنهمنشكلا،قبلهالأنصاريعلى

فأخرجهم..يهودمخرجفإني،بهفليلحق

الوقففيوشرط،اللهسبيلفيوقفهكانوقد،بخيبرالذيسهمهالخطاببنلعمركان:قلت

فالأرشدللأرشدفيهالنظريكونأنوشرط")2(الصحيحين"فيثابتهوكما،!ي!اللهرسولبهأشارما

وبنيه.بناتهمن

وقبلخيبرفتحبعدتذكرالتيالسراياأبوابجماع:")3(الدلائل"فيالبيهقيئبكرأبوالحافظقال

.المغازيأهلعندبالواضحليسبعضهاتاريخكانوإن،القضيةعمرة

)2(

)3(

.(2357/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1633و)(1632)رقمومسلم(2772و)(2764و)(2737)رقمالبخاريرواه

.(4092/)"النبوةدلائل"انظر
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فزارةبنيإلىالصديقبكرأبيسعرية

خرجنا:قالأبيحدثني،سلمةبنإياسثنا،عماربنعكرمةثنا،بهزثنا:أحمد)1(الإمامقال

أبوأمرنا،الماءمندنونافلما،فزارةبنيفغزونا،عليناع!ج!اللهرسولوأمره،قحافةأبيبنبكرأبيمع

قال.قبلنا)2((مرأمنالماءعلىفقتلنا،الغارةفشننابكرأبوأمرناالصبحصلينافلما،فعرسنابكر

فخشيت،آثارهمفيأعدووأناالجبلنحو،والنساءالذريةمنفيهالناسمنعنقإلىنظرتثم:سلمة

بكرأبيإلىأسوقهمبهمفجئت:قال.الجبلوبينبينهمفوقعبسهمفرميت،الجبلإلىيسبقونيأن

:قال.العربأحسنمنلهاابنةومعها،أدممنقشععليهافزارةمنامرأةوفيهم،الماءعلىأتيتهحتى

:قال.ثوبالهاأكشففلمبتثم،المدينةقدمتحتىثوبالهاكشفتفما:قال.بنتهابكرأبوفنفلني

والله:فقلت:قال."المرأةليهب،سلمةيا":ليفقال،السوقفي!اللهرسولفلقيني

منكانإذاحتى،وتركني!ي!اللهرسولفسكت:قال.ثوبالهاكشفتوما،أعجبتنيلقداللهرسوليا

فقلت::قال."أبوكدله،المرأةليهب،سلمةيا":فقالالسوقفيووبهواللهرسوللقينيالغد

اللهرسولبهافبعث:قال.اللهرسوليالكوهي.ثوبالهاكشفتوماأعجبتنيلقدوالله،اللهرسوليا

.المرأةبتلك!اللهرسولففداهم،المسلمينمنأسارىأيديهموفي،مكةأهلإلى!!

به.،عماربنعكرمةحديثمن)3(والبيهقيمسلمرواهوقد

عنهاللهرضي،الخطاببنعمرسرية

أ!يالبأربعةمكةاءووهوازنأرضمنتربةإلى

اللهرضي،الخطاببنعمربعثع!ي!اللهرسولأنبأسانيدهالواقديطريقمن)4(البيهقيأوردثم

إلىانتهوافلما،النهارويكمنونالليليسيرونوكانوا،هلالبنيمندليلومعه،راكباثلاثينفي،عنه

نإ:فقال؟خثعمقتالفيلكهل:لهفقيل،المدينةإلىراجعاعمروكر،منهمهربوابلادهم

أرضهم.فيهوازنبقتالإلايأمرنيلم!اللهرسول

.(446/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

.(1)فييردلمالحاصرتينبينوما(ط)فيكذا)2(

.(4092/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيوعند(1755)رقم"صحيحه"فيمسلمعندهو)3(

.(4292/)"النبوةدلائل"انظر(4)
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رواحةبقاللهعبدسرية

اليهوديرزامبقيسيرإلى

944

.ء)1(
عن،عقبةبنموسىطريقومن،عروةعن،الأسودأبيعن،)2(لهيعةابنطريقمناوردتم

بنيسيرإلى،أنيسبناللهعبدفيهم،راكباثلاثينفيرواحةبناللهعبدبعث!ي!اللهرسولأن،الزهري

أرسلنا:فقالوافأتوه،بهمليغزوهغطفانيجمعأنه!ي!اللهرسولوبلغ،بخيبرأتوهحتى،اليهوديرزام

منهمرجلكلمع،رجلاثلاثينفيتبعهمحتىبهيزالوافلم.خيبرعلىليستعملك!اللهرسولإليك

فأهوى،رزامبنيسيرندم،أميالستةعلىخيبرمنوهي،ثبارقرقرةبلغوافلما،المسلمينمنرديف

حتى،بالقوميسوقاقتحمثم،بعيرهفزجر،أنيسبناللهعبدلهففطن،أنيسبناللهعبدسيفإلىبيده

وجهبهفضرب،شوحطمنمخرشيدهوفييسيرواقتحم،فقطعهارجلهضرب،يسيرمناستمكنإذا

واحدرجلغير،فقتلهرديفهعلىالمسلمينمنرجلكلوانكفأ،مأمومةشجةفشجهأنيسبناللهعبد

بناللهعبدشجةفي!ي!اللهرسولوبصق،أحدالمسلمينمنيصبولم،شداأعجزهماليهودمن

.ماتحتىتؤذهولمتقحفلم،أنيس

سعدبقبشيرمعأخرىسريه

)3(
مرةبنيإلىراكباثلاثينفيسعدبنبشيربعث!ي!اللهرسولأن،بإسنادهالواقديطريقمنروى

قتالاوقاتل،عظيماصبرايومئذهووصبر،معهمنعامةوقتلوافقاتلوه،نعمهمفاستاق،فدكأرضفي

المدينة.إلىراجعاكرثم،اليهودمنرجلعندبهافبات،فدكإلىلجأثم،شديدا

ا!طقي.!ارمنجماعةومعهاللهعبدبنغالب!ي!اللهرسولإليهمبعث(ثمأ:)4(الواقديقال

زيدبنأسامةمقتلذكرثم،عجرةبنوكعب،البدريمسعودوأبا،زيدبنأسامةمنهمفذكر

علىلاموهالصحابةوأن.اللهإلاإلهلا:بالسيفعلاهحينوقوله،مرةبنيحليفنهيكبنلمرداس

فعل.ماعلىوندميدهفيسقطحتى،ذلك

.(4392/)عندهوهو"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني(1)

منأعدلوهبوابنالمباركابنورواية،كتبهاحتراقبعدخلط،صدوقوهو"التهذيبتقريب"فيالحافظقال)2(

.مقرونشيءبعضمسلمفيوله،غيرهما

.(4592/)عندهوهو"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني)3(

.(2723/)"المغازي"انظر(4)
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منرجالعن،سلمةبنيمنشيخعن،إسحاقابن(عنأ،بكيربنيونسالقصةهذهذكروقد

نهيكبنمرداسفأصاب،مرةبنيأرضإلىالكلبياللهعبدبنغالببعث!اللهرسولأن،قومه

أسامة.فقتله:قال.الحرقةمنلهمحليفأ

زيدبنأسامةجدهعن،أبيهعن،أسامةبنمحمدبنأسامةبنمحمدفحدثني:)1(إسحاقابنقال

نأأشهد:قالالسلاحعليهشهرنافلما-نهيكبنمرداسيعني-الأنصارمنورجلأناأدركته:قال

من،أسامةيا":فقال،أخبرناهلمج!ي!اللهرسولعلىقدمنافلما،قتلناهحتىعنهننزعفلم.اللهإلاإلهلا

إلهبلاأسامةيالكفمن":قال.القتلمنتعوذاقالهاإنما،اللهرسوليا:فقلت"؟اللهإلاإلهبلالك

وأني،يكنلمإسلاميمنمضىماأنتمنيتحتىعلييرددهازالمابالحقبعثهفوالذي"؟اللهإلا

.أبدا،اللهإلاإلهلا:يقولرجلاأقتللاأنعهدااللهأعطيإني:فقلت.أقتلهولميومئذأسلمت

.بعدك:فقلت."أسامةيابعدي":فقال

زيدبنأسامةسمعت:قالظبيانأبيعن،حصينأنبأ،بشيربنهشيمحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

أقبلإذارجلمنهموكان،فصبحناهم:قال.جهينةمنالحرقةإلى!ي!اللهرسولبعثنا:قاليحدث

فلما،الأنصارمنورجلأنافغشيته:قال.حاميتهمكانأدبرواوإذا،عليناأشدهممنكانالقوم

أسامة،يا":فقال،!ي!اللهرسولذلكفبلغ،وقتلتهالأنصاريعنهفكف.اللهإلاإلهلا:قالتغشيناه

:قال.(القتلمنأمتعوذاكانإنما،اللهرسوليا:قلت:قال"؟اللهإلاإلهلا:قالمابعدأقتلته

يومئذ.إلاأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتىعليفكررها

.نحوهبههشيمحديثمن)3(ومسلمالبخاريوأخرجه

مكيثبنجندبعن،الجهنياللهعبدبنمسلمعن،عتبةبنيعقوبحدثني:)4(إسحاقابنوقال

،بالكديد)3(الملوحبنيإلى،ليثكلب،الكلبياللهعبدبنغالبلمج!اللهرسولبعث:قالالجهني

بنمالكبنالحارثلقينا،بالقديد)6(كناإذاحتىفمضينا،سريتهفيوكنت،عليهميغيرأنوأمره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2623/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5502/)"المسند"فيأحمدرواه

.(69)(951)رقمومسلم(6872و)(9426)رقمالبخاريرواه

.(2956/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

علىاللهرحمهالجاسرحمدالعلامةشيخناحاشيةعن.المدينةإلىفيدمنالطريقيقطعهالنخيلقربواد:الكديد

.(036)صاباديللفيروز"المطابةالمغانم"

حمدالعلامةشيخنابتحقيق(334ص)،اباديللفيروز"المطابةالمغانم"انظر.الحرمينبينموضع:قديد

الله.رحمهالجاسر
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جئتإنماكنتإن:اللهعبدبنغالبلهفقال.لأسلمجئتإنماإني:فقالفأخذناه،الليثيالبرصاء

رباطافأوثقه:قال.(منكأاستوثقناذلكغيرعلىكنتوإن،وليلةيومرباطيضركفلا،لتسلم

رأسه.فاحتزنازعكفإن،عليكنمرحتىمعهامكث:وقال،معناكانأسودرويجلاعليهوخلف

يطلعنيتلإلىفعمدت،إليهأصحابيفبعثني،العصربعدعشئةفنزلنا،الكديدبطنأتيناحتىومضينا

علىمنبطحافرانيفنظر،منهمرجلفخرج،الشمسغروبقبلوذلك،عليهفانبطحتالحاضرعلى

الكلابتكونلافانظري،النهارأولفيرأيتهماالتلهذاعلىسوادالأرىإني:لامرأتهفقال،التل

منوسهمينقوسيفناوليني:قال.شيئأمنهاأفقدماوالله:فقالتفنظرت؟أوعيتكبعضاجترت

رمانيثم،أتحركولمفوضعتهفنزعته-جنبيفي:قالأو-جبينيفيبسهمفرماني،فناولته.نبلي

خالطهلقدواللهأما:لامرأتهفقال.أتحركولمفوضعتهفنزعته،منكبيرأسفيفوضعهبالاخر

عليتمضغهمالا،فخذيهماسهميفابتغيأصبحتفإذا،لتحركربيئة)1(كانولو،سهماي

.الكلاب

منعتمةوذهبت،وسكنواوعطنوااحتلبواوحتى،روايحهمراحتإذاحتى،فأمهلنا:قال

قومهمإلىالقومصريخوخرج،بهقافلينووجهنا،النعمواستقنافقتلناالغارةعليهمشننا،الليل

وأتانا،معنابهفانطلقنا،وصاحبهالبرصاءبنمالكبنبالحارثنمرحتىسراعاوخرجنا:قال.بقربنا

اللهبعث،قديدمنالواديبطنإلاوبينهمبيننايكنلمإذاحتى،بهلناقبللامافجاءنا،الناسصريخ

رأيتهمفلقد،عليهيقدمأنأحديقدرلابماوجاء،حالاولامطراذلكقبلرأيناما،ماءشاءحيثمن

فذهبنا-النفيليشك-نحدوهاأوبهانجدونحن،عليهيقدمأنمنهمأحديقدرما،إليناينظرونوقوفا

أيدينا.فيبماالقومأعجزناحتىعنهحدرناثم،المسلكفيبهاأسندناحتىسراعا

والصواب.غالببناللهعبد:روايتهفيفقال،إسحاقبنمحمدحديثمنداود)2(أبورواهوقد

.تقدمكمااللهعبدبنغالب

رجلا.وثلاثونمئةالصحابةمنمعهوكان:فيهوقال،آخربإسنادالقصةهذه)3(الواقديوذكر

منجمعافلقوا،خيبرناحيةإلىأيضأسعدبنبشيرسريةالواقديطريقمن)4(البيهقيذكرثم

وكان،عنهمااللهرضي،وعمربكرأبيبإشارةالسرئةهذهفيبعثهوكان،كثيرانعماوغنموا،العرب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ربأ)"العربلسان".العدويدهملئلاينظرالذيالقومطليعة:الربيئة

ضعيف.وإسناده،(2678)رقم"سننه"في

.(72آ2/)"المغازي"انظر

.(4103/)"النبوةدلائل"في
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.اخيبرإلىا!ي!النبيدليلكانالذيوهو،نويرةبنحسيلودليله،رجلثلاثمئةالمسلمينمنمعه

.()1الواقديقاله

الغابةإلىحذردأبيسوية

حدثنيماالغابةإلىوغزوتهحدردأبيقصةحديثمنكان:)2(إسحاقبنمحمدعن،يونسقال

:قال.درهممئتيفأصدقتهاقوميمنامرأةتزوجت:قالحدردأبيعن،أسلمبناللهعبدبنجعفر

:فقال.درهممئتي:فقلت"؟أصدقتكم":فقال،نكاحيعلىأستعينهع!اللهرسولفأتيت

أقبلثم،أيامافلبثت."بهأعينكماعنديماوالله،زادماوادمنتأخذونهاكنتملووالله!اللهسبحان"

حتى،جشممنعظيمبطنفي.رفاعةبنقيسأو،قيسبنرفاعة:لهيقالمعاويةبنجشممنرجل

فيوشرفاسمذاوكان،!اللهرسولمحاربةعلىقيسايجمعأنيريد،بالغابةمعهومنبقومهنزل

منهتأتواحتىالرجلهذاإلىاخرجوا":فقالالمسلمينمنورجلينع!ي!اللهرسولفدعاني:قال.جشم

دعمهاحتى،ضعفابهقامتمافوالله،أحدناعليهافحمل،عجفاءشارفالناوقدم."وعلمبخبر

ومعنافخرجنا."هذهعلىتبلغوا":وقال،كادتومااستقلتحتى،بأيديهمخلفهامنالرجال

ناحية،فيفكمنت،الشمسغروبمعالحاضرمنقريباجئناإذاحتى،والسيوفالنبلمنسلاحنا

وشددتكبرتقدسمعتمانيإذا:لهماوقلت،القومحاضرمنأخرىناحيةفيفكمناصاحبيوأمرت

حتىالليلغشيناوقد،شيئانرىأوغرةنرىأنننتظرلكذلكإنافوالله.معيوشدافكبراالعسكرفي

فقام،عليهوتخوفواعليهمفأبطأ،البلدذلكفيسرحقدراعلهمكانوقد،العشاءفحمةذهبت

شز.أصابهولقد،راعيناأمرلأتيقننوالله:فقالعنقهفيفجعلهسيفهفأخذ،قيسبنرفاعةصاحبهم

معك.فنحن:قالوا.أناإلايذهبلا:فقال.نكفيكنحن،تذهبلاوالله:معهممننفرفقال

،فؤادهفيفوضعته،بسهمنفحتهأمكننيفلما،بييمرحتىوخرج.أحدمنكميتبعنيلاوالله:فقال

،وكبراصاحبايوشد،وكبرتالعسكرناحيةشددتثم،رأسهفاحتززتإليهفوثبت،تكلممافوالله

وماوأبنائهمنسائهممنعليهقدروامابكل،ا)3(عندكأعندكافيهأكانممنالنجاءإلاكانمافوالله

برأسهوجئت،ع!اللهرسولإلىبهافجئنا،كثيرةوغنماعظيمةإبلاواستقنا،أموالهممنمعهمخف

أهلي.إليفجمعت،صداقيفيبعيراعشرثلاثةالإبلتلكمنفأعطاني،معيأحمله

.(2/727)"زيلمغاا"نظرا(1)

.(2962/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

."الإغراءبمعنىكلمتان،عندكعندك":(174)3/"النبويةالسيرةغريبشرح"فيالخشنيذرأبوقال)3(
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الأضبطبنعامرجثامةبنمحلمفيهاقتلالتيالسوية
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أبيهعن،حدردأبيبناللهعبدابنعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدحذثني:)1(إسحاقابنقال

بنومحلم،ربعيبنالحارثقتادةأبو؟منهم،المسلمينمننفرفيإضمإلى!ي!اللهرسولبعثنا:قال

معه،لهقعودعلىالأشجعيالأضبطبنعامربنامر،إضمببطنكناإذاحتىفخرجنا،قيسبنجثامة

فقتلهجثامةبنمحلمعليهوحمل،عنهفأمسكنا،الإسلامبتحيةعلينافسلم،لبنمنووطب،لهمتيع

فينافنزل،الخبرأخبرناه!ي!اللهرسولعلىقدمنافلما،ومتيعهبعيرهوأخذ،وبينهبينهكانلشيء

مؤمنال!تألسبمإل!مألقئلمنئقولواولافتبينياأدلهسبيلضرش!فىإذاءامنوآالذيىيهأيها):القرآن

علت!تمأللهفى%قتلمن!نتمكدلثمغانو!ثيرةأللهفعنديخاالاأتحيؤةعرضررتتتغوت

.(49:افءأمهوخبيرابماتغملوتكاتاللهإتفتبثنوآ

بناللهعبدبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،يعقوبعن،أحمدالإمامرواهوهكذا

.)2(فذكرهأبيهعن،حدردأبيبناللهعبدبنالقعقاععن،قسيط

يحدثالضمريسعدبنضميرةبنزيادسمعت،جعفربنمحمدحدثني:)3(إسحاقابنقال

فقام،الظهرصلاة!ي!اللهرسولفصلى:قال-حنيناشهداوكانا:قال-وجدهأبيهعن،الزبيربنعروة

سيدوهو،الأشجعيالأضبطبنعامربدميطلببدربنعيينةإلىفقام،فيهفقعد،شجرةظلإلى

عامر:لقومع!ي!اللهرسولفقال،خندفسيدوهوجثامةبنمحلمعنيردحابسبنالأقرعوجاء،قيس

والله:بدربنعيينةفقال"؟المدينةإلىرجعناإذاوخمسينبعيراخمسينالآنمناتأخذواأنلكمهل"

وهو.مكيتلابن:لهيقالليثبنيمنرجلفقام.نسائيأذاقمامثلالحزنمننساءهأذيقحتىأدعهلا

فرميتوردتكغنمإلاالإسلامغرةفيمثلاالقتيللهذاأجدما،اللهرسول!يا:فقال،الرجالمنقصد

بعيراخمسينتأخذواأنلكمهل":ع!يلأاللهرسولفقال.غداوغيراليوماسنن،أخراهافنفرتأولاها

ائتوا:جثامةبنمحلمقومفقال،بالديةرضواحتىبهميزلفلم"؟المدينةإلىرجعناإذاوخمسينالان

فقام،للقتلفيهاتهياقدحلةفي،اللحمضربطوالرجلفجاء:قال.ع!يلأاللهرسوللهيستغفرحتىبه

دموعهليتلقىوإنهفقام(ثلاثاقالهاأ0"لمحلمتغفرلااللهم":!النبيفقال،!النبييديبين

ذلك.بعدلهاستغفرأنهقومهزعم:إسحاقبنمحمدقال.ثوبهبطرف

)1(

)2(

)3(

.(2626/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

للتحسين.محتملإسناده،(611/)"المسند"انظر

.(2627/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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.إسحاقابنعن،سلمةبنحمادطريقمن(داود)1أبورواهوهكذا

عن،إسحاقابنعن،الأحمرخالدأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)2(ماجهابنورواه

بعضه.فذكر،وعمهأبيهعن،ضميرةبنزيدعن،جعفربنمحمد

.وجدهأبيهعن،ضميرةبنسعدبنزيادعن،جعفربنمحمدعن،إسحاقابنرواهكماوالصواب

بنالرحمنعبدعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعن،وهبابنطريقمنداود)3(أبورواهوهكذا

.تقدمكمابنحوه،وجدهأبيهعن،ضميرةبنسعدبنزيادعن،جعفربنمحمدعن،الحارث

فخلاحابسبنالأقرعقامحتىالديةيقبلوالم:قالأنهالنضرأبوسالمحدثني:)4(إسحاقابنوقال

أفأمنتم،إياهفمنعتموهالناسبينبهليصلحتتركونهقتيلا!واللهرسولسألكم،قيسمعشريا:وقالبهم

لكم،بلعنتهاللهفيلعنكم!اللهرسوليلعنكمأو،لغضبهاللهفيغضب!ماللهرسولعليكميغضبأن

صلىماكافرالقتيلأنيشهدون(كلهمأتميمبنيمنبخمسينلاتينأو!ي!اللهرسولإلىلتسلمنهوالله

معضل.منقطعوهذا.الديةأخذوا،لهمذلكقالفلما.دمهفلأطلن،قط

عليه،يديهبينجلسلمامحلماأن،البصريالحسنعن،يتهملاعمن،)5(إسحاقابنروىوقد

إلامحلممكثمافوالنه:الحسنقال.عليهدعاثم"؟!قتلتهثمباللهأمنته":لهقال،والسلامالصلاة

عليهفرضموا،الأرضفلفظته،دفنوهثم،الأرضفلفظته،دفنوهثم،الأرضفلفظته،ماتحتىسبعا

اللهولكن،منهشزهومنعلىلتطابقالأرضإن":فقال!اللهرسولفبلغ،واروهحتىالحجارةمن

."منهأراكمبمابينكمماحرمفييعظكمأنأراد

بعث:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاقابنعن،جريرثنا،وكيعثنا:جرير)6(ابنوقال

حنةبينهموكانت-الإسلامبتحيةفحياهمالأضبطبنعامرفلقيهم،مبعثاجثامةبنمحلم!ماللهرسول

فقال،والأقرععيينةفيهفتكلم،ع!يماللهرسولإلىالخبرفجاء،فقتلهبسهممحلمفرماه-الجاهليةفي

ذاقماالثكلمننساؤهتذوقحتىواللهلا:عيينةفقال.غداوغيراليومسن،اللهرسوليا:الأقرع

:!اللهرسولفقال،لهليستغفر!ماللهرسوليديبينفجلس،بردينفيمحلمفجاء.نسائي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ضعيف.وإسناده،(5345)رقم"سننه"في

ضعيف.وإسناده،(5262)رقم"سننه"في

ضعيف.وإسناده،(5345)رقم"سننه"في

.(4583/)"النبوةدلائل"انظر

.(2628/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

ضعيفة.فهي،بالعنعنةإسحادتىابنرواهاالقصةوهذه،(5222/)"تفسيره"في
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فلفظتهفدفنوه،ماتحتىسابعةلهمضتفما،ببرديهدموعهيتلقىوهوفقام."لكاللهلاغفر"

ولكن،صاحبكممنشرهومنتقبلالأرضإن":فقال،لهذلكفذكروا!يوالنبيفجاؤوا،الأرض

ونزلت:،الحجارةمنعليهفألقوا،جبلصدفيبينطرحوهثم."حرمتكممنيعظكمأنأرادالله

عن،عقبةبنموسىذكرهوقد.(49:النساءأالآية!فتبينواأدلهسبيلضرش!فىإذاءامنوآالذيىيئنها!يه

القصة،هذهنحوذؤيببنقبيصةعن،موهببناللهعبدعن،الزهريعن،شعيبورواه،الزهري

بنحوالبصريالحسنعن)1(،البيهقيرواهوكذلك.الأضبطبنعامرولا،جثامةبنمحلميسملمأنهإلا

لاية.ا!وفتبينواأدلهسبيلضرشؤفىإذاالذيىءامنوآيهأيها):تعالىقولهنزلوفيه:وقال،القصةهذه

الحمدودله،الكفايةفيهبما")2(التفسير"فيومعناهاالايةهذهنزولسببفيتكلمناوقد:قلت

والمنة.

السهميحذافةبناللهعبدسرية

السلمي،الرحمنعبدأبيعن،عبيدةبنسعدعن،الأعمشطريقمن")3(الصحيحين"فيثبت

لهيسمعواأنوأمرهمبعثهم،سريةعلىالأنصارمنرجلامج!ي!النبياستعمل:قالطالبأبيبنعليعن

،فأوقدوا.ناراأوقدوا:فقال،فجمعوا.حطبالياجمعوا:فقالشيءفيفأغضبوه:قال.ويطيعوا

فنظر:قال.فادخلوها:قال.بلى:قالوا؟وتطيعواليتسمعواأنلمجي!اللهرسوليأمركمألم:قالثم

،الناروطفئتغضبهفسكن:قال.النارمنلمجي!اللهرسولإلىفررناإنما:وقالوا،بعضإلىبعضهم

فيالطاعةإنما،منهاخرجوامادخلوها"لو:فقال،لهذلكذكروا،!ي!النبيعلىقدموافلما

."المعروف

ابنعن،جبيربنسعيدعن،مسلمبنيعلىطريقمن")4(الصحيحين"فيأيضاثابتةالقصةوهذه

عباس.

والمنة.الحمدودله")5(التفسير"فيكفايةفيهبماالايةهذهعنتكلمناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.31(40/)"النبوةدلائل"في

.(2336/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(04)(0184)رقمومسلم(5471و)(0434)رقمالبخاريرواه

.(1834)رقمومسلم(5844)رقمالبخاريرواه

.(2403/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر
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القضاءعمرة

عامأحصركانعماقضاءفالأول!.القضيةعمرة:ويقال!.السهيليورجحه،القصاص:ويقال

كانالتيالمقاضاةمنوالثالث.(491:ادبقرةأمهوقصاصوالحرئت!ال!:تعالىقولهمنوالثالي،الحديبية

جلبانفيإلامكةيدخلولا،القابلالعامفييأتيثم،هذاعامهعنهميرجعأنعلى،عليهاقاضاهم

الفتح""سورةفيتعالىقولهفيالمذكورةهيالعمرةوهذه،أيامثلاثةمنأكثريقيملاوأن،السلاح

رءوسكتممحلمينءامينأللهشآءاناتحرامألمح!جدتذخلنبآلحقياالرشرسولهاللهصديرلقد!ال!:المباركة

كفاية.فيهبما"التفسير"كتابنافيمستقصىعليهاتكلمناوقد.(27:ا!م!عأالآيةمهولاتخافولتومقصرن

أناتحدثناتكنألم:لهقالحينالخطاببنلعمر،والسلامالصلاةعليه،قولهفيبهاالموعودوهي

اتيهفإنك":قال!.لا:قال!"؟هذاعامكتأتيهأنكأفأخبرتك،بلى":قال؟بهونطوفالبيتسنأتي

مكة،إلىع!واللهرسول!يديبيندخلحينرواحةبناللهعبدقول!فيإليهاالمشاروهي."بهومطوف

اربر(مشأ:()1يقول!وهوالقضاءعمرةيوم

تأويلهعلىنضربكماليومسبيلهعنالكفاربنيخلوا

تنزيلهعلىضربناكمكما

الصبح.فلقمثلجاءت،ع!واللهرسول!رآهاكانالتيالرؤياتأويلهذا:أي

وجماديينربيعشهريبهاأقام،المدينةإلىخيبرمن!اللهرسولرجعفلما:)2(إسحاقابنقال

الشهرفي،القعدةذيفيخرجثم،سراياهذلكبينفيمايبعث،وشوالارمضانوشهروشعبانورجبا

:هشامابنقال-عنهاصدوهالتيعمرتهمكان،القضاءعمرةمعتمرا،المشركونفيهصدهالذي

اللهرسولصدوالأنهم؟القصاصعمرة:لهاويقال-الدئليالأضبطبنعويفالمدينةعلىواستعمل

يذفيمكةفدخل،منهمجم!يالهاللهرسولفاقتص،ستسنةمنالحرامالشهرفيالقعدةذيفيجم!ياله

فيتعالىاللهفأنزل:قالأنهعباسابنعنبلغنا.سبعسنةمنفيهصدوهالذيالحرامالشهرفي،القعدة

*!.قصاص!والحرمت!ال!:ذلك

بالمدينةأقام،خيبرمنجم!يالهاللهرسولرجعلما:"مغازيه"فيأبيهعن،)3(سليمانبنمعتمروقال

إلىوخرجوافتجهزوا.للعمرةيتجهزواأنالناسفيفنادى،القعدةذواستهلحتى،سراياهوبعث

مكة.

.(441)"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(2375/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(4431/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)3(
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سبع،سنةوهي،تلكعمرتهفيمعهصدكانممنالمسلمونمعهوخرج:)1(إسحاقابنوقال

.وشدةوجهدعسرةفيوأصحابهمحمداأنبينهاقريشوتحدثت،عنهخرجوامكةأهلبهسمعفلما

؟الندوةدارعندلهصفوا:قالعباسبناللهعبدعن،أتهملامنفحدثني:)2(إسحاقابنقال

اليمنى،عضدهوأخرج،بردائهاضطبع،المسجد!اللهرسولدخلفلما،أصحابهوإلىإليهلينظروا

أصحابهويهرول،يهرولوخرج،الركناستلمثم."قوةنفسهمناليومأراهمامرأاللهرحم":قالثم

كذلكهرولثم،الأسودالركنيستلمحتىمشى،اليمانيالركنواستلممنهمالبيتواراهإذاحتى،معه

نأوذلك؟عليهمليستأنهايظنونالناسكان:يقولعباسابنفكان.سائرهاومشىأطوافثلاثة

فلزمها،،الوداعحجةحجحتى،عنهمبلغهللذي؟قريشمنالحيلهذاصنعهاإنما!ي!اللهرسول

بها.السنةفمضت

جبير،بنسعيدعن،أيوبعن،زيدابنهو،حمادثنا،حرببنسليمانثنا:)3(البخارقيوقال

حمىوهنهموفدعليكميقدمإنه:المشركونفقال،وأصحابه!ي!هاللهرسولقدم:قالعباسابنعن

نأيأمرهمأنيمنعهولم،الركنينبينمايمشواوأن،الثلاثةالأشواطيرملواأن!ي!هالنبيفأمرهم.يثرب

عن-سلمةبنحماديعني-سلمةابنوزاد:اللهعبدأبوقال.عليهمالإبقاءإلاكلهاالأشواطيرملوا

ليرىارملوا":قالاستأمنالذيلعامه!ي!النبيقدملما:قالعباسابنعن،سعيدعن،أيوب

.قعيقعانقبلمنوالمشركون،"قوتكمالمشركون

سلمة.بنحماد)5(طريقالبيهقيوأسند.زيدبنحمادعن،الزهرانيالربيعأبيعن)4(،مسلمورواه

أوفىأبيابنسمع،خالدأبيبنإسماعيلثنا،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:)6(البخاريوقال

وسيأتي.!اللهرسوليؤذواأن؟ومنهمالمشركينغلمانمنسترناه،!ي!هاللهرسولاعتمرلما:يقول

.المقامهذاعلىالكلامبقية

،العمرةتلكفيمكةدخلحين!ي!هاللهرسولأن،بكرأبيبناللهعبدوحدثني:)7(إسحاقابنقال

الرجز،منأ:)8(يقولناقتهبخطامآخذرواحةبناللهوعبددخلها

.(2375/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2371/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(4256)رقمالبخاريرواه)3(

.(1266)رقممسلمرواه()4

.326()4/"النبوةدلائل"في)5(

.(4255)رقمالبخاريرواه)6(

.(2371/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)7(

.(441)ص"ديوانه"فيالأبيات)8(
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رسولهفيالخيرفكلخلواسبيلهعنالكفاربنيخلوا

قبولهفياللهحقأعرفبقيلهمؤمنإنيربيا

تنزيلهعلىقتلناكمكماتأويلهعلىقتلناكمنحن

خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربأ

.اليومهذاغيرفيياسربنلعمارالأبياتآخرإلى.تأويلهعلىقتلناكمنحن:)1(هشامابنقال

.)2(السهيليقاله.صفينيوميعني

يقروالموالمشركون،المشركينأرادإنمارواحةابنأنذلكعلىوالدليل:هشامابنقال

بالتنزيل.أقرمنالتأويلعلىيقتلوإنما،بالتنزيل

)3(
معمر،عن،الرزاقعبدعن،وجهعيرمنروىالبيهقيالحافظفإن؟نظزهشامابنقالهوفيما

يديهبينرواحةبناللهعبدمشى،القضاءعمرةفيمكة!مالنبيدخللما:قالأنسعن،الزهريعن

الرجز(!نأ:يقولوهو-(4بغرزه)آخذوهو:روايةوفي-

تنزيلهفيالرحمننزلقدسبيلهعنالكفاربنيخلوا

تأويله(علىقتلناكمنحناسبيلهفيالقتلخيربأن

الرجز(منأ:بعينهالإسنادبهذاروايةوفي

تنزيلهعلىنضربكماليومسبيلهعنالكفاربنيخلوا

خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

بقيلهمؤمنإنيربيا

القضيةعامدخلع!ي!اللهرسولأن،أسلمبنزيدعن،سعدبنهشامعن،بكير)5(بنيونسوقال

يشتدونوالمسلمون-علةغيرمن:هشامقال-بمحجنهالركنواستلم،ناقتهعلىبالبيتفطاف،مكة

الرجز(منأ:)6(يقولرواحةبناللهوعبد،حوله

رسولهمحمذالذيبسمدينهإلادينلاالذيبسم

سبيلهعنالكفاربنيخلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)ك(

)6(

.(2371/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(728/)"الأنفالروض"انظر

.323(-322)4/النبوةدلائلفي

الرحل.ركاب:الغرز

.(4532/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(461ص)"ديوانه"فيالأبيات



945القضاءعمرةذكر

الحديبيةعاممنالقابلالعاممن!ج!اللهرسولخرجثم:الزهريعن،)1(عقبةبنموسىقال

بلغإذاحتى،الحرامالمسجدعنالمشركونصدهالذيالشهروهو،سبعسنةالقعدةذيفي،معتمرا

وبعث،السيوف؟الراكببسلاحودخلوا،والنبلوالرماحوالمجانالحجف؟كلهاالأداةوضعيأجج

فجعلت،عليهفخطبها،العامريةالحارثبنتميمونةإلىطالبأبيبنجعفريديهبين!ي!اللهرسول

قدمفلما،ع!يالهاللهرسولالعباسفزوجها،الحارثبنتالفضلأمأختهاتحتهوكان،العباسإلىأمرها

المشركونليرى."الطواففيواسعوا،المناكبعناكشفوا":فقالأصحابهأمر،!ي!اللهرسول

،والصبيانوالنساءالرجال؟مكةأهلفاستكف،استطاعمابكليكايدهموكان،وقوتهمجلدهم

يديبينيرتجزرواحةبناللهوعبد،بالبيتيطوفونوهم،وأصحابه!ي!اللهرسولإلىينظرون

الرجزأمنأ:)2(يقولوهو،بالسيفمتوشحا!ي!اللهرسول

)3(رسوليفيالخيرفكلخلواسبيلهعنالكفاربنيخلوا

رسولهعلىتتلىصحففيتنزيلهفيالرحمنأنزلقد

تنزيلهعلىضربناكمكماتأويلهعلىنضربكمفاليوم

خليلهعنالخليلويذهلمقيلهعنالهاميزيلضربا

ونفاسة،،وحنقاغيظا؟!ي!اللهرسولإلىينظرواأنالمشركينأشرافمنرجالوتغيب:قال

القضيةآخرذلكوكان،ليالثلاثوأقام،بمكة!ي!اللهرسولفقام،الخندمةإلىوخرجوا،وحسدا

اللهورسول،العزىعبدبنوحويطب،عمروبنسهيلأتاهالرابعاليوممنأصبحأنفلما،الحديبيةيوم

والعقداللهنناشدك:العزىعبدبنحويطبفصاح،عبادةبنسعدمعيتحدثالأنصارمجلسفي!!ي!

ولابأرضكليس،لكأملا،كذبت:عبادةبنسعدفقال.الثلاثمضتفقد،أرضنامنخرجتلما

فيكمنكحتقدإني":فقالوحويطباسهيلا!ي!اللهرسولنادىثم.يخرجلاوالله،آبائكبأرض

:فقالوا."؟معناوتأكلونفنأكلالطعامونصنع،بهاأدخلحتىأمكثأنيضركمفما،امرأة

ووخصاللهرسولوركب،بالرحيلفأذنرافعأبا!ي!اللهرسولفأمر.عناخرجتإلاوالعقداللهنناشدك

بسرفوأقام،ميمونةليحملرافعأبا!يواللهرسولوخلف،المسلمونوأقام،سرفبطننزلحتى

ومنالمشركينسفهاءمنوأذىعناءمعهاومن،ميمونةلقيتوقدا،ميمونةعليهقدمتحتى

)1(

)2(

)3(

.(3327/)"المعادزادو"(4325/)"النبوةدلائل"انظر

"المعادزادو"(2371/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيوهي(144ص)"رواحةبناللهعبدديوان"انظر

.وزيادةونقصيىوتأخيرتقديممع(78/)"الأنفالروضو"(3328/)

هشاملابن"النبويةالسيرة"لفظوأثبت"رسولهأنهالشهيدأنا":(طو)(1)فيالثانيةالشطرةلفظ:تنبيه

.(441ص)"ديوانهو"
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المدينة.(قدم)1حتىفسار،أدلجثم،بهافبنى،بسرفع!اللهرسولعلىفقدمت،صبيانهم

ع!.اللهرسولبهابنىحيثفماتت،بحينذلكبعدبسرفميمونةموتيكونأناللهوقدر

بال!ثحقرالحرامالشفر!و:العمرةتلكفي،وجلعز،اللهوأنزل!:قالأنإلى،حمزةابنةقصةذكرثم

فيه.صدالذيالحرامالشهرميع!اللهرسولفاعتمر.4911:البقرةأ!وقصاص!الحرا!والحرمت

.السياقهذامننحواالزبيربنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابن(روىأوقد

بنفليحطريقمن")2(البخاريصحيح"ففي،متعددةأحاديثمنكثيرةشواهد(السياقولهذاأ

البيت،وبينبينهقريشكفارفحال،معتمراخرج!ك!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،سليمان

سيوفا،إلاسلاحايحملولا،المقبلالعاميعتمرأنعلىوقاضاهم،بالحديبيةرأسهوحلقهديهفنحر

ثلاثابهاأقامأنفلما،صالحهمكانكمافدخلها،المقبلالعاممنفاعتمر.أحبواماإلابهايقيمولا

.فخرجيخرجأنأمروه

،قضاءعمرةهذهتكنلم:قالعمرابنعن،أبيهعن،نافعبناللهعبدحدثني:)3(الواقديوقال!

.المشركونفيهصدهمالذيالشهرفي،قابلمنيعتمرواأنالمسلمينعلىشرطاكانتوإنما

،ميمونبنعمروعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةبنمحمدثنا،النفيليثنا:داود)4(أبووقال

الشامأهلحاصرعاممعتمراخرجت:قالمهرانبنميمون(أبيأيحدثالحميرقيحاضرأباسمعت

ندخلأنمنعونا،الشامأهلإلىانتهينافلما:قال!.بهديقوميمنرجالمعيوبعث،بمكةالزبيرابن

خرجتالمقبلالعاممنكانفلما،رجعتثم،أحللتثم،مكانيالهديفنحرت:قال.الحرم

يبدلواأنأصحابهأمرغ!اللهرسولفإن"الهديأبدل:فقال،فسألتهعباسابنفأتيت،عمرتيلأقضي

بنعثمانحاضرأبيحديثمنداودأبوبهتفرد.القضاءعمرةفي،الحديبيةعامنحرواالذيالهدي

.فذكره،عباسابنعن،الحميريحاضر

بكير،بنيونسثنا،الجبارعبدبنأحمدثنا،الأصمأنبأ،الحاكمأنبأ:)5(البيهقيالحافظوقال

هديهأبدلع!اللهرسولكانهل:كثيرايسألأبيكان:قالميمونبنعمروحدثني،إسحاقابنعن

حاضرأبايسألسمعتهحتى،شيئاذلكفييجدولا؟البيتعنالمشركونصدهحين،نحرالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".)ط(:"فأتىفي

.(4252)رقم"البخاريصحيح"انظر

.(4318/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

ضعيف.وإسناده،(1864)رقم"سننه"في

.(4931/)"النبوةدلائل"انظر
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فأهديت،الأول!الحصرفيالزبيرابنعامحججت،سقطتالخبيرعلى:لهفقال!،ذلكعنالحميري

!صاللهبرسول!لي:وقلت،اليمنإلىورجعت،الحرمفيفنحرت،البيتوبينبيننافحالوا،هديا

قال!:؟لاأمبدلهعلي:نحرتعمافسألته،عباسابنفلقيت،حججتالمقبلالعامكانفلما.أسوة

فأبدلوا،المشركونصدهمعامنحرواالذيالهديأبدلواقدوأصحابهع!ج!اللهرسول!فمان،فأبدل!نعم

البقر.في!ي!اللهرسول!لهمفرخص،عليهمالإبلفعزت،القضاءعمرةفيذلك

جعل:قال!عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،غانمأبيبنغانمحدثني:)1(الواقديوقال!

معه،الشجرفيالرعييطلب،أمامهبالهدييسير،هديهعلىالأسلميجندببنناجية!ي!اللهرسول!

بدنة.ستينالقضيةعمرةفي!ي!اللهرسول!ساقوقد،أسلممنفتيانأربعة

)2(
البدنصاحبمعكنت:قال!هريرةأبيعن،أبيهعن،المجمرنعيمبنمحمدفحدثني

أسوقها.

بالخيلمسلمةبنمحمدومضى،يلبونمعهوالمسلمونيلبي!ي!اللهرسول!وسار:)3(الواقديقال!

يصبح!اللهرسول!هذا:فقال!،مسلمةبنمحمدفسألوا،قريشمننفرابهافيجد،الظهرانمرإلى

قريشا،أتواحتىسراعافخرجوا،سعدبنبشيرمعكثيراسلاحاورأوا.اللهشاءإنغداالمنزل!هذا

كتابناعلىوإنا،حدثاأحدثناماوالله:وقالواقريشففزعت،والخيلالسلاحمنرأوابالذيفأخبروهم

السلاح!اللهرسول!وقدم،الظهرانمر!اللهرسولونزل!؟أصحابهفيمحمديغزوناففيم،وهدنتنا

مننفرفيالأحنفبنحفصبنمكرزقريشوبعثت،الحرمأنصابإلىينظرحيث،يأججبطنإلى

:فقالوا،تلاحقواقد،والسلاحوالهديأصحابهفي!ي!اللهورسول،يأججببطنلقوهحتى،قريش

نألهمشرطتوقد،قومكعلىالحرمفيبالسلاحتدخل،بالغدركبيراولاصغيراعرفتما،محمديا

."السلاحعليهمأدخللاإني":!ي!النبيفقال!؟القربفيالسيوف؟المسافربسلاحإلاتدخللا

نإ:فقالأمكةإلىبأصحابهسريعارجعثم.والوفاءالبر؟بهتعرفالذيهذا:حفصبنمكرزفقال

!ص،النبيبخبرحفصبنمكرزجاءأنفلما(لكمشرطالذيالشرطعلىوهو،بسلاحيدخللامحمدا

فأمر.أصحابهإلىولاإليهننظرلا:وقالوا،مكةوخلوا،الجبال!رؤوسإلىمكةمنقريشخرجت

ناقتهعلىوهووأصحابه!ي!اللهرسول!وخرج،طوىبذيحبسحتىأمامهبالهدي!ي!اللهرسول

ناقتهعلىوقف،طوىذيإلىانتهىفلما،السيوفمتوشحونوهم،يلبونبهمحدقونوهم،القصواء

)1(

)2(

)3(

.(2/273)"زيلمغاا"نظرا

.(2732/)"المغازي"فيالواقديالقائل

.(2473/)"المغازي"انظر
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وابن،القصواءراحلتهعلىالحجونعلىتطلعهالتيالثنيةمندخلثم،حولهوالمسلمون1،القصواء

بر(إ-!صأ:(1ويقول!)بشعرهيرتجزوهو،بزمامهااخذرواحة

سبيلهعنالكفاربنيخلوا

.اخرهإلى

يعني-رابعةصبيحةوأصحابه!ي!اللهرسول!قدم:قال!عباسابنحديثمن")2(الصحيحين"وفي

اللهرسول!فأمر.يثربحمىوهنتهمقدوفدعليكميقدمإنه:المشركونفقال!-سبعسنةالقعدةذيمن

الإبقاءإلاكلهاالأشواطيرملواأنيمنعهولم،الركنينبينمايمشواوأن،الثلاثةالأشواطيرملواأن!!ي!

عليهم.

بناللهعبدعن،زكرياابنيعني،إسماعيلثنا،الصباحبنمحمدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال!

أصحاببلغ،عمرتهفيالظهرانمرنزل!لما!ي!اللهرسول!أنعباسابنعن،الطفيلأبيعن،عثمان

منفأكلنا،ظهرنامنانتحرنالو:أصحابهفقال.العجفمنيتباعثونما:تقولقريشاأن!يواللهرسول!

ولكن،تفعلوالا":فقال!.جمامةوبناالقومعلىندخلحينغداأصبحنا،مرقهمنوحسونا،لحمه

فيمنهمواحدكلوحثا،تركواحتىفأكلوا،الأنطاعوبسطوا،لهفجمعوا."أزوادكممنلياجمعوا

قال!:ثمبردائهفاضطبع،الحجرنحوقريشوقعدت،المسجددخلحتى!يواللهرسول!أقبلثم،جرابه

الركنإلىمشىاليمانيبالركنتغيبإذاحتى،رملثمالركنفاستلم."غميزةفيكمالقوميرىلا"

،أطوافثلاثةذلكففعل.الظباءنقزلينقزونإنهمأما،بالمشييرضونما:قريشفقالت،الأسود

بهتفرد.الوداعحجةفيذلكفعل!يواللهرسول!أنعباسابنوأخبرني:الطفيلأبوقال!.سنةفكانت

الوجه.هذامنأحمد

أبيعن،الغنويعاصمأبوأنبأنا-سلمةابنيعني-حمادثنا،موسىسلمةأبوثنا:داود)4(أبوقال

فقال!:.سنةذلكوأن،بالبيترملقد!لمج!اللهرسول!أنقومكيزعم:عباسلابنقلت:قال!الطفيل

ليس؟وكذبوا،!يواللهرسولرمل؟صدقوا:قال!؟كذبواوماصدقواما:قلت.وكذبواصدقوا

صالحوهفلما.النغفموتيموتواحتىوأصحابهمحمدادعوا:الحديبيةزمنقالتقريشاإن،بسنة

قبلمنوالمشركون!اللهرسول!فقدم،أيامثلاثةبمكةفيقيمواالمقبلالعاممنيجيئواأنعلى

)2(

)3(

)4(

.(441)ص"نهايود"نظرا

.(1266)رقمومسلم(4256)رقمالبخاريرواه

حسن.وإسناده،(1/503)"المسند"فيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،(1885)رقم"سننه"في
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بسنة.وليس:قال."ثلاثابالبيتارملوا":لأصحابه!اللهرسولفقال،قعيقعان

حسين،أبيبنالرحمنعبدبناللهوعبد،الجريريسعيدحديثمن)1(مسلمرواهوقد

.نحوهبه،عباسابنعن،واثلةبنعامرالطفيلأبيعنثلاثتهم،أبجربنسعيدبنالملكوعبد

عمرةوفي،القضاءعمرةفيرمللمجواللهرسولفإن،الجمهورمذهبسنةالطواففيالرملوكون

الطفيل،أبيعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحديثمن،ماجهوابنداودأبورواهكما،أيضاالجعرانة

فيرملوسلمعليهاللهصلىأنه،وغيرهمسلمعندجابرحديثفيوثبت.)2(فذكره،عباسابنعن

هذاومع؟الإسلاماللهأطأ)4(وقدالرملانفيم:الخطاببنعمرقالولهذا.)3(الطواففيالوداعحجة

."الأحكام"كتابهذاتقريروموضع!ي!)د(اللهرسولفعلهشيئانتركلا

حديثمن")6(الصحيحين"فيثبتكما،سنةذلكيرىلاعنهالمشهورفيعباسابنوكان

وبينبالبيتلمجي!النبيسعىإنما:قالعباسابنعن،عطاءعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيان

.البخاريلفظ،قوتهالمشركينليري؟والمروةالصفا

أذنحتىفيهيزلفلم،البيتدخل،القضاءفينسكه!ي!اللهرسولقضىلما:)7(الواقديوقال

اللهأكرملقد:جهلأبيبنعكرمةفقال،بذلكأمره!ي!اللهرسولوكان،الكعبةظهرفوقالظهربلال

قبلأبيأذهبالذيدتهالحمد:أميةبنصفوانوقال.يقولمايقولالعبدهذايسمعلمحيثالحكمأبا

أئمبنبلاليقومحين،اليومهذايشهدولمأبيأماتالذيدلهالحمد:أسيدبنخالدوقال.هذايرىأن

وجوههم.غطوابذلكسمعوالما،معهورجالعمروبنسهيلوأما.الكعبةفوقينهقبلال

.بالإسلامأكثرهماللهأكرمقد:)8(البيهقيالحافظقال

ذلكأنوالمشهور.القضاءعمرةفيكانهذاأن؟الواقدفيطريقمن)9(البيهقيذكرهكذا:قلت

أعلم.والله،الفتحعامفيكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

في"

واهر

رواه

:يأ

واهر

واهر

نظرا

نظرا

في"

.(1265(و)1264)"رقمصحيحه

صحيح.حديثوهو(5392)ماجهوابن(0918)رقمداودأبو

.(1218)رقممبسلم

صحيح.حديثوهو(5291)ماجهوابن(1887)داودوأبو(المسند)فيأحمد

.(142)(1266)رقمومسلم(4257و)(9164)رقمالبخاري

.(2737/)"المغازيإ

.(4932/)!النبوةدلائل"

.(4932/)!النبوةدلائل
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بميمونة،والسلامالصلاةعليه،تزويجهقصةوأما

ابنعن،ومجاهدعطاءعن،نجيحأبيبناللهوعبدصالحبنأبانحدثني:)1(إسحاقابنفقال

إياهازوجهالذيوكان،حراموهوذلكسفرهفيالحارثبنتميمونةتزوج!صاللهرسولأن،عباس

الفضلأمفجعلت،الفضلأمأختهاإلىأمرهاجعلتكانت:هشامابنقال.المطلبعبدبنالعباس

درهم.أربعمئةعنهوأصدقها،!ي!اللهرسولفزوجها،العباسزوجهاإلىأمرها

عليهوماالجمل:قالتبعيراراكبةوهيلها!اللهرسولخطبةإليهاانتهتلماأنه)2(السهيليوذكر

ي!بهحماأنالنبىأرادإنللنبىنفسهاوهبتإنمؤصمنةوايأة):الايةنزلتوفيها:قال.!ي!اللهلرسول

.(05:ا!حزابأ*!أتمؤضميندونمنلثضالصة

ميمونةتزوج!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبطريقمن)3(البخاريروىوقد

.بسرفوماتت،حلالوهوبهاوبنى،محرلموهو

عن،الوراقمطرطريقومن،عروةيتيمالأسودأبيطريقمنالدارقطنيوروى:)4(السهيليقال

عباسابنروايةوتأولوا:قال.حلالوهوميمونةتزوج!اللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمة

الكامل(منأ:الشاعر)5(قالكما،حرامشهرفيأي؟محرماكانأنهالأولى

مخذولامثلهأرفلمفدعا)6(محرماالخليفةعفانابنقتلوا

.حرامشهرفي:أي

قوله:سيماولا،ذلكبخلافعباسابنعنمتظافرةالرواياتلأن؟نظرالتأويلهذاوفي:قلت

.حرامشهروهو،أيضاالقعدةذيشهرفيكانوقد،حلالوهوبهاوبنى،محرموهوتزوجها

أهلقولإلىتلتفتلا:الثوريليقال:قالالرزاقعبدثنا:الذهلييحيىبنمحمدوقال

.محرموهوتزوج!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،الشعثاءأبيعن،عمروأخبرني؟المدينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2372/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(792/)"الأنفالروض"انظر

.(5824)رقم"صحيحه"في

.(703/)"الأنفالروض"انظر

.(702)ص"ديوانه"فيوالبيت،النميريالراعيوهو

."ورعأ":(3033/)"المعادزاد"وفي"فدعا":(703/)"الأنفالروض"وفي،هناكتابنافيكذا
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عنالشعثاءأبيعنعمروعن؟جميعاالحديثينسفيانروى:الرزاقلعبدقلت:)1(اللهعبدأبوقال

فحدثناخثيمابنحديثأما،نعم:قال؟)3(عباسابنعنجبيربنسعيدعنخثيموابن،)2(عباسابن

من")4(الصحيحين"فيوأخرجاه-بمكةيعني-ثمفحذثناعمروحديثوأفا-باليمنيعني-هاهنا

به.ديناربنعمروحديث

!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،عطاءأنبأنا،الأوزاعيطريقمن")5(البخارقيصحيح"وفي

.محرموهوميمونةتزوج

أحل.مابعدإلاتزوجهاما؟خالتهكانتوإن،عباسابنوهم)6(:المسيببنسعيدفقال

بناللهعبدهذا:قالأنهالمسيببنسعيدعن،ثقةحدثني:إسحاقابنعن،)7(يونسوقال

مكة،!ي!اللهرسولقدمإنما:كلمتهفذكر.محرموهوميمونةنكح!ي!اللهرسولأنيزعم،عباس

.الناسعلىذلكفشبه،جميعاوالنكاحالحلفكان

الحارثبنتميمونةخالتهعن،العامريالأصئمبنيزيدعن،طرقمن)8(السننوأهلمسلموروى

الحديث،هذاواحدغيرروى:الترمذيقالولكن.بسرفحلالانونحن!ي!اللهرسولتزؤجني:قال

.احلالوهواميمونةتزوج!ي!اللهرسولأن،مرسلاالأصمبنيزيدعن

اللهعبدبنمحمد(اللهعبدأبوأنبأنا،الحافظااللهعبدأبوأنبأنا:)9(البيهقيالحافظوقال

مطرثنا،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلثنا،الزاهدالأصفهانيئ

!ي!اللهرسولتزوج:قالرافعأبيعن،يساربنسليمانعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،الوزاق

بينهما.الرسولوكنت،حلالوهوبهاوبنى،حلالوهوميمونة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

هـ.(258)سنةالمتوفى،اللهعبدأبو،النيسابوريالذهلياللهعبدبنيحيىبنمحمدوهو(الذهلي)يعني

كئير.ابندارطبع،بتحقيقي(3925/)"الذهبشذرات"انظر

صحيح.وإسناده،(1/362)حنبلبنأحمدللإمام"المسند"انظر

حسن.وإسناده،(362و1/283)حنبلبنأحمدللإمام"المسند"انظر

.(0141)رقمومسلم(4151)رقمالبخاريرواه

.(1837)رقم

فيهذاالمسيبابنأثرداودأبوذكروقد52()3/"الأصولجامع"فيالأثيرابنقاله.إليهوهمهذهب:أي

.مقطوعصحيحوهو(1845)رقم"سننه"

.(4336/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

ماجهوابن(4054)رقموالنسائي(845)رقموالترمذي(1843)رقمداودوأبي(1141)رقممسلمعندهو

.(6491)رقم

.(4336/)"النبوةدلائل"انظر
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:الترمذيقالثم،به،زيدبنحمادعن،قتيبةعن،جميعا)1(والنسائيالترمذيرواهوهكذا

ورواه.مرسلأسليمانعن،ربيعةعن،مالكورواه.مطرعنحمادغيرأسندهأحدأنعلمولا،حسن

مرسلا.ربيعةعن،بلالبنسليمان

عنها.اللهرضي،(ستينسنة:ويقال1،وستينثلاثسنةبسرفوفاتهاوكانت:قلت

عمرتهقضاءبعدمكةمنط!لمجهخروجهذكر

أيامأربعةمضيبعدالعزىعبدبنحويطبإليهبعثواقريشاأن؟عقبةبنموسىذكرهماتقدمقد

أرادوإنما،عندهمبميمونةعرسهوليمةيعملأنعليهمفعرض،الشرطبهوقعكما،عنهمليرحل

.)2(إسحاقابنذكرهوكذلكفخرج،عنااخرجبل:وقالواعليهفأبوا،بذلكتأليفهم

اعتمر:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،موسىبناللهعبيدثنا:)3(البخاريوقال

ثلاثةبهايقيمواأنعلىقاضاهمحتى(مكةيدخليدعوهأنأمكةأهلفأبى،القعدةذيفي!ي!النبي

نعلملو،بهذانقرلا:قالوا.اللهرسولمحمدعليهقاضىماهذا:كتبوا،الكتابكتبوافلما،أيام

الله.عبدبنمحمدأنتولكن،شيئامنعناكمااللهرسولأنك

."اللهرسولامح":طالبأبيبنلعليئقالثم."اللهعبدبنمحمدوأنا،اللهرسولأنا":قال

هذا:)4(فكتب،يكتبيحسنوليس،الكتابع!ي!اللهرسولفأخذ.أبدأأمحوكلاواللهلا:قال

أرادبأحدأهلهامنيخرجلاوأن،القرابفيالسيفإلامكةيدخللا؟اللهعبدبنمحمدعليهقاضىما

:فقالواعليأأتوا،الأجلومضىدخلهافلما.بهايقيمأنأرادأحداأصحابهمنيمنعلاوأن،يتبعهأن

ياعم.،عميا:تناديحمزةابنةفتبعته!سيوالنبيفخرج.الأجلمضىفقد،عنااخرج:لصاحبكقل

وزيدعليفيهافاختصم،فحملتها.عمكابنةدونك:لفاطمةوقال،بيدهافأخذعليفتناولها

)1(

)2(

)3(

)4(

تزوج"عنهوصح،بطولهضعيفوهو،(2054)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(184)رقمالترمذيرواه

."حلالوهوميمونة

.(2372/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5142)رقمالبخاريرواه

فيكانالذيالعظيمالإعجازمنوهي،الكريمالقرآنعليهانص،بهامسلمفأميتهوإلا،!يىبالكتابةأمر:أي

الخاصالفصلالفائدةلتماموانظر.وخلفاسلفاالمسلمينمنالعلمأهللدىمعلومهوكما!لمج!ودعوتهشخصيته

الدمشقي.طولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"لكتابمقدمتيمنلمج!بأمشه
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زيد:وقال.تحتيوخالتها،عميابنة:جعفروقال.عميابنةوهيأخذتهاأنا:عليئفقال،وجعفر

وأنامنيأنت":لعليوقال."الأمبمنزلةالخالة":وقاللخالتها)1(ع!ي!النبيبهافقضى،أخيابنة

ألا:عليقال."ومولاناأخوناأنت":لزيدوقال."وخلقيخلقيأشبهت":لجعفروقال."منك

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد."الزضاعةمنأخيابنةإنها":قال؟حمزةابنةتتزوج

عن،الحصينبنداودعن،حبيبةأبيابنحدثني:فقال،حمزةابنةقصة)2(الواقديروىوقد

بمكة،كانت،عميسبنتسلمىوأمها،المطلبعبدبنحمزةابنةعمارةأن،عباسابنعن،عكرمة

ظهرانيبينيتيمةعمناابنةنتركعلام:فقال!ماللهرسولطالبأبيبنعليكلم!اللهرسولقدمفلما

وكان،حمزةوصيوكانحارثةبنزيدفتكلم،بهافخرج،إخراجهاعنع!ي!النبيينهفلم؟المشركين

بذلكسمعفلما.أخيابنة؟بهاأحقأنا:فقال،المهاجرينبينآخىحينبينهمااخىقدمج!ي!النبي

أراكمألا:عليوقال.عميسبنتأسماءعنديخالتهالمكانبهاأحقوأنا،والدةالخالة:قالجعفر

وأنا،دونيسببإليهالكموليس،المشركينأظهربينمنأخرجتهاوأنا،عميابنةهي،تختصمون

وأما1،اللهرسولومولىاللهفمولىزيدياأنتأما،بينكمأحكمأنا":ع!ي!النبيفقال.منكمبهاأحق

تحتك؟بهاأولىجعفرياوأنت،وخلقيخلقيفتشبهجعفرياأنتوأما،اوصاحبيفأخيعليياأنت

لجعفر.بهافقضى"عمتهاعلىولاخالتهاعلىالمرأةتنكحولا،خالتها

هذاما":فقال،ع!ي!اللهرسولحولفحجلجعفرقام،لجعفربهاقضىفلما:الواقديقال

:!للنبيفقال.حولهفحجلقام،أحداأرضىإذاالنجاشيكان،اللهرسوليا:فقال"؟جعفريا

النبي!فكان،سلمةأبيبنسلمةع!يماللهرسولفزوجها."الرضاعةمنأخيابنة":فقال.تزوجها

."؟سلمةجزيتهل":يقول

منأكبركانلأنه؟سلمةأمبأمه!يماللهرسولزوجالذيهوأنه،وغيرهالواقديذكرلأنه:قلت

أعلم.والله،سلمةأبيبنعمرأخيه

تلكون3المشروتولى،الحجةذيفيالمدينةإلىع!ي!اللهرسولورجع:)3(إسحاقابنقال

الحجة.

لقدصدير):تعالىقوله،عبيدةأبوحدثنيفيما،العمرةهذهفياللهوأنزل:)4(هشامابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيجعفرلزوجة:أي

.(2738/)"المغازي"انظر

.(2372/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2372/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الرنجيعبنالعاص!أبيزوجهاعلىزينبابنهتهصجيح!اللهرسولردد

لتممافحلمتخافوتلاومقصحرينرءوسكتممحلميهتءاميناللهشلىإنآتحرامألمح!جدلتذضلنبآلحقالرءيارسولهالله

حيبر.يعنيأ27:الفتحأ"!قرلمجافتطلثذدونمنفجعلتغدوا

:)2(الواقديعنبسندهساقثم،سليمبنيإلىالسلميالعوجاءأبيابنسريةهاهنا)1(البيهقيذكر

رجع،القضيةعمرةمن!اللهرسولرجعلما:قالالزهريعن،مسلمبناللهعبدبنمحمدحدثني

سليم،بنيإلىافخرج،رجلاخمسينفيالسلميالعوجاءأبيابنفبعث،سبعسنةمنالحجةذيفي

فجمعوا،وأخبرهمفحذرهم،قومهإلىالعيناخرج،المدينةمنفصلفلما،معهسليمبنيعينوكان

ورأوا!اللهرسولأصحابراهمأنفلما،معدونوالقومالعوجاءأبيابنوجاءهم،كثيراجمعا

دعوتمماإلىلناحاجةلا:وقالوا،قولهميسمعواولمبالنبلفرشقوهم،الإسلامإلىدعوهم،جمعهم

،شديداقتالاالقومفقاتل،جانبكلمنبهمأحدقواحتى،تأتيالأمدادوجعلت،ساعةفرموهم،إليه

معهبقيبمنالمدينةإلىرجعحتىفتحامل،كثيرةبجراحاتالعوجاءأبيابنوأصيب،عامتهمقتلحتى

.ثمانسنةصفرمنيومأولفيأصحابهمن

زوجهاعلىزينبابنته!ي!اللهرسولرد-سبعسنةيعني-السنةهذهمنالمحرمفي:)3(الواقدفيقال

ذلك.علىالكلامقدمناوقد،الربيعبنالعاصأبي

الطريق،فيأسلمتاوقد،وسيرينماريةومعهالمقوقسعندمنبلتعةأبيبنحاطبقدموفيها

خصي.وغلام

فيعملأنهعندناوالثبت:قال.ومقعدهدرجتينمنبرهع!ي!اللهرسولاتخذوفيها:)4(الواقديقال

.ثمانسنة

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4134/)"النبوةدلائل"انظر

.(2147/)"المغازي"انظر

.(312/)"الطبريتاريخ"انظر

.(322/)"الطبريتاريخ"انظر
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وقوتكبحولكوأعنيسررلث

946

النبويةاليجرةموثها!3للدنة

فصلى

عنهم،اللهرضي،طلحةبنوعثمان،الوليدبنوخالد،العاصبنعمووإسعلامفي

سيأتيماعلى،ثمانسنةأوائلقدومهموكان

خمسسنةفيوذلك،اليهوديرافعأبيمقتلبعدإسحاقابنذكرهفيما،ذلكمنطرفتقدمقد

أنبأ:)2(الواقديطريقمنفروى،القضاءعمرةبعدهاهناا(البيهقيالحافظذكرهوإنما،الهجرةمن

بدراحضرت،معاندامجانباللإسلامكنت:العاصبنعمروقال:قالأبيهعن،جعفربنالحميدعبد

فيفقلت:قال.فنجوتالخندقحضرتثم،فنجوتأحداحضرتثم،فنجوتالمشركينمع

الناسمنوأقللت،بالوهط)4(بماليفلحقت،قريشعلىمحمدليظهرنوالله؟3(أوضعكم:نفسي

مكة،إلىقريشورجعت،الصلحفيع!ي!اللهرسولوانصرف،الحديبيةحضرفلما-لقائهممن:أي-

.الخروجمنخيرشيءولاالطائفولابمنزلمكةما،بأصحابهمكةقابلامحمديدخل:أقولجعلت

قومي،منرجالاوجمعتمكةفقدمت،أسلملمكلهاقريشأسلمتلووأرى،الإسلامعنناءبعدوأنا

وذ:قالوا؟فيكمأناكيف:لهمفقلت،نابهمفيماويقدمونني،منيويسمعون،رأيييرونوكانوا

الأموريعلوأمرامحمدأمرلأرىواللهأنيتعلمون:قلت:قال،أمروبركةنقيبةيمنفي(ومدرهناهرأينا

محمديظهرفإن،معهفنكونبالنجاشينلحق:قلت؟هووما:قالوا.رأيارأيتقدوإني،منكراعلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4343/)"النبوةدلائل"في

.(2147/)"المغازي"انظر

.حاربوأأدبر:أي

مايلي:فيهجاءوقد(3/1447)"الاطلأعمراصد"منوالتصحيح،خطأوهو"بالزهط":(طو)(آ)في

علىبالطائفقرية:وقيل.خشبةألفألفعلىيعرش:قيل،بالطائفالعاصبنلعمروكانكرم...وهط"

."العاصبنلعمروكانت،وجمنأميالثلاثة

ومقدمنا.سيدنا:أي
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قريشتظهروإن،محمديدتحتنكونأنمنإليناأحبالنجاشييدتحتفنكون،النجاشيعندكنا

إليهيهدىماأحبوكان.لهنهديهمافاجمعوا:قلت:قال.الرأيهذا:قالوا.عرفواقدمنفنحن

جاءإذلعندهإنافوالله،النجاشيئعلىقدمناحتىخرجناثم،كثيرأأدمافجمعنا،الأدمأرضنامن

،سفيانأبيبنتحبيبةأميزوجه،كتبهبكتاب!بعثهقدع!يواللهرسولوكان،الضمريأميةبنعمرو

النجاشيعلىدخلتقدولو،أميةبنعمروهذا:لأصحابيفقلت،عندهمنخرجثمعليهفدخل

قتلتحينعنهاأجزأتقدوكنت،قريشاسررتذلكفعلتفإذا،عنقهفضربتفأعطانيهإياهفسألته

ليأهديت،بصديقيمرحبا:فقال،أصنعكنتكمالهفسجدتالنجاشيعلىفدخلت.محمدرسول

منهوفرق،فأعجبهقدمتهثم.كثيراأدمالكأهديت،الملكأيهانعم:قلت:قال؟شيئابلادكمن

نفسهطيبرأيتفلما،بهويحتفظيكتبأنوأمر،موضعفيفأدخلبسائرهوأمر،بطارقتهبينشيئا

أشرافناوقتل،وترناقدلناعدورسولوهو،عندكمنخرجرجلارأيتقدإني،الملكأيها:قلت

فابتدر،كسرهأنهظننتضربةأنفيبهافضربيدهورفع،ذلكمنفغضب.فأقتلهفأعطنيه،وخيارنا

منه.فرقا؟فيهادخلتالأرضبيانشقتلوماالذلمنفأصابني،بثيابيالدمأتلقىفجعلت،منخراي

تسألني،عمرويا:وقالفاستحيا:قال.سألتكماقلتماتكرهأنكظننتلو،الملكأيها:قلتثم

قال؟لتقتلهعيسىيأتيكانوالذي،موسىيأتيكانالذيالأكبرالناموسيأتيهمنرسولأعطيكأن

أنت؟وتخالفوالعجمالعربالحقهذاعرف:نفسيفيوقلت،عليهكنتعماقلبياللهفغير:عمرو

إنهفوالله،واتبعهفأطعني،عمرويااللهعندبهأشهد،نعم:قال؟بهذاالملكأيهاأتشهد:قلتثم

علىلهأتبايعني:قلت.وجنودهفرعونعلىموسىظهركما،خالفهمنعلىوليظهرن،الحقلعلى

ثيابا،وكسانيالدمعنيفغسل،بطستدعاثم،الإسلامعلىفبايعنييدهفبسط.نعم:قال؟الإسلام

بذلكسرواالنجاشيكسوةرأوافلما،أصحابيعلىخرجتثم،فألقيتهابالدمامتلأتقدثيابيوكانت

أعود:وقلت،مرةأولفيأكلمهأنكرهت:لهمفقلت؟أردتماصاحبكمنأدركتهل:وقالوا

فأجد،السفنموضعإلىفعمدت،لحاجةأعمدوكأنيففارقتهم:قال.رأيتماالرأي:فقالوا.إليه

السفينةمنوخرجت،الشعيبةإلىانتهواحتى،ودفعوهامعهمفركبت:قال.تدفعشحنتقدسفينة

إذاحتى،مضيتثم،الطهرانمرعلىمررتحتى،المدينةأريدوخرجت،بعيرافابتعت،نفقةومعي

يمسكوالاخر،الخيمةفيداخلوأحدهما،منزلايريدانكثيربغيرسبقانيقدرجلانفإذا،بالهدةكنت

فيالناسدخل؟محمدا:قال؟تريدأين:قلت:قال.الوليدبنخالدفإذافنظرت:قال.الراحلتين

قلت:.مغارتهافيالضبعبرقبةيؤخذكمابرقابنالأخذأقمتلووالله،طعمبهأحديبقفلم،الإسلام

فيجميعافنزلنا،بيفرحبطلحةبنعثمانفخرج.الإسلاموأردت،محمداأردتقدواللهوأنا

،رباحيا:يصيحعنبةأبيببئرلقيناهرجلقولأنسىفما،المدينةأتيناحتىترافقناثم،المنزل
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بعدالمقادةمكةأعطتقد:يقولفأسمعهإلينانظرثم،وسررنابقولهفتفاءلنا.رباحيا،رباحيا

بشرأنهفظننت،سريعاالمسجدإلىمدبراوولى،الوليدبنخالدويعنييعنينيأنهفظننت.هذين

بالعصر،نوديثم،ثيابناصالحمنفلبسنا،بالحرةوأنخنا،ظننتكمافكان،بقدومنا!ي!اللهرسول

الوليدبنخالدفتقدم،بإسلامناسرواقدحولهوالمسلمون،تهللالوجههوإنعليهاطلعناحتىفانطلقنا

استطعتفما،يديهبينجلستأنإلاهومافوالله،تقدمتثم،فبايعطلحةبنعثمانتقدمثم،فبايع

يحضرنيولم،ذنبيمنتقدممالييغفرأنعلىفبايعته:قال.منهحياء،إليهاطرفيأرفعأن

عدلمافوالله:قال."قبلهاكانماتجبوالهجرة،قبلهكانمايجبالإسلامإن":فقال،تأخرما

بتلكبكرأبيعندكناولقد،أسلمنامنذحزبهأمرفيأصحابهمنأحداالوليدبنوبخالد!ي!اللهرسولبي

كالعاتب.خالدعلىعمروكان،الحالةبتلكعمرعندكنتولقد،المنزلة

:فقال،حبيبأبيبنليزيدالحديثهذافذكرت:)1(الواقديشيخجعفربنالحميدعبدقال

ذلك.نحوالعاصبنعمروعن،حبيبمولاهعن،الثقفيأوسأبيبنحبيبمولىراشدأخبرني

حبيبمولاهعن،راشدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،)2(إسحاقبنمحمدرواهكذلك:قلت

الواقديوسياق.رافعأبيمقتلبعدخمسسنةفيتقدممافذكر.فيهمنالعاصبنعمروحدثني:قال

قدممتىلكوقت:حبيبأبيبنليزيدفقلت:الحميدعبدشيخهعن،الواقديقال.وأحسنأبسط

بنوعثمانوخالداعمراأنأخبرنيأبيفإن:قلت.الفتحقبل:قالأنهإلا،لا:قال؟وخالدعمرو

.ثمانسنةصفرلهلالقدمواطلحة

صحبتهحسنوكيفية،إسلامهلسياقيشهدما")3(مسلمصحيح"منعمرووفاةعندوسيأتي

عليه،بعدهالإمارةمباشرتهمدةفيمنهكانماعلىيتأسفوهوماتوكيف،حياتهمدة!يماللهلرسول

عنه.اللهرضي،موتهوصفة،والسلامالصلاة

)1(

)2(

)3(

.(2/547)"زيلمغاا"نظرا

.(2276/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(112)رقم
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الوليدبنخالدإسلامطريق

أبيسمعت:قال!هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةبنيحيىحدثني:)1(الواقديقال!

وحضرني،الإسلامقلبيفيقذف،الخيرمنأرادمابياللهأرادلما:قالالوليدبنخالدعنيحدث

أنصرفإلاأشهدهموطنافيافليس،ع!محمدعلىكلهاالمواطنهذهشهدتقد:فقلت،رشدي

الحديبيةإلى!يالهاللهرسول!خرجفلما،سيظهرمحمداوأن،شيءغيرفيموضعأنينفسيفيأرىوأنا

له،أوتعرضتبإزائهفقمت،بعسفانأصحابهفي!لمجيالهاللهرسولفلقيت،المشركينمنخيلفيخرجت

فيماعلىفاطلع-خيرةفيهوكانخما-لنايعزملمثم،عليهمنغيرأنفهممنا،أمامناالظهربأصحابهفصلى

الرجل:وقلت،موقعامناذلكفوقع،الخوفصلاةالعصرصلاةبأصحابهفصلى،بهالهتممنأنفسنا

قريشودافعته،بالحديبيةقريشاصالحفلما،اليمينذاتوأخذ،خيلناسيرعنوعدلفاعتزلنا.ممنوع

عندهوأصحابه،محمدااتبعفقد؟النجاشيإلى؟المذهبأين؟بقيشيءأي:نفسيفيقلت،بالراح

داريفيفأقيم،تابعاعجممعفأقيم،يهوديةأونصرانيةإلىدينيمنفأخرج؟هرقلإلىفأخرج،امنون

دخوله،أشهدولمفتغيبت،القضيةعمرةفيمكة!يالهاللهرسول!دخلإذذلكفيفأناا؟بقيفيمنا

إليفكتب،يجدنيفلمفطلبني،القضيةعمرةفي!لمجيالهالنبيمعدخلقدالوليدبنالوليدأخيوكان

الإسلامعنرأيكذهابمنأعجبأرلمفإني،بعدأما،الرحيمالرحمناللهبسم:فيهفإذا،كتابا

"؟خالدأين":وقال،عنك!اللهرسولسألنيوقد؟!أحدجهلهالإسلامومثل!عقلكوعقلك

كانالمسلمينمعوحدهنكايتهجعلكانولو،الإسلامجهلمثلهاماا":فقال!.بهاللهيأتي:فقلت

صالحة.مواطنفاتكفقد،فاتكقدماأخييافاستدرك."غيرهعلىولقدمناهالهاخيرا

!لمجيالهاللهرسولسؤال!وسرني،الإسلامفيرغبةوزادني،للخروجنشطتكتابهجاءنيفلما:قال

هذهإن:فقلت،واسعةخضراءبلادإلىفخرجت،مجدبةضيقةبلادفيكأنيالنومفيوأرى،عني

(للإسلامأاللههداكالذيمخرجك:فقال!.بكرلأبيلأذكرنها:قلتالمدينةقدمتأنفلما،لرؤيا

.الشرك،منأفيهكنتالذيوالضيق

فلقيت؟ع!ي!اللهرسول!إلىأصاحبمن:قلت،!لمجيالهاللهرسول!إلىالخروجأجمعتفلماا:قال!ا

علىمحمدظهروقد،كأضراسنحنإنما،فيهنحنماترىأما،وهبأبايا:فقلت،أمئةبنصفوان

:فقال،الإباءأشدفأبى.شرفلنامحمدشرففإن؟واتبعناهمحمدعلىقدمنافلو،والعجمالعرب

.(أبداااتبعتهماغيرييبقلملو

.(2/547)"زيلمغاا"نظرا(1)
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قلتمامثللهفقلت،جهلأبيبنعكرمةفلقيت.ببدروأخوهأبوهقتلرجلهذا:وقلت،فافترقنا

إلىفخرجت.أذكرهلا:قال!.عليفاكتم:قلت،أميةبنصفوانقالمامثلليفقال،أميةبنلصفوان

فلو،صديقليهذاإن:فقلت،طلحةبنعثمانلقيتأنإلىبهافخرجت،براحلتيفأمرت،منزلي

منراحلوأناعليئوما:قلتثم،أذكرهأنفكرهت،آبائهمنقتلمنذكرتثم.أرجومالهذكرت

ماءمنذنوبفيهصبلو،جحرفيثعلببمنزلةنحنإنما:فقلت،إليهالأمرصارمالهفذكرت.ساعتي

،أغدوأنأريدوأنااليومغدوتإني:وقال!،الإجابةفأسرع،لصاحبيقلتممانحوالهوقلت.لخرج

.،عليهأأقصتسبقتهوإن،أقامسبقنيإن؟يأججوهوأنافاتعدت:قال!.مناخةبفخراحلتيوهذه

فنجد،الهدةإلىانتهيناحتىفغدونا،بيأججالتقيناحتىالفجريطلعفلم،سحرافأدلجنا:قال!

وما:فقلنا؟مسيركمأينإلى:فقال!.وبك:فقلنا.بالقوممرحبا:فقال!بهاالعاصبنعمرو

الذيوذاك:قال!.!ي!محمدواتباعالإسلامفيالدخول!:قلنا؟أخرجكموما:فقال!؟أخرجك

فسز!اللهرسول!بنافأخبر،ركابناالحرةبظهرفأنخنا،المدينةدخلناحتىجميعافاصطحبنا.أقدمني

اللهرسول!فإن،أسرع:فقال!،أخيفلقيني!ي!اللهرسول!إلىعمدتثم،ثيابيصالحمنفلبست،بنا

ينتظركم.وهو،بقدومكفسر،بكأخبرقد!ي!

فرد،بالنبوةعليهفسلمت،عليهوقفتحتىإلييتبسمزال!فما،عليهفاطلعت،المشيفأسرعنا

ثم."تعال!":فقال!.اللهرسول!وأنك،اللهإلاإلهلاأنأشهدإني:فقلت،طلقبوجهالسلامعلي

إلىإلايسلمكلاأنرجوتعقلالكأرىكنتوقد،هداكالذيللهالحمد":!اللهرسول!قال!

اللهفادع،للحقمعانداعليكالمواطنتلكمنأشهدكنتمارأيتقد،اللهرسول!يا:قلت."خير

على،اللهرسول!يا:قلت."قبلهكانمايجمثالإسلام":!اللهرسول!فقال!.لييغفرها(أنأ

وتقدم:خالدقال!."سبيلكعنصدمنفيهأوضعماكلالوليدبنلخالداغفراللهم":قال!؟ذلك

!ي!.اللهرسول!فبايعاوعمروعثمان

أصحابهمنأحدابييعدل!!اللهرسول!كانمافوالله:قال!.ثمانسنةصفرفيقدومناوكان:قال!

حزبه.فيما

هوازنمننفرإلىالأسديوهببنشجاعلمموية

بنعمرعن،فروةأبيبناللهعبدبنإسحاقعن،سبرةأبيابن(حدثنيا:)1(الواقديقال!

.(2/357)"زيلمغاا"نظرا(1)
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نأوأمره،هوازنمنجمعإلىرجلاوعشرينأربعةفيوهببنشجاعع!ي!اللهرسولبعث:قالالحكم

نأأصحابهإلىأوعزوقد،غارينصبحهمحتى،النهارويكمنالليليسيروكانفخرج،عليهميغير

سهامهمفكانت،المدينةقدمواحتىذلكفاستاقوا،وشاءكثيرانعمافأصابوا،الطلبفييمعنوالا

رجل.كل،بعيراعشرخمسة

مسلمين،أهلوهمقدمثم،وضيئةجاريةمنهاصطفىالأميروأن،أيضاسبياأصابواأنهمغيرهوزعم

عندهالتي،)1(الجاريةأوخير،فردوهن.نعم:فقال،إليهمردهنفيأميرهمع!ي!النبيفشاور

.عندهالمقامفاختارت

نأعمرابنعن،نافععن،مالكعن،)2(الشافعيرواهفيماالمذكورةهيالسريةهذهتكونوقد

سهامنافبلغت،كثيراإبلافأصبنا:قال.عمربناللهعبدفيهمفكان،نجدقبلسريةبعثع!ي!اللهرسول

ورواه،مالكحديثمن"الصحيحين"فيأخرجاه.بعيرابعيراع!ي!اللهرسولونفلنا،بعيراعشراثني

.)3(بنحوه،عمرابنعن،نافععنكلهم،اللهعبيدحديثومن،الليثحديثمنأيضامسلم

:قالعمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدعن،عبدةحدثنا،هنادحدثنا:داود)4(أبووقال

ثم،إنسانلكلبعيرابعيراأميرنافنفلناكثيرانعمافأصبنا،فيهافخرجتنجد،إلىسرية!ي!اللهرسولبعث

حاسبناوما،الخمسبعدبعيراعشراثنيمنارجلكلفأصابغنيمتنا،بيننافقسم!يواللهرسولعلىقدمنا

.بنفله)5(بعيراعشرثلاثةمنالكلفكان،صنعماعليهعابولا،صاحبناأعطانابالذي!ي!اللهرسول

الشامأرضمنقضاعةبنيإلىع!جربنكعبسرية

بنكعبع!ي!اللهرسولبعث:قال،الزهرياعنأ،اللهعبدبنمحمدحدثنا:)6(الواقديقال

جمعهممنجمعافوجدوا،الشاممنأطلاح)7(ذاتإلىانتهواحتى،رجلاعشرخمسةفيالغفاريعمير

مج!ي!،اللهرسولأصحابذلكرأىفلما،بالنبلورشقوهملهميستجيبوافلم،الإسلامإلىفدعوهم،كثيرا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

فيالصحيحوموقعها"عندهالتي":قولهبعد(ط)فيوورد(آ)فييردلمالحاصرتينبينالذي"الجارية"لفظ

.السياقيقتضيهكماأثبتهالذيالمكان

.(السنديبترتيب2124/)"الشافعيمسند"فيهو

.(9174)ومسلم(3134)رقمالبخاريرواه

.(2743)رقمداودأبورواه

.(1274)رقمداودأباانظروشواهدهبطرقهصحيححديثهو

.(2257/)"المغازي"انظر

.(1131/)"البلدانمعجم"انظر
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حتىتحاملالليلعليهبردأنفلما،القتلىفيجريحرجلمنهمفأفلت،قتلواحتىالقتالأشدقاتلوهم

آخر.موضعإلىسارواأنهمفبلغه،إليهمبالبعثةفهم،!ي!اللهرسولأتى

5")1(.و
مؤتهعزوة

.الشامأرضمنالبلقاءأرضإلى،آلافثلاثةمننحوفي،حارثةبنزيدسريةوهي

الحجةذيبقيةبالمدينةع!ي!اللهرسولفأقام:القضيةعمرةقصةبعد)2(إسحاقبن،محمدأقال

إلىبعثهالأولىجمادىفيوبعث،ربيعوشهريوصفرأوالمحرم-المشركونالحجةتلكوولي-

بعث:قالالزبيربنعروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدفحدثني،بمؤتةأصيبواالذين،الشام

حارثة،بنزيدعليهمواستعمل،ثمانسنةمنالأولىجمادىفيمؤتةإلىبعثه!ي!اللهرسول

علىرواحةبناللهفعبدجعفرأصيبفإن،الناسعلىطالبأبيبنفجعفرزيدأصيبإن":وقال

."الناس

.آلافثلاثةوهم،للخروجتهيؤواثمالناسفتجهز

بنالنعمانجاء:قالأبيهعن،الحكمبنعمرعن،عثمانبنربيعةحدثني:)3(الواقديوقال

أميرحارثةبنزيد":غ!ي!اللهرسولفقال،الناسمع!ي!اللهرسولعلىفوقف،اليهوديفنحص

بناللهعبدقتلفإن،رواحةبناللهفعبدجعفرقتلفإن،طالبأبيبنفجعفرزيدقتلفإن،الناس

."عليهمفليجعلوه،رجلابينهمالمسلمونفليرتضرواحة

أصيبوا،كثيراأوقليلأسميتمنسميتفلو،نبياكنتإن،القاسمأبا:النعمانفقال

فلانأصيبإن:فقالوا،القومعلىالرجلسمواإذاكانواإسرائيلبنيمنالأنبياءإن،،جميعأأ

)1(

)2(

)3(

حدودفيالبلقاءقرىمنقرية:يهمزهلاوبعضهم،نقطتانفوقهاوتاء،ساكنةمهموزةواوثمبالضم:مؤتة

.(30133/)"الاطلاعمراصد"انظر.الثام

"المعادزادو"(132-2582/)"الأثرعيونو"(366378-)ص"المغازيكتاب"فيالغزوةهذهخبروانظر

(1126/)"الذهبشذراتو"(591-391ص)للمؤلف"الرسولسيرةفيالفصولو"(3336-034/)

بتحقيقي.الحنبليالعمادلابن

كثير.ابندارطبع(2373/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2575/)"المغازي"انظر
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كانإن،أبداترجعلافإنكاعهد:لزيديقولاليهوديجعلثم.جميعاأصيبوامئةسموافلو.ففلان

.1(البيهقيرواه.بارصادقنبيئأنهأشهد:زيدفقال.نبيامحمد

فلما،عليهموسلموا!اللهرسولأمراءالناسوح،خروجهمحضرفلما:إسحاق)2(ابنقال

حببيماواللهأما:فقال؟رواحةبنيايبكيكما:فقالوا،بكىودعمنمعرواحةبناللهعبدودع

إلأمنكووإن):النارفيهايذكراللهكتابمنآيةيقرأع!ي!اللهرسولسمعتولكني،بكمصبابةولاالدنيا

:المسلمونفقال؟الورودبعدبالصدرليكيفأدريفلست.(7ا:مريم!أخمامقضثارثبعككانهأوار

البسيط(أم!ت:رواحه"3(بناللهعبدفقال.صالحينإليناوردكم،عنكمودفعاللهصحبكم

الزبداتقذففرغذاتوضربةمغفرةالرحمنأسأللكنني

والكبداالأحشاءتنفذبحربةمجهزةحرانبيديطعنةأو

رشداوقدغازمناللهأرشدهجدثيعلىمرواإذايقالحتى

ثمفودعه،!اللهرسولرواحةبناللهعبدفأتى،للخروجتهيؤواالقومإنثم:إسحاق)4(ابنقال

البسيط(منأ:قال)5(

نصرواكالذيونصراموسىتثبيتحسنمناتاكمااللهفثبت

7(البصماثابتأنييعلمالله6(نافلهلمالخيرفيكتفرلستإني

القدربهأزرىفقدمنهوالوجهنوافلهيحرمفمنالرسولأنت

قالوانصرفودعهمإذاحتى،يشيعهمع!ي!اللهرسولوخرجالقومخرجثم:إسحاق)8(ابنقال

الكامل!أص:رواحه"9(بناللهعبد

وخليلمشيعخيرالنخلفيودعتهامرئعلىالسلامخلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.362(-4361/)"النبوةدلائل"في

.(2373/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(471)ص"ديوانه"فيالأبيات

.(2374/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

يسير.وخلافوتأخيرتقديممع(951)ص"ديوانهو"(2374/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات

."أعرفهالخيرفيكتفرستإني":"ديوانه"في

.إقواءالبيتهذافي

.(2374/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(481)ص"ديوانه"فيالبيت
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الحكم،عن،الحجاجعن،الأحمرخالدأبوثنا،محمدبناللهعبدثنا:أحمد)1(الإماموقال

فإن،فجعفرزيدقتلفإن،زيدافاستعمل،مؤتةإلىبعث!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،مقسمعن

:فقال"؟خلفكما":فقالفراه،!ي!النبيمعفجمع،رواحةابنفتخلف،رواحةفابنجعفرقتل

."فيهاوماالدنيامنخيزروحةأولغدوم!":قال.معكأجمع

بعث:قالعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجثنا،معاويةثنا:أحمد)2(وقال

:وقال،أصحابهفقدم:قال.الجمعةيومذلكفوافق،سريةفيرواحةبناللهعبد!واللهرسول

:فقالرآه!ي!اللهرسولصلىفلما:قال.ألحقهمثم،الجمعة!ي!اللهرسولمعفأصليأتخلف

:قال.ألحقهمثم،الجمعةمعكأصليأنأردت:فقال:قال"؟أصحابكمعتغدوأنمنعكما"

."غدوتهمأدركتماجميعاالأرضفيماأنفقتلو":!ي!اللهرسولفقال

عللهثم-أرطاةابنوهو-الحجاجعن،معاويةأبيحديثمن)3(الترمذيرواهقدالحديثوهذا

منها.هذاوليس،أحاديثخمسةإلامقسمعنالحكميسمعلم:قالأنهشعبةعنحكاهبماالترمذي

أنه،الحديثهذاإيرادمنوالمقصود،أعلموالله،نظرروايتهفيأرطاةبنوالحجاج:قلت

أعلم.والله،جمعةيومفيكانمؤتةإلىالأمراءخروجأنيقتضي

نزلقدهرقلأنالناسفبلغ،)5(الشامأرضمنمعاننزلواحتىمضواثم:)4(إسحاقابنقال

ألفمئةوبليوبهراءوالقينوجذاملخممنإليهوانضم،الروممنألفمئةفي،البلقاءارضمنب
)6(

ابنعن،يونسروايةوفي-زافلةبنمالك:لهيقال،إراشةأحدثم،بليمنرجلعليهم،منهم

كان:وقيل01المستعربةمنألفومئةالروممنألفمئةفي،بمابنزلهرقلأنفبلغهم:إسحاق

العربومن،ألفمئةكانواالرومإن:قيلماوأقل.ألفاخمسونعداهمومن،ألفمئتيالروم

أمرهم،فيينظرونليلتينمعانعلىأقامواالمسلمينذلكبلغفلما،السهيليئ)7(حكاه.ألفأخمسون

فنمضيبأمرهيأمرناأنوإما،بالرجاليمدناأنفإما؟عدونابعددنخبره!ي!اللهرسولإلىنكتب:وقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(4261)رقمالبخاريعندعمرابنعنالبابوفي،ضعيفوإسناده،(1256/)"المسند"فيأحمدرواه

أنس.حديثمن(0188)ومسلم(2927)رقمالبخاريرواهوآخره،صفحاتبعدسيأتيكمااخرهدون

ضعيف.وإسناده،(1422/)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده(527)رقم

.(2375/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(31287/)"الاطلاعمراصد"انظر.الهاشميةالأدرنيةالمملكةجنوبفيالشهيرةالمدينة

.(36121/)"الاطلاعمراصد"انظر

.(714/)"لأنفاالروض"انظر
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؟تطلبونخرجتمللتيتكرهونالتيإنوالله،قوميا:وقالرواحةبناللهعبدالناسفشجع:قال.له

فانطلقوا،بهاللهأكرمناالذيالدينبهذاإلانقاتلهمما،كثرةولاقوةولابعددالناسنقاتلوما،الشهادة

رواحة،ابنصدقواللهقد:الناسفقال:قال.شهادةوإماظهورإما؟الحسنيينإحدىهيفإنما

الواشر(منأ:(ذلك)1محبسهمفيرواحةبناللهعبدفقال،الناسفمضى

العكوملهاالحشيشمنتغروفرعأج!منالخيلجلبنا

أديمصفحتهكأنأزلسبتاالصوانمنحذوناها

جمومفترتهابعدفأعقبمعافيعلىليلتينأقامت

السموممناخرهافيتنفسمسوماتوالجيادفرحنا

ورومعرفيبهاكانتوإنلنأتينهامابوأبيفلا

بريملهاوالغبارعوابسفجاءتأعنتهافعبأنا

النجومقوانسهابرزتإذافيهالبيضكأنلجببذي

تئيمأوفتنكحأسنتناطلقتهاالمعيشةفراضية

يتيماكنت:قالأرقمبنزيدعنحدثأنه،بكرأبيبناللهعبدفحدثني:)2(إسحاقابنقال

ذإليلةليسيرإنهفوالله،رحلهحقيبةعلىمردفي،ذلكسفرهفيبيفخرج،حجرهفيرواحةبناللهلعبد

الوأفر(منأ:هذه)3(أبياتهينشدوهوسمعته

الحساء)5(بعدأربعمسيرةرحليوحملتأديتني)4(إذا

ورائيأهليإلىأرجعولاذموخلاكأنعئمفشأنك

الثواءمشتهيالشامبأرضوغادرونيالمسلمونوجاء

الإخاءمنقطعالرحمنإلىقريبنسبذيكلورذك

رواءأسافلهانخلولابعلطلعأباليلاهنالك

،الشهادةاللهيرزقنيأنلكعياعليكما:وقالبالدرةفخفقني،بكيتمنهسمعتهنفلما:قال

الرجز(منأ:يرتجز)6(وهوذلكسفرهبعضفيرواحةبناللهعبدقالثم!؟الرحلشعبتيبينوترجع

.(051-941ص)"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(2376/)هشاملابنلماالنبويةالسيرةةانظر)2(

عنه.الألفاظوشرح(151ص)"ديوانه"فيالأبيات)3(

يركبها.كانالذيللناقةوالخطاب.أوصلتني:أي(4)

.صخرايجدحتىالرملفييغورماءوهو،أيضاأحساءعلىويجمع،حسيجمع()5

.عندهموطنهافيمصدرهاجامعهيبينلمزيادةمع(152ص)"ديوانه"فيالبيت)6(



مؤتةغزوةذكر
947

فانزلهديتالليلتطاولالذبلاليعملاتزيدزيديا

الروممنهرقلجموعلقيتهم،البلقاءبتخومكانواإذاحتى،الماسمضىثم:)1(إسحاقابنقال

لها:يقالقريةإلىالمسلمونوانحاز،العدودناثم.مشارف:لهايقالالبلقاءقرىمنبقرية،والعرب

له:يقالعذرةبنيمنرجلأميمنتهمعلىفجعلوا،المسلمونلهمفتعبا،عندهاالناسفالتقى.مؤتة

مالك.بنعباية:لهيقالالأنصارمنرجلاميسرتهموعلى.قتادةبنقطبة

فلما،مؤتةشهدت:قالهريرةأبيعن،المقبريعن،عثمانبنربيعةحدثني:)2(الواقديوقال

والحرير،،والديباج،والكراع،والسلاح،العدةمن،بهلأحدقبللامارأينا،المشركونمنادنا

نعم.:قلت!كثيرةجموعاترىكأنك،هريرةأبايا:أقرمبنثابتليفقال،بصريفبرق،والذهب

.البيهقيئ)3(رواه.بالكثرةننصرلمإنا،بدرامعناتشهدلمإنك:قال

شاط)5(حتى!ي!اللهرسولبرايةحارثةبنزيدفقاتل،فاقتتلواالناسالتقىثم:)4(إسحاقابنقال

شقراءلهفرسعناقتحم،،القتالألحمهإذاحتى،بهاأفقاتل،جعفرأخذهاثم،القومرماحفي

.الإسلامفيعقرالمسلمينمنرجلأولجعفرفكان،قتلحتىالقومقاتلثم،فعقرها

الذيأبيحدثنياعبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنأعبادبنيحيىوحدثني:)6(إسحاقابنوقال

إلىأنظرلكأنيوالله:قال،مؤتةغزوةالغزوةتلكفيوكان،عوفبنمرةبنيأحدوكان،أرضعني

الرجز(منأ:يقولوهوقتلحتىالقومقاتلثم،عقرهاثمشقراءلهفرسعناقتحمحينجعفر

شرابهاوبارداطيبةواقترابهاالجنةحبذايا

أنسابهابعيدةكافرةعذابهادناقدروموالروم

ضرابهالاقيتهاإنعلي

منابهأاستدلوقد.الشعريذكرولم،إسحاقابنحديثمنداود)7(أبورواهقدالحديثوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(2377/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2076/)"المغازي"انظر

