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  زاد المعاد في ھدي خير العباد

  المجلد الثالث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند دخوله إلى منزله : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُنھم، ولكن كان يدخُل على أھله على ِعْلم منھم بدخوله، وكان ُيَسلِّ لم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِيفجأ أھله بغتًة يتخوَّ ُم عليھم، يكن َصلَّى هللاَّ
 .ر؟ وربما سكت حتى يحضَر بين يديه ما تيسّ "َھْل ِعْنَدُكْم ِمْن َغَداءٍ : "وكان إذا دخل، بدأ بالسؤال، أو سأل عنھم، وربما قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه كان يقوُل إذا انقلب إلى بيته ِ الَِّذى أَْطَعَمِنى : "وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ َّ ِ ِ الَِّذى َكَفاِنى، َوآَواِنى، َوالَحْمُد  َّ ِ اْلَحْمُد 
ِ الَِّذى َمنَّ َعلَىَّ َفأَْفَضَل، أْسأَلَُك أْن ُتِجيَرنِ  َّ ِ  ".ى ِمَن النَّارَوَسَقاِنى، َوالَحْمُد 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال ألَنس حديث : قال الترمذى". إَذا َدخْلَت َعلَى أْھلَِك َفَسلِّْم َيُكْن َبَرَكًة َعلَْيَك َوَعَلَى أْھلَِك : "وثبت عنه َصلَّى هللاَّ
 .حَسن صحيح

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اللُھمَّ إنِّى أَْسأَلَُك َخْيَر الَمْولَِج، َوَخْيَر الَمْخَرِج، بِْسِم ِهللا : ُجُل َبْيَتُه، َفْلَيقُلْ إَذا َوَلَج الرَّ : " وفى السنن عنه َصلَّى هللاَّ
ْلَنا، ُثمَّ لُِيَسلِّْم َعلَى أَْھلِهِ  َنا َتَوكَّ    ". َولَْجَنا، وَعلَى هللا َربِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َرُجٌل َخَرَج َغازياً فى َسِبيِل هللاِ، َفُھَو َضاِمٌن َعلَى ِهللا َحتَّى َيَتوفَّاهُ : اِمٌن َعلَى هللاَثالَثٌة ُكلُُّھْم ضَ : "وفيھا عنه َصلَّى هللاَّ
هُ ِبَما َناَل ِمْن أْجٍر َوَغِنيمٍة، َوَرُجٌل َراَح إلَى الَمْسِجِد، َفُھَو َضاِمٌن َعلَى  َة أْو َيُردَّ هُ هللا َحتَّى َيَتوفَّاهُ َفيُ َفُيْدِخلَُه الَجنَّ َة أْو َيُردَّ ْدِخلَُه الَجنَّ

 .حديث صحيح" ِبَما َناَل ِمْن أْجٍر َوَغِنيَمٍة، َوَرُجٌل َدَخَل َبْيَتُه ِبَسالٍم، َفُھَو َضاِمٌن َعلَى هللا 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُجُل َبْيَتُه َفَذَكر هللاَ ِعْنَد ُدُخولِِه َوِعنْ : "وصح عنه َصلَّى هللاَّ ْيَطانُ إَذا َدَخَل الرَّ ال َمِبيَت لَُكْم َوالَ : َد َطَعاِمِه، َقاَل الشَّ
أْدَرْكُتُم الَمِبيَت : أَْدَرْكُتُم الَمِبيَت، َوإَذا لَْم يْذُكِر هللاَ ِعْنَد َطَعاِمِه، َقالَ : َعَشاَء، َوإَذا َدَخَل، َفلَْم يْذُكِر هللاَ ِعْنَد ُدُخولِِه، َقاَل الَشْيَطانُ 

 .مذكره مسل" والَعَشاء

ْكِر عند دخوله الخالء : فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذِّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

 ".اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمَن الُخُبِث والَخَباِئثِ : "أنه كان يقوُل عند دخوله الخالء" الصحيحين"ثبت عنه فى 

 .وذكر أحمد عنه أنه أمر َمْن دخل الخالء أن يقوَل ذلك

ْيَطاِن : ال َيْعِجْز أَحُدُكم إَذا َدَخَل َمْرفَِقُه أْن َيقُولَ : " وُيذكر عنه ْجِس النَِّجِس، الَخبيث الُمْخِبِث، الشَّ اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمَن الرِّ
ِجيم  ".الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال  ".ِبْسِم هللاِ : َدَم إَذا َدَخَل أَحُدُكُم الَكِنيَف أْن َيقُولَ َسْتُر َما َبْيَن الِجنِّ َوَعْوَراِت َبِنى آ: " وُيذكر عنه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن رجالً سلََّم َعلَْيِه َوُھَو َيُبوُل َفلَْم َيُردَّ َعلَْيهِ   .وثبت عنه َصلَّى هللاَّ

ُجالَِن يَ : "َفَقالَ : وأخبر أن هللا سبحانه يمقُت الحديث على الغائط َثاِن، الَ َيْخُرج الرَّ ْضِرَباِن الَغاِئَط َكاِشفيَن َعْن َعْوَراِتِھَما َيَتَحدَّ
 ".فإنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َيْمقُُت َعلَى َذلِكَ 

َم أنه كان ال يستْقِبُل القِْبلة وال يستدِبُرَھا ببوٍل وال بغائط، وأنه نھى عن ذلك فى حديث أبى أيوب، وسلمان الفارسى،  وقد تَقدَّ
قل بن أبى معقل، وعبد هللا بن الحارث بن جزء الزبيدى، وجابر بن عبد هللا، وعبد هللا بن عمر، رضى هللا وأبى ھريرة، ومع
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عنھم، وعامُة ھذه األحاديث صحيحٌة، وساُئرھا حسن، والمعاِرُض لھا إما معلول السنِد، وإما ضعيُف الداللة، فال ُيرد صريُح 
 :ئشةنھيه المستفيُض عنه بذلك، كحديث ِعراك عن عا

ً يكرھون أن يستقبلوا القِْبلة بفُروجھم، فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن أناسا لوا َمْقَعَدتى قَِبَل : "ُذِكَر لرسول هللا َصلَّى هللاَّ أََو قد فعلُوھا؟ حوِّ
يه البخارىُّ ھو أحسن ما ُروى فى الرخصة وإن كان مرسالً، ولكن ھذا الحديث قد طعن ف: رواه اإلمام أحمد وقال" القِْبلَةِ 

: له" العلل الكبير"قال الترمذى فى كتاب . وغيُره من أئمة الحديث، ولم ُيِثبُتوه، وال يقتضى كالُم اإلمام أحمد تثبيَته وال تحسيَنه
ھذا حديٌث فيه اضطراب، والصحيُح عندى عن عائشة : سألُت أبا عبد هللا محمد ابن إسماعيل البخارى عن ھذا الحديث، فقال

 .ا انتھىمن قولھ

اء عن : قلت اب الثقفى عن خالد الحذَّ وله ِعلَّة أُخرى، وھى انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منھا، وقد رواه عبد الوھَّ
 .رجل عن عائشة، وله ِعلَّة أخرى، وھى ضعف خالد بن أبى الصلت

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : "ومن ذلك حديُث جابرٍ  ، وھذا "أن ُتستقبل القِْبلُة ببوٍل، فرأيتُه قبل أن ُيقبض بعام يستقبلھا نھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
عن ھذا الحديث،  - يعنى البخارى  -سألت محمداً ": العلل"الحديث استغربه الترمذى بعد تحسينه، وقال الترمذى فى كتاب 

عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته  ھذا حديث صحيح، رواه غيُر واحد عن ابن إسحاق، فإن كان مراد البخارى صحته: فقال
ُ َعَلْيِه  فى نفسه، وإن كان مراده صحته فى نفسه، فھى واقعة عين، حكُمھا حكم حديث ابن عمر لما رأى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ً ستة ُ : َوَسلََّم يقضى حاَجته مستدبر الكعبة، وھذا يحتِمُل وجوھا  َعلَْيِه َوَسلََّم، نسُخ النھى به، وعكُسه، وتخصيُصه به َصلَّى هللاَّ
وتخصيُصه بالبنيان، وأن يكوَن لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، وأن يكون بياناً، ألن النھى ليس على التحريم، وال سبيَل إلى 
الجزم بواحد من ھذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديُث جابر ال يحتمل الوجه الثانى منھا، فال سبيل إلى ترك أحاديث النھى 

إنما نھى عن ذلك فى الصحراء، َفْھٌم منه الختصاص النھى : الصحيحة الصريحة المستفيضة بھذا المحَتَمِل، وقوُل ابِن عمر
بھا، وليس بحكاية لفظ النھى، وھو معاَرض بفھم أبى أيوب للعموم مع سالمة قوِل أصحاب العموم من التناقض الذى يلزم 

قين بين الفضاء والبنيان، فإنه ما حدُّ الحاجز الذى يجوُز ذلك معه فى البنيان؟ وال سبيل إلى ذكر حدٍّ فاصل، : يقال لھم المفرِّ
زاً لذلك، لزمھم جوازه فى الفضاء الذى يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره فى  وإن جعلوا مطلق البنيان مجوِّ

يختلف بفضاء وال بنيان، وليس مختصاً بنفِس البيت، فكم من جبل وأَكَمٍة البنيان، وأيضاً فإن النھى تكريٌم لجھة القِْبلة، وذلك ال 
حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول ُجدراُن البنيان وأعظم، وأما جھُة القِْبلة، فال حائل بين البائل وبينھا، وعلى الجھة 

 .وقع النھى، ال على البيت نفسه فتأمله

 فصل 

ِ الَِّذى أْذَھَب َعنِّى األَذى، َوَعاَفانِى : "، وُيذكر عنه أنه كان يقول"ُغْفَراَنكَ : "الوكان إذا خرج من الخالء ق َّ ِ ذكره ابن " الَحْمُد 
 .ماجه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أذكار الوضوء : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه وضع يديه فى اإلناء الذ ؤوا ِبْسِم هللاِ : "ى فيه الماء، ثم قال للصحابةثبت عنه َصلَّى هللاَّ  ".َتً◌َوضَّ

َفَصَبْبُت : قال" بِْسِم هللا: ُخْذ َيا َجاِبُر َفُصبَّ علىَّ وقُلْ : "فجئ بالماء فقالَ " َناِد ِبَوُضوءٍ : "وثبت عنه أنه قال لجابر رضى هللا عنه
 .ْيَن أَصاِبعه فرأيُت الماء َيفوُر ِمْن بَ : بسم هللا، قال: َعلَيه، وقُْلتُ 

الَ ُوُضوَء لَِمن َلً◌ْم َيْذُكِر اْسَم : " وذكر أحمد عنه من حديث أبى ھريرة، وسعيد بن زيد، وأبى سعيد الخدرى رضى هللا عنھم
 ".ِهللا َعلَْيهِ 

 .وفى أسانيدھا لين
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال داً : الَ َمن أْسَبَغ الُوُضوَء ُثمَّ قَ : " وصحَّ عنه َصلَّى هللاَّ أْشَھُد أْن الَ إلَه إالَّ هللا َوْحَدهُ الََشِريَك لَُه، َوأَْشَھُد أنَّ ُمَحمَّ
َھا َشاَء  َماِنَيُة َيْدُخُل ِمْن أيَّ ِة الثَّ  .ذكره مسلم" َعْبُدهُ وَرُسولُُه، فُِتَحْت لَُه أْبَواُب الَجنَّ

َماءِ : وزاد اإلمام أحمد" َواِبيَن واْجَعْلِنى ِمَن الُمَتَطھِِّرينَ اللُھمَّ اْجَعْلِنى ِمَن التَّ : "وزاد الترمذى بعد التشھد . ثمَّ َرَفَع َنَظَرهُ إلى السَّ
 .قول ذلك ثالث مرات: وزاد ابن ماجه مع أحمد

ً " مسنده"وذكر بقىُّ بن َمْخلد فى  َ َفَفَرَغ ِمْن وُضوِئِه، ُثمَّ َقا: "من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا أ ُسْبَحاَنَك اللُھمَّ : لَ َمْن َتَوضَّ
َعْلْيَھا ِبَطابٍع، ُثمَّ ُرفَِعْت َتْحَت الَعْرِش َفلَْم ُيْكَسْر إلى  َوبَحْمِدَك أْشَھُد أْن الَ إلَه إالَّ أْنَت أَْسَتْغفُِرَك وأُتوُب إلَْيَك، ُكِتَب فى َرقٍّ وُطبعَ 

باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، : بى سعيد الخدرى، وقاَل النسائى، ورواه النسائى فى كتابه الكبير من كالم أ"َيْوِم القَِياَمةِ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بوضوٍء : ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبى موسى األشعرى قال. فذكر بعض ما تقدم أتيُت رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

أَ، فسمعُته يقول ويدعو سمعُتك : يا نبىَّ هللاِ : فقلتُ " ْع لِى فى َدارى، وَباِرْك لِى فى ِرْزقِى اللُھمَّ اْغفِْر لِى َذْنِبى، َوَوسِّ : "فتوضَّ
 .باب ما يقول بين ظھرانى وضوئه فذكره: ؟ وقاَل ابن السنى"وَھْل َتَرَكْت ِمْن َشْىءٍ : "تدعو بكذا وكذا، قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األذان وأذكاره: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه سنَّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع اإلَقاَمَة مثنى وفُرادى، ولكن الذى صح عنه تثنيُة ثبت عنه َصلَّ  ى هللاَّ
الةُ : "كلمِة اإلَقاَمةِ  ولم يصح عنُه إفراُدَھا البتة، وكذلك صحَّ عنه تكراُر لفظ التكبير فى أول األذان أربعاً، ولم " َقْد َقاَمِت الصَّ

 :ِصحَّ عنه االقتصاُر على مرتين، وأما حديثُ يَ 

فال ينافى الشفع بأربع، وقد صّح التربيُع صريحاً فى حديث عبد هللا بن زيد، وعمر " أُِمَر ِبالٌَل أْن َيْشَفَع األَذاَن َوُيوِتَر اإلَقاَمةَ "
 .بن الخطاب، وأبى محذورة رضى هللا عنھم

إنما كاَن األذاُن على َعْھِد رُسوِل هللا : مر رضى هللا عنھما، استثناُء كلمة اإلقامة، فقالوأما إفراُد اإلقامة، فقد صحَّ عن ابن ع
ًة، غيَر أنه يقول ًة مرَّ َتْيِن، واإلَقامُة مرَّ َتْيِن َمرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مرَّ الَةُ : َصلَّى هللاَّ الَةُ، َقْد َقاَمِت الصَّ  ".َقد َقاَمِت الصَّ

 ".أُِمَر ِبالٌل أْن َيْشَفَع األَذاَن، وُيوِتَر اإلَقاَمَة، إال اإلَقاَمة: "عن أنس "صحيح البخارى"وفى 

الَةُ : "وصح من حديث عبد هللا بن زيد وعمر فى اإلقامة الَةُ، َقْد َقاَمِت الصَّ  ".َقْد َقاَمِت الصَّ

 .وصح من حديث أبى محذورة تثنيُة كلمِة اإلقامة مع سائر كلماِت األذان

ذه الوجوه جائزة مجزئة ال كراھة فى شئ منھا، وإن كان بعُضھا أفضَل ِمن بعض، فاإلمام أحمد أخذ بأذان بالل وُكلُّ ھ
وإقامته، والشافعى، أخذ بأذان أبى محذورة وإقامة بالل، وأبو حنيفة أخذ بأذان بالل وإقامة أبى محذورة، ومالك أخذ بما رأى 

لتكبير فى األذان مرتين، وعلى كلمة اإلقامة مرة واحدة، رحمھم هللا كلھم، فإنھم عليه عمَل أھل المدينة من االقتصار على ا
نَّة  .اجتھدوا فى متابعة السُّ

 فصل 

ته منه خمسة أنواع كر عند األذان وبعَده، فشرع ألُمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذِّ  :وأّما َھْدُيه َصلَّى هللاَّ

ال "فإنه صح عنه إبدالُھما ب " حّى على الفالح"، "حّى على الصالة: "ن، إال فى لفظأن يقول السامع كما يقول المؤذِّ : أحدھا 
 ِ َة إالَّ با وال االقتصاُر على الحيعلة، " حّى على الفالح"، "حّى على الصالة: "ولم يجئ عنه الجمُع بينھا وبين" َحْوَل والَ قُوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الذى صح ن والسامع، فإن كلمات  وَھْدُيه َصلَّى هللاَّ عنه إبدالُھما بالحوقلة، وھذا مقتضى الحكمة المطابقِة لحال المؤذِّ
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ة األذان ِذْكٌر، َفَسنَّ للسامع أن يقولھا، وكلمة الحيعلة دعاٌء إلى الصالة لمن سمعه، َفَسنَّ للسامع أن َيْسَتِعيَن على ھذه الدعو
َة : "بكلمة اإلعانة وھى ِ الَعلِّى العظيمال َحْوَل والَ قُوَّ  ".إالَّ با

داً َرُسوُل ِهللا، َرِضيُت ِبا َرباً، َوباإلْسالَِم ِديَناً، وِبُمحَ : أن يقول: الثانى ٍد َرُسوالً، َوأَْخَبَر وأََنا أَْشَھُد أْن ال إلَه إالَّ هللاُ، وأنَّ ُمَحمَّ مَّ
 .أنَّ َمْن َقاَل ذلَِك ُغفَِر لَُه َذْنُبهُ 

ن، وأْكَمُل ما ُيصلَّى عليه ِبِه، ويصل إليأن : الثالث  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعَد َفراغه من إجابة المؤذِّ ه، ھى ُيصلَِّى على النبىِّ َصلَّى هللاَّ
ته أن ُيصلُّوا عليه، فال صالََة عليه أكمُل منھا وإن تحذلق المتحذلقون  .الصالة اإلبراھيمية كما علَّمه أُمَّ

داً الَوِسيلََة والَفِضيلََة، واْبَعْثُه َمقَ : "صالته عليه أن يقوَل بعد: الرابع الِة الَقاِئَمِة، آِت ُمَحمَّ ِة، والصَّ امَّ ْعَوِة التَّ اماً اللُھمَّ َربَّ ھِذِه الدَّ
ُ  بال ألف وال الم،" مقاماً محموداً : "ھكذا جاء بھذا اللفظ" َمْحُموداً الذى وَعْدَتُه إنََّك ال ُتْخلُِف الِميَعادَ  وھكذا صح عنه َصلَّى هللاَّ

 .َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ " السنن"أن يدعَو لنفسه بعد ذلك، ويسأَل هللا من فضله، فإنه ُيْسَتَجاب له، كما فى : الخامس قُْل َكَما : "عنه َصلَّى هللاَّ
ِنيَن  -َيقُولُوَن   ".هْ َفإَذا اْنَتھْيَت َفَسْل ُتْعطَ  -َيْعِنى الُمَؤذِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  افَِعِة، َصلِّ : َمْن َقاَل حيَن ُيَناِدى الُمَناِدى: " وذكر اإلمام أحمد عنه َصلَّى هللاَّ الِة النَّ ة َوالصَّ امَّ ْعَوِة التَّ اللُھمَّ َربَّ ھِذِه الدَّ
ٍد َواْرَض َعْنُه ِرَضًى ال َسَخَط َبْعَدهُ، اْسَتَجاَب هللاُ لَهُ   ".َدْعَوَته َعلَى ُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن أقول عند أذان المغرب: وَقالت أمُّ سلمة رضى هللا عنھا اللُھمَّ إنَّ ھَذا إْقَباُل لَْيلَِك، : "علَّمنى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .ذكره الترمذى" َوإْدَباُر َنَھاِرَك، َوأَْصَواُت ُدَعاِتَك، َفاْغفِْرلى

ِة الُمْسَتَجاَبِة، : "من حديث أبى أُمامة يرفعه أنه كان إذا سمع األذان قال" ركالمستد"وذكر الحاكم فى  امَّ ْعوِة التَّ اللُھمَّ َربِّ َھِذِه الدَّ
ْقَوى، َتَوفَّنى َعلَْيَھا َوأَْحِيِنى َعلَْيَھا، َواْجَعْلِنى ِمْن َصا ، وذكره " َھا َعَمالً َيْوَم القَِياَمةِ لِِحى أْھلِ والُمْسَتَجاِب لََھا، َدْعوِة الَحقِّ َوَكلَِمِة التَّ

 .البيھقى من حديث ابن عمر موقوفاً عليه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وُذكر عنه   ".أَقاَمَھا هللاُ وأَداَمَھا: "أنه كان يقول عند كلمِة اإلقامة - َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َعاُء الَ ُيرَ : "وفى السنن عنه َصلَّى هللاَّ َسلُوا هللا الَعافِيَة : "قالوا فما نقوُل يا رسول هللا؟ قال" دُّ بيَن األَذاِن واإلقاَمةِ الدُّ
ْنَيا واآلِخَرةِ   .حديث صحيح" فى الدُّ

َماِء وَقلَّما ُتَردُّ َعلَى َداٍع َدْعوُته: "وفيھا عنه َداءِ : َساَعَتاِن، َيْفَتُح هللاُ فِيھَما أْبواَب السَّ فِّ فى َسِبيِل هللاِعْنَد ُحُضوِر النِّ  ".، والصَّ

الً واألذكاِر بعد انقضائھا، واألذكار فى العيدين، والجنائز، والكسوف، وأنه أمر فى  م َھْدُيه فى أذكار الصالة مفصَّ وقد تقدَّ
ً يديه ُيھلِّل وُيكبِّر وَيْحَمدُ  ً رافعا ويدعو حتى ُحِسر عن  الكسوف بالفزع إلى ذكر هللا تعالى، وأنه كان يسبِّح فى صالتھا قائما

 .الشمس، وهللا أعلم

 فصل 

ة، ويأُمر فيه باإلكثار من التھليل والتكبير والتحميد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيكِثُر الدعاء فى َعْشِر ذى الِحجَّ  .وكان َصلَّى هللاَّ

هللاُ أْكَبُر، هللاُ أْكَبُر، الَ إلَه إالَّ : "ولوُيذكر عنه أنه كان ُيكبِّر من صالة الفجر يوَم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيق
ِ الَحْمدُ  َّ ِ وھذا وإن كان ال يصح إسناده، فالعمل عليه، ولفظه ھكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثالثاً، فإنما ُروى " هللاُ، وهللا أْكَبُر و

ً فقط، وِكالھما حسن، قال الشافعى َّ كثيراًَ◌، : "زاد فقالإن : عن جابر وابن عباس ِمن فعلھما ثالثا هللا أكبُر كبيراً، والحمُد 
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يَن ولو كره الكافرون، ال إله إال هللاُ  اه، مخلصين له الدِّ  وحَدهُ، صَدَق وُسْبحاَن ِهللا ُبكرًة وأصيالً، ال إلَه إال هللاُ، وال نعبُد إال إيَّ
ً " أكبرُ وعده، ونصَر عبَده، وھزم األحزاَب وحده، ال إله إال هللا وهللاُ   .كان حسنا

ْكِر عند رؤية الھالل: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذِّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

الََمِة واإلْسالِم، َربِّى َوَربَُّك هللاُ : "ُيذكر عنه أنه كان يقول  .حديٌث حسن: قال الترمذى" اللُھمَّ أَِھلَّه َعلَْيَنا ِباألْمِن واإليَماِن، والسَّ

نا : "أنه كان يقول عند رؤيتهوُيذكر عنه  ْوفِيِق لَِما ُيحبُّ ربُّ الَمِة واإلْسالَِم والتَّ هللاُ أْكَبُر، اللُھمَّ أِھلَُّه َعَلْيَنا ِباألَْمِن واإليَماِن، والسَّ
َنا َوَربَُّك هللاُ   .ذكره الدارمى" وَيْرَضى، َربُّ

 ُ ِھالَُل َخْيٍر َوُرْشٍد، ِھالَُل َخْيٍر : " َعلَْيِه َوَسلََّم كان إذا رأى الھالل قالوذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبىَّ هللا َصلَّى هللاَّ
اتٍ  -" َوُرْشٍد، آَمْنُت ِبالَِّذى َخلََقكَ  ِ الَِّذى َذَھَب بشھِر َكَذا، َوَجاَء بَشْھِر َكَذا: ُثمَّ َيقُولُ  -َثالَث َمرَّ َّ ِ  وفى أسانيدھا لين" . الَحْمُد 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حديٌث مسند صحيح: ن أبى داود وھو فى بعض نسخ سننه أنه قالوُيذكر ع  .ليس فى ھذا الباِب عن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أذكار الطعام قبله وبعده: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

إَذا أَكَل أَحُدُكم، َفْلَيْذُكِر اْسَم ِهللا تَعالَى، فإْن َنِسَى أْن "سمية، ويقول ويأمر اآلكل بالت" بْسِم هللاِ : "كان إذا وضع يده فى الطعام قال 
لِِه، َفْلَيقُلْ  لِه َوآِخِرهِ : َيْذُكَر اْسَم هللاِ فى أوَّ  .حديث صحيح" بِْسِم هللاِ فى أوَّ

ا صحيحة صريحة، وال ُمعاِرَض والصحيُح وجوُب التسمية عند األكل، وھو أحُد الوجھين ألصحاب أحمد، وأحاديث األمر بھ
ُغ مخالفتھا وُيْخِرُجَھا عن ظاھرھا، وتاِرُكَھا شريكُه الشيطان فى طعامه وشرابه لھا،  .وال إجماَع يسوِّ

 فصل

وھاھنا مسألة تدعو الحاجة إليھا، وھى أن اآلكلين إذا كانوا جماعة، فسمَّى أحُدھم، ھل تزوُل مشاركة الشيطان لھم فى طعامھم 
وحَده، أم ال تزول إال بتسمية الجميع؟ فنصَّ الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحاُبه كردِّ  بتسميته

ال ُترفع مشاركُة الشيطان لآلكل إال بتسميته ھو، وال يكفيه تسميُة غيره، ولھذا جاء فى : السالم، وتشميِت العاطس، وقد ُيقال
ا حضرنا مع رسول: حديث حذيفة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم طعاماً، فجاءت جارية كأنما ُتْدَفع، فذھبْت لتضع يدھا فى الطعام،  إنَّ هللا َصلَّى هللاَّ

َما ُيْدَفُع، فأخذ بيده، فقاَل رسول هللا َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بيدھا، ثمَّ جاء أعرابى َكأَنَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّ فأخَذ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ إنَّ : "مَ ى هللاَّ
ُه َجاَء ِبھِذِه الَجاِرَيِة لَِيْسَتِحلَّ بِ  َعاَم أْن ال ُيْذَكَر اْسُم هللاِ َعلَْيِه، وإنَّ ْيَطاَن لََيْسَتِحلُّ الطَّ َھا، َفأََخْذُت ِبَيِدَھا، َفَجاَء ِبھَذا األْعَرابىِّ الشَّ

ثم ذكَر اسَم هللا وأكل، ولو كانت تسمية الواحد تكفى، " إنَّ َيَدهُ لَفِى َيدى َمَع َيَدْيِھَما لَِيْسَتِحلَّ ِبِه، َفأََخْذُت ِبَيِدِه، والَِّذى َنْفِسى بَِيِدهِ 
 .لما وضع الشيطان يده فى ذلك الطعام

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يكن قد وضع يده وسمَّى بعُد، ولكنَّ الجارية ابتدأت بالوضع بغيرِ  تسمية،  ولكن قد ُيجاب بأن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
، فشاركھما الشيطاُن، فِمن أين لُكم أن الشيطان شارك َمن لم ُيسمِّ بعد تسمية غيره؟، فھذا مما ُيمكن أن ُيقاَل،  وكذلك األعرابىُّ

ِة من أص: لكن قد روى الترمذىُّ وصححه من حديث عائشة قالت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يأكُل طعاماً فى ِستَّ حابه، كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، وِمن المعلوم أن رسوَل هللا َصلَّى " أَما إنَّه لَْو َسمَّى لََكَفاُكم: "فجاء أعرابى، َفأََكلَُه ِبلُْقَمَتْيِن، َفَقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وا، فلما جاء ھذا األعرابى فأكل ولم يس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأولئك الستة َسمَّ مِّ، شاركه الشيطاُن فى أكله فأكل الطعام ِبلُقمتين، ولو هللاَّ
 .سمَّى لكفى الجميع

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال إَذا َعَطَس أَحُدُكم، : "وأّما مسألُة ردِّ السالم، وتشميِت العاطس، ففيھا نظر، وقد صحَّ عن النبى َصلَّى هللاَّ
َتهُ  َفَحِمَد هللا َفَحٌق َعلَى ُكلِّ َمْن َسِمَعهُ  وإن ُسلَِّم الُحكم فيھما، فالفرُق بينھما وبين مسألة األكل ظاِھٌر، فإن الشيطاَن إنما " أْن ُيَشمِّ

ه، يتوصل إلى مشاركة اآلِكل فى أكله إذا لم ُيسمِّ، فإذا سمَّى غيُره، لم تُجز تسميُة َمن سمَّى عمن لم ُيسمِّ ِمن مقارنة الشيطاِن ل
 .ركة الشيطان بتسمية بعضھم، وتبقى الشركُة بين َمن لم ُيسمِّ وبينه، وهللا أعلمفيأكل معه، بل َتقِلُّ مشا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َى َعلَى َطَعاِمِه،: "وُيذكر عن جابر عن النبى َصلَّى هللاَّ إَذا ] 1: اإلخالص[} قُْل ُھَو هللاُ أَحدٌ {: َفْلَيْقَرأ َمْن َنِسَى أْن ُيَسمِّ
 .الحديث نظر وفى ثبوت ھذا" َفَرغَ 

نا: "وكان إذا ُرفَِع الطعاُم من بين يديه يقول ٍع َوالَ ُمْسَتْغنًى َعْنه َربُّ باً ُمَباَركاً فِيِه، غيَر َمْكفِىٍّ َوالَ ُمَودَّ ِ َحْمداً َكِثيراً طيِّ َّ ِ " الَحْمُد 
 .ذكره البخارى. َعزَّ َوَجلَّ 

ِ الَِّذى أْطعَ : "وربَما كاَن يقول َّ  ". َمَنا َوَسَقاَنا َوَجَعلََنا ُمْسلِِمينَ الَحْمُد 

َغُه َوَجَعَل لَُه َمْخَرجاً : "وكان يقول ِ الَِّذى أْطَعَم َوَسَقى وسوَّ َّ  ".الَحْمُد 

ِ الَِّذى َكَفاَنا َوآَوانا: "وذكر البخارىُّ عنه أنه كان يقولُ  َّ ِ : اً َفَقالَ َمْن أَكَل َطعامَ : "، وذكر الترمذى عنه أنه قال"الَحْمُد  ّ الَحْمُد 
ٍة، َغَفَر هللاُ  َم ِمْن َذْنِبِه  الَِّذى أَْطَعَمِنى َھَذا ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّى َوال قُوَّ  .حديث حسن" لَُه َما َتَقدَّ

َب إليه الطعاُم قال ٌطَعْمَت َوَسَقْيَت، وأَْغَنْيَت َوأَْقَنْيَت، اللُھمَّ أ: "فإَذا َفَرَغ ِمن طعامه قال" ِبْسِم هللاِ : "وُيذكر عنه أنه كان إَذا قُرِّ
 .َوإْسناده صحيح" وَھَدْيَت وأَْحَيْيَت، َفلََك الَحْمُد َعلى َما أَْعَطْيتَ 

ِ الَِّذى َمنَّ َعلَْيَنا َوَھَداَنا، والَِّذى أَْشَبَعَنا َوأَْرَواَنا، وِمْن كُ : "وفى السنن عنه أنه كان يقوُل إذا فرغ َّ ِ حديث " لِّ اإلْحَساِن آَتاَناالَحْمُد 
 .حسن

 ً ً َفْلَيقُلْ : "وفى السنن عنه أيضا اللُھمَّ : اللُھمَّ َباِرْك لََنا فِيِه، َوأَْطِعْمَنا َخْيراً ِمْنُه، َوَمْن َسَقاَه هللاُ لََبَنا، َفْلَيقُلْ : إَذا أَكَل أََحُدُكم َطَعاما
 .حديث حسن" شئ وُيجِزئ عن الطعام والشراب غير اللبن  َباِرْك لََنا فِيِه َوِزْدَنا ِمْنُه، فإنه ليس

 .ِرِھنَّ وُيذكر عنه أنه َكاَن إَذا َشِرَب فى اإلَناِء َتَنفََّس َثالَثة أْنَفاٍس، وَيْحَمُد هللاَ فى ُكلِّ َنَفٍس، َوَيْشُكُرهُ فى آخِ 

 فصل

َما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا دخل على أھلِِه ُربَّ ، َبْل َكاَن إَذا اشتھاهُ أَكلَُه، "َھْل ِعْنَدُكم َطَعامٌ : "يسأْلُھم وكان َصلَّى هللاَّ ؟ َوَما َعاَب َطَعاماً قطٌّ
 ".أِجُدنى أَعافُُه إنِّى ال أَْشَتِھيهِ : "وإْن َكِرَھُه َتَركُه َوَسَكت، وربما قال

ِنْعَم األُْدُم : "إال َخلٌّ، فدعا به فجعل يأُكُل ِمْنُه ويقُولُ ما ِعندنا : وكان يمدح الطعاَم أحياناً، كقوله لما سأل أھلَُه اإلداَم، فقالُوا
، وليس فى ھذا تفضيل له على اللبن واللَّحم والَعَسل والَمَرق، وإنما ھو مدح له فى تلك الحال التى حضر فيھا، ولو "الَخلُّ 

مه، ال تفضيالً له على سائر أنواع اإلدامَحَضَر لحم أو لبن، كان أولى بالمدح منه، وقال ھَذا جبراً وتطييباً لقلب َمن ق  .دَّ

َب إليه طعام وھو صائم قال مه،  ، وأمر"إنِّى َصاِئمٌ : "وكان إذا قُرٍّ َب إليه الطعاُم وھو صائم أن ُيَصلَِّى، أى يدعو لمن قدَّ َمن قُرِّ
 .وإن كان مفطراً أن يأكل منه

 ".إنَّ ھَذا َتِبَعَنا، َفإْن ِشْئَت أْن تأَذَن لَُه، َوإْن ِشْئَت َرَجعَ : "، وقالوكان إذا ُدعَى لِطعام وتبعه أحد، أعلَم به ربَّ المنزل

م فى حديث الخل، وكما قال لِربيبه عمر ابن أبى سلمة وھو ُيؤاِكلهُ  ا : "وكاَن يتحدَّث على طعامه، كما تقدَّ َسمِّ هللاَ، وُكْل ممَّ
 ".َيليك

ر على أضيافه عرَض األكل ع ليھم ِمراراً، كما يفعلُه أھُل الكرم، كما فى حديث أبى ھريرة عند البخارى فى وربما كان ُيكرِّ
ً : َحتَّى َقالَ " اْشَربْ : "َفَما َزاَل َيقُولُ " اْشَربْ : "قصة ُشرب اللبن وقولِِه له ِمراراً   .َوالَِّذى َبَعَثَك ِبالَحقِّ ال أجُد لَُه َمْسلَكا



8 

 

اللُھمَّ َباِرْك لَُھم فِيَما َرَزْقَتُھم، َواْغفِْر : "َو لھم، فدعا فى منزل عبد هللا ابن ُبسر، فقالَ وكان إذا أكل عند قوم لم يخُرج حتى َيْدعُ 
 .ذكره مسلم" لَُھْم، َواْرَحْمُھمْ 

اِئُموَن،: "ودعا فى منزل سعد بِن ُعبادة فقال  ". الَمالِئَكةُ  َوأََكَل َطَعاَمُكم األْبَراُر، وَصلَّْت َعلَْيُكمُ  أْفَطَر ِعْنَدُكْم الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وذكر أبو داود عنه  أِثيُبوا : "أنه لما دعاه أبو الھيثم بن التَّيھان ھو وأصحابُه فأكلوا، فلما فرُغوا قال -َصلَّى هللاَّ
جَل إَذا ُدِخَل َبْيُتُه، فأُِكلَ : "يا َرُسوَل ِهللا ؛ وما إثابتُه؟ قال: َقالُوا" أَخاُكمْ   ". َطَعاُمُه، وُشِرَب َشَراُبُه، َفَدَعْوا لَُه، َفذلَِك إَثاَبُتهُ  إنَّ الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وصح عنه  اللُھمَّ أَْطِعْم َمْن أَْطَعَمِنى، َواْسِق َمْن : " أنه دخل منزله ليلًَة، فالتمس طعاماً فلم يجده، فقال -َصلَّى هللاَّ
 ".َسَقاِنى

ْت َعلَْيِه َثَماُنوَن َسَنًة لَْم َيَر َشْعَرًة َبْيَضاءَ "اللُھمَّ أَْمِتْعُه ِبَشَبابِِه : "الَحِمق سقاه لبناً فقال َوُذِكَر عنه أن َعْمرو بنَ   .، َفَمرَّ

ة َذْيِن ، وقال لألنصارىِّ وامرأته اللَّ "أال َرُجٌل ُيِضيُف ھَذا رِحَمُه هللاُ : "وكان يدعو لمن ُيضيف المساكيَن، ويثنى عليھم، فقاَل مرَّ
 ".لََقْد َعِجَب هللاُ ِمْن َصِنيِعُكَما ِبَضْيفُِكَما اللَّْيلَةَ : "آثرا بقُوِتھما وقُوِت ِصبيانھما َضْيَفُھَما

وَكاَن ال يأَْنُف ِمن مؤاكلة أحٍد صغيراً كان أو كبيراً، ُحراً أو عبداً، أعرابياً أو مھاجراً، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه 
ِ، َوَتَوكُّالً َعلَْيهِ : "م فوضعھا معه فى الَقصعة فقالأخذ بيد مجذو  ".ُكْل ِبْسِم ِهللا ثَِقًة بِا

ْيَطاَن َيأُكُل بِشَمالِِه، َوَيْشَرُب بِشَمالِِه : " وكان يأُمُر باألكل باليمين، وينھى عن األكل بالشمال، ويقول ، ومقتضى ھذا "إنَّ الشَّ
: ن اآلكَل ِبَھا، إما شيطان، وإما مشبَّه به، وصحَّ عنه أنه قال لرجل أكل عنده، فأكل بشمالهتحريُم األكل بھا، وھو الصحيح، فإ

فما رفع يده إلى فيه بعدھا، فلو كان ذلك جائزاً، لما دعا عليه بفعله، وإن " الَ اْسَتَطْعتَ : "ال أستطيُع، فقال: ، فقال"ُكْل ِبَيميِنكَ "
 .مر، فذلك أبلُغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليهكان ِكْبُرهُ حمله على ترك امتثال األ

قُوا، وأن يذُكروا اسَم ِهللا عليه ُيبارك لھم فيه: وأمر َمن َشَكْوا إليه أنھم ال يشبُعونَ   .أن يجتِمُعوا على طعامھم وال يتفرَّ

ْرَبَة َيْحَمُدهُ َعلَْيَھا إنَّ هللا لَيرَضى َعِن الَعْبِد َيأُْكُل األَْكلََة َيْحَمُدهُ : "وصحَّ عنه أنه قال  ".َعلَْيَھا، َوَيْشَرُب الشَّ

الَِة، َوال َتَناُموا َعلَْيِه َفَتْقُسَو قلُوُبُكم: "وروى عنه أنه قال وأحرى بھذا الحديث أن يكون " أَِذيُبوا َطَعاَمُكم ِبِذْكِر ِهللا َعزَّ َوَجلَّ والصَّ
 .صحيحاً والواقع فى التجربة يشھُد به

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى السالم واالستئذاِن وتشميت العاطس فى ھَ : فصل  ْديِه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى  الََم " عن أبى ُھريرة أن " الصحيحين"ثبت عنه َصلَّى هللاَّ ً◌َعاِم، َوأَْن َتْقَرأَ السَّ أْفَضَل اإلْسالَِم َوَخْيَرهُ إْطَعاُم الطَّ
 ".ى َمْن لَْم َتْعِرفْ َعلى َمْن َعَرْفَت َوَعلَ 

ا خلَقه هللاُ َقاَل لَهُ "وفيھما  الَُم لمَّ الَةُ والسَّ َفِر ِمَن الَمالِئَكِة، َفَسلِّم َعلَْيِھْم، َواْسَتِمْع َما ُيحيُّوَنَك : أن آَدَم َعلَْيِه الصَّ اْذَھْب إلى أولَِئَك النَّ
ِتَك،  يَّ ُة ُذرِّ ُتَك َوَتِحيَّ َھا َتِحيَّ الَُم َعلَْيُكْم، َفَقالُوا: َفَقالَ ِبِه، َفإنَّ الُم َعلَْيَك َوَرْحَمُة هللا، َفَزاُدوهُ : السَّ  ".َوَرْحمُة هللاِ : "السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وفيھما أنه  ُھُم ال َيدْ " -َصلَّى هللاَّ الم وأخبرھم أنھم إذا أفشوا السالم َبْيَنُھُم َتَحابُّوا، َوأنَّ َة أَمَر ِبإْفَشاِء السَّ ُخلُوَن الَجنَّ
 ".َحتَّى ُيْؤِمُنوا، َوال ُيؤِمُنوَن َحتَّى َيَتَحابُّوا

ار": صحيحه"وقال البخارى فى  ، َفَقْد َجَمَع اإليَمانَ : قال عمَّ الم لِلَعالَم، : ثالٌث َمْن جمَعُھنَّ اإلْنَصاُف ِمْن َنْفِسَك، َوَبْذُل السَّ
 .واإلْنَفاُق ِمَن اإلْقَتارِ 
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ُيوجب عليه أداء حقوق هللا كاملة موفَّرة، وأداء حقوق الناس  ه الكلماُت أصول الخير وفروعه، فإن اإلنصافوقد تضمنت ھذ
لھم فوق ُوسعھم، وُيعاِملَھم بما ُيِحبُّ أن يعاِملوه به، وُيعفيھم مما ُيحبُّ أن يُ  ْعفُوه كذلك، وأن ال ُيطالبھم بما ليس له، وال ُيحمِّ

عى لھا ما ليَس لھا، وال منه، ويحكم لھم وعليھم بم ا يحُكُم ِبِه لنفسه وعليھا، ويدخُل فى ھذا إنصافُه نفسه من نفسه، فال يدَّ
 ُيخبثھا بتدِنيسه لھا، وتصغيرِه إياھا، وتحقيِرھا بمعاصى هللا، وُينميھا ويكبُِّرھا ويرفُعھا بطاعة هللا وتوحيده، وحبِّه وخوفِِه،

ليه، وإيثاَر مرضاِتِه ومحابِّه على مراضى الخلق ومحابِّھم، وال يكوُن بھا مع الخلق وال مع ورجاِئِه، والتوكل عليه، واإلنابة إ
هللا، بل يعِزلَُھا من البين كما عزلھا هللاُ، ويكون با ال بنفسه فى ُحبه وُبغضه، وعطائه ومنعه، وكالِمِه وسكوِتِه، ومدخلِه 

: ھود[ } اْعَملُوا َعلَى َمَكاَنِتُكمْ {: كانًة يعمل عليھا، فيكون ممن ذمھم هللا بقولهومخرِجِه، فينجى نفسه ِمن البين، وال يرى لھا م
فالعبُد المحض ليس له مكانة يعمل عليھا، فإنه مستحُق المنافع واألعمال لسيده، ] 39: الزمر] [135: األنعام] [121، 93

له عليه، ليس له مكانة أصالً، بل قد ُكوتب على حقوق ونفُسه ملك لسيده، فھو عامل على أن يؤدَى إلى سيده ما ھو مستحق 
َمٍة، كلما أدَّى نجماً حلَّ عليه نجٌم آخر، وال يزال المكاَتُب عبداً ما بقى عليه شئ من نجوم الكتابة  .ُمَنجَّ

ال ُيزاِحم بھا مالَكھا، والمقصود أن إنصافه من نفسه ُيوجب عليه معرَفة ربه، وحقَّه عليه، ومعرفَة نفسه، وَما ُخلَِقْت له، وأن 
عى مه ويؤِثَره عليه، أو يقِسم إرادته بين  وفاطَرھا ويدَّ لھا الملكة واالستحقاق، ويزاحم مراَد سيده، ويدفَعه بمراده ھو، أو يقدِّ

ِ َبَزْعِمِھْم َوھَذا لُِشرَكاِئَنا{: مراد سيده وُمراده، وھى قسمة ِضيزى، ِمثل قسمة الِذيَن قالوا َّ ِ ، َفَما َكاَن لُِشَركاِئِھْم َفالَ َيِصُل َھَذا 
ِ َفُھَو َيِصُل إلى ُشَرَكاِئِھْم، َساَء َما َيْحُكُمونَ  َّ ِ  ].136: األنعام[} إلَى هللا، َوَما َكاَن 

، فإن فلينظر العبد ال يكوُن ِمن أھل ھذه القسمة بين نفسه وُشركائه وبين هللا لجھله وظلمه وإال لُبَِّس عليه، وھو ال يشعرُ 
؟، اإلنسان ُخلَِق ظلوماً جھوالً، فكيف ُيطلَُب اإلنصاُف ممن وصفُُه الظلُم والجھل؟، وكيف ُينِصُف الخلََق َمن لم ُيْنِصِف الَخالِقَ 

َك إلىَّ َصاِعٌد، : "كما فى أَثر إلھى يقول هللاُ َعزَّ وَجلَّ  َعِم، َوأََنا اْبَن آَدَم َما أْنَصْفَتنى، َخْيِرى إلَْيَك َناِزٌل، وَشرُّ َكْم أََتَحبَُّب إلَْيَك ِبالنِّ
، وال َيَزاُل الَملَُك الَكِريُم َيْعُرُج إلىَّ ِمنْ  َض إلىَّ ِبالَمَعاِصى َوأْنَت َفقِيٌر إلىَّ  ".َك ِبَعَمٍل َقِبيحٍ َغِنٌى َعْنَك، َوَكْم َتَتَبغَّ

 ".ُد َغْيِرى، َوأَْرُزقَُك َوَتْشُكُر ِسَواىَ اْبن آَدَم َما أْنَصْفَتِنى، َخلَقُتَك َوَتْعبُ : "وفى أَثر آخر

اِتَھا من ْلم، وسَعى فى ضررھا أعظَم السعى، ومنَعَھا أعظم لذَّ حيث  ثم كيف ُينِصُف غيَره َمن لم ُيْنِصْف نفسه، وَظلََمَھا أقبَح الظُّ
اَھا، فأتعبھا ُكلَّ التعب، وأشقاھا ُكلَّ الشقاء من حيث ظن أنه ُيريحھا وُيسعدھا، وجدَّ كل الجدِّ فى ِحرمانھا  ظن أنه ُيعطيھا إيَّ

اھا ُكلَّ التدسيِة، وھو يظنُّ أنه ُيكبرھا وُينميھا، وحقَّرھا كلَّ التحقير، وھ ھا من هللا، وھو يظن أنه ينيلھا حظوظھا، ودسَّ و حظَّ
مھا، فكيف ُيرجى اإلنصاُف ممن ھذا إنصافُه لنفسه؟ إذا كان ھذا فعَل ال  .عبد بنفسه، فماذا تراه باألجانب يفعليظنُّ أنه يعظِّ

اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم للعالَم، : ثالث َمن جمعھن، فقد جمع اإليمان: "والمقصود أن قول عمار رضى هللا عنه
 .، كالم جامع ألصول الخير وفروعه"واإلنفاق من اإلقتار

بل يبُذُل السالم للصغير والكبير، والشريِف والوضيِع، وَمن يعِرفه  وبذل السالم للعالَم يتضمن تواضَعه وأنَّه ال يتكبَّر على أحد،
 .لِكل أحدوَمن ال يعرفه، والمتكبِّر ِضدُّ ھذا، فإنه ال َيُردُّ السالم على ُكلِّ َمن سلَّم عليِه كبراً منه وِتيھاً، فكيف يبُذُل السالَم 

ل، ورحمة، وُزھد فى وأما اإلنفاق من اإلقتار، فال يصدُر إال عن قوِة ِثقة با ، وأنَّ هللا ُيخلِفُه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكُّ
ً بوعد َمن يعُده الفقر، ويأمر بالفحشاء، وهللا  الدنيا، وسخاِء نفس بھا، ووثوق بوعد َمْن وعده مغفرًة منه وفضالً، وتكذيبا

 .المستعان

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وثبت عنه  ُ َعلَْيِه " جامعه"وذكر الترمذى فى . ِبصبيان، فسلَّم عليھم، ذكره مسلم أنه مرَّ  -َصلَّى هللاَّ عنه َصلَّى هللاَّ
 ". مرَّ َيْوماً بجماعِة نسوة، فألوى بيده بالتسليم: "َوَسلَّمَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى نسوة، فسلَّم عل: " عن أسماء بنت يزيد: وقال أبو داود ، وھى رواية حديِث "ينا مرَّ علينا النبى َصلَّى هللاَّ
 .الترمذى، والظاھر أن القصة واحدة وأنه سلَّم عليھن بيده

م لھم ": صحيح البخارى"وفى  وَن َعلَى عجوز فى طريقھم، َفُيسلِّموَن عليھا، فُتقدِّ أن الصحابه كانوا ينصِرفُوَن ِمن الجمعة فَيُمرُّ
 .طعاماً من أُصول السلق والشَِّعيرِ 

 .ُيسلِّم على العجوز وذواِت المحارم دوَن غيرھن: ى مسألة السالم على النساءوھذا ھو الصواُب ف

 فصل 

وغيره تسليُم الصغير على الكبير، والمارِّ على القاعد، والراكب على الماشى، والقليِل على " صحيح البخارى"وثبت عنه فى 
 .الكثير

 .ُيسلِّم الماشى على القائم: عنه" جامع الترمذى"وفى 

 .يسلِّم الراكُب على الماشى، والماشى على القاِعد، والماشيان أيھما بدأ، فھو أفضل: عنه" سند البزارم"وفى 

المِ : "عنه" سنن أبى داود"وفى  ِ َمْن َبَدأَُھْم بالسَّ  ".إنَّ أْولَى النَّاِس با

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم السالُم عند المجيء إلى القوم، إَذا َقَعَد : " والسالُم عند االنصراف عنھم، وثبت عنه أنه قال وكان فى َھْديه َصلَّى هللاَّ
 ".أَحُدُكْم، َفْلُيَسلِّْم، َوإَذا َقاَم، َفْلُيَسلِّْم، َولَْيَسِت األُولَى أَحقَّ ِمَن اآلِخَرةِ 

ً َحاَل َبْيَنُھمَ  إَذا لَقَِى أَحُدُكْم َصاِحَبُه َفْلُيَسلِّم َعلَْيِه، َفإنْ : "وذكر أبو داود عنه  ".ا َشَجَرةٌ أو ِجَداٌر، ُثمَّ لَقَِيُه، َفْلُيَسلِّْم َعلَْيِه أْيضا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيَتَماَشْوَن، َفإَذا اْسَتْقَبْلَتُھم َشَجَرةٌ أَْو أََكَمٌة، َتفَ : "وقال أنس ً َوِشَماالً، َوإَذا كاَن أصحاُب َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ قُوا َيِمينا رَّ
 ".ِمْن َوَراِئَھا، َسلََّم َبْعُضُھم َعلَى َبْعٍض اْلَتَقْوا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن الداِخل إلى المسجد يبتدُئ بركعتين تحيَة المسجد، ثم يجُئ فُيسلِّم على القوم، ف تكون تحيُة ومن َھْديه َصلَّى هللاَّ
حٌق لھم، وحقُّ ِهللا فى مثل ھذا أحقُّ بالتقديم، بخالف  المسجد قبَل تحية أھله، فإن تلك حقُّ ِهللا تعالى، والسالُم على الخلق ھو

 .الحقوق المالية، فإن فيھا نزاعاً معروفاً، والفرُق بينھما حاجُة اآلدمى وعدُم اتساع الحق المالى ألداء الحقين، بخالف السالم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولھذا  وكانت عادةُ القوم معه ھكذا، يدخُل أحدھم المسجَد، فُيصلى ركعتين، ثم يجُئ، فيسلِّم على النبى َصلَّى هللاَّ
ً قال ِرفاعة ونحن معه إذ جاء : جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى صلى هللا عيه وسلم َبْيَنَما ُھو َجالِس فى المسجِد َيْوما

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ رجٌل كالبدوى، فصلَّى، فأَخفَّ صالته، ثمَّ انَصرَف َفَسلََّم َعلَى النبىِّ َصلَّى هللاَّ :  َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه ".. ُتَصلَّ  َوَعلَْيَك َفاْرجْع، َفَصلِّ، َفإنََّك لَمْ " وذكر الحديث فأنكر عليه صالته، ولم ُينكر عليه تأخيَر السالم عليه َصلَّى هللاَّ

 .َوَسلََّم إلى ما بعد الصالة

بسم هللا والصالةُ على رسول : أن يقوَل عند دخولِه: فُيَسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثالُث تحيات مترتبة: ھذاوعلى 
 .ثم يصلِّى ركعتيِن تحيَة المسجد، ثم ُيسلُِّم على القوم. هللا

 فصل

اِئَم، وُيسْ "  .ذكره مسلم" ِمُع الَيْقَظانَ وكان إذا دَخَل على أھله باللَّيل، ُيسلِّم تسلِيماً ال ُيوقُِظ النَّ

  



11 

 

 فصل

الُم َقْبَل الَكالم: "وذكر الترمذى عنه عليه السالم  ".السَّ

َعاِم َحتَّى ُيسلِّمَ : "وفى لفظ آخر  .وھذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً، فالعمل عليه". ال َتْدُعوا أَحداً إلى الطَّ

قال رسوُل هللا َصلَّى : زيز بن أبى رواد، عن نافع، عن ابن عمر قالوقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد الع
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الَِم، َفال ُتِجيُبوهُ : " هللاَّ َؤال َقْبَل السَّ ؤاِل، َفَمْن َبَدأَُكم بالسُّ الُم َقْبَل السُّ  ".السَّ

الِم، وُيذكر  المِ : "عنهوُيذكر عنه أنه كاَن ال َيأَذُن لَِمن لَْم َيْبدْأ بالسَّ  ".ال َتأَْذُنوا لَِمْن لَْم َيْبدْأ بالسَّ

 وأجود منھا ما رواه الترمذى عن َكلََدَة بْن َحْنَبٍل، أنَّ صفوان بن أُمية بعثه ِبلََبٍن َولَبأ َوِجَداَيٍة َوَضَغاِبْيَس إلى

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم والنبىُّ َصلَّى هللاَّ ِبىُّ : َم بأْعلَى الَواِدى َقالَ النبى َصلَّى هللاَّ َفَدَخْلُت َعلَّيِه، َولَْم أَُسلِّْم، َولَْم أَْسَتأِذْن، َفَقاَل النَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الُم َعلَْيُكْم، أأْدُخلُ : اْرِجْع َفقُلْ : "َصلَّى هللاَّ  .ھذا حديث حسن غريب: ؟، قال" السَّ

الُم : "باَب ِمن تلقاء وجھه، ولكن ِمن ُركته األيمن، أو األَْيَسِر، فيقولوكان إَذا أتى باب قوم، لم يْسَتْقِبل ال الَُم َعلَْيُكم، السَّ السَّ
 ".َعلَْيُكمْ 

 فصل 

الم عليه ِمن الغائبين عنه، ويتحمَّل السالَم لمن يبلِّ  الَم لمن ُيريد السَّ ُل السَّ غه إليه، كما وكان ُيسلِّم بنفسه على َمن ُيواجھه، وُيَحمِّ
يقِة النساء خديجَة بنت خويلد رضى هللا عنھا لما قال له جبريلُ ت دِّ َھِذِه َخِديَجُة َقْد أَتْتَك : "حمَّل السالم ِمن هللا َعزَّ وَجلَّ على صِّ

َھا] َعلَْيَھا[ِبَطَعاٍم، َفاْقَرْأ  الَم ِمْن ربِّ ِة ] وِمنِّى" [السَّ ْرَھا ِبَبْيٍت فى الَجنَّ  ".َوَبشِّ

دِّ  ديق عائشَة رضى هللا عنھاوقال للصِّ المَ : "يقة الثانية بنت الصِّ الُم َوَرْحَمُة ِهللا : َفَقالَتْ " َھَذا ِجْبِريُل َيْقَرْأ َعلَْيِك السَّ َوَعلَْيِه السَّ
 .َوَبَرَكاُته، َيَرى َما الَ أَرى

 فصل

ُ َعلَْيِه : فقالأن رجالً جاء "، فذكر النَّسائى عنه "وبركاُتهُ : "وكان ھدُيه انتھاء السالم إلى الُم عليكم، َفَردَّ َعلَْيِه النبىُّ َصلَّى هللاَّ السَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَقالَ : ُثمَّ جلس، ثم َجاَء آَخُر، َفَقالَ " َعْشَرةٌ : "َوَسلََّم َوَقالَ  ِبىُّ َصلَّى هللاَّ الَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة ِهللا، َفَردَّ َعلَْيِه النَّ : السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَقالَ : ُثمَّ َجلََس َوَجاَء آَخُر، َفَقالَ " ونَ ِعْشرُ " الُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة هللا وَبَرَكاُته، َفَردَّ َعلَْيِه رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ : السَّ
نه" َثالُثونَ "  .رواهُ النَّسائى، والترمذى من حديث عمران بن حصين، وحسَّ

الُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة ِهللا َوَبَرَكاُتُه َوَمْغفَِرُتُه، َفَقالَ : ُثمَّ أتى آَخُر َفَقالَ : "ِث معاِذ بن أنِس، وزاد فيهوذكره أبو داود من حدي : السَّ
حيم أنه من رواية أبى مرحوم عبد الر: إحداھا: وال يثبت ھذا الحديُث، فإن له ثالث علل". ھكَذا تُكوُن الَفَضاِئلُ : فَقالَ " أْرَبُعونَ "

ً سھَل بن معاذ وھو أيضا كذلك، الثالثة: الثانية. بن ميمون، وال ُيحتج به أن سعيد بن أبى مريم أحَد رواته لم : أن فيه أيضا
 .أظنُّ أنى سمعُت نافع بن يزيد: بل قال يجزم بالرواية

ُ َعلَْيهِ : وأضعُف ِمن ھَذا الحديُث اآلخر عن أنس الُم َعلَْيَك يا رسول هللا، فيقوُل : َوَسلََّم يقول  كان رجل يُمر بالنبىِّ َصلَّى هللاَّ السَّ
الُم َوَرْحَمُة ِهللا َوَبَرَكاُته َوَمْغفَِرُته َورْضَواُنه: "له النبُى َصلى هللا َعليه وسلم يا رسول هللا ؛ ُتَسلِّم على ھذا : فقيل له" َوَعلَْيَك السَّ

ً ما ُتسلِّمه على أحٍد من أصحابك؟ فقال ، وَكاَن َيْرَعى "وَما َيْمَنُعنى ِمْن ذلَِك، َوُھَو َيْنَصِرُف ِبأَْجِر بِْضَعَة َعَشَر َرُجالً : "سالما
 .َعلَى أْصَحاِبهِ 
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 فصل 

ً كما فى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيسلَِّم ثالثا كاَن رسوُل هللا : عن أنس رضى هللا عنُه قال" صحيح البخارى"وكان من َھْديه َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  ً إَذا َتَكلََّم ِبَكلَِمٍة أَعاَدَھا َثالثاً َحتَّى ُتْفَھَم َعْنُه، َوإَذا أَتى َعلَى َقْوٍم َفَسلََّم َعلَْيِھُم َسلََّم َثال"ى هللاَّ ، ولعل ھذا كان َھْدَيه "ثا

ع السالم الثانى والثالث، إن ظنَّ أن األوَل لم يحُصل فى السالم على الجمع الكثير الذين ال يبلُغھم سالم واحد، أو َھْدَيه فى إسما
أحد رجع، وإال فلو كان َھْدُيه الدائُم التسليَم ثالثاً لكان  به اإلسماع كما سلَّم لما انتھى إلى منزل سعد بن ُعبادة ثالثاً، فلما لم ُيجبه

 َ ، وإذا دخل بيته ثالثاً، وَمن تأمل َھْدَيه، علِم أن األمر ليس أصحاُبه ُيسلِّموَن عليه كذلك، وكان ُيسلُِّم على ُكلِّ َمن لقيه ثالثا
 .كذلك، وأنَّ تكرار السالِم كان منه أمراً عارضاً فى بعض األحيان، وهللا أعلم

 فصل

عذر، مثل وكان يبدأ َمن لقيه بالسالم، وإذا سلَّم عليه أحٌد، ردَّ عليِه ِمثَل تحيته أو أفضَل منھا على الفور من غير تأخير، إال لِ 
 .حالة الصالة، وحالة قضاء الحاجة

هُ عليه، ولم يكن َيُردُّ بيده وال رأسه وال أصبعه إال فى الصالة، فإنه كان يرد على َمن سلَّم عليه إشارة ، وكان ُيسِمُع المسلم ردَّ
رجل  -أبو غطفان ثبَت ذلك عنه فى عدة أحاديث، ولم يجئ عنه ما يعارضھا إال بشئ باطل ال يصح عنه كحديث يرويه 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -مجھول  قال : قال الدارقطنى" َمْن أََشاَر فى َصالَِتِه إَشاَرًة ُتْفھُم َعْنُه، َفْلُيِعْد َصالَتهُ : " عن أبى ھريرة عنه َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوسَ  أبو غطفان ھذا رجل مجھول، والصحيح عن: لنا ابن أبى داود لََّم أنه كان ُيشير فى الصالة، رواه أنس النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .وجابر وغيرھما عن النبى َصلَّى هللاَّ

 فصل 

الُم َعلَْيُكم َوَرْحَمُة هللاِ : "وكان َھْديه فى ابتداء السالم أن يقول  .عليك السالم: ، وكان يكره أن يقول المبتدئ"السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفقُْلتُ أتيُت : قال أبو ُجَرىَّ الُھجيمىُّ  الَُم َيا َرُسوَل ِهللا، َفَقالَ : النبىَّ َصلَّى هللاَّ الُم، َفإنَّ : "َعلَيَك السَّ ال َتقُْل َعلَْيَك السَّ
الُم َتحيُة الَمْوَتى  .حديث صحيح" َعلَْيَك السَّ

 ُ الُم : " َعلَْيِه َوَسلََّم فى السالم على األموات بلفظوقد أشكل ھذا الحديُث على طائفة، وظنُّوهُ معارضاً لما ثبت عنه َصلَّى هللاَّ السَّ
ُة الَمْوَتى: " بتقديم السالم، فظنوا أن قوله" َعلَْيُكم إخبار عن المشروع، وغلُِطوا فى ذلك غلطاً أوجب لھم " فإن عليَك السالم َتحيَّ

الُم َتحيَّ : "َظنَّ التعارض، وإنما معنى قوله إن الشعراء وغيَرھم : إخبار عن الواقع، ال المشروُع، أى" ُة الَمْوَتىفإنَّ َعلَْيَك السَّ
 :يحيُّون الموتى بھذه اللفظة، كقول قائلھم

ما... َعلَْيَك َسالَُم ِهللا َقْيَس ْبَن َعاِصٍم   َوَرْحَمُتُه َما شاَء أْن َيَترحَّ

ُه ُبْنَيانُ ... َفَما َكاَن َقْيُس ُھْلُكه ُھْلَك واِحٍد  َما َولَكنَّ  َقْوٍم تھدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيحيَّى بتحية األموات، وِمن كراھته لذلك لم يردَّ على المسلِّم بھا  .فكره النبىُّ َصلَّى هللاَّ

المُ : "وكان يردُّ على الُمسلِّمِ   .على لفظ السالم" َعلَْيكَ "بالواو، وبتقديم " َوَعلَْيَك السَّ

الَمُ : "فقالَ " الواو"وھى لو حذف الرادُّ  وتكلم الناُس ھاھنا فى مسألة، َھْل يكوُن صحيحاً؟ فقالت طائفة منھم المتولى " َعلَْيَك السَّ
، وألنه ال ُيعلم: وغيُره ، ألنه مخالِف لُسنَّة الردِّ ھل ھو رد، أو ابتداء تحية؟ فإن : ال يكون جواباً، وال يسقط به فرُض الردِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قالصورته صالحة لھما، وألن النبى َصلَّ  فھذا تنبيٌه منه على " وَعلَْيُكم: "إَذا َسلََّم َعلَْيُكم أَْھُل الِكَتاِب، َفقُولُوا: "ى هللاَّ
فى مثل ھذا الكالم تقتضى تقريَر األول، وإثبات الثانى، فإذا أُِمَر بالواو فى الرد " الواو"وجوب الردِّ على أھِل اإلسالم، فإن 
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َفِذْكُرھا فى الردِّ على المسلمين " وَعلَْيُكم: إَذا َسلََّم َعلَْيُكم أْھُل الِكَتاِب، َفقُولُوا: "السام عليكم، فقالَ : اب الذين يقولونعلى أھل الكت
 .أولى وأحرى

ذا وذھبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رٌد صحيح، كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعى رحمه هللا فى كتابه الكبير، واحتج لھ
ً * َھْل أَتاَك َحِديُث َضْيِف إْبَراِھيَم الُمْكَرِميَن {: القول بقوله تعالى ، َقاَل َسالٌم ]25- 24: الذاريات[} إْذ َدَخلُوا َعلَْيِه َفَقالُوا َسالَما

عن أبى " نالصحيحي"سالم عليكم، ال بد من ھذا، ولكن حُسَن الحذُف فى الرد، ألجل الحذف فى االبتداء، واحتجوا بما فى : أى
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال ا َخلََقُه، َقاَل لَهُ : "ھريرة عن النبى َصلَّى هللاَّ  اْذَھْب َفَسلِّم َعلَى أُولَِئَك النََّفر: َخلََق هللاُ آَدَم ُطولُُه ِستُّوَن ِذَراعاً، َفلَمَّ

ُتَك وَ  َھا َتِحيَّ ِتَك، فَقالَ ِمن الَمالِئَكِة، َفاْسَتِمْع َما ُيَحيُّوَنَك، َفإنَّ يَّ ُة ُذرِّ الُم َعلَْيُكم َفَقالُوا: َتِحيَّ الُم َعلَْيَك َوَرْحَمُة هللا، َفَزاُدوهُ : السَّ : السَّ
يته، قالوا". َوَرْحَمُة هللاِ " ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ھذه تحيُتُه وتحيُة ُذرِّ ن ُيحيِّى الُمسلَِّم وألن المسلَّم َعلَْيِه َمأُْموٌر أ: فقد أخبَر النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .بمثل تحيته عدالً، وبأحسَن منھا فضالً، فإذا ردَّ عليه بمثل سالمه، كان قد أتى بالعدلِ 

فيه، فروى على ثالثة " الواو"، فھذا الحديُث قد اخُتلَِف فى لفظة "َوَعلَْيُكم : إَذا َسلََّم َعلَْيُكْم أَْھُل الِكَتاِب َفقُولُوا: " وأما قوله
: كذلك رواه مالك عن عبد هللا بن دينار، ورواه الثورى عن عبد هللا بن دينار، فقال فيه: بالواو، قال أبو داود: ھاأوجه، أحد

، وفى لفظ "الواو"ورواه النسائى من حديث ابن ُعيينة عن عبد هللا بن دينار بإسقاط " الصحيحين"، وحديث سفيان فى "فعليكم"
 .واو بغير -" عليك: "فقل: لمسلم والنسائى

ثين يروونه: وقال الخطابى بحذف الواو، وھو الصواُب، " عليكم: "بالواو، وكان سفيان ابن عيينة يرويه" وعليكم: "عامُة المحدِّ
وذلك أنه إذا حذف الواو، صار قولھم الذى قالوه بعينه مردوداً عليھم، وبإدخال الواو يقع االشتراك معھم، والدخول فيما قالوا، 

 .انتھى كالمه... للعطف واالجتماع بين الشيئين ألن الواو حرفٌ 

ام"وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن  األكثرون على أنه الموت، والمسلِّم والمسلَّم عليه مشتركون فيه، فيكون فى " السَّ
وأولى من المسلَّم عليه وعلى اإلتيان بالواو بياٌن لعدم االختصاص، وإثبات المشاركة، وفى حذفَِھا إشعار بأن المسلِّم أحقُّ به 

ام بالسآمة، وھى  ر السَّ ھذا فيكون اإلتياُن بالواو ھو الصواب، وھو أحسُن من حذفھا، كما رواه مالك وغيُرهُ، ولكن قد فُسِّ
، ولكن ھذا خالُف المعروف من ھذه اللفظة فى اللغة، و: الماللة وسآمة الدين، قالوا لھذا وعلى ھذا فالوجه حذف الواو وال بدَّ

امَ : "جاء فى الحديث ْوَداَء ِشَفاٌء ِمْن ُكلِّ َداٍء إالَّ السَّ َة السَّ وال يختلفون أنه الموت، وقد ذھب بعض الُمتحذلقين إلى أنه " إنَّ الَحبَّ
الم  دُّ متعيَّن - بكسر السين  -يرد عليھم السِّ  .وھى الحجارة، جمع ِسلَمة، وردُّ ھذا الرَّ

ُ : فصل   َعلَْيِه َوَسلََّم فى السالم على أھِل الِكتابفى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنَّه قال الِم، َوإَذا لَقيُتموُھْم فى: "َصحَّ عنه َصلَّى هللاَّ ِريقِ  ال َتْبَدؤوُھْم ِبالسَّ روُھْم إلَى أْضَيِق الطَّ ِريِق، فاْضطَّ ، لكن "الطَّ
الم: "ا ساُروا إلى بنى قُريظة قالإن ھذا كان فى قضيٍة خاصٍة لمَّ : َقد قِيل فھل ھذا ُحْكٌم عام ألْھِل الذّمة " الَ َتْبَدؤوُھْم بالسَّ

من حديث أبى " صحيحه"مطلقاً، أو يخَتصُّ ِبَمْن كاَنْت حالُه بمثل حاِل أولئك؟ ھذا موِضُع نظر، ولكن قد روى مسلم فى 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ق وهُ : "الُھريرة أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ ريق، َفاْضَطرُّ الِم، َوإَذا لَقِْيُتم أَحَدُھم فى الطَّ الَ َتْبَدؤوا الَيُھوَد َوالَ النََّصاَرى بالسَّ

اھر أن ھذا حكم عام" إلى أَْضَيقِهِ   .والظَّ

ا ُيردُّ عليھم، ُروى ال ُيبدؤون بالسالم، وذھب آخرون إلى جواز ابتدائھم كم: وقد اختلف الَسَلُف والَخلَُف فى ذلك، فقال أكثُرھم
: ُيقال له: ذلك عن ابن عباس، وأبى أُمامة، واْبِن ُمَحْيِريز، وھو وجه فى مذھب الشافعى رحمه هللا، لكن صاحُب ھذا الوجه قال

الُم َعلَْيَك، فقط بدوِن ذكر الرحمة، وبلفظ اإلفراد، وقالت طائفة إليه، أو  يجوُز االبتداُء لِمصلحة راجحة ِمن حاجة تكون له: السَّ
إن سلَّْمَت، : وقال األوزاعىُّ . خوف ِمن أذاه، أو لِقرابٍة بينھما، أو لِسبٍب يقتِضى ذلك، ُيروى ذلك عن إبراھيم النَّخعى، وعلقَمة

الِحون  .فقد سلََّم الصالحوَن، وإن تركَت، فقد ترك الصَّ
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ال يجُب الردُّ عليھم، كما ال يجُب على : لت طائفةواختلفوا فى وجوب الرد عليھم، فالجمھوُر على وجوبه، وھو الصواُب، وقا
ا مأمورون بھجر أھِل البدع تعزيراً لھم، وتحذيراً منھم، بخالف أھل الذمة أھل  .البدع وأولى، والصواب األول، والفرق أنَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وثبت عنه  يَن، والُمْشِرِكيَن َعَبَدِة األَْوَثاِن، والَيُھوِد، َفَسلَّم أنه مرَّ على مجلس فيه أخالٌط ِمن الُمْسلِمِ  -َصلَّى هللاَّ
 .علْيھم

َبَع الُھَدى: "وصّح عنه أنه كتب إلى ِھَرقَل َوَغْيِرهِ  الُم على َمِن اتَّ  ".السَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وُيذُكر عنه  وا : " أنه قال -َصلَّى هللاَّ أْن ُيَسلَِّم أََحُدُھم، َوُيْجِزىُء َعن الُجلُوِس أْن َيُردَّ ُيْجِزىُء َعِن الَجَماَعِة إَذا َمرُّ
إن الردَّ فرُض ِكفاية يقوُم فيه الواحُد مقام الجميع، لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً، فإن ھذا : فذھب إلى ھذا الحديِث َمْن قال" أَحُدُھم

مدنى ضعيف، وقال أبو حاتم : ل أبو زرعة الرازىسعيد بن خالد الخزاعى المدنى، قا الحديث رواه أبو داوَد ِمن رواية
 .ليس بالقوى: وقال الدارقطنى. فيه نظر: ضعيف الحديث، وقال البخارى: الرازى

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وكان من َھْديه  جالً قال أن ر" السنن"إذا بلََّغُه أحٌد السالَم عن غيره أن يردَّ عليه وعلى المبلِّغ، كما فى  - َصلَّى هللاَّ
الَم، َفَقاَل لُه : له المَ : "إنَّ أبى ُيْقِرُئَك السَّ  ".َعلَْيَك َوَعلَى أِبيَك السَّ

الم ابتداًء وَرداً على َمن أحدث حدثاً حتى يتوَب منه، كما ھجر كعَب بَن مالك وصاحَبْيه، وكان كعب  وكان من َھْديه ترُك السَّ
َك َشفت الِم َعلَْيِه أم ال؟ُيسلِّم عليه، وال َيدرى َھْل َحرَّ وسلَّم عليه عماُر بُن ياسٍر، وقد َخلَّقه أھلُُه بَزعفران، فلم يردَّ  .يه بردِّ السَّ

 ".اْذھْب فاْغِسْل َھَذا َعْنكَ : "عليه، فقال

ا قال لھا أْعِطى ِتْلَك  أَنا: لما اعتلَّ بعيُرھا، َفَقالت" أْعِطى صفيَّة ظَھراً : "وھجر زينب بنت جحش شھرين وبعَض الثالث لمَّ
َة؟، ذكرھما أبو داود  .اليھوِديَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى االستئذان : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وصحَّ عنه   ".االْسِتئَذاُن َثالٌَث، َفإْن أُِذَن لََك َوإالَّ فاْرِجعْ : "أنه قال -َصلَّى هللاَّ

ُ عَ  -وصحَّ عنه  َما ُجِعَل االْسِتْئَذاُن ِمْن أْجِل الَبَصر: "أنه قال  -لَْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاَّ  ".إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وصحَّ عنه  َما ُجِعَل االْسِتْئَذاُن ِمْن : " أنه أراد أن يَفَقأ َعْيَن الَِّذى َنَظر إلَْيِه ِمْن ُجْحٍر فى حجرته، وقال -َصلَّى هللاَّ إنَّ
 ".أْجِل الَبَصر

لََع َعَلْيَك ِبَغْيِر إْذٍن، َفَخَذْفَتُه بَِحَصاٍة َفَفَقأَْت َعْيَنُه، لَْم َيُكْن َعلَْيَك ُجَناحٌ : "وصحَّ عنه أنه قال  ". لَْو أنَّ اْمرءاً اطَّ

لََع َعلَى َقْوٍم فى َبْيتِِھْم ِبَغْيِر إْذِنِھم، َفَقْد َحلَّ لَُھْم أْن يَ : "وصحَّ عنه أنه قال  ".ْفَقؤوا َعْيَنهُ َمِن اطَّ

لََع فى َبْيِت َقْوٍم ِبَغْيِر إْذِنِھْم، َفَفَقؤوا َعْيَنُه، فالَ ِديَة لَُه، وال قَِصاصَ : "وصحَّ عنه أنه قال  ".َمِن اطَّ

ُ : التسليُم قبل االستئذان فعالً وتعليماً، واستأذن عليه رجٌل، فقالَ : وصح عنه : َعلَْيِه َوَسلََّم لَِرُجلٍ  أَأَلُِج؟ فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
الُم َعلَْيُكْم، أَأَْدُخل؟: قل: ، َفَقاَل لَهُ "اْخُرْج إلى َھَذا، َفَعلِّْمُه االْسِتْئَذان"  السَّ
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ُجُل، َفَقالَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَدَخلَ : فسمعه الرَّ الُم َعلَْيُكم، أَأَْدُخُل؟ َفأَِذَن له النبى َصلَّى هللاَّ  .السَّ

ا الُم عليكم، أَيْدُخُل : اْسَتأَْذَن عليه ُعَمُر َرِضَى هللا عنه، وھو فى َمْشُرِبَتِه ُمؤلِياً ِمْن ِنَساِئِه، قال ولمَّ الُم َعلَْيَك َيا رسول هللا، السَّ السَّ
 .ُعَمُر؟

م قولُه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وقد تقدَّ الُم َعلَْيُكم أَأَْدُخل: اْرجْع َفقُلْ : "م ُيسلِّملَِكلََدَة ْبِن َحْنَبل لما دخل عليه ول - َصلَّى هللاَّ  .؟"السَّ

ُم االستئذان على السالم، ورٌد على َمن قال: وفى ھذه السنن رٌد على َمن قال إن وقعت عيُنه على صاحب المنزل قبل : ُيقدَّ
الم، وإن لم تقع عينه عليه، بدأ باالستئذان، والقوالن، مخالفان للسُّ   .نَّةدخوله، بدأ بالسَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وكان من َھْديه  ً ولم ُيؤذن له، انصرف، وھو رٌد على َمن يقول - َصلَّى هللاَّ إن ظنَّ أنھم لم : إذا استأَذَن ثالثا
نَّة: يسمعوا، زاد على الثالث، ورٌد على َمن قال  .ُيعيُدهُ بلفٍظ آخر، والقوالن مخالفان للسُّ

 فصل 

أنا، كما قال ِجْبِريُل : فالُن بُن فالن، أو يذكر ُكنيته، أو لَقبه، وال يقول: َمْن أْنَت؟ يقول: تأِذَن إذا قِيَل لهوكان من َھْديه أن المس
 .ِجبريُل، واستمر ذلك فى كل سماء سماء: َمْن؟ فقال: للمالئكة فى ليلة المعراج لما استفتح باَب السماء فسألوه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الُبْسَتان، وجاء أبو بكر رضى هللا عنه، فاستأذن فقاللما َجلَس النبى صَ " الصحيحين"وكذلك فى  ؟ "َمن: "لَّى هللاَّ
 .عمر، ثم عثماُن كذلك: ؟ قال"َمن: "أبو بكر، ثم جاء عمر، فاستأذَن فقالَ : قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فدققُت البابَ : ، عن جابر"الصحيحين"وفى  ُه "أَنا أَنا: "أَنا، َفَقالَ : ؟ فقلت"َمن ذا: "فقال أتيُت النبى َصلَّى هللاَّ ، َكأَنَّ
 .َكِرَھَھا

: ؟ َقالَ "َمْن َھَذا: "أُمُّ ھانئ، فلم يكره ِذكرھا الُكنية، وكذلك لما قال ألبى ذر: ؟ قالت"َمْن ھِذهِ : "ولما استأذنت أُمُّ ھانئ، قال لھا
 .أبو قتادة: قال ؟"َمْن َھَذا: "أَُبو ذر، وكذلك لما قال ألبى قتادة

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وقد روى أبو داود عنه  ُجِل : " من حديث قتادة، عن أبى رافع، عن أبى ُھريرة -َصلَّى هللاَّ ُجُل إلَى الرَّ َرُسوُل الرَّ
ُسوِل، َفإنَّ ذلَِك إذْ : "وفى لفظ". إْذُنه وھذا الحديث فيه مقال، قال أبو على . ٌن لَهُ إَذا ُدِعَى أَحُدُكم إلى َطَعاٍم، ُثمَّ َجاَء َمَع الرَّ

عن قتادة، عن أبى : وقال سعيد": صحيحه"وقال البخارى فى . قتادة لم يسمع من أبى رافع: سمعُت أبا داود يقول: اللؤلؤى
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .فى إسناده، فذكره تعليقاً ألجل االنقطاع "ھو إذنه: "رافع، عن أبى ھريرة، عن النبى َصلَّى هللاَّ

ً يدلُّ على أن اعتبار االستئذان بعد الدعوة، وھو حديُث مجاھد عن أبى ھريرة دخلُت مع : وذكر البخارى فى ھذا الباب حديثا
ً فى قدح، فقال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فوجدُت لبنا ّفِة، فاْدعُھُم إلىَّ : "النبى َصلَّى هللاَّ م، فدعوُتھم، فأقبلوا، َفأََتْيُتھ: قال" اْذَھْب إلى أْھِل الصُّ

 .فاستأذنوا، فأذن لھم، فدَخلُوا

بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعى على الفور ِمن غير تراخ، لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى : وقد قالت طائفةٌ 
 .مجيئه عن الدعوة، وطال الوقُت، احتاَج إلى استئذان

له قبل مجئ المدعو، لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده َمن قد أِذَن له،  إن كان عند الداعى َمن قد أِذنَ : وقال آخرون
 .لم يدخل حتى يستأذن

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، إذا دخل إلى َمَكان ُيحب االنفراد فيه، أَمَر َمن ُيْمِسُك الباَب، فلم َيدخلْ   . عليه أحد إال بإذنوكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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 فصل

قبَل الفجر، ووقَت الظھيرة، وعند النوم، : ستئذاُن الذى أمر هللا به المماليَك، وَمْن لم َيْبلُِغ الُحلَُم، فى العوراِت الثالثِ وأما اال
أمُر ندٍب : اآليُة منسوخة، ولم تأِت بُحجة، وقال طائفة: ترك الناُس العمَل بھا، فقالت طائفة: فكان ابُن عباس يأمُر به، ويقول

المأمور بذلك النساُء خاصة، وأما : حتم وإيجاب، وليس معھا ما يدل على صرف األمر عن ظاھره، وقالت طائفةوإرشاد، ال 
ال يختص به المؤنث، وإن جاز إطالقُه عليھن " الذين"الرجاُل، فيستأِذنون فى جميع األوقات، وھذا ظاھُر البطالن، فإن جمع 

 ً فى الموضعين، ولكن " الذين: "بذلك الرجال دون النساء، نظراً إلى لفظ لمأمورَ إن ا: وقالت طائفة عكس ھذا. مع الذكور تغليبا
 .سياُق اآلية يأباه فتأمله

كان األمُر باالستئذان فى ذلك الوقت للحاجة، ثم زالت، والحكُم إذا ثبت بعلٍَّة زال بزوالھا، فروى أبو داود فى : وقالت طائفة
يا ابن عباس، كيف ترى ھذه اآلية التى أُِمْرَنا فيھا ِبَما أُِمْرَنا، وال َيعمُل بھا : بن عباسأن نفراً من أھل العراق قالوا ال" سننه"

إن هللا َحكيٌم رحيٌم بالمؤمنين، : فقال ابُن عباس. اآلية] 58: النور[ } ...َيأيُّھا الَِّذيَن آَمُنوْا لَِيْسَتأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَماُنُكمْ {: أحدٌ 
ْتَر، وكان الناُس ليَس لِبُيوتھم ُسُتور وال ِحَجال، فربَما دخَل الخاِدُم، أو الولُد أو يتيُمة الرجل، والرجُل على أھله،  ُيِحبُّ  السِّ

ُتور والخير، فلم أر أحداً َيْعَمُل بذلك َبْعدُ   .فأمرھم هللاُ باالستئذان فى تلك الَعَوَراِت، فجاءھم هللاُ بالسُّ

وَت ھذا عن ابن عباس، وطعن فى ِعكرمة، ولم يصنع شيئاً، وطعن فى َعْمرو بن أبى عمرو مولى وقد أنكر بعُضھم ثب
 .المطلب، وقد احتج به صاحبا الصحيح، فإنكاُر ھذا تعنُّت واستبعاد ال وجه له

 .اآلية محكمة عامة ال ُمعاِرَض لھا وال دافع، والعمُل بھا واجب، وإن تركه أكثُر الناس: وقالت طائفة

د الداخل : لصحيحوا أنه إن كان ھناك ما يقوم مقاَم االستئذاِن من فتح باب فتُحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردُّ
والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن االستئذان، وإن لم يكن ما يقوُم مقامه، فال ُبد منه، والحكم معلٌَّل بعلَّة قد أشارت إليھا اآلية، 

 .وهللا أعلم. لحكُم، وإذا انتفت انتفىفإذا ُوِجَدْت، ُوِجَد ا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أذكار العطاس: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً َعلَى: "ثبت عنه َصلَّى هللاَّ َثاؤَب، َفإَذا َعَطَس أََحُدُكم َوَحِمَد هللا، َكاَن َحّقا ُكلِّ ُمْسلِم  إنَّ هللا ُيِحبُّ الُعَطاَس، َوَيْكَرهُ التَّ
هُ َما اْسَتَطاعَ : َسِمَعُه أْن َيقُوَل لَهُ  ْيَطاِن، َفإَذا َتَثاَءَب أحُدُكم، َفْلَيُردَّ َما ُھَو ِمَن الشَّ َثاُؤُب، فإنَّ ا التَّ ، َفإنَّ أََحَدُكم إَذا َيْرَحُمَك هللاُ، وأمَّ

ْيَطانُ   .ذكره البخارى" َتَثاَءَب، َضِحَك ِمْنُه الشَّ

ِ، َوْلَيقُْل لَُه أَُخوهُ أَْو َصاِحُبهُ : إذا َعَطَس أََحُدُكم َفْلَيقُلْ ": " صحيحه" وثبت عنه فى َّ ِ َيْرَحُمَك هللاُ، : َيْرَحُمَك هللاُ، َفإَذا َقاَل لَهُ : الَحْمُد 
 ".َيْھِديُكم هللاُ َوُيْصلُِح َبالَُكم: َفْلَيقُل

ْتهُ أنه َعَطَس ِعْنَدهُ َرجُ : "عن أنس" الصحيحين"وفى  ِت اآلَخر، َفَقاَل الَّذى لم ُيَشمِّ َت أَحَدُھَما، ولم ُيشمِّ َعَطَس فاُلٌن : الِن، فشمَّ
ْتِنى، َفَقالَ  ُه، َوَعَطْسُت، َفلَْم ُتَشمِّ تَّ  ".َھَذا َحِمَد هللاَ، وأْنَت لَْم َتْحَمِد هللا: "َفَشمَّ

ُتوهُ إذا َعَطَس أَحُدُكم َفَحِمَد هللاَ ": "صحيح مسلم"وثبت عنه فى  ُتوهُ، فإْن لَْم َيْحَمِد هللا، َفالَ ُتَشمِّ  ".، َفَشمِّ

إَذا لَقِيَتُه، َفَسلِّْم َعلَْيِه، َوإَذا َدَعاك َفأجْبُه، َوإَذا : َحقُّ الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم ِستٌ : "من حديث أبى ھريرة": صحيحه"وثبت عنه فى 
ْتُه، َوإَذا َمِرَض، َفُعْده، َوإَذا َماَت َفاْتَبْعهُ اْسَتْنَصَحَك، فاْنَصْح لَُه، َوإَذا َعَطَس وَ   ".َحِمَد هللاَ، َفَشمِّ

ِ َعلَى ُكلِّ َحاٍل، َوْلَيقُْل أَُخوهُ أَْو َصاِحُبه: إَذا َعَطَس أََحُدُكم َفْلَيقُلْ : "وروٮأبو داودعنه بإسناد صحيح َّ ِ َيْرَحُمَك هللا، َوْلَيقُْل : الَحْمُد 
 ".ُم هللاُ َوُيْصلُِح َبالَُكمَيْھِديكُ : ُھوَ 
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، والسالُم َعَلى رسوِل ِهللا، َفَقاَل ابُن ُعَمرَ : وروى الترمذى، أن َرُجالً َعَطَس ِعنَد ابِن عمر، فقال َّ ِ ِ : وأَنا أقُولُ : الَحْمُد  َّ ِ الحمُد 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَْيَس َھَكَذا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َولَِكن والسالُم على َرُسول هللا َصلَّى هللاَّ الحْمُد : َعلََّمَنا أْن َنقُولَ  َعلََّمَنا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِ على ُكلِّ حال َّ ِ . 

