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ءامنواالذيناللهوعدالكفاطربهمليخيئألزراعيعجبءسوقهعكفاستوىفهستغل!كازرهشدو
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الوفودكتاب

الوفو5ثتاب

ص!طهش!اللهرسولإلىالواردي!

وبايعت،ثقيفوأسلمت،تبوكمنوفرغ،مكة!يماللهرسولافتتحلما:()1إسحاقبنمحمدقال

وجه.كلمنالعربوفودإليهضربت

.الوفودسنةتسمىكانتوأنها،تسعسنةفيذلكأن،عبيدةأبوحدثني:)2(هشامابنقال

كانواقريشالأن،قريشمنالحيهذاأمر،بإسلامهاتربصالعربكانتوإنما:)2(إسحاقابنقال

ينكرونلاالعربوقادةإبراهيمبنإسماعيلولدوصريحوالحرمالبيتوأهل.وهاديتهم)3(الناسإمام

لهودانت،مكةافتتحتفلما،وخلافهلمجيماللهلرسولالحربنصبتالتيهيقريشوكانت.ذلك

فيفدخلوا،عداوتهولا!مماللهرسولبحربلهمطاقةلاأنهمالعربعرفت،الإسلامودوخها،قريش

إذاجآء):لمجي!لنبيهتعالىاللهيقول،وجبماكلمنإليهيضربون،أفواجا:وجلعزقالكما،اللهدين

!انإن!شتغفرةوارفيبحضدفسبح5أفواجاأللهدينفىيذظوتلناسآورأت!وأتفتحاللهنقحر

توابا.كانإنهواستغفره،دينكمنظهرماعلىاللهفاحمد:أي(-3أ:ادنصرأ!وتوابا

اتركوه:فيقولون،الفتحبإسلامهم)5(تلومالعربكانت:قال)4(سلمةبنعمروحديثقدمناوقد

وبدر.بإسلامهمقومكلبادرالفتحأهلوقعةكانتفلما.صادقنبيفهوعليهمظهرإنفإنه،وقومه

حينفيكذاصلاةصلوا:قال.حقاالنبيعندمنواللهجئتكم:قالقدمفلما،بإسلامهمقوميأبي

قرآنا.أكثركموليؤمكم،أحدكملكمفليؤذنالصلاةحضرتفإذا،كذاحينفيكذاوصلاة،كذا

.)6(البخاريصحيحفيوهوالحديثتماموذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(2955/)هشامابنسيرة

.(2056/)هشامابنسيرة

.(وهاديهم):هشامابنسيرةفي

.(4)(41/555)الأصولجامعانظر.تحريفوهو"مسلمةبنعمرو":الأصولفي

.(لوم:القاموس)وانتظرتمكث:الأمرفيتلوم

الفتح.يوم!ي!النبيمقامباب،المغازيفي(043)2رقمالبخاريرواه



الوفودكتاب

هوماالوفودمن،بعدهمالبيهقيثم،والبخاري،الواقديثم،إسحاقبنمحمدذكروقد:قلت

منأنفقمعكومنلالمجمتتوى):تعالىاللهقالوقد.مكةفتحوعلىبل،تسعسنةعلىقدومهمتاريخمتقدم

.(1":الحديدأ!والحسنئاللهوعدوصوقتلوابغدمنأنفقواالذينمندرجةأغظماولنكوقئلاتفتحقتل

هؤلاءمنالسابقبينالتمييزفيجب،")2(ونيةجهادولكنهجرةلا")1(الفتحيوم!لمج!قولهوتقدم

خيرااللهوعدهممن،الفتحبعدلهماللاحقوبين،هجرةوفودهيعدممن،الفتحزمنعلىالوافدين

الذينالأئمةهؤلاءأنعلى،أعلموالله،والفضيلةالزمانفيلهكالسابقذلكفيليسولكن.وحسنى

وننبه،ذكروهماومنهاللهبحمدنوردونحن.يذكروهالمأشياءأوردوهفيماتركواقد،الوفودبإيرادأعتنوا

.التكلانوعليه،الثقةوبه،اللهشاءإن،أهملوهممالناوقعماونذكر،ذلكمنعليهالتنبيهيثبغيماعلى

كان:قالجدهعن،أبيهعن،المزنياللهعبدبنكثيرحدثنا:)3(الواقديعمربنمحمدقالوقد

لهمفجعل،خمسسنةرجبفيوذاك،مزينةمنمئةأربعمضرمن!ي!اللهرسولعلىوفدمنأول

فرجعوا."أموالكمإلىفارجعوا،كنتمحيثمهاجرونأنتم":وقال،دارهمفيالهجرة!ي!اللهرسول

بلادهم.إلى

ومعه)4(نهمعبدبنخزاعيمزينةمنقدممنأولأن،بإسنادهالكلبيبنهشامعنالواقديذكرثم

فيهم،ظنكمايجدهملمإليهمرجعفلما.قومهإسلامعلى!اللهرسولفبايع،قومهمنعشرة

،أبياتا)5(فذكر،يهجوهأنغيرمنبخزاعييعرضأنثابتبنحسان!ن!اللهرسولفأمر،عنهفتأخروا

فلما،ع!يواللهرسولإلىبهموقدم،معهوأسلموا،لهفجمعوا،قومهإلىذلكشكاخزاعيابلغتفلما

وهو:قال.هذا)6(خزاعيئإلى-ألفايومئذوكانوا-مزينةلواء!ي!اللهرسولدفعالفتحيومكان

.)7(البجادينذواللهعبدأخو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مكة.فتحأي

نحريمباب،الحجفي(1353)رقمومسلم،الفتحبعدالهجرةباب،الجهادفي()1834رقمالبخاريرواه

عنهما.اللهرضيعباسبناللهعبدحديثمنالدوامعلىلمنشدإلاولقطتهاوشجرهاوخلاهاوصيدهامكة

:(491)2/"التقريب"فيحجرابنالحافظقال،الواقدي،المغازيصاحب،الأسلميواقدبنعمرمحمدهو

ضعيف.فإسناده،علمهسعةمعمتروك

.(1/424)لإصابةا

:الأبياتوأول(1/442)والإصابة(1/504)الديوان

الوفاءيغسلهالغدرفإنرسولاخزاعياأبلغألا

.(1/425)والإصابة،طنسخةفيماوأثبتنا،نصحيفوهو"ألقىبومئذوكان":أنسخةفي

:القاموس)مخططكساءوالبجاد)2/338(الإصابةفيماوأثبتنا،تصحيفوهوبالنون"النجادين":أفي

.(بجد



الوفودكتاب

عن،صخرةأبيعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا.تميموفدباب:اللهرحمه)1(البخاريوقال

:فقال!يم)2النبيإلىتميمبنيمننفرأتى:قالحصينبنعمرانعن،المازنيمحرزبنصفوان

جاءثم،وجههفيذلكفرئي.فأعطنابشرتناقد،اللهرسوليا:قالوا."تميمبنيياالبشرىآقبلوا"

الله.رسولياقبلنا:قالوا."تميمبنويقبلهالمإذالبشرىآقبلوا":فقالاليمنمننفر

عن،أخبرهجريجآبنأن،يوسفبنهشامحدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا:)3(البخاريقالثم

بكر:أبوفقال!يمالنبيعلىتميمبنيمنركبقدمأنه،أخبرهمالزبيربناللهعبدأن،مليكةأبيابن

إلاأردتما:بكرأبوفقال،حابسبنالأقرعأمربل:عمرفقال،زرارةبنمعبدبنالقعقاعأمر

اثذفيءامواياثها):فنزلت.أصواتهماارتفعتحتى،فتماريا.خلافكأردتما:عمرفقال.خلافي

انقضت.(حتىأالمحسجراتأ!ورسوصله!اللهيدىبينئقدموالا

،"التفسير"فيذلكذكرناوقد،أخربألفاظمليكةأبيابنعن،وجهغيرمنأيضاالبخاريورواه

لاية.ا(2:الحجراتأ!النبىصحؤتفؤقأصحوتكتمترفعوالا):تعالىقولهعند

حاجببنعطاردعليهقدمالعربوفودع!ي!الثهرسولعلىقدمتولما:)4(إسحاقبنمحمدوقال

بدربنوالزبرقان،التميميحابسبنالأقرعمنهم،تميمبنيمنأشراففيالتميميعدسبنزرارةابن

بنوقيس،يزيدبنونعيم،يزيد)5(بنوالحبحاب،الأهتمبنوعمرو،-سعدبنيأحد-التميمي

تميم.بنيمنعظيموفدفي-سعدبنيأخو-عاصمبنوقيس،الحارث

حابسبنالأقرعكانوقدالفزاريبدربنحذيفةبنحصنبنعيينةومعهم:)6(إسحاقابنقال

دخلواولما،معهمكاناتميمبنيوفدقدمفلما،والطائفوحنينأمكةفتحلمج!ي!اللهرسولمعشهداوعيينة

()7(من!يماللهرسولذلكفآذى.محمدياإلينااخرجأنحجراتهوراءمن)لمج!ي!الثهرسولنادواالمسجد

أذنتقد:قال.وخطيبنالشاعرنافأذن،نفاخركجئناك،محمديا:فقالوا.إليهمفخرج،صياحهم

فليقل.لخطيبكم

تميم.بنيوفدباب،المغازيفي(4365)رقمالبخاريرواه(1)

.)بشار(البخاريصحيحفيلماالموافقوهو،أمنهناوما"النبيإلى":طفي)2(

تميم.بنيوفدباب،المغازيفي(4367)رقمالبخاريرواه)3(

.(592-1392/)سعدابنطبقاتوانظر(4222/)هشامابنسيرة)4(

مصورة(4056/)هشامابنسيرةوانظر(1203/)والإصابةأفيماوأثبتنا،خطأوهو"الحتحات":طفي)5(

.الصوابوهوالفرآنعلوممؤسسة

.(563-2056/)هشامابنسيرة)6(

.(224-4223/)هشامابنوسيرةطمنوالاستدراكأمنساقطالقوسينبينما)7(



الوفودكتاب01

ملوكا،جعلناالذيأهلهوهو)1(والمنالفضلعلينالهالذيدلهالحمد:فقالحاجببنعطاردفقام

فمن.عدةوأيسرهعدداوأكثرهالمشرقأهلأعروجعلنا،المعروففيهانفعلعظاماأموالالناووهب

نشاءلووإنا.عددنامامثلفليعذدفاخرنافمن؟فضلهموأوليالناسبرؤوسألسنا؟الناسفيمثلنا

بمثلتأتوالأنهذاأقول،)3(بذلكنعرفوإنا.أعطانافيماالإكثارمننحيى)2(ولكن،الكلاملأكثرنا

جلس.ثم.أمرنامنأفضلوأمبر،قولنا

فيالرجلفأجبقم":الخزرجبنالحارثبنيأخي،شماسبنقيسبنلثابت!م!اللهرسولفقال

."خطبته

كرسيهووسع،أمرهفيهنقضى،خلقهوالأرضالسمواتالذيدلهالحمد":فقالثابتفقام

رسولأ،خيرتهمنواصطفى،ملوكاجعلناأنقدرتهمنكانثم،فضلهمنإلاقطلمح!شييكولم،علمه

مناللهخيرةفكان،خلقهعلىوائتمنه،كتابأعليهفأنزل،حسبأوأفضله،حديثأوأصدقه،نسباأكرمه

الناسأكرم،رحمهوذويقومهمنالمهاجروناللهبرسولفامن،بهالإيمانإلىالناسدعاثم،العالمين

حيندلهواستب،ب،إجابةالخلقأولكانثم،فعالاالناسوخير،وجوهاالناسوأحسن،أحسابا)4(

باللهامنفمن،يؤمنواحتىالناسنقاتل،رسولهووزراءاللهأنصارفنحن،نحنع!يواللهرسولدعاه

وأستغفرهذاقوليأقول.يسيراعليناقتلهوكان،أبدااللهفيجاهدناهكفرومن.ودمهمالهمنعورسوله

عليكم.والسلام،والمؤمناتوللمؤمنينولكمليالله

البسيط(منأ()فقالبدربنالزبرقانفقام

)6(البيعتنصبوفيناالملوكمنايعادلناحيفلاالكرامنحن

يتبعالعزوفضلالنهابعندكلهمالأحياءمنقسرناوكم

القزع)7(يؤنسلمإذاالشواءمنمطعمناالقحطعنديطعمونحن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.هشامابنوسيرة،طمنوالاستدراكأمنساقطة"المن"لفظة

الإسلاموتاريخ5/313()للبيهقيالنبوةودلائل،هشامابنسيرةمنهناوما،تصحولا"نخشى":طفي

.)بشار(بمعنىوهي،نستحيي:وفيه(1/524)للذهبي

.أفياللفظليس

."حسبا"هشامابنسيرةفي

-46)-الرسالةمؤسسة-بدربنالزبرقانوديوان(2563/)هشامابنوسيرة(245)حسانديوانفيالأبيات

48).

.(يتبعالعزوفضل)الزبرقانديوانوفي"الربعيقسموفينا"الديوانفي

.(قزع:القاموس)قزعهالواحدةالسحابقطع:"القزعو".والديوانالسيرةفيماوأثبتنا"الفزع"وطأفي



11الوفودكتاب

نصطنعثمهويا)1(أرضكلمنسراتهمتأتيناالناسترىبما
!صء

شبعوا)2(أنزلواماإذاللنازلينأرومتنافيعبطاالكومفننحر

يقتطعالرأسوكانوااستفادواإلانفاخرهمحيإلىترانافما

تستمعوالأخبارالقومفيرجعنعرفهذاكفييفاخرنافمن

نرتفعالفخرعندكذلكإناأحدلنا)3(يأبىولاأبيناإنا

لمخيم.اللهرسولإليهفبعث،غائباثابتبنحسانوكان:)4(إسحاقابنقال

علىوقلت،قولهفيعرضت،قالمافقالالقومشاعروقامغ!ي!اللهرسولإلىانتهيتفلما:قال

.قالما

ثابنلحسان!يماللهرسولقالالزبرقانفرغفلما

البسيط،منأد)5(

وأخوتهمفهرمنالذوائبإن

سريرتهكانتمنكلبهايرضى

عدوهمضرواحاربواإذاقوم

محدثةغيرمنهمتلكسجية

بعدهمسباقونالناسفيكانإن

أكفهمأوهتماالناسيرقعلا

سبقهمفازيوماالناسسابقواإن

عفتهمالوحيفيذكرتأعفة

فقال"قالفيماالرجلفأجب،حسانياقم":بت

تتبعللناسسنةبئنواقد

)6(يصطنعالخيروكلالإلهتقوى

نفعواأشياعهمفيالنفعحاولواأو

البدعشرها-فآعلم)7(-الخلائقإن

تبعسبقهملأدنىسبقفكل

رقعوامايوهونولاالدفاععند

متعوا)8(بالندىمجدأهلوازنواأو

طمعيرديهمولا)9(يطبعونلا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

عا.اسر:ياهو

غيرمننحرها،يعبطهاالذبيحةعبط:عبطا.(كوم:القاموس)السنامالعظيمةالناقةوهيكوماءجمع:الكوم

.(أرم:القاموس)الأصل:الأرومة.(عبط:القاموس)فتيةسمينةوهيعلة

.هشامابنوسيرةالديوانفيماوأثبتنا.خطأوهو"يأتيولم"أفي

.(565-2563/)هشامابنسيرة

.عرفاتوليدالدكتورتحقيق(1/201)الديوان

."شرعواالذيوبالأمر":الديوانفي

."..حقاالخلائقإن":الديوانفي

.(متع:البلاغةأساس)الزوالقبلماوهو،الارتفاعغايةارتفع:متوعأالنهارمتع:قولهممنوارتفعواظهرواأي:متعوا

وفي.الأخلاقدنس:طبعلطمعفلاناإن:طبع:البلاغةأساسوفي.يدنسهممايفعلونلا:يطبعونلا

."..يرديهمولايطمعونلا":الديوان
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(أطبغمطمعمنيمسهمولابفضلهمجارعلىيبخلونلا

الذرعالوحشيةإلىيدبكمالهمندبلملحينصبناإذا

خشعواأظفارهامنالزعانف)2(إذامخالبهاناثتناالحربإذانسمو

3(هلغولاخوزفلاأصيبواوإنعدوهمنالواإذايفخرونلا

4(فدعلأأرساغهافيبحليةأسدمكتنعوالموتالوغىفيكأنهم

منعواالذيالأمرهمكيكنولاغضبواإذاعفواأتوامامنهمخذ

5(والسلعالسمعليهيخاضشرا-عداوتهم-فاتركحربهمفيفإن

والشيعالأهواءتفاوتتإذا6(شيعتهماللهرسولبقومأكرم

صنعحائلثلسان7(أحبفيمايؤازرهقلمثمدحتيلهمأهدى

8(شمعوأأوالقولجدالناسفيجدإنكلهمالأحياءأفضلفإنهم

لما201(بدربنأالزبرقانأن،تميمبنيمنبالشعرالعلمأهلبعضوأخبرني:هشام)9(ابنوقال

ادطويلأمنأ:فقالقامتميمبنيوفدفي!ي!اللهرسولعلىقدم

المواسماحتضارعندا(ااختلفوأإذافضلناالناسيعلمكيماأتيناك

كدارمالحجازأرضفيليس!وأنموطنكلفيالناسفروعبأنا

:الديوانفي(1)

طبعمطمعفييصيبهمولابفضلهممولىعنيضنونولا

.(زعنف:القاموس)واحداأصلهمليسجماعةكل:الزعانف2()

.هشامابنوسيرةطمنوأثبتناه،الديوانفيولاأفيالبيتهذايردلم)3(

معجم)الطائفبنواحيوقيل،اليمنأرضفيهوقيل،مكان:حلية(كنع:القاموس)قرب:الأمركنع)4(

:البلدانمعجم)الأسدكثيروهواليمنبلادمنموضع:وبيشة"بيشةأسد":الديوانوفي(حلية:البلدان

.(فدع:القاموس)أنسيهاإلىالقدمأوالكفينقلبحتىالرجلأواليدمنالرسغاعوجاج:وفدع(بيشة

.(سلع،صوب:القاموس)السلعوكذا،مرشجروالصاب"والسلعالصاب":الديوانفي()5

:الديوانفي)6(

"...تفرقتإذاقائدهماللهرسول"

."يحبفيما":الديوانفي)7(

.(شمع:القاموس)ومزحلعب:كمنع:شمع)8(

.(566-2565/)هاشمابنسيرة)9(

.هشامابنسيرةمنالزيادة(1)0

."احتفلوا"هشامابنسيرةفي(11)
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المتفاقمالأصيدرأسونضربانتخواإذا)1(المعلميننذودوأنا

الأعاجمبأرضأوبنجمنغيرغارةكلفي)2(المرباعلناوإن

الطويل(منأ)3(فقالفأجابهحسانفقام:قال

العظائمواحتمالالملوكوجاهوالندىالعودالسؤددإلاالمجدهل

وراغممعدمنراضأنفعلىمحمدأالنبيواوينانصرنا
)4( الأعاجموسطالجولانبجابية)5(وثراؤهأصلهحريدبحيئ

وظالمباغكلمنبأسيافنابيوتنا)6(بينحللمانصرناه

المغانمبفيءنفسالهوطبناوبناتنادونهبنيناجعلنا

الصوارمبالمرهفاتدينهعلىتتابعواحتىالناسضربناونحن

هاشمالمنالخيرنبيولدناعظيمهاقريشمنولدناونحن

المكارمذكرعندوبالايعودفخركمإنتفخروالادارمبني

وخادمظئربين)8(منخوذلناوأنتمتفخرونعلينائم)7هبلتم

المقاسمفيتقسمواأنوأموالكمدمائكملحقنجئتمكنتمفإن

الأعاجمكزيزياتلبسواولاوأسلموانداللهتجعلوافلا

الرجلهذاإنوأبي:حابسبنالأقرعقال،قولهمنثابتبنحسانفرغفلما:إسحاقابنقال

أصواتنا.منأعلىولأصواتهم،شاعرنامنأشعرولشاعره،خطيبنامنأخطبلخطيبه،له9تئ"

جوائزهم.فأحسن!ي!اللهرسولوجوزهمأسلمواالقومفرغفلما:قال

وكان-عاصمبنقيسفقال،سناأصغرهموكانرحالهمفيالقومخلفهقدالأهتمبنعمرووكان

فأعطاه،بهوأزرى،حدثغلاموهورحالنافيمنارجلكانإنهاللهرسوليا-الأهتمبنعمرويبغض

.القتالفيبهاليعرفواعلامةيضعونالذين:المعلمين(1)

.(ربع:اللسان)الغنيمةربعوهو،الرئيسيأخذهما:المرباع)2(

.(1/901)الديوان)3(

.(حرد:موسلقاا)لعزتهمنفرد:حريد(4)

."وذمارهأصله"هشامابنسيرةفي()5

."رحالناوسطحللما":الديوانوفي"ديارناوسطحللما":هشامابنسيرةفي)6(

.(هبل)الوسيطالمعجم.وتمييزهعقلهفقد:فلانهبل)7(

."بينما":هشامابنوسيرةالديوانفي)8(

.(أتى)الوسيطالمعجم.وسهلههيأه:الشيءأتى)9(
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البسيط(أ)1(:يهجوهذلكقالقيساأنبلغهحينالأهتمبنعمروفقال.القومأعطىمامثلع!ي!اللهرسول

تصبولمتصدقفلمالرسولعندتشتمنيالهلباءمفترشظللت

الذنبعلىمقعنواجذهبادوسؤددكمرهوا)2(سؤدداسدناكم

بنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا،سفيانبنيعقوبطريقمن)3(البيهقيالحافظروىوقد

:قال،)4(الحنظليالزبيربنمحمدعن،زيد

بنلعمروفقال.الأهتمبنوعمرو،عاصمبنوقيس،بدربنالزبرقان!ي!اللهرسولعلىقدم

:فقال:قال.قيساعرفقدكانوأراه.عنهأسألكفلستهذافأما،الزبرقانعنأخبرني:الأهتم

أنييعلموهو،قالماقالقد:الزبرقانفقال.ظهرهوراءلمامانع،العارضةشديد،أدنيهفيمطاع

،الأبأحمق،)6(العطنضئق،المروءةزمر)5(إلاعلمتكماوالله:عمروفقال:قال.قالمماأفضل

فيه،أعلممابأحسنفقلتأرضاني،جميعافيهماصدقتقد،اللهرسوليا:قالثم،الخاللئيم

منمرسلوهذا")7(سحراالبيانمنإن":!اللهرسولفقال:قال.أعلممابأسوأفقلتوأسخطني

الوجه.هذا

المستملي،أحمدبنكاملجعفرأبوأخبرنا،موصولااخروجهمنرويوقد:)8(البيهقيقال

الحسنبناللهعبدبنمحمدحدثنا،)9(البغداديعثمانبنأحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدحدثنا

المقومأبيعن،محفوظبنالهيثمسعدأبوأنبأنا،الطائيحرببنعليحدثنا،ببغدادالعلاف

إلىجلس:قال.عباسابنعن،مقسمعن،()01(عتيبةبنأالحكمعن،الأنصارييزيدبنيحيى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الثاني،البيتفيوبخاصةمختلفةأخرىبرواية(82-81)-الرسالة-الأهتمبنعمروديوانفيثلاثةالبيتان

.(2567/)النبويةالسيرةفيوهما

.(رهو)الوسيطالمعجم.لينةمتتابعة:رهواالخيلوجاءت،أيضامتتابعة:رهوغارة،متتابعةأي

.(5316/)للبيهقيالنبوةدلائل

غرائبيرويهوالذي،وغيرهماالبصريالحسنوعنأبيهعنيرويتابعيوهو،متروك،الحنظليالزبيربنمحمد

.فرادوأ

القليل:ككتفوالزمر):(زمر)القاموسوفي.النبوةدلائلمنأثبتناهوماتصحيفوهو"زبر"طوأفي

.(المروءة

.(عطن:القاموس)الإبلمكان:العطن

الله.رحمهالمصنفقالكمامرسلوهو

.(5317/)النبوةدلائل

.النبوةودلائلطمنأوردناهوماالبغداديبنعثمانآفي

.النبوةدلائلمنالزيادة
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:فقالالزبرقانففخر،التميميونالأهتمبنوعمرو،بدربنوالزبرقان،عاصمبنقيس!يىاللهرسول

وهذا،بحقوقهملهموآخذ،الظلممنأمنعهم،والمجابفيهموالمطاع،تميمسيدأنا،اللهرسوليا

فيمطاع،لجانبهمانع،العارضةلشديدإنه:الأهتمبنعمروقال-الأهتمبنعمرويعني-ذلكيعلم

فقال.الحسدإلايتكلمأنمنعهوما،قالماغيرمنيعلملقداللهرسولياوالله:الزبرقانفقال.أدنيه

فيمضيع،الوالدأحمق،المالحديث،الخالللئيمإنكفوالله!أحسدكأنا:الأهتمبنعمرو

إذا،رجلولكني،اخراقلتفيماكذبتوما،أولاقلتفيماصدقتلقد،اللهرسولياوالله،العشيرة

والأخرىالأولىفيصدقتولقد،وجدتماأقبحقلتغضبتوإذا،علمتماأحسنقلترضيت

.(جدا)1غريبإسنادوهذا"سحراالبيانمنإن":!ي!اللهرسولفقال.جميعا

اللهرسولإليهمفبعثخزاعةعلىالسلاحشهرواقدكانواأنهوهو،قدومهمسببالواقديذكروقد

عشرةوإحدىرجلاعشرأحدمنهمفأسر.مهاجريولاأظريفيهملش،خمسينفيب!ربن!ة5!ي!

فيرجلاثمانونأوتسعونمنهمقدم:ويقال،أسرائهمبسببرؤساؤهمفقدم،صبياوثلاثينامرأة

بنوالأقرع،سعدبنونعيم،الحارثبنوقيس،عاصمبنوقيس،والزبرقان،عطاردمنهم،ذلك

)2(
والناس،الظهر4بلاأدنوقدالمسجدفدخلوا،الأهتمبنوعمرو،الحارثبنورياحبمس

.نزلمافيهمفنزل،الحجراتوراءمنفنادوه،هؤلاءفعجل،إليهمليخرج!ي!اللهرسولينتظرون

عشرةاثنتيرجلكلعلىأجازهموالسلامالصلاةعليهوأنه،وشاعرهمخطيبهمالواقديذكرثم

أعلم.والله،سنهلحداثةأواقخمسةأعطيفإنما،الأهتمبنعمروإلاونشا)3(أوقية

أتخترهتمآلحجزتوراءمنينادونلثالذلىإن):تعالىقولهالقرآنمنفيهمونزل:)4(إسحاقابنقال

.(5-4:الحجراتأ!رحيوغفورلهس!وأللهضرانل!إليتهتمتخرجحتئ!واأتهتمولؤ!يغقلوتلا

عن،موسىبنالفضلحدثنا،)6(المروزيحريثبنالحسينعمارأبوحدثنا:(جرير)ابنقال

فيومالك،الطبفي)5767(البخاريرواهفقد.السياقهذابغير(لسحرأالبيانمنإن)حديثثبتوقد)1(

،الأدبفي(7005)رقمداودوأبو،اللهذكربغيرالكلاممنيكرهماباب،الكلامفي(2869/)"الموطأ"

رقممسلمورواه،عنهمااللهرضيالخطاببنعمربناللهعبدحديثمن.البرفي(2802)رقموالترمذي

في(2845)رقمالترمذيورواه،وائلأبيحديثمنوالخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعةفي(986)

عنهما.اللهرضيعباسبناللهعبدحديثمنالأدبفي(1105)رقمداودوأبو،الأدب

.(5523/)الإصابةوانظر،رباح:الأصولفي(2)

.(نش:القاموس).درهماعشرون،أوقيةنصف:النش)3(

.(2567/)هشامابنسيرةانظر()4

.(6/2121)الطبريتفسير()5

."..قالاالحارثبنوالحسنالمروزيعمارأبوحذثنا":الطبريفي)6(
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:قال.!والحجزتور!منيضادونكالذلىإن):قولهفيالبراءعن،إسحاقأبيعن،واقدبنالحسين

اللهذاك":فقال.شينوذمي،زينحمديإنمحمديا:فقالع!ي!اللهرسولإلىرجلجاء

."وجلعز

إسنادجيدمتصل.وهذا

عنهما.مرسلاوقتادةالبصريالحسنعنرويوقد

بنموسىحدثنا،وهيبحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإمامفقال،الرجلهذاتسميةوقعوقد

محمديا:فقال!شي!اللهرسولنادىأنه،حابسبنالأقرععن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،عقبة

ذميوإن،لزينحمديإن،اللهرسوليا:فقال.يجبهفلم،اللهرسولياروايةوفي،محمديا

."وجلعزاللهذاك":فقال.لشين

تميمبنيفضلىفيحديث

عن،زرعةأبيعن،القعقاعبنعمارةعن،جريرحدثنا،حرببنزهيرحدثنا:ا2(البخاريقال

أشدهم":فيهميقولها!ي!اللهرسولمنسمعتهنثلاثبعدتميمبنيأحبأزاللا:قال.هريرةأبي

وجاءت،"إسماعيلولدمنفإنهاأعتقيها":فقالعائشةعندسبيةفيهموكانت،"الدجالعلىأمتي

."-قوميأو-قومصدقاتهذه":فقالصدقاتهم

.حرببنزهيرعن،)3(مسلمرواهوهكذا

الطويل(منأ:يقولحيثذمهممنشعرمنوغيرهالحماسةصاحبذكرهماعلىيردالحديثوهذا

لضلتالرشادطرقسلكتولوالقطامنأهدىاللؤمبطرقتميئم

لولتبعيدمنتميمرأتهقملةظهرعلىبرغوثاأنولو

القيسعبدبنيوفد

عامرأبوحدثنا،)5(إسحاقحدثنا.القيسعبدوفدباب:تميمبنيوفدبعد)4(البخاريقالثم

.الأقرعمنسماعهيثبتلمسلمةأبولانقطاعه،ضعيفواسناده،(6393/)،(3488/)أحمدالإماممسند(1)

.(4366)رقمالبخاريصحيح)2(

الصحابة.فضائلفي(2525)رقممسلمصحيح)3(

.(31531-14/)سعدابنطبقاتوانظر(4368)البخاريصحيح()4

.(2373/)الكمالتهذيبوانظرالبخاريفيماوأثبتنا"إسحاقأبو"وطأفي()5
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2(نبيذأفيهاليينتبذجرةليإن:عباسلابنقلت:قال!،جمرة)1(أبيعن،قرةحدثنا،العقدي

وفدقدم:فقال!.أفتضحأنخشيتالجلوسفأطلتالقومفجالستمنهأكثرتإن،جرفيحلوافأشربه

نإ،اللهرسول!يا:فقال!"الندامىولاخزاياغيربالقوممرحبا":فقال!!اللهرسول!علىالقيسعبد

نإالأمرمنبجمل)4(فحدثنا،)3(الحرامالشهرفيإلاإليكنصللاوإنا،مضرمنالمشركينوبينكبيننا

هل،باللهالإيمان:أربععنوأنهاكم،بأربعامركم":قال!.وراءنامنبهوندعو،الجنةدخلنابهعملنا

وأن،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهإلاإلهلاأنشهادة؟باللهالإيمانماتدرون

.")5(والمزفتوالحنتموالنقيرالدباءفيينتبذما،أربععنوأنهاكم،الخمسالمغانممنتعطوا

.)7(جمرةأبيعنالصحيحينفيطرقوله،بهجمرةأبيعن،خالدبنقرةحديثمن)6(مسلمرواهوهكذا

نإ:يقول!عباسابنسمعت،جمرةأبيعنشعبةحدثنا:"مسنده"في)8(الطيالسيداودأبووقال!

مرحبا":قال!.ربيعةمن:قالوا"؟القومممن":قال!!ي!اللهرسول!علىقدملماالقيسعبدوفد

،بعيدةشقةمننأتيكوإنا،ربيعةمنحيإنا:اللهرسول!يا:فقالوا."الندامىولاالخزاياغيربالوفد

فصلبأمرفمرنا،حرامشهرفيإلاإليكنصللاوإنا،مضركفارمنالحيهذاوبينكبيننايحول!وإنه

امركم:أربععنوأنهاكم،بأربعامركم":!ي!اللهرسول!فقال!.الجنةبهوندخل،وراءنامنإليهندعو

وإقام،اللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادة؟باللهالإيمانماأتدرون،وحدهباللهبالإيمان

الدباءعن:أربععنوأنهاكم.الخمسالمغانممنتعطواوأن،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاة

.")9(وراءكممنإليهنوادعوا،فاحفظوهن-والمقيرقال!وربما-والمزفتوالنقيروالحنتم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)81

)9(

.(92362/)الكمالتهذيبانظرتحريفوهو(حمرة):ط،أفي

.البخاريمنالزيادة

."الحرمأشهرفي":البخاريفي

تحريف.(بجميل):المطبوعةفي

.(دبب:النهاية)الشرابفيالشدةفتسرعفيهاينتبذونكانوا،دباءةواحدهاالقرع:الدباء

.(نقر:النهاية)مسكرانبيذاليصيرالماءعليهويلقىالتمرفيهينتبذثموسطهفيينقرالنخلةأصل:النقير

.(حنتم:النهاية)المدينةإلىفيهاالخمرتحملكانتخضرمدهونةجرار:الحنتم

.(زفت:النهاية)فيهانتبذثم،القارمننوعوهو،بالزفتطليالذيالإناء:المزفت

تعالى.باللهبالإيمانالأمربابأ7رقممسلمصحيح

.(92362/)الكمالتهذيبانظرتحريف(حمزة):المطبوعةفي

.(ندامىولاخزاياغير)برواية(2747)الطيالسيمسند

شربعنالنهيمعوعاءكلفيالانتباذفيالرخصةثبتتفقد،نسخقدالأوعيةهذهفيالانتباذعنالنهي:بشارقال

انظر.(النهيبعدوالظروفالأوعيةفي!ك!ي!النبيترخيصباب،البخاريصحيحفيالأشربةكتابينظر)مسكركل

.الباريفتحفيوشرحه(5955-2955)رقمالبخاري
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.)1(بنحوهشعبةحديثمنالصحيحينصاحباأخرجهوقد

سعيد،أبيعن،نضرةأبيعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحديثمن)2(مسلمرواهوقد

.السياقهذابمثلقضتهمبحديث

الحلم:وجلعزاللهيحبهمالخفتينفيكإن":القيسعبدلأشجقال!ي!اللهرسولأنوعنده

."والأنا-

عليهما؟اللهجبلنيأمتخلقتهما،اللهرسوليا:فقال."ورسولهاللهيحبهما":3روايهولمحي

ورسوله.اللهيحبهماخلقينعلىجبلنيالذيدلهالحمد:فقال."عليهمااللهجبلكبل":فقال

هندسمعت،الرحمنعبدبنمطرحدثنا،هاشمبنيمولىسعيدأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

المنذر-بنعامرأو-عامربنالمنذروالأشجلمجي!اللهرسولأتيت:يقولالوازعسمعتأنهاالوازعبنت

اللهرسولفأتوا،رواحلهممنوثبوالمجي!اللهرسولرأوافلما،ع!ي!اللهرسولإلىفانتهوامصافيرجلومعهم

ثيابهمنأبيضينثوبينفأخرج،ففتحهاعيبته)5(وأخرجراحلتهفعقل،الأشجنزلثم،يدهفقبلوامج!ي!

اللهيحبهماخصلتينفيكإنأشجيا":فقال!ي!اللهرسولفأتى،فعقلهارواحلهمأتىثم،فلبسهما

عليهما؟اللهجبلني،أو.تخلقتهماأنا،اللهرسوليا:فقال"والأناةالحلم،؟ورسولهوجلعز

ورسوله.وجلعزاللهيحبهماخلقينعلىجبلنيالذيدلهالحمد:قال."عليهماجبلكاللهبل":فقال

."بهائتني؟!هوأين":فقال،لهاللهفادع،مصاباليخالامعيإن،اللهرسوليا:الوازعفقال

رأيناحتىيرفعهاردائهمنا)6(طائفةافأخذ،وأتيته،ثوبيهألبسته،الأشجصنعمامثلفصنعت:قال

صحيح.رجلبنظرينظروهو،وجههفوئى"اللهعدواخرج":فقالبظهرهضربثم،إبطهبياض

.)8(العصريمزيدةجدهسمعأنه،سعدبناللهعبدبنهودطريقمن)7(البيهقيالحافظوروى

:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)بشار((42)(17)الإيمانفيومسلم،(87)العلموفي،(53)الإيمانفيالبخاريأخرجهشعبةحديث

تعالى.باللهبالإيمانالأمرباب(18)رقممسلمصحيح

ضعيف.وإسناده()587رقم"المفردالأدب"فيالبخاريبنحوهأخرجه

ضعيفوإسناده:أقول)0759(رقم"المسانيدجامع"فيأيضاالمصنفوذكره)9751(رقمأطرافهفيوهو

.الوازعبنتهندلجهالة

.(عيب:القاموس)الثيابفيهيجعلوما،أدممن-وعاءأي-زبيل:العيبة

الزوائد.مجمععنوالزيادةوالتصحيح(ورائهمنفأخذ):المطبوعةفي

ضعيف.وإسناده،(5327/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(3604/)الإصابة



91القيسعبدبنيوفد

خيرهم،ركمثهاهنامن،)1(عليكمأسيطلع"لهمقالإذ،أصحابهيحدث!يواللهرسولبينما

بنيمن:فقالوا؟القوممن:فقال،راكباعشرثلاثة)2(فلقينحوهمفتوجهعمرفقام."المشرقأهل

ذكركمقد!يوالنبيإنأما:قال.لا:قالوا؟التجارة،البلادهذهأقدمكمفما:قال،القيسعبد

،تريدونالذيصاحبكمهذا:للقومعمرفقال.!ي!النبيأتواحتىمعهمشواثم،خيرافقال،انفا

سعى،منومنهم،هرولمنومنهم،،)3(إليهأمشىمنفمنهم،ركائبهمعنبأنفسهمالقومفرمى

متاعوجمع،أناخهاحتىالركابفيالأشجوتخلف،فقبلوهابيدهفأخذوا!يماللهرسولأتواحتى

اللهيحبهماخفتينفيكإن":!يمالنبيفقال،فقبلهاع!ي!اللهرسولبيدأخذحتى،يمشيجاءثم،القوم

الذيدلهالحمد:فقال.جبلبل:قال؟مني)3(تخلقأما)3(عليهأجبلتجبل:قال."ورسوله

ورسوله.اللهيحبماعلىجبلني

القيس.عبدأخوحنشبنعمروبنالجارود!ي!اللهرسولعلىوقدم:)4(إسحاقابنوقال

نصرانيا.وكان،القيسعبدوفدفي،)5(المعلىبنبشربنالجارودوهو:هشامابنقال

كلمه،ع!ي!اللهرسولإلىانتهىلما:قال،الحسنعن،أتهملامنوحدثني:إسحاقابنقال

دينيتاركوإني،دينعلىكنتإني،محمديا:فقال،فيهورغبه،إليهودعاه،الإسلامعليهفعرض

منه"خيرهوماإلى،اللههداكقدأنضامنأنانعم":!يماللهرسولفقال؟دينيليأفتضمن،لدينك

أحملكمماعنديماوالله":فقالالحملان!يماللهرسولسألثم،أصحابهوأسلمفأسلم:قال

:قال؟بلادناإلىعليهاأفنتبفغ،الناسضوالمنضوالبلادناوبينبينناإناللهرسوليا:قال."عليه

،الإسلامحسنوكان،قومهإلىراجعاالجارودفخرج:قال.النارحرقتلكفإنما،وإياهاإياك،لا

.الزدةأدركوقد،هلكحتىدينهعلىصلبا

،المنذربنالنعمانبنالمنذربنالغرورمعالأولدينهمإلىمنهمأسلمكانمنقومهمنرجعفلما

وأن،اللهإلاإلهلاأنأشهدإنيالناسأيها:فقالالإسلامإلىودعاالحقشهادةفتشهدالجارودقام

يشهد.لممنوأكفر،ورسولهعبدهمحمدا

فأسلم،العبديساوىبنالمنذرإلىمكةفتحقبلالحضرميبنالعلاءبعثع!ي!اللهرسولكانوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للبيهقي.النبوةدلائلمنالزيادة

.(فتلقى):المطبوعةفي

.(تخلقا)المطبوعةفي

.وإرسالجهالةوفيه،بعدهاوما-(2575/)هشامابنسيرة

.(1/612)لإصابةا
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على!جماللهلرسولأميراعندهوالعلاء،البحرينأهلردةقبل!ي!اللهرسولبعدهلكثم،إسلامهفحسن

البحرين.

أول3((إإنا:قال.عباسابنعن)2(جمرةأبيعنطهمانبنإبراهيمحديثمن)1(البخاريروىولهذا

البحرين.منبجواثىالقيسعبدمسجدفي!لمج!اللهرسولمسجدفي()3(جمعتجمعةبعدأجمعتجمعة

القيس،عبدوفدبسببالظهربعدالركعتينأخر!ي!اللهرسولأن:سلمةأمعن)4(البخاريوروى

بيتها.فيالعصربعدصلاهماحتى

لقولهم،مكةفتحقبلكانالقيسعبدوفدقدومأنعلىيدلماعباسابنسياقفيلكن:قلت

أعلم.والله،حرامشهرفيإلاإليكنصللا،مضرمنالحيهذاوبينكوبيننا

الكذابمسيلمة)5(ومنهمحنيفةبنيووفدثمامةقصة

بنالليثحدثنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:أثالبنثمامةوقصةحنيفةبنيوفدباب)6(البخاريقال

قبلخيلا!النبيبعث:قالعنهاللهرضيهريرةأباسمع()7(أنهاسعيدأبيبنسعيدحدثني،سعد

فخرج،المسجدسواريمنبساريةفربطوه،أثالبنثمامةلهيقالحنيفةبنيمنبرجلفجاءت،نجد

تنعموإن،دمذاتقتلتقتلنيإن،محمدياخيرعندي:قال"؟ثمامةياعندكما":فقالء!النبيإليه

عندكما":لهقالثم،الغدكانحتىفتركه.شئتمامنهفسلالمالتريدكنتوإن،شاكرعلىتنعم

:فقالالغدبعد()7(كانأحتىفتركه،شاكرعلىتنعمتنعمإن،لكقلتماعندي:فقال."ثمامةيا

قريبنجل)8(إلىفانطلق،"ثمامةأطلقوا":فقال.لكقلتماعندي:فقال"؟ثمامةياعندكما"

الله،رسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فقال.المسجددخلثم،فاغتسلالمسجدمن

الوجوهأحبوجهكأصبحفقد،وجهكمنإليأبغضوجاالأرضوجهعلىكانماوالله،محمديا

بلدمنكانماوالله،إليأحبدينكفأصبح،دينكمنإليأبغضدين()9(مناكانماوالله،إلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الجمعة.في)298(رقمالبخاريصحيح

.تقدموقد.تحريف(حمزة):المطبوعةفي

.طوأمنساقطة

.(4375)البخاريصحيح

ومعهم.طفي

.(317-1316/)سعدابنطبقاتوانظر.حنيفةبنهيوفدبابالمغازيفي()4372رقمالبخاريصحيح

.البخاريصحيحمنالزيادة

.وطأفيوكذا."نخلنسخةوفي":البخاريصحيحهامشوفي(نجل:القاموس)السائلالماء:النجل

.البخاريصحيحمنالزيادة
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؟ترىفماذا،العمرةأريدوأناأخذتنيخيلكوإن،إليالبلادأحببلدكفأصبح،بلدكمنإليأبغض

معأسلمتولكن،لا:قال؟أصبوت:قائللهقالمكةقدمفلما،يعتمرأنوأمرهع!ي!اللهرسولفبشره

ع!.النبيفيهايأذنحتىحنطةحبةاليمامةمنتأتيكملاواللهولا،ع!ي!محمد

الليثعن،قتيبةعنكلهم،)4(والنسائيداود)3(وأبو)2(ومسلم(اخر)1موضعفيالبخاريرواهوقد

فيبهوقدم،أسروإنما،بنفسهيفدلمثمامةأنوذلك،نظرالوفودفيالقصةهذهالبخاريذكروفي

الظاهرأنوذلك،آخرنظرتسعسنةالوفودمعذكرهفيثم؟المسجدسواريمنبساريةفربط،الوثاق

يفدلابأنهفتوعدهم؟أصبوت:وقالوا،بالإسلامعيروهمكةأهللأن،الفتحقبيلأنهاقصتهسياقمن

دارذاكإذكانتمكةأنعلىفدل،!ك!ي!اللهرسولفيهايأذنحتى،ميرةحنطةحبةاليمامةمنإليهم

أعلم.والله.بعدأهلهايسلملم،حرب

هاهناذكرناهولكن،أشبهوهو،مكةفتح)6(قبلأثالبنثمامةقصة)5(البيهقيالحافظذكرولهذا

الله.رحمهللبخارياتباعا

بننافعحدثنا،حسينأبيبناللهعبدعن،شعيبحدثنا،اليمانأبوحدثنا:)7(البخاريوقال

ليجعلإن:يقولفجعل!ك!ي!اللهرسولعهدعلىالكذابمسيلمةقدم:قال،عباسابنعن،جبير

بنثابتومعه،ع!اللهرسولإليهفأقبل،قومهمنكثيربشرفيوقدمها،اتبعتهبعدهمنالأمرمحمد

له:فقال.أصحابهفيمسيلمةعلىوقفحتى،جريدقطعةع!ي!اللهرسوليدوفي،شماسبنقيس

لأراكوإني،اللهليعقرنكأدبرتولئن،فيكاللهأمرتعدوولن،أعطيتكهاماالقطعةهذهسألتنيلو"

قولعنفسألت:عباسابنقال.عنهانصرفثم"عنييجيبكثابتوهذا،)8(رأيتمافيهأريتالذي

:قالع!اللهرسولأن،هريرةأبوفأخبرني،")9(رأيتمافيهأريتالذيأرىإنك":ع!ي!اللهرسول

آنفخهما،أنالمنامفيإليفأوحي،شأنهمافأهمني،ذهبمنسوارينيديفيرأيت،نائمأنابينا"

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المسجد.المشركدخولباب،المساجدفي()946رقمالبخاري

.الجهادفي1764رقممسلمصحيح

.الجهادفي9267رقمداودأبيسنن

.الطهارةفي(1011/و)المساجدفي(146/)النسائيسنن

.(81-478/)للبيهقيالنبوةدلائل

المطبوعة.فياللفظليس

.()4373البخاريصحيح

.البخاريفيماوأثبتنا(أريتمافيهرأيت):طوفي"رأيتمافيهرأيت"أفي

.البخاريفيماوأثبتنا"أري!مافيهرأيتالذيإنك"طوفي"أريتمافيهأريتالذيإنك"أفي
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فنفختهما،

".مسيلمة

،فطارا

حنيفةبنيووفدثمامةقصة

لاخرواالعنسي،الأسود()1(أأحدهما،بعدييخرجانكذابينفأولتهما

بنهمامعنمعمرأخبرني،الرزاقعبدحدثنا،نصر)3(بنإسحاقحدثنا:)2(البخاريقالثم

فيفوضع،الأرضبخزائنأتيتنائمأنابينا":جم!اللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعأنه،)4(منبه

الكذابينفأولتهمافذهبا،فنفختهما،آنفخهماأنإليفأوحي،عليفكبرا،ذهبمنسوارانكفي

."اليمامةوصاحب،صنعاءصاحب؟بينهماأنااللذين

عن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،الجرميمحمدبنسعيدحدثنا:)5(البخاريقالثم

عتبة،بناللهعبدبناللهعبيدأن-اللهعبداسمه:اخرموضعفيوكان-نشيطبنعبيدةابنعن،صالح

كريز،بنالحارثبنتتحتهوكان،الحارثبنتدارفيفنزلالمدينةقدمالكذابمسيلمةأنبلغنا:قال

الذيوهو،شماسبنقيسبنثابتومعهلمجي!اللهرسولفأتاه،كريزبن)6(الحارثبناللهعبدأموهي

نإ:مسيلمةلهفقال،فكلمهعليهفوقف،قضيب!ح!اللهرسوليدوفي،جم!اللهرسولخطيبلهيقال

القضيبهذاسألتنيلو":!يهيهاللهرسولفقال.بعدكلناجعلتهثم،الأمروبين)7(بينكخليتشئت

فانصرف،"عنيوسيجيبكقيسبنثابتوهذا،)8(رأيتمافيهرأيتالذيلأراكوإني،أعطيتكهما

ابنفقال،ذكر)01(التيلمجواللهرسولرؤياعنعباسابنسألت:اللهعبيد)9(قال.!راللهرسول

ذهب،منسوارانيديفيوضعأنه)11(أريتنائمأنابينا":قال!اللهرسولأنليذكر:عباس

الله:عبيدفقال،"يخرجان)كذابينفأولتهما،فطارافنفختهما،ليفأذنوكرهتهماففظعتهما)12(

.الكذابمسيلمةوالاخر،باليمنفيروز(()13قتلهالذيالعنسيأحدهما

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

.أفياللفظليس

.()4375رقم

.(2388/)الكمالتهذيبوانظرالبخاريمنوالمثبتتحريفوهو(منصور)أ،طفي

.(03892/)الكمالتهذيبوانظر(أميةبنهشام)المطبوعةفي

.(9437-)4378رقمالبخاريصحيح

.(829/)الباريفتحوانظر"عامربناللهعبدأم"البخاريفي

."بيني":أفي

.البخاريرواياتمنروايةفيالمتنفيكماوهو،"أريتمافيهأريتالذي":البخاريفي

.(عبد)المطبوعةفي

.البخاريعنهناوما(الذي)الأصولفي

.(رأيت)المطبوعةفي

.البخاريفيماوأثبتنا"فقطعتهما":(طو)(أ)في

.البخاريمنومستدرك(طو)(أ)منساقطالقوسينبينما
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بنكثيربنثمامةبنمسيلمةفيهمحنيفةبنيوفدع!يماللهرسولعلىقدم:)1(إسحاقبنمحمدوقال

وقيل)2(ثمامةأباويكنىحنيفةبنالدولبنذهلبنهفانبنالحارثعبدبنالحارثبنحبيب

مئةقتليومعمرهوكان،اليمامةرحمان:لهيقالفكان،بالرحمانتسمىقدوكان،هارونأبا

فعلمنأولوهو،القارورةإلىالبيضةيدخلفكان،النيرجات)3(منأبوابايعرفوكان،سنةوخمسين

منها.فيحلبالجبلمنتأتيهظبيةأنويدعي،يصلهثمالطيرجناحيقصوكان،ذلك

الله.لعنه،مقتلهذكرعندخبرهمنأشياءوسنذكر:قلت

،النجاربنيمنثمالأنصارمنامرأة،الحارثبنتدارفيمنزلهموكان:)4(إسحاقابنقال

اللهورسول،بالثيابتسترهع!يواللهرسولبهأتتحنيفةبنيأن،المدينةأهلمنعلمائنابعضفحدثني

!حواللهرسولإلىانتهىفلما،(خوصات)رأسهفي،النخلسعفمنعسيبمعهأصحابهفيجالسع!يو

."أعطيتكهماالعسيبهذاسألتنيلو":!حواللهرسوللهفقال،وسألهكلمهبالثيابيسترونهوهم

وزعم.هذاغيرعلىكانحديثهأن،اليمامةأهلمنحنيفةبنيمنشيخوحدثني:إسحاقابنقال

:فقالوا،مكانهذكرواأسلموافلما،رحالهمفيمسيلمةوخلفوا،!حواللهرسولأتواحنيفةبنيوفدأن

!صاللهرسوللهفأمر:قال،لنايحفظهاركائبناوفيرحالنافيلناصاحباخلفناقدإنا،اللهرسوليا

يريدالذيذلك،أصحابهضيعةلحفظه:أي."مكانابشركمليسإنهأما":وقال،للقومبهأمرمابمثل

فلما،ع!يواللهرسولأعطاهبمامسيلمةوجاؤوا،ع!يواللهرسولعنانصرفواثم:قال،ع!يواللهرسول

لوفدهوقال،معهالأمرفيأشركتقدإني:وقال،لهموتكذب،وتنبا،اللهعدوارتداليمامةإلىانتهوا

يعلمكانلماإلاذاكما،"مكانابشزكمليسإنهأما":لهذكرتمونيحينلكميقلألم:معهكانواالذين

:للقرآنمضاهاةيقولفيمالهمويقول،السجعاتلهميسجعجعلثم،معهالأمرفيأشركتقدأني

والزنا،الخمرلهموأحل.وحشاصفاقبينمن،تسعىنسمةمنهاأخرج،الحبلىعلىاللهأنعملقد

ذلك.علىحنيفةبنومعهفأصفقت)6(.نبىءبأنه!ي!اللهلرسوليشهدهذامعوهو،الصلاةعنهمووضع

بعد.وما(2576/)هشامابنسيرة(1)

بنحبيببنكثيربنثمامةبنالكذابمسيلمة":(031)العربأنسابجمهرةوفي،وط،أفينسبهوردهكذا)2(

."حنيفةبنعديبنالحارثعبدبنالحارث

.(نرج:اللسان)وتلبيستشبيههوإنما،كالسحرولابحقيقتهوليست،السحرتشبهأخذ:النيرج)3(

.(2576/)هشامابنسيرة)4(

النخلورقات:وخوصات.اليابسالنخلوورقوورقهالنخلجريد:والسعف.النخلقضيب:العسيب)5(

.(خوص،سعف،عسب:الوسيطالمعجم)

.(صفق:الوسيطالمعجم)واجتمعواعليهأطبقوا:لهأوكذاعلىالقومأصفق)6(
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.كانذلكأيأعلمفالله:)1(إسحاقابنقال

منشيئاوتعلمأسلمقدوكان-عنفوةبننهارواسمه-عنفوةبن)3(الزجالأنوغيره)2(السهيليوذكر

بنوفراتهريرةأبيمعجالسوهو!ي!اللهرسولعليهمروقد،مدة!ي!اللهرسولوصحب،القرآن

مسيلمة،معالرجالارتدحتىخائفينيزالافلم"أحدمثلالنارفيضرسهأحدكم":لهمفقال،حيان

فادعاه،القرآنمنيحفظهكانمماشيئاإليهوألقى،معهالأمرفيأشركه!ي!اللهرسولأنزورالهوشهد

سيأتي.كمااليمامةيومالخطاببنزيدقتلهوقد.حنيفةلبنيعظيمةفتنةبذلكفحصل،لنفسهمسيلمة

بنمحكميديهبينالحربمدبروكان،حجيرلهيقالمسيلمةمؤذنوكان:)4(السهيليقال

فاحشة،أخبارمعهاوله،مسيلمةتزوجها،صادرأمممنىوكانت،سجاحإليهموأضيف،الطفيل

أسلم،ثمأيضالهاأذنربعيبنشبثإن:ويقال،طارقبنجنبةوقيل،عمروبنزهيرمؤذنهاواسم

إسلامها.فحسن،الخطاببنعمرأيامأيضاهيأسلمتوقد

من:!يالهاللهرسولإلىكتبحبيببنمسيلمةكانوقد:)5(إسحاقابنعنبكيربنيونسوقال

فإن،معكالأمرفيأشركتقدفإني،بعدأما،عليكسلالم،اللهرسولمحمدإلىاللهرسولمسيلمة

.)6(يعتدونقولمقريشاولكن،الأمرنصفولقريش،الأمرنصفلنا

من،الرحيمالرحمناللهبسم":!)7(اللهرسولإليهفكتب،الكتاببهذارسولانعليهفقدم

منيورثهادلهالأرضفإن،بعدأما،الهدىاتبعمنعلىسلام،الكذابمسيلمةإلى،اللهرسولمحمد

.-الكتابهذاوروديعني-عشرسنةآخرفيذلكوكان:قال."للمتقينوالعاقبةعبادهمنيشاء

مسعود،بننعيمبنسلمةعن،طارقبنسعدفحدثني:)8(إسحاقابنعنبكيربنيونسقال

وأنتما":لهمايقولبكتابهالكذابمسيلمةرسولاجاءهحين!اللهرسولسمعت:قال،أبيهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(4245/)هشامابنسيرة

.(2034/)للسهيليالأنفالروض

.(1/953)الإصابةوانظر.تحريف(الرحال)الأصولفي

.(2034/)الأنفالروض

.(5331/)للبيهقيالنبوةدلائل

رقمالسياسيةالوثائقمجموعةوانظر.(3146/)والطبريهشامابنوسيرةأفيماوأثبتنا"يعتدونلا":طفي

."الأرضنصفولقريشالأرضنصف":وفيها(227ص)(502)

.(228)ص(602)رقمالسياسيةالوثائقمجموعة

فيالطحاويعندوهي،المصنفينقلومنه332()5/للبيهقيالنبوةدلائلفياسحاقابنعنبكيربنيونسرواية

.)بشار(2(11)9/السننفيوالبيهقي،(52)3/والحاكم،(2863)المشكلشرح
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.(أعناقكما)1لضربتتقتللاالرسلأنلولاواللهأما:فقال.نعم:قالا"؟يقولماتقولان

بناللهعبدعن،وائلأبيعن،عاصمعن،المسعوديحدثنا:)2(الطيالسيداودأبووقال

لهما:فقال،!ي!اللهرسولإلىالكذابلمسيلمةرسولينأثالوابنالنواحةابنجاء:قال،مسعود

باللهآمنت":!لمجيواللهرسولفقال،اللهرسولمسيلمةأننشهد:فقالا"؟اللهرسولأنيأتشهدان"

تقتل،لاالرسلبأنالسنةفمضت:مسعودبناللهعبدقال."لقتلتكمارسولاقاتلاكنتولو،ورسله

منه.اللهأمكنحتىمنهنفسيفييزلفلمالنواحةابنوأما،اللهكفاهفقدأثالابنفأما:اللهعبدقال

ابنوأما.إسلامهفيالحديثمضىوقد،أسلمفإنهأثال)4(بنثمامةأما:)3(البيهقيالحافظقال

حدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا(،)المزكيإسحاقأبيبنزكرياأبوفأخبرناالنواحة

،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلأنبأنا،عونبنجعفرحدثنا،الوهابعبدبنمحمد

قراءةيقرؤونوهم،حنيفةبنيمساجدببعضمررتإني:فقالمسعودبناللهعبدإلىرجلجاء:قال

والثاردات،خبزاوالخابزات،عجناوالعاجنات،طحناوالطاحنات:ع!يممحمدعلىاللهأنزلهاما

بناللهعبدورأسهمرجلاسبعونوهمبهمفأتي،اللهعبدإليهمفأرسل:قال.لقماواللاقمات،ثردا

ولكن،هؤلاءمنالشيطان)6(بمحرزينكناما:قالثم،فقتلاللهعبدبهفأمر:قال،النواحة

يكفيناهم.أناللهلعل،الشامإلى!ء2*نحوزهم

بنالرجالوفيهم،حنظلةبنسلمىعليهم،رجلاعشربضعةحنيفةبنيوفدكان:)8(الواقديوقال

،الحارثبنت)9(رملةدارفيفأنزلوا،الكذابحبيببنومسيلمةسنانبنوعليعليبنوطلقعنفوة

ومرة،ولبناخبزاومرة،ولحماخبزامرة،وعشاءبغداءيؤتونفكانوا،الضيافة)01(عليهموأجريت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وسنده(421)2/والحاكم2761()رقمداودوأبو(487)3/المسندفيأحمد:إسحاقبنمحمدطريقمنورواه

حسن.

.(251)رقمللبيهقيالنبوةدلائل

.(5332/)النبوةدلائل

.(1532/)الإصابةانظرتحريفوهو(أسامة)المطبوعةفي

.(17/592)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(المزني)المطبوعهفي

.(بمحزرين):أ

.(نحدرهم):أ

.(316317-1/)سعدابنطبقات

المؤلف.منهينقلالذيالمصدروهو،سعدابنطبقاتفيلماموافقهناوما(مسلمة)المطبوعةفي

سعد.ابنطبقاتمنأثبتناهوما،(على)الأصولفي
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فيمسيلمةخلفواوقد،أسلمواالمسجدقدموافلما.لهم)1(ينثرتمراومرة،وسمناخبزاومرة،خبزا

أعطاهم،مابمثللمسيلمةوأمر،فضةمنأواقخمسجوائزهمأعطاهمالانصرافأرادواولما،رحالهم

عنه،قالبماأخبروهإليهرجعوافلما."مكانابشركمليسإنهأما":فقال،رحالهمفيأنهذكروالما

.النبوةادعىحتىاللهقبحهتشبثالكلمةوبهذه،بعدهمنليالأمرأنعرفلأنهذلكقالإنما:فقال

يهدمواأنوأمرهم،طهورهفضلفيهابإداوةمعهمبعث!يماللهرسولكانوقد:)2(الواقديقال

.ففعلوا،مسجداويتخذوه،مكانهاالماءهذاوينضحوا،بيعتهم

أيامفيالكذابمسيلمةومقتل،!ي!اللهرسولحياةآخرفيالعنسيالأسودمقتلذكروسيأتي

تعالى.اللهشاءإن،حنيفةبنيأمرمنكانوما،الصديق

نجرانأهلوفد

،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،آدمبنيحيىحدثنا،الحسينبنعباسحدثنا:)3(البخاريقال

نأيريدان،لمجماللهرسولإلىنجرانصاحباوالسيدالعاقبجاء:قال،حذيفةعن،زفربنصلةعن

منعقبناولانحننفلحلافلاعناه)4(نبياكانلئنفوالله،تفعللا:لصاحبهأحدهمافقال،يلاعناه

:فقال.أمينا)5(إلامعناتبعثولا،أمينارجلامعناوابعث،سألتنامانعطيكإنا:قالا.بعدنا

قم:)6(فقال،!ي!اللهرسولأصحابلهافاستشرف."أمينحقأمينارجلامعكم"لأبعثن

."الأمةهذهأمينهذا":!ماللهرسولقالقامفلما،الجراحبنعبيدةأبايا

به.إسحاقأبيعن،شعبةحديثمن)7(ومسلمأيضاالبخاريرواهوقد

الفضلبنموسىبنمحمدسعيدوأبوالحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)8(البيهقيبكرأبوالحافظوقال

عن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا

إلىكتب!اللهرسولأن-فأسلمنصرانياوكانيونسقال-جدهعن،أبيهعن،يسوععبد)9(بنسلمة

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(ينزلهم)المطبوعةفي

.(1317/)سعدابنطبقات

.(357-1358/)سعدابنطبقاتوانظر(0438)رقمالبخاريصحيح

."فلاعنا":البخاريصحيحفي

.(5293/)النبوةودلائل،البخاريفيماوأثبتنا"أمينارجلاإلامعناتبعثولا":وطأفي

.البخاريعنهناوما(وقال):الأصولفي

الصحابة.فضائلفي(0242)رقمومسلم()4381رقمالبخاري

بعد.وما(5385/)النبوةدلائل

المطبوعة.فياللفظليس
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النبيمحمدمن،ويعقوبوإسحاقإبراهيمإلهباسم؟)1(سليمان"طس!"عليهينزلأنقبلنجران

وإسحاقإبراهيمإلهإليكمأحمدفإني()2(أسلمتمإن،نجرانوأهل)نجرانأسقفإلىاللهرسول

ولايةمناللهولايةإلىوأدعوكم،العبادعبادةمناللهعبادةإلىأدعوكمفإني،بعدأما،ويعقوب

.والسلامبحرلبآذنت!مأبيتمفإن،فالجزيةأبيتمفإن،العباد

يقالنجرانأهلمنرجلإلىوبعث،شديداذعرابهوذعر،بهفظعفقرأهالكتابالأسقفأتىفلما

السيدولاالأيهملاقبلهمعضلةنزلتإذايدعىأحديكنولم،همدانمنوكان-وداعةبنشرحبيل:له

رأيك؟مامريمأباياالأسقففقال،فقرأهشرحبيلإلى!اللهرسولكتابالأسقففدفع-العاقبولا

ذاكهوهذايكونأنيؤمنفما،النبوةمنإسماعيلذريةفيإبراهيماللهوعدماعلمتقد:شرحبيلفقال

فقال.لكوجهدتبرأيفيهعليكلأشرتالدنياأمورمنأمزكانولو،رأفيالنبوةفيليليس،الرجل

،نجرانأهلمنرجلإلىالأسقففبعث،ناحيةفجلس،شرحبيلفتنحى،فاجلستنح:الأسق!له

،الرأيعنوسأله،الكتابفأقرأه،حميرمنأصبحذيمنوهو،"شرحبيلبناللهعبد":لهيقال

الألثمقفوبعث،)3(ناحيةفجلسفتنحى،فاجلستنح:الأسقفلهفقال،شرحبيلقولمثللهفقال

فأقرأه،الحماسبنيأحد،كعببنالحارثبنيمن"فيضبنجبار"لهيقالنجرانأهلمنرجلإلى

فجلس،فتنحىالأسقففأمره،اللهوعبدشرحبيلقولمثللهفقال،فيهالرأيعنوسأله،الكتاب

ورفعت،بهفضرببالناقوسالأسقفأمر،جميعاالمقالةتلكعلىمنهمالرأياجتمعفلما،)3(ناحية

بالناقوسضربواليلافزعهمكانوإذا،بالنهارفزعواإذايفعلونكانواوكذلك،الصوامعفي)4(المسوح

وأسفله،أعلاهالواديأهلالمسوحورفعتبالناقوسضربحينفاجتمع،الصوامعفيالنيرانورفعت

فقرأ،مقاتلألفومئةوعشرون،قريةوسبعونثلاثوفيه،السريعللراكبيوممسيرةالواديوطول

يبعثواأنعلىمنهمالرأيأهلرأيفاجتمع،فيهالرأيعنوسألهم،ع!جماللهرسولكتابعليهم

بخبرفيأتوهم،الحارثيفيضبنوجبار،الأصبحيشرحبيلبناللهوعبد،الهمدانيوداعةبنشرحبيل

لهمحللاولبسوا،عنهمالسفرثيابوضعوابالمدينةكانواإذاحتى،الوفدفانطلق:قال.ع!ي!اللهرسول

عليهميردفلمعليهفسلموا،!ي!اللهرسولأتواحتىانطلقواثم،الذهبوخواتيمحبرةمنيجرونها

يتبعونفانطلقوا،الذهبوالخواتيمالحللتلكوعليهميكلمهمفلمطويلأنهارألكلامهوتصدوا،السلام

)1(

)2(

)3(

)4(

النمل.سورةيعني

البيهقي.عنواستدركتهاالأصولفيالقوسينبينماليس

.(ناحيته):المطبوعةفي

.(المسوحالنيران):المطبوعةفي
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المهاجرينمنناسفيفوجدوهما،يعرفونهم!ا(وكانوا،عوفبنالرحمنوعبدعفانبنعثمان

مجيبينفأقبلنا،بكتابإليناكتبنبيكمإن،الرحمنعبدوياعثمانيا:فقالوا،مجلسفيوالأنصار

الرأيفما،يكلمناأنفأعيانا،طويلانهارالكلامهوتصدينا،سلامنايردفلم،عليهفسلمنافأتيناه،له

؟القومهؤلاءفيالحسنأباياترىما:القومفيوهوطالبأبيبنلعليفقالا؟نرجعأنأترون،منكما

ويلبسوا،وخواتيمهم،هذهحللهميضعواأنأرى:عنهماللهرضيالرحمنولعبدلعثمانعليفقال

لقد،بالحقبعثنيوالذي":قالثم،سلامهمفرد،فسلموا،ففعلوا،إليهيعودواثم،سفرهمثياب

:قالواحتىالمسألةوبهمبهتزلفلم،وساءلوهساءلهمثم."لمعهمإبليسوإنالأولىالمرةأتوني

فيه.تقولمانسمع)2(أننبياكنتإنليسرنا،نصارىونحن،قومناإلىنرجعفإنا،عيسىفيتقولما

عيسى"فياللهيقولبماأخبركمحتىفأقيموا،هذايوميشيءفيهعنديما":!لمجي!اللهرسولفقال

كنلهقالثصترابمنظقوءادممحثلاللهعندمثلعيممىإت!و:لايةاهذهوجلعزاللهأنزلوقدالغدفأصبح

وإشاءكؤباأبتاندغتعالوافقلآلعفومنكخذمابغدمنفيهصاجكفمن!ألمحضترينمنتكنفلاربكمنألحق!فيكون

فأبوا.(9561عمرانالأ!وانذبينعلىاللهلعنتفنخع!نئتهلثصوأنفسكئموأنفسناولنسلىحمتمناوفسلى

والحسينالحسنعلىمشتملاأقبلالخبرأخبرهمبعدماالغد!لمج!اللهرسولأصبحفلما،بذلكيقرواأن

قد:لصاحبيهشرحبيلفقال،نسوةعدةيومئذوله،للملاعنةظهرهعندتمشيوفاطمة،له)3(خميلفي

ثقيلا،أمراأرىواللهوإني،رأييعنإلايصدرواولميردوالموأسفلهأعلاهاجتمعإذاالواديأنعلمتما

منلنايذهبلاأمرهعليهورد،عينه)5(فيطعنالعربأولفكنامتقوي!4(ملكاالرجلهذاكانلئنوالله

هذاكانولئن،جوارامنهمالعربأدنىوإنا،بجائحةيصيبوناحتى)6(أصحابهصدورمنولاصدره

فما:صاحباهلهفقال،هلكإلاظفرولاشعرمناالأرضوجهعلىيبقىلافلاعناهمرسلانبياالرجل

.وذاكأنت:لهفقالا.أبداشططايحكملارجلاأرىفإني،أحكمهأنرأيي:فقال؟مريمأباياالرأي

:فقال؟"هووما":فقال.ملاعنتكمنخيرارأيتقدإني:فقال!ي!اللهرسولشرحبيلفتلقى:قال

!لمج!:اللهرسولفقال،جائزهوفيناحكمت)7(فمهما،الصباحإلىوليلتك،الليلإلىاليومحكمك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وثمرهابزهامنلهمفيشترون،الجاهليةفينجرانإلىالعتائريجدعانكانا،لهممعرفةوكانا":النبوةدلائلفي

."..ناسفيفوجدوهما،وذرتها

."نعلمأن":النبوةدلائلفي

.(خمل:القاموس)القطيفة:الخميل

."مبعوثأ":البيهقيفي

البيهقي.عنهناوما(عيبه):أوفي(عيبته):المطبوعةفي

.(قومه):الدلائلفي

.النبوةدلائلفيماوأثبتنا"حكمكفما"طوفي"حكمكفمهما"أفي
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يردما:فقالا.()2(فسألهماا:صاحبيسل:شرحبيلفقال"؟عليكيثربأحدا)1(وراءكلعل"

،أتوهالغدكانإذاحتى،يلاعنهمفلم!ي!اللهرسولفرجع.)3(شرحبيلرأيعنإلايصدرولاالوادي

،لنجراناللهرسول)5(النبيمحمدكتبماهذا،الرحيمالرحمناللهبسم؟)4(الكتابهذالهمفكتب

ص5)6(ء

ألفيعلىكله)7(ذلكوتركعليهمفأفضل،ورقيقوبيضاءصفراءكلفيحكمهعليهمكانن

(()01قالأأنإلى.)9(الشروطتماموذكر"حلةألفصفركلوفي،حلةألفرجبكلفي،حلة)8(

حابسبنوالأقرع،نصربنيمنعوفبنومالك،عمروبنوغيلان،حرببنسفيانأبوشهد

.(1)1وكتب()01(شعبةبنأوالمغيرة،الحنظلي

منليلةمسيرةعلىنجرانووجوهالأسقففتلقاهمأ،نجرانإلىانصرفواكتابهمقبضواإذاحتى

وكنيته،معاويةبنبشرلهيقال،النسبمنعمهابنوهو،أمهمنلهأخالأسقفومع،()01(نجران

وهمامعهعلقمةوأبو،يقرؤههوفبينما،الأسقفإلى!ي!اللهرسولكتابالوفدفدفع،علقمةأبو

ذلك:عندالأسقفلهفقال،!ي!اللهرسولعنيكنىلاأنهغير،بشرفتعسناقتهببشركبتإذ،يسيران

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

خطأ.(أحد):طفي

.النبوةدلائلعنزيادة

."..فرجع،موفقجاحدقالأو،كافر:!ي!اللهرسولفقال":النبوةدلائلفيبعدها

.(121-111)ص(49)رقمالراشدةوالخلافةالنبويللعهدالسياسيةالوثائقمجموعةوانظر

."الأميالنبي"طفي

ورقيقوسوداءوبيضاءصفراءوكلثمرهكلفيحكمهعليهمكانإذ":الوثائقومجموعة(5938/)البيهقيفي

.".عليهموأفضل

."..لهمكله":الوثائقمجموعةفي

."الأواقيحللمنحلةألفيعلى":الوثائقومجموعة،النبوةدلائلفي

وأالخراجعلىزادتفماالفضةمنأوقيةحلةكلومع...":هيالوثائقومجموعةالنبوةدلائلفيالشروطبقية

نجرانوعلى،بالحسابمنهمأخذعروضأوركابأوخيلأودروعمنقضواوما،فبالحسابالأواقيعننقصت

فرساوثلاثيندرعأثلاثينعاريةوعليهم،شهرفوقرسليتحبسولا،فدونهيوماعشرينبينماومتعتهمرسليمؤنة

حتىرسليعلىضمانفهوركابأوخيلأودروعمنأعاروامماهلكوما،ومعرةباليمنكيدكانإذابعيراوثلاثين

وشاهدهموغائبهموأموالهموأرضيهموملتهمأنفسهمعلىالنبيمحمدوذمةاللهجواروحاشيثهاولنجران،إليهميؤدوه

ولاأسقفيتهعنأسقفيغيرواولاملتهمولاحقوقهممنحقيغيرولاعليهكانواممايغيروالاوأنوبيعهموعشيرتهم

ولا،جاهليةدمولادنيةعليهموليسكثيرأوقليلمنأيديهمتحتماوكلوقيهاهمنواقهاولارهبانيتهمنراهب

،بنجرانمظلومينولاظالمينغيرالنصففبينهمحقامنهمسألومن،جيشأرضهميطأولا،يعشرونولايحشرون

اللهجوابالصحيفةهذهفيماوعلى.آخربظلمرجلمنهميؤخذولا،بريئةمنهفذمتيقبلذيمنرباأكلومن

."بظلممثقلينغيرعليهمفيماوأصلحوانصحواوما،بأمرهاللهيأتيحتىأبدأ!سي!اللهرسولمحمدوذمة،وجلعز

.النبوةدلائلعنزيادة

بعد.وما(209/)اليعقوبيتاريخوانظر".بكرأبيبناللهعبدالكتابهذالهموكتب":الوثائقمجموعةفي
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!يم،اللهرسولاتيحتىعقداعنهاأحللاوالله،جرملا:بشرلهفقال،مرسلانبياتعستواللهقد

-.هـ)1(.
ليبلغهذاقلتإنما،عنيافهم:لهفقال،عليهناقتهالأسقفوثنى،المدينةنحولامتهوجهمصر!

بهتبخعلمبماالرجللهذابخعنا)2(أونصرتهرضيناأوحقهأخذناأنايرواأنمخافةالعربعني

فضرب،أبدارأسكمنخرجماأقبللاواللهلا:بشرلهفقال.داراوأجمعهمأعزهمونحن،)3(العرب

:يقولوارتجز،ظهرهالأسقفموليوهوناقتهبشر

جنينهابطنهافيمعترضاوضينها)4(قلقاتعدوإليك

دينهاالنصارىدينمخالفا

ذلك.بعدقتلحتىمعهيزلولم،فأسلم!اللهرسولأتىحتى

فقال)6(صومعتهرأسفيوهوالزبيديشمرأبيبنليثالراهبفأتى،نجرانالوفدودخل:قال)5(

الملاعنةعليهمعرضوإنه،ع!ي!اللهرسولإلىنجرانوفدمنكانمافذكر،بتهامةبعثنبياإن:له

الصومعة،هذهمننفسيألقيتوإلاأنزلوني:الراهبفقال.فأسلمإليهدفعمعاويةبنبشروأن،فأبوا

وقعحثالخلفاءيلبسهالذيالبردهذامنها!يماللهرسولإلىوذهب،هديةمعهفأخذ،فأنزلوه:قال

أنهووعد،الإسلاملهيقدرولمقومهإلىرجعثم،الوحييسمعع!ي!اللهرسولعندمدةفأقام،وعصا

ع!ي!.اللهرسولتوفيحتىلهيقدرفلم،سيعود

-ووو؟)7(.ء

عندهفأقاموا،!ومهووجوهوالعاقبالسيدومعه،!يماللهرسولأتىالحارثأباالاسقفوالى

الرحيمالرحمناللهبسم")8(بعدهنجرانولأساقفةالكتابهذاللأسقفوكتب،عليهاللهينزلمايسمعون

تحتماوكل)01(ورهبانهموكهنتهمنجرانأساقفة،)9(كلوأالحارثأبيللأسقفالنبيمحمدمن

منكاهنولارهبانيتهمنراهمبولاأسقفتهمنأسقفيغيرلا،ورسولهاللهجواركثيرأوقليلمنأيديهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1"(

.(فضرب):النبوةدلائلفي

.(بخع:اللسان)وتذللوخضعبهأقر:بحقهلهبخع

."العرببهتنجعلابماالرجللهذانجعنا":وطأفي

.(وضن:اللسان)السرجحزام:الوضين

فيه.الخبرتفصيلوانظر(5093/)النبوةدلائلفيالبيهقيأي

الدلائل.عنأثبتهوما(صومعتهفيوهوالزبيديشمرأبيبنالراهبفأتى):طفي

.(5193/)النبوةدلائل

الدلائل.فياللفظليس

.النبوةدلائلمنزيادة

وكهنتهمنجرانأساقفةوكلالحارثأبيللأسقف!ح!النبيمحمدمن:الرحيمالرحمناللهبسم":النبوةدلائلفي

."..أيديهمتحتماكلوعلىومتواطئهموملتهمورقيقهمبيعهموأهلوبيعهمورهبانهم
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،أبداورسولهاللهجوار،ذلكمنعليهكانوامما)1(ولاسلطانهمولاحقوقهممنيغيرولاكهانته

شعبة.بنالمغيرةوكتب"ظالمينولابظلم)2(مثقلينغيرعليهونصحواأصلحواما

عشرأربعةإلىأمرهميرجع،راكباستينكانوانجراننصارىوفدأن)3(إسحاقبنمحمدوذكر

،وأوس،علقمةبنحارثةوأبو،الأيهموهووالسيد،المسيحعبدواسمهالعاقبوهم،منهم

ويحئس،،اللهوعبد،وخالد،وعمرو،وخويلد،ونبيه،ويزيد،وقيس،وزيد،()4والحارث

وصاحبرأيهموذاالقومأميروكان،العاقبوهم،منهمثلاثةإلىيؤولعشرالأربعةهؤلاءوأمر

بنحارثةوأبو،رحلهموصاحب(ثمالهم)وكانوالسيد،رأيهعنإلايصدرونلاوالذي،مشورتهم

دينفيدخلولكن،وائلبنبكرمنالعربمنرجلاوكان،وحبرهمأسقفهموكان،علقمة

فيصلابتهمنيعرفونلماوأخدموه،ومؤلوه،الكنائسلهوبنوا،وشرفوهالرومفعظمته،النصرانية

الحق.اتباعمنوالجاهالشرفصدهولكن،ع!يماللهرسولأمريعرفذلكمعوكان،دينهم

عن،البيلمانيابنعن،سفيانبنبريدةحدثني:إسحاقابنعن،بكير)6(بنيونسوقال

أشرافهم،منرحلاوعشرونأرلعةمنهمراك!استوننحراننصارىوفدقدم:قال،--)7(. ...علممهبنر

بنبكربنيأحدحارثةوأبو،والسيد،العاقب،أمرهميؤولإليهم،نفرثلاثةمنهموالعشرونوالأربعة

عليهوبسطوا،)9(وأكرموهومولوهفيهشزفوهقدوكانوا،مدراسهم)8(وصاحبأسقفهم،وائل

جلسنجرانمنتوجهوافلما،دينهمفيواجتهادهعلمهمنعنهبلغهملما؟الكنائسلهوبنوا،الكرامات

فقالحارثةأبيبغلةعثرتإذ،يسايرهعلقمةبنكرزلهيقاللهأخجنبهوإلى،لهبغلةعلىحارثةأبو

ولم:كرزلهفقال.تعستأنتبل:حارثةأبولهفقال.-!ي!اللهرسوليريد-الأبعدتعس:كرز

له:فقال.هذاتعلموأنتيمنعكوما:كرزلهفقال.ننتظرهكناالذيللنبيئإنهوالله:فقال؟أخييا

الدلائل.عنهناوما(ما)الأصولفي(1)

."منقلبين"أفي)2(

.(575-1/573)هشامابنسيرة)3(

ذكركمارجلاعشرأربعةعددهميصيربهذالأنه.هشامابنسيرةفيماوأثبتنا."الحارثبنوأوس":طوأفي()4

الخبر.أولفي

.(ثمل:النهاية)الشدةفيالمطعمهو:وقيل،والغياثالملجأ:بالكسرالثمال()5

.(383-5382/)النبوةدلائل()6

اسمه.فيالخلافاتالإصابةصاحبذكرثم"النجرانيالبكريعلقمةبنكرز:ويقال"كرز:292()3/الإصابةفي)7(

تحريف.(مدارسهم)الأصولفي)8(

.(وأخدموا):أفي()9
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كلمنانزعوافعلتولو،خلافهإلاأبواوقد،وأخدموناومولوناشرفونا،القومهؤلاءبناصنعما

ذلك.بعدأسلمحتىكرزأخوهمنهعليهافأضمر:قال.ترىما

صلاةحانتوقد،حسانوثيابتجملفيدخلواالنبويالمسجددخلوالماأنهم(إسحاق)1ابنوذكر

بنحارئةأبالهمالمتكلمفكان."دعوهم":!واللهرسولفقال،المشرقإلىيصلونفقاموا،العصر

نأوسألوا،ذلكفأبوا،والمباهلةعمرانالسورةصدر)2(فيهمنزلحتى،والعاقبوالسيدعلقمة

.البخاريروايةفيتقدمكما،الجراحبنعبيدةأبامعهمفبعث،أمينامعهميرسل

والمنة.الحمدودله.عمرانإ3(السورةتفسيرفيمستقصىذلكذكرناوقد

قيس)2(بقوأربدالطفيلبقعامروقصةعامربنيوفد

بنقيسبنوأربدالطفيلبنعامرفيهمعامربنيوفد!واللهرسولعلىوقدم؟لاد(إسحاقابنقال

القومرؤساءالثلاثةهؤلاءوكان،جعفربنمالكبنسلمئ)8(بنوجبار)7(،خالد)6(بنجعفربنجزء

قومه:لهقالوقد،بهالغدريريدوهو،!ي!اللهرسولعلىاللهعدوالطفيلبنعامروقدم،وشياطينهم

فأنا،عقبيالعربتتبعحتىأنتهيألاآليتكنتلقدوالله:قال.فأسلم،أسلمواقدالناسإن،عامريا

فإذا،وجههعنكسأشغلفإنيالرجلعلىقدمناإن:لأربدقالثم؟قريشمنالفتىهذاعقبأتبع

يامحمد،:الطفيلبنعامرقال،!لمجيواللهرسولعلىقدموافلما،بالسيففاعلهذلكفعلت

وينتظريكلمهوجعل:قال.خالني،محمديا:قال"وحدهباللهتؤمنحتىواللهلا":قال.)9(خالني

محمد،يا:قالأربديصنعماعامررأىفلما،شيئايحيرلاأربدفجعل،بهأمرهكانماأربدمن

واللهأما:قال!يالهاللهرسولعليهأبىفلما."لهشريكلاوحدهباللهتؤمنحتى،لا":قال،خالني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(584-1/574)هشامابنسيرة

.(منصدر):طفي

.(46-23/)كثيرابنتفسيرانظر

النبوةودلائل(4/233)هشامابنوسيرة(285)العربأنسابجمهرةفيماوأثبتنا،مقيسوطأفي

(5/318).

.(1531/)سعدابنطبقاتوانظر(956-2567/)هشامابنسيرة

."جعفربنخالدبنجزءبن":الأنسابجمهرةفي

.وط(1/912)الإصابةفيماثبتناوأ"حيان"النبوةودلائلأفي

.(1912/)الإصابة.بفتحهاوقيلالسينبضم

-اللامبتشديد-خالنيرواهومن.معكأتحدثحتىخالياليتفردفمعناه-اللامبتخفيف-رواهمن:خالني

الكتبدارمصورة-الخشنيذرلأبيالنبويةالسيرةشرح)الصداقةوهيالمخالةمنوصاحباخليلأاتخذني:فمعناه

.(برونلةبولسطبعةعنالعلمية
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فلما."الطفيلبنعامراكفنياللهم":ع!جماللهرسولقالولىفلما.ورجالاخيلاعليكلأملأنها

ظهرعلىكانماوالله؟بهأمرتككنتماأين:لأربدالطفيلبنعامرقال!ي!اللهرسولعندمنخرجوا

تعجللاأبالكلا:قال.أبدااليومبعدأخافكلااللهوآيم،منكا(نفسيعلىأخوفرجلالأرض

أفأضربكغيركأرىماحتى،الرجلوبينبينيدخلتإلابه)2(أمرتنيبالذيهممتماوالله،علي

بنعامرعلىوجلعزاللهبعث،الطريقببعضكانواإذاحتىبلادهمإلىراجعينوخرجوا.؟بالسيف

كغدةأغدةعامربنييا:يقولفجعل،سلولبنيمنامرأةبيتفياللهفقتله،عنقهفيالطاعونالطفيل

!؟)3(سلولبنيمنامرأةبيتفيالبكر

سلولية.بيت(هفيوموتا،الإبلكغدةأغدةويقال.4(هشاماابنقال

عنمولة)7(بنالعزيزعبدبنتفاطمةحدثتني،بكاربنالزبيرطريقمن)6(البيهقيالحافظوروى

."أسلمعامريا":لهفقال!يالهاللهرسولالطفيلبنعامرأتى:قالجميلبنمولةجدهاعن،أبيها

أسلم:فقال.أسلم()8(عامرياأقالثم."لا":قال،المدرولك،الوبرليأنعلىأسلم:فقال

جرداخيلاعليكلأملأنهامحمدياوالله:يقولوهو،فولى،لا:قال.المدرولك،الوبرليأنعلى

فخرج.قومهوآهدعامرااكفنياللهم:!يالهاللهرسولفقال.فرسانخلةبكلولأربطن،مرداورجالا

بيتها،فيونام،فرسهعنفنزل،سلولية:لهايقالقومهمنامرأةصادفالمدينةبظهركانإذاحتى

وموتالبكركغدةغدة:يقولوهويجولوأقبل،رمحهوأخذفرسهعلىفوثب،حلقهفيغدةفأخذته

ميتا.فرسهعنسقطحتىحالهتلكتزلفلم،سلوليةبيتفي

بنمولةهو:فقالهذامولةالصحابةأسماءفي)9(الاستيعابفيالبرعبدبنعمرأبوالحافظوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."نفسيعلىعنديأخوف":النبوةودلائلهشامابنسيرةفي

."أمرهمنبهأمرتنيبالذي":النبوةودلائلهشامابنسيرةفي

،(2/57)الأمثالمجمع:فيهومصادره،(موت-غدد-سلل-بيت-بعر)العربيةالأمثالمعجمفيالمثل

والمستقصى،(374)المقالوفصل(261)القاسموأمثال(13-201/و)(1/9)الأمثالوجمهرة

.(غدد)واللسان(1/258)

.(2956/)هشامابنسيرة

.هشامابنسيرةفيماوأثبتنا"وموت"وطأفي

.(5132/)النبوةدلائل

:(03/468)الإصابةوفي"جميل":النبوةدلائلفيأبيهواسمأفيماوأثبتنا"مؤمل"النبوةدلائلفي

الكلابي.كلاببنالضباببنعمروبنخالدبنحملبنكنيفابنبفتحتين(موله)

.النبوةدلائلمنالزيادة

عنه.والزيادة(4/4871)الاستيعاب
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سنة،عشرينابنوهو!ي!اللهرسولأتى،صعصعةبنعامربنيمن،العامريالكلابيالضبابيكثيف

ابنهعنهروى،فصاحتهمناللسانينذايدعى(فصيحاأوكان،سنةمئةالإسلامفيوعاش،فأسلم

بيتفيوموتالبعير(كغدةأغدة:الطفيلبنعامرقصةروىالذيوهو،(مولةبنأالعزيزعبد

سلولية.

بنخالدبنحمل)1(بنكثيفبنمولةبنالعزيزعبدبنتظمياءحدثتني:بكاربنالزبيرقال

أبيهعن،أبيحدثني:قالت،صعصعةبنعامربنربيعةبنكلاببنالضبابوهو،معاويةبنعمرو

وساق،يمينهومسح،!ي!اللهرسولوبايع،سنةعشرينابنوهوفأسلم،!يواللهرسولأتىأنه،مولة

فيوعاش)،!يواللهرسولبعدهريرةأباصحبثم،لبوفيبنتفصدقها،ع!ي!اللهرسولإلىإبله

.()2(فصاحتهمناللسانينذايسمىوكان،سنةمئةالإسلام

ذكراهاقدوالبيهقيإسحاقابنكانوإن،الفتحعلىمتقدمةالطفيلبنعامرقصةأنوالظاهر:قلت

،إسحاقبنمحمدأنبأنا،الأصمعن،الحاكمعن،)3(البيهقيالحافظرواهلماوذلك،الفتحبعد

بناللهعبدبنإسحاقعن،الأوزاعيعن،الفزاريإسحاقأبوحدثنا،عمروبنمعاويةأنبأنا

مالك،بنأنسخالملحانبنحرامالطفيلبنعامروقتل)،معونةبئرقصةفي،أنسعن،طلحةأبي

قال،)3(تقدمكما،أميةبنعمروسوىاخرهمعنقتلواحتى()4(معونةبئربأصحابوغدره

اكفنياللهم":صباحاثلاثينالطفيلبنعامرعلىيدعوع!ي!اللهرسولفمكث:يحيىقال:الأوزاعي

.الطاعونعليهاللهفبعث")6(يقتلهماعليهوابعث،شئتبماالطفيلبنعامر

،)7(
بنعامروكان:قالملحانبن(حرامأقصةفيأنسعن،اللهعبدبنإسحاقعن،همامعنوروي

أهلليويكون،السهلأهللكيكون:خصالثلاثبينأخيرك:فقالع!ي!اللهرسولأتىقدالطفيل

،امرأةبيتفيفطعن:قال،شقراءوألفأشقربألفبغطفانأغزوكأو،بعدكمنخيلفتكوأكونالمدر)8(،

فرسه.ظهرعلىفماتفركب،بفرسيائتوني،فلانبنيمنامرأةبيتفيوموتالبكر)9(كغدةغدة:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

عنه.ينقللأنهالاستيعابروايةوأثبت(حميل):الأصولفي

.الاستيعابفيالقوسينبينمايردلم

.(5032/)النبوةدلائل

.أمنساقطالقوسينبينما

بعدها.وما(3338/)النبوةدلائلفيالبيهقيعندتقدمكماأي

."يقتلهداء"(5032/)النبوةدلائلوفيطوأفيهكذا

.(5032/)النبوةودلائل(1904)البخاريصحيح

.الصوابوهو،النبوةودلائلالبخاريصحيحمنهناوما،"الوبر":وطأفي

.(البعير):ط
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قدموافلما،شاتينعامربنيأرضقدمواحتى)2(واروهحينأصحابهخرجثم:)1(إسحاقابنقال

أنهلولوددتشيءعبادةإلىدعانالقدوالله،شيءلا:قال؟أربدياوراءكوما:فقالوا:قومهمأتاهم

الثهفأرسل)3(يبيعهلهجملمعهيومينأوبيوممقالتهبعدفخرج،الانأقتلهحتىبالنبلفأرميه،الانعندي

فأحرقتهما.صاعقةجملهوعلىعليه

(المنسرحمنأ:أربديبكيلبيدفقال،لأمهربيعةبنلبيدأخاقيسبنأربدوكان:)4(إسحاقابنقال

ولدولامشفقوالدلاأحدمنالمنون()تعريإنما

والأسد)6(السماكنوءأرهبولاالحتوفأربدعلىأخشى

كبدفيالنساءوقامقمناإذأربدبكيتهلا)7(فعين

يقتصد)8(الحكومفييقصدواأوشغبهميباللايشغبواإن

والكبدالاحشاء)9(لطيفمرحلاوتهوفيأريمبحلو

(بالعضد)01الشتاءرياحألوتإذأربدبكيتهلاوعين

المدد)12(غوابر)11(تجلتحينمصرمةلاقحاوأصبحت

ومنتقد)13(العلافينهمةذولحبمغابةليثمنأشجع

(1كالقدد)الجيادتمسيليلةنهمتهاكلالعين)14(تبلغلا

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.(2926/)هشامابنسيرة

.(رأوه):طفي

.(يتبعه):السيرةفي

.(621-581)لبيدديوانوشرح(4235/)هشامابنسيرة

.تتركأي"تعدي":هشامابنوفي(581الديوانشرح)المصائبمنعارياتدعهلا:يقول:تعري

."صاعقةعليهأفرقأكنولم،المنيةأسبابمنسببكلعليهأخشىكنت":الديوانشارحقال

.(عينيا)ديوانهفي

.!القصديأخذوا:يقتصدوا.القتال:هاهناالشغب":الشارحقال

.الديوانفيماويوافقأعنأثبتهوما(لصيقا:ط

."المقطوعويقالاليابسالشجر:العضد.وطارتبهذهبت:ألوت":الديوانشرحفي

.(..تحلتحتى)السيرةوفي(..تقضتحين...فأصبحت):الديوانفي

والسيوفبالرماحفيهافشالواهاجتقدالحربهذه":الشارحقال.بذنبهافشالتلقحتالتيبالناقةالحربيشبه

."مدةواحدتها،الغايات:المدد.الباقية:الغوابر.حاملأنهاالفحلتريبذنبهااللاقحتشولكما

..الديوانشرحمنساقطالبيتهذا

.(..العينيبلغلنا:الديوانفي

منإليهتنظرأنتريدماكلمنهعينييبلغلم:يقول.حقايمنعولايشرهولايحرصلا:"يقول:الشارحقال

.السيور":والقدد.والإتعابالسيرشدةمنضامرةأيكالقدد،الجيادوتمسي.حالهاهذهالتيالليلةهذهفيسرور
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بالجرد)1(الأبكارالظبامثلمآتمهفيالنوحالباعث

النجد)3(الكريهةيوم!ارسباد)2(والصواعقالبرقفجعني

يعد)4(يعدوإننكيباجاءإذاالحريبالجابروالحارب

الرصد)6(ذو)3(الربيعغيثينبتكماوالسؤالالجهدعلىيعفو

العددمنكثروا)7(وإنقلمصيرهمحرةبنيكل

والنفد)9(للهلاكفهميوماأمروا)8(وإنيهبطوايغبطواإن

واكتفاءاختصاراتركناها،قيسبنأربدلأمهأخيهرثاءفيكثيرةأشعارالبيدعنإسحاقابنروىوقد

.للصوابالموفقوالله،أوردناهبما

وجلعزاللهفأنزل:قالعباسابنعن،يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدوذكر:(1)0هشامابنقال

!عوبمقدارعندإلثئءو!لتزدادومالأزحامآتغيضوماأنثى!لتخملمايغلمأدله):أربدوعامرفي

وساربئبألتلم!تخغهوومنبهءجهرومنألقولأسرمنمن!سواء!ألمحعالال!بيروأفحهدةأتغتب

ذكرثم!صمحمدايعني.()11(11-08ارعدأ!أدلهطأقرمقتحفظونهضقفهءومنيدتهكنمن!صتلو!بأفهار

يرليمهوالذى!والمندون!من!وومالهومردفلاسوءابقؤوأدلهأرادوإذا!و:تعالىاللهفقالوقتلهأربد

ألصؤعقويرسلءخيفتهمنوأتمبحكةءبحضدهالرغد!ولمجسبحالثقالألسحا%وينمثئوطمحطخؤ!ظألبزف

.131-011الرعدأ!هوأتمحالوهوسنديدأدلهفىيخدلوتوهتملمجشاءمنبهافيصيب

والمنة.الحمدودله.(")12الرعد"سورةفيالكريماتالآياتهذهعلىيملمناوقد:قلت

)1

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

.(الديوانشرح)أجراد:وجمعهاالمستويةالأرض:الجرد

.(والصواعقالرعد):الديوانفي

.(الديوانشرح)النجدةذوالبطل:النجد

الحريبجاءإذا:يقول.مصاب:نكيب.مالهحربقدمنيجبرالذي:الجابر.الأمواليحربمن:الحارب

.(الديوانشرح).بالعطاءأربدلهيعدللسؤالالحريببعدوإنمنكوبأأينكيبا

.(الرصدذيالربيعصوبأنزلكما):الديوانشرحفي

المطر:الرصد.المطر:الصوب.كثروا:أي.0591ا!صافأمهوعفواحتى):تعالىقولهومنه،يكثر:يعفو

.(الديوانشرح)الزمانأوليكون

.(...كثرتوإن..):والسيرةالديوانفي

.كثروا:مرواأ

.كثروا:الديوانشرحفيأمرواومعنى.(والنكدللهلكيصيروايومأ):الديوانشرحفي

.(573-2571/)هشامابنسيرة

.!والمندونهمن!وومالهرمردفلاسوءابقؤوأدئهارادأوإبأنفسئمايغيروابقؤوحتئمايغيرلااللهإت):الآيةوتتمة

.(3آ7-4357/)كثيرابنتفسيرانظر
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بنسليمانالقاسمأبيالحافظ)طريقمنفروينا،اللهرحمههشامابنعلقهماإسنادلناوقعوقد

حدثنا،العطار()2(سعدبنمسعدةحدثنا:قالحيث،")1(الكبيرمعجمه"فيالطبرانيأحمد

بنزيدابنااللهوعبدالرحمنعبدحدثني،عمرانبنالعزيزعبدحدثني،)3(الحزاميالمنذربنإبراهيم

بنجعفربنخالدبنجزءبنقيسبنأربدأن:عباسابنعن،يساربنعطاءعن،أبيهماعن،أسلم

فجلسا،جالسوهوإليهفانتهيا،!ي!اللهرسولعلىالمدينةقدما،مالكبنالطفيلبنوعامر)4(كلاب

لك":!اللهرسولفقال؟أسلمتإنليتجعلمامحمديا:الطفيلبنعامرفقال،يديهبين

اللهرسول!فقال!؟بعدكمنأسلمتإنالأمرليأتجعل:عامر:قال."عليهمماوعليك،للمسلمينما

لياجعل،نجدخيلأعنةفيالانأنا:قال."الخيلأعنةلكولكن،لقومكولالكذلكليس":!!

عليكلأملأنهاواللهأما:عامرقال!،عندهمنقفلفلما،"لا":!ي!اللهرسولقال!،المدرولكالوبر

أناأربديا:عامرقال،وعامرأربدخرجفلما."اللهيمنعك":!ي!اللهرسولفقال!،ورجالاخيلا

يرضواأنعلىيزيدوالممحمداقتلتإذاالناسفإن،بالسيففآضربه،بالحديثمحمداعنكأشغل

محمد،يا:عامرفقال!،إليهراجعينفأقبلا.أفعل:أربدقال!،الديةفسنعطيهم،الحربويكرهوابالدية

وسل،يكلمه!ي!اللهرسول!معهووقف،الجدارإلىفخليا،!ي!اللهرسول!معهفقام)5(أكلمكمعيقم

أربدفأبطأ،السيفسليستطعفلمالسيفقائمعلىيدهيبستالسيفعلىيدهوضعفلما،السيفأربد

أربدخرجفلما،عنهمافانصرف،يصنعوماأربدفرأى،!ي!اللهرسول!فالتفت،بالضربعامرعلى

بنوأسيدمعاذبنسعدإليهمافخرج،نزلا)6(واقمحرةبالحرةكاناإذاحتى!ي!اللهرسول!عندمنوعامر

حضيربنأسيد:قال؟سعدياهذامن:عامرفقال،اللهلعنكمااللهعدويياآشخصا:فقالاالحضير

كانإذاحتىعامروخرج،فقتلتهصاعقةأربدعلىاللهأرسل)7(بالرقمكاناإذاحتىفخرجا،الكتائب

حلقهفيقرحتهيمسفجعل،سلول!بنيمنامرأةبيتفيالليلفأدركه،فأخذتهقرحةاللهأرسل)8(بالحرة

فرسهركبثم.بيتهافييموتأن،عنايرغب،سلوليةبيتفيالجملكغدةغدة:ويقول

ضعيف.وإسناده،(381-01/937)للطبرانيالكبيرالمعجم(1)

.أمنساقطالقوسينبينما)2(

.(الحزاتي):ط)3(

.285العربأنسابجمهرة)4(

."أحملكمعيقم":أفي)5(

.(البلدانمعجم).واقماسمهالعماليقمنبرجلسميت،الشرقيةوهي،المدينةحرتيإحدى:واقمحرة)6(

)معجمغطفانبديارمكةدونجبالالرقم:نصركتابوفي،الرقمياتإليهتنسببالمدينةموضع:الرقم)7(

.(البلدان

بالخريم.(42)7/"الزوائدمجمع"في)8(
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ومالأزحاماوماتغيضأنثى!لماتحمليغلمأدئه!و:فيهمااللهفأنزل،راجعاعليهاماتحتى(1فأحضرها)

به،قتلهوماأربدذكرثم،!محمدايعني!طفهءومقيدتهبينمنمعقبتلهو):قولهإلى!تزداد

.(13-8:ادرعدأالآية!لمجشاء!تبهافيصحيبالصؤعقويرسل):فقال

والله.فيهمعاذبنسعدلذكروذلك،وأربدعامرقصة(منأتقدمماعلىدلالةالسياقهذاوفي

جعلوكيف،وإسلامهبمكةع!ي!اللهرسولعلىعنهاللهرضيالدوسيعامربنالطفيلوفودتقدموقد

إعادتهإلىحاجةفلا،هنالكذلكوبسطنا،سوطهطرفإلىلهفحولهاللهسألثم،عينيهبيننورالهالله

.وغيرهالبيهقيصنعكماهاهنا

بكر)3(بنسعدبنيقومهعنوافدا!جطاللهرسولعلىثعلبةبن)2(ضمامقدوم

)د(بعثت:قال.عباسابنعن،كريبعن،نويفعبنالوليدبنمحمدحدثني:)4(إسحاقابنقال

ثم،المسجدبابعلىبعيرهوأناخ)6(إليهفقدم!لمج!اللهرسولإلىوافداثعلبةبنضمامبكربنسعدبنو

غديرتين،ذاأشعرجلدارجلاضمائموكان،أصحابهفيجالسنجم!جواللهورسولالمسجددخلثم،عقله

!لمجو:اللهرسولفقال؟المطلبعبدابنأيكم:فقال،أصحابهفي!اللهرسولعلىوقفحتىفأقبل

ومغلظسائلكإني،المطلبعبدبنيا:قال.نعم:قال،محمديا:فقال،"المطلبعبدابنأنا"

:فقال."لكبداعمافسل،نفسيفيأجدلا":قال.نفسكفيتجدنفلا،المسألةفيعليك

اللهم":قال؟رسولاإلينابعثكالله،بعدككائنهومنوإلهقبلككانمنوإلهإلهكالله73(أنشدك

نعبدهأنتأمرناأنأمركآدله،بعدككائنهومنوإلهقبلككانمنوإلهإلهكاللهفأنشدك:قال"نعم

:قال"نعماللهم":قال؟يعبدوناباؤناكانالتيالأندادهذهنخلعوأن،شيئابهنشركولا،وحده

الخمس؟الصلواتهذهنصليأنأمركآدله،بعدككائنهومنوإلهقبلككانمنوإلهإلهكاللهفأنشدك

وشرائع،والحج،والصيام،الزكاة،فريضةفريضةالإسلامفرائضيذكرجعلثم:قال"نعم":قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(حضر:اللسان)عدوهفيالفرسارتفاع:الاحضار

.(2112/)لإصابةا

.(قومهعلىوافدا):ط

.(575-2573/)هشامابنسيرة

.(بعث):ط

.(عليه)النبويةالسيرةفي

.طفيالجلالةلفظليس
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نأأشهدفإني:قالفرغإذاحتى،قبلهاالتيفيينشدهكما،منهافريضةكلعندينشده،كلهاالإسلام

ثم،عنهنهيتنيماوأجتنب،الفرائضهذهوسأؤدي،اللهرسولمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلا

العقيصتينذوصدقإن":ع!ي!اللهرسولفقال:قال.راجعابعيرهإلىانصرفثم.أنقصولاأزيدلا

فكانإليهفاجتمعوا،قومهعلى،قدمحتىخرجثم،عقالةفأطلق،بعيرهفأتى:قال."الجنةدخل

اتق،الجذاماتق،البرصاتق،ضماميامه:فقالوا.والعزىاللاتبئست:قالأنتكلمماأول

كتاباعليهوأنزل،رسولابعثقداللهإن،ينفعانولايضرانلاواللهإنهما،ويلكم:فقال.الجنون

ورسوله،عبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهدوإني،فيهكنتمممابهاستنقذكم

رجلحاضرهوفياليومذلكمنأمسىمافوالله:قال.عنهنهاكمومابهأمركمبماعندهمنجئتكموقد

ثعلبة.بنضماممنأفضلكانقومبوافدسمعنافماعباسابنيقول:قال.مسلماإلاامرأةولا

.فذكرهإسحاقابنعن،أبيهعن،الزهريإبراهيمبنيعقوبعن،أحمد)1(الإمامرواهوهكذا

بنسلمةعن،إسحاقبنمحمدعن،الفضلبنسلمةطريقمنداود)2(أبوالحديثهذاروىوقد

.بنحوهعباسابنعن،كريبعن،نويفعبنالوليدبنومحمد،كهيل

أيامالوليدبنخالدخربهاالعزىلأن،الفتحقبلقومهإلىرجعأنهعلىيدلماالسياقهذاوفي

الفتح!

نمر،أبيبناللهعبدبنشريكعن،سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبوحدثني:)3(الواقديقالوقد

وكان،ثعلبةبنضمامخمسسنةرجبفيبكربنسعدبنوبعثت:قال.عباسابنعن،كريبعن

فيفأغلظفسأله،ع!ي!اللهرسولعلىوقفحتىفأقبل،ع!ي!اللهرسولإلىوافدا،غديرتينذاأشعرجلدا

ذلكفي!ي!اللهرسولفأجابه،الإسلامشرائععنوسأله،أرسلهوبم،أرسلهعمنسأله،المسألة

ذلكفيأمسىفما،عنهونهاهمبهأمرهمبمافأخبرهم،الأندادخلعقدمسلماقومهإلىفرجع،كله

.بالصلاةوأذنواالمساجدوبنوا،مسلماإلاامرأةولارجلحاضرهفياليوم

ثابت،عن،-المغيرةابنيعني-سليمانحدثنا،القاسمبنهاشمحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

أهلمنالرجليجيءأنيعجبنافكان،شيءعن!ي!اللهرسولنسألأننهيناكنا:قالمالكبنأنسعن

لنافزعم،رسولكأتانا،محمديا:فقال،الباديةأهلمنرجلفجاء،نسمعونحنيسألهالعاقلالبادية

فمن:قال."الله":قال؟السمواتخلقفمن:قال."صدق":قال.أرسلكاللهأنتزعمأنك

)1(

)2(

)3(

)4(

حسن.حديثوهو(265-1264/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو،(487)رقمداودأبو

.الواقديعن(1992/)سعدابنطبقات

.(3431/)أحمدالإماممسند
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:قال."الله":قال؟جعلمافيهاوجعل،الجبالهذهنصبفمن:قال"الله":قال،الأرضخلق

وزعم:قال،"نعم":قال؟أرسلكآدله،الجبالهذهونصبالأرضوخلقالسماءخلقفبالذي

؟بهذاأمركآدلهأرسلكفبالذي:قال"صدق":قال.وليلتنايومنافيصلواتخمسعليناأنرسولك

أرسلكفبالذي:قال"صدق":قال.أموالنافيزكاةعليناأنرسولكوزعم:قال."نعم":قال

:قال."صدق":قال.سنتنافيشهرصومعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قال؟بهذاأمركالله

إليهاستطاعمنالبيتحجعليناأنرسولكوزعم:قال"نعم":قال؟بهذاأمركآدلهأرسلكفبالذي

أنقصولا،شيئأعليهنأزيدلابالحقبعثكوالذي:فقال،ولىثم:قال"صدق":قال.سبيلا

."الجنةليدخلنصدقإن":!ي!النبيفقال.شيئا)1(منهن

اللهرضيمالكبنأنسعنكثيرةوألفاظبأسانيدوغيرهما،"الصحيحين"فيمخرجالحديثوهذا

عنه.

منالبخاريوعلقه،المغيرةبنسليمانعن،القاسمبنهاشمالنضرأبيحديثمنمسلمرواهوقد

)2(.طريقه

بنسعيدحدثني،ليثحدثنا،حجاجحدثنا:أحمد)3(الإمامفقال؟بنحوهآخروجهمنوأخرجه

اللهرسولعندبينا)4إنحن:يقولمالكبنأنسسمعأنه،نمرأبيبناللهعبدبنشريكعن،سعيدأبي

محمد)5(أيكم:قالثم،عقلهثم،المسجدفيفأناخه،جملعلىرجلدخلالمسجد،فيجلوسا!ي!

بنيا:الرجلفقال.المتكئالأبيضالرجلهذا:فقلنا:قال.ظهرانيهمبينمتكئ!ي!اللهورسول

(عليك19فمشتدسائلكإني،محمديا:الرجلفقال"أجبتكقد":!ي!اللهرسولفقال.المطلبعبد

ورببربك"9)أسألك:الرجلفقال."لكبداماسل":فقال.نفسكفيعليتجدفلا،المسألةفي

الله،اللهفأنشدك:قال"نعماللهم":!يواللهرسولفقال؟كلهمالناسإلىأرسلكآدله،قبلككانمن

أمركآلله،اللهفأنشدك:قال."نعماللهم":قال؟والليلةاليومفيالخمسالصلواتنصلي)أنأمرك

نأأمركآلله،اللهأنشدك:قال)"نعماللهم":!واللهرسولفقال؟السنةمنالشهرهذانصوم()8(أن

المسند.عنأثبتهوما(عليهن):الأصولفي(1)

.)63(الحديثعقبمعلقاالمغيرةبنسليمانطريقمنوالبخاري(01)()12رقممسلمرواه)2(

.(3168/)أحمدالإماممسند)3(

.(جلوسك!يواللهرسولعندنحنبينما):طوفي"بينما"المسندفي)4(

."؟اللهرسولمحمدأيكم":المسندفي)5(

."فمشدد":المسندفي)6(

."نشدتك":المسندفي)7(

.وطأمنساقطالقوسينبينما)8(



14عنهاللهرضيالخيلزيدمعطيئوفد

قال()1("نعماللهم":!ي!اللهرسول:قال؟فقرائناعلىفتقسمها،أغنيائنامنالصدقةهذهتأخذ

بكر.بنسعدبنيأخوثعلبةبنضماموأنا،قوميمنورائيمنرسولوأنا،بهجئتبماامنت:الرجل

رواهوهكذا،بهالمقبريسعيدعن،سعدبنالليثعن،يوسفبناللهعبدعنالبخاريرواهوقد

.)2(بهالليثعن،ماجهوابنوالنسائيداودأبو

أصحابنا،منوغيرهعجلانابنحدثني:قالالليثعن،اخرطريقمنرواهالنسائيأنوالعجب

اللهعبيدحديثمنأيضاالنسائيرواهوقد.فذكرهمالكبنأنسعن،شريكعن،المقبريسعيدعن

جميعا.الوجهينمنالمقبريسعيدعنفلعله.)3(هريرةأبيعن،المقبريسعيدعن،العمري

فصلى

هند،أبيبنداودعن،غياثبنحفصعن،آدمبنيحيىعن،أحمدالإمامرواهماقدمناوقد

،الهجرةقبلبمكة!لمج!اللهرسولعلىالأزديضماد)4(قدومفيعباسابنعن،جبيربنسعيدعن

والمنة.الحمدودلههاهناإعادتهعنأغنىبمامبسوطاذكرناهكماقومهوإسلام،وإسلامه

عنهاللهرضي(الخيلى)زيدمعطمئوفد

فلما،سيدهموهو،الخيلزيدوفيهم،طيئوفد!ي!اللهرسولعلىوقدم:)6(إسحاقابنقال

اللهرسولوقال،إسلامهمفحسن،فأسلموا،الإسلام!ي!اللهرسولعليهموعرض،كلموهإليهانتهوا

إلاجاءنيثم،بفضلالعربمنرجل(ليأذكرما":-طيئرجالمنأتهملامن-حدثنيكما!لمجؤ

.")7(فيهالذيكليبلغلمفإنه،الخيلزيدإلافيهيقالمادونرأيته

عندمنفخرج،بذلكلهوكتب،معهفيد)8(وأرضينلهوقطع،الخيرزيد!ي!اللهرسولسماهثم

وقد:قال"فإنهالمدينةحمىمنزيدينجإن":!ي!اللهرسولفقال،قومهإلىراجعا!لمج!اللهرسول

ماءإلىنجدبلدمنانتهىفلما:قال-يثبتهلم-ملدمأموغيرالحمىغيرباسم!اللهرسولسماها

.وطأمنساقطالقوسينبينما()1

.(2041)رقمماجهوابن(122-4112/)والنسائي()486رقمداودوأبو()63رقمالبخاريرواه)2(

.(412-123و)4/(123-4122/)النسائيرواه)3(

.857تبصيرالمنتبه)4(

.(1572/)الإصابة)5(

منهما.والاستدراك(1/132)سعدابنطبقاتوانظر(578-2577/)هاشمابنسيرة)6(

."فيهماكليبلغلم":هشامابنسيرةفي)7(

.(35331/)استعجمماومعجم(البلدانمعجم):طعجبليوسلمىأجأجبليمنقريبموضع:فيد)8(
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الطويلأأ:قالبالموتأحسولما،بهافماتالحمىأصابته()1فردةلهيقالمياههمن

منجدبفردةبيتفيوأتركغدوةالمشارققوميأمرتحل

يجهدمنهنيبرلممنعوائدلعادنيمرضتلويومربألا

فحرقتها)2(الكتبمنمعهكانماإلىودينهاعقلهاوقلةبجهلهاامرأتهعمدتماتولما:قال

.بالنار

منجم!اللهرسولإلىبعثطالبأبيبنعليأن،سعيدأبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد:قلت

بنوالأقرع،علاثةبنوعلقمة،الخيلزيد:أربعةبينلمجي!اللهرسولفقسمها،تربتهافيبذهيبةاليمن

الحديث....بدربن(وعيينة)4،حابس

تعالى.اللهشاءإناليمنإلىعليبعثفيذكرهوسيأتي

الطائيحاتمبنعديقصة

إسماعيل،بنموسىحدثنا،حاتمبنعديوحديثطيئوفد:"الصحيح"في)5(البخاريقال

أتينا:قال.حاتمبنعديعن،حريثبنعمروعن،عميربنالملكعبدحدثنا،عوانةأبوحدثنا

قال؟المؤمنينأميرياتعرفنيأما:فقلت.ويسميهمرجلارجلايدعوفجعل،وفدفيالخطاببنعمر

أباليفلا:عديفقال.أنكرواإذوعرفت،غدرواإذووفيت،أدبرواإذوأقبلت،كفرواإذأسلمتبلى

.إذا

كانالعربمنرجل()7(منأما-بلغنيفيما-يقولفكانحاتمبنعديوأما:)6(إسحاقابنوقال

فيأسيروكنت،نصرانياوكنت،شريفاآمرأفكنتأناأما.منيبهسمعحين!ي!اللهلرسولكراهيةأشد

)8(
سمع!فلما،بييصنعكانلماقوميفيملكاوكنت،دينعلىنفسيفيوكنت،بالمرباع!ومي

إبليمنليأعدد،لكأبالا:لإبليراعياوكان،عربيليكانلغلامفقلت،كرهتهلمجي!اللهبرسول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(البلدانمعجم)الخيلزيدقبرهناك،طمئديارفيبحرمماء:فردة

."فحرقتها!اللهرسوللهقطعالتيكتبهمن"هشامابنسيرةفي

.(6401)(441)ورقم(431)رقمالزكاةكتابمسلموصحيح.(4334)البخاريصحيح

المؤلف.مصدريالصحيحينانظرتحريفوهو(بدربنوعتبة):ط

.(322323-/1)سعدابنطبقاتوانظر.(4943)رقمالبخاريصحيح

.(581-2578/)هشامابنسيرة

.هشامابنسيرةمنالزيادة

.(ربع:اللسان)الغنيمةربعوهو،الرئيسيأخذهما:المرباع
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فاذني،،البلادهذهوطئقدلمحممبجيشسمعتفإذا،منيقريبافاحتبسها،سماناذللاأجمالا

،الانفاصنعه،محمدخيلغشيتكإذاصانعاكنتما،عدييا:فقالغداةذاتأتانيإنهثم،ففعل

أجمالي،إليفقرب:قلت:قال.محمدجيوشهذه:فقالواعنهافسألت،راياترأيتقدفإني

فسلكت،بالشامالنصارىمندينيبأهلألحق:قلتثم،وولديبأهليفاحتملت،فقربها

اللهرسولخيلوتخالفني،بهاأقمتالشامقدمتفلما،الحاضرفيلحاتمبنتاوخلفت،الجوشية)1(

اللهرسولبلغوقد،طيئمنسبايافي!ي!اللهرسولعلىبهافقدم،أصابتفيماحاتمابنةفتصيب،!ي!

بهافمر،بهاتحبسالسباياكانتالمسجدببابحظيرةفيحاتمابنةفجعلت:قال.الشامإلىهربي!!

الوافد،وغاب،الوالدهلك،اللهرسوليا:فقالت،جزلةامرأةوكانت،إليهفقامت!اللهرسول

اللهمنالفار":قال.حاتمبنعدي:قالت؟"وافدكومن":قال،عليكاللهمن،عليفامنن

مثلليوقال،ذلكمثللهفقلت،بيمرالغدكانإذاحتى،وتركنيمضىثم:قالت"؟ورسوله

قوميأنخلفهرجلإليفأشار،يئستوقد،بيمرالغدبعدكانإذاحتى:قالت،بالأمسقالما

اللهمنعليفامنن،الوافدوغاب،الوالدهلك،اللهرسوليا:فقلت،إليهفقمت:قالت،فكلميه

حتى،ثقةلكيكونمنقومكمنتجديحتىبخروجتعجليفلا،فعلتقد":!فقال.عليك

بنعلي:ليفقيل،كلميهأنإليأشارالذيالرجلعنفسألت".آذنينيثم،بلادكإلىيبلغك

فجئت،بالشامأخيآتيأنأريدوإنما،قضاعةأوبليمنركبقدمحتىفأقمت:قالت،طالبأبي

وأعطانيوحملنيفكساني:قالت،وبلاعثقةفيهملي،قوميمنرهطقدمقد،اللهرسوليا:فقلت

ظعينةإلىفنظرت،أهليفيلقاعدإنيفوالله:عديقال.الشامقدمتحتى،معهمفخرجت،نفقة

:تقول)2(استحلتعليوقفتفلما،هيهيفإذا:قال!حاتمابنة:فقلت:قال،قومناإلىتصوب

تقوليلا-،أخيةأي:قلت:قال؟عورتكوالدكبقيةوتركت،وولدكبأهلكاحتملت،الظالمالقاطع

لهافقلت،عنديفأقامتنزلتثم:قال.ذكرتماصنعتلقد،عذرمنليمافوالله،خيراإلا

الرجليكنفإن،سريعابهتلحقأنواللهأرى:قالت؟الرجلهذاأمرفيترينماذا-:حازمةامرأةوكانت-

هذاإنوالله:قلت:قال.أنتوأنتاليمنعزفيتذلفلنملكايكنوإن،فضلهإليهفللسابقنبيا

فسلمت،مسجدهفيوهوعليهفدخلت،المدينةع!اللهرسولعلىأقدمحتىفخرجت:قال.للرأي

فوالله،بيتهإلىبيوانطلق،ك!ي!اللهرسولفقام،حاتمبنعدي:فقلت"؟الرجلمن":فقال،عليه

قلت:قال،حاجتهافيمملمهطويلالهافوقف،فاستوقفتهكبير!ضعيفةأمرأةلقيتهإذ،إليهبيلعامدإنه

)1(

)2(

لما!م!اللهرسولخيلمنهارباالشامقصدحينحاتمبنعديسلكعليها،والشامنجدبينموضع:الجوشية

.(البلدانمعجم)طعئبلادوطئت

وسخطت.لامتأي"انسحلت":هشامابنسيرةفي
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أدممنوسادةتناولبيتهدخلإذاحتى!ي!اللهرسولبيمضىثم:قال،بملكهذاماوالله:نفسيفي

بل":قال،عليهافاجلسأنتبل:قلت:قال،"هذهعلىاجلس":فقالإليفقذفها،ليفامحشوة

ثم،ملكبأمرهذاماوالله:نفسيفيقلت:قال،بالأرض!ي!اللهرسولوجلسفجلست،"أنت

قومكفيتسيرتكنلمأو":قال،بلى:قلت:قالركوسيا)1(تكألم،حاتمبنعديياإيه":قال

والله!أجل:قلت:قال"دينكفيلكيحليكنلمذلكفإن":قال!.بلى:قلت:قال"بالمرباع

هذافيدخولمنيمنعكإنماعدييالعلك":قالثم.يجهلمايعلم،مرسلنبيأنهوعرفت:قال

إنماولعلك.يأخذهمنيوجدلاحتى،فيهميفيضأنالمالليوشكنفوالله،حاجتهممنترىماالدين

منتخرجبالمرأةتسمعأنليوشكنفوالله،عددهموقلةعدوهمكثرةمنترىمافيهدخولمنيمنعك

نأترىأنك،فيهدخولمنيمنعكإنماولعلك.تخافلا،البيتهذاتزورحتى،بعيرهاعلىالقادسية

فتحتقدبابلأرضمنالبيضبالقصورتسمعأنليوشكناللهوايم،غيرهمفيوالسلطانالملك

."عليهم

رأيتوقد،لتكوننوالله،الثالثةوبقيت،اثنتانمضت:يقول!عديفكان:قال.فأسلصت:قال

حتىتخافلابعيرهاعلىالقادسيةمنتخرجالمرأةورأيت،فتحتقدبابلأرضمنالبيضالقصور

.يأخذهمنيوجدلاحتى،المالليفيضن،الثالثةلتكونناللهوآيم،البيتهذاتحج

أخر.وجوهمنشواهدوله،إسنادبلاالسياقهذا-اللهرحمه-إسحاقابنأوردهكذا

عبادسمعت،حرببنسماكسمعت،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

عمتيفأخذوا،)3(بعقربوأنا!ي!اللهرسولخيلجاءت:قال،حاتمبنعديعنيحدثحبيشابن

وانقطع،الوافدنأى)4(اللهرسوليا:قالت.لهفصفوا:قال،ع!ي!اللهرسولبهمأتوافلما،وناسا

قالت:"؟وافدكمن":فقال.عليكاللهمن،عليفمن،خدمةمنبيما،كبيرةعجوزوأنا،الولد

ترى-جنبهإلىورجلرجعفلما.عليفمن:قالت"ورسولهاللهمنفرالذي":قال،حاتمبنعدي

فعلةفعلتلقد:فقالتفأتتني:عديقال.لهافأمر،فسألته:قال،حملاناسليه:قال-عليأنه

منه.فأصابفلانوأتاه،منهفأصابفلانأتاهفقد،راهباأوراغباائته:وقالت،يفعلهاأبوككانما

ولاكسرىملكليسأنهفعرفت،منهقربهمفذكر،صبيأووصبيانامرأةعندهفإذا،فأتيته:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(ركس:اللسان)والصابئينالنصارىبيندينلهمقوم:الركوسية

حسن.حديثوهو،(4378/)أحمدالإماممسند

ثم..البقعةلتأنيثفيهالممدودةوالألف،السمومذاتالحشراتمنالعقرببلفظعقرباء:ياقوتقال:عقرب

.غسانملوكينزلهاكاندمشقكورمنكورةوهي:قال

.بان:طفي
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؟أفركما!اللهإلاإلهمنفهلاللهإلاإلهلايقالأنأفرك؟أفركماحاتمبنعدييا":لهفقال،قيصر

استبشر،وجههفرأيت،فأسلمت"!وجلعزاللهمنأكبرهوشيءفهل.أكبرالله:يقالأنأفرك

عليه،وأثنىاللهفحمد،سألوهثم:قال.النصارىالضالينوإن،اليهودعليهمالمغضوبإن:وقال

بقبضة،،صاعببعض،بصاعامرؤارتضخ،الفضلمنترضخواأنالناسأيهافلكم،بعدأما:قالثم

فقائلاللهلاقيأحدكموإن-"تمرةبشق،بتمرة":قالأنعلميوأكثر-:شعبةقال.قبضةببعض

ومنيديهبينمنفينظر؟قدمتفماذا.وولدامالالكأجعلألم،بصيراسميعاأجعلكألم:أقولما

،تمرةبشقولوالنارفاتقوا،بوجههإلاالناريتقيفما،شيئايجدفلا،شمالهوعنيمينهوعن،خلفه

عليكم،ليفتحنأو،وليعطينكماللهلينصرنكم،الفاقةعليكمأخشىلاإني،لينةفبكلمةتجدوهلمفإن

ظعينتها.علىالسرقتخافماأكثرأو،ويثربالحيرةبينالظعينةتسيرحتى

حسن:قالثم،سماكعنكلاهما،قيسأبيبنوعمروشعبةحديثمن)1(الترمذيرواهوقد

.سماكحديثمنإلانعرفهلا،غريب

عن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامأنبأنا،يزيدحدثنا:أيضاأحمد)2(الإماموقال

أسمعهأنأحبعنكبلغنيحديث:حاتمبنلعديقلت:قال،رجلعن-حذيفةابنهو-عبيدةأبي

حتىفخرجت،شديدةكراهيةخروجهكرهت،!ي!اللهرسولخروجبلغنيلما.نعم:قال.منك

كراهيتيمنأشدذلكمكانيفكرهت:قال-قيصرعلىقدمتحتىروايةوفي-الرومناحيةوقعت

علمت،صادقاكانوإن،يضرنيلمكاذباكانفإن،الرجلهذاأتيتلووالله:قلت:قال،لخروجه

لي:فقال!ي!اللهرسولعلىفدخلت؟حاتمبنعدي:الناسقالقدمتفلما،فأتيته،فقدمت:قال

منك"بدينكأعلمأنا:قال.دينعلىإنيقلت:قال.ثلاثأ،تسلمأسلم،حاتمبنعدييا"

قلت:"؟قومكمرباعتأكلوأنت،الركوسيةمنألستنعم":قال!منيبديني)3(أعلمأنت:فقلت

إنيأما":قال،لهافتواضعت،قالهاأنيعدفلم.نعم:قال"دينكفيلكيحللاهذا":قال.بلى

.العربرمتهموقد،له)4(قوةلاومن،الناسضعفةاتبعهإنما:تقول،الإسلاممنيمنعكالذيأعلم

الأمر،هذااللهليتمنبيدهنفسيفوالذي":قال.بهاسمعتوقد،أرهالم:قلت"؟الحيرةأتعرف

هرمز"بنكسرىكنوزولتفتحن،أحدجوارغيرفيبالبيتتطوفحتى،الحيرةمنالظعينةتخرجحتى

)2(

)3(

)4(

.بشواهدهحسنحديثوهو،(5492-5392)رقمالتفسيرفيالترمذيجامع

حسن.وإسناده،(4572/)أحمدالإماممسند

المسند.عنأثبتهوما.(تعلم):ط

المسند.عنهناوما(لهما:ط



الطائيحاتمبنعديقصة46

قال.أحديقبلهلاحتىالمالوليبذلن،هرمزبنكسرىنعم":قال.!هرمزابنكنوز)1(:قلت:قال

فيمنكنتولقد،جوارغيرفي،بالبيتتطوف،الحيرةمن)2(تخرج:الظعينةفهذه:حاتمبنعدي

قالها.قدع!ي!اللهرسول!لأن،الثالثةلتكوننبيدهنفسيوالذي،كسرىكنوزفتح

سيرين،بنمحمدعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،محمدبنيونسحدثنا:أحمد)3(قال!ثم

عنيذكرولم،عبيدةأبيعن،محمدعن،)4(وهشام:حمادوقال،رجلعنحذيفةبنعبيدةأبيعن

فأتيته:قال!،أسألهولاجنبيإلىوهو،حاتمبنعديحديثعنالناسأسأل!كنت:قال!،رجل

الحديث.فذكر...نعم:فقال،فسألته

أخبرني،الإسماعيليبكرأبوأنبأنا،الأديبعمروأبوأنبأنا:)5(البيهقيبكرأبوالحافظوقال!

سعدأنبأنا،إسرائيلأنبأنا،شميلبنالنضرأنبأنا،إبراهيمبنإسحاقحدثنا،سفيانبنالحسن

إليهفشكىرجلأتاهإذع!ي!النبيعندأنابينا:قال!حاتمبنعديعن،خليفةبنمحل)6(أنبأنا،الطائي

لم:قلت؟الحيرةرأيتهل،حاتمبنعدييا":قال!.السبيلقطعإليهفشكىآخروأتاه،الفاقة

تطوفحتىالحيرةمنترتحلالظعينة)لترينحيا!بكطالتفإن":قال."عنهاأنبئتوقد،أرها

سعروا)9(الذينطيئدعار)8(فأين:)7(نفسيفيقلت:قال"وجلعزاللهإلاأحداتخافلا،بالكعبة

بنكسرى:قال!هرمزبنكسرى:قلت"هرمزبنكسرىكنوزلتفتحن،حياةبكطالتولئن"البلاد

يقبلهمنيطلب،فضةأوذهبمنكفهبملءيخرجالرجللترين()01(حياةبكطالتولئن".هرمز

فلايمينهعنفينظر،ترجمانوبينهبينهليسيلقاهيومأحدكماللهوليلقين،منهيقبلهأحدايجدفلا،منه

اتقوا":يقولع!ي!اللهرسولسمعت:عديقال."جهنمإلايرىفلاشمالهعنوينظر،جهنمإلايرى

منترتحلالظعينةرأيتفقد:عديقال."طيبةفبكلمةتمرةشقتجد)11(لمفإن،تمرةبشقولوالنار

.(كسرى):المسندفي(1)

المسند.عنأثبتهوما(تأتي):ط2()

حسن.وإسناده،(937و4582/)أحمدالإماممسند)3(

.(هشامعنحماد)المسندفي)4(

.(5343/)النبوةدلائل()5

.(01/06)التهذيبتهذيب)6(

."نفسيوبينبينيفيما":النبوةدلائلفي)7(

.(6613/الباريفتح)الطريققطاعوالمقصودداعرجمعوهي،(ذعار):الأصولفي)8(

.(6613/الباريفتح)الفتنةنارأوقدواأيسعروا()9

.أمنساقطالقوسينبينما(01)

.(تجدوالمفإن):ط(11)
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ولئن،هرمزبنكسرىكنوزافتتحفيمنوكنت،وجلعزاللهإلاتخافلابالبيتتطوفحتىالكوفة

!ي!.القاسمأبوقالماسترونحياةبكمطالت

وجهمنرواهوقد.بطولهبهشميلبنالنضرعن،الحكمبنمحمدعن،)1(البخاريرواهوقد

ورواه.به)2(عديعن،خليفةبنمحلعن،الطائيمجاهدأبيسعدعن،بشربنسعدانعن،آخر

به.الطائيمجاهدأبيسعدعن،شعبةحديثمن)4(والنسائيأحمد)3(الإمام

اللهإلاتخافلا:وقال.نحوهفذكرالشعبيشرحبيلبنعامرعديعنالقصةهذهروىوممن

غنمها.علىوالذئب

عنكلاهما،معاويةبنزهيرحديثمن)5(مسلموعند،شعبةحديثمنالبخاريصحيحفيوثبت

!ي!:اللهرسولقال:قال.حاتمبنعديعن،المزنيمقرنبن)6(معقلبناللهعبدعن،إسحاقأبي

:"فليفعلتمرةبشقولوالنارمنيستترأنمنكماستطاعمن"مسلمولفظ"تمرةبشقولوالناراتقوا"

.تقدملماشاهدفيهاأخرىطريق

يوسف،بناللهعبدبنمحمدبكرأبوحدثني،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)7(البيهقيالحافظقالوقد

بنعاصمحدثنا،صرد)8(بنضرارحدثنا،الكوفيالواحدعبدبنكثيربنعبيدسعيدأبوحدثنا

قال:قالالنخعيزيادبنكميلعن،جندببنالرحمنعبدعن،)9(الثماليحمزةأبيعن،حميد

المسلمأخوهيجيئهلرجلعجبا،خيرفيالناسمنكثيراأزهدما،اللهسبحانيا:طالبأبيبنعلي

نألهينبغيلكان،عقابايخشىولاثوابايرجولاكانفلو،أهلاللخيرنفسهيرىفلا،الحاجةفي

وأميأبيفداك:فقالرجلإليهفقام.النجاحسبل)01(علىتدلفإنها،الأخلاقمكارمفييسارع

وقفتطيئبسباياأتيلما.منهخيزهووما،نعم:قال؟ع!ي!اللهرسولمنسمعتهالمؤمنينأميريا

خدلة،الكعبيندرماء،والهامةالقامةمعتدلة،الأنفشماءعيطاءذلفاءلعساءحمراءجارية

.(5935)رقمالبخاريصحيح(1)

.(41)13رقمالبخاريرواه2()

.(4256/)أحمدالإماممسند)3(

.(574/)الزكاةفيالنسائيسنن()4

.(01)16رقمومسلم(17141)رقمالبخاريرواه()5

.(604/)التهذيبتهذيب)6(

محمد.بنبكرأبو:الأصولوفي(5134/)النبوةدلائل)7(

.(4456/)التهذيبتهذيب)8(

.(3141/)والأنساب،(12/78و37/)التهذيبتهذيب()9

.(سبيل):ط(01)
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رأيتهافلما:قال.المتنينمصقولة،الكشحينضامرة،الخصرينخميصة،الفخذينلفاء،(أالساقين

منجمالهاأنسيتتكلمتفلما،فيئيفييجعلها!اللهرسولإلىلأطلبنوقلت،بهاأعجبت

سيدابنةفإني،العربأحياءبناتشمتولاعناتخليأنرأيتإن،محمديا:فقالت،2"فصاحتها

الضيف،ويقري،العاريويكسو،الجائعويشبع،العانيويفك،الذماريحميكانأبيوإن،قومي

:!اللهرسولفقال.طيئحاتمابنةأنا،قطحاجةطالبيردولم،السلامويفشي،الطعامويطعم

يحبكانأباهافإن،عنهاخلوا،عليهلترحمنامسلماأبوككانلو،حقاالمؤمنينصفةهذه،جاريةيا"

يحبالله!!الله)؟رسوليا:فقالنيار)3(بنبردةأبوفقام."الأخلاقمكارميحبوالله،الأخلاقمكارم

."الخلقبحسنإلاالجنةأحديدخللابيدهنفسيوالذي":!ي!اللهرسولفقال؟الأخلاقمكارم

.المخرجعزيز،جداالإسنادغريب،المتنحسنحديثهذا

كانوما،فيهاالمشهورينأعيانمنماتمنذكرناعند،الجاهليةأيامطيئحاتمترجمةذكرناوقد

لمممنوهوأثبالإيمان!معذوقالآخرةفيذلكنفعأنإلا،والإحسانالمكارممنالناسإلىحاتميسديه

الدين.يومخطيئتيلياغفررب:الدهرمنيومايقل

بلادإلىتسعسنةمنالاخرربيعفيطالبأبيبنعليبعث!واللهرسولأن)6(الواقديزعموقد

يقال،الصنمبيتفيكانابسيفينمعهوجاء،حاتمبنعديأختفيهمبسبايامعهفجاء،طيئ

الصنم.لذلكنذرهماقد،شمرأبيبنالحارثكان")8(المخذم"والاخر")7(الرسوب":لأحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

حمرةفيسوادهووقيل،البيضاءالمرأةشفةيعلوسوادوقيل،والشفةاللثةسوادوهو،اللعسمن:لعساء

.(لعس:اللسان)

.(ذلف:اللسان)وصغرهالأنفقصروهو،الذلفمن:ذلفاء

.(عيط:اللسان)اعتدالفيالعنقطويلة:عيطاء

:للسان)ا.درمفقدحجمهوخفيوالشحماللحمغطاهماوكل.مرافقهاولاكعوبهاتستبينلا:الكعبيندرماء

.(درم

الممتلئةالرياءوهى"الساقينخدئجة":عساكرابنمختصروفى.المستديرتهاالساقالغليظة:الساقينخدلة

.(خدلج:اللسان).والساقينالذراعين

."فصاحتهامنرأيتلما":عساكرابنتاريخومختصرالنبوةدلائلفي

.نياربنءهانىاسمهأنوفيه(1291/)التهذيبتهذيب

."تحبب"فيهالعبارةوابتدأت.مفياللفظلي!س

.(عذق)الحديثغريبفيالنهايةفيكمابهمعلقأي:الإيمانومعذوق،بهموسومأي:معدوق

.(3111/)والطبري،(989-3849/)المغازي

.(رسب)المحيطالقاموسانظر

.(خذم)المحيطالقاموسانظر



اليمنوأهلالأشعريينقدوم-عمروبنالطفيلوسدوقصة

الله:رحمه()1البخاريقال

94

الذوسيااعمروبنوالطفيلدوسقصة

الرحمنعبدعن،الزناد)2(-أبواللهعبدهو-ذكوانابنعن،سفيانحدثنا،نعيمأبوحدثنا

هلكت،قددوساإن:فقالع!ي!اللهرسولإلىعمروبنالطفيلجاء:قالهريرةأبيعن،الأعرج

)3(ء
."بهموائتدوسااهداللهم":ع!اللهرسولفقال.عليهماللهفادع.وابتعصت

الوجه.هذامنالبخاريبهانفرد

هريرةأبيعن،قيسعن،إسماعيلحدثنا،أسامةأبوحدثنا،العلاءبنمحمدحدثنا:قال)4(ثم

أالطولمنأ:الطريقفيقلتع!النبيعلىقدمتلما:قال

نجتالكفردارةمنأنهاعلىوعنائهاطولهامنليلةيا

ليفقال،الغلامطلعإذعندهأنافبيناوبايعتهع!ي!النبيعلىقدمتفلما،الطريقفيغلامليوأبق

فأعتقته.،وجلعزاللهلوجهحزهو:فقلت."غلامكهذا،هريرةأبايا":!والنبي

.حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلحديثمنالبخاريبهانفرد

بعدقدومهقدرإنثم،الهجرةقبلكانفقد،عمروبنالطفيلقدوممنالبخاريذكرهالذيوهذا

!ي!اللهورسولهريرةأبيقدوموكان،هريرةأبوومعهمقدموادوسالأن،الفتحقبلكانفقدالهجرة

منشيئالهمفرضخ،الفتحبعدخيبر!لمج!اللهرسولعلىقدمحتىهريرةأبوارتحلثم،خيبرمحاصر

مواضعه.فيمطولاكلهذلكقدمناوقد.الغنيمة

الله:رحمه)5(البخاريوقال

اليمنوأهلالأشعرئينقدوم

عن،السمانصالحأبيذكوانعن،الأعمشمهرانبنسليمانعن،شعبهحديثمن6روىثم

منه.والزيادة(2943)رقمالبخاريصحيح(1)

.(41/476)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(زيادبن):ط2()

.البخاريصحيحفيماأثبتناوقد"وأبتوعصتهلكتقد":وطأفي)3(

.()3943رقمالبخاريرواه(4)

.2(18)5/البخاريصحيح)5(

.(4388)رقم،البخاريصحيح)6(



اليمنوأهلالأشعريينقدوم05

والحكمة،يمانالإيمان،قلوباوألينأفئدةأرقهماليمنأهلأتاكم":قال!يمالنبيعن،هريرةأبي

."الغنمأهلفيوالوقاروالسكينة،الإبلأصحابفيوالخيلاءوالفخر،يمانية

عن،شعيبعن،اليمانأبيعن،)2(البخاريرواهثم،شعبةحديثمن)1(مسلمورواه

وأرققلوباأضعف،اليمنأهلأتاكم":قال.!ي!النبيعن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبي

."يمانيةوالحكمة،يمانالفقه،أفئدة

نأ،هريرةأبيعن،4(الغيثأبيعن،ثورعن،سليمانعن،إسماعيلعنروىثم
)3(

."الشيطانقرنيطلعهاهنا،هاهناوالفتنة،يمانالإيمان":قال!يماللهرسول

.هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،شعيبعن،)5(مسلمورواه

!ي!اللهرسولأنمسعودأبيعن،قيسعن،إسماعيلعن،شعبةحديثمن)6(البخاريروىثم

أذنابأصولعند)7(الفدادينفيالقلوبوغلظوالجفاء،اليمنإلىبيدهوأشار،هاهناالإيمان":قال

."ومضرربيعةالشيطانقرنايطلعحيثمن،الإبل

عن،حازمأبيبنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلحديثمنومسلمأيضاالبخاريرواهوهكذا

.عمرو)8(بنعقبةمسعودأبي

.هو!)9(
،محرربنصفوانحدثنا،شدادبنجامعصخرةأبيعن،الثوريسفيانحديثمنروىلم

أما:فقالوا"تميمبنيياأبشروا":فقال!يماللهرسولإلىتميمبنوجاءت:قال،حصينبنعمرانعن

لمإذالبشرىاقبلوا":فقال،اليمنأهلمنناسفجاء،!ي!اللهرسولوجهفتغير.فأعطنابشرتناإذا

الله.رسولياقبلنا:فقالوا"تميمبنويقبلها

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.الإيمانفي(52)رقممسلمصحيح

.(0943)رقم

.(9438)البخاري

.(01/917)الكمالطتهذيبانظر.تحريف(المغيث):ط

.(98)(52)رقممسلم

.(4387)البخاري

وقيل،الإبلمنالمكثرونهموقيل،فذادواحدهم،حروثهمفيأصواتهمتعلوالذينفهمشددتهاإذا-الفدادين

جفاءأهلوأهلهابهايحرثالتيالبقروهيمشددفذانفواحدهاخففتهاوإذا.والرعيانوالحمارونالجمالونهم

.(فدد)والأثرالحديثغريبفيالنهاية)وغلظة

.(51)ومسلم033()2رقمالبخاريرواه

.()4386رقمالبخاريرواه



15والبحرينعمانقصة

به.الثوريحديثمن2(والنسائي(1الترمذي)رواهوقد

وإن،تميمبنيووفد.وفودهملوقتتعرضفيهوليس،اليمنأهلوفودفضلعلىيدلمماكلهوهذا

علىوفدهممتقدمالأشعريونبل،الأشعريينلقدوممقارنايكونأنهذامنيلزملاقدومهممتأخراكان

المهاجرينمنوأصحابهطالبأبيبنجعفرصحبةفي،الأشعريموسىأبيصحبةقدموافإنهم،هذا

وتقدم.موضعهفيمبسوطاقدمناهكما،خيبر!يماللهرسولفتححينكلهوذلك،بالحبشةكانواالذين

أعلم.وتعالىسبحانهوالله")3(خيبربفتحأوجعفرأبقدومأسربأيهماأدريماوالله":!ي!قوله

:البخاري)4(قال

والبحرينعمانقصة

قال:يقولاللهعبدبنجابرسمع،المنكدربنمحمدسمع،سفيانحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا

البحرينماليقدمفلم،ثلاثا"(وهكذأههكذاأعطيتكلقدالبحرينمالجاءقدلو":!ي!اللهرسوللي

عدةأودين!ي!النبيعندلهكانمن:فنادىمنادياأمربكرأبيعلىقدمفلما،!ي!اللهرسولقبضحتى

أعطيتكالبحرينمالجاءقدلو":قاللمجي!اللهرسولأنفأخبرتهبكرأبافجئت:جابرقال.فليأتني

ثم،يعطنيفلم،فسألته،ذلكبعدبكرأبافلقيت:جابرقال6(فأعطاني:قال."ثلاثاوهكذاهكذا

ثم،تعطنيفلمأتيتكثم،تعطنيفلمأتيتكقد:لهفقلت،يعطنيفلمالثالثةأتيتهثم،يعطنيفلمأتيته

منأدوأداءوأي:قال؟عنيتبخل:أقلت:قال.عنيتبخلأنوإماتعطينيأنفإما،تعطنيفلمأتيتك

أعطيك.أنأريدوأناإلامر؟منمنعتكما:ثلاثاقالها!البخل

قالثم.بهعيينةبنسفيانعن،الناقدعمروعن)7(مسلمرواهوقدهاهناالبخاريرواههكذا

ليفقالجئته:يقولاللهعبدبنجابرسمعت،عليبنمحمدعن،عمرووعن:بعدهالبخاريول(

أيضا،)9(البخاريرواهوقد.مرتينمثلهاخذ:فقال.مئةخمس!فوجدتها،فعددتها.عدها:بكرأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،المناقبفي(5193)رقمالترمذيجامع

.الكبرىفيولا،الصغرىفيلا،اللفظبهذاالنسائيعندنجدهلم

حسن.حديثوهو،24(4)22/الكبيرفيالطبرانيرواه

.(4383)رقمالبخاريصحيح

.(وهكذا):طفياللفظهذابعد

.(عنيفأعرض):ط

الفضائل.كتابفي(2314)رقممسلمصحيح

.(4383)رقمالبخاريصحيح

.(6926)رقمالبخاريصحيح



المراديمسيكبنفروةوفود52

جعفرأبيعليبنمحمدعن،ديناربنعمروعن،-عيينةابنهو-سفيانعن،المدينيبنعليعن

عن،عيينةبنسفيانعن،أخرطرقمنومسلمهوأيضاورواه.قتيبةعنلهكروايتهجابرعن،الباقر

دراهممنبيديهفحثىأمرهأنهله)2(أخرىروايةوفي)1(بنحوهجابرعن،عليبنمحمدعن،عمرو

درهم.مئةوخمسألفاأعطاهماجملةفكانيعني،مرتينلهفأضعفهاخمسمئةهيفإذافعدها

صعن!هاللهرسولإلىالمرادفي)3(مسيكبندروةوفود

اللهرسولإلىلهمومباعداكندةلملوكمفارقا،المراديمسيكبنفروةوقدم:إسحادتى)4(ابنقال

أثخنوهم،حتىقومهمنهمدانأصابت،الإسلامقبيلوقعةهمدانوبينمرادقومهبينكانوقد،ووخ!

مالك.بنالأجدعإليهمهمدانقادالذيوكان،الردملهيقاليومفيذلكوكان

الهمداني.)5(حريمبنمالكويقال:هشامابنقال

(ا!ىاضأ:اليومذلكفيمسيكبنفروةفقال:إسحادتى)6(ابنقال

ينتحينا)8(الأعنةصينازعنخووهن)7(لفاتعلىمررن

مغلبينافغيرنغلبوإنقدمافغلابون)9(نغلبفإن

اخرينا)01(وطعمةمناياناولكنجبنطتناإنوما

فحيناحينا)11(صروفهيمرسجاذدوثتهالدهركذاك

سنيناغضارتهلبستولوونرضىبهنسرمافبينا

طحينا)12(غبطواالألىفيفألفىدهركراتبهانقلبتإذا

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.(4231)ومسلم()6926رقمالبخاريرواه

.)3137(رقمالبخاريرواه

.(3502/)لإصابةا

.(1327/)سعدابنطبقاتوانظر(2581/)هشامابنسيرة

.(144السيرةشرح)خريموهواخروجهأالسيرةشرحفيالخشنيذرأبووأورد(حرم):المحيطالقاموس

.(1327/)سعدابنطبقاتوانظر(2581/)هشامابنسيرة

ويبدو(لفتاالقصيدةهذهمنالأولىالأربعةالأبياتوأورد،مرادديارمنموضعاسملفات:البلدانمعجمفي

.(424)النبويةللسيرةالخشنيذرأبيشرحانظر،الحركاتمثلثةاللامأن

.(خوص:اللسان)العينغائر:أخوصورجل،وغؤورهاوصغرهاالعينضيقالخوص:خوص

.(فهزاموننهزمفإن)البلدانمعجمفي

.(آخريناودولةمنايانا..إنفما):البلدانمعجمورواية(طب:القاموس)العادةهاهناالطب

.(..بصرفهيكز):البلدانمعجمفي

.(طحيناغبطواالألىفألفيت):هشامابنسيرةفي



35زبيدمنأناسفيمعديكرببنعمروقدوم

خؤونالهالزمانريبيجدمنهمالدهربريبيغبطفمن

بقيناإذنالكرامبقيولوخلدناإذنالملوكخلدفلو

الأوليناالقرونأفنئكماقوميسرواتذلكمفأفنى

ايطول،مشأ:قالكندةملوكمفارقا!اللهرسولإلىمسيكبنفروةتوجهولما)1(إسحاقابنقال

نسائهاعرقالرجلخانكالرجلأعرضتكندةملوكرأيتلما

ثرائها)2(وحسنفواضلهاأرجومحمداأؤمراحلتيقربت

قومكأصابماساءكهل،فروةيا":بلغنيفيمالهقال!اللهرسولإلىفروةانتهىفلما:قال

ذلك؟يسوؤهلاالردميومقوميأصابماقومهيصيبالذيذامن،اللهرسوليا:فقال"؟الردميوم

وزبيدمرادعلىواستعمله"خيراإلاالإسلامفيقومكيزدلمذلكإنأما":!ي!اللهرسوللهفقال

توفيحتىبلادهفيمعهفكان،الصدقةعلىالعاصبنسعيدبنخالدمعهوبعث،كلهاومذحج

!ي!.اللهرسول

زبيدمنأناسفيمعديكرببنعمروقدوم

إليهمانتهىحين،المراديمكشوحبنلقيسقالمعديكرببنعمروكانوقد:)3(إسحاقابنقال

خرجقدمحمدلهيقالقريشمنرجلاأنلناذكروقد،قومكسيدإنك،قيسيا:!ي!اللهرسولأمر

يخفىلنفإنه،يقولكمانبياكانفإن،علمهنعلمحتىإليهبنافانطلق،نبيإنهيقال،بالحجاز

رأيه،وسفه،ذلكقيسعليهفأبى،علمهعلمناذلكغيركانوإن،اتبعناهلقيناهوإذا)5(،علينا)4(

ذلكبلغفلما،بهوآمن،وصدقه،فأسلم،!ي!اللهرسولعلىقدمحتىمعديكرببنعمروفركب

:ذلك)6(فيمعديكرببنعمروفقال.ورأييأمريوتركخالفني:وقالعمراأوعدمكشوحبنقيس

الوافر(مجزوءأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(583-2582/)هشامابنسيرة

السيرةإلىبالإضافةالثانيالبيتفي(محمد،!أمامراحلتييممت)برواية(3/255)الإصابةفيالبيتانورد

.(434-424)السيرةشرحفيألفاظهماالخشنيذرأبووشرح(2357/)النبوية

.(1328/)سعدابنطبقاتوانظر(584-2583/)هشامابنسيرة

.(عليك):السيرةفي

.السيرةمناستدركتهاواوبلا(إذا):الأصولفي

فيالأبياتتفسيروجاء:(584-2583/)النبويةالسيرةإلىبالإضافة:(98-87)معديكرببنعمروشعر

.(44ه-443)الخشنيذرلأبيالسيرةشرح
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الأ(

)8(

)9(

)01(

)11(

زبيدمنأناسفيمعديكرببنعمروقدوم

رشدهبادياأمراءصنعاذييومأمرتك

تتعده)1(والمعروف!اللىباتقاءأمرتك

)2(وتدهغرهحميرادمثلالمنىمنخرجت

أسدهجالساعليهفرسعلىتمناني

)3(جددهماءهأخلصيمكالن!مفاضةعلي

)4(قصدهعوائرا!سنانادمنثنيالرمحترد

لبدهفوقهليثا!تللقبلاقيتنيفلو

كتده)5(ناشزاجراثنادشثنشنبثاتلاقي

فيعتضده)6(تيممهقرنإنالقرنيسامي

فيقتصده)7(فيخفضهفيرفعهفيأخذه

فيزدرده)8(فيخمضهفيحطمهفيدمغه

)9(ويدهأنيابهرزتأحىفيماالشركظلوم

مسيك،بنفروةوعليهم،زبيدبنيمنقومهفيمعديكرببنعمروفأقام:)01(إسحاقابنقال

الوافر((11)1فقال،مسيكبنفروةوهجاارتذ،منفيمعديكرببنعمروارتدع!ي!اللهرسولتوفي

تلتزمه.:تتعده

المثلوأصل.أهلكه:عاره-وتدهعارهعير:المثلمنهذا":الميمنيعننقلا(87ص)فيالشعرمحقققال

."بهلهاحترسمافأهلكهالفراريمكنهفلمالسبععليهفهجموتدإلىفربطهحمارهعلىأشفقرجلاأن

الدرعشبه.الصلبةالأرض:الجدد.الماءمنالغدير:وفتحهاالنونبكسر:النهي.الواسعةالدرع:المفاضة

واطرادها.صفائهافيبالغدير

الرمح.منتكسرماوهي،قصدةجمع:القصد.متطايرة:عوائر

غليظأي،شثنوقوله.يزايلهولابقرنهيتعلقالذي:الشنب":الخشنيعننقلا(88)صفيالشعرمحقققال

."الكتفينبينما-وكسرهاالتاءبفتح-:والكتد.مرتفع:وناشز.للإنسانالأصابعبمنزلةللسباعوالبراثن.الأصابع

ليصرعه.عضدهتحتيأخذ:يعتضده

يقتله.:يقتصده

يبتلعه.:يزدرده.يأكله:يخضمه.دماغهيصيب:يدمغه

المصنف.يوردهالمأخرىأبياتخمسةعمروشعروفي

.(585-2584/)هشامابنسيرة

الخشنيذرأبيعندوشرحها(2585/)السيرةإلىبالإضافةالروايةفيبخلاف(123)معديكرببنعمروشعر

(444-445).



55زبيدمنأناسفيمعديكرببنعمروقدوم

بثفر)2(منخرهسافحمار)1(ملكشرفروةملكوجدنا

وغدر)3(خبثمنالحولاءترىعميرأبارأيتإذاوكنت

الفاروقوعمرالصديقأيامفيكثيرةفتوحاتوشهد،إسلامهوحسن،الإسلامإلىرجعثم:قلت

توفي.المجيدينوالشعراء،المشهورينوالأبطال،المذكورينالشجعانمنوكان،عنهمااللهرضي

يومئذ.وقتلالقادسيةشهدبل:وقيل،نهاوندفتحشهدبعدما،وعشرينإحدىسنة

ذكرهفيما.عشرسنة:وقيل،تسعسنةجمي!اللهرسولإلىوفودهوكان:البر)4(عبدبنعمرأبوقال

أعلم.فالله.عليهيدلماالشافعيكلاموفي:قلت.والواقديإسحاقابن

فيقالوقد،!ي!النبييأتلممعديكرببنعمروإنقيلوقد:إسحاقابنعنيونسقال

الخفيف،أ:(دلك)

عياناالنبيأرلموإنسينفموقنةبالنبيإنني

مكانابانحيناللهإلىهموأدناطراالعالمينسيد

المعانافيهالأمينوكان!الدلدنمنبالناموسجاءنا

عمانامنبنورهافاهتديناوضياءحكمةبعدحكمة

ورضانا)6(بكرهناجديدا5ركبناحينالسبيلوركبنا

الأوثانانعبدللجهالاتوكناحقاالإلهوعبدنا

إخوانامعابهفرجعناعدواوكنابهوائتلفنا

وكاناالبلادمنكناحيثمناوالسلمالسلامفعليه

إيمانا)7(سبيلهتبعناقدفإناالنبينرلمنكنإن

أكثر.تفصيلففيهاعمروشعرهامشوانظر(حمارا):وشرحهاالسيرةفيوهو.الأصولفيكذا(1)

.(بقذر):عمروشعرفي)2(

:عمروشعرفيالبيترواية)3(

وخترغدرمنيديكملأتعميرأبارأيتلووإنك

.(32012/)الاستيعاب(4)

بيتا.عشرستةالقصيدةفيهوبلغت(-168916)معديكرببنعمروشعر)5(

.(رأيناهحينالسبيلورأينا):عمرشعرفي)6(

.أبياتسبعة(916)عمروديوانفيالبيتهذابعد)7(
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كنهدةوفدفيقيسبنالأشعثقدوم

كندةوفدفيقيسبنالأشعثقدوم

أنهالزهريفحدثني،كندةوفدفيقيسبنالأشعث!ي!اللهرسولعلىوقدم:)1(إسحاقابنقال

عليهم،ويمحلواجممهمرجلواقد،مسجده!واللهرسولعلىفدخلوا،كندةمنراكباثمانينفيقدم

:قالوا"؟تسلمواألم":لهمقال!جواللهرسولعلىدخلوافلما،بالحريركففوهاقد،الحبرة)2(!ط

بنالأشعثلهقالثم.فألقوه،منهافشقوه:قال"أعناقكمفيالحريرهذابالفما":قال.بلى

:وقال!يهاللهرسولفتبسم:قال.المرارآكلابنوأنت،المرارآكلبنونحن!اللهرسوليا:قيس

العربفيشاعا)3(إذاتاجرينوكانا"الحارثبنوربيعة،المطلبعبدبنالعباسالنسببهذاناسبوا"

كندةلأن،البلادتلكفيليعزا،كندةإلىينسبانيعني،المراراكلبنونحن:قالا؟أنتماممنفسئلا

بنالحارثوهو،المراراكلبنونحن:وربيعةعباسلقول،منهمقريشاأنكندةفاعتقدت،ملوكاكانوا

،كنديبنمعاويةبنمرتعبنثوربنمعاويةبنالحارثبنمعاويةبن()4(عمروبنحجربن)عمرو

ننتفيولا،أمنانقفولا،كنانةبنالنضربنونحن،لا":لهم!ي!اللهرسولقالثم.كندةابن:ويقال

ثمانين.ضربتهإلايقولهارجلاأسمعلاكندةمعشرياوالله:قيسبنالأشعثلهمفقال."أبينامن

حدثنا:قالا،وعفانبهزحدثنا:أحمد)د(الإمامفقال،آخروجهمنمتصلاالحديثهذارويوقد

عن،السلميطلحةبنعقيلأنبأنا:حديثهفيعفانوقال،طلحةبنعقيلحدثني،سلمةبنحماد

:عفانقال.كندةوفدفي!ي!اللهرسولأتيت:قالأنهقيسبنالأشدثعن،هيصم)6(بنمسلم

!ي!:اللهرسولفقال:قال.مناأنكم)!(نزعمإنا،اللهرسوليا:قلت:قال،أفضلهميرونيلا

أحدأأسمعلافوالله:الأشعثقال:قال"أبينامنننتفيولا،أمنانقفولا،كنانةبنالنضربنونحن"

الحد.جلدتهإلاكنانةبنالنضرمنقريشانفى

عن،يحيىبنمحمدوعن.هارونبنيزيدعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)8(ماجهابنرواهوقد

.نحوهبهسلمةبنحمادعنثلاثتهم.المغيرةبنالعزيزعبدعنحيانبنهارونوعن.حرببنسليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/328)سعدابنطبقاتوانظر(586-2585/)هشامابنسيرة

.(حبر:اللسان)منمراليمنبرودمنضروبالباءوفتحوفتحهاالحاءبكسر:الحبرة

.(441)الخشنيذرلأبيالسيرةشرحفيكما،بعدا:وشاعا،(شاعاإذ):ط

.(427)الأنسابجمهرةوانظر(2586/)هشامابنسيرةمنزيادةالقوسينبينما

حسن.وإسناده،(5122/)أحمدالإماممسند

.(27475/)الكمالتهذيبانظر.تحريف(هيضم):ط

المسند.عنأثبتهوما(عمابنأنا):الأصولفي

حسن.حديثوهو،قبيلتهمنرجلانفىمنبابالحدودكتاب(2612)رقمماجهابنسنن
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حدثنا،الشعبيعن،مجالدأنبأنا،هشيمحدثنا،النعمانبنسريجحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

"؟ولدمنلكهل":ليفقال،كندةوفدفيغ!ي!اللهرسولعلىقدمت:قال،قيسبنالأشعث

تقولنلا":قال.القومشبعمكانهأنولوددت،جمد)2(ابنةمنإليكمخرجيفيليولدغلام:قلت

."محزنةلمجبنةإنهم،محزنةلمجبنةإنهمذاكقلتولئن،ثمقبضواإذاوأجراعينقرةفيهمفإنذلك

.الإسنادجيدحسنحديثوهو،أحمدبهتفرد

روءه)3(
!ي!النبيعلىمازنبنياعشئلمحدوم

بنعبيدسلمةأبوحدثنا،العنبريالعظيمعبدبنالعباسحدثني:أحمد)4(الإمامابناللهعبدقال

(نهصل)بنطريفبننضلةبنذروةبنأمينالجنيدبنحدثني:قال،الحنفيعبدالرحمن

واسمه،الأعشىلهيقالمنهمرجلاأن،نضلةأبيهعن،ذروةأبيهعن،أمينأبيحدثني،)6(الحزمازي

امرأتههجر)8(فهربتمنأهلهيميررجبفيخرج،معاذةلهايقالامرأ!عندهكانت)7(الأعوربناللهعبد

بن)9(أهضمبنذلفبنقميثعبنكعببننهشلبنمطرفلهيقالمنهمبرجلفعاذت،عليهناشزابعده

وأنها،عليهنشزتأنهاوأخبر،بيتهفييجدهالمقدمفلما،ظهرهخلففجعلها،الحرمازبناللهعبد

ليست:قال.إليفادفعها،معاذةامرأتيأعندك،عتمبنيا:فقال،فأتاه،نهشلبنبمطرفعاذت

أتىحتىالأعشىفخرج:قال.منهأعزمطر!توكان:قال.إليكأدفعهالمعنديكانتولو،عندي

جز(المنأ:)01(يقولفأنشأ،بهفعاذ!يوالنبي

)11(الذربمنذربةأشكوإليكالعربودتانالناسسيديا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)71

)8(

)9(

)01(

.وشواهدهبطرقهحسنالحديثولكن،ضعيف،سعيدبنمجالدفيه:أقول،(5112/)أحمدالإماممسند

.(647)(1/702)للطبرانيالكبيرالمعجمانظر،الكنديوليعةبنجمدهو

.(بن):ط

أكثرلجهالةضعيفوإسناده،(أبيحدثني):قال.(2202/)المسندزوائدفي،أحمدالإمامبناللهعبدرواه

ته.روا

.(الحرمازيبهصل)المسندوفي(3556/)الإصابة

.(4151/)الأنساب

.أ،طفياللفظليس

هجر.:البلدانمعجم

."نهصلبنمطرف":الإصابةوفي"أهضمبندلفبنقميشعبنكعببنبهصلبن"مطرفأحمدالإماممسندفي

.الأبياتفيوزيادةالروايةفيباختلاف(288-287)الآخرينوالأعشيةالأعشىبصيرأبيشعرفيالمنيرالصبح

.(ذرب:القاموس)اللسانالسليطة:الذربة
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رجبفيالطعامأبغيهاخرجتالسربظلفيالغبساء)1(كالذئبة

)3(بالذنبولطتالوعد)2(أخلفتوهرببنزاعفخلفتني

غلبلمنغالبشروهن4مؤلشبعيصبينو!د!تني

وأنها،بهصنعتوماامرأتهإليهفشكى."غلبلمنغالبشروهن":ذلكعند!مالنبيفقال

،معاذةهذاامرأةانظر":مطرفإلى!ي!النبيلهفكتب،نهشلبنمطرفلهيقالمنهمرجلعند

فأنا،فيك!مالنبيكتابهذا،معاذةيا:لهافقال،عليهفقرئ،!ي!النبيكتابفأتاه،"إليهفادفعها

ذلكلهافأخذ.صنعتفيمايعاقبنيلاأننبيهوذمةوالميثاقالعهدعليهليخذ:فقالت،إليهدافعك

:أالطويل1)5(يقولفأنشأ،إليهمطرفودفعها،عليه

العهدقدمولاالواشييغيرهبالذيمعاذةحبيمالعمرك

بعدييناجونهاإذالرجالغواةأزالهاإذبهجاءتماسوءولا

بعدهمجرش!)7(أهلوفودثمقومهمننفرفيالأزدياللهعبدبنصرد)6(قدوم

فأسلم،الأزدمنوفدفي!ماللهرسولعلىالأزدياللهعبدبنصردوقدم:)8(إسحاقابنقال

أهلمنيليهمنأسلمبمنيجاهدأنوأمره،قومهمنأسلممنعلى!يماللهرسولوأمره،إسلامهوحسن

حينخثعمإليهمضوت)9(وقد،اليمنمنقبائلوبهاجرشفحاصرفذهب،اليمنقبائلمنالشرك

قريباكانإذاحتى،عنهمرجعثم،منهفيهافامتنعوا،شهرمنقريباعليهمفأقام،إليهمبمسيرهسمعوا

قتلافقتلهم،عليهمفعطف،طلبهفيفخرجوا،منهزماعنهمولىقدأنهفظنواشكر)01(لهيقالجبلمن

بعدعندههمافبينما،المدينةإلى!ي!اللهرسولإلىرجلينمنهمبعثواجرشأهلكانوقد.شديدا

.(غبس:اللسان)الحريصالخفيفالذئابمنالأغبس:وقيل.أغبسذئبوكلاللونالرمادية:الغبساء(1)

.(العهد):لططمادةفيواللسانوالديوانوالإصابةأحمدالإماممسندفيوهي:(الوعد)وطأفيكذا)2(

البيتهذاأوردثم"فرجيهابينوأدخلتهبفرجهاألزقتهإذابذنبهاتلطوالناقة":لططبمادةاللسانفيمنظورابنقال)3(

يضربهاأنالفحلعلىامتنعتإذابذنبهاالناقةتلطكمامنهاحاجتهوموضعبضعهامنعتهأنهاأراد:لهشرحهفيوقال

."بذنبهافرجهاالناقةتخفيكماعنهشخصهاوأخفتتوارتأرادوقيل.بهفرجهاوسدت

.(أشب:اللسان)الشجرأصل:والعيص.الملتف:المؤتشب()4

.288المنيرالصبح()5

.(2737/)الاستيعاب)6(

.(جرش:البلدانمعجم)مكةجهةمناليمنمخاليفمنباليمنعظيمةمدينة:جرش)7(

.(-1/337338)سعدابنطبقاتوانظر(588-2587/)هشامابنسيرة)8(

.(ضوى:القاموس)ليلأوأتىولجأانضم:وضويأضيايضوىضوى)9(

.(شكر:البلدانمعجم)جرشمنقريبباليمنجبل:شكر(01)



95حميرملوكرسولقدوم

كشرلهيقالجبلببلادنا،اللهرسوليا:فقالاالجرشيانفقام"؟شكراللهبلادبأي":قالإذالعصر

الله؟رسولياشأنهفما:قالا"شكرولكنه،بكشرليسإنه":فقال-جرشأهل)1(يسميهوكذلك-

لهما:فقال،عثمانإلىأوبكرأبيإلىالرجلانفجلس:قال"الآنعندهلتنحراللهبدنإن":فقال

عنفيرفعاللهيدعوأنفاسألاه،إليهفقوما،قومكماإليكمالينعىالان!ي!اللهرسولإنويحكما

أخبريومأصيبواقدقومهمافوجدافرجعا"عنهمارفعاللهم":فقال،ذلكفسألاه،إليهفقاما،قومكما

فأسلموا،!ي!اللهرسولعلىقدمواحتى،منهمبقيبمنجرشأهلوفدوجاء.!ي!اللهرسولعنهم

قريتهم.،)2(حولحمىألهموحمى،إسلامهموحسن

!ب!اللهرسولإلىحميرملوكرسولقدوم

تسع.سنةرمضانفيذلكوكان:)3(الواقديقال

،تبوكمنمقدمهبإسلامهمورسلهمحميرملوككتاب!ي!اللهرسولعلىوقدم:)4(إسحاقابنقال

،وهمدان،ومعافر)6(،رعينذيقيل)5(والنعمان،كلالعبدبنونعيم،كلالعبدبنالحارثوهم

إليهمفكتب،وأهلهالشركومفارقتهمبإسلامهمالرهاويمرةبنمالكيزنذوزرعةإليهوبعث

:!ي!)7(اللهرسول

كلالعبدبنونعيمكلالعبدبنالحارثإلىالنبياللهرسولمحمدمنالرحيمالرحمناللهبسم"

قدفإنه،هوإلاإلهلاالذياللهإليكمأحمدفإني؟ذلكمبعدأما،وهمدانومعافررعينذيقيلوالنعمان

وأنبأنا،قبلكمماوخبرنا،بهأرسلتممافبلغ،بالمدينةفلقينا،الرومأرضمنمنقلبنارسولكمبناوقع

وأقمتم،ورسولهاللهوأطعتمأصلحتمإن،بهداههداكمقداللهوإن،المشركينوقتلكمبإسلامكم

علىكتبوما،وصفيه!النبيوسهم،اللهخمسالمغانممنوأعطيتم،الزكاةوآتيتم،الصلاة

نصف)9(الغربسقىماوعلى،السماءوسقتالعينسقتماعشرالعقارمنالصدقةفي)8(المؤمنين

(.ط:)تسمية)1(في

.هشامابنسيرةمنالزيادة2()

.(3021/)الطبريتاريخ)3(

.(1/356)سعدابنطبقاتوانظر(2588/)هشامابنسيرة(4)

.(قول:اللسان)قولهفينفذشاءمايقولأي،الملكدونهوأوالملك:القيل()5

.(معافر:البلدانمعجم)اليمنمنقبيلةاسمبالفتح:معافر)6(

.(461-441ص)(901)رقمالسياسيةالوثائقمجموعة)7(

.(من):السيرةفي)8(

.(غرب:القاموس)العظيمةالدلو:الغرب)9(
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منخمسكلوفي،ذكرلبونابنالإبلمنثلاثينوفي،لبونابنةالأربعينفيالإبلفيوإن،العشر

،1(البقرمنأثلاثينكلوفي،بقرالبقرمنأربعينكلوفي،شاتانالإبلمنعشركلوفي،شاالإبل

علىفرضالتياللهفريضةوإنها،شاةوحدهاسائمةالغنممنأربعينكلوفي،جذعةأوجذغتبيغ

علىالمؤمنينوظاهرإسلامهعلىوأشهدذلكأدىومن،لهخيرفهوخيرازادفمن.الصدقةفيالمؤمنين

منأسلممنوإنه،رسولهوذمةاللهذمةوله،عليهمماوعليه،لهمماله،المؤمنينمنفإنهالمشركين

فإنهنصرانيتهأويهوديتهعلىكانومن،عليهمماوعليهلهمماله،المؤمنينمنفإنهنصرانيأويهودي

وأ،المعافر)2(قيمةمنوافدينارعبدأوحر،وأنثىذكرحالمكلعلىالجزيةوعليه،عنهايردلا

ولرسوله.دلهعدوفإنهمنعهومن،رسولهوذمةاللهذمةلهفإناللهرسولإلىذلكأدىفمن،ثيابا3(عوضهلم

؟خيرابهمفأوصيكمرسليأتاكإذاأنيزنذيزرعةإلىأرسلالنبيمحمدااللهرسولفإنبعدأما

وأن،وأصحابهممرةبنومالك،نمربنوعقبة،عبادةبنومالك،زيدبناللهوعبد،جبلبنمعاذ

فلا،جبلبنمعاذأميرهموإن،رسليوأبلغوها،مخاليفكممنوالجزيةالصدقةمنعندكممااجمعوا

راضيا.إلاينقلبن

حدثنيقدالرهاويمرةبنمالكإنثم،ورسولهعبدهوأنهاللهإلاإلهلاأنيشهدمحمدافإنبعدأما

ولا،تخونواولا،خيرابحميروامرك،بخيرفأبشر،المشركينوقتلت،حميرأولمنأسلمتأنك

هيوإنما،بيتهلأهلولالمحمدتحللاالصدقةوإن،وفقيركمغنيكممولىهواللهرسولفإن،تخاذلوا

بهفامركم،الغيبوحفظالخبربلغقدمالكاوإن،السبيلوابنالمسلمينفقراءعلىبهايزكىزكاة

فإنهم،خيرابهمفآمركم،علمهموأولي،دينهموأوليأهليصالحيمنإليكمأرسلتقدوإني،خيرا

وبركاته.اللهورحمةعليكوالسلام.إليهممنظور

ملك)5(أن،مالكبنأنسعن،ثابتعن،عمارةحدثنا،حسنحدتنا:أحمد)4(الإمامقالوقد

ناقة.وثلاثينوثلاثبعيراوثلاثينبثلاثةأخذهاقدحلةمج!ي!اللهرسولأهدىيزنذي

البناني،ثابتعن،الصيدلانيزاذانبنعمارةعن،الواسطيعونبنعمروعنداود)6(أبوورواه

به.أنسعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السياسية.الوثائقومجموعةالسائلينهـاعلامهشامابنسيرةمنالزيادة

.(عفر:القاموس)اليمنثيابمنثياب:المعافر

.(عرضه):طفي

مناكير.أنسعنثابتعنيروي-زاذانابنوهو-عمارةفإن،ضعيفوإسناده،(3122/)أحمدالإماممسند

.داودأبيوسننأحمدالإماممسندفيماوأثبتنا"مالك"طوأفي

ضعيف.وإسناده،الشعرالصوفلبسفيباباللباسكتابفي(3404)رقمداودأبيسنن
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الحافظ،اللهعبدأبوأنبأنا:فقالحزمبنعمروكتابحديث:هاهنا)1(البيهقيالحافظأوردوقد

إسحادا،بنمحمدعن،بكيربنيونسحدثنا،الجبارعبدبنأحمدحدثنا،الأصمالعباسأبوأنبأنا

اللهرسولكتابهذا:قالحزمبنعمروبنمحمدبنبكر(أبيأأبيهعن،بكرأبيبناللهعبدحدثني

ويأخذ،السنةويعلمهم،أهلهايفقه،اليمنإلىبعثهحين،حزمبنلعمروكتبهالذيعندنا!ي!

:)2(فكتب،أمرهفيهوأمرهوعهداكتابالهفكتب،صدقاتهم

بأتعقود!أؤفواءامنوأالذيىيأيها):ورسولهاللهمنكتابهذا،الرحيمالرحمناللهبسم"

اللهفإن،كلهأمرهفياللهبتقوىأمره،اليمنإلىبعثهحينحزمبنلعمرواللهرسولمنعهدا(أ:ادمائدةأ

بالخيرالناسيبشروأن،اللهأمرهكما،بالحقيأخذأنوأمره،محسنونهموالذيناتقوا)3(الذينمع

وهوإلاالقرآنأحديمسفلا،الناسينهىوأن،الدينفيويفقههم،القرانالناسويعلم،بهويأمرهم

فإن،الظلمفيعليهمويشتد،الحقفيلهمويلين،عليهموالذيلهمبالذيالناسيخبروأن،طاهر

(91-18:هودأ!آدلهسبيلعنيصحدونألذين!الظ!ينعلىأدلهلغنةلاأميو:فقالعنهونهىالظلمحرمالله

الدين،فييتفقهواحتىالناسويستألف،وعملهاالنارالناسوينذر،وبعملهابالجنةالناسيبشروأن

الأصغروالحج،الحجالأكبروالحج،بهاللهأمر)4(وما،وفرائضهوسننهالحجمعالمالناسويعلم

طرفيهبينفيخالف،واسعايكونأنإلاصغيرواحوثوبفيالرجليصليأنالناسينهىوأن،العمرة

شعريعقص)5(ولا،السماءإلىبفرجهويفضي،واحدثوبفيالزجليحتبيأنوينهى،عاتقيهعلى

دعاؤهموليكن،والعشائرالقبائلإلىيدعواأنهيجبينهمكانإنالناسوينهى،قفاهفيعفا)6(إذارأسه

حتى،بالسيففليعطفواوالقبائلالعشائرإلىودعا،اللهإلىيدعلمفمن،لهشريكلاوحدهاللهإلى

المرافقإلىوأيديهموجوههمالوضوءبإسباغالناسويأمر،لهشريكلاوحدهاللهإلىدعاؤهميكون

وإتماملوقتهابالصلاةوأمروا،وجلعزاللهأمرهمكمارؤوسهميمسحواوأن،الكعبينإلىوأرجلهم

والشمسالعصروصلاةالشمستميل)7(حتىبالهاجرةيهجروأن،بالصبحيغلسوأن،والسجودالركوع

أولوالعشاء،السماءفيالنجومتبدوحتىتؤخرلا،الليليقبلحينوالمغرب،مبدرة)8(الأرضفي

.(514-5134/)النبوةدلائل(1)

بعد.وما(137ص)(501،601،701)رقمالسياسيةالوثائقومجموعة(138-135ص)السائلينإعلام)2(

.(اتقوه):ط)3(

.(مرهأوما):ط(4)

.(2515/)السيرةعنهناوما(ينقض):ط)5(

.(عفا:اللسان)واسترسلكثرأي:عفا()6

.(حين):السيرةفي)7(

.(مدبرة):السيرةفي)8(
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المغانممنيأخذأنوأمره11(إليهاالرواحعندوالغسلبهانوديإذاالجمعةإلىبالسعيوأمره1،الليل

العشر،السماءسقتوفيما)2(العينسقتفيماالعقارمن،الصدقةمنالمؤمنينعلىكتبمااللهخمس

أربعينوفي،شياهأربععشرينوفي،شاتانالإبلمنعشركلوفي،العشرفنصفالغرب)3(سقىوما

سائمةالغنممنأربعينكلوفي،جذعةأوجذعتبيعةأوتبيغالبقرمنثلاثينكلوفي،بقرةالبقرمن

وأيهوديمنأسلمومن،لهخيرفهوزادفمن،المؤمنينعلىافترضالتياللهفريضةفإنها،شاةوحدها

ومن،عليهمماوعليهلهمماله،المؤمنينمنفإنه،الإسلامدينفداننفسهمنخالصاإسلامانصراني

،وافدينار،عبدأوحر،أنثىأوذكرحالمكلوعلى،عنهايغيرلافإنهنصرانيتهأويهوديتهعلىكان

.)4(
ورسولهاللهعدوفإنهذلكمنعومن،ورسولهاللهذمةلهفإنذلكأدىفمن،الثيابمنعوصهو

."وبركاتهاللهورحمةعليهوالسلام،محمدعلىاللهصلوات،جميعاوالمؤمنين

بنمحمدبنبكرأبيعن،الزهريعن،داودبنسليمانروىوقد:ه(البيهقيالحافظقال

فيذكرناهمابعضعنونقصانكثيرةبزياداتموصولاالحديثهذاجدهعن،أبيهعن،حزمبنعمرو

ذلك.وغيروالدياتالزكاة

كتابفيداودوأبو،مطولاسننهفي)6(النسائيالرحمنعبدأبوالحافظرواهالوجههذاومن:قلت

الوفودبعدوسنذكر،والمنةالحمدودتهالسننول(فيوألفاظهبأسانيدهذلكذكرتوقد،المراسيل)7(

موسىوأباجبلبنمعاذ،وأخماسهمصدقاتهموأخذالناسلتعليماليمنإلىالأمراءع!يمالنبيبعث

أجمعين.عنهماللهرضي،طالبأبيبنوعليالوليدبنوخالد

وإسلامهالبجلياللهعبدبنجريرقدوم

لما:جريرقال:قال،شبلبنالمغيرةعن،يونسحدثني،قطنأبوحدثنا:أحمد)9(الإمامقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

السياسية.الوثائقومجموعةالنبوةدلائلمنالزيادة

هشامابنوسيرةالسياسيةالوثائقومجموعةالنبوةدلائلفيماوأثبتنا،المغل:طوفي،واضحةغيركلمةأفي

السائلين.هـاعلام(4266/)

.(غرب:القاموس)العظيمةالدلو:الغرب

.(عرضه):طفي

.(1/128و.()1/88،903)للبيهقيالكبرىالسنن

ضعيف.وإسناده،(9486و4868)النسائي

ضعيف.وإسناده،(مطولا79،مختصرا85)المراسيلفيداودأبو

.(565-9056/)والسننالمسانيدجامع

.(348-1/347سعد)ابنطبقاتوانظر.صحيححديثوهو،(4935/)أحمدالإماممسند
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!راللهرسولفإذا،دخلتثم،حلتيلبستثم،عيبتي)1(حللتثم،راحلتيأنختالمدينةمندنوت

نعم،:قال؟!راللهرسولذكرنيهل،اللهعبديا:لجليسيفقلت،بالحدقالناسفرماني،يخطب

وأ،البابهذامنعليكميدخل":وقالخطبتهفيلهعرضإذيخطبهوبينما،الذكربأحسنذكرك

وجلعزاللهفحمدت:جريرقال،مللث)3(مسحةوجههعلىأن)2"إلايمنذيخيرمن،الفجهذامن

نعم.:قال.؟شمبلبنالمغيرةمنسمعتهأو،منهسمعته:لهفقلت:قطنأبوقال.أبلانيماعلى

بنالفضلحديثمن)5(النسائيوأخرج.يوسفبنوإسحاقنعيمأبيعنأحمد)4(الإمامرواهثم

ء)6(
عن،-شبيلابنويقال-شمبلبنالمغيرةعن،السبيعيإسحاقابيبنيوسىعن،ثلاثتهم،موسى

.غيرهعنهلهوليس،اللهعبدبنجريرعن،الكوفيالبجليعوف

بنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانعن،قتيبةعن،7(النسائيئرواهوقد

الحديث."ملكمسحةوجههعلىرجلالبابهذامنعليكميدخل":بقصتهجريرعن،حازمأبي

الصحيحين.شرطعلىوهذا

:قالجريرعن،قيسعن،إسماعيلحدثنا،عبيدبنمحمدحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

)9(صص
وجهي.لمحيتبسمإلارانيولا،أسلمتمنذ!ي!اللهرسولعنهحجبني

عنه.حازمأبيبنقيسعنخالدأبيبنإسماعيلعنطرقمنداودأباإلاالجماعة)01(رواهوقد

،صدريفيبيدهفضرب،الخيلعلىأثبتلاأنيمج!ي!اللهرسولإلىوشكوت:زيادةالصحيحينوفي

عن،عيينةبنسفيانعن،قتيبةعن)11(النسائيورواه."مهدياهاديأواجعلهثبتهاللهم":وقال

.(عيب:اللسان)وعيبعيابوالجمعالمتاعفيهايكونأدممنوعاء:العيبة(1)

المسند.عنزيادة(أن)لفظ2()

غريبفيالنهاية)المدحفيإلاذلكيقالولا،منهظاهرأثرأي،جمالومسحةملكمسحةوجههعلى:يقال)3(

.(مسح:والأثرالحديث

صحيح.حديثوهو،(364و4036/)أحمدالإماممسند()4

.(4083)للنسائيالكبرىالسنن)5(

.(32488/)الكمالتهذيبوانظر(عن):أ،ط)6(

قصة.بلا(2:83)الكبرىالسنن)7(

.(4358،362/)أحمدالإماممسند)8(

.ط،أفياللفظليس)9(

في(2475)رقمومسلمعنهاللهرضيجريرذكرباب!ي!النبيأصحابفضائلفي(9806)رقمالبخاريصحيح(01)

عنه.اللهرضيجريربابالمناقبفي(3822)رقموالترمذيعنهاللهرضيجريرفضائلمنبابالصحابةفضائل

قصة.بلا(2083)للنسائيالكبرىالسنن(11)
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ملك"مسحةوجههعلىرجلالبابأ(هذأمنعليكميدخل"فيهوزاد،عنه،قيسعن،إسماعيل

.تقدممانحوفذكر

حدثنا،السماكأحمدبنعثمانعمروأبوحدثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:2(البيهقيالحافظقال

حدثنا،الأحمسيعمربن)3(حصينحدثنا،الخراسانيمقاتلبنمحمدحدثنا،السواقسلامبنالحسن

ع!ي!اللهرسول!إليبعث:قالاللهعبدبنجريرعن،حازمأبيبنقيسعن)4(خالدأبيبنإسماعيل

علي)آ(فألقى:قال.اللهرسوليايديكعلى)5(أسلم:قلت؟جئتشيءلأي،جريريا:فقال

إلىأدعوك،جريريا":قال!ثم."فأكرموهقومكريمأتاكمإذا":فقالأصحابهعلىأقبلثم،كساء

الصلاةوتصلي،وشرهخيرهوالقدرالاخرواليومباللهتؤمنوأن،اللهرسول!وأنياللهإلاإلهلاأنشهادة

وجهي.فيتبسمإلايرانيلاذلكبعدفكان،ذلكففعلت."المفروضةالزكاةوتؤذي،المكتوبة

الوجه.هذامنغريبحديثهذا

بنقيسعن،خالدأبيبنإسماعيلحدثنا،القطانسعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)!\(الإماموقال!

لكل.والنصحالزكاةوإيتاءالصلاةإقامعلى!صاللهرسول!بايعت:قال!اللهعبدبنجريرعن،حازمأبي

مسلم.

حديثمن)9(الصحيحينفيوهو.بهخالدأبيبنإسماعيلحديثمن)8(الصحيحينفيوأخرجاه

به.جريرعن1()0علاقةبنزياد

أبا-يعني)12(شقيقعن،عاصمحدثنا،زائدةحدثنا،سعيدأبوحدثناأحمد)11(:الإماموقال!

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.ط،أفياللفظليس

.(5347/)النبوةدلائل

.(6526/)الكمالتهذيبوانظر(حسين)الدلائلفي

الدلائل.عنهناوما(أو):ط

."لأسلمجئت"النبوةدلائلفي

."إلي"النبوةدلائلفي

.(4365/)أحمدالإماممسند

الإيمانفي(56)رقممسلموصحيح،النصيحةالدين!ي!النبيقولبابالإيمانفي(57)رقمالبخاريصحيح

في(7152/)النسائيوسننالنصيحةفيبابالأدبفي(4594)رقمداودوأبو،النصيحةالدينأنبيان:باب

.الإنسانيستطيعهفيماالبيعةبابالبيعة

.()89()56رقمومسلم()58رقمالبخاريرواه

.(3038/)التهذيبتهذيبانظر،تحريفوهو(علاثة)الأصلفي

.(4364/)أحمدالإماممسند

.(4161/)النبلاءأعلامسيروائلأبيسلمةبنشقيقترجمةفيانظر.تحريفوهو(سفيان):طفي
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نأعلىأبايعك":قال.بالشرطأعلمفأنت،علياشترط،اللهرسوليا:قلت:قالجريرعن-وائل

."الشركمنوتبرأالمسلموتنصح،الزكاةوتؤتي،الصلاةوتقيم،شيئابهتشركلاوحدهاللهتعبد

)2(،أخرىطريقوفي.جريرعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،شعبةحديثمنأ(النسائيورواه

(4أيضاورواه.أعلمفالله،بهجريرعن،)3(نخيلةأبيعن،وائلأبيعن،منصورعن،الأعمشعن

جريرعنورواه.بهجريرعن،والشعبيوائلأبيعن،مغيرةعن،جريرعن،قدامةبنمحمدعن

له.منفرداأيضاأحمد)7(رواه،جريربناللهعميدواشه؟لهمنفرداأحمد)6(رواه؟عميرةبن"للهعبد )5(...

شعبة،عن،غندرعن،(أ.أيضاأحمدورواه)9(والنسائيأحمدرواه،نخيلةأبووصوابه)8(جميلةوأبو

البجلينخيلةأبوهوالرجلهذاأنوالظاهر.فذكره،جريرعن،رجلعن،وائلأبيعن،منصورعن

أعلم.والله

يقالوكان،وبجيلةخثعميعبدهكانبيت9()9الخلصةذيإلىأسلمحينله!ي!النبيبعثذكرناوقد

الكعبةولبيتهم،الشامي!الكعبةببكةللتيويقولون،بمكةالتيالكعبةبهيضاهون،اليمانيةالكعبةله

يثبتلاأنه!النبيإلىشكىفحينئذ"الخلصةذيمنتريحنيألا":!اللهرسوللهفقال.اليمانية

."مهدياهادياوآجعله،ثبتهاللهم":وقالفيهأثرتحتىصدرهفيالكريمةبيدهفضرب،الخيلعلى

،)12(أحمسمنقومهمنراكبومئ!خمسينفيالخلصةذيإلىونفر.فرسعنذلكبعديسقطفلم

لهيقالبشيراع!ي!النبيإلىوبعث.الأجربالجملمثلتركهحتى،وحرقهالبيتذلكفخرب

.مراتخمسورجالهاأحمس!خيلعلى!ي!اللهرسولفبرك،بذلكفبشره،أرطاةأبو

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)12

صحيح.حديثوهو،(7471/)النسائيسنن

.(7481/)النسائيسنن

(4/1412)المنتبهوتبصير(7/335)والإكمال(12)لمسلمالكنىوفيالنسائيوسننطأوفيهكذا

سعيدبنالغنيعبدذكره:342()34/الكمالتهذيبمنترجمتهفيالمزيقال،واردوكلاهما،بالحاء"نحيلة"

.(42272/)للدارقطنيالمؤتلفعلىالتعليقبلابدوانظربالمعجمةغيرهوذكره،المهملةبالحاء

.(7471/)النسائيسنن

.(5345/)التهذيبتهذيب

.(4366/)أحمدالإماممسند

.(4358/)أحمدالإماممسند

بنخيلة.ليصوبها(4365/)المسندفيالواردة"جميلة"كلمةهناكثيرابنأثبت

.(7471/)النسائيوسنن365(4/)أحمدمسند

.)3167(حديث(4615/)الجامعالمسندوينظر،358(4/)أحمدمسند

الخلصة.:البلدانمعجمفيذلكتفصيلانظر

.(حمس:العروستاج)أنماربنالغوثابنوهوبجيلةمناخروبطن،ضبيعةمنبطن:أحمس
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بيتتخريبذكربعداستطراداالفتحبعدقدمناهكما.وغيرهما)1(الصحيحينفيمبسوطوالحديث

عنه.اللهرضيالوليدبنخالديديعلىالعزى

:)2(قالأحمدالإمامفإن،جيدبمقدارالفتحعنمتأخراكانعنهاللهرضيجريرإسلامأنوالظاهر

عن،الجزريمالكبنالكريمعبد)4(عن،علاثةبناللهعبدبنزيادحدثنا،القاسمبن)3(هاشمحدثنا

الله!رسولرأيتوأناالمائدةأنزلتبعدماأسلمتإنما:قالالبجلياللهعبدبنجريرعن،مجاهد

وبينه.مجاهدبينمنقطعايكونأنإلااللهم،جيدإسنادوهوأحمدبهتفرد.أسلمتبعدمايمسح

الخف،مسحفيجريرحديثيعجبهمكانمسعودبناللهعبدأصحابأن"الصحيحين"فيوثبت

.)5(المائدةنزولبعدكانإنماجريرإسلاملأن

بذلكأمرهوإنما")6(جريرياالناساستنصت":لهقال!ي!اللهرسولأنالوداعحجةفيوسيأتي

معوكان،وجهاالناسأحسنمنوكان،ذراعطولهانعلهكانت،عظيمشكلذاوكان.صبياكانلأنه

عنلمجي!اللهرسولسألت:قالأنهعنه)7(الصحيحالحديثفيرويناولهذا،طرفاالناسأغضمنهذا

.بصرك)9(اصرف:فقال)8(الفجأةنظر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الصحابةفضائلفي(2476)رقممسلموصحيحالخلصةذيغزوةبابالمغازيفي()4355رقمالبخاريصحيح

،البشراءبعثةفيبابالجهادفي(2772)رقمداودأبيوسننعنهاللهرضياللهعبدبنجريرفضائلمنباب

.(4365/)أحمدالإمامومسند

.(4363/)المسند

.(9554/)النبلاءأعلامسيروانظر،المسندمنوالتصحيح،تحريف(هشام):ط

.(608/)النبلاءأعلامسيروانظر،المسندمنوالتصحيح،تحريف(بن):ط

الطهارةفي(272)رقممسلموصحيحالخفاففيالصلاةبابالثيابفيالصلاةفي(387)رقمالبخاريصحيح

الخفين.علىالمسحباب

بابالإيمانكتاب(118)رقممسلموصحيحللعلماءالانصاتبابالعلمكتاب(121)رقمالبخاريصحيح

ومسند(5)رقمالفتنفيماجهابنوسننبعضابعضكميضربكفارابعديترجعوالا!ي!النبيقولمعنىبيان

.(4358،363،366/)أحمدالإمام

منيؤمرمابابالنكاحفي)2148(رقمداودأبيوسننالفجأةنظربابالآدابفي(9215)رقممسلمصحيح

،4/358)أحمدالإمامومسندالفجأةنظرفيجاءمابابالأدبفي(2777)رقمالترمذيوسننالبصرغض

361).

:العربلساناوالمدالجيموفتحالفاءبضموالفجاءة.والقصرالجيمهـاسكانالفاءبفتحالفجأة:يقال

.(فجأ

.(اطرق):ط
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الحضرمييعمربنوائلبنربيعةبنحجربنوائلوفادة

ع!يالهاللهرسولىعلىاليمنملوكأحد)1(هنيدةأبو

نإ:ويقال،ملوكهممنأبوهوكان،حضرموتأقيالأحدكان:البر)2(عبدبنعمرأبوقال

وأدناه،بهرحبدخلفلما"الملوكأبناءبقيةيأتيكم":وقال،بهقدومهقبلأصحابهبشر!اللهرسول

."ولدهوولدوولدهوائلفيباركاللهم":وقال،رداءهلهوبسط،مجلسهوقرب،نفسهمن

أمية،أبيبنالمهاجرإلىكتابمنها،كتبثلاثةمعهوكتب،حضرموتمنالأقيالعلىواستعمله

راجلا،معهفخرج،سفيانأبيبنمعاويةمعهوأرسل،أرضاوأقطعه.)3(والعباهلةالأقيالإلىوكتاب

لهفقال،ردفاجعلتنيلوذلكعنييغنيوما:فقال.الناقةظلانتعل:فقال،الرمضاءحرإليهفشكى

أميروهومعاويةعلىوفدحتىحجربنوائلعاشثم.الملوكأردافمنفلست،اسكت:وائل

سنية،جائزةعليهوعرض،)4(الحديثوأذكره،وأدناهوقربه،بهفرحب،معاويةفعرفه،المؤمنين

مني.إليهاأحوجهومنأعطها:وقال،يأخذهاأنفأبى

شيئا.ذلكفيروى)6(التاريخفيالبخاريأنإلىوأشار،هذابعض)5(البيهقيالحافظوأورد

وائل،بنعلقمةعن،حرببنسماكعن،شعبةأنبأنا،حجاجحدثنا:أحمد)7(الإمامقالوقد

أعلمها)8(:قالأو،إياهأعطهاأنمعاويةمعيوأرسل:قال.أرضاأقطعه!ي!اللهرسولأن:أبيهعن

أعطني:فقال:قال.الملوكأردافمنتكونلا:فقلت.خلفكأردفني:معاويةفقال:قال.إياه

فذكرني،السريرعلىمعهفأقعدني،أتيتهمعاويةاستخلففلما:قال.الناقةظلانتعل:فقلت.نعلك

.يديبينحملتهكنتأنيوددت:فقال:سماكقال.الحديث

صحيح.:الترمذيوقالشعبةحديثمن)9(والترمذيداودأبورواهوقد

منترجمتهفيالمزيوقال،(581/)الغابةوأسد(41562/)الاستيعابفيماوأثبتنا.هنيدابنطوأفي)1(

."هنيدأبو:ويقال،هنيدةأبو":(03914/)الكمالتهذيب

.(45621/)الاستيعاب)2(

.(عبهل:العروس)تاجالجمعلتاكيدوالتاءعبهلواحدها.عنهيزالوافلمملكهمعلىالمقروناليمنملوك:العباهلة)3(

.طفياللفظلي!)4(

.(5934/)النبوةدلائل()5

.(176-8175/)الكبيرالتاريخ()6

حسن.هـاسناده،(6993/)أحمدالإماممسند)7(

تحريف.(اعملها):ط()8

في=جاءمابابالترمذيوجامع،الأرضينإقطاعبابوالفيءوالإمارةالخراجكتاب(5803)رقمداودأبيسنن)9(
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مجطالمجهاللهرسولإلىالعقيليرزينأبيالمثتفقعامرلنلقيطوفادة

الزبيربنمصعببنحمزةبنمحمدبنحمزةبنإبراهيمإليكتب:أحمد)1(الإمامبناللهعبدقال!

