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  أنساب األشراف

 الجزء األول

 السيرة النبوية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وبه ثقتي

م بن المك بن متوشلخ بن نوح عليه السال: أخبرني جماعة من أھل العلم بالكتب قالوا: قال أحمد بن يحيى بن جابر
لما قتل بن آدم : وقالوا. بن يارد بن مھالئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم -وھو إدريس عليه السالم  -أخنوخ 

وروي عن . ھبة هللا. فسمى شيث. ھذا ھبة من هللا، وخلُف صدٍق من ھابيل: فقال آدم. أخاه ھابيل، ولد آلدم شيث
وكان أنوش : قال. ألنه أول من خط بقلم، ودرس الكتب" إدريس " سمى أخنوخ : نه قالمحمد بن إسحاق بن يسار، إ

ھو نوح بن سلكان بن مثوبة بن : وقال بعض أھل المدينة. أول من غرس النخلة، وزرع الحبة، ونطق بالحكمة
واألول . عن الزھري إدريس عليه السالم بن الزائد بن مھلل بن قنان بن الطاھر بن ھبة هللا بن آدم؛ وزعم أن ذلك

العرب العاربة : وحدثني عباس بن ھشام بن محمد بن السائب الكلبي، عن أبيه، عن جده وغيره، قالوا. أثبت وأشھر
وطسم . وجرھم بن عابر بن سبأ، وھو ابن أرفخشذ بن سام بن نوح. عاد، وعبيل ابنا عوص بن إرم بن سام بن نوح

وھو حضرموت، . وحضرموت. ر بت أرشليخا بن لوذ بن سام بن نوحوعمليق، وجاسم، وأميم بنو يلمع بن عاب
وثمود، وجديس . وشاالف وھو السلف، والموذاذ وھو الموذ بنو يقطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح

 نحن: دخٌل ولد السلف في حمير، فقالوا: قال أبي: وقال عباس. ويقطان ھو يقطن في قول بعضھم. بن إرم بن نوح
نحن بن لوذ بن سبأ بن يشجب بن : وقال بنو لوذ. بنو السلف بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

حدثني بكر بن الھيثم بن عبد هللا بن صالح، عن معاوية بن . ودخلوا في حمير فانضموا إليه على ھذا النسب. يعرب
العرب كلھا بنو إسماعيل إال أربع : " سلم قالأن النبي صلى هللا عليه و. صالح، عن مكحول، عن مالك بن يخامر

فقال . اختلف الناس في قحطان: وحدثني عباس، عن أبيه، قال" . السلف، واألوزاع، وحضرموت، وثقيف : قبائل
ھو قحطان : وقال آخرون. قحطان ھو يقطان المذكور في التوراة بعينه، إال أن العرب أعربته فقالت قحطان: بعضھم

: وقال ھشام. سالم بن عبد هللا بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ وھو غير يقطانبن ھود عليه ال
وكان قيذر صاحب . قحطان بن الھميسع بن تيمن بن نبت بن قيذار، وھو قيذر: كان أبي، وشرقي بن القطامي يقوالن

اھيم الخليل صلى هللا عليه وصلم بن آزر وھو ابن إسماعيل عليه السالم بن إبر. واسمه مشتق من ذلك. إبل إسماعيل
بن سام  - أرفخشاذ : والنصارى تقول -بن ناحور بن ساروع بن أرعوا بن فالغ بن عابر بن أرفخشذ  - وھو تارخ  -

الذي قسم األرض بين ولد  - آزر بن ناحر بن الشارع بن الراع بن القاسم : وبعض المدنيين يقولون. بن نوح بن المك
وقال . واألول أثبت وأشھر. ويزعم أن ذلك عن الزھري. بن السالح بن الرافد بن السائم بن نوحبن كعبر  -نوح 

أن النبي صلى هللا عليه : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي. إسماعيل أبو كل عربي في األرض: الكلبي، والشرقي
ً : " وسلم قال لقوم من أسلم سمعت من يذكر أن : وقال ھشام بن الكلبي" . ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا
وقال أحمد بن . وھو السند والمعين. اسمه تارح، ولقبوه آزر: وقال الشرقي بن القطامي. تارح لقب ألبي إبراھيم

وأثبت ذلك قول . ازر يا شيخ: يحيى بن جابر، وحدثت عن أبي روق الھمداني، عن الضحاك بن مزاحم، أنه قال
 .وهللا أعلم. عازر. قولون للسند والمعينوأھل لتوراة ي. الشرقي

 أول من تكلم العربية

تكلمت العرب العاربة بالعربية حين : وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، قال
ني وأخبر: قال ھشام. أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان: وأھل اليمن يقولون: قال ھشام. اختلفت األلسن ببابل
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إسماعيل عليه السالم حين أتى مكة، وله أقل من عشرين : أن أول من تكلم بالعربية من ولد إبراھيم: أبي، والشرقي
عرق الثرى، : وسمت العرب إسماعيل: قال ھشام. فأنطقه هللا بكالمھم، وكان كالمھم العربية. سنة؛ ونزل بجرھم

وحدثني عباس بن . ن أباه لم تضره النار، كما ال تضر الثرىسمي بذلك أل: وقال قوم: قال. يريدون أنه راسخ، ممتد
لما تفرق ولد نوح في األرض حين قسمھا فالغ بن عابر، : ھشام، عن أبيه، عن جده، عن عدة من أھل الرواية، قالوا
حين،  ونزلت عبيل بناحية يثرب، فأخرجتھم العماليق، بعد. وأخ له يقال له نوناطر، نزلت عاٌد الشحر؛ وبه أھلكوا

وكان مع العماليق . فسمى الموضع الجحفة. فأتى عليھم سيل، اجتحفھم إلى البحر. فنزلوا موضع الجحفة. من منزلھم
 :فقال، فيما يزعمون. رجل من بني عبيل، فنجا

 ما فات فيضھا بالسجام... عين بكى وھل يرجع 

 شر وال صارخ وال ذو سنام... عمروا يثربا وليس بھا 

حدثني بذلك أحمد بن إبراھيم الدورقي، عن أبي بكر بن . مألت عاد ما بين الشام واليمن: خثيم وقال الربيع بن
إن عادا كانوا قد مألوا ما بين الشام إلى اليمن؛ من دلني على رجل من : عياش، عن عاصم بن بھدلة، عن الربيع قال

وإنما سميت يثرب . انتقلوا إلى يثرب فنزلوھاثم . ونزلت العماليق في أول األمر صنعاء اليمن. آل عاد، فله ما شاء
. ومضت عامتھم إلى مصر، وناحية إفريقية. ثم انتقلوا إلى ناحية فلسطين من الشام. برئيس لھم، يقال له يثرب

وإنما غزا رجل من . وذلك باطل. نحن بنو بر بن قيس: والبرابرة اليوم يقولون. فالبرابرة منھم. وتفرقوا بالمغرب
وسمع كالم ھؤالء العماليق، . فسميت به. يقال له أفريقيس بن قيس بن صيفي الحميري إفريقية فافتتحھاالتتابعة، 

ونزلت . فھم فيھم اليوم. بنو صنھاجة، وكتامة من حمير: وأقام مع البرابرة. فسموا البرابرة. ما أكثر بربرتھم: فقال
. ونزلت جديس بموضع اليمامة. ن اليمن واليمامةونزلت طسم بي. ثمود الحجر، بين الحجاز والشأم؛ وبه أھلكوا
فقال . وكانت بين طسم وجديس حروب، أفنت جديٌس فيھا أكثر طسم. وكانت اليمامة تعرف بجو؛ سمتھا جديس بذلك

 .يا طسم ما القيت من جديس: القائل

بن ذي حرث بن  ثم إن بقية طسم انضمت إلى جديس باليمامة، فتوجه تبع من اليمن، وقدم عبد كالل بن مثوب
الحارث بن مالك بن عيدان، فقتل طسماً وجديساً باليمامة، وصلب امرأًة من جديس، يقال لھا اليمامة بنت مّر، على 

 :فقيل. منعت جديس خرجاً كان عليھا، فأخذت طسم بذنبھا: وقال حماد الراوية. باب جّو؛ فسميت جو اليمامة باسمھا

 يا طسم ما القيت من حديس

. ونزل بنو تميم بين اليمن والحجاز. ونزلت جاسم بالموضع الذي يدعى جاسم، بالشأم، وكانوا قليالً . موهللا أعل
ثم إنھم استخفوا بحرمة البيت . وسموھا صالحا. ونزلت جرھم بمكة وما حولھا. فدرجوا، حتى لم يبق منھم كبير أحد

فنزلوا . يھم، وغلبت على البيت وأخرجتھموأضاعوا حقه، فوقع فيھم طاعون أھلك أكثرھم؛ حتى قويت خزاعة عل
وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، . بين مكة ويثرب، فھلكوا بداٍء يعرف بالعدسة إال من سقط منھم في نواحي البالد

بوأ هللا إلبراھيم مكان البيت، وھو حذو البيت المعمور الذي يدعى : عن جده، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال
وكانت . واستعانا بأوالد جرھم بن عابر بن سبأ بن يقطن، فعملوا معھما. إبراھيم، ومعه ابنه إسماعيل فبناه. الصراح

فلما قبض هللا عز وجل نبيه إسماعيل عليه السالم، قام بأمر البيت بعده قيذر بن . منازل جرھم بمكة وما حولھا
فلما مات نابت، . ت بن الھميسع بن تيمن بن نبتثم نبت بن قيذر، ثم تيمن بن نبت، ثم ناب. إسماعيل، وأمه جرھمية

وتفرق ولد إسماعيل من العرب بتھامة، وفي البوادي . غلبت جرھم على البيت، فكانوا والته وقوامه ما شاء هللا
فلما أرسل هللا جل وعز على ولد سبأ بمأرب ما أرسل . والنواحي إال من أقام حول مكة من ولد نزار، تبركاً بالبيت

تفرقت األسد؛ وانخزعت منھا خزاعة، وھم ولد لحي بن حارثة،  -وھو سد كان لھم بين جبلين  -العرم  من سيل
فلم يزالوا يكثرون؛ وتقل جرھم الستخفافھم بالبيت . وأفصى بن حارثة بن عمرو، مزيقيا، فنزلوا بظھر مكة

ونزل بعضھم . ضھم في قبائل اليمنفدخل بع. وفجورھم فيه، حتى غلبتھم خزاعة وألفافھا على مكة، وطردوھم عنھا
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ومما يروى في خروج جرھم من مكة شعر : قال ھشام. بين مكة ويثرب، فأصابھم الداء الذي يعرف بالعدسة، فھلكوا
 :عمرو بن الحارث بن مضاض الجرھمي

 أنيٌس ولم يسمر بمكة سامر... كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 

 ى المنحنى من ذي األراكة حاضرإل... ولم يتربع في واسٍط فجنوبه 

 صروف الليالي والجدود العواثر... بلى نحن كنا أھلھا فأزالنا 

 نطوف بذاك البيت والخير ظاھر... وكنا والة البيت من بعد نابت 

 ً  :وقال أيضا

 أن تصبحوا ذات يوم ال تسيرونا... يا أيھا الناس سيروا إن نظركم 

 ٌر فأنتم كما كنا تكونونادھ... كنا أناساً كما كنتم فأسلمنا 

 قبل الممات وقضوا ما تقضونا... حثوا المطي وأرخوا من أزمتھا 

 :وقال بعضھم

 نحن والته فال نغشه... واٍد حراٌم طيره ووحشة 

 يأخذ ما يھدي له يفشه... وابن مضاض قائم يمشه 

وثور ھو كندي،  - معاوية بن ثور تزوج مرتع بن : وقال ھشام بن الكلبي. ونزلت حضرموت مكانھا من ناحية اليمن
فلم . واشترط أبوھا عليه أن ال يتزوج سواھا، وأن ال تلد إال في دار قومھا. امرأة من حضرموت - وإليه تنسب كندة 

ويقال إنه األفعى بن الحصين بن تميم بن رھم بن مرة بن  -فتحاكموا إلى األفعى بن الحصين الجرھمي . يف بشرطه
وكانت العرب تتحاكم أليه، . بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أدد بن يشجب بن عريب

فأخذ الحضرميون االمرأة . وھو أول من قالھا" . الشرط أملك : " فقال األفعى. وثبتوا عنده الشرط الذي كان شرط
من كان من ولد مالك ف. فسمي الصدف. أما مالك، ابني، فصدف عني: فقال مرتع. وابنھا من مرتع، واسمه مالك

ومن . الصدف بن مرتع، ببالد حضرموت، فھم ينسبون إلى كندة، ومن كان بالكوفة، فھم ينسبون إلى حضرموت
وائل بن حجر من الطبقة األولى؛ أوس بن ضمعج مات بوالية بشر بن مروان؛ أبو : الحضرميين من أھل الكوفة

بن عقبة، كثير بن نمير، عبد هللا بن الجليل؛ عبد هللا بن يحيى، الزعراء عبد هللا بن ھانيء؛ وائل بن مھانة؛ عبيس 
مات يوم : وقال أبو نعيم -سلمة بن كھيل، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة حين قتل زيد بن علي عليه السالم 

بن  أخوه محمد بن سلمة. يحيى بن سلمة بن كھيل، وتوفي في خالفة موسى أمير المؤمنين - عاشوراء من ھذه السنة 
يحيى بن إسحاق؛ عبد هللا بن أبي إسحاق كان صاحب قرآن وخطب، ويكنى أبا بحر، : ومن أھل البصرة. كھيل

يقال إنھم موالي العالء بن الحضرمي، وھم من أھل . يعقوب بن إسحاق الحضرمي المقرىء؛ أخوه أحمد بن إسحاق
لرحمن، أسلم في خالفة أبي بكر، ومات سنة جبير بن نفير الحضرمي، يكنى أبا عبد ا: ومن أھل الشأم. البحرين

خمس وسبعين، ويقال في سنة ثمانين؛ كثير بن مرة الحضرمي؛ أبو الزاھرية، واسمه جعفر بن كريب، ويقال إنه 
حميري، مات سنة تسع ومائة، أبو لقمان الحضرمي، مات سنة ثالثين ومائة، حاتم بن حريث، مات سنة ثمان 

عبد هللا بن عقبة بن لھيعة، مات في سنة أربع وسبعين ومائة؛ عون بن سليمان، : رومن أھل مص. وثالثين ومائة
بالمدينة قوم من الحضرميين؛ لھم : وقال محمد بن سعد. وبمصر منھم جماعة. مات في خالفة المھدي أمير المؤمنين

بن ثمان وسبعين سنة؛ وموالھم بسر بن سعيد، مات في سنة مائة وھو ا. دار تعرف بدار الحضرمين في بني جديلة
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من قبائل : قال. أخبرني محمد بن زياد األعرابي الراوية، عن ھشام بن محمد الكلبي. وكان ينزل في دارھم بالمدينة
حضرموت تنعة؛ ولھيعة وھم اللھائع، وأكثرھم بمصر؛ وضمعج وھم الضماعج؛ وعلقمة، وھم العالقم؛ واألدمون، 

: ير، وذو مران، ويقال إنھم الذين في ھمدان؛ وشعب، دخلوا في ھمدان فقالواواألربوع؛ واألملوك، غير الذي في حم
شعب بن معدي كرب بن حاشد بن جشم، وھم رھط عامر بن شراحيل الشعبى؛ وشعبان، وھم في حمير، وكان يقال 

ألخادرة؛ ؛ ومرحب؛ وجعشم، وھم الجماشعة؛ وأخدر؛ وھم ا" شعبان " لشعبان عبد كالل، فلما انشعب من قومه قيل 
 :قال بعضھم. وسلع، وذو طحن؛ ووليعة، غير وليعة كندة؛ ووائل؛ وأنسى

 وخالي المرحبي أبو لھيعه... وجدي األنسوي أخو المعالي 

وردمان، وأشوع، وأحمر دخلوا في ھمدان، واألثروم؛ واألذمور رھط الصعبة بنت عبد هللا بن عماد الحضرمي، أم 
حليف بني  -صلى هللا عليه وسلم، ورھط عامر الحضرمي " صاحب رسول هللا  "المسمى " طلحة بن عبيد هللا " 

ابن عبد هللا بن عامر الحضرمي صاحب معاوية، وكسروھم بناحية فلسطين، ورھط مسروق بن وائل أبي  - أمية 
 :شمر الذي يقول

 وأمأل زق الشرب غير مشائط... وأكرم ندماني وأحفظ غيبه 

الحضرميين ميمون الحضرمي، صاحب بئر ميمون بمكة وعندھا دفن أمير المؤمنين ومن . ويقال إنه من األدمون
ومنھم عمرو بن الحضرمي الذي قتله المسلمون في سرية عبد هللا بن جحش، وسنذكر خبره إن . أبو جعفر المنصور

 .شاء هللا تعالى

 نسب ولد عدنان بن أدد

صري، عن أبي لھيعة، عن أبي األسود، عن أبي بكر بن حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبد هللا بن وھب الم
وحدثني عباس بن . ما وجدنا في عالم وال شعر شاعر من وراء عدنان بثبت: سليمان بن أبي حثمة بن حذافة، قال

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذا بلغ في : ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال
ً بين ذلك كثيراً : " ؛ قال هللا عز وجل" كذب النسابون، كذب النسابون : " دد، قالالنسب إلى أ قال ابن " . وقرونا

وحدثني روح بن عبد المؤمن، عن أبي اليقظان، . ولو شاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه لعلمه: عباس
: قال الكلبي. فظت العرب من أنسابھا إلى أددإنما ح: عن وضاح بن خيثمة، عن داود بن أبي ھند، عن الشعبي قال

أدد من ولد الھميسع بن : وقال بعض المدنيين. فأدد من ولد نابت بن الھميسع بن تيمن بن نبت بن قيذر بن إسماعيل
وأمه، فيما ذكر غير الكلبي، المتمطرة  - عدنان : وولد أدد. وقول الكلبي أثبت. أشجب بن نبت بن قيذر بن إسماعيل

وھم في مھرة بن حيدان بن . شقرة: فولد نبت بن أدد. ؛ ونبت؛ وعمرو، درج - ي، من جرھم أو من جديس بنت عل
 :قال الشاعر، وھو الحارث بن نمر التنوخي. عمرو بن الحاف بن قضاعة

 يوم لم يقدر أم يوم قدر... أي يومي من الموت أفر 

 لبسوا لي غمساً جلد نمر... إن أخوالي من شقرة قد 

 يرھبوا لفت الوبال المستمر... أثلتنا ظلما ولم نحتوا 

 لتھاضن عظامي من عفر... فلئن طأطأت في قتلھم 

 ألكونن نھزة الشيخ النفر... ولئن غادرتھم في ورطة 
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ويقال، وهللا أعلم، إن نبت بن أدد ھذا ھو األشعر بن . ويشجب بن نبت، وھم في وحاظة من ذي الكالع، من حمير
ھو : وبعض الرواة يقول. ب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانأدد بن زيد بن يشج

. وھو الثبت. والديث، وأبي، والعي -وبه كان يكنى  -معد : وولد عدنان. والثبت أنه عدنان بن أدد. عدنان بن أدد
ھي : وقال بعضھم. ب، من جديسھؤالء الثالثة، وأمھم مھدد بنت اللھم بن جلح. العي، وعدين درج: وبعضھم يقول

عك بن عدنان : ويعضھم يقول. إنه عك بن عدنان نفسه: ويقال. عك: فولد الديث بن عدنان. واألول أثبت. من طسم
وذلك تصحيف؛ ليس في . عك بن عدثان بن عبد هللا بن األزد: وبعض الناس يقول. بن عبد هللا بن األزد بن الغوث

إال عدثان بن عبد هللا بن زھران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد " جم بثالث مضموم العين تع" األزد عدثان 
 :وقال الكميت بن زيد األزدي. هللا بن مالك بن نصر بن األزد، وھو أبو دوس

 إلى عدنان واضحة السبيل... كعك في مناسبھا منار 

 و اكل مطردوعك بن عدنان الذين تلقيوا بغسان حتى طرد: وقال عباس بن مرداس السلمي

الشاھد، وصحار واسمه غالب، وسبيع درج، وقرن وھم في األزد :  -" الحارث " واسم عك  -فولد عك بن الديث 
فولد غافق، لعسان، . فولد الشاھد بن عك، غافق، وساعدة. قرن بن عك بن عدنان بن عبد هللا بن األزد: يقولون

مقاتل بن : فمن بني بوالن. وبوالن، وھما عدد عك. ناى، وعنسالسم: وولد صحار بن عك -يالتاء  -ومالك، والقياتة 
فولد . الحوثة، وأسلم، وأكرم: فولد لعسان بن غافق. حكيم بن عبد الرحمن الخراساني، من رجال دولة بني العباس

ى، أحدب، وأوف: وولد القياتة بن غافق. رھنة، وصحار: وولد مالك بن غافق. وائل، وريان بالراء، وخضران: أكرم
: وولد صحار بن مالك بن غافق بن الشاھد. كعب، وطريف، ومالك: وولد رھنة بن مالك. وأسيلم، وخدران، وأسلم
وھو أول . وكان من ولد غافق، سملقة بن مرى بن الفجاع صاحب أمر عك يوم قاتلوا غسان. عبد، وربيعة، ومعاوية

كساھا أنطاع . ويقال إن أول من كسا الكعبة عدنان. وكان رئيس غسان يومئذ ربيعة بن عمرو. من جز ناصية أسيرٍ 
نزار بن معد، وبه كان يكنى، ويقال إنه يكنى أبا حيدة، وبعضھم يقول إنه كان يكنى أبا : وولد معد بن عدنان. األدم

في بني كنانة  -والعرف، وعوف، وشك، وحيدان، وحيدة، وعبيد الرماح . وقنص بن معد، وقناصة، وسنام - قضاعة 
وبعضھم يقول . وأمھم معانة بنت جشم بن جلھة بن عمرو بن جرھم. وجنيد في عك، وجنادة، والقحم -يمة بن خز
واألول قول . اسمھا ناعمة: وقال ابن مزروع. اسمھا عنة بنت جوشن بن جرھم: وقال بعضھم. واألول أثبت. جلھمة

رو بن مرة بن مالك بن عمرو، ثم خلف يقال إن معانة كانت عند مالك بن عم: وقال ھشام بن محمد. ابن الكلبي
ويقال : قال. فولدت. فكان يقال له قضاعة بن معد. عليھا بعده معد بن عدنان فجاءت معھا بقضاعة بن مالك بن حمير

ً عند معد، فولدت له قضاعة، ثم خلف عليھا مالك بن عمرو، وتبنى قضاعة فنسب إليه، وأن  إن معانة كانت بديا
كان عمرو بن مرة . وقال ھشام. وهللا أعلم. فلما تقضع عن قومه، أي بعد، سمى قضاعة. قضاعة كان يسمى عمرا

 :فقال بعض البلويين. الجھني أول من ألحق قضاعة باليمن

 وال تھلكوا في لجة لجھا عمرو... أيا إخوتي ال ترغبوا عن أبيكم 

دثني أبو عدنان األعور، عن أبي زيد وح. ال أدري ما ھذا: أم قضاعة عكبرة، وقال الكلبي: وقال بعض الرواة
قضاعة : لم تزل قضاعة معدية في الجاھلية، ثم تحولوا فقالوا: األنصاري النحوي، عن أبي عمرو بن العالء، قال

أن : وحدثني أبو الحسن المدائني، عن أبي اليقظان. وذلك ألن بني مالك بن عمرو إخوتھم ألمھم. مالك بن عمرو
إن علّى منكم لغضاضة عضتكم حرب قوم؛ : قال لبعض أخوال أبيه - كانت أم أبيه كلبية و -عمر بن عبد العزيز 

وحدثني محمد بن . فانتفيتم من أبيكم وانتميتم إلى غيره؛ وكنتم إخوة قوم ألمھم فصيرتم انفسكم إخواتھم ألبيھم وأمھم
لحق قضاعة بحمير، عمرو بن مرة أن أول من أ: األعرابي الراوية، عن المفضل الضبي، عن القاسم بن معن وغيره

: يا رسول هللا، قضاعة ابن من؟ قال: قلت: وروي عن ھشام بن عروة، عن عائشة، قالت. الجھني، وكانت له صحبة
 :أنشدني أبو عمرو الشيباني لشاعر قديم: وحدثني محمد بن حبيب مولى ھاشم، قال. ابن معد
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 رارفلج بھا السفاھة والض... قضاعة كان تنسب من معد 

 تكن تبعاً وللتبع الصغار... فإن تعدل قضاعة عن معد 

 حصاناً ال يشم لھا خمار... وزنيتم عجوزكم وكانت 

 لالقى مثل ما القى يسار... وكانت لو تناولھا يماٍن 

 لذي يمن إذا ذعرت نذار... وأكره أن يكون شعار قومي 

ً له فاستشاره في أمرھا. زجرتهھذا عبداً إلياد، فتعرض البنة مواله ف" يسار " وكان : قال : فقال له. فأتى صاحبا
كال، إنھا تبسمت في : فقال. ويلك يا يسار كل من لحم الحوار، واشرب من لبن العشار، وإياك وبنات األحرار

ً : فلما أتاھا قالت. ائتني الليلة: فعاودھا، فقالت له. وجھي د فلما دنا، جدعت أنفه بسكين كانت ق. ادن مني أشمك طيبا
إذا أھويت ألجدع أنفه، فلتصلّم كل واحدة : أعدته، وأحّدته؛ وكانت قد دفعت إلى وليدتين لھا سكينتين، وقالت لھما

فقال . وهللا ما أدري أمقبل أنت أم مدبر: منكما أذنه التي تليھا، ففعلتا ذلك، فلما أتى صاحبه الذي استشاره، قال له
وقال جميل . فذھبت مثالً . ترى األنف واألذنين؛ أما ترى وبيص العينينھبك ال  -ويقال ھو يسار الكواعب  -يسار 

 :بن عبد هللا بن معمر العذري

 الدافعين الناس بالركن األشد... أنا جميل في السنام من معد 

اركب، ال : فلما ارتجز بھذا الشعر، قال له. انزل فارتجز: فقال له. وكان جميل مع الوليد بن عبد الملك في سفر
 :وذلك أنه ظن أن جميالً يمدحه كما مدحه راجز قبله، فقال. لك هللاحم

 خليفة هللا على ذراكا... يا بكر ھل تعلم من عالكا؟ 

 :وقال جميل لبثينة بنت حبأ العذرية. ويقال إن جميالً يمدح أحداً قط

 على المحصنات الغر وھي وليد... ربت في الروابي من معد وفضلت 

 :لعذريوقال زيادة بن زيد ا

 للمجد أغضت عامٌر وتقنعوا... وإذا معد أوقدت نيرانھا 

وقال أفلح بن يعبوب، من ولد أمر مناة بن مشجعة بن التيم بن النمر بن وبرة بن . رھط ھدبة بن خشرم" عامر " 
 :تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، في أيام معاوية بن أبي سفيان

 وكن قضاعيا وال تنزر...  يا أيھا الداعى ادعنا وبشر

 النسب المعروف غير المنكر... قضاعة بن مالك بن حمير 

 :وقال عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي

 وما أنا من بطون بني معد... وما أنا نسبت بخندفي 

 ذوي اآلكال والركن األشد... ولكنا لحمير حيث كنا 
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. ل بن مدركة أجرى وعامر بن عبيلة فرسين لھما، فسبق فرس عامروكان الحارث بن تميم بن سعد بن ھذي: قالوا
وهللا لو كنت من معد ألجابني : فلم يجبه أحد فقال. يآل معد: فقال. فمنعه الحارث سبقته، وقضاعة يومئذ بتھامة

ن ثم إ. فكره بنو معد أن يخرجوا عنھم، ويصيروا إلى غيرھم؛ فأعطى عامر سبقته. فھم قومه بالخروج. بعضھم
 :خزيمة بن نھد بن زيد، وكان يعشق فاطمة بنت يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وھو القائل فيھا

 ظننت بآل فاطمة الظنونا... إذا الجوزاء أردفت الثريا 

 يجلي للفتى األمر المبينا... ظننت بھا وظن المرء مما 

: فقال خزيمة، وكان بادنا. ھذه خير مما نطلب: فقاال .خرج يذكر بن عنزة يطلبان القرظ، فوقعا على ھوة فيھا نحل
فنزل يذكر، فجعل يجنى العسل . إن نزلت الھوة، لم تقدر على رفعي؛ وأنت نحيف وأنا قوي على رفعك من الھوة

فتركه في البئر، وأتى . ليس ھذا بوقت تزويج: فقال. يا يذكر، زوجني فاطمة: فلما فرغ، قال له. ويناوله خزيمة
فكان أول من خرج عن معد من . ووقع الشر بين بني معد وبني قضاعة. ال علم لي به: فقال. فسألوه عنه. قومه

وخرجت بنو نھد عن . فسمتھا العرب صحار. فنزال الصحراء. تھامة، جھينة وسعد ھذيم ابنا زيد بن األسود بن أسلم
، وخزيمة، وصباح، وزيد، وأبو سود، مالك: فالذين صاروا باليمن. معد، فنزل بعضھا باليمن وبعضھا الشأم

 :قال زھير بن جناب الكلبي يذكر تفرق نھد. ومعاوية، وكعب بنو نھد

 تفرق معزى الفزر غير بني نھد... ولم أر حيا من معد تفرقوا 

 ً  :وقال أيضا

 بعيد في قضاعة من نزار... لقد علم القبائل أن ذكري 

 بمستعاروما حلمي األصيل ... وما إبلي بمقتدر عليھا 

عامر، وھم في كلب بن وبرة، وعمرو، ودخلوا في كلب أيضاً؛ والطول؛ وبرة؛ وحزيمة؛ : والذين جاءوا إلى الشأم
وقال . ؛ وأبان بن نھد، دخل في بني تغلب بن وائل" حنظلة بن نھد خير كھل في معد " وحنظلة؛ وھو الذي يقال له 

 :بعض شعرائھم

 ى جنبات الشأم نزجي المواشياإل... قضاعة أجلتنا من الغور كله 

 فقد يصل األرحام من كان ثابيا... فإن يك قد أمسى شطيرا ديارھم 

 :قال بشر بن أبي خازم األسدي. ؛ وضرب به المثل" القارظ العنزي : " وسمي يذكر بن عنزة بن اسد بن ربيعة

 إذا ما القارظ العنزي آبا... ترجى الخير وانتظري إيابي 

ً  وقد كان من عنزة  :فقال أبو ذؤيب الھذلي. قارٌظ آخر، بقاتل له عامر بن ھميم فُقد أيضا

 وينشر في الموتى كليب بن وائل... وحتى يؤوب القارظان كالھما 

فنسبه إلى وائل . وھو كليب بن ربيعة بن الحارث بن زھير، من بني تغلب بن وائل" . كليب لوائل " ويروي 
ً " كليب وائل " والعرب تقول  حيدان : ويقال إن حيدان بن معد دخلوا في قضاعة، فقالوا: وقال ھشان بن الكلبي. أيضا

وھما في . جشم بن سنام، وجاه: فولد سنام بن معد. وحيدان ھو أبو مھرة بن حيدان. بن عمرو بن الحاف بن قضاعة
ويقال إن ولد قزح  .مجيد، وأفلح، وقزح دخلوا في األشعرين: وولد حيدة بن معد. حكم بن سعد العشيرة بن مالك
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ذكر بعض النساب أن حيدة بن : وقال ھشام بن الكلبي. وهللا أعلم. وحده دخلوا في األشعرين، وإن اآلخرين درجا
ً معاوية . كندي وھو أبو كندة: فولد ثور. ثور بن عفير: فولد عفير. عفير بن معاوية: فولد معاوية. معد ولد أيضا

 :وأنشد المرىء القيس بن حجر الكندي

 خير معد حسبا ونائال... تا ال يذھب شيخي باطال 

 :وغيره ينشده

 "يا خير شبخ حسباً ونائال " 