.(4362/)"النبوةدلائل"في

.(2378/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

هلك.:أي

.(2378/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

:(3/793)"داودأبيسننمختصر"فيشاكرمحمدأحمدالشيخالعلامةقال،(2573)رقمداودأبورواه

منبسماعهإسحاقابنوصرح،فيهعلةلاصحيحالإسناد،بالقويليسهولماذاأدريولا،داودأبوقالهكذا

.عبادبنيحيى
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ويخشى،السيرفيتتبعلمإذاالأغنامفيحنيفةأبويقولكما،العدوبهينتفعأنخشيةالحيوانقتلجوز

أعلم.والله.ذلكوبينبينهمليحال؟وتحرقتذبحأنها،بهاوانتفاعهملهاالعدولحوقمن

يدخلولا،لهالعدوأخذ(خيفإذااجوازهعلىفدل،جعفرعلىأحدينكرولم:(\السهيليقال

عبثا.الحيوانقتلعنالنهيفيذلك

فأخذه،فقطعتبيمينهاللواءأخذجعفراأنالعلمأهلمنبهأثقمنوحدثني:!2(هشامابنقال

فيجناحينبذلكاللهفأثابه،سنةوثلاثينثلاثابنوهوقتلحتى،بعضديهفاحتضنه،فقطعتبشماله

بنصفين.فقطعهضربةيومئذضربهالروممنرجلاإن:ويقال،شاءحيثبهمايطيرالجنة

أبيحدثني:قالعبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىوحدثني:)3(إسحاقابنقال

ثم،الرايةرواحةبناللهعبدأخذ،جعفرقتلفلما:قال،عوفبنمرةبنيأحدوكان،أرضعنيالذي

إهـسهـأاأص!:قال)4(ثم،الترددبعضويتردد،نفسهيستنزلفجعل،فرسهعلىوهوبهاتقدم

لتكرهنهأولتنزلنلتنزلنهنفس!ياأقسصت

الجنهتكرهينأراكماليالزنهوشدواالناسأجلبإن

شتهفينطفةإلاأنتهلمطمئنهكنتماقدطالقد

الرجز(منأ:أيضاوقال

صليتقدالموتحمامهذاتموتيلاتقتليإننفسيا

هديتفعلهماتفعليإنأعطيتفقدتمنيتوما

صلبك،بهذاشد:فقاللحممنبعرقلهعمابنأتاهنزلفلما،نزلثموجعفرازيدا؟صاحبي!يريد

ناحيةفيالحطمةسمعثم،نهسةمن!فانتهس،يدهمنفأخذه.لقيتماهذهأيامكفيلقيتقدفإنك

اللهرضي،قتلحتىفقاتلتقدمثم،سيفهأخذثم،يدهمنألقاهثم؟!الدنيافيوأنت:فقالالناس

اصطلحوا،المسلمينمعشريا:فقال،العجلانبنيأخو،أقرمبنثابتالرايةأخذثم:قال.عنه

أخذفلما،الوليدبنخالدعلىالناسفاصطلح.بفاعلأناما:قال.أنت:قالوا.منكمرجلعلى

.بالناسانصرفحتىعنهوانحيزانحازثم،بهموحاشىالقومدافعالراية

.(736/)"الأنفالروض"انظر(1)

.(2378/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2937/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.الخلافبعضمع(153)ص"ديوانه"فيالأبيات()4
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حارثة،بنزيدالرايةأخذ":بلغنيفيما،!يىاللهرسولقال،القومأصيبولما:()1إسحاقابنقال

!ياللهرسولصمتثم:قال."شهيداقتلحتىبهافقاتل،جعفرأخذهاثم،شهيداقتلحتىبهافقاتل

أخذها"ثم:قالثم،يكرهونمابعضرواحةبناللهعبدفيكانقدأنهوظنوا،الأنصاروجوهتغيرتحتى

النائم،يرىفيما،الجنةفيإليرفعوالقد":قالثم."شهيداقتلحتىبهافقاتل،رواحةبناللهعبد

هذا؟"عم:فقلت،صاحبيهسريريعنازورارارواحةبناللهعبدسريرفيفرأيت،ذهبمنسررعلى

منقطعا.هذاإسحاقابنذكرهكذا."مضىثمالترددبعضرواحةبناللهعبدوتردد،مضيا:ليفقيل

عن،هلالبنحميدعن،أيوبعن،زيدبنحمادثنا،واقدبنأحمدثنا:)2(البخاريقالوقد

:فقال،خبرهميأتيهمأنقبل،للناسرواحةوابنوجعفرازيدانعى!ي!اللهرسولأن،مالكبنأنس

حتى-تذرفانوعيناه-فأصيبرواحةابنأخذهاثم،فأصيبجعفرأخذهاثم،فأصيبزيدالرايةأخذ"

،آخر)3(موضعفيورواه،البخاريبهتفرد."عليهماللهفتححتى،اللهسيوفمنسيفالرايةأخذ

."عندناأنهميسرهموما":المنبرعلىوهوفيهوقال

بالخزامي-وليسالمخزوميئ-الرحمنعبدبنمغيرةثنا،بكرأبيبنأحمدثنا:)4(البخاريوقال

بنزيدمؤتةغزوةفي!يىاللهرسولأمر:قالعمربناللهعبدعن،نافععن،سعيدبناللهعبدعن

الله:عبدقال."رواحةبناللهفعبدجعفرقتلوإن،فجعفرزيدقتلإن":!ي!اللهرسولفقال،حارثة

بضعاجسدهفيووجدنا،القتلىفيفوجدناه،طالبأبيبنجعفرفالتمسنا،الغزوةتلكفيفيهمكنت

أيضا.البخاريبهتفرد.ورميةطعنةمنوتسعين

أبيبنسعيدهو-هلالأبيابنعن،عمروعن،وهبابنثناأحمد،حدثناأيضا)5(:البخاريوقال

قتيل،وهويومئذطالبأبيبنجعفرعلىوقفأنهأخبرهعمرابنأننافعوأخبرني:قال-الليثيهلال

ووجه.البخاريأفرادمنأيضاوهذا.دبرهفيشيءمنهاليس،وضربةطعنةبين،خمسينبهفعددت

اطلعوغيره،العددهذاعلىاطلع،عنهمااللهرضي،عمرابنأن،قبلهاوالتيالروايةهذهبينالجمع

ضرباتأيضاضربوه،الأرضإلىصرعفلما،يقتلأنقبلأصيبهاقبلهفيهذهأنأو.ذلكمنأكثرعلى

عنه.اللهرضي،يقتلأنقبلالأعداءوجوهفيوهوقبلهفيكانماعمرابنفعد،ظهرهفي

مارواه،شمالهثم،اللواءممسكةوهييمينهقطعمنهشامابنذكرهلمايشهدومما

.(2038/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(4262)رقم"صحيحه"في)2(

.(8927)رقم"صحيحه"في)3(

.(4261)رقم"صحيحه"في(4)

.(0426)رقم"صحيحه"في()5
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كان:قالعامرعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عليبنعمرثنا،بكرأبيبنمحمدثنا،)1(البخاري

الجناحين.ذيبنياعليكالسلام:قالجعفرابنحياإذاعمرابن

به.خالدأبيبنإسماعيلعن،هارونبنيزيدحديثمنوالنسالي،المناقبفيأيضأ)2(ورواه

سمعت:قالحازمأبيبنقيسعن،إسماعيلعن،سفيانثنا،نعيمأبوثنا:)3(البخاريوقال

يمانية.صفيحةإلايديفيبقيفما،أسيافتسعةمؤتةيوميديفيانقطعتلقد:يقولالوليدبنخالد

)4(
الوليدبنخالدسمعت،!يسحدثني،إسماعيلعن،يحيىعن،المثنىبنمحمدعنرواهلم

.البخاريبهانفرد.يمانيةصفيحةيديفيوصبرت،أسيافتسعةمؤتةيوميديفيدقلقد:يقول

خليفةأبوثنا،مطربنعمروأبوأخبرنا،قتادةبننصرأبوأخبرنا:)5(البيهقيبكرأبوالحافظقال

قدم:قالسميربنخالدعن،شيبانبنالأسودثنا،حرببنسليمانثنا،الجمحيالحباببنالفضل

:فقالغشيهمنفيفغشيته،الناسفغشيه،تفقههالأنصاروكانت،الأنصاريرباحبناللهعبدعلينا

بنزيدعليكم":وقال،الأمراءجيش!يالهاللهرسولبعث:قال!يالهاللهرسولفارس،قتادةأبوحدثنا

:وقالجعفرفوثب:قال."رواحةبناللهفعبدجعفرأصيبفإن،فجعفرزيدأصيبفإن،حارثة

."خيرذلكأفيتدريلافإنك،امض":قال.عليئزيداتستعملأنأرهبكنتما،اللهرسوليا

إلىالناسفاجتمع.جامعةالصلاة:فنوديفأمر،المنبر!ي!اللهرسولفصعد،اللهماشاءفلبثوافانطلقوا

فاستغفر-شهيدأزيدفقتل،العدوفلقواانطلقواإنهم؟هذاجيشكمعنأخبركم":فقال!ح!اللهرسول

اللواءأخذثم-لهواستغفر،بالشهادةلهشهد-شهيدأقتلحتىالقومعلىفشد،جعفراللواءأخذثم-له

منيكنولمالوليدبنخالداللواءأخذثم-لهفاستغفر-شهيدأقتلحتىقدميهفأثبت،رواحةبناللهعبد

فمن."تنصرهفأنت،سيوفكمنسيفإنهاللهم":!ي!اللهرسولقالثم."نفسهأمرهو،الأمراء

الله.سيفخالدسمييومئذ

حسنة،زيادةوفيه.نحوهبه،شيبانبنالأسودعن،المباركبناللهعبدحديثمن)6(النسائيورواه

الحديث.وذكر"...خبرثاب،خبر"ثاب:قالالناسإليهاجتمعلما،والسلامالصلاةعليه،أنهوهو

)2(

)3(

)4(

)6(

.(4264(و)9037)"رقمصحيحه"في

.(5881)رقم"الكبرىالسنن"فيأيضاالنسائيعندوهو(9037)رقمعندهوهوالبخارييعني

.(4265)رقم"صحيحه"في

.(4266)رقمعندهوعوالبخارييعني

.(4367/)"النبوةدلائل"في

صحيح.حديثوهو،(9581)رقم"الكبرىالسنن"في
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حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهعبدعن،غزيةبنعمارةبنالجبارعبدحدثني:)1(الواقديوقال

فهو،الشاموبينبينهمالهاللهوكشف،المنبرعلى!يماللهرسولجلس،بمؤتةالناسالتقىلما:قالى

إليهوكره،الحياةإليهفحبب،الشيطانفجاءه،حارثةبنزيدالرايةأخذ":فقال،معتركهمإلىينظر

!؟الدنياإليتحبب،المؤمنينقلوبفيالإيماناستحكمحينالان:فقال،الدنياإليهوحبب،الموت

وهوالجنةدخلفقد،لهاستغفروا":وقالى،ع!ي!اللهرسولعليهفصلى."استشهدحتىقدمافمضى

."يسعى

:قال!اللهرسولأن،قتادةبنعمربنعاصمعن،صالحبنمحمدوحدثني:)2(الواقديقال

،الموتإليهوكره،الحياةإليهفحئب،الشيطانفجاءه،طالبأبيبنجعفرالرايةأخذزيدقتللما"

حتىقدمامضىثم؟!الدنياتمنينيالمؤمنينقلوبفيالإيماناستحكمحينالان:فقال،الدنياومناه

فهو،الجنةدخل،شهيدفإنه،لأخيكماستغفروا":قالثم،!ي!اللهرسولعليهفصلى."استشهد

رواحة،بناللهعبدالرايةأخذثم":قال."الجنةمنيشاءحيث،ياقوتمنبجناحينالجنةفييطير

اعتراضه؟ما،اللهرسوليا:فقيل،الأنصارعلىذلكفشق."معترضاالجنةدخلثم،فاستشهد

قومه.عنفسري."الجنةفدخلواستشهد،فتشجعنفسهفعاتب،نكلالجراحأصابتهلما":قال

الوليدبنخالدأخذلما:قالأبيهعن،الفضيلبنالحارثبناللهعبدوحدثني:)3(الواقديقال

."الوطيسحميالان":ع!ي!اللهرسولقالى،الراية

الوليد،بنخالدبات،مساءرواحةابنقتللما:قالخالدبنالعطاففحدثني:)4(الواقديقال

كانوامافأنكروا:قال.ميسرتهوميمنته،مقدمتهوساقته،ساقتهمقدمتهجعلوقدغدا،أصبحفلما

مقتلةفقتلوا:قال.منهزمينوانكشفوافرعبوا.مددجاءهمقد:وقالوا،وهيئتهمراياتهممنيعرفون

عمرةبعدقالفإنه،"مغازيه"في،اللهرحمه،عقبةبنموسىذكرهمايوافقوهذا.قوميقتلهالم

وأمر،مؤتةإلىجيشابحثإنهثم،أشهرستةبهافمكث،المدينةإلى!ي!اللهرسولصدرثم:الحديبية

بناللهفعبدجعفرأصيبفإن،أميرهمطالبأبيبنفجعفرأصيبإن":وقال،حارئةبنزيدعليهم

العربنصارىمنجموعوبها،بمؤتةالغسانيسبرةأبيابنلقواحتى،فانطلقوا."أميرهمرواحة

علىفالتقواخرجوائم،أيامثلاثةالحصنالمسلميندونسبرةأبيابنفأغلق،وبهراءتنوخبها،والروم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2/167)"زيلمغاا"نظرا

.(2/167)"زيلمغاا"نظرا

.(2/467)"زيلمغاا"نظرا

.(2/467)"زيلمغاا"نظرا
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ء(1)

أخذهثم،فقتلجعفرأخذهثم،فقتلحارثةبنزيداللواءفأخذ،شديداقتالافاقتتلوا،احمرردغ

المخزومي،الوليدبنخالدعلىع!ي!اللهرسولأمراءبعدالمسلموناصطلحثم،فقتلرواحةبناللهعبد

.ثمانسنةيعني،الأولىجمادىفي!اللهرسولوبعثهم:قال.المسلمينوأظهر،العدواللهفهزم

،يطيرونكمايطير،الملائكةفيجعفرعليمر":قال!س!اللهرسولأنوزعموا:عقبةبنموسىقال

مؤتة،أهلبخبرع!يواللهرسولعلىقدمأميةبنيعلىأن،أعلموالله،وزعموا:قال."جناحانله

:قال.اللهرسولياأخبرني:قال."أخبرتكشئتوإن،فأخبرنيشئتإن":!اللهرسوللهفقال

حرفاحديثهممنتركتمابالحقبعثكوالذي:فقال.لهمووصفهكفهخبرهمع!يالهاللهرسولفأخبرهم

."معتركهمرأيتحتىالأرضليرفعاللهإن":ع!ي!اللهرسولفقال.ذكرتلكماأمرهموإن،تذكرهلم

خالداأنمن،إسحاقابنذكرهلمامخالفةوفيه،إسحاقابنعندليستكثيرةفوائدفيهالسياقفهذا

مصرحانوالواقديعقبةبنوموسى،فقطالنصارىوعربالروممنتخلصواحتى،بالقومحاشىإنما

أخذثم":مرفوعاأنسعنالمتقدمالحديثظاهروهو،معهمالذينوالعربالرومجموعهزموابأنهم

إليهومالرجحهالذيهووهذا،)2(البخاريرواه."يديهعلىاللهففتح،اللهسيوفمنسيفالراية

الحديث.منذكرهلما؟القولينحكايةبعدالبيهمي)3(الحافظ

حاشىالرايةأخذلماخالداأنوهو،الباقينقولوبينإسحاقابنقولبينالجمعويمكن:قلت

الجيشوحولأصبحفلما،والمستعربةالروممنالكافرينأيديمنخلصهمحتى،المسلمينبالقوم

المسلمين،إلىجاءمددعنذلكأنالرومتوهم،الواقديذكرهكما،وساقةومقدمة،وميسرةميمنة

أعلم.والله،اللهبإذنهزموهم،خالدعليهمحملفلما

مؤتة،أصحابأقبللما:قالعروةعن،جعفربنمحمدحدثني:)4(إسحاقابنقالولكن

القوممعمقبل!سي!اللهورسول،يشتدونالصبيانولقيهم:قال،معهوالمسلمون!اللهرسولتلقاهم

فحملهفأخذه،اللهبعبدفأتي."جعفرابنوأعطوني،فاحملوهمالصبيانخذوا":فقال،دابةعلى

فقال.!؟اللهسبيلفيفررتم،فراريا:ويقولونبالترابعليهميحثونالناسوجعل:قال.يديهبين

وفيه،الوجههذامنمرسلوهذا."تعالىاللهشاءإنالكرارولكنهم،بالفرارليسوا":!س!اللهرسول

كانوإنما،الجيشلجمهورهذاأنفظن،السياقهذافيوهمقدإسحاقابنأن،وعندي.غرابة

ع!ي!اللهرسولبذلكأخبركما،نصروابل،يفروافلمبقيتهموأما،الجمعانالتقىحينفرواللذين

)2(

)3(

)4(

الكثير.والوحلالطين:خوالر(2512/)الأثيرلابن"النهاية"منوالتصحيح"زرع":(طو)(1)في

.(4262)رقم"صحيحه"في

.(4375/)"النبوةدلائل"في

.(2382/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فما."يديهعلىاللهففتح،اللهسيوفمنسيفالرايةأخذثم":قولهفي،المنبرعلىوهوالمسلمين

وحثيالتأنيبكانوإنما،وإعظامالهمإكراما؟تلقوهموإنما،ذلكبعدفراراليسموهمالمسلمونكان

عنهما.اللهرضي،عمربناللهعبدفيهمكانوقد،هنالكوتركوهمفرواللذينالتراب

أبيبنالرحمنعبدعن،زيادأبيبنيزيدثنا،زهيرثنا،حسنثنا:أحمد)1(الإمامقالطوقد

وكنت،حيصةالناسفحاص،غ!ي!اللهرسولطسرايامنسريةفيكنت:قالطعمربناللهعبدعن،ليلى

فبتنا.المدينةدخلنالو:قلناثم؟بالغضبوبؤناالزحفمنفررناوقدنصنعكيف:فقلنا،حاصفيمن

،الغداةصلاةقبلفأتيناه.ذهبناوإلا،توبةلناكانتفإن،ع!ي!اللهرسولطعلىأنفسناعرضنالو:قلناثم

أنا،العكارونأنتمبل،لا":فقالط.الفراروننحن:فقلنا:قالط"؟القوممن":فقالطفخرج

.يدهقبلناحتىفأتيناه:قالط."المسلمينفئةوأنا،فئتكم

كنا:قالطعمرابنعن،ليلىأبيابنعن،زيادأبيبنيزيدعن،شعبةعن،غندر)2(عنرواهثم

.الفراروننحن،اللهرسولطيا:فقلنا!ي!اللهرسولطفأتينا،البحرنركبأنفأردنا،ففررناسريةفي

."العكارونأنتمبل،لا":فقالط

حسن،:الترمذقيوقالط،زيادأبيبنيزيدحديثمنماجه)3(وابن،والترمذي،داودأبوورواه

حديثه.منإلانعرفهلا

،زيادأبيبنيزيدعن،شريكثنا:قالاعامربنوأسود،عيسىبنإسحاقثنا:4(أحمدوقالط

انهزمناالعدولقينافلما،سرئةفيلمجي!اللهرسولطبعثنا:قالطعمرابنعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن

إليه.واعتذرنا!ك!ي!اللهرسولطإلىخرجنالو:قلناثم،فاختفيناليلأنفرفيالمدينةفقدمنا،غاديةأولطفي

."فئتكموأنا،العكارونأنتمبل":قالط.اللهرسولطياالفراروننحن:قلنالقيناهفلما،إليهفخرجنا

."مسلمكلفئةوأنا":الأسودقال

بناللهعبدبنعامرعن،حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهعبدحدثني:إسحاق)5(ابنوقال

بنسلمةلامرأةقالتلمجي!النبيزوجسلمةأمأن(أخوالهوهم،هشامبنالحارثآلبعضعنأ،الزبير

نأيستطيعما:قالت؟المسلمينومعاللهرسولطمعالصلاةيحضرسلمةأرىلاليما:المغيرةبنهشام

)1(

)2(

)3(

ضعيف.وإسناده،(207/)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده،(286/)"المسند"فيأحمدالإماميعني

أبيبنويزيد،(4037)رقمماجهوابن(1716)رقموالترمذي(5223و)(2647)رقمداودأبيعندهو

ضعيف.،زياد

ضعيف.وإسناده،(2011/)"المسند"فيأحمدرواه

.(2382/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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وكان.يخرجمابيتهفيقعدحتى؟!اللهسبيلفيفررتم،فراريا:الناسبهصاحخرجكلما،يخرج

مؤتة.غزاةفي

فإن؟مضاعفةبأضعافمنهمأكثروكانوا،العدوجموعكثرةعاينوالمافروامنهمطائفةلعل:قلت

يسوغهذاومثل،ألفمئتي-ذكروهماعلى-العدووكان،الافثلاثةكانوا،عنهماللهرضي،الصحابة

أولئك،أيديمنوتخلصوا،عليهماللهوفتح،باقيهمثبت،هؤلاءفزفلما،تقررقدماعلى،الفرار

قبله.منعقبةبنوموسىالواقديذكرهكما،عظيمةمقتلةمنهموقتلوا

مسلم،بنالوليدثنا:أحمد)1(الإمامرواهما،بالصحة،لهويشهدويزيدهـقوةأيضاأذلكويؤيد

الأشجعيمالكبنعوفعن،أبيهعن،نفيربنجبيربنالرحمنعبدعن،عمروبنصفوانحدثني

منمددي،)2(ورافقني1،مؤتةغزوةفي،المسلمينمنحارثةبنزيدمعخرجمنمعخرجت:قال

فأعطاه،جلدهمنطائفةالمددفيفسأله،جزوراالمسلمينمنرجلفنحر،سيفهغيرمعهليس،اليمن

سرجعليه،أشقرلهفرسعلىرجلوفيهم،الرومجموعفلقيناومضينا،الدرقةكهيئةفاتخذه،إياه

الروميبهفمر،صخرةخلفالمدديلهوقعد،بالمسلمينيغريالروهيفجعل،مذهبوسلاحمذهب

بنخالدإليهبعث،للمسلميناللهفتحفلما،وسلاحهفرسهوحاز،فقتله،وعلاهفخر،فرسهفعرقب

بالسلبقضى!اللهرسولىأنعلمتأما،خالديا:فقلتفأتيته:عوفقالى.السلبمنهفأخذالوليد

يردأنفأبى.!ي!هاللهرسولعندلأعرفنكهاأوإليهلتردنه:فقلت.استكثرتهولكني،بلى:قال؟للقاتل

فقال،خالدفعلوماالمدديقصةعليهفقصصت،!اللهرسولعندفاجتمعنا:عوفقال،عليه

فأألم،خالديادونك:فقلت:عوفقال."منهأخذتماعليهرد،خالديا":!صاللهرسول

ترذلا،خالديا":وقال!ي!هاللهرسولفغضب،فأخبرته"؟ذاكوما":!ي!اللهرسولفقال؟!لك

هذاعنثوراسألت:الوليدقال."كدرهوعليهم،أمرهمصفوةلكم،أمرائيليتاركوأنتمهل،عليه

.بنحوه،عوفعن،نفيربنجبيرعن،معدانبنخالدعنفحدثني،الحديث

.نحوهبه،مالكبنعوفعن،نفيربنجبيرحديثمن،داود)3(وأبومسلمورواه

رواهفيماتقدموقد،أمرائهممنوقتلوا،أشرافهممنوسلبوا،منهمغنمواأنهميقتضيوهذا

إلايديفيثبتوما،أسيافتسعةمؤتةيوميديفياندقت:قال،عنهاللهرضي،خالداأن)4(البخاري

.(627/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

."ووافقني":(ط)في(2)

.(9271)رقمداودوأبو(1753)رقممسلمرواه)3(

.(4266)رقم"صحيحه"في(4)
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منهم،التخلصعلىقدروالماكذلكيكنلمولو،قتلافيهمأثخنواأنهميقضيوهذا.يمانيةصفيحة

أعلم.والله،مستقلدليلوحدهوهذا

.الزهريعن()1هشامابنوحكاه،والبيهقيوالواقديعقبةبنموسىاختيارهووهذا

إلىذهبمنفمنهم،وانحيازهمفرارهمفيالمغازيأهلاختلف:اللهرحمه،البيهقيئ)2(قال

وحديث:قال.انهزمواالمشركينوأن،المشركينعلىظهرواالمسلمينأنزعممنومنهم،ذلك

أعلم.والله.عليهمظهورهمعلىيدل"عليهاللهففتح،خالدأخذهاثم":ع!ي!النبيعن،مالكبنأنس

علىحمل،المسلمينميمنةرأسوكان،العذريقتادةبنقطبةأن)3(إسحاقابنذكروقد:قلت

يفتخروقال،فقتله،النصارىأعرابأميروهو-بالراء.رافلة:ويقال:هشامابنقال-زافلةبنمالك

(المتقاربمنأ:بذلك

انحطمثمفيهمضىبرمحالإراشبنزافلةابنطعثت

السلمغصنمالكمافمالضربةجيدهعلىضربت

النعمسوقأرقوقجقغداةعمهبنينساءوسقنا

شعرهفيصرحإنهثم،أصحابهيفرأن،قتلإذاالجيشأميرعادةمنلأن؟فيهنحنمايؤيدوهذا

يكنلمأنهإلىذهبفإنهاسحاقابنوأما.أعلموالله.ذكرناهفيماواضحوهذا،نسائهممنسبوابأنهم

إحاطةمنفيهكانواماباعتبار:أي؟وفتحانصراهذاوسمى،الرومأيديمنوالتخلصالمخاشاةإلا

فلما،بالكليةيصطلمواأنالعادةمقتضىفكان،عليهموتكاثفهموتكاثرهموتراكمهم،بهمالعدو

الظاهرخلافلكنه،محتملوهذا،المقامهذافيالمرامغايةهذاكان،عنهموانحازوامنهمتخلصوا

."عليهماللهففتح":والسلامالصلاةعليهقولهمن

وأمر،الناسأمرمنكانفيما-قالوقد:فقال،إليهذهبماعلىيستدلاسحاقابنأنوالمقصود

يومئذصنعممايعتذر،اليعمريالمحسربنقيس-بهموانصرافه،بالناسومخاشاته،الوليدبنخالد

الطويل(منأ:الناسوصنع

قبلقابعةوالخيلموقفيعلىتلومنينفسيتنفكلافوالله

القتللهحمكانمنمانعاولافنافذامستجيرالابهاوقفت

مثللهليسالقومفيخالدألابخالدنفسيآسيتأننيعلى

.(2383/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(4375/)"النبوةدلائل"انظر)2(

.(2381/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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النبلالنابلينفعلاإذبمؤتةجعفرنحومنالنفسإليوجاشت

عزلولامشركونلامهاجرةكليهماحجزتيهمإليناوضم

وكرهواحاجزواالقومأن؟شعرهفيذلكمنالناسفيهاختلفماقيسفبين:)1(اسحاقابنقال

أمر:عنهبلغنافيما،فقالالزهريوأما:هشامابنقال.معهبمنخالدانحيازوحقق،الموت

المدينة.إلىرجعحتىعليهموكان،عليهماللهففتح،الوليدبنخالدعليهمالمسلمون

بنمحمدبنتجعفرأمعن،الخزاعيةعيسىأمعن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:)2(إسحاقابنقال

عليدخل،وأصحابهجعفرأصيبلما:قالتعميسبنتأسماءجدتهاعن،طالبأبيبنجعفر

ونظفتهم.ودهنتهمبنيوغسلت،عجينيوعجنت،مناأربعيندبغتوقد،!اللهرسول

فقلت:،عيناهوذرفتفشمهمبهمفأتينه."جعفرببنيائتيني":ع!ي!اللهرسولفقال:قالت

هذاأصيبوا،نعم":قال؟شيءوأصحابهجعفرعنأبلغك،يبكيكما،وأميأنتبأبي،اللهرسوليا

تغفلوالا":فقالأهلهإلىلمج!ي!اللهرسولوخرج،النساءإليواجتمع،أصيحفقمت:قالت."اليوم

."صاحبهمبأمرشغلواقدفإنهم؟طعامالهمتصنعواأنجعفرالعن

.اسحاقابنحديثمنأحمد)3(الإمامرواهوهكذا

مأعن،عيسىأمعن،بكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقبنمحمدطريقمن)4(ماجهابنورواه

.عونوأمجعفرأمأنهاوالصواب،الطعامبعملالأمرفذكر،أسماءعن،جعفربنمحمدبنتعون

جاءلما:قالجعفربناللهعبدعن،أبيهعن،خالدبنجعفرثنا،سفيانثنا:أحمد)5(الإماموقال

:أو."يشغلهمأمرأتاهمفقد،طعاماجعفرلالاصنعوا":ع!ي!النبيقال،قتلحينجعفرنعي

."يشغلهمماأتاهم"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2383/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2385/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بطوله.ضعيفوإسناده(6037/)"المسند"في

حسن.حديثوهو:(1161)رقمماجةابنرواه

.العلماءمنجمعحسبشواهدهله،حسنوإسناده(1/502)"المسند"فيأحمدرواه
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سارةبنخالدبنجعفرعن،عيينةبنسفيانحديثمن)1(ماجهوابنوالترمذيداودأبورواهوهكذا

حسن.:الترمذيوقال،جعفربناللهعبدعن،أبيهعن،المكيالمخزومي

النبي!زوجعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدحدثني:)2(إسحاقبنمحمدقالثم

:فقال،رجلعليهفدخل:قالت.الحزنع!ي!اللهرسولوجهفيعرفنا،جعفرنعيأتىلما:قال

فقال،رجعثمفذهب:قالت."فأسكتهنإليهنارجع":قال.وفتنناعنينناالنساءإن،اللهرسوليا

أبينفإن،فأسكتهنفاذهب":قال:قالت.أهلهيعني،التكلفضروربما:قالت.ذلكمثلله

أنتوما،نفسكتركتمافوالله،اللهأبعدك:نفسيفيوقلت:قالت."الترابأفواههنفيفاحث

ابنبهانفرد.الترابأفواههنفييحثياأنعلىايقدرلاأنهوعرفت:قالت.ع!ي!اللهرسولبمطيع

الكتب.منشيءفيوليس،الوجههذامنإسحاق

قالت:عمرةأخبرتني:قالسعيدبنيحيىسمعت،الوهابعبدثنا،قتيبةثنا:)3(البخاريوقال

اللهرسولجلس،رواحةبناللهوعبد،طالبأبيبنوجعفر،حارثةابنقتللما:تقولعائشةسمعت

يأ:فقالرجلفأتاه-شق-البابصائرمنأطلعوأنا:عائشةقالت.الحزنوجههفييعرفلمجي!

:فقالأتىثم،الرجلفذهب:قالت.ينهاهنأنفأمره،بكاءهنوذكر.جعفرنساءإن،اللهرسول

عائشة،قالت."الترابمنأفواههنفيفاحث":قالع!ي!اللهرسولأنفزعمت.غلبننالقدوالله

.العناءمنع!ي!اللهرسولتركتوما،تفعلأنتمااللهفو،أنفكاللهأرغم:فقلت:عنهااللهرضي

عنها.،عمرةعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،طرقمن)4(والنساليداودوأبومسلمرواهوهكذا

عنيحدثيعقوبأبيبنمحمدسمعت،أبيثنا،جريربنوهبثنا:أحمد)5(الإماموقال

حارثة،بنزيدعليهماستعمل،جيشاع!ي!اللهرسولبعث:قالجعفربناللهعبدعن،سعدبنالحسن

فلقوا"رواحةبناللهعبدفأميركماستشهدأوقتلفإن،جعفرفأميركماستشهدأوزيدقتلإن":وقال

بناللهعبدأخذهاثم،قتلحتىفقاتلجعفرالرايةأخذثم،قتلحتىفقاتلزيدالرايةفأخذ،العدو

إلىفخرجع!ي!النبيخبرهموأتى،عليهاللهففتحالوليدبنخالدالرايةأخذثم،قتلحتىفقاتلرواحة

حسن.حديثوهو،(0161)رقمماجهوابن(899)رقموالترمذي(3132)رقمداودأبورواه(1)

.(2381/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.(4263)رقمالبخاريرواه)3(

.(1846)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(3122)رقمداودوأبو(359)رقممسلمرواه(4)

فقدالحالمجهولجعفروالدسارةبنخالدفإن،ضعيفوإسناده،(1402،552/)"المسند"فيأحمدرواه)5(

قولأما.حديثينإلالهأعلمولاحالهتعرفلا:القطافابنقاللذلك،الثقاتفيحبانابنوذكرهاثنانعنهروى

.34(1/4)"التهذيبتقريبتحرير"فيبيناهكما،نظرففيه"صدوق"أنهالتقريبفيحجرابنالحافظ
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وأقتلحتىفقاتلالرايةأخذزيداوإن،العدولقواإخوانكمإن:وقالعليهوأثنىاللهفحمد،الناس

بناللهعبدالرايةأخذثم،استشهدأوقتلحتىفقاتلطالبأبيبنجعفربعدهالرايةأخذثم،استشهد

اللهففتح،الوليدبنخالد؟اللهسيوفمنسيفالرايةأخذثم،استشهدأوقتلحتىفقاتلرواحة

ادعوا،اليومبعدأخيعلىتبكوالا":فقالأتاهمثم،يأتيهمأنثلاثاجعفرآلأمهلثم:قال."عليه

فحلق،بالحلاقفجيء."الحلاقليادعوا":فقال،أفرخكأننابنافجيء:قال."أخيبنيلي

أخذثم."وخلقيخلقيفشبيهاللهعبدوأما،طالبأبيعقنافشبيهمحمدأما":قالثم،رؤوسنا

ثلاثقالها."يمينهصفقةفياللهلعبدوبارك،أهلهفيجعفرااخلفاللهم":وقالفأشالهابيدي

وليهموأناعليهمتخافينالعيلة":فقال،لهتفرحوجعلت،يتمنالهفذكرتأقنافجاءت:قال.مرات

جرير،بنوهبحديثمنبتمامهالسيرفيوالنسالي،ببعضهداودأبوورواه"؟!والآخرةالدنيافي

)1(
بعدها.عنهنهاهمثم،أيامثلاثةالبكاءفيلهمأرخص،والسلامالصلاةعليه،أنهيقتضيوهذا.به

عن،شدادبناللهعبدعن،الحكمحديثمن،أحمد)2(الإمامرواهالذيالحديثمعنىولعله

أحمد.بهتفرد."شئتمااصنعيثمثلاثاتسلبي":جعفرأصيبلمالهاقال!اللهرسولأن،أسماء

لهاالتخصيصبابمنهذاويكون،الثيابوشقالبكاءفيالمبالغةوهو،التسلبفيلهاأذنأنهفيحتمل

فيالمبالغةوهو،بالتسلبلهاأمرايكونأنيحتملوقد،أولادهاأبيجعفرعلىحزنهالشدة؟بهذا

الإحدادمن،أزواجهنعلىالمعتداتيفعلهمما؟شاءتماذلكبعدتصنعثم،أيامثلاثةالإحداد

أعلم.والله،المعتاد

أعلم.والله،الأخرىالروايةبخلافوهذا،ثلاثا،تصتري:أي"ثلاثاتسلي":ويروى

عن،عتيبةبنالحكمثنا،طلحةبنمحمدثنا،يزيدثنا:أحمد)3(الإمامقالالذيالحديثفأما

:فقالجعفرقتلمنالثالثاليوم!اللهرسولعليدخل:قالتعميسبنتأسماءعنشداد،بناللهعبد

علىحملإنمشكلولكنه،به)4(بأسلاوإسناده،أيضاأحمدأفرادمنفإنه"هذايومكبعدتحديلا"

الآخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحللا":قال!ي!اللهرسولأن")5(الصحيحين"فيثبتقدلأنه؟ظاهره

أحمدالإماممارواهكانفإن،"وعشراأشهرأربعةزوجعلىإلا،أيامثلاثةمنأكثرميتهاعلىتحدأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.حديثوهو(4086)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(2914)رقمداودأبورواه

ضعيف.حديثوهو،(6438/)"المسند"في

.(6936/)"المسند"في

.الإحدادفيالصحيحةللأحاديثمخالفإنه:أحمدالإمامقال

.(5334)رقم"الباريفتح"انظر.بالشذوذيعلةأنإلىمنهمصيروهو:حجرابنالحافظقال

.(4861)رقمومسلم(0281)رقمالبخاريرواه
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والله،تقدمكماأيامالثلاثةهذهالإحدادفيبالمبالغةأمرهوأو،بذلكمخصوصةفتكون،محفوظا

أعلم.

الطويل(منأ:فيهاتقولبقصيدةزوجهاعميسبنتأسماءورثت:قلت

أغبراجلديينفكولاعليكحزينةنفسيلاتنفكفآليت

وأصبراالهياجفيوأحمىأكرفتىمثلهرأىمنعينافلله

وجاء،فأولم،فتزوجها،عنهاللهرضي،الصديقبكرأبوفخطبها،عدتهاانقضتأنتنشبلمثم

اللهرضي،بكرأباعلياستأذنالناسذهبفلما،طالبأبيبنعليفيهمفكان،للوليمةالناس

لهافقال،طيبهاريحنفحهالسترمناقتربفلما،لهفأذن،الستروراءمنأسماءيكلمأنفي،عنهما

الطويل(منأ:شعرهافيالقائلةمن:البسطوجهعلى،عليئ

أغبراجلديينفكولاعليكحزينةنفسيلاتنفكفآليت

حهلد!و،بكرأبيبنهحمدللصديقفولدت،دعابةفيكؤاصفإنل!،الحسنأبايامنكدعنا:قالت

وسيأتي،وتهلتغتسلأنفأمرها،الوداعحجةإلىذاهب!ي!اللهورسول،والمدينةمكةبينبالشجرة

عنهاللهرضي،أولادالهوولدت،طالبأبيبنعليبعدهتزوجها،الصديقتوفيلماثم،موضعهفي

أجمعين.وعنهموعنها

مندنوافلما:قالالزبيربنعروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدفحدثني:)1(إسحاقابنقال

معمقبل!واللهورسول،يشتدونالصبيانولقيهم:قال.والمسلمون!واللهرسولتلقاهمالمدينة

جعفر،بناللهبعبدفأتي."جعفرابنوأعطونيفاحملوهمالصبيانخذوا":فقال،دابةعلىالقوم

فيفررتم،فراريا:ويقولونالترابالجيشعلىيحثونالناسوجعل:قال.يديهبينفحملهفأخذه

مرسل.وهذا"اللهشاءإنالكرارولكنهم،بالفرارليسوا":!واللهرسولفيقول:قال!؟اللهسبيل

جعفربناللهعبدعن،العجليمورقعن،عاصمثنا،معاويةأبوثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

إليه.بيفسبقسفرمنقدموإنه،بيتهأهلمنبالصبيانتلقيسفرمنقدمإذا!يواللهرسولكان:قال

)1(

)2(

.(2382/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(1/302)"المسند"فيأحمدرواه
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فدخلنا،خلفهفأردفه،حسينوإماحسنإما،فاطمةابنيبأحدجيءثم:قال.يديهبينفحملني:قال

دابة.علىثلاثةالمدينة

به.مورقعناالأحولأعاصمحديثمنا(ماجاوابنوالنساليداودوأبومسلمرواهوقد

نأأخبرهأباهأن،سارةبنخالدبنجعفرثنا،جريجابنثنا،(روحثناأ:2(أحمدالإماموقال

علىلمجوالنبيمرإذ،نلعبصبيانونحنالعباسابنياللهوعبيدوقثمرأيتنيلو:قالجعفربناللهعبد

وكان،وراءهفجعلها"إليهذاارفعوا":لقثموقالأمامهفحملنيأ0"إليهذاارفعوا":فقالدابة

رأسيعلىمسحثم:قال.وتركهقثمحملأنعمهمناستحىفما،قثممنعباسإلىأحباللهعبيد

:قال؟قثمفعلما:اللهلعبدقلت:قال."ولدهفيجعفرااخلفاللهم":مسحكلماوقال،ثلاثا

أجل.:قال،بالخيرأعلمورسولهالله:قلت:قال.استشهد

به.،جريجابنحديثمن3((أوالليلةاليوم"فيالنسائيورواه

الفتح.بعدالمدينةقدمإنماالعباسفإن؟الفتحبعدكانوهذا

أبيبناللهعبدعن،الشهيدبنحبيمبثنا،إسماعيلثنا:4(أحماالإمامرواهالذيالحديثفأما

؟العباسوابنوأنتأناع!ي!اللهرسولتلقيناإذأتذكر:الزبيرلابنجعفربناللهعبدقال:قال،مليكة

وتركك.فحملنا.نعم:قال

فصوابه:،جعفربناللهعبدمسندمنفإنه،النسخةفيغلطوكأنه،"المسند"فيرأيتههكذا

؟العباسوابنوأنتأناع!ي!اللهرسولتلقيناإذأتذكر:جعفربناللهلعبدالزبيربناللهعبدقال:قال

وتركك.فحملنا،نعم:قال

الأجوبةمنيعذوهذا.الشهيدبنحبيبحديثمن3(ومسلم،البخاريأخرجهاللفظوبهذا

بعدكانتأخرىقصةالقصةوهذه،أيضاالزبيرابنبهأجابعباسبناللهعبدأنويروى،المسكتة

أعلم.والله،بيانهقدمناكما،الفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رقمماجةوابن(4246)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(2566)رقمداودوأبو(2428)رقممسلمرواه

(3773).

حسن.حديثوهو،(1502/)"المسند"فيأحمدرواه

.(50901)رقم"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

.(1/302)"المسند"فيأحمدرواه

حجرابنالحافظوقال،مقلوبامسلمعندالحديثجاءوقد(2427)رقمومسلم(8203)رقمالبخاريرواه

فحملنا""والقائل،جعفربناللهعبدالمستفهم-مسلميعني-جعل:منبهاذلكفي"الباريفتح"فيالعسقلاني

أصح."البخاريصحيح"فيوالذي،الزبيربناللهعبد
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فصل

أدله،وعبدوجعفوزيد؟الثلاثةالأمراءهؤلاءفضلفي

عنهم(اللهرضيأ

بنالنعمانبنعامربنالقيسامرئبنالعزىعبدبنكعببنشراحيل)1(بنحارثةبنزيدأما

بنكلببنثوربنرفيدةبناللاتزيدبنعذرةبنعوفبنبكربنكنانةبنعوفبنودعبدبنعامر

وذلك؟!ي!اللهرسولمولى،القضاعيالكلبيقضاعةبنالحافبنعمرانبنحلوانبنتغلببنوبرة

بنتخديجةلعمتهحزامبنحكيمفاشتراه،فأخذوهبلقينخيلعليهمفأغارت،أهلهاتزورذهبتأمهأن

المقامفاختار،أبوهفوجده،النبوةقبلاللهرسولمنفوهبته،لها!يماللهرسولاشتراه:وقيل.خويلد

،شديداحبايحبه!ي!اللهرسولوكان،محمدبنزيد:لهيقالفكانوتبناهفأعتقه،!ي!اللهرسولعند

أدعيآبهتمجعلوماميو:اتعالىأقولهمنها؟القرانمناياتفيهونزل،المواليمنأسلممنأولوكان

.51:الأحزابأ!هوأللهعندأقس!هولألإلهتمآدعوهتم):تعالىوقوله.(4:الأحزابأ!%لتاءكتم

.041:الأحزابأ!رجالكتممنأصدأبآمحمدماكان):تعالىوقوله

أللهمانفسورصثنىوتخ!أللهواتقزؤفيعدتكآضسكعديهوأنحمتعدتهاللهأنغحللذىتقولوإذ):وقوله

.(37:أ!حمفابأ!هوزوتجنبههاوطرامنهازتدووقضىفلماتخشئهانأحقواسهلاساو!ض!نى؟قي

يأ!وعليهوأنعمت)،بالإسلامأيمهوعليهاللهأنعم!هومعنى،فيهأنزلتالاياتهذهأنأجمعوا

.")2(التفسير"فيعليهاتكلمناوقد،بالعتق

وأعتقه،الإسلامإلىوهداه،غيرهالقرآنفيالصحابةمنأحدايسملمتعالىاللهأنوالمقصود

له:يقالفكان،زيدبنأسامةلهفولدت،بركةواسمها،أيمنأممولاتهوزوجه،!ي!اللهرسول

المطلب،عبدبنحمزةعمهوبينبينهوآخى،جحشبنتزينبعمتهبابنةزوجهثم.الحببنالحب

.ذكرناهكما،مؤتةيومطالبأبيبنجعفرعمهابنعلىالإمرةفيوقدمه

عبيد،بنمحمدثنا:-لفظهوهذا-شيبةأبيبنبكرأبوالحافظوالإمام،أحمد)3(الإمامقالوقد

)1(

)2(

)3(

(4/1501)"الأصولجامعو"(1/202)"واللغاتالأسماءتهذيبو"(447/)"الاستيعاب"فيترجمته

الذهب"شذراتو"(1022/)"النبلاءأعلامسيرو"(1/563)"الإصابةو"(2281/)"الغابةأسدو"

بتحقيقي.(1126/)

.(426-914و937-6377/)"العظيمالقرآنتفسير"انظر

.(41882)رقم"المصنف"فيشيبةأبيوابن(6226/)"المسند"فيأحمدرواه
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حارثةبنزيدع!ي!هاللهرسولبعثما:تقولكانتعائشةأنيحدث)1(البهيسمعت،داودبنوائلعن

لاستخلفه.بعدهبقيولو،عليهمأمرهإلاسريةفي

قويجيدإسنادوهذا،به،الطنافسيعبيدبنمحمدعن،سليمانبنأحمدعن،النسالي)2(ورواه

أعلم.والله،جداغريبوهو،الصحيحشرطعلى

اللهرضي،عمرابنعن،دينارابنأخبرني،إسماعيلثنا،سليمانثنا:أحمد)3(الإماموقال

فقام،إمرتهفيالناسبعضفطعن،زيدبنأسامةعليهموأمر،بعثابعث!ي!اللهرسولأن،عنه

لخليقاكانإناللهوايم،قبلمنأبيهإمرةفيتطعنونكنتمفقدإمرتهفيتطعنواإن":فقالع!ي!هاللهرسول

."بعدهإليالناسأحبلمنهذاوإن،إليالناسأحبلمنكانوإن،للإمارة

عن-المدنيكثيرأبيبنجعفرابنهو-إسماعيلعن،قتيبةعن")4(الصحيحين"فيوأخرجاه

.فذكره...عمرابنعن،ديناربناللهعبد

أبيه.عن،سالمعن،عقبةبنموسىحديثمن)5(البخاريورواه

ثم،عمرابنعن،نافععن،العمريعمربناللهعبيدعن،عمربنعاصمحديثمنالبزارورواه

الوجه.هذامناستغربه

عن،مجالدعناأبيحدثني،مجالدبنأإسماعيلبنعمرثنا:البزار)6(بكرأبوالحافظوقال

بينفأوقف،زيدبنبأسامةجيء،حارثةبنزيدأصيبلما:قالتعائشةعن،مسروقعن،الشعبي

ألاقي":فقاليديهبينفوقفالغدمنعادثم،فأخر،لمج!اللهرسولعينافدمعت،لمج!اللهرسوليدي

أعلم.والله،غرابةفيهالحديثوهذا"أمسمنكلقيتمااليومامنكأ

جعل،المنبرفوق-والسلامالصلاةعليه-وهومصابهمذكرلماأنه")7(الصحيحين"فيتقدموقد

ثمافأصيبأرواحةبنااللهعبدأأخذهاثم،فأصيبجعفرأخذهاثم،فأصيبزيدالرايةأخذ":يقول

.عندنا"أنهميسرهم"وما:وقال.لتذرفانعينيهوإن:قال."عليهماللهففتحاللهسيوفمنسيفأخذها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3347/)للخزرجي"الكمالتهذيبتذهيبخلاصة"انظر.(الزبيربنمصعبمولىاللهعبد)وهو

.(8182)رقم"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواه

.(2011/)"المسند"فيأحمدرواه

.(4262)رقمومسلم(6627)رقمالبخاريرواه

.(4684)رقم"صحيحه"في

قالكما،متروكوهومجالدبنإسماعيلبنعمروفيه(2675)رقم"البزارزوائدعنالأستاركشف"فيكما

."التقريب"فيالحافظ

سابقا.المصنفإليهأومأكما،مسلمعندهووليس(4262)رقمالبخاريعندهو
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.)1(بالجنةلهميقطعممنفهم،بالشهادةلهمشهدأنهالآخرالحديثوفي

الخفيف(منأ:رواحةوابنحارثةبنزيديرثي)2(ثابتبنحسانقالوقد

القبورأهلالرخاءفيواذكريالمنزوربدمعكجوديعين

التغويروقعةفيراحوايومفيهاكانومامؤتةواذكري

والمأسورالضريك)3(مأوىنعمزيداثموغادرواراحواحين

الصدورفيحبهالناسسيدجميعاطراالأنامخيرحب

وسروريمعالهحزنيذاكسواهلاالذيأحمدذاكم

المغرورالمكذبأمرليس!بأمرمناكانقدزيداإن

نزورغيرثمكانسيدابدمعللخزرجيجوديثم

سرورغيرنبيتفبحزنكفاناماقتلهممنأتاناقد

منأكبروكان،!اللهرسول!عمابنفهو،هاشمبنالمطلبعبدبن)4(طالبأبيبنجعفروأما

سنين،بعشرعقيلمنأسنطالبوكان،سنينبعشرجعفرمنأسنعقيلوكان،سنينبعشرعليأخيه

وأجوبة،محمودةومقامات،مشهورةمواقفهنالكلهوكانت،الحبشةإلىوهاجر،قديماجعفزأسلم

!ي!اللهرسولعلىقدموقد.الحمدودله،الحبشةهجرةفيذلكقدمناوقد،رشيدةوأحوال!،سديدة

وقام"؟خيبربفتحأم،جعفرأبقدوم؟أسرأنابأيهماأدريما":والسلامالصلاةعليهفقالخيبريوم

فيقال!:."وخلقيخلقيأشبهت":القضيةعمرةمنخرجوايوملهوقال!،عينيهبينوقبلواعتنقهإليه

فيجعلهمؤتةإلىبعثهولما.والمنةالحمدودله.موضعهفيذلكتقدمكما.فرحاذلكعندحجلإنه

بسيف،ضربةبينماوتسعينبضعافيهوجدواقتلولما،حارثةبنلزيد-ثانيا:أي-مصلياالإمرة

اليسرىثماليمنىيدهقطعتقدوكانت،مدبرغيرمقبلكلهذلكفيوهو،بسهمورمية،برمحوطعنة

بسيفضربهالروممنرجلاإن:فيقال!.كذلكوهوقتلحتىاحتضنهفقدهمافلما،اللواءممسكوهو

يقطعممنفهو،شهيدبأنهع!ي!اللهرسول!عنهأخبروقد.قاتلهولعنجعفرعناللهرضي،باثنتينفقطعه

الجناحين.بذيتسميتهالأحاديثفيوجاء،بالجنةله

للبيهقي."النبوةدلائل"كتابمنالمصنفخرجهوقد(1)

اليسير.الخلافبعضمع(1592/)"ديوانه"فيالأبيات)2(

.الحالالسىءالفقير:الضريك)3(

(13/246)"الأصولجامعو"(1/481)"واللغاتالأسماءتهذيبو"(2941/)"الاستيعاب"فيترجمته(4)

شذراتو"(1/602)"النبلاءأعلامسيرو"(1/85)"الإصابةو"(1341/)"الغابةأسدو"بتحقيقي

بتحقيقي.(1126/)"الذهب
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)1(البخاريوروى

الجناحين.ذيبنيا

مؤتةغز"!ةذكر

عليكالسلام:يقولجعفربناللهعبدابنهعلىسلمإذاكانأنهعمرابنعن،

عمر.ابنعن"الصحيح"فيماوالصحيح،نفسهالخطاببنعمرعنيرويهوبعضهم

ذلك.فيرويمابعضتقدموقد،الجنةفيبجناحينيديهعنعوضهتعالىاللهلأن:قالوا

بنالعلاءعن،جعفربناللهعبدثنا،حجربنعليئثنا:)2(الترمذيعيسىأبوالحافظقال

معالجنةفييطيرجعفرارأيت":مج!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبد

."الملائكة

سنة.وثلاثونثلاثوعمرهقتل،عنهاللهرضي،أنهحديثفيوتقدم

ذلك.غيروقيل:قال.سنةوأربعينإحدىقتليومعمرهكان:")3(الغابة"فيالأئيرابنوقال

وثلاثونتسعقتليومعمرهأنيقتضي.سنينبعشرعليمنأسنكانإنه:قيلماوعلى:قلت

وعمرهوهاجر،سنةعشرةثلاثبمكةفأقام،المشهورعلىسنينثمانابنوهوأسلمعليالأن"سنة

أعلم.والله،الهجرةمنثمانسنةفيكانمؤتةويوم،سنةوعشرونإحدى

يقاللكرمهوكان،ممدحاجواداكريماوكان،ذكرنالما.الطيار:قتلهبعدلجعفريقالكانوقد

إليهم.لإحسانه،المساكينأبو:له

احتذىما:قالهريرةأبيعن،عكرمةعن،خالدثنا،وهيبثنا،عفانثنا:أحمد)4(الإمامقال

أبيبنجعفرمنأفضلع!ي!اللهرسولبعدرجلمنالثيابلبسولا،المطاياركبولا،انتعلولاالنعال

الدينية،الفضيلةفيفأما،الكرمفييفضلهاإنماأوكأنه،هريرةأبيإلىجيدإسنادوهذا.طالب

عنهما،اللهرضي،عليأخوهوأما،منهأفضلعفانبنوعثمانبلوالفاروقالصديقأنفمعلوم

منه.أفضلعليأو،متكافئانأنهمافالظاهر

ثنا،بكرأبيابنأحمدثنا،)5(البخاريرواهمابدليل،الكرمفيتفضيلههريرةأبوأرادوإنما

نأهريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،ذئبأبيابنعن،الجهنياللهعبدأبوديناربنإبراهيمبنمحمد

.(4264(و)9037)"رقمصحيحه"في)1(

أبيبنوعليعباسوابن،عمرابنحديثمن،بشواهدهحسنحديثوهو،(3763)رقم"جامعه"في)2(

وغيرهم.،والبراء،طالب

.(1344/)فيهوهو"الصحابةمعرفةفيالغابةأسد"يعني)3(

.(2134/)"المسند"فيأحمدرواه(4)

.(8037)رقم"صحيحه"في()5
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ولا،الخميرآكللاحينبطنيبشبعع!اللهرسولطألزمكنتوإني،هريرةأبوأكثر:يقولونكانواالناس

لأستقرئكنتوإني،الجوعمنبالحصباءبطنيألصقوكنت،وفلانةفلانيخدمنيولا،الحريرألبس

طالب،أبيبنجعفرللمساكينالناسخيروكان،فيطعمنيابيأينقلبكي؟معيهيالآيةالرجل

فنلعقفنشقهاشيءفيهاليسالتيالعكةإليناليخرجكانإنحتى،بيتهفيكانمافيطعمنابناينقلبوكان

.البخاريبهتفرد.فيهاما

اولمل(أصت:(جعفرا)1يرثياثابتبنأحسانوقالط

كلهاالبريةعلىالنبيحبجعفرمهلكوعزبكيتولقد

وظلهاالعقابلدىللجلادمنلينعيتحينوقلتجزعتولقد

وعلهاالرماحوإنهالطضرباأغمادهامنتسلحينبالبيض

وأجلهاكلهاالبريةخيرجعفرالمباركفاطمةابنبعد

وأذلهامتظلماوأعزهامحتداجميعاوأكرمهارزءا

وأقلهايداوأنداهاكذباتنحلغيرينوبحينللحق

وأبلهاندىوأبذلهافضلايجتدىماإذاوأكثرهافحشا

كلهاالبريةاحياءمنحيمثلهلامحمدغيربالعرف

القيسامرئبنعمروبنالقيسامرئبنثعلبةبن)2(رواحةبناللهعبدفهو،رواحةابنوأما

-ويقالط:محمدأبوالخزرجبنالحارثابنالخزرجبنكعببنثعلبةبنالأغربنمالكبنالأكبر

بنتعمرةأخته،بشيربنالنعمانخالطوهو،الخزرجيالأنصاري-عمرأبو:ويقالط.رواحةأبو

وأحدابدراوشهد،الخزرجبنالحارثلبنيليلتئذالنقباءأحدوكان،العقبةوشهدقديماأسلم،رواحة

عمرةوشهد،قدمناكماخرصهاعلىوسلمعليهاللهصلىيبعثهوكان،وخيبروالحديبيةوالخندق

وهو-الركابيعني.بغرزها:وقيل-ع!ي!اللهرسولطناقةبزمامممسكوهويومئذودخل،القضاء

:يقول

سبيلهعنالكفاربنيخلوا

.تقدمكما،لأبياتا

فياشتورواحينالرومللقاءالمسلمينشجعوقد،تقدمكما،مؤتةيومالشهداءالأمراءأحدوكان

اليسير.الخلافبعضمع(1/323)"ديوانه"فيالأبيات(1)

سيرو"(2603/)"الإصابةو"(1265/)"واللغاتالأسماءتهذيبو"(3898/)"الاستيعاب"فيترجمته)2(

بتحقيقي.(1/261)"الذهبشذراتو"(1/023)"النبلاءأعلام
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ممنفهو،بالشهادة!ي!اللهرسوللهشهدوقد،صاحباهقتلبعدمانزلحتىأيضانفسهوشجع،ذلك

البسيهط(منأ:فيهيقولالذي،ودعهحين-شعره!ي!النبيأنشدلماأنهويروى.الجنةبدخوللهيقطع

-نصرواكالذيونصراموسىتثبيتحسنمنأتاكمااللهفثبت

."اللهفثبتكوأنت":!اللهرسولقال

الجنة.ودخلشهيداقتلحتىاللهفثبته:عروةبنهشامقال

اللهرسولأتىرواحةبناللهعبدأن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،ثابتعن،زيدبنحمادوروى

منالنبيفرغحتى،المسجدمنخارجامكانهفجلس."اجلسوا":يقولفسمعهيخطبوهو!ي!

."رسولهوطواعيةاللهطواعيةعلىحرصااللهزادك":فقالع!ي!النبيذلكفبلغ،خطبته

:")1(صحيحه"فيالبخاريوقال

ساعة.نؤمنبنااجلس:معاذوقال

:(أحمد)الإمامفقال،ذلكبنحورواحةبناللهعبدعن،ذلكفيالمرفوعالحديثوردوقد

الرجللقيإذارواحةبناللهعبدكان:قالأنسعن،النميريزيادعن،عمارةعن،الصمدعبدحدثنا

:فقالفجاءالرجلفغضب،لرجليومذاتفقال.ساعةبرئنانؤمنتعال:يقولأصحابهمن

ابناللهيرحم":ع!ي!النبيئفقال!ساعةإيمانإلىإيمانكعنيرغبرواحةابنترىألا،اللهرسوليا

.جداغريبحديثوهذا."الملائكةبهاتتباهىالتيالمجالسيحبإنه،رواحة

منشيخثنا،يونسبنأحمدأنبأ،أيوببنمحمدأنبأ،بكرأبوأنبأ،الحاكمأنبأ:البيهقيوقال

تعال:،لهألصاحبقالرواحةبناللهعبدأنيساربنعطاءعن،سليمبنصفوانعن،المدينةأهل

إيمانا.فنزداداللهنذكرولكنا،بلى:قال؟بمؤمنينأولسنا:قال.ساعةنؤمن،حتىا

بنشريحعن،سليمبنصفوانعن،اليمانأبيحديثمن،اللالكاليالقاسمأبوالحافظروىوقد

فيفنجلسساعةنؤمنبناقم:فيقولأصحابهمنالرجلبيديأخذكانرواحةبناللهعبدأن،عبيد

."البخاريشرح"أولفيذلكعلىالكلاماستقصيناوقد،الوجهينهذينمنمرسلوهذا.ذكرمجلس

والمنة.الحمدولله

)1(

)2(

تعليقا،"خمسعلىالإسلامبني":!لمج!النبيوقولالإيمانباب:الإيمانفي(8)رقمالحديثقبلالبابفي

بنمعاذليقال:قالهلالبنالأسودعن(13346/و)(1/126)"مصنفه"فيشيبةأبيبنبكرأبوووصله

.(1/48)الفتحفيالحافظإسنادهوصحح،ساعةنؤمنبنااجلس:جبل

ضعيف.وإسناده،(3265/)"المسند"فيأحمدرواه
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وما،شديدحرفيسفرفي!يواللهرسولمعكنا:قالالدرداءأبيعن")1(،البخارياصحيح"وفي

المشهورين.الصحابةشعراءمنكانوقد.عنهاللهرضي.رواحةبناللهوعبد!يواللهرسولإلاصائمفينا

الطويلأمنأ:)3(!واللهرسولفيقولهشعرهمن)2(البخارينقلهومما

ساطعالفجرمنمعروفانشق(إذاأكتابهيتلواللهرسول!وفينا

المضاجعبالمشركيناستثقلتإذافراشهعنجنبهيجافييبيت

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدبالهدىأتى

عن،عامرعن،حصينعن،فضيلبنمحمدثنا،ميسرةبنعمرانثنا:)4(البخاريوقال

،واكذا،واجبلاه:تبكيعمرةأختهفجعلت،رواحةبناللهعبدعلىأغمي:قالبشيربنالنعمان

!؟كذلكأنت:ليقيلإلاشيئاقلتما:أفاقحينفقال،عليهتعددواكذا

بناللهعبدعلىأغمي:قالبشيربنالنعمانعن،الشعبيعن،حصينعن،عبثوثنا،قتيبةثنا

عليه.تبكلمماتفلما،بهذا...رواحة

.غيرهمعثابتبنحسانبهرثاهماقدمناوقد

عنهم:اللهرضي،رجعمنمعمؤتةمنرجعممنالمسلمينمنشاعروقال

أقبررمسفياللهوعبدوزيدوجعفررجعتأنيحزناكفى

المتغبرمعللبلوىوخلفتلسبيلهممضوالمانحبهمقضوا

بنوكعب،ثابتبنحسانشعرمنالثلاثةالأمراءهؤلاءبهرثيمابقيةتعالىاللهشاءإنوسيأتي

وأرضاهما.عنهمااللهرضي،مالك

فصل

)5(المسلمينمنمؤتةيوماستشهدمنذكرفي

بنالأسودبنومسعود،الكلبياحارثةبنزيدومولاهم،طالبأبيبنجعفر:المهاجرينفمن

.(1)122رفمأيضا"صحيحه"فيمسلمورواه،()4591رقمالبخاريصحيح(1)

.(11)55رقم"صحيحه"في)2(

هو:رابعبيتومع،والتأخيروالثقديمالخلافبعضمع(162ص)"ديوانه"فيالأبيات)3(

وراجعهناكمحشوراللهإلىأننيبالظنليس!علماوأعلم

.(4268و)(4267)رقم"صحيحه"في)4(

اخرين.شهداءالمؤلفذكرهماعلىزادوقد(222ص)حزملابن"السيرةجوامع"انظر()5
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نفر.أربعةفهؤلاء،سرحأبيبنسعدبنووهب،العدوينضلةبنحارثة

بنإسافبنالنعمانبنوالحارث،الخزرجيانقيسبنوعباد،رواحةبناللهعبد:الأنصارومن

نفر.أربعة،المازنيخنساءبنعطثةبنعمروبنوسراقة،النجارينضلة

.)1(إسحاقابنذكرهماعلى،الثمانيةهؤلاءيومئذالمسلمينمنقتلمنفمجموع

كليب،أبو،الزهرقيشهابابنذكرهفيما،مؤتةيوماستشهدومفن:)2(هشامابنقاللكن

ابنا،وعامر،وعمرو،وأملأبشقيقانوهما،المازنثانمبذولبنعوفبنزيدبنعمروابنا،وجابر

الأنصارمنأربعةفهؤلاء.أفصىبنمالكبنثعلبةبنعامربنسعدبنعبادبنالحارثبنسعد

الدين"فيمتعاديانجيشانيتقاتلأنجداعظيموهذا،رجلاعشراثناالقولينعلىفالمجموع،أيضا)3(

ألفمئتاعدتهاكافرةوأخرى،مقاتلآلافثلاثةعدتها،اللهسبيلفيتقاتلالتيالفئةوهو،أحدهما

يقتللاكلههذامعثم،ويتصاولونيتبارزون،ألفمئةالعربنصارىومن،ألفمئةالروممن"مقاتل

اندقتلقد:يقولوحدهخالدهذا.كثيرخلقالمشركينمنقتلوقد،رجلاعشراثناإلاالمسلمينمن

الأسيافبهذهقتلقدترىفماذا.يمانيةصفيحةإلايديفيصبرتوما،أسيافتسعةيومئذيديفي

لعائنعليهم،الضلبانعبدةفيتحكمواوقد،القرانحملةمن،والشجعانالأبطالمنغيرهدع!؟كلها

فىءايةلكغقذ!ان):تعالىقولهفييدخلمماوهذا.أوانكلوفي،الزمانذلكفي،الرحمن

يشاءمنبنضحرهيؤيدواللهرآهـآلغتهتمثلتهضيرؤنهم!افرةوأخرىاللهسبيلفتقنلفئةاثتقتافئتين

."13:عمرانآلأ*!لأتصرالأو!لعئرةذالثفىإت

حديمث

السريةهذهلأمراءعظيمةفضيلةفيه

عنهم.اللهرضي،رواحةبناللهوعبد،طالبأبيبنوجعفر،حارثةبنزيد:وهم

كتابهفي-وجههالله-نضرالرازقيالكريمعبدبن)2(اللهعبيدزرعةأبوالحافظالعالمالإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2388/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(938-2388/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."السيرةجوامع"فيحزمابنذكرهماوهو

بتحقيقي.(3278/)"الذهبشذرات"منوالتصحيح،خطأوهو"اللهعبد":(طو)(آ)في
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جابر.ابنثنا،الوليدثنا،الدمشقيصالحبنصفوانثنا:-ا(جليلكتابوهو"النبوةدلائل"

ثنا:قالا-الواحدعبدابنيعني-وعمروالوليدثنا،الدمشقيإبراهيمبنالرحمنعبدوحدثنا(ح)

جم!اللهرسولسمعت،الباهليأمامةأبوأخبرني:يقولالخبائريعامربنسليمسمعت،جابرابن

فقلت:.اصعد:فقالاوعراجبلابيفأتيابضبعيفأخذا،رجلانأتانيإذنائمأنابينا":يقول

بأصواتأناإذاالجبلسواءفيكنتإذاحتىفصعدت:قال.لكسنسهلهإنا:فقالا.أطيقهلا

معلقينبقومفإذا،بيانطلقاثم.النارأهلعواء:فقالا؟الأصواتهؤلاءما:فقلت،شديدة

قبليفطرونالذينهؤلاء:فقالا؟هؤلاءما:فقلت،دماأشداقهمتسيل،أشداقهممشققة،بعراقيبهم

الله!رسولمنأسمعهاأدريلاأ:سليمقال."والنصارىاليهودخابت":فقال."صومهمتحفة

المراحيض،ريحهمكأن،ريحاشيءوأنتن،انتفاخاشيءأشدقومفإذا،بيانطلقاثم"رأيهمنأم

وأنتن،انتفاخااشيءأأشدبقومفإذا،بيانطلقاثم.الكفارقتلىهؤلاء:قالا؟هؤلاءمن:قلت

انطلقاثم،والزوانيالزانونهؤلاء:قالا؟هؤلاءمن:قلت.المراحيضريحهمكأن،ريحاشيء

أولادهنيمنعناللاتيهؤلاء:قالا؟هؤلاءبالما:فقلت،الحياتثديهنتنهشبنساءفإذا،بي

ذراريهؤلاء:قالا؟هؤلاءمن:قلت،بحرينبينيلعبونبغلمانفإذا،بيانطلقاثم.ألبانهن

هؤلاء:قالا؟هؤلاءمن:فقلت،لهمخمرمنيشربونثلاثةبنفرفإذا،شرفابيأشرفاثم.المؤمنين

ثلاثة،بنفرأنافإذا،اخرشرفابيأشرفاثم.رواحةبناللهوعبد،حارثةبنوزيد،طالبأبيبنجعفر

.(21(ينتظرونكوهم،السلامعليهم،وعيسى،وموسى،إبراهيمهؤلاء:قالا؟هؤلاءمن:فقلت

فصل

مؤتةغزوةفيالأشعارمنقيلفيما

ا!طودل(منأ:حسان)4(قولمؤتةأصحاببهبكيمماوكان:إسحاق)3(ابنقال

مسهرالناسنومماإذاوهمأعسربيثربليلتأوبني

)1(

)2(

)3(

)4(

أعلم.فيمابعديطبعلممخطوطوهو:قلت

صحيح.وإسناده(1974)رقم"صحيحه"فيحبانابنوعنه(8691)رقم"صحيحه"فيخزيمةابنرواه

:77(-76)1/"الزوائدمجمع"فيالهيثميوقال)7667(رقم"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيبنحوهوذكره

."الصحيحرجالورجاله"

.(2383/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

ألفاظها.فيالخلافبعضمع(1/89)"ديوانه"فيالأبيات
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عبرةليهيجتحبيبلذكرى

بليةالحبيبفقدانإنبلى

تواردواالمسلمينخياررأيت

تتابعواقتلىاللهيبعدنفلا

تتابعواحيناللهوعبدوزيد

يقودهمبالمؤمنينمضواغداة

هاشمآل!منالبدركضوءأغر

مولسدغيرمالحتىفطاعن

ثوابهالمستشهدينمعفصار

محمدمنجعفرفينرىوكنا

هاشمالمنالإسلامفيزالوما

حولهموالناسالإسلامجبلهم

أمهوابنجعفرمنهمبهاليل

ومنهممنهموالعباسوحمزة

مأزقكلفياللأواءتفرجبهم

حكمهأنزلاللهأولياءهم

الكاملمنأ:عنه)1(اللهرضيمالكبنكعبوقال!

يهملعينكودمعالعيوننام

همومهاعليوردتليلةفي

كأننيفبتحزنواعتادني

والحشاالجوانحبينوكأنما

تتابعواالذينالنفرعلىوجدا

فتيةمنعليهمالإلهصلى

نفوسهمللإلهبمؤتةصبروا

كأنهمالمسلمينأمامفمضوا

ولوائهبجعفريهتدونإذ

.(652-502)ص"ديوانه"فيالأبيات(1)

فنيق.الواحد،الإبلمنالفحول:الفنق)2(

ال!لثمعارمنمؤتة

التذكرالبكاءوأسبابسفوحا

يصبرثميبتلىكريممنوكم

يتأخربعدهموخلفاشعوبا

جعفرالجناحينذومنهمبمؤتة

تخطرالمنيةوأسبابجميعا

أزهرالنقيبةميمونالموتإلى

مجسرالظلامةسيمإذاأبي

متكسرالقنافيهبمعترك

أخضرالحدائقوملتفجنان

يأمرحينحازماوأمراوفاء

ومفخريزلنلاعزدعائم

ويقهريروقطودإلىرضام

المتخيرأحمدومنهمعلي

يعصرحيثمنالعودوماءعقيل

مصدربالناسضاقماإذاعماس

المطهرالكتابذاوفيهمعليهم

المخضلالطبابوكفكماسحا

أتململوتارةأحنطورا

موكلوالسماكنعشببنات

مدخلشهال!تأوبنيمما

ينقلوالمأسندوابمؤتةيوما

المسبلالغمامعظامهموسقى

ينكلواأنومخافةالردىحذر

لى)2(.و
المرفلالحديدعليهن!نق

الأولفنعمأولهمقدام
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مجدلالصفوفوعثالتقىحيثوجعفوالصفوفتفرجتحتى

تأفلوكادتكسفتقدوالشمسلفقدهالمنيرالقمرفتغير

ينقلماوسؤدداأشمفرعاهاشممنبنيانهعلاقرم

المنزلالكتابنزلوعليهمعبادهالإلهعصمبهمقوم

يجهلمنأحلامهموتغمدتوتكرماعزةالمعاشرفضلوا

يفصلبحقخطيبهمويرىحباهمالسفاهإلىيطلقونلا

الممحلالزماناعتذرإذاتندىأكفهمبطونترىالوجوهبيض

المرسلالنبينصروبجدهملخلقهالإلهرضيوبهديهم

305

الرحيمالرحمناللهبسم

كتاب

إليه!وكتبهالآفاقملوكإلىجمب!اللهرسولبعث

)1(الإسلامفيالدخولوإلى،وجلعز،اللهإلىيدعوهم

الحديبية.عمرةبعد،الحجةذيفيستسنةاخرفيكانذلكأن)2(الواقديذكر

بدءأنبينهمخلافولا.أعلموالله،مؤتةغزوةبعد،الموضعهذافيالفصلهذا)3(البيهقيوذكر

ونحن،لا:فقال؟يغدرهل:سألهحينلهرقلسفيانأبيلقول؟الحديبيةوبعدمكةفتحقبلكانذلك

فيها.صانعهوماندريلامدةفيمنه

الله.رسولسفيانأبوفيهاماد)5(التيالمدةفيوذلك:)4(للبخاريلفظوفي

كتبعنالسائلينإعلام"كتابراجعالقبائلوزعماءالأمململوك!ك!يماللهرسولبرسائليتصلفيماالفائدةلتمام()1

بتحقيقي.،الدمشقيطولونلابن"المرسلينسيد

.(2464/)"الطبريتاريخ"انظر)2(

.(4376/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)3(

.(7)رقم"صحيحه"في(4)

.(11/272)"الأصولجامع"عن.بينهماستقرتمدةإلىصالحهم:أي()5
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نذكرونحن.والسلامالصلاةعليه،ووفاتهالحديبيةبينماذلككان:)1(إسحاقبنمحمدوقال

أعلم.والله،محتملاالواقديقول!كانوإن،هاهناذلك

بنسعيدعن،الأعلىعبدبنالأعلىعبدعن،المعنيحفادبنيوسفعن،)2(مسلمروىوقد

وإلى،وقيصركسرىإلىموتهقبلكتب!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،قتادةعن،عروبةأبي

عليه.صلىالذيبالنجاشيوليس،وجلعز،اللهإلىيدعوهم،جباركلوإلى،النجاشي

عتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن،)3(الزهريحدثني،إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوقال

قدالحربوكانت،تجارأقوماكنا:قال،فيإلىفيهمن،سفيانأبوحدثني،عباسبناللهعبدعن

نأنأمنلم!ي!اللهرسولوبينبيننا-الحديبيةهدنة-الهدنةكانتفلما،أموالنانهكتحتىحصرتنا

وقدإلارجلاولاامرأةبمكةعلمتمافوالله،قريشمنرهطمعالشامإلىتاجرافخرجت،أمناوجدنا

حينوذلك،قدمناهاحتىفخرجنا،فلسطينأرضمنغزةالشاممنمتجرناوجهوكان،بضاعةحملني

الأعظم،صليبهعليهورد،منهافأخرجهم،الفرسمنبلادهفيكانمنعلىالرومصاحبقيصرظهر

يمشيمنهافخرج،الشامأرضمنبحمصمنزلهكانوقد،ذلكبلغهأنفلما،إياهاستلبوهكانوقد

إلىانتهىحتى،الرياحينعليهالهوتطرح،البسطلهتبسط،فيه،ليصليالمقدسبيتإلىمتشكرا

أيها:بطارقتهفقالت،السماءإلىطرفهيقلب،مهموموهوغداةذاتفأصبح،بهافصلىإيلياء

ملكأنالليلةهذهفيأريت:فقال؟ذاكوما:فقالوا.أجل:فقال.مهمومأأصبحتلقد،الملك

فإن،سلطانكوفييديكتحتوهم،اليهودإلاتختنالأمممنأمةنعلمماوالله:فقالوا.ظاهرالختان

فتستريح،عنقهضربتإلايهودييبقىفلا،كلهامملكتكفيفابعث،منهمنفسكفيهذاوقعقدكان

وقعقدالعربمنبرجلبصرىصاحبرسولأتاهمإذ،يدبرونهرأيهممنذلكفيفإنهم.الهمهذامن

كانحدثعنيحدثك،والإبلالشاءأهلمنالعربمنرجلهذاإن،الملكأيها:فقال،إليهم

فسأله؟بلادهفيكانالذيالخبرهذاماسله:لترجمانهقال!،إليهانتهىفلما.عنهفاسأله،ببلاده

بينهمكانتوقد،آخرونوخالفهأقواماتبعهوقد،نبيأنهيزعمخرج،قريشمنالعربمنرجل:فقال

هوفإذا.جردوه:قالالخبرأخبرهفلما.ذلكعلىوهمبلاديمنفخرجت،مواطنفيملاحم

لشأنك.انطلق،ثوبهأعطه،تقولونمالا،أريتقدالذيواللههذا:فقال،مختون

أسألههذاقوممنبرجلتأتيحتى،لبطنظهراالشامليقلب:لهفقال،شرطتهصاحبدعاإنهثم

شأنه.عن

)1(

)2(

)3(

.(2564/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1774)رقممسلمرواه

.(4381/)"النبوةدلائلو"(2646/)"الطبريتاريخ"انظر
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فساقنا،فأخبرناه؟أنتمممن:فسألنا،عليناهجمإذ،لبغزةوأصحابيإنيفوالله:سفيانأبوقال!

ذلكمنأدهىكانأنهأزعمقطرجلمنرأيتمافوالله:سفيانأبوقال،إليهانتهينافلما،جميعاإليه

مني.أدنوه:قال.أنا:فقلت؟رحمابهأمسأيكم:قالإليهانتهينافلما:قال-هرقليريد-الأغلف

عليه.فردواكذبإن:وقال!،خلفيفأجلسهم،بأصحابيأمرثميديهبينفأجلسني:قال!

وأستحيأتكرم،سيداامرءاكنتولكني،عليردواماكذبتلوأنيعرفتفلقد:سفيانأبوقال

أكذبه.فلم،بمكةعنيبهيتحدثواثم،عنييرووهأنذلكفييكونماأدنىأنوعرفت،الكذبمن

إلىالتفتمافوالله،أمرهلهوصغرت،شأنهلهفزهدت.فيكمخرجالذيالرجلهذاعنأخبرني:فقال

نسبهكيف:فقال!؟لكبداعماسلني:فقلت.أمرهمنعنهأسألكعماأخبرني:ليوقال،منيذلك

قوله،مثليقول!أحدبيتهأهلمنكانهلفأخبرني:قال.نسباأوسطنامن،محضا)1(:فقلت؟فيكم

لتردوهالحديثبهذافجاء،إياهفاستلبتموهملكلهكانهلفأخبرني:قال!.لا:فقلت؟بهيتشبهفهو

فأما،والمساكينوالضعفاءالأحداث:فقلت؟هممن،أتباعهعنفأخبرني:قال!.لا:قلت؟عليه

قلت:؟ويفارقهيقليهأم،ويلزمهأيحبه،يصحبهعمنفأخبرني:قال!.فلا)2(الأسنانوذووأشرافهم

وندال!علينايدال!،سجال:فقلت؟وبينهبينكمالحربعنفأخبرني:قال.ففارقهرجلصحبهماقل

ولا،مدةفيمنهونحن،لا:قلت،هيإلابهأغرهشيئاأجدفلم؟يغدرهلفأخبرني:قال.عليه

من(أأنهزعمت:فقال،الحديثعليفأعاد:قال!.منيإليهاالتفتمافوالله،فيهاغدرهنأمن

منكانهلوسألتك،قومهأوسطمنإلايأخذهلا،أخذهإذاالنبياللهيأخذوكذلك،نسباأمحضكم

فجاء،إياهفاستلبتموهملكلهكانهلوسألتك.لا:فقلت،بهيتشبهفهوقولهمثليقول!أحدبيتهأهل

والمساكينالأحداثأنهمفزعمت،أتباعهعنوسألتك.لا:فقلت،ملكهعليهلتردواالحديثبهذا

ويفارقه،يقليهأم،ويلزمهأيحبه،يتبعهعمنوسألتك،زمانكلفيالأنبياءأتباعوكذلك،والضعفاء

كيفوسألتك،منهفتخرجقلباتدخللا،الإيمانحلاوةوكذلك،فيفارقهيصحبهمنقلأنهفزعمت

،الأنبياءحربتكونوكذلك،عليهوتدالونعليكميدال؟سجالأنهافزعمت،وبينهبينكمالحرب

تحتماعلىليغلبن،صدقتنيكنتفلئن،يغدرلاأنهفزعمت،يغدرهلوسألتك،العاقبةتكونولهم

أضوبوأنافقمت:قال!.بشأنكالحق:قال!ثم.قدميهعنفأغسلعندهأنيولوددت،هاتينقدمي

بنيملوكأصبح!)3(كبشةأبيابنأمرأمرلقد،اللهعباديا:وأقول،الأخرىعلىيديبإحدى

)2(

)3(

.(محض)"العربلسان"انظر.النسبخالص:أي

السن.كبار:أي

واسمه،الخزاعيكبشةأبالأن،كبشةأبيإلىع!يوالنبيينسبونالمشركونوكان،واتسعوعظمشأنهكبر:أي

فلما=،السماءنجومفيالمعروفالنجموهو،العبورالشعرىوعبد،الأوثانعبادةفيقريشاخالفقدكان،وجز
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سلطانهم.فييخافونه(الأصفر)1

الزمانذلكأدركقد،النصارىمنأسقفحدثني:قالالزهريوحدثني:)2(إسحاقابنقال

محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":فيه!يواللهرسولبكتابهرقلعلىخليفةبندحيةقدم:قال

.الهدىاتبعمنعلىسلام،الرومعظيمهرقلإلىاللهرسول

."عليكالأكارين)3(إثمفإنأبيتفإن،مرتينأجركاللهيؤتكوأسلم،تسلمفأسلم:بعدأما

كان،روميةأهلمنرجلإلىكتبثم،وخاصرتهفخذهبينفجعلهأخذه،وقرأهكتابهإليهانتهىفلما:قال

شكلاينتظرالذيالنبيئإنه:إليهفكتب،!يواللهرسولمنجاءهعمايخبره،يقرأماالعبرانيةمنيقرأ

واطلع،عليهمفأشرجتبهاأمرثم،ملكهدسكرة)4(فىلهفجمعوا،الرومبعظماءفأمر.فاتبعه،فيه

النبيواللهوإنه،أحمدكتابجاءنيقدإنه،الروممعشريا:فقال،خائفمنهموهولهعليةمنعليهم

دنياكملكمتسلمواتبعوهفأسلموا،وزمانهبعلاماتهنعرفهكتابنا،فىذكرهونجدننتظركئاالذي

:وقالفخافهم،دونهممغلقةفوجدوهاالذسكرةأبوابوابتدرواواحد،رجلنخرةفنخروا.وآخرتكم

بها؟أختبركمالمقالةهذهلكمقلتإنماإني،الروممعشريا:لهمفقال،عليهفردوهم.عليردوهم

أبوابلهمفتحتثم،سخدالهفوقعوا.سرنيمامنكمرأيتفلقد،دينكمفيصلابتكمكيفلأنظر

.فخرجواالذسكرة

منوحروفهابسندهانوردهاأنأحببنا،أخربزياداتهرقلمعسفيانأبيقصةالبخارفيروىوقد

الفوائد.منفيهاوما،التباينمنالسياقينبينماليعلم؟"الصحيح"

عن،شعيبثنا،نافعبنالحكماليمانأبوحدثنا:")"(صحيحه"منالإيمانقبلالبخاريقال

سفيانأباأن،أخبرهعباسبناللهعبدأن،مسعودبنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخبرني،الزهري

ماد!يواللهرسولكانالتيالمدةفيبالشامتجاراوكانوا،قريشمنركبفيإليهأرسلهرقلأنأخبره

دعاهمثم،الرومعظماءوحولهمجلسهفيفدعاهم،بإيلياء)6"وهمفأتوه،قريشوكفارسفيانأبافيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

الشبه.فيإليهنزعأنه:أرادوا،لأمهع!ي!النبيجدجدكان:وقيل،بهشبهوهالأصنامعبادةفيع!ي!النبيخالفهم

.(1/1273)"الأصولجامع"عن

"الأصولجامع"عن.الصفرةمنالغالبفيلألوانهميعرضلمابذلكسموا،الرومهم:الأصفربنو

(11/273).

.(4384/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(أكر)"المحيطالقاموس"انظر.الأرضيحرثونالذين:اكارون

.(2171/)"النهاية"انظر.القصرهيئةعلىبناء:الدسكرة

.(7)رقم

.(68ص)للحميري"الأقطارخبرفيالمعطارالروض"انظر.المقدسبيتهي:إيلياء
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أنا:فقلت:سفيانأبوقال.؟نبيأنهيزعمالذيالرجلبهذانسباأقربأيكم:فقالبالترجمانودعا

لهم:قل:لترجمانهقال!ثم.ظهرهعندفاجعلوهم،أصحابهوقربوا،منيأدنوه:قال.نسباأقربهم

كانثم،عنهلكذبتكذباعنييأثرواأنلولافوالنه،فكذبوهكذبنيفإن،الرجلهذاعنهذاسائلإني

منكمالقول!هذاقال!فهل:قال!.نسبذوفيناهو:قلت؟فيكمنسبهكيف:قال!أنعنهسألنيماأول

مأاتبعوهالناسفأشراف:قال!.لا:قلت؟ملكمنابائهمنكانفهل:قال!.لا:قلت؟قبلهقطأحد

يرتدفهل:قال!.يزيدونبل:قلت؟ينقصونأمأيزيدون:قال.ضعفاؤهمبل:قلت؟ضعفاؤهم

يقول!أنقبلبالكذبتتهمونهكنتمفهل:قال!.لا:قلت؟فيهيدخلأنبعدلدينهسخطةمنهمأحد

:قال.فيهافاعلهوماندريلامدةفيمنهونحن،لا:قلت؟يغدرفهل:قال.لا:قلت؟قالما

كانفكيف:قال!.نعم:قلت؟قاتلتموهفهل:قال!.الكلمةهذهغيرشيئافيهاأدخلكلمةتمكنيولم

يقول!::قلت؟يأمركمماذا:قال.منهوننال!مناينال،سجال!وبينهبينناالحرب:قلت؟إياهقتالكم

والعفافوالصدقبالصلاةويأمرنا.آباؤكميقول!ماواتركوا،شيئابهتشركواولاوحدهاللهاعبدوا

تبعثالرسلوكذلك،نسبذوفيكمأنهفزعمت،نسبهعنسألتك:لهقل:للترجمانفقال!.والصلة

قالأحدكانلو:فقلت،لاأنفذكرت،قبلهالقولهذامنكمأحدقالهلوسألتك،قومهانسبفي

نأفذكرت،ملكمنآبائهمنكانهلوسألتك.قبلهقيلبقول!يتأسىرجل:لقلت،قبلهالقول!هذا

نأقبلبالكذبتتهمونهكنتمهلوسألتك.أبيهملكيطلبرجل:قلت،ملكمنآبائهمنكانفلو،لا

وسألتك.اللهعلىويكذبالناسعلىالكذبليذريكنلمأنهأعرففقد،لاأنفذكرت؟قال!مايقول!

مأأيزيدونوسألتك.الرسلأتباعوهم،اتبعوهضعفاءهمأنفذكرت؟ضعفاؤهمأماتبعوهالناسأشراف

لدينهسخطةمنهمأحدأيرتدوسألتك،يتمحتىالإيمانأمروكذلك،يزيدونأنهمفذكرت،ينقصون

؟يغدرهل:وسألتك.القلوببشاشتهتخالطحينالإيمانوكذلك،لاأنفذكرت؟فيهيدخلأنبعد

اللهتعبدواأنيأمركمأنهفذكرت؟يأمركمبماوسألتك.تغدرلاالرسلوكذلك،لاأنفذكرت

تقول!ماكانفإن،والعفافوالصدقبالصلاةويأمركم،الأوثانعبادةعنوينهاكم،شيئابهتشركواولا

أنيأعلمفلو،منكمأنهأظنأكنلم،خارجأنهأعلمكنتوقد،هاتينقدميموضعفسيملك،حقا

الذي!ي!اللهرسول!بكتابدعاثم.قدميهعنلغسلت،عندهكنتولو،لقاءهلتجشمت،إليهأخلص

محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":فيهفإذا،هرقلإلىفدفعه،بصرىعظيمإلىدحيةمعبهبعث

بدعايةأدعوكفإني:بعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الرومعظيمهرقلإلىورسولهاللهعبد

يأقل):و،الأريسيين)1(إثمعليكفإنتوليتفإن،مرتينأجركاللهيؤتك،تسلمأسلم،الإسلام

.(273-11/272)"الأصولجامع"انظر.الفلاحين:أي(1)
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دونمنأرلابالش!ابغفحنايتخذولاشئاءلهلنشركولاأللهلاإلغبدلاأوبئمبهؤبينناسو%م!د4إكتعالؤاائكنت

،)1(64!راقالمهوأبألام!دوتاشهدوافقولواتوئؤا!انالنة

وارتفعت،الصخبعندهكثر،الكتابقراءةمنوفرغ،قالماقالفلما:سفيانأبوقال

بنيملكيخافهإنه!كبشةأبيابنأمرأمرلقد:أخرجناحينلأصحابيفقلت،وأخرجنا،الأصوات

صاحب-الناطورابنوكان:قال.الإسلامعلياللهأدخلحتى،سيظهرأنهموقنازلتفما!الأصفر

فقال،النفسخبيثيوماأصبحإيلياءقدمحينهرقلأنيحدث،الشامنصارىعلىسقفا-وهرقلإيلياء

حينلهمفقال،النجومفيينظرحزاءهرقلوكان:الناطورابنقال.هيئتكاستنكرناقد:بطارقتهبعض

ليس:قالوا؟الأمةهذهمنيختتنفمن،ظهرقدالختانملكالنجومفينظرتحينرأيتإني:سألوه

همفبينما.اليهودمنفيهممنفليقتلواملككمدائنإلىواكتب،شأنهميهمنكفلااليهود،إلايختتن

:قالهرقلاستخبرهفلما!ي!اللهرسولخبرعنيخبر،غسانملكبهأرسلبرجلهرقلأتي،أمرهمعلى

.يختتنونهم:فقال،العربعنوسأله.مختتنأنهفحدثوه،إليهفنظروالا؟أمهوأمختتنفانظروااذهبوا

العلم،فينظيرهوكان،بروميةلهصاحبإلىهرقلكتبثم.ظهرقدالأمةهذهملكهذا:هرقلفقال

النبيخروجعلىهرقلرأييوافق،صاحبهمنكتابأتاهحتىحمصيرمفلم،حمصإلىهرقلوسار

:فقالاطلعثم،فغلقتبأبوابهاأمرثم،بحمصلهدسكرةفيالروملعظماءهرقلفأذن،نبيوأنه!!

فحاصوا.النبيلهذافتبايعوا،ملككملكميثبتوأن،والرشدالفلاحفيلكمهل،الروممعشريا

:قالالإيمانمنوأيس،نفرتهمهرقلرأىفلما،غلقتقدفوجدوها،الأبوابإلىالوحشحمرحيصة

لهفسجدوا.رأيتفقد،دينكمعلىشدتكمبهاأختبرآنفامقالتيقلتإنماإني:وقال.عليردوهم

ومعمر،،ويونس،كيسانبنصالحورواه:البخاريقال.هرقلشأناخرذلكفكان،عنهورضوا

.الزهريعن

.2(استقصاؤهايطولبألفاظ"صحيحه"فيكثيرةمواضعفيالبخاريرواهوقد

.الزهري"3(عنطرقمن،ماجهابنإلا،الجماعةبقيةوأخرجه

فيهوذكرنا،كفايةفيهبما"البخاريصحيح"دشرحناأولفيمطولاالحديثهذاعلىتكلمناوقد

والمنة.الحمدولله،واللفظيةالمعنويةوالنكتالفوائدمن

)1(

)2(

)3(

طبع،بتحقيقي(07ص)طولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"فيومصادرهاالرسالةنصانظر

.ببيروتالرسالةمؤسسة

وغيرها.(0662و)(7892و)(1492و)(4028و)(5354و)(1492)الأرقامفيومنها

رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(2717)رقموالترمذي(5136)رقمداودوأبو(1773)رقممسلمرواه

(64011).
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فيتاجراالشامإلىحرببنسفيانأبوخرج:)1(قال!عروةعن،الأسودعن،لهيعةابنوقال!

فأرسل،!ج!اللهرسول!أمرمنيعلممايعلمأنفأراد،!ي!اللهرسول!شأنهرقلوبلغ،قريشمننفر

فأرسل،عنهيسألهمالعربمنبرجال!إليهيبعثأنفأمره،ملكهفيبالشامالذيالعربصاحبإلى

فقال!،جوفهافيالتيإيلياءكنيسةفيعليهفدخلوا،حرببنسفيانأبومنهم،رجلاثلاثينإليه

بنبي.وليس،كذابساحر:قالوا؟أمرهما،بمكةالذيهذاعنلتخبرونيإليكمأرسلت:هرقل

فلما.قاتلهوقد،عمهابنسفيانأبوهذا:قالوا؟رحمامنهوأقربكمبهبأعلمكمفأخبروني:قال!

.سفيانأباياأخبرني:قال!،فاستخبرهسفيانأباأجلسثم،عنهفأخرجوابهمأمر،ذلكأخبروه

منواللههو:قال!؟فيكمنسبهكيفولكن،شتمهأريدلاإني:هرقلفقال!.كذابساحرهو:فقال!

كانهل:هرقلقال!.قطرأياولاعقلالهنعبلم:قال!؟ورأيهعقلهكيف:قال!.قريشبيت

لأحدكانشرفاأوملكايطلبلعله:قال!.كذلككانماواللهلا:قال!؟أمرهفيمخادعاكذاباحلافا

لا.:قال!؟أحدمنهمإليكميرجعهلمنكميتبعهمن:قال!ثم.لا:سفيانأبوقال!؟قبلهبيتهأهلمن

مدتهمنتخافوما:هرقلفقال!.هذهمدتهيغدرأنإلا،لا:قال!؟عاهدإذايغدرهل:هرقلقال!

فأنتمبدأتمأنتمكنتمإن:هرقلقال!.بالمدينةوهوحلفائهعلىحلفاءهمأمدواقوميإن:قال!؟هذه

غزوتهثم-بدريوموهو-غائبيومئذوأناواحدةمرةإلايغلبنالم:وقال!سفيانأبوفغضب.أغدر

فقال!:؟صادقاأمتراهأكاذبا:هرقلفقال!.والفروجالاذانونجدع،البطوننبقر،بيوتهمفيمرتين

رجعثم.اليهودلذلكالناسأفعلفإن،تقتلوهفلا،نبيفيكمكانإن:فقال!.كاذبهوبل

.سفيانأبو

عقبةبنموسىأوردوقد.البخاريولا،إسحاقابنعندليستفوائدوفيه،غرابةالسياقهذاففي

أعلم.والله،الزبيربنعروةذكرهمماقريبا"مغازيه"في

)2(
أهلبعضعن،إسحاقبنمحمدثنا،سلمةثنا،حميدابنثنا:"تاريخه"فيجريرابنوقال!