عني.بذلكفحدث،إليكبهكتبتماعلىوسمعته،عرضتهوقد،الحديثبهذاإليككتبت:الزبيري

القبائيالأنصاريالسمعيعياشبنالرحمنعبدحدثني،الحزاميالمغيرةبنالرحمنعبدحدثني:قال!

أبيهعنالعقيليالمنتفقبنعامربنحاجببناللهعبدبنالأسودبندلهمعن،عوفبنعمروبنيمن

إلىوافداخرجلقيطاأن،لقيطبنعاصمعن،الأسودأبيوحدثنيه:دلهم"2(قال!عامربنلقيطعمهعن

أنافخرجت:لقيطقال!المنتفقبنمالكبنعاصمبننهيكلهيقال!لهصاحم!ومعه،!ي!اللهرسول!

حينفوافيناه،!ي!اللهرسول!فأتينا،رجبانسلاخ)3(المدينة!ي!اللهرسول!علىقدمناحتىوصاحبي

أربعةمنذصوتيلكمخباتقدإنيألاالناسأيها":فقال!،خطيباالناسفيفقامالغداةصلاةمنانصرف

لعلهثمألا،اللهرسول!يقول!مالناآعلم:فقالوا؟"قومهبعثهآمرئمنفهلألا،لأسمعنكمألا،أيام

فاسمعوا)4(ألا،بلغتهل،مسؤول!إنيألا،الضلال!يلهيهأو،صاحبهحديثأونفسهحديثيلهيهأن

وبصرهفؤادهلنافرغإذاحتىوصاحبيأناوقصت،الناسفجلس:قال!.آجلسواألاأجلسواألا،تعيشوا

أبتغيأنيوعلم،رأسهوهز،اللهلعمرفضحك؟الغيبعلممنعندكما،اللهرسول!يا:قلت

قلت:.بيدهوأشار"اللهإلايعلمهالا،الغيبمنخمسبمفاتيحوجلعزربكضن":فقال!،لسقطه

فييكونحين،المنيوعلم1،تعلمونهولا،أحدكممنيةمتىعلمقد،المنيةعلم":قال!؟هيوما

الغيث،يوموعلم،تعلمهولاغداطاعمأنتوما،غدفيماوعلم()5(تعلمونولاعلمهقد،الرحم

لن:قلت:لقيطقال!.")8(قريبإلىغيركمأنعلمقديضحكفيظل)7(مسنتينآزلين)6(عليكميشرف

.الترمذيقالكماصحيححديثوهو،(1381)رقمالقطائع

كماظاهرةنكارةألفاظهبعضوفي،بالمجاهيلمسلسللأنه،ضعيفوإسناده،(4/13)أحمدالإماممسند()1

المؤلف.سيبينه

التهذيب.تقريب2()

المسند.فيولا)أ(فيليست"المدينة"كلمة)3(

."اسمعوا":المسندفي(4)

المسند.منالزيادة()5

.(أزل:النهاية)والجدبالضيقوالأزل.وقحطشدةفىأي:ازلين)6(

النهاية:)والجدبالقحطوهي،السنةأصابتهم،مجدبينأيومسنتين."مشفقينآدلينازلين"المسندفي)7(

.(سنت

.(قربإلى)المسندفي)8(
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ومماالناس)2(يعلملامماعلمناالنهرسوليا:قلت)1(."الساعةيوموعلم"خيرايضحكربمننعدم

وعشيرتناتواليناالتيوخثعم،عليناتربوالتيمذحجمن،أحدتصديقنايصدقونلاقبيلمنفإنا،تعلم

لعمر،الصائحةتبعثثملبثتمماتلبثونثمنبيكميتوفىثملبثتمماتلبثون":قال.منه!3(نحنالتي

وجلعزربكفأصبح،وجلعزربكمعالذينوالملائكة،ماتإلاشيءمنظهرهاعلىتدعماإلهك

إلهكفلعمر،العرشعندمنتهضب)5(السماءربكفأرسل،البلادعليهخلتوقدبالأرض)4(يطوف

رأسه،عندمن)6(تخلقهحتىعنهالقبرشقتإلامئتمدفنولا،قتيلمصرعمنظهرهاعلىتدعما

فلعهده،اليومأمسربيا:فيقول-فيهكانلما-مهيم)7(:وجلعزربكفيقول،جالسأفيستوي

.والسباعوالبلىالرياحتفزقنامابعديجمعناكيفاللهرسوليا:قلت.بأهلهحديثايحسبه)8(بالحياة

تجيءلا:فقلت.باليةمدرء9(وهي،عليهاأشرفتالأرضاللهآلاءفيذلكبمثلأنبئك:فقال

واحدة)11(شريةوهيعليهاأشرفتحتىأياماإلاعليكتلبثفلمالسماءعليهاربكأرسلثم،ا(أبدأ.

الأصواء)12(منفتخرجونالأرضنباتيجمعأنعلىالماءمنيجمعكمأنعلىأقدرلهوإلهكفلعمر

وهوالأرضملءونحنوكيف،اللهرسوليا:قلت:قال.إليكموينظرإليهفتنظرونمصارعكمومن

منهآيةوالقمرالشمساللهالاءفيذلكبمثلأنبئكفقال،إليهوننظرإليناينظرواحد133(شخص!وجلعز

يراكمأنعلىأقدرلهوإلهكولعمر،رؤيتهمافيتضارونلا،واحدةساعةويريانكمترونهماصغيرة

؟لقيناهإذاربنابنايفعلفمااللهرسوليا:قلت.رؤيتهمافيتضارونلاويريانكمترونهماأنمنوترونه

منغرفةبيده،وجلعزربكفيأخذخافيةمنكمعليهيخفىلا،صحائفكملهباديةعليهتعرضون:قال

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

المسند.عنهناوما(قلنا):ط،أ

.(تعلموماالناستعلممماعلمنا)المسندفي

."معها":أفي

."يطيف"أحمدالإماممسندفي

.(هضب:النهاية)المطر:الهضب

.(تخلفه):أوفي"تجعله"أحمدالإماممسندفي

.(مهيم:النهاية)يمانيةكلمةوهي،وشأنكمأمركمما:مهيم

.(يتحسبه):ط

.(مدر:اللسان)مدرةواحدتهااليابسالطينقطع:المدر

.أبداتحيالا:أحمدمسندفي

حنظلةفكأنهابالنباتاخضرتالأرضأنوأرادبعضهمرواههكذا:الأثيروابنالقتيبيوقالخضراءحنظلة:شرية

.(شرا:النهاية)الموحدةبالباءشربةوالرواية.واحدة

.(صوى:اللسان)بهاالقبورشبهالأعلاموأصلهاالقبوربالأصواءيعني:الأثيروابنالقتيبيقال:الأصواء

سبحانهتشبيههمنهالمرادوليس)7416(رقمترجمةالبخاريوفي)9914(رقممسلمصحيحفيجاءقد

.بالأشخاص
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وجههعلىفتدعالمسلمفأما،قطر!منهاأحدكموجهتخطئماإلهكفلعمر،بهاأ(قبيلكئمفينضحالماء

وينصرف،نبيكمينصرفثمألا،الأسودالحممبمثل3(فتخطمةالكافروأما،البيضاءالزيطة)2(مثل

ربكفيقول4(:حسفيقول،الجمرأحدكمفيطأ،النارمنجسرافتسلكون،الصالحونأثرهعلى

قط،رأيتهاماعليهاناهلة-والله-6(أظمأعلىالرسولحوضعلىفتطلعون51(ألاأأوانه:وجلعز

وتحبس،والأذىوالبولالطوف)8(منيطهرهقدحعليها7(وقعإلايدهمنكمواحديبسطلاإلهكفلعمر

بصركبمثل)9(:قال؟نبصرفيم،اللهرسوليا:قلت:قال.واحدامنهماترونفلا،والقمرالشمس

قلت::قالالجبال)11(وواجهتهالأرضأ(.أشرقتيومفيالشمسطلوعمعوذلك،هذهساعتك

نأإلا،بمثلهاوالسيئة،أمثالهابعشرالحسنة:قال؟وحسناتناسيئاتنامننجزىفيم،الله)12(رسوليا

،أبوابسبعةللنارإن،إلهكلعمر:قال؟الناروإماالجنةإما،اللهرسوليا:قلت:قال.يعفو

الراكبيسيرإلابابانمنهاماأبوابلثمانيةللجنةوإن1،عاماسبعينبينهماالراكبيسيرإلابابانمنهنما

عسلمنأنهارعلى:قال؟الجنةمننطلعفعلام،اللهرسوليا:قلت.131(عامأسبعينبينهما

اسن،غيروماء،طعمهيتغيرلملبنمنوأنهار،ندامؤولاصداعمنبهاماكأسمنوأنهار،مصفى

فيهاولنا،اللهرسوليا:قلت.مطهرةوأزواج،معهمثلهمنوخير،تعلمونماإلهكلعمر،وفاكهة

ويلذذن،الدنيافيلذاتكممثلبهنتلذون،للصالحينالصالحات:قال؟مصلحاتمنهنأو،أزواج

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)1"

)11

)12

)13

.(المسندعنأثبتهوماقبلكم):ط،أ

.(ريطة:اللسان)الملاءة:الريطة

.(خطم:اللسان)مخطمهضربخطمابخطمهوخطمه،الأنفالشيبانيعمروأبوقال:المضي

حسالحادوالوجعالنارلذعةعندتقولوالعرب.الألمعندتقالكلمةالتنوينوتركالسينوكسرالحاءبفتح:حس

.(حس:اللسان)بس

والهاءنعمبمعنىإن:وقيل،تقولماعلىإنهأو،كذلكوإنهأي):الأثيرابنوقال.المسندمنالزيادة

.(أنن:النهاية).للوقف

.(إطماء):ط

.(وضع):المسندفي

)النهاية:والأذىالحدثمنطهرالشربةتلكشربمنأنالمعنى:الأثيرابنقال.الطعاممنالحدث:الطوف

.(طوف

.(مثل):ب،أ

.(أشرقته):ط،أ

."الجبالبهواجهت،الأرضأشرقتيومفيالشمسطلوعقبل":المسندفي

.طفياللفظليس

.أفيالمعقوفينبينماليس
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!رالنبييجبهفلم؟إليهومنتهونبالغوننحنما2(أقصىقلت:لقيطقال.توالدلاأنغيربكم)1(

وزيال)3(الزكاةوإيتاءالصلاةإقامعلى:وقاليدهالنبيفبسط؟أبايعكعلام،اللهرسوليا:قلت

!والنبيفقبض؟والمغربالمشرقبينمالناوأن:قلت:قال).غيرهإلهاباللهتشركلاوأن،الشرك

علىإلاامرؤمنهايجنيولا،شئناحيثمنهانحل:قلت:قال،يعطينيهلاشيئأمشترطأنيوظنيده

ثم،عنهفانصرفنا:قال.نفسكإلاعليكتجنيولاشئتحيثتحل،لكذلك:وقاليدهفبسط؟نفسه

أحد:الخدارية)4(بنكعبلهفقال."والاخرةالأولىفي-إلهكلعمرو-الناسأتقىمنهذينإن:قال

.()6(عليهوأقبلتفانصرفنا:قالذلكأهلالمنتفقبنو:قال؟اللهرسولياهممن:كلاب)5(بنبكربني

:قالأنإلىالحديثتماموذكر

قريش:عرضمنرجلفقال:قالجاهليتهم)7(؟فيخيزمضىممنلأحوهلاللهرسوليا:فقلت

رؤوسعلىلأبيقالمماولحميووجهيجلديبينحروقعفلكأنه:قال.النارلفيالمنتفقأباكإنوالله

وأهلك؟،اللهرسوليا:فقلت،أجملالأخرىإذاثم؟اللهرسولياوأبوك:أقولأنفهممت،الناس

محمدإليكأرسلني:فقلمشركمنقرشيأوعامريقبرمنعليهأتيتما،اللهلعمروأهلي:قال

بهمفعلما،اللهرسوليا:قلت:قال.النارفيوبطنكوجهكعلىتجر،يسوؤكبما81(فأبشركأ

يبعثاللهبأنذلك:قال؟مصلحونأنهميحسبونكانواوقد،إياهإلايحسنونلاعملعلىكانواوقدذلك

."المهتدينمنكاننبيهأطاعومن،الضالينمنكاننبيهعصىفمن-نبيايعني-أممسبعكلآخرفي

"البعثكتابفيالبيهقيالحافظأخرجهوقد،نكارةبعضهافيوألفاظهجدأغريبحديثهذا

")11(،الآخرةأحوالفي"التذكرةكتابفيوالقرطبي"العاقبة")01(،فيالإشبيليالحقوعبدوالنشور")9(،

تعالى.اللهشاءإن"والنشورالبعث"كتابفيوسيأتي

.(ويلذونكمالدنيافيلذاتكممثلتلذونهن):الأصولفي(1)

.(أقضي)المسندفي)2(

.(زال:القاموس)مفارقة:زيالأ)3(

:قال؟اللهرسولياهممن":وفيهالدالوفتحالمعجمةالخاءبضمالخداريةبنكعب(3492/)الإصابةفي()4

."ثلاثاقالهاالمنتفقبنو

.(كلاببنيأحد):ط()5

.أفيالقوسينبينماليس)6(

.(جاهلية):ط)7(

المسند.عنزيادة)8(

.(1111/)النبوةدلائلمقدمةانظر)9(

.(24371/)الظنونكشفهـ(582ت)الأزديالرحمنعبدبنالإشبيليالحقعبد(01)

.(1/093)الظنونكشفهـ(67تا)الأندلسيالأنصاريفرحبنأحمدبنمحمد:القرطبي(11)



72
عنهاللهرضيالحارثبنزيادوفادة

عنهاللهرضعيالحارثبنزيادوفادة

حدثنا،القطيعيمالكبنبكرأبوأنبأنا،بها)2(أباذيالأسدأحمدأبوأنبأنا:)1(البيهقيالحافظقال

أنعم،بنزيادبنالرحمنعبدعن،المقرئالرحمنعبدأبو()3(حدثنا،موسىبنبشرعليأبو)

!س!،اللهرسولأتيت:قال،يحدثالصدائيالحارثبنزيادسمعت،الحضرمينعيمبنزيادحدثني

وأنا،الجيشآردد،اللهرسوليا:)4(فقلتقوميإلىجيشابعثقدأنهفأخبرت،الإسلامعلىفبايعته

كلتقدراحلتيإن،اللهرسوليا:فقلت"فردهماذهب":ليفقال،وطاعتهمقوميبإسلاملك

ليفقال،بإسلامهموفدهمفقدم،كتاباإليهموكتبت:الصدائيقال.فردهمرجلاع!ي!اللهرسولفبدث

أفلا":فقالللإسلامهداهماللهبل:فقلت"قومكفيلمطاعإنك،صداءأخايا":!اللهرسول

ليمر،اللهرسوليا:فقلت،أمرنيكتاباليفكتب:قال.اللهرسوليابلى:قلت"؟عليهمأؤمرك

،أسفارهبعضفيذلكوكان:الصدائيقال.اخركتاباليفكتب"نعم":قالصدقاتهممنبشيء

وبينبينناكانبشيءأخذنا:ويقولون،عاملهميشكونالمنزلذلكأهلفأتاه،منزلا!اللهرسولفنزل

إلىع!يواللهرسولفالتفت.نعم:قالوا"؟ذلكفعلأو":!اللهرسولفقال.الجاهليةفيقومه

ثم.نفسيفيقولهفدخل:الصدائيقال،"مؤمنلرجلالإمارةفيخيرلا":فقال!فيهموأناأصحابه

فصداعغنىظهرعنالناسسألمن":ع!ي!اللهرسول:فقال.أعطني،اللهرسوليا:فقال،آخرأتاه

يرضلماللهإن:جم!اللهرسول!فقال،الصدقةمنأعطني:السائلفقال."البطنفيوداء،الرأسفي

تلكمنكنتفإن،أجزاءثمانيةفجزأهما،فيهاهوحكمحتى،غيرهولانبيبحكمالصدقاتفي

نإثم:قال،الصدقةمنسألتهوأنيغنيأني،نفسيفيذلكفدخل:الصدائيقال.أعطيتكالأجزاء

منه،ويستأخرونعنهينقطعونأصحابهفكانقريباوكنت،فلزمته،الليلأولمنأعتشى)5(اللهرسول

الله؟رسولياأقيم:أقولفجعلت،فأذنتأمرنيالصبحصلاةأوانكانفلما،غيريأحدمعهيبقولم

وهوإليانصرفثم،فتبرز،نزلالفجرطلعإذاحتى"لا":ويقولالفجرإلىالمشرقناحي!ينظرفجعل

:فقال.يكفيكلاقليلشيءإلا،لا:قلت"صداءأخاياماءمنهل":فقال،أصحابهمتلاحق

عيناأصابعهمنأصبعينبينفرأيت:قال.الماءفيكفهفوضع،ففعلت"بهائتنيثم،إناءفياجعله"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(357-5355/)النبوةدلائل

.(1/422)لأنسابا

.طفييردلمالقوسينبينما

.طفياللفظليس

.(عثا:العربلساناالعشاءوقتسارأي
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من:أصحابيفيناد،واستقينالسقيناوجلعزربيمنأستحيأنيلولا":ع!اللهرسولفقال،تفور

بلا4فأرافىالصلاةإلى!صاللهرسولقامثم.شيئامنهمأرادمنفأخذ،فيهمفناديت."الماءفيحاجةله

فلما،فأقمت:الصدائيقال."يقيمفهوأذنومن،أذنصداءأخاإن":اللهرسوللهفقال،يقيمأن

بداما":فقال.هذينمناعفني،اللهرسوليا:فقلت،بالكتابينأتيتهالصلاة!ماللهرسولقضى

وبرسوله،باللهأؤمنوأنا"مؤمنلرجلالإمارةفيخيرلا":تقولاللهرسولياسمعتك:فقلت"؟لك

وأناوسألتك"البطنفيودالمح!الرأسفيصداعفهوغنئظهرعنالناسسألمن":للسائلتقولوسمعتك

!ص:اللهرسولليفقال.أدع:فقلت"فدعشئتوإن،فاقبلشئتفإن،ذاكهو":فقال.غني

قلنا:ثم،عليهمفأمره،عليهقدمواالذينالوفدمنرجلعلىفدللته"عليكمأؤمرهرجلعلىفدلني"

فتفرقناماؤهاقلالصيفكانوإذاعليها،واجتمعناماؤهاوسعناالشتاءكانإذابئرالناإن،اللهرسوليا

ولاعليهفنجتمعماؤهافيسعنابئرنافيلنااللهفادع،عدوحولنامنوكل،أسلمنافقد،حولنامياهعلى

البئرأتيتمفإذا،الحصياتبهذه"اذهبوا:قالثم،فيهنودعا،بيدهفعركهن،حصياتسبعفدعا.نتفرق

إلىننظرأنذلكبعداستطعنافما،لناقالماففعلنا:الصدائيقال."اللهواذكرواواحدةواحدةفألقوا

البئر.يعني.قعرها

.)1(ماجهوابنوالترمذيداودأبيسننفيشواهدلهالحديثوهذا

أربعمئةفيعبادةبنسعدبنقيس)2(الجعرانةعمرةبعدبعثكان!ي!اللهرسولأنالواقديذكروقد

قدمثم،بهملكوأناالجيشقوميعنلترد)3(جئتك:فقالمنهمرجلافبعثوا،فيوطئهاصداءبلادإلى

عن،الثوريعنالواقديروىثم.رجلمئةالوداعحجةمنهمرأىثم،رجلاعشرخمسةوفدهم

.الأذانفيقصتهالصدائيالحارثبنزيادعن،نعيمبنزيادعن،أنعمبنزيادبنالرحمنعبد

!ي!هاللهرسولإلىالبكريحسانبنالحارثوفادة

حدثنا،النحويسليمانبنسلامالمنذرأبوحدثني،الحباببنزيدحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

إلىالحضرميبنالعلاءأشكوخرجت:قالالبكريالحارثعن،وائلأبيعن،النجودأبيبنعاصم

)1(

)2(

)3(

)4(

منأنجاءمابابالصلاةفي(991)رقمالترمذيوجامع،الإقامةبابالصلاةفي(514)رقمداودأبيسنن

،(4916/)أحمدالإمامومسند،الأذانفيالسنةباب(717)رقمالأذانكتابماجهابنوسنن،يقيمفهوأذن

ضعيف.وإسناده

.أقربمكةإلىوهيومكةالطائفبينماء:والجعرانةالجعرانة

.طفياللفظليس

حسن.وإسناده،(3482/)أحمدالإماممسند



البكريحسانبنالحارثوفادة74

إلىليإن،اللهعبديا:فقالت،بهامنقطغتميمبنيمنعجوزفإذابالربذة)1(فمررت،!صاللهرسول

بأهله،غاصقالمسجدفإذا،المدينةفأتيت،فحملتها:قال؟إليهمبلغيأنتفهل،حاجةاللهرسول

:قالوا؟الناسشأنما:فقلت،!ي!اللهرسوليديبينالسيفمتقلدوبلاذ،تخفقسوداءرايةوإذا

عليه،فاستأذنت-رحلهقالأو-منزلهفدخل،فجلست:قال.وجهاالعاصبنعمرويبعثأنيريد

الدائرةوكانت،نعم:قلت"؟!شيتميموبينبينكمكانهل":فقال،فسلمت،فدخلت،ليفأذن

لها،فأذنبالبابوهاهي،إليكأحملهاأنفسألتني،بهامنقطعتميمبنيمنبعجوزومررت،عليهم

فحميت،الدهناء)2(فاجعلحاجزاتميموبينبينناتجعلأنرأيتإن،اللهرسوليا:فقلت،فدخلت

:الأولقالمامثلي3(إنما:قلت:قالمضركيضطرأين،اللهرسوليا:وقالت،واستوفزتالعجوز

كوافدأكونأنورسولهباللهأعوذ،خصماليكانتأنهاأشعرولاهذهحملت"حتفهاحملت4معزى"

،قحطواعاداإن:قلت.يستطعمه)5(ولكن،منهبالحديثأعلموهو؟عادوافدوما،هيه:قال.عاد

،جاريتانوتغنيه،الخمريسقيهشهراعندهفأقام،بكربنبمعاويةفمر:قيللهيقاللهموافدافبعثوا

لم8(أنيتعلمإنكاللهم:فقال،مهرة)7(جبالإلىخرجالشهرمضىفلما،الجرادتان)6(لهمايقال

سحاباتبهفمرت.تسقيهكنتماعادااسقاللهم،فأفاديهأسيرإلىولا،فأداويهمريضإلىأجئ

تبقيلا،9(رمددأرماداخذها:منهافنودي،سوداءمنهاسحابةإلىفأومأ،اختر:منهافنودي،سود

.هلكواحتى،هذاخاتميفييجريمابقدرإلاالريحمنعليهمأرسلأنهبلغنيفما:قال.أحدأعادمن

.عادكوافد(1تكن)0لا:قالوالهموافدابعثواإذاالرجلأوالمرأةوكانت:وصدق:ائلأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وقد..مكةتريدفيدمنرحلتإذاالحجازطريقعلىعردتىذاتمنقريبةأيامثلاثةعلىالمدينةقرىمن:الربذة

.(ربذه:البلدانمعجم)ضربةوبينأهلهابينالحروبباتصالخربت

.(البلدانمعجم)تميمبنيديارمنوهيوتمدتقصر:الدهناء

.(إن):ط

الأمثالمعجمانظر.(بأظلافهاضأنتحملحتفها):العربيةالأمثالمعجموفي."معزاة"أحمدالإماممسندفي

وأمثال،(363و1/134)الأمثالوجمهرة(1/291)الأمثالومجمع(ظلف-ضأن-أحمل-حتف)العربية

.(حتف):واللسان،(295/)والمستقصى(564)المقالوفصل،(932)القاسم

.(طعم:النهاية)حديثهطعميذيقنيوأنيحدثنيأنمنهطلبتأي:الحديثاستطعمته

كانتاأنهماأو.والغناءالصوتبحسنمشهورتانالجاهليةفيبمكةكانتامغنيتانالجرادتان"جرد:التاجفيقال

."المنذربنللنعمان

تهامة.جبال:أحمدالإماممسندفي

.طفياللفظليس

.(رمد:اللسان)والدقةالاحترا!تىفيالمتناهي:بالكسرالرمدد

.(لايكنا:ط



57قومهمععقيلأبيبنالرحمنعبدوفادة

عن2(ماجةابنورواه،بهسليمانبنسلامالمنذرأبيحديثمنوالنسائيا(الترمذفيرواهوقد

ولم،البكريالحارثعن،النجودأبيبنعاصمعن،عياشبنبكرأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبي

،الحارثعن،عاصمعن،عياشبنبكرأبيعنأحمد)3(الإمامرواهوهكذا،وائلأبايذكر

.تقدمكماالحارثعن،وائلأبيعن،عاصمعن:والصواب

قومهمععقيلأبيبنالرحمنعبدوفادة

جعفرأبوأنبأنا،السوسييوسفبنمحمدبنإسحاقاللهعبدأبوأنبأنا4(البيهقيبكرأبوقال

بنأحمدحدثنا،العزيزعبدحدثنا،الجعدبنعليأنبأنا،البغدادياللهعبدبنمحمدبنمحمد

بنالرحمنعبدعن،جحيفةأبيبنعونحدثنا،الأسدييزيدخالدأبوحدثنا،زهيرحدثنا،يونس

،فأتيناه،!يماللهرسولإلىوفدفيانطلقت:قال،عقيل)5(أبيبنالرحمنعبدعن،الثقفيعلقمة

رجلالناسفيفماوخرجنادخلنافلما،عليهنلجرجلمنإليناأبغضالناسفيوما،بالبابفائخنا

كملكملكاربكسألتألا،اللهرسوليا:مناقائلفقال:قال.عليهدخلنارجلمنإليناأحمث

ملكمنأفضلاللهعند6(لصاحبكئمفلعل":قالثم،!ي!اللهرسولفضحك:قال!سليمان

دعامنومنهم،فأعطيهادنيااتخذهامنفمنهم،دعوةأعطاهإلانبيايبعثلموجلعزاللهإن،سليمان

يوملأمتيشفاعةربيعندفاختبأتهادعوةأعطانياللهوإن،بهافأهلكواعصوهإذقومهعلىبها

.")7(القيامة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

رقم"الكبرى"فيوالنسائي(3274و)(3273)رقمالذارياتسورةمنالقرانتفسيرأبواب،الترمذيجامع

حسن.حديثوهو،86()70

به.حسنفهو(2261/)التاريخفيالبخاريوصلهولكن،منقطعوإسناده(2816)ماجهابن

انقطاعهعلىنبهوقد،ضعيففإسناده،المؤلفبينهكما،منقطعإسنادوهذا،(3481/)أحمدالإماممسند

به.حسنفهو(2261/)الكبيرالتاريخفيالبخاريوصلهولكن(5223/)الكمالتهذيبفيالمزي

.(5358/)النبوةدلائل

.(2114/)الإصابة

.(0/1371)الزوائدومجمع،النبوةدلائلفيماوأثبتنا"صاحبكفلعل":ط،أفي

بنوالحارثتاريخهفيالبخاريأخرجه":(2141/)الإصابةفيوقال(5924/)التاريخفيالبخاريأخرجه

حسن.حديثوهو:أقول."مندهوابنأسامةأبي



وأصحابهاللهعبدبنطارققدوم76

وأصحابه(1)اللهعبدبنطارققدوم

رجلحدثني،المحاربيشدادبنجامععن،الكلبيجناب)3(أبيطريقمنالبيهقي)2(الحافظروى

وهو،جبةعليهرجلأقبلإذ،المجازذيبسوقلقائمإني:قالاللهعبدبنطارقلهيقالقوميمن

أيهايا:يقولوهو،بالحجارةيرميهيتبعهورجل"تفلحوااللهإلاإلهلا:قولوا،الناسأيهايا":يقول

:قال.اللهرسولأنهيزعم،هاشمبنيمنغلالمهذا:فقالوا؟هذامن:فقلت.كذاب)4(إنهالناس

،وهاجرواالناسأسلمفلما:قال.العزى)5(عبدعمههذا:قالوا؟هذابهيفعلالذيهذامن:قلت

نزلنالو:قلتونخلهاحيطانهامندنونافلما،تمرهامننمتار،المدينةنريد.الربذ"6(منخرجنا

من:قلنا"؟القومأقبلأينمن":وقال،علينافسلم،طمرينفيرجلإذا،هذهغيرثيابافلبسنا

مننمتار:قلنا"؟منهاحاجتكمما":قال.المدينةهذهنريد:قلنا"؟تريدونوأين":قال.الربذة

نعم،:قلنا"؟هذاجملكمأتبيعوني":فقالمخطوم)7(أحمرجملومعنا،لناظعينةومعنا.تمرها

توارىفلما،وانطلق،الجملبخطاموأخذ،شيئاقلناممااستوضعنافما:قال.تمرمنصاعاوكذابكذا

:قال.ثمنالهأخذناولا،يعرفممنجملنابعناماوالله!صنعناما:قلناونخلهاالمدينةبحيطانعنا

ذإ،جملكملثمنضامنةأنا،البدرليلةالقمرشقةوجههكأنرجلارأيتلقدوالله:معناالتيالمرأةتقول

،واستوفوا،واكتالوا،واشبعوا،فكلواتمركمهذا،إليكماللهرسولرسولأنا:فقالالرجلأقبل

يخطبالمنبرعلىقائمهوفإذا،المسجدفدخلنا،المدينةدخلناثم،فاستوفيناواكتلنا،شبعناحتىفأكلنا

الشفلى،اليدمنخيرالعليااليد،لكمخيرالصدقةفإنتصدقوا":يقولوهوخطبتهمنفأدركنا،الناس

الأنصارمنرجلقالأو،يربوعبنيمنرجلأقبلإذ."أدناكوأدناك،وأخاكوأختك،وأباكأمك

.مراتثلاث")8(ولدعلىيجنيلاأباإن":فقال.الجاهليةفيدمام!هؤلاءمنلنااللهرسوليا:فقال

بنيزيدعن،موسىبنالفضلعن،عيسىبنيوسفعن،منهالصدقةفضل9(النسائيروىوقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2/022)بةصالإا

.(381-5038/)النبوةدلائل

.(1206/)التهذيبتهذيب:وانظر(خباب):ط

.(تصدقوهفلا):الدلائلفيبعدها

لهب.أبو:العزىعبد

عرقذاتمنقريبةأيامثلاثةعلىالمدينةقرىمنوهي،البكريحسانبنالحارثوفادةفيذكرهامر:الربذة

.(البلدانمعجم)عنهاللهرضيالغفاريذرأبيقبروبها،مكةتريدفيدمنرحلتإذاالحجازطريىعلى

.(ضي:اللسان)(أنفه)مخطمهعلىيثنيثم،البعيريقلدثمحلقةطرفهفييجعلالحبل:الخطام

."والدعلىيجنيلاأباإن":أفي

صحيح.حديثوهو،العليااليدبابالصدقةفي(561/)النسائيسنن



77الجذاميعمروبنفروةوافدقدوم

الحافظورواه.ببعضهالمحاربياللهعبدبنطارقعن،شدادبنجامععن،الجعدأبيبنزياد

بنيزيدعن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعنأيضا،)1(البيهقي

رأيتفلقد،تلاوموالا:الظعينةفقالت:فيهوقال،تقدمكما،بطولهطارقعن،جامععن،زياد

وجهه.منالبدرليلةبالقمرأشبهشيئارأيتمايغدرلارجلوجه

)3(معانبلادصاحب،)2(الجذاميعمروبنفروةوافدقدوم

رسولا!ي!اللهرسولإلىالنفاتي)5(ثمالجذاميالنافرةبنعمروبنفروةوبعث:)4(إسحاقابنقال

ومامعانمنزلهوكان،العربمنيليهممنعلىللرومعاملافروةوكان،بيضاءبغلةلهوأهدى،بإسلامه

فيفقال،عندهمفحبسوه،أخذوهحتىطلبوهإسلامهمنذلكالرومبلغفلما،الشامأرضمنحولها

الكامل(أ:ذلكمحبسه

والقروان)6(الباببينوالرومأصحابيموهناسليمىطرقت

أبكانيوقدأغفيأنوهممترأىقدماوساءهالخيالصد

للإتيانتدنن)7(ولاسلمىإثمدابعديالعينيمحلنلا

)8(لسانييحصلاالأعزةوسطأننيكبيشةأباعلمتولقد

مكانيلتعرفنبقيتولئنأخاكملتفقدنهلكتفلئن

وبيانوشجاعةجودةمنالفتىجمعماأجلجمعتولقد

الطويل(أ:قالبفلسطينعفرى)9(لهيقاللهمماءعلىصلبهعلىالرومأجمعتفلما:قال

الرواحلإحدىفوقعفرىماءعلىحليلهابأنسلمىأتىهلألا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(5381/)النبوةدلائل

."أشهروهوعمروابنأوالجذاميعامربنفروة":وفيه(3132/)الإصابة

البلقاءنواحيمنالحجازتلقاءالشامباديةطرففيمدينة:بالضميقولونهوالمحدثون،نونوآخرهبالفتح:معان

.(البلدانمعجم)

.(262-4/126)هشامابنسيرة

.(4781/)الغابةأسد

حوضشبهوهو،قروجمع:القروان(وهن:القاموس)كالموهنمنهساعةبعدأوالليلنصفمننحو:الوهن

.(قرا:اللسان)الإبلترده

.(تدينولا):السيرةفي

يقي.لاأي:لسانييحصلا

البيتين.فيوأورد،البلدانمعجم
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بالمناجلأطرافهامشذبةأفهاالفحليضربلمناقةعلى

أالكام!!أ:قالليقتلوهقذموهلماأنهمالزهريوزعم:قال

)1(ومقاميأعظميلربيسلمبأننيالمسلمينسراةبفغ

)2(مثواهالجنةوجعل،وأرضاهعنهورضي،اللهرحمه،الماءذلكعلىوصلبوه،عنقهضربواثم:قال

!جماللهرسولعلىالداريتميمقدوم

بهامنمنوإيمانلمجج!النبيخروجفيالدجالمنسمعوماالجساسةبأمرإياهوإخباره

محمدبكرأبوأنبأنا،بنيسابورالمروزينصرويهبنمحمدبنسهلاللهعبدأبوأخبرنا:،البيهقيأقال

بن،أحمدبكروأبو،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)ح(طالبأبيبنيحيىأنبأنا،حبيبأبنأحمدابن

الزبير،بنجعفربنيحيىحدثنا،القطانزيادبنمحمدبنأحمدسهلأبوأنبأنا:أقالا،،القاضيالحسن

قيسبنتفاطمةعن،الشعبيعن،يحدثجريربنغيلانسمعت،أبيحدثنا،جريربنوهبأنبأنا

سفينته،بهفتاهت،البحرركبأنه!ي!اللهرسولفأخبر،الداريتميم!ي!اللهرسولعلىقدم:قالت

أناقال؟أنتمن:لهفقال،شعرهيجرإنسانافلقي،الماءيلتمسونإليهافخرجوا،جزيرةإلىفسقطوا

رجلفإذا،فدخلناها،الجزيرةبهذهعليكمولكن،أخبركملا:قال.فأخبرنا:قالوا.)3(الجساسة

آمنقد:قلنا؟فيكمخرجالذيالنبيهذافعلما:قال،العربمنناش:قلنا؟أنتممن:فقال،مقيد

)4(0،0-س
فعلت؟مارعرعينعنتخبروليأفلا:قال.لهمخيزذلك:قال.وصد!وهواتبعوهالناسبه

أطعمهل،)5(بيساننخلفعلما:قالثم،الجداروراءمنيخرجأنكادوثبةفوثب،عنهافأخبرناه

غيركلهاالبلادلوطئتالخروجفيليأذنقدلوأما:قالثم،مثلهافوثب،أطعمقدأنهفأخبرناه؟بعد

."الدجالوذاكطيبةهذه":فقال،الناسفحدث!ي!اللهرسولفأخرجه:قالت.طيبة

الشعبي،شراحيلبنعامرعن،طرقمن)6(السننوأهلومسلمأحمدالإمامالحديثهذاروىوقد

.طفياللفظليس()1

عباسابنعناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريطريقمنقصتهمندهوابنشاهينابنوأخرج"(3213/)الإصابةفي)2(

."الزهريإلىضعيفبسند

الأرضدابةهيأنهاوروي(جس:اللسان)الدجالبهاوتاتيالأخبارتجسالبحرجزائرفيدابة:الج!اسة)3(

.(طيبة)معجمهفيبطولهالحديثياقوتوأورد(زعر:البلدانمعجم)

.(البلدانمعجم)الشامبمشارفقرية:زغر(4)

.(البلدانمعجم)وفلسطينحورانبينوهيالشماليبالغوربالأردنمدينة:بيسان()5

رقم-داودأبيوسنن،الجساسةقصةبابالفتنكتاب(4292)رقممسلموصحيح(6373/)أحمدالإماممسند)6(



أسدبنيوفد

)1(هريرةأبيروايةمنشاهداأحمدالإماملهأوردوقد.قيسبنتفاطمةعن

."الفتن"كتابفيوألفاظهبطرقهالحديثهذاوسيأتي

.عشرةوكانوالخممنالداريينوفد)3(الواقديوذكر

97

المؤمنين،أم)2(وعائشة

أسدبنيوفد

،عشرةوكانوا،أسدبنيوفدتسعسنةأولفيء!ج!اللهرسولعلىقدمأنه:)4(الواقديذكروهكذا

أسلمثم،ذلكبعدالنبوةادعىالذيخويلدبنوطليحة،معبدبنووابصة،الأزوربنضرارمنهم

الله،رسوليا:عامربنحضرمي:رئيسهملهمفقال،خلفبناللهعبدبنونقادة)5(،إسلامهوحسن

لاقلأشلمواأنعليكيمنون):فيهمفنزل،بعثاإليناتبعثولم،شهباءسنةفيالبهيمالليلنتدرعأتيناك

.(71:الحجرأتأ!كنتوصحدقينإنلاتميفنهدلبه!أنعلتك!يمناللهبلإشنمكوعكتمنوا

اللهرسولاستهدىوقد،الرشدةبنوأنتم:فقالاسمهمفغير)6(الزنيةبنو:لهميقالقبيلةفيهموكان

فطلبها،معهاولدلهايكونأنغيرمنوللحلبللركوبجيدةتكونناقةخلفبناللهعبدبننقادةمنمج!ي!

:قالثم،سؤرهوسقاهمنهافشرب،بحلبهااللهرسولفأمرهبها)7(فجاء،لهعمابنعندإلايجدهافلم

")8(.بهاجاءوفيمن":فقال.بهاجاءوفيمن،اللهرسوليا:فقال."منحهاوفيمنفيهاباركاللهم"

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

رقمبابالفتنفي(2253)رقمالترمذيوسننالجساسةخبربابالملاحمفي(4327و)(4326و)(4325)

.(4)740ماجهوابن(4258رقم"الكبرى"فيوالنسائي،(66)

.2033/أحمدمسند

.675/أحمدمسند

.1343/سعدابنطبقات

.1292/سعدابنطبقات

(3/572)الإصابةوانظر،المصنفمنهينقلالذيسعدابنطبقاتمنوالتصحيح،تحريف(نفاذة):ط

.(01/473)التهذيبوتهذيب

بالكسر،زنيةبنو":فيهوذكر،زنامادةالتاجوانظرسعدابنطبقاتمنوالتصويب.تحريف(الريبةبنو):ط

وبه:قيل،المرأةولداخركالعجزةولدكاخروالزنية.خزيمةأسدفيمالكبنالحارثبنووهمالعربمنحي

:قالوا؟أنتممن:فقاللمجفالنبيعلىوفدواأنهم:الحديثوفي.أبيهمولداخرلكونهمالمذكورةالقبيلةسميت

العربأنسابجمهرةوانظر"الزنالفظمنيوهمماعنهمفنفى"الرشدةبنوأنتمبل:فقال.الزنيةبنونحن

(391).

.طفياللفظليس

وإسناده.الزهدفي(4134)برقمماجهوابن(1292/)سعدوابن(5/77)مسندهفيأحمدالإمامرواه

ضعيف.



فزأرةبنيوفد-عبسبنيوفد08

عبسبنيوفد

وأمر"عاشركمأنا":!ي!النبيلهمفقال،الواقديوسماهم،نفرتسعةكانواأنهم:(االواقديذكر

بنخالدعنسألهم!ي!اللهرسولأنوذكر،عشرةياشعارهموجعل،لواءلهمفعقداللهعبيدبنطلحة

بعثهم!ي!اللهرسولأنوذكر،لهعقبلاأنهفذكروا،الجاهليةأيامفيترجمتهقدمناالذيالعبسيسنان

أعلم.والله،الفتحعلىوفادتهمتقدميقتضيوهذا.الشاممنقدمتلقريشعيرايرصدون

فزارةبنيوفد

لفا:قال:)3(السعديوجزةأبيعن،الجمحيعمربنمحمدبناللهعبدحدثنا:)2(الواقديقال

بنخارجة:فيهم،رجلاعشربضعةفزارةبنيوفدعليهقدمتسعسنةوكان،تبوكمناللهرسولرجع

،بالإسلاممقرينفجاؤوا،عجافركابعلى،أصغرهموهوحصنبنقيسبنوالحارث،حصن

مواشينا،وهلكت،بلادناأسنتت،اللهرسوليا:أحدهمفقال،بلادهمعناللهرسولوسألهم

اسقاللهم":فقالودعاالمنبراللهرسولفصعد،لنااللهفادع،عيالنا(وغرث)،جنابنا)4(وأجدب

6(طبقامريعامريئامغيثاغيثااسقنااللهم،الميتبلدكوأحي،رحمتكوانشر،وبهائمكبلادك

ولا،هدمولا،عذابسقيالا،رحمةسقياأسقنااللهم،ضارغيرنافعا،اجلغيرعاجلا،واسعا

،7(سبتاالسماءرأوافما،فمطرتقال."الأعداءعلىوأنصرناالغيثاسقنااللهم،محقولا،غرق

وبطونوالظراب)8(الاكامعلىاللهم،عليناولاحوالينااللهم":فقالفدعا،المنبراللهرسولفصعد

.)9(الثوبانجيابالمدينةعنالسماءفانجابت"الشجرومنابتالأودية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(692-1592/)سعدابنطبقاتفيالخبرتفصيلانظر

.(-1792892/)سعدابنطبقاتانظر

.(4/182)الإصابة

.(جنب:النهايةفيكما)الناحيةهووالجناب(جناتنا):ط

.(غرث:القاموس)التجويعوالتغريث،غرثىوهيغرثانفهوجاع:كفرحغرث

.(مرأ:اللسان)المغبةحميد:مريئا

.(4/69:يةلنهاا)جعانا،مخصبا:مريعا

.(335/النهاية)واسععامأيطبقغيث:يقال،عليهامغطياالأرضمالئاأي:طبقا

.(سبت:اللسان)الدهرمنبرهة:سبتا

.الصغارالجبال:الظراب

شواهد.النبويةولبعفالأقوال،ضعيفوإسناده
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منهم،رجلاعشرثلاثةوكانوا،تبوكمنمرجعهعندتسعسنةقدمواإئهم:)2(الواقديقال)1(

عشرةثنتيعوفيبنالحارثوأعطى،فضةمنأواقيبعشرالسلامعليهفأجازهم،عوفبنالحارث

بلادهمإلىرجعوافلما،"الغيثاسقهماللهم":فقال.لهمفدعامجدبةبلادهمأنوذكروا،أوقية

!ي!.اللهرسولفيهلهمدعاالذياليومذلكمطرتقدوجدوها

ثغلبةبنيوفد

قدملما:قالأبيهعن،ثعلبةبنيمنرجلعن،إبراهيمبنمحمدبنموسىحدثني:)3(الواقديقال

وهم،قومنامنخلفنامنرسلنحن:فقلنا،نفرأربعةعليهقدمنا،ثمانسنة)4(الجعرانةمن!ي!اللهرسول

فجاء،الوفد)5(تجيزكماأجزهم:لبلالفقاللنودعهجئناهثم،أياماوأقمنا،بضيافةلنافأمر،بالإسلاميقزون

)6(،ير

بلادنا.إلىوانصرفنا"دراهمعندناليس":وقال،أواقخمسمنارجلكلفأعطى،فضةمنبنمر

)7(ه

محارببنيولمحد

سنةمحاربوفدقدم:قال.السعديوجزةأبيعن،صالحبنمحمدحدثني:)8(الواقديقال

دارفأنزلوا،سواءبنخزيمةوابنه،)9(الحارثبنسواءفيهم،نفرعشرةوهم،الوداعحجةفيعشر

يكنولم،وراءنامنعلىنحن:وقالوا،فأسلموا،وعشاءبغداءيأتيهمبلالوكان،الحارثبنترملة

اللهرسولفعرفه،منهمرجلالوفدفيوكان،منهماللهرسولعلىأغلظولاأفظالمواسمتلكفيأحد

)1(أ:)ذكر(.

.(1792/)سعدابنطبقاتفي)2(

.(1892/)سعدابنطبقات)3(

ذكرها.مر:والجعرانةالجعرانة(4)

والأدبالاتقانوأهلراءهويشددونعينهيكسرونالحديثأصحابإنثم،إجماعاأولهبكسر:ياقوتوقال

بينبلدةوهي.جيدتانروايتانأنهماعندناوالذي:ياقوتقالثم.الراءويخففونالعينويسكنون،يخطئونهم

.(البلدانمعجم)أقربمكةإلىوهيومكةالطائف

سعد.ابنطبقاتعنهناوما(للوفدا:ط)5(

.(نقر:القاموس)مذابةقطع:فضةمننقر)6(

.(وفادة):أ)7(

.(1/992)سعدابنطبقات)8(

الخبر.وأورد(249/)الإصابة)9(
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اللهبيدالقلوبهذهإن":!يواللهرسولفقال.بكصدقتحتىأبقانيالذيدلهالحمد:فقال،!ي!

يجيزكماوأجازهم،بيضاءغرةا)1(لهافصارتسواءبنخزيمةوجهاللهرسولومسح"وجلعز

بلادهم.إلىوانصرفوا،الوفد

كلاببنيوفد

الشاعر،ربيعةبنلبيد؟منهم،رجلاعشرثلاثةوهم،تسعسنةقدمواأنهم)2(الواقديذكر

وجاؤوا،إليهوأهدى،وأكرمه،بهفرحب،خلةمالكبنكعبوبينبينهوكان،)3(سلمىبنوجبار

فيهمسارالكلابيسفيانبنالضحاكأنلهوذكروا،الإسلامبسلامعليهفسلموا،لمجيماللهرسولإلىمعه

أغنيائهممنصدقاتهموأخذ،لهفاستجابوا،اللهإلىودعاهم،بهااللهأمرهالتيرسولهوسنةاللهبكتاب

..)4(،

فقرائهم.على!صر!ها

)5(كلاببنرؤاسبنيوفد

بنربيعةبنكلاببنرؤاسبنبجيدبنقيسبنمالكبنعمرو:لهيقالرجلاأن)6(الواقديذكرثم

حتى:فقالوا،اللهإلىفدعاهمقومهإلىرجعثم،فأسلم،لمجيماللهرسولعلىقدم،صعصعةبنعامر

منرجلاقتلهذا،مالكبنعمرووأن،بينهمكانتمقتلةفذكر،مناأصابوامامثلعقيلبنيمننصيب

أتانيلئن:فقال،صنعتماوبلغهلمجيماللهرسولوأتيت،غلفييديفشددت:قال،عقيلبني

يمينهعنفأتيته،وأعرضالسلامعلييردفلم،سلمتجئتفلما،يدهمنالغلفوقمالأضرب

الربإن،اللهرسوليا:فقلت،وجههقبلمنفأتيته،عنيفأعرضيسارهعنفأتيته،عنيفأعرض

."ا)8(عنكارضيتقد":قال،عنكاللهرضيعنيفارض،فيرضىليترضى)7(وجلعز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سعد.ابنطبقاتمنالزيادة

.(1003/)سعدابنطبقات

.(1448/)والإصابة،(922)والاستيعاب،(1264/)الغابةأسد

.(فصرفوا):ط

.(من):ط

وتخريجاته.للخبرمفصلةروايةوفيه(313/)والإصابة(1/003)سعدابنطبقاتانظر

.(ليرتضىا:ط

سعد.ابنطبقاتمنالزيادة
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83

أرضوهي-)2(عقيلبنيعقيق-العقيقفأقطعهم،!ي!اللهرسولعلىقدمواأنهم)1(الواقديذكر

محمدأعطىماهذاالرحيمالرحمناللهبسم":كتابا)3(بذلك،لهمأوكتب،وعيوننخيلفيها

،وأطاعواوسمعوا،الزكاةوآتوا،الصلاةأقامواماالعقيقأعطاهم،وأنساومطرفا)4(ربيعااللهرسول

.مطرفيدفيالكتابفكان."لمسلمحقايعطهمولم

يقالماءفأعطاه،رزينأبووهوعقيلبنعامربنالمنتفقبنعامربنلقيطأيضأعليهوقدم:قال

والمنة.الحمدودله،بطولهوحديثهوقصتهقدومهقدمناوقد،قومهعلىوبايعه،)5(النظيم:له

كعب)6(بنقشيربنيوفد

بنالخيرسلمةبنعامر)7(بنهبيرةبنقرة،فيهمفذكر.حنينوقيل،الوداعحجةقبلوذلك

رجع:حينقرةفقال،قومهصدقاتيليأنوأمره،برداوكساه،!ي!اللهرسولفأعطاه،فأسلم،قشير

الطويل،أ

بهنزلتإذاللهرسولحباها

حثيثةوهيالخضربروضفأضحت

رحلهالذميردفلافتىعليها

منفدغيرنائلمنوأمكنها

محمدمنحاجاتهاأنجحتوقد

المترددالعاجزلأمر)8(يروي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

منه.والزيادة(1/103)سعدابنطبقات

معجم)تمرةعقيق:لهويقال،كثيرونخلقرىفيه.عقيللبنياليمامةعقيق:السكونيقال:ياقوتقال

.(البلدان

.(234ص)(162)رقمالسياسيةالوثائقمجموعة

سعد.ابنعنمنقولاالخبروفيه(3423/)الإصابة

من:الحفصيقال.الغديرماءمنببعضبعضهامتواصلةوقلاتغدرفيهشعب:والنظيم(النظيملهفقال):ط

.(البلدانمعجم)ومطرقوالنظيموالحجائزالحمائم:المشهورةاليمامةعارضقلات

الخبر.تخريجاتوفيه(3234/)والإصابة(1/353)سعدابنطبقاتفيالخبرانظر

.أالنسخةفيولاسعدابنطبقاتفي(عامربن)ليس

.(.تروكك!):والإصابةسعدابنطبقاتفي
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البكاء)1(بنيوفد

)3()2(ص،!صصصصصص

بنعبادةبنثوربنمعاويةفيهم،رجلاثلاثينكانواوأنهم،تسعسنةقدمواأنهم(الواقديأذكر

وقدبمسكأتبركإني،اللهرسوليا:فقال،بشر:لهيقاللهابنومعه،سنةمئةابنيومئذوهو،البكاء

عليهن،وبرك،أعنزاوأعطاه،وجهه!ي!اللهرسولفمسح،وجههفامسح،بيبوهذاوابني،كبرت

اولملأأ:)4(ذلكفيمعاويةبنبشربنمحمد:وقال،سنةولاقحطذلكبعديصيبهملافكانوا

والبركاتبالخيرلهودعابرأسهالرسولمسحالذيوأبي

)6(باللجباتلسننواحل)د(عفراأعنزأأتاهإذأحمدأعطاه

بالغدواتالملءذاكويعودعشيةكلالحيرفد)7(يملأن

صلاتيماحييتمنيوعليهمانحأوبوركمنحمنبوركن

كنانةوفد

،تبوكإلىيتجهزوهولمجيواللهرسولعلىقدمالليثيالأسقعبنواثلةأن)8(بأسانيدهالواقديروى

)9(أكلمكلاوالله:أبوهفقال،!شيماللهرسولعنوأخبرهم،فدعاهمقومهإلىرجعثم،الصبحمعهفصلى

علىراكبوهو،تبوكإلىلمجيواللهرسولمعسارحتىوجهزته،فأسلمت،كلامهأختهوسمعت،أبدا

علىواثلةعرضرجعوافلما،)01(دومةأكيدرإلىخالدمع!ي!اللهرسولوبعثه،عجرةبنلكعببعيبر

وجل.عزدلهحملتكإنما:كعبلهفقال،سهم)11(منعليهشارطهكانماعجرةبنكعب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.(3043/)والإصابة(1403/)سعدابنطبقاتفيالخبر

.(1/403)سعدابنوطبقات(1341)الاستيعابانظرزيادةوهي(بنمعاوية):طفيبعدها

."العينبكسرالعقيليضبطها:عبادة":الإصابةفيقال

منالمحمدونفيالقفطيمنكلفقطالأولالبيتوأورد(3043/)والإصابة(1403/)سعدابنطبقات

.(035)الشعراءمعجمفيوالمرزباني،(043)الشعراء

واسترخاؤهالبطنعغ:الثجل.الأشبهوهوالإصابةعنأثبتهوما(نواجل):الطبقاتوفي(نواحل):أ،ط

.(ثجل:اللسان)

.(لجب:القاموس)ضدوالغزيرةلبنهاقلالشاةاللجبة:واللجباتالطبقاتمنأثبتهوما(باللحيات):أ،ط

.(رفد:اللسان)الضخمالعظيمالقدح:والرفدالإصابةعنهناوما(وفد):ط،أفي

.(603-1/503)سعدابنوطبقات،(2801)الواقديمغازي

.والطبقاتالمغازيعنهناوما(أحملكلاا:ط،أ

منالقرياتمن:ودومة(4181/هشامابنسيرة)عليهاملكاكانكندةمنرجلالملكعبدبنأكيدرهو:أكيدر

.(البلدانمعجم)ليالأربعتيماءإلىالقرىوادي

.(الغنيمةمنسهمهمن):أ
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أشجعوفلى

شعبفنزلوا،رخيلةبنمسعودورئيسهم،رجلمئةوهمالخندقعامقدمواأنهمالواقديء\(ذكر

بنيمنفرغبعدماقدموابل:ويقال،التمربأحماللهموأمر،لمجي!اللهرسولإليهمفخرج،سلع

ذلك.بعدأسلمواثم،ورجعوافوادعهم،رجلسبعمئةوكانوا،قريظة

(2)باهلةوفد

الفرائضفيهكتابالهوكتب،أمانالقومهوأخذ،فأسلمالفتحبعدالكاهنبنمطزفرئيسهمقدم

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانكتبه،الإسلاموشرائع

سليمبنيوفد

وسأله،كلامهفسمع،نشبةبنقيس:لهيقالسليمبنيمنرجل!ي!اللهرسولعلىوقدم:قال)3(

بنيقومهإلىورجع،فأسلم،الإسلامإلى!اللهرسولودعاه،كلهذلكووعى،فأجابه،أشياءعن

،حمير)4(مقاولوكلامالكهانوكهانةالعربوأشعارفارسوهينمةالزومترجمةسمعت:فقالسليم

بنوخرجتالفتحعامكانفلما،منهبنصيبكموخذوا،فأطيعوني،كلامهممنشيئامحمدكلاميشبهفما

مرداسبنالعباسوفيهم،ألفاكانوا:ويقال.سبعمئة)6(وهمبقديد)5(!ي!اللهرسولفلقوا،سليم

مقدما،وشعارناأحمرلواءناواجعل،مقذمتكفيأجعلنا:وقالوا،فأسلموا،أعيانهممنوجماعة

فراه،صنمايعبدالسلميربهعبدبنراشدكانوقدوحنيناوالطائفالفتحمعهفشهدوا،بهمذلكففعل

الطويل(أ:فقالعليهيبولانوثعلبانيوما

الثعالبعليهبالتمنذللقدبرأسهالثعلبانيبولأرب

"؟اسمكما":!اللهرسوللهوقال،فأسلم!ي!اللهرسولإلىجاءثم،فكسرهعليهشد)7(ثم

،رهاط:لهيقالموضعاوأقطعه"رئهعبدبنراشدأنتبل":فقال،العرىعبدبنغاوي:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3014/)والإصابة(1603/)سعدابنطبقات

.(3423/)والإصابة(1703/)سعدابنطبقات

.(3026/)والإصابة(1703/)سعدابنطبقات

.(قول:القاموس)ملوك:مقاول

.(البلدانمعجم)مكةفربموضع:قديد

.(تسعمئة):سعدابنطبقاتفي

تحريف.وهو(شهدثم):ط
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وشهد،قومهعلىلهوعقد،سليمبنيخيرهو:وقال،الزسول)2(عين:لهايقال،لجريعينلمحيه
"!هص)1(.

بعدها.وماالفتح

عامربنهلالبنيوفد

بنوقبيصة،اللهعبد!يواللهرسولوسماه،فأسلم،)4(أصرمبنعوفعبد:)3(وفدهمفيوذكر

بنبجيربنمالكبناللهعبدبنزيادهلالبنيوفدفيوذكر،)6(الصدقاتفيحديثلهالذير!
.-)5(

بنتميمونةخالتهمنزليمم)8(المدينةدخلفلما،عامربنهلالبناللهعبدبنرؤيبةبنالهزم)7(

إنه!اللهرسوليا:فقالت،ورجعفغضب،رآهمنزلهلمج!اللهرسولدخلفلما،عليهافدخل،الحارث

له،فدعا،زيادا)01(أدنىثم،الظهرفصلى،زيادومعه،المسجدإلىخرج)9(ثمفدخل،أختيابن

في،البركةنتعرفزلناما:تقولهلالبنوفكانت،أنفهطرفعلىحدرهاثم،رأسهعلىيدهووضع

الكامل(أ:زيادبنلعليالشاعروقال.زيادوجه

المسجدعندبالخيرلهودعابرأسهالرسولمسحائذيبن)11(يا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)هـا

11(

.البلدانمعجمفيكما.مكةمنليالثلاثعلىموضعوهو(رهاطا):طفي

سعد.ابنوطبقاتطفيماوأثبتناالرسوبعين:أفي

.(1903/)سعدابنطبقات

.(2275/)الإصابة

.(3222/)والإصابة(503)التهذيبتقريب

:فقال،فيهاأسألهع!يواللهرسولفأتيت،حمالةتحملت:قالعنهاللهرضيمخارقعنقبيصةعن:والحديث

حمالة،تحملرجل،ثلاثةلأحدإلاتحللاالمسألةإن،قبيصةيا:قالثم.بهالكفنأمرالصدقةتأتيناحتىأقم

قوامأيصيبحتىالمسألةلهفحلتمالهاجتاحتجائحةأصابتهورجل،يمسكثميصيبهاحتىالمسألةلهفحلت

فلانأأصابتلقد:قومهمنالحجاذويمنثلاثةيقولحتىفاقةأصابتهورجل-عيشمنسدادا:قالأو-عيشمن

قبيصةياالمسألةمنسواهنفما-عيشمنسدادأ:قالأو-عيشمنقوامأيصيبحتىالمسألةلهفحلت.فاقة

(4401)برقمصحيحهفيومسلم(06/وه3477/)مسندهفيأحمدالإمامرواه.سحتاصاحبهايأكلهاسحت

فيوالنسائيالمسألةفيهتجوزمابابالزكاةفي(0164)برقمسننهفيداودوأبوالمسألةلهتحلمنبابالزكاةفي

شيئا.الناسيسأللامنفضلبابالزكاةفي(9،79آ5/)سننه

.(274)العربأنسابجمهرةوانظر.(الهدم):ط

بمعنى.وهما(تيمم):أ

.(رجعثم):أ

.(أدناهثم):ط

.(الذيإن):ط



تغلببنيوفد-وائلبنبكربنيوفد

سواءهأريدلازياداأعني

عرنينهفيالنورذاكزالما

منجدأومتهمأو)1(غائرمن

ملحد)2(فيبيتهتبوأحتى

87

وائلبنبكربنيوفد

منكم،ذاكليس:فقال،)4(ساعدةبنقسعن!ي!اللهرسولسألواقدموالماأنهم)3(الواقديذكر

حفظالذيبكلامهفكلمهم،مجتمعونوالناس،عكاظا)5(فوافى،الجاهليةفيتحنفإيادمنرجلذاك

منرجلفقال،خوط)7(بنوحسانمرثدبناللهوعبدالخصاصية)6(بنبشيرالوفدفيوكان:قال.عنه

:)8(حسانولد

النبيإلىكلهابكررسولوأبيخوطبنحسانابن)9(أنا

تغلببنيوفد

بنترملةدارفنزلوا،الذهبصلبعليهمونصارىمسلمينرجلاعشرستةكانواأنهمذكر)01(

المسلمين(1وأجاز)1،النصرانيةفيأولادهميصبغوالاأنعلىالنصارى!ي!اللهرسولفصالح،الحارث

منهم.

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

بدونها.الوزنيستقيمولا:طفي(أو)لفظليس

اسم:وملحد(عرن:اللسان)الشحمفيهيكونحيثالأنفأولوهوالحاجبينمجتمعتحتما:الأنفعرنين

القبر.وهواللحدمنالمكان

.(1315/)سعدابنطبقات

حياته.طالت،الجاهليةفيخطبائهمكبارومنالعربحكماءأحد:ساعدةبنقس

خطأ.(عكاظ):ط

.(1915/الإصابة)الخصاصيةبابنالمعروفالسدوسينذيرابنويقال،معبدبنبشيرهو

.(28/)الغابةوأسد(265/)والإصابة(135)الاستيعابعنأثبتهوما.(حوط):ط،أ

.حسانبنبشرهو:الغابةأسدفي

.مصادرهعنأثبتهوما(وحسانأنا):طفي

.(1316/)سعدابنطبقات

الماءفيأولادهمغمسهمالنصارىوسمت:الأزهريقال(وأجازالنصرانيةفيأولادهميضيعواألاعلى):ط

.(صبغ:اللسان)فيهإياهملغمسهمصبغا



88
الأزدقدومفيفصل-جعفيئوفد-خوالأنوفد-تجيبوفد-أليمنأهلوفادات

اليمنأهلوفادات

تجيبوفد

()2(!ي!اللهرسول)فأجازهم،رجلاعشرثلاثةكانواوأنهم،تسعسنةقدمواأنهم)1(الواقديذكر

الله!رسوليا":فقال"؟حاجتكما":!ماللهرسوللهقالمنهمغلاماوأن،غيرهمأجازماأكثر

فيغناهواجعل،وارحمهلهاغفراللهم":فقال،قلبيفيغنايويجعل،ويرحمنيلييغفراللهادع

.الناسأزهدمنذلكبعدفكان."قلبه

لانخووفد

عن!ي!اللهرسولوسألهم،عشرسنةشعبانفيقدمواوأنهم،عشرةكانواأنهم()3(الواقديأذكر

وتعلموا.لهدمناهرجعناقدولو،منهخيرابه)4(أبدلنا:فقالوا،أنسعم:لهيقالكانالذيصنمهم

.)5(اللهحرمماوحرموااللهأحلماوأحلوا،الصنمهدموارجعوافلما،والسننالقرآن

جعفيوفد

بأكللمجي!اللهرسولأمرهموفدهمأسلمفلما،القلبأكليحرمونكانواأنهم()6(الواقديأذكر

فأكلهترعدويدهفأخذه"تأكلوهحتىإيمانكميتملا":وقالرئيسهموناوله،فشويبهوأمر،القلب

الوافرأأ:وقال

بنانيمشتهحينوترعدكرهاالقلبأكلتأنيعلى

!ولش!اللهرسولىمحلىالأزدقدومفيفصل

بنأحمدحديثمن،المدينيموسىأبووالحافظ،"الصحابةمعرفة"كتابفينعيمأبوذكر

)2(

)3(

)4(

)6(

.(1323/)سعدابنطبقات

.طفيالقوسينبينمالي!

.(1324/)سعدابنطبقات

.(أبدلناه):ط

.أمنخولانوفدخبرسقط

.(1324/)سعدابنطبقات



98كندةوفد

حدثني:قالالأزديسويدبنيزيد)1(بنعلقمةحدثني:قالالدارانيسليمانأباسمعت:قالالحواريأبي

عليهدخلنافلما،لمج!ي!اللهرسولعلىقوميمنسبعةسابعوفدت:قالالحارثبنسويد)2(جديعن،أبي

نإ":وقاللمج!ي!اللهرسولفتبسم.مؤمنون:قلنا"؟أنتمما":فقال،وزيناسمتنامنرأىمافأعجبهوكلمناه

نأرسلكبهاأمرتنامنهاخمس؟خصلةعشرةخمس:قلنا"؟وإيمانكمقولكم)3(حقيقةفما،حقيقةقوللكل

شيئا،منهاتكرهأنإلاعليهافنحن،الجاهليةفيبهاتخلقناوخمس،بهانعملأنأمرتناوخمس،بهانؤمن

باللهنؤمنأنأمرتنا:قلنا"؟بهاتؤمنواأنرسليبهاأمرتكمالتي)4(الخمسما":ع!ي!اللهرسولفقال

نأأمرتناقلنا"؟بهاتعملواأنأمرتكمالتي()الخمسوما":قال.الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكته

سبيلا.إليهاستطاعمنالبيتونحج،رمضانونصوم،الزكاةونؤتي،الضلاةونقيم،اللهإلاإلهلا:نقول

،البلاءعندوالضبر،الرخاءعندالشكر:قالوا."؟الجاهليةفيبهاتخلقتم)6(التيالخمسوما":فقال

حكماء":جم!ي!اللهرسولفقال.بالأعداءالشماتةوترك،اللقاءمواطنفيوالضدق،القضاءبمروالرضى

كماكنتمإنخصلةعشرونلكمفتتم،خمساأزيدكموأنا":قالثم"أنبياءيكونواأنفقههممنكادواعلماء

واتقوا،تزولونغداعنهأنتمشيءفيتنافسواولا،تسكنونلاماتبنواولا،تا!كلونلاماتجمعوافلا:تقولون

عندمنالقومفانصرف."تخلدونوفيه،تقدمونعليهفيماوارغبوا،تعرضونوعليه،ترجعونإليهالذيالله

.)7(بهاوعملوا،وصئتهوحفظوا،ع!ي!اللهرسول

ذكر:ثم

)8(كندةوفد

الأشعثوأجاز،أواقبعشرأجازهموأنه،قيسبنالأشعثعليهم،راكباعشربضعةكانواوأنهم

.تقدموقد،أوقيةعشرةثنتي

مرثد.:طفي(1)

سويد.عنجديعن:طفي)2(

.طفياللفظليس)3(

.(فالخمسة):ط)4(

.(الخمسةوما):ط)5(

.(الذيالخمسةوما):ط)6(

عساكروابنالرشاطيوساقه،الحواريأبيبنأحمدطريقمنالعسكريأحمدأبورواه":(289/)الإصابةفي)7(

عنآخروجهمنالمصطفىشرففيالنيسابوريسعيدأبوورواه.الحواريأبيبنأحمدعنآخرينوجهينمن

بنعلقمة:الذيلفيموسىأبوفذكرالحارثبنعلقمةبنسويدبنعلقمة:فقال،الحواريأبيبنأحمد

رواته.منواحدلجهالةضعيفالحديث:بشارقال."أشهروالأولذلكبسببالحارث

.(1328/)سعدابنطبقات)8(



سعدبنيوفد-خشينوفد-الصدفوفد09

(1)الصدفوفد

،يسفمواولمفجلسوا،المنبرعلىيخطب!يماللهرسولفصادفوا،راكباعشربضعةفيقدموا

أيهاعليكالشلام:فقالوا،قيامافقاموا"!سلمتمهلا":قال،نعم:قالوا"؟أنتمأمسلمون":فقال

عن!يماللهرسولوسألوا،فجلسوا،"أجلسوا،السلاموعليكم":فقال،وبركاتهاللهورحمةالنبي

.الضلواتأوقات

خشينوفد

ذلكبعدقدمثم،خيبرمعهفشهد،خيبرإلىيجهزاللهورسول،الخشنيثعلبةأبووقدم:قال)2(

.فأسلموامنهمرجلأعشربضعة

سعدبنيوفد

وبني)8(وجهينة،وسلامان)7(،)6(عذرةوبني،(وبهراء))4(وبليهذيم)3(سعدبنيوفدذكرثم

.(1")1البخاريصحيح"فيالجرميسلمةبنعمروحديثتقدموقد،(1كلب)9(والجرميين)0

وسعد،1(وهمدان)،كعب)14(بنوالحارث،)13(وغسان،الأزد)12(وفد:وذكر

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

12

13

14

."كندهمنبطن؟ككتفالصدف":صدف:التاجوفي(461)العربأنسابوجمهرة932(/1)سعدابنطبقات

.(454)العربأنسابوجمهرة(492/)والإصابة،(1/932)سعدابنطبقاتفيوخبره،الواقدييعني

.(1932/)سعدابنطبقات

.1335/نفسه

.1331/نفسه

.1331/نفسه

.1332/نفسه

.1333/نفسه

.1334/نفسه

.-1335337/نفسه

.(2043)رقمالبخاريرواه

.1/337سعدابنطبقات

.1/338نفسه

.1933/نفسه

.1034/نفسه
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)8(وخثعم،)7(وبجيلة،)6(والنخع،(غامد)5وبني،()4والرهاويين،)3(الداريينووفد،)2(وعنس،(1)العشيرة

ومشرحاومخوساحمدا)11(الأرلعةالملوكفيهموذكرححر)01(لنوائلفيهم5وذ،وحضرموت ....ص)9(

.طولفيهكلامأالواقديوتكلم()13العمردةأختهممعلعنهمأحمدمسندفيوردوقد(،)12وأبضعة

،وجذام،وأسلم،والحدان،وثمالة،ودوس،وبارق،وغافؤ،أزدعمانوفد41ودكر

بعضقدمناوقد.جدايطولالقبائلهذهعلىالكلاموبسط.وجيشان،ونجران،وحمير،ومهرة

أعلم.تعالىوالله،كفايةأوردناهوفيما،بذلكيتعلقما

:)15(الواقديقالثم

السباعوافد

جالس!ر!اللهرسولبينا:قالحنطب)16(بناللهعبدبنالمطلبعن،عبادةبنشعيبحدثني

السباعوافدهذا":لمج!!اللهرسولفقال،فعوى،يديهبينفوقف،ذئبأقبلأصحابهفيبالمدينة

فما،منه(وتحذرتم)17،تركتموهأحببتموإن،غيرهإلىيعدوهلاشيئالهتفرضواأنأحببتمفإن،إليكم

."رزقهفهوأخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

16(

17(

.1/342نفسه

تحريف.وهو"قيس"طفيووقع1342/نفسه

.1343/نفسه

.1344/نفسه

.1345/نفسه

.1346/نفسه

.1347/نفسه

.1348/نفسه

.1934/نفسه

.(3628/)والإصابة،(046)العربأنسابجمهرة

.(428)حزمابنجمهرةوانظر.(حمدا):أ(جميدا):ط

أخبارتفصيلوردوقد"كلهمفقتلواارتدواثمع!ي!اللهرسولإلىوفدوا"أنهموفيه(428)العربأنسابجمهرة

.(351-1/932)سعدابنطبقاتفيالمذكورةالوفودهذه

صحيح.وإسناده،(4387/)المسندوانظر(الغمرأخيهممعنعتهم):ط

.(358-1/135)سعدابنطبقاتفيكلهاالوفودهذهوذكر،الواقدي:يعني

.(1/935)سعدابنطبقات

.(01/178)التهذيبتهذيب

."وتحرزتم"سعدابنطبقاتفي



السباعوفد29

:أي،الثلاثبأصابعهع!يوالنبىإليهفأومأ،بشىءلهأنفسناتطيبما،اللهرسوليا:قالوا

.(عسلاد"أولهفولى،خالسهم

الإمامرواهالذيالحديثفيذكرالذيالذئبالذئبهذاويشبه،الوجههذامنمرسلوهذا

سعيدأبيعن،نضرةأبيعن،3(الحدانيالفضلبنالقاسمأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،2(أحمد

ذنبهعلىالذئبفأقعى،منهفانتزعها،الراعيفطلبها،فأخذهاشاةعلىالذئبعدا:قالالخدري

كلاميكلمني،ذنبهعلىمقعذئبعجبايا:فقال،إلياللهساقهرزقامنيتنزع،اللهتتقيألا:فقال

قدمابأنباءالناسيخبربيثربع!يواللهرسولمحمد،ذلكمنبأعجبأخبركألا:الذئبفقال،الإنس

أتىثم،زواياهامنزاويةإلىفزواها،المدينةدخلحتى،غنمهيسوقالراعيفأقبل:قال،سبق

أخبرهم،:للأعرابيفقال،خرجثم،جامعةالصلاة:فنوديع!ي!اللهرسولفأمر،فأخبره!ي!اللهرسول

الإنسالسباعتكلمحتىالساعةتقوملا،بيدهنفسيوالذي،صدق":!واللهرسولفقالفأخبرهم

."بعدهأهلهأحدثبمافخذهوتخبره،نعلهوشراكسوطه)4(عذبةالرجلوتكفم

:وقال.بهالفضلبنالقاسمعن،أبيهعن،الجراحبنوكيعبنسفيانعن(الترمذممإهرواهوقد

الحديث،أهلعندمأمونثقةوهو،بهالفضلبنالقاسمحديثمنإلانعرفهلا،صحيحغريبحسن

.مهديوابنيحيىوثقه

حدثني،حمزةأبيابنهوشعيبأنبأنا،اليمانأبوحدثنا،أيضا6(أحمدالإمامرواهوقد:قلت

بأبسط،بطولهاالقصةهذهفذكر،حدثهالخدريسعيدأباأن7(شهماحدثني،الحسينأبيبناللهعبد

شهر،حدثنا،بهرام)9(بنالحميدعبدحدثنا،النضرأبوحدثنا،أحمد)8(رواهثم.السياقهذامن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(عسل:القاموس)رأسهوهزعدوهفياضطرب:وعسلاناعسلأيعسلالذئبعسل

صحيح.حديثوهو،(383/)أحمدالإماممسند

.(8932/)التهذيبتهذيب:وانظر،المسندمنوالتصحيح(الخراني):ط

.(عذب:اللسان)السوطعذبتيأحدوالعذبةعذل!والجمع،طرفه:سوطهعذبة

.السباعكلامفيجاءماباب،الفتنكتابفي(1822)رقمالترمذيسنن

ويشهدوالشواهدالمتابعاتفيبهيعتبرضعيفوهو،حوشببنشهرسندهوفي،(3/88)أحمدالإماممسند

.(4936/)التهذيبتهذيب:وانظر(سعيدأبوأنبأنامهران):الذيالخدريسعيدأبيحديثلأكثره

.(4936/)التهذيبتهذيب:وانظر(سعيدأبوأنبأنامهران):ط

ويشهد،والشواهدالمتابعاتفيبهيعتبرضعيفوهوحوشببنشهرسندهوفي،(398/)أحمدالإماممسند

قبله.الذيالخدريسعيدأبيحديثلمعناه

تحريف.(هبرام):ط
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السنن،أهلشرطعلىإسنادوهو،أعلموالله،أشبهالسياقوهذا،فذكره،سعيدأبووحدث:قال

.يخرجوهولم

فيتعالىقولهأيضا)1(عندذلكفيالكلامتقصيناوقد،الهجرةقبلبمكةالجنوفودذكرتقذموقد

فيالأحاديث!نورفىمافذكرنا)2(!هوأتقرءانيممتتمعوتألجنثننفراإلكصرقنآوإذ!(92:أ!حقافاأسورة

يأتيهكانالذيرئيهعنرواهومافأسلمكاهناكانالذيقارببنسوادحديثوأوردنا،والاثارذلك

السريع(منأ:لهقال)3(حينالر!يىأسلمحينبالخبر

بأحلاسها)4(العيسوشذهاوأنجاسهاللجنعجبت

كأرجاسهاالجنمؤمنماالهدىتبغيمكةإلىتهوي

رالسهاإلىبعينيكواسمهاشممنالصفوةإلىفانهض

قوله:ثم

قوله:ثم

وتطلابهاللجنعجبت

الهدىتبغيمكةإلىتهوي

هاشممنالصفوةإلىفانهض

وتخبارهاللجنعجبت

الهدىتبغيمكةإلىتهوي

هاشممنالصفوةإلىفانهض

)5(بأقتابهاالعيس!وشدها

كأذنابهاقداماها)6(ليس

نابها)7(إلىبعينيكواسم

بأكوارها)8(العيسوشذها

كأخيارهاالشرذووليس

ككفارهاالجنمؤمنوما

.طفياللفظليس(1)

.(4168/)كثيرابنتفسير)2(

.(269/)الإصابةفيالأولىالثلاثةوالأبيات(رأى:القاموس)يرىجني:ويكسركغنيئالرئي)3(

ويحركالثيابحزتحتالبيتفيويبسط،البرذعةتحتالبعيرظهرعلىكساء:بالكسرحلسمفردها:أحلاس)4(

.(حلس:القاموس)

.(قتب:اللسان)السنامقدرعلىصغيررحل:الصحاحوفيقتبمفردها:أقتاب)5(

.(قدامها):ط()6

.(بابها):ط)7(

.(كور:اللسان)للفرسوآلتهكالسرجوهوبأداتهالرحلوقيلالرحل:بالضمالكورمفردها:أكوار)8(
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ودله،كفايةفيهبماهنالكذلكقررناوقد،مكةإلىالجنوفودتكرارعلىيدلمماوأمثالهوهذا

التوفيق.وبه،والمنةالحمد

مخرجهولكن،موضوعاأو،منكرابلجداغريباحديثاهاهنا)1(البيهقيبكرأبوالحافظأوردوقد

بنهامةقدومباب:"النبوةدلائل"فيقالفإنهمنهوالعجب،أوردهكمانوردهأنأحببنا،عزيز

داودبنالحسينبنمحمد)3(الحسنأبوأخبرنا.وإسلامه!ي!النبيعلىإبليسبنلاقيسبن)2(الهيم

حمادبناللهعبدحدثنا،المروزيالفازي)4(سهلبنحمدويهبنمحمدنصرأبوأنبأنا،اللهرحمهالعلوي

عنه:اللهرضيعمرقال:قالعمرابنعن،نافععن،أبيأخبرني،معشرأبيبنمحمدحدثنا،الآملي

!ي!،النبيعلىفسلمعصابيدهشيخأقبلإذ،تهامةجبالمنجبلعلى!ي!النبيمعقعودنحنبينا

فقال،إبليسبنلاقيسبنالهيمبنهامةأنا:قال"؟أنتمن.وغمغمتهمجننغمة":قالثم،فرد

الدنياأفنيتقد:قال"؟الدهرمن)5(عليكأتىفكم.أبوانإلاإبليسوبينبينكفما":!ي!النبي

بإفسادوآمر،بالآكاموأمر،الكلامأفهم،أعوامابنغلاماكنتهابيلقابيلقتلليالي،قليلاإلاعمرها

:قال"المتلوم)6(والشاب،المتوسمالشيخعملبئس":!ي!اللهرسولفقال،الأرحاموقطيعةالطعام

فلم،قومهمنبهآمنمنمعمسجدهفينوحمعكنتإني،وجلعزاللهإلىتائبإني،التردادمنذرني

النادمين،منذلكعلىإني،جرملا:وقال،وأبكانيبكىحتىقومهعلىدعوتهعلىأعاتبهأزل

الشهيدالسعيددمفياشتركممنكنتإني،نوحيا:قلت:قال،الجاهلينمنأكونأنباللهوأعوذ

والندامة،الحسرةقبلوافعله،بالخيرهم،هاميا:قال؟توبة)7(عندكليتجدفهل،آدمبنهابيل

فتوضا،،قم،عليهاللهتابإلابلغماأمرهبالغاللهإلىتابعبدمنليسأنهعلياللهأنزلفيماقرأتإني

توبتكنزلتفقد،رأسكارفع:فناداني،بهأمرنيماساعتيمنففعلت:قال.سجدتيندلهواسجد

أزلفلم،قومهمنبهآمنمنمع،مسجدهفيهودمعوكنت:قال.ساجداللهفخررت،الشماءمن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(042-5184/)النبوةدلائل

مصدر"النبوةدلائل"عنأثبتهوما(أهيمبنهامة)(3495/)الإصابةوفي(الهيثم):وط،(الهيم):أ

المؤلف.

.(17/89)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو(الحسينأبو):النبوةدلائلفي

يقولوبعضهمفازقريةإلىنسبةالفازي)وفيه(1508/)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريف(القادي):ط،أ

.(فاز:البلدانمعجم)مروبنواحيبلدة،وفاز.(الغازي

.(لكا:ط

يكونأنويجوز.السيءالفعلفيللأئمةالمتعرض:المتلوم(وسم:النهاية)الشيوخبسمةالمتحلي:المتوسم

.(لوم:النهاية)لقضائهاالمنتظرأي،الحاجةوهياللؤمةمن

."ربكعند"النبوةدلائلفي
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النادمين،منذلكعلىأني،جرملا:فقال،وأبكانيعليهمبكىحتىقومهعلىدعوتهعلىأعاتبه

أزلفلم،قومهمنبهآمنمنمع،مسجدهفيصالحمعوكنت:قال،الجاهلينمنأكونأنباللهوأعوذ

أكونأنباللهوأعوذ،النادمينمنذلكعلىأنا:وقال،وأبكانيبكىحتىقومهعلىدعوتهعلىأعاتبه

فيإلياسألقىوكنت،الأمينالمكانفييوسفمعوكنت،يعقوبأزوروكنت،الجاهلينمن

ابنعيسىلقيتإن:وقال،التوراةمنفعلمني،عمرانبنموسىلقيتوإني،الآنألقاهوأنا،الأودية

نإ:قالعيسىوإن،السلامموسىعنفأقرأتهمريمابنعيسىلقيتوإني،السلاممنيفأقرئهمريم

.السلاممنيفأقرئهلمجي!محمدالقيت

السلاموعليك،الذنيادامتماالسلامعيسىوعلى:قالثم،فبكىعينيه!شي!اللهرسولفأرسل

:قال.التوراةمنعلمنيإنه،موسىفعلمابيافعل،اللهرسوليا:قال.الأمانةبأدائكهاميا

الشمسإذاو"،"يتساءلونوعم"،"والمرسلات"،"الواقعةوقعتإذا"لمجي!اللهرسولفعفمه

."زيارتناتدعولا،هامةياحاجتكإليناارفع":وقال،"أحداللههووقل"،والمعوذتين،"كورت

ميت؟أمهوأحيالآنندريفلا،إلينايعدولم!شي!اللهرسولفقبض:عمرقال

وقد.يضعفونهبالحديثالعلمأهلأنإلا،الكبارعنهروىقدهذامعشرأبو:)1(البيهقيقالثم

أعلم.والله.منهأقوىهوآخروجهمنالحديثهذاروي

.(5042/)النبوةدلائل(1)
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:)2(إسحاقابنقال

الوليدبنخالداللهرسولبعثبابهـ-أ0سنةأحداث

اليجعرةمكصكثثدوسنة

الوليد)1(بنخالداللهرسولبعثباب

بنيإلىعشرسنةالأولىجمادىأوالاخرربيعشهرفيالوليدبنخالدع!ي!اللهرسولبعثثم

فاقبلاستجابوافإن،ثلاثا-يقاتلهمأنقبل-الإسلامإلىيدعوهمأنوأمره،بنجرانكعببنالحارث

وجه،كلفييضربونالركبانفبعث،عليهمقدمحتىخالدفخرج.فقاتلهميفعلوالموإن،منهم

إليه،دعوافيماودخلوا،الناسفأسلم.تسلمواأسلموا،الناسأيها:ويقولون،الإسلامإلىويدعون

ولمأسلمواهمإناللهرسولأمرهكما،غ!ي!نبيهوسنةاللهوكتابالإسلاميعلمهمخالدفيهمفأقام

:!ي!)3(اللهرسولإلىالوليدبنخالدكتبثم.يقاتلوا

عليكالسلام،الوليدبنخالدمناللهرسولالنبيمحمد)4(إلى:الرحيمالرحمناللهبسم

الله،رسوليا،بعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليكأحمدفإني،وبركاتهاللهورحمةاللهرسوليا

،أيامثلاثةأقاتلهملاأنأتيتهمإذا،وأمرتنيكعببنالحارثبنيإلىبعثتنيفإنك،عليكاللهصلى

وإن،نبيهوسنةاللهوكتابالإسلاممعالموعلمتهم،منهمقبلتأسلموافإن،الإسلامإلىأدعوهموأن

!ي!،اللهرسولأمرنيكماأيامثلاثةالإسلامإلىفدعوتهمعليهمقدمتوإني،قاتلتهميسلموالم

بينمامقيموأنا،يقاتلواولمفأسلموا،تسلمواأسلموا،الحارثبنييا:قالوا)5(ركبانافيهموبعثت

لمجي!،النبيوسنةالإسلاممعالموأعلمهم،عنهاللهنهاهمعماوأنهاهم،بهاللهأمرهمبماآمرهمأظهرهم

إليهفكتب.وبركاتهاللهورحمةاللهرسولياعليكوالسلام.ع!ي!اللهرسولإلييكتبحتى

:مجصي!)6(اللهرسول

.(3066/)والإصابة(2916/)سعدابنطبقات(1)

.(495-2295/)هشامابنسيرة)2(

.(001)ص(97)رقمالسياسيةالوثائقمجموعة)3(

.(لمحمدا:ط()4

.طفياللفظليس)5(

.01أص(08)رقمالسياسيةالوثائقمجموعة)6(
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أحمدفاني،عليكسلام:الوليدبنخالدإلىاللهرسولالنبيمحمدمنالرحيمالرحمناللهبسم"

قدكعببنالحارثبنيأنتخبر،رسولكمعجاءنيكتابكفإن،بعدأما،هوإلاإلهلاالذياللهإليك

محمداوأناللهإلاإلهلاأنوشهدوا،الإسلاممنإليهدعوتهمماإلىوأجابوا،تقاتلهمأنقبلأسلموا

والسلام.وفدهممعكوليقبل،وأقبلوأنذرهمفبشرهم،بهداهاللههداهمقدوأن،ورسوله(الله)1عبد

."وبركاتهاللهورحمةعليك

يذالحصينبنقيسمنهم،كعببنالحارثبنيوفدمعهوأقبل،!لمج!اللهرسولإلىخالدفأقبل

بنوشداد،الزياديقراد)5(بناللهوعبد،المحجل)4(بنويزيد،)3(المدانعبدبنويزيد،)2(الغصة

من":قال؟ورآهم!ي!اللهرسولعلىقدموافلما،7(الضبابياللهعبدبنوعمرو،)6(القنانياللهعبيد

وقفوافلما.كعببنالحارثبنوهؤلاء،اللهرسوليا:قيل"؟الهندرجالكأنهمالذينالقومهؤلاء

اللهرسولفقال.اللهإلاإلهلاوأنهاللهرسولأنكنشهد)8(:وقالوا،عليهسلمواع!يالهاللهرسولعلى

"استقدموازجرواإذاالذينأنتم":قالثم."اللهرسولوأنياللهإلاإلهلاأنأشهدوأنا":!!يم

أعادهاثم،أحدمنهميراجعهفلم،الثالثةثم،الثانيةأعادهاثم،أحدمنهميراجعهفلم،فسكتوا

أربعقالها،استقدموازجرواإذاالذيننحن،اللهرسوليانعم:المدانعبدبنيزيدقال.الرابعة

تحترؤوسكملألقيتتقاتلواولمأسلمتمأنكمإلييكتبلمخالداأنلو":!لمجماللهرسولفقال.مرات

فمن":قال.خالداحمدناولاحمدناكماواللهأما:المدانعبديزيدبنفقال."أقدامكم

ثم."صدقتم":!واللهرسولفقال،اللهرسوليالكهداناالذياللهحمدنا:قالوا"؟)9("
لم

كنتمقد،بلى":قال.أحدانغلبنكلم:قالوا"؟الجاهليةفيقاتلكممنتغلبونكنتمبم":قال

أحدانبدأولا،نتفرقولانجتيمكناأنا،اللهرسولياقاتلنامننغلبكنا:قالوا."قاتلكممنتغلبون

الحصين.بنقيسعليهمأمرثم."صدقتم":قال.بظلم

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

5(.ط:)عبد

.ذرلأبيالسيرةشرحانظر.للحصينصفةوهي(الغصةذو)طفيوهي،(3244/)الإصابة

الإصابة.عنصححه(المدانبنيزيد):طفيووقعت(3066/)الإصابة

.(3626/)لإصابةا

."قرادويقالقدادبناللهعبد"(2358/)الإصابةفي

"الصوابوهوالنونوتخفيفالقافبفتحالقنانيويقالالقتبانياللهعبدبنشداد"وفيه(2141/)الإصابة

الإصابة.عنصححتها(عبيد):طفيووقعت

.(34/)لإصابةا

.طفياللفظليس

تحريف.(وجدتم):ط
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:()1إسحاقابنقال

اليمنأهلإلىالأمراءبعث

وفدهمولئأنبعدإليهمبعثثم:قال،القعدةذيصدرفيأوشوالبقيةفيقومهمإلىرجعواثم

لهوكتب،صدقاتهممنهمويأخد،الإسلامومعالمالسنةويعلمهم،الدينفيليممههم2حزمبنعمرو

طريقمنحميرملوكوفدفيقدمناهوقد.إسحاقابنأوردهثم.أمرهوأمره،عهدهفيه)3(إليهعهدكتابا

.إسنادبغيرإسحاقبنمحمدساقهمانظير)4(النسائيرواهوقد.البيهقي

اليمنأهلإلىالأمراء!ب!اللهرسولىبعث

وجل)5(عزاللهإلىيدعونهمالوداعحجةقبلى

حدثنا،موسىحدثنا.الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىأبيبعثباب:)6(البخاريقال

:قالبردةأبيعن،الملكعبدحدثنا،عوانةأبو

.مخلاف)7(علىمنهماواحدكلوبعث:قال.اليمنإلىجبلبنومعاذموسىأبالمجي!النبيبعث

ولاوتطاوعا":روايةوفي"تنفراولاوبشراتعشراولايشرا":قالثم.مخلافانواليمن:قال

منقريباوكانأرضهفيسارإذامنهماواحدكلوكان:قال.عملهإلىمنهماواحدكلوانطلق"تختلفا

علىيسيرفجاء،موسىأبيصاحبهمنقريباأرضهفيمعاذفسار،عليهفسلم،عهدابهأحدثصاحبه

إلى،يداهجمعتقدعندهرجلوإذا،إليهالناساجتمعوقدجالسهوفإذا،إليهانتهىحتىبغلته

أنزللا:قال،إسلامهبعدكفررجلهذا:قال؟هذا)9(أثم،قيسبناللهعبديا:معاذله!مالعنمه
-)8(."

.نزلثم،فقتلبهفأمر،يقتلحتىأنزلما:قال.فانزل،لذلكبهجيءإنما:قال.يقتلحتى

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2495/)هشامابنسيرة

.(2532/)الإصابة

.طفي(إليهعهد)عبارةليست

شواهد.لهافقراتهوأكثر،ضعيفوإسناده(57)8/النسائيرواه

.طفيالعنوانمنالثانيالسطرليس

.الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىأبيبعثباب(1434)رقمالبخاريصحيح

المخاليفواحداليمنأهلعندوهوالإنسانعليهايقدمالكورةوالمخلاف:سيدهابن.سلطانه:البلدمخلاف

،الشاملأهلكالأجناداليمنلأهلالمخاليف:بريابنقال.بهيعرفاسممنهامخلافولكل،كورهاوهي

.(كور:اللسان)الأهوازلأهلوالطساسيجالجباللأهلوالرساتيقالعراقلأهلوالكور

.طفيليست(عنقهإلى)عبارة

كلمةعليهازيدت،للاستفهامالتيوهيالياءبضمأيوروي،هذاأيم:قوله":البخاريصحيحهامشعلىجاء

."؟هذاشيءأي:أي.الألفحذفتثمما
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أنام:قال؟معاذياأنتتقرأفكيف:قال.(تفوقأ)1أتفوقه:قال؟القرآنتقرأكيف،اللهعبديا:فقال

أحتسبكمانومتيفأحتسب،لياللهكتبمافأقرأ،النوممنجزئيقضيتوقدفأقوم،الليلأول

الوجه.هذامنمسلمدونالبخاريبهانفرد.قومتي

عن،بردةأبيبنسعيدعن،الشيبانيعن،خالدحدثنا،إسحاقحدثنا:)2(البخاريقالثم

.الأشعريموسىأبيعن،أبيه

.والمزرالبتع:قال؟هيما:فقال.بهاتصنعأشربؤعنفسأله،اليمنإلىبعثه!ي!اللهرسولأن

."حراممسكركل":فقال.الشعيرنبيذ:والمزر،العسلنبيذ:قال؟البتعما:بردةلأبي:فقلت

.بردةأبيعن،الشيبانيعن،الواحدوعبدجريزرواه

.بردةأبيبنسعيدحديثمن)3(مسلمورواه

بناللهعبدبنيحيىعن،)5(إسحاقبنزكرياعن،اللهعبدأنبأنا،حبانحدثنا:)4(البخاريوقال

بعثهحينجبلبنلمعاذلمجيماللهرسولقال:قالعباسابنعن،عباسابنمولىمعبدأبيعن،صيفي

اليمن.إلى

محمداوأناللهإلاإلهلاأنيشهدواأنإلىفادعهمجئتهمفإذا،كتابأهلقوماستأتيإنك"

وليلة،يومكلصلواتخمسعليهمفرضقد)6(اللهأنفأخبرهمبذلكلكأطاعواهمفإن،اللهرسول

علىفتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمفرضقد)6(اللهأن؟فأخبرهمبذلكلكأطاعواهمفإن

وبينبينهاليسفإنه،المظلوم)6(دعوةواتق،أموالهموكرائمفإياكبذلكلكأطاعواهمفإن،فقرائهم

."حجابالله

.)7(متعددةطرقمنالجماعةبقيةأخرجهوقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الناقة،فواقمنمأخوذونهاريليليفيشيءبعدشيئاأقرؤهولكن،واحدةدفعةمنهورديأقرألا:أي:أتفوقه

.(فوف:النهاية)تحلبثمتدرحتىتراحثمتحلبلأنها

.الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىبعثفي()4343رقمالبخاريصحيح

بابالأشربةفي(3684)رقمداودوأبو،خمرمسكركلأنبيانبابالأشربةكتاب(1733)رقممسلمصحيح

أسكر.شرابكلتحريمبابالأشربةفي(8892/)والنسائي،المسكرعنالنهي

.الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىأبيبعثباب()4347رقمالبخاريصحيح

.(9356/)الكمالتهذيبانظر.خطأوهو.(إسحاقأبيبن):ط

.طفياللفظليس

السائمةزكاةبابالزكاةفي(5841)برقمداودوأبوالشهادتينإلىالدعاءبابالإيمانفي(91)برقممسلمرواه

في(هوه552/)والنسائيالصدقةفيالمالخيارأهذكراهيةفيجاءمابابالزكاةفي(625)برقموالترمذي

.الزكاةفي(1783)ماجةوابن،الزكاةوجوببابالزكاة
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بنعاصمعن،سعدبنراشدحدثني،صفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

ومعاذ،يوصيهمعهخرج،اليمنإلى!ي!اللهرسولبعثهلماقال،جبلبنمعاذعن،السكونيحميد

،هذاعاميبعدتلقانيألاعسىإنكمعاذيا":قالفرغفلما،راحلتهتحتيمشي!ي!اللهورسولراكمب

نحوبوجههالتفتثم،!ي!اللهرسوللفراقجشعا)3(معاذفبكى")2(وقبريهذابمسجديتمرأنولعلك

."كانواوحيثكانوامن،المتقونبيالناسأولىإن":فقالالمدينة

هء)4(

السكوني:حميدبنعاصمعن،سعدبنراشدعن،عمروبنصفوانعن،اليمانابيعنرواهثم

تحتيمشياللهورسول،راكمبومعاذ،يوصيهمعهخرجاليمنإلى!ي!اللهرسولبعثهلمامعاذاأن

هذابمسجديتمرأنولعلك،هذاعاميبعدتلقانيألاعسىإنك،معاذيا":قالفرغفلما،راحلته

."الشيطانمنالبكاء،أوانللبكاء،معاذياتبكلا":فقال.!ي!اللهرسوللفراقجشعأمعاذفبكى"وقبري

الغساني،عبيدبنيحيىزيادأبوحدثني،صفوانحدثنا،المغيرةأبوحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

:يقولكانأنهمعاذعن،قطيببنيزيدعن

رقيقةقومإلىبعثتكفقد،ومسجديبقبريتمرأنلعلك":فقالاليمنإلى!ي!اللهرسولبعثني

،الإسلامإلىيفيئونثم،عصاكمنمنهمأطاعكبمنفقاتل.مرتين.الحقعلىيقاتلون،قلوبهم

.")6(والسكاسكالسكون،الحيينبينفانزل،أخاهوالأخ،والدهوالولد،زوجهاالمرأةتبادرحتى

ذلك،بعد!بالنبييجتمعلاعنهاللهرضيمعاذاأنإلىوإيماءوظهوزإشارةفيهالحديثوهذا

يومأوثمانينأحدبعدالسلامعليهوفاتهكانتثم،الوداعحجةكانتحتىباليمنأقامفإنه،وقعوكذلك

الأكبر.الحبئيوممن

أنهمعاذعن،ظبيانأبيعن،الأعمشعن،وكيعحدثنا:أحمد)7(الإمامقالالذيالحديثفأما

؟!لكنسجدأفلا،لبعضبعضهميسجدباليمنرجالارأيت،اللهرسوليا:قالاليمنمنرجعلما

."لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلبشريسجدأنبشرأامرأكنتلو":قال

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

صحيح.دماسناده،(5235/)أحمدالإماممسند

."قبريأو"أحمدالإماممسندفي

.(جشع:النهاية)الإلفلفراقالجزع:الجشع

صحيح.دماسناده،(5235/)أحمدالإماممسند

يدركلمجندببنحصينواسمه،ظبيانأبافإن،لانقطاعهبطولهضعيفوإسناده،(5235/)أحمدالإماممسند

شواهد.اليمنأهلقلوبولرقة،قبلهالذيفيكماصحيحإسناده"ومسجديبقبريتمرأنلعلك":وقولهمعاذا

.477العربأنسابجمهرة

.(5227/)أحمدالإماممسند
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،الأنصارمنرجلعنيحدثظبيانأباسمعت:الأعمشعن،نميرابنعن،أحمد)1(رواهوقد

:قالجبلبنمعاذعن

،)2(مبهمرجلعلىدارفقد.معناهفذكر.رجالارأيتإنياللهرسوليا:فقالاليمنمنمعاذأقبل

)3(.رواهكذلك.الشاممنمعاذقدملما:فقالوا،بهيعتدممنغيرهخالفهوقدسيمالا،بهيحتجلاومثله

بن)5(اللهعبدعن،عياشبنإسماعيلحدثنا،مهديبنإبراهيمحدثنا:أحمد)4(وقال

:قالجبلبنمعاذعن،حوشببنشهرعن،حسينأبيبنالرحمنعبد

."اللهإلاإلهلاأنشهادةالجنةمفاتيح":غ!ي!اللهرسولليقال

شبيب،أبيبنميمونعن،ثابتأبيبنحبيبعن،سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)6(وقال

."حسنبخلؤالناسوخالق،تمحهاالحسنةالسيئةأتبع،معاذيا:قالغ!ي!اللهرسولأنمعاذعن

.معاذعن:مرةسفيانوقال.الأولالسماعوهوذرأبيعنكتابيفيوجدته:وكيعقال

بنميمونعن،ثابتأبيبنحبيبعن،ليثعن،إسماعيلحدثنا:أحمد)7(الإمامقالثم

:قال")8(كنتحيثمااللهاتق":فقال.أوصني،اللهرسوليا:قالأنه:معابعن،شبيبأبي

."حسنبخلقالناسخالق":قال.زدني:قال"تمحهاالحسنةالسيئةأتبع":قال.زدني

:وقال،بهالثوريسفيانعن،وكيععن،غيلانبنمحمودعن،جامعهفيالترمذي)9(رواهوقد

حسن.

والأعمش)12(،،سليمأبيبنليثعن،)11(عياضبنفضيلوتابعه:الأطراف)01(فيشيخناقال

به.حبيبعن

.(5228/)أحمدالإماممسند(ا

تحريف.(منهم):ط2(

.()1853رقمماجهوابن381()4/المسندفيأحمدرواه3(

ضعيف.وإسناده،(5422/)أحمدالإماممسند(4

.(15502/)الكمالطتهذيبوانظر،المسندفيمايعضدههناوماطفي(بناللهعبد)ليس(ه

حسن.حديثوهو،(5228/)أحمدالإماممسند6(

حسن.حديثوهو،(5236/)أحمدالإماممسند7(

."كنتأينماأو،كنتحيثما":أحمدالإماممسندفي8(

.الناسمعاشرةفيجاءمابابوالصلةالبرفي(8791)برقمالترمذيجامع9(

.(بشار.د.ط)(1)1366حديث(701)8/الأشرافتحفة(01

.(23281/)الكمالطوتهذيب(1372/)النبلاءأعلامسيروانظر،خطأ(سليمان):ط(11

بين.خطأ،(الأعمشعن):ط(12
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عن،عمروبنصفوانعن،عيالشبنإسماعيلحدثنا،اليمانأبوحدثنا:أحمد)1(وقال

:قالجبلبنمعاذعن،الحضرمينفيربنجبيربنالرحمنعبد

تعقنولا،وحرقتقتلتوإنشيئابالتهتشركلا":قالكلماتبعشرع!يواللهرسولأوصاني

صلاةتركمنفإن،متعمدامكتوبةصلاةتتركنولا،ومالكأهلكمنتخرجأنأمراكوإنوالديك

فإن،والمعصيةوإياك،فاحشةكلرأسفإنهخمراتشربنولا،اللهذفةمنهبرئتفقدمتعمدامكتوبة

وأنتموتالناسأصابوإذا،الناسهلكوإنالزحفمنوالفراروإياك،اللهسخطيحلبالمعصية

اللهفيوأخفهم،أدباعصاكعنهمترفعولا،طولكمنعيالكعلىوأنفق،فاثبتفيهم

."وجلعز

بن)4(مريحعن،)3(ينعمبنالسريعن،بقيةحدثنا،يونسحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

اللهعبادفإن،والتنعم)5(إياك":قالاليمنإلىبعثهلما!يواللهرسولأن،جبلبنمعاذعن،مسروق

."بالمتنعمينليسوا

حدثنا،-عيالشابنيعني-بكرأبوحدثنا،الهاشميداودبنسليمانحدثنا:أحمد)6(وقال

:قالمعاذعن،وائلأبيعن،عاصم

نأوأمرني،المعافرمنعدلهأوديناراحالمكلمناخذأنوأمرني،اليمنإلىع!يواللهرسولبعثني

وما،العشرالسماءسقتفيماوأمرني،حولياتبيعابقرةثلاثينكلومن،مسنةبقرةأربعينكلمناخذ

."العشرنصف،بالدواليسقي

عن،إسحاقبنمحمدحديثمن)8(والنسائي،معاويةأبيحديثمنداود)7(أبورواهوقد

كذلك.الأعمش

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،(5238/)أحمدالإماممسند

عنعن،وقد،التسويةتدليسيدلسوهوالوليدبنبقيةلضعف،ضعيفوإسناده،(5244/)أحمدالإماممسند

حسن.فهو،تدليسهشبهةفزالت،نعيمأبيعندبالتحديثصرحولكنه

.(462-3461/)التهذيبتقريب

.(462-3461/)التهذيبتهذيبوانظر(شريح):ط

."والتنعمإياي"أحمدالإماممسندفي

صحيح.حديثوهو،(5233/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،السائمةزكاةبابالزكاةفي(1576)رقمداودأبيسنن

صحيح.حديثوهو،البقرزكاةبابالزكاةفي(525،26/)النسائيسنن
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.به)2(معاذعن،مسروقعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،طرقمن(1)الأربعةالسننأهلرواهوقد

عن،وهببناللهعبدحدثنا:قالامعروفبنوهارونعمروبن)4(معاويةحدثنا:أحمد)3(وقال

:قالمعاذاأنالحكمبنيحيىعن،أسامةبنسلمةعن،حبيبأبيبنيزيدعن،حيوة

قال-تبيعأ،ثلاثينكلمنالبقرمناخذأنفأمرني،اليمنأهل)5(أصدق!يواللهرسولبعثني

الأربعينبينماآخذأنعليئفعرضوا،مسنة،أربعينكلومن-الجذعةأوالجذع:والتبيع:هارون

حتى)6(:لهموقلت،ذلكفأبيت،والتسعينالثمانينبينوما،والسبعينالستينبينوما،والخمسين

ومن،تبيعأ،ثلاثينكلمناخذأنفأمرني،غ!ي!النبيفأخبرتفقدمت،ذلكعنع!ي!اللهرسولأسأل

ومن،مسنتينالثمانينومن،وتبيعأمسنةالسبعينومن،تبيعينالستينومن،مسنة،أربعينكل

ومئةالعشرينومن،وتبيعأمسنتينومئةالعشرةومن،وتبيعينمسنةالمئةومن،أتباعثلاثةالتسعين

وأمسنةيبلغأنإلاشيئاذلكبينفيمااخذألا!يماللهرسولوأمرني:قال،أتباعأربعةأومسناتثلاث

فيها.فريضةلاالأوقاص)8(أنوزعم،جذعا)7(

والصحيح،!اللهرسولعلىاليمنإلىمصيرهبعدقدمأنهعلىدلالةوفيه،أحمدأفرادمنوهذا

الحديث.فيتقدمكما،ذلكبعد!ي!النبييرلمأنه

:قالمالكبنكعببنأبيعن،الزهريعن،معمرأنبأنا:)9(الرزاقعبدقالوقد

عليهكانحتى،أعطاهإلاشيئايسأللا،قومهشبابخيرمن،سمحأجميلاشاباجبلبنمعاذكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

(1818)برقمماجهابنورواه.حسنحديثوقالالبقرزكاةفيجاءمابابالزكاةفي(623)برقمالترمذيرواه

هيعندهالراجحلأنفقطبالحسنالترمذيعليهحكمهـانما:بشارقال،والثمارالزروعصدقةبابالزكاةفي

ع!ي!،النبيأنمسروقعنوائلأبيعنالأعمشعنسفيانعنالحديثهذابعضهموروى":قال،المرسلةالرواية

.(623)الترمذيجامععلىتعليقناوينظر"أصحوهذا.يأخذأنفأمرهاليمنإلىمعاذابعث

.طفياللفظليس

ضعيف.وإسناده،(5042/)أحمدالإماممسند

.(عن):ط

.(صدق:اللسان)والغنمالإبلمنيأخذالحقوقالذيالمصدق

.طفياللفظليس

.(جذع):ط

،عشرةأربعإلىالعشروعلىالتسعإلىالإبلمنالخمسعلىكالزيادةالفريضتينبينما:بالتحريكالوقص

يجعلمنومنهمالعشرينإلىالخمسبينماالإبلفرائضمنفيهالغنموجبتماهووقيل،أوقاصوالجمع

.(وقص:النهاية)الإبلفيوالأشناقخاصةالبقرفيالأوقاص

.(5504/)النبوةدلائل(51)177رقمبنحوهالمصنففيوهو،البيهقيأخرجهطريقهومن
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أحدبكلاملأحل!تركفلو،شيئالهيضعوافلم،ففعلغرماءهيكلمأنفياللهرسولفكلم،مالهأغلقدين

غرمائه.بينوقسمه،مالهباعأنيبرحفلم،!ماللهرسول!فدعاه،!اللهرسول!بكلاملمعاذلترك

.اليجبرهااليمنإلىمعاذابعث!ي!اللهرسولحجفلما،لهمالولامعاذفقام:قال

.معاذالمالهذافيتجرمنأولفكان:قال

نألكهل:فقالعمرفجاء،!ي!اللهرسولتوفيوقداليمنمنالصديقبكرأبيعلىفقدم:قال

وإنما؟إليهأدفعهلم:معاذفقال:قال.فاقبلهأعطاكهفإن،بكرأبيإلىالمالهذا)1(فتدفعتطيعني

منهفخذالرجلهذاإلىأرسل:فقال!بكرأبيإلىعمرانطلقعليهأبىفلما،ليجبرني!اللهرسول!بعثني

فلما:قال.شيئامنهاخذفلست،ليجبرهاللهرسولبعثهإنما،لأفعلكنتما:بكرأبوفقال.لهودع

فيما-النومفيالبارحةرأيتنيإني،قلتالذيفاعلإلا)2(أرانيما:فقالعمرإلىانطلقمعاذأصبح

شيءبكلبكرأبيإلىفانطلق:قال،)3(بحجزتياخذوأنتالنارإلىأجر-:قالالرزاقعبديحسب

لك،هو:عنهاللهرضيبكرأبوفقال:قال.شيئأيكتمهلمأنهلهوحلف،بسوطهجاءهحتى،بهجاء

.شيئا)4(منهآخذلا

بنكعبا)6(بناللهعبدابنالرحمنعبدعن،الزهريعن،معمرعن،ثور)5(ابنرواهوقد

،أميرااليمنمنطائفةعلىلمجيىاللهرسولبعثهمكةفتحعامكانإذاحتى:قالأنهإلا،فذكره...مالك

.الشامإلىوخرج،بكرأبيخلافةفيقدمثم،!اللهرسولقبضحتىفمكث

وأنه،أهلهاليعلمأسيدبنعتابمعبمكةاستخلفه!اللهرسولأنقدمناوقد:)7(البيهقيقال

أعلم.والله.ذلكبعدكاناليمنإلىبعثهأنفالأشبه،تبوكغزوةشهد

كانوأنه،اللهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمشطريقمنشاهدأمعاذمناملقصة)8(البيهقيذكرثم

كلهمفقاموا،يصليقامثم،بهمرجععليهالجميعردفلما،بكرأبابهمفأتى،عبيدبهجاءماجملةمن

فأعتقهم.،عتقاءلهفأنتم:قال.دله:قالوا؟صليتملمن:قالانصرففلما،معهيصلون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

أ:"فتدع".في

.(أرى):ط

.(حجز:القاموس)السراويلمنالإزارمعقد:الحجزة

.(1231/)الأولياءحليةانظر

.(5504/)النبوةدلائلوانظرالثقةالصنعانيثوربنمحمدوهو،أثبتناماوالصواب(ثورأبو):ط

.(6412/)التهذيبوتهذيبالنبوةدلائلمنالزيادة

.(5504/)النبوةدلائل

.(51)177رقمالرزاقلعبدالمصنفوانظر(5604/)النبوةدلائل
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بنالحارثعن،عونأبيعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

.معاذعن،حمصأهلمنمعاذأصحابمنناسعن،شعبةبنالمغيرةأخيبنعمرو

فيبماأقضي:قال"؟قضا!لكعرضإنتصنعكيف":قالاليمنإلىبعثهحين!ي!اللهرسولأن

سنةفييكنلمفإن":قال.!يواللهرسولفبسنة:قال"اللهكتابفييكنلمفإن":قال.اللهكتاب

الحمد":قالثمصدري!ي!اللهرسولفضرب:قال.آلولا،)2(برأصيى،أجتهد:قال"!ي!اللهرسول

."اللهرسوليرضيلمااللهرسولرسولوفقالذيلله

داودأبووأخرجه.ولفظهبإسنادهشعبةعن،)4(عفانوعن،)3(وكيععن،أحمدرواهوقد

عنديإسنادهوليس،الوجههذامنإلانعرفهلا:الترمذيوقال،بهشعبةحديثمن()والترمذي

وهو-حسانسعيد)6(بنبنمحمدطريقمنأنهإلا،عنهآخروجهمنماجهابنرواهوقد.بمتصل

.نحوهبهمعاذعن،اغنيمبنأالرحمنعبدعن،نسي)7(بنعبادةعن-الكذابينأحدالمصلوب

بنعمروعن،شعبةعن،سعيدبنويحيىجعفربنمحمدعنأحمد)8(الإمامروىوقد

معاذكان:قال.الديليالأسودأبيعن،يعمر)9(بنيحيىعن،بريدةبناللهعبدعن،حكيمأبي

نإ":يقولع!ي!اللهرسولإن:معاذفقال.مسلماأخاوترك.ماتيهوديفيإليهفارتفعوا،باليمن

فورثه."ينقصولايزيدالإسلام

به.بريدةابنحديث(من1داود)0أبوورواه

منوطائفةالقاضييعمر)8(بنيحيى)11(ورواه،سفيانأبيبنمعاويةعنالمذهبهذاحكيوقد

وأصحابهم،الأربعةالأئمةومنهم،الجمهوروخالفهم،راهويهبنإسحاقذهبوإليه،السلف

ضعيف.وإسناده،(5023/)أحمدالإماممسند(1)

.(!اني):ط)2(

.(5236/)أحمدالإماممسند:وانظر(عفانعنوكيععن):ط)3(

ضعيف.وإسناده،(5422/)أحمدالإماممسند(4)

(1327)رقمالترمذيوجامعالقضاءفيالرأياجتهادبابالأقضيةفي(3935)(2935)رقمداودأبيسنن)5(

ضعيف.وإسناده،يقضيكيفالقاضيفيجاءمابابالأحكامفي(1328)

.(25264/)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(سعد):ط)6(

.(25264/)الكمالوتهذيب،(292)التهذيبتفريبوانظر(بشربنعياذ):ط)7(

ضعيف.وإسناده،(5023،236/)أحمدالإماممسند)8(

.(4144/)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريف(معمر):ط)9(

ضعيف.وإسناده،الكافرالمسلميرثهلبابالفرائضكتاب(1292)رقمداودأبيسنن(01)

.(عنورواه):م(11)
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المسلمالكافريرثلا":ع!ي!اللهرسولقال:قالزيدبنأسامةعن"الصحيحين"فيثبتبمامحتجين

.")1(الكافرالمسلمولا

إليهومصدقا،الحروبفيوحاكما،باليمنلمجيمللنبيقاضيأكانعنهاللهرضيمعاذاأنوالمقصود

الصلواتبهميصليللناسبارزاكانوقد،المتقدمعباسابنحديثعليهدلكما،الصدقاتتدفع

:)2(البخاريقالكماالخمس

بنعمروعن،جبيربنسعيدعن،ثابتأبيبنحبيبعن،شعبةحدثنا،حرببنسليمانحدثنا

فقال(125:النساءأ!إئرهيصظيلااللهوائخذ):فقرأالصبحبهمصلىاليمنقدملمامعاذاأن:ميمون

إبراهيم.أم)3(عينقرتلقد:القوممنرجل

.البخاريبهانفرد

:)4(البخاريقالثم

الوداعحخةقبلاليمنإلىالوليدبنوخالدطالبأبيبنعليجم!يطاللهرسولبعث

بنإسحاقبنيوسفبنإبراهيمحدثنا،مسلمةبنشريححدثنا،عثمانبنأحمدحدثنا

:قالعازببنالبراءسمعت،إسحاقأبيعن،أبيحدثني،إسحاقأبي

مر:قال.مكانهذلكبعدعليابعثثم:قال:اليمنإلىالوليدبنخالدمع!راللهرسولبعثنا

معه.عقبفيمنفكنت.فليقبلشاءومن،فليعقبمعك)5(يعقبأنمنهمشاءمن،خالدأصحاب

.عدد)6(ذواتأواقيفغنمت:قال

الوجه.هذامنالبخاريبهانفرد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيومالكالفرائضفي(1614)برقمومسلم،الكافرالمسلميرثلابابالفرائضفي(6764)البخاريرواه

المسلميرثهلبابالفرائضفي(9092)برقمداودوأبوالمللأهلميراثبابالفرائضفي(2915/)الموطأ

والكافر.المسلمبينالميراثإبطالفيجاءمابابالفرائضفي(8012)برقموالترمذيالكافر

.الوداعحجةقبلاليمنإلىومعاذموسىأبيبعثبابالمغازيفي(4348)البخاريصحيح

.طفياللفظليس

.(9434)رقمالبخاريصحيح

عقبقدقيلأخرىمرةسنتهمنثنىثمالإنسانغزاإذا:يعقبأن:(8422/):الأصولجامعفيالأثيرابنقال

.غزوةمنخيرتعقيبة:يقال

.البخاريصحيحفيلماالموافقهوأثبتناهوما،(ذات):ط



701اليمنإلىالوليدبنوخالدطالبأبيبنعليبعث

بنسويدبنعليحدثنا،عبادةبنروححدثنا،بشاربنمحمدحدثنا:)1(البخاريقالثم

:قالأبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،منجوف

اغتسل،وقدفأصبح،علئاأبغضوكنت،الخمسليقبضالوليدبنخالدإلىعلياع!ي!النبيبعث

تبغضبريدةيا":فقال،لهذلكذكرتع!يوالنبيعلىقدمنافلما!هذاإلىترىألا:لخالدفقلت

."ذلكمنأكثرالخمسفيلهفإن،تبغضهلا":فقال.نعمفقلت"؟عليا

الوجه.هذامنمسلمدونالبخاريبهانفرد

فيهاحلقةإلىانتهيت:قالالجليلعبدحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

:قالبريدةأبي)4(حدثني:بريدةبناللهعبدفقال،بريدة)3(وابن،مجلزأبو

عليا،بغضهعلىإلاأحبهلمقريمشمنرجلاوأحببت:قال.قطأحداأبغضهلمبغضاعلياأبغضت

:قال،سبيافأصبناقال،عليابغضهعلىإلاأصحبهما،فصحبته،خيلعلىالرجلذلكفبعث:قال

أفضلمنوصيفةالشبيوفي،علياإلينافبعث:قال،يخمسهمنإليناآبعث:!ي!اللهرسولإلىفكتب

إلىترواألم:فقال؟هذاماالحسنأبايا:فقلنا،يقطرورأسهفخرج،وقسمفخفس:قال،السبي

بيتأهلفيصارتثم،الخمسفيفصارت،وخمستقسمتفإني،السبيفيكانتالتيالوصيفة

آبعثني.:فقلت،!ي!اللهنبيإلىالرجلفكتب:قال.بهاووقعت،عليآلفيصارتثم،!ي!النبي

عليا؟""أتبغض:فقالوالكتابيديفأمسك:قال،صدقوأقولالكتابأقرأفجعلت،مصدقافبعثني

لنصيببيدهمحمدنفسفوالذي،حبالهفازددتحبهكنتوإن،تبغضهفلا":قال.نعم:قلت:قال

منإليأحب!النبيقولبعدأحدالناسمنكانفما:قال."وصيفةمنأفضلالخمسفيعليال

.بريدةأبيغيرالحديثهذافي!ي!النبيوبينبينيما،غيرهإلهلافوالذي:بريدةبناللهعبدقال.علي

وقال،حبانوابنمعينابنوثقه،البصريصالحأبوالقيسيعطيةبنالجليلعبدالسياقبهذابهتفرد

.(الشيءبعدأالشيءفييهمإنما:)5(البخاري

بنعمروخالهعن،الأسلمينياربناللهعبدعن،صالحبنأبانحدثنا:)6(إسحاقبنمحمدوقال

:قال.الحديبيةأصحابمنوكان،الأسلميشاس

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(0435)رقمالبخاريصحيح

حسن.حديثوهو،(351-5035/)أحمدالإماممسند

المسند.عنهناوما(ابنا):الأصولفي

.(أبو):ط

منه.والزيادة(6601/)التهذيبوتهذيب(6231/)الكبيرالتاريخ

.(5493/)النبوةدلائل
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بعضعليفجفاني،اليمنإلى!ي!اللهرسول!(فيهاأبعثهالتيخيلهفيطالبأبيبنعليمعكنت

فأقبلت،لقيتهمنوعندالمدينةمجالسفياشتكيتهالمدينةقدمتفلما،عليهنفسيفيفوجدت،الجفاء

جلستفلما،إليهجلستحتى،إلينظرعينيهإلىأنظررآنيفلما،المسجدفيجالساللهورسول!يوما

باللهأعوذ،راجعونإليهوإناللهإنا:فقلت."آذيتنيلقدشاسبنعمرويا!والنهإنه":قال!إليه

عنآخروجهمن(\البيهقيرواهوقد."آذانيفقدعلياآذىمن":فقال!.اللهرسول!أوذيأنوالإسلام

شاسبنعمروخالهعن،نياربناللهعبدعن،سنانبنمعقلبنالفضلعن،أبانعن،إسحاقابن

.بمعناه)2(فذكره

أنبأناأ4"المزكيإسحاقأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدبنمحمدأنبأنا:3(البيهقيالحافظوقال!

بنيوسفبنإبراهيمسمعت،السفرأبيبنعبيدة32(أبوحدثنا،الجوزجانيعليبنأحمداللهعبدأبو

.البراءعن،إسحاقأبيعن،أبيهعن،إسحاقأبي

فيمنفكنت:البراءقال!،الإسلامإلىيدعوهماليمنأهلإلىالوليدبنخالدبعث!ي!اللهرسول!أن

بنعليبعثلمجي!اللهرسولإنثم،يجيبوهفلم،الإسلامإلىيدعوهمأشهرستةفأقمناخالدمعخرج

قال!.معهفليعقبعليمعيعقبأنفأحبخالدمعممنكانرجلاإلا،خالدايقفلأنوأمرهطالبأبي

صفاصفناثم،عليبنافصلى،إليناخرجواالقوممندنونافلما،عليمععقبفيمنفكنت:البراء

إلىعليفكتب،جميعاهمدانفأسلصت!ي!اللهرسول!كتابعليهموقرأأيدينابينتقدمثم،واحدا

علىالسلام":فقال!رأسهرفعثمساجداخرالكتاب!ي!اللهرسولقرأفلما.بإسلامهم!ي!اللهرسول!

."همدانعلىالسلام،همدان

.يوسف)7(بنإبراهيمعناخروجهمنمختصراالبخاريرواه.6(البيهقي:قال!

أنبأنا،القطانالفضل(بنمحمدبنالحسينأبنمحمدالحسينأبوأنبأنا:8(البيهقيوقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

منه.والزيادة(593-5493/)النبوةدلائل

وابن(1/6603تاريخهفيوالبخاري(1/3483أحمدالإمامأخرجه":(2542/)الإصابةفيحجرابنقال

لها"آذانيفقدعلياآذىمن"وجملة:أقول،"إسحاقبنمحمدطريقمنبعلومندهوابنصحيحهفيحبان

حسنة.فهي،شواهد

.(5693/)النبوةدلائل

.(16/163)النبلاءأعلامسيروانظر(المولى):ط

.(2245/)والإصابة3(60)6/الكبيرالتاريخمنالزيادة

.(5693/)النبوةدلائل

طالب.أبيبنعليبعثبابالمغازيفي(9434)رقمالبخاريصحيح

منه.والزيادة(5893/)النبوةدلائل
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أخيحدثني،أويسأبيابنإسماعيلحدثنا،إسحاقأبنإسماعيلحدثنا،القطانزيادبنسهلأبو

،عجرةبنكعببنتزينبعمتهعن،عجرةبنكعببنإسحاقبنسعدعن،بلالبنسليمانعن

:قالأنه.الخدريسعيدأبيعن

أخذفلما،معهخرجفيمنفكنت:سعيدأبوقال.اليمنإلىطالبأبيبنعليع!ي!اللهرسولبعث

إنما:وقال،علينافأبى-خللاإبلنافيرأيناقدوكنا-إبلناونريحمنهانركبأنسألناهالصدقةإبلمن

وأسرع،إنساناعليناأمرراجعااليمنمن)1(وانصرفعليفرغفلما:قال.للمسلمينكماسهمفيهالكم

قال"عليهمتقدمحتىأصحابكإلىارجع":!يىالنبيلهقالحجتهقضىفلما،الحجفأدركهو

قدأنهاالصدقةإبلفيعرففلما،ففعل،إياهمنعناعليكانماأستخلفهالذيسألناكناوقد:سعيدأبو

لأذكرنالمدينةقدمتلئن،عليدلهإنأما:فقلت،ولامهأمرهالذي)2(فذم،الراكبأثرورأى،ركبت

الله!رسولإلىغدوتالمدينةقدمنافلماقال.والتضييقالغلظةمنلقيناماولأخبرنه!ي!اللهلرسول

معيوقفرانيفلما،ع!ي!اللهرسولعندمنخارجابكرأبافلقيت،عليهحلفتكنتماأفعلأنأريد

اللهرسولإلىمعيفرجع،البارحةقدمت:فقلت؟قدمتمتى:وقال،وساءلتهوساءلنيبيورحب

!ي!هالقهرسولفحييت،فدخلت"لهائذن":فقال.الثسهيدبنطلكبنسعدهذا:لوو!9!ض،ع!

منلقينامااللهرسوليا:فقلت،المسألةوأحفى،أهليوعننفسيعنوسألني،عليوأقبل،وحياني

إذاحتى،منهلقيناماأعددأناوجعلت،اللهرسولفانتبذ)3(،والتضييقالصحبةوسوءالغلظةمنعلي

بنمالكبنسعديا":وقال،قريبامنهوكنت،فخذيعلى!ي!اللهرسولضربكلاميوسطفيكنت

."اللهسبيلفيأخشنأنهعلمتلقدفوالله،عليلأخيكقولكبعض،مه،الشهيد

ولا،اليوممنذيكرهفيماكنتأرانيألا!مالكبنسعدأمكثكلتك:نفسيفيفقلت:قال

علانية.ولاسرا،أبدابسوءأذكرهلاواللهجرملا،أدري

.)4(الستةالكتبأصحابمنأحديروهولم،النسائيشرطعلىجيدإسنادوهذا

بنيزيدعن،عمرةأبيبناللهعبدبنيحيىحدثني،إسحاقبنمحمدعن)5(يونسقالوقد

أقبلواحينلأنهم،باليمنمعهكانواالذينطالببنعليجيشوجدإنما:قالركانةبنيزيدبنطلحة

خرجدنوافلما،حلةرجلكلفكساالرجلفعمد؟قال.!يواللهرسولإلىوتعجل،رجلاعليهمخلف

)2(

)3(

)4(

.(نطفقوا):ط

.(قدمالركب):ط

.(فاتئد):ط

.(275-4274/)السيرةفيهشامابنوكذا،مختصرا(386/)مسندهفيأحمدالإمامبعضهأخرج

منه.والزيادة،بنحوه(4274/)السيرةفيهشامابنوأورده،إسحاقابنعنالراويبكيرابنهويونس
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إلىدعاكفما:قال،فلانكسانا:قالوا؟هذاما:عليقال.الحللعليهمفإذا،)1(يستقبلهمعلي

اللهرسولعلىقدموافلما،منهمالحللفنزع،شاءمافيصنع،لمجي!اللهرسولعلىتقدمأنقبلهذا

موضوعة.جزيةإلىعليابعثوإنما.لمجي!اللهرسولصالحواقد)2(وكانوا،لذلكاشتكوه

هديا،معهوساق،الحجلأجلسبقهمعلياأنوذلك،البيهقيسياقمنأقربالسياقهذا:قلت

إني:لهقالأنهعازببنالبراءروايةوفي.حرامايمكثأنفأمره،لمجي!النبيكإهلال)3(بإهلالوأهل

إياهممنعهبسببالجيشذلكمنوالقالالقيلفيهكثرلماعلياأنوالمقصود.وقرنتالهديسقت

لكن،فعلفيمامعذوروعلي،نائبهلهمأطلقهاالتيالحللمنهمواسترجاعه،الصدقةإبلاستعمال

مناسكهمنوتفرغحجتهمنلمجي!اللهرسولرجعلماأعلمواللهفلذلك،الحجيجفيفيهالكلاماشتهر

فضله،علىونبهقدرهمنورفع،عليساحةفبرأخطيباالناسفيقامخم)4(بغديرفمرالمدينةإلىورجع

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيمفصلاهذاوسيأتي،الناسمنكثيرنفوسفيوقرماليزيل

بنالرحمنعبدحدثني،شبرمةبنعمارةعن،الواحدعبدحدثنا،قتيبةحدثنا:)5(البخاريوقال

فيبذهيبةاليمنمنلمجي!النبيإلىطالبأبيبنعليبعث:يقولالخدريسعيدأباسمعت،نعمأبي

بنوالأقرع،بدربنعيينةبين؟ا)6(نفرأأربعةبينفقسمها:قال،ترابهامنتحصللممقروظأديم

كنا:أصحابهمنرجلفقال،الطفيلبنعامروإماعلاثةبنعلقمةإماوالرابع،الخيلوزيد،حابس

خبريأتينيالسماءفيمنأمينوأنا!تأمنونيألا":فقال!يخمالنبيذلكفبلغ.هؤلاءمنبهذاأحقنحن

اللحية،كث،الجبهةناشز،الوجنتينمشرف،العينينغائررجلفقامقال."!؟ومساءصباحاالسماء

نأالناسأحقلستأو،ويلك":فقال!اللهاتق،اللهرسوليا:فقال.الإزارمشمر،الرأسمحلوق

لعله،لا:قال؟عنقهأضربألا،اللهرسوليا:الوليدبنخالدقال.الرجلولىثم:قال"اللهيتقي

لمإني":!ي!اللهرسولفقال.قلبهفيليسمابلسانهيقولمصلمنوكم:خالدقال.يصلييكونأن

منيخرجإنه":فقالمقف!وهوإليهنظرثم:قال"بطونهمأشقولا،الناسقلوبعنأنقبأنأومر

منالسهميمرقكما،الدينمنيمردون،حناجرهميجاوزلا،رطبااللهكتابيتلونقومهذا7ضئضئى

."ثمودقتللأقتلنهمأدركتهملئن":قالأظنه"الرمية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."يستلقيهمعليهمخرص!":طفي

.طفيليست(قدوكانوا)عبارة

.طفياللفظليس

.(البلدانمعجم)بالجحفةوالمدينةمكةبينموضع:ختمغدير

طالب.أبيبنعليبعثبابالمغازيفي(4351)رقمالبخاريصحيح

.البخاريصحيحمنالزيادة

.(ضأضأ:اللسان)والمعدنالأصل:والفحؤضؤالضئضىء
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من"صحيحه"منالزكاةكتابفي)2(ومسلم،كتابهمنأخرىمواضعفي)1(البخاريرواهوقد

به.القعقاعبنعمارةإلىمتعددةطرق

عن،البختريأبيعن،مرةبنعمروعن،الأعمشعن،يحيىحدثنا:أحمد)3(الإمامقالثم

بينهميكونقومإلىتبعثني:فقلت:قال،السنحديثوأنااليمنإلىع!ي!اللهرسولبعثني:قالعلي

قضاءفيشككتفماقال"قلبكومهيمبتلسانكسيهدياللهإن":قال.بالقضاءليعلمولا،أحداث

.أ)4(بعدأاثنينبين

به.الأعمشحديثمن)5(ماجهابنورواه

عليئ.عن،حنشعن،سماكعن،شريكحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

وأنا،منيأسنقومإلىتبعثني،اللهرسوليا:فقلت:قال،اليمنإلى!ي!اللهرسولبعثني:قال

إذاعلييا،قلبهواهدلسانه"لتتاللهم":وقالصدريعلىيدهفوضعقال.القضاءأبصرلا7ث

ذلكفعلتإذافإنك،الأولمنسمعتكماالاخرمنتسمعحتىبينهماتقضفلاالخصمانإليكجلس

قضالمح!بعد.عليأشكلماأو،بعدقضاءعلياختلففما:قال"أ)8(القضاءالكتبين

عن،كلاهمازائدةحديثمن(01)والترمذي،)9(شريكعن،طرقمنداودوأبوأيضاأحمدورواه

به.عليعن،الكوفيالكنانيربيعةابن:وقيل،المعتمربنحنشعن،حرببنسماك

أبيبناللهعبدعن،الشعبيعن،)12(الأجلحعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)11(الإماموقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)12(

.الخدريسعيدأبيحديثمن(5361،4667،5855،6163،3196)رقمالبخاريصحيح

وصفاتهم.الخوارجذكربابالزكاةكتابفي(461-441)(6451)رقممسلمصحيح

صحيح.حديثوهو،(183/)أحمدالإماممسند

المسند.منالزيادة

صحيح.حديثوهو،القضاةذكربابالأحكامكتابفي(0231)رقمماجهابنسنن

.(1111/)أحمدالإماممسند

.(حديث):المسندفي

المسند.منالزيادة

كيفبابالأقضيةفي(3582)برقمداودوأبو.(188،136،914،015،156/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو،القضاء

كلامهما،يسمعحتىالخصمينبينيقضيلاالقاضيفيجاءمابابالأحكامفي(1331)رقمالترمذيجامع

حسن.حديثوهو

حسن.بهفهو(0227)رقمداودأبيعنداخرطريقلهولكن،ضعيفوإسناده،(4374/)أحمدالإماممسند

.(1/918)التهذيبتهذيب
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لا.:فقالا؟لذانفساأتطيبان:لاثنينعليفقال،طهرفيامرأةوطئوانفراأنأرقمبنزيدعن،ا(الخليل

مقرعإنيفقال،متشاكسونشركاءأنتم:فقال.لا:فقالا؟لذانفساأتطيبان:فقالالآخرينعلىفأقبل

إلاأعلملا:فقال،!ي!للنبيذلكفذكر:قال.الولد)2(وألزمتهالديةثلثيأغرمتهقرعفأتكم،بينكم

علي.قالما

عن،الشعبيئعن،الأجلحأنبأنا،هشيمحدثنا،النعمانبن4(سريجحدثنا:أحمد)3(وقال

أرقم.بنزيدعن،الخليلأبي

أصابتهالذيفضمن،بينهمفأقرع،ولدفياشتركوا،اليمنفيكانإذنفرثلاثةفيأتيعلياأن

فضحك،عليبقضاءفأخبرته!النبيفأتيت:أرقمبنزيدقال.لهالولدوجعل،الديةثلثيالقرعة

.نواجذهبدتحتى

بنعليعن،حجيربنعليعن،)6(والنسائي،القطانيحيىعن،مسددعن،داود)5(أبوورواه

فيالنسائيوقال.الخليلبناللهعبدعن،الشعبيعامرعن،اللهعبدبنالأجلحعنكلاهما،مسهر

:قالأرقمبنزيدعن،الخليلأبيبناللهعبد)7(روايته

وقعواولدفييختصمونعلياأتوانفرثلاثةإن:فقالاليمنأهلمنرجلفجاء،!ي!النبيعندكنت

!ي!.النبيئفضحك:وقال،تقدممانحوفذكر،واحدطهرفيامرأةعلى

عن،الشعبيعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةحديثمن-والنسائيداودأباأعني-روياهوقد

يرفعه.ولمفأرسله،قولهعليئعن،الخليلابنأوالخليلأبي

عن،الشعبيعن،الأجلحعن،الثوريسفيانعنالرزاقعبدعنأيضاأحمد)8(الإمامرواهوقد

.تقدممانحوفذكرأرقمبنزيدعن،خيرعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنالخليلبناللهعبد:ويقالالخليلأبيابنويقالالخليلبناللهعبد"(5/991)التهذيبتهذيبفي

."الكوفيالخليلأبوالحضرميالخليلأبي

المسند.وانظر.تحريفانوفيها.(وأزمتهالديةثلثيأخرقتهقرعفيكم):سفي

حسن.بهفهو(0227)رقمداودأبيعندآخرطريقلهولكن،ضعيفهـاسناده،(4374/)أحمدالإماممسند

.2(01/91)النبلاءأعلاموسير،(3574/)التهذيبتهذيبوانظرالمسندعنأثبتهوما.تحريف)شريح(:أ،ط

بعدهبماحسنحديثوهو،الولدفيتنازعواإذابالقرعةقالمنبابالطلاقكتابفي(9226)رقمداودأبيسنن

.0227()رقم

.)3488(رقمقبلهبماحسنحديثوهو،الولدفيالقرعةبابالطلاقفي(9348)رقمالنسائيسنن

تحريف.(رواية):ط

بعدهالذيماجهوابنوالنسائيداودأبيحديثلهيشهدولكن،ضعيفهـاسناده،(4373/)أحمدالإماممسند

حسن.بهفهو
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،منصوربنإسحاقعن2(ماجاوابن.أصرمبنا(خشيش!عنجميعاوالنسائيداودأبووأخرجه

عن،خيرعبدعن،الشعبيعن،الهمدانيصالحعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبدعنكلاهما

به.أرقمبنزيد

الراوييضبطلمولكن،الخليلبناللهعبدهوهذاخيرعبدلعل:الأطراف)3(فيشيخناقال

اللهعبدبنالأجلحلكن،لهلمتابعتهأجودكانغيرهكانوإن،الحديثيقوىهذافعلى:قلت.اسمه

.أفراده)4(منوهوأحمدالإمامالأنسابفيبالقزعةالقولإلىذهبوقد.ماكلامفيهالكندي

عليعنحنشعن،سماكحدثنا،إسرائيلحدثنا،سعيدأبوحدثنا:أحماه(الإماموقال

كذلكهمفبينما،للأسدزبية)6(بنواقدقومإلىفانتهينا،اليمنإلىع!ي!اللهرسولبعثني:قال

فجرحهم،أربعةفيهاصارواحتى،باخررجل)7(تعلقثم،بآخرفتعلق،رجلسقطإذيتدافعون

الآخر،أولياءإلىالأولأولياءفقام،كلهمجراحتهممنوماتوا،فقتلهبحربةرجللهفانتدب،الأسد

!ي!اللهورسولتقاتلواأنتريدون؟فقال،ذلك9(تفيئتماعلىعليفأتاهمليقتتلوا)8(السلاحفأخرجوا

تأتواحتىبعضعنبعضكم01(حجروإلا،القضاءفهورضيتمإن،قضاءبينكمأقضيإني!حي

الذينقبائلمنأجمعوا.لهحقفلاذلكبعدعدافمن،بينكميقضيالذيهوفيكون،!النبي

)11(
منأهلكلأنهالربعفللأول،كاملةوالدية،الديةونصف،الديةوثلث،الديةربعالبئرحفروا

مج!يوالنبيفأتوا،يرضواأنفأبوا،الديةوللرابع،الديةنصفوللثالث،الديةثلثوللثاني121(فوقه

:القوممنرجلفقال")13(بينكمأحكمأنا":فقال،القصةعليهفقصوا،إبراهيممقامعندوهو

التهذيبوتهذيب،(12025/)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوكلاهما(حنش):وط(حبيش):أا(

(3/142).

حسن.حديثوهو)2348(رقمماجهوابن)3488(رقم(182)6/والنسائي(0227)رقمداودأبورواه2(

.(791-3691/)الأشرافتحفةانظر.الأطرافنسخةمنيديبينفيماأجدهلم3(

.الأنسابفيبالقرعةأخذهفيأحمدللإمامروايةنرلم(4

ضعيف.دماسناده،(1/77)أحمدالإماممسند(ه

.(زبا:والأثرالحديثغريبفيالنهاية)فيهاليقعيسترهابمارأسهاويغطى،والصيدللأسدتحفرحفرة:الزبية6(

.(باخراخر):ط7(

.طفياللفظليس8(

.(تفأ:النهاية)ذلكأثرعلى:ذلكتفيئةعلى9(

.(أحجز):ط(01

تحريف.(حضروا):ط(11

المسند.منالزيادة(12

."واحتبى،بينكمأقضيأنا"أحمدالإماممسندفي(13
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ء!ي!.اللهرسولفأجازه،القصةعليهفقصوا(قضىبيننا)1علياإن،اللهرسوليا

عن،حنشعن،حرببنسماكعن،سلمةبنحمادعن،وكيععنأيضاأحمد)2(الإمامرواهثم

.فذكره...عليئ

عشرسنةفيالوداعحجةكتاب

فيها،الناسودعوالسلامالصلاةعليهلأنهالوداعوحخة،الإسلاموحجة،البلاغحجةلهاويقال

قبلحجولكن،غيرهاالمدينةمنيحجلمالسلامعليهلأنهالإسلامحجةوسميت،بعدهايحجولم

سنةوقيل،تسعسنةوقيل،عامئذنزلتالحجفريضةإنوقيل.وبعدهاالنبوةقبل،مراتالهجرة

الناسبلغوالسلامالصلاةعليهلأثهالبلاغحجةوسميت.،جداأغريبوهوالهجرةقبلوقيل،ست

الصلاةعليهبينهوقدإلاشيءوقواعدهالإسلامدعائممنبقييكنولم،وفعلاقولاالحجفياللهشرع

بعرفة:واقفثوهوعليهوجلعزاللهأنزلوشرحهووضحهالحجشريعةلهمبينفلما،والسلام

.(3:ةفاولأ!ديناقيشنمالكمورضيتنغمتىعلييهموأتمئتدينكتملكتمأكمقتليؤما!يو

كله.لهذاإيضاخوسيأتي

،جداكثيرااختلافافيهااختلفواالنقلةفمان،كانتكيفوالسلامالصلاةعليهحجتهذكروالمقصود

رضيالصحابةبعدمنسيمالا،كثيراتفاوتاذلكفيوتفاوتوا،العلممنمنهمكلإلىوصلمابحسب

ونجمع،الرواياتهذهمنكتبهمفيالأئمةذكرهماتوفيقهوحسنوعونهاللهبحمدنوردونحن،عنهمالله

الله،شاءإنمعانيهوفهمالحديثطريقتيبينوجمع،فيهالنظروأنعمتأفلهمنقلبيثلججمعابينها

الأئمةقدماءمنكثيرااعتناءجم!يواللهرسولبحجةالناساعتنىوقد.التكلانوعليه،الثقةوبالله

فيأجاد،الوداعحجةفيمجلدااللهرحمهالأندلسيحزمبنمحمدأبوالعلامةصنفوقد،ومتأخريهم

.المستعانوبالله.مواضعهافيعليهاسننبهأوهامفيهلهووقع،أكثره

باب

عمرثلاثقبلهااكتمروأنه،واحدةحجةإلاالمدينةمنيحجلمالسلامعليهأنهبيان

ءلمج!اللهرسولاعتمر:قالأنسعن،قتادةعن،همامعن،هدبةعن)3(ومسلمالبخاريرواهكما

.(عليناقضى):طوفي"فيناقضى"المسندفي()1

ضعيف.وإسناده،(1/281)أحمدالإماممسند(2)

في-(217)(1253)رقممسلموصحيح.ع!ي!النبياعتمركمبابالحجفي(0178)رقمالبخاريصحيح)3(
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الحديث.....حجتهفيالتيإلا،القعدةذيفيكفهن،عمرأربع

مثله.هريرةأبيعن،مجاهدعن،ذربنعمرعن،بكيربنيونسرواهوقد

اعتمر:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،الدراورديعن:منصوربن(سعيد)1وقال

.القعدةذيفيوعمرتين،شوالفيعمرة،عمرثلاثع!ي!اللهرسول

.عروةبنهشامعن،)2(مالكعن،بكيرابنرواهوكذا

ثلاثاعتمراللهرسولأنجدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمنأحمد)3(الإماموروى

.القعدةذيفيكلهن،عمر

ابنعن،عكرمةعن،عمروعن-العطاريعني-داودحدثنا،النضرأبوثنا:أحمد)4(الإماموقال

منوالثالثة،القضاءوعمرة)،الحديبيةعمرة،عمرأربعع!ي!اللهرسولاعتمر:قالعباس

حجته.معالتيوالرابعة،)5(الجعرانة

.)6(الترمذيوحسنه،العطارداودحديثعنوالنسائيوالترمذيداودأبوورواه

حجوالسلامالصلاةعليهإنهقالمنفصلفيوسيأتي.الجعرانةعمرةعندالفصلهذاتقدموقد

.المستعانوبالله.قارنا

عمرة:ويقال،القضاءعمرةبعدهاثم،عنهاصدالتي()7(الحديبيةعمرة:العمرهذهمنفالأولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وزمانهن.!م!النبيعمرعددبيانبابالحج

.(0/1586)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(سعد):ط

.عروةبنهشامعن(1342/)الموطأفيمالكأخرجه

.لغيرهحسنحديثوهو،(2018/)أحمدالإماممسند

صحيح.هـاسناده،(1132/)أحمدالإماممسند

والأدبالإتقانوأهل،راءهويشددونعينهيكسرونالحديثأصحابإنثم.إجماعأأولهيكسر:الجعرانة

تشديدفييخطئونوالمحدثون:قالأنهالشافعيعنحكيوقد،الراءويخففونالعينويسكنونيخطئونهم

هوازنغنائمقسملمالمجي!النبينزلها،أقربمكةإلىوهيومكةالطائفبينماءوهي.الحديبيةوتخفيفالجعرانة

عندهناكببئرسميتبالكبيرةليستمتوسطةقريةوالحديبية(البلدانمعجم)منهاوأحرمحنينغزاةمنمرجعه

المدينةوبينوبينهاحدباءبشجرةالحديبيةسميت:الخطابيوقال.تحتها!ي!اللهرسولبايعالتيالشجرةمسجد

.(البلدانمعجم)الحرمفيوبعضهاالحلفيالحديبيةوبعض،مراحلتسع

اعتمركمجاءمابابالحجفي(816)رقموالترمذي.العمرةفيبابالمناسكفي(3991)رقمداودأبيسنن

حديثوهو،لمجي!النبياعتمركمبابالحجفي(3003)رقمماجهوابن.غريبحسنحديث:وقاللمجي!النبي

حسن.

والمسند.طمنواستدركناهأمنساقطالقوسينبينما
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حنين،غنائمقسمحينالطائفمنمرجعه،الجعرانةعمرةبعدهاثم،القضيةعمرةويقال،القصاص.

معهذهعمرتهفيالناسآختلافوسنبين.حجتهمععمرتهوالرابعة،مواضعهفيكلهذلكقدمناوقد

سوقهمنهاالإحلالمنمنعهأو،منهاوحل،الحجةقبلالعمرةأوقعبأنمتمتعاكانهل،الحجة

عنلهامفرداكانأو،ذلكعلىالدالةالأحاديثمننذكرهكما،الحجةمعلهاقارناكانأو،الهدي

المشهورهوكما،بالإفراديقولمنيقولهالذيهووهذا:قال.الحجةقضاءبعدأوقعهابأن،الحجة

قارنا.أومتمتعاأومفرداكانكيف!وإحرامهذكرناعندهذابيانوسيأتي،الشافعيعن

نأأرقمبنزيدحدثني،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،خالدبنعمروحدثنا:)1(البخاريقال

.واحدةحجةهاجرمابعدحجوأنه،غزوةعشرةتسعغزا!يمالنبي

.أخرىوبمكة:إسحاقأبوقال

وإسرائيل-:)4(البخاريزاد-شعبةحديثمنوأخرجاه)3(،زهيرحديثمن)2(مسلمرواهوقد

عليهأنهمنإسحاقأبوقالهالذيوهذا.بهزيدعن،السبيعياللهعبدبنعمروإسحاقأبيعنثلاثتهم

ظاهرهوكما،واحدةحجةإلابمكةمنهيقعلمأنهأراد:أي،أخرىحجةبمكةحجوالسلامالصلاة

اللهإلىالناسويدعو،الحجمواسميحضرالرسالةبعدكانوالسلامالصلاةعليهفإنه،بعيدفهو:لفظه

")3(وجلعزربيكلامأبلغأنمنعونيقدقريشافإن؟ربيكلامأبلغحتىيؤوينيرجلمن":ويقول

سنينثلاثالعقبةجمرةعندالنحريومعشيةأي،العقبةليلةيلقونهالأنصارجماعةله)6(اللهقيضحتى

بعدهاكانتثم،بهاجتماعهمثالثوهي،الثانيةالعقبةليلةبايعوهسنةاخركانواإذاحتى،متتاليات

أعلم.والله،موضعهفيمبسوطاذلكقدمناكما،المدينةإلىالهجرة

اللهرسولأقام:قالاللهعبدبنجابرعن،أبيهعنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفرحديثوفي

اللهرسولفخرج،كثيربشربالمدينةفاجتمع،بالحجالناسفيأذنثم،يحجلمسنينتسعبالمدينة!!

راحلته،علىاستوىثم،صلئ)7(الحليفةبذيكانفلما،لأربعأو،القعدةذيمنبقينلخمس!!يم

الحج.إلاننويلاوأهللنا،لبىالبيداءفيبهأخذتفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4044)رقمالبخاريصحيح

وزمانهن.لمجمالنبيعمرعددبيانبابالحجفي(1254)رقممسلمصحيح

.()1812بعدالذي(125)4رقمومسلم493()9رقمالبخاريرواه

.(4714)رقمالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو،السننوأصحاب(3093/)مسندهفيأحمدالإمامبنحوهرواه

.طفياللفظليس

.(البلدانمعجم)المدينةأهلميقاتومنهاسبعةأوأميالستةالمدينةوبينبينهاقرية:الحليفةذو



117الوداعلحجةالخروج

بنحفصبنأحمدطريقمن)2(البيهقيلفظوهذا)1(مسلمصحيحفيوهو،بطولهالحديثوسيأتي

به.محمدبنجعفرعن،طهمانبنإبراهيمعن،)3(أبيهعن،اللهعبد

(4)تاريخباب

دجانةأباعليهااستعملبعدماالوداعلحجةالمدينةمنوالسلامالصلاةعليهخروجه

)6(الغفاريعرفطةبنسباعويقال،)5(الساعديخرشةبنسماك

للحج،تجهز،عشرسنةمنالقعدةذو!اللهرسولعلىدخلفلما:)7(إسحاقبنمحمدقال

زوجعائشةعن،محمدبنالقاسمأبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدفحدثني.لهبالجهازالناسوأمر

.القعدةذيمنبقينلياللخمسالحجإلىجم!ي!اللهرسولخرج:قالت!ي!النبي

جيد.إسنادوهذا

ورواه،عائشةعن)عمرةعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعنموطئهفي)8(مالكالإماموروى

فيثابتوهو.عنها()01(عمرةعنالأنصاريسعيدبنيحيىعننميربناللهعبدعنأحمد)9(

سعيدبنيحيىعن،طرقمن"شيبةأبيابنمصنفو")11(ماجهوابن"الخسائيسننو""الصحيحين"

إلانرىلا،القعدةذيمنبقينلخمساللهرسولمعخرجنا:قالتعائشةعن،عمرةعن،الأنصاري

سيأتي.كمابطولهالحديث...الحج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

لمجي!.النبيحجةبابالحجفي(1218)رقممسلمصحيح

.(5432/)النبوةدلائل

.(124/)التهذيبتهذيبوانظر،النبوةدلائلفيماوأثبتنا"إبراهيمعنحنبلبنأحمدطريقمن"ةوطأفي

.طفياللفظليس

.(584/)والأنساب(4/58)الإصابة

.(هشامبنالملكعبدحكاهما):-فيوبعده،(213/)الإصابة

.(2165/)هشامابنسيرة

الحج.فيالنحرفيجاءمابابالحجكتاب(917)رقمالموطأ

.(6491/)المسند

.طفيالرقمينبينماليس

الحجكتاب(121)1رقممسلموصحيح،نسائهعنالبقرالرجلذبحبابالحجكتاب()9175البخاريصحيح

رقمماجهوابن،بعمرةالحجفسخإباحةبابالحجفي(1778و1775)رقموالنسائي،الإحراموجوهبيانباب

الحج.فسخبابالمناسكفي(8192)
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بنموسىحدثنا،سليمانبنفضيلحدثنا،المقذميبكرأبيبنمحمدحدثنا:)1(البخاريوقال

إزارهولبسوادهن)2(ترجلبعدماالمدينةمنع!ي!النبيانطلق:قالعباسابنعنكريبأخبرني،عقبة

الجلد)5(على)4(تردعالتيالمزعفرةإلا،)3(تلبسأالأزرولاالأرديةمنشيءعنينهولم،ورداءه

وذلك،()3(بدنتهوقلدوأصحابههوأهل1،البيداءعلىاستوىحتىراحلتهركبالحليفةبذيفأصبح

.)7(الحجةذيمنخلون)6(لخمسمكةفقدم،القعدةذيمنبقينلخمس

.البخاريبهتفرد

فيحزمابنقولصحالحليفةبذييومهصبيحةبهأرادإن،القعدةذيمنبقينلخمسوذلك:فقوله

الجمعة،يومبهاوأصبح،الجمعةليلةالحليفةبذيوبات،الخميسيومالمدينةمنخرجع!ي!أنهدعواه

يذمنبقينلخمسوذلك:بقولهعباسابنأرادوإن.القعدةذيمنوالعشرونالخامساليوموهو

قالتكما،ورداءهإزارهولبسوادهنترجلبعدماالمدينةمنوالسلامالصلاةعليهانطلاقهيومالقعدة

المصيروتعذر،حزمابنقولبعد،القعدةذيمنبقينلخمسالمدينةمنخرجواإنهم:وجابرعائشة

ولا،كاملاالقعدةذيشهركانإن،الجمعةيومعلىإلاذلكينطبقولم،بغيرهالقولوتعين،إليه

بنموسىحدثنا)8(البخاريروىلما،الجمعةيومكانالمدينةمنالسلامعليهخروجهيكونأنيجوز

لمجواللهرسولصلى:قالمالكبنأنسعن،قلابةأبيعن،أيوبحدثنا،وهيبحدثنا،إسماعيل

حتىركبثم،أصبححتىبهاباتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصر،أربعابالمدينةالظهرمعهونحن

.وعمرةبحجأهلثم،وكبر1،وسبح،وجلعزاللهحمد،البيداءعلىراحلتهبهاستوت

قلابة،أبيعن،أيوبعن،زيدبنحمادعن،قتيبةعنجميعا)01(والنسائي)9(مسلمرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.والأزروالأرديةالثيابمنالمحرميلبسمابابالحجفي(5541)البخاريصحيح

.(3477/الأصولجامع)الشعرتسريح:الترجيل

.البخاريصحيحمنالزيادة

.طفىاللفظليس

.(حر:النهاية)عليهصبغهاتنفضأي:الجلدحتر

.لياللأربع(3476/)الأصولوجامعالبخاريصحيحفي

عندمكةبأعلىنزلثمقلدهالأنهبدنهأجلمنيحلولموالمروةالصفابينوسعىبالبيتفطاف":الحديثوتتمة

وبينبالبيتيطوفواأنأصحابهوأمر،عرفةمنرجعحتىبهاطوافهبعدالكعبةيقربولمبالحجمهلوهوالحجون

لهفهيامرأتهمعهكانتومنقلدهابدنةمعهيكنلملمنوذلكيحلواثمرؤوسهممنيقصرواثموالمروةالصفا

."والثيابوالطيبحلال

.(1551)رقمالبخاريصحيح

.طفياللفظليس

-بابالصلاةفي(1234/)والنسائيوقصرهاالمسافرينصلاةبابالمسافرينصلاةفي(096)رقممسلمصحيح



911الوداعلحجةالخروج

ركعتين.الحليفةبذيوالعصر،أربعابالمدينةالظهرصلى!سيماللهرسولأنمالكبنأنسعن

بنوإبراهيمالمنكدرابنيعني،محمدعن،سفيانعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)1(وقال

ركعتين.الحليفةبذيوالعصر،أربعابالمدينةالظهرصلى!ي!اللهرسولأنمالكبنأنسعن،ميسرة

منوالنسائيداودوأبو،مسلموأخرجه.بهالثوريسفيانعن،نعيمأبيعن،البخاريورواه

.به)3(أنسعنميسرةبنوإبراهيم،المنكدر)2(بنمحمدعن،عيينةبنسفيانحديث

أنسعن،المنكدر)2(بنمحمدعن،جريجابنحدثنا،بكر)5(بنمحمدحدثنا:أحمد)4(وقال

حتىالحليفةبذيباتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصر،أربعاالظهربالمدينةلمج!ي!اللهرسولصلى:قال

أهل.بهواستوتراحلتهركبفلما،أصبح

المنكدر)2(بنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمدعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمد)6(وقال

أربعبالمدينةمسجدهفيالظهر!ي!اللهرسولبناصلى:قالالأنصاريمالكبنأنسعن،التيمي

.الوداعحجةفييخافلاآمناركعتينالحليفةبذيالعصربناصلىثم،ركعات

عليهخروجهكونينفيوهذا،الصحيحشرطعلىوهما،الآخرينالوجهينهذينمنأحمدبهتفرد

،حزمابنقالكماالخميسيومخروجهيكونأنهذاعلىيجوزولا،قطعاالجمعةيوموالسلامالصلاة

لما،الخميسيومكانالحجةذيأولأنخلافلالأنه،القعدةذيمنوالعشرينالرابعيومكانلأنه

بلاالحجةذيتاسعوهو،الجمعةيومبعرفةوقفوالسلامالصلاةعليهأنهمنوالإجماعبالتواترثبت

ليلة،قطعاليالستالشهرفيلبقيالقعدةذيمنوالعشرينالرابعالخميسيومخروجهكانفلو،نزاع

.ليالستفهذه،والأربعاء،والثلاثاء،والإثنين،والأحد،والسبت،الجمعة

الجمعة،يومأنهوتعذر.القعدةذيمنبقينلخمسخرجإنه:وجابروعائشةعباسابنقالوقد

نأالراويوظن،السبتيومالمدينةمنخرجوالسلامالصلاةعليهأنههذاعلىفتعين،أنسلحديث

ليلةالحجةذيشهرواستهل،الأربعاءيومفانسلخ،نقصانهالسنةتلكفيفاتفق،تامايكونالشهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السفر.فيالعصرصلاة

صحيح.دماسناده،(3177/)أحمدالإماممسند

أسطر.قبلتقدموقد.تحريف(المنذر):ط

.(1/235)والنسائي(22")2رقمداودوأبو(11)(096)رقمومسلم(ا")98رقمالبخاريرواه

صحيح.وإسناده،(3378/)أحمدالإماممسند

.(24053/)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(بكير):ط

.إسحاقابنأجلمنحسنوسنده:أقول.(3237/)أحمدالإماممسند
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محيدلاالتقديرهذاعلىالتقريروهذا.أربعأوبقينلخمس:جابرروايةفيوقعماويؤيده،الخميس

أعلم.والله،منهبدولا،عنه

باب

للحجمكةإلىالمدينةمنوالسلامالصلاةعليهخروجهصفة

عن-عمرابنهو-اللهعبيدعن،عياضبنأنسحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:)1(البخاريقال

)2(،المعرسطريقمنويدخل،الشجرةطريقمنيخرجكان!ح!اللهرسولأنعمربناللهعبدعن،نافع

ببطنالحليفةبذيصلىرجعوإذا،الشجرةمسجدفييصليمكةإلىخرجإذاكان!اللهرسولوأن

يصبح.حتىوبات،الوادي

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد

،هشامعن،زريعبنيزيدعن،مالكبنعمروعنكتابيفيوجدت:البزاربكرأبوالحافظوقال

:وقال.قطيفةوتحتهرثرحلعلىحج!النبيأن:أنسعن،ثمامةعن،ثابتبن)3(عزرةعن

سمعة.ولافيهارياءلاحجة

عن،زريعبنيزيدحدثنا:بكرأبيبنمحمدوقال:فقال"صحيحه"في)4(البخاريعلقهوقد

ع!يماللهرسولأنوحدث،شحيحايكنولم)5(رثرحلعلىأنسحج:قالتمامةعن،ثابتبن3عزره

أوله.منالإسنادمقطوعمعلقاوالبخاري،البزارذكرههكذا.)6(زاملتهوكانترحلعلىحج

أنبأنا،المقرئعليبنمحمدبنعليالحسنأبوأنبأنا:فقالسننهفي)7(البيهقيالحافظأسندهوقد

حدثنا،بكرأبيبنمحمدحدثنا،القاضييعقوببنيوسفحدثنا،إسحاقبنمحمدبن)8(الحسن

.فذكره...زريعبنيزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الشجرةطريقعن!يمالنبيخروجبابالحجفي(1533)البخاريصحيح

بعدالمسافرنومةوالتعريس.غيرهاأولغزاةيرحلثمفيهيعزسع!ي!اللهرسولكانالحليفةذيمسجد:المعرس

.(البلدانمعجم)لوجههالصبحانفجارمعيثورثمخفيفةنومةونامأناخالسحروقتكانفإذاالليلمنإدلاجه

.(7291/)التهذيبتهذيبوانظر،البخاريصحيحفيالذيالصوابهوأثبتناهوما(ثابتعنعروة):ط

.(5171)رقمالبخاريرواه

.البخاريصحيحفيليس"رث":قوله

.(زمل:اللسان)نشاطهمنسيرهفييظلعكأنهالذيالدوابمنالزامل

.(4232/)البيهقيسنن

.(536-15535/)النبلاءأعلامسيروانظر(عليالحسنأبو):ط
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حدثنا:فقالمالكبنأنسعن،اخروجهمنمسندهفيالموصلييعلىأبوالحافظرواهوقد

رحلعلىع!ي!اللهرسولحج:قالأنسعن،الرقاشييزيدعن،صبيحبنالربيعأنبأنا،الجعدبنعلي

."فيهارياءلاحجةاللهم":فقال،دراهمأربعة-تساويلاأو-تساويوقطيفةرث

من)2(ماجهوابن،الثوريوسفيانالطيالسيداودأبيحديثمن)1(الشمائلفيالترمذيرواهوقد

أبانبنيزيدجهةمنضعيفإسنادوهو.بهصبيحبنالربيععنثلاثتهم،الجراحبنوكيعحديث

.)3(الأئمةعندالروايةمقبولغيرفإنه،الرقاشي

عمرابنمعصدرت:قالأبيهعن،سعيدبنإسحاقحدثنا،هاشمحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

الله:عبدفقال،الجرر)7(إبلهم)6(وخطم،الأدمورحالهم،يمانيةرفقةبنافمرت،()5(الصدريومأ

الوداعحجةفيقدمواإذوأصحابه!ح!اللهبرسولالعام(()الحجاوردترفقةأشبهإلىينظرأنأحبمن

الرفقة.هذهإلىفلينظر

عن،العاصبنسعيدبنعمروبنسعيدبنإسحاقعن،وكيععن،هنادعنداود)8(أبوورواه

.،)5(فذكرهاعمرابنعن،أبيه

،إسحاقأبيبنزكرياوأبو،الفقيهطاهروأبو،الحافظدلهعبدأبوأنبأنا)9(:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

بنمحمدأنبأنا-الأصمهو-العباسأبوحدثنا:قالوا،عمروأبيبنسعيدوأبو،الحسنبنبكروأبو

أهلمن-رجلالكنانيحكيمبناللهعبدحدثنا،القرشيبشيربنسعيدأنبأنا،الحكمعبدبناللهعبد

!ي!اللهرسولحبي)11(عينايأبصرت:قال)01(الضبابيقدامةبنبشرعن-مواليهممناليمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(931):الترمذيشمائل

الرحل.علىالحجبابالمناسكفي(0928)ماجهابنسنن

بها.الحديثيقوى،أخرىطرقلهلكن:أقول

صحيح.وإسناده،(2012/)أحمدالإماممسند

أحمد.الإماممسندمنالزيادة

.(خطم:اللسان)وفمهاأنفهامقدمدابةكلخطم

بتحقيق(8253/)أحمدالإماممسندهامشوانظر(جرر:اللسان)الناقهبهتجرالحبلوهوجريرجمع:الجرر

شاكر.أحمد

صحيح.وإسناده(4414)رقمداودأبورواه

ضعيف.وإسناده،عنهوالزيادة(333-4332/)البيهقيسنن

.(1/451)الإصابة

.(حبيبي):ط
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بولانية)1(قطيفةتحتهقصواء،حمراءلهناقةعلى،الناسمعبعرفاتواقفا

!ي!.اللهرسولهذا:يقولونوالناس."سمعةولاهباء)2(ولارئاءغيرحجة

اجعلهااللهم":يقولوهو

بنعبادبنيحيىعن،إسحاقابنحدثنا،إدريسبناللهعبدحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

كناإذاحتىحجاجا!يواللهرسولمعخرجنا:قالتبكرأبيبنتأسماءأنأبيهعن،الزبيربناللهعبد

وكانت،أبيجنبإلىوجلست،!ي!اللهرسولجنبإلىعائشةفجلست،!يواللهرسولنزل)4(بالعرج

عليه،يطلعأنينتظربكرأبوفجلس،بكرأبيغلاممعواحدةبكرأبيوزمالة!يواللهرسول)5(زمالة

واحدبعير:بكرأبوفقال،البارحةأضللته)6(:فقال؟بعيركأين:فقال.بعيرمعهوليسعليهفطلع

."يصنعوماالمحرمهذاإلىآنظروا":ويقوليبتسمع!يماللهورسوليضربهفطفق!تضله

عنماجهابنوأخرجه.رزمةأبيبنالعزيزعبدبنومحمدحنبلبنأحمدعن،داودأبورواهوكذا

.به)7(إدريسبناللهعبدعنثلاثتهمشيبةأبيبنبكرأبي

حدثنا،حفصبنإسماعيلحدثنا:قائلا"مسنده"فيالبزاربكرأبورواهالذيالحديثفأما

:قال.سعيدأبيعن،الطفيلأبيعن،أعينبنحمرانعن،الزياتحمزةحدثنا،اليمانبنيحيى

فإنه.الهرولةخلطومشيهم،أوساطهمربطواقد،مكةإلىالمدينةمنمشاةوأصحابه!يوالنبيحج

قالوقد.الحديثمتروكوشيخه،ضعيفالزياتحبيببنوحمزة،الإسنادضعيفمنكرحديث

ثبتإنعمرةفيكانواأنهمومعناه،عندناحسناإسنادهكانوإن،الوجههذامنإلايروىلا:البزار

.مشاةأصحابهوبعضراكباوكان،واحدةحجةحجإنماوالسلامالصلاةعليهلأنهالحديث

ولا،القضاءفيولا،الحديبيةفيلا،ماشياعمرهمنشيءفي!يوالنبييعتمرولم:قلت

،الناسعلىتخفىأنمنوأعرفأشهروالسلامالصلاةعليهوأحواله،الوداعحجةفيولا،الجعرانة

أعلم.والله.مثلهيثبتلاشاذمنكرالحديثهذابل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نسبة:بولانيةقطيفة.(قصو:النهاية)أذنهاطرفقطعالتيهيقصواءوناقة:!راللهرسولناقةلقب:القصواء

الحاجمتاعفيهتسرقموضعهوالعمرانيقالالبصرةمنالحاجطريقفيوهو(بولان:النهاية)موضعبولانإلى

.(البلدانمعجم)

.(منأ):ط

عنعن.وقد،إسحاقابنلتدليس،ضعيفوإسناده،(6434/)أحمدلإمامامسند

.(البلدانمعجم)الحاججادةعلىوالمدينةمكةبينعقبة:العرج(بالعرجأدركنا):ط

.(زمل:النهاية)السفرفييكونوماوالأداةالمركوب:الزمالة

.(أضللته):ط

.(2)339رقمماجهوابن،()1818رقمداودأبورواه
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واديوهيالحليفةإلىمنهاركبثم،أربعا،بالمدينةالظهرصلىوالسلامالصلاةعليهأنهتقدم

العصربهافصلى،العصروقتفينهاراالحليفةجاءأنهعلىفدل،ركعتينالعصربهافصلى،العقيق

فصفى،أصبححتىبهاوبات،والعشاءالمغرببهاصلىثم،أميالثلاثةعلىالمدينةمنوهي،قصرا

.الإحرامفييعتمدهبماالليلمنالوحيجاءهأنهوأخبرهم،بأصحابه

بنسالمعن،عقبةبنموسىعن،زهيرحدثنا،آدمبنيحيىحدثنا:أحمد)1(الإمامقالكما

الحليفة،ذيمنالمعرسفي،وهوأأتيأنه:!يمالنبيعن،عمربناللهعبدعن،عمربناللهعبد

مباركة.ببطحاءإنك:لهفقيل

به.عقبةبنموسىحديثمن")2(الصحيحين"فيوأخرجاه

حدثنا،الأوزاعيحدثنا:قالابكربنوبشرالوليدحدثنا،الحميديحدثنا:)3(البخاريوقال

:يقولالعقيقبوادياللهرسولسمعت:يقولعمرسمعأنه،عباسابنسمعأنهعكرمةحدثني،يحيى

دونبهتفرد."حجةفيعمرةوقل،المباركالواديهذافيصل:فقال،ربيمنآتالليلةأتاني"

يصليأنإلىبهبالإقامةأمرهوالعقيقواديفيبالصلاةوالسلامالصلاةعليهأمرهأنفالظاهر.مسلم

فأمر،الظهرصلاةإلايبقفلم،الصبحصلاةبعدوأخبرهم،الليلفيجاءهإنماالأمرلأن،الظهرصلاة

:فقال،وجلعزربيمناتالليلةأتاني":قالولهذا،بعدهاالإحراميوقعوأن،هنالكيصليهاأن

وهو،الحجفيبالقرانالأمرعلىبهاحتجوقد."حجةفيعمرة:وقل،المباركالواديهذافيصل

بوافىيبالإقامةأمروالسلامالصلاةعليهأنهوالمقصود.قريبابيانهسيأتيكماذلكعلىالأدلةأقوىمن

فينسائهعلىوطاف،هنالكفأقام،ذلكعليهوسلامهاللهصلواتامتثلوقد،الظهرصلاةإلىالعقيق

فيسيأتيكما،الظهرصلىحتىهنالكيزلولم،معهخرجوكلهن،نسوةتسعوكن،الصبيحةتلك

،بدنته)4(أشعرثم،الحليفةبذيالظهرصلىلمجي!اللهرسولأنعباسابنعن،الأعرجحسانأبيحديث

فأهل.،ركبثم

.(209/)أحمدالإماممسند(1)

(1346)رقممسلموصحيح،مباركوادالعقيق:ع!مالنبيقولبابالحجفي(1535)رقمالبخاريصحيح)2(

.العمرةأوالحجمنصدرإذابهاوالصلاةالحليفةبذيالتعريسبابالحجفي

.مباركوادالعقيقءلمجبالنبيقولبابالحجفي(5341)رقمالبخاريصحيح)3(

النهاية:)هديأنهابهاتعرفعلامةلهاذلكويجعلدمهايسيلحتىالبدنةسنامجنبيأحديشقأنهوبدنتهأشعر)4(

.(شعر
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.(1)مسلمعندوهو

عن،الحسنعن-الملكعبدابنهو-أشعثحدثنا،روعحدثنا:أحمد)2(الإمامقالوهكذا

أهل.البيداءشرف)3(علافلما،راحلتهركبثم،الظهرصلىع!ج!اللهرسولأنمالكبنأنس

شميل،بنالنضرعن،راهويهبنإسحاقعن،والنسائيد(.حنبلبنأحمدعنداود)4(أبوورواه

منه.أتمأشعثعن،الأنصارياللهعبدبنمحمدعن،الأزهربنأحمدوعن،بمعناهأشعثعن

من)6(البخاريرواهبمايعتضدأنوله،النهارصدرفيذلكأنزعمحيثحزمابنعلىردفيهوهذا

ثم،الصبحفصلى،أصبححتىالحليفةبذيباتع!ج!اللهرسولأنأنسعن،رجلعن،أيوبطريق

وحجة.بعمرةأهلالبيداءبهاستوتإذاحتى،راحلتهركب

أعلم.والله.قلابةأبوأنهوالظاهر،مبهمرجلإسنادهفيولكن

-الحارثابنيعني-خالدحدثنا،الحارثيحبيببنيحيىحدثنا:"صحيحه"في7(مسلمقال

أطيبكنت:قالتأنها:عائشةعنيحدثأبيسمعت،المنتشربنمحمدبنإبراهيمعن،شعبةحدثنا

.8(طيبأينضحمحرمايصبحثم،نسائهعلىيطوفثم،لمج!ي!اللهرسول

بنوسفيانومسعر:مسلمزاد،عوانةأبيحديثمنوأخرجاه،شعبةحديثمنالبخاريرواهوقد

.به)9(المنتشربنمحمدبنإبراهيمعنأربعتهم،الثوريسعيد

عنعمربناللهعبدسألت:قالأبيهعن،المنتشربنمحمدبنإبراهيمعنا(.لمسلمروايةوفي

أحببالقطرانأطليلأن،طيباأنضحمحرماأصبحأنأحبما:قالمحرماأ(أيصبحثميتطيبالرجل

.(1243)رقم)1(

.(3572/)أحمدالإماممسند)2(

النسائي.وسننداودأبيسننفيوكذا"البيداءجبل"المسندفي)3(

صحيح.حديثوهو،الإحراموقتبابالمناسكفي(1774)رقمداودأبيسنن()4

صحيح.وهو،البيداءبابالحجفي(5162/)النسائيسنن)5(

.(1715)رقم)6(

.للمحرمالطيببابالحجكتاب(2911)رقممسلم)7(

وقيل،المعجمةبالخاءوروي،بالرشحطيبهمنيفوحماكثرةفشبه،الرشحالنضحوأصل،يفوحأيطيباينضح)8(

فرفيماوبالمهملة،كالطيبثخنفيماالمعجمةبالخاءوقيل،النضحمنأكثرهو:قالوا،أثرلهيبقىكاللطخهو

.(نضح:النهاية)كالماء

.(و)94(و)48()47(1)291رقمومسلم027(و)(267)رقمالبخاريصحيح)9(

.()47(1)291رقممسلمرواه(01)

.طفي(يصبحثم)لفظاليس)11(
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ثم،نسائهفيطافثم،إحرامهعند!لمج!اللهرسولطيبتأنا:عائشةفقالت.ذلكأفعلأنمنإلي

محرما.أصبح

قبلتطئب!ي!وكأنه)نسائهعلىيطوفأنقبليتطئب!ي!كانأنهيقتضيمسلمرواهالذياللفظوهذا

وللإحرامالجنابةمناغتسللماثم،إليهنوأحبلنفسهأطيبذلكليكون()1(نسائهعلىيطوفأن

،الزنادأبيبنالرحمنعبدحديثمن)3(والبيهقي)2(الترمذيرواهكما.آخرطيباللإحرامأيضاتطيب

واغتسل.لإهلالهتجردلمجي!اللهرسولرأىأنه،أبيهعن،ثابتبنزيدبنخارجةعن،أبيهعن

غريب.حسن:الترمذيوقال

بنمحمدبناللهعبدعن،عمروبناللهعبيدأنبأنا،عديبنزكرياحذثنا:أحمد)4(الإماموقال

بخطميرأسهغسليحرمأنأرادإذا!اللهرسولكان:قالتعائشةعن،عروةعن،عقيل

.)6(الحديث...كثيرغيرزيتمنبشيءودهنه،وأشنان)5(

أحمد.بهتفرد

،عروةبنعثمانعن،عيينةبنسفيانأنبأنا:اللهرحمهالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبووقال

طيب؟بأي:لهاقلت.ولحلهلحرمه!ي!اللهرسولطيبت:تقولعائشةسمعت:يقولأبيسمعت

الطيب.بأطيب:قالت

بنهشامعنوهيبحديثمن)8(البخاريوأخرجه.عيينةبنسفيانحديثمن)7(مسلمرواهوقد

به.عائشةعن،عروةأبيهعن،عثمانأخيهعن،عروة

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.طفيالقوسينبينماليس

.الإحرامعندالاغتسالفيجاءمابابالحججفي(083)رقمالترمذيجامع

الحج.كتابللإهلالالغسلباب(532،33/)البيهقيسننوانظر(والنسائي):طفي

ضعيف.وإسناده،(678/)أحمدالإماممسند

الرأسبهيغسلالصحاحوفي،بهيغسلوهو(خطم:القاموس)نافعملينمنضجمحللنبات:ويفتحالخطمي

.(أشن:)اللسانأعلىوالضم،الأيديبهيغسلالذي،معروفالحمضمنوالإشنانوالأشنان(خطم:)اللسان

اللهرسولأننفسيفيفوجدتوتركنينساءهفأعمرحجة!ي!اللهرسولمعوحججنا:قالت.."الحديثوتتمة

بأختكاخرج:الرحمنلعبدفقال،وتركتنينساءكأعمرتاللهرسوليا:فقلت،وتركنينساءهأعمر!!ي!

أقامفإنما:قالتالحصبةليلةأبرحأنقبلبهاائتنيثم،لتقضثموالمروةوالصفاالبيتبهافطف،فلتعتمر

."أجليمنبالحصبة!ي!اللهرسول

.)36((9181)رقممسلمصحيح

الطيب.منيستحبماباباللباسكتاب(2895)البخاريصحيح
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أبيه،عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،مالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدحدثنا:)1(البخاريوقال

بالبيت.يطوفأنقبلولحله،يحرمحينلإحرامهلمجي!الثهرسولأطيبكنت:قالت،عائشةعن

بنعمرأخبرني،جريجابنأنبأنا،بكرأبيبنمحمدأنبأنا،حميدبنعبدحدثنا:)2(مسلموقال

فيبذريرة)3(بيدي!لمجؤاللهرسولطيبت:قالتعائشةعنيخبرانهوالقاسمعروةسمعأنهعروةبناللهعبد

.والإحرامللحلالوداعحجة

طيبت:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحديثمن)4(مسلموروى

بالبيت.يطوفأنقبلولحله،أحرمحينلحرمههاتينبيدي!اللهرسول

عن،منصورأنبأنا،هشيمحدثنا:قالا،الذورقيويعقوبمنيعبنأحمدحدثني:)3(مسلموقال

النحرويوم،يحرمأنقبل!النبيأطيبكنت:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

مسك.فيهبطيببالبيتيطوفأنقبل

الأعمش،حدثنا،وكيغحدثنا:قالا.حرببنوزهيرشيبةأبيبنبكرأبوحذثنا:)6(مسلموقال

)8(مفارقفيالمسكوبيص)7(إلىأنظركأني:قالتعائشةعن،مسروقعن،الضحىأبيعن

يلبي.وهوخمي!اللهرسول

،الأسودعن،إبراهيمعن،اللهعبيدبنالحسنعن،وغيرهالثوريحديثمن)9(مسلمرواهثم

.محرموهو!اللهرسولمفرقفيالمسكوبيصإلىأنظركأني:قالتعائشةعن

عنكلاهما،الأعمشحديثمن)11(ومسلم،الثوريسفيانحديثمن)01(البخاريورواه

.الإحرامعندالطيببابالحجكتاب(9531)البخاريصحيح(1)

.الإحرامعندللمحرمالطيببابالحجكتاب)35((9181)رقممسلمصحيح)2(

.(ذرر:النهاية)أخلاطمنمجموعالطيبمننوع:ذريرة)3(

.الإحرامعندللمحرمالطيببابالحجكتاب31()(9181)رقممسلمصحيح(4)

.للمحرمالطيببابالحجكتاب(1911)رقممسلمصحيح)5(

.للمحرمالطيببابالحجكتاب)41((0911)رقممسلمصحيح)6(

.(وبص:النهاية)بريقه:المسكوبيص)7(

.(مفرق):ط)8(

.للمحرمالطيببابالحجكتاب)45((0911)رقممسلمصحيح)9(

.الإحرامعندالطيببابالحجكتاب(5381)البخاريصحيح(01)

كلاهماومنصورالأعمشحديثمن،للمحرمالطيببابالحجكتاب4(و)5)93((0911)رقممسلمصحيح(1)1

إبراهيم.عن
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الحكم،عن،شعبةحديثمنالصحيحينفيوأخرجاه.عنهاالأسودعن،إبراهيمعن،منصور

.)2(عائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن
)1(

عائشة.عن،الأسودعن،إبراهيمعن،منصورعن،)4(شعبةأنبأنا:)3(الطيالسيداودأبووقال

.محرموهولمجيواللهرسولشعرأصولفيالطيبوبيصإلىأنظركأني:قالت

عن،النخعيإبراهيمعن،حمادأنا1،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

.محرموهوأيامبعدلمجي!النبيمفرقفيالطيبوبيصإلىأنظركأني:قالتعائشةعن،الأسود

إبراهيمعن،السائببنعطاءحدثنا،عيينةبنسفيانحدثنا:الحميديالزبيربناللهعبدوقال

.محرموهوثالثةبعداللهرسولمفرقفي)6(الطيبرأيت:قالتعائشةعن،الأسودعن،النخعي

الغسلقبلالطيبكانلوإذ،الغسلبعدتطيبوالسلامالصلاةعليهأنهعلىدالةالأحاديثفهذه

.الإحراميوممنأيامثلاثةبعدسيماولا،أثرلهبقيولما،الغسلبهلذهب

.الإحرامعندالتطيبكراهةإلىعمرابنمنهمالسلفمنطائفةذهبوقد

عائشة.عنعمرابنطريقمنالحديثهذارويناوقد

محمدبنعليالحسنأبوأنبأنا،ببغدادبشرانبنالحسينأبوأنبأنا:)7(البيهقيالحافظفقال

بنيعقوبحدثنا،الغمرأبيبنالرحمنعبدحدثنا،صالحبنعثمانبنيحيىحدثنا،المصري

اللهرسولطيبت:قالتأنها،عائشةعن،عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،الرحمنعبد

إحرامه.عندالجيدةبالغالية!!يو

.المخرجعزيزغريمثإسنادوهذا

التراباستقرارمنلهوأصون،الطيبمنفيهلماأحفظليكونرأسهلبدوالسلامالصلاةعليهإنهثم

.والغبار

(.)1(ط:)بن

.()42(0911)ومسلم271()رقمالبخاريرواه)2(

.(1378)الطيالسيداودأبيمسند)3(

تحريف.(أشعث):ط(4)

حسن.حديثوهو،منهوالزيادة(6412/)أحمدالإماممسند(5)

.(الطيبوبيص):المسندفي)6(

.(535/)البيهقيسنن)7(
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شأنما،اللهرسوليا:قالتجم!النبيزوجحفصةإن:عمرابنعن،نافععن:مالك)1(قال

أحلفلا،هديوقلدت،رأسيلبدتإني":قال؟عمرتكمنأنتتحلولمالعمرةمنحفواالناس

."أنحرحتى

نافع.عنكثير!طرنوله،مالكحديثمن")2(الصحيحين"فيوأخرجاه

حدثنا،يحيى()2(بنمحمدبنيحيىثنا،الأصم)أنبأنا،الحاكمأنبأنا:البيهقي)3(وقال

نأعمرابنعن،نافععن،إسحاقبنمحمدحدثنا،الأعلىعبدحدثنا،القواريريعمربناللهعبيد

بالغسل.رأسهلبد!شيماللهرسول

جيد.إسنادوهذا

الحليفة.بذيمعه(وكان)وقلدهالهديأشعروالسلامالصلاةعليهإنهثم

الوداعحجةفيع!يواللهرسولتمتع:أبيهعن،سالمعن،الزهريعن،عقيلعن:الليثقال

فيوهوبتمامهالحديثوسيأتي.الحليفةذيمنالهديمعهفساق،وأهدى،الحجإلىبالعمرة

الله.شاءإنعليهوالكلام")6(الصحيحين"

عن،أبيحدثني،الدستوائيهوهشامبنمعاذحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:مسلم)7(وقال

فيفأشعرهابناقتهدعاالحليفةذاأتىلمالمجي!اللهرسولأن،عباسابنعن،حسانأبيعن،قتادة

راحلته.ركبثمنعلينوقلدها،الدم)8(وسلتالأيمنسنامهاصفحة

.قتادةعنطرقمن)9(الأربعةالسننأهلرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الحج.فيالنحرفيجاءمابابالحجفي(1493/)مالكموطأ

الحجفي()176(9122)رقممسلموصحيح،والإقرانالتمتعبابالحجفي(1566)رقمالبخاريصحيح

.المفردالحاجتحللوقتفيإلايتحلللاالقارنأنبيانباب

.(536/)البيهقيسنن

.طفيالقوسينبينماليس

.طفياللفظليس

.()174)2227(ومسلم(1916)البخاريرواه

.وإشعارهالهديتقليدبابالحجفي(4312)مسلمصحيح

.(سلت:النهاية)أماطه:الدمسلت

فيبابالمناسكفي(1752)رقمداودأبيوسننالبدنإشعارفيجاءمابابالحجفي(609)الترمذيجامع

في(7903)رقمماجهابنوسننيشعرالشقينأيبابالحجفي(5017،172/)النسائيوسننالإشعار

.البدنإشعاربابالمناسك
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إشعاروتولىالبدنةهذهفيالكريمةبيدهوالتقليدالإشعارهذاتعاطىالسلامعليهأنهعلىيدلوهذا

الكريمةبيدهذبحوقد،بقليلمنهاأقلأوبدنةمئةإماكثيرهديكانقدفإنه،غيرهوتقليدهالهديبقية

.1(غبرمافذبحعلياوأعطى،بدنةوستينثلاثا

الصلاةعليهأنهإسحاقابنسياقوفي.!للنبيببدناليمنمنقدمعلياأنجابرحديثوفي

هذافعلى،بدنةمئةالنحريوموعليهوذبحأنهغيرهوذكر.أعلموالله،بدنهفيعليأأشركوالسلام

محرئم.وهوذلكبعدبعضهااشترىيكونوقد،الحليفةذيمنمعهساقهاقديكون

،السلامعليهمنهأهلالذيالموضعبيان

ذلكفيالحقوترجيح،لذلكالناقلينواختلاف

عكرمة،عن،كثيرأبيبنيحيىعن،الأوزاعيحديثمن)2(البخاريرواهالذيالحديثتقدم

صل:فقال،ربيمنآتأتاني":يقولالعقيقبواديع!ي!اللهرسولسمعت:عمرعن،عباسابنعن

."حجةفيعمرة:وقل،المباركالواديهذافي

،سفيانحدثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:الحليفةذيمسجدعندالإهلالباب:)3(البخاريوقال

وحدثنا،()4(عنهمااللهرضيعمرابنسمعت)الثهعبدبنسالمسمعت،عقبةبنموسىحدثنا

أهلما:يقولأباهسمعأنه،اللهعبدبنسالمعن،عقبةبنموسىعن،ماللثثنا،مسلمةبناللهعبد

.-الحليفةذيمسجديعني-المسجدعندمنإلاع!يماللهرسول

عن،)6(لمسلمروايةو!ي.عمبهبنموسىعن،طرقمنماجهابنإلاالجماعةرواهوقد
.-)5(و"

.فذكره...عمربناللهعبدعنثلاثتهم،عمربناللهعبدبنوحمزةونافعسالمعن،عقبةبنموسى

.(غبر:الصحاحمختار)بقي:غبر(1)

.مباركوادالعقيق:ع!ي!النبيقولبابالحجفي(5341)رقمالبخاريصحيح)2(

الحليفة.ذيمسجدعندالإهلالبابالحجفي(1154)البخاريصحيح)3(

.طفيالقوسينبينماليس)4(

الترمذيوجامع.الحليفةذيمسجدعندمنبالإحرامالمدينةأهلأمربابالحجفي(1861)رقممسلمصحيح)5(

بابالحجفي(1771)رقمداودأبيوسنن،!شم!النبيأحرمموضمعأيفيجاءمابابالحجفي(818)رقم

.الإهلالفيالعملبابالحجفي(5162/)النسائيوسننالإحراموقت

.2(0)(1)184رقممسلمرواه)6(
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سالمعن،عقبةبنموسىعن،مالكطريقمنلهما)2(روايةوفي.)1(لبيك،اللهملبيك:فقالوزاد

ع!ي!اللهرسولأهلما)3(،!سيماللهرسولعلىفيهاممذبونالتيهذهبيداؤكم:عمربناللهعبدقال:قال

المسجد.عندمنإلا

فيأخرجاهماوهو،الآخرالشقفيسيأتيكما،هذاخلافعمرابنعنرويوقد

حديثافذكر،عمرابنعن،جريجبنعبيدعن،المقبريسعيدعن،مالكطريقمن")4(الصحيحين"

راحلته.بهتنبعثحتىيهللمج!ي!اللهرسولأرلمفإنيالإهلالوأما:قالاللهعبدأنفيه

بنخصيفحدثني،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

عجبا،العباسأبايا:عباسبناللهلعبدقلت:قالجبيربنسعيدعن،الجزريالرحمنعبد

بذلك،الناسلأعلمإني:فقال!أوجبحينلمجي!اللهرسولإهلالفيمج!ي!اللهرسولأصحابلاختلاف

فيصلىفلما،حاجاع!ي!اللهرسولخرج،اختلفواهناكفمن،واحدةحجةع!ي!اللهرسولمنكانتإنما

قوممنهذلكفسمع،ركعتيهمنفرغحينبالحجفأهل،مجلسهفيأوجبركعتيهالحليفةبذيمسجده

كانواإنماالناسأنوذلك،أقوائممنهذلكوأدرك،أهلناقتهبه)6(استقلتفلما،ركبثم،عنهفحفظوا

بهاستقلتحين!صاللهرسولأهلإنما:فقالوا،يهلناقتهبهاستقلتحينفسمعوه،أرسالايأتون

أهلإنما:فقالوا،أقوائممنهذلكوأدرك،أهلالبيداءشرفعلافلما،ع!ي!اللهرسولمضىثم،ناقته

ناقته،بهاستقلتحينوأهل،مصلاهفيأوجبلقداللهوايم،البيداءشرفعلاحين!يماللهرسول

ركعتيه.منفرغإذامصلاهفيأهلعباسبناللهعبدبقولأخذفمن.البيداءشرفعلاحينوأهل

بهخصيفعن،حرببنالسلامعبدعن،قتيبةعن،جميعا)7(والنسائيالترمذيرواهوقد

روايةتقدموقد.قالكذا،السلامعبدغيررواهأحدانعرفلا،غريبحسن:الترمذيوقال.ثحوه

عن،الحاكمعن،)8(البيهقيالحافظرواهوكذلك،عنهإسحاقبنمحمدطريقمنلهأحمدالإمام

الواقديرواهوقد.قويغيرالجزريخصيف:قالثم،أبيهعن،أحمدبناللهعبدعن،القطيعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طفي(لبيكاللهم)ليس

.(1)186ومسلم(1541)رقمالبخاريرواه

.طفياللفظليس

.(1)187ومسلم()166رقمالبخاريرواه

ضعيف.هـاسناده،(1/026)أحمدالإماممسند

.(استقبلت):المسندوفي.(انتقلت):ط

بابالحجفي(5162/)النسائيوسنن.ع!ي!النبيأحرممتىجاءمابابالحجفي(981)رقمالترمذيجامع

ضعيف.وإسناده،الإهلالفيالعمل

.(5/37)البيهقيسنن
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فيوردتالتيوالأحاديث،الواقديمتابعة)1(تنفعلاأنهإلا:البيهقيئقال.عباسابنعنلهبإسناد

أعلم.تعالىوالله،ثابتةقويةأسانيدهاوغيرهعمرابن)2(عنذلك

نقلمنلعذروبسط،الاختلافمنالأحاديثبينلماجمغفيهلكانالحديثهذاصحفلو:قلت

عنهما،تقدمما)2(خلافعمروابنعباسابنعنرويقدثم،ضعفثإسنادهفيولكن،الواقعخلاف

راحثته.بهاستوتحينأهلالسلامعليهإنهقالمنذكروهكذا،ونبينهعليهسننبهكما

حدثني،جريجابنأنبأنا،يوسفبنهشامحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:)3(البخاريقال

ثم،ركعتينالحليفةوبذيأربعابالمدينة!النبيصلى:قالمالكبنأنسعن،المنكدربنمحمد

أهل.بهواستوتراحلتهركبفلما،الحليفةبذيأصبححتىبات

،ميسرةبنوإبراهيمالمنكدربنمحمدعن،طرقمن)4(السننوأهل،ومسلمالبخاريرواهوقد

أنس.عن

عن،جريجبنعبيدعن،المقبريسعيدعن،مالكحديثمن")5(الصحيحين"في(وثابت)

راحلته.بهتنبعثحتىيهلع!ي!اللهرسولأرلمفإنيالإهلالوأما:قالعمرابن

أبيهعن،سالمعن،الزهريعن،يونسعن،وهبابنروايةمن")6(الصحيحين"فيوأخرجاه

قائمة.بهتستويحينيهلثم،الحليفةبذيراحلتهيركبكاناللهرسولأن

جريج،ابنحدثنا،عاصمأبوحدثنا،راحثتهبهاستوتحينأهلمنباب:)7(البخاريوقال

قائمة.راحثتهبهاستوتحينع!ي!النبيئأهل:قالعمرابنعن،نافععن،كيسانبنصالحأخبرني

به.جريجابنحديثمن،)8(والنسائيمسلمرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(.ط:)ينفع

.طفياللفظليس

.الصلاةتقصيرفيبابالصلاةكتاب(5461)رقمالبخاريصحيح

الصلاةفي(12"2)رقمداودأبيوسنن،المسافرينصلاةفي(1)1(096)رقمومسلم(ا")98رقمالبخاري

النسائيوسننالسفرفيالتقصيرفيجاءمابابالصلاةفي(546)رقمالترمذيوسننالمسافريقصرمتىباب

ماجه.ابنعندالحديثوليس،السفرفيالعصرصلاةبابالصلاةفي(1234/)

الحليفة.ذيمسجدعندبالإحرامالمدينةأهلأمربابالحجفي)25((1871)ومسلم(166)البخاريصحيح

.)92((1)187ومسلم(151)4البخاري

الحج.كتاب(1552)البخاريصحيح

النسائيوسننالحليفةذيمسجدعندبالإحرامالمدينةأهلأمربابالحجفي)28((1187)رقممسلمصحيح

.الإهلالفيالعملبابالحجفي(5162/)
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نافع،عن،اللهعبيدعن،مسهربنعليحدثنا،شيبةأبي)2(بنبكرأبوحدثنا:)1(مسلموقال

يذمنأهلقائمةراحلتهبهوانبعثتالغرز)3(فيرجلهوضعإذاكيواللهرسولكان:قالعمرابنعن

الحليفة.