ودخل بنو : قال ھشام. غنٍث بن أفيان، وھم في بني مالك بن كنانة بن خزيمة: فولد أفيان. أفيان: وولد القحم بن معد
نت أم إبراھيم فاطمة بنت شريك بن سحماء وكا. عبيد الرماح في كنانة، وھم رھط إبراھيم بن عربي بن منكث

حدثني عباس بن ھشام، . وبسبب شريك ھذا نزل اللعان. وسحماء أمه؛ وأبوه عبدة بن مغيث. البلوي، من قضاعة
أتى عاصم بن عدي البلوي، رجٌل من بني العجالن من األنصار يقال له عويمر، فسأله أن : عن أبيه، عن جده قال
فاتى عويمر . ليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجالً، كيف يصنع؟ فسأله، فلم يجبه بشيءيسأل النبي صلى هللا ع

فال عن . قد أنزل هللا في أمرك وأمر صاحبتك قرآناً، فأت بھا: فقال. النبي صلى هللا عليه وسلم، فسأله عن ذلك
ثني وھب بن بقية، ثنا يزيد بن وحد. وكان الذي قذف بھا شريك بن سحماء. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينھما

ال عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين ھالل بن : ھارون، أنبأ ھشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك قال
إن جاءت به أصھب أثبج : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أمية وامرأته، وكان قد قذفھا بشريك بن سحماء

فجاء " . الل؛ وإن جاءت به أورق جعدا خدلج الساقين سابغ اإلليتين فھو للذي رميت به أرشح حمش الساقين فھو لھ
على الصفة المكروھة، ففرق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المتالعنين، وقضى أن ال يدعى ولد المالعنة ألب، 

لما : وقال ھشام بن الكلبي. قوتهوقضى بأن ال بيت لھا عليه وال . وال ترمى وال ولدھا؛ وأن على من رماھا الحد
كان يوم دار عثمان، ضرب مروان بن الحكم وسعيد بن العاص، فسقطا، فوثبت فاطمة بنت شريك بن سحماء 

ً كانت فيه قراطسي فأفلت فكان بنو مروان يحفظون إبراھيم بن عربي ويكرمونه بذلك السبب، . فأدخلت مروان بيتا
وكان عبد الملك قد ولى إبراھيم بن عربي اليمامة . عاصم التھيمي المنقري فتزوج إبراھيم ابنة طلبة بن قيس بن

فأوفد إبراھيم مقاتل بن طلبة بن قيس، أخا امرأته، إلى عبد الملك ومعه أشراف من تميم وعامر بن . وأعمالھا
. ، أدناه وأكرمهفلما دخل على عبد الملك. فأذن له أول الغد. صعصعة، وكتب إلى الحجاب أن يحسنوا إذنه ويقدموه

 :فقال

 عشية وافت عامر وتميم... وفضلني عند الخليفة أنني 

 لكل أناس حادث وقديم... وجدت أبي عند اإلمام مقدما 

 :وقال رجل من بني عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم

 مقلم لباب األسكتين أزوم... لوال حٍر قدمته البن منكث 

 شية وافت عامر وتميمع... لما كنت عند الباب أول داخل 

وإلبراھيم . وتزوج إلبراھيم ابنة عبد الرحمن بن سھيل بن عبد الرحمن بن عوف. واسم عربي عبد الرحمن: قال
 :فقال فيه البعيث المجاشعي. وكان إبراھيم أسود: قال. عقب

 ثالثة غربان عليه وقوع... ترى منبر العبد اللئيم كأنما 
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وكان . أود بن صعب بن سعد العشيرة: بن عدنان ولد أودا، فانتسبوا في مذحج فقالواويقال إن معد : قال ابن الكلبي
وكان النعمان بن المنذر، من . لم يبق لقنص بن معد عقب: وقال بعض الرواة. معد بن عدنان على عھد بخت نصر

 -وكان نسابة  -ه تميم، ونسب إلى لخم، وأن عمر بن الخطاب أتي بسيف النعمان، فأعطاه جبير بن مطعم وقال ل
 :واحتج من روى ھذا بقول النابغة الذبياني. من قنص بن معد: ممن كان النعمان؟ فقال

 ويأت معدا ملكھا وربيعھا... فإن يرجع النعمان نفرح ونبتھج 

مضر بن نزار؛ وإياد بن نزار، وبه كان يكنى نزار، وأمھما سودة بنت عك؛ وربيعة؛ وأنمار، : فولد نزار بن معد
فذكر بعضھم أن أنمار ھذا درج بعد موت أبيه . ھما الحذالة بنت وعالن بن جوشم بن جلھة بن عمرو، من جرھموأم

بل غاضب إخوته وانتفى منھم، وأتى اليمن فحالف األزد وانتسب إلى أراش بن : وقال بعض الرواة. نزار ولم يعقب
كھالن؛ وتزوج بجيلة بنت صعب بن سعد  عمرو بن الغوث، أخي األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن

 ً فأما بجيلة فولدت له عبقر بن أنمار، . العشيرة، فنسب ولده منھا إليھا؛ وتزوج ھند بنت مالك بن الغافق من عك أيضا
تزوج أنمار ھاتين االمرأتين وولدتا : وقال آخرون. وأما ھند فولدت له أفتل وھو خثعم. والغوث بن أنمار وإخوة لھما

سمعت من يذكر أن نزارا وھب : وقال ابن الكلبي. إن ولده أدعو بعد موته بحين أنھم من ولد أنمار بن أراش له؛ ثم
وقال عمرو بن . وذلك باطل؛ وأنما وھب إلياد جاريًة اسمھا ناعمة. ألنمار جارية يقال لھا بجيلة فحضنت ولده

 :الخثارم البجلي، وھو ينتمي إلى معد

 لن يغلب اليوم أٌخ واال كما... ا ابني نزاٍر انصروا أخاكم

 إن أبي وجدته أباكما

 ً  :وقال أيضا

 كتفريق اإلله بني معد... لقد فرقتم في كل قوم 

 جميعاً أھل مأثرة ومجد... وكنتم حول مروان حلوال 

 من األيام نحٌس غير سعد... ففرق بينكم يوٌم عبوس 

 :وقال الكميت بن زيد

 أراشا بإسماعيل من جدل.. .وليسوا من القوم الذين تبدلوا 

فقال عمرو بن . وكان جرير بن عبد هللا البجلي نافر الفرافصة بن األحوص الكلبي إلى األقرع بن حابس التميمي
 :الخثام، وكان حاضرا

 إن يصرع اليوم أخوك تصرع... يا أقرع بن حابٍس يا أقرع 

 :وقال ابن الدمينة الخثعمي لمعن بن زائدة الشيباني. فنفره إلى الفرافصة" . أخاك في اإلسالم " أراد : وقال بعضھم

 برجاء معتمٍد لسبيل آمل... عجل فداك إلى مغيظة حاسدي 

 لنداك إنك ذو ندًى وفواضل... وأصب بجدواك ابن عمٍّ طالبا 
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وقال . أم مضر وإياد نحيبة بنت عك: وقال بعضھم. من ولد إسماعيل" الصريحان " وكان يقال لمضر وربيعة : قالوا
واألول قول ابن الكلبي وھو . اسم أم ربيعة وأنمار الشقيقة بنت عك: وقال بعضھم. وذلك الثبت. سودة: ابن الكلبي

. اثبت وقال ھشام بن محمد الكلبي كثرت اياد بتھامة وبنو معد حلول بھا لم يتفرقوا عنھا، فبغوا على بني نزار
 :وذلك قول األعشى. وكانت منازلھم بأجياد من مكة

 رجال إياد بأجيادھا... وبيداء تحسب آرامھا 

. فأتت فرقة اليمن، فانتسبوا في ذي الكالع من حمير. فخرج من بقي منھم ھرابا. فرماھم هللا بداء، ففشا الموت فيھم
وقسي ھو . وأقام قسي بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أفصٮبن دعمي بن إياد بن نزار وولده بالطائف

ثقيف بن منبه بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن : م انتسبوا إلى قيس، فقالواث. ثقيف
ً بقية إياد. عيالن ً كان عبداً ألبي رغال، وكان أصله من قوم نجوا من قوم .فذلك يقال إن ثقيفا ً إن قيسا ويقال أيضا
ولذلك يقال إن ثقيفا بقية ثمود، وكان . بعد حين إلى قيسفھرب من مواله، ثم ثقفه، فسماه ثقيفاً، وانتسب ولده . ثمود

فأما أبو رغال، فيقال إن أصله من العرب ! يقولون أنا بقية ثمود؛ وھل بقي مع صالح إال المؤمنون: الحجاج يقول
ما وكان ظلو. فكان يأخذ من أھل عمله غنما بسبب خرج كان له عليھم. العاربة، وكان له سلطان بالطائف وما وااله

ً صغيراً في عام جدب وقحط بلبن عنز، لم يكن بالطائف شاة لبون سواھا، . غشوما فأتى على امرأة تربي يتيما
ودفن بين الطائف ومكة فقبره ھناك . فرمى هللا أبا رغال بقارعة، فھلك. وبقي الصبي بغير رضاع، فمات. فأخذھا

عيب بن ذي مھدم الحميري الذي قتله قومه، وكان فيما كان أبو رغال عبداً لش: وقوم يقولون. يرمى على وجه الدھر
ً إليھم . فلما بلغه ما فعل أبو رغال من ترك الصبي بال رضاع، أمر به، فقتل، وأمر برجم قبره. يزعمون مبعوثا

فمات، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم برجم . ويقال إن أبا رغال كان قائد الفيل وبعض أدالء الحبشة على البيت
ثقيف من ولد : وكان حماد الراوية يقول" . عبد أبي رغال " فقيل للحجاج . وإن جد أبي الحجاج كان يخدمه. هقبر

ً فھلك الصبي، ولم يرم مكانه حتى مات  ً يتيما أبي رغال، وأبو رغال من بقية ثمود؛ وكان أخذ عنزاً ترضع صبيا
 :وقال جرير. وهللا اعلم. فرجم قبره

 كما ترمون قبر أبي رغال... ه إذا مات الفرزدق فارجمو

ونزل باقوھم بسنداد، بين البصرة . فنزل بعضھم بعين أباغ. خرج جل إياد يؤمون العراق: وقال ھشام بن الكلبي
وصار . ثم انتشروا، وغلبوا على ما يلي الحيرة. واتخذوا بسنداد بيتاً شبھوه بالكعبة. فأمروا ھناك، وكثروا. والكوفة

وھو مالك بن قيس بن عبد ھند بن لجم بن منعة بن برجان بن دوس " . أقساس مالك " فلھم . رلھم الخورنق والسدي
وإنما سمي . ولھم دير األعور، ودير السواء، ودير قرة، ودير الجماجم. بن الديل بن أمية بن حذافة بن زھر بن إياد

فلما انقضت الحرب، دفنوا قتالھم عند . خلقدير الجماجم ألنه كان بين إياد وبھراء القين حرٌب، فقتل فيھا من إياد 
وبعضھم يقول  -ويقال إن بالل الرماح . فسمي دير الجماجم. الدير، فكان الناس بعد ذلك يحفرون، فتظھر جماجم

ً من الفرس، ونصب رؤوسھم عند الدير، فسمي دير  - بالل الرماح، والرماح أثبت  بن محرز اإليادي قتل قوما
وأمر الرماح قتله . فسمي دير الجماجم. لما أرادوا بناء الدير، فحفر أساسه، وجد فيه الجماجمويقال إنھم . الجماجم

أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن : وقال ھشام. وكان بالحيرة من إياد في جند ملوك الحيرة. الفرس أثبت عند الكلبي
ه بن النبيت بن أفصى بن دعمي بن إياد، فثقيف قسي بن منب -كان النخع، وثقيف بن إياد بن نزار : ابن عباس، قال

فعرض لھما . فخرجا ومعھما عنز لبون يشربان لبنھا -والنخع بن عمرو بن الطمثان بن عوذ مناة بن يقدم بن أفصى 
إنه ال : فقال أحدھما لصاحبه. فرمى أحدھما المصدق، فقتله. أنما نعيش بدرھا: مصدق ملك اليمن، فأراد أخذھا، فقاال

ً من الطائف، فرأى جارية . فأما النخع فمضى إلى بيشة، فأقام بھا. اك أرضيحملني وإي ً قريبا ونزل قسي موضعا
ً لعامر بن الظرب العدواني، فطمع فيھا، وقال وأنكرت الجارية منظره، . أقتل الجارية ثم أحوي الغنم: ترعى غنما

ً إني أراك تريد قتلي وأخذ الغنم؛ وھذا شيء إن فعلته قُتل: فقالت له ً خائفا فدلته . ت وأخذت الغنم منك؛ وأظنك غريبا
وكان .  دره، ما أثقفه، حين ثقف عامراً فأجاره: فزوجه ابنته، وأقام بالطائف، فقيل. فأتاه، فاستجاره. على موالھا
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: قالوا. فغرسھا بالطائف فإطعمت ونفعته. قد مر بيھودية بوادي القرى، حين قتل المصدق، فإعطته قضبان كرم
فجعل سابور بن ھرمز بن نرسي بن بھرام بينه وبينھم مسالح باألنبار وعين . انت إياد تغير على السواد وتفسدوك

ثم " . ذا األكتاف " فسميت العرب سابور . فكانوا إذا أخذوا الرجل منھم، نزعوا كتفه. التمر وغير ھاتين الناحيتين
ً كثيفة. ن قباذ بن فيروزإن إياداً أغارت على السواد في ملك أنوشروان كسرى ب فخرجوا . فوجه إليھم جيوشا

. فأساءت بنو تغلب جوارھم. ھاربين، وأتبعوا، فغرق منھم بشر، وأتى فلھم بني تغلب، فأقاموا معھم على النصرانية
ولحق جلھم بغسان . وأتى آخرون نواحي أمنوا بھا. فصار قوم منھم إلى الحيرة متنكرين، مستخفين، فأقاموا بھا

فلما جاء اإلسالم دخل بعضھم بالد الروم، وأتى بعضھم حمص، وأنطاكية، وقنسرين، منبج . شأم، فلم يزالوا معھمبال
وبالحيرة اليوم قوم منھم يقال لھم بنو عبد الخيار، من . ودخل منھم قوم في خثعم، وفي تنوخ. وما والى ھذه المدن

 :قال الشاعر من إياد" لك أقساس ما" بني حذافة؛ وقوم من بني مالك بن قيس صاحب 

 إنما يمنعني سيفي ويد... قلت حقاً حين قالت باطال 

 من إياد بن نزار بن معد... ورجال حسن أوجھھم 

 :وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي

 ولو أقاموا فتھزل النعم... قومي إياد لو أنھم أمٌم 

 :وقال األسود بن يعفر

 زلھم وبعد إيادتركوا منا... ماذا أؤمل بعد آل محرٍق 

 والقصر ذي الشرفات من سنداد... أھل الخورنق ولسدير وبارٍق 

 فكأنما كانوا على ميعاد... جرت الرياح على محل ديارھم 

 :وقال الشاعر ينفي ثقيفا من إياد

 عبد ويزعم أنه من يقدم... عاري األشاجع من ثقيف أصله 

وھو " محرق " بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر كان يقال المرىء القيس بن عمرو : وقال ابن الكلبي
وكان عمرو بن ھند مضرط الحجارة حرق بني تميم، . وھو من لخم، وكان من ملوك الحيرة. أول من عاقب بالنار
ً محرقا " الطبق " كان يقال إلياد : وحدثني محمد بن األعرابي، عن ھشام بن محمد الكلبي، قال. فسمى أيضا

فخرجت عبد القيس، ومعھم بنو شن بن . وكانت طائفة منھم بناحية البحرين. شر والعرام على الناسإلطباقھم بال
فرأوا بلداً استحسنوه . أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة، تطلب المتسع حتى بلغوا ھجر وأرض البحرين

واجتمعت . فذھبت مثالً . عرف النخل أھله: فقالت إياد. فضاموا من به من إياد واألزد، وشدوا خيلھم بالنخل. ورضوه
 :فقال الشاعر: وكانت بنو شن أشدھم عليھم. عبد القيس واألزد على إياد، فأخرجوا عن الدار فأتت العراق

 وافقه فاعتنقه... وافق شن طبقه 

 وفاة نزار

حضرت نزاراً لما : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن معاوية بن عميرة الكندي، عن ابن عباس
قبتي الحمراء، وكانت من أدم، لمضر : فقال. بأن يتناصفوا - مضر، وربيعة، وإياد، وأنمار : وھم - الوفاة أوصى بنيه 
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وكانت . وھذه الجارية إلياد. فسمي ربيعة الفرس. وھذا الخباء األسود وفرسي األدھم لربيعة. فقيل مضر الحمراء
 :وفيه يقول الشاعر. فقيل أنمار الحمار. ھذا الحمار ألنمارو. شمطاء، فقيل إياد الشمطاء والبرقاء

 ألي بنيه أوصى الحمار... نزار كان أعلم إذ تولى 

فبينا ھم . فشخصوا إلى اإلفعى بن الحصين، وھو بنجران. واختلف بنو نزار في قسمة ما ترك أبوھم: قال ابن الكلبي
ً أزور: قال ربيعة. أعور لقد رعاه بعير: يسيرون إذ رأى مضر كأل مرعياً، فقال وھو أيضاً : وقال إياد. وھو أيضا

ً شرود: وقال أنمار. أبتر فقال . فلم يسيروا إال قليالً حتى لقيھم رجل توضع به راحلته يسأل عن بعير. وھو أيضا
أھو شرود؟ : قال أنمار. نعم: قال. أھو أبتر: قال إياد. نعم: أھو أزور؟ قال: قال ربيعة. نعم: أھو أعور؟ قال: مضر
: فحدثوه الحديث، وقال مضر. نعم؛ قال وأنتم وهللا تعلمون مكان بعيري، فقد وصفتموه صفة المعاين الخبر: قال

 ً ً ويترك جانبا رأيت إحدى يديه نابتة : وقال ربيعة. فعلمت أنه أعور مال نحو عينه الصحيحة. رأيته يرعى جانبا
عرفت أنه أبتر باجتماع بعره؛ ولو : وقال إياد. وطئه في إحدى جانبيهواألخرى فاسدة األثر، فعلمت انه أفسدھا بشدة 

إنما عرفت أنه شرود ألنه رعى في المكان الملتف نبته، ثم جاز إلى مكان أرق نبتاً : وقال أنمار. كان ذياال لمصع
ثم سألھم . فاطلبه ليسوا بأصحاب بعيرك،: فقصوا عليه القصة، وحلفوا فقال للرجل. فحاكمھم إلى األفعى. منه وأخبث
ما : أتحتاجون إلي وأنتم في جزالتكم وصحة عقولكم وآرائكم على ما أرى؟ ثم قال: فقال. فقصوھا عليه. عن قصتھم

ما أشبه الخباء : وقال. أشبه القبة الحمراء من مال أبيكم، فھو لمضر، فصار لمضر ذھٌب كان لنزار، وحمر إبله
ما أشبه : وقال. له جميع إبله السود، ومعزى غنمه، وعبدان أسودان كانا لهفصار . األسود والفرس األدھم لربيعة،
فرضوا . وقضى ألنمار بفضته وحميره، وبيض ضأنه. فصار له بلق خيله وغنمه. الجارية الشمطاء فھو إلياد

 :وأنشد بعضھم. فسموا إياد العصا. أعطى إياداً عصا أبيه وحلته: وقال بعض الرواة. بحكمه

 نحن ورثناه العصا والحله... من إياد كله نجن ورثنا 

 مضر

ً : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده قال فسقط عن بعيره، فانكسرت . كان مضر من أحسن الناس صوتا
فھو أول من حدا، . فلما صلح وركب، حدا. فأنست اإلبل لصوته وھي في المرعى! يا يداه! يا يداه: فجعل يقول. يده

ً بعد شيء . فذھبت مثالً " . بصبص إذ حدين : " وأول من قال واستعمل الناس الحداء بالشعر بعده، وتزيدوا شيئا
وحدثني عمرو بن محمد . فاجتمعت اإلبل. يا يداه، يا يداه: فجعل الغالم يقول. إنه ضرب يد غالم له بعصا: وقيل

بلغه أن رسول هللا صلى هللا . د هللا بن خالدالناقد أو عثمان، ثنا عبد هللا بن وھب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن عبي
وحدثني روح بن عبد المؤمن، عن محبوب القرشي، عن عمرو " . ال تسبوا مضر فإنه كان مسلماً : " عليه وسلم قال

فولد " . ال تسبوا مضر وربيعة، فإنھما قد أسلما : " قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بن عبيد، عن الحسن قال
فقيل البنه قيس . ، حضنه غالم لمضر يقال له عيالن، فسمي به" عيالن " ياس، وبه يكنى؛ والناس، وھو إل: مضر

الرباب بنت حيدة بن معد  - وھو عيالن  -وأم إلياس والناس . وھو قيس بن إلياس بن مضر. بن عيالن، وقيس عيالن
 :قال ابن ھرمة. النحافة ياسيقال للسل و: أخبرني علي األثرم، عن أبي عبيدة أنه قال. بن عدنان

 أصيب بداء يأس فھو موده... وقول الكاشحين إذا رأوني 

 :وقال ابن عاصية، وھو مع معن باليمن

 طبيٌب بأرواح العقيق شفانيا... فلو كان داء الياس بي وأغاثني 

 :وقال الشاعر
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 فإياك عني ال يكن بك ما بيا... ھو الياس أو داء الھيام أصابني 

ً من قولھموقد : قال وقال . فالٌن اليئيس، وھو الشديد البأس، المقدام، الثابت القلب في الحرب: يكون الياس مشتقا
 :العجاج

 ما وعد الصابر من خيٍر صبر... أليس يمشي قدماً إذا ادكر 

دف لما وكانت خن: قال. وجمع ليس ألياس. أليس بين اللئيس: وقال. األسد أليس: حكى خالد بن كلثوم: وقال األثرك
حزن " فضرب بھا المثل؛ وقيل . مات إلياس جزعت عليه، فلم تقم بحيث مات ولم يظلھا بيت حتى ھلكت سائحة

 :وقال الشاعر" . خندف 

 على إلياس حتى أعجبت كل معجب... فلو أنه أغنى لكنت كخندف 

 بكت غدوة حتى يرى الشمس تغرب... إذا مونس الحت خراطيم شمسه 

 :وقال الشاعر. يس، فكانت تبكي كل خميس من غدوه إلى الليلوكان موته يوم الخم

 تبكي على إلياس فما أباھا... لقد عصت خندف من نھاھا 

وعامر بن إلياس وھو طابخة؛ وعمير بن  - وبه كان يكنى، وھو مدركة  - عمرو بن إلياس : فولد إلياس بن مضر
وروى عباس عن أبيه، . عمران بن الحاف بن قضاعةواسمھا ليلى بنت حلوان بن . وأمھم خندف. إلياس، وھو قمعة

إني طالب إبلي في ھذه الجھة، فاطلبھا يا عمرو في : ندت إبل إلياس، فدعا بنيه فقال لعمرو: عن جده وغيره، قالوا
 وقالت. التمس لي صيداً، وأعدد لنا طعاماً، فتوجه إلياس وعمرو ابنه في بغاء اإلبل: وقال لعامر. ھذه الجھة األخرى

اخرجي في طلب أھلك فاعرفي : ليلى إلحدى جاريتيھا، وكانت لھا جاريتان يقال إلحداھما ضبع ولألخرى نائلة
فقال . وجاء عامر محتقبا صيدا. فخرجت فتباعدت من الحواء مھرولة. واستخفھا التطلع لتعلم خبر زوجھا. خبرھم
كوني كالخذروف : يقول. والقرصافة، الخذروف. أي أسرعي - تقرصفي : قال. قصي أثر موالتك، فلما ولت: لنائلة

ولم يلبثوا أن جاء الشيخ، وعمرو ابنه، وقد رد اإلبل على أبيه، وتوافوا جميعاً، فلما وضع الطعام بين .  -في السرعة 
 - لديغ ال: والسليم -. من نابه أمر، لم يستقر حتى يقضي اھتمامه به: يقول. السليم ال ينام وال ينيم: أيديھم، قال إلياس
فغلب . فأنت خندف: فقال إلياس.  - الھرولة : والخندفة -وهللا إن زلت أخندف في طلبكم والھًة : فقالت ليلى امراته
والذي : وقال عمرو. فأنت طابخة: قال. لكني وهللا لم أزل في صيد وطبخ حتى جئتم: فقال عامر. اللقب على اسمھا

أنا قصصت أثر : وقالت نائلة. فأنت مدركة: قال. أدركتھا وددتھالم أزل بحداء في طلب اإلبل حتى : فعلت أفضل
. فأنت قرصافة: قال. وأنا التي تقرصفت ال أتلي: وقالت ضبع. فأنت قاصة: قال. موالتي حتى أشرفت على الموت
: لقطاميوقال الشرقي بن ا: قال ھشام. فغلبت ھذه األلقاب على أسمائھم. فأنت قمعة. لكنك يا عمير انقمعت في البيت

فخرج عمرو بن إلياس في طلبھا، . فنفرت اإلبل. فدخلت بين أبله أرنب. خرج إلياس منتجعاً، ومعه أھله وماله
" فسميت . ما لك إلى أين تخندفين: وخرجت ليلى خلف ابنھا مھرولة، فقال الشيخ" . مدركة " فسماه أبوه . فأدركھا
ورأي عميرا قد انقمع في . أنت طابخه: فقال له أبوه. ھاوخرج عامر في طلب األرنب، فصادھا وطبخ" . خندف 

 :وذكروا أن إلياس بن مضر قال لولده: قال ھشام. أنت قمعة: المظلة، ھو يخرج رأسه منھا، فقال له

 وأنت قد أنضجت ما طبخنا... يا عمرو قد أدركت ما طلبتا 

 وأنت يد أسأت إذ قمعتا

:  -وكأن أسن من مضر  -لما مات نزار، قال ربيعة : ل الكلبي وشرقيوقا. ويقال إن قمعة بن خندف من غير إلياس
نحتاج في الوفادة إلى : فقال مضر. ينبغي لنا أن نصير إلى الملك ليعرف مواضعنا، ويجعل الرئاسة لمن رأى منا
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قدم مضر وھو  ثم. ثم قدم مضر بعده، وقد أنس ربيعة بالملك. ثم نفذ فسبقه ربيعة، فوفد قبله. مؤونة؛ وأنا أتكلفھا
أنا أسأل الملك أن ال يأمر لي بشيء : فقال مضر. فأمر الملك أن يسأال حوائجھما. فعلم أن ربيعة قد مكر به. منقبض

أسألك أن تأمر بقلع عيني وقلع عينيه جميعاً؟ فضحك : فقال. ذاك لك: فقال. إال أمر لربيعة بضعفه، فإنه أسن مني
وقوم يروون أن ربيعة كان أعور، . مضر بشيء، وأعطى ربيعه مثله، لم يزدهال بل أجيزكما، فأجاز : الملك وقال

وذكر أبو اليقظان، أنه روى عن النبي . وھذا باطل. فسأل مضر قلع عينيھما، فخرج ربيعة أعمى ومضر أعور
يه السالم أول ن بحر البحيرة، وسيب السائبة، وحمى الحام وغير دين إبراھيم عل: " صلى هللا عليه وسلم، أنه قال

درج قمعة بن إياس، : وقال بعضھم. وعمرو ھو أبو خزاعة: قال أبو اليقظان" . عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
أن قمعة بن . وحدثني محمد بن حبيب مولى بني ھاشم، عن محمد بن األعرابي، عن المفضل الضبي. فال عقب له

واسمه عمرو،  -فولد مدركة . األزد، وانتسب فيھم إلياس تزوج وولد له؛ ثن غاضب إخوته، فأتى اليمن وحالف
ويقال إن خزيمة بن مدركة، وھذيل بن مدركة، وأمھما سلمى بنت أسلم بن الحاف . ويكنى أبا الھذيل خزيمة وھذيال

فولد خزيمة بن مدركة ويكنى أبا . واألول أصح وأثبت. ھند بنت منصور بن يقدم بن إياد: وقال بعضھم. بن قضاعة
ھند بنت عمرو بن قيس بن عيالن، وأسد، : ويقال. نانة وأمه عوانة بنت سعد بن قيس بن عيالن بن مضراألسد ك

وقال . وأمھم برة بنت مر بن أّد بن طابخة، أخت تميم بن مرّ . ، وعبد هللا، والھون بن خزيمة - وأسده وھو رجل 
إني رأيت رؤيا رأيت كأني ولدت : ليه، قالتإن خزيمة لما تزوج برة ووھبت إ: ھشام بن الكلبي وغيره، وهللا أعلم

فأتى خزيمة كاھنة، يقال . غالمين من خالف، وبينھما سائباً فبينا أنا أتأملھما إذا أحدھما أسد، وإذا اآلخر قمر يزھر
لئن صدقت رؤياھا، لتلدن منك غالماً يكون له وألوالده نفوس باسلة، وألسن : فقالت. لھا سرحة، فقص الرؤيا عليھا

ئلة، ثم لتموتن عنھا فيتزوجھا ابنك من بعدك، فتلد له ولداً ويكون لولده عدد وعدد، وقروم ومجد، وعز إلى آخر سا
ورأى كنانة، وھو قائم في الحجر، قائالً . ثم خلف عليھا كنانة، فولدت له النضر وإخوته منھا. فولدت به أسدا. األبد
فقضى ھذا كله . كال أسأل ربي: فقال. مارة الجدر، وعز الدھراختر أبا النضر، مني الصھيل والھدر، أو ع: يقول
إن أسدة : وقوم يقولون. دخل بنو أسدة بن خزيمة في بني أسد بن خزيمة، وكانوا قليالً : وقال ھشام بن الكلبي. لقريش
الفوا لخما فأتوا الشأم، وح. إن أسدة ھذا أبو جذام، وأن ولده غاضبوا إخوته، فأخرجوھم: ونساب مضر يقولون. درج
 :وقال بشر بن أبي خازم األسدي. جذام بن عدي أخو لخم بن عدي: وقالوا

 كما صبرت خزيمة عن جذام... صبرنا عن عشيرتنا فبانوا 

 فسقناھم إلى البلد الشآمي... وكانوا قومنا فبغوا علينا 

 :وقال الكميت ين زيد األسدي

 ولعلى قوم وعطف ذوي العق... وأم جذام كان ظئار قوٍم 

 بني الھواس في الظلم المصول... ألجتھم مباعدةٌ وكانوا 

 مجاٌز من خزيمة ذي القبول... فباتوا في بني أسد عليھم 

 :فقال القعقاع الطائي. رد مروان بن محمد جذام في أيامه إلى بني أسد: وقال أبو اليقظان البصري

 حتى تكون جذام في بني أسد... ما كنت أحسب أن يمتد بي أجلي 

 يا للرجال لريب الدھر ذي النحد... فأصبحت فقعٌس تدعى إمامھم 

 شم العرانين ال يسقون من ثمد... والبيض لخم وكانوا أھل مملكة 
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قام روح بن زنباع الجذامي مقاما انتمى فيه إلى خزيمة بن : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، قال
فبلغ ذلك نائل بن قيس بن زيد بن حباء الجذامي، فأقبل مسرعا وھو . مدركة، ودعا جذام إلى الدخول في بني أسد

: وجعل يقول. وكان نائل شيخاً، وروح شابا. فرد عليه قوله. ھھنا: أين ھذا الفاجر الغادر روح بن زنباع؟ فقيل: يقول
: لد عمروفو. عمرا: ولد أسد بن خزيمة: وقال بعض بني أسد. أتعرف ھذا النسب؟ نحن بنو قحطان وفرق إلياس