نألأعلمإنيوالله:!ي!اللهرسول!بكتابعليهقدمحينالكلبيخليفةبنلدحيةقال!هرقلأن،العلم

ذلكولولا،نفسيعلىالرومأخافولكني،كتابنافيونجدهننتظركناالذيوأنه،مرسلنبيصاحبك

وأجوز،منيأعظمالرومفيواللهفهو،صاحبكمأمرلهفاذكر،الأسقفضغاطرإلىفاذهب،لاتبعته

إلى!ج!اللهرسول!منبهجاءبمافأخبره،دحيةفجاءه:قال!؟لكيقول!ماذافانظر،منيعندهمقولا

كتابنافيونجده،بصفتهنعرفه،مرسلنبيواللهصاحبك:ضغاطرفقال!،إليهيدعووبما،هرقل

)1(

)2(

.(4384/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2565/)"الطبريتاريخ"انظر
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فيالرومعلىفخرجعصاهأخذثم،بياضاثياباولبس،سوداعليهكانتثياباوألقىدخلثم.باسمه

إلهلاأنأشهدوإني،اللهإلىفيهيدعونا،أحمدمنكتابجاءناقدإنه،الروميامعشر:فقالالكنيسة

فلما:قال.قتلوهحتىفضربوه،واحدرجلوثبةإليهفوثبوا:قال.ورسولهعبدهأحمدوأن،اللهإلا

كانواللهفضغاطر،أنفسناعلىنخافهمإنا:لكقلتقد:قال،الخبرفأخبره،هرقلإلىدحيةرجع

مني.قولاوأجوز،عندهمأعظم

دحيةعن،شدادبناللهعبدعن،أبيهعن،كهيلبنسلمةبنيحيىطريقمن)1(الطبرانيروىوقد

لرسولاستأذنوا:فقلت،بكتابالرومصاحبقيصرإلى!ي!اللهرسولبعثني:قالالكلبي

:فقال،لذلكففزعوا.اللهرسولأنهيزعمرجلاالبابعلىإن:لهفقيلقيصرفأتي.!اللهرسول

محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":فيهفإذا،الكتابفأعطيته،بطارقتهوعندهعليهفأدخلني.أدخله

،اليومالكتابتقرألا:فقال،سبطأزرقأحمرلهأخابنفنخر."الرومصاحبقيصرإلىاللهرسول

ثم،منهفرغحتىالكتابفقرئ:قال.الرومملكيكتبولم،الرومصاحبوكتب،بنفسهبدأفإنه

فدخلالأسقفإلىفبعث،فأخبرتهفسألني،عليهفدخلت،إليبعثثم،عندهمنفخرجواأمرهم

واللههو:الأسقفقالالكتابقرأفلما،قولهوعنرأيهعنيصدرون،أمرهمصاحبوكان،عليه

فإنيأناأما:الأسقفقال؟تأمرنيفما:قيصرقال.ننتظركناالذي،وعيسىموسىبهبشرناالذي

وقتلنيملكيذهبفعلتإن،أفعلأنأستطيعلاولكن،كذلكأنهأعرف:قيصرفقال.ومتبعهمصدقه

.لروما

أرادلما:قالالشامأهلقدماءمنرجلعن،يساربنخالدعن،)2(إسحاقبنمحمدقالوبه

معشريا:فقالالرومجمع!النبيأمرمنبلغهلما؟القسطنطينيةإلىالشامأرضمنالخروجهرقل

هذاأنواللهتعلمون:قال؟هيما:قالوا.بهاأردتفيمافانظروا،أموراعليكمعارضإنى،الروم

دنيانالنافتسلم،فلنتبعهفهلم،لناوصفالتيبصفتهنعرفه،كتابنافينجده،مرسللنبيالرجل

رجالا،وأكثرهم،ملكاالناسأعظمونحن،العربأيديتحتنكوننحن:فقالواوآخرتنا.

أعطيهبماحربهمنوأستريح،شوكتهعنيأكسر،سنةكلالجزيةأعطيهفهلم:قال؟!بلداوأقصاهم

وأعظمهمعددا،الناسأكثرونحنمنا،يأخذونهبخرجوالصغارالذلالعربنعطينحن:قالوا.إياه

سورية،أرضأعطيهأنعلىفلأصالحهفهلم:قال.أبداهذانفعللاواللهلا؟!بلداوأمنعهمملكا،

دونوما،وحمص،ودمشق،والأردن،فلسطين؟سوريةأرضوكانت:قال-الشاموأرضويدعني

الحمانيالحميدعبدبنويحيى،متروكوهوكهيلبنسلمةبنيحيىوفيه(8941)رقم"الكبيرالمعجم"في()1

ضعيف.وهو

.(2165/)"الطبريتاريخ"انظر2()
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وقدسوريةأرضنعطيهنحن:فقالوا-الشامفهوعندهمالدربوراءكانوما،سوريةأرضمنالدرب

إذا،ظفرتمقدأنكملتودنواللهأما:قالعليهأبوافلما.أبداهذانفعللا؟!الشامسرةأنهاعرفت

استقبل،الدربعلىأشرفإذاحتى،فانطلقلهبغلعلىجلسثم:قال.مدينتكمفيمنهامتنعتم

القسطنطينية،دخلحتىركضثم،الوداعتسليمسوريةأرضياعليكالسلام:قالثم،الشامأرض

أعلم.والله

ذكر

بالشامالذينالنصارىمنالعربملكإلىك!ي!إرساله

بنالمنذرإلى،خزيمةبنأسدبنيأخا،وهببنشجاعع!ي!اللهرسولبعثثم:()1إسحاقابنقال

دمشق.صاحب،الغسانيشمرأبيبنالحارث

وحدهباللهتؤمنأنإلىوأدعوك،بهوآمنالهدىاتبعمنعلىسلالم":معهوكتب:)2(الواقديقال

إني؟ملكيينتزعومن:فقالعليهفقرأهوهببنشجاعفقدم،")3(ملككلكيبقى؟لهشريكلا

إليه.سأسير

ذكر

الفرسملككسرىإلىع!ي!بعثه

عتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،يونسعن،الليثحديثمن)4(البخاريروى

البحرين،عظيمإلىيدفعهأنوأمره،كسرىإلىرجلمعبكتابهبعثع!ي!اللهرسولأنعباسابنعن

فدعا:قالالمسيبابنأنفحسبت:قال.مزقهكسرىقرأهفلما،كسرىإلىالبحرينعظيمفدفعه

.ممزقكليمزقواأنع!يماللهرسولعليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2652/)"الطبريتاريخ"انظر

.(2652/)"الطبريتاريخ"انظر

بتحقيقي.(1-5158ص)6طولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"فيومصادرهاالرسالةنصانظر

.(7264)رقم"صحيحه"في
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نأ،القارفيعبدبنالرحمنعبدحدثني،الزهريعن،يونسعن،وهب)1(بناللهعبدوقال!

فإني:بعدأما":قالثموتشهدعليهوأثنىاللهفحمد،خطيباالمنبرعلىيومذاتقام!اللهرسول

ابنعيسىعلىإسرائيلبنواختلفتكماعليتختلفوافلا،الأعاجمملوكإلىبعضكمأبعثأنأريد

فبعث.وابعثنافمرناأبداشيءفيعليكنختلفلاإنا،اللهرسول!يا:المهاجرونفقال!."مريم

بنلشجاعأذنثم،فارسلعظماءأذنثم،يزينأنبإيوانهكسرىفأمر"كسرىإلىوهببنشجاع

لا،:وهببنشجاعفقال!،منهيقبضأن!يالهاللهرسول!بكتابكسرىأمرعليهدخلأنفلما،وهب

لهكاتبادعاثم،الكتابفناولهفدنا.ادنه:كسرىفقال!.!واللهرسول!أمرنيكماإليكأناأدفعهحتى

فأغضبه:قال!."فارسعظيمكسرىإلىورسولهاللهعبدمحمدمن":فيهفإذا،فقرأهالحيرةأهلمن

وهببنبشجاعوأمر،فيهمايعلمأنقبلالكتابومزقوغضبوصاح،بنفسه!واللهرسول!بدأحين

ذإأكونالطريقينأيعلىأباليماوالله:قالثم،سارثم،راحلتهعلىقعدذلكرأىفلما،فأخرج

عليه،ليدخلشجاعإلىبعثغضبهسورةكسرىعنذهبولما:قال!.!واللهرسول!كتابأديت

كسرىأمرمنكانبماأخبرهع!النبيعلىشجاعقدمفلما،فسبقالحيرةإلىفطلب،يوجدفلمفالتمس

."ملكهكسرىمزق":!ي!اللهرسول!فقال!،ع!اللهرسول!لكتابوتمزيقه

نأ،سلمةأبيعن(الزهريعنأ،بكرأبيبناللهعبدعن،)2(إسحاقبنمحمدوروى

قال!:!صاللهرسول!بلغفلما،مزقهقرأهفلما،كسرىإلىبكتابهحذافةبناللهعبدبعث!صاللهرسول!

."ملكهمزق"

:قال،حبيبأبيبنيزيدعن،إسحاقابنثنا،سلمةثنا،حميدبنأحمدثنا؟جرير)3(ابنوقال

وكتب،فارسملكهرمزبنكسرىإلىسهمبنسعدبنعديبنقيسبنحذافةبناللهعبدوبعث

اتبعمنعلىسلالم،فارسعظيمكسرىإلىع!ي!اللهرسول!محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم":معه

ورسوله،عبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوشهد،ورسولهباللهوامن،الهدى

علىالقول!ويحق،حياكانمنلأنذر،كافةالناسإلىاللهرسول!أنافإني،اللهبدعاءوأدعوك

يكتب:وقال!،شقهقرأهفلما:قال!")4(عليكالمجوسإثمفإنأبيتوإن،تسلمتسلمفإن،الكافرين

الرجلهذاإلىابعثأن،اليمنعلىنائبهوهو،باذامإلىكسرىكتبثم:قال!!؟عبديوهوبهذاإلي

.(4387/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2655/)"الطبريتاريخ"انظر2()

.(2465/)"الطبريتاريخ"انظر)3(

طبع،بتحقيقي(66ص)طولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"فيومصادرهاالرسالةنصانظر)4(

.ببيروتالرسالةمؤسسة



513الآفاقملوكإلى!به!الهاللهرسولبعثذكر

،فارسبكتابحاسباكاتباوكان،قهرمانهباذامفبعث.بهفليأتيانيجلدينعندكمنرجلينبالحجاز

معهماينصرفأنيأمرهع!ي!اللهرسولإلىمعهماوكتب.خرخرة:لهيقالالفرسمنرجلامعهوبعث

الطائف،قدماحتىفخرجا.بخبرهوأتنيوكلمهالرجلهذابلادائت:لأباذويهوقال،كسرىإلى

يعني-الطائفأهلواستبشر.بالمدينةهو:فقالعنهفسألوه،الطائفأرضفيقريشمنرجلافوجدا

كفيتم،الملوكملككسرىلهنصبفقد،أبشروا:لبعضبعضهموقال،وفرحوا-بهماوقريش

قداكسرىاالملوكملكشاهنشاه:فقالأباذويهفكلمه،ع!ي!اللهرسولعلىقدماحتىفخرجا.الرجل

كتبفعلتفإن،معيلتنطلقإليكبعثنيوقد،بكيأتيهمنإليكيبعثأنيأمرهباذامالملكإلىكتب

قومكومهلكمهلككفهو،علمتقدمنفهوأبيتوإن،عنكويكفهينفعكالملوكملكإلىلك

إليهما،النظرفكره،شواربهماوأعفيالحاهماحلقاوقدع!ي!اللهرسولعلىودخلا.بلادكومخرب

ولكن":ع!ي!اللهرسولفقال،كسرىيعنيان.ربناأمرنا:قالا"!؟بهذاأمركمامن!ويلكما":وقال

اللهرسولوأتى:قال."غداتأتيانيحتىارجعا":قالثم."شاربيوقصلحيتيبإعفاءأمرنيربي

كذاليلةفي،وكذاكذاشهرفيفقتله،شيرويهابنهكسرىعلىسلطقدالثهبأن،السماءمنالخبر!ي!

!؟تقولماتدريهل:فقالافأخبرهمافدعاهما:قال.فقتلهشيرويهابنهعليهسلط؟الليلمن؟وكذا

ذلكأخبراهنعم":قال؟باذامالملكونخبربهذاعنكفنكتب،هذامنأيسرهوماعليكنقمناقدإنا

والحافر،الخفمنتهىإلىوينتهي،كسرىملكبلغماسيبلغوسلطانيدينيإن:لهوقولا،عني

خرخرةأعطىثم."الأبناءمنقومكعلىوملكتك،يديكتحتماأعطيتكأسلمتإن:لهوقولا

الخبر،فأخبراهباذامعلىقدماحتىعندهمنفخرجا،الملوكبعضلهأهداهاكانوفضةذهبفيهامنطقة

هذاكانفلئن،قالقدماوليكونن،يقولكمانبياالرجللأرىوإني،ملكبكلامهذاماوالثه:فقال

بعد،أما:شيرويهكتابعليهقدمأنباذامينشبفلم.رأينافيهفسنرىيكنلموإن،مرسلنبيفإنهحقا

فيونحرهمأشرافهمقتلمناستحلكانلما،لفارسغضباإلاأقتلهولم،كسرىقتلتقدفإني

كتبقدكسرىكانالذيالرجلإلىوانطلق،قبلكممنالطاعةليفخذهذاكتابيجاءكفإذا،ثغورهم

.لرسولالرجلهذاإن:قالباذامإلىشيرويهكتابانتهىفلما.فيهأمرييأتيكحتىتهجهفلا،فيه

أحداكلمتما:لباذامباذويهقالوقد:قال.باليمنمنهمكانمنفارسمنالأبناءوأسلمتفأسلم

لا.:قال؟شرطمعههل:باذاملهفقال.منهعنديأهيب

مضينلياللعشر،الثلاثاءليلةشيرويهابنهيديعلىكسرىقتلوكان:اللهرحمه،)1(الواقديقال

منها.مضتساعاتلست،الهجرةمنسبعسنةمنالأولىجمادىمن

.(2656/)"الطبريتاريخ"انظر(1)
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الرمل(منأ:الشعراءبعضقولوهو،حرامشهرفيكانقتلهأنيرشدمابعضهمشعروفي:قلت

بكفنيمتعلمفتولىمحرمابليلكسرىقتلوا

(الواقمنأ:العربشعراءبعضوقال

اللحاماقتسمكمابأسيافبنوهتقاسمهإذوكسرى

تمامحاملةولكلأتىبيوملهالمنونتمخضت

نأ،بكرةأبيعن،الحسنعن،حميدعن،سلمةبنحمادحديثمن)1(البيهقيالحافظوروى

:قال."ربكالليلةقتلقدربيإن":ع!ي!اللهرسولفقال،غ!ح!اللهرسولأتىفارسأهلمنرجلا

."امرأةتملكهمقوميفلحلا":فقال.ابنتهاستخلفقدإنه:-غ!ي!النبييعني-لهوقيل

اللهرسولعندوجدقيصرعندمنرجعلماأنه،خليفةبندحيةحديثفيوروي:)2(البيهقيقال

قدرجلأمرتكفينيألا:لهويقول،صنعاءصاحبيتوعدبعثكسرىأنوذلك،كسرىعاملرسل!!

قدربيأنأخبروه":لرسلهفقال،إليهفبعث.بكلأفعلنأولتكفينه؟دينهإلىيدعونيبأرضكظهر

.قالكمافوجدوه."الليلةربهقتل

.هذانحوالشعبيعامرعن،هندأبيبنداودوروى:قال)3(

هريرةأبيعن،أبيهعن،هندأبيبنداودعن،عياشبنبكرأبيطريقمن)4(البيهقيروىثم

هلك،اللهرسوليا:فقال."خبراسعدوجهفيإن":فقالغ!ح!اللهرسولإلىسعدأقبل:قال

."العربثمفارسهلاكاالناسأول،كسرىاللهلعن":فقال.كسرى

قدمااللذينالأميرينيعني-الرجلينلذينككسرىبهلاكع!ج!اللهرسولأخبرلماأنهالظاهر:قلت

وكان،البلادفيوشاع،والسلامالصلاةعليه،بهأخبرمابوفقالخبرجاءفلما-باذاماليمننائبمن

وهكذا،السلامعليه،إخبارهبوفقفأخبرهع!ي!اللهرسولإلىجاء،سمعمنأولوقاصأبيبنسعد

الله.رحمه،البيهقيذكره.التقديرهذابنحو

نأبلغهأنه،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرني،الزهريعن،وجهغيرمن)5(البيهقيروىثم

إلاكسرىيفجأفلم،الحقعليهيعرضعارض-لهقيضأو-لهبعثملكهدسكرةفيهوبينماكسرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4093/)"النبوةدلائل"انظر

.(193-4093/)"النبوةدلائل"انظر

.(4193/)"النبوةدلائل"فييعني

.(4193/)"النبوةدلائل"في

.(4193/)"النبوةدلائل"في
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فقال!؟العصاهذهأكسرأنقبلالإسلامفيلكهل،كسرىيا:فقال!،عصايدهوفييمشيبرجل

لهذاأذنمن:فقال!حجابهإلىكسرىأرسل،ذهبفلما،الرجلفولى.تكسرهالا،نعم:كسرى

ثم،وتهددهمعليهمفغضب:قال!.كذبتم:فقال!.أحدعليكدخلما:فقالوا؟عليالرجل

فيلكهل،كسرىيا:قال!،العصاومعهالرجلذلكأتى،الحول!رأسكانفلما:قال!.تركهم

لهمفقال!،حجابهدعاعنهانصرففلما.تكسرهالا،نعم:قال!؟العصاهذهأكسرأنقبلالإسلام

فيكسرىيالكهل:لهفقال!،العصامعه،الرجلذلكأتاهالمستقبلالعامكانفلما،الأولىكالمرة

ذلك.عندكسرىاللهفأهلك،فكسرها.تكسرهالا:فقال!؟العصاأكسرأنقبلالإسلام

نأهريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،عيينةابنأنبأنا:الشافعيئالإماموقال!

نفسيوالذي،بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرىفلاكسرىهلكإذا":قال!ع!يواللهرسول!

حديثمنوأخرجاه)2(،عيينةابنحديثمن)1(مسلمأخرجه."اللهسبيلفيكنوزهمالتنفقنبيده

به.،الزهري

."ملكهتمزق":!واللهرسول!فقال!،مزقهع!يواللهرسول!بكتابكسرىأتيولما:الشافعيقال!

ثبت":ع!ي!اللهرسول!فقال!،مسك)3(فيووضعه!ي!اللهرسول!كتابأكرمقيصرأنوحفظنا

."ملكه

منفأسلم،للتجارةوالعراقالشامتأتيالعربكانتولما:العلماء)4(منوغيرهالشافعيقال!

فلاكسرىهلكإذا":فقال!ع!يواللهرسول!إلىوالشامالعراقملكيمنخوفهمشكوا،منهمأسلم

عنقيصرملكوزال!،بالكليةالأكاسرةملكفباد:قال!."بعدهقيصرفلاقيصرهلكوإذا،بعدهكسرى

والله،كتابهعظمواحينلهمع!ي!اللهرسول!دعاءببركةالجملةفيملكلهمثبتوإن،بالكليةالشام

أعلم.

تسميالعربوكانت،الشامأرضإلىأبدايعودلاالرومملكبأنعظيمةبشارةهذاوفي:قلت

الحبشة،ملكلمنوالنجاشي،الفرسملكلمنوكسرى،الروممنالجزيرةمعالشامملكلمنقيصر

ولهم،الهندملكلمنوبطليموس،كافرامصرملكلمنوفرعون،الإسكندريةملكلمنوالمقوقس

أعلم.والله،الموضعهذاغيرفيذكرناهاوقد؟ذلكغيرأجناسأعلام

.(75()1892)"رقمصحيحه"في)1(

.(75)(1892)رقمعندهوهوومسلم(3618)رقمعندهوهوالبخارييعني)2(

.(مسك)"المحيطالقاموس"انظر.الجلد:المسك)3(

.(4493/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه()4
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)1(و
قال:قالسمرةبنجابرعن،سماكعن،عوانةأبيعن،وغيرهقتيبةعن،مسلموروى

."الأبيضالقصرفيكسرىكنوزالمسلمينمنعصابةلتفتحن":ع!يماللهرسول

فأصبنا،فيهموأبيأناوكنت:وزاد،)2(ذلكمثلسمرةبنجابرعن،سماكعن،أسباطوروى

درهم.ألفذلكمن

الإسكندريةمدينةصماحبالمقوقس(إلىا--!ك!لمجهبعثه

القبطيمينابنجردجواسمه

نأ،القاريعبدبنالرحمنعبدعن،الزهريحدثني:إسحاقابنعن،بكيربنيونسقال

مج!يالهاللهرسولبكتابفمضى،الإسكندريةصاحبالمقوقسإلىبلتعةأبيبنحاطببعثمج!يالهاللهرسول

،كسوةحاطبمعلهوأهدى،ع!النبيإلىوسزحه،نزلهوأحسنحاطباوأكرم،الكتابفقبل،إليه

قيسبنلمحمد!واللهرسولفوهبهاالأخرىوأما،)3(إبراهيمأتمإحداهما؟وجاريتين،بسرجهاوبغلة

.)4(البيهقيرواه.العبدي

حاطب،بنالرحمنعبدبنيحيىثنا،أبيهعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمنروىثم

الإسكندرية.ملكالمقوقسإلى!صاللهرسولبعثني:قال،بلتعةأبيبنحاطبجدهعن،أبيهعن

بطارقته،جمعوقدإليبعثثم،عندهوأقمتمنزلهفيفأنزلنيمج!يالهاللهرسولبكتابفجئته:قال

عنأخبرني:قال.هلم:قلت:قال.عنيتفهمأنفأحب،كلامعنسائلكإني:وقال

علىيدعلم،هكذاكانحيثلهفما:قال.اللهرسولهو،بلى:قلت؟نبياهوأليس،صاحبك

الله؟رسولأنهتشهدأليس،مريمابنعيسى:فقلت:قال؟غيرهاإلىبلدهمنأخرجوهحيثقومه

اللهيهلكهمبأنعليهمدعايكونألا،يصلبوهأنفأرادوا،قومهأخذهحيثلهفما:قلت.بلى:قال

بهاأبعثهداياهذه،حكيمعندمنجاءقد،حكيمأنت:ليفقال؟الدنياالسماءإلىاللهرفعهحتى

ثلاث!واللهرسولإلىفأهدى:قال.مأمنكإلىيبذرقونكببذرقةمعكوأرسل،محمدإلىمعك

،العدويحذيفةبنجهملأبيجم!يواللهرسولوهبهاوواحدة!واللهرسولابنإبراهيمأتممنهن،جوار

.(9192)"رقمصحيحه"في)1(

.(4938/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه)2(

بتحقيقي.(21/926)"الأصولجامع"فيومصادرهاترجمتهاانظر.(القبطيةمارية)واسمها)3(

.(4593/)"النبوةدلائل"في()4
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طرفهم.منبطرفإليهوأرسل،(الأنصاري)1ثابتبنلحسان!ي!اللهرسولوهبهاوواحدة

والأخرى،إبراهيمأمماريةإحداهن؟جوارأربع!ي!اللهرسولإلىأهدىأنهإسحاق)2(ابنوذكر

.حسان)3(بنالرحمنعبدلهفولدت،ثابتبنلحسانوهبهاالتيسيرين

وبغلة،أسودانساذجانوخفان،مأبوراسمه،خصيأسودغلامالهدتةجملةفيوكان:قلت

مارية،علىيدخلفصار،الأمربادئبأمرهيعلمواولم،خصياهذامأبوروكان،الدلدلاسمهابيضاء

بحقيقةيعلمونولا،ذلكبسببفيهمايتكلمالناسبعضفجعل،مصرببلادعاداتهممنكانكما

فوجده،بقتلهطالبأبيبنعليئ!ي!اللهرسولأمرالذيإنه:بعضهمقالحتى،خصيوأنه،الحال

.")4(مسلمصحيح"فيوالحديث،فتركهخصيا

إلى،لؤيبنعامربنيأخا،ودعبدبنعمروبنسليط!اللهرسولوبعث:إسحاق)"(ابنقال

بنيأخي،ساوىبنالمنذرإلى،الحضرميبنالعلاءوبعث،اليمامةصاحبعليبنهوذة

الجلندىبنوعمار)6(الجلندىبنجيفرإلىالعاصبنوعمرو،البحرينصاحب،عبدالقيس

.عمانصاحبي،الأزديين

)7(السلاسلذاتغزوة

الزبير،بنوعروةعقبةبنموسىطريقمنفساق،الفتحغزوةقبلهاهنا8(البيهقيالحافظذكرها

ومن،اللهوعبد،بليفيالشاممشارفمنالسلاسلذاتإلىالعاصبنعمرو!ي!اللهرسولبعث:قالا

كثرةمنخافهناكإلىصارفلما-وائلبنالعاصأخوالبليبنو:الزبيربنعزوةقال-قضاعةمنيليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

السير.وأصحابالمؤرخينعندالمشهوروهو

.(7-6ص)الزبيرلابن"والتحفالذخائر"انظر

أحسنبمصريكنلم،بارعوجمالعظيمشأنلهماوكان":(7ص)"والتحفالذخائر"فيالزبيرابنقال

."منهما

.(2771)رقم

.(2576/)"النبويةالسيرة"انظر

.(وعبدجيفر)اسمهمافيالمعروف

345(3/)"المعادزادو"(2421/)"الخلفاوالثلاثة!ي!الرسولمغازيفيالاكتفا"فيأخبارهاانظر

ابنوذكر":(3341/)"المعادزاد"فيالقيمابنالإماموقال.(2471/)"الصحيحةالنبويةالسيرةو"

."السلاسلذاتسميتوبذلك:قال،السلسل:لهيقاللجذامماءعلىنزولهمإسحاق

.(4793/)"النبوةدلائل"انظر
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بكرأبوفانتدب،الأولينالمهاجرين!ي!اللهرسولفندب،يستمده!ي!اللهرسولإلىفبعث،عدوه

بنعبيدةأبا!ي!هاللهرسولعليهموأمر،أجمعينعنهماللهرضي،المهاجرينسراةمنجماعةفيوعمر

.الجراخ

أستمده!ي!اللهرسولإلىأرسلتوأنا،أميركمأنا:قالعمروعلىقدموافلما:عقبةبنموسىقال

أنتمإنما:عمروفقال.المهاجرينأميرعبيدةوأبو،أصحابكأميرأنتبل:المهاجرونفقال.بكم

اخرأنعمروياتعلم:قال-الشيمةلينالخلقحسنرجلاوكان-عبيدةأبوذلكرأىفلما.أمددتهمدد

لأطيعنك،عصيتنيإنوإنك."فتطاوعاصاحبكعلىقدمتإذا":قالأن!ي!اللهرسولإليعهدما

.العاصبنلعمروالإمارةعبيدةأبوفسلم

:قالالتميميالحصينبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدحدثني:)1(إسحاقبنمحمدوقال

منكانتوائلبنالعاصأمأنوذلك،الإسلامإلىالعربيستنفرالعاصبنعمروع!ج!اللهرسولبعث

له:يقالجذامبأرضماءعلىكانإذاحتى،بذلكيستألفهم(إليهمأ!اللهرسولفبعثه،بليبني

!ي!اللهرسولإلىبدث،وخافعليهكانفلما:قال.السلاسلذاتالغزوةتلكسميتوبه.السلاسل

عبيدةلأبيوقال،وعمربكرأبوفيهم،الأولينالمهاجرينفيالجراحبنعبيدةأباإليهفبعث،يستمده

إلي.مدداجئتإنما:عمرولهقالعليهقدمإذاحتى،عبيدةأبوفخرج."تختلفالا":وجههحين

لينارجلاعبيدةأبووكان.عليهأنتماعلىوأنت،عليهأناماعلىولكني،لا:عبيدةأبولهفقال

نإ،عمرويا:عبيدةأبولهفقال.مدديأنت:عمرولهفقال،الدنياأمرعليههينا،سهلا

عليك،أميوفإني:عمرولهفقال.أطعتكعصيتنيإنوإنك."لاتختلفا":ليقالقد!صاللهرسول

.بالناس(العاصبنأعمروفصلى.فدونك:قال.ليمددأنتوإنما

بنعمروإلىآبلماعبيدةأباأن،رومانبنيزيدعن،عثمانبنربيعةحدثني:)2(الواقديوقال

موضعإلىانتهىوكلما،ودوخهابليبلادوطئحتىوالنهارالليلفساروا،خمسمئةفصاروا،العاص

وعذرةبليئبلادأقصىإلىانتهىحتى،تفرقوابكسمعوافلما،جمعالموضعبهذاكانقدأنهبلغه

بنعامريومئذورمي،بالنبلوتراموا،ساعةفاقتتلوا،بالكثيرليسجمعاذلكآخرفيولقي،وبلقين

عمروودؤخ،وتفزقواالبلادفيهرباوأعجزوا،فهربواعليهمالمسلمونوحمل،ذراعهوأصيبربيعة

بالشاءفيأتونالخيلأصحابيبعثوكان،فيهصاروامكانولابجمعلهميسمعلاأياماوأقام،هناكما

تقسم.غنائمتكنولم،ذلكمنأكثرذلكفييكنولم،ويذبحونينحرونفكانوا،والنعم

)1(

)2(

.(4993/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(4154/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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عنيحدثأيوببنيحيىسمعت،أبيثنا،جريربنوهبثنا،المثنىابنثنا:داود)1(أبووقال

:قال،العاصبنعمروعن،جبيربنالرحمنعبدعن،أنسأبيبنعمرانعن،حبيبأبيبنيزيد

صليتثمفتيممت:قال.أهلكأناغتسلتإنفأشفقت،السلاسلذاتغزوةفيباردةليلةفياحتلمت

"؟جنبوأنتبأصحابكصليت،عمرويا":فقال!لمجي!اللهلرسولذلكفذكروا،الصبحبأصحابي

كاناللهإنأنفسكغنقتلوأولا):يقولاللهسمعتإنى:وقلتالاغتسالمنمنعنيبالذيفأخبرته:قال

شيئا.يقلولم!واللهنبيفضحكمهورحيمابكخ

أبيبنيزيدعن،الحارثبنوعمرو،لهيعةابنثنا،،وهبابنثناأ،سلمةبنمحمدثنا)2(

نأ،العاصبنعمرومولىقيسأبيعن،جبيربنالرحمنعبدعن،أنسأبيبنعمرانعن،حبيب

ثم،للصلاةوضوءهوتوضأمغابنهفغسل:قال،بنحوهالحديثفذكر.سريةعلىكانالعاصبنعمرو

التيمم.يذكرولم،نحوهفذكر.بهمصلى

فتيمم.:فيهوقال،عطيةبنحسانعن،الأوزاعيعنالقصةهذهوروى:داودأبوقال

:قالحزمبنبكرأبيعن،رقيش)4(بنالرحمنعبدبنسعيدبنأفلححدثني:)3(الواقديوقال

لأصحابه:فقال،البردمنيكونماكأشدباردةليلةفياحتلم،قفلواحينالعاصبنعمروكان

فصلىقامثم،وتيممفرجهوغسل،فتوضأبماءفدعا.متاغتسلتفإن،احتلمتواللهقد؟ترونما

وهوالسحرفي!لمجي!اللهرسولعلىفقدمت:عوفقال،بريدامالكبنعوفبعثمنأولفكان،بهم

مالكبنعوف:فقلت"؟مالكبنعوف":!لمجي!اللهرسولفقال،عليهفسلمت،بيتهفييصلي

:قالثم،شيئاذلكبعدهذاعلىيزدولم.نعم:قلت"؟الجزورصاحب":قال.اللهرسوليا

،عبيدةأبىومطاوعة،وعمروعبيدةأبيبينكانوما،مسيرنامنكانبما،فأخبرتهأ0"أخبرني"

وهوبالناسصلىعمراأنأخبرتهثم:قال."الجراحبنعبيدةأبااللهيرحم":!لمجي!اللهرسولفقال

علىعمروقدمفلما،!لمجي!اللهرسولفسكت.وتوضأفرجهغسلأنعلىيزدلم،ما!ومعهجنب

برداأجدلم،لمتاغتسلتلوإنى،بالحقبعثكوالذي:فقالفأخبره،صلاتهعنسأله!لمجي!اللهرسول

فضحك:قال.!هورحيمالبهخكاناللهإنأنفسئئنقتلوأولا!و:تعالىاللهقالوقد،مثلهقط

شيئا.لهقالأنهيبلغناولم،!لمجي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

صحيح.حديثوهو،(334)رقم"سننه"في

صحيح.حديثوهو،(335)رقم"سننه"فيوالحديث،داودأبوالقائل

.(4104/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

"النبوةدلائل"منوالتصحيح"رقيشبنالرحمنعبدابنعنسعيدبنأفلححدثني":(طو)(آ)في

العسقلاني.حجرلابن"التهذيبتقريبو"
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فيكنت:قالالأشجعيمالكبنعوفعن،حبيبأبيبنيزيدحدثني:)1(إسحاقابنوقال

بكرأبافصحبت،السلاسلذاتغزوةوهي،العاصبنعمروع!ي!اللهرسولفيهابعثالتيالغزوة

امرأوكنت،يعضوها)2(أنعلىيقدرونلاوهم،نحروهاقدجزورعلىوهمبقومفمررت،وعمر

،الشفرةفأخذت.نعم:قالوا؟بينكمأقسمهاأنعلىعشيرا)3(منهاتعطوني:لهمفقلت،جازرا

أنى:وعمربكرأبوفقال،وأكلناهفاطبخناه،أصحابيإلىفحملتهجزءامنهاوأخذت،مكانيفجزأتها

فيمايتقيانقاماثم.هذاأطعمتناحينأحسنتماواللهلا:فقالا،فأخبرتهما؟عوفيااللحمهذالك

يصليوهوفجئته،لمجياللهرسولعلىقادمأولكنت،السفرذلكمنالناسقفلأنفلما،منهبطونهما

فقلت:"؟مالكبنأعوف":فقال.وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليكالسلام:فقلتبيتهفي

شيئا.ذلكعلىيزدنيولم"؟الجزورصاحب":فقال.وأميأنتبأبي،نعم

بل،منقطعوهو،مالكبنعوفعن،حبيبأبىبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدرواههكذا

عن،حبيبأبيبنيزيدعن،أيوبأبيبنوسعيدلهيعةابنرواهوقد:)4(البيهقيالحافظقال

علىفعرضته:قالأنهإلا،نحوهفذكر،مالكبنعوفعنأظنه،هدمبنمالكعن،لقيطبنربيعة

ولم،مثلهعبيدةأبيعنحكىثم.يأكلهولم.أجركتعجلتقد:فقالفأخبرته،عنهفسألنيعمر

.تقدمماكنحووتمامه،بكرأبافيهيذكر

العباسأبوثنا:قالاعمروأبيبنسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأنبأنا:()البيهقيالحافظوقال

عثمانأبيعن،الحذاءخالدثنا،عاصمبنعليئثنا،طالبأبيبنيحيىثنا،الأصميعقوببنمحمد

القوموفي،السلاسلذاتجيشعلىع!يواللهرسولبعثني:يقولالعاصبنعمروسمعت،النهدي

حتىفأتيته:قال.عندهليلمنزلةإلاوعمربكرأبيعلىيبعثنيلمأنهنفسيفحدثت،وعمربكرأبو

لستإني:قلت."عائشة":قال؟إليكالناسأحبمن،اللهرسوليا:فقلت،يديهبينقعدت

عددحتى؟منثم:قلت."عمر":قال؟منثم:قلت."فأبوها":قال.أهلكعنأسألك

.هذاعنأسألأعودلا:نفسيفيقلت:قال،رهطا

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2562/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.أعضاءيقسموها:أي

نصيبا.:أي

.(4504/)"النبوةدلائل"انظر

.(4554/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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عثمانأبيعن،الحذاءمهرانبنخالدطريقمن")1(الصحيحين"فيمخرجالحديثوهذا

ذاتجيشعلىبعثه!ي!اللهرسولأنالعاصبنعمروحدثني،ملبنالرحمنعبدواسمه،النهدي

:قال؟الرجالفمن:قلت."عائشة":قال؟إليكأحبالناسأي:فقلتفأتيته،السلاسل

.البخاريلفظوهذا،رجالافعد."الخطاببنعمرثم":قال؟منثم:قلت."أبوها"

اخرهم.فييجعلنيأنمخافةفسكت:عمروقال:)2(روايةوفي

الجراحبنعبيدةأبيسرية

البحر)3(سيفإلى

وأمر،الساحلقبلبعثا!ي!اللهرسولبعث:قالجابرعن،كيسانبنوهبعن،مالكالإمامقال

الطريقببعضكناإذاحتىفخرجنا،فيهموأنا:جابرقال.ثلاثمئةوهم،الجراحبنعبيدةأباعليهم

قليلايومكليقوتنافكان،تمرمزوديفكان،كلهفجمع،الجيشذلكبأزوادعبيدةأبافأتوا،الزادفني

فقدهاوجدنالقد:فقال؟تمرةتغنيوما:فقلت:قال.تمرةتمرةإلايصيبنايكنفلم،فنيحتىقليلا

ثمانيالجيشذلكمنهفأكل:قال.الظربمثلحوتفإذا،البحرإلىانتهيناثم:قال.فنيتحين

فلمتحتهمامزتثم،فرحلتبراحلةأمرثم،فنصباأضلاعهمنبضلعينعبيدةأبوأمرثم،ليلةعشرة

.بنحوه،مالكحديثمن")4(الصحيحين"فيأخرجاه.تصبهما

بعثنا:قالجابرعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانطريقمن(أيضا)"الصحيحين"فيوهو

جوعفأصابنا،لقريشعيرانرصد،الجراحبنعبيدةأبووأميرنا،راكبثلاثمئةفي!ي!اللهرسول

نحرثم،جزائرثلاثرجلونحر:قال.الخبطجيشالجيشذلكفسمى،الخبطأكلناحتى،شديد

نصفمنهافأكلنا.العنبر:لهايقالدابةالبحروألقى:قال.عبيدةأبوفنهاه،ثلاثأثم،جزائرثلاث

عيرانرصد:الحديثفيفقوله.الضلعقصةذكرثم.وصلحتأجسامناإليناثابتحتى،وادهناشهر

أعلم.والله،الحديبيةصلحقبلكانتالسريةهذهأنعلىدليل.لقريش

.(2384)رقمومسلم(4358و)(3662)رقمالبخاريرواه(1)

.(4358)رقمالبخاريعندوهي)2(

.(2428/)للكلاعي"الخلفاوالثلاثةع!يوالرسولمغازيفيالاكتفا"فيخبرهاانظر)3(

.(12)(3591)رقمومسلم(0436و)(4832)رقمالبخاريرواه(4)

.(3591)رقمومسلم(4945و)(4361)رقمالبخاريرواه()5



البحرسيفإلىالجراحبنعبيدةأبيسريةذكر522

عنهما.اللهرضي،عبادةبنسعدبنقيسهوالجزائرلهمنحرالذيوالرجل

بنإسماعيلثنا،إسحاقبنبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)1(البيهقيالحافظوقال

بعثنا:قالجابرعن،الزبيرأبيعن،معاويةبنزهيروهو،خيثمةأبوثنا،يحيىبنيحيىثنا،قتيبة

،غيرهلنايجدلم،تمرمنجرابا)2(وزودنا،لقريشعيرانتلقى،عبيدةأباعليناوأمر،ء!ي!اللهرسول

يمصكمانمصهاكنا:قال؟بهاتصنعونكنتمكيف:فقلت:قال.تمرةتمرةيعطيناعبيدةأبوفكان

بالماءنبلهثم،الخبطبعصينانضربوكنا،الليلإلىيومنافتكفينا،الماءعليهانشربثم،الصبي

فإذافأتيناه،الضخمالكثيبكهيئةالبحرساحلعلىلنافرفع،البحرساحلإلىفانطلقنا:قال.فنأكله

الله،سبيلوفي!يالهاللهرسولرسلنحنبل،لا:قالثم.ميتة:عبيدةأبوفقال،العنبرتدعىدابةبه

عينهوقبمننغرفكناولقد،سمناحتىثلاثمئةونحنشهراعليهفأقمنا:قال.فكلوا؟اضطررتموقد

رجلا،عشرثلاثةعبيدةأبومناأخذولقد،الثوركقدرأو،كالثورالفدرمنهونقتطع،الدهنبالقلال

منوتزودنا،تحتهافمر،منهابعيرأعظمرحلثمفأقامها،أضلاعهمنضلعاوأخذ،عينهفيفأقعدهم

اللهأخرجهرزقهو":فقال،لهذلكفذكرنا!جالهاللهرسولأتينا،المدينةقدمنافلما،وشائقلحمها

مسلم،ورواه.منهفأكل!يواللهرسولإلىفأرسلنا:قال"؟تطعمونالحمهمنشيءمعكمفهل،لكم

معاويةبنزهيرخيثمةأبيعنثلاثتهم،النفيليعن،داودوأبو،يونسبنوأحمديحيىبنيحيىعن

،الأنصارياللهعبدبنجابرعن،المكيتدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبيعن،الكوفيأالجعفي

.اأبه

أوردناهاولكن،الحديبيةصلحقبلكانتالسريةهذهأن،السياقاتهذه(أكثرأومقتضى:قلت

أعلم.والله،الفتحغزوةوقبلمؤتةبعدأوردهافإنه،اللهرحمه،البيهقيللحافظتبعاهاهنا

حدثنا:فقال،جهينةمنالحرقات)4(إلىزيدبنأسامةسريةمؤتةغزوةبعد)3(البخاريذكروقد

زيدبنأسامةسمعت:قال،ظبيانأبوثنا،جندببنحصينأنبأنا،هشيمثنا،محمدبنعمرو

رجلاالأنصارمنورجلأناولحقت،فهزمناهمالقومفصبحنا،الحرقةإلى!يواللهرسولبعثنا:يقول

بلغقدمنافلما،قتلتهحتىبرمحيفطعنته،الأنصاريفكف.اللهإلاإلهلا:قالغشيناهفلما،منهم

يكررها،زالفما.متعوذاكان:قلت"؟اللهإلاإلهلا:قالبعدماأقتلته،أسامةيا":فقال!يهالهالنبي

سلف.فيماعليهوالكلامالحديثهذاتقدموقد.اليومذلكقبلأسلمتأكنلمأنيتمنيتحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4804/)"النبوةدلائل"انظر

.(جرب)"المحيطالقاموس"انظر.الوعاءأوالمزود:الجراب

.(9426)رقم"صحيحه"في

.(1/393)"الاطلاعمراصد"انظر
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اللهرسولمعغزوت:قالالأكوعبنسلمةعن،عبيدأبيبنيزيدحديثمن)1(البخاريروىثم

بنأسامةومرة،بكرأبومرةعلينا،غزواتتسعالبعوثمنيبعثفيماوخرجت،غزواتسبع!يو

عنهما.اللهرضي،زيد

اللهرسول!ونعي،الإسلامعلى-الحبشةصاحب-النجاشيموتهاهنا)2(البيهقيالحافظذكرثم

المسيب،بنسعيدعن،الزهريعن،مالكطريقمنفروى،)3(عليهوصلاته،المسلمينإلىله!و

إلىبهموخرج،فيهماتالذياليومفيالنجاشيالناسإلىنعى!يواللهرسول!أن،هريرةأبيعن

حديثمنأيضا)5(وأخرجاه،مالكحديثمن)4(أخرجاه.تكبيراتأربعوكبربهمفصف،المصلى

.بنحوههريرةأبيعن،سلمةوأبيسعيدعن،الزهريعن،عقيلعن،الليث

اليوممات":!يالهاللهرسول!قال!:قالجابرعن،عطاءعن،جريجابنحديثمنوأخرجاه)6(

أصحمة.علىفصلوا"صالخرجل

الحمد.ودله،عليهاوالكلامأيضاالأحاديثهذهتقدمتوقد

إلىكتبلماأنه"مسلمصحيح"فيفإن،بكثيرالفتحقبلكانالنجاشيموتأنوالظاهر:قلت

أعلم.والله،هوأنهكالواقديآخرونوزعم،)7(بالمسلمهووليس،النجاشيئإلىكتب،الآفاقملوك

مأعن،أبيهعن،عقبةبنموسىعن،الزنجيخالدبنمسلمطريقمن)8(البيهقيالحافظوروى

وإني،وحلةمسكمنأواقيالنجاشيإلىأهديتقد":قال!سلمةأم!والنبيتزوجلما:قالتكلثوم

فهي"أو"بينكنقسمتها-قال!أظنه-عليرذتفإن،عليستردإلاالهديةأرىولا،ماتقدإلاأراهلا

كلأعطى،عليهردتفلما،الهديةوردتالنجاشيئمات،!يالهاللهرسول!قالهكمافكان:قال!."لك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(0427)"رقمصحيحه"في

.(4514/)"النبوةدلائل"في

القادرعبدالشيخالمحدثوأستاذيوالديومراجعة،بتحقيقي(117)صللمقدسي"الأحكامعمدة"انظر

-57ص)طولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلامو"،بدمشقالعربيةالثقافةدارطبع،الأرناؤوط

بتحقيقي.(85

.(62)(519)رقمومسلم(1333و)(1245)رقمالبخاريرواه

.(63)(519)رقمومسلم(1328و)(1327)رقمالبخاريرواه

.(65)(529)رقمومسلم(3877و)(0132)رقمالبخاريرواه

فيالنصوصمنطولونابنساقهفيمامبينهوكماحسنارداعليهاوردالرسالةوصلتهحينأسلمولكنه:قلت

نفسههولهكتبالذيأنهوأرجحهوالذي،بتحقيقي(56-55ص)"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"

!ي!.،عليهصلىالذي

.(4124/)"النبوةدلائل"في
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أعلم.والله،الحلةوأعطاها،سلمةأمسائرهوأعطى،المسكذلكمنأوقيةنسائهمنامرأة

)1(الأعظمالصخغزوة

ثمانسنةرمضانفيوكانت

اتفتعقتلمنأنفئمنمنكولايستتوىمالو:تعالىفقال،موضعغيرفيالقرانفيتعالىاللهذكرهاوقد

.(01:الحديدألآيةا!هوألحمتمنئالدهوعدوصوقتلوابغدمنأنفقواأئذينمندرجةاغظمأولنكولمحتل

فسبح!أفواجاآللهدينفىيذظوتلناسآورأيف!واتفتحآللهنقحرجآءإذامالو:تعالىوقال

.(3-ا:النصرأمهـوتوالا!انإنووآشتغفرهرلبن!قد

بنعروةعن،الزهريحدثني،إسحادتىبنمحمدذكرهماالحديبيةهدنةبعدالفتحسببوكان

أنهالحديبيةصلحفيكان:قالاجميعاحدثاهأنهما،الحكمبنومروان،مخرمةبنالمسورعن،الزبير

دخل،وعهدهمقريشعقدفييدخلأنشاءومن،دخلوعهدهمحمدعقدفييدخلأنشاءمن

عقدفيندخلنحن:وقالوابكربنووتواثبت.وعهدهمحمدعقدفيندخلنحن:وقالواخزاعةفتواثبت

علىوثبوابكربنيإنثم،شهراعشرالثمانيةأوالسبعةنحوالهدنةتلكفيفمكثوا.وعهدهمقريش

الليلوهذا،محمدبنايحلمما:قريشوقالت،مكةمنقريبوهو.الوتير:لهيقالبماء،ليلاخزاعة

وإن،!ي!اللهرسولعلىللفمغن،معهموقاتلوهم،والسلاحبالكراععليهمفأعانوهم.أحديراناوما

!خسبره!ي!اللهرسولعلىقدمحتى،بالوتيربكروبنيخزاعةأمرمنكانعندماركبسالمبنعمرو

ألرجز(منأ:إياهاأنشده!ي!اللهرسولعلىقدمفلما،شعرأبياتقالوقد،الخبر

الأتلداوأبيناأبيهحلفمحمداناشدإنيهملا

يداننزعفلمأسلمناثصتوالداوكناولداكنتمقد

مددايأتوااللهعبادوادع2(أعتدأنصرااللهرسولفانصر

تربداوجههخسفاسيمإنتجرداقداللهرسولفيهم

)1(

)2(

(591)ص"الرسولسيرةفيالفصولو"(3347/)"المعادزادو"(2223/)"الأثرعيون"فيخبرهاانظر

.(2473/)"النبويةالسيرةصحيحو"بتحقيقي(1127/)"الذهبشذراتو"

.حاضرانصرا:أي
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الموعداأخلفوكقريشاإنمزبدايجريكالبحرفيلقفي

رضداكداءفيليوجعلواالمؤكداميثاقكونقضوا

عدداوأقلأذلفهمأحداأدعولستأنوزعموا

وسجداركعاوقتلوناهجدابالوتيربيتوناهم

)1(فيعنانةبنامرتحتى!ي!اللهرسولبرحفما."سالمبنعمرويانصرت":!ي!اللهرسولفقال

الناسع!ج!اللهرسولوأمر."كعببنيبنصرلتستهلالسحابةهذهإن":ع!ج!اللهرسولفقال،السماء

بلادهم.فييبغتهمحتى،خبرهقريشعلىيعميأناللهوسأل،مخرجهوكتمهم،بالجهاز

بنمالكاسمه،الحضرميبنيمنرجلاأن،هاجهمالذيالسببوكان:)2(إسحاقابنقال

وأخذوافقتلوه،عليهعدوا،خزاعةأرضتوسطفلما،تاجراخرجرزنبنالأسودخلفاءمن،عباد

بنالأسودبنيعلىالإسلامقبيلخزاعةفعدت،فقتلوهخزاعةبنيمنرجلعلىبكربنوفعدت،ماله

أنصابعندبعرفةفقتلوهم-وذؤيبوكلثومسلمى؟وأشرافهمكنانةبنيمنخروهم-الدئليرزن

.الحرم

ديتينالجاهليةفييودونرزنبنالأسودبنوكان:قالالدئلمنرجلوحدثني:)3(إسحاقابنقال

ديتين.

يومكانفلما،الإسلامبينهمحجزإذ،ذلكعلىوخزاعةبكربنوفبينا:)4(إسحاقابنقال

الهدنة،وكانت،!ي!اللهرسولعقدفيخزاعةودخلت،قريشعقدفيبكربنوودخل،الحديبية

معاويةبننوفلفخرج،النفربأولئكثأراخزاعةمنيصيبواأنوأرادوا،بكربنيمنالدئلبنواغتنمها

الوتيرعلىوهمخزاعةفبيت،تابعةبكربنيكلوليس،وقائدهمسيدهميومئذوهو،قومهفيالذئليئ

منمعهموقاتل،بالسلاحبكربنيقريشورفدت،واقتتلواوتحاوزوا،منهمرجلافأصابوا-لهمماء-

بكر:بنوقالت،إليهانتهوافلما،الحرمإلىخزاعةحازواحتى،مستخفيابالليلقاتلمنقريش

أصيبوابكربنييا،اليومإلهلا:عظيمةكلمةفقال.إلهكإلهك!الحرمدخلناقدإنا،نوفلياأ

بنبديلدارإلىخزاعةولجأت؟!فيهثأركمتصيبونأفلا،الحرمفيلتسرقونإنكمفلعمري،ثأركم

رافع.:لهيقاللهممولىداروإلى،بمكةورقاء

سحابة.:أي(1)

.(2938/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2938/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2093/)هشاملابن"النبويةالسيره"انظر()4
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الطوي!(منأ:(ذلك)1فيالدلليلعطبنالأخزرقالوقد

ناصلبأفوقكعببنيرددناأنناالأحابيشقصوىأتىهلألا

طائلمحبساغيربديلوعندرافعالعبددارةفيحبسناهم

بالمناصلمنهمالنفوسشفينابعدماالضيمالاخذالذليلبدار

بوابلشعبكلمنلهمنفحنايومهمطالإذاحتىحبسناهم

بالقواصلفيهمتبارىأسودكأنناالتيوسذبحنذبحهم

قاتلأولالأنصابلدىوكانوامسيرهمفيواعتدواظلموناهم

الجوافلالنعامحفانثورقفايطرودنهمإذبالجزعكأنهم

،أصرمأمبنبديل:لهيقالوكان،الأجببنعمروبنسلمةبنمناةعبدبنبديلفأجابه:قال

الطوجا(!أ:فقال

نافلغيريندوهمسيدالهمندعولميفخرونقومتعاقد

آيلغيرخائفاالوتيرتجيزتزدريهمالألىالقومخيفةأمن

المعاقلفيلنايحبىولالعقلحباءنانحبونحنيومكلوفي

العواذللوميسبقنبأسيافناداركمبالتلاعةصبحناونحن

القنابلمجرمنرضوىخيفإلىوعتودبيضبينمنعناونحن

حلاحلبجلدفجعناهعبيسساعياتكفتقدالغميمويوم

نقاتللمإنتنزونبجعموسهابعضكمأمبيتهافيأجمرتأنأ

بلابلفيأمركمتركناولكنقتلتمإنمااللهوبيتكذبتم

قدسفيانبأبيكأنكم":قالع!اللهرسولأنسلمةأبيبناللهعبدفحدثني:)2(إسحاقابنقال

."المدةفيويزيدالعقدفييشدجاءكم

ع!ي!،اللهرسولعلىقدمواحتى،خزاعةمننفرفيورقاءبنبديلخرجثم:)3(إسحاقابنقال

سفيانأبالقواحتى،راجعينانصرفواثم،عليهمبكربنيقريشومظاهرة،منهمأصيببمافأخبروه

فلما،صنعواللذيرهبواوقد،المدةفيويزيدالعقديشدع!ي!اللهرسولإلىقريشبعثتهقد،بعسفان

فيسرت:فقال،ع!اللهرسولأتىقدأنهوظن؟بديلياأقبلتأينمن:قالبديلاسفيانأبولقي

.(2293/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(57/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)2(

.(2593/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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بعرهامنفأخذراحلتهمبركإلىسفيانأبوفعمد:قال.الواديهذابطنوفيالساحلهذافيخزاعة

علىقدمحتىسفيانأبوخرجثم.محمدابديلجاءلقدباللهأحلف:فقال،النوىفيهفرأى،ففته

طوته،!اللهرسولفراشعلىليجلسذهبفلما،حبيبةأمابنتهعلىفدخل،المدينة!اللهرسول

اللهرسولفراشهو:فقالت؟عنيبهرغبتأوالفراشهذاعنبيأرغبتأدريما،بنيةيا:فقال

بعديأصابكلقدوالله،بنيةيا:فقال.فراشهعلىتجلسأنأحبفلم،نجسمشركوأنت،غ!ي

لهيكلمأنفكلمهبكرأبيإلىذهبثم،شيئاعليهيردفلم،فكلمه!ي!اللهرسولفأتىخرجثم.شر

إلىلكمأشفعأنا:عمرفقال،فكلمهالخطاببنعمرأتىثم.بفاعلأناما:فقال،!ي!اللهرسول

طالب،أبيبنعليعلىفدخلخرجثم.بهلجاهدتكمالذرإلالكمأجدلملوفوالله؟!!ي!اللهرسول

أمسإنك،علييا:فقال،يديهابينيدبغلام،حسنوعندها،!ي!اللهرسولبنتفاطمةوعنده

ليفاشفع،خائبابنجئتكماأرجعنفلا،حاجةفيجئتوقد،قرابةمنيوأقربهم،رحمابيالقوم

نكلمهأننستطيعماأمرعلى!اللهرسولعزملقدوالله!سفيانأباويحك:فقال.!اللهرسولإلى

سيدفيكون،الناسبينفيجيرهذابنيكتأمريأنلكهل،محمدبنتيا:فقالفاطمةإلىفالتفت.فيه

.!النبيعلىأحديجيروما،الناسبينيجيرأنذلكبنيبلغماوالله:فقالت؟الدهراخرإلىالعرب

يغنيشيئاأعلمماوالله:قال؟فانصحني،علياشتدتقدالأمورأرىإني،الحسنأبايا:فقال

عنيمغنياذلكأوترى:فقال.بأرضكالحقثم،الناسبينفأجرفقم،كنانةبنيسيدولكنك،عنك

أيها:فقال،المسجدفيسفيانأبوفقام.ذلكغيرلكأجدلاولكن،أظنماواللهلا:قال؟شيئا

؟وراءكما:قالواقريشعلىقدمفلما،فانطلقبعيرهركبثم.الناسبينأجرتقدإني،الناس

،خيرافيهوجدتمافوالله،قحافةأبيابنجئتثم،شيئاعليردمافوالله،فكلمتهمحمداجئت:قال

فوالله،صنعتهبأمرعليأشاروقد،القومألينفوجدتهعلياجئتثم،العدوأعدىفوجدتهعمرجئتثم

:قالوا.ففعلت،الناسبينأجيرأنأمرني:قال؟أمركبماذا:قالوا؟لاأمشيئاعنايغنيهلأدريما

عنايغنيفما،بكلعبأنعلىالرجلزادكما!ويحك:قالوا.لا:قال؟محمدذلكأجازهل

ذلك.غيروجدتماواللهلا:فقال.قلتما

!ص.اللهرسولعلىأحديجيروما:الحديثهذافيفاطمةقولعلىتكلم،)1(السهيليذكرهافائدة

المرادبأن،بينهماالجمعوجه:قال."أدناهمالمسلمينعلىويجير":الحديثفيجاءماعلى

لهفليسإياهمالإمامغزومنعدوايجيرفيمنفاطمةوقول،يسيرانفراأوواحدايجيرمنبالحديث

!ي!لقوله،الإمامإجازةعلىموقوفالمرأةأمانإن:يقولانالماجشونوابنسحنونكان:قال.ذلك

.(785/)"الأنفالروض"انظر(1)
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بنوخالد،العاصبنعمروعنهذاويروى:قال."هانئأمياأجرتمنأجرناقد":هانئلأم

العبد.أمانيجوزلا:حنيفةأبووقال،الوليد

والله،والمرأةالعبددخوليقتضيما."أدناهمعليهمويجير":والسلامالصلاةعليهقولهوفي

أعلم.

هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادطريقمن)1(البيهقيروىوقد

ادرجز(منأ:كعببنوقالت:قال

الأتلداوأبيهأبيناحلفمحمداناشدإنيلاهم

مددايأتوااللهعبادوادعأعتدانصرااللههداكفانصر

فيوهم،كعببنيعلىأغارواالدئلبنيمننفاثةبنيإنثم:مكة)2(فتحفيعقبةبنموسىوقال

فينفاثةبنووكانت،!ي!اللهرسولصلحفيكعببنووكانت،قريشوبين!لمج!اللهرسولبينالتيالمدة

ووفوا،مدلجبنوواعتزلتهم،والرقيقبالسلاحقريشوأعانتهم،نفاثةبنيبكربنوفأعانت،قريشصلح

،الأسودبنسلم؟سيداهمهمارجلانالدئلبنيوفي،!اللهرسولعليهعاهدواكانواالذيبالعهد

،عمروبنوسهيل،عثمانبنوشيبة،أميةبنصفوانأعانهمممنأنويذكرون،الأسودبنوكلثوم

فألجؤوهم،الرجالوضعفاءوصبياننسا!-زعموا-وعامتهم،عمروبنيعلىالدئلبنوفأغارت

،!اللهرسولأتواحتىكعببنيمنركمبفخرج،بمكةورقاءبنبديلدارإلىأدخلوهمحتىوقتلوهم

فتفرقواارجعوا":!ي!اللهرسوللهمفقال،ذلكفيعليهمقريشمنكانوما،أصابهمالذيلهفذكروا

اشدد،محمديا:فقال،كانالذيوتخوف،!ي!هاللهرسولإلىمكةمنسفيانأبووخرج."البلدانفي

:فقال"؟قبلكمحدثمنكانهل؟قدمتولذلك":!اللهرسولفقال.المدةفيوزدنا،العقد

فأتى!يواللهرسولعندمنفخرج.نبدلولانغيرلا،الحديبيةيوموصلحناعهدناعلىنحن،اللهمعاذ

لووالله،ع!يىاللهرسولجوارفيجواري:بكرأبوفقال.المدةفيوزدنا،العقدجدد:فقالبكرأبا

:الخطاببنعمرفقال،فكلمهالخطاببنعمرفأتىخرجثم.عليكملأعنتهاتقاتلكمالذروجدت

الله.وصلهفلامقطوعأمنهكانوما،اللهفقطعهمتينامنهكانوما،اللهفأخلقهجديداحلفنامنكانما

فيجواري:عثمانفقال،فكلمهعثمانعلىدخلثم.شرارحمذيمنجزيت:سفيانأبولهفقال

ولحمر.اللهرسولعقدفيعقدنا:يقول،فكلهم،يكلمهمقريشأشرافاتبعثم.!يواللهرسولجوار

ذلكوإنما،امرأةأناإنما:فقالت،فكلمها!ي!هاللهرسولبنتفاطمةعلىدخل،عندهمممايئسفلما

.(513/)"النبوةدلائل"انظر(1)

.(59/)"النبوةدلائل"انظر)2(



/!!ء01952كاأ.
كألمسصما/!/س-صرف-*تفى*-ش؟

:قال.يجيرمثلهماوليس،صبيانإنهما:فقالت.ابنيكأحدفأمري:لهافقال.!ص!اللهرسولإلى

عليا.فكلمي

أصحابمنأحدليسإنه،سفيانأبايا:لهفقال،عليافكلم.فكلمهأنت:فقالت

بينفأجر،وأمنعهاوأكبرهاقريشسيدوأنت،بجوار!واللهرسولعلىيفتات!ي!اللهرسول

أظنماواللهولا،الناسبينأجرتقدإنيألا:فصاحفخرج،كذلكوأنا،صدقت:قال.عشيرتك

أظنماواللهولا،الناسبينأجرتقدإني،محمديا:فقال!يالهالنبيعلىدخلثم.أحديخفرنيأن

علىسفيانأبوفخرج"؟!حنظلةأباياذلكتقولأنت":فقال.جوارييردولاأحديخفرنيأن

أسماعهمعلىخذاللهم":سفيانأبوأدبرحينقالع!ي!اللهرسولأن-أعلموالله-فزعموا،ذلك

قريش:لهفقالت،مكةسفيانأبووقدم."فجأةإلابنايسمعواولا،بغتةإلايرونافلا،وأبصارهم

أصحابه،تتبعتوقد،عليأبىلقد،واللهلا:قال؟عهدأومحمدمنبكتابجئتهل؟وراءكما

جوارتلتمسلم:ليقالقدطالبأبيبنعليأنغير،لهمنهمأطوععليهململكقومارأيتفما

يخفرلاأنوأحقهاوأكبرهاقريشسيدوأنت،قومكوعلىعليهأنتتجيرولا،محمدعلىالناس

أظنما:وقلت،الناسبينأجرتقدأنيلهفذكرت،محمدعلىدخلتثم،بالجوارفقمت؟جواره

وجئتنا،رضابغيررضيت:لهمجيبينفقالوا"؟!حنظلةأباياذلكتقولأنت":فقال.تخفرنيأن

عليهمإخفاركوإن،بجائزجواركمااللهلعمر،عليبكلعبوإنما،شيئاعنكولاعنايغنيلابما

:قال.بخيرجئتفما،قوموافدمناللهقبحك:فقالتالحديثفحدثهاامرأتهعلىفىخلثم.لهين

!يالهاللهرسولفمكث."كعببنيبنصرلتبفقالسحابهذهإن":فقالسحاباع!ي!اللهرسولورأى

ثم،ذلكوتخفيتجهزهأنعائشةوأمر،الجهازفيأخذثم،سفيانأبوخرجبعدمايمكثأناللهشاءما

حنطةعندهافوجد،عائشةعلىبكرأبوفدخل،حاجاتهبعضإلىأوالمسجدإلى!اللهرسولخرج

نأ!اللهرسولأيريد:فقال،فسكتت؟الطعامهذاتصنعينلماذا،بنيةيا:لهافقال،وتنقىتنسف

نجد؟أهليريدفلعله:قال،فصمتت-الروموهم-؟الأصفربنييريد:فقال،فصمتت؟يغزو

الله،رسوليا:لهفقال،!ي!اللهرسولفدخل:قال.فصمتت؟قريشايريدفلعله:قال،فصمتت

أتريد:قال."لا":قال؟الأصفربنيتريدفلعلك:قال."نعم":قال؟مخرجاتخرجأنأتريد

الله،رسوليا:بكرأبوقال."نعم":قال؟قريشاتريدفلعلك:قال."لا":قال؟نجدأهل

الناسفي!يالهاللهرسولوأذن:قال"؟كعبببنيصنعوامايبلغكألم":قال؟مذ!وبينهمبينكأليس

كماالقصةوذكر.الكتابعلى!رسولهاللهوأطلع،قريشإلىبلتعةأبيبنحاطبوكتب،بالغزو

سيأتي.
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علىدخلبكرأباأنعائشةعن،عروةعن،جعفربنمحمدحدثني:)1(إسحاقبنمحمدوقال!

:قال.فتجهزنعم:قالت؟بالجهازء!صاللهرسول!أمركم؟هذاما:فقال،حنطةتغربلوهيعائشة

.بالجهازأمرناقدأنهغير،شيئالناسمىما:قالت؟أينوإلى

والتهيؤ،بالجدوأمر،مكةإلىسائرأنهالناسأعلمع!ي!اللهرسول!إنثم:)2(إسحاقابنقال!

حسانفقال!،الناسفتجهز."بلادهافينبغتهاحتى،قريشعنوالأخبارالعيونخذاللهم":وقال!

الطويلأمنأ:)3(خزاعةمصابويذكر،الناسيحرض

رقابهاتحزكعببنيرجال!مكةببطحاءأشهدولمعناني

ثيابهاتجنلمكثيروقتلىسيوفهميسلوالمرجال!بأيدي

وعقابهاحرهاعمروبنسهيلنصرتيتنالنهلشعريليتألا

عصابهاشدالحربأوانفهذااستهشفرمنحزعودوصفوان

نابهاوأعصلصرفأاحتلبتإذامجالدأئمبنياتأمننافلا

بابهايفتحبالموتوقعةلهاسيوفنافإنمنهاتجزعواولا

بلتعةأبيبنحاطبقصة

لما:قالواعلمائنامنوغيرهالزبيربنعروةعن،جعفربنمحمدحدثني:)4(إسحاقبنمحمدقال!

أجمعبالذييخبرهم،قريشإلىكتابابلتعةأبيبنحاطبكتب،مكةإلىالمسير!صاللهرسول!أجمع

وزعم،مزينةمنأنهاجعفربنمحمدزعم-امرأةأعطاهثم،إليهمالسيرفيالأمرمنء!صاللهرسول!عليه

فيفجعلته،قريشاتبلغهأنعلىجعلالهاوجعل-المطلبعبدبنيلبعضمولاة،سارةأنهاغيرهلي

حاطب،صنعبماالسماءمنالخبر!لمج!اللهرسول!وأتى،بهخرجتثمقرونهاعليهفتلتثم،رأسها

بلتعةأبيبنحاطبمعهاكتبقدامرأةأدركا":فقال!العوامبنوالزبير،طالبأبيبنعليفبعث

بنيخليقةبالخليقةأدركاهاحتىفخرجا."أمرهممنلهأجمعناقدمايحذرهم،قريشإلىبكتاب

كذبماباللهأحلفإئي:علعيئلهاأ-شفا،شيئافيهيجدافلمرحلهافيفالتمساه،فاستنزلاها،أحمدأبي

لنكشفنك.أوالكتابهذالناولتخرجن،كذبناولا!اللهرسول!

.(512/)"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2793/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.الخلافبعضمع(1692/)"ديوانه"فيالأبيات)3(

.(2893/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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منهاالكتابفاستخرجت،رأسهاقرونفحلت،فأعرض.أعرض:قالتمنهالجدرأتفلما

علىحملكما،حاطبيا":فقال!حاطبا!اللهرسول!فدعا،ع!ج!اللهرسول!بهفأتى،إليهفدفعته

امرأكنتولكنني،بدلتولاغيرتما،وبرسولهباللهلمؤمنإنيواللهأما،اللهرسول!يا:فقال"؟هذا

بنعمرفقال.عليهمفصانعتهموأهلولدأظهرهمبينليوكان،عشيرةولاأصلمنالقومفيليليس

يدريكوما":!ي!اللهرسولفقال!.نافققدالرجلفإن؟عنقهفلأضربدعني،اللهرسول!يا:الخطاب

وأنزل."لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فقال.بدريومبدرأصحابإلىاطلعقداللهلعل،عمريا

منجاءكمبماكفرواوقذبآلمودةإلتهمتققو%اؤييوعدوعدوىتنخذوالاءامواالذينيأجها):حاطبديتعالىالله

إلى!بأتمودةإلحهملسرونصسضاق!و%شغاءسبيلىفىجهداخرتجتوبهمغإنرلبهمبآللهتؤصمنوأاقوإياكمألرسوليخرجونألحق

لقصة.اآخر

نإ:حاطبكتابفيكانأنه)1(السهيليذكروقد،مرسلةالقصةهذهإسحاقابنأوردهكذا

اللهلنصرهوحدهإليكمسارلوباللهوأقسم،كالسيليسيركالليلبجيشإليكمتوجهقدع!ي!اللهرسول

نفر؟قدمحمداإن:كتبحاطباأن")2(سلامابنتفسير"وفي:قال.وعدهمالهمنجزفإنه،عليكم

.الحذرفعليكم،غيركمإلىوإماإليكمفإما

أنه،محمدبنالحسنأخبرني،ديناربنعمروعن،سفيانثنا،قتيبةثنا:)3(البخاريقالوقد

انطلقوا":فقالوالمقدادوالزبيرأنا!اللهرسولبعثني:يقولعلياسمعت،رافعأبيبناللهعبيدسمع

أتيناحتىخيلنابناتعادىفانطلقنا."منهافخذوهكتابمعهاظعينةبهافإنخاخروضةتأتواحتى

لتخرجن:فقلنا.كتابمعيما:فقالت.الكتابأخرجي:فقلنا،بالظعينةنحنفإذا،الروضة

بنحاطبمن:فيهفإذا،!ي!اللهرسولبهفأتينا،عقاصهامنفأخرجته:قال.الثيابلنلقينأوالكتاب

حاطب،يا":فقال،!واللهرسولأمرببعضيخبرهم،المشركينمنبمكةناسإلى.بلتعةأبي

ولمحليفاكنت:يقول-قريشفيملصقاامرأكنتإني،عليلاتعجل،اللهرسوليا:فقال"؟هذاما

ذإفأحببت،وأموالهمأهليهمبهايحمونقراباتلهممنالمهاجرينمنمعكمنوكان-أنفسهامنأكن

رضاولا،دينيعنارتداداأفعلهولم،قرابتييحمونيداعندهمأتخذأنفيهمالنسبمنذلكفاتني

.(786/)"الأنفالروض"في(1)

بالحديثعالمأ،فقيها،مفسراوكان،الإفريقيثمالبصريالتيميثعلبةأبيبنسلامبنيحيىالإمامومؤلفه)2(

بعد،يطبعلممخطوطالمؤلفإليهأشارالذي"تفسيرهو".عنهموروىالتابعينمنعثريننحوأدرك.واللغة

"الأعلام"فيعليهاوالتعليقومصادرهاترجمتهانظر(هـ.002)سنةمات،والقيروانتونسفيأجزاءومنه

.(8481/)للزركلي

.(4274)رقمالبخاريرواه)3(
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دعني،اللهرسول!يا:عمرفقال!."صدقكمقدإنهأما":!اللهرسول!فقال!.الإسلامبعدبالكفر

بدراشهدمنعلىاطلعقداللهلعليدريكوما،بدراشهدقدإنه":فقال!.المنافقهذاعنقأضرب

اؤليا!وعدكمعدوىلاتثخذواءامنواالذينيايها)السورةاللهفأنزل!."لكمغفرتفقدشئتممااعملوا:فتكال!

.ة13:سف111!ألسبيلسوآضلفقذ):قولهالى

صحيح.حسن:الترمذيوقال!،عيينةبنسفيانحديثمنماجهابنإلا،(الجماعة!\بقيةوأخرجه

بنجابرعن،الزبيرأبيعن،سعدبنليثحدثنا:قالاويونسحجينثنا:أحمدا3(الإماموقال

اللهرسول!فدل!،غزوهمأراد!واللهرسول!أنيذكرمكةأهلإلىكتببلتعةأبيبنحاطبأن،اللهعبد

حاطب،يا":وقال!،رأسهامنكتابهافأخذ،إليهافأرسل،الكتابمعهاالتيالمرأةعلىع!ج!

مظهراللهأنعلصتقد،نفاقاولاجم!واللهلرسول!غشاأفعلهلمإنيأما:قال.نعم:قال"؟أفعلت

هذاأتخذ!نفأردت،معهموالدتيوكانت،ظهريهمبينعريرا)3(كنتأنيغير،أمرهلهومتم،رسوله

قداللهلعليدريكوما،بدرأهلمنرجلاأتقتل":فقال!؟هذارأسأضربألا:عمرلهفقال!.عندهم

وإسناده،أحمدالإمامالوجههذامنالحديثبهذاتفرد."شئتممااعملوا:فقالبدرأهلإلىاطلع

الحمد.ولله،مسلمشرطعلى

عتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريشهاببنمسلمبنمحمدفحدثني:إ4(إسحاقابنقال!

بنحصينبنكلثومرهمأباالمدينةعلىواستخلف،لسفره!ي!اللهرسولمضىثم:قالعباسابنعن

كانإذاحتى،معهالناسوصامفصام،رمضانشهرمنمضينلعشروخرج،الغفاريخلفبنعتبة

وقال!-المسلمينمنآلافعشرةفيالظهرانمرنزل!حتىمضىثم،أفطروأمجعسفانبين،بالكديد

ألفا.عشراثنامعهكانةالزبيربنعروة

مزينة،وألفت-سليمألفت:يقول!وبعضهم،سليمفسبعت-عقبةبنوموسىالزهريقال!وكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(5033)والترمذي(0265)رقمداودوأبو(4924)رقممسلمرواه

(11585).

.(3355/)"المسند"في

حميمهم.منأكنولم،غريبادخيلاأي

.(2993/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر



533نجلتعةأبيبنأصبحاقصةذكر

منهمعنهيتخلففلموالأنصارالمهاجرونع!ي!اللهرسولمعوأوعب،وإسلامعددالقبائلكلوفي

.نحوهالزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،محمودعن،()1البخاريوروى.أحد

،الزهريعن،عقيلعن،سعدبنالليثعن،عليبنعاصمحديثمن2(البيهقيروىوقد

:قال.رمضانفيالفتحغزوةغزاع!اللهرسولأن،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدأخبرني

خرجأو،رمضانفاستقبلشعبانمنليالفيأخرجأدريلا،ذلكمثليقولالمسيببنسعيدوسمعت

حتىع!ي!اللهرسولصام:قالعباسابنأنأخبرنياللهعبدبناللهعبيدأنمحير؟دخلبعدمارمضانفي

،البخاريورواه.الشهرانصرمحتىيفطريزلفلم،أفطر-وعسفانقديدبينالذيالماء-الكديدبلغ

.ورمضانشعبانبينالترديديذكرلمأنهمخير،الليثعن،يوسفبناللهعبدعن

ابنعن،طاوسعن،مجاهدعن،منصورعن،جريرثنا،اللهعبدبنعليثنا:)3(البخاريوقال

ليراهنهارافشرببإناءدعاثم،عسفانبلغحتىفصام،رمضانفيع!ي!اللهرسولسافر:قالعباس

فمن،وأفطرالسفرفيع!ي!اللهرسولصام:يقولعباسابنوكان:قال.مكةقدمحتى!أفطر،الناس

أفطر.شاءومن،صامشاء

مضى:قالعباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،إسحاقإبنعن،يونسوقال

لعشروخرج،الغفاريالحصينبنكلثومرهمأباالمدينةعلىواستعمل،الفتحلسفرةع!ي!اللهرسول!

ودخل،فأفطر-وأمجعسفانبينماء-الكديدأتىحتى،معهالناسوصامفصام،رمضانمنمضين

قبله.كانمانسخوأنه،الفطرع!ي!اللهرسولمنالأمريناخرأنيرونالناسفكان،مفطرامكة

بناللهعبدذكرهوكذلك،الحديثفيمدرج.رمضانمنلعشرخرج:فقوله:)4(البيهقيقال!

عن،صدقةعن،يحيىبنحامدعن،سفيانبنيعقوبطريقمنروىثم.إسحاقابنعن،إدريس

.ثمانسنةرمضانمنمضينلعشرع!ي!اللهرسولخرج:قال!أنه،إسحاقابن

عن،الزهريعن،حفصةأبيبنمحمدعن،الفزاريإسحاقأبيحديثمن()البيهقيروىثم

البيهقي:قال!.رمضانشهرمنخلتعشرةلثلاثالفتحكان:قال!عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيد

.الزهريكلاممنهوإنما،وهمالإدراجوهذا

فتح-الفتحغزوة!اللهرسول!غزا:قال!الزهريعن،يونسعن،وهبابنطريقمنروىثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)4276("رقمصحيحه"في

.(512/)"النبوةدلائل"انظر

.(4275)رقم"صحيحه"في

.(502/)"النبوةدلائل"انظر

.(523/)"النبوةدلائل"انظر
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ونصفسنينثمانيرأسعلىوذلك،الافعشرةالمسلمينمنومعهرمضانفيالمدينةمنفخرج-مكة

.رمضانمنبقينعشرةلثلاثمكةوافتتح،المدينةمقدمهمنسنة

ابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدطريقمن(البيهقى)1وروى

ثمالكديدبلغحتىفصام،المسلمينمنالافعشرةومعهرمضانفيخرج!يماللهرسولأنعباس

لثلاثمكة!واللهرسولفصبح:الزهريقال.فالأحدثبالأحدثيؤخذوإنما:الزهريفقال.أفطر

أعلم.والله،الرزاقعبدطريقمن"الصحيحين"إلىعزاهثم.رمضانمنخلتليلةعشرة

يحيى،بنقزعةعن،قيسبنعطيةعن،التنوخيالعزيزعبدبنسعيدطريقمنالبيهقيئ)2(وروى

فخرجنا،رمضانمنخلتالليلتينالفتحعامبالرحيل!اللهرسولىاذننا:قالىالخدريسعيدأبيعن

ومنهمالصائممنهم؟شرجينالناسفأصبح،بالفطر!واللهرسولفأمرنا،الكديدبلغناحتىضؤاما

.أجمعونفأفطرنابالفطرأمرنا،فيهالعدونلقىالذيالمنزلبلغناإذاحتى،المفطر

عمن،قيسبنعطيةحدثني،العزيزعبدبنسعيدعن،المغيرةأبيعن،أحمد)3(الإمامرواهوقد

،رمضانمنخلتالليلتينالفتحعامبالرحيلع!ح!اللهرسولآذننا:قالالخدريسعيدأبيعن،حدثه

ومنهمالصائممنهمالناسفأصبح،بالفطرع!ج!اللهرسولفأمرنا،الكديدبلغناحتىصوامافخرجنا

.أجمعونفأفطرنا،بالفطرأمرنا،العدوتلقاءمنزلأدنىبلغإذاحتى،المفطر

منسعيدأبوذكرهوما،رمضانمنعشرالثالثيومكانالفتحأنمنالزهريذكرهمافحلى:قلت

عشرةإحدىفيوالمدينةمكةبينكانمسيرهمأنيقتضي،رمضانشهرثانيفيالمدينةمنخرجواأنهم

ليلة.

،سفيانبنيعقوبعن،جعفربناللهعبدعن،الفضلبنالحسينأبيعن،)4(البيهقيروىولكن

بنعليبنومحمد،الزهريعن،إسحاقبنمحمدعن،إدريسابنعن،الربيعبنالحسنعن

فتحكان:قالواوغيرهمبكرأبيبناللهوعبد،شعيببنوعمرو،قتادةبنعمربنوعاصم،الحسين

.ثمانسنةرمضانشهرمنبقيتعشرفيمكة

:قالاللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،وهيبثنا:)د(الطيالسيداودأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(512/)"النبوةدلائل"انظر

.(542/)"النبوةدلائل"انظر

.(0121)رقم"مسلمصحيح"فيوأصله(387/)"المسند"في

.(542/)"النبوةدلائل"انظر

.(6671)رقم"مسنده"في



535الصحابةمنونفرط!صالنبهيعماليطلبعبدبنالعباسإسا،مذكر

شهرفيوذلك،وركبانامشاةمعهوالناس،الغميمكراعأتىحتىصائماالفتحعام!ي!اللهرسولخرج

فدعا.فعلتكيفإليكينظرونوإنما،الصومعليهماشتدقدالناسإن،اللهرسوليا:فقيل،رمضان

حتى،البعضوأفطرالناسبعضفصام،ينظرونوالناسفشرب،فرفعهماءفيهبقدح!ي!اللهرسول

حديثمن()1مسلمرواهوقد."العصاةأولئك":ع!ي!اللهرسولفقال،صائمبعضهمأن!ي!النبيأخبر

محمد.بنجعفرعن،والدراورديالثقفي

:قالعباسابنعن،يساربنبشيرحدثني،إسحاقبنمحمدحديثمنأحمد)2(الإماموروى

بماءدعابالكديدكانإذاحتى،معهالمسلمونوصامفصام،رمضانفيالفتحعام!ي!اللهرسولخرج

بهتفرد.المسلمونفأفطر،أفطرقدأنهيعلمهم؟ينظرونوالناسفشرب،راحلتهعلىوهوقعبفي

أحمد.

كأ-بز-برث

فصل

حك!جصالنبيعمالمطلبعبدبنالعباسإسلامفي

حك!جصاللهرسولعمابنالمطلبعبدبنالحارثبنسفيانوأبي

المؤمنينأمسلمةأمأخيالمخزوميالمغيرةبنأميةأبيبناللهوعبد

!لمجي!اللهرسولإلىوهجرتهم

مكة!حإلىذاهبوهوالطريقأثناءفيفوجدوه

ابنقال.الطريقببعض!اللهرسوللقيالمطلبعبدبنالعباسكانوقد:)3(إسحاقابنقال

عنه!ي!اللهورسول،سقايتهعلىبمكةمقيماذلكقبلكانوقد،بعيالهمهاجرابالجحفةلقيه:هشام

.الزهريشهابابنذكرهفيما،راض

لقياقدأميةأبيبناللهوعبد،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبوكانوقد:)4(إسحاقابنقال

سلمةأمفكلمته،عليهالدخولوالتمسا،)د(والمدينةمكةبينفيماالعقاببنيقأيضاع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(111)4رقم"صحيحه"في

صحيح.حديثوهو،(1/261)"المسند"في

.(2004/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(404-ا200/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

الله.رحمهالجاسرحمدالعلامةشيخنابتحقيق(914)صللفيروزابادي"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"انظر
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ابنأما؟بهماليحاجةلا":قال.وصهركعمتكوابن،عمكابن،اللهرسوليا:فقالت،فيهما

الخبرإليهماخرجفلما:قال.الأ"لأقالمابمكةليقالالذيفهوعمتيابنوأما،)1(عرضيفهتكعمي

حتىالأرضفيلنذهبنثم،هذابنيبيدلآخذنأوليليأذننوالله:فقال،لهبنيسفيانأبيومعبذلك

وأنشد،فأسلماعليهفدخلالهماأذنثم،لهمارقلمج!ي!النبيذلكبلغفلما.وجوعاعطشانموت

،؟/!-:منهمضىكانمماإليهواعتذر،إسلامهفيقولهسفيانأبو

محمدخيلاللاتخيللتغلبرايةأحمليومإنيلعمرك

وأهتديأهدىحينأوانيفهذاليلهأظلمالحيرانلكالمدلج

مطردكلطردتمناللهمعونالنينفسيغيرهادهداني

محمدمنأنتسبلموإنوأدعىمحمدعنجاهداوأنأىأصد

ويفنديلمرأىذاكانوإنبهواهميقللممنهمماهم

مقعدكلفيأهدلمماالقوممعبلائطولستلأرضيهمأريد

عديأوغيريتلكلثقيفوقلقتالهاأريدلالثقيففقل

يديولالسانيجراعنكانوماعامرانالالذيالجيشفيكنتفما

وسرددسهاممنجاءتنزائعبعيدةبلادمنجاءتقبائل

لمج!ي!:اللهرسولأنشدحينأنهفزعموا:)-2إسحاقابنقال

مطردكلطردتمناللهمعونالني.................

."!مطردكلطردتنيأنت":وقالصدرهفيبيده!اللهرسولضرب

بكير،بنيحيىعنالبخاريروىكما؟فأقامفيهنزل،71)دالظهرانمرإلى!اللهرسولانتهىولما

)1(

)2(

)3(

)4(

.ويهجوه--جم!يالهاللهرسوليؤذيكانلأنه

منوأربعةبصكتأتيثم،أنظروأنافيهفتعرجالسماءإلىسلماتتخذحتىبكآمنتلاوالله:!ولهقالالذيفهو

الرحمنعبدالأستاذبتحقيق(798/)"الأنفالروض"فيالسهيليقاله.أرسلكقداللهأنيشهدونالملائكة

الوكيل.

.(2104/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(31257/)"الاطلاعمراصد"انظر.مكةمنمرحلةعلىموضع:الظهرانمر
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عن،الزهريعن،يونسعن،كلاهماوهبابنعن،الطاهرأبيعن)1(ومسلم،الليثعن

الله!رسولوإن،!2(الكباثنجتنيالظهرانبمر!ي!االلهرسولمعكنا:قالجابرعن،سلمةأبي

وهل،نعم":قال!؟الغنمترعىأكنت،اللهرسوليا:قالوا."أطيبفإنهمنهبالأسودعليكم":قال

."؟رعاهاوقدإلانبيمن

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:"ا3البيهقيوقال

!صاللهرسول!أمرهم،ورجعوامؤتةأهلفرغلما:قال!مينابنسعيدالوليدأبيعن،إسماعيلبنسنان

لسعيد:فقلت،الكباثيجتنونالجناةفأرسل،بالعقبةنزلالظهرانمرإلىانتهىفلما،مكةإلىبالمسير

حبةأصابإذاأحدهمفجعل:قال.يجتنيفيمنمسعودابنفانطلق:قال.الأراكثمر:قال؟هووما

فقال!،فيضحكونالشجرةفييرقىوهومسعودابنساقيدقةإلىينظرونوكانوا،فيهفيقذفهاطيبة

."أحدمنالميزانفيأثقللهمابيدنفسيفوالذي؟ساقيهدقةمنتعجبون":!ي!اللهرسول

:)؟"ذلكفيفقال،!ي!اللهرسولإلىفيهوخيارهبهجاء،شيءمناجتنىمامسعودابنوكان

فيهإلىيدهجانكلإذفيهوخيارهجنايهذا

،فلغبواالقومفسعى(الظهرانابمرونحنأرنباأنفجنا)6(:قالأنسعن("!الصحيحين"وفي

فقبله.فخذيهاأوبوركها!ي!اللهرسول!إلىوبعث،فذبحهاطلحةأبابهافأتيت،فأخذتهافأدركتها

يأتيهمفلا،قريشعنالأخبارعميتوقد،الظهرانمر!ي!اللهرسول!ونزل!:أ!"إسحاقابنوقال

،حرببنسفيانأبواللياليتلكفيوخرج،فاعل!ي!اللهرسولمايدرونولا،!ي!اللهرسولعنخبر

به.يسمعونأوخبرايجدونهلوينظرون،الأخباريتحسسون،ورقاءبنوبديل،حزامبنوحكيم

يقتصونخيلايديهبينبعث!ي!اللهرسولأن)!!"عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنوذكر

.(0502)رقمومسلم(6034)رقم"صحيحه"في(أ

.(4335/)"المعادزاد"فيفوائدهانظر2،

.(592/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظرأ3

وزميليلصديقي(1/365)"العربيةالأمثالمعجم"فيمصادرهمعانظره.الشهيرةالعربأمثالمنمثلهذابم4

.بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةطبع،مرادالحميدعبدرياضالأستاذ
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الصحابةصتونفر!!طالنبيعمالمطلبعبدبنالعباسإسلامذكر538

المسلمين،خيلآخذتهموأصحابهسفيانأبوجاءفلما،وراءهايمضيأحداتدعلاوخزاعة،العيون

.سفيانلأبيصاحباوكان،المطلبعبدبنالعباسأجارهحتى،عنقهفييجأعمرإليهوقام

والله،قريشواصباح:قلت:الظهرانمرع!ي!اللهرسولنزلحينالعباسوقال:()1إسحاقابنقال

:قال.الدهرآخرإلىقريشلهلاكإنه،فيستأمنوهيأتوهأنقبلعنوةمكة!اللهرسولدخللئن

بعضأجدلعقي:فقلت،الأراكجئتحتىعليهافخرجت،البيضاء!يالهاللهرسولبغلةعلىفجلست

فيستأمنوهإليهليخرجوا؟!يالهاللهرسولبمكانفيخبرهممكةيأتيحاجةذاأو،لبنصاحبأو،الحطابة

كلامسمعتإذ،لهخرجتماوألتمسعليهالأسيرإنيفوالله:قال.عنوةعليهميدخلأنقبل

!عسكراولاقطنيراناكالليلةرأيتما:يقولسفيانوأبو،يتراجعانوهماورقاءبنوبديلسفيانأبي

نأمنوأقلأذلخزاعة:سفيانأبويقول:قال.الحربحمشتهاخزاعةواللههذه:بديليقول:قال

:فقال،صوتيفعرف.حنظلةأبايا:فقلتصوتهفعرفت:قال.وعسكرهانيرانهاهذهتكون

!سفيانأباياويحك:قلت:قال؟وأميأبيلكفدى،مالك:قال.نعم:قلت:قال؟الفضلأبو

قلت::قال؟وأميأبيفداك،الحيلةفما:قال.واللهقريشواصباح،الناسفي!ؤاللهرسولهذا

لك.!فأستأمنهاللهرسولبكآتيحتىالبغلةهذهعجزفيفاركب،عنقكليضربنبكظفرلئنوالله

عنيستخبرهماوجعل،فأسلما!النبيإلىذهبابل:عروةوقال-صاحباهورجعخلفيفركب:قال

ا:إسحاقابنقالاع!ي!اللهرسولعلىالعباسمعدخلوابل:عقبةبنوموسىالزهريوقال.مكةأهل

عليهاوأنا!اللهرسولبغلةرأوافإذا؟هذامن:قالواالمسلميننيرانمنبنارمررتكلمابهفجئت:قال

؟هذامن:فقالالخطاببنعمربنارمررتحتى.!يالهاللهرسولبغلةعلى!يالهاللهرسولعم:قالوا

بغيرمنكأمكنالذيدلهالحمد!اللهعدوسفيانأبو:قالالدابةعجزعلىسفيانأبارأىفلما،إليوقام

.العباسمنهفمنعهقتلهوأراد،سفيانأبيرقبةفيوجأ)2(عمرأنالزبيربنعروةوزعم01عهدولاعقد

:فقالوا،جمالهمبأزمةأخذوهم!اللهرسولعيونأنالزهريعن،عقبةبنموسىذكروهكذا

عافةفحادثهم،اللهرسولعلىبهمفدخل،العباسفلقيهم.مج!ي!اللهرسولوفد:قالوا؟أنتممن

وبديل،حكيمفشهد،اللهرسولمحمداوأن،فشهدوا،اللهإلاإلهلاأنشهادةإلىدعاهمثم،الليل

داردخلمن":فقال،قريشايؤمنأنسألوهثم،الصبحبعدأسلمثم.ذلكأعلمما:سفيانأبووقال

ومن-مكةبأسفلوكانت-امنفهوحزامبنحكيمداردخلومن-مكةبأعلىوكانت-آمنفهوسفيانأبي

."امنفهوبابهأغلق

)1(

)2(

.(2204/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(وجأ)"المحيطالقاموس"انظر.ضربه:والسكينباليدوجأه



953الصحابةمنونفر؟!صالنبيعماليطلبعبدبنالعبالسإسا،مذكر

الدابةتسبقبمافسبقته،البغلةوركضتع!اللهرسولنحويشتداعمرأخرجثما:العباسقال

عمر،عليهودخلع!اللهرسولعلىفدخلت،البغلةعنفاقتحصت:قال.البطيءالرجلالبطيئة

:قال.عنقهفلأضربفدعني،عهدولاعقدبغيرمنهاللهأمكنقدسفيانأبوهذا،اللهرسوليا:فقال

والله:فقلت،برأسهفأخذتجم!اللهرسولإلىجلستثم.أجرتهقدإني،اللهرسوليا:قلت

منكانالوأأنفوالله،عمريامهلا:قلت:قال.شأنهفيعمرأكثرفلما.رجلدونيالليلةيناجيهلا

مهلا:فقال.منافعبدبنيرجالمنأنهعرفتقدولكنك،هذاقلتماكعببنعديبنيرجال

قدأنيإلابيوما،أسلملوالخطابإسلاممنإليأحبكانأسلمتيوملإسلامكفوالله،عباسيا

!ي!:اللهرسولفقال.أسلملوالخطابإسلاممنع!ي!اللهرسولإلىأحبكانإسلامكأنعرفت

،عنديفبات،رحليإلىبهفذهبت:قال."بهفأتنيأصبحتفإذا،رحلكإلىعباسيابهاذهب"

لكيأنألم!سفيانأباياويحك":ع!قالاللهرسولراهفلما،ع!اللهرسولإلىبهغدوتأصبحفلما

نأظننتلقدوالله،وأوصلكوأكرمكأحلمكما،وأميأنتبأبي:فقال"؟اللهإلاإلهلاأنهتعلمأن

أنيتعلمأنلكيأنألم!سفيانأباياويحك":قال.بعدشيئاعنيأغنىلقدغيرهاللهمعكانلو

منهاالنفسفيفإنواللههذهأما،وأوصلكوأكرمكأحلمكما،وأميأنتبأبي:قال"؟اللهرسول

قبل،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنواشهدأسلم!ويحك:العباسلهفقال.شيئاالانحتى

سفيانأباإن،اللهرسوليا:فقلت:العباسقال.فأسلمالحقشهادةفشهد:قال.عنقكتضربأن

:عروةزادأامنفهوسفيانأبيداردخلمن(نعمأ":قال.شيئالهفاجعل،الفخرهذايحبرجل

."آمنفهوحزامبنحكيمداردخلومن"

فهوالمسجددخلومن،امنفهوبابهعليهأغلقومن(الزهريعنعقبةبنموسىقالوهكذا

الجبل؟ضيعندالواديبمضيقاحبسه،عباسيا":ع!ي!اللهرسولقاللينصرفذهبفلما."آمن

."فيراهااللهجنودبهتمرحتى

العباسمعوقوفاكانواحزامبنوحكيم،وبديلاسفيانأباأنالزهريعن،عقبةبنموسىوذكرأ

الحرمة.تستحلاليوم،الملحمةيوماليوم:سفيانلأبيقاللماسعداأنوذكر،الجبلضيعند

منبهافدخل،العوامبنالزبيروأعطاها،الأنصاررايةعنفعزله،ع!ي!اللهرسولإلىسفيانأبوفشكى

بكربنيمنفقتل،وهذيلبكربنوفلقيه،مكةأسفلمنخالدودخل،بالحجونوغرزهامكةأعلى

.االمسجدبابقتلهمبلغحتىبالحزورةفقتلواوانهزموا،أربعةأوثلاثةهذيلومنعشرين

نأع!اللهرسولأمرنيحيثالواديبمضيقحبستهحتىسفيانبأبيفخرجت:(العباس)1(أقال

.(2204/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)



انهص!+طاررن!هـس!في-5الخسبعماك!طلبعبد:أد*ب؟ضاور!!ءإذف054

فأقول!:؟هؤلاءمن،عباسياةقال!قبيلةمرتكلما،راياتهاعلىالقبائلومرت:قال!.أحبسه

مزينة.:فأقول!؟هؤلاءمن،عباسيا:فيقول!القبيلةبهتمرثم.ولسليممالي:فيقول!.سليم

مالي:قال!أخبرتهفإذا،عنهاسألنيإلاقبيلةبهتمرما،القبائلنفدتحتى.ولمزينةمالي:فيقول!

إلامنهميرىلا،والأنصارالمهاجرونوفيهاالخضراءكتيبتهفي!ك!ح!اللهرسول!مرحتى.فلانولبني

في!واللهرسول!هذا:قلت:قال!؟هؤلاءمن،عباسيا(اللهأسبحان:فقال!،الحديدمنالحدق

ابنملكأصبحلقدالفضلأباياوالله،طاقةولاقبلمنبهؤلاءلأحدما:قال!.والأنصارالمهاجرين

إلىالنجاء:قلت:قال!.إذافنعم:قال!.النبوةإنها،سفيانأبايا:قلت:قال!.عظيماالغداةأخيك

به،لكمقبللافيماجاءكمقدمحمدهذا،قريشمعشريا:صوتهبأعلىصرخجاءهمإذاحتى.قومك

الحميتاقتلوا:فقالتبشاربهفأخذت،عتبةبنتهندإليهفقامت.آمنفهوسفيانأبيداردخلفمن

قدفإنه،أنفسكممنهذهتغرنكملاويلكم:سفيانأبوفقال!.قومطليعةمنقبح،الأحمسالدسم

؟داركعناتغنيوما،اللهقاتلك:قالوا.امنفهوسفيانأبيداردخلمن،بهلكمقبللاماجاءكم

وإلىدورهمإلىالناسفتفرق.آمنفهوالمسجددخلومن،آمنفهوبابهعليهأغلقومن:قال!

المسجد.