عنه.نافععن،عمربناللهعبيدعن،آخر)4(وجهمنوأخرجاه،الوجههذامنمسلمبهانفرد

حدثنا،الوارثعبدحدثنا:معمرأبوقال.القبلةمستقبلالإهلالباب:)5(البخاريقالثم

فإذا،ركبثم،فرحلتبراحلتهأمرالحليفةبذي)6(الغداةصلىإذاعمرابنكان:قالنافععن،أيوب

بهبات8(طوىزذاجاءإذاحتى،يمسكثم،)7(الحرميبلغحتىيلبيثم،قائماالقبلةاستقبلبهاستوت

إسماعيل،تابعه:قالثم،ذلكفعل!ي!اللهرسولأنوزعم،اغتسلالغداةصلىفإذا،يصبححتى

الغسل.فيأيوبعن

زيد،بنحمادعن،عيسىبنمحمدعن،الحجكتابفيالحديثهذاأيضا)9(البخاريعلقوقد

علية.ابنهو،إسماعيلعن،الدورقيإبراهيمبنيعقوب(1عن)1(01فيه)وأسنده

بنحمادعن،وغيرهالزهرانيالربيعأبيوعن،إسماعيلعن،حرببنزهيرعن،مسلمورواه

عن،حنبلبنأحمدعنداودأبوورواه.به)12(السختيانيتميمةأبيبنأيوبعنثلاثتهم،زيد

به.عليةبنإسماعيل

أرادإذاعمرابنكان:قالنافععن،فليححدثنا،الربيعأبوسليمانحدثنا:)13(البخاريقالثم

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

12

13

راحلته.تنبعثحيثمنالإهلالبابالحجفي)27((1871)رقممسلمصحيح

.طفياللفظليس

النهاية:)للسرجالركابمثلمطلقاالكورهو:وقيل،خشبأوجلدمنكانإذاالجملكورركاب:الغرز

.(غرز

آخر.وجهمنمسلمعندنرهولم()2865رقمالبخاريرواه

.(5531)رقمالبخاريصحيح

."بالغداة"البخاريصحيحفي

."المحرم"البخاريصحيحفي

.(البلدانمعجم)بمكةوادوضمهاالطاءبفتح:طوىذو

.()9176برقم

.()1573برقم

.(يعقوبفهو):ط

.حمادعنالزهرانيالربيعأبيطريقمن)9225(رقممسلمرواه

القبلة.مستقبلالإهلالبابالحجكتاب(1554)البخاريصحيح
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فإذا،يركبثم،فيصليالحليفةذيمسجديأتيثم،طيبةرائحةلهليسبدهنادهنمكةإلىالخروج

يفعل.ع!ي!اللهرسولرأيتهكذا:قالثم،أحرمقائمةراحلتهبهاستوت

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد

أبيهعن،سالمعن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلبنحاتمعن،قتيبةعن،)1(مسلموروى

،الشجرةعندإلاع!ي!اللهرسولأهلماوالله،فيهاع!ي!اللهرسولعلىتكذبونالتيهذهبيداؤكم:قال

.بعيرهبهقامحين

عندمنكانالإحرامأنوهو،عنهالرواياتوهذهالأولىعمرابنروايةبينيجمعالحديثوهذا

إلىيصلأنقبل)2(وذلكالأرضيعنيالبيداءعلىبهواستوتراحلتهركببعدماولكن،المسجد

.بالبيداءالمعروفالمكان

،سليمانبنفضيلحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا:اخرموضعفي)3(البخاريقالثم

بعدماالمدينةمنع!ي!النبيانطلق:قالعباسبناللهعبدعن،كريبحدثني،عقبةبنموسىحدثنا

المزعفرةإلا،تلبسوالأزرالأرديةمنشيءعنينهولم،وأصحابههوورداءهإزارهولبسوادهنترجل

هوأهل،البيداءعلىاستوتحتى،راحلتهركب،الحليفةبذيفأصبح،الجلدعلىتردعالتي

الحجةذيمنخلونلياللأربعمكةفقدم،القعدةذيمنبقينلخمسوذلكبدنته)وقلد،وأصحابه

عند()4(مكةبأعلىنزلثمقلدهالأنهبدنهأجلمنيحلولموالمروةالصفابينوسعىبالبيتفطاف

نأأصحابهوأمر،عرفةمنرجعحتىبهاطوافه(بعدأالكعبةيقربولم،بالحجمهلوهوالحجون

بدنةمعهيكنلملمنوذلك،يحلواثم،رؤوسهممنيقصرواثم،والمروةالصفاوبينبالبيتيطوفوا

.والثيابوالطيبحلاللهفهيامرأتهمعهكانتومن،قلدها

.البخاريبهانفرد

كلهم،مسلمبنوعفان،عبادةبنوروح،وحجاج،أسدبنبهزعن،أحمد)5(الإمامروىوقد

،البصرياللهعبدبنمسلموهوالأجردالأعرجحسانأباسمعت:قالقتادةأخبرني:قال،شعبةعن

سنامهاصفحةفأشعرببدنتهدعاثم،الحليفةبذيالظهرغ!يماللهرسولصلى:قال،عباسابنعن

)1(

)2(

)3(

)4(

الحليفة.ذيمسجدعندبالإحرامالمدينةأهلأمربابالحجكتاب)24((1861)رقممسلمصحيح

.طفياللفظليس

والأردية.الثيابمنالمحرميلبسمابابالحجكتاب(1545)رقمالبخاريصحيح

.(بأعلامكهتزلولمقلدهالأنهبدنه):طفيالقوسينبينما

.(1425/)أحمدالإماممسند
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بالحج.أهلالبيداءعلىاستوتفلما،براحلتهدعاثم،نعلينوقلدها،عنهاالدموسلت،الأيمن

عنأيضاأحمد)2(رواهثم.نحوهفذكر،شعبةمنهم،أصحابناأنبأنا،هشيمعن،أيضا)1(ورواه

ومن.نحوهبهقتادةعن،الدستوائيهشامعنكلهم،الجراحبنووكيع،الطيالسيداودوأبيروح

.)3(كتبهمفيالسننوأهل"صحيحه"فيمسلمرواهالوجههذا

روايةمنوأثبتأصحراحلتهبهاستوتحينأهلالسلامعليهأنهمن،عباسابنعنالطرقفهذه

أعلم.والله.عنهجبيربنسعيدعن،الجزريخصيف

أحرمأنهلاحتمال،الأخرىعلىمقدمةالراحلةبهاستوتحينأهلأنهالمفسرةالمثبتةالروايةوهكذا

والله،الأخرىعلىعلمزيادةفيهاالراحلةركوبهروايةوتكون،راحلتهبهاستوتحينالمسجدعندمن

أعلم.

من")4(مسلمصحيح"فياللهعبدبنجابرروايةوهكذا،المعارضعنسالمةذلكفيأنسورواية

حديثهفيجابرعن،العابدينزينالحسينأبي)5(،عليبنمحمدأ،أبيهعن،الصادقجعفرطريق

أعلم.والله.المعارضعنسالمةراحلتهبهاستوتحينأهل!ي!اللهرسولأن،سيأتيالذيالطويل

اللهرسولإهلالأن:اللهعبدبنجابرعن،عطاءسمعت،الأوزاعيطريقمن)6(البخاريوروى

راحلته.بهاستوتحينالحليفةذيمن

قالت:،سعدبنتعائشةعن،الزنادأبيعن،يساربنإسحاقبنمحمدرواهالذيالحديثفأما

أحد)8(طريقأخذوإذا،راحلتهبهاستقلتإذاأهل)7(الفرعطريقأخذإذا!ي!اللهرسولكان:سعدقال

،ونكارةغرابةوفيه،إسحاقابنحديثمن)9(والبيهقيداودأبوفرواه.البيداءشرفعلىعلاإذاأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1/612)أحمدالإماممسند

.(1434،372/)أحمدالإماممسند

فيجاءمابابالحجفي(609)رقمالترمذيوسننالهديتقليدبابالحجفي(1243)رقممسلمصحيح

بابالحجفي172،(5017/)والنسائيالإشعاربابالمناسكفي(1752)رقمداودأبيوسننالبدنإشعار

.البدنإشعاربابالمناسكفي(7903)رقمماجهابنوسننيشعرالشقينأي

.(12)18رقم

.زائدةعنولفظ(الحسينأبيعن):ط

."ضامركلوعلىرجالايأتوك"تعالىاللهقولبابالحجفي(1515)البخاريصحيح

.(البلدانمعجم)مكةطريقعلىبردثمانيةالمدينةوبينبينهاالسقيايسارعنالمدينةنواحيمنقرية:الفرع

.أخرىطريقا:الأصولفي

الحجكتاب(93-5/38)البيهقيوسنن،الإحراموقتفيبابالمناسككتاب(1775)رقمداودأبيسنن

راحلته.انبعثتإذايهل:فالمنباب
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الصلاةبعدأحرموالسلامالصلاةعليهأنه-الغالبالظنأوالقطععلى-دالةكلهاالطرقفهذه.أعلموالله

القبلة.مستقبلوهو،روايتهفيعمرابنزاد.السيربهوابتدأتراحلتهركبماوبعد

باب

والقرانوالتمتعالإفرادمنهذهحجتهفيوالسلامالصلاةعليهبهأحرملماالبيانبسط

(1()مفرداكاقوالسلامالصلاةعليهبأنهالواردةالأحاديتذكر)

ذلك:فيالمؤمنينأمعائشةرواية

أبيه،عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،مالكأنبأنا:الشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوقال

الحج.أفرد!ي!اللهرسولأن:عائشةعن

الإمامورواه.مالكعن،يحيىبنويحيى،أويسأبيعن،إسماعيلعن)2(مسلمورواه

به.مالكعن،مهديبنالرحمنعبدعن،أحمد)3(

أبيبنربيعةعن،محمدبنالمنكدرحدثني،عيسىبنإسحاقحدثنا:أحمد)4(وقال

الحج.أفردلمجيماللهرسولأن:عائشةعن،محمدبنالقاسمعن،الرحمنعبد

عائشة.عن،عروةعن،أبيهعن،الزنادأبيابنحدثنا)5(،سريجحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

نأ:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشاموعن.عائشةعن،أمهعن،علقمةأبيبنعلقمةوعن

الحج.أفرد!ي!اللهرسول

عنها.الوجوههذهمنأحمدبهتفرد

عن،أنسبنمالكعلىقرأت:قالحمادبنالأعلىعبدحدثني:أحمد)6(الإماموقال

الحج.أفرد!ي!اللهرسولأن:عائشةعن،عروةعن،الأسودأبي

فييتيماوكان-نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالأسودأبيعن،مالكثنا،روححدثنا:)6(وقال

الحج.أفرد!يواللهرسولأن:عائشةعن،الزبيربنعروةعن-عروةحجر

)2(

)3(

)4(

)6(

.طفيليسالعنوانمنالجزءهذا

.الإحراموجوهبيانبابالحجفي()122(1112)رقممسلمصحيح

.(636/)أحمدالإماممسند

.(6701/)أحمدالإماممسند

.أفياللفظليس

.(6243/)المسند



1136-
حجتهفي؟ش!الرسولءحرأم

كذلك.مالكعن،مصعبأبيعن،ماجهابن()1ورواه

اللهرسولأن:عائشةعن،عروةعن،الأسودأبيعن،مالكعن،قتيبةعن،)2(النسائيورواه

بالحج.أهل

عائشة،عن،عروةعن،الأسودأبيعن،مالكعن،الرحمنعبدحذثنا:أيضاأحمد)3(وقال

بالحجأهلمنومنا،بالعمرةأهلمنومنا،بالحجأهلمنفمنا،اللهرسولمعخرجنا:قالت

،والمروةوبالصفابالبيتطافواحينفأحلوابالعمرةأهلمنفأما،بالحجع!ي!اللهرسولوأهل،والعمرة

النحر.يومإلىيحلوافلم،والعمرةبالحجأوبالحجأهلمنوأما

مالك.عن،أويسأبيبنوإسماعيل)5(والقعنبييوسفبناللهعبدعن،)4(البخاريرواهوهكذا

به.مالكعن،يحيىعن،)6(مسلمورواه

!ي!اللهرسولأهل:)8(قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،سفيانحدثنا:أحمد)7(وقال

.بالعمرةناسوأهل،والعمرةبالحجناسوأهل،بالحج

.نحوهبهعيينةبنسفيانعن،عمرأبيابن)9(عنمسلمورواه

عن،محمدبنالعزيزعبدحدثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:أحمد)01(الإمامقالالذيالحديثفأما

أحبمن:فقالالوداعحجةفيالناسأمرغ!ي!اللهرسولأن:عائشةعن،أمهعن،علقمةأبيبنعلقمة

حديثفإنه."يعتمرولمالحجع!ي!اللهرسولوأفرد،فليفعلالحجقبلبعمرةا)11(منكمايبدأأن

فلم:قولهوهوشديدةنكارةفيهلفظهولكن،بهبأسلاوإسناده،حنبلبنأحمدبهتفرد،جداغريب

لمأنهأريدوإن،الإفرادإلىذهبمنفهو)12(قولقبلهولاالحجمعيعتمرلمأنهبهذاأريدفإن.يعتمر

.(1)770الزهريمصعبأبيبروايةالموطأفيوهو،بالحجالإفرادبابالمناسكفي)6592(رقمماجهابنسنن(أ

الحج.إفراد،الحجمناسكفي(5155/)النسائيسنن2(

.(636/)أحمدالإماممسند3(

.(44و)80(1562)البخاريصحيح(4

.(0/1257)النبلاءأعلامسيروانظر(القعنبي):ط(ه

.الإحراموجوهبيانبابالحجكتاب(1)18(1112)رقممسلمصحيح6(

.(637/)أحمدالإماممسند7(

.طفياللفظليس8(

.)114((1211)رقممسلمصحيح9(

.(629/)أحمدالإماممسند(01

المسند.منالزيادة(11

.(هو):ط(12
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مخالف!هوثم،بهقالالعلماءمنأحداأعلملاممافهذا،بعدهولامعهولاالحجقبللابالكفيةيعتمر

وسيأتي.حجتهمعالتيإلا،القعدةذيفيكلهنعمرأربعاعتمرلمجيمأنهمنوغيرهاعائشةعنصحلما

أعلم.والله.مستقصىالقرانفضلفيهذاتقرير

بنصالححدثنا،روعحدثنا")1(:مسنده"فيقائلاأحمدالإمامرواهالذيالحديثوهكذا

بالحبئاللهرسولأهل:قالت!ي!النبيزوجعائشةأن:أخبرهعروةأنشهابابنحدثنا،الأخصرأبي

ناس)2(وأهل،الهديوساقوابالعمرةمعهناسوأهل،الهديمعهوساق،الوداعحجةفيوالعمرة

اللهرسولقدمفلما،هدياأسقولمبالعمرةأهلممنوكنت:عائشةقالت.هديايسوقواولمبالعمرة

منهيحلولا،والمروةوبالصفابالبيتفليطفالهديمعهفساقبالعمرةأهلمنكمكانمن":قالجم!يو

هديامعهيسقولمبالعمرةأهلمنكمكانومن،النحريومهديهوينحرحجهيقضيحتىمنهحرمشي!

ثلاثةفصياميجدلمفمن،وليهدبالحجليهلثم،)3(وليحللليقصرثم،والمروةوبالصفابالبيتفليطف

."أهلهإلىرجعإذاوسبعؤالحبئفيأيام

.العمرةوأخرفوتهخافالذيالحجاللهرسولفقدم:عائشةقالت

)4(.الصحيحفيشاهدولبعضه،نكار!ألفاظهبعضوفي،أحمدالإمامأفرادمنحديثفهو

ألفاظبعضفيهاهناكماغيرهخالفهإذاسيمالا،الزهريأصحابعليةمنليسالأخضرأبيبنوصالح

بالحبئأهلالحديثأولمعيلتئملاالعمرةوأخرفوتهيخافالذيالحجفقدم:وقوله.هذاسياقه

منيقولهكما-بالعمرةأهلفراغهبعدثم،الحجأفعالوقدمالجملةفيبهماأهلأنهأرادفإن،والعمرة

فهذا،بهاإحرامهبعد(بالكلية)العمرةأخرأنهأرادوإن،هاهنافيهنحنممافهو-الإفرادإلىذهب

فيالعمرةودخلت،العمرةأفعالعنالحجبأفعالاكتفىأنهأرادوإن،إليهصارالعلماءمنأحدأأعلملا

الحج،أفردوالسلامالصلاةعليهأنهروىمنقوليؤولونوهم،القرانإلىذهبمنقولفهذا،الحج

،الإفرادروىمنكلالقرانروىقدلأنه:قالوا،العمرةمعهنوىقدكانوإن،الحجأفعالأفرد:أي

أعلم.تعالىوالله،بيانهسيأتيكما

.(6243/)أحمدالإماممسند(1)

تحريف.(قلوأ):ط(2)

."وليحلليفضثم":أحمدالإماممسندفي)3(

.(1916)رقمالبخاريفي()4

مقحمة.لباءوا،(بالعمرة):ط(5)
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:الإفرادفياللهعبدبنجابررواية

اللهعبدبنجابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

مسلم.شرطعلىجيذإسناده.بالحج)2(حجتهفيلمجي!اللهرسولأهل:قال

عن،معاويةأبيعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،وغيرهالحاكمعن)3(البيهقيورواه

.عمر!معهليسبالحجحجتهفياللهرسولأهل:قال،جابرعن،سفيانأبيعن،الأعمش

أعلم.والله.أحفظحنبلبنأحمدالإمامورواية.جداغريبةالزيادةوهذه

)4(
لسنابالحجوأهللنا:قال،جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرطريقمنمسلمصحيحوفي

.العمرةنعرف

عنكلاهما،إسماعيلبنوحاتمالدراورديعن،عماربنهشامعن)5(ماجهابنروىوقد

الحج.أفردع!ييهاللهرسولأن:جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفر

جيد.إسنادوهذا

حدثني،عطاءعن-المعلميعني-حبيبحدثنا،الثقفيالوهابعبدحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

ع!ي!النبيإلاهدفيمنهمأحدمعليس،بالحجوأصحابههوأهل!ي!اللهرسولأن:اللهعبدبنجابر

الحديث.تماموذكر...وطلحة

.الوهابعبدعن،المثنىبنمحمدعن،سيأتيكما،بطوله)7(البخاريصحيحفيوهو

:للإفرادعمربناللهعبدرواية

بنعبيداللهحدثني-عبادابنيعني-عبادحدثنا،محمدبنإسماعيلحدثنا:أحمد)8(الإمامقال

)9(
.مفردابالحج!النبيمعأهللنا:قالعمرابنعن،نافععنعمر

.(3315/)أحمدالإماممسند(1)

.(الوداعحجة):المسندفي)2(

.الإفراداختارمنبابالحجكتاب(54/)البيهقيسنن)3(

.(47/11812)مسلمصحيح(4)

الحج.فيالإفرادبابالحجفي(6692)رقمماجهابنسنن()5

.(3503/)أحمدالإماممسند)6(

.(1165)رقمالبخاريرواه)7(

.(279/)أحمدالإماممسند)8(

.(91124/)الكمالتهذيبوانظر(عمربناللهعبدبناللهعبيد):ط)9(
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عمر،بناللهعبيدعن،عبادبنعبادعن،عونبناللهعبدعن،"صحيحه"في)1(مسلمورواه

.مفردأبالحجأهل!يماللهرسولأن:عمرابنعن،نافععن

بنبشرحدثنا:قالامسكينبنومحمدالعزيزعبدبنالحسنحدثنا:البزاربكرأبوالحافظوقال

يعني-بالحجأهل!لخي!اللهرسولأن:عمرابنعن،أسلمبنزيدعن،العزيزعبدبنسعيدحدثنا،بكر

.-مفردأ

.يخرجوهولم،جيدإسناده

:للإفرادعباسابنرواية

،البراءالعاليةأبيعن،أيوبعن،شعبةعن،عبادةبنروححديثمن)2(البيهقيالحافظروى

الصبحبنافصلى،الحجةذيمنمضينلأربعفقدم،بالحج!شي!اللهرسولأهل:قالأنهعباسابنعن

،ديناربنإبراهيمعن،)3(مسلمرواه:قالثم؟فليجعلهاعمرةيجعلهاأنشاءمن:قالثم،بالبطحاء

.روخعن

بذيالظهرصلى!لخي!اللهرسولأن:عباسابنعن،الأعرجحسانأبيعنقتادةروايةمنوتقدم

علىبهاستوتفلما،فركبها،براحلتهأتىثم،الأيمنسنامهاصفحةفأشعرببدنةأتىثم،الحليفة

بالحج.أهلالبيداء

.أيضا)4(مسلمصحيحفيوهو

حدثنا،هشامأبوحدثنا،إسماعيلبنالحسينحدثنا:)5(الدارقطنيالحسنأبوالحافظوقال

بكرأبيمعحججت:قالأبيهعن،الأسودبنالرحمنعبدعن،حصينأبوحدثنا،عياشبنبكرأبو

.فجردعثمانومع،فجردعمرومع،فجزد

عنهم،اللهرضيالأئمةهؤلاءأنالظاهرلأن،هاهناذكرناهإنماوهذا.حصينأبيعنالثوريتابعه

أعلم.واللهالإفرادهاهنابالتجريدوالمراد.توقيفعنهذايفعلونإنما

.والعمرةبالحجوالقرانالإفرادفيبابالحجفي(1231)رقممسلمصحيح(1)

.الإفراداختارمنبابالحجكتاب(54/)البيهقيسنن)2(

الحج.أشهرفيالعمرةجوازبابالحجكتاب2(10)(0124)رقممسلمصحيح)3(

.هـاشعارهالهديتقليدبابالحجفي(1243)رقممسلمصحيح()4

.(2923/)الدارقطنيسنن()5
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بنعليحدثنا:قالامخلد)3(بنومحمدإسماعيلبنالقاسم3(عبيدزأبوحدثنا:)1(الدارقطنيوقال

نأ:عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبدعن،نافعبناللهعبدحدثنا،الرزاز)4(معاويةبنمحمد

حجثم،الحجفأفردتسعسنةبكرأبااستعملثم،فأفردالحجعلىأسيدبنعتاباستعمل!ي!النبي

الحج،فأفرد،عمرفبعث،بكرأبوواستخلف!لمج!اللهرسولتوفيثم،الحجفأفردعشرسنة!لمج!النبي

فأفرد،عوفبنالرحمنعبدفبعث،عمرواستخلفبكرأبووتوفي،الحجفأفردبكرأبوحجثم

فأقام،عثمانحصرثم96(الحجفأفردعثمانواستخلفعمرتوفيثم)،الحجفأفردحج)5(ثم،الحج

الحج.فأفرد،للناسعباسبناللهعبد

بإسنادشاهدله:البيهقيالحافظقاللكن،ضعيفوهو،العمريعمربناللهعبدإسنادهفي

صحيح.

متمتعاحججملىنبمإنهقالمن)7(ذكر

بنسالمعن،شهابابنعن،عقيلحدثني،ليثحدثنا،حجاجحدثنا،أحمد)8(الإمامقال

)9(وأهدى،الحجإلىبالعمرةالوداعحخةفي!اللهرسولتمتع:قالعمربناللهعبدأن،اللهعبد

الناسمن1()0وكان،بالحجأهلثم،بالعمرةفأهل،!اللهرسولوبدأ،الحليفةذيمنالهديفساق

:للناسقالمكةع!ي!اللهرسولقدمفلما،يهدلممنومنهم،الحليفةذيمنالهديفساقأهدىمن

أهدى،منكمأيكنلمومن،حجهيقضيحتىمنهحرمشيءمنيحللافإنهأهدىمنكمكانمن"

ثلاثةفليصمهديايجدلمفمن،وليهدبالحجليهلثموليحللوليقضروالمروةوبالصفابالبيتفليطف

أول)11(الركناستلم،مكةقدمحين!ي!اللهرسولوطاف"أهلهإلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأأيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(2923/)الدارقطنيسنن

.(15263/)النبلاءأعلامسيروانظر(اللهعبيد):ط

.(7232/)الإكمال

.البزاز:الدارقطنيسننفي

.(فأفردكلهاسنيهعمرحجثم):الدارقطنيسننفي

.طفيالقوسينبينماليس

.(أنهقالهماذكر):ط

صحيح.وإسناده،(2913/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

منالناسمنفإن،الحجإلىبالعمرةع!ي!اللهرسولمعالناسوتمتع،بالحجأهلثم"أحمدالإماممسندفي

."..أهدى

.(الحجر):ط
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بالبيتطوافهقضىحينركعثم،أطوافأربعةومشى،السبعمناأطوافاثلاثةاخبثم،شيء

حرمشيءمنيحلللمثم،والمروةبالصفافطاف،الصفافأتى،-فانصرفسلمثم،ركعتينالمقامعند

من!جواللهرسولفعلمامثلوفعل)2(بالبيتفطافوأفاض،النحريومهديهونحرحجهقضىحتى،منه

.الناسمنالهديفساقأهدى

بنعروةعن،شهابابنعن،عقيلحدثني،ليحثحدثنا،حجاجوحدثنا:أحمد)3(الإمامقال

الذيبمثلمعهالناسوتمتع،الحجإلىبالعمرةتمتعهفي!يواللهرسولعنأخبرتهعائشةأن،الزبير

!و.اللهرسولعن،اللهعبدعن،اللهعبدبنسالمأخبرني

بنالملكعبدعن،داودوأبوومسلئم،بكيربنيحيىعن،البخاريالحديثهذاروىوقد

بنحجينعن،المخرميالمباركبناللهعبدبنمحمدعن،)4(والنسائي.أبيهعن،الليثبنشعيب

صاحباوأخرجاه،بهأبيهعنسالمعن)،الزهريعن،عقيلعن،سعدبنالليثعنثلاثتهم،المثنى

أحمدالإمامذكرهكماعائشةعن،عروةعن،()6(الزهريعن،عقيلعن،الليثطريقمن)5(الصحيح

الله.رحمه

إماعمرةإثباتهذاففي،الإفرادقولأما؟الثلاثةالأقوالمنكلعلىالمشكلاتمنالحديثوهذا

بالصفاطافمابعدإحرامهمنيحللمأنهذكرفلأنه،الخاصالتمتعقولعلىوأما،معهأوالحجقبل

منيفهمقدكماالهديسوقالتحللمنمنعهإنماأنهزعمومن.المتمتعشأنهذاوليس،والمروة

من)7(أنتتحلولمالعمرةمنحلواالناسشأنمااللهرسوليا:قالتأنهاحفصةعن،عمرابنحديث

لأنبعيدفقولهم.")8(أنحرحتىأحلفلا،هديوقلدت،رأسيلبدتإني":فقال؟عمرتك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(خبب:النهاية)العدومنضربالخبب

.(منهحرمشيءكلمنحلثم):المسندفيبعدها

.(2541/)أحمدالإماممسند

بابالحجفى(1227)رقممسلموصحيح،معهالبدنساقمنبابالحجفي(1916)رقمالبخاريصحيح

في(5151/)النسائيوسننالإقرانفيبابالحجفي(5185)برقمداودأبيوسنن،المتمتععلىالدموجوب

التمتع.بابالحج

بابالحجكتاب(1228)رقممسلموصحيحمعهالبدنساقمنبابالحجفي(2916)رقمالبخاريصحيح

المتمتع.علىالدموجوب

.طفيليسالقوسينبينما

.طفياللفظليس

كتاب(9122)رقممسلموصحيح،الحجفيوالإفرادوالإقرانالتمتعبابالحجفي(1566)البخاريصحيح

وسننالمناسكفي(6018)رقمداودأبيوسنن،المفردالحاجتحللوقتفيإلايتحلللاالقارنأنبابالحج

أحمد=الإمامومسندالمناسكفي(4653)ماجهابنوسنن،الإحرامعندالتلبيدبابالحجفي(5136/)النسائي
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،بعمرةأولاأهلإنماوالسلامالصلاةعليهكونهوتأبى،القولهذاتردالقرانإثباتفيالواردةالأحاديث

ولابل،صحيحب!سنادأحدينقلهلمالصفةهذهعلىهذافإن،بالحجأهلوالمروةبالصفاسعيهبعدثم

ضعيف.ولاحسن

التمتعبذلكأريدإن،الحجإلىبالعمرةالوداعحجةفيع!ي!اللهرسولتمتع:الحديثهذافيوقوله

إثباتفيثم،يردهماالحديثسياقفيفمان،كذلكفليسالسعيبعدمنهيحلالذيوهو،الخاص

وهو،القرانفيهدخلالعامالتمتعبهأريدوإن،يأباهماوالسلامالصلاةعليهلحخهالمقارنةالعمرة

.المراد

لفظاعلىالعمرةأبلفظبدأبهأريدإن،بالحجأهلثم،بالعمرةفأهل!ي!اللهرسولوبدأ:وقوله

بالعمرةأهلأنهبهأريدوإن.القرانينافيولا،سهلفهذا،وحجاعمرةاللهملبيك":قالبأنالحج

أهلأنهبهأريدوإن.أيضاقارناصارقدالطوافقبلولكن)1(بتراخالحجعليهاأدخلثم،أولا

أهلولكنه،زاعمونزعمهكما،الهديبسوقيتحلللمأو،تحللأفعالهامنفرغلما)2(ثم،بالعمرة

ومن،قدمناكماالصحابةمنأحدينقلهلمفهذا،منىإلىخروجهوقبل،العمرةمناسكقضاءبعدبحضى

بل،سيأتيكماالقرانإثباتفيالواردةالأحاديثومخالفته،نقلهلعدممردودفقولهالناسمنادعاه

أعلم.والله،سبقكماالإفرادفيالواردةوالأحاديث

عمر.ابنعن،سالمعن،الزهريعن،عقيلعن،هذاالليثحديثأنأعلمواللهوالظاهر

()4فقيل،الزبيرلابنالحجاجمحاصرةزمن)3(،الحجأرادحينعمرابنعن،الأخرىالطريقمنمروي

يعنيلمج!ي!النبيفعلكماأفعلإذا:فقال.هذاعامكالحبئأخرتفلو،شيءبينهمكائنالناسإن:له

أمرهماأرىما:قالالبيداءشرفعلالماثم)4(،الحليفةذيمنبعمرةفأحرم،الحديبيةعامحصرزمن

ثم،بالعمرةفأهلبدأ،سواءفعلهكذا!ي!اللهرسولأنالراويفاعتقد.معهابحجفأهل،واحداإلا

سنبينه.لمانظروفيه،كذلكفرووه،بالحبئأهل

حدثهم،نافعاأن،وغيرهأنسبنمالكأخبرني؟وهببناللهعبدرواهالذيالحديثفيهذاوبيان

،!اللهرسولصنعكماصنعناالبيتعنصددتإن:وقال،معتمراالفتنةفيخرجعمربناللهعبدأن

إلاأمرهماما:فقالأصحابهإلىالتفتالبيداءظاهرعلىظهرإذاحتىوسار،بالعمرةفأهلفخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

(/6283،284،285).

(.اخط:)متر

.طفياللفظليس

.(ومنالحجأفردحين):ط

.طفياللفظليس
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الصفابينوطاف،بهفطافالبيتجاءحتىفخرج،العمرةمعالحجأوجبتقدأنيأشهدكم،واحد

.وأهدى،عنه(1)مجزئذلكأنورأى،عليهيزدلم،سبعاوالمروة

ورواه،بهنافععناللهعبيدحديثمنوأخرجاه،مالكحديثمن"الصحيح"صاحباأخرجهوقد

هكذا:آخرهفيقالثم:وفيه،نحوهبهنافععن،داودأبيبنالعزيزوعبداللهعبيدعن،الرزاقعبد

.لمجي!)2(اللهرسولفعل

عامالحجأرادعمرابنأن،نافععن،ليثحدثنا،قتيبةحدثنا:قال)3(حيثالبخاريرواهوفيما

لقذكان):قال،يصدوكأننخافوإنا4قتابينهمكائنالناسإن:لهفقيل،الزبيربابنالحجاجنزل

قدأليأشهدكمإني،!ي!اللهرسولصنعكماأصنعإدا(21:الأحزابأ!هوح!نةأشؤأللهرسولفىلكتم

،واحداإلاوالعمرةالحجشأنأرىما:قالالبيداءبظاهركانإذاحتى،خرجثم،عمرةأوجبت

ينحر،ولم،ذلكعلىيزدولم،بقديد)4(اشتراههديافأهدى،عمرتيمعحجاأوجبتأنيأشهدكم

قدأنورأى،وحلقفنحر،النحريومكانحتى،يقصرولم،يحلقولم،منهحرمشيءمنيحلولم

لمجو.اللهرسولفعلكذلك:عمرابنوقال،الأولبطوافهوالعمرةالحجطوافقضى

عمرابنأن:نافععن،أيوبعن،عليةابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا:)5(البخاريوقال

قتالالناسبينالعاميكونأنآمنلاإني:فقالالدار)7(فيوظهره،اللهعبدبناللهعبدابنهدخل)6(

فإن،البيتوبينبينهقريشكفارفحال!ي!اللهرسولخرجقد:قال،أقمتفلو،البيتعنفيصدوك

إذا(21:الأحزابأ!ح!نةأشؤأدلهرسولفىلكتملقذكان):!لمج!اللهرسولفعلكماأفعلوبينهبينييحل

طوافالهمافطافقدمثم،حجاعمرتيمعأوجبتقدأنيأشهدكمإني!يماللهرسولصنعكماأصنع

.واحدا

تميمأبيبنأيوبعن،زيدبنحمادعن،النعمانأبيعن،)8(البخاريرواهوهكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:)مجزيأ(.

عبدطريقمن)1593("الكبرى"فيالنسائيورواه(0223)ومسلم(4و)184(1834)رقمالبخاريصحيح

به.الرزاق

.(5164)البخاريرواه

.(البلدانمعجم)مكةقربموضع:قديد

.(9163)البخاريصحيح

.(ابنه(عليه)دخل):ط

.(المدار):ط

.(3916)البخاريصحيح
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به.أيوبعن،حديثهمامن(\مسلئمورواه.بهنافععن،السختياني

بطوافالاكتفاءوفي،العدوحصرعندالتحللفي!ي!اللهبرسولعنهاللهرضيعمرابناقتدىفقد

حصر،يكونأنفخشي،متمتعاليكون،بعمرةأولاأحرمقدكانلأنهوذلك،والعمرةالحبئعنواحد

،واحدأإلاأمرهماأرىما:وقال،قارنافصار،الطوافقبلالعمرة2(علىالحجوأدخلفجمعهما

الأولبطوافهعنهمااكتفىمكةقدمفلما،عنهماأوالعمرةأوالحجعنالإنسانيحصرأنبينفرقلايعني

والعمرةالحجطوافقضىقدأنورأى:قولهوهو،أوردناه)3(الذيالأولالسياقفيبهصرحكما

بطوافوالعمرةالحجعناكتفىأنهيعني،!اللهرسولفعلكذلك:عمرابنقال.الأولبطوافه

.القرانروىعمرابنأنعلىدلالةهذاوفي.والمروةالصفابينيعني،واحد

عن،موسىبنأيوبعن،عيينةبنسفيانعن،منصوربنمحمدعن،4"النسائيروىولهذا

.واحداطوافافطافوالعمرةالحجقرنعمرابنأننافع

أميةبنإسماعيلعن،عيينةبنسفيانعن،الرقيميمونبنعليعن،(النسائيئرواهثم

اذأتىعمرابنأن:نافععنأربعتهم،عمربناللهوعبيدالسختياني،وأيوبأموسىبنوأيوب

العمرةعلىالحجإدخالهمنالحديثتمامفذكر.البيتعنيصدأنفخشي،بعمرةفأهل،الحليفة

قارنا.وصيرورته

وقوله:،"!يالهاللهرسولصنعكماأصنعإذا":عمرابنقولسمعلماالرواةبعضأنوالمقصود

عليهافأدخلهبالحجأهلثم،بالعمرةفأهلبدأ!اللهرسولأناعتقد،"!اللهرسولفعلكذلك"

.بالصوابأعلموالله،ذكرناهماأرادوإنما،ذلكعمرابنيردولم،فهممابمعنىفرواه،الطوافقبل

متمتعالاقارنايصيرفإنهالطوافقبلالحجعليهاأدخلثم،أولابالعمرةأهليكونأنبتقديرثم

أعلم.تعالىوالله.التمتعأفضليةإلىذهبلمندلالةفيهفيكون،الخاصالتمتع

عن،همالمحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا:"صحيحه"في)6(البخاريرواهالذيالحديثوأما

برأيهرجلقال،القرانونزل،!ي!النبيعهدعلىتمتعنا:قال،عمرانعن،مطرفحدثني،قتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()183(0123)مسلمصحيح

(.ط:)قبل

.(5نادفرأ):ط

صحيح.وإسناده(225)5/

صحيح.حديثوهو،(226)5/النسائيرواه

التمتعباب:الحجوفي،الحجإلىبالعمرةتمتعفمنباب:البقرةسورةتفسيرفي(1571)البخاريصحيح

!شي!.اللهرسولعهدعلى
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قتادةعن،همامعن،الوارثعبدبنالصمدعبدعن،المثنىبنمحمدعن)1(مسلمرواهفقد.شاءما

حديثمن)2(مسلمرواهماذلكعلىويدل.الخاصوالتمتعالقرانمنأعمالتيالمتعةبهوالمراد.به

بنعمرانعن،الشخيربناللهعبدعن،مطرفعن،قتادةعن،عروبةأبيبنوسعيد،شعبة

الحديث.تماموذكر...وعمرةحجبينجمعع!يماللهرسولأن:الحصين

محمدبنحجاجحدثنا،قتيبةحدثنا:)3(البخاريقالكماالقرانعلىالمتعةيطلقونالسلفوأكثر

اللهرضيوعثمانعلياختلف:قال،المسيببنسعيدعن،مرةبنعمروعن،شعبةعن،الأعور

فلما،!يماللهرسولفعلهأمرعنتنهىأنإلىتريدما:عليفقال،المتعةفيبعسفان)4(وهماعنهما

؟.جميعابهماأهلطالبأبيبنعليذلكرأى

بنالحكمعن،أيضا()7(شعبةحديثمن)6(البخاريوأخرجه)شعبةحديثمن)5(مسلمورواه

به.عنهماالحكمبنمروانعن،الحسينبنعليعن،عتيبة

.الناسمنأحدبقول!يماللهرسولسنةلأدعكنتما:عليوقال

لقد:عليلهفقال،عنهماشقيقبناللهعبدعن،قتادةعن،أيضاشعبةحديثمن)8(مسلمورواه

خائفين.كناولكنا،أجلقال؟ع!ي!اللهرسولمعتمتعناأنا)9(علمت

أبيه،عن،معاذبناللهعبيدوعن،شعبةعن،غندرحديثمن)01(مسلمرواهالذيالحديثوأما

وأهل،بعمرة!يماللهرسولأهل:يقولعباسابنسمع،)11(القريمخراقبنمسلمعن،شعبةعن

داودأبورواهفقد.بقيتهموحل،أصحابهمنالهديسادتىمنولا!ي!اللهرسوليحلفلم،بحجأصحابه

التمتع.جوازباب،الحجفي(1226)مسلمصحيح()1

.(و)916()168(1226)مسلمصحيح)2(

بالحج.والإفرادوالإقرانالتمتعباب،الحجفي(9691)رقمالحديث:البخاريصحيح)3(

المدينةطريقعلىمكةمنمرحلتينعلىوهيومكةالجحفةبينالطريقمناهلمنمنهلة:ياقوتقال:"عسفان"()4

.(البلدانمعجم)مراحلثلاثعلىوالجحفة

التمتع.جوازبابالحجفي()915(23)رقممسلمصحيح)5(

.(1563)البخاريصحيح)6(

.طفيالقوسينبينماليس)7(

.()158(1223)مسلمصحيح)8(

.(إنما):ط)9(

الحج.متعةفيبابالحجفي(9123)مسلمصحيح(1)0

.(27535/)الكمالتهذيبوانظر(المقبري):ط(11)
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أهل:قالعباسابنعن،)2(القريمسلمعن،شعبةعن،عبادةبنوروح"مسنده"في)1(الطيالسي

لهيكنلممنهمكانفمن،بالحجوأصحابهاللهرسولأهل-داودأبيروايةوفي-بالحج!ي!اللهرسول

الحديث....يحللمهديمعهكانومن،حلهديمتعة

مسليمروايةرخحناوإن،الدليلوقف،منهماكلفيتوقفناوإن،القرانجاءالروايتينصححنافإن

فتكون،بالحجالإحراموهوالإفرادروىأنهعباسابنعنتقدمفقد،العمرةروايةفي"صحيحه"في

ذلك.علىيدلماعباسابنعنوسيأتيلاسيما،بالقرانالقولفيجيء،الحجعلىزيادةهذه

ابنعن،مجاهدعن،الحكمعن،شعبةعن،معاذبنومعاذغنديىحديثمن)3(مسلموروى

فقد،كلهالحلفليحلهديمعهيكنلمفمن،بهااستمتعناعمرةهذه:قال!ي!اللهرسولأن،عباس

القيامة.يومإلىالحجفيالعمرةدخلت

عن،شعبةعنكلاهما،غندرحديثمن()ومسلم،إياسأبيبنآدمعن)4(البخاريوروى

:يقولرجلأكأنالمنامفيفرأيت،بهافأمرنيعباسابنفسألت،ناسفنهانيتمتعت:قالجمرةأبي

وسلامهاللهصلواتالقاسمأبيسنةأكبرالله:فقال،عباسابنفأخبرت،متقئلةومتعةمبرورحج

.القرانهاهنابالمتعةوالمراد،عليه

بنالحارثبناللهعبدبنمحمدعن،شهابابنعن)7(أنسبنمالكعن:وغيره)6(القعنبيوقال

حجعامقيسبنوالضحاكوقاصأبيبنسعدسمعأنه،حذثهأنهالمطلبعبدبن)8(الحارثبننوفل

أمرجهلمنإلاذلكيصنعلا:الضحاكفقال،الحجإلىبالعمرةالتمتعيذكرسفيانأبيبنمعاوية

فقال،عنهاينهىكانالخطاببنعمرفإن:الضحاكفقال،أخيبنياقلتمابئس:سعدفقال،الله

معه.!يموصنعناهااللهرسولصنعهاقد:سعد

صحيح.:الترمذيوقال.مالكعن،قتيبةعن،(01)والنسائي)9(الترمذيورواه

.(1902/)الطيالسيمسندترتيبفيالمعبودمنحة(1)

إليه.الإشارةتقدمتوقد(المقبري):ط)2(

الحج.أشهرفيالعمرةجوازباب،الحجفي(1412)رقممسلمصحيح)3(

.الهديمناستيسرفماالحجإلىبالعمرةتمتعمنباب،الحجفي(1567)البخاريصحيح()4

الحج.أشهرفيالعمرةجوازباب(4212)رقممسلمصحيح()5

.(17-516/)للبيهقيالكبرىالسنن)6(

الحج.في(1/344)مالكموطأ)7(

.(الحارثنوفلبناللهعبدبنمحمد):ط)8(

حسن.حديثوهو.التمتعفيجاءما:الحجفي(823)رقمالترمذي)9(

حسن.حديثوهو.التمتعباب:الحجفي(5152،153/)النسائي(01)
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التيمي،سليمانعنكلاهما،المباركبناللهوعبدسليمانبنمعتمرعن:الرزا!تى)1(عبدوقال

معفعلتها:قال،الحجإلىبالعمرةالتمتععنوقاصأبيبنسعدسألت،قيسبنغنيمحدثني

معاوية.بهاويعني-مكةيعني)2(-العرشفيكافريومئذوهذا،!ي!اللهرسول

عن،)4(أربعتهمالفزاريومروانسعيدبنويحيىالثوريوسفيانشعبةحديثمن)3(مسلمورواه

كافريومئذوهذافعلناهاقد:فقال،المتعةعنسعداسألت،قيسبن)4(غنيمسمعت،التيميسليمان

منأعمهوماعلىالتمتعإطلاقبابمنكلهوهذا-معاويةيعني-سعيدبنيحيىروايةوفي.بالعرش

فيهسعدكلامبل،القرانومن.بالحجالإحرامثم،منهاوالفراغبالعمرةالإحراموهو،الخاصالتمتع

قبلبمكةكافربعدومعاويةاعتمرواأنهموذلك،الحجأشهرفيالاعتمارعلىالتمتعإطلاقعلىدلالة

معأسلممعاويةكانفقد،الجعرانةعمرةفأما،الأشبهوهوالقضاءعمرةأوالحديبيةعمرةإما،الحج

الجعرانةعمرةوهي:عمرهبعضفي)6(بمشقص)5(!ي!النبيشعرمنقصرأنهوروينا،الفتحليلةأبيه

أعلم.والله،محالةلا

ذلكفيالأحاديتوسردقارناكانالسلامعليهأنهإلىذهبمنحجةذكر

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميررواية

عن،كثيرأبيبنيحيىسمعت،الأوزاعيعمروأبيحديثمن)7(البخاريرواهماتقدمقد

أتاني":يقولالعقيقبوادي!ي!الثهرسولسمعت:قالالخطاببنعمرعن،عباسابنعن،عكرمة

."حجةفيعمرة:وقل،المباركالواديهذافيصل:فقالوجلعزربيمنات

بنأحمدأنبأنا،ببغداد)9(المقرئحفصبنعمربنأحمدبنعليأنبأنا:)8(البيهقيالحافظوقال

.(517/)للبيهقيالكبرىالسنن(1)

وتسمىوتظللتنصبعيدانأكانتلأنهابذلكسميتوإنما.مكةبيوتبهاوالمراد،عريشجمع:"العرش")2(

.(3511/الأصولجامع)عرشواحدةعروشاأيضا

التمتع.جوازبابالحجفي(1225)رقممسلمصحيح)3(

.طفياللفظليمس)4(

.(شقص:القاموس)عريضنصل-كمنبر-"مشقص"(5)

.طفياللفظليس)6(

.(1534)رقم)7(

.(513/)للبيهقيالكبرىالسنن)8(

.(17254/)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريف(المقبري):ط)9(
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سو)1(

بنعليحدثنا،الهرويزيدأبوحدثنا،أسمعوأنامحمدبنالملكعبدعلىقرئ:قالن

:قالالخطاببنعمرحدثني،عباسابنحدثني،عكرمةحدثنا،كثيرأبيبنيحيىحدثنا،المبارك

المباركالواديهذافيصل:فقال،بالعقيقوأنا،السلامعليه)2(جبريلأتاني":!ي!اللهرسولقال

."القيامةيومإلىالحجفيالعمرةدخلتفقد.حجةفيعمرة:وقل،ركعتين

.الهرويزيدأبيعن)3(البخاريرواه:البيهقيقالثم

له:يقال،نصرانياكانرجلاأنوائلأبيعن،سيارحدثنا،)د(هشيمحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

بالحجيهلأنفأمره،الأشعريفأتى.بالحجابدأ:لهفقيل،الجهادفأراد(أسلم1،معبدبنالصبيئ

لصاحبه:أحدهمافقال،ربيعةبنوسلمانصوحانبنبزيدمزإذيلبيهوفبينما،ففعلجميعاوالعمرة

ذلكفذكر،الخطاببنعمرأتىقدمفلما،عليهذلكفكبر،الصبيئفسمعها،أهلهبعيرمنأضللهذا

ع!ي!.نبيكلسنةوفقت:يقولأخرىمرةوسمعته:قال.!ي!نبيكلسنةهديت:عمرلهفقال،له

عن،)7(وائلأبيشقيقعن،الأعمشعن،القطانسعيدبنيحيىعن،أحمد)6(الإمامرواهوقد

!يخم.نبيكلسنةهديت،شيئايقولالمإنهما:وقال.فذكره،الخطاببنعمرعن،معبدبنالضبي

به.وائلأبيعن،منصورعن،الثوريسفيانعن،الرزاقعبدعنورواه

ص،5ء)8(

عن،)9(عيينةبنسفيانوعن،وائلأبيعن،الحكمعن،شعبةعن،غندرعنايضاورواه

فأهللتفأسلمتنصرانيارجلاكنت:معبدبنالضبيئقال:قال،وائلأبيعن،لبابةأبيبنأعبدة

بعيرمنأضللهذا:فقالا،بهماأهلوأناربيعةبنوسلمانصوحانبنزيدفسمعني،وعمرةبحج

وأقبل،فلامهماعليهمافأقبل،فأخبرته،عمرعلىفقدمت،جبلبكلمتهماعليئحملفكأنما،أهله

!سيم.النبيلسنةهديت:فقالعلي

عنه.نسألهمعبدبنالصبيإلىومسروقأناذهبتماكثيرا:وائلأبوقال:عبدةقال

.(4125/)الذهبشذراتوانظر.تحريف(سليمان):ط(1)

.(جبرائيل):ط(2)

.73()43رقم)3(

صحيح.وإسناده،عنهوالزيادة(1/34)أحمدالإماممسند(4)

.(0/3272)الكمالوتهذيب،(8287/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(هاشم):أ،ط(5)

.صحيحانهـاسنادهما،(1/37)أحمدالإماممسند)6(

.(بشار)شقيقهووائلفأبو،خطأ"وائلأبيعنشقيقعن":طفي)7(

صحيح.وإسناده،(1/41)المسند)8(

صحيح.وإسناده،(1/25)المسندفيأحمدرواه()9

.(125/)أحمدالإماممسندفيوالحديث.(5922/)النبلاءأعلامسيروانظر(عبيدة):ط(01)
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عنطرقمن)3(ماجهوابنوالنسائي)2((داود)1أبورواهوقد.الصحيحشرطعلىجيدةأسانيدوهذه

به.سلمةبنشقيقوائلأبي

حدثنا،شقيقبنالحسنبنعليبنمحمدحدثنا:"سننه"منالحجكتابفيالنسائي)4(وقال

عن،عباسابنعن،طاوسعن،كهيلبنسلمةعن،مطرفعن،السكري)5(،حمزةأبيعن،أبي

جيد.إسناد.!ي!النبيفعلهاوقد،اللهكتابلفيوإنها،المتعةعنلأنهاكمإنيوالله:قالأنه،عمر

عنهما:اللهرضيوعليعتمانالمؤمنينأميريرواية

بنسعيدعن،مر\7(بنعمروعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

علي:فقال.العمرةأوالمتعةعنينهىعثمانوكان،بعسفان)8(وعثمانعلياجتمع:قال،المسيب

منك.دعنا:عثمانفقال،عنهتنهى!ي!اللهرسولفعلهأمرإلىتريدما

.مختصراأحمدالإمامرواههكذا

المسيب،بنسعيدعن،مرةبنعمروعن،شعبةحديثمن(99(الصحيحين"فيأخرجاهوقد

فعلهأمرعنتنهىأنإلىتريدما:عليفقال،المتعةفيبعسفانوهماوعثمانعلياختلف:قال

جميعا.بهماأهلطالبأبيبنعليذلكرأىفلما؟ع!ي!اللهرسول

.البخاريلفظوهكذا

بنعليعن،الحكمعن،شعبةعن،غندرحدثنا،بشار)11(بنمحمدحدثنا:البخاري)01(وقال

يجمعوأن،المتعةعنينهىوعثمان،وعلياعثمانشهدت:قال،الحكمبنمروانعن،الحسين

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(8971،9971)داودبوأ

.(8127،9127،0272)ئيالنسا

.(7592)ماجهابن

.(2735)النسائي

روىحجةإماموحافظمروعالمالمروزيميمونبنمحمدالسكريحمزةأبووهوتحريف(السكريجمرة):ط

سير)ثمانسنةوقيلومئةوستينسبعسنةماتوغيرهمشقيقبنالحسنبنعليوعنه.طريفبنمطمفعن

.(7385/النبلاءأعلام

.(1/136)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

.صفحاتقبلتعريفهتقدم

.(1)95(1223)ومسلم(9561)البخاري

.(5631)البخاري

.(12441/)النبلاءأعلامسيروانظرتحريفوهو"يسار":ط
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أحد.لقوللمج!النبيسنةلأدعكنتما:قال،وحبئبعمرةلبيكبهماأهلعليرأىفلما،بينهما

.(به)1الحسينبنعليعن،البطينمسلمعن،الأعمشحديثومن،بهشعبةحديثمنالنسائيورواه

شقيق:بناللهعبدقال:قال،قتادةعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

لقد:عليقالثم،وكذالكذاإنك:لعليعثمانفقال.بهايأمروعليالمتعةعنينهىعثمانكان

خائفين.كناولكنا،أجل:قال.لمجحماللهرسولمعتمتعناأنا)3(علمت

شعبة.حديثمن)4(مسلمورواه

حجةعامأحرمعنهاللهرضيعلياأنومعلوم،عنهمااللهرضيعليئرواهبماعثمانمناعتراففهذا

يمكثبأن)5(والسلامالصلاةعليهوأمره،الهديساققدوكان،!والنبيكإهلالبإهلالالوداع

بيانه.سيأتيكماهديهفي!النبيوأشركه،حراما

علىدخلالأسودبنالمقدادأن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن")6(الموطأ"فيمالكوروى

ينهىعفانبنعثمانهذا:فقال،8(وخبطادقيقأله)7(بكراتينجعوهو،بالسقياطالبأبيبنعلي

.)9(ء.
الدقيقأثرأنسىما-والخبطالدقيقأثر)11(يده(1)0وعلىعليفخرج،والعمرةالحجبينيقردادعن

فقال؟والعمرةالحجبينيقرنأنتنهىأنت:فقال،عثمانعلىدخلحتى-ذراعيهعلىوالخبط

معا.وعمرةبحجةلبيكاللهملبيك:يقولوهو،مغضباعليفخرج،رأييذلك:عثمان

عن،يونسحدثنا،حجاجحدثنا،معينبنيحيىحدثنا:)12(سننهفيداودأبوقالوقد

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.)2722(و272(1)النسائيرواه

.(1/79)مسندهفيأحمدرواه

تحريف.(عامت):ط

.(1223)صحيحهفيمسلمرواه

.(أنأمره):ط

.(742)(1336/)الموطأفيمالكرواه

نأوهو.والنجيعالنجوععلفتهاأيالإبلنجعت:يقاليعلفهاأيبكراتوينجع،تحريفوهو(لركابا:أ

.(نجع:النهاية)الإبلتسقاهثم،بالماءوالدقيقالخبطةمنالعلفيخلط

الإبلعلفمنوهو،بالتحريك-خبطالساقطالورقواسم،ورقهاليتناثربالعصاالشجرضرب:"الخبط"

.(خبط:النهاية)

تحريف.(يفرق):أ

.واوبلا(على):ط

تحريف.وهو(أمر):ط

.(7917)داودأبورواه
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فذكر،اليمن)1(علىمج!ي!اللهرسولأمرهحينعليمعكنت:قال،عازببنالبراءعن،إسحاقأبي

علي.قدومفيالحديث

!و.النبيبإهلالأهللتإنما:قلت:قال؟صنعتكيف:مج!ي!اللهرسولليفقال:عليقال

وقرنت.الهديسقتقدإني:قال

الحافظوعلله،الشيخينشرطعلىوهو،لإسنادهمعينبنيحيىحديثمن2(النسائيرواهوقد

رويقدلأنه،نظرفيهالتعليلوهذا،الطويلجابرحديثسياقفياللفظهذايذكرلمبأنه3(البيهقي

تعالى.اللهشاءإنقريبا!4(سيأتيكمااللهعبدبنجابرحديثمنالقران

المدينة،منلمجيماللهرسولخرج:قال،طالبأبيبنعليعن"صحيحه"في()حبانابنوروى

بالحجأهللتفإني:ع!ي!النبيفقال.النبيكإهلاللإهلاللبيك:وقلت،اليمنمنأناوخرجت

جميعا.والعمرة

علىمرتبيننوردهمونحن،التابعينمنجماعةعنهرواهوقد،عنهاللهرضيمالكبنأنسرواية

المعجم:حروف

بنبكرأنبا،الطويلحميدثنا،هشيمثنا:أحمدالإمامقال:عنهأالمزنياللهعبدبنبكر-ا

والعمرةبالحجيلبيع!ي!اللهرسولسمعت:قاليحدثمالكبنأنسسمعت:قالا)6(المزنياللهعبد

:فقال.عمرابنبقولفحدثتهأنسافلقيت،وحدهبالحجلبى:فقال.عمرابنبذلكفحدثت،جميعا

عن،)8(البخاريورواه.وحجاعمرةلبيك:يقولع!ي!اللهرسولسمعت.صبياناإلاتعدونا)7(ما

به.هشيمعنيونسبن)01(سريجعن،مسلموأخرجه.بهحميدعن)9(المفضلبنبشرعن،مسدد

تحريف.(ليمينا):ط(1)

.(5481/)النسائيرواه)2(

.(8633)(515/)سننهفيالبيهقيرواه)3(

.أفياللفظليس)4(

حسن.وإسناده(3777)(998/)حبانابنرواه()5

.(399/)أحمدالإماممسندفيوالحديثطفيوليسأعنزيادةالمعقوفينبينما)6(

تحريف.وهو(تعودناما):ط)7(

.(4353)البخاريرواه)8(

حميدعنحدثالبصريمولاهمالرقاشيإسماعيلأبولاحقبنالمفضلبنبشروهو.تحريف(الفضل):ط)9(

.(أخرىمصادرهامشهوفي(936/)النبلاءأعلامسير)وغيرهمسددعنهروى،وغيرهالطويل

.(1/1461)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو(شريح):ط(01)
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.به)1(المزنياللهعبدبنبكرعن،الشهيدبنحبيمبعن،زريعبنيزيدعنبسطامبنأميةوعن

عنثابت()3(عنليلىأأبيابنعنوكيغحدثنا:أحمد)2(الإمامقال:أنسعنالبنانيثابت-2

."معاوحجةبعمرةلبيك":قالجم!النبيأن:أنس

.عنه)4(البصريالحسنالوجههذامنبهتفرد-3

جميماللهرسولأن:مالكبنأنسعنالحسنعن،أشعثحدثنا،روعحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

نأوالمروةوبالصفابالبيتطافوابعدمالمجي!اللهرسولفأمرهم،وعمرةبحجلبواوقدمكةقدمواوأصحابه

لأحللت،هدياسقتأنيلولا:!يماللهرسولفقال.ذلكهابواالقومفكأن،عمرةيجعلوهاوأنيحلوا

.وتمتعواالقومفأحل

حدثنا،حبيببنسفيانحدثنا،قزعةبنالحسنحدثنا،البزار)7(()6(بكرأبوالحافظ)وقال

طافوامكةقدموافلما،والعمرةبالحجوأصحابههوأهلع!النبيأن:أنسعن،الحسنعن،أشعث

،أحلوا:ع!ي!اللهرسولفقال.ذلكفهابوايحلواأن!يماللهرسولأمرهم،والمزوةوبالصفابالبيت

الحسنعنرواهنعلملا:البزارقالثم.النساءإلىحلوا)8(حتىفحلوا.لأحللتالهديمعيأنفلولا

الملك.عبدبنأشعثإلا

5-صه)9(ص5ص4 سمع!،حميدعن،يحيىحدثنا:أحمد)09(الإمامقال.عنهالطويلتيرويهبن--

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.()186و()185(2321)مسلمرواه

.22(5)3/أحمدعندالأخرىبطريقهصحيحوهو(3183/)أحمدرواه

.طفيوليسأعنزيادةالمعقوفينبينما

.أفياللفظليس

صحيح.حديثوهو،(3421/)أحمدالإمامرواه

.أفىالقوسينبينماليس

.أجدهلم

تحريف.(خلواحتى):أ

،الطلحاتطلحةمولىالبصريعبيدةأبوالحافظالإمامالطويلحميدأبيبنحميدوهو،تحريف(تيزويه):أ

ابنبللا،زاذويه:وقمل،تير:وقيل،تيرويهأشهرهاأقوالأبيهاسموفي.ذلكغيروقيل،سلمىمولىويقال

وأداور:الطويلحميدوالداسم:وقيل،أنسعنأيضايرويهو،عونابنعنهحدث.مقلشيخ:زاذويه

وقيل(041)سنةمات.القطانيحيىعنهوروىمالكبنأنسسمع.الرحمنعبدأومخلدأو،طرخانأومهران

.(أخرىمصادرهامشهوفي(916-6163/)النبلاءأعلامسير)(1)43وقيل(141)

."جميعاوالعمرةبالحجيلبي!ك!يلاالنبيسمعت":بلفظ(3182/)أحمدرواه
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ولم،الشيخينشرطعلىثلاثيإسنادهذا.وحج)1(بعمرةلبيك:يقول!اللهرسولسمعت،أنسا

الوجه.هذامنالكتبأصحابمنأحدولايخرجاه

بنالعزيزوعبد،إسحاقأبيبنيحيىعن،هشيمعن،يحيىبنيحيىعن)2(مسلمرواهلكن

عمرةلبيكجميعابهماأهل:!اللهرسولسمعت:قال.مالكبنأنسسمعواأنهموحميد،صهيب

وحجا.عمرةلبيك،وحجا

بنأنسعن،الطويلحميدأنبأنا،اللهعبدحدثنابشر)4(بنيعمرحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

.اليسرىناقتهفخذلعندوإني،وحجبعمرةلبيك:وقالكثيرةبدنا!ي!اللهرسولساق:قال،مالك

أيضا.الوجههذامنأحمدبهتفرد

بنمحمدحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقال.عنهالبصريالعدويهلالبنحميد-5

بنسلمةوحدثناهح)3(.مالكبنأنسعن،قلابةأبيعن،أيوبعن،الوهابعبدحدثنا،المثنى

4)6(
أنس.عن،هلالبنوحميد،قلابةأبيعن،أيوبعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا،سبيب

.والعمرةبالحج)8(يلبيوهو!ي!اللهرسولركبةلتمسركبتهوإن،طلحةأبي)7(لردفإني:قال

يلبيكانالذيأنعلىالبزارتأولهوقد.يخرجوهولمالصحيحشرطعلىقويجيدإسنادوهذا

لمجيءإليهحاجةولانظرفيهالتأويلوهذا.ء!ي!النبيعليهينكرولم:قال،طلحةأبووالعمرةبالحج

فيوهو،أولىالمذكورينأقربإلىالضميرعودثم،سيأتيوكما،مضىكما،أنسعنطرقمنذلك

علىالردصريحأنسعنالجعدأبيبن)9(سالمروايةفيوسيأتي.أعلموالله،دلالةأقوىالصورةهذه

التأويل.هذا

المسند.عنهناوما(وحجوعمرةبحجلبيكا:طوفي(وحجوحجةبعمرةلبيكا:أ()1

.21()4(1251)مسلمرواه)2(

صحيح.وإسناده،(3266/)أحمدرواه)3(

بناللهعبدأصحابكبارومنأحمدالإماممشايخمنالمروزيعمروأبوبشربنيعمروهو.تحريف(يسر):أ)4(

.(358-41/357)بغدادتاريخ).بمروماتثقةوكانمنهوسمعالمبارك

.طفيالتحويلحاءليست)5(

بمكةوتوفي،الرزاقعبدسمع،الرحمنعبدأبايكنىالنيسابوريشبيببنسلمةوهو.تحريف(سبيب):ط)6(

وفي(12256/)النبلاءأعلاموسير،(1291/)الصحيحينرجالبينالجمع)مسلمعنهروى)247(سنة

.(أخرىمصادرهامشه

.(ردف):ط)7(

تحريف.وهو(يلي):ط)8(

التابعين.منأن!حديثروىفيمناسمهوسيرد(5801/)النبلاءأعلامسيروانظر.أفي(سالم)لفظليس)9(
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عن،التنوخيالعزيزعبدبنسعيدروى:البزارأ(بكرأبوالحافظقال.عنهأسلمبنزيد-6

الجرويالعزيزعبدبنالحسنحدثناه.وعمرةبحجأهلع!يالهالنبيأن:مالكبنأنسعن،أسلمبنزيد

أنس.عن،أسلمبنزيدعن،العزيزعبدبنسعيدعن،بكربنبشرحدثنا:قالا.مسكينبنومحمد

الوجه.هذامنيخرجوهولم،الصحيحشرطعلىصحيحإسنادوهذا:قلت

الحافظاللهعبدأبو4(أنبأنا:فقال.السياقهذامنبأبسطالبيهقي+(2(بكرأبوالحافظرواهوقد

بنالعباسأنبأنا،يعقوببنمحمدالعباسأبوحدثنا:قالا،القاضيالحسنبنأحمدبكروأبو

رجلأأن؟)7(وغيرهأسلمبنزيدعن،العزيزعبدبنسعيد)6(حدثنا،أبيأخبرني،(مزيد)بنالوليد

العاممنأتاهثم،فانصرف،بالحجأهل:عمرابنقال)8(؟!يماللهرسولأهلبم:فقالعمرابنأتى

أنهيزعممالكبنأنسولكن!بلى:قال؟أولعامتأتنيألم:قال؟اللهرسولأهلبم:فقال،المقبل

تحتكنتوإني،الرؤوسمكشفاتوهنالنساءعلىيدخلكانمالكبنأنسإن:عمرابنقال.قرن

بالحج.يلبيأسمعهلعابهايمسني!يماللهرسولناقة

حدثنا،ادمبزيحيىحدثنا:أحمد)01(الإمامقال:عنه)9(الكوفيالغطفانيالجعدأبيبن-سالم7

!و:النبيإلىيرفعه،مالكبنأنسعن،الجعدأبيبنسالمعن،منصورعن،شريك

.يخرجوهولمحسن.معاوحجةبعمرةلبيك:فقالوالعمرةالحجبينجمعأنه

بنسالمعن،المغيرةبنعثمانحدثنا،عوانةأبوحدثنا)12(،عفانحدثنا،أحمد)11(الإماموقال

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.أفي(بكرأبو)ليس

.أفي(بكرأبوالحافظ)ليس

.(59/)سننهفيالبيهقيرواه

.طفي(أنبأنا)لفظليس

حدث.بهوتفقهأباهسمع:الفضلأبو،البيروتيالعذريمزيدبنالوليدبنالعباسوهو.تحريف(يزيد):ط

سنةمات.نفساأربعينمنهمعساكرابنالحافظسمى،كثيروغيرهمزرعةوأبوكتابيهمافيوالنسائيداودأبوعنه

.(المصادرمنمزيدهامشهوفي(12471/)النبلاءأعلامسير)271()

التهذيبوتهذيب،(34-8/28)النبلاءأعلاموسير(213-21391/)دمشقتاريخوانظر(شعيب):ط

(/495-61).

.أفياللفظليس

."فقال":أ

خطأ.(الكوفة):أ

.(3028/)مسندهفيأحمدالإمامرواه

.(3028/)مسندهفيأحمدالإمامرواه

.طفياللفظليس
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إني:عليفقال.الحليفةذافأتيناعليمعخرجنا:قال،علي)1(بنالحسنمولىسعدعن،الجعدأبي

وعمرةبحجةلبيك:وقاللبىثم،أقولكمافليقلذلكأرادفمن،والعمرةالحبئبينأجمعأنأريد

لمجؤاللهرسولرجللتمسرجليإنوالله:قال،مالكبنأنسأخبرنيوقد:سالموقال:قال.معا

علىيرد2(أيضاالسياقوهذا.يخرجوهولمالوجههذامنجيدإسنادأيضاوهذا.جميعابهماليهلوإنه

أعلم.واللهتقدمكما،أنسعن،هلالبنحميدحديثبهتأولماالبزارالحافظ

عربي،3(بنحبيببنيحيىحدثنا:البزاربكرأبوالحافظقال:عنهالتيميطرخانبنسليمان-8

بهمايلبيلمجؤالنبيسمعت:قال،مالكبنأنسعنيحدثأبيسمعت،سليمانبنالمعتمرحدثنا

)4(
عربيبنحبيببنيحىمنإلايسمعهولمالمعتمرابنهإلاالتيميعنيروهلم:البزارقالثم.جميعا

.يخرجوهولمالصحيحشرطعلىوهو:قلت.عنه

قزعةأبيعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،أحمد)5(الإمامقال:عنهحجيربنسويد-9

نأتكادطلحةأبيركبةفكانت،طلحةأبيرديفكنت:قال،مالكبنأنسعنحجير،بنسويد

وفيهيخرجوهولمأحمدبهتفردجيدإسنادوهذا.بهمايهلع!يماللهرسولفكانع!يواللهرسولركبةتصيب

صريح.البزارالحافظعلىرذ

معمر،أنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)6(الإمامقال:عنهالجرميقلابةأبوزيدبناللهعبد-51

فإن:قال.ع!يمالنبييسايروهو،طلحةأبيرديفكنت:قال:أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبعن

معا.والعمرةبالحجيلبيفسمعته،ع!يمالنبيغرزلتمسرجلي

الظهر!لخي!النبيئصفى:قال،أنسعن،قلابةأبيعن،أيوبعنطرقمن)8(البخاري)7(رواهوقد

بهاستوتحتى،راحلتهركبثمأصبححتىبهاباتثم،ركعتينالحليفةبذيوالعصر،أربعابالمدينة

كنت:له)9(روايةوفي.جميعابهماالناسوأهلوعمرةبحجوأهل،وكبروسبحاللهحمدالبيداءعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مولىسعدعنالمغيرةبنعثمانحدثناعوانةأبوحدثناعفانعنالجعدأبيبنسالمعنيخرجوهولم):أ

.(عليبنالحسن

.أعنزيادة

.(11/561النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو،عربيعن):أ

.تقدموقد.(العربيحبيب):ط

.(3171/)أحمدرواه

.(3461/)أحمدرواه

.(روى):أ

.(5481و)(5471)رقمالبخاريرواه

.)8692(رقمالبخاري
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عن،رجلعنأيوبعنله)1(روايةوفي.والعمرةالحججميعابهماليصرخونوإنهمطلحةأبيرديف

أهلالبيداءبهاستوتإذاحتى،راحلته3(ركمبثم،الصبح2(فصلىأصبححتىباتثم:قال!،أنس

وحج.بعمرة

مسلم.عندعنهالطويلحميدروايةمععنهروايتهتقدمت،صهيببنالعزيزعبد-11

سعد،بنإبراهيمحدثنا،البزار41(بكرأبوالحافظ)قال!:عمهجدعانبنزيدبنعلي-12

هذا.جميعابهمالبى!ي!اللهرسولأن:أنسعن،زيدبنعليعن،شريكعن،حكيمبنعليحدثنا

شرطهم.علىوهوالسننأصحابمنأحديخرجهولم،الوجههذامنغريب

،--المعنىالصمدوعبدبهزحدثنا:6(أحمدالإمامقال،عنه)5(السدوسيدعامةبنقتادة-13

جم!؟النبيحجكم:قلت،مالكبنأنسسألت:قال.قتادةحدثنا،يحيىبنهمامأخبرنا:قالا

المدينة،منالقعدةذيفي7(وعمرإ،الحديبيةزمنعمرته،مراتأربعواعتمر،واحدةحجة:قال

فيوأخرجاه.حجتهمعوعمرته،حنينغنيمةقسمحيث،4!(القعدذيفيالجعرانه"8(منوعمرته

به.يحيىبنهمامحديثمن01((االصحيحين"

حدثنا،وكيعحدثنا:12(أحمدالإمامقال.عنه)11(مولاهمالزبيريسليمبنمصعب-14

أحمد.بهتفرد،وعمرةبحجة!ي!اللهرسول!أهل:يقول!مالكبنأنسسمعت،سليمبنمصعب

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)1"

)11

)12

.(171)5رقمالبخاريرواه

.(صلىفلما):أ

تحريف.(راكب):ط

.أفيالقوسينبينماليس

.أخرىمصادرهامشهوفي،(283-5926/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(السدودي):ط

.(3134/)أحمدرواه

.(عمرةمرار):أ

الإتقانوأهل،راءهويشددونعينهيكسرونالحديثأصحابإنثم،إجماعاأولهبكسر:ياقوتقالالجعرانة

ومكةالطائفبينماءوهي.جيدتانروايتانأنهماعندناوالذي.الراءويخففونالعينويسكنونيخطئونهموالأدب

منوهيمسجدفيهاوله!ييهفيهاوأحرمحنينمنمرجعههوازنغنائمقسملماع!يالهالنبينزلها،أقربمكةإلىوهي

.(البلدانمعجم).العراقطريقمنبريدعلىمكة

.(القعدةذيفيالحديبيةزمن):أ

.(1253)رقممسلمورواه(0178)-(1778)رقمالبخاريرواه

.(01/016)التهذيبوتهذيب،(2125/)الصحيحينرجالبينالجمعانظر

حسن.وإسناده،(183)3/أحمدرواه
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بنيحيىأنبأنا،هشيمحدثنا:أحمد)2(الإمامقال.عنهالحضرمي)1(إسحاقأبيبنيحعى-15

!ي!اللهرسولسمعت:يقولسمعوهأنهمأنسعن،الطويلوحميدصهيببنالعزيزوعبدإسحاقأبي

وحجا.عمرةلبيك،وحجاعمرة)3(لبيكيقولجميعاوالعمرةبالحجيلبي

به.هشيمعنيحيىبنيحيىعنرواهمسلماأنتقدموقد

اللهرسولمعخرجنا:قال،أنسعن،يحيىعن،الأعلىعبدحدثنا:أيضاأحمد)4(الإماموقال

وحجا.عمرةلبيك:يقولفسمعته:قال،مكةإلى!ي!

بنأحمدوحدثنا،زهيرحدثنا،حسنحدثنا:أحمد)6(الإمامقال.عنهالضيقلأسماء)5(أبو-61

خرجنا:قال.مالكبنأنسعن،الصيقلأسماءأبيعن،إسحاقأبيعنزهيرحدثنا،الملكعبد

أمريمناستقبلتلو:وقال.عمرةنجعلهاأن!ي!اللهرسولأمرنامكةقدمنافلمابالحجنصرخ

.بالعمرةالحجوقرنتالهديسقتولكنيعمرةلجعلتهااستدبرتما

بنأنسعن،الصيقلأسماءأبيعن،إسحاقأبيعنالأحوصأبيعنهنادعن)7(النسائيورواه

بهما.يلبي!ي!اللهرسولسمعت:قالمالك

حدثنا:أحمد)8(الإمامقال.أنسعن،عبيدبنمحمداسمهإنويقال،الحنفيقدامةأبو-17

بنلأنسقلت:قال،الحنفيقدامةأبيعن،عبيدبنيونسعن،شعبةحدثنا،عبادةبنروح

وحجة.بعمرةيلبيمراتسبعسمعته:فقال؟يلبي!اللهرسولكانشيءبأي:)9(مالك

والعصمة.التوفيقوبهوالمنةالحمدودله،قوي،جيدإسنادوهو،أحمد(1)0الإمامبهتفرد

الحجبينقرنلمجي!اللهرسولكان:قال.مالكبنأنسعن"صحيحه"في)11(حبانابنوروى

معه.القوموقرنوالعمرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

بنأنسعنروى:النحويالبصريمولاهمالحضرميإسحادتىأبيبنيحيىوهو.(إسحاقبنيحيى)ط

.(183-11/917)التهذيبوتهذيب،(2566/)الصحيحينرجالبينالجمع)هشيمعنهروى.مالك

.(399/)أحمدرواه

المسند.عنواستدركتهط،أفياللفظليس

صحيح.وإسناده،(3187/)أحمدرواه

أسطر.بعدتاماالاسموسيردأعنزيادة

بطرقه.صحيححديثوهو،(266و3481/)أحمدرواه

بطرقه.صحيححديثوهو،(5051/)النسائيرواه

.(241)3/أحمدرواه

.أعنزيادة(مالكبن)لفظا

.أفياللفظليس

.(3193)(9124/)الإحسانفيحبانابنرواه
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نظرفيهبكلامذلكيعللشرعثم،مالكبنأنسعنالطرقهذهبعض)1(البيهقيالحافظأوردوقد

يعلم)3(!شيواللهرسولسمعهيكونأنويحتمل،دونهلمنلا،لأنسوقع)2(والاشتباه:قالأنهوحاصله

أعلم.واللهنفسهعنبهمايهلأنهلا،بالقرانيهلكيفغيره

.()4(نظرثبوتهوفيمالكبنأنسغيرعنذلكرويوقد:قال)

أولىالكلامهذاترككانوربما،تأملهلمنالظاهرالنظرمنالكلامهذافيمايخفىولا:قلت

إلىيفضيهذا)5(وفتح،انفارأيتكماعنهتواترهمعالصحابيحفظإلىاحتمالتطرقفيهإذ،منه

أعلم.تعالىوالله،كبيرمحذور

القرانفيعازببنالبراءحديث

حدثنا،المصريمحمدبنعليأنبأنا،بشرانبنالحسينأبوأنبأنا:)6(البيهقيبكرأبوالحافظقال

عن،إسحاقأبيعنزائدةأبيبنزكرياأنبأنا،هارونبنيزيدحدثنا،يحيىبنمالكغسانأبو

علملقد:عائشةفقالت.القعدةذيفيكلهن،عمرثلاث!ي!اللهرسولاعتمر:قال،عازببنالبراء

معها.حجالتيبعمرتهعمرأربعاعتمرأنه

.نحوهعائشةإلىصحيحبإسنادسيأتي:قلت،بمحفوظهذاوليس:البيهقيقال

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابررواية

،)8(رميسبنجعفربنومحمد،داودأبيبنبكرأبوحدثنا:)7(الدارقطنيالحسنأبوالحافظقال

يحيىبنأحمدحدثنا:قالوا؟وغيرهماللبانجعفربنوعثمان،عبيدأبوإسماعيلبنوالقاسم

.(59،01/)الكبرىالسنن(1)

.واوبلا(الاشتباه):أ2()

.أفي(اللهرسول)لفظاليس)3(

.أفيالقوسينبينماليس)4(

.(ولفتح):أ)5(

(511/)الكبرىالسنن)6(

.(2278/)سننهفيالدارقطنيرواه)7(

.(2913/)بغدادتاريخانظر)8(



915جابرعنأخرىطريق

بنجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،الثوريسفيانحدثنا،حباببنزيدحدثنا،الصوفي

:قال.اللهعبد

الحديثهذاروىوقد.عمرةمعهاقرنوحجة،يهاجرأنقبلحجتين:حججثلاث!ي!النبيئحج

به.الثوريسعيدبنسفيانحديثمن)2(ماجهوابن()1الترمذي

منغريب:قالثم.بهسفيانعنحباببنزيدعنزيادأبيبناللهعبدعن)4(فرواهالترمذيأما)3(

)6(الدارمييعنيالرحمنعبدبناللهعبدورأيت.الحباببنزيدحديثمن(إلا)نعرفهلاسفيانحديث

يعدهلاورأيته،)7(يعرفهفلمهذاعنمحمداوسألت،زيادأبيبناللهعبدعنكتبهفيالحديثهذاروى

مرسلا.مجاهدعنإسحاقأبيعنالثوريعنرويوإنما:قال.محفوظا

هذاعن)9(البخاريإسماعيلبنمحمدسألت:الترمذيعيسىأبوقالللبيهقيالكبير)8(السننوفي

بنزيدوكان:البخاريقال.مرسلاالثوريعنهذارويوإنما،خطأحديثهذا:فقالالحديث

.الشيءفيغلط1(ربماحفظا)0روىإذاالحباب

عن،الخريبيداودبناللهعبدعن،المهلبيعبادبنمحمدبنالقاسمعن،فرواهماجهابنوأما

بنزيدفيتكلمحيثالبخاريولاوربما،البيهقيولاالترمذيعليهايقفلمطريقوهذه،بهسفيان

أعلم.والله،كذلكوليسبهانفردأنهظاناالحباب

جابرعنأخرىطريق

الزبير،أبيعن،حجاجعن،معاويةأبوحدثنا،عمرأبيابنحدثنا:)11(الترمذيعيسىأبوقال

.(581)الترمذيرواه(1)

.(7603)ماجهابنرواه)2(

.(ماوأ):ط)3(

.(فروى):أ(4)

.أفي(إلا)ليست)5(

.(21/422)النبلاءأعلامسيرفيالدارميترجمةوانظر.تحريف(الرازي)ط()6

.(يعرفهفلمهذاعنمحمد):أ)7(

.(512/)للبيهقىالكبرىالسننانظر)8(

.أفياللفظليس)9(

تحريف.وهو(خطأ)(ط01)

.بعدهالذيحبانابنحديثلهيشهد،حسنحديثوهو،(479)الترمذيرواه(11)
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حديثهذا)2(:قالثم.واحداطوافالهما)1(وطافوالعمرةالحجقرنلمجيواللهرسولأن:جابرعن

صحيح.:نسخةوفي،حسن

لحجهطوافاواحداإلاع!ي!النبييطفلم:قالجابرعن،"صحيحه"في)3(حبانابنورواه

ولعمرته.

اخروجهمنرويقدولكن،الأئمةمنواحدغيرفيهتكلموقد،أرطاةابنهوهذاحجاج:قلت

بنمقذمحدثنا:"مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظقالكما،أيضااللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعن

الزبير،أبيعن،)5(خثيمبنعثمانبن)4(اللهعبدعن،مقدمبنيحيىبنالقاسمعميحدثني،محمد

لممن:لمجيواللهرسول)6(وقال،الهديوساقوالعمرةالحجبينفقرنقدم!صاللهرسولأن:جابرعن

بهذاالوجههذامنإلاجابرعنيروىنعلمهلاالكلاموهذا:البزارقالثم،عمرةفليجعلهاالهدييقلد

منالستةالكتبمنشيءفيوليستجدا)7(غريبوإسنادهامسندهفيالبزارالطريقبهذهانفرد،الإسناد

أعلم.واللهالوجههذا

عنهاللهرضيالأنصاريسهلبنزيدطلحةأبيرواية

عن،سعدبنالحسنعن-أرطأةابنهو-حجاجحدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)8(الإمامقال

ابن)01(ورواه.والعمرةالحجبينجمع)9(!اللهرسولأنطلحةأبوأخبرني:قال.عباسابن

الحجبينقرنع!ي!اللهرسولأن:ولفظهلإسنادهمعاويةأبيعن،محمدبنعليعن،)11(ماجه

.والعمرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.واوبلا(طاف):ط

.(وهذا):أ

صحيح.حديثوهو،(4193و)(9381)متقاربةبألفاظحبانابنرواه

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،خثيمبنعثمانبنالرحمنعبد:الأصولفي

تحريف.(خيثم):ط

.واوبلا(قال):أ

.(غريبة):ط

.بشواهدهصحيححديثوهو،ضعيفإسناده،(428/)أحمدالإماممسندانظر

تحريف.وهو(جميع):ط

.واوبلا(رواه):أ

.بشواهدهصحيححديثوهو،ضعيفإسناده،(7192)ماجهابنرواه
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أعلم.واللهضعففيه)1(أرطأةبنالحجاج
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الملكعبدسمعتيزيد)3(-ابنيعني-داودحدثنا،إبراهيمبنمكيحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

الله!رسولسمعت:يقولسراقةسمعت:يقولعليصاحب)4(سبرةبنالنزالسمعت:يقولالزراد

.الوداعحجةفيع!يواللهرسولوقرن:قال."القيامةيومإلىالحبئفيالعمرةدخلت":يقول

القرانوهوالعمرةإلىبالحجتمتعأنه!ي!هالنبيعنوقاصأبيبنسعدرواية

أنهالمطلبعبدبنالحارثبننوفلبناللهعبدبنمحمدعن،شهابابنعن:()مالكالإمامقال

بالعمرةالتمتعيذكرسفيانأبيبنمعاويةحجعامقيسبنوالضحاكوقاصأبيبنسعدسمعأنهحدثه

أخي.بنياقلتمابئس:سعدفقال.اللهأمرجهلمنإلاذلكيصنعلا:الضحاكفقال.الحجإلى

وصنعناهاع!ي!)6(اللهرسولصنعهاقد:سعدفقال.عنهاينهىكانالخطاببنعمرفإن:الضحاكفقال

معه.

صحيح.حديثهذا:الترمذيوقال.بهمالكعن،قتيبةعن،جميعا)8(والنسائي)7(الترمذيورواه

:قال،غنيمحدثني،-التيمييعني-سليمانحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

رواههكذا-معاوية-يعنيبالعرشكافروهذا،فعلناها:فقالالمتعةعنوقاصأبيابنسألت

.مختصرا

الفزاريومروانوشعبةالثوريسعيد)11(بنسفيانحديثمن"صحيحه"في)01(مسلمرواهوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(768/)النبلاءأعلامسيروانظر.أسطرقبلتجريحهتقدم

.بشواهدهصحيححديثوهو،(4175/)أحمدالإماممسندانظر

سويد.:الأصول!في

.(565)التهذيبتقريب(الموحدةوسكونالمهملةبفتحةسبرة):حجرابنقال!

.(1/434)مالكرواه

.(ع!ي!النبيصنعهاقد):أ

حسن.حديثوهو،(823)الترمذيرواه

حسن.حديثوهو،(2734)(5521/)النسائيرواه

.(1/181)أحمدرواه

.(1225)مسلمرواه

.أعنزيادة(سعيد)لفظ
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سألت:قيسبنغنيمسمعت،التيميطرخانبنسليمانعنأربعتهم،القطانسعيدبنويحيى

فيسعيدبنيحيىقال،بالعرشكافريومئذوهذا،فعلناهاقد:فقال؟المتعةعنوقاصأبيبنسعد

كلاهما،المباركبناللهوعبد،سليمانبنمعتمرعن،)1(الرزاقعبدورواه-معاويةيعني-:روايته

معفعلتها:فقال،الحبئإلىبالعمرةالتمتععنسعداسألت:قيسبنغنيمعن،التيميسليمانعن

أصحالثانيالحديثوهذا-معاويةبهويعني،مكةيعني-)2(بالعرشكافريومئذوهذالمجي!اللهرسول

هذامنالمقصودفيأصرحوهو)3(الإسنادصحيحوالأول،اعتمادالااعتضاداذكرناهوإنما،إسنادا

أعلم.والله

أوفىأبيبناللهعبدرواية

حدثنا،سليمانبنسعيدحدثنا،المصريالمغيرةبنمحمدبنسعيدحدثنا:)4(الطبرانيقال

!صاللهرسولجمعإنما:قال،أوفىأبيبناللهعبدعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،عطاءبنيزيد

.العامذلكبعدحاجايكنلمأنهعلملأنهوالعمرةالحجبين

ذلكفيعباسبناللهعبدرواية

عن،عكرمةعن،عمروعن-العطار)6(يعني-داودحدثناالنضرأبوحدثنا:أحمد)5(الإمامقال

الجعرانة،منوالثالثة،القضاءوعمرة،الحديبيةعمرة؟عمرأربعمج!ي!اللهرسولاعتمر:قالعباسابن

حجته.معالتيوالرابعة

المكي،العطارالرحمنعبدبنداودعن،طرقمن)9(ماجهوابن)8(والترمذيداود)7(أبورواهوقد

عنالترمذيورواه.غريبحسن:الترمذيوقال.بهعباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنعمروعن

الحافظورواه.مرسلا.عكرمةعن،عمروعن،عيينةبنسفيانعن،الرحمنعبدبنسعيد

.(17)5/طريقهمنالبيهقيوأخرجه(1)

.أفي(مكةيعني):عبارةليست)2(

.(وهذا):ط)3(

ضعيف.وإسناده،(5836)رقمالأوسطالمعجمفيالطبرانيرواه()4

.(1/462)أحمدرواه()5

مصححا.مرةمنأكثرالاسموسيردتحريف(القطان):ط)6(

.(3991)داودأبورواه)7(

.(681)الترمذيرواه)8(

.(3003)ماجهابنرواه)9(
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،عبادبنوشهاب،الربيعبنالحسنعن،البغويالعزيزعبدبنعليالحسنأبيطريقمن)1(البيهقي

قالثم.حجتهمعقرنهاالتي)2(والرابعة:وقال.فذكره...العطارالرحمنعبدبنداودعنكلاهما

الرحمن،عبدبنداودإلاعباسابنعنالحديثهذافييقولأحدليس:العزيزعبدبنعليالحسنأبو

.الشيءفييهمربماأنهإلا،صدوقالرحمنعبدبنداود:قالأنهالبخاريعنالبيهقيحكىثم

يقوللمجم!اللهرسولسمعت:قالأنهعمرعنعباسابنطريقمن)3(البخاريرواهماتقدموقد

فلعل"حجةفيعمرة:وقل.المباركالواديهذافيصل:فقالربيمنآتأتاني":العقيقبوادي

أعلم.والله،حكاهفيماعباسابنمستندهذا

عنهمااللهرضيعمربناللهعبدرواية

عن،سالمعن،الزهريعن،عقيلعن،الليثطريقمن)5(ومسلم)4(البخاريرواهفيماتقدمقد

وبدأالحليفةذيمنالهديفساقوأهدى،الوداعحجةفيلمجي!اللهرسولتمتع:قالأنهعمرابن

كمافعلم،السعيبعدإحلالهعدمفيالحديثتماموذكر،بالحجأهلثمبالعمرةفأهلع!ي!اللهرسول

عليهأنهحكىلأنهقارناكانوإنما،الخاصالتمتعمتمتعايكن)6(لموالسلامالصلاةعليهأنهأولاقررناه

القارنشأنوهذا.)8(وعمرتهحجهعنوالمروةالصفابينواحدبطواف)7(اكتفىمتمتعايكنلمالسلام

أعلم.والله،بيانهسيأتيكماالجمهورمذهبعلى

عن،سفيانعن،يمانبنيحيىحدثنا،خيثمةأبوحدثنا:الموصلي)9(يعلىأبوالحافظوقال

واشترى،بينهمايحللملإقرانهواحداطوافاطاف!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

منكانوإن-يمانبنيحيىأنإلاثقاتكلهم)01(رجالهجيدإسنادوهذا-الهدييعني-الطريقمن

الذيبالإفرادأرادعمرابنأنيرجحومما.أعلمواللهشديدم!،نكارم!الثوريعنأحاديثهفي-مسلمرجال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(521/)البيهقيرواه

.(واوبلاالرابعة):ط

.(5341)رقمالبخاريرواه

.(1916)رقمالبخاريرواه

.(1227)مسلمرواه

.(السلامعليهيكنلمأنه):أ

.(..بطوافاكتفىلأنها:أ

.(وعمرةحجةمن):أ

.38()2/أحمدوأخرجه

.أفي(رجاله)لفظليس
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الاعتمارثمالحجوهو،الشافعيأصحابإليهيصير)1(الذيالخاصالإفرادلاالحجأفعالإفرادرواه

الحجة.ذيبقيةفيبعده

الحجقبلأعتمرلأن:قالأنه،عمرابنعن،يساربنصدقةعن،مالكأنبأنا:الشافعيقول

الحجة.ذيفيالحجبعدأعتمرأنمنإليأحبوأهدي

عنهماانلهرضيعمروبنأللهمحبدرواية

بنعمروعن،الحارثبنيونسحدثنا،-الزبيرييعني-أحمدأبوحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

حجةتكن)3(لمإن:وقالالبيتعنيصدأنخشيةقرنإنماغ!ي!اللهرسولأنجدهعن،أبيهعن،شعيب

.فعمرة

أحمد.الإمامبروايتهتفرد،ومتناسنداغريبحديثوهذا

ضعفهوكذا،وضعفه،الحديثمضطربكان:هذاالثقفيالحارثبنيونسفيأحمدقالوقد

والنسائي.،عنهروايةفيمعينبنيحيى

كانالذيفمن.البيتعنيصدأنخشيةلمجي!اللهرسولقرنإتما:فقوله،المتنحيثمنوأما

نوديوقد،الحرامالبلدوفتح،الإسلامله)4(اللهأطدوقدالبيتعنوالسلامالصلاةعليهيصده

)5(
)6()7(عريانبالبيتيطوفنولا،مشركالعامبعديحبئلاأنالماضيالعامفيالموسمأياممنىبرحاب

ألفا.أربعينمن)8(قريمثالوداعحجةفيوالسلامالصلاةعليهمعهكانوقد

بنلعليعثمانالمؤمنينأميرقولمنبأعجبهذاوما:"البيتعنيصدأنخشية":فقوله

كناولكناأجل:فقال.لمج!اللهرسولمعتمتعناأناعلمتلقدأ:عليلهقالحينطالبأبي

لماالصحابيروايةتضفنأنهإلا؟كانجهةأيمنالخوفهذايحملعلامأدريولست()9(خائفين

)1(أ:)يسير(.

.(2412/)أحمدرواه(2)

.(يكن):ط)3(

.أفي(لهالفظليس)4(

تحريف.وهو(برجام):أ)5(

.(1347)مسلمورواه(936)رقمالبخاريرواه)6(

خطأ.(عريانا):أ)7(

خطأ.(قريبا):أ()8

.(2231)مسلمرواه()9
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موقوففهو،فيهبمعصومليساعتقدهوما،مقبولصحيحرواهفما،ظنهمعنىعلىوحمله،رواه

.عمروبناللهعبدقولوهكذا)1(.رواهالذيالحديثردمنهيلزمولا،غيرهعلىبحجةوليس،عليه

أعلم.والله،إليهالسندصحلو

عنهاللهرضيحصينبنعمرانرواية

،هلالبنحميدعن،شعبةحدثنا:قالا،وحجاج،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

نإ:بهينفعكأناللهعسى،حديثامحدثكإني:حصينبنعمرانليقال:قال3(مطرفاسمعت

وأنه،يحرمهفيهقرانينزلولمماتحتى،عنهينهلمثم.94(وعمرحجةبينجمعقد-لمجم!ماللهرسول

إلي.عادتركتهفلما،عنيأمسكاكتويتفلما،علييسلمكان

بناللهعبيدأو،عن،غندرعن،بشار)6(بنومحمدالمثئىبنمحمدعن،ه(مسلئمرواهوقد

أبيه.عن،معاذ

بنحميدعن،شعبةعنثلاثتهم،الحارثبنخالدعنالأعلىعبدبنمحمدعنوالنسائي)7(

به.عمرانعن،مطرفعن،هلال

بناللهعبدبن)مطرفعن،قتادةعن،عروبةأبيبنوسعيد،شعبةحديثمن8(مسلئمورواه

الحديث....وعمرةحجبينجمعع!ي!اللهرسولأن:الحصينبنعمرانعن،الشخير

صحيح.مطرف()9(عن،هلالبنحميدعنشعبةحديث:الدارقطنيالحسنأبوالحافظقال

،وغيرهغندررواهوقد.الوليدبنبقيةكذلكشعبةعنرواهفإنما،مطرفعن،قتادةعنحديثهوأما

.قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لا.واوبلا(هكذا):ط

.(4427/)أحمدرواه

تحريف.الثانيةوفيخطأالأولىوفي(مطرقا):وط(مطرف):أ

.(وعمرتهحجته):ط

.(2261)مسلمرواه

ببندارلقبالبصريالعبديبكرأبو،كيسانبنداودبنعثمانبنبشاربنمحمدوهو.تحريف(يسار):طفي

،(914-12144/)النبلاءأعلامسير(252)سنةتوفيببلدهعصرهفيالحديثبنداركانلأنهالحافظومعناه

.(73-907/)التهذيبوتهذيب

.(2726)(5941/)النسائيرواه

.(1226)مسلمرواه

.أفيالقوسينبينماليس
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عن،الحارثبنخالدعن،الفلاسعليبنعمروعنسننهفي)1(النسائيأيضأرواهوقد:قلت

...الحصينبنعمرانعن،مطرفعن،قتادةعن،شعبةبدلسعيدعن:نسخةوفي،شعبة

أعلم.والله،فذكره

:قال،الحصينبنعمرانعن،مطرفعن،قتادةعن،همامحديثمن"الصحيحين"فيوثبت

.3(لمجيطاللهرسولماتحتىعنهاينهولم،يحرمهقرانينزللمثم،لمجي!)2(اللهرسولعهدعلىتمتعنا

الباهليزيادبنالهرماسرواية

وكان،الريأهلمن،محمدأبوعليبنعمرانبناللهعبدحدثنا:أحمد)4(الإمامبناللهعبدقال

ردفكنت:قال.الهرماسعن،عماربنعكرمةحدثنا،الضريسبنيحيىحدثنا،أصبهانيا)5(أصله

شرطعلىوهذا،"معاوعمرةبحجةلبيك":يقولوهو،بعيبرعلىوهو!صالنبيفرأيت،أبي

.يخرجوهولم،السنن

عنهمااللهرضيالمؤمنينأمعمربنتحفصةرواية

أنها:حفصةعن،عمرابنعن،نافععن،مالكعن،الرحمنعبدحدثنا:أحمد)6(الإمامقال

حتىأحلفلاهديوقلدترأسي)7(لبدتإني":قال؟عمرتكمنتحللملكما:!وللنبيقالت

:)9(البخاريزاد،عمربناللهوعبيدمالكحديثمن")8(الصحيحين"فيأخرجاهوقد"أنحر

أنهالفظهماوفي،بهعمرابنعن،نافععن،كلهمجريجوابن:)01(مسلمزاد،عقبةبنوموسى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(2727)(5941/)النسائيرواه

.(017)(1226)ومسلم(5711)رقمصحيحهفيالبخاريرواه

.عمرانعنالعطارديرجاءأبيطريقمن()172()1226ومسلم(45)18رقمالبخاريرواه

:المطبوعفيووقع،أحمدالإمامقالكمامنكرحديثوهو(3485/)المسندزوائدفيأحمدبناللهعبدرواه

خطأ.وهو،أحمدروايةمن

أحمد.الإماممسندعنصححته.خطأوهو(أصبهاني):الأصولفي

.(26475)(6284/)أحمدرواه

مكثهيطولمنيلبدوإنما.الشعرعلىإبقاءويقمليشعثلئلاالإحرامعندصمغمنشيءفيهيجعلأنالشعرتلبيد

.(لبد:والأثرالحديثغريبفيالنهاية)الإحرامفي

.(177و)(176)(9122)رقمومسلم،(7916و)(5661)رقمالبخاريرواه

.()9438رقم

.()917()9122رقم
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قلدتإني":فقال؟عمرتكمنأنتتحلولم،العمرةمنحلواالناسشأنمااللهرسوليا:قالت

."أنحرحتىأحلفلارأسيولبدتهدي

نافع:قال:قال.حمزةأبيبنشعيبحدثنا()2(اليمانأبوحدثنا):أيضاأحمد)1(الإماموقال

عاميحللنأنأزواجهأمر!ي!اللهرسولأن:لمجي!النبيزوجحفصةأخبرتنا:يقولعمربناللهعبدكان

أحلفلستهدحيىوقلدترأسيلبدتإني":قال.تحلأنيمنعكما:فلانةلهفقالت.الوداعحجة

."هديأنحرحتى

،)4(نافعحدثني،إسحاقابنعن،أبيحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا:أيضاأحمد)3(وقال

،بعمرةيحللنأننساءه!شي!اللهرسولأمرلما:قالتأنها،عمربنتحفصةعن،عمربناللهعبدعن

."هديأنحرحتىأحلفلاولبدت)5(أهديتإني":قال؟معناتحلأناللهرسوليايمنعكفما:قلنا

عن،عمرابنعن،نافععن،برقانبنجعفرعن،هشامبنكثيرعن،أحمد)6(رواهثم

بماعلموقد،منهايحلولبمبعمرةمتلبساكان!ي!اللهرسولأنفيهالحديثفهذا،فذكره...حفصة

منروايةمنسلفمامعقارنأنهذلكمجموعفدل،أيضابحجأهلقدكانأنهالإفرادأحاديثمنتقدم

أعلم.والله،بذلكصرح

عنهااللهرضي)7(المؤمنينأمعائشةرواية

عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:)8(البخاريقال

كانمن:!ي!النبيقالثم.بعمرةفأهللناالوداعحجةفي!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالت!ج!النبيزوج

فلم،حائضوأنامكةفقدمت،جميعامنهمايحلحتىيحللاثم،العمرةمعبالحجفليهلهدفيمعه

رأسك،)9(انقضي:فقال!ماللهرسولإلىذلكفشكوت،والمروةالصفابينولابالبيتأطف

معلمججواللهرسولأرسلني،الحجقضيتفلما،ففعلت،العمرةودعي،بالحجوأهليوامتشطي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،(6285/)أحمدرواه

المسند.عنواستدركتهما،طفيولاأفيالقوسينبينمايردلم

صحيح.حديثوهو،(6285/)أحمدرواه

المسند.فيماويوافقأعنأثبتهوما(نافعإسحاقأبيعن):ط

.(اهتديت):ط

صحيح.حديثوهو،(6285/)أحمدرواه

.(عنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمرواية):أ

.(5561)رقمالبخاريرواه

تحريف.(انفضي):ط
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كانواالذينفطاف:قالت.عمرتكمكانهذه:فقال.فاعتمرتالتنعيمإلىبكرأبيبنالرحمنعبد

وأما،منئمنرجعواأنبعدآخرطوافأطافواثم،حلواثم،والمروةالصفاوبينبالبيتبالعمرةأهلوا

.واحداطوافأطافوافإنماوالعمرةالحججمعواالذين

.فذكره...الزهريعن،مالكحديثمن)2(مسلمرواه(1)وكذلك

عائشةعنعروةعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،حميدبنعبدعن)3(رواهلم

قالت:

اللهرسولفقال،الهديسقتأكنولمبعمر؟فأهللت،الوداعحجةعامع!ي!اللهرسولمعخرجنا

كماالحديثتماموذكر...جميعأمنهمايحلحتىيحللاعمرتهمعبالحجفليهلهديمعهكانمن!يم

.تقدم

ومعلوم،"وعمرةبحجفليهلهديمعهكانمن":!ي!قولههاهناالحديثهذاإيرادمنوالمقصود

فيفىاخلالمخاطبلأن،بهذاائتمرمنوأولىأول)4(فهوهديمعهكانقدوالسلامالصلاةعليهأنه

طوافاطافوافإنماوالعمرةالحججمعواالذينوأما:قالتفإنهاوأيضا.الصحيحعلىخطابهمتعلقعموم

.والمروةالصفابينيعني،واحدا

منفعلم،واحداطوافاوالمروةالصفابينطافإنما!ي!اللهرسولأن:عنها)6()5(مسلمروىوقد

.والعمرةالحجبينجمعقدكانأنههذا

قالت:عائشةعنأبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،زيدبنحمادحديثمن)7(مسلمروىوقد

يتحلللملمج!اللهرسولأنذكرتفإنهاوأيضأ،اليسار)8(وذويوعمربكروأبي!النبيمعالهديفكان

وقالت:.)9(التنعيممنيعمرهاأن!اللهرسولسألتأنهاوذكرت،متمتعأيكنفلمالنسكينمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1وكذ):أ

.(11)1(1121)مسلمرواه

.(1)13(1121)مسلمرواه

.(وأولىأولى):أ

.(111)(1121)مسلمرواه

تحريف.(منها):أ

.الماجشونبنالعزيزعبدعن(1121)مسلمرواه

.(اليسارة)مسلمصحيحفي

لأنبذلكوسمي.أربعةعلىوقيل،مكةمنفرسخينعلىوسرفمكةبينوهو،الحلفيبمكةموضع:التنعيم

عائسة،مسجدحولمساجدوبالتنعيم.نعمانوالوادي،ناعملهيقال،شمالهعنوآخر،نعيملهيقاليمينهعنجبلأ

.(التنعيم:البلدانومعجم،32(1/1)استعجمما)معجمبالعمرةالمكيونيحرممنهالمدينةطريقعلىوسقايا
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بكرأبيبنالرحمنعبدأخيهامعفبعثها)2(؟!بحجوأنطلق،وعمرةبحج)1(ينطلقوناللهرسوليا

كانأنهفعلم.مفردايكنفلم،حجتهبعداعتمروالسلامالصلاةعليهأنهيذكرولمالتنعيممنفأعمرها

أعلم.والله،الوداعحجةفياعتمرقدالناسباتفاقكانلأنه،قارنا

عن،زائدةأبيبنزكرياعن،هارونبنيزيدطريقمن)3(البيهقيالحافظرواهماتقدموقد

،القعدةذيفيكلهنعمرثلاث!ي!اللهرسولاعتمر:قالأنه:عازببنالبراءعن،إسحاقأبي

:(الخلافيات)في)4(البيهقيوقال.معهاحجالتيبعمرتهعمرأربعاعتمرأنهعلملقد:عائشةفقالت

شريك،بنإبراهيمأنبأنا،الأصبهاني)6(حيانبنمحمدأبوأنبأنا،الفقيهالحارثبنبكرأبوأخبرنا

اعتمركم:عمرابنسئل:قال،مجاهدعن،إسحاقأبوحدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدأنبأنا

سوىثلاثااعتمر!راللهرسولأنعمرابنعلملقد:عائشةفقالت.مرتين:فقال؟!اللهرسول

لممجاهد-إرسالفيهلكن،بهبأسلاإسنادوهذا:البيهقيقالثم.الوداعحجةمعقرنهاالتيالعمرة

المحدثين.بعضقولفيعائشةمنيسمع

أعلم.والله،أثبتاهفإنهماومسلمالبخاريوأما.ينكرهشعبةكان:قلت

عائشةعن،واحدوغيرالزبيربنوعروةبكرأبيبنالرحمنعبدبنالقاسمحديثمن)7(رويوقد

أهلعلىمنهبطالهومصادقتهاالتنعيممنإعمارهاوفي،الوداعحجةعامالهديمعهكانع!اللهرسولأن

عليهأنهعلىيدلمماكلهوهذا.المدينةإلىرجعثمبمكةالصبحصلىحتىبالمحصبوبيتوته)8(مكة

بينيتحلللمأنهومعلوئم.نقلهالصحابةمنأحداأعلمولم،تلكحجتهبعديعتمرلموالسلامالصلاة

ولاحلقوالمروةالصفابينوسعيه،بالبيتطوافهبعدوالسلامالصلاةعليهأنهأحدروىولا،النسكين

لمأنهفعلم،منىإلىسارلمابحجأهلأنهينقلولم،باتفاقإحرامهعلىاستمربل،تحللولاقصر

النسكين،بينيتحللفلمالوداعحجةعاماعتمروالسلامالصلاةعليهأنهعلىاتفقواوقد.متمتعايكن

أعلم.والله،عنهالجوابيعسرمماوهذا،القرانفلزم،الحجبعداعتمرولا،للحجإحراماأنشأولا

)1(أ:)تنطلقون(.

)2(أ:)مبعثها(.

.(8622)(511/)البيهقيرواه)3(

.(8616)(501/)البيهقيرواه()4

تحريف.(لخلافاتا):أ(5)

المحدثينطبقات"صاحبالشيخبأبيالمعروفحيانبنمحمدأبووهو،تصحيفوهو،"حبان":طفي)6(

.276(/)16النبلاءأعلامسير:ينظرهـ.936سنةالمتوفى"بأصبهان

.(125)و(181)و(911)(1112)رقمومسلم(1562و)(1561و)(0156)رقمالبخاريرواه)7(

.طفياللفظليس)8(
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مقررهوكماعليهامقدمةفهيوالتمتعالإفرادروىمننفاهأوعنهسكتلمامثبتةالقرانروايةفإنوأيضا

.الأصولعلمفي

قطأحجلمإنيالمؤمنينأميا:فقلتسلمةأمفأتيت:قال،مواليهمعحجأنهعمرانأبيوعن

فسألتهاالمؤمنينأمصفيةأتيتثم:قال.شئتبأيهماابدأ:قالت؟بالحجأمبالعمرة؟أبدأفبأيهما

سمعت:سلمةأمليفقالت،صفيةبقولفأخبرتهاسلمةأمجئتثم:قال،قالتمامثلليفقالت

صحيحه،فيحبانابنرواه."حجةفيبعمرةفليهلمنكمحجمنمحمدآليا":يقوللمج!اللهرسول

عن،أسلمعن،حبيبأبيبنيزيدعن،سعدبنالليثحديثمنالوداعحجةفيحزمابنرواهوقد

.به)1(سلمةأمعن،عمرانأبي

لمحصل

بأعيانهمهؤلاءعنرويتمثم،الحجأفردالسلامعليهأنهالصحابةمنجماعةعنرويتمقد:قيلإن

!؟ذلكمنالجمعفما،والعمرةالحجبينجمعأنهغيرهموعن

فيهالعمرةودخلت،الحجأفعالأفردأنهعلىمحمولةالحجأفردأنهروىمنروايةأن:فالجواب

فيالجمهورمذهبهوكما،وعنهاعنهوسعيهالحجبطوافاكتفىأنهعلىيدلوهذا،ووقتاوفعلأنية

سعيين،ويسعى،طوافينيطوفالقارنأنإلىذهبحيث،اللهرحمه،حنيفةلأبيخلافا،القارن

ثم،التمتعروىمنوأما.نظرإليهالإسنادوفي،طالبأبيبنعليعن،ذلكفيرويماعلىواعتمد

بل،والقرانالخاصالتمتعمنأعمالسلفكلامفيالتمتعبأنذلكعنالجوابقدمنافقد،القرانروى

معتمتعنا:وقاصأبيبنسعدقال)2(كما.حجمعهيكنلموإنالحجأشهرفيالاعتمارعلىويطلقونه

إحدىبهذايريدوإنما-بمكة-يعنيبالعرشكافزيومئذ-معاوية)3(-يعنيوهذالمجيماللهرسول

بعدكانتلأنها،أسلمقد)4(معاويةكانفقد،الجعرانةعمرةفأما،القضاءأو،الحديبيةإما:العمرتين

أعلم.والثه،واضخبينوهذا،عشرسنةذلكبعدالوداعوحجة،الفتح

لمحصل

فيالطيالسيأبوداودرواهالذيالحديثعن)5(جوابكمفما:قيلإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صحيح.هـاسناده،(2293و)،(0293)حبانابنرواه

.(5221)مسلمرواه

تبديل.إشارتااللفظينوفوق(وهذايعني):أ

.أفياللفظليس

.(جوابها):ط
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لنفرقالمعاويةأن-خالدبن)2(حيوانواسمه-الهنائيشيخأبيعن،قتادةعنهشامحدثنا:)1(مسنده

نعم!اللهم:قالوا.؟النمورصفف)3(عننهى!ي!اللهرسولأنأتعلمون:!ي!اللهرسولأصحابمن

اللهم:قالوا.4(مقطعاإلاالذهبلبسعننهىع!ي!اللهرسولأنأتعلمون:قال.أشهدوأنا:قال

إنهاوالله:قال!لااللهم:قالوا؟والعمرةالحجبينيقرنأننهىلمجي!اللهرسولأنأتعلمون:قال!نعم

لمعهن.

فيكنت:قالالهنائيشيخأبيعن،قتادةعن،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

عننهىاللهرسولأنأتعلمونباللهأنشدكم:معاويةفقال،معاويةعند!ي!اللهرسولأصحابمنملأ

مقطعا؟إلاالذهبلباسعننهىأنهوتعلمون:قال!نعماللهم:قالوا؟عليهايركبأنالنمورجلود

:قال!نعماللهم:قالوا؟والفضةالذهبآنيةفيالشربعننهىأنهوتعلمون:قال!نعماللهم:قالوا

!،معهنإنهاأما:قالألااللهم:قالوا)6(؟الحجمتعةيعني-المتعةعننهىأنهوتعلمون

شهدأنهالهنائيشيخأبيعن،قتادةعن،سعيدحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمد)7(وقال

ركوبعننهىاللهرسولأنأتعلمون:معاويةلهمفقال،!ي!النبيأصحابمنجمغوعنده،معاوية

نعم!اللهم:قالوا؟الحريرلبسعننهىاللهرسولأنأتعلمون)8(:قال!نعم:قالوا.النمورجلود

:قال!نعماللهم:قالوا؟والفضةالذهبانيةفييشربأننهىاللهرسولأنأتعلمون)8(:قال

لمعهن.إنهافواللهقال!لااللهم:قالوا؟وعمرةحجبينجمععننهىاللهرسولأنأتعلمون)8(

نسيتم.ولكنكم:وزادقتادةعنسلمةبنحماد)9(رواهوكذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الطيالسي.طريقمن(591/)البيهقيورواه

تهذيب)خيوانوقيلخالدبنحيواناسمهقيل:حجرابنوقال(خالدبنصفوانواسمهالهنانيسيحأبي):ط

.(013-12/912التهذيب

للسرجوهي،صفةجمعهي.النمورصففعننهى:فيهصفف):الحديثغريبفيالنهايةفيالأثيرابنقال

.("النمورجلودركوبعننهى"الاخركحديثهوهذاالرحلمنالميثرةبمنزلة

وكره،ذلكونحووالشنفكالحلقةمنهاليسيرالشيءأراه"مقطعاإلاالذهبلبسعننهى":وفيه):أيضاوقال

.(الزكاةفيهتجبلاماهوواليسير.والكبروالخيلاءالسرفأهلعادةالذيالكثير

.(429/)أحمدرواه

.(قال):أ

.(499/)أحمدرواه

.الاستفهامهمزةبلا(تعلمون)ط،أ

.(4917)(2571/)داودأبيسننفيكاملاالحديثونص(8651)(591/)الكبرىالبيهقيسننانظر



172
المؤمنينآمعاششةرواية

بأصله.3(قتادلأعنوهمام)2((عروبه"أأبيبنوسعيد،برازبنأشعثرواهوكذا

داودأبورواهفقد)7(.الحجمتعةفيشيخأبيعن،فهدانبن()6(وبيهسماهالوراق)4(مطرورواه

معاويةروايةمنهويستغرب،الإسنادجيدحديثوهو،به)8(الهنائيشيخأبيعن،طرقمنوالنسائي

فاعتقد،المتعةعن9(النهيالحديثأصلولعل،والعمرةالحجبينالجمععنالنهي،عنهاللهرضي

وأ،عنهاالنهيفيروايةالصحابةأولئكعنديكنولم،النساءمتعةهيوإنما،الحاجمتعةأنهاالراوي

فيالقرانالمرادأنالراوي)11(فاعتقدعمما.ا(ابنحديثفيكما،التمرفيالإقرانعنالنهيلعل

بمافبناه،كذاعننهيأنهأتعلمون:(قال)13إنماعنهاللهرضيمعاوية(12لعلأو،كذلكوليس،الحج

الحجمتعةعنينهىكانالذيفإن،ذلكفيووهم،مج!ي!النبيإلىبالرفعالراويفصرح،فاعلهيسملم

كما؟15(والحتمالتحريموجهعلىذلك)14(عننهيهيكنولم،عنهاللهرضيالخطاببنعمرهوإنما

الصحابة،كانوقد،البيتزيارة16(لتكثر،اخربسفرالحجعنلتفردعنهاينهىكانوإنما.قدمنا

له:فيقال،يخالفهاللهعبدابنهوكان،غالبامخالفتهعلىيتجاسرونفلا،كثيرايهابونه،عنهماللهرضي

!يم،اللهرسولفعلهاقد،السماءمنحجارةعليكميقعأنخشيتلقد:فيقولعنهاينهىكانأباكإن

ينهى،عنهاللهرضي،عفانبنعثمانكانوكذلك،الخطاببنعمرسنةأمتتبعاللهرسول!أفسنة

.الناسمنأحدلقولع!ي!اللهرسولسنةأدعلا:وقال،تقدمكماطالبأبيبنعليوخالفه،عنها

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)1

)1

)1

)1

)1

)1

)1

.(4/99)أحمدرواه

تحريف.(موعما):ط

.(4/29)أحمدرواه

.(8179)(5805/)النسائيوذكره(1865)(591/)الكبرىالبيهقيسننانظر

.(4/89)أحمدرواه

.(1/705)حجرلابنالتهذيبتهذيبوانظر.تحريف(وبهيس):ط

.(وقد):أ

.(وهوالهنائيشيخأبيعنمطرقعنداودأبو):أ

.أفي(النهي)لفظليس

.(4502)رقمومسلم(2455)رقمالبخاريرواه

.(الرواةبعضفاعتقد):أ

.(ولعل):أ

.(قالإنماقال):ط

.أفي(عن)لفظليس

.(والحتم):ط

.(ليكثرا:ط



173معينإلىصرفهثمالإحرأمإطلالىمستند

اللهرسولعنهاينهولميحرمهقرآنينزللمثم،ع!ي!اللهرسولمعتمتعنا:حصينبنعمرانوقال

.")1"الصحيحين"فيأخرجماه.!اتص!حتى

)2(
اللهرسولمعفعلناهاقد:وقالالمتعةإنكارهمعاويةعلىأنكرأنهسعدعن:مسلمصحيحوفي

يومئذ.بمكةكافرا!اللهرسولمعفعلوهاحينكانأنهمعاويةيعني،بالعرشكافميومئذوهذا!!

)3(ولم،ذلكفيالواردةالأحاديثمنذكرناهبماقارناحجوالسلامالصلاةعليهأنهتقدموقد:قلت

عنينيفماالحجةتلكشهدوقد،يوماوثمانونأحدإلا)4(!لمج!اللهرسولوفاةوبينالوداعحجةبينيكن

ينفردلمالناسمنهشهدهالذيالحجفيالقرانعننهىقدكانفلو،وفعلامنهقولاصحابيألفأربعين

هذاأنعلىيدلكلهفهذا،يسمعلمومنمنهسمعممنمنهمجماعةعليهويرده،الصحابةمنواحدبه

أعلم.والله،عنهاللهرضيمعاويةعنمحفوظاليسهكذا

عيسىأبوأخبرني،حيوةأخبرني،وهبابنحدثنا،صالحبنأحمدحدثنا:داود)6(أبووقال

النبي!أصحابمنرجلاأن؟المسيببنسعيدعن،الخراسانيالقاسمبناللهعبدعن،الخراساني

الحج.قبلالعمرةعنينهىفيهقبضالذيمرضهفي!ي!اللهرسولسمعأنهفشهدالخطاببنعمرأتى

ذلك،علىالكلامتقدمفقد،معاويةهو)7(الصحابيئهذاكانإنثم،نظرعنيخلولاالإسنادوهذا

،القرانعلىلالكنالجملةفيمشكلفهوغيره)8(فيكانوإن.القرانلاالمتعةعنالنهيهذافيولكن

أعلم.والله

والسلامالصلاةعليهأنه:قالمقمستندذ!

معينإلىصرفهذلكبعدثم،أولاعمرةولاحجايعينولمالإحرامأطلق

ضعيف.قولأنهإلا،الأفضلأنهالشافعيعنحكيوقد

.(1226)رقمومسلم(1854)رقمالبخاريرواه(1)

.(1225)مسلمرواه)2(

.واوبلا(لما:ط)3(

.طفياللفظليس()4

.طفياللفظليس)5(

.(3917)داودأبورواه()6

.طفياللفظليس)7(

.أفياللفظليس)8(
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سمعا)3(ميسرةبنوإبراهيم،طاوسابن()2(أنبأناسفيان)أنبأنا:اللهرحمه)1(الشافعيقال

:يقول،طاوسا

بينوهو،القضاءعليهفنزل،القضاءينتظرعمرةولاحجايسميلاالمدينةمن!ي!اللهرسولخرج

:وقال.عمرةيجعلهاأنهدفيمعهيكنولمبالحجأهل)4(منهمكانمنأصحابهفأمر،والمروةالصفا

إلامحلليفليس،هديوسقترأسيلبدتولكنالهديسقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلتلو"

اليومولدواكأنماقوم)5(قضاءلنااقضاللهرسوليا:فقال.مالكبنسراقةإليهفقام،هدسيىمحل

يومإلىالحجفيالعمرةدخلت،للاسلدبل":!ي!اللهرسولفقال!؟للأبدأم،هذالعامناهذهأعمرتنا

لبيك:قلتطاوسعنأحدهمافقال؟أهللتبمع!يالنبيفسأله،اليمنمنعليفدخل:قال"القيامة

ع!ي.النبيحجةلبيك:الاخروقال.!ي!النبيإهلال

يعتضدحتىبمجردهالمرسليقبللاأنهاللهرحمهالشافعيوقاعدة.غرابةوفيه،طاوسمرسلوهذا

أنهمالغالبلأن،"الرسالة"فيكلامهعليهعولكما،التابعينكبارعنيكونأنإلااللهم،بغيره

للأحاديثمخالفثهوبل،القبيلهذامنليسالمرسلوهذا.أعلموالله،الصحابةعنإلايرسلونلا

كما،صحيحةمسندم!وهي،القرانوأحاديث،التمتعوأحاديث،الإفرادأحاديث:كفهاالمتقدمة

فكيف-تكافالو-النافيعلىمقدئموالمثبت،المرسلهذانفاهأمرامثبتةولأنها،عليهمقدمةفهي،تقدم

أعلم.تعالىوالله،سندهلانقطاعحجة)6(ينهضلاحيثمنوالمرسل.صحيحوالمسند

حدثنا،الأصمالعباسأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)8(البيهقيبكر)7(أبوالحافظوقال

عائشة،عن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشحدثنا،محاضرحدثنا،الذوريمحمدبنالعباس

قالت:

النفرليلةكانتفلما،نحلأنأمرناقدمنافلما،عمرةولاحجانذكرلا!شي!اللهرسولمعخرجنا

كنتهل:قال.حابستكمإلاأراهاما")9(عقرىحلقى":غ!يوالنبيفقال.حييئبنتصفيةحاضت

.(2127/)الأمفيالشافعيوذكره(ترتيبه069)رقممسندهفيالشافعيرواه(1)

.طفيالقوسينبينماليس)2(

.(069)رقمالشافعيمسندمنأثبتناهوما،سمعواحجيربنوهشام،ميسرةبنوإبراهيم:الأصولفي)3(

.(أهلمن):ط)4(

.طفياللفظليس)5(

.(تنهضلاا:أ)6(

.(4086)(56/)البيهقيرواه)7(

.(البيهقيوقال):أ)8(

-ومصادره(حلقىعقرىأوحلقأعقرأ)برواية(عقر،حلق)العربيةالأمثالمعجمفيأوردتهقديمعربيمثلهذا)9(
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:قالأهللتأكنلمإنياللهرسوليا:قلت:قالت.فانفري:قال!نعم:قالت؟النحريومطفت

.وكذاكذاموعدك:فقال.مدلجافلقينا:قالت.أخوهامعهافخرج:قال"التنعيممنفاعتمري"

البيهقي.رواههكذا

أنهإلا،بهالمورع)2(بنمحاضرعنالذهلي-يحيىابنهوقيل-محمدعن)1(البخاريرواهوقد

المتقدمة.بأحاديثهاأشبهوهذاالحجإلانذكرلا!شم!اللهرسولمعخرجنا:)3(قالت:قال

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،مسهربنعليعن،سعيدبنسويدعن)4(مسلمروىلكن

.عمرةولاحجانذكرلا!ي!اللهرسولمعخرجنا:قالت،عائشةعن،الأسود

قالت:.عنها)7(الأسودعن،إبراهيمعن،منصورحديثمن)6(ومسلم)5(البخاريأخرجهوقد

منلها)9(روايةوفي.أعلموالله،وأثبتأصح)8(وهذا،الحجأنهإلانرىولا!شي!اللهرسولمعخرجنا

وإن،التلبيةمعذلكيذكرونلاأنهمعلىمحمولوهو،عمرةولاحجانذكرلانلبيخرجنا:الوجههذا

حجااللهملبيك":يقول!شي!اللهرسولسمعت:أنسحديثفيكما،الإحرامحالسموهقدكانوا

.(1جميعا)1بهمايصرخونوسمعتهم:أنسوقال."وعمرة
(01)ه!

سعيدوأبيجابرعن،نضرةأبيعن،هندأبيبنداودحديثمن)12(مسلمرواهالذيالحديثفأما

،هذاعلىمشكلحديمقفإنه،صراخابالحجنصرخونحن!شي!اللهرسولمعقدمنا:قالا.الخدري

أعلم.والله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

للزمخشريوالمستقصى،(58و232/)العربيةالأمثالوجمهرة،(2/38)الأمثالمجمع:القديمة

.(حلق،عقر):واللسان،(99)المقالفصلوشرحه،(78)سلامبنالقاسموأمثال،(2164/)

.(1772)البخاريرواه

.(01/51)التهذيبتهذيبفيترجمتهانظر.تحريفوهو(حالمو):أ

.طفياللفظليس

.(912)(1121)مسلمرواه

.(5611)البخاريرواه

.(128)(1121)مسلمرواه

.(عنهماالأسودعن):أ

.(أصحوهو):أ

.(912)(1121)مسلمرواه(لهماا:أ

.(1232)رقممسلمرواه

.(8692)رقمالبخاريرواه

.(1248)مسلمرواه
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ص!يهشصاللهرسولتلبيةذكر

لئيك":!ؤاللهرسولتلبيةأن:عمربناللهعبدعن،نافععن،مالكأخبرنا:)1"الشافعيقال

وكان"لكشريكلا)2(والملك.لكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالئيك،لبيكاللهم

والعمل.إليكوالرغباء،لبيكيديكفيوالخير،وسعديك)3(لبيكلبيك:فيهايزيدعمربناللهعبد

به.مالكعنكلاهما،يحيىبنيحيىعن)د(ومسلم،يوسفبناللهعبدعن،)4(البخاريورواه

عن،عقبةبنموسىعن،إسماعيلبنحاتمحدثنا،عبادبنمحمدحدثنا:)6(مسلموقال

بناللهعبدعن،عمربناللهعبدبنوحمزة،عمربناللهعبدمولى)7(ونافععمربناللهعبدبنسالم

عمر:

اللهئملبيك":فقال؟أهلالحليفةذيمسجدعندقائمةراحلتهبهاستوتإذاكان!اللهرسولأن

وكان:قالوا."لكشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لئيكلكشريكلالبيك،لبيك

لئيكلبيكلتيك:هذامعيزيداللهعبدوكان:نافعقال.اللهرسولتلبيةهذه)8(يقولاللهعبد

والعمل.إليكوالرغباء،لبيكبيديكوالخير،وسعديك

عمر،ابنعن،نافعأخبرني،)9(اللهعبيدعن،سعيدبنيحيىحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا

حديثهم.بمثلفذكر.ع!ي!اللهرسولافيامنالتلبيةتلقفت:قال

بنسالمقال:قال،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنأخبرنا،يحيىبنحرملةحدثني

اللهملبيك":يقولملبدا)01(يهل!اللهرسولسمعت:قال،أبيهعنأخبرني:عمربناللهعبد

هؤلاءعلىيزيدلا"لكشريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيك

:يقولكانعمربنالثهعبدوإن،الكلمات

.(1/122)الشافعيمسندانظر(1)

.(لكوالملك):ط)2(

وحدها.أمنزيادةالأولىولبيك(لكلبيكا:ط)3(

عمر.ابنزيادةدون(4651)البخاريرواه(4)

.(91)(1841)مسلمرواه)5(

.(52)(1841)مسلمرواه)6(

.أعنأثبتهوما(نافععنعمرعناللهعبدبنسالمعن):ط)7(

في.:الأصولفي)8(

.(اللهعبد):الأصولفي)9(

.(ملبيأ):ط(01)
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أهلالحليفةذيمسجدعندقائمةالناقةبهاستوتفإذا،ركعتينالحليفةبذييركع!ي!اللهرسولكان

.الكلماتبهؤلاء

:يقولوهوالكلماتهؤلاءمن!ي!النبيبإهلاليهلالخطاببنعمركان:عمربناللهعبدوقال

والعمل.إليكوالرغباءلبيك،يديكفيوالخير،وسعديك،لبيكأ،لبيكاللهملبيك

رواه،قريبأمطولاوسيأتيعمرابنحديثفيكماالتلبيةمنجابر)1(حديثوفي،مسلملفظهذا

به.منفردامسلم

بنمحمدحدثنا،تقدمماعمرابنعن،نافععن،مالكطريقمنإيرادهبعد)2(البخاريوقال

لأعلمإني:قالت،عائشةعن،عطيةأبيعن،عمارةعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،يوسف

تابعه"لكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهملبيك":يلبيالنبيكانكيف

سمعت،عطيةأبيعن،خيثمةسمعت،سليمانأخبرنا:شعبةوقال.الأعمشعن،معاويةأبو

.البخاريبهتفرد،عائشة

مهرانبنسليمانعن،الثوريسفيانعن،مهديبنالرحمنعبدعن،أحمد)3(الإمامرواهوقد

البخاريرواهمامثلفذكر.عائشةعن،)4(الوادعيعطيةأبيعن،عميربنعمارةعن،الأعمش

،سواءالبخاريذكرهكما،الأعمشعن،نميربناللهوعبد،معاويةأبيعنأحمد)6()5(ورواه.سواء

كما.به)7(الأعمشمهرانبنسليمانعن،شعبةعن،عبادةبنوروحجعفربنمحمدعنأيضاورواه

.سواءشعبةعن"مسنده"في)9(الطيالسيداودأبورواهوكذلك.البخاري)8(ذكره

عن،عميربنعمارةعن،الأعمشحدثنا،فضيلبنمحمدحدثنا:أحمد)01(الإماموقال

تلبي.سمعتهاثم:قال.يلئي!ي!اللهرسولكانكيفلأعلمإني:عائشةقالت:قال،عطيةأبي

.(471)(1812)مسلمرواه(1)

.(5551)البخاريرواه)2(

.(6181/)أحمدرواه)3(

.(017-12/961)التهذيبتهذيبفيترجمتهوانظرتحريفوكلاهما(الوادي):طوفي(المرادي):أ(4)

.واوبلا(رواه):ط(5)

.(023و)(6922/)أحمدرواه()6

به.عطيةأبيعنخيثمةعنالأعمشطريقمنكلاهما(6243/)المسندفيأحمدرواه)7(

.(ذكر):أ)8(

عطية.أبيعنخيثمةعنالأعمشعنشعبةطريقمن(1513)مسندهفيالطيالسيرواه)9(

.(632/)المسندفيأحمدرواه(01)
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لك.شريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيكاللهملبيك:فقالت

لك.شريكلاوالملك:وحدهالسياقهذافيفزاد

أنبأنا،)2(الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدحدثنا،الأصمأنبأنا،الحاكمأخبرنا:)1(البيهقيوقال

الرحمنعبدعن،حدثهالفضلبناللهعبدأن:سلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدأخبرني،وهبابن

."الحقإلهلبيك":!ي!اللهرسولتلبيةمنكان:قالأنه،هريرةأبيعن،الأعرج

وابن؟سلمةأبيبنالعزيزعبدعن،الرحمنعبدبنحميدعن،قتيبةعن،)3(النسائيرواهوقد

:)3(النسائيقال.بهالعزيزعبدعنوكيععنكلاهمامحمدبنوعليشيبةأبيبنبكرأبيعن)4(ماجه

مرسلا.أميةبنإسماعيل)6(ورواهالعزيزعبدإلاالفضلبناللهعبدعنأسندهأحداأعلمولا

عن،الأعرجحميدأخبرني،جريجابنعن،القداحسالمبنسعيد)8(أنبأنا:)7(الشافعيوقال

كانإذاحتى:قال.التلبيةفذكر،لبيكاللهملبيك:التلبيةمنيظهر!النبيكان:قالأنه،مجاهد

قال.الاخرةعيشالعيشإنلئيك:فيهافزاد،فيههوماأعجبه)9(كأنهعنهيصرفونوالناس،يومذات

الوجه.هذامنمرسلهذا.عرفةيومذلكأنوحسبت:جريجابن

بنيوسفأحمدأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأخبرنا:)11(البيهقيبكر)01(أبوالحافظقالوقد

حدثنا،الجهضميعليبننصرحدثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدبنمحمد

فلما،بعرفاتخطب!ي!اللهرسولأنعباسابنعن،عكرمةعن،داودحدثنا،الحسنبنمحبوب

ولمالسننشرطعلىوإسنادهغريبإسنادوهذا.الاخرةخيرالخيرإنما:قال.لبيكاللهملبيك:قال

.يخرجوه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(8815)(545/)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه

.المصادرمنمزيدهامشهوفي(105-12794/)النبلاءأعلامسيروانظر(الحكيمعبد):ط

صحيح.حديثوهو،(2752)(5161/)سننهفيالنسائيرواه

.476و352و2134/أحمدأخرجهالوجههذاومن.صحيححديثوهو،(0292)السننفيماجهابنرواه

.(2752)(5161/)الحديثتخريجعندانظر

.واوبلا(رواه):أ

.(1122/)مسندهفيالشافعيرواه

التخريج.منمزيدهامشهوفي(032-9931/)النبلاءأعلامسيروانظر(سعد):أ

في.(كأنه)لفظليس

.أفي(بكرأبو)ليس

.(8816)(545/)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه
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عن،لبيدأبيبناللهعبدحدثني،زيدبنأسامةحدثنا،روححدثنا:أحمد)1(الإماموقال!

برفع)2(جبريلأمرني":ع!ي!اللهرسول!قال:يقولهريرةأباسمعت،حنطببناللهعبدبنالمطلب

أحمد.بهتفرد."الحجشعائر)3(منفإنه؟الإهلال!فيالصوت

ابنعن،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)4(البيهقيرواهوقد

عن،لبيدأبيبناللهوعبد،عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدعن،زيدبنأسامةعن،وهب

.فذكره...!يواللهرسولعن،هريرةأبيعن،المطلب

عن،حنطببنالمطلبعن،لبيدأبىابنعن،الثوريأخبرنا:)5(الرزاقعبدقالوقد.

قال!:،خالدلنزيدعن،السائ!)6(د بن.

الحج.شعارفإنهابالتلبيةأصواتهميرفعواأنأصحابكمر:فقالع!ي!النبيإلىجبريلجاء

شعبةرواهوكذلك.بهالثوريعن،وكيععن،محمدبنعليعن)7(ماجهابنرواهوكذا

به.لبيدأبيبناللهعبدعن،عقبةبنوموسى

بنالمطلبعن،لبيدأبيبناللهعبدعن)9(سفيانحدثنا،وكيعحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

جاءني:صاللهرسول!قال!:قال!،الجهنيخالدبنزيدعن،السائببنخلادعن،حنطببناللهعبد

الحج.شعارفمانهابالتلبيةأصواتهمفليرفعواأصحابكمرمحمديا:فقالأجبريل

هشامبن)13(معاويةرواهوقد:")12(الأطراف"كتابهفي)11(المزيالحجاجأبوشيخناقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)12(

)13(

المصنف.إليهسيومئكما،خالدبنزيدحديثمنصحيححديثوهو،(2325/)المسندفيأحمدرواه

.(جبرائيل):ط

.(شعارمن):أ

.(5987)(542/)الكبرىالسننفيالبيهقيرواه

طريقه.من(542/)البيهقيوأخرجه

.(8353/)الكمالتهذيبوانظرتحريف(عن):ط،أ

صحيح.حديثوهو،(2392)السننفيماجهابنرواه

صحيح.وإسناده،(5291/)المسندفيأحمدرواه

.(7922/)النبلاءأعلاموسير(11/541)الكمالتهذيبوانظرتحريفوهو(سليمان):ط،أ

.(جبرائيل):ط

تحريف.(المزني):ط

.(بشاربتحقيقنا)375(0)رقمحديثعقيب(184)3/الأشرافتحفة

.(28218/)الكمالتهذيبوانظرتحريف(عن):ط
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عن،السائببنخلادعن)1(،المطلبعن،لبيدأبيبناللهعبدعن،الثوريسفيانعن،وقبيصة

به.خالدبنزيدعن،أبيه

بنبكرأبيبنالملكعبدعن،بكرأبيبناللهعبدعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)2(وقال

)3(جبريلأتاني":قالمج!ي!النبيعن،أبيهعن،خلادبنالسائببنخلادعن،هشامبنالحارث

."بالإهلالأصواتهمفيلرفعواأصحابكمر:فقال

مالكحدثنا،روحوحدثنا،)5(مالكعن،مهديبنالرحمنعبدعلىقرأت:أحمد)4(وقال

بنبكرأبيبن)6(الملكعبدعن،حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبيبناللهعبدعن-أنسابنيعني-

:قال!ي!اللهرسولأن:أبيهعن،الأنصاريالسائببنخلادعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

"بالإهلالأوبالتلبيةأصواتهميرفعواأن-معيمنأو-أصحابيامرأنفأمرني)7(جبرائيلأتاني"

أحدهما.يريد

به.مالكعنالقعنبيعنداود)9(أبوورواه،مالكعن)8(الشافعيرواهوكذلك

من)13(ماجهوابن)12(والنسائي)11(والترمذيجريجابنحديثمنأيضاأحمد)01(الإمامورواه

وقال.صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال.بهبكرأبيبناللهعبدعنعيينةبنسفيانحديث

يذكرولمفذكره...بكرأبيبناللهعبدإليكتب:قال.جريجابنورواه:)14(البيهقيالحافظ

عن،بكرأبيبناللهعبدعنعيينةبنوسفيانمالكروايةوالصحيح:قال.إسنادهفيخلادأبا

.قالكذا،وغيرهالبخاريقالكذلك،!ي!النبيعن،أبيهعن،السائببنخلادعنالملكعبد

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

)14

(تحريف.أ:)بن

.(456/)المسندفيأحمدرواه

.(جبرائيل):ط

.(456/)المسندفيأحمدرواه

.(وحدثناذلكمهديبنالرحمنعبد):أ

.(18/928)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(اللهعبد):ط

مثله.سندتقدم.تحريفوهو(بن):أ

.(497)ترتيبه(1/123)المسندفيالشافعيرواه

صحيح.حديثوهو،(4181)داودأبورواه

صحيح.حديثوهو،(456/)المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،(982)السننفيالترمذيرواه

صحيح.حديثوهو،(2753)(5162/)السننفيالنسائيرواه

صحيح.حديثوهو،(2292)السننفيماجهابنرواه

.(524/)الكبرىالسنن
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،الأنصاريسهلةأبيسويدبنخلادبنالسائبحدثنا:"مسنده"فيأحمد)1(الإمامفالوقد

بناللهعبدإليكتب:قال،جريجابنحدثنا)3(،روحوحدثنا)2(.جريجابنأنبأنا،بكربنمحمدحدثنا

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيبنالملكعبدعن،حزمبنعمروبنمحمدبن)4(بكرأبي

:يقول!شي!اللهرسولسمعأنه،خلادبنالسائبأبيهعن،الأنصاريالسائببنخلادعن،هشام

وقال.،والإهلالبالثلبيةأصواتهميرفعواأنأصحابكتأمرأنيأمركاللهإن:فقال)5(جبريلأتاني"

التلبية.أوالإهلالفيخلادأواللهعبدأوأنا:وهل؟أيناأدريلا:قال.الإهلالأوبالتلبية:روح

مالككروايةجريجابنعن")6(أطرافه"فيشيخناذكرهوكذلك."مسنده"فيأحمدلفظهذا

أعلم.فالله،عيينةبنوسفيان

رأينا،مستقلمنسكوحدهوهو!شي!اللهرسولحجةفيعنهاللهرضياللهعبدبنجابرحديثإيرادفي

نتبعهثم،وألفاظهطرقهفنورد،سيأتيوما)7(سلفمماوغيرهاالتلبيةلتضمنهأنسبهاهناإيرادهأن

.المستعانوبالله،معناهفيالواردهالأحاديثمنبشواهد

أتينا:قال،أبيحدثني،محمدبنجعفرحدثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)8(الإمامقال

فحدثنا:!ماللهرسولحجةعنفسألناه،سلمةبنيفيوهو،اللهعبدبنجابر

فيحاجلمجصاللهرسولأنالناسفيأذنثم،يحجلمسنينتسعالمدينةفيمكث!سي!اللهرسولأن

فخرج،يفعلماويفعل!لخي!اللهبرسوليأتمأنيلتمسكلهم،كثيربشرالمدينةفنزل:قال.العامهذا

بنتأسماءنفستالحليفةذاأتىإذاحتى،معهوخرجنا،القعدةذيمنبقين9(لعشز!لخي!اللهرسول

استثفري)01(ثماغتسليقال؟أصنعكيف!يالهاللهرسولإلىفأرسلت،بكرأبيبنبمحمدعميس

صحيح.حديثوهو،(456/)المسندفيأحمدرواه(1)

.أفي(حدثنا)ليست)2(

.طفيحذثناليست)3(

.(5314/)النبلاءأعلامسيروانظر.طفي(بن)لفظليس()4

.(جبرائيل):ط(5)

.(بشار)بتحقيقنا375(0)حديثعقيب(184)3/الأشرافتحفة()6

.(وماسلفكما):طوفي(ومماسلفمما):أ)7(

.(3032/)المسندفيأحمدرواه)8(

.(لخمسا:ط)9(

-أنبعدعريضةبخرقةفرجهاالمرأةتشذأنوالاستثفار.بمعنىوهما(استذفري):المسندوفي(استنفري):ط(01)
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اللهملبيك:بالتوحيدأهلالبيداءعلىناقتهبهاستوتإذاحتىع!ي!اللهرسولفخرج.أهليثم،بثوب

والناس،الناسولتى،لكشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيكلكشريكلالبيك،لبيك

بينبصريمدفنظرت،شيئالهميقلفلم،يسمع!ي!والنبي،الكلاممنونحوهالمعارجذا:يزيدون

مثلشمالهوعن،ذلكمثليمينهوعنذلك)1(مثلخلفهومن،وماشراكبمن!صاللهرسوليدي

منبهعملوما،تأويلهيعرفوهو،القران)2(عليهينزلأظهرنابينع!ي!اللهورسول:جابرقال،ذلك

ثم،الأسودالحجرع!اللهنبيفاستلمالكعبةأتيناإذاحتى،الحجإلاننويلافخرجنا،عملناهشيء

:قرأثم،ركعتينخلفهفصلىإبراهيممقامإلىعمدفرغإذاحتى،أربعةومشى،ثلاثةرمل

فقرأ:-جعفرا!3(يعني-اللهعبدأبووقال:أحمدقال.1231:البقرةأ!هومصلىمقاهـإتزهصمنوأ!ذوا!يو

الصفاإن!):قرأثم،الصفاإلىوخرج،الحجراستلمثم،الكافرونأيهاياوقلىبالتوحيدفيهما

إلىنظرإذاحتىالصفاعلىفرقي،بهاللهبدأبمانبدأ:قالثم.1381:البهقرةأ!أدئهشعإلرمنوائمرؤه

شيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلا:قالثم،كبرالبيت

ثم.وحدهالأحزاب-غلبأو-وهزم،)4(عبدهوصدق،وعدهأنجز،وحدهاللهإلاإلهلا،قدير

مشى،صعدإذاحتى،رملالواديفيقدماهانصبتإذاحتىنزلثم،الكلامهذاإلىرجعثم،دعا

كانفلما،الصفاعلىقالكماعليها)6(فقالالبيتإلىنظر)5(حتى،عليهافرقيالمروةأتىإذاحتى

،الهديأسقلم،استدبرتماأمريمناستقبلتلوإنيالناسأيهايا":قال،المروةعندالسابع

بنسراقةفقال،كلهمالناسفحل."عمرةوليجعلها،فليحلهديمعهيكنلمفمن،عمرةولجعلتها

أصابعهع!ي!اللهرسولفشبك؟للأبدأمهذاألعامنااللهرسوليا:الواديأسفلفيوهو)7(جعشمبنمالك

القيامة.يومإلىالحجفيالعمرةدخلت:قالثم.مراتثلاث،للأبد:فقال

فاطمةفإذا،هدياالمدينةهدي)8(منمعه!اللهرسولوساق.بهدياليمنمنعليئوقدم:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الحديث:غريبفيالنهاية)الدمسيلبذلكفتمنع،وسطهاعلىتشدهشيءفيطرفيهاوتوثق،قطناتحتشى

.(ذفر،ثفر

.(كذلكخلفهومن):ط

.(ينزلعليه):ط

.للسياقهناوما(جعفر):ط،أ

.وعده:الأصولفي

.(نظرإذاحتى):أ

.(عليهما):ط

تحريف.(جعثم):ط

.أفياللفظليس
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أبيبهأمرني:فقالت،عليهاذلكفأنكر،واكتحلتصبيغاثياباولبستحلتقد

بالكوفة:

)1(

183

عليقال:قال.

في!واللهرسولأستفتيمحرشافذهبت،جابر)3(يذكرهلمالحرفهذاأبي)2(قال:جعفرقال

أبي.،)4(بهأأمرني:وقالتواكتحلت،صبيغاثيابالبستفاطمةإن:قلت.فاطمةذكرتالذي

به.أمرتهاأنا،صدقت،صدقت،)5(صدقت:قال

ومعي:قال.رسولكبهأهلبماأهلإنياللهم:قلت:قال؟أهللتبملعليوقال:جابروقال

بهأتىوالذي،اليمنمنعليبهأتىالذيالهديجماعةوكان:قال.تحلفلا:قال.الهدي

فيوأشركه،غبر)6(مافنحرعلياأعطىثم،وستينثلاثابيده!يواللهرسولفنحر،مئة!يواللهرسول

اللهرسولقالثم.مرقهامنوشربالحمهامنفأكلاقدرفيفجعلتببضعةبدنةكلمنأمرثم،هديه

موقف!،كلهاوعرفة،هاهناوقفت:فقالبعرفةووقف.منحركلهاومنى،هاهنانحرتقد:!يم

موقف.كلهاوالمزدلفة،هاهناوقفت:وقال،بالمزدلفةووقف

.جدااخرهاختصروقدالحديثهذاأحمدالإمامأوردهكذا

شيبةأبيبنبكرأبيعن"صحيحه"من)8(المناسكفيالحجاجبن)7(مسلمالإمامورواه

بنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفرعن،إسماعيلبنحاتمعنكلاهما،إبراهيمبنوإسحاق

.فذكره...اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،طالبأبي

لعلي:والسلامالصلاةعليهقولهإلىومسلمأحمدسياقمنالمتفاوتةالزياداتعلىأعلمنا)9(وقد

1(!و.)0رسولكبهأهلبماأهلإنياللهم:قلت:قال.الحجفرضتحينقلتماذا،صدقتصدقت

.(بهبيأمر):أ(1)

.(هذاإلىجعفر):ط)2(

.يذكرهلا:أ)3(

المسند.عنزيادة(4)

.طفياللفظليس)5(

.(غبر:اللسان)بقيأيغبر)6(

.(471)(1821)مسلمرواه)7(

.(المناسكفيمسلمورواه):أ)8(

نسخنا.فيالزياداتهذهعلىالمصنفعلاماتليست)9(

.(بم!ي!اللهرسول):أ(01)
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والذي،اليمنمنعليئبهقدمالذيالهديجماعةفكان:قال.تحل)2(فلا.الهديمعيفإن:قال)1(

كانفلما،هديمعهكانومن!ي!النبيإلاوقصرواكفهمالناسفحل:قال.مئة!لخيماللهرسولبهأتى

والمغربوالعصرالظهربهافصلى،!اللهرسولوركب.بالحجفأهلوامنىإلىتوتجهواالترويةيوم

فسار.بنمرةلهفضربت.شعرمنلهبقبةوأمر،الشمسطلعتحتىقليلامكثثم،والفجروالعشاء

الجاهلية،فيتصنعقريشكانتكما،الحرامالمشعرعندواقفأنهإلاقريشتشكولاءيخ!اللهرسول

الشمس،زاغتإذاحتىبهافنزل،بنمرةلهضربتقدالقثةفوجد،عرفةأتىحتى!يخماللهرسولفأجاز

حراموأموالكمدماءكمإن":وقال،الناسفخطب،الواديبطنفأتى،لهفرحلتبالقصواء)3(أمر

قدميتحتالجاهليةأمرمنشيءكلألا،هذابلدكمفي،هذاشهركمفيهذايومكمكحرمةعليكم

كان،الحارثبنربيعةابندمدمائنامنأضعدمأولوإن،موضوعةالجاهليةودماء،موضوع

بنالعباسربا)4(ربانامنأضعهرباوأول.موضوعالجاهليةوربا.هذيلفقتلته،سعدبنيفيمسترضعا

فروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهنفإنكم،النساءفياللهواتقوا،كفهموضوعفإنهالمطلبعبد

غيرضربافاضربوهنذلكفعلنفإن،تكرهونهأحدافرشكميوطئنلاأن)5(عليهنولكم،اللهبكلمة

)7(اعتصمتمإنبعدهتضلوالم)6(مافيكمتركتوقد.بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكمولهن،مبزح

وأديت.ونصحتبلغتقدأنكنشهد:قالوا"؟قائلونأنتمفما،عنيتسألونوأنتم،اللهكتاب:به

ثلاث"اشهداللهئم،اشهداللهم":الناسإلىوينكتها)9(السماءإلىيرفعهاالستابةبأصبعه)8(فقال

.مرات

ركبثم،شيئابينهمايصلولم،العصرفصلىأقامثم،الظهرفصلىأقامثم)01(بلالأذنئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(الأصولفيعليوليست(عليأقال):ط

نحل.فلا:قال:الأصلفي

.(قصا:النهاية)!شييهاللهرسولناقةلقب:القصواء

.(ربانامن)والمجرورالجاربإسقاط(العباسرباأضعه):أ

خطأ.(عليهم):ط

لن.:مسلمصحيحفي

تحريف.(اعثصتم):ط

برجلهوقال،أخذأيبيدهفقال،واللسانالكلامغيرعلىوتطلقه،الأفعالجميععنعبارةالقولتجعلالعرب

فاليد،القائلالعضوبحسبالمعنىيوجهونفالعرب:قلت(قول:النهاية).أومأأيبعينهوقال،مشىأي

.والسلامالصلاةعليههزهابالسبابةقالالمقياسهذاوعلى،وهكذا..للإيماءوالعينللمشيوالرجلللأخذ

.(نكت:النهاية)بطرفهايضرب:ينكتها

.أعنواستدركتهطفياللفظليس
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بينالمشاةجبلوجعلالصخراتإلىالقصواء)1(ناقتهبطنفجعل،الموقفأتىحتى!ك!ي!اللهرسول

،القرصغابحتى،قليلاالصفرةوذهبت،الشمسغربتحتىواقفايزلفلمالقبلةواستقبل،يديه

ليصيبرأسهاإنحتىالرمامللقصواء)3(شنقوقد!شيواللهرسولودفع،)2(خلفهزيدبنأسامةوأردف

،الجبالمنجبلاأتىكفما.السكينةالسكينة،الناسأيها:اليمنىبيده:()ويقول)4(رحلهمورك

ولم،وإقامتينبأذانوالعشاءالمغرببهافصلى،المزدلفةأتىحتى،تصعدحتى،قليلالهاأرخى

بأذانالصبحلهتبئيئحتى)6(الفجرفصلى،الفجرطلعحتى!ي!اللهرسولاضطجعثم.شيئابينهمايسبح

وهفلهوكئرهالثهفحمدفدعا،القبلةفاستقبل،الحرامالمشعرأتىحتىالقصواءركبثم.)7(وإقامة

،العباسبنالفضل)8(وأردف،الشمستطلعأنقبلودفع،جداأسفرحتىواقفايزلفلم،ووحده

ينظرا!فطفق،يجرينظعنمرت!شيواللهرسولدفعفلما،وسيماأبيضالشعرحسنرجلاو!ان

فحول،الاخرالشقإلىيدم!9(الفضلفحول)،الفضلوجهعلىيده!ك!ي!اللهرسولفوضع،إليهن

(إذا)11حتى،ينظرالآخرالشقمنوجههفصرف()01(الفضلوجهعلىالآخرالشقمنيده!ي!اللهرسول

الجمرةأتىحتى،الكبرىالجمرةعلىتخرجالتيالوسطىالطريقسلكثم،قليلافحركمحسربطنأتى

،الواديبطنمنرمى(الخذف)12حصىمنهاحصاةكلمعيكبرحصياتبسبعفرماها،الشجرةعندالتي

أمرثم،هديهفيواشركه،غبرمافنحرعلياأعطىثم،بيدهوستينثلاثافنحر،المنحرإلىانصرفثم

ركبثم،مرقهامنوشربا،لحمهامنفأكلا،فطبخت،قدرفيفجعلت،ببضعةبدنةكلمن

على)13(يستقونوهم،المطلبعبدبنيفأتى،الظهربمكةفصلى،البيتإلىفأفاض!ك!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

.(لقصوىا):ط

.(خلفهأسامةوأردف):أ

مسلم.صحيحعنأثبتهوما(القصواء):ب،أ

وضعمنليستريحعليهارجلهالراكبيضعالرحلقادمةعندتكونالتيالمرفقة:والمورك.تحريف(رجله):ط

.(ورك:النهاية)السيرعنليكقها،إليهرأسهاجذبفيبالغقدكانأنهأراد.الركابفيرجله

السابقة.الصفحةفي)8(رقمالحاشيةانظر

حين.:مسلمصحيحفي

.(وإقامتين):ط

.(وأردفه):ط

وجهه.:مسلمصحيحفي

.طفيالقوسينبينماليس

.أفي(إذا)لفظليس

.(خذف:النهاية)صغارهأيالخذفحصى

.(يسقونالمطلب):أ
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."معكملنزعتسقايتكمعلىالناسيغلبكمأنفلولا،المطلبعبدبنيانزعوا":فقال،زمزم

منه.فشربدلوافناولوه

...جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،أبيهعن،حفمبىبنعمرعن)1(مسلمرواهثم

الله!رسولوأن،عريحمارعلىالجاهليةبأهليدفعكانوأنه)2(سيارةأبيقصةوذكر.بنحوهفذكره

ووقفت،موقفكلهاوعرفةهاهناووقفت،رحالكمفيفانحروا،منحركلهاومنىهاهنانحرت:قال

موقف.كلهاوجمعهاهنا

بنوسليمانعماربنوهشامشيبةأبيبنوعثمانالنفيليعنبطولهداود)3(أبورواهوقد

جعفر،عن،إسماعيلبنحاتمعنأربعتهم،والشيءالكلمةبعضعلىبعضهمزادوربما،الرحمنعبد

)4(
عن)6(والنسائي،أيضأداود)5(أبوورواه،عليهزياداتهلبعضرمزناو!د.مسلمروايةمنبنحو

بنمحمدعنأيضا)7(النسائيورواه.بهجعفرعن،القطانسعيدبنيحيىعن،إبراهيمبنيعقوب

)9(.ببعضهإسماعيلبنحاتمعن،البلخيهارونبنإبراهيموعن)8(،ببعضهسعيدبنيحيىعن،المثنى

!ي!1()اللهرسولفيهاصلىالتيالأماكنذكر

وحجته(1)1عمرتهفيمكةإلىالمدينةمنذا!طوهو

فيهاصلىالتيوالمواضعالمدينةطرقعلىالتيالمساجدباب):)13(اللهرحمه)12(البخاريقال

:(مج!يهالنبي

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

أ12

)13

.(481)(1812)مسلمرواه

.(سنان):ط

.(5091)داودأبورواه

.(كنحو):أ

.(9091)داودأبورواه

.(0274)(1/154)النسائيرواه

.(2743)(1/154)النسائيرواه

.(1674)رقم"الكبرى"فيالنسائيعندوهو،واوبلا(عن):ط

طرقهتفصيلتجدحيث9241حديث45-4/27الجامعالمسندكتابنا:فيالحديثهذاتخريجتفصيلينظر

.)بشار(

.طفياللفظانليس

.(وحجتهوعمره):أ

.(483)البخاريرواه

.طفيليستالترحمجملة
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عقبة،بنموسىثنا:قال)1(،سليمانبنفضيلثنا:قال)1(المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا

:قال

فيها،يصليكانأباهأنويحدث،فيهافيصلي،الطريقمنأماكنيتحرىاللهعبدبنسالمرأيت

الأمكنة.تلكفييصلي!لمجي!النبيرأىوأنه

أعلمهفلاسالماوسألت.الأمكنةتلكفييصليكانأنه:عنهمااللهرضيعمرابنعننافعوحدثني

.الروحاء)2(بشرفمسجدفياختلقاأنهماإلا،كلهاالأمكنةفينافعاوافقإلا

نأ:نافععن،عقبةبنموسىثنا:قال)1(،عياضبنأذسثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:قال

تحت،حجحينحجتهوفي،يعتمرحينالحليفةبذيينزلكانمج!ي!اللهرسولأن:أخبرهاللهعبد

حج)5(أوالطريقتلكفيكانعزومنرجعإذاوكان.الحليفةبذيالذيالمسجدموضع!يسمره
،)3(-00)4(

فعرس،الشرقيةالواديشفيرعلىالتيبالبطحاءأناخوادبطنمنظهرفإذا،وادبطنمن)6(هبطعمرةأو

خليجثمكان،المسجدعليهاالتيالأكمةعلىولا،بحجارةالذيالمسجدعندليسيصبححتىثم

ذلكدفنحتىبالبطحاءفيهالسيلفدحا)7(،يصليثممج!ي!اللهرسولكانكثببطنهفيعندهاللهعبديصلي

فيه.يصلياللهعبدكانالذيالمكان

بشرفالذيالمسجددون)8(الذيالصغيرالمسجدحيثصلىع!النبيأنحدثهعمربناللهعبدوأن

فيتقومحينيمينكعنثم:يقول!يمالنبيفيهصلىكانالذيالمكانيعلماللهعبدكانوقد،الروحاء

الأكبرالمسجدوبينبينهمكةإلىذاهبوأنت،اليمنىالطريقحافةعلىالمسجدوذلك،تصليالمسجد

ذلك.نحوأوبحجررمية

على)9(طرفهانتهاءالعرقوذلك،الروحاءمنصرفعندالذيالعرقإلىيصليكانعمرابنوأن

فلم،مسجدثمابتنيوقد،مكةإلىذاهبوأنتالمنصرفوبينبينهالذيالمسجددونالطريقحافة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أفي(قال)ليست

.(047)(1/183)البخاريرواه

.(سمر:النهايةفيكما)الشجرةهيوالسمرة.(العمرة):أ

.(غزوة):أ

.(عمرةأوحجفيأو):ط

.(حجفيأو):ط

.(دحا:النهاية).وألقىرمىأي"بالبطحاءفيهالسيلفدحا":عمرابنحديثومنه):الأئيرابنقال

.أفى(الذي)لفظليس

.(طرقه):أ
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نفسه،العرقإلىأمامهويصلي،ووراءهيسارهعنيتركهكان)2(المسجد(ذلك)1فييصفياللهعبديكن

منأقبلوإذا،الظهرفيهفيصليالمكانذلكيأتيحتىالظهريصليفلا)3(الزوحاءمنيروحاللهعبدوكان

الصبح.بهايصليحتىعرسالسحرآخرمنأوبساعةالضبحقبلبهمزفإنمكة

ووجاهالطريقيمينعنالرويثة)4(دونضخمةسرحةتحتينزلكان!ي!النبيأنحدثهاللهعبدوأن

فيفانثنىأعلاهاانكسروقدبميلينالرويثةبريد)5(دوينأكمةمنيفضيحتىسهلبطحمكانفيالطريق

.كثيرةكثبساقهاوفيساقعلىقائمةوهي،جوفها

هضبة،إلىذاهحثوأنتالعرجوراءمنتلعةطرففيصلى!لمجمالنبيئأنحذثهعمربناللهعبدوأن

الطريقسلمات)7(عندالطريقيمينعنحجارةمن6(رضمالقبورعلى،ثلاثةأوقبرانالمسجدذلكعند

ذلكفيالظهرفيصلي،بالهاجرةالشمستميلأنبعدالعرجمنيروحاللهعبدكانالشلماتأولئكبين

المسجد.

هرشى)8(دونمسيلفيالطريقيسارعنسرحاتعندنزل!يماللهرسولأنحذثهعمربناللهعبدوأن

(سرحة)01إلىيصلياللهعبدوكان،غلوة)9(منقريبالطريقوبينبينههرشىبكراعلاصقالمسيلذلك

أطولهن.وهيالطريقإلىالشرحاتأقربهي

قبل)11(الظهرانمرأدنىفيالذيالمسيلفيينزلكانلمجماللهرسولأنحذثهعمربناللهعبدوأن

مكةإلىذاهحثوأنتالطريقيسارعنالمسيلذلكبطنفيينزلالضفراوات)12(منيهبطحينالمدينة

بحجر.رميةإلاالطريقوبين!شييهاللهرسولمنزلبينليس

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

.أالأصلهامشفيمستدركةلانهاطفياللفظليس

.(وكان):أ

.(ولا):أ

.(1057/الباريفتح)فرسخاعشرسبعةالمدينةوبينبينهاجامعةقرية:!رويثة"

.(يريد):أ

.(رضم:النهاية)بعضعلىبعضهاصخوروهيرضمة:"واحدتهماورضامرضم"

.(سلم:النهاية):الحجروهيسلمةجمع:!سلماتإ

-كرع:النهاية)حرتهامناستطالما:وكراعها.والمدينةمكةبينموضع:وهزشى.تحريف(هرشي):ط

وهرشى.-كراع:البلدانمعجموانظر(هرش

.(غلا:النهاية)بسهمرميةقدر:!الغلوة"

.(سرح:النهاية)العظيمةالشجرة:"الشرحةلا

القرية،:مز:عرامعنياقوتوقال.مكةمنمرحلةعلىموضع:الراءوتشديدالميمبفتح:،الظهرانمر"

.(الظهرانمر:والنهايةالبلدانمعجم)الواديهووالظهران

.(البلدانمعجم)الظهرانمزمنقريب،والمدينةمكةبينموضع:"الضفراواتؤ
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الضبحيصفييصبححتىويبيت،طوى)1(بذيينزلكانع!ي!الثهرسولأنحذثهعمربنالثهعبدوأن

أسفلولكن،ثتمبنيالذيالمسجدفيليسغليظةأكمةعلىذلك!ي!اللهرسولومصلى،مكةيقدمحين

غليظة.أكمةعلىذلكمن

الكعبة،نحوالطويلالجبلوبينبينهالذيالجبلفرضتياستقبل!ي!الثهرسولأنحذثهاللهعبدوأن

الأكمةعلىمنهأسفل!ي!النبيومصقى)2(،الأكمةبطرفالمسجديسارثمبنيالذيالمسجدفجعل

وبينبينكالذيالجبلمنالفرضتينمستقبلتصقيثم،نحوهاأوأذرععشرةالأكمةمنتدع،الشوداء

الكعبة.

:اخرهفيقولهعندمنهروىمسلما)3(أنإلآ،وسياقهبطوليالحديثبهذااللهرحمهالبخاريتفزد

إسحاقبنمحمدعن،الحديثاخرإلىطوىبذيينزلكان!يماللهرسولأنحذثهعمربناللهعبدوأن

.فذكره...عمرابنعن،نافععن،عقبةبنموسىعن،عياضبنأنسعن،المستبي

عن،نافععن،عقبةبنموسىعن،طارقبنموسىقزةأبيعنبطولهأحمد)4(الإمامرواهوقد

.نحوهبهعمرابن

هؤلاءعنداليومالبقاعهذهأكثرأسماءغيرقدلأنهأكثرهاأومنهاكثيزاليوميعرفلاالأماكنوهذه

لعلكتابهفياللهرحمهالبخارقيأوردهاوإنما.أكثرهمعلىغلبقدالجهلفإن،هناكالذينالأعراب

.البخاريزمانفيمعلومأكانمنهاكثيرأأوأكثرهالعلأو،والتوشموالتفرسبالتأقلإليهايهتديأحدأ

أعلم.تعالىوالله

البخاريقال

باب

وعظمها)5(وجلعزاللهشرفهامكةإلى!ب!النبيدخول

:قال،عمرابنعن،نافعحدثني،اللهعبيد)7(عنيحيىحذثنا،مسذدحذثنا:)6(

النهاية:)بهيغتسلأنمكةدخللمنيستحمتمكةبابعندموضع:المخففةالواووفتحالطاءبضمطوى)1(

.(طوي

تحريف.(وهوومصى):أ)2(

.(922)(0261و)(228)(9512مسلمرواه)3(

متفرقا.(287/)أحمدرواه(4)

.أعنزيادةاللفظ()5

.(5741)البخاريرواه)6(

.تحريفانوفيها(اللهعبدبنيحيى):ط)7(
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حديثمن)1(مسلمورواه.يفعلهعمرابنوكان،مكةدخلثم،أصبححتىطوىبذي!ييهالنبيبات

أصبح.حتى:قالأو،الصبحصلىحتى:وزاد.بهالقطانسعيدبنيحيى

عمرابنأن)3(،نافععن،أيوبعن،حمادحدثنا،الزهرانيالربيعأبوحدثنا:)2(مسلموقال

أنه!ييهالنبيعنويذكر،نهارامكةيدخلثم،ويغتسليصبححتىطوىبذيباتإلامكةيقدملاكان

به.أيوبعن،زيدبنحمادحديثمن()4البخاريورواه.فعله

عنأمسكالحرمأدنىإذادخلكانعمرابنأن)3(،نافععن،أيوبعنأخرىطريقمنولهما
)5(

نافع،عن،عقبةبنموسىطريقمنأخرجاهماآنفاوتقدم.وذكره...طوىبذييبيتثم،التلبية

مكة،يقدمحينالصبحفيصلي،يصبححتىطوىبذييبيتكانع!يالهاللهرسولأن،عمرابنعن

الجبلوبينبينهالذيالجبلفرضتياستقبل!اللهرسولوأن،غليظةأكمةعند!ييهاللهرسولومصلى

أسفل!ي!اللهرسولومصلىالأكمةبطرفالمسجديسارثمبنيالذيالمسجدفجعل،الكعبةنحوالطويل

الذيالجبلمنالفرضتينمستقبليصليثم،نحوهاأوأذرععشرةالأكمةمنيدعالسوداءالأكمةعلىمنه

."الصحيحين"فيأخرجاه.الكعبةوبينبينك

مكةمنقريبوهو،طوىذيإلىمسيرهفيانتهىلماوالسلام)6(الصلاةعليهأنهكلههذاوحاصل

فصلى،أصبححتىالمكانبذلكوبات،المقصودإلىوصلقدلأنه،التلبيةعنأمسك،للحرممتاخم

هنالك.الطويلالجبلفرضتيبينوصفوهالذيالمكانفيالصبحهنالك

فيهصلىالذيالمكانلهوتعين،جيدةمعرفةعرفهاالبصيرةبعينإليهاالمشارالأماكنهذهتأملومن

علانيةجهرةنهاراودخلهاركبثممكةدخوللأجل،عليهوسلامهاللهصلواتاغتسلثم،!صاللهرسول

يوممنهادخلوكذلك،عليهمويشرفالناسليراهكداء)8(-ويقال-بالبطحاء)7(التيالعلياالثنيةمن

.ذكرناهكما،الفتح

.(226)(9251)مسلمرواه(1)

.(227)(9251)مسلمرواه)2(

.(عمرابنعن):ط)3(

.(9176)تعليقاالبخاريرواه(4)

التحفة.فيالمزيذكرهفيماومسلم(5731)البخاريرواه()5

وحدها.أعنزيادةاللفظ)6(

استعجممامعجم)البطحاءمنالصفاوليسالبيتمعيميناالحناطينإلىالردممنالسيلحازماهيمكةبطحاء)7(

1/257).

.(كذا:النهاية)المعلاوهوالمقابريليممابمكةالعلياالثنية:-والمدبالفتح-وكداء.تحريف(كذا):ط)8(
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الثنيةمنوخرج،العلياالثنيةمنمكةدخل!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن:مالكقال

حديثه.من(1")الصحيحين"فيأخرجاه.الشفلى

)2()3(..
منمكةدخل!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،لاحعن،عمربناللهعبيدطريقمنولهما

عن،عروةبنهشامحديثمنأيضاولهما)4(.السفلىالثنيةمنوخرج،البطحاءفيالتيالعلياالثنية

ذلك.مثلعائشةعن،أبيه

أخبرنا:"مسنده"فيالشافعيئ)5(رواهما:قال،البيتعلىوالسلامالصلاةعليهبصرهوقعولما

تشريفاالبيتهذازداللهم:وقاليديهرفعالبيترأىإذاكان!ي!النبيأنجريجابنعن،سالمبنسعيد

.وبراوتعظيماوتكريماتشريفاواعتمره)6(حجهممن)6(وكرمهشرفهمنوزد،ومهابةوممريماوتعظيما

الشامي،سعيدأبيعن،الثوريسفيانعن،مرسلشاهذوله،منقطعهذا:)7(البيهقيالحافظقال

السلامأنتاللهم:وقالوكبريديهرفعالبيتفرأىمكةدخلإذا!يوالنبيئكان:قال،مكحولعن

منوزد،وبراومهابةوتكريماوتعظيماتشريفاالبيتهذازداللهم،بالسلامربنافحينا،السلامومنك

.وبراوتعظيماوتشريفاتكريمااعتمرهأوحجه

ابنعن،مقسبمعنحدثت:قال،جريجابنعن،سالمبنسعيدأنبأنا:)8(الشافعيوقال

وعشية،والمروةالصفاوعلى،البيترأىوإذاالصلاةفيالأيديترفع:قال.!ي!النبيعن،عباس

)9(ه.-

الميت.وعلى،الجمرتينوعند،وبجمع،عر!ه

مقسم،عن،الحكمعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدرواهوقد:)01(البيهقيالحافظقال

الميت.ذكردون!ي!النبيإلىمرفوعاومرة،عليهماموقوفامرة،عمرابنعن،نافعوعن،عباسابنعن

الحافظقال.شيبةبنيبابمنالمسجددخلالسلامعليهإنهثم.قويغيرهذاليلىأبيوابن:قال

والذي،بعدهالذيفيكمافقط:نافععناللهعبيدطريقمن(1257)مسلمورواه(1575)البخاريرواه()1

.(1866)داودأبوهوعمرابنعننافععنمالكطريقمنالحديثبروايةالبخاريمعاشترك

.(1257)مسلمورواه(5761)البخاريرواه(2)

.(حديثمن):أ)3(

.(422)(1258)مسلمورواه(5771)البخاريرواه(4)

.(1/125)المسندفيالشافعيرواه)5(

.(واعتمرهحجهفمن):ط)6(

.(5998)(573/)السننفيالبيهقيرواه)7(

.(1/125)المسندفيالشافعيرواه)8(

.(ويجمع):ط)9(

.(2998)(572/)السننفيالبيهقيرواه(01)
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ودخل:قال.شاءحيثمنالمحرميدخل:قال،رباحأبيبنعطاءعن،جريجابنعنروينا()1البيهقي

جيذ.مرسلوهذا:البيهقيقالثم.الصفاإلىمخزومبنيبابمنوخرج،شيبةبنيبابمن!ي!النبي

داودأبيطريقمن)2(رواهبماشيبةبنيبابمنالمسجددخولاستحبابعلىالبيهقياستدلوقد

،عرعرةبنخالدعن،حرببنسماكعنكلهم،)3(وسلاموقيس،سلمةبنحمادحدثنا،الطيالسي

الحجروضعأرادوافلما،قريشبنتهجرهمبعدالبيتهدم)4(أنلما:قال،عنهاللهرضيعليعن

بنيبابمن!ي!اللهرسولفدخل،البابهذامنيدخلمنأوليضعهأنفاتفقوا،يضعهمنتشاجروا

،الثوبمنبطائفؤيأخذواأنفخذكلوأمر،وسطهفيالحجرفوضع،بثوب!اللهرسولفأمر،شيبة

فوضعه.!ي!اللهرسولوأخذه،فرفعوه

منالدخولاستحبابعلىالاستدلالوفي،البعثةقبلالكعبةبناءبابفيمبسوطاهذاذكرناوقد

أعلم.والله.نظربهذاشيبةبنيباب

عليهوسلامهاللهصلواتطوافهصفة

عن،)6(الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنعن،الفرجبنأصبغحدثنا:()البخاريقال

النبيقدمحينبهبدأشيءأولأن:عائشةأخبرتني:قال،لعروةذكرت:قال،الرحمنعبدبنمحمد

فأول،الزبيرأبيمعحججتثم.مثلهوعمربكرأبوحجثم،عمرةتكنلمثمطافثمتوضأأنه!!ي!

وأختهاهيأهلتأنهاأميأخبرتنيوقد.يفعلونهوالأنصارالمهاجرينرأيتثم،الطوافبهبدأشيء

عن،آخرموضعفيرواهوقد.لفظههذا.حلواالركنمسحوافلما،بعمرةوفلانوفلانوالزبير

به.وهبابنعنثلاثتهم،سعيدبنهارونعن)8(ومسلم)7(عيسىبنأحمد

أولكانثم،النسكينبينيتحلللموالسلامالصلاةعليهأنهعلىيدل"عمرةتكنلمثم"وقولها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1998)(572/)السننفيالبيهقيرواه

.(0999)(572/)السننفيالبيهقيرواه

:راويانوهما.البيهقيسننعنأثبتهوما(سلامبنوقيس):أ،ط

.(814/)النبلاءأعلامسيرانظر،الكوفيمحمدأبوالأسديالربيعبنقيسالأول-

.(8281/)النبلاءأعلامسيرانظرالحنفيالأحوصأبوسليمبنسلاموالثاني-

.(انهدم):ط

.(4161)البخاريرواه

خطأ.وهو،محمدبنعمرو:الأصولفي

.(1641)البخاريرواه

.(1235)الصحيحفيمسلمرواه
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البيتأتيناإذاحتى:جابرقالكما،الطوافقبلالأسودالحجراستلاموالسلامالصلاةعليهبهابتدأما

أربعأ.ومشىثلاثأفرمل،الركناستلم،معه

عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا:)1(البخاريوقال

تنفع،ولاتضرلاحجرأنكلأعلمإني؟وقال،فقبلهالحجرإلىجاءأنه:عمرعن،ربيعةبنعابس

قبلتك.مايقبلك!اللهرسولرأيتأنيولولا

نمير)3(وابن،حرببنوزهير،شيبةأبيبنبكروأبي،يحعىبنيحيىعن،)2(مسلمورواه

يقئلعمررأيت:قال،ربيعةبنعابسعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،معاويةأبيعن،جميعا

قبلتك.مايقبلكلمجيواللهرسولرأيتأنيولولا،تنفعولاتضزلاحجزأنكلأعلمإني:ويقول،الحجر

عنإبراهيمعن،الأعمشحدثنا:قالا،معاويةوأبوعبيدبنمحمدحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

تنفع،ولاتضرلاحجزأنكلأعلم،إنيأواللهأما:فقالالحجرأتىعمررأيت:قال،ربيعةبنعابس

بعدقبلهثم،قالماقالأنهيقتضيالسياقفهذا.فقبلهدناثم،قئلتكماقئلكاللهرسولرأيتأنيولولا

أعلم.فالله،الصحيحصاحبيسياقبخلاف،ذلك

أتى)6(الخطاببنعمرأنأبيهعنهشامعن،لوكيعواللفظ،ويحيىوكيعحدثنا:أحمد)5(وقال

قبلتك.مايقبلكاللهرسولرأيتأنيولولا،تنفعولاتضرلاحجرأنكلأعلمإني:فقالالحجر

عمر.وبينالزبيربنعروةبينمنقطعوهذا،قئلهثم:وقال

بنزيدأخبرني،كثيرأبيبنجعفربنمحمدثنا،مريمأبيبنسعيدحدثنا:أيضا)7()8(البخاريوقال

أنيولولا،تنفعولاتضزلاحجزأنكلأعلمإنيواللهأما:للركنقالالخطاببنعمرأن،أبيهعن،أسلم

بهراءينا)01(كناإنماوللرمل)9(لناوما:قالثم.فاستلمه،استلمتكمااستلمك!ماللهرسولرأيت

.(7951)البخاريرواه(1)

.(251)(0127)مسلمرواه)2(

.(11/554)النبلاءأعلامسيروانظر.(نميرأبيوابن):ط)3(

صحيح.وإسناده(46و)(1/26)المسندفيأحمدرواه(4)

.(54و)(153/)المسندفيأحمدرواه)5(

.(أتىعمرأن):أ)6(

.(5061)البخاريرواه)7(

.أفي(البخاري)لفظليس)8(

والرمل.:طفي()9

هو،"المشركينبهراءيناكناإنا":الطوافرملحديثومنه):الأثيرابنقال.تحريفوهو(رأينا):ط)15(

.(أقوياءأنابذلكأريناهمأي:الرؤيةمن،فاعلنا
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نأعلىيدلوهذا.نتركهأننحبفلا!يواللهرسولصنعهلمح!شي:قالثم،اللهأهلكهمولقدالمشركين

.القولعنتأخرالاستلام

عنأسلمبنزيدثنا)3(،ورقاءثنا،هارونبنيزيدثنا،سنانبنأحمدثنا:)2(البخاري)1(وقال

قبلتك.مايقبلك!يواللهرسولرأيتأنيلولا:وقال،الحجرقبلالخطاببنعمررأيت:قال،أبيه

وعمرو-الأيلييزيدابنهو-يونسأخبرني،وهبابنثنا،حرملةثنا،الحجاجبن)4(مسلموقال

.-دينارابنهو)5(-

)6(
عن،شهابابنعن،عمروأخبرني،وهبابنأنبأنا،الأيليسعيدبنهارونوحدثناح

حجر،أنكعلمتلقدواللهأما:قالثم،الحجرالخطاببنعمرقبل:قالأنهحدثهأباهأن:سالم

بمثلهاوحدثني:عمروقال:روايتهفيهارونزاد.قبلتكمايقبلك!يواللهرسولرايتأنيولولا

به.عمر-عنيعني-أسلمأبيهعن،أسلمبنزيد

أعلم.فالله،القولعلى)7(تقدمالتقبيلأنفيصريحوهذا

الحجر،قبلعمرأن:عمرابنعن،نافععن،اللهعبدأنبأنا،الرزاقعبدثناأحمد)8(:الإماموقال

أحمد.الإمامرواههكذا.قبلتكماقبلكلمجيماللهرسولرأيتأنيولولاحجرأنكعلمتقد:قالثم

عن،زيدبنحمادعن،المقدميبكرأبيبنمحمدعن"صحيحه"في)9(مسلمأخرجهوقد

حجر،أنكلأعلموإني،لأقبلكإني:وقال،الحجرقبلعمرأن:عمرابنعن،نافععن،أيوب

يقبلك.!يواللهرسولرأيتولكني

قال،حمادعنكلهم،وقتيبةكاملوأبووالمقدميهشامبنخلفثنا:)11(مسلمقال)01(ثم

.أفيسابقهقبلالخبرهناجاء()1

.(5161)الصحيحفيالبخاريرواه)2(

نقص.وفيها(زيدورقاءحدثنا):ط)3(

.(482)(5271)مسلمرواه(4)

.أفياللفظليس)5(

.طفيالتحويلحاءليست)6(

.(يقدم):ط)7(

.(1/34)المسندفيأحمدرواه)8(

.(942)(5271)مسلمرواه()9

.(وقال):أ(01)

.(025)(1275)رقممسلمرواه(11)
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الأصلعرأيت:قال!،سرجس)1(بناللهعبدعن،الأحول!عاصمعن،زيدبنحمادحدثنا:خلف

ولاتضرلاوأنك،حجرأنكلأعلموإني،لأقبلكإنيوالله:ويقول،الحجريقبل-عمريعني-

رأيت:كاملوأبيالمقدميروايةوفي.قبلتكمايقبلك!شيماللهرسول!رأيتأنيولولا،تنفع

.البخاريدونمسلمأفرادمنوهذا)2(الأصيلع

به.سرجسبناللهعبدعن،الأحولعاصمعن،معاويةأبيعنأحمد)3(الإمامرواهوقد

به.الأحولعاصمعن،شعبةعنغندر)5(عن:أيضاأحمد)2(ورواه

عن،الأعلىعبدبنإبراهيمعن،سفيانعن،مهديبنالرحمنعبدثنا:أحمد)6(الإماموقال

ولكنيتنفعولاتضزلاحجرأنكلأعلمإني:ويقول!،الحجريقبلعمررأيت:قال!،غفلةبنسويد

فقبله:وزاد،بهالثوريسفيانعن،وكيععن،أحمد)8(رواهثم.حفيا)7(بك!يمالقاسمأبارأيت

والتزمه.