 :فقال أبو السماك األسدي. جذاما، ولخما، وعاملة

 والقوم ينفعھم علم الذي علموا... أبلغ جذاماً ولخما إن لقيتھم 

 أباكم حين جد القوم واعتزموا... إنا نذكركم با أن تدعوا 

 حتى الممات وإن عزوا وإن كرموا... ال تدعوا معشرا ليسوا بإخوتكم 

 :أسدوقالت امرأة من بني 

 ليتني قد رأيت قومي جذاما... نظرت نحو جاريتھا وقالت 

 ن جميع مطنبون الخياما... قد أرانا ونحن حي تھامو 

 فإليكم يا قوم أھدى السالما... ثم شطت دياركم بعد قرب 

ن وولد كنانة ب" . ھبل خزيمة : " فكان ذلك الصنم ينسب إليه، فيقال. وكان خزيمة الذي نصب ھبل على الكعبة
ويقال أبا . وكان كنانة يكنى أبا قيس. واسمه قيس؛ وإنما سمي النضر لجماله ونضارة وجھه - النضر، : خزيمة

ملكان، وعامر، وعمرو، والحارث، وسعد، وعوف، : وغير الكلبي يقول. النضر ، ونضير بن كنانة، ومالك، وملكان
فأما أم النضر، ونضير، . وعبد مناة -ومھم وغنم، ومخرمة، وجرول، وعزوان، وحذال وھم باليمن، ليسوا في ق

. خلف عليھا بع أبيه نكاح مقت. فبرة بنت مر بن أد: ومالك، وملكان، وعامر، وعمرو، والحارث، وسعد، وعوف
وأما . وسميت الذفراء لطيب ريحھا. واسمھا فكھة بنت ھني بن بلي من قضاعة. وأما أم عبد مناة فھي الذفراء

: وقال الكلبي. ھو ملكان بن كنانة: وكان ھذا العدوي يقول. ذكر لي بعض العدويين، من قضاعةالباقون، فأمھم، فيما 
ثم مات، . قتزوج عبد مناة ھند بنت بكر بن وائل، فولدت له. وأخو عبد مناة ألمه، علي بن مسعود بن مازن الغساني

. لب على نسبھم، وساورا في بني عليوحضن عليٌّ ولد عبد مناة، فغ. فخلف عليھا علي بن مسعود، فولدت له نفرا
 :قال أمية بن أبي الصلت

 أيم منھم وناكح...  در بني علي 

مالك، : وولد النضر بن كنانة. فوداه أسد بن خزيمة. فوثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله: قال ابن الكلبي
كان للنضر : وقال ھشام بن محمد. بن كنانة وھم في بني عمرو بن الحارث بن مالك. وبه كان يكنى النضر. ويخلد

بن  -وھو الحارث  -عكرشة بنت عدوان : وأمه وام مالك ويخلد. ابن يقال له الصلت، فدرج فيما يقول أكثر العلماء
صاحب  -منھم رھط ُكثير . وقوم من خزاعة يذكرون أنھم من بني الصلت بن النضر: قال. عمرو بن قيس عيالن

 :قال كثير. نين عبد الرحم -عزة 

 بكل ھجان من بني النضر أزھرا... أليس أبي بالنضر أم ليس إخوتي 

 فأي قسى يحمل النبل ميسرا... إذا ما قطعنا من قريش قرابًة 

 أراكا بأذناب القرانح أخضرا... فإن لم تكونوا من بني النضر فاتركوا 
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أن الصلت يجمع خزاعة وجھاً، ولم أر عالماً  :وال أعرف لقول من زعم: قال ھشام. وميسرة أبو علقمة، رجل منھم
ُ لذلك وقال بعض الشعراء يرد على كثير وھو . ورأيت أبي وشرقي يثبتان أن الصلت بن النضر درج. إال منكرا
 :مولى لخزاعة

 بھم نسٌب في جذم غسان معرق... سيأتي بنو عمرو عليك وينتمي 

 شيخك تلحقوال النضر إذ ضيعت ... فإنك ال عمراً أباك لحقته 

 لجارى سراب بالفال يترقرق... فأصبحت كالمھريق فضلة مائة 

وولد مالك بن . فھو أول من سنھا. كان النضر قد قتل أخاه ألمه، فوداه مائًة من اإلبل من ماله: وقال بعض الرواة
عامر بن وأمھما جندلة بنت . فھر بن مالك وفھر جماع قريش؛ والحارث، درج -ويكنى أبا الحارث  - النضر 

وأسد، وعوف، وجون وذئب  -وبه كان يكنى  - غالب بن فھر : فولد فھر بن مالك. الحارث بن مضاض الجرھمي
 -وھما في قريش الظاھر، كانوا ينزلون ظواھر مكة؛ وقيس بن غالب  -درجوا؛ والحارث بطن، ومحارب بكن 

ر بنو معيص بن عامر بن لؤي، وبنو تيم والظواھ. وأمھم ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن ھذيل بن مدركة
األردم بن غالب، وبنو محارب بن فھر، وبنو الحارث بن فھر إال بني ھالل بن أھيب، وھم رھط أبي عبيدة بن 

وكانت قريش الظواھر تغزو . الجراح، وإال رھط عياض بن عبد غنم، وبنى البيضاء، وباقو قريش ھم قريش البطاح
. الضب للزومھا الحرم، ودخل بنو حسل بن عامر مكة بعد، فصاروا مع قريش البطاحتسمى قريش البطاح . وتغير

: قال المدائني. فأما من دخل في العرب من قريش فليسوا من ھؤالء وال ھؤالء. وھم رھط سھيل بن عمرو وإخوته
. لصورة واطلب الخبرقبيح فعالھا فاحذر ا. رب صورة تخالف الخبر، قد غرت بجمالھا المختبر. قال مالك البنه فھر

لؤي بن غالب؛ وتيم بن غالب وھو األدرم وكان  -ويكنى أبا تيم  -فولد غالب بن فھر . وال تدبر أعجاز األمور فتفجر
وكان آخر من بقي منھم رجل . ناقص الذقن، وھم بطن، وھم من قريش الظواھر أيضاً؛ وقيس بن غالب، درجوا

فبقي ميراثه ال يدرى . واليته مكة من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان ھلك في زمن خالد بن عبد هللا القسري في
وھي إحدى العواتك الالتي ولدن النبي صلى هللا عليه وسلم . عاتكة بنت يخلد بن النضر: وأم بني غالب. من إخوته

 :لشاعرولبني األردم بن غالب يقول ا. ويقال بل أمھم سلمى بنت عمرو بن ربيعة بن حارثة، من خزاعة

 ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد... إن بني األدرم ليسوا من أحد 

 وال توفاھم قريش في العدد

وقال ضرار بن . وحدثت أن قريش الظواھر كانوا يفخرون على قريش البطاح لظھورھم للعدو، ولقائھم المناسر
 :الخطاب

 وبالحرب سمينا فنحن محارب... نحن بنو الحرب العوان نشبھا 

 خطانا إلى أعدائنا فنضارب... صرت أسيافنا كان وصلھا إذا ق

 سوانا توفتھم قراع الكتائب... فذلك أفنانا وألقى قبائال 

من رب معروفه لم يخلق ولم يخمل، وإذا أخمل الشيء لم يذكر، وعلى من أولي : وروى أن لؤي بن غالب قال
كعب بن لؤي، وعامر بن  - وكنية لؤي أبو كعب  -وولد لؤي بن غالب . معروفاً نشره وعلى المولى تصغيره وطيه

وأمھم ماوية بنت كعب بن القين بن جسر بن شيع هللا بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن  -لؤي، وسامة بن لؤي 
وعوف بن لؤي وأمه الباردة بنت عوف بن غنم بن عبد هللا بن غطفان، وخزيمة بن  - عمران بن الحاف بن قضاعة 

كان جشم عبداً للؤي حضنه . ائذة قريش، وسعد بن لؤي بطن وھم بنانة؛ والحارث وھو جشم بطنلؤي بطن وھم ع
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ثم . فأرخوا بموته إعظاماً له، إلى أن كان عام الفيل فأّرخوا به. وكان كعب عظيم القدر في العرب: قالوا. فغلب عليه
يا أيھا الناس افھموا واسمعوا وتعلموا أنه  :وكان كعب يخطب الناس في أيام الحج، فيقول. أّرخوا بموت عبد المطلب

. ليٌل ساج، ونھار ضاح، وإن السماء بناء، واألرض مھاد، والنجوم أعالم لم تخلق عبثاً، فتضربوا عن أمرھا صفحا
وثمروا . صلوا أرحامكم، واحفظوا أصھاركم، وأوفوا بعھدكم. والدار أمامكم، واليقين غير ظنكم. اآلخرون كاألولين

وأعظموا ھذا الحرم وتمسكوا به فسيكون له نبأ، ويبعث . ، فإنھا قوام مرواتكم، وال تصونوھا عما يجب عليكمأموالكم
 :ثم ينشد. بذلك جاء موسى وعيسى. منه خاتم األنبياء

 يخبر أخبارا عليما خبيرھا... على فترة يأتي نبي مھيمن 

أبيه إلى قومھا من بني غطفان بن سعد بن قيس وأما عوف بن لؤي، فإن أمه مضت بعد موت : قال ھشام بن محمد
وولد . فقيل عوف بن سعد. فتبناه سعد. فتزوجھا سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان. عيالن، وعوف معھا

ً مخصبة. مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض: فقالوا. مرة: لعوف بن لؤي . وكان بنو غطفان انتجعوا أرضا
 ً فركب بعيره . لو كنت من ھؤالء ما تركت ھزيال: فقال عوف. في داره التي ارتحلوا عنھا فخرجوا وتركوا عوفا

 :فقال فزارة. فأخبره بما يريد أن يفعل. وھو يريد اللحاق بقريش بمكة، فمر به فزارة بن ذبيان بن بغيض

 خلفك القوم فال منزل لك... عرج علي ابن لؤي جملك 

ً من العرب الدعيتھم: ب يقولفكان عمر بن الخطا. ومضى به معھم ً حيا وھرب الحارث بن ظالم . لو كنت مدعيا
المري من ملك الحيرة، حين أجار ملك الحيرة خالد بن جعفر بن كالب، من بني عبس، فقتله الحارث وھو في 

جاءوا وكانوا إذا خافوا فوردوا على من يستجيرون به، أو . وأتى عبد هللا بن جدعان مستجيراً به. جواره فطلب
 :لصلح، نكسوا رماحھم حتى طمنوا، فقال الحارث بن ظالم

 وشبھت الشمائل والقبابا... رفعت الرمح إذ قالوا قريش 

 وال بفزارة الشعر الرقابا... فما قومي بثعلبة بن سعد 

 بمكة علموا مضر الضرابا... وقومي إن سألت بنو لؤي 

 :وقال. وكانت قباب قريش من أدم، ال يضربھا غيرھم بمنى

 وإخوتھم نسبت إلى لؤي... إذا فارقت ثعلبة بن سعد 

 وحي ھم أكارم كل حي... إلى نسب كريم غير مزر 

 قرابين اإلله بنو قصي... فإن يغضب بھم نسبي فمنھم 

ثم رفعه . فلذلك نكس رمحه. ويقال إن الحارث بن ظالم قدم على عبد هللا بن جدعان بعكاظ، وھم يريدون حرب قيس
 :وفيه يقول ابن الزبعرى. ويوم عكاظ من أيام الفجار، وكان لقريش. ه، وأمنحين عرفو

 لدت أخت بني سھم... أال  قوم و 

 مناف مدره الخصم... ھشام وأبو عبد 

 من القوة والحزم... وذو الرمحين ناھيك 
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 نعوا الناس من الھزم... ھم يوم عكاظ م 

 وذا من كثب يرمي... فھذان يذودان 

بن المغيرة المخزومي، وھاشم بن المغيرة ويكنى أبا عبد مناف، وذو الرمحين أبو ربيعة بن المغيرة،  يعني ھشام
ً . وأقام الحارث بمكة، حتى أتاه أمان ملك الحيرة: قال. قاتل في ھذا اليوم برمحين وقال غير . ثم إنه قتل أيضا

 :الحارث بن ظالم ينكر أنھم من قريش

 برئنا إليكم من لؤي بم غالب...  اال ألستم منا وال نحن منكم

 مقيمون بالبطحاء بين األخاشب... أقمنا على دفع األعادي وأنتم 

مالك : فولد عبيد. عبيد، وحرب: وأما خزيمة بن لؤي، فكان له من الولد: قال. يقال لجبال مكة األخاشب والحباحب
خثعم، فغلبت على جميع ولد خزيمة بن لؤي،  وأمه عائذة بنت الخمس بن قحافة، من. الحارث: فولد مالك. بن عبيد

 :وقد زعم بعض من العلم له أن ھذا البيت قيل في عائذة قريش. فسموا عائذة قريش

 وصلح العائذي إلى فساد... فإن تصلح فإنك عائذي 

لم يكن والبيت لحسان بن ثابت األنصاري، قاله في أبيات ھجا بھا بعض بني عائذ بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، و
 :لھم ھجرة وال سابقة

 وصلح العائذي إلى فساد... فإن تصلح فإنك عائذي 

 لئيماً ال تؤول إلى رشاد... وإن تفسد فما ألفيت إال 

وقتل رفيع يوم  -بدال غير معجمة  -قال حسان ھذا الشعر في رفيع بن صيفي بن عابد : وقال األثرم، عن أبي عبيدة
وكان منھم في بني محلم بن ذھل بن شيبان، خاصًة بنو حرب بن . في بني شيبانوكانت عائذة قريش . بدر كافراً 
فلم يزالوا بھا، حتى . فلما كانت خالفة عثمان، الحقھم بقريش؛ وأنزل معاوية بني حرب ھؤالء قريًة بالشأم. خزيمة

أمية، فأغاروا عليھم فقتلوا فظنوا أنھم بنو حرب بن . ھذه قرية بني حرب: فقيل لھم. إذا جاءت المسودة مروا بقريتھم
ويقال ھي بنانة بنت القين بن . وھي أمة. وأما بنو سعد بن لؤي، فإنه يقال لھم بنانة، وبنانة أمھم. أكثرھم فبقيتھم قليلة

فقدموا على عمر بن . وكانت بنانة في بني شيبان. ويقال ھي أمة حضنت عليھم، فنسبوا إليھا، وليست بامھم. جسر
من : رأيت رھطاً منھم لقيھم أبي في الموسم، فقلت: فقال عثمان. لست أعرفكم:  تعالى عنه، فقالالخطاب رضي هللا

فلما انصرفوا قتل سيدھم، وكان يكنى أبا . ارجعوا إلى قابل: فقال لھم عمر. قوم من قريش نأوا عنا: ھؤالء؟ فقال
فكانوا في البادية مع بني . ثبتھم في قريشفلم يرجعوا حتى قام عثمان رضي هللا تعالى عنه، فأتوه، فأ. الدھماء
 :وفيھم يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. ومنھم نفر بالموصل. وكتابتھم في قريش. شيبان

 ردت بنانة في بني شيبانا... ضرب التجيبي المضلل ضربًة 

 ما لم يكن وكأنه قد كانا... والعائذي لمثلھا متوقع 

وأما بنو الحارث بن لؤي، وھم جشم ألنه حضنھم . عتاب السكوني، أحد يني تجيبيعني بالتجيبي كنانة بن بشر بن 
ً في عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ثم في بني . فنسبوا إليه. عبد للؤي يقال له جشم وقيل بنو جشم، فكانوا زمانا

 :وقال جرير بن عطية بن الخطفي. ھزان بن صباح، وھم أشراف عنزة

 لفرع الروابي من لؤي بن غالب... انتموا بني جشم لستم لھزان ف
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 وال في شكيس بئس حي الغرائب... وال تنكحوا في آل ضور نساءكم 

ويروى شكيس تصغير شكس، ويقال أيضاً . ھو شكس بن األسود، واضطره الشعر فقال في شكيس: قال ابن الكلبي
وقالت امرأة ناكح في بني جشم . رث بن لؤيلبني الحارث ھؤالء عقيدة، برجل منھم يقال له عقيدة بن وھب بن الحا

 :ھؤالء

 بني جشم يا شر مأوى الغرائب... أال إنني أنذرت كل غريبة 

 سوى أن يقولوا من لؤي بن غالب... فإنكم من منصب تعلمونه 

 وال تذھبوا في الترھات السباسب... فعودوا إلى ھزان مولى أبيكم 

 :وقال الشاعر

 كما لز الحمار إلى الحمار. ..بنانة في بني عوف بن حرب 

 وما جعل النحيت إلى النضار... وعائذة التي تدعى قريشاً 

ً . وأما سامة بن لؤي، فإنه وكعب بن لؤي أخاه جلسا على لشراب فأتى . ففقأ سامة إحدى عيني كعب، وخرج ھاربا
فيقال إن سامة . قضاعة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن -وھو عالف  - عمان، فتزوج ناجية بنت جرم بن ربان 
فنھشته في مشفره، . فوقع فم البعير على حشيشة تحتھا أفعى. فجعل يرعى. ركب بعيراً له بعمان، وأرخى رأسه

 :فقال الشاعر. فوقعت على سامة، فنھشته في ساقه فقتلته. فنفضھا

 حملت حتفه إليه الناقة... عين بكي لسامة بن لؤي 

 ما بساقه العالقة علقت... عين بكي لسامة بن لؤي 

سامة حق؛ أما العقب : فأخبرني أبي، عن عدة، عن علي بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه، أنه قال: قال ھشام
كان له بمكة ابن يقال له الحارث، وأمه ھند بنت تيم : وأما من ثبت العقب لسامة، فإنھم يقولون: قال ھشام. فليس له

وتزوج سامة ناجية بعمان، أو بسيف من أسياف البحر، . لحارث معه إلى عمانفحمل ا. فماتت ھند. األدرم بن غالب
 .وخلف الحارث على ناجية نكاح مقٍت، فعقب سامة منه. فھلك وھو ابن اثنتي عشرة سنة. فولدت له غالب بن سامة

إن : وقال بعضھم. ولدفالعقب لذلك ال. فنسب إليه. كان لناجية ولد من غير سامة، وكان سامة متبنياً له: وقوم يقولون
فقال الشاعر في ذلك، وھو . فانف من ذلك، فھرب إلى عمان. فرأى كعباً قد قبل امرأته. سامة شرب مع أخيه كعب

 :المسبب بن علس

 له أكٌل وله مشرب... وقد كان سامة في قومه 

 وفي األرض من خسفھم مھرب... فساموه خسفا فلم يرضھم 

مرة بن كعب،  -ويكنى أيا ھصيص  - فولد كعب بن لؤي . بتھامة، فقد غلط من قال إنه تزوج ناجية بنت جرم
وھصيص وأمه مخشية بنت شيبان بن محارب بن فھر، وعدي بن كعب وأمھما رقاش بنت ركبة بن بلبلة بن كعب 

ة، كالب بن مر - ويكنى أبا يقظة  -فولد مرة بن كعب . بن حرب بن تيم بن سعد بن فھم بن عمرو بن قيس بن عيالن
وأمه ھند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة، ويقظة بن مرة، وتيم بن مرة، وأمھما أسماء بنت سعد 

نعم بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن : اسم أم كالب: وقال غير الكلبي. بن عدي بن حارثة، من بارق من األزد
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زيد بن كالب وھو قصي، وزھرة بن كالب،  - با زھرة ويكنى أ -فولد كالب بن مرة . وقول الكلبي أثبت. مالك
وبعضھم . بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر، من األزد - وھو خير  -وأمھما فاطمة بنت سعد بن سيل 

يزعم بنو عبد الرحمن بن عوف أن اسم زھرة المغيرة، وأن كالبا كان يكنى أبا : وقال ھشام. يقول حماله، بالكسر
وزعم ھشام والشرقي أن عامر بن عمرو بن جعثمة بن يشكر بن . ن يقال صريحا قريش ابنا كالبوكا. المغيرة

مبشر بن صعب بن دھمان بن نصر بن األزد، بنى جداراً للكعبة وھى من سيل أتى في أيام والية جرھم البيت، 
، ويأخذون من طيبھا وذكر الشرقي بن القطامي أن الحاج كانوا يتمسحون بالكعبة: قال ھشام. فسمي الجادر

وكان سعد بن : قالوا. وحجارتھا تبركاً بذلك؛ وأن عامراً ھذا كان موكالً بإصالح ما شعث من جدرھا، فسمى الجادر
 :وفي سعد يقول الشاعر. سيل وقومه مع بني كنانة

 حضر البأس كسعد بن سيل... ما أرى في الناس طرا رجالً 

 القرن نزل وإذا ما وافق... فارس اضطر فيه عسرةٌ 

 يطرد الحر القطامي الحجل... وتراه يطرد الخيل كما 

وكان أھدى إلى كالب مع ابنته فاطمة سيفين . وكان سعد بن سيل، فيما يقال، أول من حلى السيوف بالفضة والذھب
 :وقال قصي. فجعال في خزانة الكعبة. محليين

 وخندف أمي وإلياس أبي... أنا الذي أعان فعلي حسبي 

وإنما سمى زيد بن كالب قصيا ألن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد ھذيم بن زيد : قالوا
بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة قدم مكة حاجاً فأقام بھا، فلما مات كالب بن مرة، خلف على امرأته 

زيد حين مات أبوه صبياً صغيراً، ثم إن ربيعة  زھرة زيدا؛ وكان: وكانت قد ولدت لكالب. فاطمة بنت سعد بن سيل
فسمي زيد قصياً لبعده من دار قومه، وأنه . وتخلف زھرة بمكة. خرج إلى بالد قومه، وحمل فاطمة وزيداً ابنھا معه

ويقال إن أخا . فھما أخوا قصي ألمه. رزاح بن ربيعة، وحن بن ربيعة: وولدت فاطمة لربيعة بن حرام. أقصى عنھم
وإن قصياً خرج من بالد عذرة حتى . ه منھما رزاح بن ربيعة؛ وإن حن بن ربيعة من امرأة سوى فاطمةقصي ألم
لما بلغ قصي، جھزته أمه : حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال. أتى مكة

أعظمته حتى أقرت له بالرئاسة فعرفت له قريش قدره وفضله، و. وزينته، فخرج مع حجاج عذرة، حتى أتى مكة
وكان أول مال أصابه مال رجل قدم مكة . وكان أبعدھا رأيا، وأصدقھا لھجة، وأوسعھا بذال، وأبينھا عفافا. والسؤدد

وكانت خزاعة مستولية على األبطح . وحضرته الوفاة، وال وارث له، فوھبه له، ودفعه إليه. بأدم كثير، فباعه
فخطب قصي إلى حليل بن حبشية بن سلول . لشعاب والجبال وأطراف مكة وما حولھاوالبيت، وكانت قريش تحل ا
وكان حليل يتولى أمر البيت، ويتقلد . فزوجه إياھا. ابنته حبى بنت حليل - وھو لحي  - بن كعب بن عمرو بن ربيعة 

ً . فلما كبر وضعف، دفع مفاتيح الكعبة إلى ابنته حبى. رئاسة خزاعة يومئذ بفتحھا مرة، وتأمر  فكانت تأمر قصيا
. ثم مات حليل، وصارت الرئاسة إلى ابنه المخترش. بذلك أخرى -وھو أبو غبشان بن حليل  -أخاھا المخترش 

ويقال إن حليل بن حبشية أوصى لقصي بسدانة البيت : قال ھشام. فسأل قصي أن يجعل سدانة البيت إليه، ففعل
ً البنته بذلك ً سأل الم. إكراما خترش أن يجعل إليه السدانة، وبذل له ناقة كانت له ناجية؛ وزاده زق ويقال إن قصيا

ً . فصيرھا إليه. خمر ولما أخذ قصي مفاتيح الكعبة إليه، أنكرت خزاعة ذلك، : قالوا. وأن المخترش كان مضعوفا
رزاح فبادر قصي باستصراخ . وكثر كالمھا فيه، وأجمعوا على محاربة قصي وقريش، وطردھم من مكة وما واالھا

. بن ربيعة وأخيه حن بن ربيعة، وكان رزاح سيد قضاعة وقائدھا، فسار إليه منجداً له في الدھم منھا، معه أخوه حن
فلما . فقاتل قصي خزاعة وألفافھا من كنانة ومن ولد الربيط وھو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر

وقد كان أبقى على . وتولى أمر البيت. شاً وقسمھا رباعا بينھمظھر قصي على خزاعة، أخرجھا من مكة وأدخلھا قري
وسمى قصي . فلما خرجوا عن مكة، وقع فيھم الوباء فمات بشر منھم. خزاعة بعض اإلبقاء للصھر بينه وبينھم
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نت ويقال إن قصياً لم يحتج إلى محاربة خزاعة، ألن رزاحا لما ورد مكة، أذع. مجمعاً لجمعه قريشاً وقيامه بأمرھم
 :قال حذافة بن غانم بن عامر القرشي ثم العدوي. لقصي وھابت حربه، وخرجت عن مكة، فدخلھا

 به جمع هللا القبائل من فھر... أبوكم قصي كان يدعى مجمعا 

 به زيدت البطحاء فخرا على فخر... وأنتم بنو زيد وزيد أبوكم 

 ً  :وقال رزاح حين أنجد قصيا

 ما نابه ضيٌم أبيت إذا... وإني في الحياة أخو قصي 

 له بالذل لما أن أتيت... فما لبثت أن أقرت 

كان الذي أخذ قصي البيت منه أبو غبشان، : وحدثني علي بن المغيرة األثرم، عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قال
أبي أخسر من صفقة : قال الناس: قال أبو عبيدة. واألول أصح وأثبت. واشمه سليم بن عمرو بن بوي بن ملكان

 :غبشان، وقال الشاعر

 وأظلم من بني فھر خزاعة... أبو غبشان أظلم من قصي 

 ولوموا شيخكم إذا كان باعه... فال تلحوا قصيا في شراه 

. فدفنت إياد الركن. ثم إن ولد مضر وخزاعة قويت عليھا، فأخرجتھا. وحدثني رجل من قريش أن إياداً ملكت تھامة
خذوا عليھم العھد أن يولوكم حجابة البيت على أن تدلوھم على : فقالت لقومھاوعرفت موضعه امرأة من خزاعة، 

: وحدثني عباس بن ھشام عن أبيه، عن ابن خربوذ وغيره، قالوا. فبھذا السبب وليت خزاعة الحجابة. ففعلوا.. الركن
س الجبال، كانت قريش قبل قصي تشرب من بئر حفرھا لؤي بن غالب خارج مكة، ومن حياض ومصانع على رؤو

. وھي أول بئر حفرتھا قريش بمكة. فحفر قصي بئراً سماھا العجول. ومن بئر حفرھا مرة بن كعب مما يلي عرفة
 :وفيھا يقول رجاز الحاج

 إن قصيا قد وفى وقد صدق... تروي على العجول ثم تنطلق 

 بالشبع للناس وري مغتبق

 :وقال آخر

 لحما أشبعھم زيد قصي... آب الحجيج طاعمين دسما 

 ولبنا محضا وخبزا ھشما

ثم إن بني كعب بن لؤي . لما قسم قصي مكة، أنزل جميع قريش مكة: وقال ابن الكلبي. وكان قصي ربما أطعم الثريد
ويقال إن قصيا أنزل قريش البطاح . لما كثروا، أخرجوا بطونا من قريش إلى ظواھر مكة، فسموا قريش الظواھر

ولما قسم قصي مكة خططا ورباعا بين قريش، فاتسقت له طاعتھم، : قالوا. مكانھم داخل مكة، وأنزل قريش الظواھر
يا معشر قريش، إنكم جيران هللا وسكان حرمه، والحاج أضياف هللا وزوار بيته؛ فترافدوا، حتى تصنعوا لھم : قل لھم

ً في أيام الحج، ينال منه من يحتاج إليه؛ فلو اتسع مالي لجميع ذلك،  ً وشرابا ففرض عليھم . لقمت به دونكمطعاما
ً للرفادة وبنى قصي داره، فسميت دار الندوة، . فكانوا يخرجونه، ويأمر بإنفاقه على طعام الحاج وشرابھم. خرجا

. ألنھم كانوا ينتدون فيھا فيتحدثون ويتشاورون في حروبھم وأمورھم، ويعقدون األلوية، ويزوجون من أراد التزويج
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. فكانوا يزورون قبره ويعظمونه. ولما مات، دفن بالحجون. نا يعملون به ال يخالفونهوكان أمر قصي عند قريش دي
 :وروي أن قصيا قال حين أراد إدخال قريش مكة

 بھا أوالد قيذر والنبيت... فلست بحازم إن لم تأثل 

ناف، واسمه المغيرة، عبد م -ويكنى أبا المغيرة  -وولد قصي . وقوله بھا، يعني مكة. يعني ولد إسماعيل عليه السالم
وجعلته أمه حبى بنت حليل خادما لمناف، وھو أعظم أصنامھم عندھم، تدينا بذلك وتبركا . وكان يدعى القمر لجماله

أن المغيرة بن قصي أوصى قريشا بتقوى هللا وصلة : وزعموا أنه وجد كتاب في حجر. فسماه أبوه عبد مناف. به
واألحابيش بنو الحارث بن عبد . بن معيط الكناني عقدا حلف األحابيشوكان عبد مناف وعمرو بن ھالل . الرحم

 :فقال الشاعر. وكانوا مع قريش. مناة بن كنانة، وبنو المصطلق من خزاعة، وبنو الھون بن خزيمة

 جعال الحلف بيننا أسبابا... إن عمرا وإن عبد مناف 

ً حبى بنت حليل بن حبشية بن سلول و. وعبد هللا بن قصي، وھو عبد الدار؛ وعبد العزى، وعبد قصي أمھم جميعا
وكان يقال . ولد لي أربعة بنين، فسميت ابنين منھم بإلھي، وواحد بداري، وواحد بي: فكان قصي يقول. الخزاعى

. وكان قصي شديد الحب لعبد الدار. عبدة وھند بنت قصي، تزوجھا عبد هللا بن عمار الحضرمي. لعبد بن قصي
فأما دار الندوة فلم تزل . فجعل له بعده دار الندوة، والحجابة، واللواء، والرفادة، والسقاية. وفاوكان عبد الدار مضع

له ولولده، حتى باعھا عكرمة بن عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، من معاوية بن أبي سفيان، فجعلھا داراً 
مان بن عبد الدار، ثم إلى عبد العزى بن عثمان، ثم وأما الحجابة، فكانت له، ثم صارت بعده إلى عث. لإلمارة بمكة

فلما فتح رسول هللا صلى هللا عليه . إلى ابنه أبي طلحة واسمه عبد هللا بن عبد العزى، ثم إلى طلحة بن أبي طلحة
. اآلية"  إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا" فأنزل هللا عليه . وسلم مكة، أراد دفع المفتاح إلى عمه العباس

فدفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكان أسلم في صفر سنة ثمان، وأقام بالمدينة وغزا مع النبي صلى 
وأما اللواء، فإنه لم يزل . فالحجابة فيھم. ثم قام بالحجابة ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. هللا عليه وسلم مكة

لمشركين يوم بدر مع طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار؛ في بني عبد الدار حتى كان لواء ا
وكان لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع مصعب الخير بن عمير بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 

ً مع طلحة بن أبي طلحة، فقتله علي بن أبي طالب عليه ا. قصي لسالم؛ فقال وكان لواء المشركين يوم أحد أيضا
 :الحجاج بن عالط

 أعني ابن فاطمة المعم المخوال...  در مذبب عن حرمة 

 تركت طليحة للجبين مجدال: جاءت يداك لھم بعاجل طعنة

 بالسيف إذ يھوون أخول أخوال... وشددت شدة بازل فكشفتھم 

 لترده حران حتى ينھال... وعللت سيفك بالدماء ولم تكن 

 :أبو سعد بن أبي طلحة، وقمن النساء خلفه وھن يقلنثم أخذ اللواء بعده 

 ضربا حماة األدبار... ضرباً بني عبد الدار 

 :ثم أخذه عثمان بن أبي طلحة، وھو أبو شيبة بن عثمان، وجعل يقول. فقتله سعد بن أبي وقاص