أعرفها،لاكثيرةوجوهالأرىإني:لهقال!سفيانبأبيمرلما!ي!اللهرسول!أنالزبيربنعروةوذكر

ذإصدقونيهؤلاءإن،وقومكهذافعلتأنت":ع!اللهرسول!لهفقال!.عليالوجوههذهكثرتلقد

فقال!:عليهمرحينعبادةبنسعدقول!إليهشكىثم."أخرجتمونيإذونصروني،كذبتموني

هذابل،سعدكذب":ع!اللهرسول!فقال!.الحرمةتستحلاليوم،الملحمةيوماليوم،سفيانأبايا

."الكعبةفيهتكسىويوم،الكعبةفيهاللهيعظميوم

يجنحونالناسورأى،العباسعندكانالتيالليلةتلكصبيحةأصبحلماسفيانأباأنعروةوذكر

فهم،النداءسمعواإنهم:قال!؟بالهمما:للعباسوقال!خافالطهارةاستعمال!فيوينتشرون،للصلاة

،عباسيا:قال!بسجودهويسجدون،بركوعهيركعونورآهمالصلاةحضرتفلما.للصلاةينتشرون

.لأطاعوهوالشرابالطعامبتركأمرهملووالله،نعم:قال!!فعلوهإلابشيءيأمرهمما

فقال!:،يتكففونجعلوا!ك!ح!اللهرسول!توضألماأنه،)1(الزهريعن،عقبةبنموسىوذكر

وقيصر.كسرىملكولاكالليلةرأيتما،عباسيا

عن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعن،أالبيهقيالحافظروىوقد

)1(

)؟(

.(504/)للبيهقي"النجوةدلائل"انظر

.(532/)للبيهقي"النجوةدلائل"انظر



14الصعحاعةنفهـ!و!.يراصنبهيعمالدصفكءعبدجنانعبهاسإفسا،مذكر

عن،عكرمةعن،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنالحسينحدثني،إسحاقابنعن،بكيربنيونس

أعلم.فالله.منقطعةإسحاقابنعن،البكائيزيادأوردهاكمابتمامهاالقصةهذهفذكر،عباسابن

عن،إسحاقبنمحمدعن،البكائيزيادعن،الأشعريبلالأبيطريقمن")1البيهقيروىقدأنهعلى

فذكر:قال،ع!ي!اللهرسولإلىسفيانبأبيالعباسجاء:قالعباسابنعن،اللهعبيدعن،الزهري

لهقاللماوأنه،ع!ي!اللهرسوليديبينيصبحأنقبلليلتهمنأسلمأنهذكرأنهإلا،القصة

ومن":فقال؟داريتسعوما:سفيانأبوقال."آمنفهوسفيانأبيداردخلمن":ع!ي!اللهرسول

يسعوما:قال."آمنفهوالمسجددخلومن":فقال؟الكعبةتسعوما:قال."آمنفهوالكعبةدخل

واسعة.هذه:سفيانأبوفقال."آمنفهوبابهعليهأغلقومن":فقال؟المسجد

سارلما:قالأبيهعن،هشامعن،أسامةأبوثنا،إسماعيلبنعبيدثنا:)2"البخاريوقال

بنوبديل،حزامبنوحكيم،حرببنسفيانأبوخرج،قريشاذلكفبلغالفتحعاملمج!ي!اللهرسول

كأنهابنيرانهمفإذا،الظهرانمرأتواحتىيسيرونفأقبلوا،ع!ي!اللهرسولعنالخبريلتمسون،ورقاء

فقال.عمروبنينيران:ورقاءبنبديلفقال!عرفةنيرانكأنها؟هذهما:سفيانأبوفقال،عرفةنيران

بهمفأتوا،فأخذوهمفأدركوهمع!ج!اللهرسولحرسمنناسفرآهم.ذلكمنأقلعمرو:سفيانأبو

حتىالجبلخطمعندسفيانأبااحبس":للعباسقال،سارفلما،سفيانأبوفأسلم،ع!ج!اللهرسول

أبيعلىكتيبةكتيبةتمر،ع!ج!اللهرسولمعتمرالقبائلفجعلت،العباسفحبسه."المسلمينإلىينظر

مرتثم.ولغفارليما:قال.غفارهذه:قال؟هذهمن،عباسيا:فقالكتيبةفمرت،سفيان

أقبلتحتى،ذلكمثلفقالسليمومرت،ذلكمثلفقالهذيمبنسعدمرتثم،ذلكمثلفقالجهينة

بنسعدفقال.الرايةمعهعبادةبنسعدعليهم،الأنصارهؤلاء:قال؟هذهمن:فقالمثلهايرلمكتيبة

يومحبذا،عباسيا:سفيانأبوفقال.الكعبةتستحلاليوم،الملحمةيوماليوم،سفيانأبايا:عبادة

معع!ي!اللهرسولوراية،وأصحابهع!ي!اللهرسولفيهم،الكتائبأقلوهي،كتيبةجاءتثم.الذمار

:فقال؟عبادةبنسعدقالماتعلمألم:قالسفيانبأبيع!ج!اللهرسولمرفلما،العوامبنالزبير

تكسىويوم،الكعبةفيهاللهيعظميومهذاولكن،سعدكذب":فقال.وكذاكذا:قال"؟قالما"

بنجبيربننافعوأخبرني:عروةقال.بالحجونرايتهتركزأنع!ي!اللهرسولوأمر."الكعبةفيه

:قال؟الرايةتركزأنع!ي!اللهرسولأمركههنا:العوامبنللزبيريقولالعباسسمعت:قال،مطعم

!صاللهرسولودخل،كداءمنمكةأعلىمنيدخلأنالوليدبنخالد!اللهرسولوأمر:قال.نعم

.الفهريجابربنوكرز،الأشعربنحبيش؟رجلانيومئذالوليدبنخالدخيلمنفقتلكدىمن

)1(

)2(

.32(-31)5/"النبوةدلائل"في

.(4285)رقم"صحيحه"في
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مكة--مجخككشدخولهصفة

بنمحمدعن،إدريسابنثنا،آدمبنيحيىثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا:داود)1(أبووقال

جاءهالفتحعامع!ج!اللهرسولأنعباسابنعن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهرقيعن،إسحاق

نإ،اللهرسوليا:العباسلهفقال،الظهرانبمرفأسلم،حرببنسفيانبأبيالمطلبعبدبنالعباس

فهوسفيانأبيداردخلمن،نعم":قال؟شيئالهجعلتفلو،الفخرهذايحب(أرجلسفيانأبا

."آمنفهوبابهأغلقومن،آمن

صصوووص

مكة-اي!-ص!ادخوليصمة

مكةدخل!اللهرسولأن،أنسعن،الزهريعن،مالكحديثمن")2(الصحيحين"فيثبت

:فقال.الكعبةبأستارمتعلقخطل)3(ابنإن:فقالرجلجاءه،نزعهفلما،المغفررأسهوعلى

محرما.،أعلموالله،نرىفيما،!ي!اللهرسوليكنولم:مالكقال."اقتلوه"

فتح(يومأدخل!ي!اللهرسولأن،جابرعن،الزبيرأبوأنا،حمادثنا،عفانثنا:أحمد)4(وقال

.سوداءعمامةوعليهمكة

صحيح.حسن:الترمذيوقال،سلمةبنحمادحديثمن،)د(الأربعةالسننأهلورواه

عن،الزبيرأبيعن،الدهنيعماربنمعاويةعن،يحيىبنويحيىقتيبةعن،)6(مسلمورواه

.)7(إحرامغيرمن،سوداءعمامةوعليهمكةدخل!واللهرسولأن،جابر

أبيهعن،حريثبنعمروبنجعفرعن،الوراقمساورعن،أسامةأبيحديثمن)8(مسلموروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.حديثوهو،(1203)رقم"سننه"في

.(8373/)"الأصولجامع"وانظر(1357)رقمومسلم(4286)رقمالبخاريرواه

انظر.قصةوله،فقتلمكةفتحيومبقتله،ع!يالهالنبيأمر،مشرك،التيميخطلبناللهعبدهو:خطلابن

القادرعبدالشيخالمحدثوأستاذيوالديوإشراف،بتحقيقي(13455/)"الأصولجامع"فيوقصتهترجمته

.ببيروتالأثيرابندارطبع،الأرناؤوط

صحيح.حديثوهو،(3363/)"المسند"فيأحمدرواه

رقمماجهوابن(7579)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1735)رقموالترمذي(7604)رقمداودأبورواه

.(3585و)(2822)

.(1358)رفم"صحيحه"في

السوداءالثيابلباسجوازفيه:النوويقال.سوداءعمامةوعليهمكةع!يالهاللهرسولدخل:"مسلم"صحيحفيجاء

أفضلالأبيضكانوإن،الخطبةفيالأسودلباسجوازفيهسوداء"عمامهوعليهالناس"خطب:الأخرىالروايةوفي

الأفضلولكن،فجائز،الخطبةحالفيالسوادالخطباءلباسوأما"البياضثيابكم"خيرالحديثفيثبتكما،منه

.للجوازبياناالحديثهذافيالسوداءالعمامةلبسوإنما،البياض

من-اللهرحمهالمؤلفذهنإلىسبقوإنماعنده"الحرقانية"لفظوليس(453)(9135)رقم"صحيحه"في
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كتفيه.بينطرفيهاأرخىقدسوداءحرقانيةعمامةوعليهمكةفتحيوم!ي!اللهرسولإلىأنظركأني:قال

عن،الزبيرأبيعن،الدهنيعمارحديثمن(والنسالي)1والترمذي،"صحيحه"فيمسلموروى

.سوداءعمامةوعليهمكةدخل!ي!اللهرسولأن،جابر

عن،الدهنيعمارعن،القاضيشريكعن،آدمبنيحيىحديثمن)2(الأربعةالسننأهلوروى

أبيض.مكةدخليومع!ي!اللهرسوللواءكان:قالجابرعن،الزبيرأبي

الفتحيوم!لمجواللهرسوللواءكان:قالتعائشةعن،بكرأبيبناللهعبدعن،)3(إسحاقابنوقال

مرحل.مرطمنقطعةوكانت،العقابتسمىسوداءورايته،أبيض

مغفلبناللهعبدسمعت:قالقرةبنمعاويةعن،شعبةثنا،الوليدأبوثنا:)4(البخاريوقال

نألولا:)5(وقال.يرجع"الفتح"سورةيقرأوهوناقتهعلىمكةفتحيوم!ي!اللهرسولرأيت:يقول

رجع.كمالرجعتحوليالناسيجتمع

يذإلىانتهىلماع!ي!اللهرسول(أن،بكرأبيبناللهعبدحدثني:)6(إسحاقبنمحمدوقالأ

لله،تواضعارأسهليضع!ي!اللهرسولوإن،حمراء(حبرةأبردبشقةمعتجراراحلتهعلىوقف،طوى

الرحل.واسطةيصمنليكادعثنونهإنحتى،الفتحمنبهاللهأكرمهمارأىحين

عليبنأحمدثنا،أحمدبندعلجأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:البيهقيئ)7(الحافظوقال

دخل:قالأنسعن،ثابتعن،سليمانبنجعفرثنا،المقدميبكرأبيبناللهعبدثنا،الاسلار

متخشعا.راحلتهعلىوذقنهالفتحيوممكة!ي!اللهرسول

أبيبنإسماعيلثنا،صاعدبنأحمدثنا،بالويهبنبكرأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)8(وقال

كفمرجلاأنمسعودأبيعن،قيسعن،خالدأبيبنإسماعيلثنا،عونبنجعفرثنا،الحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

أعلم.والله(9759)رقم"الكبرىالسنن"فيالنسائيرواية

.(2866)رقموالنسائي(9671)رقموالترمذي(1358)رقممسلمرواه

وهو،(2817)رقمماجهوابن(2866)رقموالنسائي(9167)رقموالترمذي(2925)رقمداودأبورواه

.العلماءعندحسنحديث

.(568/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(4281)رقمالبخاريرواه

.(841/)"الباريفتح"وانظر.الحديثراوي(قرةبنمعاوية)القائل

.(2554/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

شرطعلىصحيححديثهذا:وقال(347/)"المستدرك"فيالحاكمعندوهو(568/)"النبوةدلائل"انظر

ضعيف.وهو،المقدميبكرأبيبناللهعبدإسنادهوفي،يخرجاهولممسلم

.(596/)"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني
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تأكلكانتقريشمنامرأةابنأنافإنما،عليكهون":فقال!،الرعدةفأخذته،الفتحيوم!اللهرسول!

بنإسماعيلعن،زهيربنيحيىبنوأحمد،فارسبنسليمانبنمحمدرواهوهكذا:قال!."القديد

موصولا.،الحارثأبي

،الوهابعبدبنمحمدعن،يعقوببنمحمداللهعبدأبيعن،المزكيزكرياأبيعن!رواه)1ثم

.المحفوظوهو:قال!،مرسلا،قيسعنإسماعيلعن،عونبنجعفرعن

بخلاف،العرمرمالكثيفالجيشهذامثلفي،مكة!دخولهعندالموطنهذافيالتواضعوهذا

ركع،أي،سجودوهمالمقدسبيتبابيدخلواأنأمرواحين،إسرائيلبنيسفهاءاعتمدهما

.شعرةفيحنطة:يقولونوهمأستاههمعلىيزحفونفدخلوا.حطة:يقولون

نأ،أبيهعن،عروةبنهشامعن،ميسرةبنحفصثنا،خارجةبنالهيثمثنا:)1(البخاريوقال!

.كداءفي:ووهيبأسامةأبووتابعه،مكةبأعلىالتيكداءمنالفتحعامدخلع!ي!اللهرسول!أنأخبرتهعائشة

منالفتحعام!اللهرسول!دخل:أبيهعن،هشامعن،أسامةأبوثنا،إسماعيلبنعبيدثنا)3"

أصح.وهو،كداءمنمكةأعلى

فيالمذكورةهيبالمذفكداءوإلا،الكلامانتظمالمتقدمالمسندمنأصحالمرسلأنأرادإن

والأنسب.المشهورهووهذا،مكةأسفلفيمقصوراوكدى،مكةأعلىفيوهي،الروايتين

من،السلامعليه،هوودخل،مكةأعلىمنالوليدبنخالدبعث،السلامعليه،أنهتقدموقد

أعلم.فالله،"البخاريصحيح"فيوهو،كدىمنأسفلها

بناللهعبدثنا،الضفارعبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنالحسنأبوأنبأنا:)4(البيهقيقال!وقد

عن،نافععن،حفصبنعمربناللهعبدثنا،معنثنا،الحزاميالمنذربنإبراهيم(عن()،الصقرأ

بكرأبيإلىفتبشم،الخيلوجوهيلطمنالنساءرأىالفتحعام!اللهرسول!دخللما:قال!عمرابن

:عنهأ1اللهرضي،بكرأبوفأنشده"؟حسانقال!كيف،بكرأبايا":وقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(596/)"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني

.(0942)رقمالبخاريرواه

.(1942)رقم"صحيحه"فيالبخاريالقائل

.(566/)"النبوةدلائل"في

."النبوةدلائل"منمستدركالحاصرتينبينما

منعشروالثانيعشرالحاديوهماألفاظهمافيالخلافبعضمع(117/)"ثابتبنحسانديوان"فيالبيتان

بيتا.وثلاثينواحدمنمؤئفةقصيدة



م!في--يه!ش!دخولهصفة
545

كداء)1(كتفيمنالنقعتثيرتروهالمإنبنيتيعدمت

النساءبالخمريلطمهنمسرجاتالأعنةينازعن

."حسانقالحيثمنادخلوها":!ي!اللهرسولفقال

أسماءجدتهعن،أبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:إسحاق)2(بنمحمدوقال

:ولدهأصغرمنلهلابنةقحافةأبوقال،طوىبذي!ي!اللهرسولوقفلما:قالت،بكرأبيبنت

:فقال،عليهبهفأشرفت:قالت.بصرهكفوقد:قالت.قبيسأبيعلىبياظهري،بنيةأي

بينيسعىرجلاوأرى:قالت.الخيلتلك:قال.مجتمعاسواداأرى:قالت؟ترينماذا،بنيةأي

ثم.إليهاويتقدمالخيليأمرالذييعني.الوازعذلك،بنيةأي:قال.ومدبرامقبلاالسوادذلكيدي

.السوادانتشرواللهقد:قالت

إلىيصلأنقبلالخيلوتلقاه،بهفانحطت.بيتيإلىبيفأسرعي،الخيلدفعتإذاواللهقد:فقال

دخلفلما:قالت.عنقهامنفيقتطعهرجلفتلقاها،ورقمنطوقالجاريةعنقوفي:قالت.بيته

تركتهلا":قال!اللهرسولراهفلما،يقودهبأبيهبكرأبوأتى،المسجدودخلمكة!ي!اللهرسول

تمشيأنمنإليكيمشيأنأحقهو،اللهرسوليا:بكرأبوقال"؟فيهآتيهأناأكونحتىبيتهفيالشيخ

قالت:.فأسلم."أسلم":قالثم،صدرهمسحثم،يديهبينفأجلسه:فقالت:قال.إليهأنت

قامثم."شعرهمنهذاغيروا":!ي!اللهرسولفقال،بياضاكالثغامةرأسهوكان،بكرأبوبهودخل

يأ:فقال:قالت،أحديجبهفلم.أختيطوقوالإسلاماللهأنشد:وقال،أختهبيدفأخذ،بكرأبو

التعيين؟علىاليومذلكالصديقيعني.لقليلاليومالناسفيالأمانةإنفوالله،طوقكاحتسبي،أخية

منأنهتأولأخذهالذيولعل،الناسانتشارمعأحدعلىيلويأحديكادولا،كثرةفيهالجيشلأن

أعلم.والله،حربي

ابنثنا،نصربنبحرثنا،الأصمالعباسأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوثنا:)"2"البيهقيالحافظوقال

بهفأتى،قحافةأبيبيدأخذالخطاببنعمرأنجابرعن،الزبيرأبيعن،جريجابنأخبرني،وهب

."سواداتقربوهولاغيروه":قال!ي!اللهرسولعلىبهوقففلما،!ي!النبي

بكرأباهنا!اللهرسولأن،أسلمبنزيدعن،محمدبنعمروأخبرني:،وهبابنأقال

أبيه.بإسلام

.إقواءالبيتهذاروايةفي

.(2504/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(569/)"النبوةدلائل"انظر
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،طوىذيمنجيشهفرقحين!ي!اللهرسولأن،نجيحأبيبناللهعبدفحدثني:)1(إسحاقابنقال

بنسعدوأمر،اليسرىالمجنبةعلىالزبيروكان،كدىمنالناسبعضفييدخلأنالعوامبنالزبيرأمر

.كداءمنالناسبعضفييدخلأنعبادة

الملحمة،يوماليوم:قالداخلاوجهحينسعداأنالعلمأهلبعضفزعم:)2(إسحاقابنقال

فقال!:،الخطاببنعمرإنه:يقال!:هشامابنقال،رجلفسمعها.الحرمةتستحلاليوم

فقال.صولةقريشفيلهيكونأننأمنما؟!عبادةبنسعديقولماأتسمع،،اللهرسولياا

."بهاتدخلأنتفكن،منهالرايةفخذأدركه":لعليئلمجيماللهرسول!

عبادةبنسعدقول!سفيانأبوإليهشكىلما!ي!اللهرسولأن،إسحاقبنمحمدغيروذكر:قلت

النبيفقال-الكعبةيعني-الحرمةتستحلاليوم،الملحمةيوماليوم،سفيانأبايا:وقال.بهمرحين

كالتأديبعبادةبنسعدمنتؤخذأن-الأنصارراية-بالرايةوأمر."الكعبةفيهتعظميومهذابل":!يو

بنالزبيرإلىدفعها:الزهريعن،عقبةبنموسىوقال!.سعدبنقيسابنهإلىدفعتإنها:ويقال!،له

أعلم.فالله.العوام

الأنطاكي،السريبناللهعبدثنا،ديناربنإسحاقبنيعقوبترجمةفيعساكرابنالحافظوذكر

:قال،اللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعن،عقبةبنموسىوحدثني،الزنادأبيبنالرحمنعبدثنا

يوم،الملحمةيوماليوم:ويقوليهزهافجعل،عبادةبنسعدإلىمكةفتحيومالراية!ي!اللهرسولدفع

في!ي!اللهرسولامرأةفعارضت:قال.نفوسهمفيوكبرقريشعلىذلكفشق:قال.الحرمةتستحل

الخفيف(منأ:)3(تقولوأنشأتمسيره

لجاءحينولاتقريشيحبلجاإليكالهدىنبييا

السماءإلهوعاداهمضالأرسعةعليهمضاقتحين

الصلعاء،)4(بالصيلمونودوامالقوعلىالبطانحلقتااوالتقت

والبطحاءالحجونبأهل-الظ!قاصمةيريدسعداإن

والعواءبالنسررمانا!الغبمنيستطيعلوخزرجي

الدماءفيوالغوالليث!دالأس!الأسدفإنهفانهينه

)1(

)2(
)3(

)4(

.(2604/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2604/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

-799/)للسهيلي"الأنفالروض"فيوالثامنوالسابعوالخامسوالرابموالثالثالثانيالأبيات

.الخطاببنلضرار

.(7001/)"الأنفالروض"منوأثبته(طو)(1)فييردلمالبيتهذا

001(ونسبها
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اللواءأهلاللواءحماةياونادىاللواءأقحمفلئن

الإماءأكففيالقاعبقعةقريشبالبطاحلتكونن

الصماءكالحيةصموتيالرألهايريدمصلتإنه

منفأخذتبالرايةوأمر،بهمورأفةلهمرحمةدخلهالشعرهذاع!اللهرسولسمعفلما:قال

نأأحب،والسلامالصلاةعليه،أنهفيروى:قال.سعدبنقيسابنهإلىودفعت،عبادةبنسعد

ابنه.إلىفدفعهامنهالرايةفأخذ،سعديغفشالاأنوأحب،بهواستغاثتإليهرغبتإذيخيبهالا

منفدخل،الوليدبنخالدأمرع!ي!اللهرسولأنحديثهفينجيحأبيابنوذكر:)1(إسحاقابنقال

وغفار،،وسليم،أسلم:وفيها،اليمنىالمجنبةعلىخالدوكان،الناسبعضفيمكةأسفلالليط

ينصب،المسلمينمنبالصفالجراحبنعبيدةأبووأقبل،العربقبائلمنوقبائل،وجهينة،ومزينة

هنالكلهفضربت،مكةبأعلىنزلحتىأذاخر،منع!ي!اللهرسولودخل،ع!ي!اللهرسوليديبينلمكة

قبته.

بنأسامةعن،عثمانبنعمروعن،الحسينبنعليعن،الزهريحديثمن،)2(البخاريوروى

ثم."؟رباعمنعقيللناتركوهل":فقال؟غداتنزلأين،اللهرسوليا:الفتحزمنقالأنه،زيد

."المؤمنالكافرولاالكافرالمؤمنيرثلا":قال

عنسلمىأبيعن،الرحمنعبدعن،الزنادأبوثنا،شعيبثنا،اليمانأبوثنا:)3(البخاريقالثم

."الكفرعلىتقاسمواحيث،الخيف-اللهفتحإذا،اللهشاءإن-منزلنا":قالع!النبيعن،هريرةأبي

عنسلمةأبيعن،الزهريعن،سعدابنيعني،إبراهيمثنا،يونسثنا:أحمد)4(الإماموقال

علىتقاسمواحيثكنانةبنيبخيف،اللهشاءإن،غدامنزلنا":ع!ي!اللهرسولقال:قالهريرةأبي

.نحوهبه،سعدبنإبراهيمحديثمن)5(البخاريورواه."الكفر

أمية،بنصفوانأن،بكرأبيبناللهوعبدنجيحأبيبناللهعبدوحذثني:)6(إسحاقابنوقال

بنحماسوكان،ليقاتلوابالخندمةناساجمعواقدكانوا،عمروبنوسهيل،جهلأبيبنوعكرمة

لماذا:امرأتهلهفقالت،منهويصلحع!اللهرسولقدومقبلسلاحايعدبكربثيأخو،خالدبنقيس

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2574/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4282و)(1588)رقم"صحيحه"في

.(4284)رقم"صحيحه"في

.(2/353)"المسند"في

.)4285(رقم"صحيحه"في

.(2574/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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والله:قال.شيءوأصحابهلمحمديقومأرىماوالله:فقالت.وأصحابهلمحمد:قال؟أرىماتعد

برهـأأفى!!أ:قال!ثم.بعضهمأخدمكأنلأرجوإني

وألهكاملسلاعهذاعلهليفمااليوميقبلواإن

السلهسريعغرارينوذو

أصحابمنالمسلمونلقيهمفلما،وسهيل،وعكرمة،صفوانمعالخندمة"أ(شهدثم:قال

بنخالدبنوخنيس،فهربنمحارببنيأحد،جابربنكرزفقتل،قتالمنشيئأناوشوهم،خالد

جميعا،فقتلا،طريقهغيرفسلكا،عنهفشذا،خالدجيشرفيوكانا،منقذبنيحليف،أصرمبنربيعة

منوأصيب،الجهنيالميلاءبنسلمةأيضاخالدخيلمنوقتل:قالا.خنيسقتلكرزقبلوكان

قال!ثم،بيتهدخلحتىمنهزماحماسفخرج،انهزمواثم،عشرثلاثةأوعشراثنيمنقريبالمشركين

؟اسصمن!:فقال!؟تقول!كنتمافأين:قالت.بابيعليأغلقي:لامرأته

عكرمهوفرصفوانفرإذالخندمهيومشهدتلوإنك

المسلمهبالسيوفواستقبلتهمكالموتمة)2(قائميزيدوأبو

غمغمهإلايسمعفلاضرباوجمجمةساعدكليقطعن

كلمهأدنىاللومفيتنطقيلموهمهمةخلفنانهيتلهم

الهذلي.للرعالشالأبياتهذهوتروىة)3(هشامابنقال

:الخزرجوشعار.الرحمنعبدبنييا:والطائفوحنينالفتحيومالمهاجرينشعاروكان:قال

الله.عبيدبنييا:الأوسوشعار.اللهعبدبنييا

عن،صفوانبنشعيبثنا،الزياديحسانأبوثنا،الرازيسعيدبنعليثنا:)4(الطبرانيوقال

يومالبلدهذاحرماللهإن":قال!!ي!اللهرسولعن،عباسابنعن،طاوسعن،السائببنعطاء

لأحديحللاوإنه،حرامالسماءمنحيالهوما،والقمرالشمسصاغيوموصاغهوالأرضالسمواتخلق

:فقال.يقتلالوليدبنخالدهذا:لهفقيل."كانكماعادثم،نهارمنساعةليحلوإنما،قبلي

!ي!النبيإن:فقالالرجلفأتاه."القتلمنيديهفليرفعلهفقل،الوليدبنخالدفأتفلانياقم"

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/484)"الاطلاعمراصد"انظر.بمكةجبل:الخندمة

.(378/)"السيرةغريبشرح".أيتاملهافبقيزوجهاقتلالتيهي:الموتمة:الخشنيقال

.(2954/)"النبويةالسيرة"انظر

الثقفيصفوانبنشعيب"سنده"وفي(3878)رقم"الأوسط"وفي(30011)"الكبير"فيالطبرانيرواه

.الاختلاطبعدعنهصفوانبنشعيبورواية،اختلطوقدالسائببنعطاءوفيه،التفردعندضعيفوهو
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:فقالخالدإلىفأرسل،لهذلكفذكر!ي!النبيفأتى،إنساناسبعينفقتل.عليهقدرتمناقتل:يقولط

ألم":إليهفأرسل.عليهقدرتمنأقتلأنفأمرنيفلانجاءني:فقالط"؟القتلعنأنهكألم"

.كانالذيإلااستطعتوما،أمركفوقاللهأمرفكان،أمرااللهوأراد،أمراأردت:قال"؟امرك

شيئا.عليهردفما،!م!النبيعنهفسكت

أهدرأنهغير،قاتلهممنإلايقاتلوالاأنأمرائهإلىعهد!ي!اللهرسولكانوقد:)1(إسحاقابنقال

أسلمقدكان؟سرحأبيبنسعدبناللهعبدوهم،الكعبةأستارتحتوجدواوإن،سماهمنفردم

ممنأخاهوكان،عثمانإلىفر،دمهأهدروقدمكة!ج!اللهرسولطدخلفلما،ارتدثمالوحيوكتب

انصرففلما."نعم":قالطثم،طويلا!لمجيماللهرسولطعنهصمت،لهليستأمنبهجاءفلما،الرضاعة

صصتقدرآنيحينهذاإلىيقومرشيدرجلفيكمكانأما":حولهلمن!ي!اللهرسولقالعثمانمع

."بالإشارةيقتللاالنبيإن":فقال؟إليناأومأتهلا،اللهرسوليا:فقالوا."فيقتله

."الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإنه":روايةوفي

.عثمانولاهثم،أعمالهبعضعمروولاه،ذلكبعدإسلامهحسنوقد:)2(هشامابنقال

بيانه.سيأتيكما،بيتهفيصلاتهاانقضاءبعدأو،الصبحصلاةفيساجدوهوومات:قلت

اسمهإن:ويقالط:قلت-غالببنتيمبنيمنرجل؟خطلبناللهوعبد:)3(إسحاقابنقال

!روخصاللهرسولبعثهأسلمولما-اللهعبدسميأسلملماثم،كذلككانأنهويحتمل.خطلبنالعزىعبد

،مشركا)4(ارتدثم،فقتلهغضبةعليهفغضبلهمولىمعهوكان،الأنصارمنرجلامعهوبعثمصدقا

ودمدمهأهدرفلهذا،والمسلمين!ي!اللهرسولبهجاءتغنيانفكانتا،وصاحبتهافرتنى؟قينتانلهوكان

حريثوسعيدبن،الأسلميبرزةأبوقتلهفياشترك،الكعبةبأستارمتعلقوهوفقتل،قينتيه

بنعبدبنوهببننقيذبنوالحويرث:قالط.للأخرىواستؤمن،قينتيهإحدىوقتلت،المخزوقي

إلىبهماليذهبكلثوموأمبفاطمةالعباستحملولما،بمكة!اللهرسوليؤذيممنوكان،قصي

فسقطتا،عليههماالذيالجملهذاالحويرثبهمانخس،الهجرةأول!اللهبرسوليلحقهماالمدينة

أخيهقاتلقتللأنه؟صبابةبنومقيس:قال.طالبأبيبنعليقتلهدمهأهدرفلما،الأرضإلى

وسارر:قال.اللهعبدبننميلة:لهيقالقومهمنرجلقتله،مشركاارتدثم،الديةأخذبعدماخطأ

.(2904/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2904/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(414-ه290/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(571)ص"الأحكامعمدة"علىوتعليقي(461/)"البخاريصحيحبشرحالباريفتح"انظرالفائدةولتمام(4)
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بمكة.وهي!لمج!اللهرسولتؤذيكانتلأنها؟جهلأبيبنولعكرمةالمطلبعبدلبنيمولاة

وأعنهاعفيوكأنها،بلتعةأبيبنحاطبمنالكتابتحقلتالتيأنهابعضهمعنتقدموقد:قلت

زمنإلىفعاشت،فأمنهاع!ح!اللهرسولمنلهااستؤمنحتىفهربت،أعلموالله،دمهاأهدرثمهربت

أيضا.أسلمتفرتنىأن(1الشهيليئ)وذكر.فماتتفرسارجلفأوطأهاعمر

بنتحكيمأمامرأتهوأسلمت،اليمنإلىفهربجهلأبيبنعكرمةوأما:)2(إسحاقابنقال

اللهرسولبهأتتحتى،طلبهفيفذهبت،فأمنه!ي!اللهرسولمنلهواستأمنت،هشامبنالحارث

فأسلم.،صح!

الحسينبنمحمدبكرأبوأنبأ،الفقيهمحمشبنمحمدبنمحمدطاهرأبوأنبأنا:)3(البيهقيوقال

زعم:قال،الهمدانينصربنأسباطثنا،المفضلبنأحمدثنا،السلميئيوسفبنأحمدأنبأ،القطان

أربعةإلاالناس!ي!اللهرسولأمنمكةفتحيومكانلما:قال،أبيهعن،سعدبنمصعبعن،السدي

جهل،أبيبنعكرمةوهم."الكعبةبأستارمتعلقينوجدتموهموإناقتلوهم":وقال!،وامرأتيننفر

فأدركخطلبناللهعبدفأما.سرحأبيبنسعدبناللهوعبد،صبابةبنومقيس،خطلبناللهوعبد

وكان،عماراسعيدفسبق،ياسربنوعمار،حريثبنسعيدإليهفاستبق،الكعبةبأستارمتعلقوهو

فأصابتهمالبحرفركبعكرمةوأما،فقتلوهالسوقفيالناسفأدركهمقيسوأما،فقتله،الرجلينأشمت

عكرمة:فقال.هاهناشيئاعنكمتغنيلاالهتكمفإنأخلصوا:السفينةلأهلالسفينةأهلفقال!،قاصف

عافيتنيأنتإنعهداعليئلكإناللهم،غيرهالبرفيينجيلافإنهالإخلاصإلاالبحرفيينجلملئنوالله

بناللهعبدوأما،فأسلمفجاء،كريماعفوافلأجدنهيدهفييديأضعحتىمحمداآتيأن،فيهأنامما

حتىبهجاءالبيعةإلىالناس!اللهرسولدعافلما،عفانبنعثمانعنداختبأفإنهسرحأبيبنسعد

يأبى،ذلككل،ثلاثاإليهفنظررأسهفرفع.اللهعبدبايع،اللهرسوليا:فقال!ي!النبيعلىأوقفه

كففترانيحينهذاإلىيقومرشيدرجلفيكمكانأما":فقالأصحابهعلىأقبلثم،ثلاثبعدفبايعه

:فقال؟بعينكإليناأومأتهلا،نفسكفىمااللهرسوليايدريناما:فقالوا"؟فيقتلهبيعتهعنيدي

."الأعينخائنةلهتكونأنلنبيينبغيلاإنه"

.نحوهبهالمفضلبنأحمدحديثمن()4والنسائيداودأبوورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(7111/)"الأنفالروض"انظر

.(2014/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(595/)"النبوةدلائل"انظر

صحيح.حديثوهو،(7804)رقموالنسائي(2683)رقمداودأبورواه
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ثنا،الدمشقيزرعةأبوأنبأنا،الأصمالعباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:()1البيهقيوقال

أمن:قالمالكبنأنسعن،قتادةعن،الملكعبدبنالحكمثنا،الكوفيبشربنالحسن

بناللهوعبد،صبابةبنومقيس،خطلبنالعزىعبد؟أربعةإلامكةفتحيومالناسع!يالهاللهرسول

.سارةوأتم،سرحأبيبنسعد

يقتلأنالأنصارمنرجلونذر:قال.الكعبةبأستارمتعلقوهوقتلفإنهخطلبنالعزىعبدفأما

!ي!اللهرسولبهفأتى،الزضاعةمنعفانبنعثمانأخاوكان،راهإذاسزحأبيبنسعدبناللهعبد

فجعل،ع!يالهاللهرسولحلقةفيفوجدهأتاهثم،السيفعلىاشتملالأنصاريبهبصرفلما،لهليشفع

نأانتظرتكقد":للأنصاريقالثم،فبايعهيده!ي!النبيفبسط،عليهيقدمأنويكرهيتردد

."يومضأنللنبيليسإنه":قال؟إليئأومضتأفلا،هبتك،اللهرسوليا:قال."بنذركتوفي

:قال.ذلكبعدارتدادهثم،إسلامهبعدمسلمارجلاقتلهفيقصتهفذكر،صبابةبنمقيسوأما

رجلمعهابعثثم،شيئأفأعطاهاالحاجةإليهفشكتع!ي!النبيفأتت،لقريشمولاةفكانتسارةأموأما

بلتعة.أبيبنحاطبقصةفذكر،مكةأهلإلىبكتاب

بنمقيسأن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدعن،)2(إسحاقبنمحمدوروى

مظهرأمقيسفقدم،مشركايظنهوهوالمسلمينمنرجلقتله،المصطلقبنييومهشامأخوهقتلصبابة

أهدرفلما،مشركامكةإلىورجع،فقتلهأخيهقاتلعلىعداأخذهافلما،أخيهديةليطلبللإسلام

.والمروةالصفابينوهوقتلدمه!ي!اللهرسول

الطويل(منأ:قولهوهو،أخيهقاتلقتلحينشعره)3(والبيهقيإسحاقابنذكروقد

الأخادعدماءثوبيهيضرجمسندأبالقاعباتقدمن)4(النفسشفى

المضاجعوطاءوتنسينيتلمقتلهقبلمنالنفسهموموكانت

فارعأربابالنجاربنيسراةعقلهوغرمتفهرابهقتلت

راجعأولالأوثانإلىوكنتثؤرتيوأدركتنذريبهحللت

بينقتلهعمهابنوإن،هذاصبابةبنلمقيسكانتادمهماأهدراللتينالقينتينإن:وقيل(:قلتا

.والمروةالصفا

)1(

)2(

)3(

)4(

.(506/)"النبوةدلائل"في

طريقه.من(561/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيعندوهو

.(561/)"النبوةدلائلو"(2392/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."أن":"النبوةدلائلو""النبويةالسيرة"في
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عنه.اللهرضي،العوامبنالزبيرخطلابنقتل:بعضهموقال!

هانئأمأن،طالبأبيبنعقيلمولىمرةأبيعن،هندأبيبنسعيدحدثني:)1(إسحاقابنقال!

.مخزومبنيمنأحمائيمنرجلانإليفرمكةبأعلى!اللهرسول!نزل!لما:قالتطالبأبيابنة

.المغيرةبنأميةأبيبنوزهير،هشامبنالحارثهما:)2(هشامابنقال!

بنعليأخيعليفدخل:قالت،المخزوميوهبأبيبنهبيرةعندوكانت:)3(إسحاقابنقال!

مكة،بأعلىوهو!يالهاللهرسول!جئتثم،بيتيبابعليهمافأغلقت.لأقتلنهماوالله:فقال!طالبأبي

ثوبهأخذاغتسلفلما،بثوبهتسترهابنتهوفاطمة،العجينلأثرفيهاإن،)4،جفنةمنيغتسلفوجدته

جاءما،هانئبأموأهلامرحبا":فقال!،إليانصرفثم،الضحىمنركعاتثمانيصلىثم،بهفتوشح

."يقتلهمافلا،أمنتمنوأمناأجرتمنأجرناقد":فقال!،عليوخبرالرجلينخبرفأخبرته"؟بك

أخبرناما:قالليلىأبيابنعن،مرةبنعمروعن،شعبةثنا،الوليدأبوثنا:)3(البخاريوقال!

صلىثم،بيتهافياغتسلمكةفتحيومأنهذكرتفإنها،هانئأمغيرالضحىيصلي!الهالنبيرأىأنهأحد

.والسجودالركوعيتمأنهغير،منهاأخفصلىأرهولم:قالت.ركعاتثماني

أباأن،هندأبيبنسعيدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،الليثحديث)6(من"مسلمصحيح"وفي

بنيمنرجلانإليهافر،الفتحعامكانلماأنهحدثتهطالبأبيبنتهانئأمأنحدثهعقيلمولىمرة

بأعلىوهو!اللهرسول!أتيتسمعتهفلما.أقتلهما:فقال!عليعليفدخل:قالت،فأجارتهمامخزوم

أحمائي،منرجلينأمنتكنت،اللهنبييا:قلت"؟بكجاءما":وقال!،رحبرآنيفلما،مكة

."هانئأمياأجرتمنأجرناقد":!اللهرسول!فقال!.قتلهماعليفأراد

ركعاتثمانيصلىثم،بهفالتحفثوباأخذثم،فاطمةعليهفسترتغسلهإلى!اللهرسول!قامثم

القمحى.سبحة

قالت:"؟هذهمن":فقال،بثوبتسترهابنتهوفاطمةيغتسلوهوعليهدخلتأنها:)7(روايةوفي

.(2114/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2114/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2141/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(جفن)"الصحاحمختار"انظر.كالقصعة:الجفنة(4)

.(2924)رقم"صحيحه"في()5

فهوالمؤلفساقهالذيواللفظ،ونحوهبثوبالمغتسلتسترباب:الحيضفيمختصرا(71)(336)رقم)6(

.(508/)"النبوةدلائل"فيللبيهقي

.(82)(336)رقممسلموعند(357)رقم"صحيحه"فيالبخاريعندبنحوهاوهي)7(
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قاتلأنهطالبأبيبنعليأميابنزعم،اللهرسوليا:قالت."هانئبأممرحبا":قال.هانئأم

وذلك،ركعاتثمانيصلىثم:قالت."هانئأمياأجرتمنأجرناقد":فقال.أجرتهماقدرجلين

الفتح.صلاةهذهكانتبل:اخرونوقال.الضحىصلاةكانتهذهأنالعلماءمنكثيرفظن.ضحى

ركعتين.كلمنيسلمكانبأنهالتصريحوجاء

.واحدةبتسليمةثمانياتكونالفتحصلاةأنيزعمممن)1"وغيرهالسهيليعلىيردوهو

كلمنيسلم،ركعاتثماني،كسرىإيوانفيالمدائنفتحيوموقاصأبيبنسعدصلىوقد

الحمد.ودله،ركعتين

عن،ثورأبيبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:)2(إسحاقابنقال

علىسبعابهفطافالبيتجاءحتىخرج،الناسواطمأنبمكةنزللما!ج!اللهرسولأنشيبةبنتصفية

الكعبة،مفتاحمنهفأخذطلحةبنعثماندعاطوافهقضىفلما،يدهفيبمحجنالركنيستلم،راحلته

وقدالكعبةبابعلىوقفثم،طرحهاثمبيدهفكسرها،عيدانمنحمامةفيهافوجدفدخلهالهففتحت

المسجد.فيالناسلهاستكف

منهافشرببماءودعافيهافاطلعزمزمإلىانصرفثم،سجدتينسجدثم:)3(عقبةبنموسىوقال

ولاقطملكارأيناما:ويقولون،ذلكمنيتعجبونوالمشركون،وضوءهيبتدرونوالناس،وتوضأ

بالبيت.ملصقاوكاناليوممقامهإلىالمقاموأخر-هذامثليعني-بهسمعنا

:فقالالكعبةبابعلىقام!ي!اللهرسولأنالعلمأهلبعضفحدثني)4":إسحاقبنمحمدقال

وأمأثرةكلألا،وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،هوعدصدق،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا"

شبهالخطأوقتيلألا،الحاجوسقايةالبيتسدانةإلا،هاتينقدميتحتموضوعفهويدعىمالأودم

معشريا،أولادهابطونهافيمنهاأربعون؟الإبلمنمئة؟مغلظةالديةففيهوالعصابالسوطالعمد

تلاثم"ترابمنوآدم،ادممنالناس،بالآباءوتعظمهاالجاهليةنخوةعنكمأذهبقداللهإن،قريش

معشريا":قالثم(.13:الحي.اتأكلهاالآية!وأنثىبمرمنظقنبهوإناألاسيائها!و:الايةهده

فأنتماذهبوا":قال.كريمأخوابنكريمأخ؟خيرا:قالوا"؟فيكمفاعلأنىترونما،قريش

،يدهفيالكعبةومفتاحطالبأبيبنعليإليهفقام،المسجدفي!ج!اللهرسولجلسثم."الطلقاء

السهيلي.عندمبيناجاءكماالطبري"وغيره":بقولهوالمقصود(7801/)"الأنفالروض"انظر(1)

.(2114/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(545/)"النبوةدلائل"انظر)3(

ابنرواه:تخريجهفيالعراقيالحافظقال.معضلوإسناده،(2412/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)4(

ضعف.وفيه،الدنياأبيابنطريقمن"الوفا"فيالجوزي
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أين":ع!ي!اللهرسولفقال.عليكاللهصلى،السقايةمعالحجابةلنااجمع،اللهرسوليا:فقال

."ووفاءبريوماليوم،عثمانيامفتاحكهاك":فقاللهفدعي"؟طلحةبنعثمان

قال:قال،عمرابنعن،ربيعةبنالقاسمعن،جدعانابنعن،سفيانثنا:أحمد)1(الإماموقال

وهزم،عبدهونصر،وعدهصدقالذيدلهالحمد":الكعبةدرجعلىوهو،مكةفتحيوم!،اللهرسول

مغلظة":أخرىمرةوقال".الإبلمنمئةفيهالعصاأوبالسوطالخطأالعمدقتيلإنألا،وحدهالأحزاب

-ومال:مرةوقال-ودعوىودمالجاهليةفيكانتمأثرةكلإنألا،أولادهابطونهافيخلفةأربعونفيها،

."كانتماعلىلأهلهماأمضيتهمافإني،البيتوسدانةالحاجسقايةمنكانماإلا،هاتينقدميتحت

بنالقاسمعن،جدعانبنزيدبنعليحديثمن)2(ماجهوابنوالنساليداودأبورواهوهكذا

به.عمرابنعن،الغطفانيجوشنبنربيعة

صورفيهفرأى،الفتحيومالبيتدخلع!ي!اللهرسولأنالعلمأهلبعضوحدثني:)3(هشامابنقال

:فقال،بهايستقسمالأزلاميدهفيمصورا،السلامعليه،إبراهيمورأى،وغيرهمالملائكة

ولالضرانيايهودئاإئرهيمماكان!و!؟والأزلامإبراهيمشأنما،بالأزلاميستقسمشميخناجعلوا،اللهقاتلهم"

فطمست.كلهاالصوربتلكأمرثم(67:عمرانآلأ"!افثتركينمنوما؟نم!لماحنيفاكاتولبهن

عن،الزبيرأبيعن،عقبةبنموسىعن،الرحمنعبدأنبأ،سليمانثنا:أحمد)4(الإماموقال

ثوباعمرفبل،يمحوهاأن(الخطاببنعمرأ!اللهرسولفأمر،صورالكعبةفيكان:قالجابر

.شيءمنهافيهاوما!اللهرسولفدخلها،بهومحاها

أبيعن،مجاهدعن،نجيحأبيابنعن،عيينةابنثنا،الفضلبنصدقةثنا:)5(البخاريوقال

ستونالبيتوحول،الفتحيوممكةع!ي!اللهرسولدخل:قال-مسعودابنهو-اللهعبدعن،معمر

يبدئوماالحقجاء،الباطلوزهقالحقجاء":ويقول،يدهفيبعوديطعنهافجعل،نصبوثلاثمئة

."يعيدوماالباطل

عيينة.ابنحديثمن)6(مسلمرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

داودأبيعندعمروبناللهعبدحديثمنشاهدولأوله،بطولهضعيفإسناده،(211/)"المسند"فيأحمدرواه

حسن.بهفهو(4547)رقم

ضعيف.وإسناده،(2628)رقمماجةوابن(9454)رقمداودأبورواه

.(2134/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

صحيح.حديثوهو،(3693/)"المسند"فيأحمدرواه

.(4287)رقم"صحيحه"في

الكعبة.حولمنالأصنامإزالةباب:والسيرالجهادفي(1781)رقم



مكة--صحه!رر!سضدخولهصفة
555

عن،عباسبناللهعبدبنعليعن،بكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقابنعن،البيهمي)1(وروى

بهيهويفجعلقضيبهفأخذ،صنمثلاثمئةالكعبةوعلى،مكةالفتحيوم!ي!اللهرسولدخل:قالأبيه

كلها.عليهامرحتى،يهويوهو،الصنمإلى

الله!رسولأن،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،اللهعبدبنالقاسمعن،سويدطريقمنثم

وزهقالحقجاء":وقالبعصاصنمكلإلىفأشار،صنماوستينثلاثمئةبهاوجدمكةدخللما

.بعصاهيمسهأنغيرمنويسقطإلاصنمإلىيشيرلافكان."زهوقاكانالباطلإن،الباطل

.يؤكدهقبلهفالذي،ضعيفاكانوإنوهذا:قالثم

ابنعن،المغيرةأبيبنجعفرثنا،الممييعقوبعن،الربيعأبوأنبأنا:)2(إسحاقبنحنبلوقال

بالويل،وتدعو،وجههاتخمشحبشيةشمطاءعجوزجاءت،مكة!ي!اللهرسولافتتحلما:قالأبزى

."أبداهذاببلدكمتعبدأنأيست،نائلةتلك":!ي!اللهرسولفقال

بناللهعبيدعن،شهابابنعن،لهإسنادفيالروايةأهلمنبهأثقمنحدثني:)3(هشامابنوقال

عليها،فطاف،راحلتهعلىالفتحيوممكة!ي!اللهرسولدخل:قالأنهعباسابنعن،عتبةبناللهعبد

:ويقولالأصنامإلىيدهفيبقضيبيشير!ي!النبيفجعل،بالرصاصمشدودةأصنامالكعبةوحول

ولا،لقفاهوقعإلاوجههفيمنهاصنمإلىأشارفما."زهوقاكانالباطلإن،الباطلوزهقالحقجاء"

الوأفر(منأ:الخزاعيأسدبنتميمفقال،وقعإلاصنممنهابقيماحتى،لوجههوقعإلاقفاهإلىأشار

العقاباأوالثوابيرجولمنوعلممعتبرالأصناموفي

)4(.
بناللهعبدعن،لابتعن،المغيرةبنسليمانعن،!روخبنشيبانعن"مسلمصحيح"و!ي

فاستلمه،الحجرإلىأقبلحتىلمجيماللهرسولوأقبل:قال،مكةفتححديثفي،هريرةأبيعن،رباح

اخذوهو،قوس!شيواللهرسوليدوفي،يعبدونهكانواالبيتجنبإلىصنمإلىوأتى،بالبيتوطاف

كانالباطلإن،الباطلوزهقالحقجاء":ويقولعينهفييطعنجعل،الصنمعلىأتىفلما،بسيتها

اللهيحمدوجعليديهفرفع،البيتإلىنظرحتى،عليهفعلا،الصفاأتىطوافهمنفرغفلما."زهوقا

يدعو.أنشاءبماويدعو

)1(

)2(

)3(

)4(

.(571/)"النبوةدلائل"في

.(575/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2614/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(0178)رقم
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ابنعن،عكرمةعن،أيوبثنا،أبيثناالصمد،عبدثنا،منصوربنإسحاقثنا:)1(البخاريوقال

صورةفأخرج،فأخرجتبهافأمر،الآلهةوفيهالبيتيدخلأنأبى،مكةقدملما!ي!اللهرسولأن،عباس

علموالقد،اللهقاتلهم":فقال،الأزلاممنأيديهماوفي،السلامعليهما،وإسماعيلإبراهيم

دونالبخاريبهتفزد.يصلولموخرج،البيتنواحيفيفكبر،البيتدخلثم."قطبهااستقسماما

مسلم.

!لمج!اللهرسولأن،عباسابنعن،عطاءثنا،همامثنا،الصمدعبدثنا:أحمد)2(الإماموقال

بنشيبانعن،مسلمورواه.فيهيصلولمفدعا،ساريةكلإلىفقام،سوارستوفيهاالكعبةدخل

به.عطاءعن،العوذييحيىبنهمامعن،فروخ

بكيراأن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنثنا،معروفبنهارونثنا:أحمد)3(الإماموقال

وصورةإبراهيمصورةفيهوجدالبيتدخلحين!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،كريبعنحذثه

بالهفما،مصوراإبراهيمهذا،صورةفيهبيتاتدخللاالملائكةأنسمعوافقدهمأما":فقال،مريم

."؟!يستقسم

به.وهبابنحديثمن()4والنسائيالبخاريرواهوقد

يحدثمقسماسمعأئه،الجزريعثمانأخبرني،معمرأخبرنا،الرزا!تىعبدثنا:أحمد)5(الإماموقال

أحمد.بهتفرد.ركعتينفصلىخرجثم،نواحيهفيفدعاالبيت!ي!اللهرسولدخل:قالعباسابنعن

!صاللهرسولأن،عمرابنعن،مجاهدعن،ليثأخبرنا،إسماعيلثنا:أحمد)6(الإماموقال

ركعتين.البيتفيصلى

!ي!اللهرسولأن،عمربناللهعبدعن،نافعأخبرني،يونسثنا:الليثوقال:)7(البخاريقال

بنعثمانومعه،(بلالومعه1،زيدبنأسامةمردفا،راحلتهعلىمكةأعلىمنالفتحيومأقبل

زيدبنأسامةومعهفدخل،الكعبةبمفتاحيأتيأنفأمره،المسجدفيأناخحتى،الحجبةمن،طلحة

أولعمربناللهعبدفكان،الناسفاستبقخرجثم،طويلانهارافيهفمكث،طلحةبنوعثمانوبلال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

روا

روا

روا

روا

روا

روا

.(4288)رقم"صحيحه"

.()1331رقم"صحيحه"فيومسلم،(1131/)"المسند"فيأحمد5

.(1277/)"المسند"فيأحمد5

.(7729)"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(3351)رقمالبخاري5

صحيح.حديثوهو،(1283/)"المسند"فيأحمد5

صحيح.حديثوهو،(255/)"المسند"فيأحمد5

موصولا.(8892)ورقمتعليقا(9428)رقم"صحيحه"فيالبخاري5
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الذيالمكانإلىلهفأشار؟!ي!هاللهرسولصلىأين:فسأله،قائماالبابوراءبلالافوجد،دخلمن

.سجدةمنصلىكمأسألهأنفنسيت:اللهعبدقال.فيهصلى

دخل:قالعمرابنعن،نافععن،عونوابنواحدغيرثنا،هشيمعن،أحمد)1(الإمامورواه

بلالافأمر،وبلال،طلحةبنوعثمان،زيدبنوأسامة،عباسبنالفضلومعهالبيت!ي!اللهرسول

بلالا،منهملقيتمنأولفكان:عمرابنقال.خرجثم،اللهشاءمافيهفمكث،البابعليهمفأجاف

الأسطوانتين.بينهاهنا:قال؟!ج!اللهرسولصلىأين:فقلت

وراءمنبابهاوجهةتلقاءالكعبةفيصلى!ي!أنه،)3!وغيره"البخاريصحيح"فيثبتوقد:قلت

ستةعلىيومئذالبيتوكان،وراءهأعمدةوثلاثة،يسارهعنوعمودا،يمينهعنعمودينفجعل،ظهره

.أذرعثلاثةمقدارالغربيالحائطوبينبينهوكان،أعمدة

،بلالومعهالفتحعامالكعبةدخل!ي!اللهرسولأن،العلمأهلبعضوحدثني:)3(هشامابنقال

فقال،الكعبةبفناءجلوسهشامبنوالحارثأسيدبنوعتابحرببنسفيانوأبو،يؤذنأنفأمره

أما:هشامبنالحارثفقال.يغيظهمامنهفيسمع،هذاسمعيكونلاأنأسيدااللهأكرملقد:عتاب

الحصا.هذهعنيلأخبرتتكلمتلو،شيئاأقوللا:سفيانأبوفقال.لاتبعتهمحقأنهأعلملووالله

:وعتابالحارثفقال،لهمذلكذكرثم."قلتمالذيعلمتقد":فقال!اللهرسولعليهمفخرج

.أخبرك:فنقولمعناكانأحدهذاعلىاطلعما،اللهرسولأنكنشهد

نأ،مطعمبنجبيرآلبعضحدثني،والديحدثني،إسحاقابنعن،بكيربنيونسوقال

فقال،بالصلاةعليهافأذن،ظهرهاعلىالكعبةعلىفعلا،بلالاأمرمكةدخللماع!ي!اللهرسول

الكعبة.ظهرعلىالأسودهذا)4(يسمعأنقبلقبضهإذسعيدااللهأكرملقد:العاصبنسعيدبنيبعض

فأذنبلالا!ي!اللهرسولأمر:مليكةأبيابنقال:قالأيوبعن،معمرعن،)5(الرزاقعبدوقال

!؟صعدأينالعبدهذاإلىترىألا:هشامبنللحارثقريشمنرجلفقال،الكعبةفوقالفتحيوم

.فسيغيره،يكرههاللهيكنفإن،دعه:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.شاذعباسبنالفضلومعه:قولهلكن،صحيححديثوهو،(23/)"المسند"فيأحمدرواه

.(748)رقمالنسائيوعند(2302)رقمداودأبيوعند(505)رقمالبخاريعندهو

.(2134/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

."يرىأنقبل":للبيهقي"النبوةدلائل"في

.(597/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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الفتحعامبلالاأمر!ي!اللهرسولأن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،وغيرهبكيربنيونسوقال

المشركين.بهليغيظالكعبةعلىفأذن

نأ،إسحاقأبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عبيدبنمحمدعن،سعد)1(بنمحمدوقال

ليحدثفإنه،جمعالمحمدجمعتلو:نفسهفيفقال،جالساكانمكةفتحبعدحرببنسفيانأبا

فإذا،رأسهفرفع:قال."اللهيخزيكإذا":وقالكتفيهبين!ي!اللهرسولضربإذ،بذلكنفسه

الساعة.حتىنبيأنكأيقنتما:فقال،رأسهعلىقائم!ي!اللهرسول

الحسنبنعليبنأحمدحامدأبوأنبأنا،إجازةالحافظاللهعبدأبوأخبرناوقد:البيهقيقال

عن،إسحاقأبيبنيونسثنا،الفريابييوسفبنمحمدثنا،السلمييوسفبنأحمدأنبأنا،المقرى

بينهفقال،عقبهيطؤونوالناسيمشي!ي!اللهرسولسفيانأبورأى:قالعباسابنعن،السفرأبي

إذا":فقالصدرهفيبيدهضربحتى!ي!اللهرسولفجاء.القتالالرجلهذاعاودتلو:نفسهوبين

ابنطريقمن،البيهقيروىثم.بهتفوهتممااللهوأستغفر،اللهإلىأتوب:فقال."اللهيخزيك

أعينبنموسىبنامحمدأثنا،الذهلييحيىبنمحمدعن،الشرقيبنحامدأبيعن،وغيرهخزيمة

دخلليلةكانلما:قالالمسيببنسعيدعن،الزهريعن،راشدبنإسحاقعن،أبيثنا،الجزري

لهند:سفيانأبوفقال،أصبحواحتىبالبيتوطوافوتهليلتكبيرفييزالوالم،الفتحليلةمكةالناس

فقال،!ي!اللهرسولإلىفغداسفيانأبوأصبحثم:قال.اللهمنهذا،نعم:قالت؟اللهمنهذاأترين

:سفيانأبوفقال."اللهمنهذا،نعم:قالت؟اللهمنهذاأترين:لهندقلت":ءلمجماللهرسولله

هند.غيرالناسمنأحدهذاقوليسمعمابهيحلفوالذي،ورسولهاللهعبدأنكأشهد

عن،مسلمبنحسنأخبرني،جريجابنعن،عاصمأبوثنا،إسحاقثنا:)2(البخاريوقال

اللهبحرامحرامفهي،والأرضالسماواتخلقيوممكةحرماللهإن":قال!واللهرسولأن،مجاهد

ينفرلا،الدهرمنساعةإلاليتحللولم،بعديلأحدتحلولا،قبليلأحدتحللم،القيامةيومإلى

بنالعباسفقال."لمنشدإلالقطتهاتحلولا،خلاهايختلىولا،شوكهايعضدولا،صيدها

الإذخر،إلا":قالثمفسكت.والبيوتللقينمنهبدلافإنه؟اللهرسولياالإذخرإلا:المطلبعبد

."حلالفإنه

)1(

)2(

.(5201/)"النبوةدلائل"انظر

.()4313رقم"صحيحه"في
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بمثلعباسابنعن،)1(عكرمةعن-الجزريمالكابنهو-الكريمعبدأخبرني،جريجابنوعن

ومن،مرسلوهو،الأولالوجهمنالبخاريبهتفرد.!ي!النبيعنهريرةأبوورواه.هذانحوأوهذا

أيضا.الثانيالوجه

فيكانتالتيوللوقعة،عنوةفتحتمكةأنإلىذهبمناستدلوأمثالهالحديثوبهذا

فيظاهرةوهي،والمشركينالمسلمينمننفساعشرينمنقريبفيهاقتلوقد،تقدمكما،الخندمة)2(

ولقوله،تقسململأنها؟صلحافتحتأنهاالشافعيعنوالمشهور.العلماءجمهورمذهبوهو،ذلك

فهوبابهأغلقومن،امنفهوالحرمدخلومن،امنفهوسفيانأبيداردخلمن":الفتحليلة!ي!

تعالى.اللهشاءإن،"الكبيرالأحكام"كتابفيالمسألةهذهتقريروموضع."امن

أنه،العدويشريحأبيعن،المقبريعن،الليثثنا،شرحبيلبنسعيدثنا:)3(البخاريوقال

اللهرسولبهقامقولاأحدثك،الأميرأيهاليائذن:مكةإلىالبعوثيبعثوهو،سعيدبنلعمروقال

عليهوأثنىاللهحمدإنه؟بهتكلمحينعينايوأبصرتهقلبيووعاهأذنايسمعته،الفتحيوممنالغد!ي!

بهايسفكأنالآخرواليومباللهيؤمنلامرئيحللا،الناسيحرمهاولماللهحرمهامكةإن":قالثم

يأذنولملرسولهأذناللهإن:فقولوا!ي!اللهرسوللقتالترخصأحدفإن،شجرابهايعضدولا،دما

الشاهدفليبلغ،بالأمسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد،نهارمنساعةفيهاليأذنوإنما.لكم

نإ،شريحأبايامنكبذلكأعلمأنا:قال:قال؟عمرولكقالماذا:شريحلأبيفقيل."الغائب

بخربة.فاراولا،بدمفاراولاعاصيايعيذلاالحرم

.نحوهبهسعدبنالليثعن،قتيبةعن،)4(ومسلمأيضاالبخاريوروى

له:يقالخزاعةمنالجاهليةفيرجلاقتل.الأثوعابن:لهيقالرجلاأن)5(إسحاقابنوذكر

فقال،أميةبنخراشقتله،بمكةوهوالأثوعابنخزاعةقتلتالفتحيومكانفلما.بأساأحمر

رجلاقتلتملقد،نفعإنالقتلكثرلقد،القتلعنأيديكمارفعوا،خزاعةمعشريا":!ي!اللهرسول

."لأدينه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر(هـ.501)وقيل(401)سنةمات،عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدمولى(البربريعكرمة)يعني

بتحقيقي.(232/)"الذهبشذراتو"(793)ص"التهذيبتقريب"

.(1/484)"الاطلاعمراصد"انظر.بمكةجبل:الخندمة

.(5942)رقم"صحيحه"في

.(1354)رقممسلموعند(1832)رقمالبخاريعندهو

.(2414/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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بلغلفا:قال!المسيببنسعيدعن،الأسلميحرملةبنالرحمنعبدوحدثني:إسحاق)1(ابنقال!

."لقتال!خراشاإن":قال!أميةبنخراشصنعع!مااللهرسول!

قال!:العدويالخزاعيشريحأبيعن،المقبرقيسعيدأبيبنسعيدوحدثني:إسحاق)3(ابنوقال!

اللهرسول!معكناإنا،هذايا:لهفقلتجئته،الزبيربناللهعبدأخيهلقتال!مكةالزبيربنعمروقدملما

،مشركوهوفقتلوههذيلمنرجلعلىخزاعةعدت،الفتحيوممنالغدىنفلما،مكةافتتححينع!ي!

،والأرضالسماواتخلقيوممكةحرمقداللهإن،الناسأجمهايا":فقال!خطيبافينا!اللهرسول!فقام

ولا،دمافيهايسفكأنالاخرواليومباللهيؤمنلامرئيحلفلا،القيامةيومإلىاللهحراممنحرامفهي

هذهإلاليتحللولم،بعدييكونلأحدتحلولا،قبليكانلأحدتحلللم،شجرافيهايعضد

قال!فمن،الغائبمنكمالشاهدفليبلغ،بالأمسكحرمتهارجعتقدثمألا،أهلهاعلىغضبا"الساعة

معشريا.لكميحلهاولم،لرسولهأحلهاقداللهإن:فقولوا.فيهاقاتلقد!اللهرسول!إن:لكم

فأهلههذامقاميبعدقتلفمن،لأدينهقتيلاقتلتملقد،نفعإنكثرفلقدالقتلعنأيديكمارفعوا،خزاعة

قتلتهالذيالرجلذلك!صاللهرسولودىثم."فعقلهشاؤواوإن،قاتلهفدمشاؤواإن"النظرينبخير

سافكتمنعلاإنها،منكبحرمتهاأعلمفنحن،الشيخأيهاانصرف:شريحلأبيعمروفقال!،خزاعة

أمرناوقد،غائباوكنت،شاهداكنتإني:شريحأبوفقال!.جزيةمانعولا،طاعةخالعولا،دم

وشأنك.فأنت،أبلغتكوقد،غائباشاهدنايبلغأن!اللهرسول!

بنوقتلته،الأكوعبنجنيدبالفتحيوم!ج!اللهرسول!وداهقتيلأول!أنوبلغني:3(هشائمابنقال!

ناقة.بمئةع!اللهرسول!فوداه،كعب

لما:قال!جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،حسينعن،يحيىثنا:أحمد)4(الإماموقال!

صلىحتىلهمفأذن."بكربنيعنخزاعةإلا،السلاحكفوا":قال!!ج!اللهرسول!علىمكةفتحت

فقتله،بالمزدلفةغدمنبكربنيمنرجلاخزاعةمنرجلفلقي."السلاحكفوا":قال!ثم،العصر

الناسأعدىإن":-قال!الكعبةإلىظهرهوهومسندفرأيته-فقال!خطيبافقام!ج!اللهرسول!ذلكفبلغ

وهذا،الحديثتماموذكر."الجاهليةبذحول!قتلأو،قاتلهغيرقتلأو،الحرمفيقتلمناللهعلى

.جداغريب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2514/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2514/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2917/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

بها.يصحشواهدولبعضه،حسنوإسناده،(2917/)"المسند"فيأحمدرواه
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بنيمنبثأرهاتأخذأنلخزاعةرخصأنهمنفيهمافأما،الحديثهذابعض)1(السننأهلروىوقد

لهمالاختصاصبابمن-صحإن-وكأنه،)2(الحديثهذافيإلاأرهفلم،الفتحيوممنالعصرإلىبكر

أعلم.والله.الوتيرليلةمنهمأصابواكانوامما

بنومحمد،هارونبنويزيد،عيينةبنوسفيان،سعيدبنيحيىعن،أحمد)3(الإماموروى

الخزاعي،البرصاءابنمالكبنالحارثعن،الشعبيعامرعن،زائدةأبيبنزكرياعنكفهم،عبيد

."القيامةيومإلىاليومبعدهذهتغزىلا":مكةفتحيوميقوللمج!اللهرسولسمعت

صحيح.حسن:وقال،بهالقطانسعيدبنيحيىعن،بندارعن،الترمذي!4(ورواه

أهلها.كفرعلىمعناه:)5(البيهقيفقال،نفياكانوإن،إشكالفلا،نهياكانفإن:قلت

)6(

مطيع،بناللهعبدعن،الشعبيعامرعن،زائدةأبيبنزكرياحديثمن"مسلمصحيح"وفي

اليومبعدصبراقرشييقتللا":مكةفتحيوم!اللهرسولقال:قالالعدويالأسودبنمطيعأبيهعن

.سواءكالأولعليهوالكلام."القيامةيومإلى

وقديدعوالصفاعلىقام،ودخلهامكةافتتححينع!يواللهرسولأنوبلغني:!(لمهشامابنقال

فلما؟بهايقيموبلدهأرضهعليهاللهفتحإذع!يواللهرسولأترون:بينهمفيمافقالوا،الأنصاربهأحدقت

فقال،أخبروهحتىبهميزلفلم.اللهرسولياشيءلا:قالوا"؟قلتمماذا":قالدعائهمنفرغ

."مماتكموالممات،محياكمالمحيا،اللهمعاذ":لمج!اللهرسول

وهاشم،بهزثنا:فقال")8(مسنده"فيحنبلبنأحمدالإمامأسندهقدهشامابنعلقهالذيوهذا

،رباحبناللهعبدثنا،البنانيثابتحدثني:هاشموقال،ثابتعن،المغيرةبنسليمانحدثنا:قالا

لبعضيصنعبعضنافجعل،رمضانفيوذلك،هريرةوأبوفيهمأنامعاويةإلىوفودوفدت:قال

فقلت::قال.رحلهإلى-يدعوناأنيكثر:هاشمقال-يدعونامايكثرهريرةأبووكان:قال.الطعام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

رقموالنسائي(1585و)(0913)رقموالترمذي(4566و)(4562و)(3546)رقمداودأبيعندهو

.(2655)رقمماجهوابن(4866و)(3766و)(9253)

شاهدأيكونأنويصلح،حسنبإسناد()6995حبانابنرواه،عمرابنعنمجاهدحديثمنذلكوردبل:قلت

.)بشار(المؤلفذكرهالذيللحديث

.(4343/و)(3124/)"المسند"في

."اليومبعدتغزىلاهذهإن":مكةفتحيومع!ي!النبيقالماجاءماباب:ال!يرفي(1161)رقمالترمذيرواه

.75()5/"النبوةدلائل"في

.(1782)رقم

.(2164/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

صحيح.حديثوهو،(2538/)
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:قال.العشاءمنهريرةأباولقيت،يصنعبطعامفأمرت:قال؟رحليإلىفأدعوهمطعاماأصنعألا

:قال-نعم:قلت:هاشمقال-؟!أستبقتني:قال.الليلةعنديالدعوة،هريرةأبايا:قلت

:قال؟الأنصارمعشرياحديثكممنبحديثأعلمكمألا:هريرةأبوفقال:قال.عنديفهمفدعوتهم

وبعث،المجنبتينإحدىعلىالزبيرفبعث:قال.مكةفدخللمجيماللهرسولأقبل:قال.مكةفتحفذكر

في!ييهاللهورسول،الواديبطنوأخذوا،الحسرعلىعبيدةأباوبعث،الأخرىالمجنبةعلىخالدا

معهم،كناشيءلهمكانفإن،هؤلاءنقدم:قالوا:قال.أوباشهاقريشوبشتوقد:قال.كتيبته

لبيك:فقلت."هريرةأبايا":فقالفرانيفنظر:هريرةأبوقال.سئلناالذيأعطيناهأصيبواوإن

فأطافوافجاؤوا،بهمفهتفت."أنصاريإلايأتينيولا،بالأنصارلياهتف":فقال.اللهرسول

بيديهقالثم"؟وأتباعهمقريشأوباشإلىأترون":ع!يواللهرسولفقال:قال.ع!يواللهبرسول

فانطلقنا،:هريرةأبوفقال:قال."بالصفاتوافونيحتىحصدااحصدوهم":الأخرىعلىإحداهما

:سفيانأبوفقال:قال.شيئامنهمإلينايوجهمنهمأحدوما،شاءمامنهميقتلأنمناأحديشاءفما

فهوبابهأغلقمن":!يماللهرسولفقال:قالاليومبعدقريشلا،قريشخضراءأبيحت،اللهرسوليا

إلى!يواللهرسولوأقبل:قال.أبوابهمالناسفغلق:قال."امنفهوسفيانأبيداردخلومن،آمن

علىطوافهفيفأتى:قال.القوسبسيةاخذ؟قوسيدهوفي:قال.بالبيتطافثمفاستلمهالحجر

."الباطلوزهقالحقجاء":ويقولعينهفيبهايطعنفجعل:قال.يعبدونهالبيتجنبإلىصنم

.ويدعوهيذكرهأنشاءبمااللهيذكرفجعل،يديهفرفع،البيتإلىينظرحيثفعلاهالصفاأتىثم:قال

بعشيرته.ورأفةقريتهفيرغبةفأدركتهالرجلأما:لبعضبعضهميقول:قال.تحتهوالأنصار:قال

إلىطرفهيرفعالناسمنأحدفليس،علينايخفلمجاءإذاوكان،الوحيوجاء:هريرةأبوقال

يقضي.حتى!ي!اللهرسول

فأدركتهالرجلأما:أقلتم،الأنصارمعشريا":قالثم،رأسهرفعالوحيقضىفلما:هاشمقال

إني،كلا؟!إذااسميفما":قال.اللهرسولياذلكقلنا:قالوا"؟بعشيرتهورأفةقريتهفيرغبة

إليهفأقبلوا:قال."مماتكموالمماتمحياكمفالمحيا،وإليكماللهإلىهاجرت،ورسولهاللهعبد

اللهإن":!ي!اللهرسولفقال:قال.ورسولهباللهالضنإلاقلناالذيقلناماوالله:ويقولونيبكون

."ويعذرانكميصذقانكمورسوله

مسكين.بنوسلام:النسائيزاد،المغيرةبنسليمانحديثمن(والنسائيئ)1مسلمرواهوقد

بنسليمانحديثمن(89121)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(85و)(84)(0178)رقممسلمرواه)1(

مسكين.بنوسلامالمغيرة
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الأنصارفيرباحبناللهعبدعن،ثابتعنثلاثتهم،سلمةبنحمادحديثمنأيضا)1(مسلمورواه

.نحوهبههريرةأبيعن،البصرةنزيل

الليثي،يعني،الملوحبنعميربنفضالةأن-العلمأهلبعضيعني-وحدثني:)2(هشامابنوقال

:قال"؟أفضالة":!شي!اللهرسولقالمنهدنافلما،الفتحعامبالبيتيطوفوهوء!ي!النبيقتلأراد

الله.أذكركنت،شيءلا:قال"؟نفسكبهتحدثكنتماذا":قال.اللهرسوليافضالة،نعم

فكان،قلبهفسكن،صدرهعلىيدهوضعثم."اللهاستغفر":قالثم!ي!النبيفضحك:قال

فرجعت:فضالةقال.منهإليأحبشياللهخلقمنماحتىصدريعنيدهرفعماوالله:يقولفضالة

فضالةوانبعث.لا:فقال.الحديثإلىهلم:فقالتإليهاأتحدثكنتبامرأةفمررت،أهليإلى

".)3(

الكامل(منأ:يمول

والإسلاماللهعليكيأبىلافقلتالحديثإلىهلمقالت

الأصنامتكسريومبالفتحوقبيلهمحمدارأيتماأو

الإظلاموجههيغشىوالشركبيناأضحىاللهدينلرأيت

أميةبنصفوانخرج:قال،عروةعن،الزبيربنجعفربنمحمدوحدثني:)4(إسحاقابنقال

وقد،قومهسيدأميةبنصفوانإن،اللهنبييا:وهببنعميرفقال،اليمنإلىمنهاليركبجدةيريد

."آمنهو":فقال.عليكاللهصلى،اللهرسوليافأمنه،البحرفينفسهليقذفمنكهارباخرج

مكة،فيهادخلالتيعمامتهلمجي!اللهرسولفأعطاه.أمانكبهايعرفآيةفأعطني،اللهرسوليا:فقال

فياللهالله،وأميأبيفداك،صفوانيا:فقال،البحرفييركبأنيريدوهوأدركهحتىعميربهافخرج

تكلمني.فلاعنياعزب!ويلك:قال،بهجئتكوقدلمجي!اللهرسولمنأمانهذا،تهلكهاأننفسك

عزه،عمكابنالناسوخيرالناسوأحلمالناسوأبرالناسأفضل،وأميأبيفداك،صفوانأي:قال

فرجع.وأكرمذلكمنأحلمهو:قال.نفسيعلىأخافهإني:قال.ملككوملكهشرفكوشرفهعزك

."صدق":قال.أفنتنيقدأنكيزعمهذاإن:صفوانفقال،!شي!اللهرسولعلىوقفحتىمعه

."أشهرأربعةبالخيارأنت":قال.شهرينفيهبالخيارفاجعلني:قال

بنالحارثبنتحكيموأم،صفوانامرأةالوليدبنتفاختةأنالزهريعن،()إسحاقابنحكىثم

سلمة.بنحمادحديثمن(86)(1785)رقممسلمرواه(1)

.(2174/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

ألفاظها.فيالخلافبعضمع(2174/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات)3(

.(2174/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

منها.مستدركالحاصرتينبينوما(2184/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5
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مكد-خسض-دخولهصئمة

فلما،فأسلمفاسترجعته،اليمنإلىوراءهذهبتوقد،(أسلمتاأجهلأبيبنعكرمةامرأةهشام

الأول!.بالنكاحتحتهما!اللهرسول!أقرهماأسلما

الزبعرىابنحسانرمى:قال!ثابتبنحسانبنالرحمنعبدبنسعيدوحدثني:()1إسحاقابنقال!

مالىأأخطمزأ:عليهزادماواحدببيتبنجرانوهو

لئيمأحذعيشفينجرانبغضهأحلكرجلاتعدمنلا

انخنبأ!7!أ:أسلمحينوقال،فأسلم!ي!اللهرسول!إلىخرج،الزبعرى)2(ابنذلكبلغفلما

بورأناإذفتقتماراتقلسانيإنالمليكرسول!يا

مثبورميلهمال!ومنيمالفسننفيالشيطانأباريإذ

النذيرأنتالشهيدقلبيثملربيوالعظاماللحمامن

مغروروكلهملؤيمنحياثمزاجمعنكإنني

(ط!اولمنأ:أسلمحينأيضا()4الزبعرىبناللهعبدوقال!:)3(إسحاقابنقال

بهيمالرواقمعتلجوالليلوهمومبلابلالرقادمنع

محمومكأننيفبتفيهلامنيأحمدأنأتانيمما

غشوماليدينلسرحعيرانةأوصالهاعلىحملتمنخيريا

أهيمالضلالفيأناإذأسديتالذيمنإليكلمعتذرإني

مخزومبهاوتأمرنيسهمخطةبأغوىتأمرنيأيام

مشؤوموأمرهمالغواةأمرويقودنيالردىأسبابوأمد

محرومهذهومخطئقلبيمحمدبالنبيامنفاليوم

وحلومبينناأواصرودعتأسبابهاوانقضتالعداوةمضت

مرحومراحمفإنكزلليكلاهماوالدايلكفدىفاغفر

مختوموخاتمأغزنووعلامةالمليكعلممنوعليك

عظيمالإلهوبرهانشرفابرهانهمحب!بعدأعطاك

.(2184/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

طبع،الجبورييحيىالدكتوربتحقيق(36ص)"الزبعرىبناللهعبدديوان"فيأخرىأبياتثلاثةمعالأبيات)2(

.ببيروتالرسالةمؤسسة

.(2914/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(46-54)ص"ديوانه"فيالأبيات(4)



ذلكفيأسخمعرامنقيلوماانمسلحسينمنمكةفتحشهدمنعددذكر

جسيمالعبادفيوأنكحقصادقدينكبأنشهدتولقد

كريمالصالحينفيمستقبلمصطفىأحمدأنيشهدوالله

وأرومالذرىفيتمكنفرعهاشممنبنيانهعلاقرلم

له.ينكرهابالشعرالعلمأهلوبعض:(هشام)1ابنقال

قواهماستعملواالذينالشعراءومن،الإسلامأعداءأكبرمنالسهميالزبعرىبناللهعبدكان:قلت

عنه.والذببنصرهوالقيامالإسلامإلىوالرجوعوالإنابةبالتوبةعليهاللهمنثم،المسلمينهجاءفي

فصل

سليمبنيمن؟الافعشرةالمسلمينمنمكةفتحشهدمنجميعوكان:إسحاق)2(ابنقال

وثلاثةألفمزينةومن،أربعمئةأسلمومن،أربعمئةغفاربنيومن.ألف:بعضهمويقول،سبعمئة

عروةوقال.وأسدوقيستميممنالعربوطوائفوحلفائهموالأنصارقريشمنوسائرهم،نفر

فالله،ألفاعشراثني!ي!اللهرسولمعالذينالفتحيومالمسلمونكان:عقبةبنوموسىوالزهري

أعلم.

الوافيأمنأ:)4(ثابتبنحسانقولالفتحيومفيالشعرمنقيلمماوكان:إسحاق)3(ابنقال

خلاءمنزلهاعذراءإلىفالجواءالأصابعذاتعفت

والسماءالروامستعفيهاقفوالحسحاسبنيمندياو

وشاءنعممروجهاخلالأنيس!بهايزاللاوكانت

العشاءذهبإذايؤرقنيلطيفمنولكنهذافاع

شفاءمنهالقلبهفليستيمتهقدالتيلشعثاء

وماءعسلمزاجهايكونرأسبيتمنخبيئةكأن

الفداءالراحلطيبفهنيوماذكرنالأشرباتماإذا

)2(

)3(

)4(

.(2042/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2142/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2142/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

مدينةتاريخمنالشعراءمعجم"فيوبعضها،ألفاظهافيالخلافبعضمع(18-117/)"ديوانه"فيالأبيات

شاكرالدكتورالعلامةأستاذناوإشراف،الأفاضلالأصدقاءمنمجموعةمعبالاشتراكبتحقيقي(2531/)"دمشق

بدمشق.الفكردارطبع،الفحام
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قال!ا

قلت

هوالبيت

قالا

إلىتبسم

)1(انظر

)2(انظر

مكةفتحفيالشعرمنقيلماذكر

لحاءأومغثكانماإذاألمناإنالملامةنوليها

اللقاءينهنهناماوأسداملوكافتتركناونشربها

كداءموعدهاالنقعتثيرتروهالمإنخيلناعدمنا

الظماءالأسلأكتافهاعلىمصغياتالأعنةينازعن

النساءبالخمريلطمهنمتمطراتجيادناتظل

الغطاءوانكشفالفتحوكاناعتمرناعناتعرضوافإما

يشاءمنفيهاللهيعزيوملجلادفاصبرواوإلا

كفاءلهليس!القدسوروحفينااللهرسول!وجبريل

البلاءنفعإنالحقيقول!عبداأرسلتقداللهوقال!

نشاءولانقوملافقلتمصدقوهفقوموابهشهدت

اللقاءعرضتهاالأنصارهمجنداسيرتقداللهوقال

هجاءأوقتالأوسبابمعدمنيومكلفيلنا

الدماءتختلطحينونضربهجانامنبالقوافيفنحكم

الخفاءبرحفقدمغلغلةعنيسفيانأباأبلغألا

الإماءسادتهاالداروعبدعبداتركتكسيوفنابأن

الجزاءذاكفياللهوعندعنهفأجبتمحمداهجوت

الفداءلخيركمافشركمابكفءلهولستأتهجوه

الوفاءشيمتهاللهأمينحنيفابرامباركاهجوت

سواءوينصرهويمدحهمنكماللهرسوليهجوأمن

وقاءمنكممحمدلعرضوعرضيووالدهأبيفإن

الدلاءممدرهلاوبحريفيهعيبلاصارئملساني

الفتح.قسلحسانقالها:م)1(*. هسابر

فيالمذكورسفيانوأبو،ذلكعلىيدل!مماالقصيدةهذهأثناءفيلما؟متوجهقالهوالذي:

المطلب.عبدبنالحارثبنسفيانأبو

)2(ث
بالخمر،الخيليلطمنالنساء!اللهرسولرأىلما:قال!أنهالزهريعنوبلغني:هسامبن

عنه.اللهرضي،بكرأبي

.(2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"



سالم

)2(

)3(

)4(

)5(

567مكةفتحفيالشعرمنقيلماذكر

بنعمروفيهمقالكانممامج!ي!اللهرسولإلىيعتذر،الدلليئزنيمبنأنسوقال:)1(إسحاقابنقال

الطويل(منأ:)2(تقدمكما،عليهميستنصرجاءلمايعني-الخزاعي

اشهدلكوقاليهديهماللهبلبأمرهمعدتهدىالذيأنتأ

محمدمنذمةوأوفىأبررحلهافوقناقةمنحملتوما

المهندالصقيلكالسيفراحإذانائلاوأسبغخيرعلىأحث

المتجردالسابقلرأسوأعطىابتذالهقبلالخاللبردوأكسى

باليدكالأخذمنكوعيداوأنمدركيأنكاللهرسولتعقم

ومنجدمتهمينصرمكلعلىقادرأنكاللهرسولتعلم

موعدكلالمخلفوالكاذبونهمعويمرركبالزكببأنتعلم

يديإذاإليسوطيحملتفلاهجوتهأنياللهرسولونبوا

وأسعدبطلقلابنحسأصيبوافتيةامويلقلتقدأننيسوى

وتبقديعبرتيفعزتكفاءلدمائهميكنلممنأصابهم

مهودوابنةاللهعبدبنبعبدساعياكنتإنأخفرتقدوإنك

أكمدالعينتدمعلافإنجميعاتتابعواوسلمىوكلثومذؤيب

كأعبدملوكوهلوإخوتهكمثلهحيليسوسلمىوسلمى

واقصدالحقعالمتبينهرقتدماولافتقتدينالافإني

ادوأفر(منأ:)4(الفتحيومفيسلمىأبيبنزهيربنبجيروقال:)3(إسحاقابنقال

خفافوبنوغدوةمزينةفجكلالحبلق)5(أهلنفى

الخفافبالبيضالخيرجيالففتحيومبمكةضربناهم

وافعثمانبنيمنوألفسليممنبسبعصبحناهم

اللطافبالمريشةورشقاوطعناضرباأكتافهمنطا

الرصافمنالفواقانصاعكماحفيفالهاالصفوفبينترى

الثقافمقؤمةبأرماحفيهمتجولوالجيادفرحنا

.(425-2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2442/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات

.(2425/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2595/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات

.(387/)"النبويةالسيرةغريبشرح"انظر.الصغارالغنم:الحبلق:الخشنيقال
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ألففحر-ب!-3قةكتمنجذيد!ةبنيإنىأ!ليدابنخالد-!ح!-ذ!هـبعثه

الخلافعلىنادمينوآبوااشتهينابماغانمينفأبنا

التصافيحسنعلىمواثقنامنااللهرسولوأعطينا

بانصرافمناالروعغداةفهموامقالتناسمعواوقد

أرر(م!(ا3):)2(مكةفتحفيالسلميئمرداسبنعباسوقال:)1(هشامابنوقال

مسومالبطاحبهتسيلألفمحمدفتحيومبمكةمتا

مقدماللقاءيوموشعارهماياتهوشاهدواالرسولنصروا

الحنتمفيهالهامكأنضنكأقدامهمبهثبتتمنزلفي

الأدهمالحجازلهااستقامحتىقبلهابنجدسنابكهاجرت

مزحموجذلناالسيوفحكموأذلهلهمكنهالله

خضرمالمكارمثغرمتطلععرنينهشامخالرياسةعود

له:يقالحجارةمنصنمايعبدكانأباهأن،مرداسبنعباسإسلامسببفي)3(هشامابنوذكر

أهـ:يقولوهوجوفهمنصوتاسمعإذيخدمهيوماهوفبينما،بهأوصاهالوفاةحضرتهفلما.ضمار

الكامل(

المسجدأهلوعاشضمارأودىكلهاسليممنللقبائلقل

مهتديقريشمنمريمابنبعدوالهدىالنموةورثالذيإن

محمدالنبيإلىالكتابقبلمزةيعبدوكانضمارأودى

فأسلم.!ي!اللهبرسوللحقثم،ضماراعباسفحرق:قال

والمنة.الحمدودله،وأشكالهاأمثالهامع،الجانهواتفبابفيبكمالهاالقصةهذهتقدمتوقد

الؤحبعدالوليدبق-خالدوسلمعليهالله-صلىبعثه

كنانةمنجذيمةبنيإلى

عليبنمحمدجعفرأبيعن،حنيفبنعبادبنحكيمبنحكيمفحدثني:)4(إسحاقابنقال

.(2426/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2426/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات)2(

.(2427/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2428/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)



956"لفتحبعدنةكفمنجذيمةبنيإلىالوليدبنشالد--ول!ةبعثهذكر

منقبائلومعه،مقاتلايبعثهولم،داعيامكةافتتححينالوليدبنخالد!يماللهرسولبعث:قال

رآهفلما،كنانةبنمناةعبدبنعامربنجذيمةبنيفوطئوا،مرةبنومدلجمنصوربنسليم؟العرب

.أسلمواقدالناسفإن،السلاحضعوا:خالدفقال،السلاحأخذواالقوم

نأخالدأمرنالما:قالجذيمةبنيمنالعلمأهلمنأصحابنابعضوحذثني:)1(إسحاقابنقال

وضعبعدماوالله،خالدإنه،جذيمةبنيياويلكم:-جحدم:لهيقال-منارجلقال،السلاحنضع

رجالفأخذه:قال.أبداسلاحيأضعلاوالله،الأعناقضربإلاالإساربعدوما،الإسارإلاالسلاح

وأمن،الحربووضعتأسلمواقدالناسإن؟دماءناتسفكأنأتريد،جحدميا:فقالوا،قومهمن

خالد.لقولسلاحهمالقومووضع،سلاحهنزعواحتىبهيزالوافلم.الناس

بهمأمرالسلاحوضعوافلما:قالجعفرأبيعن،حكيمبنحكيمفحدثني:)2(إسحاقابنقال

إلىالخبرانتهىفلما،منهمقتلمنفقتل،السيفعلىعرضهمثم،فكتفوا،(ذلكعنداخالد

.")06"الوليدبنخالدصنعمماإليكأبرأإنياللهم":قالثمالسماءإلىيديهرفع!سي!اللهرسول

فأخبره!ي!اللهرسولفأتى،القوممنرجلانفلتأنهالعلمأهلبعضحدثني:هشامابنقال

ربعة،أبيضرجلعليهأنكرقد،نعم:فقال"؟أحدعليهأنكرهل":ع!ي!اللهرسولفقال،الخبر

فقال،مراجعتهمافاشتدتفراجعه،مضطربطويلآخررجلعليهوأنكر،عنهفسكت،؟2*1خالدفنهمه

حذيفة.أبيمولىفسالمالآخروأما،اللهعبدفابني،اللهرسولياالأولأما:الخطاببنعمر

بنعليئ!ي!اللهرسولدعاثم:قالجعفرأبيعن،حكيمبنحكيمفحدثني:)5(إسحاقابنقال

تحتالجاهليةأمرواجعل،أمرهمفيفانظر،القومهؤلاءإلىاخرج،عليئيا":فقالطالبأبي

لهمأصيبوماالدماءلهمفودى،!ماللهرسولبهبعثقدمالومعهجاءهمحتىعليفخرج."قدميك

بقيةمعهبقيت،وداهإلامالولادممنشيءيبقلمإذاحتى،)6(الكلبميلغةليديإنهحتىالأموالمن

فإني:قال.لا:قالوا؟لكميودلممالأودملكمبقيهل:منهمفرغحينعليئلهمفقال،المالمن

.(2942/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2043/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

جذيمة،بنيإلىالوليدبنخالد!سي!النبيبعثباب:"المغازي"في(9433)رقمالبخاريبنحوهورواه)3(

فيوأحمد،الحقبغيرقضىإذاالحاكمعلىالردباب:القضاءآدابفي(8/237)"المجتبى"فيوالنسائي

قليل.بعدإليهالمؤلفوسيشير،عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدحديثمن(2151/)"المسند"

.(نهم)"المحيطالقاموس"انظر.فزجره:أي(4)

.(2942/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5

للخشني"السيرةغريبشرح"وانظر.الأغنامأصحابعندالحراسةكلبمنهيشربخشبمنإناءعنعبارةوهي)6(

(/309).
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إلىرجعثم،ففعل.تعلمونولانعلملامماع!يماللهلرسولاحتياطاالمالهذامنالبقيةهذهأعطيكم

قائماالقبلةفاستقبل!يواللهرسولقامثم."وأحسنتأصبت":فقالالخبر،فأخبره!ن!اللهرسول

ثلاث"الوليدبنخالدصنعمماإليكأبرأإنياللهم":يقولمنكبيهتحتماليرىإنهحتى،يديهشاهرا

.مرات

بناللهعبدبذلكأمرنيحتىقاتلتما:قالإنه:خالدايعذرمنبعضقالوقد:()1إسحاقابنقال

.الإسلاممنلامتناعهمتقاتلهمأنأمركقد!ي!اللهرسولإن:وقال،السهميئحذافة

وهذه،صبأناصبأنا)3(:قالواالوليدبنخالدأتاهملفا:المدينيعمروأبوقال:)2(هشامابنقال

.ومنقطعاتمرسلات

عمر،بناللهعبدبنسالمعن،الزهريعن،معمرثنا،الرزاقعبدحذثنا:أحمدالإمامقالوقد

إلىفدعاهم.جذيمة-:قالأحسبه-بنيإلىالوليدبنخالدع!يماللهرسولبعث:قالعمرابنعن

أسرابهمخالدوجعل.صبأناصبأنا:يقولونفجعلوا؟أسلمنا:يقولواأنيحسنوافلم،الإسلام

.أسيرهمنارجا!كليقتلأنخالدأمريوماأصبحإذاحتى،أسيرامنارجلكلإلىودفع:قال.4(ودتلا

علىفقدموا:قال.أسيرهأصحابيمنأحديقتلولا،أسيريأقتللاوالله:فقلت:عمرابنقال

خالد"صنعمماإليكأبرأإنياللهم":يديهورفع!ي!النبيئفقال،خالدصنيعلهفذكروا!يمالنبي

")5(
مرلين.

.نحوهبهالرزاقعبدحديثمنوالنسالي)6(البخاريورواه

ضاع،جذيمةبنييا:خالدبهميصنعمارأىلماجحدملهمقالوقد:)7(إسحاقابنقال

فيه.وقعتمماحذرتكمكنتقد،الضرب

ذلك،فيكلام-بلغنيفيما-عوفبنالرحمنعبدوبينخالدبينكانوقد:)8(إسحاقابنقال

الرحمن:عبدفقال.بأبيكثأرتإنما:فقال؟الإسلامفيالجاهليةبأمرعملت:الرحمنعبدلهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

انظر

انظر

قال!ا

سراأ

رواه

رواه

نظرا

نظرا

.(2435/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(2431/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

."غيرهدينإلىدينمنخرجإذا:صبأ":(8514/)"الأصول!جامع"فيالأثيربن

قتلأ.ويقتلهمأسرأيأسرهمجعلأي،مطلقمفعول!أنهعلى،بالنصب،وقتلا

.(151-2015/)"المسند"فيأحمد

.(836)صالمتقدمالتعليقوانظر(8237/)"المجتبى"فيوالنسائي(9433)رقمالبخاري

.(2431/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(2431/)هشاملابن"النبويةالسيرة"



571الفتحبعدكنهانةمنجذيمةبنيإلىالوليدبن-خالد-جمح!بعثهذكر

ذلكفبلغ،شزبينهماكانحتى.المغيرةبنالفاكهبعمكثأرتولكنك،أبيقاتلقتلتقد،كذبت

فيأنفقتهثمذهباأحدلككانلوفوالله،أصحابيعنكدع،خالديامهلا":فقال!ي!اللهرسول

."روحتهولاأصحابيمنرجلغدوةأدركتما،اللهسبيل

الوليد،بنخالدعم،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنالفاكهقصة)1(إسحاقابنذكرثم

أبيبنوعفان،الرحمنعبدابنهومعه،زهرةبنالحارثعبدبنعبدعوف)2(بنوعوفهوخروجهفي

لرجلمالومعهم،ورجوعهم،اليمنإلىتجارةفيعثمانابنهومعه،شمسعبدبنأميةبنالعاص

.هشامبنخالد:لهيقالمنهمرجلفادعاه،ورثتهإلىفحملوه،باليمنهلككانجذيمةبنيمن

حتى،فقاتلوهفقاتلهم،عليهفأبوا،الميتأهلإلىيصلواأنقبلمنهمفطلبهجذيمةبنيبأرضولقيهم

ومعهعفانمنهموفز،هشامبنخالدأبيهقاتلالرحمنعبدوقتل،أموالهماوأخذتوالفاكهعوفقتل

عنيكنلمبأنهإليهميعتذرونجذيمةبنوفبعثت،جذيمةبنيبغزوقريشفهمت،مكةإلىعثمانابنه

بينهم.الحربووضعوا،وأموالهماالقتيلينلهموودوا،منهمملأ

فأجابه،جذيمةبنوقتلتهحينيعني.بأبيكثأرتإنما:الرحمنلعبدالوليدبنخالدقالفلهذايعني

أمواله،وأخذواقتلوهحينالمغيرةبنالفاكهبعمهثأرإنمابأنهعليهورد،قاتلهوقتلثأرهأخذقدبأنه

بنخالدأرادفإنما،المخاصمةوقتفيهذايقالوإنما،ذلكمنشيئايقصدلمأنهمنهمابكلوالمظنون

صبأنا:بقولهمالإسلامينتقصونأنهمواعتقد،أمرفيأخطأقدكانوإن،وأهلهالإسلامنصرةالوليد

أيضا،الأسرىأكثروقتل،بقتتهموأسرمنهمكثيرةطائفةفقتل،أسلمواأنهمعنهميفهمولم.صبأنا

كانماوودى،ذلكصنيعهفيمنهتبرأقدكانوإن،أميرابهاستمربل،!ي!اللهرسوليعزلهلمهذاومع

فيلاالمالبيتفييكونالإمامخطأأنفيالعلماءبينالقولينلأحددليلففيه،مالأودمفيخطأجناه

حينتأولماعليهوتأول،الردةأيامنويرةبنمالكقتلحينالصديقيعزلهلمولهذا،أعلموالله،ماله

فقال.رهقاسيفهفيفإن؟اعزله:الخطاببنعمرلهفقال،تميمأمامرأتهواصطفىعنقهضرب

.)3(المشركينعلىاللهسلهسيفاأغمدلا:الصديق

أبيابنعن،الزهريعن،الأخنسبنالمغيرةبنعتبةبنيعقوبحدثني:)4(إسحاقابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2431/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

"منافعبدبنوعوف":(7912/)"الأنفالروضو"يديبينالذيهشاملابن"النبويةالسيرة"فيمطبوع

.(131ص)حزملابن"العربأنسابجمهرة"وانظر.هناكتهابنافيماوالصواب،خطأوهو

(136-1/135)"الذهبشذرات"فيالقصةهذهفيالحنبليالعمادابنذكرهماراجعالفائدةلتمام

بتحقيقي.