اُكم، وَيْغفُِر لََنا: َيْرَحُمَك هللاُ، َقالَ : َكاَن إَذا َعَطَس َفقِيَل لَهُ : "وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر  ".َولَُكمْ  َيْرَحُمَنا هللاُ وإيَّ

أن التشميَت فرُض َعْين على ُكلِّ َمْن سمع العاطس يحَمُد هللا، وال ُيْجِزئ تشميُت الواحد عنھم، : فظاھر الحديِث المبدوء به
 .وھذا أحُد قولى العلماء، واختاره ابُن أبى زيد، وأبو بكر بن العربى المالكيان، وال دافع له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقالَ أن رجالً َعَطَس ع: وقد روى أبو داود ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ند النبى َصلَّى هللاَّ الُم َعلَْيُكْم، َفَقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ : السَّ
الُم وَعلَى أُمِّكَ " َيْرَحُمَك : قُْل لَُه، َمْن ِعْنَدهُ فذكر َبعَض الَمَحاِمِد، ولي: قال" إَذا َعَطَس أََحُدُكم، َفْلَيْحَمِد هللا: "، ُثمَّ َقالَ "َوَعلَْيَك السَّ

 ".َيْغفُِر هللاُ لََنا َولَُكمْ  - َيْعنِى َعلَْيِھم  -هللاُ، َولََيُردَّ 

على وفى السالم على أُمِّ ھذا الُمسلِّم ُنكتٌة لطيفٌة، وھى إشعاُره بأن سالَمه قد وقع فى غير موقعه الالئق ِبه، كما وقع ھذا السالُم 
ه، فكما أن س  .المه َھَذا فى غير موضعه كذلك سالمه ھوأُمِّ

ٌى محض منسوب إلى األُم، باٍق على تربيتھا لم تربِّه  ه، ونسبه إليھا، فكأنه أُمِّ ونكتٌة أخرى ألطُف منھا، وھى تذكيُره بأُمِّ
 .الرجاُل، وھذا أحُد األقوال فى األُمِّى، أنه الباقى على نسبته إلى األُم

 .الذى ال ُيحِسُن الِكَتابة، وال يقرأ الِكَتابَ فھو : وأما النبى األُمِّى

ىُّ الذى ال َتِصحُّ الصالةُ خلفه، فھو الذى ال ُيصحح الفاتحة، ولو كان عالماً بعلوم كثيرة ا األُمِّ  .وأمَّ

ى بعزاِء الجاھلية فيقال له ُر َھِن األب ھاھنا أحسن اعُضْض َھَن أَِبيَك، وَكاَن ِذك: ونظيُر ذكر األُم ھاھنا ذكُر َھِن األب لمن تعزَّ
أن ِذكَر األُم تذكيراً لھذا المتكبِِّر بدعوى الجاھلية بالُعضو الذى َخَرَج منه، وھو َھُن أبيه، َفالَ َيْنَبِغى لَُه أن يتعدَّى َطْوَرهُ، كما 

يته ُ َعلَيْ . ھاھنا أحسُن تذكيراً له، بأنه باٍق على أُمِّ  .ِه َوَسلَّمَ وهللا أعلم بمراد رسوله َصلَّى هللاَّ

ولما كان العاِطُس قد حصلت له بالُعطاِس نعمُة ومنفعُة بخروج األبخرة المحتقِنة فى ِدماغه التى لو بقيت فيه أحدثت له أدواًء 
َعِسَرًة، ُشرَع له حمُد هللا على َھِذِه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامھا وھيئتھا بعد ھذه الزلزلة التى ھى للبدن كزلزلة 

 .رض لھااأل

ته : ولھذا يقال ته وشمَّ ٌت : قال. ھما بمعنًى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره: فقيل -بالسين والشين  -سمَّ وكلُّ داٍع بخير، فھو ُمشمِّ
مِت، وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن الُعطاس ُيحدث فى األعضاء : وقيل. وُمَسمِّتٌ  بالمھملة دعاء له بُحسن السَّ
ً حركًة و ُت به: وبالمعجمة. انزعاجا ته دعاء له بأن يصرَف هللا عنه ما ُيشمِّ د البعيرَ : أعداَءه، فشمَّ إذا : إذا أزال عنه الشماتة، كقرَّ

 .أزال قُراَده عنه

 .ھو دعاء له بثباته على قوائمه فى طاعة هللا، مأخوذ من الشواِمت، وھى القوائم: وقيل

ظته بحْمِد ِهللا على ِنعمة الُعطاس، وما حصل له به من محابِّ هللا، فإن هللا ُيحبه، فإذا ذكر ھو تشميٌت له بالشيطاِن، إلغا: وقيل
نفُس الُعطاس الذى ُيحبُّه هللاُ، وحمُد ِهللا عليه، ودعاُء المسلمين له : العبُد هللاَ وَحِمَده، ساء ذلك الشيطان من وجوه، منھا

ال، وذلك ُكلُّه غائظ للشيطان، محزن له، فتشميُت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه بالرحمة، ودعاؤه لھم بالھداية، وإصالُح الب
وكآبته، فسمى الدعاُء له بالرحمة تشميتاً له، لما فى ضمنه من شماتته بعدوه، وھذا معنى لطيف إذا تنبه له العاِطُس والمشمِّت، 

رُّ فى محبة هللا له، فلِلَِّه الحْمُد الذى ھو أھلُه كما انتفعا به، وَعُظَمْت عندھما منفعُة نعمِة الُعطاس فى البدن والقلب،  وتبيَّن السِّ
 .ينبغى لكريم وجھه وِعزِّ جالله
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -وكان من َھْديه  ُ : فى الُعطاس ما ذكره أبو داود والترمذى، عن أبى ھريرة -َصلَّى هللاَّ كاَن َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 - وُيذكر عنه  حديث صحيح: قال الترمذى". إَذا َعَطس، َوَضَع َيَدهُ أْو َثْوَبُه َعلَى فِيِه، َوَخَفَض، أو َغضَّ ِبِه َصْوَته " لََّم َعلَْيِه َوسَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ْيَطانِ : - َصلَّى هللاَّ ِديَدَة ِمَن الشَّ ِديَد، والَعْطَسَة الشَّ  .أنَّ الَتَثاُؤَب الشَّ

َثاُؤِب والُعَطاسِ  أنَّ : وُيذكر عنه ْوِت ِبالتَّ  .هللا َيْكَرهُ َرْفَع الصَّ

ُجُل َمْزُكوم : "ُثمَّ َعَطَس أُْخَرى، فقالَ ". َيْرَحُمَك هللاُ : "أنه عطَس عنده رجٌل، فقال له: وصحَّ عنه ھذا لفظ مسلم أنه قال فى ". الرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأنا شاھد، فقاَل عَ : فقال فيه َعْن سلمة بن األكوع: المرة الثانية، وأما الترمذى َطس رجٌل ِعند رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ "َيْرَحُمَك هللاُ : "رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ الَِثَة، َفَقاَل رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ انَِيَة والثَّ َھَذا َرُجٌل : "، ُثمَّ َعَطَس الثَّ
 .ھذا حديث حسن صحيح: قال الترمذى". ُكومٌ َمزْ 

ْت أَخاَك ثالثاً، َفَما َزاَد، َفُھَو ُزَكامٌ : "وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبى ھريرة موقوفاً عليه  ".َشمِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وفى رواية عن سعيد، قال رواه أبو نعيم، : قال أبو داود. بمعناهال أعلمه إال أنه رفع الحديث إلى النبى َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وموسى بن . انتھى.. عن موسى بن قيس، عن محمد بن عجالن، عن سعيد، عن أبى ھريرة، عن النبى َصلَّى هللاَّ

ال بأس : زىوقال أبو حاتم الرا. ثقة: قال يحيى ابن معين. الجنَّة قيس ھذا الذى رفعه ھو الحضرمى الكوفى ُيعرف بُعصفور
 .به

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال  َرقى، عن النبى َصلَّى هللاَّ ْتُه ، : "وذكر أبو داود، عن ُعبيد بن ِرفاعة الزُّ ُت الَعاِطَس َثالثاً، َفإْن ِشْئَت، َفَشمِّ ُتَشمِّ
أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد : ثانيةإرساله، فإن عبيداً ھذا ليست له صحبة، وال: ، ولكن له ِعلّتان، إحداھما"وإْن ِشْئَت َفُكفَّ 

 .الرحمن الداالنى، وقد تكلم فيه

ْتُه َجلِيُسه، فإْن زاَد َعلَى الثَّالَثِة، َفُھَو َمْزُكوٌم، وال : "وفى الباب حديث آخر، عن أبى ھريرة يرفعه إَذا َعَطَس أَحُدُكم، َفْلُيَشمِّ
ْتُه َبْعَد الثَّالث رواه أبو نعيم، عن موسى بن قيس، عن محمد بن : أبى داود الذى قال فيه ، وھذا الحديُث ھو حديثُ "ُتَشمِّ

 .عجالن، عن سعيد، عن أبى ھريرة، وھو حديث حسن

 .ُيدعى له كما ُيدعى للمريض، وَمن ِبه داء ووجع: إذا كان به ُزكام، فھو أولى أن ُيدعى له ممن ال ِعلَّة به؟ قيل: فإن قيل

به هللا، وھو ِنعمة، ويدلُّ على ِخفة البدِن، وخُروج األبخرة المحَتقَِنِة، فإنما يكون إلى تمام الثالث، وأما ُسنَّة الُعطاس الذى ُيح
 .وما زاد عليھا ُيدعى لصاحبه بالعافية

ُجُل َمْزُكومٌ : "وقوله فى ھذا الحديث بعد تنبيه على الدعاء له بالعافية، ألن الزكمة ِعلَّة، وفيه اعتذار من ترك تشميته " الرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -الثالث، وفيه تنبيٌه له على ھذه الِعلَّة ليتداركھا وال يھملھا، فيصُعَب أمُرَھا، فكالمه  كله حكمة ورحمة،  -َصلَّى هللاَّ

 .وعلم وھدى

نُّ لمن لم يسمعه أن العاِطَس إذا َحمَد هللاَ، فسمعه بعُض الحاضرين دون بعض، ھل ُيسَ : إحداھما: وقد اختلف الناس فى مسألتين
أنه ُيشمته إذا تحقَّق أنه َحِمَد هللا، وليس المقصوُد سماَع المشمِّت للحمد، وإنما المقصود نفس : تشميُته؟ فيه قوالن، واألظھر

ُ َعلَْيِه . حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميُت، كما لو كان المشمت أخرَس، ورأى حركة شفتيه بالحمد َوَسلََّم والنبى َصلَّى هللاَّ
توه: "قال  .ھذا ھو الصواب" فإن َحِمَد هللا، فشمِّ

َره الحمد؟ قال ابن العربى: الثانية ره، قال: إذا ترك الحمد، فھل ُيستحبُّ لمن حضره أن ُيذكِّ وقال . وھذا جھل من فاعله: ال ُيذكِّ
ره، وھو مروى عن إبراھيم النخعى: النووى و من باب النصيحة، واألمر بالمعروف، وھ: قال. أخطأ َمن زعم ذلك، بل ُيذكِّ
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ِت  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُيشمِّ نَّة يقوى قول ابن العربى ألنَّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ الذى َعَطَس َوَلْم والتعاون على البرِّ والتقوى، وظاھر السُّ
ا حرم نفس ره، وھذا تعزير له، وحرماٌن لبركة الدعاء لمَّ ه بركة الحمد، فنسى هللا، فصرَف قلوب المؤمنين َيْحَمِد هللا، ولم يذكِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أولى بفعلھا وتعليِمھا، وا  .إلعانة عليھاوألسنتھم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيُره ُسنَّة، لكان النبى َصلَّى هللاَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - وصحَّ عنه  َيْھِديُكُم : َيْرَحُمُكُم هللاُ، فكان يقولُ : ُنوا َيَتَعاَطُسوَن ِعْنَدهُ، َيْرُجوَن أَْن َيقُوَل لَُھمْ أنَّ الَيُھوَد َكا: "- َصلَّى هللاَّ
 ".هللاُ َوُيْصلُِح بالَُكم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أذكار السفر وآدابه: فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - صحَّ عنه  اللُھمَّ إنِّى : إَذا َھمَّ أَحُدُكم ِباألْمر، َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن ِمْن َغْيِر الَفِريَضِة، ُثمَّ ْلَيقُلْ : "لأنه قا -َصلَّى هللاَّ
َوالَ أَْعلَُم، َوأَْنَت َعالَُّم الُغيوب،  ُر، َوَتْعلَمُ أَْسَتْخِيُرَك ِبِعْلِمَك، َوأَْسَتْقِدُرَك ِبقُْدَرِتَك، َوأَْسأَلَُك ِمْن َفْضلَِك الَعِظيِم، َفإنََّك َتْقِدُر َوالَ أَْقدِ 

ْرهُ لى، َوَباِرْك لى فيه، اللُھمَّ إْن ُكْنَت َتْعلَم أنَّ َھَذا األْمَر َخْيٌر لى فى دينى َوَمَعاِشى، َوَعاِجِل أْمِرى َوآِجلِِه، َفاْقُدْرهُ لى، َويَ  ً◌سِّ
جِل أْمِرى َوآِجلِِه، َفاْصِرْفُه عنِّى، َواْصِرْفنِى َعْنُهٌ◌، َواْقُدْر لى الَخْيَر َحْيُث وإْن ُكْنُت َتْعلَُمه َشراً لى فى ِديِنى وَمَعاشى، َوَعا

نى به  .رواه البخارى: وُيَسمِّى حاجته، قال: قال" َكاَن، ُثمَّ َرضِّ

ته بھذا الدعاء، عما كان عليه أھُل الجاھلية ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُمَّ ض رسول هللا َصلَّى هللاَّ ْيِر واالستسقاِم باألزالم الذى  فعوَّ من زجر الطَّ
نظيُره ھذه القرعة التى كان يفعلُھا إخواُن المشركين، يطلُبون بھا ِعلَم ما قُِسَم لھم فى الغيب، ولھذا ُسمى ذلك استقساماً، وھو 

ضھم ٌل، وسؤاٌل لِمن بيده الخيُر بھذا الدعاء الذى ھو توحيٌد وافتقاٌر، وعبو استفعال من الَقْسم، والسين فيه للطلب، وعوَّ ديٌة وتوكُّ
كلُُّه، الذى ال يأتى بالحسناِت إال ھو، وال يصِرُف السيئات إال ُھو، الذى إذا فتح لعبده رحمة لم يستِطع أحٌد حبَسھا عنه، وإذا 

ْنجيِم، واختياِر الطالع ونحوه ، ھو الطالُِع الميموُن السعيد، طالُِع فھذا الدعاءُ . أمسكھا لم يستطع أحٌد إرسالَھا إليه من التطيِر والتَّ
أھل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لھم من هللا الحسنى، ال طالِع أھل الِشرك والشقاء والِخذالن، الذين يجعلون مع هللا إلھاً 

 .آخر، فسوف يعلمون

والقُدرة واإلرادة، واإلقرار بربوبيته، فتضمن ھذا الدعاُء اإلقرار بوجوده سبحاَنه، واإلقراَر بصفاِت كماله من كمال الِعلم 
ى ِمن الَحْول والقوة إال به، واعتراَف  َل عليه، والخروَج من ُعھدة نفسه، والتبَّرِّ وتفويَض األمر إليه، واالستعانَة به، والتوكُّ

 .ِه وإلھِه الحقِّ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليھا، وإرادِتِه لھا، وأن ذلك كلَّه بيد َوليِّه وافِطرِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال" مسند اإلمام أحمد"وفى  ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم اْسِتَخاَرةُ : "من حديث سعد بن أبى وقاص، عن النبى َصلَّى هللاَّ
 ".َما َقَضى هللاِهللا ورَضاهُ بما َقَضى هللا، وِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَدَم َتْرُك اْسِتَخاَرِة هللا، َوَسَخُطُه بِ 

ضا بما يقضى هللا له بعده، وھما عنواُن : فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين التوكل الذى ھو مضموُن االستخارة قبله، والرِّ
م، فإذا أُبرم القضاء وت. قبل القضاء وعنوان الشقاء أن يكتِنَفه ترُك التوكل واالستخارة قبله، والسخط بعده، والتوّكل. السعادة

َضا َبْعَد الَقَضاء: "، وزاد النسائى فى الدعاء المشھور"المسند"انتقلت العبودية إلى الرضا بعده، كما فى  وھذا أبلغ ". َوأَْسأَلَُك الرِّ
 ً  .من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاُء، تنحل العزيمُة، فإذا حصل الرضا بعد القضاء، كان حاالً أو مقاما

ٌل على هللا وتفويٌض إليه، واستقَسام بقُدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وھى من لوازم الرضا وال مقصوُد أن االستخارة َتوكُّ
 .به رباً، الذى ال يذوق طعم اإليمان َمْن لم يكن كذلك، وإْن رضى بالمقدوِر بعدھا، فذلك عالمُة سعادته

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َسَفراً قطُّ إال قال حين ينھض من جلوسه: لوذكر البيھقى وغيره، عن أنس رضى هللا عنه قا : لم ُيرد النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ْلُت، اللُھمَّ أْنَت ِثَقِتى، وأْنَت رَ "  ْھُت، وِبَك اْعَتَصْمُت، وَعلَْيَك َتَوكَّ نِى َوَما َجاِئى، اللُھمَّ اْكفِنى َما أََھمَّ اللُھمَّ ِبَك اْنَتَشْرُت، َوإلَْيَك َتَوجَّ
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ْھِنى . الَ أَْھَتمُّ لَُه، َوَما أْنَت أْعلَُم ِبِه ِمنِّى ْقَوى، َواْغفِْر لِى َذْنِبى، َوَوجِّ دنى التَّ َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ َثَناؤَك، وال إلَه َغْيُرَك، اللُھمَّ َزوِّ
ْھُت   .، ثم يخرج"لِْلَخْير أَْيَنَما َتَوجَّ

 فصل 

َنا لَُمْنَقلُِبون: "ر ثالثاً، ثم قال وكاَن إذا ركب راِحلته، كبَّ  ا إلَى َربِّ ا لَُه ُمْقِرِنْين، َوإنَّ ر لََنا ھَذا، َوَما ُكنَّ : ثم يقول". ُسْبَحاَن الَّذى َسخَّ
ْن َعلَْيَنا اللُھمَّ " ْقَوى، وِمَن الَعَمِل َما َتْرَضى، اللُھمَّ َھوِّ ا ُبْعَده، اللُھمَّ أْنَت  إنِّى أَْسأَلَُك فى َسَفِرَنا ھَذا الِبرَّ والتَّ َسَفَرَنا ھذا، واْطو عنَّ

َفِر، والَخلِيَفُة فى األْھِل، اللُھمَّ اْصَحْبَنا فى َسَفِرَنا، واخلُْفَنا فى أْھلَِنا اِحُب فى السَّ آِيُبوَن : "وإَذا رجع قالھنَّ وزاد فيھنَّ ". الصَّ
َنا َحاِمُدوَن   ".تاِئُبون، عاِبُدوَن لَِربِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -عنه  وذكر أحمد َفر، َوالَخلِيَفُة فى األْھِل، اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمَن : "أنه كاَن يقول -َصلَّى هللاَّ احُب فى السَّ أْنَت الصَّ
فَ  ْن َعلَْيَنا السَّ َفِر والكآَبِة فى الُمْنَقلَِب، اللُھمَّ اْقبِْض لََنا األْرَض، َوَھوِّ ْبَنِة فى السَّ آيبون َتاِئُبوَن : "، َوإَذا أراد الرجوع قال"رَ الضِّ

ً : "، وإَذا دخل أْھلَُه قالَ "َعاِبُدوَن لَِرّبَنا َحاِمُدونَ  َنا أْوباً، ال ُيغاِدُر َعلَْيَنا َحْوبا  ".َتْوَباً َتْوباً، لَِربِّ

َفِر، َوكآَبِة الُمْنَقلَِب، َومَن الَحْوِر َبْعَد الَكْوِر،  اللُھمَّ إنِّى أُعوُذ ِبَك ِمن َوْعَثاءِ : "أنه كان إذا سافر يقول": صحيح مسلم"وفى  السَّ
 ".وِمْن َدْعَوِة الَمْظلُوِم، وِمْن ُسوِء الَمْنَظر فى األْھِل والمال 

 فصل 

ِتِه، قال َكاِب لُِرُكوِب َدابَّ َِّ : "ا، َقالَ ، َفإَذا اْسَتَوى َعلَى َظْھِرھَ "ِبْسِم هللا: "وكاَن إَذا َوَضَع ِرْجلَه فى الرِّ ِ ً  -"الَحْمُد   - "هللا أْكَبرُ " - َثالثا
َنا لَُمْنَقلُِبون: "َثالثاً، ُثمَّ َيقُولُ  ا إلَى َربِّ ا لَُه ُمْقِرِنيَن، وإنَّ َر لََنا َھَذا، َوَما ُكنَّ َِّ : "ثمَّ يقولُ  -"ُسْبَحاَن الَِّذى َسخَّ ِ ً  -"الَحْمُد  هللا " -َثالثا

الِِميَن، ُسْبَحاَنَك إنِّى َظلَْمُت َنْفِسى، : "ثالثاً، ثمَّ يقول - "ُسْبَحاَن هللا: "َيقُولُ  َثالثاً، ثمَّ " أْكَبرُ  ال إلَه إالَّ أْنَت ُسْبَحاَنَك إنِّى ُكْنُت ِمَن الظَّ
نوَب إالَّ أْنتَ   ".َفاْغفِْر لِى، إنَّه ال َيْغفُِر الذُّ

َع أصحاَبه فى السفر يقوُل ألحدھم  ".أَْسَتْوِدُع هللا ِديَنَك َوأََماَنَتَك، َوَخواتيَم َعَملِكَ ": وكاَن إَذا ودَّ

ْدِنى: يا رسوَل هللا: وجاء إليه رجل وقال ْقَوى:" فقال. إنِّى أُِريُد َسَفراً، َفَزوِّ َدَك هللا التَّ  "َوَغَفَر لََك َذْنَبكَ : "قال. ِزْدنِى: قال". َزوَّ

َر لََك الَخْيَر حَ : "قال. زدنى: قال  ".ْيُثَما ُكْنَت وَيسَّ

ْكِبيِر َعلَى ُكلِّ َشَرفٍ : "إنِّى أريُد سفراً، فقال: وقال له رجل ا ولَّى، قال"أُوصيك بتْقَوى هللا، والتَّ اللُھمَّ اْزِو لَُه األَْرَض، : "، فلمَّ
َفرَ  ْن َعلَْيِه السَّ  ".َوَھوِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه، إَذا  .َعلُوا الثنايا، كبَُّروا، َوإَذا َھَبُطوا، سبَُّحوا، فوضعت الصالة على ذلك وكان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ً ِمَن األْرِض، أو َنْشزاً قال: وقال أنس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا َعال َشَرفا اللُھمَّ لََك الشََّرُف َعلَى كلِّ َشَرٍف، َولََك : "كان النبىُّ َصلَّى هللاَّ
 ".الَحْمُد َعلَى ُكلِّ َحْمدٍ 

يَر فوَق ذلَك، وَكاَن يقول ه الَعَنَق، فإَذا َوَجَد فجوًة، َرَفَع السَّ ال َتْصَحُب الَمالِئَكُة رْفَقًة فيھا َكْلٌب َوال : "وكان سيُره فى َحجَّ
 ".َجَرسٌ 

 ". أَحٌد َوْحَده ِبلَْيلٍ  لَْو َيْعلَُم النَّاَسُ◌ ما فى الوْحَدِة ما َسار: "وكان يكرهُ للُمَسافر وْحَدهُ أن يسيَر بالليل، فقالَ 

 ".أنَّ الَواِحَد َشْيَطاٌن واالْثَناِن َشْيَطاَناِن، والثَّالََثُة َرْكبٌ : "بل كان َيْكَرهُ السفَر للواحد بال رفقة، وأخبر
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امَّات ِمْن َشرِّ ما خَ : إَذا َنَزَل أَحُدُكْم َمْنِزالً َفْلَيقُلْ : " وكان يقول هُ َشئ َحتَّى َيْرَتِحَل ِمْنهُ أَُعوُذ بَكلماِت هللا التَّ ُه ال َيُضرُّ ". لََق، َفإنَّ
هُ َشىٌء َحتَّى َيْرَتِحَل ِمْن َمْنزله ذلك: َمْن َنَزَل َمْنِزالً ثم َقالَ : "ولفظ مسلم اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق، لَْم َيُضرَّ امَّ  ".أُعوُذ ِبَكلَِماِت هللا التَّ

ِك َوَشرِّ َما فِيِك، : "سافر، َفأدَرَكُه الليل، قال وذكر أحمد عنه أنه كاَن إَذا غَزا أو ِ ِمْن َشرِّ يا أرُض َربِّى َوَربُِّك هللا، أَُعوُذ با
ْن َشرِّ َوالد،  َساِكِن الَبلَد، ومِ وَشرِّ ما ُخلَِق فِيِك، َوَشرِّ ما َدبَّ َعلَْيِك، أعوُذ با ِمْن َشرِّ ُكلِّ أَسٍد وأَْسود، َوَحّيٍة َوَعْقَرٍب، وِمْن َشرِّ 

 ".وَما َولَدَ 

َنِة، فبادروا ِنْقَيھا : "وكان يقولُ  َھا ِمَن األرض، َوإَذا َساَفْرُتْم فى السَّ : وفى لفظ". إذا َساَفْرتم فى الِخْصب، َفأَْعُطوا اإلَبَل َحظَّ
ِريَق، َفإنَّھَ " ْسُتم، َفاْجَتِنُبوا الطَّ ْيَر، وإَذا َعرَّ َوابِّ َوَمأَوى الَھَوامِّ باللَّْيِل فأْسِرُعوا َعلَْيَھا السَّ  "ا ُطُرُق الدَّ

ْبِع وَما أَْقلَْلَن، : "وكان إذا رأى قريًة ُيريد دخولھا قال حين يراھا ْبِع وما أَْظلَْلَن، َوَربَّ األْرضين السَّ َماَواِت السَّ اللُھمَّ َربَّ السَّ
يِح وَ  َھا َوَشرِّ َما وَربَّ الشَّياطيِن َوَما أْضلَْلَن، َوَربَّ الرِّ ا َنْسأَلَُك َخْيَر ھِذِه الَقْرَيِة َوَخْيَر أْھلَِھا، وَنُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َذَرْين، إنَّ

 ".فيَھا

فِر، قال َنا َصاِحْبَنا َوأَْفِضْل َعلَ : "وكاَن إذا بدا له الفجُر فى السَّ ْيَنا َعاِئذاً با ِمَن َسِمَع َساِمٌع ِبَحْمِد هللا وُحْسِن َبالِئِه َعَلْيَنا، َربَّ
، مَخاَفَة أْن َيَنالَُه الَعُدوُّ ". النَّارِ   .وكان َيْنَھى أن ُيَساَفَر بالقُْرآِن إلى أْرِض الَعُدوِّ

 .َوَكاَن َيْنھى الَمْرأََة أْن ُتَسافَِر بَِغْيِر َمْحَرٍم، َولَْو َمَساَفَة َبِريدٍ 

َل األْوَبَة إلَى أْھلِهِ وكاَن َيأُْمُر الُمَسافَِر إَذا َقَضى َنھْ   .َمَتُه ِمْن َسَفِرِه، أن ُيَعجِّ

ال إله إال هللا َوْحَدهُ ال َشِريَك لَُه، لَُه الُمْلُك، : "َوَكاَن إَذا َقَفَل ِمْن َسَفِرِه ُيَكبِّر َعلَى ُكلِّ َشَرٍف ِمَن األْرِض َثالَث َتْكِبيَراٍت، ُثمَّ َيقُولُ 
َنا َحاِمُدوَن،ولَُه الَحْمُد، َوُھَو َعلَ  َصَدَق هللا َوْعَدهُ، َوَنَصَر َعْبَدهُ، َوَھَزَم األْحَزاَب  ى ُكلِّ َشىٍء َقِديٌر، آُيبوَن َتاِئُبوَن، َعاِبُدوَن، لَِربِّ

 ". َوْحَدهُ 

ُجُل أْھَلُه لَْيالً إَذا َطالَْت َغْيَبُتُه َعْنُھمْ   َيْطُرُق أْھلَه لَْيالً َيْدُخُل َعلَْيھنَّ ُغْدَوًة أوْ  كان ال": الصحيحين"وفى . وكان ينھى أْن َيْطُرَق الرَّ
 .َعِشيَّةً 

ًة ِمن سفر، َفُسِبَق بى إليه، َفَحَملَِنى َبْيَن : َوَكاَن إَذا َقِدَم ِمْن َسَفِرِه ُيلَقَّى ِباْلِوْلَداِن ِمْن أْھِل َبْيِتِه، قاَل عبد هللا بُن جعفر وإنه َقِدَم َمرَّ
 .فدخلنا الَمِديَنَة َثالَثًة على َدابَّةٍ : بأََحِد ابنى فاطَمَة، إما َحَسن وإما ُحسين، فأردفه خلَفه، قالَ َيَدْيِه، ثم ِجَئ 

لُه إذا َكان ِمْن أْھلِهِ  قدم زيُد بُن حارثة المدينَة، : عن ُعروة، عن عائشة: قال الزھرى. وكان يعتِنق الَقاِدَم ِمْن َسَفِرِه، وُيَقبِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُعريورسوُل هللا َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى بيتى، فأتاه، َفَقَرَع الَباَب، َفَقاَم إليه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اناً َيُجرُّ َثْوَبُه، وهللاِ ى هللاَّ

لَهُ   .ما رأيته ُعرياناً َقْبلَه وال َبْعَده، فاْعَتَنَقُه َوَقبَّ

َل َما َبْيَن َعْيَنْيِه َواْعَتَنَقهُ لما َقِدَم جعفٌر وأصحابُ : قالت عائشةُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقبَّ  .ه، تلقاه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا َقِدُموا ِمْن َسَفٍر، َتَعاَنقُوا: قال الشعبى  .وكان أصحاُب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ِد، َفَركَع فِيِه َرْكَعَتْينِ وَكاَن إَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َبَدأَ ِبالَمْسجِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أذكار النكاح : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - ثبت عنه ِ ِمنْ : " أنه علَّمھم ُخطبة الحاَجةِ  -َصلَّى هللاَّ ِ َنْحَمُدهُ، وَنْسَتِعيُنُه، َوَنْسَتْغفُِرهُ، وَنُعوُذ با َّ ِ ُشُروِر  الَحْمُد 
َئاِت أْعَمالَِنا، َمْن َيْھِد هللا، َفال ُمِضلَّ له، وَمْن ُيْضلِْل َفالَ َھاِدَى له، وأَْشَھُد أْن ال إلهَ  داً عبُده أنفُِسَنا، َوَسيِّ  إالَّ هللا، َوأَْشَھُد أنَّ ُمَحمَّ
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َھا الَِّذيَن { : ، ُثمَّ َيْقَرأُ اآلَياِت الثَّالثَ " َوَرُسولُهُ  قُوا هللا َحقَّ ُتَقاِتِه َوال َتُموُتنَّ إالَّ َوأَنُتم ُمْسلُِمونَ َيا أَيُّ { ، ]102: آل عمران[} آَمُنوا اتَّ
ْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھمَ  ُكُم الَِّذى َخلََقُكم مِّ قُوا َربَّ َھا النَّاُس اتَّ قُوا هللا الَِّذى  ا ِرَجاالً َكِثيراً َوِنَساًء،َيا أَيُّ َواتَّ

 ً  ،]1: النساء[} َتَساءلُوَن ِبِه واألَْرَحاَم، إنَّ هللا َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا

قُوا هللا وقُولُوا َقْوالً َسِديداً ُيْصلِْح لَُكْم أْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبكُ { َھا الَِّذين آَمُنوا اتَّ َوَرُسولَُه َفَقْد فاَز َفْوزاً ْم، َوَمْن ُيِطِع هللا َيا أَيُّ
 ً  ].71-70: األحزاب[} َعِظيما

 .فى كل حاجة: ھذه فى خطبة النكاح، أو فى غيرھا؟ قال: قلت ألبى إسحاق: قال شعبة

ًة، َفْلَيأُْخْذ بناِصَيتِھا، َوْلَيْدُع هللا بِالَبَرَكِة، وَ : "وقال اللُھمَّ إنِّى : ُيَسمِّى هللا َعزَّ َوَجلَّ، َوْلَيقُلْ إَذا أَفاَد أَحُدُكم اْمَرأًة، أو َخاِدماً، أو دابَّ
َھا َوَشرِّ ما ُجِبلَْت َعلَْيهِ   ".أْسأَلَُك َخْيَرھا، وَخْيَر َما ُجِبلَْت َعلَْيِه، وأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

 ". َباَرَك هللا لََك َوَباَرَك َعلَْيَك، َوَجَمَع َبْيَنُكَما فى َخْيرٍ : "وكان يقوُل للمتزوج

ْر َبْيَنُھَما : لَو أنَّ أَحَدكم إذا أراد أْن َيأِْتَى أَْھلَه، قال: "وقال ْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا، فإنه إْن ُيَقدَّ ْيَطاَن، َوَجنِِّب الشَّ ْبَنا الشَّ ِبْسِم هللا، اللُھمَّ َجنِّ
هُ َشْيَطاٌن أََبداً   ".َولٌَد فى ذلَِك، لَْم َيُضرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما يقول َمْن رأى ما ُيعجبه ِمن أھله ومالِهفى َھْديه َصلَّى : فصل  هللاَّ

ِ، َفَيَرى فِيِه آَفًة : ما أنعم هللا َعلَى َعْبٍد ِنْعَمًة فى أھٍل، وال َماٍل، أو ولٍد، فيقول: "ُيذكر عن أنس أنه قال ة إالَّ با ما َشاَء هللا، ال قُوَّ
ِ {: َعالَىُدوَن الَمْوِت، َوَقْد َقاَل تَ  َة إال ِبا َتَك قُْلَت َما َشاَء هللا ال قُوَّ  ]".39: الكھف[} َولَْوالَ إْذ َدَخْلَت َجنَّ

 فيما يقول َمن رأى ُمْبَتلى: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه قال ِ الَِّذى َعاَفاِنى: ما ِمْن َرُجٍل رأى ُمْبَتلى فقالَ : " صحَّ عنه َصلَّى هللاَّ َّ ِ لَِنى َعلَى  الحْمُد  ا اْبَتالَك ِبِه، َوَفضَّ ممَّ
 ".َكثير ممَّن َخلََق َتْفِضيالً، إالَّ لَْم ْيِصْبه َذلَِك الَبالُء َكاِئناً َما َكانَ 

يَرةُ : فصل  فيما يقوله َمن لحقته الطِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -ُذِكَر عنه َيَرةُ ِعْندهُ، َفَقالَ  - َصلَّى هللاَّ َيَرِة َما َتْكَرهُ "  :أنه ُذِكَرِت الطِّ أْحَسُنَھا الَفأُْل َوالَ َتُردُّ ُمْسلِماً، َفإَذا َرأَْيَت ِمَن الطِّ
َة إالَّ ِبكَ : َفقُلْ  يِّئاِت إالَّ أْنَت، وال َحْوَل َوالَ قُوَّ  ".اللُھمَّ ال َيأتِى بالَحَسَناِت إالَّ أْنَت، َوالَ َيْدَفُع السَّ

َة إالَّ ِبَك، والَِّذى َنْفِسى اللُھمَّ ال: " وَكاَن َكعب يقول ِبَيِدِه،  َطْيَر إالَّ َطْيُرَك، َوالَ َخْيَر إال َخْيُرَك، َوالَ َربَّ َغيُرَك، وال َحْوَل وال قُوَّ
ِة، وال يقُولُُھنَّ َعْبٌد ِعْنَد َذلَِك، ُثمَّ َيْمِضى إالَّ لَمْ  ِل، وَكْنُز الَعْبِد فى الَجنَّ َوكُّ َھا لرْأُس التَّ هُ َشىء إنَّ  ".َيُضرَّ

 فيما يقوله َمن رأى فى منامه ما يكرھه : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َصحَّ عنهُ  ْيَطاِن، فَمْن َرأى ُرؤَيا َيْكَرهُ ِمْنَھا َشْيئاً، َفلَّيْنفُْث َعنْ : " - َصلَّى هللاَّ الَِحُة ِمَن هللا، والُحْلُم ِمَن الشَّ ْؤَيا الصَّ  الرُّ
هُ، َوالَ ُيْخبِْر ِبَھا أَحداً َيَساِرِه ثالثاً،  َھا ال َتُضرُّ ْيَطاِن، َفإنَّ ِ ِمَن الشَّ ْذ با َوإْن َرأَى ُرؤَيا َحَسَنًة، َفْلَيْسَتْبِشْر، َوالَ ُيْخِبْر ِبَھا إالَّ . َوْلَيَتَعوَّ

 ".َمْن ُيِحبُّ 

َل َعْن َجْنِبِه الَِّذى   .َكاَن َعلَْيِه، َوأََمَرهُ أْن ُيَصلِّىَ َوأََمَر َمْن َرأى َما َيْكَرُھُه أْن َيَتَحوَّ

ل عن جنبه الذى كان : فأمره بخمسِة أشياء ِ من الشَّيطان، وأن ال ُيخبر بھا أحداً، وأن يتحوَّ أن ينفَُث َعْن يساره، َوأن يستعيَذ با
ھ عليه، ه الرؤيا المكروھة، بل ھذا يدَفُع شرَّ  .اوأن يقوَم ُيصلِّى، ومتى فعل ذلك، لم تضرَّ
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، أْو ِذى َرْأى: "وقال َھا إالَّ على َوادٍّ ْؤَيا َعلَى ِرْجِل َطاِئٍر َما لَْم ُتَعبَّْر، فإَذا ُعبَِّرْت، َوَقَعْت، وال َيقُصُّ  ".الرُّ

اً،: وكان عمر بن الخطاب رضى هللا عنه، إَذا قُصَّت عليه الرؤيا، قال َنا اللُھمَّ إْن َكاَن َخْيراً َفلََنا، وإْن َكاَن َشرَّ  .َفلَِعُدوِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ".َمْن ُعِرَضْت َعلَيِه ُرْؤَيا، َفْلَيقُْل لَِمْن َعَرَض َعلَْيِه َخْيراً : "وُيذكر عن النبى َصلَّى هللاَّ

 .ثم َيْعُبُرَھا" َخْيراً َرأَْيَت : "وُيذكر عنه أنه كان يقول للرائى قبل أن يعبُرھا له

يق إذا أراد أن َيْعُبر ُرؤيا، قال: عن أيوب، عن ابن سيرين، قالوذكر عبد الرزاق، عن معمر،  دِّ إن َصَدَقْت : كان أبو بكر الصِّ
 .ُرؤياَك، يكوُن كذا وكذا

 فيما يقولُه ويفعلُه َمن ابُتلى بالَوْسَواِس، وَما يستعيُن به على الوسوسة: فصل

ِل ِبَقْلِب اْبِن آَدَم : "مسعود، عن ابن مسعود يرفعه روى صالُح بن َكْيسان، عن ُعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن إنَّ لِلَملَِك المَوكَّ
، َوَرَجاُء َصالِِح َثوابه، َولَ  ُة الَملَِك إيَعاٌد ِبالَخْيِر، َوَتْصِديٌق ِبالَحقِّ ًة، َفلَمَّ ْيَطاِن لَمَّ ، َوَتْكِذيٌب لَّمًة، َولِْلشَّ ْيَطاِن، إيَعاٌد بالشَّرِّ ُة الشَّ مَّ

َة الَمَلِك، َفاْحمُدوا هللا، وَسلُوه ِمْن َفْضلِِه، َوإَذا َوَجْدُتْم لَ بال ، وقُُنوٌط ِمَن الَخْيِر، َفإَذا وَجْدُتْم لَمَّ ْيَطاِن، َفاْسَتِعيُذوا ِبا َحقِّ َة الشَّ مَّ
 ".َواْسَتْغفُِروه

: َذاَك َشْيَطاٌن ُيَقاُل له: "ينى َوَبْيَن َصالِتى وقِراءتى، قاليا َرُسوَل هللا ؛ إنَّ الشيطاَن قد حال ب: وقال له عثماُن بُن أبى العاص
 ً ِ ِمْنُه، واْتفُْل َعْن َيَساِرَك َثالثا ْذ ِبا  ".ِخْنَزٌب، َفإَذا أْحَسْسَتُه، َفَتَعوَّ

هللا أْكَبُر، هللا : "ن أْن يَتكلََّم به، فقالألن َيُكوَن ُحَمَمًة أحبُّ إليه م -ُيعرِّض بالشىء - وشكى إليه الصَحاَبُة أنَّ أحدھم َيِجُد فى نفِسهِ 
ِ الَِّذى َردَّ َكْيَدهُ إلى الَوْسَوَسةِ  َّ ِ  ".أْكَبُر، الَحْمُد 

ُل {: ھَذا هللا َخلَق الخلق، فَمن َخلََق هللا؟ أن يقرأ: وأرشد من ُبلى بشىٍء ِمن وسوسة التسلسل فى الفاعلين، إذا قيل له ُھَو األَوَّ
اِھُر والَباِطُن، َوُھَو ِبُكلِّ َشْىٍء َعلِيمٌ َواآلِخُر وال  ].3: الحديد[} ظَّ

وهللاِ ال : قلتُ : ما ُھو؟ قال: ما شىٌء أِجُدهُ فى صدرى؟ قال: كذلك قال ابُن عباٍس ألبى ُزميل سماك بن الوليد الحنفى وقد سأله
َفإن ُكنَت فِى َشكٍّ {: جا ِمْن ذلَِك أحد، حتى أنزَل هللا َعزَّ وَجلَّ ما نَ : بلى، َفَقاَل لى: أشىء ِمن َشك؟ قلتُ : فقال لى: قال. أتكلَُّم به

ا أْنَزْلَنا إلَْيَك َفْسَئِل الَِّذيَن َيْقَرُءوَن الِكَتاَب ِمن َقْبلِكَ  مَّ ُل {: فإذا وجدَت فى نفسك شيئاً، َفقُلْ : فقال لى: قال] 94: يونس[} مِّ ُھَو األَوَّ
اِھُر والَباطِ  فأرشدھم بھذه اآلية إلى بطالِن التسلسل الباطل ببديھة العقل، ]. 3: الحديد[} ُن، َوُھَو ِبُكلِّ َشْىٍء َعلِيمٌ َواآلِخُر والظَّ

فى آخِرھا إلى آخر ليس بَعده شئ، كما أن ظھوَره  وأن سلسلَة المخلوقات فى ابتدائھا تنتھى إلى أوٍل ليس َقبلَه شئ، كما تنتھى
وُبطوَنه ھو اإلحاطة التى ال يكون دونه فيھا شئ، ولو كان قبله شئ يكون مؤثراً فيه، لكان ذلك  ھو العلوُّ الذى ليس فوَقه شئ،

ھو الربَّ الخالق، وال بدَّ أن ينتھَى األمر إلى خالٍق غيِر مخلوٍق، وغنى عن غيره، وكلُّ شىء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شئ 
 أول له، وُكلُّ ما سواه فوجودهُ بعد عدمه، باٍق بذاته، وبقاُء كل شىء به، قديٌم ال. قائم به، موجود بذاته، وكل شئ موجود به

ُل الذى ليس قبله شىء، واآلخر الذى ليس بعده شئ، الظاھر الذى ليس فوَقه شئ، الباطُن الذى ليس دونه شئ  .فھو األوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ھذا هللا َخلََق الَخْلَق، َفَمْن َخلََق هللا؟ َفَمْن َوَجَد ِمْن َذلَِك : َحتَّى يقول قاِئلُھمال َيزاُل النَّاُس َيَتَساءلوَن : " وقال َصلَّى هللاَّ
ِ َوْلَيْنَتهِ  ِميُع الَعلِيمُ {: ، وقْد قال َتعالى" َشْيئاً، َفْلَيْسَتِعْذ با ُه ُھَو السَّ ِ، إنَّ ْيَطاِن َنْزٌغ فاْسَتِعْذ با ا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ : فصلت[ } َوإمَّ

36.[ 

نوٍع ُيرى عياناً، وھو شيطاُن اإلنس، ونوٍع ال ُيرى، وھو شيطاُن الجن، أمَر سبحانه وتعالى : ولما كان الشيطاُن على نوعين
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يكَتفَى ِمن شر شيطان اإلنس باإلعراض عنه، والعفو، والدفع بالتى ھى أحسُن، ومن شيطا ن الجن نبيَّه َصلَّى هللاَّ
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كر  ِ منه، وجمع بيَن النوعين فى سورة األعراف، وسورة المؤمنين، وسورة فصلت، واالستعاذة فى القراءة والذِّ باالستعاذة با
 :قال. فى دفع شر شياطين الجن، والعفُو واإلعراُض والدفُع باإلحسان أبلُغ فى دفع شرِّ شياطيِن اإلنس أبلغُ 

ْفُع بالُحْسنى ُھَما َخْيُر َمْطلُوبِ ... َعاً فما ھو إال االْستِعاَذةُ َضارِ   أَو الدَّ

اِء ِمْن َشرِّ ما ُيَرى  اء ِمْن َشرِّ َمْحُجوبِ ... َفھَذا َدَواُء الدَّ  َوَذاَك َدَواُء الدَّ

 فى ما يقوله ويفعله َمن اشتد غضبه: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -أمره ضب بالُوُضوِء، والقعوِد إْن َكاَن َقاِئَماً، واالضِطَجاع إن َكاَن َقاِعَداً، أن ُيطفئ َعْنُه َجْمَرَة الغ - َصلَّى هللاَّ
جيمِ  ْيَطاِن الرَّ  .واالستعاذِة با ِمَن الشَّ

ولما كان الغضُب والشھوةُ جمرتين ِمن ناٍر فى قلِب ابن آدم، أمر أن ُيطفئھما بالوضوء، والصالة، واالستعاذِة من الشيطان 
ة الشھوِة، . اآلية]... 44: البقرة[} أَتأُْمُروَن النَّاَس بالِبرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكمْ {: عالىالرجيم، كما قال ت وھذا إنما يحمل عليه شدَّ

فأمرھم بما ُيطفئون بھا جمرتھا، وھو االستعانُة بالصبِر والصالة، وأمر تعالى باالستعاذِة من الشيطان عند نزغاته، ولما كانت 
نى، جمع هللا تعالى بين القتل المعاصى كلھا ت تولد ِمن الغضب والشھوة، وكان نھايُة قوِة الغضِب القتل، ونھايُة قوِة الشھوة الزِّ

نى، وجعلھما قرينين فى سورة األنعام، وسورة اإلسراء، وسورة الفرقان، وسورة الممتحنة  .والزِّ

 .ى الغضب والشھوة من الصالة واالستعاذةأنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرَّ قوتَ : والمقصودُ 

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وكان ، قال - َصلَّى هللاَّ الَِحاتُ : "إذا َرأَى َما ُيِحبُّ ِ الَِّذى ِبِنْعَمِتِه َتِتمُّ الصَّ َّ ِ ِ : "َوإَذا َرأَى َما َيْكَرهُ، قال". الَحْمُد  َّ ِ الَحْمُد 
 ".َعلَى ُكلِّ َحالٍ 

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وكان ب إليه بما ُيِحبُّ وبما ُيَناِسُب، فلما َوَضَع لُه ابن عبَّاس َوُضوَءهُ قال - َصلَّى هللاَّ اللُھمَّ َفقِّْھُه فى : "يدعو لَِمن تقرَّ
أِْويلَ  ين، َوَعلِّْمُه التَّ  ".الدِّ

ا ماَل عن راِحلت َمُه أبو َقَتاَدة فى َمسيِرِه بالليل لمَّ ا َدعَّ  ".َحفَِظَك هللا بِما َحفَِظَت ِبِه َنِبيَّه: "ه، قالولمَّ

َناءِ : َمْن ُصِنَع إليِه َمْعُروٌف، َفَقاَل لَِفاِعلِهِ : "وقال   ".َجَزاَك هللا َخْيَراً، َفَقْد أَْبلََغ فى الثَّ

لَِف الَحْمُد  َباَرَك هللا لََك فى أْھلِكَ : "واستقرض من عبد هللا بن أبى ربيعة ماالً، ثم وفَّاه إياه، وقال َما َجَزاُء السَّ َومالَِك، إنَّ
 ".واألَداءُ 

ا أَراَحُه َجِريُر بن عبد هللا الَبَجلِى ِمن ِذى الَخلََصةِ  اتٍ : ولمَّ َك َعلَى َخْيِل َقِبيلَِتِه أَْحمس َوِرَجالَِھا َخْمَس َمرَّ  .َصَنِم َدْوس، َبرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وكان ُ إذا أُھ - َصلَّى هللاَّ ديت إليه ھديٌة فقبلھا، كافأ عليھا بأكثر منھا، وإن رّدَھا اعتَذَر إلى ُمْھِديَھا، َكَقْولِِه َصلَّى هللاَّ
ْيدِ  امَة لما أَْھَدى إلَْيِه لَْحَم الصَّ ْعِب ابن َجثَّ ا ُحُرمٌ : "َعلَْيِه َوَسلََّم لِلصَّ هُ َعلَْيَك إالَّ أنَّ ا لَْم َنُردَّ  .وهللا أعلمُ " إنَّ

  فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وأمر َيَكِة، أَ  - َصلَّى هللاَّ ِجيم، وإَذا َسِمُعوا ِصَياَح الدِّ ْيَطاِن الرَّ ِ مَن الشَّ ُذوا با ته إذا َسِمُعوا َنِھيَق الِحَماِر أن يتعوَّ ْن أُمَّ
 .َيْسأَلُوا هللا ِمْن َفْضلِهِ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - وُيروى عنه ْكِبيَر ُيْطفُِئهأنه أَ  - َصلَّى هللاَّ ْكِبيِر ِعْنَد رؤية الَحِريق، َفإنَّ التَّ  .َمَرُھم بالتَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وكره َما ِمْن َقْوٍم يقوُموَن ِمْن َمْجلٍِس ال : " ألَھل المجلِس أن ُيْخلُوا َمْجلَِسُھم ِمْن ِذْكِر هللا َعزَّ وَجلَّ، وقال -َصلَّى هللاَّ
 ".إالَّ َقاُموا َعْن ِمْثِل ِجيفِة الِحمارِ َيْذُكروَن هللا فيِه 

 ".من هللا ِتَرةٌ  َمْن َقَعَد َمقَعداً لم َيذُكِر هللا فِيِه َكاَنْت َعلَْيِه ِمَن هللا ِتَرةٌ، وَمِن اضطجع مضجعاً ال يذكُر هللا فيه، كانت عليه: "وقال

َرةُ   .الحسرة: والتِّ

 ".َيْذُكِر هللا فِيِه، إالَّ َكاَنْت َعلَْيِه ِتَرةٌ  وما َسلََك أََحٌد َطِريقاً لَمْ : " وفى لفظ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُسْبَحاَنَك اللُھمَّ وبَحْمِدَك، أْشَھُد : َمْن َجلََس فى َمْجلٍس، َفَكُثَر فيِه لََغُطُه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: "وقاَل َصلَّى هللاَّ
 ".وُب إلَْيَك، إال ُغفَِر لَُه ما كاَن فى َمْجلِسه َذلَِك أْن ال إله إالَّ أْنَت، أْسَتْغفُِرَك َوأَتُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - أنه" مستدرك الحاكم"و" سنن أبى داود"وفى  َكاَن يقُوُل ذلَِك إَذا أَراَد أْن َيقُوَم ِمَن اْلَمْجلِِس، َفَقاَل لَُه  -َصلَّى هللاَّ
 ".َذلَِك َكفَّارةٌ لَِما َيُكوُن فى الَمْجلِسِ : "قال. الً َما ُكْنَت َتقُولُه فِيَما َمَضىَيا َرُسوَل هللا ؛ إنََّك لََتقُوُل َقوْ : َرُجلٌ 

 فصل

ْبِع َوما أََظلَّْت، َوَربَّ : إَذا أَوْيَت إلى فَِراِشَك فقل: "وشكى إليه خالُد بُن الوليد األرَق بالليل، فقال له اللُھمَّ َربِّ السماوات السَّ
بْ  َياِطين َوَما أََضلَّْت، ُكْن لى َجاراً ِمْن َشرِّ َخْلقَك ُكلِِّھم َجميعاً ِمْن أْن َيْفُرطَ األَْرِضيَن السَّ ، أَْو ِع َوَما أََقلَّْت، َوَربَّ الشَّ  أََحٌد ِمْنُھم َعلَىَّ
،  ". َعزَّ َجاُرَك، َوَجلَّ َثناُؤَك، والَ إلَه إالَّ أْنتَ  أَْن َيْطغى َعلَىَّ

ُ  -وكان ة ِمْن َغَضِبِه َوِمْن َشرِّ عباده، ومن شرِّ َھَمَزاِت : " ُيَعلُِّم أصحاَبه من الفزع - َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ أَُعوُذ ِبَكلَِماِت هللا الَتامَّ
َياِطين، وأْن َيْحُضُرون  ".الشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - وُيذكر أن رجالً َشَكى إلَْيهِ  ثم ذكرھا، فقالھا ..." إَذا أَوْيَت إلى فَِراِشَك فقل: "ه، فقالأنه يفزع فى َمَنامِ  - َصلَّى هللاَّ
 .فذھب عنه

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فصل  َيْكَرهُ أن ُتَقال - فى ألفاظ كان َصلَّى هللاَّ

 .لَقَِستْ : َخُبَثْت َنْفِسى، أَْو َجاَشْت َنْفِسى، َوْلَيقُلْ : أن يقول: َفِمْنَھا

 ".الِعْنُب والَحَبلُة : الَكْرَم، َولَِكْن قُولُوا: ال َتقُولُوا: "َنِب َكْرماً، َنَھى َعْن ذلَِك، وقالأن ُيَسمِّى َشَجَر العِ : ومنھا

 .فسد الناُس، وفسد الزماُن ونحوهُ : وفى معنى ھذا". إَذا َقاَل ذلَِك، َفُھَو أْھلَُكُھمْ : "وقال. ھلَك النَّاسُ : وكِره أن يقوَل الرجلُ 

أََجَعْلَتِنى : "َما َشاَء هللا َوِشْئَت، َفَقالَ : َما َشاَء هللا، ُثمَّ َشاَء فاُلٌن، َفَقاَل لَُه َرُجلٌ : اَء هللا، َوَشاَء فاُلٌن، َبْل ُيَقالُ ما شَ : ونھى أن ُيَقالَ 
 ".َما َشاَء هللا َوْحَدهُ : ِ ِنّداً؟، قل

ِ وبفاُلن، وأنا فى َحْسِب : وكذلك لوال هللا وفالٌن، لما كاَن كذا، بل ھو أقبُح وأنكر،: وفى معنى ھَذا ِ وبفاُلن، وأعوُذ با أنا با
ِ َعزَّ وَجلَّ  اً   .هللا وَحْسِب فالن، وأنا متَِّكل على هللا وعلى فالن، فقائُل ھذا، قد جعل فالناً ِندَّ

 .َوَرْحمتهِ ُمِطْرَنا ِبَفْضِل هللا : ُمِطْرنا َبَنْوِء َكَذا َوَكَذا، بل يقُولُ : أن ُيقال: ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -صحَّ عنه. أن يحلَِف بغير هللا: ومنھا  ".ِبَغْيِر هللا َفَقْد أَْشَركَ  َمْن َحلَفَ : "أنه قال - َصلَّى هللاَّ
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 .ھو َيُھوِدى، أو نصرانى، أو كافر، إن فعل كذا: أن يقول فى َحلِفِهِ : ومنھا

 .يا َكافِرُ : أن يقوَل لِمسلمٍ : ومنھا

 .قاضى القضاة: وعلى قياسه. َملُِك الُملُوكِ : أن يقوَل للسلطان: ومنھا

ُد لِغالمه وجاِريته: ومنھا يِّ يِّدُ : َعْبِدى، وأَمِتى، ويقول الغالُم لسيده: أن يقول السَّ : َفَتاى وفتاتى، ولَيقُِل الغالمُ : ربى، وليقُل السَّ
 .سيِّدى وسيِّدتى

يِح إَذا ھبَّْت، بل ي: ومنھا َھا وشر ما أُرسلت بهسبُّ الرِّ ِ ِمْن شرِّ  .سأُل هللا َخْيَرَھا، َوَخْيَر َما أُْرِسلَْت ِبِه، وَيُعوُذ با

َھا ُتْذِھُب َخَطاَيا َبنِى آَدَم، كَما ُيْذِھُب الِكْيُر َخَبَث الَحِديدِ : "سبُّ الُحمَّى، نھى عنه، وقال: ومنھا  ".إنَّ

يِك، صحَّ عن: ومنھا ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -هالنَّھُى عن سب الدِّ الةِ : "أنه قال -َصلَّى هللاَّ ُه ُيوقُِظ للصَّ يَك، َفإنَّ  ".ال َتُسبُّوا الدِّ

َعاء إلى القبائل والَعصِبيَّة لھا ولألنساب، ومثلُه التعصُب لِلمذاھب، : ومنھا ى بعزائھم، كالدُّ الدعاء بدعوى الجاھلية، والتََّعزِّ
ً إليه، فيدعو إلى ذلك، وُيوالى عليه،  والطراِئِق، والمشايخ، وتفضيلُ  بعضھا على بعض بالھوى والعصبية، وكوُنُه منتسبا

 .وُيعاِدى عليه، َويِزُن الناس به، ُكلُّ ھذا ِمن دعوى الجاھلية

 .تسميُة الِعَشاء ِبالَعَتَمِة تسمية غالبة ُيھَجُر فيھا لفُظ الِعَشاء: ومنھا

الِث ، وأن يتناجى اثَناِن ُدونَ النھُى َعن ِسَباِب الُمْسلِم: ومنھا  .وأن ُتْخِبَر المرأةُ َزْوَجھا ِبَمَحاِسِن امرأٍة أُْخَرى. الثَّ

 ".اللُھمَّ اْغفِْر لى إْن ِشْئَت، واْرَحْمِنى إْن ِشْئتَ : "أن يقوَل فى ُدعائه: ومنھا

 .اإلكثاُر ِمَن الَحلِفِ : ومنھا

 .الذى ُيرى فى الَسَماءَقْوُس قَُزح، لِھَذا : كراھُة أن يقول: ومنھا

 .أن يسأل أَحداً ِبَوجِه هللا: ومنھا

َى المدينة بيثرب: ومنھا  .أن يسمِّ

 .أن ُيسأَل الرجُل فيم ضَرَب امرأته، إال إذا دعت الحاجة إلى ذلك: ومنھا

 .ُصْمُت رمضاَن ُكلَُّه، أو قمُت اللَّْيَل ُكلَّهُ : أْن يقول: ومنھا

 فصل

ريحة ومن األلفاِظ المكروَھةِ   :اإلفصاُح َعِن األشياِء التى ينبغى الكنايُة عنھا بأسمائھا الصَّ

اَمَك، وِعشَت ألَف سنة: أن يقولَ : ومنھا  .ونحو ذلك... أطاَل هللا بقاَءك، وأداَم أيَّ

 .وحقِّ الذى َخاِتمه على فِم الكافر: أن يقول الصاِئمُ : ومنھا

ً : أن يقول للُمُكوس: ومنھا أنفقُت فى ھذه : َغِرْمُت أو َخِسْرُت َكَذا َوَكَذا، وأن يقولَ : َما ُيْنفِقُُه فى طاعِة هللاوأن يقول لِ . حقوقا
 .الدنيا ماالً كثيراً 
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 .أحلَّ هللاُ كَذا، وحّرم هللا كذا فى المسائل االجتھادية، وإنما يقولُه فيما ورد النصُّ بتحريمه: أن يقوَل المفتى: ومنھا

َى أدلَة : ومنھا نَّة ظواِھَر لفظية ومجازاٍت، فإن ھذه التسمية ُتْسقُِط ُحرمَتھا ِمن القلوب، وال سيما إذا أَضاَف أن ُيَسمِّ القرآن والسُّ
إلى ذلك تسمية ُشَبِه المتكلميَن والفالسفة َقواِطَع َعقلية، فال إله إال هللا، كم َحَصَل بھاتين التسميتين ِمن فساد فى العقول 

 .واألديان، والدنيا والدين

 فصل 

َفلَةُ : ومنھا  .أن ُيحدِّث الرجُل بِجَماع أھله، وما يكوُن بينه وبينھا، كما يفعله السَّ

 .ونحوه... زعموا، وذكروا، وقالوا: ومما ُيكره من األلفاظ

 وهللاُ سبحانه خليفُة هللا، أو ناِئُب هللا فى أرضه، فإن الخليفة والنائَب إنما يكوُن عن غائب،: ومما ُيكره منھا أن يقول للسلطان
 .وتعالى خليفُة الَغاِئِب فى أھلِه، ووكيُل عبده المؤمن

 فصل 

أَنا {ف : ، فإن ھذه األلفاَظ الثالثَة ابُتلى بھا إبليُس، وفرعون، وقارون"عندى"، و"لى"، و"أنا"وليحذر ُكلَّ الحذر من طغيان 
َما أُوِتيُتُه َعلَى ِعْلٍم ِعْنِدى{لفرعون، و] 51: الزخرف[} رَ لِى ُمْلُك ِمصْ {إلبليس، و] 76: ص] [12: األعراف[} َخْيٌر ِمْنهُ  } إنَّ

. ونحوه... أنا العبُد المذنب، المخطئ، المستغفر، المعتِرف: فى قول العبد" أنا"وأحسُن ما ُوِضَعت . لقارون] 78: القصص[
ي، َوَھْزلِي، : "فى قوله" دىعن"و. لى الذنب، ولى الُجرم، ولى المسكنُة، ولى الفقُر والذل: ، فى قوله"لى"و اْغفِْر لى ِجدِّ

 ".وَخَطِئي، َوَعْمِدي، َوُكلُّ ذلَِك ِعْنِدي

راَيا َوالُبُعوث: فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الجَھاد والمَغازى والسَّ  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

َته، ومناِزُل أھله أعلى المن فعُة فى الدنيا، فھم األَْعلَْوَن فى لما كان الِجَھاد ِذروَة َسَناِم اإلسالم وقُبَّ ازل فى الجنة، كما لھم الرَّ
روِة الُعليا منه، واْستولى على أنواعه ُكلَّھا ف ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذَّ َيا واآلِخرِة، كان رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ جاھد فى ِهللا حقَّ جھاده الدنُّ

عوة، والبيان، والس َناِن، وكانت ساعاته موقوفًة على الجھاد، بقلبه، ولسانه، ويدهبالقلب، والَجناِن، والدَّ ولھذا كان . يِف، والسِّ
 .أرفَع الَعالَِميَن ِذكراً، وأعظَمھم عند هللا قدراً 

ِذيراً َفالَ ُتِطِع اْلكَ { : وأمره هللا تعالى بالِجھاد ِمن حيَن بعثه، وقال } افِِريَن َوَجاِھْدُھم ِبِه ِجَھاداً َكِبيراً َولَْو ِشْئَنا لََبَعْثَنا فِى ُكلِّ َقْرَيٍة نَّ
، فھذه سورة مكية أمر فيھا بجھاد الكفار، بالُحجة، والبيان، وتبليِغ القرآن، وكذلَك جھاُد المنافقِيَن، إنما ھو ]52- 51: الفرقان[

ة، وإال فھم تحت قھر أھِل اإلسالم، قال تعالى َھا الَّنِبىُّ { : بتبليغ الُحجَّ ُم، َيا أَيُّ َجاِھِد الُكفَّاَر َوالُمَنافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِھْم، َوَمأَْواُھْم َجَھنَّ
سل، والقائمون به ]. 73: التوبة[} َوِبْئَس الَمِصيرُ  فجھاُد المنافقين أصعُب ِمن جھاد الكفار، وھو جھاُد خواصِّ األمة، وورثِة الرُّ

 .ن عليه، وإن كانوا ُھم األقلين عدداً، فھم األعظمون عند هللا قدراً أفراٌد فى العالَم، والمشاِرُكون فيه، والمعاونو

تتكلم به عند َمن ُتخاف َسطوتُه وأذاه، كان للِرسِل صلواُت  ولما كان ِمن أفضل الجھاد قوُل الحقِّ مع شدة الُمعاِرِض، مثَل أن
 .وسالُمه عليه من ذلك أكمُل الجھاد وأتمُّههللا عليھم وسالُمُه ِمن ذلك الحظُّ األوَفُر، وكان لنبينا صلواُت هللا 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  المجاِھُد َمْن : "ولما كان جھاد أعداِء هللا فى الخارج فرعاً على جھاِد العبد نفسه فى ذاِت هللا، كما قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ماً على ِجَھاِد العدوِّ فى الخارج، وأصالً " .  عنهَجاَھَد َنْفَسُه فى َطاَعِة هللا، والُمھاِجُر َمْن َھَجَر ما َنَھى هللا كان جھاُد النفس ُمَقدَّ

الً لِتفعل ما أُِمَرْت به، وتترَك ما ُنھيْت عنه، وُيحاِرْبَھا فى هللا، لم ُيمِكْنُه جھاُد عد وه فى الخارج، له، فإنه ما لم ُيجاِھْد نفسه أوَّ
ه الذى بين جنبيه قاھٌر له، متسلٌِّط عليه، لم ُيجاھده، ولم ُيحاربه فى هللا، بل ال فكيف ُيمِكُنُه جھاُد عدوه واالنتصاف منه، وع دوُّ

ه، حتى ُيجاِھَد نفَسه على الخروج  .ُيمكنه الخروُج إلى عدوِّ
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اِن قد اْمُتِحَن العبُد بجھادھما، وبينھما عدٌو ثالث، ال يمكنه جھاُدھما إال بجھاده، وھو واقف بينھما ُيثَ  بُِّط العبَد عن فھذان عدوَّ
لُه، وُيرِجُف به، وال يزاُل ُيَخيِّل له ما فى جھادھما ِمن المشاق، وترِك الحظوظ، وفوِت اللذاِت، والمشھيات،  جھادھما، وُيَخذِّ

ْيَطاَن لَُكْم إنَّ {: وال ُيمكنه أن ُيجاِھَد َذْيِنَك العدوْيِن إال بجھاده، فكان جھاُده ھو األصَل لجھادھما، وھو الشيطان، قال تعالى الشَّ
ِخُذوهُ َعُدّواً  ُه عدو ال َيْفُتر، وال ]. 6: فاطر[} َعُدٌو فاتَّ واألمر باتخاذه عدواً تنبيه على استفراغ الُوسع فى ُمحاربته ومجاھدته، كأنَّ

ر عن محاربة العبد على عدد األنفاس  .ُيقصِّ

ً من هللا له وابتالًء، فھذه ثالثة أعداء، أُِمَر العبُد بمحاربتھا وجھادھا، وقد ُبل ى بمحاربتھا فى ھذه الدار، وُسلَِّطْت عليه امتحانا
ً وِسالحاً، وَبالَ أحدَ  ًة وأعوانا ً لھذا الِجَھاِد، وأعطى أعداءه مدداً وُعدَّ ً وسالحا ًة وأعوانا الفريقين  فأعطى هللاُ العبَد مدداً وُعدَّ

ويمتِحَن من َيتوالَّه، ويتولَّى رُسلَُه ممن يتولَّى الشيطاَن وِحزبه، كما قال  باآلخر، وجعل بعَضھم لبعض فتنة لَِيْبلَُو أخبارھم،
َذلَِك، َولَْو َيَشاُء هللاُ النَتَصَر {: ، وقال تعالى]20: الفرقان[} َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتَنًة أَتْصِبُروَن، َوَكاَن َربَُّك َبِصيراً {: تعالى

اِبِريَن َوَنْبلَُوْا أَْخَباَرُكمْ {: ، وقال تعالى]4: محمد[} ْبلَُوْا َبْعَضُكْم ِبَبَعٍض ِمْنُھْم َولَِكْن لِيَ  ُكْم َحتَّى َنْعلََم الُمَجاِھِديَن ِمُنُكْم َوالصَّ } َولََنْبلَُونَّ
ھم بمالئكته، فأعطى عباده األسماَع واألبصاَر، والُعقول والقَُوى، وأنزل عليھم ُكُتَبه، وأرسَل إليھم ر]. 31: محمد[ ُسلَه، وأمدَّ

ُتوْا الَِّذيَن آَمُنواْ {: وقال لھم ، وأمرھم من أمره بما ھو ِمن أعظم العوِن لھم على حرب عدوھم، ]12: األنفال[} أَنِّى َمَعُكْم َفَثبِّ
ھم، وأنه إن سلَّطه عليھم،  فلتركھم بعَض ما أُمروا وأخبرھم أنَّھم إن امتثلوا ما أمرھم به، لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوِّ

ھضِة عدوھم به، ولمعصيتھم له، ثم لم ُيُؤيسُھم، ولم ُيقنِّْطُھْم، بل أمرھم أن يْسَتْقِبلُوا أمرھم، وُيداووا ِجَراَحُھم، وَيُعودوا إلى ُمنا
المؤمنين، وأنه ُيدافع عن  فينَصرھم عليھم، وُيظفَرھم بھم، فأخبرھم أنه مَع المتقين ِمنھم، ومَع المحسنيَن، ومَع الصابرين، ومعَ 

ھم،  ھم، ولوال دفاُعه عنھم، لتخّطفھم عدوُّ عباده المؤمنين ما ال يدافعون عن أنفسھم، بل بدفاعه عنھم انتصروا على عدوِّ
 .واجتاحھم

حَمِد هللا، وَمن وجد غيَر وھذه المدافعُة عنھم بحسب إيمانِھم، وعلى َقْدِرِه، فإن َقِوَى اإليماُن، قويِت الُمدافعة، فَمن وجد خيراً، فلي
 .ِذلَك، فال يلومنَّ إال نفسه

سى، وأمرھم أن ُيجاھدوا فيه حقَّ جھاده، كما أمرھم أن يتَّقوه حقَّ ُتقاته، وكما أن حقَّ ُتقاته أن ُيطاع فال ُيعصى، وُيذَكَر فال ُين
ِ، ال لنفِسه، وال بنفسه، وُيشَكر فال ُيكفر، فحقُّ جھاده أن ُيجاِھَد العبد نفَسه لُِيْسلِم قلبه ولِ  ، وبا ِ فيكون ُكلُّه  سانه وجواِرحه 

، وُيَمنِّى الُغروَر، وَيِعُد الفَقر، وي أمُر بالفحشاء، وُيجاھَد شيطانه بتكِذيِب وعِدِه، ومعصيِة أمرِه، وارتكاِب نھيه، فإنه َيِعُد األماِنىَّ
ُ له من ھذين وينھى عن التُّقى والُھدى، والِعفة والصبِر، وأخال ِق اإليمان ُكلَِّھا، فجاھده بتكِذيِب وعده، ومعصيِة أمره، فينشأ

ة ُيجاھد بھا أعداَء ِهللا فى الخارج بقلبه ولسانه ويده ومالِه، لِتكوَن كلمُة هللا ھى العليا  .الجھادين قوةٌ وسلطان، وُعدَّ

 :واختلفت عباراُت الَسلَف فى حقِّ الجھاد

ِ حقَّ عمله، واعبُدوه حقَّ : "وقال مقاتل". ستفراُغ الطاقة فيه، وأال َيخاَف فى ِهللا لومَة الئمھو ا: "فقال ابن عباس اعملوا 
إن اآليتين منسوختان لظنه أنھما تضمنتا : ولم ُيِصْب َمن قال". ھو مجاھدةُ النفس والھوى: "وقال عبد هللا بُن المبارك". ِعبادته

ھو ما ُيطيقه كلُّ عبد فى نفسه، وذلك يخِتلف باختالِف أحوال المكلَّفين فى القُدرِة، : ه وحّق جھادهاألمر بما ال ُيطاق، وحّق ُتقات
فحقُّ التقوى، وحقُّ الجھاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالِم شىء، وبالنسبة إلى العاجز الجاھل . والعجِز، والعلِم، والجھلِ 

 .الضعيف شىء

يِن ِمْن َحَرجٍ {: بقولهوتأمل كيف عقَّب األمر بذلك  يُق،: والَحَرج] 78: الحج[} ُھَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِى الدِّ بل جعله  الضِّ
ً يَسُع ُكّل أحد، كما جعل ِرزقه يسع ُكّل حى، وكلَّف العبَد بما يسعه العبُد، ورزق الَعبَد ما يسُع العبد، فھو يسُع تكليَفه ، واسعا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ويسعه رزقُُه،  ْمَحةِ : "وما جعل على عبده فى الدين من َحَرج بوجه ما، قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ِة السَّ : أى" ُبِعْثُت ِبالَحِنيفِيَّ
 .بالِملَّة، فھى حنيفيَّة فى التوحيد، سمَحٌة فى العمل
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ع هللا سبحانه وتعالى على عباده غايَة التَّوِسعة فى دينه، ورِ  زْقه، وعفوه، ومغفرِتِه، وبسط عليھم التوبَة ما دامت الروُح وقد وسَّ
ً لھا ال ُيْغلِقُُه عنھم إلى أن َتْطلَُع الشمُس ِمن َمغربھا، وجعَل لكلِّ سيئة كفارًة ُتكفرھا من توبة،  أو فى الجسد، وفتح لھم بابا

م عليھم ِعو ، فيقوُم صدقة، أو حسنة ماحية، أو ُمصيبة ُمَكفِّرة، وَجعل بكل ما حرَّ ً ِمن الحالل أنفَع لھم منه، وأطَيَب، وألذَّ ضا
فلن "مقامه لِيستغنى العبُد عن الحرام، ويسعه الحالل، فال َيضيُق عنه، وجعل لِكل ُعْسٍر يمتحُنھم به ُيسراً قبله، وُيسراً بعده، 

 .ما ال يسعھم فضالً عما ال ُيطيقونه وال يقِدُروَن عليه فإَذا كان ھذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف ُيكلِّفُھم" َيْغلَِب ُعْسٌر ُيسَرْينِ 

 مراتب الجھاد : فصل

 .جھاُد النفس، وجھاُد الشيطان، وجھاُد الكفار، وجھاُد المنافقين: إَذا ُعِرَف ھذا، فالجھاُد أربع مراتب

 ً  :فجھاد النفس أربُع مراتب أيضا

ق الذى ال فالح لھا، وال سعادة فى معاشھا ومعادھا إال به، ومتى فاتھا ِعلُمه، أَْن ُيجاِھَدھا على تعلُّم الُھدى، ودين الح: إحداھا
ارين  .شقيت فى الدَّ

ھا لم ينفْعھا: الثانية  ُد العلم بال عمل إن لم َيُضرَّ  .أن ُيجاھدھا على العمل به بعد علمه، وإال فمجرَّ

، وإال كان ِمن الذين يكُتمون ما أنزل هللا ِمن الُھدى والبينات، وال أن ُيجاھدھا على الدعوة إليه، وتعليِمِه َمْن ال يعلمهُ : الثالثة
 .ينفُعُه علُمُه، وال ُينِجيه ِمن عذاب هللا

فإذا استكمل ھذه المراتب . أن ُيجاِھَدھا على الصبر على مشاقِّ الدعوة إلى هللا، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كله : الرابعة 
اِني ، ويعمَل به، األربع، صار من الربَّ ً حتى يعِرَف الحقَّ انيا يَن، فإن السلَف ُمجِمُعوَن على أن الَعالَِم ال َيستِحقُّ أن ُيسمى ربَّ

 .وُيَعلَِّمه، فَمن علم َوَعِمَل وَعلََّم فذاَك ُيدعى عظيماً فى ملكوِت السموات

 فصل

 .لعبد ِمن الشبھات والشُّكوِك القادحة فى اإليمانجھاُده على دفع ما ُيلقى إلى ا: وأما جھاُد الشيطان، فمرتبتان، إحداھما

جھادهُ على دفع ما ُيلقى إليه من اإلرادات الفاسدة والشھواِت، فالجھاُد األول يكون بعده اليقين، والثانى يكون بعَده : الثانية
ا َصَبُرواْ {: قال تعالى. الصبر ًة َيْھُدوَن ِبأَْمِرَنا لَمَّ ، فأخبر أن إمامة الدين، ]24: السجدة[} ، َوَكاُنوا بِآَياِتَنا ُيوقُِنونَ َوَجَعْلَنا ِمْنُھْم أَِئمَّ

 .إنما ُتنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشھواِت واإلرادات الفاسدة، واليقيُن يدفع الشكوك والشبھات

 فصل 

وجھاُد الكفار أخصُّ باليد، وجھاُد المنافقين بالقلب، واللِّسان، والماِل، والنفِس، : وأما جھاُد الكفار والمنافقين، فأربع مراتب
 .أخصُّ باللسان

 فصل

باليِد إذا َقَدَر، فإن َعَجَز، انتقل إلى اللِّسان، فإن َعَجَز، : األولى: وأما جھاُد أرباب الظلم، والِبدِع، والمنكرات، فثالث مراتبَ 
َفاقِ َمْن َماَت وَ "جاھد بقلبه، فھِذِه ثالثَة عشَر مرتبًة من الجھاد، و ْث َنْفَسُه ِبالَغْزِو، َماَت َعلَى ُشْعَبٍة ِمَن النَّ  ".لَْم َيْغُز، َولَْم ُيَحدِّ
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 فصل 

اُجوَن رحمة هللا ھم الذين قاموا بھِذِه الثال إنَّ {: قال تعالى. ثةوال َيِتمُّ الجِھاُد إال بالِھْجرِة، وال الِھْجرة والجھاُد إال باإليَماِن، والرَّ
ِحيمٌ الَِّذيَن آمَ   ].218: البقرة[} ُنوْا َوالَِّذيَن َھاَجُروْا َوَجاَھُدوْا فِى َسِبيِل هللاِ أُولَِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَت ِهللا، َوهللاُ َغفُوٌر رَّ

ھجرةٌ إلى هللا عزَّ وجلَّ بالتوحيِد، واإلخالص، : وقت وكما فصألن اإليمان فرٌض على كل أحد، ففرٌض عليِه ِھجرتان فى كل
جاِء، والمحبِة، والتوبِة، وِھجرةٌ إلى رسوله بالُمتابعة، واالنقياِد ألمره، والتَّصِديق بخبرواإل ِل، والخوِف، والرَّ ه، نابة، والتَّوكُّ

ُه فَمن كانت ِھجرُتُه إلى هللا ورُسولِِه، َفِھْجرُتُه إلى هللا ورسولِِه، وَمن كانت ِھْجرتُ : "وتقديم أمره وخبره على أمر غيِرِه وخبره
ُجَھا، َفِھْجرته إلى ما ھاجر إليه  ".إلى ُدنيا ُيصيبھا، أو امرأٍة يتزوَّ

 .وفرَض عليه جھاَد نفسه فى ذات هللا، وِجھاَد شيطانه، فھذا ُكلُُه فرُض عيٍن ال ينوُب فيه أحٌد عن أحد

ِة إذا َحَصَل منھم مقصو  .د الجھادوأما ِجَھاُد الُكفار والمنافقين، فقد ُيكتفى فيه ببعِض األمَّ

 فصل 

َل مراِتَب الجھاد ُكلََّھا، والخلق متفاِوتوَن فى منازلھم عند هللا، تفاوتھم فى مراتب الجھاد، ولھذا  وأكمُل الَخْلِق عند هللا، من َكمَّ
ده، وشرع فى الجھاد كان أكمَل الخلِق وأكرمھم على هللا خاِتُم أنبياِئه وُرُسلِِه، فإنه كمَّل مراتَب الجھاد، وجاھد فى هللا حقَّ جھا

ثُِّر قُْم َفأَْنِذْر َوَربََّك َفَكبِّر َوِثَياَبَك َفَطھِّرْ {: من ِحيَن ُبِعَث إلى أن توفَّاهُ هللا عزَّ وجلَّ، فإنَّه لما نزل عليه َھا الُمدَّ - 1: المدثر[ } َيا أَيُّ
ا نزل عليهَشمَّر عن ساق الدعوة، وقام فى ذاِت هللا أتمَّ قيام، ودعا إلى هللا ل] 4 َفاْصَدْع ِبَما {: يالً ونھاراً، وّسراً وجھاراً، ولمَّ

، فصدع بأمر هللا ال تأخذه فيه لومة الئم، فدعا إلى هللا الصغيَر والكبيَر، والحرَّ والعبَد، والذَكر واألُنثى، ]94: الحجر[} ُتْؤَمرُ 
 .واألحمَر واألسوَد، والِجنَّ واإلنسَ 

عوة، وناداھم بسبِّ آلھتھم، وَعيِب دينھم، اشتد أذاھم له، ولمن استجاب له ِمن أصحابه، ولما َصَدَع بأمِر هللا، وص َح لقومه بالدَّ رَّ
ُسِل ِمن َقْبلِكَ { : ونالوه ونالوھم بأنواع األذى، وھذِه ُسنَّة هللا عزَّ وجلَّ فى خلقه كما قال تعالى } َما ُيَقاُل لََك إالَّ َما َقْد قِيَل لِلرُّ

َكَذلَِك َما أَتى الَِّذيَن ِمن {: وقال]. 112: األنعام[} َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنبِىٍّ َعُدّواً َشَياِطيَن اإلْنِس َواْلِجنِّ {: وقال]. 43: فصلت[
ْن َرُسوٍل إاِلَّ َقالُوْا َساِحٌر أْو َمْجُنوٌن أََتَواَصْوا ِبِه، َبْل ُھْم َقْوٌم َطاُغونَ   ].53- 52: ياتالذار[} َقْبلِِھم مِّ

ى أتباعه بقوله مه من المرسلين، وعزَّ ى سبحانه نبّيه بذلك، وأن له أُسوًة بمن تقدَّ ا يأِْتُكم { : َفعزَّ َة َولَمَّ أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُْوا الَجنَّ
اُء َوُزْلِزلُواْ  رَّ ْتُھُم الَبأَْساُء َوالضَّ سَّ َثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلُِكم، مَّ ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر ِهللا، أاَل إِنَّ َنْصَر  مَّ َحتَّى َيقُوَل الرَّ

 ].214: البقرة[} ِهللا َقِريبٌ 

ا الَِّذيَن ِمن َقْبلِِھْم،{: وقوله ا َوُھْم ال ُيْفَتُنوَن َولََقْد َفَتنَّ َفلََيْعلََمنَّ هللاُ الَِّذيَن َصَدقُوْا َولَيْعلََمنَّ  آلم أََحِسَب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَن َيقُولُوا آَمنَّ
يِّئاِت أَن َيْسبِقُوَنا، َساَء َما َيْحُكُموَن َمْن َكاَن َيْرُجوْا لِقَ  اِذِبيَن أْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُوَن السَّ ِميُع اْلكَّ اَء هللاِ َفإنَّ أََجَل ِهللا آلٍت، َوُھَو السَّ

الَِحاِت لَنُ الَعلِيُم َوَمْن جَ  َما ُيَجاِھُد لَِنْفِسِه، إِنَّ هللاَ لََغِنٌى َعِن الَعالَِميَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ُھْم اَھَد َفإنَّ ئاِتِھْم َولََنْجِزَينَّ َكفَِّرنَّ َعْنُھْم َسيِّ
ْيَنا ْسناً، َوإن َجاَھَداَك لُِتْشِرَك ِبى َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُھَما، إِلَىَّ َمْرِجُعُكْم اإلنَساَن ِبَوالَِدْيِه حُ  أَْحَسَن الَِّذى َكاُنوا َيْعَملُوَن َوَوصَّ

الِِحيَن وَ  ُھْم فِى الصَّ الَِحاِت لَُنْدِخَلنَّ ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ِ َفإَذا أُوِذَى فِى  ِمَن النَّاِس َمن َيقُولُ َفأَُنبِّ ِّ ا ِبا آَمنَّ
ا َمَعُكْم، أََو لَ  ا ُكنَّ } ْيَس هللاُ بِأَْعلََم ِبَما فِى ُصُدوِر الَعالَِمينَ ِهللا، َجَعَل فِْتَنَة النَّاِس َكَعَذاِب هللاِ َولِئْن َجاَء َنْصٌر مِّن َربَِّك لََيقُولُنَّ إِنَّ

 ].10-1: العنكبوت[

ُسُل بين أمرين فليتأمِل العبُد سياقَ  إما أن يقوَل : ھِذِه اآلياِت، وما تضمنَّته من الِعَبِر وُكُنوز الِحَكم، فإنَّ الناَس إَذا أُرِسَل إليھم الرُّ
ئاِت والُكفر، فَمن قال: أحدُھم ء االبتال: آمنا، امتحنه ربُّه، وابتاله، وفتنه، والفتنة: آمنا، وإما أال يقوَل ذلك، بل يستمرَّ على السيَّ

 آمنا، فال َيْحَسْب أنه ُيْعِجُز هللا ويفوُته وَيسِبقُه، فإنه: واالختبار، ليتبيَن الصاِدُق ِمن الكاِذب، وَمن لم يقل
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 وَكيَف َيفِرُّ المْرُء َعْنُه ِبَذْنِبهِ ... إنما يطوى المراِحَل فى يديه 

 إَِذا َكاَن ُتْطوى فى َيَدْيِه المَراِحلُ 

ُسِل وأطا عھم، عاداه أعداؤھم وآذوه، فابُتلى بما ُيؤلِمه، وإن لم ُيؤمن بھم ولم ُيطعھم، ُعوقَِب فى الدنيا واآلخرة، فَمن آمن بالرُّ
ً وأدوَم ِمن ألم اتِّباعھم، فال بد من حصول األلم لكل نفٍس آمنت أو رغبت  َفَحَصَل له ما ُيؤلمه، وكان ھذا المؤلُم له أعَظَم ألما

له األلم فى الدنيا ابتداًء، ثم تكون له العاقبُة فى الدنيا واآلخرة، والُمعِرُض عن اإليمان عن اإليمان، لكن المؤمن يحصل 
ال : وسئل الشافعى رحمه هللا أيُّما أفضُل للرجل، أن ُيمكَّن أو ُيبتلى ؟ فقال. تحصُل له اللَّذةُ ابتداًء، ثم َيصير إلى األلم الدائم

نھم،وهللا تعالى ابتلى . ُيمكَّن حتى ُيبتلى فال َيُظنَّ أحد أنه يخلص من األلم البتة، وإنما  أُولى الَعْزِم ِمن الرسل فلما َصَبُروا مكَّ
ً مستِمراً عظيماً، بألم منقطع يسير، وأشقاُھم َمْن باع األلََم المنقِطعَ   اليسير، يتفاوُت أھُل اآلالم فى الُعقُول، فأعقلُھم َمْن باع ألما

 .باأللم العظيم المستمر

ْقُد، والنَّسيئة: كيف يختار العاقُل ھذا ؟ قيل: قيل فإن  .الحامُل له على ھذا النَّ

ْفُس ُموكلٌة ِبُحبِّ الَعاِجلِ   والنَّ

: اإلنسان[} ْوماً َثقِيالً إِنَّ َھُؤالِء ُيِحبُّوَن الَعاِجلََة َوَيَذُروَن َوَراَءُھْم يَ {، ]21-20: القيامة[} َكالَّ َبْل ُتِحبُّوَن الَعاِجلََة َوَتَذُروَن اآلِخَرةَ {
27.[ 

بع، ال ُبد له أن يعيَش مع الناس، والناُس لھم إرادات وتصورات، فيطلُبون منه  وھذا يحُصل لكل أحد، فإن اإلنسان مدنى بالطَّ
بوه، وإن وافقھم، َحَصَل له األذى والعذاُب، تارًة منھم، وتارةً  ِمن غيرھم، كمن  أن ُيوافِقھم عليھا، فإن لم يوافقھم، آذْوه وعذَّ

اٍر َظلََمٍة، وال يتمكنون ِمن فجورھم وُظلمھم إال بموافقته لھم، أو سكوِته عنھم، فإن وافقھم، أو  عنده ِديٌن وُتقى حلَّ بين قوم فُجَّ
ر عليھم سكت عْنھم، َسلَِم ِمن شرھم فى االبتداء، ثم يتسلَُّطوَن عليه باإلھانة واألذى أضعاَف ما كان يخافُه ابتداء، لو أنك

وخالفھم، وإن َسلَِم منھم، فال بد أن ُيھان وُيعاَقب على يد غيرھم، فالحزُم ُكلُّ الحزم فى األخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين 
ً َمْن أَْرَضى هللا ِبَسَخِط النَّاِس، َكَفاهُ هللا ُمْؤَنَة النَّاِس، َوَمْن أَْرَضى النَّاَس ِبَسَخِط هللا لم ُيْغُنو: "لمعاوية  ".ا َعْنُه ِمَن هللا َشْيَئا

باً وَمْن تأمل أحواَل العالَم، رأى ھذا كثيراً فيمن ُيعيُن الرؤساَء على أغراضھم الفاسدة، وفيمن ُيعيُن أھَل الِبَدِع على ِبدعھم َھرَ 
م، وَصَبَر على ُعدوانھم، ثم من ُعقوبتھم، فَمْن ھداه هللا، وألھمه ُرشده، ووقاه شرَّ نفسه، امتنع ِمن الموافقة على فِعل المحرَّ 

سل وأتباعِھم، كالمھاجرين، واألنصار، وَمن ابُتلى ِمن العلماء، والُعبَّاد،  تكوُن له العاقبُة فى الدنيا واآلخرة، كما كانت لِلرُّ
 .وصالحى الُوالة، والتجار، وغيرھم

َمْن {: ر المنقطع على األلم العظيم المستمر بقولهولما كان األلم ال محيص منه البتة، عزى هللا سبحانع من اختار األلم اليسي
ِميُع اْلَعلِيمُ  فضرب لمدة ھذا األلم أجال، البد أن يأتي، وھو يوم ]. 5: العنكبوت[} َكاَن َيْرُجو لَِقاَء ِهللا َفإِنَّ أََجَل ِهللا آَلٍت َوُھَو السَّ

مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتھاجه بقدر ما تحمل من األلم  لقائه، فليتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من األلم من أجله، وفي
في هللا وهللا، وأكد ھذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة األلم العاجل، بل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في  ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شھود األلم واإلحساس به، ولھذا سأل النبي َصلَّى هللاَّ
اللھم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحييني إذا كانت الحياة خيرا لي، : "الدعاء الذي روا أحمد وابن حبان

ب والرضى، وأسألك وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشھادة، وأسألك كلمة الحق في الغض
برد العيش  القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما ال ينفد، وأسألك قرة عين ال تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك

بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجھك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، وال فتنة مضلة، اللھم زينا بزينة 
 .ھداة مھتدين اإليمان، واجعلنا
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فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي لع البعيد، ويھون عليه اآلالم والمشاق، 
وھو من أعظم نعمة أنعم هللا بھا على عبده، ولكن لھذه النعمة أقوال وأعمال، ھما السبب الذي تنال به، وهللا سبحانه سميع لتلك 

ليم بتلك األفعال، وھو عليم بمن يصلح لھذه النعمة، ويشكرھا، ويعرف قدرھا، ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده ھذه األقوال، ع
ا َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض لَِيقُولُوا أََھُؤالِء َمنَّ هللاُ َعلَْيِھْم ِمْن َبْيِنَنا أَلَْيَس هللاُ بِ {: النعمة، ويصلح بھا كما قال تعالى أَْعلََم َوَكَذلَِك َفَتنَّ

اِكِرينَ  اِكِرينَ {: ، فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه، قليقرأ على نفسه]53: األنعام[} ِبالشَّ  .}أَلَْيَس هللاُ ِبأَْعلََم ِبالشَّ

اھم تعالى بعزاٍء آخر، وھو أن ِجھادھم فيه، إنما ھو ألنفسھم، وثمرته عائدة عليھم، وأنه غنى عن العالمين، ومصلحُة  ثمَّ عزَّ
 .ا الجھاد، ترجُع إليھم، ال إليه ُسبحانه، ثم أخبر أنَّه ُيدخلھم بجھادھم وإيمانھم فى ُزمرة الصالحينھذ

اخل فى اإليمان بال بصيرة، وأنه إذا أُوذى فى هللا جعل فتنَة الناِس له كعذاب هللا، وھى أذاھم له، ونيلُھم  ثم أخبر عن حال الدَّ
يناله الرسُل وأتباعھم ممن خالفھم، جعل ذلك فى فراره منھم، وترِكِه السبب الذى ناله، إياه بالمكروه واأللم الذى ال بد أن 

لُوا ما ف وا ِمن ألم عذاب هللا إلى اإليماِن، وتحمَّ يِه كعذاِب هللا الذى فرَّ منه المؤمنون باإليمان، فالمؤمنون لِكمال بصيرتھم، فرُّ
صيرته، فرَّ من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتھم ومتابعتھم، ففرَّ ِمن ألِم من األلم الزائل الُمفارق عن قريب، وھذا لضعف ب

مضاء عذابھم إلى ألِم عذاب هللا، فجعل ألَم فتنة الناس فى الفِرار منه، بمنزلة ألم عذاب هللا، وُغِبَن ُكلَّ الَغبن إذ استجار ِمن الرَّ 
إنى كنُت معكم، وهللا عليم بما انطوى عليه صدُره : هللا ُجنده وأولياءه، قال بالنار، وفرَّ ِمن ألم ساعة إلى ألم األبد، وإذا نصر

 .من النفاق

يَبھا ِمن خبيثھا، وَمْن يصلُح : والمقصود أن هللا سبحانه اقتضت حكمتُه أنه ال بد أن يمتحن النفوَس ويبَتليھا، فُيْظِھَر باالمتحان طِّ
ھب الذى ال يخلُص وال لمواالته وكراماته، وَمْن ال يصلُح، ولُيمحِّ  ص النفوَس التى تصلُح له وُيخلِّصھا ِبِكير االمتحان، كالذَّ

يصفو ِمن ِغشه، إال باالمتحان، إذ النفُس فى األصل جاھلة ظالمة، وقد حصل لھا بالجھل والظلم ِمن الُخبث ما يحتاُج خروجه 
بِك والتصفية، فإن خرج فى ھذه الدار، وإال ففى ِكير جھ  .نم، فإذا ُھذِّب العبُد وُنقَِّى، أُِذَن له فى دخوِل الجنةإلى السَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى هللا عزَّ وَجلَّ، استجاب له ِعباُد هللا ِمن كل قبيلة، يُق األُمة،  ولما دعا َصلَّى هللاَّ َفَكاَن حاِئَز قصِب َسْبقِِھم، ِصدَّ
عثماُن : فآزره فى دين هللا، ودعا معه إلى هللا على بصيرة، فاستجاَب ألبى بكر وأسبقُھا إلى اإلسالم، أبو بكر رضى هللا عنه،

 .بن عفان، وطلحُة بن ُعبيد هللا، وسعُد بُن أبى وقاص

يَقُة النِّساءِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِصدَّ ِة، وق: وبادر إلى االستجابة له َصلَّى هللاَّ يقيَّ دِّ لََقْد َخِشيُت : "ال لھاخديجُة بنت ُخويلد، وقامت بأعباء الصِّ
، ثم اسَتَدلَّت بما فيه من الصفات الفاضلة، واألخالق والشيم، على أن "أَْبِشْر َفَوِهللا الَ ُيْخِزيَك هللا أَبداً : "َفَقالَْت لَهُ ". َعلَى َنْفسى

ق الفاضلة، والشِّيم الشريفة، ُتناِسُب َمْن كان كذلك ال ُيخَزى أَبَداً، فعلمت بكمال عقلھا وفِطرتھا، أن األعمال الصالحة، واألخال
به هللا على أحسِن  أشكالھا من كرامة هللا، وتأييده، وإحسانه، وال ُتناِسُب الخزَى والِخذالن، وإنما ُيناسبه أضداُدھا، فَمن ركَّ

به على أقبح ا لصفاِت وأَْسَوإِ األخالق الصفات وأحسن األخالق واألعمال إنما يليُق به كرامتُه وإتماُم نعمته عليه، وَمْن ركَّ
الَِم ِمْنُه َمَع َرسُ  يقية استحقَّت أن ُيْرِسَل إِلَْيَھا َربُّھا بالسَّ ٍد واألعمال إنما يليق به ما يناسُبھا، وبھذا العقل والصدِّ ولَْيِه ِجْبِريل َوُمَحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .َصلَّى هللاَّ

 فصل 

أكثَر من ذلك، وكان فى كفالِة رسول هللا : رضى هللا عنه وكان ابَن ثمان سنين، وقيل وبادر إلى اإلسالم علىُّ بُن أبى طالب
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أخذه من عمِه أبى طالب إعانًة له فى َسَنِة َمْحلٍ   .َصلَّى هللاَّ

ً لخديج ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان ُغالما ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما وبادر زيُد بُن حارثة ِحبُّ رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ة، فوھبته لرسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقيل ه فى فِدائه، فسأال عن النبىِّ َصلَّى هللاَّ َجھا، وَقِدَم أبوه وعمُّ يا ابَن عبد : ھو فى المسجد، فدخال عليه، فقال: تزوَّ
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ِد قومه، أنُتم أھلُ  َحَرم هللا وجيرانه، تفكُّون العانى وُتطِعُموَن األسير، جئناَك فى ابننا ِعندك،  المطلب، يا ابَن ھاشم، يا ابَن سيِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ؟ قالوا" وَمن ھو: "فامُنن علينا، وأَْحِسْن إلينا فى فِداِئه، قال َفَھالَّ َغْيَر : "زيُد بُن حارثة، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

اَرنى أَْدُعوهُ فأُخيُِّره، َفإن اْختاَرُكم، َفُھَو لَُكم، َوإِن اْخَتاَرنى، َفَوِهللا َما أََنا بالَِّذى أَْخَتاُر َعلَى َمن اْختَ " :ما ھو ؟ قال: ؟ قالوا" ذلِك
ھذا أبى، : ؟ قال" َمن ھَذا: "نعم، قال: ؟ قال" ھل تعِرُف ھؤالء: "قد رددتنا على النََّصِف، وأحسنَت، فدعاه فقال: قاال" أَحَداً 

ما أنا بالذى أختاُر عليك أحداً : قال" فأنا َمن قد علمَت ورأيَت، وعرفَت صحبتى لك، فاخترنى أو اخترھما: "وھذا عمى، قال
ويحَك يا زيد، أتختاُر العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك، وعلى أھل بيتك ؟، : أبداً، أنَت منى مكان األب والعم، فقاال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك،  نعم، قد رأيُت من ھذا: قال ً ما أنا بالذى أختاُر عليه أحداً أبداً، فلما رأى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ الرجل شيئا
ه، طابت نفوُسھما، فانصرفا،" أُْشِھُدُكم أنَّ َزْيَداً ابنى، َيِرُثنى وأِرُثه: "أخرجه إلى الِحجْر، فقال ودعى  فلما رأى ذلك أبوه وعمُّ

قال معمر . زيَد بن حارثة: ، َفُدِعَى من َيومئذ]5: األحزاب[} اْدُعوُھْم آلَباِئِھمْ {: تى جاء هللا باإلسالم، فنزلتزيَد بن محمد، ح
ما علمنا أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة، وھو الذى أخبر هللا عنه فى كتابه أنه أنعم عليه، وأنعم عليه : "عن الزھرى" جامعه"فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قوُمه، وأسل". رسوله، وسماه باسمه ً إذ ُيخِرُج رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ م القسُّ ورقُة بُن نوفل، وتمنَّى أَْن َيُكوَن َجَذَعا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رآه فى المنام فى ھيئة حسنة، وفى حديث آخر" جامع الترمذى"وفى  أنه رآه فى ثياب : "أن رسول هللا َصلَّى هللاَّ
 ".بياض

لناُس فى الدين واحداً بعد واحد، وقريٌش ال ُتنِكُر ذلك، حتى بادأھم بعيب ِدينھم، وسبِّ آلھتھم، وأنھا ال َتُضرُّ وال تنفُع، ودخل ا
ًما فى قريش، ُمطاعاً  فحينئذ ً معظَّ روا له وألصحابه عن َساِق العداوة، فحمى هللا رسولَُه بعمِّه أبى طالب، ألنه كان شريفا شمَّ

 .مكة ال يتجاَسروَن على ُمكاشفته بشىٍء من األذى فى أھله، وأھل

لھا  .وكان ِمن حكمِة أحكم الحاكمين بقاُؤه على دين قومه، لما فى ذلك من المصالح التى تبدو لمن تأمَّ

ار بن ياس ْوا له باألذى والعذاب، منھم عمَّ ه وأما أصحاُبه، فَمن كان له عشيرةٌ تحميه، امتنع بعشيرته، وسائرُھم َتَصدَّ ر، وأمُّ
بون يقول ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إذا مرَّ بھم وھم ُيعذَّ بوا فى هللا، وكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َصْبراً يا آَل َياِسٍر، َفإِنَّ : "ُسَميَّة، وأھُل بيته، ُعذِّ

 ".َمْوِعَدُكُم الَجنَّةُ 

َب فى هللا أشدَّ العذاب، فھاَن عل ى قومه، وھانت عليه َنْفُسُه فى هللا، وكان كلما اشتدَّ عليه العذاُب ومنھم بالُل بُن رباح، فإنه ُعذِّ
ً : فيقول. فيمرُّ به ورقُة بن نوفل. أحٌد أحدٌ : "يقول ِخَذنَّه َحَنانا  ".إى وِهللا يا بالل أحٌد أحٌد، أما وِهللا لَِئن قتلُُتموهُ، ألتَّ

 فى ھجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد األذى عليھم: فصل

 لفص

ى إلُھَك ِمن دون هللا ؟ فيقول: ولما اشتدَّ أذى المشركين على َمن أسلم، وفُِتَن منھم َمن فُِتَن، حتى يقولوا ألحدھم : الالُت والُعزَّ
بن  ومرَّ عدوُّ هللا أبو جھل بُسَميَّة أم عمار. نعم: وھذا إلُھَك ِمن دون هللا، فيقول: نعم، وحتى إن الُجَعَل ليُمرُّ بھم، فيقولونَ 

ُب، وزوُجَھا وابنھا، فطعنھا َبَحْرَبٍة فى َفْرجھا حتى قتلھا  .ياسر، وھى ُتعذَّ

ب، اشتراهُ منھم، وأعتقه، منھم بالُل، وعاِمُر بن فَُھْيَرَة، وأم ُعبيس، وِزنِّي يُق إذا مَّر بأحٍد من العبيد ُيعذَّ دَّ َرة، والنھدية كان الصِّ
بھا على اإلسالم قبل إسالمه، وقال له أبوهوابنتھا، وجارية لبنى عدى كان عمر ُيع يا بنىَّ أراك َتْعِتُق ِرقاًبا ِضعافاً، فلو أنك : ذِّ

 .إنى أُِريُد ما أُِريدُ : إذ فعلَت ما فعلَت أعتقَت قوماً ُجْلَداً يمنعونك، فقال له أبو بكر

َل َمن ھاجر إليھا عثماُن بن عفان، ومعه فلما اشتد البالُء، أِذَن هللا سبحانه لھم بالِھجرة األولى إلى أرض الحبشة،  وكان أوَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان أھُل ھذه الھجرة األولى اثنى عَشَر رجالً، وأربع نسوة ُة بنُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ عثماُن، : زوجتُه ُرقيَّ

د بنت أبى أمية، والزبير بن الّعوام، ومصعب وامرأته، وأبو حذيفة، وامرأتُه سھلة بنت سھيل، وأبو سلمة، وامرأُتُه أم سلمة ھن
بن عمير، وعبُد الرحمن بن عوف، وعثماُن بن مظعون، وعامر بن ربيعة، وامرأُتُه ليلى بنت أبى َحثمة، وأبو َسْبَرَة بن أبى 
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وصولھم إلى وخرجوا متسللين سراً، فوفَّق هللا لھم ساعة . ُرْھم، وحاطب بن عمرو،، وسھيل بن وھب، وعبد هللا بن مسعود
وخرجت  الساحل سفينتين للتجار، فحملُوھم فيھما إلى أرِض الحبشة، وكان مخرُجھم فى رجب فى السنة الخامسة من المبعث،

ُ َعلَْيِه َوسَ  ً قد كفُّوا عن النبى َصلَّى هللاَّ لََّم، قريٌش فى آثارھم حتى جاؤوا البحَر، فلم ُيدِرُكوا منھم أحداً، ثم بلغھم أن قريشا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ففرج دخَل َمْن عوا، فلما كانوا دون مكة بساعة من نھار، بلغھم أن قريشاً أشدُّ ما كاُنوا عداوًة لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

الِة، فلم َيُردَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو فى الصَّ عليه، فتعاَظَم دخل بجوار، وفى تلك المرة دخل ابن مسعود، فسلَّم على النبى َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  الةِ : " ذلك على ابن مسعود، حتى قال له النبىُّ َصلَّى هللاَّ ھذا ھو " إنَّ هللاَ َقْد أَْحَدَث ِمْن أَْمِرِه أن الَ َتَكلَُّموا فى الصَّ

فى المرة الثانية إلى المدينِة مَع َمْن الصواُب، وزعم ابُن سعد وجماعُة أن ابن مسعود لم يدُخْل، وأنه رجع إلى الحبشِة حتى َقِدَم 
َقِدَم، وُردَّ ھَذا بأن ابن مسعود شھد بدراً، وأجھز على أبى جھل، وأصحاُب ھذِه الِھْجرة إنما َقِدُموا المدينة مع جعفر بن أبى 

 .طالب وأصَحاِبِه بعد بدر بأربع سنين أو خمس

ُجُل صاحبه، وھو إلى جنبه : قوَل زيِد ابن أرقمبل َھَذا الذى ذكره ابُن سعد ُيوافق : فإن قيل: قالوا الة، ُيكلِّم الرَّ ا نتكلَّم فى الصَّ كنَّ
ِ َقاِنِتينَ {: فى الصالة َحتَّى َنَزلَتْ  ُكوِت، َوُنِھيَنا َعِن الَكالَمِ ]238: البقرة[} َوقُوُموْا  ، وزيُد بن أرقم من األنصار، "، فأُِمْرَنا بالسُّ

ورة مدنية، ذ فابن مسعود سلَّم عليه لما قدَم وھو فى الصالة، فلم َيُردَّ عليه حتى سلَّم، وأعلمه بتحريِم الكالم، فاتفق وحينئ والسُّ
 .حديثه وحديث ابن أرقم

ُيبِطُل ھذا شھود ابن مسعود بدراً، وأھُل الِھجرة الثانية إنما َقِدُموا عاَم خيبر مع جعفر وأصحابه، ولو كان ابُن مسعود : قيل
َم قبل بدر، لكان لِقدومه ِذكر، ولم يذكر أحد قدوَم مھاجرى الحبشة إال فى الَقْدَمِة األولى بمكة، والثانية عاَم خيبر مع ممن َقدِ 

وبلغ أصحاَب : جعفر، فمتى قدم ابن مسعود فى غير ھاتين المرتين ومع من ؟ وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال ابن إسحاق، قال
ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم الذين خرجوا إلى الحبشة إسالُم أھل مكة، فأقبلُوا لما بلغھم من ذلك، حتى إذا َدَنْوا من مكة، رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 ً فكان ممن قدم منھم، فأقام بھا حتى ھاجر إلى . بلغھم أن إسالَم أھِل مكة كان باطالً، فلم يدخل ِمنھم أحٌد إال بجوار، أو مستخفيا
 .فذكر منھم عبد هللا بن مسعود المدينة، فشھد بدراً وأُُحداً 

أن يكون النھُى عنه قد ثبت بمكة، ثم أُِذَن : قد أُجيب عنه بجوابين، أحدھما: فما تصنعون بحديِث زيد بن أرقم ؟ قيل: فإن قيل
صالة على أن زيَد بْن أرقم كان ِمن صغار الصحابة، وكان ھو وجماعٌة يتكلَّمون فى ال: والثانى. فيه بالمدينة، ثم ُنِھَى عنه

حين عادتھم، ولم يبلغھم النھُى، فلما بلغھم انَتَھْوا، وزيد لم ُيخبر عن جماعة المسلمين ُكلِّھم بأنھم كانوا يتكلَّمون فى الصالة إلى 
َر أنه أخبر بذلك لكان وھماً منه  .نزول ھذه اآلية، ولو قُدِّ

ِرھم، وسطت بھم عشاِئُرھم، ولَقُوا منھم أذًى شديداً، فأَِذَن لھم ثم اشتد البالُء ِمن قريش على َمن َقِدَم من مھاجرى الحبشة وغي
ة ثانية، وكان خروجھم الثانى أشقَّ عليھم وأصعَب، ولَقُوا  رسوُل هللا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الخروج إلى أرِض الحبشة مرَّ َصلَّى هللاَّ

ةُ َمن خرج فى  من قريش تعنيفاً شديداً، ونالوھم باألذى، وَصُعب عليھم ما بلغھم عن النجاشى ِمن حسن جواره لھم، وكان ِعدَّ
اُر بن ياسر، فإنه ُيشك فيه، قاله ابن إسحاق، وِمن النساء ِتسَع عشرة امرأة  .ھذه المرة ثالثًة وثمانين رجالً، إن كان فيھم عمَّ

أن يكوَن ھذا وھماً، وإما أن يكوَن لھم قدمٌة  قد ُذكَر فى ھذه الھجرة الثانية عثماُن بن عفان وجماعٌة ممن شھد بدراً، فإما: قلتُ 
إنھم : َقدمة قبل الِھجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عاَم خيبر، ولذلك قال ابُن سعد وغيُره: أخرى قبل بدر، فيكون لھم ثالُث قدمات

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدينة، رجع منھم ث الثٌة وثالثون رجالً، ومن النساء ثماُن نسوة، فمات لما َسِمُعوا ُمَھاَجَر رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .منھم رجالن بمكة، وُحِبَس بمكة سبعة، وَشِھَد بدراً منھم أربعٌة وعشرون رجالً 

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدينة، كتَب رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم  فلما كان شھُر ربيع األول سنة سبٍع من ِھجرة رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ْمِرى، فلما قُِرىء عليه الكتاُب، أسلَم، وقال ً إلى النَّجاشىِّ يدعوه إلى اإلسالِم، وبعث به مع عمرو بن أُميَّة الضَّ لَِئْن : "كتابا

 ".َقَدْرُت أَْن آِتَيه آلِتَينَّهُ 
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َجه أمِّ حبيبة بنَت أبى ُسفيان، وكانت فيمن ھاَجَر إلى ر  وكتب إليه أن ُيَزوِّ أرِض الحَبَشِة مع زوجھا ُعبيِد هللا بِن جحش، َفتنصَّ
َجُه النجاشىُّ إياھا، وأصدقھا عنه أَربَعماِئة ِديناٍر، وكان الذى َولى  .تزويَجھا خالد بُن سعيد بن العاص ُھَناك وماَت، فزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن َيْبَعَث إليِه َمْن بق ى ِعنَده من أصحابه، ويحِملَھم، ففعل، وحملھم فى سفينتين مع وكتب إليه رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بَخْيَبر، فوجُدوه قد َفَتَحَھا، فكلَّ  ْمِرى، َفَقِدُموا على َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه عمرو بن أُميَّة الضَّ م َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 .لُوھم فى ِسَھاِمھم، َفَفَعلُواَوَسلََّم الُمْسلِميَن أن ُيدخِ 

وعلى ھذا فيزول اإلشكال الذى بيَن حديِث ابِن مسعود وزيِد بن أرقم، ويكون ابُن مسعود َقِدَم فى المرة الوسطى بعد الِھجرة 
ً بتحريم الكالم، كما قال زيُد بن أرقم، ويكون تحريُم  قبل بدٍر إلى المدينة، وسلََّم عليه حينئذ، فلم يردَّ عليه، وكان العھُد حديثا

ً بعد أن كانت ركعتين،  الكالِم بالمدينِة، ال بمكة، وھذا أنسُب بالنسخ الذى وقع فى الصالة والتغيير بعد الھجرة، كجعلھا أربعا
 .ووجوب االجتماع لھا

مكة بعد رجوعه ِمن ما حكيُتم عنه أن ابن مسعود أقام ب: ما أحسنه ِمن جمع وأثبته لوال أن محمد بن إسحاق قد قال: فإن قيل
 .الحبشة حتى ھاجر إلى المدينة، وشھد بدراً، وھذا يدفع ما ذكر

إن ابَن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه، ثم رجع ": طبقاته"إن كان محمد بن إسحاق قد قال ھذا، فقد قال محمد بن سعد فى : قيل
َيحميه، وما حكاه ابُن سعد قد تضمَّن زيادة أمر خفى إلى أرض الحبشة، وھذا ھو األظھر، ألن ابن مسعود لم يكن له بمكة َمن 

ثه، ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد هللا بن حنطب، فاتفقت  على ابن إسحاق، وابُن إسحاق لم يذكر َمن حدَّ
ق بعضھا بعضاً، وزاَل عنھا اإلشكال، و الحمد والمنة  .األحاديُث، وصدَّ

َير، منھم وقد ذكر ابُن إسحاق فى ھذ ه الھجرة إلى الحبشة أبا موسى األشعرى عبد هللا بن قيس، وقد أَْنَكَر عليه ذلك أھل السِّ
 كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على َمن دونه ؟: محمد بن عمر الواقدى وغيُره، وقالوا

ن أبا موسى ھاجر من اليمن إلى وليس ذلك مما يخفى على َمْن دون محمد بن إسحاق فضالً عنه، وإنما نشأ الوھُم أ: قلتُ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بخيبر، كما جاء مص حاً أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بھم، ثم َقِدَم معھم إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ رَّ

 .عليه إلي أرض الحبشة لينكر إنه ھاجر من مكة: فعد ذلك ابن إسحاق ألبى موسى ِھجرة، ولم يقل" الصحيح"به فى 

 فصل 

فانحاز المھاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشى آِمِنين، فلما َعلَِمْت قريٌش بذلك، بعثت فى أثرھم عبَد هللا بن أبى ربيعة، وعمرو 
ھم عليھم، فأبى ذلك عليھم، وَشَفُعوا إليه بعظماء بطارقته، فلم يجبھم إلى  بن العاص، بھداَيا وُتَحٍف ِمن بلدھم إلى النجاشى ليردَّ

إنه عبد هللا، فاستدعى المھاجرين إلى مجلسه، : ھؤالء يقولون فى عيسى قوالً عظيماً، يقولون أن: ما طلبوا، َفَوَشْوا إليه
ُمھم جعفر بن أبى طالب، فلما أرادوا الدخوَل عليه، قال جعفر قل له ُيعيد استئذانه، : يستأِذُن عليك ِحْزُب هللا، فقال لآلِذنِ : وُمَقدَّ

فأخذ النجاشى ُعوداً من " كھيعص"ما تقولون فى عيسى ؟ فتال عليه جعفر صدراً من سورة : ه، فلما دخلوا عليه قالفأعاده علي
اذھبوا فأنتم َسيوم : وإن نخرتم، قال: ما زاد عيسى َعلَى ھذا وال ھَذا العود، فتناخرت بطارقتُه عنده، فقال: األرض فقال

م والسيوم جبالً من ذھب ما : لو أعطيتمونى َدْبَراً من ذھب يقول: ون فى لسانھم، ثم قال للرسوليناآلمن: بأرضى، من سبَّكم ُغرِّ
 .أسلمتھم إليكما، ثم أَمر َفُردَّت عليھما ھداياھما، ورجعا مقبوحين

 فصل

ُ َعلَْيِه وَ  ه وجماعة كثيرون، وفشا اإلسالم، فلما رأت قريٌش أمَر رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ َسلََّم يعلو، واألمور ثم أسلم حمزة عمُّ
ُيناِكحوھم، وال  تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بنى ھاشم، وبنى عبد المطلب، وبنى عبد مناف، أن ال ُيبايعوھم، وال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكتبوا بذلك صحيفة، وعلَّ  قوھا فى سقِف الكعبِة، ُيكلِّموھم، وال ُيجالُِسوُھم، حتى ُيسلِّموا إليھم رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
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أنه بغيض بن عامر بن ھاشم، فدعا : النَّضُر بن الحارث، والصحيح: كتبھا منصور بن عكرمة بن عامر بن ھاشم، ويقال: يقال
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَشلَّْت َيُدهُ، فانحاز بنو ھاشم وبنو المطلب مؤمُنھم وكافرھم، إال أبا لھ ب، فإنه ظاھر عليه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوسَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبنى ھاشم، وبنى المطلب، وُحِبَس رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ً على رسول هللا َصلَّى هللاَّ لََّم وَمْن معه فى قريشا

م، سنَة سبع ِمَن الِبعثة، وُعلَِّقِت الصحيفُة فى جوف  الكعبة، وبقُوا محبوسيَن الشِّعب ِشْعب أبى طالب لَْيلََة ِھالل المحرَّ
ً عنھم الِميرةُ والمادةُ، نحَو ثالِث سنين، حتى بلغھم الَجْھُد، وُسِمَع أصواُت ِصبياِنھم ً عليھم جداً، مقطوعا قا  ومحصوريَن، مضيَّ

 :بالُبكاء ِمن وراء الشِّعب، وھناك َعِمَل أبو طالب قصيدته الالميَة المشھورة أولھا

ا َعْبَد   ُعقُوَبَة َشرٍّ َعاجالً َغْيَر آِجلِ ... َشْمٍس َوَنْوَفالً َجَزى هللا َعنَّ

ً لھا، وكان القائُم بذلك ھشاَم بن عمرو بن  وكانت قريش فى ذلك بين راٍض وكاره، فسعى فى نقِض الصحيفِة َمْن كان كاِرھا
وه إلى ذلك، ثم أطلَع هللاُ الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى فى ذلك إلى الُمطِعم بن عدى وجماعة من قريش، فأجاب