 أن يخضب الصعدة أو تندقا... إن على كل رئيس حقا 
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أنا ابن ساقي : ثم رجع وھو يقول. عالى عنه، ضربه ضربة بدا منھا حقوهفقتله حمزة بن عبد المطلب رضي هللا ت
ثم حمله مسافع بن طلحة بن أبي طلحة، فقتله عاصم بن ثابت بن أبي األقلح األنصاري، ثم أخذه أخوه . الحجيج

واء إلى أخيه فلما أحس بالموت، دفع الل. فرماه عاصم بن ثابت األوسي أيضاً، فقتله. الجالس بن طلحة بن أبي طلحة
فأخذه الحارث بن طلحة بن أبي . كالب بن طلحة بن أبي طلحة، فرماه قزمان حليف بني ظفر من األنصار فقتله

 ً ثم أخذه شرحبيل بن ھاشم، ويقال ھو عبد شرحبيل بن . وكان قزمان منافقاً، فقاتل حميةً . طلحة، فقتله قزمان أيضا
فأخذ اللواء منه زرارة بن عمير بن ھاشم بن عبد مناف . بن عمير ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فقتله مصعب
ثم أخذ قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار؛ ويقال . فقتله قزمان. بن عبد الدار؛ وبعضھم يقول يزيد بن عمير

فقطعت  .ثم أخذه مولى لھم، يقال له صواب، حبشي. فقتله قزمان. قاسط بن شريح بن ھاشم بن عثمان بن عبد الدار
يريد أعذرت يا بني . أعذرت يا بني عبد الدار: فالتزم القناة وھو يقول. فأخذ بيساره، فقطعت. يمينه، قطعھا قزمان

 ً فأخذته عمرة بنت الحارث بن علقمة . ووقع اللواء، وتفرق المشركون. فرماه قزمان، فقتله. عبد الدار، وكان أعجميا
 :ال فيه حسان بن ثابت األنصاريفق. بن زرارة بن عبد مناف بن عبد الدار

 عن صدور القنا بنو مخزوم... عمرة تحمل اللواء وولت 

 إنما يحمل اللواء الكريم... لم تطق حمله الزعانف منھم 

. فبطل اللواء. اإلسالم أوسع من ذلك: فقال صلى هللا عليه وسلم. يا نبي هللا، اللواء إلينا: فلما أسلم بنو عبد الدار، قالوا
قتل مصعب بن عمير، ومعه لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اخذ اللواء مالك، تشبه بمصعب حتى دخل ولما 
 :وقال حسان بن ثابت. ويقال أخذه أبو الروم أخوه، وكان من مھاجرة الحبشة، فدخل به المدينة. المدينة

 لواء الكفر رد إلى صؤاب... فخرتم باللواء وشر فخر 

 ألألم واطىء عفر التراب... جبنا جعلتم فخركم جھال و

ثم صارتا إلى عبد الدار بن قصي، حتى . وأما الرفادة والسقاية، فإنھما لم تزاال في حياة قصي إلى عبد بن قصي
نحن أولى بما يتواله بنو عبد الدار منھم، فجمعوا من مال إليه وعرف : فقالوا. عظم شأن بني عبد مناف بن قصي

ن عبد العزى بن قصي، وبنو زھرة بن كالب، وبنو تيم بن مرة بن كعب، ومن كان داخل بنو أسد ب: وھم. فضلھم
مكة من بني الحارث بن فھر وھم قوم أبي عبيدة بن الجراح، وأتوا بإناء فيه طيب، فغمسوا أيديھم فيه ومسحوھا 

ً ما بل بحر صوفة . اھدوا في منزل ابن جدعانويقال إنھم تحالفوا وتع. بالكعبة، وتحالفوا أن ال يسلم بعضھم بعضا
بنو مخزوم، وبنو جمح، وبنو سھم، : وحالف بني عبد الدار، على منع المطيبين من نشبتھم وإرادتھم. فسموا المطيبين

وأتو بجفنة فيھا دم، فغمسوا أيديھم . إنما الطيب لربات الحجال: بنو عدي: فقالت. واجتمعوا. وبنو عدي بن كعب
ويقال . فسمى بنو عدى بھا لعقة الدم، وولغة الدم. الفت، غمست أيديھم في الملح والرمادوكانت العرب إذا تح. فيھا

فيقال إن الفريقين من المطيبين واألحالف اقتتلوا، ثم اصطلحوا على أن جعلت الرفادة . إن بعضھم لعق من الدم
فاحتملت . تراضوا بھاتين المكرمتين ويقال إنھم لم يقتتلوا، ولكن الرجال سفرت بينھم حتى. والسقاية لبني عبد مناف

 :قال عبد هللا بن وداعة السھمي. وسمي من حالف بني عبد الدار األحالف. بنو عبد مناف أعظم األمور مؤونة

 وغالب واقفٌة تنظر... نحن شددنا الحلف من غالب 

 وھم على ذاك بنا أخبر... لم يستطيعوا نقض أمر أرن 

إمرة : فقال. إلمرة المطيبين كانت افضل أم إمرة األحالف: ال البن عباسوزعموا أن عبد هللا بن صفوان ق
وقال عمر بن أبي زمعة، ويقال يزيد بن معاوية بن أبي . يعني خالفة أبي بكر أفضل من خالفة عمر. المطيبين

 :سفيان، ويقال ابن قيس الرقيات
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 ثم نالت ذوائب األحالف... ولھا في المطيبين جدود 

 حين تدعى وبين عبد مناف... ر بن لؤي وإنھا بين عام

 حيث حلت ذوائب األشراف... يشرئبون في الذؤابة حلوا 

أنا والغ : فقال له أبو الجھم. ولما كان يوم أحد، لقي زيد بن الخطاب، أخو عمر، أبا جھم بن حذيفة بن غانم: قالوا
على الرفادة والسقاية، فصارتا لھاشم بن عبد  واقترع بن عبد مناف: قالوا. فقال له زيد، قد أتاك والغ مثلك. الدم
ولم . ثم لعبد المطلب، ثم للزبير بن عبد المطلب، ثم ألبي طالب. ثم صارتا بعده للمطلب بن عبد مناف بوصية. مناف

فلما كان العام المقبل، سأله سلف . فأنفقھا. يكن له مال، فادان من أخيه العباس بن عبد المطلب عشرة آالف درھم
إنك لم تقضني مالي عليك، وأنا أعطيك ما سألت : فقال له. عشر ألف درھم؛ ويقال أربعة عشر ألف درھم خمسة

فلما كان الموسم . على أنك إن لم تدفع إلي جميع مالي في قابل فأمر الرفادة والسقاية إلي دونك، فأجابه إلى ذلك
دم حتى أخذ كل رجل من بني ھاشم ولداً من أوالده الثالث، ازداد أبو طالب عجزاً وضعفاً، ولم تمكنه النفقة، وأع

وكان يأتيه الزبيب من كرم . فصارت الرفادة والسقاية إلى العباس، وأبرأ أبا طالب مما له عليه. ليحمل عنه مؤونته
بد هللا بن فقام بالرفادة والسقاية، بعد العباس، ع. ثم جعل الخلفاء الرفادة من بيت المال. له بالطائف، فينبذ في السقاية

ثم لما . عباس، ثم علي بن عبد هللا، ثم محمد بن علي، ثم داود بن علي، ثم سليمان بن علي، ثم عيسى بن علي
. إنكم ال تلون ھذا األمر بأبدانكم، وإنما تقلدونه مواليكم؛ فأمير المؤمنين أحق بتوليته مواليه: استخلف المنصور، قال

وحدثني الحسن بن علي الحرمازي، عن . عام الحاج مولى له يقال له زريقفولى أمر السقاية، ونفقة البيت، وإط
. العي عيان، عي اإلفحام، وعي المنطق بغير سدر: كان مما لحقنا من كالم قصي قوله: رجل من قريش، أنه قال

تزوجھا برة : وكان بنات قصي. من سأل قوماً فوق قدره استحق الحرمان: وقوله. الحسود عدو خفي المكان: وقوله
أنزل قصي قريشا : وأمھما حبى بنت حليل وقال الواقدي. عمر بن مخزوم، وتخمر تزوجھا عمران بن مخزوم

إنكم ليس تريدون الفساد؛ إنما : فاستوحشوا من ذلك فقال. فقطعھا، وأذن في قطعھا. منازلھا، وكان بالبلد عضاه
إنھم استأذنوه في قطع الشجر، فأباه؛ فبنوا والشجر في  ويقال: قال الواقدي. تريدون التوسعة وتسعينون على منازلكم

. ثم اضطروا إلى قطعه، فقطعوه بعده: قال. وھذا أحسن عندنا من إذن قصي في قطع الشجر، وأشبه بالحق. منازلھم
 - وتكنى أبا عبد شمس  -وولد عبد مناف بن قصي . وكان عبد هللا بن الزبير قطع شجراً في دوره، لضيقھا عليه

وأمھا ماوية بنت . وأمه عاتكة بنت مرة بن ھالل بن فالج بن ذكوان، من يني سليم. بن عبد مناف وھو ھاشم عمرو
حدثني عباس بن ھشام بن الكلبي، عن أبيه، عن جده، عن . وإنما سمي ھاشماً، ألنه ھشم لھم الخبز. حوزة بن سلول

ً سنة ذھبت بأموالھ: أبي صالح، عن ابن عباس، قال . وبلغ ھاشما ذلك وھو بالشأم. م وأقحطوا فيھاأصابت قريشا
. ثم حمال في الغرائر على اإلبل، حتى وافى مكة. فأمر بالكعك والخبز، فاستكثر منھما. وكان متجره بغزة وناحيتھا

فقال عبد هللا بن . فأشبع أھل مكة وقد كانوا جھدوا. فأمر بھشم ذلك الخبز والكعك، ونحرت اإلبل التي حملت
 : - الزَبعرَى، واألول أصح : وقال بعضھم -الزِبعرى 

 ورجال مكة مسنتون عجاف... عمرو العلى ھشم الثريد لقومه 

 رحل الشتاء ورحلة األصياف... وھو الذي سن الرحيل لقومه 

 :وقال وھب بن عبد قصي

 وأعيا أن يقوم بن ابن بيض... تحمل ھاشٌم ما ضاق عنا 

 باللحم الغريض وشاب الخبز... فأوسع أھل مكة من ھشيم 
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ابن بيض رجل من قوم عاد، كان يقال له ثوب بن بيض، نزل به قوم فنحر لھم جزورا سدت طريقاً : قال ابن الكلبي
سد ابن بيض السبيل، فذھبت مثالً، ويقال إن ابن بيض ھذا كان موسرا مكثرا، وكان : فقيل. كانت تسلك إليه في واد

 ً فكان يخرج ذلك الشيء، ويجعله في فم شعب . لقوم يعطيھم إياه لوقت قد صولح على خرج، وجعل على نفسه شيئا
وروي عن يونس . سد ابن بيض السبيل؛ أي قضى ما عليه: فإذا جاء من يقبض ذلك، قالوا. كان يدخل إليه منه

 وكان ھاشم بن عبد. يقال للرجل الشريف الواضح النسب ابن بيض، كما يقال ابن جالء: النحوي البصري أنه قال
ثم . وذلك أنه أخذ لھم عصماً من ملوك الشأم، فتجروا آمنين. مناف صاحب إيالف قريش الرحلتين، وأول من سنھما

وأخذ لھم المطلب بن عبد مناف عصما ن . إن أخاه عبد شمس اخذ لھم عصما من صاحب الحبشة، وإليه كان متجره
فألفوا الرحلتين في الشتاء إلى اليمن والحبشة . وأخذ بھم نوفل بن عبد مناف عصما من ملوك العراق. ملوك اليمن

 :فقال الحارث بن حنش السلمي، وھو أخو ھاشم ألمه عاتكة بنت مرة السلمية. والعراق، وفي الصيف إلى الشأم

 وهللا ما ھاشم بالناقص الكاسد... إن أخي ھاشما ليس أخا واحد 

 قاعداآلخذ األف والوافد لل... والخير في ثوبه وحفرة الالحد 

 :وقال العجير السلولي

 وعبد شمس نعم صنو المنتجب... نحن ولدنا ھاشماً والمطلب 

 :وقال مطرود بن كعب الخزاعي

 ھال نزلت بآل عبد مناف... يا أيھا الرجل المحول رحله 

 ضمنوك من جوع ومن أقراف... ھبلتك أمك لو نزلت عليھم 

 يالفوالراحلون لرحلة اإل... اآلخذون العھد من آفاقھا 

 ورجال مكة مسنتون عجاف... والمطعمون إذا الرياح تناوحت 

 والقائلون ھلم لألضياف... والمفضلون إذا المحول ترادفت 

 حتى يكون فقيرھم كالكافي... والخالطون غنيھم بفقيرھم 

ھاشم، كان لما صارت الرفادة والسقاية ل: حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده وابن خربود وغيرھما، قالوا
يا معشر قريش إنكم : يخرج من ماله كل سنة للرفادة ماالً عظيماً، وكان أيسر قريش، ثم يقف في أيام الحج فيقول

جيران هللا وأھل بيته، وإنه يأتيكم في موسمكم ھذا زوار هللا تبارك ذكره يعظمون حرمة بيته، وھم أضيافه وأحق 
ته، فإنھم يأتون شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر كالقداح قد أزحفوا، فاكرموا أضيافه وزوار كعب. الناس بالكرامة

فكانت قريش تترادف على ذلك، حتى إن كان أھل البيت . فأقروھم، وأغنوھم، وأعينوھم. وتفلوا، قملوا، وأرملوا
. ذلك، أكمله فإن عجز. ليرسلون إليه بالشيء على قدرھم فيضمه إلى ما أخرج من ماله وما جمع مما يأتيه به الناس

فتكلف أن يفعل . كان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ذا مال: حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه ھشام بن محمد، قال
فغضب، ونافر ھاشما . فشمت به ناس من قريش وعابوه لتقصيره. كما فعل ھاشم في إطعام قريش، فعجز عن ذلك

عشر سنين، وجعال بينھما الكاھن الخزاعي، وھو جد عمرو  على خمسين ناقة سود الحدق تنحر بمكة، وعلى الجالء
فقال . وكان مع أمية أبو ھمھمة بن عبد العزى الفھري، وكانت ابنته عند أمية. بن الحمق، وكان منزله عسفان

والقمر الباھر، والكوكب الزاھر، والغمام الماطر، وما بالجو من طائر، ما اھتدى بعلٍم مسافر، في منجد : الكاھن
فأخذ ھاشم اإلبل فنحرھا وأطعم . غائر، لقد سبق ھاشم أمية إلى المآثر، وأول منھا آخر، وأبو ھمھمة بذلك خابرو
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وقال األرقم بن . فتلك أول عداوة وقعت بين ھاشم وأمية. وخرج أمية إلى الشأم فأقام عشر سنين. لحمھا من حضر
 :أمية نضلة يذكر ھذه المنافرة ويذكر تنافر عبد المطلب وحرب بن

 وأمية الخيرات نفر ھاشم... لما تنافر ذو الفضائل ھاشم 

 ً  :وقال أيضا

 فأورده عمرو إلى شر مورد... وقبلك ما أردى أمية ھاشٌم 

وفيه يقول مطرود الخزاعي حين . وولد عبد مناف، سوى ھاشم، عبد شمس بن عبد مناف، والمطلب ويدعى الفيض
 :مات

 د الجفان والشراب المنثعببع... قد سغب الحجيج بعد المطلب 

. عاتكة بنت مرة بن ھالل بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بھثة بن سليم بن منصور: وأم ھاشم وعبد شمس والمطلب
من بني مازن بن صعصعة بن . ونوفل بن عبد مناف، وأبا عمرو واسمه عبيد درج؛ وأمھما واقدة بنت أبي عدي

تماضر، تزوجھا عبد مناف بن : من عاتكة. وكان لعبد مناف من البنات. درانوكان يقال لھاشم والمطلب الب. معاوية
عبد الدار؛ وحية تزوجھا عمرو بن ظويلم، أحد بني دھمان بن نصر بن معاوية بن بكر؛ وقالبة، تزوجھا عبد العزى 

 :بن عامر الفھري؛ وھالة، وھي أم األخثم، وفي األخثم يقول الشاعر

 نشوان يبرق وجھه كالدرھم...  أبشر بخير حين تلقى عامرا

 ألقى علي رداءه ابن األخثم... لما رآني عاريا ذا خلة 

وبرة، تزوجھا . تزوجھا عمرو بن خالد بن أمية بن ظرب الفھري، ويقال تزوجھا خالد بن عامر بن أمية بن ظرب
وقال . بن عامر الكنانيسبع بن الحارث الثقفي؛ وريطة بنت عبد مناف، وأمھا النافذة، تزوجھا ھالل بن معيط 

 :مطرود بن كعب الخزاعي في ولد عبد مناف

 إحدى ليالي القسيات... يا ليلة ھيجت ليالتي 

 لخير أحياء وأموات... إن المغيرات وأبناءھم 

 من لوم من الم بنمجاة... أخلصھم عبد مناف فھم 

 مان وقبر عند غزات... قبر بردمان وقبر بسل 

 حجون عن شرق البنيان.. .وميٌت مات قريبا من ال 

 :يعني بالمغيرات ولد المغيرة، وھو عبد مناف، كما قال النابغة

 وماش من رھط ربعي وحجاز... شاق الرفيدات من عودي ومن عمم 

يريد ولد رفيدة بن ثور بن كلب؛ وعودي وعمم ابنا نمارة بن لخم، وربعي وحجاز من ولد الحارث أخي عذرة بن 
. وأما ردمان ففي ناحية اليمن، وسلمان في طريق العراق، وغزة بالشأم. جاز بن مالكربعي بن عامر، ح: سعد

فالذي بردمان، المطلب؛ والذي بسلمان، نوفل؛ والذي بغزة، ھاشم؛ والذي مات بمكة ودفن بقرب الحجون، عبد 
ً . شمس  :وقال مطرود أيضا
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 فالمح خالصه لعبد مناف... كانت قريش بيضًة فتفلقت 

ليد بن صالح، عن الواقدي، عن زيد بن عياض، عن يزيد بن أسلم، عن أبيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم فحدثني الو
 :سمع جاريًة تنشد

 فالمح خالصه لعبد الدار... كانت قريش بيضًة فتفلقت 

: قال. عبد منافل: ال، إنما قال: قال أبو بكر" يا أبا بكر أھكذا قال الشاعر؟ : " فقال صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر
وقدم بتركته ومتاعه أبو رھم بن عبد العزى بن أبي . ومات ھاشم بغزة من بالد الشأم، فقبره بھا: قال: كذلك قال

وقال . ويقال عشرون سنة. وذلك الثبت. وكان لھاشم يوم مات خمس وعشرون سنة. قيس، من بني عامر بن لؤي
 :مطرود يرثيه

 فيه بغزة ھاشم ال يبعد ...مات الندى بالشأم لما أن ثوى 

 عود السقيم يجود بين العود... ال يبعدن رب الفناء نعوده 

 والنصر منه باللسان وباليد... فجفانه رذٌم لمن ينتابه 

عاتكة بنت مرة، وأمھا سلولية وأم نوفل بن عبد : أم ھاشم والمطلب وعبد شمس بني عبد مناف: وقال أبو عبيدة
 .وھي أم أبي عمرو، واسمه عبيد بن عبد مناف، درج. ن بني مازن بن صعصعةواقدة بنت أبي عدي، م: مناف

 بن قصي بن كالب نسب بني ھاشم بن عبد مناف

وأمه سلمى . وكان سيد قريش حتى ھلك. وھو عبد المطلب. شيبة الحمد: ويكنى أبا نضلة - فولد ھاشم بن عبد مناف 
حدثني محمد بن سعد، عن . ن عدي بن النجار، من األنصاربنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم ب

كان ھشم بن عبد مناف يختلف إلى الشأم في : الواقدي في اسناده وعباس بن ھشام عن ابيه عن جده وغيره قالوا
فنزل به في سفرة من سفراته وقد . فإذا مر بيثرب، نزل على عمرو بن زيد بن لبيد، وكان صديقاً ألبيه وله. التجارة

وكانت قبل عند أحيحة بن الجالح بن الحريش بن . انصرف من متجره، فرأى ابنته سلمى بنت عمرو، فأعجبته
فخطبھا، فأنكحه إياھا، واشترط . جحجبا األوسي، فمات عنھا وقد ولدت ولدين، ھلكا؛ وھما عمرو ومعبد ابنا أحيحة

حملت، ودنا والدھا، أتى بھا منزل أبيھا بيثرب، فخلفھا، فلما . فنقلھا ھاشم معه إلى مكة. عليه أن ال تلد إال في أھلھا
وسمته بذلك لشيبة كانت في . وولدت سلمى شيبة الحمد. فمات بغزة من فلسطين. ومضى إلى الشام في تجارته

وقيل له عبد المطلب، ألنه لما ترعرع بالمدينة، وأتت له سبع أو ثماني سنين، . ويقال لشيبات كن حول ذؤابته.رأسه
عمه المطلب بن عبد مناف خبره في لبسه ونظافته وشبھه بھاشم أبيه، فاشتاق إليه، وركب حتى أتى المدينة،  بلغ

: قال. من أنت يا غالم: فقال له. أنا ابن ھاشم، أنا ابن سيد البطحاء: فلما أصاب، قال. فوافاه وھو يرمي مع الصبيان
مناف؛ وقد جئت لحملك إلى بلدك وقومك ومنزل أبيك وجوار  وأنا عمك المطلب بن عبد: قال. أنا شيبة بن عبد مناف
قد علمنا أنك : وقال له رجل من بني النجار. يا عم، أنا معك: فقال. وجعل يشوقه إلى مكة. بيت هللا إن طاوعتني

مكة فانطلق به معه، حتى أدخله . عمه؛ فإن أحببت فاحمله الساعة قبل أن تعلم أمه، فتدعونا إلى منعك منه فنمنعك
عبد لي : من ھذا الغالم معك يا أبا الحارث؟ فيقول: فكان ال يمر بمجلس من مجالس قريش إال قالوا له. وھو ردف له

. وأخذته امرأته خديجة بنت سعيد بن سعد بن سھم، فنظفته وطيبته وألبسته كسوة عمه. ثم أدخله منزله، فكساه. ابتعته
 :وقال المطلب بن عبد مناف. فغلب ذلك على اسمه. ا عبد المطلبھذ: فجعل أھل مكة يقولون. وأخرج إلى الندي

 أبناءھا عنده بالنبل تنتضل... وافيت شيبة والنجار قد جعلت 

 :وقالت سلمى أمه
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 حتى إذا قام على أتمه... كنا والة حمه ورمه 

 وغلب األخوال حق عمه... انتزعوه غيلًة من أمه 

 :وقال المطلب

 ما ابن أخي بالھين المعار...  يا سلم يا أخت بني النجار

 إني ورب البيت ذي األستار... فاقني حياًء ودعي التماري 

 قد رام وسط النفر السفار... لو قد شددت العيس باألكوار 

 حتى يرى أبيات عبد الدار

من  كان عبد المطلب أول: وحدثني عباس، عن أبيه، عن جده قال. وكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله ويبرھم
فغير شعره بالحناء، ثم . فدخل على بعض ملوك اليمن، فأشار عليه بالخضاب. خضب بالوسمة ألن الشيب أسرع إليه

ً كثيراً . فلما انصرف وصار بقرب مكة، جدد خضابه. عاله بالوسمة فدخل منزله . وكان قد تزود من الوسمة شيئا
فقال عبد . اس، يا شيب، ما أحسن ھذا الصبغ لو دام فعلهفقالت امرأته نتيلة، وھي أم العب. وشعره مثل حلك الغراب

 :المطلب

 فكان بديال من شباب قد انصرم... لو دام لي ھذا السواد حمدته 

 وال بد من موٍت نتيلة أو ھرم... تمتعت منه والحياة قصيرة 

 ونعمته يوماً إذا عرشه انھدم... وماذا الذي يجدي على المرء خفضه 

حج قوم من جذام، ففقدوا رجالً منھم اغتيل بمكة، ولقيھم حذافة بن غانم : وقال الكلبي. ا بعدهثم إن أھل مكة خضبو
: فقال. فأتاھم. وقدم عبد المطلب من الطائف، وقد كف بصره، وأبو لھب يقود به، فھتف به حذافة. العدوي فربطوه

اً، أو عشرا من اإلبل، وغير ذلك مما قد عرفتم تجارتي وكثرة مالي؛ وأنا أحلف لكم ألعطينكم عشرين أوقيه ذھب
فأردفه، حتى أدخله مكة، ووفى لھم عبد المطلب بما . فقبلوا منه، وأطلقوا حذافة. يرضيكم، وھذا ردائي رھن بذلك

 :فقال. جعل لھم

 لشيبة منكم شاكرا آخر الدھر... أخارج أم أھلكن فال يزل 

 قمر البدرتضيء ظالم الليل كال... وأوالده بيض الوجوه وجوھھم 

 كنسل الملوك ال قصار وال خدر... لھو لھم خير الكھول ونسلھم 

 وعبد مناف ذلك السيد الفھري... لساقي الحجيج ثم للشيخ ھاشم 

 به جمع هللا القبائل من فھر... أبوكم قصي كان يدعى مجمعا 

 أغر ھجان اللون من نفر غر... أبو عتبة الملقي إلي حباله 

 .و أصحويروي أبوالحارث، وھ
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 قصة الفيل

فرأى العرب باليمن يتأھبون في . كان أبرھة األشرم أبو يكسوم قتل حبشياً كان غلب على اليمن، وصار مكانه: قالوا
فبنى بيتاً . فقيل إنھم يريدون بلدا يقال له مكة، وبه بيٌت  يتقربون إليه بزيارته. فسأل عن أمرھم. وقت الحج

. وحمل من قبله من العرب على أن يحجوه ويصنعوا عنده كصنيعھم عند الكعبةبصنعاء كثير الذھب والجوھر، 
فاحتال بعض العرب لسدنته، حتى أسكرھم؛ ثم أتى بجيف ومحائض فألقاھا فيھا، ولطخ قبلته، وكانت على المشرق، 

إني : جاشيفبعث إلى الن. ألغزون بيت العرب الذي يحجون إليه! والمسيح: فغضب أبرھة أشد غضب، وقال. بعذرة
وأھدى إليه ھدايا، وسأله أن يبعث إليه بفيل له عظيم كان . عبد ك، وكل ما حويته من ھذا البلد فھو لك، ومن مملكتك

ثم إن األشرم نھض نحو البيت، والفيل في مقدمته؛ ودليله . فبعث إليه بذلك الفيل وبجيش. يلقى به عدوه إذا احتشد
. ونخس بالرماح، فلم ينھض. إلى قرب الحرم، برك الفيل بالمغمس، فلم يحرك فلما انتھى. النفيل بن حبيب الخثمعي

وقد كان الحبشي لما . فألقتھا عليھم، فلم ينج منھم شغر. ثم بعث هللا على الجيش طيراً، مع كل طير ثالثة أحجار
ً ممن معه للغارة؛ منھم رجل يقال له األسود بن مقصود فأتى عبد . عبد المطلبفاطردوا إبالً ل. قرب مكة، بث قوما

وكان عبد المطلب . وكان قائد الفيل صديقاً له، فأدخله إليه وأخبره بشرفه. المطلب الحبشي وھو في قبة له بالمغمس
فأكرمه الحبشي . رجالً جميالً طويالً، له غديرتان، أھدب األشفار، دقيق العرنين أشمه، رفيق البشرة، سھل الخدين

إن : فقال عبد المطلب. ما ظننتك جئتني إال في أمر البيت: فأمر بردھا، وقال. إبلي: قالف. وأجله، وسأله عن حاجته
وكان عبد المطلب وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطعمان الناس بمكة كل يوم، . للبيت ربا سيمنعه ويحميه

 ً  :زوم، أبو عائذقال عبد هللا بن عمر بن مخ. والحبشي مظلھم، وقد ھرب جل أھل مكة خوفاً وإشفاقا

 من بعد ما كان بغير مجلس... أنت حبست الفيل بالمغمس 

 أنت الجليل ربنا لم تدنس

وقال عابد بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، ويقال بل قالھا أبو عكرمة عامر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، 
 :يقال عكرمة وذلك غلط

 ذات التقليد اآلخذ الھجمة... ال ھم أخر األسود بن مقصود 

 اخفر به رب وأنت محمود... بين حراٍء فثبيٍر فالبيد 

 :وقال عبد المطلب

 ع رحله فامنع حاللك... يا رب إن المرء يمن 

 ومحالھم غدواً محالك... ال يغلبن صليبھم 

 أولى فآمر ما بدا لك... فلئن فعلت فربما 

 أمر تتم به فعالك... ولئن فعلت فإنه 

بس هللا إياه للنصف من المحرم، وذلك قبل مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشھربن إال وكان قدوم الفيل وح
 ً  :وقال عبد المطلب في غير ھذا المعنى. أياما

 بكل رحل لعمري ترحل الناقه... ال تحسبي شيم الفتيان واحدًة 

 ألفيتني جلدتي بيضاء براقه... إني إذا المرء شانته خليقته 
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 وإنما يتبع اإلنسان أعراقه... لفتيان أفعله وخير ما يفعل ا

 وقال عبد المطلبك

 إن ذا األشرم غرٌّ بالحرم... قلت واألشرم تردى خيله 

 حمير والحي من آل قدم... رامه تبع فيمن جمعت 

 جارح أمسك منه بالكظم... فانثنى عنه وفي أوداجه 

 لم يزل ذاك على عھد ابرھم... فخزاك هللا في بلدته 

لما ھلك المطلب بن عبد : عباس بن ھشام، عن أبيه، عن ابن خربوذ وغيره من علماء أھل الحجاز، قالوا حدثنا
مناف، وكان العاضد لعبد المطلب والذاب عنه والقائم بأمره، وثب نوفل بن عبد مناف على أركاح كانت لعبد 

عبد المطلب لذلك، واستنھض قومه فاضطرب . فغلب عليھا، واغتصبه إياھا -وھي الساحات واألفنية  - المطلب 
 :معه، فلم ينھض كبير أحٍد منھم فكتب إلى أخواله من بني النجار، من الخزرج

 ھل من رسول إلى النجار أخوالي... يا طول ليلي ألحزاني وأشغالي 

 ومالكاً عصمة الجيران عن حالي... ينبي عدياً وديناراً ومازنھا 

 ظلم عزيزا منيعاً ناعم البال ...قد كنت فيكم وما أخشى ظالمة ذي 

 لذاك مطلب عمي بترحال... حتى ارتحلت إلى قومي وأزعجني 

 أمشي العرضنة جراراً ألذيالي... وكنت ما كان حياً ناعماً جذالً 

 ثم انتزى نوفٌل يعدو على مالي... فغاب مطلب في قعر مظلمٍة 

 وغاب أخواله عنه بال والي... أأن رأى رجالً عابت عمومته 

 ما أمنع المرء بين العم والخال... أنحى عليه ولم يحفظ له رحماً 

 ال تخذلوه فما أنتم بخذال... فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم 

 من سلمكم وسمام األبلخ الغالي... أنتم شھاد لمن النت عريكته 

لشر ما : فلما رآھم نوفل، قال. التراس فقدم عليه منھم جمٌع كثيف، فأناخوا بفناء الكعبة وتنكبوا القسي وعلقوا: قالوا
حدثني التوزي . فخافھم، ورد أركاح عبد المطلب عليه، وزاده وأحسن إليه، واعتذر من فعله. فكلموه. قدم ھؤالء

قال : قال ابن الكلبي. إن له ساحة يتركح فيھا: األركاح متسع في سفوح الجبال؛ يقال: النحوي، عن األصمعي، قال
 :صرة أخواله إياهعبد المطلب في ن