.(2433/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر



720.13...
أئفتحبعددكانةض!جديمهبني%أألوأليدبنلا-ش-ض-!هـبعث!د

سني،فيوهو،جذيمةبنيمنفتىفقال،الوليدبنخالدخيلفييومئذكنت:قالالأسلميحدرد

هل:قال؟تشاءما:فقلت.فتىيا:منهبعيدغيرمجتمعاتونسوة،برمةعنقهإلىيداهجمعتوقد

بيفتصنعوا،بعدتردنيثم،حاجةإليهنأقضيحتىالنسوةهؤلاءإلىفقائدي،الرمةبهذهآخذأنت

:فقالعليهنوقفتهحتى،بهافقدتهبرمتهفأخذت.طلبتماليسيروالله:قلت:قال؟لكمبداما

بلىأانفو!ممسز:\(العيشمالمدعلىحبيشاسلمي

بالخوانقألفيتكمأوبحليةفوجدمممطالبتكمإذأريتك

والودائقالسرىإدلاجتكلفعاشقينولأنأهلايكألم

الصفائقإحدىقبلبودأثيبيمعاأهلناإذقلتقدليذنبفلا

المفارقبالحبيبالأميروينأىالنوىتشحطأنقبلبودأثيبي

رائقبعدكعنكعينيراقولاأمانةلسرضيعتلافإني

2(التوامقيكونأنإلاالودعنشاغلالعشيرةنالماأنسوى

.3(تترئوثمانيا،وتراوتسعا،عشرأفحييتوأنت:قالت

عنقه.فضربت،بهانصرفتثم:قال

حضرهاكانعمن،منهمأشياخعن،الأسلميسنبلةأبيبنفراسأبوفحدثني:4(إسحاقابنقال

.عندهماتتحتىتقبلهزالتفما،عليهفأكبتعنقهضربتحينإليهفقامت:قالوا،منهم

بننوفلبنالملكعبدعن،عيينةبنسفيانعن،الحميديطريقمن(البيهقيالحافظوروى

سريةبعثإذا!يماللهرسولكان:قالأبيهعن،عصامابن:لهيقالمزينةمنرجلاسمعأنه،مساحق

وأمرناسريةفي!ي!اللهرسولفبعثنا:قال."أحداتقتلوافلامؤذناسمعتمأومسجدارأيتمإذا":قال

؟الإسلاموما:فقال.أسلم:لهفقلنا،بظعائنيسوقرجلافأدركنا،تهامةقبلفخرجنا،بذلك

نقتلك.:قلنا:قال؟صانعونأنتمما،أفعللمإنأفرأيتم:قال،يعرفهلاهوفإذا،بهفأخبرناه

الظعائنفأدرك:قال.مدركوكونحن،نعم:قلنا:قال؟الظعائنأدركحتىمنظريأنتمفهل:فقال

ثم.تترىوثمانيا،وتراوتسعا،عشرااسلم:الأخرىفقالت.العيشنفادقبلحبيشاسلمي:فقال

)2(

،3(

)4(

)3(

أهلوأكثر:هشامابنوقال(7131/)"الأنفالروضو"(2433/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات

له.منهماالآخرينالبيتينينكربالشعرالعلم

.إقواءقبلهوالذيالبيتهذاوفي،الحب:"التوامق"

فراجعه.هناعماالخلافبعض"الأنفالروض"فيالشهيليروايةفي

.(2434/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5161/)"النبوةدلائل"في



573أس!!لىألهدءالوليدبتخالدبعثكر6

:قال.شأنكم:فقالإلينارجعثم.المفارقبالحبيبالأميروينأى:قولهإلىالمتقدمالشعرذكر

ماتت.حتىعليهفحنت،هودجهامنالأخرىفانحدرت:قال.عنقهفضربنا،فقدمناه

ثنا،المروزيحرببنعليبنمحمدثنا،النسائيالرحمنعبدأبيطريقمن1()البيهقيئروىثم

!واللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن،النحوييزيدعن،أبيهعن،واقدبنالحسينبنعليئ

أنظرفدعوني،فلحقتهاامرأةعشقتإني،منهملستإني:لهمفقالرجلوفيهم،فغنمواسريةبعث

نفادقبلحبيشاسلمي:لهافقال،طويلةأدماءامرأةفإذا:قال.لكمبدامابياصنعواثم،نظرةإليها

فجاءت،عنقهفضربوافقدموه:قال.فديتكنعم:فقالت:قال.بمعناهماالبيتينذكرثم.العيش

الخبر،أخبروه!واللهرسولعلىقدموافلما،ماتتثمشهقتينأوشهقةفشهقت،عليهفوقعتالمرأة

."؟رحيمرجلفيكمكانأما":فقال

العرىلهدمالوليدبنخالدبعث

عامئذ.رمضانمنبقينلخمسهدمهاوكان:جرير)2(ابنقال

يعظمهبنخلةبيتأوكانت،العزىإلىالوليدبنخالد!يواللهرسولبحثثم:)3(إسحاقابنقال

سمعفلما،هاشمبنيحلفاءسليمبنيمنشيبانبنيمنوحجابهاسدنتهاوكان،ومضروكنانةقريش

:يقولوهوفيههيالذيالجبلفياشتدثم،عليهاسيفهعققإليهاالوليدبنخالدبمسيرالسلميحاجبها

الصويل(منأ

وشمريالقناعألقيخالدعلىلهاشوىلاشدةشديعزأيا

تنصريأوعاجلبإثمفبوئيخالدأالمرءتقتليلمإنعزأيا

!و.اللهرسولإلىرجعثم،هدمهاإليهاخالدانتهىفلما:قال

فأخبرورجع،فهدمهارمضانمنبقينلخصمبىخالدقدمهالماأنهوغيره)4(الواقديروىوقد

ذلكمنإليهخرجترجعفلما،بالرجوعفأمره،شيئأأرلم:قال"؟رأيتما":فقال،ع!ي!اللهرسول

الرجز(أص:يقولوجعلبالسيففعلاها،تولولشعرهاناشرةسوداءامرأةالبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5171/)"النبوةدلائل"في

بمصر.المعارفدارطبع،إبراهيمالفضلأبومحمدالأستاذبتحقيق(365/)"الطبريتاريخ"انظر

.(7134/)"الأنفالروضو"(2436/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(3873/)"المغازي"انظر



بمكة--!س!إقامتهمدةذكر574

أهانكقداللهرأيتإنيسبحانكلاكفرانكعزيا

رجعثم،وأرضاهعنهاللهرضي،الأموالمنفيهكانماوأخذ،فيهكانتالذيالبيتذلكخربثم

."أبداتعبدولاالعزىتلك":فقالى،!واللهرسولىفأخبر

بنأحمدأنبأنا،جعفرأبيبنمحمدأنبأنا،الفقيهبكرأبرببنمحمدأنبأنا:)1(البيهقيوقالى

!واللهرسولفتحلما:قالىالطفيلأبيعن،جميعبنالوليدعن،فضيلابنعن،كريبأبوثنا،علي

فقطع،سمراتثلاثعلىوكانت،فأتاها،العرىبهاوكانت،نخلةإلىالوليدبنخالدبعثمكة

.شيئا"تصنعلمفإنك"ارجع:فقال،فأخبرهع!يواللهرسولأتىثم،عليهاكانالذيالبيتوهدمالسمرات

خبليه،عزىيا:يقولونوهمالجبلفيهرباأمعنوا،حجابهاوهمالسدنةإليهنظرتفلما،خالدفرجع

الترابتحثو،شعرهاناشرةعريانةامرأةفإذا،خالدفأتاها:قالى.برغمفموتيوإلا،عوريهعزىيا

."العزىتلك":فقال،فأخبرهالنبيإلىرجعثم،قتلهاحتىبالسيففعممها،ووجههارأسهاعلى

فصل

بمكة،السلامعليه،إقامتهمدةفي

قالىمندليلوهذا،ويفطرالصلاةيقصررمضانشهربقيةأقام،والسلامالصلاةعليه،أنهخلافلا

القولين،أحدفييوماعشرثمانيةإلىويفطريقصرأنفلهالإقامةيجمعلمإذاالمسافرإن:العلماءمن

موضعه.فيمقررهوكما،الآخرالقولىوفي

.سفيانثنا،نعيمأبوثنا:)2(البخاريقال

معأقمنا:قالىمالكبنأنسعن،إسحاقأبيبنيحيىعن،سفيانثنا،قبيصةوحدثنا()ح

.الصلاةنقصرعشرا!اللهرسول

أنسعن،البصرقيالحضرميإسحاقأبيبنيحيىعن،متعددةطرقمن)3(الجماعةبقيةرواهوقد

.نحوهبه

)1(

)2(

)3(

.(577/)"النبوةدلائل"في

عنه.اللهرضيمالكبنأنسحديثمن(7942)رقمالبخاريرواه

(3112/)"المجتبى"فيوالنسائي(954)رقموالترمذي(1233)رقمداودوأبو(396)رقممسلمعندهو

.(5107/)"الأصولجامع"وانظر(7701)رقمماجهوابن



بمكة-ص!-إقامتهمدةذكر
575

أقام:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عاصمأنبأنا،اللهعبدثنا،عبدانثنا:)1(البخاريقالثم

ركعتين.يصلييوماعشرتسعةبمكةع!يواللهرسول

وابن،والترمذي،داودوأبو-كلاهماوحصين:البخاريزاد-آخروجهمنأيضاالبخارفيورواه

.به)2(عباسابنعن،عكرمةعن،الأحولسليمانبنعاصمحديثمن،ماجه

.عشرةسبع:داودلأبيلفظوفي

معأقمنا:قالعباسابنعن،عكرمةعن،عاصمعن،شهابأبوثنا،يونسبنأحمدوحدثنا)3(

.الصلاةنقصرعشرةتسعسفرفيع!يواللهرسول

أتممنا.زدنافإذا،عشرةتسعوبينبيننامانقصرفنحن:عباسابنوقال

عن،نضرةأبيعن،زيدبنعليثنا،عليةابنثنا،موسىبنإبراهيمثنا:داود)4(أبووقال

إلايصليلاليلةعشرةثمانيفأقام،الفتحمعهوشهدتع!ي!اللهرسولمعغزوت:قالحصينبنعمران

."سفرفإناأربعأصلوا،البلدأهليا":يقول،ركعتين

صحيح.حسنحديثهذا:وقال،جدعانبنزيدبنعليحديثمن()الترمذيرواهوهكذا

ابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،إسحاقبنمحمدحديثمنداود)6(أبوروىثم

عن،واحدغيررواه:قالثم.الصلاةيقصرليلةعشرةخمس!الفتحعامع!يواللهرسولأقام:قالعباس

.عباسابنيذكروالم،إسحاقابن

الحسين،بنعليبنومحمد،الزهريعن،إسحاقبنمحمدعن،)7(إدريسابنوقال

!ي!اللهرسولأقام:قالواوغيرهم،شعيببنوعمرو،بكرأبيبناللهوعبد،قتادةبنعمربنوعاصم

ليلة.عشرةخمسبمكة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(8942)"رقمصحيحه"في

.(7501)رقمماجهوابن(954)رقموالترمذي(0123)رقمداودوأبو(0801)رقمالبخاريرواه

.(9942)رقم(البخاريالإمام)القائل

ضعيف.وهو،جدعانبنزيدبنعليسندهوفي(9122)رقم

بها.يقوىشواهدلهولكن،جدعانبنزيدبنعليأيضاسندهوفي،مختلفبلفظ(554)برقمالترمذيرواه

ضعف.سندهوفي(1231)رقم

.(3692/)للفسوي"والتاريخالمعرفة"انظر
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الى*حعام.لمعة!حل!طىلهحكمماذح

مر-.-وس!.ا

لمحصل

الأحكامم!بمكةوسفمعليهاللهصلىبه!كمفيما

عائشة،عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:،\أالبخاريقال!

ع!.النبيعن

قالت:عائشةأن،الزبيربنعروةأخبرني،شهابابنعن،يونسحدثني:)2(الليثوقال!(ح)

قدمفلما.ابنيإنه:عتبةوقال!،زمعةوليدةابنيقبضأنسعدأخيهإلىعهدوقاصأبيبنعتبةكان

لمجم،اللهرسول!إلىبهفأقبل،زمعةوليدةابنوقاصأبيبنسعدأخذ،الفتحفيمكة!سي!اللهرسول!

بنعبدفقال!،ابنهأنهإليعهد،أخيابنهذا:وقاصأبيبنسعدفقال!،زمعةبنعبدمعهوأقبل

وليدةابنإلى!اللهرسول!فنظر.فراشهعلىولدزمعةابنهذا،أخيهذا،اللهرسول!يا:زمعة

بنعبدياأخوكهو،لكهو":!اللهرسول!فقال!،وقاصأبيبنبعتبةالناسأشبههوفإذا،زمعة

شبهمنرأىلما."سودةيامنهاحتجبي":!لمج!اللهرسول!وقال!."فراشهعلىولدأنهأجلمن،زمعة

.وقاصأبيبنعتبة

ابنقال!."الحجروللعاهرللفراشالولد":ع!ي!اللهرسول!قال!:عائشةقالت،شهابابنقال!

بذلك.يصرحهريرةأبووكان:شهاب

وابن.بهالليثعن،قتيبةعنجميعا،والترمذي،داودوأبو،ومسلم،أيضاالبخاريرواهوقد

.الزهريعن،مالكحديثمنلهبروايتهالبخاريوانفرد،)3(حديثهمنماجه

أخبرني،شهابابنعن،يونسأنا،اللهعبدأنبأنا،مقاتلبنمحمدثنا:)4(البخاريقال!ثم

زيدبنأسامةإلىقومهاففزع،الفتحغزوةفي!اللهرسول!عهدفيسرقتامرأةأن،الزبيربنعروة

منحذفيأتكلمني":وقال!!اللهرسول!وجهتلون،فيهاأسامةكلمهفلما:عروةقال!.يستشفعونه

فأثنىخطيبأ!اللهرسول!قامالعشيكانفلما.اللهرسول!يالياستغفر:أسامةفقال!"؟!اللهحدود

الشريففيهمسرقإذاكانواأنهمقبلكمالناسأهلكفإنما،بعدأما":قال!ثم،أهلههوبمااللهعلى

محمدبنتفاطمةأنلوبيدهمحمدنفسوالذي،الحدعليهأقامواالضعيففيهمسرقوإذا،تركوه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3043)رقمالبخاريرواه

.(842/)"الباريفتح"فيحجرابنالحافظقاله."الزهريات"فيالذهليووصله

وأخرجه،يونسبينهماليس،بهالزهريعنالليثطريقمن(1457)ومسلم(2218)رقمالبخاريرواه

.الترمذيفيعليهنقفولمالزهريعنعيينةابنطريقمن(4002)رقمماجهوابن(2273)داودأبو

.(4043)رقم"صحيحه"في
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ذلكبعدتوبتهافحسنت،يدهافقطعتالمرأةبتلك!اللهرسولأمرثم."يدهالقطعتسرقت

!لمجي!.اللهرسولإلىحاجتهافأرفعذلكبعدتأتينيفكانت:عائشةقالت،وتزوجت

عن،الزهريعن،يونسعن،وهبابنحديثمن()1ومسلم،آخرموضعفيالبخاريرواهوقد

به.عائشةعن،عروة

)2(
عامبالمتعةء!ي!اللهرسولأمرنا:قالالجهنيمعبدبنسبرةحديثمن"مسلمصحيح"وفي

إلىهذايومكممنحرامإنهاألا":فقالروايةوفي.عنهانهاناحتىيخرجلمثم،مكةدخلحينالفتح

."القيامةيوم

أعلم.فالله،)3(الوداعحجةفيكانذلكأن"السننو""أحمدمسند"فيروايةوفي

)4(
،زيادبنالواحدعبدعن،محمدبنيونسعن،شيبةأبيبنبكرابيعن"مسلمصحيح"وفي

أوطاسعام!ج!اللهرسوللنارخص:قالأنهأبيهعن،الأكوعبنسلمةبنإياسعن،العميسأبيعن

عنها.نهاناثم،ثلاثاالنساءمتعةفي

عنهاالنهيأثبتمن:قلت.سواءسبرةوحديثفهو،الفتحعامهوأوطاسوعام:3أالبيهقيقال

قيل:وقد.وغيرهالشافعيذلكعلىنصوقد،مرتينوحرمتمرتينأبيحتإنها:قالخيبرغزوةفي

فيالمرةهذهوهي،واحدةمرةحرمتإنها:وقيل.أعلمفالله،مرتينمنأكثروحرمتأبيحتإنها

عنروايةوهذا،أبيحتضرورةوجدتإذاهذافعلى.للضرورةأبيحتإنماإنها:وقيل.الفتحغزوة

الإباحة.علىوهي،مطلقاتحرملمبل:وقيل،"اآأحمداالإمام

فيذلكتحريروموضع،الصحابةمنوطائفةوأصحابهعباسابنعنالمشهورهوهذا

."الأحكام"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1688)رقمومسلم(5685و)(2648)رقمالبخاريرواه

زاد"العظيمكتابهفيعليهمزيدلابماالموضوعهذاحولالكلامالقيمابنالإمامأطالوقد(22)(6014)رقم

فليراجع.(704-3534/)"العبادخيرهديفيالمعاد

وابن(1554)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(5722)رقمداودوأبو(3404/)"المسند"فيأحمدرواه

.شاذةفهي،قبلهالمامخالفةالروايةوهذه(6291)ماجه

.(18)(5041)رقم

.(598/)"النبوةدلائل"في

تصحولاأحمدالإمامعنضعيفةروايةأنها(412ص)خيبرغزوةعلىالكلامفياللهرحمهالمؤلفقولسلفوقد

عنه.أيضا
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نأ،خثيمبنعثمانبناللهعبدأنبأنا،جريجابنثنا،الرزاقعبدحذثنا:أحمد)1(الإمامقال

جلس:قال.الفتحيومالناسيبايع!ي!اللهرسولرأىالأسودأباهأنأخبرهخلفبنالأسودبنمحمد

أخبرني:قال؟الشهادةوما:قلت:قال.والشهادةالإسلامعلىالناسفبايع،مسقلةقرنعند

عبدهمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنوشهادة،باللهالإيمانعلىبايعهمأنهخلفبنالأسودبنمحمد

أحمد.بهتفرد.ورسوله

.والشهادةالإسلامعلىفبايعهم،والنساءوالرجال،والصغارالكبار؟الناسفجاءه:البيهقيوعند

فيما-لهمفجلس،الإسلامعلى!اللهرسوللبيعةبمكةالناساجتمعثم:جرير)2(ابنوقال

ولرسولهدلهوالطاعةالسمعالناسعلىفأخذ،مجلسهمنأسفلالخطاببنوعمر،الصفاعلى-بلغني

متنكرةمتنقبةعتبةبنتهندوفيهن،النساءبايعالرجالبيعةمنفرغفلما:قال.استطاعوافيما

مندنينفلما،ذلكبحدثها!ي!اللهرسوليأخذهاأنتخاففهي،بحمزةصنيعهامنكانلما؟بحديثها

علينالتأخذإنكوالله:هندفقالت."شيئاباللهتشركنلاأنعلىبايعنني":قالليبايعهن!ي!اللهرسول

الهنةسفيانأبيمالمنأصبتكنتإنيوالله:فقالت."تسرقنولا":قال.الرجالعلىتأخذهلاما

أما:تقوللماشاهداوكان،سفيانأبوفقال؟لاأمليحلالاذلكأكانأدريكنتوما،الهنةبعد

نعم،:قالت"؟!عتبةبنتلهندوإنك":ع!ي!اللهرسولفقال.حلفيمنهفأنتمضىفيماأصبتما

!؟الحرةتزنيوهل،اللهرسوليا:فقالت."تزنينولا":قالثم.عنكاللهعفا،سلفعمافاعف

أعلم.وهمفأنت،كباراببدروقتلتهم،صغاراربيناهمقد:قالت."أولادكنتقتلنولا":قالثم

."وأرجلكنأيديكنبينتفترينهببهتانتأتينولا":قالثم،استغربحتىالخطاببنعمرفضحك

فقالت:."تعصيننيولا":قالثم.أمثلالتجاوزولبعض،لقبيحالبهتانإتيانإنوالله:فقالت

فبايعهن."رحيمغفوراللهإن،اللهلهنواستغفربايعهن":لعمر!ي!اللهرسولفقال.معروففي

منه.محرمذاتأو،لهاللهأحقهاامرأةإلايمسولا،النساءيصافحلا!ي!اللهرسولوكان،عمر

يدمستماواللهلا:قالتأنها،عنهااللهرضي،عائشةعن")3(الصحيحين"فيوثبت

قط.امرأةيد!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

.(3514/)"المسند"فيأحمدرواه

.(361/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1866)رقمومسلم(4172و)(5288و)(1948)رقمالبخاريرواه
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.(1")امرأةلمئةكقوليواحدةلامرأةقوليإنما":ويقولكلاماإلايبايعهنكانما:روايةوفي

فقالت:!ي!اللهرسولأتتسفيانأبيامرأةعتبةبنتهندأن،عائشةعن")2(الصحيحين"وفي

حرجمنعليفهل،بنيويكفييكفينيماالنفقةمنيعطينيلا،شحيحرجلسفيانأباإن،اللهرسوليا

."بنيكويكفييكفيكمابالمعروفمالهمنخذي":قال؟علمهبغيرمالهمنأخذتإذا

،عروةعن،شهابابنعن،يونسعن،الليثعن،بكيربنيحيىطريقمن،)3(البيهقيوروى

خباءأهلأوأخباءالأرضوجهعلىمماكانما،اللهرسوليا:قالتعتبةبنتهندأن،عائشةعن

ظهرعلىاليومأصبحماثم-خبائكأو-أخبائكأهلمنيذلواأنمنإليأحب-بكيرابنمنالشك-

:!اللهرسولفقال.-خبائكأو-أخبائكأهلمنيعزواأنمنإليأحب-خباءأو-أخباءأهلالأرض

نأحرجعليفهل،مسيكرجلسفيانأباإن،اللهرسوليا:قالت."بيدهمحمدنفسوالذيوأيضا"

وتقذم،بنحوهبكيربنيحيىعن،)4(البخاريورواه."بالمعروفإلا،لا":قال؟لهالذيمنأطعم

.سفيانأبيبإسلاميتعلقما

عن،طاوسعن،مجاهدعن،منصورعن،جريرثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا:داود)5(أبووقال

."فانفروااستنفرتموإذا،ونيةجهادولكنهجرةلا":مكةفتحيوم!ي!الثهرسولقال:قالعباسابن

جرير.عن،يحيىبنيحيىعنومسلم،شيبةأبيابنعثمانعن،)6(البخاريورواه

قيلأنهأميةبنصفوانعن،أبيهعن،طاوسابنثنا،وهيبثنا،عفانثنا:أحمد)7(الإماموقال

فأتيته.فأسأله!ي!اللهرسولآتيحتىمنزليأدخللا:لهفقلت.هاجرمنإلاالجنةيدخللاإنه:له

أحمد.بهتفرد."فانفروااستنفرتموإذا،ونيةجهادولكن،مكةفتحبعدهجرةلا":فقاللهفذكرت

عثمانأبيعن،عاصمثنا،سليمانبنالفضيلثنا،بكرأبيبنمحمدثنا:)8(البخاريوقال

:فقال،الهجرةعلىليبايعه!ي!النبيئإلىمعبدبأبيانطلقت:قالمسعودبنمجاشععن،النهدي

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.وإسناده(6357/)"المسند"فيوأحمد(7941/)والنسائي(7951)رقمالترمذيعندوهي

.(4171)رقمومسلم(7185و)(5385و)(5364و)(1122)رقمالبخاريرواه

.(5001/)"النبوةدلائل"في

.664(1)رقم"صحيحه"في

.(0248)رقم"سننه"في

.()1353رقم"صحيحه"فيومسلم،(1834)رقم"صحيحه"في

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،(6465/و)(3104/)"المسند"فيأحمدرواه

.(8043و)(7043)رقم"صحيحه"في



الأحكاممنبمكة--صطلىطبهحكمما!!058

صدق:فقال!،فسألتهمعبدأبافلقيت."والجهادالإسلامعلىأبايعه،لأهلهاالهجرةمضت"

مجالد.بأخيهجاءأنه،مجاشععنعثمانأبيعن،خالدوقال.مجاشع

مجاشعحدثني:قال!عثمانأبيعن،عاصمثنا،زهيرثنا،خالدبنعمروثنا:البخارقي)1(وقال!

،الهجرةعلىلتبايعهبأخيجئتك،اللهرسوليا:فقلتالفتحيومبعدبأخيع!يالهاللهرسولأتيت:قال

الإسلامعلىأبايعه":قال؟تبايعهشيءأيعلى:فقلت."فيهابماالهجرةأهلذهب":قال

مجاشع.صدق:فقال!،فسألته،سناأكبرهماوكان،بعدمعبدأبافلقيت."والجهادوالإيمان

قلت:قالمجاهدعن،بشرأبيعن،شعبةثنا،غندرثنا،بشاربنمحمدثنا:)2(البخاريوقال

فإن،نفسكفاعرضانطلق،جهادولكن،هجرةلا:فقال!.الشامإلىأهاجرأنأريد:عمرلابن

عمر،لابنقلت:قالمجاهداسمعت،بشرأبوأنا،شعبةأنا:النضروقال.رجعتوإلاشيئاوجدت

مثله....-!اللهرسولبعدأو-اليومهجرةلا:فقال!

ص)3(ص

لبابة،أبيبنعبدةعن،عمروالأوزاعيئابوحدثني،حمزةبنيحيىثنا،يزيدبنإسحاقحدثنا

الفتح.بعدهجرةلا:قال!عمربناللهعبدأن،جبربنمجاهدعن

رباحأبيبنعطاءعن،الأوزاعيأنا،حمزةبنيحيىأنا،يزيدبنإسحاقثنا:)4(البخاريوقال

يفرالمؤمنكان،اليومهجرةلا:فقالتالهجرةعنفسألها،عميربنعبيدمععائشةزرت:قال!

اللهأظهرفقداليومفأما،عليهيفتنأنمخافة،!ي!رسولهوإلى،وجلعز،اللهإلىبدينهأحدهم

ونية.جهادولكن،يشاءحيثربهيعبدفالمؤمن،الإسلام

لأن"مكةفتحبعدانقطعتقد-مطلقاأوالكاملةإما-الهجرةأنعلىدالةوالاثارالأحاديثوهذه

نأإلااللهم،هجرةتبقفلم،ودعائمهأركانهوثبتتالإسلاموظهر،أفواجااللهدينفيدخلواالناس

فتجب،عندهمالدينإظهارعلىالقدرةوعدم،الحربأهلمجاورةبسببالهجرةيقتضيحاليعرض

قبلكالهجرةليستالهجرةهذهولكن،العلماءبينفيهخلافلاماوهذا،الإسلامدارإلىالهجرة

ليسىولكن،القيامةيومإلىفيهومرغبمشروعاللهسبيلفيوالإنفاقالجهادمنكلاأنكما،الفتح

ولمحتلآتفتعقتلمنأنفقمنمنكويستتوىلا):تعالىاللهقال.مكةفتح،الفتحقبلالجهادولاكالإنفاق

.011:با!ألآيةا!ألحستنئأددهوعدومملاوق!تطوابغدمنأنفقواالذينمنسجةأغظمأولنلث

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6043و)(5043)رقم"صحيحه"في

.(4315(و)9435)رقم"صحيحه"في

.(1431)رقم"صحيحه"فيوالحديث،البخاريالإمامهوالقائل

.(4312)رقم"صحيحه"في
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البختريأبيعن،مرةبنعمروعن،شعبةثنا،جعفربنمحمدثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

الكريمة:السورةهذهنزلتلما:قالأنه!اللهرسولعن،الخدريسعيدأبيعن،الطائي

واشتغفرةرفي!قدفسبح!أفواجاأللهدينفىيذظوتلنا!آورأيف5وأتفتحآللهنقحرجآءاإذ)

وأناحيزا!اس":وقال،ختمهاحض!ي!اللهرسولقرأها.(3-01النصرأ!!الا!انإء

وعنده.كذبت:مروانلهفقال."ونيةجهادولكنالفتحبعدهجرةلا":وقال."حيزوأصحابي

ولكن،لحدثاكهذانشاءلو:سعيدأبوفقال،السريرعلىمعهقاعدانثابتبنوزيدخديجبنرافع

ليضربه،الدرةعليهمروانفرفع.الصدقةعنتنزعهأنيخشىوهذا،قومهعرافةعنتنزعهأنيخافهذا

أحمد.بهتفزد.صدق:قالاذلكرأيافلما

عن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعن،عوانةأبوثنا،إسماعيلبنموسىثنا:البخاري)2(وقال

هذاتدخللم:فقال،نفسهفيوجدبعضهمفكأن،بدرأشياخمعيدخلنيعمركان:قالعباسابن

أنهرئيتفما،معهمفأدخلهيومذاتفدعاهم.علمتمقدممنإنه:عمرفقال؟مثلهأبناءولنامعنا

!هو؟واتفتحإذاجآءنضرألله!الو:وجلعراللهقولفيتقولونما:فقال،ليريهمإلايومئذفيهمأدخلني

فقال،شيئايقلفلمبعضهموسكت.عليناوفتحنصرناإذاونستعفرهاللهنحمدأنأمرنا:بعضهمفقال

أعلمه!ي!اللهرسولأجلهو:فقلت؟تقولما:فقال.لا:فقلت؟عباسبنياتقولأكذاك:لي

إنوواشتغفرهرفيعقدفسبح!الو،أجلكعلامةفذلك.!ووأتفتحاللهنقحرجآءإذا):قال،له

.البخاريبهتفرد.تقولماإلامنهاأعلملا:الخطاببنعمرقال.!توا!ا!ان

مجاهدقالوبه.أجلهفي!ي!اللهرسولبنعيذلكفسرأنهعباسابنعن،وجهغيرمنرويوهكذا

عنهما.اللهرضي،الخطاببنوعمرعباسابنقالكماواحدوغيروالضحاكالعاليةوأبو

بنسعيدعن،عطاءثنا،فضيلبنمحمدثنا:أحمد)3(الإمام(فيهأقالالذيالحديثفأما

نعيت":!اللهرسولقال.!ووآتفتحنضحرأللهجاءإذامالو:نزلتلما:قالعباسابنعن،جبير

مسلمأبيبنعطاءإسنادهوفي،أحمدالإمامبهتفرد.السنةتلكفيمقبوضبأنه."نفسيإلي

بأنهقولهوهو،شديدةنكارةلفظهوفي،الأئمةمنواحدغيرفيهتكلم،ضعفوفيه،الخراساني

وهذا،بيانهتقدمكما،منهارمضانفيثمانسنةفيكانالفتحفإن،باطلوهذا،السنةتلكفيمقبوض

فيه.خلافلا

)2(

)3(

شواهد.فقراتهولبعض.بطولهضعيفوإسناده،(322/)"المسند"فيأحمدرواه

.(5794)رقم"صحيحه"في

.(1172/)"المسند"فيأحمدرواه
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أيضا.خلافبلا،عشرةإحدىسنةمنالأولربيعفي!ي!اللهرسولتوفيوقد

عمربنأحمدبنإبراهيمثنا:النهرحمه،)1(الطبرانيالقاسمأبوالحافظرواهالذيالحديثوهكذا

بناللهعبيدعن،الجهمأبيبنبكرأبيعن،العميسأبيعن،عونبنجعفرثنا،أبيثنا،الوكيعي

وآتفتح!إذاجآءنقحرالله!الو:جميعاالقرانمننزلتسورةاخر:قالعباسابنعن،عتبةبناللهعبد

والله،قالكماجميعهانزلتسورةآخرأنهايكونأنويحتمل،أيضانظرإسنادهوفي،أيضانكارةوفيه

أعلم.

والمنة.الحمدودله،)2(كفايةفيهبماالكريمةالسورةهذهتفسيرعلىتكفمناوقد

عن،قلابةأبيعن،أيوبعن،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانثنا:)3(البخاريوقال

وكان،الناسممربماءكنا:قال-فسألتهفلقيتهفتسألهتلقاهألا:قلابةأبوليقال-سلمةبنعمرو

إليهوأوحىأرسلهاللهأنيزعم:فيقولون؟الرجلهذاما؟للناسماللناسمافنسألهمالركبانبنايمر

الفتح،بإسلامهمتلومالعربوكانت،صدريفييغرىفكأنما،الكلامذاكأحفظفكنت.كذا

قومكلبادرالفتحأهلوقعةكانتفلما.صادقنبيفهوعليهمظهرإنفإنه،وقومهاتركوه:فيقولون

صلوا":قال،حقاالنبيعندمنواللهجئتكم:قالقدمفلما.بإسلامهمقوميأبيوبدر،بإسلامهم

أكثركموليؤمكم،أحدكمفليؤذنالصلاةحضرتفإذا،كذاحينفيكذاوصلاة،كذاحينفيكذاصلاة

ابنوأناأيديهمبينفقدموني،الركبانمنأتلقىكنتلما؟منيقراناأكثرأحديكنفلمفنظروا."قرانا

عناتغطونألا:الحيمنامرأةفقالت.عنيتقلصتسجدتإذابردةعليوكانت،سنينسبعأوست

البخاريبهتفرد،القميصبذلكفرحيبشيءفرحتفما،قميصاليفقطعوا،فاشتروا؟قارئكماست

مسلم.دون

حنينيومهوازنغزوة

تغنفلمكثزت!ئمأعجتخإذحنتنويؤم!ثيرقمواطنفىاللهلمذ!ر-!و:تعالىاللهقال

ءوعلىرسولهعكسيهنتواللهأنزلثم!مدبرلىولئتمثمرحبتبماالأز!روعلئ!موضاقتشياعنتم

)1(

)2(

)3(

.(0/1936)"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيرواه

.(8952/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(2043)رقم"صحيحه"في
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ذلثتجدمنأللهيتوبثو!آتبهفرينجزاءلثوذكفرواالذلىوعذبترؤهالؤجنىاوأنزلاتمؤمنب

.271-52:اقىقيأ!ورحيصعمورواللهيشآءمنعك

فيالفتحبعدهوازنإلى!اللهرسولخروجأن)1(كتابهفييساربنإسحاقبنمحمدذكروقد

عشرةبخمسإليهمخروجهقبلرمضانشهرمنبقينلعشركانالفتحأنوزعم،ثمانسنةشوالخامس

ليلة.

.")2(تاريخه"فيجريرابنواختاره،الزبيربنعروةقالوبه،مسعودابنعنروىوهكذا

فيحنينإلىفانتهى،شوالمنخلونلستهوازنإلى!اللهرسولخرج:)3(الواقديوقال

.عاشره

أهلثم،سليمبنوانهزممنأولفكان،فانهزموا،قلةمناليومنغلبلن:الصديقبكرأبووقال

.الناسبقيةثم،مكة

ملكهاجمعهامكةمنعليهاللهفتحوماع!ي!اللهبرسولهوازنسمعتولما:)4(إسحاقابنقال

بنوسعد،كلهاوجشم،نصرواجتمعت،كلهاثقيفهوازنمعإليهفاجتمع،النصريعوفبنمالك

ولم،عنهاوغاب،هؤلاءإلاعيلانقيسمنيشهدهاولم،قليلوهمهلالبنيمنوناس،بكر

شيخالصمةبندريدجشمبنيوفي،اسملهأحدمنهميشهدهاولم،وكلابكعبهوازنمنيحضرها

وفي،لهمسيدانثقيفوفي،مجرباشيخاوكان،بالحربومعرفتهبرأيهالتيمنإلاشيءفيهليس،كبير

وأخوهالحارثبنسبيعالخمارذومالكبنيوفي،معتببنمسعودبنالأسودبنقاربالأحلاف

الله!رسولإلىالسيرأجمعفلما،النصريعوفبنمالكإلىالناسأمروجماع،الحارثبنأحمر

الصمةبندريدوفيهم،الناسإليهاجتمعبأوطاسنزلفلما،وأبناءهمونساءهمأموالهمالناسمعحط

حزنلا،الخيلمجالنعم:قال.بأوطاس:قالوا؟أنتموادبأي:قالنزلفلما،بهيقادلهشجارفي

!؟الشاءويعار،الصغيروبكاء،الحميرونهاق،البعيررغاءأسمعليما،دهسسهلولا،ضرس

مالك.هذا:قالوا؟مالكأين:قال.وأبناءهمونساءهمأموالهمالناسمععوفبنمالكساق:قالوا

،الأياممنبعدهمالهكائنيومهذاوإن،قومكرئيسأصبحتقدإنك،مالكيا:قال.لهودعي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(2437/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(356/)"الطبريتاريخ"انظر

.(298-3988/)"المغازي"انظر

.(2437/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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أبناءهمالناسمعسقت:قال؟الشاءويعار،الصغيروبكاء،الحميرونهاق،البعيررغاءأسمعمالي

:قال.عنهمليقاتلومالهأهلهرجلكلخلفأجعلأنأردت:قال؟ولم:قال.وأموالهمونساءهم

رجلإلاينفعكلملككانتإنإنها؟!شيالمنهزميردهل،واللهضأنراعي:قالثم.به)1(فأنقض

لم:قال؟وكلال!كعبفعلتما:قالثم.ومالكأهلكفيفضحتعليككانتوإن،ورمحهبسيفه

وكلال!،كعبعنهتغبلمورفعةغلاءيومكانلو،والجدالحدغاب:قال.أحدمنهميشهدها

بنوعوف،عامربنعمرو:قالوا؟منكمشهدهافمن،وكلابكعمبفعلتمافعلتمأنكمولوددت

تصنعلمإنك،مالكيا:قالثم.يضرانولاينفعانلاعامرمنالجذعانذانك:قال.عامر

متمنعإلىارفعهم:عوفبنلمالكدريدقالثم،شيئاالخيلنحورإلىهوازنبيضةالبيضةبتقديم

كانتوإن،وراءكمنبكلحقلككانتفإن،الخيلمتونعلىالصبيألقثم،قومهموعليابلادهم

قالثم.عقلكوكبركبرتقدإنك،أفعللاوالله:قال،ومالكأهلكأحرزتوقدذلكألفاكعليك

يكونأنوكره-ظهريمنيخرجحتىالسيفهذاعلىلأتكئنأوهوازنمعشريالتطيعننيوالله:ماللث

بر(-أ:11)يفتنيولمأشهدهلميومهذا:دريدفقال.أطعناك:فقالوا-رأ!بأوذكمفيهالدريد

جذعفيهاليتنييا

الزمعوطفاءأقود

وأضعفيهاأخب

شا!صدعكأنها

واحد.رجلشدةشدواثم،سيوفكمجفونفاكسروارأيتموهمإذا:للناسماللثقالثم

بعثعوفبنمالكأنحدثأنهعثمانبنعمروبناللهعبدبنأميةوحدثني:)3(إسحاقابنقال

بيضارجالارأينا؟قالوا؟شأنكموما،ويلكم:فقال،أوصالهمتفرقتوقدفأتوه،رجالهمنعيونا

علىمضىأنوجههعنذلكردهمافوالله.ترىماأصابناأنتماسكنامافوالله،بلقخيلعلى

يريد.ما

نأوأمره،الأسلميحدردأبيبناللهعبدإليهمبعث!ح!اللهنبيبهمسمعولما:)4(إسحاقابنقال

فيهمفدخل،حدردأبيابنفانطلق،بخبرهميأتيهثم،علمهميعلمحتىفيهمفيقيمالناسفييدخل

.هجرز:يأ(1)

دمشق"تاريخمنالشعراءمعجم"وانظر(7136/)"الأنفالروضو"(2943/)"النبويةالسيرة"فيالبيتان)2(

(/307).

.(2943/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2943/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()4
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همماهوازنوأمرمالكمنوسمع،ع!اللهرسولحربمنلهأجمعواقدماوعلمسمعحتىفيهمفأقام

نألهذكرهوازنإلىالسير!ي!اللهرسولأجمعفلما.الخبرفأخبره!ي!اللهرسولأتىحتىأقبلثم،عليه

سلاحكأعرنا،أميةأبايا":فقالمشركيومئذوهوإليهفأرسل،وسلاحالهأدراعاأميةبنصفوانعند

نؤديهاحتىمضمونةعاريةبل":قال؟محمدياأغصبا:صفوانفقال."غداعدونافيهنلقهذا

سألهع!ح!اللهرسولأنفزعموا،السلاحمنيكفيهابمادرعمائةفأعطاه.بأسبهذاليس:قال."إليك

.إسنادغيرمنإسحاقابنهذاأوردهكذا.ففعلحملهايكفيهمأن

بنالرحمنعبدعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،إسحاقابنعن،بكيربنيونسروىوقد

حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهوعبدوالزهريشعيببنعمرووعن.أبيهعن،اللهعبدبنجابر

فأخبررجعلماحدردابنأنوفيه،تقدمكماالأدراعوقصة،تقدممانحوفذكر،حنينقصة،وغيرهم

فربما،عمرياكذبتنيلئن:حدردأبيابنلهفقال،الخطاببنعمركذبههوازنخبر!ي!اللهرسول

."اللهفهداكضالاكنتقد":فقال؟اللهرسوليايقولماتسمعألا:عمرفقال.بالحقكذبت

بنأميةعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،شريلثأنبأنا،هارونبنيزيدثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

:فقال؟محمدياأغصبا:فقالأدراعاحنينيوممنهاستعار!ي!اللهرسولأنأبيهعن،أميةبنصفوان

اليومأنا:فقال،لهيضمنهاأن!سي!اللهرسولعليهفعرض،بعضهافضاع:قال."مضمونةعاريةبل"

وأخرجه،بههارونبنيزيدحديثمن)2(والنساليداودأبوورواه.أرغبالإسلامفياللهرسوليا

بنصفوانبنالرحمنعبدعن،مليكةأبيابنعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،إسرائيلروايةمنالنسالي

عن،حجاجعن،هشيمحديثمنورواه.فذكره،دروعاصفوانمناستعار!ي!اللهرسولأنأمية

الحديث.وساق...وأفراساأدراعاصفوانمناستعارع!يواللهرسولأنعطاء

لآمنأناسعن،رفيعبنالعزيزعبدعن،جريرثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:داود)3(أبووقال

غصبا؟أمعارية:قالأ(؟سلاحمنعندكهل،صفوانيا":قالع!ي!اللهرسولأنصفوانبناللهعبد

هزمفلما،حنينا!صاللهرسولوغزا،درعاالأربعينإلىالثلاثينبينمافأعاره."عاريةبل،لا":قال

أدراعكمنفقدناقد":لصفوان!ي!اللهرسولفقال،أدراعامنهاففقدصفواندروعجمحتالمشركون

حسن.حديثوهو،(6465/و)(3004/)"مسنده"في(1)

.هارونبنيزيدطريقمن)9577(رقم"الكبرىسننه"فيوالنسائي،)3562(رقم"سننه"فيداودأبورواه)2(

"الأشرافتحفة"وينظر.هشيمحديثمن()5778رقمايضأوالنسائي.إسرائيلطريقمن(0578)رقموالنسائي

.(4594الحديث)للمزي

حسن.حديثوهو،(3563)رقم"سننه"في)3(
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مرسلوهذا.يومئذيكنلممااليومقلبيفيإن،اللهرسوليالا:قال"؟لكنغرمفهل،أدراعا

أيضا.

الذينأصحابهمنآلافعشرةمعمكةأهلمنألفانمعه!يواللهرسولخرجثم:)1(إسحاقابنقال

ألفا.عشراثنيفكانوا،مكةبهماللهففتح،معهخرجوا

بهماساراللذينالجيشينمجموعيكون،عقبةبنوموسى،والزهري،عروةقولوعلى:قلت

منألفانإليهموأضيف،قولهمعلىمكةإلىألفاعشرباثنيقدملأنهألفا؟عشرأربعةهوازنإلى

.الطلقاء

بنعتابمكةأهلعلىواستخلف:قال،شوالخامسفيمكةمنخرجأنهإسحاقابنوذكر

.الأمويشمسعبدبنأميةبنالعيصأبيبنأسيد

.هوازنلقاءيريد!يواللهرسولومضى:قال.سنةعشرينمنقريباذاكإذعمرهوكان:قلت

البسيط(منأ:)2(قولهمنها،ذلكفيالسلميمرداسبنالعباسقصيدةوذكر

تبيانفيهنصحرسالةمنيوأسفلهاأعلاهاهوازنأبلغ

أركانالأرضفضاءفيلهجيشاصابحكماللهرسولأظنإني

غساناللهعبادوالمسلمونتارككمغيرأخوكمسليمفيهم

وذبيانعبسبنووالأجربانأسدبنواليمنىعضادتهوفي

وعثمانأوسمقدمهوفيرهبتهالأرضمنهترجفتكاد

مزينة.قبيلاوعثمانأوس:إسحاقابنقال

مالكبنالحارثأنالليثيواقدأبيعن،الدئليسنانأبيبنسنانعن،الزهريوحدثني:قال

حنين.إلىمعهفسرنا:قال.بالجاهليةعهدحديثوونحنحنينإلى!لمجواللهرسولمعخرجنا:قال

يأتونها.أنواطذات:لهايقالخضراءعظيمةشجر!العربمنسواهمومنقريشلكفاروكانت:قال

معنسيرونحنفرأينا:قال.يوماعليهاويعكفون،عندهاويذبحون،عليهاأسلحتهمفيعلقونسنةكل

ذاتلنااجعل،اللهرسوليا:الطريقجنباتمنفتنادينا:قال.عظيمةخضراءسدرة!ي!اللهرسول

قومقالكمابيدهمحمدنفسوالذيقلتم،أكبرالله":!يواللهرسولفقال؟أنواطذاتلهمكماأنواط

)1(

)2(

.(2044/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

غيرهاأبياتمعوهي(أآ75/)"الأنفالروضو"(2144/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيغيرهامعالأبيات

مؤسسةطبع،الجبورييحيىالدكتورالأستاذوتحقيقجمع(155-154ص)"مرداسبنالعباسديوان"في

.ببيروتالرسالة
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لتركبن،السننإنها.(138:ا!صافأ!وتخهلونإن!قؤمقالءالهةإلهاكمالهتملنااتجحل):لموسىموسى

."قبلكمكانمنسنن

والنسالي،،سفيانعن،المخزوميالرحمنعبدبنسعيدعن،الترمذيالحديثهذاروىوقد

عنه.إسحاقابنرواهكما،الزهريعنكلاهما،معمرعن،الرزاقعبدعن،رافعبنمحمدعن

بناللهعبدبنكثيرطريقمن")2(تفسيره"فيحاتمأبيابنورواه.)1(صحيححسن:الترمذيوقال

مرفوعا.جدهعن،أبيهعن،عوفبنعمرو

عن،سلامأباسمعأنهسلامبنزيدعن،سلامبنمعاويةثنا،توبةأبوثنا:داود)3(أبووقال

كانحتىالسير)4(فأطنبواحنينيوم!اللهرسولمعسارواأنهمالحنظليةبنسهلحدثهأنهالسلولي

انطلقتإني،اللهرسوليا:فقال،فارسرجلفجاء،!ي!اللهرسولعندالظهرصلاةفحضرت،عشية

وشائهم،وبنعمهمبظعنهمأبيهمبكرةعنبهوازنأنافإذا،وكذاكذاجبلطلعتحتىأيديكمبين

:قالثم."اللهشاءإنغداالمسلمينغنيمةتلك":وقال!ي!اللهرسولفتبسم،حنينإلىاجتمعوا

له،فرسافركب."فاركب":قال.اللهرسولياأنا:مرثدأبيبنأنسقال."الليلةيحرسنامن"

نغرن)5(ولاأعلاهفيتكونحتىالشعبهذااستقبل":!ي!اللهرسوللهفقال،!ي!اللهرسولإلىوجاء

أحسستمهل":قالثم،ركعتينفركعمصلاهإلى!ي!اللهرسولخرجأصبحنافلما."الليلةقبلكمن

إلىويلتفت،يصلي!صاللهرسولفجعلبالصلاةفثوب.أحسسناما،اللهرسوليا:قالوا"؟فارسكم

فيالشجرخلالإلىننظرفجعلنا."فارسكمجاءكمفقدأبشروا":قالصلاتهقضىإذاحتى،الشعب

هذاأعلىفيكنتحتىانطلقتإني:فقال!ي!اللهرسولعلىوقفحتىجاءقدهووإذا،الشعب

لهفقال.أحداأرفلمفنظرت،كليهماالشعبينطلعتأصبحتفلما،!ي!اللهرسولأمرنيحيثالشعب

!و:اللهرسوللهفقال.حاجةقاضيأومصلياإلا،لا:قال"؟الليلةنزلتهل":!ي!اللهرسول

."بعدهاتعملألاعليكفلاأوجبتقد"

به.نافعبنالربيعتوبةأبيعن،الحرانيكثيربنيحيىبنمحمدعن،النسالي)6(رواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حسنحديثهذا:الترمذيوقال(11185)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(0218)رقمالترمذيرواه

.قالكماوهو،صحيح

.(3411/)"المنثورالدر"فيالسيوطيوذكره

صحيح.حديثوهو،(1025)رقم"سننه"في

فيه.بالغوا:أي

نؤتين.:أي

.(0887)رقم"الكبرىالسنن"في
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فصل

الفرارمنالأمرأولفيكانوماالوقعةكيفيةفي

للمتقينالعاقبةكانتثم

عن،قتادةبنعمربنعاصمحدثني:إسحاق)1(بنمحمدعن،وغيرهبكيربنيونسقال!

اللهرسول!فسبقحنينإلىمعهبمنعوفبنمالكفخرج:قال!أبيهعن،اللهعبدبنجابربنالرحمنعبد

الواديبهمانحطحتىوأصحابه!اللهرسول!وأقبل،وأحنائهالواديمضايقفيوتهيئوافأعدوا،إليها

منهزمينالناسوانكفأ،عليهمفشدتالخيلوجوههمفيثارتالناسانحطفلما،الصبحعمايةفي

أنا،إليهلموا؟الناسأيهاأين":يقول!اليمينذات!اللهرسول!وانحاز،أحدعلىأحديقبللا

فلما،بعضابعضهاالإبلوركبت،شيءفلا:قال!."اللهعبدبنمحمدأنا،اللهرسول!أنا،اللهرسول!

بنالحارثبنسفيانوأبوطالبأبيبنعلي؟بيتهأهلمنرهطومعه،الناسأمر!واللهرسول!رأى

بنالفضيل:وقيل-العباسبنوالفضل،المطلبعبدبنالحارثبنربيعةوأخوه،المطلبعبد

منورهط،العباسبنقثمفيهميزيدمنالناسومن،زيدبنوأسامة،أيمنأمبنوأيمن-سفيانأبي

:قال.شجرهاقدعليهاوهوالبيضاءبغلتهبحكمةآخذوالعباس،وعمربكرأبو؟منهمالمهاجرين

إذاخلفهوهوازن،هوازنأمامطويلرمحرأسفيسوداءرايةبيده،أحمرلهجملعلىهوازنمنورجل

لههوىإذكذلكهوفبينما:قال!.فاتبعوهوراءهلمنرمحهرفعالناسفاتهوإذا،برمحهطعنأدرك

فوقع،الجملعرقوبيفضربخلفهمنعليفيأتي:قال!.يريدانهالأنصارمنورجلطالبأبيبنعلي

رحله.عنفانجعف،ساقهبنصفقدمهأطنضربةفضربهالرجلعلىالأنصاريووثب،عجزهعلى

عندمكتفينالأسارىوجدواحتىهزيمتهممنالناسراجعةرجعتمافوالله،الناسواجتلد:قال!

ص!.اللهرسول!

.إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،الزهريإبراهيمبنيعقوبعن،أحمد)2(الإمامورواه

ممنوكان،المطلبعبدبنالحارثبنسفيانأبيإلى!اللهرسول!والتفت:إسحاق)3(ابنقال!

فقال!:ع!ماللهرسول!بغلةبثفرآخذوهوأسلمحينالإسلامحسنوكان،(!اللهرسول!معأيومئذصبر

الله.رسول!ياأمكابن:قال!"؟هذامن"

)1(

)2(

)3(

.(2424/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر

حسن.وإسناده،(3376/)"المسند"فيأحمدرواه

.(2464/)هثاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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الضغن،منأنفسهمفيبماالأعرابجفاةمنرجال!تكلمالناسانهزمولما:)1(إسحاقابنقال!

تنتهيلا:-يومئذمعهالأزلاموكانت،مدخولابعدإسلامهوكان-حرببنصخرسفيانأبوفقال!

فيمشركوهو-لأمهيعني-أميةبنصفوانأخيهمعوهو،الحنبلبنكلدةوصرخ،البحردونهزيمتهم

،فاكاللهفض،اسكت:صفوانلهفقال!.اليومالسحربطلألا:ع!اللهرسول!لهجعلالتيالمدة

.هوازنمنرجليربنيأنمنإليأحبقريشمنرجليربنيلأنفوالله

أبيبناللهعبدبنإسحاقأنبأنا،سلمةبنحمادثنا،مسلمبنعفانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال!

صفوفافجعلوها،والغنموالإبلوالصبيانبالنساءحنينيومجاءتهوازنأنمالكبنأنسعن،طلحة

!ص:اللهرسول!فقال!،تعالىاللهقال!كمامدبرينالمسلمونولىالتقوافلما،!ي!اللهرسول!علىيكثرون

قال!:."ورسولهاللهعبدأنا،الأنصارمعشريا":قال!ثم."ورسولهاللهعبدأنا،اللهعباديا"

قتلمن":يومئذ!ك!ي!اللهرسول!وقال!:قال!.برمحيطعنولمبسيفيضربولم،المشركيناللهفهزم

:قتادةأبووقال!.أسلابهموأخذرجلاعشرينيومئذطلحةأبوفقتل:قال!."سلبهفلهكافرا

أخذها.منفانظر،عنهفأجهضت،لهدرعوعليهالعاتقحبلعلىرجلاضربتإني،اللهرسول!يا

إلاشيئايسأل!لا!ي!اللهرسول!وكان:قال!.وأعطنيهامنهافأرضه،أخذتهاأنا:فقال!رجلفقام:قال!

ويعطيكها.اللهأسدمنأسدعلىاللهيفيئهالاوالله:عمرفقال!،!ك!يواللهرسول!فسكت،سكتأوأعطاه

طلحة:أبوفقال!،خنجرومعهاسليمأمطلحةأبوولقي:قال!."عمرصدق":!ك!ي!اللهرسول!فقال!

مأتقول!ماتسمعأما:طلحةأبوفقال!.بطنهبهأبعجأنالمشركينبعضمنيدناإن:فقالت؟هذاما

بك.انهزموا؟الطلقاءمنبعدنامناقتل،اللهرسول!يا:فقالت،ع!اللهرسول!فضحك؟سليم

."سليمأمياوأحسنكفىقداللهإن":فقال!

كلاهما."سلمهفلهقتيلاقتلمن":قولهداود)4(وأبو،سليمأمخنجرلمحصةمنهمسلمروىوقد
)3(-

الصديق.بكرأبوذلكأنوالمشهور،مستغرلثهذافيعمروقول!.بهسلمةبنحمادحديثمن

بنأنسشهد،غالبأبونافعثنا،أبيثنا،الوارثعبدبنالصمدعبدحدثناأحمد)5(:الإماموقال!

بعث؟إذ!ي!اللهرسول!كانالرجال!أيبسن،حمزةأبايا:العدويزيادبنالعلاءفقال!:قال!مالك

سنين،عشروبالمدينة،سنينعشربمكةكانثم:قال!؟ماذاكانثم:قال!.سنةأربعينابن:فقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2434/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

صحيح.وإسناده،(3927/)"مسنده"في

.(9018)رقم"صحيحه"في

.)2718(رقم"سننه"في

صحيح.وإسناده،(3151/)"المسند"فيأحمدرواه
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وأحسنهالرجالكأشب:قال؟يومئذهوالرجالأيبسن:قال.إليهاللهقبضهثم،سنةستونلهفتمت

حنين،يوممعهغزوت،نعم:قال؟!ي!هاللهرسولمعغزوتوهل،حمزةأبايا:قال.وألحمهوأجمله

علينايحملرجلالمشركينوفي،ظهورناوراءخيلنارأيناحتىعلينافحملوا،بكرةالمشركونفخرج

رأىحينصكيالهاللهرسولفقام،فولوااللهفهزمهم،نزل!واللهرسولذلكرأىفلما،ويحطمنافيدقنا

!لمجياله:النبيأصحابمنرجلفقال،الإسلامعلىفيبايعونه،رجلارجلاأسارىبهميجاءفجعل،الفتح

،!اللهرسولفسكت:قال.عنقهلأضربنيحطمنااليوممنذكانالذيبالرجلجيءلئن،نذراعليإن

نأ!لمجيالهاللهنبيوأمسك:قال.اللهإلىتبت،اللهنبييا:قال!لمجيالهاللهنبيرأىفلما،بالرجلوجيء

رأىفلما،!ي!هاللهرسولويهاب،بقتلهليأمره!ي!هالنبيإلىينظروجعل:قال.نذرهالآخرليوفييبايعه

لتوفيإلااليوممنذعنهأمسكلم":قال؟!نذري،اللهنبييا:فقال،بايعهشيئايصنعلاأنه!ي!هالنبي

.(أحمد)1بهتفرد"يومئأنلنبيليسإنه":قال؟إليئأومأتألا،اللهرسوليا:فقال."نذرك

!واللهرسولدعاءمنكان:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدثنا،يزيدحدئنا:أحمد)2(وقال

أحديخرجهولم،الشيخينشرطعلىثلاثيإسناده."اليومبعدتعبدلاتشأإنإنكاللهم":حنينيوم

الوجه.هذامنالكتبأصحابمن

عازببنالبراءسمعإسحاقأبيعن،شعبةثنا،غندرثنا،بشاربنمحمدثنا:)3(البخاريوقال

كانت؟يفرلم!ي!هاللهرسوللكن-:فقال؟حنينيوم!ي!هاللهرسولعنأفررتم:قيسمنرجلوسأله-

رأيتولقد،بالسهامفاستقبلتنا،الغنائمعلىفأكببنا،انكشفواعليهمحملنالماوإنا،رماةهوازن

:يقولوهو،بزمامهااخذسفيانأباوإن،البيضاءبغلتهعلى!ي!هاللهرسول

"كذبلاالنبيأنا"

المطلب"عبدابنأناكذبلاالنبيأنا"

بغلته.عننزلثم:البراءعن،إسحاقأبيعن،وزهيرإسرائيلوقال:)4(البخاريقال

به.غندرعنكلاهما.موسىوأبي:مسلمزاد.بندارعن)د(والنسائيمسلمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أبينافععنالوارثعبدعنمعاذبنداودعنمنهالثانيالشطر(4931رقم)سننهفىبعضهداودأبوروى:قلت

.والمرأةالرجلعلىالجنازةصلاةفيالقيامصفةفيهوزاد،به،غالب

.(3112/)"المسند"فيأحمدرواه

.(4317)رقم"صحيحه"في

.(4317)رقم"صحيحه"في

.(8638)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(08)(1776)رقممسلمرواه
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(امسلثموروى

:يقولوهو

فاستنصرنزلثم:قالالبراءعن،إسحاقأبيعن،زائدةأبيبنزكرياحديثمن

المطلبعبدابنأنالاكذبالنبيئأنا"

الذيالشجاعوإن،!ي!اللهبرسولنتقيالبأسحميإذاكناولقد:البراءقال."نصركنزلاللهم

به.يحاذي

."العواتكابنأنا":يومئذقال!ي!اللهرسولأنطرقمن)2(البيهقيوروى

أنبأنا،هشيمثنا،الواسطيئعوفبنعمروثنا،الأسفاطيالفضلبنعباسثنا:)3(الطبرانيوقال

يومقال!ي!اللهرسولأنالسلميعاصمبنسيابةعن،العاصبنسعيدبنعمروعن،سعيدبنيحيى

."العواتكابنأنا":حنين

بنكثيربنعمرعن،سعيدبنيحيىعن،مالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدثنا:)4(البخاريوقال

فلما،حنينعام!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالقتادةأبيعن،قتادةأبيمولىمحمدأبيعن،أفلح

ورائهمنفضربته،المسلمينمنرجلاعلاقدالمشركينمنرجلافرأيت،جولةللمسلمينكانتالتقينا

أدركهثم،الموتريحمنهاوجدتضمةفضمنيعليوأقبل،الدرعفقطعت،بالسيفعاتقهحبلعلى

،رجعواثم.وجلعز،اللهأمر:فقال؟الناسبالما:فقلت،عمرفلحقتفأرسلني،الموت

ثم؟لييشهدمن:فقلتفقصت."سلبهفلهبينةعليهلهقتيلأقتلمن":فقاللمجي!اللهرسولوجلس

مثله،!ي!اللهرسولفقال،جلستثم؟لييشهدمن:فقلت،مثله!ي!اللهرسولفقال،جلست

"؟قتادةأبايالكما":فقالفقمت،مثله!ي!اللهرسولقالثم،جلستثم؟لييشهدمن:فقلت

أسدإلىيعمدلاإذااللهلاها:بكرأبوفقال.منيفأرضه،عنديسلبه،صدق:رجلفقال،فأخبرته

بهفابتعتفأعطانيه."فأعطهصدق":!ي!النبيئفقال!؟سلبهفيعطيكورسولهاللهعنيقاتلاللهأسدمن

.الإسلامفيتأثلتهماليلأولفإنه،سلمةبنيفيمخرفا

به.سعيدبنيحيىحديثمن)5(النسائيإلاالجماعةبقيةورواه

.(97)(1776)رقم"صحيحه"في)1(

.(5135/)"النبوةدلائل"في)2(

وهو،وغيرهما(136-5135/)"النبوةدلائل"فيوالبيهقي(4672)رقم(7102/)"الكبيرالمعجم"في)3(

.وشواهدهبطرقهحسنحديث

.(1432)رقم"صحيحه"في(4)

.(2837)رقمماجهوابن(5621)رقموالترمذي(2717)رقمداودوأبو(5171)رقممسلمرواه()5
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عن،أفلحبنكثيربنعمرعن،سعيدبنيحيىحدثني:سعدبنالليثوقال:أ1"البخاريقال

رجلايقاتلالمسلمينمنرجلإلىنظرتحنينيومكانلما:قالقتادةأباأن،قتادةأبيمولىمحمدأبي

ليضربنييدهفرفع،يختلهالذيإلىفأسرعت،ليقتلهورائهمنيختلهالمشركينمنواخر،المشركينمن

قتلته،ثمفدفعته،فتحللتركثم،تخوفتحتىشديداضمافضمنيأخذنيثم،فقطعتهايدهفأضرب

:قال؟الناسشأنما:لهفقلت،الناسفيالخطاببنبعمرفإذا،معهموانهزمتالمسلمونوانهزم

."سلبهفلهقتيلعلىبينةأقاممن":ع!ج!اللهرسولفقال،!اللهرسولإلىالناستراجعثم.اللهأمر

لمجيو،اللهلرسولأمرهفذكرتليبداثم،فجلست،لييشهدأحداأرفلم،قتيليعلىبينةلألتمسفقمت

يعطيهلا،كلا:بكرأبوفقال.منيفأرضه،عندييذكرالذيالقتيلهذاسلاح:جلسائهمنرجلفقال

إلي،فأداهاللهرسولفقام:قال.ورسولهاللهعنيقاتلاللهأسدمنأسداويدع،قريشمنأصيبع

قتيبة،عنكلاهما،ومسلمآخرموضعفيالبخاريرواهوقد.تأثلتهمالأولفكان،خرافابهفاشتريت

،الخطاببنعمرلذلكالقائلأنأنسعن،غالبأبينافعروايةمنتقدموقد،بهسعدبنالليثعن

أعلم.والله،الراويعلىاشتبهقدأو،لهوموافقةومساعدة،الصديقبكرلأبيمتابعةقالهفلعله

بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدأنبأنا،الأصمأنبأنا،الحاكمأنبأنا:البيهقيئ)2(الحافظوقال

بنجابرأبيهعن،جابربنالرحمنعبدعن،عمربنعاصمحدثني،إسحاقبنمحمدعن،بكير

معشريا:ناد،عباسيا":رأىماالناسمنرأىحينحنينيومقالع!ج!اللهرسولأناللهعبد

يقدرفلا،بعيرهليعطفيذهبالرجلفجعل.لتيكلبيك:فأجابوه."الشجرةأصحابيا،الأنصار

لمجيواللهرسولإلىاجتمعحتىالصوتيؤمثم،وقوسهسيفهويأخذ،عنقهفيدرعهفيقذفذلكعلى

،بالخزرجآخراجعلتثم،بالأنصاركانتماأولالدعوةوكانت،فاقتتلواالناسفاستعرض،مئةمنهم

حميالآن":فقالالقوممجتلدإلىفنظرركائبهفيع!يالهاللهرسولوأشرف،الحربعندصبراوكانوا

منهماللهفقتل،مكتفونع!ج!اللهرسولعندوالأسارىإلاالناسراجعةرجعتمافوالله:قال."الوطيس

وأبناءهم.أموالهمع!ج!رسولهعلىاللهوأفاء،انهزممنمنهموانهزم،قتلمن

نأ("مغازيه"فيعقبةبنموسىوذكر،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنوقال

يغادرلم،مكةأهلمعهوخرج،هوازنإلىخرج،عينهبهاوأقرمكةعليهاللهفتحلما!واللهرسول

ولا،الغنائمويرجونينظروننظارادينغيرعلىيمشينالنساءخرجحتىومشاةركباناأحدامنهم

.(4322)رقم"صحيحه"في)1(

.(5912/)"النبوةدلائل"في)2(

.(5912/)"النبوةدلائل"انظر)3(
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حرببنسفيانأبومعهوكان:قالوا،وأصحابه!وواللهبرسولالصدمةتكونأنذلكمعيكرهون

المشركينرئيسوكان:قالوا.بينهمايفرقلممشركوهو،مسلمةامرأتهوكانت،أميةبنوصفوان

والنعم،والذراريالنساءومعه،الكبرمنيرعشالصمةبندريدومعه،النصريعوفبنمالكيومئذ

إذا:لأصحابهيقولعوفبنمالكفسمع،فيهمفباتعينا،حدردأبيبناللهعبد!يوواللهرسولفبعث

ونساءكمصفامواشيكمواجعلوا،سيوفكمأغمادواكسروا،واحدرجلحملةعليهمفاحملواأصبحتم

،الدائرةتكونلمنينظرونوراءهمحزامبنوحكيموصفوان،سفيانأبواعتزلأصبحوافلما.صفا

وحضهمفأمرهم،الصفوففاستقبلشهباءلهبغلة!وواللهرسولوركب،لبعضبعضهمالناسوص!

رجلحملةالمسلمينعلىالمشركونحملكذلكهمفبينما،صبرواإنبالفتحوبشرهمالقتالعلى

معبقيمنحزرتلقد:النعمانبنحارثةفقال،مدبرينولواثم،جولةالمسلمونفجال،واحد

أمية،بنبصفوانقريشمنرجلومر:قالوا.رجلمائة:فقلت،الناسأدبرحين!يوواللهرسول

بظهورتبشرني:صفوانلهفقال.أبدايجتبرونهالافوالله،وأصحابهمحمدبهزيمةأبشر:فقال

موسى:قال.لذلكصفوانوغضب.الأعرابمنربمنإليأحبقريشمنلربفوالله!الأعراب

الرحمن،عبدبنييا:يقولونسمعتهم:فقالفجاءه؟الشعارلمناسمع:فقاللهغلاماصفوانوبعث

وكان:قالوا.الحربفيشصعارهمذلكوكان.محمدظهر:فقال.اللهعبيدبنييا،اللهعبدبنييا

اللهم":يقوليدعوهاللهإلىيديهفرفع،البغلةعلىوهوالركابينفيقامالقتالغشيهلما!ي!اللهرسول

أصحابيا":وذمرهمأصحابهونادى."علينايظهرواأنلهمينبغيلااللهم،وعدتنيماأنشدكإني

وأنصاراللهأنصاريا":فقالحزضهم:ويقال."نبيكمعلىالكرة،اللهالله،الحديبيةيومالبيعة

وقبض:قالوا.بذلكيناديمنأصحابهمنوأمر."البقرةسورةأصحابيا،الخزرجبنييا،رسوله

وأقبل."الوجوهشاهت":وقال،كلهاونواحيهمالمشركينوجوهبهافحصب،الحصباءمنقبضة

أعداءهاللهفهزم."الوطيسحميالان":قال!يوواللهرسولأنوزعموا.يبتدرونسراعاإليهأصحابه

بنمالكوفر،وذراريهمنساءهماللهوغنمهم،يقتلونهمالمسلمونواتبعهم،منهاحصبهمناحيةكلمن

حينمكةأهلمنكثيرناس!ذلكعندوأسلم،قومهأشرافمنوأناس!هوالطائفحصندخلحتىعوف

البيهقي.رواه.دينهوإعزازه!وورسولهاللهنصررأوا

:قالالمطلبعبدبنالعباسبنكثيرأخبرني،الزهريعن،يونسأخبرني:وهب)1(ابنوقال

نفارقه،لاالحارثبنسفيانوأبوأنافلزمته،حنينيوم!يوواللهرسولمعشهدت:العباسقال

المسلمونولىالناسالتقىفلما،الجذامينفاثةبنفروةلهأهداهابيضاءبغلةعلى!يوواللهورسول

.(5137/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)
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نأإرادةأكفهابلجامهاآخذوأنا:العباسقال.الكفارقبلبغلتهيركض!ي!اللهرسولفطفق،مدبرين

اصحابناد،عباسأي":!ي!اللهرسولفقال،!ي!اللهرسولبركابآخذسفيانوأبو،تسرعلا

،لبيكاهيا:فقالوا،أولادهاعلىالبقرةعطفةصوتيسمعواحينعطفتهملكأنمافوالله:قال."السمرة

معشريا،الأنصارمعشريا:يقولونالأنصارفيوالدعوة،والكفارهمفاقتتلوا:قال.لبيكاهيا

فنظر.الخزرجبنالحارثبنييا:فقالوا،الخزرجبنالحارثبنيعلىالدعوةقصرتثم.الأنصار

أخذثم."الوطيسحميحينهذا":فقالقتالهمإلىعليهاكالمتطاول،بغلتهعلىوهو!اللهرسول

:قال."محمدوربانهزموا":قالثم،الكفاروجوهفيبهنفرمىحصياتوسلمعليهاللهصلى

بحصياته،!اللهرسولرماهمأنإلاهومافوالله:قال،-أرىفيماهيئتهعلىالقتالفإذاأنظرفذهبت

.مدبراوأمرهم،كليلاحدهمأرىزلتفما

عن،رافعبنمحمدعن،أيضاورواه.نحوهبهوهبابنعن،الطاهرأبيعن،أ(مسلمورواه

.نحوهالزهريعن،معمرعن،الرزاقعبد

معغزونا:قالأبيهعن،الأكوعبنسلمةبنإياسعن،عماربنعكرمةحديثمن2(مسلموروى

بسهم،فأرميهالمشركينمنرجلفاستقبلنيلنيةفأعلوتقدمتالعدوواجهنافلما،حنينا!اللهرسول

همفالتقوا،أخرىثنيةمنطلعواقدهمفإذاالقومإلىنظرتثم،صنعمادريتفما،عنيوتوارى

مرتديابإحداهمامتزرابردتانوعلي،منهزماوأرجع!ي!اللهرسولأصحابفولى،!اللهرسولوصحابة

بغلتهعلىوهو،منهزموأنا!ي!النبيعلىومررتجمعافجمعتهاإزاريفاستطلق:قال،بالأخرى

قبضثم،البغلةعننزل!ي!اللهرسولغشوافلما."فزعاالأكوعابنرأىلقد":!ي!فقالالشهباء،

إلاإنسانأمنهماللهخلقفما."الوجوهشاهت":وقال،وجوههمبهواستقبلالأرضمنترابمنقبضة

المسلمين.بينغنائمهملمجي!اللهرسولوقسم،اللهفهزمهم،مدبرينفولوا،القبضةتلكمنتراباعينيهملأ

بناللهعبدعن،عطاءبنيعلىعن،سلمةبنحمادثنا:")3(مسنده"فيالطيالسيداودأبووقال

شديدقائظيومفيفسرنا،حنينفي!ي!اللهرسولمعكنا:قالالفهريالرحمنعبدأبيعن،يسار

زوخ!اللهرسولفأتيت،فرسيوركبت،لأمتيلبستالشمسزالتفلما،السمرظلالتحتفنزلنا،الحر

الله؟رسولياالرواححانقد،وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليكالسلام:فقلت،فسطاطهفيوهو

)1(

)2(

)3(

.(76)(1775)رقم"صحيحه"في

.(1777)رقم"صحيحه"في

فيأحمدأيضاورواه،بالقاهرةهجردارطبع،التركيالمحسنعبدبنمحمدالدكتوربتحقيق(1468)رقم

عندالعباسوحديثقبلهالذيالاكوعبنسلمةحديثمعنىلهيشهد،حسنحديثوهو(5286/)"المسند"

.(1/702)أحمد
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:فقالطائرظلظلهكأنسمر؟تحتمنفثار."بلالياقم":!ي!اللهرسولقالثم."أجل":قال

ولاأشرفيهماليسليفمنبدفتينفأتاه."فرسيليأسرج":فقال.فداؤكوأنا،وسعديكلبيك

المسلمونفولىفقاتلناهم،الخيلانوتشامت،العدوفلقينا،يومنافسرنافرسهفركب:قال.بطر

واقتحم."ورسولهاللهعبدأنا،اللهعباديا":يقول!يماللهرسولفجعل،تعالىاللهقالكمامدبرين

العدووجوهبهافحثى،الترابمنحفنةأخذأنهمنيإليهأقربكانمنوحدثني،فرسهعن!ي!اللهرسول

امتلأتإلاأحدبقيما:قالواابائهمعنأبناؤهمفحدثنا:عطاءبنيعلىقال."الوجوهشاهت":وقال

اللهفهزمهم،الجديدالطستعلىالحديدكمر،السماءمنصلصلةوسمعنا،الترابمنوفمهعيناه

وجل.عزو

.نحوهبهسلمةبنحمادعن،إسماعيلبنموسىعن")1(سننه"فيالسجستانيداودأبوورواه

بنالقاسمثنا،حصيرةبنالحارثثنا،زيادبنالواحدعبدثنا،عفانثنا:أحمد)2(الإماموقال

يوم!يماللهرسولمعكنت:مسعودبناللهعبدقال:قالأبيهعن،مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبد

مننحواأقدامناعلىفنكصنا،والأنصارالمهاجرينمنرجلاثمانونمعهوثبت،الناسعنهفولىحنين

بغلتهعلى!يماللهورسول:قال.السكينةعليهماللهأنزلالذينوهم،الدبرنولهمولم،قدماثمانين

منكفاناولني":فقال.اللهرفعكارتفع:لهفقلت،السرجعنفمال،بغلتهبهفحادت،قدمايمضي

هم:قلت"؟والأنصارالمهاجرونأين":قال،تراباأعينهمفامتلأتوجوههمبهفضرب."تراب

المشركونوولى،الشهبكأنهابأيمانهموسيوفهمفجاؤوا،بهمفهتفت."بهماهتف":قال.أولاء

أحمد.بهتفرد.أدبارهم

،القنطريتميمبنأحمدبنمحمدالحسينأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)3(البيهقيوقال

الحارثبنعياضبناللهعبدأخبرني،الطالفيالرحمنعبدبناللهعبدثنا،عاصمأبوثنا،قلابةأبوثنا

مثلحنينيومالطائفأهلمنفقتل،ألفاعشراثنيفيهوازنأتى!ي!اللهرسولأنأبيهعن،الأنصاري

فانهزمنا.وجوهنابهافرمى،حصىمنكفا!ي!اللهرسولوأخذ:قال.بدريومقتلمن

عياضا.ينسبولم")4(تاريخه"فيالبخاريورواه

حنيناشهدعمن،برثنأممولىالرحمنعبدثنا،عوفثنا،سليمانبنجعفرثنا:مسددوقال

قبله.الذيأحمدحديثفيكما،حسنحديثوهو،(5233)رقم(1)

ضعف.إسنادهوفي،(1/453)"المسند"فيأحمدرواه2()

.(5421/)"النبوةدلائل"في)3(

.(791/)"الكبيرالتاريخ"انظر(4)



حنجنوقحهلمحينكيهةثر6956

بينسيوفنانهش!فجئنا،شاةحلبلنايقوموالم،والمسلمون!اللهورسولنحنالتقينالما:قالكافرا

،الوجوهشاهت:فقالواالوجوهحسانرجال!وبينهبيننافإذا،غشيناهإذاحتى،ع!ي!اللهرسوليدي

.(أرالبيهقيرواه.الكلامذلكمنفهزمنا.فارجعوا

محمدحدثني،مسلمبنالوليدثنا،إبراهيمبنالرحمنعبدسعيدأبوثنا:)2(سفيانبنيعقوبوقال

بنوعمرو،حنينيومذلكشهدقومهمنرجلعن،النصريبدلبنالحارثعن،الشعيثياللهعبدابن

بنسفيانوأبوعباسإلا!اللهرسولمعيبقفلم،حنينيومالمسلمونانهزم:قالالثقفيسفيان

فمافانهزمنا:قال.وجوههمفيبهافرمى،الحصباءمنقبضةع!ي!اللهرسولفقبض:قال.الحارث

الطائف.دخلتحتىفرسيعلىفأعجزت:الثقفيقال.يطلبنافارسشجرأوحجيركلأنإلاإليناخيل

معيبقلمأنه)"(اللهعبدعنصهيببنيوسفعن")3(مغازيه"فيبكيربنيونسوروى

زيد.اسمهواحدرجلإلاحنينيوم!اللهرسول!

الطائفيئ،يساربنالسائببنسعيدثنا،مسعودبنموسىثنا،الكديميطريقمن()سالبيهقيوروى

حنينيومالمسلمونانكشفهاانكشافةعند:قال!أنهالسوائيعامربنيزيدعن،يساربنالسائبعن

وجوههمبهافرمىالمشركينعلىأقبلثم،الأرضمنقبضةجم!ج!اللهرسولوأخذ،الكفارفتبعهم

عينيه.فيقذىيشكووهوإلاأخاهيلقىأحدفما."الوجوهشاهتارجعوا":وقال!

)6(
أبيحدثني،الطائفييساربنالسائببنسعيدثنا،حذيفةأبيعن،طريقينمنروىثم

:قال-بعدأسلمثمالمشركينمعحنيناشهدوكان-السوائيعامربنيزيدسمعت،يساربنالسائب

لنايأخذفكان:قال؟كانكيفحنينيومالمشركينقلوبفياللهألقىالذيالرعبعننسألهفنحن

.هذامثلأجوافنافينجدكنا:قال!.فيطنالطستفيبهافيرميبحصاة

العباسأبوثنا:قالاالفضلبنموسىبنومحمدالحافظاللهعبدأبوأنبأنا:البيهقيئ)7(وقال

بنصدقةعن،جابربنأيوبثنا،الحضرميبكيربنمحمدعن،العباسثنا،يعقوببنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

.(5431/)"النبوةدلائل"في

.(1/327)"والتاريخالمعرفة"انظر

:البزارقال.موصولاأبيهعنبريدةبناللهعبدحديثمن(1828)رقم"الأستاركشف"فيالبزار،مرسلوهو

.مشهوركوفيوهو،صهيببنيوسفلاإاللهعبدعنرواهولا،بريدةلاإرواهنعلملا

.بريدةبناللهعبديعني

.(5431/)"النبوةدلائل"في

.(5441/)"النبوةدلائل"فيالبيهقييعني

.(5541/)"النبوةدلائل"انظر
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أخرجنيماوالله،حنينيومع!ي!هاللهرسولمعخرجت:قالأبيهعن،شيبةبنمصعبعن،سعيد

إني،اللهرسوليا:معهواقف!وأنافقلت،قريشعلىهوازنتظهرأنأبيتولكن،بهمعرفةولاإسلام

اللهم":قالثم،صدريفييدهفضرب."كافرإلايراهالاإنه،شيبةيا":فقال!.بلقاخيلاأرى

اهداللهم":قالثم،الثالثةضربهاثم."شيبةاهداللهم":فقالالثانيةضربهاثم."شيبةاهد

ثم.منهإليأحمتاللهخلقمنأحدكانماحتىالثالثةفيصدريعنيدهرفعمافوالله:قال."شيبة

اللههزمحتىع!ي!هاللهرسول!واستنصار،العباسونداء،المسلمينوانهزام،الناسالتقاءفيالحديثذكر

المشركين.

بنيوسفثنا،المزنياللهعبدبنأحمدمحمدأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)1(البيهقيوقال!

عن،الهذليبكرأبيعن،المباركبناللهعبدحدثني،مسلمبنالوليدثنا،خالدبنهشامثنا،موسى

ذكرت،عريقدحنينيومع!ي!هاللهرسول!رأيتلما:قال!عثمانبنشيبةعن،عباسابنمولىعكرمة

فذهبت:قال!.ع!ي!هاللهرسولمنثأريأدركاليوم:فقلت،إياهماوحمزةعليئوقتل،وعميأبي

عنهاينكشففضةكأنهابيضاءدرععليه،قائماالمطلبعبدبنبالعباسأنافإذا،يمينهعنلأجيئه

بنالحارثبنسفيانبأبيأنافإذا،يسارهعنجئتهثم:قال.يخذلهولنعمه:فقلت،العجاج

سورةأساورهأنإلايبقفلم،خلفهمنجئتهثم:قال.يخذلهولنعمهابن:فقلت،المطلبعبد

بصريعلىيديفوضعت،يمحشنيأنفخفت،برقكأنه،وبينهبينينارمنشواظرفعإذبالسيف

عنهأذهباللهم،منيادن(شيبياأشيبيا":وقال!ع!ي!هاللهرسولفالتفت،القهقرىومشيت

قاتل،شيبيا":فقال.وبصريسمعيمنإليأحمثولهوبصريإليهفرفعت:قال."الشيطان

."الكفار

أدركاليوم:قلت:الدارعبدبنيأخو،طلحةأبيبنعثمانبنشيبةوقال:)2(إسحاقابنوقال

لمح!شيفأقبل،لأقتلهع!ي!هاللهبرسولفأدرت:قال.محمداأقتلاليوم-أحديومقتلقدأبوهوكان-ثأري

مني.ممنوعأنهوعلمتذاكأطقفلم،فؤاديتغشىحتى

مطعمبنجبيرعن،حذثهعمن،يساربنإسحاقوالديوحدثني:)3(إسحاقبنمحمدوقال!

منيهويالأسودالبجادمثلإلىنظرتإذ،يقتتلونوالناس،حنينيوم!ي!اللهرسوللمعإنا:قال

نشككنافما،القومهزيمةإلايكنفلم،الواديملأقدمنثوونملفإذا،القوموبينبينناوقعحتىالسماء

)1(

)2(

)3(

.(5541/)"النبوةدلائل"انظر

.(2444/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2944/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،البيهقيورواه.الملائكةأنها

الطويل(منأ:-ذلكفييعني-النصريالعوجاءبنخديجفقال:وزاد.بهإسحاقابنعن،بكير

أخصفااللونمنكرسوادارأيناومائهحنينمندنوناولما

صفصفاعادإذاعروىمنشماريخبهاقذفوالوشهباءبملمومة

المتكشفاالعارضلقيناماإذاسراتهمطاوعتنيقوميأنولو

بخندفاواستمدواألفاثمانينمحمدالجندلقيناماإذا

الوغىحومةفيوهوالقتاليومهوازنرئيسالنصريعوفبنمالكشعرمن)1(إسحاقابنذكروقد

الرجز(منا:ويقوليرتجز

ويكريحميمثلكعلىمثليممريوئمإنهمحاجأقدم

زمربعدزمزاحزأئتثموالدبريوماالضفأضيعإذا

بالسبرتقذيالطعنةأطعنقدالبصرفيهنيكلكتائمث

وتهرتعويالنجلاءوأطعنالمنجحرالمستكينيذمحين

تنفجروحيناتاراتتفهقمنهمررشاشقالجوفمنلها

تفرأينهمهمبنيازينيامنكسرفيهاالعاملوثعلب

الخمرالطويلاتالبيضعلمقدالعمرطالوقدالضرسنفذقد

السترتحتمنالحاضنتخرجإذغمرغيرأمثالهافيأئي

ولىحينأيضامالكشعرمنأنشدأنهإسحاقأبيعن،بكيربنيونسطريقمنالبيهقيئ)2(وذكر

البسجط(منأ:لغيرههي:وقيل،أسلممابعدقولهوذلك،منهزمينأصحابه

تختفقالراياتفوقهوماللثكلهمللناسمسيرهماذكر

يأتلقالتاجعليهحنينيومأحدفوقهماماللثوماللث

والدرقوالأبدانالبيضعليهميقدمهمالبأسحينالناسلقواحتى

الغسقجنهوحتىالنبيحولأحدايروالمحتىالناسفضاربوا

ومعتلقمنامنهزلمفالقومبنصرهمجبريلتنزلحتى

الغلقأسيافناإذالمنعتنايقاتلناجبريلغيرولومنا

العلقسرجهمنهابلبطعنةهزمواإذالفاروقعمروفىوقد

.(2474/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(5471/)"النبوةدلائل"انظر2()
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منامرأةقالت،منهم!ي!ورسولهاللهوأمكن،المشركيناللههزمولما:)1(إسحاقابنقال

الرجز(منأ:المسلمين

بالثباتأحقواللهاللاتخيلاللهخيلغلبتقد

الرجز(منأ:للشعرالروايةأهلبعضأنشدنيهوقد:هشامابنقال

بالثباتأحقوخيلهاللاتخيلاللهخيلغلبت

سبعونمنهمفقتل،مالكبنيفيثقيفمنالقتلاستحرهوازنانهزمتفلما:)2(إسحاقابنقال

بنالحارثبنربيعةبناللهعبدبنعثمانأخذهاقتلفلما،الخمارذيمعوكانت،رايتهمتحترجلا

:قالقتلهبلغهلما!ي!اللهرسولأنالأسودبنوهببنعامرفأخبرني،قتلحتىبهافقاتل،حبيب

."قريشايبغضكانفإنه،اللهأبعده"

منرجلفجاء،نصرانيلهغلامهذاعثمانمعقتلأنهعتبةبنيعقوبعن،)3(إسحاقابنوذكر

قال.غرلثقيفاأناللهيعلم،العربمعشريا:صوتهبأعلىفصاح،أغرلهوفإذا،ليسلبهالأنصار

كذلك،تقللا:فقلت،العربفيعناتذهبأنوخشيت،بيدهفأخذت:ال!قفيشعبةبنالمغيرة

كمامختتنينتراهمألا:لهفأقولالقتلىلهأكشفجعلتثم.نصرانيلناغلامهوإنما،وأميأبيفداك

؟ترى

إلىرايتهأسندالناسانهزمفلما،الأسودبنقاربمعالأحلافرايةوكانت:)4(إسحاقابنقال

له:يقالغيرةبنيمنرجل؟رجلينغيرالأحلافمنيقتلفلم،وقومهعمهوبنوهووهرب،شجرة

اليومقتل":الجلاحقتلبلغهحين!ي!اللهرسولفقال.الجلاح:لهيقالكبةبنيمنورجل.وهب

أوشى.بنالحارثيعني."هنيدةابنمنكانماإلا،ثقيفبشبابسيد

الخماروذاأبيهبنيمنوفرارهالأسودبنقاربيذكر)6(مرداسبنالعباسفقال:)5(إسحاقابنقال

الوأفر(منأ:للموتوقومهنفسهوحبسه

الخبيريأتيهإخالوسوفعنيغيلانمبلغمنألا

)2(

)3(

)4(

)6(

.(2944/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2944/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2045/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2045/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2054/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(687-ا)ص"ديوانه"فيالأبيات
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جواباأهديإنماوعروة

رسو4عبدمحمدابأن

موسىمثلنبياوجدناه

قسيبنيأمرالأمروبئس

قومولكلأمرهمأضاعوا

إليهمغاباتأسدفجئنا

قسيبنيجمعالجمعنؤم

لسرنامكثواهملووأقسم

حتىلمليةأسدفكنا

حنينلدىقبلكانويولم

كيومتسمعلمالأياممن

حطيطبنيالغبارفيقتلنا

قومرئيسالخمارذويكولم

المناياسننعلىبهمأقام

جريضامنهمنجامنفأفلت

التوانيأخوالأموريغنيولا

وملكوهوحانأحانهم

جيادبهمتميحعوفبنو

أبيهوبنوقارل!فلولا

عمموهاالرياسةولكن

جدودولهمقارباأطاعوا

يلفواالإسلامإلىيهدوافإن

أذانفهميسلموالمفإن

وحربسمعدبنوحكتكما

بكربنمعاويةبنيكأن

أخوكمإناأسلموافقلنا

إليناجاؤواإذالقومكأن

شعة-هـ

يسيرقولكماغيروقولا

يجورولايضللالرب

مخيريخايرهفتىفكل

الأمورتقسمتإذبوج

تدورقدوالدوائرأميو

تسيرضاحيةاللهجنود

نطيرلهنكادحنؤعلى

يغورواولمبالجنودإليهم

النصوروأسلمتأبحناها

تموربهوالدماءفأقلع

ذكورقوئمبهيسمعولم

زوروالخيلراياتهاعلى

نكيرأويعاقبعقللهم

الأمورلمبصرهابانتوقد

كثيربشرمنهموقتل

الحصورالضريرةالغلقولا

الضقوروأفلتتأمورهم

والشعيرالفصافصلهاأهين

والقصورالمزارعتقسصت

المشيربهأشاريمنعلى

تصيرعزإلىوأحلالم
السميرسمرماالناسأنوف

نصيرلهمليساللهبحرب

عنقفيرغزيةبنيبرهط

تخورضائنةالإسلامإلى

الصدورالإحنمنبرأتوقد

عورالسلمبعدالبغضاءمن
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فصل

106

:فقال،أصحابهمنطائفةمعثنيةعلىالنصريعوفبنمالكملكهموقفهوازنانهزمتولما

أخراكم.وتلحقضعفاؤكمتجوزحتىقفوا

ماذا:لأصحابهفقال،الثنيةعلىوأصحابهومالك،طلعتخيلاأنفبلغني:)1(إسحاقابنقال

ولا،سليمبنوهؤلاء:فقال.بوادهمطويلة،خيلهمآذانبينرماحهمواضعيقومانرى:قالوا؟ترون

ماذا:لأصحابهفقال،تتبعهاأخرىخيلطلعتثم،الواديبطنسلكواأقبلوافلما.منهمعليكمبأس

بأسولا،والخزرجالأوسهؤلاء:فقال.خيلهمعلىأغفالارماحهمعارضيقومانرى:قالوا؟ترون

ماذا:لأصحابهفقال،فارسطلعثم،سليمبنيطريقسلكواالثنيةأصلإلىانتهوافلما.منهمعليكم

:قال.حمراءبملاءةرأسهعاصبا،عاتقهعلىرمحهواضعا،البادطويلفارسانرى:فقالوا؟ترون

القومأبصرالثنيةأصلإلىالزبيرانتهىفلما.لهفاثبتواليخالطنكمباللاتوأقسم،العوامبنالزبيرهذا

عنها.أزاحهمحتىيطاعنهميزلفلم،لهمفصمد

فتحبسالجعرانةإلىتساقأنوأمر،والرقيقوالغنمالإبلمنفجمعت،بالغنائم!واللهرسولوأمر

هناك.

.الغفاريعمروبنمسعودالغنائمعلى!ي!اللهرسولوجعل:)2(إسحاقابنقال

فصل

الوليد،بنخالدقتلهابامرأةيومئذمرع!ي!اللهرسولأنأصحابنابعضوحدثني:)3(إسحاقابنقال

تقتلأنينهاك!اللهرسولإن:لهفقلخالداأدرك":أصحابهلبعضفقال،عليهامتقصفونوالناس

منقطعا.إسحاقابنرواههكذا."عسيفاأوامرأةأووليدأ

.(2456/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2945/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2574/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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أبيعن،الرحمنعبدبنالمغيرةثنا،عمروبنالملكعبدعامرأبوثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

معخرجأنهأخبرهأنهالكاتبحنظلةأخيربيعبنرباحجدهعن،صيفيبنالمرقعحدثني،الزناد

عر!يماللهرسولوأصحابرباحفمر،الوليدبنخالدمقدمتهوعلى،غزاهاغزوةفيع!ي!اللهرسول

!يماللهرسوللحقهمحتىخلقهامنويتعجبونإليهاينظرونفوقفوا،المقدمةأصابتممامقتولؤامرأة

فقال."لتقاتلهذهكانتما":فقال!يماللهرسولعليهافوقف،عنهافانفرجوا،راحلتهعلى

."عسيفاولاذريةتقتلنلا:لهفقلخالداالحق":لأحدهم

.نحوهبهصيفيبنالمرقعحديثمن)2(ماجهوابن،والنسالي،داودأبورواهوكذلك

أوطاس)3(سرية

فلجؤوا،النصريعوفبنمالكالرئيسفيهم،منهمفرقةذهبتانهزمتلماهوازنأنسببهاوكان

ع!ي!اللهرسولإليهمفبعث.أوطاش:لهيقالبمكانفعسكروافرقةوسارت،بهافتحصنواالطائفإلى

بنفسهمج!ي!هاللهرسولسارثم،فغلبوهمفقاتلوهم،الأشعريعامرأبوعليهم،أصحابهمنسرية

سيأتي.كماالطائفأهلفحاصر،الكريمة

وعسكر،عوفبنمالكومعهمالطائفأتوا،حنينيومالمشركونانهزمولما:)4(إسحاقابنقال

ثقيف،منغيرةبنوإلانخلةنحوتوجهفيمنيكنولم،نخلةنحوبعضهموتوجه،بأوطاسبعضهم

فأدرك:قال.الثناياسلكمنتتبعولم،الناسمننخلةفيسلكمن!اللهرسولخيلوتبعت

جملهبخطامفأخذ،الصمةبندريد-أمهوهي،الدغنة)5(بابنويعرف-السلميأهبانبنرفيعبنربيعة

بندريدوإذا،كبيزشيغفإذا،بهفأناخ،برجلفإذا،لهشجارفيأنهوذلك،امرأ!أنهيظنوهو

أنا:قال؟أنتومن:قال.أقتلك:قال؟بيتريدماذا:دريدلهفقال،الغلاميعرفهولا،الصمة

هذاسيفيخذ،أمكسلحتكمابئس:قال،شيئايغنفلم،بسيفهضربهثم.السلميئرفيعبنربيعة

كنتكذلكفإني،الدماغعنواخفضالعظامعنوارفع،بهاضربثم،الشجارفيرحليمؤخرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حسن.وإسناده،(3488/)"المسند"فيأحمدرواه

رقمماجهوابن(8626و)(8625)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(9266)رقمداودأبورواه

حسن.حديثوهو،(2842)

.(1/132)"الاطلاعمراصد"انظر.هوازنديارفيواد:أوطاس

.(2453/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.النونوتخفيفالغينوكسر،الدالبفتح:ويقال
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فيهمنعتيوم-والله-فرب،الصمةبندريدقتلتأنكفأخبرهاأمكأتيتإذاثم،الرجالأضرب

القراطيسمثلفخذيهوبطونعجانهفإذا،تكشففوقعضربتهلما:قالربيعةأنسليمبنوفزعم.نساءك

لكأمهاتأعتقلقدواللهأما:فقالت،إياهبقتلهأخبرهاأمهإلىربيعةرجعفلما.أعراءالخيلركوبمن

البسجط(منأ:قولهاذلكفمن،أباهادريل!بنتعمرةبهرثتماإسحاقابنذكرثم.ثلاثا

منحدر)1(السربالعلىدمعيفظلصدقواقدقلتدريداقتلناقالوا

تأتمركيفوكعبسليمرأتكلهمالأقوامقهرالذيلولا

ذفرجحفلنواهماستقرتحيثوظاهرةغبالصبحهمإذا

منفأدرك،الأشعريعامرأباأوطاسقبلتوجهمنآثارفي!ي!اللهرسولوبعث:)2(إسحاقابنقال

ابنوهوالأشعريموسىأبوالرايةفأخذ،فقتلعامرأبوفرمي،القتالفناوشوه،انهزممنبعضالناس

رمىالذيهودريدبنسلمةأنويزعمون،وجلعز،اللهوهزمهم،عليهاللهففتح،فقاتلهمعمه

ادرجز(منأ:وقال،فقتلهركبتهفأصاب،بسهبمالأشعريعامرأبا

توسمهلمنسماديرابنسلمهفإنيعنيتسألواإن

المسلمهرؤوسبالسيفأضرب

يوملقيالأشعريعامرأباأن،وحديثهبالشعرالعلمأهلمنبهأثقمنوحدثني:)3(هشامابنقال

الإسلامإلىيدعوهوهو،عامرأبوعليهفحمل،أحدهمعليهفحمل،المشركينمنإخوةعشرةأوطاس

إلىيدعوهوهو،عامرأبوعليهفحمل،اخرعليهحملثم،عامرأبوفقتله.عليهاشهداللهم:ويقول

قتلحتى،ذلكيقولوهوعليهيحملونجعلواثم،عامرأبوفقتله.عليهاشهداللهم:ويقولالإسلام

:ويقولالإسلامإلىيدعوهوهو،عامرأبوعليهوحمل،عامرأبيعلىفحمل،العاشروبقي،تسعة

بعد،فأسلم،فأفلت،عامرأبوعنهفكف.عليتشهدلااللهم:الرجلفقال.عليهاشهداللهم

؟أخوانعامرأباورمى:قال."عامرأبيشريدهذا":قالراهإذا!ج!النبيفكان،إسلامهفحسن

وولى،فقتلاهركبتهوالاخرقلبهأحدهمافأصاب،معاويةبنجشمبنيمنالحارثأبناءوأوفىالعلاء

(المتقاربمنأ:يرثيهماجشمبنيمنرجلفقال،فقتلهماعليهمافحمل،موسىأباالناس

يسنداولمجميعاوأوفىالعلاءقتلالززتةوإن

أربداهبةذاكانوقدعامرأباالقاتلانهما

."ينحدر":هشاملابن"النبويةالسيرة"وفي(و)ط(1)فيكذا(1)

.(2454/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

.(2457/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(
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مجسداعطفهعلىكأنمعركلدىتركاههما

يداوأرمىعثاراأقلمثليهماالناسفييرفلم

عن،بردةأبيعن،اللهعبدبنبريدعن،أسامةأبوحدثنا،العلاءبنمحمدثنا:أ!البخاريروقال!