رسولَه على أمر صحيفتھم، وأنه أرسل عليھا األَرَضَة فأكلت جميع ما فيھا من َجْوِر وقطيعٍة وُظلٍم، إال ذكر هللا َعزَّ وَجلَّ، 
ه، فخرج إلى قريش فأخبرھم أن ابَن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كاَن كاذباً خلَّينا بينكم وبينه،  وإن كان صادقاً، فأخبر بذلك عمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : رجعُتم عن قطيعتنا وُظلِمنا، قالوا ِحيفَة، فلما رأوا األمَر كما أخبر به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ قد أنصفت، فأنزلُوا الصَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وَمْن َمَعُه ِمَن الشِّ  ازدادوا ُكفراً إلى ُكفرھم، بعد عشرة أعوام من : قال ابن عبد البر. عبوخرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .غير ذلك: المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشھر، وماتت خديجُة بعده بثالثة أيام، وقيل

 فصل

ُ َعلَْيِه وَ  َسلََّم فلما ُنقَِضِت الصحيفُة، وافق موُت أبى طالب وموت خديجة، وبينھما يسير، فاشتد البالُء على رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الطائِف رجاَء أن ُيؤووه  من سفھاء قومه، وتجرؤوا عليه، فكاشفُوه باألذى، فخرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
وَينصروه على قومه، ويمنعوه منھم، ودعاھم إلى هللا عزَّ وجلَّ فلم َيَر َمن ُيؤوى، ولم ير ناِصراً، وآَذوه مع ذلك أشدَّ األذى، 
ونالُوا منه ما لم ينله قوُمه، وكان معه زيد بن حارثة مواله، فأقام بينھم عشرة أيام ال يدع أحداً من أشرافھم إال جاءه وكلَّمه، 

اُخرج ِمن بلدنا، وأغَرْوا به ُسفھاءھم، فوقفوا له سَماَطْين، وجعلوا يرُمونه بالِحَجاَرِة حتى دِمَيْت َقَدماه، وزيُد بن حارثة : فقالوا
ً من الطائِف إلى مكة محزوناً، وفى مرجعه ذلك دعا بالدعاء يَ  قيِه بنفسه حتى أصابه ِشجاج فى رأسه، فانصرَف راجعا

اِئفِ  اِحِميَن، أَْنَت : "المشھوِر ُدعاء الطَّ تِى، َوقِلََّة ِحيلَِتى، وَھَوانى َعلَى النَّاس، َيا أَْرَحَم الرَّ َربُّ اللُھمَّ إِلَْيَك أَْشُكو َضْعَف قُوَّ
 لَْم َيُكْن ِبَك َغَضٌب َعَلىَّ َفالَ أَُبالِى، الُمْسَتْضَعفِيَن، وأَْنَت َربَّى، إلَى َمْن َتِكلَِنى، إِلَى َبِعيٍد َيَتَجھَُّمِنى ؟ أْو إلى َعدوٍّ َملَّْكَتُه أَْمِرى، إنْ 

نيا َواآلِخَرِة، أَْن َيِحلَّ َعَلىَّ َغْيَر أَنَّ َعافِيَتَك ِھى أَْوَسُع لى، أَُعوُذ ِبُنوِر َوْجِھَك الَِّذى أَ  لَُماُت، َوَصلَُح َعلَْيِه أَْمُر الدُّ ْشَرَقْت لَُه الظُّ
َة إاِل ِبكَ  َغَضُبَك، أْو أَْن َيْنِزَل بى َسَخُطك، لك الُعتبى َحتَّى َتْرَضى، َوالَ َحْوَل َوالَ   ". قُوَّ

َة، وُھَما جبالھا اللذاِن ِھَى بينھما، فَقالَ فأرسل ربُّه تبارك وتعالى إليه َملََك الِجَباِل، يستأ : ِمُرهُ أن ُيْطبَِق األَْخَشَبْيِن َعلَى أْھل َمكَّ
" ً  ".الَ، َبْل أَْسَتأْنى بِھْم لََعلَّ هللاَ ُيخِرُج ِمْن أَْصالَِبھْم َمْن َيْعُبُدهُ الَ ُيْشِرُك ِبِه َشْيئا

ُ فلما نزل بنخلة َمْرِجَعُه، قام ُيَصلِّى ِمن الل يل، َفُصِرَف إليِه َنَفٌر ِمَن الجن، فاستَمُعوا قراءته، ولم َيْشُعْر بھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ا َحَضُروهُ َقالُوْا أَْنِصُتوْا َفلَمَّ {: َعلَْيِه َوَسلََّم حتى َنَزَل َعلَْيهِ  َن الِجنَّ َيْسَتِمُعوَن القُْرآَن َفلَمَّ ا قُِضَى َولَّْوْا إِلَى َوإْذ َصَرْفَنا إِلَْيَك َنَفراً مِّ

ً لَِّما َبْيَن يَ  قا ً أُنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ ا َسِمْعَنا ِكَتابا ْنِذِريَن َقالُوْا َيا َقْوَمَنا إِنَّ ْسَتقِيٍم َيا َقْوِمِھم مُّ َدْيِه َيْھِدى إَِلى اْلَحقِّ وإِلَى َطِريٍق مُّ
ْن َعَذاٍب أَلِيِم َوَمن ال ُيِجْب َداِعَى ِهللا َفلَْيَس ِبُمْعِجٍز فِ َقْوَمَنا أَِجُيبوْا َداِعَى ِهللا َوآِمنُ  ى األَْرِض وا ِبِه َيْغفِْر لَُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َوُيِجْرُكم مِّ

بِينٍ  َولَْيسَ   ].32-29: األحقاف[} لَُه ِمْن ُدوِنِه أَْولَِياُء، أُْولَِئَك فِى َضالٍَل مُّ

يا زيُد ؛ إن هللا جاِعٌل لما ترى : "كيف تدخُل عليھم، وقد أخرجوك ؟ يعنى قريشاً فقال: زيُد بُن حارثةوأقام بنخلة أياماً، فقال له 
 ".َفَرجاً ومخرجاً، وإن هللا ناصٌر ِديَنه ومظھر نبيه
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الِبُسوا : مه، فقالنعم، ودعا بنيه وقو: أَْدُخُل فى ِجَواِرَك ؟ فقال: ثم انتھى إلى مكة فأرسل رجالً ِمن ُخزاعة إلى ُمطعم بن عدى
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ومعه زيد بن ح الَح، وكونوا ِعْنَد أركاِن البيت، فإنى قد أجرُت محمداً، فدخَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ارثة، حتى السِّ

َفال َيِھْجُه أََحٌد  يا معشَر قريش ؛ إنى قد أجرُت محمداً،: انتھى إلى المسجد الَحراَم، فقام المطعُم بن عدى على راحلته، فنادى
كِن، فاْسَتلََمه، وصلَّى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطع ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الرُّ ُم بن عدى ِمْنكم، فانتھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .وولده محِدقون به بالسِّالح حتى دخل بيته

 اإلسراء والمعراج  :فصل

 ُ ً على الُبراِق،  ثم أُسِرَى برسول هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَجَسِدِه على الصحيح، ِمن المسجد الحراِم إلى بيِت المقدس، راكبا
الم، فنزل ُھناَك، وَصلَّى باألنبياء إِماماً، وربط الُبراَق بَحْلَقِة باِب المسجد  .ُصحبة جبريل عليھما الصالةُ والسَّ

 .ولم َيِصحَّ َذلَك َعْنُه البتة إنه نزل ببيِت لحٍم، وصلَّى فيه،: وقد قيل

نيا، فاستفتح لَُه ِجْبريُل، َففُِتَح لَُه، َفَرأَى ھُ  َماِء الدُّ َنالَِك آَدَم أََبا الَبَشِر، َفَسلََّم َعلَْيِه، ثمَّ ُعِرَج ِبِه ِتلَك الليلَة ِمْن َبْيِت المقدِس إِلى السَّ
َب ِبِه، َوأَقَ  الََم، ورحَّ َعَداِء َعْن َيِميِنِه، َوأَْرَواَح األَْشقَِياِء َعْن َيَساِرِه، ُثمَّ ُعِرَج َفَردَّ َعلَْيِه السَّ ِته، َوأََراهُ هللا أْرَواَح السُّ ِبِه إِلَى رَّ ِبُنبوَّ

ا َوِعيَسى ْبَن َمْرَيَم، َفلَقَِيُھَما  اِنَيِة، َفاْسَتْفَتَح لَُه، َفَرأى فِيَھا َيْحَيى بن َزَكِريَّ َماِء الثَّ ا السَّ َبا ِبه، َوأََقرَّ ا عليه، َوَرحَّ َوَسلََّم َعلَْيِھَما، َفردَّ
ِتِه، َب به، وأقّر بنبوِته، ُثمَّ ُعرِ  ِبُنُبوَّ الَِثة، َفرأى فيھا يوسف، فسلََّم عليه، فردَّ عليه، ورحَّ َماِء الثَّ َج ِبِه إِلَى ُثمَّ ُعرج بِه إِلَى السَّ

اِبَعِة، َفَرأَى فِيھَ  َماِء الرَّ َماِء الَخاِمَسِة، َفَرأَ السَّ ِتِه، ُثمَّ ُعِرَج ِبِه إِلَى السَّ َب ِبِه، َوأََقرَّ ِبنبوَّ ى فِيَھا َھارون ْبَن ا إِْدريَس، َفَسلََّم َعلَْيِه، َوَرحَّ
َماِء السَّ  ِتِه، ُثمَّ ُعِرُج ِبِه إِلَى السَّ َب ِبِه، َوأََقرَّ ِبُنُبوَّ َب ِعْمَران، َفَسلََّم َعلَْيِه َوَرحَّ اِدَسِة، َفلَقَِى فِيَھا ُموَسى ْبن ِعْمَران، َفَسلََّم َعلَيِه َوَرحَّ

ا َجاَوَزهُ، َبَكى ُموَسى، َفقِيَل لَُه َما ُيْبِكيَك ؟ َفَقالَ  ِتِه، َفلَمَّ ِتهِ : ِبِه، َوأََقرَّ ِبُنُبوَّ َة ِمْن أُمَّ ً ُبِعَث ِمْن َبْعِدى، َيْدُخُل الجنَّ  أَْبِكى، ألَنَّ ُغالََما
اِبَعِة، َفلَقَِى فِيَھا إِْبَراِھيَم، َفسَ  َماِء السَّ ِتى، ُثمَّ ُعِرَج ِبِه إِلَى السَّ ا َيْدُخلَُھا ِمْن أُمَّ ِتِه، ُثمَّ ُرفِع إِلَى أَْكَثُر ِممَّ َب ِبِه، َوأََقرَّ ِبُنُبوَّ لََّم َعلَْيِه َوَرحَّ

اِر َجلَّ َجاللُه، َفَدَنا ِمْنُه َحتَّى َكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أْو أَْدَنىِسْدَرِة الُمْنَتَھى، ُثمَّ ُرفَِع لَُه الَبْيُت الَمعْ  َفأَْوَحى . ُموُر، ُثمَّ ُعِرَج ِبِه إِلَى الجبَّ
 .إِلى َعْبِدِه َما أْوَحى، َوَفَرَض َعلَْيِه َخْمِسيَن َصالَةً 

َتَك الَ ُتِطيُق َذلَِك، اْرجْع إِلَى َربَِّك، َفاْسأْْلُه : ِبَخْمِسيَن َصالًَة، َقالَ : لَ ِبَم أُِمْرَت ؟ َقا: َفَرِجَع َحتَّى َمرَّ َعلَى ُموَسى، َفَقاَل لَهُ  إِنَّ أُمَّ
ُه َيْسَتِشيُرهُ فى ذلَِك، َفأََشاَر أَْن َنَعْم إِْن ِشْئَت، َفعَ  ِتَك، فاْلَتَفَت إِلَى ِجْبِريَل َكأَنَّ ْخفِيَف ألُمَّ اَر َتَباَرَك الَ ِبِه ِجْبِريُل َحتَّى أَتَ التَّ ى بِِه الَجبَّ

اْرجْع : َفأَْخَبَرهُ َفَقالَ َوَتَعالَى، وُھَو فى َمَكاِنِه ھذا لفُظ البخارى فى بعض الطرق َفَوَضَع َعْنُه َعْشَراً، ُثمَّ أُْنِزَل َحتَّى َمرَّ ِبُموَسى، 
ُد َبْينَ  ْخفِيَف، َفلَْم َيَزْل َيَتَردَّ ُجوِع َوُسَؤاِل  إِلَى َربَِّك، َفاْسأَْلُه التَّ ُموَسى، َوَبْيَن هللا َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َجَعلََھا َخْمَساً، َفأََمَرهُ ُموَسى بالرُّ

ْخفِيِف، َفَقالَ  ا َبُعَد َناَدى ُمَنادٍ "َقِد اْسَتْحيْيُت ِمْن َربِّى، َولِكْن أَْرَضى َوأُسلِّمُ : "التَّ  .ُت َعْن ِعَباِدىَقْد أَْمضْيُت َفِريَضِتى، َوَخفَّفْ : ، َفلَمَّ

ُه، وصحَّ عنه أنه قال: واختلف الصحابةُ  ُه تلك الليلَة، أم ال ؟ فصحَّ عن ابن َعبَّاس أنه رأى ربَّ  ".َرآهُ ِبفَُؤاِدهِ : "ھل رأى ربَّ

َما ] 14-13: النجم[} ى ِعْنَد ِسْدَرِة الُمْنَتَھىَولََقْد َرآهُ َنْزلًَة أُْخرَ {: إِنَّ َقْولَه: وصحَّ َعْن َعاِئَشَة واْبن َمً◌ْسُعوٍد إِْنَكاُر ذلَِك، وَقاالَ  إِنَّ
 .ُھَو ِجْبريلُ 

: حال بينى وبين رؤيته النور، كما قال فى لفظ آخر: أى" ُنوُر أَنَّى أَراهُ : "َھْل َرأْيَت َربََّك ؟ فقالَ : َوَصحَّ َعْن أبى َذرَّ أَنَّه َسأَلَهُ 
 ". َرأَْيُت ُنوَراً "

َحابة على أنه لم يرهوقد حكى عثماُن بن سعي ارمى اتفاَق الصَّ  .د الدَّ

ً لھذا، وال قولُه" إنه رآه: "وليس قوُل ابن عباس: قال شيُخ اإلسالم ابُن تيمية قدَّس هللا روَحه وقد صحَّ " رآهُ بفُؤاده: "مناقِضا
فى المدينة لما احُتِبَس عنھم فى صالة  ولكن لم يكن ھذا فى اإلسراء، ولكن كان) رأيُت ربِّى َتَباَرَك وَتَعالَى : "عنه أنه قال

نعم : "الصبح، ثم أخبرھم عن رؤيِة َربِّه تبارك وتعالى ِتْلَك اللَّْيلََة فى منامه، وعلى ھذا بنى اإلماُم أحمد رحمه هللا تعالى، وقال
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رآهُ ِبَعْيَنْى رأِسِه يقظًة، وَمن حكى عنه ذلك، إنَّه : ، ولكن لم َيقُْل أحمد رحمه هللا تعالى"رآه حقاً، فإنَّ رؤيا األنبياء حق، وال ُبدَّ 
ة قال"رآه: "فقد َوِھَم عليه، ولكن قال مّرة رِف بعض "رآه بفؤاده: "، ومرَّ ، َفُحِكَيْت عنه ِروايتان، وُحِكَيت عنه الثالثة ِمن تصُّ

ا قوُل ابنِ  أنه رآه بعينى رأسه، وھذه نصوُص أحمد موجودة، ليس فيھا ذلك: أصحابه ، فإن "إنَّه رآهُ بفُؤاِدِه مرتين: "عباس وأمَّ
والظاھر أنه ] 13: النجم[} َولََقْد َرآهُ َنْزلًَة أُْخَرى{: ، ثم قال]11: النجم[} َما َكَذَب الفَُؤاُد َما َرأَى{: كان استناُده إلى قوله تعالى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ھذا المرئى جبري َتْيِن فى ُصورته التى ُخلَِق َعلَْيَھا، وقول ابن عباس مستنُده، فقد صحَّ عنه َصلَّى هللاَّ ُل، رآهُ مرَّ
 .رآه بفؤاده، وهللا أعلم: ھذا ھو ُمْسَتَنُد اإلمام أحمد فى قوله

نو والتَّدلى فى قصة اإلسراء، فإنَّ الذى فى ] 8: النجم[ } ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى{: وأما قولُُه تعالى فى سورة النجم سورة "فھو غير الدُّ
وھو ] 5: النجم[} َعلََّمُه َشِديُد اْلقَُوى{: ھو دنُّو جبريل وتدلِّيه، كما قالت عائشُة وابُن مسعود، والسياُق َيُدلُّ عليه، فإنه قال" النجم

ٍة َفاْسَتَوى َوُھَو ِباألُفُِق األَْعلَى ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى{جبريل  راجعة إلى ھذا المعلِّم الشديد القوى،  ، فالضمائر ُكلُّھا]8- 6: النجم[} ُذو ِمرَّ
ة، أى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقْدَر : وھو ُذو الِمرَّ القوة، وھو الذى استوى باألفق األعلى، وھو الذى دنى فتدلَّى، فكان من محمد َصلَّى هللاَّ

لى الذى فى حديث اإلسراء، فذلك صريٌح فى أنه دن ُنوُّ والتدَّ وُّ الربِّ تبارك وتدلِّيه وال َتَعرُّض فى قوسين أو أدنى، فأما الدُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على " سورة النجم" لِذلك، بل فيھا أنه رآه نزلًة أُخرى ِعند ِسدرِة المنتھى، وھذا ھو جبريُل، رآهُ محمد َصلَّى هللاَّ

 .مرة فى األرض، ومرة عند سدرة المنتھى، وهللا أعلم: ُصورته مرتين

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قوِمه، أخبرھم بما أراه هللاُ َعزَّ وَجلَّ فلما أصبَح رس من آياتِه الكبرى، فاْْشَتدَّ تكذيُبھم له، وأذاُھم  وُل هللا َصلَّى هللاَّ
آياِتِه، َوالَ َيْسَتِطيُعوَن أَن وضراوُتھم عليه، وسألوه أن َيِصَف لَُھْم َبْيَت الَمْقِدِس، فجالَّهُ هللا له َحتَّى َعاَيَنُه، َفَطفَِق ُيِخُبرھم َعْن 

وا َعلَْيِه َشْيًئا  .َيُردُّ

كما قال،  وأخَبَرُھم َعْن ِعيرھم فى َمْسَراهُ ورجوِعِه، وأخَبَرُھم عن وقِت قُدوِمَھا، وأخَبَرُھم عن البعير الذى َيْقُدُمھا، وكان األمرُ 
 .فلم ِيَزْدُھم ذلك إال نفوراً، وأبى الظالمون إال ُكفوراً 

 لفص

، وُنقَِل عن الحسن الَبصرى "إنما كان اإلسراء بروحه، ولم َيْفقِد جسَده: "وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنھما قاال
كان بروحه دوَن جسده، وبينھما فرٌق : كان اإلسراُء مناماً، وبين أن ُيقال: نحو ذلك، ولكن ينبغى أن ُيعلم الفرُق بين أن ُيقال

، َوَفْرٌق بين األمرين، فإن ما يراه "أُْسِرَى ِبُروِحِه ولم َيْفقِْد َجَسَدهُ : "كان مناماً، وإنما قاال: وية لم يقُوالعظيم، وعائشة ومعا
ور المحسوسة، فيرى كأنَّه قد ُعِرَج به إلى السماء، أو ُذِھَب به إلى مكة وأقطار  النائم قد يكون أمثاالً مضروبة للمعلوم فى الصُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : م تصَعد ولم تذھب، وإنما َملَُك الرؤيا َضَرَب له الِمَثال، والَِّذيَن قالوااألرض، وروُحه ل ُعِرَج برسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
اماً، ُعِرَج بروحه ولم َيْفقِْد بَدنه، وھؤالء لم ُيِريُدوا أن الِمعراَج كان من: ُعِرَج بروحه وبدنه، وطائفة قالت: طائفٌة قالت: طائفتان

وَح ذاَتھا أُْسِرَى بھا، وُعِرَج ِبَھا حقيقًة، وباشرت ِمْن ِجنس ما ُتباِشُر بعد المفارقة، وكان حالَُھا ف ى ذلك وإنما أرادوا أن الرُّ
موات سماًء سماًء حتى ُيْنتھى بھا إلى السماء السابعة، َفَتقُِف َبْيَن يدى هللا عَ  زَّ وَجلَّ، كحالھا بعد المفارقة فى ُصعودھا إلى السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ليلَة اإلسراء أكمُل مما يحُصُل للروح  فيأمُر فيھا بَما َيَشاُء، ثم تنزل إلى األرض، والذى كان لِرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .عند المفارقة

ُ َعلَْيِه وَ  َسلََّم فى مقام َخْرِق الَعواِئِد، حتى ُشقَّ بطُنُه، ومعلوم أن ھذا أمٌر فوَق ما يراهُ النائُم، لكن لما كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
عوَد إلى السماءِ   إال وھو حى ال يتألم بذلك، ُعِرَج بذاِت روحه المقدسة حقيقًة من غير إماتة، وَمْن ِسَواهُ ال يناُل بذاِت روِحِه الصُّ

ت أرواُحُھم ھناك بعد م ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصِعَدت َبْعَد الموِت والُمفارقة، فاألنبياُء إنما استقرَّ فارقة األبدان، وروُح رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ت فى الرفيق األعلى مع أرواح األنبياء عليھم الصالة والسالم ومع ھذا،  إلى ُھَناَك فى حال الحياة ثم عاَدت، وبعد وفاته استقرَّ

ً ُيَصلِّى فى فلھا إشراف على الَبَدِن وإشراٌق وتعلُّق به، بحيث َيُردُّ السال َم على َمن َسلََّم َعلَْيِه، وبھذا التعلق رأى موسى قائما
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ومعلوم أنه لم ُيْعَرْج بموَسى ِمن قبره، ثم ُردَّ إليه، وإنما ذلك مقاُم ُروِحه واستقراُرھا، وقبُره . قبره، ورآهُ فى السماء السادسة
ُ مقاُم بدنه واستقراره إلى يوم معاد األرواح إلى أجسادھا، ف اِدَسِة، كما أنه َصلَّى هللاَّ رآهُ ُيَصلِّى فى قبره، ورآه فى السماء السَّ

 عليه َعلَْيِه َوَسلََّم فى أرفع مكان فى الرفيق األعلى مستقِراً ھناك، وَبَدُنه فى ضريحه غيُر مفقود، وإذا سلَّم عليه المسلِّم ردَّ هللا
ألعلى، ومن َكُثَف إدراُكُه، وغلظت طباعه عن إدراك ھذا، فلينظْر إلى الشَّمِس روحه حتى َيُردَّ عليه السالم، ولم يفارق المأل ا

فى ُعلُوِّ محلھا، وتعلُِّقَھا، وتأثيرَھا فى األرض، وحياة النبات والحيوان بھا، ھذا وشأُن الروح فوق ھذا، فلھا شأٌن، ولألبدان 
البعيد عنھا، مع أنَّ االرتباط والتعلَُّق الذى َبْيَن الروِح والبدِن شأن، وھذه الناُر تكون فى محلھا، وحرارُتھا تؤثِّر فى الجسم 
 .أقوى وأكمُل ِمن ذلك وأتم، فشأُن الروح أعلى من ذلك وألطف

اِك أَْن َتَرْى  ْمِد إِيَّ  َسَنا الشَّْمِس َفاْسَتْغِشى َظالََم اللََّيالَِيا... َفقُْل للُعُيوِن الرُّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى بيتِ : "زھرىقال موسى بن ُعقبة عن ال المقدس وإلى الساء قبَل خروجه إلى  ُعِرَج ُبروِح رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .انتھى.. كان بين اإلسراء والھجرة سنة وشھران: ، وقال ابن عبد البر وغيره"المدينة بسنة

ًة واحدة تين: وقيل. وكان اإلسراُء مرَّ ُھم أرادوا أن يجمعوا بين حديِث مرة يقظًة، ومرة منام: َمرَّ اً، وأرباُب ھذا القول كأنَّ
: بل كان ھذا مرتين، مرة قبل الوحى لقوله فى حديث شريك: ثم استيقظُت، وبين سائِر الروايات، ومنھم َمْن قال: شريك، وقوله

مرة قبل الوحى، : بل ثالُث مرات: قال، ومرة بعد الوحى، كما دلَّت عليه سائر األحاديث، ومنھم َمن "وذلك قبل أن ُيوَحى إليه"
ْقِل الذين إذا رأوا فى القصة لفظة ُتخالُِف سياَق  تين بعده، وكل ھذا خبط، وھذه طريقُة ضعفاء الظاھرية ِمْن أرباب النَّ ومرَّ

دوا الوقائع، والصواُب الذى عليه أئم ُة النقل أن اإلسراء بعِض الروايات، جعلُوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليھم الرواياُت، عدَّ
ة بعد الِبعثة  .كان مرًة واِحدًة بمكَّ

د بين  ويا عجبا لھؤالء الذين زعموا أنه مراراً، كيف ساغ لھم أن يظنُّوا أنه فى كل مرة ُتفرض عليه الصالة خمسين، ثم يتردَّ
فى المرة الثانية إلى خمسين،  ثم يعيدھا" أمضيُت فريضتى، وخففُت عن عبادى: "ربه وبين موسى حتى تصيَر خمساً، ثم يقول

ر وزاد : ثم يحطھا عشراً عشراً، وقد غلَّط الُحفَّاُظ شريكاً فى ألفاظ ِمن حديث اإلسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال م وأخَّ فقدَّ
 .ونقص، ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه هللا

 مبدأ الھجرة إلى المدينة : فصل

ق هللاُ   :فيھا بين أعدائه وأوليائه،وجعلھا مبدأً إلعزاز دينه ونصر عبده ورُسولهفي مبدأ الھجرة التي فرَّ

ثنى محمُد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرھما قالوا: قال الواقدى ُ : حدَّ أقام رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ِل ُنبوته ُمستخف َة ثالَث ِسِنيَن ِمن أوَّ اِبعة، فدعا النَّاَس إلى اإلسالم َعْشَر ِسِنيَن، ُيوافى الَمْوِسَم َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَمكَّ ياً، ثم أعلَن فى الرَّ

بُع الحاجَّ فى منازلھم، وفى المواسم بُعكاظ، وَمَجنَّة، وذى الَمَجاز، يدعوھم إلى أن يمَنُعوهُ حتى ُيَبلَِّغ ِرسَ  االِت ربِّه ُكلَّ عام، يتَّ
َھا النَّاُس قُولُوا: "ينُصره وال ُيجيبه، حتى إنه ليسأُل عن القبائل ومناِزلَھا قبيلًة قبيلًة، ويقول ولھم الجنُة، فال َيِجُد أحداً  الَ : يا أَيُّ

ً فى ا ال : َھٍب وراَءه يقولُ ، وأبو لَ "لَجنَّةِ إِلَه إاِل هللا ُتْفلُِحوا، َوتْملُِكوا ِبَھا الَعَرَب، وَتِذلَّ لَُكم ِبَھا الَعَجُم، َفإَذا آَمْنُتم، ُكْنُتم ُملُوكا
، وُيؤذونه، ويقول دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أقبَح الرَّ وَن على رسول هللا َصلَّى هللاَّ اب، فيردُّ ُه َصاِبىء َكذَّ أُسرُتك وعشيرُتَك : ونُتِطيُعوهُ فإنَّ

بُِعوك، وُھَو يدُعوھم إلى هللا، ويقول وكان ممن يسمَّى لنا ِمن القباِئِل : قال" ْم َيُكوُنوا ھَكَذااللُھمَّ لَْو ِشْئَت لَ : "أعلُم ِبَك حيُث لم َيتَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ودعاھم، وَعَرَض نفَسه عليھم بنو عامر بن َصْعَصَعَة، ومحارب بن َحَصفة، : الَِّذيَن أتاُھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ة، وحنيفة، وُسلَيم، وَعْبس، وبنو النَّ  ان، وُمرَّ ضر، وبنو البكاء، وِكندة، وكلب، والحارث بن كعب، وُعذرة، وَفَزاَرة، وغسَّ
 .والحَضاِرمة، فلم يستجب منھم أحد
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 فصل

ھذا وكان ِمما صنع هللا لِرسوله أن األوَس والخزرَج كاُنوا يسمُعوَن ِمن ُحلفائھم ِمن يھوِد المدينِة أن نبياً من األنبياء مبعوٌث فى 
ِبُعهُ  ه دوَن اليھود، فلما  الزماِن َسَيْخُرج، َفَنتَّ وَن البيَت كما كانِت العرُب تحجُّ ونقُتلُكم معه َقْتَل َعاٍد وإَرٍم، وكانت األنصاُر يحجُّ

لُوا أحَواله، قال بعُضھم ل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يدعو الناَس إلى ِهللا عزَّ وَجلَّ، وتأمَّ  َتْعلَُموَن وهللاِ : بعضرأى األنصاُر رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ُدُكم ِبِه َيُھوُد، َفال َيْسبِقُنَُّكم إِلَْيهِ  َة، فدعاه رسوُل هللا َصلَّى . يا َقْوُم أَنَّ ھذا الَِّذى َتَوعَّ اِمت من األوِس قد َقِدَم َمكَّ وكاَن ُسويُد بُن الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلم ُيْبِعْد َولَم ُيِجْب حتَّى َقِدَم أنس بن رافع أبو الحيسر فى فِتيٍة ِمن قومِه من بنى َعْبِد األَْشَھِل يطلُُبون الِحلف،  هللاَّ
 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى اإلْسالم، فقال إياُس بُن معاذ وكان شاباً َحَدثا يا قوُم ؛ ھذا وهللاِ َخْيٌر ِمما جِئَنا له، : فدعاھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .مَّ لھم الِحْلُف، فانصَرفُوا إلى المدينةِ فضرَبه أبو الحيسر وانتھره، فسكَت، ثم لم َيتِ 

 فصل

َة َنَفٍر ِمَن األنصاِر ُكلُّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَقَِى ِعْنَد الَعَقَبِة فى الَمْوِسِم ِستَّ أبو أُمامة أسعُد : ھم ِمن الخزرج، وھمثم إنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ك، وقُطبُة بن عامر، وُعقبة بن عامر، وجابُر بن عبد هللا بن رئاب، َفَدَعاُھم بُن ُزَراَرة، وعوُف بن الحارث، ورافُِع بن مال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى اإلْسالِم فأسلُموا  .رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ا كان العاُم المقبُل، ثم رجعوا إلى المدينِة، َفَدَعْوُھم إلى اإلسالم، ففشا اإلسالُم فيھا حتَّى لم يبق داٌر إال وقد دخلھا اإلسالُم، فلم
م، وذكوان  جاء ِمنھم اثنا عَشَر َرُجالً، الستة األَُول خال جابر بن عبد هللا، ومعھم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدِّ

بن إنه ُمھاجرى أنصارى، وُعبادة بن الصامت، ويزيُد : بُن عبد القيس، وقد أقاَم َذكوان بمكة حتى ھاجر إلى المدينة، فيقال
 .ثعلبة، وأبو الھيثم بن التَّيھان، وُعويمر بن مالك ھم اثنا عشر

بُع الناَس فى منازلھم فى المواسم، َوَمَجنَّة، : "وقال أبو الزبير عن جابر َة عشَر سنين َيتَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَِبَث ِبَمكَّ إن النبى َصلَّى هللاَّ
ُة، َفالَ َيِجُد أََحَداً َيْنُصُرهُ َوالَ ُيْؤِوِيِه، َحتَّى إِنَّ َمْن ُيْؤوينى ؟ َمْن َيْنُصرُ : "وُعَكاظ، يقول نى ؟ َحتَّى أَُبلَِّغ ِرَساالَِت َربِّى، ولَُه الَجنَّ

ُجَل لََيْرَحُل ِمْن ُمَضَر أَْو الَيَمِن إِلى ِذى َرِحِمِه، َفَيأْتِيِه َقْومُه َفَيقُولُوَن له ْفِتْنَك، َوَيْمِشى َبْيَن ِرَجالِِھم اْحَذْر ُغالََم قُرْيٍش الَ يَ : "الرَّ
ا َفُيْؤِمُن به وُيْقِرُئُه القُْرآَن، َيْدُعوُھْم إلى ِهللا َعزَّ وَجلَّ، َوْھم يشيُروَن إِلَْيِه ِباألََصابِع، َحتَّى َبَعَثَنا هللاُ ِمْن َيْثِرَب، َفَيأِْتيِه ا ُجُل ِمنَّ لرَّ

َرْھٌط ِمَن الُمْسلِِميَن، ُيْظُھروَن اإلْسالََم، َوَبَعَثَنا  َن بإِْسالَِمِه، َحتَّى لَْم َيْبَق َداٌر ِمْن دوِر األْنَصاِر إاِلَّ َوفِيَھاَفَيْنَقلُِب إِلى أَْھلِِه، َفُيْسلُِمو
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُيط: هللاُ إلَْيِه، َفاْئَتَمْرَنا َواْجَتَمْعَنا وقلنا َة َوَيَخاُف، َفَرْحلََنا َحتَّى َقِدْمَنا حتَّى َمَتى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ د فى ِجَبال َمكَّ رَّ

ه الَعبَّاُس، َيا ابَن أَِخى َما أَْدرى َما َھُؤال ِء الَقْوُم الَِّذيَن َجاؤوَك، إِنِّى ُذو َمْعِرَفٍة َعلَْيِه فى الَمْوِسِم، َفَواَعَدَنا َبْيَعَة الَعَقَبة، َفَقاَل لَُه َعمُّ
ا َنَظَر الَعبَّاُس فى ُوُجوِھَنا، َقالَ ِبأَْھِل َيْثرِ  : َھُؤالِء َقْوٌم الَ َنْعِرفُُھم، َھُؤالِء أَْحَداٌث، َفقُْلَنا: َب، َفاْجَتَمْعَنا ِعْنَدهُ ِمْن َرُجٍل َوَرُجلَْيِن، َفلَمَّ

اَعِة، ف: "َيا َرُسول هللا ؛ َعالَم ُنَبايُِعَك ؟ َقالَ  مع َوالطَّ َفَقِة فى الُعْسِر َوالُيْسِر، َوَعَلى . ى النََّشاِط والَكَسلِ ُتَبايُِعوِنى َعلى السَّ َوعلَى النَّ
ْن َتْنُصرونى إِذا َقِدْمُت َعَلْيُكم، األَْمِر ِبالَمْعُروِف، والنَّْھى َعِن الُمْنَكِر، َوَعلَى أَْن َتقُولُوا فى ِهللا ال َتأُْخُذُكم لَْوَمُة الَِئٍم، َوعلَى أَ 

ا َتْمَنُعوَن ِمْنُه أَْنفَُسُكْم َوأَْزَواَجُكم َوأَْبَناَءُكم َولَُكُم الَجنَّةُ َوَتْمَنُعوِنى مِ  ، َفقُْمَنا ُنَبايُِعُه، َفأََخَذ ِبَيِدِه أَْسَعُد ْبُن ُزَراَرَة، وُھَو أَْصَغُر "مَّ
ْبِعيَن، َفَقالَ  ا لَْم َنْضرْب إِلَْيِه أَكْ : السَّ ُه َرُسوُل ِهللا، وأنَّ إِْخَراَجُه الَيْوَم ُمَفاَرَقُة ُرَوْيَداً َيا أَْھَل َيْثِرَب، إِنَّ َباَد الَمِطىِّ إالَّ َوَنْحُن َنْعلَُم أَنَّ

ا أَْنُتْم َتْصِبُروَن َعلَى ذلَِك، َفُخُذوهُ، َوأَ  يوُف، فإِمَّ ُكم السُّ ا أَْنُتْم َتَخافُوَن ْجُرُكم َعلَى ِهللا، َوإِمَّ الَعَرِب َكافًَّة، َوَقْتُل ِخَياِرُكم، وأَْن َتَعضَّ
ا َيَدَك، َفَوِهللا الَ َنَذُر َھِذِه الَبْيَعَة، وال َنْسَتقِيلُھا، َفقُْمَنا إِلَْيِه : ِمْن أَْنفُِسُكم ِخيَفًة َفَذُروهُ، َفُھَو أَْعَذُر لَُكم ِعْنَد ِهللا، َفَقالُوا َيا أَْسَعُد ؛ أَِمْط َعنَّ

 ". شرط، ُيْعِطيَنا ِبَذلَِك الَجنَّةَ َرُجالً َرُجالً، فأََخَذ َعلَْيَنا و

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عمرُو بَن أُمَّ  مكتوم، وُمْصَعَب ْبن ُعمير ُيَعلَّمان َمن أسلم  ثمَّ انصرفوا إلى المدينِة، وبعَث معھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ھم، وجمَّع بھم لما منھم القرآن، ويدعوان إلى هللا عزَّ وجلَّ، فنزال على أبى أمامة أسعَد بن زُ  رارة، وكان ُمصعُب بَن عمير َيؤمُّ

بلغوا أربعين فأسلم على يديھما َبشٌر كثيٌر، منھم أَُسْيُد بُن الُحَضْيِر، وسعُد بن معاذ، وأسلم بإسالمھما يومئذ جميع بنى عبد 
ر إسالمه إلى ي وم أُُحد، وأسلم حينئذ، وقاتل فقُِتل قبل أن األشھل الرجاُل والنساء، إال أُصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقال ِ سجدة، فأُخبر عنه النبى َصلَّى هللاَّ  ".َعِمَل َقليالً، َوأُِجَر َكِثيراً : "َيسجد 
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ِمن المسلمين  وكثر اإلسالُم بالمدينة، وظھر، ثم َرَجَع ُمصعُب إلى مكة، ووافى الموِسَم ذلك العاَم خلٌق كثير من األنصار
ُ َعلَْيِه  والمشركين، وزعيمُ  القوِم الَبراُء بُن معرور، فلما كانت لَْيلَُة العقبِة الثلَث األول ِمن الليل تسلَّل إلى َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خِ  فية ِمن قومھم، وِمن ُكفَّاِر مكة، على أن يمنُعوه َوَسلََّم ثالثُة وسبعوَن َرُجالً وامرأتاِن، فبايُعوا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
َل َمْن َباَيَعُه ليلتئٍذ الَبَراُء بن معرور، وكانت له اليُد البيضاء، إ َد العقَد، مما يمنعوَن ِمنه نساءھم وأبناءھم وأُزَرھم، فكاَن أَوَّ ذ أكَّ

ُ َعلَْيهِ  َوَسلََّم مؤكداً لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على ديِن قومه، واختاَر  وبادر إليه، وحضَر العباُس عمُّ رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منھم تلك الليلة اثنى عشر نقيباً، وھم أسعُد بن زرارة، وسعُد بُن الربيع، وعبُد هللا بن رواحة، : رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ابن عمرو بن حرام والد جابر، وكان إسالُمه ِتلك الليلة، وسعُد بُن عبادة،  ورافُِع بن مالك، والَبراُء بن َمعرور، وعبد هللا
أَُسْيُد بُن الحضير، وسعُد بن خيثمة، : والمنذُر بن عمرو، وعبادةُ بن الصامت، فھؤالء ِتسعٌة من الخزرِج، وثالثٌة من األوس

 .بل أبو الھيثم بن التيھان مكانه: وقيل. وِرفاعُة بن عبد المنذر

 .فأُم ُعمارة ُنسيبة بنُت كعِب بِن عمرو، وھى التى َقَتل ُمَسْيلِمُة ابَنَھا حبيَب ْبَن زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدى: المرأتان وأما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يميلوا على أھل العقبِة بأسيافھم، فلم يأَذْن لھم  ، وصرَخ فى ذلكفلما تمت ھذه البيعُة استأذنوا رسول هللا َصلَّى هللاَّ
َباةُ معه قد اجتمعوا على حربكم ؟ فقاَل رسوُل : الشيطاُن َعلَى الَعَقَبِة بأنَفِذ صوت ُسِمع ٍم والصُّ يا أھَل الجباجب ھل لكم فى ُمَذمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َغنَّ : "هللا َصلَّى هللاَّ  ".لَكَ  ھذا أََزبُّ العقبة، ھذا ابُن أزْيب، أما وِهللا يا عُدوَّ هللا ألََتَفرَّ

وا إلى رحالھم، فلما أصبَح القوُم، غَدْت عليھم ِجلَُّة قريش وأشرافُھم حتى دخلوا ِشعب األنصار، فقالوا يا : ثم أمرھم أن ينفضُّ
بغَض معشَر الخزرِج ؛ إنه بلغنا أنكم لَقِيُتم صاِحَبَنا البارحة، وواعدتُموه أن ُتبايُعوه على حربنا، وايُم ِهللا ما حٌى ِمن العرب أ

ما كان ھذا وما : إلينا من أن َيْنَشَب بيننا وبينه الحرُب ِمنكم، فانبعَث َمن كان ُھناك من الخزرج ِمن المشركين، يحلِفُوَن لھم با
بيثرَب ھذا باطل، وما كان ھذا، وما كان قومى لِيفتاُتوا َعلَّى ِمثل ھذا، لو كنُت : َعلِْمنا، وجعل عبُد هللا بُن أَُبّى بن سلول يقول

م إلى بطِن َيأَْجج، وتالحق  ما صنع قومى ھذا حتى ُيؤامرونى، فرجعْت قريش ِمن عندھم، ورحل البراُء بن معرور، فتقدَّ
 أصحاُبه ِمن المسلمين، وتطلَّبتُھم قريٌش، فأدركوا سعَد ْبَن ُعبادة، فربطوا يديِه إلى ُعنقِه ِبنْسِع َرْحلِه، وجعلوا يضِرُبونه،

ونه، و اه من أيديھم، وَيجرُّ ة، فجاء ُمْطِعُم بُن عدى والحارث بن حرب بن أُمية، فخلصَّ ِتِه حتى أدخلُوه مكَّ َيْجِذبوَنُه ِبُجمَّ
وا إليه، فإذا َسْعُد قد َطلََع عليھم، فوصَل القوُم جميعاً إلى المدينةِ   .وتشاَوَرِت األنصاُر حين فقُدوه أَن َيِكرُّ

 ُ َل َمْن خرج إلى المدينة أُبو  فأِذَن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم للمسلمين بالِھْجرِة إلى المدينة، فبادَر الناُس إلى ذلك، فكان أوَّ
ثم سلمة بن عبد األسد، وامرأُتُه أُمُّ سلمة، ولكنھا احُتِبَست دونه، وُمِنَعت من اللََّحاق به سنة، وِحيَل بينھا وبين ولِدھا سلمة، 

 .عثماُن بُن أبى طلحة، نة بولدھا إلى المدينة، وشيَّعھاخرجت بعد السَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبو  بكر، وعلّى، ثم َخرَج الناُس أرساالً يتبُع بعُضھم بعضاً، ولم يبق بمكة ِمن المسلمين إال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم جَھاَزه ينتظر متى ُيؤمر أقاما بأمره لھما، وإال َمن احتبسه المشِرُكوَن كرھاً، وقد أعدَّ ر سوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .بالخروج، وأعدَّ أبو بكر َجَھاَزهُ 

 فصل

راِرى واألط ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد تجھَُّزوا، وخرُجوا، وحملُوا، وساقوا الذَّ فاَل فلما رأى المشرُكون أصحاَب رسول هللا َصلَّى هللاَّ
والخزَرج، وعرفُوا أن الداَر داُر َمَنَعٍة، وأَن القوَم أَھُل َحْلَقٍة َوَشْوَكٍة وبأٍس، فخافوا خروَج رسوِل هللا  واألمواَل إلى األوسِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إليھم ولحوَقه بھم، فيشتدَّ عليھم أمره، فاجتمعوا فى دار الندوة، ولم يتخلَّْف أحٌد من أھل الر أى والحجا َصلَّى هللاَّ
اء فى ِكسائه، منھم لي مَّ تشاوروا فى أمره، وحضرھم وليُّھم وشيُخھم إبليُس فى ُصورة شيخ كبير من أھل نجد مشتمل الصَّ

هُ وال يرضاه، إلى أن قال  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فأشار ُكلُّ أحد منھم برأى، والشيُخ يردُّ  :أبو جھلفتذاَكُروا أمَر رسول هللا َصلَّى هللاَّ
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ً َنْھداً َجْلداً، ثمَّ : ما ھو ؟ قال: أى ما أراكم قد وقعُتم عليه، قالواقد فُِرَق لى فيه ر أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غالما
ُق دمه فى القبائل، فال تدرى بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنُع، وال  نعطِيه َسْيفاً صارماً، فيضربونه ضربَة رجٍل واحد، فيتفرَّ

قوا على ذلك، واجتمعوا : ِ َدرُّ الفتى، ھذا وِهللا الرأُى، قال: لھا، ونسوُق إليھم ديته، فقال الشيخُيمِكُنَھا معاداة القبائل ك فتفرَّ
 .عليه، فجاءه جبريُل بالوحى من عند ربه تبارك وتعالى، فأخبره بذلك، وأمره أن ال ينام فى َمضجِعه تلَك الليلة

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   :َم إلى أبى بكر ِنصَف النھار فى ساعٍة لم يكن يأتيه فيھا ُمَتَقنَّعاً، فقاَل لهوجاء رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

الصحبة يا رسوَل : فقال أُبو بكر" إنَّ هللا َقْد أَِذَن لِى فى الُخُروجِ : "إنما ُھم أُھلَك يا رسوَل هللا، فقال: فَقالَ " أْخِرْج َمْن ِعْنَدك"
 ُ ُ : فقال أبو بكر" نعم: "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  هللا؟ فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فخذ بأبى وأُّمى إحَدى راحلتىَّ ھاتين، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".بالثمن: "َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

ً أن يبيت فى َمْضَجِعِه تلَك الليلة، واجتمَع أُولئَك النفُر ِمن قريش يتطلعون من ِصْيِر الباب ويرُصُدونه، و ُيِريدون وأمر عليا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عليھم فأخذ َحفنًة من البطحاء، فجعل َيذُ  هُ على بياَته، ويأتمروَن أيھم يكوُن أشقاھا، فخرج رسول هللا َصلَّى هللاَّ رُّ

، ]9: يس[} َفُھْم الَ ُيْبِصُرونَ  َوَجَعْلَنا ِمن َبْيِن أَْيِديِھْم َسدا َوِمْن َخْلفِِھْم َسدا َفأَْغَشْيَناُھمْ {: رؤوسھم، وھم ال يرونه، وھو يتلو
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى بيت أبى بكر، فخرجا ِمن َخْوَخٍة فى دار أبى بكر ليالً، وجاء رجٌل، ورأى القوم  ومضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وِهللا ما : على رؤوسكم التراَب، قالوا ِخْبُتم وَخِسْرُتم، قد وِهللا مرَّ ِبُكْم وذرّ : محمداً، قال: ما تنتظرون ؟ قالوا: ببابه، فقال
أبو جھل، والحكُم بُن العاص، وُعْقَبُة بن أبى ُمعيط، والنَّضُر بن : أبصرناه، وقاموا ينفُضون التراب عن رؤوسھم، وھم

ُة بن خلف، وزمعُة بن األسود، وُطعيمة بن عدى، وأبو لھب، وأَُبىُّ بن خلف، ونبيه ومنّبه ابنا  الحجاج، فلما الحارث، وأُميَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال  .ال ِعلم لى به: أصبحوا، قام علٌى عن الفراش، فسألُوه عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأبو بكر إلى غار ثوٍر، فدخاله، وضرَب العنكبوُت على بابه  .ثم مضى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ً ماِھراً بالطريق، وكان على ِدين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وكانا قد استأجَرا عبَد هللا ب ن أَُرْيقٍِط الليثى، وكان ھاِديا
وواعداه غاَر ثور بعد ثالث، وجدَّت قريش فى طلبھما، وأخذوا معھم القاَفة، حتى انتھوا إلى باِب الغار،  وسلَّما إليه راحلتيھما،

 .فوقفوا عليه

َيا أََبا َبُكٍر ؛ َما َظنَُّك : "يا رسول هللاِ ؛ لو أنَّ أَحَدُھم نظر إلى ما تحت َقَدَمْيِه ألبصرنا فقال : قالأن أبا بكر " الصحيحين"ففى 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأبو بكر يسمعاِن كالَمھم فوَق رؤو" ِباْثَنْيِن هللاُ َثالُِثُھَما، الَ َتْحَزْن فإنَّ هللا َمَعَنا سھما، ولكن هللا وكان النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ا ُسبحانه عمَّى عليھم أَمرھما، وكان عاِمر بن فُھيرة يرعى عليھما غنماً ألبى بكر، ويتسمَّع ما ُيقاُل بمكة، ثم يأتيھما بالخبر، فإذ
 .كان الَسَحر َسَرَح مع الناسِ 

سماُء بنُت أبى بكر قطعًة ِمْن نِطاقھا، فأْوَكْت وجھَّزناُھما أحث الِجھاز، ووَضْعَنا لھَما ُسفرة فى ِجراٍب، َفَقَطَعْت أ: قالت عائشة
تھا ِعصاماً لِفم القِربة، فلذلك لُقِّبتْ   .ذاَت النطاقين :بِه الِجراب، وقطعِت األُخرى فصيرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الغار، ومعه أبو بكر، فجعل : "عن عمر قال" مستدركه"وذكر الحاكم فى  يمشى خرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فسأله، فقال له يا رسول هللا ؛ أذُكر الطلَب، : ساعة بين يديه، وساعة خلَفه، حتى َفِطَن له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ى نعم والَّذ: قال" يا أبا بكر ؛ لو كان شىء أحببَت أن يكون ِبَك دونى؟: "فأمشى خلفك، ثم أذُكر الرَصَد، فأمشى بين يديك فقال
، فلما انتھى إلى الغار قال أبو بكر مكاَنَك يا رسول هللا حتى أستبرىَء لك الغاَر، فدخل، فاستبرأه، حتى إذا كان : بعثك بالحقِّ
انزْل يا رسوَل هللا، فنزل، : مكانك يا رسول هللا حتى أستبرىء الِجَحَرَة ثم قال: فى أعاله ذكر أنه لم يستبرىء الِجَحَرَة، فقال

لغار ثالَث لياٍل حتى خمدت عنھما ناُر الطلب، فجاءھما عبد هللاِ بن أُريقط بالراحلتين، فارتحال، وأردف أبو بكر فمكثا فى ا
 .عامر بن فُھيرة، وسار الدليُل أمامھما، وعيُن هللا تكلؤھما، وتأييُده يصحُبھما، وإسعاده يرحلُھما وُينزلھما
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فِر بھما، جعلُوا  لب، وهللاُ غالٌب على أمره، ولما يئس المشركون ِمن الظَّ لمن جاء بھما ِديَة كل واحد منھما، فجدَّ الناُس فى الطَّ
، فوقف على الحىِّ فقال وا بحى بنى ُمُدلٍج ُمصعِدين من قُديد، َبُصَر بھم رجُل من الحىِّ لقد رأيُت آِنفاً بالساحل أَْسِوَدًة  :فلما مرُّ

َفِر ما لم يكن ما أُراھا إال محمداً وأصحاَبه، َفَفِطَن با ألمر ُسراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفُر له خاصة، وقد سبق له من الظَّ
اْخُرْج : بل ھم فالن وفالن، خرجا فى طلب حاجة لھما، ثم مكث قليالً، ثم قام فدخل ِخباءه وقال لخادمه: فى حسابه، فقال

، وخفض َعالِيه َيُخطُّ به األرَض حتى َرِكَب فرسه، فلما َقُرَب بالفرس من وراِء الِخباء، وموِعُدك وراء األكمة، ثم أخذ ُرمحه
ُ َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأبو بكر ُيْكِثُر االلتفات، ورسول هللا َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم ال يلتفت، فقال  منھم وسمع قِراءة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فساخت يدا فرسه فى  يا رسوَل هللا ؛ ھذا ُسراقة بن مالك: أبو بكر قد َرَھَقَنا، فدعا عليه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
قد علمُت أن الذى أصابنى بدعائكما، فادعوا هللا لى، ولكما علّى أن أردَّ الناَس عنكما، فدعا له رسول هللا َصلَّى : األرِض، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأُطلق، وسأل رسولَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يكُتب له كتاباً، فكتب له أبو بكر بأمره فى أديم وكان الكتاُب  هللاَّ هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقال ، وعرض عليھما الزاد "َيْوُم َوَفاٍء َوِبرٍّ : "معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكِتاب، فوفَّاه له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ا الطلَب، فقالَ : ن، فقاالوالِحمال قد استبرأُت : قد ُكفيتم، ورجع فوَجَد الناَس فى الطلب، فجعل يقول: ال حاجة لنا به، ولكن َعمِّ عنَّ
 .لكم الخبر، وقد ُكفيتم ما ھھنا، وكان أول النھار جاھداً عليھما، وآخره حارساً لھما

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوسَ  الُخَزاعية، وكانت امرأة َبْرَزًة َجْلَدًة تحتبى بفناء  لََّم فى مسيره ذلك حتى مرَّ بخيمتى أُمَّ َمْعَبدٍ ُثمَّ َمرَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
اُء : ھل عندھا شىء ؟ فقالت: الخيمة، ثم ُتطِعُم وَتسقى َمْن َمرَّ بھا، فسأالھا وِهللا لو كان عندنا شىء ما أْعَوَزُكم القَِرى، والشَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى شاة فى ِكْسِر الخيمة، فقالعاِزب، وكانت سنة شھبا ؟ " ما ھذه الشاة يا أُّم َمْعَبد: "ء، فنَظر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
: ؟ قالت" أتأذنين لى أن أَحلِبَھا: "ھى أجھُد ِمن ذلك، فقال: ؟ قالت" ھل ِبَھا ِمْن لبن: "شاة خلفھا الَجْھُد عن الغنم، فقال: قالت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبيِدِه َضْرَعھا، وسمَّى هللا ودعا، فنعم، بأبى  ً فاحلُبھا، فمسَح رسول هللا َصلَّى هللاَّ ت وأُمى، إن رأيَت بھا َحْلبا تفاجَّ
غوة، فسقاھا فشربت حتى َرِوَيت، وسقى أصحابه حتى  ھَط، فحلب فيه حتى علته الرَّ ت، فدعا بإناء لھا ُيرِبُض الرَّ عليه، ودرَّ

، ثم شرب، وحلب فيه ثانياً، حتى مأل اإلناء، ثم غادره عندھا، فارتحلُوا، فقلَّما لَِبثْت أن جاء زوُجھا أبو معبد يسوق أعنزاً َروْوا
ِمن أين لِك ھذا، والشاةُ عازب ؟ وال َحلُوبَة فى البيت ؟ : ِعجافاً، يتساوكن ُھزاالً ال ِنقى بھن، فلما رأى اللَّبن، َعِجَب، فقال

وِهللا إنى ألُراه صاِحَب قريش : قال. وِهللا إال أنَّه مرَّ بنا رجٌل مباَرٌك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا ال: فقالت
ظاِھُر الَوَضاءة، أبلُج الوجه، َحَسُن الَخْلِق، لم تعبه ُثْجلَة، ولم ُتْزر به ُصْعلَة، وسيم : "الذى تطلُبه، ِصفيه لى يا أُّم َمْعَبد، قالت

، أقرُن، شديُد سواقَ  د الَشْعر، ِسيم، فى َعْيَنْيِه َدَعٌج، وفى أَْشَفارِه وَطٌف، وفى ْصوته َصَحل، وفى ُعُنقِِه َسَطٌع، أحوُر، أكحُل، أزجُّ
ٌل، إذا صمت عاله الوقاُر، وإن تكلم عاله البھاُء، أجمُل الناس وأبھاُھم ِمن بعيد، وأحسُنه وأحاله من قريب، ُحْلُو المنطق، َفصْ 
ْرَن، ربعٌة، ال تقحُمه عيٌن ِمن قصر، وال تشنُؤه ِمن طول، غصٌن بين ُغص نين، ال َنْزر والَ َھْذر، كأنَّ منطقه خرزاُت َنْظٍم َيَتَحدَّ

ٌد منظراً، وأحسُنھم َقْدَراً، له ُرفقاء يحفُّون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادُروا إلى أمره، محفو فھو أنضُر الثالثة
وِهللا ھذا صاحُب قريش الذى ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد ھممُت أن أصَحبه، : "، فقال أبو َمْعَبد"محشوٌد، ال عابٌس وال ُمْفِندٌ 

 :، وأصبح صوت بمكة عالياً يسمُعونه وال يرون القائل"وألفعلنَّ إن وجدُت إلى ذلك سبيالً 

 َرفِيَقْيِن َحالَّ َخْيَمَتْى أُمَّ َمْعَبدِ ... َجَزى هللاُ ربُّ الَعْرِش َخْير َجَزائِِه 

دِ ... ُھَما َنزالَ ِبالِبرِّ َواْرَتَحالَ ِبِه   َوأَْفلََح َمْن أَْمَسى َرفِيَق ُمَحمَّ

 ِبِه ِمْن َفَعال الَ ُيَجاَزى َوُسوَددِ ... َفَيا لَقَُصىٍّ َما َزَوى هللا َعْنُكُم 

 َوَمْقَعُدَھا لِْلُمؤِمنيَن ِبَمْرَصدِ ... لَِيْھن َبِنى َكْعٍب َمَكاُن َفَتاِتھْم 

اَء َتْشَھدِ ... َسلُوا أُْخَتُكْم َعْن َشاِتَھا َوإَِناِئَھا  ُكُم إِْن َتْسأَلُوا الشَّ  َفإِنَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، إذ أقبل رجل من الجن من أسف: قالت أسماء بنت أبى بكر ل مكة، فأنشد ھذه ما َدَرْيَنا أين توجه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
قولَه، عرفنا حيُث توجه رسوُل  فلما َسِمْعَنا: األبيات، والنَّاس يتَّبعونه ويسمعوَن صوته، وال يرونه حتى خرج من أعالھا، قالت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأن وجھُه إلى المدينة  .هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل

ُ َعلَ  َة، وقصُده المدينةوبلغ األنصاَر مخرُج رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ة ينتِظرونه . ْيِه َوَسلََّم ِمن مكَّ وكانوا يخرجوَن ُكلَّ يوم إلى الحرَّ
أول النھار، فإذا اشتد حرُّ الشمس، رجُعوا على عادتھم إلى منازلھم، فلما كان يوُم االثنين ثانى عشر ربيع األول على رأس 

َحِمَى َحرُّ الشمس رجعوا، وَصِعَد رجل من اليھود على أطم من آطام ثالث عشرة سنًة ِمن النبوة، خرُجوا على عادتھم، فلما 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه ُمبيِِّضيَن، يزوُل بھم السراُب، فصرخ بأعلى صوته يا : المدينة لبعض شأنه، فرأى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُكم الذى تنتظرونه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، بنى َقْيلََة ؛ ھذا َصاِحُبكم قد جاء، ھذا َجدُّ ، فبادر األنصار إلى السالح ليتلقَّْوا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ً بقُدومه، وخرجوا للقائه، فتلقَّْوه وحيَّْوه بتحية ْكِبيُر فى بنى عمرو بن عوف، وكبَّر المسلمون فرحا ُة والتَّ جَّ . النبوة وُسِمَعِت الرَّ

كينة تغش َفإِنَّ هللاَ ُھَو َمْوالهُ وِجْبِريُل َوَصالُِح اْلُمْؤِمِنيَن، َوالَمالِئَكُة َبْعَد {اه، والوحى ينِزل عليه فأحدقوا به مطيفين حوله، والسَّ
بل على َسْعِد بن : وقيل. ، فسار حتى نزل بقُباء فى بنى عمرو بن عوف، فنزل على ُكْلُثوِم ْبِن الِھْدمِ ]4: التحريم[} َذلَِك َظِھيرٌ 

َس بعد النبوةَخْيَثَمَة، واألول  ُل مسجد، أُسِّ  .أثبت، فأقام فى بنى عمرو بن عوف أربع عشرَة ليلًة وأسَّس مسِجَد قُباء، وھو أوَّ

 .فلما كان يوم الجمعة َرِكَب بأمر هللا له، فأدركته الجمعُة فى بنى سالم بن عوف، فجمَّع بھم فى المسجد الذى فى بطن الوادى

ة والسالح والمنعة، فقالثم َرِكَب، فأخذوا ِبِخَطام راحلت َھا َمأُْموَرةٌ : "ه، َھلُمَّ إلى العدد والُعدَّ فلم تزل ناقته " َخلُّْوا َسِبيلََھا، َفإنَّ
َھا َمأُْموَرةٌ : "سائرة به ال تمرُّ بداٍر من ُدور األنصار إال رِغُبوا إليه فى النزول عليھم، ويقول فسارت حتَّى وصلت " َدُعوَھا فإنَّ

ه اليوَم، وبركت، ولم ينزل عنھا حتى َنَھَضْت وَساَرْت قليالً، ثم التفتت، فرجعت، فبركت فى موضعھا إلى موضع مسجد
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وكان من توفيق هللا لھا، فإنه أحبَّ أن ينِزل على أخواله، . األول، فنزل عنھا، وذلك فى بنى النجار أخوالِِه َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى النزول عليھم، وبادر أبو أيوب األنصارى إلى رحله،  ُيكرمھم بذلك، فجعل الناس ُيكلِّمون رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول وجاء أسعُد بن زرارة، فأخذ بزمام راحلته، وكانت " الَمْرُء َمَع َرْحلِهِ : "فأدخله بيَته، فجعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 :بح كما قال أبو قيس ِصرمة األنصارى، وكان ابن عباس يختلِف إليه يتحفَُّظ منه ھذه األبياتعنده وأص

ًة  ُر لَْو َيْلَقى َحِبيباً ُمَواِتَيا... َثَوى فى قَُرْيٍش بِْضَع َعْشَرَة ِحجَّ  ُيَذكَّ

 َداِعَيا َفلَْم َيَر َمْن ُيؤِوي َولَْم َيرَ ... َوَيْعِرُض فى أْھِل الَمَواِسِم َنْفَسُه 

ا أََتاَنا َواْسَتَقَرْت ِبِه النََّوى   وأَْصَبَح َمْسُروَراً ِبَطْيبَبَة َراِضَيا... َفلَمَّ

 َبِعيٍد َوالَ َيْخَشى ِمَن النَّاِس َباِغَيا... َوأْصَبَح الَ َيْخَشى ُظالََمَة َظالٍم 

 ْنَد الَوَغى والتآِسَياَوأَْنفَُسَنا عِ ... َبَذْلَنا لَُه األَْمَواَل ِمْن ِحلِّ َمالِنا 

 َجِميعاً َوإِْن َكاَن الَحِبيَب الُمَصافَِيا... ُنَعاِدى الَِّذى َعاَدى ِمَن النَّاس ُكلِِّھْم 

 َوأَنَّ ِكَتاَب ِهللا أَْصَبَح َھاِدَيا... َوَنْعلَُم أَنَّ هللاَ الَ َربَّ َغْيُرهُ 

ُ َعلَ : "قال ابُن عباس بِّ أَْدِخْلِنى ُمْدَخَل ِصْدٍق {: ْيِه َوَسلََّم بمكة، فأُِمَر بالِھْجَرِة وأُنزَل َعلَْيهِ كان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َوقُل رَّ
 ]".80: اإلسراء[} َوأَْخِرْجِنى ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّى ِمن لَُّدْنَك ُسْلَطاناً نَِّصيراً 
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ة إلى المدينة مْخَرَج صدق و: "قال قتادة نبىُّ هللا يعلم أنه ال طاقة له بھذا األمر إال بسلطان، فسأل هللا ُسلطاناً أخرجه هللا ِمن مكَّ
ة َفَقالَ   ".أُِريُت َداَر ِھْجَرِتُكْم ِبَسْبَخٍة َذاِت َنْخٍل َبْيَن الَبَتْينِ : "نصيرا، وأراه هللاُ َعزَّ وَجلَّ دار الِھجرة، وھو بمكَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لجبريلعن علّى بن أبى طالب أ" مستدركه"وذكر الحاكم فى  أَُبو : َمْن ُيَھاِجُر َمِعى ؟ قال: "ن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
يقُ  دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمْصَعُب بُن ُعمير وابُن أُمِّ مكتوٍم،: "قال البراءُ  "َبكٍر الصِّ ُل َمن َقِدَم َعلَْيَنا ِمْن أصَحاِب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ  أَوَّ

اِب رضى هللا عنه فى عشرين راكباً، ُثمَّ جاء فجعال  ُيْقِرئاِن النَّاَس القرآَن، ثم جاء عماُر وباِلُل وسعٌد، ثم جاء عمُر بُن الخطَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فما رأيُت النَّاَس َفِرُحوا بشىٍء َكَفرِحِھْم ِبِه َحتَّى َرأَْيُت النَِّساءَ  َھَذا : ْبَياَن واإلَِماَء َيقُولُونَ  والصِّ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 ".َرُسوُل هللا َقْد َجاءَ 

، كان أحسَن وال أضوأَ ِمن يوم دخَل المدينة علينا، وشھدُته َيْوَم ماَت، : "وقال أنس شھدُته يوَم دخَل المدينة فما رأيُت يوماً قطُّ
، كان أقبَح وال أظلَم ِمن يوِم مات  ".فما رأيُت يوماً قطُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو فى منزل أبى أيوب زيَد ْبَن فأقام فى  منزل أبى أيوب حتى بنى ُحَجَره ومسجَده، وبعَث رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
جتِه، حاِرثة وأبا رافع، وأعطاھما َبِعَيرْيِن وخمسمائة درھم إلى مكة َفَقِدَما عليه بفاطمة وأُمِّ كلثوم ابنتيه، وَسَودَة بنِت زمعة زو

ْنَھا زوُجھا أبو العاص وأُس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فلم ُيَمكِّ ه أُم أيمن، وأما زينُب بنت رسول هللا َصلَّى هللاَّ بن الربيع من امَة بِن زيد، وأُمَّ
 .الخروج، وَخرج عبُد هللا بن أبى بكر معھم ِبعيال أبى بكر، ومنھم عائشة فنزلوا فى بيت حارثة بن النعمان

 د فى بناء المسج: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْوِضع مسجده وھو يومئذ ُيصلِّى فيه رجاٌل من المسلمين، وكان ِمْرَبداً : "قال الزھرى  َبَرَكْت ناقُة النبىِّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم الغالَمْيِن لَِسْھٍل َوُسَھْيل غالمين يتيمين من األنصار، كانا فى َحْجِر أسعد بِن ُزرارة، فساوم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفاْبَتاَعُه ِمْنُھَما بَِعْشَرةِ : بالِمْرَبِد، لِيتخَذهُ مسجداً، فقاال َدَناِنيَر،  بل َنَھُبُه لََك َيا َرُسوَل هللا، َفأََبى َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ وكاَن ِجَداَراً لَْيَس لَُه َسْقٌف، وقِبلتُه إِلى َبيْ  ُع أسعُد بن زرارة قبل َمْقَدِم َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ِت المقِدِس، وكاَن ُيصلِّى فِيِه وُيَجمِّ

ُ عَ  َشْت، لَْيِه َوَسلََّم بالقبور فُنبِ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان فيِه َشَجَرةُ َغْرَقٍد وِخَرٌب وَنْخٌل َوقُبوٌر لِلُمْشِرِكيَن، َفأََمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
َجِر فقطعت وُصفَّت فى قِبلة المسجد، وجعَل طولَه مما يلى القِْبلَة إلى مؤخره مائَة ذراع،  يت وبالنَّخِل والشَّ وبالخرب َفُسوِّ

ُ َعلَْيِه وَ  ً من ثالثة أذرع، ثم بنوه باللَّبِن، وجعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لََّم يبنى سَ والجانبين مثَل ذلك أو دوَنُه، وجعَل أساسه قريبا
 :معھم، َوَيْنقُُل اللَِّبَن والِحَجاَرَة بنفسه ويقول

 َفاْغفِْر لألَْنَصاِر َوالُمَھاِجَرةْ ... اللھم ال َعْيَش إالَّ َعْيُش اآلِخرْة 

 :وكان يقول

َنا َوأَْطَھرُ ... َھَذا الِحَماُل ال ِحَماُل َخْيَبر   َھَذا أََبرُّ َربَّ

 :لُوَن اللَِّبَن، ويقول بعضھم فى رجزهوجعلوا يرَتِجُزوَن، وھم ينق

ُسوُل َيْعمل  ا الَعَمُل الُمَضلَُّل◌ُ ... لَِئْن َقَعْدَنا َوالرَّ  لََذاَك ِمنَّ

ً يقال له: وجعل قِبلته إلى بيِت المقدس، وجعل له ثالثَة أبواب ً فى مؤخره، وبابا باب الرحمة، والباب الذى يدخل منه : بابا
 ُ " ال، َعِريٌش َكَعِريِش ُموَسى: "أال ُتَسقِّفه، فقال: َعلَْيِه َوَسلََّم، وجعل عمده الجذوع، وَسَقَفه بالجريد، وقيل له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللَِّبن، وسقَّفھا بالجريِد والجذوع، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة فى البيت الذى بناهُ لھا شرقى 
 .وھو مكان ُحجرته اليوم، وجعل لَسَودة بنِت زمعة بيتاً آخرالمسجد قبليه، 
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 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بين المھاِجريَن واألنصار فى دار أنِس بن مالك، وكاُنوا تسعين رجالً، ِنصف ھم ِمن ثمَّ آخى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
وارثون بعَد الموِت دون ذوى األرحام إلى حين وقعة بدر، فلما المھاجريَن، وِنصفُھم ِمن األنصاِر، آخى بينھم على المواساة، يت

ِحم دون عقد ] 75: األنفال[} َوأُْولُْوا األَْرَحاِم َبْعُضُھْم أَْولَى ِبَبْعٍض فِى ِكَتاِب هللاِ {: أنزل هللاُ عزَّ وجلَّ  رد التوارث إلى الرَّ
 .األُخوة

خاة ثانية، واتخذ فيھا علياً أخاً لنفسه والثابت األول، والمھاِجرون كانوا إنه آخى بين المھاجرين بعِضھم مع بعض مؤا: وقد قيل
مستغنين بأخوة اإلسالم، وأخوة الدار، وقرابِة النسب عن عقد مؤاخاة بخالف المھاجرين مع األنصار، ولو آخى َبْيَن 

نيُسه فِى الغاِر، وأفضُل الصحابة وأكرُمھم عليِه أبو المھاجريَن، كان أحقَّ الناِس بأُخوته أحبُّ الخلق إليه ورفيقُه فى الِھجرِة، وأ
يق، وقد قال دِّ ةُ اإلْسالَِم أَْفَضلُ : "بكر الصِّ ْذُت أََبا َبْكر َخلِيالً، َولَِكْن أُْخوَّ ِخذاً ِمْن أَْھِل األَْرِض َخلِيالً التخَّ : وفى لفظ" لَْو ُكْنُت ُمتَّ

أَلَْسَنا إِْخَواَنَك ؟ : َقالُوا" َوِدْدُت أن َقْد َرأَْيَنا إِْخَواَنَنا: "اإلسالم وإن كانت عامة، كما قال وھذه األُخوة فى" َولَِكْن أَِخى َوَصاِحِبى"
يق من ھذه األُخوة أعلى مراتبھا، كم" أَْنُتْم أَْصَحابى، وإِْخَواِنى َقْوٌم َيأُْتوَن ِمْن َبْعِدى ُيْؤِمنوَن بى َولَْم َيَرْوِنى : "َقالَ  دِّ ا له َفلِلصِّ

حبة أعلى مراتبھا، فالصحابة لھم األُخوة، ومزيُة الصحبة، وألتباعه بعدھم األخوة دون الصحبة  .من الصُّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمن بالمدينة ِمن اليھود، وكتب بينه وبينھم كتاباً، وبادر َحْبُرھم وعالُمھم  عبُد هللاِ بُن ووادع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُتھم إال الكفرَ سالم، فدخ  .ل فى اإلسالم، وأبى عامَّ

بنو َقْيُنَقاع، وبنو النَّضير، وبنو قَُرْيَظة، وحاربه الثالثة، فمنَّ على بنى َقْيُنَقاع، وأجلى بنى النَِّضير، وقتل : وكانوا ثالَث قبائل
يَّتھم، ونزلت   .فى بنى قُريظة" ابسورة األحز"فى َبنى النَّضيِر، و" سورة الحشر"بنى فُريظة، وسبى ُذرِّ

 في تحويل القبلة: فصل

َوِدْدُت أَْن َيْصِرَف هللا َوْجِھى َعْن قِْبلَِة : "وكان ُيصلِّى إلى قِبلة بيت المقدس، وُيِحبُّ أن ُيصَرَف إلى الكعبة، وقال لجبريل
َما أََنا َعْبٌد َفاْدُع َربََّك، واْسأَْلهُ : فقال" الَيُھودِ  َقْد َنَرى َتَقلَُّب {: وجھه فى السماء يرُجو َذلَِك حتى أنزل هللا عليه َفَجَعَل ُيَقلِّبُ " إِنَّ

َماِء، َفلَُنَولَِّينََّك قِْبلًَة َتْرَضاَھا، َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر الَمْسِجِد الَحَرامِ  ، وذلك بعد ستَة عشر شھراً ِمن ]144: البقرة[} َوْجِھَك فِى السَّ
 .بدر بشھرينَمْقَدِمِه المدينَة قبل وقعِة 

ما َخالََف َنِبٌى َنِبيا قطُّ فى : "أنبأنا أبو معشر عن محمد ْبِن كعٍب القَُرظىِّ قال: أخبرنا ھاشُم بُن القاسم، قال: قال محمد بن سعد
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اسَتْقبَل َبْيَت الَمْقِدِس حِ  ٍة إال أَنَّ َرُسوَل هللا َصلَّى هللاَّ َة َعَشَر َشْھَراً، ثم َقَرأَ قِْبلٍَة، َوال فى ُسنَّ َشَرَع {: يَن َقِدَم الَمِدينَة ِستَّ

ى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذى أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ  يِن َما َوصَّ َن الدِّ  ]".13: الشورى[} لَُكم مِّ

ِ فى جعل القِبلة إلى بيت المقدس، ثم تحويلِھا إلى الكعبة ِحَكمٌ   .لمشركين واليھود والمنافقينعظيمة، وِمْحَنٌة للمسلمين وا وكان 

َنا{: َسِمْعَنا وأطعنا وقالُوا: فأما المسلمون، فقالوا ْن ِعْنِد َربِّ ا ِبِه ُكٌل مِّ وھم الذين ھدى هللا، ولم تكن كبيرًة ] 7: آل عمران[} آَمنَّ
 .عليھم

 .جع إليھا إال أنه الحقُّ كما رجع إلى قبلتنا ُيوِشُك أن َيْرجَع إلى ديننا، وما ر: وأما المشِرُكوَن، فقالُوا

 .خالف قِْبلة األنبياء قبله، ولو كان نبياً، لكان ُيصلِّى إلى قِْبلة األنبياء: وأما اليھوُد، فقالوا
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ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت األولى حقاً، فقد تركھا، وإن كانت الثانية ھى الحق، فقد كان على : وأما المنافقون، فقالوا
 .باطل

، ]143: البقرة[} َوإْن َكاَنْت لََكبِيَرًة إاِل َعلَى الَِّذيَن َھَدى هللاُ {: يُل السفھاء ِمن الناس، وكانت كما قال هللا تعالىوكثرت أقاو
بُع الرسول منھم ممن َيْنَقلُِب على َعقَِبيه  .وكانت ِمحنة من هللا امتحن بھا عباَدهُ، ليرى َمن يتَّ

أَ سبحانه قبلھا أمَر النسخ وقُدرته عليه، وأنَّه يأتى بخيٍر ِمن المنسوخ أو مثلِه، ثم عقَّب ولما كان أمُر القِبلة وشأُنھا عظيم اً، َوطَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم َيْنَقْد له، ثم ذكر بعده اختالَف اليھود والنصارى، وش ھادَة بعضھم ذلك بالتوبيخ لمن تعنَّت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ر عباده المؤمنين من موافقتھم، واتباِع أھوائھم، ثم ذكر ُكفرھم وِشرَكھم به، وقولھمعلى بعض بأنھم ليسوا  : على شىء، وحذَّ
وھو  إن له ولداً، سبحانه وتعالى عما يقولون ُعلواً، ثم أخبر أن له المشِرَق والمغرب، وأينما ُيَولِّى ِعَباُده وجوَھُھم، فثمَّ وجُھه،

ُه العبُد، فثمَّ وجُه هللالواِسع العليم، فلعظمته وسعته   .وإحاطته أينما ُيوجِّ

وال ُيصدقونه، ثم أعلمه أن أھل الِكتاب من اليھود  ثم أخبَر أنه ال َيسأُل رسولَه عن أصحاب الجحيم الذين ال ُيَتاِبعونه
بَع ملتھم، وأنه إن فعل، وقد أعاذه هللاُ ِمن ذلك، فما له مِ  َر والنصارى لن َيْرَضْوا عنه حتى َيتَّ ن هللا ِمن ولى وال نصير، ثم َذكَّ

َفُھْم ِمن بأسه يوَم القيامة، ثم ذكر َخلِيلَه بانى بيته الحرام، وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله  أھل الكتاب بنعمته عليھم، وخوَّ
ً للناس، يأَتمُّ به أھُل األرض، ثم ذكر بيَته الحرام، وبناَء خليله له، وفى ضمن ھذا أن بانى البيت كما ھو إماٌم للناس،  إماما

وا برس وله فكذلك البيُت الذى بناه إمام لھم، ثم أخبر أنه ال َيْرَغُب عن ِملَّة ھذا اإلمام إال أسفُه الناِس، ثم أمر عباَده أن يأتمُّ
وأھل بيته كانوا ھوداً أو إن إبراھيم : الخاتم، وُيؤمنوا بما أُْنِزَل إليه وإلى إبراھيم، وإلى سائر النبيين، ثم ردَّ على َمن قال

مة بين يدى تحويل القِْبلة، ومع ھذا كله، فقد َكُبر َذلَِك على الناِس إال َمْن ھدى هللا ِمن ھم، نصارى، وجعل ھذا كلَُّه توطئة وُمقدِّ
ٍة، بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان، وِمن حيث خرج، وأخبر أن رًة بعد مرَّ د ُسبحانه ھذا األمر مَّ الذى َيھدى من يشاء  وأكَّ

 إلى صراط مستقيم ھو الذى ھداھم إلى ھذه القِْبلة، وأنھا ھى القِْبلة التى تليق بھم، وھم أھلُھا، ألنھا أوسط القَِبل وأفضلُھا، وھم
ر أوسُط األمم وخياُرھم، فاختار أفضَل القِبل ألفضل األُمم، كما اختار لھم أفضَل الرسل، وأفضَل الكتب، وأخرجھم فى خي

ھم بأفضل الشرائع، ومنحھم خير األخالق، وأسكنھم خير األرض، وجعل منازلھم فى الجنة خيَر المنازل،  القرون، وخصَّ
وموقفھم فى القيامة خيَر المواقف، فھم على تلٍّ عاٍل، والناُس تحتھم، فسبحان َمن يختصُّ برحمته َمن يشاء، وذلك فضل هللا 

 .لعظيميؤتيه َمن يشاء، وهللا ذو الفضل ا

وَن عليھم بتلك الحجج التى ُذِكَرْت، و ٌة، ولِكِن الظالِمون الباغون يحتجُّ ال وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئال يكون لِلناس عليھم ُحجَّ
ُته ِمن جنس ُيعاِرضُ  م على أقوال الرسول ِسواھا، فُحجَّ  الملحدون الرسَل إال بھا وبأمثالھا ِمن الحجج الداحضة، وُكلُّ َمن قدَّ

 .ُحجج ھؤالء

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لُِيِتمَّ نعمَته عليھم، ولِيھدَيھم، ثم َذكَّرھم نعمه عليھم بإرسال رسوله إليھم، وإنزال كتابه عليھم، 
وَن إِتماَم ليزكيھم وُيعلَِّمھم الكتاَب والِحكمَة، وُيعلِّمھم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرھم بذكره وبشكره، إذ بھذين األمرين يستوِجبُ 

نعمه، والمزيَد من كرامته، ويستجلبون ذكره لھم، ومحبته لھم، ثم أمرھم بما ال يتم لھم ذلك إال باالستعانة به، وھو الصُبر 
 .والصالة، وأخبرھم أنه مع الصابرين

 فصل

الظھر والعصر والعشاء ركعتين وأتمَّ نعمَته عليھم مع القِْبلة بأن شرع لھم األذاَن فى اليوم والليلة خمَس مرات، وزادھم فى 
 .أُخريين بعد أن كانت ثنائية، فكل ھذا كان بعد َمْقَدِمه المدينة
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 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالمدينة، وأيَّده هللا بنصره، بعباده المؤمنين األنصار، وألَّفَّ بين قلوبھم بعد العداوة  فلما استقرَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
موا محبَته على محبة  كانت بينھم،واإلَحِن التى  فمنعته أنصاُر هللا وكتيبُة اإلسالم من األسود واألحمر، وبذلُوا نفوسھم دونه وقدَّ

روا لھم عن َساِق العداوة  اآلباء واألبناء واألزواج، وكان أولى بھم ِمن أنفسھم، رمتُھُم العرُب واليھوُد عن قوس واحدة، وشمَّ
ُكلِّ جانب، وهللا سبحانه يأمرھم بالصبِر والعفو والصفح حتى قويت الشوكُة، واشتد الجناُح، فأذن  والمحاربة، وصاحوا بھم ِمن

ُھْم ُظلُِموا، َوإنَّ هللاَ َعلَى َنْصِرِھْم لَقِديرٌ {: لھم حينئذ فى القتال، ولم يفِرضه عليھم، فقال تعالى : الحج[} أُِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن بأَنَّ
39.[ 

ورة مكية، وھذا غلط لوجوه: ت طائفةوقد قال  :إن ھذا اإلذن كان بمكة، والسُّ

 .أن هللا لم يأذن بمكة لھم فى القتال، وال كان لھم َشْوكة يتمكنون بھا من القتال بمكة: أحدھا

وا ِمْن ِدَياِرِھْم ِبَغْيِر َحقٍّ الَِّذيَن أُْخِرجُ {: أن ِسياَق اآلية يدل على أن اإلذن بعد الھجرة، وإخراجھم من ديارھم، فإنه قال: الثانى 
َنا هللاُ   .َوھُؤالء ھم المھاجرون] 40: الحج[} إال أَن َيقُولُوا َربُّ

 .َنَزلَْت فى الَِّذيَن َتباَرُزوا يوَم بدر من الفريقين] 19: الحج[} َھَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموْا فِى َربِِّھمْ {: قوله تعالى: الثالث 

َھا الَِّذيَن آَمُنواْ {: بھم فى آخرھا بقولهأنه قد خاط: الرابع َھا النَّاسُ {: ، والخطاُب بذلك كله مدنى، فأما الخطاب} َيا أيُّ } َيا أيُّ
 .فمشترك

ا جھاُد  أنه أمر فيھا بالجھاد الذى َيُعمُّ الجھاَد باليد وغيره، وال: الخامس ريَب أن األمر بالجھاد المطلق إنما كان بعد الھجرة، فأمَّ
ة، فأمر به فى مكة بقولهالحُ   بالقرآن: أى] 52: الفرقان[} َفال ُتِطِع اْلَكافِِريَن َوَجاِھْدُھم ِبهِ { : جَّ

ة، وأما الجھاُد المأمور به فى ]52: الفرقان[} ِجَھاداً َكِبيراً { سورة "، فھذه سورة مكية والجھاد فيھا ھو التبليُغ، وجھاُد الُحجَّ
 .يففيدخل فيه الجھاُد بالس" الحج

لما : "من حديث األعمش، عن مسلم الَبِطين، عن سعيد بن ُجبير، عن ابِن عباس قال" مستدركه"أن الحاكم روى فى : السادس
ة قال أبو بكر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمْن مكَّ ، فأ: َخَرَج رسول هللا َصلَّى هللاَّ ا إليه َراِجُعوَن لَيْھلُِكنَّ ِ وإنَّ ا  نزل هللا َعزَّ أخرُجوا نبيَّھم، إنَّ

ُھْم ُظلُِمواْ {: وَجلَّ  وسياق " الصحيحين"وإسناده على شرط ". وھى أول آية نزلت فى القتال] 39: الحج[} أُِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن ِبأَنَّ
، فإن قصة إلقاء الشيطان فى أُمنية الرسول مكية، وهللا أعلم  .السورة يدل على أن فيھا المكىَّ والمدنىَّ

 لترغيب في الجھاد وما ورد من األحاديث في فضله ا: فصل

 ].190: البقرة[} َوَقاِتلُوْا فِى َسِبيِل ِهللا الَِّذيَن ُيَقاِتلُوَنُكمْ {: ثم فرَض عليھم القَِتاَل بعَد ذلك لمن قاتلھم دون َمن لم ُيقاِتْلھم فقال

 ً ماً، ثم مأذونا به، ثم مأموراً به لمن بدأھم بالقتال، ثم مأموراً به لجميع  ثم فرض عليھم قتاَل المشرِكيَن كافَّة، وكان محرَّ
 .المشركين إما فرَض َعْيٍن على أحد القولين، أو فرَض ِكفاية على المشھور

ذه والتحقيق أن جنَس الجھاِد فرُض َعْين إما بالقلب، وإما باللِّسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى ُكلِّ مسلم أن ُيجاھد بنوع ِمن ھ
 .األنواع

أما الجھاد بالنفس، ففرض كفاية، وأما الجھاد بالمال، ففى وجوبِه قوالِن، والصحيح وجوبه ألن األمَر بالجھاد به وبالنفس فى 
ً َوِثَقاالً َوَجاِھُدوْا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فِى َسِبيِل هللاِ، َذلُِكم{: القرآن سواء، كما قال تعالى } َخْيٌر لَُّكْم إِْن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ  اْنفُِروْا ِخَفافا

 ].41: التوبة[
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ْن َعَذاٍب أَلِيٍم {: وعلَّق النجاَة من النار به، ومغفرَة الذنب، ودخوَل الجنة، فقال َھا الَِّذيَن آَمُنوْا َھْل أَُدلُُّكم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكم مِّ َيا أَيُّ
ِ َوَرُسولِِه َوَ◌ُتجَ  وَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم اِھُدوَن فِى َسِبيِل ِهللا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكم، َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن َيْغفِْر لَُكْم ُذنُ ُتْؤِمُنوَن ِبا

َبًة فِى َجنَّاِت َعْدٍن، َذلَِك الَفْوُز العَ   ].12-10: الصف[} ِظيمُ َجنَّاٍت َتْجِرى ِمْن َتْحِتَھا األَْنَھاُر َوَمَساِكَن َطيِّ

ولكم : أى] 13: الصف[ } وأُْخَرى ُتِحبُّوَنَھا{: وأخبر أنھم إن فعلوا ذلك، أعطاھم ما ُيحبون ِمن النصر والفتِح القريب فقال
َن ِهللا َوَفْتٌح َقِريبٌ {خصلة أخرى ُتِحبُّونھا فى الجَھاِد، وھى   ].13: الصف[} َنْصٌر مِّ

وأعاضھم عليھا الجنَة، وأن ھذا العقد ] 111: التوبة[} ِمَن الُمْؤِمِنيَن أَْنفَُسُھْم َوأَْمَوالَُھم بأَنَّ لَُھُم الَجنَّةَ  اْشَتَرى{وأخبر سبحانه أنه 
لة ِمن السماء، وھى التوراة واإلنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعالمھم أنه ال أحَد أوفى بعھده  والوعد قد أودعه أفضَل كتبه المنزَّ

 .تعالى، ثم أكد ذلك بأن أَمَرُھم بأن يستبِشروا ببيعھم الذى عاقدوه عليه، ثم أعلمھم أن ذلك ھو الفوُز العظيمُ منه تبارك و

لفوُز فليتأمِل العاقِد مع ربه عقد ھذا التبايِع ما أعظَم خَطَره وأجلَّه، فإن هللا َعزَّ وَجلَّ ھو المشترى، والثمن جنَّاُت النعيم، وا
عليه ِمن المالئكة والَبشر، وإن ِسْلَعًة ھذا  ته ھناك، والذى جرى على يده ھذا العقُد أشرُف رسله وأكرُمھمبرضاه، والتمتع برؤي

 :شأُْنھا لقد ُھيَِّئْت ألَمٍر َعِظيٍم وَخْطٍب َجسيمٍ 

 َفاْربأ ِبَنْفِسَك أَْن َترَعى َمَع الَھَملِ ... َقْد َھيَّؤوَك ألَْمٍر لَْو َفِطْنَت لَُه 

ِة بذُل النفس والمال لمالكھما الذى اشتراھما من المؤمنين، فما للِجبان الُمعِرِض الُمْفلِس وَسْوِم ھذه السلعة، َمْھُر الم حبِة والَجنَّ
ِ ما ُھِزلَْت فيستامھا المفلسون، وال َكَسَدت، فيبيَعَھا بالنسيئة الُمْعِسُروَن، لقد أقيمت للعرض فى سوق َمن ُيِريد، فلم ي رَض با

لعة َربُّ  الون، وقام المحبُّوَن ينتظرون أيُُّھم يصلُح أن يكون نفُسه الثمن، فدارت السِّ َھا لھا بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطَّ
ٍة َعلَى الَكافِِرينَ {بينھم، ووقعت فى يد   ].54: المائدة[} أَِذلٍَّة َعلَى الُمْؤِمِنيَن أَِعزَّ

عون للمحبة، ُطولُِبوا ب ، لما َكُثَر المدَّ عى الَخلِىُّ ِحْرَفَة الشَِّجىِّ إقامة البيِّنة على صحة الدعوى، فلو ُيعطى الناُس بدعواھم، الدَّ
ٍة : فتنوع المدعون فى الشھوِد، فقيل بُِعوِنى ُيْحِبْبُكُم هللاُ {ال تثُبت ھذه الدعوى إال ِببينَّ : آل عمران[} قُْل إِن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَ َفاتَّ

ال ُتَقبُل العدالُة : خلُق ُكلُّھم، وثبت أتباُع الرسول فى أفعالِه وأقوالِه وھديه وأخالقِه، فُطولُِبوا بعدالة الَبيِّنة، وقيل، فتأخر ال]31
دوَن، فقيل ، فتأخر أكثُر المدعين للمحبة، وقام المجاھِ ]54: المائدة[} ُيَجاِھُدوَن فِى َسبِيِل ِهللا َوالَ َيَخافُوَن لَْوَمَة الَِئمٍ {إال بتزكية 

إن نفوُس المحبِّين وأموالھم ليست لھم، فسلَّموا ما وقع عليه العقد، فإن هللا اشترى ِمن المؤمنين أنفَسھم وأموالَُھم بأن لھم : لھم
َة، وعقُد التبايع ُيوِجُب التسليُم ِمن الجانبين، فلما رأى التجارُ  ن جرى عقُد عظمَة المشترى وَقْدَر الثمن، وَجاللَة َقْدِر مَ  الجنَّ

لع، فرأوا مِ  ً ليس لِغيرھا من السِّ ن التبايع على يديه، وِمقداَر الكتاب الذى أُْثِبَت فيه ھذا العقُد، عرفُوا أن للسلعة قدراً وشأنا
ُتَھا وشھوُتَھا، وتبقى َتِبَعتُ  َھا وحسَرُتھا، فإن فاعل الُخسران الَبيِّن والَغْبِن الفاحش أن يبيعوھا بثمن َبْخٍس َدَراِھَم معدودة، تذھب لذَّ

ضوان رضًى واختياراً ِمن غير ثبوت خيار، وقالوا وهللا ال َنقِيلَُك : ذلك معدود فى جملة السفھاء، فعقدوا مع المشترى بيعَة الرِّ
ھا عليكم أوفَر ما كانت قد صارت أنفُسكم وأموالُكم لنا، واآلن فقد رددنا: وال َنْسَتقِيلَُك، فلما تمَّ العقُد، وسلَّموا المبيَع، قيل لھم

ِھْم ُيْرَزقُونَ {وأضعاَف أموالكم معھا  ، لم نبتع ]169: آل عمران[} َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوْا فِى َسِبيِل ِهللا أَْمَواتاً َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
ول المعيب واإلعطاء عليه أجلَّ األثمان، ثم جمعنا منكم نفوَسكم وأموالكم طلباً للربح عليكم، بل لِيظھر أثُر الجود والكرم فى قب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعيَره، ثمَّ وفَّاهُ الَثَمَن وزاَدهُ، وَردَّ "تأمل قصَة جابر بن عبد هللا . لكم بين الثمن والمثمَّنِ  وقد اشترى منه َصلَّى هللاَّ
ُ عَ " عليه البعير ره بھذا الفعِل حاَل أبيه مع هللا، وأخبره وكان أبوه قد قُِتَل مع النبىِّ َصلَّى هللاَّ أنَّ هللا "لَْيِه َوَسلََّم فى وقعِة أُُحد، فذكَّ

ً وَقالَ  ، فسبحان َمْن َعُظَم جوُده وكرُمه أن ُيحيط به علُم الخالئق، فقد أعطى السلعَة، "َيا َعْبِدى َتَمنَّ َعلَىَّ : أحياه، وكلَّمُه ِكَفاحا
وجمع  يِل العقد، وقبل المبيَع على عيبه، وأعاض عليه أجلَّ األثماَن، واشترى عبدَه من نفسه بماله،وأعطى الثمَن، ووفََّق لتكم

ِن، وأثنى عليه، ومدحه بھذا العقد، وھو سبحانه الذى وفَّقه لُه، وشاءه منه َمِن والُمَثمَّ  .له بين الثَّ

ٍة َفَقْد  ْوِق َفاْطِو الَمَراِحالَ َحَدا ِبَك َحادِ ... َفحيََّھالَ إِْن ُكْنَت َذا ِھمَّ  ى الشَّ
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ْيَك أَْلَفاً َكَواِمالَ ... وقل لمنادي جبھم ورضاھم   إَِذا َما َدَعا لبَّ

 َنَظْرَت إِلَى األَْطالَِل ُعْدَن َحَواِئالَ ... وال تنظر األطالل من دونھم فإن 

ْوَق َيْكفِيَك َحاِمالَ ... وال تنظر بالسير رفقة قاعد   َوَدْعُه فإن الشَّ

 َطِريَق الُھَدى َوالُحبِّ ُتْصِبُح َواِصالَ ... وخذ منھم زاداً إليھم وسر على 

ْكَرى ُتِعيُدك َعاِمالَ ... وأحي بذكراھم شراك إذا دنت   ِرَكاُبَك َفالذِّ

ا َتَخاَفنَّ الَكالََل َفقُْل لََھا   أََماَمِك ِوْرُد الَوْصَل َفاْبِغى الَمَناِھالَ ... َوإِمَّ

 َفُنوُرُھم َيْھِديَك لَْيَس الَمَشاِعالَ ... اً ِمْن ُنوِرھْم ُثمَّ ِسْر ِبِه َوُخْذ َقَبسَ 

 َعَساَك َتَراُھم َثمَّ إِْن ُكْنَت َقائاِلَ ... َوَحيِّ َعلَى َواِدى األََراِك َفقِْل ِبِه 

ُف الـ  ِة َفاْطلُْبُھْم إَِذا ُكْنَت ... َوإاِل َففِى َنْعَماَن ِعْنِدى ُمَعرِّ  َسائاِلَ ـأِحبَّ

 َتفُْت َفِمنًى َيا َوْيَح َمْن َكاَن َغافاِلَ ... َوإاِل َففى َجْمِع بِلَْيلَِتِه َفإِْن 

 َمَناِزلَُك األُولَى ِبَھا ُكْنَت َناِزالَ ... َوَحيِّ َعلَى َجنَّاِت َعْدٍن َفإِنَّھا 

 ْبِكى الَمَناِزالَ َوَقْفَت َعلَى األَْطالَِل تَ ... َولِكن َسَباَك الَكاِشُحوَن ألَْجِل ذا 

ِة الـ  ْفِس إِْن ُكْنَت َباِذالَ ... َوحيِّ َعلَى َيْوِم الَمِزيِد ِبَجنَّ  ـُخلُوِد َفُجْد ِبالنَّ

 َمقِيٌل َوَجاِوْزَھا َفلَْيَسْت َمَناِزالَ ... َفَدْعَھا ُرُسوماً َداِرَساٍت َفَما بَِھا 

 َقِتيٌل َوَكْم فِيَھا لَِذا الَخْلِق َقاتاِلَ .. .ُرُسوماً َعَفْت َيْنَتاُبَھا الَخْلُق َكْم ِبَھا 

ِة آِھالَ ... َوُخْذ َيْمَنًة َعْنَھا َعلَى الَمْنَھِج الَِّذى   َعلَْيِه َسَرى َوْفُد األَِحبَّ

ْبِر َساَعًة   َفِعْنَد اللَِّقا َذا الَكدُّ ُيصْبُح َزاِئال... َوقُْل َساِعِدى َيا َنْفُس ِبالصَّ

 َوُيْصِبُح ُذو األَْحَزاِن َفْرَحاَن َجاِذال... َساَعٌة ُثمَّ َتْنَقِضى َفَما ِھَى إاِل 

ك الداعى إلى هللا، وإلى دار السالم النفوَس األبيَّة، والِھمَم العالية،  لقد حرَّ

ه السماُع إلى منازل األبرار، وحدا به فى طريق  وأسمع منادى اإليمان َمن كانت له أُُذٌن واعية، وأسمع هللا َمن كان حياً، فھزَّ
اْنَتَدَب هللاُ لَِمْن َخَرَج فِى َسبِيلِِه الَ ُيْخِرُجُه إاِلَّ إِيَماٌن ِبى، وَتْصِديٌق ِبُرُسلى أَن : "سيره، فما حطَّت به ِرحالُه إال بدار الَقَراِر َفَقالَ 

َة، َولوْ  ٍة، َولَوِدْدُت أَنِّى أُْقَتُل فى َسِبيِل أُْرِجَعُه ِبَما َناَل مْن أَْجٍر أَْو َغِنيَمٍة أَْو أُْدِخلَُه الجنَّ ِتى َما َقَعْدُت َخْلَف َسِريَّ الَ أَْن أُشقَّ َعلَى أُمَّ
 ".هللا، ُثمَّ أُْحَيا، ُثمَّ أُْقَتُل، ُثمَّ أُْحَيا، ُثمَّ أُْقَتل

اِئِم الَقاِئِم الَقاِنِت بآيَ : "وقال اِت ِهللا الَ َيْفُتُر ِمْن ِصَياٍم َوالَ َصالَة َحتَّى َيْرجَع الُمَجاِھُد فى َمَثُل الُمَجاِھِد فى َسِبيِل هللا َكَمَثِل الصَّ
 ً َة، أَْو َيْرِجَعُه َسالِما َل هللاُ لِْلُمَجاِھِد فى َسِبيلِِه ِبأَْن َيَتَوفَّاهُ أَْن ُيْدِخلَُه الَجنَّ  ".َمَع أَْجٍر أَو َغِنيمةٍ  َسبيل هللا، وتوكَّ

ْنَيا وَمافيھاَغْدَوةٌ فى َسِبي: "وقال  ".ِل هللاِ أَْو َرْوَحٌة َخْيٌر ِمَن الدُّ
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َما َعْبٍد ِمْن ِعَباِدى َخَرَج ُمَجاِھداً فى َسِبيلى اْبِتغاَء َمْرَضاتى، َضِمْنُت لُه أَْن أُْرجعه : "وقال فيما َيروى عن ربِّه تبارك وتعالى أَيُّ
 ".، َوإِْن َقَبْضُتُه أَْن أَْغفَِر له َوأَْرَحَمُه َوأُْدِخلَُه الَجنَّةَ إِْن أَْرَجْعُتُه ِبَما أصاَب ِمْن أَْجٍر أو َغِنيَمةٍ 

ِة ُيْنِجى هللاُ به ِمَن الھمِّ والغَ : "وقال  ".مِّ َجاِھُدوا فى َسِبيِل ِهللا، فإنَّ الِجَھاَد فى َسِبيِل هللا َباٌب ِمْن أَْبَواِب الَجنَّ

عيُم الَحميُل لِ : "وقال ِة، َوأََنا َزِعيٌم لَِمْن أََنا َزعيٌم والزَّ ِة، وِبَبْيٍت فى َوَسِط الَجنَّ َمْن آَمَن بى، وأَْسلََم وَھاَجَر َببْيٍت فى َرَبِض الَجنَّ
ِة، َوِبَبْيٍت فى  ِة، َوِبَبْيٍت فى َوَسِط الَجنَّ ِة، َمْن َفَعَل َذلَِك،  أََعلَى ُغَرفِ آَمَن ِبى َوأَْسلََم، َوَجاَھَد فى َسِبيِل هللاِ ِبَبْيٍت فى َرَبِض الَجنَّ الَجنَّ

رِّ َمْھَرباً َيُموُت َحْيُث َشاَء أَْن يموت  ".لَم َيَدْع لِْلَخْيِر َمْطلَباً، وال ِمَن الشَّ

 ".َمْن َقاَتَل فى َسبيِل هللا من َرُجل ُمْسلٍِم فُواَق َناقٍة، َوَجَبْت لَُه الَجنَّة: "وقال

ِة ِماَئَة دَ : "وقالَ  َماِء واألْرِض، َفإَذا سَ إِنَّ فى الَجنَّ َھا هللاُ للُمجاِھِديَن فى َسِبيِل ِهللا َما َبْيَن ُكلِّ َدَرَجَتْيِن َكَما َبْيَن السَّ أَْلُتُم هللاَ َرجٍة أَعدَّ
ْحَمن، َوِمْنُه تَ  ِة، َوَفْوَقُه َعْرُش الرَّ ِة َوأَْعلَى الَجنَّ ُه أَْوَسُط الَجنَّ ُر أنَھاُر الَجنَّةِ فاْسأَلُوهُ الفِْرَدْوَس، فإنَّ  ".َفجَّ

ٍد َرُسوالً، َوَجَبْت لَُه الَجنَّة: "وقال ألبى سعيد ِ رباً، وباإلْسالِم ِديناً، وِبُمَحمَّ أَِعْدَھا : ، فعجب لھا أُبو سعيٍد، فقال"َمْن َرضَى با
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ِة َما َبْيَن ُكلِّ : " مَ علىَّ يا رُسوَل ِهللا، َفَفَعل، ثم قاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وأُْخَرى َيْرَفُع هللاُ بَھا الَعْبَد ِماَئَة َدَرَجٍة فى الَجنَّ

َماِء واألْرِض   :وما ھى يا رسول هللاِ؟ قال: ، قال"َدَرَجَتْيِن َكَما َبْيَن السَّ

 ".الِجَھاُد فى َسِبيِل هللاِ "

الِة، ُدِعَى ِمْن َباِب َمْن أَْنَفَق َزْوَجْيِن في َسبيِِل هللا، َدعَ : "وقال ِة ُكلُّ َخَزَنِة َباٍب، أَْى فُُل َھلُمَّ، فمْن كاَن ِمْن أَْھِل الصَّ اهُ َخَزَنُة الجنَّ
َدَقِة، ُدِعَى ِمْن َباِب ا الِة، َومْن َكاَن ِمْن أھل الِجَھاِد، ُدِعَى ِمْن َباِب الِجَھاد، وَمْن كاَن ِمْن أْھِل الصَّ َدَقِة، َوَمنْ الصَّ َكاَن ِمْن  لصَّ