 ودينار بن تيم الالت ضيمي... ستأبى مازٌن وبنو عديٍّ 

 وكانوا في التناصر دون قومي... بھم رد اإلله علي ركحي 

ً . عدي، ومازن، ودينار بنو النجار، واسمه تيم هللا  :وقال أيضا
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 أني منھم وابنھم والخميس... أبلغ بني النجار إن جئتھم 

 ھووا لقائي وأحبوا حسيسي...  رأيتھم قوماً إذا جئتھم

 :وقال شمر بن نمر الداني

 من أعمامه األدنين أحنى وأوصل... لعمرك ألخوال األغر ابن ھاشم 

 وقد ناله بالظلم والغدر نوفل... أجابوا على نأيٍ دعاء ابن أختھم 

 ورد عليه بعدما كاد يؤكل... فما برحوا حتى تدارك حقه 

 توافوا على بٍر وذو البر أفضل...  جزى هللا خيراً عصبًة خزرجيةً 

وهللا ما : خزاعة، وھم يومئذ كثير قد قووا وعزوا: فلما نصر بنو الخزرج عبد المطلب، فقالت: قال ھشام بن الكلبي
يعنون عبد المطلب ولقد  -رأينا بھذا الوادي أعظم حلماً، وال أبعد من كل موبقة ومذنبة تفسد الرجال من ھذا اإلنسان 

 -واله من الخزرج؛ ولقد ولدناه كما ولدوه وإن جده عبد مناف البن حبى بنت حليل بن حبشية سيد خزاعة نصره أخ
يا أبا الحارث، إنا قد ولدناك كما : فأتاه وجوھھم، فقالوا. ولو بذلنا له نصرنا وحالفناه انتفعنا به وبقومه وانتفع بنا
الدار، وقد أماتت األيام ما كان يكون في قلوب بعضنا على ولدك قومنا من بني النجار؛ ونحن؛ بعد، متجاورون في 

فأقبل ورقاء بن . فأعجب ذلك عبد المطلب وقبله وسارع إليه فأجابھم إلى حلف. قريش من األحقاد؛ فھلم، فلنحالفك
عبد العزى أحد بني مازن بن عدي بن عمرو بن لحي، وسفيان بن عمرو القميري، وأبو يسر، وھاجر بن عمير 

ري، وھاجر بن عبد مناف بن ضاطر، وعبد العزى بن قطن المصطلقي في عدة من وجوھھم، فدخلوا دار القمي
 ً وكان عبد المطلب في سبعة نفر من بني المطلب، واألرقم بن نضلة بن ھاشم، ولم يحضر . الندوة وكتبوا بينھم كتابا

بة، وكان الذي كتبه لھم أبو قيس بن عبد فلما فرغوا من الكتاب، علقوه في الكع. أحد من بني نوفل وال عبد شمس
وتزوج عبد المطلب يومئذ لبنى بنت ھاجر بن عبد مناف بن ضاطر، فولدت له أبا . مناف بن زھرة بن كالب المعلم

باسمك اللھم، ھذا : وكانت نسخة كتابھم. وتزوج أيضاً ممتعة بنت عمرو بن مالك بن مؤمل، فولدت له الغيداق. لھب
بد المطلب بن ھاشم ورجاالت عمرو بن ربيعة من خزاعة ومن معھم من أسلم ومالك ابني أفصى ما تحالف عليه ع

ً غير مفرق االشياخ على االشياخ  ً جامعا بن حارثة تحالفوا على التناصر والمؤاساة ما بل بحر صوفه، حلفا
، وال ينقض وال ينكث ما وتعاھدوا وتعاقدوا أوكد عھد، وأوثق عقد. واالصاغر على ارصاغر والشاھد على الغائب

شرقت شمس على ثبير، وحن بفالة بعير، وما قام األخشبان، وعمر بمكة إنسان، حلف أبد، لطول أمد، يزيده طلوع 
الشمس شداً، وظالم الليل سداً، وإن عبد المطلب وولده ومن معھم دون سائر بني النضر بن كنانة، ورجال خزاعة 

لى عبد المطلب النصرة لھم ممن تابعه على كل طالب وتر، في بر أو بحر، أو فع. متكافئون، متضافرون، متعاونون
وعلى خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معھم على جميع العرب، في شرق أو غرب، أو حزن . سھل أو وعر

 :فقال عبد المطلب. وجعلوا هللا على ذلك كفيالً، وكفى به حميال. أو سھب

 بإمساك ما بيني وبين عمرو... يتي سأوصي زبيراً إن أتتني من

 وال يلحدن فيه بظلم وال غدر... وأن يحفظ العھد الوكيد بجھده 

 أباك وكانوا دون قومك من فھر... ھم حفظوا اإلل القديم وحالفوا 

وقال ابن . ثم أوصى الزبير إلى أبي طالب، ثم أوصى أبو طالب إلى العباس. وكان عبد المطلب وصى ابنه الزبير
 :ھذا الحلف ھو الذي عناه عمرو بن سالم الخزاعي حين قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لبيالك



33 

 

 حلف أبينا وأبيه األتلدا... الھم إني ناشد محمداً 

كان عبد المطلب من حلماء : وحدثني العباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده محمد بن السائب الكلبي وغيره، قالوا
وكان في جوار عبد المطلب يھودي، يقال . يمه حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافقريش وحكامھا وكان ند

ھذا العلج : وكان اليھودي يتسوق في أسواق تھامة بماله، فغاظ ذلك حرباً، فألب عليه فتيانا من قريش، وقال. له أدينة
لو قتلتموه وأخذتم ماله، ما خفتم  الذي يقطع إليكم ويخوض في بالدكم بمال جم كثير من غير جوار وال خيل، وهللا

فشد عليه عامر بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وصخر بن عمرو بن . تبعًة وال عرض لكم أحد يطلب بدمه
فلم يزل بحث عن أمره، حتى علم خبره . فجعل عبد المطلب ال يعرف له قاتالً . كعب بن سعد بن تيم بن مرة، فقتاله

وطالبه عبد . فأجار حرب قاتليه ولم يسلمھما وأخفاھما. أنبه بصنيعه وطلب بدم جارهفأتى حرب بن أمية، ف. بعد
. حتى دعاھما المحك واللجاج إلى المنافرة، فجعال بينھما النجاشي صاحب الحبشة. المطلب بھما، فتغالظا في القول

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن فأبى أن يدخل بينھما، فجعال بينھما نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد هللا بن 
يا أبا عمرو، أتنافر رجالً ھو اطول منك قامة واوسم : فقال لحرب. لؤي، جد عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه

منك وسامة وأعظم منك ھامة وأقل منك المة، وأكثر منك ولداً، وأجزل منك صلة، وأطول منك مذوداً؟ وأني ألقول 
فنفر عبد . فيع الصيت في العرب، جلد النزيرة، تحبك العشيرة، ولكنك نافرت منفراً ھذا، وإنك لبعيد الغضب، ر

ً : فغضب حرب، وأغلظ لنفيل، وقال. المطلب فقال . وكانت العرب تتحاكم إليه. من انتكاس الدھر أن جعلتك حكما
 :نفيل

 علياً معٍد إذا ما ھزھز الورع... أوالد شيبة أھل المجد قد علمت 

 أنى وليس به سخف وال طبع... خ لست تبلغه وشيخھم خير شي

 يسقي الحجيج وماذا يبلغ الھبع... يا حرب ما بلغت مسعاتكم ھبعاً 

 منه العشاش ومنه الناضر الينع... أبوكما واحد والفرع بينكما 

عب فترك عبد المطلب منادمة حرب، ونادم عبد هللا بن جدعان بن عمرو بن ك: قال. ويروى مختلف العيش الضئيل
وارتجع ماله إال شيئاً . ولم يفارق حرباً حتى أخذ منه مائة ناقة، ودفعھا إلى ابن عم اليھودي. بن سعد بن تيم بن مرة

ً . كان شعث منه، فغرمه من ماله  :وقال األرقم بن نضلة بن ھاشم في منافرة عبد المطلب حربا

 فأورده عمرو إلى شر مورد... وقبلك ما أردى أمية ھاشم 

 شاك إلى الغايات طالع أنجد... قد جاريت غير مقصر  أبا حرب

فغلبه عليه . كان لعبد المطلب ماء يدعى الھرم: وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن أشياخ من العلماء، قالوا
فنافرھم عبد المطلب إلى الكاھن القضاعي، وھو سلمة بن أبي حية بن . جندب بن الحارث الثقفي وقوم من ثقيف

وعزاه . وھو صاحب عزى سلمة. ن عامر بن ثعلبة، من بني الحارث بن سعد بن ھذيم، أخي عذرة بن سعداألسحم ب
فخرج عبد المطلب إليه في نفر من قريش، وخرج جندب في جماعة . وكان بمنزله بالشام. شيطانه، فيما يزعمون

خبأتم لي : وهللا أعلم -فقال . رز مزادهفلما انتھوا إلى الكاھن، خبأوا له، فيما يزعمون، رأس جرادة في خ. من ثقيف
إالده : فقال. إالده، أي بين: فقال. شيئاً طار فسطع، وتصوب فوقع، ذا ذنب جرار، وساق كالمنشار، ورأس كالمسمار

. صدقت: قالوا. وھو رأس جرادة، في خرز مزاده، في ثني القالدة. إال يكن قولي بياناً، فال بيان: يقول -فالده 
فغضب الثقفيون، . أحلف بالضياء والظلم، والبيت والحرم، إن الماء ذا الھرم، للقرشي ذي الكرم: فقال. وانتسبوا له

اقض لصاحب الخيرات الكبر ولمن أبوه : اقض ألرفعنا مكاناً، وأعظمنا جفاناً، وأشدنا طعاناً فقال عبد المطلب: فقالوا
 :فقال الكاھن. وساقي الحجيج إذا كثر. سيده مفر
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 يحملن أزواالً بقًي طاسم... القلص الرواسم  أما ورب

 في شيبة الحمد سليل ھاشم... إن سناء المجد والمحارم 

 أبي النبي المرتضى للعالم

 :ثم قال

 من مضر الحمراء في القالده... إن أھل بني النضر كرام ساده 

 مزارھم بأرضھم عباده... أھل سناء وملوك قاده 

 إن مقالي فاعلموا شھادة

 .إن ثقيفاً عبد أبق فثقف، فعتق، فليس له في المنصب الكريم من حق: لثم قا

 يوم ذات نكيف

لم يزل بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة مبغضين لقريش مضطغنين عليھم ما : حدثني عباس، عن أبيه عن جده قال
ً بين قر ً وخططا فلما كانوا . يشكان من قصي حين أخرجھم من مكة مع من أخرج من خزاعة، حين قسمھا رياعا

وعدت بنو بكر على نعم . على عھد عبد المطلب، ھموا بإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوھم حتى يغلبوھم عليه
وعقد عبد المطلب الحلف بين قريش . وجمعت قريش واستعدت. لبني الھون فاطردوھا، ثم جمعوا جموعھم

ھون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة واألحابيش وھم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وبنو ال
فانھزم بنو بكر، وقتلوا قتالً ذريعاً، . فلقوا بني بكر ومن انضم إليھم، وعلى الناس عبد المطلب، فاقتتلوا بذات نكيف

  عيناً من رأى من عصابة غوت غي بكر يوم ذات نكيف: قال ابن شعلة الفھري. فلم يعودوا لحرب قريش

 فكانوا لنا ضيفاً بشر مضيف... لى أبياتنا ونسائنا أناخوا إ

قتادة بن قيس أخا بلعاء بن قيس، واسم بلعاء مساحق وقال عبد في : وقتل يومئذ عبد بن السفاح القاري، من القارة
 :ذلك

 قتادة حين الخيل بالقوم تخنف... يا طعنة ما قد طعنت مرشًة 

ً ... إذا جاء سرب من نساء يعدنه   ظھرھن يقفقف تولين يأسا

وھم من ولد عضل بن . قد أنصف القارة من راماھا والقارة من ولد الھون بن خزيمة: ويومئذ قيل: قال ابن الكلبي
 :قال رجل منھم. الديش

 فنجفل مثل إجفال الظليم... دعونا قارة ال تنفرونا 

 :ھو رجل من بني الھونقال عبد شمس بن قيس، و: وقال غير الكلبي. والقارة جبيل صغير. فسموا القارة

 كنانة أم ھم قوم نيام... أعازبة حلوم بني أبينا 

 فقومكم وإن قلوا كرام... فإن يك فيكم كرم وعز 

 فنبتك القرابة والذمام... دعونا قارة ال تنفرونا 
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 نسردھا عن مساكنھا جذام... كما جلت بنو أسد جذاماً 

 :وقال الشاعر. وكان يقال للقارة رماة الحدق

 أنا نصد الخيل عن ھواھا... علمت سلمى ومن واالھا قد 

 إنا إذا ما فئة نلقاھا... قد أنصف القارة من راماھا 

 فبانت دامية كالھا... نرد أوالھا على أخراھا 

قد : فقال قائل منھم. ارموھم بالنبل، فإذا فنيت فشدوا عليھم بالرماح: قال قتادة لقومه يوم ذي نكيف: وقال أبو عبيدة
 .حكم بن سعد العشيرة: حكم بن الھون، ولكن ولده أتوا اليمن، فقالوا: ف القارة من راماھا وكان أبو عبيدة يقولأنص

 حفر زمزم ونذر عبد المطلب

أري عبد المطلب في منامه أن يحتفي زمزم ويحتفرھا، ودل على موضعھا، وكانت جرھم دفنتھا عند إخراج : قالوا
زمزم البركات، . زمزم، وما زمزم؟ ھزمه جبريل برجله، وسقيا إسماعيل وأھله: قائلفقال له . خزاعة إياھا عن مكة

ً مدفونة، وحلياً، وغزاالً من فضة . شفاء سقام، وخير طعام. تروي الرفاق الواردات فاحتفرھا، ووجد فيھا سيوفا
 :قالت صفية بنت عبد المطلب. فعلقه في الكعبة، حتى سرق بعد. وذھب مشنفاً بالدر

 سقيا الخليل وابنه المكرم... حفرنا للحجيج زمزم نحن 

 شفاء سقم وطعام مطعم... ھزمه جبريل التي لم تذمم 

متى كان حفر عبد : سألت عبد هللا بن جعفر: وحدثني الوليد بن صالح ومحمد بن سعد، قاال ثنا محمد بن عمر، قال
قبل : قلت. بعد ذلك بثالثين سنة: ن يذبح ولده؟ قالفمتى كان أراد أ: قلت. وھو ابن أربعين سنة: المطلب زمزم؟ فقال

فإن بعض الرواة يزعم أنه أتى لعبد المطلب مائة : قلت. أجل، وقبل مولد حمزة: مولد النبي صلى هللا عليه وسلم؟ قال
ه نازعته قريش حين حفر زمزم، وليس ل: ما كان سبب نذره أن يذبح ولده؟ قال: قلت. لم يبلغ ذلك: قال. وعشر سنين

يا عبد المطلب، أتستطيل علينا وأنت : فقال له عدي بن نوفل بن عبد مناف، أبو المطعم. من الولد إال الحارث وحده
ألن ھاشماً كان خلف على أمه  -أتقول ھذا وإنما كان نوفل، أبوك في حجر ھاشم؟ : فذ ال ولد لك؟ قال عبد المطلب

أبا : قال. ت عند أخوالك من بني النجار حتى ردك عمك المطلبوأنت أيضاً فقد كن: فقال له عدي. واقدة نكاح مقت
. فأقرع بينھم. فآتاه هللا عشرة. لقلة تعيرني؟ فوهللا لئن آتاني هللا عشرة من الولد ذكوراً ألنحرن أحدھم عند الكعبة

للھم، أھو أم مائة من ا: فقال. فوقعت القرعة على عبد هللا، أبي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أحب الناس إليه
تالد إبلي؟ فأقرع بينه وبين مائة من إبله، فوقعت القرعة على المائة، فنحرھا، فاقتسمھا في فقراء مكة ومن ورد من 

لئن تم حفرھا، ألنحرن بعض : تكاءد عبد المطلب حفر زمزم، فقال: فإن بعض الرواة يقول: قلت: قال. األعراب
وقال في السنة التي نحر فيھا عبد المطلب اإلبل، مات الحارث بن عبد . قد رويول. ما أدري ما ھذا: ولدي؟ فقال

وكان نحر اإلبل قبل الفيل بخمس سنين، فكان ربيعة أسن من رسول هللا : قال الواقدي. المطلب والبنه ربيعة سنتان
مطلب ھالة بنت أھيب تزوج عبد ال: حدثني عباس بن ھشام عن أبيه عن جده قال. صلى هللا عليه وسلم بسبع سنين

بن عبد مناف بن زھرة، وھي أم حمزة بن عبد المطلب، ولدته قبل مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأربع سنين 
آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة، وكانت في حجر عمھا : ثم زوج عبد المطلب المطلب ابنه عبد هللا. أو نحوھا

هللا صلى هللا عليه وسلم، ولما خطبھا عبد المطلب على عبد هللا، فأجيب إلى أھيب بن عبد مناف، فولدت له رسول 
وكان فتيان قريش يتحدثون  - فمر بامرأة من خثعم، يقال لھا فاطمة . تزويجه إياھا، انطلق به ماضياً إلى بني زھرة

فقالت لعبد هللا،  -أ الكتب وكانت تعتاف وتنظر وتقر -إليھا، وكانت عفيفة، ويقال أنھا كانت من بني أسد بن خزيمة 
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وكانت  -ھل لك في مواقعتي على أن أعطيك مائة من اإلبل؟ : وجلس إليھا منتظراً ألبيه، وقد عرج لبعض شأنه
 :فقال عبد هللا. موسرة

 والحل ال حل فاستبينه... أما الحرام فالممات دونه 

 فكيف باألمر الذي تنوينه

ً . ه آمنةثم إن مضى مع أبيه إلى بني زھرة، فزوج وكانت تلك سنتھم، ثم إن عبد هللا أتى االمرأة . وأقام عندھا ثالثا
 :ھل لك فيما كنت عرضت علي على أن يكون بيننا تزويج؟ فقالت: بعد ذلك، فقال لھا

 قد كان ذاك مرة فاليوم ال... ال تطلبن األمر إال ميالً 

إني ألحسبك أبا النبي : نعت فحدثھا حديثه، فقالتإني رأيت في وجھك نوراً ساطعاً، وقد ذھب اآلن، فما الذي ص
 :وقالت. الذي قد أظل وقت مولده

 ثويبك ما سكنت وما تدري...  ما زھرية سلبت 

 ً  :وقالت أيضا

 أمينة إذ للباه يعتلجان... بني ھاشم قد غادرت من أخيكم 

 فتائل قد ميثت له بدھان... كما غادر المصباح بعد خبوة 

 لحزٍم وال ما فاته لتوان... امرؤ من إرادة وما كل ما يحوي 

 سيكفيكه جدان يصطرعان... فأجمل إذا طالبت أمراً فإنه 

يا آمنة، إنك قد حملت بسيد ھذه األمة، فإذا وقع في : ورأت في منامھا آتياً أتاھا، فقال. وحملت آمنة في أيامھا الثالثة
فلما وضعته، أرسلت . سميه محمداً : أحمد، ويقال إنه قال أعيذك بالواحد، من شر كل حاسد، وسميه: األرض، فقولي

وحدثته بما رأت، وبسھولة . فنھض مسروراً، ومعه بنوه، حتى أتاه فنظر إليه. إلى عبد المطلب أنه قد ولد لك غالم
 :فأخذه عبد المطلب في خرقة فأدخله الكعبة وقال. حمله ووالدته

 يب األردانھذا الغالم الط... الحمد  الذي أعطاني 

 من كل ذي بغي وذي شنآن... أعيذه بالبيت ذي األركان 

 وحاسد مضطرب العنان

االمرأة التي قالت لعبد هللا ما قالت، قتيلة بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، : وقال الواقدي. ثم رده إلى أمه
عن الزھري وحفص بن عمر، عن المدائني، عن يزيد بن عياض، . وكانت تنظر في الكتب. أخت ورقة بن نوفل

ھشام بن الكلبي، عن أبيه أن عبد المطلب كان إذا أتي بالطعام،أجلس النبي صلى هللا عليه وسلم إلى جانبه، وربما 
فربما أتي بالطعام وليس رسول هللا صلى هللا عليه . وكان رقيقاً عليه براً به. أقعده على فخذه، فيؤثره بأطيب طعامه

ً منه حتى يؤتى به، وكان يفرش له في ظل الكعبة، ويجلس بنوه حول فراشه إلى  وسلم حاضراً، فال يمس شيئا
خروجه، فإذا خرج، قاموا على رأسه مع عبيده، إجالالً له، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأتي وھو غالم 

: ا ابني ما تريدون منه، ثم يقولمھالً، دعو: جفر، فيجلس على الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب
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وحدثني محمد بن . دعوه فإن له لشأناً، أما ترونه؟ ويقبل رأسه وفمه، ويمسح ظھره، ويسر بكالمه وما يرى منه
إسماعيل الضرير الواسطي، حدثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي ھند، عن العباس بن عبد الرحمن الھاشمي، عن 

 :حججت في الجاھلية، فإذا أنا بشيخ مربوع يطوف بالبيت، وھو يقول: الالكندير بن سعيد، عن أبيه ق

 واصطنعن برده عندي يداً ... رد علي راكبي محمدا 

: أضل إبالً له، فخرج في طلبھا بني ابنه: ما شأنه؟ قالوا: عبد المطلب بن ھاشم، قلت: من ھذا الشيخ؟ قالوا: فقلت
فما برحت حتى رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو : ذه ما ترى، قالمحمد بن عبد هللا، وقد أبطأ عليه، فقد أخ

. يا بني، لقد جزعت عليك جزعاً، ال تفارقني بعده حتى أموت: غالم، وجاء باإلبل، فسمعت عبد المطلب يقول له
البيضاء  وأمه - كان عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس : وحدثني الحرمازي، عن أبي اليقظان، قال

وعظام ھاشم، وما ولد في ولد عبد مناف مولود : مضعوفاً، فأتي به عبد المطلب، فمسه، فقال - بنت عبد المطلب 
وحدثني عباس بن . أحمق منه، وتزوج عامر دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلمي، فولدت له عبد هللا بن عامر

عن عبد الرحمن بن موھوب األشعري حليف بني زھرة، عن  ھشام، عن أبيه، قال حدثني الوليد بن عبد هللا القرشي،
سمعت أمي رقيقة بنت أبي صيفي بن ھاشم تحدث، وكانت لدة عبد : أبيه، عن مخرمة بن نوفل الزھري، قال

ھذا أوان نبي مبعوث : " تتابعت على قريش سنون ذھبت باألموال، فسمعت في النوم قائالً يقول: المطلب، قالت
، وبه يأتيكم الحيا والخصب، فليخرج رجل منكم طوال أبيض، مقرون الحاجبين، أھدب األشفار، فيكم، معشر قريش

جعد الشعر، أشم العرنين، وليخرج معه ولده وولد ولده، وليخرج من كل بطن رجل حتى يعلوا أبا قبيس، ثم يتقدم 
جل الذي ھذه صفته عبد فلما أصحت، قصصت رؤياي، فنظروا، فإذا بالر" . ھذا الرجل فيستسقي، ويومنون 

وكان النبي صلى هللا عليه وسلم مع ولد عبد المطلب، وھو غالم، فتقدم . فاجتمعوا عليه، وفعلوا ما أمروا به. المطلب
الھم، ھؤالء عبادك، بنو إمائك، وقد نزل بھم ما ترى، وتتابعت عليھم السنون فذھبت بالخف : عبد المطلب، فقال

فما برحوا حتى : قال. فاذھب عنا الجدب، وائتنا بالحياة والخصب. على التلف والحتفوالظلف، وأشفت األنفس منھم 
 :قالت رقيقة. وبرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سقوا. سالت األودية

 وقد فقدنا الحيا واستبطئ المطر... بشيبة الحمد أسقى هللا بلدتنا 

 شجرداٍن فعاشت به األنعام وال... فجاد بالماء جوني له سيل 

 وخير من بشرت يوماً به مضر... مناً من هللا بالميمون طائره 

 ما في األنام له عدل وال خطر... مبارك الوجه يستسقى الغمام به 

ثم رأى ليلة . احفر زمزم، خبية الشيخ األعظم: المدائني، عن ابن جعدبة أن عبد المطلب رأى في منامه قائالً يقول
فلما أصبح، وجد بقرة مفلتة من . الدم، في مبحث الغراب األسحم، في قرية النملاحفر تكتم، بين الفرث و: أخرى

وجاء غراب حتى وقع على فرثھا، وإذا . جازرھا وقد صارت إلى المسجد إلى موضع زمزم، فسلخت في موضعھا
 :أسدوقال خويلد بن . فاحتفر عبد المطلب زمزم، وأنكرت قريش ذلك فحدثھا الحديث، فصدقته. ثم قرية نمل

 إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم... أٌقول وما قولي علي بھين 

 وركضة جبريل على عھد آدم... حفيرة إبراھيم يوم ابن ھاجر 

وتوفي عبد المطلب وھو ابن اثنتين وثمانين سنة، ودفن بالحجون بمكة، ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : قالوا
ويقال إن عبد المطلب مات وله ثمان . نة، وللعباس إحدى عشر سنةثماني سنين، ولحمزة نحو من اثنتي عشرة س

وفي رواية الواقدي وغيره أن أم أيمن حدثت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يبكي خلف سرير . وثمانون سنة
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مات : الحدثني عبد هللا بن جعفر، أم مخرمة بن نوفل الزھري ق: قال الواقدي. عبد المطلب، وھو ابن ثماني سنين
عبد المطلب وأنا شاھده مع قريش، وقد قاربت عشرين سنة، وأن أمي رقيقة بنت أبي صيفي بن ھاشم كانت لدة عبد 

ونظرت إلى نساء بني عبد مناف قد جززن : قال. شق قميصك على خالك لمن تستبقيه بعده: المطلب، فتقول لي
. وكان أول من تحنث بحراء. التسعين، وإن كان لمعتدل القناةوإنه ليقال إنه يومئذ ابن ما بين الثمانين إلى . الشعور

والتحنث التأله والتبرر، وكان إذا أھل ھالل شھر رمضان، دخل بحراء فلم يخرج حتى ينسلخ الشھر، ويطعم 
وقد روي أن عبد المطلب توفي ابن مئة : قال الواقدي. وكان يعظم الظلم بمكة، ويكثر الطواف بالبيت. المساكين
كان موت عبد المطلب في ملك ھرمز بن أنوشروان، وعلى : وقال ھشام بن الكلبي. وليس ذلك بثبت. سنين وعشر

ويقال أنه لم يمت . الحيرة قابوس بن المنذر، أخو عمرو بن المنذر الذي يقال له عمرو بن ھند، مضرط الحجارة
عبد المطلب أنه مات يوم مات وھو كان أبي يخبرنا عن : حتى كف بصرة وروي عن عبد هللا بن عباس انه قال

وسمعت من يحدث عن مصعب بن عبد هللا، أن عبيد بن األبرص كان ترب . أعدل قناة منه، وله ثمان وثمانون سنة
ولما احتضر عبد : قالوا. عبد المطلب، وبلغ عبيد مائة وعشرين سنة، وبقي عبد المطلب بعده عشرين سنة أو أكثر

وكان الزبير بن عبد المطلب، وأبو طالب أخوي عبد . رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالمطلب، جمع بنيه فأوصاھم ب
فاقترع الزبير وأبو طالب أيھما يكفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأصابت . وكان الزبير أسنھما. هللا ألمه وأبيه

. سلم على الزبير، وكان ألطف عميه بهبل اختاره رسول هللا صلى هللا عليه و: ويقال. القرعة أبا طالب، فأخذه إليه
. وروى بعضھم أن الزبير كفل النبي صلى هللا عليه وسلم حتى مات. بل أوصاه عبد المطلب بأن يكفله بعده: ويقال

ثم كفله أبو طالب بعده، وذلك غلط ألن الزبير شھد حلف الفضول، ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم نيف وعشرون 
العلماء في أن شخوص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الشام مع أبي طالب بعد موت عبد  ال اختالف بين. سنة

 :قالت عاتكة بنت عبد المطلب. ورثى بنات عبد المطلب أباھن بشعر، كتبت بعضه. المطلب بأقل من خمس سنين

 بدمعكما بعد نوم النيام... أعيني جودا وال تبخال 

 با بكاءكما بالتداموشو... أعيني واسحنفرا واسكبا 

 ومردي المخاصم يوم الخصام... على شيبة الحمد والمكرمات 

 :وقالت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب

 وبكي ذا الندى والمكرمات... أال يا عين جودي واستھلي 

 أباك الخير تيار الفرات... وبكي خير من ركب المطايا 

 بل بالھناتإذا ما الدھر أق... عقيل بني كنانة والمرجى 

 :وقالت برة بنت عبد المطلب

 واذري الدمع سجالً بعد سجل... أال يا عين ويحك أسعديني 

 فقد فارقت ذا كرم وبذل... بدمع من دموعك ذي غروب 

 أباك الخير وارث كل فضل... طويل الباع شيبة ذا المعالي 

 :وقالت أميمة بنت عبد المطلب

 يم والمعتصرعلى طيب الخ... أعيني جودا بدمع درر 
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 وجميل المحيا عظيم الخطر... على ماجد الجد واري الزناد 

 وذي المجد والعز والمفتخر... على شيبة الحمد والمكرمات 

 :وقالت سبيعة بنت عبد شمس

 على خير ميت من لؤي بن غالب... أعيني جودا بالدموع السواكب 

 محاسبعلى ماجد األعراق عف ال... أعيني ال تستحسرا عن بكاكما 

 وذي الباع واألفضال غير تكاذب... أبي الحارث الفياض ذي الحلم والنھى 

 : وقالت أروى بنت عبد المطلب

 على سمٍح سجيته الحياء... بكت عيني وحق لھا بكاھا 

 أبيك الخير ليس له كفاء... على الفياض شيبة ذي المعالي 

 له المجد المقدم والسناء... طويل الباع أروع ذو فضول 

 :وقالت ضعيفة بنت ھاشم

 وساقي الحجيج والمحامي على المجد... أال ھلك الراعي العشيرة ذو الفقد 

 فال يبعدن وكل حي له بعد... أبو الحارث الفياض خلى مكانه 

ً كثيرة: قالوا نضلة بن ھاشم، : وولد ھاشم أيضاً، سوى عبد المطلب. ولم يقم لموت عبد المطلب بمكة سوق أياما
نت ھاشم، تزوجھا ھاشم بن المطلب بن عبد مناف، فولدت له عبد يزيد بن ھاشم، وھو المحض ال قذى والشفاء ب

وكذلك كانوا يسمون من كانت أمه بنت عم أبيه، وأمھما أميمة بنت عدي بن عبد هللا، من قضاعة، ثم من بني . فيه
ان السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن ھاشم وك. ھي أميمة بنت أبي عدي بن عبد هللا: ويقال. سالمان بن سعد بن يزيد

بن المطلب يشبه بالنبي صلى هللا عليه وسلم، وأسد بن ھاشم، وأمه قيلة، وھي الجزور بنت عامر بن مالك بن جذيمة 
المصطلق، من خزاعة، وصيفي، وأبا صيفي واسمه عمرو سماه أبوه باسمه، وأمھما ھند بنت عمرو بن ثعلبة، وأبا 

فولدت له نوفل وحبيب ابني . ن أبا صيفي ألم ولد، وخالدة بنت ھاشم، تزوجھا أسد بن عبد العزىويقال إ. الخزرج
أسد بن عبد العزى، قتال يوم الفجار اآلخر وصفية بنت ھاشم، تزوجھا وھب بن عبد مناف بن زھرو بن كالب، 

بنت ھاشم، تزوجھا األحجم بن  وأمھا واقدة بنت أبي عدي الھوازينة، خلف عليھا ھاشم بعد أبيه نكاح مقت، وحية
 -. دندنة بن عمرو، من خزاعة، وأمھا من ثقيف، فولدت له أسيد، وشتيم، ومرة، وزرعة، وورقة، وجارية وسلمى