بندريدفلقي،أوطاسإلىجيشعلىعامرأبابعثحنينمن!ح!اللهرسول!فرغلما:قالموسىأبي

أصحابه.اللهوهزمدريدفقتل،الصمه

فيفأثبتهبسهمجشميرماه،ركبتهفيعامرأبوفرمي،عامرأبيمعوبعثني:موسىأبوقال!

الذيقاتليذاك:فقال!موسىأبيإلىفأشار؟رماكمن،عميا:فقلت،إليهفانتهيت:قال!.ركبته

فكف،؟تثبتألا؟تستحيألا:لهأقول!وجعلتفاتبعته،ولىرآنيفلما،فلحقتهلهفقصدت.رماني

السهم.هذافانزع:قال!.صاحبكاللهقتل:عامرلأبيقلتثم،فقتلتهبالسيفضربتينفاختلفنا

واستخلفني.لياستغفر:لهوقل،السلام!ح!اللهرسول!أقرئأخيبنيا:قال!.الماءمنهفنزافنزعته

سريرعلىبيتهفي!يه!اللهرسول!علىفدخلتفرجعت،ماتثميسيرافمكث،الناسعلىعامرأبو

له:قل:وقولهعامرأبيوخبربخبرنافأخبرته،وجنبيهبظهرهالسريررمال!أثرقدفراش!وعليه،مرمل

بياضورأيت."عامرأبيلعبيداغفراللهم":فقال!يديهرفعثم،فتوضابماءفدعا:قال!.لياستغفر

ولي:فقلت."الناسمن"أو."خلقكمنكثيرفوقالقيامةيوماجعلهاللهم":قالثم،إبطيه

قال!."كريمامدخلاالقيامةيوموأدخله،ذنبهقيسبناللهلعبداغفراللهم":فقال!.فاستغفر

عنهما.اللهرضي،موسىلأبيوالأخرى،عامرلأبيإحداهما:بردةأبو

.نحوهبهأسامةأبيعن،برادبناللهوعبدالعلاءبنمحمدكريبأبيعن،(/2مسلئمورواه

أبيعن،البتيعثمانعن-الثوريهو-سفيانأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أأحمد)3الإماموقال!

عليهننقعأنفكرهنا،أزواجولهنأوطاسسبيمننساءأصبنا:قال!الخدريسعيدأبيعن،الخليل

أيمتم!ملكمثمالاإألنسامنواتمخصتت!مالو:الايةهذهفنزلت،!ي!النبيفسألنا،أزواجولهن

فروجهن.بهافاستحللنا:قال!311؟:صن!أصأ

به.البتيعثمانحديثمنأوالنسالي)-الترمذيرواهوهكذا

الخدرقي.سعيدأبيعن،الخليلأبيعن،قتادةعن،شعبةحديثمن*")"صحيحهفيمسلموأخرجه

)21

)31

)4(

أد(

.(4323)رقمالبخاريرواه

.(8924)رقم"صحيحه"في

صحيح.حديثوهو،(372/)"المسند"فيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،(79511)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(1321)رقمالترمذيرواه

.(35)(4561)رقم



506!كأاليهـآب4س!قحني!!ءيولششعهبىبز-هـهـكت،د

مسلم:زاد-عروبةأبيبنسعيدحديثمن"6)والنسائي،داودوأبو،ومسلم،أحمدالإمامرواهوقد

علقمةأبيعن،الخليلأبيعن،قتادةعنثلاثتهم،يحيىبنهمامحديثمن(والترمذي!-وشعبة

،الشركأهلمنأزواجلهنأوطاسيومسباياأصابواع!ي!اللهرسولأصحابأنسعيدأبيعن،الهاشمي

ذلك:فيالايةهذهفنزلت،غشيانهنمنوتأثمواكفواع!ح!اللهرسولأصحابمنأناسفكان

.!!!غملكثمالاإالنسامنوأتمخصتت!!ال!

هوهذاوكأن،ثقةوهو،الهاشميئعلقمةأباالإسنادهذافيفزاد،حنبلبنأحمدلفظوهذا

أعلم.للهوا.لمحفوظا

ابنعنذلكروي.طلاقهاالأمةبيعأنعلىالكريمةالايةبهذهالسلفمنجماعةاستدلوقد

البصرفي،والحسن،المسيببنوسعيد،عباسوابن،اللهعبدبنوجابر،كعببنوأبي،مسعود

كانفلو،بقائهأونكاحهافسخفيخيرتثمبيعتحيث،بريرةبحديثمستدلينالجمهوروخالفهم

نإوسنذكره،كفايةفيهبما"التفسير"فيذلكعلىالكلامتقصيناوقد،خيرتلمالهاطلاقابيعها

فيالحديثبهذاالمشركةالأمةإباحةعلىالسلفمنجماعةاستدلوقد."الكبيرالأحكام"فياللهشاء

وموضع،كتابياتكنأوأسلمنفلعلهن،عينقضيةهذه:وقالوا،الجمهوروخالفهم،أوطاسسبايا

تعالى.اللهشاءإن"الكبيرالأحكام"فيذلكتقرير

أوطاسوسريةحنينيوماستشهدفيمن

بنالأسودبنزمعةبنويزيد،عبيد)3(بنأيمنوهو،ع!ي!اللهرسولمولىأيمنأمابنأيمن

بنالحارثبنمالكبنوسراقة،فمات.الجناح:لهيقالالذيفرسهبهجمح؟أسد)4(بنالمطلب

)2(

)3(

)4(

رقموالنسائي(5512)رقمداودوأبو(34و)(33)(5641)رقمومسلم(384/)"المسند"فيأحمدرواه

(3333).

صحيح.حديثوهو،(1635)رقمالترمذيرواه

.(1/29)"الإصابة"فيترجمتهانظر

.(3655/)"الإصابة"فيترجمتهانظر
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)1(الأنصاريعدي

عنهم.اللهرضي

هوازنغزوةفيالأشعارمنقيلماذكر

أربعة،فهؤلاء،أوطاسسريةأمير،)2(الأشعريعامروأبو،العجلانبنيمن،

فصل

هوازنغزوةفيالأشعارمنقيلفيما

أ:)3(سلمىأبيبنزهيربنبجيرقولذلكفمن

وليتموعبدهالإلهلولا

أقرا!ننالناحبايومبالجزع

كفهفيثوبهساعبينمن

دينناوأظهرأكرمناوالله

جمعهموفرقأهلكهموالله

:الزواةبعضفيهاويروي:هشامابنقال

ووليهنبيكمعمقامإذ

ربهمأجابواهمالذينأين

ادوافر(منأ:)4(السلميمرداسبنعباسوقال

جمعيوموالسوابحفإني

ثقيفلقيتماأحببتلقد

نجداهلمنالعدورأسهم

قسيبنيجمعالجمعهزمنا

الكاملأمن

جبانكلالرعباستخفحين

للأذقانيكبونوسوابح

ولبانبسنابكومقطر

الرحمنبعبادةوأعزنا

الشيطانبعبادةوأذلهم

الإيمانلكتيبةيايدعون

الرضوانوبيعةالعريضيوم

الكتابمنالرسوليتلووما

العذابمنأمسالشعببجنب

الشرابمنألذفقتلهم

رئابببنيبركهاوحكت

أسماءتجريد"فيكما(عديبنالحارثبنسراقة)اسمهفيوقيل(2/18)"الإصابة"فيترجمتهانظر)1(

فيكما(عديبنالحباببنسراقةو)(702)صللمؤلف"الرسولسيرةفيالفصولو"(1902/)"الصحابة

المؤلفمنقلمسبقأنهفيبدوعندناالكتابفيوردالذي(مالكابن)لفظوأما،حجرلابن"الإصابة"

.النشاخمنالكتابنسخفيمقحمأنهأو،اللهرحمه

.(4123/)"الإصابة"فيترجمتهانظر)2(

.(7481/)"الأنفالروضو"(2945/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات)3(

.الجبورييحيىالدكتوروتحقيقجمع(-4748ص)"ديوانه"فيالأبيات(4)



الأشعامنقيلماذكر

غادرتهمهلاليمنوصرما

كلاببنيجمعلاقينولو

بسنبينفيهمالخيلركضنا

فيهماللهرسوللجحببذي

الكامل(منأ:أيضا()1مرداسبنعباسوقال

مرسلإنكالنباءخاتميا

محبةعليكبنىالإلهإن

عاهدتهمبماوفواالذينثم

كأنهال!لا!ذرببهرجلا

وإنماالقريبالنسبذوييغشى

مكرهرأيتقدأنيأنبيك

وتارةباليدينيعانقطورا

ترىولوالكماةهامبهيغشى

أمامهمعنقونسليموبنو

وكأنهملوائهتحتيمشون

قرابةالقريبمنيرتجونما

لناكانتالتيمشاهدناهذي

الطويل(منأ:أيضا)2(مرداسبنعباسوقال

فمتالعأهلهمنمجدذعفا

عيشناجلإذجمليالنادياو

الئوىغربةبهاألوتحبيبة

ملومةغيرالكفارتبتغيفإن

علمتموفدخيرإليهدعانا

عليهمسليممنبألففجئنا

وإنمابالأخشبيننبايعه

.(231-221)ص"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(901-701)ص"ديوانه"فيالأبيات2()

هوازنغزوةفير

بالترابتعفربأوطاس

كابيوالنقعنساؤهملقام

بالنهابتنحطالأورالإلى

للضرابتعرضكتيبته

هداكاالسبيلهدىكلبالحق

سماكاومحمداخلقهفي

الضحاكاعليهمبعثتجنذ

يراكاالعدؤتكنفهلما

رضاكاثمالزحمنرضايبغي

الإشراكايدمغالعجاجةتحت

بتاكاصارماالجماجميفري

شفاكاكانعاينتالذيمنه

دراكاالعدوفيوطعناضربا

عراكاثئمأردنالعرينأسد

وهواكارئهملطاعةإلا

مولاكاوولينامعروفة

فالمصانعخلاقدأريكفمطلى

جامعللحيالدهروصرفرخي

راجعالعيشمنماضفهللبين

وتابعللنبيئوزيزفإني

وواسعمنهموالمرارخزيمة

رائعداودنسجمنلهملبوش

نبايعالأخشبينبيناللهيد
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وقال

)1(أي:ا

رورأهـذغزهـةفياجلأشعارم!-*قي!!كحاذكاص

وساطعكابوالنقعبأسيافناعنوةمكةالمهديمعفجسنا

ناقعالجوفدممنوانحميممتونهايغشىوالخيلعلانية

الأضالعبالنفوسوضاقتإليناهوازنسارتحينحنينويوم

والوقائعمنهمالأعاديقراعيستفزنالاالضحاكمعصبرنا

لامعالسحابةكخذروفلواءفوقنايخفقاللهرسولطأمام

كانعوالموتاللهرسولطبسيفمعتصسفيانبنضحاكعشية

نتابعالأقربينلكنامصالانرىولوأخيناعنأخانانذود

والشرائعالهدىفيهبهرضينامحمدديناللهدينولكن

دافعاللهحمهلأمروليس!أمرناالضلالةبعدبهأقام

(-!لحنهوا3!1:يضاأ؟أأسعبا

خلفانيةواستبدلتبعاقبةمؤملأموصلباقيتقطع

الحلفابرتولافيهصدقتفماالقوىتقطعلاباللهحلفتوقد

فالعرفاوجرةالبادينفيوتحتلمصيفهاالعقيقبطنخفافية

شغفانايهاعلىقلبيزودتفقدمؤملأمالكفارتتبعفإن

حلفاربناسوىنطلبولمأبينابأنناالخبيرينبيهاوسوف

ألفامعشريستوفهاولموفينامحمدالنبيئالهاديمعوأنا

حرفاأمرهمنيعصونفماأطاعواأعزةسليممنصدقبفتيان

كلفاطروقتهافيزافتمصاعبتخالهموعوفوذكوانخفاف

غضفامراصدهافيتلاقتأسوداملبسوالبيضالشهبالنسيجكأن

ضعفامعهالذيالحيعلىوزدناتنحلغيراللهدينعزبنا

خطفاتحليقهابعدأرادتعقابلواءناكأنجئناإذبمكة

عزفامراودهافيجالتهيإذابينهاتحسبالأبصارشخصعلى

صرفاولاعدلااللهرسولطلأمرنجدولمالمشركينوطئناغداة

والنقفاالتذامرإلازجمةلناوسطهالقوميسمعلابمعترك

قطفابهاالكماةأعناقونقطفمستقرهاعنالهامتطيرببيض

لهفابعلهاعلىتدعووأرملةملحبقتيلمنتركنافكائن

.(411)ص"ديوانه"فيوالأبيات،مرداسبن



هوازنغزوةفيالأشعارمنقيلماذكر

يخفىوماجميعايبدوماودلهنبتغيالناسرضالاننوياللهرضا

البسيطأمنأ:أيضا()1مرداسبنعباسقال

الشفرفوقهاأغضىالحماطةمثلسهرعائزفيهاعينكبالما

وينحدرطورايغمرهافالماءأرقشجوهامنتأوبهاعين

منتثرفهومنهالسلكتقطعناظمهعنددزنظمكأنه

فالحفرالضقاندونهأتىومنمودتهترجومنمنزلبعديا

والزعرالشيبوزارالشبابولىفقدالشبابعهدمنتقدممادع

مفتخرالفخرلأهلسليموفيمواطنهافيسليبمبلاءواذكر

مشتجرالناسوأمرالرسولدينواتبعواالرحمننصرواهمقوم

البقرمشتاهمفيتخاورولاوسطهمالنخلفسيليغرسونلا

والعكرالأخطارحولهادارةفيمقربةكالعقبانسوابحإلا

ضجرولاميللاذكوانوحيجوانبهافيوعوفخفادثتدعى

تبتدروالأرواحمكةببطنضاحيةالشركجنودالضاربون

منقعرالبطحاءبظاهرةنخلكأنهموقتلاهمدفعناحتى

مدخراللهوعندعزاللذينمشهدناكانحنيننيومونحن

كدرساطععنهاينجابوالخيلبطائنهمخضراالموتنركبإذ

الخدرغاباتهفيالليثمشىكمايقدمناالضحاكمعالقواءتحت

والقمرالشمسمنهتأفليمادكلكلهاالحربمجرمنمأزقفي

وننتصرشئنامنننصرللهأسنتنابأوطاسصبرناوقد

صدروامانحنولولاالمليكلولامنازلهمأقوائمتأؤبحتى

أثرفيهممناأصبحقدإلاكثرواولاقلوامعشرأترىفما

)2(ء
الكاملأأصت:ايضاعباس!وقال

عرمس)3(المناسممجمرةوجناءبهتهويالذيالرجلأيهايا

المجلساطمأنإذاعليكحقالهفقلالنبيعلىأتيتإفا

.(74-72)ص"ديوانه"فيالأبيات(1)

.(98-87ص)"ديوانه"فيوالأبيات،مرداسابن:أي)2(

.يدةشد:أي)3(
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أوقال

الأشعامنقيلماذكر

مشىومنالمطيركبمنخيريا

عاهدتنابالذيوفيناإنا

كقهابهثةأفناءمنسالإذ

فيلقامكةأهلصبحناحتى

فوقهسليممنأغلبكلمن

الوغىفيتجاسرإذاالقناةيروي

وبكفهمعلماالكتيبةيغشى

جمعنامنوفىقدحنيثنوعلى

دريئةالمؤمنينأمامكانوا

بحفظهالإلهويحرسنانمضي

محبسأبالمناقبحبسناولقد

شدةشددناأوطاسوغداة

بيننابالإخاوةهوازنتدعو

وكأنهجمعهمتركناحتى

الطويل(منأ:عنهاللهرضي،يضا)4(

محمداأنالأقواممبلغفمن

وحدهاللهواستنصرربهدعا

محمداقديداوواعدناسرينا

تبينواحتىالفجرفيبناتماروا

دروعناعلينامشدوداالخيلعلى

سائلاكنتإنالحيسراةفإن

يخذلونهلاالأنصارمنوجنذ

خالداالقومفيأمرتقدتكفإن

أميرهأنتاللههداهبجنل!

هوازنغزوةفير

الأنفستعدإذاالترابفوق

وتضرسبالكماةتقدعوالخيل

ترجسالمخارمبهتظلجمع

الأشوسالهماميقدمهاشهباء

وقونس)1(الدخالمحكمةبيضاء

يعبسماإذاألسداوتخاله

مدعس)2(ولدنبهيقدعضمب

)3(عرندسالرسولبهأمدألف

أشمسعليهميومئذوالشمس

يحرسمنبضائعليسوالله

المحبسفنعمبهالإلهرضي

احبسوايامنهاوقيلالعدوكفت

أيبسهوازنبهتمدثدي

مفرسالسباعتعاقبهعيز

يمماحيثراشدالإلهرسول

وأنعماإليهوفىقدفأصبح

محكمااللهمنأمرابنايؤم

مقؤماوغابافتياناالفجرمع

عرمرماالأتيئكدفاعورجلأ

تسفمامنمنهموفيهمسليئم

تكفمامايعصونهفماأطاعوا

تقدماقدفإنهوقدمته

أظلماكانمنالحقفيبهتصيب

الحديد.بيضةأعلى:القونس(1)

.الطعان:المدعس(2)

لشديد.ا:العرندس)3(

.(431-141ص)"ديوانه"فيوالأبيات(مرداسبنالعباس):أي(4)
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ملجماالخيلمنألفافأكملتهالمحمدبرةيميناحلفت

المقدماتكونأنإليناوحبتقدمواالمؤمنيننبيوقال

وتحزمارغبةإلاالخوفبنايكنولمالمستديربنهيوبتنا

يلملماأهلالجمعصبحناوحتىكلهمالناسأسلمحتىأطعناك

يسوماحتىالشيخيطمئنولاوسطهالوردالأبلقالحصانيضل

آحجماقدأخيهعنتراهوكلضحىزفهالقطاوردلهمسمونا

دمادوافعهسالتوقدحنيناعشيةتركناحتىغدوةلدن

محطماورمحايهويوفارسهاطمرةرأيتكلمنشئتإذا

ونحرمانخيبأنإليهاوحبسربهاهوازنمناأحرزتوقد

عنه،اللهرضي،السلميمرداسبنعباسشعرمنالقصائدهذهإسحاقبنمحمدالإمامأوردهكذا

وقد،أيضاغيرهشعرمنأوردثم،الملالةوخوفالإطالةخشيةالقصائدمنأوردهمابعضتركناوقد

أعلم.والله.ذلكمنكفايةفيهماحصل

الرحيمالرحمناللهبسم

الطائفغزوة

فيالطائفوحاصر،حنينيوم!ي!اللهرسولقاتل:)1(الزهريعنعقبةبنوموسى،عروةقال

.ثمانسنةشوال

وصنعوا،مدينتهاأبوابعليهمأغلقواالطائفثقيففلقدمولما:)2(إسحاقبنمحمدوقال

بجرشكانا؟سلمةبنغيلانولامسعودبنعروةالطائفحصارولاحنينايشهدولم،للقتالالصنائع

.والضبور)4(والمجانيق،)3(الدباباتصنعةيتعلمان

.(5165/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2478/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()

:بعمانالبشيردارطبع،خليفةالكريمعبدالدكتوربتحقيق(3123/)"السيرةغريبشرح"فيالخشنيقال)3(

لينقوبها.للأسواربهافيدبونالرجالفيهايدخلبجلودوتغشىخشبمنتصنعآلات:الذبابات"

."الحربفيبهاجممقىبهايغشىجلود:الضبور":(3123/)"السيرةغريبشرح"فيالخشنيقال()4
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قال:

فرألواا

بياتلأا(1)

الطائفغزوةذكر

!أ:ذلكفي)1(مالكبنكعبفقال،حنينمنفرغحينالطائفإلى!ي!اللهرسولسارثم

ريبكلتهامةمنقضينا

لقالتنطقتولونخيرها

تروهالمإنلحاضنفلست

وجببطنالعروشوننتزع

خيلسرعانلناويأتيكم

سمعتمبساحتكمنزلواإذا

مرهفاتقواضببأيديهم

أخلصتهاالعقائقكأمثال

فيهاالأبطالجديةتخال

نصيخلهمأليسأجذهم

جمعناقدبأنايخبرهم

بزحفأتيناهمقدوأنا

صلباوكانالنبيرئيسهم

وعلمحكمذاالأمررشيد

رباونطيعنبينانطيع

نقبلالسلمإليناتلقوافإن

ونصبرنجاهدكمتأبواوإن

تنيبواأوبقينامانجالد

لقينامانباليلانجاهد

عليناألبوامعشرمنوكم

كفاءلهميرونلاأتونا

صقيللينمهندبكل

حتىوالإسلاماللهلأمر

وودوالعزىاللاتوتنسى

واطمأنواأقرواقدفأمسوا

.(881)ص"نهايود"في

السيوفاأجممناثموخيبر

ثقيفاأودوساقواطعهن

ألوفامناداركمبساحة

خلوفامنكمدوركموتصبح

كثيفاجمعاخلفهيغادر

رجيفابهاأناخممالها

الحتوفابهاالمصطلينيزرن

كتيفاتضربلمالهندقيون

مدوفاجادياالزحفغداة

عريفابناكانالأقواممن

الطروفاوالنجبالخيلعتاق

صفوفاحصنهمبسوريحيط

عروفامصطبراالقلبنقي

خفيفانزقايكنلموحلم

رؤوفابناكانالرحمنهو

وريفاعضدالناونجعلكم

ضعيفارعشاأمرنايكولا

مضيفاإذعاناالإسلامإلى

الطريفاأمالتلادأهلكناأ

والحليفامنهمالجذمصميم

والأنوفاالمسامعفجدعنا

عنيفاسوقابهانسوقهم

حنيفامعتدلاالدينيقوم

والشنوفاالقلائدونسلبها

خسوفايقبليمتنعلاومن
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علىوفدوقد:قلت)2(-الثقفيعميربنعمروبنياليلعبدبنكنانةفأجابه:)1(إسحاقابنوقال

بنعمروأبو،إسحاقوابن،عقبةبنموسىقاله.معهمفأسلم،ثقيفوفدفيذلكبعد!ي!اللهرسول

وماتفتنصرالرومبلادإلىصاربل،يسلملمأنهالمداشيوزعم.واحدوغير،الأثيروابن،البرعبد

الطويل(منأ:-بها

نريمهالامعلمبدارفإناقتالنايريديبغيناكانفمن

وكرومهاأطواؤها)3(لناوكانتترىماقبلمنالآباءبهاوجدنا

وحليمهارأيهاذوفأخبرهاعامربنعمروقبلجربتناوقد

نقيمهاالخدودصعرأبتماإذاأنناالحققالتإنعلمتوقد

ظلومهاالمبينللحقويعرفشريسهايلينحتىنقومها

نجومهازينتهاالسماءكلونمحرقتراثمندلاصعلينا

نشيمهالاغمرةفيجردتإذاصوارمببيضعنانرفعها

ا!ط(منأ:الطائفإلى!ي!اللهرسولمسيرفيالجشميعارضبنشدادوقال:إسحاق)4(ابنقال

ينتصرليسهومنينصروكيفمهلكهااللهإناللاتتنصروالا

هدرأحجارهالدىتقاتلولمفاشتعلتبالسدحرقتالتيإن

بشرأهلهامنبهاوليسيظعنبلادكمينزلمتىالرسولإن

علىثم،اليمانيةنخلةعلى-الطائفإلىحنينمنيعني-!ي!اللهرسولفسلك:)5(إسحاقابنقال

فيه.فصلىمسجدابهافابتنى،لئةمنالرغاءبحرةعلىثم،المليحعلىثم،قرن

نزلهاحينالرغاءببحرةيومئذأقاد،السلامعليه،أنهشعيببنعمروفحدثني:إسحاقابنقال

وأمر،بهفقتلههذيلمنرجلاقتلليثبنيمنرجل،الإسلامفيبهأقيددمأولوهو،بدم

.فهدمعوفبنمالكبحصن،بليةوهو،!ي!اللهرسول

اسمهاعنسأل!ك!ي!اللهرسولتوخهفلما.الضيقة:لهايقالطريؤفيسلكثم:إسحاقابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2481/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

عنهونقلها"النبويةالسيرة"فيالتاليةالأبياتأوردالذيإسحاقابنعلىمعقباالكتابمؤلف(كثيرابن)هناالقائل

المؤلف.

.الآبار:الأطواء

.(2481/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2482/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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نخب،علىمنهاخرجثم."اليسرىهيبل":فقال.الضيقة:فقيل"؟الطريقهذهاسمما":فقال

!ي!:اللهرسولإليهفأرسل،ثقيفمنرجلمالمنقريبا.الصادرة:لهايقالسدرةتحتنزلحتى

بإخرابه.!يالهاللهرسولفأمر،يخرجأنفأبى."حائطكعليكنخربأنوإماإليناتخرجأنإما"

،عمروبناللهعبدسمعت،بجيرأبيبنبجيرعن،أميةبنإسماعيلعن،)1(إسحاقابنوقال

أبيقبرهذا":!يالهاللهرسولفقال،بقبرفمررناالطائفإلىمعهخرجناحينيقول!يالهاللهرسولسمعت

التيالنقمةأصابتهخرجفلما،عنهيدفعالحرمبهذاوكان،ثمودمنوكان،ثقيفأبووهو،رغال

عنهنبشتمأنتمإن،ذهبمنغصنمعهدفنأنهذلكواية،فيهفدفن،المكانبهذاقومهأصابت

الغصن.معهفاستخرجواالناسفابتدره:قال."أصبتموه

بنمحمدعن،أبيهعن،حازمبنجريربنوهبعن،معينبنيحيىعن،داود)2(أبوورواه

به.إسحاق

به.أميةبهإسماعيلعن،القاسمبنروحعنزريعبنيزيدحديثمن)3(البيهقيورواه

فقتل،عسكرهبهفضرب،الطائفمنقريبانزلحتى!ي!اللهرسولمضىثم:)4(إسحاقابنقال

يقدرولم،تنالهمالنبلفكانتا،الطائفحائطمناقتربالعسكرأنوذلك،بالنبلأصحابهمنناس

()د(بالنبلأصحابهمنالنفرأولئكأصيبفلما،دونهمأغلقوه،حائطهميدخلواأنعلىالمسلمون

بناه،إسلامهابعدثقيفثبنتهالذيبالطائفاليوم،والسلامالصلاةعليه،مسجدهموضعإلىفتأخروا

فيمانقيفقلهاسمعإلايومكلصبيحةالشمسعليهاتطلعلاساريةفيهوكانت،وهببنأميةبنعمرو

ليلة.وعشرينبضعافحاصرهم:قال.يذكرون

ليلة.عشرةسبع:ويقال:هشامابنقال

السبيوتركالطائفإلى!يالهاللهرسولسارثم:)6(الزهريعنعقبةبنوموسى،عروةوقال

ليلةعشرةبضعالطائفحصنعندبالأكمة!ي!اللهرسولونزل،منهممكةعرشوملئت،بالجعرانة

لأمه،زيادأخيمسروحبنبكرةأبيغيرمنهمأحدإليهيخرجولم،حصنهموراءمنويقاتلونهيقاتلهم

ثقيف:لهمفقالت،بهاليغيظوهمأعنابهممنطائفةوقطعوا،الجراحوكثرت،!يالهاللهرسولفأعتقه

.(6792/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر(1)

ضعيف.وإسناده،(8803)رقمداودأبورواه2()

.(6792/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)3(

.(2482/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)

المؤلف.مصدر(2482/)هشاملابن"النبويةالسيرة"منتكملةالحاصرتينبينما()5

.(5571/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)6(
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يقطعأنالمسلمينمنرجلكل!ي!اللهرسولأمر:عروةوقال.لكمأولنافإنها،الأموالتفسدوالا

نفرإليهفاقتحم."حرفهوإليناخرجمن":يناديمنادياوبعث،حبلاتخمسأونخلاتخمس

منرجلإلىمنهمرجلكلودفعفأعتقهم،لأمهسفيانأبيبنزيادأخومسروحبنبكرةأبوفيهم،منهم

ويحمله.يعولهالمسلمين

اللهرسولأنعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،حجاجثنا،يزيدثنا:(أحمد)1الإماموقال

رجلين.الطائفيومأعتقوقد،أسلمواإذامواليهمقبلالعبيدمنجاءهمنيعتقكان!ي!

مقسيم،عن،الحكمعن،الحجاجثنا،خنيسبنبكربنالقدوسعبدثنا:أيضاأحمد)2(وقال

،بكرةأبوأحدهما،فأعتقهماعبدانإليهفخرج،الطائفأهلمج!ي!اللهرسولحاصر:قالعباسابنعن

إليه.خرجواإذاالعبيديعتق!ي!اللهرسولوكان

أنهعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،الحجاجعن،بالببننصرثنا:أيضاأحمد)3(وقال

فيهمالعبيدمنعبيدفخرج."حرفهوالعبيدمنإليناخرجمن":الطائفيوم!ي!اللهرسولقال:قال

وهو،أرطاةبنالحجاجعلىومداره،أحمدبهتفردالحديثهذا.!ي!اللهرسولفأعتقهمبكرةأبو

عتق،الإسلامدارإلىالحربدارمنجاءعبدكلأنفعنده،هذاإلىأحمدالإمامذهبلكن،ضعيف

عاما.مطلقاشرعياحكما

كما،أظهرالعامالتشريعلكانالحديثصحولو،عاماحكمألاشرطاهذاكانإنما:اخرونوقال

.")4(سلبهفلهقتيلاقتلمن":والسلامالصلاةعليهقولهفي

لما:قالالثقفيالمكدمبنالثهعبدحدثني:)5(إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسقالوقد

،كلدةبنللحارثعبدأوكانبكرةأبو؟رقيقهممنرقيقإليهخرجالطائفأهلكي!اللهرسولحاصر

منرهوفي،ووردانويحنس،المنبعث!ي!اللهرسولفسماه،المضطجعاسمهوكانوالمنبعث

الذينرقيقناعلينارذ،اللهرسوليا:قالوا،فأسلمواالطائفأهلوفدقدمفلما،فأسلموارقيقهم

إليه.فجعلهعبدهولاءالرجلذلكعلىورد."اللهعتقاءأولئك،لا":قال.أتوك

:قالعثمانأباسمعت،عاصمعن،شعبةثنا،غندرثنا،بشاربنمحمدثنا:)6(البخاريوقال

.بعدهالذيالمكدمبناللهعبدمرسللهيشهد،حسنحديثوهو،(1236/)"المسند)فيأحمدرواه(1)

.بعدهالذيالمكذمبناللهعبدمرسللهيشهدحسنحديثوهو،(1243/)"المسند"في)2(

.بعدهالذيالمكذمبناللهعبدمرسللهيشهدحسنحديثوهو،(1248/)"المسند"في)3(

عنه.اللهرضيقتادةأبيحديثمن(1175)رقمومسلم(1432)رقمالبخاريرواه()4

.(5951/)"النبوةدلائل"انظر()5

.(63)رقمومسلم،(4326)رقم(صحيحه"في()6
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،أناسفيالطائفحصنتسوروكان-بكرةوأبا-اللهسبيلفيبسهمرمىمنأولوهو-سعداسمعت

فالجنة،يعلمهوهوأبيهغيرإلىادعىمن":يقول!اللهرسولسمعنا:قالا-!اللهرسولإلىفجاء

به.عاصمحديثمنمسلمورواه."حرامعليه

النهدفي،عثمانأبيأو،العاليةأبيعن،عاصمعن،معمرأنبأنا:هشاموقال:)1(البخاريقال

حسبكرجلانعندكشهدلقد:قلت:عاصمقال،!النبيعن،بكرةوأباسعداسمعت:قال

لمجيواللهرسولإلىفنزلالآخروأما،اللهسبيلفيبسهمرمىمنفأولأحدهماأما،أجل:قال.بهما

الطائف.منوعشرينثلاثةثالث

فضرب،سلمةأئمإحداهما،نسائهمنامرأتان!اللهرسولمعوكان:)2(إسحاقبنمحمدقال

بالنبل.وتراموا،شديداقتالاوقاتلهمفحاصرهم،بينهمايصليفكان،قئتينلهما

الإسلامفيرمىمنأولع!ي!النبيأنبهأثقمنفحدثني،بالمنجنيقورماهم:)3(هشامابنقال

الطائف.أهلبهرمى،بالمنجنيق

الطائف،أهلجدارليخرقوازحفواثم،دبابةتحتدخلواالصحابةمننفراأنإسحاقابنوذكر

منهمفقتلوا،بالنبلثقيففرمتهم،تحتهامنفخرجوا،محماةالحديدسككثقيف!عليهمفأرسلت

.يقطعونفيهاالناسفوقع،ثقيفأعناببقطع!حالهاللهرسولأمرفحينئذ،رجالا

فأمنوهما،،يكلماهمحتىبالأمانثقيفافناديا،شعبةبنوالمغيرةحرببنسفيانأبووتقدم:قال

فقال،فأبين-الحصنفتحإذاالسباءعليهنيخافانوهما-إليهمليخرجنكنانةوبنيقريشمننساءفدعوا

قدحيثمسعوببنالأسودبنيمالإن؟لهجئتمامماخيرعلىأدلكماألا:مسعودبنالأسودابنلهما

وليس-الطائفوبينالأسودبنيمالبينوهو.العقيق:لهيقالبوادنازلا!واللهرسولوكان-علمتما

فكفماه،أبدايعمرلمقطعهإنمحمداوإن،منهعمارةأبعدولامؤونةأشدولارشاءأبعدمالبالطائف

لهم.تركه!يواللهرسولأنفزعموا.وللرحمدلهليدعهأولنفسهفليأخذه

بالمنجنيقأشارالذيهوالفارسيسلمانأنوعنده،هذانحوشيوخهعن)4(الواقديروىوقد

أعلم.فالله.وبدبابتينبهقدم:وقيل،بيدهوعمله

.(4327)رقم"صحيحه"في)1(

.(2482/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2482/)"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(3929/)"المغازي"انظر(4)
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استأذنحصنبنعيينةأنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنطريقمن)1(البيهقيأوردوقد

فيبالثباتفأمرهمفجاءهم،لهفأذن،الإسلامإلىفيدعوهمالطائفأهليأتيأنفيع!ي!اللهرسول

لهقالرجعفلما،طويلكلامفي.الأشجارمنماقطعقطعلايهولنكم:وقال،حصنهم

بالجنة.وذكرتهم،الناروأنذرتهم،الإسلامإلىدعوتهم:قال"؟لهمقلتما":!راللهرسول

منوإليكاللهإلىأتوب،اللهرسولياصدقت:فقال."وكذاكذالهمقلتبل،كذبت":فقال

ذلك.

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن)2(البيهقيروىوقد

نجيحأبيعن،طلحةأبيبنمعدانعن،الجعدأبيبنسالمعن،قتادةعن،الدستوائيئهشام

فسمعت،الطائفقصرلمجي!اللهرسولمعحاصرنا:قال،عنهاللهرضي،عبسةبنعمرووهو؟السلمي

وسمعته،سهماعشرستةيومئذفبلغت."الجنةفيدرجةفلهبسهمبلغمن":يقولع!يماللهرسول

يومنورالهكانتاللهسبيلفيشيبةشابومن،محريىعدلفهو،النهسبيلفيبسهمرمىمن":يقول

عظمكل،وقاءعظامهمنعظمكلجاعل،وجلعز،اللهفإنمسلمارجلاأعتقرجلوأيما،القيامة

كلوقاءعظامهامنعظمكلجاعل،وجلعز،اللهفإنمسلمةامرأةأعتقتمسلمةامرأةوأئما،بعظم

."النارمنعظامهامنعظيم

به.قتادةحديثمن،)3(والنسالي،وصححهوالترمذي،داودأبوورواه

عن،سلمةأمبنتزينبعن،أبيهعن،هشالمثنا،سفيانسمع،الحميديثنا:)4(البخاريوقال

نإأرأيت:أميةأبيبناللهلعبديقولفسمعته،مخنثوعندي!ي!اللهرسولعليئدخل:قالتسلمةأم

!ي!:اللهرسولفقال.بثمانوتدبربأربعتقبلفإنها،غيلانبابنةفعليكغداالطائفعليكماللهفتح

أيضاالبخاريرواهوقد.هيتالمخنث:جريجابنوقال:عيينةابنقال."عليكنهؤلاءيدخلنلا"

منالإربةأوليغيرمنيرونهوكانوا:لفظوفي)5(بهأبيهعن،عروةبنهشامعن،طرقمنومسلم

."هؤلاءعليكنيدخلنلا؟!هاهنامايعلمهذاأرىألا":!ي!اللهرسولقال:لفظوفي.الرجال

!وألنساعؤلرتعل!يظهروالؤالذلينآلطفلاو!و:تعالىقولهفيداخلفهوذلكيفهمممنكانإذايعني

يؤتى؟الذيبهالمرادوليس،النساءإلىلههمةلاالذيالسلفعرففيبالمخنثوالمراد.(3ا:النورأ

.(5163/)"النبوةدلائل"انظر(1)

.(2915/)"النبوةدلائل"انظر)2(

صحيح.حديثوهو،(4331)رقموالنسائي(6381)رقموالترمذي(6593)رقمداودأبورواه)3(

.(4324)رقمالبخاريرواه)4(

.(0218)رقمومسلم(5235)رقمالبخاريرواه)5(
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عنه،اللهرضي،الصديقبكرأبوقتلهوكما،)1(الحديثعليهدلكماحتماقتلهلوجبكذلككانلوإذ

تصيرثم،أقبلتإذاأربعاتكونفإنها،بطنهاعكنبذلكيعني.بثمانوتدبربأربعتقبل:قولهومعنى

ثقيف.ساداتمنسلمةبنغيلانبنتباديةهيالمرأةوهذه،أدبرتإذاثنتينواحدةكل

.المشهورهووهذا،هيتاسمهأنجريجابنعنالبخاريذكرقدالمخنثوهذا

بنعمروبنتفاختةلخالتهمولىجمي!اللهرسولمعوكان:قال)2(إسحاقابنعن،يونسقاللكن

أمورمنلشيءيفطنأنهيرىولا،بيتهفيمج!ي!اللهرسولنساءعلىيدخل.ماتع:لهيقالمخنثعائذ

الوليد:بنلخالديقولوهوفسمعه،إرباذلكفيلهأنيرىولا،الرجالإليهيفطنمماالنساء

وتدبربأربعتقبلفإنها،غيلانبنتباديةمنكمتنفلتنفلاالطائفمج!ي!اللهرسولافتتحإن،خالديا

لنسائه:قالثم،الحديث"!؟لهذايفطنهذاأرىألا":منههذاسمعحين!يواللهرسولفقال.بثمان

ع!ج!.اللهرسولبيتعنفحجب."عليكميدخلنلا"

عن،الأعمىالشاعرالعباسأبيعن،عمروعن،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:)3(البخاريوقال

نإغداقافلونإنا":قال،شيئامنهمينلفلم،الطائفع!هاللهرسولحاصرلما:قالعمروبناللهعبد

،جراحفأصابهم،فغدوا."القتالعلى"اغدوا:فقال؟نفتحهولانذهب:وقالوا،عليهمفثقل."اللهشاء

فتبسم.:مرةسفيانوقال.!يمالنبيفضحك،فأعجبهم."اللهشاءإنغداقافلونإنا":فقال

.)5(الخطاببنعمربناللهعبدعنوعنده،بهعيينةبنسفيانحديثمن4(مسلمورواه

.العاصبنعمروبناللهعبدعن:نسخةوفي،كذلكنسخةففي؟البخارينسخفيواختلف

أعلم.والله

خمسمضتلما:قالهريرةأبيعن،رباحبنالوليدعن،زيدبنكثيرحدثني:)6(الواقديوقال

فيترىما،نوفليا":فقالالدلليمعاويةبننوفللمجي!اللهرسولاستشارالطائفحصارمنليلةعشرة

.يضركلمتركتهوإن،أخذتهعليهأقمتإن،جحرفيثعلب،اللهرسوليا:قال."؟عليهمالمقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المسند""فيأحمدرواه"بهوالمفعولالفاعلفاقتلوالوطقومعمليعملوجدتموهمن":!يدقولهوهو

صحيح.حديثوهو(2561)ماجةوابن(5641)رقموالترمذي(4624)رقمداودوأبو(1/003)

.(5016/)"النبوةدلائل"انظر

.(4325)رقم"صحيحه"في

.(1778)رقممسلمرواه

وهوالعينبفتح،عمروبناللهعبدعن:"مسلمصحيح"نسخفيهوهكذا:"مسلمشرح"فيالنوويقاللكن

.الخطاببنعمربناللهعبدحديثمنالدارقطنيوصؤبه.العاصبنعمروابن

.(3369/)"المغازي"انظر
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ثقيفا:محاصروهوالصديقبكرلأبيقال!يواللهرسولأنبلغنيوقد:)1(إسحاقابنقال

فقال."فيهامافهراق،ديلثفنقرها،زبدامملوء!قبعةليأهديتأنيرأيتإني،بكرأبايا"

أرىلاوأنا":ع!ي!اللهرسولفقال.تريدماهذايومكمنهمتدركأنأظنما:عنهاللهرضي،بكرأبو

الله،رسوليا:قالتمظعونبنعثمانامرأةوهي،السلميةحكيمبنتخويلةإنثم:قال."ذلك

وكانتا،عقيلبنتالفارعةحليأو،سلمةبنغيلانبنتباديةحلي-الطائفعليكاللهفتحإن-أعطني

."؟خويلةياثقيففييؤذنلمكانوإن":لهاقال!ي!اللهرسولأنليفذكر،ثقيفنساءأحلىمن

الله،رسوليا:فقال!يواللهرسولعلىفدخل،الخطاببنلعمرذلكفذكرتخويلةفخرجت

."لا":قال؟فيهمأذنماأو:قال."قلتهقد":قال؟قلتهأنكزعمتخويلةحدثتنيهحديمثما

بنسعيدنادىالناساستقلفلما،بالرحيلعمرفأذن."بلى":قال؟بالرحيلأؤذنأفلا:قال

والله،أجل:حصنبنعيينةيقول:قال.مقيمالحيإنألا:علاجبنعمروأبيبنأسيدبنعبيد

اللهرسولمنبالامتناعالمشركينأتمدح،عيينةيااللهقاتلك:المسلمينمنرجللهفقال.كرامامجدة

محمديفتحأنأردتولكني،معكمثقيفالأقاتلجئتماواللهإني:فقال؟تنصرهجئتوقد!!

.مناكير)2(ثقيفافإن،رجلاليتلدلعلها،أطؤهاجاريةثقيفمنفأصيب،الطائف

ع!ي!اللهرسولوقول،حكيمبنتخويلةقصةعروةعن،الأسود)3(أبيعن،لهيعةابنروىوقد

أصبحوافلما،ظهرهميسرحوالاأنالناس!واللهرسولوأمر:قال،بالرحيلعمروتأذين،قالما

."مؤنتهمواكفنااهدهماللهم":فقالقافلاركبحينودعا،وأصحابه!ماللهرسولارتحل

:قالواجابرعن،الزبيرأبيعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدحديثمن)4(الترمذيوروى

حديمثهذا:قالثم."ثقيفااهداللهم":فقال.عليهماللهفادع،ثقيفنبالأحرقتنا،اللهرسوليا

)5(لى.م!

عريبحس!

منأدركواعمن،المكدمبناللهوعبدبكرأبيبناللهعبدحدثني،)6(إسحاقابنعن،يونسوروى

عنهم،انصرفواثم،ذلكمنقريباأوليلةثلاثينالطائفأهل!واللهرسولحاصر:قالواالعلمأهل

.(2484/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

الفطن.الداهيوهو،منكرجمع)2(

.(5168/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)3(

.(4293)رقمالترمذيرواه(4)

وأبيسابطبنالرحمنعبدطريقمن)3/343(مسندهفيأحمدرواهلكن.ضعيففهو"الزبيرأبي"عنعنةوفيه)5(

به.فيتقوى،قويوإسناده،"ثقيفااهداللهم"قولهعلىمقتصرأجابرعنالزبير

.(5916/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر)6(
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منرمضانفيمفصلاذلكوسيأتي.فأسلموارمضانفيوفدهمفجاءه،المدينةفقدم،فيهميؤذنولم

الله.شاءإنتسعسنة

.إسحاق)1(ابنقالهفيمابالطائفالمسلمينمناستشهدمنتسميةوهذه

بنالأسدمنأميةلبنيحليف!،جناببنوعرفطة،أميةبنالعاصبنسعيدبنسعيد؟قريشفمن

!ص،اللهرسولوفاةبعدبالمدينةمنهفتوفيبسهمرمي،الصديقبكرأبيبناللهوعبد،الغوث

حليفط،ربيعةبنعامربناللهوعبد،يومئذرميهارميةمن،المخزوفيالمغيرةبنأميةأبيبناللهوعبد

مناللهعبدبنوجليحة،اللهعبدوأخوه،السهميعديبنقيسبنالحارثبنوالسائب،عديلبني

ليث.بنسعدبني

صعصعةأبيبنسهلبنوالحارث،السلميالجذعبنثابت؟الخزرجمنثمالأنصارومن

بنزيدبنثعلبةبنثابتبنرقيم،الأوسومن،ساعدةبنيمن،اللهعبدبنوالمنذر،المازني

فقط.معاويةبنلوذان

بنيمنورجل،الأنصارمنوأربعة،قريشمنسبعة؟رجلاعشراثنايومئذاستشهدمنفجميع

أجمعين.عنهماللهرضي،ليث

سلمىأبيبنزهيربنبجيرقالالطائفعنراجعا!ي!اللهرسولانصرفولما:إسحاق)2(ابنقال

الكامل(منأ:والطائف)3(حنينايذكر

الأبرقويومأوطاسوغداةحنينبطنيومعلالةكانت

المتمزقكالطائرفتبددواجمعهاهوازنبإغواءجمعت

الخندقوبطنجدارهمإلاواحدامقامامنايمنعوالم

مغلقببابمنافاستحصنوايخرجوالكيماتعرضناولقد

فيلقبالمناياتلمعشهباءرجراجةإلىحسراناترتد

يخلقلمكأنهلظلحضنابهاقذفوالوخضراءملمومة

وتلتقيالقيادفيتفرققدركأنناالهراسعلىالضراءمشي

المترقرقريحههبتكالنهياستحصنتماإذاسابغةكلفي

)1(

)2(

)3(

.(2486/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2487/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(297/)هشاملابن"النبويةالسيرة"فيالأبيات
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محرقوالداودنسجمننعالنافضولهنتمسجدل

621

ابنهو:عمرقال-أبانثنا،الفريابيثنا،حفصأبوالخطاببنعمرثنا:داود)1(أبووقال

أن-الأحمسيالغيلةابنهو-صخرجدهعن،أبيهعن،حازمأبيبنعثمانثنا،-حازمأبيبناللهعبد

ولمانصرفقدفوجده،!النبييمدخيلفيركبصخرذلكسمعأنفلما،ثقيفاغزا!ي!اللهرسول

ولم،!ي!اللهرسولحكمعلىينزلواحتىالقصرهذاأفارقلاوذمةعهداحينئذصخرفجعل،يفتح

علىنزلتقدثقيفافإن،بعدأما:صخرإليهوكتب،!وواللهرسولحكمعلىنزلواحتىيفارقهم

لأحمسفدعا،جامعةبالصلاة!واللهرسولفأمر،خيلفيوهم،بهممقبلوأنا،اللهرسولياحكمك

:فقالشعبةبنالمغيرةفتكلم،القوموأتاه."ورجالهاخيلهافيلأحمسباركاللهم":دعواتعشر

نإ،صخريا":فقالفدعاه.المسلمونفيهدخلفيماودخلت،عمتيأخذصخراإن،اللهرسوليا

!ي!اللهرسولوسأل،إليهفدفعها."عمتهالمغيرةإلىفادفع،وأموالهمدماءهمأحرزواأسلمواإذاالقوم

وقومي.أناأنزلنيه،اللهرسوليا:فقال،الماءذلكوتركواالإسلامعنهربواقد،سليملبني4ما

فأتوا،فأبى،الماءإليهميدفعأنفسألوهصخرافأتوا-السلميينيعني-وأسلم،فأنزله."نعم":قال

:فقال.علينافأبى،ماءناإليناليدفعصخراوأتيناأسلمنا،اللهرسوليا:فقالوا!ي!اللهرسول

نعم:قال."ماءهمإليهمفادفع،ودماءهمأموالهمأحرزواأسلمواإذاالقومإن،صخريا"

تفرد.الماءوأخذهالجاريةأخذهمنحياء؟حمرةذلكعنديتغير!ي!اللهرسولوجهفرأيت.اللهنبييا

.اختلافإسنادهوفي،داودأبوبه

أنهتقدمقدلأنه،قتلايستأصلوالئلا؟عامئذالفتحيؤخرأنتقتضيالإلهيةالحكمةوكانت:قلت

وجل،عزربهرسالةيبلغحتىيؤووهأنوإلى،تعالىاللهإلىفدعاهمالطائفإلىخرجكانلما!ي!

قرنعندإلايستفقفلم،مهمومأفرجع،وكذبوهقولهعليهفردوا،طالمبأبيعمهموتبعدوذلك

عليكيقرأربكإن،محمديا:فقالالجبالملكفناداه،جبريلفيهاوإذا،بغمامؤهوفإذا،الثعالب

فقال.الأخشبينعليهمأطبقأنشئتفإن،عليكردواوما،لكقومكقولسمعوقد،السلام

.")2(شيئابهيشركلاوحدهيعبدهمنأصلابهممنيخرجأناللهلعل؟بهمأستأنيبل":!اللهرسول

ليقدمواالفتحيؤخروأن،اخرهمعنيقتلوالئلاحصنهميفتحلاأن؟"بهمأستأنيبل":قولهفناسب

تعالى.اللهشاءإن،بيانهسيأتيكما،المقبلالعاممنرمضانفيمسلمينذلكبعد

)1(

)2(

إسنادهوفي:بقولهالحديثآخرفيالمصنفإليهأومأكما،ضعفإسنادهوفي،(6703)رقمداودأبورواه

.اختلاف

.(5917)رقمومسلم(3231)رقمالبخاريبنحوهرواه
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فصل

الطائفعن،والسلامالصلاةعليه،مرجعهفي

مكةدخولهقبلحنينيومأصابهاالتيهوازنغنائموقسمة

الجعرانةمنمعتمرا

الجعرانةنزلحتى،دحناعلىالطائفعنانصرفحينع!ي!اللهرسولخرجثم:)1(إسحاقابنقال

ثقيف:عنظعنيومأصحابهمنرجللهقالوقد،كثيرسبيهوازنمنومعه،المسلمينمنمعهفيمن

وكان،بالجعرانةهوازنوفدأتاهثم:قال."بهموأتثقيفااهداللهم":فقال.عليهمادع،اللهرسوليا

عدته.يدرىلاماوالشاءالإبلومن،والنساءالذراريمنآلافستةهوازنسبيمن!ي!اللهرسولمع

بنعمروأحدثنا(:قالعنهبكيربنيونسروايةوفي-شعيببنعمروفحدثني:)2(إسحاقابنقال

منأصابماهوازنمنأصابفلما،بحنين!ي!اللهرسولمعكنا:قالجدهعن،أبيهعن-شعيب

،وعشيرةأصلإنا،اللهرسوليا:فقالوا،أسلمواوقدبالجعرانةهوازنوفدأدركه،وسباياهمأموالهم

صردبنزهيرخطيبهموقام.عليكاللهمنعلينافامنن،عليكيخفلمماالبلاءمنأصابناوقد

كناللاتيوحواضنكأوعماتك(خالاتكالسبايامنالحظائرفيماإن،اللهرسوليا:فقال،صردأبو

منك،أصابناالذيمثلمنهماأصابناثم،المنذربنالنعمانأوشمرأبيلابنملحناأناولو،يكفلنك

البسيطأمنأ:يقولأنشأثم،المكفولينخيراللهرسولياوأنت،وعطفهماعائدتهمارجونا

وندخرنرجوهالمرءفإنككرمفياللهرسولعليناامنن

غيردهرهافيشملهاممزققدرعاقهاقدبيضةعلىامنن

والغمرالغماءقلوبهمعلىحزنعلىهتافاالحربلهاأبقت

يختبرحينحلماالناسأرجحياتنشرهانعماءتداركهملمإن

الدررمحضهامنتملؤهفوكإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

زهرمعشرفإنامناواستبقنعامتهشالتكمنتجعلنالا

مدخراليومهذابعدوعندناكفرتوإنالاءلنشكرإنا

.(2488/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(094-2488/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()
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الله،رسوليا:فقالوا."؟أموالكمأمإليكمأحبوأبناؤكمنساؤكم":!اللهرسولفقال:قال

ولبنيليكانماأما":جم!اللهرسولفقال.إليناأحبونساؤناأبناؤنابل،وأموالناأحسابنابينخيرتنا

المسلمينإلى!اللهبرسولنستشفعإنا:فقولوافقوموابالناسصليتأناوإذا،لكمفهوالمطلبعبد

صلىفلما."لكموأسألذلكعندسأعطيكمفإني.ونسائناأبنائنافي!ي!اللهرسولإلىوبالمسلمين

كانماأما":!ي!اللهرسولفقال،!ي!اللهرسولبهأمرهممافقالواقاموا،الظهربالناس!ي!اللهرسول

:الأنصاروقالت.!راللهلرسولفهولناكانوما:المهاجرونفقال."لكمفهوالمطلبعبدولبنيلي

وبنوأناأما:عيينةوقال.فلاتميموبنوأناأما:حابسبنالأقرعوقال.!اللهلرسولفهولناكانوما

فهولناكانمابل:سليمبنوفقالت.فلاسليموبنوأناأما:السلميمرداسبنالعباسوقال.فلافزارة

من":!ي!اللهرسولفقال.وهنتموني:سليملبنيمرداسبنعباسيقول:قال.!اللهلرسول

وأبناءهم.نساءهمالناسإلىفردوا."نصيبهفيءأولمنفرائضستإنسانبكلفلهبحقهمنكمأمسك

شجر؟إلىاضطروهحتى.فيئناعلينااقسم،اللهرسوليا:يقولونالناسواتبعه!يماللهرسولركبثم

عددعنديلكمكانلويدهفينفسيفوالذي،ردائيعليردوا،الناسأيهايا":فقال،رداءهفانتزعت

إلى!ي!اللهرسولقامثم."كذاباولاجباناولابخيلاألفيتمونيماثم،عليكملقسمتهنعماتهامةشجر

فيئكممنليماوالله،الناسأيها":وقالرفعهاثمأصبعيهبينفجعلهاوبرةسنامهمنفأخذبعيرجنب

وشنازعازالغلولفإن،والمخيطالخياطفأدوا،عليكممردودوالخمس،الخمسإلاالوبرةهذهولا

هذهأخذت،اللهرسوليا:فقالشعرخيوطمنبكبةالأنصارمنرجلفجاء."القيامةيومأهلهعلى

بلغإذاأما:الرجلفقال."فلكمنهاحقيأما":!ي!اللهرسولفقال.دبرليبعيربرذعةبهالأخيط

دروالسلامالصلاةعليهأنهيقتضيالسياقوهذا.يدهمنبهافرمى.بهاليحاجةفلاهذاإلىفيهاالأمر

.وغيرهعقبةبنلموسىخلافا،يساربنإسحاقبنمحمدإليهذهبكما،القسمةقبلسبيهمإليهم

بنالمسورعن،عروةعن،الزهريعن،عقيلعن،الليثطريقمن")1(البخاريصحيح"وفي

إليهميردأنفسألوا،مسلمينهوازنوفدجاءهحينقام!ي!اللهرسولأنالحكمبنومروانمخرمة

فاختاروا،أصدقهإليالحديثوأحب،ترونمنمعي":ع!ي!اللهرسوللهمفقال،ونساءهمأموالهم

بضعانتظرهم!ماللهرسولوكان."بكماستأنيتكنتوقد،المالوإما،السبيإما؟الطائفتينإحدى

الطائفتين،إحدىإلاإليهمرادغير!ي!اللهرسولأنلهمتبينفلما،الطائفمنقفلحينليلةعشرة

أما":قالثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنىالمسلمينفي!ماللهرسولفقام.سبينانختارإنا:قالوا

نأمنكمأحبفمن،سبيهمإليهمأردأنرأيتقدوإني،تائبينجاؤوناقدهؤلاءإخوانكمفإن،بعد

.(4318)رقمالبخاريرواه(1)
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علينااللهيفيءماأولمنإياهنعطيهحتىحظهعلىيكونأنمنكمأحبومن،فليفعلذلكيطيب

ذلكفيمنكمأذنمنندريلاإنا":لهمفقال.اللهرسولياذلكطيبناقد:الناسفقال."فليفعل

رجعواثم،عرفاؤهمفكلمهم،الناسفرجع."أمركمعرفاؤكمإلينايرفعحتىفارجعوا،يأذنلمممن

يتعزضولم.هوازنسبيعنبلغنامافهذا.وأذنواطيبواقدبأنهمفأخبروه،!واللهرسولإلى

فكيف،النافيعلىمقدلموالمثبت،ذلكعنسكتبل،وقومهماوعيينةالأقرعلمنعالبخاري

!؟الساكت

أبيه،عن،مطعمبنجبيربنمحمدبنعمرأخبرني،الزهريحديثمنالبخارفي)1(روىوقد

الأعرابعلقت،حنينمنمقفلهالناسومعه،ع!يالهاللهرسولمعهوبينماأنهمطعمبنجبيرأخبره

:قالثم،ع!ي!اللهرسولفوقف،رداءهفخطفتسمرةإلىاضطروهحتىيسألونهع!ي!اللهبرسول

كذوباولابخيلاتجدونيلاثم،،بينكملقسمتهنعماالعضاههذهعددكانفلو،ردائيأعطوني"

البخارفي.بهتفرد."جباناولا

بنعليأعطى!اللهرسولأن،السعديعبيدبنيزيدوجزةأبووحدثني:)2(إسحاقابنوقال

لهايقالجاريةعفانبنعثمانوأعطى.عميرةبنحيانبنهلالبنتريطة:لهايقالجاريةطالبأبي

الله.عبدلابنهفوهبهاجاريةعمروأعطى.حيانبنعمروبنحيانبنتزينب

بنيمنأخواليإلىبهابعثت:قالعمربناللهعبدعن،نافعفحدثني:)3(إسحاقابنقال

إليها.رجعتإذاأصيبهاأنأريدوأنا،آتيهمثمبالبيتأطوفحتى،ويهيئوهامنهاليليصلحوا،جمح

علينارذ:قالوا؟شأنكمما:فقلت،يشتدونالناسفإذا،فرغتحينالمسجدمنفخرجت:قال

إليهافذهبوا.فخذوهافاذهبوا،جمحبنيفيصاحبتكمتلكم:قلت.وأبناءنانساءنا!اللهرسول

فأخذوها.

أرى:أخذهاحينوقال،هوازنعجائزمنعجوزافأخذحصنبنعيينةوأما:إسحاقابنقال

بستالسباياع!ي!اللهرسولرذفلما.فداؤهايعظمأنوعسى،نسباالحيفيلهالأحسبإنيعجوزا

بناهد،ثديهاولا،بباردفوهامافوالله،عنكخذها:صردبنزهيرلهفقال،يردهاأنأبى،فرائض

لقيعيينةأنفزعموا:قال.فرائضبستفردها.بماكددرهاولا،بواجدزوجهاولا،بوالدبطنهاولا

.وثيرةنصفاولا،غريرةبيضاءأخذتهاماواللهإئك:فقال،بذلكإليهفشكىالأقرع

)1(

)2(

)3(

.(4831و)(1282)رقم"صحيحه"في

.(2594/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2594/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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وأربعونالإبلمنأربعرجلكلأصاببالجعرانةالغنائم!ي!اللهرسولقسمولما:ا(الواقديقال

شاة.

إنيوالله:قالحنيناشهدممنرجلاأنبكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقبنمحمدعن،سلمةوقال

ع!ج!،اللهرسولناقةناقتيزحمتإذ،غليظةنعلرجليوفي،ليناقةعلى!ي!اللهرسولجنبإلىلأسير

فتأخرأوجعتني":وقال،بالسوطقدميفقرع،فأوجعه!ي!اللهرسولساقعلىنعليحرفويقع

أصبتكنتلماواللههذا:قلت:قال.يلتمسني!لمجي!اللهرسولإذاالغدمنكانفلما،فانصرفت."عني

فأوجعتني،بالأمسرجليأصبتإنك":فقال.أتوقعوأنافجئته:قال.بالأمس!ي!اللهرسولرجلمن

ضربني.التيبالضربةنعجةثمانينفأعطاني."منهالأعوضكفدعوتك،بالسوطقدمكفقرعت

السياقهذاعليهدلكما،القسمةبعدسبيهمهوازنإلىرد!ي!اللهرسولأنهذامنوالمقصود

نأجدهعن،أبيهعن،عنهإسحاقبنمحمدأوردهالذيشعيمببنعمروحديثسياقوظاهر،وغيره

الأعرابعلقت،وركبالسبيردلماولهذا،القسمةقبلسبيهمهوازنإلىردجم!اللهرسول

عليردوا":فقالرداءهفخطفت،سمر؟إلىاضطروهحتى.فيئناعلينااقسم:لهيقولونلمجيماللهبرسول

تجدونيلاثم،بينكملقسمتهنعمأالعضاههذهعددلكمكانلوبيدهنفسيفوالذي،الناسأيهاردائي

.بنحوهمطعمبنجبيرعن،2(البخاريرواهكما."كذاباولاجبانأولابخيلا

ذلك،قسمةفسألوه،وأطفالهمنساءهمإليهمردكماأموالهمهوازنإلىيردأنخشواوكأنهم

أقواماوتألف،القسمةفيأناساوآثر،وجلعز،اللهأمرهكما،بالجعرانةوالسلامالصلاةعليهفقسمها

فيماالحكمةوجهلهموبين،خطبهمحتىالأنصارمنأناسعليهفعتب،وأمرائهمالقبائلرؤساءمن

وأشباهه،الخويصرةكذي،والخوارجالجهلةمنيعلملامنبعضوتنقد،لقلوبهمتطييبا؟فعله

.المستعانوبالئه،ذلكفيالواردةالأحاديثفيوبيانهتفصيلهسيأتيكما،اللهقبحه

السميطثنا:يقولأبيسمعت،سليمانبنمعتمرثنا،عارلمحدثنا:3(أحماالإمامقال

صفوفبأحسنالمشركونفجاء،حنيناغزوناإناثم،مكةفتحنا:قالمالكبنأنسعن،السدوسي

ثم،الغنمصفتثم،ذلكوراءمنالنساءصفتثم،المقاتلةصفتثم،الخيلفصفت،رأيت

فجعلت:قال.الوليدبنخالدخيلنامجنبةوعلى،آلافستةبلغناقد،كثيربشمونحن:قال.النعم

.الناسمننعلمومنالأعرابوفرت،خيلناانكشفأننلبثفلم:قال.ظهورناخلفتلوذخيلنا

)2(

)3(

.(3949/)"زيلمغاا"نظرا

.(8413)و(1282)رقم"صحيحه"في

.(3571/)"المسند"فيأحمدرواه
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أنس!:قال."،للأنصاريااللأنصاريا،للمهاجرينياياللمهاجرين":!ي!اللهرسولفنادى:قال

اللهوايم:قال.!ي!اللهرسولوتقدم:قال.اللهرسوليالبيك:قلنا:قال.عميهحديثهذا

أربعينفحاصرناهم،الطائفإلىانطلقناثم،المالذلكفقبضنا:قال..اللههزمهمحتىأتيناهمما

المئة.الرجلويعطي،المئةالرجليعطي!ي!اللهرسولفجعل،فنزلنا:قال.مكةإلىرجعناثم،ليلة

إلىالحديثفرفع!يعطيهفلايقاتلهلممنوأما،فيعطيهقاتلهمنأما:بينهاالأنصارفتحدث:قال

إلاعليئيدخلنلا":قالثم،عليهيدخلواأنوالأنصارالمهاجرينبسراةأمرثم،لمجواللهرسول

وأ-"الأنصارمعشريا":!واللهنبيقال.ملأناهاحتىالقبةفدخلنا:قال."الأنصار"أو"أنصار+!

أتاكما:قالوا"؟أتانيحديثما"قال؟اللهرسولياأتاكما:قالوا"؟أتانيحديثما"-قالكما

تدخلوهحتىاللهبرسولوتذهبون،بالأموالالناسيذهبأنترضونألا":قال؟اللهرسوليا

.قالكماأو.فرضوا:قال.اللهرسوليارضينا:قالوا"؟بيوتكم

ستةهوازنيومكانواإنهم:قولهالغريبمنوفيه.سليمانبنمعتمرحديثمن()1مسلمرواهوهكذا

منقريباحاصروهاوإنما.ليلةأربعينالطائفحاصرواإنهم:وقوله،ألفاعشراثنيكانواوإنما.الاف

أعلم.فالله.ليلةالعشريندونأو،شهر

مالكبنأنسحذثني،الزهريعن،معمرثنا،هشامثنا،محمدبناللهعبدثنا:)2(البخاريوقال

يعطيلمجيالهالنبيفطفق،هوزانأموالمنأفاءمارسولهعلىاللهأفاءحين،الأنصارمنناسقال:قال

منتقطروسيوفناويتركناقريشايعطي؟!ي!اللهلرسولاللهيغفر:فقالوا،الإبلمنالمائةرجالا

قبةفيفجمعهمالأنصارإلىفأرسل،بمقالتهم!ي!اللهرسولفحدث:مالكبنأنسقال؟!دمائهم

فقهاءفقال."؟عنكمبلغنيحديمثما":فقال!يوالنبيقاماجتمعوافلما،غيرهممعهميدعولم،أدم

اللهيغفر:فقالواأسنانهمحديثةمناناسوأما،شيئايقولوافلم،اللهرسوليارؤساؤناأما:الأنصار

لأعطيفإني":!يواللهرسولفقال.دمائهممنتقطروسيوفنا،ويتركناقريشايعطي؟!واللهلرسول

رحالكم؟إلىبالنبيوتذهبون،بالأموالالناسيذهبأنترضونأما،أتألفهمبكفرعهدحديثيرجالا

لمجياله:النبيئلهمفقال.رضيناقد،اللهرسوليا:قالوا."بهينقلبونمماخيربهتنقلبونلمافوالله

فلم:أنسقال."الحوضعلىفإني،ورسولهاللهتلقواحتىفاصبروا،شديدةأثرةفستجدون"

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.يصبروا

)1(

)2(

.(136)(9551)رقممسلمرواه

.(4331)رقمالبخاريرواه



627الطائفغزوةمن-!-مرجعهذى

:قالمالكبنأنسجدهعن،زيدبنهشامعن،عونابنحديثمنا(ومسلمالبخاريرواهثم

معشريا":فقال،فأدبروا،والطلقاءآلافعشرة!ي!النبيومع،هوزانالتقىحنينيومكانلما

أنا":فقال!ي!اللهرسولفنزل.يديكبيننحنلبيك،وسعديكاللهرسوليالبيك:قالوا."الأنصار

،فقالوا،شيئاالأنصاريعطولم،والمهاجرينالظلقاءفأعطى،المشركونفانهزم."ورسولهاللهعبد

الله!برسولوتذهبون،والبعيربالشاةالناسيذهبأنترضونأما":فقال،قبةفيفأدخلهمفدعاهم

شعبلسلكتشعباالأنصاروسلكتوادياالناسسلكلو":!ي!اللهرسولفقال.بلى:قالوا."؟

."لأنصارا

بنعمهموغيرهموغطفانهوازنأقبلتحنينيومكانلما:قالالوجههذامن)2(للبخاريروايةوفي

نداءينيومئذفنادى،وحدهبقيحتىعنهفأدبروا،والطلقاءآلافعشرة!يىاللهرسولومع،وذراريهم

نحنأبشر،اللهرسوليالبيك:قالوا."الأنصارمعشريا":فقاليمينهعنالتفت؟بينهمايخلطلم

معك.نحنأبشر،اللهرسوليالبيك:قالوا."الأنصارمعشريا":فقاليسارهعنالتفتثم.معك

غنائميومئذوأصاب،المشركونفانهزم."ورسولهاللهعبدأنا":فقالفنزل،بيضاءبغلةعلىوهو

فنحنشديدةكانتإذا:الأنصارفقالت.شيئاالأنصاريعطولم،والطلقاءالمهاجرينبينفقسم،كثيرة

حديمقما،الأنصارمعشريا":فقالقئةفيفجمعهم،ذلكفبلغه.غيرناالغنيمةويعطىندعى

وتذهبون،بالدنياالناسيذهبأنترضونألا،الأنصارمعشريا":فقال،فسكتوا"؟بلغني

شعبا،الأنصاروسلكتوادياالناسسلكلو":فقال.بلى:قالوا"؟بيوتكمإلىتحوزونهاللهبرسول

عنه؟أغيبوأين:قال؟ذلكشاهدوأنت،حمزةأبايا:قلت:هشالمقال."الأنصارشعبلسلكت

!ياللهرسولجمع:قالأنسعن،قتادةعن،شعبةحديثمنأيضأ3(ومسلمالبخاريرواهثم

ترضونأما،وأتألفهمأجبرهمأنأردتوإني،ومصيبؤبجاهليةعهدحديثوقريشاإن":فقالالأنصار

وادياالناسسلكلو":قال.بلى:قالوا"؟بيوتكمإلىاللهبرسولوترجعونبالدنياالناسيرجعأن

."الأنصارشعب"أو"الأنصارواديلسلكتشعباالأنصاروسلكت

:فقالوا:وفيه،بنحوهأنسعن،حميدبنيزيدالتياحأبيعن،شعبةحديثمنأيضاوأخرجاه)4(

نحووذكر.فخطبهم!فيهمتقسموالغنائم،دمائهممنلتقطرسيوفناإن،العجبلهوهذاإنوالله

.تقدمما

)1(

)2(

)3(

)4(

.(135)(9501)رقمومسلم(4333)رقمالبخاريرواه

.(4337)رقمعندهوهي

.(133)(9501)رقمومسلم(4334)رقمالبخاريرواه

.(134)(9501)رقمومسلم(4332)رقمالبخاريعندوهو،الشيخانيعني
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أعطى!ح!اللهرسولأنمالكبنأنسعن،ثابتثنا،حمادثنا،عفانثنا:أحمد)1(الإماموقال

سيوفنا،اللهرسوليا:الأنصارفقالت،حنينيوماخرينفيعمروبنوسهيلوالأقرعوعيينةسفيانأبا

:فقال،فاضتحتىلهقبةفيفجمعهم،!ج!النبيذلكفبلغ؟بالمغنميذهبونوهم،دمائهممنتقطر

أقلتم":قالثم."منهمالقومأختابن":قال.أختناابنإلا،لا:قالوا"؟غيركممنأحدفيكم"

بالشاءالناسيذهبأنترضونأما،الدثاروالناسالشعارأنتم":قال.نعم:قالوا"؟وكذاكذا

سلكلو،وعيبتيكرشيالأنصار":قال.بلى:قالوا"؟دياركمإلى!ي!اللهبرسولوتذهبونوالبعير

حماد:وقال."الأنصارمنامرألكنتالهجرةولولا،شعبهملسلكتشعباالأنصاروسلكتوادياالناس

مسلم.شرطعلىوهو،الوجههذامنأحمدبهتفرد.هؤلاءمنواحدكلفسمى،الإبلمنمائةأعطى

معشريا":قال!ي!اللهرسولأنأنسعن،حميدعن،عديأبيابنحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

اللهفألفأعداءآتكمألم؟بياللهفجمعكممتفرقينآتكمألم؟بياللهفهداكمضلالاآتكمألم،الأنصار

،فاويناكوطريدا،فأمناكخائفاجئتنا:تقولونأفلا":قال.اللهرسوليابلى:قالوا"؟قلوبكمبين

،"الصحيحين"شرطعلىثلاثيإسنادوهذا.ولرسولهعليناالمنللهبل:قالوا"؟فنصرناكومخذولا

الصحابة.منغيرهعنرويوقد،مالكبنأنسعنكالمتواترالحديثفهذا

عن،تميمبنعبادعن،يحيىبنعمروثنا،وهيحبثنا،إسماعيلبنموسىثنا:)3(البخاريفقال

قلوبهم،المؤلفةفيالناسفيقسمحنينيوم!ي!رسولهعلىاللهأفاءلما:قالعاصمبنزيدبناللهعبد

يا":فقالفخطبهم،الناسأصابمايصبهملمإذ،أنفسهمفيوجدوافكأنهم،شيئاالأنصاريعطولم

اللهفأغناكموعالة؟بياللهفألفكممتفرقينوكنتم؟بياللهفهداكمضلالاأجدكمألم،الأنصارمعشر

نأترضونألا،وكذاكذاجئتنا:قلتمشئتملو":قال.أمنورسولهالله:قالواشيئاقالكلما"؟بي

ولو،الأنصارمنامرألكنتالهجرةلولا؟رحالكمإلىاللهبرسولوتذهبونوالبعيربالشاءالناسيذهب

ستلقونإنكم،دثاووالناسشعاوالأنصار،وشعبهاالأنصارواديلسلكت،وشعباوادياالناسسلك

."الحوضعلىتلقونيحتىفاصبروا،أثرةبعدي

به.المازنييحىبنعمروحديثمن)4(مسلمورواه

بنمحمودعن،قتادةبنعمربنعاصمحدثني،إسحاقبنمحمدعن،بكير)5(بنيونسوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(3462/)"المسند"فيأحمدرواه

.(01وه3401/)"المسند"فيأحمدرواه

.(0433)رقم"صحيحه"في

.(6101)رقم"صحيحه"في

.(5176/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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منللمتألفينوقسم،حنينيومالغنائم!ي!اللهرسولأصابلما:قالالخدرفيسعيدأبيعن،لبيد

الأنصارمنالحيهذاوجد،كثيوولاقليلشيءمنهاالأنصارفييكنولم،قسمماالعربوسائرقريش

!ي!اللهرسولإلىعبادةبنسعدفمشى.قومه!يالهاللهرسولواللهلقي:قائلهمقالحتىأنفسهمفي

:قال."؟فيم":فقال.أنفسهمفيعليكوجدواقدالأنصارمنالحيهذاإن،اللهرسوليا:فقال

فقال.شيءذلكمنفيهميكنولم،العربسائروفيقومكفيالغنائمهذهقسمكمنكانفيما

فقال:قال.قوميمنامرؤإلاأناما:قال"؟سعدياذلكمنأنتفأين":!يماللهرسول

فصرخ،سعذفخرج"فأعلمنياجتمعوافإذا،الحظيرةهذهفيقومكليفاجمع":لمجي!اللهرسول

آخرونوجاء،فدخلوالهمفأذن،المهاجرينمن4رجافجاء،الحظيرةتلكفيفجمعهم،فيهم

هذالكاجتمعقد،اللهرسوليا:فقالأتاه،لهاجتمعإلاأحدالأنصارمنيبقلمإذاحتى،فردهم

عليهوأثنىاللهفحمد،خطيبافيهمفقام!يالهاللهرسولفخرج.أجمعهمأنأمرتنيحيثالأنصارمنالحيئ

وأعداء،اللهفأغناكموعالة،اللهفهداكمضلالااتكمألم،الأنصارمعشريا":قالثم،أهلههوبما

"؟الأنصارمعشرياتجيبوننيألا":!يالهاللهرسولقالثم.بلى:قالوا"؟قلوبكمبيناللهفألف

لقلتمشئتملوواللهأما":قال.ولرسولهدلهالمن؟نجيبكوبماذا؟اللهرسوليانقولوما:قالوا

."فنصرناكومخذولا،فأمناكوخائفا،فآسيناكوعائلا،فاويناكطريداجئتنا:وصدقتمفصدقتم

منلعاعةفيالأنصارمعشريانفوسكمفيأوجدتم":!ي!اللهرسولفقال.ولرسولهدلهالمن:فقالوا

الأنصارمعشرياترضونأفلا!؟الإسلاممنلكماللهقسمماإلىووكلتكم،أسلمواقومابهاتأئفتالدنيا

نألوبيدهنفسيفوالذي؟رحالكمإلىاللهبرسولوتذهبونوالبعيربالشاءرحالهمإلىالناسيذهبأن

منامرألكنتالهجرةولولا،الأنصارشعبلسلكت،شعباالأنصاروسلكتشعباسلكواالناس

أخضلواحتىالقومفبكى:قال."الأنصارأبناءوأبناءالأنصاروأبناءالأنصارارحماللهم،الأنصار

.وتفرقواانصرفثم.قسماورسولهباللهرضينا:وقالوا،لحاهم

هذامنالكتبأصحابمنأحديروهولم،إسحاقابنحديثمنأحمد)1(الإمامرواهوهكذا

صحيخ.وهو،الوجه

العوفي،سعدبنعطيةعن،مرزوقبنالفضلعن،بكيربنيحيىعن،أحمد)2(الإمامرواهوقد

استقامتقدلوأنهأحدثكمكنتلقدواللهأما:لأصحابهالأنصارمنرجلقال:الخدريسعيدأبيعن

أشياءلهمفقال!،فجاءهم!يالهاللهرسول!ذلكفبلغ.عنيفارداعليهفردوا:قال!.عليكمآثرقدالأمور

)1(

)2(

حسن.وإسناده،(376/)"المسند"في

ضعيف.وإسناده،(398/)"المسند"في
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:قالواشيئالهمقالوكلما."الخيلتركبونلاوكنتم":قال.اللهرسوليابلى:قالوا،أحفظهالا

أيضا.أحمدبهتفزد.تقدمكماالخطبةبقيةذكرثم.اللهرسوليابلى

.بنحوهسعيدأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشحديثمنبهمنفردا(أحمد)1الإمامرواهوهكذا

.مختصراجابرعن،الزبيرأبيعن،لهيعةابنعن،موسىعنأيضاأحمد)2(ورواه

بنرافعبنرفاعةبنعبايةعن،أبيهعن،مسروقبنسعيدبنعمرعن،عيينةبنسفيانوقال

الإبل،منمئةحنينسبيمنقلوبهمالمؤئفةأعطى!ي!اللهرسولأن،خديجبنرافعجدهعن،خديج

وأعطى،مئةحصنيبنعيينةوأعطى،مائةأميةبنصفوانوأعطى،مئةحرببنسفيانأبافأعطى

بنالعباسوأعطى،مئةعوفبنمالكوأعطى،مئةعلاثةبنعلقمةوأعطى،مئةحابسبنالأقرع

المنقارب(!نأ:)3(يقولفأنشأ،أولئكبهيبلغولم،المئةدونمرداس

والأقرععيينةبين!دالعببونهبنهبيأتجعل

المجمعفيمرداسيفوقانحابسنولاحصنكانفما

يرفعلااليومتخفضومنمنهماامرئدونكنتوما

أمنعولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

مئة.ع!ح!اللهرسوللهفأتئم:قال

.)د(البيهقيلفظوهذا،بنحوهعيينةابنحديثمن4(مسلمرواه

المتفاهـبأ!نأ:فقال:إسحاقوابنالزبيربنوعروةعقبةبنموسىذكرهاروايةوفي

الأجرعفيالمهرعلىبكريتلافيتهانهاباكانت

أهجعلمالناسهجعإذايرقدواأنالحيوإيقاظي

والأقرععيينةبين!دالعببونهبنهبيفأصبح

أمنعولمشيئاأعطفلمتدر!ذاالحربفيكنتوقد

الأربعقوائمهاعديدأعطيتهاأفائلإلا

صحيح.وإسناده،(357/)"المسند"في(1)

ضعيف.وإسناده،(3347/)"المسند"في(2)

وتأخير.بتقديم(121-111)ص"مرداسبنالعباسديوان"فيبعدهاوالتيالأبياتهذهبعض)3(

.(137)(0601)رقممسلمرواه(4)

.(917-178)5/"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه()5
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المجمعفيمرداسيفوقانحابسنولاحصنكانوما

يرفعلااليومتضعومنمنهماامرئدونكنتوما

أصبح:القائلأنت":لهفقال!ي!اللهرسولذلكفبلغ:الزهريعنعقبةبنوموسى،عروةقال

كنتماواللهولكن،اللهرسولياقالهكذاما:بكرأبوفقال"؟وعيينةالأقرعبينالعبيدونهبنهبي

سوالمح!،هما":لمجي!اللهرسولفقال،بكرأبوفأنشده."؟قالكيف":فقال.لكينبغيومابشاعر

يكونأنالناسبعضفخشي."لسانهعنياقطعوا":!ي!اللهرسولقالثم."بدأتبأيهمايضركما

فرسه.وعبيذ:قال.العطية!ي!النبيأرادوإنما،بهالمثلةأراد

عن،بردةأبيعن،اللهعبدبنبريدعن،أسامةأبوثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:)1(البخاريوقال

اللهرسولفأتى،بلاذومعهوالمدينةمكةبينبالجعرانةنازذوهو،!ي!النبيعندكنت:قالموسىأبي

فأقبل.أبشرمنعليأكثرتقد:فقال."أبشر":لهفقال؟وعدتنيماليتنجزألا:فقالأعرابي!ي!

فيهبقدحدعاثم(قبلنا:قالاأ"أنتمافاقبلاالبشرىرد":فقالالغضبانكهيئةوبلالموسىأبيعلى

."وأبشراونحوركماوجو!كماعلىوأفرغامنهاشربا":قالثم،فيهومجفيهووجههيديهفغسل،مالمح!

.رواههكذا.طائفةمنهلهافأفضلا.لأمكماأفضلاأنالستروراءمنسلمةأمفنادت،ففعلاالقدحفأخذا

مالكبنأنسعن،اللهعبدبنإسحاقعن،ماللثثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)2(البخاريوقال

جذبةفجذبه،أعرابيفأدركه،الحاشيةغليظنجرال!بردوعليه!ي!اللهرسولمعأمشيكنت:قال

:قالثم،جذبتهشدةمنالرداءحاشيةبهأثرتقد!ي!اللهرسولعاتقصفحةإلىنظرتحتى،شديدة

.بعطاءلهأمرثمفضحكإليهفالتفت.عندكالذياللهمالمنليمر

بنصخرسفيانأبو؟وهم،الإبلمنمئةيومئذ!ي!الثهرسولأعطاهمالذين)3(إسحاقابنذكروقد

علاثة،بنوعلقمة،الدارعبدبنيأخوكلدةبنوالحارث،حزامبنوحكيم،معاويةوابنه،حرب

عوفبنومالك،مطعمبنوجبير،هشامبنوالحارث،زهرةبنيحليفالثقفيجاريةبنوالعلاء

والأقرع،أميةبنوصفوان،حصنبنوعيينة،العزىعبدبنوحويطب،عمروبنوسهيل،النصري

حابس.ابن

من!ي!اللهلرسولقالقائلاأن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدوحدثني:)4(إسحاقابنقال

)2(

)3(

)4(

.(4328)رقمالبخاريرواه

.(9431)رقمالبخاريرواه

.(2294/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2694/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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5!صاللهرسولعلىالنصريعوفبنمالكقدومذ

فقال!الضمريسراقةبنجعيلوتركت،مئةمئةوالأقرععيينةأعطيت،اللهرسوليا:أصحابه

،والأقرععيينةمثلكلهم،الأرضطلاعمنخيرلجعيلبيدهمحمدنفسوالذيأما":!ي!اللهرسول

."إسلامهإلىسراقةبنجعيلووكلت،ليسلماتألفتهماولكن

.ذكرهيطولممنالمئةدون!اللهرسولأعطاهمن)1(إسحاقابنذكرثم

حنينغنائممنيعطيني!ي!اللهرسولزالما:قالأنهأميةبنصفوانعن)2(الصحيحالحديثوفي

منه.إليأحبشيئااللهخلقماحتى،إليالخلقأبغضوهو

ذكر

عل!لمجهالرسولعلىالنصريعوفبنمالكقدوم

"؟فعلما"عوفبنمالكعنوسألهمهوازنلوفد!ي!اللهرسولوقال:)3(إسحاقابنقال

مئةوأعطيتهومالهأهلهإليهرددتمسلماأتانيإنأنهأخبروه":!فقال.ثقيفمعبالطائفهو:فقالوا

بمكة-أو-بالجعرانةوهو!واللهرسولأتىحتى،ثقيفمنانسلمالكاذلكبلغفلما."الإبلمن

اللهرضيعوفبنمالكفقال،االإبلمنامئةوأعطاه،ومالهأهلهعليهفرد،إسلامهوحسنفأسلم

الكامل(منأ:عنه

محمدبمثلكلهمالناسفيبمثلهسمعتولارأيتإنما

غدفيعمايخبركتشأومتىاجتديإذاللجزيلوأعطىأوفى

مهندكلوضرببالسمهريأنيابهاعردتالكتيبةوإذا

مرصدفيخادرالهباءةوسطأشبالهعلىليثفكأنه

فكان،وفهموسلمةثمالة؟القبائلوتلك،قومهمنأسلممنعلى!ي!اللهرسولواستعمله:قال

عليهم.ضيقحتى،عليهأغارإلاسرحلهميخرجلاثقيفابهميقاتل

بنعمروحدثني،الحسنثنا،حازمبنجريرثنا،إسماعيلبنموسىثنا:)4(البخاريوقال

.(2394/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(663)رقموالترمذي(2313)رقممسلمرواهالذي)2(

.(2194/)"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(5431)رقمالبخاريرواه()4



633؟د!ت3ص،اللهرسولعلىالنصريعوفبنمالكقدومذكر

:فقال،عليهعتبوافكأنهم،آخرينومنعقوماع!ي!اللهرسولأعطى:قال،عنهاللهرضي،تغلب

والغنى،الخيرمنقلوبهمفياللهجعلماإلىقوماوأكل،وجزعهمظلعهمأخافقوماأعطيإني"

عاصم،أبوزاد.النعمحمر!اللهرسولبكلمةليأنأحبفما:عمروقال."تغلببنعمرومنهم

...فقسمه-سبيأو-بمالأتي!يماللهرسولأن،تغلببنعمروثنا،الحسنسمعت،جريرعن

.بهذا

نأفبلغه،رجالاوتركرجالافأعطى-بشيءأو-بمالاللهرسولأتي:قال)1(للبخاريروايةوفي

بهتفرد.سواءمثلهفذكر."بعدأما":قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدفخطبهم،عتبواتركالذين

.البخاري

وتأخرهمالأنصارأمرمنكانفيماقال،عنهاللهرضي،)3(ثابتبنحسانأن)2(هشامابنذكروقد

الجسيط،منأ:الغنيمةعن

دررعبرةحفلتهإذاسحامنحدرالعينفماءهمومزادت

خورولافيهاذننلاهيفاءبهكنةشماءإذبشماءوجدا

النزرالواصلوصالوشرنزرامودتهاكانتإذشماءعنكدع

البشرعددماإذاللمؤمنينمؤتمنياخيرفقلالرسولوأت

نصرواوهمآوواهمقومقدامنازحةوهيسليمتدعىعلام

تستعرالحربوعوانالهدىدينبنصرهمأنصارااللهسماهم

ضجرواوماخانواوماللنائباتواعترفوااللهسبيلفيوسارعوا

وزرالقناوأطرافالسيوفإلالناليسفيكعليناألبوالناس

السوربهتوحيمانضيعولاأحدعلىنبقيلاالناسنجالد

سعرنارهاتلظىحينونحنناديناالحربجناةتهرولا

الظفرينزلوفيناالنفاقأهلطلبوامادونببدررددناكما

مضرأحزابهابطراحزبتإذأحدمنالنعفيومجندكونحن

عثرواقدالناسوكلعثارامناخبرواوماخمناوماونينافما

ئحلا-!.هء"*-
!ا+،*ة

.(239)رقم"صحيحه"في)1(

.(2794/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

ألفاظها.فيالاختلافبعضمع(1/265)"ديوانه"فيالأبيات)3(
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بالاتفاقالعادلةالقسمةفيصتج!اللهرسولعلىالجهلةبعضأعتراضذكر

والنماقالشقاقأهلمنالجهلةبعضاعتراض

بالاتفاقالعادلةالقسمةفيصطاجصاللهرسولعلى

قسملما:قالاللهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،سفيانثنا،قبيصةثنا:)1(البخاريقال

فأخبرته،!سماللهرسولفأتيت:قال.اللهوجهبهاأرادما:الأنصارمنرجلقالحنينقسمة!ي!النبيئ

."فصبرهذامنبأكثرأوذيقد،موسىعلىاللهرحمة":قالثم،وجههفتغير

به.الأعمشحديثمن2(مسلمورواه

:قالاللهعبدعن،وائلأبيعن،منصورعن،جريزثنا،سعيدبنقت!يبةثنا:)3(البخاريقالثم

ذلك،مثلعيينةوأعطى،الإبلمنمائةحابسبنالأقرعأعطى؟ناسأ!سمالنبيآثرحنينيومكانلما

اللهرحم":قال.ع!يوالنبيلأخبرن:فقلت.اللهوجهالقسمةبهذهأريدما:رجلفقال،ناساوأعطى

."فصبرهذامنبأكثرأوذيقد،موسى

به.المعتمربنمنصورحديثمن)4(رواهوهكذا

الله.وجهفيهاأريدوما،فيهاعدلمالقسمةهذهإنوالله:رجلفقال:)5(للبخاريروايةوفي

!؟ورسولهاللهيعدللمإذايعدلمن":فقال،فأخبرتهفأتيته.ع!يواللهرسوللأخبرنوالله:فقلت

."فصبرهذامنبأكثرأوذيقد،موسىاللهرحم

القاسمأبيمقسمعن،ياسربنعفاربنمحمدبنعبيدةأبووحدثني:)6(إسحاقبنمحمدوقال

بناللهعبدأتيناحتى،الليثيكلاببنوتليدأناخرجت:قالنوفلبنالحارثبناللهعبدمولى

كلمهحين!اللهرسولحضرتهل:لهفقلنا،بيدهنعلهمعلقابالبيتيطوفوهوالعاصبنعمرو

يعطيوهوعليهفوقف.الخويصرةذو:لهيقالتميمبنيمنرجلجاء،نعم:قال؟حنينيومالتميمي

فكيف،أجل":!اللهرسولفقال.اليومهذافيماصنعترأيتقد،محمديا:لهفقال،الناس

فعندعنديالعدليكنلمإذا!ويحك":فقال!ي!النبيفغضب:قال.عدلتأركلم:قال"؟رأيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

.(4335)رقمالبخاريرواه

.(141)(6201)رقممسلمرواه

.(4336)رقم"صحيحه"في

.(014)(5621)رقم"صحيحه"فيمسلميعني

.(5315)رقمعندهوهي

.(2694/)هشاملابن"النبويةالسيرة"في



635بالاتفاقالعادلةالقسمةفيص!س!وركااللهرسولعلىالجهلةبعضاعتراضذكر

شيعةلهسيكونفإنهدعوه،لا":فقال؟نقتلهألا،اللهرسوليا:الخطاببنعمرفقال"!؟يكونمن

فيثم،لمح!شييوجدفلاالنصلفيينظر،الرميةمنالسهميخرجكمامنهيخرجواحتىالدينفييتعمقون

."والدمالفرثسبق،شيءيوجدفلاالفوقفيثم،!شييوجدفلاالقدح

رجلأتى:قالاللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعن،سعيدبنيحيىعن،سعدبنالليثوقال

،الناسويعطيمنهايقبض!يواللهورسول،فضةبلالثوبوفي،حنينمنمنصرفه!يمالنبيبالجعرانة

أكنلمإذاوخسرتخبتلقد!؟أعدلأكنلمإذايعدلومن!ويلك":قال.اعدل،محمديا:فقال

يتحدثأناللهمعاذ":فقال.المنافقهذافأقتلاللهرسوليادعني:الخطاببنعمرفقال."أعدل

يمرقكمامنهيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرانيقرؤونوأصحابههذاإن،أصحابيأقتلأنيالناس

الليث.عن،رمحبنمحمدعن،أ(مسلمرواه."الرميةمنالسهم

!ي!اللهرسولبينما:قالجابرعن،ديناربنعمروعن،قزةثنا،عامرأبوثنا:أحمد)2(وقال

ورواه."أعدللمإنشقيتلقد":فقال.اعدل:فقالرجلإليهقامإذ،حنينمغانميقسم

به.السدوسيخالدبنقرةعن،إبراهيمبنمسلمعن،)3(البخاري

ع!ي!اللهرسولعندنحنبينما:قالسعيدأبيعن،سلمةأبيعن،الزهريحديثمن")4(الصحيحين"وفي

اللهرسولفقال.اعدل،اللهرسوليا:فقال،تميمبنيمنرجلالخويصرةذوأتاهإذقسمايقسموهو

:الخطاببنعمرفقال"أعدللمإنوخسرتخبتلقد؟!أعدللمإذايعدلومن!ويلك":!!

صلاتهأحدكميحقرأصحابالهفإندعه":!ي!اللهرسولفقال.عنقهفأضربفيهليائذن،اللهرسوليا

يمرقكماالإسلاممنيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممع

إلىينظرثم،شيءفيهيوجدفلارصافهإلىينظرثملمح!،شيفيهيوجدفلانصلهالىينظر،الرميةمنالسهم

،والدمالفرثسبققد،لمح!شيفيهيوجدفلاقذذهإلىينظرثم،شيءفيهيوجدفلا-قدحهوهو-نضئه

منفرقةحينعلىويخرجون،تدردرالبضعةمثلأو،المرأةثديمثلعضديهإحدىأسودرجلايتهم

طالبأبيبنعليأنوأشهد،ع!ي!اللهرسولمنهذاسمعتأنيفأشهد:سعيدأبوقال."الناس

نعت.الذي!ي!اللهرسولنعتعلىإليهنظرتحتى،بهفأتيفالتمسالرجلبذلكوأمر،معهوأناقاتلهم

.نحوهبهسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الفضلبنالقاسمحديثمنأيضا(همسلمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(6301)رقم"صحيحه"في

.(3332/)"المسند"في

.)3138(رقم"صحيحه"في

.(481)(6401)رقمومسلم(0361)رقمالبخاريرواه

.مختصرا(051)(1)650مسلمرواه
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بالجعرانةوهوإليهالرضاعةمن!م!اللهرسولأختمجيءذكر

ذكر

بالجعرانةوهوإليه،الرضاعةمن!ح!اللهرسولأختمجيء

الشيماءواسمها

قدرتمإن":هوازنيومقال!ي!اللهرسولأنبكربنسعدبنيبعضوحدثني:)1(إسحاقابنقال

المسلمونبهظفرفلما،حدثاأحدثقدوكان."يفلتنكمفلا-بكربنسعدبنيمنرجل-بجادعلى

الرضاعة،من!ي!اللهرسولأخت،العزىعبدبنالحارثبنتالشيماءمعهوساقوا،وأهلهساقوه

فلم.الرضاعةمنصاحبكملأختإنيواللهتعلموا:للمسلمينفقالت،الشوقفيعليهافعنفوا:قال

!ي!.اللهرسولبهاأتواحتىيصدقوها

إلىبهاانتهيفلما:قال-وجزةأبو-هوالسعديعبيدبنيزيدفحدثني:إسحاقابنقال

عضة:قالت"؟ذلكعلامةوما":قال.الرضاعةمنأختكإني،اللهرسوليا:قالتع!ي!اللهرسول

فأجلسهارداءهلهافبسط،العلامة!ي!اللهرسولفعرف:قال.متوركتكوأناظهريفيعضضتنيها

قومكإلىوترجعيأمتعكأنأحببتوإن،مكرمةمحبةفعنديأحببتإن":وقالوخيرها،عليه

قومي.إلىوتردنيتمتعنيبل:قالت."فعلت

،مكحول:لهيقالغلاماأعطاهاأنهسعدبنوفزعمت،قومهاإلىوردهاء!يواللهرسولفمتعها

بقية.نسلهمامنفيهميزلفلم،الاخرأحدهمافزوجت،وجارية

جاءتهوازنفتحيومكانلما:قالقتادةعن،الملكعبدبنالحكمحديثمن)2(البيهقيوروى

نإ":لهافقال.الحارثبنتشيماءأنا،أختكأنا،اللهرسوليا:فقالت!ي!اللهرسولإلىجارية

الله،رسوليانعم:فقالت،عضدهاعنفكشفت:قال."يبلىلاأثرامنيبكفإن،صادقةتكوني

تعطي،سلي":قالثم،رداءه!ي!اللهرسوللهافبسط:قال.العضةهذهفعضضتني،صغيروأنت

."تشفعيواشفعي

ثنا،السلميئنجيدبنإسماعيلعمروأبوأنبأنا،قتادةبننصرأبوأنبأنا:)3(البيهقيوقال

الطفيلأباأن،ثوبانبنعمارةعميأخبرني،ثوبانبنيحيىبنجعفرثنا،عاصمأبوثنا،مسلمأبو

فجاءته:قال.بالجعرانةلحمايقسم!ي!اللهرسولورأيت،البعيرعظمأحملغلاماكنت:قالأخبره

)2(

)3(

.(2584/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5991/)"النبوةدلائل"انظر

.(5991/)"النبوةدلائل"انظر



637بالجعرانةوهوإليهالرضاعةمن!واللهرسولأختمجيءذكر

يريدولعله،غريمبحديمثهذا.أرضعتهالتيأمه:قالوا؟هذهمن:فقلت،رداءهلهافبسطامرأة

منفإن،دهراحليمةعمرتفقدمحفوظاكانوإن،السعديهحليمةأمهامعتحضنهكانتوقد،أخته

أرضعتهحينعمرهاكانماوأقل،سنةستينمنأزيدالجعرانةوقتإلى!ي!اللهرسولأرضعتوقت

ذلك.بعدعاشتبماأعلماللهثم،سنةثلاثون،ع!ج!