بهذه)01(وكيعحديثومن.زيادةبلامهديبنالرحمنعبدحديثمن)9(مسلمرواهوهكذا

.حفيا)7(بك!يماللهرسولرأيت:وقال،والتزمهالحجرقبل:الزيادة

بنسعيدعن،خثيمبنعثمانبناللهعبدثنا)12(،وهيبثنا،عفانثنا:أحمد)11(الإماموقال

رألمولوحجرأنكلأعلمإني:وقال!،()13الركنعلىأكبالخطاببنعمرأن:عباسابنعن،جبير

.121:الأحزأب1!أشئؤخ!نةآللهرسول!نىلكخلقذكان)قبلتكولااستلمتكماواستلمكقبلك!يمحبيبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

صحابيمخزومبنيحليفالمزني-مهملةبعدهاالجيموكسر،الراءوسكون،المهملةبفتح-سرجسبناللهعبد

.(503التهذيبتقريب)البصرةسكن

الصحيح.عنأثبتهوما(الأصلع):ط،أ

.(1/34)المسندفيأحمدرواه

.(155/)المسندفيأحمدرواه

.(472التهذيبتقريب)وتسعينأربعأوثلاثسنةماتالبصريالهذليجعفربنمحمد:"غندر"

.(1/93)المسندفيأحمدرواه

تحريف.(خفيا):ط

.(154/)المسندفيأحمدرواه

.(1271)مسلم

.(252)(1271)مسلم

.(1/12)أحمدالإماممسند

.طفي(حدثنا)ليس

.(الحجرعلى):أ
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.يخرجوهولم،قويجيدإسنادوهذا

بنمحمدرأيت:قال،مكةأهلمن،القرشيعثمانبنجعفرثنا:)1(الطيالسيداودأبووقال

ابنوقال.عليهوسجدقبلهعباسابنخالكرأيت:قالثم.عليهوسجدالحجرقبلجعفربنعباد

قبلته.ماقبله!حيهالنبيأرلملو:عمرقالثم،عليهوسجدقبلهالخطاببنعمررأيتعباس

مسلم،بنالوليد)3(عن،عثمانبنعمروعن،)2(النسائيإلايخرجهولم،حسنإسنادأيضاوهذا

الحديثهذاروىوقد.نحوهفذكر،عمرعن،عباسابنعن،طاوسعن،سفيانأبيبنحنظلةعن

من،")د(مسنده"فيالموصلييعلىوأبو.عنهأميةبنيعلىحديثمنأيضأأحمد)4(الإمامعمرعن

عمر.عنالأشعر)6(بنحبيشبنهشامطريق

المؤمنينأميرمسندفيجمعناهالذيالكتابفيوعللهوعزوهوألفاظهبطرقهكلهذلكأوردناوقد

والمنة.الحمدودله،عنهاللهرضي،الخطاببنعمر

عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعنمتعددةطرقمنمرو.!الحديثفهذا،وبالجملة

سجدوالسلامالصلاةعليهأنهالرواياتهذهفيوليس،الشأنهذاأئمةمنكثيرعند)7(القطعتفيدوهي

وليست،عثمان(بناللهعبدأبنجعفرعن،الطيالسيداودأبيروايةبهأشعرماإلاالحجرعلى

الرفع.فيصريحة

رأيت:قال،اللهعبدبنجعفرثنا،النبيلعاصمأبيطريقمن)9(البيهقي)8(الحافظرواهولكن

عليه.وسجدقبلهعباسابنخالكرأيت:قال!ثم،عليهوسجدالحجرقبلجعفربنعبادبنمحمد

ففعلت.هكذافعل!جيهاللهرسولرأيت:قالثم،عليهوسجدقبلهعمررأيت:عباسابنوقال

.(92)الطيالسيمسند(1)

.(3892)النسائيسنن)2(

.(الزبير):أ)3(

.(1/37،45)أحمدالإماممسند()4

.(221)يعلىأبيمسند)5(

الجرحوانظرالمسندعنأثبتهوما(الأشقربنحشيشبنهشام):طوفي.(الأشعثبنحبيشبنهشام):أ)6(

.(953/)والتعديل

.(للقطعمفيدةوهي):أ)7(

.(والبيهقيالحافظ):أ)8(

.(574/)الكبرىالسنن()9
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ثنا،الزنباعأبوأنبأنا،الطبرانيأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليالحسنأبوأنبأنا:2(البيهقي(الحافظ)1وقال

،عباسابنعن،عكرمةعن،)3(حسينأبيابنعن،سفيانثنا،يمانبنيحيىثنا،الجعفيسليمانبنيحى

.يمانبنيحيىإلاسفيانعنيروهلم:الطبرانيقال.الحجرعلىيسجد)4(!ك!ي!اللهرسولرأيت:قال

استلامعنعمرابنرجلسأل:قال،عربيبنالزبيرعن،حمادثنا،مسددثنا:البخاري)5(وقال

اجعلقال؟غلبتإنأرأيت،زحمتإنأرأيت:قال.ويقبلهيستلمه!ي!اللهرسولرأيت:قالالحجر

مسلم.دونبهتفرد.ويقبلهيستلمهغ!مرواللهرسولرأيت.باليمنأرأيت

تركتما:قال،عمرابنعننافععن)8(اللهعبيدعن،يحيىثنا،مسادثنا:البخاري)7(وقال)6(

عمرابنأكان:لنافعفقلت)9(.يستلمهمااللهرسولرأيتمنذرخاءولاشدةفيالركنينهذيناستلام

لاستلامه.أيسرليكونيمشيكانإنما:قال؟الركنينبينيمشي

عن،روادأبيبنالعزيزعبدعنالقطانسعيدبنيحيىحديثمن11(والنسائي1(داود)0أبووروى

."طوفةكلفيوالحجراليمانيالركنيستلمأنيدعلاكان"!ي!اللهرسولأن:عمرابنعن،نافع

عن،اللهعبدبنسالمعن،شهابابنعن،ليثثنا،الوليدأبوثنا:البخاري)12(وقال

بنيحيىعن13(مسلمورواه.اليمانيينالركنينإلاالبيتمنيستلم!لمجي!النبيأرلم:قال،أبيه

استلامترك!لمج!النبيأرى)15(ما:قالأنه:عنه14(روايهلموفي.بهسعدبنالليثعن،وقتيبة،يحى

إبراهيم.قواعدعلىيتممالمأنهماإلاالشاميينالركنين

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)11

)12

)13

)14

.أفياللفظليس

.(575/)الكبرىالسنن

.(حسينأبيبنسفيان):ط

.(سجد):ط

.(1161)البخاري

.(أيضاوقال):أ

.(6061)البخاري

تحريف.وهو(نافعبناللهعبيد):أ

.(قلت):أ

حسن.حديثوهو،(1876)داودأبيسنن

حسن.حديثوهو،(4792)النسائيسنن

.(8561)البخاري

.(242)(6721)مسلم

.(993)(1333)ومسلم،(5831)البخاري

.(رأىما):أ
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عن،ديناربنعمروأخبرني،جريجابنأنبأنا:بكر)3(بنمحمدوقال:)2(البخاري)1(وقال

إنه:عباسابنلهفقال،الأركانيستلممعاويةوكان.؟البيتمنشيئايتقيومن:قالأنه،الشعثاءأبي

كلهن.يستلمهنالزبيرابنوكان.(همهجورالمشيءالبيتمنليس:لهفقال!)4(الركنانهذانيستلملا

تعالى.اللهرحمهالبخاريبروايتهانفرد

نأ.الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنثنا،الطاهرأبوحدثني:"صحيحه"في)6(مسلموقال

يستلمكي!اللهرسولأرلم:يقولعباسابنسمعأنه،حدثهالبكريالطفيلأباأن،حدثهدعامةبنقتادة

اليمانيين.الركنينغير

،الشاميانالركنانيستلملاأنه:عباسابن)7(قالهلماموافقعمرابنرواهفالذي،مسلمبهانفرد

بنوهحينالبيتمنالحجرفأخرجواالنفقةبهمقصرتقريشالأن،إبراهيمقواعدعلىيتفمالم)8(لأنهما

الناسعهدحداثةمنخشيولكن،إبراهيمقواعدعلىفتممهبناهلوأن!ي!النبيئوود.بيانهتقدمكما

كما!يوإليهأشارماعلىوبناهاالكعبةهدمالزبيربناللهعبدإمرةكانتفلما،قلوبهمفتنكرهالجاهلية

الصديق.بنتعائشةالمؤمنينأمخالتهأخبرته

واللهوهو،جدافحسنإبراهيمقواعدعلىإياهابنائهبعدكلهاالأركاناستلمالزبيرابنكانفإن

به.)9(المظنون

ابنعن،نافععن،روادأبيبنالعزيزعبدعن،يحيىحدثنا،مسددحدثنا:داود)01(أبووقال

."طوفة)11(كلفيوالحجراليمانيالركنيستلمأنيدعلا":!يواللهرسولكان:قال،عمر

.سطورعدةأفييتكرروبعده.واوبلا(قال):أ(1)

معلقا.(8561)البخاري(2)

.(بكرأبيبن):ط)3(

.(الركنينهذين):ط(4)

.(مهجور):أ()5

.(9126)مسلم()6

.(قاللماا:أ)7(

تحريف.الاأ:أ)8(

.(بهفحسنبهالمظنونأعلمواللهوهوإبراهيمقواعد):أ()9

حسن.حديثوهو،(1876)داودأبو(01)

.(طوافه):ط(11)
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يحيى.عن)2(المثنىبنمحمدعن()1النسائيورواه

عن،جريجابنعن،القطانسعيدبنيحيىثنا،الدورقيإبراهيمبنيعقوبثنا:)3(النسائيوقال

اليمانيالركنبينيقول!ي!اللهرسولسمعت:قال،السائببناللهعبدعن،أبيهعن،عبيدبنيحيى

ورواه.(102:البقرةأ!انرعذابوقناحسنةلأخرةاوفىحسنةياألدفىءاشاربنا):(4والحجر)

به.جريجابنعن،يونسبنعيسىعن،مسددعنداود)5(أبو

عن،محمدبنجعفرعن،سفيانثنا،آدمبنيحيىثنا،غيلانبنمحمودثنا:)6(الترمذيوقال

فرمل)7(يمينهعلىمضىثيم،الحجرفاستلمالمسجددخلمكة!ي!النبيقدملما:قال،جابرعن،أبيه

فصلى(125:ادبقرةأ!مصلىمقاهـإتزهصمنوأتح!ذوا):فقال،المقامأتىثم،أربعاومشى،ثلاثا

أظنه،الصفاإلىخرجثمفاستلمه،الركعتينبعدالحجرأتىث!،البيتوبينبينهوالمقام،ركعتين

عندهذاعلىوالعمل،صحيححسنحديثهذا(158:البقرةأ!أللهشعإلرمنوأتمرؤهآلصفاإن!):قال

،وغيرهالنسائيعن)9(الطبرانيورواه.آدم)8(بنيحيىعنراهويهبنإسحاقرواهوهكذا.العلمأهل

.به)01(ادمبنيحيىعن،واصلبنالأعلىعبدعن

واضطباعهطوافهفيوالسلامالصلاةعليهرملهذكر

عن،شهابابنعن،يونسعن،وهبابنأخبرني،الفرجبنأصبغحدثنا:)11(البخاريقال

يخبيطوفماأولالأسودالزكناستلمإذامكةيقدمحينلمجيماللهرسولرأيت:قال،أبيهعن،سالم

به.وهبابنعنكلاهما،وحرملةالسرحبنالطاهرأبيعن()12مسلمورواه.السبعمنأشواطثلاثة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

)12(

حسن.حديثوهو،(4792)النسائي

.(51/284)الأصولجامعوانظر(موسى):أ

.(3493)للنسائيالكبرىالسنن

.أفياللفظليس

حسن.حديثوهو،(2918)داودأبورواه

.(658)الترمذي

تحريف.وهو(مينه):ط

.مختصراراهويهابنطريقمن(015)(1218)مسلم

.(1682)الأوسطالمعجم

.(بهآدمبنادمبنيحيى):ط

.(3061)البخاري

.(232)(1621)مسلم
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نافع،عن،فليححدثنا،النعمانبن)2(سريجحدثنا،سلامبنمحمدحدثنا:)1(البخاريوقال

حدثني،الليثتابعه.والعمرةالحجفيأربعةومشىأشواطثلاثةع!ي!النبيئسعى:قال،عمرابنعن

،)4(النسائيروىوقد.البخاريبهانفرد.ع!ي!النبيعن،عمرابنعن،نافععن،فرقد)3(بنكثير

بنالليثأبيهعن،الليثبنشعيبعنكلاهما،الحكمعبدبناللهعبدابنيالرحمنوعبدمحمدعن

به.عمرابنعن،نافععن،فرقدبنكثيرعن،سعد

بنموسىحدثنا،عياضبنأنسضمرةأبوحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:)5(البخاريوقال

يقدمماأولالعمرةأوالحجفيطافإذاكانع!ي!اللهرسولأن:عمربناللهعبدعن،نافععن،عقبة

)6(مسلمورواه.والمروةالصفابينيطوفثم،سجدتينسجدثم،أربعةومشى،أطوافثلاثةسعى

عقبة.بنموسىحديثمن

عن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،أنسحدثنا،المنذربنإبراهيمحدثنا:)7(البخاريوقال

أربعة،ويمشي،أطوافثلاثةيخبالأولالطوافبالبيتطافإذاكان":!اللهرسولأن،عمرابن

بناللهعبيدحديثمن)8(مسلمورواه."والمروةالصفابينطافإذاالمسيلبطنيسعىكانوأنه

.عمر)9(

عن،اللهعبيدأنبأنا،المباركابنأنبأنا،الجعفيأبانبنعمربناللهعبدأنبأنا:)01(مسلمقال

من()11رواهثم.أربعاومشىثلاثاالحجرإلىالحجرمن!يواللهرسولرمل:قال.عمرابنعن،نافع

.بنحوهاللهعبيدعن،أخضربنسليمحديث

جريج،وابن،مالكأخبرني،وهببنالدهعبدحدثني،طاهرأبوحدثني:أيضا)12(مسلموقال

.(4061)ريلبخاا(1)

.(01/912)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو(شريح):ط)2(

.(046)التهذيبتقريبوانظر.(فرقدبننافعبنكثير):ط)3(

.(3793)للنسائيالكبرىالسنن()4

.(6161)البخاري(5)

.(123)(1621)مسلم()6

.(7161)البخاري)7(

.(023)(1621)مسلم)8(

.(عمروبناللهعبد):أ)9(

.(233)(1262)مسلم(1)0

.(234)(1262)مسلم(1)1

.(236)(1263)مسلم()12
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أطواف)1(ثلاثةرملع!ي!اللهرسولأن،اللهعبدبنجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

الحجر.إلى

الحجرمن

الكفر)3(ونفىالإسلاماللهأطأ)2(وقد؟المناكبعنوالكشفالرملانفيم:الخطاببنعمروقال

)7(ماجهوابنداود)6(وأبو(أحمد)رواه)جم!اللهرسولمعنفعلهكناشيئانتركلاذلكومع()4(وأهلهأ

ابنعلىردكلهوهذا.()01(عنهأبيهعن،أسلمبنزيدعنسعد)9(بنهشامحديثمن)8(والبيهقي

وأصحابه،هو،قدملمافعلهإنما!ي!اللهرسوللأن،بسنؤليس)11(الرملأنمنتابعهومنعباس

فأمرهميثربحمىوهنتهموفدعليكميقدمإنه:المشركونوقال-القضاءعمرةفييعني-رابعةصبيحة

الأشواطيرملواأن)13(يمنعهمولمالركنينبينمايمشوا)12(وأنالثلاثةالأشواطيرملواأن!ماللهرسول

الرملوقوعينكرعباسابن)16(فكان")15(الصحيحين"فيعنهثابتوهذا.عليهمالإبقاء)14(إلاكلها

الحجر،إلىالحجرمنالرمل-تكميلزيادةفيهبل-تقدمكماالثابتبالنقلصحوقد.الوداعحجةفي

الضعف.وهيإليهاالمشارالعلةتلكلزوالاليمانيينالركنينبينمايمشولم

)17(الجعرانةعمرةفيرملواأنهم:عباسابنعن،الصحيحالحديثفيوردوقد

.(طشواأ):ط

الأرضفيوالغمزالإثبات:والوطد(أطأ)النهايةوطأواومنبدلفيهوالهمزةوأرساهثبتهأيوأطأ.(أطد):ط

.(وطد:لنهايةا)

.(وكفى):أ

مسلم.صحيحمنزيادة

صحيح.حديثوهو،حسنوإسناده،(1/54)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،حسنوإسناده،(1887)داودأبيسنن

صحيح.حديثوهو،حسنوإسناده،(5292)ماجهابنسنن

.(597/)الكبرىالسنن

.(7434/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريفوهو(سعيد):ط

.أفيالقوسينبينمالي!س

تحريف.(المرسل):ط

.(بينمايمسونالثلاثة):أ

.(يمنعه):أ

.(الإبقاءخشيةإلا):ط

.(042)(6621)ومسلم(2061)البخاري

.(..فكانأظهرمسلمصحيحفيسببهلعذروتصريحه):ط

تكسروقد،والتخفيف،العينبتسكينوهي،للإحراموميقاتالحلفيوهيمكةمنقريبموضعوهيالجعرانة

.(جعر:النهاية)الراءوتشدد،العين
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.تقدمكماالفتحبعدلأنهاخوفأيامهافييبقلمالجعرانةعمرةفإن،)2(عليهردوهو(واضطبعوا)1

ابنعن،جبيربنسعيدعن،)5(خثيمبنعثمانبناللهعبدعن،)4(سلمةبنحماد)3(رواه

أرديتهمووضعوا،واضطبعوابالبيتفرملوا،الجعرانةمناعتمرواوأصحابهع!يماللهرسولأن:عباس

بناللهعبد)8(حديثومن.بنحوهحمادحديثمنداود)7(أبو)6(ورواه.عواتقهموعلىاباطهمتحت

.وء)9(وص
به.عباسابنعن،الالميلابيعن،خثيم

عن،جريجابنعن،الثوريسفيانعن،والفريابيقبيصةقالفقدالوداعحجةفيالاضطباعفأما

ع!يماللهرسولرأيت:قال.)11(أميةعن،أميةبنيعلىابن)01(عن،شيبةبنجبيربنالحميدعبد

صحيح.حسن:وقال،الثوريحديثمن()12الترمذيرواهمضطبعأبالبيتيطوف

أبيه،عن،يعلىابن)14(عن،جريجابنعن،سفيانثنا،كثيربنمحمدثنا:داود)13(أبووقال

.(أخضر)15بردأمضطبعألمجيماللهرسولطاف:قال

أبيه.عن()14يعلىابنعن،جريجابنعن،الثوريعن،وكيععن،(أحمد)16الإمامرواهوهكذا

.()17حضرميلهببز؟مضطبعوهو،بالبيتطافقدملماعفيمالنبيأن

صدرهجهتيمنالأيسركتفهعلىطرفيهويلقيالأيمنإبطهتحتوسطهفيجعلالبردأوالإزاريأخذأنهوالاضطباع(

.(ضبع:النهاية)للمجاورة.الضبعللإبطويقال،الضبعينلإبداءبذلكوسفي،وظهره

تحريف.(واردوهو):أ(

.(178التهذيبتقريب)وانظرتحريفوهو.(سلمةبنأحمدرواه):أ(

صحيح.حديثوهو،(1603،371/)أحمدالإماممسند(

.(313التهذيبتقريب)مصغرا،والمثلثة،بالمعجمة-خثيم(

.واوبلا(رواه):أ(

صحيح.حديثوهو،(1884)داودأبيسنن(

صحيح.حديثوهو،(0918)داودأبو(

تحريف.(بن):أ(

.(يعلىعن):طفيا(

.(أبيهعن):أ(ا

(985)الترمذيورواه.الثوريعنكلاهماالفريابييوسفبنومحمدقبيصةحديثمن(5492)ماجهابنرواه(ا

حسن.حديثوهو:أقول،الثوريحديثمن

حسن.حديثوهو،(1883)داودأبو(ا

.(أبيعن):أ(ا

.أمنسقطالتاليالخبرفيأخضرلفظإلىاللفظهذابينوما(حضرميبرداء)أوفي(أخضربرداء):ط(ا

حسن.حديثوهو،(4223/)أحمدالإماممسند(ا

أخضر.:الأصلفي(ا
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ثم،أربعاومشىثلاثافرمل،الركنالممتلممعهالبيتأتيناإذاحتى:المتقدمحديثهفيجابروقال

وبينبينهالمقامفجعل(125:البقرةأ!هومصلىإتزهصمقامصمنوآتخذوا):فقرأإبراهيممقامإلىنفذ)1(

فإن.!اتفروتيأيهاقل)و،!هوأحذهواللهقل):فيهماقرأ)2(ركعتينصلىأنهفذكر،البيت

أنهمايظنقدنقلانوردقدأنهفالجواب؟ماشياأوراكباالطوافهذافيالسلامعليهكانفهل:قيل

وبالله،تعارضأفيهمايتوفممنعنداللبسورفع،بينهماالتوفيقإلىونشيرنذكرهماونحن،متعارضان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،الاستعانةوعليه،التوفيق

وهب،ابنثنا:قالا،سليمانبنويحيى،صالحبنأحمدحدثنا:)3(اللهرحمهالبخاريقال

علىجم!النبيطاف:قال،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،يونسأخبرني

.بمحجن)4(الركنيستلمالوداعحجةفيبعيره

عنالدراورديتابعه:البخاريقال.وهبابنعن،طرقمنالترمذيإلا)5(الجماعةبقيةوأخرجه

.جداغريبةالمتابعةوهذه،عمهعنالزهريأخيابن

ابنعن،عكرمةعن،الحذاءخالدثنا،الوهابعبدثنا،المثنىبنمحمدثنا:)6(البخاريوقال

إليه.أشارالزكنأتىكلمابعيرعلىبالبيتلمجي!النبيطاف:قال،عباس

عنكلاهما،)8(الوارثوعبد،الثقفيالمجيدعبدبنالوهابعبدحديثمن)7(الترمذيرواهوقد

انتهىفإذا،راحلتهعلى!ي!اللهرسولطاف:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،الحذاءمهرانبنخالد

صحيح.حسن:وقال.إليهأشارالركنإلى

ابنعن،عكرمةعن،الحذاءخالدعن،اللهعبدبنخالدثنا،مسددثنا:)01(البخاريقال)9(ثم

تابعه.وكبرعندهكانبشيءإليهأشارالركنأتىفلما،بعيبرعلىبالبيتلمجي!النبيئطاف:قال،عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.تقدم:الأصولفي

فيهما.(ركعتين)لفظوليس(وسلمعليهاللهصلى):أ

.(7061)ريالبخا

.(حجن:النهاية)محاجنعلىويجمع،زائدةوالميم،كالصولجانالرأسمعقفةعصأ:"المحجن"

.(4892)ماجهوابن،(5492)والنسائي،(1877)داودوأبو،(1272)مسلم

.(2161)البخاري

.(586)لترمذيا

.(لوهاباوعبد):أ

.(3161)ريلبخاا

.أفياللفظليس
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بناللهعبدعنالطوافكتابفيهاهناأ(التعليقهذاأسندوقد،الحذاءخالدعن،طهمانبنإبراهيم

به.طهمانبنإبراهيمعن،عامرأبيعن،محمد

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،إسحاقبنشعيبعن،موسىبنالحكمعن2(مسلموروى

يضربأنكراهيةالركنيستلم3(بعيرعلىالكعبةحولالوداعحجةفيطافع!ي!اللهرسولأن:عائشة

ثلاثةفيهاكانالوداعحجةولكن،بعيرعلىالوداعحجةفيطافالسلامعليهأنهإثباتفهذا:الناسعنه

يوموكان)5(،الفرضطوافوهو،الإفاضةطواف:والثاني،القدوم)4(طوافالأول:أطواف

،الأولفأما،كليهمافيأو6(الأخيرينأحدفيكانع!ح!ركوبهفلعل،الوداعطواف:والثالث،النحر

وأحكم.أعلموالله،كلههذاعلى7(الشافعيئنصوقد.فيهماشيافكان،القدومطوافوهو

اللهعبدأبوأخبرنا:8((االكبيرالسنن"كتابهفيالبيهقيبكرأبوالحافظقالماذلكعلىوالدليل

المسيب،بنمحمدبنالفضلحدثنا،عيسىبنالحسنبنالمؤملبنمحمدبكرأبوأخبرني،الحافظ

عن-اللهرحمهيسارابنهو-إسحاقبنمحمدعن،يونسبنعيسىحدثنا،حمادبننعيمحدثنا

ارتفاععندمكةدخلنا:قال،اللهعبدبنجابرعن-الحسينبنعليبنمحمد-وهوجعفرأبي

وفاضتفاستلمهبالحجرفبدأ،المسجددخلثم،راحلتهفأناخالمسجدباب!النبيفأتى،الضحى

عليهيديه)9(ووضع،الحجرقبلفرغفلما،فرغحتى،أربعاومشى،ثلاثارملثم،بالبكاءعيناه

جيد.إسنادوهذا.وجههبهماومسح

عن،زيادأبيبنيزيدحدثنا،اللهعبدبنخالدحدثنا،مسددحدثناداود)01(أبورواهمافأما

علىأتىفلما،راحلتهعلىفطاف،يشتكيوهو،مكةقدمع!ج!اللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمة

وهو،زيادأبيبنيزيدبهتفرد)11(.ركعتينفصلىأناخطوافهمنفرغفلما،بمحجناستلمهالركن

.(3925)ريلبخاا(1

.(4721)مسلم(2

.أفياللفظليس3(

.(الإفاضةطوافوالثانيالأول!):أ(4

.(فكان):أ(ه

.(الاخرين):ط6(

.2481/للشافعي"الأم"كتابانظر7(

.574/الكبرىالسنن8(

تحريف.(يده):ط(9

.(1881)داودأبو(01

.(تفردفقد):أ(11
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ابنيذكرولم،الوداعحجةمنالأولالطواففيأنهذكرولا،الوداعحجةفيأنهيذكرلمثم.ضعيف

وإنما،)1(لضعفهطوافهفيركب!ي!النبيأن:جابروكذا،مسلمعندعنهالصحيحالحديثفيعباس

شاءإنقريباتقريرهسيأتيكما،يديهبينيضربواأن)3(يحبلاوكان،لهوغشيانهمالناس)2(كثرةذكرا

صحيحفيثابتأيضاركعتيهوبعدالطوافبعدروايتهفيإسحاقابنذكرهالذيالثانيالتقبيلهذاثم.الله

فاستلمه.الركنإلىرجعثم:الطوافركعتيصلاةذكربعدفيهقال.جابرحديثمن)4(مسلم

عن،جميعانميروابنشيبةأبيبنبكرأبوحدثنا:"صحيحه"فيالحجاجبن)5(مسلمقالوقد

قال!:،نافععن،اللهعبيدعن،الأحمرخالدأبوحدثنا:بكرأبوقال،خالدأبي

يفعله.لمجي!اللهرسول!رأيتمنذتركتهوما:قال!،يدهقبلثم،بيدهالحجريستلمعمرابنرأيت

نأأو.ذكرنالماهذافعل،استلامآخرفيأو)6(الطوفاتبعضفي!سي!اللهرسولرأىأنهيحتملفهذا

به.أذىلغيرهفيحصلغيرهيزاحملئلاأو،بهكانلضعفالحجرإلىيصللمعمرابن

عنسفيانحدثنا،وكيعحدثنا:"مسنده"فيأحمد)7(رواهمالوالده!ي!اللهرسولقالوقد

نأ،الخطاببنعمرعنيحدثالحجاجإمارةفيبمكةشيخاسمعت:قال!،العبدييعفورأبي

خلوةوجدتإن،الضعيففتؤذيالحجرعلىتزاحملا،قويرجلإنكعمريا:لهقال!ي!اللهرسول

يسم.لممبهمعمرعن)9(راويهلكن:جيدإسنادوهذا.وكبرا)8(فهللأفاستقبلهوإلا،فاستلمه

واسمه-العبدييعفورأبيعن،عيينةبنسفيانعن،)01(الشافعيرواهفقد.جليلثقةأنهوالظاهر

!يواللهرسول!قال!:يقول،مكةعلىأميراوكان،الزبيرابنقتلحينخزاعةمنرجلاسمعت-وقدان

وجدتإنولكن،الضعيفتؤذيفإنكالركنعلىتزاحمفلا،قويرجلإنكحفصأبايا":لعمر

الحجاجكان،الحارثبنالرحمنعبدهو:عيينةبنسفيانقال!."وامضفكبروإلافاستلمهخلوة

الزبير.ابنقتلحينمنهامنصرفهعليهااستعمله

.)254((و)1273()1265رقممسلمرواه(1)

السنن.عنأثبتهوما(كثرةذكر):وأ،(لكثرةذكر):ط)2(

.(يحب):ط)3(

.(1)47(12)18رقم(4)

.2()46(1268)مسلم()5

.(الطواقات):ط)6(

.28(/1)أحمدالإماممسند)7(

المسند.عنزيادة)8(

تحريف.وهو(يةروا):أ(9)

.(051)1375/المأثورةسننهفيالشافعيرواه(01)



والمروةالصفابينص!ط!ه!هطوافهذكر602

بنعثمانندبهمالذينالنفرالأربعةأحدوكان،القدركبيرنبيلاجليلاهذاالرحمنعبدكانوقد:قلت

.والاتفاقالإجماعفعلهماعلىووقع،الافاقإلىنفذهاالتي()1الأئمةالمصاحفكتابةفيعفان

والمروةالصفابينص!طهش!طوافهذكر

الصلاةعليه،طوافهذكرهبعد،المتقدمالطويلحديثهفيجابرعن")2(صحيحه"فيمسلمروى

منخرجثم،فاستلمهالركنإلىرجعثم:قال.ركعتينالمقامعندوصلاتهسبعابالبيت،والسلام

بدأبماأبدأ(أد8:البقرةأمهوأدلهشعإلرمنوائمروةآلصفاإن!):قرأالصفامندنافلما،الصفاإلىالباب

إلاإلهلا:وقالوكبرهاللهفوحد،القبلةفاستقبل،البيترأى)3(حتىعليهفرقي،بالصفافبدأ.بهالله

أنجز،)4(وحدهأاللهإلاإلهلا،قديرشيءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهالله

نزلثم،مراتثلاثهذامثلفقال،ذلكبيندعاثم.وحدهالأحزابوهزم()5(عبدهونصر)وعده

إلىنظرحتىعليهافرقيالمروةأتىحتىمشىصعدإذاحتىرملالواديفيقدماه)6(انصبتإذاحتى

الصفا.علىقالكماعليهافقال،البيت

بنيبعضعن،جريجابنحدثنا،حفصأبوالبلخيهارونبنعمرحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

:قال،أبيهعن،أميةبنيعلى

نجراني.لهببردوالمروةالصفابينمضطبعا!مالنبيرأيت

حدثنا،الرحمنعبدبنعمرعن،المؤملبناللهعبدحدثنا،يونسحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

قالت:،تجراة)01(أبيبنتحبيبةعن،عطاء)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.أفياللفظليس

.()147(1218)رقممسلمصحيح

تحريف.وهو(رأيت):أ

الصحيح.عنزيادة

.أفيالقوسينبينماليس

.(نفست):أ

.)بشار(متروكالبلخيهارونبنعمرفإن،جداضعيفإسنادوهذا،صحيححديث،223()4/أحمدالإماممسند

المؤملبناللهعبدلضعفضعيفوإسناده،وشاهدهبطرقهحسنحديث،وهو421()6/أحمدالإماممسند

فيه.واضطرابه

المسند.عنأثبتهوما(حبيبةعنعطية):ط،أ

بفتحوهيأعلاهالمذكورحديثهاوروى921()4/الإصابةفيحجرابنذكرهافقد.تحريفوهو(تجزأة):ط

."القاموس"فيوضمها،(46018/)الغابةوأسدالاستيعابفيوكسرهاالإصابةفيالتاء
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وهو:قالت.والمروةالصفابين)3(يطوف!يموالنبي)2(قريشمننسوةفي()1حسينأبيداردخلت

."السعيعليكمكتباللهإن)4(اسعوا":لأصحابهيقولوهوالسعيشدةمنإزارهبهيدوريسعى

صفيةعن،رباحأبيبنعطاءثنا)7(،المؤملبناللهعبدثنا،)6(سريجحدثنا:أيضاأحمد)5(وقال

)8(-
بينوالناس،والمروةالصفابينيطوفع!ي!النبيرأيت:قالت،تجراةابيبنتحبيبهعن،شيبهبنت

اسعوا":يقولوهوإزارهبهيدور)9(السعيشدةمنركبتيهأرىحتىيسعىوهو،وراءهموهو،يديه

أحمد.بهتفرد."السعيعليكمكتباللهفإن

بنموسىعن،عيينةأبيمولىواصلعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،أيضا(1أحمد)0رواهوقد

كتب":يقولوالمروةالصفابين!يمالنبيئسمعتأنهاأخبرتهاامرأةأن:شيبةبنتصفيةعن،عبيدة

الأولين.الإسنادينفيبذكرهاالمصرحتجراةأبيبنتحبيبةهيالمرأةوهذه،"فاسعواالسعيعليكم

وهو،والمروةالصفابينيسعىوهو!يمالنبيأبصرتأنها.عثمانبنشيبةولدأموعن

منالذهابهوهاهنا)بالسعيوالمراد،)13(النسائي()12رواه.")11(شدأإلاالأبطحيقطعلا":يقول

يكتبهلمالنهفإن،والإسراعالهرولةهاهنا()14(بالسعيالمرادوليس،إليهاومنها،المروةإلىالصفا

المسيلفييرملولم،بينهماالطوفات)16(السبعفيهينته)15(علىالإنسانمشىلوبل،حتمأعلينا

ذلك.فياختلافابينهمنعرفلاالعلماءجماعةعندذلكأجزأه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

15(

16(

.(الغابةوأسدوالاستيعابوالإصابةالمسندعنهناوماحصين):ط،أ

.(قيس):أ

المسند.منهناوما،(بالبيتيطوف)الإصابةوفي(بالصفايطوف):أ

منه.ينقلالذيالمصدروهو،المسندفيلماالموافقوهو،طمنهناوما.فإن:النسخبعضفي

لانقطاعه.ضعيفوإسناده،وشاهدهبطرقهحسنحديثوهو،(422-142)6/أحمدالإماممسند

تحريف.(شريح):ط

.(عن):أ

.(حبيبة:ويقالحبيبة)(1856)4/الاستيعابفي

.(يكور):ط

بطرقه.حسنحديثوهو،(437)6/أحمدالإماممسند

.(لأسداا):ط

.(ورواه):أ

صحيح.حديثوهو،(0892)242()5/النسائي

.افيالقوسينبينماليس

يأ:هينتكعلىامش:يقال،والرفقالسكونفيعادتهعلىأيهينتهعلى:(هين)النهايةوفي.(هينة):ط

رسلك.على

.(الطوافات):ط



والمروةالصفابينك!طوافهذكر802

عن،فضيلابنثنا،عيسىبنيوسفثنا:قال)1(ثم،العلمأهلعناللهرحمهالترمذينقلهوقد

فيأتمشي:فقلت،المسعىفييمشيعمرابنرأيت:قال،جمهان)2(بنكثيرعن،السائببنعطاء

رأيتلقدمشيتولئن،يسعى!ي!اللهرسولرأيتفقد)3(سعيتلئن:فقال،والمروةالصفابينالسعي

صحيح.حسنحديثهذا:قالثم.كبيرشيخوأنا،يمشيع!يماللهرسول

.هذانحو)4(عباسابنعنجبيربنسعيدروىوقد

جمهانبنكثيرعنالسائببنعطاءحديثمن)7(ماجهوابن)6(والنسائي(داود)أبورواهوقد

راهأنهأحدهما:شيئينيحتملع!ي!منهالحالينشاهدإنهعمرابنفقول.عمرابنعن،الكوفيالسلمي

فيويمشي،الطريقبعضفييسعىراهأنهوالثاني،بالكليةفيهبرمليمزجهلمماشيأوقتطفييسعى

نافع،عن،العمريعمربناللهعبيدحديثمن)9(ومسلم)8(البخاريروىقدلأنهقو!لهوهذا،بعضه

حديثفيوتقدم.والمروةالصفابينطافإذاالمسيلبطنيسعىكانلمج!اللهرسولأن:عمرابنعن

صعدإذاحتىرملالواديفيقدماه)11(انصبتفلما،الصفامننزل:والسلام)01(الصلاةعليهأنهجابر

يستحب)12(والمروةالصفابينالساعيأن؟قاطبةالعلماءتستحبهالذيهووهذا.المروةأتىحتىمشى

الأميالبينبماذلكوحددوا،بينهماالذيالمسيلبطنفيطوفة)13(كلفي،الواديبطنفييرملأنله

يليمماالمروةناحيةمنمجتمعانواثنان،المسجديليمماالصفاناحيةمنمفردفواحا،الخضر

فيهرملالذيالمسيلبطنمنأوسعاليومالأميالهذهبينما:العلماءبعضوقال.أيضأالمسجد

)14(:أعلمفالله،جم!يماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

11(

12(

13(

14(

صحيح.حديثوهو،(864)الترمذي

.8214/والتهذيب،954التهذيبتقريبوانظر.(جهمان):ط

.(ولقدسعيتلئنفقالالصفا):أ

.(عمرابن)السننفي

صحيح.حديثوهو،(4091)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(7692)5241/النسائي

صحيح.حديثوهو،(8892)ماجهابن

.(4461)البخاري

.(023)(1621)مسلم

.(السلامعليه):ط

.(انتصبت):أ

.(جابرحديثفيوتقدم):طفيبعدها

.(طوافه):ط

.أفي(أعلمفالله)جملةليست



902والمروةالصفابين!ج!طوافهذكر

إلىوالسلامالصلاةعليهخرجثم:الوداعحجةفيجمعهالذيالكتابفيحزمبنمحمدقولوأما

الصفابينفطاف،ولاللهبدأجماأبدأ(158:الجقرةأ!أدلهشعإلرمنوالمرؤهآلصحفا!إن)فقرأ،الصفا

بهيتفوهولمالقولهذاعلىيتابعلمفإنه،أربعاويمشي،ثلاثأيخب،بعيرعلىراكباسبعاأيضاوالمروة

هذامعثم،أربعاومشى،والمروةالصفابينأشواطثلاثةنجطوالسلامالصلاةعليهأنهمنقبلهأحا

نجد)2(ولم:قالعليهالاستدلالموضعإلىانتهىلمابل،بالكليةدليلأعليهيذكر)1(لمالفاحشالغلط

الثلاثفيالرملبأنأرادفإن،لفظههذاعليهمتفقولكنه،منصوصاوالمروةالصفابينالرملعدد

الثلاثفيالرملأنأرادوإن،أحايقلهلمبلبصحيحفليس،عليهمتفقذكرماعلىالأولالطوفات)3(

الرملعلىاتفقواكمافإنهم،(مقصودا"هلهيحصلولاشيئالهيجديفلاعليه4(متفقالجملةفيالأول

أيضا.الأخرالأربعفياستحبابهعلىاتفقواكذلك،ذكرناهماعلىبعضهافيالأولالثلاثفي

قولوأما.أعلموالله،العلماءذكرهلمامخالففيهاالرملباستحبابالأولالثلاثحزمابنفتخصيص

الله!رسولأنعمرابنعنتقدمفقد،والمروةالصفابينراكباكانوالسلامالصلاةعليهأنهحزمابن

فقدمشيتوإن،يسعىاللهرسولرأيتفقدأسعىإن:عنهوللترمذي.أخرجاهالمسيلبطنيسعىكان

رواه.مشىصعدإذاحتىرملالواديفيقدماهانصبتفلما:جابروقال.يمشياللهرسولرأيت

وفي.أحمدرواه.السعيشدةمنإزارهبهيدوريسعى:تجراة)6(أبيبنتحبيبةوقالت.مسلم

.المروةعلىوكذلك،البيترأىحتىالصفاعلىرقيأنهتقدمكماجابرعن"مسلمصحيح"

أناخ!ي!اللهرسولأن:جابرعن،الباقرجعفرأبيعن،إسحاقبنمحمدحديثمنقدمناوقد

مماكلهوهذا.الصفاإلىخرجماحال)7(ركبهأنهيذكرلمثم-طافحتىيعني-المسجدبابعلىبعيره

ماشيا.والمروةالصفابينسعىوالسلامالصلاةعليهأنهيقتضي

أخبرني،جريجابنأنا-بكرابنيعني-محمدحدثنا،حميدبنعبد)9(حدثنا:)8(مسلمقالولكن

بالبيتراحلتهعلىالوداعحجةفي!ي!النبيطاف:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(يدللما:أ

.للسياقهناوما(تحدد):أ،(تجد):ط

.(بالرسلأراد):أ

.(عليهالمتفقالجملة):ط

.(مقصودأشيئالهيحصلولا):ط

ترجمتها.مصادرإلىالإشارةتقدمتوقد.خطأ(مجزأه):ط

.(رجبه):ط

.(1)927مع(2)55(2731)مسلم

.(اللهعبد):أ



والمروةالصفابينلمجح!طوافهذكر012

النبييطفولم،غشوهالناسفإن،وليسألوهوليشرف،الناسليراهبعير)2(علىوالمروةالصفاوبين
)1(

شيبة،أبيبنبكرأبيعن،أيضا)3(مسلمورواه.واحداطوافاإلاوالمروةالصفابينأصحابهولالمجيو

بنيحيىعن،حاتمبنمحمدوعن،يونسبنعيسىعن،خشرمبنعليوعن)4(،مسهربنعليعن

منللطبراني)5(المعجموفي.(والمروةالصفاوبين)بعضهافيوليس،بهجريجابنعنكلهم،سعيد

كان!يماللهرسولأن:أوفىأبيبناللهعبدعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،اللهعبدبنزيادطريق

.تكبيرةوعشرينإحدىأسابيعثلاثةوالمروةالصفاعلىيكبر

أخبرني،جريجابنعن،القطانسعيدبنيحيىعن،حنبلبنأحمدعنداود)6(أبورواهوقد

وبينبالبيتراحلتهعلىالوداعحجةفي!مالنبيطاف:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنه،الزبيرأبو

.والمروةالصفا

،إسحاقبن)8(شعيبعن،يزيدبنعمرانوعن،يحىعن،الفلاسعن،)7(النسائيورواه

عنالرواياتبقيةلأن؟جدامشكلوهو،جريجابنحديثمنمحفوظفهذا.بهجريجابنعنكلاهما

الزبيرأبيروايةتكونوقد،والمروةالصفابينماشياكان،والسلامالصلاةعليهأنهعلىتدلوغيرهجابر

والله،الصحابيبعدممنمدرجةأومقحمة،والمروةالصفاوبين:قولهوهيالزيادةلهذهجابرعن

ذكر،مامنهوشوهد،قدميهعلىالطوفات)9(بعضوالمروةالصفابينطافالسلامعليهأنهأو.أعلم

نأحزمابنسلموقد.قريباالآتيعباسابنحديثعليهيدلكماركبوكثرواعليهالناسازدحمفلما

السعيفيراكباكانأنهوادعى،ذلكبعدماعلىالطواففيركوبهوحملماشياكانبالبيتالأولطوافه

انصبتإذاحتى):جابرقولتأولثم،واحدةمرةإلابينهمايطفلملأنه:قال،والمروةالصفابين

كله،انصبفقد)11(بعيرهانصبإذافإنه،راكباكانوإن،ذلك1()0يصدقبأنه(رملالواديفيقدماه

(.)1(:)بين

.أفي(بعيرعلى)والمجرورالجارليس2()

.)265(()9127مع)254((1273)مسلم)3(

.أفي(عن)ليست(4)

.أعنواستدركته،طفيالخبرهذاليس)5(

صحيح.حديثوهو،(0188)داودأبو)6(

صحيح.حديثوهو،(892آ)5244/النسائي)7(

.12/105الكمالوتهذيب9301/النبلاءأعلامسيروانظر،تحريف(سعيد):ط)8(

.(الطوفان):ط()9

.(يصدقلما:ط(01)

.أفياللفظليس)11(



112والمروةالصفابين!حالهطوافهذكر

بعيدالتأويلوهذا،براكبهاالدابةرملبهيعنيالرملذكروكذلك:قال.جسدهسائرمعقدماهوانصبت

أعلم.والله،جدا

الطفيلأبيعن،الغنويعاصمأبوأنبأنا،حمادحدثنا،موسىسلمةأبوحدثنا:داود)1(أبووقال

:قال،)2(سنتهمنذلكوأن،بالبيترملقد!ي!اللهرسولأنقومكيزعم:عباسلابنقلت:قال

بسنة،ليس،وكذبوا،اللهرسولرمل)3(صدقوا:قال؟كذبواوماصدقواما:فقلت،وكذبواصدقوا

نأعلىصالحوهفلما.النغف)4(موتيموتواحتىوأصحابهمحمدادعواالحديبيةزمنقالتقريشاإن

،)5(قعيقعانقبلمنوالمشركون!ي!اللهرسولفقدم،أيامثلاثةبمكةفيقيمواالمقبلالعاممنيحجوا

طاف!راللهرسولأنقومكيزعم:قلت).بسنةوليسثلاثابالبيتارملوا:لأصحابهاللهرسولفقال

:قال؟كذبواوماصدقواما:قلت.وكذبواصدقوا:قال،سنةذلكوأنبعيرعلىوالمروةالصفابين

عنيدفعونلاالناسكان()6(بسنةليسوكذبوابعيرعلىوالمروةالصفابيناللهرسولطافقد،صدقوا

تنالهولا،مكانهوليروا،كلامهليسمعوا،بعيرعلىفطاف،عنه)7(يصرفونولا،!ي!اللهرسول

.داودأبورواههكذا.أيديهم

ابنعن،الطفيلأبيعن،الجريريعن،زيادبنالواحدعبدعن،كاملأبيعن)8(مسلمرواهوقد

بينالطوافعنأخبرني:عباسلابنقلت:قالثم.تقدممابنحوبالبيتالطواففضلفذكر،عباس

قولك:فما:قلت.وكذبواصدقوا:قال؟سنةأنهيزعمونقومكفإن؟هوأسنةراكباوالمروةالصفا

خرجحتى!محمدهذا،محمدهذا:يقولون،الناسعليهكثراللهرسولإن:قال؟وكذبواصدقوا

ابنقال.ركبالناسعليهكثرفلما،يديهبينالناسيضربلااللهرسولوكان،البيوتمن)9(العواتق

يحصلوبه،الحالأثناءفيركبإنماأنهيقتضيوهو،مسلملفظهذا.أفضلوالسعيوالمشي:عباس

أعلم.والله،الأحاديثبينالجمع

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،(1885)داودأبيسنن

.(سننهمن):أ

.(رملقد):أ

.(نغف:النهاية).نغفة:واحدتها،والغنمالإبلأنوففييكوندود:-بالتحريك-النغف

.(البلدانومعجمالنهاية)بمكةجبلاسموهو:تصغيربلفظ،بالفتحثمبالضم:قعيقعان

.طدونوحدهاأعن

.(يضربونولا):أ

.(2)37(4621)مسلم

.(عتق:النهاية)تدركماأولالشابةوهيالعاتقجمع:العواتق



والمروةالصفابين7!لمحهس!طوافهذكر212

حدثنا،ادمبنيحيىحدثنا،رافعبنمحمدحدثنا:قالحيث")1(صحيحه"فيمسلمرواهماوأما

اللهرسولرأيتقدأراني:عباسلابنقلت:قال،الطفيلأبيعن،سعيدبنالملكعبدعن،زهير

ابنفقال،عليهالناسكثروقد)ناقةعلىالمروةعندرأيته:قلتقال)2(!ليفصفه:قال.!!

()4(فيهوليسمسلمبهتفردفقد.يكرهونولاعنه)3(يضربونلاكانواإنهمع!ي!اللهرسولذاك:عباس

ولاالوداعبحجةذلكيقيدلمإذراكبا)6(،والمروةالصفابينسعىوالسلامالصلاةعليهأنهعلى)5(فىلالة

السعيمنفراغهبعدوالسلامالصلاةعليهأنهالجائزفمن،الوداعحجةفيذلكيكونأنوبتقدير،غيرها

،العمرةإلىالحجيفسخأن)7(منهمالهدييسقلممنإياهموأمرهالناسوخطبتهالمروةعلىوجلوسه

فركبها،بناقتهأتيكلههذابعدثم.جابرحديثفيتقدمكما،الهديساقمنإلاكلهمالناسفحل

فيمعدودوهو،البكريواثلةبنعامرالطفيلأبورآهوحيمئذ.قريباسنذكرهكمابالأبطحمنزلهإلىوسار

القارنأنإلىوالثوريوأصحابهحنيفةكأبيالعراقيينمنطائفةذهبأوقد)8(:قلت.الصحابةصغار

يحتجواأنولهم.والشعبيومجاهدمسعودوابنعليعنمرويوهو.سعيينويسعىطوافينيطوف

سعىع!ي!النبيأنهذاوحديثه،ماشياوالمروةالصفابينسعىأنهعلىدلالة،الطويلجابربحديث

عن9سننهفيمنصوربنسعيدروىوقد.راكباومرةماشيامرةبينهماالطوافتعدادعلىراكبابينهما

عادثم،لعمرتهوالمروةوبالصفابالبيتطافمكةقدمفلما،وعمرةبحجةأهلأنهعنهاللهرضيعلي

لفظه.هذا.النحريومإلىحراماأقامثم،لحجتهوالمروةوبالصفابالبيتفطاف

وسعى،طوافينلهمافطافوالعمرةالحجبينجمعأنهعليعن"مناسكه"فيالهرويذرأبوورواه

فعل.ع!ي!اللهرسولرأيتهكذا:وقال،سعيينلهما

:")11(سننه"فيالبيهقيفقال"عليخصائص"فيوالنسائي1()0والدارقطنيالبيهقيرواهوكذلك

.(1265)مسلم)1(

وحدها.أعن)2(

.يدفعون:أي"يدعون":مسلمصحيحفي)3(

.أفىالقوسينبينماليس)4(

.أفىاللفظليس)5(

.(إذا):أ)6(

.(أم):ط)7(

بعد.إليهاسأشيرفقراتثلاثالفقرةهذهقبلأفيجاءوقد.واوبلا(قد):ط)8(

.(سند):ط)9(

.(131)2263/الدارقطنىسنن(01)

.(1219-0219)1-5/80190للبيهقيالكبرىالسنن(1)1



213والمروةالصفابينصط!لله!صطوافهذكر

حدثنا،صاعدبنمحمدأبوأنبأنا)1(:الحافظعمربنعليأنبأنا،الفقيهالحارثبنبكرأبوأنبأنا

وأالحارثبنمالكعن،إبراهيمعن،منصورعن،عياضبنفضيلحدثنا،زنبوربنمحمد

بالحجهووأهلبالحجأهللتوقدعليالقيت:قال،نصرأبيعن،الحارثبنمالكعن،منصور

كيف:قلت.بالعمرةبدأتكنتلوذلك:قال؟فعلتكماأفعلأنأستطيعهل:فقلت.والعمرة

لهماتطوفثم،جميعابهماتهلثم،عليكفتفيضهاماءمنإداوةتأخذ:قال؟ذلكأردتإذاأفعل

لمجاهدذلكفذكرت:منصورقال.النحريومدونحراملكيحلولا،سعيينلهماوتسعى،طوافين

عيينةبنسفيانرواهوقد:البيهقيالحافظقال.نفعلفلاالانأما،واحدبطوافإلانفتيكناما:قال

السعي.فيهيذكرفلم،منصورعن،وشعبةالثوريوسفيان

.الزيارةوطوافالقدومطوافأرادأنهفيحتملصحوإن،مجهولهذانصر)2(وأبو:قال

بنوحفصعمارةبنالحسنعلىومدارها،وموقوفامرفوعاعليعنأخربأسانيدرويوقد:قال

فيرووهممابشيءيحتجلاضعيفوكلهم،الرحمنعبدبنوحماد،اللهعبدبنوعيسى،داودأبي

أعلم.والله،ذلك

أنهالبخاريصحيحفيعمرابنعنقدمنافقد،ذلكخلافالصحاحالأحاديثفيوالمنقول:قلت

فعلهكذا:وقال.والعمرةالحجبينواحداطوافالهماوطافقارنافصارالحجعليهاوأدخلبعمرةأهل

.كاللهرسول

نافع،عن،اللهعبيدعن،الدراورديحديثمن(هوالبيهقيئماجه)4(وابنالترمذي)3(روىوقد

،واحداطوافا،لهماطافوالعمرةالحجبينجمعمن":لمجي!اللهرسولقال:قال.عمرابنعن

.)6(مسلمشرطعلىإسناده:قلت.غريبحسنحديثوهذاالترمذيقال."واحدأسعيالهماوسعى

أمرهاحاضتفلما،معهاالهديسوقلعدمبعمرةأهلممنكانتفإنهاالمؤمنينأملعائشةجرىوهكذا

منيعمرهاأنطلبتمنىمنرجعوافلما،قارنةفصارتعمرتهامعبحجوتهل،تغتسلأن!يواللهرسول

الحديث.فيبهمصرحاجاءكما،لقلبهاتطييبافأعمرها،الحجبعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

أ:)حدثنا(.

.(منصوربووأ):أ

.(849)لترمذيا

.(7592)ماجهابن

.(9029)5/701للبيهقيالكبرىالسنن

تحسينه.علىالترمذياقتصرولذلك،معلوللكنه



والمروةالصفابينصولسصطوافهذكر412

عن،جريجابنعن،الزنجي-خالدابنهو-مسلمأنبأنا:)1(الشافعياللهعبدأبوالإمامقالوقد

وهذا."وعمرتكلحجكيكفيكوالمروةالصفاوبينبالبيتطوافك":لعائشةقالاللهرسولأنعطاء

ابنعن،عيينةابنأخبرناأيضا)2(:الشافعيقالمابدليل،المعنىفيمسندوهو،الإرسالظاهره

عن؟عطاءعن،سفيان:قالوربما،الشافعيقال!ي!النبيعن،عائشةعن،عطاءعن،نجيحأبي

ابنورواه:البيهقيالحافظقال.فذكره...لعائشةقاللمجي!النبيأنعطاءعن:قالوربما،عائشة

عنطاووسابنعن،وهيبحديثمن)3(مسلمرواهوقد.موصولاعيينةبنسفيانعن،عمرأبي

بمثله.عائشةعن)4(أبيه

اللهرسولدخل:يقولجابراسمعأنه:الزبيرأبوأخبرني:جريجابنحديثمن)5(مسلموروى

وطافوا،أحلولمحلواالناسأنأبكي:قالت"؟تبكينمالك":فقال،تبكيوهي،عائشةعلى

وأهليفاغتسلي،ادمبناتعلىاللهكتبهقدأمرهذاإن":قال.حضرقدالحجوهذاأطفولمبالبيت

منحللتقدثم.والمروةالصفاوبينبالبيتطوفي":قالطهرتفلما،ذلكففعلت:قالت"بحج

حتىطفتأكنلمأنيعمرتيمننفسيفيأجدإني،اللهرسوليا:قالت."وعمرتكحجك

أيضا:جريجابنحديثمنوله)6(.التنعيممنفأعمرهاالرحمنعبديابهااذهب:قال.حججت

.واحداطوافاإلاوالمروةالصفابينوأصحابه!ي!النبييطفلم:قالجابراسمعتالزبيرأبوأخبرني

بينقرنواقدكانواالهديساقواالذينوأصحابهكي!النبيأن:اللهرحمهحنيفةأبيأصحابوعند

أعلم.والله،المتقدمةالأحاديثعليهدلكماوالعمرةالحج

فيقال،عليعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،محمدبنإبراهيمأنبأنا:)7(الشافعيوقال

،وسعيانطوافان:الناسبعضوقال:الشافعيقال،سعيين)8(ويسعىطوافينيطوف:القارن

(لكن)01لمجي!)9(النبيعنورويناه،قولناعليعنيرويجعفر:قال.عليعنضعيفةبروايةفيهواحتج

ترتيبه.(001)5مسندهفي(1)

ترتيبه.(001)6مسندهفي2()

.(132)(1112)مسلم)3(

.(الصحيحفيماوأثبتعائشةعنأبيهعنعباسابنعنطاووسابنعن):ط()4

.(1312)مسلم)5(

.(1512)مسلم)6(

ضعيف.وإسناده،الشافعيطريقمن(9029)5701/للبيهقيالكبرىالسنن)7(

.(سعيا):أ)8(

.واحدةورقةقبلجاءوإنماهناأفيليس(فصل)لفظإلىاللفظهذاومن.طفيالنبيعلىالصلاةليست)9(

إليه.أشرتحيثصفحاتقبلأفيجاء(فصل)كلمةإلىاللفظهذامن(01)
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معروفعن،عاصمأبوحذثنا:قالا،رافعبنومحمد،اللهعبدبنهارونحدثنا،داود)1(أبوقال

:قال،الطفيلأبوحدثنا،المكي-خزبوذابنيعني-

ثم،رافعبنمحمدزاد-يقبلهثمبمحجنهالركنيستلم،راحلتهعلىبالبيتيطوف!يوالنبيرأيت

راحلته.علىسبعأفطاف،والمروةالصفاإلىخرج

الزيادةبدونبهخربوذبنمعروفعن،الطيالسيداودأبيحديثمنصحيحهفي)2(مسلمرواهوقد

ماجهابنوأخرجه)بدونهامعروفعن،موسىبناللهعبيدرواهوكذلك.رافعبنمحمدذكرها)3(التي

.()4(بدونهامسروقعنموسىبنوالطفيلوكيعحديثمن

طالب،أبيبنيحيىعن،الأصمعن،عمرو،أبيأبنسعيدأبيعن)6()5(البيهقيالحافظورواه

أعلم.فالله.بدونهاالطفيلأبيعن،)7(مليكبنيزيدعن،حكيمأبيبنيزيدعن

حدثنا:قالا،إسحاقأبيبنزكرياوأبو،الحسنبنبكرأبوأنبأنا:)8(البيهقيالحافظوقال

،عونبنوجعفر،موسىبناللهعبيدأنبأنا،حازمبنأحمدحدثنا،دحيمبنعليبنمحمدجعفرأبو

الصفابينيسعى!يماللهرسولرأيت:قال،عماربناللهعبدبنقدامةعن،نابلبنأيمنأنبأنا:قالا

جماعةرواهوقد.قالاكذا:البيهقيوقال.)9(إليكإليكولاطردولاضربلابعيرعلىوالمروة

)01(
صحيحين.يكوناأنويحتمل:قال.النحريومالجمرةيرمي:فقالواأيمنعن

)13(طارقبنموسىقرةوأبيتمامبن()12وقرانوكيععن1(")1مسنده"فيأحمدالإمامرواه:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

12(

13(

صحيح.وهو،(9871)داودأبو

.(2751)رقم

تحريف.وهو(الذي):أ

.أعنزيادةالقوسينبينما

.(1649-1679)01ا-ا500/الكبرىالسننانظر

.(سعيدأبيعنأبيهعن):أفي

.8356/الكبيرالتاريخانظر.تحريفوهو(مالك):ط

.(1689)5101/للبيهقيالكبرىالسنن

.(ألى:الحديثغريبفيالنهاية)للتأكيدوتكريره،وأبعدتنح:معناه:الأثيرابنقال

.(غير):ط

صحيح.حديثوهو،134-3124/أحمدالإماممسند

ربما،صدوقوثمانينإحدىسنةمات.بغدادنزيل،الكوفيالأسديتمامابن-الراءوتشديد،أولهبضم:قزان

.(454-عوامة-التهذيبتقريب)أخطأ

.155-عوامة-التهذيبتقريبانظرتحريف(طارف):ط
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الحبشينابلبنأيمنعن،إأ(سليمانبنومعتمر،الزبيرياللهعبدبنمحمدأحمدوأبي،اليمنأهلقاضي

بنقدامةعن،البخاريرجالمنجليلثقةوهو)2(،الصديقبكرأبيمولىعسقلاننزيل،المكيعمرانأبي

ضربلاصهباءناقةعلىالواديبطنمنالنحريومالجمرةيرميع!ي!اللهرسولرأىأنهالكلابيعماربناللهعبد

وأخرجهمعاويةبنمروانعن،منيعبنأحمدعن،)3(الترمذيرواهوهكذا.إليكإليكولاطرد)5(ولا

عنكلاهما،وكيععنكلاهما،شيبةأبيبنبكرأبيعن)5(ماجهوابن،راهويهبنإسحاقعن،)4(النسائي

صحيح.حسن:الترمذيوقالأحمدالإمامرواهكماقدامةعن،نابلبنأيمن

فصل

استدبرتماأمريمناستقبلتلوإني:قالالمروةعندطوافهآخركانإذاحتى:حديثهفيجابرقال

كل،عشرأربعةوالمروةالصفابينالسعيأنإلىذهبمنعلىدلالةففيه.مسلمرواه.الهديأسقلم

الطوافاخرلأنعليهمردالحديثوهذا.الشافعيةأكابرمنجماعةقاله.مرة)6(يحسبوإيابذهاب

كانفلما:جابرحديثفيروايتهفيأحمدقالولهذا،المروةعندلاالصفاعنديكونقولهمعلى)7(

وجعلتها،الهديأسقلماستدبرتماأمريمناستقبلتلوإني،الناسأيها:قالالمروةعندالسابع

الناسفحل:مسلموقال.كلهمالناسفحل.عمرةوليجعلها)8(فليحلهديمعهيكنلمفمن،عمرة

.هديمعهكانومن!النبيإلاوقصرواكلهم

فصل

ذكرنايطولالصحابةمنخلقالعمرةإلىالحجبفسخ،الهدييسقلملمن،السلامعليهأمرهروى

ذلك؟فيالعلماءاختلفوقد.اللهشاءإن"الكبيرالأحكام"كتابذلكسردوموضع،هنا)9(لهم

لغيرهم،الفسخجوازنسخثم،الصحابةخصائصمنذلككان:والشافعيحنيفةوأبومالكفقال

رواه.لمجي!محمدلأصحابإلاالعمرةإلىالحجفسخيكنلم:عنهاللهرضيذرأبيبقولوتمسكوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

كلهم.:أفيبعدها

.أفياللفظليس

صحيح.(309)الترمذي

صحيح.حديثوهو،(6103)5027/النسائي

صحيح.حديثوهو،(3503)ماجهابن

.(يحتسب):أ

تحريف.(عن):ط

معا.منهماأثبتهوما(وليجعلهافيحل):وط،(فليجعلهافليحل):أ

.(هاهنا):أ
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منالروايةهذهتقعفأين،صحابياعشرأحدرواهقد:)2(وقال،ذلكفردأحمدالإماموأما.)1(مسلم

بوجوب.عنهمااللهرضيعباسابنوقال،الصحابةلغيرالفسخجوازإلىاللهرحمهوذهب؟ذلك

حلالاصارهدياساقيكنولم،بالبيتطافإذاشرعايحلأنهعندهبلالهدييسقلممنكلعلىالفسخ

أعلم.فالله،يسقلملمنالتمتعأوالهديساقلمنالقرانإلاالنسك)3(عندهوليس،ذلكبمجرد

،عطاءعن،جريجبنالملكعبدعن،زيدبنحدثنا)5(حمادالنعمانأبوحدثنا:)4(البخاريقال

الحجةذيمنرابعؤصبحوأصحابه!يوالنبيقدم:قالا،عباسابنعن،طاووسوعن،جابرعن

ذلكفيففشت،نسائناإلىنحلوأن،عمرةفجعلناها)6(أمرناقدمنافلما،لمح!شييخلطهلابالحجيهلون

ذلكفبلغ-بكفه-جابرقال.منيايقطروذكرهمنىإلىأحدنافيروح:جابرقال:عطاءقال.)7(القالة

أمريمناستقبلتأنيولو،منهمدلهوأتقىأبرلأناوالثه،وكذاكذايقولونقوماأنبلغني:فقال!والنبي

هياللهرسوليا:فقال،جعشمبنسراقةفقام،لأحللتالهديمعيأنولولا،أهديتمااستدبرتما

عن،سعدابنهو،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا:)9(مسلم)8(وقال.للأبدبل،لا:فقال؟للأبدأولنا

حتى،بعمرةعائشةوأقبلت،مفردبحجاللهرسول1(مع)0مهلينأقبلنا:قالأنه:جابرعن،الزبيرأبي

منايحلأن!صاللهرسولوأمرنا،والمروةوالصفابالكعبةطفناقدمناإذاحتى،()11عركتبسرفكناإذا

بالطيب،وتطيبنا،النساءفواقعنا،كلهالحل:قال؟ماذاحل:فقلنا:قال.هديمعهيكنلممن

الصلاةعليهبأنهالتصريحفيهماالحديثانفهذان،ليالأربعإلاعرفةوبينبينناوليس،ثيابنا)12(ولبسنا

وقتالنهارارتفعحين،الأحديوموذلك،الحجةذيرابعةلصبحالوداعحجةعاممكةقدموالسلام

يومكانمنهعرفةيوملأن،خلافبلاالخميسيومكانالسنةتلكالحجةذيأوللأنالضحاء)13(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

.(1224)مسلم

.(قال)الفعلبإسقاط(وقد):أ

.(عنه):ط

.(5052)(1237)البخاري

.طفي(حدثنا)ليست

.(فجعلنا):ط

.(المقالةتلك):ط

.(مسلمقالللأبدبلفقال):ط

.(1213)مسلم

.(مهلون):أ

.(عرك:النهاية)حاضت:عركت

.(ثيابا):ط

.(الضحى):أ
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الصلاةعليهقدمفلما.سيأتيكما"الصحيحين"فيالثابتالخطاببنعمرحديثبنصالجمعة

فلما،والمروةالصفابينبالسعيثم،بالبيتبالطواف-ذكرناكما-بدأالشهررابعالأحديوموالسلام

عليهمذلكفوجب،حتماإحرامهمنيحلأنهدفيمعهيكنلممنأمرالمروةعندبينهماطوافهانتهى

سوقهلأجلإحرامهمنيحللموالسلامالصلاةعليهأنهلأجل،متأسفوبعضهمففعلوه،محالةلا

قال،ذلك!نعندهممارأىفلما،بهوالتأسيوالسلامالصلاةعليهموافقتهيحبونوكانوا،الهدي

هذاأنأعلملو:أي."عمرةولجعلتهاالهديسقتلمااستدبرتماأمريمناستقبلتلو":لهم

صو5صلكم!)1("*
أفضليةعلىالدلالة)2(تتضحهاهناومن،أحللتمكماأحلحتىالهديسوقتركت". عليكميسى

ولكن،قارناكان!اللهرسولأنأشكلا:قال)3(فإنه،هذامنأخذاأحمدالإمامإليهذهبكماالتمتع

منأفضللكونهالتمتععلىيتأسفلموالسلامالصلاةعليهأنه:وجوابه،عليهلتأسفهأفضلالتمتع

وأمرهإحرامهعلىبقائهفيأصحابهعلىيشقلئلاعليهتأسفوإنما)4(،الهديساقمنحقفيالقران

التمتعأنعلىعنهأخرىروايةفينصالسرهذاأحمدالإمامتأمللماأعلمواللهولهذا،بالإحلاللهم

)د(بالتمتعأصحابهمنالهدييسقلممن،والسلامالصلاةعليهلأمرهالهدييسقلممنحقفيأفضل

حجةفي،عليهوسلامهاللهصلوات،لنبيهوجلعزاللهاختاركماالهديساقمنحقفيأفضلالقرانوأن

أعلم.والله.تقدمكمابذلكلهوأمرهالوداع

يسقلملمنبالفسخوأمرهوالمزوةالصفابينطوافهمنفراغهبعدعليهوسلامهاللهصلواتسارثم

والثلاثاءالإثنينويومالأحديومبقيةهنالكفأقام،مكةشرقيبالأبطحنزلحتى،معهوالناس،الهدي

إلىيعدولم،هنالكبأصحابه)6(يصليذلكوكل،الخميسيوممنالصبحصلىحتى،والأربعاء

كلها.الأيامتلكفي)7(الكعبة

الطوافبعدويرجععرفةإلىيخرجحتىيطفولمالكعبةيقربلممنباب:)8(البخاريقال

(.)1(ط:اليشق

(.)2(أ:)تتعطل

.أفىاللفظليس)3(

.(فإنما):أ()4

.أمنواستدركتها،طفيليست)5(

.(يصليلاذلكوكل):أوفي(يصليذلككل):ط)6(

.(من):ط)7(

.(1625)البخاري)8(
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أخبرني:قال،عقبةبنموسىحدثنا،سليمانبنفضيلحدثنا،بكرأبيبنمحمدحدثنا:الأول

:قال،عباسبناللهعبدعن،كريب

حتىبهاطوافهبعدالكعبةيقربولم،والمروةالصفابينوسعىسبعا)1(فطافمكةع!ي!النبيقدم

عرفة.منرجع

.البخاريبهانفرد

!ي!النبيوكان،اليمنمن-عليئمكةخارجبالبطحاءمنيغ!ي!اللهورسول-الوقتهذافي)2(وقدم

زوجتهوجدقدمفلما،عنهمااللهرضيالوليدبنخالدبعدأميرااليمنإلى،قدمناكما،بعثهقد

،الهدييسوقوالم)3(والذينع!ياللهرسولأزواجحلكماحلتقدمج!ي!اللهرسولبنتفاطمة

إلىعليهامحرشافذهب،أبي:قالت؟بهذاأمركمن:فقال،صبيغاثياباولبست،واكتحلت

بذلكأمرتهاأنكوزعمت،واكتحلتصبيغاثياباولبست،حفتأنهافأخبره،!ي!اللهرسول

الحج؟أوجبتحينأهللتبم:ع!ياللهرسولقالثم.صدقتصدقتصدقت:فقال.اللهرسوليا

عليئبهجاءالذيالهديجماعةفكان،تحلفلاالهديمعيفإن:قال.!ي!النبيكإهلالبإهلال:قال

فيواشتركا،الإبلمنمئةالطريقفيواشتراه)4(المدينةمن!يواللهرسولبهأتىوالذي،اليمنمن

الله.رحمهمسلمصحيحفيكلههذاتقدموقد،جميعاالهدي

ابنعنعكرمةحديثمناللهرحمه)5(الطبرانيالقاسمأبوالحافظذكرهاالتيالروايةيردالتقريروهذا

علي،معقدممنجملةفيموسىأبووكان،أعلموالله)6(الجحفةإلى!سي!النبيتلفىعلياأن:عباس

،العمرةإلىحجهففسخ،وسعىللعمرةطافمابعديحلبأن!يواللهرسولفأمرههديايسقلمولكنه

يفردأنالخطاببنعمررأىفلما،الخطاببنعمرخلافةأثناءفيبذلكيفتيفكان،متمتعاوصار

.وأرضاهعنهاللهرضيعمرالمؤمنينلأميرمهابةفتياهترك،العمرةعنالحج

)2(

)3(

)4(

)6(

.البخاريفياللفظليس

.(من):أ

.البخاريفيمايوافقأثبتهوما،واوبلا(الذين):أ

.(الطريقفيواشتراهالمدينةمنالهديمعيفإن:قال):أ

.(15841)231-1/1023للطبرانيالكبيرالمعجم

معجم)مراحلأربععلىوقيل،المدينةطريقفيمكةمنمراحلثلاثعلىالجحفة:ياقوتقال:الجحفة

.(البلدان
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:قال،أبيهعن،جحيفةأبيبنعونعن،سفيانأنبأنا،الرزاقعبدحدثنا:أ(أحماالإماموقال

في!ي!اللهورسول:قال.أذنيه)4(فيوأصبعاهوهاهناهاهنافاه3(وأتتبع،ويدوريؤذن2(بلالأرأيت

قال!ي!اللهرسولفصلىفركزهابالعنز!6(يديهبينبلالفخرجقال)"(.أدممنأراهاحمراءلهقبة

حلةوعليه،والحماروالمرأةالكلبيديهبينويمر-بالبطحاء-:قال،بمكةوسمعته:الرزاقعبد

.حبرةنراها:سفيانقال.ساقيهبريقإلىأنظركأني،حمراء

:قال.أبيهعن9(جحيفهأبيبنعونعن،سفيانحدثنا،وكيع98(حدثنا:أحمد)7(وقال)

.11(ونائلناضحفمن،وضوئهبفضلبلال1(.فخرج،حمراءلهقبةفيوهو،بالأبطح!ي!النبيأتيت

فخرج،عنزةلهركزتثم:قال-وشمالايمينايعني-وهكذاهكذافاهأتتبعفكنت،بلالفأذن:قال

عنزةإلىبنافصلى،ساقيهبريقإلىأنظروكأني،حمراءحلةأو،حمراءلهجبةوعليه!اللهرسول

أتىحتىركعتينيصلييزللمثم،يمنعلاوالحماروالكلبالمرأةتمر،ركعتينالعصرأوالظهر

من(\13(الصحيحين"فيوأخرجاه.ركعتينوالعصر،ركعتينالظهرفصلى:مر\12(وقال.المدينة

.الثوريسفيانحديث

عن(شعبةأخبرنيأوحجاج)ح(،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أيضا14(أحمدوقال

الظهروصلىفتوضأ،البطحاءإلىبالهاجرة!ي!اللهرسولخرج:قالجحيفةأباسمعت،الحكم

.والمرأةالحمار(ورائهاهامنيمزوكان:جحيفةأبيأبيهعنعونفيهوزاد.عنزةيديهوبين،ركعتين

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

)14

صحيح.حديثوهو،4803/أحمدالإماممسند

خطأ.(بلالرأيت):ط

الأشبه.وهوالمسندعنأثبتهوما(يتع):ط،أ

تصحيف.(أذنه):ط

.(قال:قال):ط

.(عنز:النهاية)الرمحسنانمثلسنانوفيها،شيئاأكبرأوالرمحنصفمثل:العنزة

.(4803/)أحمدالإماممسند

.أعنزيادةالقوسينبينما

.(433-عوامة-التهذيبتقريبوانظر).أفياللفظليس

.(فخر!:قال):أ

.(نيل:الأربنهاية).(واخذمنهمصيبأي):الحديثهذاعلىتعليقاالأثيرابنقال

.(مرةوكغوقال):المسندفي

.(42)9(305)ومسلم(463)البخاري

.(4903/)أحمدالإماممسند

.(ورائنامن):ط
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فأخذت:قال.وجوههمبهافيمسحون،يدهيأخذونفجعلوا،الناسقامثم:الحديثفيحجاجقال

صاحبا)1(أخرجهوقد.المسكمنريحاوأطيب،الثلجمنأبردهيفإذا،وجهيعلىفوضعتهايده

بتمامه.شعبةحديثمن)2(الصحيح

فصل

حلوقد،الأربعاءويومالثلاثاءويومالإثنينويومالأحديوم-قدمناكما-بالأبطحالسلامعليهفأقام

.الهديساقمنإلاالناس

يعدولم،الأموالمنومامعهالمسلمينمنمعهبمناليمنمنطالبأبيبنعليالأيامهذهفيوقدم

بالأبطحصلىالخميسيومالسلامعليهأصبحفلما،بهاطافبعدماالكعبةإلىوالسلامالصلاةعليه

!ي!النبيأنرويوقد.إليهافيهيسارلأنه،منىيوم:لهويقال،الترويةيوموهو،يومئذمنالصبح

البدنفيه)3(تزينلأنه،الزينةيوم:التعاليقبعضفيرأيتهفيماقبلهللذيويقال،اليومهذاقبلخطب

أعلم.فالله،ونحوها،بالجلال

حدثنا،الجلوديجعفربنمحمدبنأحمدأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)4(البيهقيالحافظقال

نافع،عن،عقبةبنموسىعن،قرةأبوحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،مهرانبنإسماعيلبنمحمد

بمناسكهم.فأخبرهمالناسخطبالترويةيومقبل)5(كانإذاع!ي!اللهرسولكان:قال،عمرابنعن

بالحجحلواقدكانواالذينوأحرم،بعدهوقيل،الزوالقبلمنىإلىقاصدأ،السلامعليهفركب

نحوها.رواحلهموانبعثت،منىإلىتوتجهواحينالأبطحمن

يومكانحتىفأحللنا!واللهرسولمعقدمنا:اللهعبدبنجابرعن،عطاءعن،الملكعبدقال

بالحج.لبينا،بظهرمنامكةوجعلنا،التروية

مجزوما.تعليقا)6(البخاريذكره

عن،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنعن،سعيدبنيحيىثنا،حاتمبنمحمدثنا:)7(مسلموقال

:قال.جابر

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

البراغيث.أكلونيلغةعلى(أخرجاه):أ

.(2)52(305)ومسلم(187)رقمالبخاري

.(يزين):ط

.(9219)(5111/)الكبرىالسننفيوالحديث،أفي"الحافظ"لفظليس

.(الترويةيومخطبإذا):ط

.(1653)قبلالبخاري

.(4112)مسلم
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.(1)الأبطحمنوأهللنا:قال.منىإلىتوجهناإذانحرمأنأحللنالما!يماللهرسولأمرنا

يومحتىأنتتهلولم،الهلالرأواإذاالناسأهلبمكةكنتإذارأيتك:عمرلابنجريجبنعبيدوقال

طويل.حديثجملةفي)3(البخاريرواه.راحلتهبهتنبعثحتىبها)2(يهل!النبيأرلم:فقال.التروية

يوميلبيعمرابنكان:فقال.بالحجيلبيمنىالمجاور)5(عنعطاءوسئل:)4(البخاريقال

راحلته.علىواستوى،الظهرصلىإذاالتروية

حتىيلبيلاالترويةيومكانفإذا،العمرةمنيحل؟معتمراحجإذايصنععمرابنكانهكذا:قلت

بهوانبعثتالظهرصلىبعدماالحليفةذيمنع!ي!اللهرسولأحرمكما،منىإلىمتوجهاراحلتهبهتنبعث

نزاعلامماوهذا،بمنىيومئذصلاهاوإنما،بالأبطحالظهر!ي!النبييصللمالترويةيوملكن،راحلته

إسحاقحدثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:الترويةيومالظهر)7(يصليأينباب)6(البخاريوقال.فيه

بشيءأخبرني:قلت)8(مالكبنأنسسألت:قال.رفيعبنالعزيزعبدعن،سفيانحدثنا،الأزرق

-عن9رسولالله!ييهأينصلى)01(الظهروالعصريومالتروية؟قال:بمنى.قلت:فأينصلى

.أمراؤكيفعلكماافعل:قالثم.بالأبطح:قال؟النفريومالعصر

سفيانعن،الأزرقيوسفبنإسحاقعن،طرقمن،ماجهابنإلا)11(الجماعةبقيةأخرجهوقد

حسن:الترمذيوقال.بهالأزرق()13يوسفبنإسحاقعن،(أحمد)12الإمامرواهوكذلك.بهالثوري

.الثوريعن،الأزرقحديثمنيستغربصحيح

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

.(بطحلأباهللناوأ):أ

وحدها.أعن

.(1)66رقمالبخاري

.(1653)قبلمعلقاالبخاري

.(المجاوز):ط،أ

.()1653البخاريصحيحفيهو

.(ع!يرالنبيصلى):أ

.(قلت:قال):ط

.البخاريصحيحعنأثبتهوما(منعقلت):أ،ط

.(يصلي):ط

.(7992)(5924/)والنسائي،(1291)داودوأبو(649)والترمذي،(9013)مسلم

.(001)3/المسندفيأحمدرواه

.(3001/)المسندوانظر،أفياللفظليس
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لقيت:قال،رفيعبنالعزيزعبدحدثنا،عيالضبنبكرأباسمع،عليأنبأنا)1(البخاريقالثم

خرجت:قال،العزيزعبدعن،عيالضبنبكرأبوحدثنا،أبانبنإسماعيلوحدثني،مالكبنأنس

فقال؟الظهراليومهذا!يمالنبيصلىأين:فقلت،حمارعلىذاهباأنسافلقيت،الترويةيوممنىإلى

فصل.أمراؤكيصليحيثانظر

عن)4(الحكمعن،الأعمشعن،كدينة)3(أبوحدثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)2(وقال

بمنى.صلواتخمسصلى!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،مقسم

الأعمش،عن،التيمييعلىبنيحيىمحياةأبوحدثنا،عامربنأسودحدثنا،أيضا(أحمد)وقال

يومالغداةوصلى،بمنىالترويةيومالظهرصلىلمجيمالنبيأن:عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن

بها.عرفة

عن،)8(رزيقبنعمارعن،)7(جواببنأحوصعن،حرببنزهيرعن،داود)6(أبورواهوقد

)9(.بمنىعرفةيوموالفجرالترويةيومالظهر!يماللهرسولصلى:ولفظه،بهالأعمشمهرانبنسليمان

ليس:وقال،بمعناهالأعمشعن،الأجلحبناللهعبدعن،الأشجعن،)01(الترمذيوأخرجه

.)11(مقسمعنالحكمسمعهفيماشعبةعدهمماهذا

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1654)البخاريصحيح

.(1792،303/)أحمدالإماممسندفيوالحديث،(قال):أ

عنروىالكوفيكدينةأبوالبجليالمهلببنيحيىاسمه-بالتصغيركدينةوأبو.تحريفوهو(كرنبةأبو):أ

.(795-عوامة-وتقريبه،(11/928)التهذيبتهذيبانظر)عامربنأسودعنهوروى،وغيرهالأعمش

،عمروأبو:ويقال،الكوفيمولاهمالكنديمحمدأبوعتيبةابنهووالحكم.تحريفوهو(الحكيم):ط

أربعوقيلومئةعشرةخمسسنةمات.وغيرهالأعمشوعنه،وغيرهمقسمعنحدث.اللهعبدأبو:ويقال

.(2432/)التهذيبوتهذيب،(-5802213/)النبلاءأعلامسير).عشرة

.(1/792)أحمدالإماممسند

.(1191)داودأبو

.(69)وتقريبه،(1/191)التهذيبتهذيبانظر.تحريفوهو.(جوابعن):ط

.(704التهذيبتقريب)-مصغرا-الراءبتقديمرزيقبنعماروهو،تحريف(زريق):أ

.(بمنىعرفةيومالظهر!ي!ولفظه):ط

.088()رقمالترمذيرواه

لمفإنه،مقسممنعتيبةبنالحكميسمعهلمالحديثفهذا،بالانقطاعالحديثهذاالترمذيالإمامأعل:بشارقال

يأتيالذيوالرجل،الصيدوجزاء،الطلاقوعزمة،والقنوت،الوترحديث:وهيأحاديثخمسةإلامنهيسمع

فيه303(و)1/792الحديثلهذاأحمدمسندمحققيتصحيحفإنثمومن،منهاليسفهذا،حائضوهيامرأته

نظر.
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عن،مسلمبنإسماعيلعن،الأجلحبناللهعبدحدثنا،الأسجسعيدأبوحدثنا:)1(الترمذيوقال

إلىغداثم،والفجروالعشاءوالمغربوالعصرالظهربمنىاللهرسولبناصفى:قالعباسابنعن،عطاء

.عرفات

فيه.كلمقدمسلمبنوإسماعيل:قالثم

مالك.بنوأنس،الزبيربناللهعبدعنالبابوفي

بنعثمانعن)3(مسلمبنالوليدحدثنا،ربهعبدبنيزيداحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

يوممنىإلىراحأنه!ي!النبيرأىعمن،أمامةأبيعن،القاسمعن،يزيدبنعليعن،العاتكةأبي

أحمد.بهتفرد-الحرمنيعني-ع!ي!اللهرسولبهيظللثول!عليهعودبيده)4(بلالجانبهوإلى،التروية

إنماولكنه،الزوالبعدمنىإلىالأبطحمنركب-والسلامالصلاةعليه-أنهعلىالشافعينصوقد

أعلم.والله.الحديثبهذالهيستدكفقد،بمئىالظهرصلى

النبيئإلاوقصرواكلهمالناسفحل:قال،جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرحديثفيوتقدم

ووحمواللهرسولوركب،بالحجفأهلوامنىإلىتوجهواالزويةيوم!ان!ا،ه!ممبهـ4!انومن،!!ي!

منلهبقبةوأمر،الشمسطلعتحتىقليلامكثثم،والفجروالعشاءوالمغربوالعصرالظهربهافصلى

كما،الحرامالمشعرعندواقفأنهإلاقريش!تشكولا،!ي!اللهرسولفسار(بنمر"لهفضربت،شعر

بنمرةلهضربتقدالقئةفوجد،عرفةأتىحتىع!ي!اللهرسولفاجتاز)6(،الجاهليةفيتصنعقريشىكانت

:وقال،الناسفخطبالواديبطنفأتى،لهفرحلتبالقصواءأمرالشمسزاغتإذاحتى،بهافنزل

كلألا،هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمة،عليكمحراموأموالكمدماءكمإن"

ابندمدمائنامنأضعدمأولوإن،موضوعةالجاهليةودماء،قدميتحتموضوعالجاهليةأمرمنشيء

أضعرباوأول،موضوعالجاهليةوربا.هذيلفقتلتهسعدبنيفيمسترضعا)7(وكان،الحارثبنربيعة

بأمانةأخذتموهنفإنكم،النساءفياللهواتقوا،كلهموضوعفإنه،المطلبعبدبنالعباسرباربانا،

ذلكفعلنفإن،ممرهونهأحدافرشكميوطئنلاأنعليهنولكم،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(987)يمذلترا

ضعيف.وإسناده،عنهمستدركالمعقوفتينبينوما(5268/)أحمدالإماممسند

.الرجالكتبمنوالتصحيح،خطأوهو،مسلمأبوالوليد:الأصولفي

.(قال):أفياللفظهذابعد

.أمنزيادة

.(فأجاز):ط

.واوبلا(كان):أ
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تضلوالنمافيكمتركتوقد،بالمعروفوكسوتهنرزقهن)1(عليكمولهن،مبرحغيرضربافاضربوهن

بلغتقدأنكنشهد:قالوا؟قائلونأنتمفماعنيتسألونوأنتم،اللهكتاب؟بهاعتصمتمإن)2(بعده

اللهم،اشهداللهم،الناسإلى)3(وينكتهاالسماءإلىيرفعهاالسبابةبإصبعهفقال.ونصحتوأذيت

.مراتثلاث،اشهداللهم،اشهد

بنموسىعن،مغيرةعن(جريرأنبأناأحجربنعليأنبأنا:4(النسائيالرحمنعبدأبووقال

عرفةيومخطبتهفييقولع!ي!اللهرسولسمعت:قال،جدهعنأبيهعنالسعديعمروبنحذيمبنزياد

كحرمة،هذايومكمكحرمةعليكمحرالموأعراضكموأموالكمدماءكمأناعلموا":الوداعحخةفي

."هذابلدكمكحرمة،هذاشهركم

بنسفيانحدثنا،زائدةأبيابنعنهنادحدثنا،بعرفةالمنبرعلىالخطبةباب:داود)5(أبووقال

علىوهوع!ي!اللهرسولرأيت:قال.عمهأوأبيهعن،ضمرةبنيمنرجلعن،أسلمبنزيدعن،عيينة

بعرفة.المنبر

والسلامالصلاةعليهأنهالطويلجابرحديثفيتقدمثم،مبهمارجلافيهلأن.ضعيفالإسنادوهذا

.القصواءناقتهعلىخطب

الحي،منرجلعن،نبيطبنسلمةعن،داودبناللهعبدثنا)7(،مسددثنا:داود)6(أبوقالثم

ولكن،أيضامبهمفيهوهذا.يخطبأحمربعيرعلىبعرفةواقفا!ي!اللهرسولرأىأنه:نبيطأبيهعن

له.شاهدجابرحديث

عن،وكيعثنا:قالا،شيبةأبيبنوعثمان،السريبنهنادحدثنا:داود)8(أبوقالثم

المجيد،عبدعن:هنادوقال-هوذةبنخالدبنالعداءحدثني:قال،عمروأبيالمجيد)9(عبد

فيقائمابعيرعلىعرفةيومالناسيخطبلمجيواللهرسولرأيت:قال-هوذةبنالعداءبنخالدحدثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أفياللفظليس

.(بعدي):ط

.(1218)مسلمعنهناوما(على):ط،أ

.(مغيرةعنجريرأنبأنا)وفيه(2004)(2422/)للنسائيالكبرىالسنن

.()1591رقم

.(1691)داودأبو

.أمنواستدركته،طفياللفظليس

صحيح.حديثوهو،(و)1891(1791)داودأبو

.(18276/)الكمالتهذيبوانظر.(عمروأبيبنالمجيدعبدعن):ط
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العظيم،عبدبنعباسوحدثنا،هنادقالكما،وكيععن،العلاءابنرواه:داودأبوقال.الركابين

.بمعناهخالدبنالعداءعن،عمروأبوالمجيدعبدحدثنا،عمربنعثمانحدثنا

نعلينيجدلممن:بعرفاتيخطب!ي!اللهرسولسمعت:قال.عباسابنعن)1(الصحيحينوفي

.للمحرمالسراويلفليلبسإزارايجدلمومن،الخفينفليلبس

كان:قال،عبادأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:)2(إسحاقبنمحمدوقال

له)3(يقولقال،خلفبنأميةبنربيعةبعرفةوهو!س!اللهرسولبقولالناسفييصرخالذيالرجل

الشهر:فيقولون؟هذاشهرأيتدرونهل:يقول!ي!اللهرسولإنالناسأيها:قلء!اللهرسول

:يقولثم.هذاشهركمكحرمةوأموالكمدماءكمعليكمحرمقداللهإن:لهمقل:فيقول.الحرام

الحديث.تماموذكر؟هذابلدأيتدرونهل:يقولاللهرسولإنالناسأكها:قل

بن4عمروعن،حوشببنشهرعن،سليمأبيبنليثحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

ثم،فبلغتهحاجةفيبعرفةواقفوهو،!شي!اللهرسولإلىأسيدبنعتاببعثني:قال،خارجة

و)5(-.
كلإلى)6(أدىاقدااللهإنالناسأيها:يقولفسمعته،رأسيعلىليقعلعابهاوإنناقتهتحتو!مت

غيرإلىادعىومن،الحجروللعاهر،للفراشوالولد،لوارثوصيةتجوز)7(لاوإنه،حقهحقذي

عدلا.ولاصرفالهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليه،مواليهغيرتولىأو،أبيه

عن،حوشببنشهرعن،قتادةحديثمن)01(ماجهوابن)9(والنسائي)8(الترمذيورواه

اختلافوفيه:قلت.صحيححسن:الترمذيوقال.بهخارجةبنعمروعن،غنمبنالرحمنعبد

النحر،يومالخطبةهذهبعدوالسلامالصلاةعليهخطبهاالتيالخطبةوسنذكر.أعلموالله،قتادةعلى

الله.شاءإنالنبويةوالادابوالتفاصيلوالمواعظالحكممنفيهاوما

.(1781)ومسلم(1841)البخاريصحيح()1

.(2506/)هشامابنسيرة)2(

.طفيوليستأعنزيادة(لهيقول)عبارة)3(

.(عمر):أ()4

.(وقف):أ)5(

.أعنوزدتهطفياللفظليس)6(

.(يجوزلاا:ط)7(

صحيح.حديثوهو،(1212)الترمذي)8(

صحيح.وهو(4336)(6472/)النسائي()9

صحيح.وهو(2712)ماجهابن1()5
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أنبأنا،يوسفبناللهعبدحدثنا،عرفةإلىمنىمنغداإذاوالتكبيرالتلبيةباب:البخاري)1(وقال

كيف:عرفةإلىمنىمنغاديانوهما،مالكبنأنسسألأنه،الثقفيبكرأبيبنمحمدعن،مالك

مناالمكبرويكبر،عليهينكرفلاالمهلمنايهلكان:فقال؟لمجيواللهرسولمعاليومهذافيتصنعونكنتم

بنبكرأبيبنمحمدعنكلاهما،عقبةبنوموسىمالكحديثمن)2(مسلموأخرجه.عليهينكرفلا

به.أنسعن،الحجازيالثقفيرياحبنعوف

بنسالمعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،)4(مسلمةبنالثهعبدحدثنا:)3(البخاريوقال

فلما،الحجفيعمربناللهبعبديأتمأنيوسفبنالحجاجإلىكتبمروانبنالملكعبدأن)5(اللهعبد

فسطاطهعندفصاح-)6(الشمسزالتأو-الشمسزاغتحين،معهوأنا،عمرابنجاءعرفةيومكان

عليأفيضحتىأنظرني:فقال!نعم:قال؟الآن:فقال.الرواح:عمرابنفقال.إليهفخرجهذاأين

،اليومالسنةتصيبأنتريدكنتإن:فقلت،أبيوبينبينيفسار،خرجحتىعمرابنفنزل،ماء

عن،القعنبي)7(عن،أيضاالبخاريورواه،صدق:عمرابنفقال،الوقوفوعجلالخطبةفاقصر

مالك.عنوهبوابنأشهبحديثمن)8(النسائيوأخرجه.بهمالك

عن،شهابابنعن،عقيلحدئني:الليثوقال:الحديثهذاروايتهبعد)9(البخاريقالثم

تريدكنتإن:)01(فقالالموقفهذافيتصنعكيفاللهعبدسألالزبيربابننزلعامالحجاجأن:سالم

السنة،فيوالعصرالظهربينيجمعونكانواإنهم،صدق:عمرابنفقال.عرفةيومبالصلاةفهجرالسنة

سنته.إلابذلكتبتغونهل:فقال!؟!ي!اللهرسولذلكأفعل:لسالمفقلت

عن،نافععن،إسحاقابنعن،(أبي)12ثنا،يعقوبثنا،حنبلبنأحمدثنا:(1داود)1أبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.(9165)البخاريفيوهو.واوبلا(قال):ط

.(1285)مسلم

.(1663)البخاري

.(0/1257)النبلاءأعلامسيروانظر(مسلم):أ

.(الملكعبدبناللهعبدأن):ط

.أفي(الشمسزالتأو)عبارةالبيت

مسلمة.بناللهبعبدعليهاشتبهفلعله،(يوسفبناللهعبد)(0166)البخاريصحيحفيالراويهذامكان

.(9003)(5254/)،(5003)(5252/)النسائيسنن

معلقا.(1662)البخاري

.(سالمفقال)البخاريوفي(فقلت):أ

حسن.حديثوهو،(1391)داودأبو

.(داودأبيعنهناوماعوفأبيحدثنا):ط
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منزلوهي،بنمرةفنزل،عرفةيومصبيحةالصبحصفىحينمنىمنغداع!ي!اللهرسولأن:عمرابن

الظهربينفجمع،مهجرا!اللهرسولراح،الظهرصلاةعندكانإذاحتى،بعرفةبهينزلالذيالإمام

فصلىأقامثم،بلالأذنثم:قال،المتقدمةالخطبةأوردبعدماحديثهفيجابرذكروهكذا،والعصر

خطبوالسلامالصلاةعليهأنهيقتضيوهذا.شيئابينهمايصلولم،العصرفصفىأقامثم،الظهر

الثانية.للخطبةيتعرضولم،الصلاةأقيمتثم،أولا

فيجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،وغيرهمحمدبنإبراهيمأنبأنا:)1(الشافعيقالوقد

،4بلاأذنثم،الأولىالخطبةالناسفخطب،بعرفةالموقفإلىع!ي!النبيفراح:قال)2(الإسلامحجة

ثمالظهرفصلىبلالأقامثم،الأذانمنوبلال،الخطبةمنففرغ،الثانيةالخطبةفي!النبيأخذثم

يحيى.أبيبنمحمدبنإبراهيمبهتفرد:البيهقيقال.العصرفصلىأقام

إلىالقصواءناقتهبطنفجعلالموقفأتىحتىع!ي!اللهرسولركبثمجابرعن:مسلمقال

القبلة.واستقبليديهبينالمشاةجبلوجعلالصخرات

عن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنعن،سليمانبنيحيىحدثنا:)3(البخاريوقال

إليهفأرسلت،(عرفةيوما!ي!النبيصيامفيشكواالناسأن:ميمونةعن،كريبعن،بكير

)2(
بنهارونعن،)د(مسلموأخرجه.ينظرونوالناس،منهفشرب،الموقففيواقفوهو،ب

به.وهبابنعن،الأيليسعيد

عن،اللهعبيدبنعمرمولىالنضرأبي)7(عنمالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدأنبأنا)6(:البخاريوقال

النبي!صومفيعرفةيومعندهاتمارواناساأن:الحارثبنتالفضلأمعن،عباسابنمولىعمير

علىواقفوهو،لبنبقدحإليهفأرسلت،)8(بصائمليس:بعضهموقال،صائمهو:بعضهمفقال

فشربه.،بعيره

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(132/)مسندهفيوهو،الشافعيطريقمن(2389)(5411/)للبيهقيالكبرىالسنن

الشافعي.روايةوهي(الوداع):ط

.(9891)البخاري

.(حلب:والأثرالحديثغريبفىالنهاية)اللبنفيهيحلبلذيالإناء:"والمحلبالحلاب"

.(4121)مسلم

.(8891)البخاري

.البخاريصحيحفيليست)أ(عنزيادةاللفظة

.(بصائمهوليسا:أ
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.به)2(النضرأبيعنأخرطرقمنوأخرجاه.أيضامالكحديثمن()1مسلمورواه

وصح.أعلموالله.واحدةوقصتهما،المؤمنينأمالحارثبنتميمونةأختهيالفضلأم:قلت

ومنهذهمنالإرسالتعددأو،ذلكبعديكونأنإلااللهم،3(عندهملأمنلأنهإليهماالإرسالإسناد

أعلم.والله،هذه

نبئته)5(أمجبيربنسعيدمنأسمعتهأدريلا:قال،أيوبثنا،إسماعيلثنا:أحمد)4(الإماموقال

بعرفة،ع!ي!اللهرسولأفطر:وقال.رمانايأكلوهو،)6(بعرفة،عباسابنعلىأتيت:قال.عنه

فشربه.بلبنالفضلأمإليهوبعثت

تمارواأنهم:عباسابنعن،التوأمةمولىصالحعن،ذئبأبيابنثنا،وكيعثنا:أحمد)7(وقال

فشربه.بلبناللهرسولإلىفضلأمفأرسلت.عرفةيوم!ي!النبيصومفي

دعا:عطاءقال:قالجريجابنأنبأنا:قالا9(بكماوابنالرزاقعبدثنا:أحمد)8(الإماموقال

فإن،تصملا:اللهعبدفقال.صائمإني:فقالعرفةيومالطعامإلىعباسبنالفضلعباسبناللهعبد

بكم.مستنونالناسفإن،تصمفلا،منهفشربعرفةيوملبنفيه1()0حلابإليهقرباللهرسول

بكم.()12يستنونالناسإن:(1)1وروحبكرابنوقال

بنسعيدعن،أيوبعن،زيدبنحمادحدثنا،حرببنسليمانحدثنا:)13(البخاريوقال

قالأو-فوقصتهراحلتهعنوقعإذبعرفة!ي!النبيمعواقفرجلبينا:قال،عباسابنعن،جبير

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

()011(.)1123مسلم

.(11)1(1)123ومسلم()1658رقمالبخاري

.(عندهامنلأنهإليه):ط

صحيح.حديثوهو،(3376)(1935/)المسند

.955التهذيبتقريبوانظر،تحريف(بنيه):أ

.(بعرفةوهو):ط

حسن.وإسناده،(5132)(1434/)أحمدالإماممسند

بطرقه.حسنحديثوهو،(3476)(1/367)أحمدالإماممسند

البرساني،عثمانبنبكربنمحمدهوبكروابن.تحريفكليهماوفي(بكروأبو):وط(بكيرابن):أ

.(4/2553)الكمالوتهذيب،(9142/)النبلاءأعلامسيرانظرالبصريالأزديعثمانأبو

.(حلب:النهاية)اللبنفيهيحلبالذيالإناء

أحمد.شيخوهو،الستةلهروىالذيالثقةالبصريمحمدأبو،عبادةبنروحهو

المرتين.في(مستنون):أ

.(5185)البخاري
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تخمرواولا،طيباتمسوهولا،ثوبينفيوكفنوه،وسدربماءاغسلوه-:ع!يمالنبيفقال-فأوقصته

ملبيا.القيامةيوميبعثهاللهفإن،تحنطوهولا،رأسه

زيد.بنحمادعن،الزهرانيالربيعأبيعن()1مسلمورواه

،الثوريسفيانأنبأنا،وكيعأخبرنا-راهويهابنهو-إبراهيمبنإسحاقأنبأنا:)2(النسائيوقال

:قالالديلييعمربنالرحمنعبدعن،عطاءبنبكيرعن

ع!يم:اللهرسولفقال،الحجعنفسألوه،نجدأهلمنناس)3(وأتاه،بعرفةع!يماللهرسولشهدت

حجه.تمفقدجمعليلةمنالفجرطلوعقبلعرفةليلةأدركفمن"عرفةالحج"

به.عطاءبنبكيرعن-وشعبة:النسائيزاد-الثوريسفيانحديثمنالسننأصحاب)4(بقيةرواهوقد

بناللهعبدبنعمروأخبرني،ديناربنعمروعن،سفيانأنبأنا،قتيبةأنبأنا:()النسائيوقال

:قالشيبانبنيزيدأن،صفوان

اللهرسولرسولإني:فقالالأنصاريمربعابنفأتانا،الموقفمنبعيدامكانابعرفةوقوفاكنا

رواهوقد.إبراهيمأبيكمإرثمنإرثعلىفإنكم،مشاعركمعلىكونوا:لكميقول،إليكم

حسن،حديثهذا:الترمذيوقال.بهعيينةبنسفيانحديثمن)8(ماجهوابن)7(والترمذيداود)6(أبو

وإنما،الأنصاريمربعبنيزيد)9(اسمهمربعوابن.ديناربنعمروعنعيينةابنحديثمنإلانعرفهولا

بنوالشريدمطعمبنوجبيروعائشةعليعنالبابوفي:قال)01(.الواحدالحديثهذالهيعرف

سويد.

:قالع!يالهاللهرسولأن،جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،مسلمروايةمن:تقدموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)6012(.مسلم

.(1635)رقمالسنن

.(أناس):ط

(2/462)للنسائيالكبرىوالسنن(9491)داودأبيسننوانظر(السننأصحابمنالجماعةبقية):أ

صحيح.حديثوهو،(5135)ماجهابنوسنن(988)الترمذيوسنن(1854)

.(0104)(2424/)للنسائيالكبرىالسنن

صحيح.حديثوهو،(9191)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(883)الترمذي

صحيح.حديثوهو،(1103)ماجهابن

.(32923/و)(01/701)الكمالتهذيبانظرجائزتانوالروايتان(زيداسمه):طوفي.أفياللفظليس

.(وقال):م



بعرفةوالسلامالصلاةعليهدعائهمنحفظفيمافصل

)2(عرنةبطنعنوارفعوا:(1)موطئهفيمالكزاد.موقفكلهاوعرفة،هاهناوقفت

231

فصل

بعرفةواق!وهو،والسلامالصلاةعليهدعائهمنحفظفيما

لماالصياممنأفضلهناكالإفطارأنعلىفدل،عرفةيومأفطر،والسلامالصلاةعليهأنهتقدمقد

علىراكبوهوالسلامعليهوقفولهذا،هناكالأهمالمقصودلأنه،الدعاءعلى)3(التقويةمنفيه

الشمس.غربتأنإلىالزواللدنمنالراحلة

عن،الهجريمهديعن،عقيلبنحوشبعن،"مسنده"في)4(الطيالسيداودأبوروىوقد

بعرفة.عرفةيومصومعننهىأنه!لمجيواللهرسولعن،هريرةأبيعن،عكرمة

مهديحدثني،عقيلبنحوشبثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

يومصومعنفسألته،بيتهفيهريرةأبيعلىدخلت:قال،عباسابنمولىعكرمةحدثني،المحاربي

عنمرةالرحمنعبدوقال.بعرفاتعرفةيوم)6(صومعنع!ي!اللهرسولنهى:فقال؟بعرفاتعرفة

رواهوقد.فذكرهالعبديمهديعن،حوشبعن،وكيععن،أحمد)7(رواهوكذلك.العبديمهدي

عن،معبد)01(بنسليمانعن)9(والنسائي.حوشبعن،حرببنسليمانعن،داود)8(أبو

بنوعليشيبةأبيبنبكرأبيعن)11(ماجهوابن.بهمهديابنعنالفلاسوعن-بهحرببنسليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)11(

أبيبرواية1338ورقم،بتحقيقنا-الليثييحيىبرواية1151رقم)الموطاتجميعفيكما،بلاغامالكرواه

الآثارأكثر":التمهيدفيقالالبرعبدابنأنعلى.سعيد(بنسويدبرواية206ورقم،بتحقيقناالزهريمصعب

أهلمنالثقاتالأثباتالحفاظنقلهاوكذلك،مزدلفةمنمحسربطنولا،عرفةمنعرنةبطناستثناءفيهاليس

ولاعرنةبطناستثناءفيهليس،الحجفيالطويلالحديثفيجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرحديثفيالحديث

.(بشار)(بعدهافما4/2184التمهيد)"محسر

.(عرفة):ط

.(التقوى):ط

ضعيف.وإسناده(2559)(5171/)للبيهقيالكبيرالسننفيطريقهمنوهو

.(1808)(2403/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

ضعيف.وإسناده(9759)(2464/)أحمدالإماممسند

ضعيف.وإسناده(0442)داودأبو

ضعيف.وإسناده(2831-0283)(2551/)للنسائيالكبرىالسنن

.(12/185)النبلاءأعلامسيروانظر(عبد):ط

ضعيف.!اسناده،(1732)ماجهابن
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وأبو،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا):البيهقي)1(الحافظوقال.حوشبعن،وكيععنكلاهما،محمد

بنحسنثنا،الكلبيأسامةأبو()2(ثنايعقوببنمحمدالعباسأبوثنا:قالا،عمروأبيبنسعيد

ابنعن،عكرمةعن،الهجريمهديعن،عقيلبنحوشبعن،عبيدبنالحارثثنا،الربيع

عبيد،بنالحارثقالكذا:البيهقيقال.بعرفةعرفةيومصومعن!يوالنبينهى:قال،عباس

.هريرةأبيعنعكرمةعن:والمحفوظ

صومعنسئلأنهعمر)4(بناللهعبدعن")3(صحيحه"فيالبستيحبانبنمحمدحاتمأبووروى

وأنا،يصمهفلمعمرومع،يصمهفلمبكرأبيومع،يصمهفلماللهرسولمعحججت:فقالعرفةيوم

عنه.أنهىولا،بهآمرولا،أصومهفلا

نأ:كريزبناللهعبيدبنطلحةعن،)6(عياشابنمولىزيادأبيبنزيادعن)5(مالكالإمامقال

وحدهاللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتماوأفضل،عرفةيومالدعاءأفضل:قالجم!اللهرسول

ضعيف.وإسناده،موصولاآخربإسنادمالكعنرويوقد.مرسلهذا:البيهقيقال.لهشريكلا

اللهرسولأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن)7(والترمذيأحمدالإمامروىوقد

له،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاقبليمنوالنبيونأناقلتماوخير،عرفةيومالدعاءأفضل:قال

قدير.شيءكلعلىوهو،الحمدولهالملك

النبيدعاء)9(أكثر)8(كان:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن:أيضاأحمدوللإمام

قدير.شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلىلا:عرفةيومع!ي!

بنداودبنأحمدثنا،النيسابوريأيوببنإسحاقبنأحمد)01(أنبأنا1(:)0مندهبناللهعبدأبووقال

عننافععن،سعيدبنيحيىعن،فضالةبنفرجثنا،الموصليإبراهيمبنأحمدثنا،الأحمسيجابر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.أفي(الحافظ)لفظليس

ضعيف.وإسناده،(5171/)للبيهقيالكبرىالسننوانظرأعنواستدركته،طفيالقوسينبينماليس

صحيح.وإسناده،(4036)الإحسان

.حبانابنمنوالتصحيح،عمرو:الأصلفي

.بعدهبماحسنوهو:قلت(459)(1/422)الموطأ

.(5456/)النبلاءأعلامسيروانظر(عباسأبيمولى):ط

يذعشرفضلفيالطبرانيورواه(3585)رقموالترمذيبعدهالذيباللفظ(2021/)مسندهفيأحمدرواه

حسن.حديثفهوعنهمرسلاكريزبناللهعبيدبنطلحةعنالموطأفيومالك،مرفوعاعليعنالحجة

.أفياللفظليس

.أهامث!فياللفظاستدرك

ضعيف.وهو،فضالةبنالفرجترجمةفيالموصليطريقمنللعقيليالكبيرالضعفاءفيوهو
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وحدهاللهإلاإلهلا:عرفةعشيةقبليالأنبياءودعاءدعائي":!ي!اللهرسولقال:قال،عمرابن

."قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلا

بنجبيرحدثني،الوليدبنبقيةثنا،)2(الجرجسيربهعبدابنيعنييزيدثنا:أحمد)1(الإماموقال

بنالزبيرعن،العوامبنالزبيرال)3(مولىيحيىأبيعن،الأنصاريسعيدأبيعن،القرشيعمرو

إلاإلهلاأنمشهدأدله):الآيةهذهيقرأبعرفةوهو!ي!اللهرسولسمعت:قال،عنهاللهرضيالعوام

منذلكعلىوأنا.(18:عمرانآلأ!والمححيواققلزهوإلاإلهلاباتق!ظقاساالغ!وأولواوائملسكةهو

.ربياالشاهدين

بنعفانثنا،العنبريمعاذبنمثنىبنالحسنثنا:"مناسكه"فيالطبرانيالقاسمأبوالحافظوقال

!ي!:اللهرسولقال:قالعليعن،خليفةعن،الصباحبنالأغرعن،الربيعبنقيسثنا،مسلم

وهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإلهلاعرفةعشيةقبليوالأنبياءأناقلتماأفضل

.قدير)4(شيءكلعلى

الربيع،بنقيسثنا،ثابتبنعليثنا،المؤدبحاتمبنمحمدثنا:الدعواتفي()الترمذيوقال

:قال،عنهاللهرضيعليعن،حصينبنخليفةعن،الصباحبنالأغرعن،أسدبنيمنوكان

وخيرأ)7(،نقولكالذيالحمدلكاللهم:الموقففيعرفةيوم!اللهرسولبهدعاماأكثر)6(كان

القبر،عذابمنبكأعوذ،تراثيربولك،ومماتيومحيايونسكيصلاتيلكاللهم،نقولمما

هذامنغريب:قالثم.الريحبهتهبماشرمنبكأعوذإنياللهم.الأمروشتات،الصدرووسوسة

.بالقويإسنادهوليسالوجه

علي،عن،عبيدةبناللهعبدأخيهعن،عبيدةبنموسىطريقمن)8(البيهقيالحافظرواهوقد

وحده،اللهإلاإلهلا:أقولأنعرفةيومودعائيقبليكانمندعاءأكثرإن:مج!ي!اللهرسولقال:قال

وفي،نورابصريفياجعلاللهم.قديرشيءكلعلىوهو،الحمدوله،الملكله،لهشريكلا

ضعيف.وإسناده،(0421)(1/166)أحمدالإماممسند(1)

.(0/1679)النبلاءأعلامسيروانظر.(الجرجشياللهعبدابن):أ)2(

.أفياللفظليس)3(

.بشواهدهحسنحديثوهو()4

.الترمذيقالكما،ضعيفوإسناده،(0352)الترمذي()5

.أفياللفظليس)6(

.(وخير):ط،أ)7(

.(2589)(5171/)للبيهقيالكبرىالسنن)8(
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وسواسمنبكأعوذإنياللهم،أمريليويسر،صدريلياشرحاللهم،نوراقلبيوفي،نورأسمعي

بهتهبماوشر،النهارفييلجماوشر،الليلفييلجماوشر،القبرفتنةوشر،الأمروشتات،الصدر

يدركلماللهعبدوأخوه،ضعيفوهو،عبيدةبنموسىبهتفرد:قالثم.(الدهر)1بوائقوسر،الرياح

عليا.

ثنا،بكيربنيحيىثنا،)3(المصريعثمانبنيحيىحدثنا:")2("مناسكهفيالطبرانيوقال

فيماكان:قالعباسابنعن،رباحأبيبنعطاءعن،أميةبنإسماعيلعن،الأيليصالحبنيحيى

:الوداعحجةفيلمجيماللهرسولبهدعا

منشيءعليكيخفىولا،وعلانيتيسريوتعلم،مكانيوترى،كلاميتسمعإنكاللهم"

مسألةأسألك،بذنبهالمعترفالمقرالمشفقالوجل،المستجيرالمستغيثالفقيرالبائسأنا،أمري

رقبتهلكخضعتمن،الضريرالخائفدعاءوأدعوك،الذليل)4(المذنبابتهالإليكوأبتهل،المسكين

بيوكن،شقيارببدعائكتجعلنيلااللهم.أنفهلكورغم،جسدهلكوذل،عبرتهلكوفاضت

."المعطينخيروياالمسؤولينخيريا،رحيمارؤوفا

زيد،بنأسامةقال:قال،عطاءثنا،الملكعبدأنبأنا،)6(هشيمحدثنا:(أحمد)الإماموقال

الخطامفتناول:قال.خطامهافسقطناقتهبه)7(فمالتيدعويديهفرفعبعرفات!يمالنبيرديفكنت

.الأخرىيدهرافعوهو،يديهبإحدى

.به)9(هشيمعن،إبراهيمبنيعقوبعن،)8(النسائيرواهوهكذا

بنعليثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)01(البيهقيالحافظوقال

عكرمة،عن،الهاشمياللهعبدبنحسينعن،جريجابنثنا،العزيزعبدبنالمجيدعبدثنا،الحسن

.(هورلدا):أ(1)

ضعيف.وإسناده(0411)5"الكبيرالمعجم"فيالطبرانيأيضاوأخرجه)2(

.(13/354)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(النصري):ط)3(

.أعنواستدركته،طفياللفظليس()4

صحيح.حديثوهو،(5902/)أحمدالإماممسند()5

.(8287/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(هشام):أ)6(

تحريف.(قالت):ط)7(

صحيح.حديثوهو،(1103)(5254/)النسائي)8(

.طفياللفظليس)9(

.(2579)(5171/)للبيهقيالكبرىالسنن(01)
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.()1المسكينكاستطعامصدرهإلىيداه،بعرفةيدعو!يماللهرسولرأيت:قال،عباسابنعن

بنلكنانة)3(ابنحدثني،السريبنالقاهرعبدحدثنا:"مسنده"في)2(الطيالسيداودأبووقال

:مرداسبنعباسجدهعن،أبيهعن،)4(مرداسبنالعباس

قدإني:إليهاللهفأوحى،الدعاءفأكثر،والرحمةبالمغفرةلأمتهعرفةعشيةدعاع!ي!اللهرسولأن

قادزإنكربيا:فقال،غفرتهافقد،وبينهمبينيفيماذنوبهموأما،بعضابعضهمظلمإلا،فعلت

غداةكانفلما،العشيةتلكيجبهفلم،الظالملهذاوتغفر،مظلمتهمنخيراالمظلومهذاتثيبأنعلى

بعضلهفقال!اللهرسولفتبسم.لهمغفرتقدإني:تعالىاللهفأجابه،الدعاءأعادالمزدلفة

إنه،إبليساللهعدومنتبسمت:قال،فيها)5(تبسمتكنلمساعةفيتبسمتاللهرسوليا:أصحابه

علىالترابويحثو،والثبوربالويليدعوأهوىأمتيفيلياستجابقد-وجلعز-اللهأنعلملما

رأسه.

كلاهما،الطيالسيالوليدوأبيالبركيإبراهيمبنعيسىعن")6("سننهفيالسجستانيداودأبوورواه

.مختصرأجدهعن،أبيهعن،مرداسبنعباسبن)3(لكنانةابنعن،السريبنالقاهرعبدعن

بناللهعبدعن،السريبنالقاهرعبدعن)8(الهاشميمحمدبنأيوبعن،)7(ماجهابنورواه

..)9(
بنإسماعيلعن"تمسيره"ديجريرابنورواه.مطولابهجدهعن،أبيهعن،عباسبنكنانة

عن،أليهعن)12(كنانةألولهويقاللكنانة)11(النعن،السريلنالقاهرعحدعن،العحليسي! ..!..ء1)01(.

.فذكره...مرداسبنالعباسجده

)2

)3

)5

)6

)7

)8

)9

12

.(لمساكينا):أ

.(2649)(5181/)الكبرىالسننفيالبيهقيطريقهومن

.(8944/)التهذيبتهذيبوانظر(كنانةابن):ط

.(السلمي):أفيبعده

.(تبتسم):ط

ضعيف.وإسناده،(5234)داودأبو

ضعيف.وإسناده،(1303)ماجهابن

تحريف.(بن):ط

.(2492/)الطبريتفسير

.(يوسف):أ

.(كنانةابن):ط

.الطبريعنأثبتهوما(لبابةأبو):ط،أ
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،الرزاقعبدحدثنا،الدبريإبراهيمبنإسحاقحدثنا،الطبراني91(القاسمأبوالحافظ)وقال

قال:قال،الصامتبنعبادةعن،عمروبن2(خلاولحدثنا:يقولقتادةسمععمن،معمرأنبأنا

فيماالتبعاتإلا،لكمفغفر،اليومهذافيعليكمتطولاللهإنالناسأيها:عرفةيوم!ي!اللهرسول

:قالبجمعكانوافلما.اللهباسمفادفعوا.سألمامحسنكموأعطى.لمحسنكممسيئكمووهب،بينكم

الرحمةتفرقثمفتعمهمالزحمةتنزل،طالحيكمفيصالحيكموشفع،3(لصالحيكمغفرقداللهإن

ينظرونعرفاتجبالعلىوجنودهوإبليس.ويدهلسانهحفظممنتائبكلعلىفتقعالأرضفي)4(

منحقباأستفزهمكنت:يقول)4(والثبور)5(بالويلوجنودههودعاالرحمةنزلتفإذا،بهماللهيصنعما

.والثبور)7(بالويليدعونفيتفرقون،فغشيتهمالمغفرة62(فجاءتأ،الدهر

ذكر

)4(الشريفالموقفهذافي)4(المنيفالوحيمن!ي!ه)4(اللهرسولعلىنزلما

بنطارقعن،مسلمبنقيسعن،العميسأبوثنا،عونبنجعفرثنا:أحمد)8(الإمامقال

فيايةتقرؤونإنكم،المؤمنينأميريا:فقالالخطاببنعمرإلىاليهودمنرجلجاء:قال،شهاب

تعالى:قوله:قال؟هيآيةوأي:قال.عيدااليومذلكلاتخذنانزلتاليهودمعشرعلينالو،كتابكم

إنيوالله:عمرفقال.(3اولظةأ!هودينأأقيشلغلكمورضيتنغمتىعلتكغواتختدينكملكتمأكمقتأليؤم!اله

عشيةنزلتكيالهاللهرسولعلىفيهانزلتالتيوالساعة،!لمجواللهرسولعلىنزلت)9(الذياليوملأعلم

جمعة.يومفيعرفة

.عونبنجعفرعن،الصباحبنالحسنعن،1(البخاري)0ورواه

.أفيالقوسينبينماليس)1(

.(4194/)النبلاءأعلامسيرفيترجمتهوانظر.تحريف(الجلاس):ط،أ)2(

.(لصالحيكموشفعلصالحكما:ط)3(

.طفياللفظليس)4(

.أفياللفظليس)5(

.الطبريعنواستدركته،أفيبياضومكانه،طفياللفظليس)6(

ضعيف.وإسناده)7(

صحيح.حديثوهو،(188)(1/28)أحمدالإماممسند)8(

.(فيه):أفيبعدها)9(

.(45)البخاري(01)



(1أيضا)وأخرجه

عرفاتمنوالسلامة3الصاعليهإفاضتهذكر

به.مسلمبنقيسعنطرقمن)4(والنسائي)3(والترمذي)2(ومسلم،
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الحرامالمتنمترإلىعرفاتمنوالسلامالصلاةعليهإفاضتهذكلر

غابحينقليلا)5(الصفرةوذهبتالشمسغربتحتىواقفايزلفلم:الطويلحديثهفيجابرقال

ليصيبرأسهاإنحتىالزمامللقصواء)6(شنقوقد!ي!اللهرسولودفع،خلفهأسامةفأردف،القرص

أرخى)8(الحبال!منحبلاأتىكلما!!السكينةالسكينة،الناسأيها:اليمنىبيدهويقول،)7(رحلهمورك

بينهمايسبحولموإقامتينبأذانوالعشاءالمغرببهافصلئ،المزدلفةأتىحتى،تصعدحتىقليلالها

مسلم.رواه.شيئا

عن،مالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدحدثنا.عرفةمندفعإذاالسيرباب:)9(البخاريوقال

الوداعحجةفييسير!ي!النبيكانكيف،جالسوأنا،أسامةسئل:قال!،أبيهعن،عروةبنهشام

العنق.فوق:والنص-هشام:قال!.نصفجوةوجدفإذا،)01(العنقيسيركان:قال،دفعحين

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عدةطرقمنالترمذيإلاالجماعةوبقيةأحمد)11(الإمامورواه

)12(
بهزيدبنأسامة

عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا:(أحمد)13الإماموقال

!ي!،اللهرسول!دفعالشمسوقعتفلما:قال!.عرفةعشية!ي!اللهرسولرديفكنت:قال،زيدبنأسامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.(7044)ريلبخاا

.(7103)مسلم

.(3403)مذيلترا

.(2105)(8/411)ئيلنساا

.طفياللفظتكرر

.(القصواءناقته):ط

ذلك.شرحوتقدم،(رجله):ط

منالحبال:وقيل.حبالوجمعهمنهالضخم:وقيل.الرملمنالمستطيل:والحبل.(الجبالمنجبلا):ط

.(حبل:النهاية)الرملغيرمنكالجبالالرمل

طويل.حديثفي(1812)(2886/)ومسلم(1661)الباريفتح

.والإسراعالإبطاءبينالذيالسيرهو:العنق-(3185/)الباريفتحوفي(عنق:النهاية)السرعة:العنق

(5/258)والنسائي(2391)داودوأبو(1286)ومسلم(21831)(5502/)أحمدالإماممسند

.(1703)ماجهوابن(2303)

.أفي(زيدبن)ليس

حسن.حديثوهو،(80182)(202-5102/)أحمدالإماممسند
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.بالإيضاع)2(ليسالبرإن،السكينةعليكم،الناسأيهارويدا:قال.خلفهالناسا(حطمتماسمعفلما

فجمع،المزدلفةأتىحتى،نصفرجةوجدوإذاأعنقالناسعليهالتحمإذاءلمجي!اللهرسولفكان:قال

حدثني،إسحاقبنمحمدطريقمنأحمد)3(الإمامرواهثم.الاخرةوالعشاءالمغربالصلاتينبينفيها

مثله.فذكر،زيدبنأسامةعن،كريبعنعقبةبنإبراهيم

،عباسابنعن،عطاءعن،سعدبنقيسعن،حمادثنا،كاملأبوثنا:أحمد)4(الإماموقال

نإحتى،راحلتهيكبحفجعل،رديفهوأنا،عرفةمنع!ي!اللهرسولأفاض:قالزيدبنأسامةعن

فيليسالبرفإن،والوقارالسكينةعليكمالناسأيهايا:ويقول.الرحلقادمة()تصيبلتكادذفراها

سلمةبنحمادحديثمن)6(النسائيورواه،بهسلمةبنحمادعنعفانعنرواهوكذا.الإبلإيضاع

عن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،هارونبنيزيدعن،حرببنزهيرعن،)7(مسلمورواه.به

أتىحتىهينته)8(علىيسيرزالفما:أسامةوقال:قال.بنحوهأسامةعن،عباسابنعن،عطاء

جمعا.

شعبة،عن،ذئبأبيابنعن،فديكأبيابنثنا،الحجاجبنأحمدحدثنا:أحمد)9(الإماموقال

الماءأهراقثم،الشعبدخلحتىعرفةيومءلمج!اللهرسولأردفهأنه،زيدبنأسامةعن،عباسابنعن

يصل.ولمركبثم،وتوضأ

عن،الشعبيعن)11(عزرةعن،قتادةعن،همامثنا،الصمدعبدثنا:أحمد)01(الإماموقال

.(حطم:واللسانالنهاية)بعضابعضهميحطمحتىازدحامهم:الناسحطمة(1)

.(وضع:النهاية)السريعالسير:الإيضاع(2)

حسن.وإسناده،(90182)(5202/)أحمدالإماممسند)3(

صحيح.وإسناده،(11852)(5702/)أحمدالإماممسند(4)

.(ذفر:النهاية)أذنهأصلالبعيروذفرى،ذفريانوهما،مؤنثةوالذفرى(يصيبليكادذفرهاإن):ط()5

صحيح.حديثوهو،(1803)(5257/)والنسائي2(10)5/أحمدمسند)6(

.)282((1286)مسلم)7(

.(هينة):ط)8(

حديثوهو،خطأوهو(أحمدأبو)،أحمدمسندمطبوعةوفي(21838)(5/602)أحمدالإماممسند)9(

.عباسابنمولى،الهاشميدينارابنوهو،شعبةلضعف،ضعيفإسنادوهذا،صحيح

فيالرازيحاتمأبوغلطفقدبالانقطاعمعلولالحديثهذاوإسناد،(21841)(5602/)أحمدالإماممسند1(0)

لمأنهوأحمدمعينوابنالمدينيابنالجهابذةوذكره.أسامةحدثهأنهالحديثهذافيالشعبيقول278(/1)العلل

.(بشار)أخرىطرقمنيصحالحديثلكن،248صللعلائيالمراسيلفيكما،شيئاأسامةمنيسمع

المسند.عنأثبتهوما.تحريفوهو(عروة):ط،أ(11)
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رجلهاراحلتهترفعفلمعرفاتمنأفاضحين!يماللهرسولرديفكنت:قالحدثهأنهزيد)1(بنأسامة

)2(-
جمعا.بلغحتىديه

أخبرني،عباسابنعن،كريبعن،عقبةبنإبراهيمعن،سفيانثنا:أحمد)3(الإماموقال

،الماءأهراق:يقلولم،فبالنزلالشعبأتىفلما،عرفةمنأردفه!ي!النبيأن،زيدبنأسامة

المزدلفةأتىثم:قال،أمامكالصلاة:فقال؟الصلاة:فقلتخفيفاوضوءافتوضأ،عليهفصببت

.العشاءصلىثم،)4(رحالهمحلواثم،المغربفصلى

(5النسائيورواه.فذكره...زيدبنأسامةعن،عباسابنعن،كريبعنأحمدالإمامرواهكذا

كلاهما،حرملةأبيبنومحمدعقبةبنإبراهيمعن،عيينةبنسفيانعن،)6(حريثبنالحسينعن

والصحيح:")7(أطرافه"فيالمزيالحجاجأبوشيخناقال،أسامةعن،عباسابنعن،كريبعن

أسامة.عنكريب

عن،كريبعن،عقبةبنموسىعن،مالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدثنا:البخاري)8(وقال

يسبغفلمتوضاثم،فبالالشعبفنزلعرفةمن!ي!اللهرسولدفع:يقولسمعهأنه،زيدبنأسامة

الضلاةأقيمتثم،فأسبغ،فتوضاالمزدلفةفجاء.أمامكالصلاة:فقالالصلاة:لهفقلت،الوضوء

بينهما.يصلولمالعشاءفصلىالصلاةأقيمتثم،منزلهفيبعيرهإنسانكلأناخثم،المغربفصلى

عن،قتيبةعن)11(والنسائي.يحيىبنيحيىعن1()0ومسلم.القعنبيعنأيضا)9(البخاريرواهوهكذا

عقبةبنموسىعنالأنصاريسعيدبنيحيىحديثمنوأخرجاه)12(.بهعقبةبنموسىعن،مالك

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

.أفي(زيدبن)ليس

المسند.عنوماهنا(غادية):ط،أ

الثقاتفيهخالفقدعيينةبنسفيانكانوإن،صحيححديثوهو،(79217)(5002/)أحمدالإماممسند

سيأتي.كما،"عباسابن"حذف:والصواب،أسامةعن،عباسابنكريبعنفرواه

.(وأعنته):المسندوفي(وأحسبه):أفيبعدها

.(906)(1/292)النسائي

.(1/1004)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريفوكلاهما(الحرث):أوفي(حرب):ط

.(1/48)الأشرافتحفة

.()1672البخاريرواه.(قالوقد):أ

.(931)البخاري

.(762)(0821)مسلم

.(9204)(2427/)الكبرىالسننفيالنسائي

.()277(0281)ومسلم(181)رقمالبخاري
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أخيهماروايةكنحوكريبعن،عقبةبنومحمدعقبةبنإبراهيمحديثمن)1(مسلمورواه.أيضا

عنه.عقبةبنموسى

كريب،عن،حرملةأبيبنمحمدعن،جعفربنإسماعيلثنا،قتيبةثنا:أيضا)2(البخاريوقال

دونالذيالأيسرالشعبجم!يماللهرسولبلغفلما،!ي!اللهرسولردفت:قالأنه،زيدبنأسامةعن

الله؟رسولياالصلاة:فقلت.خفيفاوضوءافتوضأ،الوضوءعليهفصببتجاءثم،فبالأناخالمزدلفة

ع!يماللهرسولالفضلردفثمفصلى،المزدلفةأتىحتى!اللهرسولفركب،أمامكالصلاة:قال

الفضل:عن،عباسبناللهعبدفأخبرني:)3(كريبقال.جمعغداة

يحيى،بنويحيى،قتيبةعن،)4(مسلمورواه.الجمرةبلغحتىيلبييزللماللهرسولأن

به.جعفربنإسماعيلعنأربعتهم،حجربنوعلي،أيوببنويحيى

اللهرسولأن،زيدبنأسامةعن،مجاهدعن،ذربنعمرثنا،وكيعثنا:أحمد)5(الإماموقال

عرفةمندفعلما:أسامةفقال:قال.صنعماصاحبناسيخبرنا:الناسفقال:قال،عرفةمنأردفهع!يم

السكينة:بيدهالناسإلىيشير،يصيبهكادأوالرحلواسطةرأسهاأصابحتىراحلتهرأسكف،فوقف

صاحبناسيخبرنا:الناسفقال:قالعباسبنالفضلأردفثم،جمعاأتىحتى!!)6(السكينة،السكينة

محسرواديعلىأتىحتى،بالأمسكسيرهليناسيرأيسيريزللم:الفضلفقال.اللهرسولصنعبما

.الأرضبهاستوتحتىفيهفدفع

مولىعمروأبيبنعمروحدثني،سويدبنإبراهيمثنا،مريمأبيبنسعيدثنا:)7(البخاريوقال

يوم!يوالنبيامعأدفعأنه،عباسابنحدثني،الكوفيوالبةمولىجبيربنسعيدأخبرني،المطلب

عليكمالناسأيها:وقالإليهمبسوطهفأشار،للإبلوضربأشديدازجراوراءهالنبيفسمع،عرفة

الوجه.هذامنالبخاريبهتفرد.بالإيضاعليسالبرفإن!بالسكينة

عنعباسابنعنرباحأبيبنعطاءطريقمنهذاوالنسائيومسلمأحمدالإمامروايةتقدموقد

أعلم.فالله،زيدبنأسامة

.و)028()927()0228(رقم)1(

.(9166)رقمالبخاري)2(

.(0167)رقمالبخاري)3(

.(1281-1285)مسلم()4

صحيح.وإسناده،(18612)(5802/)أحمدالإماممسند)5(

.طفياللفظليس)6(

عنه.والزيادة:(1671)رقمالبخاري)7(
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ابنعن،مقسمعن،الحكمعن،المسعوديثنا،عمربنإسماعيلحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

أيها:يناديمناديألمجي!اللهرسولفأمر،الناسأوضععرفاتمنع!ي!اللهرسولأفاضلما:قال،عباس

جمعأ.نزلحتى)3(عاديةيديها)2(رافعةمنرأيتفما:قال.الركابولاالخيلبإيضاعالبرليسالناس

:قال،رفيعبنالعزيزعبدعن،إسرائيلئنا:قالا.نعيموأبوحسينثنا:أحمد)4(الإماموقال

.الماءليريق)5(إلاوجمععرفاتمنع!يماللهرسولينزللم:يقولعباسابنسمعمنحدثني

كنت:قال،سيرينبنأنسعن،الملكعبدأخبرنا،هارونبنيزيدثنا:أحمد)6(الإماموقال

ثم،والعصرالأولىمعهفصلىالإمامأتى)7(حتىمعهرحتراححينكانفلما،بعرفاتعمرابنمع

)8(
المأزمين،دونالمضيقإلىانتهيناحتى،معهفافضنا،الإمامأفاضحتىليوأصحابوانامعهوقف

الصلاةيريدليسإنه:راحلتهيمسكالذيغلامهفقال،يصليأنيريدأنهنحسبونحن،وأنخنافأناخ

حاجته.يقضيأنيحبفهو،حاجتهقضىالمكانهذاإلىانتهىلماع!ي!النبيأنذكرولكنه

بينيجمععمربناللهعبدكان:قال،نافععن،جويريةئنا،موسىثنا:)9(البخاريوقال

يصليولاويتوضأفينتفضفيدخلع!ي!اللهرسولأخذهالذيبالشعبيمرأنهغير،بجمعوالعشاءالمغرب

الوجه.هذامناللهرحمهالبخاريبهتفرد.جمعايجيءحتى

ابنعن،اللهعبدبنسالمعن،الزهريعن،ذئبأبيابنثنا)11(،آدمثنا:)01(البخاريوقال

ولا،بينهمايسبحولم،بإقامةمنهماواحدةكل،بجمعوالعشاءالمغرب!يمالنبيئجمع:قال،عمر

منهما.واحدةإثرعلى

)1(

)2(

)3(

14(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

منالحديثهذايسمعلمعتيبةبنالحكمفإن،ضعيفوإسناده،(2264)(1251/)أحمدالإماممسند

بطرقه.صحيححديثوهو،مقسم

.(يدها):أ

.(غادلة):ط

طريقلهولكن.رفيعبنالعزيزعبدشيخلجهالةضعيفوإسناده273(/1)المسندفيأحمدرواه(أيضأوقال):أ

.لغيرهحسنفهو(0018)برقموأخرى(2265)برقمتقدمتأخرى

.(ليهريقاالمسندوفي(أريق):ط

صحيح.داسناده،(1561)(2131/)أحمدالإماممسندوانظر(أيضاوقال):أ

.أعنواستدركتهطفياللفظليس

.أعنواستدركتهطفياللفظليس

.(1668)رقمالبخاري

.(1673)رقمالبخاري

.طفياللفظليس
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نأ:عمرابنعن،سالمعن،الزهريعن،مالكعن،يحيىبنيحيىعن)1(مسلمورواه

جميعا.بالمزدلفةوالعشاءالمغربصلى!ي!اللهرسول

نأ:شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنحذثني،حرملةحدثني:)2(مسلمقالثم

ليس،بجمعوالعشاءالمغرببيناللهرسولجمع:قالأباهأن:أخبرهعمربناللهعبدبناللهعبيد

كذلكبجمعيصلياللهعبدفكان،ركعتينالعشاءوصقى،ركعاتثلاثالمغربفصلى،سجدةبينهما

بالله.لحقحتى

)3(م!-م!
جبير:بنسعيدعن،كهيلبنوسلمةالحكمعن،شعبهحديثمنمسلمروىثم

وحدث.ذلكمثلصلىأنهعمرابنعنحذثثم،واحدةبإقامةوالعشاءبجمعالمغربصلىأنه

جبير،بنسعيدعن،سلمةعن،)4(الثوريطريقمنرواهثم.ذلكمثلصنع!اللهرسولأنعمرابن

ركعتينوالعشاءثلاثاالمغربصلىبجمعوالعشاءالمغرببين!اللهرسولجمع:قال،عمرابنعن

.واحدةبإقامة

عن،خالدأبيبنإسماعيلنمير)7(ثنابناللهعبدثنا،شيبةأبيبنبكر)6(أبوثنا:)5(مسلمقالثم

والعشاءالمغرببنافصلىجمعاأتيناحتىعمرابنمعأفضنا:جبيربنسعيدقال:قال،إسحاقأبي

.المكانهذافي!اللهرسولبناصلىهكذا:فقال،انصرفثمواحد؟بإقامة

حدثني،سعيدبنيحيىحدثني،بلالبنسليمانحدثنا،مخلدبنخالدحدثنا:)8(البخاريوقال

ع!يواللهرسولأن؟الأنصاري)9(أيوبأبوحدثني،الخطمييزيدبناللهعبدحدثني،ثابتبنعدي

القعنبي،عن،المغازيفيأيضا(1)1البخاريورواه.بالمزدلفةوالعشاءالمغرب(01)الوداعحجةفيجمع

.()1287بعدالذي)286((307)مسلم(1)

.()287(1288)مسلمرواه(2)

.()928()288(2881)مسلم)3(

(4)288(1)(192).

.(092)(2881)مسلم()5

.(1/1122)النبلاءأعلامسيروانظر.(عمرأبو):أ)6(

.(9424/)النبلاءأعلامسيروانظر(جبير):ط)7(

.(4671)البخاري)8(

.(2204/)النبلاءأعلامسيروانظر.(يزيدأبو):ط)9(

.(بين):طفيبعدها(01)

.(4144)البخاريوانظر،أفياللفظليس(1)1
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،الأنصاريسعيدبنيحىعنثلاثتهم،سعدبنوالليثبلالبنسليمانحديثمن)1(ومسلم،مالكعن

به.ثابتبنعديعنشعبةعنالقطانيحىعن،الفلاسعن،أيضا)2(النسائيورواه.ثابتبنعديعن

،)4(حرببنزهيرثنا،خالدبنعمروحدثنا:منهماواحدةلكلوأقامأذنمنباب:)3(البخاريقالثم

منقريباأوبالعتمةالأذانحينالمزدلفةفأتينااللهعبدحج:يقوليزيدبنالرحمنعبدسمعت،إسحاقأبوثنا

رجلاأمرثم،فتعشىبعشائهدعاثم،ركعتينبعدهاوصلىالمغربصلىثم،وأقامفأذنرجلافأمر،ذلك

نإ:قال،الفجرطلعفلما،ركعتينالعشاءصفىثمزهيرمنإلاالشكأعلملا:عمروقال...وأقامفأذن

صلاتانهما:اللهعبدقال.اليومهذامنالمكانهذافيالصلاةهذهإلاالساعةهذهيصليلاكان!ي!النبي

!صالنبيرأيت:قال.الفجريبزغحينوالفجر،المزدلفةالناسيأتيبعدماالمغربصلاة،وقتهماعنتحولان

رواهالذيالآخرالحديثمنوأظهرأبين"الفجريبزغحينوالفجر":قولهوهو،اللفظوهذا.يفعله

عن،الرحمنعبدعن،عمارةعن،الأعمشعن،أبيهعن،غياثبنعمربنحفصعن،)5(البخاري

المغرببينجمع:صلاتينإلاميقاتهابغيرصلاةصلى!واللهرسولرأيتما:قال،مسعودبناللهعبد

به.الأعمشعنوجريرمعاويةأبيحديثمن)7(مسلمورواه.ميقاتهاقبل،الفجر)6(وصلاة،والعشاء

الصبحلهتبينحينالفجرفصلىالفجرطلعحتى!ي!اللهرسولاضطجعثم:حديثهفيجابروقال

الطالي.لأمبنحارثةبنأوسبنمضزسبنعروةالصلاةهذهمعهشهدوقد.وإقامةبأذان

بنعروةأخبرني،الشعبيعن،وزكريا،خالدأبيابنثنا،هشيمثنا:أحمد)8(الإمامقال

نفسيأتعبتطئئجبليمنجئتكاللهرسوليا:فقلتبجمعوهو!ي!النبيأتيت:قال،مضزس

هذهمعناشهدمن:فقال؟حجمنليفهل،عليهوقفتإلاجبلمنتركتماوالله،راحلتي9وأنصبت

ليلاعرفاتمنذلكقبلأفاضوقد،منه)01(نفيضحتىمعناووقفبجمع-الفجرصلاةيعني-الصلاة

تفثه.وقضىحجهتمفقد،نهاراأو

.(1287)مسلم(1)

.(2354)(2427/)للنسائيالكبرىالسنن)2(

.(5671)البخاري)3(

.أفي(حرببن)ليس(4)

.(6821)البخاري()5

.(وصلى):البخاريفي()6

.(1)928رقم)7(

.(415/):أحمدالإماممسند)8(

.(وأنضيت):ط()9

.(يفيض):ط(01)
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.مضرسبنعروةعنالشعبيعنطرقمن)2"الأربعةالسننوأهلأيضا(1أحمد)الإمامرواهوقد

صحيح.حسن:الترمذيوقال

منى.إلىالمزدلفةمنالناسحطمةقبلالليلمنيديهبينأهلهمنطائفةقدمغ!يماللهرسولكانوقد

القمر.غابإذاويقدمويدعونبالمزدلفةفيقفونبالليلأهلهضعفةقدممنباب:)3(البخاريقال

بناللهعبدكان:سالمقال:قال،شهابابنعن،يونسعن،الليثثنا،بكيربنيحيىحدثنا

نأقبليدفعون،ثمأ،لهمبدامااللهفيذكرون،بليلالحرامالمشعرعندفيقفونأهلهضعفةيقدمعمر

رمواقدموافإذا،ذلكبعديقدممنومنهم،الفجرلصلاةمنىيقدممنفمنهم،يدفعأنوقبلالإماميقف

لمجي!.اللهرسولأولئكفيأرخص:يقولعمرابنوكان.الجمرة

)4(س
:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،أيوبعن،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانحدثنا

بليل.جمعمنع!يماللهرسولبعثني

عباسابنسمعيزيدأبيبنعبيد)6(اللهأخبرني،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا:)5(البخاريوقال

أهله.ضعفةفيالمزدلفةليلةاغ!يمالنبيقدمممنأنا:يقول

)7(
اللهرسولبيبعث:قال،عباسابنعن،عطاءأخبرنيجريجابنحديثمنمسلموروى

صص)8(.ص

ثقله.معبسحرجمعمن(و"

العرني،الحسنعن،كهيلبنسلمةثنا،الثوريسفيانثنا،روخ)01(ثنا:أحمد)9(الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(4261/)أحمدالإماممسند

،(1603)ماجهوابن،(198)والترمذي،(0403و)(9303)(5263/)والنسائي(0591)داودأبو

صحيح.حديثوهو

.(1676)البخاري

.(1677)البخاري

.(1678)البخاري

.(عبد):ط

.(4912)مسلم

.أفيالقوسينبينماليس

صحيح.حديثوهو،(2842)(1131/)المسند

.طفي(روخحدثنا)ليس
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أفخاذنايلطح)2(فجعلحمراتنا)1(علىالمطلبعبدبنيأغيلمة!لمجواللهرسولقدمنا:قالعباسابنعن

الشمس.تطلعحتى،الجمرةترموالا،أبني:ويقولبيده

أيضا،أحمد)4(رواهوقد.()3(الشمستطلعحتىالجمرةيرميأحدأإخالما:عباسابنقال)

بنمحمدعن،داود)5(أبورواهوقد.فذكره...الثوريسفيانعن،مهديبنالرحمنعبدعن

سفيانعن،عيينةبنسفيانعن،يزيدبناللهعبدبنمحمدعن،والنسائي)6(.بهالثوريعن،كثير

عنوكيععنكلاهما،محمدبنوعلي،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)7(ماجهابنوأخرجه.بهالثوري

به.كهيلبنسلمةعنكلاهما،الثوريوسفيان8(مسعز

عن،1()0عتيبةبنالحكمعن،الأعمشعن،الأحوصأبوثنا،آدمبنيحيىثنا:أحمد)9(وقالط

يضربفجعل،الليلمنسوادوعلينا،النحرليلةاللهرسولبنامر:قال،عباسابنعن،مقسم

الشمس.تطلعحتىالجمرةترموالاأفيضواأبني:ويقولأفخاذنا

:قال،عباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،المسعوديحديثمنأحمدالإمام)11(رواهثم

تطلعحتىالعقبةجمرةيرمواألايوصيهمفجعل،بليلالمزدلفةمنأهلهضعفةلمخي!اللهرسولقدم

الشمس.

عنحبيبعن،الزياتحمزةثنا،عقبةبنالوليدثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا:داود)12(أبووقالط

الجمرةيرمواألايعني-ويأمرهمبغلسأهلهضعفةيقدم!ي!اللهرسولكان:قال،عباسابنعنعطاء

،سفيانعن،السريبنبشرعن،غيلانبنمحمودعنالنسائي)13(رواهوكذا.-الشمستطلعحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

.(ثناحرا):ط

.(لطخ:النهاية).بالشديدوليسبالكفالضرب:واللطخ(يلطخ):أ

.أفيالقوسينبينماليس

صحيح.حديثوهو،(2931)(1343/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(5491)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(6435)(5275/)النسمائي

صحيح.حديثوهو،(2535)مماجهابن

.(ومسعر):أ

مقسم.منالحديثهذايسمعلمالحكملأن،ضعيفوإسناده،(5335)(1326/)أحمدالإماممسند

.(5802/)النبلاءأعلامسيووانظر.(عيينة):أ

طرقوللحديث،سابقهمثلضعيف،وإسناده(1/326،344)أحمدالإمام!شدوانظر.أفياللفظليس

.(5822)ردتمانظر،بهـايقوىعباسابنعنأخرى

صحيح.حديثوهو،(1491)داودأبورواه،تحريف(بن):أ

صحيح.حديثوهو،(6535)(5272/)النسائي
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(2عباولابنعن،عطاءعن،ثابتأبيابنوهو:)1(الطبرانيقال.حبيبعن

أعلم.والله.الحديثإسنادوجاد،عهدتهمن

الزياتحمزةفخرج،

عن،أسماءمولىاللهعبدحدثني،جريجابنعن،يحيىعن،مسددثنا:)3(البخاريقالوقد

القمرغابهلبنييا:قالتثمساعةفصلتتصليفقامتالمزدلفةعندجمعليلةنزلتأنها،أسماء

فارتحلنافارتحلوا:قالت!نعم:قلت()4(القمرغابهل:قالتثم،ساعةفصلت.لا:قلت)

قدإلاأراناما،هنتاهيا:لهافقلت،منزلهافيالصبحفصلترجعتثم.الجمرةرمتحتىفمضينا

فإن.بهجريجابنحديثمن)5(مسلمورواه.للظعنأذنجم!اللهرسولإنبنييا:فقالت.غلسنا

علىمقدمةفروايتها،توقيفعنهاهناذكركماالشمسطلوعقبلالجماررمتالصديقبنتأسماءكانت

منحالاأخفالغلمانإن:يقالأنإلااللهم،حديثهإسنادمنأصححديثهاإسنادلأن،عباسابنرواية

طلوعقبلالرميفيللظعنوأذن،الشمسطلوعقبليرموابألاالغلمانأمرفلهذا،وأنشطالنساء

توقيف،عنتفعلهلمأسماء)6(كانتوإن.أعلموالله.التسترفيوأبلغحالاأثقللأنهم،الشمس

الباهلي،خلادبنمحمدحدثنا:داودأبيقولالأوليقويلكن.فعلهاعلىمقدمعباسابنفحديث

قلت:.بليلالجمرةرمتأنهاأسماءعنمخبرأخبرني،عطاءأخبرني،جريجابنعن،يحيىحدثنا

!ي!.النبيعهدعلىهذانصنعكناإنا:قالت!بليلالجمرةرميناإنا)7(

نزلنا:قالت،عائشةعن،محمدبنالقاسمعن،حميدبنأفلحثنانعيمأبوثنا:)8(البخاريوقال

قبلفدفعت،لهافأذن،بطيئةامرأةوكانتالناسحطمةقبلتدفعأنسودةجم!النبيفاستأذنتالمزدلفة

كما!ييهاللهرسولاستأذنت)9(أكونفلأن،بدفعهدفعناثم،أصبحناحتىنحنوأقمنا،الناسحطمة

وأخرجاه.بهحميدبنأفلحعن،القعنبيعن(01)مسلموأخرجه.بهمفروحمنإليأحبسودةاستأذنت

.(12851)(11/138)الكبيرالمعجم()1

.(به):أ)2(

.(9167)البخارى)3(

.أفيالرقمينبينماليس)4(

.(1912)مسلم)5(

.(كنت):ط)6(

.(لهاا:أ)7(

.(1681)البخاري)8(

.(نكون):أ)9(

.)392((0912)مسلم(1)0
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به.عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،الثوريسفيانحديثمن(")1الصحيحين"في

عن-عثمانابنيعني-الضحاكعن،فديكأبيابنثنا،اللهعبدبنهارونثنا:داودأبووقال

فرمت،النحرليلةسلمةبأمع!ي!اللهرسولأرسل:قالتأنها،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

داودأبوقال.!يماللهرسوليكونالذياليومذلكوكان2(فأفاضتمضتثم،الفجرقبلالجمرة

.ثقات)3(رجاله،قويجيدإسنادوهو،داودأبوبهانفرد.-عندهايعني-

بالمزدلفةوالسلامالصلاةعليهتلبيتهذكر

عن،مدركبنكثيرعن،حصينعن،الأحوصأبوثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:4(مسلئمقال

يقولالبقرةسورةعليهأنزلتالذيسمعت:بجمعونحن:اللهعبدقال:قال،يزيدبنالرحمنعبد

لبيك.اللهملبيك.المقامهذافي)5(

فصل

،الحرامبالمشعروالسلامالصلاةعليهوقوفهفي

محسرواديفيوإيضاعه،الشمسطلوعقبلالمزدلفةمنودفعه

(891:ادضةأم!ألحرامىألمحشعرنحداللهفأذ!روأعرفتمىأفضتصافإذ!ه:تعالىاللهقال

لآية.ا

أتىحتىالقصواءركبثم،وإقامةبأذانالصبحلهتبينحينالفجرفصلى:)6(حديثهفيجابروقال

أسفرحتىواقفايزلفلم،ووحدهوهللهوكبره،وجلعزاللهفدعا،القبلةفاستقبل،الحرامالمشعر

.وراءهعباسبنالفضلوأردف،الشمستطلعأنقبلودفع،جدا

بنعمروسمعت:قال.إسحاقأبيول(عن،شعبةثنا،منهالبنحجاجثنا:)7(البخاريوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(692)(0921)مسلمو(0861)ريلبخاا

.طفياللفظليس

ومتنا.سندالاضطرابهضعيفحديثوهو:أقول()4291داودأبو

.(1283)مسلم

.طفياللفظليس

جابر.حديثثقدم

.(4681)البخاري

.(5293/)النبلاءأعلامسيروانظر.السبيعيإسحاقأبووهو.تحريف(ابن):ط
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كانواالمشركينإن:فقالوقفثم،الصبحبجمعصلى-عنهاللهرضي-عمرشهدت:يقولميمون

الشمس.تطلعأنقبلأفاض!ي!اللهرسولوإن،ثبيرأشرق:ويقولون،الشمستطلعحتىيفيضونلا

بنالرحمنعبدعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلثنا،رجاءبناللهعبدثنا:)1(البخاريوقال

بأذافيوحدها)3(صلاةكل،)2(الصلاتينفصلى.جمعاقدمناثم،مكةإلىاللهعبدمعخرجت:يزيد

لم:يقولوقائل.الفجرطلع:يقولقائل.الفجرطلعحينالفجرصلىثم،بينهماوالعشاء،وإقامة

،المكانهذافيوقتهماعنحولتاالصلاتينهاتينإن:قال!واللهرسولإن:قال03الفجريطلع

حتىوقفثم.الساعةهذهالفجروصلاة،يعتموا)4(حتىجمعاالناسيقدمفلا،،والعشاءأالمغرب

عثماندفعأوأسرعكانأقولهأدريفلا.السنةأصابالآنأفاضالمؤمنينأميرأنلو:قالثم،أسفر

النحر.يومالعقبةجمرةرمىحتىيلبييزلفلم،عنهاللهرضي

الشيباني،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)6(البيهقي)5(الحافظوقال

عن،سعيدبنالوارثعبدثناالعيشي)9!(المباركبن)7(الرحمنعبدثنا،يحيىبنمحمدبنيحيىثنا

بعرفة،اللهرسولخطبنا:قال،مخرمةبنالمسورعن،مخرمةبنقيسبنمحمدعن،جريجابن

غروبعندهاهنامنيدفعونكانواوالأوثانالشركأهلفإن،بعدأما":قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد

مخالفهدينا،رؤوسهاعلىالرجالعمائممئلالجبالرؤوسعلىالشمستكونحتى،الشمس

الرجالعمائممثلالجبالرؤوسعلىالشمسطلوععندالحرامالمشعرمنيدفعونوكانوا،هديهم)

لهديهم.()9(مخالفهدينا،رؤوسهاعلى

مرسلأ.مخرمةبنقيسبنمحمدعن،جريجابنعن،إدريسبناللهعبدورواه:قال

عن،الحكمعن،الأعمشسمعت(قالأحيانبنسليمانخالدأبوثنا:أحمد)01(الإماموقال

منه.والزيادة(6831)البخاري(1)

.(صلاتين):ط،أ2()

.(وحده):أ)3(

.(يقيمواحتى):ط()4

.أفياللفظليس)5(

.(4039)(5125/)للبيهقيالكبرىالسنن)6(

.طفياللفظليس)7(

.(17/382)الكمالتهذيبوانظرأفيمهملةحروفهوالحفظ(العبسي):ط)8(

."أ"النسخةعنواستدركته.طفيالقوسينبينماليس)9(

منالحديثهذايسمعلمالحكمفإن،ضعيفوإسناده،منهوالزيادة(2551)(1231/)أحمدالإماممسند()01

صحيح.حسنحديثهذا:عنهقالولذلكعمرعنالبابوفي:(598)رقمالترمذيقال.مقسم
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الشمس.طلوعقبلالمزدلفةمنأفاضء!ي!اللهرسولأن،عباسابنعن،مقسم

عن،الأيلييونسعن،أبيثنا،جريربنوهبثنا،حرببنزهيرثنا:)1(البخاريوقال

إلىعرفةمنء!ي!النبيئردفكانأسامةأن:عباسابنعن)4(اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهري

رمىحتىيلبيءلمج!النبييزللم:قالفكلاهما:قال.منىإلىالمزدلفةمنالفضلأردفثم،المزدلفة

.عباسابنعن،عطاءعن،جريجابن)2(ورواه.العقبةجمرة

عن)،عباسابنعن،معبدأبيعن،الزبيرأبيعن،سعدبنالليثحديثمن)3(مسلموروى

:دفعواحينللناسجمعوغداةعرفةعشيةفيقالأنهء!ي!اللهرسولرديفوكان.()4(عباسبنالفضل

الذي(الخذف)بحصىعليكم:قالمنىمنوهو،محسرادخلحتىناقتهكافوهو.بالسكينةعليكم

.()4(الجمرةرمىحتىيلبي!ي!اللهرسوليزلولم:قال).الجمرةبهيرمى

أخبرني،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:محسرواديفيالإيضاعباب:)7(البيهقي)6(الحافظوقال

بنبكروأبوعماربنهشامثنا،سفيانبنالحسنأنبأنا:قالا)8(،الوراقبكروأبوالمقرئعمروأبو

!ي!.النبي)9(حجفيجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرثنا،إسماعيلبنحاتمثنا:قالا،شيبةأبي

)6(شيبة.أبيبنبكرأبي1(عن")0الصحيح"فيمسلمرواه.قليلاحركمحسراأتىإذاحتى:قال

اللهرسولأفاض:قال،جابرعن،الزبيرأبيعن،الثوريسفيانحديثمن)7(البيهقيروىثم

حصىبمثلالجماريرمواأنوأمرهم،محسرواديفيوأوضع،بالسكينةوأمرهم،السكينةوعليه!ي!

.هذاعاميبعدأراكملالعليمناسككمعنيخذوا:وقال،الخذف

أبيه،عن،عليبنزيدعن،الحارثبنالرحمنعبدعن،الثوريحديث)11(منالبيهقيروىثم

.(6861)ريلبخاا(1)

.(5861)ريلبخاا(2)

.(862)(2821)مسلم(3)

.أفيالقوسينبينماليس)4(

.(خذف:النهاية)صغارأي:الخذفوحصى:الرمي:الخذف()5

.أفياللفظليس)6(

.(6039)(5125/)للبيهقيالكبرىالسنن)7(

.طفياللفظليس)8(

.(حجة):أ)9(

الطويل.جابرحديثوهو،قبلتقدم(01)

.(8039)(5125/)للبيهقيالكبرىالسنن(1)1



المزدلفةمنوالدفعالحرامبالمشعرالوقوف025

ناقته)1(ففزعمحسراأتىحتى،جمعمنأفاض!لمجماللهرسولأن:عليعن،رافعأبيبناللهعبيدعن

.مختصرأرواههكذا.فرماهاالجمرةأتىثم،الفضلأردفثم،فوقفالواديجاوزحتى

عن)4(سفيانثنا،الزبيرياللهعبدبنمحمدأحمد)3(أبوثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

بناللهعبيدعن،أبيهعن،عليبنزيدعن،ربيعةأبيبنعياشبنالحارثبنالرحمنعبد

وعرفة،الموقفهذا:فقال)5(،بعرفةع!ح!اللهرسولوقف:قال،عنهاللهرضيعليعن،رافعأبي

يضربونوالناس.بعيرهعلىيعنق)6(فجعل،أسامةوأردف،الشمسغابتحينوأفاض.موقفطكلها

الصلاتينبهمفصلىجمعأأتىثم.الناسأيهاالسكينة:ويقول،إليهم)7(يلتفتلاوشمالأيمينأ

وجمع،الموقفهذا:فقال،قزحعلىفوقف،قزحأتىثم،أصبححتىباتثم.والعشاءالمغرب

حبسها،ثمالواديجازحتىفخبت،دابتهفقرع،عليهفوقف،محسرأأتىحتىسارثم.موقفثكلها

كلهاومنى،المنحرهذافقال.المنحرأتىثم،فرماهاالجمرةأتىحتىوسار،الفضلأردفثم

اللهفريضةأدركتهوقد،أفندقدكبيزشيغأبيإن:فقالت،خثعممنشابةجاريةواستفتته:قال.منحز

لهفقال،الفضلعنقولوىقال.أبيكعنفأدي!نعم:قال؟عنهأؤديأنعنهيجزىفهل،الحجفي

عليهما.الشيطانامنفلموشابةشابارأيت:قال؟عمكابنعنقلويتلم،!ؤاللهرسوليا:العباس

اخر،أتاهثم.حرجولاانحر:قال.أنحرأنقبلحلقت،اللهرسوليا:فقال،رجلجاءهثم:قال

أتىثم،فطافالبيتأتىثم.حرجولاقصرأواحلققال.أحلقأنقبلأفضتإنياللهرسوليا:فقال

رواهوقد.9(بهالنزعتعليهاالناس)8(يغلبكمأنولولا،سقايتكمالمطلبعبدبنييا:فقال،زمزم

عن،)11(الترمذيورواه،الثوريسفيانعن،ادمبنيحيىعن،حنبلبنأحمدعن،داود)01(أبو

(.)1(ط:)فقرع

حسن.وإسناده،(562)(1/75)أحمدالإماممسند)2(

.(9952/)النبلاءأعلامسيروانظر.خطأ(عن):أفيبعدها)3(

خطأ.(الرحمنعبدبنسفيان):ط)4(

المسند.عنأثبتهوما(إن):ط،أفيبعدها)5(

.(يعبر):أ)6(

يلتفت.:المسندفي)7(

.(تغلبكم):أ)8(

.(معكم):ط)9(

.(2291)داودأبو)01(

.(885)(3232/)الترمذي(11)
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:الترمذيوقال.ادمبنيحيىعن،محمدبنعليعن)2(ماجهوابن.الزبيريأحمد(اأبيئعن،بندار

صحيحةوجوهمنشواهدوله)3(:قلت.الوجههذامنإلاعليحديثمننعرفهلا،صحيححسن

الفضل؟طريقمن")4(الصحيحين"فيوهو،الخثعميةقصةذلكفمن،وغيرهاالصحاحفيمخرجة

تيسر.ماذلكمنوسنذكر،جابرحديثفيوتقدمت

كانإنما:وقال،محسرواديفيالإسراعأنكرأنهعباسابنعن،)6(لإسناده(هالبيهقيئحكىوقد

أعلم.والله.7(نظزعنهثبوتهوفي:قلت.النافيعلىمقدموالمثبت:قال.الأعرابمنذلك

وعمر،بكرأبيالشيخينصنيعمنوصح.!يواللهرسولعنالصحابةمنجماعةعنذلكصحوقد

عن،وغيرهالنجادعن،الحاكمعن،8(البيهميفروى،ذلكيفعلانكاناأنهما،عنهمااللهرضي

عن،عروةبنهشامعن،أبيهعن،القعنبيعنبدرانالمعروفالمستهلبنمعاذبنمحمدعليأبي

ادرحز(منأ:ويقوليوضعكان،عنهاللهرضي،عمرأنمخرمةبنالمسورعنأبيه

دينهاالنصارىدينمخالفوضينها)01(قلقا9(تعدلأإليك

رماهاوكيف،النحريوموحدهاالعقبةجمرةوالسلامالصلاةعليهرميهذكر

رماهاحينالتلبية()12وقطعه(1()1رماهاوبكم)رماهاموضعأيومن،رماهاومتى

الصلاةعليهأنه،أجمعينعنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهماوالفضلأسامةحديثمنتقذمقد

العقبة.جمرةرمىحتىيلئييزللم،والسلام

.طفياللفظليس(1)

.(0103)(21001/)ماجهابن)2(

.واوبلا(لها:ط)3(

.(1335)ومسلم(5131)البخاري()4

.(4319)(127-5126/)للبيهقيالكبرىالسنن)5(

.(بإسناد):ط()6

.أفياللفظليس)7(

)8(/5(126).

.(يعدو):أ)9(

يصفهالحركةسريعأنهأراد،للسرجكالحزامالبعيرعلىالرحلبهيشدبعضعلىبعضهمنسوجبطان:الوضين1()0

.(وضن:النهاية)عليهاللسيرودقتهزلتقدأنهاأراد.الثباتوقلةبالخفة

.أفيالقوسينبينماليس)11(

.(وقطعة):ط)12(



ألنحوانجوأ!تهبةاجمرةأسما،مواةأشصال!عميهشميه522

الأئمةإماميعني-جديأنبأناخزيمةبنطاهرأبوأنبأنا،عثمانأبوالإمامأنبأنا:أ(البيهقيوقال

عن،وائلأبيعن،شقيقبنعامرعن،شريكثنا،حجربنعليثنا-خزيمةبنإسحاقبنمحمد

.حصاةبأولالعقبةجمرةرمىحتىيلبييزلفلم،مج!ي!النبيئرمقت:قال،اللهعبد

عن،محمدبنجعفرثنا،غياثبنحفصثنا،الشيبانيحفصبنعمرثنا،خزيمةابنعنوبه)2(

فلم،عرفاتمناللهرسولمعأفضت:قال،الفضلعن،عباسابنعن،الحسينبنعليعن،أبيه

:3(البيهقيقال.حصاةاخرمعالتلبيةقطعثم،حصاةكلمعيكبرالعقبةجمرةرمىحتىيلبييزل

قدخزيمةابنكانوإن،الفضلعن،عباسابنعنالمشهورةالرواياتفيليستغريبةزيادةوهذه

اختارها.

عليبنالحسينمعأفضت:قال.عكرمةعن،صالحبنأبانحدثني:إسحاق)4(بنمحمدوقال

رأيت:فقال؟هذاما:فقلت،أمسكقذفهافلما،العقبةجمرةرمىحتىيلبيأسمعهأزالفما

ذلك.يفعلكان!يالهاللهرسولأنوأخبرني،العقبةجمرةد(رمىحتىيلبيطالبأبيبنعليئأبي

نأ،6(الفضلأخيهعن،عباسابنعن،معبدأبيعن،الزبيرأبيعن،الليثحديثمنوتقذم

مسلم.رواه.الجمرةبهيرمىالذيالخذفبحصىمحسرواديفيالناسأمر!ي!النبي

التحر:يومغداةع!ي!اللهرسولليقال:قال،الفضلحدثني،عباسابنعن،العاليه"7(أبووقال

،هؤلاءبأمثال:فقال،يدهفيفوضعهنالخذفحصىمثلحصياتلهفلقطت.حصاليفآلقطهات

البيهقي.رواه)8(.الدينفيالغلوقبلكمكانمنأهلكفإتماوالغلووإياكم،هؤلاءبأمثال

علىتخرجالتيالوسطىالطريقسلكثم،قليلافحركمحسربطنأتىحتى:حديثهفيجابروقال

منرمىالخذفحصى9(منهاحصاةكلمعيكبرحصياتبسبعفرماهاالجمرةأتىحتى،الكبرىالجمرة

مسلم.رواه.الواديبطن

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3859)(5137/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(3859)(5137/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(3869)(-5137138/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(3889)(5138/)للبيهقيالكبرىالسنن

.أفي(رمىحتى)لفظاليس

.(قالقال):أفيبعدها

.(3179)(5127/)للبيهقىالكبرىالسنن

.(ورواه):أ

.(مثل):طفيبعدها
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.الزوالبعد

)1(
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ذلكبعد)2(ورمى،ضحىالنحريومغ!ي!النبيرمى:عنهاللهرضيجابروقال:

سمع،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحديثمن)3(مسلمأسندهالبخاريعلقهالذيالحديثوهذا

الشمس.زالتفإذابعدوأما،ضحىالنحريومالجمرة!ي!اللهرسولرمى:قال،جابرا

رمى:قال،يزيدبنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمشحديثمن")4(الصحيحين"وفي

إلهلاوالذي:فقال،فوقهامنيرمونهاناساإن،الرحمنعبدأبايا:فقلت،الواديبطنمناللهعبد

عن،شعبةحديثمنله)5(لفظوفي.البخاريلفظ.البقرةسورةعليهأنزلتالذيمقامهذاغيره

فجعل،الكبرىالجمرةأتى)6(أنه،مسعودبنالثهعبدعن،الرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الحكم

.البقرةسورةعليهأنزلتالذيرمىهكذا:وقال،بسبعورمى،يمينهعنومنى،يسارهعنالبيت

ع!ي!،النبيعن،عمرابنقاله،حصاةكلمعيكبربسبعالجماررمىمنباب:)7(البخاريقالثم

أتىأنه-تقدمكما-جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرطريقمن،جابرحديثفييعرفإنماوهذا

.الخذفحصىمنها)8(حصاةكلمعيكبرحصياتبسبعفرماهاالجمرة

بنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الأعمشحديثمنالترجمةهذهفي)9(البخاريروىوقد

ثم.حصاةكلمعيكبرحصياتبسبعالواديبطنمنالجمرةرمىأنه:مسعودبناللهعبدعن،يزيد

.البقرةسورةعليهأنزلتالذيقامغيرهإلهلاوالذي،هاهنامن:قال

0(1)
رأيت:قال،اللهعبدبنجابرسمع،الزبيرأبواخبرني،جريجابنحديثمنمسلموروى

.الخذفحصىمثلبسبعالجمرة(رمى)11!ي!الثهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1746)قبلمعلقاالبخاريرواه

.(بعدد):ط

.31()4(9912)مسلم

.(6912)ومسلم(1747)البخاري

.(1748)البخاريفي(اخر):أ

.(إلى):أفيبعدها

.(1748)قبلالبخاريرواه

.(مثل):طفيبعدها

.(0175)البخاري

.)313((9912)مسلم

.(يرمي):ط
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يعني-القاسمأبيعن،الحكمعن،حجاجثنا،زكريابنيحيىثنا:أحمد)1(الإماموقال

عن)3(الترمذيورواه.راكباالنحريومالعقبةجمرةالجمرةرمى!ي!النبيئ)2(أن.عباسابنعن-مقسما

عن،)4(ماجهابنوأخرجه.حسن:وقال،زائدةأبيبنزكريابنيحيىعن،منيعبنأحمد

به.أرطاةبنالحجاجعن،الأحمر)5(خالدأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبي

عن،زيادأبي)01(بنيزيدحديثمن)9(والبيهقي)8(ماجهوابنداود)7(وأبوأحمد)6(روىوقد

الجماريرميع!يهاللهرسولرأيت:قالت،الأزديةجندبأم،أمهعن،الأحوصبنعمروبنسليمان

الرجل،عنفسألت،يستره،خلفهمنورجل،حصاةكلمعيكبرراكبوهو،الواديبطنمن

بعضا،بعضكميقتللا،الناسأيهايا:لمج!النبيفقال،الناسفازدحم،عباسبنالفضل:فقالوا

عندرأيته:قالت()12لهروايةوفي.داودأبيلفظ.الخذفحصىبمثلفارموها)11(الجمرةرميتموإذا

عندها.يقمولم،الناسورمىفرمى،حجراأصابعهبينورأيت،راكبأالعقبةجمرة

...نجلؤعرراكبوهو،العقبةجمرةعندالنحريوم!ي!اللهرسولرأيت:قالت()13ماجهولابن

.جذاغريبهاهناالبغلةوذكر.الحديثوذكر

بنجابرسمعت،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنحديثمن")14(صحيحه"فيمسلمروىوقد

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

عنعنه،وقدمدلسوهو،أرطاةابنهوالحجاج،ضعيفإسناده،(5602)(1232/)أحمدالإماممسند

.الترمذيقالكماحسنمتنهلكن،مقسممنالحديثهذايسمعلموالحكم

.أفياللفظليس

.(998)الترمذي

.(3403)ماجهابنوانظر.واوبلا(أخرجه):أ

.(الأغر):أ

عمروبنبنسليمانحالوجهالة،زيادأبييزيدبنلضعفضعيفإسناده،(6/937)أحمدالإماممسند

.(بشار)لغيرهحسنومتنه،الأحوص

حسن.حديثوهو،(6691)داودأبو

حسن.حديثوهو،(3103و)(2803)(25851/)ماجهابن

.(3229)(5128/)للبيهقيالكبرىالسنن

.طفياللفظليس

.(فارموه):ط

سابقه.مثلوإسناده،(6891و6791)داودأبو

.(2803)ماجهابن

.(7912)مسلم
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مناسككم،لتأخذوا:)1(ويقولالنحريومراحلتهعلىالجمرةيرمي!ي!اللهرسولرأيت:يقولاللهعبد

.هذهحجتيبعدأحجلالعليأدريلافإني

الحصين،أمجدتهعن،الحصينبنيحيىعن،أنيسةأبيبنزيدحديثمنأيضا2مسلموروى

وهووانصرف،العقبةجمرةرمىحينفرأيته،الوداعحجة!ي!اللهرسولمعحججت:تقولسمعتها

وفي.هذهحجتيبعدأحجلالعليأدريلافإنيمناسككملتأخذوا:يقولوهوالنحريومراحلتهعلى

ناقةبخطامآخذوأحدهما،وبلالاأسامةفرأيت،الوداعحجةاللهرسولمعحججت:قالت3روايه

العقبة.جمرةرمىحتىالحرمنيسترهثوبهرافعوالآخر!ي!النبي

بنقدامةثنا،نابلبنأيمنثنا،الزبيرياللهعبدبنمحمدأحمدأبوثنا:أحمد)4(الإماموقال

لهناقةعلىالنحريومالواديبطنمنالعقبة)5(جمرةالجمرةرمى!ي!اللهرسولرأىأنه،الكلابياللهعبد

إليك.إليكولاطردولاضربلا،صهباء

ثلاثتهم،الزبيديطارقبنموسىقرةوأبي،سليمانبنومعتمروكيععن،أيضاأحمد)6(ورواه

)9(النسائيوأخرجه.أيمنعن،الثوريسفيانعن،قرةأبيعنأيضا)8(ورواه.به)7(نابلبنأيمنعن

عن،معاويةبنمروانعن،منيعبنأحمدعن)11(الترمذيورواه.بهوكيعحديثمن)01(ماجهوابن

صحيح.)12(حسنحديث:وقال.بهنابلبنأيمن

كان:قال،نافععن-العمرييعني-اللهعبدثنا،ميمونبن)14(نوحثنا:أحمد)13(الإماموقال

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

12(

13(

.(يقولوهو):أ

.(8921)مسلم

.(213)(8921)مسلم

صحيح.حديثوهو،(3134/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

صحيح.حديثوهو،(4-312413/)أحمدالإماممسند

.(3474/)الكمالتهذيبانظر.تحريفوهو(نائل):ط

صحيح.حديثوهو،(3134/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(6135)النسائي

صحيح.حديثوهو،(3503)ماجهابن

صحيح.حديثوهو،(309)الترمذي

.الترمذيجامعفيولا،أفيليستهذاولفظة،"حديثهذا:وقال":طفي

عندأخرىطريقلهولكن،العمرياللهعبدلضعفضعيفوإسناده،(6222)(2/138)أحمدالإماممسند

حسن.فهو(509)رقمالترمذي

.(فرض!):أ
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النبيأنوزعم.ماشياإلاذلكبعدسائرهايأتيلاوكان،النحريومدابتهعلىالعقبةجمرةيرميعمرابن

به.العمرياللهعبدعنالقعنبيعن(داود)1أبوورواه.وراجعاذاهباماشياإلايأتيهالاكان!!

فيوأشركهغبرمافنحرعلياأعطىثم،بيدهوستينثلاثافنحر،المنحرإلىانصرفثم:جابرقال

مرقها.منوشربالحمهامنفأكلا،فطبخت،قدرفيفجعلت،ببضعةبدنةكلمنأمرثم،هديه

الحديث.هذاعلىوسنتكلم

بنمحمدعن،الأعرجحميدعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدثنا،حنبلبنأحمد)2(الإماموقال

النبي!خطب:قال.!ي!النبيأصحابمنرجلعن،معاذبنالرحمنعبدعن،التيميإبراهيم

والأنصار،القبلةميمنةإلىوأشارهاهناالمهاجرونلينزل:فقال،منازلهمونزلهم،بمنى)3(الناس

أسماعففتحت؟مناسكهموعلمهم:قال.حولهمالناسلينزلثم.القبلةميسرةإلىوأشار.هاهنا

رواهوكذا.الخذفحصىبمثلالجمرةارموا:يقولفسمعتهقال.منازلهمفيسمعوهحتى،منىأهل

حولهم.الناسلينزلثم:قولهإلى،حنبلبنأحمدعنداود)4(أبو

عن،مسددعن،داودوأبو،أبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبدعن،(أحمد)الإمامرواهوقد

عن،الأعرجقيسبنحميدعن،الوارثعبدعن،المباركابنحديثمنماجهوابن،الوارثعبد

بمنى،ونحن!اللهرسولخطبنا:قال.التيميمعاذبنالرحمنعبدعن،التيميإبراهيمبنمحمد

أشركع!يواللهرسولأناللهعبدبنجابرذكر.الحديث...يقولمانسمعكأنا)6(حتىأسماعناففتحت

ع!ييهاللهرسولبهجاءوالذياليمنمنعليئبهقدمالذيالهديجماعةوأن،الهديفيطالبأبيبنعلي

بدنة.وستينثلاثاالكريمةبيدهنحر!ي!اللهرسولوأن،الإبلمنمئة

سنة.وستينثلاثاكانفإنهوالسلامالصلاةعليهلعمرهمناسبوذلك:)7(وغيرهحبانابنقال

.(559)رقمالترمذيبروايةحسنحديثوهو،(9691)داودأبو(1)

صحيح.حديثوهو،(23225)(5374/و)(461/)أحمدالإماممسند)2(

.طفياللفظليس)3(

صحيح.حديثوهو،(5191)داودأبو()4

ابنعندوليس،()6992رقموالنسائي(1)579رقمداودوأبو()37423226()5/.(61)4/أحمدالإماممسند()5

صحيح.حديثوهو،(054)8/للمصنف(المسانيدجامع)وانظر،ماجه

.(كنا):النسائيوسنن،داودأبيسننفيوردماوالأصح(كأن):ط)6(

.(9522/)لإحسانا)7(
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عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدثنا،زهيرثنا،آدمبنيحيىثنا:أحمد)1(الإمامقالوقد

ستينبيدهمنهانحر،بدنةمئةالحبئفيلمجي!اللهرسولنحر:قال،عباسابنعن،مقسمعن،الحكم

:قال.مرقهامنوحسا،منهافأكل،قدرفيفجمعت،بضعةبدنةكلمنوأخذ،فنحرتببقئتهاوأمر

أولادها.إلىتحنكماحنتالبيتعنصذتفلما،جهلأبيجمل:فيها،سبعينالحديبيةيومونحر

سفيانعن،وكيععن،محمدبنوعلي،شيبةأبيبنبكرأبيعن،بعضه)2(ماجهابنروىوقد

به.ليلىأبيابنعن،الثوري

بناللهعبدعن،رجلحدثني،إسحاقبنمحمدعن،أبيثنا،يعقوبثنا:أحمد)3(الإماموقال

نحر،بدنةمئةالوداعحجةفياللهرسولأهدى:قال،عباسابنعن،جبربنمجاهدعن،نجيحأبي

بينوجلالهاوجلودهالحومها)4(اقسم:وقال.منهابقيمافنحرعلياأمرثم،بيدهبدنةثلاثينمنها

واحدةقدرفيواجعلها،لحممن(حذية"هبعيركلمنلناوخذ،شيئامنهاجزاراتعطينولا،الناس

ففعل.مرقهامنونحسولحمهامننأكلحتى

)7(أمرني:قال،عليئعن،ليلىأبيابنعن،مجاهدحديثمن")6(الصحيحين"فيوثبت

منهاالجزارأعطيلاوأن،وأجلتهاوجلودهابلحومهاأتصدقوأن،بدنهعلىأقومأن!ي!اللهرسول

عندنا.مننعطيهنحن:وقال،شيئا

عن،المباركبناللهعبدثنا،مهديبنالرحمنعبدثنا،حاتمبنمحمدثنا:داودأ8(أبووقال

:قال،الكندقيالحارثبن9غرفةسمعت،الأزديالحارثبناللهعبدعن،عمرانبنحرملة

خذ:لهفقال.عليئلهفدعي،حسنأباليادعوا)01(:فقالبالبدنوأتيلمجي!اللهرسولشهدت

عليا.وأردفبغلتهركبفرغفلما،البدنبها(1طعن)1ثم،بأعلاهايخ!اللهرسولوأخذ.الحربةبأسفل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

ليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدلضعف،ضعيفواسناده،(2882)(1/314)أحمدالإماممسند

ومقسم.الحكمبينولانقطاعه

بطرقه.حسنوهو،(5031)ماجهابن

ضعيف.وإسناده،(9235)(1526/)احمدالإماممسند

.(قسم):ط

.(حذا:النهاية)القطعة:والحذية.تحريف(جدية):ط

.3(4)8(7113)ومسلبم(7571)البخاري

.(أمر):أ

.(6761)داودأبو

.(424)-عؤامة-التهذيبتقريبعنصححتهتحريفوهو(عرفة):ط،أ

تحريف.(حا):ط

.داودأبيسننمنوالتصحيح،طعنا:الأصولفي
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أعلم.والله.غرابة.ومتنهإسناوروفي،داودأبوبهتفرد

الحكم،عن،أرطاةبنالحجاجأنبأنا،اللهعبدأنبأنا،الحجاجبنأحمدثناأحمد)1(:الإماموقال

حلق.ثم،ذبحثم،العقبةجمرةع!ي!اللهرسولرمى:قال،عباسابنعن-مقسمايعني-القاسمأبيعن

بكبشينيومئذ)3(هووضحى،بقرة)2(عنهنوأهدى،بالبقرنسائهعنضحىأنهحزمابناذعىوقد

أملحين.

والتسليمالصلاةأفضلعليهاوكريم)4(رأسهحلقهصفة

ا!،عمرابنعن،سالمعن،الزهريعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدثنا:أحمد)5(الإمامقال

به.الرزاقعبدعن-راهويهابنهو-إبراهيمبنإسحاقعن)6(النسائيورواه.حجتهفيحلقغ!ي!اللهرسول

حلق:يقولعمربناللهعبدكان:نافعقال:قال،شعيبثنا،اليمانأبوثنا:)7(البخاريوقال

به.نافععنعقبةبنموسىحديثمن)8(مسلمورواه.حجتهفيع!ي!اللهرسول

بناللهعبدأننافععن،أسماءبنجويريةثنا،أسماءبنمحمدبناللهعبدثنا:)9(البخاريوقال

بعضهم.وقصرأصحابهمنوطائفةع!ي!اللهرسولحلق:قال،عمر

يزحم:!ي!اللهرسول:قال:اللهعبدقالوزاد.بهنافععن،الليثحديثمن)01(مسلمورواه

والمقصرين.قال.والمقصرين()12اللهرسوليا:قالوا.(1)1مرتينأومرةالمحلقينالله

بنيحيىعن،شعبةعنأ،الطيالسيداودوأبووكيعثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:)13(مسلموقال

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

رقممسلمعندأنسحديثمنشاهدلهولكن،ضعيفوإسناده،(2253)(1255/)أحمدالإماممسند

حسن.بهفهو(5013)

.(بمنى):ط

.طفياللفظليس

.(الكريمة):أ

صحيح.وإسناده،(9488)(233/)أحمدالإماممسند

.(1414)(2944/)للنسائيالكبرىالسنن

.(6172)البخاري

.(4513)مسلم

.(9172)البخاري

.(1013)مسلم

.(ثنتينأو):أ

.أفيليست(اللهرسوليا)عبارةليست

.(3013)مسلم
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.مرةوللمقصرينثلاثاللمحلقيندعاالوداعحجةفي!ي!اللهرسولسمعتأنها،جدتهعن،الحصين

عن،)2(اللهوعبيدمالكحديثمن)1(مسلمالحديثهذاروىوهكذا.الوداعحجةفي:وكيعيقلولم

عن،أبيهعن،الرحمنعبدبنوالعلاء،هريرةأبيعن،زرعةأبيعن،وعمارة،عمرابنعن،نافع

سيرين،ابنعن،هشامعن،غياثبنحفصثنا،يحيىبنيحيىثنا:)4(مسلموقال.)3(هريرةأبي

قالثم.ونحربمنىمنزلهأتىثم،فرماهاالجمرةفأتى،منىأتىلمجي!اللهرسولأن،مالكبنأنسعن

حلقأنه:)5(لهروايةوفي.الناسيعطيهجعلثم،الأيسرثم،الأيمنجانبهإلىوأشار،خذ:للحلاق

أنهله)6(روايةوفي.طلحةلأبيالأيسرشقهوأعطى،وشعرتينشعرةمنالناسبينفقسمه،الأيمنشقه

.الناسبينيقسمهأنوأمره،الأيسروأعطاهطلحةلأبيالأيمنأعطى

أنس،عن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانثنا،حرببنسليمانحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

يدفيإلاشعر!لى)8(تقعأنيريدونما،أصحابهبهأطافوقد،يحلقهوالحلاق!ي!اللهرسولرأيت:قال

أحمد.بهانفرد.رجل

فصل

يطوفأنوقبل،هديهونحرالعقبةجمرةرمىبعدماوتطيبثيابهوالسلامالصلاةعليهلبسثم

المؤمنين.أمعائشةطيبته،بالبيت

بنالرحمنعبدثنا-عيينةابنهو-سفيانثنا،المدينيبناللهعبدبنعليثنا:)9(البخاريقال

عائشةسمعإته:يقول،زمانهأهلأفضلوكان،أباهسمعأنه.زمانهأهلأفضلوكانمحمدبنالقاسم

يديها.وبسطتيطوفأنقبلأحلحينولحله،أحرمحينهاتينبيدي!ي!اللهرسولطيبت:تقول

عن،منصورأنبأنا،هشيمثنا:قالا،منيعبنوأحمدالدورقييعقوبثنا:)01(مسلموقال

)1013()317(.)1(مسلم

.(اللهوعبد):م(2)

.32(0)(2013)مسلم)3(

.)323((5013)مسلم(4)

.32(4)(5013)مسلم(5)

.32()6(5013)مسلم()6

.(232)5رقممسلمورواه:قولأ(23861)(3133/)أحمدالإماممسند)7(

.(يقع):م)8(

.(4175)البخاري()9

.(1911)مسلم(01)
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ويحل،يحرمأنقبل!اللهرسولأطيبكنت:قالت،عائشةعن،أبيهعن.القاسمبنالرحمنعبد

مسك.فيهبطيببالبيتيطوفأنقبلالنحريوم

طيبت:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عيينةبنسفيانحديثمن(النسالي)1وروى

بالبيت.يطوفأنقبلالعقبةجمرةرمىبعدماولحله،أحرمحينلحرمه!اللهرسول

أنا:عائشةقالت:قال،سالمعن،ديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانأنبأنا:الشافعيوقال

وإحرامه.لحله!يماللهرسولطيبت

.فذكره...عائشةعن،سالمعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدورواه

والقاسمعروةسمعأنه،عروةبناللهعبدبنعمرأخبرني،جريجابنحديثمن)2(الصحيحينوفي

ورواه.والإحرامللحلالوداعحجةفيبذريرةبيدياللهرسولطيبت:قالتأنها،عائشةعنيخبران

)3(
به.عائشةعن،عمرةأمهعن،الرجالأبيعنعثمانبنالضحاكحديثمن

إذا:قالأنه.عباسابنعنالعرني)د(الحسنعن،كهيلبنسلمةعن،)4(الثوريسفيانوقال

رجل:فقال.بالبيتتطوفواحتىالنساءإلاحراماعليكمكانشيءكلمنحللتمفقدالجمرةرميتم

لا؟أمهوأفطيب،بالمسكرأسهيضمخ!ي!اللهرسولرأيتإني:لهفقال؟العباسأباياوالطيب

بنتزينب:وأمه،أبيهعن،زمعةبناللهعبدعنعبيدةأبوحدثني:)6(إسحاقبنمحمدوقال

اللهرسولفكان،النحرليلة!ي!اللهرسولفيهايدورالتيالليلةكانت:قالت،سلمةأمعن،سلمةأم

!ي!:اللهرسوللهمافقال.متتمصينأميئأبيالمشوربرل،زمعةبنوهب9!!ل،عنديص!

فقالط:.اللهرسولطياولم:وهبلهفقالط.فنزعاهماقميصيكما)7(فانزعا:قال.لا:قالا؟أفضتما

حرمتمشيءكلمنحللتمفقد،لكمكانإن،هدياونحرتمالجمرةرميتمإذا،فيهلكمأرخصيومهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(6872)(5137/)النسائي

.)35((9181)ومسلم(0395)البخاري

.)38((9811)مسلم

وإسناده،(3789)(5136/)للبيهقيالكبرىوالسنن(4103)ماجهوابن(8403)(5/277)النسائي

أحمدعندعنهااللهرضيعائثةحديثمنشاهدوله.عباسابنيلقلمالعرنيالحسنفإنلانقطاعهضعيف

.وشواهدهبطرقهصحيححديثفهو(135)5/البيهقيعندأخرىطريقعائثةولحديث26()780رقم2(44)6/

ثقة،.الكوفيالعرنياللهعبدبنالحسيننونبعدها،الراءوفتح،المهملةبضم:والعرني(العوفي):ط

.(161التهذيبتقريب)عباسابنعنأرسل

.(0389)(137)0(5136/)للبيهقيالكبرىالسننفيهو

.(قميصكما):أ
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تطوفواحتىمرةأولكنتمكماحرماصرتمتفيضواولمأمسيتم)1(فإذا،بالبيتتطوفواحتىالنساءإلامنه

عن،عديأبيابنعنكلاهما،معينبنويحيى،حنبلبنأحمدعنداود)2(أبورواهوهكذا.بالبيت

.فذكره...إسحاقابن

عن،العنبريالمثنىأبيعن،)4(إسحاقبنبكرأبيعن،الحاكمعن،3(البيهقيئوأخرجه

منخرج:قالت،محصنبنتقيسأموحدثتني:عبيدةأبوقال:آخرهفيوزاد،معينبنيحيى

وقمصهم،عشياإلينارجعواثم،النحريومعشيةمتقمصينأسدبنيمننفرفيمحصنبنعكاشةعندي

وهذا.وصاحبهزمعةبنلوهب!يواللهرسولقالمابمثلفأخبروهافسألتهم،يحملونهاأيديهمعلى

به.قالالعلماءمنأحداأعلملا،جداغريبالحديث

العتيقالبيتإلى!ط4سصإفاضتهذ!

المطلب،عبدبنيفأتى،الظهربمكةفصلى،البيتإلىفأفاض!ي!اللهرسولركبثم:جابرقال

لنزعتسقايتكمعلىالناسيغلبكمأنفلولا،المطلبعبدبنيانزعوا:فقال،زمزمعلىيسقونوهم

ركبوالسلامالصلاةعليهأنهعلىيدلماالسياقهذاففي.مسلمرواه.منهفشربدلوافناولوه.معكم

.هناكالظهرصلىفرغلماثمبالبيتفطاف،الزوالقبلمكةإلى

عن،عمربناللهعبيد)أنبأنا،الرزاقعبدأنبأنا،رافعبنمحمدأخبرنا:أيضا(همسلموقال

خلافوهذا.بمنى()6(الظهرفصلىرجعثم،النحريومأفاض!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافع

صلىوالسلامالصلاةعليهإنه:يقالأنأمكنبهماعملن!7(فإن.مسلمعندوكلاهما،جابيرحديث

الصلاةعليهورجوعه.أعلموالله،بهمفصلى،ينتظرونهالناسفوجد،منىإلىرجعثم،بمكةالظهر

منهصدركانوإن،طويلوالنهار،صيفاكانالوقتذلكلأن؟ممكنالظهروقتفيمنىإلىوالسلام

،جداالفجرأسفرمابعدالمزدلفةمنفيهدفعفإنه،النهارهذاصدرفيكثيرةأفعالوالسلامالصلاةعليه

ثلاثابيدهفنحرجاءثم،حصياتبسبعالعقبةجمرةبرميفبدأمنىقدمثم،الشمسطلوعقبلولكنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(.ط:)رميتم

حسن.حديثوهو592()6/مسندهفيوأحمد،(9991)داودأبو

.(السابقالتخريجانظر)(5137/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(51/483)النبلاءأعلامسيروانظر.زيادةوفيها(إسحاقأبيبن):ط

.(8013)مسلم

.طفيالقوسينبينماليس

.(عللنا):ط
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حتىوطبخت،قدرفيووضعت،بضعةبدنةكلمنأخذ)1(ثم،المئةبقيةعليونحر،بدنةوستين

0)2(00ص..
الصلاةعليهرأسهحلقذلكعضولىومي.المرقذلكمنوشرب،اللحمذلكمنفأكل،لصجت

اليومهذافيوالسلامالصلاةعليهخطبوقد،البيتإلىركبكلههذامنفرغفلما،وتطيبوالسلام

أعلم.فالله.منىإلىمنهرجوعهبعدأوالبيتإلىذهابهقبلأكانتأدريولست،عظيمةخطبة

ثبتكماوالمروةالصفابينيطفولم،راكباأطوافسبعةبهفطافالبيتإلىركبأنهوالقصد

ماءمن3(بتمزنبيذومنزمزمماءمنشربثم،عنهمااللهرضيوعائشةجابرعن"مسلمصحيح"في

جابر.رواهكما.بمكةالظهرصلىوالسلامالصلاةعليهإنه:قالمنقوليقويمماكلهفهذا.زمزم

الذيهووهذا.أيضاالظهربمنىبأصحابهفصلى،الظهروقتاخرفيمنىإلىرجعأنهويحتمل

والله.فيهالصحيحةالرواياتلتعارضمعذوروهو،فيهيقولمايدرفلم،حزمابنعلىأشكل

أعلم.

عن،الأحمرخالدأبوثنا:قالا،المعنى،سعيدبناللهوعبدبحربنعليثنا:داود)4(أبووقال

من!واللهرسولأفاض:قالت،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

زالتإذاالجمرةيرميالتشريقأياملياليبهافمكث،منىإلىرجعثم،الظهرصلىحينيومهآخر

.حصاةكلمعيكبرحصياتبسبعجمرةكل،الشمس

بمكة،النحريومالظهرصلىوالسلامالصلاةعليهأنهعلىاتفقاقدوعائشةجابرفهذا:حزمابنقال

ناصةليستهذهعائشةروايةفإن،بشيءوليس،قالكذا.عمرابنمنلذلكأضبط-أعلموالله-وهما

الظهر.صلىحتىالروايةفيالمحفوظكانإنمحتملةبل،بمكةالظهرصفىوالسلامالصلاةعليهأنه

صلى،والسلامالصلاةعليهأنهعلىدليلذلكفإنالأشبهوهو،الظهرصلىحينالروايةكانتوإن

مخالفافيبقىهذاوعلى.أعلموتعالىسبحانهوالله،محتملوهو،البيتإلىيذهبأنقبلبمنىالظهر

أنهيقتضيجابروحديث،البيتإلىيركبأنقبلبمنىالظهرصلىأنهيقتضيهذافإن،جابرلحديث

بمكة.وصلاهاالظهريصفيأنقبل،البيتإلىركب

يعني،،الطوافأ!ي!النبيأخر:عباسوابنعائشةعن:الزبيرأبووقال:)5(البخاريقالوقد

.(خذتأ):ط(1)

.(غبون):ط(2)

.(تمر):ط(3)

حسن.حديثوهو،(7391)داودأبو(4)

.()1732رقمقبلمعلقأالبخاري)5(
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سعيدبنيحيىحديثمنالناسرواهقد)2(البخاريعلقهالذيوهذا،الليلإلىالزيارة)1(طواف

وابن،عائشةعن،الزبيرأبيعن،الثوريسفيانعن،ميمونبن)3(ونوحمهديبنالرحمنوعبد

به.سفيانحديثمن)4(الأربعةالشننأهلورواه.الليلإلىالنحريومالطوافأخرع!يمالنبيئأن:عباس

.(حسن):الترمذيوقال

نأ:عمروابنعائشةعن،الزبيرأبيعن،سفيانثنا،اللهعبدبنمحمدثنا:أحمد)6(الإماموقال

صحالعشيإلى:يقولكأنه،الزوالبعدماإلىذلكأخرأنهعلىهذاحملفإن.ليلأزار!ي!اللهرسول

المشهورةالصحيحةالأحاديثفيثبتلماومخالف،جدابعيدفهوالغروببعدماعلىحملإنوأما.ذلك

فيذهبالذيالطوافوأما.زمزمسقايةمنوشرب،نهارأالنحريومطافوالسلامالصلاةعليهأنهمن

وأ.اللهشاءإنسنذكرهكماالريارةبطوافعنهيعترمنالزواةومن.الوداعطواففهوبسببهالبيتإلىالليل

حديثوردوقد.الفرضطوافهوالذيالصدرطوافوبعد،الوداعطوافقبلمحضبمازيارةطواف

أعلم.والله،أيضابعيدوهذا،مئىلياليمنليلةكلالبيتيزوركاناللهرسولأن:موضعهفيسنذكره

أبيه،عن،القاسمعنالرحمنعبدعن،قيسبن8(عمزحديثمن)7(البيهقيالحافظروىوقد

مع!اللهرسولوزار،ظهيرةالنحريومالبيتفزاروا،لأصحابهأذنع!يمالثهرسولأن:عائشةعن

أخرع!يمالثهرسولأن:الزبيربنوعروةطاووسقولوهذا،أيضأجدأغريبحديثوهذا.ليلانسائه

،والسلامالصلاةعليهأنه،الجمهوروعليه،الرواياتمنوالصحيح.الليلإلىالنحريومالطواف

أعلم.والله.بعدهيكونأنويحتمل،الزوالقبلكانأنهوالأشبه،بالنهارالنحريومطاف

وبنو،زمزمجاءثم،راكبوهوسبعابالبيتطافمكةقدملماوالسلامالصلاةعليهأنهوالمقصود

منه.عليهوأفرغ،منهفشربدلوأمنهافتناول،الناسويسقون،منهايستقونالمطلبعبد

بنبكرعن،الطويلحميدثنا،زريعبنيزيدثناالضرير،منهالبنمحمدأخبرنا:)9(مسلمقالكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3567/)(الزيارةطوافيعنيالزيارة)الباريفتحوفي(طوافيعني):ط

.(فقد):ط

.(6964)(0362/)الكمالتهذيبانظر.خطأوهو(وفرج):أ،ط

الكبرىالسننفيوالنسائي29(0)والترمذي(5552)داودوأبوسعيدبنيحيىحديثمن(9355)ماجهابن

.ميمونبننوححديثمن(1/288)المسندفيأحمدوالإمام(9164)(2546/)

.طفياللفظليس

ضعيف.وإسناده،(0115)(205/)أحمدالإماممسند

.(0429)(5441/)للبيهقيالكبرىالسنن

والسنن.أعنهناوما(عمرو):ط

.(1316)مسلم
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وخلفهراحلتهعلى-شييمالنبيئقدم:الكعبةعندمعهجالسوهو:يقولعباسابنسمع،المزنياللهعبد

قال.فاصنعواهكذا،وأجملتمأحسنتم:وقال.أسامةفضلهوسقىفشربنبيذفيهب!ناءفأتيناه،أسامة

لابنقالأعرابياأنبكرعن)1(روايةوفي.ع!برواللهرسولبهأمرمانغيرأننريدلافنحن:عباسابن

منأم،بكمحاجةأمن؟النبيذتسقونوأنتم،والعسلاللبنيسقونعمكمبنيأرىليما:عباس

الحديث.هذاعباسابنلهفذكر؟بخل

لابنقالأعرابياأن:اللهعبدعنبكرعن،حميدعن،حمادثنا)3(،روححدثنا:أحمد)2(وقال

بخلأمن.النبيذتسقونوأنتم،اللبنيسقونفلانوال،والعسلالماءيسقونمعاويةالشأنما:عباس

بنأسامةورديفهجاءنالمج!اللهرسولولكن،حاجةولابخلبناما:عباسيابنفقال؟حاجةأمبكم

.فاصنعواهكذا،أحسنتم:وقال،منهفشرب-السقايةنبيذيعني-هذامنفسقيناهفاستسقى،زيد

بناللهعبيدبناللهعبدبنحسينعن،جريجابنعن،بكربنومحمد،روحعن،أحمد)4(ورواه

.فذكره...عباسابنعن،عباسبناللهعبدبنعليبنوداود،عباس

ابنعن،عكرمةعن،(الحذاءخالدعنأخالدعن)6(شاهينبنإسحاقعن)5(البخاريوروى

فأت،أمكإلىاذهب،فضليا:العباسفقال،)7(فاستسقىالشقايةإلىجاءلمجع!اللهرسولأن.عباس

:قال.فيهأيديهميجعلونإئهمالهرسوليا:فقال!اسقني:فقال.عندهامنبشراب!يخماللهرسول

صالح.عملعلىف!نكماعملوا:فقال.فيهاويعملونيسقونوهم،زمزمأتىثم،منهفشرباسقني

عاتقه.إلىوأشار-عاتقهيعني-هذهعلىالحبلأضعحتى)8(لنزلتتغلبواأنلولا:قالثم

فشرب،زمزممنلمجرالنبيئسقيت:قالعباسيابنأن،الشعبيعن،عاصمحديثمن)9(وعنده

ناقته.:روايةوفي.بعيرعلىإلايومئذكانما-عكرمةفحلف:عاصمقال.قائموهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،(1202)داودأبيسنن:السابقةمسلمروايةإلىبالإضافةانظر

صحيح.وإسناده،(3528)(1372/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

1/336()فيبكربنمحمدطريقومن)4692(321(-1032/)مسندهفيروحطريقمنأحمدرواه

حسن.حديثوهو،31(1)4

.(5631)البخاري

.(358)(2434/)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(سليمان):ط

.(فاستقى):ط

.(لنزعتا:ط

.(6371)البخاري
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نأ:عباسابنعن،عكرمةعن،زيادأبيبنيزيدثنا،هشيمثنا:أحمد)1(الإماموقال

السقايةوأتى:قال.معهكانبمحجنالحجرواستلم،بعيرعلىوهو،بالبيتطاف!صاللهرسول

فيه،ليحاجةلا:فقال.البيتمنبهناتيكولكناالناسيخوضههذاإن:فقالوا.اسقوني:فقال

.الناسيشربممااسقوني

ابنعن،عكرمةعن،زيادأبيبنيزيدعن،الطحانخالدعن،مسددعن،داود)2(أبوروىوقد

الحديث....راحلتهعلىفطاف،)3(نستقيونحن،مكةء!ي!اللهرسولقدم:قال.عباس

أنبأناحديثهفيعفانوقال،قيسعن،حمادثنا:قالا،وعفانروعحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

مجثم،فشربدلوالهفنزعنا،زمزمإلىع!يىالنبيجاء:قالأنه،عباسابنعن،مجاهدعن،قيس

علىوإسناده،أحمدبهانفرد.بيديلنزعتعليهاتغلبواأنلولا:قالثم.زمزمفيأفرغناهاثم،فيها

مسلم.شرط

فيمسلمروىكما.الأولبطوافهاكتفىبل،ثانيةمرةوالمروةالصفابينالطوافيعدلم!ي!إنهثم

يطفلم:يقولاللهعبدبنجابرسمعت،الزبيرأبوأخبرني،جريجابنطريقمن،")؟(صحيحه"

.واحداطوافاإلاوالمروةالصفابينوأصحابهلمجم!النبي

")آ(مسلمصحيح"فيثبتكما.قارنينوكانواالهديساقواالذينهاهنابأصحابهوالمراد:قلت

طوافكيكفيك:-قارنةفصارت،العمرةعلىالحجأدخلتوكانت-لعائشةقالع!ي!اللهرسولأن

فيعاموأصحابهجابرقولأنأحمدالإمامأصحابوعند.وعمرتكلحجكوالمروةالصفاوبينبالبيت

وإن،وعمرتهحجهعنواحدطوافثيكفيهالمتمتعأنعلىأحمدالإمامنصولهذا.والمتمتعينالقارنين

أعلم.والله.الحديثعمومظاهرمأخذه،غريمثقوذوهو.تحللبينهماتحلل

،وسعيانطوافانعليهيجبإنه:والشافعيةالمالكيةقالكما،المتمتعفيحنيفةأبيأصحابوقال

رقمالبخاريعندأخرىطريقلهولكن،ضعيفهـاسناده،(1841)(215-1214/)أحمدالإماممسند)1(

حسن.حديثفهو(16)70

ضعيف.سنادهوإ،(1881)داودأبو2()

يشتكي.وهو:السننفي)3(

.(3527)(1372/)أحمدالإماممسند(4)

.(9127)مسلم)5(

.(1112)مسلم)6(
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سعيين،ويسعى،طوافينيطوفأنه،مذهبهمأفرادمنوهو،القارنفيذلكالحنفيةطردتحتى

عندكلهذلكعلىالكلامقدمناوقد!النبيإلىمرفوعاعنهوروي.موقوفاعليعنذلكونقلوا

أعلم.والله.الصحيحةللأحاديثمخالفةضعيفةذلكأسانيدأنوبينا،الطواف

فصل

ابنقال.جابرحديثعليهدلكما،بمكةالظهرصلىبعدمامنىإلىوالسلامالصلاةعليهرجعثم

بمكةذلكبوقوعبينهماالجمعويمكن،قريباتقدمكما،مسلمرواهما.بمنىالظهرفصلىرجع:عمر

النقلينلتعارضمعذوروهوبشيءفيهيجزمفلم،المقامهذافيحزمابنوتوقف.أعلموالله.وبمنى

أعلم.فالله.فيهالصحيحين

أفاض:قالت،عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدوقال

يرميالتشريقأياملياليبهافمكث،منىإلىرجعثم،الظهرصلىحينيومهآخرمن!ي!اللهرسول

به.منفرداداود)1(أبوورواه.حصاةكلمعيكبرحصياتبسبعجمرةكل،الشمسزالتإذاالجمرات

ابنحديثينافيوهذا.الزوالبعدكانالنحريوممكةإلى،والسلامالصلاةعليهذهابهأنعلىيدلوهذا

أعلم.والله.نظزجابرلحديثمنافاتهوفي،قطعاعمر

منهانذكرونحن،الأحاديثبهاتواترتعظيمةخطبةالشريفاليومهذافي!لمجي!اللهرسولخطبوقد

وجل.عزاللهيسرهما

بنفضيلثنا،سعيدبنيحيىثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:منىأيامالخطبةباب)2(البخاريقال

،الناسأيهايا":فقال،النحريومالناسخطب!لمج!اللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمةثنا،غزوان

:قالوا؟هذاشهرفأي:قال.حرالمبلد:قالوا؟هذابلدفأي:قال.حراميولم:قالوا؟هذايومأي

،هذابلدكمفي،هذايومكمكحرمةحرامعليكموأعراضكموأموالكمدماءكمفإن:قال.حرائمشهز

ابنقال"بلغتهل)3(اللهم،بلغتهلاللهم:فقالرأسهرفعثممرارافأعادها:قال.هذاشهركمفي

يضربكفارابعديترجعوالا،الغائبالشاهدفليبلغ-أمتهإلىلوصيتهإنها،بيدهنفسيفوالذي:عباس

)1(

)2(

)3(

حسن.حديثوهو،(7391)(2102/)داودأبو

.(9731)البخاري

.(قد):ط
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صحيح.حسن:وقال.بهالقطانيحيىعن،الفلاسعن،()1الترمذيورواه.بعضرقاببعضكم

سيرين،بنمحمدعن،قرةثنا،عامرأبوثنا،محمدبناللهعبدحدثنا:أيضا)2(البخاريوقال

بنحميد،الرحمنعبدمننفسيفيأفضلورجل،أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبدأخبرني

يومأيأتدرون":فقال،النحريوم!يمالنبيخطبنا:قال،عنهاللهرضيبكرةأبيعن،الرحمنعبد

يومهذا)4(أليس:قال.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسوله)3(الله:قلنا؟هذا

بغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسولهالله:قلنا؟هذاشهرأي:قال!بلى:قلنا؟النحر

حتىفسكت،أعلمورسولهالله:قلنا؟هذابلدأي:قال!بلى:قلنا؟الحجةذوأليس:قال.اسمه

عليكموأموالكمدماءكمفإن:قال!بلىقلنا،الحرام()بالبلدةأليس:قالاسمهبغيرسيسميهأنهظننا

بلغت؟هلألا،ربكمتلقونيومإلى،هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمةحرائم

ترجعوافلا،سامعمنأوعىمبلغفرب،الغائبالشاهدفليبلغ،اشهداللهم:قال)6(.نعم:قالوا

."بعضرقاببعضكميضرب،كفارابعدي

به.سيرينبنمحمدعن،طرقمن)8(ومسلم)7(البخاريورواه

عن،بكرةأبيبنالرحمنعبدعن،سيرينابنعن،عونبناللهعبدحديثمن)9(،مسلمورواه

فقسمهاالغنممن(1جزيعة)0وإلى،فذبحهماأملحينكبشينإلىانكفأثم:اخرهفيوزاد.فذكره،أبيه

بيننا.

نأ،بكرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،أيوبأنبأنا،إسماعيلثنا:أحمد)11(الإماموقال

السمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمانإنألا":فقال،حجتهفيخطب!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(3912)مذيلترا

.(1471)ريلبخاا

.طفياللفظليس

.أفياللفظليس

.(بالبلد):ط

.طفياللفظليس

.(67)البخاري

.(9167)مسلم

.)03((9167)مسلم

منالقليلوهو،بالكسرجزعةتصغير،الغنممنالقطعة:القطعة:والجزيعة.تحريفوهو(جذيعة):ط،أ

.(جزع:النهاية)الشيء

.(537/)أحمدالإماممسند
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،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو،متوالياتثلاثة؟حرئمأربعةمنها،شهراا(عشزاثناالسنة.والأرض

حتىفسكت،أعلمورسولهالله:قلنا؟هذايومأيألا:قالثم.وشعبانجمادىبينالذيمضرورجب

الله:قلنا؟هذاشهرأي:قال!ثم،بلى:قلنا؟النحريومأليس:قال.اسمهبغيرسيسميهأنهظننا

قال!:ثم.بلى:قلنا؟الحجةذاأليس:قال!.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسوله

؟البلدةأليست:قال.اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكت.أعلمورسولهالله:قلنا؟هذابلدأي

يومكمكحرمة،حرالمعليكموأعراضكم:قالأحسبه)2(-وأموالكم؟دماءكمفإن:قال)6(.بلى:قلنا

بعديترجعوالاألا،أعمالكمعنفيسألكم،ربكموستلقون،هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذا

أوعىيكونيبلغهمنفلعل،الغائبالشاهدليبلغألا:بلغتهلألا،بعضرقاببعضكميضربضلالا

بكرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن،"أحمدالإماممسند"فيوقعهكذا.سمعهمن)بعضمنله

ابنوهو-إسماعيلعنكلاهما،زرارةبنعمروعن4(والنسائي31(مسددعنداودأبورواهوهكذا)

أخرجاه"الصحيح"صاحبا6(لكنمنقطعوهو.(فى9بهبكرةأبيعن،سيرينابنعن،أيوبعن-علية

به.أبيهعن،بكرةأبيبنالرحمنعبدعن،سيرينبنمحمدعن،وغيرهأيوبعن،وجهغيرمن

زيد،بنمحمدبنعاصمأنبأنا،هارونبنيزيدثنا،المثنىبنمحمدثنا:أيضاالبخاري)7(وقال

الله:قالوا؟هذايومأيأتدرون:بمنى!ي!النبيقال:قال.عنهمااللهرضيعمرابنعن،أبيهعن

بلد:قال!.أعلمورسولهالله:قالوا؟هذابلدأيأفتدرون،حرالميومهذافإن:قال!.أعلمورسوله

حرماللهفإن:قال!.حرالمشهر:قال.أعلمورسولهالله:قالوا؟هذاشهرأيأفتدرون:قال.حرالم

أخرجهوقد.هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمةوأعراضكموأموالكمدماءكمعليكم

بنمحمدعن،طرقمن،الترمذيإلاالجماعه"9(وبقية8((أصحيحه"منمتفرقةأماكنفيالبخاري

.فذكره...عمربناللهعبدجدهعن،عمربناللهعبدبنزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفياللفظليس

.(أحسبهلاا:ط

.()4791رقمداودأبيعندوهو،(مسددمن):طفيالقوسينبينمامكان

.(0134)(7271/)النسائي

.أفيالقوسينبينماليس

.(لأنا:ط

.(1742)البخاري

.(6166(و)4306(و)3044)البخاري

(60271/و)(3064)(60924/و)(4393)ماجهوابن(4125)(7126/)والنسائي،(66)مسلم

.(6864)وأبوداود(9007)
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!ي!النبيوقف،عنهمااللهرضيعمرابنعن،نافعأخبرني:الغازبنهشاموقال،)1(البخاريقال

:يقول!ي!النبيفطفق.الأكبرالحجيومهذا:وقال.بهذاحجالتيالحجةفيالجمراتبينالنحريوم

بنمؤقلعنداود)2(أبوالحديثهذاأسندوقد.الوداعحجةهذهفقالوا،الناسوودع،اشهداللهم

كلاهما،خالدبنصدقةعن،عماربنهشامعن،)3(ماجهابنوأخرجه.مسلمبنالوليدعن،الفضل

به.الدمشقيالعباسأبيالجرشيربيعةبنالغازبنهشامعن

النحريومالجمرةرميهبعدأنهيحتملالجمراتعندالخطبةبهذه،والسلامالصلاةعليهوقيامه

.بالجمرات4ومرورهمنىإلىورجوعهطوافهبعدأنهويحتمل.طوافهوقبل

سلمة،بنمحمدثنا،الحرانيهشامبنعمروحدثنا:قالحيث)3(النسائيرواهماالأوليقويلكن

قالت:حصينأمجدتهعن،الأحمسيحصينبنيحيىعن،أنيسةأبيبنزيدعن،الرحيمعبدأبيعن

منيظلهثوبهعليهرافعزيدبنوأسامة،راحلتهبقود)6(اخذابلالافرأيت،!ي!النبيحجةفيحججت

.كثيراقولاوذكر،عليهوأثنى،اللهفحمد،الناسخطبثم.العقبةجمرةرمىحتى،محرموهوالحر

الحصين،أمجدتهعن،الحصينبنيحيىعن،أنيسةأبيبنزيدحديثمن)7(مسلمرواهوقد

!ي!،اللهرسولناقةبخطامآخذأحدهما،وبلالأأسامةفرأيت،الوداعحجةاللهرسولمعحججت:قالت

سمعتهثم.كثيرأقولااللهرسولفقال:قالت.العقبةجمرةرمىحتىالحرمنيسترهثوبهرافعوالاخر

.وأطيعوالهفاسمعوااللهبكتابيقودكم-أسود:قالتحسبتهامجدع)8(-عبدعليكمأمرإن:يقول

ذكوان--وهوصالحأبيعن،الأعمشثنا،عبيد)01(بنمحمدثنا:أحمد)9(الإماموقال

يومنا:قالوا؟حرمةأعظميوبمأي:فقالالنحريوم!ي!اللهرسولخطبنا:قال،جابرعن،السمان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(2471)ريلبخاا

.(5491)وددابوأ

.(5835)ماجهابن

.(ورميهمنىإلىرجوعهبعد):ط

.(6654)(2436/)للنسائيالكبرىالسنن

للحديث.التاليةالروايةفيوسترد(بخطام)الكبرىالسننفي

.(8912)مسلم

.(جدع:النهاية)للتكثيروللتشديد،الأعضاءمقغأي:"مجدع"

.(53215)(3371/)أحمدالإماممسند

حدث،عبيدبنيعلىأخوالحافظالأحدبالكوفيالطنافسيأميةأبيبنعبيدبنمحمدوهو،(اللهعبيد):ط

سير)ومئتينخمسوقيل.أربعسنةتوفي،وغيرهمامعينوابنحنبلبنأحمدعنهحدث،وغيرهالأعمشعن

.(9436/النبلاءأعلام
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،هذابلدنا:قالوا؟حرمةأعظمبلدأي:قال.هذاشهرناقالوا؟حرمةأعظمشهرأي:قال.هذا

هل،هذاشهركمفي،هذابلدكمفي،هذايومكمكحرمة،حرامعليكموأموالكمدماءكمفإن:قال

شرطعلىوهو،الوجههذامنأحمدبهانفرد.اشهداللهم:قال.نعم:قالوا؟بلغت

حديثتقدموقد.به)1(الأعمشعن،معاويةأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبوورواه."الصحيحين"

أعلم.فالله.عرفةيوم،والسلامالصلاةعليهخطبتهفيجابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفر

عن،صالحأبيعن،الأعمشعن،يونسبنعيسىثنا،بحربنعليثنا:أحمد)2(الإمامقال

،)3(ماجهابنرواهوقد.معناهفذكر...الوداعحجةفيلمجيواللهرسولقال:قال،الخدريسعيدأبي

أعلم.فالله"الصحيحين"شرطعلىوإسناده.بهيونسبنعيسىعن،عماربنهشامعن

عن،صالحأبيعنالأعمشعن،حفصثنا،هشامأبوثنا:البزار)4(بكرأبوالحافظوقال

فإن:قال.حراميوم:قالوا؟هذايومأي:فقالخطبلمجيواللهرسولأن،سعيدوأبيهريرةأبي

:البزارقالثم.هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمة)5(حرامعليكموأموالكمدماءكم

،هشامأبولناوجمعهما.سعيدوأبي،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،معاويةأبورواه

سعيد.وأبيهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،غياثبنحفصعن

عن،صالحأبيعن،الأعمشعن،الطنافسيعبيدبنمحمدعن،لهأحمدروايةوتقدم:قلت

أعلم.والله.الثلاثةعن،صالحأبيعندفلعله،اللهعبدبنجابر

إنما):الوداعحجةفيلمجي!اللهرسولقال:قال،الأشجعيقيسبنسلمةعنيسافبنهلالوقال

.تسرقواولا،تزنواولا،بالحقإلااللهحرمالتيالنفستقتلواولا،شيئاباللهتشركوالا؟أربعهن

)7(والنسائيأحمد)6(الإمامرواه،وقد01!ي!اللهرسولمنسمعتهنحينمنيعليهنبأشحأنافما:قال

.منصورعنوالثوريعيينةبنسفيانرواهوكذلك.يسافبنهلالعنمنصورحديثمن

بنعبد)9(ذزأبوثنا،العذريأنسبنعمربنأحمدحدثنا()8("الوداعحجة"فيحزمابنوقال

.(091)12مصنفهفيالرزاقعبدرواه(1)

.(91771)(308/)أحمدالإماممسند)2(

.(3193)ماجهابن)3(

.(3346)رقمزوائدهفي(4)

.طفياللفظليس)5(

صحيح.حديثوهو،(534-4933/)أحمدالإماممسند)6(

صحيح.حديثوهو،(13731)(6142/)للنسائيالكبرىالسنن)7(

.طفيالقوسينبينماليس)8(

.(555-17/554)النبلاءأعلامسيرانظر(اللهعبد):ط)9(
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ثنابشيراز)1(موسىبنسهلثنا،بالأهوازالحافظعبدانبنأحمدثنا،الأنصاريالهرويأحمد

)2(
بنأسامةعن،علاقةبنريادعن،جحادةبنمحمدثنا،العوامأبوثنا،عاصمبنعمروبنموسى

وأختكوأباكأمك:يقولوهويخطبوهو،الوداعحجةفياللهرسولشهدت:قال.شريك

اللهرسولفقال.يربوعبنوقتلتنا)4(اللهرسوليا:فقالواقومفجاء:قال.)3(أدناكأدناكثم،وأخاك

آخرأتاهثم.حرجولاارم:فقال)الجماريرميأننسيرجلسألهثم،أخرىعلىنفستجنيلا!ي!