َياِم، ُدعىَ  يَّانِ  أَْھِل الصِّ بأبى أَْنَت وأُمِّى يا رسوَل ِهللا َما َعلَى َمْن ُدِعَى ِمْن ِتْلَك األَْبَواِب ِمْن : ، فقال أبو بكر"ِمْن َباِب الرَّ
 ".ُكوَن ِمْنُھمَنَعْم وأرُجو أَْن تَ : "َضُروَرٍة، َفَھْل ُيْدَعى أََحٌد ِمْن ِتْلَك األَْبواِب ُكلَِّھا ؟ قال

ً : "وقالَ   أَْو أََماَط األَذى َعْن َطِريٍق، َمْن أَْنَفَق َنَفَقًة َفاِضلًَة فى َسبِيِل هللا، َفِبَسْبعمائٍة، َوَمْن أَْنَفَق َعلَى َنْفِسِه َوأَْھلِِه، َوَعاَد َمِريَضا
ٌة َما لَْم َيْخِرقْ  ْوُم ُجنَّ ةُ فالَحَسَنُة ِبَعْشِر أْمَثالَِھا، َوالصَّ  ".َھا، وَمِن اْبَتالَه هللا فى َجَسِدِه َفُھَو لَُه ِحطَّ

ِبَنْفِسِه فى َسِبيِل ِهللا، َمْن أَْرَسَل ِبَنَفَقٍة فى َسِبيِل ِهللا، َوأََقاَم فى َبْيتِِه َفلَُه ِبُكلِّ ِدْرَھٍم َسْبُعماَئِة ِدْرَھٍم، َوَمْن َغَزا : "وذكر ابُن ماجه عنه
 ].261: البقرة[} َوهللاُ ُيَضاِعُف لَِمن َيَشاءُ {: ثم تال ھذه اآلية" ِه َذلَِك، َفلَُه ِبُكلِّ ِدْرَھٍم َسْبُعماَئِة أَْلِف ِدْرَھمٍ َوأَْنَفَق فى َوْجھِ 

 ".لَِّه َيْوَم الَ ِظلَّ إال ِظلُّهُ َمْن أََعاَن ُمَجاِھداً فى َسِبيِل ِهللا أَْو َغاِرَماً فى ُغْرِمِه أَْو ُمَكاَتباً فى َرَقبِتِه أََظلَُّه هللاُ فى ظِ : "وقال

َمُه هللاُ َعلَى النَّار: "وقال ْت َقَدَماهُ فى َسبِيِل ِهللا َحرَّ  ".َمِن اْغَبرَّ

َم فِى َوجْ : "وقالَ  فى : "، وفى لَْفظِ "َعْبدٍ  هِ الَ َيْجَتِمُع ُشٌح َوإِيَماٌن فى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َوالَ َيْجَتِمُع ُغَباٌر فى َسِبيِل ِهللا َوُدَخاُن َجھنَّ
 "فى َمْنَخَرْى ُمْسلِمٍ : "، وفى لفظ"فى َجْوِف اْمِرئ: "، وفى لفظ"َقْلِب َعْبدٍ 

ت َقَدَماهُ فى َسِبيِل ِهللا َساَعًة ِمْن َنَھاٍر، َفُھَما َحَراٌم َعلَى النَّارِ : "وذكر اإلماُم أحمد رحمه هللا تعالى  ".َمِن اْغَبرَّ

َم، َوَمِن اْغبَّرْت َقَدَماهُ فى َسِبيِل ِهللا، حَ : "ُه قالوذكر عنه أيضاً أنَّ  َم الَ َيْجَمُع هللاُ فى َجْوِف َرُجٍل ُغَباَراً فى َسِبيِل هللا ودخان َجَھنَّ رَّ
اَر َمِسيَرةَ  هللاُ َساِئر َجَسِدهِ  ً فى َسِبيِل ِهللا، َباَعَد هللاُ َعْنُه النَّ اِر، وَمْن َصاَم َيْوَما اِكِب الُمْسَتْعِجِل، َوَمْن ُجِرَح  َعلى النَّ أَْلِف َسَنٍة لِلرَّ

ْعَفَراِن، َھَداِء، لَُه ُنوٌر َيْوَم القَِياَمِة لَْوُنَھا لَْوُن الزَّ لُوَن  ِجَراَحًة فى َسِبيِل هللا، ُخِتَم لَُه بَِخاَتِم الشُّ َوِريُحَھا ِريُح الِمْسك َيْعِرفُه ِبَھا األَوَّ
َھَداِء، َوَمْن قاَتَل فى َسِبيِل ِهللا فَُواَق َناقٍة، َوَجَبْت لَُه الَجنَّةُ : ولُونَ واآلِخُروَن، وَيقُ   ".فاُلٌن َعلَْيِه َطابُع الشُّ
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 ".َمْن َراَح َرْوَحًة فى َسِبيِل ِهللا، َكاَن لَُه ِبِمُثِل َما أََصاَبُه ِمَن الُغَباِر ِمْسَكاً َيْوَم القَِياَمةِ : "وذكر ابن ماجه عنه

َم هللاُ َعلَْيِه النَّارَ : "ذكر أحمد رحمه هللا عنهو  ".َما َخالََط َقْلَب اْمِرىٍء َرَھٌج فى َسِبيِل ِهللا إاِلَّ َحرَّ

نَيا َوَما َعلَْيَھا: "وقال  ".ِرَباُط َيْوٍم فى َسِبيل هللا َخْيٌر ِمَن الدُّ

قَِياِمِه، َوإِْن َماَت، َجَرى َعلَْيِه َعَملُُه الَِّذى كان َيْعَملُُه، َوأُْجرَى َعلَْيِه ِرْزقُه َوأَِمَن ِرَباُط َيْوٍم َولَْيلٍَة َخْيٌر ِمْن ِصَياِم َشْھٍر وَ : "وقال
 ".الَفتَّان

ُه َيْنُمو لَُه َعَملُُه إِلَى َيوْ : "وقالَ  ُن ِمْن فِْتَنِة الَقْبرِ  مِ ُكلُّ َميٍَّت ُيْخَتُم َعلَى َعَملِِه إال الَِّذى َماَت ُمَراِبَطاً في َسِبيل هللا َفإِنَّ  ".القَِياَمِة، وُيؤمَّ

 ".ِرَباُط َيْوٍم فى َسِبيِل هللا َخْيٌر ِمْن أَْلِف َيْوٍم فِيَما ِسَواهُ ِمَن الَمَناِزلِ : "وقال

 ".ِمَھاَمْن َراَبَط لْيلًَة فى َسِبيِل هللا، َكاَنْت لَُه َكأَْلِف لَْيلٍَة ِصَياِمَھا َوقَِيا: "وذكر ابُن ماجه عنه

َة، َجاِھُدوا  ُمَقاُم أََحِدُكم فى َسِبيِل ِهللا َخْيٌر ِمْن ِعَباَدِة أََحِدُكْم فى أَْھلِهِ : "وقال يَن َسَنًة، أََما ُتِحُبوَن أَْن َيْغفَِر هللا لَُكْم َوَتْدُخلُوَن الَجنَّ ِستَّ
 ".َجَبْت لَُه الَجنَّةُ فى َسِبيِل ِهللا، َمْن َقاَتَل فى َسبِيِل ِهللا فَُواَق َناَقٍة، وَ 

 ".َمْن َراَبَط فى َشىٍء ِمْن َسَواِحِل الُمْسلِِميَن َثالََثَة أَيَّام، أَْجَزأَْت َعْنُه ِرَباَط َسَنةٍ : "وذكر أحمد عنه

 ً  ".َھاُرَھاَحَرُس لَْيلٍَة فى َسِبيِل هللا أْفَضُل ِمْن أَْلِف لَْيلٍَة ُيَقاُم لَْيلَُھا، وُيَصاُم نَ : "وُذِكَر عنه أيضا

اُر َعلَى َعْيٍن َسِھَرْت فى َسِبيِل هللا: "وقال اُر َعلَى َعْيٍن َدَمَعْت أَْو َبَكْت ِمْن َخْشَيِة هللا، َوَحُرمِت النَّ  ".َحُرَمِت النَّ

َعاً ال َيأُْخُذهُ ُسْلَطا: "وذكر أحمد عنه اَر بَعْيَنْيِه إاِلَّ َتِحلََّة الَقَسم، َفإنَّ َمْن َحَرَس ِمْن َوَراِء الُمْسلِِميَن فى َسِبيِل هللاِ ُمَتَطوَّ ٌن، لَْم َيَر النَّ
 ]".71: مريم[} ِمْنُكْم إال واِرُدَھا  َوإنْ {: هللا َيقُولُ 

لِھا إلى الصباح َعلَى َظْھِر فرسه لم َيِنزْل إال لصالٍة أو َقَضاِء َحاجَ  َقْد ": ةٍ وقاَل لِرجٍل َحَرَس المسلمين ليلًة فى سفرھم ِمْن أوَّ
 ".أَْوَجْبَت َفالَ َعلَْيَك أال َتْعَمَل َبْعَدَھا

 ".َمْن َبلََغ بَِسْھٍم فى َسِبيِل هللا، َفلَُه َدَرَجٌة فى الَجنَّةِ : "وقال

ٍر، َوَمْن َشاَب َشْيَبًة فى َسِبيِل هللا، َكاَنْت لَهُ : "وَقالَ   ".ُنوَراً َيْوَم القَِياَمةِ  َمْن َرَمى ِبَسْھٍم فى َسِبيِل ِهللا، َفُھَو ِعْدُل ُمَحرَّ

 .وعند النسائى تفسير الدرجة بمائة عام

ْھِم الَواِحِد الَجنَّةَ : "وَقالَ  اِمَى ِبِه، واْرُموا َواْرَكُبوا، وأَْن : إِنَّ هللاً ُيْدِخُل بالسَّ َصاِنَعُه َيْحَتِسُب فى َصْنَعِتِه الَخْيَر، والُمِمدَّ ِبِه، والرَّ
َمْن لىَّ ِمْن أَْن َتْرَكُبوا، وُكلُّ َشىٍء َيْلُھو به الرجُل فباطٌل إال َرْمَيُه بقوسه، أو َتأِْديَبه فرَسه، ومالعبَته امرأته، وَتْرُموا أََحبُّ إِ 

مَى، فتركه رغبةً   .رواه أحمد وأھل السنن" عنه، فنِْعَمٌة كفرھا علَّمُه هللا الرَّ

ْمى ثم َتركَ : "وعند ابن ماجه  ".ُه، َفَقْد َعَصاِنىَمْن َتَعلََّم الرَّ

ُة : "أوِصنى َفَقالَ : وذكر أحمد عنه أّن رجالً قال له ُه َرْھَباِنيَّ ُه َرْأُس ُكلَّ َشىٍء، وَعلَْيَك ِبالِجَھاِد، َفإنَّ أُوِصيَك ِبَتْقَوى هللا، فإنَّ
ُه ُروُحَك فى السَّ   ".َماِء، َوِذْكٌر لََك فى األْرضاإلْسالَم، َوَعلَْيَك ِبِذْكِر هللا َوِتالََوِة القُْرآِن، َفإِنَّ

 ".ِذْرَوةُ َسَناِم اإلْسالَم الِجَھادُ : "وقال
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اِكُح الَِّذى ُيِريُد الَعَفافَ  الُمَجاِھُد فى َسِبيِل هللا، َوالُمَكاَتبُ : َثالََثٌة َحٌق َعلَى ِهللا َعْوُنُھمْ : "وقال  ".الَِّذى يريُد األََداَء، والنَّ

ْث ِبِه َنْفَسُه، َماَت َعلى ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفاقٍ َمْن َماَت، َولَ : "وقال  ".ْم َيْغُز، َولَْم ُيَحدِّ

 ".َيْوِم القَِياَمةِ  َمْن لَْم َيْغُز، أَْو ُيَجھِّْز َغاِزَياً، أَْو ُيَخلِّْف َغاِزَياً فى أَْھلِِه ِبَخْيٍر، أََصاَبُه هللاُ بَِقاِرَعٍة َقْبلَ : "وذكر أبو داود عنه

َبُعوا أْذَناَب الَبَقِر، َوتَرُكوا الِجَھاَد فى: "َوَقالَ  ْرَھم، َوَتَباَيُعوا بالِعيَنِة، واتَّ يَنار والدِّ َسِبيِل هللا، أْنَزَل هللا ِبِھْم َبالًَء،  إَِذا َضنَّ النَّاُس بالدِّ
 ".َعْنُھْم َحتَّى ُيَراِجُعوا ِدينُھم فلم َيْرَفْعهُ 

 ". َعزَّ َوَجلَّ، َولَْيَس لَُه أََثٌر فى َسِبيِل ِهللا، لَقَِى هللاَ، َوفِيِه ُثْلَمةَمْن لَقَِى هللا: "وذكر ابن ماجه عنه

ْھلَُكةِ {: وقال تعالى  .، وفسر أبو أيوب األنصارى اإللقاء باليد إلى التھلُكِة ِبَترِك الِجَھادِ ]195: البقرة[} َوالَ ُتْلقُوا ِبأَْيِديُكْم إلَى التَّ

 ُ  ". إَِن أْبَواَب الجّنِة َتْحَت ِظالل السيُّوفِ : " َعلَْيِه َوَسلَّمَ وصحَّ عنه َصلَّى هللاَّ

 ".َمْن َقاَتل لِتُكوَن َكلَِمُة ِهللا ِھَى الُعْلَيا، َفُھَو فى سبيل ِهللا : " وصحَّ عنه

ُر باْلَعالِِم والَمْنفِِق َوالمْقُتوِل فى الِجھَ : "وصحَّ عنه ُل ما ُتَسعَّ اَر أَوَّ  ".اِد إَِذا َفَعلُوا َذلَِك لُِيَقال إنَّ النَّ

نَيا، َفالَ أَْجَر لَهُ : "وَصحَّ عنه  ".أَنَّ َمْن َجاَھَد َيْبَتِغى َعَرَض الدُّ

ِئياً ُمَكاِثَراً، َبَعَثَك هللاُ إِْن َقاَتْلَت َصاِبَراً ُمْحَتِسَباً، َبَعَثَك هللاُ َصاِبَراً ُمْحَتِسَباً، وإِْن َقاَتْلَت ُمَرا: "وصحَّ عنه أنه قال لعبِد هللا بن عمرو
ا ُمَكاِثراً، يا َعْبَد ِهللا بن َعْمرو َعلَى أىَّ َوْجٍه َقاَتْلَت أَْو قُِتْلَت، َبَعَثَك هللاُ   ". َعلَى ِتْلَك الَحالِ  ُمَراِئيَّ

 فصل 

فَ  َھاِر، َكَما َيْسَتِحبُّ الُخُروَج لِلسَّ َل النَّ َر اْلقَِتاَل َحتَّى َتُزوَل الشَّْمُس، َوَكاَن َيْسَتِحبُّ القَِتاَل أَوَّ َھاِر، أَخَّ َل النَّ لَه، َفإِْن لَْم ُيَقاِتْل أَوَّ ِر أَوَّ
َياُح َوَيْنِزَل النَّْصرُ   .َوَتُھبَّ الرِّ

  ما ورد في فضل الشھيد وكيفية تقسيم الغنائم: فصل

ِم، والَّريُح ِريُح  هللاِ وهللا أَْعلَمُ والَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه الَ ُيْكلَُم أََحٌد فى َسِبيِل : "َقال ِبَمْن ُيْكلَُم فِى َسِبيلِِة إاِل َجاَء َيْوَم القَِياَمِة اللَّْوُن َلْوُن الدَّ
 ".اْلِمْسكِ 

، َوَقْطَرِة َدٍم ُتْھَراُق فى َسِبيل ِهللا، لَْيس َشْىٌء أََحبَّ إِلَى ِهللا ِمْن َقْطَرَتْيِن أَْو أََثَرْيِن، َقْطرِة َدْمَعٍة ِمْن َخْشَيِة هللا: "وفى الترمذى عنه
ا األَثراِن، َفأََثٌر فى َسبيِل هللا، َوأََثٌر فى َفِريَضٍة ِمْن َفراِئِض هللاِ   ".َوأَمَّ

ْنَيا، َوأَنَّ : "وصحَّ عنه أنه قال هُ أَْن َيْرِجَع إِلى الدُّ ْنَيا َوَما فِيَھا، إاِل الشَّھيَد لما  َما ِمْن َعْبٍد َيُموُت، لَُه ِعْنَد هللاِ َخْيٌر الَ َيُسرُّ لَُه الدُّ
ًة أُُخرى نَيا، َفُيْقَتَل َمرَّ هُ أَْن َيْرِجَع إِلَى الدُّ ُه َيُسرُّ َھاَدِة، َفإِنَّ  ".َيرَى ِمْن َفْضِل الشَّ

اٍت لَِما َيَرى ِمَن الَكراَمة: "وفى لفظ  ".َفُيْقَتَل َعْشَر َمرَّ

ُه فى اْلفِْرَدْوِس األَْعلَى: "ْعَماِن، َوَقْد قُِتل اْبُنَھا َمَعُه َيْوَم َبْدٍر، َفَسألَْتُه أَْيَن ُھَو ؟ قالوقاَل ألُمِّ َحاِرَثَة بن النُّ   ".إِنَّ

ِة َحْيثُ : "وقال َھَداِء فى َجْوِف َطْيٍر ُخْضر، لََھا َقَناِديُل ُمَعلََّقٌة باْلَعْرِش، َتْسَرُح ِمَن اْلَجنَّ َشاَءْت، ثمَّ تأْوى إلى تِْلَك  إِنَّ أَْرَواَح الشُّ
الََعًة، َفَقالَ  ُھُم اطَّ لََع إِلَْيِھْم َربُّ ِة َحْيُث ِشْئَنا، َفَفعَل : َھْل َتْشَتُھوَن َشْيَئاً ؟ َفَقالُوا: الَقَناِديِل، فاطَّ أَىَّ َشْىٍء َنْشَتِھى، َوَنْحُن َنْسَرُح ِمَن اْلَجنَّ
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اٍت، َفلَمَّ  ُھْم لَْن ُيْترُكوا ِمْن أَْن ُيْسأَلُوا، َقالُوا اِبِھْم ذلَِك َثالََث َمرَّ َيا َربِّ ُنِريُد أَْن َتردَّ أَْرواَحَنا فِى أَْجَساِدَنا َحتَّى ُنْقَتَل فِى : َرأَْوا أَنَّ
ا َرأَى أَْن لَْيَس لَُھْم َحاَجٌة ُتِرُكوا ًة أُْخَرى، َفلَمَّ  ".َسِبيلَك َمرَّ

ِھيِد ِعْندَ : "وقال ِة، َوُيَحلَّى ِحْلَيَة اإلِيْ  إِنَّ لِلشَّ ِل َدْفَعٍة ِمْن َدِمِه، وُيَرى َمْقَعده ِمَن الَجنَّ َج ِمَن هللا ِخَصاالً أَْن ُيْغَفَر لَُه ِمْن أَوَّ َماِن، َوُيَزوَّ
ْنَيا َوَما  الُحوِر العْيِن، َوُيَجاَر ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوَيأَْمَن ِمَن اْلَفَزِع األَْكَبِر، َوُيوَضَع َعلَى َرْأِسِه َتاُج اْلوَقاِر، الَياقُوَتُة ِمْنُه َخْيٌر ِمَن الدُّ

َج اْثَنَتْيِن َوَسْبِعيَن ِمَن اْلُحوِر اْلعيِن، َوُيشفَع فى َسْبِعيَن إِْنَساناً ِمْن أََقاِربهِ . فِيَھا  .ذكره أحمد وصححه الترمذى" َوُيزوَّ

َيا : َما َكلََّم هللاُ أََحَداً إاِل ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب، َوَكلََّم أََباَك ِكَفاَحاً، َفَقالَ : "َبَلى، َقالَ : ؟ قال" هللا ألَِبيكَ  أاَلَ أُْخِبُرَك َما َقالَ : "وقال لجابر
ُه َسَبَق ِمنَّى : َياَربِّ ُتحِييِنى َفأُْقَتَل فِيَك َثاِنَيًة، قال: َعْبِدى َتَمنَّ َعلَىَّ أُْعِطَك، َقالَ  َياَربِّ َفأَْبلِْغ َمْن : قالَ " ْم إِلَْيَھا الَ ُيْرجُعونَ أَنَّھُ "إِنَّ

ِھْم ُيْرَزقُونَ { : َوَراِئى، َفأَْنَزَل هللاُ َتعالى ھذه اآلية : آل عمران[} َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا فِى َسِبيِل ِهللا أَْمَواتاً، َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِّ
169.[ 

ا أُصِ : "وَقالَ  ِة، َوتأُْكُل ِمْن ثِ لَمَّ َماِرَھا، َوتأِْوى إِلَى يَب إُِخواُنُكْم بأُُحٍد، َجَعَل هللاُ أَْرَواَحُھْم فى أَْجواِف َطْيٍر ُخْضٍر، َتِرُد أَْنَھاَر الَجنَّ
ا َوَجُدوا ِطيَب َمأَْكلِِھْم َوَمْشَرِبِھْم َوُحْسَن مَ  َقَناِديَل ِمنْ  َيا لَْيَت إِْخَواَنَنا َيْعلَُموَن َما َصَنَع هللاُ : قِيلِِھْم، َقالُواَذَھٍب فى ِظًل اْلَعْرِش، َفلَمَّ

َوالَ َتْحَسَبنَّ {: أََنا أَُبلُِّغُھْم َعْنُكم، َفأَنزل هللاُ على رسولِه ھذه اآليات: لََنا لِئال َيْزَھُدوا فى الِجَھاِد، َوالَ َيْنُكلوا َعن اْلَحْرب، َفَقاَل هللاُ 
ً الَِّذيَن قُِتلُ   ].169: آل عمران[} وا فِى َسِبيِل هللا أَْمَواتا

ً " المسند"وفى  ِة ُبْكرَ : "مرفوعا ٍة َخْضَراء، َيْخُرُج َعلَْيِھْم ِرْزقُھْم ِمَن الَجنَّ ِة، فى قُبَّ َھَداُء َعلَى َباِرِق َنْھٍر ِبَباِب اْلَجنَّ  ".ًة َوَعِشيَّةالشُّ

ُھَما َطْيَراِن أََضلََّتا َفصيلَْيِھَما ِبَبَراٍح ِمَن األَْرِض ِبيِد ُكلِّ وَ الَ َتِجفُّ األَْرُض ِمْن َدِم الشَّ : "وقال اِحَدٍة ِھيِد َحتَّى َيْبَتِدَرهُ َزْوَجَتاهُ، َكأَنَّ
ْنَيا وَما فِيَھا  ".ِمْنُھَما ُحلٌَّة َخْيٌر ِمَن الدُّ

ً " المستدرك"وفى   ".بُّ إِلَىَّ ِمْن أَْن َيُكوَن لِى أَْھُل الَمَدِر َواْلَوَبرألَْن أُْقَتَل فى َسبيِل هللا أَحَ : "والنسائى مرفوعا

ِھيُد ِمَن الَقْتِل إاِل َكَما َيِجُد أََحُدُكْم ِمْن َمسِّ اْلَقْرَصةِ : "وفيھما  ".ما َيِجُد الشَّ

ِھيُد فى َسْبِعيَن ِمْن أَْھِل َبْيِته": "السنن"وفى   ".َيْشَفُع الشَّ

ِف ال َيْلفُِتوَن وجوَھُھْم َحتَّى ُيْقَتلُوا، أُولَِئَك َيَتلَبَُّطوَن فى اْلُغرَ أَْفضُل ال": "المسند"وفى  َھَداء الَِّذيَن إِْن َيْلَقْوا فى الصَّ ِف الُعلَى ِمَن شُّ
ْنَيا، َفال ِحَساَب َعلَْيه ِة، َوَيْضَحُك إِلَْيِھْم َربَُّك، َوإَِذا َضِحَك َربَُّك إِلَى َعْبٍد فى الدُّ  ."اْلَجنَّ

َھَداُء أَْرَبعةٌ : "وفيهِ  ، فصَدَق هللاَ َحتَّى قُِتَل، َفذلَِك الَِّذى َيْرَفُع إِلَْيِه النَّاُس : الشُّ ُد اإلِْيَماِن لَقَِى الَعُدوَّ أَْعَناَقُھْم ورفع َرُجٌل ُمْؤِمٌن َجيَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرْأَسُه َحتَّى َوَقَعْت َقلَنْ  َما ُيْضَرُب ِجلُدهُ ِبَشْوِك َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُد اإلِْيَماِن، لَقَِى اْلَعُدوَّ َفَكأَنَّ ُسَوُتُه وَرُجٌل ُمْؤِمٌن َجيَّ

ُد اإلِْيَماِن، َخلََط عَ  اِنَيِة، َوَرُجٌل ُمؤِمٌن َجيَّ َرَجِة الثَّ ْلِح أََتاهُ َسْھُم َغْرٍب، َفَقَتلَُه، ُھَو فى الدَّ ئاً لَقَِى اْلَعُدوَّ َفَصَدَق َمالً َصالَِحاً َوآَخَر سَ الطَّ يَّ
الَِثِة، َوَ◌َرُجٌل ُمؤِمٌن أَْسَرَف َعَلى َنْفِسِه إِْسرافاً َكِثيراً لَقِىَ  َرَجِة الثَّ اْلَعُدوَّ َفَصَدَق هللاَ َحتَّى قُِتَل، َفذلَِك فِى  هللاَ َحتَّى قُِتَل، َفَذاَك فى الدَّ

َرَجِة الَّراِبَعةِ   ".الدَّ

َرُجٌل ُمْؤِمٌن َجاَھَد ِبَمالِِه َوَنْفِسِه فى َسبِيِل ِهللا َحتَّى إذا لَقَِى اْلَعُدوَّ َقاَتلَُھْم َحتَّى : الَقْتلَى َثالَثةٌ ": "حيح ابن حبانص"و" المسند"وفى 
ِھيدُ  ِبيُّوَن إاِل  ُيْقَتَل، َفَذاَك الشَّ ِة، َوَرُجٌل ُمْؤِمٌن َفِرَق على َنْفِسِه ِمَن الُمْمَتَحُن فى َخْيَمِة ِهللا َتْحَت َعْرِشِه، ال َيْفُضلُُه النَّ ْبوَّ بَِدَرَجِة النُّ

، َقاَتَل َحتَّى ُيْقَتَل، فَ  ُنوِب َوالَخَطاَيا، جاھد بِنفِسِه َوَمالِِه فى َسبيِِل ِهللا َحتَّى إَِذا لَقَِى اْلَعُدوَّ ِتْلَك ُمَمْصِمَصٌة َمَحْت ُذُنوَبُه َوَخَطاَياهُ، الذُّ
يْ  ِة َشاَء، َفإِنَّ لََھا َثَماِنَيَة أَْبَواٍب، َولَِجَھنَّم سَ إِنَّ السَّ اُء الَخَطاَيا، َوأُْدِخَل ِمْن أىِّ أَْبَواِب اْلَجنَّ ْبَعُة أَْبَواٍب، َوْبْعُضَھا أَْفَضُل ِمْن َف َمحَّ

ْيَف ال َبْعٍض، َوَرُجٌل ُمَنافٌِق َجاَھَد ِبَنْفِسِه َوَمالِِه، َحتَّى إَِذا لَقَِى الَعُدوَّ  ، َقاَتَل فى َسبيِل هللاِ َحتَّى ُيْقَتَل، َفإِنَّ َذلَِك فى النَّار، وإِنَّ السَّ
 ".َيْمُحو النَِّفاقَ 
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اِر أََبَداً : "وصحَّ عنه ُه الَ َيْجَتِمُع َكافٌِر َوَقاِتلََه فى النَّ  ".أَنَّ

َمْن أُْھِريَق َدُمُه، وُعقَِر : "َفأّى الَقْتِل أَْفَضُل ؟ قال: ، قيل"يَن ِبَمالِِه َوَنْفِسهِ َمْن َجاَھَد اْلُمْشِرك: "وُسئل أَىُّ اْلِجَھاِد أَْفَضُل ؟ َفَقالَ 
 ".َجَواُدهُ فى َسِبيِل هللا

 .وھو ألحمد والنسائى مرسالً " إِنَّ ِمْن أَْعَظم الِجَھاِد َكلََمَة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلَطاٍن َجاِئر": "سنن ابن ماجه"وفى 

ُھم َمْن َخَذلَُھْم، َوال َمْن َخالََفُھْم َحتَّ أَنَّ : "وصحَّ عنه ِتِه ُيَقاِتلُوَن َعلَى اْلَحقِّ الَ َيُضرُّ اَعةُ ُه ال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ  "ى َتقُوَم السَّ

َجالَ : "وفى لفظ  ".حتَّى ُيَقاتَِل آِخُرُھُم اْلَمِسيَح الدَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوسَ  وا، وربَّما بايعھم على الموِت، وبايعھم على الجھاِد كما وكان النبىُّ َصلَّى هللاَّ لََّم ُيبايُع أصَحاَبه فى الحرِب على أال َيفِرُّ
 بايعھم على اإلسالم، وبايعھم على الِھجرِة قبل الفتح، وباَيُعُھم على التوحيد، والتزاِم طاعِة هللا ورسوله، وبايع نفراً من أصحابه

 ً  .أال يسألوا الناس شيئا

وُط َيْسقُُط ِمن َيِد أَحِدِھم، فينزُل عن دابته، فيأُخُذهُ، وال َيقُوُل ألَحدِ وكا اهُ : َن السَّ  .َناوْلنى إيَّ

ما رأيُت أحداً أكثر : "عن أبى ھريرة" المستدرك"وكان ُيشاِور أصحابه فى أمر الجھاد، وأمر العدو، وتخير المنازل، وفى 
 ُ  ". َعلَْيِه َوَسلَّمَ مشورًة ألصحابه ِمن رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .وكان يتخلَُّف فى ساَقِتھم فى المسير، فُيزجى الضعيَف، وُيرِدُف المنقِطَع، وكان أرفق النَّاِس بھم فى المسير

ى بغيرھا، فيقول مثالً إذا أراد غزوة حنين  .كيف طريُق نجد، ومياُھھا، وَمن بھا من العدوَّ ونحو ذلك: وكان إذا أراد غزوة ورَّ

 ".الَحْرُب َخْدَعةٌ : "ان يقولُ وك

ه، وُيطلُِع الطالئَع، ويبِّيُت الحرسَ   .وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوِّ

ه، وقف ودعا، واستنصَر هللا، وأكثر ھو وأصحاُبه ِمن ذكر هللا، وخفضوا أصواتھم  .وكان إذا لقى عدوَّ

ً ل َما وكان يرتُِّب الجيش والمقاتلة، ويجعُل فى كل جنبٍة ُكْفئا َته، وُربَّ ھا، وكان ُيباَرُز بين يديه بأمِرِه، وكاَن َيلَُبُس لِلحرب ُعدَّ
 .ظاھر بين ِدْرَعْيِن، وكان له األلويُة والرايات

 .وكان إذا ظھر على قوم، أقام بَِعْرَصِتِھْم َثالثاً، ثم قفل

هُ، وربَّما فاجأھم نھاراً وكان إذا أراد ُيغير، انتظر، فإن سمع فى الحىِّ مؤذناً، لم ُيِغْر وإال أغ  .اَر، وكان ربما بيَّت عدوَّ

ھم  .وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرَة النھار، وكان العسكُر إذا نزل انضمَّ بعضه إلى بعض حتى لو ُبسَط عليھم كساء لعمَّ

ُئُھم عند القتال بيده، ويقول ر يا فالن: "وكان يرتب الصفوف وُيَعبِّ م يا فالن، تأخَّ  ".تقدَّ

 .وكان يستحب للرُجِل منھم أن ُيقاتل تحت راية قوِمه

، قال َحاب، وَھاِزَم األَْحَزاِب، اْھِزْمُھْم، وانُصْرَنا َعلَْيھم: "وكان إِذا لَقَِى العدوَّ : ، وربما قال"اللُھمَّ ُمْنِزَل الِكَتاب، وُمْجرَى السَّ
اعَ { ُبَر َبِل السَّ اَعُة أَْدَھى َوأَمرُّ َسُيْھَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُّ  ].46-45: القمر[} ُة َمْوِعُدُھْم والسَّ
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 ".اللُھمَّ أَْنِزْل َنْصَركَ : "وكان يقُولُ 

 ".اللُھمَّ أَْنَت َعُضِدى وأَنَت َنِصيِرى، َوِبَك أَُقاِتلُ : "وكان يقولُ 

، ُيِعلُم بنفسه ويقولُ   :وكان إذا اشتد له بأٌس، َوَحِمَى الحرُب، وقصده العدوُّ

ِبىُّ ال َكِذب  لِبْ ... أََنا النَّ  أََنا اْبُن َعْبِد الُمطَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وكاَن أقرَبھم إلى العدوِّ  َقْوا به َصلَّى هللاَّ  .وكاَن الناُس إذا اشتدَّ الَحْرُب اتَّ

: ، ومرة"َيا َمْنْصورُ : "، ومرةً "أَِمْت أَِمتْ : "ةوكان يجعُل ألصحابه ِشَعاراً فى الحرب ُيْعَرفُوَن به إذا تكلَّموا، وَكاَن ِشَعاُرُھْم َمرَّ 
 ".َحم ال ُيْنَصُرونَ "

ُس بالتُّرِس، وكان ُيِحبُّ ال رَع والُخوَذَة، ويتقلَُّد السيَف، وَيْحِمُل الّرمح والقوَس العربية، وكان يتترَّ ُخيالء فى وكان يلَبُس الدَّ
ُه هللاُ : "الحرِب، وقال ُجِل ِبَنْفِسِه ِعْنَد اللَِّقاإِنَّ ِمْنَھا َما ُيِحبُّ َھا هللاُ، فاْختياُل الرَّ ا الُخَيالَُء الَِّتى ُيحبُّ ِء، ، َوِمْنَھا َما ُيْبِغُضُه هللاُ، فأَمَّ

ا الَِّتى ُيْبِغُض هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، َفاْخِتَيالُُه فى الَبغى َوالَفْخرِ  َدَقِة، َوأَمَّ  ".واْخِتَيالُُه ِعْنَد الصَّ

وكان ينھى عن قتِل النساِء والولداِن، وكان ينُظُر فى المقاِتلَِة، فمن رآهُ أَْنَبَت، . رة بالمنجنيق نصَبه على أھل الطائفِ وقاتل م
 .لم ُيْنبِْت، استحياه َقَتلَُه، وَمن

ِ، َوالَ ُتَمثِّلُوا، َوالَ َتْغُدُروا، سيُروا ِبْسم ِهللا وفى َسِبيِل ِهللا، وَقاِتلُوا مَ : "وكان إذا بعث سريَّة ُيوصيھم بتقوى هللا، ويقول ْن َكَفَر با
 ".َوالَ َتْقُتلُوا َولِيَداً 

َفِر بالقُرآِن إلى أرِض العدوِّ   .وكان ينھى عن السَّ

ا إلى اإلسالِم والِھجرِة، أو اإلسالِم دون الِھجرة، ويكونون كأعرابِ  ه قبل الِقتال إمَّ  وكان يأمر أميَر سريَّته أن يدعَو عدوَّ
ِ وقاتلھم  .المسلمين، ليس لھم فى الفىء نصيب، أو بذل الِجزية، فإن ُھْم أجاُبوا إليه، َقِبَل منھم، وإال استعان با

ه، أمر منادياً، فجمع الغنائَم كلَّھا، فبدأ باألسالِب فأعطاھا ألھلھا، ثم أخرج ُخُمَس الباقى، فوضعه حيث أراه  وكان إذا ظفر بعدوِّ
ويَّة بين هللا، وأمره به  بياِن والعبيِد، ثم قسم الباقى بالسَّ ِمن مصالح اإلسالم، ثم َيْرَضُخ من الباقى لمن ال سھم له ِمن النساِء والصِّ

 .سھٌم له، وسھماِن لفرسه، وللراجل سھم ھذا ھو الصحيح الثابت عنه :الجيش، للفارِس ثالثُة أسھم

َفُل ِمن الُخُمس، وقيل وھو أضعف األقوال: ِمن المصلحِة، وقيلوكان ُيَنفُِّل ِمن ُصْلب الغنيمِة بحسب ما يراه  بل : بل كان النَّ
وجمع لِسلمَة بن األكوع فى بعض مغازيه بين سھِم الراجل والفارس، فأعطاه أربعَة أسھم لِعظم َغناِئِه . كان من ُخُمِس الُخُمسِ 

 .فى تلك الغزوة

ى الضعيف والقوى فى القِسمة ما عدا  .النفل وكان ُيَسوِّ

، بعَث َسِريَّة بين يديه، فما َغِنمْت، أخرج ُخُمَسُه، َوَنفَّلََھا ُرُبَع الباقى، وقسم الباقى بين ھا وبين وكان إذا أغار فى أرض العدوِّ
َفَل،  ".َن َعلَى َضِعيفِِھمْ لَِيُردَّ َقِوىُّ الْمْؤِمِني: "ويقولُ  سائر الجيش، وإذا رجع، فعل ذلك، ونفَّلھا الثلث ومع ذلك، فكان يكرهُ النَّ

، إن شاء عبداً، وإن شاء أمًة، وإن شاَء فرساً ي فِىَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َسْھٌم من الغنيمة ُيْدَعى الصَّ  .ختاُره قبل الُخُمسوكاَن له َصلَّى هللاَّ

ُة ِمَن الّصفِىِّ : "قالت عائشةُ   :بنى زھير بن أَُقْيش ولھذا َجاَء فى كتابه إلى. رواه أبو داود" وَكاَنْت َصفِيَّ
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كَ " الََة، وآَتْيُتُم الزَّ داً رُسوُل ِهللا، وأََقْمُتُم الصَّ ُكْم إِْن َشِھْدُتم أَْن الَ إِلَه إاِل هللاُ، وأَنَّ مَحمَّ بىَّ إِنَّ ْيُتُم الُخُمَس ِمَن الَمْغَنِم َوَسْھم النَّ اَة، َوأَدَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َوَسْھَم ال فِىَّ أَْنُتْم آِمُنوَن بأََماِن هللا َوَرُسولِهِ َصلَّى هللاَّ  ".صَّ

فِىِّ   .وكان سيفُُه ُذو الَفَقاِر ِمن الصَّ

وكان ُيسِھُم لمن غاب عن الوقعِة لمصلحِة الُمسلِميَن، كما أسھم لِعثمان سھَمه ِمن بدر، ولم يحُضْرَھا لِمكان تمريضه المرأِتِه 
 ُ َة ابنة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ  .، َفَضرَب لَُه َسْھَمه َوأَْجَرهُ "إِنَّ ُعْثَماَن اْنَطلََق فى َحاَجِة هللا وحاجة َرُسولِهِ : " َعلَْيِه َوَسلََّم فقالَ ُرقيَّ

ً لم َيْربْح أَحٌد ِمثلَُه، فقال ُه َربَح ربحا ما : "وكانوا يشترون معه فى الغزو ويبيعوَن، وھو يراھم وال ينھاھم، وأخبره رجل أَنَّ
: َما ُھَو َيا َرُسوَل ِهللا ؟ َقالَ : َقالَ " أََنا أَُنَبُئَك ِبَخْيِر َرُجٍل َرِبحَ : "ما ِزلُت أبيُع وأبتاُع حتى َرِبْحُت ثالَثمائِة أُوقيَّة، فقالَ : ال؟ ق"ھو
الة"  ".َرْكَعَتْيِن َبْعَد الصَّ

أن يستأجَر : والثانى. تأِجَر َمْن َيْخِدمه فى سفِرهِ أن يخُرج الرجُل، ويس: وكانوا يستأجرون األُجراء للغزو على نوعين، أحُدھما
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  للغازى أجُره، وللجاِعِل أَْجُرهُ : "من ماله َمن يخرج فى الجھاد، ويسمون ذلك الجعائل، وفيھا قال النبى َصلَّى هللاَّ

 ".َوأَْجُر الَغاِزى

جُل بعيَره إلى الرجل أو فرسه : شركة األبدان، والثانى :وكانوا يتشاركون فى الغنيمة على نوعين أيضاً، أحدھما أن يدفع الرَّ
ْھَم، فأصاَب أحُدُھما قِْدَحُه، واآلخر نصلَه وِريَشه  .يغُزو عليه على النصف مما يغنُم حتى ربما اقتسما السَّ

اٌر وَسْعٌد فيما ُنِصيُب َيْوَم َبْدٍر، َفَجا: "وقال ابُن مسعود اٌر بَِشىءٍ اشتركُت أََنا َوَعمَّ  ".َء َسْعٌد ِبأَِسْيَرْيِن، َولَْم أَِجىْء أََنا َوَعمَّ

 .لِمن َقِدَم ِمن الَمَدِد بعَد الفتح وكان يبعُث بالسريَّة فُرساناً تارًة، وِرَجاالً أُْخَرى، وكان ال ُيْسِھمُ 

 فصل

لِِب : "شمس وبنى نوفل، وقال وكان ُيعطى سھَم ذى القُربى فى بنى ھاشم وبنى المطلب دون إخوِتھم من بنى عبدِ  َما َبُنو الُمطَّ إِنَّ
ُھْم لَْم ُيَفاِرقُوَنا فى َجاِھلِيٍة والَ إِْسالَم: "َوَشبََّك َبْيَن أََصاِبِعِه، وَقالَ " َوَبُنو َھاِشٍم َشْىٌء َواِحدٌ   "إِنَّ

 فصل

َعاَم في إِنَّ َجْيَشاً : "أكلونه، وال يرفُعونه فى المغانم، قال ابُن عمروكان المسلمون ُيصيُبوَن معه فى مغاِزيھم الَعَسَل والِعَنَب والطَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َطَعاَماً َوَعَسالً، ولم ُيْؤَخْذ ِمْنُھُم الُخُمسُ   .ذكره أبو داود" َغِنُموا فى َزَماِن َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : "ٍم، وقالوانفرد عبُد هللا بُن المغفَّل َيْوَم َخيَبر ِبِجَراِب َشحْ  ال أُْعِطى اليوَم أحداً ِمْن ھذا شيئاً، فسِمَعُه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 ً م ولم َيقُْل له شيئا  ".َوَسلََّم، فتبسَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ؟ فقال: وقيل البن أبى أوفى ُسوَن الطعاَم فى عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ ً : "ُكُنتم ُتخمِّ يوَم خيبر، وكان  أصبنا طعاما
 ".الرجُل يجىء، فيأخُذ منه ِمقَداَر ما يكفيه، ثم ينصرفُ 

ا لََنْرِجُع إلى ِرحالَِنا وأَْجِرَبُتَنا منه مملوءة: "وقال بعُض الصحابةِ   ".كنا نأُكُل الَجْوَز فى الَغْزِو، وال َنْقِسُمه حتى إْن ُكنَّ

 فصل 

ْھَبة والُمْثلَ  ا: "ِة وقالوكان ينھى فى مغازيه عن النُّ  ".َمِن اْنَتَھَب ُنْھَبًة َفلَْيَس ِمنَّ

 ".وأمَر بالقُُدوِر التى ُطِبَخْت ِمَن النُّھَبى َفأُْكفَِئتْ "
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى سفٍر، فأَصاَب النَّاَس حاَجٌة شديدةٌ : "وذكر أبو داود َعْن رجٍل من األنصار قال  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يمشى على ق َ قُدوَرَنا وَجْھٌد، وأصاُبوا غنماً، فانَتھُبوھا وإنَّ قُدورَنا لتغلى إذ َجاَء َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ وسه، َفأَْكَفأ

ْھَبَة لَْيَسْت ِبأََحلَّ ِمَن المَ : "بقوِسِه، ُثمَّ جعَل ُيْرِمُل اللَّحَم بالتراِب، ثمَّ قال ْھَبةِ إنَّ النُّ  ".ْيَتِة، أو إِنَّ الَمْيَتَة لَْيَسْت ِبأََحلَّ ِمَن النُّ

ُجُل ثوباً ِمن الفىء حتى إذا أخل َھا فيه، وأن َيْلَبَس الرَّ ه وكان ينھى أن يركَب الرجُل دابًة ِمن الفىء حتَّى إذا أعجَفَھا، ردَّ َقه، ردَّ
 .فيه، ولم يمنع من االنتفاع به حال الحرب

 فصل

 ".ُھَو عاٌر وَناٌر وَشَناٌر َعلَى أَْھلِِه َيْوَم القَِياَمةِ : "ُد فى الُغلُوِل جداً، ويقولوكان ُيشدِّ 

ُة قال: ولما أُصيَب غالمُه ِمْدَعٌم قالوا ً لَُه الَجنَّ ْملََة الَّتى أََخَذَھا َيْوَم َخْيَبر ِمَن الَغَناِئِم، : "ھنيئا لَْم َكال َوالَِّذى َنْفسى ِبَيِدِه إِنَّ الشَّ
 "ِشَراٌك أَْو ِشَراَكاِن ِمن نارٍ : "فجاء رجل ِبشَراٍك أو ِشَراَكْيِن لما سِمع َذلَِك، فقال" ُتِصْبَھا الَمَقاِسُم لََتْشَتِعُل َعلَْيِه ناَراً 

مُه، وَ : "وقال أبو ھريرة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَذَكَر الُغلُوَل وَعظَّ َم أَْمَرهُ، َفَقالَ َقاَم فِيَنا َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ الَ أُْلفَِينَّ أََحَدُكم َيْوَم القَِياَمِة : "َعظَّ
ِه ال أَْملُِك لََك َشْيئاً َقْد أَْبلَْغُتَك، َعلَى َرَقَبتِ : َيا َرُسوَل هللا أَِغْثِنى، َفأَقُولُ : َعلَى َرَقَبِتِه َشاةٌ لََھا ُثَغاٌء، َعلَى َرَقبِتِه َفَرٌس لَُه َحْمَحَمٌة َيقُولُ 

َيا َرُسوَل هللا : ال أَْملُِك لََك ِمَن هللا َشْيئاً، َقْد أَْبلَْغُتَك، َعلَى َرَقَبِتِه ِرَقاٌع َتْخفُِق َفَيقُولُ : َياَرُسوَل ِهللا أَِغْثِنى، فأَقُولُ : َصامٌت، َفَيقُولُ 
 ".الَ أَْملُِك لََك َشْيئاً َقْد أَْبلَْغُتكَ : أَِغْثِنى، َفأَقُولُ 

 .َفَذَھُبوا َيْنُظُروَن َفَوَجدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّھا" ُھَو فى النَّارِ : "اَن َعلَى َثَقلِِه وقد َماتوقال لمن ك

وا على رُجٍل، َفَقالُوا: "وقالوا فى بعِض َغَزواِتھم َكال إِنَّى َرأَْيُتُه فى : "وفاُلٌن َشِھيٌد، فقال: فاُلٌن َشِھيٌد، وفاُلٌن َشِھيٌد حتَّى مرُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ " اِر فى ُبْرَدٍة َغلََّھا أَْو َعَباَءةالنَّ  اِب، اْذَھبْ : "ثمَّ قاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُه الَ : َفَناِد فى النَّاسِ  اْذَھْب َيا ابَن الَخطَّ إِنَّ

َة إال الُمْؤِمُنوَن   ".َيْدُخُل الَجنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقالوُتوفى رجٌل يوَم خيبر، فذُكروا ذلَك لرسول هللا صَ  َفَتَغيََّرْت ُوُجوهُ النَّاِس لذلَِك، " َصلُّوا َعلَى َصاِحبُكم: "لَّى هللاَّ
ً : "َفَقالَ   ".، ففتَُّشوا متاَعه، فوجُدوا َخرزاً ِمن خرِز َيھوٍد ال ُيساوى ِدْرَھَمْينِ "إنَّ َصاِحَبُكم َغلَّ فى َسبِيِل هللا َشْيئا

ُسه، وَيْقسُمه، فجاء رجٌل بعد ذلك بِِزَماٍم ِمن َشعر،وَكاَن إذا أصاَب َغنِ   يَمًة أمَر ِبالالً، فناَدى فى الناِس، فيجيؤوَن ِبَغَناِئِمِھم، َفُيَخمِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً ؟: "َفَقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ : فاعتذر، فقالَ " أَْن َتِجىَء ِبِه ؟ َفَما َمَنَعكَ : "َنَعْم، َقالَ : قالَ " َسِمْعَت باِلاَلً َنادَى َثالََثا

 ". ُكْن أَْنَت َتِجىُء ِبِه َيْوَم القَِياَمِة َفلَْن أَْقَبلَُه ِمْنكَ "

 فصل

ھذا منسوٌخ بساِئِر األحاديِث التى َذَكْرُت، فإنه لم : فقيل وأمر بتحريِق متاِع الَغالِّ وضِربِه، وَحَرَقُه الخليفتاِن الراِشداِن بعده،
إِنَّ ھَذا ِمن باب التعِزيِر والعقوباِت المالية الراجعِة إلى اجتھاد األئمة  - وھو الصواب  -تحريُق فى شىٍء منھا، وقيل َيجىء ال

ابعة فليَس بِ  الثة أو الرَّ َحدٍّ وال بحَسِب المصلحة، فإنه َحَرَق وَتَرَك، وكذلَِك خلفاؤهُ ِمن بعده، ونظيُر ھذا قتُل شاِرب الخمر فى الثَّ
 .، وإنما ھو تعزيٌر يتعلَّق باجتھاِد اإلماممنسوخ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األسارى : فصل  فى َھْديه َصلَّى هللاَّ

وبعَضھم بأسرى المسلميَن، وقد فعل ذلك كلَّه ِبَحَسِب المصلحة،  كان َيُمنُّ على بعضھم، ويقُتُل بعَضُھم، وُيفاِدى بعَضھم بالمال،
ْتَنى، لَتَرْكُتُھم له: "الَ ففاَدى أسارى بدٍر بماٍل، وقَ   ".لَْو َكاَن الُمْطِعُم بُن َعِدىٍّ َحياً، ُثمَّ َكلََّمنى فى ھؤالِء النَّ

ته، فأسرھم ثمَّ َمنَّ عليھم  .وھبَط عليه فى ُصلِح الحديبية ثمانون متسلُِّحوَن ُيِريدون ِغرَّ
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َد بنى َحنيَفَة، فَرَبَطه ِبَساِريَ "  ".ِة الَمْسِجِد، ثم أطلقه فأسلموأسَر ُثمامَة بن أثال سيِّ

ھم وُيطلَِقھم، لعلَّ هللا يُقُ◌ أن يأُخَذ منھم فِديًة تكوُن لھم قوًة على َعدوِّ دِّ  أن واستشار الصحابة فى أسارى بدر، فأشار عليه الصِّ
نَ : "َيھِديھم إلى اإلسالم، وقال عمر َنا َفنضِرَب أعناَقھم، فإنَّ ھؤالء أئمُة ال وهللا، ما أرى الَِّذى رأى أُبو بكر، ولكن أَرى أن ُتَمكِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ما قال أُبو بكر، ولم َيْھَو ما قال ُعَمُر، فلما كان ِمن الغد، أقبَل عُ "الكفِر وصناديُدھا َمُر، ، َفَھِوَى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيبكى ھو وأُبو يا َرُسوَل هللا ؛ ِمن أىِّ شىٍء تبكى أنَت وصاِحُبَك، فإن وجدُت : "بكر، فقال فإذا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَْبِكى لِلَِّذى َعَرَض َعلَّى أَْصَحاُبك ِمْن : "ُبكاًء َبَكْيُت، وإن لم أَِجْد بكاًء تباَكْيُت لبكائكما ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
َما َكاَن لَِنبىٍّ أَْن َيُكوَن لَُه أَْسرى َحتَّى ُيْثِخَن فِى {: ِمْن َھِذِه الشََّجرة ، َوأَْنَزَل هللا ، لََقْد ُعِرَض َعلَىَّ َعَذاُبُھم أْدَنىأَْخِذھِم الفَِداءَ 

 ]".67: األنفال[} األرِض 

حْت طاِئفٌة، قوَل ُعَمَر لھذ حت َطاِئفٌة قوَل أبى بكر، الستقرار وقد تكلََّم النَّاُس، فى أىَّ الرأييِن كان أصَوب، فرجَّ ا الحديث، ورجَّ
لَّى األمر عليه، وموافقِتِه الِكتاَب الذى َسَبَق ِمن هللاِ بإحالِل ذلك لھم، ولِموافقته الرحمة التى غلبِت الغضب، ولتشبيه النبىِّ صَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم له فى ذلك بإبراھيم وعيسى، وتشبيھه لعمر بنوح وموسى ولِحصول الخيِر العظيم الذى حصل بإسالم أكثر  هللاَّ
أولئَك األْسرى، ولخروِج َمن خرج ِمن أصالبھم ِمن المسلمين، ولِحصوِل القوة التى حصلت لِلمسلمين بالِفداء، ولموافقِة َرسوِل 

الً، ولِموافقِة هللا له آخراً حيُث استقر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألبى بكر أوَّ يق، فإنه رأى ما  هللا َصلَّى هللاَّ دِّ األمُر على رأيه، ولِكمال نظر الصِّ
 .يستقِرُّ عليه ُحْكُم ِهللا آِخراً، وغلَّب جانَب الرحمِة على جانِب الُعقُوبة

َما كان رحمًة لِنزول العذاِب لمن أراد بذلك عرَض الدنيا، ولم: قالوا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإنَّ ُيِرْد َذلَِك رسوُل  وأما بكاُء النبىِّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال أبو بكر، وإن أراَده بعُض الصحابة، فالفتنُة كانت َتُعمُّ وال ُتصيُب َمن أراَد ذلك  خاصة، كما ُھِزَم هللا َصلَّى هللاَّ

ته منھم، فھزم الَجْيُش بذلك فِتنة ومحنة، ثم وبإعجاب كثرتھم لِمن أعجب" لَْن ُنْغلََب الَيْوَم ِمن قِلَّةٍ : "العسكُر يوَم ُحَنين بقول أحدھم
 .وهللا أعلم.. استقر األمُر على النصر والظفر

ِه فَِداَءه، َفَقالَ  ً : "واستأذنه األنصاُر أن يتُرُكوا لِلعباس َعمِّ  ".ال َتَدُعوا ِمْنُه ِدْرَھَما

ة، ففدى بھا ناساً ِمن واستوھب ِمن سلمة بِن األكوع جارية َنَفلَه إيَّاھا أبو بكر فى بعض مغازي ه، فوھبھا له، فبعَث بھا إلى مكَّ
المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبى ھوازن عليھم بعد القِْسَمِة، واستطاَب قلوَب الغانمين، فطيبَّوا 

ض َمن لم ُيطيب من ذلك ِبُكلِّ إنساٍن ِستَّ فرائض، وقتل ُعقبَة بن أبى ُمعيط مِ  ن األسرى،وقتل النَّضَر بَن الحارث له، وعوَّ
 .لشدة عداوِتھما  ورسوله

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فِداَءھم : "وذكر اإلماُم أحمد عن ابن عباس قال كاَن ناُس ِمن األسرى لم َيُكْن لھم مال، فجعَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .ز الفداء بالعمل، كما يجوز بالمال، وھذا يدل على جوا"أن ُيعلُِّموا أوالَد األنصاِر الِكَتابة

العرِب، كما َيْسَتِرقُّ غَيَرھم ِمن أھل الكتاب، وكان عند  وكان ھدُيه أن َمن أسلم قبل األسر، لم ُيسترق، وكاَن يسترق َسْبىَ 
ٌة منھم فقال َھا ِمْن َولَِد إِْسَماعيلَ : "عائشة سِبيَّ  ".أْعِتقيھا َفإنَّ

 ً  ".َكاَن َعلَْيِه َرَقَبٌة ِمْن َولَِد إِسماعيَل، َفْلَيْعِتْق ِمْن َبْلَعْنَبرَمْن : "وفى الطبرانى مرفوعا

اس، فكاتبْتُه على نفسھا،  بى لثابِت بِن َقْيس بن شمَّ َفَقَضى ولما قسم سبايا بنى الُمْصَطلِِق، وقعت ُجَوْيِرَيُة بِْنُت الحارث فى السَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِجِه إِياھا مائًة ِمْن أَْھِل َبْيِت بنى الُمْصَطلِِق إِكراماً لصھِر رسوِل  رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َجھا، فأُعَتَق ِبَتَزوُّ ِكَتاَبَتَھا َوَتَزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھى من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقَّفُون فى وطء سبايا العرب على اإلسالم، بل كانوا يطؤو نھن هللا َصلَّى هللاَّ
َساِء إالَّ َما َملََكْت أَْيَماُنُكمْ {: االستبراء، وأباَح هللا لھم ذلك، ولم يشترط اإلسالم، بل قال تعالىبعد  : النساء[} َوالُمْحَصَناُت ِمَن النَّ
ارية وقال له سلمة بن األكوع، لما استوھبه الج. ، فأباح َوْطَء ُملِك اليمين، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدُتھا باالستبراء]24

ً : "الفزارية من السبى ً قبل اإلسالم عندھم، لم "وِهللا يا رسول هللا ؛ لقد أعجبتنى، وما كشفُت لھا ثوبا ، ولو كان وطؤھا حراما
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 ً ِمن المسلمين بمكة، والمسلُِم ال ُيفادى به، وبالجملِة فال َنعِرُف  يكن لھذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، ألنه قد َفَدى بھا ناسا
أثٍر واِحٍد قطُّ اشتراط اإلسالم منھم قوالً أو فعالً فى وطء المسبية، فالصواُب الذى كان عليه ھديُه وھدُى أصحابه استرقاُق فى 

 .العرب، ووطء إمائھن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط اإلسالم

 فصل 

بى بين  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يمنُع التفريَق فى السَّ َق هللا َبْيَنُه َوَبْيَن : "الوالدة وولدھا، ويقولوكان َصلَّى هللاَّ َق َبْيَن َوالَِدٍة َوَولَِدَھا، َفرَّ َمْن َفرَّ
ِتِه َيْوَم القَِياَمة ق بينھم" أَِحبَّ  .وكان يؤتى بالسبى، فيعطى أھَل البيت جميعاً كراھية أن ُيفرَّ

 فى ھديه فيمن َجسَّ عليه: فصل

ً ِمن الم وما : " وثبت عنه أنه لم يقُتل حاطباً، وقد َجسَّ عليه، واستأذنه عمُر فى قتله فقال. شركينثبت عنه أنه قتل جاسوسا
لََع َعلَى أَْھِل َبْدٍر فقال ُيْدريَك لََعلَّ  فاستدلَّ به َمن ال يرى قتل المسلم الجاسوس، " اْعَملُوا َما ِشْئُتم َفَقْد َغَفْرُت لَُكم : هللاَ اطَّ

حنيفة رحمھم هللا، واستدل به َمْن يرى قتله، كمالك، وابن عقيل ِمن أصحاب أحمد رحمه هللا وغيرھما كالشافعى، وأحمد، وأبى 
لَِّل ألنه ُعلِّل ِبعلَّة مانعة ِمن القتل منتفيٍة فى غيره، ولو كان اإلسالُم مانعاً من قتله، لم ُيعلَّل بأخصَّ منه، ألن الحكم إذا عُ : قالوا

 .وهللا أعلم.. لتأثير، وھذا أقوىباألعم، كان األخص عديَم ا

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِعتَق عبيِد المشركين إذا خرُجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول ". ُھْم ُعَتَقاُء ِهللا َعزَّ وَجلَّ : "وكان ھديه َصلَّى هللاَّ
ه فى يِدِه كما كان قبل اإلسالم، ولم قبل اإلسال وكان ھدُيه أنَّ َمن أسلم على شىء فى يده، فھو له، ولم ينُظْر إلى سببه م، بل ُيقِرُّ

يُق على تضميِن  دِّ ُن المشركيَن إذا أسلموا ما أتلفُوه على المسلمين ِمن نفس، أو مال حاَل الحرب وال قبلَه، وعزم الصِّ يكن ُيَضمِّ
دة دياِت المسلميَن وأموالھم، فقال عمر فى سبيل هللا، وأُجوُرھم على هللا، وال ديَة تلك دماٌء أُصيبت : "المحاربيَن ِمن أھل الرِّ

ً َيُردُّ على المسلمين أعيان أموالھم التى أخذھا ِمنھم الكفاُر قھراً بعد "لشھيد ، فاتفق الصحابُة على ما قاَل عمر، ولم يكن أيضا
ُضون لھا سواء فى ذلك العقار والمنقول، ھذا ھديُ   .ه الذى ال شك فيهإسالمھم، بل كانوا يرونھا بأيديھم، وال يتعرَّ

ولما فتح مكة، قام إليه رجال من المھاجرين يسألونه أن يرد عليھم دورھم التى استولى عليھا المشركون، فلم يردَّ على واحد 
، وخرجوا عنھا ابتغاَء مرضاته، فأعاضھم عنھا دوراً خيراً منھا فى الجنة، فليس لھم أن  منھم داره، وذلك ألنھم تركوھا 

،  يرِجُعوا ْص للمھاجر أن ُيقيم بمكة بعد ُنُسِكه أكثَر ِمن ثالِث، ألنه قد ترك بلده  ، بل أبلُغ من ذلك أنه لم ُيرخِّ فيما تركوه 
اه بائساً أن ماَت بمكة، وُدفَِن بھا بعد ھجرته منھا  .وھاجر منه، فليس له أن يعوَد يستوِطنُه، ولھذا رثى لسعد بن خولة، وسمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األرض المغنومة فى ھديه صَ : فصل  لَّى هللاَّ

ثبت عنه أنه قسم أرَض بنى قُريظة وبنى النَّضير وخيبر بيَن الغانمين، وأما المدينة، ففُِتحت بالقرآن، وأسلم عليھا أھلُھا، 
ت بحالھا لماء الجمُع بين فتحھا عنوة، وترِك قسمتھا، وأما مكة، ففتحھا َعْنَوًة، ولم يقسمھا، فأشكل على ُكلِّ طائفٍة من الع. فأُقِرَّ
ألنھا داُر المناِسِك، وھى وقٌف على المسلمين كلِّھم، وھم فيھا سواء، فال ُيْمِكُن قسمُتھا، ثم ِمن ھؤالء َمن منع : فقالت طائفة

ز بيع ِرباعھا، ومنع إجاَرتھا، والشافعى لما لم يجمع بين العَ  إنھا : نوِة، وبين عدم القسمة، قالبيعَھا وإجاَرتھا، ومنھم َمن جوَّ
ولو فُِتَحْت َعنوة، لكانت غنيمة، فيجُب قسمتھا كما تجب قسمُة الحيوان والمنقول، ولم يَر : قال. فُِتحْت ُصلحاً، فلذلك لم ُتْقسم

إليھم إضافَة الملك  بأساً من بيع رباع مكة، وإجارتھا، واحتج بأنھا ملك ألربابھا ُتورث عنھم وُتوھب، وقد أضافھا هللا سبحانه
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أين تنزل غداً فى دارك بمكة : إلى مالكه، واشترى عمُر بن الخطاب داراً ِمن صفوان بن أمية، وقيل للنبى َصلَّى هللاَّ

فعى أن األرَض من الغنائم، وكان عقيُل ورَث أبا طالب، فلّما كان أصل الشا" َوَھْل َتَرَك لََنا َعقِيٌل ِمْن ِرَباٍع أو ُدوٍر : "؟ فقال
 ً َة ُتملك وُتباع، وِرباعھا وُدورھا لم تقسم، لم يجد ُبداً من القوِل بأنھا فُِتَحْت ُصْلَحا  .وأن الغنائم تجُب قسمُتھا، وأن مكَّ
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يقسمھا ؟  ثم اختلفوا ألى شىء لم. لكن من تأمل األحاديَث الصحيحَة، وجدھا كلَّھا دالة على قول الجمھور، أنھا فتحت َعنوة
اإلمام ُمَخّيٌر فى األرض : وقالت طائفة. ألنھا دار النُُّسك ومحلُّ العبادة، فھى وقف من هللا على عباده المسلمين: فقالت طائفة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قسم خيبَر، ولم يقسم مكة، فدل على جواز األمرين رُض ال واأل: قالوا. بين قسمتھا وبين وقفھا، والنبىُّ َصلَّى هللاَّ
، وأحل تدخُل فى الغنائِم المأموِر بقسمتھا، َبل الغنائُم ھى الحيواُن والمنقوُل، ألن هللا تعالى لم ُيِحلَّ الغنائم ألمة غير ھذه األُمة

يا َقْوِم اْدُخلُوا األَْرَض {: لى قولهإ} َوإِْذ قاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم اْذُكُروا ِنْعَمَة ِهللا َعلَْيُكم{: لھم دياَر الكفر وأرضھم كما قال تعالى
َسَة الَِّتى َكَتَب هللاُ لَُكمْ  } َكَذلَِك َوأَْوَرْثَناَھا َبِنى إِْسَراِئيلَ {: ، وقال فى دياِر فرعون وقوِمِه وأرضھم]21-20: المائدة[} الُمَقدَّ

ُ َعلَْيِه ، فُعلِم أن األرض ال تدخل فى الغنائم، واإلماُم مخيَّر فيھا ب]59: الشعراء[ حسب المصلحة، وَقد َقَسَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ً مستمراً فى رقبتھا يكون للمقاتلة، فھذا معنى وقفھا،  ھا على حالھا وضرب عليھا خراجا َوَسلََّم وترك، وُعَمُر لم يقسم، بل أقرَّ

ض كما ھو عمُل األُمة، وقد أجمعوا على أنھا ليس معناه الوقف الذى يمنع ِمن نقل الملك فى الرقبة، بل يجوُز بيُع ھذِه األر
تورث، والوقف ال ُيورث، وقد نص اإلماُم أحمد رحمه هللا تعالى على أنھا يجوُز أن ُتجعل صداقاً، والوقُف ال يجوز أن يكون 

لموقوف عليھم من مھراً فى النكاح، وألن الوقَف إنما امتنع بيعُه ونقل الملك فى رقبته لما فى ذلك من إبطال حقِّ البطون ا
منفعته، والمقاتلة حقھم فى خراج األرض، فمن اشتراھا صارت عنده خراجية، كما كانت عند البائع سواًء، فال يبُطُل حق أحٍد 

داق، ونظيُر ھذا بيُع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبُب الحرية  من المسلمين بھذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والھبة والصَّ
 .وهللا أعلم.. ة، فإنه ينتقل إلى المشترى مكاتباً كما كان عند البائع، وال يبطل ما انعقد فى حقِّه من سبب العتق ببيعهبالكتاب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قسم ِنصَف أرِض خيبر خاصة، ولو كان حكُمھا حكَم الغنيمة، لقسمھا كلھا  ومما يدلُّ على ذلك أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما ظھر على خيبر قسَمھا على ستِة وثالثين ": "المستدرك"و" السنن"، ففى بعد الُخُمس أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وللمسلمين النِّصُف من ذلك، وَعَزلَ  اقى لمن  النِّصَف البسھماً، َجَمَع ُكلُّ َسْھم ِماَئَة َسْھٍم، فكان لرسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثمانيَة َعَشَر : "ھذا لفظ أبى داود، وفى لفظ". نزل به من الوفود واألمور ونوائِب الناسِ  عزَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

اللَِم وت ً ". َواِبَعَھاسھماً، وھو الشطُر لِنوائِبِه، وما ينزُل بِه من أمر المسلمين، وكان َذلَِك الَوِطيَح والُكَتْيَبَة، والسُّ : وفى لفظ له أيضا
الشِّقَّ : الَوطيحة والُكتيبة، وما أُحيَز َمَعُھَما، وعزل النصَف اآلخر، فقسمه بين المسلمين: عزَل ِنصفھا لنوائبه وما نزل له"

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيما أُحيز معھما  ."والنََّطاَة، وما أُحيَز معھما، وكان سھُم رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صالح أھلھا زمَن الفتح، : أحدھا :والذى يدل على أن مكة فتحت َعنوة وجوه أنه لم ينقُْل أحٌد قطُّ أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
دخل المسجد، أو وال جاءه أحٌد ِمنھم صالحه على البلِد، وإنما جاَءهُ أبو سفيان، فأعطاه األماَن لِمن دخَل داَرهُ، أو أغلَق بابه، أو 

َمن دخل داره، أو أغلق بابه، أو دخل المسجد فھو آمن، فإن الصلح يقتضى : ولو كانت قد فتحت ُصلحاً، لم يقل. ألقى سالحه
 .األمان العام

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال: الثانى  َة الفِيَل، وَسلََّط َعلَْيَھا: "أن النبى َصلَّى هللاَّ ُه أَِذَن لى فيَھا  إنَّ هللا َحَبَس َعْن َمكَّ َرُسولَُه والُمْؤِمِنيَن، وإِنَّ
 ".َساَعًة ِمْن َنَھار

َما أُِحلَّْت لِى َساَعًة ِمْن نھارٍ : "وفى لفظ َھا الَ َتِحلُّ ألَحٍد َقْبلِى، ولَْن َتِحلَّ ألَحٍد َبْعِدى، َوإِنَّ  ".إِنَّ

َص لِقَِتال َرُسوِل ِهللا صَ : " وفى لفظ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفقُوْلواَفإِْن أََحٌد َتَرخَّ َما أَذَن لِى : لَّى هللاَّ إِّن هللا أَِذَن لَِرُسولِِه، َولَْم َيأَْذن لَُكْم، َوإِنَّ
َھا فتحت َعنوة". َساَعًة ِمْن َنَھاٍر، وَقْد َعاَدْت ُحْرَمُتَھا الَيْوَم َكُحْرَمتَِھا باألمِس   .وھذا صريح فى أَنَّ

ً فإنه ثبَت فى  َبْيَر على الُمَجنَّبة اليسرى،  أنه جعَل يوَم الفتِح خالَد ْبنَ ": الصحيح"وأيضا َبِة الُيْمَنى، وجعل الزُّ الوليِد على الُمَجنَّ
ِر وَبْطِن الَواِدى، َفَقالَ  َشَر األَْنصاِر، َيا َمعْ : "فجاؤوا ُيَھْرِولُوَن، َفَقالَ " َيا أَبا ُھرَيْرة اْدُع لى األَْنصار: "وجَعَل أبا ُعبيدة على الُحسَّ

، َوأَْخَفى بَِيِدِه، َوَوَضَع َيِميَنُه على "اْنُظُروا إذا لَقِيُتُموُھم َغداً أَْن َتْحِصُدوُھم َحْصداً : "نعم، قال: ؟ قالُوا" َھْل َتَرْوَن أَْوَباَش قَُرْيش
فا: "ِشَمالِِه، وقال فا،  فما أَشرَف َيْوَمِئٍذ لھم أحٌد إال: ، قال"َمْوِعُدُكم الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصَّ أناموه، وَصِعَد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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َفا، فجاء أُبو سفياَن فقال َفَقاَل . يا َرُسوَل هللا ؛ أُبِيَدْت َخْضَراُء قريٍش، ال قَُرْيٍش َبْعَد الَيْومِ : "وَجاَءِت األَْنَصاُر، فأطافُوا بالصَّ
ُ َعلَْيِه وَ  الَح َفُھَو آِمٌن، َوَمْن أَْغلََق َباَبُه َفُھَو آِمنٌ : "َسلَّمَ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  ".َمْن َدًخَل َداَر أبى ُسْفَياَن َفُھَو آِمٌن، وَمْن أَْلَقى السِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َقْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت يا ": وأيضاً فإنَّ أُمَّ ھانئ أجاَرْت رُجالً، فأراد علىُّ بُن أبى طالب قتله، فقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 "أُمَّ ھانئ

ا كان يوُم فتِح مكة، أجرُت رجلين ِمن أحمائى، فأدخلُتھما بيتاً، وأغلقُت عليھما باباً، فجاء ابُن أمى علٌى : "وفى لفظ عنھا لمَّ
ُ َعلَْيِه وَ  ْيِف، فذكرت حديَث األماِن، وقول النبى َصلَّى هللاَّ وذلك " َقْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت يا أُمَّ ھانىء: "َسلَّمَ َفَتَفلََّت عليھما بالسَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إجارتَ  َھا ُضحى بجوف مكة بعد الفتح، فإجارُتھا له، وإرادةُ علّى رضى هللا عنه قتله، وإمضاُء النبى َصلَّى هللاَّ
 .صريٌح فى أنھا فُِتَحْت عنوةً 

 ً ُصبابة، وابِن خطل، وجاريتين، ولو كانت فُتَِحْت ُصْلحاً، لم يأمر بقتل أحد من أھلھا، ولكان فإنه أمر بقتل َمقِيِس ْبِن .. وأيضا
ا كان َيْوُم فتِح مكة، : "بإسناد صحيح" السنن"ذكُر ھؤالء مستثنى من عقد الصلِح، وأيضاً ففى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لمَّ أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُنوا النَّاَس إال امْ : "قال  .وهللا أعلم" َرأََتْيِن، َوأَْرَبَعَة َنَفٍر، اْقُتلُوُھم وإَن َوَجدْتموُھم ُمَتَعلِّقيَن بأَْسَتاِر الَكْعَبة أَمِّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من إَِقاَمِة الُمْسلِم بين الُمْشِرِكيَن إَِذا َقَدَر على الِھْجَرِة ِمن بي ا َبرىٌء ِمْن ُكلِّ أن: "نھم، وقالومنع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
َمْن جامع الُمْشِرَك َوَسَكَن َمَعُه " :، وقال" ال َتراءى َناراُھَما: "َيا رُسول هللا ؛ َولَِم ؟ َقالَ : قيل". ُمْسلٍِم ُيقِيُم َبْيَن أَْظُھِر الُمْشِرِكينَ 

ْوَبةُ : "، وقال" َفُھَو ِمْثلُهُ  ْمُس ِمْن َمْغِربھاال َتْنَقِطُع الِھْجَرةُ َحتَّى َتْنَقِطَع التَّ ْوَبُة َحتَّى َتْطلَُع الشَّ َسَتُكوُن : "، وقال"، وال َتْنَقِطُع التَّ
ُس َتْقَذُرُھم َنفْ . ، َتْلفُِظُھْم أََرُضوُھمِھْجَرةٌ، َبْعَد ِھْجَرة، َفِخَياُر أَْھِل األْرِض أَْلَزُمُھم ُمَھاَجَر إِْبَراھيَم، َوَيْبَقى فى األَْرِض ِشَراُر أَْھلَِھا

 ".هللا، وَتْحُشُرُھم الّناُر َمَع القَِرَدِة والَخَناِزيرِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى األمان والصلِح، ومعاملِة رسل الكفار، وأخِذ الجزية، ومعاملِة أھل الكتاب، : فصل فى ھديه َصلَّى هللاَّ
ه إلى  مأمنه، ووفائِِه بالعھِد، وبراءتِِه من الغدر والمنافقين، وإجارة َمن جاءه من الكفار حتى يسَمَع كالَم هللا، وردِّ

ُة الُمْسلِِميَن َواِحَدةٌ، َيْسَعى ِبَھا أَْدَناُھْم، َفَمْن أَْخَفَر ُمْسلِماً، َفَعلَْيِه لَْعَنُة هللاِ والمالِئَكةِ : " ثبت عنه أنه قال ، والنَّاِس أَْجَمِعيَن، ال ِذمَّ
 ".َصْرفاً وال َعْدالً  َيْقَبُل هللا ِمْنُه َيْوَم القَِياَمةِ 

ِتِھْم أَْدناُھم، ال ُيْقَتُل ُمْؤِمٌن بِ : "وقال َكافٍِر، وال ُذو َعْھٍد فى َعْھِدِه، الُمْسلُِموَن َتَتَكاَفأُ ِدَماُؤُھم، َوُھْم َيٌد على َمْن ِسواُھْم، وَيْسَعى بِذمَّ
 ".ْو آوى ُمْحِدثاً، َفَعلَْيِه لَْعَنُة هللاِ والَمالِئَكِة والنَّاِس أَْجَمِعينَ َمْن أَْحَدَث َحَدَثاً َفعلى َنْفِسِه، وَمْن أَْحَدَث َحَدثاً أَ 

َھا حتَّى َيْمِضى أََمُدهُ، أَْو َيْنِبَذ إِلَيْ : "وثبت عنه أنه قال  ".ِھْم َعلَى َسَواءٍ َمْن َكاَن َبْيَنه وَبْيَن َقوٍم َعْھٌد َفال َيُحلَّنَّ ُعْقَدًة َوالَ َيُشدَّ

َن َرُجالً َعلَى َنْفِسِه َفَقَتلَُه، فأََنا َبِرىٌء ِمَن الَقاِتلمَ : "وقال  ". ْن أَمَّ

 ".أُْعِطى لَِواَء َغْدر: "وفى لفظ

 ".َھِذِه َغْدَرةُ فاُلِن ْبِن فاُلٍن : لُِكلِّ َغاِدٍر لِواٌء ِعنَد إْسِتِه َيْوَم القَِياَمِة ُيْعَرُف ِبِه ُيقال: "وقال

 ".َما َنَقَض َقْوٌم الَعْھَد إالَّ أُديَل َعلَْيھُم الَعُدوُّ : "وُيذكر عنه أنه قال
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المديَنة، صاَر الكفاُر معه ثالثة أقسام قِسم صالَحھم ووادعھم على أال ُيحاربوه، وال : ولما َقِدَم النبُّى َصلَّى هللاَّ
ه، وھم على كُ  . حاربوه ونصبوا له الَعَداوة: وقسم. فرھم آُمِنوَن على دمائھم، وأموالھمُيظاِھروا عليه، وال ُيوالوا عليه عدوَّ

َمن كان ُيِحبُّ ظھوَره، : تارُكوه، فلم ُيصالِحوه، ولم ُيحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أُمره، وأمُر أعدائه، ثم ِمن ھؤالء: وقسم
ه : وانتصاَرھم، ومنھم َمن كان ُيِحبُّ ظھوَر عدوه عليه: وانتصاره فى الباطن، ومنھم َمن دخل معه فى الظاھر، وھو مع عدوِّ

 .فى الباطن، ليأمن الفريقين، وھؤالء ھم الُمنافقون، فعاَمَل ُكلَّ طاِئفٍة ِمن ھذه الطوائف بما أمره به ربُّه تبارك وتعالى

بنى َقْيُنَقاع، وبنى النَّضير، وبنى : نةفصالح يھوَد المدينِة، وكتب بينھم وبينه كتاَب أمن، وكانوا ثالَث طوائَف حوَل المدي
َدُمھم عبُد قُريظة، فحاربته بنو َقْيُنَقاع بعد ذلك بعَد بدٍر، وَشَرقُوا بوقعة بدٍر، وأظھروا البغَى والَحَسَد فسارت إليھم ُجنود ِهللا، َيقْ 

ال على رأس عشرين شھراً ِمن ُمھاَجِره، وكا نوا ُحلَفاَء عبِد هللا بِن أُبّى بن َسلول رئيِس هللا ورسولُه يوَم السبت للنصف من شوَّ
المنافقين، وكانوا أشجَع يھوِد المدينة، وحاِمُل لواء المسلمين يومئٍذ حمزةُ بُن عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لُبابة بَن 

ُل َمْن حارب مِ  ُنوا فى حصونھم، عبد المنذر، وحاصرھم خمسة عشر ليلًة إلى ھالل ذى الَقْعَدِة، وھم أَوَّ ن اليھود، وتحصَّ
عَب الذى إذا أراد خذالن قوم وھزيمتھم أنزله عليھم، وقذَفه فى قلوبھم،  فحاصرھم أشدَّ الِحصار، وقذَف هللا فى قلوبھم الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ِرقابھم وأموالِھم، ِتھم، فنزلوا على ُحكِم رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ يَّ فأمر بھم فُكتِّفُوا، وكلََّم عبُد هللا بُن أُْبّى  وِنسائھم وُذرِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وألحَّ عليه، فوھَبھم له، وأمرھم أن َيخرجوا ِمن المدينة، وال ُيجاِوُروه بھ ا، فخرجوا إلى فيِھم رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

م، وكانوا َصاغة وُتجاراً، وكانوا نَحو الستمائة مقاتل، وكانت أَْذِرَعاٍت من أرض الشام، فقلَّ أن لَِبُثوا فيھا حتى َھلََك أكثرھُ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثالَث قِسىٍّ وِدرعين، و ثالثَة أسياف، داُرھم فى طرِف المدينة، وَقَبض ِمنھم أموالَھم، فأخذ منھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َس َغَناِئمھم، وكان الذى تولَّى جمع   .الغنائم محمُد بن مسلمةوثالَثَة رماح، وَخمَّ

 فصل 

ِة أشھر، قاله عروة: ثم نقض العھد بُنو النضير، قال البخارى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وكان َذلَِك بعد بدٍر بستَّ وسبُب ذلَك أنه َصلَّى هللاَّ
ْمِرى، فقالواخرج إليھم فى َنَفٍر من أَْصَحابه، وكلَّمھم أن ُيعيُنوهُ فى ِدية الِكالَبَِيْيِن اللََّذْيِن ق نفعُل يا أبا : تلَُھَما عمُرو بُن أُميَّة الضَّ

َل لُھم الشيطاُن الشقاء الَِّذى ُكِتَب عليھم، فتآمروا بقتله  القاسم، اجلِس ھھنا حتى َنْقِضَى حاَجتك، وخال بعُضھم ببعض، وسوَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقالوا حا ويصعَ : َصلَّى هللاَّ ُكم يأخذ ھذه الرَّ . أنا: ُد، فُيلقيھا على رأسه َيْشَدُخه بھا ؟ فقال أشقاھم عمرو ْبُن ِجَحاشٍ أيُّ

العھِد الذى بيننا وبيَنه، وجاء الوحُى على الفور  ال تفعلوا ؛ فوِهللا لُيَخبََّرنَّ بما ھممُتم به، وإنه لنقضُ : فقال لھم سالُم ْبُن ِمْشكم
وا به، فنھض م ه إلى المدينة، ولَِحَقُه أصحاُبه، فقالُواإليه من ربه تبارك وتعالى بما ھمُّ نھْضَت ولم َنْشُعْر ِبَك، : سرعاً، وتوجَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْت يھود به، وبعث إليھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ أن اخرُجوا ِمن المِدينِة، وال تساِكُنونى بھا، وقد : فأخبرھم بما ھمَّ
لُتكم عشراً، فمن وجدُت بعد ذلك بھا، ً يتجھَُّزوَن، وأرسل إليھم المنافُِق عبُد هللا بن أَُبىّ  أجَّ أن ال : َضَرْبُت ُعُنَقُه، فأقاموا أياما

 َتْخُرُجوا ِمْن دياركم، فإن معَى ألفين يدخلُوَن معكم ِحصنكم، فيموتون ُدونكم، وتنُصُركم قُريظُة وحلفاؤكم ِمن َغَطَفان، وَطِمعَ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يقول رئيُسھم ُحَيّى بُن أخَطب فيما قال ا ال َنْخُرُج ِمن ِدَياِرَنا، فاْصَنْع ما َبَدا : له، وبعَث إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه، ونھُضوا إليه، وعلىُّ بُن أبى طالب يحِمل اللِّواء، فلما انتھ ا ى إليھم، قاُمولك، فكبَّر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ى على ُحصونھم يرُمون بالنَّبل والِحجارة، واعتزلتھم قُريظة، وخانھم ابُن أُبىٍّ وُحلفاُؤھم ِمن َغَطَفان، ولھذا شبَّه سبحانه وتعال

ا َكَفَر قاَل إنَّى َبِرىٌء مِّنكَ {قِصتھم، وجعل مثلَھم  ْيَطاِن إْذ َقاَل لإلْنَساِن اْكفُْر َفلَمَّ فإن سورة الحشر ھى  ،]16: الحشر[} َكَمَثِل الشَّ
ق،  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقَطَع نخلھم، وحرَّ فأرسلوا سورة بنى النضير، وفيھا مبدأ قِصتھم وِنَھايتھا، فحاصَرُھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 السالَح، وقبض نحن نخرج عن المدينة، فأَنزلَھم على أن يخرجوا عنھا بنفوِسھم وذراريھم، وأن لھم ما َحَملَِت اإلبُل إال: إليه
 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم األمواَل والَحْلَقَة، وھى السالح، وكانْت بنو النضير خالِصًة لرسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم لِنوائبه النبىُّ َصلَّى هللاَّ

َس قَُرْيَظةَ . ِبَخْيٍل َوال ِرَكابٍ  ْيَھاومصالِح الُمسلمين، ولم ُيخمِّسھا ألن هللا أفاءھا عليه، ولم ُيوِجِف الُمْسلُِموَن َعلَ   .وَخمَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قُريظة، ولم ُيَخمِّْس بنى النضير، ألن المسلمين لم ُيوِجفُوا بخيلھم وال ِرك: قال مالك ابھم خمَّس رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
الح، واستولى على على بنى النَِّضير، كما أوجفوا على قُريظة وأجالھم إلى خيبر، وفيھم  ُحيَى بُن أَْخَطب كبيُرھم، وقبَض السِّ

ھؤالء فى : "أرضھم ودياِرھم وأموالِھم، فوجد من السِّالح خمسيَن ِدرعاً، وخمسيَن َبْيضًة، وثالَثِمائٍة وأربعين سيفاً، وقالَ 
 .نة أربٍع ِمن الھجرةوكانت قصُتھم فى ربيع األول س" َقْوِمِھْم بَِمْنِزلَِة بنى الُمِغيَرِة فى قَُرْيشٍ 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأغلَظھم ُكفراً، ولذلك جرى عليھم ما لم  يجِر على وأما قُريظة، فكانت أشدَّ اليھوِد عداوًة لرسول هللا َصلَّى هللاَّ
 .إخوانھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه ُصْلٌح، جاء ُحَيّى بن أخَطب إلى  وكان سبُب غزوھم أنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ھر، جئتكم بقُريش على سادتھا، وَغَطَفان على قادتھا،: بنى قُريظة فى ديارھم، فقال ْوَكة  قد جئُتكم بعزِّ الدَّ وأنتم أھُل الشَّ

دھر، جئتنى بسحاب قد أراق ماءه، فھو بل جئتنى وهللا بُذلِّ ال: والسالح، فھلمَّ حتى نناِجَز محمداً ونفُرغ منه، فقاَل لُه رئيُسھم
يرُعُد ويبُرق، فلم يزل ُحَيّى ُيخادعه وَيِعده وُيمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه فى ِحصنه، ُيصيبه ما أصابھم، ففعل، 

ُ عَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأظھروا سبَّه، فبلغ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ لَْيِه َوَسلََّم الخبُر، فأرسَل يستعلُِم األمَر، ونقُضوا عھَد رسول هللا َصلَّى هللاَّ
 ".أْبِشُروا يا َمْعشَر المسلمين: "فوجدھم قد نقُضوا العھد، فكبَّر وقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدينة، لم يكن إال أن وضع ِسالحه، فجاءه جبريُل، فقال الح؟ : فلما انَصَرَف َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ أوضعَت السِّ
وهللا إن المالئكَة لم تضْع أسلَحِتھا، فانھض بمن معَك إلى بنى قُريظة، فإنى سائٌر أمامك أُزلزل بھم حصوَنھم، وأقِذف فى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على أثره فى موكبه ِمن المھاج عَب، فسار جبريُل فى موكبه من المالئكة، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِرين قلوبھم الرُّ
، فبادروا إلى امتثال أمِره، ونھُضوا ِمن "ال ُيَصلََّينَّ أََحُدُكم الَعْصَر إاِل فى بنى قَُرْيَظةَ : "وقال ألصحابه يومئذواألنصار، 

ال ُنصليھا إال فى بنى قُريظة كما أمرنا، فصلَّوھا بعد عشاء اآلخرة، وقال : فورھم، فأدركتھم العصُر فى الطريق، فقال بعُضھم
ا ذلك، وإنما أراد ُسرعة الخروج، َفَصلَّْوَھا فى الطريق، فلم ُيعنِّْف واحدة من الطائفتينلم ُيِرْد م: بعُضھم  .نَّ

ُروھا، ولما : واختلف الفقھاء أَيُّھَما كان أصَوب ؟ فقالت طائفةٌ  رناھا كما أخَّ ا معھم، ألخَّ روھا ھم الُمصيُبون، ولو ُكنَّ الذين أخَّ
 .الً ألمره، وتركاً للتأويل المخالف للظاھرصلَّْيَناھا إال فى بنى قُريظة امتثا

ْبِق، وكانوا أسعَد بالفضيلتين، فإنھم بادروا إلى : وقالت طائفة أخرى بل الذين َصلَّْوھا فى الطريق فى وقتھا حازوا َقَصَب السَّ
م، فحازوا فضيلَة الجھاد، امتثال أمره فى الخروج، وبادُروا إلى مرضاته فى الصالة فى وقتھا، ثم بادُروا إلى اللِّحاق بالقو

وفضيلَة الصالة فى وقتھا، وفِھُموا ما ُيراد منھم، وكانوا أفقَه من اآلخرين، وال سيما تلك الصالَة، فإنھا كانت صالة العصر، 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصحيح الصريح الذى ال مدفَع له وال مطعن فيه، نَّة  وھى الصالةُ الوسطى بنِص رسول هللا َصلَّى هللاَّ ومجىء السُّ

لم  بالمحافظة عليھا، والمبادرة إليھا، والتبكير بھا، وأن َمن فاتته، فقد ُوِتَر أھله وماله، أو قد َحِبَط عملُه، فالذى جاء فيھا أمرٌ 
ِكھم بظاھر النص، رون لھا، فغايتھم أنھم معذورون، بل مأجورون أجراً واحداً لتمسُّ  يجىء مثلُه فى غيرھا، وأما المؤخِّ
وقصدھم امِتَثال األمر، وأما أن يكونوا ھم المصيبين فى نفس األمر، وَمن بادر إلى الصالة وإلى الجھاد مخطئاً، فحاشا وكال، 

لُوا الفضيلتين، فلھم أجران، واآلخرون مأجورون أيضاً رضى هللا عنھم  .والَِّذيَن صلَّْوا فى الطريق، جمعوا بين األدلة، وحصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم العصر يوم  الصالة للجھاد حينئذ جائزاً مشروعاً، ولھذا كان كان تأخيرُ : فإن قيل َعقَِب تأخير النبى َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لھا َيوم الخندق إلى الليل سواء، و ال سيما الخندق إلى الليل، فتأخيُرھم صالة العصر إلى الليل، كتأخيره َصلَّى هللاَّ

 .ل شروع صالة الخوفأن ذلك كان قب

 .ھذا سؤال قوى، وجوابه من وجھين: قيل
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لم َيثُبت أن تأخيَر الصالِة عن وقتھا كان جائزاً بعد بياِن المواقيت، وال دليَل على ذلَِك إال قصُة الخندق، فإنھا : أن يقال: أحدھما
َة فيھا ألنه ليس فيھا بياُن أن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان عن عمد، بل ھى التى استدّل بھا َمْن قال ذلك، وال ُحجَّ التأخير من النبى َصلَّى هللاَّ

يا رسول هللا، ما ِكْدُت أَُصلِّى العصر حتى كادت الشمس : لعله كان نسياناً، وفى القصة ما ُيْشِعُر بذلك، فإن عمر لما قال له
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان ناسياً . ثم قام، فصالھا" لَّْيُتهوِهللا َما صَ : "تُغرُب، قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ وھذا مشعر بأنه َصلَّى هللاَّ

رھا بُعذر النوم فى  َرھا بعذر النسيان، كما أخَّ بما ھو فيه ِمن الشغل، واالھتمام بأمر العدو المحيِط به، وعلى ھذا يكون قد أخَّ
ُته بهسفره، وصالھا بعد استيقاظه، وبعد ذكره لَِتَتأَسَّ   .ى أُمَّ

أن ھذا على تقدير ثبوته إنما ھو فى حال الخوِف والُمسايفة عند الدَّھش عن تعقُِّل أفعاِل الصالة، واإلتيان : والجواب الثانى 
بھا، والصحابُة فى مسيرھم إلى بنى قُريظة، لم يكونوا كذلك، بل كان حكُمھم حكَم أسفارھم إلى العدو قبل ذلك وبعدهُ، ومعلوٌم 

رون الصالة عن وقتھا، ولم تكن قُريظة ممن يخاف فوتھم، فإنھم كانواأن مقيمين بدارھم، فھذا منتھى أقدام  ھم لم يكونوا يؤخِّ
 .الفريقين فى ھذا الموضع

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الرايَة علىَّ بن أبى طالب، واستخلَف على المدينة ابَن أمِّ مكتومٍ  ، ونازل حُصون بنى وأعطى رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ا اشتد عليھم الِحَصاُر، عرض عليھم رئيُسھم كعُب بن أسد ثالَث ِخصال ً وعشرين ليلًة، ولمَّ إما أن : قُريظة، وحصرھم خمسا

ُيْسلُِموا ويدُخلوا مع محمد فى دينه، وإما أن يقتلوا ذرارَيھم، ويخرجوا إليه بالسيوف ُمصلتة يناِجُزونه حتى يظفروا ِبه، أو 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاِبه ويكِبُسوھم يوَم السبت، ألنھم قد أِمُنوُيقت ا أن لوا عن آخرھم، وإما أن يھجُموا على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

رأوه،  اُيقاِتلوھم فيه، فأََبْوا عليه أن ُيِجيُبوهُ إلى واحدة منھن، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لُبابة بَن عبد المنذر نستشيُره، فلم
: نعم، وأشاَر بيده إلى حلقه يقول: يا أبا لُبابة ؛ كيف ترى لنا أن ننِزل على حكم محمد ؟ فقال: قاموا فى وجھه يبكون، وقالوا

ُ َعلَْيِه وَ  بح، ثم َعلَِم ِمن فوره أنه قد خان هللا ورسولَه، فمضى على وجھه، ولم َيْرجْع إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ َم حتى َسلَّ إنه الذَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بيده، وأ نه ال يدخُل أتى المسجد مسجد المدينة، فربط نفسه بساِرَية المسجد، وحلف أال يحلَّه إال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك، قال ثم تاب هللا عليه، وحلَّه "  َعلَْيهِ َدُعوهُ َحتَّى َيُتوَب هللاَ : "أرَض بنى قُريظة أبداً، فلما بلغ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فقاَمت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بيده، ثم إنھم نزلُوا على ُحكم رسول هللا َصلَّى هللاَّ يا : إليه األوُس، فقالوا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

أالَ : "إخواننا الخزرج، وھؤالء موالينا، فأحِسْن فيھم، فقال َرُسوَل هللا ؛ قد فعلَت فى بنى َقْيُنَقاع ما قد َعلِْمَت وھم حلفاءُ 
قد رضينا، فأرسَل إلى سعد بن معاذ، : قالوا". ُمَعاذ َفَذاَك إلى َسْعِد ْبنِ : "قال. بلى: ؟ قالوا" َتْرضَوَن أَْن َيْحُكم فِِيھْم َرُجٌل ِمْنُكم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فجعلُوا يقولون له وكان فى المدينة لم يخُرج معھم لُجرح كان به، فأُْرِكَب حم اراً وجاء إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قد حكَّمك فِيھم لُِتْحِسَن فيھم،: وھم َكَنفتاهُ  وھو  يا َسْعُد ؛ أجمل إلى موالَيك، فأْحِسن فيھم، فإن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

لقد آن لِسعد أال تأخذه فى ِهللا لومُة الئم، فلما َسِمُعوا ذلَِك منه، رجَع بعُضھم : ثُروا عليه، قالساكت ال يرجع إليھم شيئاً، فلما أك
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال للصحابة فلما أنزلُوهُ، " قُوُموا إلَى َسيِّدُكم: "إلى المدينة، فنعى إليھم القوَم، فلما انتھى سعد إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

. نعم: وعلى المسلمين ؟ قالوا: قال. نعم: قالوا. وحكمى نافٌِذ عليھم ؟: عُد ؛ إن ھؤالء القوم قد نزلوا على ُحكمك، قاليا س: قالوا
ً ؟ قال: قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إجالالً له وتعظيما نعم، : "وعلى َمن ھاھنا وأعرض بوجِھِه، وأشار إلى ناحية رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : قال". وعلىَّ  ُة، وتقسَم األمواُل، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ يَّ رِّ َجاُل، وُتْسبَى الذُّ لََقْد : "فإنى أحكم فيھم أن ُيقتل الرِّ
فانطلق فلْم ُيعلم وأسلم منھم تلك الليلة نفر قبل النزول، وھرب عمرو بن ُسْعَدى، " َحَكْمَت فِيِھْم ِبُحْكِم هللا ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَماَوات

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بقتل كُ  لِّ َمن أين ذھب، وكان قد أبى الدُخول معھم فى نقض العھد، فلما حكم فيھم بذلك، أمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ية، فحفر لھم خناِدَق فى سوق المدينة، وُضِرَبتْ  قھم، وكانوا ما بين أعنا جرت عليه الموسى منھم، وَمن لم ُيْنبْت أُلِحَق بالُذرِّ

الستمائة إلى السبعمائة، ولم ُيقتل ِمن النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت َطرَحْت على رأس سويد بن الصامت رحى، فقتلته، 
أفى كل موطن : يا كعُب ؛ ما تراه يصَنُع بنا ؟ فقال: وجعل يذھب بھم إلى الخنادق أرساالً أرساالً، فقالوا لرئيسھم كعب بن أسد

اعى ال َيْنزُع، والذاِھُب منكم ال يرجُع، ھو وِهللا القتلُ ال ت  .عقِلُوَن ؟ أما ترون الدَّ
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، وھم ثالُثماَئِة دارع، وستمائة : قال عبد هللا بُن أَُبىِّ لِسعد بن معاذ فى أمرھم: قال مالك فى رواية بن القاسم إنھم أحد جناَحىَّ
أما : ة الئم، ولما جىء بُحَيّى بن أخطب إلى بين يديه، ووقع بُصره عليه، قالقد آن لسعد أال تأخذه فى ِهللا لوم: حاسر، فقال

يا أيُّھا الناس ؛ ال بأَس قدر هللا وملحمٌة كتبت على بنى : وهللا ما لُمُت نفِسى فى معاداتك، ولكن َمْن ُيَغالِب هللاَ ُيغلْب، ثم قال
زبيَر بن باطا وأھلُه ومالَُه من رسول هللا، فوھبھم له، فقال له واستوھب ثابت بن قيس ال. إسرائيل، ثم حبس، فضربْت عنقُه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ووھب لى مالك وأھلك، فھم لك: ثابت بن قيس سألُتَك بيدى عندك يا ثابُت : فقال. قد وھبك لى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ِة، فضرب عنقه، وألحقه باألحبة من اليھود، فھذ ا ُكلُُّه فى يھود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منھم َعقَِب إال ألحقتنى باألحبَّ

 .ُكلِّ غزوة من الغزوات الكبار

 .فغزوة بنى َقْيُنَقاع عقب بدر، وغزوة بنى النَّضير عقب غزوة أُُحد، وغزوة بنى قُريظة عقب الخندق

 .وأما يھود خيبر، فسيأتى ذكر قصتھم إن شاء هللا تعالى

 فصل 

ھم الَباقُوَن، ورُضوا به، غزا الجميَع، وكان َھْدُيه َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أنه إذا صالح قوماً َفَنَقَض بعُضھم عھده، وُصْلحه، وأقرَّ ى هللاَّ
ا وجعلھم ُكلَُّھم ناقضين، كما فعل ِبقُريظة، والنَّضير، وبنى َقْيُنَقاع، وكما فعل فى أھل مكة، فھذه ُسنَّته فى أھل العھد، وعلى ھذ

وا ينب ح به الفقھاُء من أصحاب أحمد وغيرھم، وخالفھم أصحاُب الشافعى فخصُّ مة كما صرَّ غى أن َيجِرَى الُحْكُم فى أھل الذِّ
مة أقوى وآكُد، ولھذا كان موضوعاً  قُوا بينھما بأن عقد الذِّ نقَض العھد بمن نقضه خاصًة دون من َرِضَى به، وأقرَّ عليه، وفرَّ

 .الھدنة والصلح على التأبيد، بخالِف عقد

لون يقولون مة لم ُيوضع للتأبيد، بل بشرط استمرارھم ودوامھم على التزام ما فيه، فھو كعقِد : واألوَّ ال َفْرَق َبْيَنُھَما، وعقد الذِّ
لح الذى وضع للُھدنة بشرط التزاِمھم أحكاَم ما وقع عليه العقُد، قالوا ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : الصُّ َم لم ُيَوقِّْت عقَد الصلح والنبىُّ َصلَّى هللاَّ

تھم، غير أن الِجزيةَ   لم والُھدنة بينه وبين اليھود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافِّين عنه، غيَر محاربين له، فكانت ِتلك ذمَّ
مقتضاھا التأبيد،  يكن نزل فرُضھا بعُد، فلما نزل فرُضھا، ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة فى العقد، ولم يغير حكمه، وصار

ھم الباقُون، ورُضوا بذلك، ولم ُيعلِموا به المسلمين، صاُروا فى ذلك كنقض أھل الصلح، وأھل  فإذا نقض بعضُھم العھد، وأقرَّ
حُ  ھذا أن المقرَّ الراضى الساكت إن  العھد والصلح سواء فى ھذا المعنى، وال فْرق بينھما فيه، وإن افترقا من وجه آخر ُيوضِّ

اقياً على عھده وُصلحه، لم يجز قِتالُه وال قتلُه فى الموضعين، وإن كان بذلك خارجاً عن عھده وصلحه راجعاً إلى حاله كان ب
األولى قبل العھد والصلح، لم يفتِرِق الحاُل بين عقد الُھدنة وعقد الذمة فى ذلك، فكيف يكون عائداً إلى حاله فى موضع دون 

ً بعھده مع رضاه، ومماألته : يُحهتوض. موضع، ھذا أمر غيُر معقول أن تجدد أخِذ الجزيِة منه، ال ُيوجب له أن يكوُن ُموفيا
 .ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية ُيوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غيَر موٍف بعھده، ھذا بيِّن االمتناع

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الكفار، وعدم النقض فى النقض فى الصورتين، وھو الذى دلَّت عليه ُسنَّة رسول هللا صَ : فاألقوال ثالثة لَّى هللاَّ
نَّة، والتفريق بين الصورتين، واألُولى أصوبھا وبا التوفيق  .الصورتين، وھو أبعُد األقواِل عن السُّ

عھم األعظم حتَّى وبھذا القول أفتينا ولىَّ األمِر لما أحرقت النصارى أمواَل المسلمين بالشام ودوَرھم، وراُموا إحراَق جامِ 
أحرقوا منارته، وكاد لوال دفُع هللا أن يحتِرَق ُكلُُّه، وعلم بذلك َمن علم من النصارى، وواطؤوا عليه وأقروه، ورضوا به، ولم 

وجه من ُيعلُِموا ولىَّ األمر، فاستفتى فيھم ولىُّ األَمِر َمن حضره من الفقھاء، فأَفتيناه بانتقاض عھد َمن فعل ذلك، وأعان عليه ب
ه القتُل حتماً، ال تخيير لإلمام فيه، كاألسير، بل صار القتل له َحّداً، واإلسالم ال  الوجوه، أو رضى به، وأقر عليه، وأن حدَّ
ً ألحكام هللا بخالف الحربى إذا أسلم، فإن اإلسالم يعصم دمه وماله، وال  مة، ملتزما يسقط القتل إذا كان َحّداً ممن ھو تحت الذِّ

مى الناقض للعھد إذا أسلم له حكم آخر، وھذا الذى ذكرناه ھو الذى تقتضيه  ُيْقَتلُ  بما فعله قبل اإلسالم، فھذا له ُحكم، والذِّ
 .ونص عليه شيُخ اإلسالم ابن تيمية قدَّس هللا روحه، وأفتى به فى غير موضع نصوُص اإلمام أحمد وأُصوله،
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 فصل