عبد هللا، والزبير وعبد مناف وھو أبو طالب، وكان الزبير أحد حكام قريش، : ويكنى أبا الحارث - فولد عبد المطلب 
وھي الحصان ال تكلم والصناع  -بي طالب، عبد الكعبة درج صغيراً، وأم حكيم البيضاء وھو أسن من عبد هللا ومن أ

توأمة عبد هللا تزوجھا كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز،  - ال تعلم 
ي، حليف بني عبد شمس، وأم عثمان بن عفان، وأم كريز، وأرنب وھي أم طلحة بنت كريز امرأة عامر بن الحضرم

وعاتكة بنت عبد المطلب، تزوجھا أبو أمية بن المغيرة المخزومي، فولدت له زھير بن أبي أمية، وعبد هللا بن أبي 
. أمية، وقريبة الكبرى بنت أبي أمية، وھم إخوة أم سلمة بنت أبي أمية زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبيھا

ل الطعان، وبرة بنت عبد المطلب تزوجھا عبد األسد بن ھالل بن عبد هللا بن عمر بن وأم سلمة كنانية، من ولد جذ
ثم خلف عليھا أبو رھم بن عبد العزى، من ولد عامر بن . مخزوم، فولدت له أبا سلمة بن عبد األسد، واسمه عبد هللا
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ن يعمر بن صبرة بن مرة بن لؤي، فولدت أبا سبرة بن أبي رھم، وأميمة بنت عبد المطلب تزوجھا جحش بن رئاب ب
كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، فولدت له عبد هللا، وعبيد هللا، وعبد وھو أبو أحمد، وزينب زوج رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وحمنة بنت جحش تزوجھا طلحة بن عبيد هللا التيمي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه 

زوجھا عمير بن وھب بن عبد بن قصي، فولدت له طليب بن عمير، ھاجر وقتل وسلم، وأروى بنت عبد المطلب ت
ثم خلف عليھا أرطأة بن عبد شرحبيل بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فولدت له . بالشام شھيداً 

ً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤ . يفاطمة، وأم ھؤالء حميعا
والعباس بن عبد المطلب وأمه نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عامر بن زيد مناة بن عامر الضحيان بن سعد 

وأمه  -وسمي الضحيان ألنه كان يجلس لقومه إذا أضحى فيحكم بينھم  -بن الحزرج بن تيم هللا بن النمر بن قاسط 
ً : نتيلة وأمھا ربيعة، من ولد . أم حجر ولدعية من ھمذان: ابوأم جن. سعدى بنت الحارث بن زيد، نمرية أيضا

 ً وحدثني عباس بن . مات حدثاً قبل اإلسالم. الحارث بن عباد فارس النعامة، وضرار بن عبد المطلب وأمه نتيلة أيضا
 :قال عبد المطلب في ابنه العباس، وكان به معجباً، وولد قبل الفيل بثالث سنين: ھشام، عن أبيه، عن جده، قال

 أن يمنع القوم إذا ضاع الدبر... ني بعباس بني إن كبر ظ

 ويسقي الحاج إذا الحاج كثر... وينزع السجل إذا اليوم اقمطر 

 ويفصل الخطبة في األمر المبر... وينحر الكوماء في اليوم األصر 

 ويكشف الكرب إذا ما اليوم ھر... ويكسو الريط اليماني واألزر 

 لو جمعا لم يبلغا منه العشر... أكمل من عبد كالل وحجر 

وأضلت نتيلة ابنھا ضراراً، فكاد عقلھا يذھب جزعاً، وولھت ولھاً شديداً، وكانت ذات يسار، فجعلت تنشده في : قال
 :الموسم، وتقول

 لم يك مجلوباً وال دعيا... أضللت أبيض لو ذعيا 

 ً  :وقالت أيضا

 للفتية الغر بني مناف... أضللت أبيض كالخصاف 

 سن لفھر سنة اإليالف... ري منتھى األضياف ثم لعم

 في القر حين القر واألصياف

وجعلت على نفسھا لئن رده هللا عليھا أن تكسو الكعبة، فمر بھا حسان بن ثابت األنصاري، وقد حج في نفر من 
 :قومه، فلما رأى جزعھا، قال

 فيال بني النجار ماذا أضلت... وأم ضرار تنشد الناس والھاَ 

 بأركان رضوى مثله ما استعلت... ما تلقى نتيلة غدوة  ولو أن

 :فأتاھا به رجل من جذام، فكست البيت ثياباً بيضاً، وجعلت تقول

 قد رد ذو العرش علي ولدي... الحمد  ولي الحمد 
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 أشكره ثم أفي بعھدي... من بعد أن جولت في معد 

نى أبا بكر، وحجل واسمه المغيرة، وصفية، تزوجھا وحمزة بن عبد المطلب أسد هللا وأسد رسوله، والمقوم ويك
الحارث بن حرب بن أمية، فولدت له الصفياء، ثم خلف عليھا العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، 

ابن أبي أكثم بن : ويقال. فتزوج الصفياء ربيعة بن أكثم، وذلك الثبت. فولدت له الزبير، والسائب، وعبد الكعبة درج
أحد بني عامر بن غنم بن دودان، وكان يكنى أبا يزيد، وھو بدري واستشھد بخيبر، وأم ھؤالء ھالة بنت  عمرو،

والحارث بن عبد المطلب بن ھاشم . أھيب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب، وأمھا العبلة بنت المطلب بن عبد مناف
بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن وأمه صفية بنت جنيدب . بن عبد مناف وبه كان يكنى، وھو أكبر ولده

عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوازن بن منصور، وقثم بن عبد المطلب ھلك صغيراً، وأمه صفية بنت 
. جنيدب أيضاً، وعبد العزى بن عبد المطلب، وھو أبو لھب، وكان جواداً، كناه أبوه بذلك لحسنه، ويكنى أبا عتبة

وأمه ممنعة . عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول، من خزاعة، والغيداق واسمه نوفلوأمه لبنى بنت ھاجر بن 
ويقال إن قثم بن عبد المطلب كان أخا الغيداق ألمه، ولم يكن . بنت عمرو بن مالك بن مؤمل بن أسعد، من خزاعة

 :قال قرة بن حجل بن عبد المطلب بذكر عمومته وأباه. أخا الحارث

 والليث حمزة واذكر العباسا... ت فتى ندًى اذكر ضراراً إن عدد

 والصتم حجالً والفتى الرآسا... واعدد زبيراً والمقوم بعده 

 والقرم عبد مناف الجساسا... وأبا عتبة فاذكرنه ثامناً 

 سادوا على رغم العدو الناسا... والقرم غيداقاً تعد جحاجحاً 

 الكاسا أيام نازعه الھمام... والحارث الفياض ولى ماجداً 

 عبد هللا بن عبد المطلب

فولد محمداً  - فأما عبد هللا بن عبد المطلب ويكنى أبا قثم، ويقال إنه كان يكنى أبا محمد، ويقال كان يكنى أبا أحمد 
وأمه آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة بن . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخاتم أنبيائه، ويكنى أبا القاسم

ھند بنت أبي قيلة : وأم وھب. وأمھا مرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كالب .كالب بن مرة
. وكان قد استخف بالحرم وأھله، في فعلة فعلھا. وكان أبو قيلة يدعى أبا كبشة. بن غالب، من خزاعة - وھو وجز  -

ويقال إن زوج . يشبھونه إذا خالف دينھمفعل ابن أبي كبشة كذا، : فكانت قريش تقول للنبي صلى هللا عليه وسلم
ويقال إن عمرو بن زيد، جد عبد . ويقال إن وھباً، جده ألمه، كان يكنى أبا كبشة. حليمة، ظئره، كان يكنى أبا كبشة
: وحدثني أبو الحسن المدائني، عن الوقاصي، قال سمعت الزھري يقول. وهللا أعلم. المطلب ألمه، كان يكنى أبا كبشة

فشبھوا النبي صلى هللا . بن غالب ينكر عبادة األصنام ويعيبھا، ويطعن على أھلھا، وكان يكنى أبا كبشةكان وجز 
وكان مولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عام الفيل، يوم االثنين لعشر ليال خلون من شھر ربيع . عليه وسلم به

لت منه، وذلك ألربعين سنة مضت من ملك أنوشروان ويقال الثنتي عشرة ليلة خ. ويقال لليلتين خلتا منه. األول
وكان ملك أنوشروان . كسرى بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد الخشن بن بھرام بن سابور ذي األكتاف ملك الفرس

ً وأربعين سنة وثمانية أشھر وكان على الحيرة يوم ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن المنذر بن . سبعا
وھو عمرو بن ھند، وذلك قبل والية النعمان بن المنذر المعروف بأبي قابوس الحيرة بنحو من سبع امرئ القيس، 

ويقال إنه . وذلك الثبت. عشرة سنة، وتوفي عبد هللا بن عبد المطلب، أبو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو حمل
وكان عبد المطلب بعثه إلى المدينة يمتار . ويقال إنه توفي وھو ابن نيف وعشرين شھراً . توفي وھو ابن سبعة أشھر

: ويقال. بل أتاھم زائراً لھم، فمرض عندھم ومات: ويقال. فنزل على أخواله من بني النجار، فمات عندھم. له تمراً 



42 

 

وھو يومئذ ابن خمس وعشرين . بل قدم من غزة بتجارة له فورد المدينة مريضاً فنزل على افوال ابيه فمات عندھم
ودفن في دار . وأن أباه بعث إليه الزبير بن عبد المطلب، أخاه، فحضر وفاته. ثمان وعشرين سنة: لويقا. سنة

 :وذكروا أن آمنة بنت وھب رثته، فقالت. النابغة

 وحل بلحٍد ثاوياً غير رائم... عفا جانب البطحاء من قرم ھاشم 

 يفلونه عن عبرة وتزاحم... عشية راحوا يحملون سريره 

 وما غادرت في الناس مثل ابن ھاشم... دعوة فأجابھا  دعته المنايا

 فقد كان مفضاالً كثير المراحم... فإن يك غالته المنايا بيثرب 

فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر بن . ولما ولد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التمس له الرضاع: قالوا
بن  -واسمه الحارث  - حليمة بنت أبي ذؤيب : ھشام بن الكلبيوھي، فيما قال . ھوازن بن منصور، يقال لھا حليمة

ھي : وقال محمد بن إسحاق والواقدي. عبد هللا بن شجنة بن جابر بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر
: واسم زوج حليمة: وقالوا. األول قول الكلبي، وھو أثبت. حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه عبد هللا بن الحارث بن شجنة

واسم ابنھا الذي شرب رسول هللا . الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن مالن بن ناصرة بن فضية بن نصر بن سعد
وكانت الشيماء تحمل النبي . أنيسة والشيماء بنتا الحارث: وأختاه. عبد هللا بن الحارث: صلى هللا عليه وسلم من لبنه

يا قوم، تعلموا أني أخت نبيكم : فقالت. بيت يوم حنين، فعنف بھاصلى هللا عليه وسلم ، وتقوم عليه مع أمھا حليمة وس
إني أختك، وكنت عضضتني وأنا أحضنك مع أمي، فعرف ذلك، : فلما أتوا بھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالت

ً يقال له مكحول ارية فزوجت الج. وبسط لھا رداءه فأجلسھا عليه، وأعطاھا ما أغناھا، ووھب لھا جارية وغالما
وكانت حليمة وزوجھا : قالوا. وفدت الشيماء على النبي صلى هللا عليه وسلم، فأرته أثر عضته: وقال الكلبي. الغالم

وذلك في سنة شھباء، فلم تبق . خرجا في نسوة من بني سعد يطلبن الرضعاء، ومع حليمة ابنھا عبد هللا وھي ترضعه
 ً فصبينا ال ينام من البكاء، وال . ومعنا شارف لنا ما تبض بقطرةفخرجت على أتان لي قمراء : قالت حليمة. شيئا

وما عسى أن : فما من امرأة إال عرض عليھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإذا قيل إنه يتيم، قالت. يدعنا ننام معه
وهللا : لصاحبي فلما اجمعن االنطالق، قلت. ولم تعرض له. يكون من أمه وجده إلينا؟ إ،ما يكون اإلحسان من األب
فأخذته، ورجعت . افعلي، فلعل هللا يجعل لنا فيه البركة: فقال. إني ألكره الرجوع خائبة، وآلخذن ھذا اليتيم الھاشمي

ً . إلى أھلي فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، ثم ناما، . فلما وضعته في حجري، أقبل ثدياي يشخبان لبنا
تعلمي يا حليمة أن قد أخذت أعظم : حافالً، فحلبھا، وشرب وشربت، فقال ونمنا، وقام زوجي إلى شارفنا، فيجدھا

. إن ألتانك شأناً مذ اليوم: قالت ثم ركبت األتان حين رحلنا، فإذا ھي تسبق الركاب، فقال لي صواحبي. نسمة بركة
ً كانت مواشي الناس ترجع ھذلى خماصاً، وتروح مواشينا سمان: وقدمنا، فرأيت البركة مجللة لنا ثم إن رسول . اً بطانا

فكان مع أمه إلى أن بلغ . وردته حليمة إلى أمه وجده، وھو ابن خمس سنين. هللا صلى هللا عليه وسلم فطم لسنتين
وذلك الثبت ويقال إنه كان معھما إلى أن أتت له ثماني سنين وكانت ثويبة، موالة أبي لھب بن عبد . ست سنين

وأرضعت . ه وسلم أياماً، قبل أن تأخذه حليمة، من لبن ابن لھا يقال له مسروحالمطلب، أرضعت النبي صلى هللا علي
ولما أتى لرسول هللا صلى هللا : قالوا. قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد األسد المخزومي

ب وأم أيمن حاضنة عليه وسلم ست سنين، زارت أمه قبر زوجھا بالمدينة، كما كانت تزوره، ومعھا عبد المطل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما صارت باألبواء منصرفة إلى مكة، ماتت بھا ودفنت، ويقال إن عبد المطلب 
ً إلى مكة، ماتت  زار أخواله من بني النجار، وحمل معه آمنة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رجع منصرفا

إن : نوا باألبواء، وھم يريدون أحداً، ھموا باستخراج آمنة من قبرھا، فقال قائلھموروي أن قريشاً لما كا. آمنة باألبواء
ً لنبيه، . ھذه رمة أمك وأعظمھا: النساء عورة، فإن يصب محمد من نسائكم أحداً، قلتم ثم كفھم هللا عن ذلك إكراما

ودفنت في شعب أبي دب وزعم بعض البصريين أن آمنة أم النبي صلى هللا عليه وسلم ماتت بمكة، . فأمسكوا
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وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي صالح أو عكرمة، أن حليمة ظئر . وذلك غير ثبت. الخزاعي
فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما قدمت به من بالدھا، أضلته بأعلى مكة

أنا محمد بن عبد هللا بن : ك وجدناه متلدداً بأعلى مكة، فسألناه من ھو؟ فقالھذا ابن: قريش، فأتيا به عبد المطلب وقاال
ثم إن عبد المطلب حمله على " . ووجدك ضاالً فھدى : " فذلك قول هللا تبارك وتعالى. عبد المطلب، فأتيناك به

 :عاتقه، وطاف به حول الكعبة، وقال

 ممن كل من يسعى بساق وقد... أعيذه با بارئ النسم 

 حتى أراه في ذرى صعب أشم... وقصفة الحجاج في الشھر األصم 

 ثم يكون رب غير مھتضم

فشكت . وقدمت حليمة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد تزوجه خديجة بنت خويلد، فأنزلھا وأكرمھا: قالوا
. ة، وصرفھا إلى أھلھا بخيرجدب البالد وھالك الماشية، فكلم خديجة فيھا، فأعطتھا أربعين شاة، وبعيراً للظعن

وقدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة، وھو باألبطح، أخت حليمة ومعھا أخت زوجھا، وأھدت 
ً فيه أقط ونحي سمن وسألھا عمن خلفت، . فأخبرته بموتھا، فذرفت عيناه. فسأل أخت حليمة عن حليمة. إليه جرابا

نعم : وانصرفت وھي تقول. سوة، وجمل ظعينة وأعطاھا مائتي درھم وافيةفأمر لھا بك. وأخبرته بخلة وحاجة
. وكانت ثويبة تأتي النبي صلى هللا عليه وسلم وھي مملوكة، فيبرھا ويكرمھا: قالوا. المكفول أنت صغيراً وكبيراً 

ل هللا صلى هللا عليه وطلبت خديجة إلى أبي لھب أن يبيعھا إياھا لتعتقھا، فأبى ذلك، فلما ھاجر رسو. وتكرمھا خديجة
وسلم إلى المدينة، أعتقھا أبو لھب، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعث إليھا بالصلة والكسوة، حتى بلغه خبر 
وفاتھا، وكانت وفاتھا منصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيبر سنة سبع، فسأل عن ابنھا مسروح، أخيه 

وقالت أم حبيبة بنت أبي سفيان . لم يبق له أحد: ھل له من قرابة؟ فقيل: ا، فقالمات قبلھ: من الرضاع، فقيل له
وكيف، وقد : بلغني يا رسول هللا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بن عبد األسد، فقال: لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم من أبيه وورث رسول هللا . أرضعتني وإياھا ثويبة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
 ً . فكانت أم أيمن تحضنه. أم أيمن، واسمھا بركة، فاعتقھا، وخمسة أجمال أوارك، وقطعة غنم، وسيفاً مأثوراً، وورقا

وقال . ورث والءھا من أبيه: وقال آخرون. ورث أم أيمن من أمه، فأعتقھا: وقال بعض الرواة" . أمي " ويسميھا 
دخل منزله . وضم أبو طالب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد موت عبد المطلب: قالوا. اكانت ألمه، فأعتقھ: قوم

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أكل معھم، . وإن عياله لفي ضيقة وخلة، ال يكادون يشبعون لقلة ما عندھم
عليه وسلم في أكثر أيامه يصبح في  وكان رسول هللا صلى هللا. كفاھم ما يجدون من الطعام وأشبعھم حتى يتملؤوا

فلما بلغ رسول هللا صلى هللا . ال أريده أنا شبعان: فربما عرض عليه الغداء فيقول. فيأتي زمزم، فيشرب منھا شربه
عليه وسلم اثنتي عشرة سنة، عرض ألبي طالب شخوص إلى الشام في تجارة، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

معه، فأبى ذلك ضناً به وصيانة له، فاغتم وبكة، فأخرجه، فرآه راھب من علماء الرھبان، يقال  يألفه فسأله إخراجه
أما ترى ھذه الغمامة كيف تظله : ابن أخي، فقال: من ھذا منك؟ قال: له بحيرا، قد أظلته غمامة، فقال ألبي طالب

. زمانه قد قرب، وقد ينبغي لك أن تحتفظ به وتنتقل معه؟ وهللا إنه لنبي كريم، وإني ألحسبه الذي بشر به عيسى، فإن
فرده أبو طالب إلى مكة وذكر بعض الرواة أن أبا طالب اشخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الشام وھو ابن 

 .واألول أثبت. تسع سنين

ن خديجة بنت يا ابن أخي، إ: ولما جاوزت سنو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشرين، قال له ابو طالب: قالوا
فلو كلمناھا فيك . خويلد امرأة موسرة ذات تجارة عريضة، وھي محتاجة إلى مثلك في أمانتك وطھارتك ووفائك

فسعى أبو طالب إليھا، فكلمھا في . افعل يا عم ما رأيت: فوكلتك ببعض أمرھا وتجارتھا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم
فسارعت إلى ذلك ورغبت فيه، ووجھته إلى الشام ومعه غالم . رتھاتوكيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض تجا
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فلما فرغ مما توجه له وقدم مكة، أخبرھا ميسرة بأمانته وطھارته ويمن طائره، وما يقول . لھا وقيم يقال له ميسرة
معه حتى  كنت آكل: أھل الكتاب فيه، والذي تعرف من البركة بمكانه معه في كثرة األرباح وسھولة األمور، وقال

بعثت خديجة رحمھا هللا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أن اخطبني : وقال الكلبي. نشبع ويبقى أكثر الطعام كما ھو
فأمرت بشاة فذبحت، واتخذت طعاماً، ودعت . وكان شيخاً كبيراً . إلى عمي عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي
. فأتى ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب، فأكلوا. ه وسلمعمھا عمراً، وبعثت إلى رسول هللا صلى هللا علي

. قل ألبي طالب فليخطبني، فخطبھا أبو طالب إلى عمرو: ثم قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وسقت عمراً 
ً . فزوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اثنتي أوقية ونشا : نادهوقال الواقدي في إس. واألوقية أربعون درھما

فوجھته . فكلمھا أبو طالب في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. كانت خديجة بنت خويلد امرأة موسرة تاجرة ذات مال
. وأخبرھا ميسرة بما كان يقال فيه. فعرفت خديجة البركة والنماء في مالھا على يده. إلى الشام، ومعه ميسرة غالمھا

ً ف فدست إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من . يھا لشرفھا ويسارھاوكانت امرأة عاقلة حازمة برزة، مرغوبا
 - عرض عليه أن يتزوجھا، فرغب في ذلك، فبعثت إليه أن ائت في وقت كذا، وأرسلت إلى عمرو بن أسد عمھا 

فزوجھا إياه . ، وحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه عمه حمزة وأبو طالب وغيرھما من عمومته -فحضر 
كانت التي سفرت بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين : وقال الواقدي. و، ومات عمرو بعد تزويجھا بقليلعمر

وأسلمت نفيسة عام الفتح، . نفيسة بنت منية، أخت يعلى بن منية التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف: خديجة
وحدثني بكر بن الھيثم، قال أخبرني عبد . مھافبرھا وأكر. فذكرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان منھا

دخلت امرأة : الرزاق بن ھمام، عن معمر، عن الزھري فيما يحسب عبد الرزاق، عن عروة، عن عائشة، قالت
يا رسول هللا، أقبلت على ھذه السوداء : فقلت. سوداء على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأقبل عليھا واستبشر بھا

 .إنھا كانت تدخل على خديجة كثيراً، وإن حسن العھد من اإليمان: قالھذا اإلقبال؟ ف

 تزويج النبي عليه السالم خديجة

وتزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خديجة وھو ابن خمس وعشرين سنة، وھي ابن أربعين سنة، وذلك الثبت 
تزوجھا وھو ابن : وعشرين سنة، ويقال ويقال إنه تزوجھا وھي ابنة ست وأربعين سنة، وھو ابن خمس. عند العلماء

وحدثني الوليد بن صالح، ثنا الواقدي، عن المنذر بن عبد هللا، . ثالث وعشرين سنة، وھي ابن ثمان وعشرين سنة
تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمتي خديجة وھي ابنة أربعين، : قال حكيم بن حزام: عن موسى بن عقبة، قال
 عليه وسلم ابن خمس وعشرين، وكانت أسن مني بسنتين، وولدت أنا قبل الفيل بثالث عشرة ورسول هللا صلى هللا

سنة، وشھدت الفجار وأنا ابن ثالث وثالثين سنة، ومات حكيم سنة أربع وخمسين، أو خمس وخمسين، وھو ابن مائة 
 .وعشرين سنة

 بناء قريش الكعبة

فعزمت قريش على بنائھا من أطيب أموالھا . ة حتى تصدعتوأتى سيل مأل ما بين الجبلين، ودخل الكعب: قالوا
وكانت قريش قد أفردت . وأحلھا، فھدمتھا، وأعادت بناءھا، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن خمس وثالثين سنة

 ً  فكان لبني عبد مناف وبني زھرة ما بين ركن الحجر إلى الركن األسود، وھو. ببناء كل ربع من أرباع البيت قوما
ولبني تيم بن مرة وبني مخزوم الشق الذي . ولبني عبد الدار وبني أسد الشق الذي يلي الشام. وجه البيت وفيه بابه

يلي اليمن، ولسھم، وجمح، وعدي، وبني عامر بن لؤي ما بين الركن اليماني والركن األسود، فبنى كل قوم ما صار 
ً إن ما بين الركن اليماني والركن ا ألسود كان لبني تيم وبني مخزوم، وأن ظھر الكعبة كان لبني لھم، وقيل أيضا

جمح وسھم، وأن الشق الشامي كان لبني عبد الدار وبني عدي بم كعب، وأن لبني عبد مناف وبني زھرة الشق الذي 
رضوا فلما انتھوا إلى موضع الركن األسود، اختلفوا فيمن يضعه وتشاحوا عليه، ف. فيه الباب، وكان ذلك بقرعة بينھم

ورضوا بأن . األمين، وهللا: فقالوا. فكان أول من دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بأول من يدخل من الباب
. ليأت من كل ربع من قريش رجل: فبسط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رداءه، ثم وضع الركن فيه، وقال. وضعه
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ح، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن حدثنا الوليد بن صال. ثم وضعه بيده في موضعه. فرفعوه
فقال أبو أمية . لما انتھوا إلى حيث موضع الركن األسود من البيت اختلفوا فيه: محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال

عرفه يا معشر قريش اجعلوا بيننا أول من يدخل من ھذا الباب، وأشار إلى الباب الذي ن: بن المغيرة، واسمه حذيفة
فبسط رداءه ثم وضع . ھذا األمين رضينا به: فلما رأوه، قالوا. اليوم ببني شيبة، فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وقال الواقدي، عن . ثم وضعه بيده في موضعه. ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل، فرفعوه: الركن فيه، وقال
نظرت أنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع الحجر بيده  :خالد بن القاسم، عن أبي تجراة، عن أمه، قالت

ويقال إن الذي أشار بأن يضع الحجر أول : قال الواقدي. للوليدة بن المغيرة: لمن الثوب الذي حمل فيه؟ قالت: قلت
طاروني وأن الحجر وضع في كساء . أبو حذيفة بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، واسمه مھشم: من يدخل

فلما وضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحجر، احتاج إلى . أبيض من متاع الشام كان للنبي صلى هللا عليه وسلم
فأتاه بحجر، فأسنده . ال، وأمر العباس بن عبد المطلب: فذھب رجل من أھل نجد ليأتيه به، فقال. حجر يسند به الركن

وقال . وكان يقال إنه إبليس. سناً، وأقلكم ماالً، فوليتموه ھذه المكرمة عمدتم إلى أصغركم: فغضب النجدي، وقال. به
 :أبو طالب في وضع الركن

 في الحكم والعدل الذي تنكره... إن لنا أوله وآخره 

وقدمت حليمة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد : نحن عمرنا خيره وأكثرھلما وضعت إذ تماروا حجرھقالوا
فشكت جدب البالد وھالك الماشية، فكلم خديجة فيھا، فأعطتھا أربعين . خويلد، فأنزلھا وأكرمھا تزوجه خديجة بنت

وقدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة، وھو . شاة، وبعيراً للظعنة، وصرفھا إلى أھلھا بخير
ً فيه أقط ونحي س . فسأل أخت حليمة عن حليمة. منباألبطح، أخت حليمة ومعھا أخت زوجھا، وأھدت إليه جرابا

فأمر لھا بكسوة، وجمل ظعينة وأعطاھا . وسألھا عمن خلفت، وأخبرته بخلة وحاجة. فأخبرته بموتھا، فذرفت عيناه
وكانت ثويبة تأتي النبي صلى هللا : قالوا. نعم المكفول أنت صغيراً وكبيراً : وانصرفت وھي تقول. مائتي درھم وافية

وطلبت خديجة إلى أبي لھب أن يبيعھا إياھا لتعتقھا، . وتكرمھا خديجة. ة، فيبرھا ويكرمھاعليه وسلم وھي مملوك
فأبى ذلك، فلما ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، أعتقھا أبو لھب، فكان رسول هللا صلى هللا عليه 

منصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من وسلم يبعث إليھا بالصلة والكسوة، حتى بلغه خبر وفاتھا، وكانت وفاتھا 
لم : ھل له من قرابة؟ فقيل: مات قبلھا، فقال: خيبر سنة سبع، فسأل عن ابنھا مشروح، أخيه من الرضاع، فقيل له

بلغني يا رسول هللا أنك تخطب درة بنت : وقال أم حبيبة بنت أبي سفيان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يبق له أحد
. وكيف، وقد أرضعتني وإياھا ثويبة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: بن عبد األسد، فقالأبي سلمة 

وورث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أبيه أم أيمن، واسمھا بركة، فاعتقھا، وخمسة أجمال أوراك، وقطعة غنم، 
 ً ً مأثوراً، وورقا ورث أم أيمن من أمه، : وقال بعض الرواة" . أمي " ويسميھا . فكانت أم أيمن تحضنه. وسيفا

وضم أبو طالب رسول هللا صلى : قالوا. كانت ألمه، فأعتقھا: وقال قوم. ورث والءھا من أبيه: وقال آخرون. فأعتقھا
. دخل منزله وإن عياله لفي ضيقة وخلة، ال يكادون يشبعون لقلة ما عندھم. هللا عليه وسلم لعد موت عبد المطلب

وكان رسول .  صلى هللا عليه وسلم إذا أكل معھم، كفاھم ما يجدون من الطعام وأشبعھم حتى يتملؤوافكان رسول هللا
: فربما عرض عليه الغداء فيقول. هللا صلى هللا عليه وسلم في أكثر أيامه يصبح في فيأتي زمزم، فيشرب منھا شربه

نتي عشرة سنة، عرض ألبي طالب شخوص إلى الشام فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اث. ال أريده أنا شبعان
في تجارة، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يألفه فسأله إخراجه معه، فأبى ذلك ضناً به وصيانة له، فاغتم وبكة، 

ابن : من ھذا منك؟ قال: فأخرجه، فرآه راھب من علماء الرھبان، يقال له بحيرا، قد أظلته غمامة، فقال ألبي طالب
أما ترى ھذه الغمامة كيف تظله وتنتقل معه؟ وهللا إنه لنبي كريم، وإني ألحسبه الذي بشر به عيسى، فإن : خي، فقالأ

فرده أبو طالب إلى مكة وذكر بعض الرواة أن أبا طالب اشخص رسول . زمانه قد قرب، وقد ينبغي لك أن تحتفظ به
 .واألول أثبت. هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الشام وھو ابن تسع سنين
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يا ابن أخي، إن خديجة بنت : ولما جاوزت سنو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العشرين، قال له ابو طالب: قالوا
فلو كلمناھا فيك . خويلد امرأة موسرة ذات تجارة عريضة، وھي محتاجة إلى مثلك في أمانتك وطھارتك ووفائك

فسعى أبو طالب إليھا، فكلمھا في . افعل يا عم ما رأيت: عليه وسلمفوكلتك ببعض أمرھا وتجارتھا؟ فقال صلى هللا 
فسارعت إلى ذلك ورغبت فيه، ووجھته إلى الشام ومعه غالم . توكيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببعض تجارتھا

ره، وما يقول فلما فرغ مما توجه له وقدم مكة، أخبرھا ميسرة بأمانته وطھارته ويمن طائ. لھا وقيم يقال له ميسرة
كنت آكل معه حتى : أھل الكتاب فيه، والذي تعرف من البركة بمكانه معه في كثرة األرباح وسھولة األمور، وقال

بعثت خديجة رحمھا هللا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم أن اخطبني : وقال الكلبي. نشبع ويبقى أكثر الطعام كما ھو
فأمرت بشاة فذبحت، واتخذت طعاماً، ودعت . وكان شيخاً كبيراً . صيإلى عمي عمرو بن أسد بن عبد العزى بن ق

. فأتى ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب، فأكلوا. عمھا عمراً، وبعثت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
. مروقل ألبي طالب فليخطبني، فخطبھا أبو طالب إلى ع: ثم قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وسقت عمراً 

ً . فزوجھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اثنتي أوقية ونشا : وقال الواقدي في إسناده. واألوقية أربعون درھما
فوجھته . فكلمھا أبو طالب في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. كانت خديجة بنت خويلد امرأة موسرة تاجرة ذات مال