فيداودأبوقال؟بصحتهأعلموالله،عليهقدماالرضاعةمنأبويهأنفيه،مرسلحديثوردوقد

بنعمرأن،الحارثبنعمروثنا،وهبابنثنا،الهمدانيسعيدبنأحمدثنا:")1(المراسيل"

ثوبه،بعضلهفوضع،الرضاعةمنأبوهفجاءه،يوماجالساكانع!ي!اللهرسولأنبلغهأنهحدثهالسائب

منأخوهجاءثم،عليهفجلست،الآخرجانبهمنثوبهشقلهافوضع،أمهأقبلتثم،عليهفقعد

بنيمنبرضاعتهمتواليةبكمالهاهوازنأنتقدموقد.يديهبينفأجلسه!ي!اللهرسولفقام،الزضاعة

الحظائرفيماإن،اللهرسوليا:صردبنزهيرخطيبهمفقال،هوازنمنشرذمةوهم،بكربنسعد

ادبسيط(منأ:قالفيماوقال،عليكاللهمنعلينافامنن،وحواضنكوخالاتكأضهاتك

دررمحضهامنيملؤهفوكإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

تذروماتأتيمايزينكوإذترضعهاكنتقدنسوةعلىامنن

وعموما.خصوصا،وحديثاقديماعليهم!ي!فواضلهفعادت،أبيهمبكرةعنإعتاقهمسببهذافكان

بنالحارثبنالنضيركان:قالأبيهعن،شرحبيلبنمحمدبنإبراهيمعن،)2(الواقديذكروقد

ولم،!ي!بمحمدعليناومن،بالإسلامعلينامنالذيدلهالحمد:يقولفكان،الناسأحلممنكلدة

معخرجوأنه،!ي!للنبيعداوتهذكرثم.العموبنوالإخوةعليهوقتل،الاباءعليهماتماعلىنمت

نعينأنمحمدعلىدائر!كانتإننريدونحن:قال.بعددينهمعلىوهوحنينإلىقريشمنقومه

،!اللهبرسولإلاشعرتإنعليهأنامالعلىإنيفوالله،بالجعرانةصارفلما،ذلكيمكنافلم،عليه

."وبينهبينكاللهحالمماحنينيومأردتمماخيمهذا":قال.لبيك:قلت."أنضير":فقال

."توضعفيهكنتماتبصرأنلكآنقد":فقال،سريعاإليهفأقبلت:قال

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدوإني،شيئاأغنىلقدغيرهاللهمعكانلوأنهأرىقد:قلت

فيثباتاحجوقلبيلكأنبالحقبعثهفوالذي:النضيرقال."ثباتازدهاللهم":!ي!اللهرسولفقال.له

بالحق.وتبصرةالدين

."هداهالذيللهالحمد":!اللهرسولفقال

)1(

)2(

فيوهو،حسبداودأبيسننإلى()14191الأشرافتحفةفيالمزيونسبه"المراسيل"كتابفيعليهأقفلم

ضعيف.وإسناده،(4515)رقمداودأبيسنن"

.(5502/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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القعدةذيفي)1(الجعرانةعمرة

:قالقتادةثنا،يحيىبنهمامثنا:قالا،المعنى،الصمدوعبدبهزثنا:أحمد)2(الإمامقال

زمنعمرته؟مرارأربعواعتمر،واحدةحجة:قال؟غ!ي!اللهرسولحجكم:قلتماللثبنأنسسألت

غنيمةقسمحيث،القعدةذيفيالجعرانةمنوعمرته،المدينةمنالقعدةذيفيوعمرته،الحديبية

حجته.معوعمرته،حنين

وقال.بهيحيىبنهمامعن،طرقمنوالترمذفي)3(،داودوأبو،ومسلم،البخارفيورواه

صحيح.حسن:الترمذي

ابنعن،عكرمةعن،عمروعن،العطاريعني،داودثنا،النضرأبوثنا:أحمد)4(الإماموقال

الجعرانة،منوالثالثة،القضاءوعمرة،الحديبيةعمرة؟عمرأربعع!ي!اللهرسولاعتمر:قالعباس

حجته.معالتيوالرابعة

عن،المكيالعطارالرحمنعبدبنداودحديثمن)5(ماجهوابن،والترمذي،داودأبوورواه

.الترمذيوحشنه،بهديناربنعمرو

بنعمروعن،أرطاةبنحجاجثنا،زائدةأبيبنزكريابنيحيىثنا:أحمد)6(الإماموقال

عمر،ثلاثع!ي!اللهرسولاعتمر:قالالعاصبنعمروبناللهعبدهو،جدهعن،أبيهعن،شعيب

وقعناللاتيعمرالثلاثوهذه،الوجههذامنغريب.الحجريستلمحتىيلبيالقعدةذيفيذلككل

الإحرامابتداءأرادوإن،الحجةمعالحجةذيفيوقعتفإنها،حختهمععمرتهعداماالقعدةذيفي

أعلم.والله،يفعلهاولم،عنهاصدلأنه؟الحديبيةعمرةيردلمفلعلهالقعدةذيفيبهن

بالكلية،الجعرانةمناعتمرع!ي!اللهرسوليكونأنينكرانعمرابنومولاهنافعكانوقد:قلت

نأعمرابنعن،نافععن،أيوبعن،زيدبنحمادثنا،النعمانأبوثنا:)7(البخاريقالفيماوذلك

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

)7(

.(1/336)"الاطلاعمراصد"انظر.أقربمكةإلىوهي،ومكةالطائفبينمنزل:الجعرانة

.(3134/)"المسند"فيأحمدرواه

.(581)رقموالترمذي(4991)رقمداودوأبو(1253)رقمومسلم(1778)رقمالبخاريرواه

.(1/326)"المسند"فيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،(5335)رقمماجهوابن(816)رقموالترمذي(3991)رقمداودأبورواه

من"المسند"فيبعدهاالتيالروايةفيجاءالقعدةذيفيبأنهاالتقيدلكن(2185/)"المسند"فيأحمدرواه

..أرطاةبنالحجاجعنهشيمطريق

.(4431)رقم"صحيحه"في
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:قال.بهيفيأنفأمره.الجاهليةفييوماعتكافعليكانإنه،اللهرسوليا:قالالخطاببنعمر

سبيعلى!يماللهرسولفمن:قال.مكةبيوتبعضفيفوضعهماحنينسبيمنجاريتينعمروأصاب

على!اللهرسولمن:قال؟هذاماانظر،اللهعبديا:عمرفقال،السككفييسعونفجعلواحنين

الجاريتين.فأرسلاذهب:قال.السبي

الله.عبدعلىيخفلماعتمرولو،الجعرانةمنع!ي!اللهرسوليعتمرولم:نافعقال

به.،عنهمااللهرضي،عمرابنعن،نافععن،الشختيانيأيوبحديثمنا(مسلمرواهوقد

:قالنافععن،أيوبعن،زيدبنحمادعن،الضبيعبدةبنأحمدعن،أيضا2(مسلمورواه

ابنعنجداغريبوهذا.منهايعتمرلم:فقال،الجعرانةمن!يىاللهرسولعمرةعمرابنعندذكر

منذلكروايةعلىعداهماممنالنقلةأطبقوقد،الجعرانةعمرةإنكارهمافينافعمولاهوعن،عمر

كفهم.والسيرالمغازيأصحابذلكوذكر،والمسانيدوالسننالصحاحأصحاب

أنهاعائشةعن،عروةعن،رباحأبيبنعطاءحديثمن")3(الصحيحين"فيثبتكماأيضاوهذا

الرحمن،عبدلأبياللهيغفر:وقالت،رجبفياعتمرع!ي!اللهرسولأنقولهعمرابنعلىأنكرت

قط.رجبفياعتمروما،شاهدوهوإلا!اللهرسولاعتمرما

في:عمرابنالزبيربنعروةسأل:قالمجاهدعن،الأعمشثنا،نميرابنثنا:أحمد)4(الإماموقال

عمر،ابنبقولوأخبرهاالزبيرابنفسألها،عائشةفسمعتنا.رجبفي:قال؟!يماللهرسولاعتمرشهرأي

.القعدةذيفيإلاقطعمرةاعتمروما،شهدهاوقدإلاعمرةاعتمرما،الرحمنعبدأبااللهيرحم:فقالت

.نحوهبهمجاهدعن،منصورعن،جريرحديثمن(هومسلمالبخاريوأخرجه

عمر:ابنسئل:مجاهدعن،إسحاقأبيعن،زهيرحديثمنأيضا)6(والنسائيداودأبوورواه

ثلاثااعتمر!راللهرسولأنعمرابنعلملقد:عائشةفقالت.مرتين:فقال؟!اللهرسولاعتمركم

.الوداعبحجةقرنهاالتيسوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رو

رو

رو

رو

رو

رو

.(28)(1656)رقممسلم51

.(28)(1656)رقممسلم51

.(912)(1255)رقمومسلم،مختصرا(1777)رقمالبخاري51

.(2431/)"المسند"فيأحمد51

.(022)(1255)رقمومسلم(1776)رقمالبخاري5ا

.(1842)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(2991)رفمداودأبو51
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معدخلت:قالمجاهدعن،منصورعن،مفضلثنا،آدمبنيحيىثنا:أحمد)1(الإماموقال

:عروةفقال،الضحىيصقونوأناس!عائشةحجرةإلىمستندعمرابنفإذا،المسجدالزبيربنعروة

الله؟رسولاعتمركم،الرحمنعبدأبا:عروةلهفقال.بدعة:قال؟الصلاةهذهما،الرحمنعبدأبا

أباإن:عروةلهافقال.الحجرةفيعائشةاستنانوسمعنا:قال.رجبفيإحداهن،أربعا:فقال

الرحمن،عبدأبااللهيرحم:فقالت.رجبفيإحداهن،أربعااعتمراللهرسولأنيزعمالرحمنعبد

قط.رجبفياعتمروما،معهوهوإلا!ي!النبياعتمرما

به،منصورعن،شيبانعن،موسىبنالحسنعن،منيعبنأحمدعن،الترمذي)2(رواهوهكذا

غريمب.صحيححسن:وقال

بنالعزيزعبدعن،مزاحمأبيبنمزاحمأخبرني،جريجابنثنا،روعثنا:أحمد)3(الإماموقال

فدخل،معتمراأمسىحينليلاالجعرانةمنخرج!ي!اللهرسولأن،الكعبيئ4(مخرشماعن،اللهعبد

منخرجالشمسزالتإذاحتى،كبائتبالجعرانةفأصبحليلتهتحتمنخرجثم،عمرتهيقضيليلأمكة

عمرتهخفيتفلذلك:مخرش!قال.بسرفالمدينةطريقالطريقجامعحتى،سرفبطنفيالجعرانة

.الناسمنكثيرعلى

.أفرادهمنوهوكذلكجريجابنعن،سعيدبنيحيىعن،(أحمد)الإمامورواه

حجةلانفاهاومن،دفعهولامنعهيمكنلاالذيالصحيحبالنقلثابتةالجعرانةعمرةأنوالمقصود

الطائفغزوةبعدالقعدةذيفيكانتأنهاعلىكالمجمعينهمثم.أعلموالله،أثبتهامنمقابلةفيمعه

حنين.غنائموقسم

إسحاقبنالحسينحدثنا:قائلا")6(الكبيرمعجمه"فيالطبرانيالقاسمأبوالحافظرواهوما

عن،طهمانبنإبراهيمثنا،الأسديالحسنبنمحمدثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا،التستري

الطائفمن!واللهرسولقدملما:قالعباسابنعن،عباسبناللهعبدمولىعميرعن،الزبيرأبي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.وإسناده،(2551/)"المسند"فيأحمدرواه

.(379)رقمالترمذيرواه

حسن.وإسناده،(3427/)"المسند"في

انظرالمهملةبالحاء"محرش"العسقلانيحجربنالحافظورجح،المعجمةبالخاء"مخرش":(و)ط(آ)فيكذا

.35(1)3/"التهذيبتقريبتحرير"

رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(359)رقمالترمذيعندأيضاوهو(3426/)"المسند"فيأحمدرواه

حسن.وإسناده،(2863)رقم"المجتبى"وفي(3846)

.(12223)رقم(1/1431)
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وفي،جداغريبفإنه،شوالمنبقيتالليلتينوذلك،منهااعتمرثم،الغنائمبهافقسمالجعرانةنزل

أعلم.والله،نظزإسناده

بنصفوانأنعطالمح!أخبرني،جريجابنثنا،إسماعيلثنا،إبراهيمبنيعقوبثنا:(االبخاريوقال

اللهرسولفبينا:قال.عليهينزلحينع!يىاللهرسولأرىليتني:يقولكانيعلىأنأخبرهأميةبنيعلى

متضمخجبةعليهأعرابيئجاءهإذ،أصحابهمنناشفيهمعه،بهأظلقدثوفيوعليهبالجعرانةع!يم

فأشار(؟بالطيبتضمخبعدماجبةفيبعمرةأحرمرجلفيترىكيف،اللهرسولياأ:فقال،بطيب

كذلكيغطالوجهمحمرجم!النبيفإذا،رأسهفأدخليعلىفجاء،تعالأنبيدهيعلىإلىالخطاببنعمر

أما":قال،بهفأتيالرجلفالتمس"؟انفاالعمرةعنيسألنيالذىأين":فقال،عنهسريثم،ساعة

."حجكفيتصنعكماعمرتكفياصنعثم،فانزعهاالجبةوأما،مراتثلاثفاغسلهبكالذيالطيب

بنصفوانعنكلاهما،عطاءعن،آخروجهمنوأخرجاه)3(،جريجابنحديثمنمسلئم)2(ورواه

به.أبيهعن،يعلى

الله!رسولدخل:قالتعائشةعن،أبيهعن،هشالمأنا،أسامةأبوثنا:4(أحماالإماموقال

.كدىمنالعمرةفيودخل،مكةأعلىمنكداءمنالفتحعام

بنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،حمادثنا،سلمةأبوموسىثنا:داود)5(أبووقال

ومشواثلاثابالبيتفرملوا،الجعرانةمناعتمرواوأصحابهع!يماللهرسولأن،عباسابنعن،جبير

.داودأبوبهتفرد.اليسرىعواتقهمعلىقذفوهاثم،اباطهمتحتأرديتهموجعلوا،أربعا

.مختصراعباسابنعن،الطفيلأبيعن،خثيمابنحديثمن)6(ماجهابنأيضاورواه

،طاوسعن،مسلمبنحسنحدثني،جريجابنعن،سعيدبنيحيىثنا:7(أحماالإماموقال

عنهيقصررأيته:قالأوبمشقص!ي!اللهرسولعنقصرت:قالأخبرهمعاويةأنأخبرهعباسابنأن

.المروةعندبمشقص

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

في

في

روا

روا

و)

روا

روا

روا

.(9432)رقم"صحيحه"

.)0118(رقم"صحيحه"

.(0181)رقم"صحيحه"فيومسلم،(و)8594(و)1847()9178رقم"صحيحه"فيالبخاري5

(7و)(6)(0181)رقمومسلم(1578)رقمالبخاريعندوهو(202و6102/)"المسند"فيأحمد5

.(01و)(9

صحيح.حديثوهو،(1884)رقمداودأبو5

صحيح.حديثوهو،(5392)رقمما!وابن(0918)ر!داودأبو

.(489/)"المسند"فيأحمد5
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به.جريجابنحديثمن(")1الصحيحين"فيأخرجاهوقد

ابنعن،طاوسعن،حجيربنهشامعن،عيينةبنسفيانحديثمنأيضا2(مسلمورواه

به.معاويةعن،عباس

به.أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمنأيضاوالنسالي)3(،داودأبوورواه

،سفيانثنا،الزبيريأحمدأبوثنا،الناقدمحمدبنعمروحدثني:أحمد)4(الإمامبناللهعبدوقال

عند!ي!اللهرسولرأسعنقصرت:قالمعاويةعن،عباسابنعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

.المروة

مكةإلىيدخللمالحديبيةعمرةأنوذلك،الجعرانةعمرةفييكونأنيتوجهإنماهذاأنوالمقصود

أهلهامنبمكةيبقولم،أسلمسفيانأبويكنفلمالقضاءعمرةوأما،بيانهتقدمكماعنهاصدبل،فيها

،الأيامالثلاثةتلكبها!صمقامهمدةعنهاوتغيبوا،منهاخرجوابل،!ي!اللهرسولدخلحينأحد

بنمعاويةتعاطاهالذىالتقصيرهذاأنفتعين.بالاتفاقمنهايتحلللمحجتهمعكانتالتيوعمرته

قلنا،كماالجعرانةعمرةفيكانإنماالمروةعندلمجي!اللهرسولرأسمن،عنهمااللهرضي،سفيانأبي

أعلم.تعالىوالله

ببقاياوأمر،معتمراالجعرانةمن!يواللهرسولخرجثم:اللهرحمه،)5(إسحاقبنمحمدوقال

.الظهرانمربناحيةبمجنةفحبسالفيء

مكةبينفيماالأعرابمنيلقاهمنبهليتألفالمغنمبعضاستبقىإنما!وأنهالظاهر:قلت

والمدينة.

بنعتابواستخلف،المدينةإلىراجعاانصرفعمرتهمناللهرسولفرغفلما:)6(إسحاقابنقال

.القرانويعلمهم،الدينفيالناسيفقهجبلبنمعاذمعهوخلف،مكةعلىأسيد

إلىخروجهقبلبمكةعتابمعمعاذاخلف!واللهرسولأن)7(عقبةبنوموسى،عروةوذكر

المدينة.إلىرجعحينبهاخلفهماثم،هوازن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.بنحوه(4612)رقمومسلم،مختصرا(0173)رقمالبخاريرواه

.(902)(4612)رقممسلمرواه

.(8892)رقموالنسائي(3018)رقمداودأبورواه

صحيح.حديثوهو،(5034/)"المسندأطراف"وانظر(479/)"المسند"فيوهو

.(2005/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2005/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5102/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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علىأسيدبنعتاب!يخ!اللهرسولاستعمللما:قالأنهأسلمبنزيدعنوبلغني:هشابم)1(ابنوقال

فقد،درهمعلىجاعمنكبداللهأجاع،الناسأيها:فقالالناسفخطبفقام،درهمايومكلرزقهمكة

أحد.إلىحاجةبيفليست،يومكلدرهمأ!ي!)2(اللهرسولرزقني

وأ،القعدةذيبقيةفيالمدينةوقدم،القعدةذيفي!ي!اللهرسولعمرةوكانت:إسحاقابنقال

الحجة.ذيأولفي

المديني.عمروأبوقالفيما.القعدةذيمنبقينلستقدمها:هشامابنقال

تلكبالمسلمينوحج،عليهتحجالعربكانتماعلىالعامذلكالناسوحج:إسحاقابنقال

طائفهمفيوامتناعهمشركهمعلىالطائفأهلوأقام:قال.ثمافيسنةوهي،أسيدبنعتابالسنة

تسع.سنةمنرمضانإلىالقعدةذيبينما

عنه،اللهرضيسلمىأبيبنزهيربنكعبإسلام

الشاعر،ابنالشاعر،السبعالمعلقاتإحدىصاحبهووأبوه

سعادبانت:وهي!ي!اللهرسولسمعهاالتيقصيدتهوذكر

شلمىأبيبنزهيربنبجيركتبالطائفعنمنصرفهمن!ي!اللهرسولقدمولما:)3(إسحاقابنقال

منوأن،ويؤذيهيهجوهكانممنبمكةرجالاقتل!ي!اللهرسولأنيخبرهزهيربنكعبلأبويهأخيهإلى

فيلككانتفإن،وجهكلفيهربوا،وهبأبيبنوهبيرة،الزبعرىابن؟قريششعراءمنبقي

نجائكإلىفانجتفعللمأنتوإن،تائباجاءهأحدايقتللافإنه،!اللهرسولإلىفطر،حاجةنفسك

الطويل(منأ:قال)4(قدكعمبوكان.الأرضمن

لكاهلويحكقلتممافويحكرسالةبجيراعنيأبلغاألا

دلكاذلكغيرشيءأيعلىبفاعللستكنتإنلنافبين

لكاأباعليهتلفيوماعليهلهأبايوماألفلمخلقعلى

لعالكاعثرتإماقائلولابآسففلستتفعللمأنتفإن

.(2005/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

أعطاني.بمعنى:أي(2)

.(2105/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(6)ص"ديوانهشرح"فيالأبيات(4)
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وعئكامنهاالمأمونفأنهلكرويةكأساالمأمونبهاسقاك

بالشعر:العلمأهلبعضوأنشدني:()1هشامابنقال

لكاهلبالخيفقلتفيمالكفهلرسالةبجيراعنيمبلغمن

وعلكامنهاالمأمونفأنهلكرويةكأسأالمأمونمعشربت

دئكاغيركويبشيءأيعلىواتبعتهالهدىأسبابوخالفت

لكاأخاعليهتدركولمعليهأباولاأماتلفلمخلقعلى

لعالكاعثرتإماقائلولاباسففلستتفعللمأنتفإن

فأنشده،!ي!اللهرسوليكتمهاأنكرهبجيراأتتفلما،بجيرإلىبهاوبعث:)2(إسحاقابنقال

ولما."المأمونأنا،لكذوبوإنهصدق":المأمونبهاسقاك:سمعلما!ي!اللهرسولفقال،إتاها

كتبثم:قال."أمهولاأباهعليهيلفلم،أجل":قال.عليهأباولاأماتلفلمخلقعلى:سمع

الطويل(منأ:لهيقولكعبإلىبجير

أحزموهيباطلاعليهاتلومالتيفيلكفهلكعبامبلغمن

وتسلمالنجاءكانإذافتنجووحدهاللاتولاالعزىلااللهإلى

مسلمالقلبطاهرإلاالناسمنبمفلتوليسينجولايوملدى

محرمعليسلمىأبيوديندينهشيءلاوهوزهيرفدين

حاضرهفيكانمنبهوأرجف،نفسهعلىوأشفق،الأرضبهضاقتالكتابكعبابلغفلما:قال

!ؤ،اللهرسولفيهايمدحالتيقصيدتهقالبداشيءمنيجدلمفلما.مقتولهو:وقالوا،عدوهمن

وبينهبينهكانت-رجلعلىفنزلالمدينةقدمحتىخرجثم،عدوهمنبهالوشاةوإرجافخوفهفيهاوذكر

!ي!،اللهرسولمعفصفى،الصبحصلاةفي!ي!اللهرسولإلىبهفغدا،ليذكركما،جهينةمن-معرفة

إلىقامأنهليفذكر.فاستأمنهإليهفقم،اللهرسولهذا:فقال،!ي!اللهرسولإلىلهأشارثم

نإ،اللهرسوليا:فقال،يعرفهلا!ي!اللهرسولوكان،يدهفييدهووضع،إليهفجلس!يماللهرسول

!ؤ:اللهرسولفقال؟بهجئتكإنمنهقابلأنتفهل،مسلماتائبامنكليستأمنجاءقدزهيربنكعب

زهير.بنكعباللهرسولياأناإذا:فقال."نعم"

:فقال،الأنصارمنرجلعليهوثبأنهقتادةبنعمربنعاصمفحدثني:)3(إسحاقابنقال

)2(

)3(

.(2205/)"النبويةالسيرة"انظر

.(2205/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2305/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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."نازعأتائباجاءقدفإنه،عنكدعه":!يواللهرسولفقال.عنقهأضرباللهوعدودعني،اللهرسوليا

فيهيتكلملمأنهوذلك؟صاحبهمبهصنعلماالأنصارمنالحيهذاعلىزهيربنكعبفغضب:قال

ا!(منأ:لمجي!)1(اللهرسولعلىقدمحينقالالتيقصيدتهفيفقال،بخيرإلاالمهاجرينمنرجل

مكبوليفدلمإثرهامتيممتبولاليومفقلبيسعادبانت

مكحولالطرفغضيضأغنإلابرزتإذالبينغداةسعادوما

معلولبالراحمنهلكأنهابتسمتإذاظلمذيعوارضتجلو

مشمولوهوأضحىبأبطحصافمحنيةماءمنشببمبذيشجت

يعاليلبيضغاديةصوبمنوأفرطهعنهالقذىالرياحتنفي

مقبولالنصحانلوأوبوعدهاصدقتأنهالوخفةلهافيا

وتبديلوإخلافثوولغفجعدمهامنسيطقدخلةلكنها

الغولأثوابهافيتلونكمابهاتكونحاليعلىتدومفما

الغرابيلالماءيمسككماإلازعمتالذيبالعهدتمسكوما

تضليلوالأحلامالأمانيإنوعدتومامنتمايغرنكفلا

الأباطيلإلامواعيدهاومامثلالهاعرقوبمواعيدكانت

تعجيلالدهرإخاللهنوماأبدفييعجلقأنوآملأرجو

المراسيلالنجيباتالعتاقإلايبلغهالابأرضسعادأمست

وتبغيلإرقاذالأينعلىفيهاعذافر!إلايبقغهاولن

مجهولالأعلامطامسعرضتهاعرقتإذاالذفرىنضاخةكلمن

والميلالحزانتوقدتإذالهقمفردبعينيالنجادترمي

تفضيلالفحلبناتعنخلقهافيمقيدهافعممقلدهاضخم

شمليلقوداءخالهاوعمهامهجنةمنأبوهاأخوهاحر!

زهاليلوأقرافيلبانمنهايزلقهثمعليهاالقراديمشي

مفتولالزوربناتعنمرفقهاعرضبىعنبالنحضقذفتعيرانة

تسهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصيرحرتيهافيقنواء

برطيلاللحيينومنخطمهامنومذبحهاعينيهافاتماكأن

الأحاليللخونهلمغارفيفيخصلذاالنخلعسيبمثلتمز

.(25-6ص)"ديوانهشرح"فيالأبيات(1)
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لاهيةوهييسراتعلىتهوي

زيماالحصايتركنالعجاياتسمرأ

مرتبئاالحرباءبهيظليوما

جعلتوقدحاديهمللقوموقال!

عرقتوقدذراعيهاأوبكأنأ

معولةشمطاءفاقديديأوب

لهاليسالضبعينرخوةنواحة

ومدرعهابكفيهااللبانتفري

وقولهمجنابيهاالغواةتسعى

املهكنتصديقكلوقال!

لكمأبالاسبيليخلوافقلت

سلامتهطالتوإنأنثىابنكل

أوعدنياللهرسول!أننبئت

دانافلةأعطاكالذيهداكمهلا

ولمالوشاةبأقوالتأخذنيلا

بهيقوملومقاماأقوملقد

بوادرهوجدمنترعدلظل

أنازعهمايمينيوضعتحتى

أكلمهإذعنديأخوففلهو

مخدرهالأرضبضراءضيغممن

عيشهماضرغامينفيلحميغدو

لهيحللاقرنايساورإذا

نافرةالوحشحميرتظلمنه

ثقةأخوبواديهيزال!ولا

بهيستضاءلنووالرسول!إن

قائلهمقال!قريشمنعصبةفي

كشفثولاأنكاشزالفمازالوا

يعصمهمالزهرالجمال!مشييمشون

عنهاللهرضيسلمىأبي

تحليلالأرضوقعهنذوابل

تنغيل(الأكمرؤوسيقهنلم

مملولبالشمسضاحيهكأن

قيلواالحصايركضنالجنادبورق

العساقيل(بالقورتلفعوقد

مثاكيلنكدفجاوبهاقامت

معقول!الناعونبكرهانعىلما

رعابيلتراقيهاعنمشقق

لمقتولسلمىأبيبنياإنك

مشغول!عنكإنيألهينكلا

مفعول!الرحمنقدرمافكل

محمول!حدباءالةعلىيوما

مأمول!اللهرسول!عندوالعفو

وتفصيلمواعيطفيه!ران

الأقاويلفيكثرتولوأذنب

الفيليسمعقدماوأسمعأرى

تنويلاللهرسول!منيكنلمإن

القيلقولهنقماتذيكففي

ومسؤولمنسو!ثإنكوقيل

غيلدونهغيلعثربطنفي

خراديلمعفوزالناسمنلحئم

مفلول!وهوإلاالقرنيتركأن

الأراجيلبواديهتمشىولا

مأكولوالدرسانالبزمضرج

مسلول!اللهسيوفمنمهند

زولوااسلموالمامكةببطن

معازيلميلولااللقاءعند

التنابيلالسودعردإذاضر!



647عنهاللهرضيسلمىأبيبنزهيربنكعبإسلامذكر

سرابيلالهيجافيداودنسجمنلبوسهمأبطالالعرانينشم

مجدولالقفعاءكأنهاحلقحلقلهاشكتقدسوابغبيض

نيلواإذامجازيعاوليسواقومارماحهمنالتإنمفاريحليسوا

تهليلالموتحياضعنلهمومانحورهمفيإلاالطعنيقعلا

.إسنادالهايذكرولم،القصيدةهذهإسحاقبنمحمدأوردهكذا

أنا،الحافظاللهعبدأبوأنا:فقال،متصللإسناد")1(النبوةدلائل"فيالبيهقيئالحافظرواهاوقد

بنإبراهيمثنا،الحسينبنإبراهيمثنا،بهمدانالأسديأحمدبنالحسنبنالرحمنعبدالقاسمأبو

عن،سلمىأبيبنزهيربنكعببن-الرحمنعبدبن-الرقيبةذيابنالحجاجثنا،الحزاميالمنذر

هذافياثبت:لكعمببجيرفقال،العزافأبرقأتياحتىزهيرابناوبجيركعبخرج:قالجدهعن،أبيه

فجاءبجيروخرج،كعبفثبت.يقولمافأستمع-!واللهرسوليعني-الرجلهذا-آتيحتىالمكان

الطويل(منأ:فقالكعباذلكفبلغ،الإسلامعليهفعرض،!صاللهرسول

دلكاغيركويبشيءأيعلىرسالةبجيرأعنيأبلغاألا

لكاأخاعليهتدركولمعليهأباولاأمانلفلمخلؤعلى

وعلكامنهاالمأمونوأنهلكرويةبكأسبكرأبوسقاك

إلىبجيربذلكفكتب."فليقتلهكعبالقيمن":وقال،دمهأهدر!واللهرسولالأبياتبلغتفلما

بعدإليهكتبثم.تنفلتأراكوماالنجاء:لهويقول،دمهأهدرقد!يواللهرسولأنلهوذكر،أخيه

منهذلكقبلإلا،اللهرسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنيشهدأحديأتيهلا!يواللهرسولأناعلم:ذلك

التيقصيدتهوقال،كعبفأسلم:قال.وأقبلفأسلم،هذاكتابيجاءكفإذا،ذلكقبلكانماوأسقط

المسجددخلثم،!يواللهرسولمسجدببابراحلتهأناخحتىأقبلثم،!يواللهرسولفيهايمدح

مرةهؤلاءإلىيلتفت،حلقةخلفحلقةمعهمتحلقون،القومبينكالمائدةأصحابهمعاللهورسول

المسجدادخلتثماالمسجدببابراحلتيفأنخت:كعبقال.فيحدثهممرةهؤلاءوإلى،فيحدثهم

الله،إلاإلهلاأنأشهد:وقلتفأسلمت،إليهجلستحتىفتخطيت،بالصفة!ي!اللهرسولفعرفت

:قال.زهيربنكعب:قلت"؟أنتومن":قال.اللهرسولياالأمان،اللهرسولمحمدوأنك

فأنشده"؟بكرأباياقالكيف":فقالبكراأبيإلىا!ي!اللهرسولالتفتثم."يقولالذي"

الطويل(منأ:بكرأبو

وعلكامنهاالمأموروأنهلكرويةبكأسبكرأبوسقاك

ضعف.إسنادهاوفي،منهزيادةالنقلفيالحاصرتينبينوما(5572-952/)(1)
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ا!ودل(منأ:قلت:قال"؟قلتفكيف":قال.هكذاقلتما،اللهرسوليا:قال

وعلكامنهاالمأمونوأنهلكرويةبكأسبكرأبوسقاك

هذهوهي،اخرهاعلىأتىحتىكلهاالقصيدةأنشدهثم."واللهمأمون":ع!ي!اللهرسولفقال

البسيط(منأ:القصيدة

مكبوليفدلمعندهامتيممتبولاليومفقلبيسعادبانت

وجل.عزاللهرحمهما،والبيهقيئإسحاقابنإنشادفيهاختلفلماالرمزمنذكرناهماتقدموقد

قوله:إلىانتهىلفاكعباأن(1")الاستيعاب"كتابفيالبرعبدبنعمرأبووذكر

مسلولاللهسيوفمنمهندبهيستضاءلنورالرسولإن

مأمولاللهرسولعندوالعفوأوعدنياللهرسولأننبئت

.اسمعواأنمعهمنإلى!ماللهرسولفأشار:قال

والمنة.الحمد")2(ودلهمغازيه"فيعقبةبنموسىقبلهذلكذكروقد

ذلكنظموقد.القمميدةأنشدهحينبردتهأعطاه!واللهرسولأنالرواياتبعضفيورد:قلت

مدائحه.بعضفي)3(الضرصرفي

.الخلفاءعندالتيالبردةوهي:قال")4(الغابة"فيالأثيربنالحسنأبوالحافظذلكذكروهكذا

بإسنا؟المشهورةالكتبهذهمنشيءفيذلكأرلمولكن،جداالمشهورةالأمورمنوهذا:قلت

أعلم.فالله،أرتضيه

زوجتي:قال"؟سعادومن":سعاد-بانت:قاللما-لهقال!لمجيماللهرسولأنرويوقد

امرأته،تبينبإسلامهأنتوهمذلكعلىوكأنه،ذلكيصخلمولكن"تبنلم":قال،اللهرسوليا

أعلم.تعالىوالله،الحكميةلاالحسيةالبينونةأرادإنماأنهوالظاهر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(34131/)"الأصحاببمعرفةالاستيعاب"انظر

.(5112/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

وحمسناللغةمعرفةفيالمنتهىإليهكان،القدوةالعلامةالشيخ،زكرياأبوالصرصرييحيىبنيوسفبنيحيىهو

.كبيراعددامنهموقتلقاومهمأنبعدبغداددخلواحين(656)سنةالتتارقتله.سائرةومدائحهوديوانه،الشعر

بتحقيقي.،الحنبليالعمادلابن(494-7394/)"الذصبشذرات"فيومصادرهاترجمتهانظر

.(4477/)"الغابةأسد"انظر
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عردإذا:-قصيدتهفييعني-كعمبقالفلما:قتادةبنعمربنعاصموقال:)1(إسحاقابنقال

قريشمنالمهاجرينوخص،بهصنعصاحبناكانلما؟الأنصارمعشريريدناوإنما.التنابيلالسود

!لمج!اللهرسول!منبلاءهمويذكر،الأنصاريمدحأسلمأنبعدفقال!الأنصارعليهغضبت؟بمدحته

ول(اولمنأ:اليمنمنوموضعهم

الأنصارصالحيمنمقنبفييزل!فلاالحياةكرمسرهمن

الأخياربنوهمالخيارإنكابرعنكابراالمكارمورثوا

قصارغيرالهنديكسوالفبأذرعالسمهريالمكرهين

الأبصاركليلةغيركالجمرمحمرةبأعينوالناظرين

وكرارتعانؤيومللموتلنبيهمنفوسهموالبائعين

الخطاروبالقنابالمشرفيأديانهمعنالناسوالقائدين

الكفارمنعلقوامنبدماءلهمنسكايرونهيتطهرون

ضواريالأسودمنالرقابغلبخفيةببطندربتكمادربوا

الأغفارمعاقلعندأصبحتإليهمليمنعوكحللتوإذا

نزارجميعلوقعتهادانتضربةبدريومعلياضربوا

أماريالذينلصدقنيفيهمكلهعلميالأقواميعلملو

مقاريالنازلينللطارقينفإنهمالنجومخوتإذاقولم

الأنصارذكرتلولا":سعادبانتأنشدهحينلهقال!!يالهاللهرسول!إن:ويقال!:)2(هشامابنقال!

له.قصيدةفيوهي،الأبياتهذهكعمبفقال!."أهللذلكفإنهم،بخير

بانت:المسجدفي!يالهالثهرسول!أنشدزهيربنكعبأنجدعانبنزيدبنعليعنوبلغني:قال!

متبول!.اليومفقلبيسعاد

بنمعنحدثني،الحزاميالمنذربنإبراهيمإلىالمتقدمبإسناده)3(البيهقيالحافظرواهوقد

مرسل.وهو،فذكره،جدعانابنعن،الأوقصالرحمنعبدبنمحمدحدثني،عيسى

")4(بعدالأصحابمعرفةفيالاستيعاب"كتابفي،اللهرحمه،البرعبدبنعمرأبوالشيخوقال!

.(2451/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2515/)هشاملابن"النبويهالسيرة"انظر)2(

.(5112/)"النبوةدلائل"انظر)3(

4()(/31313).
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الشعركثيرمجوداشاعرازهيربنكعبكانوقد:قالأنإلىزهيربنكعبترجمةمنطرفاأوردما

شعرمنيستجادومما،فوقهمازهيووأبوهما،أشعرهماوكعب،بجيروأخوههوطبقتهفيمقدما

البسيط(منأ:قولهزهيربنكعب

القدرلهمخبوءوهوالفتىسعيلأعجبنيشيءمنأعجبكنتلو

منتشروالهمواحدفالنفسيدركهاليسلأمورالفتىيسعى

الأثرينتهيحتىالعينتنتهيلاأمللهممدودعاشماوالمرء

بنالحسنأبويؤرخهالموكذا،وفاتهيؤرخولمذكرهايطولكثيرةأشعاراالبرعبدابنلهأوردثم

أعلم.فالله،بسنةالمبعثقبلتوفىأباهأنحكىولكن(")1الصحابةمعرفةفيالغابة"كتابفيالأثير

البسيط(منأ:ع!يماللهرسوليمدحقولهزهيربنكعبفيهأجادومما:السهيليئ)2(وقال

الظلمليلةجلىكالبدربالبردمعتجراالأدماءالناقةبهتجري

كر!ومندينمناللهيعلممابردتهأثناءأوعطافيهففي

فصل

ثمانسنةفيالمشهورةالحوادثمنكانفيما

والوفيات

هوازنغزوةشوالفيوبعدها،مكةفتحغزوةرمضانوفي،مؤتةوقعةمنهاجمادىفيفكان

بقيةفيالمدينةإلىعادثم،القعدةذيفيالجعرانةعمرةكانتثم،الطائفحصاركانوبعدها،بحنين

السنة.

.هذهسفرتهفيالحجةذيمنبقينلليالالمدينةإلىع!يماللهرسولرجع:)3(الواقديقال

الجلندى)4(ابنيوعمروجيفرإلىالعاصبنعمروع!ماللهرسولبعثالسنةهذهوفي:الواقديقال

.(7403/)"الغابةأسد"انظر(1)

.(7403/)"الأنفالروض"انظر(2)

.(359/)"الطبريتاريخ"انظر)3(

-69ص)الدمشقيطولونلابن"المرسلينسيدكتبعنالسائلينإعلام"انظر)4(

.ببيروتالرسالة

مؤسسةطبع،بتحقيقي(001
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لمجي!اللهرسولتزوجوفيها:قال.الأعرابمنحولهاومنبلدهمامجوسمنالجزيةوأخذت،الأزدمن

خيرهابل:وقيل،ففارقها،ع!يممنهفاستعاذت،القعدةذيفيالكلابيسفيانبنالضحاكبنتفاطمة

القبطية،ماريةمن!يماللهرسولابنإبراهيمولدمنهاالحجةذيوفي:قال.ففارقهاالدنيافاختارت

لمجي!،اللهرسولمولاةسلمىفيهقابلتهاوكانت،ذكراولدارزقتحينمنهاالمؤمنينأمهاتغيرةفاشتدت

مأإلىلمجي!اللهرسولودفعه،مملوكافأعطاهجم!اللهرسولبهفبشرفذهبفأخبرتهرافعأبيإلىفخرجت

خالدبنأوسبنالبراءوزوجها،النجاربنعديبنغنمبنعامربنخداشبنزيدبنالمنذربنتبردة

هدمقدمناوقد.الوقائعهذهفيالشهداءمنذكرنامنوفاةفيهاوكانت.مبذولبنعوفبنالجعدابن

رمضانمنبقينلخمسوذلك،والطائفمكةبينبنخلةفيهتعبدالعزىكانتالذيالبيتالوليدبنخالد

منها.

،العاصبنعمروهدمه،برهاطهذيلتعبدهكانتالذيسواعهدمكانوفيها:الواقديقال

وخزرجهاأوسهاالأنصاروكانت،بالمشللمناةهدموفيها.شيئاخزانتهفييجدولم،عنهاللهرضي

عنه.اللهرضي،الأشهليزيدبنسعدهدمه،يعظمونه

اتبتأفرءتغ!و:تعالىقولهعند")1(النجمسورة"تفسيرفيمبسوطامفيدافصلاهذامنذكرناوقد

.(-0291:النجمأ!والاخرخالثالثة!و!ؤةواتعزى

الكعبةويسمونهتعبدهكانتالذيالبيتخثعمتخريبقصةمكةفتحبعدالبخاريذكروقد:قلت

اليمانية.الكعبةولتلك،الشاميةالكعبةبمكةالتيويسمون،بمكةالتيللكعبةمضاهيةاليمانية

عن،قيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،أسامةأبوثنا،موسىبنيوسفثنا:)2(البخاريفقال

خمسينفيفانطلقت.بلى:فقلت"؟الخلصةذيمنتريحنيألا":!ج!اللهرسولليقال:قالجرير

لمجم!ر،للنبيذلكفذكرت،الخيلعلىأثبتلاوكنت،خيلأصحابوكانوا،أحمسمنفارسومئة

."مهدياهادياواجعلهلبتهاللهم":وقال،صدريعلىيدهأثررأيتحتىصدريفييدهفضرب

تعبد،نصثفيه،وبجيلةلخثعمباليمنبيتاالخلص!ذووكان:قالى.بعدفرسعنوقعتفما:قالى

بهاكاناليمنجريرقدمفلما:قال.وكسرهاالنارفيفحرقهافأتاها:قال.اليمانيةالكعبة:لهيقال

:قال.عنقكضربعليكقدرفإن،هاهنا!ماللهرسولرسولإن:لهفقيل،بالأزلاميستقسمرجل

عنقك.لأضربنأواللهإلاإلهلاأنوتشهدلتكسرنها:فقال،جريرعليهوقفإذبهايضربهوفبينما

فلما:قال،بذلكيبشره!يرالنبيإلىأرطاةأبايكنىأحمسمنرجلاجريمبعثثم.وشهدفكسرها

)1(

)2(

.(7043/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(4357)رقم"صحيحه"في
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.أجربجملكأنهاتركتهاحتىجئتمابالحقبعثكوالذي،اللهرسوليا:قالمج!ي!اللهرسولأتى

.مراتخمسورجالهاأحمسخيلعلىلمجي!اللهرسولفبرك:قال

بنجريرعن،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،متعددةطرقيمنأ(مسلمورواه

.بنحوهالبجلياللهعبد

.(137)(2476)رقممسلمرواه(1)
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اليجرةمرتسحسفة

653

ذكر

أ)1(..صو
منهارجب!يتبوكعزوة

عامهتمبغدألحراماتمسجديقربرا!لانجسالممثركوتإنماءامنوأالذكلفيأئها):تعالىاللهقال

لاالذيتقتلوأ!حيولجؤاللهإتشآإنءفضلهمنأدلهيغنيكمفسوفعتلةخفتؤوإنهدا

تتتاأوتوااتجمفامنالحقدينيدينوتولاورسولهراللهحرمممايحرمونولالأخراليؤوباولابأللهيؤمنوت

.(92-28:ادتوبةأ!هوصغروتوهتملدعنالجزيةيغطوأحتئ

لماأنه،وغيرهموالضحاك،وقتادة،جبيربنوسعيد،وعكرمة،ومجاهد،عباسابنعنروي

عنالينقطعن:قريشنقالتوغيرهالحجفيالحرامالمسجدقربانمنالمشركونيمنعأنتعالىاللهأمر

أهلبقتالبالأمرذلكعناللهفعوضهم،منهانصيبكناماوليذهبن،الحجأياموالأسواقالمتاجر

.صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواأويسلمواحتىالكتاب

إلىبالدعوةالناسوأولىإليهالناسأقربلأنهم؟الرومقتالعلىلمجيماللهرسولفعزم:قلت

وأهله.الإسلامإلىلقربهم؟الحق

أنواغلموآعلظةفيكتموتيجدواال!فارمفيلونكمالذلىقتلواءامنواآلذينيأيها!و:تعالىاللهقالوقد

.(123:التوبةأ!هوالمئقينءالله

جلى-الحالمنوضيقشديدحرفيذلكوكان-تبوكعامالزومغزوعلى!ي!اللهرسولعزمفلما

قريبا،سيأتيكما،كثيربشومعهفأوعب،معهللخروجالأعرابأحياءمنحولهمنودعاأمرهاللناس

والمقصرين،المنافقينمنعذرلغيرمنهمتخلفمناللهفعاتب،اخرونوتخلف،ألفاثلاثينمن

فيأمرهموبينيتلىقرانافيهموأنزل،الفضيحةأشدوفضحهم،التقريعأشدوقرعهمووبخهمولامهم

الأثر"عيونو"(7403/)"الأنفالروضو""الخلفاوالثلاثةالرسولبمغازيالاكتفا"فيأخبارهاانظر)1(

الذهب"شذراتو"(021ص)"الرسولسيرةفيالفصولو"()3/046"المعادزادو"(2/292)

(بتحقيقي.1/128)
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فقال.حالكلعلىبالنفرالمؤمنينوأمر")1(التفسير"فيمبسوطاذلكبيناقدكمابراء!""سورة

كنتوإنل!ضترذلكتمأدلهسيلفىوانفسكتمبأقولتموبخهدواوثقا،خفافاانفروا):تعالى

آشتطغنالوبالئهوسيخلفوتألشقةعلجهمبعدتولبهنلاتبعوكقاصداوسفراقري!صضاكانلؤ!تغوت

.(42-14:التوبةأبعدهاالاياتثم!هولبهذبونإنهتميغلمواللهأنفسهتميهلكونمعكتملخرتجنا

فىلن!هواطللفةمنهمفرقؤصمننفرفلؤلا!افةلينفرواألمؤمنونكات!وما):تعالىقالثم

وقيل:.لتلكناسخةهذهإن:فقيل.(122:التوبةأ!لعفهؤئحذروتإلجيئرجعواإذاولينذدرأقؤمهرالذين

أعلم.فالله،لا

ثمتسعسنةمنيعنيرجبإلىالحجةذيبينمابالمدينة!ي!اللهرسولأقامثم:)2(إسحاقابنقال

بنوعاصم،بكرأبىبناللهوعبد،رومانبنويزيد،الزهركمافذكر.الروملغزوبالتهيؤالناسأمر

لممايحدثالقوموبعض،عنهابلغهماتبوكغزوةعنيحدثكل،علمائنامنوغيرهم،قتادةبنعمر

وشدةالناسمنعسرةزمانفيوذلك،الروملغزوبالتهيؤأصحابهأمرلمج!اللهرسولأن،بعضقيحذث

ويكرهون،وظلالهمثمارهمفيالمقاميحبونفالناس،الثمارطابتوحين،البلادمنوجدبالحرمن

إلاعنهاكنىإلاغزوةفييخرجقلما!ي!اللهرسولوكان،عليههمالذيالزمانمنالحالفيالشخوص

ليتأهبإليهيصمدالذيالعدووكثرةالزمانوشدةالمشقةلبعد،للناسبينهافإنه،تبوكغزوةمنكانما

جهازهفيوهويومذات!واللهرسولفقال،الروميريدأنهوأخبرهمبالجهادفأمرهم،أهبتهلذلكالناس

:فقال"؟الأصفربنيجلادفيالعاملكهل،جديا":سلمةبنيأحدقيسللجدبن،ذلك

وإني،منيبالنساءعجبابأشدرجلماأنهقوميعرفلقدفوالله،تفتنيولاليتأذنأو،اللهرسوليا

ففي."لكأذنتقد":وقال!ي!اللهرسولعنهفأعرض.أصبرلاأنالأصفربنينساءرأيتإنأخشى

جهنووإيتسطواالفتنةفىألانفتنىولالم!آكذنلقولمنهـمنهم):الايةهذهاللهأنزلالجد

.(94:التوجةأ!هوبآلفريررلمحيطتما

الحقفيوشكاالجهادفيزهادة،الحرفيتنفروالا:لبعضبعضهمالمنافقينمنقولموقال

؟لؤألؤحراأشدجهنونارقلآلحرفىشفروالاوقالوا):فيهمتعالىاللهفأنزل،!وبالرسولوإرجافا

.(82-81:التوبةأ!يكسبوننوا؟بماجزآءمقلجلاوليتكواكثيرا!ففيضحكوايفقهون

بنإسحاقعن،الرحمنعبدبنطلحةبنمحمدعن،حدثهعمن،الثقةحدثني:)3(هشامابنقال

)1(

)2(

)3(

.(449/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(2515/)إسحاقلابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2175/)"النبويةالسيرة"انظر
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يجتمعونالمنافقينمنناساأن!اللهرسولبلغ:قالجدهعن،أبيهعن،حارثةبناللهعبدبنإبراهيم

فبعث،تبوكغزوةمج!ي!فياللهرسولعنالناسيثبطون-جاسومعندبيتهوكان-اليهوديسويلمبيتفي

فاقتحم،طلحةففعل،سويلمبيتعليهميحرقأنوأمره،أصحابهمننفرفياللهعبيدبنطلحةإليهم

ذلك:فيالضحاكفقال،فأفلتواأصحابهواقتحم،رجلهفانكسرت،البيتظهرمنخليفةبنالضحاك

الطويل(منأ

أبيرقوابنالضحاكبهايشيطمحمدناراللهوبيتكادت

ومرفقيكسيرارجليعلىأنوءسويلمكبسطبقتوقدوظلت

يحرقالناربهتشملومنأخافلمثلهاأعودلاعليكمسلام

أهلوحض،والانكماشبالجهازالناسوأمرسفرهفيجدلمجيراللهرسولإنثم:()1إسحاقابنقال

عفانبنعثمانوأنفق،واحتسبواالغنىأهلمنرجاذفحمل،اللهسبيلفيوالحملانالنفقةعلىالغنى

مثلها.أحدينفقلمعظيمةنفقة

،دينارألفتبوكغزوةفيالعسرةجيشفيأنفقعثمانأنبهأثقمنفحدثني:)2(هشامابنقال

."راضعنهفإني،عثمانعنارضاللهم":ع!يماللهرسولفقال

عن،شوذببناللهعبدثنا،ضمرةثنا،معروفبنهارونحدثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

بألفمج!ي!النبيإلىعفانبنعثمانجاء:قالسمرةبنالرحمنعبدمولىكثيرعن،القاسمبناللهعبد

يقلبهامج!ي!النبيئفجعل،النبيحجرفيفصبها:قال.العسرةجيش!سيرالنبيئجهزحينثوبهفيدينار

."اليومبعدعملماعفانابنضرما":ويقول،بيده

حسن:وقال.بهضمرةعن،واقعبنالحسنعن،إسماعيلبنمحمدعن،)4(الترمذيورواه

غريب.

بنالصمدعبدحذثنا،العنزفيموسىأبوحدثني:)5(أبيه"مسند"فيأحمدبناللهعبدوقاله

عن،طلحةأبيفرقدعن،هشامأبيبنالوليدحدثني،المغيرةبنسكنحدثني،الوارثعبد

:عفانبنعثمانفقال،العسرةجيشعلىفحثع!يمالنبيئخطب:قالالسلميخباببنالرحمنعبد

أخرىمئةعلي:عثمانفقال،حثثمالمنبرمنمرقاةنزلثم:قال.وأقتابهابأحلاسهابعيرمئةعلي

)2(

)3(

)4(

)5(

.(-2517518/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2185/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

حسن.هـاسناده،(563/)"المسند"في

.(1037)رقمالترمذيرواه

.(4572/)"المسندأطراف"انظر
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،يدهالصمدعبدوأخرج،يحركهاهكذابيدهيقول!اللهرسولفرأيت:قال.وأقتابهابأحلاسها

."هذابعدعملماعثمانعلىما":كالمتعخب

المغيرةبنسكنعن،الطيالسيداودأبيعن،بشاربنمحمدعن،أ(الترمذقيرواهوهكذا

الوجه.هذامنغريب:وقال.بهعثمانلآلمولىمحمدأبي

وإنه،مراتثلاث:وقال.بهالمغيرةبنسكنعن،مرزودتىبنعمروطريقمن،البيهقي)2(ورواه

علىوهويقول!اللهرسولشهدتفأنا:الرحمنعبدقال.وأقتابهابأحلاسهابعيربثلاثمئةالتزم

."اليومبعد":قالأو."بعدهاعثمانضرما":المنبر

،جاوانبنعمروعن،الرحمنعبدبنحصينعن،عوانةأبوحدثنا:الطيالسي)3(داودأبووقال

وطلحة:والزبيروعليوقاصأبيبنلسعديقولعفانبنعثمانسمعت:قالقيسبنالأحنفعن

حتىفجهزتهم"لهاللهغفرالعسرةجيشجهزمن":قال!اللهرسولأنتعلمونهلباللهأنشدكم

نعم.اللهم:قالوا.عقالاولاخطامايفقدونما

به.حصينحديثمن4(النسائيورواه

فصل

وغيرهمالبكائينمنمعذوراتخلففيمن

ذزناوقالوا!خهضألطؤلأولواآشخذنكرسولهءوجهدوابأدلهءامنواأنسور+ةأنزلتوإذآ!و:تعالىاللهقال

وائذيفألرسوللبهن!لايفقهوتفهرقلوبهتمعكوطبعلفآتخوامعيكونوابانرضوأ!اتمعدينءنكن

منتجضىجنتالخالله!أعذلمفلونأهمألختهتهـوأولنكالموأولنربروأنفسه!باقولهؤبخهدوامعهرءامنوا

ورسولهوآللهبواكلفائذينوقعدالتمليؤدنلاغىابا!فآلمعذرون!وجآتعظيمااتفؤزلكذفيهاخ!ينلائهرآتختها

مماصبه!وتلاأثذلىعلىولاأتمرضىعلىولاألضعفاعلىلتس!أليوعذابمنهئم!واالذيئسيصيب

أتؤكمآإذاألذلىولاعلى!رحيوغفورواللهسبيلمنألمخسنبعلىماورسولة!للهنصحواإذاحرجينفموت

)1(

)2(

)3(

)4(

.(0037)رقمالترمذيرواه

.(5412/)"النبوةدلائل"انظر

هجردارطبع،التركيالمحسنعبدمحمدالدكتوربتحقيق(82)رقم"مسنده"فيالطيالسيداودأبورواه

فليراجع.تخريجهفيأطالوقد،بالقاهرة

صحيح.حديثوهو،(8036)رقمالنسائيرواه
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إنما!ينفقوتمايحدواألاحزناألدفعمنتفيضواغينيؤتولواعلتهاخمل!ئممآأجدلاققتلتخملهؤ

يغلمون!لافهؤقلوجمهمعلأآللهوطبعلفلخواأحيكولؤابأنرضواأغن!يدوهئم!ئذثؤنثالذلىعلىألسبيل

والمنة.الحمدودله،كفايةفيهبما")1(التفسير"فيكلههذاتفسيرعلىتكلمناقد.(69//-39:الوبةأ

،هذهغزوتهفييصحبوهحتى،ليحملهم!اللهرسولإلىجاؤواالذينالبكائينذكروالمقصود

فيالجهادمنفاتهمماعلىتأسفا؟يبكونوهمفرجعوا،عليهيحملهمماالظهرمنعندهيجدوافلم

فيه.والنفقة،اللهسبيل

عمير،بنسالمعوفبنعمروبنيفمن؟وغيرهمالأنصارمنسبعةوكانوا:)2(إسحاقابنقال

بنوعمرو،النجاربنمازنبنيأخوكعببنالرحمنعبدليلىوأبو،حارثةبنيأخوزيدبنوعلبة

هوبل:يقولونالناسوبعض،المزنيئالمغفلبناللهوعبد،سلمةبنيأخوالجموحبنالحمام

.الفزاريساريةبنوعرباض،واقفبنيأخواللهعبدبنوهرفي.المزنيعمروبناللهعبد

مغفلبناللهوعبد،ليلىأبالقيالنضريكعببنعميربنيامينابنأنفبلغني:)3(إسحاقابنقال

عليه،يحملناماعندهنجدفلم،ليحملنا!اللهرسول!جئنا:قالا؟يبكيكماما:فقال،يبكيانوهما

تمر،منشيئاوزودهما،فارتحلاهلهناضحافأعطاهما.معهالخروجعلىبهنتقوىماعندناوليس

فصلى،الليلمنفخرجزيدبنعلبةوأما:إسحاقابنعن،بكيربنيونسزاد.!ي!النبيمعفخرجا

أتقوىماعنديتجعللمثم،فيهورغبتبالجهادأمرتإنكاللهم:وقالبكىثم،اللهشاءماليلتهمن

أصابنيمظلمةبكلمسلمكلعلىأتصذقوإني،عليهيحملنيما!ي!رسولكيدفيتجعلولم.به

هذهالمتصدقأين":!اللهرسولفقال،الناسمعأصبحثم.عرضأوجسدأومالفي؟فيها

!ص:اللهرسول!فقال!،فأخبرهإليهفقام."فليقم؟المتصدقأين":قال!ثم،أحديقمفلم"؟الليلة

."المتقبلةالزكاةفيكتبتلقد،بيدهنفسيفوالذي،أبشر"

الحافظ،اللهعبدأبوحذثنا:فقال،الأشعريموسىأبيحديثهاهنا)4(البيهقيالحافظأوردوقد

بريد،عن،أسامةأبوحذثنا،الحارثيالحميدعبدبنأحمدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا

معههمإذ،الحملانلهمأسأله!ي!اللهرسولإلىأصحابيأرسلني:قالموسىأبيعن،بردةأبيعن

لتحملهم،إليكأرسلونيأصحابيإن،اللهنبيئيا:فقلت،تبوكغزوةفيوهو،العسرةجيشفي

منعمنحزينافرجعت،أشعرولاغضبانوهوووافقته."شيءعلىأحملكملاوالله":فقال

.(4135/)"العظيمالقرآنتفسير"انظر(1)

.(2518/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)2(

.(2185/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(5612/)"النبوةدلائل"انظر(4)
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بالذيفأخبرتهمأصحابيإلىفرجعت،علينفسهفيوجدقداللهرسوليكونأنمخافةومن،اللهرسول

:فقالفأجبته؟قيسبناللهعبدأين:يناديبلالاسمعتإذسويعةإلاألبثفلم،!ي!اللهرسولقال

القرينينوهذينالقرينينهذينخذ":قال!ي!اللهرسولأتيتفلما.يدعوكمج!ي!اللهرسول،أجب

فقل:،أصحابكإلىبهنانطلق":فقال،سعدمنحينئذابتاعهنأبعرةلستة."القرينينوهذين

يحملكمء!ي!اللهرسولإن:فقلت"فاركبوهم،هؤلاءعلىيحملكم-اللهرسولإن:قالأو-اللهإن

سألتهحين!اللهرسولمقالةسمعمنإلىبعضكممعيينطلقحتىأدعكملاواللهولكنهؤلاءعلى

لي:فقالوا.يقلهلمشيئاحدثتكمأنيتظنوالا،ذلكبعدإيايإعطاءهثم،مرةأولفيليومنعه،لكم

سمعواالذينأتواحتى،منهمبنفرموسىأبوفانطلق:قال.أحببتماولنفعلنلمصدقعندناإنكوالله

وأخرجه.سواءموسىأبوبهحدثهمبمافحدثوهم،بعدإعطائهثم،إياهممنعهمن!ي!اللهرسولمقالة

:قالموسىأبيعن،لهما)2(روايةوفي.أسامةأبيعن،كريبأبيعن،جميعا(أومسلمالبخاري

أحملكمماعنديوما،أحملكمماوالله":فقال،ليحملناالأشعريينمنرهطفياللهرسولأتيت

قلنا:ثم،فأخذناها،الذرىغرذودبستلنافأمر،إبلبنهب!ي!اللهرسولجيءثم:قال."عليه

."حملكماللهولكن،حملتكمأناما":فقاللهفرجعنا.لنايباركلاوالله،يمينهع!ي!اللهرسولتغفلنا

خيرهوالذيأتيتإلامنهاخيراغيرهافأرىيمينعلىأحلفلا،اللهشاءإن،واللهإني":قالثم

."وتحللتها

غيرمنع!ي!اللهرسولعنتخلفواحتىالنيةبهمأبطأتالمسلمينمننفركانوقد:)3(إسحاقابنقال

بنعمروبنيأخوربيعبنومرارة،سلمةبنيأخوكعبأبيبنمالكبنكعبمنهم؟ارتيابولاشك

جمحهمونلاصدقنفروكانوا،عوفبنسالمبنيأخوخيثمةوأبو،واقفبنيأخوأميةبنوهلال،عوف

إسلامهم.في

اللهأنزلالذينوهم،تعالىاللهشاءإن،قريبامبسوطةقصتهمفستأتيالأولالثلاثةأما:قلت

متجألاأنوظنواأنفسهؤعلئهؤوضاقترحبتبما،زضاعلئهمضاقتإذاحغظفواالذلىالثنثةوعلى):فيهم

.(181:التوبةأ!وإلةإلاأدلهمن

سيأتي.كما،ع!ي!اللهبرسولاللحوقعلىوعزمعادفإنه،خثيمةأبووأما

)1(

)2(

)3(

.(8)(9164)ومسلم(5144)رقمالبخاريرواه

.(7)(9164)ومسلم(3133)رقمالبخاريرواه

.(2915/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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خرجفلما،السيروأجمعسفرهع!ماللهبرسولاستتبثم:)1(إسحاقابنعن،بكيربنيونسقال

بناللهعبدوضرب،الناسمنألفاثلاثينعلىزيادةومعه،الوداعثنيةعلىعسكرهضربالخميسيوم

عنهتخلفلمجيواللهرسولسارفلما،العسكرينبأقليزعمونفيماكانوما،منهأسفلعسكرهاللهعدوأبي

الريب.وأهلالمنافقينمنطائفةفيأبيبناللهعبد

وذكر:قال.الأنصاريمسلمةبنمحمدالمدينةعلى!يواللهرسولواستخلف:)2(هشامابنقال

عرفطة.بنسباعتبوكعامعليهااستخلفأنهالدراوردي

بهفأرجففيهمبالإقامةوأمرهأهلهعلىطالبأبيبنعليع!يماللهرسولوخلف:)3(إسحاقابنقال

حتىخرجثم،سلاحهعليئأخذذلكقالوافلما.منهوتخففالهاستثقالاإلاخلفهما:وقالوا،المنافقون

تركتلماخلفتكولكنيكذبوا":فقالقالوابمافأخبره،بالجرفنازذوهولمجيواللهبرسوللحق

إلا،موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنعليياترضىأفلا،وأهلكأهليفيفاخلفنيفارجع،ورائي

.سفرهفي!يواللهرسولومضى،عليفرجع"؟بعدينبيلاأنه

أبيبنسعدبنإبراهيمعن،ركانةبنيزيدبنطلحةبنمحمدحدثني:)4(إسحاقابنقالثم

المقالة.هذهلعلييقولع!ماللهرسولسمعأنهسعدأبيهعن،وقاص

بنإبراهيمعن،إبراهيمبنسعدعن،شعبةطريقمنالحديثهذا(هومسلمالبخاريروىوقد

به.أبيهعن،وقاصأبيبنسعد

عن،سعدبنمصعبعن،الحكمعن،شعبةحدثنا:")6(مسنده"فيالطيالسيداودأبوقالوقد

فيأتخلفني،اللهرسوليا:فقال،تبوكغزوةفيطالبأبيبنعلي!صاللهرسولخلف:قالأبيه

"؟بعدينبيلاأنهغيرموسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما":فقال؟والصبيانالنساء

شعبة.عن،داودأبيطريقمنأيضاالبخاريوعلقه.نحوهشعبةعن،طرقمنوأخرجاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

دلائلا"انظر

السيرة"انظر

السيرة"انظر

السيرة"انظر

البخاريرواه

(652)رقم

فليراجع.

)5/921(.لنبوة"للبيهقي

.(2915/)هشاملابن"النبوية

.(2915/)هشاملابن"النبوية

.(2552/)هشاملابن"النبوية

.(4042)رقمومسلم(6037)رقم

تخريجهفيأطالوقد،بالقاهرةهجردارطبع،التركيالمحسنعبدبنمحمدالدكتوربتحقيق
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عن،مسماربنبكيرعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،سعيدبنقتيبةحذثنا:أحمد)1(الإماموقال

علي:فقال،مغازيهبعضفيوخلفهلهيقول!يالهاللهرسولسمعت:قالأبيهعن،سعدبنعامر

منهارونبمنزلةمنيتكونأنترضىأما،علييا":فقال؟والصبيانالنساءمعتخلفني،اللهرسوليا

،عتادبنومحمد:مسلمزاد،قتيبةعن،)2(والترمذي،مسلمورواه"؟بعدينبيلاأنهإلاموسى

الوجه.هذامنغريمبصحيححسن:الترمذيوقال.بهإسماعيلبنحاتمعنكلاهما

فوجد،حازيومفيأهلهإلىأياما!يالهاللهرسولساربعدمارجعخيثمةأباإنثم:)3(إسحاقابنقال

لهوهيات،ماءفيهلهوبزدت،عريشهامنهماواحدةكلرشتقد،حائطهفيلهماعريشينفيلهامرأتين

فيع!يماللهرسول:فقال،لهصنعتاوماامرأتيهإلىفنظرالعريشبابعلىقامدخلفلما،طعامافيه

هذاما!مقيممالهفي،حسناءوامرأةمهئ!وطعامباردظلفيخيثمةوأبو،والحروالريحالضح

قدمثم،ففعلتا.زادافهيئا،!ي!اللهبرسولألحقحتىمنكماواحدةعريشأدخللاوالله.بالنصف

خيثمةأباأدرككانوقد،تبوكنزلحينأدركهحتى!ي!اللهرسولطلبفيخرجثم،فارتحلهناضحه

خيثمةأبوقالتبوكمندنواإذاحتى،فترافقا!يالهاللهرسوليطلبالطريقفيالجمحيئوهببنعمير

مندناإذاحتىففعل.ع!يماللهرسولاتيحتىعنيتخلفأنعليكفلاذنباليإن:وهببنلعمير

."خيثمةأباكن":!ي!اللهرسولفقال.مقبلالطريقعلىراكبهذا:الناسقال!اللهرسول

أولى":لهفقال،ع!ي!اللهرسولعلىفسلمأقبلبلغفلما.خيثمةأبوواللههو،اللهرسوليا:فقالوا

بخير.لهودعا،خيرافقال،الخبراللهرسولأخبرثم."!خيثمةأبايالك

وأبسط،إسحاقبنمحمدسياقمنبنحوخيثمةأبيقصةعقبةبنوموسى،الزبيربنعروةذكروقد

أعلم.فالله.الخريفزمنفيكانتبوكإلى،السلامعليه،خروجهأنوذكر

ا!رلى(منأ:ذلكفي،قيسبنمالكواسمه،خيثمةأبووقال:)4(هشامابنقال

وأكرماأعفكانتالتيأتيتنافقواالدينفيالناسرأيتلما

محرماأغشولمإثماأكتسبفلملمحمديديباليمنىوبايعت

تحمماقدبسرهاكراماصفاياوصرمةالعريشفيخضيباتركت

يمماحيثشطرهنفسيالدينإلىأسمحتالمنافقشكإذاوكنت

"المسند")1/185(.)1(في

.372()4رقموالترمذي،2(04)4رقم"صحيحه"فيمسلمرواه)2(

.(2052/)هشاملابن"النبويةائسيرة"انظر)3(

.(2152/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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عن،القرظيكعببنمحمدعن،سفيانبنبريدةعن،إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسقال

:فيقولون،يتخلفالرجليزاللاجعلتبوكإلىع!ي!اللهرسولسارلما:قالمسعودبناللهعبد

فقدذلكغيريكوإن،بكماللهفسيلحقهخيرفيهيكإن،دعوه":فيقول.فلانتخلف،اللهرسوليا

فيهيكإن،دعوه":فقال.بعيرهبهوأبطأذرأبوتخلف،اللهرسوليا:قيلحتى."منهاللهأراحكم

أخذعليهأبطأفلما،بعيرهذرأبوفتلوم."منهاللهأراحكمفقدذلكغيريكوإن،بكماللهفسيلحقهخير

ونظر،منازلهبعضفيووخ!اللهرسولونزل،ماشياووخ!اللهرسوليتبعخرجثم،ظهرهعلىفجعلهمتاعه

كن":!ي!اللهرسولفقال.الطريقعلىماشالرجلهذاإن،اللهرسوليا:فقال،المسلمينمنناظر

اللهيرحم":ع!اللهرسولفقال.ذرأبوواللههو،اللهرسوليا:قالواالقومتأملهفلما."ذرأبا

رذأبووسير،ضربهمنالدهرفضرب:قال."وحدهويبعث،وحدهويموت،وحدهيمشي،ذوأبا

ثم،الليلمنوكفنانيفاغسلانيمتإذا:فقالوغلامهامرأتهأوصىالموتحضرهفلما،الربذةإلى

كذلك،بهفعلواماتفلما.ذرأبوهذا:فقولوابكميمزونركبفأول،الطريققارعةعلىضعاني

الكوفةأهلمنرهطفيمسعودابنفإذا،سريرهتطأركابهمكادتحتىبهعلموافما،ركبفاطلع

!ي!:اللهرسولصدق:وقال،يبكيمسعودابنفاستهل.ذرأبيجنازة:فقيل؟هذاما:فقال

إسناده.أجنهحتىبنفسهفوليهفنزل."وحدهويبعث،وحدهويموت،وحدهيمشيذزأبااللهيرحم"

.(1يخرجوه)ولم،حسن

قولهفيعقيلبنمحمدبناللهعبدأخبرنا،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

الرجلان،تبوكغزوةفيخرجوا:قال.(117:أدوبئأ!وأتعسرةساعةفىأتئعوهألذلى):تعالى

إبلهمينحرونجعلواحتىعطشيومفيفأصابهم،شديدحرفيوخرجوا،واحدبعيرعلىوالثلاثة

الظهر.فيوعسرةالنفقةفيوعسرةالماءفيعسرةذلكفكان،ماءهاويشربواأكراشهاليعصروا

عتبة،أبيبنعتبةعن،هلالأبيبنسعيدعن،الحارثبنعمروأخبرني:وهببناللهعبدقال

فقال.العسرةساعةشأنعنحدثنا:الخطاببنلعمرقيلأنهعباسبناللهعبدعن،جبيربننافععن

حتى،ستنقطعرقابناأنظنناحتىعطشفيهوأصابنامنزلافنزلنا،شديدقيظفيتبوكإلىخرجنا:عمر

بعيرهلينحرالرجلإنحتى،ستنقطعرقبتهأنيظنحتىيرجعفلاالرحلفيلتمسليذهبأحدناكانإن

)1(

)2(

ضعفه،الأسلميسفيانبنبريدةلضعفضعيفإسنادهفالحديث،الحديثتحسينفياللهرحمهاجتهادههذا

عنأحمدسئل:العقيليوقال،متروك:الدارقطنيوقال،الرازيحاتموأبووالجوزجانيوالنسائيالبخاري

تخريجه.عدمإلىدعاهمالذيهوهذاولعل(1/168التهذيبتقريبتحرير"فيبيناهكما)!بلية:فقالحديثه

ضعيف.بسندإسحادتىلابنالنبويةالسيرةوفي:"الإصابة"فيحجرابنالحافظقال

مرسلا."الرزا!تىعبدتفسير"فيوهو،(5227/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهمنرواه
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قداللهإن،اللهرسوليا:الصديقبكرأبوفقال،كبدهعلىبقيمايجعلثم،فيشربهفرثهفيعتصر

نحويديهفرفع:قال.نعم:قال"؟ذلكأتحب":فقال.لنااللهفادع،خيراالدعاءفيعودك

فلمننظرذهبناثم،معهممافملؤوا،سكبتثمفأظلت،السماءقالتحتىيرجعهمافلم،السماء

الوجه.هذامنيخرجوهولم،جيدإسناده.العسكرجاوزتنجدها

وهمكانتالقضيةهذهأنقومهمنرجالعن،قتادةبنعمربنعاصمعن،)1(إسحاقابنذكروقد

وذكر.مار!سحابة:فقال!؟شيءمنهذابعدهل!ويحك:منافقمعهملرجلقالواوأنهم،بالحجر

وكان-الأنصارفيحزمبنلعمارة!اللهرسولفقال،طلبهافيفذهبوا،ضفتع!ييهاللهرسولناقةأن

وإني.ناقتهأينيدريلاوهوالسماءخبرويخبركمنبيأنهيخبركممحمدهذا:قالرجلاإن":-عنده

."بزمامهاشجر!حبستهاقدالواديفيهي،عليهااللهدلنيوقد،اللهعفمنيماإلاأعلمماوالله

رجلفقال،الرجلخبرمن!ج!اللهرسولجاءعمافحدثهم،رحلهإلىعمارةفرجعبهافجاؤوافانطلقوا

فأقبل،يأتيأنقبلعمارةرحلفيوكان،اللصيتبنزيدذلكقالإنما:عمارةرحلفيكانممن

فلا.اللهعدوياعنياخرج،أدريلاوأنالداهيةرحليفيإن:ويقولعنقهفييجأزيدعلىعمارة

هلك.حتىمصرايزللم:بعضهموقال.تابزيداإن:الناسبعضفقال.تصحبني

حديثمنروىثم.الراحلةبقصةشبيهامسعودابنحديثمنرويناوقد:)2(البيهقيالحافظقال

،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،أحمد)3(الإمامرواهوقد،الأعمش

:فقالوا،مجاعةالناسأصابتبوكغزوةيومكانلما:قال-الأعمششك-الخدريسعيدأبيعنأو

عمرفجاء."افعلوا":ع!يالهاللهرسولفقال.واذهنافأكلنا،نواضحنافننحرلناأذنتلو،اللهرسوليا

بالبركة،فيهالهماللهوادع،أزوادهمبفضلادعهمولكن،الظهرقلفعلتإن،اللهرسوليا:فقال

أزوادهمبفضلدعاثم،فبسطهبنطعفدعا."نعم":ع!يالهاللهرسولفقال.البركةفيهايجعلأناللهلعل

علىاجتمعحتىبكسرةالاخرويجيء،التمرمنبكفالاخرويجيء،ذرةبكفيجيءالرجلفجعل

فأخذوا."أوعيتكمفيخذوا":لهمقالثم،بالبركة!واللهرسولفدعا،يسيرشيءذلكمنالنطع

فقال،فضلةوفضلت،شبعواحتىوأكلواملؤوهإلاوعاءالعسكرفيتركواماحتىأوعيتهمفي

."الجنةعنفيحجبشاذغيرعبدبهااللهيلقىلا،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأن"أشهد:!اللهرسول

به.الأعمشعن،معاويةأبيعن،كريبأبيعن،)4(مسلمورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

.(5231/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهمنورواه

.(5232/)"النبوةدلائل"في

.(311/)"المسند"فيأحمدرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(45)(27)"صحيحه"في
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غزوةيذكرولم.هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلحديثمنأحمد)1(الإمامورواه

غزاها.غزوةفيكان:قالبل،تبوك

ذكر

تبوكإلىذهابهفي!مروره

بالحجروصرحتهمثمودبمساكن

فلما،بئرهامنالناسواستقىنزلهابالحجرمرحينمج!يهاللهرسولكانوقد:)2(إسحاقابنقال

عجينمنكانوما،للصلاةمنهتتوضؤواولا،شيئامياههامنتشربوالا":!ي!اللهرسولقالراحوا

.إسنادبغيرإسحاقابنذكرههكذا."شيئامنهتأكلواولا،الإبلفأعلفوهعجنتموه

عن،معمزأخبرنا-المباركابنهو-اللهعبدحدثنا،بشربنيعمرحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

مساكنتدخلوالا":قالبالحجرمرلما!ي!اللهرسولأن،أبيهعن،اللهعبدبنسالمأخبرني،الزهري

الرحل.علىوهوبردائهوتقنع."أصابهممايصيبكمأن؟باكينتكونواأنإلاأنفسهمظلمواالذين

.نحوهبإسنادهمعمرعنكلاهما،الرزاقوعبدالمباركبناللهعبدحديثمن)4(البخاريورواه

علىتدخلوالا":لأصحابهقالء!ي!اللهرسولأنعمرابنعن،ديناربناللهعبدعن،ماللث)5(وقال

مثليصيبكمأن،عليهمتدخلوافلاباكينتكونوالمفإن،باكينتكونواأنإلاالمعذبينالقومهؤلاء

بناللهعبدعنكلاهما،بلالبنسليمانحديثومنمالكحديثمن)6(البخاريورواه."أصابهمما

.دينار

.نحوهديناربناللهعبدعن،اخروجهمنمسلئم)7(ورواه

عمرابنعن،نافععن-جويريةابنهو-صخمحدثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

رواه

نظرا

في"

اهور

اوور

اهرو

بلال

في"

في"

.(2124/)"المسند"فيأحمد

.(2152/)هشاملابن"النبويةالسيرة"

.(266/)"المسند

.(9144و)(0338)رقمالبخاري

.(5233/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيطريقهمن5

بنسليمانحديثمنو)3378(،مالكحديثمنو)2047(442(0و)()433رقم"صحيحه"فيالبخاري

.)0892(رقم"صحيحه

.(2171/)"المسند
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كانتالتيالآبارمنالناسفاستقى،ثمودبيوتعندالحجرتبوكعامبالناس!اللهرسولنزل:قال

وعلفوا،القدورفأهرقوا!اللهرسولفأمرهم،باللحمالقدورونصبوافعجنوا،ثمودمنهاتشرب

يدخلواأنونهاهم،الناقةمنهاتشربكانتالتيالبئرعلىبهمنزلحتىبهمارتحلثم،الإبلالعجين

وهذا."عليهمتدخلوافلا،أصابهممامثليصيبكمأنأخشىإني":فقالعذبواالذينالقومعلى

البخاريأخرجهوإنما،يخرجوهولم،الوجههذامن"الصحيحين"شرطعلىإسنادهالحديث

قال.بهعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،ضمرةأبيعياضبنأنسحديثمنا(ومسلم

نافع.عن،أسامةوتابعه:البخاري

به.نافععن،اللهعبيدعن،إسحاقبنشعيبحديثمن2(مسلمورواه

أبيعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،معمرحدثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

صالح،قومسألهافقد،الاياتتسألوالا":قالبالحجر!النبيمرلما:قالجابرعن،الزبير

يوماماءهمتشربوكانت،فعقروهاربهمأمرعنفعتوا،الفجهذامنوتصدر،الفجهذامنتردفكانت

واحدأرجلأإلا،منهمالسماءأديمتحتمناللهأهمدصيحةفأخذتهم،فعقروها،يومالبنهاويشربون

أصابهالحرممنخرجفلما،رغاليأبوهو":قال؟اللهرسولياهومن:قيل."اللهحرمفىكان

.يخرجوهولم،صحيحإسناده."قومهأصابما

عنأوسطبنإسماعيلعن،المسعوديأخبرنا،هارونبنيزيدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

الحجرأهلإلىالناستسارعتبوكغزوةفيكانلما:قالأبيهعن،الأنماريكبشةأبيبنمحمد

اللهرسولفأتيت:قال.جامعةالصلاة:الناسفيفنودي،!اللهرسولذلكفبلغ،عليهميدخلون

نعجب:منهمرجلفناداه"؟عليهماللهغضبقومعلىتدخلونما":يقولوهوبعيرهممسكوهوع!ي!

وماقبلكمكانبماينسمكمأنفسكممنرجل؟ذلكمنبأعجبأنتئكمأفلا":قال.(اللهرسولياأمنهم

أنفسهمعنيدفعونلاقولموسيأتي،شيئابعذابكميعبألااللهفإن،وسددوافاستقيموا،بعدكمكائنهو

.يخرجوهولم،حسنإسناده."شيئا

بنالعباسعنحزمبنبكرأبيبناللهعبدحدثني،إسحاقابنعن،(بكير)بنيونسوقال

مرحين!ي!اللهرسولأن-منيالشك،سعدبن(سهلعنا،العباسعنأو-الساعديسعدبنسهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(8192)رقمومسلم(9337)رقمالبخاريرواه

.(8192)رقممسلمرواه

.(3692/)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.وإسناده،(4231/)"المسند"فيأحمدرواه

.(5024/)"النبوةدلائل"انظر
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مائهامنتشربوالا":للناس!ي!اللهرسول!قالمنهاراحوافلما،بئرهامنالناساستقىونزلهابالحجر

ولا،شيئامنهتأكلواولاالإبلفأعلفوهعجنتموهعجينمنكانوما،للصلاةمنهتتوضؤواولا،شيئا

بنيمنرجلينإلا!ي!اللهرسولبهأمرهمماالناسففعل."لهصاحمبومعهإلاالليلةمنكمأحديخرجن

خنقفإنه،لحاجتهذهبالذيفأما؟لهبعيرطلبفيالآخروخرج،لحاجتهأحدهماخرج،ساعدة

اللهرسولفأخبر،طيئبجبليألقتهحتىالريحفاحتملته،بعيرهطلبفيذهبالذيوأما،مذهبهعلى

مذهبهعلىأصيبللذيدعاثم"؟لهصاحمبومعهإلارجليخرجأنأنهكمألم":فقالبذلكجم!

إسحاقابنعن،زيادروايةوفي-تبوكمن،قدمحينأ!يالهاللهرسول!إلىوصلفإنهالاخروأما،فشفي

بكرأبيبناللهعبدحدثنيوقد:إسحاقابنقال-المدينةإلىرجعحين!اللهرسول!إلىأهدتهطيهماأن

بهما.يحدثنيفلم،إياهمااستكتمهلكنه،الرجلينلهسمىسهلبنالعباسأن

بنالعباسعن،يحيىبنعمروثنا،خالدبنوهيبحدثنا،عفانحذثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

جئناحتىتبوكعام!يالهاللهرسولمعخرجنا:قال!الساعديحميدأبيعن،الساعديسعدبنسهل

القومفخرص."اخرصوا":لأصحابه!اللهرسولفقاللهاحديقةفيامرأةفإذا،القرىوادي

أرجعحتىمنهايخرجماأحصي":للمرأة!ي!اللهرسولوقال،أوسقعشرة!اللهرسولوخرص

ريحالليلةعليكمستهبإنها":!ي!اللهرسولفقال،تبوكقدمحتىفخرج:قال."اللهشاءإنإليك

منكانفلما،فعقلناها:حميدأبوقال."عقالهفليوثقبعيرلهكانفمن،رجلفيهايقومنفلا،شديد!

أيلة،ملكاللهرسوأطجاءثم،طيئجبلفيفألقتهرجلفيهافقام،شديدريحعليناهبت،الليل

حتى،معهوأقبلناأقبلثم،ببحرهملهوكتب،بردااللهرسولوكساه،بيضاءبغلةاللهلرسولفأهدى

اللهرسولخرص،أوسؤعشرة:قالت"؟حديقتكجاءتكم":للمرأةفقال،القرىواديجئنا

اللهرسولفخرج:قال."فليفعليتعجلأنمنكمأحبفمن،متعجلإني":!اللهرسولفقال.!!