يذبحأنقبلحلقآخرأتاهثم.(حرجولاطف:فقال.الطواف)5(نسيتإنياللهرسوليا:فقال

اللهأذهبقد:قالثم.حرجلا،حرجلاقالإلاشيءعنيومئذسألوهفما.حرجولااذبح:)6(فقال

دواءلهأنزلإلا4دااللهأنزلما:وقال.وهلكحرجالذيفذلك،مسلماامرأ)7(اقترضرجلاإلاالحرج

:الترمذيوقال.الطريقهذهمنالسياقهذابعض)9(السننوأهلأحمد)8(الإمامروىوقد.الهرمإلا

صحيح.حسن

يحدثزرعةأباسمعت،مدرفيبنعليعن،شعبةحدثني.حجاجثنا:أحمد)01(الإماموقال

فيقالثم.الناساستنصتجريريا:"الوداعحجة"فيقال،!ي!النبيعن،جدهوهو،جريرعن

ابنوعن،غندرعن،أحمد)11(رواهثم.بعضرقاببعضكميضربكفارابعديترجعوالا:خطبته

به.شعبةحديث")12(منالصحيحين"فيوأخرجاه.بهشعبةعنمنهماكل،مهدي

الله:رسولقال:قالجريراأنبلغنا:قالقيسعن،إسماعيلثنا،نميرابنثنا:أحمد)13(وقال

بعضيى.رقاببعضكميضربكفاراترجعونأرىمابعدأعرفنلا:ذلكعندقالثم.الناساستنصت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

.أعنأثبتهوما(شيرزادبن):ط

.(عاصمبنعمروحدثناموسىأبوحدثنا):أ

.طفياللفظليس

.(قبلنا):ط

.للسياقأثبتهوما(نصيت):أ

.(قال):ط

.(قرض:النهاية)بالغيبةوقطعهمنهنالأي

صحيح.حديثوهو،(4278/)أحمدالإماممسند

،(3436)ماجهوابن(7553)(4368/)الكبرىالسننفيوالنسائي(3802)والترمذي(3855)داودأبو

صحيح.حديثوهو

.(4358/)أحمدالإماممسند

.(4363،366/)أحمدالإماممسند

.(56)ومسلم(121)البخاري

صحيح.حديثوهو،(4366/)أحمدالإماممسند
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عن،الأحوصأبيعن،السريبنهنادثنا:)2(النسائيوقال.بهنميربناللهعبدحديثمن)1(النسائيورواه

،الناسأيها:يقولالوداعحجةفي!لمج!اللهرسولشهدت:قال،أبيهعن،عمروبنسليمانعن،غرقدةابن

وأعراضكموأموالكمدماءكمفإن:قال.الاكبرالحجيوم،النحر)3(يوم:قالوا؟هذايومأي:مراتثلاث

ألا،والده(131علىمولودولا،ولده)علىجانيجنيلاألا)4(هذابلدكمفي،هذايومكمكحرمةحرامبينكم

فيرضى،أعمالكممنتحتقرونمابعضفيطاعةلهسيكونولكن،هذابلدكمفييعبدأنيئسقدالشيطانإن

الحديث.تماموذكر...تظلمونولاتظلمونلاأموالكمرؤوسلكم،يوضعالجاهليةرباكلوإنألا

الملك،عبدبنهشامثنا،اللهعبدبنهارونثنا:النحريوميخطبقالمنباب:داود)6(أبووقال

علىالناسيخطبع!ي!اللهرسولرأيت:قال،الباهليزيادبنالهرماسثنا-عمارابنهو-عكرمةثنا

بمنى.الأضحىيومالعضباءناقته

أبيكان:قال،الهرماسعن،عماربنعكرمةعنوجهغيرمن)8(والنسائي3أحمد)/!لاورواه

منوهو،أحمدلفظ.العضباءناقتهعلىالنحريومبمنىالناسيخطب!ي!اللهرسولفرأيت،مردفي

الحمد.ودته،المسندثلاثيات

عامر،بنسليمثنا،جابرابنثنا،الوليدثنا،الحرانيالفضلبنمؤملثنا:داود)9(أبوقالثم

النحر.يومبمنى!ماللهرسولخطبةسمعت:يقولأمامةأباسمعت

الكلاعي،عامربنسليمعن،صالحبنمعاويةعن،الرحمنعبدثنا:أحمد)01(الإماموقال

يتطاول،الغرزفيرجليهواضعالجدعاءعلىيومئذوهو!ماللهرسولسمعت:يقولأمامةأباسمعت

تعهدماذا،اللهرسوليا:الناسطوائفمنرجلفقال؟تسمعونألا:صوتهبأعلافقال.الناسليسمع

جنةتدخلوا(11)أمركمذاوأطيعوا،شهركموصوموا،خمسكموصلوا،ربكماعبدوا":فقال؟إلينا

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(7935)(2318/)للنسائيالكبرىالسنن

.(0014)رقمالكبرىفي

.طفي(النحريوم)ليس

.(يجنيألا):أ(يجنيولا):ط

.طفىالرقمينبينماليس

حسن.وإسناده،(4591)داودأبو

حسن.حديثوهو،(57/و)(3485/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو،(5904)(2434/)للنسائيالكبرىالسنن

صحيح.حديثوهو،(5591)داودأبو

.262()5/المسندفي

.(أمرتمإذا):ط
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أزحزحهالبعيرأزاحمسنةثلاثينابنيومئذأنا:قال؟يومئذأنتمنمثل،أمامةأبايا:فقلت."ربكم

وأخرجه.صالحبنمعاويةعن،الحباببنزيدعنأيضا،أحمد)1(ورواه.لمجي!اللهلرسولقدما

صحيح.حسنوقال.الحباببنزيدعن.الكوفيالرحمنعبدبنموسىعن،3(لأالترمذي

الخولاني،مسلمبنشرحبيلثنا،)4(عياشبنإسماعيلثنا،المغيرةأبوثنا:أحمد)3(الإمامقال

أعطىقداللهإن:الوداعحجةعامخطبتهفييقولء!ي!اللهرسولسمعت:يقولالباهليأمامةأباسمعت

ادعىومن.اللهعلىوحسابهم،الحجروللعاهر،للفراشوالولد،لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكل

إلابيتهامنامرأةتنفقلا،القيامةيومإلىالتابعةاللهلعنةفعليه،مواليهغيرإلىانتمىأو)د(،أبيهغيرإلى

!ي!:اللهرسولقالثم.أموالناأفضلذاك)6(:قال،الطعامولا،اللهرسوليا:فقيل.زوجهابإذن

من)/7(الأربعةالسننأهلورواه.غارموالزعيم،مقضيوالدين،مردودةوالمنحة،مؤداةالعارية

حسن.:الترمذيوقال،عئاشبنإسماعيلحديث

الرحيمعبدبنالوهابعبدثنا:النحريوميخطبمتىباب:اللهرحمه،داود)8(أبوقالثم

رأيت:قال.المزنيعمروبنرافعحدثني،المزنيعامربنهلالعن،مروانثنا،الدمشقي

بينوالناس،عنهيعئروعلي،شهباءبغلةعلى،الضحىارتفعحينبمنىالناسيخطب!ي!اللهرسول

به.الفزاريمروانعن،دحيمعن)9(النسائيورواه.وقاعدقائم

رأيت:قال،أبيهعن،المزنيعامربنهلالثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)01(الإماموقال

عنه.يعبريديهبينبدرأهلمنورجل:قال،أحمربردوعليه،بغلةعلىبمنىالناسيخطباللهرسول

بردها.منأعجبفجعلت:قال.وشراكهقدمهبينيديأدخلتحتىفجئت:قال

رأيت:قال،أبيهعن،المزنيعامربنهلالعن،فزارةبنيمنشيخثناعبيد،بنمحمدحدثنا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

صحيح.حديثوهو،(5251/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(616)الترمذي

حسن.وإسناده،(22348)(5267/)أحمدالإماممسند

.(8231/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(عباس):ط

.طفي(أو)ليس

.(ذا):أ

يعزهولم،النسائيعندنجدهولم،حسنوإسناده،(8923)ماجهوابن(0122)والترمذي(3565)داودأبو

.(12801)13/(المسانيدجامع)فيالمصنفله

صحيح.حديثوهو،(5691)داودأبو

.(4904)(2434/)للنسائيالكبرىالسنن

صحيح.حديثوهو،(3477/)أحمدالإماممسند
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عامر.بنهلالعن،معاويةأبيحديثمن(داود)1أبوورواه.عنهيعتروعليئشهباءبغلةعلىع!ي!اللهرسول

حميدعن،الوارثعبدثنا،مسددثنا،بمنىخطبتهفيالإماميذكرماباب:داود)2(أبوقالثم

!يواللهرسولخطبنا:قال،التيميمعاذبنالرحمنعبدعن،التيميإبراهيمبنمحمدعن،الأعرج

حتىمناسكهميعلمهمفطفق،منازلنافيونحنيقولمانسمعكناحتى،أسماعناففتحت،بمنىونحن

مقدمفيفنزلواالمهاجرينأمرثم.الخذفبحصى:قالثم،السباحتين)3(أصبعيهفوضع،الجماربلغ

عنأحمد)4(رواهوقد.ذلكبعدالناسنزلثم،المسجدوراءمنفنزلواالأنصاروأمر،المسجد

الوارثعبدعن،المباركابنحديثمن)د(النسائيوأخرجه،أبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبد

بنمحمدعن(الأعرجحميدعنأمعمر)7(عنالرزاقعبدعن،لهأحمد)6(الإمامروايةوتقدم.كذلك

أعلم.فالله.الصحابةمنرجلعن،معاذبنالرحمنعبدعن،التيميإبراهيم

عن،طلحةبنعيسىعن،الزهريعن،جريجابنحديثمن")8(الصحيحين"فيوثبت

كنت:فقال،رجلإليه)9(فقامالنحريوميخطبهوبينا!يواللهرسولأن،العاصبنعمروبناللهعبد

فقال.كذاقبلوكذاكذاأنأحسبكنت:فقالآخرقامثم.وكذاكذاقبلوكذاكذاأنأحسب

وله،بهالزهريعن-ويونسمسلمزاد-مالكحديثمن(01وأخرجاه).حرجولاافعل:ع!ي!اللهرسول

في،ألفظوفي.المستعانوبالته"الأحكام"كتابومحلهاستقصائها،موضعهذاليسكثيرةألفاظ

:قالإلاأخرولا)12(قدمشيءعناليومذلكفي!لمج!اللهرسولسئلفما)11(:قال."الصحيحين"

.حر!ولاافعل

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

صحيح.حديثوهو،(7304)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(5791)داودأبو

المسبحتين.:والشئاحتين.طفياللفظليس

صحيح.حديثوهو،(5374/و)(461/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(6992)النسائي

.(23226)(5374/و)(461/)المسند

.(الأعرجحميدعن)المتقدمةالروايةفي

.(932)(6013)ومسلم1737البخاري

تحريف.(فقال):ط

.)327((013)6ومسلم()1736رقمالبخاري

.(فلما):ط

.(وإلا):ط
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يسرته،والأنصاريمنتهالمهاجرينوأنزل،يقالفيما،اليومالمسجدحيثبمنىالسلامعليهنزلثم

بعدهم.منحولهموالناس

ثنا،بالكوفةالشيبانيعقبةبنمحمدبنعليثنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا)1(البيهقيالحافظوقال

عن،مهاجربنإبراهيمعن،إسرائيلأنبأنا،موسىبناللهعبيدثنا،الزهريإسحاقبنإبراهيم

بناءبمنىلكنبنيألا،اللهرسولياقيل:)2(قالت.عائشةعن،مسيكةأمعن،ماهكبنيوسف

الكتبفيولا"المسند"فيهووليس،بهبأسلاإسنادوهذا.سبقمنمناخمنى،لا:قال.يظلك

الوجه.هذامنالستة

4(حريزلاأخبرني،جريجابنعن،يحيىثنا،الباهليخلادبنمحمدبكرأبوثنا:داود)3(أبووقال

نتبايع)5(إنا:قال،عمرابنيسألفروخبنالرحمنعبدسمعأنه-يحيىمنالشك،حريزأبوأو-

انفرد.وظلبمنىفبات!ي!اللهرسولأما:فقال.المالعلىفيبيت،مكةأحدنافيأتي،الناس)بأموال

الله،عبيدعن،أسامةوأبونميرابنثنا،شيبةأبيبنعثمانثنا:داود)7(أبوقالثم.داود()6(أبوبه

سقايته،أجلمنمنىلياليبمكةيبيتأن!ي!اللهرسولالعباساستأذن:قال،عمرابنعن،نافععن

ضمرةوأبي:البخاريزاد،نميربناللهعبدحديثمن)9(ومسلم،)8(البخاريرواهوهكذا.لهفأذن

أسامةأبيعن،)01(البخاريعلقهوقد.أسامةبنحمادأسامةوأبيمسلمزاد:عياضبنأنس

عنهثبتكما،ركعتينبمنىبأصحابهيصلي!ي!كانوقد.بهعمربناللهعبيدعنكلهم،خالدبنوعقبة

ذهبولهذا،عنهمااللهرضي،وهببنوحارثةمسعودابنحديثمن")11(الصحيحين"فيذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1939)(5913/)للبيهقيالكبرىالسنن

.أعنأثبتهوما(اللهرسولياقالعائشةعن):ط

ضعيف.وإسناده،(5891)داودأبو

.طفي(حريزأخبرني)ليس

.(نبتاع):ط

.أعنواستدركتهطفيالقوسينبينماليس

.(9591)(2991/)داودأبو

.(5861)(2126/)البخاري

.(5131)(2539/)مسلم

.(8561)(2126/)البخاري

حديثمن)696(ومسلم)8301(والبخاري.مسعودابنحديثمن)596(ومسلم)8401(رقمالبخاري

حارثة.
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ومن:قالوا؟وغيرهمالمالكيةمنطائفةقولهوكما،النسكالقصرهذاسببأنإلىالعلماءمنطائفة

قالإنما،غلطفقد.سفرقومفإناأتموا:مكةلأهلبمنىيقولكان،والسلامالصلاةعليهإنه:قال

الجمراتيرميع!يالهوكان.أعلموالله،تقدمكما،بالأبطحنازلوهو،الفتحعامع!ي!اللهرسولذلك

سلف،فيماعمرابنقالكماماشيا،تقدمفيماجابرقالكما،الزوالبعدمنىأياممنيومكلفيالثلاث

ولا،وجلعزاللهيدعوالثانيةوعند،الأولىعندويقف،حصاةكلمعيكبرحصياتبسبعجمرةكل

الثالثة.عنديقف

عن،الأحمرخالدأبوثنا:قالا،المعنى،سعيدبناللهوعبدبحربنعليثنا:داود)1(أبوقال

من!واللهرسولأفاض:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

كل،الشمسزالتإذاالجمرةيرميالتشريقأيامبهافمكث،منىإلىرجعثمالظهرصلىحينيومهآخر

،ويتضرع)2(القيامفيطيل،والثانيةالأولىعندويقف،حصاةكلمعويكتر،حصياتبسبعجمرة

.داودأبوبهانفرد.عندهايقفلاالثالثةويرمي

أنه،عمرابنعن،سالمعن،الزهريعن،يزيدبنيونسعن،وجهغيرمن)3(البخاريوروى

مستقبلفيقوميسهلحتى)4(يتقدمثم،حصاةكلإثرعلىيكبرحصياتبسبعالدنياالجمرةيرميكان

مستقبلفيقوم،فيسهلالشمالذاتيأخذثم،الوسطىيرميثم،يديهويرفعويدعو،طويلاالقبلة

عندها)5(يقفولاالواديبطنمنالعقبةذاتجمرةيرميثم،طويلاويقوم،يديهويرفعويدعو،القبلة

يفعله.ع!جماللهرسولرأيتهكذا:فيقولينصرفثم

مجلز:أبووقال.البقرةسورةقراءةبقدرالعقبةعندعمرابنقام:الرحمنعبدبنوبرةوقال

.)7(البيهقيذكرهما،يوسفسورةقراءة6بقدرقيامهحزرت

)9(البداحأبيعن،أبيهعن،بكرأبيبناللهعبدعن،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

يوما.ويدعوا،يومايرمواأنللرعاءرخصلمجيواللهرسولأن:أبيهعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

حسن.حديثوهو،(7391)داودأبو

.(المقام):ط

.(1175)البخاري

.(ثم):ط

.طفياللفظليس

.(بعدقيامهجزرت):ط

.(9449)(5914/)للبيهقيالكبرىالسنن

صحيح.وإسناده،(52382)(5054/)أحمدالإماممسند

.(3365/)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(القداح):أ
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بنبكرأبيبنمحمدأخبرني،جريجابنثنا،2(روعثنا،\(بكربنمحمدثنا:أحمدوقال

أرخص!اللهرسولأن:أبيهعنعديبنعاصمبن)6(البداحأبيعنأبيهعن،عمروبنمحمد

الغد.يرمواثم،وليلةيومايدعواثمالنحريومفيرموايتعاقبواأنللرعاء

عنأبيهعن،بكرأبي)4(بناللهعبدعن،مالكثنا،الرحمنعبدثنا:أحمد)3(الإماموقال

يرمونمنى)5(عنالبيتوتةفيالإبللرعاءرخص!ي!اللهرسولأن:أبيهعنعديبنعاصمبنالبداحأبي

،الرزاقعبدعنرواهوكذا.النفريوميرمونثم،ليومينالغدبعدمنأو،الغديرمونثم6(النحريوم

به.عيينةبنسفيانحديثومن،مالكحديثمنالأربعة)7(السننأهلرواهوقد.بنحوه،مالكعن

صحيح.حسنحديحثوهو،أصحمالكورواية؟الترمذيقال

فصل

بمنىخطبوالسلامالصعلاةعليهأئهعلىالدالةالأحاديثمنوردفيما

أوسطهاوهوالتشريقأياممنالتانياليومفي

عن،المباركابنأنبأنا،العلاءبنمحمدثنا:(بمنىأ:يخطبيومأيباب:داود)8(أبوقال

بينيخطب!ي!اللهرسولرأينا:قالا،بكربنيمنرجلينعنأبيهعن،نجيحابنعن،نافعبنإبراهيم

.داودأبوبهانفرد.بمنىخطبالتي!ي!اللهرسولخطبةوهي،راحلتهعندونحن،التشريقأيامأوسط)9(

،حصن)11(بنالرحمنعبدبنربيعةثنا،عاصمأبوثنا،بشاربنمحمدثنا:داود)01(أبوقالثم

يوم!ي!اللهرسولخطبنا:قالت.-الجاهليةفيبيتربةوكانت-نبهانبنتسراءجدتيحدثتني

.(24035/)الكمالتهذيبوانظر(بكرأبيبن):ط،أ(1)

.(بشار)واحدةطبقةمنوروحبكربنفمحمد،بعضعنبعضهمالأقرانروايةمنهذا)2(

صحيح.وإسناده،(23825)(5054/)أحمدالإماممسند)3(

.طفياللفظليس)4(

.(حتىبمنى):ط)5(

.(النحريوميرمونئم):طفيبعدها)6(

ماجهوابن03(و)96(6803)(5273/)والنسائي(و)559(549)والترمذي(1و)979(7591)داودأبو)7(

.3(و)370(3603)

صحيح.حديثوهو،منهوالزيادة(5291)داودأبو)8(

.(وساطأ):ط()9

ضعيف.وإسناده،(5391)داودأبو(1.)

.أعنأثبتهوما(حصينبنالرحمنعبدبنربيعةعاصمأبو):ط(11)
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بهانفرد؟التشريقأيامأوسطأليس:قال!أعلمورسولهالله:قلنا؟هذايومأي:فقال،)1(الرؤوس

التشريق.أيامأوسطخطبأنهالرقاشيحرةأبيعمقالوكذلك:داودأبوقال.داودأبو

سلمة،بنحمادحدثنا،عفانثنا:فقال،مطولامتصلاأحمد)2(الإمامرواهقدالحديثوهذا

فيع!ي!اللهرسولناقةبزماماخذاكنت:قال،عمهعن،الرقاشيحرةأبيعن،زيدبنعليأخبرنا

يومأيوفي؟أنتمشهرأيفيأتدرون،الناسأيهايا:فقال.الناسعنهأذودالتشريقأيامأوسط

وأموالكمدماءكمفإن:قال.حراموبلد،حراموشهر،حراميومفي:قالوا؟أنتمبلدأيوفي؟أنتم

ثم.)3(تلقونهيومإلى،هذابلدكمفي،هذاشهركمفي،هذايومكمكحرمةحرامعليكموأعراضكم

إلا)4(امرئماليحللاإنه،تظلموالاألا،تظلموالاألا،تظلموالاألا،تعيشوامنياسمعوا:قال

أولوإن،القيامةيومإلىهذهقدميتحتالجاهليةفيكانتومأثرةومالدمكلإنألا،منهنفسبطيب

نإألا،هذيلفقتلتهليث)6(بنيفيمسترضعاكان،المطلبعبدبنالحارثبن5ربيعهدميوصعدم

رؤوسلكم،المطلبعبدبنالعباسربايوضعرباأولأنقضىاللهوإن،موضوعالجاهليةفيرباكل

ثبموالأرضالسمواتاللهخلقيوم)7(كهيئتهاستدارقدالزمانوإنألا،تظلمونولاتظلمونلاأموالكم

حرمأزبعة!هآلأزضىواالسمؤتظقيؤمالله!تففىشتهراعشراتخاأدلهعندالنحهورعذإن):قرأ

بعضكميضربكفارابعديتزجعوالاألا،(36:التوبةأ!أنفممصتمفيهنقظلموافلاألقيمألذينذلف

فياللهواتقوا،بينكمالتحريشفيولكنه،المصلونيعبدهأنيئسقدالشيطانإنألا،بعضرقاب

نأ،حقا)"(عليهنولكمحقاعليكملهنوإن،شيئالأنفسهنيملكنلاعوانعندكمفإنهن،النساء

فعظوهننشوزهنخفتمفإن،يمرهونهلأحدبيوتكمفييأذنولا،غيركم9(أحدالمفرشكميوطئنلا

وإنما،بالمعروفوكسوتهنرزقهنولهن،مبرحغيرضرباواضربوهنالمضاجعفيواهجروهن

ائتمنهمنإلىفليؤدهاأمانةعندهكانتومنألا،اللهبكلمةفروجهنواستحللتماللهبأمانةأخذتموهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الخبر.هذاآخرفيالرؤوسيومالمصنفسيشرح

شواهد.ولفقراته،ضعيفوإسناده،(572/)أحمدالإماممسند

.أعنهناوما(تلقوهأنإلى):ط

.أعنأثبتهوما(مسلمامرء):ط

بنربيعةبنإياسهوالمقتوللأن"ربيعةابن"الطويلجابرحديثفيوردماوالصحيح،الروايةهذهفيكذا

شرحانظر)بكربنليثوبنيسعدبينوقعتحربفيحجرفأصابهصغيراطفلاوكان،المطلبعبدبنالحارث

.(183-8182/)مسلمصحيحعلىالنووي

.(سعدبني):ط

تحريف.(كهيئة):ط

.(حق):ط

.(أحد):ط
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الغائب،الشاهدليبلغ:قالثم(!؟)1بلغتهلألا!؟بلغتهلألابفغت؟هلألا:وقاليدهوبسط،عليها

كانواأقوامابلغواواللهقد:الكلمةهذهبلغحينالحسنقال:حميذقال."سامعمنأسعدمبلغربفإنه

سلمة،بنحمادعن،إسماعيلبنموسىعن")2("سننهمنالنكاحكتابفيداودأبوروىوقد.بهأسعد

.النشوزفيببعضهعمه-عنحنيفة)3(واسمه-الرقاشيحرةأبيعن،جدعانبنزيدبنعليعن

مكة،أهلعنخلافبلاالنحريوممنالثانياليوموهو،الزؤوسيومخطبأنهجاء:حزمابنقال

جعتنبهخوكدلك):تعالىقالكما،أشرفبمعنىأوسطأنعلى)4(فتحملالتشريقأيامأوسطأنهوجاء

بكرأبوالحافظوقال.أعلموالله.بعيدحزمابنسلكهالذيالمسلكوهذا.(143:ادبقرةأ!هووسالاأمه

بنموسىثنا،الزبرقانبنمحمدبنمحمدهمامأبوثنا،)6(السكينبنعمروبنالوليدثنا:البزار)5(

اللهرسولعلىالسورةهذهنزلت:قالعمربناللهعبدعن،يساربنوصدقة،ديناربناللهعبدعن،عبيدة

أنهفعرف(أ:النصرأ!ووأتفتحجآءنقمرأللهإذا)الوداعحجهفيالتشريقأيامأوسطفيوهوبمنى!!

مناللهشاءماإليهفاجتمعبالعقبةللناسفوقفركبثم،لهفرحلت،القصواءبراحلتهفأمر،الوداع

فهوالجاهليةفيكاندمكلفإنالناسأيهابعدأما:قالثم،أهلههوبماعليهوأثنىاللهفحمدالمسلمين

فيرباوكل،هذيلفقتلتهليث!بنيفيمسترضعاكانالحارثبنربيعةدمأهدردمائكمأولوإن،هدر

استدارقدالزمانإنالناسأيها،المطلبعبدبنالعباسرباأضعرباكمأولوإن،موضوعفهوالجاهلية

؟حرمأربعةمنها،8(شهراعشراثنااللهعندالشهورعدةوإن،والأرضالسمواتاللهخلقيوم)7(كهيئته

تظلموافلاالقيمالدينذلف)والمحزمالحجةوذوالقعدةوذو،وشعبانجمادىبينالذيمضررجب

عامايحلونوكفر!الذلىبهيضلآلفرفىبوزلاألنسىءإنما)الآية(36:التوبةأ!وأ!نمفيهن

عاما،المحرمويحرمور،عامأصمرايحلوركالوا(37:التوبةأ!هاللهحرمماعذلثواطواعاماويحرمونو

عنده)01(كانتمن)الناسأيهايا.النسيءفذلك،عاماالمحزمويحلون،عاماصمراويحرمون
!9(.ص

المسند.عنأثبتهومامرتينإلاطفيتردولمواحدةمرةإلاأفيالعبارةهذهتردلم(1)

حسن.حديثوهو،(5412)داودأبو)2(

.(اسمه):ط)3(

.(فيحتمل):ط(4)

شواهد.ولفقراته،ضعيفوإسناده(1411)زوائدهفي()5

.(451-1/1441)التهذيبتهذيبانظرتحريفوهو.(مسكين):ط،أ)6(

.(كهيئة):ط)7(

.طفياللفظليس)8(

خطأ.(صفر):ط)9(

.(كان):ط(01)
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،الزمانآخرببلادكميعبدأنيئسقدالشيطانإنالناسأيها،()1(عليهاائتمنهمنإلىفليؤدهاوديعة

نإ،الناسأيها،الأعمالبمحقرات)2(دينكمعلىفاحذروه،الأعمالبمحقراتعنكميرضىوقد

عليكمولهنحقعليهنلكم،اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،اللهبأمانةأخذتموهن،عوانعندكمالنساء

فليسذلكفعلنفإن،معروففييعصينكمولا،غيركمفرشكميوطئنلاأنعليهنحقكمومن،حق

يحلولا.مبرحغيرضربافاضربواضربتمفمان،بالمعروفوكسوتهنرزقهنولهن،سبيلعليهنلكم

كتابتضلوالمبهأخذتمإنمافيكمتركتقدإني،الناسأيها،نفسهبهطابتماإلاأخيهمالمنلامرئ

حرالم.بلد:قالوا؟هذابلدفأي:قال.حراميوم:قالوا؟هذايومأيالناسأيها،بهفاعملوا)3(الله

هذاكحرمةوأعراضكموأموالكمدماءكمحرماللهفإن:قال.حرائمشهز:قالوا؟هذاشهرفأي)4(:قال

يديهرفعثم.بعدكمأمةولابعدينبيلا،غائبكمشاهدكمليبلغألا،الشهروهذا،البلدهذافياليوم

اشهد.اللهم:فقال

فيهحديثإيرادذكر

منى)5(لياليمنليلةكلفيالبيتيزوركانعمي!اللهرسولأن

أيامفيالبيتيزوركان!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن،حسانأبيعنيذكر:)6(البخاريقال

التمريض.بصيغةمعلقاذكرههكذا.منى

ثنا،الصفارعبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنالحسنأبوأخبرناه:)7(البيهقيالحافظقالوقد

.يقرأهولم،أبيمنسمعته:قال،كتاباهشامبنمعاذإلينادفع:قال)8(عرعرةابنأنبأنا،العمري

ليلةكلالبيتيزوركانعسيماللهرسولأن:عباسابنعن،حسانأبيعن،قتادةعن:فيهفكان:قال

عن"الجامع"فيالثوريوروى:البيهقيقال.عليهواطأهأحدارأيتوما:قال.بمنىدامما

مرسل.وهذا-منىليالييعني-ليلةكليفيضكان!الةرسولأن.عباسابنعن)9(طاوس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أفيالقوسينبينماليس

.(الأعمالمحقراتدينكمعلىفاحذروا)الزوائدمجمعوفي.الأصولفيكذا

تحريف.(فاعلموا):ط

.(أي):ط

.(منىلياليمنليلةكلالبيتيزور!لمج!الرسولحديث):ط

.(1732)البخاريرواه

.(5461/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(فقال):ط

.(طاوسعنطاوسابنعن):السننفي
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فصل

وغيرها.بالجلالالبدنفيه()1تزينلأنه،الزينةيوم:لهيقال:بعضهمقالالحجةذيمنالسادساليوم

حالإليهيحتاجونمامنهويحملون،الماءمنفيهيتروونلأنهمالترويةيوم:لهيقالالسابعواليوم

.بعدهوماالوقوف

منى.إلىالأبطحمنفيهيرحلونلأنهم،منىيوم:لهيقالالثامنواليوم

بها.فيهلوقوفهمعرفةيوم:لهيقالالتاسعواليوم

الأكبر.الحجويومالأضحىويومالنحريوم:لهيقالالعاشرواليوم

فيهيأكلونلأنهم،الرؤوسيوم:لهويقال،فيهيقزونلأنهم،القريوم:لهيقاليليهالذيواليوم

التشريق.أيامأولوهو،الأضاحيرؤوس

.الرؤوسيوملهيقالالذياليومهو:وقيل،فيهالنفرلجواز،الأولالنفريوم:لهيقالالتشريقوثاني

فلايؤمتنفىتعجلفمن!و:تعالىاللهقال.الآخرالنفريوم:لهيقالالتشريقأياممنالثالثواليوم

أياممنالثالثاليوموهو،الآخرالنفريومكانفلما،302:البقرةأالآية!علتهإثمتأخرفلآومنعلتهإكم

المحصب،فنزل،منىمنبهمفنفر،معهوالمسلمون!ي!اللهرسولركبالثلاثاءيوموكان،التشريق

العصر.بهفصلى،ومنىمكةبينوادوهو

عن،الثوريسفيانثنا،يوسفبنإسحاقثنا،المثنىبنمحمدحدثنا:)2(البخاريقالكما

صلىأين،!لمجواللهرسولعنعقلتهشيءعنأخبرني:مالكبنأنسسألت:قال،رفيعبنالعزيزعبد

يفعلكماافعل،بالأبطحقال؟النفريومالعصرصلىفأين:قلت.بمنى:قال؟الترويةيومالظهر

أعلم.فالله،المحصبوهو،بالأبطحالنفريومالظهرصلى!ي!أنهرويوقد.أمراؤك

قتادةأن،الحارثبنعمروأخبرني،وهبابنثنا،طالببنالمتعالعبدحدثنا:)3(البخاريقال

ورقد،والعشاء(والمغربأوالعصرالظهرصلىأنه:!ي!النبيعن،حدثهمالكبنأنسأن،حدثه

.الوداعطوافيعني:قلت.بهفطافالبيتإلىركبثم،المحصبفيرقدة

سئل:قال،الحارثبنخالدثنا،الوهابعبدبناللهعبدثنا:)4(البخاريوقال

)2(

)3(

)4(

.أفي(لأنهاوليست(يزين):ط

.(7631)البخاري

منه.والزيادة(1764)البخاري

.(7681)البخاري
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وابنوعمر،!يماللهرسولبهانزل:قال،نافععن،اللهعبيدفحدثناالمحصب)2(عناللهعبيد)1(

:قال.أحسبه،والعصرالظهر-المحصب-يعنيبهايصليكانعمرابنأن:نافعوعن،عمر

!ي!.النبيعنذلكويذكر،هجعةيهجعثم.العشاءفيأشكلا:خالدقال.والمغرب

اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،اللهعبدأنبأنا،ميمونبننوحثنا:أحمد)3(الإماموقال

اللهعبدحديثمنأحمدالإمام"مسند"فيرأيتههكذا.المحصبنزلواوعثمانوعمربكروأبا!!يم

نافع.عن،العمري

بنمحمدعن)5(ماجهابنوأخرجه،منصوربنإسحاقعنالحديثهذا)4(الترمذيروىوقد

اللهرسولكان:قال،عمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبيدعن،الرزا!تىعبدعنكلاهما،يحيى

وابن،رافعوأبيعائشةعن:البابوفي:الترمذيقال.الأبطحينزلونوعثمانوعمربكر6(وأبو!ي!

به.عمربناللهعبيدعنالرزا!تىعبدحديثمننعرفهوإنما،غريبحسنعمرابنوحديث.عباس

عن،أيوبعن،معمرعن،الرزاقعبدعن،الرازيمهرانبنمحمدعن،)7(مسلمرواهوقد

منأيضا)8(مسلمورواه.الأبطحينزلونكانواوعمربكروأباع!ي!اللهرسولأن:عمرابنعن،نافع

يومالظهريصليوكانسنة)9(التحصيبيرىكانأنه:عمرابنعن،نافععن،جويريةبنصخرحديث

.بعدهوالخلفاء!اللهرسولحصبقد:نافعقال.بالحصبةالنفر

بنبكرعن،وحميدأيوبعن-سلمةابنيعني-حمادثنا،يونسحدثنا:أحمد)01(الإماموقال

هجعثم،بالبطحاءوالعشاءوالمغربوالعصرالظهرصلى!اللهرسولأن:عمرابنعن،اللهعبد

بالبيت.فطاف-مكةيعني-دخلثم،هجعة

وزاد،فذكره،عمرابنعن،بكرعن،حميدعن،حمادعن،عفانعن،أيضاأحمد)11(ورواه

.(اللهعبد):ط)1(

.(التحصيب):أ)2(

بطرقه.صحيححديثوهو،ضعيفوإسناده،(6223)(2138/)أحمدالإماممسند)3(

صحيح.حديثوهو،(129)الترمذي(4)

صحيح.حديثوهو،(9603)ماجهابن)5(

خطأ.(وأبا):ط(6)

.)337((0113)مسلم)7(

.)338((0113)مسلم)8(

.أعنأثبتهوما(المحصبينزلكانأنه):ط)9(

صحيح.حديثوهو،(9606)(2124/)أحمدالإماممسند(ا")

صحيح.حديثوهو،(5756)(2001/)أحمدالإماممسند(11)
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حنبل.بنأحمدعن،(1داود)أبورواهوكذلك.يفعلهعمرابنوكان:آخرهفي

عنسلمةأبيعنالزهريحذثني،الأوزاعيثنا،الوليدثنا،الحميديثنا:)2(البخاريوقال

حيثكنانةبنيبخيفغدانازلوننحن:بمنىالنحريومالغدمن:!يواللهرسولقال:قال،هريرةأبي

عن،حرببنزهيرعن،)3(مسلمورواه.الحديث-المحصببذلكيعني-الكفرعلىتقاسموا

.سواءمثلهفذكر.الأوزاعيعن،مسلمبنالوليد

عن،الحسينبنعليعن،الزهريعنمعمرأنبأنا،الرزاقعبدثنا:أحمد)4(الإماموقال

:قال-حجته-في؟غداتنزلأين!ي!اللهرسوليا:قلت:قال،زيدبنأسامةعن،عثمانبنعمرو

المحصب-يعني-كنانةبنيبخيف،اللهشاءإن،غدانازلوننحن:قالثم،منزلاعقيللناتركوهل

ولا،يناكحوهملاأنهاشبمبنيعلىقريشاحالفتكنانةبنيأنوذلك،الكفرعلىقريشقاسمتحيث

المسلميرثلا":ذلكعندقالثم.-ءلمجي!اللهرسولإليهميسلمواحتىيعني-يؤووهمولا،يبايعوهم

.الرزاقعبدحديثمن()5أخرجاه.الوادي:والخيف:الزهريقال"المسلمالكافرولا،الكافر

كانلمامراغمةالمحصبفيالنزولقصدوالسلامالصلاةعليهأنهعلىدلالةفيهماالحديثانوهذان

إليهميسلمواحتى،المطلبوبنيهاشبمبنيمصارمةفيالصحيفةكتبوالماقريشكفارعليهتمالأ

مرغباسنةنزولهيكونهذافعلى،الفتحعامنزلهوكذلك.موضعهفيذلكبيانقدمناكما!ي!اللهرسول

.العلماءقوليأحدوهو،فيها

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سفيانأنبأنا،نعيمأبوثنا:)6(البخاريقالوقد

حديثمن)7(مسلموأخرجه-الأبطحيعني-لخروجهأسمحليكون!يوالنبيئينزلهمنزلاكانإنما:قالت

به.هشام

:،قالتأعائشةعن،أبيهعن،هشامعنسعيد،بنيحىعن،حنبلبنأحمدعنداود)8(،أبوورواه

ينزله.لمشاءومن،نزلهشاءفمن،بسنةوليسلخروجهأسمحليكونالمحصباللهرسولنزلإنما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو،(1302)داودأبو

.(0951)البخاري

.34(4)(4131)مسلم

.(41812)(302-5202/)أحمدالإماممسند

.(044)(1135)ومسلم(5803)البخاري

.(5671)ريالبخا

.33(9)(1131)مسلم

منه.والزيادة(8002)داودأبو
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ابنعن،عطاءعن:عمروقال:قال،سفيانثنا،اللهعبدبنعليحدثنا:أ(البخاريوقال

بنبكرأبيعن2(مسلمورواه.!اللهرسول!نزلهمنزل!هوإنما،بشيءالتحصيبليس:قال!،عباس

به.،عيينةابنوهو،سفيانعن،وغيرهشيبةأبي

ثنا،سفيانثنا:قالوا،المعنى،ومسددشيبةأبيبنوعثمانحنبلبنأحمدثنا:داود)3(أبووقال

نأ-!ي!اللهرسول!يعني-يأمرنيلم:رافعأبوقال!:قال!،يساربنسليمانعن،كيسانبنصالح

فييعني-عثمانوقالع!ج!النبي3"ثقلعلىوكان:مسددقال.فنزلهقبته!4(ضربتولكن،أنزله

به.عيينةبنسفيانعن،حرببنوزهيربكروأبيقتيبةعن6(مسلمورواه.-الأبطح

فمنهم:اختلفواولكن،منىمننفرلماالمحصبفي!النبينزول!علىاتفقواكلهمهؤلاءأنوالمقصود

الصلاةعليهبقصدهكلامهأشعرمنومنهم،لخروجهأسمحليكون،اتفاقانزلهوإنما،نزولهيقصدلم:قالمن

بالبيت،عهدهمآخريكونأنالناسأمروالسلامالصلاةعليهأنهوذلك،الأشبههووهذا،نزولهوالسلام

يعني-بالبيتعهدهمآخريكونأنالناسفأمر:عباسابنقالكما،وجهكلمنينصرفونذلكقبلوكانوا

وقد،الوداعطوافبالبيت،المسلمينمنمعهومنهو،يطوفأنوالسلامالصلاةعليهفأراد-.الوداعطواف

جانبمنمكةظاهرإلىويرحلبهويطوفيومهبقيةفيالبيتيجيءأنيمكنهيكنفلم،الزوالقريبمنىمننفر

منلمبيتهأنسب4منزيكنولم،مكةقبليبيتأنفاحتاجالغفير،الجمهذاعلىيتعذرقدذلكلأن،المدينة

،أمرالقريشاللهيبرمفلم،فيهالمطلبوبنيهاشمبنيعلىكنانةبنيعاقدتقدقريش!كانتالذي،المحصب

الصراطبهوأوضح،القويمالدينلهوأتم،كلمتهوأعلىنبيهونصردينهاللهوأظهر،خائبينوردهمكبتهمبل

الذيالموضعفيفنزل!،المناسكإكمال!بعدنفروقد،وشعائرهاللهشرائعلهموبين،بالناسفحج،المستقيم

هجعة،وهجع،والعشاءوالمغربوالعصرالظهربهفصفى،والقطيعةوالعدوانالظلمعلىفيهقريشتقاسمت

عمرتهاقضتفلما،أتتهفرغتفإذاالتنعيممنليعمرهاالرحمنعبدأخيهامعالمؤمنينأمعائشةبعثكانوقد

العتيق.البيتإلىبالرحيلالمسلمينفيأذنورجعت

عائشة،عن،القاسمعن،أفلحعن،خالدثنا،بقيةبنوهبحدثنا:داود)7(أبوقال!كما

حتىبالأبطح!ي!اللهرسول!وانتظرني،عمرتيفقضيتفدخلت،بعمرةالتنعيممنأحرمت:قالت

)1(

)2(

)3(

4(ز

)د(

)6(

،7(

.(6671)ريلبخاا

.(2131)مسلم

.(9002)ودادبوأ

.طفىاللفظليس

.(ثقل:النهاية)المتاع:"الثقل"

.(1313)مسلم

.(5002)داودأبو
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فيوأخرجاه.خرجثم،بهفطافالبيت!ي!اللهرسولوأتى:قالت.بالرحيلالناسوأمر،فرغت

حميد.بنأفلححديث")1(منالصحيحين"

عنها،القاسمعن،أفلحثنا-الحنفييعني-بكرأبوثنا،بشاربنمحمدثنا:داود)2(أبوقالثم

)4(هو-)3(
قال!.المحصبونزل!،الاخرالنفر،!ج!اللهرسول!تعنيمعهخرجت:قالت-عائشهيعني-

بالرحيلالصحابةفيفأذن،سحراجئتثم:قالتالتنعيمإلىبعثها)5(قصةبشارابنفذكر:داودأبو

ورواه.المدينةإلىمتوجهاانصرفثم،خرجحينبهفطافالصبحصلاةقبلبالبيتفمرفارتحل

.)7(بهبشاربنمحمد)6(عنالبخاري

صلاتهفيوقرأ،بأصحابهالكعبةعنديومئذالصبحصلىوالسلامالصلاةعليهأنهوالظاهر:قلت

وآلبخر!آتمر!وخوالسقف!آتمغموروآئبئت!منشوررقفى5!م!طوركئب5والظور):بسورةتلك

بكمالها.(السورة-6ا:الطورأمهوآقستجور

الرحمنعبدبنمحمدعن،ماللثحدثني،إسماعيلحدثنا:قال)8(حيثالبخاريرواهلماوذلك

:)9(قالت.!ي!النبيزوجسلمةأمعن،سلمةأبيبنتزينبعن،الزبيربنعروةعن،نوفلابن

الله!ورسولفطفت،راكبةوأنتالناسوراءمنطوفي:قال،أشتكيأنياللهرسولإلىشكوت

بقيةوأخرجه(2-أ:الطورأ!و!مطوركنفهوالظور)يقرأوهو،البيتجنبإلىحينئذيصلي

.نحوهبإسنادمالكحديثمنالترمذيإلا(01)الجماعة

اللهرسولأنسلمةأمعن،زينبعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن)11(البخاريرواهوقد

أقيمتإذا":لهافقال،الخروجوأرادتطافتسلمةأمتكنولم،الخروجوأراد،بمكةوهوقال

الحديث.فذكر..."يصلونوالناسبعيركعلىفطوفيالصبحصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1121)ومسلم(7881)البخاري

.(6002)داودأبو

.(عائشةعن):أ

.(يعني):ط

.طفياللفظليس

.(5561)البخاري

.طفي(بهبشارعن)عبارةليست

.9161البخاري

.(قال):ط

.(6192)ماجهوابن،(2592)والنسائي،(1882)داودوأبو،)258((1276)مسلم

.(6261)البخاري
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سلمةأبيبنتزينبعنأبيهعن،عروةبنهشامثنا،معاويةأبوثنا:أحمد)1(الإمامرواهمافأما

ترىكماإسنادفهو.بمكةالنحريومالصبحصلاةمعهتوافيأنأمرها:ع!يماللهرسولأن.سلمةأمعن

منغلط،النحريوم:قولهولعل،الففظبهذاالوجههذامنأحديخرجهولمداالصحيحين"شرطعلى

أعلم.والله،البخاريروايةمنذكرناهماويؤيده،النفريومهووإنما،الناسخمنأو،الراوي

الملتزمفيووقفسبعابالبيتطافالصبحصلاةمنفرغلما،والسلامالصلاةعليهأنهوالمقصود

بجدارخده)2(وألزق،وجلعزاللهفدعا،الكعبةبابوبين،الأسودالحجرفيهالذيالزكنبين

الكعبة.

رأيت:قال،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنىعن:الثوريقال

ضعيفث.المثنى.بالملتزموصدره)3(وجههيلزقلمجي!اللهرسول

منمكةدخل!اللهرسولإن:عائشةقالتكما،مكةأسفلمنوالسلامالصلاةعليهخرجثم

.(4)أخرجاه.أسفلهامنوخر!،أعلاها

السفلى.الثنيةمنوخرج،بالبطحاء)د(التيالعلياالثنيةمن:لمجي!اللهرسولدخل:عمرابنوقال

.كدى)8(منوخرجكداءمندخل:لفظوفي.)7(ومسلم)6(البخاريرواه

جابرعن،الزبيرأبيعن،اللهعبدبنأجلحثنا،فضيلبنمحمدثنا:أحمد)9(الإمامقالوقد

تسعةعلىوهي،سرفا)01(أتىحتىيصلفلم،الشمسغروبعندمكةمن!ي!اللهرسولخرج:قال

الصلاةعليهفمانه،الوداعحجةغيرفيهذاولعل،نظزفيهوأجلح.جداغريبوهذا.مكةمنأميال

.(6192/)أحمدالإماممسند(1)

.(جسده):ط2()

تحريف.(وجه):ط)3(

.(422)(5821)ومسلم(1)577البخاري(4)

.(بالبطحاءالتيإلى):أ(فى)

.(5751)البخاري()6

.(2)23(5721)مسلم)7(

.(22)5(5821)ومسلم،(5781)البخاري)8(

.503()3/مسندهفي)9(

.(سرف):البلدانمعجموانظرللسياقهناوما(سرف):ط،أ(01)
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غريبهذا!؟الغروبوقتإلىأخرهفماذا)1(،الصبحصلاةبعدبالبيتطاف،قدمناكما،والسلام

المحصبإلىرجع،والسلامالصلاةعليهأنهمن،صحيحاحزمابنادعاهمايكونأنإلااللهئم،جدأ

منرجعتحينعائشةقولإلاذلكعلىدليلايذكرولم،الوداعطوافبالبيتطوافهبعدمكةمن

ابنقال.مصعدوهو،منهبطةأو،مكةأهلعلىمنهبط)2(وهو،مصعدةفلقيته،التنعيممناعتمارها

حتىوانتظرها،العمرةإلىتقدمتلأنها،منهبطوهومكةمنمصعدةكانتأنهافيهشكلاالذي:حزم

مكة.منالمحصبإلىمنصرفةفلقيها،الوداعطوافإلىوالسلامالصلاةعليهنهضثم،جاءت

بنحمادثنا:عيسىبنمحمدوقال.مكةمنرجعإذاطؤىبذينزلمنباب:)3(البخاريوقال

وإذا،دخلأصبحإذاحتى،طوىبذيباتأقبلإذاكانأنه.عمرابنعن،نافععن،أيوبعن،زيد

ذكرهكذا.ذلكيفعلكان!ي!اللهرسولأنيذكروكان،يصححتىلهاولات،ىابديمرنمر ...صو.)2(

المبيتذكرفيهليسلكن،بهزيدبنحمادحديثمن(هومسلمهوأسندهوقد،الجزمبصيغةمعلقاهذا

أعلم.فالله.الزجعةفيطوىبذي

شيئا.زمزمماءمنمعهاستصحبجم!ي!اللهرسولأنفيها:عزيزةفائدة

بنزهيرثنا،الجعفييزيدبنخلادثنا:كريبأبوحدثنا:)6(الترمذيعيسىأبوالحافظ:قال

اللهرسولأنوتخبر،زمزمماءمنتحملكانتأنها:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاوية

الوجه.هذامنإلانعرفهلا،)7/(غريبحسنحديثهذا:قالثم،يحم!ىن!ي!

عن،عقبةبنموسىثنا-المباركابنهو-اللهعبدأخبرنا،مقاتلبنمحمدثثا:)8(البخاريوقال

،العمرةمنأوالحجمنأوالغزومنقفلإذاكان!ي!اللهرسولأن:عمربناللهعبدعن،ونافعسالم

كلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:يقولثم،مراتثلاثفيكبريبدأ

وهزم،عبدهونصر،وعدهاللهصددتى،حامدونلربنا،ساجدونعابدونتائبونايبون،قديرشيء

والمنة.الحمدودله،كثيرةهذافيوالأحاديث.وحدهالأحزاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(فإذا):ط

.(مهبطوهو،بصعدةفلقيته):ط

معلقا.(9176)

.طفياللفظليس

به.أيوبعنعليةبنإسماعيلطريقمن(1)573البخاريورواه)227((9125)مسلم

.(9)63الترمذي

خلادمناكيرمناخرحديثاالميزانفيالذهبيوساق"عليهيتابعلا"البخاريالإماموقال،الترمذيقالهكذا

.(بشار)

.)4116(رقم



288
منىلياليمنليلةكلفيالبيتزيارةحديث

منمرجعهوالمدينةمكةبينبمكانخطبوالسلامالصلاةعليهأنهعلىالدالالحديثإيرادفي

عرضهوبراءة،طالبأبيبنعليفضلفيهافبين-خمغدير:لهيقال-الجحفةمنقريبالوداعحجة

ظنهاالتيالمعدلةمنإليهممنهصدركانمابسبب،اليمنبأرضمعهكانمنبعضفيهيكانمما

منوالسلامالصلاةعليهتفرغلماولهذا،ذلكفيمعهكانوالصواب،وبخلاوتضييقاجورابعضهم

منعشرالثامناليومفيعظيمةخطبةفخطب،الطريقأثناءفيذلكبينالمدينةإلىورجعالمناسكبيان

عليفضلمنوذكر،أشياءفيهافبين،هناكشجرةتحتخمبغديرالأحديوموكان،عامئذالحجةذي

الأحاديثعيوننوردونحن.منهالناسمنكثيرنفوسفيكانمابهأزاحما،إليهوقربهوعدلهوأمانته

هذابأمراعتنىوقد،وعونهوقوتهاللهبحولوضعيفصحيحمنفيهاماونبين،ذلكفيالواردة

أوردمجلدينفيهفجمع"التاريخ"و"التفسير"صاحبالطبريجريربنمحمدجعفرأبوالحديث

منكثيرعادةبهجرتماعلى،والسقيموالصحيح،والسمينالغثوساق،وألفاظهطرقهفيهما

الحافظوكذلك،وضعيفهصحيحهبينتمييزغيرمنالبابذلكفيلهموقعمايوردون،المحدثين

ذلك،فيرويماعيوننوردونحن،الخطبةهذهفيكثيرةأحاديثأوردعساكربنالقاسمأبوالكبير

وبالتهفنقول،عليهوننبهسنبينهلمادليلولالهممتمسكولا،فيهللشيعةلاحظأنهإعلامنامع

:المستعان

،عمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنيحى-حدثنيالوداعحجةسياقفي)1(-إسحاقبنمحمدقال

إلىتعجل،بمكة!اللهرسولليلقىاليمنمنعليأقبللما:قال،ركانةبنيزيدبنطلحةبنيزيدعن

القوممنرجلكلفكساالرجلذلكفعمد،أصحابهمنرجلامعهالذينجندهعلىواستخلف!ماللهرسول

؟هذاماويلك:قال،الحللعليهمفإذا،ليلقاهمخرججيشهدنافلما،عليمعكانالذيالبزمنحلة

.!اللهرسولإلىبهتنتهيأنقبلانزع،ويلك:قال،الناسفيقدمواإذابهليتجملواالقومكسوت:قال

بهم.صنعلماشكواهالجيشوأظهر:قالالبز،فياافردهاالناسمنالحللفانتزع:قال

بنمحمدبنسليمانعنحزمبنمعمربنالرحمنعبدبناللهعبدفحدثني:)1(إسحاقابنقال

:قال.سعيدأبيعن)2(-الخدريسعيدأبيعندوكانت-كعببنتزينبعمتهعنعجرةبنكعب

فواللهعلياتشكوا)ص2!لا،الناسأتها:يقولفسمعته،خطيبافيناع!جاللهرسولفقام،علياالناساشتكى

.(2306/)هشامابنسيرة(1)

.أفياللفظليس)2(

.(تشتكوالاا:أ)3(
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بنمحمدحديثمنأحمد)1(الإمامورواه،يشكىأنمن)-اللهسبيلفيأو-اللهذاتفيلأخشنإنه

الله.سبيلفيأواللهذاتفيلأخشنإنه:وقال،بهإسحاق

بنسعيدعن،الحكمعن)4(غنيةأبيابنثنا،دكينبنالفضلحدثنا:()3(أحمد)2(الإماموقال

علىقدمتفلما،جفوةمنهفرأيت،اليمنعليمعغزوت:قال،بريدةعن،عباسابنعن،جبير

أولىألست،بريدةيا:فقال.يتغيراللهرسولوجهفرأيت،فتنقصتهعلياذكرت!يماللهرسول

النساليرواهوكذا"مولاهفعليمولاهكنتمن":قال!اللهرسوليابلى:قلت؟أنفسهممنبالمؤمنين

،)د(نحوهبإسنادهغنيةأبيبنالملكعبدعن،دكينبنالفضلنعيمأبيعن،الحرانيداودأبيعن

.ثقاتكلهمرجالهقويجيدإسنادوهذا

عن،)7(عوانةأبيعن،حمادبنيحيىعن،المثنىبنمحمدعن")6(سننه"فيالنسائيروىوقد

مناللهرسولرجعلما:قال،أرقمبنزيدعن،الطفيلأبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الأعمش

تركتقدإني،فأجبتدعيتقدكأني":قالثم،فقممنبدوحاتأمر،خمغديرونزلالوداعحجة

يرداحتىيفترقالنفإنهما،فيهماتخلفونيكيففانظروا،بيتيأهلوعترتياللهكتاب:الثقلينفيكم

فهذامولاهكنتمن:فقال،عليبيدأخذثم،مؤمنكلوليئوأنا،مولايالله:قالثم،الحوضعلي

فيكانما:فقال؟!ي!اللهرسولمنسمعته:لزيدفقلت"عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،ولئه

اللهعبدأبوشيخناقال.الوجههذامنالنسائيبهتفرد.بأذنيهوسمعه،بعينيهراهإلاأحدالذوحات

صحيح.حديثوهذا:الذهبي

عن،سلمةبنحمادحدثنا،الحسينأبوحدثنا)9(،محمدبنعليحدثنا:)8(ماجهابنوقال

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

حسن.حديثوهو،(386/)أحمدالإماممسند

.347()5/أحمدالإماممسند

.أفيالقوسينبينماليس

.(03-18/2303)الكمالتهذيبانظرتحريف(عيينة):أ

.(8467)للنسائيالكبرىالسنن

.(8464)للنسائيالكبرىالسنن

التهذيبوتهذيب(8217/)النبلاءأعلامسيرانظر(اليشكرياللهعبدبنالوضاح)فيهواسمه(معاوية):ط،أ

(11/116).

أرقم،بنزيدحديثمنشواهدلهولكن.جدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفوإسناده،(161)ماجهابن

،عباسبناللهوعبد،الأنصاريأيوبوأبي،طالبأبيبنوعلي،الحصيببنوبريدة،وقاصأبيبنوسعد

.لغيرهصحيححديثفهو،هريرةوأبي،الخدريسعيدوأبي

.(سلمةبنالحسينأبومحمدبنعلي):ط
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فيع!يماللهرسولمعأقبلنا:قال،عازببنالبراءعن،ثابتبنعديعن،جدعانبنزيدبنعلي

ألست":فقال،عليئبيدفأخذ،جامعةالصلاة:فأمر،الطريقفيفنزل،حجالتي)1(الوداعحجة

بلى.:قالوا؟نفسهمنمؤمنبكلبأولىألست:قال.بلى:قالوا؟أنفسهممنبالمؤمنينبأولى

معمر،عنالرزاقعبدرواهوكذا."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهأنامنوليفهذا:قال

.البراءعن،عديعن،جدعانبنزيدبنعليعن

بنعليعن،سلمةبنحمادثنا،هدبةثنا:سفيانبنوالحسن،الموصلييعلىأبوالحافظوقال

فلما،الوداعحجةفيع!ح!اللهرسولمعكنا:قال،البراءعن،ثابتبنعديعن،هارونوأبيزيد

ودعا،جامعةالصلاة:الناسفيونودي،شجرتينتحت!واللهلرسولكسحخمغديرعلىأتينا

:قالوا،نفسهمنامرئبكلأولىألست":فقال،يمينهعنفأقامهبيدهوأخذ،علياع!يماللهرسول

بنعمرفلقيه."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهتم،مولاهأنامنمولىهذافإن:قال.بلى

زرعة،أبيعنجريرابنورواه.ومؤمنةمؤمنكلمولىوأمسيتأصبحت،لكهنيئا:فقال،الخطاب

ضعيف-وكلاهما-العبديهارونوأبيزيدبنعليعن،سلمةبنحمادعن،إسماعيلبنموسىعن

عثمانبنموسىحديثمنالحديثهذاجريرابنوروى.بهعازببنالبراءعنثابتبنعديعن

أعلم.فالله،أرقمبنوزيدالبراءعن،السبيعيإسحاقأبيعن-جداضعيفثوهو،الحضرمي

زاذانعن،الكنديالرحيمعبدأبيعن،الملكعبدثنا،نميرابنحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

وهو،خمغديريومع!يماللهرسولشهدمن:الناسينشدوهو،بالرحبةعلياسمعت:قال،عمرأبي

من":يقولوهو،مج!ي!اللهرسولمنسمعواأنهمفشهدوا،رجلاعشراثنافقام:قال؟قالمايقول

.يعرفلاهذاالرحيمعبدوأبو،أحمدبهتفرد"مولاهفعليمولاهكنت

شريلث،أخبرنا،الأوديحكيمبنعليثنا)4(:أبيه"مسند"فيأحمد)3(الإمامبناللهعبدوقال

من:الرحبةفيالناسعليئنشد:قالا)6(،)5(جمميعبنزيدوعن،وهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن

ستة،زيدقبلومن،ستةسعيدقبلمنفقام:قال؟)7(قامإلاخمغديريوميقولع!يماللهرسولسمع

.(الطريقبعضفيفنزلحجالتيحجته):ماجهابنسننفي(1)

.(1/84)أحمدالإماممسند)2(

.(1181/)أحمدالإماممسند)3(

.(حديث):ط()4

.(0/1511)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(يثيغ):ط)5(

.(قال):ط،أ)6(

.قامإلا(قال):ط)7(
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؟)1(أنفسهممنبالمؤمنينأولىاللهأليس":خمغديريوملعلييقولمج!ي!اللهرسولسمعواأنهمفشهدوا

."عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمناللهم:قال.بلى:قالوا

مرذيعمروعن،إسحاقأبيعن،شريكحدثنا،حكيمبنعليئوحدثني:)2(اللهعبدقال

."خذلهمنواخذلنصرهمنوانصر":فيهوزاد،وزيدسعيدعنيعني،إسحاقأبيحديث)3(بمثل

الطفيل،أبيعن،ثابتأبيبنحبيبعن،الأعمشعن،شريلثثنا،عليوحدثنا:اللهعبدقال

مثله.مج!ي!النبيعن،أرقمبنزيدعن

عن،موسىبنالفضلثنا،)4(حريثبنالحسينحدثنا:"عليخصائص"كتابفيالنسائيوقال

سمعرجلا)5(باللهأنشد:الرحبةفيعليقال:قال،وهببنسعيدعن،إسحاقأبيعن،الأعمش

وليه،فهذاوليهكنتومن،المؤمنين(وليوأناأوليياللهإن":يقولخئمغديريوممج!ي!اللهرسول

وهذا،)6(إسحاقأبيعنشعبةرواهوكذلك."نصرهمنوانصر،عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم

جيد.إسناد

الناسعلينشد:قال،مرذيعمروعنإسحاقأبيعن،إسرائيلحديثمنأيضا)7(النسائيرواه

عليأفإنمولاهكنتمن":خمغديريوميقولمج!ي!اللهرسولسمعواأنهمفشهدواأناسفقام،بالرحبة

منوانصر،أبغضهمنوأبغض،أحبهمنوأحب،عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاه

،إسحاقأبيعن،إسرائيلعن،الرزاقعبدعن،منصوربنأحمدعن،جريرابنورواه."نصره

عن،منصوربنأحمدعن،جريرابنرواهوقد.عليعن،خيروعبد،وهب)8(بنسعيدعن

بنوزيد)9(وهببنسعيدعنإسحاقأبيعن،خليفةبنفطرعن،ثقةشيعيوهو،موسىبناللهعبيد

الحديث.وذكر...لالكوفةالناس(11نشد)عليأأن.مزذصوعمرويسيع (01)!عأ
)9(!عه

.أفي(أنفسهممن)ليس(1)

بطرقه.صحيححديثوهو،منهوالزيادة(1/181)أحمدالإماممسند2()

.(22203/)الكمالتهذيبوانظر(مثلأمرذيعمرو):ط)3(

.(1/1004)النبلاءأعلامسيروانظر،تحريفوهو.(حرب):ط،أ()4

.(الله):ط()5

.(8471)للنسائيالكبرىالسنن)6(

.(8484)للنسائيالكبرىالسنن)7(

وهب.بنزيد:الأصولفي)8(

إليه.الإشارةتقدمتتحريفوهو(يثيغ):ط()9

إليه.الإشارةتقدمتتحريفوهو(أمر):ط(01)

.(أنشد):(ط1)1
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بنيزيدثنا،أرقمبنيونسثنا،القواريريعمربناللهعبيدحدثني:أحمد)1(بناللهعبدوقال

سمعمناللهأنشد:فقال،الناسينشدالرحبةفيعلياشهدت:ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،زيادأبي

الرحمن:عبدقال."فشهدقاملما،مولاهفعليمولاهكنتمن":يقولخمغديريوم!صاللهرسول

غديريوميقول!موواللهرسولسمعناأنانشهد:فقالوا،أحدهمإلىأنظركأنيبدريارجلاعشراثنافقام

كنتمن:قال.اللهرسوليابلى:فقلنا،أمهاتهموأزواجي،أنفسهممنبالمؤمنينأولىألست"خم

غريمب.ضعيف!إسناد."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاه

بنالوليدثنا،الحباببنزيدثنا،الوكيعيعمر)12بنأحمدحذثنا:أحمد)1(بناللهعبدوقال

)3(
بنالرحمنعبدعلىدخلت:قال،)4(العنسيالوليدبنعبيدبنسماكأنبأنا،العنسينزاربنعقبة

يوموشهده!لمجياللهرسولسمعرجلا)5(اللهأنشد:قالالرحبةفيعلياشهدأنه:فحذثني،ليلىأبي

حيث،وسمعناه،رأيناهقد:فقالوا،رجلاعشراثنافقام،راهقدمنإلايقومولا،قامإلاخمغديبر

فقام."خذلهمنواخذل،نصرهمنوانصر،عاداهعنوعاد،والاهمنوالاللهم":يقولبيدهأخذ

)7(الثعلبيعامربنالأعلىعبدعن،أيضاوروي.دعوتهفأصابتهمعليهمفدعا،يقوموا)6(لمثلاثةإلا

به.ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،وغيره

عن)8(عاصمأبيابنوروى)ح(.العقديعامرأبوثنا،منصوربنأحمدثنا:جريرابنوقال

أبيه،عن،عليبنعمربنمحمدحدثني،زيدبنكثيرثنا،العقديعامرأبيعن)9(الغيلانيسليمان

عليافإن،مولاهكنتمن:وفيه،الحديثفذكر...بخمالشجرةحضراللهرسولأن:عليعن

منقطعا.عليعن،عليبنعمربنمحمدعن،كثيرعن،عامرأبيعن،بعضهمرواهوقد.مولاه

بنعميرةعن،مصرفبنطلحةعن،مسعرعن،ضعيفوهو،البجليعمروبنإسماعيلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(1911/)أحمدالإماممسند

.(1/136)النبلاءأعلامسيروانظر.(عميربنعمير):ط

التهذيبوتقريب،(118144/)التهذيبتهذيبفيترجمتهوانظر.تحريفوهو(القيسيضرار):ط،أ

.(583)-عوامة-

.(11/441)التهذيبتهذيبوانظرتحريفوكلاهما(القيسي):ط(العبسي):أ

.(بالله):ط

تحريف.(يقموا):ط

.(331)-2ط-عوامة-التهذيبتقريبوانظر.تحريفوهو(التغلبي):ط

.)1361(السنةفي

عنروى.البصريأيوبأبوالمازنيالغيلانيجابربنعمروبناللهعبيدبنسليمانوهو(الغلابي):ط

.(4952/التهذيبتهذيب)(247)وقيل(462)سنةماتعاصمأبيابنعنهروى.العقديعمروأبي
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)9(فقام،خميومع!ي!اللهرسولسمعمن:ع!ي!اللهرسولأصحابيناشدالمنبرعلىعلياشهدأنه:سعد

!واللهرسولسمعواأنهمفشهدوا،مالكبنوأنس،سعيدوأبو،هريرةأبومنهم،رجلأعشراثنا

بناللهعبيدرواهوقد."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمن":يقول

به.مصرفبنطلحةعن،ثقةوهو،أيوببنهانئعنموسى

حدثني،حكيمبننعيمثنا،شبابةثنا،الشاعربنحجاجحدثني:أحمد)2(بناللهعبدوقال

مولاهكنتمن":خمغديريومقالع!ي!اللهرسولأن:عليعن،عليجلساءمنورجل،مريمأبو

السندبهذاداود)3(أبوروى.عاداهمنوعاد،والاهمنوال:بعدالناسفزاد:قال."مولاهفعلي

.4(المخدفيحديث

عن،فطر)6(ثنا:قالا،المعنى،نعيموأبومحمدبنحسينحدثنا:أحمد)د(الإماموقال

سمعمنكلاللهأنشد:فقال-الكوفةمسجدرحبةيعني-الرحبةفيالناسعليجمعقال:الطفيلأبي

:للناسفقالبيدهأخذحينفشهدوا،كثيرناسفقام.قاملماسمعماخمغديريوميقولاللهرسول

فهذا)7(مولاهكنتمن:قالاللهرسوليا،نعم:قالوا؟أنفسهممنبالمؤمنينأولىأنيأتعلمون"

أرقم.بنزيدفلقيتشيئانفسيفيكأنفخرجت:قال"عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاه

له.ذلكيقولع!ي!اللهرسولسمعت؟تنكرفما:قال.وكذاكذا:يقولعلياسمعتإني:لهفقلت

عن،الأعمشحديثمنالنسائيورواه.عنهاللهرضيأرقمبنزيدمسندفيأحمدالإمامذكرههكذا

.تقدموقد.بهأرقمبنزيدعن،الطفيلأبيعن،ثابتأبيبنحبيب

الطفيلأباسمعت،كهيلبنسلمةعن،شعبةعن،غندرعن،بندارعن)8(الترمذيوأخرجه

فعليمولاهكنتمن:قالع!ي!اللهرسولأن:شعبةشك-أرقمبنزيدأو-سريحةأبيعنيحدث

بنحبيبعن،العلاءأبيكاملعن،نعيمأبيعن،حازمبنأحمدعنجريرابنورواه.مولاه

أرقم.بنزيدعن،جعدةبنيحيىعن،ثابتأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

تحريف.(لقا):ط

حسن.حديثوهو،(1/521)أحمدالإماممسند

ضعيف.وإسناده،(0477)داودأبو

.(خدج:النهاية)اليدمخدجالخارجيالثديةذيإلىهناوالإشارة،الخلقناقص:والمخدج(المخرج):ط

صحيح.وإسناده،(4037/)أحمدالإماممسند

عنروىالكوفيالخياطبكرأبومولاهمالمخزوميالقرشيخليفةبنفطروهو.تحريف(قطن):ب،أ

.(203-8003/التهذيبتهذيب)نعيمأبووعنه،واثلةبنعامرالطفيلأبي

.(فعلي):ط

صحيح.حديثوهو،(3713)الترمذيجامع
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ميمونعن،عبيدأبيعن،المغيرةعن،عوانةأبوثنا،عفانحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

فأمر،خموادي:لهيقالمنزلااللهرسولمعنزلنا:أسمعوأنا،أرقمبنزيدقال:قال،اللهعبدأبي

الشمس.من)3(سمرةشجرةعلىبثوب!يماللهلرسول)2(وظللفخطبناقال.بهجيرفصلاهابالصلاة

فمن:قال،بلى:قالوا؟نفسهمنمؤمنبكلأولىأني-تشهدونألستمأو-تعلمونألستم":فقال

عن()4(غندرعنأحمدرواهثم.عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهعليافإن،مولاهكنت)

:ميمونقال.مولاهفعليمولاهكنتمن:قولهإلى،أرقمبنزيدعن،اللهعبدأبيميمونعن،شعبة

وهذا."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم":قال!يماللهرسولأن:زيدعن،القومبعضحدثني

.)6(الزيتفيحديثاالسندبهذاالترمذيصححوقد.)5(السننشرطعلىثقاترجاله،جيدإسناد

بنرياحعنالأشجعيلقيطبنالحارثبنحنشثنا،آدمبنيحيىثنا:أحمد)7(الإماموقال

أكونكيف:قال،مولاناياعليكالسلام:فقالوا،بالرحبةعليإلىرهطجاء:قال.الحارث

فهذامولاهكنتمن:يقولخمغديريوم!يماللهرسولسمعنا:قالوا.عرل!قوموأنتم،مولاكم

أيوبأبو)9(فيهمالأنصارمننفو:قالوا؟هؤلاءمنفسألت،تبعتهممضوافلما:)8(رياحقال.مولاه

:قال،الحارثبنرياحعن،حنش()01(ثنا،أحمدأبو)ثنا:أحمد)7(الإماموقال.الأنصاري

المؤمنين.أميريامواليك:فقالوا؟القوممن:فقال،الرحبةفيعليعلىقدمواالأنصارمنقومارأيت

.أفرادهمنوهو،لفظههذا.معناهفذكر

بنموسىثنا،عثمةبنخالدبنمحمدثنا،الجوزاءأبوعثمانبنأحمد)01(ثنا:جريرابنوقال

:يقول،أباهاسمعت،سعدبنتعائشةعن،مسماربنمهاجرحدثني،صدوقوهو،الزمعييعقوب

وليكم.إني،الناسأيها":قالثم.فخطب،عليبيدوأخذ،الجحفةيوميقول!يماللهرسولسمعت

منومعادي،والاهمنموالياللهوإن،عنيوالمؤديولييهذا:فقال،علييدفرفعصدقت:قالوا

.(4372/)أحمدالإماممسند(1)

.(اللهرسولوظلفخبطناقال):ط)2(

المسند.عنأثبتهوما.أفىاللفظوليس(ستره):ط)3(

.طفيالقوسينبينماليس)4(

.(بشار)"التقريب"فيحجرابنالحافظقالكما،ضعيفالبصرياللهعبدأبوميمونوتابعيه،قالهكذا()5

.(2)780رقمالترمذيفيوهو،(الريث):ط)6(

صحيح.وإسناده،(5914/)أحمدالإماممسند)7(

.(112)التهذيبتقريبوانظر.تحريفوهو.(رباح):ط)8(

.(منهم):ط()9

.(أحمدابن):ط(01)
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بنيعقوبحديثمنجريرابنرواهثم.غريمبحسنحديمثوهذا:الذهبيشيخناقال."عاداه

حتىوقف،والسلامالصلاةعليهوأنه،الحديثفذكر،مسماربنمهاجرعن،كثير)1(أبيبنجعفر

فيالطبريجريربنجعفرأبووقال.الحديث...فخطبهم،تقدمكانمنبردوأمر،بعدهمنلحقه

ابنعنمكتوبةنسخةفيوجدته:الذهبياللهعبدأبوشيخناقال-:"خمغدير"كتابمنالأولالجزء

بنجميلعن)3(نشيطبنإسماعيلأنبأنأ؟موسىبناللهعبيدثنا،الطاليعوفبنمحمد)2(ثنا-جرير

كتابي:فيوليس،عمرعن:قالأحسبهجريرابنقال،عمربناللهعبدبنسالمعن،عمارة

منوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهفهذامولاهكنتمن":عليبيدآخذوهو،!ي!اللهرسولسمعت

فيه:هذاعمارةبنجميلفيالبخاريقال.ضعيفقوإسنادهمنكزبل.غريمثحديمثوهذا".عاداه

نظر.

بالجحفةكنا:يقولاللهعبدبنجابرسمع،عقيلبنمحمدبناللهعبدعنزيادبنالمطلبوقال

مولاهكنتمن":فقال،عليبيدفأخذ،فسطاطأوخباءمن!ي!اللهرسولعلينافخرج،خئمبغدير

،وغيرهسوادةبنبكرعن،لهيعةابنرواهوقد.حسنحديمثهذا:الذهبيشيخناقال."مولاهفعلي

.بنحوهجابرعن،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن

عن،إسحاقأبيعن،إسرائيلثنا:قالا.بكيرأبيوابنادمبنيحيىثنا:أحمد)4(الإماموقال

وأنامنيعلي:!ي!اللهرسولقال:قال-الوداعحجةشهدقدوكان،آدمبنيحيىقالجنادةبنحبشي

علي.أوأناإلادينيعنييقضيلا:بكيرأبيابنوقال.عليأوأناإلاعنييؤديولا،منه

إسرائيل.عن،الزبيريأحمدأبيعنأيضاأحمد)5(رواهوكذا

مثله.جنادةبنحبشيعن،إسحاقأبيعن،شريكثنا،الزبيريوحدثناه:أحمد)5(الإمامقال

جبانةفيمجلسنافيفرسعلىعليناوقف:قال؟منهسمعتأين:إسحاقلأبي:فقلت:قال

عن)6(الترمذيورواه.شريكعن،ادمبنويحيى،عامربنأسودعن،أحمد)5(رواهوكذا.السبيع

سعيد،بنوسويد،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)7(ماجهوابن،شريكعن،موسىبنإسماعيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(28584/)الكمالتهذيبوانظر(كبير):ط

.(12/613)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريفوهو(محمود):ط

.(202-2102/)والتعديلوالجرح،(1/375)البخاريتاريخوانظر.تحريفوهو(كشيط):ط

حسن.حديثوهو،(4162/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو،(4165/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو،(9371)الترمذي

حسن.حديثوهو،(911)ماجهابن
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بنيحيىعن،سليمانبنأحمدعن)1(النسائيورواه.بهشريكعنثلاثتهم،موسىبنوإسماعيل

غريب.صحيححسنالترمذيوقال.بهإسرائيلعن،ادم

لمج!اللهرسولسمع،جنادةبنحبشيعن،إسحاقأبيعن-متروكوهو-قرمبنسليمانورواه

وذكر..."عاداهمنوعاد،والاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمن":خمغديريوميقول

الحديث.

،الأودييزيدأبيعن،شريكأنبأنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:الموصلييعلىأبوالحافظوقال

أسمعتباللهأنشدك:فقال.شابإليهفقامإليهالناسفاجتمعالمسجدهريرةأبودخل:قال.أبيهعن

ورواه.نعم:قال"عاداهمنوعادوالاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنتمن":يقولاللهرسول

يزيدأبيأخيهعن،الأوديإدريستابعه.بهشريكعن،شاذانعن،كريبأبيعن،جريرابن

به.-يزيدبنداودواسمه-

.فذكره...هريرةأبيعن،أبيهماعن،وداودإدريسحديثمنأيضاجريرابنورواه

عن،حوش!ببنشهرعن،الوراقمطرعن،شوذبابنعن،ضمرةرواهالذيالحديثفأما

اللهفأنزل.مولاهفعليمولاهكنتمن":قالعليبيد!صاللهرسولأخذلما:قال،هريرةأبي

خمغديريوموهو:هريرةأبوقال.(3:ا!اشدةأ!نغمتىعليكئموأتمئتينكتمدلكثمأكقتاتيؤم):وجلعز

؟كذببل،جدأمنكرحديثفإنه.شهرأستينصياملهكتبالحجةذيمنعشرةثمانييومصاممن

الجمعةيومفينزلتالايةهذهأنالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعن"الصحيحين"فيثبتمالمخالفته

الحجة،ذيمنعشرالثامنيومصيامإن:قولهوكذا.قدفناكمابهاواقف!واللهورسول،عرفةيوم

صيامأن")2(الصحيح"فيمعناهماثبتقدلأنه،يصحلا،شهراستينصياميعدلخئمغديريوموهو

شيخناقالوقد.باطلهذا.شهراستينيعدلواحميومصياميكونفكيف،أشهربعشرةرمضانشهر

الخلالحبشونورواه.جدامنكرحديثطهذا:الحديثهذاإيرادهبعد،الذهبياللهعبدأبوالحافظ

:قال.ضمرةعن،الرمليسعيدبنعليعن-صدوقانوهما-النيريأحمدبناللهعبدبنوأحمد

سعيدوأبيمالكبنوأنسالحويرثبنومالكالخطاببنعمرحديثمنالحديثهذا)3(ويروى

منوالاللهم:وأما،قاله!ي!اللهرسولأنأتيقنمتواترالحديثوصدر:قال.واهيةبأسانيدوغيرهم

)1(

)2(

)3(

.)9845(للنسائيالكبرىالسنن

.(1641)مسلم

.واوبلا(يروى):ط
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غديرقبلعرفةيومإلاالآيةنزلتماواللهولا،بصحيحفليسالصومهذاوأما،الإسنادقويةفزيادةوالاه

أعلم.تعالىوالله،بأيامخئم

المقدمي،عليبنعمربنمحمدثنا،الأصبهانيالوزيرإسحاقبنعليحدثنا:)1(الطبرانيوقال

أخيمالكبنسهل)3(بنيوسفبنسهلثنا،مسمعبنمالكبن)2(سنانبنيوسفبنمحمدبنعليثنا

المنبر،صعدالوداعحجةمنالمدينة!ي!اللهرسولقدملما:قال.جدهعنأبيهعن،مالكبنكعب

أيها)4(يا:لهذلكفاعرفوا،قطيسؤنيلمبكرأباإن)4(الناسأيهايا:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمد

عوفبنالرحمنوعبدوسعد)د(والزبيروطلحةوعليوعثمانوعمربكرأبيعنإني،الناس

وأصهاريأصحابيفياحفظوني،الناسأيها،لهمذلكفاعرفوا،راض،الأولينوالمهاجرين

أحدماتوإذا،المسلمينعنألسنتكمارفعوا،الناسأيها.منهمأحدبمظلمةاللهيطلبكملا")"وأختاني

.خيرافيهفقولوا،منهم

مالك.بنسهلترجمةفيالإصابةوانظر،إسنادهيصحولا(0564)رقم(6126/)الكبيرالمعجم(1)

.(شبان):ط)2(

.(حنيف):ط)3(

يا.بلا(أيها):ط(4)

.طفياللفظليس)5(

.(وأحبابي):ط)6(
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اليجزةمرلمحشرةإخرفىسنة

حجةمنمرجعهالمطهرةالنبويةبالمدينةالنبويالشريفالركاباستقروقدالسنةهذهاستهلت

الصلاةعليهولكنه،!راللهرسولوفاةخطباأعظمهامن،عظامأمورالسنةهذهفيوقعتوقد،الوداع

الجنةفيودرجة،رفيعةعاليةمحلةفيالأبديالنعيمإلىالفانيةالدارهذهمنوجلعزاللهنقلهوالسلام

!وفزضىربكتحطيالثولسؤف5ألأوك!تلكخيروللأخرة):تعالىقالكما،أسنىولامنهاأعلىلا

خيرعلىودئهمأمتهونصح،بابلاغهاتعالىاللهأمرهالتيالرسالةأداءأكملبعدماوذلك،ه-4:ادضحىأ

وأخراهم.دنياهمفيعليهممضرةفيهعماونهاهموحذرهم،لهميعلمهما

تعالى:قولهنزل:قالأنه،الخطاببنعمرحديثمن"الصحيح"صاحبارواهماقذمناوقد

ال!مةيوم3(:الما!رةأ!وديناالإسغلكمورضحيتنغمتىعليتكتمواتمضتدينكئملكثمأكمقتأليؤم)

بعرفة.واقف!ي!اللهورسول

:فقال؟يبكيكما:فقيل،بكىالآيةهذهنزلتحينالخطاببنعمرأن:جيدطريقمنوروينا

!يم.النبيوفاةاستشعروكأنه،النقصانإلاالكمالبعدليسإنه

الزبير،أبيعن،جريجابنحديثمن)1(مسلمرواهفيماذلكإلىوالسلامالصلاةعليهأشاروقد

أحجلافلعلي،مناسككمعنيخذوا:لناوقال،العقبةجمرةعندوقفع!يماللهرسولأن:جابرعن

.هذاعاميبعد

بنصدقةعن،الربذيعبيدةبنموسىحديثمن)2(والبيهقيالبزاربكرأبوالحافظانرواهماوقدمنا

أيامأوسطفي!وأتفتحأللهنقحرجاءإذا!و:السورةهذهنزلت:قال،عمرابنعن،يسار

اليومذلكفيخطبتهذكرثم،فرحلتالقصواءبراحلتهفأمر،الوداعأنه!يماللهرسولفعرف،التشريق

.تقدمكما

السورةهذهتفسيرعنسألهحينالخطاببنلعمر،عنهمااللهرضي،عباسبناللهعبدقالوهكذا

تقديمهعلىبعضهملامهحين،وعلمهوتقدمهعباسابنفضلليريهم،الصحابةمنكثيربمحضر

)1(

)2(

.7912مسلم

ضعيف.وإسناده(474)5/"الدلائل"فيوالبيهقي(1411)الأستاركشف
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هذهتفسيرعنحاضرعباسوابنسألهمثم،تعلمونحيثمنإنه:فقال،بدرمشايخمعلهوإجلاسه

رئيثبحقدفسبح!أفواصااللهدينفىيذظوتلناسآورأشت5لفتحواآدلهنقحرجاءاإذ):السورة

.ونستغفرهونحمدهاللهنذكرأنلنافتحإذاأمرنا:فقالوا(3-ا:النصرأ!ههلؤابا!انإنهدوآشتغفرة

إلامنهاأعلملا:عمرفقال.إليهنعي!يماللهرسولأجلهو:فقال؟عباسبنياتقولما:فقال

ينافيلاكانوإن،وجوهمنعباسابنقولعلىيدلماالسورةهذهتفسيرفيذكرناوقد.)1(تعلمما

عنهم.اللهرضي2(أيضاالصحابةبهفسرما

عن،التوأمةمولىصالحعن،ذئبأبيابنعن،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإمامرواهماوكذلك

."الحصرظهورالزمنثم،الحجةهذههيإنما":قال،بنسائهحجلما!ي!اللهرسولأن:هريرةأبي

جيد.آخروجهمن"سننه"فيداود)4(أبورواهوقد.الوجههذامنأحمدبهتفرد

ذلك،نذكرونحن،السنةهذهفي،والسلامالصلاةعليهبوفاتهاستشعرتالنفوسأنوالمقصود

الأئمةذكرهماذلكعلىولنقدم،المستعانوبالله،والاثارالأحاديثمنبهيتعلقفيمارويماونورد

منالوفاةقبلالموضعهذافي،البيهقيبكروأبو،جريربنجعفروأبو،يساربنإسحاقبنمحمد

.بالوفاةنتبعهثم،مختصراملخصاذلكفلنذكر،الملوكإلىورسلهوكتبهوسراياهوغزواتهحججهتعداد

غزا!ي!اللهرسولأن:أرقمبنزيدعن،السبيعيإسحاقأبيحديثمن")5(الصحيحين"ففي

وواحدة:إسحاقأبوقال.بعدهايحجولم،الوداعحجة)7(هاجرمابعدوحج،عزوهعشرهتسع
-05ع!6(5ص

السبيعي.إسحاقأبوقالكذا.بمكة

نأ:جابرعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،الثوريسفيانعن،)8(الحباببنزيدقالوقد

ستاوساق،عمرةمعها،هاجربعدماوواحدة،يهاجرأنقبلحجتين،حجاتثلاثحبئ!ي!اللهرسول

اليمن.منبتمامهاعليوجاء،بدنةوثلاثين

:والسلامالصلاةعليهأنه""الصحيحينفيمالكبنأنسمنهم،الصحابةمنواحدغيرعنقذمناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)بشار((0794)التفسيروفي(0434و)()4942المغازيوفي)3627(النبوةعلاماتفيالبخاريأخرجه

.طفياللفظليس

.(2464/)أحمدالإماممسند

.(2721)داودأبو

.(4521)ومسلم(4044)ريالبخا

خطأ.(عشرةتسعة):أ

.طفياللفظليس

.(5454/)للبيهقيالنبوةدلائل
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.الوداعحجةمعالتيوالعمرة،الجعرانةوعمرة،القضاءوعمرة،الحديبيةعمرة،عمرأربعاعتمر

.الأكوعبنسلمةعن،عبيدأبيبنيزيدعن،النبيلعاصمأبيعن(أالبخاريفروىالغزواتوأما

!و.اللهرسولعلينايؤمرهغزواتتسع،حارثةبنزيدومع،غزواتسبع!ي!اللهرسولمعغزوت:قال

غزوت:قال.سلمةعنيزيد)3(عن،إسماعيلبنحاتمعن،قتيبةعن:")2(الصحيحين"وفي

عليناومرة،بكرأبوعلينامرة،غزواتتسعالبعوثمنيبعثوفيما،غزواتسبع!ي!اللهرسولمع

زيد.بنأسامة

اللهرسولغزا:قال،البراءعن،إسحاقأبيعن،إسرائيلحديثمنالبخاري)4(صحيحوفي

.غزوةعشرةخمسص!

ع!ي!اللهرسولأن:أرقم)6(بنزيدعن،إسحاقأبيعن،شعبةحديثمن")د(الصحيحين"وفي

العسير.أوالعشيرأولها،عشرةسبعمنهامعهوشهد،غزوةعشرةتسعغزا

أبيه:عن،بريدةابنعن،الحسنبنكهمسعن،معتمرعن،حنبلبنأحمدعن7(مسلموروى

بناللهعبدعن،واقدبنالحسينطريقمنلمسلمروايةوفي.غزوةعشرةست!ي!اللهرسولمعغزاأنه

بهذاعنهروايةوفي.ثمانفيمنهاقاتل،غزوةعشرةتسع!ي!اللهرسولمعغزاأنه:أبيهعن،بريدة

وقديد،1،والمريسيع،والأحزاب،وأحد،بدريومقاتل،سريةوعشرينأربعاوبعث،الإسناد)8(

وحنين.ومكة،وخيبر

وعشرينإحدىغزا!ي!اللهرسولأن:جابرعن،الزبيرأبيحديثمن9(مسلمصحيحوفي

يومأبيقتلفلما،أبيمنعني،أحداولابدراأشهدولم،غزوةعشرةتسعمنهامعهغزوت،غزوة

غزاها.غزاةعنأتخلفلم،أحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2724)ريلبخاا

.(5181)ومسلم(5274)البخاري

،وغيرهمولاهعنروى،الاكوعبنسلمةمولىالأسلميخالدأبوالحجازيعبيدأبيبنيزيدوهو(زيد):ط

تهذيب)ومئةوأربعينسبعأوستسنةيزيدمات،الحارثيإسماعيلأبوالمدنيإسماعيلبنحاتمعنهوروى

.(11/934التهذيب

.(4472)البخاري

.()1812بعدالذي(1)43()1254ومسلم)9493(رقمالبخاري

الصحيحين.منوالتصحيح،البراء:الأصول!في

.()1814رقم

.(5945/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(1813)مسلم
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غزا:يقولالمسيببنسعيدسمعت:قال.الزهريعن،معمرأنبأنا:)1(الرزاقعبدوقال

ذلكأكان:أدريفلا،غزوةوعشرينأربعا:يقولمرةوسمعتهقال.غزوةعشرةثماني!ي!اللهرسول

ذلك.بعد)2(سمعهشيئاأو،وهمأ

وعشرين،أربعاالبعوثمنوبعث،منهاثمانفيقاتل،عشرةتسعاللهرسولغزا:)3(قتادةوقال

.وأربعونثلاثوسراياهغزواتهفجميع

منواحدوغير،يساربنإسحاقومحمد،عقبةبنوموسى،والزهري،الزبيربنعروةذكروقد

شوالفيأحدفيثم،اثنتينسنةمنرمضانفيبدريومقاتلوالسلامالصلاةعليهأنه:الشأنهذاأئمة

المصطلقبنيفيثم،خمسوقيلأربعسنةمنأيضاشوالفيقريظةوبنيالخندقفيثم،ثلاثسنة

والتحقيق،ستسنةيقولمنومنهم،سبعسنةصفرفيخيبرفيثم،خمسسنةشعبانفيبالمريسيع

وحاصر،هوازنوقاتل،ثمانسنةرمضانفيمكةأهلقاتلثم،ستسنةواخرسبعسنةأولفيأنه

بالناسثمانسنةفيوحج،تفصيلهتقدمكما،ثمانسنة)4(القعدةذيوبعضشوالفيالطائفأهل

عشر.سنةبالمسلمين!ي!اللهرسولحجثم،بكرالصديقأبوتسعسنةفيثم،مكةنائبأسيدبنعتاب

.غزوةوعشرينسبعاالكريمةبنفسه!اللهرسولغزاماجميعوكان:)5(إسحاقبنمحمدوقال

بطنمنالعشيرةغزوةثم،رضوىناحيةمنبواطغزوةثم،()6(الأبواءغزوةوهي،ودانغزوة)

صناديدفيهااللهقتل)9(التي)8(العظمىبدبىغزوةثم،جابربنكرز)7(يطلبالأولىبدرغزوةثم،ينبع

غزوةثم،حرببنسفيانأبا)7(يطلبالسويقغزوةثم،1(الكدر)0بلغحتىسليمبنيغزوةثم،قريش

الأسد،حمراءثم،أحدغزوةثم،بالحجازمعدن،نجرانغزوةثم،(1أمر)1ذيغزوةوهي،غطفان

ثم،الجندلدومةغزوةثم،الآخرةبدرغزوةثم،نخلمنالرقاعذاتغزوةثم،النضيربنيغزوةثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.)9659(مصنفهفي

(.ط:)سمعته

.(946و468و463و5462/)منهاكثيرةمواضعفيالنبوةدلائل

خطأ.وهو،الحجةذي:الأصولفي

.(906-2806/)هشامابنسيرة

.أفيالقوسينبينماليس

.(بطلب):ط

.(الكبرى):(2806/)السيرةفي

.(الذي):ط

.(كدر)البلدانمعجمانظر

.(أمر)البلدانمعجمانظر
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بنيغزوةثم،قردذيغزوةثم،هذيلمنلحيانبنيغزوةثم،قريظةبنيغزوةثم،الخندقغزوة

عمرةثم،خيبرغزوةثم،المشركونفصده،قتالايريدلا،الحديبيةغزوةثم،خزاعةمنالمصطلق

.تبوكغزوةثم،الطائفغزوةثم،،)2(حنينغزوةثمأ،الفتحغزوةثم،(القضاء)1

وقريظة،،والخندق،وأحد،بدر)4(غزوة،غزواتتسعفيمنهاقاتل:إسحاقابن)3(قال

والطائف.،وحنين،والفتح،وخيبر،والمصطلق

الحمد.ودله،وأدلتهبشواهدهأماكنهفيمبسوطاكلهذلكتقدموقد:قلت

بعثبينمن،وثلاثينثمانياوسراياهوالسلامالصلاةعليهبعوثهوكانت:)5(إسحاقابنقال

ذلك.تفصيلذكرفياللهرحمهشرعثم.وسرئة

ابنذكرهماملخصولنذكر.والمنةالحمدودلهمواضعهفيمفصلاأكثرهأوكلهذلكقدمناوقد

:إسحاق

.)6(المرةثنيةأسفلإلى،الحارثبنعبيدةبعث

بعثعلىهذايقدممنالناسومن،العيصناحيةمنالساحلإلىالمطلبعبدبنحمزةبعثثم

أعلم.فالله.تقدمكماعبيدة

.الخرار)7(إلىوقاصأبيبنسعدبعث

.)8(نخلةإلىجحشبناللهعبدبعث

.القردةإلىحارثةبنزيدبعث

.الأشرفبنكعبإلىمسلمةبنمحمدبعث

الرجيع.إلىمرثدأبيبنمرثدبعث

معونة.بئرإلىعمروبنالمنذربعث

.(القضاءثم):بعدها(1)

.طفيالقوسينبينماليس)2(

.(2906/)السيرةوانظرطفياللفظليس)3(

.السيرةفياللفظليس)4(

.(2906/)هشامابنسيرة)5(

.(المرةثنية)البلدانمعجمانظر)6(

.(الخرار):البلدانومعجم،(2906/)النبويةالسيرةوانظر.تحريف(الجرار):ط)7(

.(نخيلة)البلدانومعجمالسيرةوانظر.(بجيلة):ط)8(
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.)1(القصةذيإلىعبيدةأبيبعث

عامر.بنيأرضفي)2(تربةإلىالخطاببنعمربعث

اليمن.إلىعليبعث

طائفةفقتل.الليلفيعليهمأغار،الملوحبنيفأصابالكديدإلىالكلبياللهعبدبنغالببعث

السيل،من)3(وادوبينهمبينهمحالاقتربوافلما،النعمطلبفينفيرهمفجاء،نعمهمواستاق،منهم

بيانه.تقدموقدهاهناهذاإسحاقابنحرروقد.البرصاءابنمالكبنالحارثهذامسيرهمفيوأسروا

)4(
.فدكأرضإلىطالبأبيبنعليبعث

ص)5(ء
وأصحابه.هوأصيب،سليمبنيإلىالسلميالعوجاءابيبعث

.الغمرةإلىعكاشةبعث

أسد.لبنيبنجدماءوهوقطنإلىالأسدعبدبنسلمةأبيبعث

مرةبنيإلىسعدبنبشيربعث.هوازنمنالقرطاءإلى()6(حارثةبنيأخيأمسلمةبنمحمدبعث

حنين.ناحيةإلىأيضاوبعثه.بفدك

سليم.بنيأرضمنالجمومإلىحارثةبنزيدبعث

خشين.بنيأرضمنجذامإلىحارثةبنزيدبعث

بندحيةأن:-وغيرهإسحاقابنذكرهفيما-سببهاوكان.حسمىأرضمنوهي)7(:هشامابنقال

تحفاعندهمنفأعطاه،اللهإلىيدعوه!ي!اللهرسولكتابأبلغهوقد،قيصرعندمنرجعلماخليفة

بنعوصوابنه،عوصبنالهنيدعليهأغار.شناز:لهيقالجذامبنيأرضفيواديابلغفلما،وهدايا

كانمافاستنقذواأسلمواقدمنهمحيفنفر،معهمافأخذا،جذاممنبطن)8(والصليع،الصليعيانالهنيد

وابنهالهنيددمواستسقاه،الخبرأخبره!يواللهرسولإلىدحيةرجعفلما،عليهفردوهلدحيةأخذ

.(العراقطريقمن):السيرةفيبعدها(1)

.السيرةانظرتحريفوهو.(برية):ط2()

.(واببينهمحالاقتربوافلماالنعمطلبفينفرهمفجاءنعمهمفاستادتى):ط)3(

.(2161/)هشامابنسيرة)4(

.هشامابنسيرةوانظر(أخي):ط()5

.(إلى):وأطفيومكانهاالسيرةعنالمعقوفتينبينما)6(

.(2216/)السيرة)7(

.(1/474)استعجمماومعجم،(358)الاشتقاقوانظر(والضليعالضلعيان)السيرةفي)8(
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منبالماقصفأغار،الأولاجناحيةمنإليهمفساروا،إليهمجيشفيحارثةبنزيدحينئؤفبعث،عوص

منورجلا،الأحنفبنيمنورجلينوابنهالهنيدوقتلوا،وناسمالمنوجدوامافجمعوا،الحرةناحية

منكتابجاءهقدوكان،زيدبنبرفاعةمنهمنفزاجتمعوذراريهمأموالهمزيداحتازفلما،خصيببني

حارثةبنزيديكنولم،منهمطائفةلهفاستجاب،رفاعةعليهمفقرأه،اللهإلىيدعوهممج!ي!اللهرسول

جهرةبقراءتهفأمر،الكتابفأعطوهأيامثلاثةفيالمدينةإلى!اللهرسولإلىفركبوا،)1(بذلكيعلم

له:يقال،منهمرجلفقال.مراتثلاث"؟بالقتلىأصنعكيف":اللهرسولقالثم.الناسعلى

معهمفبعث؟هذهقدميتحتفهوقتلومن،حياكانمناللهرسوليالناأطلق:عمروبنزيدأبو

علامة،سيفهجم!اللهرسولفأعطاه،يطيعنيلازيداإن:عليفقال.طالبأبيبنعليئلمجي!اللهرسول

عليفسلمهم،الفحلتينبفيفاءوالذراريالأموالومعهم،وجيشهزيدافلقوا.لهمجملعلىمعهمفسار

شيئا.منهيفقدوالملهمأخذكانماجميع

بينمنهو2"وارتث؟أصحابهمنطائفةفقتل،القرىبواديفزارةبنيإلىأيضا)2(حارثةبنزيدبعث

جراحهمن"أ"استبلافلما،أيضايغزوهمحتىجنابةمنغسلرأسهيمسلاأنالىرجعفلما،القتلى

وكانت،بدربنربيعةبنتفاطمةقرفةأموأسر،القرىبواديفقتلهم،جيشفيثانيالمجيماللهرسولبعثه

فقتل،اليعمريالمسخربنقيسحارثةبنزيدفأمر،لهاابنةومعها،بدبىبنحذيفةبنمالكعند

معبنتهاوكانت،(عزها)فيالمثلقرفةبأميضرب،شرفببيتمنوكانت،ابنتهاواستبقى،قرفةأم

وهب،أبيبنحزنلخالهاللهرسولفوهبها،إياهافأعطاه!اللهرسولمنهفاستوهبهاالأكوعبنسلمة

الرحمن.عبدابنهلهفولدت

يجمعوكان،رزابمبناليسيرفيهاأصابالتيإحداهما:مرتينخيبرإلى)6(رواحةبناللهعبدبعث

عليه،فقدمواأنيمسبناللهعبدمنهمنفرفيرواحةبناللهعبداللهرسولفبعثمج!ي!اللهرسوللغزوغطفان

منأميالستةعلىبالقرقرةكانوافلما،معهمفسار،!ماللهرسولعلىليقدموهيرغبونهيزالوافلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.ط:)ذلك

.(2617/)هشامابنسيرةانظر

النهاية:)الجريح:أيضاوالرثيث،الجراحأثخنتهقدضعيفوهوالمعركةمنالجريحيحملأن:الارتثاث

.(رث

.(بلل:النهاية)الشفاءوالبل،وأبلمرضهمنبل":قولهممن

منع(-قرف-عزز-أمم)العربيةالأمثالمعجمفيأوردتهما،قرفةأممنوأمنع،قرفةأممنأعز:يقال

الأمثالوجمهرة،(203و)(1792/)الفاخرةوالدرة،(323و)(245/)الأمثالمجمع:ومصادرهما

.قرف:واللسان.(368و)(1/542)والمستقصى(و)66(233/)

.(2618/)هشامابنسيرة
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فأطن)1(بالسيففضربه-السيفيريدوهو-أنيسبناللهعبدلهففطن،مسيرهعلىاليسيرندم،خيبر

صاحبهعلىالمسلمينمنرجلكلومال،فأمهرأسهفيشوحط)3(من2(بمخرش!اليسيروضربه،قدمه

فلم!ي!اللهرسولرأسهفيتفلأنيسابنقدمفلما،)4(رجليهعلىأفلتواحدارجلاإلافقتلهاليهودمن

.يؤقولمجرحهيقح

والله،خيبرنخيلعلى(!خارصاوالسلامالصلاةعليهبعثهلماخيبرإلىالاخرالبعثوأظن:قلت

أعلم.

1)6(!5
.اليهوديرافعأبافقتلوا،خيبرإلىوأصحابهعتيكبناللهعبدبعث

قصتهإسحاقابنروىوقد.بعرنة)7(،فقتلهنبيحبنسفيانبنخالدإلىأنيسبناللهعبدبعث

أعلم.واللهخمسسنةفيذكرهاتقدموقدمطولة!8(هاهنا

بعث.تقدمكمافأصيبواالشامأرضمنمؤتةإلىرواحةبناللهوعبدوجعفرحارثةبنزيدبعث)

)9(01()
أيضا.جميعافأصيبوا،الشامأرضمنأطلاحذاتإلى!عميربن

!5!.1(1)

منهمفأصاب،عليهمفأغار،تميممنالعنبربنيإلىبدربنحديفةبنحصنبنعيينةبعث

بعضا.وفدىبعضافأعتق،أسراهمفيع!سماللهرسولإلىوفدهمركبثم،أناسا

منلهمحليفنهيكبنمرداسبهافأصيب،مرةبنيأرضإلىأيضا)12(اللهعبدبنغالببعث

إلاإلهلا:قال،السلاحشهرافلما،أدركاهالأنصارمنورجل،زيدبنأسامةقتلهجهينةمنالحرقة

فقال.القتلمنتعوذاألاذلكقالمابأنهفاعتذرا،اللومأشد!اللهرسوللامهمارجعافلما،الله

أسامة:قال.القيامةيوماللهإلاإلهبلالكمن:لأسامةيقولوجعل؟قلبهعنشققتهلا:لأسامة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

.(طنن:النهاية)الطنينمناستعارة،قطعهاأيقدمهأطن

.(خرش:النهاية)كالصولجانالرأسمعوخةعصا:"المخرش"

.(شوحط:النهاية)القسيمنهتتخذالجبالشجرمنضرب:"الشوحط"

.(قدميه):ط

.(خرص:النهاية)زبيبأالعنبومنتمراالرطبمنعليهاماحزرإذا:خرصايخرصهاوالكرمةالنخلةخرص

.(2961/)النبويةالسيرةوانظر(عبيد):ط

.السيرةوانظر(عرفة):ط

.(2961/)هشامابنسيرة

.(6162/)النبويةالسيرةانظر

.طفيالقوسينبينماليس

.(622-2162/)النبويةالسيرة

.(623-2622/)النبويةالسيرة
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بذلك.الحديثتقدموقد.ذلكقبلأسلمتأكنلمأن(1)لوددتحتىيكررهازالفما

نأوذلك،الشامإلىالعربيستنفرعذرةبنيأرضمنالسلاسلذاتإلى)2(العاصبنعمروبعث

لهمماءإلىوصلفلمافيهمأنجعليكونيستنفرهمعمرابعثفلذلك،بليمنكانتوائلبنالعاصأم

بكرأبوفيهمسرية!لمجواللهرسول)3(إليهفبعث،!واللهرسوليستمدفبعث،خافهمالسلسللهيقال

مددابعثتمإنما:قال،عمرو)4(كلهمعليهمتأمرإليهاثتهوافلما،الجراحبنعبيدةأبووعليها،وعمر

فكان،معهوانقاد،لهفسلم،الدنياأمر)5(عليههيناليناسهلارجلاكانلأنه:عبيدةأبويمانعهفلم.لي

عائشة.:قال؟إليكأحبالناسأي،اللهرسوليا:قالرجعلماولهذا،كلهمبهميصليعمرو

أبوها.:قال؟)6(الرجالفمن:قال

جثامة،بنمحلمقصةوفيها،مكةفتحقبلوذلك،إضمبطنإلىحدرد)7(أبيبناللهعبدبعث

سبع.سنةفيمطولاتقدموقد

الغابة.إلىأيضاحدرد)8(أبيابنبعث

.الجندلدومةإلىعوف)9(بنالرحمنعبدبعث

أهلمنرجلاسمعت:قال،رباحأبيبنعطاءعن،أتهملامنحدثني:إسحاقبنمحمدقال

فقال:قال،اعتمإذاالرجلخلفمنالعمامةإرسالعنالخطاببنعمربناللهعبديسألالبصرة

في!يوالنبيأصحابمنرهطعشرةعاشركنتأنيتعلم،ذلكعن،اللهشاءإن،أخبرك:اللهعبد

بنومعاذ،مسعودوابن،عوفبنالرحمنوعبد،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو،مسجده

فسلمالأنصارمنفتىأقبل1(إذ)0ع!يواللهرسولمعوأنا،الخدريسعيدوأبو،اليمانبنوحذيفة،جبل

فأي:قال.خلقاأحسنهم:قال؟أفضلالمؤمنينأياللهرسوليا:فقال،جلسثماللهرسولعلى

النبوية.السيرةفيماويوافقطعنأثبتهوما(تمنيت):أ(1)

.(626-2623/)النبويةالسيرة(2)

.طفياللفظليس)3(

.(عمر):ط)4(

.(عند):ط)5(

.(الرجل):ط)6(

.(962-2626/)النبويةالسيرة)7(

.(063-2962/)النبويةالسيرة)8(

.(2631/)النبويةالسيرة()9

.(إذا):ط(01)
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،)1(الأكياسأولئك،بهينزلأنقبللهاستعداداوأحسنهمللموتذكراأكثرهم:قال؟أكيسالمؤمنين

بكمنزلنإذاخصالخمس،المهاجرينمعشريا:فقال،!ي!اللهرسولعليناوأقبل.الفتىسكتثم

الطاعونفيهمظهرإلابها)2(يعلنواحتىقطقومفيالفاحشةتظهرلمإنه-تدركوهنأنباللهوأعوذ-

بالسنينأخذواإلاوالميزانالمكيالينقصواولم،مضوا)3(الذينأسلافهمفيتكنلمالتيوالأوجاع

البهائمفلولا،السماءمنالقطرمنعواإلاأموالمنالزكاةيمنعواولم،الشلطانوجورالمؤنةوشدة

فيكانمابعض!فأخذ،غيرهممنعدواعليهمسلطإلارسولهوعهداللهعهدنقضواوما،مطرواما

ثم:قال.)4(بينهمبأسهماللهجعلإلااللهأنزلفيماويتخيروااللهبكتابأئمتهميحكملموما،أيديهم

،سوداءكرابيس)6(منبعمامةاعتموقدفأصبح،عليها)5(بعثهلسريةيتجهزأنعوفبنالرحمنعبدأمر

ثم.ذلكمننحواأوأصابعأربعخلفهمنوأرسل،بهاعممهثم،نقضهاثم،!ي!اللهرسولفأدناه

فحمد،إليهفدفعهاللواءإليهيدفعأنبلالاأمرثم،وأعرفأحسنفإنه،فاعتمعوفبنياهكذا:قال

باللهكفرمنفقاتلوا،اللهسبيلفيجميعااغزوا،عوفيبنياخذه:قالثم،نفسهعلىوصلىالله

فأخذ.فيكم)8(نبيهوسيرة،)7(اللهعهدفهذا.وليداتقتلواولاتمثلواولاتغدرواولاتغلوالا

.الجندلدومةإلىفخرج:هشامابنقال.اللواءعوفبنالرحمنعبد

البحر،سيفإلىراكمبثلاثمئةمنقريباوكانوا)01(وأصحابه)9(الجراحبنعبيدةأبيبعث

العظيمالحوتوهي،العنرقصة(فيهاو)،تمرمنجرالااياهموالسلامالصلاةعليهه)11(-. .ءولرويد

حتى-شرائحأي-وشائقمنهوتزودوا،سمنواحتىشهرمنقريبامنهكلهموأكلهمالبحردسرهالذي

الحديث.بذلكتقدمكما،منهفأكل،منهفأطعموه!ي!اللهرسولإلىرجعوا

الأخيرةلفقراتهولكنلطولهضعيفوإسناده،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن)9425(رقمماجهابنرواه)1(

بها.يقوىشواهد،آخرهإلى"خلقاأحسنهم"

.(عليهايغلبوا):ط)2(

.(الذي):ط)3(

عمر،ابنحديثمن(4054/)الحاكمورواه،عنهاللهرضيعمرابنحديثمن4()910رقمماجهابنرواه)4(

حديثفهو،الحصيببنبريدةحديثمنشاهدولبعضه،فقطحسنإسنادهولكنالذهبيووافقه،وصححه

.وشواهدهبطرقهصحيح

.طفياللفظليس)5(

.(كربس:النهاية)القطنوطو،كرباسجمعهيكرابيس)6(

.(!يواللهرسولعهدفهذا):أ)7(

.(نبيكم):ط)8(

.(633-2632/)هشامابنسيرة()9

.طفياللفظليس(01)

.(وزودوه):ط(1)1
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:-هاهنايعني-البعوثمنإسحاقابنيذكرلم)2(ومما:)1(هشامابنقال!

وأصحابه،عدفيبنخبيبمقتلبعدحرببنصخرسفيانأبيلقتلالضمريأميةبنعمروبعث

قتلابل،سفيانأبيقتللهمايتفقولم،صخربنجبارأميةبنعمرومعوكانقدمناهماأمرهمنفكان

جذعه.عنخبيباوأنزلاغيرهرجلا

نفاقهنجمقدوكان،عوفبنعمروبنيأحدعفكأبيإلى،البكائينأحدعمير)3(بنسالموبعث

فيالدخول!-اللهقبحه-ويذميرثيهفقال!،تقدمكما،الصامتبنسويدبنالحارثاللهرسول!قتلحين

(المتطار(بمنا:الدين

أرىإنومادهراعشتلقد

لمنوأوفىعهوداأبر

جمعهمفيقيلةآولاد)4(من

جاءهمراكمبفصدعهم

صدقتمبالعزأنفلو

)د(الخبيثبهذاليمن:!!اللهرسول!فقال!

(!!ا!ىأمنأ:دلك)7(!ي)6(المريدية

أحمداوالمرءاللهدينممذب

طعنةالليلآخرحنيفثحباك

العصماءلقتل،الخطميعديبنعميروبعث

النفاقأظهرت،المذكورعفكأبوقتلولما،وأهله

والنبيتمالكبنيبآست

غيركممنأتاويأطعتم

مجمعاولاداراالناسمن

دعاماإذافيهميعاقد

يخضعاولمالجبال!يهد

معالشتىحرائمحلال!

تبعاتابعتمالملكأو

أمامةفقالت،فقتلههذاعميربنسالملهفانتدب

يمنيالذيبئسأن)8(أمناكالذيلعمر

السنكبرعلىخذهاعفكأبا

الإسلامتهجوكانتزيدبنأميةبنيمنمروانبنت

المخنهاربأمنأ:دلك!يوقالت

الخزرجبنيوبآستوعوف

مذحجولامرادمنفلا

)1(
)2(
)3(
)4(

)6(
)7(
)8(

.(2633/)هشامابنسيرة

.(لاا:ط

.(636-2635/)هشامابنسيرة

.(ولدفمن):ط

.(الحديث):ط

.(4/238)الإصابةفي(الربذية)وهي(2636/)النبويةوالسيرة،(712/)الغابةوأسد،طفيكذا

الغابة.أسدفيوحدهالأولوالبيت،(2636/)هشاملابنالنبويةوالسيرة(4238/)الإصابةفيالبيتان

بدونه.الوزنيستقيمولا،طفياللفظلي!
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المنضجورق)1(يرتجىكماالرؤوسقتلبعدترجونه

المرتجيأملمنفيقطعغرةيبتغيأنفألا

،أ!اربمنأ:)2(فقالثابتبنحسانفأجابهاقال

الخزرجبنيدونوخطمةواقفوبنووائلبنو

تجيوالمنايابعولتهاويحهاسفهادعتمامتى

والمخرجالمداخلكريم3(عرقهلمماجدافتىفهزت

)5(يحرجفلمالهدوبعد)4(ءالدمانجيعمنفضرجها

فلما،عديبنعميرذلكفسمع،مروانابنةمنليآخذألا:ذلكبلغهحينع!ي!اللهرسولفقال

اللهنصرت:فقال.قتلتها،اللهرسوليا:فقالأصبحثم.فقتلها)6(عليهاسرىالليلةتلكمنأمسى

عميرفرجع.عنزانفيهاينتطح)7(لا:قال؟شأنهامنعليهلاللهرسوليا:قال.عميرياورسوله

ثم،جميعافكيدوني،قتلتهاأنا:فقال.بنونخمسةلهاوكان،قتلهافييختلفونوهمقومهإلى

.الإسلامعزمنرأوالما،كثيربشرمنهمفأسلم،خطمةبنيفيالإسلامعزيومأولفذلك.تنظرونلا

في.ذلكتقدموقد،إسلامهفيأمرهمن)8(كانوما،الحنفيأثالبنثمامةأسرواالذينالبعثذكرثم

معىفييأكلالمؤمن":ع!ي!اللهرسولفيهقالالذيهوأنه:هشامابنوذكر.الصحاحالأحاديث

المدينةعنانفصللماوأنه،إسلامهبعدأكلهقلةمنكانلما."أمعاءسبعةفييأكلوالكافر،واحد

اليمامة،منعنهمالميرةبقطعوتوعدهم،عليهمفأبىذلكعنمكةأهلفنهاهيلبيوهومعتمرامكةدخل

حنيفة:بنيبعضوقال.إليهمفأعادهاع!ي!اللهرسولإليهكتبحتىالميرةمنعهماليمامةإلىعادفلما

الحرمالأشهرفيسفيانأبيبرغممحرمابمكةلبىالذيومنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(مرق)السيرةفي

.(1/944)-صادردار-حسانديوانفيالأبيات

.والديوانالسيرةعنأثبتهوما(المدخلكريم،عرفة):ط،أ

.(بعيد):ط

:الديوانفيبعده

المولجنعمةفيجذلاننالجنابرداللهفأوردك

ط:)قتلتها(.

نطح(-عنز):"العربيةالأمثالمعجم"كتابيفيأوردتهالقديمةالعربيةالأمثالمنوهو.(تنتطحلاا:ط

(534و2376/)الأمثالوجمهرة،(2225/)الأمئالومجمع،312للضبيالفاخر:فيهومصادره

.(2277/)الأمثالفيوالمستقصى

.طفياللفظليس
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فاستأذن،قردبذيقتليوممجززبنوقاصأخيهبثأرليأخذ،المدلجيأمجزربنعدممهوبعث

منهملطائفةأذنقفلوافلما،الناسمنطائفةعلىوأمره،لهفأذنالقوماثارفيليرجع،غ!يواللهرسول

يدخلوها)2(أنوأمرهمنارافاستوقد،دعابةفيهوكانت،حذافةبناللهعبدعليهمواستعملالتقدمفي

بمعصيةأمركممن:قال،ع!ح!النبيبلغفلما،أضحككنتإنما:قال،الدخولعلىبعضهمعزمفلما

علقمة،بنعمروبنمحمدعن،الدراورديعنهشامابنذكرهماهذافيوالحديث.تطيعوهفلاالله

.الخدريسعيدأبيعن،ثوبانبنالحكمبنعمروعن

فاستوخموابجيلةمن)4(كبةقيسمنوكانواالمدينةقدمواالذينالنفرأولئكلقتلجابر)3(بنكرزوبعث

قتلواصحوافلماوألبانهاأبوالهامنفيشربواإبلهإلىيخرجواأنع!ي!اللهرسولفأمرهم،واستوبؤهاالمدينة

اثارهمفيفبعث،اللقاحواستاقواعيينةفيالشوكوغرزواذبحوهع!يواللهرسولمولىيسازوهوراعيها

يذغزوةمنوالسلامالصلاةعليهمرجعهبجيلةمنالنفربأولئكفجاء)5(،الصحابةمننفرفيجابربنكرز

أنسحديثفيالمذكورينهمكانواإنالنفروهؤلاء،أعينهم)7(وسملتوأرجلهمأيديهم)6(فقطعفأمر،قرد

قصتهمتقدمفقد-همأنهموالظاهر-الحديث...المدينةقدمواعرينةأوعكلمنثمانيةنفراأنعليهالمتفق

أعلم.والله،هشامابنذكرهماعيونأوردناقدفهاغيرهمكانواوإن،مطولة

بعث:المدنىعمروأبو:قال.)9(مرتينغزاهاالتي)8(طالبأبيبنعليوغزوة:هشامابنقال

:قال.طالبأبيبنعليفالأميراجتمعتمإن:وقال،آخرجندفيوخالدا،اليمنإلىعليااللهرسول

قولهفيالعدةتكونأنفينبغي،والسراياالبعوثعددفييذكرهولم،خالدبعثإسحاقابنذكروقد

وثلاثين.تسعا

الخيليوطئأنوأمره،الشامإلىحارثةبنزيدبنأسامةع!يواللهرسولوبعث:إسحاقابنقال

ابنقال.الأولونالمهاجرونأسامةمعوأوعبالناسفتجهز،فلسطينأرضمنوالدارومالبلقاءتخوم

ع!يو.اللهرسولبعثهبعثاخروهو:هشام

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(064-2963/)هشامابنسيرة

.(يدخلوا):ط

.(164-2064/)هشامابنسيرة

.السيرةوانظر.طفياللفظليس

.(فجاؤوا):ط،أ

.(بقطع):أ

تحريف.وهو(وسلمت):ط

.(2164/)هشامابنسيرة

.(مرتينغزاها،اليمنإلى)السيرةفي
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311

نأ:عمربناللهعبدعن،ديناربناللهعبدعن،مالكثنا،إسماعيلحدثنا:)1(البخاريوقال

نإ:فقال!يوالنبيفقام،إمارتهفيالناسفطعن،زيدبنأسامةعليهموأمر،بعثابعث!يواللهرسول

لمنكانوإن،للإمارةلخليقاكانإناللهوآيم،قبلمنأبيهإمارةفيتطعنونكنتمفقدإمارتهفيتطعنوا

:وقال،مالكحديثمن)2(الترمذيورواه.بعدهإليالناسأحبلمنهذاوإن،إليالناسأحب

منفكان،جيشهفيوالأنصارالأولينالمهاجرينمنالكبارمنكثيزانتدبوقد.صحيخحسنحديمث

بهاشتد!ي!اللهرسولفإن،غلطفقدفيهمكانبكرأباإن:قالومن،الخطاببنعمرأكبرهم

فكيف.سيأتيكما،بالناسيصليأنبكرأبا!يوالنبيئأمروقد.بالجرفمخيئمأسامةوجيش،المرض

انتدبقدكانأنهفرضولو.العالمينربمن!يالهالرسولبإذنالمسلمينإماموهوالجيشفييكون

لماثم.الإسلامأركانأكبرهيالتيالصلاةفيللإمامةعليهبالنصبينهممنالشارعاستثناهفقد،معهم

الصديق،عندالمقامفيلهفأذن،الخطاببنعمرأسامةمنالصديقاستطلقوالسلامالصلاةعليهتوفي

الله.شاءإن،موضعهفيوتفصيلهبيانهسيأتيكما،أسامةجيشالصديقونفذ

فصل

صط!للهج!اللهرسولبوفاةالمنذرةوالأحاديثالاياتفي

فيهماتالذيبمرضه!ك!ب!!اللهرسولابتدئوكيف

.311-03:الزمرأمهوتخخصموترلبئعندأتقئمةيؤم!ثوإنكتمميتونوإخمميتإنك):تعالىاللهقال

.341:ألانبياءأ!هوألحلدونفهممتأفإينالخذقبلكمنلبشروماجعقنما):تعالىلوقا

ط

.351:الأنبياءأ!هو()3(ترتجعونوإلتناوألحترفتنةبآلشرونخلوكماتمولت)ذايقةنفسص):تعالىوقال

ومافازفقذآتجنةوأدصلالئارعنزخرخفمناتقيمةيؤمأجور!غتوفؤتوإنما):تعالىوقال

.،185:عمرانالأمهوائغرورإلامتعألدنياآتحيؤو

ومناغمننمعكأنقلتغ!لأؤفاتأفإينالرسلقت!منظتقذرسولإلامحمدوماميو:تعالىوقال

التيهيالايةوهذه.،144:عمرأنالأ!هوالشرينأدلهوسيخزىشخااللهيضرفلنعقبيهعكينقلمت

)1(

)2(

)3(

.(9644)ريلبخاا

.(6138)مذيلترا

.أفيالقوسينبينماليس
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.()1ذلكقبليسمعوهالمكأنهمالناسسمعهافلما،!يهصاللهرسولوفاةيومالصديقتلاها

فسبح!أفواجااللهدينفىيذظوتالناسورأت!وائفتحاللهنقحرجآءإذا!:تعالىوقال

اللهرسولأجلهوعباسوابنالخطاببنعمر)2(قال.(أدصأ!توابا!انإنووأشتغفرهرفي!قد

،الوداعأنهاللهرسولفعرف،الوداعحجةفيالتشريقأيا!أوسطنزلت:عمر)2(ابنوقال.إليهنعي

.تقدمكماالمشهورةالخطبة...ونهاهمفيهاأمرهمخطبةالناسفخطب

فلعليمناسككمعنيلتاخذوا":وقال،فوقف.الجماريرمي!واللهرسولرأيت:جابر)2(وقال

."هذاعاميبعدأحجلا

وإنهمرةسنةكلفيبالقرآنيعارضنيكانجبريلإن":سيأتيكما،فاطمةلابنتهالسلامعليهقال

."أجلي)3(لاقترابإلاذلكأرىوما،مرتينالعامبهعارضني

عن،صالحأبيعن،حصينأبيعن،عياشبنبكرأبيحديثمن)4(البخاريصحيحوفي

توفيالذيالعاممنكانفلما،أيايمعشرةرمضانشهركلفييعتكفاللهرسولكان:قال.هريرةأبي

عرضفيهتوفيالذيالعامكانفلما،رمضانكلفيالقرآنعليهيعرضوكان،يوماعشريناعتكففيه

مرتين.القرآنعليه

بقيتهبالمدينةفأقام،الحجةذيفيالوداعحجةمن!صاللهرسولرجع:)5(إسحاقبنمحمدوقال

اللهقبضهالذيبشكواهلمجياللهرسولابتدئذلكعلىالناسفبينا،زيدبنأسامةوبعث،وصفراوالمحرم

أولفكان،الأولربيعشهرأولفيأوصفرمنبقينليالفي،وكرامتهرحمتهمناللهأرادهماإلىفيه

فاستغفر،الليلجوفمنالغزقدبقيعإلىخرجأئه،ليذكرفيما،ذلكمن!يواللهرسولبهابتدئما

ذلكءيومهمنبؤجعهابتدئأصبحفلما،أهلهإلىرجعثم،لهم

بناللهعبدعنالحكممولىجبير)8(بنعبيدعنعمر)7(بناللهعبدوحدثني:)6(إسحاقابنقال

الليلجوفمنعقيمال!هرسولبعثني:قال،!يالهاللهرسولمولىمويهبةأبيعن،العاصبنعمرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طفياللفظليس

تخريجه.تقدم

.(اقتراب):ط

.(8994)البخاري

.(2642/)هشامابنسيرة

.(2642/)هشامابنسيرة

.(جعفر):ط،أ

.(4188/)الإصابةانظر.تحريف(جبر):ط
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فلما،معهفانطلقت.معيفانطلق،البقيعهذالأهلأستغفرأنأمرتقدإني،مويهبةأبايا:فقال

فيه،الناسأصبحممافيهأصبحتممالكمليهن،المقابرأهلياعليكمالسلام:قال.أظهرهمبينوقف

:فقالعليأقبلثم،الأولىمنسرالآخرة،أولهااخرهايتبعالمظلمالليلكقطعالفتنأقبلت

ربيلقاءوبينذلكبينفخيرت،الجنةثمفيهاوالخلدالدنياخزائنمفاتيحأوتيتقدإني،مويهبةأبايا

واللهلا:قال.الجنةثمفيهاوالخلدالدنياخزائنمفاتيحفخذوأميأنتبأبي:قلت:قال.والجنة

اللهبرسولفبدئ،انصرفثم،البقيعلأهلاستغفرثم.والجنةربيلقاءاخترتلقد،مويهبةأبايا

بنيعقوبعن؟!أحمد)صرواهوإنما.الكتبأصحابمنأحديخرجهلم.فيهاللهقبضهالذيوجعه

به.إسحاقبنمحمدعن،أبيهعن،إبراهيم

بنعبيدعن،عطاءبنيعلىثنا،فضيلبنالحكمثنا،النضرأبوثنا:أحمد)2(الإماموقال

،مراتثلاثعليهمفصلى،البقيعأهلعلىيصليأناللهرسولأمر:قال.مويهبةأبيعن،جبير)3

إليهم،انتهىحتى،ومشيتفركب:قال.دابتيليأسرج،مويهبةأبايا:قال.الثالثةكانتفلما

فيهممافيهأنتمماليهنكم:فقال،عليهم-قام:قالأو-فوقفالدابةوأمسكت،دابتهعنفنزل

فيهأنتممافليهنكم،الأولىمنأشدالآخرة،بعضابعضهايتبعالمظلمالليلكقطعالفتنأتت،الناس

علىيفتحمامفاتيح-بينخيرت:قالأو-أعطيتإني،مويهبةأبايا:فقالرجعثم.الناسفيهمما

عقبهاعلىتردلأن:قال.فاخترناوأميأنتبأبي:فقلت:قال.ربيلقاءأووالجنةبعديمنأمتي

قبض.حتىثمانياأوسبعاإلاذلكبعدلبثفما.ربيلقاءفاخترت،اللهشاءما

نصرت:!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعن:)4(الرزاقعبدوقال

فاخترت،التعجيلوبينأمتيعلىيفتحماأرىحتىأبقىأنبينوخيرت،الخزائنوأعطيت،بالرعب

مويهبة.أبيلحديثشاهدوهو،مرسلوهذا:البيهقيقال.التعجيل

عن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،عتبةبنيعقوبوحدثني:)5(إسحاقابنقال

وأنا،رأسيفيصداعاأجدوأنافوجدنيالبقيعمن!ي!اللهرسولرجع:قالت،عائشةعنمسعودابن

قبلي،متلوضركوما:قالثم:قالت.وارأساه،عائشةياواللهأنابل:فقال.وارأساه:أقول

رجعتلقدذلكفعلتلوبكلكأنيوالله:قلت:قالت.ودفنتكعليكوصليتوكفنتكعليكفقمت

ربه.لقاءواختياره،البقيعلأهلاستغفارهمنهصحوقد،ضعيفوإسناده،(3948/)أحمدالإماممسند(1)

قبله.كالذيوهو(3488/)أحمدالإماممسند)2(

.(4/881)الإصابةانظر.تحريف(جبر):ط)3(

.(43002)المصنف(4)

.(2964/)النبويةالسيرة(5)
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علىيدوروهو،وجعهبهوتتام)1(،ع!ح!اللهرسولفتبسم:قالت.نسائكببعضفيهفأعرستبيتيإلى

قالت:.لهفأذنبيتيفييمرضأنفاستأذنهن،نساءهفدعا،ميمونةبيتفيبهاستعزحتى،نسائه

تخطرأسهعاصبا،اخرورجل،عباسبنالفضلأحدهما،أهلهمنرجلينبيناللهرسولفخرج

هو؟الآخرالرجلمنأتدري:فقال،عباسابنبهفحدثت،اللهعبيدقال.بيتيدخلحتى،قدماه

قريبا.ستأتيشواهدلهالحديثوهذا.طالبأبيبنعلي

بكير،بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدأنبأنا،الأصمأنبأنا،الحاكمأنبأنا:)2(البيهقيوقال

عائشة.عن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،عتبةبنيعقوبحدثني،إسحاقبنمحمدعن

واللهأنابل:فقال،وارأساه:فقلت،رأسيأشتكيوأنا،يصدعوهواللهرسولعليدخل:قالت

والله:فقلت.وواريتكعليكوصليتأمركفوليتقبليمتلوعليكوما:قالثم،وارأساهعائشةيا

تمادىثم،اللهرسولفضحك.النهاراخرمنبيتيفينسائكببعضخلوتلقدذلككانلولأحسبإني

لنرىإنا:العباسفقال،أهلهإليهفاجتمع،ميمونةبيتفينسائهعلىيدوروهو،بهفاستعز)3(وجعهبه

:فقالوا؟هذافعلمن:فقال.اللهرسولفأفاق،فلدوه)4(.فلنلدهفهلمواالجنبذاتاللهبرسول

ليسلطهاللهكانوما،الشيطانمنإنها:اللهرسولفقال.الجنبذاتبكيكونأنتخوفالعباسعمك

وإنهـ،ميمونةحتىكلهمالبيتأهلفلد،العباسعميإلالددتموهإلاأحدالبيتفييبقىلا،علي

بينوهوفخرج.لهفأذن،بيتيفييمرضأنأزواجهاستأذنثم،ع!ي!اللهرسولبعينوذلك،لصائمة

الآخرالرجل:عباسابنقال،اللهعبيدقال.بالأرضقدماهتخط،تسمهلم،اخرورجلالعباس

طالب.أبيبنفي

أخبرني،شهابابنعن،عقيلحدثني،الليثثنا،عفيربنسعيدحدثنا:)5(البخاريقال

استأذن،وجعهبهواشتداللهرسولثقللما:قالتع!ح!النبيزوجعائشةأن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

بن)6(عباسبينالأرضرجلاهتخطالرجلينبينوهوفخرج،لهفأذنبيتيفييمرضأنأزواجه

عائشة،قالتبالذي-عباسابنيعني-اللهعبدفأخبرت:اللهعبيدقال.آخررجلوبينالمطلبعبد

ابنقال.لا:قلت:قال؟عائشةتسملمالذيالاخرالرجلمنتدريهل:عباسبناللهعبدليفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

.(موتسا)أو(مونا):ط

.(961-7681/)النبوةدلائل

.(عزز:النهاية)الموتعلىوأشرفالمرضبهاشتدأي:بهاستعز

.(لدد:النهاية)المرضفيالدواءسقوه:أي،لدوه

.(2444)البخاري

.(قال)قبلهومااللفظهذابينأقحم
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وجعه،بهواشتدبيتيدخللمااللهرسولأنتحدث!ي!النبيزوجعائشةفكانت.عليهو:عباس

لحفصةمخضبفيفأجلسناه،الناسإلىأعهدلعفي،أوكيتهنتحلللمقربسبعمنعليهريقوا:قال

قالت.فعلتنقدأنبيدهإلينايشيرطفقحتىالقربتلكمنعليهنصبطفقناثم،!ي!النبيزوج

منأخرمواضعفيأيضا)1(البخاريرواهوقد.وخطبهملهمفصلىالناسإلىخرجثم:عائشة

به.الزهريعنطرقمن)2(ومسلم"صحيحه"

عن،أبيأخبرني،عروةبنهشامقال،بلالبنسليمانثنا،إسماعيلحدثنا:)3(البخاريوقال

يوميريد؟غداأناأين؟غداأناأين:فيهماتالذيمرضهفييسألكان!ي!اللهرسولأن.عائشة

رضيعائشةقالت.عندهاماتحتىعائشةبيتفيفكان،شاءحيثيكونأنأزواجهلهفأذن،عائشة

)4(سحريلبينرأسهوإن،اللهوقبضه،بيتيفيفيهعلييدوركانالذياليومفيفمات:عنهاالله

إليهفنظر،بهيستنسواكومعه،بكرأبيبنالرحمنعبدودخل:قالت.ريقيريقهوخالط،ونحري

فأعطيتهمضغتهثم،فقضمتهفأعطانيه،الرحمنعبدياالسواكهذاأعطني:لهفقلت،ع!ي!اللهرسول

الوجه.هذامنالبخاريبهانفرد.صدريإلىمسندوهو،بهفاستن،ع!ي!اللهرسول

بنالرحمنعبدعن،الهادابنحدثني،الليثثنا،يوسفبناللهعبدأخبرنا:)5(البخاريوقال

شدةأكرهفلا،وذاقنتي)6(حاقنتيلبينوأنه!ي!النبيمات:قالت،عائشةعن،أبيهعن،القاسم

!ي!.النبيبعدأبدالأحدالموت

:قال،شهابابنعن،يونسأخبرنا،اللهعبدأخبرنا،)8(حبانحدثنا:)7(البخاريوقال

ومسح،بالمعوذاتنفسهعلىنفثاشتكىإذاكانع!ي!االلهرسولأن:أخبرتهعائشةأن:عروةأخبرني

بيدوأمسح،ينفثكانالتيبالمعوذاتعليهأنفثطفقتفيهتوفيالذيوجعهاشتكىفلما،بيدهعنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.891،566،8852ريلبخاا

.(814)مسلم

.(0544)ريلبخاا

النهاية:)منهسحرهايحاذيوماصدرهاإلىمستندوهو،ماتوالسلامالصلاةعليهأنهأي،الرئة:السحر

.(سحر

.(4446)البخاري

الذقن،:والذاقنة.الحلقمنالترقوتينبينالمنخفضةالوهدة:"الحاقنة"،الحديثهذاشرحفيالأثيرابنقال

.(ذقن-حقن:النهاية)الصدرمنالذقنينالهماوقيلالحلقومطرفوقيل

.(44)93البخاري

البخاريعنهروى.الكشميهنيالمروزيمحمدأبوالسلميسواربنموسىبنحبانوهو.تحريف(حيان):ط

.(175-2174/التهذيبتهذيبهـ)233سنةتوفي.ومسلم
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(امسلئمورواه.عنهع!ي!النبي

ىتخياللهسوقرفأذبالمنذرةح!اديثوالى6الآيأت

به.الزهريعن،الأيلييزيدبنيونسعن،وهبابنحديثمن

عن،مسروقعن،الشعبيعن،فراسعن،عوانةأبيحديثمن")3(الصحيحين"فيوثبت

تمشي،فاطمةفجاءت،امرأ!منهنيغادرلمعندهغ!ي!اللهرسولنساءاجتمع:قالت،عائشة

بشيءسارهاثم،شمالهأويمينهعنفأقعدها،بابنتيمرحبا:فقال،أبيهامشيةمشيتهاتخطئ3(ما

قام)4(أنفلما!؟تبكينوأنتبالسرارغ!ج!اللهرسولخصك:لهافقلت،فضحكتسازهاثم،فبكت

لها:قلتتوفيفلما:ع!ج!اللهرسولسرلأفشيكنتما:فقالت؟سازكماأخبريني:(لهاهقلت

قال.الأولفيسارني:قالت،فنعمالآنأما:قالت.7(أخبرتنيلماالحقمنعليكلي6(بماأسالك

أرىولا،مرتينالعامهذافيعارضنيوقد)9(مرةسنةكلفيبالقران)8(يعارضنيكانجبريلإن:لي

أما:فقال،سازنيثم،فبكيت.لكأناالسلففنعم،واصبرياللهفاتقي،أجليلاقترابإلاذلك

.(1عائشه-)0عنطرقوله.فضحكتالأمةهذهنساءسيدةأو!؟المؤمنيننساءسيدةتكونيأنترضين

حاتم،بنمحمدعنومسلم،ومسدد)12(والفلاس)،اللهعبدبنعليعن\(البخاري)!روىوقد

بناللهعبيدعن،عائشةأبيبنموسىعن،الثوريسفيانعن،القطانسعيدبنيحيىعن()13(كلهم

فقلنا:،تلدونيلاأنإلينايشيرفجعل،مرضهفيغ!ي!اللهرسوللددنا:قالت،عائشةعن،اللهعبد

،للدواءالمريضكراهيةقلن!14(،تلدونيلاأنأنهكمألم:قالأفاقفلما،للدواءالمريضكراهية

يشهدكم.لمفإنه،العباسإلا-أنظروأنا-لدإلاالبيتفيأحديبقىلا:فقال

)1

)2

)3

)4

)5

)7

)8

)9

)12

)13

)14

.)2921(رقم

.(89)(0542)مسلمو(5826،6826)ريلبخاا

.(لاا:ط

.(متقا):ط

.طفياللفظليس

.(لماا:ط

.(أخبرتيني):ط

.(سنةكلالقرانفي):ط

.(وإني):أ

.(و)99()79(0542)ومسلم(3623،5362،5371،4334)البخاري

(7968!مسددطريقوعن(6886)الفلاسطريقوعن(5712و4584)اللهعبدبنعليطريقعن:البخاري

.)85((2213)حاتمبنمحمدطريقعنومسلم

.البخاريعناستدركتهط،أفياللفظليس

الصحيحين.خبرقبلوذلكمكانهغيرفيط،أفيجاءالقوسينبينما

تحريف.(قلقا):ط
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ع!ي!.النبيعن،عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،الزنادأبيابنورواه:()1البخاريقال
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فييقول!ي!النبيكان:عائشةقالت.عروةقال،الزهريعن،يونسوقال:)2(البخاريوقال

انقطاعوجدتأوانفهذا،بخيبرأكلتالذيالطعامألمأجدأزالماعائشةيا:فيهماتالذيمرضه

عن،الحاكمعن،البيهقيالحافظأسندهوقد.معلقاالبخاريذكرههكذا.الشمذلكمنأبهري

عنبسة،عن،صالحبنأحمدعن،موسىبنيوسفعن،الأشقريحيىبنأحمدبنمحمدبنبكرأبي

به.الزهريعن،الأيلييزيدبنيونسعن

عن،معاويةأبيعن،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأنبأنا:)3(البيهقيوقال

نأتسعاأحلفلأن:قال،مسعودبناللهعبدعن،الأحوصأبيعن،مرةبناللهعبدعن،الأعمش

.شهيداواتخذهنبيااتخذهاللهأنوذلك،يقتللمأنهواحدةأحلفأنمنإليأحبقتلاقتلع!ي!اللهرسول

،الزهريعن،أبيحدثني)3(حمزةأبيبنشعيببنبشرأخبرنا،إسحاقثنا:)4(البخاريوقال

نأ،عليهمتيبالذينالثلاثةأحدمالكبنكعبوكان،الأنصاريمالكبنكعببناللهعبدأخبرنيقال

فقال،فيهتوفيالذيوجعهفياللهرسولعندمنخرجطالبأبيبنعليأنأخبرهعباسبناللهعبد

بنعباسبيدهفأخذ.بارئااللهبحمدأصبح:فقال؟ع!ي!اللهرسولأصبحكيف،الحسنأبايا:الناس

يتوفىسوف!اللهرسوللأرىواللهوإني،العصا)6(عبدثلاثبعدواللهأنت:لهفقال،المطلبعبد

هذافيمنفلنسألهاللهرسولإلىبنااذهب،الموتعندالمطلبعبدبنيوجوهلأعرفإني،هذاوجعهمن

سألناهالئنواللهإنا:عليفقال،بنافأوصى،علمناهغيرنافيكانوإن،ذلكعلمنافيناكانإن؟الأمر

.البخاريبهانفرد.ع!ي!اللهرسولأسألهالاواللهوإني،بعدهالناسيعطيناهالافمنعناهاع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(44)58الحديثبعد

.(131)8/"الباريفتح"وانظر،بهايقوىشواهدوله،معلقأ(4284)البخاري

ضعف.إسنادهوفي(58)3/والحاكم(7172/)النبوةدلائل

.(7444)البخاري

،(حمزةأبيبنشعيببنبشربنإسحاقحدثنا):وأ(حمزةأبيعنشعيبحدثنابشربنإسحاقحدثنا):ط

وعنه،أبيهعنروىالحمصيالقاسمأبومولاهمالقرشيدينارحمزةأبيبنشعيببنبشر:حجرابنوقال

تهذيب)الكوسجوكأنهمنسوبغيرإسحاقبواسطةوالنسائيوالترمذيهولهوروى.الجامعغيرفيالبخاري

.(145/التهذيب

للميدانيالأمثالمجمع:فيهومصادره(عصا-عبد)العربيةالأمثالمعجمفيأوردتهقديمعربيمثلهذا

(2598/)والمنسوبالمضاففيالقلوبوثمار،(2893/)والمستقصى،(291)والفاخر،(291/)

،ثلاثبعديموتأنهوالمعنى،لغيرهتابعايصيرعمنكنايةهو):(8/143)الباريفتحفيحجرابنوقال

.(عنهاللهرضيالعباسفراسةقوةمنوهذا،عليكمأموراأنتوتصير
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ابنقال:قال،جبيربنسعيدعن،الأحولسليمانعن،سفيانثنا،قتيبةثنا:)1(البخاريوقال

كتابالكمأكتبائتوني:فقال.وجعهمج!ي!اللهبرسولاشتذ؟الخميسيوموماالخميسيوم:عباس

فذهبوا.استفهموه؟يهجرشأنهما:فقالوا،تنازعنبيعندينبغيلا،فتنازعواأبدابعدهتضفوا)2(لا

أخرجوا:قال،بثلاثفأوصاهم،إليهتدعونيمماخيرفيهأنافالذي،دعوني:فقال،عنهيرذون

:قالأو،الثالثةعنوسكت،أجيزهمكنتمابنحوالوفدوأجيزوا،العربجزيرةمنالمشركين

به.عيينةبنسفيانحديثمنومسلم،اخرموضعفي)3(البخاريورواه،فنسيتها

عن،الزهريعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدثنا،اللهعبدبنعليئحذثنا:)4(البخاريقالثم

:!النبيفقال،رجالالبيتوفي!ن!اللهرسولحضرلما:قال،عباسابنعن،الثهعبدبنالثهعبيد

،القرانوعندكم،الوجعغلبهقداللهرسولإن:بعضهمفقال،أبدابعدهتضقوالاكتابالكمأكتبهلضوا

تضلوالاكتابالكميكتبقربوا:يقولمنفمنهم،واختصمواالبيتأهلفاختلف،اللهكتابحسبنا

قال.قوموا:جم!يواللهرسولقالوالاختلافاللغوأكثروافلما.ذلكغيريقولمنومنهم.بعده

الكتابذلكلهميكتبأنوبينمج!ي!اللهرسولبينحالماالرزيةكلالززتةإن:عباسابنقال:اللهعبيد

.بنحوهالرزاقعبدعنكلاهما،حميدبنوعبدرافعبنمحمدعن)5(مسلمورواه.ولغطهملاختلافهم

وهذا.بهالزهريعنويونسمعمرحديثمن"صحيحه"منمواضعفي)6(البخاريأخرجهوقد

نأيريدكانأنهمدعكل،وغيرهمالشيعةمن()7(البدعأهلمن)الأغبياءبعضبهتوفمقدمماالحديث

المحكم،وترك.بالمتشابهالتمسكهووهذا،مقالاتهممنإليه)8(يرمزونماالكتابذلكفييكتب

اللهوصفهمكما،العلمفيالراسخينطريقةوهذه،إليهتشابهماويردون.بالمحكميأخذونالشنةوأهل

فليس،السنةأهلوأما،الضلالاتأهلمنكثيرأقدامفيهزلمماالموضعوهذا،كتابهفي،وجلعز

قديكتبهأنوالسلامالصلاةعليهيريدكانالذيوهذا،داركيفمامعهيدورونالحقاتباعإلامذه!ثلهم

ثنا،مؤملثنا:أحمد)9(الإمامقالقدفإنه،منهالمرادبكشفالتصريحالصحيحةالأحاديثفيجاء

.4431البخاري()1

.(تضلوالنا:البخاريفي)2(

.(02)(6371)ومسلم(5303،6813)البخاري)3(

.(4324)البخاري(4)

.(22)(6371)مسلم(5)

.(411،9665،6736)البخاري()6

.طفيالقوسينبينماليس)7(

.(يرمون):ط)8(

.(6601/)أحمدالإماممسند)9(
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!ص!ص(1)

:قالفيهقبضالذي!ي!اللهرسولوجعكانلما:قالت،عائشةعنمليكةأبيابنثنا،عمربنناء

ذلكاللهيأبى:قالثم.متمن)2(يتمنىولاطامعبكرأبيأمرفييطمعلالكيوابنهبكرأباليادعوا"

الوجه.هذامنأحمدبهانفرد0)3(والمؤمنونذلكاللهفأبى:عائشةقالت.مرتين."والمؤمنون

عن،مليكةأبيابنعن،القرشيبكرأبيبنالرحمنعبدثنا،معاويةأبوحدثنا:أحمد)4(وقال

أكتبحتىلوحأوبكتفائتني":بكرأبيبنالرحمنلعبدقال.اللهرسولثقللما:قالت،عائشة

يختلفأنوالمؤمنوناللهأبى:قال،ليقومالرحمنعبدذهبفلما.)5(عليهيختلفلاكتابابكرلأبي

أيضا.الوجههذامنأحمدبهانفرد."بكرأباياعليك

بنالقاسمعن،سعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانعن،يحيىبنيحيىعن)6(البخاريوروى

يقولأن:فأعهدوابنهبكرأبيإلىأرسلأنهمصتلقد:اللهرسولقال:قالت،عائشةعن،محمد

.المؤمنونويأبىاللهيدفعأو،المؤمنونويدفع،اللهيأبى:)7(فقلت.متمنونيتمنىأوالقائلون

بنجبيربنمحمدعن،أبيهعن،سعدبنإبراهيمحديثمن)8(ومسلمالبخاري"صحيح"وفي

ولمجئتإنأرأيت:فقالت.إليهترجعأنفأمرها!ي!اللهرسولإلىامرأةأتت:قال،أبيهعن،مطعم

إنماأنها،أعلموالله،والظاهر."بكرأبافأتيتجدينيلمإن":قالالموت:تقولكأنها؟أجدك

خطبوقد.عليهوسلامهاللهصلوات،فيهماتالذيمرضهفي،والسلامالصلاةعليهلهذلكقالت

بينعظيمةخطبةأيامبخمسةوالسلامالصلاةعليه،يقبضأنقبلالخميسيومفيوالسلامالصلاةعليه

كما،أجمعينالصحابةيؤمأنعليهنصقدكانمامع،الصحابةسائربين)9(منالصديقفضلفيها

اغتسلوقد،الكتابفييكتبهأنأرادعماعوضاكانتهذهخطبتهولعل.كلهمحضورهممعبيانهسيأتي

وهذا،أوكيتهن)01(تحلللمقربسبعمنعليهفصبواالكريمةالخطبةهذهيديبينوالسلامالصلاةعليه

الصلاةعليهأنهوالمقصود،الموضعهذاغيرفيالأحاديثبهاوردتكما،بالسبعالاستشفاءبابمن

-5/1954)التهذيبتهذيبوانظر(عمروابنعننافعحطثشا):ط(1)

.(يتمناهولا):ط(2)

.(والمسلمون):أ)3(

.(647/)أحمدالإماممسند()4

.(أحد):طفيبعده)5(

.(7217)البخاري)6(

.(فقال):ط)7(

.(51))2386(ومسلم)9365(البخاري)8(

.طفياللفظليس)9(

.(وكا:النهاية)أوكيةوالجمعالقربةبهتشدالذيالخيط:الوكاء(01)

.)041
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عنها.اللهرضيعائشةحديثفيتقدمكما،خطبهمثم،بالناسفصلىخرجثماغتسلوالسلام

ذلكوفي!فىالوانىالأحا!يمتذكر

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمأخبرنا،الحاكمأنبأنا:71البيهقيقال

سبعمنعليئأفيضوا:مرضهفيقالاللهرسولأن:بشيربنأيوبعن،الزهريعن،إسحاقبنمحمد

أولفكان،المنبرعلىفجلسفخرج،ففعلوا.الناسإلىفأعهدأخرجحتى،شتىابارسبعمنقرب

معشريا:قالثم،لهمودعا،لهمفاستغفر،أحدأصحابذكر،عليهوالثناءاللهحمدبعدذكرما

إليها،أويتالتي12عيبتيروإنهم،تزيدلاهيئتهاعلىوالأنصار،تزيدونأصبحتمإنكمالمهاجرين

قداللهعبادمنعبداإنالناسأيها:والسلامالصلاةعليهقالثم.مسيئهمعنوتجاوزواكريمهمفأكرموا

بل:وقال،فبكىالناسبينمن،عنهاللهرضيبكرأبوففهمها.)3(اللهعندماوبينالدنيابيناللهخيره

هذهإلىانظروا؟بكرأبايا،رسلكعلى:!ي!اللهرسولفقال.وأموالناوأبنائنابأنفسنانفديكنحن

فيأفضلعنديأحداأعلملافإني،بكرأبيبيتمنكانماإلا،فسدوهاالمسجدفيالشارعةالأبواب

.كثيرةشواهدلهمرسلهذا.منهالصحبة

زوجسلمةأمعن،ذرةأمعن،سعدبنتعائشةعن،طوسابنزبيدبنفروةحدثني:أ4"الواقديوقال

.واستكفوابالمنبرالناستحدقالمنبرعلىاستوىفلما،بخرقةرأسهعاصبااللهرسولخرج:قالت،ع!يوالنبي

نأبهيملمماأولكانتشهدهقضىفلماتشهدثم.الساعةالحوضعلىلقائمإنيبيدهنفسيوالذي:فقال

العبدفاختار،اللهعندماوبينالدنيابينخيراللهعبادمنعبداإن:قالثم.بأحدقتلواالذينللشهداءاستغفر

وأموالنا.وأنفسناوأمهاتنابآبائنانفديكوأميبأبي:وقال،لبكائهفعجبنابكرأبوفبكى،اللهعندما

له:يقولاللهرسولوجعل.ع!ي!اللهبرسولأعلمنابكرأبووكان،المخيرهو!اللهرسولفكان

رسلك.على

عنسعيدبنبسرعن،النضرأبيسالمعن،فليحثنا،عامرأبوحدثنا:أحمد)د"الإماموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(-7177178/)للبيهقيالنبوةدلائل

نأكما،السرائرحمستولأنها،بالعيابوالصدورالقلوبعنتكنيوالعرب،سزيوموضعخاصتيأيعيبتي

.(عيب:النهاية)الثيابحمستوالعياب

.(اللهعندمافاختار):طفيالجلالةلفظبعد

.الواقديطريقمن(7178/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(318/)أحمدالإماممسند

وعنهسعيدوأبيهريرةأبيعنروىالحضرميابنمولىالعابدالمدنيسعيدبنبسروهو.تحريف(بشر):ط

.(-1/437438)التهذيبتهذيب)(151)وقيل،(551)سنةبالمدينةماتالنضرأبوسالم
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ذلكفاختار،عندهماوبينالدنيابينعبداخيراللهإن:فقال،الناساللهرسولخطب:قال،سعيدأبي

فكان،عبد)1(عناللهرسوليخبرأنلبكائهفعجبنا:قال.بكرأبوفبكى:قال.اللهعندماالعبد

ومالهصحبتهفيعليالناسأمنإن:!اللهرسولفقال.بهأعلمنابكرأبووكان،هوالمخيراللهرسول

فييبقىلا،ومودتهالإسلامخلةولكن،بكر)2(أبالاتخذتربيغيرخليلامتخذاكنتلو،بكرأبو

لم.بهالعقديعامرأبيحديثمن)3(البخاريرواهوهكذا.بكرأبيبابإلا،سدإلابالثالمسجد

سعيدبن(هوبسرحنينبنعبيدعن،النضرأبيسالمعن،فليحعن،يونسعنأحمد)4(الإمامرواه

عنسالمعن،أنسبنومالكفليححديثمن)7(ومسلم)!(البخاريرواهوهكذا.بهسعيدأبيعن

.بنحوهسعيدأبيعنكلاهماحنينبنوعبيد،سعيدبنبسر

ابنعن،الملكعبدعن،عوانةأبوثنا،هشامثنا،الوليدأبوحدثنا:أحمد)"(الإماموقال

نأشاءماالذنيافييعيشأنبينربهخيرهرجلاإن:فقاليوماخطباللهرسولأن:أبيهعن،المعلىأبي

فقال،بكرأبوفبكى،ربهلقاءفاختار،ربهلقاءوبين،منهايأكلأنشاءماالدنيامنيأكل،فيهايعيش

الدنيا)9(بينربهخيرهصالحارجلااللهرسولذكرأنالشيخهذامنتعجبونألا:!شيماللهرسولأصحاب

نفديكبل:بكرأبوفقال.!صاللهرسولقالبماأعلمهمبكرأبوفكان؟!ربهلقاءفاختارربهلقاءوبين

قحافة،أبيابنمنيل!وذاتصحبتهفيعليناأمنأحدالناسمنما:!ي!اللهرسولفقال.وأبنائنابأموالنا

،وإيمانوإخالمحدودولكن،وإيمانوإخالمحدودولكن،قحافةأبيابنلاتخذتخليلامتخذاكنتولو

فالله.المعلىبنسعيدأبووصوابه:قالوا.أحمدبهتفرد.وجلعزاللهخليلصاحبكموإن،مرتين

أعلم.

ثنا،عديبنزكرياثنا-راهويهابنهو-إبراهيمبنإسحاقطريقمن1()0البيهقيالحافظروىوقد

.(خير):المسندفيبعدها(1)

.(خليلأ):طفيبعدها)2(

.(3654)البخاري)3(

.(318/)أحمدالإماممسند(4)

له.الترجمةتقدمتوقد(بشر):ط)5(

.(664،4093)البخاري()6

.(3382)مسلم)7(

استغربهوقد،ضعفإسنادهوفي)9365(رقمالترمذيورواه(122-4112/و)(3478/)أحمدالإماممسند)8(

.(ضعفه:أي)الترمذي

.(الدنيافيالبقاءبين):ط)9(

.(-7176177/)للبيهقيالنبوةدلائل(51)
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حدثني،الحارثبناللهعبدعن،مرةبنعمروعن،أنيسةأبيبنزيدعن،الرقيعمروبناللهعبيد

،وأصدقاءإخو!منكمليكانقد:يقولوهو،بخمسيتوفىأنقبلع!ي!اللهرسولسمعأنه:جندب

ربيوإن،خليلابكرأبالاتخذتخليلاأمتيمنمتخذاكنتولو،خلتهمنخليلكلإلىأبرأوإني

وصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونقبلكمكانممنقوماوإن،خليلاإبراهيماتخذكما،خليلااتخذني

ذلك.عنأنهاكمفإني،مساجدالقبورتتخذوافلا،مساجد

وفاتهقبلكانالذياليوموهذا.بنحوه،راهويهبنإسحاقعن"صحيحه"في)1(مسلمرواهوقد

.تقدمفيماعباسابنذكرهالذيالخميسيومهو،أيامبخمسةوالسلامالصلاةعليه

محمدبنعليالحسنأبوأنبأنا:)2(البيهقيالحافظقال،عباسابنطريقمنالخطبةهذهرويناوقد

")3(
ثنا،بكرأبيبنمحمدثناقال.يعموببنيوسفثنا،إسحاقبنمحمدبنالحسنأنبأنا،المقرى

ع!ي!النبيخرج:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،حكيمبنيعلىسمعت،أبيثنا،جريربنوهب

منليسإنه:قالثم،عليهوأثنىاللهفحمدالمنبرفصعد،بخرقةرأسهعاصبافيهماتالذيمرضهفي

خليلا،بكرأبالاتخذتخليلاالناسمنمتخذاكنتولو،بكرأبيمنومالهبنفسهعليئأمنأحدالناس

)5(البخاري)4(ورواه.بكرأبيخوخةغيرالمسجدفيخوخةكلعنيسدوا،أفضلالإسلامخلةولكن

الصلاةعليهقولهوفي.بهأبيهعن،حازمبنجريربنوهبعن،الجعفيمحمدبناللهعبدعن

إلىإشارةبكرأبيخوخةغير،المسجدإلى،الصغارالأبواب:يعني،خوخةكلعنيسدوا:والسلام

بالمسلمين.الصلاةإلىمنهاليخرج:أي،الخلافة

عن،الغسيلابن،حنظلةبنسليمانبنالرحمنعبدحديثمن،أيضا)6(البخاريرواهوقد

بعصابةرأسهعاصبافيهماتالذيمرضهفيخرجاللهرسولأن:عباسابنعن،عكرمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)23((532)مسلم

.(176)7/"النبوةدلائل"في

يلي:ماالرجالكتبوفي(عوانةابنهو):ط،أفيبعدها

بنمحمدعنبالروايةالمقصودوهوالأزديدرهمبنزيدبنحماربنإسماعيلابنهويعقوببنيوسفأن-ا

.(485/النبلاءأعلامسير).المقدميبكرأبي

عوانة.أبيعنمحرفةفهيعوانةابن-وأما2

سيرانظر.المقدميعنيروولمالنيسابورييزيدبنإبراهيمبنيوسفبنيعقوبهوالاسفراينيعوانةأبو3-

.(4174/)النبلاءأعلام

.واوبلا(رواه):ط

.(674)البخاري

.(0038و8236و729)لقا
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،بالأنصارالوصاةفيهاوذكر،الخطبةفذكر،المنبرعلىفجلسمنكبيهعلىبملحفةملتحفادسماء)1(

الصلاةعليهخطبهاخطبةاخريعني-قبضحتى!ي!اللهرسولفيهجلسمجلساخرفكان:قالأنإلى

.والسلام

أخبرنا:)2(البيهقيالحافظفقال.غريبولفظغريببإسنادعباسابنعناخروجهمنرويوقد

ثنا-عيسىبنمحمدوهو-قماشأبيابنثنا،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانبنأحمدبنعلي

بنالملكعبدبنالحارثعن،القزازعيسىبنمعنثنا،الجبليعمرانأبوإسماعيلبنموسى

ابنعن،عطاءعن،أبيهعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدبنالقاسمعن،الليثي)3(إياسبناللهعبد

عصبوقد،شديداوعكايوعكوهو،!ي!اللهرسولأتاني:قال،عباسبنالفضلعن،عباس

الناسفيناد:قالثم،المنبرعلىقعدحتىبيدهفأخذت:قال.فضليابيديخذ:فقال.رأسه

أيها،بعدأما":فقالخطيبا!موواللهرسولفقام،فاجتمعوا:قال.جامعةالصلاة:فناديت.فضليا

نأأرىكنتوقد،فيكمالمقامهذافيترونيولن،أظهركمبينمن)4(حقوقمنيدناقدإنه،الناس

كنتومن،فليستقدظهريفهذاظهرالهجلدتكنتفمنألا،فيكمأقومهحتىعنيمغنغيرغيره

قائليقولنولا،فليستقدعرضيفهذاعرضألهشتمتكنتومن،منهفليأخذماليفهذامالالهأخذت

منإليأحبكموإن،خلقيمنولاشأنيمنليستالشحناءوإنألا،اللهرسولقبلمنالشحناء)5(أخاف

منهمفقام:قال."مظلمةعنديلأحدوليسوجلعزاللهفلقيت،حللنيأو،عليلهكانإنحقاأخذ

يمين،علىمستحلفهولاقائلاأكذبفلاأناأما:فقال.دراهمثلاثةعندكلياللهرسوليا:فقالرجل

أعطه:قال.دراهمثلاثةفأعطيته،فأمرتنيسائلبكمرأنهتذكرأما:قال؟عنديلككانتفيم

،الناسأيهايا:قالثم.الأولىمقالتهفيع!ي!اللهرسولعادثم:قال.فجلسبهوأمر:قال.فضليا

سبيلفيغللتهادراهمثلاثةعندي،اللهرسوليا:فقال.رجلفقام.فليردهلمح!شيالغلولمنعندهمن

في!ي!اللهرسولعادثم.فضليامنهخذها:قال.محتاجاإليهاكنت:قال؟غللتهافلم:قال.الله

:فقالرجلإليهفقام.لهاللهأدعوفليقمشيئأنفسهمنأحسمنالناسأيهايا:وقال،الأولىمقالته

الرجل،أيهاويحك:الخطاببنعمرفقال.لنؤوم)6(وإنيلكذوبوإني،لمنافقإني،اللهرسوليا

منأهون،الدنيافضوح،الخطاببنيامه:ع!ي!اللهرسولفقال.نفسكعلىسترتلو،اللهستركلقد

.(دسم:النهاية)سوداءأيدسماء(1)

.(018-7917/)للبيهقيالنبوةدلائل)2(

.(308/)والتعديلوالجرح(22273/)البخاريتاريخوانظر.تحريفوهو(أناس):ط)3(

الخبر.مصدرعنهناوما(خفوق):أ،(خلوف):ط()4

.(شحن:النهاية)العداوة:الشحناء()5

.(لشئوما:ط)6(
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عمر:!اللهرسولقالثم.شاءإذا)1(النومعنهوأذهب،وإيماناصدقاارزقهاللهم،الآخرةفضوح

.شديد!غرابةومتنهإسنادهوفي،عمرمعبعديوالحق،عمرمعوأنامعي

عنهاللهرضي،الصديقبكرأبا،والسلامالصلاةعليهأمرهذكر

فمملى،والسلامالصلاةعليهوخروجهكلهمحضورهممعأجمعينبالصحابةيصليأن

الصحابةمنبعدهولمنلهوإماساسنذكرهماعلىالصلواتبعضفيبهمقتدياوراءه

:الزهريشهابابنوقال:قال!،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا:أحمد)2(الإمامقال

بنزمعةبناللهعبدعن)3(،أبيهعن،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبيبنالملكعبدحدثني

بلا4دعا،المسلمينمننفرفيعندهوأنا،اللهبرسولاستعزلما:قالأسدبنالمطلببنالأسود

فقلت:غائبابكرأبووكان،الناسفيعمرفإذاةخرجت:قال،بالناسيصليمنمروا:فقالللصلاة

.مجهرارجلاعمروكان،صوته!اللهرسول!سمععمركبرفلمافقام:قال!.بالناسفصلعمرياقم

فبعث:قال.والمسلمونذلكاللهيأبى،والمسلمونذلكاللهيأبى؟بكرأبوفأين:!اللهرسولفقال

عمر:ليقال!.زمعةبناللهعبدوقال!.بالناسفصلى،الصلاةتلكعمرصلىبعدمافجاءبكرأبيإلي

ذلكولولا،بذلك)4(أمرنياللهرسولأنإلاأمرتنيحينظننتماوالله،زمعةبنياصنعتماذاويحك

حضرمنأحقرأيتكبكرأباأرلمحينولكن،اللهرسول!أمرنيماوالله:قلت:قال!.صليتما

.الزهريحدثني،إسحاقابنحديثمنداود)5(أبورواهوهكذا.بالصلاة

الرحمن،عبدبنبكرأبيعن،عتبةبنيعقوبحدثني،إسحاقابنعن،بكيربنيونسورواه

.فذكره...زمعةبناللهعبدعن

عن،يعقوببنموسىحدثني،فديكأبيابنثنا،صالحبنأحمدثنا:داود)6(أبووقال

أخبرهزمعةبناللهعبدأن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن،شهابابنعن،إسحاقبنالرحمنعبد

منرأسهأطلعحتى!ي!النبيخرج:زمعةابنقال!.عمرصوت!ي!النبيسمعلما:قال!.الخبربهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(الشؤم):ط

.)327(صفحةوانظر،ضعفإسنادهوفي،(4322/)أحمدالإماممسند

.(أبيهعنهشامبناللهعبدعن):طفيبعده

.(بالناسصليتماذلكولولابذلكأمرك)المسندفي

ضعف.إسنادهوفي،(0466)داودأبو

بطرقه.صحيححديثوهو،(4661)داودأبو
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مغضبا.ذلكيقول،قحافةأبيابنإلاللناسا(يصليلا،لا،لا:قالثم،حجرته

عائشةعندكنا:الأسودقال،إبراهيمعنالأعمشثنا،أبيثنا،حفصبنعمرثنا:البخاري)2(وقال

ماتالذيمرضهع!ي!النبيمرضلما:قالت.لهاوالمواظبة)3(الصلاةعلىالمواظبةفذكرناعنهااللهرضي

رجلبكرأباإن:لهفقيل،بالناسفليصلبكرأبامروا:فقال،بلالفأذن،الصلاةفحضرت،فيه

صواحبإنكن:فقال.الثالثةفأعاد،لهفأعادواوأعاد،بالناسيصليأنيستطعلممقامكقامإذا،أسيف

بينيهادىفخرجخفةنفسهفي!ي!النبيفوجدبكرأبوفخرج.بالناسفليصلبكرأبامروا،يوسف

ثم.مكانكأنع!ي!النبيإليهفأومأيتأخرأنبكرأبوفأراد،الوجعمنتخطانرجليهإلىأنظركأني،رجلين

يصلونوالناسبصلاتهيصليبكروأبويصليوو!النبيفكان:للأعمشقيل.جنبهإلىجلسحتىبهأتي

معاوية،أبووزاد،بعضهشعبةعنداودأبورواه:البخاريقالثم!نعم:برأسهفقال؟بكرأبيبصلاة

موضعماغيرفي)4(البخاريرواهوقد.قائمايصليبكرأبوفكان،بكرأبييسارعنجلس:الأعمشعن

عنالبخاريرواهمامنها.بهالأعمشعنمتعددةطرقمنماجه)7(وابن6(والنسائي(هومسلمكتابهمن

به.معاويةأبيعنيحعىبنويحىشيبةأبيبنبكرأبيعنومسلم،قتيبة

عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،مالكأنبأنا،يوسفبناللهعبدثنا:البخاري)8(وقال

قالت).بالناس)9(يصليبكرأبامروا:مرضهفيقال!ي!اللهرسولإن:قالتأنها،عنهااللهرضي

فقلتأللناسفليصلعمرفمر،البكاءمنالناسيسمعلم،مقامكقامإذابكرأباإن:قلت:عائشة

للناسافليصلعمرفمر،البكاءمنالناسيسمعلممقامكفيقامإذابكرأباإن:لهقولي:لحفصة

فليصلبكرأبامروا،يوسفصواحبلأنتنإنكن،مه:!ي!اللهرسولفقال،حفصةففعلتأ

حديثمن،والنسائيالترمذيورواه.خيرامنكلأصيبكنتما:لعائشةحفصةفقالتا(.لمللناس

.(صحيح)11حسن:الترمذيوقال.بهمالك

.(قحافةأبيابنللناسليصلا:داودأبيسننفي(1)

.(466)البخاري(2)

.(لهاوالتعظيم):البخاريفي)3(

.(712،713)قال()4

.(و)69)59((184)مسلم)5(

.(832)النسائي)6(

.(1232)ماجهابن)7(

.(967)البخاري)8(

.(فليصل):ط)9(

.البخاريصحيحعنواستدركتهط،أفيالحاصرتينبينماليس(01)

.(1)1252الكبرىفيوالنسائي)3672(رقمالترمذيرواه(11)
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عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامثنا،نميرابنثنا،يحيىبنزكرياثنا:)1(البخاريوقال

فوجد:عروةقال.بهميصليفكان،مرضهفيبالناسيصليأنبكرأباع!ي!اللهرسولأمر:قالت

كماأنإليهفأشار،استأخربكرأبوراهفلما،الناسيؤمبكرأبوفإذافخرجخفةنفسهمنع!ي!اللهرسول

والناس،ع!ي!اللهرسولبصلاةيصليبكرأبوفكان،جنبهإلىبكرأبيحذاءع!يماللهرسولفجلس،أنت

به.نميربناللهعبدحديثمن)2(مسلمورواه.عنهاللهرضيبكرأبيبصلاةيصلون

بناللهعبدبنحمزةعنالزهريعن،يونسعن،وهبابنحديثمن:)3(البخاريصحيحوفي

فقالت.بالناسفليصلبكرأبامروا:فقالوجعهع!ي!اللهبرسولاشتدلما:قال،أبيهعن،عمر

مروا:فقال.البكاءمنالناسيسمعلممقامكقامإذا،رقيقرجلبكرأباإن.اللهرسوليا:عائشة

فليصلبكرأبامروايوسفصواحبأنتن:فقال،مقالتهامثلفعاودته.بالناسفليصلبكرأبا

عاودتلقد:قالتأنهاعائشةعن،اللهعبدبناللهعبيدفأخبرني:)5(شهابابنقال.()4(بالناس

أنيوإلا،بكربأبيالناسيتشاءمأنخشيتأنيإلامعاودتهعلىحملنيوما،ذلكفياللهرسول

إلىبكرأبيعن!ماللهرسولذلكيعدلأنفأحببت،بهالناستشاءمإلاأحدمقامهيقوملنأنهعلمت

.غيره

وأخبرني:قال،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدحديثمن")6(مسلمصحيح"وفي

فليصلبكرأبامروا:قال،بيتيع!ي!اللهرسولدخللما:قالت،عائشةعن،عمربناللهعبدبنحمزة

أمرتفلو،دمعهيملكلاالقرآنقرأإذا،رقيقرجلبكرأباإن،اللهرسوليا:قلت:قالت.بالناس

الله!رسولمقامفييقوممنبأولالناسيتشاءمأنكراهيةإلابيما،والله:قالت.بكر)7(أبيغير

يوسف.صواحبفإنكن،بكرأبوبالناسليصل:فقال.ثلاثاأومرتينفراجعته:قالت

أبيه،عن،موسىأبيبنبردةأبيعن،عميربنالملكعبدحديثمن")8(الصحيحين"وفي

بكرأباإن،اللهرسوليا:عائشةفقالت.بالناسفليصلبكرأبامروا:فقاللمجي!اللهرسولمرض:قال

.(836)ريلبخاا(1)

.(79)(814)مسلم(2)

.(286)ريلبخاا(3)

.طفيالقوسينبينماليس)4(

.()39(184)ومسلم(5444)البخاري(5)

.(49)(184)مسلم)6(

.أفياللفظليس)7(

.(01)1(042)ومسلم(678،3385)البخاري)8(
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بالناسفليصلبكرأبامروا:فقال:قال.بالناسيصليأن)1(يستطيعلامقامكيقممتى،رقيقرجل

لمجي!.اللهرسولحياةبكرأبوفصلى:قال.يوسفصواحبفإنكن

عن،عائشةأبيبنموسىعن،زائدةحدثنا،مهديبنالرحمنعبدثنا:أحمد)2(الإماموقال

تج!يو؟اللهرسولمرضعنتحدثينيألا:فقلت،عائشةعلىدخلت:قال،اللهعبدبناللهعبيد

الله.رسولياينتظرونكهم،لا:فقلنا)4(؟الناسأصلى:فقالكلي!الله)3(رسولثقلبلى:فقالت

ثم،عليهفأغميلينوء)7(ذهبثم،فاغتسل:قالت،ففعلنا،)6(المخضبفيماءلي)5(ضعوا؟فقال

فيماءليضعوا)8(:قال.اللهرسولياينتظرونكهم،لا:قلنا؟الناسأصلى:فقالأفاق

قلنا:؟الناسأصلى:فقال،أفاقثم،عليهفأغمي،لينوءذهبثم،فاغتسل،ففعلنا،المخضب

لصلاة!لج!اللهرسولينتظرونالمسجدفيعكوفوالناس:قالت)9(اللهرسولياينتظرونكهم،لا

عمريا:فقال،رقيقارجلابكرأبووكان،بالناسيصليبأنبكرأبيإلىجمي!اللهرسولفأرسل،العشاء

بينفخرجخفةوجد!ي!اللهرسولإنثم.الأيامتلكبهمفصلىبذلكأحقأنت:فقال.بالناسصل

وأ!رهما،يتأخرلاأنإليهفأومأ،ليتأخرذهببكرأبوراهفلما،الظهرلصلاةالعباسأحدهما،رجلين

فدخلت:اللهعبيدقال.قاعدايصليتج!يواللهورسول،قائمايصليبكرأبوفجعل،جنبهإلىفأجلساه

.هات:قال؟!ي!اللهرسولمرضعنعائشةحدثتنيماعليكأعرضألا:فقلتعباسابنعلى

:قال،لا:قلت؟العباسمعكانالذيالرجللكسمت:قالأنهغير،شيئامنهأنكرفما،فحدثته

رواية:وفي.بهزائدةعن،يونسبنأحمدعنجميعا)11(ومسلم)01(البخاريرواهوقد.عليهو

!ي!اللهورسول،بكبرأبيبصلاةيصلونوالناس،قائئموهواللهرسولبصلاةيصليبكرأبوفجعل

قاعد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.أفي"أن"ليست

.52()2/المسندفي

.(وجعهع!ي!اللهبرسول):ط

.(قلنا):ط

.(إلىصبوا):ط

.(خضب:النهاية)الثيابفيهاتغسل-وعاءأي-إجانة-بالكسر-:المخضب

.(نوأ:النهاية).لينهضأيلينوء

تحريف.(شعوا):ط

أصلى:فقالأفاقثمعليهفأغميلينوءذهبثمفاغتسلففعلناالمخضبفيماءليضعوا:قال):طفيبعدها

الحديث.مصدريفيولاأفيالزيادةهذهوليست(اللهرسولياينتظرونكهم،لا:قلنا؟الناس

.(687)البخاري

.(09)(814)مسلم
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بصلاته.صلاتهبكرأبووعلق،الصلاةهذهفيتقدمك!يالهالنبيأنهذاففي:)1(البيهقيقال

.عباسابنعن،شرحبيلبنالأرقمرواهوكذلك،عائشةعنوعروةالأسودرواهوكذلك:(قال)1

،إسحاقأبيعن،أبيحدثني،زائدةأبيبنزكريابنيحيىثنا:أحمد)2(الإمامرواهمابذلكيعني

ثم،بالناسيصليأنبكرأباأمرغ!يالهالنبيمرضلما:قال،عباسابنعن،شرحبيلبنالأرقمعن

بكرأبيجنبإلىفجلسع!ي!النبيإليهفأومأ،ينكصأنأرادبكرأبوبهأحسفلما،فخرج،خفةوجد

عن،وكيععنأيضا)3(رواهثم.عنهاللهرضيبكرأبوإليهاانتهىالتيالايةمنواستفتح،يسارهعن

بكرأبوفكان:مرةوكيعوقال.هذامنبأطولعباسابنعن،أرقمعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

عن،وكيععن،محمدبنعليعن،)؟أماجهابنورواه.بكربأبييأتمونوالناس،!بالنبييأتم

.بنحوهعباسابنعن،شرحبيلبنأرقمعن،إسحاقأبيعن،إسرائيل

عن،وائلأبيعن،هندأبيبننعيمعن،شعبةثنا،سواربنشبابةثنا:أحمد)5(الإمامقالوقد

وقد.فيهماتالذيمرضهفيقاعدابكرأبي)1."خلف!اللهرسولصلى:قالتعائشةعن،مسروق

صحيح.حسن:الترمذيوقال.شعبةحديثمن)8(والنسائي)7(الترمذيرواه

عن،هندأبيبننعيمعن،الحجاجبنشعبةسمعت،عيسىبنبكرثنا:أحمد)9(وقال

الصف.فيع!اللهورسولبالناسصلىبكرأباأن:عائشةعن،مسروقعن،وائلأبي

بنيعقوبأنبأنا،جعفربناللهعبدأنبأنا،القطانالفضلبنالحسينأبوأخبرنا:ا()"البيهقيوقال

عن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشسليمانعن،شعبةثنا،إبراهيمبنمسلمثنا،سفيان

البيهقي:قال.يخرجوهولمجيدإسنادوهذا.بكرأبي)11(خلفصلى!ي!اللهرسولأن:عائشة

مرسلا.الحسنعن،ويونس،مالكبنأنسعن،حميدرواهوكذلك

.(7191/)للبيهقيالنبوةدلائل(1)

صحيح.حديثوهو،(232-1231/)أحمدالإماممسند)2(

صحيح.حديثوهو،(357-1/356)أحمدالإماممسند)3(

عنه.اللهرضيعليذكردون،حسنمنهالشاهدوموضع(1235)ماجهابن()4

صحيح.حديثوهو،(6915/)أحمدالإماممسند)5(

خطأ.(أبا):ط،أ)6(

صحيح.حديثوهو،(362)الترمذي)7(

صحيح.حديثوهو،(785)النسائي)8(

صحيح.حديثوهو،(6915/)أحمدالإماممسند)9(

.(7291/)النبوةدلائل(01)

.(أبا):ط(1)1
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عن،حميدوأنبأنا:هشيمقال،الحسنعن،يونسأخبرنا،هشيمطريقمنذلكأسندثم

قد،بردةفيوهو،جنبهإلىفجلس،بالناسيصليبكروأبوخرج!ي!اللهرسول!أن:مالكبنأنس

بصلاته.فصلىطرفيهابينخالف

بنعبيدثنا،الصفارعبيدبنأحمدأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليوأخبرنا:)1(البيهقيقال

صلاةاخر:يقول!أنساسمعأنهحميدأخبرني،جعفربنمحمدأنبأنا،مزيمأبيابنأنبأنا،شريك

علىجيدإسنادوهذا:قلت.بكرأبيخلف،بهملتحفاواحدثوبفيالقوممعلمجيواللهرسولصلاها

اللهصلوات،الناسمعصلاهاصلاةآخربأنها.جيدالتقييدوهذا.يخرجوهولم،الصحيحشرط

عليه.وسلامه

!والنبيأن:أنسعن،حميدعن،أيوببنويحيىبلال!بنسليمانطريقمن)2(البيهقيذكروقد

بنأسامةلياح:قال،يقومأنأرادفلما،طرفيهبينمخالفابردواحدثوبفيبكرأبيخلفصلى

هذهأندلالةهذاففي:3"إالبيهقيقال!.صلاهاصلاةاخرفكانت،نحرهإلىظهرهفأسندفجاء،زيد

ضحىتوفيأنهثبتلما،صلاهاصلاةآخرلأنها؟الوفاةيومالإثنينيوممنالصبحصلاةكانتالصلاة

وكذا.ذكركذلكفإنه"عقبةبنموسىمغازي"منمسلماأخذهالبيهقيقالهالذيوهذا.الإثنينيوم

فيتقييدهتقدمكما،القوممعصلاهاصلاةآخرهذهبل،ضعيفوذلك،عروةعنالأسودأبوروى

منالصبحصلاةهذهتكونأنيجوزلاثم،مقيدهعلىمطلقهفيحملواحدوالحديث،الأخرىالرواية

اللهصلوات،الضعفمنبهلما،بيتهفيبلالجماعةمعيصلهالمتلكلأن،الوفاةيومالإثنينيوم

عليه.وسلامه

،الزهريعن،شعيمبأنبأنا،اليمانأبوثنا:")4(صحيحه"فيالبخاريقالماذلكعلىوالدليل

!ي!النبيوجعفيلهميصليكانبكرأباأن،وصحبهوخدمه!ي!النبيتبعوكان،مالكبنأنسأخبرني

ينظرالحجرةستر!والنبيفكشف،الصلاةفيصفوفوهم،الإثنينيومكانإذاحتى؟فيهتوفيالذي

!والنبيبرؤيةالفرحمننفتتنأنفهممنا،يضحكتبسممصحفورقةوجههكأن،قائموهوإلينا

نأ؟(!ص!النبيإلينافأشار،الصلاةإلى(()خارجالنبيأنوظنالصفليصلعقبيهعلىبكرأبوونكص)

.(7291/)النبوةدلائل(1)

.(391-7291/)للبيهقيالنبوةدلائل)2(

.(791،-7291391/)للبيهقيالنبوةدلائل)3(

.068()رقم()4

.أفيالقوسينبينماليس)5(

.أفياللفظليس)6(
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عيينةبنسفيانحديثمن)1(مسلمرواهوقد.يومهمنوتوفي،الستروأرخى،صلايممأتموا

أنس.عن،الزهريعن،ومعمركيسانبن)2(وصالح

لم:قال،مالكبنأنسعن،العزيزعبدثنا،الوارثعبدثنا،معمرأبوثنا:)3(البخاريقالثم

فرفعه،بالحجابعليكم:اللهنبيئفقال،يتقدمبكرأبوفذهب،الصلاةفأقيمت،ثلاثالمج!النبيئيخرج

!والنبيئفأومأ.لناوضححين!يوالنبيوجهمنإليناأعجبكانمنظرانظرناما!يوالنبيوجهوضحفلما

من(4مسلمورواه.ع!ي!ماتحتىعليهيقدرفلم،الحجاب!ي!النبيوأرخى،يتقدمأنبكرأبيإلىبيده

يصللموالسلامالصلاةعليهأنهعلىدليلأوضحفهذا،بهأبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبدحديث

ثلاثا.إليهميخرجلم،عنهمانقطعقدكانوأنه،الناسمعالصبحصلاةالإثنينيوم

،المتقدمعائشةحديثفيبهمصرحاجاءكماالظهرمعهمصلاهاصلاةاخريكونهذافعلى:قلنا

عقبة،بنموسىمغازيعنالبيهقيحكاهكماالأحديومولا،السبتيوملاالخميسيومذلكويكون

وهذه،والأحد،والسبت،الجمعةيومعنهمانقطعولأنه،بعدهاخطبتهمنقدمنالما)5(،ضعيفوهو

كوامل.أيامثلاثة

:غيرهوقال.صلاةعشرةسبعبهمصلىبكرأباأن،سبرةأبيبنبكرأبيعن:)6(الواقديوقال

بها،يفتتنونكادوابنظرةفودعهمالإثنينيومصبيحةالكريموجههلهمبداثم.أعلمفالله.صلاةعشرين

الطويلأمنأ:بعضهمقالكما،يقولحالهمولسان،بهجمهورهمعهداخرذلككانثم

الحشرموعدهكانببينفكيفساعةبينمنكالموتأرىوكنت

فلعله:حاصلهماقالثم،الطريقينهاتينمنالحديثهذاأورد)7(البيهقيالحافظأنوالعجب

بكر،أبيخلففصلى،الثانيةالركعةفيخرجثم،ركعةأولفيعنهماحتجبوالسلامالصلاةعليه

عنوسكت،الخبربعضذكرأنهأو،مالكبنأنسعلىذلكوخفي،عقبةبنوموسىعروةقالكما

روايةوفي.ماتحتىعليهيقدرفلم:قال،أنسالأن،جدابعيدأيضا)8(قالهالذيوهذا،اخره

.و)99()89((914)مسلم()1

(.)2(ط:)صبيح

.(186)ريلبخاا(3)

(4)(914)(051).

.(ولما):ط(5)

.(7791/)النبوةدلائلوانظر(الزهري):ط)6(

.(-7791891/)للبيهقيالنبوةدلائل)7(

.(،ذكره1):أ)8(
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أعلم.واللهالتابعيقولعلىمقدمالصحابيوقول.بهالعهدآخرذلكفكان:قال

أركانأكبرهيالتيالصلاةفيكلهمللصحابةإماماالصديقبكرأباقدم!واللهرسولأنوالمقصود

العملية.الإسلام

وتقديمه:قال.الإسلامدينمنبالضرورةمعلومأمرلهوتقديمه:الأشعريالحسنأبوالشيخقال

نأ:العلماءبينصحتهعلىالمتفقالخبرفيثبتلما؟وأقرؤهمالصحابةأعلمأنهعلىدليلله

فإن،بالشنةفأعلمهمسواءالقراءةفيكانوافإن،اللهلكتابأقرؤهمالقوميؤم":قال)1(ع!يماللهرسول

كلاممنوهذا:قلت."سلمافأقدمهمسواءالسنفيكانوافإن،سنافأكبرهم4سواالشنةفيكانوا

فيكلهاالصفاتهذهاجتمعتقدثم،الذهببماءيكتبأنينبغيمما،اللهرحمه،الأشعري

بذلكقدمناكما،الصلواتبعضفيخلفهع!يوالرسولوصلاة،وأرضاهعنهاللهرضي،الصديق

فيذلكلأن؟والسلامالصلاةعليهبهائتمبكرأباأن"الصحيح"فيرويماينافيلاالصحيحةالروايات

وجل.عزاللهرحمهم،الأئمةمنوغيرهالشافعيذلكعلىنصكما،أخرىصلاة

فائدة

،والسلامالصلاةعليه،بصلاته()2(البخاريومنهم)العلماءمنوجماعةوالشافعيئماللثاستدل

المتفقالحديثفيوالسلامالصلاةعليهقولهنسخعلىبكربأبيوالناس،قائمابهمقتديابكروأبوقاعدا

قياما)6(()وراءهفصلوا،شقهفجحش)4(فرسعنوقعوقد.قاعداأصحابهببعضصلىحين)3(عليه

،والرومفارسكفعلتفعلونبيدهنفسيوالذيكذلك:قال.انصرففلمااجلسواأنإليهمفأشار

ركعوإذا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمامجعلإنما":)7(وقال.جلوسوهمعظمائهمعلىيقومون

:قالوا."أجمعونجلوسافصلواجالساصلىوإذا،فاسجدواسجدوإذا،فارفعوارفعوإذا،فاركعوا

أعلم.والله.تقدممانسخعلىفدل،الموتمرضفيقياموهمقاعداأمهم،والسلامالصلاةعليهإنهثم

كتابذكرهاموضع،كثيرةوجوهعلىالاستدلالهذاعنالجوابفيالناسمسالكتنوعتوقد

.التكلانوعليهالثقةوبه،اللهشاءإن"الكبيرالأحكام"

.()673مسلم(1)

.أفيالقوسينبينماليس)2(

.(114،134)ومسلم،(378،968،732،733)البخاري)3(

.(جحش:النهاية)جلدهخدش:جحش(4)

.(وراءهم):أ(5)

.طفياللفظليس)6(

.(5658و968)الباريفتح)7(
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قائمابكرأبواستمروإنما،المتقدملأمرهجلسواالصحابةأنزعممنالناسمنأنذلكوملخص

بعضبهصرحكماالأمرنفسفيالإمامهوبكرأبوكانبل:قالمنالناسومن.!يوعنهالتبليغلأجل

الصلاةعليهفكأنه،بهيقتديبليبادرهلا!صالرسولمعأدبهلشدةبكرأبووكان،تقدمكماالرواة

لأجلالصديقيجلسولم،قائموهو،بكربأبيلاقتدائهميجلسوالمفلهذا،الإمامإمامصار،والسلام

:قالمنالناسومن.أعلموالله،والانتقالاتوال!كناتالحركاتع!النبيعنيبلغهمولأنه،إمالمأنه

أثنائهافيالإمامجلوسطرأوإن،قائمافيهافيستمرالقيامحالفيالإمامخلفالصلاةيبتدممئىأنبينفرق

واللهالمتقدمللحديثالجلوسفيجب،جالسإمامخلفالصلاةيبتدممئىأنوبين،الحالهذهفيكما

كلاوإن،والجلوسالقيامجوازعلىدليلالمتقدموالحديثالصنيعهذا:قالمنالناسومن.أعلم

أعلم.والله.المتأخرللفعلوالقيام،تقدملماالجلوس،جائرسائغمنهما

()1(كيفئةفيفضل)

والسلاما!صلاءعليهووفاتهاحتضاره

سويد،بنالحارثعن،التيميإبراهيمعن،الأعمشثنا،معاويةأبوثنا:2(أحماالإمامقال

الله،رسوليا:فقلت،فمسستهيوعكوهو!يوالنبيعلىدخلت:قال-مسعودابنهو-اللهعبدعن

أجرين.لكإن:قلت.منكمالرجلانيوعككماأوعكإني،أجل:قال.شديداوعكالتوعكإنك

عنهاللهحطإلا،سواهفمامرضمنأذىيصيبهمسلمالأرضعلىما،بيدهنفسيوالذي،نعم":قال

عن،متعددةطرقمن4(ومسلم3(البخاربأخرجهوقد."ورقهاالشجرةتحطكما،خطاياهبه

بنإسحاقثنا:"مسنده"فيالموصلييعلىأبوالحافظوقال.بهالأعمشمهرانبنسليمان

،الخدريسعيدأبيعن،رجلعن،أسلمبنزيدعن،معمرأنبأنا،الرزاقعبدثنا،إسرائيلأبي

!ص:النبيفقال.حماكشدةمنعليكيديأضمعأنأطيقماوالله:فقال!صالنبيعلىيدهوضمع:قال

حتىبالقملليبتلىالأنبياءمنالنبيكانإن،الأجرلنايضاعفكما،البلاءلنايضاعفالأنبياءمعشرإنا"

كمابالبلاءليفرحونكانواوإن،(فيجوبهاهالعباءةيأخذحتىبالعريليبتلىالرجلكانوإن،يقتله

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.طفيالقوسينبينماليس

.(1381/)أحمدالإماممسند

.(7465،8465،0665،1665،6765)البخاري

.(1572)مسلم

.(جوب:النهاية)وسطهايقطع:يجوبها
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!م(1):ص

أعلم.فالله،بالكليةيعرفلامبهئمرجلفيه."بالرخاءتمرحون

وجرير،:مسلمزاد،الحجاجبنوشعبةالثوريسفيانحديثمن)2(ومسلمالبخاريروىوقد

الوجعرأيتما:قالت،عائشةعن،مسروقعن،سلمةبنشقيقوائلأبيعن،الأعمشعنثلاثتهم

!ي!.اللهرسولعلىمنهأشدأحدعلى

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،الهادبنيزيدحديثمن")3(البخاريصحيح"وفي

بعدأبدا)4(لأحدالموتشدةأكرهفلا،وذاقنتيحاقنتيبين!لمجيماللهرسولمات:قالت،عائشة

ص!.النبي

،الأنبياءبلاءالناسأشد":اللهرسولقال:قال"صحيحه"في)5(رواهالذيالاخرالحديثوفي

فيعليهشددصلابةدينهفيكانفإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى،فالأمثلالأمثلثم،الصالحونثم

."البلاء

بنعبيدبنسعيدحدثني،إسحاقبنمحمدثنا،أبيثنا،يعقوبحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

وهبطهبطت!ي!اللهرسولثقللما:قال،زيدبنأسامةأبيهعنبن)7(زيدأسامةبنمحمدعن،السباق

السماءإلىيديهيرفعفجعل،يتكلمفلاأصمتوقد،اللهرسولعلىفدخلت،المدينةإلىمعىالناس

ابنعن،بكيربنيونسعن،كريبأبيعن)9(الترمذيورواه.لييدعوأنهأعرفعلييصبهاثم
)8(وو

غريب.حسن:وقال.إسحاق

:يقول،العزيزعبدبنعمرسمعأنه،حكيمأبيبنإسماعيلعن)01(موطئهفيمالكالإماموقال

مساجد،أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهقاتل:قالأن!ي!اللهرسولبهتكلممااخرمنكان

الله.رحمهالعزيزعبدبنعمرالمؤمنينأميرعنمرسلارواههكذا.العرببأرضدينانيبقينلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(نيفرحو):ط

.(0752)مسلمو(6465)ريلبخاا

.(6444)ريلبخاا

.طفياللفظليس

ابنصحيحفيوالحديث،واحدةكلمةبقدربياضثم(عن،صحيحهفي)وبعدها،كلمةبقدربياضأفيبعدها

.بنحوه(0092)رقمحبان

.(5102/)أحمدالإماممسند

تحريف.(بمن):أ

.وزيادةتحريف(أعرفعلىيصوبها):م

حسن.حديثوهو)3817(رقم

.(بشارالدكتور.طمنالليثيبرواية6026رقم)(2298/)الموطأ
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عائشة،عن،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريحديثمن)2(ومسلم)1(البخاريروىوقد

عنكشفهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق!ي!اللهبرسولنزللما:قالا،عباسوابن

يحذر"مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلىاللهلعنة":كذلكوهوفقال،وجهه

.صنعواما

بنأحمدثنا،الأصمالعباسأبوأنبأنا،الأديبرجاءأبيبنبكرأبوأنبأنا:)3(البيهقيالحافظوقال

سمعت:قال،اللهعبدبنجابرعن،سفيانأبيعنالأعمشعن،عياشبنبكرأبوثنا،الجبارعبد

بالله.الظنأحسنوا:بثلاثموتهقبليقول!ؤاللهرسول

عن،نافعبنطلحةسفيانأبيعن،الأعمشحديثمن)4(مسلمرواهكماالأحاديثبعضوفي

."تعالىباللهالظنيحسنوهوإلاأحدكميموتنلا":ع!يماللهرسولقال:قال،جابر

.")5(خيرابيفليظن،بيعبديظنعندأنا":تعالىاللهيقولالاخرالحديثوفي

بنزهيرخيثمةأبوثنا،الصغانيإسحاقبنمحمدثنا)7(،الأصمثنا،الحاكمأنبأنا:)6(البيهقيوقال

!يماللهرسولوصيةعامةكانت:قال،أنسعن،قتادةعن،التيميسليمانعن،جريرثنا،حرب

وقال.لسانهبها)8(يفيضوما،بهايغرغرجعلحتى"أيمانكمملكتوماالصلاة":الوفاةحضرهحين

عامةكانت:قال،مالكبنأنسعن،قتادةعن،التيميثنا،محمدبنأسباطثنا:أحمد)9(الإمام

يغرغر!راللهرسولجعلحتى.أيمانكمملكتوماالصلاة:الموتحضرهحين!راللهرسولوصية

،طرخانبنسليمانحديثمن)01(ماجهوابنالنسائيرواهوقد.لسانهبهايفيضيكادوما،صدرهبها

به.أنسعن،لهصاحبعن،قتادةعن(،)11للنسائيروايةوفي.بهأنسعن،قتادةعن،التيميوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(435،436،5444،5581،5816)البخاري

.(531)مسلم

.(7402/)للبيهقيالنبوةدلائل

.81()(2877)مسلم

ضعف.إسنادهوفي،)84(رقم،الدنياأبيلابن"بالثهالظنحسن!انظر

.(7402،502/)النبوةدلائل

.طفياللفظليس

الحميدعبدبنجريرعنراهويهبنإسحاقعنالنسائيرواهوقد):أفييردولم،طفيوبعدها(يفصح):ط

.(بهأبيهعنسليمانبنمعتمرعنالأشعثأبيعنماجهوابنبه

.(3171/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو)7926(ماجهوابن07()59الكبرىفيالنسائي

.07()69الكبرىفيالنسائي
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بنعليعن،يزيدبننعيمعن،الفضلبنعمرثنا،الراسبيعيسىبنبكرثنا:أحمد)1(وقال

:قال.بعدهمنأمتهتضللامافيهيكتببطبؤ)2(آتيهأن!يماللهرسولأمرني:قال،طالبأبي

ملكتوماوالزكاةبالصلاةأوصي:قال.وأعيأحفظإني:قلت:قال.نفسهتفوتنيأنفخشيت

الوجه.هذامنأحمدبهتفرد.أيمانكم

سفينةعن،قتادةعن،عوانةأبوثنا،الفضلبنمحمدالنعمانأبوثنا،)3؟سفيانبنيعقوبوقال

حتى،أيمانكمملكتوما)4(الصلاةالصلاةموتهعند!اللهرسولوصيةعامةكان:قالتسلمةأمعن

بنيزيدعنمسعدةبنحميدعن)5(النسائيرواهوهكذا.لسانهبهايفيضوما،صدرهفييلجلجهاجعل

:)8(البيهقيقال.لهسلمةأمعنحدثسفينةأن)7(قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،زريع
)6(

رواهوهكذا.بهسلمةأمعنسفينةعنالخليلأبيعنقتادةعنهمامعنعفانرواهماوالصحيح

صالحعن،قتادةعن،همامعن،هارونبنيزيدحديثمن)01(ماجهوابن،أيضا)9(النسائي

.به)11(سلمةأمعن،سفينةعن،الخليلأبي

القاسم،عن،سرجسبنموسىعن،الهادبنيزيدعن،الليث(ثنا)13يونسثنا:أحمد)12(وقال

ثم،القدحفييدهفيدخل،ماءفيهقدحوعنده،يموتوهو،!اللهرسولرأيت:قالت،عائشةعن

)15(والنسائي)14(الترمذيورواه.الموتسكراتعلىأعنياللهم:يقولثم،بالماءوجههيمسح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

12(

13(

ضعيف.وإسناده(1/09)أحمدالإماممسند

.(طبق:النهاية)عليهايكتبالتيالظهرفقار(بفتحتين)الطبق

.(3046/)والتاريخالمعرفة

.طفياللفظليس

.07()89الكبرىفيالنسائي

.(6134/)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو(سعد):ط

.(سلمةأمعنسفينةعن):ط

.(7502/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(0071)للنسائيالكبرىالسنن

صحيح.حديثوهو،(1625)ماجهابن

عنرواهثم.فذكرهالنبيعنسفينةعنقتادةعنعوانةأبيعنقتيبةعنأيضأالنسائيرواهوقد):طفيبعدها

.(نحوهفذكرسفينةعنحدثنا:قال!محمدبنيونسعنالمباركبناللهعبدبنمحمد

.(664/)أحمدالإماممسند

.طفي(حدثنا)لفظليس

.(789)الترمذي

.(1071)للنسائيالكبرىالسنن
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(ماجه!وابن

م6--الساخ6أنعثماعدي!كأ"!فاتهءأحتضا(شكحفية

.2(غريب:الترمذيوقال.بهالليثحديثمن،

عائش!،عن،طلحةبنإسحاقبنمصعبعن،إسماعيلعن،وكيعحدثنا:أحمد)3(الإماموقاذ

وإسناده،أحمدبهتفرد.الجنةفيعائش!كفبياضرأيتأنيعليليهونإنه:"قال!!النبيعن

الناسذكروقد.عنهااللهرضي،لعائش!،والسلامالصلاةعليهمحبتهشدةعلىدليلوهذا،بهبأسلا

له،حقيقةلاكلامايبالغونلأنهمإلاذاكوما،المبلغهذاأحدهميبلغولم،المحبةكثرةفيكثيرةمعاني

فيه.شكولامحالةلاحقكلائموهذا

في!اللهرسول!توفي:عائش!قالت:قال!،مليكةأبيابنعن،أيوبعن:"زيد)دبنحمادوقال!