ً وعاھد ھم، فانضاف إليھم عدٌو له سواھم، فدخلوا معھم فى عقدھم، وانضاف إليه قوم وكان َھْدُيه وُسنَّته إذا صالح قوما
آخرون، فدخلوا معه فى عقده، صار ُحكم َمن حارب َمن دخل معه فى عقده من الكفار حكم َمن حاربه، وبھذا السبب غزا أھل 

وائل، فدخلت فى عھد قريش، وعقدھا،  مكة، فإنه لما صالحھم على وضع الحرب بينھم وبينه عشَر سنين، تواثبْت بنو بكر بن
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وعقده، ثم عدت بنو بكر على ُخزاعة فبيتتھم، وقتلت منھم ، وتواثبت ُخزاعة، فدخلت فى عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ً ناقض ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قريشا ين للعھد بذلك، واستجاز غزو بنى بكر وأعانتھم قريٌش فى الباطن بالسالح، فعدَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
يھم على ُحلفائه، وسيأتى ذكر القصة إن شاء هللا تعالى  .بن وائل لِتعدِّ

وھم بالماِل والسالح، وإن  وبھذا أفتى شيُخ اإلسالم ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعاُنوا عدوَّ الُمسلمين على قتالھم، فأمدُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بإعانتھم بنى بكر كانوا لم َيغزونا ولم ُيحاربونا ، ورآھم بذلك ناقضين للعھد، كما نقضت قريٌش عھد النبى َصلَّى هللاَّ

 .وهللا أعلم. ابن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أھُل الذمة المشركيَن على حرب المسلمين

 فصل

اب ُجھم،وكانت َتْقَدُم عليه ُرُسُل أعدائه، وھم على عداوته، فال َيھي وھما عبد هللا : وال يقُتلُُھم، ولما َقِدَم عليه رسوال ُمَسْيلَِمَة الكذَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ؟ قاال" َفَما َتقُوالِن أَْنُتَما: "بن النواحة وابُن أُثال، قال لھما لَْوالَ أَنَّ : "نقول كما قال، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُسَل ال ُتْقَتُل لَضَ   .فجرت ُسنَّته أاَلَّ ُيقتَل رسولٌ " َرْبُت أَْعَناقُكَماالرُّ

ه إليھم، كما قال أبو رافعٌ  بعثتنى : وكان َھديه أيضاً أال ُيحبس الرسوَل عنده إذا اختار ِدينه، فال يمنعه ِمن اللحاق بقومه، بل يردُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلما أتيُتُه، وقع ف إنى ال : "فقال. يا َرسوَل هللا؛ ال أرجع إليھم: ى قلبى اإلسالم، فقلتقُريٌش إلى النبى َصلَّى هللاَّ

 ".أَِخيُس ِبالَعْھِد، وال أْحِبُس الُبُرَد، اْرجْع إليھم، َفإِْن َكاَن فى َقْلِبَك الِّذى فيِه اآلن، فاْرجع

ُ َعلَْيِه وَ : قال أبو داود َسلََّم أن يردَّ إليھم َمن جاء منھم، وإن كان مسلماً، وكان ھذا فى المدة التى شرط لھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .انتھى.. وأما اليوَم، فال يصلُح ھذا

ه لمن جاء إليه منھم وإن كان مسلماً، فھذا إنما " ال أْحِبُس الُبُرد: "وفى قوله إشعار بأن ھذا حكم يختص بالرُسل مطلقاً، وأما ردُّ
: سُل، فلھم حكم آخر، أال تراه لم يتعرض لرسولى مسيلمة وقد قاال له فى وجھهيكون مع الشرط، كما قال أبو داود، وأما الر

 .نشھد أن مسيلمة رسول هللا

ال يُضرُّ بالمسلمين من غير رضاه، أمضاه لھم، كما  وكان من َھديه، أن أعداءه إذا عاھدوا واحداً من أصحابه على عھد
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأمضى لھم ذلك وقال لھماعاَھُدوا ُحَذْيَفَة َوأََباه الُحَسيَل أن ال ُيقَ  اْنَصِرفا، َنفِى لَُھم بعھدھم، : "اِتالھم َمَعه َصلَّى هللاَّ

 ".وَنْسَتعيُن هللاَ َعلَيھم

 فصل 

هُ إليھم، وَمْن جاَءُھم ِمن عنده  ً ردَّ ً على وضع الحرب بيَنه وبيَنھم عشَر سنين، على أن َمن جاءه منھم مسلما ال وصالح قريشا
ً فى الرجال والنساء، فنسَخ هللا ذلك فى حقِّ النساء، وأبقاه فى حقِّ الرجال، وأمر هللا نبيَّه  ونه إليه، وكان اللفُظ عاما يردُّ

وھا إلى الُكفَّار، وأمرھم بردِّ مھرھا إليھم لما ف ى ات علوالمؤمنين أن يمتحُنوا َمن جاءھم ِمن النساء، فإن َعلُِموَھا مؤِمنًة، لم يردُّ
ِت امرأُتُه إليھم مھَرھا إذا عاقبوا، بأن يجَب عليھم ردُّ مھِر  وا على َمن ارتدَّ زوجھا ِمن منفعة ُبضعھا، وأمر المسلمين أن يردُّ
المھاجرِة، فيردونه إلى َمن ارتدَّت امرأُتُه، وال يردونھا إلى زوجھا المشرك، فھذا ھو الِعقاُب، وليس ِمن العذاب فى شىء، 

ٌم بالمسمَّى الذى ھو ماوكان فى ھذا  م، وأنه متقوَّ أنفق الزوُج ال بمھِر المثل،  دليل على أن خروج الُبضع ِمن ملك الزوج متقوَّ
وأن أنكحة الكفار لھا ُحكم الصحة، ال ُيحكم عليھا بالبطالن، وأنه ال يجوز ردُّ المسلمة المھاجرة إلى الكفَّاِر ولو شرط ذلك، 
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ُتھا، وآتاھا مھَرھا، وفى ھذا  وأن المسلمة ال َيِحلُّ لھا َج المرأة المھاجرة إذا انقضت عدَّ نكاُح الكافر، وأن المسلم له أن يتزوَّ
 .أبيُن داللة على خروج ُبضعھا ِمن ملك الزوج، وانفساِخ نكاحھا منه بالھجرة واإلسالم

 .لكافروفيه دليٌل على تحريِم نكاِح المشركة على المسلم، كما حرم نكاُح المسلمة على ا

ٌة البتة، فإن  وھذه أحكاُم استفيدت من ھاتين اآليتين، وبعُضھا مجمع عليه، وبعُضھا مختلف فيه، وليس مع َمن ادعى نسَخھا ُحجَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبين الكفار فى ردِّ َمن جاءه مسلماً إليھم، إن كان مختصاً بالرجال، دخل لم ت الشرَط الذى وقع بين النبى َصلَّى هللاَّ

ھن، وأمرھم ِبَردِّ  ً للرجال والنساء، فا سبحانه وتعالى خّصص منه ردَّ النساء ونھاھم عن ردِّ النساء فيه، وإن كان عاما
مھوِرھّن، وأن يردوا منھا على َمن ارتدَّت امرأُته إليھم من المسلمين المھَر الذى أعطاھا، ثم أخبر أن ذلك حكُمه الذى يحُكُم به 

ً بين عباده، وأ  .نه صادر عن علمه وِحكمته، ولم يأت عنه ما ُينافى ھذا الحكم، ويكوُن بعده حتى يكون ناسخا

نھم أن يأخذوا َمن أتى إليه منھم، وال ُيْكِرُھُه على العود، وال يأمره به، وكان إذا قتل  ولما صالحھم على ردِّ الرجاِل، كان ُيمكِّ
حق بھم، لم ُيْنِكْر عليه ذلك، ولم يضمنه لھم، ألنه ليس تحت قھره، وال فى منھم، أو أخذ ماالً، وقد فصل عن يده، ولما يل

عقُد الصلح األماَن على النفوس واألموال إال عمن ھو تحت قھره، وفى قبضته، كما َضِمَن  قبضته، وال أمَره بذلك، ولم يقتِض 
: ولما كان إصاُبته لھم عن نوع ُشبھة، إْذ لم يقولُوا. أ منهلبنى ُجَذْيَمَة ما أتلفه عليھم خالٌد ِمن نفوسھم وأموالھم، وأنكره، وتبر

ً صريحاً، َضِمنھم بنصف دياِتھم ألجل التأويل والشبھة، وأجراھم فى ذلك مجرى : أسلمنا، وإنما قالوا صبأَنا، فلم َيُكْن إسالما
ولم يقتض عھُد الصلح أن ينُصَرھم َعلى َمن أھل الكتاب الذين قد عصُموا نفوَسھم وأموالھم بعقِد الذمة ولم يدخلوا فى اإلسالم، 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وتحت قھره، فكان فى ھذا دليل على أن المَعاَھِديَن إذا غزاُھم قوم ليسوا  حاربھم ممن ليس فى قبضة النبى َصلَّى هللاَّ
ھم عنھ م، وال منُعھم من ذلك، وال ضماُن ما تحت قھر اإلمام وفى يده، وإن كانوا من المسلمين أنه ال يِجُب على اإلمام ردُّ

 .أتلفوه عليھم

وأخُذ األحكام المتعلقِة بالحرب، ومصالح اإلسالم، وأھلِه، وأمره، وأموِر السياسات الشرعية من سيره، ومغازيه أولى من 
 .وبا التوفيق. أخذھا من آراء الرجال، فھذا لون، وتلك لون

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وكذلك صالَح أھَل خيبَر لما ظھر ع ليھم على أن ُيْجلَِيُھْم منھا، ولَُھْم ما حملَْت ِرَكاُبھم، ولرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
فراُء والبيَضاُء، والَحْلَقُة، وھى السالح واشترط فى عقد الصلح أال يكُتموا وال ُيغيِّبوا شيئاً، فإن فعلُوا، فال ِذمة لھم، وال . الصَّ

ُبوا َمسْ  ُ عھد، فغيَّ ً فيه مال َوُحلٌِى لُِحَيّى بِن أَْخَطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضيُر، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ كا
ت أذھبته النفقا: ؟ فقال" َما َفَعَل َمْسُك ُحَيىٍّ الَِّذى َجاَء بِه ِمَن النَّضير: "َعلَْيِه َوَسلََّم لعم ُحَيّى ابِن أَخطب، واسمه َسْعيةُ 

ا دخل معھم، فدفع رسوُل هللا َصلَّى ". الَعْھُد َقِريٌب، والَماُل أَْكَثُر ِمْن ذلِكَ : "والحروب، فقال وقد كان ُحَيّى قُِتَل مع بنى قُريظة لمَّ
ُه بعذاب، فقال ه، َفَمسَّ بير ليستقِرَّ ه إلى الزُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عمَّ ً َيُطوُف ف: "هللاَّ ا فذھبوا فطافُوا، فوجدوا . ى َخرَبٍة ھھناَقْد َرأَْيُت ُحييَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابنى أبى الُحَقْيِق، وأحدھما زوج صفية بنت ُحَيّى بن  أخطب، وسبى الَمسك فى الَخِرَبَة، فقتَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُنصلُِحَھا  دعنا نكون فى ھذه األرض: يبر، فقالوانساءھم وذراريھم، وقسم أموالھم بالنَّْكِث الَّذى َنَكُثوا، وأراَد أن ُيجليھم ِمن خ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وال ألصحابه ِغلمان يكفونھم مؤنتھا،  فدفعھا إليھم ونقوُم عليھا، فنحُن أعلُم بھا منكم، ولم يكن لِرسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الشَّْطَر ِمْن كُ  ُھم فِيَھا على أن لِرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ لِّ شىٍء يخُرج منھا ِمْن َثَمٍر أَْو َزْرٍع، َولَُھُم الشَّْطُر، وَعلَى أَْن ُيقِرَّ

 .َما َشاء

ُبوه، وشرطوا له إن  ھم بالقتل كما عمَّ قُريظة الشتراك أولئك فى نقض العھد، وأما ھؤالء فالذين َعلُِموا بالَمسك وغيَّ ولم يعمَّ
إنه قتلَھم بشرطھم على أنفسھم، ولم يتعدَّ ذلك إلى سائر أھِل خيبر، فإنه معلوم قطعاً أن جميَعھم ظھر، فال ِذمة لھم وال عھد، ف

مىِّ والمعاَھِد إذا نقض العھَد، ولم ُيمالِثه عليه غيُره، فإن حكم  لم يعلُموا بَمسك ُحَيّى، وأنه مدفون فى َخِرَبٍة، فھذا نظيُر الذِّ
 .النقض مختٌص به
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األرَض على النصف دليل ظاھر على جواز المساقاة والمزارعة، وكون الشجر نخالً ال أثر له البتة، فحكم ثم فى دفعه إليھم 
الشىء حكم نظيره، َفَبلٌَد شجُرھم األعناب والتين وغيرھما من الثمار فى الحاجة إلى ذلك، حكمه حكم بلد شجُرُھْم النخل سواء، 

 .وال فرق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صالحھم عن الشطر، ولم  ُن البذر من ربِّ األرِض،وفى ذلك دليل على أنه ال ُيشترط كو فإنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
إنه لو قِيل باشتراط كونه : ُيْعِطھم بذراً البتة، وال كان ُيرِسُل إليھم ِبِبذر، وھذا مقطوع به ِمن ِسيرته، حتى قال بعُض أھل العلم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أھل خيبرِمن العامل، لكان أقوى من القول با  .شتراط كوِنه من ربِّ األرض، لموافقته لُِسنَّة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

أنه يجوز أن يكون من العامل، وأن يكوَن ِمن ربِّ األرض، وال ُيشترط أن يختّص به أحُدھما، والذين شرُطوه من : والصحيح
كما ُيشترط فى المضاربة أن يكون : قياسھم المزارعة على الُمضاربة، قالوا ربِّ األرض، ليس معھم ُحجٌة أصالً أكثَر من

رأُس الماِل ِمن المالك، والعمُل من المضارب، فھكذا فى المزارعة، وكذلك فى المساقاة يكون الشَّجُر ِمن أحدھما، والعمُل 
ًة لھم، فإن فى المضاربة يعوُد رأُس المال إلى عليھا من اآلخر، وھذا القياُس إلى أن يكون حجًة عليھم أقرُب من أن يكون حج

المالك، ويقتسمان الباقى، ولو شرط ذلك فى المزارعة، فسدت عندھم، فلم ُيْجُروا الِبْذَر مجرى رأس المال، بل أَجرْوهُ مجرى 
 .سائر البقل، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلھم

لمنافع، فإن الزرَع ال يتكون وينُمو به وحده، بل ال ُبد من السقى والعمِل، والِبذُر وأيضاً فإن البذر جاٍر مجرى الماء، ومجرى ا
يموُت فى األرض، وُينشىء هللا الزرَع ِمن أجزاء أُخر تكون معه من الماء والريح، والشمِس والتراب والعمل، فحكم البذِر 

 .حكُم ھذه األجزاء

ً فإن األرض نظيُر رأس المال فى القِراض، وقد دفعھا مالُكھا إلى الُمزارع، وِبذُرھا وحرُثَھا وسقُيَھا نظيُر عمل  وأيضا
نَّة ھو  ً له بالمضارب، فالذى جاءت به السُّ المضارب، وھذا يقتضى أن يكون المزارع أولى بالِبذر ِمن ربِّ األرض تشبيھا

 .الصواب الموافق لقياس الشرع وأُصوله

مطلقاً ِمن غير توقيت، بل ما شاء اإلماُم، ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ ھذا الحكم البتة، وفى القصِة دليل على جواز عقِد الُھدنة 
فالصواُب جوازه وصحته، وقد نصَّ عليه الشافعىُّ فى ِرواية المزنى، ونص عليه غيُره من األئمة، ولكن ال ينھُض إليھم 

 .بنقض العھد وُيحاربھم حتى ُيْعلَِمُھْم على سواء ليستووا ُھْم وُھَو فى العلم

وفيھا دليل على جواز تعزيِر المتھم بالُعقُوبة، وأن ذلك ِمن السياسات الشرعية، فإنَّ هللا سبحانه كان قادراً على أن َيُدلَّ رسول 
ِة عقوبَة المتھمين، ويُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على موضع الكنز بطريق الوحى، ولكن أراد أن َيُسنَّ لأِلُمَّ َع لھم ُطُرَق هللا َصلَّى هللاَّ وسِّ

 .األحكام رحمة بھم، وتيسيراً لھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِِسْعَيَة لما عوى وفسادھا، لقوله َصلَّى هللاَّ عى نفاَد  وفيھا دليل على األخذ بالقرائن فى االستدالل على ِصحِة الدَّ ادَّ
 ".الَعْھُد َقِريٌب، والَماُل أَْكَثُر ِمْن َذلِكَ : "المال

ل نبى هللا سليمان بن داود فى استدالله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذى ذھب به الذئب، وادَّعت كل واحدة من وكذلك فع
ِبم َقَضى َبْيَنُكَما َنِبىُّ هللا ؟ : المرأتين أنه ابُنھا، واختصمتا فى اآلخر، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى ُسليمان، فقال

ال تفعْل رحمك هللا، ھو ابُنَھا، فقضى به للصغرى فاستدل بقرينِة : كين أشقه بينكما، فقالت الصغرىائتونى بالسِّ : فقال. فأخبرتاه
 .الرحمة والرأفة التى فى قلبھا، وعدم سماحتھا بقتله وسماحة األخرى بذلك، لتصير أُسوتھا فى فقد الولد على أنه ابن الصغرى

عمل فيھا بالقافة، وجعلوا القافة سبباً : حاُب أحمد والشافعى ومالك رحمھم هللافلو اتفقت مثُل ھذه القضية فى شريعتنا، لقال أص
 .لترجيح المدعى للنسب رجالً كان أو امرأةً 
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َعِت الكافرةُ ولد المسلمة، وقد ُسئل عنھا أحمد، فتوقف فيھا: قال أصحاُبنا : فقيل له. وكذلك لو ولدت مسلمُة وكافرةُ َولََدْيِن، وادَّ
ما أْحَسَنَھا، فإن لم ُتوجد قافٌة، وحكم بينھما حاكم بمثل ُحكم سليمان، لكان صواباً، وكان أولى من القُرعة، : فقال ترى القافة ؟

ح بيد أو شاھد واحد،  ْح أحُدھما على اآلخر، فلو ترجَّ فإنَّ القُرعة إنما ُيصار إليھا إذا تساوى المدعياِن من كل وجه، ولم يترجَّ
ْوٍث، أو ُنكوِل خصمه عن اليمين، أو موافقِة شاھد الحال لصدقه، كدعوى كل واحد من الزوجين ما أو قرينة ظاھرة ِمن لَ 

يصلُح له من قماش البيت واآلنية، ودعوى كل واحد من الصانعين آالت صنعته، ودعوى حاِسر الرأس عن العمامة عمامة َمن 
َم ذلَِك كله على القُْرعةبيده عمامة، وھو يشتد عدواً، وعلى رأسه أخرى، ونظائر ذلك، قُ   .دِّ

، والنبىُّ َصلَّى "ھذا باب، الحكم ُيوھم ِخالَف الحق، ليستعلم به الحقَّ : "ومن تراجم أبى عبد الرحمن النسائى على قصة سليمان
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يقص علينا ھذه القصة لنتخذھا سمراً، بل لنعتبَر بھا فى األحكام، بل الحكم بالقَ  سامة وتقديم أيمان مدعى القتل هللاَّ

ومالك  فالشافعى. ھو من ھذا استناداً إلى القرائن الظاھرة، بل ومن ھذا رجُم المالعنة إذا التعَن الزوُج ونَكلَْت عن االلتعان
 .رحمھما هللا، يقتالِنھا بمجرد التعان الزوج، ونكولھا استناداً إلى اللَّْوِث الظاھر الذى حصل بالتعانه، ونكولھا

ومن ھذا ما شرعه هللا سبحانه وتعالى لنا ِمن قبول شھادة أھِل الكتاب على المسلمين فى الوصيِة فى السفر، وأن وليي الميت 
لعا على ِخيانة من الوصيين، جاز لھما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه، وھذا لوٌث فى األموال، وھذا نظير اللَّوِث فى  إذا اطَّ

ز منه، وعلى ھذا إذا اطلع الرجُل المسروُق مالُه على بعضه فى يد خائٍِن معروٍف بذلك، ولم يتبين أنه الدماء، وأولى بالجوا
اشتراه من غيره، جاز له أن َيْحلَِف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحُب السرقة استناداً إلى اللَّوث الظاھر، والقرائن التى تكشف 

ً قتلهاألمر وتوضحه، وھو نظيُر َحلِف أولياِء ال ، ولذلك ثبت : مقتوِل فى الَقَساَمِة أَن فالنا سواء، بل أمُر األمواِل أسھُل وأخفُّ
فإذا جاز إِْثباُتَھا باللَّوِث، فإثباُت األموال به بالطريق األولى . بشاھٍد ويميٍن، وشاھٍد وامرأتين، ودعوى ونكوٍل، بخالف الدماء

 .واألحرى

نَّة يدالن على ھذا وھ ُة أصالً، فإن ھذا الحكم ُ فى والقرآن والسُّ عى نسَخ ما دلَّ عليه القرآن من ذلك ُحجَّ ذا، وليس مع َمن ادَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعَده، كأبى "المائدة"سورة  ، وھى ِمن آخر ما َنَزَل ِمن القرآن، وقد حكم بموجِبَھا أصحاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ه الصحابةُ   .موسى األشعرى، وأقرَّ

ھذا أيضاً ما حكاه هللا سبحانه فى قصة يوسف ِمن استدالل الشاھد ِبقرينِة َقدِّ القميِص ِمْن ُدُبٍر على ِصدقه، وكذِب المرأة، ومن 
ً ُمَولِّياً، فأدركته المرأةُ ِمن ورائه، فجبذته، فقدَّت قميصه ِمْن ُدُبٍر، فعلم بعلُھا والحاضروَن صدقه، وقبلوا  ھذا وأنه كان ھاربا

ٍر له غيرِ  الحكم، أَسِّى بذلك وأمثاله فى  وجعلوا الذنَب ذنبھا، وأمروھا بالتوبة، وحكاه هللا سبحانه وتعالى حكاية مقرِّ منكر، والتَّ
ً له، دل على رضاه  ً على فاعله، ومادحا ِد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقراً عليه، وُمثنيا إقرار هللا له، وعدم إنكاره، ال فى مجرَّ

نَّة، وعمل رسول هللا به، وأنه موا فق لحكمه ومرضاته، فلُيَتَدبَّر ھذا الموضُع، فإنه نافع جداً، ولو تتبعنا ما فى القرآن والسُّ
ً إن شاء هللا تعالى ً شافيا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن ُنْفِرَد فيِه مصنفا التنبيه على : والمقصود. َصلَّى هللاَّ

 .س األحكام من سيرته، ومغاِزيِه، ووقائعه صلواُت هللا عليه وسالمهَھديه، واقتبا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھل خيبر فى األرض، كان يبعُث كلَّ عام َمن َيْخُرُص عليھم الثماَر، ف َكْم ُيجنى : ينُظرُ ولما أََقرَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .منھا، َفُيضمنھم نصيَب المسلمين، ويتصرفون فيھا

ففى ھذا دليل على جواز َخْرِص الثمار البادى صالُحھا كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار . كان يكتفى بخارص واحدو
خرصاً على رؤوس النخل، ويصيُر نصيُب أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز ال 

قاسٍم واحد، وعلى أنَّ لِمن الثماُر فى يده أن يتصرَّف فيھا بعد الخرص، وَيْضَمن بيع، وعلى جواز االكتفاء بخارص واحد، و
 .نصيَب شريكه الذى خرص عليه

وا يده فأجالھم عمر منھا إلى  فلما كان فى زمن عمر، ذھب عبُد هللا ابنه إلى ماله بخيبر، َفَعَدْوا عليه، فألقوه من فوق بيت، ففكُّ
 .ھد خيبر من أھل الُحديبيةالشام، وقسمھا بين َمن كان ش
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 فصل 

ُه لم يأخذ ِمن أحد من الكفار جزيًة إال بعد نزول سورة  مة وأخِذ الجزية، فإنَّ فى السنة الثامنِة ِمن " براءة"وأما َھديه فى َعقد الذِّ
معاذاً رضى هللا  الھجرة، فلما نزلت آية الِجزية، أخذھا ِمن المجوس، وأخذھا ِمن أھل الكتاب، وأخذھا ِمن النصارى، وبعث

مة، وضرب عليھم الجزيَة، ولم يأخذھا من يھودِ  خيبر، فظن بعض الغالِطين  عنه إلى اليمن، فعقد لمن لم ُيْسلِم ِمن يھودھا الذِّ
المخطئين أن ھذا حكم مختٌص بأھل خيبر، وأنه ال يؤخذ منھم جزيٌة وإن أُِخَذْت مِن سائر أھل الكتاب، وھذا ِمن عدم فقھه فى 

ھم فى األرض ما شاء، ولم تكن الجزيةُ السي ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قاتلھم وصالحھم على أن ُيقِرَّ  ر والمغازى، فإن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
نزلت بعد، فسبق عقُد صلحھم وإقراُرھم فى أرض خيبر نزوَل الجزية، ثم أمره هللا سبحانه وتعالى أن ُيقاِتَل أھَل الِكتاب حتى 

ً بينه وبينھم على إقرارھم، وأن يكونوا عماالً فى ُيعطوا الجزي ة، فلم يدخل فى ھذا يھوُد خيبر إذ ذاك، ألن العقد كان قديما
األرض بالشطر، فلم ُيطالبھم بشىء غيِر ذلك، وطالَب سواھم من أھل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينھم عقٌد كعقدھم بالجزية، 

فلما أجالھم عمُر إلى الشام، تغّير ذلك العقُد الذى تضمن إقراَرھم فى أرض خيبر، كنصارى نجراَن، ويھوِد اليمن، وغيِرھم، 
 .وصار لھم حكُم غيرھم ِمن أھل الكتاب

ُروهُ، وفيه قُوهُ وزوَّ نَّة وأعالمھا، أظھر طائفة منھم كتاباً قد َعتَّ ُ : ولما كان فى بعض الدول التى خفيت فيھا السُّ أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
شھادةُ على بن أبى طالب، وسعد بن معاذ، وجماعة ِمن الصحابة رضى هللا : ِه َوَسلََّم أسقط عن َيھوِد خيبر الجزية، وفيهَعلَيْ 

موا، بل ظنوا ِصحت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ومغازَيه وِسَيَره، وتوھَّ ه، َفَجرْوا على عنھم، فراج ذلك على َمْن َجِھَل ُسنَّة رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
كم ھذا الكتاب المزور، حتى أُلقى إلى شيخ اإلسالم ابن تيمية قّدس هللا روحه وُطلَِب منه أن ُيعين على تنفيذه، والعمِل عليه، حُ 

 :فبصق عليه، واستدّل على كذبه بعشرة أوجه

ً : منھا   .أن فيه شھادَة سعد بن معاذ، وسعد توفى قبل خيبر قطعا

نزلت بعد، وال يعِرفھا الصحابة حينئذ، فإن نزولھا كان عام  الجزية، والجزية لم تكنأن فى الكتاب، أنه أسقط عنھم : ومنھا
 .تبوك بعد خيبر بثالثة أعوام

َخَر، وھذا محال، فلم يكن فى زمانه ُكلٌَف وال ُسَخٌر ُتؤخذ منھم، وال ِمن غيرھم، وقد أعاذه : ومنھا أنه أسقط عنھم الُكلََف والسُّ
لمة، واستمر األمر عليھاهللا، وأعاذ أصحاَبه ِمن  َخِر، وإنما ھى من وضع الملوِك الظَّ  .أخذ الُكلَِف والسُّ

أن ھذا الكتاب لم يذكره أحد من أھل العلم على اختالف أصنافھم، فلم يذكره أحٌد من أھل المغازى والسير، وال أحٌد من : ومنھا
نَّة، وال أحد من أھل الفقه واإلفتاء، وال أح ٌد من أھل التفسير، وال أظھروه فى زمان الَسلَف، لعلمھم أنھم إن أھل الحديث والسُّ

روا ذلك، وعتَّقوهُ  نَّة، زوَّ روا مثَل ذلك، عرفوا كذَبه وُبطالنه، فلما استخفُّوا بعَض الدول فى وقت فتنٍة وخفاء بعض السُّ زوَّ
م ذلك حتى كشف هللا أمره، وبيَّن خلفاُء الرسل وأظھروه، وساعدھم على ذلك طمُع بعِض الخائنين  ولرسوله، ولم يستمرَّ لھ

 .بطالنه وكذَبه

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن ثالث طوائف اِد : فلما نزلت آيُة الجزية، أخذھا َصلَّى هللاَّ ِمن المجوِس، واليھود، والنصارى، ولم يأخذھا من ُعبَّ
بل ُتؤخذ من أھل الكتاب : وقيل. ان بدينھم، اقتداًء بأخذه وتركهال يجوُز أخُذھا ِمن كافر غير ھؤالء، وَمن د: فقيل. األصنام

. فى إحدى روايتيه قول الشافعى رحمه هللا، وأحمد،: وغيِرھم من الكفار كعبدة األصنام من العجم دون العرب، واألول
 .قوُل أبى حنيفة، وأحمد رحمھما هللا فى الرواية األخرى: والثانى

إنما لم يأخذھا ِمْن مشركى العرِب، ألنھا إنما نَزَل فرُضھا بعد أن أسلمت َداَرةُ العرب، ولم يبق : وأصحاب القول الثانى يقولون
فيھا ُمِشرٌك، فإنھا نزلت بعد فتح مكة، ودخوِل العرِب فى دين هللا أفواجاً، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولھذا غزا بعد الفتح 

 .شركون، لكاُنوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من األبعدينتبوَك، وكاُنوا نصارى، ولو كان بأرض العرب م
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َيَر، وأياَم اإلسالم، علم أن األمَر كذلك، فلم تؤخذ منھم الجزيُة لعدم َمن ُيؤخذ منه، ال ألنھم ليسوا ِمن أھلھا،  ومن تأمَّل السِّ
فع وھو حديث ال يثُبت مثلُه، وال يصح وقد أخذھا من المجوس، وليسوا بأھِل كتاب، وال َيصح أنه كان لھم كتاب، ور: قالوا
 .سنده

اِد النار، وكان فيھم ِمن التمسك بدين إبر اِد النَّار، وُعبَّاد األصنام، بل أھُل األوثاِن أقرُب حاالً من ُعبَّ اھيم ما لم وال فرق بين ُعبَّ
نھم الجزية، فأخذھا من ُعبَّاد األصنام أولى، وعلى ذلك يُكن فى ُعبَّاد النار، بل ُعبَّاد النار أعداُء إبراھيم الخليل، فإذا أُِخَذْت م

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، كما ثبت عنه فى  َك ِمَن الُمْشِرِكيَن، فاْدعُھم : "أنه قال" صحيح مسلم"تدل ُسنَّة رسول هللا َصلَّى هللاَّ إذا لَقيَت َعُدوَّ
 .ثم أمَره أن َيْدُعَوُھم إلى اإلِْسالَِم، أَو الِجْزَيِة، أو ُيَقاِتلَھم". ا، فاْقَبْل ِمْنُھم، وُكفَّ عنھمإلى إِْحَدى ِخالٍَل َثالٍَث، َفأيَّتھنَّ أََجاُبوَك إِلَْيھَ 

وا الجزية: "وقال المغيرة لعامِل كسرى َنا أن ُنقاتِلَكم حتى تعُبدوا هللا، أو تؤدُّ  ".أمرنا نبيُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِقر : قالُوا. ؟" َھْل لَُكْم فى َكلِمٍة َتِديُن لَُكْم ِبَھا الَعَرُب، وُتؤدَّى الَعَجُم إِلَْيُكُم ِبَھا الِجْزَيةَ : "يشوقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 ".الَ إِلََهَ◌ إاِلَّ هللا: "ما ھى ؟ قال

 فصل 

 ".ولما كان فى مرجعه من تبوك، أخذت َخْيلُه أُْكيِدَر ُدْوَمَة، فصالحه على الجزية، وحقن له دمه"

النِّْصُف فى صفر، والبقيُة فى رجب، يؤدونھا إلى المسلمين، وعاريَّة ثالثين . وصالَح أھَل نجران ِمن النصارى على ألفى ُحلَّةٍ "
ِدرعاً، وثالثين فرساً، وثالثين بعيراً، وثالثين ِمن ُكلِّ ِصنف من أصناف السالح، يغُزون بھا، والمسلمون ضامنون لھا حتى 

وھا عليھم إن  كان باليمن َكْيٌد أو َغْدَرةٌ، على أال ُتھدم لھم َبْيعة، وال ُيخرج لھم َقٌس، وال ُيفتنوا عن دينھم ما لم ُيْحِدُثوا َحَدثاً يردُّ
با  ".أَو َيأُْكلُوا الرَّ

با إذا كان مشروطاً عليھم مة بإحداث الَحَدث، وأكِل الرِّ  .وفى ھذا دليل على انتقاض عھد الذِّ

، وھى ثياٌب تكون باليمن"اليمن،  ولما وجه معاذاً إلى  ".أََمَرهُ أَْن َيأُْخَذ ِمْن ُكلِّ ُمْحَتلٍِم ِديَناراً أَْو قِيَمَتُه ِمَن الَمَعافِِرىِّ

ً وُحلالً، وتزيُد وتنقُُص بحسب  ً وذھبا رة الجنس، وال القدِر، بل يجوز أن تكوَن ثيابا وفى ھذا دليل على أن الجزية غيُر مقدَّ
 .، واحتمال َمن تؤخذ منه، وحاله فى الميسرة، وما عنده من المالحاجة المسلمين

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال خلفاؤه فى الجزية بين العرِب والعجم، بل أخذھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ق رسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم ولم يفرِّ
رباً، فإن العرب أمٌة ليس لھا فى األصل كتاب، وكانت كل طائفة من نصارى العرب، وأخذھا ِمن مجوس ھجر، وكانوا ع

ً لمجاورتھا فاِرَس، وتنوَخ، وُبْھَرة، وبنو تغلب نصارى  منھم تدين بدين َمن جاورھا من األُمم، فكانت عرُب البحرين مجوسا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أحكاَم الِجزية، لمجاورتھم للروم، وكانت قبائُل من اليمن يھود لمجاورتھم ليھود اليمن، فأجرى رسوُل هللا  َصلَّى هللاَّ

ھل كان دخولھم قبل النسخ والتبديل أو بعده، ومن أين يعِرفُوَن ذلك، : ولم يعتبر آباءھم، وال متى دخلُوا فى ديِن أھل الكتاب
د أب ناؤھم بعد النسخ بشريعة عيسى، وكيف ينضبط وما الذى دلَّ عليه ؟ وقد ثبت فى السير والمغازى، أن من األنصار َمن تھوَّ

ينِ {: وأراد آباؤھم إكراھھم على اإلسالم، فأنزل هللا تعالى ُخْذ ِمْن ُكلِّ حالم : "، وفى قوله لمعاذ]256: البقرة[} ال إْكَراَه فِى الدِّ
 .دليل على أنھا ال ُتؤخذ من صبى وال امرأة" ديناراً 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم " األموال"وأبو عبيد فى " مصنفه"رزاق فى فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه عبد ال: فإن قيل أن النبى َصلَّى هللاَّ
عبداً أو أمًة، ديناراً أو قيمته من : "أن يأخذ ِمن اليمن الجزية ِمن كل حالم أو حالمة، زاد أبو عبيد: أَمَر معاَذ بن جبل

ھذا ال يصح وصله، وھو منقطع، وھذه الزيادة مختلف : ؟ قيل والرقيق فھذا فيه أخذھا من الرجل والمرأة، والحر" المعافِرى
 .فيھا، لم يذكرھا سائر الرواة، ولعلھا من تفسير بعض الرواة
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أن يأخذ "أمره : وقد روى اإلمام أحمد، وأبو داود والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وغيرھم ھذا الحديث، فاقتصروا على قوله
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الجزية العرب ِمَن النصارى،  ولم يذكروا" من كل حالم ديناراً  ھذه الزيادة، وأكثر َمْن أخذ منھم النبىُّ َصلَّى هللاَّ

 .واليھود، والمجوس، ولم يكشف عن أحد منھم متى دخل فى دينه، وكان يعتبرھم بأديانھم ال بآبائھم

 حين لقى هللا َعزَّ وَجلَّ  فى ترتيب سياق َھديه مع الكفار والمنافقين، من حين ُبِعث إلى: فصل

ل ما أوحى إليه ربُّه تبارك وتعالى أن يقرأ باسِم ربه الذى خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ فى نفسه، ولم يأمْره إذ : أوَّ
ثُِّر قُْم َفأَْنِذرْ {: ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه َھا اْلُمدَّ ثِّرُ {وأرسله ب  ،} اْقَرأْ {: فنبأه بقوله] 2- 1: المدثر[} َيا أيُّ َھا اْلُمدَّ ثم أمره أن } َيا أَيُّ

العالَِمين، فأقام ِبْضَع  ُينِذَر عشيرَته األقرِبيَن، ثم أنذر قوَمه، ثم أنذَر َمْن َحْولَُھم ِمن العرب، ثم أنذر العرَب قاطبة، ثم أنذر
فحعشرة سنة بعد نبوته ُيْنِذُر بالدعوة بغير قتال وال ِجزية، وُيؤمر بالكفِّ و  .الصبِر والصَّ

المشركين  ثم أُِذَن له فى الھجرة، وأُِذَن له فى القتال، ثم أمره أن ُيقاِتَل َمن قاتله، وَيُكفَّ عمن اعتزله ولم ُيقاتله، ثم أمره بِقتالِ 
، ثم كان الكفاُر معه بعد األمِر بالجھاد ثالثة أقسام يُن ُكلُّه  مة، فأمر  أھُل ُصلح وُھدنة، وأھلُ : حتى يكوَن الدِّ حرب، وأھُل ذِّ

بأن يتم ألھل العھد والصلح عھدھم، وأن ُيوفى لھم به ما استقاُموا على العھد، فإن خاف منھم ِخيانة، نبَذ إليھم عھدھم، ولم 
األقسام كلھا،  نزلت ببيان حكم ھذه" براءة"ولما نزلت سورة . ُيقاِتْلھم حتى ُيْعلَِمھم ِبَنْقِض العھد، وأُِمَر أن يقاتل َمن نقض عھده

ه ِمن أھل الكتاب حتى ُيعطوا الجزَيَة، أو يدخلوا فى اإلسالم، وأمره فيھا بِجَھاِد الُكفَّاِر والمنا فقين فأمره فيھا أن ُيقاِتَل عدوَّ
ِة واللِّسان  .والِغلظة عليھم، فجاھد الكفار بالسيِف والسناِن، والمنافقين بالُحجَّ

قسماً أمره بقتالھم، وُھم الذين : فار، ونبذ ُعھودھم إليھم، وجعَل أھَل العھد فى ذلك ثالثة أقساموأمره فيھا بالبراءة من عھود الك
وقسماً لھم عھد ُمؤقَّت لم ينقُضوه، ولم ُيظاِھروا عليه، فأمره أن ُيِتمَّ لھم . نقُضوا عھده، ولم يستقِيموا له، فحاربھم وظھر عليھم

ً لم يكن لھم . عھَدھم إلى مدتھم عھد ولم ُيحاربوه، أو كان لھم عھد مطلق، فأمر أن ُيؤجلھم أربعة أشھر، فإذا انسلخت وقسما
 :قاتلھم، وھى األشھر األربعة المذكورة فى قوله

} تلُوْا اْلُمشِركِينَ فإَذا اْنَسلََخ األَْشُھُر اْلُحُرُم َفاقْ {: وھى الُحُرُم المذكورة فى قوله] 2: التوبة[} َفِسيُحوْا فِى األَْرِض أَْرَبَعَة أَْشُھرٍ {
وھو اليوُم العاشر من ذى الِحجة، وھو يوُم الحجِّ األكبر الذى  ھى أشھر التسيير، أولھا يوُم األذان: فالُحُرم ھھنا]. 5: التوبة[

َة الشُُّھورِ {: وقع فيه التأذين بذلك، وآِخُرھا العاشر من ربيع اآلخر، وليست ھى األربعة المذكورة فى قوله ِعْنَد هللاِ اْثَنا  إنَّ ِعدَّ
َمَواِت واألَْرَض ِمْنَھا أَْرَبَعٌة ُحُرمٌ  رجٌب، : فإن تلك واِحد فرد، وثالثة سرد] 36: التوبة[} َعَشَر َشْھراً فى ِكَتاِب هللاِ َيْوَم َخلََق السَّ

ُم، ولم يسير المشركين فى ھذه األربعة، فإن ھذا ال ُيمك ن، ألنھا غيُر متوالية، وھو إنما أجلھم وُذو الَقعدة، وذو الِحجة، والمَحرَّ
ل َمْن ال عھد له، أو له عھد مطلق أربعة أشھر، وأمره  أربعة أشھر، ثم أمره بعد انسالخھا أن ُيقاتلھم، فقتل الناقض لعھده، وأجَّ

مة الِجزيةأن ُيتمَّ للموفى بعھده عھَده إلى مدته، فأسلم ھؤالء ُكلُّھم، ولم ُيقيموا على كفرھم إلى مدتھم، وَضرَ   .َب على أھل الذِّ

محاربيَن له، وأھِل عھد، وأھِل ِذمة، ثم آلت حاُل أھل العھد : على ثالثة أقسام" براءة"فاستقر أمُر الكفار معه بعد نزول 
محاربين، وأھل ِذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أھُل األرض معه ثالثة : والصلح إلى اإلسالم، فصاروا معه قسمين

 .مسلم مؤِمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب: سامأق

ة،  وأمره أن وأما سيرته فى المنافقين، فإنه أُِمَر أن َيقبل ِمنھم عالنيَتھم، وَيِكَل سراِئَرھم إلى هللا، وأن ُيجاِھَدھم بالِعلم والُحجَّ
ه أن ُيصلَِّى عليھم، وأن يقوَم على قبورھم، وأخبر أنه إن ُيعِرَض عنھم، وُيغلَِظ عليھم، وأن َيْبلَُغ بالقوِل البليغ إلى نفوسھم، ونھا

 .استغفر لھم، فلن يغفر هللا لھم، فھذه سيرُته فى أعدائه ِمن الكفار والمنافقين

 فصل 

عيناه  وأما سيرُته فى أوليائه وِحزبه، فأمرهُ أن َيْصِبَر نفَسه مع الذين يدعون ربَّھم بالغداِة والعشى ُيريدون وجھه، وأال تعُدُ◌وَ 
 .عنھم، وأمره أن يعفَو عنھم، ويستغفَِر لھم، وُيَشاِوَرھم فى األمر، وأن ُيصلِّى عليھم
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 .وأمره بھجر َمن عصاهُ، وتخلَّف عنه، حتى يتوَب، وُيراِجَع طاعته، كما ھجر الثالثة الذين ُخلِّفُوا

 .فى ذلك سواء َشريفُھم ودنيُئھم وأمره أن ُيقيَم الحدوَد على َمن أتى موجباِتھا منھم، وأن يكوُنوا عنده

ه ِمن شياطيِن اإلنس، بأن يدفع بالتى ھى أحسن، فُيقابل إساءة َمن أساء إليه باإلحسان، وجھلَه بالِحلم،  وأمره فى دفع عدوِّ
ه كأنه ولى حميم  .وظلَمه بالعفو، وقطيعَته بالصلة، وأخبره أنه إن فعل ذلك، عاد عدوُّ

ِ منھم، وجمع له ھذين األمرين فى ثالثة مواضع ِمن القرآنوأمره فى دفعه عدوه من شياط فى سورة : ين الجن باالستعاذة با
ا {: فقال فى سورة األعراف" حم فصلت"وسورة " المؤمنين"و" األعراف" ُخِذ الَعْفَو وْأُمْر ِباْلُعْرِف َوأَْعَرْض َعِن اْلَجاِھلِيَن َوإمَّ

ْيَطانِ  ُه َسًميٌع َعلِيمٌ َنزْ  َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ ِ إنَّ فأمره باتقاء شر الجاھلين باإلعراض عنھم، ]. 200-199: األعراف[} ٌغ فاْسَتِعْذ با
وباتقاء شر الشيطان باالستعاذة منه، وجمع له فى ھذه اآليِة مكاِرَم األخالق والشيم كلھا، فإن ولىَّ األمر مع الرعية ثالثة 

عليھم يلزمھم القياُم به، وأمٍر يأمُرھم به، وال ُبدَّ ِمن تفريط وُعدوان يقع منھم فى حقه، فأُِمَر بأن فإنه ال بدَّ له ِمن حقٍّ : أحوال
، وھو العفو الذى ال يلحقھم ببذله ضرٌر  َعْت به أنفُسھم وسمحت به، وَسُھَل عليھم، ولم َيُشقَّ يأخذ من الحق الذى عليھم ما طوَّ

وھو المعروف الذى َتعرفُه العقوُل السليمة، والفَِطُر المستقيمة، وُتقر بحسنه ونفعه، وإذا وال مشقة، وأمر أن يأمرھم بالُعْرف، 
ً ال بالعنف والغلظة وأمره أن ُيقاِبَل جھَل الجاھلين منھم باإلعراض عنه، دون أن ُيقابلَه بمثله، . أمر به يأمر بالمعروف أيضا

 .فِبذلك يكتفى شرھم

ِرَيَك َما {: وقال تعالى فى سورة المؤمنين ا َعَلى أَْن نُّ الميَن َوإنَّ ا ُتِرَينِّى َما ُيوَعُدوَن َربِّ َفالَ َتْجَعلِْنى فى الَقْوِم الظَّ بِّ إمَّ قُل رَّ
بِّ أَُعوُذ بِ  َئَة، َنْحُن أَْعلَُم ِبَما َيِصفُوَن َوقُل رَّ يِّ َياِطيِن َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ أَْن  َك ِمنْ َنِعُدُھْم لََقاِدُروَن اْدَفْع ِبالَِّتى ِھَى أَْحَسُن السَّ َھَمَزاِت الشَّ

 ].98-93: المؤمنون[} َيْحُضُرونِ 

لت َ {: وقال تعالى فى سورة حم فُصِّ َئُة، اْدَفْع ِبالَِّتى ِھَى أَْحَسُن فإَذا الَِّذى َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ َكأ يِّ ُه َولٌِى َوال َتْسَتِوى اْلَحَسَنُة َوال السَّ نَّ
يْ حَ  ا َيْنَزَغنََّك ِمَن الشَّ ِميُع ِميٌم َوَما ُيلَقَّاَھا إالَّ الَِّذيَن َصَبُروْا َوَما ُيلَقَّاَھا إالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم َوإمَّ ُه ُھَو السَّ ِ، إِنَّ َطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ با

 .وكافرھم ، فھذه سيرته مع أھل األرض إنسھم، وجنھم، ُمؤمنھم،]36-34: فصلت[} اْلَعلِيمُ 

 في سياق مغازيه وبعوثه على وجه االختصار : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لحمزة بن عبد المطلب فى شھر رمضان، على رأس سبعة أشھر من  ل لواء عقده رسول هللا َصلَّى هللاَّ وكان أوَّ
حليف حمزة، وبعثه فى ثالثين َرُجالً ِمن  ُمَھاَجِره، وكان لواًء أبيَض، وكان حاِمله أبو َمْرَثد َكنَّاز بن الُحصين الَغَنوى

المھاجرين خاّصة، يعتِرُض ِعيراً لقريش جاءت من الشام، وفيھا أُبو جھل بن ھشام فى ثالثمائة رجل، فبلغوا ِسْيَف البحِر من 
بين ھؤالء وھؤالء، حتى  ناحية الِعيِص، فالَتَقْوا واصطفُّوا للقتال، فمشى مجدى بن عمرو الُجھنى، وكان حليفاً للفريقين جميعاً،

 .َحَجَز بينھم ولم يقتِتلوا

 فصل

ال على رأِس ثمانية أشھر من الھجرة، وعقد له لواًء  ثم بعث ُعَبْيَدَة بَن الحارث بن المطلب فى سريَّة إلى َبطِن َرابغ فى شوَّ
مھاجرين ليس فيھم أنصارى، فلقى أبا أبيَض، وحمله ِمْسَطُح بن أَُثاَثة بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانوا فى ستين من ال

سفيان بَن حرب، وھو فى مائتين على َبطن رابغ، على عشرة أمياٍل من الُجْحَفِة، وكان بينھم الرمُى، ولم َيُسلُّوا السيوف، ولم 
ُل َمن رمى بسھم فى سبيل هللا، ثم انصرف  يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعُد بن أبى وقاص فيھم، وھو أوَّ

 .الفريقاِن على حاميتھم

 .وكان على القوم ِعكرمة بُن أبى جھل، وقدم سريَّة ُعبيدة على سريَّة حمزة: قال ابن إسحاق
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 فصل 

اِر فى ذى الَقعدة على رأس تسعة أشھر، وعقد له لواًء أبيَض، وحمله المقداُد بُن عمرو،  ثم بعَث سعَد بن أبى وقاٍص إلى الخرَّ
ار، فخرجوا على أقدامھم، فكانوا يكُمنون بالنھار، وكانوا عشرين را ً يعتِرُضوَن ِعيراً لقريش، وَعِھَد أن ال ُيجاِوَز الَخرَّ كبا

ت باألمس  .ويسيرون بالليل، حتى صبَّحوا المكان َصِبيحَة خمس، فوجدوا الِعير قد مرَّ

 فصل

ان، وھى أوُل غزوة غزا: ثم غزا بنفسه غزوة األبواء، ويقال لھا ھا بنفسه، وكانت فى َصَفر على رأس اثنى عشر شھراً ِمن َودَّ
ُمَھاَجِرِه، وحمل لواءه حمزةُ بُن عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعَد بن عبادة، وخرج فى المھاجرين 

ْمِرى وكان سيِّ  َد بنى َضْمرة فى زمانه خاصة بعتِرض ِعيراً لقريش، فلم يلق كيداً، وفى ھذه الغزوة وادع مخشىَّ بن عمرو الضَّ
عليه جمعاً، وال ُيِعيُنوا عليه عدواً، وكتب بينه وبينھم كتاباً، وكانت غيبُته  على أال يغزو بنى َضْمَرة، وال يغزوه، وال أن ُيكثِّروا

 .خمَس عشرة ليلة

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُبَواَط فى شھر ربيع األول، عل ى رأس ثالثَة عشَر شھراً ِمن ُمَھاَجِرِه، وحمل لواَءه سعُد ثم غزا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
بُن أبى وقاص، وكان أبيَض، واستخلف على المدينة سعَد بن معاذ، وخرج فى مائتين ِمن أصحابه يعتِرض ِعيراً لقُريش، فيھا 

الن فرعان، أصلھما واحد من أميُة بُن خلف الُجمحى، ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ ُبواطاً، وھما جب
 .جباِل ُجھينة، مما يلى طريَق الشام، وبين ُبواط والمدينة نُحُو أربعِة ُبُرد، فلم يلق كيداً فرجع

 فصل

ثم خرج على رأِس ثالثة عشر شھراً ِمن ُمَھاَجِره يطلب ُكْرز بن جابر الفھرى، وحمل لِواءه علىُّ بن أبى طالب رضى هللا 
استخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان ُكرز قد أغار على سرح المدينة، فاستاقه، وكان يرعى عنه، وكان أبيَض، و

ً يقال له ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى بلغ واديا ِمن ناحية بدر، وفاته ُكرز ولم يلحقه، فرجع " َسَفوان: "بالِحمى، فطلبه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .إلى المدينة

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ُجمادى اآلخرة على رأس ستة عشر شھراً، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، ثم خرج رسول هللا  َصلَّى هللاَّ
فى مائتين ِمن : وكان أبيَض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد األسد المخزومى، وخرج فى خمسين ومائة، ويقال

خرجوا على ثالثين بعيراً َيْعَتقُِبوَنھا َيْعتِرُضون عيراً لقريش ذاھبة إلى الشام، وقد المھاجرين، ولم ُيْكِرْه أحداً على الخروج، و
الُعسيرة بالمھملة وھى : وقيل. الُعشيراء بالمد: كان جاءه الخبُر بفصولھا ِمن مكة فيھا أمواٌل لقريش، فبلغ َذا الُعشيَرِة وقيل

الِعيَر قد فاتته بأيام، وھذه ھى العيُر التى خرج فى طلبھا حين رجعت من بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة ُبُرد، فوجد 
 .الشام، وھى التى وعده هللا إياھا، أو المقاتلة، وذات الَشْوكة، ووفَّى له بوعده

 .وفى ھذه الغزوة، وادع بنى ُمْدلِج وُحلفاءھم من بنى َضْمَرة

ً أبا ُتراب، وليس كما قال، فإن وفى ھذه الغزوة كنى ر: قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عليا سوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  اهُ أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان ِنكاُحھا بعد بدر، فإنه لما دخل عليھا وقال: النبىَّ َصلَّى هللاَّ أْيَن اْبُن : "إنما َكنَّ

ً : ؟ قالت" َعمِّكِ  ً فيه، وقد لصق به التراب، فجعل ينفُضه عنه ويقولَخَرَج ُمغاِضبا : ، فجاَء إلى المسجد، فوجده مضطجعا
 .وھو أول يوم ُكنى فيه أبا تراب" اْجلِْس أبا ُتراٍب، اْجلِْس أبا ُتراٍب "
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 فصل

رة، فى اثنى عشر رجالً ِمن ثمَّ بعَث عبَد هللا بن َجْحٍش األَسِدىَّ إلى َنْخلََة فى رجب، على رْأِس سبعَة عشَر شھراً ِمن الِھجْ 
ِريَّة سمَّى عبَد هللا ب ن المھاجرين، ُكلُّ اثنين يعتقبان علَى بعير، فوصلُوا إلى بطن نخلة يرُصُدون ِعيراً لقريش، وفى ھِذِه السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كتب له ِكتاباً، وأمره أن ال ينظُ  َر فيه حتى يسيَر يومين، ثم ينُظَر جحش أميَر المؤمنين، وكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
اِئِف، َفَتْرُصَد ِبَھا قَُرْيَشاً، : "فيه، ولما َفتَح الِكتاب، وجد فيه َة والطَّ إَذا َنَظْرَت فى ِكَتابى ھذا، َفاْمِض َحتَّى َتْنِزَل َنْخَلَة َبْيَن َمكَّ

ذلَك، وبأنه ال يستكِرُھھم، فمن أحبَّ الشھادَة، فلينھض، ومن كِرَه سمعاً وطاعًة، وأخبر أصحاَبه ب: فقال" وَتْعلََم لنا ِمْن أَْخَباِرھم
فليرِجْع، وأما أنا فناھض، َفَمَضْوا ُكلُّھم، فلما كان فى أثناء الطريق، أضلَّ سعُد بن أبى وقاص، وعتبُة بُن غزوان  الموت،

ً وأََدماً  بعيراً لھما كاَنا َيْعَتقَِباِنِه، فتخلفا فى طلبه، وَبُعَد عبُد هللا بنُ  ت به ِعيٌر لقريش َتْحِمُل زبيبا جحش حتى نزل ِبنخلة، فمرَّ
 .وِتجارًة فيھا َعْمرو بن الَحْضَرمى، وعثمان، ونوفل ابنا عبد هللا بن المغيرة والحكُم بُن كيسان مولى بنى المغيرة

نتھكنا الشھَر الحرام، وإن تركناھم الليلَة، نحن فى آخر يوٍم من رجب الشھر الحرام، فإن قاتلناھم، ا: فتشاور المسلُمون وقالوا
دخلوا الَحَرم، ثم أجمعوا على ُمالقاتھم، فرمى أحُدھم َعْمرو بن الحضرمى فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأْفلََت نوفل، ثم 

إلسالم، وأول أسيرين َقِدُموا بالِعير واألسيرين، وقد عزلوا ِمن ذلك الُخمس، وھو أول ُخمس كان فى اإلسالم، وأول قتيل فى ا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عليھم ما فعلوه، واشتدَّ تعنُُّت قريش وإنكاُرھم ذلك، وزعموا أنھ م قد وجدوا فى اإلسالم، وأنكر رُسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْھِر اْلَحَراِم قَِتاٍل َيْسَئلُ {: قد أحلَّ محمد الشھَر الحَراَم، واشتد على المسلمين ذلك، حتى أنزل هللا تعالى: مقاالً، فقالوا وَنَك َعِن الشَّ
} ْكَبُر ِعْنَد ِهللا، والفِْتَنُة أَْكَبُر ِمَن اْلَقْتلِ فِيِه، قُْل قَِتاٌل فِيِه َكِبيٌر، َوَصٌد َعْن َسِبيِل ِهللا وُكْفٌر ِبِه والَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإْخَراُج أْھلِِه ِمْنُه أَ 

 ].217: البقرة[

، والصدِّ عن سبيله، وعن بيتِه، ھذا : يقول سبحانه الذى أنكرتموه عليھم، وإن كان كبيراً، فما ارتكبتموه أنتم ِمن الكفر با
عند ِهللا ِمن قِتالھم فى الشھر  وإخراِج المسلمين الذين ھم أھلُه منه، والِشرك الذى أنتم عليه، والفتنة التى حصلت منكم به أكبرُ 

روا : ويدل عليه قوله] 193: البقرة[} َوَقاِتلُوُھْم َحتَّى ال َتُكوَن فِْتَنةٌ {: الفتنة ھھنا بالشرك، كقوله تعالى الحرام، وأكثُر الَسلَف فسَّ
ا ُمْشِرِكينَ {  َنا َما ُكنَّ إال أن  لم يكن مآُل شركھم، وعاقبته وآخُر أمرھم،: أى] 23: األنعام[} ُثمَّ لَْم َتُكْن فِْتَنُتُھْم إال أْن َقالُوْا َوِهللا َربِّ

 .تبّرؤوا منه وأنكروه

أنھا الشرك الذى يدعو صاحُبه إليه، وُيقاِتل عليه، وُيعاقب َمن لم َيَفتِتْن به، ولھذا ُيقال لھم وقَت عذابھم بالنار وفتنتھم : وحقيقتھا
: م، وغاَيَتھا، ومصيَر أمرھا، كقولهِ ذوقوا نھاية فتنتك: ، وحقيقته"تكذيَبكم: "قال ابن عباس] 14: الذاريات[} ُذوقُوْا فِْتَنَتُكمْ {: بھا
ذوقوا فتنتكم، ومنه قوله : ، وكما فتنوا عباده على الشرك، فُِتُنوا على النار، وقيل لھم]24: الزمر[} ُذوقُوا َما ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ {

فُسِّرت الفتنُة ھھنا بتعذيبھم المؤمنين، وإحراقھم إياھم ] 10: وجالبر[} إنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا الُمْؤِمِنيَن َوالُمْؤِمَناِت ُثمَّ لَْم َيُتوُبواْ {: تعالى
ُبوا المؤمنين ليفَتِتُنوا عن دينھم، فھذه الفتنُة المضافُة إلى المشركين: بالنار، واللَّفُظ أعمُّ من ذلك، وحقيقته  .عذَّ

ا َبْعَضُھم بَِبْعٍض {: وأما الفتنة التى ُيضيفھا هللاُ سبحانه إلى نفسه أو ُيضيفھا رسولُه إليه، كقوله وقول ] 53: األنعام[} َوَكَذلَِك َفَتنَّ
، فتلك بمعنى آخر، وھى بمعنى االمتحان، ]155: األعراف[} إْن ِھَى إالَّ فِْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَھا َمن َتَشاُء َوَتْھِدى َمن َتَشاءُ {: موسى

مصائب، فھذه لون، وفتنُة المشركين لون، وفتنة المؤمن فى ماله واالختبار، واالبتالء من هللا لعباده بالخير والشر، بالنعم وال
وولده وجاره لون آخر، والفتنة التى يوقعھا بين أھل اإلسالم، كالفتنة التى أوقعھا بين أصحاب علّى ومعاوية، وبين أھل الجمل 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ التى قال فيھا ا وصفين، وبين المسلمين، حتى يتقاتلوا ويتھاجروا لون آخر، وھى الفتنة َسَتُكوُن : "لنبى َصلَّى هللاَّ
اِعى وأحاديُث الفتنة التى أمر رسوُل " فِْتَنٌة، الَقاِعُد فيھا َخْيٌر ِمَن الَقاِئِم، والقاِئُم فِيَھا َخْيٌر مَن الَماشى، والماشى فيھا َخْيٌر من السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فيھا باعتزال الط  .ائفتين، ھى ھذه الفتنةهللا َصلَّى هللاَّ

ْن َيقُوُل اْئَذْن لِّى َوال َتْفِتنِّى{: وقد تأتى الفتنة مراداً بھا المعصية كقوله تعالى يقوله الجدُّ بُن قيس، لما ] 49: التوبة[} َوِمْنُھم مَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى تبوَك، يقول تفتنى بتعرضى لبنات بنى األصفر، فإنى ال ائذن لى فى القُعود، وال : ندبه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .وقعوا فى فتنة النفاق، وفروا إليھا ِمن فتنة بناِت األصفر: ، أى]49: التوبة[} أاَل فِى اْلفِْتَنِة َسَقُطواْ {: أَْصِبُر عنھن، قال تعالى
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ه من ارتكاب اإلثم بالقتاِل فى الشھر أن هللا سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل واإلنصاف، ولم ُيبرئ أولياءَ : والمقصود
الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبُر وأعظُم ِمن مجرِد القتاِل فى الشھر الحرام، فھم أحقُّ بالذمِّ 

رين نوَع تقصير يغفِره هللا لين فى قتالھم ذلك، أو مقصِّ  لھم فى جنب ما فعلوه ِمن والعيِب والُعقوَبِة، ال سيما وأولياؤه كانوا متأوِّ
 :التوحيد والطاعات، والِھجرة مع رسوله، وإيثاِر ما عند هللا، فھم كما قيل

 َجاَءْت َمَحاِسُنه بِأَْلِف َشفِيع... وإَذا الَحِبيُب أَتى ِبَذْنٍب َواِحٍد 

 .فكيف ُيقاس ببغيٍض عدٍو جاء بُكلِّ قبيح، ولم يأت بشفيع واحد ِمن المحاسن

 فصل 

لت القِْبلة، وقد تقدم ذكُر ذلكولم  .ا كان فى شعبان من ھذه السنة، ُحوِّ

 فى غزوة بدر الكبرى : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خبُر الِعير المقبلة من الشام لقريش ُصحبَة  أبى سفيان، فلما كان فى رمضاَن ِمن ھذه السنة، بلغ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ا لما خرجت ِمن مكة، وكانوا نحو أربعين رجالً، وفيھا أمواٌل عظيمة لٍقريش، فندب رسوُل وھى الِعير التى خرجوا فى طلبھ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الناَس للخروج إليھا، وأمر َمن كان ظھُره حاضراً بالنھوض، ولم يْحَتفِْل لھا احتفاالً بلي غاً، ألنه خرج هللا َصلَّى هللاَّ
ً فى ثالثمائة وبضعة عشر رج فرس للزبير بن العوام، وفرٌس للِمقداد بن : الً، ولم يكن معھم من الخيل إال َفَرسانِ ُمْسِرعا

ُ َعلَْيهِ   َوَسلََّم، األسود الِكندى، وكان معھم سبعون بعيراً َيْعَتقُِب الرجالن والثالثُة على البعير الواحد، فكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  َغنوى، يعتقُِبون بعيراً،وعلّى، وَمْرَثُد ابُن أبى َمْرَثٍد ال وزيُد بن حارثة، وابُنه، وكبشُة موالى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

يعَتقُِبوَن بعيراً، وأبو بكر، وعمر، وعبُد الرحمن ابن عوف، يعتقُِبوَن بعيراً، واستخلف على المدينِة وعلى الصالة ابَن أمِّ 
وحاِء ر د أبا لُبابة بَن عبد المنذر، واستعمله على المدينة، ودفع اللِّواء إلى ُمصعِب بِن ُعَمير، والراية مكتوم، فلما كان بالرَّ

الواحدة إلى علىِّ بن أبى طالب، واألخرى التى لألنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيَس بَن أبى َصْعَصَعَة، وسار، 
ْفَراء، بعث َبْسَبَس بنَ  سان أخباَر الِعير، وأما أبو  فلما َقُرَب ِمن الصَّ عمرو الجھنى، وعدى ابن أبى الزغباء إلى بدر يتجسَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقصده إياه، فاستأجر َضْمَضَم بَن َعْمرو الِغفارى إلى مكة،  ُمستْصرخاً سفيان، فإنه بلغه مخرَج رسول هللا َصلَّى هللاَّ
د وأصحابه، وبلغ الصريُخ أھَل مكة، فنھضوا ُمسِرعين، وأوعبوا فى الخروج، فلم لقريش بالنَّفير إلى ِعيرھم، ليمنعوه من محم

ض عنه رجالً كان له عليه َدْين، وحشُدوا فيمن حولھم من قبائل العرب، ولم  يتخلَّْف من أشرافھم أحٌد سوى أبى لھب، فإنَّه عوَّ
َبَطراً َوِرَئاَء {: حد، وخرجوا ِمن ديارھم كما قال تعالىيتخلف عنھم أحد من بطون قريش إال بنى عدى، فلم يخُرْج معھم منھم أ

وَن َعْن َسِبيِل هللاِ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ ]47: األنفال[} النَّاِس َوَيُصدُّ هُ َوُتَحادُّ : "، وأقبلوا كما قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ ِھْم َوَحِديِدِھم، ُتَحادُّ ِبَحدِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابِه، لما ُيريدون  ين، وعلى حميٍَّة،، وجاؤوا على َحْرٍد قادر"َرُسولَه وغضٍب، وَحَنٍق على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ِمن أخذ عيرھم، وقتل َمن فيھا، وقد أصاُبوا باألمِس َعْمرو بن الحضرمى، والِعير التى كانت معه، فجمعھم هللاُ على غير ميعاد 
 ].42: األنفال[} ْدُتْم الْخَتلَْفُتْم فِى اْلِميَعاِد، َولَِكْن لَِّيْقِضَى هللا أْمَراً َكاَن َمْفُعوالً َولَْو َتَواعَ {: كما قال هللا تعالى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خروُج قريش، استشار أصحابه، فتكلَّم المھاِجرون فأحَسُنوا، ثم استشارھم  ثانياً، فتكلم ولما بلَغ رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُض : "فأحسنوا، ثم استشارھم ثالثاً، ففھمت األنصاُر أنه َيعنيھم، فبادر سعُد بُن معاذ، فقالالمھاجرون  يا رسول هللا، َكأَنََّك ُتَعرِّ

وكان إنما َيعنيھم، ألنھم بايعوه على أن يمنعوه من األحمر واألسود فى ديارھم، فلما عزم على الُخروج، استشارھم لِيعلم " بنا ؟
ً عليھا أن ال ينصروك إال فى ديارھا، وإنى أقول عن : "سعد ما عندھم، فقال له لََعلََّك َتْخَشى أَْن َتُكون األَنصاُر َتَرى حقا

 َمافاْظَعْن َحْيُث ِشْئت، َوِصْل َحْبَل َمْن ِشْئَت، واْقَطْع َحْبَل َمْن ِشْئَت، وُخْذ ِمْن أْمَوالَِنا َما ِشْئَت، َوأَعِطَنا : األنصار، وأُِجيب عنھم
ا َتَرْكَت، وَما أََمْرَت فِيِه ِمْن أَْمٍر َفأَْمُرَنا َتَبٌع ألَمْ  ا َكاَن أََحبَّ إلَْيَنا ِممَّ ِرَك، َفوِهللا لَِئن ِسْرَت َحتَّى َتْبلُغ الَبْرَك ِشْئَت، َوَما أََخْذَت ِمنَّ

ال َنقُوُل لََك َكَما َقاَل َقْوُم : "، وَقاَل لَُه الِمْقَدادُ "لَبْحَر ُخْضَناهُ َمَعكَ ِمْن غمَدان، لََنِسيَرنَّ َمَعَك، َوَوِهللا لَئِِن اْسَتْعَرْضَت ِبَنا ھَذا ا
ا ُنَقاِتُل َعْن َيِمينَِك، َوَعْن ِشَمالَِك، َوِمْن َبيْ : ُموَسى لُِموسى ا َھُھَنا َقاِعُدوَن، َولَِكنَّ ". ِن َيَدْيَك، َوِمْن َخْلفِكَ اْذَھْب أَْنَت َوَربَُّك فقاتاِل إنَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وُسرَّ ِبَما َسِمَع ِمْن أصحاِبه، وقالَ  ِسيُروا وأَْبشروا،فإنَّ هللا َقْد َوَعَدنى إْحَدى : "فأشرق َوْجُه َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
اِئَفَتْيِن، وإنِّى  ". َقْد َرأَْيُت َمصارَع الَقْومِ  الطَّ

ُ َعلَْيهِ  َوَسلََّم إلى بدر، وَخَفَض أبو سفيان َفلَِحَق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا، وأحرز العير،  فسار رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
وا بالرجوع، فقال أبو جھل. أن ارجعوا، فإنكم إنما خرجُتم لُِتْحِرُزوا عيركم: كتب إلى قريش : فأتاھم الخبُر، وھم بالُجْحَفِة، فھمُّ

نقيَم بھا، وُنطِعَم َمْن َحَضَرَنا ِمن العرب، وتخافَُنا العرُب بعد ذلك، فأشار األخنس بن ُشريق وِهللا ال نرجع حتى َنْقَدَم بدراً، ف
 عليھم بالرجوع، َفَعَصْوه، فرجع ھو وبنو ُزھرة،

دَّ فلم يشھد بدراً ُزھرى، فاغتبطت بنو ُزھرة بعُد برأى األخنس، فلم يزل فيھم مطاعاً معظماً، وأراَدْت بنو ھاشم الرجوع، فاشت
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى نزل عشياً أدنى : وقال عليھم أبو جھل، ال ُتَفاِرقَُنا ھذه الِعصابة حتى َنْرِجَع فساروا، وساَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

وِبقُلُِبَھا، إن رأيَت أن يا رسول هللا؛ أنا عالم بھا : فقال الُحَباُب بُن المنذر". أَشيُروا َعلَىَّ فى الَمْنِزل: "ماء ِمن مياه بدر، فقال
ر ما سواھا ِمن المياه  .نسيَر إلى قُلٍُب قد عرفناھا، فھى كثيرة الماء، عذبة، فننِزَل عليھا وَنسِبَق القوم إليھا وُنغوِّ

رسوُل هللا وسار المشركون ِسراعاً يريدون الماء، وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتِمُسون الخبر، َفَقِدُموا بعبدين لقريش، و
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قائم ُيصلِّى، فسألھما أصحاُبه وا لو كانا لِعير : َمْن أنتما ؟ قاال: َصلَّى هللاَّ نحن ُسقاةٌ لِقريش، فكره ذلك أصحابه، وودُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قال لھما  :أبى سفيان، فلما سلَّم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يوماً : ؟ فقاال" كم ينحروَن ُكلَّ يوم: "ال ِعلم لنا، فقال: ؟ فقاال" كم القومُ : "فقال. وراء ھذا الكثيب: ؟ قاال" أْخِبَراِنى أْيَن قَُرْيشٌ "
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ، فأنزل هللا عزَّ وجلَّ فى تلك الليلة "القوُم ما بيَن تسعمائة إلى األلف: "عشراً، ويوماً تسعاً، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

مطراً واحداً، فكان على المشركين وابالً شديداً منعھم من التقدم، وكان على المسلمين َطالً طھَّرھم به، وأذھب عنھم رْجَس 
َد به المنزل، وربَط به على قلوبھم، فسبق رسول هللا َصلَّى  أ به األرَض، وصلَّب به الرمَل، وثبََّت األقدام، ومھَّ الشيطان، ووطَّ

ُ َعلَْيهِ  روا ما عداھا من المياه، ونزل رسول هللا  هللاَّ َوَسلََّم وأصحابه إلى الماء، فنزلوا عليه شطَر الليل، وصنعوا الحياض، ثم غوَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه على الحياض ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عريش يكون فيھا على تلٍّ ُيشِرُف عل. َصلَّى هللاَّ ى وُبِنَى لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

فى موضع المعركة، وجعل ُيشير بيده، ھذا مصرع فالن، وھذا مصرع فالن، وھذا مصرع فالن إن شاء  المعركة، ومشى
 .هللا، فما تعدى أحد منھم موضع إشارته

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِبخيالئِھا وَفْخِرَھا، َجاَءْت اللُھمَّ ھذه قَُرْيٌش َجاَءْت : "فلما طلع المشركون، وتراءى الجمعاِن، قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُب َرُسولَكَ  ك، َوَتَكذِّ اللُھمَّ أْنِجْز لى َما َوَعْدَتِنى، اللُھمَّ إنِّى أَْنُشُدَك َعْھَدَك : "وقام، ورفع يديه، واستنصر ربَّه وقال". ُتحادُّ

يق من ورائه، وقال"َوَوْعَدكَ  دِّ  ".بيده، لَُينِجَزنَّ هللا لَك ما َوَعَدكَ يا رسول هللا؛ أبشر، فوالذى نفسى : "، فالتزمه الصِّ

ُعوا إليِه، َفأَْوَحى هللا إلى َمالِئَكِتهِ  ُتوْا الَِّذيَن آَمُنوْا، {: واستنصر المسلمون هللا، واستغاثوه، وأخلصوا له، وتضرَّ أنِّى َمَعُكْم َفَثبِّ
ْعبَ   ]12: األنفال[} َسأُْلقِى فِى قُلُوِب الَِّذيَن َكَفُروْا الرُّ

َن الَمالِئَكِة ُمْرِدفِينَ {: أَْوَحى هللا إلى رسولهو ُكم ِبأَْلٍف مِّ  .قرئ بكسر الدال ] 9: األنفال[} أنِّى ُمِمدُّ

 .ُيْرِدُف بعُضھم بعضاً أرساالً لم يأتوا َدفعًة واحدة: وقيل. المعنى إنھم ِرْدٌف لكم: وفتحھا فقيل

ھم بألٍف، وفى سورة : فإن قيل ُكْم َربُُّكم ِبَثالَثِة آالٍف {: قال" آل عمران"ھھنا ذكر أنه أمدَّ إْذ َتقُوُل لِْلُمْؤِمِنيَن ألَْن َيْكفَِيُكْم أَْن ُيِمدَّ
ُكم بِ  ْن َفْوِرِھْم َھَذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ قُوا َوَيأُْتوُكم مِّ َن الَمالِئَكِة ُمْنَزلِيَن َبلَى، إْن َتْصِبُروا َوَتتَّ َن المَ مِّ ِمينَ َخْمَسِة آالٍف مِّ آل [} الِئَكِة ُمَسوِّ

 ، فكيف الجمع بينھما ؟]125-124: عمران

 :قد اخُتلَِف فى ھذا اإلمداد الذى بثالثة آالف، والذى بالخمسة على قولين: قيل
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ً على شرط، فلما فات شرُطه، فات اإلمداُد، وھذا قوُل الضحاك ومقاِتل، وإ: أحدھما حدى أنه كان يوَم أُُحد، وكان إمداداً معلَّقا
 .الروايتين عن ِعكرمة

 .أنه كان يوَم بدر، وھذا قوُل ابن عباس، ومجاھد، وقتادة: والثانى 

رين َولََقْد {: وحجة ھؤالء أن السياق يدل على ذلك، فإنه سبحانه قال. والرواية األخرى عن ِعكرمة، اختاره جماعة من المفسِّ
ُكْم َربُُّكم ِبَثالَثِة آالٍف مِّ َنَصَرُكُم هللاُ ِبَبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلٌَّة، َفا قُوْا هللاَ لََعلَُّكم َتْشُكروَن إْذ َتقُوُل لِْلُمؤِمنيَن أَلَْن َيْكفَِيُكْم أن ُيِمدَّ َن الَمالِئَكِة تَّ

قُواْ  ُمْنَزلِينَ  إال ُبْشَرى لَُكْم {مداد ھذا اإل: أى] 126- 123: آل عمران[} وما َجَعلَُه هللاُ {: إلى أن قال} َبلَى، إن َتْصِبُروْا َوَتتَّ
ھم بتماِم خمسة آالٍف لما : قال ھؤالء]. 126: آل عمران[} َولَِتْطَمِئنَّ قُلُوُبُكم ِبهِ  ھم بتمام ثالثِة آالف، ثم أمدَّ فلما استغاثوا، أمدَّ

ن يأتى به مرًة واحدة، وھو صبُروا واتقوا، فكان ھذا التدريُج، ومتابعة اإلمداد، أحسن موقعاً، وأقوى لِنفوسھم، وأسرَّ لھا من أ
 .بمنزلة متابعة الوحى ونزوله مرة بعد مرة

َوإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْھلَِك {: القصة فى سياق أُُحد، وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً فى أثنائھا، فإنه سبحانه قال: وقالت الفرقُة األولى
ُئ الُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد لِْلقَِتاِل، َوهللاُ َسِ◌مي ِل الُمْؤِمُنونُتَبوِّ ُھما، َوَعلَى ِهللا َفْلَيَتَوكَّ ْت َطاِئَفَتاِن ِمْنُكْم أن َتْفَشال وهللاُ َوليُّ آل [} ٌع َعلِيٌم إْذ َھمَّ

قُوْا هللاَ لََعلَُّكْم َتْشُكُرون{: ، ثم قال]122- 121: عمران فذكَّرھم نعمَته ] 123: انآل عمر[} َولََقْد َنَصَرُكُم ِهللا ِبَبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلٌَّة، َفاتَّ
ا نصرھم ببدر، وھم أذلة، ثم عاد إلى قصِة أُُحد، وأخبر عن قول رسوله لھم ُكْم َربُُّكم ِبَثالَثِة آالٍف {: عليھم لمَّ ألَن َيْكفَِيُكْم أَن ُيِمدَّ

َن الَمالِئَكِة ُمْنَزلِيَن  قُوا، أمدَّ ]124: آل عمران[} مِّ ھم بخمسة آالف، فھذا من قول رسولِِه، ، ثم وعدھم أنھم إن صبُروا واتَّ
واإلمداد الذى ببدر من قوله تعالى، وھذا بخمسة آالف، وإمَداُد بدر بألف، وھذا معلَّق على شرط، وذلك مطلق، والقصة فى 

لة، وبدر ُذكرت فيھا اعتراضاً، والقصة فى سورة " آل عمران"سورة  توفاة قصة بدر مس" األنفال"ھى قصة أُُحد مستوفاة مطوَّ
لة، فالسياق فى   ".األنفال" غير السياق فى" آل عمران"مطوَّ

ْن َفْوِرِھْم َھَذا{: يوضح ھذا أن قوله إنه يوُم أُحد، وھذا يستلِزُم أن يكون اإلمداُد : ، قد قال مجاھد]125: آل عمران[} َوَيأُْتوُكم مِّ
 .وهللا أعلم.. بدر، وإتياُنھم من فورھم ھذا يوَم أُُحد إن اإلمداد بھذا العدد كان يومَ : المذكور فيه، فال َيِصحُّ قولُه

 فى بدء القتال بالمبارزة : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يصلى إلى ِجْذع شجرة ُھناك، وكانت ليلَة الجمعة السابع عشَر من رمضان فى السن ة وباَت رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ا، واصَطف الفريقاِن، فمشى حكيُم بُن ِحزام، وُعتبُة بن ربيعة فى قريش، أن الثانية، فلما أصبحوا، أقبلْت قريٌش فى كتائبھ

يْرِجُعوا وال يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جھل، وجرى بينه وبين عتبة كالٌم أَْحَفَظُه، وأمر أبو جھل أخا َعْمرو بن الحضرمى أن 
ُ َعلَْيِه واَعْمراهُ، فحمى القو: يطلب َدَم أخيه َعْمرو، فكشف عن اْسِتِه، وصرخ َل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُم، ونَشبِت الحرُب، وَعدَّ

َوَسلََّم الصفوَف، ثم رجع إلى الَعريِش ھو وأبو بكر خاصة، وقام سعُد بن معاذ فى قوم من األنصار على باب العريِش، يحمون 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

عبُد هللا بن رواحة، : والوليُد بن ُعتبة، يطلبون المبارزة، فخرج إليھم ثالثٌة من األنصاروخرج عتبُة وشيبُة ابنا ربيعة، 
ٌذ ابنا عفراء، فقالوا لھم أكَفاٌء ِكرام، وإنما ُنريد بنى عمنا، فبرز إليھم علٌى : قالوا. من األنصار: َمن أنتم ؟ فقالوا: وعوٌف، وُمَعوٍّ

شيبُة واختلف ُعبيدة وقِرُنه ضربتين، فكَّر : قِْرَنه الوليد، وقتل حمزة قِرنه ُعتبة وقيلوُعبيدة بن الحارث وحمزةُ، فقتل علىُّ 
ْفراءِ   .علىُّ وحمزةُ على قِرن ُعبيدة، فقتاله واحتمال ُعبيدة وقد قُِطعت رجله، فلم يزل َضِمَناً، حتى مات بالصَّ

 .اآلية] 19: الحج[} َماِن اْخَتَصُموا فِى َربِِّھمْ َھَذاِن َخصْ {: لنزلت ھذه اآليُة فيھم: وكان علىُّ ُيقِسُم با

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الدعاء واالبتھالِ  ، ومناشدة ثم حمى الوطيُس، واستدارت َرحى الحرِب، واشتدَّ القِتال، وأخذ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
يق،  دِّ ه عليه الصِّ ُه منجٌز لََك ما َوَعَدكَ : وقالربِّه َعزَّ وَجلَّ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فردَّ  .بعَض ُمناَشَدِتَك ربََّك، فإنَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إغفاءة واحدة، وأخذ القوَم النعاُس فى حال الحرِب، ثم رفَع رسوُل هللا َصلَّى  ُ َعلَْيِه فأغفى رسول هللا َصلَّى هللاَّ هللاَّ
ْقعأَْبِشْر يا أََبا َبْكر، ھذ: "َوَسلََّم رأَسه فقال  ".ا ِجْبِريُل َعلَى َثَناَياه النَّ

أكتاَف الُمشرِكيَن أسراً وقتالً، فقتلوا منھم سبعين، وأَسُروا  وجاء النصر، وأنزل هللا جنده، وأيَّد رسوله والمؤمنين، ومنحھم
 .سبعينَ 

 فصل 

فى صورة ُسراقة بن مالك الُمْدلجى،  ولما عزموا على الخروج، ذكروا ما بينھم وبيَن بنى كنانة ِمن الحرب، فتبدَّى لھم إبليسُ 
ال َغالَِب لكم اليوَم من الناس، وإنى جاٌر لكم من أن تأتيكم ِكنانة بشىٍء تكرُھونه، : وكان ِمن أشراف بنى كنانة، فقال لھم

، وَنَكَص على فخرجوا والشيطاُن جاٌر لھم ال ُيفارقھم، فلما تعبَّؤوا للقتال، ورأى عدوُّ هللا جنَد ِهللا قد نزلت ِمن الس ماء، فرَّ
إنى أرى ما ال ترون، إنى أخاف هللاَ، وهللاُ شديُد : إنك جار لنا ال ُتَفاِرقَُنا ؟ فقال: إلى أين يا ُسراقة ؟ ألم تكن قُْلتَ : عقبيه، فقالوا

أن َيْھلَِك معھم،  كان خوفه على نفسه: وقيل. إنى أخاف هللاَ : إنى أرى ما ال ترون، وكذب فى قوله: الِعَقاب، وصدق فى قوله
 .وھذا أظھر

َغرَّ َھُؤالِء { : ولما رأى المنافقون وَمن فى قلبه مرض قِلَّة حزِب هللا وكثرَة أعدائه، ظنُّوا أن الغلبة إنما ھى بالكثرة، وقالوا
ُيغالَب، حكيم ينصر َمن ، فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه ال بالكثرة، وال بالعدد، وهللا عزيز ال ]49: األنفال[} ِديُنُھمْ 

لَِة عليه  .يستحق النصر، وإن كان ضعيفاً، فعزُته وحكمُته أوجبت نصَر الفئِة المتوكِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الناس، فوعظھم، وذكَّرھم بما لھم فى الصبر وال ثباِت ِمن ولما دنا العدو وتواجه القوُم، قام رسول هللا َصلَّى هللاَّ
فقام ُعَمْيُر بُن الُحَماِم،  لعاِجِل، وثواِب ِهللا اآلجل، وأخبرھم أن هللا قد أوجَب الجنة لمن استشھد فى سبيلِِه،النصِر، والظفِر ا

ماواُت واألَْرُض ؟ قال: َفَقالَ  ٌة َعْرُضَھا سَّ لَِك َبٍخ َما َيْحِملَُك َعلَى َقوْ : "قالَ . َبٍخ َبٍخ َيا َرسوَل هللاِ : قال". َنَعمْ : "يا رسوَل ِهللا؛ َجنَّ
فأَخَرَج َتَمَراٍت ِمْن َقَرِنِه، َفَجَعَل يأُكُل : قال" َفإنََّك ِمْن أَْھلَِھا: "َقالَ . ال وِهللا يا َرُسوَل هللاِ إالَّ َرَجاَء أْن أُكوَن ِمْن أَْھلَِھا: ؟ قال" َبخٍ 

، ثم قال َھا لَ : ِمْنُھنَّ ْمِر، ُثمَّ َقاَتَل َحتَّى قُِتلَ لَئِْن َحِييُت َحتَّى آُكَل َتَمَراِتى ھِذِه، إِنَّ فكان أول . َحَياةٌ َطِويلٌة، َفَرَمى ِبَما َكاَن َمَعُه ِمْن التَّ
 .قتيل

، فلم تترك َرُجالً  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِملَء َكفِِّه ِمَن الحصباِء، َفَرَمى ِبَھا وجوَه الَعُدوِّ  ِمنھم إالَّ مألَْت عينيه، وأخذ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
َوَما َرَمْيَت إْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ هللاَ {وُشِغلُوا بالتراب فى أعينھم، وُشِغَل المسلُموَن بقتلھم، فأنزل هللا فى شأن ھذه الرمية على رسوله 

 ].17: األنفال[} َرَمى

، غلط منھم من وجوه عديدة  وأنه ھو الفاعُل حقيقة، وھذا وقد ظن طائفة أن اآلية دلَّت على نفى الفعل عن العبد، وإثباتِه 
مى، ونفى عنه اإليصال الذى لم يحصل : ومعنى اآلية. مذكورة فى غير ھذا الموضع أن هللا سبحانه أثبت لِرسوله ابتداَء الرَّ

 .برميته، فالرمُى ُيراُد به الحذُف واإليصال، فأثبت لنبيه الحذَف، ونفى عنه اإليصال

َبْيَنَما َرُجٌل ِمَن الُمْسلِِميَن َيْوَمِئٍذ َيْشَتدُّ فى أََثِر َرُجٍل ِمَن : "ن إلى قتل أعدائھم، قال ابن عباسوكانت المالئكة يومئذ ُتباِدُر المسلمي
ْوِط َفْوَقه، َوَصْوُت الَفاِرِس َفْوَقُه َيقُولُ  ِرِك أََماَمُه ُمَسَتْلقِياً، أَْقِدْم َحْيُزوم، إْذ َنَظَر إلَى الُمشْ : الُمْشِرِكيَن أََماَمُه، إّذ َسِمَع َضْرَبًة ِبالسَّ

ْوِط، َفاْخَضرَّ ذلَِك أْجَمُع، َفَجاءَ  َث ِبَذلَِك َرُسوَل ِهللا  َفَنَظَر إلَْيِه، َفإَذا ُھَو َقْد ُخِطَم أَْنفُُه، َوُشقَّ َوْجُھُه، َكَضْرَبِة السَّ ، َفَحدَّ األَْنَصاِرىُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َفَقالَ  َماِء الثالثَصَدقْ : "َصلَّى هللاَّ  ".َت، َذلَِك ِمْن َمَدِد السَّ

َقْد َقَتلَُه  إنِّى ألْتَبُع َرُجالً ِمن الُمْشِرِكيَن ألَْضِرَبه، إْذ َوَقع َرْأُسه َقْبَل أَْن َيِصَل إلَْيِه َسْيفِى، َفَعَرْفُت أَنَّهُ : "وقال أبو داود الَماِزنى
 ".َغْيِرى
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إنَّ ھذا وِهللا ما أسرنى، لقد أسرنى رجل أجلح، ِمن : عبد المطلب أسيَراً، فقال العباسُ  وجاء رجٌل ِمن األنصار بالعبَّاِس بنِ 
َدَك هللاُ : "أنا أسرُته يا رسول ِهللا، فقال: أحسن النَّاِس وجھاً، على فرٍس أْبلَق، ما أراه فى القوِم، فقال األنصارى اْسُكْت َفَقْد أيَّ

 .العباُس، وعقيٌل، ونوفل بن الحارث: المطلب ثالثة وأُِسر من بنى عبد". ِبَملٍَك َكِريمٍ 

لما رأى إبليُس ما تفَعُل المالئكُة بالمشِرِكيَن يوَم بدر، أشفق أن : "عن ِرفاعة بن رافع، قال" معجمه الكبير"وذكر الطبرانى فى 
وكز فى َصْدِر الحارث فألقاه، ثم َخَرَج ھارباً حتى َيْخلَُص القتَل إليه، فتشبََّث ِبِه الحارث بن ھشام، وھو يظنُّه ُسراَقَة ِبَن مالك، ف

اللُھمَّ إنِّى أَْسأَلَُك َنِظَرَتَك إيَّاى، وخاف أن يخلَُص إليه القتل، فأقبل أبو جھل بن ھشام، : ألقى نفَسه فى البحر، ورفع يديه وقال
اُكم، فإنَّ : فقال ُكم َقْتُل ُعْتَبَة وَشْيَبَة والَولِيِد، يا معشر النَّاِس؛ ال َيْھِزَمنَُّكم ِخْذالُن ُسَراَقَة إيَّ ِد، وال َيھولَنَّ ُه َكاَن َعلَى ِميعاد ِمْن ُمَحمَّ

ى، ال نرِجُع حتى َنْقِرَنُھم بالِحبال، وال أُلفَِينَّ َرُجالً ِمْنُكم َقَتَل رجالً ِمنھ ُھم قد عجلوا، فوالالَِّت والُعزَّ م، ولكن ُخذوھم أخذاً فإنَّ
َفھم   .سوء صنيعھمحتى ُنعرِّ

َنا كان أحبَّ إليَك، وأرضى : واستفتح أبو جھل فى ذلك اليوم، فقال اللُھمَّ أقطعنا للرحم، وآتانا بما ال نعرفه فأَِحْنُه الغداة، اللُھَم أيُّ
ُھوْا َفُھَو َخْيٌر لَُكْم، َوإْن َتُعوُدوْا َنُعْد َولَْن إن َتْسَتْفِتُحوْا َفَقْد َجاَءُكُم اْلَفْتُح، َوإن َتْنتَ {: ِعْنَدَك، فانصره اليوَم، فأنزل هللا َعزَّ وَجّل 

 ].19: األنفال[} ُتْغِنَى َعْنُكْم فَِئُتُكْم َشْيئاً ولَْو َكُثَرْت َوأَنَّ هللاَ َمَع اْلُمؤِمِنينَ 

ُ ولما وضع المسلمون أيَديھم فى العدو يقتلون ويأِسرون، وسعُد بن معاذ واقٌف على باب الخيمة التى فيھ ا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى وج ً بالسيف فى ناٍس ِمن األنصار، رأى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِه سعِد بِن معاذ َعلَْيِه َوَسلََّم وھى الَعِريُش متوشِّحا

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَجْل وِهللا، كانت أوَل : ؟ قال" َتْكَرهُ َما َيْصَنُع النَّاُس  كَ كأنَّ : "الكراھية لما يصَنُع الناُس، فقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .وقعٍة أوقعھا هللا بالمشركين، وكان اإلثخاُن فى القتل أحبَّ إلىَّ من استبقاء الرجال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ؟ فانطلق ابُن " لََنا َما َصَنَع أَُبو َجْھلٍ  َمْن َيْنُظرُ : "ولما بردت الحرُب، وولَّى القوُم منھزميَن، قال رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
اِئرةُ اليوم ؟ فقال: أْنَت أَُبو َجْھٍل ؟ َفَقالَ : مسعوٍد، فوَجَدهُ قد َضَرَبُه ابنا َعْفراء حتَّى َبَرَد، وأََخَذ ِبلِْحَيِتِه فقال ِ َولَِرسوله، : لَِمن الدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال :وَھْل أَْخَزاَك هللاُ َيا َعُدوَّ ِهللا ؟ فقال قتلُته، : وھل َفْوَق َرُجٍل َقَتلَُه َقْوُمُه ؟ َفَقَتلَُه عبُد ِهللا، ثم أتى النبى َصلَّى هللاَّ
َدَھا ثالثاً، ثم قال" هللاِ الَِّذى ال إله إال ُھو: "فقال هللا أكبر، الحمد  الذى صدق وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب : "فردَّ

ةِ : "فانطلقنا فأريته إياه، فقال" نطلق أرنيهوحده، ا  ". ھذا فِْرَعْوُن َھِذِه األُمَّ

ُبه بمكة، فقال ُة ُيعذِّ َة بن خلف، وابَنه علياً، فأبصره بالٌل، وكان أُميَّ رأُس الكفر أُمية بن خلف، : وأسر عبُد الرحمن بُن عوف أُميَّ
ألْنَصاِر، واشتد عبد الرحمن بھما ُيحِرزھما ِمنھم، فأدرُكوھم، فشَغلَھم َعْن أُميَّة ال َنَجْوُت إن َنَجا، ثم اْسَتْوَخى جماعًة ِمَن ا

ُيوِف ِمْن َتحِته َحتَّى َقَتلُوهُ، : بابنه، فَفَرُغوا ِمْنه، ثم لَِحقُوھما، فقاَل لَُه َعْبُد الرحمن ابُرك، َفَبَرَك فأَْلَقى َنْفَسه َعلَْيِه، َفَضرُبوهُ بالسُّ
ُجُل الُمَعلَُّم فى َصْدرهِ : السيوف ِرْجَل عبد الرحمن بن عوف، قال له أُمية قبل ذلكوأصاَب بعُض  : ِبِريَشِة َنَعاَمٍة ؟ َفَقالَ  َمن الرَّ

ُة ق: فقال. َذلَِك حمزةُ بُن عبد المطلب أنا : ال لهَذاَك الَِّذى َفَعَل ِبَنا األفاِعيَل، َوكاَن مع عبد الرحمن أدراٌع قد استلبھا، فلما رآه أُميَّ
ا قتله األْنَصاُر، َكاَن َيقُولُ   .َيْرَحُم هللاُ ِبالالً، َفَجَعنِى، بأْدَراِعى وِبأَِسيرى: َخْيٌر لََك ِمْن ھذه األدراع، فألَقاَھا وأخذه، َفلَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِجْذالً  اشَة بِن ِمْحَصٍن، فأعطاهُ النبىُّ َصلَّى هللاَّ  ِمْن َحَطٍب، وانقطع يومئذ سيُف ُعكَّ

دة "ُدوَنَك ھَذا: "َفَقالَ  ً طويالً شديداً أبيض، فلم يزل عنده ُيقاِتُل به حتَّى قُتَِل فى الرِّ ه، عاد فى يده سيفا اَشُة وھزَّ ، فلما أخذه ُعكَّ
 .أياَم أبى بكر

ٌج فى السالح ال ُيَرى ِمنه إال الَحدَ  ُق، فحمل عليه الزبيُر بحربته، فطعنه فى ولقى الزبيُر ُعبيدَة بن سعيد بِن العاص، وھو ُمَدجَّ
ى، فكان الَجْھُد أن نزعھا، وقد انثنى طرفاھا، قال عروة فسأله إياھا رسوُل : َعينه، فمات، فوضع رجله على الحربة، ثم تمطَّ

ُ َعلَْيهِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأعطاه إياھا، فلما قُبَِض رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم، أخَذھا، ثم َطلَبھا أُبو بكر، فأَعَطاه إياھا، فلما  هللا َصلَّى هللاَّ
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قُِبض أبو بكر، سأله إيَّاھا عمر، فأعطاه إياھا، فلما قُبِض ُعمُر، أخذھا، ثم طلبھا عثمان، فأعطاه إياھا، فلما قُبَض عثماُن، 
 .وقعت ِعند آِل علّى، فطلبھا عبُد هللا بن الزبير، وكانت عنده حتى قُِتلَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ودعا لى، فما آذانى : "ال ِرفاعُة بُن رافعوق ُرِميُت بسھٍم يوَم بدر، َففُقَِئْت عينِى، َفَبَصَق فيھا َرسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 ".منھا شئ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َحتَّى وَقَف َعلَى الَقْتلَى فق ِبْئَس َعشيرةُ النبى ُكْنُتم لَِنبِّيُكم، : "الولما انقضِت الحرُب، أقبَل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
َقنى النَّاُس، وَخَذْلَتمونى وَنَصَرنى النَّاُس، وأَْخَرْجتُمونى وآوانى النَّاسُ  ْبُتُمونى، وَصدَّ   ". َكذَّ

ِبيَعَة، ويا َشْيَبَة ْبَن َربيَعَة، ويا يا ُعْتَبَة ْبَن رَ : "ثم أمر بھم، فُسِحبوا إلى َقلِيٍب ِمن قُلُب بدر، فُطِرُحوا فيه، ثم وقف عليھم، فقال
 ً يا َرُسوَل ِهللا ؛ ما : ، فقال ُعَمُر بُن الخطاب"فالُن، ويا فاُلُن، َھل َوَجْدُتْم َما َوَعَدُكْم ربُّكم َحقًّاً، َفإنِّى َوَجْدُت َما َوَعَدِنى َربِّى َحّقًا

فُوا ؟ فقالَ  ُھْم ال َيْسَتِطيُعوَن الَجَوابَ والَِّذى نَ : "ُتَخاِطُب ِمْن أقوام َقْد َجيَّ ، ثم أقاَم "ْفِسى ِبَيِدِه، َما أَْنُتْم ِبأَْسَمَع لَِما أَقُوُل ِمْنُھم، َولَِكنَّ
 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِالَعْرَصِة َثالثاً، وكان إذا َظَھَر َعلَى َقْوٍم أََقاَم بَِعْرَصِتِھم ثالثا  .رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

فراء، قسَم الغنائم، وضرب ُعُنَق ثم ارتحل مؤيَّ  داً منصوراً، قريَر العين بنصر هللا له، ومعه األسارى والمغانُم، فلما كان بالصَّ
ْبَيِة، ضرب ُعُنَق ُعقبَة بن أبى ُمَعْيطٍ   .النَّْضِر بن الحارث بن كلدة، ُثمَّ لما َنَزَل ِبِعْرِق الظَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  داً مظفَّراً منصوراً قد خافه ُكلُّ عدٍو له بالمدينة وحولَھا، فأسلم َبَشر كثير ِمن أھل ودخل النبى َصلَّى هللاَّ َم المدينَة مؤيَّ
 .المدينة، وحينئذ دخل عبد هللا بن أَُبىٍّ المنافُق وأصحاُبه فى اإلسالم ظاھراً 

وثمانون، ومن األوس أحٌد وستون،  وجملة َمن حضر بدراً من المسلمين ثالثمائة وبضعَة عشر رجالً، من المھاجرين ستة
ومن الخزرج مائة وسبعون، وإنما َقّل َعَدد األوِس عن الخزرج، وإن كانوا أشدَّ منھم، وأقوى شوَكًة، وأصبَر عند اللِّقاء، ألن 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  بىُّ َصلَّى هللاَّ ، "ال َيْتَبُعَنا إالَّ َمْن كان َظْھُرهُ َحاِضراً : " مناِزلھم كانت فى عوالى المدينة، وجاء النفيُر بغتًة، وقال النَّ
 فاستأذنه ِرجاٌل ُظھوُرھم فى ُعلو المدينة أن يستأنَى بھم حتى يذھُبوا إلى ظھورھم، فأبى ولم َيُكن َعْزُمُھم َعلَى اللَِّقاِء، وال

وا لُه عدته، وال تأھبوا له أھبَته، ولكن جمع هللا بينھم وبين عدوھم على غير   .ميعادأعدُّ

ستٌة من المھاجريَن، وستة من الخزرج، واثناِن من األوس، وفرغ رسوُل هللا : واستشھد من المسلمين يومئذ أربعَة عشَر رجالً 
ال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من شأن بدر واألسارى فى شوَّ  .َصلَّى هللاَّ

 فصل 

اٍم  . إلى َغزو بنى ُسليم، واستعمل على المدينِة ِسَباَع ْبَن ُعْرفَُطةَ ثم نھض بنفسه صلواُت ِهللا وسالُمه عليه بعد فراغه بسبعِة أيَّ
 .الُكْدُر، فأقام عليه ثالثاً، ثم انصرف، ولم يلق كيداً : ابَن أُمِّ مكتوٌم، فبلغ ماًء يقال له: وقيل

 فصل 

َة موُتورين، محزونين، َنَذَر أبو سفيان أن ال َيَمسَّ  ُ  ولما رجع َفلُّ المشِرِكيَن إلى مكَّ رأَسه ماٌء حتى يغزَو رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
َعلَْيِه َوَسلََّم، فخرج فى مائتى راِكٍب، حتى أتى الُعَرْيَض فى طرِف المدينة، وبات ليلًة واحدة عند سالم بن ِمْشَكم اليھودى، 

 من األنصار وحليفاً له، ثم كرَّ راجعاً، فسقاه الخمَر، وَبَطَن له ِمن خبر الناس، فلما أصبح، قطع أْصواراً ِمَن النخل، وقتل رجالً 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فخرج فى طلبه، فبلغ َقْرَقَرَة الُكْدِر، وفاته أبو سفيان، وطرَح الكفا ُر سويقاً كثيراً ِمن وَنِذَر به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يِْت غزوَة السويق،   .وكان ذلك بعد بدر بشھرينأزواِدھم يتخفَّفُوَن به، فأخذھا المسلمون، َفُسمِّ

ة، ثم غزا نجداً ُيِريُد غطفان، واستعمَل على  َة ذى الِحجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالمدينِة َبقيَّ المدينِة ُعثماَن بَن عفان فأقاَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ً رضى هللا عنه، فأقام ُھناك َصَفَراً ُكلََّه ِمن السنة الثالثة، ثم انصرف، ولم يلق   .حربا
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 فصل 

ً بالِحَجاِز  ً األول، ثم خرَج ُيريُد قريشاً، واستخلف على المدينة ابَن أُمِّ مكتوم، فبلغ ُبحَراَن َمْعِدنا من ناحية أقاَم بالمدينة ربيعا
 .الفُْرع، ولم َيْلَق َحرباً، فأَقام ُھَنالك ربيعاً اآلخر، وُجماَدى األولى، ثم انصرف إلى المدينة

 فصل

َقْيُنَقاع، وكاُنوا ِمن يھوِد المدينة، فنقُضوا عھَده، فحاصرھم خمسة عشَر ليلًة حتى نزلُوا على ُحكمه، َفَشَفَع فيھم عبُد  ثم غزا بنى
 .ِهللا بن أَُبّى، وألحَّ عليه، فأطلقھم له، وھم قوُم عبِد هللا بن سالم، وكانوا َسبعمائة مقاتل، وكانوا صاغة وتجاراً 