. وأخبرھا ميسرة بما كان يقال فيه. البركة والنماء في مالھا على يده فعرفت خديجة. إلى الشام، ومعه ميسرة غالمھا
ً فيھا لشرفھا ويسارھا فدست إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من . وكانت امرأة عاقلة حازمة برزة، مرغوبا

 - ا عرض عليه أن يتزوجھا، فرغب في ذلك، فبعثت إليه أن ائت في وقت كذا، وأرسلت إلى عمرو بن أسد عمھ
فزوجھا إياه . ، وحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه عمه حمزة وأبو طالب وغيرھما من عمومته -فحضر 

كانت التي سفرت بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين : وقال الواقدي. عمرو، ومات عمرو بعد تزويجھا بقليل
وأسلمت نفيسة عام الفتح، . بني نوفل بن عبد مناف نفيسة بنت منية، أخت يعلى بن منية التميمي حليف: خديجة

وحدثني بكر بن الھيثم، قال أخبرني عبد . فبرھا وأكرمھا. فذكرت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان منھا
دخلت امرأة : الرزاق بن ھمام، عن معمر، عن الزھري فيما يحسب عبد الرزاق، عن عروة، عن عائشة، قالت

يا رسول هللا، أقبلت على ھذه السوداء : فقلت.  صلى هللا عليه وسلم، فأقبل عليھا واستبشر بھاسوداء على رسول هللا
 .إنھا كانت تدخل على خديجة كثيراً، وإن حسن العھد من اإليمان: ھذا اإلقبال؟ فقال

 يوم نخلة

وكان من حديث ھذا . جاروھو أعظم أيام الف. وحضر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم نخلة مع عمومته: قالوا
فلحق بأبي قابوس . اليوم أن البراض بن قيس، أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، كان خليعاً، خلعه قومه

وكان النعمان يبعث إلى سوق عكاظ في كل عام لطيمة، في جوار، فتباع له بسوق . النعمان بن المنذر، ملك الحيرة
. وعكاظ فيما بين نخلة والطائف. ب، والبرود، واألدم، وغير ذلك من طرائف اليمنعكاظ، ويشترى له بثمنھا العص
فقال . أبيت اللعن، أن أجيرھا على بني كنانة: من يجيرھا ويجيزھا؟ فقال البراض: وجھز النعمان لطيمته، وقال

و عروة الرحال، وإنما وھ - ما أريد رجالً يجيرھا على أھل نجد، فقال عروة بن عتبة بن جعفر بن كالب : النعمان
نعم، وعلى : على بني كنانة تجيرھا يا عروة؟ قال: أنا أجيرھا، فقال البراض:  -سمي الرحال لرحلته إلى الملوك 

. الناس كلھم، أ كلب خليع يجيرھا؟ ثم شخص بھا، وشخص البراض وعروة يرى مكانه فال يكترث به وال يخشاه
ووجد البراض فرصته، فشد عليه وقتله وھرب قوام . نام الرحال. أوراةفلما كان إلى جانب فدك، بأرض يقال لھا 

فاستاق البراض العير، ولقي بشر بن أبي خازم األسدي الشاعر، فجعل له أربع قالئص على . الركاب وعضاريطھا
. عروة أن يأتي حرب بن أمية، وعبد هللا بن جدعان، وھشاماً، والوليد ابني المغيرة المخزوميين أن البراض قتل

وحذره أن يسبق الخبر إلى قومه، فيكتموه ويقتلوا به رجالً من قريش عظيماً، ألنھم ال يرضون أن يقتلوا به خليعاً 
ھو الحليس بن علقمة بن عمرو بن األوقح بن جذيمة : وقال الكلبي -فمر بھم الحليس بن يزيد الدئلي . من بني ضمرة

بما ألقى إليھم بشر بن أبي خازم، وكتموا الخبر، وارتحلوا على تعبية وأخبروه  - بن عامر بن عبد مناة بن كنانة 
وكان حرب بن أمية في القلب، وعبد هللا بن جدعان  -وھم بنو الدئل، والقارة، وبطون من خزاعة  - ومعھم األحابيش 
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ركب فيمن حضر في إحدى المجنبتين، وھشام بن المغيرة في األخرى، فبلغ الخبر عامر بن مالك في آخر النھار، ف
وفي يوم نخلة . فاقتتلوا، حتى دخلت قريش الحرم، وجن عليھم الليل. فأدركھم بنخلة. عكاظ من ھوازن يريد القوم

 :يقول خداش بن زھير

 على سخينة لوال الليل والحرم... يا شدة ما شددنا غير كاذبة 

 أنا ثقفنا ھشاماً شالت الجذم... إذ يتقينا ھشام بالوليد ولو 

 أو بطن مر فاخفوا الشخص واكتتموا... معت بجيش سالكاً شرفاً فإن س

 :وقال البراض

 وكنت قديماً ال أقر فخارا... فقمت على المرء الكالبي فخرًة 

 فأسمع أھل الواديين جوارا... علوت بحد السيف مفرق رأسه 

 .وقدم البراض مكة باللطيمة، فكان يأكلھا

 يوم شمظة

ً وبني : قالوا الزبير بن عبد المطلب، وعلى بني عبد شمس : كنانة لقوا ھوازن بشمظة وعلى بني ھاشمثم أن قريشا
خويلد بن : عكرمة بن ھاشم، وعلى بني أسد بن عبد العزى: حرب بن أمية، وعلى بني عبد الدار وحلفائھا: وأحالفھا

ھشام بن المغيرة، وعلى : ابن جدعان، وعلى بني مخزوم: مخرمة بن نوفل، وعلى بني تيم: أسد، وعلى بني زھرة
زيد بن عمرو بن نفيل، وعلى بني : أمية بن خلف، وعلى بني عدي: العاص بن وائل، وعلى بني جمح: بني سھم

عبد هللا بن الجراح، أبو أبي عبيدة، : عمرو بن عبد شمس، أبو سھيل بن عمرو، وعلى بني فھر: عامر بن لؤي
فالتقوا، فكانت أول النھار على ھوازن، فصبروا، . الحليس الكناني :بلعاء بن قيس، وعلى األحابيش: وعلى بني بكر

 :فقال خداش. ثم استحر القتل في قريش، وانھزم الناس

 وعبد هللا أبلغ والوليدا... فأبلغ إن عرضت لھم ھشاماً 

 عمود المجد إن له عمودا... بأنا يوم شمظة قد أقمنا 

وبلغني عن . اليومين مع عمومته، يحفظ عليھم ويناولھم النبل فيقال إن النبي صلى هللا عليه وسلم حضر ھذين
لم يكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معھم، ولو كان معھم لظھروا، ولكنه كان معھم يوم عكاظ، : الزھري أنه قال
وذلك  كان يوم نخلة، وللنبي صلى هللا عليه وسلم عشرون سنة أو أشف منھا،: وقال ھشام بن الكلبي. وكان لقريش

لثالث سنين من والية أبي قابوس النعمان بن المنذر الحيرة، ومن قال إنه صلى هللا عليه وسلم كان ابن أربع عشرة 
وكان ملك الفرس يوم نخلة كسرى بن ھرمز . كان ملك النعمان بن المنذر اثنتين وعشرين سنة: سنة فقد غلط، وقال

ً وثالثين سنة وأشھراً، وكان مولد النبي صلى هللا عليه وسلم ألربعين سنة من ملك  إبرويز الذي ملك ثمانيا
ثم ملك بعد أنوشروان ھرمز بن أنوشروان اثنتي عشرة سنة، ثم ملك إبرويز ھذا، فبعث رسول هللا صلى . أنوشروان

لفجار وبين ا. بين الفيل والفجار عشرون سنة: قال أصحابنا: وقال الواقدي. هللا عليه وسلم سنة إال شھراً من ملكه
وبين بناء الكعبة ونزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمس سنين، . وبناء الكعبة خمس عشرة سنة

وحدثني . فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الركن وھو ابن خمس وثالثين سنة، ومن قال غير ھذا فقد غلط
: سمعت أبي يقول: سعد بن أبي وقاص قالتمحمد بن سعد، عن الواقدي، عن سلمة بن بخت، عن عائشة بنت 

 .أسلمت وأنا ابن اثنتين وعشرين سنة، وولدت عام الفجار
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 صلى هللا عليه وسلم مبعث رسول هللا

وعلى الحيرة إياس بن قبيصة . وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وله أربعون سنة، وذلك في ملك إبرويز: قالوا
وحدثني محمد بن سعد، عن . النعمان بن المنذر، وكان النعمان قتل بالمدائن بن أبي عفر الطائي الذي ملك بعد

نزل جبريل على النبي صلى هللا عليه : الواقدي ، عن ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد هللا ، عن أبي جعفر قال
م ابن أربعين سنة، وسلم يوم االثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شھر رمضان، بحراء، ورسول هللا صلى هللا عليه وسل

 .وكان قبل ذلك يرى ويسمع

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي ، عن علي بن محمد بن عبيد هللا، عن منصور بن عبيد هللا عن أمه عزيزة بنت 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان حين أراد هللا كرامته وابتدأه بالنبوة، إذا خرج لحاجته أبعد حتى ال : أبي تجراة

ً ويفضي إلى الشعاب واألودية، فال يمر بشجرة إال قالتي السالم عليك يا رسول هللا، فيلتفت عن يمينه : رى بيتا
وحدثني محمد بن سعد، عن محمد بن عمر الواقدي ، عن أبي حبيبة، عن داود بن . وشماله وخلفه فال يرى أحداً 

ً إحدى بينا رسول هللا صلى هللا: الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال ً واضعا  عليه وسلم بأجياد إذ رأى ملكا
فذعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجع . يا محمد ، أنا جبريل: رجليه على األخرى في أفق السماء، يصيح

ً إلى خديجة، فقال كال يا بن عم، ال تقل ذاك، إنك لتصل الرحم وتصدق : إني ألخشى أن أكون كاھناً، قالت: سريعا
 .ؤدي األمانة وإن خلقك لكريمالحديث، وت

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي ، عن معمر بن راشد، ومحمد بن عبد هللا، عن الزھري ، عن عروة، عن 
فكان ال يرى رؤيا إال كانت . أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة: عائشة قالت

ويمكث الليالي  - والتحنث التعبد والتبرر  -فكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه . لوةوحببت إليه الخ. مثل فلق الصبح
ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود حتى فجئه الحق وھو في غار حراء، وعرض له جبريل ليلة . قبل أن يرجع إلى أھله

ورسول هللا صلى هللا عليه  السبت وليلة األحد، ثم أتاه بالرسالة يوم االثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شھر رمضان،
وحدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، . وسلم ابن أربعين سنة

كانت قريش إذا دخل رمضان، خرج من يريد التحنث منھا إلى حراء، فيقيم فيه شھراً، ويطعم من يأتيه من : قال
ً حتى إذا رأوا ھالل شوال، لم . المساكين  .يدخل الرجل على أھله حتى يطوف بالبيت أسبوعا

حدثنا عمرو بن محمد الناقد، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، . فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعل ذلك
أن النبي صلى هللا عليه : حدثني أبو ميسرة: حدثنا إبراھيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال

فذكر : يا محمد، وال يرى شيئاً غير أنه يسمع الصوت، فيھرب منه في األرض، قال: ان أول ما بعث، يدعىوسلم ك
دعيت فأسمع : إذا خلوت: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون قد عرض لي أمر، قالت: ذلك لخديجة ابنة خويلد، وقال

ً فقد خشيت، قالت ً وال أرى شيئا نك لتصدق الحديث، وتصل الرحم، وتؤدي ماكان هللا ليفعل بك سوءاً، إ: صوتا
انطلق مع محمد إلى ورقة بن نوفل، فإنه رجل يقرأ الكتب، فليذكر له : ثم إن خديجة قالت ألبي بكر الصديق. األمانة

إني إذا خلوت دعيت يا محمد، فأسمع صوتاً : ما يسمع، فانطلقا، حتى أتيا ورقة، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم
: فتثبت الصوت، فقال له. ليس عليك بأس، فإذا دعيت فاثبت، حتى تسمع ما يقال لك: يئاً، قال له ورقةوال أرى ش

قل الحمد  رب : ثم قال. فأعادھا عليه ثالث مرات. بسم هللا الرحمن الرحيم: فقال. بسم هللا الرحمن الرحيم
 .قل آمين: العالمين، ثالث مرات، حتى ختمھا، فقال له

أشھد أنك النبي الذي بشر به عيسى بن مريم، : ي صلى هللا عليه وسلم إلى ورقة، فذكر له ذلك، فقالثم رجع النب
ھو : قال الكلبي. وأنك الذي نجد في الكتاب، وإنك لنبي مرسل، ولتؤمرن بالقتال، ولئن طالت بي الحياة، ألقاتلن معك

نصرانيته، ثم خرج إلى الشام، فمات ھناك، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، تنصر حتى استحكمت 
. أقام ورقة على النصرانية، فكان يدعى القس: وقال الواقدي . مات بمكة بعد المبعث، ودفن بھا: وقال بعضھم
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يا محمد، إنه لم يبعث نبي إال له آية : وعاش حتى بعث النبي صلى هللا عليه وسلم ، فلقيه ببعض طرق مكة، فقال له
 .يتك؟ فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمرة، فأقبلت تخد األرض خداً وعالمة، فما آ

فقال رسول هللا صلى هللا عليه . ثم مات. أشھد لئن أمرت بالقتال، ألقاتلن معك وألنصرنك نصراً مؤيداً : فقال ورقة
إلى الشام فلما بلغه أن أثبت خبره أنه خرج : وقال الواقدي" . رأيت القس وعليه حلة خضراء يرفل بالجنة : " وسلم

حتى إذا كان ببالد لخم وجذام، قتلوه وأخذوا . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أمر بالقتال بعد الھجرة، أقبل يريده
حدثني : وقد روي أن الحمد مدنية: أحمد بن يحيى: قال. فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يترحم عليه. ما كان معه

أنزلت فاتحة الكتاب : حمد بن يوسف الفاريابي، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاھد، قالبكر بن الھيثم، ثنا م
. حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن مجاھد بمثله. بالمدينة

إن إبليس أرن حين : رةوحدثني أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو األحوص، عن منصور، عن مجاھد، عن أبي ھري
 .ويقال إنھا مكية: وقال أبو األحوص: قال. وأنزلت بالمدينة: قال. نزلت فاتحة الكتاب

سمعت يحيى بن أبي كثير، : وحدثنا زھير بن حرب أبو خثيمة، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا أبو عمرو األوزاعي، قال
سألت : ؟ فقال" اقرأ " أو : فقلت ألبي سلمة" . ا المدثر يا أيھ: " أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: سألت أبا سلمة: قال

أحدثكم ما حدثنا به : ؟ قال جابر" اقرأ " أو : فقلت " . يا أيھا المدثر : " جابر بن عبد هللا، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال
فنوديت، جاورت بحراء شھراً، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أر أحداً، ثم نوديت فنظرت، فلم أر أحداً، ثم نوديت الثالثة، فلم 
: " فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة، فقلت -يعني جبريل عليه السالم  - أر أحداً، ثم نوديت فإذا ھو في الھواء 

حدثني شريح بن يونس أبو " . يا أيھا المدثر " الماء، فأنزل هللا ، فدثروني، وصبوا علي " دثروني، دثروني 
 .فتر الوحي عن النبي صلى هللا عليه وسلم: الحارث، حدثنا سفيان، عن معمر، عن الزھري، قال

فلما فتر، حزن حزناً شديداً حتى جعل يأتي " ما لم يعلم " إلى قوله " اقرأ باسم ربك الذي " وكان أول ما أنزل عليه 
، فيسكن لذلك " إنك نبي : " رؤوس الجبال مراراً، فكلما أوفى على ذروة جبل، بدا له جبريل عليه السالم فيقول

ً إذ رأيت الملك : فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يحدث عن ذلك، قال. جأشه وترجع إليه نفسه بينا أنا أمشي يوما
ً الذي كان يأتي بحراء، بين السماء واألرض، فجثئت منه  : قالت خديجة. دثروني: فرجعت إلى خديجة، فقلت: رعبا

حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن " . قم فأنذر . يا أيھا المدثر: " فأنزل هللا. فدثرناه
ثم : قال حجاج" . اقرأ باسم ربك الذي خلق : " أن أول ما نزل من القرآن: جريج، عن مجاھد، عن ابن عباس

نزل منھا إلى :نزلت كلھا بحراء، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكف ھناك، وقال بعضھم: نا، فقال بعضھماختلف
 .، ونزل باقيھا بعد ما شاء هللا" ما لم يعلم " قوله 

يعني سليمان بن أبي سليمان عن عبد هللا بن شداد، : حدثنا محمد بن حاتم ثنا حفص بن غياث، ثنا الشيباني قال محمد
ودعه : ، ثم أبطأ عنه التنزيل بعض اإلبطاء، فقال كفار قريش" اقرأ باسم ربك " أول سورة نزلت من القرآن : قال

وروى محمد بن كثير، عن معمر، عن الزھري، عن أبي سلمة، . ، إلى آخر السورة" والضحى " فنزلت . ربه وقاله
بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً، فرفعت رأسي فإذا : لعن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قا. عن جابر بن عبد هللا

 ً ، " زملوني زملوني : " فأتيت خديجة فقلت. الملك الذي جاءني بحراء، بين السماء واألرض، فجثئت منه رعبا
 وإنما نزلت المزمل بعد،" يا أيھا المدثر " الثبت أنه قال دثروني اللورع الذي دخله فنزلت " يا أيھا المزمل " فنزلت 

 .حين أمره هللا أن يقوم من الليل

" أول السور المكية : وروى الواقدي ، عن عيسى بن وردان، عن ابن كريب، عن أبيه، أنه وجد في كتاب ابن عباس
حدثنا ھدية بن خالد، ثنا أبان بن يزيد، " . المزمل " ، ثم " يا أيھا المدثر " ، ثم " نون والقلم " ، ثم " اقرأ باسم ربك 

وأي أول : قلت" . يا أيھا المدثر : " أي القرآن أنزل أوالً؟ قال: سألت أبا سلمة فقلت: ى بن أبي كثير قالثنا يحي



50 

 

سألت جابر بن عبد هللا األنصاري : وقال أبو سلمة" . اقرأ باسم ربك الذي خلق : " سورة نزل من القرآن أوالً؟ قال
اقرأ باسم : " أي أول سورة نزل من القرآن أوالً؟ قال: فقلت له " . يا أيھا المدثر : " أي القرآن أنزل أوالً؟ قال: فقلت

جاورت في حراء، فلما قضيت جواري، : حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وقال جابر" . ربك الذي خلق 
 ً  -ا أنا به فنظرت فإذ. نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أر شيئا

" ، فدثروني وصبوا علي ماء، فأنزلت " دثروني : " فانطلقت إلى خديجة فقلت. بين السماء واألرض -يعني الملك 
حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ، ثنا مسلم بن إبراھيم، عن قرة بن خالد، ثنا أبو " . قم فأنذر . يا أيھا المدثر

يقرئنا القرآن،  - يعني مسجد البصرة  - ي يطوف علينا في ھذا المسجد كان أبو موسى األشعر: رجاء العطاردي قال
 .، وكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى هللا عليه وسلم" اقرأ باسم ربك الذي خلق : " وعنه أخذت ھذه السورة

اقرأ " رآن أول ما نزل من الق: حدثني بكر بن الھيثم، ثنا عمرو بن عاصم، عن ھشام بن الكلبي، عن أبي صالح قال
حدثني " . نون " ، ثم ثالث آيات من " يا أيھا المدثر " ثم نزلت " الرجعى " ، حتى بلغ إلى " باسم ربك الذي خلق 

" اقرأ باسم ربك " أول ما نزل من القرآن : يحيى بن معين، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاھد قال
حمد بن حاتم السمين، ثنا وكيع وعبد الرحمن بن مھدي، قاال ثنا شعبة، عن عمرو حدثنا م" . القلم " و " نون " ، ثم 

وحدثني محمد بن سعد، " . اقرأ باسم ربك الذي خلق " أول ما نزل من القرآن : بن دينار، عن عبيد هللا بن عمير قال
سمعت عبيد بن عمير : لثنا محمد بن عمر الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن وھب بن كيسان، أبي نعيم، قا

وما أقرأ؟ : قال. اقرأ: جاء جبريل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم في صورة رجل، فقال له: يقول في حديث طويل
 " .ما لم يعلم " ، إلى قوله " اقرأ باسم ربك الذي خلق : " قال

علم : ري وقتادة والكلبي قالواحدثني بكر بن الھيثم، حدثني بشر بن الوليد الكندي، عن سفيان عن معمر، عن الزھ
فأتى " . باسم ربك الذي خلق " جبريل عليه السالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوضوء، والصالة، وأقرأه 

. فكانت أول من خلق هللا صلى معه. خديجة زوجته، فأخبرھا بما أكرمه هللا به، وعلمھا الوضوء، فصلت معه
فحص جبريل بعقبه األرض، فنبع : عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي،

ماء، فعلم جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم الوضوء، فمضمض ثم استنشق وغسل رجليه، ثم نضح تحت إزاره، ثم 
 .بريلفانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسروراً، فجاء إلى خديجة فحدثھا وأراھا ما أراه ج. صلى ركعتين

أن خديجة لما : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن نجيح أبي معشر، عن محمد بن قيس. ثم صلت معه ركعتين
ما : أتاھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرھا بما بدئ به، جمعت عليھا ثيابھا، وأتت ورقة فحدثته وقالت له

هللا األكبر وسفيره إلى أنبيائه، لئن كان صاحبك رأى ھذه سبحان هللا القدوس، جبريل ناموس : جبريل؟ فقال ورقة
الرؤيا، إنه لنبي، لوددت أن يكون ذلك فأكون له وزيراً، وابن عم، ثم خرجت، فدخلت على عداس، غالم عتبة بن 

قدوس، قدوس، وما ذكر جبريل في ھذا البلد : يا عداس أخبرني عن جبريل، فقال: ربيعة، وكان نصرانياً، فقالت
فرجعت فأخبرت رسول هللا صلى هللا . ي أھله عبدة أوثان؟ جبريل ناموس هللا األكبر، ولم يأت قط إال إلى نبيالذ

وحدثني عمر الناقد، أنبأ إسماعيل بن إبراھيم، عن أبي رجاء، عن . عليه وسلم بما قاله الرجالن، وبشرته بذلك
هللا أعلم : هللا صلى هللا عليه وسلم رؤيا النبوة؟ فقاليا أبا سعيد، ھل أري رسول : قلت: الحسن، في حديث طويل قال

 .ولكنه رأى النور الذي رآه، عليه السالم

أجمع أصحابنا ان أول المسلمين استجاب لرسول هللا صلى هللا عليه : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي أنه قال
وحدثني . وأبو بكر، وزيد بن حارثة. وھم عليوسلم خديجة بنت خويلد، ثم اختلفوا في ثالثة نفر أيھم أسلم أوالً، 

محمد بن سعد، عن الواقدي عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، وعن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن 
. ثم أسلم الناس بعده. أن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الزھري

ت، عن الواقدي عن مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير، عن أبي األسود، عن سليمان بن وحدثني محمد بن ثاب
حدثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة، أنبأ عمرو بن مرة، عن أبي حمزة مولى . أول من أسلم زيد بن حارثة: يسار، قال
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ن أبي طالب رضي هللا تعالى أول من صلى مع النبي صلى هللا عليه وسلم علي ب: األنصار، عن زيد بن أرقم قال
المسيب  - ابن  - وحدثني ھشام بن عمار، ثنا محمد بن عيسى بن سميع، عن ابن أبي ذئب، عن الزھري، عن . عنه
 .أول النساء إسالماً خديجة، ومن الرجال زيد بن حارثة: قال

ا محمد؟ فقال رسول هللا صلى ما ھذا ي: رأى علي النبي صلى هللا عليه وسلم تصلي معه خديجة، فقال: وقال الواقدي
يا علي ھذا دين هللا الذي اصطفاه واختاره، وأنا أدعوك إلى هللا وحده، وأن تذر الالت والعزى فإنھما : هللا عليه وسلم

فكره النبي صلى هللا عليه . ما سمعت بھذا الدين إلى اليوم، وأنا أستأمر أبي فيه: فقال علي. ال ينفعان وال يضران
ثم غدا . فمضى ليلته. يا علي، إن فعلت ما قلت لك، وإال فاكتم ما رأيت: فقال. ي ذلك قبل استعالن أمرهوسلم أن يفش

فأسلم، ومكث يأتي رسول هللا صلى هللا عليه . فأعاده. أعد علي ما قلت: على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له
ارثة يلزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكان وكان ھو وزيد بن ح. وسلم فيصلي معه على خوف من أبي طالب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخرج إلى الكعبة أول النھار ويصلي صالة الضحى، وكانت تلك صالة ال تنكرھا 
قريش، وكان إذا صلى في سائر اليوم، بعد ذلك، قعد علي أو زيد يرصد له، وأن أبا طالب فقد علياً، فقالت له فاطمة 

ما كان ابني : فقال. قد رأيته يلزم محمداً، وأنا أخاف أن يأتيك من قبل محمد في أمر ابنك ماال تطيقه: أسد، أمهبنت 
 .ليفتات علي بأمر

واتبع أبو طالب أثر النبي صلى هللا عليه وسلم وأثر علي، فوجدھما ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي العصر 
دين : ما ھذا الدين يا محمد؟ قال: ر له، فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلمفي شعب أبي دب أو غيره، وعلي ينظ

أما دين آبائي، فإن نفسي غير مشايعة : هللا الذي بعثني به، فدعاه إلى التوحيد وترك عبادة األوثان، فقال أبو طالب
م عليه، فوهللا ال أسلمتك ما على تركه، وما كنت ألترك ما كان عليه عبد المطلب، ولكن انظر الذي بعثت به فأتم

ً حتى يتم الذي تريد فاشتد . أما أنت يا بني، فما بك رغبة عن الدخول فيما دخل فيه ابن عمك: وقال لعلي. كنت حيا
: أين ابنك؟ قال: وأتى أبو طالب منزله، فقالت له امرأته. ظھر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسر بقول أبي طالب

أخبرتني موالتي أنھا رأته مع محمد وھما يصليان في شعب بأجياد، أفترى ابنك صبأ؟ قال : لتوما تصنعين به؟ قا
ولوال أن نفسي ال تطاوعني على ترك دين . اسكتي، ودعي عنك ھذا، فھو وهللا أحق من آزر ابن عمه: أبو طالب

 .فسكتت. عبد المطلب، التبعت محمداً، فإنه الحكيم األمين الطاھر

صلى علي عليه السالم وله إحدى عشرة سنة، وذلك الثبت ويقال : وقال الواقدي. فراعھم وكبر عليھموبلغ قريشاً، 
صلى وھو ابن إحدى عشرة سنة، وقتل وله ثالث : وقال ابن الكلبي. ويقال سبع. ويقال ابن تسع. إنه صلى ابن عشر

ر بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن حدثني شيبان بن فروخ األبلي، ثنا جري. وستون سنة، وذلك في سنة أربعين
أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة ثالث عشرة سنة، ثم ھاجر إلى المدينة فأقام بھا : عكرمة عن ابن عباس قال

وحدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا الحسين الجعفي، عن زائدة، عن ھشام، عن عكرمة، عن ابن عباس . عشر سنين
قرآن على النبي صلى هللا عليه وسلم وله أربعون سنة، ثم مكث بمكة ثالث عشرة سنة، وبالمدينة أنزل ال: أنه قال

ثنا عبدة بن سليمان، : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، قاال. عشر سنين، وقبض وله ثالث وستون سنة
لى هللا عليه وسلم وھو ابن ثالث أنزل القرآن على رسول هللا ص: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال

 .وأربعين سنة، وأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفي وھو ابن ثالث وستين سنة

حدثنا عبد هللا بن أبي شيبة، . وحدثني شيبان، ثنا جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، بمثله
بعث النبي صلى هللا عليه وسلم ابن : ى بني ھاشم، عن ابن عباس قالعن وكيع، عن سفيان، عن خالد بن عمار مول

حدثنا شجاع بن مخلد، . أربعين، فأقام بمكة خمس عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وله خمس وستون سنة
مخلد،  وحدثني عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة، ثنا خالد بن. عن ابن علية، عن خالد بن عمار، عن ابن عباس بمثله

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن أربعين، فأقام : ثنا سليمان بن بالل، عن ربيعة، عن أنس، عن عائشة قالت
وحدثني عمرو الناقد، ثنا الحسين الجعفي، عن زائدة، . بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشراً، وتوفي على رأس الستين
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. أيوب الزاھد، عن إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة، عن أنس بمثلهوحدثني يحيى بن . بمثله: عن ھشام، عن الحسين
بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو : وحدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، محمد بن السائب الكلبي قال

ة ونصف ابن أربعين سنة فأقام بمكة اثنتي عشرة سنة، وأقام باقي عمره بالمدينة، وتوفي وھو ابن اثنتين وستين سن
 .سنة

 صلى هللا عليه وسلم دعاء رسول هللا

دعا : حدثني الوليد بن صالح ومحمد بن سعد، عن محمد بن عمر الواقدي، حدثني معمر بن راشد عن الزھري قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سراً، وھجر األوثان، فاستجاب له أحداث من الرجال وضعفاء من الناس، حتى كثر 

وكان إذا مر عليھم في مجالسھم يشيرون إليه، . كفار قريش من وجوھھا غير منكرين لما يقولمن آمن به، و
فلم يزالوا كذلك حتى أظھر عيب آلھتھم، وأخبر أن آباءھم ماتوا على . غالم بني عبد المطلب يكلم السماء: ويقولون

دثنا الواقدي، عن جارية بن أبي عمران، وح: قاال. فشنفوا له، وأبغضوه وعادوه وآذوه. كفر وضالل، وأنھم في النار
كان بين أن نزلت النبوة على النبي صلى هللا عليه وسلم إلى أمر بإظھار : عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال

ً . الدعاء ثالث سنين . وحدثنا عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري: قاال. فكان دعاؤه ثالث سنين مستخفيا
دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سراً أربع سنين، ثم أعلن : ، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا قالتعن عروة

سمعت سعيد بن زيد بن عمرو : وحدثنا الواقدي، عن عبد هللا بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قاال. الدعاء
وحدثني . ، أو شعب خال، ينظر بعضنا لبعضاستخفينا باإلسالم سنة، ما نصلي إال في بيت مغلق: بن نفيل يقول

خرجت أنا، : محمد بن الوليد، عن الواقدي، عن محمد بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد عن أبيه، قال
وسعيد بن زيد، وخباب بن األرت، وعمار بن ياسر، وعب بن مسعود إلى شعب أبي دب نتوضأ ونصلي، ونحن 

أبو سفيان ابن حرب، واألخنس بن : ركين وقد كانوا يرصدوننا فاتبعوا آثارنامستخفون، فظھر علينا نفر من المش
فأضرب به رجالً من . فأخذت لحي جمل. فعابوا علينا، وأنكروا فعلنا حتى بطشوا بنا. شريق وغيرھما من المشركين

فكنت . فطردناھم حتى خرجوا من الشعب. وانكسر المشركون، وقوي أصحابي. المشركين، فأشجه شجة أوضحت
وحدثني مصعب بن عبد هللا الزبيري عن أسيافھم قال كان سعيد بن زيد بن عمرو بن . أول من ھراق دماً في اإلسالم

كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يرى أباه يذم دين قريش، وأسلم حين بعث : عبد هللا الزبيري، عن أشياخھم قال
ً حقاً، : أخرجته قريش من مكة، فكان يستقبل البيت ثم يقولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أبوه قد  لبيك حقا