بصرهفرفعبه)6(أدعوفذهبت،مرضإذابدعاءيعوذهجبريلوكان،ونحريسحريبينوتوفي،بيتي

جريد!وبيدهبكرأبيبنالرحمنعبدودخل،الأعلىالرفيقفي،الأعلىالرفيقفي:وقالالسماءإلى

أحسنبهافاستن،إليهفدفعتهافنفضتها)7(فأخذتها:قالت.حاجةبهالهأنفظننت،إليهافنظر،رطبة

منيومآخرفيوريقهريقيبيناللهفجمع:قالت.يدهمنفسقطت،يتناولها)8(ذهبثم،مستناكانما

به.زيدبنحمادعن(1حرب)0بنسليمانعن،)6(البخاريورواه.الآخرةمنيوموأولالدنيا

ثنا،ببخارىالفقيهسهلبنأحمدنصرأبوأخبرني،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:11()لاالبيهقيوقال

عن،يونسبنعيسىثنا،الضبيزهيربنعمروبن)13(داودثنا،البغداديالحافظمحمدبنصالح

عائش!أن:أخبره،عائش!مولىذكوانعمروأباأن:مليكةأبيابنأخبرنا،حسينأبيبنسعيدبنعمر

،ونحريسحريوبين،بيتيوفي،يوميفيتوفي!ي!اللهرسول!أنعلياللهنعمةمنإن:تقول!كانت

ع!ييهاللهرسولمسندةوأنا،معهبسواكأخيعليدخل:قالت.الموتعندوريقهريقيبينجمعاللهوأن

ضعيف.وإسناده،(1623)ماجهابن(أ

ضعيف.:يعني2(

.(6138/)أحمدالإماممسند3(

.(قالإنه):ط4(

.(7602/)للبيهقيالنبوةدلائل(ه

.(أعوذه):ط(6

.(فقضمتها):أ7(

.(يناولنها):ط(8

.(1544)البخاري(9

تحريف.(جرير):ط(01

.(2-756257/)للبيهقيالنبوةدلائل(11

.(1/1135)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(عن):ط(12
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برأسه؟فأشار؟لكآخذه:فقلت،ويألفهالسواكيحبأنهعرفتوقد،إليهينظرفرأيته،صدريإلى

الماءفييدهيدخلفجعلما!فيهاعلبةأوركو!يديهوبين:قالت.فيهعلىفأمره،لهفلينته،نعم:أي

وجعلاليسرىأصبعهنصبثم،لسكراتللموتإن،اللهإلاإلهلا:يقولثم،وجههبهافيمسح

عن()1البخاريورواه.الماءفييدهومالت،قبضحتى،الأعلىالرفيقفي،الأعلىالرفيقفي:يقول

يونس.بنعيسىعن،محمد

عائشة،عن،يحدثعروةسمعت،إبراهيمبنسعدعن،شعبةثنا:)2(الطيالسيداودأبووقال

مرضكانفلما:قالت.والآخرةالدنيابينيخيرحتىيموتلا!ي!االنبيأننحدثكنا:قالت

والصذيقيهنالنبمنمنعلئهمالدهألغمالذينمع!و:يقولفسمعته.بحةلهعرضتفيهماتالذي!ي!االلهرسول

وأخرجاه)3(.يخيركانأنهفظننا:عائشةقالت.(96:اتءأ!ورفيقاأوليكوحسنوالصنلحينوالشهد!

به.شعبةحديثمن

قالت:عائشةأن،العلمأهلمنرجالفيالزبيربنوعروةالمسيببنسعيدأخبرني:الزهريوقال

عائشة:قالت.يخترثمالجنةمنمقعدهيرىحتىنبيئيقبضلمإنه:صحيحوهويقول!يماللهرسولكان

البيت.سقفإلىبصرهفأشخصأفاقثم،ساعةعليهغشيفخذيعلىورأسهمج!ي!اللهبرسولنزلفلما

قطنبييقبضلمأنه:صحيحوهو،حدثناهكانالذيالحديثأنهفعرفت.الأعلىالرفيقاللهم:وقال

كانت:عائشة)4(قالت.تختارنالاإذا:فقلت:عائشةقالت.يخيرثم،الجنةمنمقعدهيرىحتى

به.الزهريعن،وج!غيرمن("هأخرجاه.الأعلىالرفيقع!يماللهرسولبهاتكلمكلمةاخرالكلمةتلك

أغمي:قالت،عائشةعن،بردةأبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،الثوريهو،سفيانوقال

اللهأسألبل،لا:فقال.بالشفاءلهوأدعووجههأمسحفجعلت،حجريفيوهو!يماللهرسولعلى

وقال.بهالثوريسفيانحديثمن)6(النسائيرواه.وإسرافيلوميكائيلجبريلمعالأسعدالأعلىالرفيق

بناللهعبدبنمحمدثنا،الأصمالعباسأبوثنا:قالوا،وغيرهالحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)7(البيهقي

أخبرتهعائشةأن:الزبيربناللهعبدبنعبادعن،عروةبنهشامعن،عياضبنأنسثنا،الحكمعبد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(9444)ريلبخاا

.(6541)لسيلطياامسند

.(68)(4442)مسلمو(5344)ريلبخاا

.(لتقاو):ط

.)87(24(44)ومسلم(4)463رقمالبخاري

صحيح.حديثوهو،(4071،36901)الكبرىالسنن

.2(90)7/"النبوةدلائل"في
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لياغفراللهم:يقولصدرهاإلىمسندوهويموتأنقبلإليهوأصغت،مج!ي!اللهرسولسمعتأنها

.عروةبنهشامحديثمن(1)أخرجاه.بالرفيقوألحقني،وارحمني

بنعبادبن)3(يحيىحدثني،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

وفي،ونحريسحريبينع!ي!اللهرسولمات:تقولعائشةسمعت:عبادأبيهعن،الزبيربناللهعبد

ثم،حجريفيوهوقبضمج!ي!اللهرسولأنسنيوحداثةسفهيفمن،أحدافيهأظلمولم،دولتي

وجهي.وأضربالنساءمعألتدم)4(وقمتوسادةعلىرأسهوضعت

بنالمطلبعن،زيدبنكثيرثنا،الزبيربناللهعبدبنمحمدحدثنا:أحمد)5(الإماموقال

،الثوابيرىثم،نفسهتقبضإلانبيمنما:يقولع!ي!االلهرسولكان:عائشةقالت:قال،اللهعبد

،صدريإلىلمسندتهفإنيمنهذلكحفظتقدفكنت،يلحقأنوبينإليهتردأنبينفيخير،إليهتردثم

فنظر.ارتفعحينإليهفنظرت،قالالذيفعرفت،قضىقد:فقلت،عنقهمالتحينإليهفنظرت

منعلتهماللهأدغمالذينمع):الجنةفيالأعلىالرفيقمع:فقال.يختارنالاواللهإذا:قلت:قالت

.يخرجوهولم،أحمدبهتفرد(96:الخساءأ!هورفيماأوليكوحسنوالصنيملشهداءواوالصديمنالنبتن

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامأخبرنا،همامحدثنا،عفانحدثنا:أحمد)6(الإماموقال

قطريحاأجدلمنفسهخرجتفلما:قالت.ونحريسحريبينورأسه،!اللهرسولقبض:قالت

الستة.الكتبأصحابمنأحديخرجهولم،الصحيحينشرطعلىصحيحإسنادوهذا.منهاأطيب

.عفانعن،إسحاقبنحنبلحديثمن)7(البيهقيورواه

،الجبارعبدبنأحمدثنا،الأصمالعباسأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)8(البيهقيوقال

علىيديوضعت:قالت،سلمةأمعن،عروةأبيبنقيسبنمحمدعنمعشرأبيعن،يونسثنا

.يديمنالمسكريحيذهبوما،وأتوضأاكلجمعليفمرت،ماتيوم!اللهرسولصدر

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

ط:)

مسندا

ط:)

ط:)

مسندا

مسندا

دلائل

دلائل

.(58)(4442)مسلمو(0444،4765)ريلبخاانظروا(هخرجاوأ

.(6274/)أحمدلإمام

.(8192/)البخاريتاريخوانظر.(يحيىبنيحيى

.(ألدم

منقطع.وإسناده،(674/)أحمدلإمام

.(221-6121/)أحمدلإمام

.(7132/)النبوة

.(7912/)للبيهقيالنبوة
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عن،هلالبنحميدثنا،المغيرةبنسليمانثنا:قالا،وبهزعفانحذثنا:أحمد)1(وقال

التيمنوكساء،باليمنصنع)2(مماغليظاإزاراإلينافأخرجت،عائشةعلىدخلت:قال،بردةأبي

منالنسائيإلا)3(الجماعةرواهوقد.الثوبينهذينفيقبض!ي!اللهرسولإن:فقالت،الملبدةيدعون

صحيح.حسن:الترمذيوقال.بههلالبنحميدعن،طرق

بنيزيدعن،الجونيعمرانأبوأنبأنا،سلمةبنحمادثنا،بهزحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

إليهاوجذبتوسادةلنافألقت،عليهافاستأذنا،عائشةإلىليوصاحئاأناذهبت:قال،بابنوس

منكبفضربت؟العراكوما:قالت؟العراكفيتقولينما،المؤمنينأميا:صاحبيفقال.الحجاب

وجلعزاللهقالماقولوا!المحيض،العراكما:قالتثم.أخاكآذيتمه)5(:فقالت.صاحبي

ثوبوبينهوبيني،رأسيمنوينال،يتوشحني!ي!اللهرسولكان:قالتثمأ222:البقرةأ!المحيضميو

،يومذاتفمر،بهااللهينفعنيالكلمةيلقيمماببابيمزإذا!ي!اللهرسولكان:قالتثم.حائضوأنا

،البابعلىوسادةليضعيجاريةيا:فقلت.ثلاثاأومرتينشيئايقلفلممرثم،شيئايقلفلم

،وارأساهأنا:فقال.رأسيأشتكي:فقلت؟شأنكما،عائشةيافقال.بيفمر،رأسيوعصبت

قدإني:فقالالنساءإلىوبعث،عليفدخل،كساءفيمحمولابهجيءحتىيسيراإلايلبثفلمفذهب

أحداأمرضولمأمزضهفكنت)6(عائشةعندفلأكنليفأذنبينكنأدورأنأستطيعلاوإني،اشتكيت

حاجة،رأسيمنيريدأنهفظننت،رأسينحورأسهمالإذمنكبيعلىيومذاترأسهفبينما،قبله

عليه،غشيأنهفظننت،جلديلهافاقشعرنحري)7(ثغرةعلىفوقعت،باردةنقطةفيهمنفخرجت

عمرفنظر،الحجابإليوجذبت،لهمافأذنتفاستأذنا،شعبةبنوالمغيرةعمرفجاء،ثوبافسخيته

عمر،يا:المغيرةقالالبابمندنوافلما،قاماثم!ي!اللهرسولغشيأشدما،واغشياه:فقال،إليه

يفنيحتىيموتلا!ي!اللهرسولإن.فتنةتحوسك)9(رجلأنتبل،كذبتقال)8(!ي!اللهرسولمات

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(6131/)أحمدالإماممسند

.(يصنع):ط

،(1733)والترمذي،(5364)داودوأبو،و)35()34((0802)ومسلم،(5831،5818)البخاري

.(1355)ماجهوابن

حسن.وإسناده،(6912،522/)أحمدالإماممسند

.(ماقالت):ط

.(صفيةأوعائشة):المسندفي

.(نقرة):ط

.(قلت):ط

.(حوس:النهاية)ركوبهاعلىوتحثكتخالطكأيفتنةتحوسك



والسلامالصلاةعليهووفاتهاحتضارهكيفية534

،راجعونإليهوإناللهإنا:فقال!،إليهفنظر،الحجابفرفعتبكرأبوجاءثم:قالت.المنافقينالله

فحدررأسهرفعثم.وانبياه:قال!ثمجبهتهفقبلفاهفحدررأسهقبلمنأتاهثم.!ي!اللهرسول!مات

مات،واخليلاه:وقال!،جبهتهوقبلفاهوحدررأسهرفعثم،واصفياه:قال!ثم،جبهتهوقبل،فاه

حتىيموتلااللهرسول!إن:ويقول!ويتكلم،الناسيخطبوعمر،المسجدإلىوخرجع!ي!اللهرسول!

مهوميتونوإخمميتإنك):يقول!اللهإنقال!ثم،عليهوأثنىاللهفحمدبكرأبوفتكلم.المنافقيناللهيفني

عكأنقلتخ!لأؤفاتأفإينالرسلقت!منظتقذرسولإلامحمدوما!و.الايةمن!رعحتى(03:ارمرأ

ا!هفإنالىلجبدكانفمن:قالثم،الايةمنفرغحتى(144:عمرأنالأ!هوعقبيهعكيخقلمتومناغمنتم

فيأنهاشعرتما،اللهكتابفيأنهاأو:عمرفقال!.ماتقدمحمدافإنمحمدايعبدكانومن،حي)1(

.فبايعوه،فبايعوه،المسلمين)2(شيبةذووهو،بكرأبوهذا،الناسأيهايا:عمرقال!ثم.اللهكتاب

)3(
عن،العطارالعزيزعبدبنمرحومحديثمن")5(الشمائل"فيوالترمذيداود)4(أبورواهوقد

ببعضه.بهالجونيعمرانأبي

بنأحمدأخبرنا،إسحاقبنبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)6(البيهقيالحافظوقال!

بن)!1(سلمةأبوأخبرني،شهابابنعن،عقيلعن،الليثثنا،بكيربنيحيىثنا،ملحانبنإبراهيم

فدخل،نزل!حتى،بالسنح)8(مسكنهمنفرسعلىأقبلبكرأباأن:أخبرتهعائشةأنالرحمنعبد

،حبرةببرد)9(مسجىوهوع!ي!اللهرسول!فيمم،عائشةعلىدخلحتىالناسيكلمفلم،المسجد

يجمعلاوالله،اللهرسول!ياوأميأنتبأبي:قال!ثم.بكىثم،فقبلهعليهأكبثم،وجههعنفكشف

متها.فقدعليككتبتالتيالموتةأما،أبداموتتينعليكالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(يموتلاا:طفيبعده

تحريف.(سبية):ط

.(روىوفد):ط

صحيح.حديثوهو،(1372)داودأبو

.(374)الترمذيشمائل

.(7512/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(4287/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(عن):ط

رضيالصديقبكرأبيمنزلبهاكانالمدينةمحالإحدىوهي،ثانيهيضئموقد،ثانيهوسكون،أولهبضم:السنح

النبيمنزلوبينوبينهاالمدينةبعواليالخزرجبنالحارثمنازلوهي،المدينةأطرافمنطرففيوهيعنهالله

.(سنح:البلدانمعجم)ميل!ك!يم

.(عليهمعشى):الدلائلفي
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.الناسيكلموعمر)2(،خرجبكرأباأن:عباسابنعن،سلمةأبووحدثني:الزهري)1(قال

فتشهد.يجلسأنعمرفأبى!عمريااجلس:فقال.يجلسأنعمرفأبى!عمريااجلس:فقال

ومن،ماتقدمحمدا)3(فإنمحمدايعبدمنكمكانفمن،بعدأما:فقال.إليهالناسفأقبل،بكرأبو

أؤماتأفإينالرسلقت!منظتقذإلارسولمومامحمد!و:تعالىاللهقال.يموتلاحياللهفإناللهيعبدكان

الآية،هذهأنزلاللهأنيعلموالمالناسلكأنفوالله:قال،144:عمرانآلأالآية!واغمنتمعكانقلتغقتل

يتلوها.إلاالناسمنبشرسمعفما،كلهمالناسمنهفتلقاها،بكرأبوتلاهاحتى

بكرأبالسمعتأنإلاهوما،والله:قالعمرأنالمسيببنسعيدوأخبرني:الزهري)4(قال

حينوعرفت،الأرضإلىهويتوحتى،رجلايتقلنيماحتىفعقرت)5(،الحقأنهفعرفت،تلاها

به.7(بكيمابنيحيىعن)6(البخاريورواه.ماتقدع!ي!اللهرسولأنتلاهاسمعته

وفاةذكرفي،الزبيربنعروةعن،الأسودأبوثنا،لهيعةابنطريقمن،)8(البيهقيالحافظوروى

:ويقول،والقطعبالقتلماتقالمنويتوعد،الناسيخطبالخطاببنعمروقام:قال.ع!ي!اللهرسول

فيمكتومأمبنالأصمبنزائدةبنقيسبنوعمرو.وقطعقتلقامقدلو)9(غشيتهفيلمجي!اللهرسولإن

فيوالناسالاية(144:عمرانآلأ!الرسلقت!منظتقذرسولمإلآمحمدوما):يقرأالمسجدمؤخر

أيهايا:فقال.الناسعلىالمطلبعبدبنعباسفخرج،يسمعونلاويموجون،يبكونالمسجد

عندكهل:قال!لا:قالوا.فليحدثناوفاتهفيع!ي!اللهرسولمنعهدمنمنكمأحدعندهل،الناس

!ي!اللهرسولعلىيشهدلاأحدأأن،الناسأكهاأشهد)01(:العباسفقال،لا:قال؟علممنعمريا

وأقبل:قال.الموتع!ي!اللهرسولذاقلقد،هوإلاإلهلاالذيوالله،وفاتهفيإليهعهدهبعهد

فاستأذن،حزينامكروباوأقبل،المسجدببابنزلحتىدابتهعلىالسنحمن،عنهاللهرضي،بكرأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(162-7512/)النبوةدلائل

.(وهو):ط

.طفيليست(محمدأفإن)عبارة

.(7216/)للبيهقيالنبوةدلائل

يتقدمأنيستطيعولافيدهش،الروعيفحأهأنهو:وقيل.الخوفمنقوائمهالرجلتسلمأن:-بفتحتين-العقر

.(عقر:النهاية)يتأخرأو

.(4544-2544)ريالبخا

.طفياللفظليس

.(921-7217/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(غشية):ط

.(اشهدوا):ط
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فخمرن،حولهوالنسوةالفراشعلىتوفيقد!اللهورسول،فدخللهفأذنت،عائشةابنتهبيتفي

يقتله،عليهفجثئ،!اللهرسولعنفكشف،عائشةمنكانماإلابكبرأبيمنواستترن،وجوههن

عليكاللهرحمة،بيدهنفسيوالذي!يالهاللهرسولتوفي،شيئاالخطابابنيقولهماليس:ويقولويبكي

رقابيتخطىالمسجدإلىسريعاخرجثم،بالثوبغشاهثم.وميتاحياأطيبكما،اللهرسوليا

المنبر،جانبإلىبكرأبووقام،إليهمقبلابكرأبارأىحينعمروجلس،المنبرأتىحتى،الناس

إلىنبيهنعىوجلعزاللهإن:وقال،التشهدمنعلمهبمابكرأبوفتشهد،وأنصتوافجلسواالناسونادى

وجل.عزاللهإلاأحدمنكميبقىلاحتىالموتوهو،أنفسكمإلىونعاكمأظهركمبينحيوهو،نفسه

فيالايةهذه:عمرفقالالاية1441:عمرانالأ!الرسلقت!منظتقذإلآرسولومامحمد!و:تعالىقال

وإضهمميتإنك!ال!:!يالهلمحمدتعالىاللهقالوقد.اليومقبلأنزلتالايةهذهأنعلمتماوالله؟القران

وقال881:الفصصرأ!لزجونألحكووإلتهل!وتجههوإلاهالكشئءص):تعالىاللهوقال031:ادزمرأ!ومجتون

نيلقةنفسص):وقال(27-26:الرحمنا!ووالإكراوأتجنذورفيوضهويتقى!فانعئهامنكل!و:تعالى

حتىوأبقاه!محمداعمراللهإد:وقال(0185عمرانالأمهواتقيمةيؤمأجور!غوإنماتوفؤتآتمؤت

ترككموقد،ذلكعلىاللهتوفاهثم،اللهسبيلفيوجاهد،اللهرسالةوبلغاللهأمروأظهر،اللهدينأقام

ومن،يموتلاحياللهفإنربهاللهكانفمن،والشفاءالبينةبعدمنإلاهاللثيهلكفلن،الطريقةعلى

علىوتوكلوا،بدينكمواعتصموا،الناسأيهااللهفاتقوا،إلهههلكفقدإلهاوينزله،محمدايعبدكان

بيناللهكتابوإن،دينهومعز،نصرهمنناصراللهوإن،تامةاللهكلمةوإن،قائماللهدينفإن،ربكم

أجلبمننباليلاوالله،وحرامهاللهحلالوفيه،!صمحمدااللههدىوبه،والشفاءالنوروهو،أظهرنا

معجاهدناكماخالفنامنولنجاهدن،بعدوضعناهامالمسلولةاللهسيوفإن،اللهخلقمنعلينا

فذكر.!يالهاللهرسولإلىالمهاجرونمعهانصرفثم.نفسهعلىإلاأحد)1(يبقينفلا،ع!يماللهرسول

ودفنه.عليهوالصلاةويمفينهغسلهفيالحديث

تعالى.اللهشاءإن،وشواهدهبدلائلهمفصلاسنذكرهكما:قلت

وقال.مات:بعضهمفقال-ع!ي!النبيموتفيشكولما:قالوا.شيوخهعنالواقديوذكر

توفيقد:فقالت).!اللهرسولكتفيبينيدهاعميسبنتأسماءوضعت-،يمتلم:بعضهم

أوردههكذا)3(.موتهبهعرفقدالذيهذافكان.كتفيهبينمنالخاتمرفعوقد()2(!يالهاللهرسول

)1(

)2(

)3(

(.ط:)يبغين

.أفيالقوسينبينماليس

.(وهكذا):ط
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ثميسموا)2(لموشيوخه،ضعيفوهو،الواقديطريقمن")1(النبوةدلائل"كتابهفيالبيهقيالحافظ

.بالصوابأعلمفالله.الخاتمرفعوهو،شديدم!غرابةوفيه،صحلماومخالفث،حالبكلمنقطعهو

صفحا،أكثرهاعنأضربناشديدةوغرابةنكاراتفيهاكثيرةأخباراالوفاةفيوغيرهالواقديذكروقد

منهفكثيز،وغيرهم،المتأخرينالقصاصمنكثيزيوردهماسيماولا،متونهاونكارة،أسانيدهالضعف

وماالأكاذيبعنغنيةالمشهورةالكتبفيالمروتةوالحسنةالصحيحةالأحاديثوفي.محالةلاموضوع

أعلم.والله،سندةيعرفلا

فصل

والسلامالصلاةعليهدفنهوقبلص!وفاتهبعدوقعتمهمةأمورذكرفي

لأنهوذلك،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيبيعةوأهلهالإسلامعلىبركةوأيمنهاوأجلهاأعظمهاومن

وكان،الضبحصلاةبالمسلمينصلىقد،عنهاللهرضي،الصديقكانماتلما،والسلامالصلاةعليه

إلىونظر،الحجرةستروكشف،الوجعمنفيهكانماغمرةمنإفاقة،!ي!اللهرسولأفاققدذاكإذ

عليه،وسلامهاللهصلوات،وتبسمذلكفأعجبه،بكرأبيخلفالصلاةفيصفوفوهم،المسلمين

ليصل،يتأخرأنبكرأبوأرادوحتى،بهلفرحهم،الصلاةمنفيههممايتركواأنالمسلمونهمحتى

،والسلامالصلاةعليه،بهالعهداخروكان،الستارةوأرخى،همكمايمكثواأنإليهمفأشار،الصف

قدإلا!واللهرسولأرىما:لعائشةوقال،عليهدخلالصلاةمن،عنهاللهرضي،بكرأبوانصرففلما

المدينة،شرقيبال!نحساكنةوكانت-زوجتيهإحدىيعني-خارجةبنتيوموهذا،الوجععنهأقلع

وقيل:.اليومذلكمنالضحىاشتدحين.!ي!اللهرسولوتوفي،منزلهإلىوذهبلهفرسعلىفركب

أعلم.والله.الشمسزوالعند

يمت.لم:قائلومن!ي!اللهرسولمات:يقولقائلفمن،بينهمفيماالصحابةواختلفماتفلما

حينمنزلهمنالصديقفجاء،!ي!اللهرسولبموتفأعلمه،ال!نحإلىالصديقوراءعبيدبنسالمفذهب

،ماتقدأنهوتحقق،وقبلهوجههعنالغطاءوكشف،منزله!يواللهرسولعلىفدخل،الخبربلغه

الجدالوأزاح،قدمناكما!ي!اللهرسولوفاةلهموبتن،المنبرجانبإلىفخطبهمالناسإلىخرج

لبعضشبهةووقعت،الصحابةمنجماعةالمسجدفيوبايعه،إليهكفهمالناسورجعالإشكال)3(وأزال

أميويكونأنبينبعضهموتوسط،الأنصارمنخليفةاستخلافجوازبعضهمأذهانفيوقام،الأنصار

.7921/للبيهقيالنبوةدلائل()1

خطأ.(يسمونلما:ط)2(

.(زالأو،الجدلوأزاخ):ط)3(
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فرجعوا،قريشفيإلاتكونلاالخلافةأنالصديقلهمبينحتى،الأنصارمنوأميرالمهاجرينمن

عليه.وننبهسنبينهكما،عليهوأجمعوا،إليه

ساعدةبنيسقيفةقصة

عن،شهابابنحدثني،أنسبنمالكثنا،الطباععيسىبنإسحاقثنا:أحمد)1(الإمامقال

إلىرجععوفبنالرحمنعبدأن،أخبرهعباسابنأن،مسعودبنعتبة()2(بناللهعبد)بناللهعبيد

حجةاخرفيبمنىوذلك-أنتظرهوأنافوجدنيعوفبنالرحمنعبدأقرىوكنت:عباسابنقال-رحله

فلانأإن:فقالالخطاببنعمرأتىرجلاإن:عوفبنالرحمنعبدفقال،الخطاببنعمرحجها

فمحذرهم،الناسفي،اللهشاءإن،العشيةقائمإني:عمرفقال.فلانابا!تعمرماتقدلو:يقول

تفعللا،المؤمنينأميريا:فقلت:الرحمنعبدقال.أمرهميغصبوهمأنيريدونالذينالرهطهؤلاء

،الناسفيقمتإذامجلسكعلىيغلبونالذينوإنهم،وغوغاءهمالناسرعاعيجمعالموسمفإن

فإنها،المدينةتقدمحتىولكن،مواضعهايضعوهاولا،يعوهافلاأولئكبهايطيرمقالةتقولأنفأخشى

)3(ويضعونهامقالتكفيعون،متمكناقلتمافتقولوأشرافهمالناسبعلماءوتخلص،والسنةالهجرةدار

قدمنافلما.أقومهمقابمأولفيالناسبهالأكلمنصالحا)4(المدينةقدمتلئن:عمرقال.مواضعها

صكةومالماللئى:قلت-الأعمىصكةالرواحعجلتالجمعةيوموكان،الحجةذيعقبفيالمدينة

فوجدتهذا-نحوأو)6(.والبردالحريعرفلا،خرجساعةأييباليلاإنه:قال)5(؟الأعمى

طلعأنأنشبفلم،ركبتهركبتيتحكحذاءهفجلست،سبقنيقدالأيمنالمنبرركنعندزيدبنسعيد

بنسعيدفأنكر:قال.قبلهأحدعليهقالهامامقالةالمنبرهذاعلىالعشيةليقولن:قلترأيتهفلما:عمر

سكتفلما،المنبرعلىعمرفجلسأحد؟يقلمالميقولأنماعسى:وقال،ذلكزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح.وإسناده،(56-1/55)أحمدالإماممسند

.طفيالقوسينبينماليس

.(ويضعوها):ط،أ

.(صالحاسالما)المسندفي

العربية:الأمثالمعجمفي

.(2182/)الأمثالمجمع-عميصكةأتانا-

.(1/792،318)الأمثالجمهرة-عميصكةجاء-

،(805)المقالفصلشرحه(2378)القاسموأمثال،(2/182)الأمثالمجمع-عميصكةلقيته-

.(صكك:النهايةانظر)الهاجرةفييريد:الأثيرابنوقال.(صكك)واللسان،(2287/)والمستقصى

.أفي(أو)ليست
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نأليقدرقدمقالةقائلفإني،الناسأيهابعدأما:قالثم،أهلههوبمااللهعلىفأثنىقامالمؤذن

لمومن،راحلتهبهانتهتحيثبهافليحدثوعقلهاوعاهافمن،أجلييديبينلعلهاأدريلا،أقولها

أنزلفيمافكان،الكتابعليهوأنزل،بالحقع!ي!محمدابعثاللهإن،علييكذبأنلهأحلفلايعها

بالناسطالإنفأخشىبعدهورجمنا!اللهرسولورجم،وعقلناهاووعيناهافقرأناها،الرجمايةعليه

فالرجم.وجلعزاللهأنزلهاقدفريضةبتركفيضلوا،اللهكتابفيالرجمآيةنجدلاقائليقولأنزمان

،الاعترافأوالحبلكانأوالبئنةقامتإذا؟والنساءالرجالمنأحصنإذازنىمنعلىحقاللهكتابفي

قال!يماللهرسولوإنألا،آبائكمعنترغبواأنبكمكفرافإن،ابائكمعنترغبوالا:نقرأكناقدوإناألا

منكمقائلاأنبلغنيوقد.ورسولهاللهعبدفقولواعبدأنافإنما،مريمبنعيسىأطريكماتطرونيلا

كانتوإنهاألا)1(فلتةكانتبكرأبيبيعةإن:يقولأنامرؤيغترنفلافلانابايعتعمرماتقدلويقول

خبرنامنكانوإنه،بكرأبيمثلالأعناقإليهتقطعمناليومفيكموليس،شزهاوقىاللهإنألا،كذلك

!واللهرسولبنتفاطمةبيتفيتخففوامعهماكانومنوالزبيرعلياأن-!يماللهرسولتوفي-حين

له:فقلت،بكرأبيإلىالمهاجرونواجتمع،ساعدةبنيسقيفةفيبأجمعهاالأنصارعنهاوتخلف

الذيلنافذكرا،صالحانرجلانلقيناحتىنؤمهمفانطلقنا.الأنصارمنإخوانناإلىبناانطلق،بكرأبايا

فقالا:.الأنصار)2(منهؤلاءإخواننانريد:فقلت؟المهاجرينمعشرياتريدونأين:فقالاالقومصنع

حتىفانطلقنا،لنأتينهموالله:فقلت،المهاجرينمعشرياأمركمواقضوا،تقربوهملاأنعليكملا

؟هذامن:فقلت،مزملرجلظهرانيهمبينوإذا،مجتمعونهمفإذا،ساعدةبنيسقيفةفيجئناهم

هوبمااللهعلىفأثنى،خطيبهمقامجلسنافلما.وجع:قالوا؟لهما:فقلت.عبادةبنسعد:قالوا

دفت)3(وقدمنارهطالمهاجرينمعشرياوأنتم،الإسلاموكتيبةاللهأنصارفنحنبعدأما:وقال،أهله

أتكفم،أنأردتسكتفلما.الأمرمن)7(ويحضنوناأصلنايختزلونا)6(منأن()يريدون)4(منكمدافة

،)9(الحدبعضمنهأداريوكنتبكرأبييديبينأقولهاأنأردت،أعجبتني)8(مقالةزورتقدوكنت

.(فتمت):طفيبعدها(1)

.طفياللفظليس)2(

.(نبينا):ط)3(

.(دفف:النهاية)بالشديدليسسيرأجماعةيسيرونالقوم:الدافة(4)

.أفياللفظوليس(تريدون):ط()5

.(خزل:النهاية).منفردينبناويذهبوايقتطعونا:أي،أصلنامنويختزلونا.(تختزلونا):ط()6

.(حضن:النهاية)يخرجوناأيويحضنونا(وتحصنونا):ط)7(

.(زور:النهاية)وأصلحتهياتوزورت.(رويت):ط)8(

.(حدد:النهاية)غضبإذاوحدةحدايحدحد:يقال،الغضبمنسواءوالحدةالحد()9
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)2(وأفضلبديهتهفيقالهاإلاتزويريفيأعجبتنيكلمةمنتركماوالله،وأوقرمني)1(أحلمكانوهو

الحيلهذاإلاالأمرهذاالعربتعرفوما،أهلهفأنتمخيرمنذكرتمفما،بعدأما:فقال!.سكتحتى

وأخذ.شئتمأيهما،الرجلينهذينأحدلكمرضيتوقد،ودارانسباالعربأوسطهم،قريشمن

يقربنيلاعنقيفتضربأقدمأنواللهوكان،غيرهاقال!مماأكرهفلم،الجراحبنعبيدةأبيويدبيدي

منقائلفقال!،الموتعندنفسيتغترأنإلا،بكرأبوفيهمقومعلىأتأمرأنإليأحتاإثمإلىذلك

فقلت،قريشمعشريا،أميرومنكم،أميرمنا،المرجبوعذيقهاالمحكك)3(جذيلهاأنا:الأنصار

فكثر:قال!-داهيتهاأنا:يقول!كأنه:قال!المرجب)4(وعذيقهاالمحككجذيلهاأنايعنيما:لمالك

فبايعته،يدهفبسط.بكرأبايايدكابسط:فقلت.الاختلافخشيناحتىالأصواتوارتفعتاللغط

.سعداقتلتم:منهمقائلفقال!،عبادةبنسعدعلىونزونا،الأنصاربايعهثم،المهاجرونوبايعه

بكر،أبيمبايعةمنأوفقهوأمراحضرنافيماوجدناماواللهأما:عمرقال!.سعدااللهقتل:فقلت

نأوإما،نرضىلاماعلىنبايعهم)5(فإما،بيعةبعدنايحدثواأنبيعةتكنولمالقومفارقناإنخشينا

نأتغرةبايعهللذيبيعةولا،لهبيعةفلاالمسلمينمشورةغيرعنأميرابايعفمن،فسادفيكوننخالفهم

ساعدةبنعويملقياهمااللذينالرجلينأن:عروةعن،شهابابنفأخبرني:مالكقال!.يقتلا

المحككجذيلهاأنا:قال!الذيأنالمسيببنسعيدوأخبرني:شهابابنقال!.عديبنومعن

عنطرقمن،كتبهمفي)6(الجماعةالحديثهذاأخرجوقد.المنذربنالحبابهو.المرتجبوعذيقها

ول.الزهريعن،وغيرهمالك

بنحسينوحدثني)ح(عاصمثنا،زائدةثنا،عمروبن)8(معاويةحذثنا:أحمد)7(الإماموقال!

ع!ي!.اللهرسول!قبضلما:قال!-مسعودابنهو-اللهعبدعن،زرعن،عاصمعن،زائدةعن،علي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

(.ط:)أحكم

.(وقصربلغطته):ط

يستشفىممنأنا:أي،تعظيمتصغيروهو،بهلتحتكالجربىللإبلينصبالذيالعودوهو،جذلتصغيرجذيل

.(جذل:النهاية).العودبهذابالاحتكاكالجربىالإبلتستشفيكما،برأيه

ورجبتها،تقعأنحملهاوكثرةلطولهاعليهاخيفإذاخشبأوحجارةمنببناءالكريمةالنخلةتعمدأن:الرجبه

.(رجب:النهاية)تعظيمتصغيرالنخلةوهي-بالفتح-العذقتصغير:والعذيق.مرجبةفهي

.(نتابعهم):أ

ماجهوابن(1)5(1916)ومسلم.(0683،4622،4534،2893،1204،9682،7323)البخاري

.(0671-5671)الكبرىالسننفيوالسائي،(4321)والترمذي(1844)داودأبو(5532)

عمروبنمعاويةحديثمنو)1/504(عليبنوحسين،عمروبنمعاويةحديثمن21()1/المسندفي

صحيح.حديثوهو،عليبنحسينحديثمن693(و)1/

.(0/1412)النبلاءأعلامسيروانظر،تحريف(عن):ط
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غ!ي!اللهرسولأنتعلمونألستمالأنصارمعشريا:فقالعمرفأتاهم،أميوومنكمأميومنا:الأنصارقالت

نتقدمأنباللهنعوذ:الأنصارفقالت؟بكرأبايتقدمأننفسهتطيبفأيكم؟الناسيؤمأنبكرأباأمرقد

عن،الجعفيعليبنحسينعن،السريبنوهناد.راهويهبنإسحاقعن(،)1النسائيورواه.بكرأبا

،زائدةحديثمنإلاأحفظهلا،صحيح:وقال،عليبنحسينعن،المدينيبنعليورواه.بهزائدة

بننبيطعن،هندأبيبننعيمعننبيطبنسلمةحديثمنأيضا)2(النسائيرواهوقد.عاصمعن

آخر.طريتيمننحوهالخطاببنعمرعنرويوقد،مثلهعمرعن،عبيدبنسالمعن،شريط

الله،عبدبناللهعبيدعن،الزهريعن،بكرأبيبناللهعبدعن،إسحاقبنمحمدطريقمنوجاء

ذإاثنينثانياللهنبيبأمرالناسأولىإن،المسلمينمعشريا:قلت:قالأنه،عمرعن،عباسابنعن

يدهعلىفضرب،الأنصارمنرجلوبدرني،بيدهأخذتثم،)4(المبينالسباق)3(بكرأبوالغارفيهما

.الناس)5(وتتابعيدهعلىضربتثم،يدهعلىأضربأنقبل

عنسعيد)7(بنيحيىعن،زيدبنحمادعن،الفضلبنعامرعن،سعد)6(بنمحمدروىوقد

بنعمرقبلالصديقبايعالذيالرجلهذاوسمى،القصةهذهمننحوافذكر...محمدبنالقاسم

بشير.بنالنعمانوالد،سعدبنبشيرهو:فقال،الخطاب

ذكر

السقيفةيومالصديققالهمابصحةعبادةبنسعداعتراف

بنحميدعن،الأودياللهعبدبنداودعن،عوانةأبوثنا،عفانحدثنا:أحمد)8(الإمامقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.وإسناده،(776)النسائي

.(9581،91211)للنسائيالكبرىالسنن

.زائدةوالواو(وأبو):ط،أ

.(المسن):ط

.(وتبايع):ط

.(3182/)الكبرىالطبقات

عالمقهدبنقيسبنسعيدبنيحيى:وقيل،عمروبنقيسبنسعدبنيحيىوهو.تحريف(سعد):ط

عنهوروى،محمدبنالقاسممنسمع.القاضيالمدنيالبخاريالخزرجيالأنصاريسعيدأبوزمانهفيالمدينة

.(481-5468/النجلاءأعلامسير)ومئهوأربعينثلاثسنةتوفي.وغيرهزيدبنحماد

بكرأبايدركلمالحميريوهوالرحمنعبدبنحميدفإن،لانقطاعهضعيفوإسناده،(15/)أحمدالإماممسند

.و)3667()1241(رقمالبخاريعندعائشةحديثمنشاهدله."..اللهرسولتوفي":وقوله.ولاعمر

عند-هريرةأبيحديثمنوآخر)3778(البخاريعندأنسحديثمنشاهدله"..وادياالناسسلكلو":وقوله
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فجاء:قال.المدينةمنطائفه"ا(فيعنهاللهرضيبكروأبوع!ي!اللهرسولتوفي:قال،الرحمنعبد

ورفيمحمدمات،وميتاحياأطيبك3(ماوأميأبيلك)2(فدى:وقال،فقبلهوجههعنفكشف

فلم،بكرأبوفتكلم،أتوهمحتىيتقاودان)4(وعمربكرأبوفانطلق:قال).الحديثفذكر...الكعبة

نأعلمتملقد:وقال95(ذكرهإلاشأنهممناللهرسولذكرهولا،الأنصارفيأنزلشيئايترك

علمتولقد.الأنصارواديسلكت،وادياالأنصاروسلكت،وادياالناسسلكلو:قال!اللهرسول

تبعوفاجرهم،لبرهمتبعالناسفبر،الأمرهذاولاةقريشى-قاعدوأنت-:قال!صاللهرسولأنسعديا

.الأمراءوأنتمالوزراءنحن،صدقت:سعدلهفقال.لفاجرهم

يذبنسعيدبنيزيدأخبرني،مسلمبنالوليدثنا،7(عياشمابنعليحدثنا:6(أحمدالإماموقال

غزوةفيالصديقبكرأبيرفيقالطائيرافععن،اللخمي8(عميمابنالملكعبدعن،العبسيعصوان

وما،الأنصاربهتقاولتعمايحدثهوهو:فقال،بيعتهمفيقيلعماوسألته:قال،السلاسلذات

فيع!ي!اللهرسولبأمرإياهمإمامتيمنبهذكرهموما،الأنصارالخطاببنعمربهكلموما،بهكلمهم

ومعنى.قويجيدإسنادوهذا.ردةبعدهافتنةتكونأنوتخوفت،منهموقبلتهالذلكفبايعوني،مرضه

.وأرضاه،عنهاللهرضيقبولهاتركهمنأربىفتنةتقع)9(أنتخوفا،الإمامةقبلإنما،عنهاللهرضيأنههذا

المسجدفيالناساجتمعالئلاثاءيومصبيحةالغدكانفلماالإثنينيومبقيةفيهذأ.أ(كان:قلت

ع!ي!.اللهرسولتجهيزقبلذلكوكان،قاطبةوالأنصارالمهاجرينمنالبيعةفتممت

بنأنسأخبرني،الزهريعن،معمرعن،هشامثنا،موسىبنإبراهيمأنبأنا:البخاري)11(قال

،!اللهرسولتوفييوممنالغدوذلك،المنبرعلىجلسحينالأخيرةعمرخطبةسمعأنه،مالك

له"..الأمرهذاولاةقريش":وقوله)6938(رقمالترمذيعندكعببنأبيحديثمنوقالت)9377(البخاري

.لغيرهصحيححديثفهو،وغيرهم()1818رقمومسلم34()59البخاريوعندهريرةأبيحديثمنشاهد

.(صائفة):ط(1)

.(فداك):ط2()

.طفياللفظليس)3(

تحريف.(يتعادان):ط)4(

.أفيالقوسينبينماليس)5(

.(18/)أحمدالإماممسند)6(

.(01/338)النبلاءأعلامسيروانظر.(عباسبنعلي):ط)7(

.5438/النبلاءأعلامسيروانظر(نضير):ط)8(

.(يقع):ط)9(

.(بقيةكانهذا):أ(01)

.(9172)البخاري(11)
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يكونأن)1(بذلكيريد-يدبرناحتى!ي!اللهرسوليعيشأنأرجوكنت:قال،يتكلملاصامتبكروأبو

محمدا!اللههدى،بهتهتدوننوراأظهركمبينجعلقدتعالىاللهفإنماتقدمحمديكفإن-اخرهم

،فبايعوهفقوموا،بأموركم)2(المسلمينأولىوإنه،اثنينوثاني!ي!اللهرسولصاحببكرأباوإن

:الزهريقال.المنبرعلىالعامةبيعةوكانت،ساعدةبنيسقيفةفيذلكقبلبايعوهقدطائفةوكانت

فبايعهالمنبرصعدحتىبهيزلفلمالمنبر!اصعد:بكرلأبييومئذيقولعمرسمعت:مالكبنأنسعن

.الناسعامة

فيبكرأبوبويعلما:قال،مالكبنأنسحدثني،الزهريحدثني:)3(إسحاقبنمحمدوقال

عليهوأثنى،اللهفحمد،بكرأبيقبلفتكلمعمروقام،المنبرعلىبكرأبوجلس،الغدوكان،السقيفة

كتابفيوجدتهامماكانتمامقالةبالأمسلكمقلتكنتقدإني،الناسأيها:قالثم،أهلههوبما

يكون:يقول-أمرناسيدبراللهرسولأنأرىكنتولكني!ي!اللهرسولإلي)4(عهدهعهداكانتولا،الله

كانلما،اللههداكمبهاعتصمتمفإن!ي!اللهرسول)6(بههدىالذيكتابهفيكمأبقىقدالله()وإن-اخرنا

،الغارفيهماإذاثنينوثاني!ي!اللهرسولصاحب،خيركمعلىأمركمجمعقداللهوإن.له)7(هداه

عليهوأثنىاللهفحمد،بكرأبوتكلمثم،الشقيفةبيعةبعدالعامةبيعةبكرأباالناسفبايع،فبايعوهفقوموا

أحسنتفإن،بخيركمولستعليكموتيتقدفإني،الناسأكها،بعدأما:قالثم.أهلههوبما

حتىعنديقوي)8(فيكموالضعيف،خيانةوالكذب،أمانةالصدق،فقومونيأسأتوإن،فأعينوني

الجهادقولميدعلا،اللهشاءإن،الحقمنهآخذحتىضعيف!فيكموالقوي،اللهشاءإن)9(حقهعليهأريح

أطيعوني،بالبلاءاللهعمهمإلاقط)01(قومفيالفاحشةتشيعولا،بالذلاللهضربهمإلااللهسبيلفي

الله.يرحمكمصلاتكمإلىقوموا،عليكمليطاعةفلاورسولهاللهعصيتفإذا،ورسولهاللهأطعتما

والتواضع،الهضمبابمن-بخيركمولستوليتكم-:عنهاللهرضي:فقوله.صحيخإسنادوهذا

عنهم.اللهرضيوخيرهمأفضلهمأنهعلىمجمعونفإنهم

(.)1(ط:)ذلك

.(المؤمنين):أ(2)

.(661-2066/)هشامابنسيرة)3(

.(عهدها):ط()4

.طفياللفظليس)5(

.(هدىبههوالذي):أ)6(

.(لهاللههداه):ط)7(

.(منكم):ط)8(

.(روح:)اللسانعليهرددتهإذا:حقهالرجلعلىوأرحت.ونقصتحريفانوفيها(اللهشاءإنعلتهأزيح)حتى:ط)9(

.(إلاالفاحشةقطقوميشيعولا):ط(01)
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عليأبوثنا،الإسفرايينيالحافظمحمدبنعليئالحسنأبوأخبرنا:البيهقيبكرأبوالحافظوقال

ثنا:قالا،طالبأبيبن)1(وإبراهيم،خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوثنا،الحافظعليبنالحسين

سعيدأبيعن،نضرةأبوثناهند،أبيبنداودثنا،وهيبثنا،المخزوميهشامأبوثنابشار)2(،بنبندار

:قال.وعمربكرأبووفيهم،عبادةبنسعددارفيالناسواجتمع،!اللهرسولقبض:قال،الخدري

المهاجرين،منوخليفته،المهاجرينمنكانع!اللهرسولأنأتعلمون:فقالطالأنصارخطيبفقام

:فقالالخطاببنعمرفقام:قال.أنصارهكناكماخليفتهأنصارونحناللهرسولطأنصاركناونحن

.فبايعوهصاحبكمهذا:وقال،بكرأبيبيدوأخذ،نتابعكملمهذاغيرقلتملوأما،قائلبهمصدق

الزبير.يرفلمالقوموجوهفيفنظرالمنبربكرأبوفصعد:قالط.والأنصارالمهاجرونوبايعه،عمرفبايعه

عصاتشقأنأردتوحواريه!اللهرسولطعمةابن:قلت:فقال،فجاءبالزبيرفدعا:قال

يرفلمالقوموجوهفينظرثم.فبايعهفقام،ع!اللهرسولطخليفةياتثريبلا:فقالطإ؟المسلمين

)3(أردت،ابنتهعلىوختنه!اللهرسولطعمابن:قلت:فقالط،فجاءطالبأبيبنبعليفدعا،عليا

عليأبووقال.معناهأوهذا.فبايعه.!اللهرسولطخليفةياتثريبلا:قال.المسلمينعصاتشقأن

الحديث.هذاعنفسألنيالحجاجبنمسلمجاءني:يقولطخزيمةبنإسحاقبنمحمدسمعت:الحافظ

بل.()5ءابدنةيسوى:فقلت)بدنةيسوىحديمثهذا:وقالط)4(،عليهوقرأته،رقعةفيلهفكتبته

.بدرةيسوى

عنكلاهما،المقرئحامد(أبيأبنمحمدوأبي،الحاكمعن،)6(البيهقيرواهوقد

وهيبعن،مسلمبنعفانعن،شاكربنمحمدبنجعفرعن،الأصميعقوببنمحمدالعباسأبي

بيدأخذثابتبنزيدأن:وفيه.عمربدلطالأنصارلخطيبالقائلهوالصديقأنذكرولكن.به

فلمالقوموجوهفينظرالمنبرعلىبكرأبوقعدفلما.انطلقواثمفبايعوهصاحبكمهذا:فقال،بكرأبي

بعدالزبيرقصةذكرثم،تقدممانحوفذكر...بهفأتواالأنصارمنناسفقام،عنهفسألط،علياير

.)7(أعلمفالله،علي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(13/547)النبلاءأعلامسيرانظر.زائدلفظوفيه(إبراهيموابن):ط

.(12/441)النبلاءأعلامسيروانظرتحريفانوفيه(يساربنميدار):ط

.(نبايعكملمهذااغيرأعلىقلتملوا:ط

.طفياللفظليس

.طفيالقوسينبينماليس

.(431)8/"الكبرى"في

الإمامفإنصحيحةغيرعبارةوهي."مختصرا،وهيبعن،النضرعنأحمدالإمامرواهوقد":أفيهذابعد

.(بشار)أصلاوهيبعنللنضرروايةالمسندفيتوجدولا،مسندهفيهذامثليخرجلمأحمد
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مانحوفذكر...الخدريسعيدأبيعن،نضرةأبيعن،الجريريعنعاصمبنعليرواهوقد

سعيدأبيعن،قطعةبنمالكبنالمنذرنضرةأبيحديثمنمحفوخصحيحإسنادوهذا.تقدم

،يومأول!فيإما،طالبأبيبنعليمبايعةوهي،جليلةفائدةوفيه،الخدريسنانبنمالكبنسعد

منوقتفيالصديقيفارقلمطالبأبيبنعليفإن،حقوهذا.الوفاةمنالثانياليومفيأو

لما،القصةذيإلىمعهوخرج،سنذكرهكما،خلفهالصلواتمنصلاةفيينقطعولم،الأوقات

اللهرضي،فاطمةمنحصللماولكن،قريباسنبينهكما،الردةأهلقتال!يريدسيفهشاهراالصديقخرج

بماتعلمولم،!ي!اللهرسول!ميراثتستحقأنهامنمتوفمةكانتمابسببالصديقعلىعتب،عنها

أزواجهمنوغيرهافحجبها"صدقةفهوتركنامانورثلا":قال!أنه،عنهاللهرضي،الصديقبهأخبرها

زوجه!2(عليينظرأنفسأثته،موضعهفيذلكسنبينكماالصريحالنصبهذاالميراثعن)1(وعمه

كانماجميعفييقومأنعليهحقاأنرأىلأنه.ذلكإلىيجبهافلم،وفدكبخيبرالتيالأرضصدقةفي

امرأةوهي-لهافحصل،عنهاللهرضي،للحقالتابعالراشدالبارالصادقوهو.ع!ي!اللهرسول!يتولاه

عنها،اللهرضي،ماتتحتىالصديقمملمولم،وتغضبعتب-العصمة)3(بواجبةليستالبشرمن

نأعليرأىع!ي!أبيهاوفاةمنأشهرستةبعدماتتفلما،الشيءبعضخاطرهايراعيأنعليواحتاج

شاءإن،بعدفيماوغيرهما"الصحيحين"منسنذكرهكما،عنهاللهرضي،بكرأبيمعالبيعةيجدد

فيعقبةبنموسىقول!صحةذلكويزيد،ع!ي!اللهرسول!دفنقبلالبيعةمنلهتقدممما،تعالىالله

وأن،عمرمعكانعوفبنالرحمنعبدأباهأنأبيحدثني،إبراهيمبنسعدعن،")4(مغازيه"

علىحريصاكنتما:وقال!،الناسإلىواعتذر،بكرأبوخطبثم،الزبيرسيفكسرمسلمةبنمحمد

والزبير:عليوقال!.مقالتهالمهاجرونفقبل،علانيةولاسرفيسألتهاولا،ليلةولايوماالإمارة

وإنا،الغارلصاحبإنه،بهاالناسأحقبكرأباأننرىوإنا،المشورةعنأخرنالأناإلاغضبناما

الحمدودلهجيدإسناد.حيوهوبالناس)6(بالصلاةووجمصاللهرسول!أمرهولقد،)5(وخيرهشرفهلنعرف

.والمنة!7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ئدةزاولواوا(وعن):ط

.طفياللفظليس

.(براجيه):ط

.(-8152153/)للبيهقيالكبرىالسنن

.(كبره):البيهقيوعند(خبره):ط

.(يصليأن):ط

.أفياللفظليس
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وظهر،بكرأبيتقديمعلى-والأنصارمنهمالمهاجرين-الصحابةإجماعلهظهرذكرناهماتأملومن

علىينصلم!ي!اللهرسول!أنلهوظهر."بكرأباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":والسلامالصلاةعليهقولهبرهان

طائفةيقولهكمالعليولا،السنةأهلمنطائفةزعمهقدكمابكرلأبيلا،الناسمنلأحدعيناالخلافة

ولله.سنذكرهاكماواقدمناكماالصديقإلىوعقللبذيكليفهمهاقويةإشارةأشارولكن،الرافضة

الحمد.

بنعمرأن:عمرابنعن،أبيهعن،عروةبنهشامحديثمن")1(الصحيحين"فيثبتكما

خيرهومناستخلففقدأستخلفإن:فقال!؟المؤمنينأميرياتستخلفألا:لهقيلطعنلماالخطاب

حينفعرفت:عمرابنقال!.!ي!اللهرسول!يعني.منيخيرهومنتركفقدأتركوإن-بكرأبايعني-مني

مستخلف.غيرأنه!اللهرسول!ذكر

ظهرلما:قال!،()4(سفيانبنعمروعن)،قيسبنالأسود)3(عن:)2(الثوريسفيانوقال!

الإمارةهذهفيإلينايعهدلم!ي!اللهرسول!إنالناسأيهايا:قال!.،)5(الجمليومأالناسعلىعلي

رأىبكرأباإنثم)،لسبيلهمضىحتىواستقامفأقام،بكرأبانستخلف)6(أنالرأيمنرأيناحتى،شيئا

بجرانه)8(-الدينضربحتىقال!أو-()7(لسبيلهمضىحتىواستقامفأقامعمريستخلفأنالرأيمن

بنعمروعن،قيسبنالأسودعن،شريكثنا،نعيمأبوثنا:أحمد)9(الإماموقال!.اخرهإلى

سبق،الشحشح)01(الخطيبهذا:عليفقال!،عليظهرحينالبصرةيومرجلخطب:قال!،سفيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(11)(8231و)(8172)البخاري

.(7223/)للبيهقيالنبوةدلائل

بنعمروعنالثوريسفيانروى،نعم،للبيهقيالنبوةدلائلمنأثبتناهوما،خطأ،"قيسبنعمرو":أ،طفي

بنعمروعنبالروايةقيسبنالأسودتفردبله،سفيانبنعمروعنقيسبنلعمروروايةنعرفلاولكننا،قيس

.بشار()وغيرهالكمالتهذيبفيكما،"مساور"عنهالرواةفييضيفوبعضهم،سفيان

.أفيالراويهذااسمليس

.النبوةدلائلمنالحاصرتينبينما

.(يسثخلف):ط

.أفيالقوسينبينماليس

.(جرن:النهاية)العنقباطنوالجرابالأرضعلىعنقهمدواستراحبركإذاالبعيرأنكما،واستقامقرأي

عنه،ال!هرضيعليايدركلمولأنه،سفيانبنعمرولجهالةضعيفحديثوهو،(1147/)أحمدالإماممسند

شريك.ضعفعنفضلا

.(السجسج)إلىط،أفياللفظحرفوقد(شحح:النهاية)كلامهفيالماضيالماهر:أي،الشحشحالخطيب
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.يشاءمافيهااللهيصنعبعدهمفتنةخطبتناثم،عمروثلث،بكرأبووصلى،لمجي!اللهرسول

بمرو)3()2(المزكيأحمدبنمحمدبكرأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)1(البيهقيالحافظوقال

الرحمن،عبدبنحصينعن،ميمونبنشعيبثنا،سواربنشبابةثنا،المدائنيروحبناللهعبدثنا

استخلفما:فقال؟عليناتستخلفألا:طالبأبيبنلعليقيل:قال،وائلأبيعن،الشعبيعن

بعدجمعهمكما،خيرهمعلىبعديفسيجمعهمخيرابالناساللهيردإنولكن،فأستخلف!اللهرسول

عن،الزهريحديثمن)4(البخاريذكرهماقدمناوقد.يخرجوهولمجيدإسناد.خيرهمعلىنبيهم

رجلفقال،ع!ح!اللهرسولعندمنخرجالماوعلياعباساأن:عباسابنعن،مالكبنكعببناللهعبد

)د(ثلاثبعدواللهإنك:العباسفقال.بارئااللهبحمدأصبح:عليفقال؟لمج!اللهرسولأصبحكيف

فاذهب،الموتع!ج!اللهرسولوجهفيلأرىوإني،الموتهاشمبنيوجوهفيلأعرفإني،العصاعبد

علي:فقال.بنافوصاهأمرناه)6(غيرنافيكانوإن،عرفناهفيناكانفإن؟الأمرهذافيمنفنسألهإليهبنا

.أبدابعدهالناسيعطيناهالامنعناهاإنوالله،ذلكأسألهلاإني

.)8(فذكره...بهالزهريعن)7(إسحاقبنمحمدرواهوقد

.اليومذلكمنالضحىاشتدحين!ي!اللهرسولفتوفي:آخرهفيوقال

وصيةغيرعنتوفيوالسلامالصلاةعليهأنهعلىفدل،الوفاةيومالإثنينيومفييكونفهذا:قلت

ع!ح!اللهرسولبينحالما)01(الرزيةكلالرزيةإن:عباسابنعن")9(الصحيحين"وفي.الإمارةفي

يضلوالنكتابالهميكتبأنطلبكان،والسلامالصلاةعليهأنهقدمناوقد.الكتابذلكيكتبأنوبين

."إليهتدعوننيمماخيرفيهأنافما،عنيقوموا":قال،عندهوالاختلافاللغطأكثروافلما،بعده

."بكرأباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":ذلكبعدقالأنهقدمناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.(7223/)النبوةدلائل

.(الزكي):ط،أ

.طفياللفظليس

.(6266)البخاريأيضاوانظر.تقدم

العصا.عبدعنالحديثوتقدم(ثلاثبعدالعصاعبدواللهإنك):ط

.(1/165)الباريفتحانظر،سألناهأي

.(2465/)هشامابنسيرة

.(فذكرهع!ي!قبضيومفيعليهفدخلا:فيهوقال):طفيبعدها

.(52)(6371)ومسلم(411،4324،9566،7366)البخاري

.طفي(الرزيةكل)لفظاليس
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:قال،الأسودعن،)2(التيميإبراهيمعن،عونبناللهعبدحديثمن:")1(الصحيحين"وفي

بطستدعالقد؟!عليإلىأوصىبم:فقالت،عليإلىأوصى!ماللهرسولإنيقولونإنهم:لعائشةقيل

؟!!عليإلىأوصىإنه:هؤلاءيقولفيمشعرتومافماتفانخنث)3(صدريإلىمسندتهوأنا،فيهاليبول

سألت:قال،مصرفبنطلحةعن،مغولبنمالكحديثمن،")4(الصحيحين"وفي

أوصى:قال؟بالوصيةأمرنافلم:قلت.لا:قال؟!ي!اللهرسولأوصىهل:أوفىأبيبناللهعبد

وصيعلىيتأمربكرأبو:شرحبيلبن)د(هزيلوقال:مصرفبنطلحةقال.وجلعزاللهبكتاب

.بخزامة)6(أنفهفخزم!ي!اللهرسولمنعهداوجدأنهبكرأبوود؟!يماللهرسول

خطبنا:قال.أبيهعن،التيميإبراهيمعن،الأعمشحديثمنأيضا")7(الصحيحين"وفي

الصحيفةوهذهاللهكتابليس)8(نقرأهشيئاعندناأنزعممن:فقال،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعلي

!يم:اللهرسولقالوفيها.كذبفقد-الجراحاتمنوأشياءالإبلأسنانفيهاسيفهفيمعلقةلصحيفة-

والناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمحدثاآوىأوحدثافيهاأحدثمنثورإلىعيبربينماحرمالمدينة"

مواليه،غيرإلىانتمىأوأبيهغيرإلىادعىومن،عدلأولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعين

المسلمينوذمة)،عدلاولاصرفاالقيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليه

يوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمسلمأأخفرفمن،أدناهمبهايسعىواحدة

.")9((عدلأولاصرفأالقيامة

فرقةعلىيرد،عنهاللهرضي،عليعنوغيرهم!.أ("الصحيحين"فيالثابتالحديثوهذا

منأحدذلكردلمازعمواكماالأمركانولو،بالخلافةإليهأوصى!راللهرسولأنزعمهمفيالرافضة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(6361)مسلمو(1472،9544)ريلبخاا

التيمي.لاالنخعيأنه(8148/و)(5361/)الباريفتحفي

.(خنث:النهاية)الموتعندأعضائهلاسترخاءوانثنىانكسرأي.وانخنث.تحريف(فانخنف):ط

.(61،71/4631)ومسلم،(0472،0644،2205)البخاري

.(11/31)التهذيبتهذيبوانظر.تحريف(هذيل):ط،أ

النهاية:)الزمامبهايشدالبعيرمنخريجانبيأحدفيتجعلشعرمنحلقةوالخزامة(بخرامةأنفهفخرم):ط

الصغير،القفلشكلعلىذهبمنللمرأةالخزامةيستعملونوالبدوالريفأهلنساءرأيتوقد:بشارقال(خزم

.القرطأو

.(67/40137)ومسلم(0187)البخاري

إلا.بمعنىليسلأنزائدةهناوفي(فيليسا:ط

.أفيالقوسينبينمالشى

.(2712)والترمذي(3402)داودأبو
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منغيرفيقدمواعليه(يفتاتوا)1أنمن،وفاتهوبعد،حياتهفيع!ي!ورسوليدلهأطوعكانوافإئهم،الصحابة

فقد،ذلكعليهماللهرضوان،بالصحابةظنومن،ولماوكلاحاشا،بنضهقدمهمنويؤخروا،قدمه

وصلومن،ونصهحكمهفيومضادتهم!ي!الرسولمعاندةعلىوالتواطئالفجورإلىبأجمعهمنسبهم

منأحلدمهإراقةوكان،الأعلامالأئمةب!جماعوكفر،الإسلامربقةخلعفقدالمقامهذاإلىالناسمن

الصحابةعلىبهيحتجكانلافلم،نص،عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليمعكانلوثم.المدامإراقة

والعاجز،عاجزفهوالنصمنمعهماتنفيذعلىيقدرلمفإن؟!لهموإمامتهعليهمإمارتهإثباتعلى

،الإمارةعنمعزولمسلوبالفاسق)2(والخائن،خائنفهويفعلهولميقدركانوإن،للإمارةيصلحلا

وجهلوافترا!محال،هذا)3(بعدمنوعلمهعرفهوقدثم،جاهلفهوالنصبوجوديعلملموإن

ولادليلبلاالشيطانلهميزينه،الأناممنوالمغترينالطغامالجهلةصأذهانفيهذايحسنوإنما.وضلال

ص5ص

والخذلانالتخليطمنفيههممماباللهعياذا،والبهتانوالإفكوالهذيانالتحكمبمجردبل،برهافي

والموافاة،والإيمانالإسلامعلىوالوفاة،والقرانبالسنةبالتمشكباللهوملاذا،والكفرانوالتخبيط

رحمن.رحيممنانكريمإنه،بالجنانوالفوزالنيرانمنوالنجاة،الميزانوتثقيلوالإيقانالثباتعلى

الطرقيةمنكثيرمتقولةعلىرد،قدمناهالذيعليعن"الصحيحين"فيالثابتالحديثهذاوفي

افعلعلييا:مطولةيسوقونهاكثيرةبأشياءعليإلىأوصىع!ي!النبيأندعواهمفيالجهلةصوالقصاص

سخيفةأكثرهاومعانركيكبمابألفاظ،وكذاكذاكان،كذافعلمنعليئيا،كذاتفعللاعلييا،كذا

أعلم.والله.الصحيفةتسويدتساويلا4(ضعيفةمنهاوكثير

عن-(الوضاعينفىالكذابينأحدوهو-النصيبيعمروبنحمادطريقمن)5(البيهقيالحافظأوردوقد

!و،النبيعن،طالبأبيبنعليعن،جدهعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،خلاببنالسري

:علاماتثلاثللمؤمنإنعليئيا،حفظتهامابخيرتزاللافإنكاحفظهابوصيةأوصيكعلييا:قال

،موضوعحديمثوهو،والآدابالرغائبفيطويلاحديثافذكر:البيهقيقال.والزكاةوالصيامالصلاة

عمروبنحمادطريقمنروى)7(ثم.موضوعاأعلمهحديثافيهأخرجلاأنالكتابأولفيشرطتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النهاية:).فيهعليهافتاتقد:دونكأمركفيشيئاأحدثمنلكليقالالسبق:الفواتمنافتعلهوأفتات

.(فوت

.(والجائرجائرفهو):أ

.(هذابعدهمن):ط

.(سخيفة):ط

.(7922/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(الصواغين):ط

.(023-7922/)النبوةدلائل
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حينطالبأبيبنلعلي!اللهرسولقالماهذا:قال،الشاميمكحولعن،رفيعبنزيدعن،هذا

أيضاوهو،الفتنةفيطويلاحديثافذكر:البيهقيقال.النصرسورةعليهوأنزلت،حنينغزوةمنرجع

التوفيق.وبالله.كفايةالصحيحةالأحاديثوفي،أصللهليسمنكرحديث

وعنه،وغيرهالأعمشعنروى،)1(النصيبيإسماعيلأبيعمروبنحمادترجمةهاهناولنذكر

ممنهو:)2(معينبنيحيىقال.وغيرهم،أيوببنوموسى،مهرانبنومحمد،موسىبنإبراهيم

وقال.جداضعيف!،الحديثمنكر:)3(حاتموأبوالفلاسعليبنعمرووقال.الحديثويضعيكذب

زرعة:أبووقال.الحديثمنكر:)4(البخاريوقال.يكذبكان:الجوزجانييعقوببنإبراهيم

ابنوقال.وضعاالحديثيضع:)6(حبانابنوقال.متروك:)5(النسائيوقال.الحديثواهي

)7(
الحاكموقال.ضعيف:)8(الدارقطنيوقال.عليهالثقاتمنأحديتابعهلامماحديثهعامة:عدي

.بمرةساقطوهو،موضوعةأحاديثالثقاتعنيروي:اللهعبدأبو

أخبرنا،الحافظاللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا")9(البيهقيالحافظقالالذيالحديثفأما

ثنا،المدائنيسليمانبنسلامثنا،المدائنيروحبناللهعبدثنا،ببغدادالعقبيالعباسبنحمزة

طليق،بنالأشعثالعرني)01(عنالحسنعن،الرحمنعبدبنالملكعبدعن،الطويلسليمبنسلام

عائشة،بيتفياجتمعناع!ج!اللهرسولثقللما:قال،مسعودبناللهعبدعن،شراحيلبنمرةعن

بكممرحبا:قالثم،نفسهإليناونعىالفراقدناقد:لناقالثم،عيناهفد!ماع!م!اللهرسولإلينافنظر

الله،أعانكم،اللهوقاكم،اللهسددكم،اللهوفقكم،اللهنفعكم،اللهنصركم،اللههداكم،اللهحياكم

تعلوالاأنمبيننذيومنهلكمإني،عليكموأستخلفهبكماللهوأوصي،اللهبتقوىأوصيكم،اللهقبلكم

ولاألأزضعلوافىلايرلدونللذفيتجعدهاالأخقالدارتك):ولكمليقالاللهفإن؟وبلادهعبادهفياللهعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الضعفاءفيوالمغني،(1252/)حبانلابنوالمجروحين،(3/18)للبخاريالكبيرالتاريخفيترجمته

.(1/358)للعقيلىالكبيروالضعفاء(1/188)

معين.بنيحيىتاريخ

.(3441/)والتعديلالجرح

.(328/)للبخاريالكبيرالتاريخ

.(671)للنسائىوالمتروكينالضعفاء

.(1/252)حبانلابنوالمجروحينالضعفاء

.(2657/)عديلابنالضعفاءفيالكامل

.(77)للدارقطنىوالمتروكينالضعفاء

.231()7/"النبوةدلائل"فى

التهذيبتهذيبانظر.الكوفيالبجليالعرنياللهعبدبنالحسنوهو.(المقبري):م،(القرني):أ

(/2-092192).
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قلنا:.(.6:الز!أ!للمتكبريىمثوىجهنوفىألتس!الو:وقال(83:ا!صرأمهوللمنقينوأتفقبةفسادا

والكأس،المنتهىوالسدرة،اللهإلىوالمنقلب،الأجلدناقد:قال؟اللهرسولي!ا(أجلكفمتى

مع،فالأدنىالأدنىبيتيأهلرجال:قال.اللهرسوليايغسلكفمن:قلنا.الأعلىوالفرش،الأوفى

نإهذهثيابيفي:قال.اللهرسوليانكفنكففيم:قلنا.ترونهملاحيثمنيرونكمكثيرةملائكة

وقال!:.وبكينافبكى؟اللهرسول!ياعليكيصليفمن:قلنا.مصربياضفيأو،يمنيةفيأو،شئتم

شفيرعلىفضعونيوكفنتمونيوحنطتمونيغسلتمونيإذا،خيرانبيكمعنوجزاكم،لكماللهغفر!مهلا

ثم،وميكائيلجبريلوجليسايخليلايعلييصليمنأولفإن،ساعةعنياخرجواثم،قبري

بيتي،أهلرجال!عليبالصلاةوليبدأ،السلامعليهمالملائكةمنجنودمع،الموتملكثم،إسرافيل

،)3(بصيحةولابرنةولابباكيةتؤذونيولا،)2(فرادىوفرادىأفواجاأفواجاعليادخلواثم،نساؤهمثم

،الإسلامفيدخلمنعلىسلمتقدبأنيوأشهدكم،السلامعنيفأبلغوهأصحابيمنغائباكانومن

:قال؟اللهرسولياقبركيدخلكفمن:قلنا.القيامةيومإلىاليوممنذ،هذادينيفيتابعنيومن

تابعه:البيهقيقالثم.ترونهملاحيثمنيرونكمكثير"4(ملائكةمعفالأدنىالأدنىبيتيأهلرجال

الطويل.سلائمبهوتفردالطويلسلامعنيونسبنأحمد

التميميأصحوالأول،سليمانابن:ويقال!،سليمابن:ويقال!،(سلمةبنسلاموهو:قلت

أيضاجماعةوعنه،وجماعةالعميوزيد،الطويلوحميد،الصادقجعفرعنيروي.الطويلالسعدي

الجعد،بنوعلي،البزارهاشمبنوخلف،موسىبنوأسد،يونسبناللهعبدبنأحمد:منهم

،والبخاري،معينبنويحيى،حنبلبنوأحمد،المدينيبنعليضعفهوقد.عقبةبنوقبيصة

وتركه،الأئمةبعضوكذبه،واحدوغير،والنسائي،والجوزجاني،زرعةوأبو،حاتموأبو

.اخرون)6(

ثنا:فقال،هذاسلامطريقغيرمنالبزاربكرأبوالحافظبطولهالسياقبهذاالحديثهذاروىلكن

عنأخبرهأنه،الأصبهانيابنعن،المحاربيمحمدبنالرحمنعبدثنا،الأحمسيإسماعيلبنمحمد

بأسانيدوجهغيرمنمرةعنهذارويوقد:البزارقالثم.بطولهالحديثفذكر...اللهعبدعن،مرة

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

ط.)يا(فيليست

.(دىوفراجاأفوا):أ

.(بضجة):ط

.طفياللفظليس

.(4281/)التهذيبتهذيبوانظر.تحريف(مسلم):ط

الميزانلسانفانظر،الحديثهذاالضعفاءكتبأصحاباستنكروقد،ضعيف(طلقويقال)طليقبنوالأشعث

.(بشار)الفكر.ط(1/805-905)
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أحداأعلمولا،مرةعنأخبرهعمنهووإنما،مرةمنهذايسمعلمالأصبهانيبنالرحمنوعبدمتقاربة

.(مرة)1غيراللهعبدعنرواه

فصل

وفاته،حالسنهومبلغ!ب!اللهرسولفيهتوفيالذيالوقتذكرفي

ودفنه،عليهوالصلاة،)2(وتكفينه،والسلامالصلاةعليهغسلهكيفيةوفي

عليهوسلامهاللهصلواتقبرهوموضع

الإثنين،يوم!صنبيكمولد:عباسابنقال.الإثنينيومتوفي،والسلامالصلاةعليهأنهخلافلا

الإثنين.يومومات،الإثنينيومالمدينةودخل،الإثنينيوممهاجرأمكةمنوخرج،الإثنينيومونبئ

عائشة،عن،أبيهعن،عروةبنهشامعن:الثوريسفيانوقال.)4(والبيهقيأحمد)3(الإمامرواه

أموتأنلأرجوإني:فقال.الإثنينيوم:قلت؟!ي!اللهرسولتوفييومأي:بكرأبوليقال:قالت

به.الثوريحديثمنالبيهقيرواه.فيهفمات.فيه

ابنالرحمنعبدعن،إسحاقابنحدثني،هري!و)6(ثنا،عامربنأسودحدثناأحمد)5(:الإماموقال

أحمد.بهتفرد.الأربعاءليلةودفن،الإثنينيوم!لمجماللهرسولتوفي:قالت،عائشةعن،أبيهعن،القاسم

!ي!اللهبرسولاشتدلما:شهابابنعن،عقبةبنوموسى،"مغازيه"فيالزبيربنعروةوقال

يجتمعوافلم،عليإلىفاطمةوأرسلت،عمرإلىحفصةوأرسلت،بكرأبيإلىعائشةأرسلتوجعه

.الأولربيعلهلالالشمسزاغتحينالإثنينيوم،يومهاوفيعائشةصدرفيوهواللهرسولتوفيحتى

نظرةآخر:قال،أنسعن،الزهريعن،عيينةابنثنا،خيثمةأبوثنا:)7(يعلىأبوقالوقد

ورقةكأنه،وجههإلىفنظرت،بكرأبيخلفوالناسالستارةكشفالإثنينيوماللهرسولإلىنظرتها

.اليومذلكآخرمنوتوفي،السجفوألقىامكثواأنإليهمفأشار،ينحرفواأنالناسفأراد،مصحف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تحريف.وهو(مرةعن):ط

.طفياللفظليس

رقممسلمانظروالوفاة،والبعث،الولادة،منهصحولكن،ضعيفوإسناده،(1/277)أحمدالإماممسند

.()1387والبخاري(1)79(1)162

.(7233/)للبيهقيالنبوةدلائل

بطرقه.حسنحديثوهو،(6011/)أحمدالإماممسند

.(1/103)التهذيبتهذيب

.)3548(رقممسندهفي
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أعلم.والله.الزوالبعدوقعتالوفاةأنعلىيدلوهو(")1الصحيح"فيالحديثوهذا

عن،صفوانوعن،شعيببنمحمدعن،بكاربنالحميدعبدعن،)2(سفيانبنيعقوبوروى

.النهارينتصفأنقبلالإثنينيومع!ي!اللهرسولتوفي:قالأنه،الأوزاعيعنجميعاالواحد،عبدبنعمر

ثنا،البزارعليبنالحسنثنا،)4(كاملبنأحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأنبأنا:)3(البيهقيوقال

كتابفيالتيميطرخانبنسليمانوهو،أبيهعن،سليمانبنالمعتمرثنا،الأعلىعبدبنمحمد

يقاللهوليدةعندوجعهوبدأه،صفرمنليلةوعشرينلاثنتينمرض!يالهاللهرسولإن:قال."المغازي"

والسلامالصلاةعليهوفاتهوكانت،السبتيوممرضيوم)5(أولوكان،اليهودسبيمنكانتريحانة:لها

المدينة.والسلامالصلاةعليهمقدمهمنسنينعشرلتمامالأولربيعشهرمنخلتالليلتينالإثنينيوم

الأربعاءيوم!ي!اللهرسولاشتكى:قال،قيسبنمحمدعن،معشرأبوحدثنا:)6(الواقديوقال

فاجتمع،شديدةشكوىجحشبنتزينببيتفيعشرةإحدىسنةصفرمنبقيت)7(ليلةعشرةلإحدى

إحدىسنةالأولربيعمنخلتالليلتينالإثنينيوموتوفي،يوماعشرثلاثةفاشتكى،كلهننساؤهعنده

.عشرة

الإثنينيوموتوفي،صفرمنبقيتالليلتينالأربعاءيوم!ي!اللهرسولبدئوقالوا:الواقديوقال

.الثلاثاءيومودفن:وزاد.كاتبهسعدبنمحمدبهجزموهذا.الأولربيعمنخلتليلةعشرةلثنتي)8(

رافع،بناللهعبدعن،المقبريعن،الأبيضأبيبناللهعبدبنسعيدوحدثني:)9(الواقديقال

ميمونة.بيتفيبدئع!ي!اللهرسولأن:سلمةأمعن

:قال،قيسبنمحمدعن،معشرأبوثنا،يونسبنأحمدحدثنا:)2(سفيانبنيعقوبوقال

اللهرضي،بكرأبوصلىثقلوإذا،صلىخفةوجدإذافكان،يوماعشرثلاثةع!ي!اللهرسولاشتكى

عنه.

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(914)مسلمو(086)ريلبخاا

.(3803/)والتاريخالمعرفة

.(7234/)النبوةدلائل

تحريف.(حنبل):ط

.طفياللفظليس

.(2272/)سعدابنوطبقات(7234/)النبوةدلائل

.أفياللفظليس

.(لاثنتيا:ط

.(7235/)للبيهقيالنبوةدلائل



قبمهوموضمعليهوالصلاةوتكفينهغسلهوكيفجة؟.طوفاتهأطحاوعشهوفاته536

اليومفي،الأولربيعشهرمنخلتليلةعشرةلاثنتيع!ي!اللهرسولتوفي:إسحاقبنمحمدوقال

وهو:الواقديقال.كواملسنينعشرهجرتهفي!اللهرسولواستكمل،مهاجراالمدينةفيهقدمالذي

.)1(كاتبهسعدبنمحمدبهوجزم.عندناالمثبت

يوم!ي!اللهرسولتوفي:قالأنه،الليثعن،بكيربنيحيىعن:)2(سفيانبنيعقوبوقال

مقدمه.منسنينعشررأسعلىالمدينةقدموفيه،الأولربيعمنخلتلليلةالإثنين

لتمام،الأولربيعمنخلتالليلتينالإثنينيوم!صاللهرسولتوفي:الزهريإبراهيمبنسعدوقال

قيسبنمحمدعن،معشرأبيعن،الواقديورواه،عساكرابنرواه،المدينةمقدمهمنسنينعشر

أيضا.خياطبنخليفةوقاله.سواءمثله

عشرةإحدىسنةالأولربيعمستهلالإثنينيومع!ي!اللهرسولتوفي:دكينبنالفضلنعيمأبووقال

عقبة،بنوموسى،عروةعنقريباتقدموقد.أيضاعساكر)4(ابنورواه،)3(المدينةمقدمهمن

.والواقديإسحاقابنقولوالمشهور.أعلمفالله.مغازيهماعننقلناهفيما،مثلهوالزهري

عن،يزيدبنإبراهيمحدثني:فقال،عنهمااللهرضي،وعائشةعباسابنعن:)5(الواقديورواه

عن،عروةعن،الزهريعن،اللهعبدبنمحمدوحدثني.عباسابنعن،أبيهعن،طاوسابن

.الأولربيعمنخلتليلةعشرةلاثنتيالإثنينيوم!اللهرسولتوفي:قالا.عائشة

ليلةودفن:وزاد،مثله،أبيهعن،حزمبنبكرأبيبناللهعبدعن،)6(إسحاقابنورواه

.الأربعاء

،عباسابنعنمقسمعن،الحكمعن،العرزمياللهعبيدبنمحمدعن،عمربنسيفوروى

والمحرمالحجةذيبقيةبهافأقامالمدينةفأتى،ارتحلالوداعحجةع!ي!اللهرسولقضىلما:قال

عن،إسحاقبنمحمدعنأيضاوروى.الأولربيعمنخلونلعشرالإثنينيومومات،وصفرا

أولهفيقالعباسابنأنإلا،مثلهعائشةعن،عمرةعن،فاطمةحديثوفي.عروةعن،الزهري

منه.أيالممضىمابعد:عائشةوقالت.منهمضينلأيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2131/)سعدلابنالكبرىالطبقات

.(3803/)والتاريخالمعرفة

باقيإلىللانضمامالنسخةوستعود،ورقةبقدرانقطاعوبعده(أ)النسخةمن(707)الورقةمنلفظاخرهذا

.(807)الورقةبدايةفيالنسخ

.(2387/)دمثقتاريخمختصر

.(-2272273/)الكبرىسعدابنطبقات

.(3172/)الطبريانظر
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الصلاةعليهوفاتهوقوعيتصورلا:مضمونهما")1(الروض"فيالسهيليالقاسمأبوقال:فائدة

،والسلامالصلاةعليهلأنهوذلك؟عشرةإحدىسنةمنالأولربيععشرثانيالإثنينيوم،والسلام

تحسبأنتقديرفعلى،الخميسيومالحجةذيأولفكان،الجمعةيومعشرسنةالوداعحجةفيوقف

ربيععشرثانيالإثنينيوميكونأنيتصورلا،ناقص!وبعضهاتالمبعضهاأوناقصةأوتامةالشهور

.الأول

عنه،الجوابيمكنولا،عنهالجوابجماعةحاولوقد،القولهذاعلىالإيرادهذااشتهروقد

وأما،الخميسليلةالحجةذيهلالرأوامكةأهليكونبأن،المطالعاختلافوهو،واحدبمسلكإلا

بقينلخمسع!ي!اللهرسولخرج:وغيرهاعائشةقولهذاويؤيد،الجمعةليلةإلايروهفلمالمدينةأهل

كماوليس،السبتيومخرجأنهكرناهبماذويتعين.الوداعحجةإلى-المدينةمنيعني-القعدةذيمن

يومخرجيكونأنجائزولا،شكبلاخمسمنأكثربقيقدلأنه؟الخميسيومخرجأنهحزمابنزعم

ركعتين.الحليفةبذيوالعصر،أربعابالمدينةالظهرع!يالهاللهرسولصلئ:)2(قالأنسالأن،الجمعة

الجمعة،ليلةالحجةذيهلالالمدينةأهلرأىإنماهذافعلى،بقينلخمسالسبتيومخرجأنهفتعين

الأولربيعأوليكون،كواملبعدهالشهوروحسبت،الجمعةالمدينةأهلعندالحجةذيأولكانوإذا

أعلم.والله.الإثنينيومعشرهثانيفيكون،الخميسيوم

مالك،بنأنسعن،الرحمنعبدأبيبنربيعةعن،مالكحديث")3(منالصحيحين"فيوثبت

ولا،بالادمولاالأمهقبالأبيضوليس،بالقصيرولا،البائنبالطويلليس!اللهرسولكان:قال

وبالمدينة،سنينعشربمكةفأقام،سنةأربعينرأسعلىوجلعزاللهبعثه،بالسبطولاالقططبالجعد

رواهوهكذا.بيضاءشعرةعشرونولحيتهرأسهفيوليس،سنةستينرأسعلىاللهوتوفاه.سنينعشر

ذلك.مثل،أنسعن،(ربيعة)عن،قرةوعن،أنسعن،الزهري)4(عنقرةعن،وهبابن

فرواها،أنسعن،ربيعةروايةمنوأما،غريبالزهريعن!رةحديث.عساكرابنالحافظقال

نأ:أنسعنوربيعةسعيدبنيحيى()6(عنبلالبنسليمانطريقمن)أسندثم.كذلكجماعةعنه

وستين.ثلاثابنوهوتوفيءلمجي!اللهرسول

.(7957/)الأنفالروض(1)

.(01/096)ومسلم(5171)البخاري(2)

.(1)13(4723)ومسلم(4835)البخاري)3(

.(23581/)الكمالتهذيبوانظر.تحريفوهو(عروة):ط(4)

.(ربيعةبنقرة):ط()5

.طفيالقوسينبينماتكرر)6(
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عنوالمحفوظ:قال،بهأنسعن،ربيعةعن،نعيمأبيبنونافع،البربريابنرواهوكذلك

.ستون:أنسعن،ربيعة

بناللهوعبد،طهمانبنوإبراهيم،ومسعر،والأوزاعي،مالكطريقمنعساكرابنأوردهثم

ربيعةعنكلهم،المدنيقيسبنومحمد،والدراوردي،عياضبنوأنس)1(بلالبنوسليمان،عمر

سنة.ستينابنوهو!ييهاللهرسولتوفي:قال،أثسعن

ثنا،إسحاقبنحنبلثنا،السماكبنعمروأبوثنا،بشرانبنالحسينأبوأنبأنا:)2(البيهقيوقال

بسن:مالكبنلأنسقلت:قال،الباهليغالبأبوثنا،الوارثعبدثنا،عمروبناللهعبدمعمرأبو

بمكةكان:قال؟ماذاكانثم:قال.سنةأربعينابنكان:قال؟بعثإذاللهرسولكان)3(الرجالأي

الرجالكأشدوهووجلعزاللهقبضهيومسنةستونلهفتمت،سنينعشروبالمدينة،سنينعشر

وألحمهم.وأجملهموأحسنهم

به.أبيهعن،الوارثعبدبنالصمدعبدعنأحمد)4(الإمامورواه

،سلم)7(بنحكامعنبزنيج)6(الملقب،الرازيعمروبنمحمدغسانأبيعن)5(مسلمروىوقد

ثلاثابنوهولمجيهالنبيئقبض:قال،مالكبنأنسعن،عديبنالزبيرعن،زائدةبنعثمانعن

بهانفرد.وستينثلاثابنوهو،عمر()8(وقبض،وستينثلاثابنوهو،بكرأبو)وقبض،وستين

الكسر.تحذفماكثيراالعربلأن،أنسعنتقدمماينافيلاوهذا.مسلم

عن،عروةعن،الزهريعن،عقيلعن،سعدبنالليثحديثمن")9(الصحيحين"فيوثبت

بنسعيدوأخبرني:الزهريقال.سنةوستينثلاثابنوهو!اللهرسولتوفي:قالت،عائشة

مثله.المسيب

عن،عروةعن،الزهريعن،جريجوابن،يزيدبنويونس،وعقيل،عقبةبنموسىوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لها.ضرورةلازيادةوهو(بلالبنوأنس):طفياللفظهذابعد

.(7237/)للبيهقيالنبوةدلائل

الدلائل.عنأثبتهوما(اللهرسولالرجالأيابن):ط

صحيح.وإسناده،(3151/)أحمدالإماممسند

.(2348)مسلم

.(9936/)التهذيبتهذيبوانظر.تحريفوهو(برشيح):ط

.(2422/)التهذيبتهذيبوانظر.تحريفوهو(مسلمبنحكام):ط

.طفيالقوسينبينماليس

.(11)5(9234)ومسلم(44آ6)البخاري
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المسيببنسعيدوأخبرني:الزهريقال.وستينثلاثابنوهوع!اللهرسولتوفي:قالت،عائشة

ذلك.مثل

عائشةعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىعن،شيبانثنا،نعيمأبوثنا:)1(البخاريوقال

يخرجهلم.عشراوبالمدينة،القرآنعليه)2(ينزلسنينعشربمكةمكث!اللهرسولأن:عباسوابن

مسلم.

عن،سعدبنعامرعن،إسحاقأبيعن،شعبةثنا:")3(مسنده"فيالطيالسيداودأبووقال

بكبروأبو،وستينثلاثابنوهو!ي!النبيقبض:قال،سفيانأبيبنمعاويةعن،اللهعبدبنجرير

وستين.ثلاثابنوهووعمر،وستينثلاثابنوهو

:يقولمنومنهم.البخاريدونأفرادهمنوهو،شعبةعنغندرحديثمن)4(مسلمرواهوهكذا

.)5(معاويةعن،جريرعن،سعدبنعامرعنذكرناهماوالصواب.معاويةعن،سعدبنعامرعن

.فذكره...معاويةعن،البجلياللهعبدبنجريرعنالشعبي)6(شراحيلبنعامرطريقمنوروينا

أفس،عن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،يوسفأبيالقاضيطريقمنعساكرابنالحافظوروى

عمروتوفي،وستينثلاثابنوهو،بكرأبووتوفي،وستينثلاثابنوهوع!ي!اللهرسولتوفي:قال

وستين.ثلاثابنوهو

بكروأبواللهرسولتذاكر:قالت،عائشةعن،عروةعن،الأسودأبيعن،)7(لهيعةابنوقال

وتوفي،وستينثلاثابنوهوغ!ي!اللهرسولفتوفي،بكرأبيمنأكبراللهرسولفكان،عنديميلادهما

وستين.ثلاثابنوهو،بعدهبكرأبو

ابنوهو،بعدهبكرأبوتوفي:قال،الرحمنعبدبنالقاسمعن،الأعمشعن،الثوريوقال

وستين.ثلاث

وعمر،بكروأبواللهرسولتوفي:قال،الرحمنعبدبنالقاسمعن،الأعمشعنالثوريوقال

وستين.ثلاثبنووهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(4644،5644)ريلبخاا

.(يتنزل):ط

الطيالسي.عن(7923/)النبوةدلائل

.(012)(2352)مسلم

.زيادة(فذكره):طفيبعده

.زيادةفيهاوعن(الشعبيعن):أ،طفيبعده

.(2938/)دمشقتاريخمختصر
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النبيعلىأنزل:قال،المسيببنسعيدعن،سعيدبنيحيىثنا،أحمدالإمامثنا:حنبلوقال

إليه.وصحيح،منهغريبوهذا.عشراوبالمدينة،عشرابمكةفأقام،وأربعينثلاثابنوهو!يو

ابنوهو!ي!اللهرسولنبئ:قال،الشعبيعن،هندأبيبنداودثنا،هشيمثنا:أحمدوقال

هاجرثم،سنينعشرذلكبعدمكثثم،بالرسالةجبريلإليهبعثثم،سنينثلاثفمكث،سن!أربعين

سن!.وستينثلاثابنوهوفقبض،المدينةإلى

.سن!"3(وستونثلاثعندناالثبت)2(:ا(حنبلبنأحمداللهعبدأبوالإمامقال

عنه.خالدأبيبنإسماعيلحديثمنوروي،الشعبيعن،مجاهدروىوهكذا:قلت

،ديناربنعمروعن،إسحاقبنزكرياعن،عبادةبنروح)حديثمن(!4(الصحيحين"وفي

سن!.وستينثلاثابنوهووتوفي،عشرةثلاثبمكةمكث!ي!اللهرسولأن:عباسابنعن

ابنعن،عكرمةعن،هشامعن،أيضاعبادةبنروح96(حديثمن(البخارممإهصحيحوفي

فهاجر،بالهجرةأمرثم،عشرةثلاثبمكةفمكث،سن!لأربعين!اللهرسول!بعث:قال!،عباس

بنويحيىعبادةبنروحعنأحمدالإمامرواهوكذلك.وستينثلاثابنوهوماتثم،سنينعشر

يعلىأبورواهوقد.به)7(عباسابنعن،عكرمةعن،حسانبنهشامعنكلهمهارونبنويزيدسعيد

بنمحمدعن،حسانبنهشامعن،سليمانبنجعفرعن،شقيقبنعمربنالحسنعن،الموصلي

ذلك.مثل،عباسابنعن،طرقمنأوردهثم.مثلهفذكر،عباسابنعن،سيرين

أقام!يالهاللهرسولأن:عباسابنعنجمر\9(أبيعن،سلمةبنحمادحديثمن8(مسلمورواه

سن!.وستينثلاثابنوهوومات،عشرابالمدينة،إليهيوحىعشرةثلاثبمكة

عن،كريبعن،عمربناللهعبدعن،جنادةبنأ(.سلمطريقمنعساكرابنالحافظأسندوقد

.(2938/)دمشقتاريخمختصر(ا

.(الثابت):ط(2

.طفياللفظليس3(

.(1)17(2351)ومسلم(5393)البخاري4(

.(2093)البخاري(د

.أفيالقوسينبينماليس6(

.(و)236و)228(371(/)1المسندفيأحمدرواه7(

.()118(2351)مسلم8(

.(5432/النبلاءأعلامسيرانظر)البصريجمرةأبوالضبيعيعمرانبننصروهو.تحريف(حمزة):ط9(

.(11/182)الكمالتهذيب:وانظر(مسلم):ط(01
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بنسعيدعن،نضرةأبيحديثومن.وستينثلاثابنوهو!ي!اللهرسولتوفي:قال،عباسابن

الأكثر.وعليهالأشهرهوالقولوهذا،مثلهعباسابنعن،المسيب

ابنسمعت،هاشمبنيمولىعمارحدثني،الحذاءخالدعن،إسماعيلثنا:أحمد)1(الإماموقال

به.الحذاءخالدحديث)2(منمسلمورواه.سنةوستينخمسابنوهوع!ي!اللهرسولتوفي:يقول،عباس

:عباسابنعن،عمارأبيبنعمار)4(عنسلمةبنحمادثنا،موسىبنحسنثنا:أحمد)3(وقال

،الصوتويسمعالضوءيرى-سبعأو-سنينثماني،سنةعشرةخمسبمكةأقام!ي!اللهرسولأن

به.سلمةبنحمادحديث)5(منمسلمورواه.عشرابالمدينةوأقام،إليهيوحىسبعاأووثمانيا

:قال،هاشمبنيمولىعمارعن،يونسثنا،زريعبنيزيدثنا،عفانثنا:أيضاأحمد)6(وقال

)7(عليكيخفىقومهفيمثلكأرىكنتما:قال؟ماتيوم!يىاللهلرسولأتىكم:عباسابنسألت

قلت:؟أتحسب:قال.فيهقولكأعلمأنفأحببت،عليفاختلفسألتقدإني:قلت:قال.ذلك

مهاجرهوعشرا،ويخافيأمنبمكةأقامعشرةوخمس،لهابعثأربعين،أمسك:قال،نعم

بنيونسعنكلاهما،الحجاجبنوشعبةزريعبنيزيدحديثمن8(مسلمولرواهوهكذا.بالمدينة

.بنحوهعباسابنعن،عمارعن،عبيد

بنسعيدعن،عمروبنالمنهالثنا،صالحبنالعلاءثنا،نميرابنثنا:أحمد)9(الإماموقال

يقولمنفقال،بالمدينةوعشرابمكةعشرا!ي!النبيعلىأنزل:فقال،عباسابنأتىرجلاأن،جبير

أحمدأفرادمنوهذا.وأكثروستينخمسا؟عشراوبالمدينة،عشرةخمسبمكةعليهأنزللقد؟ذلك

ومتنا.إسنادا

:قال،عباسابنعن،مهرانبنيوسفعن،زيدبنعليثنا،هشيمثنا:أحمد)01(الإماموقال

أحمد.بهتفزد.سنةوستينخمسابنوهو!ي!النبيقبض

.(1/223،935)أحمدالإماممسند(1)

.()122(2353)مسلم)2(

.(1/266،492)أحمدالإماممسند)3(

.(عمارةعنلاا:ط)4(

.()123(2353)مسلم)5(

.(1/092)أحمدالإماممسند)6(

.طفياللفظليس)7(

)8()2353(121().

أصح.وستينثلاثفيعباسابنعنالجماعةورواية،(1/023)أحمدالإماممسند()9

ضعيف.هـاسناده،(1/512)أحمدالإماممسند(01)
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عن،قتادةحديثمن)1(والبيهقي،الموصلييعلىوأبو"الشمائل"كتابفيالترمذيروىوقد

ثم.وستينخمسابنوهوقبض!يوالنبيأن،النسابةالشيبانيحنظلةبندغفلعن،البصريالحسن

وهذا:البيهقيوقال.رجلازمانهفيكانوقدع!ي!النبيعنسماع*2(لهيعرفلادغفل:الترمذيقال

-و)3(.و

أصح،وستينثلاثفي:عباسابنعنالجماعةورواية،عباسابنعنتابعهومنعمارروايهيوامق

أنس،عنالروايتينوإحدىعائشةعن،عروةعنالصحيحةالروايةتوافقوروايتهم،وأكثرأوثقفهم

بنمحمد)5(جعفروأبي()4(الشعبيوعامرالمسيببن)سعيدقولوهي،معاويةعنالصحيحةوالرواية

،البصريوالحسن،الرحمنعبدبنوالقاسم،)6(عتبةبناللهوعبد:قلت.عنهماللهرضيعلي

واحد.وغير،الحسينبنوعلي

:قال،قتادةعنأبيحدثني:هشامبنمعاذعن)7(خياطبنخليفةرواهماالغريبةالأقوالومن

عن،المثنىبنمحمدعن،)8(سفيانبنيعقوبورواه.سنةوستيناثنتينابنوهوع!ي!اللهرسولتوفي

أنس.عن،يزيدعن،العميزيدورواه.مثلهقتادةعن،أبيهعن،هاشمبنمعاذ

عن،الغسانيالمنذربنالنعمانعن،حميدبن)9(القاسمعن،عائذبنمحمدرواهماذلكومن

وأشهر.سنةوستيناثنتينابنوهواللهرسولتوفي:قال،مكحول

بنالنعمانعن،شعيببنمحمدعن،بكاربنالحميدعبدعن،)01(سفيانبنيعقوبورواه

ونصف.سنةوستيناثنتينابنوهو!ي!اللهرسولتوفي:قال،مكحولعن،المنذر

(!)11ء.
عن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعنروحعن(أحمد)12الإمامرواهماكلهذلكمنواعرب

الحسنكانفإن.هاجربعدماوعشرا،بمكةسنينثماني!صاللهرسولعلىالقرآننزل:قال.الحسن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.2(54)7/النبوةودلائل(1)575يعلىأبيومسند)366(الشمائل

.للسياقهناوما(سماعا):أ،ط

.(موافق):أ

.أفيالقوسينبينماليس

.(4104/)النبلاءأعلامسيروانظر(عليبنجعفرجعفروأبي):ط

.(عقبة):ط

.(1/57)خليفةتاريخ

.(3431/)والتاريخالمعرفة

حميد.بنالقاسمعنهالرواةبينوليس،حميدبنالهيثمعنهروىالتهذيبتهذيبفيعائذبنمحمدترجمةفي

.(3431/)والتاريخالمعرفة

.(قربوأ):ط

به.سعيدطريقمن(1/11)تاريخهفيخياطبنخليفةأخرجه



367والسلامالصلاةعليهغسلهصفة

ذهبفقد،سنةأربعونوعمرهالقرانعليهأنزلوالسلامالصلاةعليهأنهوهوالجمهوربقوليقولممن

.جداغريبوهذا.سنةوخمسينثمانياعاشوالسلامالصلاةعليهأنهإلى

وهو!ي!اللهرسولتوفي:قالأنه،الحسنعن،حسانبنهاشمعن،مسددطريقمنرويناولكن

بعث:قال،الحسنعن،أشعثعن،عاصمأبوثنا:)2(خياطبنخليفةوقال.سنة)1(ستينابن

ثلاثابنوهووتوفي،ثمانياوبالمدينة،عشرابمكةفأقام،وأربعينخمسابنوهو!ي!اللهرسول

أعلم.واللهجداغريبالصفةبهذهوهذا.وستين

والسلامالصلاةعليهغسلهصفة

تمهدتفلما،الثلاثاءيوموبعضالاثنينيومبقيةالصديقببيعةاشتغلواعنهماللهرضيأنهمقدمناقد

بكربأبيعليهمأشكلماكلفيمقتدينء!ي!آاللهرسولتجهيزفيذلكبعدشرعوا،وتمتوتوطدت

عنه.اللهرضيالصديق

تقدموقد.الثلاثاءيوم!ي!اللهرسولجهازعلىالناسأقبلبكرأبوبويعفلما:)3(إسحاقابنقال

يومتوفي!ي!اللهرسولأن:عائشةعنأبيهعنالقاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقابنحديثمن

.الأربعاءليلةودفن،الاثنين

بنسليمانعنمرثد،بنعلقمةعن،بردةأبوثنا،معاويةأبوحدثنا:شيبة)4(أبيبنبكرأبووقال

عن(تجردوأهلاأنالداخلمنمنادناداهم!ي!اللهرسولغسلفيأخذوالما:قال،أبيهعن،بريدة

يزيدبنعمروواسمه-بردةأبيعن،معاويةأبيحديثمن)6(ماجهابنورواه.قميصهلمجيماللهرسول

كوفي.التميمي

:تقولعائشةسمعتأبيهعن،الزبيربناللهعبدبنعبادبنيحيىحدثني:إسحاقبنمحمدوقال

نغسلهأم،موتانانجردكما،ثيابهمن!ي!اللهرسولأنجردندريما:قالوا،!ي!النبيغسلأرادوالما

مكلمكلمهمثم،صدرهفيوذقنهإلا7(رجلمنهمماحتىالنوماللهعليهمألقىاختلفوافلما؟ثيابهوعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

به.هشامطريقمن(196/)خياطبنخليفةتاريخ

.(11)1/خليفةتاريخ

.(2662/)هشامابنسيرة

به.شيبةأبيابنطريقمن(7243/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(تخرجوالااوفي(عنتخرجواأن):أ

ضعيف.وإسناده،(4661)ماجهابن

.(أحد):ط



والسلامالصلاةعليهغسلهصفة368

فغسلوه!اللهرسولإلىفقاموا،ثيابهوعليه!اللهرسولغسلواأنهومنيدرونلاالبيتناحيةمن

لو:تقولعائشةفكانت.أيديهمدونبالقميصفيدلكونهالقميصفوقالماءقميميصبونوعليه

ابنحديثمنداود)1(أبورواه.نساؤهإلا!اللهرسول!غسلمااستدبرتماأمريمناستقبلت

.إسحاق

عن،اللهعبدبنحسينحدثني،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبحدثنا:أحمد)2(الإماموقال!

عمه؟أهلهإلاالبيتفيوليس!واللهرسوللغسلالقوماجتمع:قال.عباسابنعن،عكرمة

بنوأسامة،العباسبنوقثم،عباسبنوالفضل،طالبأبيبنوعلي،المطلبعبدبنالعباس

،الأنصاريخوليبنأوس)3(الناسوراءمننادىلغسلهاجتمعوافلما،مولاهوصالح،حارثةبنزيد

منوحظنااللهننشدكعلييا:فقال،طالبأبيبنعليبدريا-وكان-الخزرجبنعوفبنيأحد

فأسنده،شيئاغسلهمنيلولم،!اللهرسولغسلفحضرفدخلأدخل:عليلهفقال!.!اللهرسول

وصالحزيدبنأسامةوكان،عليمعيقلبونهوقثموفضلالعباسوكان،قميصهوعليهصدرهإلىعلي

وهو،الميتمنيرىمماشيئا!اللهرسول!منيرولم،يغسلهعليوجعل،الماءيصبانمولاهما

بالماءيغسلوكان-،اللهرسولغسلمنفرغواإذاحتى،وميتاحياأطيبكماوأميبأبي:يقول

.حبرةوبرد،أبيضينثوبين:أثوابثلاثةفيأدر!ثم،بالميتيصنعمابهصنعثمجففوه-والسدر

عبيدةأبووكان-الجراحبنعبيدةأبيإلىأحدكماليذهب:فقال،رجلينالعباسدعاثم:قال!

-ء41(و05

لأهليلحدطلحةأبووكان.الأنصاريسهلبنطلحةأبيإلىالاخروليذهب،مكةلاهليصرح

صاحبيجدفلمفذهبا:قال!لرسولكخراللهم:سرحهماحينالعباسقالثم:قال.المدينة

أحمد.بهانفرد!جماللهلرسولفلحدطلحةأباطلحةأبيصاحبووجد،عبيدةأباعبيدةأبي

يغسلانوالفضلعليكان:قالأحمربنالعلباءعن)5(،ثعلبةبنالمنذرعن:بكيربنيونسوقال

منقطع.وهذا.السماءإلىطرفكارفع:عليفنودي،!اللهرسول

عليئ،يا:لهقالاللهرسولأن)،طالبأبيبنعليعن)6(السننبعفأهلروىوقد:قلت

حسن.حديثوهو،(1431)داودأبو(1)

حسن.حديثوهو،(1026/)أحمدالإماممسند)2(

.(الباب):المسندفي)3(

.(ضرح:النهاية)القبروهوالضريحيعملالذيوالضارح.الأرضفيالشق:الضرح()4

أحد.بينهماوليسمباشرةأحمربنالعلباءعنثعلبةبنالمنذرروىفقدزيادةوهو(الصلتعن):طفيبعده)5(

.(أحمربنعلباء)(7273/و)(ثعلبةبنالمنذرترجمة)(0/1003)التهذيبتهذيبانظر)

ضعيف.وإسناده،(0461)ماجهوابن(0431،5104)داودأبو)6(
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أعلم.والله.نفسهحقفيلهبأمرهإشعارفيهوهذا.ميتولاحيفخذإلىتنظرولا،فخذكتبدلا

بنيحيىثنا،يعقوببنمحمدأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:البيهقي)1(الحافظوقال

)2(
المسيببنسعيدعن،الزهريعن،معمرثنا،زيادبنالواحدعبدثنا،ضمرةثنا،يحيىبنمحمد

وميتاحياطيباوكان،شيئاأرفلمالميتمنيكونماأنظرفذهبت!ي!اللهرسولغسلت:عليقال:قال

روايته:فيالبيهقيزاد.بهمعمرحديثمن،)3(ماجهوابن،"المراسيل"فيداودأبورواهوقد.!!يم

والفضل،،والعباس،علي:أربعة،والسلامالصلاةعليه،دفنهوليوقد:المسيببنسعيدقال

نصبا.اللبنعليهونصبوا،لحدالهلحدوا،مج!ي!اللهرسولمولىوصالح

بناللهوعبد،قيسبنومحمد،الشعبيعامر:منهم،التابعينمنجماعةعنهذانحورويوقد

هاهنا.بسطهايطولمختلفةبألفاظوغيرهم،الحارث

وصى:يقولعلياسمعت،بلالبنيزيدعن،)5(كيسانعمروأبووروى:البيهقى)4(وقال

العباسفكان:عليقال.عيناهطمستإلاعورتيأحديرىلافإنه،غيريأحديغسلهألاجمي!اللهرسول

حتىرجلاثلاثونمعييقلبهكأنماإلاعضواتناولتفما:عليقال.الستروراءمنالماءيناولانيوأسامة

غسله.منفرغت

ثنا،الرحيمعبدبنمحمدثنا:فقال")6(مسنده"فيالبزاربكرأبوالحافظالحديثهذاأسندوقد

أوصاني()7":عليقال:قال،بلالبنيزيدعن،عمروأبوكيسانثنا،النعمانبنالصمدعبد

فكان:عليقال."عيناهطمستإلاعورتيأحديرىلافإنه".غيريأحديغسلهلاأن!النبي

.جداغريبهذا:قلت.الستروراءمنالماءيناولانيوأسامةالعباس

عاصم،بنأسيدثنا،الأصمالعباسأبوثنا،الفضلبنموسىبنمحمدأخبرنا:البيهقي)9!(وقال

:قال.جعفرأباعليبنمحمدسمعت،جريجبنالملكعبدعن،سفيانعن،حفصبنالحسينثنا

،بقباء"الغرس":لهايقالكانبئرمنوغسل،قميص!وعليهوغسل،ثلاثابالسدرمج!ي!النبيغسل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(7432/)النبوةدلائل

.(مسدد):الدلائلفي

صحيح.حديثوهو،(4671)ماجهوابن(14)5المراسيلفيداودأبو

.(7442/)النبوةدلائل

.(413/)للعقيليالكبيرالضعفاءكتابوانظر(كيسانبنعمروأبو):أ

.)848(رقم

.طفيالقوسينبينماليس

.2(54)7/"النبوةدلائل"
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محتضنه)1(والفضلعليغسلهوولي،منهايشرباللهرسولوكان،خيثمةبنلسعدكانت

علي.يترطل)2(شيئالأجدإني،وتينيقطعتأرحني:يقولالفضلفجعل،الماءيصب

لعباسوا،

!يم:اللهرسولقال:قال،الحكمعبدبنعمرعن،الحكمياللهعبدبنعاصمثنا:الواقديوقال

منها،لهيستعذباللهرسولوكان."المياهأطيبوماؤها،الجنةعيونمنهيغرسبئرالبئرنعم"

.غرسبئرمنوغ!ل

القبرمنفرخلما:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،عونبنمحمدعن،عمربنسيفوقال

فيصفاقيمانيةثيابمنكلةعليهفضرب،!يماللهرسولغسلفيالعباسأخذ،الظهرالناسوصلى

بنسفيانأبادعاليعاطيهماالماءإلىذهبإذافكان،والفضلعلياودعاالكلةفدخل،البيتجوف

وسألوهأبيناشدواحيثالأنصارمنأدخلومن،الكلةوراءمنهاشمبنيمنورجال،فأدخلهالحارث

أجمعين.عنهماللهرضي،خوليبنأوسمنهم

ضربفذكر،عباسابنعن،الحنفيماهانعن،الحنفييربوعبنالضحاكعنسيفقالثم

فيالكلةوراءمنهاشمبنيمنورجال،وأسامةسفيانوأباوالفضلعليافيهاأدخلالعباسوأن،الكلة

فقال.طاهراكانفإنه؟اللهرسولتغسلوالا:يقولقائلافسمعواالنعاسعليهمألقيأنهمفذكر،البيت

ندريلالصوتسنةندعلا:العباسفقال.تغسلوهفلا،صدق:البيتأهلوقال.بلىألا:العباس

وقال.لاألاالبيتأهلفقال.ثيابهوعليهغسلوهأنفناداهم،ثانيةالنعاسوغشيهم)3(؟هوما

وطئبوه،القراحبالماءفغسلوه،مفتوحومجول)4(قميصوعليهغسلهفيفشرعوا!نعمألا:العباس

عوداوجمروه.أكفانهفيأدرجثمومجولهقميصهواعتصر،ومفاصلهسجودهمواضعفيبالكافور

.جداغرابةفيهالسياقوهذا،وسجوه،سريرهعلىوضعوهحتىاحتملوهثم،وندأ

والسلامالصلاةعليهكفنهصفة

عن،القاسمعن،الزهريحدثني،الأوزاعيثنا،مسلمبنالوليدثنا:أحمد)5(الإمامقال

لعندناالثوبذلكبقاياإن:القاسمقال.عنهأخرثمحبرةثوبفي!لمج!اللهرسولأدرج:قالت،عائشة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(.ط:)يحتضنه

.(رطل:يةلنهاا)لتليينا:لترطيلا

.ووابلا(غشيهم):ط

.(جول:النهاية)الزرديةيعنيحديدمنصدرة!شي!النبيمجولوأماصغيرثوبالصدرة:المجول

.(6161/)أحمدالإماممسند
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عن)2(والنسائي،حنبلبنأحمدعن،داود)1(أبورواهوإنما.الشيخينشرطعلىالإسنادوهذا.بعد

به.مسلمبنالوليدعنكلهم،فزقهما)3(،موسىبنومجاهد،مثنىبنمحمد

أبيه،عن،عروةبنهشامعن،مالكثنا:)4(الشافعيإدريسبنمحمداللهعبدأبوالإماموقال

عمامة.ولاقميصفيهاليس،سحولية)5(بيضأثوابثلاثةفي!ي!اللهرسولكفن:قالت،عائشةعن

مالك.عنأويسبى)7(أبيبنإسماعيلعن)6(البخاريرواهوكذا

في!ي!اللهرسولكفن:عائشةعن،أبيهعن،هشامعن،سفيانحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

عن،)01(البخاريوأخرجه،عيينةبنسفيانحديثمن)9(مسلموأخرجه.بيضسحوليةأثوابثلاثة

به.عروةبنهشامعنكلاهما،الثوريسفيانعن،نعيمأبي

نأ:عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،غياثبنحفصثنا،قتيبةثنا:داود)11(أبووقال

فذكر:قال.عمامةولاقميصفيهاليس،كرسفب)12(منيمانيؤبيضأثوابثلاثةفيكفناللهرسول

وهكذا.فيهيكفنوهولمرذوهولكنهم،بالبردأتيقد:فقالت،حبرةوبردثوبينفي:قولهملعائشة

به.غياثبنحفصعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن)5(مسلمرواه

بنأحمدثنا،إبراهيمبنمحمدالفضلأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)13(البيهقيوقال

كفن:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،معاويةأبوثنا،السريبنهنادثنا)14(سلمة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

13(

14(

.(9413)داودأبو

.(1871)للنسائيالكبرىالسنن

.(فرروهما):ط

.()574ترتيبه-مسندهفي

وأ،يغسلهاأي:يسحلهالأنهالقصاروهو،السحولإلىمنسوبفالفتح،وضمهاالسينبفتحيروى:سحولية

وقيل.قطنمنإلايكونولاالنقيالأبيضالثوبوهو،سحلجمعفهوالضموأما.باليمنقريةوهيسحولإلى

.(سحل:النهاية).أيضأبالضمالقريةاسمإن

.(1)273رقمالبخاري

.(01/293)النبلاءأعلامسيروانظرتحريف(إدريس):ط

.(604/)أحمدالإماممسند

.()46(149)مسلم

.(1271)البخاري

.(5231)داودأبو

.(كرسف:النهاية)القطن:الكرسف

.(7247/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(13/373)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريفوهو(مسلم):ط



والسا،االصالأةعليهكفنهصفة372

فإنماالحلةفأما،عمامةولاقميص!فيهاليس،كرسفمنسحوليةبيضأثوابثلاثةفي!ي!اللهرسول

بكر،أبيبناللهعبدفأخذها)2(،فتركت،فيهاليكفن،حلةله)1(اشتريتإنما،فيهاالناسعلىشبه

وتصدقفباعها.فيهالكفنه!ي!لنبيهاللهرضيهالو:قالثم.فيهأأكفنحتىلنفسيلأحبسنها:فقال

معاوية.أبيعنوغيره،يحيىبنيحيىعن")3(الصحيح"فيمسلمرواه.بثمنها

عن،معاويةأبيعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)4(البيهقيرواهثم

ولف،بكرأبيبناللهلعبدكانتحبرةبردفياللهرسولكفن:قالت،عائشةعن،أبيهعن،هشام

،ماتإذافيهايكفنحتى،لنفسهالحلةتلكأمسكقدبكرأبيبناللهعبدفكان،عنهنزعتثم،فيها

بثمنهافتصدقفيهيكفنأنع!ي!رسولهاللهمنعشيئالنفسيأمسكماكنت:أمسكهاأنبعدقالثم

الله.عبد

عائشة،عن،عروةعن،الزهريعن،معمرثنا2،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)د(الإماموقال

راهويه،بنإسحاقعن،)6(النسائيورواه.بيضسحوليةأثوابثلاثةفيع!ي!اللهرسولكفن:قالت

.الرزاقعبدعن

قال:قال،العزيزعبدابنيعني،سعيدعن،بكيربنمسكينحدثنا:أحمد)7(الإمامقال

أحمد.بهانفرد.يمانيةرياط)8(ثلاثةفيكفن!اللهرسولأن:عائشةعن،عروةحدثني:مكحول

ثنا،أيوبمسجدإمامهلالبنعاصمثنا،الأنصاريحبيببنسهلثنا:الموصلييعلىأبووقال

سحولية.بيضأثوابثلاثةفيع!ي!اللهرسولكفن:قال،عمرابنعن،نافععن،أيوب

ثلاثةفيكفن!واللهرسولأن:عمرابنعن،سالمعن،اللهعبيدبنعاصمعن،سفيانوقال

.حبرةوبردصحاريين)9(ثوبين؟الرواياتبعضفيووقع.أثواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفياللفظليس

.(وأخذها):ط

.)45((419)مسلم

.(2-747248/)للبيهقيالنبوةدلائل

صحيح.حديثوهو،(6231/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(6918)النسائي

صحيح.حديثوهو،(6264/)أحمدالإماممسند

.(ريط:النهاية)لينرقيقثوبكلوقيل،بلفقينليستملاءةكل:الزيطةجمعوالرياط(رياطأثوابثلاثة):ط

النهاية:)وصحاريأصحرثوبفيقالالقريةلهذهمنسوبثوبوهوباليمنقريةوهيصحارإلىنسبةصحاري

.(صحر
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كفنع!ي!اللهرسولأن،عباسابنعنمقسمعن،يزيدثنا،إدريسابنثنا:أحمد)1(الإماموقال

.ثوبانالحلة-نجرانيةوحلة،فيهماتالذيقميصهفي،أثوابثلاثةفي

محمد،بنعليعن،)3(ماجهوابن،شيبةأبيبنوعثمان،حنبلبنأحمدعنداود)2(أبوورواه

غريبوهذا.بنحوهعباسابنعن،مقسمعنزياد،أبيبنيزيدعن،إدريسبناللهعبدعنثلاثتهم

.2(جدأ

عن،الحكمعن،ليلىأبيابنعن،سفيانثنا،الرزاقعبدحدثنا:أيضاأحمد)5(الإماموقال

هذامنأحمدبهانفرد0أحمر)6(وبردأبيضينثوبينفيع!ي!اللهرسولكفن:قال،عباسابنعن،مقسم

لوجه.ا

الرحمن،عبدابنيعني،بكرثنا،الربيعبنحميدثنا،الحسنبنعليثنا:الشافعيبكرأبووقال

،عباسابنعنعطاءعن،ليلىأبيابنهو،الرحمنعبدبنمحمدعن،المختارابنيعني،عيسىثنا

.أحمر)7(وبردأبيضينثوبينفياللهرسولكفن:قال،عباسبنالفضلعن

أبيه،عن،عطاءبنعثمانثنا،الهيثمأبيبنيحيىثنا،الشاذكونيسليمانثنا:8(يعلىأبووقال

بنمحمدفيهزاد،سحوليينأبيضينثوبينفيع!ي!اللهرسولكفن:قال،الفضلعن،عباسابنعن

أحمر.وبرد:ليلىأبيبنالرحمنعبد

عباسابنعن،أبيهعن،عطاءبنيعقوبعن،المؤدبإسماعيل9(أبيعن،واحدغيررواهوقد

أعلم.فالله،سحولية:روايةوفي،أبيضينثوبينفيع!ي!اللهرسولكفن:قال،الفضلعن

ثنا،(البهلولأإسحاقبنأحمدثنا،المخلصطاهرأبيطريقمنعساكرابنالحافظوروى

وهمالمطلبعبدبنيمجلسعلىوقعت:قال.إسحاقأبيعنشريكثنا،يعقوببنعباد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)71

)81

)9(

.(1/222)أحمدالإماممسند

.(3153)داودأبو

.(4711)ماجهابن

ضعفه.علىمجمعزيادأبيبنيزيد

مقسممنيسمعهلمالحكمفإنولانقطاعه،ليلىأبيابنلضعفضعيفوإسناده،(1313/)أحمدالإماممسند

.(بشار)

.(حمراءوبد):ط

.(حمراءوبرد):ط

.(0672)يعلىأبيمسند

.(1125/التهذيبتهذيب)،رزينبنسليمانبنإبراهيمالمؤدبإسماعيلأبووهو.طفياللفظليس
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قبام!أ(ولاقميصقفيهاليسأثوابثلاثةفي:قالوا؟!ي!اللهرسولكفنكمفي:لهمفقلت،متوافرون

عمامة.ولا

وعقيل.ونوفلالعباس:قالوا؟بدريوممنكمأسركم:قلت

كفن:قالأنه،العابدينزينالحسينبنعليعن،الزهريطريقمن)2(البيهقيروىوقد

.حبرةبرد)3(أحدهاأثوابثلاثةفياللهرسول

كفنت:قال،طالبأبيبنعليعن،نظزصحتهافي،طريؤمنعساكرابنالحافظساقهوقد

.حبرةوبردسحوليينثوبينفي!ماللهرسول

عن،هشامثنا،كثيربنمحمدثنا،الوليدبنإبراهيمحدثنا:)4(الأعرابيبنسعيدأبوقالوقد

نجراني.وبردريطتينفي!يماللهرسولكفن:قال.هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،قتادة

به.هريرةأبيعن،سعيدعن،قتادةعن،القطانوعمران،هشامعن،الطيالسيداودأبورواهوكذا

المسيب،ابنثنا،قتادةعن،طريفبننصرثنا،موسىبنأسدعن،سليمانبنالربيعرواهوقد

نجراني.بر؟أحدهاأثوابثلاثةفيكفناللهرسولأن:سلمةأمعن

عنه.أخرتالحبرةوأن،الناسعلىالاشتباهسبببيانعائشةعنرويناوفيما:)5(البيهقيوقال

أعلم.والله

الدورقي،إبراهيمبنيعقوبثنا،خزيمةبنإسحاقبنمحمدطريقمن،البيهقيالحافظروىثم

عليعندكان:قال،سعد)6(بنهارونعنصالحبنحسنعن،الرؤاسيالرحمنعبدبنحميدعن

بنإبراهيمطريقمن)7(ورواه.!اللهرسولحنوطفضلمنهو:وقال،بهيحنطأنفأوصى،مسلث

.فذكره...عليعن،وائلأبيعن،هارونعن،حسنعن،حميدعن،موسى

عليه!الصلاةكيفية

حديثمنوالبزار،طليقبنالأشعثحديثمنالبيهقيرواهالذيالحديثتقدموقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.قبا(:)اللسانأقبيةوالجمع،أطرافهلاجتماعبأصابعهجمعهإذا:الشيءقبامنمشتق،يلبسالذيالثوب:"القباء"

.(7248/)للبيهقيالنبوةدلائل

."أ"الأخرىالنسخةفيليستزيادةوهي(حمراءبرد):ط

تحريف.(الأرعبيابن):ط

.(7942/)النبوةدلائل

.(1/14)التهذيبتهذيبوانظر.تحريف(سعيد):ط،أ

.(7942/)النبوةدلائل
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ء)1(
بيته،أهلرجاليغسلهأن!ي!النبيوصيةدي:مسعودابنعن،مرةعنكلاهما،الاصبهانيبن

،قبرهشفيرعلىيضعونهكفنوهإذاوأنه،مصربياضأو)2(يمنيةفيأو،هذهثيابيفيكفنوني:قالوأنه

بعدهمالناسثم،عليهفيصلونبيتهأهلرجالعليهيدخلثم،الملائكةعليهتصليحتىعنهيخرجونثم

أعلم.والله،قدمناكمانظزصحتهوفي،بتمامهالحديث...فرادى

ابنعن،عكرمةعن،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنالحسينحدثنى:)3(إسحاقبنمحمدوقال

أدخلثم،فرغواحتىأرسالاإمامبغيرعليهفصلواالرجالأدخل!ي!اللهرسولماتلما:قال،عباس

علىيؤمهملم،أرسالاعليهفصلواالعبيدأدخلثم،عليهفصلواالصبيانأدخلثم،عليهفصلينالنساء

أحد.!اللهرسول

أدرجلما:قال.جدهعن،أبيهعن،سعدبنسهلبن)5(عباسبنأبيحدثني:)4(الواقديوقال

رفقاءعليهيدخلونالناسكانثم،حفرتهشفيرعلىوضعثم،سريرهعلىوضعأكفانهفي!ي!اللهرسول

أحد.)6(عليهيؤمهملا،رفقاء

كفنلماأنهفيهأبيبخطكتابا)7(وجدت:قال،إبراهيمبنمحمدبنموسىحدثني:الواقديقال

المهاجرينمننفزومعهما،عنهمااللهرضي،وعمربكرأبودخل؟سريرهعلىووضع!ي!اللهرسول

المهاجرونوسلم،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام:فقالا،البيتيسعمابقدروالأنصار

فيوهما-وعمربكرأبوفقال،أحديؤمهملاصفوفاصفواثم،وعمر)8(بكرأبوسلمكماوالأنصار

سبيلفيوجاهد،لأمتهونصح،إليهأنزلمابلغقدأنهنشهدإنااللهم-!ي!اللهرسولحيالالأولالصف

أنزلالذيالقوليتبعممنإلهنافاجعلنا،لهشريكلاوحدهبهوأؤمن،كلمتهوتمتدينهاللهأعزحتىالله

بهبالإيماننبتغيلا،رحيمأرؤوفابالمؤمنينكانفإنهبه)9(وتعرفنابناتعرفهحتىوبينهبينناوأجمع،معه

صلىحتىاخرونويدخلويخرجون،امينامين:الناسفيقول.أبداثمنابهنشتريولا،بديلا

.الصبيانثم،النساءثم.الرجال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفياللفظليس

.(يمانية):ط

.(7025/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(7025/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(1/186)التهذيبتهذيبوانظر.تحريف(عياش):ط

الدلائل.في(عليه)ليست

.(كتاباصحيفة)الدلائلوفي(صحيفة):أ

الدلائل.في(عمر)ليس

.(لها:ط
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مكثواإنهم:وقيل.الثلاثاءيوممنمثلهإلىالإثنينيومالزوالبعدمنعليهصلواإنهم:قيلوقد

أعلم.والله.قريباذلكبيانسيأتيكما،عليهيصلونأيامثلاثة

وقد،فيهخلافلاعليهمجمعأمر،عليهأحديؤمهملمفرادىعليهصلاتهموهو،الصنيعوهذا

بابمنويكونذلكفينصالكانمسعودابنعنأوردناهالذيالحديثصحفلو"تعليلهفياختلف

فيشرعواإنماأنهمقدمناقدلأناإمالملهميكنلملأنهيقولأنلأحدوليس،معناهتعقليعسرالذيالتعبد

إنما:العلماءبعضقالوقد،وأرضاهعنهاللهرضي،بكرأبيبيعةتمامبعدوالسلامالصلاةعليهتجهيزه

بعدمرةعليهالمسلمينصلاةولتكرر،إليهمنهعليهالصلاةالناسمنواحدكلليباشر،أحديؤمهملم

.والإماءالعبيدحتىوصبيانهمونساؤهمرجالهم،الصحابةآحادمنفردفردكلمن،مرة

منواحدكلوأمر،عليهيصلونوملائكتهأنهأخبرقداللهإن:حاصلهمافقالإ1(السهيليوأما

منموتهبعدعليهوالصلاة،إليهمنهعليهالصلاةيباشرأنأحدكلعلىفوجب،عليهيصليأنالمؤمنين

أعلم.فالله.أئمةذلكفيلناإ2(الملائكةفإنوأيضا:قال.القبيلهذا

الصحابة.لغيرقبرهعلىالصلاةمشروعيةفيالشافعيأصحابمنالمتأخروناختلفوقد

تأكلأنالأرضعلىحرمقداللهلأن،قبرهفيطريوالسلامالصلاةعليهجسدهلأن،نعم:فقيل

يفعل،لا:اخرونوقال.اليومكالميتفهووغيرهاإ3(،السننفيالحديثبذلكوردكما،الأنبياءأجساد

أعلم.والله،عليهولثابروا،إليهلبادروامشروعاكانولو،يفعلوهلمالصحابةبعدممنالسلفلأن

دفنوأينوالسلا!الصلاةعليهدفنهصفة

()4(نهاراأوكانليلادفنهفيالخلافوذكر)

:-جريجبنالعزيزعبدوهو-أبيأخبرني،جريجابنثنا،الرزاقعبدحدثنا:أحمد)+(الإمامقال

سمعت:بكرأبوقالحتى.!يوالنبي(يقبرون)،أينيدروالما،!والنبيأصحابأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(7958/)الأنفالروض

.(لناقالت):ط

،(1)585رقمماجهوابن()1373رقموالنسائي(و)1531(51)47رقمداودوأبو8()4/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو

.طفيالقوسينبينماليس

.(1/7)أحمدالإماممسند

خطأ.(يقبروا):ط
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فيهوهذا.!يوفراشهتحتوحفروا،فراشهفأخروا،يموتحيثإلانبيئيقبرلم:يقولبم()أع!ي!النبي

يدركه.لمفإنه،الصديقوبينجريجبنالعزيزعبدبينانقطاع

اللهرضيالصديقبكرأبيعن،وعائشة،عباسابنحديثمن)2(يعلىأبوالحافظرواهلكن

ابنعن،بكرأبيبنالرحمنعبدثنا،معاويةأبوثنا،الهرويموسىأبوثنا:فقال،عنهم

!صالنبيسمعت:بكرأبوفقال،قبضحينمج!يوالنبيدفنفياختلفوا:قالت،عائشةعن،مليكةأبي

قبض.حيثادفنوه:فقال."إليهالأمكنةأحبفيإلاالنبييقبضلا":يقول

المليكي،بكرأبيبنالرحمنعبدعن،معاويةأبيعن،كريبأبيعن،)3(الترمذيرواهوهكذا

بكر:أبوفقال،دفنهفياختلفوا!لمجواللهرسولقبضلما:قالت،عائشةعن،مليكةأبيابنعن

."فيهيدفنأنيجبالذيالموضعفيإلانبيااللهقبضما":قال.نسيتهماشيئااللهرسولمنسمعت

هذاغيرمنالحديثهذارويوقد:قالثم،المليكيضعفالترمذيإنثم.فراشهموضعفيادفنوه

!ياله.النبيعن،الصديقبكرأبيعنعباسابنرواه،الوجه

بكر،أباأن:عائشةعن،عروةعن،حدثهرجلعن،إسحاقابنعن،أبيهعن،الأمويوقال

."قبضحيثإلاقطنبييدفنلمإنه":يقول!يواللهرسولسمعت:قال

عن،الطيالسيالملكعبدبنهشامثنا،التميميسهلبنمحمدحدثني،الدنياأبيبنبكرأبو)4(وقال

النبيماتفلما،حفارانبالمدينةكان:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،سلمةبنحماد

والآخريلحدأحدهماوكان،فيهماتالذيالمكانفي:عنهاللهرضيبكرأبوفقال؟ندفنهأين:قالوا،!ي!

منقطعا.أبيهعن،عروةبنهشامعن،أنسبن)3(مالكرواهوقد.!يالهللنبيفلحديلحدالذيفجاء،يشق

حدثني،إسحاقبنمحمدعن،الأعلىعبدثنا،مهرانبنجعفرحدثنا:)6(يعلىأبووقال

وكان،!يوللنبييحفرواأنأرادوالما:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،اللهعبدبن)7(حسين

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.أفيالقوسينبينماليس

.(45)يعلىأبيمسند

حسن.حديثوهو،(1801)الترمذي

.واوبلا(قال):ط

.(1/123)الموطأ

.(22)يعلىأبيمسند

المدني:الهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللهعبيدبناللهعبدبنالحسينوهو.طفياللفظوليس(حنين):أ

ابنقال.وغيرهماإسحاقوابنعروةبنهشامعنهروى.وغيرهماعكرمةوعنصحبةولهعبادبنربيعةعنروى

.(342-2134/التهذيبتهذيب)انظر(141)أو(4.)سنةتوفي:سعد
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لأهليحفركانالذيهوسهلبنزيدطلحةأبووكان،مكةأهلكحفر)2(يضرحالجراحبن)1(عبيدةأبو

للآخر:وقال.عبيدةأبيإلىاذهب:لأحدهمافقال،رجلينالعباسفدعا،يلحدوكان،المدينة

فلحدبهفجاء،طلحةأباطلحةأبيصاحبفوجد:قال.لرسولكخراللهم.طلحةأبيإلىاذهب

كانوقد،بيتهفيسريرهعلىوضعالثلاثاءيوم!ي!اللهرسولجهازمنفرغفلما.مج!ي!اللهلرسول

فقال.أصحابهمعندفنه:قائلوقال.مسجل!فيندفنه:قائلفقال.دفنهفياختلفواالمسلمون

فرالشفرفع."قبضحيثدفنإلانبيقبضما":يقول!ي!اللهرسولسمعتإني:بكرأبو

أرسالا؟عليهيصلون!اللهرسولعلىالناسأدخلثم،تحتهلهفحفروافيهتوفيالذي!واللهرسول

علىالناسيؤمولم،الصبيانأدخل،النساءفرغإذاحتى،النساءأدخل،منهمفرخإذاحتى،الرجال

.الأربعاءليلةالليلأوسطمن!اللهرسولفدفن.أحد!اللهرسول

عن،أبيهعن،جريربنوهبعن،الجهضميعليبننصرعن،)3(ماجهابنرواهوهكذا

والفضل،طالبأبيبنعليحفرتهفي)4(ونزلآخرهفيوزاد.مثلهبإسنادهفذكر،إسحاقبنمحمد

بنلعلي-ليلىأبو-وهوخوليبنأوسقال.!ي!اللهرسولمولىوشقران،عباسابناوقثم

قطيفةأخذمولاهشقرانوكان.انزل:عليلهقال.!راللهرسولمنوحظنا!اللهأنشدك:طالبأبي

معفدفنت.بعدكأحديلبسهالاوالله:وقال،القبرفيفدفنها،يلبسها!ي!اللهرسولكان

،إسحاقابنعن،حازمبنجريرعن،محمدبنحسينعن،أحمد)5(الإمامرواهوقد.!ي!اللهرسول

ابنعن:)7(الواقديوروى.بهإسحاقابن)6(عن،وغيرهبكيربنيونسرواهوكذلك.مختصرا

:!اللهرسولعن،الصديقبكرأبيعن،عباسابنعن،عكرمةعنالحصينبنداودعن،حبيبةأبي

."قبضحيثودفنإلانبيااللهقبضما"

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن،)8(البيهقيوروى

الزبير،بنجعفربنمحمدأو،الحصينبناللهعبدبنالرحمنعبدبنمحمدعن،إسحاقبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.طفياللفظليس

.(لحفرا:ط

.(1و)558()1557رقمماجهابنعندمنهثبتماوانظر،بطولهضعيفوإسناده،(1628)ماجهابن

.طفياللفظليس

صحيح.حديثوهو،(1292/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

.(7261/)للبيهقيالنبوةودلائل(392-2292/)سعدابن

.(261-7526/)النبوةدلائل
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بكر:أبوفقال؟بيوتهفيأوالناسمعندفنهكيف:فقالوادفنهفياختلفوا!ي!االلهرسولماتلما:قال

رفعفراشهكانحيثفدفن."قبض!حيثدفنإلانبيااللهقبض!ما":يقول!ي!االلهرسولسمعتإني

تحته.وحفر

بنالرحمنعبدعن،الأخنسيمحمدبنعثمانعن،جعفربنالحميدعبدحدثنا:()1الواقديوقال

فقد،البقيعفي:قائلفقال.قبرهموضعفياختلفوا!لخيوالنبيئتوفيلما:قال-يربوعابنيعني-سعيد

نإ:فقال.بكرأبوفجاء.مصلاهفي:قائلوقال،منبرهعند:قائلوقال،لهمالاستغفاريكثركان

الحافظقال.توفيحيثدفنإلانبيقبضما:يقولاللهرسولسمعت،وعلماخبراهذامنعندي

أبيه،عن،جريجابنحديثوفي،محمدبنالقاسمعن،سعيدبنيحيىحديثفيوهو:)2(البيهقي

مرسلا.ع!ي!النبيعن،الصديقبكرأبيعنكلاهما

عن،بكيربنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدعن،الأصمعن،الحاكمعن:)3(البيهقيوقال

بكرأبودخل:قال،الصفةأصحابمنوكان،عبيدبنسالمعن،أبيهعن،شريطبننبيطبنسلمة

كماأنهفعلموا.نعم:قال؟!ي!اللهرسولتوفي:لهفقيل،خرجثم،ماتحين!ي!اللهرسولعلى

كماأنهفعلموا،فتصلونعصباعصباتجيئون:قال.عليهنصليوكيف؟عليهأنصلي:لهوقيل،قال

طيبمكانفيإلاروحهيقبضلمفإنه،روحهاللهقبض!حيث:قال؟وأينيدفنهل:قالوا،قال

.قالكماأنهفعلموا

بنسعيدعن،الأنصاريسعيدبنيحيىعن،عيينةبنسفيانحديثمن)4(البيهقيوروى

وقعنأقمارثلاثةرأيت:قالت،الناسأعبرمنوكان،رؤياأبيهاعلىعائشةعرضت:قال،المسيب

قبض!فلما.ثلاثةالأرضأهلخيرمنبيتكفيدفنرؤياكصدقتإن:لهافقال،حجريفي

عائشةعن،سعيدبنيحىعن،)5(مالكورواه.أقماركخيرهذا،عائشةيا:قال!ي!اللهرسول

سحريوبينيوميوفيبيتيفي!ي!االنبيتوفي:قالتأنهاعنها")6(الصحيحين"وفي.منقطعا

.الاخرةمنساعةوأولالدنيامنساعةاخرفيوريقهريقيبيناللهوجمع،ونحري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(7261/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(7261/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(7925/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(262-7261/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(1/232)الموطأ

.(4342،4442)ومسلم(1544،1752-0013،9444)البخاري
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عائشة،عن،عروةعن،الوزان)3(هلالعن،عوانه"2(أبيحديثمن:أ(البخاريصحيحوفي

قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن":يقولفيهماتالذيمرضهفي!واللهرسولسمعت:قالت

.مسجدايتخذأنخشيأنهغير،قبرهلأبرزذلكولولا:عائشةقالت."مساجدأنبيائهم

حدثني،فضالةبنمباركثنا،القاسمبنهاشمثنا،غيلانبنمحمودحدثنا:4(ماجاابنوقال

والآخر،يلحدرجلبالمدينةوكان،!اللهرسولتوفيلما:قال،مالكبنأنسعن،الطويلحميد

صاحبفسبقإليهمافأرسل.تركناهسبقفأيهماإليهماونبعثربناه(نستخير:فقالوا،يضرح

بنهاشمالنضرأبيعن،أحمد-(الإمامرواهوقد،ماجهابنبهتفرد.!يالهللنبيفلحدوا،اللحد

به.القاسم

الرحمنعبدثنا،طفيلبنعبيدثنازيد،بنعبيد؟8(بنشبةبنعمرحدثنا:أيضا7(ماجاابنوقال

اللحدفياختلفوا!اللهرسولماتلما:قالت،عائشةعن،مليكةأبيابنحدثني،مليكةأبيابن

ولاحيا!اللهرسولعندتصخبوالا:عمرفقال،أصواتهموارتفعت،ذلكفييملمواحتى،والشق

ثم!يواللهلرسولفلحد،اللاحدفجاء،جميعاواللاحدالشقاقإلىفارسلوا-نحوهاكلمةأو-ميتا

ماجه.ابنبهتفرد،دفن

وعنأ(.عمرابنعن،نافععن،العمريثنا،وكيعحدثنا:9(أحماالإماموقال

هذينمنأحمدبهتفرد.لحدلهألحد!يالهاللهرسولأن:عائشةعن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبد

الوجهين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(0931)ريلبخاا

،البزازالواسطيعوانةأبوعطاءبنيزيدمولىاليشكرياللهعبدبنالوضاحوهو.تحريفوهو(قوامأبي):أ

.(012-1/1161التهذيبتهذيب)ومئةوسبعينستسنةفيمات.الوزانهلالعنروى

الرحمنعبدبناللهعبدابنويقال،حميدابنويقال،حميدأبيبنهلالوهو.تحريف(الوراق):أ،ط

روى.الوزانالجهبذالصيرفيالكوفيالجهمأبوويقالأميةأبوويقالعمروأبومولاهمالجهنيمقلاصابنويقال

.(-11/7778التهذيبتهذيب)وغيرهعوانةأبووعنهوغيرهالزبيربنعروةعن

صحيح.حديثوهو،(1557)ماجهابن

.(الله):ط

.(3913/)أحمدالإماممسند

الرحمن.عبدشيخهوضعف،طفيلبنعبيدلجهالة،ضعيفوإسنداه،(5581)ماجهابن

معاذأبيبنزيدأبوالنميريرائطةبنزيدبنعبيدةبنشبةوهووخطأتحريفوفيها(عبيدةعنشيبة):ط،أ

.(134)وتقريبه(7046/)التهذيبتهذيبانظر)الأخباريالنحويالبصري

.لغيرهصحيححديثوهو،(6136/)،(224/)أحمدالإماممسند

.(وعنعمرو):ط
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عن131جمرةأبوحدثني،شعبةثنا،جعفروابن،شعبة)2(عنيحيىحدثنا:أحمد)1(الإماموقال

من)6(والنسائي)5(والترمذي)4(مسلمرواهوقد.حمرالمح!قطيفةع!ي!النبيقبرفيجعل:قال،عباسابن

ابنرواهصم!اللهبرسولخاصاهذاكان:وكيعوقال.شعبةعنوكيعرواهوقد.بهشعبةعن،طرق

عساكر.

عن،الحمرانيالملكعبدبنأشعثثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدأخبرنا:سعد)7(ابنوقال

ندية.أرضاوكانت:9(زقال.يلبسهاكانحمراءقطيفة)8(سملتحتهبسطمج!ي!اللهرسولأن:الحسن

أصابهاكان،حمراءقطيفة!ي!النبيقبرفيجعل:قال،الحسنعن،منصورعن)01(هشيئموقال

سبخة.أرض!المدينةلأن؟جعلها:الحسنقال.حنينيوم

الحسنسمعت،الصهباءأبيبنعقبةعن،الخياطخالدبنحمادثنا:سعد)11(بنمحمدوقال

.الأنبياء"أجسادعلىتسلطلمالأرضفإن،لحديفيقطيفتي)12(لي"افرشوا:مج!ي!اللهرسولقال:يقول

بنسعيدعن،الزهريعن،معمرثنا،الواحدعبدثنا،مسددحديثمن)13(البيهقيوروى

شيئا،أرفلم،الميتمنيكونماإلىأنظرفذهبت،ع!ي!النبيغسلت:عليقال:قال،المسيب

علي،:أرجطالناسدونوإجنانه)14(والسلامالصلاةعليهدفنهوولي:قال.مج!ي!وميتاحياطيباوكان

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

14

.(1228/)أحمدالإماممسند

وهو(11/216)التهذيبوتهذيب،(9175/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(شعبةبنيحيى):ط

عنهروى.شعبةمنهمكثيرخلقعنروىالحافظالأحولالبصريسعيدأبوالتميميالقطانفروخبنسعيدبنيحيى

.(891)سنةتوفي.كثيرخلقوغيرهحنبلبنأحمد

.(5432/)النبلاءأعلامسيروانظر.إليهالإشارةتقدمتوقد.تحريف(حمزةأبو):ط

.(679)مسلم

.(4801)الترمذي

.(1102)النسائي

.(2992/)سعدابنطبقات

.(سمل:النهاية)وأسملالثوبسملوقد.الثيابمنالخلق:والسمل.طفياللفظوليس(سماك):أ

.أالنسخةفيورقتينبقدرانقطاعوبعده.الأصلمن(723)الورقةفيلفظآخرهذا

بنمعاويةأبو،السلصيديناربنالقاسمبنبشيرابنهوهشيمالأنأئبتهماوالأشبه.(منصوربنهشيم):ط

.(64-1/195التهذيبتهذيب)حنبلبنأحمدعنروى.وغيرهزاذانبنمنصورعنروىالواسطيخازمأبي

.(2992/)سعدابنطبقات

.الطبقاتعنأثبتهوما(قطيفة):م

.(7432،424/)النبوةدلائل

.(جنن:النهاية)أجنانعلىويجمع،الجنن:للقبرويقال.وسترهدفنهأي،إجنانه



والسلامانصا،ةعليهدفنهصفة382

نصبا.اللبنعليهونصب،(ألحا!يوللنبيولحد،لمجي!النبيمولىوصالخ،والفضل،والعباس

.لبناتتسعوالسلامالصلاةعليهلحدهعلىنصبأنه:بعضهمعن،البيهقيئ)2(وذكر

،عباسابنعن،عكرمةعن،معبدبناللهعبدبن)3(عباسعن،سبرةأبيابنعن،الواقديوروى

الشمسزاغتأنإلىالإثنينيوممنالشمسزاغتحينمنسريرهعلىموضوعا!يواللهرسولكان:قال

نحواوالسلامالصلاةعليهيقبروهأنأرادوافلما.قبرهشفيرعلىوسريرهعليهالناسيصلي،الثلاثاءيوم

.وشقرانوالفضلوقثموعليالعباسحفرتهفيودخل.هناكمنفأدخل،رجليهقبلالسرير

قبردخل:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،السديإسماعيلحديثمن)4(البيهقيوروى

قبورلحودسوىالذيوهو،الأنصارمنرجللحدهوسوى،والفضلوعليالعباس!يواللهرسول

بنحسينعن،إسحاقابنروايةتقدموقد.أحديومصوابه:عساكرابنقال.بدريومالشهداء

وقثموالفضلعلي:!اللهرسولقبرفينزلواالذينكان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،اللهعبد

.شقرانالقبرفيوضعهاالتيالقطيفةقصةوذكر،خوليبنأوسوهوالخامسوذكر،وشقران

ثنا،قلابةأبوثنا،المحمداباذيطاهرأبوأنا،الفقيهطاهرأبوأخبرنا:)5(البيهقيالحافظوقال

حدثني:قال،الشعبيعن،خالدأبيبنإسماعيلعن،الثوريهو،سعيدبنسفيانثنا،عاصمأبو

رواهوهكذا.عوفبنالرحمنعبدأحدهم؟أربعة!يمالنبيقبرفيإليهمأنظركأني:قال،مرحبأبو

7(عنرواهثم.بهخالدأبيبنإسماعيلعن،سفيانعن،الصباحبنمحمدعن،داود)6(أبو

أدخلواأنهم،مرحبأبوأومرحمثحدثني،الشعبيعن،إسماعيلعن،زهيرعن،يونسبنأحمد

،جداغريبحديمثوهذا.أهلهالرجليليإنما:قال)8(عليفرغفلما،عوفبنالرحمنعبدمعهم

الوجه.هذامنإلانعرفهولا،قوفيجيدوإسناده

مرحبأباوذكر،قيسبنسويداسمهمرحبأبو:")9(استيعابه"فيالبرعبدبنعمرأبوقالوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الأشبه.هوأثبتهوما(لحداالنبيولحد):ط

.(7252/)النبوةدلائل

عنروى.المدنيالهاشميالمطلبعبدبنعباسبنمعبدبناللهعبدبنعباسوهو.طفي(بنعباس)ليس

.(5012/التهذيبتهذيب).وغيرهعكرمة

.(7452/)النبوةدلائل

.(7552/)النبوةدلائل

.(0132)داودأبو

.(945-01/457)النبلاءأعلامسيروانظر(9032)داودابنعناستدركتهامفيليست

.طفياللفظليس

.(4/5751)الاستيعاب



383والسلامالصلاةعليهعهدابهالناساخر

الحديث،هذاراوييكونأنفيحتمل:")1(الغابة"فيالأثيرابنقال.خبرهأعرفلا:وقال،اخر

الحمد.ودله.غيرهماثالثاأوأحدهما

والسلامالصلاةعليهعهدابهالناساخر

عن،يساربنإسحاقأبيحدثني،إسحاقابنعن،أبيثنا،يعقوبثنا:أحمد)2(الإمامقال

اعتمرت:قال،الحارثبناللهعبدمولاهعن،نوفلبنالحارثبناللهعبدمولى،القاسمأبيمقسم

عمرتهمنفرغفلما،طالبأبيبنتهانئأمأختهعلىفنزل،عثمانزمانأو،عمرزمانفيعليمع

:فقالوا،العراقأهلمننفرعليهدخلغسلهمنفرغفلما،فاغتسلغسلله)3("، !سكبرجع

كانأنهيحدثكمشعبةبنالمغيرةأظن:قال.عنهتخبرناأننحبأمرعننسألكجئناكالحسنأبايا

عهداالناسأحدث:قال.نسألكجئناذلكعنأجل:قالوا،!ي!اللهبرسولعهداالناسأحدث

بنمحمدعن،بكيربنيونسرواهوقد.الوجههذامنأحمدبهتفرد.عباسبنقثم!ي!اللهبرسول

أخذت:يقولشعبةبنالمغيرةوكان:قالإسحاقابنعن:قبلهقالأنهإلا،سواءمثله،بهإسحاق

وإنما،القبرفيسقطقدخاتميإن:القومخرجحينوقلت،ع!ي!اللهرسولقبرفيفألقيتهخاتمي

به.عهداالناساخرفأكونع!ي!اللهرسوللأمس؟عمداطرحته

بناللهعبدعنمولاهعن،مقسمعن،يساربنإسحاقوالديفحدثني:)4(إسحاقابنقال

أنهيقتضيلاشعبةبنالمغيرةعنذكرالذيوهذا،تقدممافذكر...عليمعاعتمرت:قال،الحارث

فناولهغيره(هأمربل،القبرفيالنزولمنيمكنهلم،عنهاللهرضيعليئيكونقدفإنهأملهمالهحصل

.عباسبنقثملهبمناولتهأمرهالذييكونتقدمماوعلى،إياه

عتبة،بناللهعبدبناللهعبيدعن،أبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدحدثني:الواقديقالوقد

قبرفي6(نزلتلتقولألقيتهإنما:عليفقال)،!ي!اللهرسولقبرفيخاتمهشعبةبنالمغيرةألقى:قال

.فأعطاهرجلاأمرأوفأعطاهفنزل،!ي!()7(النبي

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(6283/)الغابةأسد

حسن.وإسناده،(101-1/001)أحمدالإماممسند

المسند.عنأثبتهوما(غسلالهفسكبت):ط

.(7257/)النبوةدلائل

الدلائل.عنأثبتهوما.(أميرأمر):ط

.(7258/)النبوةدلائل

.أفيالقوسينبينماليس
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عمرانأبيعن،سلمةبنحمادثنا:قالا،كاملوأبوبهزحدثنا:أ(أحماالإمامقالوقد

نصليكيف:قالوا.!لمج!النبيعلىالضلاةشهدإنه:بهزقال،عسيم)2(أبيأوعسيبأبيعن،الجوني

منيخرجونثم،عليهفيصلون،البابهذامنيدخلونفكانوا.أرسالاأرسالاادخلوا:قال؟)3(عليه

:قالوا.تصلحوهلملمح!شيرجليهمنبقيقد:المغيرةقال.!لمج!لحدهفيوضعفلما:قال.الاخرالباب

فأهالوا.الترابعليهأهيلوا:فقال.والسلامالصلاةعليهقدميهفمسيدهوأدخلفدخل.فأصلحهفادخل

!لمجو.اللهبرسولعهداأحدثكمأنا:يقولفكان،خرجثم،ساقيهأنصافإلىبلغحتىعليه

والسملام)4(الصملاةعليهدفنهوقعمتى

وأدخلني-بكرأبيبناللهعبدامرأةمحمدبنتفاطمةحدثتني:إسحاقابنعن،يونسقال)5(

سمعناحتى!لمج!النبيئبدفنعلمناما:قالتأنها.عائشةعن،عمرةعن،منها)6"سمعتهحتى،عليها

.الأربعاءليلةجوففيالمساحيصوت

سلمة،أمعن،وهببناللهعبدعن)8(هاشمبنالحليسعن،سبرةأبيابنحذثنا:)7(الواقديوقال

ذإ،السريرعلىبرؤيتهنتسلىونحن،بيوتنافي!يالهاللهورسول،ننملمنبكيمجتمعوننحنبينا:قالت

المدينةفارتجت،المسجدأهلوصاحفصحنا:سلمةأمقالت.الشحرفيالكرازين)9(صوتسمعنا

إلىالدخولالناسوعالجحزنافزادنا،وانتحببكىلمج!ي!النبيذكرفلما،بالفجر4بلاوأذن،واحدةصيحة

.!بهمصيبتناذكرناإذاهانتإلابمصيبةبعدهاأصبناما،مصيبةمنفيالها،دونهمفغلق،قبره

أبيه،عن،القاسمبنالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدحديثمن،أحمد)01(الإمامروىوقد

صحيح.وإسناده،(581/)أحمدالإماممسند(1)

والإصابة،(41715/)الاستيعابوانظر(غنمأبيأوعسيبأبي):طوفي(غنمأبيأوغيبأبي):أ)2(

.(134و)(433/)

.الاستيعابعنواستدركتهطفياللفظليس)3(

.(والسلامالصلاةعليهدفنمتى):أ()4

.(وقال):ط()5

.(منايسمعهحتى):أ)6(

.(7267/)النبوةدلائل)7(

.(3531/)والتعديلالجرحوانظر(هشام):أ،ط)8(

والجمع،والكسربالفتحأيضاكرزن:لهويقال،الفأس:والكرزين.تحريفوهوبالإعمال(الكرازين):ط)9(

.(كرزن:النهاية)وكرازن،كرازين

بطرقه.حسنحديثوهو،(6511/)أحمدالإماممسند(51)



385والسلامالصلاةعليهدفنهوقعمتى

حديث.ماغيرفيمثلهتقدموقد.الأربعاءليلةودفن،الإثنينيومتوفيع!يواللهرسولأن:عائشةعن

محمدبنوجعفر،التيميطرخانبنسليمانمنهم"وخلفاسلفاالأئمةمنواحدغيرعليهنصالذيوهو

وغيرهم.،عقبةبنوموسى،إسحاقوابن،الصادق

عن،شعيببنمحمدعن،بكاربن)2(الحميدعبدعن،)1(سفيانبنيعقوبروىوقد

.الثلاثاءيومودفن،النهارينتصفأنقبلالإثنينيوم!يماللهرسولتوفي:قالأنه،الأوزاعي

ع!ي!اللهرسولأنأخبرت:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدعن،أحمد)1(الإمامروىوهكذا

.)4(الضحىفيالغد)3(ودفن،الإثنينيومالضحىفيمات

وعن،أبيهعن،محمدبنجعفرعن،سفيانثنا،منصوربنسعيدثنا:سفيانبن)5(يعقوبوقال

الثلاثاءويومالليلةوتلكاليومذلكفلبث،الإثنينيومتوفياللهرسولأن:جعفرأبيعن،جريجابن

توفي،والسلامالصلاةعليهأنهمنأسلفناهماالجمهورعنوالمشهور،غريمب4قوفهو.النهاراخرإلى

.الأربعاءليلةودفنالإثنينيوم

عن،بكاربنالحميدعبدعن،)6(سفيانبنيعقوبرواهماأيضاهذافيالغريبةالأقوالومن

يومإليهوأوحي،الإثنينيوماللهرسولولد:قال،مكحولعن)7(النعمانعن،شعيببنمحمد

يدفن،لاأيامثلاثةومكث،ونصفسنةوستينلثنتينالإثنينيوموتوفي،الإثنينيوموهاجر،الإثنين

أيامثلاثةمكثإنه:فقوله.أحدعليهيؤمهمولايصفونلايصلونأرسالاأرسالاالناسعليهيدخل

كما،الأربعاءليلةودفن،بكمالهالثلاثاءويومالإثنينيومبقيةمكثأنهوالصحيح.غريمثيدفنلا

أعلم.والله.قدمنا

الإثنين،يوموغسل،الإثنينيوماللهرسولتوفي:قال،أبيهعن،هشامعنسيف!)8(رواهماوضده

)9(
وهذا،بهعائشةعنعمرةعنبجمعيهمرةسعيدبنيحيىوحدثنا:سيفقال.الثلاثاءليلةودفن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

طريقه.من(7256/)النبوةدلائلفيوهو

.(6901/)التهذيبتهذيبوانظر(عن):ط

.(الغدمنودفن):ط

الفصل.هذاخاتمةطفيتأتيفقراتخمسأفيبعدها

.(7256/)للبيهقيالنبوةدلائلوانظر(حدثنا):ط

.(7255/)النبوةدلائل

عنروى.الدمشقيالوزيرأبواللخميويقالالغسانيالمنذربنالنعمانوهو.تحريف(النعمانأبيعن):ط،أ

.(0/1574التهذيبتهذيب)(132)سنةمات.وغيرهشابوربنشعيببنمحمدعنهوروى،وغيرهمكحول

.(692-4592/)التهذيبتهذيبوانظر(يوسف):ط

.(12/438)التهذيبتهذيبوانظر.طفي(عنعمرة)ليس
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بنجابرعن،عتيقأبيعن،عونأبيابنعن،جعفربناللهعبدحدثنا:الواقديوقال.جداغريحث

رأسهقبلمنبدأ،بقربةرباحبنبلالرشهالذيوكان،رشاالماءلمجيمالنبيقبرعلىرش:قال،اللهعبد

.الجدارمنيدورأنعلىيقدرلم،الجدارإلىبالماءضربثم،رجليهإلىانتهىحتىالأيمنشقهمن

سلمة.أبيعن،نمرأبيبناللهعبدبن)2(شريكعن،الدراورديعن:منصور)1(بنسعيدوقال

.الثلاثاءيومودفن،الإثنينيوماللهرسولتوفي:قال

ابنعن،كريبعن،عمربناللهعبيد)4(عن،أبيهعن،)3(جنادةبنسلمحدثنا:خزيمةابنوقال

.الثلاثاءيومودفن،الإثنينيوماللهرسولتوفي:قال،عباس

يوم!سيماللهرسولتوفي:قال،أبيهعن،سعد)5(بنسهلبنعباسبنأبيحدثني:الواقديوقال

.الثلاثاءليلةودفن،الإثنين

ليلةعشرةلاثنتيالإثنينيوماللهرسولتوفي:سعد)6(بنمحمدعن،الدنياأبيبنبكرأبووقال

.الثلاثاءيومودفن،الأولربيعمنخلت

بنعيسىثنا،النهرتيريمحمدأبوإسرائيلبنالحسنثنا،الدنيا)7(أبيبنمحمدبناللهعبدوقال

يوملمج!اللهرسولمات:يقول،أوفىأبيبناللهعبدسمعت،خالدأبيبنإسماعيلعن،يونس

الرحمن،عبدبنسلمةوأبو،المسيببنسعيدقالوهكذا.الثلاثاءيوم)8(إلايدفنفلم؟الإثنين

الباقر.جعفروأبو

)9(فيفصل

والسلامالصلاةعليهقبرهصفة

مسجدهشرقيبهاتختصكانتالتيعائشةحجرةفيدفن،والسلامالصلاةعليهأنهبالتواترعلمقد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(2503/)سعدابنطبقات

(6/915)النبلاءأعلامسير.(12/115و)التهذيبتهذيبوانظر(يمنأبيبناللهعبدبنيزيد):ط

.(14/365و)

.(4/1315)النبلاءأعلامسيروانظر(سلمة):أوفي(حمادبنمسلم):ط

.(91/421)الكمالتهذيبوانظر(عبد):ط

.(1186/)التهذيبتهذيبوانظر.تحريفانوفيه(سعيدبنسهلبنعياشبنأبي):ط

(0/2273)سعدابنطبقات

.(2502/)سعدابنطبقات

.(ليلةا:أ

.ط(فيفيفصل)ليس
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عنهما.اللهرضي،عمرثم،بكرأبوفيهابعدهدفنثم،الحجرةمنالقبليةالغربيةالزاويةفي

سفيانعن،عياشبنبكرأبوثنا،)2(اللهعبدثنا،مقاتلبنمحمدثنا:)1(البخاريقالوقد

.البخاريبهتفرد.مسنما!ي!النبيقبررأىأنهحدثهأنه،التمار

عن،هانئبنعثمانبنعمروأخبرني،فديكأبيابنثنا،صالحبنأحمدثنا:داود)3(أبووقال

وصاحبيه.!لمج!اللهرسولقبرعنلياكشفيأمهيا:لهاوقلت،عائشةعلىدخلت:قال،القاسم

.الحمراءالعرصةببطحاءمبطوحة،لاطئةولامشرفةلاقبويىثلاثةعنليفكشفت

ص!النبي

عنهاللهرضيبكرأبو

عنهاللهرضيعمر

.داودأبوبهتفرد

القاسم،عن،عثمانبنعمروعن،فديكأبيابنحديثمن()والبيهقي)4(الحاكمرواهوقد

رجلعندرأسهوعمر،!ك!يمالنبيكتفيبينرأسهبكروأبا،مقدماوالسلامالصلاةعليهالنبيفرأيت:قال

علىإلاتثبتلاالحصباءلأن،مسطحةقبورهمأنعلىتدلالروايةوهذه:البيهقيقال.!ي!النبي

وبتقدير،بالكليةالحصباءذكرالروايةفيليسفإنه،اللهرحمه،البيهقيمنعجيبوهذا.المسطح

،الدراورديعنالواقديروىوقد.ونحوهبالطينمغروزةالحصباءوعليهمسنمأيكونأنفيمكنذلك

مسطحا.!النبيقبرجعل:قال،أبيهعن،محمدبنجعفرعن

:قالأبيهعنعروةبن)8(هشامعن7(مسهربنعليثناالمغراءأبيبنفروةثنا:)6(البخاريوقال

أنهافظنوا،ففزعواقدملهمفبدت،بنائهفيأخذواالملكعبدبنالوليدزمانفيالحائطعليهمسقطلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(0931)لحديثابعد:البخاري

.طفي(اللهعبدحدثنا)ليس

ضعيف.وإسناده،(0322)داودأبو

ضعيف.وإسناده،(1/936)المستدرك

.(7263/)النبوةدلائل

.(0913)الحديثبعدالبخاري

تحريف.(هشامعنمهر):ط

.(51-1/148)التهذيبتهذيبانظر.تحريفوهو(عروةبنهشام):ط
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إلاهيما؟!ي!النبيقدمهيماواللهلا:عروةلهمقالحتى،ذلكيعلمواحدوجدفما!النبيقدم

عمر.قدم

معوادفني؟معهمتدفنيلا؟الزبيربناللهعبدأوصتأنها:عائشةعنأبيهعن،هشاموعن

.أبدابهأزكىلا،بالبقيعصواحبي

جامعبناءفيشرعقد،وثمانينستسنةفيالإمارةوليحينالملكعبدبنالوليدكان:قلت

فوسعه.المدينةمسجد)1(يوسعأن،العزيزعبدبنعمرعمهابن،بالمدينةنائبهإلىوكتب،دمشق

فيه.النبويةالحجرةفدخلتالشرقناحيةمنحتى

أيامالنبويالمسجدبنىالذيوهو،الفرافصةمولىزاذانعن،بسندهعساكرابنالحافظروىوقد

وحكى،البخاريذكرهمانحواللهعبدبنسالمعنفذكر،المدينةعلىالعزيزعبدبنعمر()2(ولايةا

.داودأبورواهكماالقبورصفة

بوفاف!المصيبةمنالمسلمينأصابماذكر)3(

ثقللما:قال.أنسعن،ثابتثنا،زيدبنحمادثنا،حرببنسليمانثنا:)4(البخاريقال

بعدكرل!أبيكعلىليس":لهافقال!.)5(أبتاهواكرب:فاطمةفقالت،الكربيتغشاهجعل!النبي

إلىأبتاهيا،مأواهالفردوسجنةمن،أبتاهيا،دعاهرباأجابأبتاه)6(وا:قالتماتفلما."اليوم

؟التراب!ي!اللهرسولعلىتحثواأنأنفسكمأطابت،أنسيا:فاطمةقالتدفنفلما.ننعاهجبريل

الله.رحمهالبخاريبهتفرد

دفنا)8(فلما:أنسقال!،البنانيثابتثنا،زيدبنحمادثنا،يزيدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال!

رواهوهكذا.ورجعتمالترابفي!اللهرسولدفنتمأنأنفسكمأطابتأنسيا:فاطمةقالت!النبي

الحديثبهذاحدثإذاثابتفكان:حمادقال!:وعنده.بهزيدبنحمادحديثمنمختصرا)9(ماجهابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(فييوسع):ط

.أفياللفظليس

.طفياللفظليس

.(4462)البخاري

.(أباه):البخاريفي

.(أبتاهيا):البخاريفي

صحيح.وإسناده،(3402/)أحمدالإماممسند

.(دفن):ط

صحيح.حديثوهو،(0163)ماجهابن
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الصلاةأفضلعليهالحقفضائلهذكربابمنهوبل،نياحةيعدلاوهذا.أضلاعهتختلفحتىبكى

النياحة.عننهىجم!ي!اللهرسوللأن؟هذاقلناوإنما،والسلام

عن،يحدتمطرفاسمعت،قتادةسمعت،شعبةحديثمن2(والنسائيئأحمد)1(الإمامروىوقد

فإن؟عليتنوحواولا:قالأنه-بنيهإلىبهأوصى-فيماأبيهعن،عاصمبنقيسبنحكيم

بنعمروعن،"النوادر"فيالقاضيإسحاقبنإسماعيلرواهوقد.عليهينحلمجم!ي!اللهرسول

بنالصعقعن،سلمةبنالمغيرةعن،المدينيبنعليعنرواه)4(ثم.بهشعبةعن،مرزوق)3(

فإن،عليتنوحوالا:قال،بهعاصمبنقيسعن،البصريالحسنعن،مطيببنالقاسمعن،حزن

عن،الفضلبنمحمدعن،عليعنرواهثم.النياحةعنينهىسمعتهوقد،عليهينحلممج!ي!اللهرسول

به.عاصمعن،الحسنعن،عبيدبنيونسعن،القاسمعن،الصعق

عن،عمروبنمحمدثنا،عثمانبنعثمانثنا،سنانبنعقبةثنا:البزار)5(بكرأبوالحافظوقال

ثنا،عفانثنا:أحمد)6(الإماموقال.عليهينحلملمج!اللهرسولأن:هريرةأبيعن،سلمةأبي

أضاء،المدينةلمج!اللهرسولفيهقدمالذياليومكانلما:قال،أنسعن،ثابتثنا،سليمانبنجعفر

!صاللهرسولعننفضناوما:قال.شيءكلمنهاأظلمفيهماتالذياليومكانفلما،شيءكلمنها

،الصوافهلالبنبشرعن،جميعا)8(ماجهوابنالترمذي)7(رواهوهكذا.قلوبناأنكرناحتىالأيدي

غريمب.صحيححديثهذا:الترمذيوقال.بهالضبعيسليمانبنجعفرعن

لهأخرجوقد،سليمانبنجعفرحديثمنومحفوخ،"الصحيحين"شرطعلىوإسناده:قلت

كذلك.عنهالناسرواهالجماعة

الوليدأبوثنا:قال)9(حيثلهروايتهفي،اللهرحمه،يونسبنمحمدوهو،الكديميأغربوقد

قبضلما:قال،أنسعن،ثابتعن،الضبعيسليمانبنجعفرثنا،الطيالسيالملكعبدبنهشام

وأ،يراهافلايدهيبسطأحدناوكان،بعضإلىبعضناينظرلمحتىالمدينةأظلمتجم!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(561/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(0185)النسائي

.(151-899/)التهذيبتهذيبوانظر(ميمون):ط(مرون):أ

حسن.حديثوهو،المدينيبنعليعن(و)539،مرزوقبنعمروطريقمن(361)للبخاريالمفردالأدب

.(697-الأستاركشف)

.(3268/)أحمدالإماممسند

.(8136)الترمذي

.(1631)ماجهابن

.(7265/)النبوةدلائل
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طريقمنرواهوقد،كذلكطريقهمن()1البيهقيرواه.قلوبناأنكرناحتىدفنهمنفرغناوما،يبصرهالا

أعلم.والله،المحفوظوهو،قدمناكما،الطيالسيالوليدأبيعن،الحفاظمنغيره

بنأحمدبنحسينثنا:شاهينبنحفصأبيطريقمنعساكربنالقاسمأبوالكبيرالحافظروىوقد

،نضرةأبيعن،هندأبيبنداودعن،علقمةبن)2(مسلمةثنا،الرواسييزيدبنمحمدثثا،بسطام

الذياليومكانفلما،شيءكلمنهاأضاءالمدينة!ياللهرسولدخللما:قال،الخدريسعيدأبيعن

.شيءكلمنهاأظلمفيهمات

عن،عونابنعن،العجليعطاءبنالوهابعبدثنا،منصوربنإسحاقثنا:)3(ماجهابنوقال

هكذانظرناقبضفلما،واحدوجهناوإنما،!ي!اللهرسولمعكنا:قال،كعببنأبيعن،الحسن

.وهكذا

بنالمطلببنإبراهيمبنمحمد)5(خاليثنا،الحزاميالمنذربنإبراهيمثنا:أيضا)4(وقال

بنمصعبحدثني،المخزوميأميةأبيبناللهعبدبنموسىحدثني،السهميوداعةأبيبنالسائب

قامإذا!يماللهرسولعهدفيالناسكان:قالتأنها،!يمالنبيزوجأميةأبيبنتسلمةأمعن،اللهعبد

أحدهمقامإذاالناسفكان!يم)6(اللهرسولفتوفي،قدميهموضعأحدهمبصريعدلميصليالمصلي

يصليأحدهمقامإذاالناسفكان،عمروكان،بكرأبوفتوفي،جبينهموضعأحدهمبصريعدلميصلي

يميناالناسفتلفت،الفتنةوكانت،عثمانوكانعمرفتوفي،القبلةموضعيصليأحدهمبصريعدلم

وشمالا.

لمابكتأيمنأمأن:أنسعن،ثابتعن،حمادثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

اللهرسولأن)8(علمتقدإني:فقالت؟!صالنبيعلىيبكيكما:لهافقيل،!صاللهرسولقبض

.مختصرارواههكذا.عنارفعالذيالوحيعلىأبكيإنماولكني،سيموت

.265()7/النبوةدلائل(1)

.(451-0/1441)التهذيبتهذيبوانظرتحريف(سلمة):ق)2(

.انقطاعسندهوفي،(1633)ماجهابن)3(

ضعيف.وإسناده،(1634)ماجهابن(4)

أعلامسيروانظر.(3041/بشارالدكتورطبعةفيالصوابعلىوهو)تحريفوهو(خالد):ماجهابنسننفي)5(

خالالمطلببنإبراهيمبنمحمدأنعلىحجرابننصحيث(9/17)التهذيبوتهذيب(01/968)النبلاء

الحزامي.المنذربنإبراهيم

.(بكرأبووكان):طفيبعدها)6(

صحيح.حديثوهو،(3212/)أحمدالإماممسند)7(

.(سلمت):ط)8(
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بنمحمدثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)1(البيهقيقالوقد

عاصمبنعمروثنا،)2(الحلوانيعليبنالحسنثنا:قالا،الجاروديالنضربنومحمد،نعيم

،زائراأيمنأمإلى!ي!اللهرسولذهب:قال،أنسعن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانثنا،الكلابي

ع!يماللهرسولعلىفأقبلت،فرده،يريدهلاكانوإماصائماكانفإما،شراباإليهفقزبت،معهوذهبت

بكت.إليهاانتهينافلما؟نزورهاأيمنأمإلىبناانطلق:لعمر!ي!النبيوفاةبعدبكرأبوفقال.تضاحكه

عندماأنأعلمأكونلاأنأبكيما،والله:قالت.ع!يملرسولهخيراللهعندما؟يبكيكما:لهافقالا

.يبكيانفجعلا،البكاءعلىفهيجتهما،السماءمنانقطعالوحيأنأبكيولكني،ع!يملرسولهخيرالله

به.عاصمبنعمروعن،حرببنزهيرعن،بهمنفردا)3(مسلمورواه

حينالناسورجع:قال،فيهابكرأبيوخطبة،ع!يماللهرسولوفاةقصةفيعقبةبنموسىوقال

فأدخله!ي!نبيهاللهأكرمقد؟يبكيكما:لهافقيل،تبكيقاعدةأيمنوأم،الخطبةمنبكرأبوفرغ

يومكل،جديداغضايأتيناكان،السماءخبرعلىأبكيإنما:فقالت.الذنيانصبمنوأراحه،جنته

قولها.منالناسفعجب.أبكيفعليه،ورفعانقطعفقد،وليلة

عنهذلكروىوممن،أسامةأبيعنوحدثت:")4(صحيحه"فيالحجاجبنمسلمقالوقد

موسى،أبيعن،بردةأبيعن،اللهعبدبنبريد)5(حدثني،أسامةأبوثنا،الجوهريسعيدبنإبراهيم

يشهدوسلفافرطالهافجعله،قبلهانبيهاقبضعبادهمنأمةرحمةأرادإذااللهإن":قال،!ي!النبيعن

كذبوهحينبهلكتها)6(عينهفأقز،إليهاينظروهوفأهلكها،حيونبيهاعذبهاأمةهلكةأرادوإذا،لها

ومتنا.إسنادامسلمبهتفزد."أمرهوعصوا

بنالعزيزعبدبنالمجيد)8(عبدثنا،موسىبنيوسفحدثنا:البزار)7(بكرأبوالحافظقالوقد

النبيعنمسعود-ابنهو-اللهعبدعن،زاذان)9(عن،السائببناللهعبدعن،سفيانعن،روادأبي

حياتي":!راللهرسولوقال:قال."السلامأمتيعنيبلغوني،سياحينملا!كلدلهإن":وال.ص!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(7266/)النبوةدلائل

.(1/1493)النبلاءأعلامسيروانظر(الخولاني):ط

.(2454)مسلم

به.الجوهريطريقمنصحيحبسند(12)70يعلىوأبو)7245(رقمحبانابنووصله،معلقأ(2288)مسلم

.(6125/)النبلاءأعلامسيروانظر(يزيد):ط،أ

.(بهلكها):ط

سيأتي.كما،صحيحأولهلكن،ضعيفوإسناده(845:الأستاركشف)

.(9434/)النبلاءأعلامسيروانظر.(الحميدعبد):ط

.(4028/)النبلاءأعلامسيروانظر.(راذان):ط
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خيرمنرأيتفما؟أعمالكمعليتعرض()1(لكمخيرووفاتي)،لكمويحدثتحدثونلكمخير

عنيروىآخرهنعرفلا)3(:البزارقالثم."لكمالله)2(استغفرتشرمنرأيتوما،عليهاللهحمدت

يبلغونيسياحينملائكةدلهإن":السلامعليهقولهوهو،أولهوأما:قلت.الوجههذامنإلااللهعبد

عنكلاهماالأعمشوعن،الثوريسفيانعن،متعددةطرقمن)4(النسائيرواهفقد"السلامأمتيعن

.به)5(السائببناللهعبد

عن،جابربنيزيدبنالرحمنعبدعن،الجعفيعليبنحسينحدثنا:أحمد)6(الإمامقالوقد

يومأيامكمأفضلمن":لمج!ي!اللهرسولقال:قال،أوسبنأوسعن،الصنعاني)7(الأشعثأبي

فإن،فيهالصلاةمنعليفأكثروا،الصعقةوفيه،النفخةوفيه،قبضوفيه،آدمخلقفيه،الجمعة

قد-يعنيأرمتوقد،عليكصلاتناتعرضكيفاللهرسوليا:قالوا."عليمعروضةصلاتكم

رواهوهكذا."السلامعليهمالأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلىحرمقداللهإن":قال.-بليت

،منصوربنإسحاقعن)9(والنسائي،عليبنالحسنوعن،اللهعبدبنهارونعن،داود)8(أبو

عن،عليبنحسينعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن)01(ماجهابنورواه.بهعليبنحسينعنثلاثتهم

:المزيالحجاجأبوشيخناقال.فذكره...أوسبنشدادعن،الأشعثأبيعن،جابرابن)11(

عنه.اللهرضي،الثقفيوهوأوسبنأوسوالصحيح،ماجهابنمنوهموذلك

عنوالنسائيداودوأبوأحمدرواهكما،الصوابعلىمشهورةجيدةنسخةفيعنديوهو:قلت)

.()12(أوسبنأوس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

.أفيالقوسينبينمالي!

.(استغرقت):ط

.(لما:ط

صحيح.حديثوهو،(1281)النسائيسنن

.(بهأبيهعن):ط

صحيح.حديثوهو،(48/)أحمدالإماممسند

.(4357/)النبلاءأعلامسيروانظر.خطأ(الأسود):ط

صحيح.حديثوهو،(153وأ4701)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(1373)النسائي

صحيح.حديثوهو،(8501)ماجهابن

.طفياللفظلي!

ماجةابنأنذلكوآية،أيضاصحيحالمصنفوكلام،صحيحالمزيكلام:بشارقال.أفيالقوسينبينمالي!

وقد()1636الجنائزفيوالثاني"أوسبنشداد"وفيه(8501)الصلاةفيالأول،موضعينفيالحديثهذاروى

.192()2/ماجهابنعلىتعليقنافيذلكعلىنبهناوقد،الصوابعلىجاء
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،الحارثبنعمروعن،وهببناللهعبدثنا،المصريسوادبنعمروحدثنا:)1(ماجهابنقالثم

قال:قال،الدرداءأبيعن،نسيبنعبادةعن،أيمنبنزيدعن،هلالأبيبنسعيدعن

)2(يصليلنأحداوإن،الملائكةتشهدهمشهودفإنهالجمعةيومعليالصلاةأكثروا":!واللهرسول

علىحرماللهإن":قال؟الموتوبعد:قلت:قال."منهايفرغحتىصلاتهعليعرضتإلاعلي

الله.رحمهماجهابنأفرادمنوهذا")3(يرزقحياللهنبي-السلامعليهمالأنبياءأجسادتأكلأنالأرض

صلواتالشريفقبرهزيارةفيالمرويةالأحاديثإيرادفيباباهاهناعساكر)4(ابنالحافظعقدوقد

شاءإن"الكبيرالأحكام"كتابفيذلكاستقصاءوموضع)،الدينيومإلىدائماعليهوسلامهالله

!و".(تعالىالله

والسلامالصلاةعليهبهالتعزيةمنوردماذكر)6(

،الأهوازيالزبرقانبنمحمدوهو،همامأبوثنا،السكينبنعمروبنالوليدثنا:7(رماجهابنقال

فتح:قالت،عائشةعنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنمحمدبنمصعبثنا،عبيدةبنموسىثنا

علىاللهفحمد،بكرأبيوراءيصلونالناسفإذا،ستراكشفأو،الناسوبينبينهبابا!ي!اللهرسول

وأالناسمنأحدأيماالناسأيهايا":فقال،راهمبالذيفيهميخلفهأنرجاء،حالهمحسنمنرأىما

لنأمتيمنأحدافإن،بغيريتصيبهالتيالمصيبةعنبيبمصيبتهفليتعزبمصيبةأصيبالمؤمنينمن

ماجه.ابنبهتفرد"مصيبتيمنعليهأشدبعديبمصيبةيصاب

ثنا)9(،محمدبنشافعثنا،الفقيهمحمدبنإبراهيمإسحاقأبوأخبرنا:)8(البيهقيالحافظوقال

عن،حفصبنعمربناللهعبدبنالقاسمعن،الشافعيثنا،المزنيثنا،الطحاويسلامةبنجعفرأبو

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

قبله.الذيلآخرهويشهد،ضعيفوإسناده(1637)ماجهابن

.(ليصلا:ط

.(ويرزف):ط

.(4-260480/)دمشقلتاريخمنظورابنمختصر

.أفيالقوسينبينماليس

.طفياللفظليس

لضعفضعيفوإسناده:بشارقال،(9915)ماجهابن

والمرسلة.الضعيفةبالشواهد

.(-7267268/)للبيهقيالنبوةدلائل

.أفي(أبو)وليستطفياللفظليس

العلماءبعضوصححه،الربذيعبيدةبنموسى
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)1(
أحدثكمألا:فقال،الحسينبنعليأبيهعلىدخلواقريشمنرجالاأن:أبيهعنمحمدبنجعمر

أتاه!واللهرسولمرضأنلما:قال.القاسمأبيعنفحدثنا.بلى:قالوا؟مج!ي!اللهرسولعن

عماأسألك،لكوخاصة،لكوتشريفالكتكريما،إليكأرسلنياللهإن،محمديا:فقال،جبريل

مكروبا"جبريلياوأجدني،مغموماجبريلياأجدني":قال؟تجدككيف:يقول،منكبهأعلمهو

فقال،الثالثاليوم)2(جاءهثم،يومأولرذكما!مالنبيئعليهفرد،ذلكلهفقال،الثانياليومجاءهثم

علىملككل،ملكألفمئةعلىإسماعيل:لهيقالملكوجاء،ردكماعليهورد،يومأولقالكماله

استأذنما،عليكيستأذنالموتملكهذا:جبريلقالثم،عنهفسأل،عليهفاستأذن،ملكألفمئة

له،فأذن.لهائذن:والسلامالصلاةعليهلهفقال،بعدكآدميعلىيستأذنولا،قبلكادميعلى

وإن،قبضتروحكأقبضأنأمرتنيفإن،إليكأرسلنياللهإن،محمديا:قالثم،عليهفسلمفدخل

،أمرتوبذلك.نعم:قال"؟الموتملكياأوتفعل":اللهرسولفقال.تركتهأتركهأنأمرتني

أطيعك.أنوأمرت

فقال،لقائكإلىاشتادتىقداللهإن،محمديا:جبريللهفقال،جبريلإلى!ي!النبيفنظر:قال

التعزيةوجاءتع!ي!النبيتوقيفلما،روحهفقبض"بهأمرتلماامض":الموتلملكجم!اللهرسول

كلمنعزاءاللهفيإن،وبركاتهاللهورحمة،البيتأهلعليكمالسلام:البيتناحيةمنصوتاسمعوا

حرممنالمصابفإنما،فارجواوإياه،فثقوافبالله،فائتكلمنودركا،هالككلمنوخلفا،مصيبة

)3(مرسلالحديثوهذا.السلامعليهالخضرهذا؟هذامنأتدرون:عنهاللهرضيعليفقال.الثواب

بالكليةوتركه،الأئمةمنواحدغيرضعفهقدفإنه،هذاالعمريالقاسمبحالضعفإسنادهوفي

قصةمنهفذكر،جدهعن،أبيهعن،جعفرعن،القاسمعن،الشافعيعن،الربيعرواهوقد.اخرون

به.يغترلئلاأمرهعلىنبهناقدالمذكورالعمريالإسنادوفي،موصولافقطالتعزية

الحارثبناللهعبدثنا،البغداديجعفرأبيعن،الحاكمعن)4(،البيهقيالحافظرواهقدأنهعلى

بنجعفرعن،عياضبنأنسثنا،المخزوميالوليدأبوثنا،)5(الصنعانيالمرتعدبنالرحمنعبدأو

يرونولاالحسيسمعونمناد()7()ناداهم!ماللهرسولتوفيلما:قال،اللهعبدبنجابرعنمحمد)6(،

.(أبيهعنمحمدبنحفص):ط)1(

.(جاء):ط)2(

.(مرسلا):ط)3(

.7926/للبيهقىالنبوةدلائل()4

.(الصغاني):ط(5)

.(محمدبنجعفرعن):طفيوبعده(أبيهعن):الدلائلفيبعده)6(

.(الملائكةعزتهم)الدلائلفي)7(



593!يه!وفاتهبيومالكتابأهلمعرفة

وخلفأ،مصيبةكلمن4عزااللهفيإن،وبركاتهاللهورحمةالبيتأهلعليكمالسلام:فقال.الشخص

،الثوا!حرممنالمحرومفإنما،فارجواوإياه،فثقوافبالله،هالككلمنودركا،فائتكلمن

يتأكدفأحدهما،ضعيفينكاناوإنالإسنادانهذان:البيهقيقالثم،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

أعلم.والله.جعفرحديثمنأصلالهأنعلىويدل،بالآخر

ثنا،مطربنبشربنمحمدثنا،بالويهبنأحمدبكرأبوأخبرنا،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا)1(

بهأحدق!مماللهرسولقبضلما:قال،مالكبنأنسعن،الصمدعبدبنعبادثنا،طلحةبنكامل

ثم،فبكىرقابهمفتخطى،صبيخجسيئماللحيةأشهبرجلفدخل،واجتمعواحولهفبكواأصحابه

وخلفا،فائت!كلمنوعوضأ،مصيببماكلمنعزاءاللهفيإن:فقال،!يماللهرسولأصحابإلىالتفت

لممنالمصابفإن،فانظرواالبلايافيإليكمونظره،فارغبواوإليه،فأنيبوااللهفإلى،هاللثكلمن

أخوهذا،نعم:وعليبكرأبوفقال؟الرجلتعرفون:لبعضبىبعضهمفقال.فانصرف،يجبر

.بمرةمنكروهذا،ضعيف!الصمدعبدبنعباد:)2(البيهقيقالثم.الخضرع!ي!اللهرسول

صالحثنا،القاسمبن)3(هاشمأخبرنا،سعدبنمحمدعن،أسامةأبيبنالحارثروىوقد

فوجافوجاالمهاجروندخل،وجلعزاللهقبضهحينلمجيماللهرسولأن:المدنيحازمأبيعن،المري

فرغتإذاحتى،المدينةأهلدخلثم،ذلكممثلعلىالأنصاردخلتثم،ويخرجونعليهيصلون

ففرقنالبيتفي)4(هدةفسمعن،منهنيكونماكبعضوجزغصوتمنهنفكان،النساءدخلتالرجال

كلمنوخلفا،مصيببماكلعنوعوضا)5(،هالككلمنعزاءاللهفيإن:يقولقائلفإذا،فسكتن

.الثوابيجبرهلممنوالمصاب،الثوابجبرهمنوالمجبور،فائت

فصل

!ب!وفاتهبيومالكتابأهلمعرفةمنرويفيما

أبيبنإسماعيلعن،إدريسبناللهعبدثنا:)6(شيبةأبيبنبكرأبوقال

.(7926/)للبيهقيالنبوةدلائل(1)

.(2928/)سعدابنطبقات)2(

.(9554/)النبلاءأعلامسيروانظر.(هشام):ط)3(

.(يعرفناالبيتفيهزة):ط()4

.(خلفا..وعوض):ط،أ(5)

.(98861)لمصنفا()6

.طفياللفظليس)7(

بنقيسعن،)7(خالد
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كلاعذا،اليمنأهلمنرجلينا(فلقيمتباليمنكنت:قال،البجلياللهعبدبنجريرعن،حازمأبي

مضىفقدحقاتقولماكانإن:ليفقالا:قال.ع!ي!اللهرسولعنأحدثهمافجعلت،عمرووذا

(2قبلمنركمبلنارفعالطريقبعضفيكناإذاحتىوأقبلافأقبلت:قال.ثلاثمنذأجلهعلىصاحبك

فقالا:قال.صالحونوالناس،بكرأبوواستخلفع!ي!اللهرسولقبض:فقالوافسألناهم،المدينة

فلما،اليمنإلىورجعا:قال،وجلعزاللهشاءإن،سنعودولعلنا،جئناقدأناصاحبكأخبر:لي

نإ،جريريا:عمروذوليقالبعدكانفلما.بهمجئتأفلا:قال،بحديثهمبكرأباأخبرتأتيت

تأمرتمأميرهلكإذاكنتممابخيرتزالوالن،العربمعشرإنكم،خبرامخبركوإني،كرامةعلي3(بلث

هكذا.الملوك)01(رضىوترضونالملوك)4(غضبتغضبونملوكاكنتمبالسيفكانتوإذا،آخرفي

عن،الحاكمعن،7(البيهقيرواهوهكذا.شيبةأبيبنبكرأبيعن)6(والبخاري(أحماهالإمامرواه

عنه.سفيانبنيعقوبعن،جعفربناللهعبد

بنيعقوبثنا،يونسبنمحمدثنا9(المؤملبنعليأخبرنا،الحاكمأخبرنا:8(البيهقيوقال

نإ:ليوقال،باليمنحبرلقيني:قال،جريرعن،علاقةبنزيادعن،زائدةثنا،الحضرميإسحاق

البيهقي.رواههكذا.الإثنينيومماتفقدنبياصاحبكمكان

:قال،جريرعن،علاقةبنزياد)11(ثنا،زائدةثنا،سعيدأبوحدثنا:أ(.أحماالإمامقالوقد

الإثنين.يومفمات:جريرقال.اليومماتفقدنبياصاحبكمكانإن:باليمنحبزليقال

،عمروبنمحمدجعفرأبوأخبرنا،ببغدادالمعدلبشرانبنالحسينأبوأخبرنا:(12البيهقيوقال

بنكعببنعلقمةبنكعببنالحميدعبدحدثني،عفيربن13(كثيربنسعيدثنا،الهيثمبنمحمدثنا

أ(ط:)فلقينا(.

.طفياللفظليس2(

.(لكا:ط3(

.(الملك):ط4(

.(4363/)أحمدالإماممسند(ه

.(534)9البخاري(6

.(7027/)النبوةدلائل7(

.(7271/)النبوةدلائل8(

.(المتوكل):ط(9

صحيح.وإسناده،(4364/)أحمدالإماممسند(01

.(5152/)النبلاءأعلامسيروانظر(زيادة):ط(11

.(272-7271/)للبيهقيالنبوةدلائل(12

.(كبيرأبيبنسعيد):ط(13
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منوفدفيأقبلت:قال،عديبنكعبعن،أجيلبنناعمعن،الحارثبنعمروعنالتنوخيعدي

جاءتناأننلبثفلم،الحيرةإلىانصرفناثم،فأسلمنا،الإسلامعلينافعرض،!ي!النبيإلىالحيرةأهل

قبله.الأنبياءماتقد:فقلت،يمتلمنبياكانلو:وقالوا)1(،أصحابيفارتاب،!يالهالنبيوفاة

أخبرني:لهفقلت،دونهأمرانقطعلاكنابراهبفمررت،المدينةأريدخرجتثم،إسلاميعلىوثبث

فيألقه:فقال،بكعبفأتيته،الأسماءمنباسمائت:فقال،شيءمنهصدريفي)2(لقحأردتهأمرعن

هووإذا،رأيتهكما!يالهالنبيبصفةفإذا،فيهفصفح،فيهالكعبفألقيت،أخرجهلسفبر،ال!فرهذا

اللهرضي،بكرأبيعلىوقدمت،إيمانيفيبصيرتيفاشتدت:قال،فيهماتالذيالحينفييموت

،الخطاببنعمرأيضاووجهني،فرجعتالمقوقسإلىفوجهني،عنده)3(وأقمت،فأعلمته،عنه

العربقتلتالرومأنأعلمت:ليفقال،بهاأعلمولم،اليرموكوقعة)4(فأتيته،بكتابهعليهفقدمت

وليس،كلهالدينعلىيظهرهأن!جونبيهوعداللهإن:قلت؟ولم:قال،كلا:فقلت؟وهزمتهم

وجوهعنسألنيثم:قال.عادقتلوالله،الرومقتلت؟صدقكمقدنبيكمفإن:قال،الميعادبمخلف

الرحمنوعبدعليئإليهأهدىممنوكان.وإليهمعمرإلىوأهدى،فأخبرته،!يالهاللهرسولأصحاب

فرضأنفلما،الجاهليةفيالبزفيلعمرشريكاوكنت:كعبقال-العباسذكروأحسبه-والزبير

صحيح.وهو،عجيمبنبأوفيه،غريبأثروهذا.كعببنعديبنيفيليفرضالديوان

والنصرانيةاليهوديةواشرأبت،العربارتدت!يالهاللهرسولتوفيولما:)5(إسحاقبنمحمدقال

اللهجمعهمحتى،!ي!نبيهملفقد،الشاتيةالليلةفيالمطيرةكالغنمالمسلمونوصار،النفاقونجم

لمامكةأهلأكثرأنالعلمأهلمنوغيرهعبيدةأبووحدثني:هشامابنقال.عنهاللهرضيبكرأبيعلى

اللهرضي،أسيدبنعتابخافهمحتى،ذلكوأرادواالإسلامعنبالرجوعهفواع!ج!اللهرسولتوفي

!ياله،اللهرسولوفاةذكرثم،عليهوأئنى،اللهفحمد،عنهاللهرضي،عمروبنسهيلفقام.فتوارى،عنه

به،همواعماوكفواالناسفتراجع.عنقهضربنارابنافمن،قوةإلاالإسلاميزدلمذلكإن:وقال

حينيعني-الخطاببنلعمرقولهفي!يماللهرسولأرادالذيالمقامفهذا.أسيدبنعتابفظهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(وقال):ط

.حقل:الوسيطوالمعجمهاج:ولقح(نفخ):وأ(نفح):ط

.(وقمت):ط

.(وكانت):طفيبعدها

.(2665/)هشامابنسيرة
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؟)2(تذمهلامقامأيقومأنعسىإنه-بدريومالأسارىفيوقعحين(ثنيتيه)1بقلعأشار

منكثيرةأحياءفيالردةمن!ي!اللهرسولوفاةبعدوقعماذكراللهشاءإنقريبعماوسيأتي:قلت

أمرمنكانوما،باليمنالعنسيوالأسود،باليمامةالمتنبئحبيببنمسيلمةأمرمنكانوما،العرب

العظيموالجهلالسفاهةمنردتهمحالفيعليهكانواعمانازعينتائبيناللهإلىورجعوافاؤواحتىالناس

الضديقالخليفةيديعلىالحقدينهإلىوردهم؟وثبتهمالثهنصرهمحتى،بهالشيطاناستفزهمالذي

الله.شاءإن،مشروحامبينامبسوطاسيأتيكما،وأرضاهعنهاللهرضي،بكرأبي

ومن،!ي!اللهرسولوفاةفي،عنهاللهرضي،ثابتبنلحسانقصائدوغيرهإسحاقابنذكروقد

نأالأنصاريزيدأبيعن،اللهرحمه،)3(هشامبنالملكعبدرواهما،وأعظمهوأفصحهذلكأجل

الطويل(منأ:!ي!)4(اللهرسوليبكي:قالعنهاللهرضيثابتبنحسان

وتهمدالزسومتعفووقدمنيزومعهدللرسولرسئمبطيبة

يصعدكانالذيالهاديمنبربهاحرمةدارمنالآياتتمتحيولا

ومسجدمصلىفيهلهوربغمعالموباقي()آياتوواضح

ويوقديستضاءنوزاللهمنوسطهاينزلكانحجراتبها

تجددمنهافالآيالبلاأتاهاآيهاالعهدعلىتطمسلممعارف

ملحدالتربفيواراهبهاوقبراوعهدهالرسولرسمبهاعرفت

تسعدالجفنمنومثلاهاعيونفأسعدتالرسولأبكيبهاظللت

تبلدفنفسينفسيمحصيالهاأرىولاالرسولالاءيذكرن

تعذدالرسوللآلاءفظلتأحمدفقدشفهاقدمفجعة

توجد)6(قدمابعدلنفسيولكنعشيرهأمركلمنبلغتوما

أحمدفيهالذيالقبرطللعلىجهدهاالعينتذرفوقوفاأطالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

(.ط:)ثنيته

(.ط:)تذمنه

.(966-2666/)هشامابنسيرة

.(574-1/554)-صادردار-حسانديوان

.(اثار):حسانديوان

.الديوانفيمايوافقأثبتهوما.(توحد):أ
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وبوركتالرسولياقبرفبوركت

طيباضمنمنكلحذوبورك

وأعينأيدالتربعليهتهيل

ورحمةوعلماحلماغيبوا)3(لقد

نبيهمفيهمليسبحزنوراحوا

يومهالسمواتتبكيمنيبكون

هالكرزيةيوماعدلتوهل

عنهمالوحيمنزلفيهتقطع

بهيقتديمنالرحمنعلىيدل

جاهداالحقيهديهملهمإمائم

عذرهميقبلالزلاتعنعفو

بحملهيقوموالمأمرنابوإن

وسطهماللهنعمةفيفبيناهم

الهداعنيجورواأنعليهعزيز

جناحهيثنيلاعليهمعطوفث

غداإذالنورذلكفيفبيناهم

راجعااللهإلىمحمودافأصبح

بقاعهاوحشاالحرمبلادوأمست

ضافهااللحد)5(معمورةسوىقفارا

لفقدهفالموحشاتومسجده

أوحشتثملهالكبرىوبالجمرة

عبرةعينيااللهرسولفبكي

الديوانفيماويوافق.طعنهناوما.(المشدد):أ(1)

.أفيالبيتهذايردلم)2(

ونقص.تحريفوفيها(ورحمةحلماغبوالقدا:ط)3(

.(جفن):ط()4

.(معموده):أ)5(

.(تبكيه):الديوانفي)6(

.الديوانعنأثبتهوما(فيها):1،ط)7(

صط!لمحهشصوفاتهبيوم

المسدد)1(الرشيدفيهاثوىبلاد

منضد)2(صفيحمنبنالمح!عليه

أسعد-بذلكغارتوقد-عليه

يوسدلاالئرىعلوهعشية

وأعضدظهوزمنهموهنتوقد

أكمدفالناسالأرضبكتهقدومن

محمدفيهماتيومرزية

وينجديغورنورذاكانوقد

ويرشدالخزاياهولمنوينقذ

يسعدوايطيعوهإنصدقمعلم

أجودبالخيرفاللهيحسنواوإن

يتشددماتيسيرعندهفمن

يقصدالطريقةنهجبهدليل

ويهتدوايستقيمواأنعلىحريصن

ويمهدعليهميحنوكنفإلى

مقصدالموتمنسهئمنورهمإلى

ويحمدالمرسلاتحق)4(يبكيه

تعهدالوحيمنكانتمالغيبة

وغرقدبلاط)6(يبكيهفقيذ

ومقعدمقائمفيه)7(لهخلالمح!