 شرففى قتل كعب بن األ: فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان ُيَشبُِّب  ه ِمن بنى النضير، وكان شديَد األذى لرسول هللا َصلَّى هللاَّ فى أشعاره وكان رجالً ِمن اليھود، وأُمُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وعل ى المؤمنين، ثم بنساء الصحابة، فلما كانت وقعُة بدر، ذھب إلى مكة، وجعل ُيَؤلُِّب على رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُه َقْد آَذى هللاَ وَرُسولَهُ : "رجع إلى المدينة على تلك الحال، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ ، "َمْن لَِكْعِب ْبِن األَْشَرِف، فإنَّ
اُد ْبُن ِبْشر، وأبو َناِئلة واسمه ِسْلَكاُن ْبُن سالم ة، وھو أخو كعٍب من الرضاع، والحارث بن فانتدب له محمُد بُن َمْسلََمة، وَعبَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يقولوا ما شاؤوا ِمْن كالم يخدعونه به، ف ذھبوا إليه فى أوس، وأَُبو َعْبِس بُن َجبر، وأذن لھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى َبقي موا ِسْلَكاَن ْبَن َسالَمة إليه، فأظھر له ليلة ُمْقِمَرٍة، وشيَّعھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ع الَغْرَقِد، فلما اْنَتھوا إليه، قدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَشكا إليه ِضيَق حاله، فكلََّمُه فى أن َيبيعه وأصحاَبه طعاماً،  موافقته على االنحراِف عن رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .وَيْرَھُنوَنه ِسالَحھم، فأجاَبھم إلى ذلك

ِحصنه، َفَتماَشْوا، فوَضُعوا عليه ُسُيوَفھم، ووضع محمدُّ بن َمْسلََمة  َوَرَجع ِسْلَكان إلى أصحابه، فأخبرھم، فأتْوه، فخرج إليه ِمن
ِتٍه، فقتله، وصاَح عدوُّ هللا صيحًة شديدة أفزعت َمْن حوله على  وأوقدوا النيراَن، وجاء الوفُد حتى َقِدُموا. ِمْغوالً كان معه فى ُثنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من آخر الليل، وھو قائم ُيصلى، وُجِرَح الحارث بن أوس ببعض سيوِف أصحابه، فتفل عليه  رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قتل َمْن وجد ِمن ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبرئ، َفأَِذَن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اليھود لنقضھم عھده  رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .ومحاربِتھم هللا ورسوله

 فى غزوة أُُحد : فصل

ولما قتل هللا أشراَف قريٍش ببدر، وأُصيُبوا بمصيبٍة لم ُيصاُبوا بمثلھا، وَرأََس فيھم أبو سفياَن بُن حرٍب لِذھاب أكابرھم، وجاء 
ويق، ولم َيَنْل ما فى نفسه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وعلى كما ذكرنا إلى أطراِف المدينة فى غزوة السَّ ، أخذ ُيؤلُِّب على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

وا، وليحاموا  المسلمين، ويجمِّع الجموَع، فجمع قريباً ِمن ثالثِة آالٍف من قريش، والحلفاء، واألحابيش، وجاؤوا بنسائھم لِئال َيفِرُّ
ً من جبل أُُحد بمكا ال ِمن السنة الثالثِة،: ن يقال لهُ عنھن، ثم أقبل بھم نحَو المدينة، فنزل قريبا واستشار  َعْيَنْيِن، وذلك فى شوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أصحاَبً◌ه أَيخُرج إليھم، أم يمكُث فى المدينة ؟ وكان رأُُيه أال يخرُجوا من المدينة ، وأن رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُنوا بھا، فإن دخلوھا، قاتلھم المسلمون على أفواه األز قة، والنِّساء ِمن فوق البيوت، ووافقه على ھذا الرأى عبُد هللا بن يتحصَّ

وا عليه فى  أَُبّى، وكان ھو الرأَى، فبادر جماعٌة ِمن فُضالء الصحابة ممن فاته الخروُج يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج، وأَلحُّ
ُ َعلَْيِه  ذلك، وأشار عبد هللا بن أَُبّى بالُمقام فى المدينة، وتابعه على ذلك بعضُ  الصحابِة، فألحَّ أولئك على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َوَسلََّم، فنھض ودخل بيته، ولَِبَس أْلَمَتُه، وخرج عليھم، وقد انثنى عزُم أُولئك، وقالوا أْكَرْھَنا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ يا رسوَل هللا؛ إن أحببَت : على الُخروج، فقالوا َما َينَبِغى : "أن َتْمُكَث فى المدينة فافَعْل، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ه  ".لَِنِبىٍّ إَذا لَِبَس أْلَمَتُه أَْن َيَضَعَھا َحتَّى َيْحُكَم هللاُ َبْيَنُه وَبْيَن عدوِّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ألف من الصح ابة، واستعمل ابَن أُمِّ مكُتوم على الصالة بمن بقى فى المدينة، وكان فخرج رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ل الثُّلمة  رسوُل هللا رأى رؤيا، وھو بالمدينِة، رأى أن فى سيفِه ُثْلَمًة، ورأى أن بقراً ُتذبح، وأنه أدخل يده فى درع َحِصينٍة، فتأوَّ

ل البقَر ِبَنَفٍر م رع بالمدينةفى سيفه برجل ُيصاب ِمن أھل بيته، وتأوَّ ل الدِّ  .ن أصحابه ُيقتلون، وتأوَّ

ُتخالفنى وتسَمُع ِمن : فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشَّْوط َبْيَن المدينِة وأُُحد، انخَزَل عبُد هللا ابن أَُبّى بنحو ُثلِث العسكر، وقال
تَعالَْوا قاِتلُوا فى : ھم على الرجوع، ويقولغيرى، فتبعھم عبُد هللا بن عمرو بن حرام، والد جابر بن عبد هللا يوبِّخھم ويحضُّ 

لو َنعلَُم أنكم ُتقاتلون، لم نرجع، فرجع عنھم، وسبَّھم، وسأله قوم من األنصار أن يستعينوا بُحلفائھم : قالوا. سبيل هللا، أو ادفعوا
ة بنى حارثة، وقال ؟، فخرج به بعُض األنصاِر حتى " ِمْن َكَثبٍ  َمْن َرُجٌل َيْخُرُج ِبَنا َعلَى الَقْومِ : "ِمن يھود، فأبى، وسلك حرَّ

ال أُِحلُّ لَك أن تدُخَل فى حائطى إن : سلَك فى حائط لِبعض المنافقين، وكان أعمى، فقام يحثو التراَب فى وجوه المسلمين ويقول
 ".ال تقُتلوه فھذا أعمى القلب أعمى البصرِ : "كنَت رسوَل هللاِ، فابتدره القوُم لِيقتلوه، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى نزَل الشِّعَب ِمن أُُحد فى ُعْدَوِة الَواِدى، وجعَل ظھَره إلى أُُحد، ونھو ى الناَس َعِن القَِتال نفذ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ما ة وكانوا حتى يأمرھْم، فلما أصبَح يوَم السبت، َتَعبَّى للقتال، وھو فى سبِعمائة، فيھم خمسون فارساً، واستعمل على الرُّ

خمسين عبَد هللا بن ُجبير، وأمره وأصحاَبه أن َيلزُموا مركزھم، وأال ُيفارقُوه، ولو رأى الطيَر تتخطُف العسكر، وكانوا خلَف 
ْبِل، لَِئال يأُتوا الُمْسلِِميَن ِمْن َوَراِئِھم  .الجيش، وأمَرُھم أْن َيْنَضُحوا الُمشِرِكيَن بالنَّ

 ُ َبَتْيِن فظاھر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَن ِدرَعْين يومِئٍذ، وأعطى اللِّواء ُمْصَعَب بَن ُعمير، وجعل على إحدى المَجنِّ
الزبيَر بَن العوام، وعلى األخرى الُمنذَر بَن عمرو، واستعرض الشباَب يومئٍذ، فردَّ َمن استصغره عن القتال، وكان منھم عبُد 

بن زيد، وأَُسْيُد بن َظِھيٍر، والبراُء بن عازب، وزيد بن أرقم، وزيُد بن ثابت، وَعَرابُة بن أوس، وعمرو  هللا بُن عمر، وأُساَمة
أجاز َمن أجاز : فقيل. بُن َحْزٍم، وأجاَز َمن رآهُ ُمِطيقاً، وكان ِمنھم َسُمَرةُ بُن ُجْنَدٍب، ورافُع بن َخديج، ولھما خمَس عْشرة سنة

نِّ خمس عش إنما أجاَز َمْن أجاز إلطاقته، وردَّ َمن َردَّ : رة سنًة، وردَّ َمن َردَّ لِصغره عن ِسنِّ الُبلُوغ، وقالت طائفةلبلوغه بالسِّ
ا َرآنى ُمِطيقاً أََجاَزنى: "وفى بعض ألفاظ حديث ابن عمر: لِعدم إطاقته، وال تأثيَر للبلوغ وعدِمه فى ذلك قالوا  ".فلمَّ

ثالثِة آالٍف، وفيھم مائتا فارٍس، فجعلوا على ميمنتھم خالَد بن الوليد، وعلى الميسرِة ِعكرمَة بَن وتعبَّْت قريٌش للقتال، وھم فى 
 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سيَفه إلى أبى ُدَجاَنة ِسَماِك بن َخَرَشَة، وكان ُشجاعا  .بطالً َيْخَتاُل ِعند الحرب أبى جھل، ودفَع رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

َل َمنْ  اھبَ "َبَدر ِمن المشركين أبو عامر الفاِسُق، واسمه عبد َعْمِرو بن َصْيفِى، وكان ُيسمَّى  وكان أوَّ اه رسول هللا "الرَّ ، فسمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الفاِسَق، وكان رأس األوس فى الجاھلية، فلما جاء اإلسالُم، َشِرَق به، وجاَھَر رسوَل هللا َصلَّ  ُ َعلَْيهِ َصلَّى هللاَّ  ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وي ھم على قِتاله، ووعَدھم َوَسلََّم بالَعَداوة، فخرج ِمَن المدينة، وذھب إلى قُريش ُيَولُِّبُھم َعلَى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ حضُّ
ل َمْن لَقَِى المسلميَن، فنادى قوَمه، وتعرَّف إليھم، ال أنعم هللاُ بَك عيناً : َفَقالُوا له بأن قوَمه إذا رأوه أطاُعوه، ومالُوا معه، فكان أوَّ

 .أَِمتْ : لقد أصاَب قومى بعدى شٌر، ثم قاتل المسلمين قِتاالً شديداً، وكان ِشعاُر الُمْسلِِميَن َيْوَمِئذٍ : َيا َفاِسُق، فقال

، وطلحُة بُن عبيد هللا، وأسُد هللا وأسُد رسوله حمزةُ بُن ع لب، وعلىُّ بُن أبى طالب، وأبلى يومئذ أبو ُدَجاَنَة األنصارىُّ بد المطَّ
 .وأنُس بن النضر، وسعُد بُن الربيع

َل النھاِر للمسلمين على الكفَّار، فانھزم عدوُّ ِهللا، وولَّوا ُمْدِبريَن حتى انَتَھْوا إلى ِنسائھم، فلما رأ ى الُرَماةُ وكانت الدولُة أوَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بحفظه، وقالواھزيمَتھم، تركوا مرَكَزھم الذى أمرھم رسوُل هللا َصلَّ  يا قوُم الغنيمَة، فذكَّرھم أميُرھم عھَد : ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فلم يسمُعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعٌة، فذھُبوا فى طلب الغنيمِة، وأْخلُوا الثَّ  ْغَر، وكرَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُنوا حتى أقبل آِخرُھم، فأحاُطوا بالمسلمين، فأكرم فُرَساُن المشركين، فوجدوا الثَّغْ  ماة، فجاُزوا منه، وَتمكَّ ر خالياً، قد خال ِمن الرُّ

َحابة، هللاُ َمنْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فجرُحوا  أكرَم منھم بالشھادة، وھم سبعون، وتولَّى الصَّ وخلََص المشركون إلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
فلى، وَھَشُموا البيضة على رأسه ورَمْوهُ بالِحَجارة حتى وقع لِشقه، وسقط فى ُحفرة وجَھه، وكسروا َرباعِ  َته الُيْمنى، وكانت السُّ يَّ

أذاه ِمن الُحَفِر التى كان أبو عامر الفاِسُق َيكيُد بھا المسلمين، فأخذ علىُّ بيده، واحتضنه طلحُة بُن ُعبيد هللا، وكان الذى تولَّى 
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ُ َعلَ  ، عّم محمد بن مسلم بن : ْيِه َوَسلََّم َعْمُرو بُن َقِمَئَة، وُعُتَبُة بُن أبى وقاص، وقيلَصلَّى هللاَّ إن عبد هللا بن شھاب الزھرىَّ
هُ   .شھاب الزھرى، ھو الذى شجَّ

وجھه، فانتزعھما أبو وقُِتَل مصعُب بن عمير بين يديه، فدفع اللِّواء إلى علىِّ بن أبى طالب، ونشبت َحلََقَتاِن ِمن حلق الِمْغَفِر فى 
ِة غوِصِھَما فى وْجِھهِ  اح، وعضَّ عليھما حتى سقطت ثنيتاه ِمن شدَّ  عبيدة بن الجرَّ

َم ِمن وجنته، وأدركه المشركون ُيريُدوَن ما هللاُ حائٌل بيَنُھم وبيَنه، فحال ُدوَنه  وامتصَّ َمالُك بُن سنان والد أبى سعيد الخدرى الدَّ
َس أبو ُدجانة عليه بظھره، والنبل يقع فيه، نفٌر ِمن المسلمين نحو ع شرة حتى قُِتلُوا، ثم جالدھم طلحُة حتى أجھضھم عنه، وترَّ

ھا عليه بيده، ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فردَّ ك، وأصيبت يومئذ عيُن قتادة بن النعمان، فأتى بھا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ وكاَنْت  وھو ال يتحرَّ
إنَّ محمداً َقد قُِتَل، ووقع ذلك فى قلوب كثيٍر من المسلمين، وفرَّ : رخ الشيطاُن بأعلى صوِتهِ عينيه وأحسَنھما، وص أصحَّ 

 .أكثُرھم، وكان أمُر هللا قدراً مقدوراً 

ُ َعلَ : ما تنتِظُروَن ؟ فقالوا: ومر أنُس بُن النَّضر بقوم من المسلمين قد ألَقوا بأيديھم، فقال : ْيِه َوَسلََّم، فقالقُِتَل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
َيا َسْعُد؛ إنى ألَِجُد : ما َتْصَنُعوَن فى الحياة بعده ؟ قوُموا فموُتوا على ما َماَت عليه، ثم استقبَل الناَس، ولقى سعَد بَن معاذ فقال

ِة ِمْن ُدوِن أُُحد، فقاتل حتى قُِتَل، وُوِجَد به سبعوَن َضربة،  ِريَح الَجنَّ

 .ن بن عوف نحواً من عشريَن ِجراحةوُجِرَح يومئذ عبد الرحم

ل َمن عرفه تحَت الِمْغَفِر كعُب بن مالك، فصاَح بأ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحَو المسلمين، وكان أوَّ يا : على صوتهوأقبل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأشار إ ليه أن اْسُكت، واجتمع إليه المسلموَن ونھُضوا معه إلى معشَر المسلمين؛ أَْبِشُروا ھذا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ة األنصارى وغيُرھم، فلما استندوا إلى الجبل، أدرَك  مَّ الشِّعب الذى نزل فيه، وفيھم أبو بكر، وعمر، وعلى، والحارث بُن الصِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُبىُّ بُن َخلَف على جواد له ُيقال له ُ : رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ الَعْوذ، زعم عدوُّ ِهللا أنه يقُتل عليه رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ِة، فطع مَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الحربَة ِمن الحارث بًن الصِّ َنه بھا فجاءت فى َعلَْيِه َوَسلََّم، فلما اقترب منه، تناول رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
وِهللا لو كان ما بى بأھِل ِذى الَمَجاِز، لماُتوا : وِهللا ما بك من بأٍس، فقال: المشركون َتْرقُوِتِه، فكرَّ عدوُّ هللا منھِزَماً، فقال له

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: أجمُعون، وكاَن َيْعلُِف فرَسه بمكَة ويقولُ  َبْل أَنا أَْقُتلُه إْن : "أْقُتُل عليه محمداً، فبلغ ذلك رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
، فأيقن بأنه مقتول ِمن ذلك الجرح، فمات منه فى طريقه ِبَسِرَف "أنا قاِتلهُ : "فلما طعَنه، َتذكَّر عدوُّ هللا قوله" لَىَشاَء هللاُ َتَعا

ةَ   .َمْرِجَعُه إلى مكَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بماء ليشرب منه، فوجده آجناً، فرده، وغسل عن وجھه الدم، وصبَّ  على  وجاَء علّى إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يعلَُو صخرًة ُھنالك، فلم َيْسَتِطع لِما به، فجلس طلحُة تحَته حتى  َصِعَدَھا، رأسه، فأراد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ذلك اليوم تحَت لِواء األن  .صاروحانِت الصالةُ، فصلَّى بھم جالساً، وصار رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

اُد بُن األسود فقتله، وكان  وشدَّ حنظلُة الغسيل وھو حنظلُة بن أبى عامر على أبى سفيان، فلما تمكَّن منه، َحَمَل على حنظلة َشدَّ
ُ َعلَْيِه َوسَ  ْيَحَة، وھو على امرأته، فَقاَم ِمن َفوره إلى الجھاد، فأخبَر رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ أنَّ : "َم أْصَحاَبهُ لَّ ُجُنباً، فإنه َسِمَع الصَّ

لُهُ  وجعل الفقھاُء ھذا ُحجة، أن الشھيَد إذا قُِتَل . ؟ فسألُوا امرأته، َفأَْخَبَرْتُھُم الَخَبرَ " َما َشأُْنهُ : َسلُوا أَْھلَهُ : "ثم قال" الَمالِئَكَة ُتَغسِّ
ل اقتداًء بالمالئكة  .ُجنباً، ُيغسَّ

َعْتُه لھم َعْمَرةُ بنُت علقمَة الحاِرِثيَّة، حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أُمُّ ُعمارة، وھى وقتل المسلمون حاِمَل لواِء المشركيَن، فرفَ 
ْيِف َضَرَباٍت َفَوَقْتُه ِدرعاِن كانتا عليه، وضر بھا عمرو ُنسيبة بنُت كعب المازنية قِتاالً شديداً، َوَضَرَبْت عمَرو بن َقِمَئَة بالسَّ

ْيِف، فجرحھا ُجرحاً شديداً   .على عاتقھا بالسِّ

وكان عمرو بن ثابِت المعروُف باألَُصْيرم من بنى عبد األشھل يأبى اإلسالَم، فلما كان َيْوَم أُُحٍد، قذف هللاُ اإلسالَم فى قلبه 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَقاتل فأُْثبَِت بالِجرَ  اِح، ولم يعلم أحٌد بأمره، للُحْسنى التى سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيَفه، ولَِحَق بالنبى َصلَّى هللاَّ
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وِهللا إن ھذا : فقالوا فلما انجلت الحرب، طاف بنو عبد األشھل فى القتلى، يلتِمُسون قتالھم، فوَجدوا األَُصْيرَم وبِه َرَمٌق يسير،
َقْوِمَك، أم رغبٌة فى اإلسالم ؟ األصيرَم، ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لَُمْنِكٌر لھذا األمر، ثم سألوه ما الَِّذى جاء بك ؟ أََحَدٌب َعلى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى أصابنى ما َتَرْوَن، وم: فقال ِ ورسوله، ثم قاتلُت مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ ات بل رغبٌة فى اإلسالم، آمنُت با
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال ِة ُھَو ِمْن أَْھِل الجَ : "من وقته، فذكروه لرسول هللا َصلَّى هللاَّ ِ َصالًَة َقطُّ : قال أبو ھريرة". نَّ  .ولم ُيَصلِّ 

. أفيُكُم ابُن أبى قَُحافة ؟ فلم ُيجيبوه: أفيُكم محمد ؟ فلم ُيجيُبوهُ، فقال: ولما انقَضِت الحرُب، أشرف أبو سفيان على الجبل، فنادى
ا : الثالثة لِعلمه وِعلم قومه أن قَِواَم اإلسالم بھم، فقال أفيُكم ُعمُر بُن الخطاب ؟ فلم يجيبوه، ولم َيْسأَْل إالَّ عن ھؤالء: فقال أمَّ

َقْد : َيا َعُدوَّ ِهللا؛ إنَّ الَِّذيَن ذكرَتُھْم أحياٌء، وقد أبقى هللاُ لََك ما َيُسوُءَك، فقال: َھؤالء، فقد ُكفيُتموھم، فلم َيملُِك ُعَمر نفَسه أن قال
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . أْعُل ُھَبلُ : سْؤنى، ثم قالكان فى القوم ُمْثلٌَة لم آُمر بھا، ولم ت ما نقُوُل؟ : ؟ َفَقالُوا" أال ُتِجيُبوَنه: "فقال النبى َصلَّى هللاَّ

ى لكم: ، ثم قال"هللاُ أَْعلَى وأََجلُّ : قُولُوا: "قال ى وال ُعزَّ  َمْوالََنا هللاُ : قولُوا: "ما نقول ؟ قال: ؟ قالُوا" أال ُتِجيُبوَنه: "قال. لََنا الُعزَّ
ً بعزة َمْن عبده المسلمون، وقوِة جانبه،  "َوالَ َمْولَى لَكم ً للتوحيد، وإعالما فأمرھم بجوابه عند افتخاره بآلھته، وِبشْرِكِه تعظيما

قد ُروى  أفيكم محمد ؟ أفيكم ابُن أبى قُحافة ؟ أفيكم عمر ؟ بل: وأنه ال ُيغلب، ونحن حزُبه وُجنده، ولم يأمرھم بإجابته حين قال
، ألن َكْلَمُھْم لم يكن َبَرَد َبْعُد فى طلب القوم، وناُر غيظھم بعد متوقِّدة، فلما قال "ال ُتجيبوه: "أنه نھاھم عن إجابته، وقال

كذْبت يا عدوَّ هللا، فكان فى ھذا اإلعالم من : أما ھؤالء فقد ُكفيتموھم، حمَى عمر بُن الخطاب، واشتد غضُبه وقال: ألصحابه
الل، والشجاعة، وعدِم الُجبن، والتعرِف إلى العدو فى تلك الحال، ما ُيوِذُنھم بقوة القوم وَبسالتھم، وأنھم لم َيِھُنوا ولم اإلذ

َيْضُعفُوا، وأنه وقوَمه جديرون بعدم الخوِف منھم، وقد أبقى هللاُ لھم ما يسوؤُھم منھم، وكان فى اإلعالم ببقاء ھؤالء الثالثة 
ِه  وظنِّ قومه أنھم قد أُصيبوا من المصلحة، وغيظ العدو وِحزِبِه، والفتِّ فى َعُضِدِه ما ليس فى جوابه حين سأل وھلة بعد ظنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  حتى استوفى  عنھم واحداً واحداً، فكان سؤالُه عنھم، ونعُيھم لِقومه آِخر سھام العدو وكيده، فصبر له النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ً فإن فى ترك كيده، ثم انتدب  ً أحسن، وأيضا له ُعَمُر، فرد ِسَھام كيِدِه عليه، وكان ترُك الجواِب أوالً عليه أحسن، وذكره ثانيا

 إجابته حين سأل عنھم إھانًة له، وتصغيراً لشأنه، فلما منَّته نفُسه موَتھم، وظنَّ أنھم قد قِتلُوا، وحصل بذلك من الِكبر واألشر ما
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  حصل، كان فى جوابه إھانةٌ  ، فإنه إنما "ال ُتِجيُبوه: "له، وتحقيٌر، وإذالٌل، ولم يكن ھذا مخالفاً لقول النبى َصلَّى هللاَّ
أما ھؤالء، فَقد قُِتلُوا، وبكل : أفيكم محّمٌد ؟ أفيكم فالٌن ؟ أفيكم فالٌن ؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: نھى عن إجابته حين سأل

ً حال، فال أحسَن م  .ن ترك إجابته أوالً، وال أحسَن من إجابته ثانيا

ِة، َوَقْتالُكْم فى النَّارِ : َيْوٌم ِبيوم َبْدٍر، والَحْرُب ِسَجاٌل، فأجابه ُعَمُر فقال: ثمَّ قال أبو سفيان  .الَ َسَواء، َقْتالَنا فى الَجنَّ

ُ َعلَْيِه َوسَ : وقال ابن عباس بينى وَبْيَن من : لََّم فى َمْوِطٍن َنْصَره َيْوَم أُُحد، فأُْنِكَر ذلَِك عليه، َفَقالَ ما ُنِصَر َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
وَنُھم ِبإْذِنهِ {: ُينِكُر ِكتاُب هللا، إنَّ هللا َيقُولُ  القتُل، : والَحسُّ : ، قال ابُن عباس]152: آل عمران[} َولََقْد َصَدَقُكُم هللاُ َوْعَدهُ إْذ َتُحسُّ

ُل النھار َحتَّى قُِتَل ِمن أصحاِب المشركيَن سبعٌة أو تسعةٌ ولقد كان لِرس ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وألصحابه أوَّ وذكر ... وِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
 .الحديث

، وفى وأنزل هللاُ عليھم النُّعاَس أمنًة ِمْنُه فى َغزاِة بدٍر وأُُحٍد، والنعاُس فى الحرب وعند الخوِف دليل على األمِن، وھو من هللا
الة ومجالِس الذكر والِعلم ِمن الشيطان  .الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ففى  رأيُت َرُسوَل : "عن سعِد بن أبى وقاص، قال": الصحيحين"وقاتلت المالئكُة يوَم أُُحٍد عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم أُُحٍد َوَمَعُه َرُجالِن يُ   ".َقَ◌اِتالِن َعْنُه، عليھَما ِثَياٌب ِبْيٌض َكأََشدِّ القَِتاِل، َما َرأَْيُتُھَما َقْبُل َوالَ َبْعدُ هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أُْفِرَد َيْوَم أُُحٍد فى َسْبَعٍة ِمَن األنصاِر، َوَرُجلَْيِن ِمْن قَُرْيٍش، فلما َرھِ ": صحيح مسلم"وفى  : لَ قُوه، َقاأنه َصلَّى هللاَّ
ھْم َعنَّا، َولَُه الَجنَّة"  ،"َمْن َيُردُّ

َم َرُجٌل ِمَن األْنَصاِر، َفَقاَتَل َحتَّى قُِتَل، ثم َرِھقُوهُ، فقال" ُھَو رفِيقى فى الَجنَّةِ "أو  ُھم عنَّا، ولُه الَجنَّةُ : "؟ َفَتَقدَّ ُھَو "، أَو "َمْن َيُردُّ
ُ َعلَيْ ، َفَتَقّدَم َرُجٌل ِمَن ا"َرفِيقى فى الجنَّة ْبَعُة، َفَقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِه ألَْنَصاِر، َفَقاَتَل حتَّى قُِتَل، َفلَْم َيَزْل َكَذلَِك َحتَّى قُِتَل السَّ
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على المفعولية، وفتح الفاء ورفع " أصحابنا"بسكون الفاء ونصِب : ، وھذا ُيروى على وجھين" ما أَْنَصْفَنا أَْصَحاَبَنا: "َوَسلَّمَ 
 .على الفاعلية" حابناأص"

ما أنصفت : أن األنصار لما خرُجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قُِتلُوا، ولم يخرج القرشيان، قال ذلك، أى: ووجه النصب
 .قريٌش األنصار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى أُْفِردَ : ووجه الرفع وا عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ فى النفر القليل، َفقُِتلُوا  أن يكون المراد باألصحاب، الذين فرُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وَمْن ثبت معه  .واحداً بعد واحد، فلم ُيْنِصفُوا رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ديقُ : عن عائشة، قالت" صحيح ابن حبان"وفى  ُ : قال أبو بكر الصِّ ا كان يوُم أُُحٍد، انصرَف النَّاُس ُكلُُّھْم َعِن النبىِّ َصلَّى هللاَّ  لمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فرأيُت َبْيَن َيَدْيِه َرُجالً ُيقَ  َل َمْن َفاَء إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ ُكْن َطْلَحَة فَِداَك : اِتُل عنه وَيْحِميه، قلتُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فكنُت أوَّ

ى اِح، وإَذا ُھَو يشَتدُّ كأنه طيٌر حتى لحقنى، فدفعنا فلم أَْنَشْب، أَْن أَْدَرَكِنى . أبى وأُمِّى، ُكْن َطْلَحَة فَِداَك أِبى وأُمِّ أبو ُعَبْيَدة بُن الجرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فإذا طلحُة َبْيَن َيَدْيِه َصِريعاً، فقال النبى َصلَّى هللاَّ ، وقد "ُدوَنُكْم أََخاُكم فقد أَْوَجَب : "مَ إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى جبينه، وروىُرمَى النب فى َوْجَنِتِه حتَّى َغاَبْت َحلََقٌة ِمَن َحلَِق الِمْغَفِر فى َوْجَنِتِه، َفَذَھْبُت ألْنِزَعَھا َعن : ىُّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال أَُبو عبيدة ِ يا أبا بكر إالَّ َتَركْ : النبىِّ َصلَّى هللاَّ ْھَم بفِيه، َفَجَعَل ُيَنْضِنُضُه : َتنى ؟ قالَنَشْدُتك با َفأََخَذ أبو عبيدة السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ُة أبى ُعبيدة، قال أبو بكر َكَراَھَة أَْن ُيْؤِذَى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ْھَم بفِيه، َفَنَدَرْت َثِنيَّ ثم َذَھْبُت آلُخَذ : ُثمَّ استلَّ السَّ
ِ يا أبا َبْكٍر، إال َترْكَتنِى ؟ قال: أَُبو ُعَبْيَدةاآلَخَر، َفَقاَل  ُة أبى ُعَبْيَدَة : َنَشْدُتَك با َفأََخَذهُ، َفَجَعَل ُيَنْضِنُضُه َحتَّى اْسَتلَُّه، َفَنَدَرْت َثنِيَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فأقبلنا َعلَى طلحة ُنعالُِجه، وقد أصابته بضعة : ، قال"أَْوَجبَ  ُدونُكْم أَخاُكْم َفَقدْ : "األُْخَرى، ثمَّ َقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
 .َعَشر ضربة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لَِسْعدٍ ": مغازى األموى"وفى  . ارُدْدھم: يقول" اجُنْبُھمْ : "أن المشِرِكيَن َصِعُدوا على الجبل، فقال َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ً ِمن ِكنانته، فرمى به رجالً فقتله، قالكيف أَْجُنُبُھْم َوْحِدى ؟ : فقال ثم أخذُت سھمى أَْعِرفُُه، : فقال ذلك ثالثاً، فأخذ سعٌد سھما

ھذا سھٌم مبارك، فجعلته فى ِكنانتى، : فرميُت ِبِه آخر فقتلُته، ثم أخذُته أْعِرفُه، فرميُت به آخر فقتلُته، فھبُطوا ِمن َمَكاِنھم، فقلتُ 
 .كان عند بنيه فكان عند سعد حتى مات، ثمَّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال" الصحيحين"وفى  وِهللا إنِّى ألَْعِرُف َمْن َكاَن َيْغِسُل : "عن أبى حازم، أنه سئَل عن ُجرح رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَمْن َكاَن َيْسُكُب الَماَء، وِبَما ُدووى، كَ  اَنْت َفاِطَمُة ابنتُه َتْغِسلُه، وعلىُّ ْبُن أبى َطالٍِب ُجْرَح َرُسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

َم إال َكْثَرًة، أََخَذْت قطعة ِمْن َحص ا َرأَْت َفاِطَمُة أنَّ الَماَء الَ َيِزيُد الدَّ ، َفلَمَّ يٍر، َفأَْحَرقٌَتھا َفأَْلَصَقْتَھا َفاْسَتْمَسَك َيْسُكُب الَماَء ِبالِمَجنِّ
مُ   ".الدَّ

وا َوْجَه نبيِّھْم، : "أنه ُكِسَرت َرَباِعيُته، وُشجَّ فى َرْأِسِه، َفَجَعَل َيْسلُُت الدمَّ عنه، ويقُول: "الصحيح"وفى  َكْيَف ُيْفلُِح َقْوٌم َشجُّ
َته، وُھَو َيْدُعوھم ُھْم َظالُِمونَ  لَْيَس لََك ِمَن األَْمِر َشْىٌء أَْو َيُتوَب َعلَْيِھمْ {: فأنزل هللاُ عزَّ وجلَّ " وَكَسُروا َرَباِعيَّ َبُھْم َفإنَّ آل [} أَْو ُيَعذِّ

 ].128: عمران

ا انھزم الناُس، لم ينھِزْم أنُس بُن النضر ا : وقال. ولمَّ ُ إلَْيَك ِممَّ ا َصَنَع ھؤالَِء، يعنى الُمْسلِِميَن، َوأَْبَرأ اللُھمَّ إنِّى أَْعَتِذُر إلَْيَك ِممَّ
م، َفلَقَِيه سعُد بن معاذ، فقالَصَنَع ھؤالَِء، َيعنى الُمْشِرِكيَن، ث ِة َيا َسْعُد، إنِّى : أيَن يا أبا ُعَمُر ؟ َفَقاَل أََنسٌ : م تقدَّ ً لِِريِح الَجنَّ واھا

َماُنوَن، َما َبْيَن َطْعَنٍة ِبُرْمٍح،  ِبْضٌع وثَ أِجُدهُ ُدوَن أُُحٍد، ُثمَّ َمَضى، َفَقاَتَل الَقْوَم َحتَّى قُِتَل، َفَما ُعرَف َحتَّى َعَرَفْتُه أُْخُته ِبَبَناِنِه، َوِبهِ 
 .َوَضْرَبٍة ًبَسْيٍف، َوَرْمَيٍة ِبَسْھمٍ 

م، فصرخ فيھم إبليسُ  ل النھاِر كما تقدَّ  .أْى ِعباَد هللا، أخزاكم هللاُ، فارِجُعوا ِمن الھزيمة، فاجتلدوا: وانھزم المشركون أوَّ
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أْى ِعَباَد ِهللا؛ أبى، َفلَْم َيْفَھُموا قولَه حتَّى : وھم يظنُّونه ِمن الُمْشِرِكيَن، فقال ونظر ُحذيفة إلى أبيِه، والُمْسلُِموَن يريدون قتله،
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْن َيِدَيه، َفَقالَ : قتلُوه، َفَقالَ  ْقُت بديته َعلَى الُمْسلِِميَن، فز: َيْغفُِر هللاُ لَُكْم، فأراَد َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اَد َذلَِك َقْد َتَصدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .ُحَذْيَفَة َخْيراً ِعْنَد النبىِّ َصلَّى هللاَّ

بيِع، فقال لى: وقال زيُد بُن ثابت ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوم أُُحٍد أطلُب سعَد بَن الرَّ إْن َرأَْيَتُه فأقرئه منِّى : "بعثنى رُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
الََم، وقُْل لهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  يقولُ : السَّ فجعلُت أطوُف َبْيَن الَقْتلَى، فأتيُته، وھو بآِخِر : ؟ قالَ " َكْيَف َتِجُدكَ : لََك رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه : َرَمق، وفيه سبعوَن ضربًة، ما بين طعنٍة بُرمح، وضربٍة بسيف، ورميٍة بسھم، فقلت يا سعُد؛ إنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
الَم، ويقول لك ُ َعلَْيِه َوَسلََّم السالُم، قل له: أخبرنى كيف َتِجُدَك ؟ فقال: َوَسلََّم يقرأ عليَك السَّ يا رُسوَل : وعلى رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ : ِهللا؛ أَِجُد ريَح الجنة، وقل لقومى األنصار َعلَْيِه َوَسلََّم، وفيكم َعْيٌن  ال ُعْذَر لكم عند هللا إن ُخلَِص إلى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
 .َتْطِرُف، وفاَضْت نفُسُه من وقته

ُط فى َدِمِه، فقال داً قد قُتل ؟ فقال : ومرَّ رجل ِمن المھاجرين برُجل ِمن األنصار، وھو َيَتَشحَّ يا فالُن؛ أشعرَت أن محمَّ
ُسلُ {: ، فنزلإن كان محمد قد قُتَل، فقد بلَّغ، فقاتِلُوا َعْن ِدينكم: األنَصاِرىُّ  ٌد إالَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ آل [} َوَما ُمَحمَّ
 .اآلية] 144: عمران

وأين : أنت قاِدٌم علينا فى أيَّام، فقلتُ : رأيُت فى النَّوِم َقْبَل أُُحد، مبشَِّر بَن عبِد المنذر يقول لى: وقال عبد هللا بن عمرو بن حرام
ُ : ألم ُتقَتْل يوَم بدٍر ؟ قال: َنْسَرُح فيھا َكْيَف نشاء، قلت له فى الجنة :أنَت ؟ فقال بلى، ثم أُْحِيْيُت، فذكر َذلَِك لِرسول هللا َصلَّى هللاَّ

َھاَدةُ َيا أبا َجاِبر: "َعلَْيِه َوَسلََّم فقال  ".َھِذِه الشَّ

 ُ لََقْد أَْخَطأًَ◌ْتِنى َوْقَعُة َبْدٍر، وُكْنُت وهللاِ :"َعلَْيِه َوَسلََّم يوَم بدر وقال خيثمة أبو سعد، وكان ابُنه اسُتْشِھَد مع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
َھاَدَة، وقد رأيُت الَباِرَحَة ابنى فى النوم فى  أَْحَسِن عليھا َحِريَصاً، حتى َساَھْمُت ابنى فى الُخُروِج، فخرَج سھُمه، َفُرِزَق الشَّ

ِة و ِة، َفَقْد َوَجْدُت ما َوَعَدِنى َربِّى حقاً، وقد وِهللا َيا َرُسوَل : أَْنَھاِرَھا، ويقولُ ُصورٍة َيْسَرُح فى ِثماِر الَجنَّ اْلَحْق ِبَنا ُترافِْقَنا فى الَجنَّ
ِة، وَقد َكِبَرْت ِسنِّى، َوَرقَّ َعْظِمى، وأحَبْبُت لَِقاَء َربِّى،  ً إلى ُمَراَفَقِتِه فى الَجنَّ ُع هللاَ َيا َرُسوَل ِهللا أَْن َفادْ ِهللا أَْصَبْحُت ُمْشَتاقا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَذلَِك، َفقُتِ  ِة، َفَدَعا له رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َھاَدة، وُمرافقة َسْعٍد فى الجنَّ  ".َل ِبأُُحٍد َشِھيداً َيْرُزَقنى الشَّ

ْن أْلقى الَعُدوَّ َغَداً، َفَيْقُتلُوِنى، ُثمَّ َيْبقُُروا َبْطِنى، وَيْجدُعوا أَْنفِى، اللُھمَّ إنِّى أُْقِسُم َعلَْيَك أَ : وقال عبُد هللا بُن َجْحٍش فى ذلك اليوم
 .فيَم ذلَِك، َفأَقُوُل فيكَ : َوأُُذِنى، ُثمَّ َتْسأَلُنِى

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَذا َغَزا، َوَكاَن َعْمُرو بُن الَجُموِح أَْعَرَج َشِديَد الَعَرِج، وكاَن له أرَبَعُة َبنيَن َشَباب، َيْغُزوَن َمَع رسو ِل هللا َصلَّى هللاَّ
َه َمَعُه، َفَقاَل لَُه َبُنوهُ  َه إلى أُُحٍد، أراَد أن َيَتوجَّ ا َتَوجَّ إنَّ هللاَ قد جعَل لك رخصًة، فلو َقَعْدَت ونحُن َنْكفِيَك، وقد َوَضَع هللاُ َعْنَك : َفلمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالالِجَھاَد، فأتى َعْمُرو ْبُن الَجُموِح  َمَعَك،  يا رُسوَل ِهللا؛ إَن َبِنىَّ ھؤالء يمنُعونى أن أْخُرجَ : رُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِة، َفَقال له رسول هللا َصلَّى هللاَّ َ بَعْرَجتِى ھِذِه فى الَجنَّ ا أَنْ : "ووِهللا إنى ألَْرُجو أن أُْسَتْشھَد فأطأ َت، َفَقْد َوَضَع هللاُ أمَّ

َھاَدةَ : " َوَقاَل لَِبِنيهِ " َعْنَك الِجَھادَ  ُ َعلَْيِه "وَما َعلَْيُكم أَْن َتَدُعوهُ، لََعلَّ هللاَ َعزَّ وَجلَّ أَْن َيْرُزَقُه الشَّ ، فخرَج َمَع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .َوَسلََّم، َفقُِتَل َيْوَم أُُحٍد شھيداً 

النَّضِر إلى ُعَمَر بِن الخطاب، وطلحَة بن عبيد هللا فى ِرجاٍل من المھاجرين واألنصار، وقد ألَقْوا بأيديِھم، وانتھى أنُس بُن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال: ما ُيْجلُِسكم ؟ َفَقالُوا: فقال وا َعلَى َما َماَت فما َتْصَنُعوَن ِبالَحَياِة َبْعَدهُ ؟ َفقُوُموا َفُموتُ : قُِتَل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ثمَّ استقبَل الَقْوَم، فقاَتَل حتَّى قُِتلَ   .َعلَْيِه َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ٌع فى الحديد، يقول د، وكان: وأقبل أُبىُّ بُن َخلٍَف َعُدوُّ ِهللا، وھو ُمَقنَّ لَّى َحلََف بمكة أن يقُتل رسوَل ِهللا صَ  ال نجوُت إْن نجا محمَّ
ُ َعلَْيِه  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فاستقبلُه ُمْصَعُب بُن ُعَمْيٍر، َفقُتَِل ُمْصَعٌب، وأبَصَر رُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم َتْرقَُوَة أُبىِّ ْبِن َخلَف ِمْن هللاَّ
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ْرع والَبْيَضِة، فطعَنه بَِحْربِتِه، فوَقَع َعْن فَ  ما : َرِسِه، فاحتمله أصحاُبه، وھو يُخور ُخواَر الثَّوِر، فقالُوافُْرجٍة َبْيَن َساِبَغِة الدِّ
 أجزَعَك ؟

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .فمات برابغ" بل أنا أقتله إن شاء هللا تعالى: "إنَما ھو َخْدٌش، فَذكر لھم قول النبى َصلَّى هللاَّ

ُج لى، فيممُتھا، وإذا رجل يخرج منھا فى ِسْلِسلَة يجتذُبھا  إنى ألسيُر ببطِن َرابغ بعد ُھوىٍّ من الليل، إذا نارٌ : "قال ابن عمر تأجَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ھذا أُبىُّ بُن خلف: العطش، وإذا رجٌل يقول: يصيحُ   ".ال َتْسقِِه، ھذا قتيُل رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

فنظرُت إلى النَّبل يأتى من ُكلِّ ناحيٍة، ورسوُل هللا َصلَّى َشِھْدُت أُُحداً، : سمعُت رجالً من المھاجرين يقولُ : وقال نافُع بن ُجبير
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وَسَطَھا، ُكلُّ َذلَِك ُيصرُف عنه، ولقد رأيُت عبَد هللاِ بن شھاب الزھرى يقول يومئذ ُدلُّونى على محمد، ال نجوُت : هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إل وِهللا ما رأيُتُه، أَْحلُِف : ى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزهُ، فعاتبه فى ذلك َصفوان، فقالإن َنجا، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ا ممنوٌع، فخرجنا أربعًة، فتعاھدنا، وتعاقدنا على قتله، فلم نخلُص إلى ذلك ِ، إنه ِمنَّ  .با

ُ َعلَْيهِ  هُ : "َوَسلََّم حتى أنقاهُ، قال له ولما مصَّ مالك أبو أبى َسِعيٍد الُخْدرّى جرَح رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ ُه أبداً، : قال" ُمجَّ وِهللا ال أَُمجُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِة، َفْلَيْنُظْر إلَى ھَذا: "ثم أدبر، فقال النبى َصلَّى هللاَّ  ". َمْن أََراَد أَْن َيْنُظَر إلى َرُجٍل مْن أَْھِل الَجنَّ

ھرى، وعاصم بن عمر، ومحمد بن يحي كان يوُم أحد يوَم بالء وَتمِحيص، اختبر هللاُ َعزَّ وَجلَّ به : ى بن حبان وغيُرھمقاَل الزُّ
به المنافقين ممن كان ُيْظِھُر اإلسالم بلساِنِه، وھو ُمستخٍف بالُكفر، فأَْكَرَم هللاُ فيه َمن أراد كرامَته بالشھادِة  المؤمنين، وأظھر

ُئ الُمْؤِمِنيَن {: أُُحد ستون آية ِمن آل عمران، أولھا من أھل واليته، فكان مما نزل من القرآن فى يوم َوإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْھلَِك ُتَبوِّ
 .إلى آخر القصة] 121: آل عمران[} َمَقاِعَد لِْلقَِتالِ 

 فيما اشتملت عليه ھذه الغزوة من األحكام والفِقه : فصل

َب لِلُخروج، ليس له أن َيْرِجَع عن الخروج أن الجھاَد يلزُم الشُّروع فيه، حتى إن َمْن لَِبَس ألْ : منھا َمَته َوَشَرَع فى أْسَباِبِه، وتأَھَّ
ه  .حتى ُيقاِتَل عدوَّ

ھم فى ديارھم الخروُج إليه، بل يجوُز لھم أن يلزُموا ِديارھم، وُيقاتلوھم فيھا : ومنھا أنه ال َيِجُب على المسلمين إذا َطَرَقُھْم عدوُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عليھم يوَم أُُحدإذا كاَن ذلك أنصَر لھم عل ھم، كما أشار به رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ  .ى عدوِّ

 .جواُز ُسلُوِك اإلمام بالعسكِر فى بعض أمالك رعيَّته إذا صادَف ذلك طريَقه، وإن لم يرَض المالكُ : ومنھا

ُ َعلَْيِه  أنه ال يأذُن لِمن ال ُيطيق القَِتاَل من الصبيان غيِر البالغين،: ومنھا ھم إذا خرجوا، كما رد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ بل يردُّ
 .َوَسلََّم ابَن عمر وَمن معه

 .جواُز الغزِو بالنساء، واالستعانُة ِبِھنَّ فى الجھاد: ومنھا

 .جواُز االنغماس فى العدو، كما انغمَس أنُس بُن النضر وغيُره: ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ھِذِه  صلَّى بھم قاعداً، وصلُّوا وراءه أن اإلَماَم إذا أصابته ِجراحة: ومنھا قعوداً، كما َفَعَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .الغزوة، واستمرت على ذلك ُسنَّته إلى حين وفاته

: هللا بن جحشجواُز دعاِء الرجل أن ُيقَتَل فى َسبيل هللا، وتمنيه ذلك، وليس ھذا من تمنى الموت عنه، كما قال عبد : ومنھا
ً كفره، شديداً َحرُده، فأقاتله، فيقتلنى فيك، ويسلبنى، ثم يجَدع أنفى وأُذنى، فإذا لقيُتَك، . اللُھم لقِّنى من المشركين رجالً عظيما

 .فيك يا َربِّ : بن جحش، فيم ُجِدْعَت ؟ قلت يا عبَد هللاِ : فقلتَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قُْزَماَن الذى أبلى يوَم أُُحٍد بالًء شديداً، فلما أن المسلَِم إذا قتل نفسه، فھو من أھل النار، ل: ومنھا قوله َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   ".ُھَو ِمْن أَْھِل النَّارِ : "اشتدَّت ِبِه الِجراُح، َنَحَر نفسه، فقال َصلَّى هللاَّ

ل، وال ُيصلَّ : ومنھا َة فى الشھيِد أنه ال ُيَغسَّ نَّ ى عليه، وال ُيَكفَّن فى غير ثيابه، بل ُيدَفن فيھا بدمه وُكلومه، إال أن ُيْسلََبَھا، أن السُّ
 .فيكفََّن فى غيرھا

لَِت المالئكُة حنظلَة بن أبى عامر: ومنھا َل كما غسَّ  .أنه إذا كان ُجنباً، ُغسِّ

نَّة فى الشھداء أن ُيدفنوا فى مَصاِرعھم، وال ُينقلوا إلى مك: ومنھا ً من الصحابة نقلوا قتالھم إلى أن السُّ ان آخر، فإن قوما
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم باألمِر َبردِّ القتلى إلى مصارعھم، قال جابر اَرِة، إذ : المدينة، فنادى منادى رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ بينا أنا فى النَّظَّ

تى بأبى وخالى َعاَدلَْتُھَما على ناِضح، فدَخلَْت بھما المدين أال إنَّ َرُسوَل هللا : ة، لَنْدفَِنُھَما فى مقابرنا، وجاء رجل ُينادىجاءت عمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  فرجعَنا ِبِھَما، فدفنَّاھما فى القتلى : قال. َيأُْمُرُكم أن َتْرِجُعوا ِبالَقْتلَى، َفَتْدفُِنوَھا فى َمَصاِرِعَھا َحْيُث قُِتلَتْ  َصلَّى هللاَّ
اُل معاوَية فبدا، : فى خالفِة معاويَة بِن أبى ُسفيان، إذ جاءنى رجٌل، فقالحيُث قُِتال، فبينا أنا  يا جابُر؛ وهللاِ لقد أثار أََباَك ُعمَّ

فواريُته، فصارت ُسنَّة فى الشھداء أن : قال. فأتيُته، فوجدُته على النحو الذى تركُته لم يَتغيَّْر منُه شئ: فَخرَج طائفة منه، قال
 .عھمُيْدَفُنوا فى مصارِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كاَن َيْدفُِن الرجلين والثال: ومنھا ثة فى القبر، جواُز دفن الرجليِن أو الثالثة فى القبر الواحد، فإنَّ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
مه فى اللحد : "ويقول  ".أيُّھم أْكَثُر أخذاً لِلقُرآِن، فإذا أشاُروا إلى َرُجٍل، َقدَّ

اْدفُِنوا َھَذْيِن الُمَتَحاّبْيِن : "َعْمِرو بن حرام، وعمَرو بَن الجموح فى قبر واحد، لَِما كان بينُھَما ِمن المحبة فقالودفن عبَد هللا بَن 
ْنَيا فى  "َقْبٍر واحد فى الدُّ

يُده عن جرحه،  ثمَّ ُحفَِر عنھما بعد زمٍن طويل، ويُد عبِد ِهللا بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعھا حين ُجِرَح، فأُِميَطتْ 
ُم، َفُردَّت إلى مكانَھا، فسكن الدم  .فانبعَث الدَّ

: أفرأيَت أكفاَنه ؟ فقال: قيل له. رأيُت أبى فى ُحفرته حين ُحفَِر عليه، كأنَّه نائم، وما تغيَّر ِمن حاله قليٌل وال كثير: وقال جابر
ِمَرَة كما ھى، والحرمَل على رجليه علَى َھْيَئِتِه، وبين ذلك ست إنما ُدفن فى نمرة ُخِمرَّ وْجُھه، وعلى رجليه الَحْرَمُل، فوجدن ا النَّ

 .وأربعون سنة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيدفن شھداُء أُُحد فى ثيابھم، ھل ھو على وجه االستحبابِ  واألولويَّة،  وقد اختلف الفقھاء فى أمِر النبىِّ َصلَّى هللاَّ
ھو المعروف عن أصحاب : أظھُرھما وھو المعروُف عن أبى حنيفة، واألول: انىالث. قولين أو على وجه الوجوب ؟ على

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثوَبْيِن : الشافعى وأحمد، فإن قيل َة أرسلت إلى النبى َصلَّى هللاَّ فقد روى يعقوُب بن شيبة وغيُره بإسناد جيد، أن صفيَّ
لُوا به، وبَقُروا عن : قيل. آلخر رجالً آخرلِيكفِّن فيھما حمزة، فكفَّنه فى أحدھما، وكفَّن فى ا حمزةُ، كان الكفاُر قد سلبوه، ومثَّ
ُة رسول هللا : وھذا القوُل فى الضعف نظيُر قول َمن قال. َبطِنه، واستخرجوا َكبَده، َفلِذلَِك ُكفَِّن فى َكَفٍن آخر ُل الشِھيُد، وُسنَّ ُيغسَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أْولى باال  .تباعَصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم ُيَصلِّ على ُشھَداء أُُحد، ولم ُيعرف عنه: ومنھا أنه  أن شھيَد المعركة ال ُيصلَّى عليه، ألن رسول هللا َصلَّى هللاَّ
 .صلَّى على أحد ممن استشھد معه فى مغازيه، وكذلك خلفاُؤه الراِشُدون، ونواُبھم ِمن بعدھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خرج يوماً، فصلَّى على أھل أُُحٍد " حينالصحي"فقد ثبت فى : فإن قيل من حديث ُعقبة بِن عامر، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
 .صالَته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على قتلى أُُحد: "وقال ابُن عباس  ".صلَّى رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
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ع لھم، وُيشِبُه ھذا خروُجه إلى البقيع قبل موته، أما صالُته عليھم، ف: قيل كانت بعد ثماِن سنين ِمن قتلھم قُْرَب موته، كالمودِّ
ُة الصالة على الميت، ولو كان ذلك كذلك، لم  ً منه لھم، ال أنھا ُسنَّ ع لألحياء واألموات، فھذه كانت توديعا يستغفُِر لھم كالمودِّ

رھا ثمان سنين، ال سيما عند مَ   .ال ُيصلَّى على القبر، أو يصلَّى عليه إلى شھر: ْن يقولُيؤخِّ

أن َمن عذره هللا فى التخلف عن الجھاد لمرض أو عرج، يجوز له الخروُج إليه، وإن لم يجب عليه، كما خرج عمُرو : ومنھا
 .بن الجموح، وھو أعرج

ُ أن المسلمين إذا َقَتلُوا واحداً منھم فى الجھاد يظنُّونه كافراً : ومنھا ، فعلى اإلمام ديُته ِمن بيِت الماِل، ألن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
َق بھا على المسلمين  .َعلَْيِه َوَسلََّم أراد أن َيِدَى اليماَن أبا ُحذيفة، فامتنع ُحذيَفُة من أخذ الدية، وتصدَّ

 فى ذكر بعِض الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى وقعة أُُحد: فصل

َوإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْھلَِك {: حيث افتتح القصة بقوله" آل عمران"سبحانه وتعالى إلى أُمھاِتھا وأُصولھا فى سورة  وقد أشار هللاُ 
ُئ الُمْؤِمنيَن َمَقاِعَد لِْلقَِتالِ   .إلى تمام ستين آية] 121: آل عمران[} ُتَبوِّ

َولََقْد َصَدَقُكُم {: ذى أصاَبھم إنما ھو ِبُشؤِم ذلَِك، كما قال تعالىتعريفُھم سوَء عاقبة المعصية، والَفَشل، والتناُزِع، وأن ال: فمنھا
ْن َبْعِد َما أَ  وَنُھم ِبإْذِنِه، َحتَّى إَذا َفِشْلُتْم وَتَناَزْعُتْم فِى األَْمِر َوَعَصْيُتم مِّ ْنَيا هللاُ َوْعَدهُ إْذ َتُحسُّ ا ُتِحبُّوَن، ِمْنُكم مَّن ُيِريُد الدُّ َراُكم مَّ

 ].152: آل عمران[} ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُھْم لَِيْبَتلَِيُكْم، َولََقْد َعَفا َعْنُكمْ  ْنُكم مَّن ُيِريُد اآلِخَرَة،َومِ 

زاً ِمن أسباِب الِخذالن  .فلما ذاقُوا عاقبَة معصيتِھم للرسول، وتنازعھم، وفشلھم، كاُنوا بعد ذلك أشدَّ حذراً ويقظة، وتحرُّ

ًة، وُيَداَل عليھم أُخرى، لكن تكوُن لھم العاقبُةُ◌، فإنھم لو أن ِحكمة هللا : ومنھا وُسنَّته فى ُرسله، وأتباِعھم، جرت بأن ُيَدالوا َمرَّ
اِدُق ِمن غيره، ولو انُتِصَر عليھم دائماً، لم يحصل المقصوُد من  انتصُروا دائماً، دخَل معھم المؤمنون وغيُرھم، ولم يتميَّز الصَّ

قتضت ِحكمة هللا أن جمع لھم بيَن األمرين ليتميز َمن يتبُعھم وُيطيعُھم للحق، وما جاؤوا به ممن يتبُعھم على البعثة والرسالة، فا
 .الظھور والغلبة خاصة

: ه ؟ قالَ َكْيَف الَحْرُب َبْيَنُكم وَبْينَ : َقالَ . نعم: َھْل َقاَتْلُتُموهُ ؟ قال: أن ھذا ِمن أعالم الرسل، كما قال ِھَرْقُل ألبى سفيان: ومنھا
ُسل ُتْبَتلَى، ُثمَّ َتُكوُن لَُھُم الَعاقَِبة: قال. ِسَجال، ُيداُل علينا المرة، وُنداُل عليه األخرى  .َكذلَِك الرُّ

يُت،: ومنھا اِدُق ِمن المنافِق الكاذِب، فإنَّ المسلمين لما أظھرھم هللا على أعدائھم يوَم بدر، وطار لھم الصِّ  أن يتميَّز المؤمُن الصَّ
لمؤمن دخل معھم فى اإلسالم ظاھراً َمْن ليس معھم فيه باطناً، فاقتضت ِحكمُة ِهللا َعزَّ وَجلَّ أن َسبََّب لعباده ِمْحَنًة ميَّزت بين ا

 ً آُتھم، وعاد تلويُحھم تصريحا ، والمنافق، فأَْطلََع المنافقون ُرؤوَسھم فى ھذه الغزوة، وتكلَّموا بما كانوا يكُتمونه، وظھرت ُمَخبَّ
ً ظاھراً، وَعَرَف المؤمنون أن لھم عدواً فى نفس ُدورھم، وھم معھم ال  وانقسم الناُس إلى كافر، ومؤمن، ومنافق، انقساما

زوا منھم وا لھم، وتحرَّ َخِبيَث ِمَن َكاَن هللاُ لَِيَذَر الُمْؤِمِنيَن َعلَى َما أَْنُتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز ال َما{: قال تعالى. ُيفارقونھم، فاستعدُّ
ُسلِِه َمن َيَشاءُ  يِِّب، َوَما َكاَن هللاُ لُِيْطلَِعُكْم َعلَى الَغْيِب َولَِكنَّ هللاَ َيْجَتبِى ِمن رُّ ما كان هللاُ ليذركم على : أى]. 179: آل عمران[} الطَّ

كما ميَّزھم بالمحنة يوَم أُُحد، وما كان هللا ما أنتم عليه من التباِس المؤمنين بالمنافقين، حتى يميَز أھَل اإليماِن ِمن أھل النفاق، 
لُِيطلعكم على الغيب الذى َيِميُز به بيَن ھؤالء وھؤالء، فإنھم متميِّزون فى غيبه وعلمه، وھو سبحانه ُيريد أن يميزھم تمييزاً 

ُسلِهِ {: وقوله. مشھوداً، فيقع معلومُه الذى ھو غيٌب شھادةً  استدراك لما نفاه ] 179: آل عمران[} َمن َيَشاءُ  َولَِكنَّ هللاَ َيْجَتِبى ِمن رُّ
َعالُِم اْلَغْيِب َفال ُيْظِھُر َعلَى َغْيِبِه {: من اطالع خلقه على الغيب، سوى الرسِل، فإنه ُيطلعھم على ما يشاء ِمن غيبه، كما قال

ُسولٍ  إليمان بالغيِب الذى ُيْطلُِع عليه رسله، فإن آمنتم فحظكم أنتم وسعادتكم فى ا] 27-26: الجن[} أََحداً إالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَّ
 .به وأيقنتم، فلكم أعظُم األجر والكرامة
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اء، وفيما ُيحبُّون وما يكرھون، وفى حال ظفرھم وظفر أعدائھم : ومنھا راء والضرَّ استخراُج عبوديِة أوليائه وحزِبه فى السَّ
ما يكرھون، فھم عبيدهُ حقاً، وليسوا كمن يعبد هللا على حرف واحد ِمن بھم، فإذا ثبُتوا على الطاعة والعبودية فيما ُيحبون و

راء والنعمة والعافية  .السَّ

ْمِكيَن والقھَر ألعدائھم أبداً، لطغْت نفوُسھم، : ومنھا ھم فى ُكلِّ موطن، وجعل لھم التَّ أنه سبحانه لو نصرھم دائماً، وأظفرھم بعدوِّ
ْزَق، فال ُيْصلُِح ِعباده إال وشمخت وارتفعت، فلو بسط لھم النصَر و الظفَر، لكاُنوا فى الحال التى يكونون فيھا لو َبَسَط لھم الرِّ

راُء، والشدةُ والرخاُء، والقبُض والبسُط، فھو المدبُِّر ألمر عباده كما يليقُ  راُء والضَّ  .بحكمته، إنه بھم خبير بصير السَّ

، والھزيمة، ذلُّوا وانكَسروا، وخضُعوا، فاستوجبوا منه الِعزَّ والنَّْصَر، فإن ِخلعة النصر أنه إذا امتحنھم بالَغلََبِة، والَكْسَرةِ : ومنھا
لِّ واالنكساِر، قال تعالى َوَيْوَم ُحَنْيٍن إْذ {: ، وقال]123: آل عمران[} َولََقْد َنَصَرُكُم هللاُ بَِبْدٍر َوأَْنُتْم أَِذلَّةٌ {: إنما تكوُن مع والية الذُّ

ً أَْعَجَبتْ  الً، ويكوُن ]25: التوبة[} ُكْم َكْثَرُتُكْم َفلَْم ُتْغِن َعْنُكم َشْيئا ، فھو سبحانه إذا أراد أن ُيِعزَّ عبَده، ويجُبَره، وينُصَره، كسره أوَّ
 .جبُره له ونصره، على ِمقدار ُذلِّه وانكساره

أ لعباده المؤمنين مناِزَل فى دار كرامته، لم تبلُ : ومنھا ْغھا أعمالھم، ولم يكونوا بالغيھا إال بالبالء والمحنِة، فقيَّض أنه سبحانه ھيَّ
 .لھم األسباَب التى ُتوِصلُُھم إليھا من ابتالئه وامتحانه، كما وفقھم لألعمال الصالحة التى ھى من جملة أسباب وصولھم إليھا

ً : ومنھا ً وُركونا ھا فى أن النفوَس تكتِسُب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا إلى العاجلة، وذلك مرض َيُعوقُھا عن ِجدِّ
َھا ومالُِكَھا وراِحُمَھا كرامته، قيَّض لھا من االبتالء واالمتحان ما يكون دو اء سيرھا إلى هللا والداِر اآلخرة، فإذا أراد بھا ربُّ

ى العليَل الدواَء الكريه، ويقطع منه لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البالء والمحنة بمنزلة الطبيب يسق
 .العروَق المؤلمَة الستخراج األدواء منه، ولو تركه، لََغلََبْتُه األدواُء حتى يكون فيھا ھالكه

يقيَّة إال : ومنھا دِّ بون من عباده، وليس بعد درجة الصِّ أن الشھادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشھداء ھم خواصه والمقرَّ
رضاه ومحابَّه على  وھو سبحانه ُيحب أن يّتِخَذ ِمن عباده شھداَء، ُتراُق دماؤھم فى محبته ومرضاته، وُيْؤثرونَ  الشھادةُ،

 .نفوسھم، وال سبيَل إلى نيل ھذه الدرجة إال بتقدير األسباب المفضية إليھا من تسليط العدو

األسباب التي يستوجبون بھا ھالكھم ومحقھم، ومن أعظمھا أن هللا سبحانه إذا أراد أن يھلك أعداءه ويمحقھم، قيض لھم : ومنھا
بعد كفرھم بغيھم، وطغيانھم، ومبالغتھم في أذي أوليائه، ومحاربتھم، وقتالھم، والتسلط عليھم، فيتمحص بذلك أولياؤه من 

 .ذنوبھم وعيوبھم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقھم وھالكھم

ْؤِمِنيَن إن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الَقْوَم {  :وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى قوله َوال َتِھُنوْا َوال َتْحَزُنوْا َوأَنُتُم األَْعلَْوَن إن ُكْنُتم مُّ
ِخَذ ِمنُكْم ُشھَ  اُم ُنَداِولَُھا َبْيَن النَّاِس َولَِيْعلََم هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا وَيتَّ َص هللاُ الَِّذيَن َداَقْرٌح ِمْثلُُه، َوِتْلَك األَيَّ الِميَن ولُِيَمحِّ َء، َوهللاُ ال ُيِحبُّ الظَّ

، فجمع لھم فى ھذا الخطاب بين تشجيعھم وتقوية نفوسھم، وإحياء عزائمھم ]141-139: آل عمران[} آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكافِِرينَ 
إن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الَقْوَم َقْرٌح {: لكفار عليھم فقالوِھممھم، وبيَن ُحسِن التسلية، وذكر الِحكِم الباِھَرة التى اقتضت إدالة ا

ُھْم {: ، فقد استويُتم فى القرح واأللَِم، وتباينتم فى الرجاء والثواب، كما قال]140: آل عمران[} ِمْثلُهُ  إِن َتُكوُنوْا َتأَلَُموَن َفإنَّ
، فما بالكم َتِھُنوَن وتضُعفُون عند القرِح واأللم، فقد أصابھم ]104: النساء[}  َما الَ َيْرُجونَ َيأْلَُموَن َكَما َتألَُموَن، َوَتْرُجوَن ِمَن هللاِ 

 .ذلك فى سبيِل الشيطان، وأنتم أُِصبتم فى سبيلى وابتغاء مرضاتى

أوليائه وأعداِئِه بخالف اآلِخرِة، فإن ثم أخبَر أنه ُيَداِوُل أياَم ھذه الحياة الدنيا بين الناِس، وأنھا َعَرٌض حاِضر، يقسمھا ُدَوالً بين 
ھا ونصَرھا ورجاَءھا خالٌص للذين آمُنوا  .عزَّ

ثم ذكر ِحكمة أُخرى، وھى أن يتميََّز المؤمنون من المنافقين، فيعلُمھم ِعْلَم رؤية ومشاھدة بعد أن كانوا معلوِمين فى غيبه، 
ً فى وذلك العلم الغيبى ال يترتَّب عليه ثواٌب وال عقاب، وإنمَّ  ا يترتب الثواُب والعقاُب على المعلوم إذا صار مشاھداً واقعا

 .الحسِ 
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ثم ذكر حكمة أُخرى، وھى اتخاُذه سبحانه منھم شھداء، فإنه ُيحبُّ الشھداء من عباده، وقد أَعدَّ لھم أعلى المنازل وأفضلَھا، وقد 
 .اتخذھم لنفسه، فال بدَّ أن ُيِنيلَھم درجة الشھادة

الِِمينَ وَهللاُ {: وقوله ، تنبيه لطيٌف الموقِع جداً على كراھته وبغضه للمنافقين الذين انَخَذلُوا عن ]57: آل عمران[}  الَ ُيِحبُّ الظَّ
ُھم لَِيْحِرَمُھم ما خصَّ به المؤمنين ف ِخْذ منھم شھداء، ألنه لم ُيحبھم، فأرَكَسھم وردَّ  ى ذلَك اليوم،نبيه يوَم أُُحد، فلم يشھدوه، ولم َيتَّ

 .وما أعطاهُ َمن اسُتشِھَد منھم، فثبط ھؤالء الظالمين عن األسباب التى وفق لھا أولياَءهُ وِحزبه

ثم ذكر ِحكمة أُخرى فيما أصابھم ذلك اليوم، وھو تمحيص الذين آمنوا، وھو تنقيُتھم وتخليُصھم من الذنوب، ومن آفاِت 
صھم من المنافقين، فتَ  ً فإنه خلَّصھم ومحَّ تمحيص من نفوسھم، وتمحيص : َميَّزوا منھم، فحصل لھم تمحيصانالنفوس، وأيضا

ھم  .ممن كان ُيظِھُر أنه منھم، وھو عدوُّ

ُھم أن يدخلُوا الجنَّة  ثم ذكر حكمة أخرى، وھى محقُّ الكافرين بطغيانھم، وبغيھم، وُعدوانھم، ثم أنكر عليھم ُحسباَنھم، وظنَّ
 .دائه، وإن ھذا ممتنع بحيُث ُيْنَكُر على َمن ظنه وَحِسَبهبدون الجھاد فى سبيله، والصبِر على أذى أع

ابِِرينَ {: فقال ا َيْعلَِم هللاُ الَِّذيَن َجاَھُدوْا ِمنُكْم وَيْعلََم الصَّ َة َولَمَّ ولما َيَقْع ذلَِك : ، أى]142: آل عمران[} أَْم َحِسْبُتْم أَن َتْدُخلُوْا اْلَجنَّ
بالجنة، فيكوَن الجزاء على الواقع المعلوم، ال على مجرد العلم، فإن هللا ال  ، فجازاكم عليهمنكم، فيعلمه، فإنه لو وقع، لعلمه

ون لِقاءه  .يجزى العبَد على مجرد علمه فيه دون أن يقَع معلوُمه، ثم وبَّخھم على ھزيمتھم ِمن أمر كانوا يتمنَّونه ويودُّ

ْوَن اْلَمْوَت ِمن قَ {: فقال  ].143: آل عمران[} ْبِل أَن َتْلَقْوهُ َفَقْد َرأَْيُتُموهُ َوأَْنُتْم َتْنُظُرونَ َولََقْد ُكْنُتْم َتَمنَّ

ولما أخبرھم هللا تعالى على لسان نبيه بما فعل بشھداء بدر من الكرامة، رغبوا فى الشھادة، فتمنوا قتاالً : قال ابن عباس
د، وسّببه لھم، فلم َيْلَبُثوا أن انھزموا إال َمن شاء هللا منھم، فأنزل هللا يستشِھُدوَن فيه، فيلحقُوَن إخواَنھم، فأراھم هللا ذلك يوم أُحُ 

ْوَن الَمْوَت ِمن َقْبِل أَن َتْلَقْوهُ َفَقْد َرأَْيُتُموهُ َوأَْنُتْم َتْنُظُرونَ {: تعالى  ].143: آل عمران[} ولََقْد ُكْنُتم َتَمنَّ

ً : ومنھا َمًة وإرھاصا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فثبَّتھم، ووبَّخھم على انقالبھم على  أن وقعَة أُُحٍد كانت ُمَقدِّ بين يدى موِت رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، أو قُِتَل، بل الواجُب له عليھم أن يثبُتوا على ِدينه وتوِحيدهِ  ويموتوا عليه، أو  أعقابھم أَْن ماَت رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

نما يعبُدون ربَّ محمد، وھو حٌى ال يموت، فلو ماَت محمد أو قُتَِل، ال ينبغى لھم أن َيْصِرَفھم ذلَِك عن دينه، وما ُيقتلُوا، فإنھم إ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِيخلَّد ال ُھَو وال ُھم، بل لِيُموُتوا ع يِد، لى اإلسالِم والتَّوحجاء به، فكلُّ نفٍس ذاِئقُة الموت، وما ُبِعَث محمد َصلَّى هللاَّ

َخُھم على رجوع َمن رجع منھ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أو َبقَِى، ولھذا وبَّ م عن دينه لما فإن الموت ال ُبدَّ منه، سواء ماَت رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ْيَطانُ  ُسلُ {: إنَّ محمداً قد قُتَِل، فقال: صرخ الشَّ ٌد إالَّ َرُسوٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ اَت أْو قُِتَل اْنَقلَْبُتْم َعلَى أَْعَقاِبُكْم، َوَما ُمَحمَّ ، أََفإن مَّ

اِكِرينَ  ھم الذين عرفوا قدر : ، والشاكرون]144: آل عمران[} َوَمن َيْنَقلِْب َعلَى َعقَِبْيِه َفلَن َيُضرَّ هللاَ َشْيئاً، َوَسَيْجِزى هللاُ الشَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  ثُر ھذا الِعَتاِب، وحكُم ھذا الخطابالنعمة، فثبتوا عليھا حتى ماتوا أو قُِتلُوا، فظھر أ يوَم مات رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھم وظفَّرھم بأعدائھم، وجعل العاقبة لھم،  وارتدَّ َمن ارتدَّ على عقبيه، وثبت الشاِكُرون على دينھم، فنصرھم هللا وأعزَّ

ستوفيه، ثم تلَحَق به، فَيِرُد الناُس ُكلُّھم حوَض المنايا َمْوِرداً واِحداً، وإن ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجالً ال ُبدَّ أن ت
عت أسبابه، ويصُدروَن عن موقف القِيامة مصاِدَر شتَّى، فريٌق فى الجنة وفريٌق فى السعير،  تنوَّ

فما َوَھَن َمْن بقَى منھم لِما أصابھم فى سبيله، ثم أخبر سبحانه أن جماعًة كثيرًة من أنبيائه قُِتلُوا وقُِتَل معھم أتباٌع لھم كثيرون، 
ِة، والعِزيمِة، واإلْقَداِم، فلم  وما َضُعفُوا، وما استكاُنوا، وما َوَھُنوا عنَد القتل، وال ضعفُوا، وال استكانوا، بل َتلَقَّوا الشھادَة بالقُوَّ

ةً   .أن اآلية تتناول الفريقين كليھما: ِكراماً مقبليَن غير مدبرين، والصحيح ُيْسَتْشَھُدوا ُمَدِبِريَن مستكينين أذلًة، بل اسُتْشِھُدوا أعزَّ

ثم أخبر ُسبحانه عما استنصرت به األنبياُء وأُممھم على قومھم من اعترافھم وتوبتھم واستغفارھم وسؤالھم ربھم، أن ُيَثبِّت 
َنا اْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوإْسَراَفَنا فِى أَْمِرَنا َوَثبِّْت أَْقَداَمَنا  َوَما َكاَن َقْولَُھْم إالَّ {: أقداَمھم، وأن ينُصَرھم على أعدائھم فقال أَن َقالُوْا َربَّ
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ْنَيا َوُحْسَن َثواِب اآلِخَرِة، َوهللاُ ُيِحبُّ المُ  لما . ]148-147: آل عمران[} ْحِسِنينَ َواْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن َفآَتاُھُم هللاُ َثواَب الدُّ
تقصيٌر فى حق أو تجاوٌز : علم القوُم أن العدو إنما ُيَداُل عليھم بذنوبھم، وأن الشيطاَن إنما يستِزلُّھم ويھِزُمھم بھا، وأنھا نوعان

لم ُيثبِّْت  ربنا اغفِْر لنا ذنوَبنا وإسراَفَنا فى أمرنا، ثم َعلُِموا أن ربَّھم تبارك وتعالى إن: لحد، وأن النصرَة منوطة بالطاعة، قالُوا
ُه بيده ُدونھم، وأ نه إن لم أقداَمھم وَيْنُصْرھم، لم َيْقِدُروا ُھم على تثبيِت أقداِم أنفسھم، ونصرھا على أعدائھم، فسألوه ما يعلمون أنَّ

د وااللتجاء إليه سبحانه، مقاَم المقتضى، وھو التوحي: لم يثبُتوا ولم ينتِصُروا، َفَوفَّوا المَقاَمْيِن حقَّھما ُيثبِّْت أقداَمھم وينصرھم
ھم، وأخبر أنَّھم إن أطاعوھم  رھم سبحانه ِمن طاعة عدوِّ ومقاَم إزالِة المانع من النصرة، وھو الذنوُب واإلسراُف، ثم حذَّ

 .َخِسُروا الدنيا واآلِخَرة، وفى ذلك تعريٌض بالمنافقيَن الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفِروا يوَم أُُحد

 .سبحانه أنه مولى المؤمنين، وھو خير الناصرين، فَمن وااله فھو المنصورثم أخبر 

ثم أخبرھم أنه سُيلقى فى قلوب أعدائھم الرعب الذى يمنعھم من الُھُجوِم عليھم، واإلقدام على حربھم، وأنَّه ُيؤيِّد حزَبه بجند ِمن 
ِ، وعلى قدِر الشرِك يكون الرعُب، الرعب ينتِصروَن به على أعدائھم، وذلك الرعُب بسبب ما فى قلوبھم مِ  ن الشرِك با

ً وُرعباً، والذين آمنوا ولم َيْلِبُسوا إيماَنھم بالشِّْرِك، لھم األمُن والُھدى والفالُح، والمش ِ أشدُّ شىٍء خوفا رُك له فالمشرُك با
 .الخوُف والضالُل والشقاءُ 

وا على الطاعِة، ولزوم أمر ثم أخبرھم أنه َصَدَقُھْم وعَده فى ُنصرتھم على عدوھ م، وھو الصادُق الوعد، وأنھم لو استمرُّ
ت ُنصرتھم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقُوا مركزھم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتھم النْصَرةُ،  الرسول الستمرَّ

 .الطاعة فصرفھم عن عدوھم عقوبًة وابتالًء، وتعريفاً لھم بسوء عواقِب المعصيِة، وُحسِن عاقبة

كيف يعفو عنھم، وقد سلَّط عليھم أعداَءھم : قيل للحسن. ثم أخبر أنه َعَفا عنھم بعد ذلك ُكلِّه، وأنه ذو فضٍل على عباده المؤمنين
لُوا بھم، ونالُوا منھم َما نالوه ؟ فقال عنھم  لوال عفُوه عنھم، الستأصلَھم، ولكن بعفوه عنھم َدَفعَ : حتى قتلُوا منھم َمن قتلوا، ومثَّ

ھم بعد أن كانوا ُمجمعين على استئصالھم  .عدوَّ

ين فى الھرِب والذھاب فى األرِض، أو صاعدين فى الجبِل ال َيْلووَن على : ثمَّ ذكَّرھم بحالھم وقَت الفراِر ُمصعديَن، أى جادِّ
اً "وُل هللاِ إلىَّ ِعَباَد ِهللا، أََنا رسُ : "أحٍد من نبيھم وال أصحابھم، والرسوُل يدعوھم فى أُخراھم ، فأثابھم بھذا الھرب والفراِر، غمَّ

 .غمَّ الھزيمة والكسرِة، وغمَّ صرخِة الشيطان فيھم بأن محمداً قد قُتل: بعَد َغمٍّ 

ِه، فالغمُّ الذى حصل لكم جزاًء على الغمِّ الذى أوقعتموه : وقيل اً بما غممُتم رسولَه بفراركم عنه، وأسلمتُموه إلى عدوِّ جازاكم غمَّ
 :نبيه، والقوُل األوُل أظھر لوجوهب

تنبيٌه على ِحكمة ھذا الغم بعَد الغمِّ، وھو أن ] 153: آل عمران[} لَِكْيالَ َتْحَزُنوْا َعلى َما َفاَتُكم َوال َما أََصاَبُكمْ {: أن قوله: أحدھا
وا بذلك السبب، وھذا إنما يحُصل بالغمِّ ُينسَيھم الحزَن على ما فاتھم ِمن الظفر، وعلى ما أصابھم ِمن الھزيمِة والِجراِح، فنسُ 

 .الذى يعقُُبه غٌم آخر

 أنه مطابق للواقع، فإنَّه َحَصَل لھم غمُّ فواِت الغنيمة، ثم أعقبه غمُّ الھزيمِة، ثم غمُّ الجراح التى أصابتھم، ثم َغمُّ القتِل،: الثانى
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ين اثنين ثم َغمُّ سماِعھم أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ َم قد قُِتَل، ثم َغمُّ ظھور أعدائھم على الجبل فوقھم، وليس المراد غمَّ
اً متتابعاً لتمام االبتالء واالمتحان  .خاصة، بل غمَّ

ً متَِّصالً بغمٍّ،: ، من تمام الثواِب، ال أنه سبُب جزاء الثواب، والمعنى]153: آل عمران[} ِبَغمٍّ {: أن قوله: الثالث ا  أثابكم غمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه، وترك استجابتھم له وھو يدعوھم،  جزاًء على ما وقع منھم من الھروب وإسالمھم نبيَّھم َصلَّى هللاَّ
ه، فترادفت عليھم  اً يخصُّ ومخالفتھم له فى لزوِم مركزھم، وتنازعِھم فى األمر، وفشلھم، وُكلُّ واحد من ھذه األمور ُيوجب غمَّ

 .منھم أسباُبھا وموجباُتھا، ولوال أن تداركھم بعفِوه، لكان أمراً آَخرَ  ادفتالغموُم كما تر
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َوِمن لطفه بھم، ورأفته، ورحمته، أن ھذه األمور التى صدرت منھم، كانت من موجبات الطباع، وھى من بقايا النفوس التى 
فعل، فترتَّب عليھا آثاُرھا المكروھة، فعلموا حينئذ تمنع من النصرة المستقرة، فقيَّض لھم بلطفه أسباباً أخرجھا من القوة إلى ال

كانوا أن التوبَة منھا واالحتراَز ِمن أمثالھا، ودفعھا بأضدادھا أمٌر متعيٌَّن، ال يتم لھم الفالُح والنصرةُ الدائمة المستقرة إال به، ف
 .أشدَّ حذراً بعدھا، ومعرفة باألبواِب التى دخل عليھم منھا

ِت  َما َصحَّ  األَْجَساُم ِبالِعلَلِ وُربَّ

 ثم إنه تداركھم ُسبحانه برحمته، وخفَّف عنھم ذلك الَغمَّ، وغيَّبه عنھم بالنُّعاِس الذى أنزله عليھم أمناً منه ورحمة، والنعاُس فى
ُسه ال ِديُنه الحرب عالمُة النصرة واألمِن، كما أنزله عليھم يوَم بدر، وأخبر أن َمن لم ُيصْبه ذلك النعاُس، فھو ممن أھمته نف

ِ غيَر الحقِّ ظنَّ الجاھلية  .وال نبيُّه وال أصحاُبه، وأنھم يظنون با

ِ، بأنه سبحانه ال ينُصُر رسولَه، وأن أْمَرهُ سيضمِحلُّ، وأنه ُيسلُِمه للقتل، وقد فُ  َر ھذا الظنُّ الذى ال يليُق با َر بظنھم وقد فُسِّ سِّ
وال ِحكمة له فيه، ففسر بإنكاِر الِحكمة، وإنكاِر القدر، وإنكاِر أن ُيتمَّ أمَر رسوله وُيْظِھَره أن ما أصاَبھم لم يكن بقضائه وقدره، 

ُه المنافقُوَن والمشِرُكوَن به سبحانه وتعالى فى  ْوِء الذى َظنَّ ين ُكلِّه، وھذا ھو ظنُّ السَّ { : حيث يقول" سورة الفتح"على الدِّ
َب اْلُمَنافِقِيَن َواْلمُ  ْوِء، َوَغِضَب هللاُ َوُيَعذِّ ْوِء، َعلَْيِھْم َداِئَرةُ السَّ ِ َظنَّ السَّ انِّيَنَ◌ بِا  َعلَْيِھْم َولََعَنُھْم َنافَِقاِت َواْلُمْشِركيَن َواْلُمْشِرَكاِت الظَّ

َم، َوَساَءْت َمِصيراً   ،]5:الفتح[ }َوأََعدَّ لَُھْم َجَھنَّ

ْوِء، وظنَّ الجاھلي ة المنسوب إلى أھل الجھل، وظنَّ غير الحق، ألنه ظنَّ غير ما يليق بأسمائه الحسنى، وإنما كان ھذا ظنَّ السَّ
ِدِه بالربوبية واإللھيَّة، وما يَ  ليق بوعده وصفاِتِه الُعليا، وذاِته المبَّرأة من ُكلِّ عيٍب وسوء، بخالِف ما يليُق يحكمته وحمِده، وتفرُّ

ت لرسله أنه ينُصُرھم وال يخُذلُھم، ولجنده بأنھم ُھُم الغالبون، فَمن ظنَّ بأنه ال ينصُر الصاِدق الذى ال ُيخلفُُه، وبكلمته التى سبق
أنه رسولَه، وال ُيِتمُّ أمَره، وال يؤيِّده، ويؤيُد حزبه، وُيعليھم، وُيظفرھم بأعدائه، وُيظھرھم عليھم، وأنه ال ينصُر دينه وكتابه، و

الحقِّ إدالة مستقرة يضمِحّل معھا التوحيد والحق اضمحالالً ال يقوم بعده أبداً، فقد ظنَّ ُيديل الشرَك على التوحيِد، والباطَل على 
ً◌ته، وِحكمته وإلھيته تأبى ذلك،  ْوِء، ونسبه إلى خالف ما يليُق بكماله وجالله، وصفاته ونعوته، فإنَّ حمَده وعزَّ با ظن السَّ

المستقرة، والظفُر الدائم ألعدائه المشركين به، العادلين به، َفمن ظنَّ به ذلك، وتأبى أن َيِذلَّ حزُبه وجنُده، وأن تكون النصرةُ 
فما عرفه، وال عرف أسماَءه، وال عرف صفاتِه وكماله، وكذلك َمن أنكر أن يكوَن ذلك بقضائه وقدره، فما عرفه، وال عرف 

ره من ذل ر ما قدَّ ك وغيره لِحكمة بالغة، وغاية محمودة يستحقُّ الحمَد ربوبَيته، وملكه وعظمَته، وكذلك َمن أنكر أن يكون قدَّ
عليھا، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردٍة عن حكمة، وغايٍة مطلوبة ھى أحبُّ إليه من فوتھا، وأن تلك األسباَب المكروھَة 

، وإن كانت مكروھة له، فما رھا ُسدى، وال أنشأھا عبثاً،  المفضية إليھا ال يخرج تقديُرھا عن الحكمِة إلفضاِئَھا إلى ما ُيِحبُّ قدَّ
وأكثُر النَّاِس يظنون با غيَر الحقِّ ظنَّ ] 27: ص[ }َذلَِك َظنُّ الِذيَن َكَفُروْا َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِمَن النَّارِ {وال خلقھا باطالً، 

وِء فيما يختصُّ بھم وفيما يفعلُه بغيرھم، وال يسلَُم عن ذلك إال َمن عرف موجَب  هللا، وعرف أسماَءه وصفاتِِه، وعرفَ  السَّ
وء  .حمِدِه وحكمته، فَمن َقِنَط ِمن رحمته، وأيَس ِمن َروحه، فقد ظن به ظنَّ السَّ

ى بينھم وبين أعدائه، فقد َظنَّ به َظنَّ السوءِ  َب أولياءه مع إحسانھم وإخالصھم، وُيسوِّ ز عليه أن يعذِّ  .وَمن جوَّ

ل عليھم كتبه، بل يتركھم َھَمالً وَمن ظنَّ به أن يتُرَك خ ليَن عن األمر والنھى، وال ُيرسل إليھم رسله، وال ينزِّ لقه ُسدى، معطَّ
وء  .كاألنعام، فقد َظنَّ به ظنَّ السَّ

خلقه وَمن ظن أنه لن يجمع عبيَده بعد موِتھم للثواِب والِعقاب فى دار ُيجازى المحسَن فيھا بإحسانه، والمسىَء بإساءته، ويبيُِّن ل
وءِ   .حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظھُر للعالمين كلِّھم صدَقه وصدَق رسله، وأن أعداءه كانوا ھم الكاذبين، فقد ظنَّ به ظن السَّ

ُع عليه عملَه الصالَح الذى عملَه خالصاً لوجھه الكريِم على امتثال أمره، وُيبِطلَه عليه بال سبب من العبد، أ و ومن ظنَّ أنه ُيَضيِّ
عاقُِبه بما ال ُصنَع فيه، وال اختيار له، وال قدرَة، وال إرادة فى حصوله، بل ُيعاقبه على فعله ھو سبحانه به، أو ظنَّ به أنه أنه يُ 
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ُد بھا أنبياءه ورسله، وُيجِريھا على أيديھم ُيِضلُّوَن بھا عب َد أعداَءه الكاذبين عليه بالمعجزاِت التى يؤيِّ اده، وأنه يجوُز عليه أن يؤيِّ
يحُسن منه ُكلُّ شئ حتى تعذيُب َمن أفنى عمره فى طاعته، فيخلُده فى الجحيم أسفَل السافليَن، وُينِعُم َمن استنفد ُعُمَره فى 
عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكال األمرين عنده فى الحسن سواء، وال ُيعرف امتناُع أحدھما ووقوع 

ْوءاآلخر إال بخبر صادق وإال  . فالعقل ال يقضى بقُبح أحدھما وُحسِن اآلخر، فقد َظنَّ به َظنَّ السَّ

، لم ُيخبر به، وإنما َرمَز إليه  وَمن ظن به أنه أخبَر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاھره باطل، وتشبيه، وتمثيل، وترك الحقَّ
ح ح به، وصرَّ ً بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد ِمن خلقه أن ُيتِعُبوا  رموزاً بعيدة، وأشار إليه إشاراٍت ُمْلِغزًة لم ُيصرِّ دائما

أذھاَنھم وقُواھم وأفكاَرھم فى تحريِف كالمه عن مواضعه، وتأويلِه على غير تأويله، ويتطلَّبوا له وجوَه االحتماالت 
ى معرفة أسماِئه وصفاِته على المستكرھة، والتأويالت التى ھى باأللغاز واألحاجى أشبه منھا بالكشف والبيان، وأحالھم ف

عقولھم وآرائھم، ال على كتاِبه، بل أراد منھم أن ال يحِملوا كالَمه على ما يعِرفُون من خطابھم ولغتھم، مع قدرته على أن 
َح لھم بالحق الذى ينبغى التصريح به، وُيريَحھم من األلفاظ التى توقعھم فى اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بھ م خالَف ُيَصرِّ

ْوِء، فإنه إن قال إنه غيُر قادر على التعبير عن الحقِّ باللَّفظ الصريح الذى عبَّر به : طريق الھدى والبيان، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ
ُيوقُِع  إنه قاِدٌر ولم ُيَبيِّن، وعَدَل عن البيان، وعن التصريح بالحقِّ إلى ما ُيوھم، بل: ھو وسلفُه، فقد ظن بقُدرته العجز، وإن قال

وِء، وظنَّ أنه، ھو وسلفُه عبَّروا عن الحقِّ بصريحه  فى الباطل المحال، واالعتقاد الفاسد، فقد ظنَّ بحكمته ورحمته َظنَّ السَّ
وأما كالم هللا، فإنما يؤخذ ِمن ظاھره التشبيه، والتمثيل، والضالل، . ُدوَن هللا ورسوله، وأن الُھدى والحقَّ فى كالمھم وعباراتھم

ْوِء، ومن وظ ، َفُكلُّ ھؤالء من الظانين با ظن السَّ كين الحيارى، ھو الُھدى والحق، وھذا من أسوإ الظن با اِھر كالم المتھوِّ
 .الظانين به غير الحق ظن الجاھلية

ْوءِ   .وَمن ظن به أن يكوَن فى ملكه ما ال يشاء وال َيْقِدُر على إيجاده وتكوينه، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

الً ِمن األزل إلى األبِد عن أن يفعَل، وال ُيوصُف حينئذ بالقُدرة على الفعل، ثم صاَر قادراً عليه بعد و َمن ظن به أنه كان ُمَعطَّ
ْوءِ   .أن لم يكن قادراً، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

وال النجوم، وال بنى آدَم وحركاتِھم  وَمن ظنَّ به أنه ال َيسمع وال ُيبِصُر، وال يعلم الموجودات، وال َعدد السماواِت واألرِض،
ْوءِ   .وأفعالھم، وال يعلم شيئاً من الموجودات فى األعيان، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

أبداً، وال وَمن ظنَّ أنه ال سمَع له، وال بصَر، وال ِعلم له، وال إرادة، وال كالَم يقوُل به، وأنه لم ُيكلِّم أحداً من الخلق، وال يتكلَُّم 
ْوءِ قال وال  . يقوُل، وال له أمٌر وال نھى يقوُم به، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

ً من خلقه، وأن ِنسبة ذاته تعالى إلى عرشه كِنسبتھا إلى أسفِل السافلين، وإلى  وَمن ظنَّ به أنه فوَق سماواِته على عرشه بائنا
 .بَح الظنِّ وأسوأهاألمكنة التى ُيرغب عن ذكرھا، وأنه أسفُل، كما أنه أعلى، فقد ظنَّ به أق

ه وَمن ظنَّ به أنه ُيِحبُّ الكفر، والفسوَق، والِعصياَن، ويحبُّ الفساَد كما ُيحبُّ اإليمان، والبر، والطاعة، واإلصالح، فقد ظنَّ ب
ْوءِ   .ظن السَّ

د من خلقه، وال يقُرب وَمن ظنَّ به أنه ال ُيحبُّ وال َيرضى، وال َيغضب وال َيسخط، وال ُيوالى وال ُيعادى، وال يقرب من أح
بين وأوليائه ْوءِ  منه أحد، وأن ذواِت الشياطين فى القُرب ِمن ذاته كذوات المالئكة المقرَّ  .المفلحين، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

ق بين المتساويين من كل وجه، أو ُيْحِبُط طاعاِت العمر المديد الخالصَة  ْين، أو يفرِّ الصواَب وَمن ظنَّ أنه ُيسوى بين المتضادَّ
بكبيرة واحدة تكون بعدھا، فيخلد فاعل تلك الطاعات فى النار أبَد اآلبدين بتلك الكبيرة، وُيحبُط بھا جميع طاعاته وُيَخلُِّده فى 
العذاب، كما يخلد َمن ال يؤمن به طرفة عين، وقد استنفد ساعاِت عمره فى مساِخطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظنَّ به ظنَّ 

ْوءِ   .السَّ
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ل حقائَق ما وصف به نفسه، ووصفته به ُرسله، فقد .. بالجملةو فَمن ظنَّ به ِخالََف ما وصف به َنفسه ووصفه به رسله، أو عطَّ
ْوءِ   .ظنَّ به ظنَّ السَّ

أو أنه وَمن ظن أن له ولَداً، أو شريكاً أو أن أحَداً يشفُع عنده بدون إذنه، أو أن بيَنه وبين خلقه وسائَط يرفعون حوائجھم إليه، 
بون بھم إليه، ويتوسلون بھم إليه، ويجعلونھم وسائط بينھم وبينه، فيدعونھم، ويحبونھم كحبه،  َنَصَب لعباده أولياء ِمن دونه يتقرَّ

 .ويخافونھم ويرجونھم، فقد ظنَّ به أقبَح الظن وأسوأه

يه، فقد ظنَّ به خالَف ِحكمته وخالف موجب وَمن ظن به أنه يناُل ما عنده بمعصيته ومخالفته، كما يناله بطاعته والتقرِب إل
ْوءِ   .أسمائه وصفاته، وھو من ظن السَّ

وْ  ضه خيراً منه، أو َمن فعل ألجله شيئاً لم ُيعطه أفضَل منه، فقد ظنَّ به ظن السَّ  .ءِ وَمن ظنَّ به أنه إذا ترك ألجله شيئاً لم ُيعوِّ

ير ُجرم، وال سبب من العبد إال بمجرد المشيئة، ومحض اإلرادة، فقد وَمن ظنَّ به أنه يغضُب على عبده، وُيعاقبه ويحرمه بغ
ْوءِ   .ظنَّ به ظن السَّ

ع إليه، وسأله، واستعان به، وتوكَّل عليه أنه ُيخيُِّبه وال ُيعطيه ما سأله،  ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه فى الرغبة والرھبة، وتضرَّ
وِء، وظنَّ به خالَف ما ھو  .أھلُه فقد ظنَّ به ظنَّ السَّ

ومن ظنَّ به أنُه ُيثيبه إذا عصاه بما ُيثيبه به إذا أطاعه، وسأله ذلك فى دعائه، فقد ظنَّ به خالَف ما تقتضيه ِحكمُته وحمده، 
 .وخالَف ما ھو أھلُه وما ال يفعله

 ً أو َبَشراً َحياً، أو ميتاً  ومن ظن به أنه إذا أغضبه، وأسخطه، وأوضع فى معاصيه، ثم اتخذ من دونه ولياً، ودعا ِمن دونه َملَكا
ْوِء، وذلك زيادة فى ُبْعِده من هللا، وفى عذابه  .يرُجو بذلك أن ينَفَعه عند ربِّه، وُيَخلَِّصه ِمن عذابه، فقد ظنَّ به َظنَّ السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أعداَءهُ تسليطاً مسَتقِ  ّراً دائماً فى حياته وفى مماته، وابتاله بھم ال وَمن ظنَّ به أنه ُيسلُِّط على رسولِِه محّمد َصلَّى هللاَّ
ةُ والغلبُة  وا باألمر دون َوِصيَّه، وظلُموا أھَل بيِتِه، وسلُبوھم حقَُّھم، وأذلُّوھم، وكانت العزَّ والقھُر ُيفارقونه، فلما مات استبدُّ

ھَرھم لھم، وغصبھم إياھم حقَّھم، وتبديلَھم ِديَن ألعداِئه وأعداِئھم دائماً ِمن غير جرم وال ذنب ألوليائه، وأھل الحق، وھو يرى ق
 نبيھم، وھو يقدر على ُنصرة أوليائه وحزبه وجنده، وال ينُصُرھم وال ُيديلھم، بل ُيديل أعداءھم عليھم أبداً، أو أنَّه ال يقِدُر على

َسلُِّم أُمُته عليه وعليھم كل وقت كما ذلَك، بل حصل ھذا بغير قُدرته وال مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه فى حفرته، تُ 
إنه قادٌر على أن ينصَرھم، ويجعل لھم الدولَة والظفَر، أو أنه غيُر : تظنه الرافضُة، فقد ظنَّ به أقبَح الظنِّ وأسوأه، سواًء قالوا

ْوِء به، وال ري الذى فعل ھذا  ب أن الربَّ قادر على ذلك، فھم قاِدحون فى قُدرته، أو فى ِحكمته وحمده، وذلك ِمن ظنِّ السَّ
بغيٌض إلى َمن ظ نَّ به ذلك غير محمود عندھم، وكان الواجُب أن يفعل خالَف ذلك، لكن َرَفْوا ھذا الظنَّ الفاِسَد بخرق أعظَم 

مضاِء بالنار، فقالوا َيْقِدُر على  لم يكن ھذا بمشيئة هللا، وال له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه، فإنه ال: منه، واستجاروا من الرَّ
َنِويِة بربھم، وكٌل مبطل، وكافر، ومبتِدع مقھور  أفعال عباده، وال ھى داخلٌة تحت قدرته، فظنُّوا به َظنَّ إخوانھم المجوس والثَّ
مستذل، فھو يظن بربه ھذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر، والعلو من خصومه، فأكثر الخلق، بل كلھم إال َمن شاء هللا 

 ِ ْوِء، فإن غالَب بنى آدم يعتقد أنه مبخوُس الحق، ناقُص الحظ وأنه يستحق فوَق ما أعطاهُ هللاُ، يظنون با  غيَر الحقِّ ظنَّ السَّ
ظلمنى ربِّى، ومنعنى ما أستحقُه، ونفُسه تشھُد عليه بذلك، وھو بلسانه ُينكره وال يتجاسُر على التصريح به، : ولِسان حاله يقول
ناد، فاقدح زناَد َمن شئت ُينبئك وَمن فتَّش نفَسه، و ً ُكموَن النار فى الزِّ تغلغل فى معرفة دفاِئنھا وطواياھا، رأى ذلك فيھا كاِمنا

باً على القدر ومالمة له، واقتراحاً عليه خالف ما جرى به، وأنه  َشَراُره عما فى ِزناده، ولو فتَّشت َمن فتشته، لرأيت عنده تعتُّ
 ا، فمستقٌِل ومستكِثر، وَفتِّْش نفَسك ھل أنت سالم ِمن ذلك ؟كان ينبغى أن يكون كذا وكذ

ً ... َفإْن َتنُج ِمْنَھا تنج ِمْن ِذى َعِظيَمٍة   َوإالَّ َفإنِّى الَ إَخالَُك َناِجَيا
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ْوءِ  ْوَء فليعتِن اللبيُب الناصُح لنفسه بھذا الموضِع، وليُتْب إلى هللا تعالى وليستغفِْره كلَّ وقت من ظنه بربه ظن السَّ ، وليظنَّ السَّ
ْوِء من أحكم الحاكمين، وأعدِل  بة على الجھل والظلم، فھى أولى بظن السَّ بنفسه التى ھى مأوى كل سوء، ومنبُع كل شر، المركَّ

ذاته  الراحمين، الغنىِّ الحميد، الذى له الغنى التام، والحمُد التام، والحكمُة التامة، المنّزهُ عن كل سوٍء فى العادلين، وأرحمِ 
وصفاِتِه، وأفعالِه وأسمائه، فذاُته لھا الكماُل المطلُق ِمن كل وجه، وصفاُته كذلك، وأفعالُه كذلك، ُكلُّھا ِحكمة ومصلحة، ورحمة 

 .وعدل، وأسماؤه ُكلُّھا ُحْسَنى

 َفإنَّ هللاَ أَْولَى ِبالَجِميلِ ... َفال َتْظُنْن بَِربَِّك َظّن َسْؤِء 

 َوَكْيَف ِبَظالٍِم َجاٍن َجُھولِ ... َك َقطُّ َخْيَراً َوال َتْظُنْن ِبَنْفسِ 

 أَُيرَجى الَخْيُر ِمْن َمْيٍت َبخيلِ ... َوقُْل َيا َنْفُس َمأَْوى ُكلِّ ُسوِء 

وآى َتِجْدَھا   َكَذاَك وَخْيُرَھا َكالُمْسَتِحيلِ ... وُظنَّ ِبَنّفِسَك السُّ

بِّ الَجلِيلِ َفتِ ... َوَما ِبَك ِمْن ُتقًى فِيَھا َوَخْيٍر   ْلَك َمَواِھُب الرَّ

لِيلِ ... َولَْيَس ِبَھا َوالَ ِمْنَھا َولَِكْن  ْحمن َفاْشُكْر لِلدَّ  ِمَن الرَّ

ِ َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِھلِيَّةِ {: والمقصود ما ساقنا إلى ھذا الكالم ِمن قوله ْتُھْم أَنفُُسُھْم َيُظنُّوَن ِبا آل [ }َوَطاِئَفٌة َقْد أََھمَّ
، ]154:آل عمران[ }َھل لََّنا ِمَن األْمِر ِمن َشْىءٍ {: ، ثم أخبر عن الكالم الذى صَدر عن ظنھم الباطل، وھو قولھم]125:عمران
َت القدر، ، فليس مقصوُدھم بالكلمِة األولى والثانية إثبا]154:آل عمران[ }لَْو َكاَن لََنا ِمَن األَْمِر َشْىٌء َما قُِتْلَنا َھُھَنا{: وقولھم 

وا عليه، ولما َحُسَن الردُّ عليه بقوله قُْل إنَّ األْمَر ُكلَُّه {: ورد األمِر ُكلِّه إلى هللا، ولو كان ذلك مقصودھم بالكلمة األولى، لما ُذمُّ
رين]154:آل عمران[ }ِ  : م الباطل ھاھناإن ظنَّھ: ، وال كان مصدُر ھذا الكالم َظنَّ الجاھلية، ولھذا قال غيُر واحد من المفسِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاُبه تبعاً لھم يسمُعون منھم، لما  ھو التكذيب بالقدر، وظنھم أن األمَر لو كان إليھم، وكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
جاھلية، وھو الظنُّ ال أصابھم القتُل، ولكان النصُر والظفُر لھم، فأكذبھم هللاُ َعزَّ وَجلَّ فى ھذا الظنِّ الباطل الذى ھو ظنُّ 