أحد،هذا":قالأحدارأىفلما."طابةهذه":قال،المدينةعلىأوفىإذاحتى،معهوخرجنا

الأنصاردورخير":قال.اللهرسوليابلى:قلنا"؟الأنصاردوربخيرأخبركمألا،ونحبهيحبنا

."خيرالأنصاردوركلفيثم،ساعدةبنيدارثم،الأشهلعبدبنيدارثم،بنوالنجار

.نحوهبهيحيىبنعمروعنوجهغير)2(منومسلئمالبخارفيوأخرجه

جبلبنمعاذأن،واثلةبنعامرالطفيلأبيعن،الزبيرأبيعن،اللهرحمه،ماللث)3(الإماموقال

.(5/424"المسند")في)1(

.(2913)رقمومسلم(4224و)(1937و)(6131و)(1872و)(4811)رقمالبخاريرواه)2(

.(441-1431/)"الموطأ"فيمالكرواه)3(
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.والعشاءالمغربوبين،والعصرالظهربينيجمعفكان،تبوكعام!ي!اللهرسولمعخرجواأنهمأخبره

المغربفصلىخرجثم،دخلثم،جميعاوالعصرالظهرفصلىخرجثم،يوماالصلاةفأخر:قال

يضحىحتىتأتوهالنوإنكم،تبوكعين،اللهشاءإن،غداستأتونإنكم":قالثم،جميعاوالعشاء

والعين،رجلانإليهاسبقوقدفجئناها:قال."آتيحتىشيئامائهامنيمسفلاجاءهافمن،النهار

نعم.:قالا"؟شيئامائهامنمسستماهل":!اللهرسولفسألهما،ماءمنبشيءتبفقالشراكمثل

ثم،شيءفياجتمعحتىقليلاقليلاالعينمنبأيديهمغرفواثم،يقولأناللهشاءمالهماوقالفسبهما

قالثم،الناسفاستقى،كثيربماءالعينفجرت،فيهاأعادهثم،ويديهوجههفيهاللهرسولغسل

."جناناملئقدهاهناماترىأنحياةبكطالتإنيوشك،معاذيا":!اللهرسول

به.مالكحديثمن(1مسلئم)وأخرجه

ذكر

،والسلامالصلاةعليه،خطبته

هناكنخلةإلىتبوكفي

بنوحجاج،المؤدبمحمدبنويونس،القاسمبنهاشمالنضرأبيعن،أحمد)2(الإمامروى

عن،الخطابأبيعن،الخيرأبيعن،حبيبأبيبنيزيدعن،سعدبنالليثعنثلاثتهم،محمد

:فقالنخلةإلىظهرهمسندوهوالناسخطبتبوكعام!ياللهرسولإن:قالأنهالخدريسعيدأبي

علىأو،فرسهظهرعلىاللهسبيلفيعملرجلاالناسخيرمنإن؟الناسوشرالناسبخيرأخبركمألا"

اللهكتابيقرأجريئأفاجرارجلاالناسشرمنوإن،الموتيأتيهحتى،قدميهعلىأو،بعيرهظهر

أعرفه.لاالخطابأبو:وقال.بهالليثعن،قتيبةعن،)3(النسائيورواه."منهشيءإلىيرعويلا

بناللهعبدحدثنا،عمرانبنالعزيزعبدعن،الزهريمحمدبنيعقوبطريقمن)4(البيهقيوروى

معخرجنا:يقولالجهنيعامربنعقبةسمعت،أبيأخبرني،سنانبنجميلبنمنظوربنمصعب

:قال،رمحقيدالشمسكانتحتىيستيقظفلم!يىاللهرسولفاسترقد،تبوكغزوةفي!يماللهرسول

!شير.النبيمعجزاتمنباب:الفضائلفي(01)(607)رقممسلمرواه(1)

.(357/و)(314/و)(337/)"المسند"فيأحمدرواه(2)

ضعيف.وإسناده(6031)رقمالنسائيرواه)3(

.(5142/)"النبوةدلائل"فيالبيهقيرواه(4)
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:قال.بكذهبالذيمثلالنوممنبيذهب،اللهرسوليا:فقالالفجر؟"لنااكلأ:بلاليالكأقل"ألم

وأثنىاللهفحمد،بتبوكفأصبح،وليلتهيومهبقيةوسارصلىثمبعيد،غيرمنزلهمنع!يواللهرسولفانتقل

كلمةالعرىوأوثق،اللهكتابالحديثأصدقفإن؟بعدأما،الناسأيها":قالثم،أهلههوبماعليه

القصصوأحسن،اللهذكرالحديثوأشرف،محمدسنةالسننوخير،إبراهيمملةالمللوخير،التقوى

الموتوأشرف،الأنبياءهديالهديوأحسن،محدثاتهاالأموروشر،عوازمهاالأموروخير،القرانهذا

العمىوشر،اتبعماالهديوخير،نفعماالأعمالوخير،الهدىبعدالضلالةالعمىوأعمى،الشهداءقتل

حينالمعذرةوشر،وألهىكثرمماخيزوكفىقلوما،السفلىاليدمنخيزالعلياواليد،القلبعمى

منالناسومن،دبرأإلاالجمعةيأتيلامنالناسومن،القيامةيومالندامةوشر،الموتيحضر

،التقوىالزادوخير،النفسغنىالغنىوخير،الكذاباللسانالخطاياأعظمومن،هجرأإلااللهيذكرلا

منوالنياحة،الكفرمنوالارتياب،اليقينالقلوبفيوقرماوخير،وجلعز،اللهمخافةالحكمةورأس

حبائلوالنساء،الإثمجماعوالخمر،إبليسمنوالشعر،جهنمجثىمنوالغلول،الجاهليةعمل

اليتيم،مالأكلالماكلوشر،الرباكسبالمكاسبوشر،الجنونمنشعبةوالشباب،الشيطان

والأمر،أذرعأربعةموضعإلىأحدكميصيروإنما،أمهبطنفيشقيمنوالشقي،بغيرهوعظمنوالسعيد

المؤمنوسباب،قريئاآتهوماوكل،الكذبرواياالرواياوشر،خواتمهالعملوملاك،الاخرةإلى

اللهعلىيتألومن،دمهكحرمةمالهوحرمة،اللهمعصيةمنلحمهوأكل،كفزالمؤمنوقتال،فسوق

الرزيةعلىيصبرومن،اللهيأجرهيكظمومن،عنهاللهيعفيعفومن،لهيغفريستغفرهومن،يكذبه

اللهم،اللهيعذبهاللهيعصومن،لهاللهيضعفيصبرومن.بهاللهيسمعالسمعةيبتغومن،اللهيعوضه

اللهأستغفر":قالثم،ثلاثاقالها."ولأمتيلياغفراللهم،ولأمتيلياغفراللهم،ولأمتيلياغفر

.بالصوابأعلمتعالىوالله،ضعفإسنادهوفي،نكارةوفيه،غريئاحديثوهذا."ولكملي

وهب،ابنأخبرنا:قالاداودبنوسليمان،الهمدانيسعيدبنأحمدثنا:داود)1(أبووقال

عنفسأله،مقعدرجلفإذا،حاجوهوبتبوكنزلأنهأبيهعن،غزوانبنسعيدعن،معاويةأخبرني

نخلةإلىبتبوكنزل!يماللهرسولإن؟حيأنيسمعتمابهتحدثفلا،حديثاسأحدثك:فقالأمره

:فقال،وبينهابينهمررتحتى،أسعىغلاموأنافأقبلت:قال.إليهاصلىثم."قبلتناهذه":فقال

.هذايوميإلىعليهاقمتفما:قال."أثرهاللهقطعصلاتناقطع"

بنيزيدعن،نمرانبنليزيدمولىعن،التنوخيالعزيزعبدبنسعيدحديثمنداود)2(أبورواهثم

)1(

)2(

ضعيف.وإسناده،(707)رقمداودأبورواه

ضعيف.وإسناده،(507)رقمداودأبورواه
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يصلي،وهو،حمارعلىوأناع!ج!اللهرسوليديبينمررت:فقالمقعدابتبوكرأيت:قالنمران

."أثرهاقطعاللهم":فقال

بعد.عليهامشيتفما

.((11أثرهاللهقطعصلاتناقطع":روايةوفي

ذكر

)2(معاويةبقمعاويةعلىالصلاة

ذلكفيالخبرصحإن

بنأنسسمعت:قالالثقفيمحمدأبوالعلاءأخبرنا،هارونبنيزيدحديثمن3(البيهقيروى

مضى،فيماطلعتأرهالمونوروشعاعبضياءالشمسفطلعت،بتبوكلمجي!اللهرسولمعكنا:قالماللث

أرهالموشعاعونوربضياءطلعتاليومالشمسأرىليما،جبريليا":فقالاللهرسولجبريلفأتى

سبعينإليهاللهفبعث،اليومبالمدينةماتالليثيمعاويةبنمعاويةأنذلك:قال"؟مضىفيماطلعت

(1:ا!خ!صأ!هوأحذهواللهقل)قراءتهبكثرة:قال"؟ذاكومم":قال.عليهيصلونمللثألف

عليه؟فتصليالأرضلكأقبضأناللهرسوليالكفهل،وقعودهقيامهوفيممشاهوفي،والنهاربالليل

إلىأمرهيسندونوالناس،شديد!ونكار!غرابةفيهالحديثوهذا.رجعثمعليهفصلى."نعم":قال

فيه.تكلمواوقد،هذازيدبنالعلاء

بنهشامحدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعليأخبرنا:4(البيهقيقالثم

جاء:قالأنسعن،ميمونةأبيبنعطاءعن،هلالبنمحبوبحدثنا،الهيثمبنعثمانأخبرنا،علي

."نعم":قال؟عليهتصليأنأفتحب،المزنيمعاويةبنمعاويةمات،محمديا:فقالجبريل

منصفانوخلفهفصلى:قال.لهتضعضعتإلاأكمةولاشجرةمنيبقفلم،بجناحهفضرب

"؟اللهمنالمنزلةهذهنالبم،جبريليا":قلت:قال.مللثألفسبعونصفكلفي،الملائكة

:عثمانقال.حالكلوعلى،وجائياوذاهبأ،وقاعدأقائمايقرؤها!وأحذاللههوقل)بحبه:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

ضعيفة.وهي(675)رقمداودأبيعندوهي

.(3436/)"الصحابةتمييزفيالإصابةو"(283/)"الصحابةأسماءتجريد"فيترجمته

.(5542/)"النبوةدلائل"انظر

.(5246/)"النبوةدلائل"انظر
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حتىسريرهلهورفع،بالمدينةمعاويةومات،بالشامتبوكبغزوة:قال؟!ي!النبيكانأين:أبيفسألت

الوجه.هذامنمنكرأيضاوهذا،عليهوصلىإليهنظر

بتبوك!بالهاللهرسولإلىقيصررسولقدوم

بنعثمانبناللهعبدعن،سليمبنيحيىحدثنا،عيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

جاراوكان،بحمص!اللهرسولإلىهرقلرسولالتنوخيلقيت:قالراشدأبيبنسعيدعن،خثيم

ورسالة!ي!اللهرسولإلىهرقلرسالةعنتخبرنيألا:فقلت.قربأوالفندبلغقدكبيراشيخالي

فلما،هرقلإلىالكلبيدحيةفبعث،تبوكع!ي!اللهرسولقدم،بلى:فقال؟هرقلإلى!ي!اللهرسول

هذانزلقد:فقال،الداروعليهمعليهأغلقثم،وبطارقتهاالرومقسيسيدعا!ي!الثهرسولكتابجاءه

علىأو،دينهعلىأتبعهأنإلىيدعوني؟خصالثلاثإلىيدعونيإليأرسلوقد،رأيتمحيثالرجل

الكتبمنتقرؤونفيماعرفتملقدوالله،الحربإليهنلقيأو،أرضناوالأرضأرضناعلىمالنانعطيهأن

حتىواحدرجلنخرةفنخروا.أرضناعلىمالنانعطهأودينهعلىفلنتبعهفهلم(قدميتحتماأليأخذن

فلما؟الحجازمنجاءلأعرابيعبيدانكونأوالنصرانيةنذرأنإلىتدعونا:وقالوا،برانسهممنخرجوا

لأعلملكمذلكقلتإنما:وقال،يكدولمرفأهمالرومعليهأفسدواعندهمنخرجواإنأنهمظن

حافظارجلاليادع:قال،العربنصارىعلىكانتجيبعربمنرجلادعاثم.أمركمعلىصلابتكم

اذهب:فقال،كتاباهرقلإليفدفعبيفجاء.كتابهبجوابالرجلهذاإلىأبعثهاللسانعربيللحديث

التىصحيفتهيذكرهلانظر؟خصالثلاثمنهليفاحفظحديثهمنسمعتفما،الرجلهذاإلىبكتابي

فانطلقت:قال.يريبكشيءبههلظهرهفيوانظر،الليليذكرفهلكتابيقرأإذاوانظر،بشيءإليكتب

صاحبكم؟أين:فقلت،الماءعلىمحتبيأأصحابهظهرانيبينجالسهوفإذا،تبوكجئتحتىبكتابه

ممن":قالثمحجرهفيفوضعه،كتابيفناولتهيديهبينجلستحتىأمشيفأقبلت.ذاهوها:قيل

إني:قلت"؟إبراهيمأبيكملةالحنيفيةالإسلامإلىلكهل":قال.تنوخأخوأنا:فقلت"؟أنت

أحبتتمقتهدىلاإنك):وقالفضحك.إليهمأرجعحتىعنهأرجعلا،قومدينوعلىقومرسول

كسرىإلىبكتابكتبتإني،تنوخأخايا(56:ادقصصأ!بالمقتدجمتأغلموهولمجمثاءمنتهدىالدهولبهن

ملكه،ومخرق،مخرقهوالله،فخرقهابصحيفةالنجاشيإلىوكتبت،ملكهوممزقممزقهوالله،فمزقه

قلت:."خيرالعيشفيداممابأسامنهيجدونالناسيزالفلن،فأمسكهابصحيفةصاحبكإلىوكتبت

جهالة.فيهراشدأبيبنسعيد،ضعيفوإسناده،(424-3144/)"المسند"فيأحمدرواه(1)
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ناولإنهثم،سيفيجلدفيفكتبتهجعبتيمنسهمافأخذت.صاحبيبهاأوصانيالتيالثلاثإحدىهذه

كتابفيفإذا.معاوية:قالوا؟لكميقرأالذيكتابكمصاحبمن:قلت،يسارهعنرجلأالصحيفة

:!اللهرسولفقال؟النارفأين،للمتقينأعدتوالأرضالسماواتعرضهاجنةإلىتدعوني:صاحبي

فلما.سيفيجلدفيفكتبتهجعبتيمنسهمافأخذت:قال"؟!النهارجاءإذاالليلأين!اللهسبحان"

سفزإنا،بهاجوزناكجائزةعندناوجدتفلو،رسولوإنكحقالكإن":قال،كتابيقراءةمنفرغأن

بحلةيأتيهوفإذا،رحلهففتح.أجوزهأنا:قال،الناسطائفةمنرجلفناداه:قال."مرملون

الله:رسولقالثم.عثمان:ليقيل؟الجائزةصاحبمن:قلت،حجريفيفوضعهاصفورية

منخرجتإذاحتىمعهوقمتالأنصاريفقام.أنا:الأنصارمنفتىفقال"؟الرجلهذاينزلأيكم"

فيقائماكنتحتىإليهأهويفأقبلت."تنوخأخاياتعال":فقالاللهرسولنادانيالمجلسطائفة

فيفجلت."بهأمرتلماامضهاهنا":وقال،ظهرهعنحبوتهفحل،يديهبينكنتالذيمجلسي

وإسناده،غريحثحديثطهذا.الضخمةالحجمةمثلالكتفغضونموضعفيبخاتمأنافإذا،ظهره

أحمد.الإمامبهتفرد،بهبأسلا

ذكر

وأذرحجرباءوأهلأيلةملك،والسلامالصلاةعليه،مصالحته

رجوعهقبلتبوكعلىفخيموهو

فصالح،أيلةصاحبرؤبةبنيحنةأتاهتبوكإلى!اللهرسولانتهىولما:)1(إسحاقابنقال

كتابأمج!ي!اللهرسوللهموكتب،الجزيةفأعطوهوأذرحجرباءأهلوأتاه،الجزيةوأعطاه!ي!اللهرسول

النبيومحمداللهمنأمنةهذه،الرحيمالرحمناللهبسم":أيلةوأهلرؤبةبنليحنةفكتب،عندهمفهو

ومنالنبيئومحمداللهذمةلهم،والبحرالبرفيوسيارتهمسفنهم،أيلةوأهلرؤبةبنليحنةاللهرسول

نفسه،دونمالهيحوللافإنهحدثامنهمأحدثفمن،البحروأهلاليمنوأهلالشامأهلمنمعهمكان

."بحرأوبرمنيردونهطريقاولايردونهماءيمنعوهأنيحللاوإنه،الناسمنأخذهلمنطيحثوإنه

حسنةبنوشرحبيلالصلتبنجهيمكتابوهذا:هذابعدإسحاقابنعن،بكير)2(بنيونسزاد

الله.رسولبإذن

)1(

)2(

.(2525/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5248/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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كتاص!هذا،الرحيمالرحمناللهبسم":وأذرحجرباءلأهلوكتب:()1إسحاقابنعن،يونسقال

دينارمئةعليهموأن،محمدوأماناللهبأمانامنونأنهم،وأذرحجرباءلأهلاللهرسولالنبيمحمدمن

إليهملجأومن،المسلمينإلىوالإحسانبالنصحكفيلعليهماللهوأن،طيبةأوقيةومائة،رجبكلفي

ذلكبعدفاشتراه:قال.لهمأماناكتابهمعبردهأيلةأهللمجي!النبيوأعطى:قال."المسلمينمن

.ديناربثلاثمئةمحمدبناللهعبدالعباسأبو

دومةأكيدرإلىالوليدبنخالد،والسلامالصلاةعليه،بعثه

بنأكيدروهو،دومةأكيدرإلىفبعثهالوليدبنخالددعا!يواللهرسولإنثم:)2(إسحاقابنقال

إنك":لخالدجم!اللهرسولوقال.نصرانياوكان،عليهاملكاكان،كندةمنرجل؟الملكعبد

وهو،صائفةمقمرةليلةوفي،العينبمنظرحصنهمنكانإذاحتى،خالافخرج."البقريصيدستجده

مثلرأيتهل:امرأتهلهفقالت،القصرباببقرونهاتحكالبقروباتت،امرأتهومعه،لهسطحعلى

وركب.لهفأسرجبفرسهفأمرفنزل.أحدلا:قال؟هذايتركفمن:قالت!واللهلا:قال!؟قطهذا

تلقتهمخرجوافلما.بمطاردهممعهوخرجوافركب.حسان:لهيقاللهأخفيهم،بيتهأهلمننفزمعه

فبعث،خالدفاستلبه،بالذهبمخوصديباجمنقباءعليهوكان،أخاهوقتلوافأخذته،!يوالنبيخيل

:قالمالكبنأنسعن،قتادةبنعمربنعاصمفحدثني:قال.عليهقدومهقبل!ي!اللهرسولإلىبه

فقال،منهويتعجبونبأيديهميلمسونهالمسلمونفجعل،!ي!اللهرسولعلىبهقدمحينأكيدرقباءرأيت

منأحسنالجنةفيمعاذبنسعدلمناديلبيدهنفسيفوالذي؟هذامنأتعجبون":!يواللهرسول

."هذا

علىفصالحهدمهلهحقنجم!اللهرسولعلىبأكيدرقدملماالوليدبنخالدإنثم:)3(إسحاقابنقال

في-بجرةبنبجير:لهيقال-طيئبنيمنرجلفقال،قريتهإلىفرجع،سبيلهخلىثم،الجزية

الوافرأمنأ:ذلك

إنيالبقراتسائقتبارك

تبوكذيعنحائدايكفمن

)1(

)2(

)3(

.(924-5482/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(2526/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(527-2526/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

هادكليهدياللهرأيت

بالجهادأمرناقدفإنا
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تسعونعليهفأتت."فاكاللهيفضضلا:الشاعرلهذاقال!ي!اللهرسولأن)1(البيهقيحكىوقد

سن.ولاضرسفيهالهتحركماسنة

فيتبوكمنمرجعهخالدابعث!ي!اللهرسولأن،عروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنروىوقد

وذكر،الحصنمنأنزلهحتىماكرهأنهإلا،تقذممانحوفذكر.دومةأكيدرإلىفارساوعشرينأربعمائة

رمح،وأربعمئة،درعوأربعمئة،بعيروألف،السبيمنثمانمئة!اللهرسولإلىأكيدرمعقدمأنه

ليصالحه،!اللهرسولعلىقادماأقبلدومةأكيدربقضيةرؤبةبنيحنةأيلةعظيمسمعلماأنهوذكر

أعلم.فالله،بتبوك!صاللهرسولعندفاجتمعا

علىكانالصديقبكرأباأن،يحيىبنبلالعن،أوسبنسعدعن،بكير)2(بنيونسوروى

أعلم.فالله،الجندلدومةغزوةفيالأعرابعلىالوليدبنوخالد،الجندلدومةغزوةفيالمهاجرين

فصل

إلىقافلاانصرفثم،يجاوزهالمبتبوكليلةعشرةبضعع!اللهرسولفأقام:)3(إسحاقابنقال

له:يقالبواد،والثلاثةوالراكبينالراكبيروي،وشلمنيخرجماءالطريقفيوكان:قال.المدينة

:قال."نأتيهحتىشيئامنهيستقينفلاالماءذلكإلىسبقنامن":!اللهرسولفقال.المشققوادي

:فقال،شيئافيهيرفلمعليهوقف!صاللهرسولأتاهفلما،فيهمافاستقواالمنافقينمننفرإليهفسبقه

منهيستقواأنأنههملمأو":فقال.وفلانفلان،اللهرسوليا:لهفقيل"؟الماءهذاإلىسبقنامن"

نأاللهشاءمايدهفييصبفجعل،الوشلتحتيدهفوضمعنزلثم،عليهمودعالعنهمثم"؟اتيهحتى

سمعه-منيقولكما-الماءمنفانخرق،يدعوأناللهشاءبماودعا،بيدهومسحهبهنضحهثم،يصب

وأبقيتملئن":ع!يماللهرسولفقال،منهحاجتهمواستقواالناسفشرب،الصواعقكحسحسالهإنما

."خلفهومايديهبينماأخصبوهوالواديبهذاليسمعنمنكمبقيمن

كانمسعودبناللهعبدأن،التيميالحارثبنإبراهيمبنمحمدوحدثني:)4(إسحاقابنقال

ناحيةفينارمنشعلةفرأيت،تبوكغزوةفياللهرسولمعوأناالليلجوفمنقمت:قاليحذث

.(5251/)"النبوةدلائل"انظر(1)

.(5253/)"النبوةدلائل"انظر)2(

.(2527/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر)3(

.(2527/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(4)
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قدالبجادينذواللهعبدوإذا،وعمربكروأبوع!ي!اللهرسولفإذا:قال.إليهاأنظرفاتبعتها،العسكر

:يقولهووإذا،إلي!يدليانهوعمربكروأبو،حفرتهفي!اللهورسول،لهحفرواقدهموإذا،مات

فارض،عنهراضياأمسيتقدإنياللهم":قاللشقههياهفلما،إلي!فدلياه."أخاكماإليأدنيا"

.الحفرةصاحبكنتليتنييا:مسعودابنيقول:قال."عنه

حتى،عليهوضيقواقومهفمنعه،الإسلاميريدكانلأنه،البجادينذاسميإنما:)1(هشامابنقال

وارتدىبواحدةفأتزر،باثنتينفشقه،الغليظالكساءوهو،بجادإلاعليهوليسبينهممنخرج

البجادين.ذافسمي،ع!ي!اللهرسولأتىثم،بالأخرى

،الغفاريرهمأبيأخيابنعن،الليثيأكيمةابنعن،الزهريشهابابنوذكر:)2(إسحاقابنقال

غزوةع!ي!اللهرسولمعغزوت:يقول،الشجرةأصحابمنوكان،الحصينبنكلثومرهمأباسمعأنه

راحلتيدنتوقدأستيقظفطفقت،النعاسعلياللهوألقى،بالأخضرونحنمعهليلةذاتفسرت،تبوك

عنه،راحلتيأحوزفطفقت،الغرزفيرجلهأصيبأنمخافة؟منهدنوهافيفزعني،!يمالنبيراحلةمن

بقوله:إلاأستيقظفلم،الغرزفيورجلهراحلت!راحلتيفزاحمت،الطريقبعضفيعينيغلبتنيحتى

تخلفعمنيسألنيع!ي!اللهرسولفجعل."سر":قال.لياستغفر،اللهرسوليا:فقلت."حس"

فيشعرلاالذينالثطاطالطوالالحمرالنفرفعلما":يسألنيوهوفقال،بهفأخبره،غفاربنيمنعنه

والله:قلت:قال"؟القصارالجعادالسودالنفرفعلفما":قال،بتخلفهمفحدثته"؟وجوههم

فلم،غفاربنيفيفتذكرتهم."شدخبشبكةنعملهمالذين،بلى":قال.مناهؤلاءأعرفما

أسلممنرهطأولئك،اللهرسوليا:فقلت،فيناحلفاءكانواأسلممنرهطأنهمذكرتحتى،أذكرهم

نشيطاامرأإبلهمنبعيرعلىيحملأنتخلفحينأولئكأحدمنعما":ع!ي!اللهرسولفقال.فيناحلفاء

."وأسلموغفاروالأنصارالمهاجرون؟عنييتخلفأنعليأهليأعزإن؟اللهسبيلفي

إلىتبوكمنع!ي!اللهرسولقفللما:قالالزبيربنعروةعن،الأسودأبيعن،لهيعةابنوقال

بخبرهم،فأخبر،الطريقفيعقبةرأسمنيطرحوهوأن،بهبالفتكالمنافقينمنجماعةهم،المدينة

وأمر،تلثمواوقدالنفرأولئكمعهوسلكها،العقبةهووصعد،الواديمنبالمسيرالناسفأمر

يسوقها،وحذيفة،الناقةبزمامآخذعمار،معهيمشياأناليمانبنوحذيفةياسربنعمارع!ي!اللهرسول

فرجع،غضبهحذيفةوأبصر،!اللهرسولفغضب،غشوهمقدبالقومسمعواإذيسيرونهمفبينما

علىأظهرقدأنظنواحذيفةرأوافلما،بمحجنهرواحلهموجوهفاستقبل،محجنومعهإليهم

.(2527/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2528/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر2()
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ع!يم،اللهرسولأدركحتىحذيفةوأقبل،الناسخالطواحتىفأسرعوا،العظيمالأمرمنأضمروهما

عرفتهل":لحذيفةع!يماللهرسولقالثم،الناسينتظرونووقفوا،العقبةقطعواحتىفأسرعافأمرهما

منكانماعلمتما":قالثم.غشيتهمحينالليلظلمةفيرواحلهمإلاعرفتما:قال"؟القومهؤلاء

واستكتمهما،لهماوسماهم،عليهتمالؤواكانوابمافأخبرهما.لا:قالا."؟الركبهؤلاءشأن

يقتلمحمداأنالناسيتحدثأنأكره":فقال؟بقتلهمتأمرأفلا،اللهرسوليا:فقالا،ذلك

."أصحابه

اليمانبنحذيفةبأسمائهمأعلمإنما!ي!النبيأنذكرأنهإلا،القصةهذهإسحاقابنذكروقد

فيكمأليس:مسعودابنصاحبلعلقمةالدرداءأبيقوللهويشهد،أعلموالله،الأشبههووهذا،وحده

يعلمهلاالذيالسرصاحبفيكمأليس-مسعودابنيعني-؟والوسادالسوادصاحب-الكوفةأهليعني-

.عمارايعني-؟!محمدلسانعلىالشيطانمناللهأجارهالذيفيكمأليس-حذيفةيعني-؟غيره

أنا،بالئهعليكأقسمت:لحذيفةقالأنه،عنهاللهرضي،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنوروينا

!ي!.النبيسرمفشيايكونلاحتىيعني.أحدابعدكأبرئولالا:قال؟منهم

رجلا.عشراثنيكانوا:وقيل،رجلاعشرأربعةكانواوقد:قلت

غ!يماللهرسولفأخبرهم،لهفجمعهماليمانبنحذيفةإليهمبعث!ي!اللهرسولأنإسحاقابنوذكر

عليه.تمالؤواوبماأمرهممنكانبما

.(74:ادخوبةأ!ينالوابمالؤوهموا):وجلعزاللهأنزلوفيهم:قال،أسماءهمإسحاقابنسردثم

،مرةبنعمروعن،الأعمشعن،إسحاقابنعن،سلمةبنمحمدطريقمن)1(البيهقيوروى

يسوقوعمار،بهأقود!اللهرسولناقةبخطامآخذاكنت:قالاليمانبنحذيفةعن،البختريأبيعن

:قال.فيهااعترضوهقدراكباعشرباثنيأناإذابالعقبةكناإذاحتى-بهيقودوعمارأسوقأناأو-الناقة

."؟القومعرفتمهل":ع!يماللهرسوللنافقال،مدبرينفوئوابهمفصرخ،ع!يماللهرسولفأنبهت

يومإلىالمنافقونهؤلاء":قال.الركابعرفناقدولكنا،متلثمينكانواقد،اللهرسوليالا:قلنا

فيلقوه،العقبةفياللهرسوليزحمواأنأرادوا":قال.لا:قلنا."؟أرادواماتدرونوهل،القيامة

صاحبهم؟برأسقومكلإليكيبعثحتى؟عشائرهمإلىتبعثلاأو،اللهرسوليا:قلنا."منها

عليهمأقبلبهماللهأظهرهإذاحتى،بقومقاتلمحمداأنبينهاالعربتحدثأنأكره،لا":قال

نارمنشهاب":قال؟الدبيلةوما،اللهرسوليا:قلنا."بالدبيلةارمهماللهم":قالثم."يقتلهم

."فيهلكأحدهمقلبنياطعلىيقع

.(5026/)"النبوةدلائل"انظر(1)
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قلت:قالعبادبنقيسعن،نضرةأبيعن،قتادةعن،شعبةطريقمن")1(مسلمصحيح"وفي

!يم؟اللهرسولإليكمعهدهشيئاأم،رأيتموهأرأيا؟عليئأمرمنكانفيماهذاصنيعكمأرأيتم:لعمابى

لمجي!اللهرسولعنأخبرنيحذيفةولكن،كافةالناسإلىيعهدهلمشيئالمجي!اللهرسولإليناعهدما:فقال

."الخياطستمفيالجمليلجحتىالجنةيدخلونلاثمانيةمنهم،منافقاعشراثناأصحابيفي":قالأنه

يلجحتىالجنةيدخلونلا،منافقأعشراثنيأمتيفيإن":قتادةعنآخروجهمنله)2(روايةوفي

منينجمحتىأكتافهمبينيظهرالنارمنسرافي؟الدبيلةتكفيكهممنهمثمانية،الخياطسمفيالجمل

."صدورهم

نأباللهوأشهد،عشرخمسةأو،عشرأربعةكانواأنهمحذيفةعنوروينا:)3(البيهقيالحافظقال

:قالواأنهمثلاثةوعذر،الأشهاديقومويومالدنياالحياةفي!يمولرسولهدلهحرفيمنهمعشراثني

.أرادبماعلمناولاالمناديسمعناما

أخبرنا-هارونابنهو-يزيدحدثنا:قال")4(مسنده"فيأحمدالإمامرواهقدالحديثوهذا

منادياأمرتبوكغزوةمنلمجيواللهرسولأقبللما:قالالطفيلأبيعن،جميعبناللهعبدبنالوليد

ويسوقهحذيفةيقوده!يماللهرسولفبينما.أحديأخذهافلا،بالعقبةاخدلمجيواللهرسولإن:فنادى

عمازوأقبل،!يماللهبرسوليسوقوهوعمارأفغشوا،الرواحلعلىمتلثمونرهطأقبلإذ،عماز

هبطفلما،!ي!اللهرسولهبطحتى."قدقد)5(":لحذيفة!ي!اللهرسولفقال،الرواحلوجوهيضرب

والقوم،الرواحلعامةعرفتقد:قال"؟القومعرفتهل،عماريا":قال،عمازورجعنزل

ينفرواأنأرادوا":قال.أعلمورسولهالله:قال"؟أرادواماتدريهل":قال.متلثمون

تعلمكم،باللهنشدتك:فقاللمجيوالنبيأصحابمنرجلاعمارفسار:قال."فيطرحوه!يماللهبرسول

فعذر:قال.عشرخمسةكانوافقدفيهمكنتإن:فقال.عشرأربعة:قال؟العقبةأصحابكان

:عمازفقال.القومأرادماعلمناوما،لمجيواللهرسولمناديسمعناما:قالواثلاثةمنهم!يماللهرسول

.الأشهاديقومويوم،الدنياالحياةفيولرسولهدلهحرفيالباقينعشرالاثنيأنأشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(9)(9277)رقم

.(01)(9277)رقمعندهوهيمسلمللإمام:أي

.(5262/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

حسن.هـاسناده،(5534-454/)

.أسرع:أي
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ضرارمسجدقصةذكر

الضرارمسجدقصة

المحهصار%لمنوإزصاداآلمحؤصمنيهتبتنوتفرلقاو!فراضراراست!جداأتخذواوألذجمت!و:تعالىاللهقال

التقوىعلىأسسىلم!جدأبدافيهلقولا!لبهذبوتإخهميمثهدواللهآئح!تىإلاأردتآإنوليحلفنقتلمنورسوله

عل!!نبماأسشررأفمن!المطهرجمتيحبوأدلهشطهرواأنمجوترجالمفيهفيةتقومأنأحقيؤ!أولمن

القؤمئهدىلاوأدلهجهنمنارفىبهءفانهارهارجرفشفاعك!نوأسسمنأمخل!ورضوناللهمفتقوى

-701:انتوبهأمهوصكيؤعليصواللهقلوبهؤتقطعأنإلاقربهؤفىريةبنؤاالذىلمجئهويزاللاهالمجدب

011).

)1(كفايةفيهبما"التفسير"كتابنافيالكريمةالاياتبهذهيتعلقماتفسيرعلىتكلمناوقد

الحمد.

،ولله

منمرجعهبخرابه!اللهرسولأمروكيفية،أهلهالظالمالمسجدهذابناءكيفية)2(إسحاقابنوذكر

مسجدمنقريبامسجدصورةبنواالمنافقينمنطائفةأن؟ذلكومضمون.المدينةدخولهقبلتبوك

،والعنادوالكفرالفسادمنأرادوهمالهميروجحتى؟فيه!ي!اللهرسوللهميصليأنوأرادوا،قباء

بذيفنزلمنهارجعفلما،تبوكإلىسفرجناحعلىكانأنهوذلك؟فيهالصلاةمن!صرسولهاللهفعصم

تعالى:قولهوهو؟المسجدهذاشأنفيالوحيعليهنزل-ساعةالمدينةوبينبينه-مكانأوان

قئل!منورسولهاللهصار%لمنوإزصاداآتمؤصمنينبتنوتفربقأو!قراضراراست!جداأتخذواوالذيهت!يو

به،للإيمانلابالله!هوو!را!و،قباءمسجدمضاهاةأرادوافلأنهم.!هوضرارا!و:قولهأما.الاية

الراهبعامرأبووهومهوقتلمنورسولهاللهصار%لمنوإزصادا!و،قباءمسجدعنللجماعة!ووتفربقأ!يو

مكةأهلإلىذهب،عليهفأبىالإسلامإلى!اللهرسولدعاهلماأنهوذلك،اللهقبحه،الفاسق

الرومملكإلىذهبأمرهينهضلمفلما،قدمناهماأمرهممنفكان،أحدعامفجاؤوا،فاستنفرهم

وكان،العربمنمعهمتنقرممنهرقلدينعلىعامرأبووكان،!ي!اللهرسولعلىليستنصره؟قيصر

ورسلهمكاتباتهفكانت،غروراإلاالشيطانيعدهموما،ويمنيهميعدهمنافقواالذينإخوانهإلىيكتب

أبيعندمنيفدلمنومقرحربداروباطنه،الظاهرةالصورةفيالمسجدهذافبنوا،حينكلإليهمتفد

صار%لمنوإزصادا):تعالىقالولهذا،المنافقينمنطريقتهمعلىهولمنومجمع،الراهبعامر

أردناإنما؟أي.!اتح!تىإلاأردتآإن!وبنوهالذينأي.!وليحلفن!و:قالثم.مهوقبلمنورسولإالله

)1(

)2(

.(4481/)"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(2952/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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فيهلانقوا:لرسولهتعالىاللهقالثم.*!ولبهذبوتإخهغيمثتهدوأدله):تعالىاللهقال.الخيرببنائه

علىأسس!الذيالمسجدفيالقيامعلىوحثهأمرهثم،أمرهيقررلئلافيهالقيامعنفنهاه.!أبدا

تطهيرعلىالثناءفيالواردةوالأحاديث،السياقعليهدللما،قباءمسجدوهو،يومأولمنالتقوى

إذالأنه؟تقدمماينافيلا!يواللهرسولمسجدأنهمن")1(مسلمصحيح"فيثبتوما،إليهمشيرةأهله

الفضلفيوأثبت،وأحرىبذلكأولىالرسولفمسجد،يومأولمنالتقوىعلىأسس!قباءمسجدكان

الحمد.ودله"التفسير"فيذلكفيالقولأشبعناوقد،وأقوىمنه

أخاهأو-عديبنومعنالذخشمبنمالكدعا،أوانبذينزللما!واللهرسولأنوالمقصود

فذهبا،بالنارفيحرقاهأهلهالظالمالمسجدهذاإلىيذهباأنفأمرهما،عنهمااللهرضي-عديبنعاصم

أهله.عنهوتفرق،بالنارفحرقاه

بناءكاندارهجنبوفيخالدبنخذام؟وهمرجلاعشراثنيبنوهالذينوكان:إسحاق)2(ابنقال

أخوحنيفبنوعباد،الأزعربنحبيبةوأبو،قشيربنومعتب،حاطببنوثعلبة،المسجدهذا

بنيإلىوهووبحزج،الحارثبنونبتل،وزيدمجمعوابناه،عامربنوجارية،حنيفبنسهل

أمتة.بنيإلىوهوثابتبنووديعة،ضبيعةبنيمنوهو،عثمانبنوبجاد،ضبيعة

معهأدرك،الفجرصلاةعوفبنالرحمنعبدخلف!واللهرسولصلىهذهتبوكغزوةوفي:قلت

،الناسعلىفأبطأ،شعبةبنالمغيرةومعهيتوضاذهب!يواللهرسولأنوذلك،منهاالثانيةالركعة

لهمفقال،ماوقعأعظمواالناسسلمفلما،عوفبنعبدالرحمنفتقدم،الصلاةفأقيمت

حدثنا.:قائلا،اللهرحمه،)3(البخاريرواهفيماوذلك"وأصبتمأحسنتم":!اللهرسول

المدينة(ص!قدومها

عن،الطويلحميدأخبرنا،المباركبناللهعبدحدثنا،محمدبنأحمدحدثنا:)4(البخاريوقال

نإ":فقالالمدينةمنفدنا،تبوكغزوةمنرجع!ي!اللهرسولأن،عنهاللهرضي،مالكبنأنس

وهم،اللهرسوليا:فقالوا."معكمكانواإلاوادياقطعتمولامسيراسرتمما،أقوامابالمدينة

الوجه.هذامنبهتفرد."العذرحبسهم،بالمدينةوهم":قال!؟بالمدينة

)2(

)3(

)4(

عنه.اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنمساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلاباب:الحجفي(8913)رقم

.(2535/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(274)رقمتامامسلموروى(1424)رقمفقطالوضوءقصةمنهالبخاريروى

.(4234)رقمالبخاريرواه



678
لمدينةا-؟ش!-قدومهذكر

بنالعباسعن،يحيىبنعمروحدثني،سليمانحذثنا،مخلدبنخالدحدثنا:)1(البخاريوقال

المدينةعلىأشرفناإذاحتى،تبوكغزوةمنلمجي!اللهرسولمعأقبلنا:قالحميدأبيعن،سعدبنسهل

."ونحبهيحبناجبل؟أحدوهذا،طابةهذه":قال

.نحوهبهبلالبنسليمانحديثمن،مسلئم)2(ورواه

يزيدبنالسائبعن،الزهريعن،سفيانحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)3(البخاريوقال

.تبوكغزوةمنمقدمهالوداعثنيةإلى!ي!اللهرسولنتلقىالصبيانمعخرجتأنيأذكر:قال

صحيخ.حسن:الترمذيوقال،بهعيينةبنسفيانحديثمن)4(والترمذيداودأبوورواه

:يقولخليفةأباسمعت،مطربنعمروأبوأخبرنا،قتادةبننصرأبوأخبرنا:)5(البيهقيوقال

منأ:يقلنوالولائدوالصبيانالنساءجعل،)6(المدينة!سماللهرسولقدملما:يقولعائشةابنسمعت

الرملأمجزوء

الوداعثنياتمنعليناالبدرطلع

داعللهدعاماعليناالشكروجب

ثنياتمنالمدينةقدملماأنهلا،مكةمنالمدينةمقدمهعندعلماؤنايذكرهوهذا:)7(البيهقيقال

أيضا.هاهنافذكرناه،أعلموالله،تبوكمنمقدمهعندالوداع

الله:رحمه،)8(البخاريقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(4224)رقمالبخاريرواه

.(2913)رقممسلمرواه

.(4274)رقمالبخاريرواه

.(1718)رقموالترمذي(9277)رقمداودأبورواه

وبعض":وقال(482-3481/)"المعادزاد"فيالقيمابنإليهذهبماوهو(5266/)"النبوةدلائل"في

إنماالوداعثنياتلأن،ظاهروهموهو،مكةمنالمدينةإلىمقدمهعندذلككانإنما:ويقولهذافييهمالرواة

علىأشرففلما،الشامإلىتوجهإذاإلابهايمرولا،المدينةإلىمكةمنالقادميراهالا،الشامناحيةمنهي

للفيروزابادي"طابةمعالمفيالمطابةالمغانم"وانظر."ونحبهيحبناجبلأحدوهذا،طابةهذه":قالالمدينة

الله.رحمهالجاسرحمدالعلامةشيخنابتحقيق(0881-ص)

.تبوكغزوةمنيعني

.(5266/)"النبوةدلائل"انظر

.(1844)رقمالبخاريرواه
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بناللهعبدبنالرحمنعبدعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثحدثنا،بكيربنيحيىحدثنا

سمعت:قال-عميحينبنيهمنكعبقائد-وكانمالكبنكعببناللهعبدأن،مالكبنكعب

غزوةفي!اللهرسولعنأتخلفلم:كعم!قال،تبوكقصةعنتخلفحينيحدثمالكبنكعب

خرجإنما،عنهاتخلفأحديعاتبولم،بدرغزوةفيتخلفتكنتأنيغير،تبوكغزوةفيإلاغزاها

معشهدتولقد،ميعادغيرعلىعدوهموبينبينهماللهجمعحتى،قريشعيريريد!ي!اللهرسول

أذكربدركانتوإن،بدرمشهدبهاليأنأحبوما،الإسلامعلىتواثقناحينالعقبةليلةع!ي!اللهرسول

والله،الغزاةتلكفيعنهتخلفتحينأيسرولاأقوىقطأكنلمأنيخبريمنكان،منهاالناسفي

إلاغزوةيريداللهرسوليكنولم،الغزوةتلكفيجمعتهماحتى،قطراحلتانقبلهعندياجتمعتما

،ومفازا،بعيداسفراواستقبل،شديدحرفياللهرسولغزاها،الغزوةتلككانتحتى،بغيرهاورى

والمسلمون،يريدالذيبوجههفأخبرهم،غزوتهمأهبةليتأهبوا؟أمرهمللمسلمينفجلى،كثيراوعدوا

إلايتغيبأنيريدرجلفما:كعمثقال-الديوانيريد-حافظكتابيجمعهمولا،كثيرع!ي!اللهرسولمع

،والظلالالثمارطابتحينالغزوةتلك!اللهرسولوغزا،اللهوحيفيهينزللممالهسيخفىأنظن

فأقول،شيئاأقضولمفأرجع،معهمأتجهزلكيأغدوفطفقت،معهوالمسلمونع!ي!اللهرسولوتجهز

والمسلموناللهرسولفأصبح،الجدبالناساشتدحتى،بييتمادىيزلفلم.عليهقادزأنا:نفسيفي

فصلواأنبعدفغدوت.ألحقهمثم،يومينأوبيومبعدهأتجهز:فقلت،شيئاجهازيمنأقضولممعه

أسرعواحتىبييزلفلم،شيئاأقضولمرجعتثمغدوتثم،شيئاأقضولمفرجعت،لأتجهز

فيخرجتإذافكنت،ذلكلييقدرفلم-فعلتوليتني-فأدركهمارتحلأنوهممت،الغزووتفارط

رجلاأو،النفاقعليهمغموضارجلاإلاأرىلاأنيأحزنني،فيهمفطفتاللهرسولخروجبعدالناس

:بتبوكالقومفيجالسنوهوفقال،تبوكبلغحتى!ي!اللهرسوليذكرنيولم،الضعفاءمناللهعذرممن

فقال.عطفيهفيونظره،برداهحبسه،اللهرسوليا:سلمةبنيمنرجلفقال"؟كعمبفعلما"

قال.!اللهرسولفسكت.خيراإلاعليهعلمنامااللهرسولياوالله،قلتمابئس:جبلبنمعاذ

بماذا:وأقولالكذبأتذكروطفقت،هميحضرني،قافلاتوجهأنهبلغنيفلما:قال،مالكبنكعب

أظلقدع!ي!اللهرسولإن:قيلفلما،أهليمنرأيذيبكلذلكعلىواستعنت؟غداسخطهمنأخرج

وأصبح،صدقهفأجمعت،كذل!فيهبشيءأبدامنهأخرجلنأنيوعرفت،الباطلعنيزاح،قادما

فلما،للناسجلسثم،ركعتينفيهفيركع،بالمسجدبدأسفرمنقدمإذاوكان،قادماع!يالهاللهرسول

منهمفقبل،رجلاوثمانينبضعةوكانوا،لهويحلفون،إليهيعتذرونفطفقواالمخلفونجاءذلكفعل
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فلما،فجئته،وجلعز،اللهإلىسرائرهمووكل،لهمواستغفروبايعهم،علانيتهم!اللهرسول

لي:فقال،يديهبينجلستحتىأمشيفجئت."تعال":قالثم.المغضبتبسمتبسمعليهسلمت

الدنياأهلمنغيركعندجلستلوواللهإني،بلى:فقلت"؟ظهركابتعتقدتكنألم؟خلفكما"

حديثاليومحدثتكلئنعلمتلقدواللهولكني،جدلاأعطيتولقد،بعذرسخطهمنسأخرجأنلرأيت

إني،فيهعليتجدصدقحديثحدثتكولئن،علييسخطكأناللهليوشكن،عنيبهترضىكذب

تخففتحينمنيأيسرولاأقوىقطكنتماوالله،عذرمنليكانماواللهلا،اللهعفوفيهلأرجو

منرجالوثار،فقمت."فيكاللهيقضيحتىفقم،صدقفقدهذاأما":!صاللهرسولفقال.عنك

تكونلاأنعجزتولقد،هذاقبلذنباأذنبتكنتعلمناكماوالله:ليفقالوافاتبعونيسلمةبني

فوالله.لكاللهرسولاستغفارذنبككافيككانوقد،المخلفونإليهاعتذربما!ي!اللهرسولإلىاعتذرت

:قالوا؟أحدمعيهذالقيهل:لهمقلتثم،نفسيفأكذبأرجعأنهممتحتىيؤنبوننيزالواما

الربيعبنمرارة:قالوا؟همامن:فقلت.لكقيلمامثللهماوقيل،قلتمامثلقالارجلان،نعم

حينفمضيت،أسوةفيهمابدراشهداقدصالحينرجلينليفذكروا.الواقفيئأميةبنوهلال،العمري

الناسفاجتنبنا،عنهتخلفمنبينمنالئلاثةأيهاكلامناعنالمسلمين!صاللهرسولونهى.ليذكروهما

فأما،ليلةخمسينذلكعلىفلبثنا،أعرفالتيهيفما،الأرضنفسيفيتنكرتحتى،لناوتغيروا

فأشهدأخرجفكنت،وأجلدهمالقومأشبفكنتأناوأما،يبكيانبيوتهمافيوقعدا،فاستكاناصاحباي

فيوهوعليهفأسفم!اللهرسولوآتي،أحديكلمنيولاالأسواقفيوأطوف،المسلمينمعالصلاة

منه،قريبأأصليثم؟لاأمعليالسلامبردشفتيهحركهل:نفسيفيفأقول،الصلاةبعدمجلسه

ذلكعليطالإذاحتى،عنيأعرضنحوهالتفتوإذا،إليأقبلصلاتيعلىأقبلتفإذا،النظرفأسارقه

فسلمت،إليالناسوأحبعميابنوهو،قتادةأبيحائطجدارتسورتحتىمشيت،الناسجفوةمن

فسكت؟ورسولهاللهأحبتعلمنيهلباللهأنشدك،قتادةأبايا:فقلت،السلامعليرذمافوالله،عليه

حتىوتوليت،عينايففاضت.أعلمورسولهالله:فقال،فنشدتهلهفعدت،فسكتفنشدتهلهفعدت

يبيعهبطعامقدمممنالشامأهلأنباطمننبطيإذاالمدينةبسوقأمشيأناوبينا:قال.الجدارتسورت

كتابأإليدفعجاءنيإذاحتى،لهيشيرونالناسفطفق؟مالكبنكعبعلىيدلنيمن:يقولبالمدينة

ولاهوانبداراللهيجعلكولم،جفاكقدصاحبكأنبلغنيقدفإنه،بعدأما:فيهفإذا،غسانملكمن

بها،فسجرتهالتنوربهافتيممت.البلاءمنأيضاوهذا:قرأتهالمافقلت.نواسكبنافالحق،مضيعة

يأمركع!يماللهرسولإن:فقال،يأتيني!اللهرسولرسولإذاالخمسينمنليلةأربعونمضتإذاحتى

صاحبيئإلىوأرسل.تقربهاولااعتزلهابل،لا:قال؟أفعلماذاأمأطلقها:فقلت.امرأتكتعتزلأن

كعب:قال.الأمرهذافياللهيقضيحتى،عندهمفتكونيبأهلكالحقي:لامرأتيفقلت،ذلكبمثل
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لهليسضائعشيخأميةبنهلالإن،اللهيارسول:فقالتاللهرسولإلىأميةبنهلالامرأةفجاءت

،شيءإلىحركةبهماواللهإنه:قالت."يقربكلاولكن،لا":قال؟أخدمهأنتكرهفهل،خادلم

فياللهرسولاستأذنتلو:أهليبعضليفقال.هذايومهإلىكانماأمرهمنكانمنذيبكيزالماوالله

يدرينيوما،اللهرسولفيهاأستأذنلاوالله:فقلت.تخدمهأنأميةبنهلاللامرأةأذنكماامرأتك

لناكملتحتى،ليالعشرذلكبعدفلبثت:قال!شابرجلوأنافيهااستأذنتهإذا!يماللهرسوليقولما

بيتظهرعلىوأناليلةخمسينصبحالفجرصليتفلما،كلامناعناللهرسولنهىحينمنليلةخمسون

عليوضاقت،نفسيعليضاقتقد،وجلعز،اللهذكرالتيالحالعلىجالسأنافبينا،بيوتنامن

أبشر.،مالكبنكعبيا:صوتهبأعلىسلعجبلعلىأوفىصارخصوتسمعت،رحبتبماالأرض

الفجر،صلاةصلىحينعلينااللهبتوبة!واللهرسولوآذن،فرفيجاءقدأنوعرفت،ساجدافخررت

أسلم،منساعوسعى،فرساإليرجلوركض،مبشرونصاحبيقبلوذهب،يبشرونناالناسفذهب

لهنزعت،يبشرنيصوتهسمعتالذيجاءنيفلما،الفرسمنأسرعالصوتوكان،الجبلعلىفأوفى

إلىوانطلقت،فلبستهماثوبينواستعرت،يومئذغيرهماأملكماوالله،ببشراهإياهمافكسوتهثوبي

كعسب:قال.عليكاللهتوبةليهنك:يقولونبالتوبةيهنئونيفوجافوجاالناسفتلقاني،!يماللهرسول

حتىيهرولاللهعبيدبنطلحةإليفقام،الناسحولهجالس!ع!ي!اللهبرسولفإذا،المسجددخلتحتى

سلصتفلما:كعسبقال.لطلحةأنساهاولاغيرهالمهاجرينمنرجلإليقامماوالله،وهنانيصافحني

ولدتكمنذعليكمريومبخيرأبشر":السرورمنوجههيبرقوهو!يماللهرسولقال!ي!اللهرسولعلى

وكان."اللهعندمنبل،لا":قال؟اللهعندمنأماللهرسولياعندكأمن:قلت:قال."أمك

يديه،بينجلستفلما،منهذلكنعرفوكنا،قمرقطعةكأنهحتىوجههاستنارسرإذا!اللهرسول

الله:رسولقال.رسولهوإلىاللهإلىصدقةماليمنأنخلعأنتوبتيمنإن،اللهرسوليا:قلت

فقلت:.بخيبرالذيسهميأمسكفإني:قلت."لكخيرفهو،مالكبعضعليكأمسك"

أعلممافوالله.بقيتماصدقاإلاأحذثألاتوبتيمنوإن،بالصدقنجانيإنمااللهإن،اللهرسوليا

أبلاني،مماأحسن!اللهلرسولذلكذكرتمنذالحديثصدقفياللهأبلاهالمسلمينمنأحدا

بقيت،فيمااللهيحفظنيأنلأرجووإني،كذباهذايوميإلى!واللهلرسولذلكذكرتمنذتعمدتما

قوله:إلى.!والاضاروالمحهجريفآلنبىعلىاللهتا%!د!ال!:!ي!رسولهعلىاللهوأنزل

للإسلامهدانيأنبعدقطنعمةمنعلياللهأنعممافوالله.،-117911:التوبةأ!الصخدقينمعكونوا)

اللهفإن،كذبواالذينهلككمافأهلك،كذبتهأكونلاأن!يواللهلرسولصدقيمننفسيفيأعظم

إذالتمبآدلهسيخلفون!و:تعالىاللهقال:لأحدقالماشرالوحيأنزلحينكذبواللذينقالتعالى

قال.،69-59:التوبةأ!هوألمشقينأتقؤوعنلايزضىأللهفإت!و:قولهمهـإلىعنهئملتغرضواإلتهتمانقلئتو
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واستغفرفيبايعهملهحلفواحيناللهرسولمنهمقبلالذينأولئكأمرعنالثلاثةأيهاتخلفناوكنا:كدبئ

ضففوا!الذلىالثنثةوعلى!و:تعالىاللهقالفبذلك،فيهاللهقضىحتىأمرنااللهرسولوأرجأ،لهم

لهحلفعمنأمرناوإرجاؤهإياناتخليفههووإنما،الغزومنخففناممااللهذكرالذيليس.1181:التوبةأ

منه.فقبلإليهواعتذر

.بنحوهالزهرفيطريقمن،(أمسلمرواهوهكذا

")3(التفسير"فيسقناهوقد،البخاريسياقمثلالزهريعن،)2(إسحاقبنمحمدرواهوهكذا

والمنة.الحمدولله،يسيرةزياداتوفيه،(")4أحمدالإماممسند"

ذكر

هتىلاءغيرالعصاةمنتخلفواأقوام

ظواعملاصنلحابذنوبهتمآغزفواوءاخرون):تعالىقولهفيعباسابنعن،الوالبيئطلحةبنعليئقال

عنتخلفوارهطعشرةكانوا:قال.(201:التوبةأ!هورحئمغفوراللهإنعلتهغيتؤبأنآدلهعصىسيئاوءاخر

ممزوكان،المسجدبسواريأنفسهممنهمسبعةأوثقرجوعهحضرفلما،تبوكغزوةفيجميماللهرسول

لبابةأبو:قالوا"؟هؤلاءمن":قالاللهرسولبهممرفلما،عليهمالمسجدمنرجعإذا!النبي

أعذرهمولاأطلقهملاباللهأقسموأنا":قال.وتعذرهمتطلقهمحتى،عنكتخلفوا،لهوأصحافي

نأفلما."المسلمينمعالغزوعنوتخلفوا،عنيرغبوا،يطلقهمالذيهو،وجلعز،اللهيكونحتى

وجل:عزاللهفأنزل.يطلقناالذيهواللهيكونحتىأنفسنانطلقلاونحن:قالواذلكبلغهم

إليهمأرسل،أنزلتفلما،واجحباللهمن!عصى)و.الآية.!...بذنوبهتمآغزفواوءاخرون)

عنا،بهافتصدقأموالناهذه،اللهرسوليا:وقالوابأموالهمفجاؤوا،وعذرهمفأطلقهماللهرسول

بهاوتزكبهمتطهرهتمصدقةأضؤالتممنضذ):اللهفأنزل."أموالكمآخذأنأمرتما":فقال.لناواستغفر

يؤبوإماجغيعذإماآدلهلاعسمزجؤنوءاخروت):قولهإلى!عليوسميعواللهالتمسكنصلؤتكإنعلثهتموصول

تعالى:قولهنزلحتى،فأرجئوابالسواريأنفسهميربطوالمالذينوهم.6011-301:التوبةأ!علتهتم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(9276)رقم

.(2531/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(4165/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

صحيح.وإسناده،(3574-954/)
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إلى!...ضففوأائذلىالثنثةوعلى):قولهإلى!ووالأضاروالمحهجريفآلنبىعلىالله%تاقد)

.(1-17118:التوبةأاحرها

.بنحوهعباسابنعن،العوفيسعدبنعطيةرواهوكذا

بنييومأمرهمنكانومالبابةأبيقصة)1(إسحاقبنومحمدومجاهدالمسيببنسعيدذكروقد

عليه،اللهتابحتىأيضانفسهفربط،تبوكغزوةعنتخلفإنهثم،عليهتيبحتىنفسهوربطه،قريظة

وابنمجاهدقال."الثلثذلكمنيكفيك":!اللهرسوللهفقال،صدقةكقهمالهمنينخلعأنوأراد

بعدمنهيرلمثم:المسيببنسعيدقال.الاية!و...بذنوبهتماغزفواوءاخرون!:نزلوفيه:إسحاق

.وأرضاهعنهاللهرضي،خيرإلاالإسلامفيذلك

كما،لهمكالزعيمكانأنهعلىواقتصروا،أصحابهبقيةمعهيذكروالمالثلاثةهؤلاءولعل:قلت

أعلم.والله،عباسابنسياقعليهدل

عن،كهيلبنسلمةعن،الثوريسفيانعنالزبيرقيأحمدأبيطريقمن)2(البيهقيوروى

فمن،منافقينمنكمإن":فقال!ي!اللهرسولخطبنا:قالمسعوبأبيعن،أبيهعن،عياضبنعياض

وأ-فيكمإن":قالثم،وثلاثينستةعدحتى."فلانياقم،فلانياقم،فلانياقم،فليقمسميت

:فقال،معرفةوبينهبينهكانوقد،متقنعبرجلعمرفمر:قال."العافيةاللهفسلوامنافقين-منكمإن

.اليومسائرلكبعدا:فقال،!ي!اللهرسولقالبمافأخبره؟شأنكما

طالبأبيبنكعليئمأجورونمأمورون؟أقسامأربعةتبوكغزوةعنالمتخلفونكان:قلت

وعصاة،البكاؤونوهموالمقلونوالمرضىالضعفاءوهمومعذورون،مكتومأموابنمسلمةبنومحمد

.المنافقونوهممذمومونملومونواخرون،المذكورونوأصحابهلبابةوأبوالثلاثةوهممذنبون

ذكر

تبوكمنمنصرفهالمدينةإلىجم!بالهرجوعهبعدالحوادثمنكانما

،يعقوببنمحمدالعباسأبوأخبرنا،إملاءالحافظاللهعبدأبوحدثنا:البيهمي)3(الحافظقال

بنزحرأبيعمحدثنا،يحيىبنزكرياحدثنا،شاكر(بنمحمدأبناللهعبدالبختريأبوحدثنا

)1(

)2(

)3(

.(2236/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5283/)"النبوةدلائل"انظر

.(5267/)"النبوةدلائل"انظر
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هاجرت:يقوللامبنحارثةبنأوسبنخريمجديسمعت:قالمنهببنحميدجدهعن،حصن

نأأريدإني،اللهرسوليا:يقولالمطلبعبدبنالعباسفسمعت،تبوكمنمنصرفه!ي!اللهرسولإلى

(المنسرحمنأ:فقال."فاكاللهيفضضلا":!ي!اللهرسولفقال.أمتدحك

الورقيخصفحيثمستودعوفيالظلالفيطبتقبلهامن

علقولامضغةولاأنتبشرلاالبلادهبطتثم

الغرقوأهلهنسراألجموقدالسفينتركبنطفةبل

طبقبداعالممضىإذارحمإلىصالبمنتنقل

النطقتحتهاعلياءخندفمنالمهيمنبينكاحتوىحتى

الأفقبنوركوضاءتضالأرأشرقتولدتلقاوأنت

نخترقالرشادوسبلرالنووفيالضياءذلكفيفنحن

مرويلهجزءفيوهو،الطائييحيىبنزكرياالشكينأبيعن،أخرىطريقمنا(البيهقيورواه

بنتالشيماءوهذه،ليرفعتالبيضاءالحيرةهذه":!ي!اللهرسولقالثم:وزاد:البيهقيقال

الحيرةدخلنانحنإن،اللهرسوليا:فقلت."أسودبخمارمعتجرةشهباءبغلةعلىالأزديةبقيلة

وكنا،طيءمنأحدارتدفما،الردةكانتثم:قال."لكهي":قال؟ليفهيتصفكمافوجدتها

وفيهمأسدبنينقاتلوكنا،حصنبنعيينةوفيهاقيسانقاتلفكنا،الإسلامعلىالعربمنيلينامننقاتل

الفويل(منأ:فيناقالفيماوكان،يمدحناالوليدبنخالدوكان،خويلدبنطليحة

جزاءخيرالأبطالبمعتركديارهافيطيئاعنااللهجزى

خباءبكلألوتالصباماإذاوالندىالسماحةراياتأهلهم

وعماءظلمةمناديأجابوابعدماالدينعلىقيساضربواهم

،البصرةناحيةإلىأقبلنامسيلمةمنفرغنافلما،معهفسرناالكذابمسيلمةإلىخالدسارثم:قال

منوالإسلامللعربأعدىالناسمنأحديكنولم،جمعنامنأكبرهوجيشفيبكاظمةهرمزفلقينا

سلبه،فنفله،الصديقإلىبخبرهوكتب،خالدفقتلهلهفبرز،البرازإلىودعاهخالدإليهفخرج،هرمز

ألفبمئةقلنسوتهجعلتالرجلفيهاشرفإذاالفرسوكانت،درهمألفمائةهرمزقلنسوةفبلغت

بقيلة،بنتالشيماءدخلناهاحينتلقانامنفأول،الحيرةإلىالطفطريقعلىأقبلناثم:قال.درهم

ليوهبهاهذه:وقلتبهافتعلقت."أسودبخمارمعتجرةشهباءبغلةعلى":!ي!اللهرسولقالكما

.(5268/)"النبوةدلائل"انظر(1)
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بشيربنومحمدمسلمةبنمحمدالبينةوكانت،بهافأتيته،بالبينةعليهاخالدفدعاني.!سي!اللهرسول

أنقصهالا:فقلت.بعنيها:فقال،الصلحيريدالمسيحعبدأخوهاإليفنزل،إليفسلمها،الأنصاري

إليك.لدفعهاألفمئةقلتلو:فقيل،إليهوسلمتها،درهمألففأعطاني.درهممئةعشرعنوالله

مئؤ.عشرمنأكثرعددأأنأحسبكنتما:فقلت

ص!اللهرسولعلىثقيفوفدقدوم

تسعسنةمنرمضمانفي

نأتقدموقد،بالهدايةلهمفدعاعليهميدعوأنسئلثقيفعنارتحللمالمج!اللهرسولأنتقدم

قومه،منأسلممنعلىأميراوجعله،وأعطاهعليهأنعمالنصريعوفبنمالكأسلمحين!ي!اللهرسول

رواهفيماأيضاوتقدم،الإسلامفيالدخولإلىألجأهمحتى،عليهمويضيقثقيفبلاديغزوفكان

حكمعلىحصنهممنأنزلهمحتىبثقيفيزللمأنهالأحمسيالعيلةبنصخرعن،داودأبو

ذلك.فيلهجم!اللهرسولبإذنالنبويةالمدينةإلىبهمفأقبل،!ي!اللهرسول

وفدالشهرذلكفيعليهوقدم،رمضانفيتبوكمنالمدينة!ي!اللهرسولوقدم:)1(إسحاقابنقال

أدركهحتى،مسعودبنعروةأثرهاتبع،عنهمانصرفلما!ي!اللهرسولأنحديثهممنوكان،ثقيفب

يتحدثكما-اللهرسوللهفقال،بالإسلامقومهإلىيرجعأنوسأله،فأسلمالمدينةإلىيصلأنقبل

:عروةفقال،منهمكانللذي؟الامتناعنخوةفيهمأنلمجي!اللهرسولوعرف."قاتلوكإنهم":-قومه

إلىقومهيدعوفخرج،مطاعامحبباكذلكفيهموكان.أبكارهممنإليهمأحبأنا،اللهرسوليا

وأظهرالإسلامإلىدعاهموقد،لهعليةعلىأشرففلما،فيهملمنزلته؟يخالفوهلاأنرجاء،الإسلام

أوس:لهيقالمنهمرجلقتلهأنهمالكبنوفيزعم،فقتلهسهمفأصابهوجهكلمنبالنبلرموه،دينهلهم

له:يقالعتاببنيمنمنهمرجلقتلهأنهالأحلافوتزعم،مالكبنسالمبنيأخو.عوفابن

إلي،اللهساقهاوشهادة،بهااللهأكرمنيكرامة:قال؟دمكفيترىما:لعروةفقيل.جابربنوهب

فدفنوه.معهمفادفنوني،عنكميرتحلأنقبل!لمجواللهرسولمعقتلواالذينالشهداءفيماإلافيفليس

ذكروهكذا."قومهفييسصاحبكمثلقومهفيمثلهإن":فيهقاللمجي!اللهرسولأنفزعموا،معهم

البيهقيبكرأبووتابعه،الصديقبكرأبيحجةبعدكانذلكأنزعمولكن،عروةقصةعقبةبنموسى

أعلم.والله.إسحاقابنذكرهكمابكبرأبيحجةقبلذلكأنوالصحيح،بعيدوهذاذلكفي

.(2537/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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طاقةلاأنهورأوا،بينهمائتمرواإنهمثم،أشهراعروةقتلبعدثقيفأقامتثم:(1)إسحاقابنقال

بنعمرورأيعنوذلك،بينهمفيمافائتمروا،وأسلموابايعواوقد،العربمنحولهممنبحربلهم

بنياليلعبدفأرسلوا،منهمرجلايرسلواأنعلىأجمعواثم،بينهمفائتمروا،علاجبنيأخيأمية

بنوهببنعمروبنالحكم؟وهم،مالكبنيمنوثلاثةالأحلافمناثنانومعه،عميربنعمرو

بنيأخوعوفبنوأوس،العاصأبيبنوعثمان،معتببنسلمةبنغيلانبنوشرحبيل،معتب

ربيعة.بنخرشةبنونمير،سالم

وفيهم،رئيسهموهو،ياليلعبدبنكنانةفيهم،رجلاعشربضعةكانوا:عقبةبنموسىوقال

الوفد.أصغروهو،العاصأبيبنعثمان

ركابنوبتهفييرعىشعبةبنالمغيرةألفوا،قناةونزلواالمدينةمندنوافلما:)2(إسحاقابنقال

فأخبرهالصديقبكرأبوفلقيه،بقدومهماللهرسولليبشريشتدذهبراهمفلما،!ي!اللهرسولأصحاب

فيكتاباويكتتبوا،شروطااللهرسوللهميشرطبأنوالإسلامالبيعةيريدونقدمواأنهمثقيفركبعن

ففعل.أحدثهأناأكونحتىاللهرسولإلىتسبقنيلاعليكأقسمت:للمغيرةبكرأبوفقال،قومهم

الظهرفروحأصحابهإلىالمغيرةخرجثم،بقدومهم!ي!اللهرسولفأخبربكرأبوفدخل،المغيرة

اللهرسولعلىقدمواولما،الجاهليةبتحيةإلايفعلوافلم،!ي!اللهرسوليحيونكيفوعلمهم،معهم

الله،رسولوبينبينهميمشيالذيهوالعاصبنسعيدبنخالدوكان،المسجدفيقبةعليهمضربت

لهمكتبالذيوهو،قبلهمسعيدبنخالديأكلحتىمنهيأكلوالمعندهمنبطعامجاءهمإذافكان

فما،سنينثلاثااللاتاوهيالطاغيةلهميدعأن!ي!اللهرسولعلىاشترطوامماوكان:قال.كتابهم

عليهمفأبى،سفهاءهمليتألفوامقدمهمبعدواحداشهراسألوهحتى،عليهمويأبىسنةسنةيسألونهبرحوا

نأذلكمعوسألوه،ليهدماهاوالمغيرةحرببنسفيانأبامعهميبعثأنإلامسمىشيئايدعهاأن

ذلك،منفسنعفيكمبأيديكمأصنامكمكسرأما":فقال،بأيديهمأصنامهميكسروالاوأنيصفوالا

.فىناءةكانتوإنسنؤتيكها:فقالوا."فيهصلاةلادينفيخيرفلاالصلاةوأما

عن،الحسنعن،حميدعن،سلمةبنحمادثنا،عفانحدثنا:أحمد)3(الإمامقالوقد

لقلوبهم،أرقليكونالمسجدفأنزلهم،!ي!اللهرسولعلىقدمواثقيفوفدأن،العاصأبيبنعثمان

فقال.غيرهمعليهميستعملولايجبواولايعشرواولايحشروالاأن!ي!اللهرسولعلىفاشترطوا

.(2538/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(2953/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(2)

.البصريالحسنعنعنةوفيه،(4182/)"المسند"فيأحمدرواه)3(
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ركوعلاديننفيخيرولا،غيركمعليكميستعملولا،تعشرواولاتحشروالاأنلكم":!يواللهرسول

قومي.إمامواجعلنيالقرآنعلمني،اللهرسوليا:العاصأبيبنعثمانوقال."فيه

به.حميدعن،سلمةبنحمادعن،الطيالسيداودأبيحديثمن(1داود)أبورواهوقد

بنإبراهيمحدثني،الكريمعبدبنإسماعيلثنا،الصتاحبنالحسنحدثنا:داود)2(أبووقال

:قال،بايعتإذثقيفشأنعنجابراسألت:قالوهبعن،اأبيهعنا،منبهبنمعقلبنعقيل

ذلك:بعديقول!يواللهرسولسمعوأنه،جهادولاعليهاصدقةلاأنلمجيواللهرسولعلىاشترطت

."أسلمواإذاويجاهدونسيتصدقون"

أحدثهموكان-العاصأبيبنعثمانعليهمأمركتابهملهموكتبأسلموافلما:)3(إسحاقابنقال

وتعلمالإسلامفيالتفقهعلىأحرصهممنالغلامهذارأيتإني،اللهرسوليا:قالالصديقلأن-سنا

.القران

فإذا،رحالهمفيالعاصأبيبنعثمانخلفوااللهرسولأتواإذاكانواوفدهمأنعقبةبنموسىوذكر

إلىذهبنائماوجدهفإن،القرانفاستقرأهالعلمعنفسألهلمجيواللهرسولإلىهوجاءالنهاروسطرجعوا

.شديداحبالمجيواللهرسولوأحبه،الإسلامفيفقهحتىدأبهيزلفلم،الصديقبكرأبي

بنعثمانعن،الشخيربناللهعبدبنمطرفعن،هندأبيبنسعيدحدثني:)4(إسحاقابنقال

،عثمانيا":قالأنثقيفإلىبعثنيحين!اللهرسولإليعهدماآخرمنكان:قالالعاصأبي

."الحاجةوذاوالضعيفوالصغيرالكبيرفيهمف!ن،بأضعفهمالناسواقدر،الصلاةفيتجوز

عن،الجريريسعيدأخبرنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

قومي.إماماجعلني،اللهرسوليا:قلت:قالالعاصأبيبنعثمانعن،مطرفعن،العلاءأبي

."أجراأذانهعلىيأخذلامؤذناواتخذ،بأضعفهمفاقتد،إمامهمأنت":قال

به.سلمةبنحمادحديثمن)6(والترمذيداودأبورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.البصريالحسنعنعنةوفيه،(2635)رقمداودأبورواه

حسن.وإسناده،(5203)رقمداودأبورواه

.(2554/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2154/)هشاملابن(النبويةالسيرة"انظر

حسن.وإسناده،(412/)"المسند"فيأحمدرواه

،(672)رقم"المجتبى"فيالنسائيأيضاورواه،الترمذيعندالحديثوليس(531)رقمداودأبورواه

حسن.وإسناده



الله!ر-سولعلىثقيفوفدقدومذكرء688

كما،إسحاقبنمحمدعن،عليةبنإسماعيلعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،ماجه)1(ابنورواه

.تقدم

عنكلاهما،زائدةعن،عمروبنمعاويةوعن،وهيبعن،عفانعن،أحمد)2(وروى

فارقهماآخرأنالعاصأبيبنعثمانعن،عاصمأبيبنداودعن،خثيمبنعثمانبناللهعبد

لي:وقتحتى."بهمفخففبقومصليتإذا":قالأنالطائفعلىاستعملهحيناللهرسول

.لقرآنامنوأشباهها.(اا!لق01!ظقألذىرئبنبآشصآقرآ)

المسيببنسعيدسمعت،مرةبنعمروعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)3(وقال

فخففقوماأممتإذا":قال!أن!ك!ي!اللهرسول!إليعهدمااخر:قالالعاصأبيبنعثمانحدث:قال!

به.غندرجعفربنمحمدعنكلاهما،وبندارمثنىبنمحمدعن،4(مسلمورواه."الصلاةبهم

عن،الطائفيئيعلىبنالرحمنعبدبناللهعبدثنا،الزبيريأحمدأبوحدثنا:أحمد)؟(وقال!

فكان،الطائفعلى!لمجماللهرسول!استعملني:يقولالعاصأبيبنعثمانسمعأنه،الحكمبناللهعبد

الوجه.هذامنبهتفرد."الصلاةالناسعنخفف":قالأنإليعهدهماآخر

نأ-طلحةابنهو-موسىحدثني،عثمانبنعمروأخبرنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)6(وقال!

فإن،بهمفليخففقوماأممن":قال!ثم،قومهيؤمأنأمره!ك!ي!اللهرسول!أنحدثهالعاصأبيبنعثمان

من7(مسلمورواه."شاءكيففليصلوحدهصلىفإذا،الحاجةوذاوالمريضوالكبيرالضعيففيهم

به.عثمانبنعمروحدثحما

منأشياخاسمعت،سالمبنالنعمانعن،شعبةحدثنا،جعفر)9(بنمحمدحدثنا:أحمد)8(وقال!

قوماأممتوإذا،قومكأتم":!ج!اللهرسول!ليقال:قالأنهالعاصأبيبنعثمانحدثنا:قالواثقيف

."الحاجةوذووالمريضوالضعيفوالكبيرالصغيرفيهايقومفإنه؟الصلاةبهمفأخفت

روا(1)

روا(2)

روا(3)

في(4)

روا(5)

روا(6)

في(7)

روا(8)

في(9)

ماجةابن5

فيأحمد5

فيأحمد5

صحيحه"

فيأحمد5

فيأحمد5

صحيحه"

فيأحمده

المسند""

حسن.حديثوهو،(879)رقم

صحيح.وإسناده،(4182/)"المسند"

صحيح.وإسناده،(412/)"المسند"

.()468رقم"

صحيح.حديثوهو،(4218/)"المسند"

صحيح.وإسناده(4162/)"المسند"

.()468رقم"

صحيح.حديثوهو،(412/)"المسند"

هنا.كما"المسندأطراف"وفي"بكربنمحمد":
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عثمانأن،الشخيربنالعلاءأبيعن،الجريريعن،إبراهيمبنإسماعيلحدثنا:أحمد)1(وقال

خنزل!.:لهيقالشيطانذاك":قال.وقراءتيصلاتيوبينبينيالشيطانحال،اللهرسوليا:قال

عني.اللهفأذهبهذلكففعلت:قال."ثلاثايساركعنواتفلمنهباللهفتعوذحسستهأنتفإذا

به.الجريريسعيدحديثمن2(مسلملأورواه

أبيبنعثمانعن،مطعمبنجبيربننافععن،طرقمن)3(السننوأهلومسلموأحمدماللثوروى

منتألمالذيعلىيدكضمع":لهفقال،جسدهفييجدهوجعا!جاللهرسول!إلىشكاأنهالعاص

."وأحاذرأجدماشرمنوقدرتهاللهبعزةأعوذ:مراتسبعوقل،ثلاثا.اللهبسم:وقل،جسدك

وغيرهم.أهليبهآمرأزلفلم،بيكانمااللهفأذهبذلكففعلت:الرواياتبعضوفي

حدثني،الأنصارياللهعبدبنمحمدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:)4(ماجهبناللهعبدأبووقال

استعملنيلما:قالالعاصأبيبنعثمانعن،أبيحدثني-جوشنابنوهو-الرحمنعبدبنعيينة

ذلكرأيتفلما،أصليماأدريماحتى،صلاتيفيلمح!شيلييعرضجعلالطانفعلى!ي!اللهرسول

جاءما":قال!.اللهرسوليانعم:قلت"؟العاصأبيابن":فقال،!واللهرسولإلىرحلت

ذاك":قال.أصليماادريماحتىصلاتيفيشيلمح!ليعرض،اللهرسوليا:قلت"؟بك

فمي،فيوتفلبيدهصدريفضرب:قال.قدميصدورعلىفجلست،منهفدنوت."ادنه،الشيطان

:عثمانفقال:قال."بعملكالحق":قالثم،مراتثلاثذلكففعل."اللهعدؤاخرج":وقال

ماجه.ابنبهتفرد.بعدخالطنيأحسبهمافلعمري

بعضعن،الثقفيربيعةبنسفيانبنعطيةعن،اللهعبدبنعيسىوحدثني:)5(إسحاقابنقال

بفطورنارمضانشهرمنبقيما!ي!اللهرسولمعوصمناأسلمناحينيأتينا4بلاكان:قالوفدهم

لمج!اللهرسولتركتقد:فيقول.طلعقدالفجرلنرىإنا:لنقولفإنا،بالسحورفيأتينا،وسحورنا

:فيقول.بعدكلهاذهبتالشمسنرىما:لنقولوإنا،بفطرناويأتينا.السحورلتأخيريتسحر

منها.فيلقمالجفنةفييدهيضعثم.!اللهرسولأكلحتىجئتكمما

.(4162/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

.(3022)رقممسلمرواه)2(

رقموالترمذي(1938)رقمداودوأبو(2022)رقمومسلم(2429/)"الموطأ"فيمالكالإمامرواه)3(

.(3522)رقمماجةوابن(83701)رقم"الكبرىالسنن"فيوالنسائي(0802)

صحيح.حديثوهو،(3548)رقمماجةابنرواه()4

.(2054/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر()5
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الطائفي،يعلىبنالرحمنعبدبناللهعبدحديثمن،)1(ماجهوابنداودوأبوأحمدالإماموروى

ثقيف.وفدفي!ي!اللهرسولعلىقدمنا:قالحذيفةبنأوسجدهعن،أوسبناللهعبدبنعثمانعن

يأتيناليلةكل،لهقبةفيمالكبني!ي!اللهرسولوأنزل،شعبةبنالمغيرةعلىالأحلاففنزلت:قال

قومهمنلقيمايحدثنامافأكثرالقيامطولمنرجليهبينيراوححتى،رجليهعلىقائمايحدثناالعشاءبعد

سجالكانتالمدينةإلىخرجنافلما،بمكةمستذلينمستضعفينوكناأنسىلا":يقولثم،قريشمن

فيه،يأتيناكانالذيالوقتعنأبطأليلةكانتفلما."عليناويدالونعليهمندال،وبينهمبينناالحرب

."أتمهحتىأجيءأنفكرهت،القرانمنحزبيعليطرأإنه":فقال.الليلةعناأبطأتلقد:فقلنا

وسبع،،وخمس،ثلاث:فقالوا؟القرآنتحزبونكيف!ي!اللهرسولأصحابسألت:أوسقال

.داودأبيلفظ،وحده)2(المفصلوحزب،عشرةوثلاث،عشرةوإحدى،وتسع

معهم!ي!اللهرسولبعث،راجعينبلادهمإلىوتوجهواأمرهممنفرغوافلما:)3(إسحاقابنقال

أرادالطائفقدمواإذاحتى،القوممعفخرجا،الطاغيةهدمفيشعبةبنوالمغيرةحرببنسفيانأبا

سفيانأبووأقام.قومكعلىأنتادخل:وقالسفيانأبوعليهذلكفأبى،سفيانأبايقدمأنالمغيرة

يرمىأنخشية؟دونهمعتببنوقومهوقام،بالمعوليضربهاعلاهاالمغيرةدخلفلما،الهرمبذيبماله

لتبكين:ويقلن،عليهايبكينحسراثقيفنساءوخرج:قال.مسعودبنعروةأصيبكمايصابأو

.المصاعيحسنوالم،الزضاعأسلمها،دفاع

هدمهافلما.إهلاككلكواها:بالفأسيضربهاوالمغيرةسفيانأبوويقول:)4(إسحاقابنقال

بنعروةعننقضيأنأمرناقداللهرسولإن:لهوقالسفيانأبيإلىأرسلوحليهامالهاوأخذالمغيرة

عنهما.ذلكفقضى.الطاغيةمالمندينهما،الأسودبنقاربوالد،مسعودبنالأسودوأخيهمسعود

،الأسودبنقاربلولدهوإكراماتأليفابذلكاللهرسولأمرولكن،مشركاماتقدالأسودكان:قلت

عنه.اللهرضي

المسجداللهرسولأنزلهمقدموافلما،رجلاعشربضعةكانواثقيفوفدأن)5(عقبةبنموسىوذكر

صانغهوماالربةعنفسألوه،كلهذلكعليهمفحرم،والخمروالزنىالرباعنفسألوه،القرآنليسمعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ضعيف.وإسناده،(5134)رقمماجةوابن(3913)رقمداودوأبو(343و49/)"المسند"فيأحمدرواه

!ق)سورةمنهوالكريمالقرانمنالمفصل":(2925/)"الباريفتح"فيالعسقلانيحجرابنالحافظقال

."بالبسملةسورهبينالفصللكثرةمفصلأوسمي،الصحيحعلىالقرآناخرإلى

.(2154/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(2542/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر

.(5035/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر
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بنعمرفقال.أهلهاقتلتتهدمهاأنتريدأنكالربةتعلملو،هيهات:قالوا."اهدموها":قال.بها

.الخطاببنيانأتكلمإنا:فقالوا.حجزالربةإنما!أجهلكما!ياليلعبدبنياويحك:الخطاب

منإليكمسأبعث":فقال.أبدانهدمهالنفإنانحنأما،هدمهاأنتتول،اللهرسوليا:قالواثم

تلقوهم،قومهمجاؤوافلما،إليهمرسلهيسبقواأنواستأذنوه،ذلكعلىفكاتبوه."هدمهايكفيكم

بالسيف،ظهرقد،غليظف!رجلعندمنجاؤواإنماوأنهم،الحزنفأظهروا؟وراءكممافسألوهم

:وقالواثقيففنفرت،الربةبهدموأمر،والخمروالزنىالرباحرمقد،العربدوخوقديريدمايحكم

فياللهألقىثم،ثلاثةأويومينذلكعلىفمكثوا.السلاحوأعدواللقتالفأهبوا:قال.أبدالهذانطيعلا

فإنا:قالوا.عليهوصالحوهذلكعلىفشارطوه،إليهارجعوا:وقالوا،وأنابوافرجعوا،الرعبقلوبهم

إليهمسيرنافيولكملنابوركوقد،وأصدقهموأرحمهموأوفاهمالناسأتقىووجدناه،ذلكفعلناقد

أردنا:قالوا؟أولاهذاكتمتمونافلم:قالوا.اللهعافيةواقبلواالقضيةمافيفافهموا،عليهقاضيناهوفيما

ع!ي!اللهرسولرسلعليهمقدمثم،أياماومكثوا،مكانهمفأسلموا.الشيطاننخوةقلوبكممناللهينزعأن

رجالهاثقيف!استكفتوقد،اللاتإلىفعمدوا،شعبةبنالمغيرةوفيهم،الوليدبنخالدعليهمأمروقد

أنهاويظنون،مهدومةأنهاثقيفعامةيرىولا،الحجالمنالعواتقخرجحتى،والصبيانونساؤها

منلأضحكنكموالله:لأصحابهوقال-المعوليعني-الكرزينفأخذ،شعبةبنالمغيرةفقام،ممتنعة

ثقيف.

:وقالواوفرحواواحدةبصيحةالطائفأهلفارتج،برجلهيركضسقطثم،بالكرزينفضرب

والله:فقالالمغيرةفقام.فليقتربمنكمشاءمن:لأولئكوقالوا.الربةقتلته،المغيرةاللهأبعد

ثم،فكسرهالبابضربإنهثم.واعبدوهاللهعافيةفاقبلوا،ومدزحجارةلكاعهيإنماثقيفمعشريا

سادنهاوجعل،بالأرضسووهاحتىحجراحجرايهدمونهازالوافما،معهالرجالوعلا،سورهاعلا

أساسها.أحفردعني:لخالدقالالمغيرةذلكسمعفلما.بهمفليخسفنالأساسليغضبن:يقول

إلىرجعواثم،ثقيفذلكعندوبهتت،وبناءهاماءهاوجمعوا،ترابهاأخرجواحتىفحفروه

رسوله.ونصرةدينهاعتزازعلىتعالىاللهوحمدوا،يومهمنأموالهافقسم،!سيماللهرسول

محمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم:لهمكتبالذي!اللهرسولكتابوكان:()1إسحاقابنقال

يجلدفإنهذلكمنشيئايفعلوجدمن،يعضدلاوصيدهوفيعضاهإن؟المؤمنينإلىاللهرسولالنبي

بنخالدوكتب.محمدالنبيأمرهذاوإن،محمداالنبيبهفيبلغيؤخذفإنهذلكتعدىوإن،ثيابهوتنزع

ع!ي!.اللهرسولمحمذبهأمرفيمانفسهفيظلمأحديتعدهفلااللهعبدبنمحمدالرسولبأمرسعيد

.(2425/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)
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بنمحمدحدثني-مخزوميمكةأهلمن-الحارثبناللهعبدحدثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

معأقبلنا:قال(أبيهعنأ،الزبيربنعروةعن،أبيهعن-خيراعليهوأثنى-إنسانبناللهعبد

فاستقبل،حذوهاالأسودالقرنطرففي!ي!اللهرسولوقفالسدرةعندكناإذاحتىليةمن!ي!اللهرسول

محرمحرلموعضاههوجصيدإن":قالثم،كلهمالناساتقفحتىووقف،واديايعني،ببصرهنخبا

ثقيفا.وحصارهالطائفنزولهقبلوذلك."لله

فيحبانابنذكرهوقد،الطائفيإنسانبناللهعبدبنمحمدحديثمنداود)2(أبورواهوقد

وغيرهماوالبخاريأحمدضعفوقد،بعضهمفيهتكلم.بأسبهليس:)4(معينابنوقال."ته"-"
)3(

أعلم.والله،بمقتضاهوقالالشافعيوصححه،)د(الحديثهذا

ذكر

أبيبناللهعبدموت

اللهقبحه

:قال،عنهاللهرضي،زيدبنأسامةعن،عروةعنالزهريحذثني:)6(إسحاقبنمحمدقال

قالالموتفيهعرففلما،فيهماتالذيمرضهفييعودهأبيبناللهعبدعلىغ!ي!اللهرسولدخل

فمه؟،زرارةبنأسعدأبغضهمقد:فقال."يهودحبعنلأنهاككنتإنواللهأما":!ي!اللهرسول

وكان،القعدةذيفيومات،شوالمنبقينليالفيأبيبناللهعبدمرض)7(،الواقديوقال

الله!رسولعليهدخلفيهماتالذياليومكانفلما،فيهايعودهاللهرسولفكان،ليلةعشرينمرضه

نفعه؟فما،زرارةبنأسعدأبغضهمقد:فقال."يهودحبعننهيتكقد":فقال،بنفسهيجودوهو

وأعطني،غسليفاحضر،متفإنأ،الموتهو!عتاببحينهذاليس،اللهرسوليا:قالثم

وروى.!واللهرسولبهذلكففعل.ليواستغفرعليوصل،فيهفكفنيجلدكيليالذيقميصك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ضعيف.وإسناده،(1/651)"المسند"فيأحمدرواه

ضعيف.سنادهوإ،(2302)رقمداودأبورواه

.(933/)"الثقات"انظر

.(7492/)"والتعديلالجرح"انظر

.(2393/)"الاعتدالميزانو"(1/541)"الكبيرالتاريخ"انظر

.(5285/)للبيهقي"النبوةدلائل"انظر

.(35701/)"المغازي"انظر
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فالله،الواقديذكرهممانحواعباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عجلانبنسالمحديثمن\(البيهقيئ

أعلم.

:قالعمرابنعن،نافععن،اللهعبيدأحدثكم:أسامةلأبيقلت:راهوي!2(بنإسحاققالوقد

فيه،ليكفنهقميصهيعطيهأنفسأله،!صاللهرسولإلىاللهعبدابنهجاءسلولبنأبيبناللهعبدتوفيلما

بثوبهفأخذالخطاببنعمرفقام،عليهيصلي!اللهرسولفقام،عليهيصليأنسألهثم،فأعطاه

:فقالخيرنيربيإن":!ي!اللهرسولفقال؟!عنهاللهنهاكوقدعليهتصلي،اللهرسوليا:فقال

علىوسأزيد.(،8:الىبئأمهوالتمأدلهيغفرفلنصةستعينالتمدتشتغفرإنلهغلتمتتغفرلاأؤالمآشتخفر!يو

ولاأبداماتمخهماصدعكتصلولا):وجلعز،اللهفأنزل!؟عليهأتصليمنافقإنه:فقال."السبعين

نعم.:لوقا،أسامةأبوبهقرفأ(84:الىبئ!أءورسولهبأدلهكفروأإنهئمقبزةعكنقغ

أسامة.أبيحديثمن31(الصحيحين"فيوأخرجاه

وقدعليهتصلي،اللهرسوليا:فقلت:عنهاللهرضي،عمرقال:وغير!4(للبخاريروايةوفي

بينفإني،عمريادعني":فقال؟!وكذاكذا:كذايومفيوقال،وكذاكذا:كذايومفيقال

وجل:عزاللهفأنزل،عليهصلىثم."لزدتلهغفرالسبعينعلىزدتإنأنيأعلمولو،خيرتين

علىجرأتيمنبعدفعجبت:عمرقال.الاية!...قبزهءعكولائقغأبداماتمخهمأصدعكتصلولا)

أعلم.ورسولهوالله،!اللهرسول

أتى:يقول،عنهاللهرضي،اللهعبدبنجابرسمع،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانوقال

فخذيه-أو-ركبتيهعلىفوضعه،فأخرجبهفأمر،حفرتهأدخلبعدماأبيبناللهعبدقبر!ي!اللهرسول

أعلم.فالله.قميصهوألبسه،ريقهمنعليهونفث

كساكانلمامكافأةقميصهألبسهإنماأنهوعنده،مثلهالإسنادبهذا51(البخاريصحيح"وفي

بناللهعبدقميصإلالهيصلحقميصايجدوافلم،المدينةقدمحينقميصا،عنهاللهرضي،العباس

وقد،الصدقةومنعه،المالبكثرةافتتنوكيف،حاطببنثعلبةقصةهاهناالبيهقيذكروقد.أبي

!...فض!ءمنءاتننالينأللهعهدمن!ومخهم!و:تعالىقولهعند96(التفسير"فيذلكحررنا

.(57:لتوبةاأيةلاا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.288()5/"النبوةدلائل"في

.287()5/"النبوةدلائل"انظر

.(2774)رقمومسلم(0467)رقمالبخاريرواه

.(116/)"المسند"فيوأحمد(4671)رقمالبخاريرواه

.(8003و)(0135)رقم

.(4124/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر
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ألله!رسولغزأهاغزوةآخروأنهاتبوكغزوةفيقيلماذكر

ع!ي!.اللهرسولغزاهاغزوةآخرتبوكغزوةوكانت:(1)إسحاقابنقال

)2(8.ص
معهمواطنهمويذكر،لمجي!اللهرسولمعالأنصارأياميعدد،عنهاللهرضي،لابتبنحسالىولمحال

.غزوهأيامفي

البسيطأمنأ:حسانبنالرحمنعبدلابنهوتروى:هشامابنقال

حصلواوإنعمواهمإنومعشرانفراكلهامعذخيرألست

خذلواوماآلوافماالرسولمعبأجمعهمبدراشهدواهمقوم

دخلإيمانهفييكولممنهمأحدبهينكثفلموبايعوه

مشتعلالناركحررصينضرلثأحدمنالشعبفيصبحهمويوم

نكلواوماخاموافماالجيادعلىبهماستثاريومقردذيويوم

والأسلالبيضعليهاالرسولمعبخيلهمجاسوهاالعشيرةوذا

والجبلالحزننهاناحتىبالخيلرقصاأهلهأجلواودانويوم

عملوابمايجزيهمواللهدلهعدوهمفيهاطلبواوليلة

نهلواإذالحربفييعلهمفيهامعهجالدوابحنينوليلة

والنفلالأسلاببهاالرسولمعلهمكانثمنجديوموغزوة

الرسلالمشربدونتفرقكمابهالعدوفرقناالقاعوغزوة

عدلواومافآسوهالجلادعلىبيعتهأهلكانوابويعويوم

عجلواوماطاشوافمامرابطينسريتهفيكانواالفتحوغزوة

بطلمستبسلكلهميمشونكتيبتهفيكانواخيبرويوم

وتعتدلأحياناالضربفيتعوجعاريةالأيمانفيترعشبالبيض

الأولراياتهوهمتبوكإلىمحتسبااللهرسولسارويوم

فالقفلالإقباللهمبداحتىلهمبدتحرل!إنالحربوساسة

أتصلحينإليهمأصيرقوميوهمالنبيأنصارالقومأولئك

قتلواإذاللهسبيلفيوقتلهمعهودهمتنكثولمكراماماتوا

.(2455/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر(1)

.(55-1/2030)"ديوانه"فيالأبيات)2(



براءةسورةونزولتسعسنةالحجعلىأميراالصديقبكرأبا--جم!حالهبعثه

ذكر

تسعسنةالحجعلىأميراالص!يقبكرأباع!!جمواللهرسولبعث

"براءة"سورةونزول

)1(

596

مبسوطا.بيانهتقدمكمارمضانفي!ي!اللهرسولإلىالطائفأهلوفودذكرهبعدإسحاقابنقال

سنةمنالحجعلىأميرابكرأبابعثثم،القعدةوذاوشوالارمضانشهربقية!ي!اللهرسولأقامثم:قال

ومنهم،البيتعنبعديصدوالمحجهممنمنازلهمعلىالشركوأهل،حجهمللمسلمينليقيم؟تسع

عنوفصل،المسلمينمنمعهبمن،عنهاللهرضي،بكرأبوخرجفلما،أمدإلىمؤقتعهدلهمن

منعهدتمألذينإلىورسولهأدثهفنةبرإ):التوبةسورةأولمنالآياتهذهوجلعزأنزل،المدينة

أنألاتحبرالحجيؤمألناسإلىءورسولهالله!توأذن):قولهإلى!أشهرأزبعةآلأزك!فىفسيحوا!ألمحشركين

لقصة.اآخرلىإ!ورسولهرالمشركينم!ءبرىآدله

الحمدودله")2(التفسير"فيعليهاالكلامبسطناوقد،الآياتهذهعلىيتكلمإسحاقابنشرعثم

والمنة.

ويتولى،معهليكون،الصديقبكرأبيبعد،عنهاللهرضي،عليابعث!ي!اللهرسولأنوالمقصود

عصبته.منعمهابنلكونه؟!اللهرسولعننيابةالمشركينإلىالبراءةإبلاعبنفسهعلي

أنهعليبنمحمدجعفرأبيعن،حنيفببنعبادبنحكيمبنحكيمحدثني:)3(إسحاقابنقال

ليقيم،عنهاللهرضي،الصديقبكرأبابعثكانوقد،!اللهرسولعلىبراء!""نزلتلما:قال

أهلمنرجلإلاعنييؤديلا":فقال.بكرأبيإلىبهابعثتلو،اللهرسوليا:لهقيل،الحجللناس

النحريومالناسفيوأذن"براءة"صدرمنالقصةبهذهاخرج":فقالطالبأبيبنعليدعاثم."بيتي

،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجولا،كافرالجنةيدخللاإنهألا:بمنىاجتمعواإذا

ع!ي!اللهرسولناقةعلىطالمبأبيبنعليفخرج."مدتهإلىلهفهوعهد!ي!اللهرسولعندلهكانومن

مضيا،ثم.مأموزبل:فقال؟مأموزأوأميز:قالبكرأبورآهفلما،بالطريقبكرأباأدركحتىالعضباء

فيعليهاكانواالتيالحجمنمنازلهمعلىالسنةتلكفيذاكإذوالعرب،الحجللناسبكرأبوفأقام

)1(

)2(

)3(

اللطيفعبدليلىالدكتورةبتحقيق(09)صللرشيدي"الحاجإمارةوليمنبذكروالابتهاجالصفاحسن"انظر

.بالقاهرةالخانجيمكتبةطبع،أحمد

.(444/)للمؤلف"العظيمالقرآنتفسير"انظر

.(2455/)هشاملابن"النبويةالسيرة"انظر
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ع!ي!،اللهرسول!بهأمرهبالذيالناسفيفأذنطالبأبيبنعليقام،النحريومكانإذاحتى،الجاهلية

ولالمشركعهدلاثم،وبلادهممأمنهمإلىقومكلليرجع؟فيهمأذنيوممنأشهرأربعةالناسوأجل

يطفولم،مشرذالعامذلكبعديحجفلم،مدتهإلىلهفهو،عهذ!ي!اللهرسول!عندلهكانأحدإلاذمة

الوجه.هذامنمرسلوهذا،!اللهرسولعلىقدماثم،عريانبالبيت

داودبنسليمانحدثنا،تسعسنةبالناس،عنهاللهرضي،بكرأبيحجباب:)1(البخاريقال!وقد

بكرأباأن،هريرةأبيعن،الرحمنعبدبنحميدعن،الزهريعن،فليححدثنا،الربيعأبو

الناسفييؤذنرهطفيالوداعحجةقبلعليهاالنبيأمرهالتيالحجةفيبعثه،عنهاللهرضي،الصديق

.عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحجلاأن

ابنعن،عقيلحدثني،الليثثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:اخرموضعفي)2(البخاريوقال!

فيالحجةتلكفيالصديقبكرأبوبعثني:قالهريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميدأخبرني،شهاب

قال!.عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحجلاأنبمنىيؤذنونالنحريومبعثهم،المؤذنين

أهلفيعليمعنافأذن:هريرةأبوقال.((براءم!"بيؤذنأنفأمره،بعلي!النبيأردفثم:حميد

.عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحجلاأن((براءم!"بالنحريوممنى

أخبرني،الزهريعن،شعيماأنبأنا،اليمانأبوحدثنا:الجهادكتابفي)3(البخاريوقال!

يحجلا؟بمنىالنحريوميؤذنفيمنالصديقبكرأبوبعثني:قالهريرةأباأن،الرحمنعبدبنحميد

أجلمن.الأكبر:قيلوإنما،النحريومالأكبرالحجويوم.عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعد

الذي-الوداعحجةعاميحجفلم،العامذلكفيالناسإلىبكرأبوفنبذ.الأصغرالحج:الناسقول

.-مشركع!ي!اللهرسولفيهحج

.نحوهبهالزهريطريقمن4(مسلمورواه

عن،الشعبيعن،مغيرةعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

كنتمما:فقال.ع!يىاللهرسولبعثهحينطالبأبيبنعليمعكنت:قالأبيهعن،هريرةأبيبنمحرر

وبينبينهكانومن،عريانبالبيتيطوفولا،مؤمنإلاالجنةيدخللاإنه:نناديكنا:قال؟تنادون

منم!برياللهفإنالأشهرالأربعةمضتفإذا،أشهرأربعةإلى-أمدهأو-أجلهفإنعهدع!ياللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4363)رقم"صحيحه"في

.()4656"رقم"صحيحهفي

.(3177)رقم"صحيحه"في

.(1347)"رقمصحيحه"في

.(2992/)"المسند"فيأحمدرواه
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وهذا.صوتيصحلحتىأناديفكنت:قال.مشركالعامبعدالبيتهذايحجولا،ورسولهالمشركين

إلىذهبوقد.أشهرأربعةإلىفأجلهعهدلهكانمنإن:الراويقولجهةمننكار!فيهلكنجيدإسناد

أشهر،أربعةعلىزادولوبلغمابالغأأمدهإلىفأجله،عهدلهكانمنأنالصحيحولكن،ذاهبونهذا

أربعةمنأقلإلىيتناهىأمدلهمنوهوثالثقسمبقي،أشهرأربعةتأجيلفله،بالكليةأمدلهليسومن

:يقالأنويحتمل،قلوإنمدتهإلىأجلهفيكونبالأوليلتحقأنيحتملوهذا،التأجيليوممنأشهر

أعلم.تعالىوالله،بالكليةعهدلهليسممنأولىلأنه؟أشهرأربعةإلىيؤجلإنه

ع!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن،سمافيعن،حمادثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

."بيتيأهلمنرجلأوأناإلايبلغهالا":قالالحليفةذابلغفلما،بكرأبيمعبراء!""ببعث

طالب.أبيبنعليمعبهافبعث

أنس.حديثمنغريمبحسن:وقال،سلمةبنحمادحديثمن)2(الترمذيرواهوقد

عليعن،حنشعن،سماكعن،جابربنمحمدعن،لوينعن،أحمد)3(بناللهعبدروىوقد

الله،رسوليا:فقالبكرأبورجع،بالجحفةالكتابمنهفأخذبعليبكرأباأردفلماع!ي!اللهرسولأن

وهذا."منكرجلأوأنتإلاعنكيؤديلا:فقالجاءنيجبريلولكن،لا":قال؟لمح!شيفينزل

أعلم.والله،نكار!فيهومتنه،الإسنادضعيف

:قال-همدانمنرجل-يثيعبنزيدعن،إسحاقأبيعن،سفيانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

يدخللا؟بأربع:قال،الحجةفيبكرأبيمع!ماللهرسولبعثهيوم؟بعثتشيءبأي:علتاسألنا

ولا،مدتهإلىفعهدهعهداللهرسولوبينبينهكانومن،عريانبالبيتيطوفولا،مؤمنةنفس!إلاالجنة

عيينة-ابنهو-سفيانحديثمن،)5(الترمذيرواهوهكذا.هذاعامهمبعدوالمسلمونالمشركونيحج

رواهوقد:قالثم.صحيححسن:وقال،بهعليعن،يثيعبنزيدعن،السبيعيئإسحاقأبيعن

أصحابه،بعضعن،إسحاقأبيعن،الثوريورواه،أثيلبنزيدعن:فقالإسحاقأبيعن،شعبة

علي.عن

علي.عن،الحارثعن،إسحاقأبيعن،معمرحديثمن،)6(جريرابنرواه:قلت

.(3122/)"المسند"فيأحمدرواه(1)

.(0903)رقمالترمذيرواه)2(

.(1151/)"المسند"في)3(

.(1/97)"المسند"فيأحمدرواه()4

.3(290)رقم"جامعه"في()5

.(01/46)"الطبريتفسير"انظر)6(
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راشد،بناللهوهبزرعةأبوأخبرنا،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا:جرير)1(ابنوقال

سمعت:يقولالكوفةأهلمنالبجليمعاويةأباسمعأنه،صخرأبوأخبرنا،شريحبنحيوةأخبرنا

جم!اللهرسولإن:فقالالأكبرالحجيومعنطالبأبيبنعليسألت:يقولوهوالبكريالصهباءأبا

عرفة،أتىحتى"براءة"منآيةبأربعينمعهوبعثني،الحجللناسيقيمقحافةأبيبنبكرأبابعث

!ي!.اللهرسولرسالةفأدعليياقم:فقالإليالتفتخطبتهقضىفلما،عرفةيومالناسفخطب

ونحرت،الجمرةفرميت،منىأتيناحتىصدرناثم،"براءة"منآيةأربعينعليهمفقرأت،فقمت

عنه،اللهرضي،بكرأبيخطبةكلهمحضورايكونوالمالجمعأهلأنوعلمت،رأسيحلقتثمالبدنة

النحر،يومأنهحسبتمإخالثمفمن:عليقال.عليهمأقرؤهاالفساطيطبهاأتتبعفطفقت،عرفةيوم

عرفة.يوموهوألا

مبسوطاذلكفيوالاثارالأحاديثأسانيدوذكرنا")2(التفسير"فيالمقامهذاعلىالكلامتقصيناوقد

والمنة.الحمدودله،كفايةفيهبما

بنالرحمنعبدمنهم،الصحابةمنثلاثمئةالمدينةمنبكرأبيمعخرجكانوقد:)3(الواقديقال

بعلي،أردفهثم،بدنةبعشرين!ي!اللهرسولمعهوبعث،بدناتبخمسمعهبكرأبووخرج،عوف

الموسم.أمام"براءة"بفنادىبالعرجفلحقه

بيانه.تقدمكمامنهارجبفيتبوكغزوةالحادثةالأمورمن-تسعسنةفيأعني-السنةهذهفيكان

.الناسإلىع!ي!اللهرسولونعاهالحبشةصاحبالنجاشيماتمنهارجبوفي:)4(الواقديقال

بنتأسماءفغسلتها،!ي!)د(اللهرسولبنتكلثومأمتوفيت-السنةهذهمنأي-منهاشعبانوفي

عطية.أمفيهنالأنصارمننسوةغسلها:وقيل،المطلبعبدبنتوصفية،عميس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/67)"الطبريتفسير"نظرا

.(444/)للمؤلف"العظيمالقرانتفسير"انظر

.(3122/)"الطبريتاريخ"انظر

بتحقيقي.(1/281)"الذهبشذراتو"(3221/)"الطبريتاريخ"انظر

.(1/281)"الذهبشذرات"انظر
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لما،والسلامالصلاةعليه،أنهأيضا)2(الحديثفيوثبت")1(الصحيحين"فيثابتوهذا:قلت

ودفنها،لذلكعثمانزوجهافامتنع."أهلهالليلةقارفأحذيدخلهلا":قالدفنهاوأرادعليهاصلى

بالحفريتبرعممنذلكيتولىكانمنالكلامبهذاأرادأنهويحتمل،عنهاللهرضي،الأنصاريطلحةأبو

يقارفلممنإلاقبرهايدخللا":فقالشابههمومن،طلحةوأبي،عبيدةكأبيالصحابةمنوالدفن

أعلم.والله.بعيذهذا،ع!يماللهرسولبنتكلثومأمغيرعندهكانعثمانأنيبعدإذ."هؤلاءمنأهله

مواضعه.فيكلهذلكإيضاحتقدمكماالجندلدومةوصاحبوأذرحجرباءوأهلأيلةملكصالحوفيها

فأمرالباطنفيحربداروهو،مسجدصورةالمنافقينجماعةبناهالذيالضرارمسجدهدموفيها

.فحرق،والسلامالصلاةعليه،به

.تقدمكمااللاتوكسرت،بالأمانإليهمورجعوا،قومهمعنفصالحواثقيفوفدقدممنهارمضانوفي

أواخرها.في،اللهلعنه،)3(المنافقينرأسسلولبنأبيبناللهعبدتوفيوفيها

نازذوهو!ي!اللهرسولعليهصلىالذيوهو-المزنيأو-الليثيمعاويةبنمعاويةتوفيبأشهروقبله

.ذلك)4(فيالخبرصحإنبتبوك

.ذلك)5(فيله!ي!اللهرسولإذنعنبالناس،عنهاللهرضي،بكرأبوحجوفيها

نعقدنحنوها،الوفودسنة:تسعسنةتسمىولذلك،العربأحياءوفودعامةقدومكانوفيها

.وغيرهبالبخارياقتداءبرأسهكتابالذلك

اللهرحمهالدمشقيكثيرابنالمؤرخالحافظللإمام"والنهايةالبداية"كتابمنالرابعالجزءتمأ

.،لمجي!اللهرسولإلىالواردينالوفودكتابوأولهالخامسالجزءويتلوه،له)6(تقسيمناحسب

...

.(939)رقمومسلم(1263و)(1254و)(1253)رقمالبخاريرواه(1)

.(1285)رقمالبخاريرواه)2(

.(1/128)"الذهبشذرات"انظر)3(

.(668)صعليهالتعليقتقدموقد)4(

.(596)صعليهالتعليقتقدموقد)5(

اهـ،422لعامالمباركرمضانشهرمنعشرالثامنفيتجاربهوتصحيحعليهوالتعليقتحقيقهمنالفراغوكان)6(

والله،معينوأعظممسؤولخيرتعالىإنه،وتوفيقهفضلهمنالمزيدتعالىوأسأله،ووفقأنعمماعلىدلهوالحمد

العالمين.رلثدلهالحمدأندعواناواخر،تجاربهوتصحيحومراجعتهتدقيقهفيأسهممنالجزاءخيريجزيأنأسأل
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أكيدردومةإلىالوليدبنخالد!ي!بعثهذكر

الضرارمسجدقصةذكر

المدينة!لمجوقدومهذكر

عنهاللهرضيمالكبنكعبحديثذكر

العصاةمنتخلفواأقوامذكر

المدينةإلى!سييهرجوعهبعدالحوادثمنكانماذكر

!لمجواللهرسولعلىثقيفوفدقدومذكر

اللهقبحهأبيبناللهعبدموتذكر

ع!جماللهرسولغزاهاغزوةآخروأنهاتبوكغزوةفيقيلماذكر

براءةسورةونزولتسعسنةالحجعلىأميراالصديقبكرأباع!جمبعثهذكر

للهجرةتسعسنةفيالحادثةالأمورمنكانماذكر

الموضوعاتفهرس
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