ومولدوربغوعرصاتدياز

يجمددمعكالدهرأعرفنكولا

993
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التيالنعمةذاتبكينلاومالك

وأعوليبالدموععليهفجودي

محمدمثلالماضونفقدوما

ذقةبعدذقةوأوفىأعف

وتالدللطريفمنهوأبذل

انتمىإذاالبيوتفي3(صيتاوأكرم

العلافيوأثبتذرواتوأمنع

ومنبتاالفروعفيفرعاوأثبت

تمامهفاستتموليدارباه

بكفهالمسلمينوصاةتناهت

عائمثقلتلمايلفى)5(ولاأقول

ثنائهعننازعا)6(هوايوليس

جوارهبذاكأرجوالمصطفىمع

كتااخرفيالسهيليالقاسمأبوالحافظوقال

الوافر(منأ:ع!ح!!اللهرسوليبكيالمطلبعبد

يزوللاليليفباتأرقت

فيماوذاكالبكاءوأسعدني

وجلتمصيبتنا)8(عظمتلقد

عراهامماأرضناوأضحت

فيناوالتنزيلالوحيفقدنا

)1(أ:)متغمد(.

(.)2(أ:)ظن

)3(ط:)حيا(.

)4(أ:)مفند(.

(.)5(أ:)يلقى

.(ئيهوا):ط(6)

.(495-7395/)الأنفالروض)7(

.(مصيبته):أ)8(

صماشتمهـفاتهبيوم

"؟يتغمداسابغمنهاالناسعلى

يوجدالدهرمثلهلاالذيلفقد

يفقدالقيامةحتىمثلهولا

ينكدلانائلامنهوأقرب

يتلدكانبمامعطالمح!ضن)2(إذا

يسودأبطحياجداوأكرم

تشيدشاهقاتعزدعائم

أغيدفالعودالمزنغذاهوعودا

ممجدربالخيراتأكرمعلى

أيفند.الرأيولامحبوسنالعلمفلا

مبعدالعقلعازبإلاالناسمن

أخلدالخلدجنةفيبهلعلي

وأجهدأسعىاليومذاكنيلوفي

بنالحارثبنسفيانأبووقال:")7(الروض"

طولفيهالمصيبةأخيوليل

قليلبهالمسلمونأصيب

الرسولقبضقدقيلعشية

تميلجوانبهابنايماد

جبرئيلويغدوبهيروح
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تسيلكربت)1(أوالناسنفوسعليهسالتماأحقوذاك

يقولوماإليهيوحىبماعناالشكيجلوكاننبي

دليللناوالرسولعليناضلالانخشىفلاويهدينا

السبيلذاكتجزعيلموإنعذوفذاكجزعتإنأفاطم

الرسولالناسسيدوفيهقبركلسيدأبيكفقبر

451

باب

عنه،يورثشيئاولابعيراولاشاةولا،أمةولاعبداولادرهماولادينارايتركلم!ي!النبيأنبيان

الله-عندهيكما-عندهأحقركانتبحذافيرهاالدنيافإن،وجلعزدلهصدقةكلهاجعلهاأرضابل

النبيينمنإخوانهوعلى،عليهوسلامهاللهصلوات،ميراثابعدهيتركهاأولهايسعىأنمن

الدينيومإلىدائماكثيراتسليماوسلم،والمرسلين

:قال،الحارثبنعمروعن،إسحاقأبيعن،الأحوصأبوثنا،قتيبةحدثنا:)2(البخاريقال

وسلاحه،،يركبهاكانالتيالبيضاءبغلتهإلاأمةولاعبداولادرهماولادينارا!اللهرسولتركما

من"صحيحه"منأماكنفيفرواه،مسلمدونالبخاريبهانفرد.صدقةالشبيللابنجعلهاوأرضا

حديثمنالترمذيورواه،معاويةبنوزهير،الثوريوسفيان،الأحوصأبيعن،متعددةطرق

اللهعبدبنعمروإسحاقأبيعنكلهم،إسحاقأبيبنيونسحديثمنأيضاوالنسائي،إسرائيل

المؤمنين،أمالحارثبنتجويريةأخي،ضرارأبيبنالمصطلقبنالحارثبنعمروعن،السبيعي

.به)3(،عنهمااللهرضي

عن،شقيقعن،الأعمشعننميروابن،الأعمشثنامعاويةأبوحدثنا:أحمد)4(الإماموقال

أوصىولابعيراولاشاةولادرهماولادينارااللهرسولتركما:قالت،عائشةعن،مسروق

وابن،)7(والنسائيداود)6(وأبوالبخاريعنبهمنفردا()مسلمرواهوهكذا.بشيء

.(دتكاوأ):أ(1)

.(1644)ريالبخا(2)

.)8965(والنسائي)382(الشمائلفيوالترمذي(و)9273()2873البخاري)3(

.(644/)أحمدالإماممسندوانظر(أحمدرواهوقد):ط(4)

.(6351)مسلم()5

.(2863)داودأبو()6

.(4362-3623)النسائي)7(
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عن،وائلأبيسلمةبنشقيقعن،الأعمشمهرانبنسليمانعنمتعددةطرقمن،)1(ماجه

سبعفوقمنالمبرأةاللهحبيبحبيبةالصديقبنتالصديقة)2(عائشةالمؤمنينأمعن،الأجدعبنمسروق

وأرضاها.عنهااللهرضيسماوات

عنحبيشبنزر)4(عن،عاصمعن،سفيانعن،يوسفبنإسحاقحدثنا:أحمد)3(الإماموقال

.بعيراولاشاةولا،عبداولاأمةولادرهماولاديناراع!ي!اللهرسولتركما:قالتعائشة

ع!ج!اللهرسولتركما:عائشةعنزر)6(عن،عاصمعن،سفيانعن،الرحمنعبد(وحدثناه

رواهوهكذا.والأمةالعبدفيوأشكعلميوأكثر:سفيانقال.بعيراولاشاةولا،درهماولادينارا

به.مهديبنالرحمنعبدعن،بندارعن")7(الشمائل"فيالترمذي

عن،زر)9(عن،النجودأبيبنعاصمعن،مسعرثنا،وكيعوحدثناأحمد)8(:الإمامقال

رواههكذا.بعيراولاشاةولا،أمةولاعبداولادرهماولاديناراع!يهالهاللهرسولتركما:قالت،عائشة

شك.غيرمنأحمدالإمام

ثنا،يعقوببنمحمداللهعبدأبيعن،المزكيإسحاقأبيبنزكرياأبيعن01(البيهقيرواهوقد

قالت:قال.زر)9(عن،عاصمعن،مسعرأنبأنا،عونبنجعفرأنبأنا،الوهابعبدبنمحمد

.وليدةولاعبداولادرهماولاديناراع!ج!اللهرسولتركما؟!اللهرسولميراثعنتسألوني:عائشة

.بعيراولاشاةولا:قالأراه:مسعرقال

ولاديناراع!ي!اللهرسولتركما:قال،الحسينبنعليعن،ثابتبنعديعنمسعروأنبأنا:قال

عنإبراهيمعن،الأعمشحديثمن")11(الصحيحين"فيثبتوقد.وليدةولاعبداولا،درهما

حديد.مندرعاورهنه،أجلإلىيهوديمنطعامااشترىع!ج!اللهرسولأن:عائشةعن،الأسود

.(5926)ماجهابن(1)

.طفياللفظليس)2(

.(6185/)أحمدالإماممسند)3(

تحريف.(ذر):ط(4)

صحيح.حديثوهو،(6187/)أحمدالإماممسند)5(

تحريف.(ذر)ط(6)

صحيح.حديثوهو،(388)الشمائل)7(

حسن.حديثوهو(136)6/المسندفيأحمد)8(

.طفياللفظليس)9(

.(7274/)للبيهقيالنبوةدلائل(01)

.(3016)ومسلم،(0022،1352،1692)البخاري(11)
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عن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،الثوريعن،قبيصةعنرواه)1(للبخاريلفظوفي

بثلاثين.يهودفيعندمرهونةودرعهع!ي!النبيتوفي:قالت،عائشة

الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،الثوريعن،هارونبنيزيدحديثمن2(البيهقيئورواه

عنالبخاري)3(رواه:قالثم.شعيرمنصاعابثلاثينمرهونةودرعه!ي!النبيئتوفي:قالت،عنها

.سفيانعنكثيربنمحمد

،العسكريمحمويه)5(بنمحمدبكرأبوأنبأنا،عبدانبنأحمدبنعليأنبأنا:4(البيهقيقالثم

خبزعلىع!م!اللهرسولدعيلقد:قال.أنسعنقتادةعنشيبانثناادمثناالقلانسيمحمدبنجعفرثنا

أصبحما،بيدهمحمدنفسوالذي":يقوللمجي!اللهرسولسمعتولقد:أنسقال.سنخةوإهالةشعيير

بالمدينة،يهودفيعندلهدرعارهنولقد،نسوةتسعيومئذلهوإن."تمرصاعولابرصاعمحمدآلعند

بنشيبانحديثمنبعضهماجه)6(ابنروىوقد.!ي!ماتحتىبهيفتكهاماوجدفما،طعامامنهوأخذ

به.قتادةعنالنحويالرحمنعبد

نأ:عباسابنعن،عكرمةعن،هلالثنا،ثابتثنا،الصمدعبدحدثنا:أحمد)7(الإماموقال

الله،سبيلفيأنفقهذهبامحمدلآلأحدايسرنيمابيدهنفسيوالذي":فقال.أحدإلىنظرع!ي!النبي

درهما،ولاديناراتركفمافمات:قال."لدينأرصدهماأنإلادينارانمنهوعنديأموتيومأموت

عنماجه)8(ابنآخرهروىوقد.شعيرمنصاعابثلاثينيهوديعندرهنادرعهفترك،وليدةولاعبداولا

شاهدولأوله.بهالكوفيالعبديخباببنهلالعن،يزيدبنثابتعن،الجمحيمعاويةبناللهعبد

عنه.اللهرضيذرأبيحديثمن")9(الصحيح"في

ثنا-يزيدابنهو-ثابتثنا:قالوا،وعفانسعيدوأبوالصمدعبدحدثنا:1(أحمد)0الإمامقالوقد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(7644)ريلبخاا

.(7274/)للبيهقيالنبوهدلائل

.(6192)البخاري

.(7275/)النبوةدلائل

.(حمويه):ط،أ

حديثوهو،)3/238(شيبانحديثمنأحمدورواه،بهقتادةعنالدستوائيحديثمن(2437)ماجهابن

صحيح.

.(1/103)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(9243)ماجهابن

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،(481)5/أحمدأخرجه

.(1135/)أحمدالإماممسند
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قدحصيرعلىوهو،عمرعليهدخل!ي!النبيأن:عباسابنعن،عكرمةعن-خبابابنهو-هلال

ومثلمثليما،وللدنياليما":فقال؟هذامنأوثرفراشااتخذتلواللهنبييا:فقال،جنبهفيأثر

بهتفرد."وتركهاراحثم،نهارمنساعةشجرةتحتفاستظل،صائفيومفيساركراكبإلاالدنيا

علىتظاهرتااللتينالمرأتينفيعمرعن،عباسابنحديثمنشاهد)1(وله،جيدوإسناده،أحمد

،والسلامالصلاةعليهزهدهبيانفيشاكلهمماغيرهمعالحديثوسيأتي.الإيلاءوقصة،!اللهرسول

لم،والسلامالصلاةعليهأنهمنقلناهماعلىيدلمماوهو،لهاواطراحه،عنهاوإعراضه،الدنياوتركه

.ببالعندهالدنياتكن

معقل،بنوشدادأنادخلت:قال،رفيعبنالعزيزعبدثنا،سفيانحدثنا:أحمد)2(الإماموقال

علىودخلنا:قال.اللوحينهذينبينماإلاع!ج!اللهرسولتركما:عباسابنفقال،عباسابنعلى

به.عيينةبنسفيانعن،قتيبةعن،)3(البخاريرواهوهكذا.ذلكمثلفقالعليبنمحمد

بناللهعبدسألت:قال،طلحةعن،مغولبنمالكثنا،نعيمأبوحدثنا:)4(البخاريوقال

بها؟أمرواأو،الوصيةالناسعلىكتبكيف:فقلت.لا:فقال؟ع!ي!النبيأوصىأ:أوفىأبي

منداود)5(أباإلاالسننوأهل،ومسلمأيضاالبخاريرواهوقد.وجلعزاللهبكتابأوصى:قال

بنمالكحديثمنإلانعرفهلا،غريحبصحيححسن:الترمذيوقال.بهمغولبنمالكعن،طرق

.مغول

بها،يختصكانأشياءذكرفيالفصلهذابعدقريباسنوردهاكثيرةأحاديثوردتقد:تنبيه

وغنم،وإبلوخيول،وعبيدوإماء،نسائهومساكندورمن،حياتهفي،عليهوسلامهاللهصلوات

عليهفلعله،ودلائلهبطرقهسنوضحهمماذلكوغير،وخاتم،وأثاثوثياب،وحماروبغلة،وسلاح

أرصدهماوأرصد،وعبيدهإمائهمنأعتقمنوأعتق،منجزاحياتهفيمنهابكثيرتصدقوالسلامالصلاة

علىالمسلمينمصالحفي،وفدكوخيبرالنضيربنيمنالأرضينمنبهاللهخصهمامع،أمتعتهمن

وبالله،قريباسنذكرهلماقطعاعنهيورثشيئا)6(ذلكمنيخلفلمأنهإلا،اللهشاءإن،سنبينهما

.المستعان

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

.(9471)ومسلم(5194،1951،5843-2468،1394)البخاري

.(1522/)أحمدالإماممسند

.(9155)البخاري

.(0644)البخاري

.()6926ماجهوابن)3622(والنسائي(112)9والترمذي(1634)ومسلم274(0)البخاري

.(ما):ط
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باب)1(

"نورثلا":قالوالسلامالصلاةعليهأنهبيان

وقال،بهيبلغهريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبيعن،سفيانحدثنا:أحمد)2(الإمامقال

عامليومؤنةنسائينفقةبعدتركتما،درهماولاديناراورثتييقتسملا":!ي!اللهرسولقال:مرة

الزنادأبيعن،أنسبنمالكعن،طرقمنداود)5(وأبو4(ومسلمالبخاري)3(رواهوقد."صدقةفهو

:قال!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،الأعرجهرمزبنالرحمنعبدعن،ذكوانبناللهعبد

.البخاريلفظ"صدقةفهوعامليومؤنةنسائينفقةبعدتركتما،ديناراورثتييقتسملا"

عن،عروةعن،شهابابنعن،مالكعن،مسلمةبناللهعبدحدثنا:البخاري)6(قالثم

يسألنه)7(بكرأبيإلىعثمانيبعثنأنأردنمج!ي!اللهرسولتوفيحينمج!ي!النبيأزواجأن:عائشة

رواهوهكذا"؟صدقةتركناما،نورثلا":!ي!اللهرسولقالقدأليس:عائشةفقالت،ميراثهن

فهذه.به)8(مالكعنكلهم،قتيبةعنوالنسائي،القعنبيعنداودوأبو،يحيىبنيحيىعنمسلم

ميراثا،لاصدقةتركهماجعلمج!ي!اللهرسولأناعترفتقد-ميراثقدرلوإن-الوارثاتالنساءإحدى

تؤذنعبارتهافإن،ذلكمنلهنقالتماوتذكرن،روتماعلىوافقنهاالمؤمنينأمهاتبقيةأنوالظاهر

أعلم.والله.عندهنمقررأمرهذابأن

عن،الزهريعن،يونسعن،المباركبناللهعبدثنا،أبانبنإسماعيلحدثنا:البخاري)9(وقال

."صدقةتركنامانورثلا":قال!ي!النبيأنعائشةعن،عروة

ثنا،محمدبناللهعبدثنا:صدقةتركناما،نورثلاع!ي!اللهرسولقولباب:البخاريوقال

اللهرضي،بكرأباأتياوالعباسفاطمةأن:عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،معمرأنبأنا،هشام

لهمافقال.خيبرمنوسهمهفدكمنأرضهيطلبانحينئذوهماع!ي!اللهرسولمنميراثهمايلتمسان،عنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.أفيبياضاللفظمكان

.(2242/)أحمدالإماممسند

.(7762،6903،9672)البخاري

.(55)(0761)مسلم

.(4792)داودبوأ

.(0673)ريلبخاا

.(لنهليسأا:ط

.(1631)"الكبرى"فيوالنسائي)7692(داودوأبو(15)()1758رقممسلمرواه

(7672)البخاري
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هذامنمحمدال!يأكلإنما،صدقةتركناما،نورثلا":يقول!!واللهرسول!سمعت:بكرأبو

فاطمةفهجرته:قال!،صنعتهإلافيهيصنعه!اللهرسول!رأيتأمراأدعلاوالله:بكرأبوقال."المال!

.معمر)1(عنالرزاقعبدعنأحمدالإمامرواهوهكذا.ماتتحتىتكلمهفلم

عن،الزهريعن،كيسانبنصالحعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعن:أحمد)2(رواهثم

فقال!،عليهاللهأفاءمماتركمماميراثهااللهرسول!وفاةبعدبكرأباسألتفاطمةأن:عائشةعن،عروة

وهجرت،فاطمةفغضبت((صدقةتركناما،نورثلا":قال!.!اللهرسول!إن:بكرأبولها

...أشهرستة!واللهرسول!وفاةبعدفاطمةوعاشت:قال!.توفيتحتىمهاجرتهتزل!فلم،بكرأبا

أحمد.الإمامقال!هكذا.الحديثتماموذكر

الليث،عن،بكير)4(ابنعن"صحيحه"منالمغازيكتابفيالحديثهذا)3(البخاريروىوقد

ولمليلاعليدفنهاتوفيتفلما:وزاد،تقدمكما،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،عقيلعن

علياستنكرتوفيتفلما،فاطمةحياةوجهالناسمنلعليوكان،عليهاوصلى،بكرأبابها)5(يؤذن

ولاائتنابكرأبيإلىفأرسل،الأشهرتلكبايعيكنولمومبايعتهبكرأبيمصالحةفالتمس،الناسوجوه

.وحدكعليهمتدخللاوالله:عمرفقال!،عمرشدةمنعلملماعمريأتيهأنوكره،أحدمعكيأتنا

فتشهدعنهاللهرضي،بكرأبوفانطلق.لاتينهموالله؟بييصنعواأنعسىوما:بكرأبوقال!

ولكنكم،إليكاللهساقهخيراعليكننفسولم،اللهأعطاكومافضلكعرفناقدإنا:وقال،عليئ)6(

حتىيذكرعلييزل!فلم،نصيباالأمرهذافيلناأن!يالهاللهرسول!منلقرابتنانرىوكنا،بالأمراستبددتم

منأصلأنإليأحب!اللهرسول!لقرابةبيدهنفسيوالذي:وقال!،عنهاللهرضي،بكرأبوبكى

أمراأتركولم،الخيرعنفيهاآل!لمفإني،الأموال!هذهفي)7(وبينكمبينيشجرالذيوأما،قرابتي

فتشهد،،المنبرعلى)9(رقيالظهرعنهاللهرضيبكرأبوصلىفلما.صنعتهإلا!يالهاللهرسول!8صنعه

حقفعظم،عنهاللهرضيعليوتشهد،بهاعتذربالذيوعذره،البيعةعنوتخلفهعليشأنوذكر

.(1/4)أحمدالإماممسند(1)

صحيح.هـاسناده،(1/6)أحمدالإماممسند)2(

.(1424-5424)البخاري)3(

.(بكيربنيحيى)وفيه.البخاريوانظر.وزيادةتحريفوفيهما(بكرأبيابن)وط(بكرأبيابن):أ()4

.طفياللفظليس)5(

.طفي(عليفتشهد)عبارةليست)6(

.البخاريعنأثبتهوما(بينكمشجر):ط،أ)7(

.(صنع):ط)8(

.زائدةوالواو(ورقي):ط)9(
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إلىقامثم،بكرأبيعلىنفاسةصنعالذيعلىيحملهلمأنهوحدث،وسابقتهفضيلتهوذكر،بكرأبي

قريباعليإلىالناسوكان.أحسنت:فقالواعليعلىالناسفأقبل.فبايعه،عنهمااللهرضي،بكرأبي

طرقمن)4(والنسائيداود)3(وأبو)2(ومسلمأيضا)1(البخاريرواهوقد.المعروفالأمرراجعحين

.بنحوهعائشةعن،عروةعن،الزهريعن،متعددة

فاطمة،وفاةبعد،عنهاللهرضي،بكرلأبي،عنهاللهرضي،عليمنوقعتالتيالبيعةفهذه

السقيفة،يومأولاذكرناهاالتيللبيعةثانيةوهي،بينهماوقعالذيللصلحمؤكد!دبيعة،عنهااللهرضي

بل،أشهرالستةهذهبكرلأبيمجانباعلييكنولم،الحجاجبنمسلموصححهخزيمةابنرواهكما

سيأتي.كماالقصةذيإلىمعهوركب،للمشورةعندهويحضر)5(وراءهيصليكان

!واللهرسولوفاةبعدالعصرصلى،عنهاللهرضي،بكرأباأن:")6(البخاريصحيح"وفي

وجعل،كاهلهعلىفاحتمله،الغلمانمعيلعبعليبنالحسنفوجدالمسجدمنخرجثم،بليال

الرجز(مجزوءمنأ:يقول

بعليشبيهاليسالنبيشبهبأبيأبا(

فنفىقبلهايبايعلمعلياأنالرواةبعضاعتقدالثانيةالبيعةهذهوقعتلماولكن.يضحكوعليئ

اللهرضي،فاطمةتغضبوأما.أعلموالله.تقرروكماتقدمكما،النافيعلىمقدلموالمثبت،ذلك

سألتهماإياهالمنعهكانفإن،وجههماأدريفما،وأرضاهعنهاللهرضي،بكرأبيعلى،وأرضاهاعنها

:قالأنه!ي!اللهرسولأبيهاعنرواهماوهو،قبولهيجببعذرإليهااعتذرفقد،الميراثمن

كما،الميراثسؤالهاقبلعليهاخفيالذيالشارعلنصتنقادممنوهي."صدقةتركناما،نورثلا"

اللهرضي،بفاطمةيظنوليس،عليهووافقنها،بذلكعائشةأخبرتهنحتىمج!ي!النبيأزواجعلىخفي

وقدكيف،ذلكمنوحاشاهحاشاها،بهأخبرهافيما،عنهاللهرضي،الصديقآلهمتأنها)7(،عنها

بنوالعباس،طالبأبيبنوعلي،عفانبنوعثمان،الخطاببنعمرالحديثهذاروايةعلىوافقه

،وقاصأبيبنوسعد،العوامبنوالزبير،اللهعبيدبنوطلحة،عوفبنالرحمنوعبد،المطلبعبد

.(2903،3953،1137،2137،3554،3654،6727)البخاري(1)

.(45و)(و)53(25و)(15)(9571و)(5871)مسلم(2)

.(6892،96927692،7792)داودأبو)3(

.(1631)الكبرىالسننوفي(5214)النسائي)4(

.(ويحضره):ط(5)

.(2453،0537)البخاري(6)

.(اتهمتأنهاعلمتأنها):ط)7(
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اللهرضي،الصديقبروايتهتفردولو.قريباسنبينهكما،أجمعينعنهماللهرضي،وعائشة،هريرةوأبو

سألتمالأجلغضبهاكانوإن،ذلكفيلهوالانقيادروايتهقبول!الأرضأهلجميععلىلوجب،عنه

أنهحاصلهبمااعتذرفقد،فيهاينظرزوجهايكونأن،ميراثالاصدقةالأراضيهذهكانتإذ،الصديق

كانماويلي،ع!يماللهرسول!يعملهكانبمايعملأنعليهفرضاأنيرىفهو،!ي!اللهرسول!خليفةكانلما

قال!:،صنعتهإلا!ماللهرسول!فيهيصنعهكانأمراأدعلاواللهوإني:قال!ولهذا،اللهرسول!يليه

عريضا،شراالرافضةفرقةعلىفتحهذهوالحالةالهجرانوهذا.ماتتحتىكلمهفلمفاطمةفهجرته

للصديقلعرفواعليههيماعلىالأمورتفهمواولو،يعنيهملافيمابسببهأنفسهموأدخلوا،طويلاوجهلا

مرذولة،وفرقة،مخذولةطائفةولكنهم،قبولهأحدكلعلىيجبالذيعذرهمنهوقبلوا،فضله

والتابعين،الصحابةمن،الإسلامأئمةعند)1(المقررةالمحكمةالأمورويتركون،بالمتشابهيتمسكون

أجمعين.وأرضاهمعنهماللهرضي،والأمصارالأعصارسائرفيالمعتبرينالعلماءمنبعدهمفمن

ذلكعلىوموافقتهمالصديقرواهلماالجماعةروايةبيان

أخبرني:قال!،شهابابنعن،عقيلعن،الليثثنا،بكيربنيحيىحدثنا:)2(البخاريقال!

فانطلقت،ذلكحديثهمنذكراليذكرمطعمبنجبيربنمحمدوكان،الحدثانبنأوسبن)3(مالك

فيلكهل:فقال!،يرفاحاجبهفأتاه،عمرعلىأدخلحتىانطلقت:فقال!،فسألته،عليهدخلتحتى

عليفيلكهل:قال!ثم،لهمفأذن،نعم:قال!؟وسعدوالزبير،عوفبنالرحمنوعبدعثمان

الذيباللهأنشدكم:قال!،هذاوبينبينياقضالمؤمنينأميريا:عباسقال!.نعم:قال!؟وعباس

يريد"؟صدقةتركناما،نورثلا":قال!ع!يماللهرسول!أنتعلمونهل،والأرضالسماءتقومبإذنه

نأتعلمانهل:فقال!،وعباسعليعلىفأقبل.ذلكقال!قد:الرهطقال!؟نفسه!اللهرسول!

هذاعنأحدثكمفإني:الخطاببنعمرقال!.ذلكقال!قد:قالا؟ذلكقال!قد!ي!اللهرسول!

عكاللهافاوقآ)قال!.غيرهأحدايعطهلمبشيءالفيءهذافي!اللهلرسول!خصقدكاناللهإن؟الأمر

دونكم،احتازها)4(ماوالله،!اللهلرسول!خالصةفكانت(6:الحفرأمهوقدير!الوقولهإلى!ورسول!

الله!رسول!فكان،المال!هذامنهابقيحتى،فيكموبثهاأعطاكموهالقد،عليكمبها)5(استأثرولا

)2(

)3(

)5(

.(رةلمفدا):ط

.(8276)ريلبخاا

.(4171/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريفاتوكلها(الحدثنانبلنأوسبنملك):ط

.(اختارهاما):أ

.(استأثرها):ط،أ
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اللهرسول!بذلكفعمل،اللهمال!مجعلفيجعلهبقيمايأخذثم،سنتهنفقةالمال!هذامنأهلهعلىينفق

هلباللهأنشدكما:وعباسلعليقال!ثم.نعم:قالوا؟ذلكتعلمونهلباللهأنشدكم،حياته!و

!و.اللهرسول!وليأنا:عنهاللهرضي،بكرأبوفقال!نبيهاللهفتوفى!نعم:قالا؟ذلكتعلمان

فقبضتها!يالهاللهرسول!وليوليأنا:فقلت،بكرأبااللهتوفىثم!واللهرسول!بهعملبمافعملفقبضها

حتى،جميعوأمركماواحد!وكلمتكماجئتمانيثم،بكروأبوع!اللهرسول!عملبمافيهاأعمل،سنتين

شئتماإن:فقلت،أبيهامنامرأتهنصيبليسألنيهذاوجاءني،أخيكابنمننصيبكتسألنيجئتني

أقضيلا،والأرضالسماءتقومبإذنهالذيفوالله!!ذلكغيرقضاءمنيفتلتمسان،بذلكإليكمادفعت

)1(البخاريرواهوقد.أكفيكماهافأناإليفادفعاهاعجزتمافإن،الساعةتقومحتىذلكغيرقضاءفيها

به.الزهريعن،طرقمن)3(السننوأهل)2(ومسلم،"صحيحه"منمتفرقةأماكنفي

!ياله،اللهرسول!عملبمافيهافعمل،بكرأبوفوليها:عمرفقال!،")4(.الصحيحين"فيروايةوفي

والله،بكروأبو!يالهاللهرسول!عملبمافيهافعملتوليتهاثم)،للحقتابعراشدبارصادقأنهيعلموالله

الله!رسول!عملبمافيهالتعملاإليكمافدفعتهاجئتمانيثم()5(للحقتابعاراشدابارصادقأنييعلم

أنشدكما:لهماقال!ثم.نعم:قالوا؟بذلكإليهماأدفعتهاباللهأنشدكم،أنافيهاوعملت،بكروأبو

تقومبإذنهوالذي،لا؟ذلكغيرقضاءمنيأفتلتمسان:قال!،نعم:قالا؟بذلكإليكمادفعتهاهلبالله

.لأرضواالسماء

سمعت:قال!،أوسبنمالكعن،الزهريعن،عمروعنسفيانحدثنا:أحمد)6(الإماموقال!

أعلمتم،بأمرهوالأرضالسماءتقومالذيباللهنشدممم:وسعدوالزبيروطلحةالرحمنلعبديقول!عمر

الصحيحين.شرطعلى.نعم:قالوا"؟صدقةتركناما،نورثلا":قال!،ع!ي!اللهرسول!أن

فيجعل،النظربينهمايقسمأنهو،أعلموالله،إليهماالنظرتفويضبعدسألاهالذيوكان:قل!ت

منجماعةأيديهمابينقدماوكأنهما،وارثاكانأنهقدرلو)7(بالإرثيستحقهكانمانظرمنهماواحدلكل

بسببشديدخصومةبينهماوقعقدوكان،وسعدوالزبيروطلحةعوفوابنعثمانمنهم،الصحابة

.(4953،5334،5358،5573)البخاري(1)

.(55و)(4و)9()48(1757)مسلم2()

-7063)الكبرىالسننفيوالنسائي،(5161)والترمذي،6392داودأبو)3(

ماجه.

.()94(571)ومسلم(5573)البخاري(4)

.طفيالقوسينبينماليس)5(

.(125،162،164،191/)أحمدالإماممسند)6(

.(الإرثمن):وأ(بالأرض):ط)7(

ابنعندليسوالحديث،(0631
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)1(وأرح،بينهمااقضالمؤمنينأميريا:أيديهمابينقدماهمالذينالضحابةفقالت،بينهماالنظرإشاعة

الميراث)2(قسمةيشبهبمابينهماالنظرقسمةمنتحرج،عنهاللهرضي،عمرفكأن.الاخرمنأحدهما

كلهمعليهمفامتنع"صدقةتركناما،نورثلا":!موقولهامتثال!علىمحافظة،الظاهرةالصورةفيولو

ينظران،عليهكاناماعلىاستمراوالعباسعلياإنثم،وأرضاهعنهاللهرضي،الإباءأشدذلكمنوأبى

اللهرضي،اللهعبدابنهلإشارةالعباسلهوتركهاعليعليهافغلبه،عفانبنعثمانزمانإلىجميعافيها

تقصيتوقد.العلويينأيديفيفاستمرت،")3(مسنده"فيأحمدرواهكما،عثمانيديبين،عنهما

الحمد،ودله،فإني،عنهمااللهرضي،وعمربكرأبيالشيخينمسنديفيوألفاظهالحديثهذاطرق

الصحيح،النافعالفقهمنورآه،ع!ي!اللهرسول!عنرواهمماضخمامجلدامنهماواحدلكلجمعت

أولااحتجت،عنهااللهرضي،فاطمةأنرويناوقد.اليومعليهاالمصطلحالفقهأبوابعلىورتبته

وأنها،النبيحقفيبالمنعالخصوصعلىبالنصالصديقفأجابها،الكريمةالآيةفيوبالعمومبالقياس

عنها.اللهرضي،بهاالمظنونهووهذا.قال!مالهسلمت

نأ،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،سلمةبنحمادثنا،عفانحدثنا:أحمد)4(الإماموقال!

ع!يم؟اللهرسول!نرثلالنافما:قالت.وأهليولدي:قال!؟متإذايرثكمن:بكرلأبيقالتفاطمة

وأنفقيعول!ء!ؤاللهرسول!كانمنأعول!ولكني"يورثلاالنبيإن":يقول!ع!ي!اللهرسول!سمعت:فقال!

عن،المثنىبنمحمدعن")5(جامعه"فيالترمذيرواهوقد.ينفق!يواللهرسول!كانمنعلى

عن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن،()6(سلمةبنحمادحدثنا:)قال!الطيالسيالوليدأبي

.)8(غريبصحيححسن:الترمذيوقال!.الحديث)7(فوصل،فذكره...هريرةأبي

فضيل،بنمحمدثنا،شيبةأبيبنمحمدبناللهعبدحدثنا:أحمد)9(الإمامقال!الذيالحديثفأما

أنتأ:بكرأبيإلىفاطمةأرسلت!يماللهرسول!قبضلما:قال!،الطفيلأبيعن،جميعبنالوليدعن

.(رخأأو):ط(1)

.طفياللفظليس)2(

صحيح.وإسناده،(1/13)أحمدالإماممسند)3(

.لغيرهصحيححديثوهو،(1/01)أحمدالإماممسند()4

صحيح.حديثوهو،(8061)الترمذي()5

منها.بدولا،الترمذيجامعمنالحاصرتينبينما)6(

.(وصل):ط)7(

رويأنهواحدغيرذكرفقد،الصوابوهو،غريبحسن:والتحفةالترمذيجامعفيوالذي،طوأفيوقعهكذا)8(

.(بشار)الترمذيعلىتعليقنافيبيناهكما،فيههريرةأبيذكرغيرمن

.4()1/مسندهفي)9(
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إني:بكرأبوفقال؟!يخماللهرسولسهمفأين:)1(قالت،أهلهبللا:فقال؟أهلهأماللهرسولورثت

نأفرأيت"بعدهمنيقومللذيجعلهقبضهثمطعمةنبياأطعمإذااللهإن":يقول!اللهرسولسمعت

عن،داود)4(أبورواهوهكذا.!و)3(اللهرسولمنسمعتومافأفت:قال)2(.المسلمينعلىأرده

بمعنىرويولعله،ونكار!غرابةالحديثهذالفظففي.بهفضيلبنمحمدعن،شيبةأبيبنعثمان

منسمعتوماأنت:قولهافيهماوأحسن،ذلكفليعلم،تشيعفيهمنوفيهم،الرواةبعضفهمهما

عنها.اللهرضي،ودينهاوعلمهاوسيادتهابأمرهاواللائق،بهاالمظنونهو)5(وهذا،!ج!اللهرسول

،قدمناهلما،ذلكإلىيجبهافلم،الصدقةهذهعلىناظرازوجهايجعلأنهذابعدسأثتهوكأنها)6(

معالعصمةبواجبةوليست،يأسفونكمالأسف،ادمبناتمنامرأةوهيذلكبسببعليه7لمحتعتبت

بكرأبيعنرويناوقد،وأرضاهعنهاللهرضي،الصديقبكرأبيومخالفة،!ي!اللهرسولنصوجود

عنها.اللهرضيفرضيتموتهاقبلوتلاينهافاطمةترضىأنه:عنهاللهرضي

،يعقوببنمحمداللهعبدأبوأنبأنا،)9(الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)8(البيهقيبكرأبوالحافظقال

بنإسماعيلعن،)01(حمزةأبوأنبأنا،بنيسابورالعتكيعثمانبنعبدانثنا،الوهابعبدبنمحمدثنا

علي:فقال،عليهافاستأذنالصديقبكرأبوأتاهافاطمةمرضتلما:قال،الشعبيعن،خالدأبي

عليهافدخللهفأذنت.نعم:قال؟لهاذنأنأتحب:فقالت.عليكيستأذنبكرأبوهذافاطمةيا

رسوله.ومرضاة،اللهمرضاةابتغاءإلاوالعشيرةوالأهلوالمالالدارتركتماوالله:فقال،يترضاها

الشعبي1(عامرا)1أنوالظاهر.قويجيدإسنادوهذا.رضيتحتىترضاهاثم،البيتأهلومرضاتكم

علي.منسمعهممنأو،عليمنسمعه

أخبرنا:)12(البيهقيالحافظقال.ذلكفيبكرأبوبهحكممابصحةالبيتأهلعلماءاعترفوقد

(.أ(ط:)فقالت

2(ط:قالت.

.(أعلم)المسندفيبعدها3(

.(7392)داودأبو(4

.(بهاوالمظنونالصوابوهذا):أوفي(بهاوالمظنونالصوابهووهذا):ط(ه

.(ولكنها):ط6(

.(فعتبت):ط7(

.(6135/)للبيهقيالكبرىالسنن8(

.طفي(الحافظاللهعبدأبوأخبرنا)عبارةليست9(

.(ضمرةأبو):البيهقيسننفي(01

خطأ.(عامرأن):ط(11

.(6235/)للبيهقيالكبرىالسنن(12
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علي،بننصرثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلثنا،الصفاراللهعبدأبوثنا،الحافظاللهعبدبنمحمد

أما:طالب)1(أبيبنعليبنالحسينبنعليبنزيدقال:قال،مرزوقبنفضيلعن،داودابنثنا

.فدكفي،عنهاللهرضيبكرأبوبهحكمبمالحكمت،عنهاللهرضي،بكرأبيمكانكنت2(فلوأنا

فصل

يحيطوالمبماوكذبوا،بهلهمعلملاما3(وتكلفوا،بجهلالمقامهذافيالرافضةتكلمتوقد

رضي4(بكرأبيخبريردأنبعضهموحاول،يعنيهملافيماأنفسهموأدخلوا،تأويلهيأتهمولما،بعلمه

الآية.(16:ادنملأ!هودا!دسلتمنوورث!و:تعالىاللهيقولحيثللقرانمخالف!بأنهذكرناهفيما،عنهالله

وأتجعلهيغقوبءالمقويرثيرثنىوصلا!ئدنلثمنلم!فهب!و:قالأنهزكرياعنإخباراتعالىقالوحيث

!ودا!دسلتفنوورث):قولهأنأحدها:وجوهمنباطل(هذاهواستدلالهم(6-5:مريمأمهورضيارب

وتدبيرالملكمنيليهكانفيمابعدهقائماجعلناهأي،والنبوةالملكفيبذلكيعنيإنما(16:النملأ

كذلك،والنبوةالملكلأبيهجمعوكما،كأبيهكريمانبياوجعلناه،إسرائيلبنيبينوالحكم،الرعايا

أولادلهكانالمفسرينمنكثيرذكرهكماداودلأن،المالوراثةبهذاالمرادوليس،بعدهولدهجعل

المرادإنما؟المالوراثةالمرادكانلوبينهممنسليمانذكرعلىاقتصرفلم،6(ولامئة:يقالكثيرون

:وقال(16:ادملأ!دا!دسليمنوورث!:قالولهذا،والملكالنبوةفيبعدهالقياموراثة

منبعدهاوما(16:الملأ!هوألمبينألفضلطوهذاإنشئطصمنوأوتيناالطير!ت!ناافاسيأيها!يو

.كثيراوالمنةالحمدودله،كفايةفيهبما"التفسير"كتابنافيهذاعلىالكلامأشبعناوقد.الايات

ولدااللهيسألأنمنأحقرعندهكانتوالدنيا،الكرامالأنبياءمن،السلامعليهفإنهزكرياقصةوأما

منهاليدخريكنولم،البخاري)7(رواهكمايدكسبمنيأكلنجاراكانوإنما؟كيف،مالهفيليرثه

النبوةفييرثهصالحاولداسألوإنما-مال)8(لهكانلوأن-مالهعنهيرثولدااللهيسألحتىقوتهفوق

رخت!دكر!هيعص!الو:تعالىقالولهذا.السدادعلىوحملهم،إسرائيلبنيبمصالحوالقيام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.أفي(طالبأبيبن)ليس

.(كنتلوأما):ط

تحريف.(وتكفلوا):ط

.طفياللفظليس

.(بهذاواستدلالاتهم):ط

.طفياللفظليس

.)9237(رقممسلمعندهوبل،اللهرحمهالمصنفقالكماالبخاريعندالحديثليس

.(ماله):ط
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نأ!ولتمشيباالرأشوآشتعلمنىأتعظموهنإقرثقال!خفياندآءربهنادتإذ!ز!رل!عتدهربك

ويرثيرثنى!وصلئالدنكمنلم!فهتعاقراقرافاو!اشاىورامناتمؤلىخفتإق!وشقيارببدغآيث

ءالمقويرثيرثنى!وصليا):فقال.بتمامهاالقصة(6-ا:مريما!هورضياربواتجعلهيغقوبءالمق

فيتقدموقد.والمنةالحمدودله"التفسير"فيذلكقررناكما،النبوةيعني،(6:مريمأ!يغقوب

اسموهذا"يورثلاالنبي":قال!ي!اللهرسولأن،بكرأبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيرواية

.(")1نورثلاالأنبياءمعشرنحن":الآخرالحديثوفي.الترمذيحشنهوقد،الأنبياءكليعمجنس

لهسنعقدكما،فيهايشاركونهلابأحكامالأنبياءبينمنخصقد!ي!اللهرسولأن:الثانيوالوجه

لكان-كذلكالأمروليس-يورثونالأنبياءمنغيرهأنقدرفلو،اللهشاءإن،السيرةآخرفيمفردابابا

مبيناوعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبو؟الأربعةالأئمةمنهمالذينالصحابةمنذكرنامنرواهما

.سواهمادونالحكمبهذالتخصيصه

بصحتهواعترف،الخلفاءبهحكمكما،بمقتضاهوالحكمالحديثبهذاالعمليجبأنه:والثالث

حيثمنيحتملإذ"صدقةتركنا)2(ما،نورثلا":قالفإنه،لاأمخصائصهمنكانسواء،العلماء

سائرحكمأوحكمهعنخبرايكونأن((صدقةتركناما":والسلامالصلاةعليهقولهيكونأناللفظ

جميعلأننورثلا:يقول)3(كأنهوصيةإنشاءيكونأنويحتمل،الظاهروهوتقدمماعلى،معهالأنبياء

الأولوالاحتمال،صدقةكلهمالهجعلهجوازحيثمنتخصيصهويكون،صدقة)4(جعلناهتركناهما

عن،وغيرهمالكحديثمنتقدمبماالثانيالمعنىيقوىوقد.الجمهورسلكهالذيوهو.أظهر

تركتما،ديناراورثتي)5(يقتسملا":قال!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،الأعرجعن،الزنادأبي

قالمنتحريفيردوهو"الصحيحين"فيمخرجاللفظوهذا"صدقةفهوعامليومؤنةنسائينفقةبعد

فكيف،نافية-ما-جعل،بالنصبصدقةتركنا)1(ماالحديثهذاروايةفيالشيعةطائفةمنالجهلةمن

فهوعامليومؤنةنسائينفقةبعدتركتما"الروايةوبهذه!؟نورثلا:قولهوهو،الحديثبأوليصنع

موسىاللهوكلم:السنةأهلمنشيخعلىقرأأنهالمعتزلةبعضعنحكيكماإلاهذاشأنوما"صدقة

)1(

)2(

)3(

)4(

الأنبياءمعاشرنحن"بلفظوغيرهمالأصولأهلكتبفياشتهرماوأما)12/8(الفتحفيحجرابنالحافظقال

فيالنسائيأخرجهلكن"نحن"لفظلخصوصبالنسبةكذلكوهو،الأئمةمنجماعةأنكرهفقد"لانورث

بإسنادهريرةأبيحديثمن463()2/أحمدعندوهو:أقول"الأنبياءمعشرإنا"بلفظ)9063(رقم"الكبرى"

صحيح.

.(تركناهما):ط

.(وصيته):ط

.طفياللفظليس

.(تقتسملاا:ط
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موسىجاءأ(ولما!و:تعالىبقولهتصنعكيف،ويحك:الشيخلهفقال،الجلالةبنصبتكليما

.1431:الأعرأفأ!ربهفكلمهلميقاتنا

اللفظاحتملهتقديركلعلى"صدقةتركناما،نورثلا":ع!ي!هبقولهالعمليجبأنهوالمقصود

معأو،وحدهإما،منهاوالسلامالصلاةعليهلهومخرفي،الميراثآيةلعموممخصصنفإنه،والمعنى

.والسلامالصلاةوعليهمعليهالأنبياءإخوانهمنغيره

ذكرباب

!ب!هوأولادهعليهوسلامهاللهصلواتزوجاته

مرضققبهءفىالذىفيظعباتقؤلتخضقنفلااتقيقالنسذآنمن!أصدل!تنالنبىيخنستذ):تعالىاللهقال

اللهوأطغنالز!وةوءاتبآلصلؤةوأققنالأوكالبهليهتإقيتبرجفولابيوتكنفىوقر!!معروفماقؤلموقتن

لمجوتضفىشكماوآذ!وت!تظهيراويطهرقياتبتتاهلالرجسعخمليذهباللهيرلدانماجورسوله

والسلامالصلاةعليهأدهخلا!لا134-32:ا!حزابأ!ونجيرالطيفا؟تاللهإنوالحمةاللهايختمن

العدوية،الخطاببنعمربنتوحفصة،التيميةالصديقبكرأبيبنتعائشة؟وهنتسععنتوفي

سلمةوأم،الأسديةجحشبنتوزينب،الأمويةأميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنترملةحبيبةوأم

بنتوجويرية،العامريةزمعةبنتوسودة،الهلاليةالحارثبنتوميمونة،المخزوميةأمئةأبيبنتهند

اللهرضي،الهارونيةالإسرائيليةالنضريةأخطببنحييبنتوصفية،المصطلقيةضرارأبيبنالحارث

وهيأنصنا)2(كورةمنالمصريةالقبطيةشمعونبنتمارية:وهما،سريتانلهوكانت.وأرضاهنعنهن

ومن،بأهلهافلحقت،أعتقهاثمأسلمت،القرظيةشمعونبنتوريحانة،السلامعليهإبراهيمولدهأم

أعلم.والله،عندهماحتجبتأنها)3(يزعممنالناس

رحمهم،الأئمةكلاممنمجموعافأولاأولاوقعماحيثمنومرتبامفصلاذلكعلىالكلاموأما

:المستعانوباللهفنقول،الله

)1(

)2(

)3(

ط:)فلما(.

أزليةمدينة:مقصور،والنون،المهملةالصادوكسر،السكونثم،بالفتح:وأنصنا.تحريف(ألصنا):ط

فيالنصلةمدينةفيواقعةأطلالاليوممنهاوبقي(أنصنا:البلدانمعجم)النيلشرقيعلىالصعيدنواحيمن

.(133-1/132:الجغرافيالقاموس)أسيوط

.أفياللفظليس
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تزؤج:قال!،قتادةعن،عروبة2(أبيئبنسعيدطريقمنا(البيهقيئبكرأبوالكبيرالحافظروى

تسع.عنومات،عشرةإحدىعندهواجتمع،عشرةبثلاثمنهندخل،امرأةعشرةبخمسمج!ي!اللهرسول!

أنس،عن،قتادةعن،كنيز)4(بنبحرورواه).3(عنهناللهرضيذكرناهناللاتيالتسعهؤلاءذكرثم

سيفوروى.مثلهعباسوابنأنسعنقتادةعنسعيدعنالتميميعمربنسيفورواه()5(أصحوالأول

يدخللماللتانفالمرأتان:قالت،مثلهعائشةعن،مليكةأبيبناللهعبدعن،اللهعبدبنسعيدعن

،6(وضحأبهافرأىوجزدهابهاخلافإنه،عمرةفأما،والشنباءالغفاريةيزيدبنتعمرة،فهما،بهما

فتركها،يسيرةيمنلمعليهأدخلتفلما،الشنباءوأما،غيرهعلىوحرمت،الصداقلهاوأوجبفردها

فطفقها،ابنهيمتلمنبياكانلو:قالت،ذلكتفئة)7(علىإبراهيمابنهماتفلما،اليسربهاينتظر

،وسودة،عائشة،عندهاجتمعنفاللاتي:قالت،غيرهعلىوحرمت،الصداقلهاوأوجب

وصفئة،،وجويرية،خزيمةبنت)4(وزينب،جحشبنتوزينب،حبيبةوأم،سلمةوأم،وحفصة

شريك.وأم،وميمونة

إحدىوهننسائهعلىيطوفكان!ي!اللهرسولأنأنسعن:")8(البخاريصحيح"وفي:قلت

عشرةبالإحدىالمرادولكن،بيانهسيأتيكما،بهايدخللمشريكأمأنوالمشهور.امرأةعشرة

وريحانة.ماريةوالجاريتانالمذكوراتالتسععليهنيطوفكان9(اللاتيئ

زيادأبيبناللهعبيدجدهعن،منيعأبيبنالحجاجعن،الفسويسفيانبنيعقوبوروى

ابنالحافظلهوأورد-هذاالحخاجعن"صحيحه"فيالبخاريعلقهوقد-الزهريعن،الرصافي

بنالعزىعبدبنأسدبنخويلدبنتخديجة!يواللهرسول!تزوجهاامرأةأول!أنعنهطرقاعساكر)01(

خديجةتزوجيوم!س!اللهرسول!عمروكان:الزهريقال!روايةوفيالبعثةقبلأبوهاإياهازوجه،قصي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(928-7288/)للبيهقيالنبوةدلائل

.طفياللفظليس

.(أصحوالأول،أنسعنقتادةعنسعيدعنعمربنسيفورواه):طفيبعده

عنه.والضبط(1184/)التهذيبتهذيبوانظرتحريف(كثير):أ

.طفيالقوسينبينماليس

.(وضح:النهاية)برصأيوضح

علىالياءبتقديم(ذلكتئفةعلى)أخرىلغةوفيه،أثرهعلىأي،ذلكتفئةوعلى.تحريف(بغتةعلى):ط

.(تفأ:النهاية)تشددوقد،الفاء

.(268،284،6805،5152)البخاري

.الفسويطريقمن(286-7282/)للبيهقيالنبوةدلائل

.-(3177/)بيروتالفكردار-دمشقتاريخ
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ولهاوزاد:الواقديوقالط.الكعبةبنيتزمان.سنةوعشرينخمسا:وقيل،سنةوعشرينإحدى

سنة.ثلاثينيومئذوالسلامالصلاةعليهعمرهكان:العلمأهلمناخرونوقال.سنةوأربعونخمس

أربعونوعمرها،سنةوعشرينخمساخديجةتزوجيوماللهرسولطعمركان:قالط،حزامبنحكيموعن

كان:جريجابنوقالط.عساكرابنرواهما.سنةوعشرينثمانياعمرهاكان:عباسابنوعن.سنة

والطاهر،،والطيب،يكنىكانوبه،القاسملهفولدت،سنةوثلاثينسبعابنوالسلامالصلاةعليه

وفاطمة.،كلثوموأم،ورقية،وزينب

منبنتكلعلىتكلمثم.بيانهسيأتيكماماريةفمن،إبراهيمسوىكلهمأولادهأموهي:قلت

بنالعزىعبدبنالربيعبنالعاصأبو)1(تزوجهازينبأن:وحاصله،تزوجهاومن!ي!اللهرسولطبنات

وبنتا،عليئاسمهابنالهفولدت،خويلدبنتهالةأمه،خديجةأختابنوهو،منافعبدبنشمسعبد

تزوجتثم،عندهوهيومات،فاطمةوفاةبعدطالبأبيبنعليتزوجهاوقد،زينببنتأمامةاسمها

ابنهلهفولدت،عفانبنعثمانفتزوجهارقيةوأما.المطلبعبدبنالحارثبننوفلبنبالمغيرةبعده

قدمولما،ببدرع!ي!اللهورسولط،رقيةوماتت،عمروبابنهاكتنىثم،أولايكنىكانوبه،اللهعبد

لهفضرب،يمرضهاعندهاأقامقدعثمانوكان،عليهاالترابساوواقدوجدهمبالبشارةحارثةبنزيد

عندهفتوفيت،النورينذو:لهيقالطكانولهذا،كلثومأمبأختهازوجهثم،وأجرهبسهمه!صاللهرسولط

فدخل،المطلبعبدبنطالبأبيبنعليعمهابنفتزوجهافاطمةوأما،!صاللهرسولطحياةفيأيضا

.العراقبأرضشهيداالمقتولطوهووحسينا،يكنىكانوبهحسنالهفولدت،قدمناكمابدروقعةبعدبها

بناللهعبدعمهاابنهذهزينبتزوجوقد،كلثوموأموزينب:قالط.ومحسنا:ويقالط:قلت

،الخطاببنعمرالمؤمنينأميرفتزوجها،كلثومأموأما،عندهوماتتوعوناعليالهفولدت،جعفر

جعفر،بنبعونتزوجت،واحدبعدواحداجعفرعمهاببنيبعدهفتزوجت،عنهاوماتزيدالهفولدت

فماتت،جعفربناللهعبدأخوهماعليهافخلف،عنهافمات،محمدأخوهعليهافخلف،عنهافمات

منهما:الأولط،برجلين!ي!اللهرسولطقبلتزوجتخويلدبنتخديجةكانتوقد:الزهريقالط.عنده

هالةأبو:والثاني،صيفيبنمحمدأموهي،جاريةمنهفولدت،مخزومبنكا"عائذ)3بنعتيق

هلاكبعدعليهاخلفثم:فقالط،)3(إسحاقابنسماهوقد،هندبنهندلهفولدت،التميمي

فولدت،الدارعبدبنيحليف،تميمبنعمروبنيأحد،زرارةبنالنباشهالةأبوعائذ)34ابنعتيقأ

الإصابة.وانظر.طفياللفظليس(1)

.(421)العربأنسابجمهرةوانظر(عابد):ط)2(

.(644-2643/)هشامابنسيرة)3(

.(عابدبنعتيق)السيرةوفي(عابد):ط)4(
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القاسمبعدهنثم،الأربعبناتهلهفولدت!ي!اللهرسولعليهافخلف،عنهاهلكثم.وامرأةرجلاله

.يرضعونوهمجميعاالغلمةفذهب،والطاهروالطيب

معمر،عن،الرزاقعبد)1(رواهكذلك،امرأةحياتهامدة!ياللهرسولعليهايتزوجولم:قلت

منشيئاوذكرناموضعهفيتزويجهاقدمناوقد.ذلكقالتأنها،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن

بدلائلها.فضائلها

بنعثمانقحافةأبيبناللهعبدبكرأبيبنتبعائشةخديجةبعدع!يماللهرسولتزوجثم:الزهريقال

بنالنضربنمالكبنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنتيمبنسعدبنكعببنعمروبنعامر

غيرها.بكرأيتزوجولم،كنانة

كانتولهذا،اللهعبد!اللهرسولسماهولدامنهأسقطتبل:وقيل،ولدمنهالهيولدولم:قلت

اللهرضي،العوامبنالزبيرمنأسماءأختهاابناللهبعبديمنىكانتإنما:وقيل.اللهعبدبأميمنى

عنهم.

فيالخلافذكرقدمناكماوغيرهإسحاقابنقاله،عائشةقبلسودهتزوج!ي!إنه:قيلوقد:قلت

بعائشةدخولهوتأخر،الهجرةقبلبهماوالسلامالصلاةعليه،تزويجهصفةقدمناوقد.أعلمفالله.ذلك

.الهجرةبعدماإلى

بنقيسبنحذافةبنخنيستحتقبلهوكانت،الخطاببنعمربنتحفصة!ي!وتزوجقال)2(

مؤمنا.عنهامات،لؤيبنكعببنهصيصبنعمروبنسهمبنحذافةبنعدي

وكانت،مخزومبنعمربناللهعبدبنالمغيرةبنأميةأبيبنتهندسلمةأم!ي!وتزوج:قال)3(

.مخزومبنعمربناللهعبدبنهلالبنالأسدعبدبناللهعبدسلمةأبيعمهاابنتحتقبله

بنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنشمسعبدبنقيسبنزمعةبنتسودة!يىوتزوج:قال)4(

عنهامات،شمسعبدبنعمروبنسهيلأخيعمروبنالسكرانتحتقبلهوكانت،لؤيبنعامر

عنهما.اللهرضيمكةإلىالحبشةأرضمنوإياهارجوعهبعدمسلمأ

بنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنحرببنسفيانأبيبنترملةحبيبةأمع!يموتزوج:(قال)

)2(

)3(

)4(

.الرزاقعبدطريقمن)77((2436)مسلم

.(2564/)النبويةالسيرة

.(546-2446/)تهذاالمصدر

.(2446/)تهذالمصدرا

.(2546/)تهذالمصدرا
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الحبشةبأرضمات،خزيمةبنأسدبنيمن،رئاببنجحشبن)1(اللهعبيدتحتقبلهوكانت،قصي

منهفزوجها،عليهفخطبها،الحبشةأرضإلىالضمريأميةبنعمرواللهرسولإليهابعث،نصرانيا

أربعمئةالنجاشيعنهوأصدقها،العاصبن)2(سعيدبنخالد:والصواب،قالكذا،عفانبنعثمان

وتزوج:قال)3(.الحمدودله.مطولاكلهذلكقدمناوقد،حسنةبنشرحبيلمعبهاوبعث،دينار

لمجي!،اللهرسولعمةالمطلبعبدبنتأميمةوأمها،خزيمةبنأسدبنرئاببنجحشبنتزينب

عملمنوأول،بهلحوقانسائهأولوهي،والسلامالصلاةعليهمولاهحارثةبنزيدتحتقبلهوكانت

الحبشة.بأرضذلكرأتكما،عليهاعميسبنتأسماءصنعته،النعشعليها

ويقال)صعصعةبنعامربنهلالبنمنافبنيمنوهي،خزيمةبنتزينب!ي!وتزوج:قال)4(

عندهتلبثفلم،()د(أحديومقتل،رئاببنجحشبناللهعبدتحتقبلهوكانت،المساكينأم:لها

عنها.اللهرضي،توفيتحتىيسيراإلا،والسلامالصلاةعليه

بنالمطلبعبدبنالحارثبنالحصينعندقبلهكانت:إسحاقبنمحمدعنيونسوقال

.الحارثبنالطفيلأخيهعندأو،منافعبد

بنرؤيبةبنالهزمبنبجيربنحزنبنالحارثبنتميمونة!يماللهرسولوتزوج:الزهريقال

نفسها.وهبتالتيوهي:قال،صعصعةبنعامربنهلالبناللهعبد

عمرةفيذلكبسطناكما،مولاهرافعأبوبينهماالسفيروكان،خطبها!ي!أنهالصحيح:قلت

فيعمربنسيف-وقالليلياعبدابنأولهما:رجلينقبلهتزوجتوقد:الزهريقال.القضاء

خلفثم-عنهامات،الثقفيعمروبنثقيفبنعقدةبنيأحد،عمروبنعميرتحتكانت:روايته

.لؤيبنعامربنحسلبنمالكبننصربنودعبدبنقيسأبيبنالعزىعبدبنرهمأبوعليها

بنمالكبنعائذ)6(بنالحارثبنضرارأبيبنالحارثبنتجويريةلمجصاللهرسولوسبى:قال

ملكوكانالحارثأبوهاقدمبل:)7(ويقال،وتزوجهافأعتقها،المريسيعيوم،خزاعةمن،المصطلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النبوية.السيرةوانظر(اللهعبد):ط

النبوية.والسيرةأعنأثبتهوما(العاصأبيبنعثمان):ط

.(2464/)هشامابنسيرة

.(2476/)السابقالمصدر

.أفيالقوسينبينماليس

.(4018)الاستيعابوانظر(عامر):ط

.(451/)للبيهقيالنبوةدلائل



914!واولادهزوجالهذكرباب

،قتادة)2(قاله،الشفر)1(أبيبنصفوانعمهاابنعندقبلهوكانت،ع!ي!منهتزوجهاثم،فأسلمخزاعة

خزاعةمنالبطنهذاوكان:قالوا،وغيرهمإسحاقبنومحمد،والشعبيئ،المسيببنسعيدعن

الوافر(منأ:)3(حسانيقولولهذا؟غ!ي!اللهرسولعلىسفيانلأبيحلفاء

سواء)4(فيكمقريظةوحلفضرارأبيبنالحارثوحلف

قالت:،عائشةعن،مليكةأبيابنعن،اللهعبدبنسعيدعن،روايتهفيعمربنسيفوقال

بنمالكبنالسرحأبيبنالشفرذيتولببنصفوانبنمالكعمهاابنتحتجويريةوكانت

المضطلق.

بنبكنانةعروسوهي،خيبريومالنضيربنيمنأخطببنحييبنتصفيةوسبى:قال!

أعلم.فالله،مشكمبنسلامعندكنانةقبلكانتأنهاروايتهفيعمربنسيفزعموقد،الحقيقأبي

منامرأةلكلخلافتهفيالخطاببنعمرقسموقد:قال.بهندخلامرأةعشرةإحدىفهذه:قال

سبيتا.أنهمابسبب،)6(آلافستة،آلافستةوصفيةجويريةوأعطى،ألفاعشر)5(اثنيع!يمالنبيأزواج

لهما.وقسم!ي!اللهرسولحجبهماوقد:الزهريقال

،النسوةهذهمنواحدةكلوالسلامالصلاةعليهتزويجهفيتقدمفيماالكلامبسطناوقد:قلت

موضعه.في،عنهناللهرضي

،كلاببنبكرأبي)8(بنيمنعمروبنظبيانبنتالعاليةع!ي!اللهرسول)7(وتزوج:الزهريقال

فطلقها.بهايدخلولم:غيرهروايةوفي.كتابيفيكذا:البيهقيقال.!ي!وطلقها،بهاودخل

بنيمنرجلحدثني:الكلبيالسائببنمحمدبنهشامعن،سعد)9(بنمحمدقالوقد

بنعبدبنكعببنعوفبنعمروبنظبيانبنتالعاليةتزوجغ!ي!االلهرسولأن،كلاببنبكرأبي

طلقها.ثمدهراعندهفمكثت،كلاببنبكرأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(شفر):المحيطالقاموسوانظر.عنأثبتهوما(السفر):ط

.(قال):ط

.(118/)صادردار-حسانديوانفيالبيت

.(براءمناقريظةوحلف):حسانديوانفي

.(اثنا):ط

.طفيالثانية(الافستة)ليست

.(العاليةتزو!وقد):ط

.(3233/)دمشقوتاريخ،(41881/)الاستيعابعنواستدركتهاط،أفي(أبي)ليست

.(8431/)الكبرىالطبقات
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عن،عروةعن،الزهريعن،جدهعن،منيعأبيبنحجاجعن،)1(سفيانبنيعقوبروىوقد

،الحجابوراءمنأسمعوأنا،عليهاع!اللهرسول!دل!الذيهوالكلابيسفيانبنالضحاكأن:عائشة

وتزوج:الزهريقالوبه،الضحاكامرأةشبيبوأم؟شبيبأمأختفيلكهل،اللهرسوليا:قال

بها.يدخلولم،فطلقها،بياضابهاأنفأنبئ،كلاببنعمروبنيمنامرأةع!ي!اللهرسول

أعلم.والله،قبلهاالتيهيهذهأنالظاهر:قلت

عذتلقد":فقال،منهفاستعاذت،فزارةبنيحلفاءوهمالكنديالجونبنيأختوتزوج:قال!

مارية،:لهايقال،سريةع!اللهلرسول!وكانت:قال!.بهايدخلولمفطلقها"بأهلكالحقي،بعظيم

،شمعونبنتريحانة:لهايقالوليدةلهوكانت.المهدملأوقدفتوفي،إبراهيماسمهغلامالهفولدت

قدأنهاويزعمون،ع!ي!اللهرسولأعتقها،قريظةبنيمنبطنوهم،خنافةمنالكتابأهلمن

احتجبت.

بنتخولةتزوجع!اللهرسول!أن،مجاهدبنعليعن،بسندهعساكر)2(ابنالحافظروىوقد

،الشاممنإليهفحملت،خليفةبندحيةأخت،خليفةبنتخرنقوأمها،التغلبيهبيرةبنالهذيل

فيفماتتالشاممنإليهفحملت،خليفةبن)4(فضالةبنتشراف)3(خالتهافتزوج،الطريقفيفماتت

أيضا.الطريق

كعببنتأسماءتزوجع!اللهرسولكانوقد.)5(إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسوقال!

بنيمنثم،كلاببنينساءإحدى،يزيد)6(بنتعمرةوتزوج،طلقهاحتىبهايدخلفلمالجونية

بها.يدخلولم!فطلقها.المطلبعبدبنعباسبنالفضلعندقبلهوكانت،الوحيد

العالية.يذكرلمإسحاقابنأنإلا،يسمهماولمالزهريذكرهمااللتانهمافهاتان:البيهقيقال

بكير،بنيونسعن،الجبارعبدبنأحمدأخبرنا،الأصمأخبرنا،الحاكمأخبرنا:)7(البيهقيوقال

وأرجىببعضهنفدخلأنفسهننساءع!اللهلرسولوهبن:قال،الشعبيعن،زائدةأبيبنزكرياعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(3323/)والتاريخالمعرفة

.(3233/)دمشقتاريخ

عنأثبتهوما(شراق)(1/191)-السيرة-المجمعوطبعة(شراقة)(3233/)-الفكردار-دمشقتاريخفي

.(4/543)والإصابة،(4/8681)الاستيعاب

.(فضلة):ط

.(1/187)-السيرة-العربيةاللغةمجمع-دمشقوتاريخ(267)إسحاقلابنوالمغازيالسير

السابقين.المصدرينعنأثبتهوما(زيد):أ،طفي

.(7287/)النبوةدلائل
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منترتجى!م!:تعالىقولهفذلك،شريكأممنهن،بعدهينكحنولم،توفيحتىيقربهنفلم،بعضهن

رويناوقد:البيهقيلقا.(هأا!صأبأ!هوعق!رفلاجناحعنىلتممنابنغيتومنتشاء!نىإليكونوىمنهنتشا

اللهلرسولأنفسهنوهبنممن-حكيمبنتيعني-خولةكانت:قال،أبيهعن،عروةبنهشامعن

فألحقهااستعاذتالتيالجونيةقصةفيالساعديأسيد)1(أبيحديثفيوروينا:البيهقيوقال.ع!ياله

.قالكذا،شراحيلبنالنعمانبنتأميمةاسمهاأن،بأهلها

بنحمزةعن،الغسيلبنالرحمنعبدثنا،الزبيرياللهعبدبنمحمدثنا:أحمد)2(الإمامقالوقد

معهفخرجنا،لهوأصحابع!ي!النبيبنامر:قالا،أبيهعن،سهلبنوعباس،أبيهعن،أسيدأبي

ع!ي!:اللهرسولفقال،بينهمافجلسناحائطينإلىانتهيناحتىالشوط:لهيقالحائطإلىانطلقناحتى

دايةومعها،شراحيلبنالنعمانبنتأميمةبيتفيفعزلت،بالجونيةأتيوقدهوودخل"اجلسوا"

؟!للسوقةنفسهاالملكةتهبوهل:قالت؟نفسكليهبي:قال!ي!اللهرسولعليهادخلفلما،3(لها

اكسهاأسيدأبايا":فقالعليناخرجثم.بمعاذعذتلقد:قال.منكباللهأعوذإني:وقالت

أمينة.:لهايقال،الجونبنيمنامرأة:أحمدأبيغيروقال."بأهلهاوألحقهارازقيتين)4(

أسيدأبيعن،أسيدأبيبنحمزةعن،الغسيلبنالرحمنعبدثنا،نعيمأبوثنا:البخاري)5(وقال

جلسنا،حائطينإلىانتهيناحتى،الشوط:لهيقالحائطإلىانطلقناحتىاللهرسولمعخرجنا:قال

أميمةبيتفينخل)6(فيبيتفيفأنزلت،بالجونيةأتيوقدفدخل"هاهنااجلسوا":!ي!فقال،بينهما

نفسكهبي":قال،ع!ي!اللهرسولعليهادخلفلما،لهاحاضنةدايتهاومعها،شراحيلبنالنعمانبنت

فقالت:،لتسكنعليهايدهيضعبيدهفأهوى:قال!للسوقةنفسهاالملكةتهبوهل:قالت."7(لي

وألحقهارازقيتيناكسهاأسيدأبايا":فقالعليناخرجثم."بمعاذعذتلقد":قال.منكباللهأعوذ

."بأهلها

بنسهلبنعباسعن،الغسيلبنالرحمنعبدعن،الوليدبنالحسينوقال:)8(البخاريقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(47951/)الاستيعابوانظر.تحريف(رشيد):ط

صحيح.وإسنادهما،(5933/و)(3894/)أحمدالإماممسند

.(بهاداية):وط(لهادابة):أ

.(دراعتين):ط

(5525).

.(محلفي):طفيومحلها،أالنسخةعنواستدركتهاطفي(نخلفيبيتفي)ليست

.(نفسكليهبي):ط

للحافظوشرحه،مسندا)5255(رقمالبخاريفيقبلهالذيالحديثوانظر،معلقا(5257-5256)البخاري

حجر.ابن
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يدهبسطعليه)1(أدخلتفلما،شراحيلبنتأميمة!النبيتزوج:قالا،أسيدوأبيأبيهعن،سعد

ثنا:)2(البخاريقالثم.رازقيينثوبينويكسوهايجهزهاأنأسيدأبافأمر.ذلككرهتفكأنها،إليها

بنعباسوعن،أبيهعن،حمزةعنالرحمنعبدثنا،الوزيرأبي)3(بنإبراهيمثنا،محمدبناللهعبد

الكتب.أصحاببينمنالرواياتبهذهالبخاريانفرد.بهذاأبيهعن،سعدبنسهل

لمج!النبيأزواجأي:الزهريسألت،الأوزاعيثنا،الوليدثنا،الحميديثنا:)4(البخاريوقال

!)5(اللهرسولعلىأدخلتلماالجونابنةأن:عائشةعن،عروةأخبرني:فقال؟منهاستعاذت

بنحجاجورواه:وقال"بأهلكالحقي،بعظيمعذتلقد":فقال،منكباللهأعوذ:قالت

مسلم.دونبهانفرد)6(.00قالتعائشةأنأخبرهعروةأن،الزهريعن،جدهعن،منيعأبي

بنتأميمةمنهاستعاذتالتياسمأن،مندهلابن"المعرفة"كتابفيورأيت:)7(البيهقيقال

نأوزعموا.أعلموالله،أميمةأنهاوالصحيح،الضحاكبنتفاطمة:ويقال.شراحيلبنالنعمان

!ي!.اللهرسولعنهافرغب،قطتمرضلمبأنهاأبوهاوصفهاالتيوهي،عمرةاسمهاالكلابية

بنتفاطمةهي:قال،الزهريعن،اللهعبدبنمحمدعن،سعد)8(بنمحمدروىوقد

وتزوجها:قال.الشقيةأنا:وتقول،البعرتلقطفكانت،فطلقهامنهاستعاذت،سفيانبنالضحاك

ستين.سنةوماتت،ثمانسنةالقعدةذيفي!!ي!

كعببنتأسماء،بهايدخلولم،والسلامالصلاةعليهتزوجهافيمنإسحاقابنعن-يونسوذكر

فاللهالجونأبيبنالنعمانبنتأسماء:وقتادة)9(عباسابنوقال.الكلابيةيزيدبنتوعمرةالجونية

ذلكيسؤكلا:الأشعثلهفقال،مغضباعندهامنخرجمنهاستعاذتلما:عباسابنقال.أعلم

تسع.سنةربيعفيذلككان:غيرهوقال.قتيلةأختهفزوجه،منهاأجملفعندياللهرسوليا

منهنفذكر،امرأةعشرةخمس!ي!اللهرسولتزوج:)01(قتادةعن:عروبةأبيبنسعيدوقال

.(خلأد):ط(1)

.(525)7لرقمابعد(2)

.طفياللفظليس)3(

)4()5254(.

.(منهاودنا):البخاريفيبعدها()5

.أفيوليست(الحديث):طفيالنقطمكان)6(

.(-7287288/)للبيهقيالنبوةدلائل)7(

.(8411/)سعدلابنالكبرىالطبقات)8(

.(1/188)السيرة-دمشقمجمع-دمشقتاريخ()9

.(7288/)للبيهقيالنبوةدلائل(01)
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،الأنصارمنأتزوجأنلأحبإني":!يماللهرسولقالوقد:قال،النجاريةالأنصاريةشريكأم

سليمبنيمنثم،حرامبنيمنالضلتبنتأسماءوتزوج:قال.بهايدخلولم"غيرتهنأكرهولكني

المزنية.الحارثبنت()1جمرةوخطب،بهايدخلولم

ثمانياللهرسولتزوج:المثنىبنمعمرعبيدةأبووقال،)2(النيسابورياللهعبدأبوالحاكموقال

وفاتهقبلتزوجهاأنهبعضهمفزعم،قيسبنالأشعثأختقيسبنتقتيلةمنهنفذكر،امرأةعشرة

يدخلولم،راهاولا،عليهقدمتتكن)3(ولم:قال.مرضهفيتزوجهاأنهآخرونوزعم،بشهرين

الحجابعليهايضربشاءتفإنقتيلةتخيرأنأوصىوالسلامالصلاةعليهأنهاخرونوزعم:قال.بها

جهلأبيبنعكرمةفتزوجها،النكاحفاختارت،شاءتمنفلتنكحشاءتوإن،المؤمنينعلىوتحرم

هيما:الخطاببنعمرفقال.عليهماأحرقأنهممتلقد:فقال،بكرأباذلكفبلغ،بحضرموت

نأبعضهموزعم:عبيدةأبوقال.الحجابعليهاضربولا،بهادخلولا،المؤمنينأفهاتمن

ليستأنها؟بارتدادهابكرأبيعلىعمرفاحتبئ،بعدهارتدتوأنها،بشيءفيهايوصلم!يماللهرسول

.ذبيانبنسعدبنعوفبنيمنالبرصاء)4(هيارتدتالتيأنمندهابنوذكر.المؤمنينأمهاتمن

نأ،عباسابنعن،عكرمةعن،هندأبيبنداودعن،طرقمنعساكرابنالحافظروىوقد

منه.اللهفبرأهايخيرهاأنقبلفمات،قيسبنالأشعثأختقتيلةتزوجع!يواللهرسول

قتيلةتزوجلماجهلأبيبنعكرمةأن،الشعبيعن،هندأبيبنداودعن،سلمةبنحمادوروى

وأنها،بهايدخللممج!ي!اللهرسولإن:فقال،الخطاببنعمرفراجعه،عنقهيضربأنبكرأبوأراد

عنه.كفحتىبهيزلفلم.ورسولهاللهمنفبرئت،أخيهامعارتدت

السلمية.الصلتبنأسماءبنتوسنا)6(،شريحبنتفاطمةالعددفيعبيدةأبووزاد)5(الحاكمقال

ابنعنسعد)8(بنمحمدوقال.فذكرهقتادةعنبسندهمندهابنطريقمنعساكر)7(ابنذلكروىهكذا

سبا.وهي:سعدابنقال.ذلكمثلالكلبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(21/267)الأصولوجامع،(4/026)الإصابةعنأثبتهوما.(حمزة):أ،ط

الحاكم.عن(7288/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(يكن):ط

.(4924/)الإصابةوانظر(البرحاء):طوفي(الرمياء):أ

.(7288/)للبيهقيالنبوةدلائل

.(وسبأ):ط

.(918-1/188)السيرة-مجمع-دمشقتاريخفيقتادةعنبسندهمندهابنطريقعنالخبر

.(918)دمشقوتاريخ(8941/)سعدابنطبقات
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عساكر)1(ابنقال

السلمي.عوف

!نهدس!هواولادهزوجاتهذكرباب

بنسماكبنحرامبنهلالبنحارثةبنحبيببنالصلتبنتسنا)2(:ويقال.

ابنعن،نافععن،العرزميحدثني،الكلبيالسائببنمحمدبنهشامأخبرنا:سعد)3(ابنقال

.كلاببنبكرأبيبنكدببنعوفبنسفيانبنتسنا)2(ع!ي!اللهرسولنساءفيكان:قال،عمر

بنتعمرة:لهايقال،عامربنيمنامرأةعليهيخطبأسيدأبابعث!ي!اللهرسولإن:عمرابنوقال

الواقديعن،سعد)3(بنمحمدوقال.فطلقهابياضابهاأنفبلغه،فتزوجها،كلاببنعبيدبنيزيد

عليهافدخلت،بارعبجمالتذكروكانت،كدببنتمليكةاللهرسولتزوج:قال.معشرأبوحدثني

:فقالوا،قومهافجاء،فطلقهامنهفاستعاذت؟أبيكقاتلتنكحيأنتستحينألافقالت،عائشة

لهابقريبيزوجوهاأنفاستأذنوه،فأبى،فارتجعهاخدعتوإنها،لهارأيولاصغيرةإنهااللهرسوليا

الفتح.يومالوليدبنخالدقتلهقدأبوهاوكان:قال.لهمفأذن،عذرةبنيمن

بهادخل:قال،يزيدبنعطاءعن،أبيهعن،الجندعيالعزيزعبدوحدثني:)4(الواقديقال

ذلك.ينكرونوأصحابنا:الواقديقال.عندهوماتت،ثمانسنةرمضانفياللهرسول

أنبأنا،الماهاني)6(الواحدعبدبنيوسفالفتحأبوأنبأنا،عساكر)5(بنالقاسمأبوالحافظوقال

ثنا،المروزي)7(حليمبنمحمدبنالحسنأنبأنا،مندهبناللهعبدأبوأنبأنا،شجاعبنعليبنشجاع

أنبأنا،المباركبناللهعبدأنبأناعثمانبناللهعبدأنبأنا،الفزاريالموجهبنعمروبنمحمدالموجهأبو

بمكة،أسدبنخويلدبنتخديجةع!ي!اللهرسولتزوج:قال،الزهريشهابابنعن،يزيدبنيونس

بالمدينةتزوجثم،بكرأبيبنتعائشةبمكةتزوجثم،المخزوميعائذ)8(بنعتيقتحتقبلهوكانت

قبلهوكانت،زمعةبنتسودةتزوجثم،السهميحذافةبنخنيستحتقبلهوكانت،عمربنتحفصة

تحتقبلهوكانت،سفيانأبيبنتحبيبةأمتزوجثم،لؤيبنعامربنيأخي،عمروبنالسكرانتحت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/918)السيرة-مجمع-دمشقتاريخ

.(وسبأ):ط

.(091-1/918)السيرة-مجمع-عساكروابن،(8481/)سعدابنطبقات

.(941-8481/)سعدابنطبقات

.(451-1/441)السيرة-المجمع-دمشقتاريخ

تحريف.(لباهانيا):أ

ترجمةفي)(13/347)النبلاءأعلاموسير،الخبرمصدرعساكر،انظرابن.تحريف(حكيم):ط،أ

.(الموجهأبي

.(عابد):دمشقتاريخفي



524ط!سصواولادهزوجاتهذكرباب

هند،اسمهاوكان،أميةأبيبنتسلمةأملمجي!اتزوجثم،خزيمةبنيأحدالأسديجحشبناللهعبيد

الهلالئة،خزيمةبنتزينبتزوجثم،العزىعبدبنالأسدعبدبناللهعبدسلمةأبيتحتقبلهوكانت

،كندةمن،الجونبنيمنامرأةوتزوج،كلاببنعمروبنبكربنيمن،ظبيانبنتالعاليةوتزؤج

بنيمن-ضرارأبيبنالحارث-ابنةالمريسيعغزوةمناةفيهاهدمالتيالغزوةفي-جويريةوسبى

عليه،اللهأفاءمماوكانتا،النضيربنيمن،أخطببنحييبنتصفئةوسبى،خزاعةمنالمصطلق

ثم،قريظةبنيمنريحانةواستسز،إبراهيملهفولدت،القبطية)2(جاريتهواستسر،لهما)1(فقسم

وفارق،ظبيانبنتالعاليةع!ي!االلهرسولوطفق،أهلهاعندوهيواحتجبت،بأهلهافلحقتأعتقها

بنتزينتوتوفيت،بهاكانبياضأجلمنالكنديةالجونبنيأختوفارق،كلاببنعمروبنيأخت

اللهيحرمأنقبلتزوجتطلقتالتيظبيانبنتالعاليةأنوبلغنا،حيع!ي!االلهورسول،الهلاليةخزيمة

سودةتزويجذكرهمنفيهمالغرابةبالسندسقناه.فيهموولدتقومهامنلهاعمابنفنكحت،النساء

أعلم.والله،قدمناهكما،الهجرةقبلبمكةكانأنهوالصحيح.بالمدينة

يهاجرأنقبلخويلدبنتخديجةفماتت:قال،إسحاقبنمحمدعن،بكير)3(بنيونسقال

اللهرسولفتزوج،سنةفيطالبوأبوهيماتتحتىامرأةعليهايتزوجلم،سنينبثلاثلمجي!االلهرسول

ولم،غيرهابكرايتزوجلمبكرأبيبنتعائشةسودةبعدتزوجثم،زمعةبنتسودةخديجةبعد!!ي!ا

خزيمةبنتزينبحفصةبعدتزؤجثم،عمربنتحفصةعائشةبعدتزوجثم،ماتحتىولدامنهايصب

بنتهندسلمةأمبعدهاتزوجثم،سفيانأبيبنتحبيبةأئمبعدهاتزوجثم،المساكينأمالهلالية

ثمقال،ضرارأبيبنالحارثبنتجويريةبعدهاتزوجثم،جحشبنتزينببعدهاتزوجثم؟أميةأبي

فهذا.الهلالية)4(الحارثبنتميمونةبعدهاتزوجثم،أخطببنحييبنتصفيةجويريةبعدتزوج

أعلم.والله.الزهريرتبهمماوأقربأحسن()الترتيب

:قال،الأنصاريزيدبنسهلعن،الطائيزيد)6(بنجميلعنيحيىأبيعنبكيربنيونسوقال

عندبرصرمنبياضابهافرأى،ثوبهافنزعتفأمرهابهافدخل،غفاربنيمنامرأةمج!ي!اللهرسولتزؤج

المؤلف.مصدردمشقتاريخعنأثبتهوما(لهفقسمهما):وط(لهمافقسمهما):أ(1)

المؤلف.مصدردمشقوتاريخأعنأثبتهوما(مارية):ط)2(

.(1/531)السيرة-المجمع-دمشقتاريخ)3(

.(7562/)للبيهقيالكبرىالسننوانظر.زيادة(بن):طفيبعدها(4)

.(لتقريبا):أ(5)

.(2512/)الكبيرالتاريخانظر.تحريفوهو.بالمهملة(حميل):ط،أ)6(
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(1ز)نمافا،ييهاثد

قها.اصد

والسلامالصلاةعليهخطبهافيمنفصمل

لهافأكمل،"بأهلكالحقي":لهافقالوأصبح"ثوبكخذي":وقال!اللهرسول

النبيرأىممنوكان،الأنصاريزيدبنسهلعن،زيدبن)2(جميلحديثمن،نعيمأبورواهوقد

مثله.فذكر...غفارمنامرأة!يواللهرسولتزوج:قال،!يو

دوسيةأنهاوالمثبت:)3(الواقديقال).الأزديةشريكأمبهايدخلولم!تزوجهاوممن:قلت

ء()4( اسمها:)د(الواقديوقال.السلميحكيمبنتخولةوأنها،عامريةويقال،الانصاريةولمحيل

حكيم.بنجابربنتغزية

كان:قال،أبيهعن،الحسينبنعليبنمحمدعنحكيمبنحكيمعنإسحاقبنمحمدقال

!و.للنبينفسهاوهبت)الأنصاريةشريكأممنهن،امرأةعشرةخمس!اللهرسولتزوجماجميع

:وقال.النجاربنيمن()4(الأنصاريةشريكأموتزوج:قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدوقال

بها.يدخلولم"غيرتهنأكرهلكني،الأنصارمنأتزوجأنأحبإني"

الخطيمبنتليلىع!يمتزوج:قال،أبيهعن،عليبنمحمدعن،حكيمعن،إسحاقابنوقال

فأقالها.فاستقالته،عليهنفسهافخافت،غيوراوكانت،الأنصارية

فصل

عليهايعقدولموالسلامالصلاةعليهخطبهافيمق

!يواللهرسولأن:طالبأبيبنتفاختةهانئأمعن،الشعبيعن،خالد)6(أبيبنإسماعيلقال

أحناه،قريشنساءصالح،الإبلركبننساءخير":وقال،فتركهاصغاراصبيةلهاأنفذكرت،خطبها

."يدهذاتفيزوجعلىوأرعاه،صغرهفيطفل)7(على

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(ميز:يةلنهاا)تنحى:زنماا

.متقدوقد(حميل):ط

.(8154/)سعدابنطبقات

.أفيالقوسينبينماليس

.(155-8154/)سعدابنطبقات

.(8152/)سعدابنطبقات

.(طفلولدعلى):ط
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نأ،هريرةأبيعن،المسيببنسعيدعن،)2(الزهريعنمعمرعن،)1(الرزاقعبدوقال

.عيالوليكبرتقدإني،اللهرسوليا:فقالت،طالببأبيبنتهانئأمخطب!ي!اللهرسول

عن.السديعن،إسرائيلثنا،موسىبناللهعبيد)4(ثنا،حميدبنعبدثنا:)3(الترمذيوقال

ثم.فعذرنيإليهفاعتذرت،!ي!اللهرسولخطبني:قالت،طالبأبيبنتهانئأمعن،صالحأبي

!لخات!ك!لناتعلتثاللهأفد!مايصينكملكتومماأجورهفءاتتتالتىازؤفيلكأضلقناإنا):اللهأنزل

له؟أحلأكنفلم:قالت.(ه.:ا!حزابأالآية!معثهاتجرنالتىخننكوشاتضالكوبنات!تك

فهذا،السديحديثمنإلانعرفهلاحسنحديثهذا:قالثم.الطلقاءمنكنت،أهاجرلملأني

فيالماورديالقاضيمطلقأالمذهبهذانقلوقد.مج!ي!لهتحللاالمهاجراتمنتكنلممنأنيقتضي

القراباتمن:أي(معكهاجرناللاتي)بقولهالمراد:وقيل.العلماءبعضعن"تفسيره"

إلاعليهيحرملاهذافعلى.معكأسلمن:أي(معكهاجرناللاتي):قتادةوقال.المذكورات

لمولكن،ذلكثبتإنالأنصارنساءمنتزويجهينافيفلا،المسلماتجميعلهوتحلالكفارنساء)5(

المساكينأمخزيمةبنتزينبأن:الشعبيعن،الماورديحكايةوأما.أصلامنهنبواحدةيدخل

أعلم.والله.بيانهتقدمكما،خلافبلاهلاليةفإنها،بجيدفليس،أنصارية

:قال،عباسابنعن،صالحأبيعن،أبيهعن،الكلبيبنهشامعن،سعد)6(بنمحمدوروى

)7(أكلههذا"من:فقالمنكبهفضربت،الشمسإلىظهرهموذوهواللهرسولإلىالخطيمبنتليلىأقبلت

عليكلأعرضجئتك،الخطيمبنتليلىأنا،الريحومباري،الطيرمطعمبنتأنا:فقالت"الأسود)8(

بئس:فقالوا،!والنبيتزوجتقد:فقالت.قومهاإلىفرجعت."فعلتقد":قال؟تزوجنينفسي

فاستقيليه،،عليكاللهفيدعو،عليهتغارين،نساءصاحب!ي!اللهورسول،غيرىامرأم!أنتصنعتما

له،فولدتظفربنسوادبنأوسبنمسعودفتزوجها-فأقالها.اللهرسولياأقلني:فقالتفرجعت

فماتت.،بعضهاأكلأسودذئبعليهاوثبإذ،المدينةحيطانبعضفيتغتسليومأهيفبينما

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الرزاقعبدطريقمن2(10)(2527)مسلمفيوهو،2(60)30المصنففي

.طفي(الزهريعن)ليس

ضعيف.وإسناده(4132)الترمذي

الكمالتهذيبوانظر،الترمذيجامعفيمايوافقأعنأثبتهوما(موسىبناللهعبدحدثنا:الترمذيوقال):ط

(/91164).

.طفياللفظليس

.(8015/)سعدلابنالكبرىالطبقات

تحريف.(وكلهأ):ط

.(يقولهاماكثيراوكان):الطبقاتفيوبعدها.أفياللفظوليس(الأسد)الكبرىالطبقاتفي
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فتزوجها،فطلقهاجدعانبناللهعبدتحتكانتقزطبنعامربنتضباعةأنأ(عباولابنعنوبه

جسمها،يجفلغزيرشعرلها،جميلةضخمةامرأةوكانت،سلمةلهفولدت،المغيرةبنهشامبعده

!لمجواللهرسولأفيبنييا:فقالت،فاستأذنها؟أستأمرهاحتى:فقال،سلمةابنهامناللهرسولفخطبها

عنها.ع!ي!النبيوسكت،السنفيطعنتقدأنهارأىوكأنه،جوابأيردولمفسكتابنهافرجع؟تستأذن

أصابهاوكان،العنبرينضلةبنبشامةبنتصفيةع!ي!اللهرسولخطب:قال2(عباسماابنعنوبه

زوجي،بل:فقالت"زوجكشئتوإن،أناشئتإن":فقالع!ي!اللهرسولفخترها3(سبي

تميم.بنوفلعنتها،فأرسلها

:قال،أبيهعن،التيميإبراهيمبنمحمدبنموسىثنا،الواقديأخبرنا:4(سعدبنمحمدوقال

تتزوجفلم.يقبلهافلم،اللهرسولمننفسها(هفوهبمت،لؤيبنعامربنيمنامرأةشريكأمكانت

ماتت.حتى

بنعليعن،الحكمعن،جابرعن،شريكعن،وكيعوأخبرنا:6(سعدبنمحمدقال

مندوسيىمنأنهاعندناالثبت:الواقدي)7(قال.الدوسيةشريكأمتزوج!صاللهرسولأن،الحسين

حكيم.بنجابربنتغزيةواسمها:8(سعدبنمحمدقال.الأزد

شريكأمأننتحدث)11(كنا:قال،أبيهعن،عرو".أ(بنهاشمعن:9(سعدبنالليثوقال

صالحة.امرأةوكانت،ع!ي!للنبينفسهاوهبتكانت

فقال،المزنيحارثةأبيبنعوفبنالحارثبنتجمر"13(عليهايعقدولم12(خطبهاوممن)

الرواية.فيبخلاف(154-8153/)سعدابنطبقات(ا

.(8154/)سعدابنطبقات2(

.(سبا):ط3(

.(8451/)الكبرىالطبقات(4

.(وهبتوقد):ط(ه

.(8155/)سعدابنطبقات6(

.(8156/)سعدابنطبقات7(

.(8154/)سعدابنطبقات8(

.(1/102)السيرة-مجمع-دمشقتاريخ(9

.(24254/)الكمالتهذيبوانظر(محمدبنهشام):أ،ط(01

تحريف..(متحدث):ط(11

.(7288/)النبوةدلائلفيوالخبر(خطب):ط(12

.(المريحارثةأبيبنعوفبنالحارثبنتحمزة):أ،ط(13
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هكذا،الشاعرالبرصاءبنشبيبأموهي،تبرصتوقدإليهافرجع-بهايكنولم-سوءابهاإن:أبوها

.قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدذكره

الرضاعة،من)2(أخاهأباهافوجد.المطلبعبدبنالعباسبنتحبيبةأم)1(وخطب:قال

لهب.أبيمولاةثويبةأرضعتهما

:أصنافثلاثةوهن،نساؤهفهؤلاء

موته،بعدالناسعلىحراموهن،بذكرهنالمبدأالتسعوهن،عنهنومات،بهندخلصنف

قال.أعمارهنبانقضاءوعدتهن،ضرورةالدينمنالمعلومالمحققبالإجماعوالسلامالصلاةعليه

أدفهعند!انلكغذإنأبداتبغدمنأزوجهوتحبهحواأنولارسوهـاللهتؤذواأنلتم%كاوما):تعالىالله

انقضاءبعديتزوجهنأنلأحديحلفهل.حياتهفيوطلقهنبهندخلوصنف!.531:أ!صابأ!وعظيما

ذكرناها.التيالايةلعموم؟لا:أحدهما:للعلماءقولانفيه؟والسلامالصلاةعليهمنهعدتهن

الديخاوزلنتهاآتحجؤة%تردكتنإن!ؤوفيقلالنبىيأيها!و:قولهوهيالتخييرايةبدليل،نعم:والثاني

تممخستتأعدالمحهفإنألأخرةوالدارورسولواللهتردتكنتنو!ن!جميلاس!إصاوأسرضكىأمحغكنفنعالب

فييكنلمإياهافراقهبعديتزوجهاأنلغيرهتحلأنهافلولا:قالواأ92-28:ا!حزابأ!هوعظيماأتجرامنكن

قويوهذا،لهافائدةفيهيكنلملغيرهيبيحها)3(لالهافراقهكانلوإذ،فائدةوالاخرةالدنيابينتخييرها

أعلم.تعالىوالله

ولا.يتزوجهاأنلغيرهتحلفهذه،بهايدخلأنقبلوطلقهاتزوجهامنوهيالثالثالصنفوأما

نزاعا.القسمهذافيأعلم

كتابفيفصلوسيجيء.وأولى،تتزوجأنلهافأولى،عليهاعقدهيعقدولمخطبهامنوأما

أعلم.والله.المقامبهذايتعلقالخصائص

فصل

والسلامالصلاةعليهسراريهذكرفي

صاحبلهأهداها،القبطيةشمعونبنتماريةإحداهما:سريتانوالسلامالصلاةعليهلهكانت

)1(

)2(

)3(

الإصابة.وانظر.طفيولاأفي(أم)ليست

وخطأ.تحريف(أخوة):ط

(خطأ.يبحهالاا:ط
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أربعفيأهداهاأنهنعيمأبووذكر،)1(سيرينأختهامعهاوأهدى،مينابنجريجواسمه،إسكندرية

هديته.فقبل.الدلدل:لهايقالوبغلة،مأبوراسمهخصيأوغلاما.أعلموالله،جوار

عنوضعوقد،أنصناكورةمنحفن:لهايقال،مصرببلادقريةمنوكانت،ماريةلنفسهواختار

اللهرسولمنحملتأنهاأجلمنلهاإكراما؟الخراجإمارتهأيامفيسفيانأبيبنمعاويةالبلدةهذهأهل

بهاأعجببيضاءجميلةماريةوكانت:قالوا.والسلامالصلاةعليهإبراهيموهو،ذ!ربولدع!ي!

.ولدهإبراهيموضعتبعدماولاسيما،عندهوحظيتوأحبها!ي!اللهرسول

.حسانبنالرحمنعبدابنهلهفولدت،ثابتبنلحسانع!ي!اللهرسولفوهبها)1(سيرينأختهاوأما

بمصر،عادتهجرتكماإذنبلاوسيرينماريةعلىيدخلكانفقد،مأبوروهوالخصيالغلاموأما

قريبا،سنبينهماعلى)2(الحالانكشفحتىخصيأنهيشعرواولم،ذلكبسببفيهاالناسبعضفتكلم

الله.شاءإن

يومراكبهاكانالتيأنها،أعلموالله،والظاهر،يركبهاوالسلامالصلاةعليهفكان،البغلةوأما

ومات،إمارتهأيامفيطالبأبيبنعليعندكانتحتىمدتهاوطالت،البغلةهذهتأخرتوقد.حنين

لتأكله.الشعيرلهايجشكانحتىوكبرت،طالبأبيبنجعفربناللهعبدإلىفصارت

بنبشيرعن،عيينةبنسفيانأخبرنا،اللهعبيدبنزيادبنمحمدحدثنا:)3(خزيمةبنبكرأبوقال

جاريتيناللهرسولإلىالقبطأميرأهدى:قال،أبيهعن،الحصيببنبريدةبناللهعبدعن،المهاجر

ووهب،ابنهإبراهيملهفولدت،الجاريتينإحدىواتخذ،بالمدينةالبغلةيركبفكان،وبغلة،أختين

.لأخرىا

بنالرحمنعبدبناللهعبدعن،صعصعةأبيبنمحمدبنيعقوبحدثنا:الواقديوقال

فأنزلها،جميلةجعدةبيضاءوكانت،القبطيةبماريةيعجبع!يىاللهرسولكان:قال،صعصعةأبي

،هناكفأسلمتا،الإسلامعليهمافعرضع!ي!اللهرسولعليهمافدخل،ملحانبنتسليمأمعلىوأختها

وفي،الصيففيفيهفكانت،النضيربنيأموالمنكانبالعاليةلهماليإلىوحولها،بالملكماريةفوطئ

فولدت،ثابتبنلحسانسيرينأختهاووهب،الدينحسنةوكانت،هناكيأتيهافكان.النخلخرافة

وحلق،سابعهيومبشاةع!ي!عنهوعق،إبراهيمسماهغلامالمج!اللهلرسولماريةوولدت،الرحمنعبدله

وسماه،الأرضفيفدفنبشعرهوأمر،المساكينعلىفضةشعرهبزنةوتصدقرأسه

.(4/8681)ستيعابلاانظروا(شيرين):ط(1)

.طفياللفظليس)2(

.-الفكردار-(235-3234/)دمشقتاريخ)3(
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قدبأنهافأخبرتهرافعأبيزوجهاإلىفخرجت،!ي!اللهرسولمولاةسلمىقابثتهاوكانت،إبراهيم

!يم،اللهرسولنساءوغار،غلاما!أ(لهفوهب،فبشرهاللهرسولإلىرافعأبوفجاء،غلاماولدت

الولد.منهارزقحينعليهنواشتد

،أيوببنزيادعن،إسماعيلبنالقاسمعبيدأبيعن،)2(الدارقطنيالحسنأبوالحافظوروى

ولدتلما:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،)3(سارةأبيابنعن،المدائنيزكريابنسعيدعن

وقد.ثقةوهوأيوببنزيادبهتفرد:الدارقطنيقالثم."ولدهاأعتقها"،!يماللهرسولقالمارية

عباسابنعن،عكرمةعن،عباسبناللهعبيدبناللهعبدبنحسينحديثمن))4(ماجهابنرواه

علىمفردامصنفاالأولادأمهاتبيعوهيالمسألةلهذهأفردناوقد.اخروجهمن()5(ورويناه،بمثله

الحمدودلهقولكلمستندوذكرنا،أقوالثماثيةإلىيرجعحاصلهبماالعلماءأقوالفيهوحكينا،حدته

والمنة.

عن،طالبأبيبنعليبنمحمدبنإبراهيمعنإسحاقبنمحمدعن،بكير)6(بنيونسوقال

يزورهالهاعمابنقبطيفيإبراهيمأمماريةعلىأكثروا:قال،طالبأبيبنعليجدهعن،أبيه

قلت::قال"فاقتلهعندهاوجدتهفإنفانطلقالسيفهذاخذ":!ي!اللهرسولفقال،إليهاويختلف

به،أمرتنيلماأمضيحتىشيءيثنينيلاالمحماةكالسكةأرسلتنيإذاأمركفيأكون،اللهرسوليا

فأقبلت."الغائبيرىلامايرىالشاهدبل":!يماللهرسولفقال؟الغائبيرىلامايرىالشاهدأم

فرقينخلةفأتى،أريدهأنيعرفرآنيفلما،السيففاخترطت،عندهافوجدته،السيفمتوشحا

كثير،ولا)7(قليلللرجالممالهماأمسحأجببهفإذا،رجليهشالثم،قفاهعلىبنفسهرمىثم،فيها

."البيتأهلعناصرفالذيدلهالحمد":فقال،فأخبرته!يماللهرسولفأتيت

بنعليبنعمربنمحمدحدثني،سفيانثنا،سعيدبنيحيىحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

يرىالشاهدأم،المحماةكالسكةأكونبعثتنيإذااللهرسوليا:قلت:قال،عليئعن،طالبأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

1(.ط:)عقد

ضعيف.وإسناده،(132-4131/)الدارقطنيسنن

.(الحسينأبيابنعن)الدارقطنيسننفيبعدها

ضعيف.وإسناده،(2516)ماجهابن

.طفيالقوسينبينماليس

.(522)إسحاقابنسيرة

.(قليللاا:ط

.لغيرهحسنحديثوهو،(183/)أحمدالإماممسند
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الحديثأصلوهو.مختصرارواههكذا"الغائبيرىلامايرىالشاهد":قال؟الغائبيرىلاما

.(11ثقاترجالوإسناده،أوردناهالذي

بنيزيدعن،لهيعةابنثنا،أبيثنا،الحرانيخالدبنعمروبنمحمدحذثنا:)2(الطبرانيوقال

غ!يىالنبيفييقعأنكادإبراهيمماريةولدتلما:قال،أنسعن،الزهريعن،وعقيل،حبيبأبي

إبراهيم.أباياعليكالسلام:فقال،السلامعليهجبريلنزلحتىلمح!شيمنه

الباهلي،يحيىبنمحمدثنا،عاصمأبيبنبكرأبوثنا،محمدبناللهعبدحذثنا:نعيمأبووقال

عائشة،عن،عروةعن،الزهريعن،سعدبنالليثعن،سماهرجلعن،محمدبنيعقوبثنا

لها:يقال،الملوكبناتمنقبطيةجاريةالمقوقس:لهيقال،الرومبطارقةمنمللثأهدى:قالت

فحملتفأصابهاخلوة)3(مدخليومذاتمنها!واللهرسولفدخل،شابالهاعمابنمعهاوأهدى.مارية

لهايكنفلم،ع!ي!اللهرسولفسكت،ذلكمنجزعتحملهااستبانفلما:عائشةقالت،بإبراهيم

فجاء،لونهوصفا،لونهوحسن،جسمه)4(عليهفصلح،الصبيمنهاتغذيلبوناضأنةلهافاشترى،لبن

أرىما:غيرى)6(وأنا:فقلت؟الشبهترينكيف،عائشةيا":فقالعنقهعلىيحملهيومذاتبه)5(

لحمه.)!\(ليحسنالضانبألبانتغذىمن،لعمري:فقلت"؟اللحمولا:فقال،شبها

فيودفنها،عمرعليهافصلى،عشرةخمس)9"(سنةالمحرمفيماريةماتت:)/\"الواقديقال

:)11(سفيانبنويعقوب!\(عبيد!وأبو)9"خليفةوقال،الغلابيغسانبنالمفضلقالوكذا،البقيع

الله.رحمها،عشرةلستسنةماتت

كانت:)12(الواقديقال،قريظةبنيمن:ويقال،النضيربنيمنزيدبنتريحانةومنهن

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)12

شواهدلهولكنبشار()عنهاللهرضيعليأجدهيدركلمطالبأبيبنعليبنعمربنمحمدفإن،منقطعلكنه

بها.يقوى

.(344/)دمشقتاريخ

تحريف.(خلوتهيدخل):ط

.(إليه):ط

.(عاتقهاعلىتحمله..فجاءته):ط

.(وغيريأنافقلت):ط

.(8162/)سعدابنطبقات

بعد.وسيرد(ستسنة):الطبقاتفي

.(125)خليفةتاريخ

.(عبيدةأبو):ط

.(3285/)والتاريخالمعرفة

.(2052/)للواقديالمغازي
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)2(."صص
لنفسهأخذهاقد!ي!اللهرسولوكان،!يهممزوجهوكانت،النضير)1(بنيمنزيدبنتريحانه

!ي!،اللهرسولفعزلها،اليهوديةإلافأبت،تسلمأن!يماللهرسولعليهافعرض،جميلةوكانت،صفيا

تسلم،هيوأميأبيفداك:سعيةابنفقال،ذلكلهفذكر،سعية)3(ابنإلىفأرسل،نفسهفيووجد

أخطب،بنحييعليهمأدخلمارأيتفقد،قومكتتبعيلا:لهايقولفجعلجاءهاحتىفخرج

نإ":فقال،نعلينوقعسمعإذأصحابهفي!اللهرسولفبينا،لنفسهلمج!اللهرسوليصطفيكفأسلمي

فسر،ريحانةأسلمتقد،اللهرسوليا:)4(فقالفجاءه"ريحانةبإسلاميبشرنيسعيةابنلنعلاهاتين

بذلك.

خنافة،بنعمروبنتريحانةلنفسهاصطفىقريظة!ي!اللهرسولفتحلما:()إسحاقبنمحمدوقال

إلافأبت،ويتزوجهاالإسلامعليهاعرضوكان،ملكهفيوهي،عنهاتوفيحتىعندهفكانت

.تقدمماإسلامهامنذكرثم،اليهودية

عن،صعصعةأبيبنالرحمنعبدبنأيوبعن،سليمانبنالملكعبدفحدثني:)6(الواقديقال

فكانت،المنذرأمقيسبنتسلمىبيتإلى!ي!اللهرسولبهافأرسل:قال،المعاويبشيربنأيوب

فيفجاءها،اللهرسولفأخبرت،المنذرأمفجاءت،حيضهامنطهرتثم،حيضةحاضتحتىعندها

ملكيفيتكونيأنأحببتوإن،فعلتوأتزوجكأعتقكأنأحببتإن":لهافقال،المنذرأممنزل

فيفكانت،ملككفيأكونأنوعليعليكأخفإني،اللهرسوليا:فقالت")7(فعلتبالملكأطؤك

ماتت.حتىيطؤهاغ!اللهرسولملك

أمةكانت:فقالريحانةعنالزهريسألت:قال،ذئبأبيابنوحدثني:)8(الواقديقال

!ي!.اللهرسولبعدأحديرانيلا:وتقولأهلهافيتحتجبفكانت،وتزوجهافأعتقها)9(اللهلرسول

الحكم.والسلامالصلاةعليهقبلهزوجهاوكان،عندناالحديثينأثبتوهذا:1()0الواقديقال

.(النضيربنيمنزيدبنتريحانةكانت:الواقديقال.قريظةبنيمن:ويقال):ط(1)

.(قريظةبنيفي)المغازيفي)2(

.(121-7021/)الغابةأسدوانظر.(شعبة):ط)3(

.(يقولفجاء):ط(4)

.(2245/)هشامابنسيرة)5(

.(152-2552/)الواقديمغازي)6(

.طفياللفظليس)7(

.(152-2552/)الواقديمغازي)8(

.(رسول):ط()9

.(2521/)الواقديمغازي(51)
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!ييهاللهرسولأعتق:قال،الحكمبنعمرعن،الحكمبناللهعبدبنعاصمثنا:()1الواقديوقال

أستخلفلا:فقالت،مكرمالهامحباوكان،لهازوجعندوكانت،خنافةبنعمروبنزيدبنتريحانة

قالت:،لمجماللهرسولعلىالسبيعرضقريظةبنوسبيتفلما.جمالذاتوكانت،أبداأحدابعده

لي،اللهخارعزلتفلما،غنيمةكلفيصفيلهيكونوكان،فعزلتبيفأمر،عليهعرضفيمنفكنت

!م،اللهرسولعليفدخل،السبيوفردتىالأسرىقتلحتىأياماقيسبنتالمنذرأممنزلإلىبيفأرسل

لنفسه،اللهرسولاختارك،ورسولهاللهاخترتإنفقاليديهبينفأجلسنيفدعاني،حياءمنهفتحئيت)2(

عشرةاثنتيوأصدقنيوتزوجني)!يواللهرسولأعتقنيأسلمتفلما.ورسولهاللهأختارإني:فقلت

يقسمكانكمالييقسموكان،المنذرأمبيتفيبيوأعرس،نساءهيصدقكانكما،ونشاأوقية

أعطاها،إلاشيئاتسألهلاوكانت،بهامعجبا()3(!ي!اللهرسولوكان،الحجابعليوضرب،لنسائه

السبي،فزقحتىبييخللم:تقولفكانت.لأعتقهمقريظةبني!يواللهرسولسألتكنتلو:لهافقيل

بالبقيع.فدفنها.الوداعحجةمنمرجعهماتتحتىعندهتزلفلم،منهاويستكثربهايخلوكانولقد

.الهجرةمنستسنةالمحرمفيإياهاتزويجهوكان

بنيمنريحانةاللهرسولواستسر:قال،الزهريعن،يزيدبنيونسعن،وهب)4(ابنوقال

بأهلها.فلحقتأعتقهاثم،قريظة

وقال،النضيربنيمنشمعونبنزيدبنتريحانةكانت:)5(المثنىبنمعمرعبيدةأبووقال

عندهايقيلع!يماللهرسولفكان،الصدقةنخلمننخلفيتكونوكانت،قريظةبنيمن:بعضهم

أربع.سنةشوالفيسباهاوكان،أحيانا

:قال،قتادةعن،سعيدعن،زهيرثنا،المقدامبنأحمدثنا:)6(خيثمةأبيبنبكرأبووقال

بنيمنخنافةبنزيدبنشمعونبنتريحانةأووربيحة)7(،القبطيةمارية:وليدتاناللهلرسولكانت

!ييه.النبيوفاةقبلوماتت،بلغنيفيماالحكمعبد:لهيقال،لهاعمابنعندكانت،قريظةبنعمرو

وريحانة،القبطيةمارية:ولائدأربع!ييهاللهلرسولكانت:المثنىبنمعمرعبيدةأبووقال

.(013-8912/)سعدلابنالكبرىالطبقات(1)

.(فتجنبت):ط)2(

.طفيالقوسينبينما)3(

.(3142/)دمشقتاريخ(4)

.(422-3142/)دمشقتاريخ()5

.(3422/)دمشقتاريخ)6(

.(وريحه):ط)7(
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نفيسةجاريةلهوكانت،عليهتغلبهنأنوخفننساؤهفكادهاجميلةأخرىجاريةلهوكانت،القرظية

،وصفرا)2(والمحرمالحجةذاحعىبنتصفيةشأنفيهجرهاوكان،جحش)1(بنتزينبلهوهبتها

فقالت:،عليهاودخلزينبعنرضيوالسلامالصلاةعليهفيهقبضالذيالأولربيعشهركانفلما

!ي!.لهفوهبتها؟أجزيكماأدريما

!ي!اللهرسولأن،عائشةعن،مليكةأبيابنعن،اللهعبدبنسعيدعن،عمربنسيفروىوقد

.مرةويتركهما،مرةوريحانةلماريةيقسمكان

عليهاوصلىعشرةست)3(سنةريحانةتوفيت:الواقديعمربنمحمدأبوقال:نعيم.أبووقال

بالبقيع.ودفنهاالخطاببنعمر

فصل

والسلامالصلاة)4(وعليهمعليهأولادهذكرفي

بنتماريةفمن،إبراهيمسوى،عنهااللهرضي،خويلدبنتخديجةمنأولادهجميعأنخلافلا

عن،صالحأبيعن،أبيأخبرني،الكلبيبنهشامأخبرنا:سعد)5(بنمحمدقال،القبطيةشمعون

ثم،اللهعبدثم،زينبثم،القاسمع!ي!اللهرسولولدأكبركان:قال،عنهمااللهرضي،عباسابن

فقال،اللهعبدماتثم-بمكةولدهمنميتأولوهو-القاسمفمات،رقيةثم،فاطمةثم،كلثومأم

اتكوثرهأغطتتفإنا):وجلعزاللهفأنزل،أبترفهونسلهانقطعقد:السهميوائلبنالعاص

يذفيإبراهيمبالمدينةماريةلهولدتثم:قال(الكوثرأ!هوالأتترهوشانئثإتهوانحرلربكفصل

.شهراعشرثمانيةابنفمات،الهجرةمنثمانسنةالحجة

ثنا،زكريابنمحمدثنا)7(قانعبنالباقيعبدثنا:)6(الجريريزكريابنالمعافىالفرجأبووقال

،عباسابنعن،مهرانبنميمونعن،السائببنوالفرات،زيادبنمحمدحدثني،بكاربنالعباس

الله!رسولفبينا،بعدهمنالولدعليهأبطأثم،محمدبناللهعبد!ي!النبيمنخديجةولدت:قال

.ط(فيجحشبنت)ليس)1(

.(وصفر):ط،أ)2(

.طفياللفظليس)3(

.طفياللفظليس)4(

.(3126/)دمشقوتاريخ(1133/)سعدابنطبقات()5

.(3128/)دمشقتاريخ)6(

.(3128/)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(نافع):ط)7(
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وكانت.الأبتر()2(هذالهقال)؟هذامن:رجللهقالإذ،إليهينظروائلبن()1والعاص،رجلايكلم

تإ!واللهفأنزل)،الأبترهذا:قالوابعدهمنالولدعليهأبطأثم،(ولدأللرجلولدإذاقريش!

لهولدتثم،()3(زينبلهولدتثم:قال!.خيركلمنالأبترهومبغضك:أي!وهوالاتترشانئف

ولدتثم،الطيبولدتثم،المطهرولدتثم،الطاهرولدتثم،القاسملهولدتثم،رقية

ولداولدتإذاخديجةوكانت.أصغرهموكانت.فاطمةولدتثم،كلثومأمولدتثم،المطيب

غيرها.أحد)4(يرضعهالمفاطمةولدتفلما،ترضعهمنإلىدفعته

لمجيالهللنبيكان:قالأبيهعن،المسيببنسعيدعن،عروةبنهشامحدثنا(:عدي)بنالهيثموقال

أعلم.والله،نكارفيهوهذا.العزىعبدوالآخر،شمسعبدأحدهمايسميوكان.والطيبطاهر،ابنان

ولدتخديجةأن،العزيزعبدبنسعيدعن،مسلمبنالوليدأخبرني:عائذ)6(بنمحمدوقال

.كلثوموأموفاطمةورقيةوزينبومطهراوالطاهروالطيبالقاسم

والطاهر،القاسمخديجةولدت:قال!اللهعبدبنمصعبعميأخبرني:بكار)7(بنالزبيروقال!

ورقيةوزينبوفاطمة،اللهعبدواسمه،صغيراومات،النبوةبعدالطاهروولد،الطيب:لهيقالوكان

.كلثوموأم

نأ،الأسودأبيعن،لهيعةابنعن،وهبابنعن،المنذربنإبراهيموحدثني:الزبيرقال

.كلثوموأموفاطمةورقيةوزينباللهوعبدوالطيبوالطاهرالقاسمولدتخديجة

الله،وعبدالقاسمخديجةولدت:قالالمشيخةمنأدركمنبعضعنفضالةبنمحمد8وحدثني

صغير.وهوفماتاللهعبدوأما،مشىحتىفعاشالقاسمفأما

ولدتوقد."خويلدبنتالطاهرة"الجاهليةفي)01(تدعىخديجةكانت:بكار)9(بنالزبيروقال

.أفياللفظليس)1(

.أفيالقوسينبينماليس)2(

.أفيالقوسينبينماليس)3(

.طفياللفظليس)4(

.(3912/)دمشقتاريخ)5(

.(3013/)دمشقتاريخ)6(

.(3013/)دمشقتاريخ)7(

.(3131/)دمشقتاريخ)8(

.(131-3013/)فيوالخبر.أفي(بكاربن)ليس)9(

.(تذكر):ط)15(
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الطيب،:لهيقالوكان،اللهعبدثم،زينبثم،يكنىكانوبهولدهأكبروهو،القاسمع!ي!اللهلرسول

هكذاهم)2(.رقيةثم،فاطمةثم،كلثومأما(ثم.صغيراومات،النبوةبعدولد.الطاهر:لهويقال

بنتماريةلهولدتثم،اللهعبدماتثم-ولدهمنميتأولوهو-بمكةالقاسمماتثم،فالأولالأول

(سيرين+أختهامعهاوأهدى،إسكندريةصاحبالمقوقسأهداهاالتيالقبطيةوهي،إبراهيمشمعون

نسلانقرضوقد،الرحمنعبدابنهلهفولدت،ثابتبنلحسانسيرينفوهب.مأبور:لهيقالوخصيا

ثابت.بنحسان

الطيبإن:ويقال.اللهعبدوهو)الطيبهوالطاهرإن:يقال:البرقي)4(بنبكرأبووقال

بطن.فيولداوالمطهروالطاهر،بطنفيولداوالمطيب

ابنثنا،الرزاقعبدحدثنا،حنبلبنأحمدعن،،أبيأخبرناأ:غسان)6(بن(9المفضلوقال

خطأ،وهذا:المفضلقال.ماتثمليالسبعع!ج!النبيابنالقاسممكث:قال،مجاهدعن،جريج

.أيامسبعةولهالقاسممات:مجاهدقال7(نعيمأبوالحافظوقال.شهراعشرسبعةعاشأنهوالصواب

مشى.8(حتىعاش:7(قتادلإوقال.سنتينابنوهو:الزهري)7(وقال

،العزىعبد:فقالوامشايخنافأما،والطاهرالطيبذكرالعراقأهلوضع:عرو"9(بنهشاموقال

وهوعساكرابنرواههكذا.وفاطمة،كلثوموأم،رقية:النساءومن،ا(اوالقاسم،منافوعبد

أعلم.والله،منها(1بد)0ولازينبذكروسقط.المعروفهوأنكرهوالذي،منكر

بناتأكبرزينبكانت:واحدغيرليقال،جريجابنعن،الرزاق)11(عبدفقال،زينبفأما

.!اللهرسولإلىوأحبهنأصغرهنفاطمةوكانت،مج!ي!اللهرسول

يحملهاع!ي!اللهرسولكانالتيوهي،وأمامةعليامنهفولدت،الربيعبنالعاصأبوزينبوتزوج

.(ابنتهثم):ط)1(

.طفياللفظليس)2(

.(شيرين):ط)3(

.(3132/)دمشقتاريخفيوالخبر.(13/47)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(الرقي):أ،ط(4)

.طفيالقوسينبينماليس)5(

.(3132/)دمشقتاريخ)6(

.(3132/)دمشقتاريخ)7(

.أفياللفظليس)8(

.(3172/)دمشقتاريخ)9(

.أفياللفظليس(1)0

.(3941/)دمشقتاريخ(1)1
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الهجرةمنثمانسنةأمهاموتبعدكانذلكولعل.حملهاقاموإذا،وضعهاسجدفإذا،الصلاةفي

فالئه،صغيرةطفلةكانتوكأنها،وغيرهمحزمبنبكرأبيبناللهوعبدوقتادة)1(الواقديذكرهماعلى

وكانت،الثهشاءإنسيأتيماعلىفاطمةموتبعدعنهاللهرضيطالبأبيبنعليتزوجهاوقد.أعلم

،خياطبنوخليفةحزمبنبكرأبيبناللهعبدعنقتادةقاله.ثمانسنةفي،عنهااللهرضيزينبوفاة

.ثمانسنةأولفيحزمابنعنقتادةوقال.واحدوغير،خيثمةأبيبنبكروأبو

علىفوقعترجلدفعهاهاجرتلماأنها،أبيهعن،عروةبنهشامعن)2(سلمةبنحمادوذكر

.شهيدةماتتيرونهافكانوا.ماتتحتىوجعةتزللمثم،حملهافأسقطتصخرة

)3(عتيبةأخوهكلثومأمأختهاتزوجكما،لهبأبيبنعتبةعمهاابنأولاتزوجهاقدفكان،رقيةوأما

لهبابيداتبت)اللهأنزلحين!ييهاللهرسولفيبغضة،بهماالدخولقبلطلقاهماثم،لهبأبيابن

جيدهافى!اتحطبلةحماواترأتهد!لهبذاتناراسيضك5!سبومالهمانحهأغنىما5وتب

الحبشة،أرضإلىمعهوهاجرت،رقيةعنهاللهرضيعفانبنعثمانفتزوج.(المسدأ!مسممنحئل

ابنهلهوولدت،المدينةإلىوهاجرا،قدمناكما،مكةإلىرجعاثم.إليهاهاجرمنأولإنه:ويقال

.عمرو)4(بابنهاكتنىثم،أولايكنىكانوبه،فماتعينيهفيديكفنقره،سنينستفبلغ،اللهعبد

إلىبالنصرالبشيرجاءأنولما.الجمعانالتقىيوم،الفرقانيومببدر!راللهرسولانتصروقدوتوفيت

يمرضهاعليهاأقامقدعثمانوكان،الترابقبرهاعلىساوواقدوجدهم-حارثةبنزيدوهو-المدينة

كانولهذا،أيضاكلثومأمبأختهازوجهع!ي!رجعولما،وأجرهبسهمهلهوضرب،!داللهرسولبأمر

ع!ي!:اللهرسولقالوقد.شيئالهتلدولم،تسعسنةشعبانفيعندهماتتثم،النورينذو:لهيقال

."عثمانلزوجتهنعشراكنلو":ع!ي!اللهرسولقال:روايةوفي"عثمانلزوجتهاثالثةعنديكانت"لو

الحسنلهفولدت،اثنتينسنةصفرفيطالبأبيبنعليعمهاابنفتزوجها،فاطمةوأما

ولايتهأيامفيالخطاببنعمرتزوجوقد،وزينبكلثومأملهوولدت،ومحسنا)5(:ويقال،والحسين

لأجلدرهمألفأربعينأصدقها،زائداإكراماوأكرمها،فاطمةمنطالبأبيبنعليبنتكلثومبأم

بعدهتزوجهاالخطاببنعمرقتلولما.الخطاببنعمربنزيدلهفولدت،!اللهرسولمننسبها

أخوهمافتزوجها،عنهافمات،محمدأخوهعليهافخلف،عنهافمات،جعفربنعونعمهاابن

)2(

)3(

)5(

.(3941/)دمشقوتاريخ(834/)سعدابنطبقات

.(941-3481/)دمشقتاريخ

.طفياللفظليس

.(عمر):ط

.للسياقأثبتهوما(ومحسن):ط،أ
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فاطمة(منأعليبنتزينببأختهاتزوججعفربناللهعبدكانوقد.عندهفماتت،جعفربناللهعبد

وهو)2(.الأقوالأشهرعلىأشهربستة،جم!اللهرسولبعدفاطمةتوفيتوقد)1(،أيضاعندهوماتت

بثلاثة:الزهريوعن،الباقرجعفروأبوأيضاالزهريوقاله.")3(الصحيح"فيعائشةعنالثابت

وقال.وليلةيومبينمنسبعينبعدهعاشت:)5(بريدةابن)4(وقال.بشهرين:الزبيرأبووقال.أشهر

بنعمروعن،روايةوفي.الحارثبناللهعبدقالوكذا.أشهرثمانيةبعدهمكثت:ديناربنعمرو

أشهر.بأربعة،دينار

.ثمانسنةالحجةذيفيميلادهوكان،قدمناكما،القبطيةماريةفمنإبراهيموأما

جبريلأتىبإبراهيمحبللما:قال.زيادبنالرحمنعبدعنوغيره)6(لهيعةابنعنرويوقد

تسميهأنوأمرك،ماريةولدكأممنغلامالكوهبقداللهإن،إبراهيمأباياعليكالسلام:فقال

.والاخرةالدنيافيلكعينقرةوجعله،فيهلكاللهفبارك،إبراهيم

عن،لهيعةابنعن،صالحبنعثمانعن،مسكينبنمحمدعنالبزار)7(بكرأبوالحافظوروى

نفسهفيوقعإبراهيمابنهلمجي!للنبيولدلما:قال،أنسعن،الزهريعن،حبيبأبيبنويزيدعقيل

إبراهيم.أباياعليكالسلام:فقالجبريلفأتاه،شيءمنه

قلت:،مالكبنأنسسألت:قال،الرحمنعبدبنإسماعيلوهو،السديعن،)8(أسباطوقال

يكنلمولكن،نبيالكانبقيولو،مهدهملأكانقد:قال؟العمرمنمج!ي!النبيابنإبراهيمبلغكم

.الأنبياءاخر!ي!نبيكملأن،ليبقى

بنأنسعن،السديعن،سفيانثنا،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)9(الإمامقالوقد

نبيا.صديقألكان،لمجي!النبيابنإبراهيمعاشلو:قال،مالك

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.طفياللفظليس

.(وهذا):ط

.(0424،4241)البخاري

.(41/328)الكمالتهذيبوانظر.تحريف(أبو):م

.(3915/)دمشقتاريخ

.(016-3951/)دمشقتاريخ

ضعيف.وإسناده(2941:الأستاركشف)

.(135-3134/)دمشقتاريخ

حسن.حديثوهو،(3133/)أحمدالإماممسند



والسلامالصلاةعليهأولادهذكرفيفصل044

عثمانبنمحمدثنا،إبراهيمبنومحمدسعدبنمحمدثنا:)2(مندهبناللهعبد)1(أبووقال

ابنإبراهيمتوفي:قالأنسعن،السديعن،سفيانثنا،الأسديعامرأبوثنا،منجال!ثنا،العبسي

رضاعهيتممرضعالهفإن،البقيعفيادفنوه":ع!ي!اللهرسولفقال.شهراعشرستةابنوهو،ع!ي!النبي

."الجنةفي

أنسعن،سعيدبنعمروعن،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلثنا،خيثمةأبوثنا:يعلىأبووقال

)3(فكان،المدينةعواليفيمسترضعاإبراهيمكان.اللهرسولمنبالعيالأرحمأحدارأيتما:قال

قال.يرجعثم()فيقبلهفيأخذهقينا)4(ظئرهوكان،ليدخنوإنه،البيتإلىفيدخل،معهونحن،ينطلق

لظئرينلهوإن،الثديفيماتوإنه،ابنيإبراهيمإن":اللهرسولقالإبراهيمتوفيفلما:عمرو

."الجنةفيرضاعهممملان

:قالالبراءعن،الضحىأبيصبيحبنمسلمعن،الأعصشعن،عوانةوأبوجرير)6(روىوقد

فيمرضعالهفإن،البقيعفيادفنوه":فقال،شهراعشرستةابنوهوع!اللهرسولابنإبراهيمتوفي

،)9(الثوريسفيانرواهوهكذا.البراءعن،عامرعن،جابر)8(حديثمن:أحمد)7(ورواه."الجنة

عن،إسحاقأبيعن،أيضاالثوريرواهوكذا.بمثلهعازببنالبراءعن،الشعبيعن،فراسعن

.البراء

ء)01(س.ص

توفي:قال،أوفىأبيبناللهعبدعن،شودببنمحمدبنعتابطريقمنعساكرابنواورد

."الجنةفيرضاعهبقيةيزضع":ع!يواللهرسولفقال،إبراهيم

سألت:قال،إسماعيلعن،هشيمثنا،الواسطييحيىبنزكرياثنا:الموصلييعلىأبووقال

يكونأنقضيولو،صغيووهومات:فقال.ع!يوالنبيابنإبراهيمعن-يسألسمعتهأو-أوفىأبيابن

.لعاشنبي!سي!النبيبعد

.(17/28)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو(عبيد):م(1)

.(3135/)دمثقتاريخ)2(

.(وكان):م)3(

.(ظأر،قين:النهاية)المرضعةزوج:والظئر.الحداد:القين(4)

.طفياللفظليس)5(

.(3137/)دمثقتاريخ)6(

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،(4283/)أحمدالإماممسند)7(

ضعيف.وهو،الجعفييزيدبنجابرهو)8(

.(3138/)دمشقتاريخ)9(

.(3431/)دمشقتاريخفيوالخبر(لهوأورد):ط(01)
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ثنا،الجعفيإبراهيمبنعبيدثنا،الحافظسعيدبنمحمدبنأحمدحديثمنعساكر)1(ابنوروى

بنمحمدجعفرأبيعن،الثماليحمزةأبيعن،سلامبنمصعبثنا،الفراءاللهعبدأبيبنالحسن

."نبيالكانإبراهيمعاشلو":لمج!ياللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن،علي

عن،الأسديالحسنبنمحمدعن،سمرةبنإسماعيلبنمحمدحديثمنعساكر)2(ابنوروى

إليه"أنظرحتىأكفانهفيتدرجوهلا"،!ي!اللهرسولقالإبراهيمماتلما:قال،أنسعن،شيبةأبي

!ي!.وجنباهلحياهاضطربحتىوبكى،عليهفانكبفجاء

خثيم،ابنعنالزنجيخالدبنمسلمحديثمن)3(روىثم.بروايتهيتعامللاهذاشيبةأبو:قلت

!ص،اللهرسولبكىإبراهيمتوفيلما:قالت،السكنبنيزيدبنتأسماءعن،حوشببنشهرعن

نقولولا،القلبويحزنالعينتدمع":!ي!فقال،حقهدلهعلممنأحقأنت:وعمربكرأبوفقال

عليكلوجدنا،الأوليتبعمناالآخر()وأن،جامعوموعود،صادقوعدأنهولولا)4(،الربيسخطما

."لمحزونونإبراهيميابكوإنا،وجدنامماأشدوجداإبراهيميا

:قال،البراءعن،الشعبيعن،جابرعن،إسرائيلثنا،عامربنأسودثنا:أحمد)6(الإماموقال

يتممنالجنةفيلهإن":وقال،شهراعشرستةابنوهوومات،إبراهيمابنهعلىلمج!ج!اللهرسولصلى

.البراءعن،الشعبيعن،)7(عتيبةبنالحكمحديثمنرويوقد"صديقوهورضاعه

صلى:قالأوفىأبيابنعن،خالدأبيبنإسماعيلثناالقواريري)9(ثنا:)8(يعلىأبووقال

أربعا.عليهوكبرخلفهوصليت،ابنهعلى!ي!اللهرسول

ركانة،بنيزيدبنطلحةبنمحمدحدثني:)01(إسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسروىوقد

عليه.يصلفلم،شهراعشرثمانيةابنوهو،اللهرسولابنإبراهيممات:قال

.(3138/)دمشقتاريخ(1)

.(3913/)دمشقتاريخ)2(

.(3913/)دمشقتاريخ)3(

.واوبلا(لولاا:ط()4

.طفياللفظليس)5(

."رضاعهيتممنالجنةفيلهإن"صحوقد،ضعيفوإسناده،(4283/)أحمدالإماممسند)6(

.(3431/)دمشقتاريخفيوالخبر(7411/)الكمالتهذيبوانظر(عيينة):ط،أ)7(

.(041-3913/)دمشقتاريخ)8(

.(القاسمبنعبيدأنبأنا)دمشقتاريخفيبعدها)9(

.(027)والمغازيالسير(01)
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بنمحمدبناللهعبدبنعيسىعن،الفرويمحمدبنإسحاقحديثمنا(عساكرابنوروى

ابنإبراهيمتوفيلما:قالعليعن،جدهأبيعن(اجده،أبيهعن،طالبأبيبنعليبنعمر

سفط،فيعليفحمله،مشربةفيوهيالقبطيةماريةأمهإلىطالبأبيبنعليبعث،!اللهرسول

معه،الناسوخرج،بهوخرجوكفنهفغسله،!يماللهرسولإلىبهجاءثم،الفرسعلىيديهبينوجعله

ودفنه،()2(الترابأعليهسوىحتىقبرهفيعليفدخل،زيدبنمحمدداريليالذيالزقاقفيفدفنه

وبكى."نبيابنلنبيئإنهواللهأما":فقال،قبرهفييدهاللهرسولوأدخل،قبرهعلىورشخرجثم

العين،تدمع":غ!ي!اللهرسولقالثم،الصوتارتفعحتىحولهالمسلمونوبكى،!يماللهرسول

."لمحزونونإبراهيمياعليكوإنا،الربيغضبمانقولولا،القلبويحزن

سنةالأولربيعمنخلونلياللعشرالثلاثاءيومكي!اللهرسولابنإبراهيممات:)3(الواقديوقال

بالبقيع.ودفن،المنذربنتبرزه)4(أمدارفيالنجاربنمازنبنيفيشهراعشرثمانيةابنوهو،عشر

فخطب.إبراهيملموتكسفت:الناسفقال،موتهيومكسفتالشمسأنقدمناوقد:قلت

ولاأحدلموتينكسفانلا،وجلعزاللهاياتمنآيتانوالقمرالشمسإن":خطبتهفيفقالاللهرسول

."لحياته

عساكر:ابنالقاسمأبوالكبيرالحافظ(قال)

باب

وأمنائهوكتابهخدمهوذكر)6(وإمائهوالسلامالصلاةعليه.عبيدذكر

()7(أنبائهممنذكرمابعضذكروفيأسمائهمفيالحروفمرا!اةمع)

.()8(المستعانوباللهوالنقصانالزيادةمعأوردهماولنذكر)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ضعيف.وإسناده،(541-3441/)دمشقتاريخ

دمشق.تاريخمنزيادة

.(146-3451/)دمشقوتاريخ(441-1431/)سعدابنطبقات

.(المنذربنتبردةأم)الاستيعابوفي،دمشقوتاريخأ،طفيكذا

.15/السيرةدمشقتاريخوانظر.(قاله):ط

.طفياللفظليس

.طفيالقوسينبينماليس

.أفيالقوسينبينماليس
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مولى،محمدأبو:ويقال،يزيدأبو:ويقال،)1(الكلبيزيدأبوحارثةبنزيدبنأسامة:فمنهم

اللهرسولحاضنةكانت،بركةواسمها،أيمنأموأمه،حبهوابنوحبه،مولاهوابن،لمجيهماللهرسول

عمرهوكان،حياتهأياماخرفي!يماللهرسولأمرهوقد،بعثتهبعدقديمابهامنوممن،صغرهفي،مج!ي!

،الخطاببنعمرمنهم،كثيفجيشعلىأميروهووتوفي،سنةعشرةتسعأوعشرةثمانيذاكإذ

الصلاةعليهتوفيفلما،للإمامةنصبه!اللهرسوللأن،ضعيفوهو،الصديقبكروأبو:ويقال

الإقامةفيالخطاببنعمرأسامةمنبكرأبواستطلق،قدمناهكمابالجرفمخيمأسامةوجيشوالسلام

فيلهالصحابةمنكثيرةمراجعةبعدأسامةجيشبكرأبووأنفذ،لهفأطلقه،برأيهليستضيء،عنده

تخومبلغواحتىفساروا.!يماللهرسولعقدهارايةأحللاوالله:ويقولعليهميأبىذلكوكل،ذلك

اللهرضي،رواحةبناللهوعبد،طالبأبيبنوجعفر،زيدأبوهقتلحيث،الشامأرضمنالبلقاء

بنعمركانفلهذا.سيأتيكمامؤيداسالماراجعاوكر،وسبىوغنم،البلادتلكعلىفأغار،عنهم

اللهرسوللهعقدولما.الأميرأكهاعليكالسلام:لهقالإلاأسامةيلقىلا،عنهاللهرضي،الخطاب

فقدإمارتهفيتطعنواإن":فيهافقالاللهرسولفخطب،إمارتهفيالناسبعضطعن،الإمرةراية!يم

هذاوإن)إليالخلقأحبلمنكانوإن،للإمارةلخليقاكانإناللهوآيم،قبلمنأبيهإمارةفيطعنتم

أبيه،عنسالمعن،عقبةبنموسىحديثمن"الصحيح"فيوهو"بعده()2(إليالخلقأحبلمن

يأخذني!ي!اللهرسولكان:قالأنه،عنهاللهرضي،أسامةعن")3(البخاريصحيح"فيوثبت

."فأحبهماأحبهماإنياللهم":فيقول،والحسن

،)4(
ورسولهاللهأحبمن":يقول!ي!اللهرسولسمع!عنهااللهرضيعائشةعن،الشعبيعنوروي

خمسةفيلأسامةفرضالديوانفيللناسالخطاببنعمرفرضلماولهذا"زيدبنأسامةفليحب

إلىأحبكانإنه:فقال،ذلكفيلهفقيل.الافأربعةفيعمربناللهعبدابنهوأعطى.الاف

أبيك.مناللهرسولإلىأحبكانوأبوه،منك!ي!الثهرسول

خلفهأردفهاللهرسولأن:أسامةعن،عروةعن،الزهريعن،معمرعن،الرزاقعبدروىوقد

.بدروقعةقبل،عبادةبنسعديعودذهبحين،قطيفةعليهحمارعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

،(4251/)الفكرودار،(2264/):السيرة-مجمع-دمشقوتاريخ،(175/)الاستيعابفيترجمته

،(154/)والإصابة،(2694/)النبلاءأعلاموسير،(197/)الغابةوأسد،(1315/)الأصولوجامع

.(1/802)التهذيبوتهذيب

.طفيالقوسينبينماليس

.(3735)البخاري

.لغيرهصحيححديثوهو،(855/)دمشقوتاريخ(571-6561/)أحمدالإماممسند
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.الوداعحجةفيقدمناكما،المزدلفةإلىعرفاتمندفعحينناقتهعلىوراءهأردفهوهكذا:قلت

لهقالمماإليهواعتذر،مشاهدهمنشيئاعليمعيشهدلم،عنهاللهرضي،أنهواحدغيرذكروقد

يوماللهإلاإلهبلالكمن":فقال،اللهإلاإلهلا:قالوقد،الرجلذلكقتلحين!اللهرسول

.الحديث)1(..."!؟القيامةيوماللهإلاإلهبلالكمن؟اللهإلاإلهلاقالبعدماأقتلته،القيامة

عنه:اللهرضي،كثير!فضائلهوذكر

كذلك،أبوهوكان.عنهاللهرضي،ربانياعالمافصيحاكبيراحسناحلواأفطس،كالليلأسودكانوقد

المدلجيمجززمرولما.منهنسبهفييعلملابعفمنطعنولهذا،البياضشديدأبيضكانأنهإلا

سبحان:قالببياضهزيدوأبوه،بسوادهأسامة،أقدامهمابدتوقد،قطيفةفينائمانوهماعليهما

تبرقمسروراعائشةعلىودخل.ع!ي!اللهرسولبذلكأعجب،بعضلمنالأقدامهذهبعضإن،الله

بعفهذهإن:فقال.زيدبنوأسامةحارثةبنزيدإلىانفانظرمجززاأنتريألم":فقالوجههأسارير

التقريرحيثمن،الحديثهذامنوأحمدكالشافعيالحديثفقهاءأخذولهذا."بعض!2(لمنالأقدام

موضعه.فيمقررهوكما،واشتباههاالأنساباختلاطفي3(القافهلأبقولالعمل،بهوالاستبشارعليه

سنة:غيرهوقال.د(عمرأبوصححه4(فيماوخمسينأربعسنةتوفي،عنهاللهرضيأنهوالمقصود

الستة.كتبهمفيالجماعةلهوروى.أعلمفالله،عثمانمقتلبعدمات:وقيل،وخمسينتسعأوثمان

:)6(القبطيرافعأبو،هرمز:وقيل،ثابت:وقيل،إبراهيم:وقيل،أسلمومنهم

معوقصته،القداحينحتوكان،العباسالسادتهمعبمكةكانلأنه،يشهدهاولم،بدرقبلأسلم

بعدها،وماأحداوشهدهاجرثم.الحمدودله.تقدمتبدروقعةخبرجاءحين،لهبأبيالخبيث

فتحوشهد،الغلابيغسانبنالمفضلقاله،بالكوفةطالبأبيبنعلييديبينكتبوقد،كاتباوكان

مولاتهوزوجهوأعتقه!للنبيفوهبه،المطلبعبدبنللعباسأولاكانوقد،عمرأيامفيمصر

!ي!.النبيثقلعلىيكونوكان،أولادالهفولدت،سلمى

)2

)3

)4

)6

.(79)مسلم

)9145(.مسلم

.(القيافة):ط

.(مما):ط

.(1/77)الاستيعاب

(2264/)السيرة-المجمع-دمشقوتاريخ(185-1/183)والحلية،(85-1/83)الاستيعابفيترجمته

النبلاءأعلاموسير(49-139/)الغابةوأسد(02-1391/)الأصولوجامع(254-4251/)ودارالفكر

.(39-12/29)التهذيبوتهذيب(1/38)والإصابة،(915/)والوافي(216-17/)
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رافع،أبيابنعن،الحكمعن،شعبةثنا:قالا،وبهزجعفربنمحمدثنا:(أحمد)1الإماموقال

كيماأصحبني:رافعلأبيفقال،الصدقةعلىمخزومبنيمنرجلابعث!ي!اللهرسولأن،رافعأبيعن

تحللاالصدقة":فقالفسألهاللهرسولفأتى،فأسأله!ي!اللهرسولآتيحتى،لا:فقال،منهاتصيب

الحكمعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدعن،الثوريرواهوقد."منهمالقوممولىوإن،لنا

.)2(به

من":اللهرسولفقال،بخيبروهم،شديدبردأصابهمأنه،عنه")3(مسنده"فييعلىأبووروى

فألقى،اللهرسولفأتيت،معهيلحفنيمنأجدفلم:رافعأبوقال"لهلحافلامنفليلحفلحا!ثلهكان

."اقتلهااقتلهارافعأبايا":فقالحيةرجليهعند!ي!اللهرسولفوجد،أصبحناحتىفنمنا،لحافهعلي

عنه.اللهرضيعليأيامفيوماتكتبهمفيالجماعةلهوروى

بدراشهد.مهاجري،السراةمولديمن:مشروحأبو:ويقال،)4(مسرحأبوبادةبنأنسةومنهم

وكان:قالوا.واحد)5(وغيروالبخاريإسحاقبنومحمدعقبةبنوموسىوالزهريعروةذكرهفيما

جلس.إذا!ي!النبيعلىيأذنممن

عن،ثابتأبيبنالعزيزعبدعن،محمدبنعليقال:قال:)6(كتابهفيخياطبنخليفةوذكر

قال.!ي!اللهرسولمولىأنسةبدريوماستشهد:قالعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداود

وأنه،زماناوبقي،أيضاأحداشهدأنهيثبتونالعلمأهلورأيت،عندنابثبحبهذاوليس:)7(الواقدي

خلافته.أيام،عنهاللهرضي،بكرأبيحياةفيتوفي

.()8(لهروايةلاا

ابنوهو،نظروفيه،الخزرجبنعوفإلىمندهابنونسبه:)9(الحبشيزيدبنعبيدبنأيمنومنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(601/)أحمدالإماممسند

قبله.بماصحيحوهو8()6/المسندفيأحمدرواه

صحيح.هـاسناده،(4532/)دمشقتاريخ

(926-267)2/السيرة-المجمع-دمشقتاريخفيوترجمته(مسرحأبو:ويقالمشرحبنزيادةبنأنسة):ط

.257(-4255/)الفكرداروطبعة

.(4552/)دمشىوتاريخ،(1/678)هشامابنسيرة

.(4256/)دمشقوتاريخ،(1/02)خليفةتاريخ

.(348/)سعدابنطبقات

.طفيالقوسينبينماليس

وتهذيب(43-1342/)الأصولوجامع،(1918/)الغابةوأسد،(912-1128/)الاستيعابفيترجمته

.(39-129/)والإصابة،(03-51/92)والوافي،(1/013)واللغاتالأسماء
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يومثبتممنوكان،!يمالنبيمطهرةعلىوكان:)1(إسحاقابنقال.لأفهأسامةأخو،بركةأيمنأم

ولايشركصخلحاعلأفليغملرئإلقاءيزجواكانفن):تعالىقولهنزلأصحابهوفيفيهإن:()ويقال،حنين

مجاهدفرواية:قال.حنينيوم!ييهالنبيمعأيمنقتل:الشافعيقال.(011:الكهفأ!ه!رتم!أصذابعبادة

منقطعة.عنه

لم:قالالحبشيأيمنعن،عطاءعن،مجاهدعن،منصورعن،)3(الثوريرواهمابذلكيعني

فيالبغويالقاسمأبورواهوقد.دينارا)4(يومئذالمجنثمنوكان،المجنفيإلاالسارق!رالنبييقطع

،منصورعن،صالحبنالحسنعن،عامربنأسودعن،اللهعبدبنهارونعن"الصحابةمعجم"

.نحوه!يمالنبيعن،أيمنعن،وعطاء،مجاهدعن،الحكمعن

،غيرهأريديكونأنويحتمل،عنهمدلساالحديثيكنلمإنع!يىالنبيعنموتهتأخريقتضيوهذا

أعلم.فالله،حنينيومالصحابةمنقتلفيمن)5(ذكروهوغيرهإسحاقكابنوالجمهور

قصة.عمربناللهعبدمعأيمنبنالحجاجولابنه

.طهمانترجمةفيذكرهوسيأتي.باذامومنهـ،!

:ويقال،الكريمعبدأبو:)2(ويقال،)6(اللهعبدأبو،جحدرابن:ويقال.بجددبنثوبانومنهم

وقيل:،اليمنأهلمنحميرمن:وقيل،واليمنمكةبينمكانالسراةأهلمنأصله.الرحمنعبدأبو

فاشتراه.الجاهليةفيسباء)7(أصابه،مذحجمن،العشيرةسعدبنالحكممن:وقيل،ألهانمن

علىفأقام.البيتأهلمنهمفإنهيثبتشاءوإن،قومهإلىيرجعأنشاءإنوخيرهفأعتقه،ع!يواللهرسول

ونزلعمرأياممصرفتحوشهد.!ييهاللهرسولتوفيحتىسفرأولاحضرايفارقهولمع!يماللهرسولولاء

أربعسنة:وقيل،وخمسينأربعسنةماتأنإلىبهاوأقام،دارابهاوابتنى،ذلكبعدحمص

أعلم.والله.قدمناكما،بحمصوالصحيح،بمصرماتإنه:وقيل.خطأوهو،وأربعين

الأربعة.السننوأهل"صحيحه"فيومسلم،"الأدب"كتابفي،البخاريلهروى

.(2434/)هشامابنسيرة(1)

.(ويقول):ط(2)

.(4925/)دمشقتاريخ)3(

.(دينار):ط،أ(4)

.زائدةوالواو.(وذكروه):ط()5

(4925/)دارالفكروطبعة،(2271/)السيرة-المجمع-دمشقوتاريخ،(1182/)الاستيعابفيترجمته)6(

.(0351/)النبلاءأعلاموسير،(231/)التهذيبوتهذيب(1/402)والإصابة،(1/692)الغابةوأسد

.(سبي):ط)7(
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النبييخدمكانأنهوروينا،حنينبناللهعبدبنإبراهيمجدوهو:!النبيمولىاحنينومنهم

منومنهم،منهيشربمنفمنهم،أصحابهإلىالوضوءبفضلةخرجع!ي!النبيفرغفإذا،ويوضئه،ع!يو

فقال"؟بهتصنعما":لهفقالع!يوالنبيإلىشكوهحتىجرةفيعندهفخبأهحنينفاحتبسه،بهيتمسح

أ!سماأحصىغلامارأيتمهل":والسلامالصلاةعليهفقال،اللهرسولياأشربهعنديأدخره

عنهما.اللهرضيفأعتقهالعباسلعمهوهبه!شيمالنبيإنثم"؟هذا

.طهمانترجمةفيذكرهيأتيذكوانومنهم

أحيحةلأبيكان:خيثمةأبيبنبكرأبوقال.)2(البهيأبو:لهويقال.رافعأبوأورافغومنهم

ثلاثتهم،فقتلوا،بدريوممعهموشهدأنصباءهممنهمثلاثةوأعتق،بنوهفورثه،الأكبرالعاصبنسعيد

اللهلرسولنصيبهخالدفوهب،سعيدبنخالدنصيبإلا،مولاهسعيدبنيأنصباءبقيةرافعأبواشترىثم

.بعدهمنيقولونبنوهكانوكذلك،!شيماللهرسولمولىأنا:يقولفكان،وأعتقهفقبله،!سيم

حتىالخطاببنلعمرالإذنأخذالذيوهو،غ!يوالنبيعلىيأذنوكان:الأسود)3(رباحومنهم

عليه،وحدهالمشربةتلكفيواعتزلهن،نسائهمنآلىيومالمشربةتلكفيع!ي!اللهرسولعلىدخل

بنسماكعن()4(زميلأبيعن)عماربنعكرمةحديثفيباسمهمصرحاجاءهكذا،والسلامالصلاة

عمر.عن،عباسابنعن،الوليد

أبيه،عن،الأكوعبنسلمةبنإياسعن،عماربنعكرمةثنا،وكيغثنا:أحمد)5(الإماموقال

.رباحا)6(يسمىغلام!يمللنبيكان:قال

الزبيرياللهعبدبنمصعبالمواليفيعدههكذا:والسلامالصلاةعليهمولاهرويمعومنهم
)7(ه.

قالا:.لهففرضخلافتهأيامفيالعزيزعبدبنعمرعلىابنهوفدوقد:قالا،خيثمةأبيبنبكروأبو

له.عقبولا

.362(/1)والإصابة،(1/465)الغابةوأسد،2(495/)الفكرودار،271()2/السيرة-دمشقتاريخفيترجمته(1)

الغابةوأسد،(263-4261/)الفكرودار،(274-2272/)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته2()

.(1/005)لإصابةوا،(237/)

الغابةوأسد،(264-4/263)الفكردار.وط(2/274)السيرة--المجمعدمشقتاريخفيترجمته)3(

.(1205/)والإصابة(2924/)

.أفيالقوسينبينماليس)4(

صحيح.وإسناده،(446/)أحمدالإماممسند(5)

.النحويللسياقأثبتهوما(رباح):ط،أ)6(

الفكردار.وط،(2/275)السيرةجزء--المجمعدمشقوتاريخ،(1551/)الاستيعابفيترجمته)7(

.(1/522)والإصابة(288/)الغابةوأسد(4264/)
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يعرفهمأنيحب،!يواللهرسولبمواليالاعتناءشديداللهرحمه،العزيزعبدبنعمركان:قلت

عنلهيفحصأنزمانهفيالمدينةأهلعالمحزمبنبكرأبيإلىخلافتهأيامفيكتبوقد.إليهمويحسن

:وقالمختصراعمرأبوذكرهوقد.)1(الواقديرواه.وخدامهوالنساءالرجال،!ي!اللهرسولموالي

.")2(الغابة"فيالأثيرابنحكاه،روايةلهأعلملا

عنه،اللهرضيمؤتةبغزوةمقتلهذكرعندذكرهمنطرفاقدمناوقد:)3(الكلبيحارثةبنزيدومنهم

بعدهماثم،جعفربعدهثم،المقدمالأميرهوكانوقد،بأشهرالفتحقبلثمانسنةمنجمادىفيوذلك

عنهم.اللهرضيرواحةبناللهعبد

عليهم،أمرهإلاسريةفيحارثةبنزيد!اللهرسولبعثما:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةوعن

أحمد.رواه.لاستخلفهبعدهبقيولو

:يسار)4(أبوزيدومنهم

.غيرهلهأعلملاواحداحديثاروى،المدينةسكن:"الصحابةمعجم"فيالبغويالقاسمأبوقال

ثنا،)6(الطائي(هعمزبنحفصثنا-التبوذكيهو-سلمةأبوثنا،الجوزجانيعليبنمحمدحدثنا

س)7(ء

أنه،جديعنحدثني،أبيسمعت،لمج!ي!النبيمولىزيدبنيساربنبلالسمعت:مرةبنعمربي

كانوإن،لهغفر،إليهوأتوب،القيومالحيئهوإلاإلهلاالذياللهأستغفرقال"من:يقولاللهرسولسمع

إسماعيلبنمحمدعن،)9(الترمذيوأخرجه.سلمةأبيعنداود)8(أبورواهوهكذا"الزحفمنفر

.1()0الوجههذامنإلانعرفهلاغريب:الترمذيوقال.بهإسماعيلبنموسىسلمةأبيعن،البخاري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(1794/)سعدابنطبقات

.(2024/)الغابةأسد

-14/501)الأصولوجامع،(1265/)الفكردارطبعةدمشقوتاريخ،(4/47)الاستيعابفيترجمته

النبلاءأعلاموسير،(302-1202/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(284-2281/)الغابةوأسد(701

.(204-3104/)التهذيبوتهذيب(564-1/563)والإصابة(1/022-023)

(4265/)الفكرداروط،(2276/):السيرة-المجمع-دمشقتاريخ،(2955/)الاستيعابفيترجمته

.(1/561)والإصابة،(2051/)الغابةوأسد(41/111)الأصولوجامع

سطر.قبلتقدموقد،تحريف(عمرو):أ

الشني.مرةبنعمر:ووالده.الشنيعمربنحفص"الكمالتهذيب"فيالذي

.(1/2805)الكمالتهذيبوانظر(أبو):ط

.(1517)داودأبو

.(5773)الترمذي

حديثمنشواهدلهولكن،الحديثهذاإلالهيعرفلابلالجدوزيد،مجهولانوأبوهوبلال،ضعيف:أي

-،عازببنوالبراء،مالكبنوأنس،الخدريسعيدوأبي،هريرةوأبي،الصديقبكروأبي،مسعودبناللهعبد
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وقيل:،عبس:وقيل،مهراناسمهكان،البختريأبو:ويقال.الرحمنعبدأبو()1سفينةومنهم

مولىوكان.عليهفغلب،سنذكرهلسبب)2(سفينة!ي!اللهرسولفلقبه،رومان:وقيل،أحمر

تشترطيلملو:وقال.ذلكفقبل،يموتحتى!ماللهرسوليخدمأنعليهواشترطتفأعتقتهسلمةلأم

وهو،فارسأبناءمنوأصله،العربمولديمنوهو.")3(السنن"فيالحديثوهذا.فارقتهماعلي

.مارفنة)4(بنسفينة

حدثني،جمهانبنسعيدثنا،كوفيالعبسينباتةبنحشرجثنا،النضرأبوثنا:أحمد)5(الإماموقال

سفينة:ليقالثم،"ذلكبعدملكاثم،سنةثلاثونأمتيفيالخلافة":مج!ي!اللهرسولقال:قالسفينة

ثلاثينفوجدناها:قالثم،عليخلافةوأمسك،عثمانوخلافة،عمروخلافة،بكرأبيخلافةأمسك

قال؟سفينةلقيتأين:لسعيدقلت.ثلاثونلهميتفقأجدهفلمالخلفاءفيذلكبعدنظرتثم.سنة

له:قلت.!لمجماللهرسولأحاديثعنأسألهليالثلاثعندهفأقمت،الحجاجزمنفي،نخلةببطن

خرج:قال؟سفينةسماكولم:قلت.سفينةع!ي!اللهرسولسماني،بمخبركأناما:قال؟اسمكما

متاعهمفيهفجعلوا،فبسطته"كساءكابسط":ليفقال،متاعهمعليهمفثقل،أصحابهومعهاللهرسول

وأبعيرينأوبعيروقريومئذحملتفلو"سفينةأنتفإنمااحمل":اللهرسولليفقال،عليحملوهثم

داودأبيعنالحديثوهذا.يجفواأنإلا،عليثقلما،سبعةأوستةأوخمسةأوأربعةأوثلاثة

."ملكاتكونثم،سنةثلاثونالنبوةخلافة"عندهمولفظه.)6(والنسائيوالترمذي

:قال،سفينةعن،جمهانبنسعيدعن،سلمةبنحمادثنا،بهزحذثنا:أحمد)7(الإماموقال

،كثيراشيئاذلكمنحملتحتى،سيفاأوترسا،ثيابهعليئألقىرجلأعياكلمافكان،سفرفيكنا

سفينة.تسميتهفيالمشهورهوهذا"سفينةأنت":!النبيفقال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.وشواهدهبطرقهصحيححديثفهو

4/1183)الأصولوجامع(2277/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخ،(2912/)الاستيعابفيترجمته

،(2091/)الغابةوأسد،(3158/)النبلاءأعلاموسير،(1225/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(184-

.(4125/)التهذيبوتهذيب،(258/)والإصابة

.طفياللفظليس

حسن.حديثوهو)2526(ماجهوابن()5994"الكبرى"فيوالنسائي)3293(داودأبورواه

بنشنبة:ويقال:فيهفإن،(1/1502)الكمالتهذيبوانظر.تحريفوكلاهما(ماقنة):أوفي()مافنة:ط

مارفئة.

.(5122/)أحمدالإماممسند

حسن.حديثوهو81()55"الكبرى"فيوالنسائي()2226والترمذي(644)6داودأبورواه

صحيح.وإسناده،(5222/)أحمدالإماممسند
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الوركاني،جعفربنومحمدالزهرانيداودبنسليمانالربيعأبوثنا:البغويالقاسمأبوقالوقد

معكنا:قال.سلمةلأممولىعن،)1(النخليعمرانعن،النخعياللهعبدبنشريكثنا:قال

سفينة"إلااليوممنذكنتما":اللهرسولليفقال.الناسأعبرفكنت،نهرأو،بوادفمررنااللهرسول

شريك.عن،عامربنأسودعن،أحمد)2(الإمامرواهوهكذا

عن،زيدبنأسامةثنا،عمربنعثمانثنا،مكرمبنالحسنثنا،مندهبناللهعبدأبووقال

فطرحنيمنهالوحافركبت،بنافكسرت،سفينةفيالبحرركبت:قال،سفينةعن،المنكدربنمحمد

يغمزنيفجعل،!يماللهرسولمولىأنا:الحارثأبايا:فقلت،بهإلايرعنيفلم،أسذفيهاجزيرةفي

عنالبغويالقاسمأبورواهوقد.السلامأنهفظننتهمهمثم،الطريقعلىأقامنيحتىبمنكبه

عن،أيضاورواه.عنهالمنكدربنمحمدعن،رجلعن،موسىبناللهعبيدعن،هانئبنإبراهيم

عن،سلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدقال:قال.محمدبنحسينعن،المخرمياللهعبدبنمحمد

.فذكره...سفينةعنالمنكدربنمحمد

مولىسفينةعن،ريحانةأبوحدثني،عاصمبنعليثنا،اللهعبدبنهارونثنا:أيضاورواه

الأرضبذنبهفضرب:قال.!اللهرسولمولىسفينةأنا:فقلت.الأسدلقيني:قالاللهرسول

وقعد.

بطنيسكنكانأنهأحمدالإمامرواهالذيالحديثفيتقدموقد.السننوأهلمسلئملهوروى

.الحجاجأيامإلىتأخروأنه،نخلة

نأإلىالأحوالبهوتنقلت،فارسمنأصله:الإسلاممولىاللهعبدأبو)3(الفارسيسلمانومنهم

ع!يماللهرسولوأمره،سلمانأسلمالمدينةإلى!ي!اللهرسولهاجرفلما،المدينةيهودمنلرجلصار

أهلمناسلمان":وقال،إليهفنسبعليهماأداءعلىجم!اللهرسولوأعانه،اليهوديسيدهفكاتب

الحالبهالحتىواحدبعدواحداالرهبانلأولئكوصحبتهبلدهمنهجرتهصفةقدمناوقد.")4(البيت

)2(

)3(

)4(

خطأ.وهوالبجلي:المسندومطبوعالأصولفي

حسن.حديثوهو22(1)5/المسندفي

وتاريخ،(171-1163/)بغدادوتاريخ،(634)والاستيعاب،(802-1185/)الأولياءحليةفيترجمته

وأسد،(187-41/186)الأصولوجامع(4264/)الفكرداروط(4281/)السيرةجزء-المجمع-دمشق

،(558-1505/)النبلاءأعلاموسير،(1226/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(421-2417/)الغابة

.-(012-1/902)أرناؤوط-الذهبوشذرات،(63-262/)والإصابة،(4137/)التهذيبوتهذيب

قولمنصحوقد،المرفوعفيجداضعيفحديثوهو)3/895(والحاكم406()0"الكبير"فيالطبرانيرواه

.(01238)شيبةأبيابنأخرجه،عنهاللهرضيعلي
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وكانت،المدينةإلىالنبويةالهجرةأوائلفي،عنهاللهرضي،إسلامهصفةوذكر،النبويةالمدينةإلى

أيامفيتوفيإنه:وقيل.وثلاثينستسنةأولفيأو،عثمانأيامآخرفيوثلاثينخمسسنةفيوفاته

أكثر.والأول،الخطاببنعمر

واختلفوا،سنةوخمسينمئتينعاشأنهيشكونلاالعلمأهلوكان:()1البحرانييزيدبنالعباسقال

فالله.المئةيجاوزلمأنهالمتأخرينالحفاظبعضادعىوقد.وخمسينثلاثمئةإلىذلكعلىزادفيما

.بالصوابأعلم

مصعبوقال.أبيهمنوالسلامالصلاةعليهورثه:عديبنصالحواسمه)2(الحبشيشقرانومنهم

حنبل،بنأحمدروىوقد.!ي!للنبيفوهبه،عوفبنالرحمنلعبدكان:سعد)3(بنومحمدالزبيري

ع!ي!.اللهرسوللهيقسمولم:قال)،بدراشهدفيمنذكرهأنه،معشرأبيعن،عيسىبنإسحاقعن

علىاستعملهبل،لهيسهملمفلهذا،مملوذوهو،()4(بدراشهدفيمنسعدبنمحمدذكرهوهكذا

ثلاثةببدركانوقد:قال.كاملنصيمبمنأكثرلهفحصل،شيئاأسيولهرجلكل(فجزام!ه،الأسرى

.معاذبنلسعد)6(وغلالم،بلتعةأبيبنلحاطبوغلالم،عوفبنالرحمنلعبدغلالم:غيرهغلمان

فيولا،الزهريكتابفيبدراشهدفيمنذكرلهوليس:البغويالقاسمأبوقال.يقسمولملهمفرضخ

.إسحاقابنكتاب

:قال،جهمأبيبناللهعبدبنبكرأبيعن،سبرةأبيبناللهعبدبنبكرأبيعن)7(الواقديوذكر

والسلاحالمتاعرثةمنالمريسيعاأهلارحالفيوجدماجميععلىمولاهشقراناللهرسولاستعمل

ناحية.الذريةوجمعوالشاءوالنعم

عن،المازنييحيىبنعمروعن،خالدبنمسلمثنا،عامربنأسودحدثنا:أحمد)8(الإماموقال

يصليحمارعلىخيبرإلىمتوجهأ-!ي!النبييعني-رأيته:قالجميماللهرسولمولىشقرانعن،أبيه

المشاهد.هذهشهدعنهاللهرضيأنهشواهدالأحاديثهذهوفي.4إيمايومئ،عليه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(1/164)بغدادتاريخ

والإصابة(2275/)الغابةوأسد،(272-4027/)ودارالفكر،(4281/)السيرة-دمشقتاريخفيترجمته

(/2531).

.(2907/)والاستيعاب(05-394/)سعدابنطبقات

.طفيالقوسينبينماليس

.(فخذاه):ط

خطأ.(لسعيدا:ط

.(305/)سعدابنطبقات

الصحابة.منعدةعنشواهدوله،ضعيفوإسناده،(3594/)أحمدالإماممسند
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ابنأخبرني،محمدبنجعفرعن،فرقدبنعثمانعن،أخزمبنزيدعن)1(الترمذيوروى

وعن.القبرفي،!ي!اللهرسول!تحتالقطيفةطرحتواللهأنا:يقول!شقرانسمعت:قال،رافعأبي

)3(تحتهالقطيفةألقىوالذي،طلحةأبو!ي!النبيقبرألحد)2(الذي:قالأبيهعنمحمدبنجعفر

،قبرهفيونزل!.ع!ي!اللهرسول!غسلشهدأنهتقدموقد.()غريبحسن:الترمذيقالثم.شقران

الحافظوذكر.بعدكأحديلبسهالاوالله:وقال،عليهايصلي!ي!كانالتيالقطيفةتحتهوضعوأنه

الرشيد.أيامفيبالمدينةموتاآخرهمفكاننسلهانقرضأنه")5(الغابة"فيالأثيربنالحسنأبو

فأعتقه،ع!يالهالنبيفاشترا،الجاهليةفيسبا!)7(أصابه:)6(الحميريضميرةأبيبنضميرةومنهم

وولد.،بالبقيعداولهوكانت:قال!،الزبيريمصعبذكره

جدهعن،أبيهعن،ضميرهبناللهعبدبنحسينعن،ذئبأبيابنعن،وهببناللهعبدقال!

أنت"أعارية،أنتأجائعة؟يبكيكما":لهافقالتبكيوهي،ضميرةبأممر!ي!اللهرسول!أنضميرة

ثم"وولدهاالوالدةبينيفرقلا":!اللهرسولفقال!،ابنيوبينبينيفرق،اللهرسول!يا:قالت

اللهبسم:عندهكتاباأقرأنيثم،ذئبأبيابنقال.ببكرمنهفابتاعهفدعاهضميرةعندهالذيإلىأرسل

وأنهم،أعتقهماللهرسول!أن،بيتهوأهلضميرةلأبياللهرسول!محمدمنكتابهذا،الرحيمالرحمن

إلالهميعرضفلا،قومهمإلىرجعواأحبواوإن،اللهرسول!عندأقامواأحبواإن،العربمنبيتأهل

كعب.بنأبيوكتب،خيرابهمفليستوصالمسلمينمنلقيهمومن،بحق

وقيل،كيسان:وقيل،ميمون:ويقال،مهران:ويقال،ذكوان:ويقال،طهمان)8(و!الم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(7401)مذيلترا

تحريف.(تخذا):ط

.طفياللفظليس

بنجعفرعنفرقدبنعثمانعنالمدينيبنعليرواهحديثعنأبيسألت":(01)54العللفيحاتمأبيابنقال

فيقطيفةلمجماللهلرسولطرحتواللهأنا:يقولع!اللهرسولمولىشقرانسمعت:قال،رافعأبيابنعنمحمد

النبيقبرفيجعل:قالعباسابنعن(4851)رقمالترمذيوقال.)بشار("منكرحديثهذا:أبيقال.القبر

حسن.بهفالحديث،أصحوهذا:قال،حمراءقطيفةع!

.(2527/)الغابةأسد

الفكرداروطبعة،(2/282)السيرجزء--المجمعدمشقوتاريخ،(2/214)الاستيعابفيترجمته

.(2214/)والإصابة،(2446/)الغابةوأسد(4272-273/)

.(سبي):ط

،(4273/)الفكرداروطبع(2283/)السيرجزء-المجمع-دمشقوتاريخ(2238/)الاستيعابفيترجمته

ضعيف.وإسناده،(2412/)والإصابة،(2474/)الغابةوأسد
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."أنفسهممنالقوممولىوإن،بيتيلأهلولاليتحللاالصدقةإن":قالع!ي!النبيعنروى.با!ام

بناتإحدىعن،السائببنعطاءعن،شريكعن،وغيرهالحارثبنمنجابعن،البغويرواه

وأطهمان:لهيقال!ي!للنبيمولىحدثني:قالت،عليبنتكلثومأموهي،طالبأبيبنعلي

.فذكره...ع!يالهاللهرسولقال:قال.ذكوان

عن،شيخعنالتيميسليمانعن،شعبةعن،الطيالسيداودأبوقال.جمهوالنبيمولىاعبيدومنهم

المغرببينصلاة:قال؟المكتوبةسوىبصلاةيأمروو!صالنبيكانهل:قلت:قالع!للنبيمولىعبيد

طريقمنساقثم.قالكماوليس:عساكرابنقال.غيرهروىأعلملا:البغويالقاسمأبوقال.والعشاء

مولىعبيدعن،التيميسليمانعن،سلمةبنحمادثنا،حمادبنالأعلىعبدثنا،الموصلييعلىأبي

."قيئا":لهمافقال،بقدحع!ي!اللهرسولفدعا،الناستغتابانوكانتا،صائمتينكانتاامرأتينأناللهرسول

الإمامرواهوقد."الحرامعلىوأفطرتا،الحلالعنصامتاهاتينإن:قالثمعبيطا)2(ولحماودماقيحافقاءتا

عن،عثمانأبيمجلسفيحدثهمرجلعن،التيميسليمانعنعديأبيوابنهارونبنيزيدعنأحمد)3(

معكنت:قال،غياثبنعثمانعن،غندرعن،أيضاأحمد)3(ورواه.فذكره...اللهرسولمولىعبيد

.فذكره...ع!ي!النبيمولى-يشكعثمان-عبيدأو،سعيدحدثني:رجلفقال،عثمانأبي

)5(جبيرةبنعتبةحدثني،الواقديأنبأنا،سعدبنمحمدقال!:!ي!النبيمولى)4(فضالةومنهم

خدمعنليافحصأنحزمبنعمروبنمحمدبكرأبيإلىالعزيزعبدبنعمركتب:قال،الأشهلي

بعد،الشامنزليمانيالهمولىفضالةوكان:قالإليهفكتب،ومواليهوالنساءالرجالمن!ي!اللهرسول

إلاالمواليفيذكرالفضالةأجدلم:6(عساكماابنقال.فأعتقهمزينةمولديمنمولدامويهبةأبووكان

الوجه.هذامن

بنأحمدثنا،السريبنسهلأنبأنا:مندهبناللهعبدأبوقال:زايواخرهقاف!أولى!ميزومثهم
و)7(".

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الغابةوأسد،(276-4274/)الفكرداروطبعة،(2284/)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(2844/)والإصابة،(3443/)

.(عبط:النهاية)نضيجغيرطريأيعبيطلحم

ضعيف.وإسناده،(5431/)أحمدالإماممسند

الفكرداروطبعة،(2/287)السيرجزء--المجمعدمشقوتاريخ،(3/891)الاستيعابفيترجمته

.(3802/)والإصابة،(4/63)الغابةوأسد،(4277/)

.(خيرة):ط

.(4277/)ترجمتهفي

الغابةوأسد،(2/277)-الفكرودار،(2/287)-السيرةجزء--المجمعدمشقتاريخفيترجمته

.(3024/)والإصابة،(4011/)
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بنبكرأبيعنمحمد،بنزهيرعن،الحرانيسليمانبنمحمدعن،يحىبنمحمدثنا:المنكدربنمحمد

.سليمانبنمحمدبهتفرد،قفيز:لهيقال)2(غلامع!يواللهلرسولكان:قال،أنسعنأنسبناللهعبيد)1(

كتبفيماحزم)4(بنبكرأبوذكرهوقد،غزواتهبعضفيع!ي!النبيثقلعلىكان:)3(كركرةومنهم

عن،الجعدأبيبنسالمعن،عمروعن،سفيانثنا:أحمد)5(الإمامقال.العزيزعبدبنعمرإلىبه

النار"فيهو":فقال،فمات.كركرةلهيقالرجللمجيوالنبيثقلعلىكان:قال،عمربناللهعبد

عن،المدينيبنعليعن،)6(البخاريرواه.غلهقدكساءأو،غلهاقد)عباء!عليهفإذافنظروا

.سفيان

سيأتي.كما)8(الضبيببنيمنرفاعةأهداهالذيمدعمبقصةشبيهةوقصته:()7(قلت

السائب.بنعطاءعن،فضيلابنثنا.شيبةأبيبنبكرأبوثنا:البغويقال.)9(كيسانومنهم

في!النبيلهقال.كيسان:لهيقال!للنبيمولىحدثني:فقالت،عليبنتكلثومأمأتيت:قال

)01(يأكلفلاأنفسنامنمولاناوإن،الصدقةنأكلأننهينابيتأهلإنا":الصدقةأمرمنشيء

."الصدقة

والبغلة.وسيرينماريةمعإسكندريةصاحبلهأهداه:(11)الخصيالقبطيمأبورومنهم

كفاية.فيهماعنهمااللهرضيماريةترجمةفيخبرهمنقدمناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(1232/)التهذيبتهذيبوانظر.ونقصتحريف(قالأنيسبناللهعبد):ط

خطأ.(غلاما):ق

الفكرودار،(928-2287/)السيرةجزء-المجمع-دمشقوتاريخ،(1894/)سعدابنطبقاتفيترجمته

ابنوقال-(3392/)والإصابة،(4047/)الغابةوأسد،(15111/)الأصولوجامع،(4277-927/)

.(وبكسرهما،الكافينبفتح:كركرة):الأصولجامعفيالأثير

.(-1794894/)سعدابنطبقات

.(216/)أحمدالإماممسند

.(4703)البخاري

.أفيالقوسينبينماليس

الترجمة.مصادروانظر.تحريف(النصيب):ط

الغابةوأسد،(4028/)الفكرداروطبعة،(092-2928/)-السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3953/)لإصابةوا،(4/402)

.(تأكل):ط

الغابةوأسد،(281-4028/)الفكرداروطبعة،(2092/)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3902/)والإصابة،(4/402)
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حياةفيقتل،)3(الجذاميزيدبنرفاعةأهداهحسمى)2(مولديمنأسودوكان،)1(مدعمومنهم

اللهرسولناقةعنيحطمدعمفبينما،القرىواديإلىوصلوافلما.خيبرمنمرجعهموذلك،ءلمجي!النبي

كلا":ع!ي!اللهرسولفقال،الشهادةلههنيئا:الناسفقال.فقتلهعائر)4(سهمجاءهإذ،رحلهاع!ي!

سمعوافلما،"ناراعليهلتشتعل-المقاسمتصبهالم-خيبريومأخذهاالتيالشملةإن،بيدهنفسيوالذي

من)5(أخرجاه"نارمنشراكانأو،نارمنشراك":لمجي!النبيفقال-شراكينأو-بشراكرجلجاءذلك

.هريرةأبيعن،الغيثأبي)6(عن،زيدبنثورعن،مالكحديث

)7(
:طهمان:ويقال،مهرانومنهم

.تقدمكماومواليهمهاشمبنيعلىالصدقةتحريمفيعليبنتكلثومأمعنهروتالذيوهو

)8(
قبله.الذيوهو،ميمونومنهم

:مولاه)9(نافعومنهم

،إسحاقبنمحمدأنبأنا،الصوفيشجاغأنبأنا،الماهانيالفتحأبوأنبأنا:عساكرابنالحافظقال

مالكأبوأنبأنا،هارونبنيزيدثنا،مروانبنالملكعبدبنمحمدثنا،زيادبنمحمدبنأحمدأنبأنا

:يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال!ي!اللهرسولمولىنافععن،ميمونبنيوسفعن،الأشجعي

."وجلعزاللهعلىبعملهمنانولا،1(مستكبو)0مسكينولا،زانشيخالجنةيدخللا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

وأسد(283-4281/)-الفكردارمطبعة-(192-2092/)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3493/)لإصابةوا(4/535)الغابة

ومعجم،(448-446)استعجممامعجم)جذامأرضمنالشامبباديةأرض-فعلىوزن-علىحسمى

.(حسمى:البلدان

الترجمة.مصادروانظر.تحريف(الخزامي):ط

.(عير:النهاية)رماهمنيدرىلاالذيهوالعائرالسهم

.()183(11)5ومسلم()4234البخاري

.(192)-المجمع-دمشقتاريخانظرتحريفانوفيها(الغيثجبيعنيزيدبنثور):ط

،(4405/)الغابةوأسد،(4284/)الفكرداروطبعة(492-2392/)-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3674/)والإصابة

.(285-4284/)الفكرداروطبعة(2492/)-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

والإصابة(4525/)الغابةوأسد،(4285/)الفكرداروطبعة،(2492/)المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

(/3547).

.(متكبر):ط
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(1)،و.

بنكلدةبنالحارثبننافعوالصحهج.مسروحبننافع:ويقال،مسروح:ويقال،لميعومنهم

الثقفي:بكرةأبو-ثقيفوهو-قسيبنعوفبنغيرةبنالعزىعبدسلمةأبي)2(بنعلاجبنعمرو

وكان،!يواللهرسولفأعتقهم،الطائفسورمنالعبيدمنوجماعةهوتدلى،زيادأمسميةوأمه

!ي!اللهرسولاخى،صالحارجلاوكان:نعيمأبوقال.بكرةأبا!ي!اللهرسولفسماه،بكرةفينزوله

الأسلمي.برزةأبيوبينبينه

صفين،أيامولا،الجملوقعةبكرةأبويشهدولم،إليهبوصيتهعليهصلىالذيوهو:قلت

وخمسين.اثنتينسنةوقيل،وخمسينإحدىسنةفيوفاتهوكانت

:صط!طهصاللهرسولمولىواقدأبوأو،واقد)3(ومنهم

بنمحمدثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوحدثنا:الأصبهانينعيمأبوالحافظقال

منرجلعن،غسانبنالحارثعن،حمادبنالهيثمثنا،محمدبنالحسينثنا،الكريمعبدبنيحيى

اللهأطاعمن":ع!ي!هاللهرسولقال:قال،ع!ممالنبيمولىواقدعن،زاذانعن،المدينةأهلمنقريش

صلاتهكثرتوإنيذكرهفلماللهعصىومن،القرانوتلاوتهوصيامهصلاتهقلتوإن،اللهذكرفقد

."القرآنوتلاوتهوصيامه

.تقدمكما،طهمان:فيهيقالالذيوهو،كيسانأو،هرمز:ويقال،)4(كيسانأبوهرمزومنهم

كلثومأمأوعليبنتفاطمةعن،السائببنعطاءعن،)5(عابسبنعليثنا:وهبابنقالوقد

لمج!اللهرسولسمعت:قال.كيسانأبايكنىهرمز:لهيقاللنامولىسمعت:قالت،عليبنت

بنالربيعرواهوقد."الصدقةتأكلوافلاأنفسنامنمواليناوإن،الصدقةلناتحللابيتأهلإنا":يقول

فقالت:،كلثومأمعلىدخلت:قالالسائببنعطاءعن،ورقاءعن،موسىبنأسدعن،سليمان

."الصدقةناكللاإنا":قال،!ي!اللهرسولأنحدثناكيسانأوهرمزإن

عن،زيادأبيابنعن،الأبارحفصأبوثنا،مزاحمأبيبنمنصورثنا:البغويالقاسمأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفكرداروطبعة(592-2492/)السيرة--المجمعدمشقوتاريخ،(0153)الاستيعابفيترجمته

،(35/)النبلاءأعلاموسير،(4578/)الغابةوأسد،(174-15/164)الأصولوجامع،(4285/)

.(1/052)الذهبوشذرات،(3475/)والإصابة

.طفياللفظليس

الغابةوأسد(286-4/285)الفكرداروطبعة(2/592)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3628/)والإصابة،(41/65)

وأسد،(287-4286/)الفكرداروطبعة(692-2592/)-السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3006/)والإصابة،(4/716)الغابة

.(0/2205)الكمالتهذيبوانظر(عباس):ط
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!ح!،اللهرسولفأعتقههرمزلهيقال،!ي!للنبيمملوكمنهم،مملوكأعشرونبدراشهد:قال،معاوية

فلاالصدقةنأكللا،بيتأهلوإنا،أنفسهممنالقوممولىوإن،أعتقكقداللهإن":وقال!

."تأكلها

مج!ي!:()1النبيمولىهشامومنهم

،سفيانعن،الرقىأيوببنمحمدأنبأنا،الرقياللهعبيدبنسليمانأنبأنا:سعدبنمحمدقال

الله،رسول!يا:فقال!رجلجاء:قال!،ع!ي!اللهرسول!مولىهشامعن،الزبيرأبيعن،الكريمعبدعن

قال.")3(بهافتمتع":قال!،تعجبنيإنها:قال،"طلقها":قال،)2(لامسيدتدفعلاامرأتيإن

هاشم،بنيمولىعن)الزبيرأبيعن،الكريمعبدعنأ،الثوريسفيانعنجماعةرواهوقد:مندهابن

جابر.عنالزبيرأبي()4(عن،الكريمعبدعنعمروبناللهعبيدورواه.يسمهولمع!ي!النبيعن

عنلسنده)7(الواقديذكروقد.لهومثلوا)6(العرنيونقتلهالذيانه:لقال!،() .ءو-يساروصهم

الناسفوهبه،وسليمغطفانبنينعممعالكدرقرقرةيومأخذهع!ي!اللهرسول!أن،عتبةبنيعقوب

إنسانكلفأصاب،النعمالناسفيقسمثم،فأعتقهالصلاةيحسنرآهلأنه،منهمفقبله،!صاللهلرسول!

مئتين.وكانوا،أبعر؟سبعةمنهم

،الحارثبنهلال!اسمهإن:يقال!الذيوهو،وخادمه!بيهالنبيمولىالحمراء)8(أبوومنهم

الجاهلية.في1(سبالمح!)1أصابه،السلمي1(ظفر)0بنالحارثبنهلال!:وقيل،ظفر)9(ابن:وقيل

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

وأسد(288-4287/)الفكرداروطبعة،(792-2692/)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3606/)والإصابة،(4/462)الغابة

ليأمريكنلم:أحمدقال،الفاحشةإلىأرادهالمنبإجابتهايفسرأنيعقلولا،منهايطلبمنمالهمنتعطي:أي

تفجر.وهيبإمساكها

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهوعباسابنحديثمن67()6/والنسائي2(40)9رقمداودأبوورواه

.أفيالقوسينبينماليس

وأسد(928-4/288)لفكرداروطبعة،(892-2/792)السيرةجزء-المجمع-دمشقتاريخفيترجمته

.(3666/)والإصابة،(4/738)الغابة

.(مثلواوقد):ط

.(183-1/182)الواقديمغازي

4928/)الفكرداروطبعة(003-2893/)السيرة-المجمع-دمشقتاريخ(41633/)الاستيعابفيترجمته

.(18/234)الأربونهاية،(3706/)والإصابة(4/631)الغابةوأسد.(192-

الترجمة.مصادروانظر(مظفر):ط،أ

.(مظفر):أ

.(سبي):ط
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موسى،بنعبيد)1(اللهأنبأنا،حازمبنأحمدثنا،دحيمبنعليبنمحمدجعفرأبووقال

رابطت:قالالحمراءأبيعن،القاصداودأبيعن،إسحاقأبيبنيونسعن،دكينبنوالفضل

،الصلاةالصلاة":فيقولغدا؟كلوفاطمةعليبابيأتي!رالنبيفكان،كيومأشهبرسبعةالمدينة

."331:أبا!صأ!وتظهيراويطهرءآتبتتأقلالرتجسعنىليذهباللهيرلدإنما)

أبيبنيونسعن-لهواللفظ-دكينبنوالفضلموسىبناللهعبيدوأنبأنا:حازمبنأحمدقال

،يدهفأدخله،وعاءفيطعالمعندهبرجل!ي!النبيمر:قال،الحمراءأبيعن،داودأبيعن،إسحاق

نعيمأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبيعن،)2(ماجهابنرواهوقد"منافليسغشنامن!غششته":فقال

قال.الضعفاءالمتروكينأحد،الأعمىالحارثبننفيعهوهذاداودوأبو.سواهعندهوليس.به

يكونكان،الحارثبنهلالاسمه!يماللهرسولصاحبالحمراءأبو:معينابنعنالدوريعباس

،الوازعأبووقال.حمصبابخارجمنزلهكان:غيرهوقال،ولدهمنغلامأبهارأيتوقد،بحمص

الموالي.من)3(الحمراءأبوكان:سمرةعن

حريث.واسمهسلامأبو:ويقال،ع!ي!النبيراعي)4(سلمىأبوومنهم

راعي)5(سلمىأبوحدثني،الصمدعبدبنعبادثنا،طلحةبنكاملثنا:البغويالقاسمأبوقال

الله،رسولمحمدأوأن،اللهإلاإلهلاأنيشهداللهلقيمن":يقولاللهرسولسمعت:قاللمج!النبي

فيأصبعيهفأدخل؟!يماللهرسولمنهذاسمعتأنت:قلنا."الجنةدخل،والحساببالبعثوآمن

أربع.ولا،ثلاثولامرتينولا،مر؟غيرمنههذاسمعتأنا:قالثم،أذنيه

لهوأخرج،آخروالليلةاليومفي)6(النسائيلهروىوقد.الحديثهذاسوىعساكرابنلهيوردلم

ثالثا.)7(ماجهابن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التالي.الخبرفيصحيحاالاسموسيأتي،(91/164)الكمال!تهذيبوانظر.(عبد):ط،أ

من،)101(مسلمصحيحفي"منافليسغشنامن"وجملة:أقول!.جداضعيفوهو،(2225)ماجهابن

.(2224)الحديثهذاقبلماجهابنساقهحديثفيوهي،هريرةأبيحديث

.(في):ط

4192/)الفكرودار،(103-2035/)السيرة-جالمجمع-دمشقوتاريخ،(1683)الاستيعابفيترجمته

.(18/235)الأربونهاية،(449/)والإصابة،(5531/)الغابةوأسد،(292-

الترجمة.مصادروانظر،المقصورةبالألفاسمهتقدموقد(سلمةأبو):ط،أ

.(5999)للنسائيالكبرىالسنن

ضعيف.هـاسناده،(0387)ماجهابن
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جمب!:النبيمولى)1(صفيةأبوومنهم

عنبقيةجدهعن،كعبأبوثنا،معتمرثنا،المقدامبنأحمدثنا:البغويالقاسمأبوقال

،النهارنصفإلىبهفيسئح،حصىفيهبزبيلويجاءنطعلهيوضعكانأنه،جم!يوالنبيمولى،صفيةأبي

يمسي.حتىسئحالأولىصلىفإذا،يرفعثم

"5،و-)2(5وء

:ضميرهأموزوجالمتقدمضميرةوالد!ي!النبيمولىصميرهابوومنهم

كتابهم.فيوخبرهمذكرهممنطرفابنهترجمةفيتقدموقد

بنحسينحدثني،المدنيأويسبناللهعبدبنإسماعيلأخبرنا:الطبقاتفيسعدبنمحمدوقال

:ضميرةلأبيع!ي!اللهرسولكتبهالذيالكتابأنضميرةأبيبناللهعبد

بيتأهلكانواإنهم،بيتهوأهلضميرةلأبياللهرسولمحمدمنكتافي،الرحيمالرحمناللهبسم

فقدبقومهيلحقأنأح!ثإنضميرةأباخيرثم.فأعتقهمرسولهعلىاللهأفاءممن)3(وكانوا،العربمن

،الإسلامفيودخلورسولهاللهفاختار،بييهأهلمنفيكونوااللهرسولمعيمكثأنأحبوإن،لهأذن

قال.كعببنأبيوكتب،خيرابهمفليستوصالمسلمينمنلقيهمومن،بخيرإلاأحدلهميعرضفلا

ومعهم،سفرفيمنهمقوموخرج.حميرأحدوهوع!ي!اللهرسولمولىفهو:أويسأبيبنإسماعيل

فيه،بماوأعلموهم)4(إليهمالكتابهذافأخرجوا،معهممافأخذوا،اللصوصلهمفعرضالكتابهذا

لهم.يعرضواولم،منهمأخذواماعليهمفرذوافقرؤوه

،هذابكتابهممعهوجاء،المؤمنينأميرالمهديإلىضميرةأبيبناللهعبدبنحسينووفد:قال

.دينارثلاثمئةحسيناوأعطى،بصرهعلىفوضعهالمهديفأخذه

ثنا،العطارأبانثنا،عفانثنا:أحمد)6(الإمامقال.والسلامالصلاةعليهمولاهعبيد)5(أبوومنهم

اللهرسولفقال،لحمفيهاقدراع!ي!اللهلرسولطبخأنه،عبيدأبيعن،حوشببنشهرعن،قتادة

الفكر-داروطبعة،(2103/)السيرةجزء-المجمع-دمشقوتاريخ،(4/3916)الاستيعابفيترجمته)1(

.(4901/)والإصابة،(5175/)الغابةوأسد(4292-392/)

الفكرداروطبعة،(2203/)-السيرةجزء-المجمع-دمشقوتاريخ،(45916/)الاستيعابفيترجمته)2(

.(4111/)والإصابة،(5177/)الغابةوأسد(4392/)

الأشبه.وهو،طعنأثبتهوما(مما):أ)3(

.(فأعلموهم):ط(4)

الفكرداروطبعة(303-2203/)-السيرة-المجمع-دمشقوتاريخ،(4/9017)الاستيعابفيترجمته)5(

.(4131/)والإصابة،(5402/)الغابةوأسد.(592-4492/)ببيروت

حوشب.بنشهرلضعفضعيفإسنادوهذا،حسنحديثوهو،(485-3484/)أحمدالإماممسند)6(
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فقلت:"ذراعهاناولني":فقال،فناولته"ذراعهاناولني":فقال،فناولته"ذراعهاناولني":!ي!

ورواه."بهدعوتماذراعهالأعطيتنيسكتلوبيدهنفسيوالذي":قال؟ذراعمنللشاةكماللهنبييا

به.العطاريزيدبنأبانعن،إبراهيمبنمسلمعن،بندارعن1((أالشمائل"فيالترمذي

فرقمنالناسمن،الأولوالصحيحعسيم)2(.أبو:يقولمنومنهم،عسيبأبوومنهم

شعبة.بنالمغيرةقصةوروى،دفنهوحضر،!النبيعلىالصلاةشهدأنهتقدموقد،3(بينهما

سمعت:قالنصيرةأبوعبيدبنمسلمثنا،هارونبنيزيدثنا:أسامه"4(أبيبنالحارثوقال

فأمسكت،والطاعونبالحمىجبريلأتاني":قالع!ي!النبيإن:قالع!ي!اللهرسولمولىعسيبأبا

علىورجسن،لهمورحمة،لأمتيشهادةفالطاعون،الشامإلىالطاعونوأرسلت،بالمدينةالحمى

.هارونبنيزيدعن(هأحمدالإمامرواهوكذا."الكافر

بنيونسثنا،الصاغانيإسحاقبنمحمدثنا،يعقوببنمحمدأنبأنا:مندهبناللهعبدأبووقال

خرج:قال!ي!اللهرسولمولىعسيبأبيعنالبصرينصيرةأبوحدثني،نباتةبنحشرجثنا،محمد

بعمرمرثم،إليهفخرجفدعاهبكربأبيمرثم62(إليهفخرجتافدعانيبيفمر،ليلاع!اللهرسول

الحائط:لصاحباللهرسولفقال،الأنصارلبعضحائطادخلحتىيمشيانطلقثم،إليهفخرجفدعاه

نإ":قالثم،منهفشرببماءدعاثم،جميعاوأكلوااللهرسولفأكل،فوضعهبهفجاء"بسراأطعمنا"

ثم،البسرتناثرحتىالأرضبهفضرب،العذقعمرفأخذ"هذاعنالقيامةيوملتسألن،النعيمهذا

الرجلبهايسترخرقة؟ثلاثةمنإلانعم":قال؟القيامةيومهذاعنلمسؤولونإنااللهنبييا:قال

."-والقرالحرمنيعني-فيهيدخلجحرأو،جوعتهبهايسدكسرةأو،عورته

.حشرجعن،8(سريجعن،أحمد)7(الإمامورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حسن.حديثوهو،(162)للترمذيالشمائل

.(عسيبأبويقولمنومنهمعشيبأبوومنهم):ط

.(4/134و)(4/133)الإصابةانظر

صحيح.حديثوهو،25()1زوائده

صحيح.حديثوهو،(581/)أحمدالإماممسند

المؤلف.مصدر(2453/)السيرة-دمشقتاريخعنواستدركتهاالأصولفيليست

حسن.حديثوهو،(581/)أحمدالإماممسند

أبوالحسن:ويقال،الحسينأبواللؤلؤيالجوهريمروانبنالنعمانبنسريجوهو.(شريح):ط،أ

(217)سنةتوفيأجمعينعنهماللهرضيوغيرهحنبلبنأحمدعنهروى.نباتةبنحشرجعنروىالبغدادي

.(01/912)النبلاءأعلاموسير(3457/)التهذيبتهذيب)
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زبانبنتمسلمةحدثتنا،إسماعيلبنموسىعن")1(،الطبقات"فيسعدبنمحمدوروى

،الصيامفيثلاثبينيواصلعسيبأبوكان:قالتعسيبأبيبنتميمونةسمعت:قالت)2(القريعية

سريرهفيوكانقالت.)4(البيضيصوموكان،،قاعدايصليفكانفعجز)3(أقائماالضحىيصليوكان

.جاءتحركهفإذا،بهيناديها)5(حتىصوتهفيعجزجلجل

:!النبيمولى،المشهورعلىمذحجأنمارمن:الأنماري)6(كبشةأبوومنهم

مولديمنوأصله.عكسهوقيل،سعدبنعمرو:وقيل،سليئماسمهأنأشهرها،أقوال!اسمهفي

والبخاريإسحاقابنوذكره.الزهريعنعقبةبنموسىقاله،بدراشهدممنوكان،دوسأرض

المشاهد،منبعدهاوماأحداوشهد،الواقديزاد.خيثمةأبيبنبكروأبوالزبيريومصعبوالواقدي

ثلاثسنةالآخرةجمادىمنبقينلثمانالثلاثاءيومفيوذلك،الخطاببنعمراستخلفيوموتوفي

.الهجرةمنعشرة

ع!ي!.اللهرسول!مولىكبشةأبوتوفيوعشرينثلاثسنةوفي.)7(خياطبنخليفةوقال!

يدخلونالناسجعلبالحجرتبوكإلىذهابهفيمر)8(لماع!ي!اللهرسول!أنكبشةأبيعنتقدموقد

القومهؤلاءعلىيدخلكمما":!اللهرسول!فقال!،الناسفاجتمع،جامعةالصلاةأنفنودي،بيوتهم

أنبئكمألا":ع!يىاللهرسول!فقال!،اللهرسول!يامنهمنعجب:رجلفقال!"؟عليهماللهغضبالذين

.1()0الحديث..."بعدكم)9(يكونوما،قبلكمكانبماينبئكمأنفسكممنرجل؟ذلكمنبأعجب

سعيدبنأزهرعن،صالحبنمعاويةعن،مهديبنالرحمنعبدحدثنا:أحمد)11(الإماموقال!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.(761/)سعدابنطبقات

المؤلف.مصدردمشقتاريخعنأثبتهوما(القريعيةأبانبنتسلمة):أوفي(القريعيةأبانبنتسلمة):ط

.(761/)سعدابنطبقاتوانظر

المؤلف.مصدردمشقتاريخعنالمعقوفتينبينماواستدركت(يعجز):ط

.(البيضأيام):ط

.(حين):ط

الفكرداروطبعة،(03603-25/)السيرةجزء-المجمع-دمشقوتاريخ.(49173/)الاستيعابفيترجمته

.(4/561)والإصابة،(5162/)الغابةوأسد(892-4/792)ببيروت

.(1951/)خليفةتاريخ

.(نزللماا:أ

.(كائنهووما):ط

حسن.حديثوهو،231()4/المسندفيأحمدرواه

صحيح.حديثوهو،(462/)أحمدالإماممسند
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وقدخرجثم،فدخل،أصحابهفيجالسا!اللهرسولكان:قالالأنماريكبشةأباسمعت،الحرازي

شهوةنفسيفيفوقعفلانةبيمرت،أجل":قال!؟شيءكانقد،اللهرسوليا:فقلنا،اغتسل

."الحلالإتيانأعمالكمأماثلمنفإنه،فافعلوافكذلك،فأصبتهاأزواجيبعضفأتيت،النساء

،الأنماريكبشةأبيعن،الجعدأبيبنسالمعن،الأعمشثنا،وكيعحدثنا:أحمد)1(وقال!

فيبهيعملفهو،وعلمامالااللهاتاهرجل،نفرأربعةمثلالأمةهذهمثل":!اللهرسول!قال:قال

فيهعملتهذامالمثلليكانلو:يقولفهو،مالايؤتهولمعلمااللهاتاهورجل،حقهفيوينفقه،ماله

فهوعلمايؤتهولممالااللهآتاهورجل،سواءالأجرفيفهما":ع!ي!اللهرسولقال!."يعملالذيمثل

فيهعملتهذامثلليكانلو:يقول!فهو،علماولامالااللهيؤتهلمورجل،حقهغيرفيينفقهفيهيخبط

بنبكرأبيعن،)2(ماجهابنرواهوهكذا."سوالمح!الوزرفيفهما":مج!يواللهرسولقال!"يعملالذيمثل

حديثمن،اخروجهمنأيضأماجهابنورواه.وكيععنكلاهما،محمدبنوعلي،شيبةأبي

كبشة.أبيبناللهعبدبعضهموسماه.أبيهعنكبشةأبيابنعن،الجعدأبيبنسالمعن،منصور

سعد،بنراشدعن،الزبيديثنا،حرببنمحمدثنا،ربهعبدبنيزيدحدثنا:أحمد)3(وقال!

سمعتفإني،فرسكمنأطرقني)5(فقال!أتاهأنه،الأنماريكبشةأبيعن،الهوزني)4(عامرأبيعن

سبيلفيعليهحمل63(فرساأسبعينكأجركانالفرسلهفعقبمسلماأطرقمن":يقول!لمجي!اللهرسول!