المنسوب إلى أھل الجھل الذين يزعمون بعد نفاِذ القضاء والقدر الذى لم يكن ُبٌد من نفاذه أنھم كانوا قادرين على دفعه، وأن 
ِ {: األمَر لو كان إليھم، لما نفذ القضاُء، فأكَذَبُھم هللاُ بقوله إال ما سبق به  ، فال يكون]154:آل عمران[ }قُْل إنَّ األَْمَر ُكلَُّه 

، شاَء الناُس أم أَبْوا، وما لم َيَشأ لم يكن، شاءه النا ُس أم قضاؤه وقدُره، وجرى به ِعلمه وكتابه السابق، وما شاء هللاُ كان وال ُبدَّ
أو لم  لم َيشاؤوه، وما جرى عليكم من الھزيمِة والقتل، فبأمره الكونى الذى ال سبيَل إلى دفعه، سواء أكان لكم من األمر شئ،

ُكم لو كنتم فى بيوتكم، وقد ُكتَِب القتُل على بعضكم لخرج الذين ُكتِب عليھم القتل من بيوتھم إلى مضاجعھم وال  يكن لكم، وأنَّ
زون أن يقع ما ِة النفاة، الذين ُيجوِّ ال  ُبد، سواء أكان لھم من األمر شئ، أو لم يكن، وھذا ِمن أظھر األشياء إبطاالً لقول الَقَدِريَّ

 .يشاُؤه هللاُ، وأن يشاء ما ال يقع

 فصل 

ثم أخبر سبحانه عن ِحكمة أُخرى فى ھذا التقديِر، ھى ابتالُء ما فى صدورھم، وھو اختبار ما فيھا من اإليماِن والنفاق، 
 .ى جوارحه ولسانهفالمؤمُن ال يزداُد بذلك إال إيماناً وتسليماً، والمنافُق وَمن فى قلبه مرٌض، ال بد أن أن يظھر ما فى قلبه عل

وھو تمحيُص ما فى قلوب المؤمنين، وھو تخليصُه وتنقيُته وتھذيبه، فإن القلوَب ُيخالطھا بِغلبات الطبائع، : ثم ذكر ِحكمة أُخرى
قوى، فلو من اإليماِن واإلسالم والبر والت وميل النفوس، وحكِم العادة، وتزييِن الشيطاِن، واستيالِء الغفلة ما ُيضادُّ ما أُودَع فيھا

ُتِركت فى عافية دائمة مستمرة، لم َتتَخلَّص من ھذه المخالطة، ولم تتمحَّص منه، فاقتضت ِحكمُة العزيِز أن َقيَّض لھا ِمن 
الِمحن والباليا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإال ِخيف عليه منه 
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الُك، فكانت نعمُته سبحانه عليھم بھذه الكسرة والھزيمة، وقتل َمن قُتِل منھم، ُتعاِدُل نعمَته عليھم بنصرھم وتأييدھم الفساُد والھ
 .وظفرھم بعدوھم، فله عليھم النعمُة التامُة فى ھذا وھذا

ب كسبھم وذنوبھم، فاْسَتَزلَُّھُم ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تَولِّى َمْن َتولَّى من المؤمنين الصادقين فى ذلك اليوم، وأنه بسب
ھم قوة، فإن األعمال جند للعبد وجنٌد عليه، وال  الشيطان بتلك األعمال حتى تولَّْوا، فكانت أعمالھم جنداً عليھم، ازداد بھا عدوُّ

ه بأعماله من حيث يظن أ ٌة ِمن نفسه َتْھِزُمه، أو تنصره، فھو يُمدُّ عدوَّ نه ُيقاتله بھا، ويبعث إليه سرية ُبدَّ فللعبد كلَّ وقت َسِريَّ
تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعماُل العبد تسوقُُه قسراً إلى مقتضاھا ِمن الخير والشر، والعبُد ال يشعر أو 

 .يشعر ويتعامى، ففراُر اإلنسان من عدوه، وھو ُيطيقه إنما ھو بُجند ِمن عمله، بعثه له الشيطان واستزلَّه به

أنه عفا عنھم، ألن ھذا الفراَر لم يكن عن نفاق وال شٍك، وإنما كان عارضاً، عفا هللا عنه، فعادت شجاعُة : بر سبحانهثم أخ
 .اإليماِن وثباُته إلى مركزھا ونصاِبھا

ر عليھم ُسبحانه ِصيَبٌة َقْد أََو لَمَّ {: أن ھذا الذى أصابھم إنما أُتوا فيه ِمن قَِبل أنفسھم، َوبِسبب أعمالھم، فقال: ثم كرَّ ا أََصاَبْتُكم مُّ
ْثلَْيَھا َقْلُتْم أَنَّى َھَذا، قُْل ُھَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم، إنَّ هللاَ َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ  ، وذكر ھذا بعينه فيما ھو ]165:آل عمران[} أََصْبُتم مِّ

ية فقال  أعمُّ  َما {: ، وقال]30:الشورى[} يَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَيْعفُوْا َعن َكثِيرٍ َوَما أََصاَبُكْم مِّن ُمصِ {: من ذلك فى السور المكِّ
َئٍة َفِمن َنْفِسكَ  النعمة والمصيبُة، فالنعمُة : ، فالحسنة والسيئة ھاھنا]79: النساء[ }أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن هللاِ، َوَما أََصاَبَك ِمن َسيِّ

، والمصيبُة إنما نشأت ِمن قَِبل نفِسك وعملِك، فاألول فضلُه، والثانى عدلُه، والعبد يتقلَّب بين فضلِه ِمن هللا َمنَّ بھا عليك
 .وعدله، جاٍر عليه فضلُُه، ماٍض فيه حكمه، عدٌل فيه قضاؤه

، إعالماً لھم بعموم قدرته مع عدله، }فُِسُكمْ قُْل ُھَو ِمْن ِعنِد أَنْ {: بعد قوله} إّن هللاَ َعلَى ُكلِّ َشْىٍء َقِديرٌ {: وختم اآلية األولى بقوله
وأنه عادٌل قادر، وفى ذلك إثباُت القدِر والسبِب، فذكر السبَب، وأضافه إلى نفوسھم، وذكر عموَم القدرة وأضافھا إلى نفسه، 

َيْسَتقِيَم َوَما َتَشاُءوَن إالَّ أَن َيَشاَء هللاُ  لَِمن َشاَء ِمنُكْم أَن{: فاألول ينفى الَجْبَر، والثانى ينفى القوَل بإبطال القدر، فھو يشاكل قوله
 ].29-28:التكوير[} َربُّ اْلَعالَِمينَ 

وفى ذكر قدرته ھاھنا نكتة لطيفة، وھى أن ھذا األمر بيده وتحت قدرِتِه، وأنه ھو الذى لو شاء لصرفه عنكم، فال تطلُبوا كشَف 
ِكلُوا على سواه، َوَكشَ  َوَما أََصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن {: َف ھذا المعنى وأوَضَحه ُكلَّ اإليضاح بقولهأمثاله من غيره، وال تتَّ

يَن ِبِه ِمْن أََحٍد {: وھو اإلذن الكونى القدرى، ال الشرعى الدينى، كقوله فى السحر]. 166:آل عمران[} َفِبإْذِن هللاً  َوَما ُھم ِبَضارِّ
 ]102:البقرة[}إالَّ ِبإْذِن هللاِ 

 ثم أخبر عن ِحكمة ھذا التقدير، وھى أن يعلََم المؤمنين ِمن المنافقين ِعلَم َعيان ورؤية يتميز فيه أحُد الفريقين من اآلخر تمييزاً 
ظاھراً، وكان ِمن حكمة ھذا التقديِر تكلُُّم المنافقين بما فى نفوسھم، فسمعه المؤمنون، وسمعوا ردَّ هللاِ عليھم وجوابه لھم، 

واآلخرة، فيعوُد عليه بفساد الدنيا واآلخرة، فللَِّه كم من  دَّى النفاق وما يؤول إليه، وكيف ُيحرم صاحُبه سعادَة الدنياوعرفوا مؤ
حكمة فى ِضمن ھذه القِصة بالغٍة، ونعمة على المؤمنين سابغٍة، وكم فيھا من تحذيٍر وتخويٍف وإرشاد وتنبيه، وتعريٍف بأسباب 

 .بتھماالخير والشر ومآلھما وعاق

ى نبيه وأولياءه عمن قُتل منھم فى سبيله أحسَن تعزية، وألطَفھا وأدَعاھا إلى الرضى بما قضاه لھا، فقال َوالَ َتْحَسَبنَّ {: ثم عزَّ
ِھْم ُيْرَزقُوَن َفِرِحيَن ِبَما آَتاُھُم هللاُ  ِمْن َفْضلِِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن لَْم َيْلَحقُوا ِبِھم الَِّذيَن قُِتلُوْا فى َسِبيِل هللاِ أَْمَواتاً، َبْل أَْحَياٌء ِعنَد َربِّ

ْن َخْلفِِھْم أاَل َخْوٌف َعلَْيِھْم َوالَ ُھْم َيْحَزُنونَ  ، فجمع لھم إلى الحياة الدائمِة منزلَة القُرِب منه، وأنھم ]170-169: آل عمران[}مِّ
واستبشارھم  من فضله، وھو فوق الرضى، بل ھو كمال الرضى عنده، وجريان الرزق المستمر عليھم، وفرَحھم بما آتاھم

ُد لھم ُكلَّ وقت ِمن نعمته وكرامته، وَذكَّرھم سبح انه بإخوانھم الذين باجتماعھم بھم َيتمُّ ُسروُرھم ونعيُمھم، واستبشارھم بما ُيجدِّ
لَّ محنة تنالھم وبلية، تالشت فى جنب ھذه المنة فى أثناء ھذه المحنة بما ھو ِمن أعظِم مننه ونعمه عليھم التى إن قابلوا بھا كُ 

ُته عليھم بإرسال رسوٍل من أنفسھم إليھم، يتلُو عليھم آياِته، وُيزكيھم، وُيعلمھم الكتا َب والنعمة، ولم يبق لھا أثر البتة، وھى ِمنَّ
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لمة إلى النور، ومن والِحكمة، وُينقُذھم ِمن الضالل الذى كاُنوا فيه قبل إرساله إلى الھدى، وِمن الشقاء  إلى الفالح، ومن الظُّ
 الجھل إلى العلم، فُكلُّ بليٍة ومحنٍة تناُل العبد بعد حصول ھذا الخيِر العظيم له أمٌر يسيٌر جداً فى جنب الخير الكثير، كما ينالُ 

يحذروا، وأنھا بقضائه الناس بأذى المطِر فى جنب ما يحصل لھم به من الخير، فأعلمھم أن سبَب الُمصيبة من عند أنفسھم ل
ِكلُوا، وال يخافوا غيره، وأخبرھم بما لھم فيھا ِمن الحكم لئال يتھموه فى قضائه وقدره، دوا ويتَّ وليتعرَّف إليھم  وقدره لِيوحِّ

اھم  عن بأنواع أسمائه وصفاته، وسالَّھم بما أعطاھم مما ھو أجلُّ قدراً، وأعظُم خطراً مما فاتھم من النصر والغنيمة، وعزَّ
قتالھم بما نالُوه من ثوابه وكرامته، لينافِسوھم فيه، وال يحزُنوا عليھم، فله الحمُد كما ھو أھلُه، وكما ينبغى لكرم وجھه، وعزِّ 

 .جالله

 فى انقضاء الحرب ورجوع المشركين  :فصل

رى واألموال، َفَشقَّ ذلك عليھم، فقال ولما انقضت الحرُب، انكفأ المشركون، فظنَّ المسلمون أنھم َقَصُدوا المدينَة إلحراز الذرا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لعلى بن أبى طالب رضى هللا عنه اْخُرْج فى آثاِر الَقْوِم فاْنُظْر َماَذا َيْصَنُعوَن َوَماَذا ُيِريُدوَن، َفإْن : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ُھْم ُيِريدُ  ُبوا الَخْيَل واْمَتَطُوا اإلِبَل، َفإِنَّ ُھْم ُيِريُدوَن الَمِديَنَة، فوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه ُھْم َجنَّ َة، َوإِْن َرِكُبوا الَخْيَل وَساقُوا اإلِبَل َفإنَّ وَن َمكَّ
 ".لَِئْن أراُدوَھا، ألَِسيَرنَّ إلَْيِھْم، ُثمَّ ألََناِجَزنَُّھم فِيَھا

ھوا إلى مكة، ولما عزُموا على الرجوع فخرجُت فى آثارھم انظُر ماذا يصنعون، فجنَّبوا الخيَل، وامت: قال على طوا اإلبل، ووجَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : إلى مكة، أشرف على المسلمين أبو سفيان، ثم ناداھم َنَعْم َقْد : قولوا: "َمْوِعُدكم الَمْوِسُم ببدر، فقال النبى َصلَّى هللاَّ

أصحابه، فلما كان فى بعض الطريق، تالوموا فيما بينھم، وقال ثم انصرف ھو و" َفذلُِكم الَمً◌ْوِعد: "قال أبو سفيان" َفَعْلَنا
ھم، ثم تركُتموھم، وقد بقى منھم رؤوس يجمعون لكم، فارِجُعوا حتى : بعضھم لبعض لم تصنُعوا شيئاً، أصبُتم شوكَتھم وحدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فنادى فى الناس، الَ : "وندَبھم إلى المسيِر إلى لقاء عدوھم، وقال نستأِصل شأَفَتھم، فبلغ ذلك رسول هللا َصلَّى هللاَّ
، فاستجاب له المسلمون على ما ِبھم من "ال: "أركُب معك ؟ قال: ، فقال له عبد هللا بن أَُبىّ "َيْخُرْج َمَعَنا إالَّ َمْن َشِھَد القَِتالَ 
ً وطاعًة، واستأذنه جابُر بُن عبد هللا،: القرح الشديِد والخوِف، وقالُوا يا َرُسوَل هللا؛ إنى أُحب أالَّ تشھَد مشھداً إال : وقال سمعا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وال مسلمون معه كنُت معك، وإنما خلَّفنى أبى على بناِتِه، فأَذْن لى أسيُر معك، فأِذن له، فساَر رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأسلم، فأمره أن يلحَق بأبى ، وأقبل معبُد بن أبى معبد الُخزاعى إلى ر"حتى َبلَُغوا حمراء األسد سول هللاِ َصلَّى هللاَّ

له، فلحقه بالروحاء، ولم يعلم بإسالمه، فقال قوا عليكم، : ما وراءَك يا معبُد ؟ فقال: سفيان، فيخذِّ محمٌد وأصحابه، قد تحرَّ
ما أرى أن ترَتِحَل : ما تقوُل ؟ فقال: ن أصحابھم، فقالوخرُجوا فى جمع لم يخرُجوا فى مثله، وقد َنِدم َمن كان تخلَّف عنھم م

َة عليھم لنستأصلھم: فقال أبو سفيان. حتى يطلع أوُل الجيش من وراء ھذه األََكَمة فال تفعل، فإنى لك : قال. وِهللا لقد أجمعنا الكرَّ
ھل لك أن ُتَبلَِّغ محمداً رسالة، : فقالناصح، فرجعوا على أعقابھم إلى مكة، ولقى أبو سفيان بعَض المشركين يريد المدينة، 

َة لَِنستأِصلَه وَنْسَتأِْصَل أصحاَبه، فلما : نعم، قال: وأُوقَِر لك راحلَتَك زبيباً إذا أتيَت إلى مكة ؟ قال ا قد أجمعنا الَكرَّ أبلْغ محمداً أنَّ
َبُعوا ِرْضَواَن ِهللا، َوهللاُ ذو َفْضٍل َحْسُبَنا هللاُ ونِْعَم الَوِكيُل َفانَقلَُبوا ِبِنعْ {: بلغھم قولُه، قالُوا َمٍة ِمَن هللاِ وَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُھْم ُسوٌء، واتَّ

 .}َعِظيمٍ 

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدينة، فاقام ب ھا كانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثالث كما تقدم، فرجع رسول هللا َصلَّى هللاَّ
قعدة وذا الحجة والمحرم، فلما استھل ھالل المحرم، بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومھما بقية شوال وذا ال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبعث أبا سلمة، وعقد له لواء، وبعث  ومن أطاعھما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ھاجرين، فأصابوا إبالً، وشاء، ولم يلقوا كيداً، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى معه مائة وخمسين رجالً من األنصار والم

 .المدينة

  



101 

 

 فصل 

م، بلغه أنَّ خالَد بَن ُسفيان بن ُنَبْيح الُھَذلى قد جمع له الجموَع، فبعث إليه عبَد ِهللا أَُنيس فقتله ، قال عبُد فلما كان خاِمُس المحرَّ
 :وضعه بين يديه، فأعطاه عصاً، فقالوجاَءه برأسه، ف: المؤمن بن خلف

، فلما حضرته الوفاةُ أوصى أن ُتجعل معه فى أكفانه، وكانت غيبتُه ثماَن عشرَة لَيلة، َوَقِدَم "َھِذِه آَيُة َبْيِنى وَبْيَنَك َيْوَم القَِياَمةِ "
م  .يوَم السبت لسبع َبقين ِمن المحرَّ

ا كان صفر، ًقِدَم عليه َقْوٌم ِمن َعَضلٍ  يَن، وُيقرئُھُم  فلمَّ والَقارِة، وذكروا أن فيھم إسالماً، وسألُوهُ أن َيْبعَث معھم َمن ُيَعلُِّمھم الدِّ
كاُنوا عشرة، وأَمَّر عليھم َمْرَثَد بَن أبى َمْرَثٍد الَغَنِوى، وفيھم : القُرآن، فبعث معھم ِستَّة َنَفٍر فى قول ابن إسحاق، وقال البخارى

ِجيع، وھو ماٌء لُھَذْيٍل بناحيِة الِحجاز غدُروا بھم، واستصرُخوا عليھم ُھذيالً، ُخبيب بُن عدى، فذھبوا  مَعھم، فلما كاُنوا بالرَّ
، وَزْيَد ابن الّدِثَنِة، فذھُبوا بھما، وباُعوھم َتُھم، واستأسُروا ُخَبْيَب ْبَن عِدىٍّ ا بمكة، وكانا َقتال فجاؤوا حتَّى أحاُطوا بھم، فقتلُوا عامَّ

فمكث عندھم مسجوناً، ثم أجمُعوا قتله، فخرُجوا به ِمن الَحَرِم إلى التنعيم، فلما أجمُعوا على  سھم َيْوَم بدر فأما ُخبيب،ِمن رؤو
ا َسلََّم قال: َصلبه، قال : لَِزْدُت، ُثمَّ قالوِهللا، لَْوالَ أْن َتقُولُوا إنَّ َما بى َجَزٌع، : َدُعونى َحتَّى أَْرَكَع َرْكَعَتْيِن، فترُكوهُ فصالھما، فلمَّ

 :ثم قال" اللُھمَّ أَْحِصھْم َعَدداً، واْقُتْلُھْم ِبَدَداً، وال ُتْبِق ِمْنُھم أحداً،"

 َقَباِئلَُھم واْسَتْجَمُعوا ُكلَّ مْجَمعِ ... لََقْد أَْجَمَع األَْحَزاُب َحْولى، َوأَلُّبوا 

 ِبَمْضَيعِ  َعلَىَّ ألنى فى ِوثاقٍ ... وكلُُّھُم مبدى العداوِة جاھٌد 

ُبوا أَْبَناَءُھم ونَساَءُھم  ْبُت ِمْن ِجْذٍع طِويٍل ُمَمنَّعِ ... وَقْد َقرَّ  وقُرِّ

 َوَما أَْرَصَد األَْحَزاُب لى ِعْنَد َمْصَرِعى... إلَى ِهللا أَْشُكوا ُغْرَبِتى َبْعَد ُكْرَبتِى 

عُ ... َفَذا الَعْرِش َصبِّْرنى َعلَى ما ُيراُد بى   وا لْحمى َوَقد َياَس َمْطَمِعىَفَقْد َبضَّ

 َفَقْد َذَرَفْت َعْيَناَى ِمْن َغْيِر َمْجَزعِ ... َوَقْد َخيَُّرونى الُكْفَر، والَمْوُت ُدونُه 

 وإنَّ إلى ربِّى إَيابى وَمْرِجعى... َوَما ِبى ِحَذاُر الَمْوت إنِّى لََميٌِّت 

 ى أَىِّ ِشقٍّ كان فى ِهللا َمْضَعِجىَعلَ ... َولَْسُت أَُبالِى ِحيَن أُْقَتُل ُمْسلِما 

عِ ... َوذلَِك فى َذاِت اإللِه وإْن َيشأْ   ُيباِرْك َعلَى أَْوَصاِل شْلٍو ُمَمزَّ

 وال َجَزعاً، إنى إلى هللا َمرجعى... َفلَْسُت بمبٍد للعدوِّ َتَخشُّعاً 

ك أنَّ محمداً عندنا ُتْضَرُب عنقُه وإنك فى: فقال له أبو سفيان نى أنى فى أھلى، وأنَّ محمداً : أھلك، فقال أيسرُّ ال وِهللا، ما يسرُّ
 .فى مكانِه الَِّذى ُھَو فيه ُتصيُبُه َشْوَكٌة ُتؤِذيه

ُل َمْن سنَّ الركعتين ِعند القتل": الصحيح"وفى  ً أوَّ وقد نقل أبو عمر بن عبِد البر، عن اللَّيِث بن سعد، أنه بلغه عن . أن خبيبا
ه صالھما فى قصٍة ذكرھا، وكذلك صالھما ُحْجُر بُن عدى حين أمر معاويُة بقتله بأرِض عذراء من أعماِل زيِد بن حارثة، أن

 .دمشق

ْمِرى، فاحتمله بجذعه ليالً، فذھب به، فدفنه لوا به َمن َيْحُرُس ُجثَّته، فجاء عمرو بُن أُمية الضَّ  .ثم َصلبوا ُخَبْيَباً، ووكَّ

ِثَنِة، فابتاعه صفواُن بُن أُمية، فقتله بأبيهورؤى ُخبيٌب وھو أسيٌر يأكل قِ   .ْطفاً ِمن الِعَنِب، وما بمكة َثَمَرةٌ، وأما زيُد بن الدَّ
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ُسون له أخبار  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعث ھؤالء الرھط يتحسَّ وأما موسى بن عقبة، فذكر سبب ھذه الوقعة، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
 .قُريش، فاعترضھم بنو لَحيان

 فصل 

ُصھا أن أبا براء عاِمَر بَن مالك المدعو  وفى ھذا الشھر بعينه، وھو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعة ِبئر َمُعونة، وملخَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينَة، فدعاه إلى اإلسالم، فلم ُيسلم، ولم وَل ِهللا؛ يا رس: يبعد، فقال مالعَب األِسنَّة، َقِدَم على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

أنا : ، فقال أبو براء"إنى أَخاُف َعلَْيِھْم أَْھَل َنْجدٍ : "فقال. لو بعثَت أصحاَبك إلى أھِل َنْجٍد يدعونُھم إلى ِدينك، لرجوُت أن ُيجيُبوھم
ھو : والذى فى الصحيح" أنَّھم كاُنوا سبعينَ : "وفى الصحيح. جاٌر لھم، فبعث معه أربعيَن رجالً فى قول ابن إسحاق

وأمَّر عليھم المنذر بن عمرو أحد بنى ساِعدة الملقب بالُمْعنِِق ليموت وكانوا من ِخياِر المسلميَن، وفُضالئھم، .لصحيحا
ة بنى ُسليم، فنزلوا ھناك، ثم بعثوا َحراَم  وساداِتھم، وقراِئھم، فساُروا حتى نزلوا بئر َمُعونة، وھى بين أرض بنى عامر، وحرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى عدوِّ هللا عاِمر بن الطفيل، فلم ينُظْر فيه، وأمَر رجالً، فطعنه بَن ملحان أخا أُمِّ سل يم بكتاِب رسول هللا َصلَّى هللاَّ
َم، قال باقين، ثم اسَتنَفَر عدوُّ هللاِ لِفوره بنى عامر إلى قتال ال". فُْزُت َوَربِّ الَكْعَبةِ : "بالحربِة من خلفه، فلما أنفذھا فيه، ورأى الدَّ

ُة َوِرْعٌل وَذْكَواُن، فجاؤوا حتى أحاُطوا بأصحاِب رسول  هللا فلم ُيجيُبوهُ ألجل ِجوار أبى َبراء، فاستنفر بنى سليم، فأجابته ُعَصيَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقاتلُوا حتى قُِتلُوا عن آخرھم إال كعَبَ◌ بَن زيِد بن النجار، فإنه أرُتثَّ بين القتلى ، فعاش حتَّى قُِتل يوَم َصلَّى هللاَّ

الخندق، وكان عمرو بن أُمية الضمرى، والمنذُر بن عقبة بن عامر فى َسْرح المسلميَن، فرأيا الطيَر تحوُم على موضع الوقعة، 
ْمِرى، فلما أخبر أنه من ُمضَ  فنزل ر، َجزَّ المنذر بن محمد، فقاتَل المشركين حتى قُتَِل مع أصحابه، وأُِسَر َعمُرو بن أُمية الضَّ

ه، ورجع عمُرو بن أمية، فلما كان بالَقْرَقَرِة ِمن صدِر قناة نزل فى ِظلِّ شجرة،  عاِمٌر ناصيَته، وأعتقه عن رقبة كانت على أُمِّ
وجاء رجالن من بنى ِكالب، فنزال معه، فلما ناما، فتَك بھما عمُرو، وُھو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه، وإذا معھما 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعھٌد ِمْن  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يشُعْر به، فلما َقِدَم، أخبَر رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ لََقْد َقَتْلَت : "ما فعَل، فقالرسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُھَما  ".َقِتيليِن ألَِدَينَّ

نعم، وجلَس ھو وأبو : نه وبينھم من الحلف، فقالوافكان ھذا سبَب غزوة بنى النضير، فإنه خرج إليھم لِيعينوه فى ديتھما لما بي
حى فيقتله ؟ : بكر وعمر وعلى، وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليھود وتشاوروا، وقالوا ٍد ھذه الرَّ َمن رجٌل ُيلقِى على محمَّ

وا به، فنھض رسوُل فانبعث أشقاھا عمرو بن ِجحاش لعنه هللا، ونزل جبريُل ِمن عند رب العالمين على رسولِِه ُيعلمه بما ھ مُّ
ً إلى المدينة، ثم تجھَّز، وخرج بنفسه لِحربھم، فحاصرھم ِستَّ ليال، واستعم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن وقته راجعا ل على هللا َصلَّى هللاَّ

 .المدينة ابَن أُمِّ مكتوم، وذلك فى ربيع األول

َمِت الخمُر، ونزلوا على أن لھم ما: قال ابن حزم ل أكاِبُرھم  وحينئذ ُحرِّ حملت إبلُھم غيَر السالح، ويرحلُون ِمن ديارھم، فترحَّ
بن أْخَطَب، وسالِم بِن أبى الُحَقْيق إلى خيبر، وذھبت طائفة منھم إلى الشام، وأسلم منھم رجالِن فقط، يامين بن عمرو،  كُحَيىّ 

ُ َعلَيْ  لين خاصة، وأبو سعد بن وھب، فأحرزا أموالھما، وقسم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم أمواَل بنى النضير بين المھاجريَن األوَّ
 .ألنھا كانت مما لم ُيوِجِف المسلمون عليه بخيل وال ِركاب، إال أنه أعطى أبا ُدجانة، وسَھل بَن ُحَنْيٍف األنصاريين لِفقرھما

 .غازى والسيروفى ھذه الغزوة، نزلت سورةُ الحشر، ھذا الذى ذكرناه، ھو الصحيح عند أھل الم

وزعم محمد بن شھاب الزھرى، أن غزوة بنى النضير كانت بعد بدٍر بستة أشھر، وھذا وھم منه أو غلط عليه، بل الذى ال 
ھى غزوة بنى َقْيُنَقاع، وقُريظة بعد الخندق، وخيبر بعد اْلُحَدْيبية، : شك فيه أنھا كانت بعَد أُُحد، والتى كانت بعد بدر بستة أشھر

قُريظة بعد : بنى النضير بعد أُُحد، والثالثة: غزوة بنى َقْيُنَقاع بعد بدر، والثانية: ع اليھود أربُع غزوات، أولھاوكان له م
 .خيبر بعد الُحديبية: الخندِق، والرابعة
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اءَ : فصل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم شھراً يدعو على الَِّذين قتلوا القُرَّ  فى قنوته َصلَّى هللاَّ

كُ وقنت رسول هللا صَ  اَء أَْصَحاَب ِبْئِر َمُعوَنَة َبْعَد الرُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َشْھَراً َيْدُعو َعلَى الَِّذيَن َقَتلُوا القُرَّ ا َجاؤوا لَّى هللاَّ وِع، ثم َترَكُه، لَمَّ
 .َتاِئِبيَن ُمْسلِِمينَ 

قاع : فصل  فى غزوة ذات الرِّ

ُ َعلَْيِه وَ  قاِع، وھى غزوةُ نجٍد، فخرج فى ُجمادى األولى ِمن السنة الرابعة، ُثمَّ غزا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َسلََّم بنفسه غزوَة ذاِت الرِّ
، وقيل: وقيل م، ُيريُد ُمَحاِرَب، وبنى ثعلبة بن َسْعِد بن َغَطَفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارىَّ عثماَن بن : فى المحرَّ
 عفان،

سبعمائة، فلقى جمعاً ِمن َغَطَفان، فتواقفُوا، ولم يكن بينھم قِتال، إال أنه صلَّى بھم يومئذ : لوقي. وخرج فى أربعمائة من أصحابه
وتلقَّاه الناُس  صالَة الخوف، ھكذا قال ابن إسحاق، وجماعة من أھل السير والمغازى فى تاريخ ھذه الغزاة، وصالة الخوف بھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوَم الَخْنَدِق َعْن َصالِة العْصِر َحتَّى عنھم، وھو ُمْشِكٌل جَداً، فإنه قد صحَّ أن المشرك ين َحَبُسوا رسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
 .َغاَبِت الشَّْمسُ 

ْھِر، والَعْصِر، والمْغِرِب، والَعَشاء، فصالُھنَّ "مسند أحمد"و" السنن"وفى  ُھم َحَبُسوهُ عن َصالَِة الظُّ ، والشافعى رحمھما هللا، أنَّ
ً جم قاع سنَة خمس. يعا  .وذلك قبَل نزوِل صالِة الخوِف، والخندُق بعَد ذاِت الرِّ

َرقِى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أول صالة صالھا للخوف بُعْسَفان، كما قال أبو عيَّاش الزُّ ُ : والظاھُر أنَّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ ا مع النبىِّ َصلَّى هللاَّ كنَّ
ْھَر، وَعلَى الُمْشِرِكيَن َيْوَمِئٍذ َخالُد بُن الَولِيِد، َفَقالُواَعلَْيِه َوَسلََّم بُعْسفان، فَ  إنَّ لَُھْم : لََقْد أََصْبَنا ِمْنُھْم َغْفلًَة، ُثمَّ َقالُوا: َصلَّى بنا الظُّ

ْھِر َوالَعْصِر، َفَصلَّى ِبَنا الَعْصَر، َفَفرَقَنا َصالًة َبْعَد َھِذِه ِھَى أََحبُّ إلَْيِھْم ِمن أْمَوالِِھْم َوأَْبَناِئِھْم، َفَنَزلَْت َصالةُ الَخْوِف بَ  ْيَن الظُّ
 وذكر الحديث رواه أحمد وأھُل السنن... فِْرَقَتْينِ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َنازالً َبْيَن َضْجَناَن وُعْسَفانَ : وقال أُبو ُھريرة إنَّ : ُمْشِرُكونَ ُمحاِصَراً للُمْشِرِكيَن، َفَقاَل ال َكاَن رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ْيلًَة َواِحَدًة، َفَجاَء ِجْبِريُل، َفأََمَرهُ أَْن َيْقِسَم لِھُؤالَِء َصالًة ِھَى أََحبُّ إلَْيِھْم ِمْن أَْبَناِئِھْم َوأَْمَوالِِھْم، أَْجِمُعوا أَْمَرُكم، ُثمَّ ِميلُوا َعَلْيِھْم مَ 

 .حديٌث حسٌن صحيح: وذكر الحديث، قال الترمذىُّ .... أَْصَحاَبه ِنْصَفْينِ 

قاع، فُعلَِم أنھا بعد  الخندِق وال ِخالََف بينھم أن غزوَة ُعْسَفاَن كانت بعَد الخندق، وقد صحَّ عنه أنه صلَّى صالة الخوِف ِبَذاِت الرِّ
قاع، كما فى  ُد ھذا أنَّ أبا ُھَريرة، وأبا موسى األشعرى شھدا ذاَت الرِّ عن أبى موسى، أنه شھد " الصحيحين"وبعد ُعْسَفان، ويؤيِّ

ا َنقَِبتْ  ُھْم َكاُنوا َيلفُّوَن َعلَى أْرُجلِِھُم الِخَرَق لَمَّ قاع، وأنَّ  .غزوة ذات الرِّ

ا أبو ُھريَرة، ففى  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صالَة : أن مرواَن بَن الحكم سأله" والسنن" "المسند"وأمَّ َھْل َصلَّْيَت َمَع رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
 .َعاَم َغْزَوِة َنْجدٍ : متى ؟ قال: نعم، قال: ؟ قال الخوفِ 

ا لَْم َيْفَطن بعُضھ قاع بعد خيبر، وأنَّ من جعلھا قبل الخندق، فقْد وھَم وھماً ظاھراً، ولمَّ م لھذا، وھذا َيُدلُّ على أن غزوة ذاِت الرِّ
تين، فمرًة قبَل الخندق، ومرًة ب قاع كانت مرَّ عى أن غزوَة ذاِت الرِّ عدھا على عادتھم فى تعديِد الوقائع إذا اختلفت ألفاَظَھا أو ادَّ

 .تاريُخَھا

، لم يمكن أن يكوَن قد صلَّى بھم صالَة الخوف فى المرة األولى لما تقدم ِمن قصة  ولو صحَّ لھذا القائل ما ذكره، وال َيِصحُّ
لخندق جائٌز غيُر منسوخ، وأن فى حال المسايفة يجوُز ُعْسَفان، وكونھا بعد الخندق، ولھم أن ُيجيبوا عن ھذا بأن تأخيَر يوِم ا

تأخيُر الصالة إلى أن يتمكَّن من فعلھا، وھذا أحُد القولين فى مذھب أحمد رحمه هللا وغيره، لكن ال ِحيلة لھم فى قصة ُعسفان 
 .أن أول صالة صالھا للخوف بھا، وأنھا بعد الخندق
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قاع ِمن ھذا  الموضع إلى ما بعَد الخندق، بل بعَد َخيبر، وإنما ذكرناھا ھاھنا تقليداً ألھل فالصواب تحويل غزوِة ذات الرِّ
 .المغازى والسير، ثم تبيَّن لنا وھُمھم وبا التوفيق

قاع بعد الخندق، ما رواه مسلم فى  ُ : عن جابر قال" صحيحه"ومما يدلُّ على أن غزوَة ذاِت الرِّ أقبْلَنا َمَع رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
قاِع، قال ا بذات الرِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فجاء : َعلَْيِه َوَسلََّم، حّتى إذا ُكنَّ كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة، تركناھا لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْيَف، فاخْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمَعلٌَّق بالشَّجرِة َفأََخَذ السَّ َة، وقالرجل من المشركين، وسيف رسول هللا َصلَّى هللاَّ فُنودى : َتَرَطُه، فذكر القِصَّ
 ُ اِئَفِة األُْخَرى َركعتيِن، فكانت لِرسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ ُروا، وصلَّى بالطَّ الة، فصلَّى بطائفٍة َركعتيِن، ثمَّ تأخَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم أْرَبُع بالصَّ

 .َرَكَعاٍت، ولِْلَقْوِم َرْكَعَتانِ 

 .وهللا أعلم.. بعد ُعْسَفان بعَد الخندِق، بل ھذا يُدلُّ على أنھا وصالة الخوف، إنما ُشِرَعتْ 

قاع ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كانت فى غزوة َذاِت الرِّ َة َبْيِع َجاِبٍر َجَملَه ِمن النبىِّ َصلَّى هللاَّ فى مرجعه ِمن تبوك، : وقيل. وقد ذكروا أن قصَّ
ُ َعلَْيِه وَ  َسلََّم فى تلك القضية، أنَّه تزوج امرأة ثيباً تقوُم على أخواِتِه، وتكفُلھن، إشعاٌر بأنه بادر ولكن فى إخباره للنبى َصلَّى هللاَّ

ْر إلى عام تبوك  .وهللا أعلم.. إلى ذلك بعد مقتل أبيه، ولم يؤخِّ

قاع، َسَبُوا امرأًة من المشركين، فنَذَر زوُجَھا أالّ َيْرِجَع حتَّى ُيھْ  ٍد وفى مرجعھم ِمن غزوِة ذات الرِّ ً فى أصحاِب محمَّ ِريَق دما
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َرُجلَْيِن َرِبيَئًة لِ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فجاء ليالً، وقد أرصَد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اُد بُن َصلَّى هللاَّ لمسلمين ِمن العدو، وھما عبَّ

اُر بُن ياسر، فضرب عباداً، وھو قائٌم ُيصلِّى بسھٍم، فن زعه، ولم ُيبطل صالته، حتى َرَشَقه بثالثة أسھم، فلم يْنَصِرْف ِبشر، وعمَّ
 .إنِّى ُكْنُت فى ُسورٍة، فكِرْھُت أن أقَطَعَھا: ھالَّ أنبھتنى ؟ فقال. سبحان هللا: منھا َحتَّى َسلََّم، َفأَْيَقَظ صاِحَبه فقال

. بدٍر، أو بعَدَھا، أو فيما َبْيَن بدٍر وأُُحد أو بعد أُُحد وال ُيدرى متى كانت ھذه الغزوةُ َقْبلَ ": مغازيه"وقال موسى بن عقبة فى 
ز أن تكون قْبَل بدٍر، وھذا ظاِھُر اإلحالة، وال َقْبَل أُُحٍد، وال َقْبَل الخندق كما تقدم بياُنه  .ولقد أبَعَد جّداً إذ جوَّ

 فصل 

ذو الَقعدِة ِمن العاِم : انا العاُم القابُل ببدر، فلما كان شعباُن وقيلَمْوِعُدُكم وإي: وقد تقّدم أن أبا ُسفياَن قال ِعند انصرافِِه من أُُحد
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِموِعده فى ألٍف وخمسمائة، وكانِت الخيُل عشرَة أفراس، وَحَمَل لِ  واَءهُ علىُّ بن القاِبِل، خرَج رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

رواحة، فانتھى إلى بدر، فأقام بھا ثمانيَة أياٍم ينتظُر المشركين، وخرَج أبو أبى طالب، واستخلف على المدينِة عبَد هللا بَن 
ة قا ْھَراِن على َمْرَحلَة ِمْن مكَّ َة، وھم ألفاِن، ومعھم خمسون فرساً، فلما اْنَتَھْوا إلى َمرِّ الظَّ ل لھم أبو سفيان بالمشركين ِمن مكَّ

ُع بكم، فانصَرفُوا راجعين، وأخلفوا الموِعَد، فُسمِّيت ھذِه بدَر الموعد، وتسمى إن العاَم عاُم َجْدٍب، وقد رأيُت أنى أرجِ : سفيان
 .بدَر الثانية

 فى غزوة ُدوَمة الجندل : فصل

ال، وأما َدومة بالفتِح فمكاٌن آخر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ربيع األول سنة خمٍس، وذلك . وھى بضم الدَّ خرج إليھا رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ً كثيراً ُيريُدوَن أن َيْدُنوا ِمن المدينِة، وبينھا وبيَن المدينة َخْمَس عشرَة ليلة، وھى ِمن دمشق على خمس  أنه بلغه أن بھا جمعا

ليال، فاستعمل علَى الَمدينِة ِسَباَع بَن ُعْرفَُطَة الِغفارى، وخرج فى ألٍف من المسلمين، ومعه دليٌل من بنى ُعذرة، يقال له 
ُبوَن، وإذا آثار النعم والشاءِ ، فلم"مذكور" فھَجَم على ماشيتھم وُرعاتھم، فأصاَب َمن أصاَب، وَھَرَب َمْن  ا دنا ِمنھم، إذا ُھم ُمغرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَساَحِتِھم، فلم يَ  قُوا، ونزل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ داً، فأقاَم بھا ِجْد فيھا أحَھَرَب، وجاء الخبُر أھَل ُدوَمة الَجْنَدِل، فتفرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى المدين ق الجيوَش، فلم يِصْب منھم أحَداً، فرَجَع رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ة، ووادع فى تلك أياماً، وبثَّ السرايا، وفرَّ

 .الغزوة ُعيينَة ْبُن حصن
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 فى غزوِة الُمَرْيِسيع : فصل

َد بنى الُمْصَطلِق سار  أنه لما: وكانت فى شعباَن سَنَة َخمٍس، وسبُبھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن الحارث ابن أبى ِضرار سيِّ بلغه َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبعَث ُبرْيَدَة بَن الُحصيب األسلمى َيْعلَُم له  فى قومه ومن َقَدَر عليه ِمن العرب، ُيريدوَن حرَب رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأخبره خبَرھم، فندب رسوُل هللاِ  ذلك فأتاھم، ولقى الحارث بن أبى ِضرار، وكلَّمه، ورَجَع إلى رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الناَس فأسرعوا فى الخروج، وخرج معھم جماعٌة ِمن المنافقين، لم يخُرجوا فى َغزاٍة قبلََھا، واس تعمل َصلَّى هللاَّ
ُنَمْيلََة بن عبد هللا اللَّيثى، وخرج يوَم اإلثنين لليلتين َخلَتا من شعبان، وبلغ : أبا ذر، وقيل: زيَد بَن حاِرَثة، وقيلعلى المدينة 

ھه لِيأِتَيه بخ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وَقْتلُه عيَنه الذى كان وجَّ بِرِه وخبِر الحارَث بن أبى ضرار وَمْن معه مسيُر رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى ق عنھم َمْن كان معھم ِمن العرب، وانتھى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ الُمَرْيِسيِع،  المسلمين، فخافُوا خوفاً شديداً، وتفرَّ

ُ عَ  َته، ومعه عائشُة وأمُّ َسلَمة، فتھيؤوا لِلقتال، وصفَّ رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ لَْيِه َوَسلََّم أصحاَبه، وھو مكاُن الماِء، فضرب عليه قُبَّ
ْبِل ساعًة، ثم أَمر رسوُل ِهللا  يق، ورايُة األنصاِر مع سعد بن ُعبادة، فتراَمْوا بالنَّ دِّ ُ ورايُة المھاِجِريَن مع أبى بكر الصِّ َصلَّى هللاَّ

ِتَل َمْن قُتَِل منھم، وَسَبى رسوُل هللا َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم أصحاَبه، فحملوا حملَة رجٍل واحد، فكانت النُّصرةُ، وانھزم المشركون، وقُ 
اَء، ولم ُيْقَتْل ِمن المسلمين إال رجٌل واحد، ھكذا قال عبُد ا َعَم والشَّ رارى، والنَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم النساَء والذَّ لمؤمن ابن خلف فى هللاَّ

كما فى  م على الماء، َفَسبى َذَراِرَيھم، وأموالَھم،وغيُره، وھو وھم، فإنه لم يكن بينھم قِتال، وإنما أغاَر عليھ" سيرته"
ونَ ": الصحيح" ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على َبنى الُمْصَطلِِق، وُھْم َغارُّ  .، وذكر الحديث....."أغاَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِد القوِم، وقعت فى َسْھم ثابِت بنِ  ُ  وكان ِمن ُجملة السبى ُجَوْيِرَيُة بنُت الحارث َسيِّ قيس، فكاتبھا، فأدَّى عنھا رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
َجھا، فأعتَق المسلمون بسبب ھذا التزويج مائة أْھِل بيٍت من بنى الُمْصَطلِق قد أسلموا، وقالُوا أصھاُر َرُسوِل : َعلَْيِه َوَسلََّم، وتزوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .هللا َصلَّى هللاَّ

 .ِة سقط ِعْقٌد لعاِئَشة، فاحتبُسوا على َطلَبِه، فنزلت آيُة التيمموفى ھذه الغزو: قال ابُن سعد

: من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبَّاد بن عبد هللا بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت" معجمه"وذكر الطبرانى فى 
ا كاَن ِمن أَْمِر ِعْقدى ما كان، قال أھُل اإلفك ما قالُوا، فخرجُت مع الن" ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َغزاٍة أُخرى، فسقَط أيضاً ولمَّ بى َصلَّى هللاَّ

ُة؛ فى ُكلِّ سفٍر تكونين َعناًء وبالًء، وليس مع : ِعقدى حتَّى َحَبَس التماُسه الناس، ولقيُت ِمن أبى بكر ما شاء هللاُ، وقال لى يا ُبنيَّ
مِ  خصَة فى التيَّمُّ  ".الناس ماء، فأنزل هللاُ الرُّ

دل على أن قِصة العقد التى نزل التيمُم ألجلھا بعد ھذه الغزوة، وھو الظاھُر، ولكن فيھا كانت قِصة اإلفك بسبب فقد وھذا ي
 .العقد والتماسه، فالتبَس على بعِضھم إحدى القِصتين باألخرى، ونحن نشير إلى قصة اإلفك

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم معه فى ھذه الَغزوِة بقُرعة أصاَبْتَھا، وكاَنت وذلك أن عائشة رضى هللا عنھا كانت قد َخَرَج بھا رسوُل ِهللا َصلَّ  ى هللاَّ
ِتلَك عادته مع نسائه، فلما رجُعوا ِمن الغزوة، نزلُوا فى بعض المنازل، فخرَجْت عائشُة لِحاجتھا، ثمَّ رجعت، ففَقَدْت ِعْقداً 

َفُر الَِّذيَن كاُنوا َيْرَحلُوَن َھْوَدَجَھا، فظنُّوھا فيه، ألُختھا كانت أعارتھا إياه، فرَجَعْت تلتمُسه فى الموضع الذى  َفَقَدْتُه فيه، فجاء النَّ
 ً ن، لم يغشھا اللَّْحُم الذى كان ُيْثقِلَُھا، وأيضا َة السِّ ، فإن النفَر فحملوا الھودَج، وال ُينكرون ِخفته، ألنھا رضَى هللا عنھا كانت َفِتيَّ

ُينِكُروا ِخفَّته، ولو كان الذى حمله واحداً أو اثنين، لم َيْخَف عليھما الحاُل، فرجعت عائشُة  لما تساعدوا على حمل الھودج، لم
إلى منازلھم، وقد أصابِت الِعقد، فإذا ليس بھا داٍع وال ُمجيب، فقعدت فى المنزل، وظنَّت أنھم سيفقدونھا، فيرِجُعون فى طلبھا، 

ل وَق عرشه كما يشاُء، فغلبتھا عيناَھا، فناَمْت، فلم تستيقِْظ إال ِبَقْولوهللاُ غالٌِب على أمرِه، ُيدبُِّر األمَر فَ  ا : َصْفَواَن بِن الُمَعطِّ إنَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا إليه َراِجُعوَن، زوجُة رسول هللا َصلَّى هللاَّ َس فى أُخريات الجيش، ألنه كان كثيَر النوم، . ِ وإنَّ وكان صفوان قد عرَّ

فلما رآھا َعرفھا، وكاَن َيراھا قبَل نزوِل الِحَجاِب، فاسترجع، وأناَخ ": السنن"وفى " صحيح أبى حاتم"فى  كما جاء عنه
بھا إليَھا، فرِكَبْتَھا، وما كلََّمھا كلمًة واحدة، ولم َتْسَمْع منه إال استرجاَعه، ثم سار بھا َيقُوُدَھا حتَّى َقِدَم بھا، وقد نزل  راِحلَته، فقرَّ

ً الجيُش ف ، ى نحِر الظھيرة، فلما رأى ذلك الناُس، تكلَّم ُكٌل منھم ِبشاِكلته، وما َيليُق به، ووجد الخبيُث عدوُّ هللاِ ابُن أُبّى متنفَّسا
قه،   وكانفتنفَّس ِمن َكْرِب النفاق والحسِد الذى بين ُضلوعه، فجعل َيستحكى اإلفَك، وَيستوِشيه، وُيِشيعه، وُيِذيعه، وَيجمُعه، وُيفرِّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ُبوَن به إليه، فلما َقِدُموا المدينَة، أفاَض أھُل اإلفِك فى الحديِث، ورسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ َم ساِكٌت ال يتكلَّم ثم أصحاُبه يتقرَّ
وأشار عليه أُسامُة استشار أصحاَبه فى فراقھا، فأشار عليه علٌى رضى هللا عنه أن ُيفارَقَھا، ويأُخَذ غيرھا تلويحاً ال تصريحاً، 

يبة إلى اليقي ن وغيُره بإمساِكھا، وأال يلتفَِت إلى كالم األعداء، فعلىُّ لما رأى أن ما قِيل مشكوٌك فيه، أشار بترك الشَّكِّ والرِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من الھمِّ والغمِّ الذى لحقه ِمن كالم الناس، فأشار بحسم  الداء، وأُسامة لما َعلَِم ُحبَّ ليتخلَّص رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لھا وألبيھا، وَعلَِم ِمن ِعفتھا وبراءتھا، وَحصانتھا وِديانتھا ما ھى فوَق ذلك، و أعظُم منه، رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على ربِّه ومنزلته عنده، ودفاِعه عنه، أنه ال يجعُل ربَة بيته وحبيبته من  وعرَف ِمن كرامِة َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أكرُم على ربه، يقه بالمنزلة التى أنزلھا بِه أرباُب اإلفك، وأن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ وأعزُّ عليه من  النساء، وبنَت ِصدِّ
يقَة حبيبَة رسول هللا دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أكرُم على ربھا ِمن أن َيْبَتلِيَھا أن يجعل تحته امرأة َبغّياً، وعلم أنَّ الصِّ بالَفاِحَشِة،  َصلَّى هللاَّ

وھَى تحَت رسوله، وَمْن َقِوَيْت معرفته  ومعرفته لرسوله وقدره عنَد ِهللا فى قلبه، قال كما قال أبو أيوب وغيره ِمن سادات 
 ].16: النور[}َعِظيمٌ  ُسْبَحاَنَك َھَذا ُبْھَتانٌ {: الصحابة، لما سمعوا ذلك

ِ، وتنزيھھم له فى ھذا المقاِم ِمن المعرفِة به، وتنزيھه عما ال يليُق به، أن يجعَل لِرسوله وخليلِه وأكرمِ   وتأمل ما فى تسبيحھم 
ْوِء، وعرف أھُل  ، فقد َظنَّ به ظنَّ السَّ نَّ ِ ورسوله أن الخلق عليه امرأًة خبيثًة بغيَّا، فمن ظنَّ به ُسبحانه ھذا الظَّ المعرفة با

وَن فيِه أن ھذا ُبھتان ] 26: النور[}اْلَخِبيَثاُت لِْلَخِبيِثينَ {: المرأة الخبيثَة ال تليُق إال بمثلھا، كما قال تعالى ً ال يُشكُّ ، فقطعوا قطعا
 .عظيم، وفِريٌة ظاھرة

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم توقَّفَ : فإن قيل ِ، وبمنزلِتِه  فما باُل رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ فى أمرھا، وسأَل عنھا، وبَحَث، واستشاَر، وھو أعرُف با
 ، كما قاله فضالُء الصحابة ؟]16: النور[}ُسْبَحاَنَك َھَذا ُبْھَتاٌن َعِظيمٌ {: ِعندهُ، وبما يليُق به، وَھالَّ قال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  فالجواُب أن ھذا ِمن تماِم الِحَكِم الَباِھرِة التى جعل هللاُ ھذِه القِصةَ  ً وابتالًء لرسولِه َصلَّى هللاَّ ً لھا، وامتحانا سببا
زيُد ولجميع األمة إلى يوِم القيامة، ليرفع بھذه القصة أقواماً، ويضَع بھا آخريَن، ويزيَد هللاُ الذين اھَتَدْوا ُھدًى وإيماناً، وال ي

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الوحُى شھراً فى شأنھا، ال الظالمين إال َخساراً، واقتضى تماُم االمتحان واالبتال ء أن ُحِبَس عن رسول هللا َصلَّى هللاَّ
رھا وقَضاَھا، وتظھَر على أكمل الوجوه، ويزدادَ  ً وثباتاً  ُيوحى إليه فى ذلك شئ لتتم ِحكمُتُه التى قدَّ المؤمنوَن الصاِدقُوَن إيمانا

ِ ورس ً ونفاقاً، وُيْظِھَر على العدل والصدق، وُحْسِن الظنِّ با قيَن ِمن عباده، ويزداَد المنافقون إفكا دِّ ولِه، وأھِل بيتِه، والصِّ
يقِة وأبويھا، وتتَم نعمُة ِهللا عليھم، ولِتشتد الفاقُة والرغبةُ  دِّ  ِمنھا لِرسوله وللمؤمنين سرائرھم، ولتتم العبوديُة المرادة ِمن الصِّ

لذلُّ له، وُحسن الظن به، والرجاء له، ولينقطع رجاؤھا من المخلوقين، وتيأَس ِمن حصول وِمن أبويھا، واالفتقاُر إلى ِهللا وا
ً◌ه، لما قال لھا أبواھا قُومى إليه، وقد أنزَل هللاُ عليه : النُّصرِة والفرج على يد أحد من الخلق، ولھذا وّفت ھذا المَقام حقَّ

 .ُد إالَّ هللاَ، ُھو الذى أْنَزَل َبَراَءِتىوِهللا ال أقُوُم إلَْيِه، وال أَْحمَ : براءَتھا، فقالت

ضْت، واستشرَفْت قلوُب المؤمنين أعَظم استشراٍف إلى  َصْت وتمحَّ ً فكان ِمن حكمِة َحْبس الوحى شھراً، أن القضية ُمحِّ وأيضا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ما ُيوحيه هللاُ إلى رسوله فيھا، وتطلَّعت إلى ذلك غايَة التطلُّع، فوافى الوحُى أحوَج ما كان إل يه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يُق وأھلُه، وأصحاُبه والمؤمنون، فورد عليھم وروَد الغيِث على األرِض أحوَج ما كانت إليه، فوقع منھم  دِّ وأھُل بيته، والصِّ
روِر، وحصل لھم به غايُة الھناء، فلو أطلع هللاُ  وا به أتمَّ السُّ ِل َوھلة،  أعظَم موقع وأَلَطَفه، وُسرُّ رسولَه على حقيقة الحاِل ِمن أوَّ

 .وأنزل الوحَى على الفور بذلك، لفاتت ھذه الِحكُم وأضعافُھا بل أضعاُف أضعافھا

ً فإن هللا ُسبحانه أحبَّ أن ُيْظِھَر منزلََة رسوله وأھِل بيته عنده، وكرامتھم عليه، وأن ُيخِرَج رسولَه عن ھذه القضية،  وأيضا
فسه الدفاَع والمنافَحة عنه، والردَّ على أعدائه، وذمھم وعيبھم بأمر ال يكون له فيه عمل، وال ُينسب إليه، بل ويتولَّى ھو بن

 .الثائَر لرسوله وأھل بيته يكوُن ھو وحَده المتولَى لذلك،

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كان ھو المقصوَد باألذى، والتى ُرِمَيتْ  زوجُته، فلم يكن يليُق به أن يشھد ببراءتھا  وأيضاً فإن رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ
، وحاشاه، وحاشاھا، ولذلك لما استعذر ِمن أھل اإلفك،  مع علمه، أو ظنه الظنَّ المقارَب للعلم ببراءتھا، ولم يظنَّ بھا ُسوءاً قطُّ

ى إالَّ َخْيراً، ولََقْد َذَكُروا َرُجالً ما َعلِْمُت َعلَْيِه إالَّ َمْن َيْعِذُرنى فى َرُجٍل َبلََغنى أَذاهُ فى أَْھلى، وِهللا َما َعلِْمُت َعلى أَْھل: "قال



107 

 

يقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن "َخْيراً، وَما َكاَن َيْدُخُل َعلَى أَْھلى إالَّ َمعى دِّ ، فكان عنده ِمَن القرائن التى تشھُد ببراءة الصِّ
به، وّفى مقاَم الصبر والثبات، وحسن الظن با حقَّه، حتى جاءه الوحُى  لِكمال صبره وثباته، وِرفقه، وُحسِن ظنه بربه، وِثقته

َم قدَره، وظھر ألُمته احتفاُل ربه به، واعتناؤه بشأنه  .بما أقرَّ عيَنه، وسرَّ قلَبه، وعظَّ

ح باإلفك، َفحُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمن صرَّ وا ثمانين ثمانين، ولم ُيحد الخبيُث عبد ولما جاء الوحُى ببراءتھا، أمَر رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ دُّ
ألن الحدوَد تخفيٌف عن أھلھا وكفَّارة، والخبيُث ليس أھالً لذلك، وقد َوَعَدهُ هللا : هللا بن أَُبّى، مع أنه رأُس أھل اإلفك، فقيل

يحكيه، وُيخرجه فى قوالب َمن ال بل كان يستوشى الحديَث ويجمُعه و: بالعذاِب العظيِم فى اآلخرِة، فيكفيِه ذلك عن الحد، وقيل
الحدُّ ال يثبُت إال باإلقرار، أو ببيِّنة، وھو لم ُيقر بالقذف، وال شھد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذُكره بين : ُينسب إليه، وقيل

 .أصحابه، ولم يشھُدوا عليه، ولم يكن يذُكره بين المؤمنين

، فال ُبدَّ ِمن مطالبة المقذوف، وعائشُة لم ُتطالب به : بمطالبته، وإن قيل حدُّ القذف حقُّ اآلدمى، ال ُيستوفى إال: وقيل إنه حٌق 
 .ابَن أَُبىَّ 

ه لمصلحة ھى أعظُم ِمن إقامته، كما ترك قتله مع ظھوِر نفاقه، وتكلِمه بما ُيوجب قتله مراراً، وھى تأليُف : وقيل بل َتَرك حدَّ
ه، ولعله ُتِرَك لھِذِه الوجوِه قومه، وعدُم تنفيرھم عن اإلسالم، فإنه ك ان مطاعاً فيھم، رئيساً عليھم، فلم ُتؤمن إثارةُ الفتنة فى حدِّ

 .ُكلَِّھا

ادقين تطھيراً لھم وتكفيراً، وترك عبد  فجلد ِمْسَطَح بَن أثاثة، وحساَن بن ثابت، وَحْمَنَة بنَت َجْحٍش، وھؤالء ِمن المؤمنين الصَّ
 .و من أھل ذاكهللا بن أَُبىِّ إذاً، فليس ھ

 فصل 

يقِة وقد نزلت براءُتَھا، فقال لھا أبواھا دِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالت: وَمن تأمَّل قوَل الصِّ وهللاِ ال أقوُم : "قُومى إلى رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ
فراَده بالحمد فى ذلك المَقام، وتجريَدھا التوحيد، ، علم معرَفتھا، وقوَة إيمانھا، وتوليتھا النعمة لربِّھا، وإ"إلَْيِه، وال أَْحَمُد إال هللاَ 

لح، الطالب له، وثقتھا بمحبة  وقوَة جأشھا، وإداللَھا ببراءة ساحتھا، وأنھا لم تفعل ما ُيوجب قياَمھا فى مقام الراغب فى الصُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لھا قالت ما قالت، إدالالً للحبيب على حبيب ه، وال سيما فى مثل ھذا المقام الذى ھو أحسُن رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ِ ما كان أحبَّھا إليه حين قالت ، و ذلك "ال أْحَمُد إال هللا، فإنه ھو الذى أنزل براءتى: "مقامات اإلدالل، فوضعتُه موِضَعه، و
ضى منه الثباُت والرزانُة منھا، وھو أحبُّ شئ إليھا، وال صبَر لھا عنه، وقد تنكَّر قلُب حبيبھا  لھا شھراً، ثم صادَفِت الرِّ

 .واإلقبال، فلم ُتباِدْر إلى القيام إليه، والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتھا له، وھذا غايُة الثبات والقوة

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما قال ؟ قام سعُد بن معاذ أخو " هُ فى أَْھلِى َمْن َيْعِذُرِنى فى َرُجٍل َبلََغِنى أََذا: "وفى ھذه القضية أنَّ النبىَّ َصلَّى هللاَّ
أنا أعِذُرَك ِمْنُه يا رسوَل هللاِ، وقد أشكَل ھذا على كثيٍر من أھِل العلم، َفإنَّ سعد بن معاذ ال يختلُِف أحٌد : بنى عبد األشھل، فقال

حيح، وحديث اإلفك ال شك أنه من أھل العلم، أنه ُتوفى عقيَب ُحكمه فى بنى قُريظة عقيَب الخندق، وذلك سنَة خمس على الص
فى غزوة بنى الُمْصَطلِق ھذه، وھى غزوةُ الُمريسيع، والجمُھوُر عندھم أنھا كانت بعد الخندق سنة ست، فاختلفت طرُق الناِس 

وقال . غزوة الُمريسيع كانت سنَة أربٍع قبَل الخندق، حكاه عنه البخارى: فى الجواِب عن ھذا اإلشكال، فقال موسى بن عقبة
اختلفوا فى ذلك، واألولى : وقال القاضى إسماعيل بن إسحاق. وكانت قريظة والخندق بعدھا: قال. كانت سنة خمس: الواقدى

أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى ھذا، فال إشكال، ولكن الناس على خالفه، وفى حديث اإلفك، ما يدل على خالف ذلك 
بعدما أُنزل الحجاب، وآيُة الحجاب نزلت فى شأن زينب بنت جحش، وزينّب إذ إن القضية، كانت : أيضاً، ألن عائشة قالت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سألھا عن عائشة، فقالت وھى التى كانت : قالت عاِئَشةُ " أحمى َسْمِعى َوَبَصِرى: "ذاك كانت تحَته، فإنه َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ   .مَ ُتسامينى ِمن أزواج النبى َصلَّى هللاَّ
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وقال . سنة خمس، وعلى ھذا فال يصح قوُل موسى بن عقبة وَقد ذكر أرباُب التواريخ أن تزويَجه بزينب كان فى ذى الَقعدة
إن غزوة بنى الُمْصَطلِق كانت فى سنة ست بعد الخندق، وذكر فيھا حديث اإلفك، إال أنه قال عن الزھرى، : ُمحمد بن إسحاق

أنا أعِذُرَك منه، فردَّ عليه : فقام أُسيُد بن الحضير، فقال: فقال. عتبة، عن عائشة، فذكر الحديثعن ُعبيد هللا بن عبد هللا بن 
وھذا ھو الصحيُح الذى ال شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وھم، : سعُد بن عبادة، ولم يذكر سعد بن معاذ، قال أبو محمد بُن حزم

كانت فى آِخر ذى الَقعدِة ِمن السنة الرابعة، وغزوة بنى المصطلِق فى ألنَّ سعَد بن معاذ مات إثر فتح بنى قريظة بال شك، و
شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشھر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من 

 .غزوة بنى الُمصَطلِق بأزيَد من خمسين ليلة

 .سيأتى أن الخندق كان فى سنة خمس كما: الصحيح: قلت

 فصل 

سألُت أمَّ ُرومان عن حديِث اإلفك، : ومما وقع فى حديث اإلفك، أن فى بعض ُطرق البخارى، عن أبى وائل عن مسروق، قال
ثتنى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ونزل رسوُل هللا : قال غيُر واحد. فحدَّ وھذا غلط ظاھر، فإن أمَّ ُرومان ماتت على عھِد رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى قبرھا، وقالصَ  هُ : "لَّى هللاَّ ولو كان : َقالُوا" أَْن َيْنُظَر إلى اْمَرأٍَة ِمَن الُحوِر العيِن، َفْلَيْنُظْر إلى ھذه  َمْن َسرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وسمع منه، ومس روق إنما َقِدَم المدينة بعد موِت مسروٌق َقِدَم المدينَة فى حياتھا وسألھا، للقى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً غير ھذا، فأرسَل الروايَة عنھا، فظنَّ بعُض : قالوا. رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ وقد روى مسروق، عن أمِّ رومان حديثا
ً قال: الرواة، أنه سمع منھا، فحمل ھذا الَحديث على السماع، قالوا حفت على بعضھم" ُسئلت أم رومانَ : "ولَعل مسروقا : فتصَّ

كل ھذا ال َيُردُّ الرواية الصحيحة التى أدخلھا : ، ألن من الناس َمن يكتب الھمزة باأللف على كل حال، وقال آخرون"سألت"
ً سألھا، وله خمَس عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون : وقد قال ابراھيم الحربى وغيره" صحيحه"البخارى فى  إن مسروقا
َث عنه، قالواسنة، وأمُّ ر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ونزوله فى قبرھا، : ومان أقدُم َمْن حدَّ وأما حديُث موتھا فى حياة رسول هللا َصلَّى هللاَّ

، وفيه علتان تمنعان ِصحته، إحداھما رواية على بن زيد بن جدعان له، وھو ضعيُف الحديث ال ُيحتجُّ : فحديٌث ال َيِصحُّ
ُ أنه ر: بحديثه، والثانية ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، والقاسم لم ُيدرك زمَن رسول هللا َصلَّى هللاَّ واه عن القاسم بن محمد، عن النبى َصلَّى هللاَّ

م ھذا على حديٍث إسناده كالشمس يرويه البخارى فى  سألُت أمَّ رومان، : ويقول فيه مسروق" صحيحه"َعلَْيِه َوَسلََّم، فكيف ُيقدَّ
إن أم رومان توفيت فى : قد قيل": معرفة الصحابة"وقد قال أبو نعيم فى كتاب ". سئلت: "يكون اللَّفظفحدثتنى، وھذا يرد أن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وھو وھم  .عھد رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لما استشا: ومما وقع فى حديث اإلفك أن فى بعض طرقه سل الَجاِرَيَة تصدَقَك، فدعا : رهأن علياً قال للنبى َصلَّى هللاَّ
ْبِر، أو كما قالت، وقد اسُتْشِكَل ھذا، فإن بريرة إنما كاتبت : َبِريَرة، فسألھا، فقالَتْ  ما َعلِْمُت عليھا إال ما َيْعلَُم الصائُغ على التِّ

ُ َعلَْيِه  ِة طوبلة، وكان العباُس عمُّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ َوَسلََّم إذ ذاك فى المدينة، والعباُس إنما َقِدَم المدينَة بعد وَعَتَقْت بعد ھذا بمدَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقد َشفَِع إلى َبريرة يا عبَّاُس؛ أال َتْعَجُب : "أن ُتراجَع زوَجھا، فأبت أن ُتراجعه: الفتح، ولھذا قال له النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ِه لََھا  ".ِمْن بغض َبِريَرَة ُمِغيثاً وُحبِّ

ففى قصة اإلفك، لم تكن بريرةُ عند عائشة، وھذا الذى ذكروه، إن كان الِزماً فيكون الوھُم ِمن تسميته الجارية بريرة، ولم َيْقل 
 فسل الجارية: َسْل بريَرة، وإنما قال: له علىُّ 

إلى بعد الفتح، ولم ييأس تصُدقك، فظن بعُض الرواة أنھا بريرة، فسماھا بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لھا استمر 
 .وهللا أعلم.. منھا، زال اإلشكال
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 فصل

رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منھا األذل ، فبلغھا زيد بن  لئن: وفى مرجعھم ِمن ھذه الغزوة، قال رأُس المنافقين ابُن أَُبىّ 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، وجاء ابن أبي يعتذر ويحل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، أرقم رسول هللا َصلَّى هللاَّ ف ما قال ، فسكت عنه رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بأذنه ، فقال  : " ، ثم قال "أبشر فقد صدقك هللا :" فأنزل هللا تصديق زيد فى سورة المنافقين ، فأخذ النبي َصلَّى هللاَّ
فكيف إذا تحدث الناس : " مر عباد بن بشر ، فليضرب عنقه ، فقال ! يا رسول هللا : ، فقال له عمر "ھذا الذي وفى  بأذنه 
 " .أن محمداً يقتل أصحابه 

 فى غزوة الخندق: فصل

ال سنَة ثالٍث، وواعَد  ال على أصحِّ القولين، إذ ال ِخالََف أن أُُحداً كانت فى شوَّ وكانت فى سنِة خمٍس ِمن الھجرِة فى شوَّ
 ُ  َعلَْيِه َوَسلََّم فى العام الُمقبِل، وھو سنُة أربع، ثم أخلفُوه ألجل َجْدِب تلك السنِة، فرجُعوا، فلما المشرُكون رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َيِر والمغازى  .كانت سنة خمس، جاؤوا لِحربه، ھذا قوُل أھِل السِّ

ذى ال َشكَّ فيه، واحتج عليه وھذا ھو الصحيُح ال: بل كانت سنَة أربع، قال أبو محمد بن حزم: وخالفھم موسى بُن عقبة وقال
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يوَم أُُحٍد، وھو ابُن أربع" الصحيحين"بحديِث ابِن ُعَمَر فى  عشرَة سنة، فلم ُيِجْزهُ،  أنه ُعِرَض على النبىِّ َصلَّى هللاَّ

 .ثم ُعِرَض عليه يوَم الخندِق، وھو ابُن َخمَس عشرَة سنة، فأجازه

 .ينھما إال سنٌة واحدةفصحَّ أنه لم يكن ب: قال

ا : وأجيب عن ھذا بجوابين، أحدھما هُ لما استصَغَرهُ َعِن القِتال، وأجازه لمَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ردَّ أن ابَن عمر أخبَر أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ
نِّ التى رآه فيھا مطيقاً، وليس فى ھذا ما ينفى تجاُوَزھا بسنٍة أو نحوھا  .وَصَل إلى السِّ

ِل الرابعة عشرة ويوَم الخندق فى آخِر الخامسة عشرة: نىالثا  .أنه لعلَّه كان يوَم أُُحٍد فى أوَّ

 فصل

وكان سبب غزوة الخندق أن اليھوَد لما َرأُوا انتصاَر المشركين على المسلمين َيْوَم أُُحد، وعلُِموا بميعاِد أبى سفيان لِغزو 
بيع المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع للِعام الُمْقبِ  ِل، خرج أشرافُھم، كسالَّم بن أبى الُحقيق، وسالَّم بن ِمْشَكم، وِكَنانة بن الرَّ

ُضونھم َعلَى َغزِو َرُسوِل هللاِ صلى هللا َعليه وسلم، ويؤلُِّبونھم عليه، ووعدوھم ِمن أنفسھم  وغيِرھم إلى قريش بمكة ُيحرِّ
ان فدَعْوُھم، فاستجاُبوا لھم، ثمَّ طافُوا فى قبائل العرِب، يدعوَنھم إلى ذلك، بالنَّصِر لھم، فأجاَبْتُھم قريٌش، ثم خرُجوا إلى َغَطفَ 

ْھَران، وخرجت بُنو  فاستجاَب لھم َمن استجاب، فخرجت قُريٌش وقائدھم أبو سفيان فى أربعِة آالٍف، وواَفْتُھم بنو سليم ِبَمرِّ الظَّ
َة، وجاءت َغَطَفاُن   .وكان َمن وافى الخندَق ِمن الكفار عشرة آالف. وقائُدھم ُعيينُة بُن ِحْصنٍ أسد، وَفَزاَرة، وأشجع، وبنو ُمرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمسيرھم إليه، استشار الصحابَة، فأشار عليه سلماُن الفارسى بحفر خندقٍ  يُحول بين  فلما َسِمَع رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبادر إليه المسلمون، وَعِمَل بنفسه فيه، وبادروا ھجوَم الُكّفاِر العدوِّ وبيَن المدينة، فأمر به رسوُل ِهللا َصلَّ  ى هللاَّ

جبل خلَف : عليھم، وكان فى َحفِره من آياِت ُنبوته، وأعالم رسالته ما قد تواتر الخبُر به، وكان حفُر الخندق أماَم َسْلٍع، وَسْلعٌ 
 .الكفارظھوِر المسلمين، والخندُق بينھم وبين 

ن بالجبل من خلفه، وبالخندق أمامھم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى ثالثة آالف من المسلمين، فتحصَّ  .وخرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .خرج فى سبعمائة، وھذا غلط ِمن خروجه يوم أُُحدٍ : وقال ابن إسحاق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالنَِّساِء والذرارى  .، َفُجِعلُوا فى آطاِم المدينِة، واستخلف عليھا ابَن أُمِّ مكتوموأمر النبىُّ َصلَّى هللاَّ
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ا وانطلق ُحَيىُّ بُن أْخَطب إلى بنى قُريظة، فدنا ِمن حصنھم، فأبى كعُب بن أسد أن يفَتح له، فلم َيَزْل ُيكلُِّمُه حتى فتح له، فلم
ِجْئَتنى وِهللا بُذلِّ : َسٍد على قادتھا لِحرب محمد، قال كعبلقد جئُتَك بعزِّ الدھر، جئُتَك بقريش وَغَطَفان وأَ : دخل عليه، قال
فلم يزل به حتَّى نقَض الَعھد الذى بيَنه وبيَن رسول هللا َصلَّى . قد ھراَق َماُؤه، فھو َيْرُعد وَيْبُرق ليس فيه شىء الدھِر، وِبَجَھامٍ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ودخل مع المشركين فى ُمحاربته، َفُسرَّ  بذلك المشركون، وشرط كعب على ُحَيىِّ أنه إن لم يظفُروا بمحمد أن  هللاَّ
 .يجئ حتى يدُخَل معه فى ِحصنه، فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك، ووفَّى له به

اَت  ْعدْيِن، وخوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خبُر بنى قُريظة ونقضھم للعھد، فبعث إليھم السَّ بن ُجبير، وعبَد ِهللا بن وبلغ رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ھل ھم على عھدھم، أو قد نقُضوه ؟ فلما َدنْوا منھم، فوجُدوھم على أخبث ما يكون، وجاھروھم بالسبِّ : رواحة لَِيْعِرفُوا

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فانصرفُوا عنھم، ولحُنوا إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم لحناً والعداوة، ونالُوا ِمن رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عند ذل هللاُ أْكَبُر : "كُيخبرونه أنھم قد نقُضوا الَعھد، وغَدُروا، فعُظَم ذلك على المسلمين، فقاَل رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

َفاُق، واستأذن " أَْبِشُروا َيا َمْعَشَر الُمْسلِمينَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الذھاب ، واشتدَّ البالُء، وَنَجَم النِّ بعُض بنى حارثة رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
، وھمَّ بنو سلَمَة بالَفَشِل، ثم ثبَّت هللاُ ]13: األحزاب[} إنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةٌ وَما ِھَى ِبَعْوَرٍة إْن ُيِريُدوَن إالَّ فَِراراً {: إلى المدينة وَقالُوا

 .الطائفتين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم شھراً، ولم يكن بينھم قِتال ألجل ما حال هللاُ به ِمن الخندق بينھم وأقام المشرُكون م حاِصِريَن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
إن : وبين المسلمين، إال أن َفواِرَس ِمن قُريش، منھم عُمرو بن عبد ُودٍّ وجماعة معه أقبلُوا نحَو الخندق، فلما وقفُوا عليه، قالوا

ً من الخندق، فاقتحُموه، وجالت بھم خيلُھم فى الّسبخة بين الخندِق  ھذه َمكيدةٌ  قا ً ضيِّ ُموا مكانا ما كانت العرُب تعِرفُھا، ثم تيمَّ
 وَسْلٍع، َوَدَعْوا إلى الِبَراز، فانتدب لِعمرو علىُّ بن أبى طالب رضى هللا عنه، فبارزهُ، فقتله هللاُ على يديه، وكان ِمن ُشجعان

 ".حم ال ُيْنَصُرونَ "الِھم، وانھزَم الباقون إلى أصحابھم، وكان ِشعاُر المسلمين يومئذ وأبط المشركين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيصالح ُعيينَة بَن ِحْصٍن، والحاِرَث  بَن عوف ولما طالت ھذه الحاُل على المسلمين، أراد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
عدين فى ذلك، فقاالرئيسى َغَطَفان، على ُثلِث ِثمار المدينةِ  يا : ، وينصرفا بقومھما، وجرت المراوضُة على ذلك، فاستشار السَّ

ا نحن وھؤالء الق وُم على رسوَل ِهللا؛ إن كان هللاُ أَمَرَك بھذا، فسمعاً وطاعًة، وإن كان شيئاً تصنُعه لنا، فال حاجَة لنا فيه، لقد ُكنَّ
ِ وِعبادِة األوثان، وھم ال يط مُعون أن يأكلُوا منھا ثمرة إال قِرًى أو بيعاً، فحين أكرمنا هللاُ باإلسالم، وھدانا له، الشِّرِك با

َب رأَيھما، وقال نا بك، ُنعطيھم أموالََنا ؟، وِهللا ال ُنعطيھم إال السيَف، فصوَّ ا َرأَْيُت الَعَرَب : "وأَعزَّ َما ُھَو َشىٌء أَْصَنُعُه لَُكْم لَمَّ إنَّ
 ".َقْوٍس َواِحَدةٍ  َقْد َرَمْتُكم َعنْ 

َ ِمن ذل أ ھم، فكان مما ھيَّ ، وھزم جموَعھم، وفلَّ حدَّ ك، أن ثم إنَّ هللا عزَّ وجلَّ وله الحمُد صنع أمراً ِمْن عنده، َخَذَل به العدوَّ
ُ : رجالً ِمن َغَطَفاَن ُيَقال له يا رسول :  َعلَْيِه َوَسلََّم، فقالُنَعْيُم بُن مسعود بِن عامر رضى هللا عنه، جاء إلى رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا َما اْسَتَطْعَت َفإنَّ : "ِهللا؛ إنى قد أسلمُت، فُمرنى بما شئت، فقاَل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ْل َعنَّ َما أَْنَت َرُجٌل َواِحٌد، َفَخذِّ إنَّ
ن عشيراً لھم فى الجاھلية، فدخل عليھم، وھم ال يعلمون بإسالمه، ، فذھب ِمن فوره ذلك إلى بنى قُريظة، وكا" الَحْرَب َخْدَعة

ً إن أصاُبوا فُرصة انتھزوھا،: فقال وإال انشَمُروا إلى بالدھم راجعين،  يا بنى قُريظة؛ إنكم قد حاربُتم محمداً، وإن قريشا
لقد أشرَت بالرأى، : ا معھم حتى ُيعطوكم رھاِئن، قالواال ُتقاِتلُو: فما العمُل يا ُنعيم ؟ قال: قالوا. وترُكوُكم ومحمداً، فانتقم منكم

إن يھوَد قد َنِدُموا على ما كان : قال. نعم: تعلمون ُودِّى لكم، وُنصحى لكم، قالوا: ثم مضى على وجھه إلى قُريش، فقال لھم
ه، ثَم ُيمالُِئونه عليكم، فإن سألوكم منھم من نقِض عھد محمد وأصحابه، وإنھم قد راسلُوه أنھم يأخذون منكم َرھائَِن يدفعوَنھا إلي

ال، بعثوا إلى اليھود ا لسنا : رھاِئَن، فال ُتعطوھم، ثم ذھب إلى َغَطَفان، فقال لھم ِمْثَل ذلَِك، فلما كان ليلُة السبت من شوَّ إنَّ
داً، فأرسل إليھم اليھ ، فانھُضوا بنا حتى ُنَناِجَز محمَّ إن اليوَم يوُم السبت، وقد علمتم ما : ودبأرض ُمقام، وقد ھلك الُكراُع والُخفُّ

ا ال ُنقاِتُل معكم حتى تبعثوا إلينا َرھاِئَن، فلما جاءتھم ُرُسلُُھم بذلك، قالت قُري : شأصاب َمْن قبلنا أحدُثوا فيه، ومع ھذا فإنَّ
ا وهللاِ ال ُنرِسُل إليكم أحداً، فاخرُجوا معنا: صدَقُكم وهللاِ ُنعيم، فبعثوا إلى يھود صدقكم وهللا :حتى ُنناِجَز محمداً، فقالت قُريظة إنَّ

ُض ِخياَمھم، وال َتَدُع لھم قِدراً إال َكفَ  أْتھا، وال ُنعيم، فتخاذَل الفريقاِن، وأرسَل هللاُ على المشركين ُجنداً من الريح، فجعلْت ُتقوِّ
ْعَب والخوَف، وأرسل رسوُل ِهللا ُطُنباً، إال َقلََعْته، وال َيقِرُّ لھم قرار، وجنُد هللاِ ِمن المالئكة يز لزلونھم، وُيلقون فى قلوبھم الرُّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُحذيفَة بن اليمان يأتيه بخبرھم، فوجدھم على ھذه الحال، وقد تھيؤوا للرحيل، فرجع إلى رسول هللا َصلَّى  َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأخبره برحيل القوم، فأصبح رسولُ  هُ بغيظه، لم ينالُوا خيراً، وكفاهُ  هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقد ردَّ هللاُ عدوَّ هللا َصلَّى هللاَّ

هللا قِتالھم، فصدق وعَده، وأعزَّ جنَده، ونصر عبَده، وھزم األحزاَب وحده، فدخل المدينَة ووضَع السالَح، فجاءه جبريُل عليه 
الَح ؟ إنَّ الَمالِئَكَة لَْم َتَضْع َبْعُد أَْسلَِحَتَھا، اْنَھْض إلَى َغْزَوِة ھؤالِء، : قالأُمِّ سلمة، ف السالُم، وھو يغتِسُل فى بيت أََوَضْعُتُم السِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً ُمِطيعاً، َفالَ ُيَصلَِّينَّ الَعْصَر إال فى: "َيْعِنى بنى قَُرْيَظَة، َفناَدى رُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ، "بنى قَُرْيَظة َمن َكاَن َساِمَعا
مناه، واستشھد يوَم الخندق ويوَم قريظة نُحُو عشرٍة ِمن  فخرج المسلمون ِسراعاً، وكان من أمره وأمر بنى قُريظة ما قدَّ

 .المسلمين

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولم ُيقت ْن أَلََّب األحزاَب على رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ منا أن أبا رافع كان ِممَّ ْل مع بنى قُريظة كما قُتَِل صاحُبه وقد قدَّ
ُحَيّى بن أخطب، ورغبِت الخزرُج فى قتله مساواًة لألوس فى قتل كعِب بِن األشرف، وكان هللاُ ُسبحانه وتعالى قد جعل ھذين 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الخيراِت، فاستأذُنوه فى قتله،  ْيِن يتصاوالن بيَن يدى رسول هللا َصلَّى هللاَّ َفأَِذَن لھم، فانتدب له ِرجاٌل ُكلُُّھم الحيَّ
وأبو قتادة، الحارث بن ِرْبعى، ومسعود بن سنان،  ِمن بنى سلمة، وھم عبُد هللا بن َعتيٍك، وھو أميُر القوم، وعبُد ِهللا بُن أُنيس،

ُ َعلَْيِه وُخَزاعىُّ بن أسود، فساروا حتى أتوه فى خيبر فى دار له، فنزلُوا عليه ليالً، فقتلُوه، ورجعوا  إلى رسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ
عى قتله، فقال اَھا، قال لِسيِف عبِد هللاِ بن أُنيس" أَُرونى أَْسَياَفُكم: "َوَسلََّم، وُكلُُّھُم ادَّ ھَذا الَِّذى َقَتلَُه أرى فيِه أَثَر : "، فلما أََرْوهُ إيَّ

َعام  ".الطَّ

 فصل 

ُ َعلَيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثم خرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم إلى بنى لِْحَيان َبْعَد قَُرْيَظَة بستة أشھِر لِيغزوھم، فخرج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
فى مائتى رجل، وأظھر أنه ُيريد الشام، واستخلف على المدينة ابَن أُمِّ مكتوٍم، ثم أسرَع السير حتى انتھى إلى بطن ُغَراَن، واٍد 

م عليھم ودعا لھم، وَسِمَعْت بنو لِْحَيان، فھرُبوا فى من أودية بالدھ م، وُھَو بين أَمج وُعسفان حيث كان ُمصاُب أصحابه، فترحَّ
رؤوِس الجبال، فلم يقدر ِمنھم على أحد، فأقام يومين بأرضھم، وبعث السرايا، فلم َيْقِدُروا عليھم، فسار إلى ُعسفان، فبعث 

 .تسمَع به قُريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبُته عنھا أربَع عشرة ليلةعشرة فوارس إلى ُكراع الَغِميم لِ 

 فى سرية َنْجد : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خيالً قَِبَل نجد، فجاءت بُثَماَمَة بِن أُثال الحنيفى سيِّد بنى حنيفة، ف ربطه رسوُل ِهللا َصلَّى ثم بعَث رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيهِ  ُد؛ إْن َتْقُتْل َتْقُتْل َذا َدٍم، وإن : ؟ فقال" َما ِعْنَدَك َيا ُثَماَمةُ : "َوَسلََّم إلى ساريٍة من سوارى المسجد، وَمرَّ به، فقال هللاَّ يا ُمَحمَّ

فقال له ِمْثَل ذلَك، فردَّ عليه  َتْنِعْم َتْنِعْم َعلَى َشاِكٍر، وإْن ُكْنَت ُتِريُد المال، َفَسْل ُتعَط منه ما شئَت، فتركه، ثم مرَّ به مرة أخرى،
، فأطلقُوه، فذھب إلى نخٍل قريٍب من المسجد، فاغتسل، ثم جاءه، " أْطلِقُوا ُثَماَمة: "كما َردَّ عليه أوالً، ثم مرَّ مرًة ثالثة، فقال

، وِهللا ما كان على وهللاِ ما كان على وجه األرض وجٌه أبغَض إلىَّ من وجھك، فقد أصبَح وجُھَك أحبَّ الُوج: فأسلم وقال وه إلىَّ
، وإنَّ خيلك أخذتنى، وأنا أُريُد الُعمرة، فبشَّره ر سوُل وجه األرض ِديٌن أبَغَض علىَّ ِمن دينك، فقد أصبح ديُنك أحبَّ األدياِن إلىَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأمره أن يعتمر، فلما قدم على قريٍش، قالوا ال وِهللا، ولكنى أسلمُت مع : امُة ؟ قالَصَبْوَت يا ُثمَ : هللا َصلَّى هللاَّ
ُة ِحنَطٍة َحتَّى يأَذَن فيھا رسوُل هللا َصلَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وال وِهللا ال يأتيكم من اليَماَمِة َحبَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكانت محمد َصلَّى هللاَّ ى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اليمامُة ريَف مكة، فانصرف إلى بالده، ومنع الحمَل إلى م كة حتى َجِھَدْت قريش، فكتبوا إلى رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   .يسألُونه بأرحامھم أن يكُتب إلى ُثمامَة ُيخلِّى إليھم حمَل الطعام، ففعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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 فى غزوة الغابة : فصل

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم التى بالغابة، فاستاقھا، وقتل ثم أَغار ُعَيْيَنُة بُن ِحْصٍن الَفزَ  اِرىُّ فى بنى عبد ِهللا بن َغَطَفاَن على لَِقاِح النبى َصلَّى هللاَّ
وھو ابن أبى ذر، وھو َغِريٌب جداً، فجاء الصريُخ، : راِعَيَھا وھو رجٌل من ُعسفان، واحتملوا امرأته، قال عبُد المؤمن بن خلف

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُمقنَّعاً فى الحديد، فكان أول َمْن يا َخْيَل هللاِ : ونودى قدم  اْرَكبى، وكان أول ما ُنودى بھا، وَرِكَب رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اللِّواَء فى ُرمحه، وق رع والِمْغَفِر، َفَعَقَد له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اْمِض حتَّى تلحقك : " الإليه المقداُد بن عمرو فى الدِّ

ا َعلَى أََثِركَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابَن أُمِّ مكتوم، وأدرَك سلمُة بُن األكوع القوَم، وھو على " الخيوُل، إنَّ ، واستخلَف رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ْبِل وَيقُول  :ِرجليه، فجعَل يرميھم بالنَّ

عواْلَيْوَم يَ ... ُخْذَھا َوأَنا اْبُن األَْكَوع  ضَّ  ْوُم الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم والخيُل : حتى انتھى إلى ذى َقَرٍد وقد استنقَذ ِمنھم جميَع اللَِّقاح وثالثين ُبردة، قال سلمة َفلَِحَقَنا َرسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ْرح، وأخذُت بأَعناق يا رسوَل ِهللا؛ إن القوَم ِعطاش، فلو بعثتنى فى مائة رجل استنقذُت ما فى أيديھ: ِعشاًء، فقلتُ  م من السَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   :القوم، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ".إنَُّھم اآلَن لَُيْقَرْوَن فى َغَطَفان: "ثم قالَ " َملَْكَت َفأْسِجحْ "

قدامھم وعلى اإلبل، وذھب الصريُخ بالمدينة إلى بنى َعْمرو بن عوف، فجاءت األمداُد ولم تزِل الخيُل تأتى، والرجاُل على أ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِِذى َقَردٍ   .حتى اْنَتَھْوا إلى رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .فاستنقذوا َعْشَر لِقاح، وأُفلَِت القوُم بما بقى، وھو عشر: قال عبد المؤمن بن خلف

حتى ما خلق : "عن سلمة" صحيحه"لفظ مسلم فى أنھم استنقذوا اللَِّقاَح ُكلَّھا، و": الصحيحين"وھذا غلط بيِّن، والذى فى : قلت
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إال خلَّفُته وراء ظھرى، واستلبُت ٍمنھم ثالِثيَن ُبردةً   ".هللاُ ِمن شىٍء ِمن لِقاح رسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

 فصل 

يرِ  ، فذُكروا أنھا كانت َقْبَل الُحَدْيِبَية، والدليُل على وھذه الغزوةُ كانت بعَد الُحديبية، وقد َوِھَم فيھا جماعٌة ِمن أھِل المغازى والسِّ
حدثنا : حدثنا ھاشُم بُن القاسم، قال: ما رواه اإلمام أحمد، والحسن بن سفيان، عن أبى بكر بن أبى شيبة، قال: ِصحِة ما قُلناه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم،  الُحديبيةِ َقِدْمُت المدينَة َزَمَن : حدثنى إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: ِعكرمة بُن عمار، قال َمَع َرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
يِه مع اإلبل، فلما كان ِبَغلٍَس، أغاَر عبُد الرحمن بُن عيينة على إبل رسوِل هللا َصلَّى: "قال  َخَرْجُت أنا وَرَباح بفرس لطلحة أَُندِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقَتَل َراِعَيَھا  .بطولھا" صحيحه"ة، رواھا مسلم فى وساَق القص"... هللاَّ

ً بيِّناً، فذكر َغزاة بنى لِحيان بعد قُريظة بستة أشھر، ثم قال" سيرته"ووھم عبُد المؤمن بن َخلَف فى  لما َقدَم : فى ذلك وھما
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينة، لم يمُكث إال ليالى حتى أغار عبد الرحمن بن ُعيينة والذى أغار عبُد . وذكر القصة... رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 .قدمُت المدينة زمن الُحديبية ؟: أبوهُ ُعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فأين ھذا ِمن قول سلمة: الرحمن، وقيل

 وقد ذكر الواقدى ِعدة سرايا فى سنة سٍت من الھجرة قبل الُحديبية

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى: فقال اَشَة ْبَن ِمْحصن : ربيع األول أو قال بعث رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ اآلخر سنَة ِستٍّ ِمن قدومه المدينة ُعكَّ
 األسدى فى أربعين رجالً إلى الَغْمِر، وفيھم ثابت ابن أقرم، وِسباع بن وھب، فأَجدَّ السير، وَنِذَر الَقوُم بھم، فھربوا، فنزل على

 .ماشيتھم، فوجدوا مائتى بعير، فساقُوھا إلى المدينةمياھھم، وبعث الطالِئَع فأصاُبوا َمن دلَُّھم على بعض 
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ْبح، فأَغاُروا عليھم، فأعجزوھم ھرب ة، فساروا ليلَتھم ُمشاًة، وواَفْوَھا مع الصُّ اً وبعَث سرية أبى ُعبيدة بن الجراح إلى ذى الَقصَّ
 .فى الجبال، وأصاُبوا رجالً واحداً فأسلم

عشرة نفر َسريَّة، َفَكَمَن الَقْوُم لَُھم حتى ناموا، فما َشَعُروا إال بالقوم، َفقُِتَل أصحاُب وبعث محمد بَن مسلمة فى ربيع األوِل فى 
 ً  .محمد بن مسلمة، وأفلَت محمد جريحا

ُة زيد بن حارثة بالَجُموِم، فأصاب امرأة ِمن ُمزينة يقال لھا حليمة، فدلتھم على محلَّة : وفى ھذه السنة وھى سنُة ست كانت سريَّ
ً وَشاًء وأسرى، وكان فى األسرى زوُج َحليمة، فلما َقَفَل زيد بن حارثة بما أصاَب، وَھَب من مح الِّ بنى ُسليم، فأصاُبوا َنَعَما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للُمزنية نفَسھا وزوجھا  .رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِرِف فى ُجمادى : وفيھا يعنى ُة زيد بن حارثة إلى الطَّ األولى إلى بنى ثعلبة فى خمسة عشر رجالً، فھربت سنة ست كانت سريَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ساَر إليھم، فأصاب ِمْن َنَعِمِھم ِعشريَن بعيَراً، و   .غاب أرَبع ليالاألعراُب، وخافُوا أن يكوَن َرسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُة زيِد بِن حارثة إلى العيص فى ُجمادى األولى،  وفيھا كانت سريَّ

أُِخَذِت األمواُل التى كانت مع أبى العاص بن الربيع زوِج زينَب َمرِجَعه ِمَن الَشاِم، وكانت أمواَل قريش، قال بن : وفيھا
خرج أبو العاص بُن الربيع تاجراً إلى الشام، وكان رجالً مأموناً، وكانت معه : حدثنى عبُد هللا بن محمد بن حزم، قال: إسحاق

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فاستاقُوا ِعيره، وأُفلِت، وَقِدُموا على َرُسوِل ِهللا صَ بضائُع لقريش، فأقبل قافالً ف ٌة لرسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ لَّى لَقَِيْتُه َسِريَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بما أصاُبوا، َفَقَسمه بينھم،  هللاَّ

 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فاستجار بھا، وسألھا أن تطلَُب له ِمن رسوِل  وأتى أبو العاص المدينَة، فدخَل على زينَب بنت رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَيْ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ردَّ ماله عليه، وما كان معُه ِمْن أموال الناس، فدعا رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ِريَّة، فقالِهللا َصلَّى هللاَّ إنَّ : " ِه َوَسلََّم السَّ

ا َحْيُث  ُجَل ِمنَّ وا َعلَْيِه، َفاْفَعلُوا، َقْد َعلِْمُتم، َوَقْد أََصْبُتم لَُه َماالً َولَِغْيِرِه، وُھَو َفىُء ِهللا الَِّذى أََفاَء َعلَْيُكْم، َفإْن َرأَْيُتْم أَنْ ھذا الرَّ  َتُردُّ
ه عليه يا رسوَل هللا، فردوا عليه ما أ: ، فقالُوا" َوإْن َكِرْھُتم، َفأَْنُتْم َوَحقُُّكم ، والرجَل بل نردُّ صاُبوا، حتى إن الرجَل ليأتى بالشَّنِّ

وه عليه، ثم خرج حتى َقِدَم مكة، فأدَّى إلى الناس بضاِئعَ  ھم، باإلداوة، والرجَل بالحبل، فما تركوا قليالً أصابوه وال كثيراً إال ردُّ
هُ عليه ؟ قا: حتى إذا فرغ، قال اً : لوايا معشَر قريش؛ ھل بقى ألحٍد منكم معى ماٌل لم أردَّ ال، فجزاك هللا خيراً، قد وجدناك وفيَّ

 أما وِهللا ما منعنى أن أُْسلَِم قبل أن أَْقَدَم عليكم إال تخوفاً أن َتظنُّوا أنى إنما أسلمُت ألَذھَب بأموالِكم، فإنى أشھُد أنْ : كريماً، فقال
 .الَ إلَه إال هللاُ، وأنَّ محمداً عبُده ورسولُه

ْض سرايا  وھذا القوُل من الواقدى وابن إسحاق يدل على أن قصة أبى العاص كانت َقْبَل الُحَديبية، وإال فبعَد الُھدنة لم تتعرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لقريش الُھدنة، وأن الذى أخذ  ولكن زعم موسى بن عقبة، أن قصة أبى العاص كانت بعد. رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ألنھم كانوا ُمنحازين ِبِسيِف البحر، وكانت ال األموال أبو بصير وأصحاُبه، ولم يكن  ذلك بأمر رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .تمرُّ بھم ِعيٌر لقريش إال أخذوھا، ھذا قوُل الزھرى

 ولم يزل أبو جندل، وأبو َبصير وأصحاُبھما الذين اجتمعوا إليھما: قال موسى بن عقبة عن ابن شھاب فى قصة أبى بصير
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى نفر من قريش ، ُھنالك، حتَّى مرَّ بھم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحَته زينُب بنُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم من أبى العاص، وأبو الع يومئذ اص فأخذوھم وما معھم، وأسُروھم، ولم يقتلُوا منھم أحداً لِصھر رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ
مشرٌك، وھو ابُن أخت خديجة بنِت ُخويلد ألبيھا وأُمھا، وَخلَّْوا سبيل أبى العاص، َفَقِدَم المدينَة على امرأته زينب، فكلمھا أبو 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى  ذلك، العاص فى أصحابه الذين أسرھم أبو جندل وأبو بصير، وما أخذوا لھم، فكلَّمت زينُب رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قام، فخطب الناَس، فقال  ْھُر : "فزعموا أنَّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ ا َصاَھْرَنا أَُناساً، َوَصاَھْرَنا أبا الَعاِص، َفِنْعَم الصِّ إنَّ

اِم فى أَْصحاٍب لَُه ِمْن قَُرْيٍش، َفأََخَذُھْم أَُبو َجنْ  ُه أََقَبَل ِمَن الشَّ َدٍل َوأَُبو َبِصيٍر، وأََخُذوا َما َكاَن َمَعُھْم، َولَْم َيْقُتلُوا ِمْنُھْم َوَجْدناهُ، وإنَّ
نعم، فلما بلَغ أبا : ؟ فقال الناسُ " هأََحَداً، وإنَّ َزْيَنَب ِبْنَت َرُسوِل هللاِ َسأَلَْتِنى أَْن أُجِيَرُھم، َفَھْل أَْنُتْم ُمِجيُروَن أَبا الَعاِص َوأَْصَحابَ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أبى العاص وأصحاِبه الذين كانوا عنده ِمن األسرى، ردَّ إليھم ُكلَّ شئ  جندل وأصحاَبه َقْوُل رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى أبى جندل وأبى بصير، يأمرھم أن َيْقَدُموا عليه، و َمن يأُمُر أخذ منھم، حتى العقاَل، وكتب رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

 ُ ُضوا ألحد ِمن قريش وِعيرھا، َفَقِدَم كتاُب رسول هللا َصلَّى هللاَّ  معھما ِمن المسلمين أن َيْرِجُعوا إلى بالدھم وأھليھم، وأال يتعرَّ
أبو جندل مكاَنه، وأقبل أبو جندل على رسول هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم على أبى بصير، وھو فى الموت، فمات وھو على صدره، ودفنه

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأَِمَنْت ِعيُر قريش وذكر باقى الحديثصَ   .لَّى هللاَّ

وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمَن الُھدنة، وقُريش إنما انبسطت ِعيُرھا إلى الشام َزَمَن الُھدنة، وسياُق 
 .الزھرى للقصة بيٌِّن ظاھر أنھا كانت فى زمن الُھدنة

فيھا أقبل ِدْحَيُة بن خليفة الَكلبى ِمن عند قيصر، وقد أجازه بماٍل وُكسوة، فلما كان ِبِحْسمى، لقِيه ناٌس ِمن ُجَذام، و: قال الواقدى
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قبل أن يدُخَل بيته فأخبره، فبع َث رسوُل هللا فقطُعوا عليه الطريَق، فلم يترُكوا معه شيئاً، فجاء رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم زيَد بن حارثة إلى صَ   .وھذا بعد الُحديبية بال شك: قلت". ِحْسمى"لَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : قال الواقدى وخرج علىُّ فى مائة رجل إلى َفَدك إلى حىٍّ ِمن بنى سعد بِن بكر، وذلك أنه بلََغ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ً ُيريدون أن َيمُ  ً لھم، فأقرَّ له أنھم بعُثوه إلى أن بھا جمعا وا يھوَد خيبر، فسار إليھم، يسيُر اللَّيل، وَيْكُمُن النھاَر، فأصاب عينا دُّ

 .خيبر، فعرُضوا عليھم ُنصرتھم على أن يجعلوا لھم ثمَر خيبر

ُ : قال ُة عبِد الرحمن بن عوف إلى ُدومة الجندل فى شعبان، فقال له رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ إن أطاعوك، : " َعلَْيِه َوَسلَّمَ وفيھا سريَّ
ج ابنَة ملكھم ج عبد الرحمن ُتماِضَر بنَت األْصَبِغ،" فتزوَّ  .وھى أم أبى سلمة، وكان أبوھا رأَسھم وَملَِكھم فأسلم القوُم، وتزوَّ

يُة ُكرز بن جابر الفِْھِرى إلى الُعَرِنيِّيَن الذين َقَتلُوا راعَى رسوِل هللا: قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واستاقُوا اإلبَل فى  وكانت سرَّ َصلَّى هللاَّ
 ً ُة عشرين فارسا ِريَّ ، وكانت السَّ ال سنَة ِستٍّ  .شوَّ

من حديث أنس، " الصحيحين"وھذا يُدلُّ على أنھا كانت قبَل الُحديبية كانت فى ذى الَقعدة كما سيأتى، وقصة الُعَرِنيِّيَن فى : قلت
ً من ُعْكٍل َوُعرَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َقالُواأن رھطا ا أَْھَلُ◌ َضْرع، ولم َنُكْن أَْھَل ريف، : ْيَنَة أََتْوا َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ يا َرُسوَل ِهللا؛ إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبَذْوٍد، وأََمَرُھم أَْن َيْخرُ  ا َفاْسَتْوَخْمَنا الَمِديَنة، َفأََمَر لھم َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ ُجوا فِيَھا، َفَيْشَرُبوا ِمْن أَْلَباِنَھا وأَْبَوالَِھا، َفلَمَّ
ْوَد، وَكَفُروا َبْعَد إْسالِمِھم اقُوا الذَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، واْستَّ وا، َقَتلُوا راِعَى َرُسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ  .َصحُّ

اعى، فبعَث َرُسوُل هللاِ : وفى لفظ لمسلم ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َطلَِبھْم، َفأََمَر ِبِھْم، َفَقَطَع أَْيِدَيُھم َوأَْرُجلَُھم،  َسَملُوا َعْيَن الرَّ َصلَّى هللاَّ
ِة حتَّى ماُتوا  .َوَتَرَكُھم فى ناِحَيِة الَحرَّ