."وجلعزالله

بنيونسعن،مسلمبنعبادةعن،نعيمأبيعن،إسماعيلبنمحمدعن:)7(الترمذيروىوقد

حديثاوأحدثكم،عليهنأقسمثلاث:قالأنهكبشةأبوحدثني،الطائيالبختريأبيسعيدعن،خباب

ولا،عزأبهااللهزادهإلاعليهافصبربمظلمةعبدظلموما،صدقة(منأعبدمالنقصما،فاحفظوه

،أحمد)8(رواهوقد.صحيححسنوقال!.الحديث...فقربابعليهاللهفتحإلامسألةبابعبذيفتح

عنه.الجعدأبيبنسالمعن،الأعمشعن،شعبةعن،غندرعن

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

صحيح.حديثوهو،(4023/)أحمدالإماممسند

صحيح.حديثوهو،(4228)ماجهابن

صحيح.هـاسناده،(4231/)أحمدالإماممسند

.(51/485)الكمالتهذيبوانظر(الهوري):وأ(الهورني):ط

.(طرق:اللسان)إبليفيليضربفحلكأعرني:أي،فحلكأطرقني

المسند.عنالاستدراك

صحيح.حديثوهو،(2325)الترمذي

المصنف،ذكرهالذيالسندوأما.بهمسلمبنعبادةعننميراللهعبدعن231()4/المسندفيأحمدرواه:أقول

حديث.قبلمضىالذي"...الأمةهذهمثل"حديث235()4/أحمدالإمامبهروىفقد
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كبشةأبيعن،أبيهعن،ثوبانابنعن،مسلمبنالوليدحديثمن)2(ماجهوابن(داود)1أبووروى

بنحميدثنا:)3(الترمذيوروى.كتفيهوبينهامتهعلىيحتجمكان!ي!اللهرسولأن،الأنماري

الأنماريكبشةأباسمعت:قال-بسربناللهعبدوهو-،سعيدأبيعن،حمرانبنمحمدثنا،مسعدة

بطحا.!ي!اللهرسولأصحابكمام)4(كانت:يقول

ولا،فأعتقهاللهرسولاشتراه،مزينةمولديمنكان،والسلامالصلاةعليهمولاهمويهبةأبوومنهم

عنه.اللهرضياسمهيعرف

عنهااللهرضيلعائشةيقودكانالذيوهو،المريسيعمويهبةأبوشهد:الزبيري()مصعبوقال

بعيرها.

فوقف،البقيعإلىالليلفي!ي!اللهرسولمعذهابهفيعنه)6(بسندهأحمدالإمامرواهماتقدموقد

أتت،)7(الناسفيهممافيهأنتمماليهنكم":قالثم،لهمواستغفر،لهمفدعا،والسلامالصلاةعليه

ثم"فيهأنتم،ماأفليهنكم،الأولىمنأشذالاخرة،بعضابعضهايركب)8(المظلمالليلكقطعالفتن

فاخترت،ربيلقاءأووالجنةبعديمنأمتيعلىيفتحمامفاتيحخيرتإنيمويهبةأبايا":فقالرجع

قبض.-حتىثمانياأو-سبعاإلاذلكبعدلبثفماقال"ربيلقاء

.السلامعليهعبيدهفهؤلاء

والسلامالصلاةعليهإماؤه)9(

وقعولكن،سيأتيكمارزينةلأمهاالصحبةأنالصحيح0)01(رزينةبنتاللهأمةفمنهن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الحديث،حسنصدوقالعنسيثوبانبنثابتبنالرحمنعبدهوثوبانابن،حسنهـاسناده.(9385)داودأبو

ثقة.وأبوه(2903/)التحريرفيبيناهكما

.(3484)ماجهابن

ضعيف.هـاسناده،(1782)الترمذي

غيرمنبطحةكانتأنهايعني،القلنسوةوهي،كمةجمعوالكمام:بطحاع!اللهرسولأصحابكمامكانت

.(-كممبطح:النهاية)الهواءفيذاهبةغيربالرأسلازقةأي،منتصبة

.-(4135/)الفكردار-دمشقتاريخفيوالخبر.(مصعبأبو):ط

ضعيف.هـاسناده(488)3/المسندفيأحمدعندوهو،زائدةوالواو(وبسنده):ط

.(الناسبعض):ط

.أفياللفظليس

.(ع!يمماؤه!اا:أ

.(4253/)والإصابة،(723/)الغابةوأسد،(4553/)دمشقتاريخفيترجمتها
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الكميتبنتعليلةحدثتنا،موسىبنمحمدثنا،مكرمبنعقبةحدثناعاصمأبيابنروايةفي)1(

قريظةيومصفيةسبىاللهرسولطأن.!يماالنبيخادماللهأمةعنأمي)3(حدثتني:قالتالعتكية)2(

الله.أمةأمرزينةوأمهرهافأعتقها،والنضير

.جداغريبحديثوهذا

عنهاروى.الشامأهلحديثهاروى.!يماللهرسولطمولاةوهي:الأثير)4(ابنقالط.أميمةومنهن

باللهتشركلا":فقالط،أوصني:لهفقالطيومارجلفأتاه،اللهرسولطتوضئكانتأنها:نفيربنجبير

وذمةاللهذمةمنهبرئتفقدمتعمداتركهافمن،متعمداصلاةتدعولا،بالنارحرقتأوقطعتوإن،شيئا

أهلكمن)6(تختليأنأمراكوإنوالديكتعصينولا.خطيئةكلرأسفإنهد(مسكرا!تشربنولا،رسوله

.")7(ودنياك

بن(حصن)بنعمروبنثعلبةبنتبركةوهي،حارثةبنزيدبنألممامةوأمأيمنأم)8(بركةومنهن

الأولزوجهامنابنهاوهو،أيمنأمكنيتهاعليهاغلب،الحبشيةالنعمانبنعمروبنسلمةبنمالك

أيضأوتعرف،زيدبنألممامةلهفولدت،حارثةبنزيدبعدهتزوجهاثم،الحبشيزيدبنعبيد

وهب،بنتامنةأمهمع!ي!اللهرسولطحاضنةوهي،عنهااللهرضيالهجرتينهاجرتوقد،الظباءبأم

وقيل:،أمهمنورثهابل:غيرهوقال:)01(الواقديقاله،أبيهمن!ي!اللهرسولورثهاممنكانتوقد

!ي!.النبيبعدوتأخرت،وهاجرتقديماوآمنت.!ي!اللهرسولطمنفوهبتهاخديجةلأختكانتبل

فقالا،بكتوأنها!يمالنبيوفاةبعدإياهاعنهمااللهرضيوعمربكرأبيزيارةمنذكرناهماوتقدم

منانقطعقدالوحيلأنأبكيولكن،بلى:فقالت؟!اللهلرسولطخيراللهعندماأنتعلمينأما:لها

معها.يبكيانفجعلا،السماء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

.(عاصمأبيابنروى)وبعدهكلماتثلاثبقدربياضوبعدها(فيوقعولكن):أ

.(العبلية):أفي

.(اللهأمةأمعنأبيحدثنيقالت):ط

.(4/432)لإصابةوا(27-726/)الغابةأسد

.(خمرا)الغابةأسدفي

.(تجلى)الغابةأسدفي

.بشواهدهحسنحديثوهو(4/2091)"الكبير"فيالطبرانيرواه

الكمالوتهذيب(736/)الغابةوأسد(4203/)عساكرلابندمشقوتاريخ(43917/)الاستيعابفيترجمتها

.(443-4/432)لإصابةوا،32(359/)

وغيرها.الكمالوتهذيبالغابةوأسدالاستيعابمنهناوما"حصين":النسخبعضفي

.(8223/)سعدابنطبقات
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عن،يزيدبنيونسعن،وهبابنعن،يوسفبناللهعبدوقال:"التاريخ"فيالبخاريوقال

بعدوتوفيت،حارثةبنزيدزؤجهاثم،فأعتقها.كبرحتىع!ي!النبيتحضنأيمنأمكانت:قالالزهري

أشهر.بخمسة!يمالنبي

عنكلاهما،وحرملةالطاهرأبيعن()1مسلمرواهوقد.الخطاببنعمرقتلبعدبقيتإنها:وقيل

.فذكره...الحبشيةأيمنأمكانت:قالالزهريعن،يونسعن،وهبابن

.عفانبنعثمانخلافةأولفيأيمنأمتوفيت:)2(الواقديعنسعدبنمحمدوقال

كان:قال،بكربنسعدبنيمنشيخعن،ديناربنسعيدبنيحيىوأنبأنا:)3(الواقديقال

."بيتيأهلبقيةهذه":قالإليهانظرإذاوكان"أمهيا"أيمنلأميقولع!يواللهرسول

أيمنأم":يقولع!يوالنبيكان:قال)4(شيخأبيبنسليمانأخبرني:خيثمةأبيبنبكرأبووقال

."أميبعدأمي

فقالت:،يشربوهو!ي!النبيإلىأيمنأمنظرت:قالواالمدنيينأصحابهعن)5(الواقديوقال

:!اللهرسولفقال،أطولخدمتهما:فقالت!؟ع!ي!اللهلرسولهذاأتقولين:عائشةفقالت،اسقني

فسقاها.بالماءفجاء"صدقت"

:قال)6(القاسمبنعثمانسمعت:قال،أبيثنا،جريربنوهبحدثنا:غسانبنالمفضلوقال

جهدها.حتىشديدعطشفأصابها،صائمةوهي،الروحاءدونبالمنصرفأمستأيمنأئمهاجرتلما

وقد،بعدعطشأصابنيفمافشربت:قالت،ماءفيهأبيضبرشاءالشماءمندلوعليهافدلي:قال

بعد.عطشتفماالهواجرفيبالصومللعطشتعرضت

حريث،بنالحسينعن،قتيبةبنسلمثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدثنا:يعلىأبوالحافظوقال

يبولفخارة!صاللهلرسولكان:)7(قالتأيمنأمعن،الرحمنعبدبنالوليدعن،عطاءبنيعلىعن

فشربت(فغلطتأعطشىوأناليلةفقمت"الفخارةفيماصبيأيمنأميا":يقولأصبحإذافكانفيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مسلم)

طبقات

طبقات

تاريخد

مختصر

طبقات

تاريخد

1771)()07.

.(8/226)سعدابن

.(8/223)سعدابن

.(4432/)والإصابة،(4354/)مشق

.(317-2318/)دمشقلتاريخمنظورابن

.(2318/)دمشقتاريخومختصر(8422/)سعدابن

.(4303/)مشق
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عطشىوأناقمتاللهرسوليا:فقالت."الفخارةفيماصبيأيمنأميا":اللهرسولفقال،فيهاما

."أبداهذايومكبعدبطنكتشتكيلنإنك":فقال.فيهامافشربت

عنأميمةبنتحكيمةعن،جريجابنعن،محمدبنحجاجوروى:)1(الغابةفيالأثيرابنقال

فجاءت،السريرتحتيضعهفيهفيبول)3(عيدانمنقدح!للنبيكان:قالت)2(رقيقةبنتأميمةأمها

النارمناحتظرتلقد":فقال.بركةشربته:فقيل،يجدهفلمفطلبه،فشربتهبركةاسمهاامرأة

بركةهيإنماالسلامعليهبولهشربتالتيإن:وقيل:الأثيربنأبوالحسنالحافظقال")4(بحظار

أعلم.فالله.بينهماوفرق،الحبشةمنحبيبةأممعقدمتالتيالحبشية

عنهااللهرضيعائشةفاشترتهافكاتبوها،جحشبنأحمدأبيلالكانتفإنها)5(بريرةفأما:قلت

عساكر.ابنيذكرهاولم،)6(الصحيحينفيبذلكالحديثوردكما،لهاولاؤهافثبت،فأعتقتها،منهم

محمد،بنجعمرعن،سفيانعن،هشامعنمعاويةروى:فقالمندهابنذكرها7(خضرهومنهن

.خضرة:لهايقالخادم!ي!للنبيكان:قالأبيهعن

رافع،أبيبنعليبن)9(اللهعبيدعناللهعبيدمولىفائدثنا،الواقديعن،سعد)8(بنمحمدوقال

اللهرسولأعتقهن،سعدبنتوميمونةورضوىوخضرةأنااللهرسولخدمكان:قالت،سلمىجدتهعن

كلهن.!ه

بنت)01(عليلةحديثهاروت:الغابةفيالأثيرابنقال،عمربنتحفصةمولاةخليسةومنهن

ومزحهما،زمعةبنتسودةمعوعائشةحفصةقصةفيحفصةمولاةخليسةعن،جدتهاعن،الكميت

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(28-727/)الغابةسدأ

دمشق-العربيةاللغةمجمعطبعة-النساء-تراجمدمشقتاريخفيترجمتهاانظر.تحريفوهو(رقية):ط

.(5206-ص)

ماليحفظمجؤفنخلةجذعمنإناء:والمراد،السعفمنالمتجزدةالطويلةالنخلةوهيالعيدانةجمع:العيدان

فيه.يجعل

.(حظر:اللسان)دخولهاويؤمنهاحزهايقيهاالنارمنعظيمبحمىاحتمتلقد:أرادالنارمنبحظاراحتظرتلقد

الغابةوأسد،بالضم(بريرة)وفيه5917()4/والاستيعاب،261(-256)8/سعدابنطبقاتفيترجمةلها

.(304/)12التهذيبوتهذيب252(-4251/)والإصابة،37()7/

.(4051)ومسلم(9272)البخاري

.(4285/)والإصابة87()7/الغابةأسدفيترجمتها

.(4403/)دمشقتاريخ

.تحريفانوفيها(عليبناللهعبدعناللهعبدمولى):ط،أ

.(عليكة)الإصابةوفي(علية)الغابةأسدفي
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:فقالاللهرسولوجاء.واستضحكتا،فيهيوقدونكانوابيتفيفاختبأت.خرجقدالدجالبأنمعها

؟الدجالأخرجاللهرسوليا:فقالتإليهافذهب،سودةأمرمنكانبمافأخبرتاه"؟شأنكماما"

.العنكبوتبيضعنهاتنفضوجعلت،فخرجت"خرجقدوكأن،لا":فقال

عنهاللهرضيسلمانإسلامفيذكرلها:وقالالفارسيسلمانمولاةخليسة)1(الأثيرابنوذكر

.تمييزاذكرتها،فسيلةثلاثمئةلهاغرسبأنلها،والسلامالصلاةعليهوتعويضه،إياهوإعتاقها

و)2(برهص
الأثير.ابنقالكذا،ص!النبيخادمحولهومنهن

خولة،أمهاعن،أمهعن،القرشيسعيدبنحفصطريقمننعيمأبوالحافظحديثهاروىوقد

الصلاةعليهسريرهتحتماتكلبجروبسببالوحيتأخرفيحديثافذكر،مج!ي!النبيخادموكانت

سبى!إذاواليلوالضئه):تعالىقولهفنزل،الوحيجاءأخرجهفلما،بهيشعرواولم،والسلام

.،أعلمواللهأذلكغيرنزولهاسببفيوالمشهور،غريبوهذا(2-أ:الضحىأ

!يم.النيتخدموكانت.حييشتلصفيةكانتأنهاوالصحيح:عساكرالنقال،.-)3(... .ص.رريمهوممه!

أمهاحييبنتصفيةأمهروالسلامالصلاةعليهأنه"اللهأمة"ابنتهاترجمةفيتقدموقد:قلت

.والسلامالصلاةعليهلهأصلهايكونهذافعلى،رزينة

أمينةأميسمعت:قالتالكميتبنتعليلةحدثتنا،الجشميسعيدأبوثنا:يعلىأبوالحافظوقال

صفيةسبى!اللهرسولأن!ماللهرسولمولاة()4(رزينةأمهاعن)رزينةبنتاللهأمةحدثتني:قالت

إلاإلهلاأنأشهد:قالتالنساءرأتفلما،سبيةيقودهابهافجاء،عليهاللهفتححينوالنضيرقريظةيوم

وأمهرها،وتزوجها،خطبهاثم،فأعتقها،يدهفيذراعهاوكانفأرسلها.اللهرسولوأنك،الله

عليهأنهالحقولكن،عاصمأبيابنروايةمنسبقمماأجودوهو،السياقهذافيوقعهكذا.رزينة

الروايةهذهفيوقعوما،صداقهاعتقهاوجعلأعتقهاوأنه،خيبرغنائممنصفيةاصطفىوالسلامالصلاة

أعلم.واللهسنتانبينهما،يومانفإنهما،تخبيطوالنضيرقريظةيوم

،الصفارعبيدبنأحمدأخبرنا،عبدانابنأخبرنا:")5(الدلائل"فيالبيهقيبكرأبوالحافظوقال

عن،العتكيةالكميتبنتعليلةحدثتنا،القواريريعمربناللهعبيدثنا،السكريالحسنبنعليثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4/286)والإصابة،(787/)الغابةأسدفيترجمتها

.(492)4/والإصابة،(59-49)7/الغابةوأسد(1834)4/الاستيعابفيترجمتها

.(4203/)والإصابة،(7511/)الغابةوأسد،(41838/)الاستيعابفيترجمتها

.طفيالقوسينبينماليس

.(6226/)للبيهقيالنبوةدلائل
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أنهاتذكرأمكأسمعت،اللهأمةيا:اللهرسولمولاةرزينةبنتاللهلأمة:قلت:قالت،أمينةأمها

فاطمةابنتهورضعاءبرضعائهويدعويعظمهكاننعم:قالت.عاشوراءصوميذكراللهرسولسمعت

الصحيح.فيشاهدله"الليلإلىترضعيهملا":لأمهاتهمويقولأفواههمفيفيتفل

أنها.كعببنترضوىعن،قتادةعن،بشيربنسعيدروى:الأفيابن!ال،)1(رضوىومنهن

المديني.موسىأبورواه((بأسبذلكما":فقال،تختضب)2(الحائضعن!اللهرسولسألت

اللهرضيأزواجهبعدذكرهاتقدموقد،النضرية:وقيل،القرظية)3(شمعونبنتريحانةومنهن

عنهن.

.تقدمكمارزينةوالصحيح()زرينةومنهن

الرحمن،عبدبنطارقوعنها،اللقطةفيحديثاعنهروت.ص!اللهرسول6مولا)5(سائبةومنهن

."الغابة"فيالأثيرابنذكرهكذا.المدينيموسىأبوحديثهاروى

الشيطانإن":قالص!النبيعنروت.عمربنتحفصةمولاةوقيل،)6(الأنصاريةسديسةومنهن

أبيه،عن،الموفقبنالفضلبنالرحمنعبدرواه:الأثيرابنقال"لوجههخرإلاأسلممنذعمريلقلم

:فقال،الفضلعن،يساربنإسحاقورواه.سديسةعن،سالمعن،الأوزاعيعن،إسرائيلعن

.مندهوابننعيمأبورواه.فذكره...!ي!النبيعنحفصةعنسديسةعن

والرضاعوالطلقالحملفضلفيحديثاعنهروت،بم!للهلصاللهرسولابنإبواهيمحاضنة)7(سلامةومنهن

بن)8(هشامحديثمن،مندهوابن،نعيمأبورواه،ومتنهإسنادهجهةمنونكار!غرابةفيه،والسهر

الأثير.ابنذكرها.عنهاأنسعنالخولانيسعيدبنعمروعن)9(أبيهعن،دمشقخطيبنصيربنعمار

أخدمكنت:قالتأنها،عنها(1)1الواقديرواهكما،رافعأبيامرأةرافعأموهي(1)0سلمىومنهن

)2

)3

)6

)7

)8

)9

.(4253/)والإصابة،(7137/)الغابةأسدفيترجمتها

.(تحيض)الإصابةوفي.(تخضب):ط

.(4953/)والإصابة،(7112/)الغابةوأسد(41847/)الاستيعابفيترجمتها

.(4/131)لإصابةوا(7231/)الغابةأسد

.(432-4323/)والإصابة(7137/)الغابةأسدفيترجمتها

.(4326/)والإصابة(7913/)الغابةوأسد(45186/)الاستيعابفيترجمتها

.(7441/)الغابةأسدفيترجمتها

.(54-11/15)التهذيبتهذيبوانظر.تحريفوهو(هاشم)الغابةأسدفي

.طفي(عن)ليست

.(4333/)والإصابة،(941-7481/)الغابةوأسد.(41862/)،الاستيعابفيترجمتها

.(4403/)دمشقتاريخ
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كلنا.!ي!اللهرسولفأعتقنا،سعدبنتوميمونةورضوىوخضرةأنا!ي!اللهرسول

بنالرحمنعبدثنا،هاشمبنيمولىسعيدوأبو،عامرأبوحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

قطسمعتما:قالت!النبيخادمسلمى)3(جدتهعن،رافعأبيابن)2(مولىفائدعن،المواليأبي

اخضبهما":قالإلارجليهوفي)4("احتجم"قالإلارأسهفيوجعا!ي!اللهرسولإلىيشكوأحدا

."بالحناء

بنزيدحديثمن،)5(ماجهوابن،والترمذي،المواليأبيابنحديثمن،داودأبورواهوهكذا

به.سلمىجدتهعنرافعأبيبنعليبناللهعبيدمولاهعن،فائدعنكلاهما،الحباب

فائد.حديثمننعرفهإنماغري!ب،الترمذيوقال

واستقصاؤها.ذكرهايطول!ي!النبيعنأحاديثعدةروتوقد

.خيبر)6(وقعةسلمىشهدتوقد:الزبيريمصعبقال

الصلاةعليهموتهبعدإلىتأخرتوقد.فتعجبهالحريرة!للنبيتطبخكانتأنهاوردوقد:قلت

الصلاةعليهعمتهالمطلبعبدبنتلصفيةأولاكانتوقد.عنهااللهرضيفاطمةوفاةوشهدت.والسلام

اللهرسولابنإبراهيمقبلتالتيوهي،فاطمةأولادقابلةوكانت،!ي!اللهلرسولصارتثم،والسلام

الصديق.امرأةعميسبنتوأسماءطالبأبيبنعليزوجهامعوغسلتها،فاطمةغسلشهدتوقد!ي!

عن،إسحاقبنمحمدعن،سعدبنإبراهيمثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)7(الإمامقالوقد

التيشكواها،السلامعليها،فاطمةاشتكت:قالت،سلمىعنأبيهعنرافعأبيبنعليبناللهعبيد

عليوخرج:قالتتلك)8(شكواهافيرأيتهاماكأمثليومافأصبحت،أمرضهافكنت،فيهاقبضت

تغتسل،رأيتهاماكأحسنفاغتسلتغسلا،لهافسكبتغسلا،لياسكبيأمهيا:فقالت،حاجتهلبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

عنالمواليأبيبنالرحمنعبدعنعامرأبيعنورواه،بهوحدهسعيدأبيعن(6462/)أحمدالإمامرواه

وذلك،الترمذيالإمامقالكماضعيفحديثوهو:بشارقال.بهسلمىعنرافعأبيبنعليبنحسنبنأيوب

بها.يقوىشواهدلأولهولكن،المواليأبيبنالرحمنعبدعلىإسنادهفياختلففقدلاضطرابه

.أفياللفظليس

.(عمته):المسندفي

.(فيوجعاولا):المسندفي

.35(0)2ماجهوابن(02)54والترمذي)3858(رقمداودأبورواه

حنين.:الأصولفي

.(6461/)أحمدالإماممسند

المسند.عنأثبتهوما(ذلكشكوها..كمثل..فيه):ط،أ
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البيت،وسطفراشيليقدميأمهيا:قالتثم،فلبستهاالجدد)1(ثيابيأعطني،أمهيا:قالتثم

،الانمقبوضةإنيأمهيا:قالتثم.خدهاتحتيدهاوجعلت،القبلةفاستقبلت،واضطجعت،ففعلت

.جدا)2(غريبوهو.فأخبرته،عليفجاء:قالت.مكانهافقبضت،أحديكشفنيفلاتطهرتوقد

)3(
نأقدمناوقد)5(،السلامعليهإبراهيمخالةالقبطيةماريةأخت)4(شيرين:ويقال،سيرينومنهن

لها:يقالوبغلة،مأبوزاسمهغلابممعأهداهما،مينابنجريجواسمه،إسكندريةصاحبالمقوقس

.حسانبنالرحمنعبدابنهلهفولدت،ثابتبنلحسانع!يماللهرسولفوهبها،الدلدل

،عنقودةع!يماللهرسولفسماهاعنبةاسمهاكان،عائشةجاريةالحبشيةصبهج)6(أمعنقودةومنهن

.غفيرةاسمها:ويقال،نعيمأبورواه

فاقرئيفراشكإلىأويتإذا":اللهرسولليقال:قالت-مرضعهيعني-!و)7(النبيظئرفروة

فيالأثيرابنقاله،العسكريأحمدأبوذكرها"الشركمنبراء!فإنها!ائفروتيائهاقل)

."الغابة"

ثم،مج!يماللهرسولبنتلفاطمةمولاةكانتأنها:"الغابة"فيالأثيرابنذكرفقدالئوبية)8(فضةفأما

عن،مجاهدعن،ليثعن،بهرامبنالقاسمعن،البصريحميدبنمحبوبعن،مظلملإسنادأورد

مضمونه:مادكرثم(8:ا!نسانأ!وأسيراجهءمشكينماويتيماعكالطعامويظعمون):تعالىقولهديعباسابن

فقال؟نذرتلو:لعليفقالوا،العربعامةوعادهماع!يماللهرسولفعادهمامرضاوالحسينالحسنأن

اللهفألبسهما.كذلكفضةوقالت،كذلكفاطمةوقالت،أيامثلاثةللهصمتبهماممابرئاإن:علي

الليلةتلكمنهفهيئوا،شعيرمناصعثلاثةالخيبريشمعونمنفاستقرضعليوذهب.فصامواالعافية

أطعمكم،المسكينأطعموا:فقال،سائلالبابعلىوقف،للعشاءأيديهمبينوضعوهفلما،صاعا

لهمصنعواالثانيةالليلةكانتفلما،وطووا،الطعامذلكفأعطوهعليفأمرهم،الجنةموائدعلىالله

فلما.وطوواذلكفأعطوه.اليتيمأطعموا:فقالسائلوقف،أيديهمبينوضعوهفلما،الاخرالصاع

.(فأعطيتها)المسندفيبعدها(1)

عليهحجرابنالحافظردولكن(277-3276/)الموضوعاتكتابهفيالجوزيابنساقهالحديثهذا:بشارقال)2(

.جداغريب:المؤلفقالكماوهو،(101-001)المسددالقولفي

.(4933/)والإصابة،(951-7581/)الغابةوأسد(41868/)الاستيعابفيترجمتها)3(

.(سيرينويقال..شيرينومنهن):ط(4)

.(وقدمنا):ط(5)

مليح.أم:الأصولوفي،(4371/)والإصابة:(7012/)الغابةأسدفيترجمتها)6(

.(4388/)والإصابة،(234-7233/)الغابةأسدفيترجمتها)7(

.(4387/)والإصابة،(7236/)الغابةأسدفيترجمتها)8(
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حقهم:فياللهفأنزل.ليالوثلاثأيامثلاثةوطووافأعطوهالأسيرأطعموا:قالالثالثةالليلةكانت

ومن،منكرالحديثوهدا.(9-أ:الإنسانأ!ولاشكوراجز!منكللزلل!لا!:قولهإلى!وآقيلنسنعلىأقهل)

إنماوالحسينوالحسن،مكيةالسورةهذهوأن،ألفاظهركةإلىذلكويسند،موضوعايجعلهمنالأئمة

أعلم.والله.بالمدينةولدا

شيئا،أرى)2(فلاأثركفيفأدخلالخلاءمنتخرجإنكاللهرسوليا:قالت،)1(عائشةمولاةليلى

مناخرجفما،الجنةأهلأرواحعلىأجسادناتنبتالأنبياءمعشرإنا":فقال؟المسكريحأجدأنيإلا

عنها.-المجاهيلأحدوهو-المدنياللهعبدأبيحديثمننعيمأبورواه."الأرضابتلعتهنتنمن

ماريةوبينبينهاالأثيرابنفرقوقد.المؤمنينأمهاتمعذكرهاتقدم:إبراهيمأم)3(القبطيةمارية

حبيب،بناللهعبدرواه،البصرةأهلعندحديثها.أيضاع!ي!)4(للنبيجاريةوهي:قال،الربابأم

منفرليلةحائطأصعدحتى!يمللنبيتطأطأت:قالتماريةجدتهاعن،أمهاعن()سليمانأمعن

جدتهعن،صالحبنالمثنىعن،عياشبنبكرأبوروى.لمجي!النبيخادمومارية:قالثم.المشركين

قال.!يماللهرسولكفمنألينقطشيئابيديمسستما:قالتأنها-!يمالنبيخادموكانت-مارية

لا.أمقبلهاالثيأهيأدريلا:)6(الاستيعابفيالبرعبدبنعمرأبو

ص!7(5
يوسى-ابنهو-عيسىثنا،بحر)9(بنعليثنا:أحمد)8(الإمامقال،سعدبنتميمونهومنهن

أفتنارسوليا:قالتغ!ي!النبيمولاةميمونةأن(1)0أخيهعنسودةأبيبنزيادعن-يزيدابنهو-ثورقال

فيماصلاةكألففيهصلاةف!ن،فيهفصلواائتوه،والمحشرالمنشرأرض":قال؟المقدسبيتفي

منفانه،فيهيسرجزيتااليهفليهد":قال؟يا!تيهأواليهيتحملأنيطقلممنأرأيت:قالت"ه)11( صءسوا

."فيهصلىكمنكانلهأهدى

.(4304/)والإصابة،(7258/)الغابةوأسد:(40191/)الاستيعابفيترجمها(1)

.(أرفلم):ط)2(

.(504-4404/)والإصابة(262-7261/)الغابةوأسد،(41291/)الاستيعابفيترجمتها)3(

.(النبيجارية):ط(4)

.(سلمى):ط()5

.(1191)الاستيعاب)6(

.(414-4134/)والإصابة،(7265/)الغابةوأسد،(41891/)الاستيعابفيترجمتها)7(

ضعيف.وإسناده،(6463/)أحمدالإماممسند)8(

.(0/2325)الكمالتهذيبوانظر.(محرزبنمحمدبنعلي):ط)9(

.(أخته):أ(1.)

الأصلين.فيوليستالمسندعنزيادة(سواهفيما)عبارة(11)
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عن،ثورعن،يونسبنعيسىعن،الرقياللهعبدبنإسماعيلعن،)1(ماجهابنرواهوهكذا

!ي!.النبيمولاةميمونةعن،سودةأبيبنعثمانأخيهعن،زياد

عن،زيادعنالعزيز)3(عبدبنسعيدعن،بكيربن()2(مسكينعنالنفيليعن)داودأبورواهوقد

أعلم.فالله،أخاهيذكرلم،ميمونة

يزيدأبيعن،جبيربنزيدعن،إسرائيلثنا:قالا،نعيموأبوحسينحدثنا:أحمد)4(وقال

فيه،خيرلا":قالالزناولدعن!النبيسئل:قالت!النبيمولاةسعدبنتميمونةعن،الضبي

."الزناولدأعتقأنمنإليأحباللهسبيلفيبهماأجاهدنعلان

كلاهما،شيبةأبيبنبكرأبيحديثمن)6(ماجهوابن،الدوريعباسعن)5(النسائيرواهوهكذا

ثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا:الموصلييعلىأبوالحافظوقال،بهدكينبنالفضلنعيمأبيعن

قال:قالت-!لمجمالنبيتخدموكانت-ميمونةعن،خالدبنأيوبعن،عبيدةبنموسىثنا،المحاربي

."لهانورلاالقيامةيومكالظلمة،أهلهاغيرفيالزينةفي)7(الرافلة":اللهرسول

في)9(يضعفوهو،حديثهمنإلانعرفهلا:وقال.عبيدةبنموسىحديثمن)8(الترمذيورواه

يرفعه.فلمعنهبعضهمرواهوقد.الحديث

هص1(.")0
وهو:نعيمأبوقال.مندهوابنعمرأبوقاله)،)11(عنبسةأوعنبسةأبيبنتميمولهومنهن

مصعب)13(بنالمشجعحديثهاروىكذلك()12(،عسيبأبيبنتميمونةوالصواب.تصحيف

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

13

ضعيف.وإسناده،(7041)ماجهابن

ضعيف.وإسناده(457)داودأبىسننوانظرأعنأثبتهوما(مسكينبنالفضلعنداودأبو):ط

السنن.فيولاأفييردولم(ثورعد):طفيبعده

ضعيف.وإسناده،(6463/)أحمدالإماممسند

ضعيف.وإسناده()1394"الكبرى"في

ضعيف.وإسناده(2531)رقم

والزفل:.تتبخترأي:ثوبهافيترفلالتيهي):الحديثهذاعلىمعلقا(رفل)النهايةفيالأثيرابنقال

.(فيهوتبخترأسبلهإذا:إزارهورفل.الذيل

ضعيف.وإسناده(1)167رقم

.الترمذيعنأثبتهوما.(ضعيف):أ،(يضعفه):ط

.(4514/)والإصابة،(7266/)الغابةوأسد،(4/9191)الاستيعابفيترجمتها

ترجمتها.مصادرعنأثبتهوما(عنبسةأوعسيبةأبيبنت):وط(عنيسةأبيبنت):أ

.أفيالقوسينبينماليس

فودتى.المثبتة:طروايةمثلالإصابةفيوما(المسجع)الغابةوأسد،(السجع):أ
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بنتميمونةعن،منبهعن،قريعبنيفيتنزلكانت،يزيدبنربيعةعن،العبدياللهعبدأبو

:)2(فقالت!ي!النبيأتت)حريشمنامرأةأن:!ي!النبيمولاةعنبسةأبيبنت:وقيل،عسيبأبي

علىاليمنىيدكضعي:لهاقالوأنه.بهاوتطمئنينيبهاتسكنينياللهرسولمنبدعوةأغيثينيعائشةيا

عمنبفضلكوأغنني،بشفائكواشفني،بدوائكداوني،اللهم،اللهبسم:وقولي،فامسحيهفؤادك

.)3(جيدافوجدتهبهفدعوت:ربيعة:قالت"سواك

عنهم.اللهرضيعليهمالكلامتقدمقد،ضميرة)4(أبيزوجضميرةأمومنهن

عنهما.اللهرضيعفانبنبعثمانزوجهاحينتخدمهاابنتهمعغ!ي!اللهرسول)5(بعثهاعياشأمومنهن

جدتهعن،أبيهعن،صفوانأبيحدثنيصفوانبنالواحدعبدثنا)6(هدبةثنا:البغويالقاسمأبوقال

التمرلعثمان.!أمغثكنت:قالت،عثمانإلىابنتهمعبهابعث-!يمالنبيخادموكانت-عياشأم

فقلت:؟شيئافيهتخلطين:فقال.يومذاتفسألني،غدوةفيشربهعشيةوأنبذه،عشيةفيشربه،غدوة

.تعوديفلا:قال،أجل

عنهن.اللهرضيإماؤهفهؤلاء

سألت:قال،حزنبنثمامةحدثني،الفضلبنالقاسمثنا،وكيعثنا:أحمد)8(الإمامقالوقد

!راللهلرسولأنبذكنت:فقالت،حبشيةلجارية،فسلهااللهرسولخادمهذه:فقالتالنبيذعنعائشة

منه.شربأصبحفإذا،)9(فأوكيهعشاءسقاءفي

به.الفضلبنالقاسمحديث)11(منوالنسائي،)01(مسلمورواه

تخدمكانتحبشيةجاريةمسندفيذكرهوالأليق،عائشةمسندفيالأطرافأصحابذكرههكذا

أعلم.تعالىوالله،عليهنزائدةأو،ذكرهنقدمناممنواحدةتكونأنإماوهي،النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

الإصابة.فيماويوافقطعنأثبتهوما(حريش)الغابةوأسد(حبش):أ

.المصادرفيماويوافقأعنأثبتهوما(فنادت):ط

ضعيف.وإسناده93()25/"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه

.ضميرةأبيزوجهاذكرفيتقدمتوقد(7343/)الغابةأسدفيترجمتها

.(4481/)والإصابة،(363-7362/)الغابةوأسد،(49491/)الاستيعابفيترجمتها

والإصابة.الغابةأسدفيماويوافق.طعنأثبتهوما(عكرمة):ط

.(مغث:النهاية)بالأصابعوالدلكالمرس:المغث

.(6137/)أحمدالإماممسند

.(وكا:النهاية).شيءفيهايسقطأوحيوانيدخلهالئلاالخيطوهوبالوكاءرأسهاأشدأي

.84()(5002)مسلم

.(6848)للنسائيالكبرىالسنن
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فصل

مواليهغيرمنالصحابةمنخدموهالذينع!ي!اخدامهوأما

بنعذيبنغنمبنعاصمبنجندببنحرامبنزيدبنضمضمبنالنضر)1(بنمالكبنأنسفمنهم

بالمدينةمقامهمذةع!ي!اللهرسولخدم.البصرةنزيل،المدنيحمزةأبو،النخاريالأنصاريالنجار

فعلته.ألا:يفعلهلملشيءولا،فعلتهلم:فعلهلشيءقالولا،أبداشيءعلىعاتبهفما،سنينعشر

نأوسألته،فقبله!يهاللهرسولأعطتهالتيهي،حرامبنزيدبنخالدبنملحانبنتسليمأموأمه

."الجنةوأدخله،عمرهوأطل،وولدهمالهأكثراللهم":)2(فقاللهيدعو

ولديوولدولديوإن،لكثيرماليإنوالله،الثالثةانتظروأنااثنتينرأيتفقد:أنسقال

وستةمئةلصلبيولديوإن،مرتينالسنةفيليحملكرميوإن:روايةوفي،مئةمننحوعلىليتعاذون

.أولاد

أشهدت:لأنسقيل:قالثمامةعن،أبيهعن،الأنصاريروىوقد،بدراشهودهفياختلفوقد

أيضاأحدايشهدولم.لصغرهبدرايشهدلمأنهوالمشهور؟!لكأملابدرعنأغيبوأين:فقال؟بدرأ

ذلك.بعدوما،والطائفوحنيناوالفتح،القضاءوعمرة،وخيبرالحديبيةوشهد.لذلك

.-ممالكبنأنسسني-لصأمابنمن!يهاللهبرسولصلاةأشبهأحدارأيتما:)3(هريرةأبوقال

.وحضرهسفرهفيصلاةالناسأحسنكان،)4(سيرينابنوقال

،()المدينيبنعلىقالهفيماالصحابةمنفيهابقيقدكانمنآخروهو،بالبصرةوفاتهوكانت

وعليه،الأشهروهو،وتسعينثلاث:وقيل،اثنتين:وقيل،إحدى:وقيل،تسعينسنةفيوذلك

عن،سليمانبنمعتمرثنا:")6(مسنده"فيأحمدالإمامروىفقد،ماتيومعمرهوأما.الأكثر

)1(

)2(

)3(

)6(

وأسد(111-1901/)الاستيعابفيأنسوترجمة(إلخ..النضربنمالكبنأنسمالكبنأنسفمنهم):ط

،(128-1127/)واللغاتالأسماءوتهذيب(32-1331/)الأصولوجامع،(152-1151/)الغابة

-3593/)النبلاءأعلاموسير378(-/353)3الكمالوتهذيب،(76-564/)دمشقتاريخومختصر

.(937-1/376)التهذيبوتهذيب،(72-1/71)والإصابة،(164-9114/)والوافي،(604

."الجنةوأدخله"دون(4812)رقممسلموأخرجه)375(صفحة،بتمامهحميدبنعبدأخرجه

.(9362/)دمشقوتاريخ،(12-702/)سعدابنطبقات

صحيح.وإسناده،(1942/)أحمدالإماممسند

.(9378/)دمشقتاريخ

صحيح.وإسناده،(3412/)أحمدالإماممسند
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سنين،وسبعمئة:قيلماوأكثر،وتسعونست:قيلماوأقل،سنةغيرسنةمئةعمرأنساأن:حميد

أعلم.فالله.سنينوثلاثمئة:وقيل،ست:وقيل

.)1(الأعرجيعوفبنشريكبنالأسلععنهماللهرضيومنهم

أبيه،عن))3(الأعرجيبدربنالربيعقال،سنباذبنميموناسمهكان:سعد)2(بنمحمدقال

قم،أسلعيا":ليلةذاتفقالله)4(وأرحل!ي!النبيأخدمكنت:قال،الأسلععن،جدهعن

:قال،الصعيد)5(بايةجبريلوأتاه،ساعةفسكت:قال،اللهرسولياجنابةأصابتني:قال"فارحل

إلىيديهاللهرسولفضرب")6(فاغتسلقمأسلعيا":قالالماءإلىانتهيتفلما،وصليتفتمسحت

بهمافمسح،نفضهماثم،الأرضبيديهضربثم،وجههبهمامسحثم،نفضهماثم،الأرض

وأراني:)7(الربيعقال،وباطنهماظاهرهما،اليمنىعلىوباليسرى،اليسرىعلىباليمنى،ذراعيه

الحديثبهذافحدثت:الربيعقال.!يماللهرسولأراهكما،الأسلعأراهكما،أبوهأراهكما،أبي

كتابيهمافيوالبغويمندهابنرواه.يصنعالحسنرأيتواللههكذافقال،جميلةأبيبنعوف

ابنقال.غيرهروىأعلمهولا:البغويقال،هذابدربنالربيعحديثمن"الصحابةمعجم"

بنالأسلععن،أبيهعن،المدلجيالمالكيرزيقبنالهيثم-الحديثهذايعني-روىوقد:عساكر)8(

شريك.

()11غياثبناللهعبدبنسعيد)01(بنحارثةبنأسماء)9(عنهماللهرضيومنهم

الصفة.أهلمنوكان.الأسلميأفصىبنمالكبنثعلبةبنعامر

!يم.النبييخدمانوكاناحارثةبنهندأخووهو:سعد)12(بنمحمدقاله

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

12(

.(436/)والإصابة،(1/112)الغابةوأسد(1/913)الاستيعابفيالأسلعترجمة

.(4313/)دمشقتاريخ

.(4312/)دمشقتاريخ

.(معه):ط

.(فتيممت:قالفتيممأسلعياقمفقال)طفيبعده

.(التيممفأرانيقال):طفيبعده

.(الجميعقال):ط

.(4313/)دمشقتاريخ

.(493/)والإصابة،(182-1/172)الغابةوأسد،(1/86)الاستيعابفيترجمته

والإصابة.أعنأثبتهوما(سعد):ط

.(6135/)الإكمالوانظر،(4132/)سعدابنطبقاتعنأثبتهوما(عباد):أ،ط

.(4315/)دمشقوتاريخ.(4322/)سعدابنطبقات

بنعمروبنسعلىبن



مواليهغيرمنالصحابةمنجم!خذامه476

بنهندبنيحيىعن،حرملةبنالرحمنعبدثنا،وهيبثنا،عفانثنا:أحمد)1(الإمامقال!

يومبالصيامقومهيأمر!يواللهرسول!بعثهالذيأخوهوكان،الحديبيةأصحابمنهندوكان،حارثة

بعثه!ماللهرسول!أن:حارثةبنأسماءعن،هندبنيحيىفحدثني:حارثةبنأسماءوهو،عاشوراء

آخرفليتموا":قال!؟طعمواقدوجدتهمإنأرأيت:قال!."اليومهذابصيامقومكمر":فقال!

بكر،أبيبنالله)3(عبدحدثني،إسحاق)2(بنمحمدعن،الوهبيخالدبنأحمدرواهوقد."يومهم

فقال!:أسلممنقومإلى!يواللهرسول!بعثني:قال!،هندأبيهعنالأسلميأسماءبنهندبنحبيبعن

."اخرهفليصميومهأول!فيأكلمنهموجدتومن،اليومهذافليصومواقومكمر"

قال!:أبيهعن،المجمراللهعبدبننعيمبنمحمدأخبرنا:الواقديعنسعد)4(بنمحمدقال!

قال!.!اللهلرسول!مملوكينإلاحارثةابنيوأسماءهنداأنأظنكنتما:يقول!هريرةأباسمعت

بنأسماءتوفيوقد:سعد)5(بنمحمدقال!.مالكبنوأنسهمابابهيبرحانلايخدمانهكانا:الواقدي

سنة.ثمانينعنبالبصرةوستينستسنةفيحارثة

.)6(الليثيالشداخبنبكيرعنهماللهرضيومنهم

الليثيشداخبنبكيرأن:الليثييعلىبنالملكعبدعن،الهذليبكرأبيطريقمنمندهابنذكر

احتلمتوقدأهلكعلىأدخلكنتإني:وقال!،اللهرسول!بذلكفأعلم،فاحتلم.!ح!النبييخدمكان

منرجلقتلعمرزمانفيكانفلما"الظفرولقه،قولهصدقاللهم":فقال!،اللهرسول!ياالآن

أميرياقتلتهأنا:فقال!بكيرفقام؟علمذلكمنعندهرجلااللهأنشد:فقال!خطيباعمرفقام،اليهود

الغزاةمنرجلاإن،المؤمنينأميريا:فقال!؟المخرجفأين،بدمهبؤت:عمرفقال!.المؤمنين

الواضأمنأيقول!)7(وهو،امرأتهعنداليهوديهذافإذافجئت،أهلهعلىاستخلفني

التمامليلبعرسهخلوتمنيالإسلامغرهوأشعث

والحزامالأعنةقود)8(علىويمسيترائبهاعلىأبيت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بطرقه.صحيححديثوهو،(3484/)أحمدالإماممسند

.(4431/)دمشقتاريخ

.(14934/)الكمالتهذيبوانظر(بكرأبيبنمحمد):أ

.(4315/)دمشقتاريخ

.(4322/)سعدابنطبقات

منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوترجمته.الحبشيرباحبنبلالترجمةبعد(أ)فيالترجمةهذهجاءت

.(164-1163/)والإصابة،(1/114)الغابةوأسد(2326/)

دمشق.تاريخومختصرالغابةأسدفيالأبيات

السابقين.المصدرينعنأثبتهوما(جرد):ط(فرد):أ
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فئامإلىينهضونفئالممنهاالربلات)1(مجامعكأن

.تقدمبمالبكيرع!ي!اللهرسولبدعاءاليهوديدموأبطلقولهعمرفصدق:قال

.)2(الحبشيرباحبنبلالعنهماللهرضيومنهم

عذابايعذبهأمية)4(كانلأنهجزيلبمال)3(منهبكرأبوفاشتراه،خلفبنلأميةمولىوكان،بمكةولد

وهاجر،اللهوجهابتغاءأعتقهبكرأبواشتراهفلما،عنهاللهرضيالإسلامإلافيأبى،الإسلامعنليرتدشديدا

حمامة،بنببلاليعرفوكان.عنهاللهرضيالمشاهدمنبعدهماوماوأحدابدراوشهد،الناسهاجرحين

يروونالناسبعضإن)حتىشيناكانتسينهأنالناسبعضيعتقدهكمالاالناسأفصحمنوكان،أمهوهي

كماالأربعةالمؤذنينأحدوهو،()5(شينااللهعندبلالسينأنع!ي!اللهرسولعن،لهأصللاحديثاذلكفي

ولما.المالمنيكونماحاصلومعه،العيالعلىالنفقةأمريليوكان.قدمناكماأذنمنأولوهو،سيأتي

والأول،خلافتهأيامبكرلأبييؤذنأقامإنه:ويقال،للغزوالشامإلىخرجفيمنكانع!ي!اللهرسولتوفي

قبره:الفلاسوقال.سنةوستونبضعوله،عشرينسنةبدمشقمات:)7(الواقديقال.واشهرصح
ء)6(

:مكحولقال.خالدأخوهبحلبماتالذيأنوالصحيح،بحلبماتإنه:وقيل،بداريا:ويقال،بدمشق

عنه.اللهرضيشيبهيغترلاوكان،كثيرشعرلهأجنأ)9(.نحيفا،الأدمةشديدكان:قالبلالا)8(رأىمنحدثني

عنهما.اللهرضيخالدابناوسواءحبةعنهماللهرضيومنهم

شرحبيل،بنسلامعن،الأعمشثنا،وكيعوثنا:قال،معاويةأبوثنا:أحمد)01(الإمامقال

منتيأسا)11(لا":فقال،فأعناهشيئايصلحوهوع!ي!النبيعلىدخلنا:قالاخالدابنيوسواءحبةعن

.(ربل:اللسان)الأفخاذأصولوهيربلاتوجمعهاوالزبلةالزبلة(1)

واللغاتالأسماءوتهذيب،(245-1/243)الغابةوأسد،(182-178)الاستيعابفىترجمته)2(

والوافي،(036-1/347)النبلاءأعلاموسير،(267-5/253)دمشقتاريخومختصر،(1/136)

.(165/)والإصابة،(01/276)بالوفيات

.أفياللفظليس)3(

.(لأنا:ط)4(

.طفيالقوسينبينماليس)5(

.أفياللفظليس)6(

.(477-01/476)دمشقتاريخ)7(

خطأ.(بلال):ط)8(

.(جنأ:والأثرالحديثغريبفيالنهاية)العنقفي:وقيل،الظهرفيميل:الجنأ)9(

ضعيف.وإسناده،(3946/)أحمدالإماممسند(01)

.(ينسأ):ط(11)
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."وجلعزاللهيرزقهثم،قشرةعليهليس(أحمر)1أمهتلدهالإنسانفإن،رؤوسكماتهزهزتماالرزق

الحبشة،ملكالنجاشيأخيابنوهو،مخبر)3(ذو:ويقال،مخمرذو)2(عنهماللهرضيومنهم

عنه.نيابةع!ي!اللهرسولليخدمبعثهكان.الأولوالصحيح.أختهابن:ويقال

رجلاوكان-مخمرذيعنصليحبنيزيدعنحريز)5(ثنا،النضرأبوحدثنا:أحمد)4(الإمامقال

لقلةذلكيفعلوكان،انصرفحتىالسيرفأسرع،سفرفيمعهكنا:قال-ع!ي!النبييخدمالحبشةمن

تكاملواحتى،معهالناسوحبس)6(فحبس:قال،الناسانقطعقد،اللهرسوليا:قائللهفقال.الزاد

الليلة؟يكلؤنامن:فقال،ونزلوافنزل:قائللهقالأو"؟هجعةنهجعأنلكمهل":لهمفقال،إليه

فأخذت:قال"لكعاتكوننلاهاك":فقال،ناقتهخطامفأعطاني،فداءكاللهجعلني،أنا:فقلت

ذلك)7(فيفإني.ترعيانسبيلهمافخليت،بعيدغيرفتنحيت،ناقتيوخطامع!ي!اللهرسولناقةبخطام

فنظرتفاستيقظت،وجهيعلىالشمسحروجدتحتىبشيءأشعرفلم،النومأخذنيإذ)8(إليهماأنظر

ناقتي،وبخطام!يواللهرسولناقةبخطامفأخذت،بعيدغيرمنيبالراحلتينأنافإذا،وشمالايمينا

استيقظحتىبعضابعضهمالناسفأيقظ،لا:قال؟أصليت:فقلت،فأيقظتهالقومأدنىفأتيت

فأتاه،فداكاللهجعلنينعم:فقال،الإداوةيعني"؟ماءالميضأةفيهلبلاليا":فقالع!ي!اللهرسول

عجل،غيروهوالصبحقبلالركعتينفصلىلمج!النبيقامثمفأذنبلالافأمر،الترابمنهيلتلمبوضوء

قبض،لا":قال.؟أفرطنااللهرسوليا:قائللهفقال،عجلغيروهوفصلى،الصلاةفأقامأمرهثم

."صليناوقد،إليناوردهاأرواحناالله

.فراسأبو)9(الأسلميكعببنربيعةعنهماللهرضيومنهم

أبيتكنت:قال،كعببنربيعةعن،سلمةأبيعن،كثيرأبيبنيحيىحدثني:الأوزاعيقال

سبحان)وبحمدهربيسبحان":فيقولالليلمنيقومفكان،وحاجتهبوضوئهفاتيهع!ي!اللهرسولمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ط:)أحيمر(.

.أفياللفظليس

.(1/488)والإصابة،(2222/)الغابةوأسد،(1/475)الاستيعابفيترجمته

حسن.حديثوهو،(19-459/)أحمدالإماممسند

.(797/)النبلاءأعلامسيروانظر.(جرير):ط

.(فجلس):ط

.(كذلك):ط

.(حتى):أ

.(1/115)والإصابة،(926-2268/)الغابةوأسد،(494)الاستيعابفيترجمته
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()2(العالمينربسبحان)العالمينربسبحان،()1(وبحمدهربي

الجنة،فيمرافقئكاللهيارسول:قلت"؟حاجةلكهل"

.")4(السجود

947

ع!ي!:اللهرسولفقال")3(الهوي.

بكثرةنفسكعلى"فأعني:قال

بنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمدثنا،أبيثنا،إبراهيمبنيعقوبثنا:أحمد()الإماموقال

أجمع،نهاريع!يماللهرسولأخدمكنت:قالكعببنربيعةعن6(مجمربننعيمعن،عطاءبنعمرو

فما،حاجة!ك!يماللهلرسولتحدثأنلعلها:أقولبيتهدخلإذاببابهفأجلس،الاخرةعشاءيصليحتى

تغلبنيأو،فأرجعأملحتى"وبحمدهاللهسبحان،)7(اللهسبحان":يقولمج!ي!اللهرسولأسمعأزال

سلني،كعببنربيعةيا"-إياهوخدمتيلهخفتي)9(منيرىلما-يوماليفقال:قال)8(،فأرقدعيناي

فعرفت،نفسيفيففكرت:قال.ذلكأعلمكثماللهرسولياأمريفيأنظر:فقلت:قال."أعطك

مج!ي!اللهرسولأسأل:فقلت:قال،ويأتينيسيكفينيرزقافيهاليوأن،وزائلةمنقطعةالدنياأن

فقلت::قال"؟ربيعةيافعلتما":فقالفجئته:قال.بههوالذيبالمنزلاللهمنفإنه،لاخرتي

بهذاأمركمن:فقال":قال.النارمنفيعتقنيربكإلىليتشفعأنأسألك،اللهرسوليا،نعم

أعطك،سلني:قلتلماولكنك،أحذبهأمرنيمابالحقبعثكالذيواللهلا:فقلت:قال"؟ربيعةيا

رزقافيهاليوأن،وزائلةمنقطعةالدنياأنفعرفتأمريفينظرت،بهأنتالذيبالمنزلاللهمنوكنت

إني":ليقالثم،طويلا!شي!اللهرسولفصمت:قال.لآخرتياللهرسولأسألفقلت،سيأتيني

."السجودبكثرةنفسكعلىفأعني،فاعل

ثنا،فضالةبنمباركثنا،هارونبنيزيدأنبأنا،خيثمةأبوحدثنا:)01(يعلىأبوالحافظوقال

.أعنزيادةالقوسينبينماليس(1)

.أعنزيادةالقوسينبينماليس)2(

.(هوا:الحديثغريبفيالنهاية)بالليلمختصهو:وقيل،الزمانمنالطويلالحين-بالفتح-الهوفي)3(

.()226()948رقمالأوزاعيطريقمنمختصرامسلمرواه(4)

حسن.حديثوهو،(4931/)دمشقوتاريخ،(4/95)أحمدالإماممسند(5)

لامولى.الفقيهالمدنيالمجمراللهعبدبننعيموهو.المسندمنوالتصويبتحريفوهو.(محمد):ط،أ)6(

،(227)5/النبلاءأعلامسير.ومئةعشرينسنةقريبإلىعاش.لمجي!النبيمسجديبخركانالخطاببنعمر

.(01/465)التهذيبوتهذيب

.أعنزيادة(اللهسبحان)عبارة)7(

.أعنزيادة)8(

دمشق.وتاريخالمسندعنأثبتهوما(حقيمن):ط،أ)9(

ضعيفوإسنادهبهفضالةبنالمباركطريقمن95(و)4/58المسندفيأحمدورواه(4032/)دمشقتاريخ)هـأ(

.نكارةمتنهوفي،جدا
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ألاربيعةيا":يومذاتليفقال:قال-لمجيالهالنبييخدموكان-الأسلميربيعةعن،الجونيعمرانأبو

كانفلما.فسكت:قاللمح!)شيخدمتكعنيشغلنيأنأحبما،ا(!اللهرسوليا:قلت:قال"؟تزوج

وما،()2(لمح!شيخدمتكعنيشغلنيأنأحبما،اللهرسوليا:قلت؟تزوجألاربيعةيا:ليقالبعد

لئن،التزويجإلىيدعونيحتى+(عنديبماأعلماللهرسول:ذلكبعدفقلت:قال.المرأةأعطيماعندي

يزوجني؟ومن،اللهرسوليا:فقلت"؟تزؤجألاربيعةيا":ليفقال:قال.لأجيبنهالمرةهذهدعاني

تزوجونيأنيأمركماللهرسولإن:لهمفقلفلانبنيإلىانطلق:ليفقال:قال،المرأةأعطيماعنديما

فلانة؟:قالوا،فلانةفتاتكملتزوجونيإليكمأرسلنياللهرسولإن:فقلت،فأتيتهم:قال،فلانةفتاممم

فقلت:!يواللهرسولفأتيت،فزوجوني،برسولهومرحبااللهبرسولمرحبا:قالوا،نعم:قال

فقال؟صداقيأعطيماليأينفمن،وزؤجونيصدقوني،بيتأهلخيرمنأتيتك،اللهرسوليا

فأعطونيفجمعوها."ذهبمننواةوزنفيصداقهفيلربيعةاجمعوا":الأسلميلبريدةمج!ي!اللهرسول

فقال:قال؟أولمماليأينفمن،قبلواقد،اللهرسوليا:فقلت!يواللهرسولفأتيتفقبلوها،فأتيتهم

فقل،عائشةإلىانطلق":ليوقال.فجمعوا:قال"كبشبىثمنفيلربيعةاجمعوا":لبريدةاللهرسول

أما:فقالوا.والشعيربالكبشفانطلقت،إليفدفعتفأتيتها:قال"الشعيرمنعندهاماإليكفلتدفعلها

خبزعندناواللهفأصبح،الشعيروعملوا.فليذبحوهأصحابكفمرالكبشوأما،نكفيكفنحنالشعير

بكر:أبووقال،أرضيفيهو:فقلت،عذقفيفاختلفنا،لهأرضابكرأباأقطعاللهرسولإنثم،ولحم

قلتكماليقل:ليفقالفأحضرني.!4(فندم،كرهتهاكلمةبكرأبوليفقال.فتنازعنا،أرضيفيهو

اللهرسولفأتى:قال.اللهرسولآتيإذا:قال،ليقلتكمالكأقوللاواللهلا:فقلت:قال،(لك)

:قال؟فيشكو!يواللهرسوليأتيوهو،لكقالالذيهو:فقالوا،يتبعوننيقوميفجاءني،وتبعته

فيراكميلتفتلاارجعوا،المسلمينشيبةوذوالصديقهذا؟هذامنأتدرون:فقلت،إليهمفالتفت

الله.رسولفأتى:قال.ربيعةفيهلكفيخبرهاللهرسولفيأتي،فيغضبعليهلتعينونيجئتمإنماأنكمفيظن

!و:اللهرسولفقال،فأبىلهقلتمامثللييقول:لهفقلت.كرهها)6(كلمةلربيعةقلتإني:فقال

اللهرسولفقال،ليقالكمالهأقوللاوالله،اللهرسوليا:فقلت:قال"؟وللصديقمالكربيعةيا"

."بكرأبايالكاللهغفر:قلولكن،لكقالكمالهتقللا":ع!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.طفيالجلالةلفظليس

.طفيالقوسينبينماليس

دمشق.تاريخعنأثبتهوما(مني):ط،أ

.(فأخبرني):أ

.طفياللفظليس

.(كرهتها):ط
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!شيم.النبيمولى:ويقال،عنهاللهرضيبكرأبيمولى(سعد)1عنهماللهرضيومنهم

اللهرسولأن:الصديقبكرأبيمولىسعدعن،الحسنعنعامبرأبوثنا:)2(الطيالسيداودأبوقال

:فقال"سعدأأعتق"-خدمتهتعجبهاللهرسولوكان،بكرلأبيمملوكأسعدوكان-بكرلأبيقال

وهكذا."الرجالأتتك،الرجالأتتك،سعدأأعتق":فقال،غيرههاهناخادئملناما،اللهرسوليا

الطيالسي.داودأبيعنأحمد)3(رواه

اللهرسوليديبينقزبت:قال،سعدعن،الحسنعن،عامرأبوثنا:)4(الطيالسيداودأبووقال

.القرانعن!لمجماللهرسولفنهى،()يقرنونفجعلوا،تمرأ!لخيم

به.داودأبيعنبندارعن)6(ماجهابنورواه

ء!ماللهرسولبناقةيقودوهومكةالقضاءعمرةيومدخل.)7(رواحةبنالفهعبدعنهماللهرضيومنهم

)8(
الرجز(منأ:يقولوهو

تأويلهعلىنضربكم)9(اليومسبيلهعنالكفاربنيخقوا

مقيلهعنالهاميزيلضربأتنزيلهعلىضربناكمكما

)01(
خليلهعنالخليلويشغل

أيضا.تقدمكمامؤتةيومفيبأشهرهذابعدرواحةبناللهعبدقتلوقد.بطولهذلكقدمناكما

الهذلي،الرحمنعبدأبوشمخبنحبيببنغافلبنمسعود)11(بناللهعبد)عنهماللهرضيومنهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(

.(04-293/)والإصابة،(2422/)الغابةوأسد،(612)الاستيعابفيترجمته

.(322-4132/)دمشقتاريخ

ضعيف.هـاسناده،(1991/)أحمدالإماممسند

الصحيحينفيالقرانعنالنهيثبتولكن:أقول،ضعيفهـاسناده،بهالطيالسيعن(991)1/أحمدوأخرجه

عمر.ابنحديثمن

برفيقهغبنأفيهلأنأو،بصاحبهيزريوذلك،شرهأفيهلأن!شي!عنهنهىوإنما،اكلفيالتمرتينبينيقرنونأي

.(قرن:النهاية)

صحيح.المتنلكن،ضعيفهـاسناده،(3332)ماجهابن

،(524-1235/)النبلاءأعلاموسير(3234/)الغابةوأسد،دمشقوتاريخ،(898)الاستيعابفيترجمته

.(677/)لاصابةوا

.(441)قصابوليد.د:رواحةابنديوانفيالأسطر

.(نحن)الديوانفي

.(ويذهل):الديوانفي

وأسد،(515-1471/)بغدادوتاريخ،(752/)والاستيعاب،(913-1124/)الأولياءحليةفيترجمته

.(537-2368/)لإصابةوا،(3384/)الغابة
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ويلي،!ي!النبينعليحمليليكان،بعدهاومابدراوشهدالهجرتينهاجر،الصحابةأئمة()1(أحد

الجمالعلموله،اللهكلامتفسيرفيالطولىاليدلهوكانت،الركوبأرادإذادائتهويرحل،طهوره

والحلم.والفضل

والذي":فقال-ساقيهدقةمنيعجبونجعلواوقد-لأصحابهقالاللهرسولأن)2(الحديثوفي

."أحدمنأثقلالميزانفيلهمابيدهنفسي

علما.مليء)4(كنيفهو:مسعود)3(ابنفيالخطاببنعمروقال

يشبهوكان)5(الجلوسيسامتمشىإذاكانإنه:يقال،الخلقحسن،الخلقنحيفأنهوذكروا

استطاعبماويتشبهوكلامهوسكناتهحركاتهفيع!ي!هبالنبييشبهأنيعني،وسمتهودلههديهفي!لخي!النبي

عبادته.من

ثلاثعنبالمدينةوثلاثين-ثلاثأو-اثنتينسنة،عفانبنأعثمانأيامفيعنهاللهرضيتوفي

أصح.والأول،بالكوفةتوفيإنه:وقيل،سنةوستين

.)6(الجهنيعامربنعقبةعنهماللهرضيومنهم

بنعقبةعن،الرحمنعبدأبيالقاسمعن،جابرابنثنا،مسلمبنالوليدثنا:أحمد)7(الإمامقال

"؟تركبألاعقبةيا"ليقالإذ،النقابتلكمننقبفيلمج!اللهبرسولأقودأنا)8(بينما:قال،عامر

)9(عقبةيا:قالثم،ركبثم،هنيهةوركبتاللهرسولفنزل:قال،معصيةتكونأنفأشفقت:قال

بربأعوذقل!فأقرأني،اللهرسوليابلى:قلت"؟الناسبهاقرأسورتينخيرمنسورتينأعلمكألا

بي،مرثم.بهمافقرأع!ي!هاللهرسولفتقدمالصلاةأقيمتثم.!الناحطبربأعوذق!)و،!الفلق

مسلمبنالوليدحديثمن)01(النسائيرواهوهكذا."قمتوكلمانمتكلمابهمااقرأ":فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.طفيالقوسينبينماليس

حسن.إسنادوهذا،لغيرهصحيححديثوهو،(142-1/042)أحمدالإماممسند

.(2344/)سعدابنطبقات

.((كنف:النهاية)الوعاءوهوللكنفتعظيمتصغيرهو:كنيف):عمرقولعلىمعلقاالأثيرابنقال

تحريف.وهو(الخلق):أ

وسير،(4/53)الغابةوأسد،(3/7301)والاستيعاب،(344-4/343)سعدابنطبقاتفيترجمته

.(3948/)والإصابة،(946-2467/)النبلاءأعلام

.(4144/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

.(عقبيا):ط

صحيح.حديثوهو،784(4)"الكبرى"وفي(5245)النسائي
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عن،وهبابنحديثمنأيضا)2(والنسائيداود)1(أبوورواه،جابرابنعنالمباركبناللهوعبد

به.عقبةعن،الرحمنعبدأبيالقاسمعن،الحارثبنالعلاءعن،صالحبنمعاوية

.)3(الخزرجيالأنصاريعبادةبنسعدبنقيس،عنهماللهرضيومنهم

منالشرطصاحببمنزلة!م!دالنبيمنعبادةبنسعدبنقيسكان:قالأنسعن)4(البخاريروى

كانسراويلهإن:ويقال.كوسجا)5(وكان،الرجالأطولمنعنهاللهرضيهذاقيسكانوقد،الأمير

سفيانأبيبنمعاويةبعثوقد،الأرضرجلاهفتصل)6(الرجالأطولمنيكونمنأنفهعلىيضعه

طوله.على)9(السراويلهذهتجيء)8(رجلعندكمهل:لهيقول)7(الرومملكإلىسراويلهعنهاللهرضي

ذلك.منالروم(01ملك)فعجب

صفين.أيامطالبأبيبنعليمعوكان.ودهاءرأيذاممدحأكريمأكانأنهوذكروا

اللهرضي،يدعوالمسبحةأصبعهرافعأيزاللاسعدبنقيسكان:خالدبنمعبدعن،مسعروقال

.وأرضاهعنه

معاوية.أياماخرفيبالمدينةتوفي:(1وغيرهما)1خياطبنوخليفةالواقديوقال

ثنا،الحنفييزيدبنعليثنا،السجستانيالخطاببنعمرثناالبزار)12(بكرأبوالحافظوقال

يلزمونالأنصارمنشاباعشرونكان:قال،أنسعن،سفيانأبيعن،الأعمشعن،الصلتبنسعد

فيه.بعثهمأمرأأرادفإذا،لحوائجه!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

صحيح.حديثوهو،(4621)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(5451)النسائي

الغابةوأسد،(1/177)بغدادوتاريخ،(9128)والاستيعاب،(6/52)سعدابنطبقاتفيترجمته

التهذيبوتهذيب،(121-3521/)النبلاءأعلاموسير(1/261/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(4215/)

.(3942/)والإصابة،(8593/)

.(5571)البخاري

.(كسج:اللسان)عارضيهعلىشعرلاالذي:الكوسج

.(الرجل):ط

.(الرومملكإلىمعاملةسراولهبعثوقد):ط

.(يجيء):ط

.(سراويله):أ

.(الرومصاحبفتعجب):ط

.(653/)سعدابنطبقات

ضعيف.صماسناده(5441:الأستاركشف)
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عنه.الله(رضي)1الثقفيشعبةبنالمغيرةعنهماللهرضيومنهم

علىواقفطوهو،يدهفيالسيفرافعاكانكما،غ!ي!اللهرسوليديبينالسلحدار)2(بمنزلةكان

فيقدمحينالثقفيمسعودبنعروةعمهأهوىكلمافجعل،الحديبيةيومالخيمةفيع!يوالنبيرأس

الشيف،بقائمةيدهيقرع-مخاطباتهافيالعربعادةبهجرتماعلى-!ي!اللهرسوللحيةإلىالرسيلة

.قدمناهكماالحديث...إليكتصللاأنقبل!ي!اللهرسوللحيةعنيدكأخر:ويقول

ءص)3(

الإمرةسفيانأبيمعوولاهلمجوو،اللهرسولمعكلهاالمشاهدشهد:وغيرهسعدبنمحمدقال

دهاةمنداهيةوكان،اللاتوهي،بالربةالمدعؤةوهي،الطائفأهلطاغوتفخرباذهباحين

:يقولجابربنقبيصةسمعت:الشعبيوقال.قطأحدغلبنيما:يقولسمعته:الشعبيقال.العرب

منلخرجبمكيرإلامنهاباب!منيخرجلاأبوابثمانيةلهامدينةأنفلو،شعبةبنالمغيرةصحبت

والدهاة.موسىوأبو،مسعودوابن،)5(وعلي،عمر:أربعةالقضاة:)4(الشعبيوقال.أبوابها

معاوية،خمسةالدهاة:)6(الزهريوقال.وزياد،والمغيرة،العاصبنوعمرو،معاوية:أربعة

بنبديلبناللهوعبد،عبادةبنسعدبنقيسوهماعلئمعواثنان،والمغيرة)7(العاصبنوعمرو

.ورقاء

نإالواحدةصاحب:يقولوكان،للنساءنكاحارجلاشعبةبنالمغيرةكان:)8(مالكالإماموقال

فكان:قال.)9(تشتعلاننارينبينالثنتينوصاحب،معهامرضمرضتوإن،معهاحاضحاضت

،امرأةمئةثلاث:وقيل،امرأةثمانينتزوج)11(غيرهوقال.جميعاويطلقهنجميعا)01(أربعاينكح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

،(1/191)بغدادوتاريخ،(101-1697/)والأغاني،(602/و)(4284/)سعدابنطبقاتفيترجمته

-312/)النبلاءأعلاموسير،(4604/)الغابةوأسد(62-0/613)دمشقوتاريخ(4541)والاستيعاب

.(534-3254/)لإصابةوا(32

.(29المعربةالفارسيةالألفاظ)السلاححامل:السلحدار

.(16-0/615)دمشقتاريخ

.(1879/)الكمالوتهذيب(0/694)دمشقتاريخ

دمشق.تاريخعنصححتهخطأوهو(وعمربكرأبو):ط،أ

.(7603/)البخاريتاريخ

خطأ.(وعمر):ط

.(0/655)دمشقتاريخ

.(يشتعلان):ط

.طفياللفظليس

.(1446)الاستيعاب
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حكىالذيوهو،وأصحهاأشهرها،أقوالعلىوفاتهفياختلفوقد.امرأةألف)1(أحصن:وقيل

خمسين.سنةتوفيأنهالإجماعالبغدادي)2(الخطيبعليه

.زهرةبنيحليف.)3(الكنديمعبدأبوالأسودبنالمقدادعنهماللهرضيومنهم

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،ثابتعن،سلمةبنحمادثنا،عفانثنا:4(أحمدالإمامقال

فأتينا،أحديضفنافلم،للناسفتعرضنا،(هليوصاحبانأفا،المدينةقدمت:قالالأشودبنالمقداد

وجزئهن،مقداديااحلبهن":فقال،أعنزأربعوعنده،منزلهإلىبنافذهب،لهفذكرنا!النبيإلى

فاحتبس،)6(جزأهليلةذات!يمللنبيفرفعت،ذلكأفعلفكنت"جزءأإنسانكلوأعط،8أجزاأربعة

قمتفلو،الأنصارمنبيتأهلأتىقد!يمالنبيإن:نفسيل!فقالم!)7(،فراشيعلىواضجعت

قدمماأخذنيوتقار)9(بطنيفيدخلفلما،جزأهفشربتقمتحتى8(بحتزلفلم،الشربةهذهفشربت

علىثوبافسجيت.شيئاالقدحفييرىفلا،1(ظمآن)0جائعا!ي!النببمالآنبريجي:فقلت،حدثوما

فرفع،شيئايرفلمعنهفكشف،النائمتوقطولا،اليقظانتسمغتسليمةفسلم!النبيوجاء.وجهي

فأخذتوقمت،دعوتهفاغتنمت"أطعمنيمنوأطجم،سقانيمناسؤاللهم":فقالالسماءإلىرأسه

فإذاإحداهنضرععلىيديفوقعت،لأذبحهاأسمنأيتهنأجسهنفجعلت،الأعنزإلىفدنوتالشفرة

فاليتهالإناءفيفحلبت،حفلكلهنهنفإذافنظرت،حافلهيف!ذاالأخرىإلىونظرت،(ااحافلهي

سوءاتكبعض":فقال،الخبرثماشرب:فقلت"؟مقدادياالخبوما":فقال،اشرب:فقلت،به

أخذتهثم12(تضلعحتىفشرب،اللهنبيياالئرب:فقلت."اشرب":قالثمفشرب"مقداديا

منمنزلةبركةهذه":!ي!النبيفقال،وكذاكذا!ان"هيه"!!النبيفقال.الخبرأخبرتهثم،فشربته

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12(

(.ط:)بألف

.(1/191)بغدادتاريخ

وأسد(183-06143/)دمشقوتاريخ(148)والاستيعاب،(176-1172/)الأولياءحليةفيترجمته

.(554-3454/)والإصابة،(121-2111/)واللغاتالأسماءوتهذيب،(5125/)الغابة

.(5-64/)أحمدالإماممسند

.طفياللفظليس

المسند.محنواستدركثهاالأصلينفيليست

.(فقال):ط

.!فبموليست،أعنزيادة

.(قرر:الغهماية)استقربمعنىوتقار(معاثي):ط

.لل!مياقأئبتهوما(ظمانأ):ط،أ

.(حفل:النهاية)خفلوجمعهااللبنكثيرة:حافل

.(ضلع:النهاية)وأضلاعهجنبهتمددحتىالشربمنأكثرأيتضلع
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منأباليفلا،وأنتأناالبركةشربتإذا:فقلت"؟صاحبيكأسقيحتىأخبرتنيأفلا،السماء

عن،ثابتعن،المغيرةبنسليمانعن،النضرأبيعن،أيضاأحمد)1(الإمامرواهوقد.أخطأت

كانواالذيالإناءفيحلبأنه:وفيه،تقدممافذكر.المقدادعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

أما":!سماللهرسوللهقالبهجاءولما،الرغوةعلتهحتىفحلب،فيهيحلبواأن)2(يطعمونلا

اشرب:فقلت،ناولنيثمفشرب)،اللهرسوليااشرب:فقلت"؟مقدادياالليلةشرابكمشربتم

رويقداللهرسولأنعرفتفلما.شربتثمبقيمافأخذتناولنيثم()3(فشرب،اللهرسوليا

"مقدادياسوءاتكإحدى":اللهرسولفقال،الأرضإلىألقيتحتىضحكت،دعوتهفأصابتني

كنتألا،اللهرحمةإلاهذهكانتما":فقال.كذاصنعت،كذاأمريمنكان،اللهرسوليا:فقلت

أصبتهاإذاأباليما،بالحقبعثكوالذي:قلت:قال"؟منها)4(فيصيبانهذينصاحبيكنوقظأذنتني

بنسليمانحديثمن)7(والنسائي)6(والترمذي)5(مسلمرواهوقد.الناسمنأصابهامنمعكوأصبتها

به.المغيرة

سلمة.أممولىمهاجر)8(،عنهماللهرضيومنهم

بنإبراهيمحدثني،بكيربناللهعبدبنيحيىثنا،الفرجبنروحالزنباعأبوثنا:)9(الطبرانيقال

فلم،سنينع!ي!اللهرسولخدمت:قالسلمةأممولىمهاجراسمعت:يقولبكيراسمعت،اللهعبد

خمسأوسنينعشرخدمته:روايةوفي.تركتهلم.تركتهلشيءولا،صنعتهلم،صنعتهلشيءلييقل

0(1)

سنين

.1(السهح)1أبوعنهماللهرضيومنهم

ثنا،مهديبنالرحمنعبدثنا،موسىبنمجاهدثنا:الثقفيإسحاقبنمحمدالعباسأبوقال

.(63/)أحمدالإماممسند(1)

.(يطيقونلاا:ط)2(

.أعنواستدركته،طفيالقوسينبينماليس)3(

الرحمة.إلىيعودالضميرلأن.تحريف(منهما):ط()4

.(174،5502)مسلم()5

.(9271)الترمذي)6(

.(15501)للنسائيالكبرىالسنن)7(

.(3466/)والإصابة،(4541)الاستيعابفيترجمته)8(

ضعيف.وإسناده،(4323/)دمشقوتاريخ(783)(0/2033)للطبرانيالكبيرالمعجم()9

.(سنةعشرةخمسةأو):ط(01)

.(459/)والإصابة،(1684)الاستيعابفيترجمته(11)
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:قال،!ي!اللهرسولأخدمكنت:قالالسمحأبوحدثني،خليفةبنمحلحدثني،الوليدبنيحيى

علىفبالحسينأوبحسنفأتي،وأستره)2(فأناوله:قال،(1)إداوتيناولني:قاليغتسلأنأرادإذاكان

داود)3(أبورواهوهكذا"الغلامبولمنويرش،الجاريةبولمنيغسل":فقاللأغسلهفجئت،صدره

موسى.بنمجاهدعن)5(ماجهوابن)4(والنسائي

فيبنفسهخدمتهتولى،عنهاللهرضيبكرأبوالإطلاقعلىالضحابةأفضلعنهماللهرضيومنهم

ذلكتقدمكما،المدينةإلىوصلواحتى،منهخروجهموبعد،الغارفيلاسيما،الهجرةسفرة

والمنة.الحمدودله،مبسوطا

فصلى

وسلامهاللهصلوات،يديهبينوغيرهالوحيكتابأما

أجمعينعنهمورضي،عليه

ترجمةوسيأتي،عنهماللهرضيطالبأبيبنوعليوعثمانوعمربكرأبو،الأربعةالخلفاءفمنهم

الثقة.وبهاللهشاءإنخلافتهأيامفيمنهمواحدكل

قصيبنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصبنسعيد)6(بنأبانعنهماللهرضيومنهم

عثمانأجار)8(الذيهولأنه،()7(الحديبيةبعدإسلامهوكان،وعمروخالدأخويهبعدأسلم).الأموي

من")9(الصحيح"فيذكرالهلأن،خيبر:وقيل،الحديبيةيوممكةأهلإلى!شي!اللهرسولبعثهحين

،بالشامتجارةفيوهو،براهباجتمعأنهإسلامهسببوكان،خيبرغنائمقسمةفيهريرةأبيحديث

فوصفه،لكأنعتهفأنا:قال،محمد:قال؟اسمهما:الراهبلهفقال،!اللهرسولأمرلهفذكر

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

يف.تحر(تيادوأ):ط

.(هستترأو):ط

صحيح.حديثوهو،(376)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(224)النسائي

صحيح.حديثوهو،(526،613)ماجهابن

أعلاموسير،(48-146/)الغابةوأسد،(162/)والاستيعاب،(175-174)قريشنسبفيترجمته

.(14-113/)والإصابة،(1261/)النبلاء

.أفيالقوسينبينماليس

تحريف.(أجاز):ط

.(4238)البخاريصحيح



عليهوسلامهاللهصلواتيديهبينالوحيكتاب488

سعيدبنعمروأخووهو،مرجعهبعدفأسلم.السلامفأقرئهأهلكإلىرجعتطإذاةوقال،4سوابصفته

.مروانبنالملكعبدقتلهالذيالأشدق)1(

لمفإذا،كعببنأبي!يخ!اللهرسوليديبينالوحيكتبمنأولكان:شيبةأبيبنبكرأبوقال

بالمدينة-يعني-قالهكذا.سعيدبنوأبانسعيدبنوخالدعثمانلهوكتب،ثابتبنزيدكتبيحضر

عنهم.اللهرضيبمكةالصحابةكتبهاوقد،نزولهاحالكعمببنأبييكنلمالمكيةفالسوروإلا

بنوالزبير،اللهعبدبنومصعب،عقبةبنموسىفقال،هذاسعيدبنأبانوفاةفياختلفوقد

وقال.)2(عشرةاثنتيسنةالأولىجمادىفييعني،أجنادينيومقتل:النسبأهلوأكثر،بكار

.عشرةأربعسنةالصفرمرجيومقتل:آخرون

خمسسنةرجبمنمضينلخصمياليرموك)يومعمرووأخوههوقتل:إسحاقبنمحمدوقال

ثابت،بنزيدعلىالإمامالمصحفيمليأنعثمانأمرهوأنه،عثمانأيامإلىتأخرإنه:وقيل.عشرة

.(أعلمفالله.وعشرينتسعسنةتوفيثم

:ويقال،المنذرأبو،)3(الأنصاريالخزرجيعبيدبنقيسبنكعببنأبيئعنهماللهرضيومنهم

واللحيةالزأسأبيضنحيفأربعةوكان.بعدهاوماوبدرأالثانيةالعقبةشهد،القراءسيد:الطفيلأبو

شيبه.يغيرلا

ثابت،بنوزيد،جبلبنومعاذ،كعببنأبي-الأنصارمنيعني-أربعةالقرآنجمع:أنسقال

.)5(أخرجاه(زيد)4أبو:لهيقال،الأنصارمنورجل

."القرآنعليكأقرأأنأمرنياللهإن":لأييقالع!يماللهرسولأنأنسعن:)6(الصحيحينوفي

قراءة؟عليكأقرأأن:ومعنى.عيناهفذرفمت"قال."نعم":قال؟اللهرسوليالكوسماني:قال

يعتقدلئلاهذاعلىنبهناوإنما.العلمأهلمنأحديفهمهلاهذا،منهتعلمقراءةلا،وإسماعإبلأع

خلافه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سعيداوأخويهأبانأالذهبيأوردوقد.أميةبنالعاصبنسعيدبنعمروهوأخوهوإنما،أبانأخاالأشدقليس

.(262-1/925النبلاءأعلامسيرانظر)الأشدقسعيدبنعمروأعمامإنهم:وقالوخالدا

.(عشرةثلاثسنة):"أجنادين":البلدانمعجمفي

،(348-7/803)دمشقوتاريخ،(1126/)والإستيعاب،(256-1025/)الأولياءحليةفيترجمته

.(1/26)والإصابة،(011-1/801)واللغاتالأسماءوتهذيب،(1/16)الغابةوأسد

.(يزيد):ط

.(6542)ومسلم،(3005)البخاري

.(121)(997)ومسلم،(9594،1694)البخاري
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منكفرواألذينيكنلؤ):سورةعليهقرأ!يووأنه،عليهالقراءةهذهسبباخرموضعفيذكرناوقد

،2-ا:البينةأ!قيمةكنمبفيها5صطهرة!فايئلواأللهقنرلموورل!لبينهأتأئيهمحتىمنفكنلمشركينوأتكئفأأقل

إلىأبيفرفعه،أبييقرأكانماخلافعلىسورةقراءةرجلعلىأنكرقدكانكعببنأبيأنوذلك

،فقرأ"اقرأ"الرجللذلكقالثم"أنزلتهكذا":فقال،فقرأ"أبييااقرأ":فقال،اللهرسول

اللهرسولفضرب:قال،الجاهليةفيكنتإذولاالشلثمنفأخذني:أبيقال"أنزلتهكذا":فقال

كالتثبيتالسورةهذهاللهرسولعليهتلاذلكفبعد،فرقااللهإلىأنظروكأنما،عرفاففضت)1(صدرهفي

.بالعبادولطفأرحمةكثير؟أحرفعلىأنزلوإنه.وصدقحقالقرانهذاأنلهوالبيانله

:بنسعد)2(محمدوقال).!ي!اللهرسوليديبينالوحيكتبمنأولهو:خيثمةأبيابنوقال

وقيل:،عشرةتسعسنةفي:فقيل.وفاتهفياختلفوقد()3(لمجيماللهرسوليديبينالوحييكتبكان

أعلم.فالله،بجمعؤعثمانمقتلقبل:وقيل،وعشرينثلاث:وقيل،عشرينسنة

بنجندببنأسدبن)5(منافعبدواسمه،)4(الأرقمأبيبنأزقم،عنهماللهرضي،ومنهم

المخزومي.مخزومبنعمربناللهعبد

بعدالدارتلكوتعرف،الصفاعنددارهفيمستخفيا.!يماللهرسولكانالذيوهو،قديمأأسلم

أنيس،بناللهعبدوبينبينه!يواللهرسولآخىوقد،بعدهاومابدرأوشهدوهاجر.بالخيزرانذلك

الحافظرواهفيماوذلك،وغيرهبفغ!ي!اللهرسولبأمرالمحاربيالحارثبنعظيمأقطاعكتبالذيوهو

بنعمروبنمحمدبنبكرأبيبنالملكعبدحدثني،الزبيرييعقوببنعتيقطريقمنعساكر)6(ابن

وخمسين.خصديى:وقيل،ثلاثسنةفيتوفيوقد.حزمبنعمروعن)7(جدهعن،أبيهعن،حزم

سنة.)8(وثمانونخمسوله

حديثين:لهأحمدالإمامروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

(.ط:)فضضت

.(4324/)دمشقوتاريخ،(3894/)سعدابنطبقات

وحدها.أعنالقوسينبينماليس

النبلاءأعلاموسير،(174/)الغابةوأسد،(1131/)والاستيعاب،(3242/)سعدابنطبقاتفيترجمته

.(1/04)لإصابةوا،(2947-084/)

.طفياللفظليس

.(4325/)دمشقتاريخ

.طفياللفظليس

.(وثلاثون):أ
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بنهشامعن،المهلبيعبادبنعبادثنا:لأحمدواللفظ-عرفةبنوالحسنأحمد)1(قال:الأول

أن-!ي!النبيأصحابمنوكان-أبيهعن،الأرقمأبيبنأرقمبنعثمانعن،سعدبنعفارعن،زياد

كالجازالإمامخروجبعدالاثنينبينويفرقالجمعةيومالناسرقابيتخطىالذيإن":قالاللهرسول

.!النارفي)2(قصبه

عن،عمرانبنيحىثنا،خالدبنالعطافثنا،خالدبنعصامثنا:أحمد)3(قال،والثاني

قال"؟تريدأين":فقال!ي!اللهرسولإلىجاءأنه،الأرقمجدهعن،الأرقمبنعثمانبنالثهعبد

:قال"؟أتجارةإليهيخرجكما":قال،المقدسبيتحيزإلىبيدهوأومأ،هاهنااللهرسولياأردت

وأومأ!صلاةألفمنخير"-مكةإلىبيدهوأومأ-!هاهناالصلاة":قال،فيهالصلاةأردتولكن،لا

أحمد.بهماتفرد.الشامإلىبيده

الرحمن،عبدأبو،)4(الخزرجيالأنصاريشماسبنقيسبنثابت،عنهماللهرضي،ومنهم

.!النبيخطيب:لهويقال،الأنصارخطيبالمدنيمحمدأبو:ويقال

علىالعربوفودفيشيوخهعنبأسانيدهالمدائنيمحمدبنعليأخبرنا:سعد)5(بنمحمدقال

رهطفياللهرسولعلى)6(الحدانيهزانبنومسليةالثماليعلسبناللهعبدقدم:قالوا،!ب!اللهرسول

الصدقةمنعليهمفرضبماكتابالهموكتب،قومهمعلىوبايعوافأسلموا،مكةفتحبعد،قومهمامن

اللهرضيمسلمةبنومحمد،عبادةبنسعدفيهوشهد،شماسبنقيسبنثابتكتبه،أموالهمفي

بالجنة.بشره:!ي!اللهرسولأن)7(مسلمصحيحفيثبتممنالرجلوهذا.عنهم

نعم":قالاللهرسولأنهريرةأبيعن،مسلمشرطعلىلإسناد")8(جامعه"فيالترمذيوروى

ضعيف.هـاسناده،(3174/)أحمدالإماممسند(1)

.(قصب:النهاية)المعى-بالضم-القصب(2)

المسانيد"جامع"فيالمصنفوأورده،ضعيفهـاسناده،المسندمطبوعةمنالساقطالأنصارمسندآخرمنهو)3(

.232(/1)"المسندأطراف"فيحجروابن(1/691)

2033/)المجمعطبعة-السيرة-دمشقوتاريخ،(272/)والاستيعاب(5602/)سعدابنطبقاتفيترجمته()4

.(241/)والإصابة،(316-1/803)النبلاءأعلاموسير،(1275/)الغابةوأسد(332-

.(1353/)سعدابنطبقات)5(

ضراربنومسيلمةالثماليعبسبناللهعبد)أوفي(الحدابيهارانبنومسلمةاليمانيعبسبناللهعبدقدم):ط)6(

ط-السيرة-دمشقوتاريخ،المصنفمنهينقلالذيسعدابنطبقاتعنأثبتهوما.تحريفوكلاهما(الحراني

.(2033/-)المجمع

.(911)مسلم)7(

.(5937)الترمذي)8(
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حضير،بنأسيدالرجلنعم،الجراحبنعبيدةأبوالرجلنعم،عمرالرجلنعم،بكرأبوالرجل

بنعمرومعاذبنالرجلنعم،جبلبنمعاذالرجلانعم،شماسبنقيسبنثابتالرجلنعم

.الجمو!"

قصةوله،الصديقبكرأبيأيامفي،عشرةاثنتيسنةاليمامةيومشهيدأعنهاللهرضيقتلوقد

ومعونته.وعونهوقوتهاللهبحول،ذلكإلىانتهيناإذااللهشاءإنسنوردها

بنمعاويةبنمخاشنبنالحارثبنرباحبنصيفيبنالربيعبن)1(حنظلةعنهماللهرضيومنهم

وعمه،أيضأصحابيرباحوأخوه.الكاتبالأسيديالتميميتميمبنعمروبنأسيدبنجروةبنشريف

.العربحكيمكانصيفيبنأكثم

في)3(الطائفأهلإلىء!يواللهرسولبعثه:غيرهوقال.كتابالمجيوللنبيكتب:)2(الواقديقال

الجملفيمعهالقتالعنوتخلفعليأيامأدركوقد،وغيرهابالعراقحروبهخالدمعوشهد،الصلح

علي.أيامبعدومات،عثمانبهاشتملماالكوفةعنانتقلثم،وغيره

ذلك،فيجاراتهافلامها،عليهجزعتماتلماامرأتهأن،")4(الغابة"فيالأثيرابنذكروقد

السريع(منأ:فقالت

شاحبشيببماذيعليتبكيلمحزونةدعدتعجبت

بالكاذبليسقولاأخبركشفنيمااليوم)5(تسألينيإن

الكاتبحنظلةعلىحزنبهأودىالعينسوادإن

.حديثانعنهجاء،عليبعدماتحتىللفتنةمعتزلأكان:)6(البرقيبناللهعبدبنأحمدقال

ثلاثة.بل:قلت

الكاتب،حنظلةعن،قتادةثنا،همامثنا:قالا،وعفانالصمدعبدثنا:أحمد)7(الإمامقال

ووضوئهنوسجودهنركوعهن)8(الخمسالصلواتعلىحاففيمن":يقول!ي!اللهرسولسمعت:قال

.(2332/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخفيترجمته(1)

.(655/)سعدابنطبقات)2(

تحريف.(لطوائفا):ط)3(

.(256/)لغابةاأسد(4)

بها.الوزنيستقيمولا(تسألني):ط()5

.(أ)هامشفيالصحيحواستدرك(الرقي):ط،أفي)6(

.بشواهدهصحيححديثوهو،(4267/)أحمدالإماممسند)7(

.(وركوعهن):وأ(بركوعهن):ط()8
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أحمد،بهتفرد1((أالجنةلهوجبت":قالأو"الجنةدخل،اللهعندمنحقأنهنوعلم،ومواقيتهن

أعلم.والله،وحنظلةقتادةبينمنقطغوهو

،الجريريسعيدحديثمن(هماجهوابن4(والترمذب3(ومسلم2(أحمارواه:الثانيوالحديث

فيالملائكةلصافحتكمعندييمونونكماتدومونلو":حنظلةعن،النهديعثمانأبيعن

منأيضاوالترمذيأحمدرواهوقد."وساعةساعةولكن،فرشكموعلىطرقكموفي،مجالسكم

.حنظله"6(عن،الشخيربناللهعبدبنيزيدعن،قتادةعن،القطانداوربنعمرانحديث

عن،الزنادأبيعن،الثوريسفيانحديثمن9(ماجةوابن8(والنسائيئ7(أحمارواهوالثالث

،1(.أحمدالإمامرواهلكن.الحربفيالنساءقتلعنالنهيفيجدهعنحنظلةبنصيفيبنالمرقع

عن)ربيعبنرباحبنصيفيبنمرقععنالزنادأبيعنأخبرت:قالجريجابنعن،الرزاقعبدعن

محمد،بنحسينعنأيضاأحمدرواهوكذلك.فذكره...الكاتبحنظلةأخيربيعبنرباحجده

.أبيه)11(عنالزنادأبيابنعنكلاهما،العباسأبيبنوإبراهيم

عن،الزنادأبيعن،الرحمنعبدبنالمغيرةعنكلاهماعامرالعقديوأبيمنصوربنسعيدوعن

داود)14(أبووروى.كذلك13(ماجهوابن12(النسائيرواهالمغيرةطريقومن.رباحجدهعنمرقع

عنلارباحعنفالحديث.فذكره...رباحجدهعن،أبيهعن،مرقعبنعمرحديثمنا(والنسائي

الحديث.هذافييخطئالثوريسفيانكان:شيبةأبيبنبكرأبوقالولذا.حنظلة

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

)13

)14

.طفياللفظليس

.(4346/)أحمدالإماممسند

.(5275)مسلم

.(4152)الترمذي

.(9423)ماجهابن

.وشواهدهبطرقهصحيححديثوهو،(4091)5رقم346(4/)المسندفيأحمدرواه

.(4178/)أحمدالإماممسند

.(8627)للنسائيالكبرىالسنن

.(2842)ماجهابنسنن

.(4346/و)(3488/)أحمدالإماممسند

.2281()2/وأطرافهالمسندمنوالتصحيح،أبيهبنالرحمنعبدبنالمغيرةعن:الأصولفي

.(8626)للنسائيالكبرىالسنن

.(2842)رقمبعدماجهابن

.(9266)داودأبو

.(8625)للنسائيالكبرىالسنن
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أعلم.والله،حديثينسوىيرولمإنه:البرقيابنقولوصح:قلت

،منافعبدبنشمسعبدبنأميةبن)1(العاصبنسعيدبنخالد،عنهماللهرضي،ومنهم

نأوذكروا.خمسةقيلماوأكثر،أربعةأوبثلاثةالصديقبعد)2(يقالقديمأأسلم.الأمويسعيدأبو

قال!:.عليئمبهاللهماسعتهامنفذكر،جهنمشفيرعلى)3(واقفثكأنهالنومفيرأىأنهإسلامهسبب

علىالرؤياهذهفقص،فيها)4(الوقوعمنليمنعهبيدهاخذ!ي!اللهرسولوكأن،فيهايدفعهأباهوكأن

خفته.مماتنجفاتبعهاللهرسولهذا،خيربكأريدلقد:لهفقال،-عنهالله-رضيالصديقبكرأبي

علىكسرهاحتىيدهفيبعصا؟وضربه،عليهغضبإسلامهأباهبلغفلما،فأسلم!ح!اللهرسولفجاء

ليلا!ي!اللهرسولخالدفلزم،يكلموهأنإخوتهبقيةونهى،القوتومنعه،منزلهمنوأخرجه،رأسه

الذيهوكانثم،معهمهاجر)5(الحبشةأرضإلىالناسهاجرفلما،عمروأخوهأسلمثم،ونهارأ

جعفر،صحبةالحبشةأرضمنهاجراثم.قدمناكمالمجي!اللهرسولمنحبيبةأمتزويجفيالعقدولي

بنأبانأخوهماوجاء،المسلمينمشورةعنلهمافأسهم،افتتحهاوقدبخيبرجمي!اللهرسولعلىفقدما

الصديقخلافةكانتفلما.الأعماليوليهمع!ي!اللهرسولكانثم،قدمناكماخيبرفتحفشهدسعيد

أعلم.والله.الصفربمرج:ويقال،بأجنادينخالدفقتل،للغزوالشامإلىخرجوا

،حزمبنعمروعن،جدهعن،أبيهعن،بكرأبيبنالملكعبدحدثني،)6(يعقوببنعتيققال

كتابا:جمي!اللهرسولعنكتبسعيدبنخالدأنيعني

أعطاه)7(السلميربعبدبنراشداللهرسولمحمذأعطىماهذا،الرحيمالرحمناللهبسم"

."سعيدبنخالدوكتب.حقوحقه،لهحقفلا(01)حاقهفمن،)9(برهاطبحجروعلوةلين.
.)8(-ه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الغابةوأسد)2/333(مجمع-السيرة-دمشقوتاريخ)42(والاستيعاب(175-)174قريشنسبفيترجمته

.(55-584/)وبدران(1/54)والإصابة(279/)

.طفياللفظليس

خطأ.(واقفا):ط

.أعنزيادة

.(هاجر):ط

.(2339/)-دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخ

.(2434/)الإصابةانظرتحريفوهو(السلامي):أ

.(غلو:اللسان)بسهمرميةمقداروالغلوة.تحريفوهما(وعلوةعلوتين):ط

.(رهاط:البلدانمعجم)مكةمنليالثلاثعلىموضع:رهاط

تحريف.(خافه):ط،أ
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بناللهعبدبنمحمدعن،خالدبنمحمدبنجعفرحدثني:الواقديعنسعد)1(بنمحمدوقال

وكان،بالمدينةالحبشةأرضمنقدمأنبعدسعيدبنخالدأقام:قال،عفانبنعثمانبنعمرو

وبينبينهمالصلحفيوسعى،ثقيفلوفدالطائفأهلكتابكتبالذيوهوع!ؤاللهلرسوليكتب

كين.اللهرسول

مخزومبنعمرو)3(بناللهعبدبن(المغيرةأبنالوليد)2(بنخالد،عنهماللهرضي،ومنهم

والمواقف،المحمديةوالعساكر،الإسلاميةالمنصورةالجيوشأميروهو،المخزومي)4(سليمانأبو

الوليد،بنخالدسليمانأبو،الحميدوالطريق،السديدالرأيذو.المحمودةوالأيام،المشهودة

كانت:بكاربنالزبيرقال.إسلامولاجاهليةفيلا،فكسرجيشفييكنلمإنه:ويقال،عنهاللهرضي

بعدطلحةأبيبن،طلحةبنأوعثمان،العاصبنوعمروهوأسلم.الخيلوأعنةالقبةقريشفيإليه

كلهاالعساكرعلىالمقدمكانثم.أميرأيبعثهفيمايبعثه!يماللهرسوليزلولم،خيبر:وقيل،الحديبية

رأيعنيخرجلاأنعلى،الأمةأمينعبيدةأباوولىعزلهالخطاببنعمروليفلما،الصديقأيامفي

وعشريناثنتين:وقيل،وعشرينإحدىسنةفيوذلك،عمرأيامفيخالدماتثم.سليمانأبي

حمص.منميلعلىبقرية-أصحوالأول-

وقد.أصحوالأول.بالمدينةمات:دحيموقال.دثرتليفقيلعنهاسألت:)5(الواقديقال

ذكرها.يطولكثيرةأحاديثروى

:حزمبنعمروعن،جدهعن،أبيهعن،بكرأبيبنالملكعبدحدثني:)6(يعقوببنعتيققال

نأالمؤمنينإلىاللهرسولمحمدمن،الرحيمالرحمناللهبسم:!اللهرسولأقطعهاقطائعهذهأن

وإن،ثيابه)8(وتنزعيجلدفإنه،شيئاذلكمنيفعلوجدفمن،)7(يقتللاوصيده،يعضدلاوفيعضاه

.469/سعدابنطبقات(1)

(2234/)-مجمع-السيرة-دمشقوتاريخ،(427)والاستيعاب،(322-032)قريشنسبفيترجمته)2(

.(514-1/134)والإصابة،(174-1/172)واللغاتالأسماءوتهذيب،(2901/)الغابةوأسد

تحريف.(عمر):ط)3(

تحريف.وهو(سلمانأبو):ط(4)

.(7793/)سعدابنطبقات()5

.(2334/)المجمعطبعة-السيرة-دمشقتاريخ)6(

واد:وقيلالطائفهيووجعساكرابنعنأثبتهوما(يقتلولاصيدهيعضدلاوصيدهصيدوحأن):أ،ط)7(

.(عضه:النهاية)شوكلهعظيمشوكوالعضاه(وج:البلدانمعجم)بالطائف

.(ينزع):ط)8(
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بأمرالوليدبنخالدوكتب،النبيمحفدمنهذاوإن،!ي!النبيبهفيبلغيؤخذفإنهأحذذلكتعدى

محمد.بهأمرهفيمانفسهفيظلمأحديتعداهفلااللهرسول

قصيئ،بنالعزىعبدبنأسدبنخويلد)1(بنالعوامبنالزبير،عنهماللهرضي،ومنهم

،راضعنهموهو!ي!اللهرسولتوفيالذينالشورىأصحابال!تةوأحد،العشرةأحد:الأسدياللهعبدأبو

رضي)2(الصديقبكرأبيبنتأسماءوزوج،المطلبعبدبنتصفئةعمتهوابنلمجي!اللهرسولوحواري

عنه.الله

الكتابجرولبنمعاويةلبنيكتبالذيهوالعوامبنالزبيرأنالمتقدمبسندهيعقوببنعتيقروى

به.عتيؤ)3(عنبإسنادهعساكرابنرواه.لهميكتبهأن!يواللهرسولبهأمرهالذي

وهاجر.سنينثمانابن:ويقال،سنةعشرةستابنوهوقديما)4(،عنهاللهرضي،الزبيرأسلم

يوملمجي!النهرسوللهجمع)وقد.الثهسبيلفيسيفا)5(سلمنأولوهو،كلهاالمشاهدوشهد،الهجرتين

منأفضلوكان،اليرموكشهدوقد()6(الزبيروحوارفي،حواريانبيئلكلإن:وقال،أبويهالخندق

لكن،سالماالآخرالجانبمنويخرج،مرتينآخرهمإلىأولهممنالرومصفوفيومئذواخترق،شهدها

كرأنهوذلك،الجمليوموفاتهوكانت.كثيرومناقبفضائلوله.عنهاللهرضي،بضربتينقفاهفيجرح

بمكان،التميمتوننفيع:لهيقالثالمظورجلحابسبنوفضالةجرموزبنعمروفلحقه،القتالعنراجعأ

منخلونلعشرالخميسيومفيوذلك،فقتلهنائموهوجرموزبنعمروإليهفبدر،السباعوادي:لهيقال

بعدهعنهالثهرضيخلفوقد،سنةوستونسبغيومئذالعمرمنوله،وثلاثينسثسنالأولىجمادى

ثلثوأخرج،دينهقضيفلما،ديناألفومئتيألفألفيإخراجبعدبالثلثذلكمنفأوصى،عظيمةتركة

فمجموع،ألفومئتاألفألف-أربعاوكن-نسائهمنامرأةكلفنال،ورثتهعلىالباقيقسم،ماله

!!)7(.?
حل،وجوهمنكلهوهذا.ألفوثمانمئةالفالفوخمسودتسعهعنهاللهرضيتركهمماذكرناهما

الزكواتإخراجبعدكلهوذلك،الحلالمتاجرووجوه،والمغانمالفيءمنيصيبهكانمما،حياتهفينالها

جناتوجعل،وأرضاهعنهاللهرضي،حاجاتهاأوقاتفيلأربابهاالكثيرةالبارعةوالصلات،أوقاتهافي

(334335-2/)-مجمع-السيرة-دمشقوتاريخ،(051)والاستيعاب،(198/)الأولياءحليةفيترجمته(1)

.(546-1/554)والإصابة،(67-1/14)النبلاءأعلاموسير،(252-2942/)الغابةوأسد

.أمنزيادة)2(

.(بهعتيقعنبإسنادعساكرابنروى):ط)3(

.(عنهاللهرضيقديماالزبيرأسلم):ط()4

.(أفضلسيفا):ط)5(

التالي.الخبربعدطفيجاءالقوسينبينما)6(

.للسياقأثبتهوما(وخمسين):ط،أ)7(
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ودله،بالجنةالعالمينربورسول،والاخرينالأولينسئدلهشهدقدفإنه-فعلوقد-مثواهالفردوس

والمنة.الحمد

بذلكيتصدقكانوأنه،الخراجإليهيؤدون،مملوكألفلهكانأنه(")1الغابة"فيالأثيرابنوذكر

الطويل(منأ:)2(بذلكويفضلهيمدحهثابمغبنحسانفيهوقال.كله

يعدل)3(بالفعلوالقولحوارئهوهديهالنبيعهدعلىأقام

أعدلوالحقالحقوليئيوالي)4(وطريقهمنهاجهعلىأقام

محجليولمكانماإذايصولالذيوالبطلالمشهورالفارسهو

لمرفل)5(بيتهفيأسدومنأمهصفيةكانتامرأوإن

مؤثلمجذالإلسلامنصرةومنقريبةقربىاللهرسولمنله

)6(ويجزليعطيواللهالمصطفىعنبسيفهالزبيرذبكربةفكم

يرقلالموتإلى)7(سباقبأبيضحشهاالحربساقهاعنكشفتإذا

يذبلدامماالذهريكونوليسقبلهكانولافيهممثلهفما

،النوماثارمنقامبل:ويقال،نائموهوالسباعبواديالتميميجرموزبنعمروقتلهأنهتقدموقد

،فقتلوهونفيع)8(فضالةصاحباهأنجدهالزبيرعليهصممفلما،جرموزابنوبارزهفركب،دهشنوهو

سيفرأىلما،عنهاللهرضيعليقال،عليعلىبهمادخلفلما.وسيفهرأسهجرموزبنعمرووأخذ

ابنقاتلبشر:قالفيماعليوقال.!ماللهرسولوجهعنالكربفرجطالماالسيفهذاإن:الزبير

حتىعليئبعدعمرأنهوالصحيح.نفسهقتلذلكسمعلماجرموزبنعمروإن:فيقال.بالنارصفية

نأسطوتهمنخوفاجرموزبنعمروفاختفى،العراقعلىمصعباأخاهفاستناب،الزبيرابنأيامكانت

،4سواليسا،والله،كلا؟اللهعبدبأبيأقتلهأنيأيحسب،امنأنهأبلغوه:مصدبفقال.بأبيهيقتله

ورئاسته.وعقلهمصعمبحلممنوهذا

.(2125/)الغابةأسد(1)

.(434-1/433)-صادردار-حسانديوان)2(

.الديوانفيماويوافقأعنهناوما(بالفضل):ط)3(

بها.الوزنيستقيمولا.(وطرقه):ط(4)

.(لمرسلا:ط)5(

.(فيجزل...*-...جلىكربةفكم):الديوانفي)6(

.(سياف):ط)7(

.تقدموقد.تحريفوهو(النعر):ط)8(
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بواديالعوامبنالزبيرقتلولما.ذكرهايطولكثيرةأحاديثع!ي!اللهرسولعنالزبيرروىوقد

وعنه:عنهااللهرضيترثيهنفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةامرأتهقالت،تقدمكما،السباع

معردغيروكاناللقاءيومبهمةبفارسجرموزابنغدر

اليدولاالجنانرعشطائشالالوجدتهنبهتهلوعمرويا

القرددفقعبنياطرادك)1(عنهايثنهلمخاضهاقدغمرةكم

ويغتدييروحممنمضىفيمن)2(بمثلهظفرتإنأمكثكلتك

المتعمد)3(عقوبةعليكحلتلمسلماقتلتإنربكوالله

بنعوفبن5عبدبنعمروبنلوذانبنزيدبنالضحاكبن)4(ثابتبنزيدعنهماللهرضيومنهم

الرحمنعبدأبو:ويقال،خارجةأبو:ويقالسعيد،أبو،النجاريالأنصاريالنجاربنمالكبنغنم

المدني.

ولا:قيل،لصغرهبدرايشهدلمفلهذا،سنةعشرةإحدىابنوهوالمدينةلمج!اللهرسولقدم

صحيح"فيعنهثبت،عاقلاعالمالبيباحافظاوكان.بعدهاماشهدثم،الخندقمشاهدهوأولأحداء6(

فيفتعلمه،إليهكتبواإذاع!حمالنبيعلىليقرأهيهودكتابيتعلمأنأمرهلمجي!اللهرسولأن.")7(البخاري

يوما.عشرخمسة

بنخارجةعن،الزنادأبيعن،الرحمنعبدثنا،داودبنسليمانحدثنا:أحمد)8(الإمامقالوقد

فأعجب!ي!اللهرسولإلىبيذهب:زيدقالالمدينةلمجيماللهرسولقدملماأنهأخبرهزيداأباهأن:زيد

،سورةعشرةبضععليكاللهأنزلممامعه،النجاربنيمنغلامهذا،اللهرسوليا:فقالوا،بي

علىيهودامن)9(ما،واللهفإني،يهودكتابليتعلمزيديا":وقاللمج!ي!اللهرسولذلكفأعجب

وخطأ.نقصفيها(طرادعنها!-يثنيهلمخاضهاغمرةكم):ط(1)

.تحريفانمنها(...فيمنمضىفيم!بمئلهطرتإن...):ط)2(

تحريف.(المعتمد):ط)3(

الغابةوأسد،(337-2/335)دمشقمجمع--السيرةدمشقوتاريخ،(2/537)الاستيعابفيترجمته)4(

.(562-1/561)والإصابة،(2426/)النبلاءأعلاموسير(2278/)

تحريف.(عبيد):ط()5

.(أحد):ط)6(

تعليقا.(5971)البخاري)7(

صحيح.حديثوهو،(5186/)أحمدالإماممسند)8(

.(آمنلاا:1()9
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كتبهملهأقرأوكنت،حذقتهحتىليلةعشرةخمسمرتما،كتابهمله)1(فتعلمت:زيدقال."كتابي

عن،الزنادأبيابنعن،النعمانبن)3(سريجعنأحمد)2(رواهثم.كتبإذاعنهوأجيب،إليهكتبواإذا

بنزيدبنخارجةعن،الأحكامفيالبخاريعلقهوقد.نحوهفذكر...أبيهعن،خارجةعن،أبيه

يونس،بنأحمدعنداود)4(أبوورواه.فذكره...زيدبنخارجة:وقال:فقال،الجزمبصيغةثابت

أبيه،عن،خارجةعنأبيهعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعنكلاهما،حجربنعليعن)5(والترمذي

.جدامفرطذكاءوهذا.صحيححسن:الترمذيوقال.نحوهبه

أنس.عن")6(الصحيحين"فيثبتكماالقراءمن!اللهرسولعهدعلىالقرانجمعممنكانوقد

بأمتيأفتيأرحم":قالأنهاللهرسولعن،أنسعن،قلابةأبيحديثمن)8(والنسائيأحمد)7(وورى

وأعلمهم،طالبأبيبنعليوأقضاهم،عثمانحياءوأصدقها،عمراللهدينفيوأشدها،بكرأبو

الأمةهذهوأمين،أمينأمةولكل،ثابتبنزيدبالفرائضوأعلمهم،جبلبنمعاذوالحرامبالحلال

")9(البخاريصحيح"ففيعبيدةبأبييتعلقماإلامرسلايجعلهمنالحفاظومن"الجراحبنعبيدةأبو

الوجه.هذامن

فيثبتماذلك)01(أوضحومن،موطننماغيرفيع!يماللهرسوليديبينالوحيكتبوقد

واقجفدونالضررأؤلىغيرائمؤمنينمناتفعدوني!توىلا):تعالىقولهنزللما:قالأنهعنه(1")1الصحيح"

المؤمنينمنالقاعدونيستويلا":اكتب:فقال!اللهرسولدعاني،الآية(59:النساءأ!أدلهسبيلفى

!ي!اللهرسولعلىالوحيفنزل،ضرارتهيشكوفجعلمكتوم(أم)12ابنفجاء"اللهسبيلفيوالمجاهدون

زيد:فقال،فألحقتهافأمرني!الضررأؤلىغئر)فنزل،ترضهاكادتحتىفخذيعلىفخذهفثقلت

الحديث....-عظاممنيعني-اللوحذلكفيصدععندملحقهاموضعلأعرففإني

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

(.ط:الهم

صحيح.حديثوهو،(191-3186/)أحمدالإماممسند

.(5/1912)النبلاءأعلامسيروانظر.(شريح):ط،أ

صحيح.حديثوهو،(5364)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(5271)الترمذي

.(5642)ومسلم،(0138،3005،4005)البخاري

.وشواهدهبطرقهحسنحديثوهو،(3281/)أحمدالإماممسند

.(4282)للنسائيالكبرىالسنن

.(4437،4382،5572)البخاري

تحريف.(فضحأ):ط

.(8322،2954)البخاري

.أعنزيادة
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القرانيتتبعبأنهذابعدالصديقأمرهالذيوهو،يضرهفلمسهئموأصابه،اليمامةزيدشهدوقد

القرانفتتبع،!صاللهلرسولالوحيتكتبكنتوقد،نتهمكلاعاقلشابإنك:لهوقال،افيحمعه

مرتينعمراستنابهوقد.والمنةالحمدودله،كثيرخيرذلكفيفكان،الصديقبهأمرهماففعل،فاجمعه

أيضا،المدينةعلىيستنيبهعثمانكانوكذلك،الشامإلىخرجلماواستنابه،المدينةعلىحجتينفي

حتىبعدهوتأخر.حروبهمنشيئامعهيشهدولم،قدرهلهويعرف،عليايعظموكان،يحبهعليوكان

يكتبكانمفنوهو.وخمسينخمس:وقيل،إحدىسنة:وقيل.وأربعينخمسسنةتوفي

رسمهنطبقالتلاوةعلىوقعاللائيالافاقسائرإلىعفانبنعثمانبهانفذالتيالأئمةالمصاحف

التفسير""كتابناأولفيمقدمةكتبناهالذي"القرانفضائلكتاب"فيذلكقررناكما،والاتفاقالإجماع

والمنة.الحمدولله

)2(السجل،عنهماللهرضي،ومنهم

نظر.-وفيهصح

إن-عباسابنعنذلكفيالمروفيالحديثبهوردكما،

مالك،بنعمروعن،كعببنيزيدعن،قيسبننوحثنا،سعيدبنقتيبةحدثنا:داود)3(أبوقال

!ي!.للنبيكاتبالسجل:قالعنهاللهرضيعباسابنعن،الجوزاءأبيعن

نطوىيؤم):الايةهذهفي:يقولكانأنهعباسابن(وعن).بهقتيبةعن)4(النسائيرواهوهكذا

بنجعفرأبوورواه.لفظههذا.الرجل:السجل:قال(11:401!نبياء!)6(للكتابألسجلكطىألسما

علي،بننصرعن!)7(!للكتابألسجلكطىألسمانطوىيؤم):تعالىقولهعند"تفسيره"فيجرير

كعببنيزيدشيخهوأما.عنهروايةفيمعينابنضعفهوقد،مسلمرجالمنثقةوهو،قيسبننوحعن

.")9(الثقات"فيحبانابنذلكمعذكرهوقد،قيسبننوحسوىعنهيروفلم،البصريالعوذي)8(

نأوأخبرته،جدأفأنكره،المزيالحجاجأبيالكبيرالحافظشيخناعلىالحديثهذاعرضتوقد

(.)1(ط:)فأجمعه

.(337-2335/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخ)2(

ضعيف.وإسناده،(3592)داودأبو)3(

.(13351)للنسائيالكبرىالسنن)4(

.أفيولاطفيالواوليست)5(

وخلف.والكسائيوحمزةحفصسوىماقراءةوهي)6(

.(للكتبا:ط)7(

.(32023/)الكمالتهذيبوانظر(العوفي):ط)8(

.(9271/)الثقات()9
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فقال."داودأبيسنن"فيكانوإن،موضوعحديمطهو:يقولكانتيميةابنالعباسأباالعلامةشيخنا

أقوله.وأنا،المزيشيخنا

عن،ببومةالملقبسليمانبنمحمدحديثمن")1(كامله"فيعديابنالحافظرواهوقد:قلت

)2(
اللهلرسولكان:قالعباسابنعن،الجوزاءأبيعن،أبيهعن،النكريمالكبنعمروبنيحيى

كما:قالمهوللكتابالسجلكطىالسمانطوىيؤم):(تعالى)قولهوهو،السجل:لهيقالكاتمب!ر

عن،قتادةبنناصرأبيعن،)4(البيهقيرواهوهكذا.السماء)3(نطويكذلكللكتابالسجليطوي

ويحيى.بهمالكبنعمروبنيحيىعن،إبراهيمبنمسلمعن،العزيزعبدبنعليعنالرفاءعليأبي

أعلم.والله.للمتابعةيصلحفلا،جداضعيفهذا

سعيدبنأحمدحديثمنمندةوابن)5(الخطيببكرأبوالحافظرواهماأيضاذلكمنوأغرب

للنبيكان:قال،عمرابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،نمير)6(ابنعن،بحمدانالمعروفالبغدادي

غريب:مندهابنقالم!للكتابالسجلكطىالسمانطوىيؤم!واللهفأنزل،سجل:ديقال،تبى!ر

صح.إن،نميرابنبهتفرد:الأزديالفتحأبوقال:البرقانيوقال.حمدانبهتفرد

عمروابنعباسابنعنوردوقد،عباسابنعنمنكرهوكماعمرابنعنمنكزأيضاوهذا:قلت

)7(
كطي:قال:الايةهذهفيقالأنه:عباسابنعن،والعوفيالوالبيئروىفقد،ذلكف.

هوالسجلأناللغةفيالمعروفهوهذا:جريرابنوقال،مجاهدقالوكذلك.الكتابعلىالصحيفة

منملكاسمالسجليكونأنوأنكر،السجلاسمهأحدالصحابةفييعرفولا:قال.الصحيفة

فيعمرابنعن،أبيهعن،الأشجعيالوفاءأبوثنا،يمانابنعن،كريبأبيعنرواهكما،الملائكة

الله:قالبالاستغفارصعدفإذا،مللثالسجل:قال!للكتابالسجلكطىالسمانطوىيؤم!وقوله

مثله.فذكر)يقولالسديسمعت،سفيانعن،مؤملعن،بنداروثنا.نورااكتبها

عمن،خربوذبنمعروف()9(عنالمباركابن)8(عن،كريبأبورواهفيماالباقرجعفرأبوقالوهكذا

.(72662/)الرجالضعفاءأسماءفيالكامل(1)

الصحيح.بوجههبعدوسيأتي(وعن):ط)2(

.(تطويكذلكللكتابالسجل):ط)3(

.(5/1126)"الكبرىالسنن"في()4

.(-4748)9/الخطيبتاريخمنطبعتيفيالحديثهذاعلىتعليقيبلابدوانظر:بشارقال.(175)8/بغدادتاريخ()5

بهز.:الأصولفي)6(

تحريف.(خلال):ط)7(

.طفيليس)8(

.أفيالقوسينبينماليس)9(
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ملك،أوصحابياسمالسجلكونمنجريرابنأنكرهالذيوهذا،الملكالسجل:يقولجعفرأباسمع

الأصبهانينعيموأبيمندهكابنالصحابةأسماءفيذكرهومن.جدامنكزذلكفيوالحديث،جداقوي

أعلم.والله.صحتهعلىتعليقاأو،الحديثبهذاللظنإحساناذكرهإنما((\1الغابة"فيالأثيروابن

ابنههوإنما،وهموقد،خياط)2(بنخليفةقالهفيما،سزحأبيبن!ىلعنهماللهرضيومنهم

الله.شاءإنقريباسيأتيكماسرحأبيبنسعدبناللهعبد

حدثنا:أحمد)4(الإمامقال.الصديقبكرأبيمولى،)3(فهيرةبنعامرعنهماللهرضيومنهم

ابنوهو،المدلجيمالكبنالرحمن)6(عبدأخبرني:الزهريقال:قال،معمرعن،الرزاق)5(عبد

فقلت:فيهوقال!ي!النبيهجرةخبرفذكر؟يقولسراقةسمعأنهأخبرهأباهأن:مالكبنسراقةأخي

الزادعليهموعرضت،بهمالناسيريدوماسفرهمأخبارمنوأخبرتهم،الديةفيكجعلواقومكإن:له

به،آمنموادعةكتابلييكتبأنفسألته،عناأخفأنإلايسألونيولمشيئامنهيرزؤونيفلموالمتاع

مضى.ثم،آدممنرقعةفيفكتبفهيرةبنعامرفأمر

الكتابهذالسراقةكتبالذيهوبكرأباأنرويوقد.الهجرةفيبتمامهالحديثتقدموقد:قلت

أعلم.فالله

مولىأولاوكان،اللونأسود،الأزدمولديمن-عمروأباويكنى-فهيرةبنعامركانوقد

بنالأرقمدار!ي!اللهرسوليدخلأنقبلقديمافأسلم،رومانأملأمهاعائشةأخىالحارثبنللطفيل

دينهعنليرجعبمكةالمستضعفينجملةمعيعذبعامرفكان،مستخفيا،الصفاعندالتي،الأرقمأبي

ومعه،!ي!اللهرسولهاجرولما.مكةبظاهرغنمالهيرعىفكان،فأعتقهالصديقبكرأبوفاشتراه،فيأبى

المدينةوردواولما،مبسوطاتقدمكما،فقطالدئليالدليلومعهم،بكرلأبيرديفامعهماكان،بكرأبو

بدراوشهد،معاذبنأوسوبينبينهلمجيواللهرسولوآخى،خيثمةبنسعدعلىفهيرةبنعامرنزل

سنة،أربعينذاكإذعمرهوكان،الهجرةمنأربعسنةوذلك،تقدمكما،معونةبئريوموقتل،وأحدا

أعلم.فالله

له:يقالرجلمعونةبئريومقتلهعامراأن،واحدوغيروالواقديإسحاقوابنعروةذكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2632/)الغابةأسد

.(2337/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقوتاريخ،(1/77)خليفةتاريخ

.(2652/)والإصابة،(697)لاستيعابا

حسن.وإسناده(176-4175/)أحمدمسند

.(7439)مصنفهفيوهو

المسند.عنهناوما(الملكعبد):ط،أ



عليهوسلامهاللهصلواتيديهبينالوحيكتاب205

عنغابحتىعامرورفع،الكعبةوربفزت:قالبالرمحطعنهفلما،كلاببنيمن)1(سلمىبنجبار

:فقالعنهأميةبنعمرووسأل،دونهالسماءرأيتحتىرفعلقد:الطفيلبنعامرقالحتى،الأبصار

به؟يعنيما:قالعماسفيانبنالضحاكفسألت:جبارقال.ع!ي!نبينابيتأهلأولومنأفضلنامنكان

فكتب،فهيرةبنعامرقتلمنرأيتلمافأسلمت،الإسلامإلىالضحاكودعاني.الجنةيعني:فقال

."عليينوأنزلالملائكةوارته":فقال،عامرأمرمنكانوما،لإسلامييخبرهاللهرسولإلىالضحاك

عنافرضيربنالقيناأناقومناعنابلغوا):أنقرانافيهمقرأنا:قالأنهأنسعن)2(الصحيحينوفي

معونة.بئرغزوةعندموضعهفي)3(بتمامهذلكتقدموقد.(وأرضانا

رجلمن:يقولكانالطفيلبنعامرأنأبيهعنعروةبنهشامحدثني:)4(إسحاقبنمحمدوقال

.فهيرةبنعامر:قالوا؟دونهالسماءرأيتحتى،والأرضالسماءبينرفعرأيتهقتللمامنكم

رفع:قالت،عائشةعن،عروةعن،الزهريعن،اللهعبدبنمحمدحدثني:)5(الواقديوقال

وارته.الملائكةأنيرون،جثتهتوجدفلمالسماءإلىفهيرةبنعامر

للنبيوكتب،الفتحعامأسلم:)6(المخزوميالأرقمأبيبنأرقمبناللهعبدعنهماللهرضيومنهم

بنمحمدعن،سلمةوقال.ويستجيدهويشكرهيفعلهماينفذوكان:)7(مالكالإمامقال.ع!ي!

استكتباللهرسولأن:الزبيربناللهعبدعن،الزبيربنجعفربنمحمدعن،يسار)8(بنإسحاق

يكتب(أنيأمرهكان)أنهأمانتهمنوبلغ.الملوكعنهيجيبوكان،يغوثعبدبنالأرقمبناللهعبد

،المالبيتإليهوجعلبكرلأبيوكتب.عندهلأمانتهيقرؤهماعلىويختم،فيكتبالملوكبعضإلى

عنهما.عزلهعثمانكانفلما،الخطاببنعمرعليهماوأقره

درهمألفمئةثلاثعليهعرضعثمانإن:ويقال،الأرقمبناللهعبداستعفاهبعدماوذلك:قلت

وجل.عزاللهعلىفأجري،للهعملتإنما:وقاليقبلهاأنفأبى،عمالتهأجرةعن

.(-بفتحهاوقيلالسينبضم-سلمةبنجبار)(1912/)الإصابةفي(1)

.(2)79(677)ومسلم(0904)البخاري(2)

.(بيانه):ط)3(

.(2186/)هشامابنسيرة(4)

.(3231/)سعدابنطبقات)5(

والإصابة،(471-5461/)التهذيبوتهذيب،(3172/)الغابةوأسد،(2297/)الاستيعابفيترجمته)6(

(/2273-274).

.(866-3865/)الاستيعاب)7(

.(2933/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخ)8(
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كتب،ثابتبنوزيدالأرقمابنيحضرلمفإذا،ثابتبنزيداللهلرسولوكتب:()1إسحاقابنقال

،العاصبنسعيدبنوخالدومعاويةشعبةبنوالمغيرةوزيدوعليعمركتبوقد،الناسمنحضرمن

.العربمنسميممنوغيرهم

جاءناوقد،الأرقمبناللهعبدقال؟!ي!النبيكاتبكانمن:سلمةبنلشقيققلت:الأعمشوقال

الأرقم.بناللهعبدوكتب:أسفلهوفيبالقادسيةعمركتاب

محمدبنالفضلثنا،هانئبنصالحبنمحمدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيوقال

،عونأبيبنالواحدعبدعن،الماجشونسلمةأبيبنالعزيزعبدثنا،صالحبناللهعبدثنا،البيهقي

الأرقم:بناللهلعبدفقال،رجلكتاب!ي!النبيأتى:قال،عمربناللهعبدعن،محمدبنالقاسمعن

وليفلما:قال"وققهاللهم،وأحسنتأصبت":فقال،عليهقرأهثم،جوابهفكتب،"عنيأجب"

-العمالفييعني-منهدلهأخشىرأيتما:قالأنهالخطاببنعمرعن)3(رويوقد.يشاورهكانعمر

وفاته.قبلعنهاللهرضيأضر

،الأذانصاحب،)4(الخزرجيالأنصاريربهعبدبنزيدبناللهعبد،عنهماللهرضي،ومنهم

والإقامة()الأذانرؤيتهمناقبهأكبرومن،بعدهاومابدراوحضر،السبعينعقبةفشهد،قديماأسلم

؟بلالعلىفألقهحقلرؤياإنها":لهوقوله،عليهوتقريره،اللهرسولعلىذلكوعرضه،النومفي

عباسابنعنبأسانيده)6(الواقديروىوقد.موضعهفيبذلكالحديثقدمناوقد"منكصوتاأندىفإنه

المغنم.خمسوإعطاء،الزكاةوإيتاء،الصلاةبإقامةلهمالأمرفيهجرشمنأسلملمنكتاباكتبأنه

اللهرضيعفانبنعثمانعليهوصلى،سنةوستينأربععن،وثلاثيناثنتينسنةعنهاللهرضيتوفيوقد

عنه.

بنعثمانأخو،)8(العامريالقرشي،سرح)7(أبيبنسعدبناللهعبد،عنهماللهرضي،ومنهم

.(234/)-السيرة-دمشقتاريخ(1)

.(0/1126)"الكبرىالسننأفي)2(

.طفيليست)3(

وأسد(345-2341/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقوتاريخ،(537-3536/)سعدابنطبقاتفيترجمته)4(

.(377-2375/)النبلاءأعلاموسير،(3247/)الغابة

.(342-2243/)مجمع-السيرة-دمشقتاريخ)5(

.(2342/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخ)6(

السيرةمجمع--السيرةدمشقوتاريخ،(189)والاستيعاب،(7/694)سعدابنطبقاتفيترجمته)7(

.(318-2631/)والإصابة(35-333/)النبلاءأعلاموسير(3173/)الغابةوأسد(2134/)

.أفياللفظليس)8(



عليهوسلامهاللهصلواتيديهبينالوحيكتاب405

بمكة،بالمشركينولحقالإسلامعنارتدثم،الوحيوكتب.عثمانأمه)2(أرضعت.الرضاعةمن)1(عفان

فاستأمن،عفانبنعثمانإلىفجاء-الدماءمنأهدرفيمندمهأهدرقدوكان-ع!ي!اللهرسولفتحهافلما

.ذلك)3(بعدجداسعدبناللهعبدإسلامحسنثم،الفتحغزوةفيقدمناكما!ي!اللهرسولفأمنه،له

عن،أبيهعن،واقدبنالحسينبنعليثنا،المروزيمحمدبنأحمدحدثنا:داود)4(أبوقال

!سيم،للنبييكتبسرحأبيبنسعدبناللهعبدكان:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،النحوييزيد

اللهرسولفأجاره،عفانبنعثمانلهفاستجار،يقتلأناللهرسولبهفأمر،بالكفارفلحقالشيطانفأزله

به.واقدبنالحسينبنعليحديثمن)5(النسائيورواه.!ي!

فاستناب،العمريةالدولةفيعشرينسنةمصرعمروافتتححينالعاصبنعمروميمنةعلىوكان:قلت

اللهعبدعليهاوولىالعاصبنعمروعنهاعزلعثمانإلىالخلافةصارتفلما،عليهاعمراالخطاببنعمر

كان،عظيممالمنهاللجيشوحصل،ففتحهاإفريقيةبلادبغزووأمره،وعشرينخمسسنةسعدابن

فيمعهوكان.)6(مثقالألفوللراجل،ذهبمنمثقالالافثلاثةالجيشمنفارسلكلالغنيمةقسم

اللهعبدغزاثم،عمروبناللهوعبد،عمربناللهوعبد،الزبيربناللهعبد؟العبادلةمنثلاثةهذاجيشه

ثم،وثلاثينإحدىسنةوذلك،اليومإلىفهي،فهادنهم،النوبةأرضمنالأساودإفريقيةبعدسعدابن

)7(اللهشاءإنموضعهافيبيانهاسيأتيكما،عظيمةغزوةوهيالرومإلىالبحرفيالصواريغزوةغزا

عثمانقتلفلما.لينصرهعثمانإلىليذهبعليهاواستنابمصرمنخرجعثمانعلىالناساختلففلما

منهاالأولىفيوقرأ،الفجريومافصلى،الصلاةفييقبضهأناللهودعا،بالرملة:وقيل،بعسقلانأقام

التسليمةسلمالتشهدمنفرعولما،وسورةالكتاببفاتحةالثانيةوفي،والعادياتالكتاببفاتحة

سنة:وقيل،وثلاثينستسنةفيوذلك،عنهاللهرضيبينهمافماتالثانيةيسلمأنأرادثم،الأولى

.الأولوالصحيح،وخمسينتسعسنةإلىتأخرإنه:وقيل،سبع

أحمد.للإمام"المسند"فيولاالستةالكتبفيروايةلهيقعولم:قلت

ستأتيترجمتهبأنالوعدتقدموقد.الصديقبكرأبو،عثمانبناللهعبد،عنهماللهرضي،ومنهم

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.طفي(عفانبن)ليس

.(عثمانأمأرضعتهالرضاعةمنلأمهعثمانأخو):ط

.طفي(ذلكبعد)عبارةليست

حسن.حديثوهو،(4358)داودأبو

حسن.حديثوهو،(0804)النسائي

تحريف.(مثاقل):ط

.(موضعهافياللهشاءإنموضعهافي):ط
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الأحاديثمنرواهوما،سيرتهفيمجلداجمعتوقد.الثقةوبه،وجلعزاللهشاءإنخلافتهأيامفي

.الآثارمنعنهرويوما

جعشم،بنمالكبنالرحمنعبدعن،الزهريعن،عقبةبنموسىذكرهماكتابتهعلىوالدليل

علىفمرواالغارمنبكروأبوهوخرجحيناللهرسولاتبعحينحديثهفي)1(مالكبنسراقةعن،أبيهعن

فأمر،أمانكتابلهيكتبأنتج!ي!اللهرسولسأل-كانمافرسهأمرمنوكان-غشيهمفلما،أرضهم

إليه.ألقاهثمكتابالهفكتببكرأبا

بكرأباأنفيحتمل،كتبهفهيرةبنعامرأن:السندبهذاالزهريطريقمنأحمد)2(الإمامروىوقد

أعلم.والله،باقيهفكتبعامرامولاهأمرثم،بعضهكتب

وكتابته،خلافتهأيامفيترجمتهوستأتي،المؤمينأميرعفانبن!مان،عنهماللهرضي،ومنهم

لماالوائليمالكبننهشلأنبأسانيده)3(الواقديروىوقد.مشهورةوالسلامالصلاةعليه،يديهبين

.الإسلامشرائعفيهكتابالهفكتبعفانبنعثمان!ي!اللهرسولأمر!شي!اللهرسولعلىقدم

أنهتقدموقد،خلافتهفيترجمتهوستأتي،المؤمنينأميرطالبأبيبنعليعنهماللهرضيومنهم

،إغلالولاإسلال)4(لاوأنه،الناسيأمنأنالحديبيةيومقريشوبين!شي!اللهرسولبينالصلحكتب

.!يديهبينالكتبمنذلكغيركتبوقد.سنينعشرالحربوضعوعلى

:اخرهوفي،عنهمالجزيةبوضع!لمج!النبيمنكتابا)5(بأيديهمأنخيبريهودمنطائفةيدعيهماوأما

،سفيانأبيبنومعاويةمعاذبنسعدمنهمالصحابةمنجماعةشهادةوفيه،طالبأبيبنعليوكتب

الفقهاءبعضبهواغتر،بطلانهالعلماءمنجماعةبينوقد،مصنوعمختلقوبهتان،)6(مفتعلكذبفهو

فيهبينتمفرداجزءاذلكفيجمحتوقد.جداضعيفوهذا،عنهمالجزيةبوضعفقالواالمتقدمين

فيه.الأئمةكلام)8(متفرقوجمعتوبينته،لذلكأهلوهم)7(ووضعوهاختلقوه،موضوعوأنه،بطلانه

والمنة.الحمدولله

.(338933-2/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخانظر(1)

حسن.وإسناده،(4175/)أحمدالإماممسند(2)

.(1103/)سعدابنطبقات)3(

.إغارة:إسلال)4(

.للسياقأثبتهوما(كتاب):ط،أ)5(

.طفياللفظليس)6(

.(وصنعوه):ط)7(

.(مفرق):ط)8(
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أفردتوقد.موضعهافيترجمتهوستأتي،الخطاببنعمرالمؤمنينأميريديهبين)1(الكتابومن

والأحكاموالآثار،غ!ياللهرسولعنرواهاالتيالأحاديثفيضخماومجلدا،حدةعلىمجلداله

الأرقم.بناللهعبدترجمةفيكتابتهبيانتقدموقد،عنهاللهرضيعنهالمروية

بناللهعبد:ويقال،عبادالحضرميواسم،)2(الحضرميبنالعلاء،عنهماللهرضي،ومنهم

بنمقنعبنزيد)4(بنالصدفبنأيادبنالخزرجبنمالكعويف)3(بنبنربيعةبنأكبربنعباد

فيكتابتهبيانتقدموقد.أميةبنيحلفاءمنوهو،نسبهفيذلكغيروقيل،قحطانبنحضرموت

.العاصبنسعيدبنأبانترجمة

.غيرهعشرةالإخوةمنلهوكان

جحش،بناللهعبدسريةفيالمسلمونقتله،المشركينمنقتيلأولالحضرميبنعمرو:فمنهم

.تقدمكماسريةأولوهي

،واعمراه:وناداهعورتهعنفكشف،اللهلعنه،جهلأبوأمرهالذيالحضرميبنعامر:ومنهم

مماكانماوكان،ساقعلىوقامت،الحربفهاجت،بدريوموالمشركونالمسلموناصطفحين

موضعه.فيمبسوطاقدمناه

يتوسدلارجلذاك":)5(اللهرسولفيهقال.الصحابةخيارمنكان،الحضرميبنشريح:ومنهم

.والنهارالليلاناءبهيقومبل،ويتركهيناملايعني"القران

الله.عبيدبنطلحةأمالحضرميبنتالصعبة:وهي،واحد!أختكلهمولهم

حينأميراعليهاولاهثم،البحرينملكساوىبنالمنذرإلىالحضرميبنالعلاءع!ي!النبيبعثوقد

الخطاببنعمرعنهاعزلهحتىبهايزلولم،الخطاببنعمرثم،الصديقعليهاوأقره).افتتحها

البيهقيروىوقد.وعشرينإحدىسنةفيوذلك،توفيالطريقأثناءفيكانفلما.البصرة()6(وولاه

.(عمرعنهماللهرضيومنهم):أهامشفي(1)

-2/794)والإصابة،(2934/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقوتاريخ،(8501)الاستيعابفيترجمته)2(

.(917-8178/)التهذيبوتهذيب.(894

السابقة.مصادرهعنأثبتهوما(عريف):وأ(عريقة):ط)3(

.(الصدق):ط(4)

صحيح.وإسناده،(1782)والنسائي.(3944/)أحمدالإماممسند()5

.أفيالقوسينبينماليس)6(
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(1)
إنه:وقيل،خيولهمركبإلىيصلماالبحروجهعلىبجيشهسارأنهمنها:كثيرةكراماتعنهوعيره

جيشه،فيكانوأنه.عظيمياحليميا:يقولونفجعلواكلهموأمرهم.خيولهمنعالأسافلبلما

اللهسألقدوكان،بالكليةأثرلهيرلمدفنلماوأنه،كفايتهمقدرفأمطرهماللهفدعا،ماءإلىفاحتاجوا

وجل.عزاللهشاءإنقريبا"النبوةدلائل"كتابفيهذاوسيأتي،ذلك

)2(
أحاديث:ثلاثةع!ي!اللهرسولعنوله

الرحمنعبدبنحميدبنالرحمنعبدحدثني،عيينةبنسفيانحدثنا:أحمد)3(الإمامقال؟الأول

بعدالمهاجريمكث":قالاللهرسولأن:الحضرميبنالعلاءعن،يزيدبنالسائبعن،عوفابن

حديثه.من)4(الجماعةأخرجهوقد"ثلاثانسكهقضاء

الحضرمي:بنالعلاءابنعن،سيرينابنعن،منصورثنا،هشيمحدثنا:(أحمد)قالوالثاني

حنبل.بنأحمدعن،داود)6(أبورواهوكذا،بنفسهفبدأع!ي!النبيإلىكتبأباهأن

أنه:عنهالأعرجحيانعن،زيدبنمحمدطريقمن)8(ماجهوابنأحمد)7(رواهالثالثوالحديث

نأفأمره؟أحدهمفيسلمالإخوةبينيكون-البستانيعني-الحائطفيالبحرينمن!ي!اللهرسولإلىكتب

.-يسلملمممنيعني-والخراج.أسلمممنالعشريأخذ

إلاذكرهأحداأجدولم،لمجمللنبيكاتباكان:عساكرابنالحافظقال.)9(عقبةبنالعلاءومنهم

بنمحمدبنبكرأبيبنالملكعبدحدثني،يعقوببنعتيقإلىإسنادهذكرثم...أخبرنافيما

هؤلاءمج!ي!الثهرسولأقطعهاقطائعهذهإن،حزمبنعمروعن،جدهعن،أبيهعن،حزمبنعمرو

فيها:وذكر،فذكرهاالقوم

.(وغيرهعنه):ط(1)

.(لهروى):أ(2)

.(4933/)أحمدالإماممسند)3(

(5341،4541)والنسائي(949)والترمذي(2202)داودبووأ،(5213)ومسلم(3393)البخاري(4)

.(7301)ماجهوابن

ضعيف.وإسناده،(4933/)أحمدالإماممسند()5

ضعيف.وإسناده،(5134)داودأبو)6(

ضعيف.وإسناده،(552/)أحمدمسند)7(

ضعيف.وإسناده،(1831)ماجهابن)8(

.(894)2/والإصابة(2035/)دمشقمجمع-السيرة-دمشقتاريخفيترجمته)9(
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فمن(مدفور!أأعطاه،السلميمرداسبنعباسمحمدالنبيأعطىماهذا:الرحيمالرحمناللهبسم

وشهد.عقبةبنالعلاءوكتب.حقوحقه،لهحقفلافيهاحاقه"2(

من،الجهنيحرملةبنعوسجةاللهرسولمحمدأعطىماهذا،الرحيمالرحمناللهبسم:قالثم

وحفه،لهحقفلاحاقهفمنالقبليه"6(جبلإلىالجعلاتإلى(الظبيه"هإلىبلكثه"4(بينوما93(المروذي

عقبة.بنالعلاءوكتبه،حق

بذلككتابهموكتب.جهينهمن8(شننملبنيأقطع!ي!اللهرسولأنبأسانيده7(الواقدبوروى

وشهد.،عقبةبنالعلاء

ذكره،!ي!للنبيكتبعقبةبنالعلاء:فقالمختصراالرجلهذا9((االغابة"فيالأثيرابنذكروقد

كتابه.في-المدينييعني-موسىأبوأخرجه،جعفرذكره،حزمبنعمروحديثفي

بنعديبنخالدبن)11(حريشبنسلمةبن)01(مسلمةبنمحمد،عنهماللهرضي،ومنهم

الرحمن،عبدأبو:ويقال،اللهعبدأبوالحارثيالأنصاريالخزرجبنالحارثبنحارثةبنمجدعة

بنسعد:وقيل،عميربنمصعبيديعلىأسلم.الأشهلعبدبنيحليفالمدنيسعيدأبو:ويقال

بدراوشهد،الجراحبنعبيدةأبيوبينبينهالمدينةقدمحيناللهرسولوآخى،حضيربنوأسيدمعاذ

.تبوكعامالمدينةعلى!ي!اللهرسولواستخلفه،بعدهاوالمشاهد

منوكان،جثةذا،أصلع،طويلا،السمرةشديدكان:12((االاستيعاب"فيالبرعبدابنقال

ياقوثذكروإنمامعجميهمافيياقوتولاالبكرييذكرهاولم(مدفوا)سعدابنطبقاتوفي(مدمورا):طا(

هو.فلعله(مدفار)واسمههذيلأوسليمبنيبلادفيموضعا

تحريف.(خافه):أ،ط(2

.(البلدانمعجم)القرىبواديقرية:المروةذو3(

.(البلدانمعجم)لقريشونخلعيونوفيهاالمروةذيفوقعظيمةقارة:كثبلاأوبلكثة4(

.(البلدانمعجم)جهينةديارفيموضعظبية(ه

.(البلدانمعجم)جهينةمنعركبنيجبالمنجبل:القبلية6(

.(1271/)سعدابنطبقات7(

.(شيخ):ط8(

.(477/)الغابةأسد9(

دمشقمجمع-السيرة-دمشقوتاريخ(3/1377)والاستيعاب(445-3/443)سعدابنطبقاتفيترجمته01(

.(383384-3/)والإصابة(5121/)الغابةوأسد،(2351/)

ترجمته.مصادروانظر.تحريف(جريس):ط(11

.(33771/)لاستيعابا(21
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علىوأربعينثلاثسنةبالمدينةومات.خشبمنسيفاواتخذالفتنةاعتزلممنوكان،الصحابةفضلاء

وذكر.!لمجي!النبيعنكثيراحديثاروىوقد.الحكمبنمروانعليهوصلى،الجمهورعندالمشهور

)1(مهرةلوفدكتبالذيهومسلمةبنمحمدأن،بأسانيدهالمدائنيمحمدبنعليعنسعدبنمحمد

!ر.اللهرسولأمرعنكتابا

فيترجمتهوستأتي،الأمويأميةبنحرببنصخرسفيانأبيبنمعاوية،عنهمالثهرضي،ومنهم

فيمسلمروىوقد.والسلامالصلاةعليهكتابهفي)2(الحجاجبنمسلمذكرهوقد.اللهشاءإنإمارتهأيام

)3(
نأ،عباسابنعن،الوليدبنسماكزميلأبيعن،عماربنعكرمةحديثمن"صحيحه"

كنتكماالكفارأقاتلحتىتؤمرني:قال"نعم":قال؟أعطنيهنثلالثاللهرسوليا:قالسفيانأبا

..."؟نعم":قال.يديكبينكاتباتجعلهومعاوية:قال؟"نعم":قال.المسلمينأقاتل

منحبيبةأمتزويجطلبهذكرمنفيهوقعمابسببحدةعلىجزءاالحديثلهذاأفردتوقد.الحديث

صلواتيديهبينالكتابةمنصبمعاويةوتوليتهسفيانأبيتأميرالمحفوظمنفيهولكن،مج!ي!اللهرسول

قاطبة.الناسبينعليهمتفققدووهذا،عليهوسلامهالله

أخبرنا:هاهنامعاويةترجمةفي")5(تاريخه"فيعساكرابنالحافظقال)4(الذيالحديثفأما

اللهعبدبنيحيىبنأحمدبنمحمدعليأبوأخبرنا،الجوهريمحمدأبوأخبرنا،البناءبنغالبأبو

بنالقاسمعن،زيادبنالحسنثنا،عاصمبنالسريثنا،البورانيمحمدبنأحمدثنا،العطشي

:فقال،معاويةاستكتابفيجبريلاستشارءلمجي!اللهرسولأن:جابرعن،الزبيرأبيعن،بهرام

منكم.بلغريمبحديثطفإنه.أمينفإنهاستكتبه

ابنالحديثفيكذبه،باللهالمعتزيؤدبوكان،الهمذانيعاصمأبوهوهذاعاصمبنوالسري

يحللاالموقوفاتويرفع:حبانابنزاد.الحديثيسرقكان)7(عديوابن)6(حبانابنوقال.خراش

-اللؤلؤيكانإن-زيادبنالحسنوشيخه.الحديثضعيفكان:)8(الدارقطنيوقال.بهالاحتجاج

.والحالالعينمجهولفهوغيرهكانوإن،بكذبهمنهمكثيزوصرح،الأئمةمنواحدغيرتركهفقد

.مرة:الأصولفي(1)

.(2351/)-السيرة-دمشقتاريخ)2(

.()168(1025)مسلم)3(

.(قالالحديثوأماالناس):أ(4)

.(2351/)دمشقتاريخ)5(

.(1/355)حبانلابنالمجروحين)6(

.(38912/)عديلابنالكامل)7(

.(79)للدارقطنيوالمتروكينالضعفاء)8(
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:فاثنانبهرامبنالقاسموأما

النسائي،لهروى،أصبهانمنأصله،الأعرجالواسطيالأسديبهرامبنالقاسم:لهيقالأحدهما

داودوأبوحاتموأبومعينابنوثقهوقد،بطولهالفتون)1(حديث.عباسابنعن،جبيربنسعيدعن

.حبانوابن

فهذاوبالجملة.كذاباكان:معينابنقال.هيتقاضي)2(همدانأبوبهرامبنالقاسم:والثاني

واطلاعهقدرهجلالةمععساكرابنالحافظمنوالعجب،بهيغترولابثابتليسالوجههذامنالحديث

هذا"تاريخه"فييوردكيف-بدهرتقدمهومنبل-عصرهأبناءمنغيرهمنأكثرالحديثصناعةعلى

خفية،ولاظاهرةلاإشارةذلكمنشيءإلىيشيرولا،حالهايبينلاثم،النمطهذامنكثيرةأحاديث

أعلم.والله.نظوفيهالصنيعهذاومثل

عليهيخدمهكانفيمنتزجمته)3(تقدمتوقد،الثقفيشعبةبنالمغيرة،عنهماللهرضي،ومنهم

مج!ي!.اللهرسولرأسعلىسيافاكانوأنه،مواليهغيرمنأصحابهمن)4(والسلامالصلاة

هوشعبةبنالمغيرةأنمرةغيرالمتقدمبإسنادهيعقوببنعتيقعنبسندهعساكر)5(ابنروىوقد

.بأمرهمج!ي!اللهرسولإياهأقطعهالذيالأسدينضلةبنحصينإقطاعكتبالذي

عليه.وسلامهاللهصلواتيديهبينيكتبونكانواالذينكتابهفهؤلاء

العشرةأحدالفهريالقرشيالجراحبناللهعبدبنعامرعبيدةأباأمنائهمنعساكر)6(ابنذكروقد

.الزهريعوفبنالرحمنوعبد،عنهاللهرضي

:قالع!ي!اللهرسولأن:أنسعن،قلابةأبيحديثمن)8(البخاريروىفقدعبيدةأبوأما:قلت)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،عباسابنعلىموقوفوهو(1)1326"الكبرى"فيالنسائيرواه،الفتونوحديث.تحريف(القنوت):ط

أعلم.والله،غيرهأوالأحباركعبعنالإسرائيلياتمنعباسابنتلقاهوكأنه

.(حمدان):ط

.(قدمت):ط

.(أصحابهبينمن):ط

.(2352/)-السيرة-دمشقتاريخ

.(2352/)-السيرة-دمشقتاريخ

.طفياللفظليس

.(4382،5572)البخاري
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:نجرانلوفد)1(قالاللهرسولأنلفظوفي"الجراحبنعبيدةأبوالأمةهذهوأمينأمينأمةلكل"

.عبيدةأبامعهمفبعث"أمينحقأمينامعكملأبعثن"

كان:ويقال،خاتمهعلىكان،شمسعبدبنيمولىالدوسيفاطمةأبيبنمعيقيبومنهم:قال)2(

ومابدراوشهد،المدينةإلىثم،)4(الثانيةفيالحبشةإلىوهاجر،قديماأسلم:غيرهوقال،رله
)3(بر..

فأمر،الجذامأصابهقدوكان:قالوا،المالبيتعلىالشيخانواستعمله،الخاتمعلىوكان،بعدها

أربعين،سنة:وقيل،عثمانخلافةفيوفاتهوكانت.المرضفتوقفبالحنظلفدوويالخطاببنعمر

أعلم.فالله

عن،كثير)7(أبيبنيحيىعن،شيبانثنا،بكير)6(أبيبنيحىثنا:(أحمد)الإمامقال

نإ":قاليسجدحيثالترابيسويالرجلفيقال!ي!اللهرسولأن،معيقيبحدثني،سلمةأبي

مسلم:زاد،النحويشيبانحديثمن")8(الصحيحين"فيوأخرجاه."فواحدةفاعلالابدكنت

بنيحمىعنثلاثتهم،والأوزاعي:()12ماجهوابن(11)والنسائي(01)الترمذيزاد)9(،الدستوائيوهشام

صحيح.حسن:الترمذيوقال،بهكثيرأبي

كثير،أبيبنيحيىعن،)14(عتبةبنأيوبثنا،الوليدبنخلفثنا:أحمد)13(الإماموقال

الإمامبهتفرد."النارمنللأعقابويل":!ي!اللهرسولقال:قال،معيقيبعنسلمةأبيعن

أحمد.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

.(نجرانالقيسعبدلوفدا:ط

.(2352/)-السيرة-دمشقتاريخ

.(خادمه):ط

تحريف.(الناس):ط

.(3426/)أحمدالإماممسند

.(9794/)النبلاءأعلامسيرانظرتحريفوهو(بكير):ط

.27()6/النبلاءأعلامسيرانظرتحريفوهو(بكر):ط

.(4و)9(4)7(6445)ومسلم(7521)البخاري

.(زاده):ط

.(538)لترمذيا

.(1911)ئيلنساا

.(2601)ماجهابن

.لغيرهصحيححديثوهو،(5425/و)(3426/)أحمدمسند

.(31455/)الكمالتهذيبوانظر.خطأ(عتبةعنأيوب):ط
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بننوحمكينأبيعن،الدلالحمادبنسهلعتابأبيحديثمن)2(والنسائي(داود)1أبوروىوقد

النبيخاتمكان:قال-ع!ي!النبيخاتمعلىوكان-جدهعن،المعيقيببنالحارثبنإياسعن،ربيعة

.يديفيكانفربما:قال،فضةعليه،ملوي،حديدمن!ي!

وكان"الصحيحين"فيسيأتيكما،منهفصه،فضةمنكانأنهفالصحيح!ي!النبيخاتمأما:قلت

منالخاتمهذااتخذثم."ألبسهلاوالله":وقال،بهرمىثم،حينافلبسه،ذهبخاتمقبلهاتخذقد

فكان،سطر"اللهو"،سطر"رسولو"،سطر"محمد"،اللهرسولمحمدونقشه،منهفصه،فضة

،عثمانيدفيكانثم،عمريدفيثم،بعدهمنبكرأبييدفيكانثم،والسلامالصلاةعليهيدهفي

عليه.يقدرفلمتحصيلهفيفاجتهد،أريسبئرفيمنهسقطثم،سنينستيدهفيفلبث

شاءإنمنهوسنورد،وحدهالخاتمفي")3(سننه"فيمستقلاكتاباعليهاللهرحمةداودأبوصنفوقد

.المستعانوبالله.إليهنحتاجماقريباالله

البر)4(عبدابنذكرهكما،الجذامأصابهأنهنقلماضعفعلىفيدلالخاتملهذامعيقيبلبسوأما

كانأو،منهيعدىلامماوكانبهكانأو،ع!ي!النبيبعدذلكأصابهفلعله،مشهورلكنه،وعيره

ثقةكل"-القصعةفييدهووضع-المجذوملذلكقالكما،توكلهلقوة!صالنبيخصائصمنذلك

منفر":قاللمجي!اللهرسولأن")7(مسلمصحيح"فيثبتوقد.داود)6(أبورواه"عليهوتوكلا،بالله

أعلم.والله"الأسدمنفراركالمجذوم

الحمدودله،أسمائهمعلىمنصوصاالسرايابعثعندذكرناهمفقدوالسلامالصلاةعليهأمراؤهوأما

والمنة.

ألفمئةيبلغون:قالأنهزرعةأبيعنفنقل،عدتهمفيالناساختلففقدالصحابةجملةوأما

ضعيف.وإسناده،(4422)داودأبو(1)

ضعيف.وإسناده،(8175/)النسائي)2(

.(86-485/)داودأبيسنن)3(

.(4/9471)الاستيعاب(4)

.(5142/)الغابةأسدانظر()5

ضعيف.وإسناده،(2593)داودأبو)6(

حديثمنقطعةهيوإنما،مسلميروهالم"الأسدمنفراركالمجذوممنفر"المؤلفذكرهاالتيالجملةهذه)7(

(0222)رقممسلمعندالجملةوهذه"صفرولاطيرةولاعدوىلا":أوله()7057برقممعلقاالبخاريرواه

صحيح.حديثوهو،(434)2/أحمدوأخرجه(135)7/البيهقيالحديثوصلوقد(2222و)
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وراهمنهسمعممنوالمسلمونغ!يىاللهرسولتوفي:قالأنهاللهرحمهالشافعيوعن،ألفا"ا(وعشرين

صحابي.آلافخمسةمنقريبعنالحديثيروى:اللهعبدأبوالحاكموقال،)2(ألفأستينزهاء

من)3(وإمامتهرحلتهواتساعواطلاعهروايتهكثرةمع،أحمدالإمامعنهمروىوالذي:قلت

ثلاثمئةمنقريبذلكعلىالزياداتمنالستةالكتبفي)4(ووقع.نفساوثمانونوسبعةتسعمئةالصحابة

من،ووفياتهمأيامهموذكر،أسمائهمبضبط،اللهرحمهمالحفاظمنجماعةاعتنىوقد،أيضأصحابي

بنإسحاقبنمحمداللهعبدوأبو،"الاستيعاب"كتابهفيالنمريالبرعبدبنعمرأبوالشيخأجلهم

بنمحمدبنعليأبوالحسنعزالدينالحافظذلكجميعنظمثم،المدينيموسىوأبو،منده

وجمع،وأفادفأجادذلكفي"الغابة"كتابهصنف،(الأثيربابنالمعروفالجزريالكريمعبد

العالمين.ربيا،آمينوالصحابةوجمعه،وأثابهاللهفرحمه،وأملرامماونال،وحصل

()6(منيذكرما)باب

()6(ذلكوغير)ومراكبوسلاحثيابمنحياتهفيبهايختصكانالتي!ي!النبياثار

()6(معناهفيوينتظم،مجراهفيجرىمما)

()6(الأجساممنكانشيءأيومن)والسلامالصلاةعليهيلبسهكانالذيالخاتمذكر

نضيفهمامعذلكفيذكرهماعيونولنذكر،حدةعلىكتابا"السنن"كتابهفيداودأبولهأفردوقد

عليه.نذكرهماأصلفيوالمعول،إليه

عن،قتادةعن،سعيدعن،عيسىثنا،الرؤاسيمطرفبنالرحيمعبدثنا:داود)7(أبوقال

إلاكتابأيقرؤونلاإنهم:لهفقيل،الأعاجمبعضإلىيكتبأنغ!ي!اللهرسولأراد:قالمالكبنأنس

عن،)8(البخاريرواهوهكذا،اللهرسولمحمد:فيهونقش،فضةمنخاتمافاتخذ.بخاتم

به.قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،زريعبنيزيدعنحمادبنالأعلىعبد

(خطأ.)1(ط:)ألف

(خطأ.)2(ط:)ألف

(.)3(ط:)فمنه

.(وضعو):ط(4)

.(22353/)النبلاءأعلامسيروانظر.خطأ(الصحابية):ط()5

.طفيالقوسينبينماليس)6(

.(4142)داودأبو)7(

.(8725)البخاري)8(
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حديثبمعنى،أنسعن،قتادةعن،سعيدعن،خالدعن،بقيةبنوهبثنا:داود)1(أبوقالثم

قبض،حتىعمريدوفي،قبضحتىبكرأبييدوفي،قبضحتىيدهفيفكان:زاد،يونسبنعيسى

داودأبوبهتفرد.عليهيقدرفلم،فنزحتبهافأمر،البئرفيسقطإذبئرعندهوفبينما،عثمانيدوفي

الوجه.هذامن

أخبرني،وهبابنأنا:قالا،صالحبنوأحمدسعيدبنقتيبةثنا:اللهرحمهداود)2(أبوقالثم

حبشي.فصه،ورقمن!ي!النبيخاتمكان:قال،أنسحدثني:قال،شهابابنعن،يونس

بنوطلحة،وهبابنحديثمن)4(ومسلم،الليثحديثمن)3(البخاريالحديثهذاروىوقد

عنخمستهم،عمرعنوعثمان:)6(ماجهوابن)5(النسائيزاد،بلالبنوسليمان،الأنصارييحيى

الوجه.هذامنغريبصحيححسن:)7(الترمذيوقال.بهالأيلييزيدبنيونس

:قالمالكبنأنسعن،الطويلحميدثنا،زهيرثنا،يونسبنأحمدحدثنا:داود)8(أبوقالثم

بنزهيرحديثمن)01(والنسائي)9(الترمذيرواهوقد،منهفصه،كلهفضةمن!يمالنبيخاتمكان

الوجه.هذامنغريبصحيححسن:الترمذيوقال،بهالكوفيخيثمةأبيالجعفيمعاوية

بنأنسعن.صهيببنالعزيزعبدثنا،الوارثعبدثنا،معمرأبوثنا:)11(البخاريوقال

عليهينقشفلانقشافيهونقشنا،خاتمااتخذناإنا:فقال،خاتما!يماللهرسولاصطنع:قال،مالك

.خنصرهفيبريقهأرىفإني:قال،أحد

ابنعن،نافععن،اللهعبيدعن،أسامةأبوثنا،الفرجبننصيرحذثنا:داود)12(أبوقالثم

محمد:فيهونقش،كفهبطنممايليفصهوجعل،ذهبمنخاتما!يماللهرسولاتخذ:عمر

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

)12

صحيح.وإسناده،(5142)داودأبو

.(6124)داودأبو

.(8865)ريالبخا

.(4902)،(26-16)مسلم

.(2925)ئيلنساا

.(1364)ماجهابن

.(9173)حديثبعدالترمذي

صحيح.حديثوهو،(1742)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(5174)الترمذي

.(5152)النسائي

صحيح.حديثوهو،(5874)البخاري

.(8124)داودأبو
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ثم،أبداألبسهلا:وقال،بهرمىاتخذوهاقدراهمفلما،الذهبخواتمالناسفاتخذ.اللهرسول

بكرأبيبعدلبسهثم،بكرأبوبعدهالخاتملبسثم،اللهرسولمحمد:فيهنقشفضةمنخاتمأاتخذ

عن،موسىبنيوسفعن)1(البخاريرواهوقد.أريسبئرفيوقعحتى،عثمانبعدهلبسهثم،عمر

به.أسامةبنحمادأسامةأبي

نافع،عن،موسىبنأيوبعن،عيينةبنسفيانثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا:داود)2(أبوقالثم

خاتميعلىأحدينقشلا:وقال،اللهرسولمحمد:فيهفنقش!ي!النبيعنالخبرهذافي،عمرابنعن

.نحوهبهعيينةبنسفيانحديثمن)4(الأربعةالسننوأهل)3(مسلمرواهوقد،الحديثوساق،هذا

عن،زيادبنالمغيرةعن،عاصمأبوثنا،فارسبنيحيىبنمحمدحدثنا:داود)5(أبوقالثم

ونقشخاتماعثمانفاتخذ،يجدوهفلمفالتمسوه:قال!ي!النبيعن،الخبرهذافيعمرابنعن،نافع

عن،معمربنمحمدعن،)6(النسائيورواه.بهيتختمأوبهيختمفكان:قال،اللهرسولمحمد:فيه

به.النبيلمخلدبنالضحاكعاصمأبي

؟داود)7(أبوقالثم

باب

الخاتمتركفي

فيرأىأنهمالكبنأنسعن،شهابابنعن،سعدبنإبراهيمعن،لوينسليمانبنمحمدحدثنا

:قالثم،اكسفطرح!ي!النبيوطرح،فلبسواالناسفصنع،واحدايومأؤرقمنخاتمايث!ي!النبييد

.ورقمن:قالكلهم،مسافروابنوشعيبسعدبنزيادالزهريعنرواه

:قال،شهابابنعن،يونسعن،الليثثنا،بكيربنيحيىثنا:)8(البخاريرواهوقد:قلت

اصطنعواالناسإنثم،واحدايومأورقمنخاتما!ي!النبييدفيرأىأنه.مالكبنأنسحدثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(6685)ريلبخاا

.(9124)وددابوأ

.(1952)مسلم

.(9363)ماجهوابن(5231)والنسائي(79)للترمذيالشمائل

المتن.منكرالإسنادضعيف(5422)داودأبو

ضعيف.وإسناده،(5232)النسائي

.(1224)داودأبو

.(8865)ريلبخاا
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الخا-تركفىب.

،البخاريعلقهثم،خواتيمهمالناسفطرح،خاتمهع!ي!اللهرسولفطرح،ولبسوهاورقمنالخواتيم

وأخرجه،الخراسانيسعدبنوزياد،حمزةأبيبنوشعيب،المدنيالزهريسعدبنإبراهيمعن

قالكما،الزهريعنكلهم،مسافربنخالدبنالرحمنبعبدداودأبووانفرد،حديثهمن)1(مسلم

.ورقمنخاتما:داودأبو

ثبتلما،الورقخاتملا،الذهبخاتمهوإنما،بهرمىثمواحدايومالبسهالذيأنوالصحيح

يلبسع!اللهرسولكان:قال،عمرابنعن،ديناربناللهعبدعنمالكعن")2(الصحيحين"في

يلبسهالفضةخاتمكانوقد.خواتيمهمالناسفنبذ،أبداألبسهلا:وقالفنبذه،ذهبمنخاتما

فصفيهليس:يعني،منهفصهوكان،عليهوسلامهواللهصلواتتوفيحتىيدهفييزلولم،كثيرا

منه،وفصه،كلهفضةكانبل،وأخطأأبعدىفقدشخصصورةفيهكانأنهروىومن،عنهينفصل

والله،وكأنه.سطر"الله"،سطر"رسول"،سطر"محمد":أسطرثلاثة،اللهرسولمحمدونقشه

كتابتهإن:قيلوقد،بهذاالعادةجرتكما.الاستقامةعلىليطبعمقلوبةوكتابته،منقوشاكان،أعلم

ولاصحيحالاإسنادألذلكأعرفولست،نظزهذاصحةوفي،كذلكوتطبع،مستقيمةكانت

ضعيفا.

التيالأحاديثترد،فضؤمنخاتئملهكان،والسلامالصلاةعليهأنهأوردناهاالتيالأحاديثوهذه

مكينأبيعن،الدلالحمادبنسهلعتابأبيطريقمن)4(والنسائيداود)3(أبيسننيفيقدمناها

منمج!ب!النبيخاتمكان:قال،جدهعن،فاطمةأبيبنمعيقيببنالحارثبنإياسعن،ربيعةبننوح

)7(والترمذيداود)6(وأبوأحمد)5(رواهالذيالحديثضعفأيزيدهومما،فضةعليهملويحديد،

نأ،أبيهعن،بريدةبناللهعبدعن،المزوزيالسلميمسلمبناللهعبدطيبةأبيحديثمن)8(والنسائي

ثم،فطرحه؟الأضنامريحمنكأجدليما:فقال،شبه)9(منخاتموعليه!واللهرسولإلىجاءرجلا

الله،رسوليا:قالثم،فطرحه؟النارأهلحليةعليكأرىليما:فقال،حديدمنخاتموعليهجاء

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(3902)مسلم

.2(195)برقمبنحوهعمرابنعننافعطريقمنمسلمأخرجه،(5867)البخاريفيهو

ضعيف.وإسناده،(4422)داودأبو

ضعيف.وإسناده،(5522)النسائي

.(5935/)أحمدمسند

شواهد.ولبعضه،بتمامهضعيفوإسناده،(4223)داودأبو

شواهد.ولبعضه،بتمامهضعيفوإسناده،(1785)الترمذي

شواهد.ولبعضه،بتمامهضعيفوإسناده،(0152)النسائي

.(شبه:اللسان)بلونهالذهبأشبهذلكبهفعلإذالأنهبذلكوسميفيصفريصبغالنحاس:والشبهالشبه
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يدهفييلبسهوالسلامالصلاةعليهكانوقد،مثقالاتتمهولا،ورقمناتخذه:قال؟أئخذهشيءأيمن

اليمنى.

عن،القاضي،)4(شريكحديثمن)3(والنسائي")2(الشمائل"فيوالترمذيداد)1(أبورواهكما

شريك:قال.!اللهرسولعن،عنهاللهرضيعليعن،أبيهعن،)5(حنينبناللهعبدبنإبراهيم

رواه،اليسرىفيوروي،يمينهفييتختمكاناللهرسولأنالرحمنعبدبنسلمةأبووأخبرني

فييتختمكانع!ي!اللهرسولأن،عمرابنعن،نافععن،رؤادأبيبنالعزيزعبدحديثمنداود)6(أبو

يمينه.في:نافععن،زيدبنوأسامةإسحاقأبورواه:داودأبوقال.كفهباطنفيفصهوكان،يساره

.اليسرىيدهفيخاتمهيلبسكانعمرابنأن:نافععن،اللهعبيدعن،عبدةعن،هناد)7(وحدثنا

رأيت:قالإسحاقبنمحمدعن،بكيربنيونسثنا،سعيدبناللهعبدحدثنا:داود)8(أبوقالثم

:فقال؟هذاما:فقلت،اليمنىخثصرهفيخاتماالمطلبعبدبننوفلبناللهعبدبنالصلتعلى

يذكركانقدإلاعباسابنيخالولا:قال.ظهرهاعلىفصهوجعل،هكذاخاتمهيلبسعباسابنرأيت

ثم،بهإسحاقبنمحمدحديث)9(منالترمذيرواهوهكذا،كذلكخاتمهيلبسكانلمجي!اللهرسولأن

حسن.حديثالصلتعنإسحاقابنحديث:البخارييعني،إسماعيلبنمحمدقال:قال

نأ،جعفربناللهعبدوعن،جابروعن،أنسعن")01(الشمائل"فيالترمذيروىوقد

اليمين.فييتختمكانلمجي!اللهرسول

مالك:بنأنسعن،ثمامةعن،أبيثنا،الأنصارياللهعبدبنمحمدحدثنا:)11(البخاريوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

15(

صحيح.حديثوهو،(4226)داودأبو

صحيح.حديثوهو،(29)للترمذيالشمائل

صحيح.حديثوهو،(1852)النسائي

.(الرحمنعبدبنسلمةأبووأخبرني):طفيبعده

الكمالتهذيبوانظر.(حنينبناللهعبدعن):أوفي(حسنبناللهعبدبنالرحمنعبدبنإبراهيمعن):ط

/2(124).

.(4227)دادردأبو

صحيح.حديثوهو،(4228)داودأبو

حسن.حديثوهو،(9422)داودأبو

حسن.حديثوهو،(2174)الترمذي

مالك،بنأنسعن(99و)اللهعبدبنجابرعن(59و)جعفربناللهعبدعن(39،49)للترمذيالشمائل

صحيح.حديثوهو

.(5878)البخاري
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"رسولو".سطر"محمد":أسطرثلاثةالخاتمنقشوكان،لهكتباستخلفلمابكرأباأن

"سطر.اللهو".سطر

:قال،أنسعن،ثمامةعن،أبيحدثني،الأنصاريثنا:أحمد2(وزادني:الله)1(عبدأبوقال

عئمانكانفلما:قال.بكرأبيبعدعمريدوفي،بعده)3(بكرأبييدوفي،يدهفي!لمجيالهالنبيخاتمكان

،عثمانمعأيامثلاثةفاختلفنا:قال،فسقطبهيعبثفجعل،الخاتمفأخرج،أريسبئرعلىجلس

.نجدهفلمالبئرفنزح

عن،بشرأبيعن،عوانةأبوثنا،قتيبةثنا،")4(الشمائل"فيالترمذيرواهالذيالحديثفأما

حديئطفإنه.يلبسهولابهيختمفكان،فضةمنخاتمااتخذ،!لمجيالهاللهرسولأن:عمرابنعن،نافع

.جداغريمث

دخلإذا!لمجيالهاللهرسولكان:قال،أنسعن،الزهريعن،جريجابنحديثمن(هالسننوفي

خاتمه.نزعالخلاء

والسلامالصلاةعليهسيفهذكر

بناللهعبدبناللهعبيدالأعمىعن،أبيهعن،الزنادأبيابنثنا،7(سريبمثنا:أحمد)6(الإمامقال

الرؤيارأىالذيوهو،بدريومالفقارذاسيفه!واللهرسولتنفل:قالعباسابنعن،مسعودبنعتبة

كبشا،مردف!أنيورأيت،فيكميكونفلافأولته،فلا،الفقارذيسيفيفيرأيت:قال،أحديوم

خيرواللهفبقر،تذبحبقراورأيت،المدينةفأولتها،حصينةدرعفيأنيورأيت،الكتيبةكبشفأولته

حديثمن)8(ماجهوابنالترمذيرواهوقد.!لمجيالهاللهرسولقالالذيفكان،خيرواللهفبقر

به.أبيهعنالزنادأبيبنالرحمنعبد

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(9875)ريلبخاا

.(حمدأبوأدوزا):ط

.طفياللفظليس

.(85)للترمذيالشمائل

ضعيف.حديثوهو،(303)ماجهوابن(5228)والنسائي(1746)والترمذي(91)داودأبو

.(1271/)أحمدمسند

.(0/1912)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(شريح):ط،أ

تخريجهما.تقدم
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951

.)2(عليإلافتىولا،الفقارذوإلاسيفلا:يقولقائلسمعأنه()1السننأهلذكروقد

العصريالعبديجابربنمزيدةجدهعن،سعد)4(بناللهعبدبنهودحديثمن)3(الترمذيوروى

هذا:قالثم،الحديث...وفضةذهمبسيفهوعلى،مكة!ي!اللهرسولدخل:قال،عنهاللهرضي

غريمث.حديث

،قتادةعن،أبيثنا،هشامبنمعاذثنا،بشاربنمحمدحدثنا:")5(الشمائل"فيالترمذيوقال

فضة.من!ي!اللهرسولسيف)6(قبيعةكانت:قال،الحسنأبيبنسعيدعن

،سمرةسيفعلىسيفيصنعت:قالسيرينابنعنسعدبنعثمانحديثمنأيضا)7(وروى

.حنفيا)8(وكان!ي!اللهرسولسيفعلىسيفهصنعأنهسمرةوزعم

عنهما،اللهرضي،عليبنالحسينقتلفلما،!ي!اللهرسولسيوفمنسيف!عليالإلىصاروقد

علىدخلحيندمشقمعهفقدم،العابدينزينالحسينبنعليفأخذه،معهكانعندالطفتبكربلاء

إلىتلقاهأنهمخرمةبنالمسورعن")9(الصحيحين"فيفثبت،المدينةإلىمعهرجعثم،معاويةبنيزيد

سيفمعطيأنتهل:فقال،لا:فقال:قال؟بهاتأمرنيحاجةمنإليلكهل:لهفقال،الطريق

نفسي.يبلغحتىأحدإليهيخلصلاأعطيتنيهإناللهوايم،القومعليهيغلبكأنأخشىفإني!ي!؟اللهرسول

بنالسائبمنهم،واحدغيرروىكماالدروعذلكمن،السلاحمنذلكغير!ي!للنبيذكروقد

درعين.بين1(أحد)يومظاهر!ي!اللهرسولأن،الزبيربناللهوعبد،يزيد

يومدخل!ي!اللهرسولأن:أنسعن،الزهريعن،مالكحديثمن")11(الصحيحين"وفي

.اقتلوه:فقال،الكعبةبأستارمتعلقخطلابنهذا:لهقيلنزعهفلما،المغفررأسهوعلى،الفتح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)15(

)11(

.(24241):العمالكنز

السنن.أهلعندوليس،المرفوعفيلهأصلولا:أقول)38(رقمعرفةبنالحسنعندواهأثرفيهو

ضعيف.وإسناده،(0916)الترمذي

.(0303/)الكمالتهذيبوانظر(سعيد):ط

.بشواهدهصحيحمرسلوهو،(201)للترمذيالشمائل

.(قبع:اللسان)حديدأوفضةمنمقبضهطرفعلىكانما:السيفقبيعة

ضعيف.حديثوهو(01)4رقمالشمائل

.(حنف:اللسان)باتخاذهاأمرمنأوللأنهقيسبنللأحنفتنسبالسيوفمنضرب

.()59(9442)ومسلم(0131)البخاري

.أهامشفيمستدركة(أحديوم)لفظا

.(054)(5713)ومسلم(6481،4403،2864،8558)البخاري
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عمامةوعليه،الفتحيومدخلع!ي!اللهرسولأن:جابرعن،الزبيرأبيحديثمنمسلم)1(وعند

.سوداء

خطب:قال،أبيهعن،حريثبنعمروبنجعفرعن،الوراقمساورعن،)2(وكيعوقال

.سوداءعمامةوعليهالناسمج!ي!اللهرسول

اللهرسولأن،عباسابنعن،عكرمةعن(سليمانأبي)الغسيلابنالرحمنعبدعن،وكيعوقال

.دسماءعمامةوعليهالناسخطب

.")3(الشمائل"فيالترمذيذكرهما

إذاع!ي!اللهرسولكان:قالعمرابنعن،نافععن،اللهعبدعن،الدراوردي)4(حديثمنوله

كتفيه.بينسدلهااعتم

ثنامحمد،بناللهعبدبنإبراهيمشيبةأبوحدثنا(:"مسنده"أهفيالبزاربكرأبوالحافظقالوقد

عندهكانتأنه:مالكبنأنسعن،سيرينبنمحمدعن،عاصمعن،إسرائيلثنا،إبراهيمبنمخول

إلارواهنعلملا:البزارقالثم.قميصهوبينجنبهبينمعهفدفنتفمات.مج!ي!اللهلرسولعصية

هذاروايتهبعد.)6(البيهقيالحافظوقال،ذلكعلىواحتمل.شيعيةفيهصدوقوهو،راشدبنمخول

والضعف،غيرهبهايأتيلاإسرائيلعنبأفراديأتيالشيعةمنوهو:قال،هذامخؤلطريقمنالحديث

ظاهر.بينرواياتهعلى

والسلامالصلاةعليهفيهايمشيكانالتينعلهذكر

شعرلاالتيوهي،السبتيةالنعاليلبسكانلمجي!اللهرسولأنعمرابنعن")7(الصحيح"فيثبت

عليها.

ابنيعني،اللهعبدثنا،مقاتلابنهو،محمدحدثنا:")8(صحيحه"فيالبخاريقالوقد

)1358()451(.)1(مسلم

)1358()452(.)2(مسلم

.(1و)13()111رقمالشمائل)3(

صحيح.حديثوهو،(1736)الترمذي()4

.(354/)الزوائدومجمع(584)الأستاركشف()5

.(7927/)النبوةدلائل)6(

.(661،1585)البخاري)7(

.(5858)البخاري)8(
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ثابتفقال،قبالانلهمابنعلينمالكبنأنسإليناا(أخرج:قال،طهمانبنعيسىأنا،المبارك

لمجي!.النبينعلهذه:البناني

بنعيسىعن،الزبيريأحمدأبيعن،محمدبناللهعبدعن،الخمس)2(كتابفيرواهوقد

أنسعنبعدالبنانيثابتفحدثني،قبالانلهماجرداويننعلينأنسإليناأخرج:قال،أنسعن،طهمان

به.الزبيريأحمدأبيعنمنيعبنأحمدعن")3(الشمائل"فيالترمذيرواهوقد.لمجحمالنبينعلاأنهما

،الحذاءخالدعن،سفيانعن،وكيعثنا،كريبأبوحدثنا:")4(الشمائل"فيالترمذيوقال

شراكهما.مثنىقبالان!يماللهرسوللنعلكان:قال،عباسابنعن،الحارثبناللهعبدعن

صالحعن،ذئبأبيابنعن،معمرعن،الرزاقعبدأنا،منصوربنإسحاقثنا:(هأيضاوقال

.قبالان!يماللهرسوللنعلكان:قال،هريرةأبيعن،التوأمةمولى

ثنا،معاويةأبوقيسبنالرحمنعبدثنا،اللهعبدأبومرزوقبنمحمدثنا:الترمذي3(وقال

منوأول،وعمربكروأبيقبالانلمجيماللهرسوللنعلكان:قال،هريرةأبيعن،محمدعن،هشام

.عثمانواحدأعقداعقد

تليها.والتيالوسطىالإصبعبينيكونالذيالزمام:بالكسرالنعلقبال:الجوهريقال

،الحدردأبيابن:لهيقال،التجارمنرجلعندبعدهاوماستمئةسنةحدودفيواشتهر:قلت

منهأيوببنبكرأبيالعادلالملكبنموسىالأشرفالملكفسامها،جمم!النبينعلأنهذكرمفردةنعل

إليهفأخذها،المذكورالأشرفالملكإلىفصارت،حينبعدموتهفاتفق،يبيعهاأنفأبى،جزيلبمال

خادما،لهاوجعل،منهاخزانةفيجعلها،القلعةجانبإلىالأشرفيةالحديثداربنىلماثم،وعظمها

.المذكورةالدارفيالآنإلىموجودةوهي،درهماأربعونشهركلالمعلوممنلهوقزر

ثنا،الزبيريأحمدأبوثنا:قالواواحدوغيررافعبنمحمدثنا:")7(الشمائل"فيالترمذيوقال

8(سكةلمجيماللهلرسولكانت:قالأبيهعن،أنسبنموسىعن،المختاربناللهعبدعن،شيبان

منها.يتطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ط:)خرص!(.

.31()57البخاري

.(75)للترمذيالشمائل

.(74)للترمذيالشمائل

.(77)للترمذيالشمائل

.(83)للترمذيالشمائل

.(952)للترمذيالشمائل

.(سكك:النهاية)ويستعملالطيبمنغيرهإلىيضافمعروفطيب:والشك.تحريف(سله):ط،أ
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صططلهلمجهالنبيقدحصفة

النبيقدحأنسعندرأيت:قالعاصمعن،شريلثثنا،ادمبنيحيىحدثنا:أحمد)1(الإمامقال

فضة.منضبةفيهع!يم

،النسويمحمدبنأحمدأخبرني،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبوأخبرنا:)2(البيهقيالحافظوقال

بنيحيىحدثني،مدركبنالحسنثنا-البخاريهو-إسماعيلبنمحمدثنا،شاكربنحمادثنا

انصدعقدوكان،مالكبنأنسعند!ي!النبيقدحرأيت:قالالأحولعاصمعن،عوانةأبوأنا،حماد

.نضار)3(منعريفقجيدقدخوهو:قال.بفضةفسلسله

إنه:سيرينابنوقال:قال.وكذاكذامنأكثرالقدحهذافيع!ييهاللهرسولسقيتلقد:أنسقال

طلحة:أبولهفقال،فضةأوذهبمنحلقةمكانهايجعلأنأنسفأراد،حديدمنحلقةفيهكان

فتركه.ع!يماللهرسولصنعهشيئاتغيرنلا

فيهبإناءفدعاأنسعندكنا:قالحسانبنحجاجثنا،عبادةبنروححدثنا:أحمد)4(الإماموقال

الربع،نصفوفوق،الربعدونوهو،أسودغلافمنفأخرج،حديدمنوحلقة،حديدضباتثلاث

النبيعلىوصلينا،ووجوهنارؤوسناعلىوصببنافشربنا،بهفا!تيناماءفيهلنافجعلمالكبنأنسوأمر

أحمد.بهانفرد.!و

منهايكتحلوالسلامالصلاةعليهكانالتيالمكحلةفي()5(فيوردماذكر)

كانت:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،منصوربنعباد)7(أنا،يزيدثنا:أحمد)6(الإمامقال

وابن)8(الترمذيرواهوقد.عينكلفيثلاثاالنومعندمنهايكتحلمكحلة!ي!اللهلرسول

حسن.حديثوهو،(3913/)المسند(1)

.(1/03)الكبرىالسنن(2)

الخلاف:وقيل،النبع:وقيل،اللونالورسيالأثلهو:وقيل،معروفخشبوهو،نضارخشبأي،نضار)3(

.(نضر:النهاية)الصفصافوهو

حسن.وإسناده،(3187/)أحمدمسند()4

.طفييردلمالقوسينبينما)5(

ضعيف.وإسناده،(1354/)أحمدمسند)6(

الله.عبد:الأصولفي)7(

ضعيف.وإسناده،(4802)الترمذي)8(
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قلت:يقول،سعيدبنيحيىسمعت:)2(المدينيبنعليقال،هارونبنيزيدحديثمن)1(ماجه

الحصينبنداودعن،يحيىأبيابنأخبرنيه:فقال؟عكرمةمنالحديثهذاسمعت:منصوربنلعباد

عنه.

بعضبجمعهااعتنى،!يوالنبيآثارمنكثير!أشيالمح!فيهمزاراالمصريةبالديارأنبلغنيوقد:قلت

أعلم.فالله.ذلكوغير،ومشط)3(وميل،مكحلةذلكفمن،المتأخرينالوزراء

مهلبردا

قصةفييساربنإسحاقبنمحمدعنروينافقدالخلفاءعندالذيالبردوأما)4(:البيهقيالحافظقال

العباسأبوفاشتراه،لهمأمانالهمكتبالذيكتابهمعبردهأيلةأهلأعطىمج!ي!اللهرسولأن:تبوك

وقد-اللهرحمه،السفاحوهوالعباسبنيخلفاءأولبذلكيعني-دينارمئةبثلاثمحمدبناللهعبد

القضيبويأخذ،كتفيهعلىالعيديوميلبسهاالخليفةكان،سلفبعنخلفاالبردةهذهالعباسبنوتوارث

بهيصدعماوالوقارالسكينةمنوعليهفيخرج،يديهإحدىفي،عليهوسلامهاللهصلوات،إليهالمنسوب

البدوأهلبسيدمنهماقتداءوذلك،والأعيادالجمعأيامفيالشوادويلبسون،الأبصاربهويبهر،القلوب

حديثمن،الأثرأهلإماما)7(ومسلم)6(البخاريأخرجهلما،والمدرالوبر)د(سكنممن،والحضر

:)9(روايةوفي،المغفررأسهوعلىمكةدخلع!يماللهرسولأن:أنسعن،الزهريعن)8(مالكعن

عليه.وسلامهاللهصلوات،كتفيهبينطرفهاأرخىقد:1()0روايةوفي،سوداءعمامةوعليه

:قالبردةأبيعن،حميد)12(عن،أيوبثنا،إسماعيلثنا،مسددثنا:)11(البخاريقالوقد

هذين.فيع!يمالنبيروحقبض:فقالت،غليظاوإزارا2كساعائشةإليناأخرجت

ضعيف.وإسناده،(9934)ماجهابن(ا

.(137-3136/)الكبيرالضعفاء(2

.(وقيل):ط3(

.(7278/)النبوةدلائل(4

.(يسكن):ط(ه

.(1846،4403،4286،8058)البخاري6(

.(045)(1357)مسلم7(

.طفياللفظليس8(

.)451((1358)مسلم9(

.)453((9135)مسلم(01

.(5818)البخاري(11

.(محمد):ط(12
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)1(

نزللما:قالا،عباسوابنعائشةعن،اللهعبدبناللهعبيدعنالزهريحديثمنوللبخاري

لعنة":كذلكوهوفقال،وجههعنكشفهااغتمفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق!اللهبرسول

."صنعوامايحذر،مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا:والنصارىاليهودعلىالله

الصلاةعليهأنهتقدموقد.هذابعدأمرهامنكانمايدرىلاالثلاثة)2(الأثوابوهذه:قلت

أيامفييلبسهكانماتقصيناولو،عليهايصليكانحمراءقطيفةالكريمقبرهفيتحتهطرحتوالسلام

وعليهالثقةوبه،اللهشاءإن"الكبيرالأحكام"كتابمناللباسكتابوموضعه،الفصللطالحياته

.التكلان

والسلامالصلاةعليهو!راكيبهأفراسهذكر)3(

عن،زريربناللهعبدعن،اليزنى)4(اللهعبدبنمرثدعن،حبيببنيزيدعن:إسحاقابنقال
)5(و

،دلدل:لهايقالوبغلة.عفير:لهيقالوحماو،المرتجز:لهيقالفرس!رللنبيكان:قالعلي

عن،الجزاربنيحيىعن،الحكمحديثمن)6(البيهقيورواه.الفضولذوودرعه،الفقارذووسيفه

لزازا)7(؟الساعديينعندكانتالتيأفراسهأسماء"السنن"كتابفيوروينا:البيهقيقال،نحوهعلي

وناقته.المندوب:لهيقال،طلحةلأبيركبهوالذي،والظرب،اللخيف:وقيل،واللحيف

منشيءفيوليس:البيهقيقال.والبيضاء،الشهباءوبغلته،والجدعاء،والعضباء،القصواء

ثيابه،ومن،صدقةجعلهاوأرض،وسلاحه،البيضاءبغلتهفيرويناماإلا،عنهنماتأنهالروايات

9))8(ص

.البابهذافيرويناوما،وخاتمه،ونعليه

توفي:قال،سعدبنسهلعن،حازمأبيعن،صالحبنزمعةثنا:)01(الطيالسيداودأبووقال

جيد.إسنادوهذا.الحياكةفيصوفجبةوله!شيماللهرسول

.(5581،6581)البخاري(1)

تحريف.(الأبواب):ط()2

.طفياللفظليس)3(

.(27357/)الكمالتهذيبوانظر(المزني):ط(4)

.(41/517)الإكمالتهذيبوانظر.تحريفوهو(رزين):ط،أ()5

.(7278/)النبوةدلائل)6(

.النحويللسيادتىأثبتهوما(لزازا:وط،تحريف(نزار):أ)7(

تحريف.(وبغلته):ط()8

.ووابلا(ما):ط(9)

.(4002/)دمشقتاريخ(01)
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غالبثنا،ثابتبنعليثنا،موسىبن)1(مجاهدثنا:"مسنده"فييعلىأبوالحافظروىوقد

تقدملماشاهدوهذا.صوفمنكساءلهلينسجوإنهع!ي!اللهرسولقبضلقد:قالأنسعنالجزري

.قبله)2(

كثير،بنالوليدعن،عيينةبنسفيانثنا،نضر)4(بنسعدانثنا:الأعرابي)3(بنسعيدأبووقال

الجف)6(فيبردانولهقبضع!اللهرسولأن:الحسينبنتفاطمةعن،حسينبنحسن)5(عن

مرسل.وهذا،يعملان

هشامبنعمروأميةأبوثنا،التستريإسحاقبنالحسين)8(ثنا:الطبراني)7(القاسمأبووقال

عطاءعن،سليمانأبيبنالملكعبدعن،عروةبنعليعن)9(الرحمنعبدبنعثمانثنا،الحراني

:قال،عباسابنعن،ديناربنوعمرو

.الفقارذايسمى)11(وكانوقبيعته)01(فضةمنقائمتهسيفع!ي!اللهلرسولكان

.السدادتسمىقوسنلهوكان

الجقع.تسمىكنانةلهوكانت

.الفضولذاتتسمىبالنحاسموشحةدرغلهوكانت

.النبعاء)12(تسمىحربةلهوكانت

الذقن.يسمىمجنلهوكان

الموجز.يسمىأبيضترس!لهوكان

السكب.يسمىأدهمفرسنلهوكان

.(1/1594)النبلاءأعلامسيروانظر.تحريف(عن):ط()1

.طفياللفظليس)2(

.(7927/)للبيهقيالنبوةدلائل)3(

.(12/357)النبلاءأعلامسيرانظر.تحريفوهو.(نصير):ط(4)

.(4483/)النبلاءأعلامسيروانظر.طفي(بنحسن)ليس)5(

.(جفف)النهايةوانظر(جف:اللسان)كالإناءالإبلجلودمنشيء:والجف.(الحف):أ()6

.(80112)(11111/)الكبيرالمعجم)7(

.(4/157)النبلاءأعلامسيروانظرالطبرانيعنأثبتهوما(الحسن):ط،أ)8(

.(بن):ط)9(

.(فضةمن)الكبيرالمعجمفيبعده(1)0

.(يسميه):ط(1)1

.(السبغاء):ط()12
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.الداجيسمىسرجلهوكان

.دلدللهايقال،شهباءبغلةلهوكان

.القصواءتسمىناقةلهوكانت

.يعفور:لهيقال،حمازلهوكان

الكر.يسمىبساطلهوكان

النمر.تسمى)1(عنزةلهوكان

.الصادرتسمىركوم!لهوكانت

.المرآةتسمىمرآةلهوكانت

.)2(الجامعيسمىمقراضقلهوكان

.الممشوقيسمىشوحطقضيبلهوكان

.جداغريبوهذا

،عبداولا،درهماولا،دينارايتركلمع!ي!اللهرسول!أنالصحابةمنواحدغيرعنتقدمقد:قلت

جميعفيالعتقنجزوالسلامالصلاةعليهأنهيقتضيوهذا،صدقةجعلهاوأرض،بغلةسوىأمةولا

والمتاع،والأثاث،والحيوانات،السلاحمنذكرماجميعفيوالصدقة،والإماء،العبيدمنذكرناهما

.نوردهلموماأوردناهمما

صاحب،المقوقمسلهأهداهاالتيوهي.أعلموالله.أيضاالبيضاءوهي،الشهباءفهي،بغلتهوأما

حنين،يومراكبها!ي!اللهرسولكانالتيوهي،التحفمنأهدىفيمامينابنجريجواسمهالإسكندرية

حتىبعدهعمرتإنها:قيلفقد،وجلعزاللهعلىوتوكلاشجاعةالكريمباسمهينوهالعدونحورفيوهو

بناللهعبدعندعليبعدكانتحتىأيامهاوتأخرت،خلافتهأيامفيطالبأبيبنعليعندكانت

له:فيقال!،ويصغر،يعفورحمارهوأما.ذلكبعدضعفهامنتأكلهحتىالشعيرلهايجشفكان،جعفر

الأحايين.بعضفييركبهوالسلامالصلاةعليهكانفقد.ضير

اللهعبدبنمرثدعن،حبيبأبيبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدحديثمنأحمد)3(روىوقد

عفير.:لهيقالحمارايركب!اللهرسولكان:قالعليعن،زرير)5(بناللهعبدعن،)4(اليزني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.أفىلهوليست(نمرة):ط

.(الجاخ):ط

.لغيرهحسنحديثوهو،(1111/)أحمدمسند

.(4284/)النبلاءأعلامسيروانظرتحريفانوفيها(العوفياللهعبدبنيزيد):أ،ط

.تقدموقد.(رزين):ط،أ
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.مسعودابنعن،اللهعبدبنعونحديثمن()1يعلىأبوورواه

.الحمارركبالسلامعليهأنهعدةأحاديثفيوردوقد

سلولبنأبيبناللهعبدفيهبمجلسحماراراكبوهومزوالسلامالصلاةعليهأنه)2(الصحيحينوفي

قبلوذلك،وجلعزاللهإلىودعاهمفنزل،واليهودالأوثانعبدةوالمشركينالمسلمينمنوأخلاط

،المرءأيهاتقولمماأحسنلا:اللهعبدلهفقال،عبادةبنسعدعيادةعلىعزمقدوكان،بدروقعة

غشيتهملماأنفهخمرإنه:ويقال،الإسلاميظهرأنقبلوذلك،مجالسنافيبهتغشنافلاحقاكانفإن

الله!رسولحمارلريحوالله:رواحةبناللهعبدلهفقال،حماركبنتنتؤذنالا:وقال،الدابةعجاجة

فتثاور،ذلكنحبفإنا،مجالسنافيبهاغشنااللهرسوليابل:اللهعبدوقال.ريحكمنأطيب

أبي.بناللهعبدإليهفشكىعبادةبنسعدإلىذهبثم،اللهرسولفسكنهميقتتلواأنوهموا،الحيان

)3(لنتوجهالخرزلهلننظموإنا،بالحقاللهبعثكلقدبالحقأكرمكفوالذي،اللهرسوليابهارفق:فقال

بريقه.شرق()4(،بهبعثكالذي)بالحقاللهجاءفلما،علينا

أوردناهاولو،حمارعلىمعاذاأردفأنهوجاء،خيبرأيامبعضفيالحمارركبأنهقدمناوقد

أعلم.والله،الفصللطالوأسانيدهابألفاظها

كتابهفيالحرمينإمامقبلوذكره")5(الشفا"كتابهفيالسبتيموسىبنعياضالقاضيذكرهمافأما

!راللهرسولوأن،شهاببنزياديسمىحمارع!يماللهلرسولكانأنه:وغيرهماالدينأصولفيالكبير

يطلبه،ع!ي!اللهرسولأنفيعلم،فيقعقعهأحدهمبابإلىفيجيءأصحابهبعضلهليطلب،يبعثهكان

فتردىذهبع!يماللهرسولتوفيلماوأنه،نبىركبهمنهاكل،حماراسبعينسلالةأنهع!ي!للنبيذكروأنه

منهم،الحفاظمنواحدغيرأنكرهوقد.بالكليةإسنادلهيعرفلاحديمثفهو.فماتبئرفي

رحمه،المزيالحجاجأباالحافظشيخناسمعتوقد،اللهرحمهما،وأبوهحاتمأبيبنالرحمنعبد

.شديداإنكارأمرةغيرينكره،الله

موسىبنمحمدبنأحمدبكرأبوثنا:")6(النبوةدلائل"كتابفينعيمأبوالحافظوقال

بناللهعبدحدثني،الجذوعيسويدبنإبراهيمثنا،يوسفبنمحمدبنأحمدثنا،العنبري

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2605)يعلىأبيمسند

.(1)16(8917)ومسلم(1926)البخاري

.(نملكهالخدر):ط

.طفيالقوسينبينماليس

.(1/443)الشفا

.(288)النبوةدلائل
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وهولمج!ي!النبيأتى:قال،جبلبنمعاذعن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورعن،الطالي)1(أذينة

،إخو؟سبعةكنا،فلانبنعمروأنا:قال؟أنتمن:فقال،يديهبينفوقف،أسودحمار،بخيبر

بهكبوتذكرتكإذافكنت،اليهودمنرجلفملكني،لكوكنت،أصغرهموأناالأنبياءركبناكلنا

.جداغريبحديثهذا."يعفورفأنت":!ي!اللهرسولفقال.ضربافيوجعني

حسبالدمشقيكثيرابنالمؤرخالحافظللإماموالنهايةالبدايةكتابمنالخامسالجزءتمأ

.ايتبعهاوماالنبويةالشمائلفيالسادسالجزءويليه،الصالحاتتتمبنعمتهالذيدلهوالحمد،تقسيمنا

...

يف.تحر(ينذأ):ط(1)
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