بير، عن جابر ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : وفى حديث أبى الزُّ ِريَق، واْجَعْلَھا َعلَْيِھْم أَْضَيَق ِمْن اللُھمَّ َعمِّ َعلَيْ : " فَقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ِھم الطَّ
ة... ، فعمَّى هللا عليھم السبيَل، فأُْدِرُكوا"َمْسِك َجَمل  .وذكر القِصَّ

ِه وفيھا من الفقه جواُز ُشرِب أبواِل اإلبل، وطھارةُ بول مأكول اللَّحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين َقْطع َيِدِه وِرْجلِ 
قتله، وأنه ُيفعل بالَجانى كما فعل، فإنھم لما َسَملُوا َعْيَن الراعى، سمَل أعينھم، وقد ظھر بھذا أن القِصة محكمٌة ليست و

 .وهللا أعلم.. منسوخة، وإن كانت قبل أن تنِزَل الحدوُد، والحدوُد نزلت بتقريرھا ال بإبطالھا

 فى قصة صلح الحديبية : فصل

د بن إسحاق،  كانت سنَة ِستٍّ : قال نافع فى ذى الَقعدة، وھذا ھو الصحيُح، وھو قوُل الزھرى، وقتادَة، وموسى بن عقبة، ومحمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى الُحديبيةِ : قال ھشام بن عروة، عن أبيه. وغيرھم ال،  خرَج رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ فى رمضان، وكانت فى شوَّ

 .إنھا كانت فى ذى الَقعدة على الصواب: رمضان، وقد قال أبو األسود عن عروةوھذا وھم، وإنما كانت غزاةُ الفتح فى 
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اعتمر أرَبَع ُعَمر، ُكلُُّھنَّ فى ذى الَقْعَدِة، فذكر منھا ُعمرة الحديبي" الصحيحين"وفى   .ةعن أنس، أن النبىَّ َصلَّى هللاَّ

عن عبد هللا بن أبى : وفيھما" كانوا ألفاَ وأربعمائة: "عن جابر، وعنه فيھما" نالصحيحي"وكان معُه ألٌف وخمُسمائة، ھكذا فى 
ً وَثالثمائة: "أوفى ا أَْلفا ضوان ؟ قال: قلُت لِسعيد بن المسيِّب: ، قال قتادة"ُكنَّ . خمَس عشرَة مائة: كم كان الذيَن َشِھُدوا بيعَة الرِّ
ثنى أنھم كانوا خمَس عشرة مائة: ربَع عشرَة مائة، قالكاُنوا أ: فإن جابَر بَن عبد هللا قال: قلتُ : قال . يرحُمه هللا أْوَھَم، ھو حدَّ
ُھم نحُروا عام الُحديبية سبعيَن َبَدنًة، البدنةُ : قلت : كم كنُتم ؟ قال: عن سبعٍة، فقيل له وقد صح عن جابر القوالِن، وصح عنه أنَّ

ً وأربعمائة بخيلنا وَرِجلنا، يعنى َفاِرَسھم و راجلھم، والقلُب إلى ھذا أميل، وھو قوُل البراء بن عازب، وَمْعقِِل بِن يسار، ألفا
ا مَع : عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيه: وسلمة ابِن األكوِع فى أصحِّ الروايتين، وقوُل المسيِّب بن َحْزن، قال شعبةُ  كنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تحَت الشجر  .ِة ألفاً وأرَبعمائةرسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ

ً َمن قال نا ً بيِّ كانوا سبعمائة، وُعْذُره أنھم نحُروا يومئذ سبعيَن َبَدَنًة، والبدنُة قد جاء إجزاؤھا عن سبعة وعن : وغلط غلطا
ح بأن البدَنة كانت فى ھذه الُعْمرة عن سبعة، فلو كانت ال سبعون عن عشرة، وھذا ال يُدلُّ على ما قاله ھذا القائل، فإنه قد صرَّ

 .إنَّھم كاُنوا ألفاً وأربعمائة: جميعھم، لكاُنوا أربعمائة وتسعين رجالً، وقد قال فى تمام الحديث بعينه

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الَھْدَى وأشَعَره، وأحرَم بالُعمرة، وبعث بيَن يدي ُخَزاَعَة ه َعْيناً له ِمن فلما كانوا بذى الُحليفة، قلَّد رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
لُؤى قد جمعوا لك األَحاِبيَش، وجمعوا  إنى تركُت كعَب بنَ : ُيخِبُره عن قريش، حتى إذا كان قريباً من ُعسفان، أتاه َعْيُنه، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أصحاَبه، وقال وك عن البيت ومانعوك، واستشار النبىُّ َصلَّى هللاَّ أن نِميَل  أترون: "لك جموعاً، وھم مقاِتلوك وصادُّ
ون إلى َذرارى ھؤالء الذين أعاُنوھم َفُنِصيَبھم، فإن قعُدوا، قعُدوا موُتورين محروبين، وإن يجيؤوا َتُكْن ُعنقاً قطعھا هللاُ، أم تر

نا عنه قاتلناه  ؟" أن َنُؤمَّ البيت، فمن صدَّ

د، ولكن َمن حال بيننا وبيَن البيت، قاتلناه، فقال النبى هللاُ ورسولُه أعلم، إنما ِجئنا معتمِرين، ولم نجئ لِقتال أح: فقاَل أبو بكر
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ "َفُروُحوا إذاً : "َصلَّى هللاَّ إنَّ َخالَِد ْبَن الَوليِد : "، فراحوا حتى إذا كانوا ِببعِض الطريق، قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ

، فوِهللا ما شعر بھم خالد حتى إذا ُھْم ِبَقَتَرِة الجيش، فانطلق يرُكض نذيراً " ًة، َفُخُذوا َذاَت الَيِمينِ بالَغِميِم فى َخْيٍل لِقَُرْيش َطلِيعَ 
ِة التى ُيْھَبُط عليھم ِمْنَھا برَكْت بِه َراِحل ِنيَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حتى إذا كان بالثَّ َحْل، َحْل : ُته، فقال الناسُ لقريش، وسار النبىُّ َصلَّى هللاَّ

ْت، فقالُوا ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : فألحَّ ما َخألَِت الَقْصَواء، وَما َذاَك لََھا ِبُخلٍُق، : "َخألِت الَقْصَواء، َخألِت الَقْصواُء، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ًة : "، ثم قال"َولِكْن َحَبَسَھا َحابُس الفِيل  ُموَن فيھا ُحُرماِت هللا، إالَّ أعطيُتھم إيَّاھاوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه، ال َيْسأَلُونى ُخطَّ ، ثم "ُيَعظِّ

ضاً، فلم ُيْلِبْثُه النَّاُس أن  زجرھا، فوَثَبْت به، َفَعَدَل حتى نزل بأقصى الُحَديبية على َثَمٍد قليل الماء، إنما يتبّرُضُه النَّاُس َتبرُّ
ُ َعلَْيهِ  ً ِمْن ِكَناَنِتِه، ثمَّ أمرھم أن َيْجعلُوه فيه، قال َنزُحوه، َفَشَكْوا إلى رسول هللا َصلَّى هللاَّ فوِهللا ما : َوَسلََّم الَعَطَش، فانتزع سھما

، حتى صدُروا عنه ىِّ  .زاَل َيِجيُش لھم بالرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يبَعَث إليھم رجالً من أصحابه، اب  وَفِزَعْت قريٌش لنزوله عليھم، فأحبَّ رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ فدعا عمر بَن الخطَّ
يا رسوَل هللاِ؛ ليس لى بمكة أحٌد من بنى كعب يغَضُب لى إن أوذيُت، َفأَْرِسْل ُعْثَماَن بن عفان، فإن عشيَرَته : لِيبعثه إليھم، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عثماَن بَن عفان، فأرسله إ ا لم نأِت : "لى قريش، وقالبھا، وإنه مبلٌِّغ ما أردَت، فدعا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ أخبرھم أنَّ
اراً، وادُعُھم إلى اإلسالم ، وأمره أن يأتَى رجاالً بمكة مؤمنين، ونساًء مؤمناٍت، فيدُخَل عليھم، ويبشَِّرھم "لقتال، وإنما جئنا ُعمَّ

انطلق عثمان، فمرَّ على قريش ببلدح، بالفتح، ويخِبَرھم أن هللا عزَّ وجلَّ مظِھٌر ديَنه بمكة، حتى ال ُيْسَتْخفى فيھا باإليمان، ف
ا لم نأِت لِقتال، وإنما : أين تريد ؟ فقال: فقالوا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أدعوُكم إلى هللا وإلى اإلسالم، وأُخِبرُكم أنَّ بعثنى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

اراً، فقالوا ب به، وأسرج فرَسه، فحمل  قد سمعنا ما تقُوُل، فانفُْذ لِحاجتك، وقام إليه أبانُ : جئنا ُعمَّ بُن سعيد بن العاص، فرحَّ
َخلَص عثمان قبلنا إلى البيت : ُعثماَن على الفرس، وأجاره، وأردَفه أباُن حتى جاء مكة، وقال المسلمون قبل أن َيْرِجَع عثمانُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وما يمنُعه يا رسول ِهللا : فقالُوا ،" ِت وَنحُن َمْحُصوُرونَ َما أَظنُّه َطاَف بالَبيْ : "وطاَف به، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 "َذاَك َظنِّى به، أالَّ َيُطوَف ِباْلَكْعَبِة َحتَّى َنُطوَف َمَعهُ : "وقد َخلََص ؟ قال
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ْوا واختلط المسلمون بالمشركين فى أمر الصلح، فرمى رجٌل من أحد الفريقين رجالً ِمن الفريق اآلخر، وكانت معركة، وترامَ 
ُ َعلَيْ  بِل والِحجارة، وصاح الفريقاِن كالھما، وارتھن ُكلُّ واحٍد ِمن الفريقين بمن فيھم، وبلغ رُسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم أن بالنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو تحَت ا وا، عثماَن قد قُِتَل، فدعا إلى الَبْيعة، فثار المسلمون إلى رسول هللاِ َصلَّى هللاَّ لشجرة، فبايُعوه على أالَّ َيفِرُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بيد نفسه، وقال  ".ھِذِه َعْن ُعْثَمان : "فأخذ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ِت البيعة، رجع ُعثمان، فقال له المسلمون بئس ما ظننُتم بى، والذى : اشتفيَت يا أبا عبد هللا ِمن الطواف بالبيت، فقال: ولما َتمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم مقيٌم بالُحَدْيِبَيِة، ما ُطْفُت ِبھا حتى َيُطوَف بھا رَ نفسى  ُسوُل ِهللا َصلَّى بيده، لو مكثت بھا سنًة، ورسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولقد دعتنى قريٌش إلى الطواِف بالبيت، فأبيُت، فقال المسلمون ُ : هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم كان أعلمَنا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِلَبْيعِة تحَت الشجرة، فبايعه المسلم ِ، وأحسننا َظنا، وكان عمر آِخذاً ِبيِد رسول هللا َصلَّى هللاَّ ون ُكلُُّھم إال الجدَّ ْبَن با

 .َقْيسٍ 

َل من بايعه أبو ِسنان األَسِدىوكاَن َمْعقُِل بُن يسار آخذاً ِبغصنھا يرَفعُه عن رسول هللا صَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكان أوَّ  .لَّى هللاَّ

 .وبايعه سلمُة بُن األكوع ثالَث مرات، فى أول الناس، وأوسِطھم، وآِخِرھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ِمن فبينما ھم كذلك، إذ جاء ُبَدْيُل بُن ورقاَء الُخزاعى فى َنفٍر ِمن ُخزاعة، وكاُنوا َعْيَبَة ُنْصِح رسول هللا َصلَّ  ى هللاَّ
إنى تركُت كعَب بَن لَُؤى، وعامر بن لؤى نزلوا أعَداَد ِمياه الُحَدْيبية معھم الُعوُذ الَمَطافِيُل، وھم مقاِتلُوَك، : أھل ِتھاَمة، فقال

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وك عن البيت، قال رسول هللا َصلَّى هللاَّ ا لَْم ِنِجْئ لِ : "وصادُّ قَِتاِل أَحٍد، ولَِكْن ِجْئَتنا ُمْعَتِمِريَن، وإنَّ قَُرْيَشاً َقْد َنَھَكْتُھُم إنَّ
ً◌اِس، َوإْن َشاؤوا أَْن َيْدُخلُوا ِفي ْت ِبِھْم، َفإْن َشاُؤوا َماَدْدُتُھم، وُيَخلُّوا بْينى وَبْيَن النَّ َما دخل فيِه الناس، َفَعلُوا وإالَّ الَحْرُب، وأََضرَّ

و ُھم َعلَى أَْمِرى ھَذا َحتَّى َتْنَفرَد َسالِ َفَقْد َجمُّ  ".َفتِى، أْو لَُيْنفَِذنَّ هللاُ أَْمَرهُ ا، وإْن ُھم أََبْوا إالَّ القَِتاَل، َفَوالَِّذى َنْفِسى ِبَيِدِه، ألَُقاِتلَنَّ

، وقد سمعُته يقول قوالً، فإن شئتم إنى قد جئُتكم ِمن عند ھذا الرجل: سأبلغھم ما تقول، فانطلق حتى أتى قُريشاً، فقال: قال ُبديل
ثنا عنه بشىء: فقال سفھاؤھم. عرضُته عليكم سمعُته يقول : ھاِت ما سمعته، قال: وقال ذوو الرأى منھم. ال حاجَة لنا أن ُتحدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . كذا وكذا ثھم بما قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ  .فحدَّ

َة ُرشد، فاقبلوھا، ودعونى آِته، فقالواإن : فقال ُعروةُ بُن مسعود الثَّقفى ائته، فأتاه، فجعل ُيكلمه، فقال : ھَذا قد َعَرَض عليكم ُخطَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نحواً من قوله لُِبديل، فقال له عروةُ عند ذلك أى محمد؛ أرأيَت لو استأصلَت قوَمك ھل سمعَت : له النبى َصلَّى هللاَّ

وا بأحٍد ِمن العرب اجتاح أھله  ً أن َيفِرُّ ً من الناس خليقا قبلك ؟ وإن تكن األخرى، فوهللاِ إنى ألرى وجوھاً، وأرى أوَشابا
أما والذى نفسى : قال. أبو بكر: َمن ذا ؟ قالُوا: قال. اْمُصْص َبْظَر الالَِّت، أنحُن َنفِرُّ عنه وندعه: ويدعوك، فقال له أبو بكر

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وكلما كلَّمه أخذَ بيده، لوال َيٌد كانت لَك عندى لم أَْجزِ  بلحيته، والمغيرةُ  َك بھا، ألجبُتك، وجعل ُيكلِّم النبىَّ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ومعه السيُف، وعليه الِمغفُر، فكلما أھوى ُعروةُ إلى لحية النبىِّ  ُ َعلَيْ بُن ُشعبة ِعند رأِس النبىِّ َصلَّى هللاَّ ِه  َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فرفع عروة رأسه وقال: َوَسلََّم، ضرب َيده ِبَنْعِل السيِف، وقال ْر َيَدَك َعْن لِحية رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ َمن ذا ؟ : أخِّ
ً فى الجاھلية، : فقال. المغيرةُ بُن شعبة: قالوا فقتلھم وأخذ أَْى ُغَدُر، أَو لسُت أسعى فى َغدرتك ؟ وكان المغيرةُ صحب قوما

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . أموالھم، ثم جاء فأسلم ا الَماُل َفلَْسُت ِمْنُه فى َشىء: "فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ا اإلْسالُم فأْقَبُل، وأَمَّ  ".أمَّ

مَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعينيه، فوِهللا َما َتَنخَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُنخامة إال  ثم إن عروة جعَل َيْرُمق أصحاَب رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ النبىُّ َصلَّى هللاَّ
وقعت فى كفِّ َرُجٍل منھم، َفَدلََك بھا ِجلَده ووجَھه، وإذا أمرھم، ابتدروا أمَره، وإذا توضأ، كاُدوا يقتِتلُون على وضوئه، وإذا 

ون إليه النظَر تعظيماً له، فرجع عروةُ  أْى قوم؛ وِهللا لقد وفدُت على : إلى أصحابه، فقالتكلَّم خفضوا أصواتھم عنده، وما ُيِحدُّ
م : الملوكِ  ُم أصحاُب محمد محمداً، وِهللا إن تنخَّ ً ُيعظمه أصحاُبه ما ُيعظِّ ، وِهللا ما رأيُت ملكا على كسرى، وقيصَر، والنجاشىِّ

وإذا توضأ، كاُدوا يقتِتلُون على ُنخامة إال َوَقعْت فى كفِّ رجل منھم، فدلك بھا وجھه وجلده، وإذا أمرھم ابتدروا أمره، 
َة ُرشد، فاقبلُوھا، فقال  ً له، وقد عرض عليكم ُخطَّ ون إليه النظَر تعظيما وضوئه، وإذا تكلَّم، خفُضوا أصواتھم عنده، وما ُيِحدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : دعونى آِتِه، فقالوا: رجل من بنى ِكنانة ُ . َم وأصحابهاْئِتِه، فلما أشرَف على النبىِّ َصلَّى هللاَّ قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
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مون الُبْدَن، فابعُثوھا له، فبعثوھا له، واستقبله القوُم ُيلَبُّون، فلما رأى ذلك قال"ھذا فاُلنٌ : "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  : ، وھو من قوم ُيعظِّ
وا َعِن الَبيتِ " وما أرى أن . قُلَِّدْت وأُْشِعَرتْ  رأيُت الُبدن قد: لى أصحابه، فقال، فرجع إ"ُسْبَحاَن ِهللا، َما َيْنَبغى لَِھُؤالَء أن ُيَصدُّ

وا عن البيت  ُيَصدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . ائتهِ : فقالوا. دعونى آته: فقام ِمْكَرُز بُن َحفص، فقال ھذا ِمْكَرُز بن َحْفٍص، : "فلما أشرف عليھم، قال النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ُ ، فجعل ُيَكلِّ "وھو رجل فاجر ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فبينا ُھَو يكلمه، إذ جاء ُسھيُل بُن عمرو، فقال النبى َصلَّى هللاَّ م رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ْحم: "ھاِت، اكُتب بيننا وبينكم ِكتاباً، فدعا الكاتب، فقال: ، فقال"َقْد ُسھَِّل لَُكْم من أْمرُكم: "َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِن اكُتب بسِم ِهللا الرَّ
حيمِ  وِهللا ال : باسِمَك اللُھمَّ كما كنَت تكتُب، فقال المسلمون: أما الرحمُن، فوهللاِ ما ندرى ما ُھو، ولكن اكتب: فقال سھيل". الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  حمن الرحيم، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ھذا ما قاضى َعلَْيِه : اْكُتبْ : "، ثم قال" اْكُتْب باْسِمَك اللُھمَّ : "نكُتبھا إال بسِم ِهللا الرَّ
ٌد رُسوُل هللاِ  ا نعلُم أنك رسوُل ِهللا، ما صددناَك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب: ، فقال ُسھيل"ُمَحمَّ محمد بن : فوِهللا لو كنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ْبُتمُ : "عبد هللا، فقال النبى َصلَّى هللاَّ ُد ْبُن َعْبِد هللا: ونى، اْكُتبْ إنِّى َرُسوُل ِهللا وإْن َكذَّ ُ َعلَْيِه " ُمَحمَّ َفَقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ
ا أُِخْذَنا َضْغَطًة، ولكن ذلك ِمن العام : ، فقال سھيل"على أَْن تَخلُّوا َبْيَنَنا وَبْين الَبْيِت، َفَنُطوَف ِبهِ : "َوَسلََّم  ُث العرُب أنَّ وهللاِ ال تتحدَّ

ُسْبَحاَن هللاِ، كيف : على أن ال يأتِيك ِمنَّا رجل وإن كان على ِدينك إال رددَته إلينا، فقال المسلمون: سھيل المقبل، فكتب، فقال
 ً  .ُيردُّ إلى المشركين، وقد جاء مسلما

 فبينا ُھم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سھيل بن عمرو يرُسُف فى قيوده َقْد َخَرج من أسفل مكة حتى َرَمى بنفسه بين ُظھورِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : الُمسلمين، فقال سھيل ، فقال النبى َصلَّى هللاَّ هُ إلىَّ ا لم نقِض الكتاَب : "ھذا يا محمُد أول ما أقاضيَك عليه أن َتُردَّ إنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : ، فقال"بعد : قال. ما أنا بمجيزه لك: ، قال"لىَفأَِجْزهُ : "فوِهللا إذاً ال أَُصالحك على شىء أبداً، فقال النبى َصلَّى هللاَّ
يا معشَر المسلمين؛ أَُردُّ إلى المشركين، وقد ِجئُت : فقال أبو جندل. بلى قد أجزناه :قال ِمكرز. ما أنا بفاعل: ، قال"بلى فافعل"

ً شديداً، قال ُعَمُر بُن الخطاب َب فى هللاِ عذابا . ا شككُت منذ أسلمُت إال يومئذوهللاِ م: مسلماً، أال ترون ما لقيُت ؟ وكان قد ُعذِّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقلت ً ؟ قال: فأتيُت النبى َصلَّى هللاَّ نا على : ، قلتُ "بلى: "يا رسوَل هللا؛ ألسَت نبى هللا حقا ألسنا على الحق وعدوُّ

َة فى ديننا إذاً، وَنْرِجَع ولما َيْحُكم: ، فقلتُ "بلى: "الباطل ؟ قال نيَّ إنِّى َرُسوُل ِهللا، : "هللاُ بيننا وبيَن أعدائنا ؟ فقال عالَم ُنعطى الدَّ
ا سنأتى البيَت ونطوُف به ؟ قال: ، قلتُ "َوُھَو َناِصِرى، َولَْسُت أْعِصيهِ  " َبلَى، أََفأَْخَبْرُتَك أَنََّك َتأِْتيِه الَعام: "أَو لسَت كنَت ُتحدثنا أنَّ

ٌف ب: "قالَ . ال: ؟، قلتُ  وِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وردَّ علىَّ : قال". ه فإنََّك آتيِه وُمطَّ فأتيُت أبا بكر، فقلُت له كما قلُت لِرسول ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم سواء، وزاد قال . فاسَتْمِسك ِبَغْرِزِه َحتَّى َتُموَت، فوِهللا إنَّه لََعلى الَحقِّ : أبو بكر كما ردَّ علّى رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .فعملت لذلك أعماالً : مرعُ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا فرغ ِمن قضية الكتاب، قال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ َفَوِهللا َما َقاَم ِمْنُھْم رجٌل واحد " قُوُموا َفاْنَحُروا، ثم اْحلِقُوا: "فلمَّ
يا رُسول : ر لھا َما لَقَِى ِمَن الناس، فقالت أُمُّ سلمةحتى قال ذلك ثالَث مرات، فلما لم َيقُْم ِمْنھم أحد، قام فدخل على أُمِّ سلمة، فذك

لِّْم أحداً منھم هللا؛ أَُتِحبُّ ذلك ؟ اخُرْج ثم ال تكلِّم أحداً منھم كلمة حتى َتْنَحَر ُبْدَنك، وتدعو َحالَِقَك فيحلَقَك، فقام، فخرج، فلم ُيكَ 
ُس ذلك، قاُموا فنحروا، وجعل بعُضھم َيْحلُِق بعضاً، حتى كاَد نحر ُبدنة، ودعا َحالِقه فحلقه، فلما رأى النا: حتى فعل ذلك

ً غماً، ثم جاءه نسوةٌ مؤمناٌت، َھا الَِّذيَن آَمُنوْا إَذا َجاَءُكُم الُمْؤِمَناُت ُمَھاِجَراٍت { : فأنزل هللا َعزَّ وَجلَّ  بعُضھم يقُتُل بعضا َيا أَيُّ
ج إحداُھَما معاوية، ]10:الممتحنة[ }رِ ِبِعَصِم الَكَوافِ {: حتى بلغ} َفاْمَتِحُنوُھنَّ  فطلَّق ُعَمُر يومئٍذ امرأتين كانتا له فى الِشْرك، فتزوَّ

َم ِمن {: واألُخرى صفوان بن أُمية، ثم رجع إلى المدينة، وفى مرجعه أنزل هللا عليه ِبيناً لَِيْغفَِر لََك هللاُ َما َتَقدَّ ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ إنَّ
ْسَتقِيَماً َوَيْنُصَرَك هللاُ َنْصراً َعِزيزاً َذْنِبَك ومَ  َر َوُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَْيَك َوَيْھِدَيَك ِصَراطاً مُّ أَو فتٌح ُھَو يا : ، فقال عمر]2-1: الفتح[ }ا َتأَخَّ

ِكيَنَة فِى قُلُوِب {: َجلَّ ھنيئاً لَك يا َرُسوَل ِهللا، فما لََنا ؟ فأنزل هللا َعزَّ وَ : ، فقال الصحابةُ "نعم: "رسول هللا ؟ قال ُھَو الَِّذى أَْنَزَل السَّ
 .اآلية]4: الفتح[}...اْلُمْؤِمِنينَ 

العھَد الذى جعلَت لنا، فدفعه : ولما رجع إلى الَمِدينة، جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً، فأرسلوا فى طلبه رجلين، وقالوا
جلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الُحلَْيَفةِ  وِهللا إنِّى ألرى سيَفَك : ، فنزلوا يأُكلون ِمن تمر لھم، فقال أبو بصير ألحد الرجلينإلى الرَّ

أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه، : أََجْل وهللاِ إنه لجيد، لقد جربُت به ثم جربت، فقال أبو بصير: ھذا جيداً، فاستلَّه اآلخُر، فقال
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم حين رآهُ فضربه به حتى برد، وفرَّ اآلخُر بعدو حتى بلغ المدي لََقْد : "نة، فدخل المسجَد، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، قال"َرأى ھَذا ُذْعَراً  يا : قُِتَل وهللاِ صاحبى، وإنى لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: ، فلما انتھى إلى النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ نبىَّ ِهللا؛ قد وهللاِ أوفى هللا تك، قد رددتنى إليھم، فأنجانى هللا منھم، فقال النبىُّ َصلَّى هللاَّ ِه ِمْسَعر َحْرٍب، : " ِذمَّ َوْيُل أُمِّ
إليھم، فخرج حتى أتى ِسيَف الَبحِر، وينفلُت منھم أبو جندل بُن سھيل، فلحق  ، فلما سِمَع ذلك، عرف أنه سيرده" لَْو َكاَن لَُه أََحدٌ 

بأبى بصير، فال يخُرُج ِمن قريش رجل قد أسلم إال لحق بأبى بصير، حتى اجتمعت منھم ِعصابة، فوِهللا ال يسمُعوَن بعيٍر 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم تُ  َناِشُدهُ هللا لقُريش خرجت إلى الشام إال اعترُضوا لھا، فقتلوھم، وأخذوا أموالھم، فأرسلت قريٌش إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

َة {: رحم لَما أرسل إليھم، فَمن أتاه منھم، فھو آمن، فأنزل هللا َعزَّ وَجلَّ وال َوُھَو الَِّذى َكفَّ أَْيِدَيُھْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعْنُھم ِبَبْطِن َمكَّ
َة الَجاِھليَّةِ {: حتى بلغ} ....ِمن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَْيِھمْ  وا أنه نبى هللا، ولم ُيقروا ، وكانت ]26-24: الفتح[}َحِميَّ حميُتھم أنھم لم ُيقِرُّ

 .ِبِبْسِم هللاِ الرحمن الرحيم، وحالُوا بينھم وبين البيت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ": الصحيح"فى : قلتُ  كذلك قال البراء بُن " توضأ، ومجَّ فى بئر الحديبية من فمه، فجاشْت بالماءِ "أن النبى َصلَّى هللاَّ
 ".الصحيحين"ُن األكوع فى عازب، وسلمُة ب

ً " الصحيحين"عن مروان بن الحكم، والِمسور بن َمْخَرَمة، أنه غرز فيھا سھماً ِمن كنانته، وھو فى : وقال عروة  .أيضا

ً من : وفى مغازى أبى األسود عن عروة ْلِو، ومضمض فاه، ثم َمجَّ فيه، وأمر أن ُيَصبَّ فى البئر، ونزع سھما توضأ فى الدَّ
وألقاه فى البئر، ودعا هللا تعالى، َفَغاَرْت بالماء حتى جعلُوا يغتِرفُوَن بأيديھم منھا، وھم جلوس على شقِّھا، فجمع بين  ِكنانته،

 .األمرين، وھذا أشبه وهللا أعلم

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ : عن جابر، قال": صحيح البخارى"وفى  َم بين يديه َرْكَوة يتوضأ َعِطَش الناُس يوَم الُحديبية، ورسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
يا رُسوَل ِهللا؛ ما عندنا ماء نشرب، وال ما نتوضأ إال ما بيَن يديَك، : ؟ قالوا" ما لكم: "منھا، إذ َجَھَش الناُس نحوه، فقال

كوة، فجعل الماُء يفوُر من بين أصابعه أمثال العيون، فشربوا، وتوضؤوا، وكانوا خمَس عشرة مائة،" وھِذِه  فوضع يده فى الرَّ
 ".غيُر قصة البئر

بَح، قال ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّ ُكم اللَّْيلَةَ : " وفى ھذه الغزوة أصابھم ليلة مطر، فلما صلَّى النبى َصلَّى هللاَّ : ؟ قالوا" أََتْدُروَن َماذا قاَل َربُّ
ُمِطْرَنا بَِفْضِل هللاِ وَرْحَمتِه، َفذلَِك ُمْؤمٌن بى، َكافٌر : ا َمْن َقالَ أَْصَبَح ِمْن ِعَباِدى ُمْؤِمٌن بى َوَكافٌِر، َفأَمَّ : "قال. هللاُ ورُسوله أعلم

ا َمْن َقالَ   ".ُمِطْرَنا ِبَنْوِء كَذا وَكَذا، َفذلَِك َكافٌر بى ُمْؤمٌن بالكوكب: بالَكْوَكِب، وأمَّ

 فصل 

الناُس بعضھم من بعض، وأن َيرجَع عنھم  وجرى الصلُح بين المسلمين وأھِل مكة على وضِع الحرِب عشَر سنين، وأن يأمنَ 
ة، فأقام بھا ثالثاً، وأن ال يدُخلََھا إال بسالح الرا كب، والسيوف عاَمُه ذلك، حتى إذا كان العاُم المقبل، َقِدمَھا، وَخلّْوا بيَنه وبين مكَّ

ه علينا، وأنَّ بيننا وبيَنك َعْيَبًة مكفوفًة، وأنه فى القَِرب، وأنَّ َمن أتانا ِمن أصحابَك لم نرده عليك، وَمن أتاَك من أصحابنا رددتَ 
َمْن أتاھم منا فأبَعَدهُ هللاُ، وَمن أتانا ِمنھم فرددناه إليھم، َجَعَل هللاُ : "يا رسوَل هللا؛ ُنعطيھم ھذا ؟ فقال: ال إْسالَل وال إْغالَل، فقالوا

 ً  ".له َفَرجاً ومخرجا

دقة، أو النُّسك فى شأن كعب بن ُعجرة وفى قِصة الُحديبية، أنزل هللاُ عزَّ وجلَّ   .فِديَة األذى لمن حلق رأَسه بالصيام، أو الصَّ

ةً  ِريَن َمرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للُمَحلِّقِيَن بالَمْغفَِرة ثالثاً، ولِلُمَقصِّ  .وفيھا دعا رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

 .َسْبَعةٍ وفيھا نحُروا الَبَدَنَة عن َسْبَعٍة، والَبَقَرَة َعْن 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى جملة َھْديِه جمالً كان ألبى جھل ٍة لِيغيَظ بِه المشركين وفيھا أھدى رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ  .كان فى أنفه ُبَرةٌ ِمْن فِضَّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وع ھده، ودخلَْت بنو بكر فى عقد قريش وفيھا أُنِزلَْت سورةُ الفتح، ودخلت ُخزاعة فى َعْقِد رسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم دخل، وَمن شاء أن يدخل فى عقد قريش دخل  .وعھدھم، وكان فى الشرط أن َمن شاء أن يدخل فى عقده َصلَّى هللاَّ

ُ ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناٌت، ِمنھن أُمُّ ُكلُثوم بنُت عقبة ابن أبى معيط، فجاء أھلَُھا يسأل ونھا رسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
وقيل . ھذا نسخ للشرط فى النساء: َعلَْيِه َوَسلََّم بالشرِط الذى كاَن بينھم، فلم َيْرِجْعھا إليھم، ونھاهُ هللاُ عزَّ وجلَّ عن ذلك، فقيل

نَّة بالقرآن، وھو عزيٌز جداً  ُموهُ فى لم يقع الشرُط إال على الرجال خاصة، وأراد ال: وقيل. تخصيص للسُّ مشركون أن ُيَعمِّ
 .الصنفين، فأبى هللا ذلك

 فصل بعض ما فى قصة الُحديبية ِمن الفوائِِد الفِقھية 

، فإنه خرج إليھا فى ذى القعدة: فمنھا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى أشھر الحجِّ  .اعتماُر النبى َصلَّى هللاَّ

إلحراَم بالحجِّ كذلك، فإنه أحرم بھما ِمن ذى الُحليفة، وبينھا وبيَن أن اإلحراَم بالُعمرة من الميقات أفضُل، كما أن ا: ومنھا
َر : " المدينة ميٌل أو نحُوه، وأما حديث َم ِمْن َذْنِبِه وَما َتأَخَّ َكاَنْت : "وفى لفظ" َمْن أَْحَرَم ِبُعْمَرٍة ِمْن َبْيِت الَمْقِدِس، ُغفَِر لَُه َما َتقدَّ

ُنوبِ  َكفَّاَرًة لَِما َقْبلََھا ِمنَ   .فحديث ال يثُبت، وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً " الذُّ

 .أن َسْوَق الَھدى مسنوٌن فى الُعمرة المفَرَدة، كما ھو مسنون فى القِران: ومنھا

 .أن إْشَعاَر الَھدى ُسنَّة ال ُمثلٌَة منھى عنھا: ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أھدى فى ُجملة َھْديه جمالً ألبى جھل فى أَْنفِِه ُبَرةٌ ِمن فضٍة  استحباُب ُمغايظة أعداِء ِهللا، فإن النبىَّ : ومنھا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحابه َوَمَثلُُھْم فِى اإلْنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَئُه {: َيغيُظ به المشركين، وقد قال تعالى فى صفة النبى َصلَّى هللاَّ

اَع لَِيِغيَظ ِبِھُم اْلُكفَّارَ فآَزَرهُ  رَّ ُھْم ال ُيِصيُبُھْم َظَمأٌ {: ، وقال َعزَّ وجلَّ ] 29: الفتح[}فاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ َذلَِك ِبأَنَّ
ال َيَنالُوَن ِمْن َعُدٍو َنْيالً إال ُكتَِب لَُھم ِبِه َعَمٌل َصالٌِح، إنَّ َوال َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة فِى َسِبيِل ِهللا َوال َيَطُئوَن َمْوِطئاً َيِغيُظ اْلُكفَّاَر وَ 

 ].120: التوبة[} هللاَ ال ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسِنينَ 

 .أن أميَر الجيِش ينبغى له أن يبعَث الُعيوَن أمامه نحَو العدو: ومنھا

ةٌ عند الحاجة، ألن َعْينه الخزاعىَّ َكاَن كافراً إذ ذاك، وفيه ِمن المصلحة أن االستعاَنَة بالُمشِرِك المأموِن فى الجھاد جائز: ومنھا
، وأخذه أخبارھم  .أنه أقرُب إلى اختالطه بالعدوِّ

ً لمصلحٍة : ومنھا ً لَِعْتِبِھم، وتعرفا ً لوجه الرأى، واستطابًة لنفوسھم، وأمنا استحباُب مشورِة اإلمام رعيَّته وجيشه، استخراجا
، وقد مَدَح ] 159: آل عمران[}َوَشاِوْرُھْم فِى األَْمرِ { : بعُضھم دون بعض، وامتثاالً ألمر الربِّ فى قوله تعالى يختصُّ بعلمھا

 ].138: الشورى[}َوأْمُرُھْم ُشوَرى َبْيَنُھمْ {: سبحانه وتعالى عباده بقوله

 .جواز سبى ذرارى المشركيَن إذا انفرُدوا عن رجالھم قبل مقاتلة الرجال: ومنھا

ْت، فلَْم َتِسْر، والِخالء : ردُّ الَكالِم الباِطل ولو ُنِسَب إلى غير ُمَكلٍَّف، فإنھم لما قالوا: ومنھا خألِت الَقْصَواُء، يعنى َحَرَنْت وألحَّ
هُ علي ما : "ھم، وقالفى االبل بكسر الخاء والمدِّ نظير الِحران فى الخيل، فلما نسُبوا إلى الناقة ما ليس من ُخلُقَِھا وطبعھا، ردَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عن سبب بروكھا، وأن الذى َحَبَس الفيَل عن مكة حبسھا للحكمة "َخألَْت وَما َذاَك لََھا ِبُخلُق ، ثم أخبر َصلَّى هللاَّ
 .العظيمة التى ظھرت بسبب حبسھا، وما جرى بعده

 .أن تسميَة ما ُيالبسه الرجُل ِمن مراكبه ونحوھا ُسنَّة: ومنھا
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الَحلِف : نھاوم فى جواُز الَحلِف، بل استحباُبه على الخبر الدينى الذى يريد تأكيده، وقد ُحفَِظ عن النبى َصلَّى هللاَّ
، "سبأ"، و"سورة يونس"فى : أكثر من َثَماِنيَن موضعاً، وأمره هللا تعالى بالَحلِِف على تصِديِق ما أخبر به فى ثالثة مواِضعَ 

 ".تغابنال"و

ُموَن فيه ُحرمًة ِمن ُحُرماِت هللا تعا: ومنھا لَمة، إذا َطلَُبوا أمراً ُيَعظِّ لى، أُجيُبوا أن الُمْشِركين، وأھَل الِبَدع والفجور، والُبَغاة والظَّ
ھم وَبغيھم، إليه وأُعطوه، وأُعينوا عليه، وإن ُمِنعوا غيره، فُيعاَونون على ما فيه تعظيم حرمات هللا تعالى، ال على كفر

ِ تعالى ُمْرٍض له، أُجيَب إلى ذلك كاِئناً َمن كان، ما لم يترتَّ  ب وُيمنعون مما سوى ذلك، فُكلُّ َمن التمس المعاونَة على محبوب 
ِ أعظُم منه، وھذا ِمن أدقِّ المواضع وأصعِبَھا، وأشقَِّھا على النفوس، ولذلك ضاق  على إعانته على ذلك المحبوِب مبغوٌض 
يُق تلقاه بالرضى والتسليم، حتى كان قلُبه فيه  دِّ عنه من الصحابة َمن ضاق، وقال عمر ما قال، حتَّى َعِمَل له أعماالً بعده، والصِّ

 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وأجاب ُعَمَر عما سأل عنه من ذلك بَعْين جواِب رسول هللا َصلَّى هللاَّ ِه َوَسلََّم، َعلَيْ على قلِب رسوِل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ تعالى ورسوله َصلَّى هللاَّ يق رضى هللا عنه أفضُل الصحابة وأكملُھم، وأعرفُھم با دِّ ، وذلك يدل على أن الصِّ

 ُ ھم موافقًة له، ولذلك لم يسأل عمر عما َعَرَض له إال رسوَل ِهللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم وأعلُمھم بدينه، وأقوُمھم بمحابِّه، وأشدُّ
يَقه خاصة دوَن سائر أصحابه  .وِصدِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعَدَل ذاَت اليمين إلى الُحديبية: ومنھا  .بعُضَھا ِمن الِحل، وبعُضھا ِمن الَحَرم: قال الشافعى. أن النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيهِ  َوَسلََّم كان ُيصلِّى فى الحرم، وھو مضطرب فى الِحل، وفى ھذا  وروى اإلمام أحمد فى ھذه القصة أن النبى َصلَّى هللاَّ
َصالَةٌ : "كالّداللة على أن مضاعفَة الصالة بمكة تتعلق بجميع الحرم ال يخصُّ بھا المسجد الذى ھو مكاُن الطواف، وأن قوله

، وقوله ] 128: التوبة[}َفال َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ {: كقوله تعالى ،"فى الَمْسِجِد الَحَرام أَْفَضُل ِمْن ِمائة َصالٍة فى َمْسِجدى
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ {: تعالى  .، وكان اإلسراء ِمن بيت أُم ھانئ]1: اإلسراء[}ُسْبَحاَن الَِّذى أَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً مِّ

ُه ينبغى له أن ينزل فى الِحلِّ : ومنھا  .، ويصلى فى الَحرم، وكذلك كان ابُن عمر يصنعُ أن َمن نزل قريباً ِمن مكة، فإنَّ

جواُز ابتداِء اإلمام بطلب صلح الَعُدوِّ إذا رأى المصلحَة للمسلمين فيه، وال َيتوقَُّف ذلَك على أن يكون ابتداُء الطلب : ومنھا
 .منھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم با لسيف، ولم يكن عادته أن ُيقام على رأسه، وھو قاعد، وفى قِيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ٌة ُيقتدى بھا عند قدوِم رسل العدو من إظھار العزِّ والفخر، وتعظيم اإلمام، وطاعته، ووقايته بالنفوس، وھذه ھى العادة  ُسنَّ

ه النبى الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين، وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس ھذا من  ھذا النوع الذى ذمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بقوله ْأ َمْقَعَدهُ ِمن النَّار: "َصلَّى هللاَّ ً َفْلَيَتَبوَّ َجاُل قَِياَما َل لَُه الرِّ ، كما أن الفخَر والُخيالء فى الحرب "َمْن أََحبَّ أَْن َيَتَمثَّ

ه الرسول اآلخر دليل على استحباب إظھاِر شعائر اإلسالم لرسل ليسا من ھذا النوع المذموم فى غيره، وفى بعث الُبْدِن فى وج
 .الكفار

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم للمغيرة ا الَماُل َفلَْسُت ِمْنُه فى شىء: "وفى قول النبى َصلَّى هللاَّ ا اإلْسالَُم َفأَْقبُل، َوأَمَّ ، دليل على أن مال المشرك "أمَّ
بھم، وأخذ أموالھم، فلم  عليه، فإن المغيرَة كان قد صحبھم على األمان، ثم غدرالمعاَھد معصوم، وأنه ال يملُك، بل ُيرد 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ألموالھم، وال ذبَّ عنھا، وال ضمنھا لھم، ألن ذلك كان قبل إسالم المغيرة  .يتعرَّض النبى َصلَّى هللاَّ

يق لعروة دِّ ز التصريح باسم الَعْورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيھا تلك امُصْص َبْظَر الالَِّت، دليٌل على جوا: وفى قول الصِّ
عى دعوى الجاھلية ِبَھِن أبيه، ويقال له ح لمن ادَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ُيصرَّ اعُضْض أْيَر أبيك، وال : الحال، كما أذن النبى َصلَّى هللاَّ

 .ُيْكَنى له، فلكل مقام مقال

فار، وجھلِه وجفوته، وال يقاَبل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم ُيقابل النبىُّ َصلَّى احتماُل قِلَِّة أدِب رسوِل الكُ : ومنھا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُعروَة على أخذِه بلحيته وقَت خطابه، وإن كانت تلك عاَدة العرب، لكن الوقاَر والتعظيَم خالُف ذلك  .هللاَّ
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 ُ ُسَل ال ُتْقَتُل : "نشھُد أنه رسول هللا، وقال: َعلَْيِه َوَسلََّم َرسولى مسيلمَة حين قاال وكذلك لم ُيقابل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ لَْوال أنَّ الرُّ
 ".لََقَتْلُتُكَما

َخاَمِة، سواء أكانت من رأٍس أو صدر: ومنھا  .طھارة النُّ

 .طھارةُ الماِء المستعمل: ومنھا

ُه ليس ِمن الطِّ : ومنھا  ".َسُھَل أَْمُرُكم: "َيرِة المْكُروَھة، لقوله لما جاء سھيلاستحباُب التفاُؤل، وأنَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم يزد : ومنھا ، ألن النبىَّ َصلَّى هللاَّ على أن المشھوَد عليه إذا ُعِرَف باسمه واسِم أبيه، أغنى ذلك عن ِذكر الَجدِّ
اُء ْبُن خالد  سھيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، محمد بن عبد هللا، وَقِنَع ِمن واشتراُط ِذكر الجد ال أصل له، ولما اشترى الَعدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الغالَم فكتب له اُء ْبُن َخالِِد بن َھْوَذةَ : "منه َصلَّى هللاَّ فذكر جده، فھو زيادةُ بيان َتُدلُّ على أنه " ھذا َما اْشَتَرى الَعدَّ
ولما لم يُكْن فى الشھرة بحيث ُيكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فُيشترط ِذْكُر الجد جائز ال بأس به، وال َتُدلُّ على اشتراطه، 

 .وهللا أعلم.. عند االشتراك فى االسم واسم األب، وعند عدِم االشتراك، واكُتفى بذكر االسم واسِم األب

راجحة، ودفع ما ھو شر منه، ففيه دفُع أن مصالحَة المشركين ببعض ما فيه َضْيٌم على الُمسلميَن جائزةٌ للمصلحة ال: ومنھا
 .أعلى المفسدتيِن باحتماِل أدناھما

أن َمن َحلََف على فِْعل شىء، أو َنَذره، أو َوَعَد غيَره به ولم ُيعيِّن وقتاً، ال بلفظه، وال بنيته، لم يكن على الفور، بل على : ومنھا
 .التراخى

، وأنه ُنُسٌك فى ُعمرة أن الحالَق ُنُسٌك، وأنه أفضُل من التقصي: ومنھا ر، وأنه ُنُسٌك فى الُعمرِة، كما ھو ُنُسٌك فى الحجِّ
 .المحصور، كما ھو ُنُسك فى ُعمرة غيره

ل أن الُمْحَصَر ينحُر َھْدَيه حيث أُْحِصَر من الِحلِّ أو الَحَرم، وأنه ال يجب عليه أن ُيواِعَد َمن ينحُرهُ فى الحرم إذا لم َيصِ : ومنھا
 ].25: الفتح[}َواْلَھْدَى َمْعُكوفاً أَن َيْبلَُغ َمِحلَّهُ {: ال يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى  إليه، وأنه

 .أن الموِضَع الذى نحر فيه الَھْدى، كان من الِحلِّ ال من الحرم، ألن الَحَرَم ُكلَُّه محلُّ الَھْدى: ومنھا

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أمَرھم بالحلق والنحر، ولم يأمر أحداً منھم بالقضاء، أن الُمْحَصَر ال يجب عليه القضاُء، ألن: ومنھا ه َصلَّى هللاَّ
والُعْمرةُ من العام القابل لم تكن واجبًة، وال قضاًء عن ُعمرة اإلحصار، فإنھم كاُنوا فى ُعمرة اإلحصار ألفاً وأربعمائة، وكانوا 

َة القضية والقضاء، ألنھا الُعمرة التى قاضاھم عليھا، فأُضيفت الُعمرة إلى فى ُعمرة القضيِة ُدون ذلك، وإنما ُسمِّيت ُعمر
 .مصدر فعله

ُھم : ومنھا أن األمر المطلَق على الفور وإال لم َيْغَضْب لِتأخيرھم االمتثال عن وقت األمر، وقد اعتذر عن تأخيرھم االمتثال بأنَّ
لين لذلك، وھذ روا متأوِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لو َفِھَم كانوا َيْرُجون النسخ، فأخَّ ا االعتذاُر أولى أن ُيعتذر عنه، وھو باطل، فإنه َصلَّى هللاَّ
، وإنما كان تأخيُرھم ِمن السعى " َمالى ال أْغَضُب، وأََنا آُمُر باألَْمر فال أُتَّبعُ : "منھم ذلك، لم يشَتدَّ غضُبه لتأخير أمره، ويقول

 . عنھم، وغفر لھم، وأوجب لھم الجنَّةالمغفور ال المشكور، وقد رضَى هللا

ه الدليُل، ولذلك قالت أُمُّ سلمة: ومنھا ِته له فى األحكام، إال ما خصَّ اخُرْج وال ُتَكلِّْم أحَداً حتى َتْحلَِق : "أن األصل مشاَرَكُة أُمَّ
 .، وعلمت أن الناس سيتابعونه"رأسك وتنحر َھْديك

روا : ه، ولم يمتِثلُوه حين أمرھم به ؟ قيلفكيف فعلوا ذلك اقتداًء بفعل: فإن قيل ھذا ھو السبُب الذى ألجله ظنَّ َمن ظنَّ أنھم أخَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذلك، َعلُِموا حينئذ أنه حكم ُمْسَتقٌِر غيرُ  ً فى النسخ، فلما فعَل النبىُّ َصلَّى هللاَّ منسوخ، وقد تقدم فساُد  االمتثال طمعا
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ر كتأخيرھم، وأن ھذا الظن، ولكن لما تغيَّ  َظ عليھم، وخرج ولم ُيكلمھم، وأراُھم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به، وأنه لم ُيؤخِّ
 .اتباعھم له وطاعَتھم ُتوِجُب اقتداءھم به، بادُروا حينئذ إلى االقتداء به وامتثاِل أمره

رد َمْن ذھب من المسلمين إليھم، ھذا فى غير النساء، جواُز ُصلِح الُكفَّاِر على ردِّ َمن جاء منھم إلى المسلمين، وأال يُ : ومنھا
ھن إلى الكفار، وھذا موضُع النسخ خاصة فى ھذا العقد بنص القرآن، وال سبيَل إلى دعوى  وأما النساء، فال يجوُز اشتراُط َردِّ

 .النسخ فى غيره بغير موجب

م، ولذلك أوجَب هللاُ : ومنھا سبحانه ردَّ المھر على َمن ھاجرت امرأُته، وِحيل بيَنه أن ُخروَج الُبضع من ملك الزوج متقوَّ
وبينھا، وعلى َمن ارتدَّت امرأُته ِمن المسلمين إذا استحق الكفاُر عليھم ردَّ مھوِر َمن ھاجر إليھم ِمن أزواجھم، وأخبر أن ذلك 

مه بالمسمَّى، ال بمھر ُحكُمه الذى حكم به بينھم، ثم لم ينسخه شىٌء، وفى إيجاِبه ردَّ ما أعطى األزواُج من  ذلك دليٌل على تقوُّ
 .المثل

أن ردَّ َمن جاء من الكفار إلى اإلمام ال يتناول َمن خرج منھم مسلماً إلى غيِر بلِد اإلمام، وأنه إذا جاء إلى بلد اإلمام، ال : ومنھا
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لم َيُردَّ  ه بدون الطلب، فإن النبى َصلَّى هللاَّ أبا بصير حين جاءه، وال أكرھه على الرجوع، ولكن لما  يجُب عليه ردُّ

نھم من أخذه ولم يكرْھُه على الرجوع  .جاؤوا فى طلبه، مكَّ

ُنوا منه فقتل أحداً منھم لم يضمنه بديٍة وال َقَوٍد، ولم يضمنه اإلمام، بل يكون حكمه فى : ومنھا أن المعاھدين إذا تسلَّموه وتمكَّ
يارھم حيث ال حكم لإلمام عليھم، فإن أبا بصيٍر قتل أحد الرجلين المعاَھَدْيِن بذى الُحلَْيَفِة، وھى ِمن ُحكم ذلك ُحكَم قتله لھم فى د

 .وفُِصَل عن يد اإلمام وحكمه المدينة، ولكن كان قد تسلَّموه،

م َيَتَحيَُّزوا إلى اإلمام، لم يجب أن المعاَھِديَن إذا عاھدوا اإلمام، فخرجت منھم طائفة، فحاربتھم، وَغِنَمْت أموالھم، ول: ومنھا
على اإلمام دفُعھم عنھم، ومنُعھم منھم، وسواٌء دخلوا فى َعقِد اإلمام وعھده ودينه، أو لم يدخلوا، والعھُد الذى كان بين النبىِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبين المشركين، لم يكن عھداً بين أبى بصير وأصحابه وبينھم، وعلى ھذ ا فإذا كان بين بعِض ملوِك َصلَّى هللاَّ
مِة من النصارى وغيِرھم عھد، جاز لملك آخر ِمن ملوك المسلمين أن َيْغُزَوُھم، ويغَنم أموالھم إذا لم  المسلمين وبعِض أھل الذِّ

 .يكن بينه وبينھم عھد، كما أفتى به شيُخ اإلسالم فى نصارى َملَْطَيَة وسبيھم، مستدالً بقصة أبى بصير مع المشركين

نتھا ھذه الھدنة  فصل فى اإلشارة إلى بعِض الِحكِم التى تضمَّ

 .وھى أكبُر وأَجلُّ ِمن أن ُيحيط بھا إال هللاُ الذى أحكم أسبابَھا، فوقعت الغايُة على الوجه الذى اقتضته حكمته وحمُده

مًة بين يدى الفتح األعظم الذى أعزَّ هللاُ بِه رسولَه وجنَده: فمنھا ، ودخل الناس به فى دين هللا أفواجاً، فكانت ھذه أنھا كانت ُمَقدِّ
ً بين يديه، وھذه عادةُ هللا سبحانه فى األُمور العظام التى يقضيھا قدراً وشرعاً، أن ُيوطِّئَ  ً له، ومفتاحاً، ومؤِذنا لھا  الُھدنة بابا

 .بين يديھا مقدمات وتوطئات، ُتؤِذُن بھا، وتُدلُّ عليھا

ت من أعظم الفُتوح، فإن الناَس أِمَن بعُضھم بعضاً، واختلَط المسلمون بالكفار، وبادؤوھم بالدعوة، أن ھذه الُھدنة كان: ومنھا
القُرآن، وناظُروھم على اإلسالم جھرًة آمنين، وظھر َمن كان مختفياً باإلسالم، ودخل فيه فى ُمدة الُھدنة َمن شاء هللا  وأسمعوھم

ِبي"أن يدخل، ولھذا سماه هللا  ً َفْتحاً مُّ  .ھو ما قضى هللا له بالُحديبية: قضينا لك قضاًء عظيماً، وقال مجاھد: قال ابن قتيبة". نا

ً حتى فتحه هللا، : وحقيقة األمر أن الفتح فى اللُّغة فتُح المغلق، والصلح الذى حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً ُمغلقا
 ُ ً وھضماً  وكان ِمن أسباب فتحه صدُّ رسوِل ِهللا َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم وأصحاِبِه عن البيت، وكان فى الصورة الظاھرة ضيما

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ينظر إلى ما وراَءهُ ِمن الفتح الع ا وفتحاً ونصراً، وكان رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ، للمسلمين، وفى الباطن عزَّ ظيم، والعزِّ
شركين كلَّ ما سألوه ِمن الشروط، التى لم يحتملھا أكثر أصحابه ورؤوسھم، والنصِر من وراء ستر رقيق، وكان ُيعطى الم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يعلم ما فى ضمن ھذا المكروه من محبوب  ].216:البقرة[}َوَعَسى أَن َتْكَرُھوْا َشْيئاً َوُھَو َخْيٌر لَُّكمْ {: وھو َصلَّى هللاَّ
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َما َكاَن َمْكُروهُ النُّفُوِس إلى   َمْحبوِبَھا َسَبَباً َما ِمْثلُه َسَببُ .. .َوُربَّ

فكان َيْدُخُل على تلك الشروط دخوَل واِثق بنصر هللا له وتأييده، وأن العاقِبَة له، وأن تلك الشروَط واحتمالھا ھو َعْيُن النصرة، 
طلبوا العز، وقُِھُروا من حيُث وھو ِمن أكبر الجند الذى أقامه المشترطون، ونصُبوه لحربھم، وھم ال يشعرون، فذلُّوا ِمن حيث 

، واحتملُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وعساِكُر اإلسالم من حيث انكسروا  ْيم أظھروا القدرة والفخر والغلبة، وعزَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ وا الضَّ
زُّ بالباطل ُذالً بحٍق، وانقلبت الَكس وُر، وانعكس األمُر، وانقلب العِّ ِ، وظھرت ِحكمة ِهللا وآياُته، له وفيِه، فدار الدَّ رة  عزاً با

 .وتصديُق وعده، ونصرةُ رسوله على أتمِّ الوجوِه وأكملِھا التى ال اقتراح للعقول وراءھا

ما سبَّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة اإليمان واإلذعاِن، واالنقياِد على ما أحبُّوا وكرھوا، وما حصل لھم فى ذلك من : ومنھا
ِكينِة التى أنزلھا فى قُلوبھم، الرضى بق ضاء هللا، وتصديِق موعوده، وانتظاِر ما ُوِعُدوا به، وشھوِد ِمنَّة هللا وِنْعمتِه عليھم بالسَّ

أحوج ما كانوا إليھا فى تلك الحال التى َتَزْعَزُع لھا الجباُل، فأنزل هللا عليھم من سكينته ما اطمأنت به قلوُبھم، وقويت به 
ً نفُوُسھم، واز  .دادوا به إيمانا

م ِمن ذنبه وما : ومنھا ً لما ذكره ِمن المغفرة لرسوله ما تقدَّ أنه سبحانه جعل ھذا الحكم الذى حكم به لِرسوله وللمؤمنين سببا
راَط المستقيم، ونصره النصر العزيز، ورضاه به، ودخوله تحته، وانشراح صدره به  ر، وإلتمام نِعمتِه عليه،ولھدايته الصِّ تأخَّ

ما فيِه من الضيم، وإعطاِء ما سألوه، كان من األسباب التى نال بھا الرسوُل وأصحاُبه ذلك، ولھذا ذكره هللا سبحانه َجَزاًء  مع
 .وغاية، وإنما يكون ذلك على فِعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى، وفتحه

إنزاَل السكينة فى قلوِب المؤمنين فى ھذا الموطِن الذى وتأمل كيف وصَف سبحانه النصَر بأنه عزيٌز فى ھذا الموطن، ثم ذكر 
ً إلى إيمانھم، ثم ذكر ُسبحانه  اضطربت فيِه القلوُب، وَقلَِقْت أشدَّ القلق، فھى أحوُج ما كانت إلى السكينِة، فازدادوا بھا إيمانا

دھا بكونھا َبْيعًة له سبحانه، وأن َيده تعالى كانت فوقَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  َبْيعَتھم لِرسوله، وأكَّ أيديھم إذ كانت يُد رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ذا كان كذلك، وھو رسولُه ونبيُّه، فالعقُد معه عقٌد مع ُمْرِسلِِه، وَبْيعته بيعته، فمن بايعه، فكأنما بايع هللا، ويُد هللا فوَق يده، وإ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ما صافح هللا، وقبَّلالحجُر األسوُد يميَن هللا فى األرض، فَمن صافحه وقبَّله، فكأن يمينه، فيُد رسول هللا َصلَّى هللاَّ
مؤمن أولى بھذا ِمن الَحَجر األسود، ثم أخبر أن ناِكَث ھذه البيعة إنما يعود نكُثه على نفسه، وأن للُمَوفِّى بھا أجراً عظيماً َفُكلُّ 

 .حقوقه، فناِكث وُموفٍ فقد بايع هللا على لسان رسوله َبْيعة على اإلسالم و

 ِ نِّ با ھم، فلن : ثم ذكَر حاَل َمن تخلََّف عنه من األعراب، وظنھم أسوأ الظَّ ُه يخُذل رسولَه وأولياَءه، وجنَده، وُيْظفُِر بھم عدوَّ أنَّ
ل أن ُيعاِملَه به ربُّه ينقلبوا إلى أھليھم، وذلك ِمن جھلھم با وأسماِئِه وِصفاِته، وما يليق به، وجھلھم برسوله وما ُھَو أھ

 .ومواله

دق  ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولھم تحت الَبْيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما فى قلوبھم حينئذ ِمن الصِّ
ض َمأِْنينة، والرِّ ى فى قلوبھم، والوفاء، وكمال االنقياد، والطاعة، وإيثار هللا ورسولِِه على ما سواهُ، فأنزل هللا السكينَة والطُّ

ُل الفتح والمغانم فتَح َخْيَبَر،  ً قريباً، ومغاِنَم كثيرة يأخذونھا، وكان أوَّ ضى بُحكمه، والصبِر ألمره فتحا وأثابھم على الرِّ
 .ومغانمھا، ثم استمرت الفتوُح والمغانُم إلى انقضاء الدھر

ل لھم ھذه  أنه الصلُح الذى جرى بينھم : أحدھما. الغنيمة، وفيھا قوالنووعدھم سبحانه مغاِنَم كثيرة يأخذونھا، وأخبرھم أنه عجَّ
أيدى أھِل مكة أن : ، فقيل]20: الفتح[}النَّاِس َعنُكمْ  َوَكفَّ أَْيِدىَ {: أنھا فتُح خيبر وغنائُمھا، ثم قال: وبين عدوھم، والثانى

وا بأن يغتالُوا َمْن بالمدينة بعد خروج: يقاتلوھم، وقيل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بمن معه من  أيدى اليھود حين ھمُّ رسول هللا َصلَّى هللاَّ
 .والصحيح تناول اآلية للجميع. ھم أھل خيبر وحلفاؤھم الذين أرادوا نصرھم من أَسد وغطفان: الصحابة منھا، وقيل

ُھم ھذه الفعلة التى فعلھا بكم، وھى كفُّ : قيل]. 20: الفتح[}َولَِتُكوَن آَيًة لِْلُمْؤِمِنينَ {: وقوله أيدى أعدائكم عنكم مع كثرتھم، فإنَّ
حينئٍذ كان أھل مكة وَمن حولھا، وأھُل خيبر وَمْن حولھا، وأَسٌد وَغَطَفان، وجمھوُر قبائل العرب أعداء لھم، وھم بيَنھم 
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اَمِة، فلم َيِصلُوا إليھم بسوء، فِمن آياِت هللا سبحانه كفُّ أيدى أعدائھم عنھم، فلم يصلوا إليھم بس وء مع كثرتھم، وشدِة كالشَّ
 .عداوتھم، وتولى حراستھم، وحفظھم فى مشھدھم ومغيِبھم

ھى فتح خيبر، جعلھا آية لعباده المؤمنين، وعالمة على ما بعدھا من الفتوح، فإن هللاَ سبحانه وعدھم مغاِنم كثيرة، : وقيل
ل لھم فتَح خيبر، وجعلھا آية لما بعدھا، وجزاءاً ِلِ◌ص برھم ورَضاھم يوَم الحديبية وشكراناً، ولھذا خصَّ وفتوحاً عظيمة، فعجَّ

ً {: ثم قال. بھا وبغنائمھا َمْن شھد الحديبية ْسَتقِيَما َفِر والغنائم الھداية، ]20: الفتح[}َوَيْھِدَيُكْم ِصَراطاً مُّ ، فجمع لھم إلى النصِر والظَّ
ُة، : أُخرى، لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليھا، فقيلفجعلھم مھديِّين منُصورين غانمين، ثم وعدھم مغاِنَم كثيرة وفُتوحاً  ھى مكَّ

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا . الفتوُح التى بعد خيبر من مشارق األرض ومغاربھا: ھى فاِرس والروم، وقيل: وقيل
 أولياَءه، لولَّى الكفاُر األدباَر غيَر منصورين، وأن ھذه

 .ديَل لُسنَّتهُسنَّته فى عباده قبلَھم، وال تب

 فقد قاتلُوھم يوم أُُحد، وانتصروا عليھم، ولم يولُّوا األدبار ؟: فإن قيل

ھذا وعد معلَّق بشرٍط مذكور فى غير ھذا الموضع، وھو الصبر والتقوى، وفات ھذا الشرط يوَم أُُحد ِبَفَشلِھم المنافى : قيل
 .ھم، ولم يحُصل الوعُد النتفاء شرطهللصبر، وتنازعھم، وعصيانھم المنافى للتقوى، فصرفھم عن عدو

ثم ذكر سبحانه أنه ھو الذى كفَّ أيدى بعِضھم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بھم، لما لَه فى ذلك من الِحكم البالغة التى 
ة  أنه كان فيھم رجاٌل ونساء قد آمنوا، وھم يكُتمون إيماَنھم، لم يعلْم بھم المسلمون، فلو سلَّطكم عليھم،: منھا ألصبتم أُولئك بمعرَّ

ِة بھم من ھؤالء  ةُ الُعدوان واإليقاع بمن ال يستحق اإليقاع به، وذكر سبحانه حصول المعرَّ الجيش، وكان ُيصيبكم منھم معرَّ
ة الواقعة منھم بھم، وأخبر سبحانه أنھم لو زايلوھم وتميَّزوا منھم، لعذَّ  ب المستضعفين المستخفِّين بھم، ألنھا موجُب المعرَّ
، أعداءه عذاباً أليماً فى الدنيا، إما بالقتِل واألسر، وإما بغيره، ولكن دفع عنھم ھذا العَذاَب لوجود ھؤالء المؤمنين َبْيَن أظھرھم

 .كما كان يدفُع عنھم عذاَب االستئصال، ورسولُه بين أظھرھم

وا رسولَه وِعباَده ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفاُر فى قلوبھم ِمن َحِمية الجاھليِة التى مصد لم، التى ألجلھا صدُّ رھا الجھُل والظُّ
وا لمحمد بأنه رسول هللا مع تحققھم صدقه، وتيقِنھم صحَة رسالته  وا ببسم هللا الرحمن الرحيم، ولم ُيقِرُّ عن بيته، ولم ُيقِرُّ

ن كان بقضائه وقدره، كما ُيضاف إليھم بالبراھين التى شاھدوھا وسمعوا بھا فى مدة عشرين سنة، وأضاف ھَذا الَجْعَل إليھم وإ
 .سائُر أفعالھم التى ھى بقُدرتھم وإرادتھم

لما فى قلوب أعدائه ِمن َحِميَّة الجاھلية، فكانت  ثم أخبر سبحانه أنه أنزل فى قلِب رسوله وأوليائه ِمن السكينة ما ھو مقابل
جندھم، ثم ألزم ِعباَده المؤمنين كلمة التقوى، وھى ِجنس َيُعمُّ ُكلَّ السكينُة حظَّ رسوله وِحزبه، وَحميُة الجاھلية حظَّ المشركين و

َرْت ببسم هللا الرحمن الرحيم، وھى الكلمُة التى أبت قريش أن  كلمٍة ُيتقى هللا بھا، وأعلى نوِعھا كلمُة اإلخالص، وقد فُسِّ
ة لھا عن غير كفئھا، وألزمھا َمن ھو أحقُّ بَھا وأھلھا، فوضعھا تلتِزمھا، فألزمھا هللاُ أولياَءهُ وحزبه، وإنما َحَرَمَھا أعداَءهُ صيان

 .فى موضعھا، ولم ُيضيعھا بوضعھا فى غير أھلھا، وھو العليم بمحالِّ تخصيصه ومواضعه

، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك فى ھ ذا ثم أخبر سبحانه أنه صَدَق رُسوَله رؤياه فى دخولھم المسجَد آمنين، وأنه سيكون وال ُبدَّ
العاِم، وهللاُ سبحانه َعلَِم ِمن مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببُتم استعجاَل ذلك، والربُّ تعالى يعلم من 

م بين يدى ذلك فتحاً قريباً، توطئة له وتمھيداً   .مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلُموه، فقدَّ

ين ُكلِّه، فقد تكفَّل هللا لھذا األمر بالتمام واإلظھار ثم أخبرھم بأنه ھو الذى أرسل رسوله بالھدى  وديِن الحقِّ لُِيظھره على الدِّ
على جميع أديان أھِل األرض، ففى ھذا تقوية لقلوبھم، وِبشارة لھم وتثبيٌت، وأن يكونوا على ثقة ِمن ھذا الوعد الذى ال ُبدَّ أن 

ً عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله ينجزه، فال تظنُّوا أن ما وقع من اإلغماض والقھِر ي وَم الُحديبية ُنصرة لعدوه، وال تخليا
، ووعده أن ُيظِھَره على كل ِديٍن سواه  .بدينه الحقِّ



125 

 

ثم ذكر سبحانه رسولَه وحزَبه الذين اختارھم له، ومدحھم بأحسن المدح، وذكر صفاِتھم فى التوراة واإلنجيل، فكان فى ھذا 
فى الكتب المتقدمة بھذه الصفات  ن جاء بالتوراة واإلنجيل والقرآن، وأن ھؤالء ھم المذكورونأعظُم البراھين على صدق مَ 

إنھم متغلِّبون طالُبو ملك ودنيا، ولھذا لما رآھم نصارى الشام، وشاھدوا َھْدَيھم : المشھورة فيھم، ال كما يقول الكفار عنھم
ما الذين َصِحُبوا المسيَح بأفضَل ِمن : ورغبتھم فى اآلخرة، قالوا وسيرَتھم، وعدلھم وعلمھم، ورحَمتھم وزھَدھم فى الدنيا،

ھؤالء، وكان ھؤالء النصارى أعرَف بالصحابة وفضلھم من الرافضة أعدائھم، والرافضُة تصفُِھم بضد ما وصفھم هللا به فى 
 ].17: الكھف[}َد لَُه َولِّياً ُمْرِشداً وَمْن َيْھِد هللاُ َفُھَو الُمْھَتِد، َوَمْن ُيْضلِْل َفلَْن َتجِ {ھذه اآلية وغيرھا،

 فى غزوة خيبر: فصل

ً منھا، ثم : قال موسى بُن عقبة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينَة ِمن الُحديبية، َمَكَث بھا عشرين ليلًة أو قريبا ولما قِدَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 .ھو بالُحديبيةخرج غازياً إلى خيبر، وكان هللاُ عزَّ وجلَّ وعده إياھا، و

بأنھا كانت فى : وقطع أبو محمد بُن حزم. على أنھا فى السابعة: كان فتُح خيبَر فى السنة السادسة، والجمھور: وقال مالك
ل  م فى أوَّ ِل التاريخ، ھل ھو شھر ربيع األول شھُر َمقَدِمه المدينة، أو ِمن المحرَّ السادسِة بال شك، ولعل الخالَف مبنٌى على أوَّ

م، وأبو محمد بن حزم: ة ؟ وللناس فى ھذا طريقانِ السن يرى أنه ِمن شھر ربيع : فالجمھوُر على أن التاريَخ وقع ِمن المحرَّ
خ بالھجرة َيعلى بن أُمية باليمن، كما رواه اإلمام أحمد بإسناد صحيح، وقيل َل َمن أرَّ عمُر بن  :األول حين َقِدَم، وكان أوَّ

 .ت عشرة ِمن الھجرةالخطاب رضى هللا عنه، سنَة س

ثاه جميعاً، قاال: وقال ابُن إسحاق ھرى، عن ُعروة، عن مرواَن بن الحكم، والِمسور بِن َمْخَرَمة، أنھما حدَّ انصرَف : حدثنى الزُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم عاَم الُحديبية، فنزلت عليه سورةُ الفتح فيما بيَن مكة والمدينة، فأعطاه : هللاُ عزَّ وجلَّ فيھا خيبرَ  رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َل لَُكْم َھِذهِ { ُ َعلَْيِه َوَسلََّم المدينَة فى ذى ]: 20: الفتح[}َوَعَدُكُم هللاُ َمَغاِنَم َكِثيَرًة تأُخُذوَنھا َفَعجَّ خيبر، فقِدم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
م، فنزَل رسوُل هللا َصلَّ  جيعِ الحجة، فأقام بھا حتى سار إلى خيبر فى المحرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بالرَّ واٍد بين خيبَر وَغَطَفان، : ى هللاَّ

ف أن تمدھم َغَطَفاُن، فبات به حتَّى أصبح، فغدا إليھم واستخلف على المدينة ِسباَع بَن ُعْرفَُطَة، وَقِدَم أبو ھريرة .انتھى... فتخوَّ
بح، ف : ، وفى الثانية] 1: مريم[}كھيعص{: سِمعه يقرأ فى الركعة األولى حينئذ المدينة، فوافى ِسباَع بَن ُعرفُطة فى صالة الصُّ

ويل ألبى فالن، له ِمكياالن، إذا اكتال اكتاَل بالوافى، وإذا كال كال بالناقِص، : ، فقال فى نفسه]1: المطففين[}َوْيٌل لِْلُمَطفِّفِينَ {
ده حتى َقِدَم على رسول هللا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وكلَّم المسلميَن، فأْشرُكوه وأصحابه فى  فلما فرغ من صالته، أتى سباعاً، فزوَّ َصلَّى هللاَّ

 .ُسھمانھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى خيبر، فِسْرنا ليالً، فقال رجٌل ِمن الَقوِم لعامر بِن : "وقال سلمُة بُن األكوع خرجنا مع رسول هللا َصلَّى هللاَّ
 :ك، وكان عامر رجالً شاعراً ؟ فنزل يحُدو بالقوم يقولأال ُتسِمُعَنا ِمن ُھَنْيَھاتِ : األكوع

ْقَنا َوالَ َصلَّْيَنا... اللَُّھمَّ لَْوالَ أَْنَت َما اْھَتَدْيَنا   َوالَ َتَصدَّ

 َوَثبِِّت األْقَداَم إْن الََقْيَنا... فاْغفِر فَِداًء لََك ما اْقَتَفْيَنا 

ا إذَ ... َوأَْنِزلَْن َسِكينًة َعلَْينا   ا ِصيَح ِبَنا أََتْيَناإنَّ

لُوا َعلَْيَنا  َياِح َعوَّ  وإْن أَراُدوا فْتَنًة أََبْينا... وِبالصِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  وجبت يا : ، فقال رجٌل ِمن القوم"َرِحَمُه هللاُ : "فقال. عامر: ؟ قالوا" َمْن َھَذا الّساِئقُ : "فقال رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
فأتينا خيبر، فحاصرناھم حتى أصابتنا مخمصٌة شديدة، ثم إنَّ هللا تعالى فتح عليھم، فلما أَْمَسْوا، : قال. عَتَنا بهرسوَل ِهللا لوال أمت

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً كثيرة، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ : قال. على لحم: ؟ قالوا" َما َھِذِه النِّيراُن، َعلَى أَىِّ َشىٍء ُتوقُِدونَ : "أوقدوا نيرانا
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ . على لحم ُحُمر أنسية: ؟ قالوا" َعلَى أَىِّ لَْحمٍ " يا : ، فقال رجل"أْھريقُوھا واْكِسُروھا: "فقال رسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
 :، فلما تصاّف القوُم، خرج َمْرَحب يخُطر بسيفه وھو يقول"أو َذاكَ : "رسول هللا؛ أو ُنْھِريقُھا ونغِسلُھا ؟ فقال

بُ ... َقد َعلَِمْت َخْيَبُر أنى َمْرَحُب  الِح َبَطٌل ُمَجرَّ  َشاكى السِّ

 إذا الُحُروُب أَْقَبلَْت َتلَھَّبُ 

 :فنزل إليه عامر وھو يقول

 شاِكى السِّالح َبَطٌل ُمغاِمرُ ... َقْد َعلَِمْت َخْيَبُر أَنِّى َعاِمُر 

عامر َيْسفُُل له، وكان سيُف عامر فيه قِصر، فرجع عليه ُذباب فاختلفا ضربتين، فوقع سيف َمْرَحب فى ترس عامر، فذھب 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َكَذَب َمْن : "زعُموا أن عامراً َحِبَط عملُه، فقال: سيفه، فأصاَب عيَن ركبته، فمات منه، فقال سلمة للنبىِّ َصلَّى هللاَّ

 ".ُمجاِھٌد، قلَّ عربٌى مشى بھا ِمْثلَه لََجاِھدٌ  َقالَُه، إنَّ لَُه أَْجَرْيِن وجمع بين أصبعيه إنه

 فصل 

بَح، وركب المسلمون، فخرج أھُل خيبر بمساِحيھم ومك ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خيبر، صلَّى بھا الصُّ اِتلھم، وال ولما َقدَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ٌد وِهللا، محمَّ : َيْشُعروَن، بل خرُجوا ألرضھم، فلما رأوا الجيش، قالوا ٌد والخميُس، ثم رجعوا ھاربين إلى حصونھم، فقال محمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ا إَذا َنَزْلَنا ِبَساَحِة َقْوم، َفَساَء َصَباُح المُ : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ  ".ْنَذِرينهللاُ أَْكَبُر َخِرَبْت َخْيَبُر، هللاُ أَْكَبُر َخِرَبْت َخْيَبُر، إنَّ

 ُ ْبِع َوَما أَْظلَْلَن، : "فوقف الجيُش، فقال" قفوا: " َعلَْيِه َوَسلََّم وأشرف عليھا، قالولما دنا النبىُّ َصلَّى هللاَّ مواِت السَّ اللُھمَّ َربَّ السَّ
ا َنْسألَُك َخْيَر ھِذِه القْرَيةِ  َياِطين َوَما أَْضلَْلَن، فإنَّ ْبِع وَما أَْقلَْلَن، وربَّ الشَّ لِھا َوَخْيَر َما فِيَھا، وَنُعوُذ ِبَك وَخْيَر أَھْ  وَربَّ األََرضيَن السَّ

 ".ِمْن َشرِّ ھِذِه الَقْرَيِة وَشرِّ أَْھلَِھا وَشرِّ َما فيھا، أْقِدُموا ِبْسم هللاِ 

ُه هللاُ وَرُسولُُه، يَ : "ولما كانت ليلة الدخول، قال اَيَة َغَداً َرُجالً ُيحبُّ هللاَ َوَرُسولَُه، وُيِحبُّ ، فبات " ْفَتُح هللاُ َعلَى َيَدْيهِ ألُْعِطَينَّ ھِذِه الرَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُكلُّھم َيْرُجو أن يُ  أَْيَن : "عطاھا، فقالالناُس يدوكون أيھُّم ُيعطاھا، فلما أصبح الناُس، َغَدْوا على رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه "فأْرِسلُوا إلَْيهِ ": قال. يا رُسوَل هللا؛ ھو َيشتكى عينيه: ؟ فقالُوا" َعلِىُّ ْبُن أبى َطالب ، فأُتى به، فبصق رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
: يا رسوَل ِهللا؛ أُقاِتلھم حتى يُكونوا مثلنا ؟ قال: َوَسلََّم فى عينيه، ودعا لُه، َفَبَرأ حتَّى كأْن لم َيُكْن به َوَجٌع، فأعطاهُ الراَيَة، فقال

َى هللاُ ِبَك ِبَساَحِتھم، ُثمَّ اْدُعُھْم إلى اإلْسالِم، وأَْخِبْرُھم ِبَما َيِجُب َعلَْيِھْم ِمْن َحقِّ ِهللا فيِه، َفَوِهللا ألَْن َيْھدِ  اْنفُْذ َعلَى ِرْسلَِك َحتَّى َتْنِزلَ "
َعِم   ".َرُجالً َواِحداً، َخْيٌر ِمْن أَْن َيُكوَن لََك ُحْمُر النَّ

 :فخرج َمْرَحٌب وھو يقول

 ُ ْتنى أ بُ ... مِّى َمْرَحُب أَنا الَّذى َسمَّ الِح َبَطٌل ُمَجرَّ  َشاِكى السِّ

 إذا الُحُروُب أَْقَبلَْت َتلَھَّبُ 

 :فبرز إليه علٌى وھو يقول

ْتنى أُمِّى َحْيَدَرْه   َكلَْيِث َغاَباٍت َكِريِه الَمْنَظَرهْ ... أََنا الَِّذى َسمَّ

ْنَدَرهْ  اِع َكْيَل السَّ  أوفيھُم ِبالصَّ

 .لَق ھامَته، وكان الفتحفضرب َمْرَحباً، فف
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فقال . أنا علىُّ بُن أبى طالب: َمْن أنت ؟ فقال: ولما دنا علىُّ رضَى هللا عنه من ُحصونھم، اطلع يھودٌى ِمن رأس الحصن، فقال
 .علوُتم وما أُْنِزَل َعلَى ُموَسى: اليھودى

 .ْرَحَباأن علىَّ بن أبى طالب رضى هللا عنه ھو الذى قتل مَ ": صحيح مسلم"ھكذا فى 

ثنى عبد هللا بن سھل أحد : وقال موسى بن ُعقبة، عن الزھرى وأبى األسود، عن عروة ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق حدَّ
د بن مسلمة ھو الذى قتله، قال جابر فى حديثه خرج َمْرحُب اليھودىُّ ِمن حصن : بنى حارثة عن جابر بن عبد هللا، أن محمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : تجُز ويقولخيبر قد جمع ِسالحه، وھو ير ُد بُن  ؟ فقال" َمْن لِھَذا: "َمن ُيباِرُز ؟ فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ محمَّ
قُْم : "أنا له يا رسوَل هللا، أنا وِهللا الَمْوُتوُر الثائُر، قتلوا أخى باألمِس، يعنى محموَد بن مسلمة، وكان قُِتل بخيبر، فقال: مسلمة

، فلما دنا أحُدھما ِمن صاحبه، دخلَْت بينھما شجرةٌ، فجعل ُكلُّ واحد منھما يلوُذ بھا من صاحبه، كلما الذ "مَّ أَِعْنُه َعلَْيهِ إلَْيِه، اللھُ 
بھا منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منھا، حتى برز ُكلُّ واحد منھما لصاحبه، وصارت بينھما كالرُجل القائم، ما فيھا َفَنن، ُثمَّ 

ُد بن مسلمة فقتله، وكذلك قال حمَل على  ْت به، َفأَْمَسَكْتُه، وضربه محمَّ رقة، فوقع سيفُه فيھا، فعضَّ محمد فضربه، فاتقاه بالدَّ
َ : سلمة بن سالَّمة، ومجمع بن حارثة  .إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا

د بن مسلمة ضرب ساقى َمْرحب فقطعھما، فقال مرحب: وقيل: قال الواقدى ُذِق : فقال محمد. ز علىَّ يا محمدأَْجھِ : إن محمَّ
الموت كما ذاقه أخى محمود، وجاوزه، ومرَّ به علىُّ رضى هللا عنه، فضرب ُعنقه، وأخذ سلَبه، فاختصما إلى رسول هللا َصلَّى 

ُد بن مسلمة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى َسلَِبِه، فقال محمَّ لِيذوَق الموَت، وكنت قادراً أن  يا رسوَل هللا؛ ما قطعُت رجليه ثم تركُته إال: هللاَّ
د : فقال علىُّ رضى هللا عنه. أُْجِھَز عليه ُ َعلَْيِه َوَسلََّم محمَّ َصَدَق، ضربُت عنقه بعد أن قطع رجليه، فأعطى رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

درى ما فيه، حتى قرأه يھودى، بن مسلمة سيَفه ورمحه، وِمغفره وَبْيَضته، وكان عند آِل محمد بن مسلمة سيفُه فيه كتاب ال يُ 
 :فإذا فيه

 َمْن َيُذْقُه َيْعَطبْ ... ھَذا َسْيُف َمْرَحْب 

َبْل ابُنِك َيْقُتلُُه إْن َشاَء : "يا رسوَل ِهللا؛ يقتُل ابنى ؟ قال: أُمه ياسر، فبرز إليه الزبير، فقالت صفيَّةُ ] بعد مرحب أخوه [ ثم خرج
 .، فقتله الزبير"هللا

ً يقال له: قبةقال موسى بن ع ً لھم منيعا ً ِمن : ثم دخل اليھوُد ِحصنا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قريبا الَقُموص، فحاصرھم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
، فُجِھَد المسلمون َجْھَداً شديداً، فذبحوا الُحُمَر فنھاھم رسول هللا َصلَّى ً َوْخَمًة َشِديَدَة الحرِّ ُ عَ  عشريَن ليلة، وكانت أرضا لَْيِه هللاَّ

َوَسلََّم عن أكلھا، وجاء عبٌد أسود حبشى من أھل خيبر، كان فى غنم لسيده، فلما رأى أھَل خيبر قد أخذوا السالح، سألھم ما 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فأقبل بغنمه إلى رسول هللا : ُتريدون ؟ قالوا َصلَّى ُنقاتل ھذا الذى يزعم أنه نبٌى، فوقع فى نفسه ذكر النبى َصلَّى هللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فقال أَْدُعو إلى اإلْسالم، وأَْن َتْشَھَد أَْن ال إلَه إال هللا، وأنِّى َرُسوُل هللا، وأَْن ال : "ماذا تقول وما تدعو إليه ؟ قال: هللاَّ
ِ َعزَّ وَجلَّ ؟ قال: قال العبدُ ". َتْعُبَد إال هللا يا نبىَّ هللاِ؛ : ، فأسلم، ثم قال"ُة إْن ِمتَّ على ذلكَ لََك الَجنَّ : "فمالى إن شھدُت وآمنُت با

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أْخِرْجھا ِمْن ِعْنِدَك واْرِمھا بالَحْصباِء، فإنَّ هللاَ َسُيَؤدِّى َعْنَك : "إن ھذه الغنم عندى أمانة، فقال له رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى الناس، ، ففعل، فرجعت الغنم إلى سيِّدھا، "أََماَنَتكَ  فعلم اليھودى أن غالمه قد أسلم، فقام رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ھم على الجھاد، فلما التقى المسلمون واليھوُد، قُِتَل فيمن قُِتَل العبُد األسود، فاحتمله المسلمون إلى معسكرھم،  فَوَعظھم، وحضَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اطلع فى الفُسطاط، ثم أقبل على أصحابه وقالفأُدخل فى الفُْسَطاِط، فزعموا أن رسول هللاِ  لََقْد أَْكَرَم هللاُ : " َصلَّى هللاَّ

ِ َسْجدَ   ".ًة َقطُّ ھذا الَعْبَد، وَساَقُه إلى َخْيٍر، َولََقْد َرأَْيُت ِعْنَد َرْأِسِه اْثَنَتْيِن ِمَن الُحور العين، َولَْم ُيَصلِّ 

اد بن سل ُ َعلَْيِه َوَسلََّم رجٌل فقال: مة، عن ثابت، عن أنسقال حمَّ يا رسوَل ِهللا؛ إنى رجل أسوُد اللَّون، : أتى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
يح، م، فقاتَل حتَّى قُِتَل، فأت"نعم: "ال ماَل لى، فإن قاتلُت ھؤالء حتى أُْقَتَل، أأدخُل الجنَّة ؟ قال قبيُح الوجه، ُمْنِتُن الرِّ ى عليه ، فتقدَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وھو مقتول، فقال َر َمالَكَ : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ لََقْد َرأَْيُت َزْوَجَتْيِه : "، ثم قال"لََقْد أَْحَسَن هللاُ َوْجَھَك، َوَطيََّب ِريَحَك، َوَكثَّ
َتُه َعْنُه، يْدُخالِن فِيما َبْيَن ِجْلِدهِ   ".وُجبَّته ِمَن الُحوِر العيِن َيْنِزَعان ُجبَّ
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اُد بُن الھاد ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فآمَن به واتَّبعه، فَقالَ : وقال شدَّ أُھاِجُر معَك، فأوصى به : جاء رجل من األعراِب إلى النبى َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم شيئاً، فقسمه، وقس م لألعرابى، فأعطى أصحابه ما بعَض أصحابه، فلما كانت غزوةُ خيبر، َغِنَم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، : ما ھذا ؟ قالوا: قسمه له، وكان َيرعى ظھَرھم، فلما جاء، دفُعوهُ إليه، فقال َقْسٌم َقَسَمُه لََك َرُسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فقال ما على ھذا اتبعُتك، : ، قال"َقْسٌم َقَسْمُتُه لَكَ : "ِهللا ؟ قال ما َھَذا يا رسول: فأخذهُ، فجاء به إلى النبىِّ َصلَّى هللاَّ

، ثم نھض إلى "إْن َتْصُدِق َهللا َيْصُدْقكَ : "ولكن اتبعُتك على أن أُرمى ھاھنا وأشار إلى َحْلقِه بسھم، فأموَت فأدخل الجنَّة، فقال
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ، فكفَّنه "َصَدَق هللاَ َفَصَدَقهُ : "قال. نعم: ؟ قالوا" أھو ھو: "َم وھو مقتول، فقالقتال العدو، فأُِتى به إلى النبى َصلَّى هللاَّ

مه، فصلَّى عليه، وكان ِمن دعائه له ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فى جبته، ثم قدَّ اللُھمَّ ھذا َعْبُدَك َخَرَج ُمھاِجراً فى َسبِيلَِك، قُتَِل : "النبىُّ َصلَّى هللاَّ
 ".لَْيِه َشِھيدٌ َشِھيداً، وأََنا عَ 

لت اليھود إلى قلعة الزبير: قال الواقدى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ثالثَة أيام، فجاء : وتحوَّ حصٍن منيع فى رأس قُلٍّة، فأقام رسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ
ً وعُ : فقال" عزال"رجل من اليھود يقال له  تحَت األرض،  يوناً،يا أبا القاسم؛ إنك لو أقمَت شھراً ما َبالوا، إن لھم شرابا

يخرُجون بالليل، فيشرُبون منھا، ثم يرجعون إلى قلعتھم، فيمتنُعون منك، فإن قطْعت مشرَبھم عليھم أصَحُروا لك، فسار رسول 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إلى مائھم، فقطعه عليھم، فلما قُِطع عليھم،خرجوا، فقاتلُوا أشد القتال، وقُِتَل ِمن ا لمسلمين َنَفٌر، وأُصيب ِهللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  ل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ثم تحوَّ َم إلى أھل الُكَتْيَبِة نحو العشرة من اليھود، وافتتحه رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ن أھلُه أشد التحصن، وجاءھم ُكل فَ  اللِم حصِن ابن أبى الُحقيق، فتحصَّ لٍّ كان انھزم ِمن النَّطاة والشَّق، فإن خيبر والَوِطيح والسُّ

اللم، فجعلوا ال يخرُجون ِمن : الشَّق والنَّطاة، وھو الذى افتتحه أوالً، والجانب الثانى:األول: كانت جانبين الُكتيبة والوطيح والسُّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن ينصَب عليھم الَمنج نيق، فلما أيقُنوا بالَھلََكِة، وقد حصرھم رسوُل هللاِ ُحصونھم حتى ھمَّ رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

ْلَح، وأرسل ابنُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصُّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أربعَة عشر يوماً، سألُوا رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ أبى الُحقيق إلى رسوِل هللا  َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ أْنِزُل َفأَُكلِّ : َصلَّى هللاَّ ، فنزل ابُن أبى الُحقيق، فصالََح رسول هللا "نعم: "مك ؟ فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يَّة لھم، ويخرُجون من خيبر وأرِضھا  رِّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم على حقن ِدماء َمْن فى ُحصونھم من المقاتلة وترِك الذُّ بذراريھم، َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وبيَن ما كان لھم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء، والُكراع والحلقة إال وُيخلُّون بين ر سول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ً على ظھر إنسان، فقال رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ ُة َرُسولِِه إْن َكَتْمتُ : " ثوبا ُة هللاِ َوِذمَّ ً َوَبِرَئْت ِمْنُكم َذِ◌مَّ ، " مونى َشْيئا
 .فصالحوه على ذلك

اُد بن سلمة ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قاتل أھل خيبر حتى : "أنبأنا عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: قال حمَّ أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ملت ركاُبھم ولِرسول هللا ألجأھم إلى قصرھم، فغلَب على الزرِع والنخل واألرض، فصالُحوه على أن ُيجلوا منھا، ولھم ما ح

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الصفراُء والبيضاُء، واشترط عليھم َة لھم وال عھد، فغيَّبوا  َصلَّى هللاَّ أن ال يكتموا وال ُيَغيُِّبوا شيئاً، فإن فعلُوا فال ِذمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم لِعم َمْسكاً فيه مال وُحلى لُحَيّى بن أَْخَطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضيرُ  ، فقال رسول هللا َصلَّى هللاَّ

الَعْھُد َقريٌب، والَماُل : "أذھبته النفقاُت والحروب، فقال: قال. ؟" ما َفَعَل َمْسُك ُحَيّى الذى َجاَء ِبِه ِمَن النَِّضير: "ُحيى ابن أخطب
ُ َعلَْيهِ "أْكَثُر ِمْن ذلِكَ  ه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال ، فدفعه رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ بير، فمسَّ َقْد رأْيُت : "َوَسلََّم إلى الزُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ابنى أبى "ُحَيّياً، َيُطوُف فى خربة ھاھنا ، فذھبوا، فطافوا، فوجدوا الَمْسَك فى الخربة، فقتل رسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم نساءھم وذراريھم، وقسم أموالَھم الُحقيق، وأحُدھما زوج صفية بنت ُحَيّى  بن أخطب، وسبى رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

يا محمد؛ دعنا نُكون فى ھذه األرض ُنصلُِحھا ونقوم عليھا، فنحن أعلم بھا : بالنَّْكِث الذى َنَكُثوا، وأراد أن ُيجليھم منھا، فقالوا
 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وال ألصحابه غلمان يقومون عليھا، وكانوا ال يفرُغون يقومون عليھا، فأعطاھم  منكم، ولم يكن لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أن يقرھم وكان عبد هللا بن رواحة . خيبر على أن لھم الشطَر ِمن كل َزرٍع وكل ثمٍر ما بدا لرسول هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بعد الصلح إال ابنى أبى الُحقيق للنكث الذى نكثوا، فإنھم ولم يقتل رس. يخرُصه عليھم كما تقدم ول هللا َصلَّى هللاَّ

ة رسوله، فغيَّبوا، فقال لھم ة هللا وِذمَّ أين المال الذى خرجتم به من المدينة : "شرطوا إن غيَّبوا، أو كتموا، فقد برئت منھم ِذمَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ذھب فحلفوا ع:؟ قالوا" حين أجليناكم لى ذلك، فاعترف ابن عم كنانه عليھما بالمال حين دفعه رسول هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كنانه إلى محمد بن مسلمة فقتله   . إلى الزبير يعذبه، فدفع رسول هللا َصلَّى هللاَّ

 .إن كنانه ھو كان قتل أخاه محمود بن مسلمه: ويقال



129 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم صفيه بنت حيي بن أخطب وابتة عمتھا، وكانت صفية تحت كنانه لن أبى الحقيق،  وسبى رسول هللا َصلَّى هللاَّ
وكانت عروساً حديثة عھد بالدخول، فأمر بالالً أن يذھب بھا إلى رحله، فمر بھا بالل وسط القتلى، فكره ذلك رسول هللا َصلَّى 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، وقال  .أذھبت الرحمة منك يا بالل: هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اإلسالم، فأسلمت، فاصطفاھا لنفسه، وأعتقھا، وجعل ِعْتَقَھا َصَداقھا، وبن ى بھا وعرض عليھا رسول هللا َصلَّى هللاَّ
علينا، كأن الَقمَر يا رسوَل ِهللا؛ رأيُت قبل قدومك : ؟ قالت" ما ھذا: "فى الطريق، وأولم عليھا، ورأى بوجھھا ُخضرًة، فقال

تمنين ھَذا : زال من مكانه، فسقط فى َحجرى، وال وِهللا ما أذكُر ِمن شأنك شيئاً، فقصصتھا على زوجى، فلطم وجھى، وقال
 .الَملَِك الذى بالمدينة

يَّة أو زوجة ؟ فقالوا: وشك الصحابة يميُنه، فلما  انظروا إن حجبھا، فھى إحدى ِنسائه، وإال فھى مما ملكتْ : ھل اتخذھا ُسرِّ
ُروا عنه فى المسير، وَعلُِموا أنھا إحدى نسائه،  َرِكب، جعل َثوبه الذى ارتدى به على ظھرھا ووجھھا، ثم شدَّ طرفه تحته، فتأخَّ

 .ولما قدم لِيحملھا على الَرْحل أجلَّته أن تضع قدمھا على فخذه، فوضعت ركبتھا على فخذه ثم ركبت

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، ولما بنى بھا، بات أبو أيوب ل يلَته قائماً قريباً من قُبته، آخذاً بقائم السيف حتى أصبح، فلما رأى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ أَِرْقُت ليلتى ھِذِه يا : ؟ فقال له" مالك يا أبا أيوب: "كبَّ

فضِحَك رسوُل . ِهللا لما دخلَت بھذه المرأة، ذكرُت أنك قتلَت أباھا وأخاھا، وزوَجھا وعامَة عشيرتھا، فِخْفُت أن تغتالك رسولَ 
 ً ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وقال له معروفا  .هللا َصلَّى هللاَّ

 فصل 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم خيبَر على ستة وثالثين سھماً،  جمع ُكلُّ سھم مائَة سھٍم، فكانت ثالثَة آالٍف وستَّمائة َسْھٍم، وقسم رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ
 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم وللمسلمين النصُف ِمن ذلك، وھو ألف وثمانمائة سھم، لرسول هللا َصلَّى هللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فكان لِرسوِل هللا َصلَّى هللاَّ

ر، وھو ألف وثمانمائة سھٍم لنوائبه وما ينزُل به من أُمور المسلمين، قال سھٌم كسھِم أحِد المسلمين، وَعَزَل النِّصَف اآلخ
وھذا ألن خيبر فُتَح َشْطُرَھا َعْنَوًة، وشطُرھا ُصلحاً، فقسم ما فتح َعنوًة بين أھِل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح : البيھقى

 .صلحاً لِنوائبه وما يحتاُج إليه من أُمور المسلمين

منه على أصل الشافعى رحمه هللا، أنه يجب قسم األرض المفتتحِة َعنوة كما ُتقسم سائُر المغانم، فلما لم يجده  وھذا بناء: قلت
ً : قسم النصَف ِمن خيبر، قال تبيَّن له أن خيبر إنما فُتحت َعنوة، وأن  وَمن تأّمل السيَر والمغازَى حقَّ التأمل،. إنه فُِتح صلحا

ُ عَ  لَْيِه َوَسلََّم استولى على أرضھا ُكلَِّھا بالسيِف َعنوة، ولو فُِتح شئ منھا ُصلحاً، لَم ُيجلھم رسوُل هللا َصلَّى رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم منھا، فإنه لما عزم على إخراجھم منھا، قالوا نحن أعلُم باألرض منكم، دعونا نكون فيھا، ونعمرھا لكم بشرط : هللاَّ

ھذا صريح جدا في أنھا إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين اليھود والمسلمين بھا من الحراب والمبارزة والقتل ما يخرج منھا، و
ُ َعلَْيِه َوَسلَّ  َم من الفريقين ما ھو معلوم، ولكن لما أُلجُئوا إلى حصنھم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسول هللا َصلَّى هللاَّ

والسالح، ولھم رقابھم وذريتھم، ويجلوا من األرض، فھذا كان الصلح، ولم يقع بينھم صلح أن الصفراء والبيضاء، والَحْلَقَة 
نقركم ما شئنا، فكيف يقرھم في أرضھم ما شاء؟ ولم : شيئاً من أرض خيبر لليھود، وال جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك، لم يقل

أن األرَض للمسلمين، وعليھا خراٌج يؤخذ منھم، ھذا لم يقع، فإنه كان عمر أجالھم ُكلَّھم ِمن األرِض، ولم ُيصالحھم أيضاً على 
 .لم يضرب على خيبر خراجاً البتة

أنھا فُِتحت َعنوة، واإلمام ُمخيَّر فى أرض الَعنوة بين َقْسمھا ووقفھا، أو َقْسِم بعضھا ووقِف البعض، : فالصواُب الذى ال شكَّ فيه
ُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم األنواع الثالثة، فقسم قُريظة والنضير، ولم َيْقِسْم مكة، وقسم َشْطَر خيبر، وترك وقد فعل رسوُل هللا َصلَّى هللاَّ

م تقريُر كون مكة فُِتحت َعنوة بما ال مدفع له  .شطرھا، وقد تقدَّ
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ب، وكانوا ألفاً وإنما قُِسَمْت على ألف وثمانمائة سھم، ألنھا كانت ُطعمة ِمن هللا ألھل الُحديبية َمن شھد منھم، وَمن غا
وأربعمائة، وكان معھم مائتا فرس، لكل فرس سھماِن، َفقُِسَمْت على ألف وثمانمائة سھم، ولم يغب عن خيبرمن أھل الُحديبية 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم كسھم َمْن حضرھا إال جابر بن عبد هللا، فقسم له رسولُ   .هللا َصلَّى هللاَّ

 .ماً، وكانوا ألفاً وأربعمائة وفيھم مائتا فارس، ھذا ھو الصحيُح الذى ال ريَب فيهوقسم للفارس ثالثة أسھم، وللراجل سھ

 ً  .وروى عبد هللا العمرى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أعطى الفارس سھمين والراجَل سھما

كُّ أحد ِمن أھل العلم فى للفارس، وليس َيشُ : للفرس سھمين، وللراجل سھماً، فقال: كأنه سمع نافعاً يقول: قال الشافعى رحمه هللا
م ُعبيد هللا بن عمر على أخيه فى الحفظ، وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق األزرق الواسطى، عن عبيد هللا بن عمر،  تقدُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ضرب للفرس بسھمين، وللفارس بسھم  .عن نافع، عن ابن عمر، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أسھم ثم روى من ح ديث أبى معاوية، عن ُعبيد هللا بن ُعمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
 .، وكذلك رواه الثورى، وأبو أسامة عن ُعبيد هللا"الصحيحين"سھم له، وسھمان لفرسه، وھو فى : للفارس ثالثة أسھم

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قسموروى مجمع بن جا: قال الشافعى رحمه هللا بىَّ َصلَّى هللاَّ سھام خيبر على ثمانية عشر سھماً، وكان  رية أن النَّ
 ً  .الجيش ألفاً وخمسمائة، منھم ثالثمائة فارس، فأعطى الفارَس سھمين، والراجل سھما

بن يزيد، عن عمه مجمع ومجمع بن يعقوب يعنى راوى ھذا الحديث عن أبيه، عن عمه عبد الرحمن : قال الشافعى رحمه هللا
 .بن جارية شيخ ال ُيعرف فأخذنا فى ذلك بحديث ُعبيد هللا، ولم نر له مثله خبراً ُيعارضه، وال يجوز ردُّ خبر إال بخبر مثله

والذى رواه مجمع بن يعقوب بإسناده فى عدد الجيش وعدد الفرسان، قد ُخولَِف فيه، ففى رواية جابر، وأھل : قال البيھقى
ً وأربعمائة، وھم أھُل الُحديبية، وفى رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبشير بن يسار، وأھِل  :المغازى أّنھم كانوا ألفا
 .أن الخيل كانت مائتى فرس، وكان لِلفرس سھمان، ولصاحبه سھم، ولكل راجل سھم: المغازى

، والعمُل عليه، وأرى الوھم فى ح: وقال أبو داود ثالثمائة فارس، وإنما كانوا : ديث مجمع أنه قالحديُث أبى معاوية أصحُّ
 .مائتى فارس

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أربعة َنَفٍر، ومعنا فرس، : "وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبى عمرة، عن أبيه، قال أتينا َرُسوَل هللا َصلَّى هللاَّ
ده عبد الرحمن بن عبد هللا ابن عتبة بن عبد هللا وھذا الحديث فى إسنا". فأعطى كل إنسان منا سھماً، وأعطى الفرس سھمين

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : وقد ُروى الحديُث عنه على وجٍه آخر، فقال. بن مسعود، وھو المسعودى، وفيه ضعف أتينا رسول ِهللا َصلَّى هللاَّ
ً  ثالثة َنَفٍر،  .مَعَنا فرس، فكان للفارس ثالثة أسھم، ذكره أبو داود أيضا
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