 تعبداً ورقاً، البر أرجو ال الخال، ھل مھجر كمن قال؟

 مستقبل الكعبة وھو قائم... عذت بما عاذ به ابرھم 

 مھما تجشمني فإني جاشم... يقول أنفي لك عان راغم 

لواقدي، عن سلمة بن بخت، عن عميرة بنت عبيد هللا بن كعب بن حدثني محمد بن سعد والوليد، عن ا. ثم يخر ساجداً 
وكان النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إذا . كانت قريش ال تنكر غيرھا: مالك، عن عزيزة بنت أبي تجراة قالت

فبينا طليب بن عمير وحاطب بن عمرو يصليان في . جاء وقت العصر، تفرقوا في الشعاب فصلوا، فرادى ومثنى
ب بأجياد األصغر إذ ھجم عليھما ابن األصداء وابن الغيطلة، وكانا فاحشين، فباطشوھما ورموھما بالحجارة شع

. كانوا يصلون الضحى والعصر، ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الھجرة: قال الواقدي. ساعة حتى خرجا فانصرفا
وحدثنا محمد . يت صالة المسافر ركعتين ركعتينوكانت الصالة ركعتين ركعتين، ثم نزل إتمامھا بالمدينة للمقيم، وبق

بن سعد، عن الواقدي، عن أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن عياض بن حمار 
لما دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قومه، وصدع بما أمره هللا به، واجتمع قريش على عداوته : المجاشعي قال

أبو طالب وقام دونه، ومضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مظھراً ألمره ال يعتبھم من شيء  وخالفه، وحدب عليه
وحدثني محمد بن سعد والوليد بن صالح، عن محمد بن عمر . أنكروه عليه من عيب آلھتھم، اشتدوا على المسلمين
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لما نزلت على النبي : الحكم قال الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عمر بن عبد هللا، عن جعفر بن عبد هللا بن أبي
، اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعاً، فمكث شھراً أو نحوه جالساً في " وأنذر عشيرتك األقربين " صلى هللا عليه وسلم 

ما اشتكيت شيئاً، ولكن هللا أمرني أن أنذر عشيرتي : بيته، حتى ظن عماته أنه شاٍك، فدخلن عليه عائدات، فقال
يعنين أبا لھب  - فادعوھم، وال تجعل عبد العزى فيھم : قلن. ع بني عبد المطلب ألدعوھم إلى هللاألقربين، فأردت جم

فلما أصبح رسول هللا صلى هللا . إنما نحن نساء: فإنه غير مجيبك إلى ما تدعوه إليه، وخرجن من عنده، وھن يقلن -
. مناف، وجميعھم خمسة وأربعون رجالً  فحضروا ومعھم عدة من بني عبد. عليه وسلم، بعث إلى بني عبد المطلب

ھؤالء : وسارع إليه أبو لھب، وھو يظن أنه يريد أن ينزع عما يكرھون إلى ما يحبون، فلما اجتمعوا، قال أبو لھب
وأن أحق من أخذك . عمومتك وبنو عمك، فتكلم بما تريد، ودع الصالة، واعلم أنه ليست لقومك بالعرب قاطبة طاقة

أبيك إن أقمت على أمرك، فھو أيسر عليھم من أن تثب بك بطون قريش وتمدھا العرب، فما فحبسك أسرتك وبنو 
وأسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلم يتكلم في . رأيت، يا ابن أخي، أحداً قط جاء بني أبيه بشر مما جئتھم به

. ضاء ما أمره هللا به، وشجعه عليهفنزل جبريل، فأمره بإم. ذلك المجلس، ومكث أياماً، وكبر عليه كالم أبي لھب
الحمد  أحمده، وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشھد أن : " فجمعھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثانية، فقال

وهللا لو كذبت الناس جميعاً، ما كذبتكم، ولو . إن الرائد ال يكذب أھله: " ثم قال" . ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
رت الناس، ما غررتكم وهللا الذي ال إله إال ھو، إني لرسول هللا إليكم خاصة وإلى الناس كافة، وهللا، لتموتن كما غر

. وإنھا للجنة أبداً . تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون باإلحسان إحساناً وبالسوء سوءً 
ما أحب إلينا معاونتك ومرافدتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد : ل أبو طالبفقا" . وأنتم ألول من أنذر . والنار أبداً 

فامض لما أمرت . وإنما أنا أحدھم، غير أني وهللا أسرعھم إلى ما تحب. وھؤالء بنو أبيك مجتمعون. تصديقنا لحديثك
أموت على ما فوهللا، ال أزال أحوطك وأمنعك، غير أني ال أجد نفسي تطوع لي فراق دين عبد المطلب حتى . به

يا بني عبد المطلب، ھذه وهللا السوءة، خذوا على يديه قبل : وتكلم القوم كالماً ليناً، غير أبي لھب فإنه قال. مات عليه
وروى . وهللا لنمنعنه ما بقينا: فقال أبو طالب. فإن اسلمتوه حينئذ، ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. أن يأخذ على يده غيركم
: أن صفية بنت عبد المطلب قالت ألبي لھب: ة، عن موسى بن ميسرة، عن ھند بنت الحارثالواقدي، عن ابن سبر

أي أخي، أيحسن بك خذالن ابن أخيك وإسالمه، فوهللا ما زال العلماء يخبرون أنه يخرج من ضئضئي عبد المطلب 
بطون قريش كلھا، وقامت معھا  ھذا وهللا الباطل، واألماني، وكالم النساء في الحجال، إذا قامت: نبي، فھو ھو، فقال

حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده، عن أبي . وهللا، ما نحن عندھم إال أكلة رأس. العرب، فما قوتنا بھم
يا آل فھر، فجاءه من : لما أمر هللا نبيه أن ينذر عشيرته األقربين، جلس على الصفا فقال: عن ابن عباس قال صالح

فرجع بنو محارب . يا آل غالب: فقال. ھذه فھر عندك: من بني فھر، فقال له أبو لھبسمع كالمه ممن كان بمكة 
يا آل كعب، فرجع بنو : فقال. فرجع بنو تيم بن غالب، وھو األدرم. يا آل لؤي بن غالب: فقال. والحارث ابنا فھر
، فرجعت بنو مخزوم وبنو يا آل كالب: فرجع بنو عدي وسھم وجمح، فقال. يا آل مرة بن كعب: عامر بن لؤي، فقال
فرجع بنو عبد الدار وبنو أسد بن عبد . يا آل عبد مناف: فقال. يا آل قصي، فرجعت بنو زھرة: تيم بن مرة، فقال

ادعوكم إلى أن تشھدوا أن ال إله إال هللا وحده ال : ھذه عبد مناف، فقال صلى هللا عليه وسلم: فقال له أبو لھب. العزى
تبت : " فأنزل هللا عز وجل. ألھذا دعوتنا؟ تباً لك: فقال له أبو لھب. رسوله، أضمن لكم الجنةشريك له، وأني عبده و

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين عن . السورة" . يدا أبي لھب وتب 
هللا صلى هللا عليه وسلم على ، صعد رسول " وأنذر عشيرتك األقربين " لما نزلت : عكرمة عن ابن عباس قال

ما لك يا محمد؟ : فأقبلوا واجتمعوا، فقالوا. محمد على الصفا يھتف: فقالت قريش" . يا معشر قريش : " الصفا، فنادى
نعم، أنت عندنا غير متھم، وما جربنا : قالوا" أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالً أسفح ھذا الجبل، أكنتم تصدقونني؟ : " قال

يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زھرة، " . فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد : " قال. قطعليك كذباً 
إن هللا أمرني أن أنذر عشيرتي األقربين وأني ال أملك لكم من الدنيا منفعة، وال من  -حتى عد األفخاذ من قريش  -

: " تباً لك، سائر اليوم، ألھذا جمعتنا؟ فأنزل هللا عز وجل فيه: ھباآلخرة نصيباً إال أن تقولوا ال إله إال هللا، قال أبو ل
ثنا أبو معاوية، ثنا " حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون المروزي وعمرو بن محمد الناقد، قاال " . تبت يدا أبي لھب 

سلم ذات يوم صعد رسول هللا صلى هللا عليه و: األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال
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أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أم ممسيكم، : ما لك؟ فقال: فاجتمعت إليه قريش، فقالوا. يا صباحاه: الصفا، فقال
تباً لك، ألھذا جمعتنا؟ : ، فقال أبو لھب" نذير لكم بين يدي عذاب شديد " وإني : بلى قال: أما كنتم تصدقونني؟ قالوا

وقد روي أن أبا طالب لما مات، اجتمع بنات عبد المطلب إلى . إلى آخرھا" يدا أبي لھب تبت : " فأنزل هللا عز وجل
فلقي النبي صلى هللا عليه وسلم . محمد ابن أخيك، فلو عضدته ومنعته، كنت أولى الناس بذلك: أبي لھب، فقلن له

: فقال. على غير ھدى وال دين إنھم كانوا: وھو عازم على معاضدته، فسأله عن عبد المطلب وغيره من آبائه، فقال
ً لك فدخل عليه أبو لھب . وروي أن أفلح بن النضر السلمي كان سادن العزى" . تبت يدا أبي لھب : " فنزلت. تبا

كال، أنا أقوم عليھا، فإن يظھر : فقال أبو لھب. يا أبا عتبة، أظن العزى ستضيع بعدي: يعوده وقد احتضر، فقال له
تبت يدا : " كنت قد اتخذت عندھا يداً، فنزلت - فھي الظاھرة  -ابن أخي، وإن تظھر العزى فھو  -ولن يظھر  - محمد 

يعدنا محمد عدان بعد : وروي أن أبا لھب قال. دبية بن حرمي السلمي: اسم سادن العزى: وقال الكلبي" . أبي لھب 
لما دعا رسول هللا صلى هللا عليه و: قالوا" . تبت يدا أبي لھب وتب : " الموت، ليس في أيدينا منھا شيء فنزلت

لقد باينت محمداً، يا ابنة عتبة، : وسلم قريشاً، فرد عليه أبو لھب قوله وأباه، لقي ھند بنت عتبة بن ربيعة، فقال لھا
: " وقال بعض المفسرين. جزيت خيراً يا أبا عتبة: فقالت. وأبيت ما جاء به، ونصرت الالت والعزى، وغضبت لھما

، يعني " وما كسب : " وقالوا في قوله. والبعير التاب، الضعيف. تبت، ضعفت: والعرب تقول. ، خسرت" تبت 
كانت : وحدثني محمد بن سعد، عن محمد بن عمر الواقدي، عن معاذ بن محمد، عن عمران بن أبي أنس قال. ولده

.  صلى هللا عليه وسلمأم جميل بنت حرب بن أمية تحمل أغصان العضاة والشوك، فتطرحھا على طريق رسول هللا
حمالة النميمة، تحطب : وكان مجاھد يقول. مثل ذلك. وروي عن أبي أروق الھمذاني، عن الضحاك، عن ابن عباس

. ، من ليف" مسد " حبل من : ، العنق، وقال بعضھم" الجيد " بذلك على ظھرھا، والممسود، المفتول الموثق، و 
تبت " ولما نزلت : قالوا. العنق" الجيد " نار، أي من سالسل جھنم، و عنى أن في جيدھا سلسلة من : وقال آخرون
قد ھجاني محمد وهللا : قالت: فقالت. قد ھجاني محمد وهللا ألھجونه: ، وذكر هللا امرأته أم جميل، قالت" يدا أبي لھب 

 :فقالت. ألھجونه

 ودينه أبينا... محمدأ قلينا 

فعزمت على ابنيھا أن يطلقا ابنتي رسول هللا . وردھا بغيظھا.  عينھافأغشى هللا. وأخذت فھراً لتضربه به وھمت
. عتيبة: وكانت رقية عند عتبة بن أبي لھب، وأم كلثوم عند معتب بن أبي لھب، ويقال. صلى هللا عليه وسلم ففعال

كرمة، عن وحدثني الوليد بن صالح ومحمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين عن ع
" : ما أغنى عنه ماله وما كسب : " النميمة" : وامرأته حمالة الحطب " . " يدا أبي لھب " خسرت : ابن عباس قال

، جاءت أم جميل بنت حرب والنبي صلى هللا عليه وسلم في المسجد، معه أبو بكر " تبت " فلما نزلت : قال. ولده
ما وقعت على النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ هللا بصرھا، ورأت أبا فل. وعمر رضي هللا تعالى عنھما، وفي يدھا فھر

بلغني أنه : وما تصنعين به؟ قالت: أين صاحبك؟ قال: فكرھت عمر، وأقبلت على أبي بكر، فقالت. بكر وعمر
يا بن إني ألرجو أن أكلمك : ويحك، إنه ليس بشاعر فقالت: ھجاني، وهللا لو وجدته لضربت بھذا الفھر فمه فقال عمر

في جيدھا " وأما قوله : قال الواقدي. أي والثواقب، إنه لشاعر وإني لشاعرة: الخطاب، ثم أقبلت على أبي بكر، فقالت
. سلسلة من نار: ويقال: قال. حدثني بذلك معمر، عن قتادة: وقال. ، فيقال ودعة كانت في رقبتھا" حبل من مسد 

سلم دعوته، جعل أبو بكر يدعو ناحية سراً، وكان سعدي بن زيد بن ولما أظھر رسول هللا صلى هللا عليه و: قالوا
عمرو بن نفيل على مثل ذلك، وكان عثمان على مثل ذلك، وكان عمر يدعو عالنية، وكان حمزة بن عبد المطلب، 
كذلك، وكان أبو عبيدة يدعو، حتى فشا اإلسالم بمكة، وأظھر كفار قريش البغي على رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، والحسد له، وكان الذين يبدون صفحتھم في عداوته وأذاه، ويشخصون به، ويخاصمون ويجادلون ويردون من 

وھو ابن  - أبا جھل بن ھشام، وأبا لھب، واألسود بن عبد يغوث ابن وھب بن عبد مناف بن زھرة : أراد اإلسالم عنه
الذي كان كلما رأى حجراً أحسن من  -ي السھمي والحارث بن قيس بن عد - خال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

، وھو ابن الغيطلة، والوليد بن المغيرة، " أفرأيت من اتخذ إلھه ھواه : " وفيه نزلت -الذي عنده أخذه وألقى ما عنده 
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وأمية وأبي ابني خلف الجمحيين، وأبا قيس بن الفاكه بن المغيرة، والعاص بن وائل السھمي، والنضر بن الحارث 
واسمه  -عبدري، ومنبه ونبيه ابني الحجاج السھميين وزھير بن أبي أمية المخزومي والسائب بن أبي السائب ال

بن عابد بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، واألسود بن عبد األسد المخزومي، والعاص بن سعيد بن العاص،  -صيفي 
بن أسد بن عبد العزى، وعقبة بن أبي  -حارث بن ال - وعدي بن الحمراء الخزاعي، وأبا البختري العاص بن ھاشم 

معيط بن أبي عمرو بن أمية، واألسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وابن األصدى الھذلي وھو الذي نطحته 
وكان الذين تنتھي عداوة رسول هللا صلى . وذلك أن ھؤالء كانوا جيرانه. والحكم بن أبي العاص بن أمية -األروى 

وكان أبو سفيان بن حرب، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ذوي عداوة . أبو جھل، وأبو لھب، وعقبة: م إليھمهللا عليه وسل
 .للنبي صلى هللا عليه وسلم، ولكنھم لم يكونوا يفعلون كما فعل ھؤالء، وكانوا كجھلة قريش

 أمر أبي جھل

كناه النبي صلى هللا عليه وسلم . خزومأبو جھل عمرو بن ھشام بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن عمر بن م: قالوا
" من قال ألبي جھل : وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال. أبا جھل، ألنه كان يكنى قبل ذلك أبا الحكم

. لكل أمة فرعون، وفرعون ھذه األمة أبو جھل: وروي عنه أنه قال. ، فقد أخطأ خطيئة يستغفر هللا منھا" أبو الحكم 
بالحجر، وكان رسول هللا صلى هللا  - وكان أسفه قريش  -جھل في نفر من قريش، فيھم عقبة بن أبي معيط  وكان أبو

أيكم يأتي حزوراً لبني فالن قد نحرت اليوم بأسفل مكة، فيجيء : فقال أبو جھل. عليه وسلم يصلي فأطال السجود
فألقاه على ما بين كتفيه ورسول هللا صلى هللا  بفرثھا فيلقيه على محمد؟ فانطلق عقبة بن أبي معيط، فأتى بفرثھا،

فلم يرجعوا إليھا . فجاءت فاطمة عليھا الصالة والسالم، فأماطت ذلك عنه، ثم استقبلتھم تشتمھم. عليه وسلم ساجد
 ً اللھم عليك بقريش، عليك بعقبة بن أبي معيط، : ودعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين رفع رأسه، فقال. شيئا
وخرج . وهللا لتنتھين أو لينزلن هللا عليك قارعة: ثم قال ألبي جھل. ي جھل، وبشيبة، وعتبة، وأمية بن خلفوبأب

وكان معه سوط، فأتى . فأخبره به. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلقيه أبو البختري فأنكر وجھه، فسأله عن خبره
ويلكم، إنما يريد محمد أن يلقي بينكم : لعزى، فقال أبو جھلفتثاور بنو مخزوم وبنو أسد بن عبد ا. أبا جھل فعاله به

أما أنت بمقصر عما  - وكان اسم أبي معيط أبان  -يا بن أبان : وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعقبة. العداوة
، لئن رأيت وهللا: وقال أبو جھل. وهللا، لتنتھين أو لتحلن بك قارعة: فقال. ال، حتى تدع، ما أنت عليه: نرى؟ فقال

ألم أنھك، يا محمد، عن الصالة؟ فانتھره رسول : فأقبل مسرعاً، فقال. محمداً يصلي، ألطأن رقبته، فبلغه أنه يصلي
أتنتھرني وتتھددني وأنا أعز أھل البطحاء؟ فسمعه العباس بن عبد المطلب، فغضب : فقال. هللا صلى هللا عليه وسلم

يعني  -" أرأيت إن كان على الھدى "  -يعني أبا جھل  - " ھى عبداً إذا صلى أرأيت الذي ين: " فنزلت. كذبت: وقال
: فكان ابن عباس يقول. ونھى عن طاعته. يقول عشيرته ومن يجالسه" ناديه : " وقوله. محمداً صلى هللا عليه وسلم

ً من الزبانية، رؤوسھم نزل اثنا عشر : وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهللا، لو دعا ألجابه ربنا بالعذاب ملكا
ً . في السماء وأرجلھم في األرض يا محمد، ابعث لنا رجلين أو : أن أبا جھل قال: وذكروا. ولو فعل، أخذوه عيانا

ثالثة من آبائنا ممن قد مات، فأنت أكرم على هللا، فلست بأھون على هللا من عيسى فيما تزعم، فقد كان عيسى يفعل 
تسخر لنا الريح تحملنا إلى الشام في يوم وتردنا في يوم، فإن طول السفر : قال.  على ذلكلم يقدرني هللا: فقال. ذلك

: فقال. يجھدنا، فلست بأھون على هللا من سليمان، فقد كان يأمر الريح فتغدو به مسيرة شھر وتروح به مسيرة شھر
ً مما سألتك، فال ت: فقال أبو جھل. ال أستطيع ذلك : فقال عبد هللا بن أمية. ذكر آلھتنا بسوءفإن كنت غير فاعل شيئا

فأرنا كرامتك على ربك فليكن لك بيت من زخرف وجنة من نخيل وعنب تجري فيھا األنھار، وفجر لنا ينبوعاً مكان 
 ً فارق إلى : قال. ليس ھذا بيدي، ھو بيد الذي خلقني: فقال. زمزم، فقد شق علينا المتح عليھا، وإال فأسقط علينا كسفا

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عمر بن . فأنزلت فيه اآليات. فأت بكتاب نقرأه، ونحن ننظر إليك السماء
صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وحدثني بكر بن الھيثم، عن عبد هللا بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن 

، يعني دردي " الزقوم طعام األثيم كالمھل إن شجرة : " لما نزلت ھذه اآلية: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال
تزقموا من ھذا، فإنا ال نعلم : أنا أدعو لكم، يا معشر قريش، بالزقوم، فدعا بزبد وتمر، وقال: الزيت، قال أبو جھل
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" إنھا شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعھا كأنه رؤوس الشياطين : " فبين هللا عز وجل أمرھا، فقال" . زقوماً غيره 
ما شيب به " الشوب " و : قال. شجرة تنبت في النار؟ فكانت فتنة لھم، وجعل المستھزئون يضحكون: لت قريشفقا. 

إنھا األرضون ذوات الرمل التي " الھيم " وقد قيل في : قال الواقدي. ، اإلبل العطاش" الھيم " وقوله . الشيء وخلط
ً أنه لما نزلت. ؤوس الشياطين، نبت خارج الحرم، يسمى ر" رؤوس الشياطين " و . ال تروي ثم : " وروي أيضا

 : ثم قال. ايتونا بزبد وتمر: ،قال أبو جھل" إنكم أيھا الضالون المكذبون آلكلون من شجر من زقوم 

كالمھل يغلي في البطون "  -يعني أبا جھل  - " إن شجرة الزقوم طعام األثيم : " فنزلت. تزقموا، فإن ھذا الزقوم
والتوأمة، ابنة أمية بن خلف الجمحي، ولدت : قال" . إنھا شجرة تخرج في أصل الجحيم : " نزلتو" . كغلي الحميم 

فأما من أعطى " وروي عن عطاء بن يسار في قوله . وأخت لھا في بطن، فسميت تلك باسم، وسميت ھذه التوأمة
وكذب . وأما من بخل واستغنى" : ونزل قوله. اآلية، أنھا نزلت في أبي بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه" واتقى 

إن رجالً من ھذيل، يقال : قال الواقدي في إسناده. الخلف: ويقال. الجنة" الحسنى " و : قال. في أبي جھل" بالحسنى 
فقام إليه أبو جھل، وكان . له عمرو، قدم بغنم له فباعھا، ورآه النبي صلى هللا عليه وسلم، فأخبره بالحق ودعاه إليه

انظر ما دعاك إليه ھذا الرجل، فإياك أن تركن إلى قوله فيه أو تسمع : الوجه والنظر، به حول، فقال لهخفيفاً حديد 
فقال . منه شيئاً، فإنه قد سفه أحالمنا، وزعم أن من مات منا كافراً، يدخل النار بعد الموت، وما أعجب ما يأتي به

بين أظھرنا فسمع كالمه وحالوة لسانه قوم أحداث لئن خرج من : أما تخرجونه من أرضكم؟ قال أبو جھل: الھذلي
ثم إن الھذلي . إنما امتنع بأسرته: فأين أسرته عنه؟ قال أبو جھل: قال الھذلي. ليتبعنه، ثم ال نأمن أن يكر علينا بھم

على  فوقف الرجل. فمطله بأثمانھا. فباعھا من أبي جھل. قدم رجل من أراش، بإبل له، مكة: وقالوا. أسلم يوم الفتح
إني رجل غريب، ابن سبيل، وإن أبا الحكم ابتاع مني ظھراً فمطلني بثمنه وحبسني حتى شق : نادي قريش، فقال

ً في عرض المسجد،  علي، فمن رجل يقوم معي فيأخذ لي بحقي منه؟ وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، . ذ لك بحقكأترى الرجل الجالس، انطلق إليه، يأخ: فقالوا، وھم يستھزئون

فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حتى ضرب باب أبي . يا محمد، إني رجل غريب، واقتص عليه قصته: فقال
محمد بن عبد هللا، فاخرج إلي، ففتح الباب : من ھذا؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقال أبو جھل. جھل

. لن أبرح أو تعطيه حقه: نعم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أخرج إلى الرجل من حقه، قال: هفقال ل. وخرج
فانطلق نبي هللا صلى هللا عليه وسلم، وانصرف الرجل إلى مجلس قريش . فدخل البيت، فخرج إليه بحقه وأعطاه إياه

ماذا صنعت؟ : وجاء أبو جھل، فقالوا له. انصرف ثم. جزى هللا محمداً خيراً، فقد أخذ لي بحقي بأيسر األمر: فقال
دعوني، فوهللا ما ھو إال أن ضرب بابي حتى ذھب فؤادي، : فقال. فوهللا ما بعثنا الرجل إلى محمد إال ھازئين

فخرجت إليه وإن على رأسي لفحالً، ما رأيت مثل ھامته وأينابه قط فاتحاً فاه، وهللا لو أبيت ألكلني، فأعطيت الرجل 
وحدثني بكر بن الھيثم، حدثني أبو الحكم الصنعاني، عن معاوية بن صالح، . ما ھو إال بعض سحره: فقال القوم حقه،

جاء أبو جھل في عدة من المشركين يريدون رسول هللا صلى هللا عليه : عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال
وسھم ال يرونه، فلما انصرف، اقبلوا ينفضون ، وجعل ينثر التراب على رؤ" يس " وسلم فخرج عليھم وھو يقرأ 

حدثني محمد بن حاتم، عن يزيد، عن محمد بن . سحر من سحر محمد: التراب عن رؤوسھم ويتعجبون ويقولون
اللھم أقطعنا للرحم، وآتانا بما ال نعرف، : قال أبو جھل: إسحاق، عن الزھري، عن عبد هللا بن ثعلبة بن صعير قال

. واستفتاحه ھو قوله ھذا" . إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح : " فأنزل هللا عز وجل. قول ھذا يوم بدري" . فأحنه الغداة 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالساً في المسجد ومعه أبو بكر، وعمر وسعد بن أبي وقاص رضي هللا : قالوا

كيف تدخل عليكم مادة أو جلب وأنتم تظلمون يا معشر قريش، : تعالى عنھم، إذ أقبل رجل من بني زبيد، وھو يقول
فقال له . من دخل إليكم؟ وجعل يقف على الحلق، حتى انتھى إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو في أصحابه

أبو الحكم، طلب مني ثالث أجمال، ھي خيار إبلي، فلم أبعه إياھا : من ظلمك؟ قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أين : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يبتاعھا أحد مني اتباعاً لمرضاته، فقد أكسد سلعتي وظلمني بالوكس، فليس
فباع جملين منھا بالثمن الذي التمسه، . فابتاعھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه. ھي ھذه بالحزورة: جمالك؟ قال

وأبو جھل جالس في ناحية من السوق، ال يتكلم، ثم أقبل وباع البعير الثالث وأعطى ثمنه أرامل بني عبد المطلب، 
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. يا عمرو، إياك أن تعود لمثل ما صنعت بھذا األعرابي، فترى مني ما تكره: وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه
ال أعود، يا محمد، فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أقبل عليه أمية بن خلف ومن حضر : فجعل يقول

ال أتبعه وهللا أبداً، إنما كان إنكساري عنه : فقال. لقد ذللت في يد محمد، حتى كأنك تريد اتباعه: ن المشركين، فقالوام
: فقالوا. لو خالفته لكانت إياھا. لما رأيت من سحره، لقد رأيت عن يمينه وشماله رجاالً معھم رماح يشرعونھا إلي

يوم بدر وھو ابن سبعين سنة، وكان معاذ بن عمرو بن الجموح وبعض وقتل أبو جھل . ھو ذاك: ھذا سحر منه؟ قال
يا عمرو، إياك أن تعود لمثل ما صنعت بھذا األعرابي، فترى مني : فقال.ودفف عليه ابن مسعود. بني عفراء ضرباه

بن خلف ومن ال أعود، يا محمد، فلما انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أقبل عليه أمية : فجعل يقول. ما تكره
ال أتبعه وهللا أبداً، إنما كان : فقال. لقد ذللت في يد محمد، حتى كأنك تريد اتباعه: حضر من المشركين، فقالوا

لو خالفته لكانت . إنكساري عنه لما رأيت من سحره، لقد رأيت عن يمينه وشماله رجاالً معھم رماح يشرعونھا إلي
وقتل أبو جھل يوم بدر وھو ابن سبعين سنة، وكان معاذ بن عمرو بن . كھو ذا: ھذا سحر منه؟ قال: فقالوا. إياھا

 .ودفف عليه ابن مسعود. الجموح وبعض بني عفراء ضرباه

 أمر أبي لھب بن عبد المطلب

ووقع بينه وبين أبي طالب كالم، فصرعه أبو . كان أبو لھب أحد من يؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا
فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يتمالك أن أخذ بضبعي أبي . ره وجعل يضرب وجھهلھب وقعد على صد

فقال أبو لھب للنبي صلى هللا عليه . وقعد أبو طالب على صدره، فجعل يضرب وجھه. لھب، فضرب به األرض
و لھب يطرح القذر والنتن على وكان أب: قالوا. ھو عمك وأن عمك، فلم فعلت ھذا في؟ وهللا ال يحبك قلبي أبداً : وسلم

 ً فأخذه وطرحه على . باب النبي صلى هللا عليه وسلم، فرآه حمزة بن عبد المطلب رحمه هللا وقد طرح من ذلك شيئا
وروى . فأقصر عما كان يفعل، ولكن كان يدس من يفعله. صابيء أحمق: فجعل أبو لھب ينفض رأسه ويقول. رأسه

قال رسول هللا صلى هللا عليه : ة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا قالتابن أبي الزناد، عن ھشام بن عرو
قالت . بين أبي لھب وعقبة بن أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحونھا في بابي: كنت بين شر جارين: وسلم
وبعث أبو : قالوا. يطه عن بابهيا بني عبد مناف، أي جوار ھذا؟ ثم يم: فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: عائشة

: فقال" . والنجم إذا ھوى : " لھب ابنه عتبة بن أبي لھب بشيء يؤذي به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسمعه يقرأ
ً من كالبه، فخرج في تجارة، فجاء : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أنا أكفر برب النجم سلط هللا عليك كلبا
فجعل يقول، وھو . فجعل يھمس ويشم حتى انتھى إليه، فضمغه ضمغة أتت عليه. به نيام، بحوراناألسد وھو وأصحا

. ومات أبو لھب، واسمه عبد العزى، بداء يعرف بالعدسة. ألم أقل لكم إن محمداً أصدق الناس؟ ثم مات: بآخر رمق
 .وكان موته بمكة بعد وقعة بدر بسبعة أيام، فبلغه خبرھا ولم يشھدھا

 بن وھب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب سود بن عبد يغوثأمر األ

وكان إذا رأى " . إنا كفيناك المستھزئين : " وكان األسود بن عبد يغوث من المستھزئين الذين قال هللا عز وجل
ويقول للنبي صلى هللا عليه . قد جاءكم ملوك األرض الذي يرثون ملك كسرى وقيصر: المسلمين، قال ألصحابه

فخرج من عند أھله، فأصابته السموم، فاسود وجھه . أما كلمت اليوم من السماء، يا محمد؟ وما أشبه ھذا القول: وسلم
 ً ً . فأتى أھله، فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب. حتى صار حبشيا إن جبريل عليه : ويقال. فرجع متلدداً حتى مات عطشا

ً السالم أومأ إلى رأسه، فضربته األكلة، فامتحض رأسه  ً : ويقال. قيحا : ويقال. أومأ إلى بطنه، فسقي بطنه ومات حبنا
مات حين ھاجر النبي صلى هللا عليه وسلم، ودفن : وقال الواقدي. إنه عطش، فشرب الماء حتى انشق بطنه بمكة

: لوحدثني أبو بكر األعين، ثنا علي بن عبد هللا المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قا. بالحجون
: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أخذ جبريل عليه السالم بعنق األسود بن عبد يغوث، فحنا ظھره حتى احقوقف

 .يا محمد دعه: فقال جبريل. خالي، خالي
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 قيس السھمي نأمر الحارث ب

 عليه وسلم، كان الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سھم بن عمرو أحد المستھزئين المؤذين لرسول هللا صلى هللا
وھو ابن الغيطلة، وھي من ولد شنوق بن مرة بن عبد مناف بن كنانة، والغيطلة أم أوالد قيس بن عدي، نسبوا إليھا، 

وكان يأخذ حجراً، فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ األحسن، " . أفرأيت من اتخذ إلھه ھواه : " وھو الذي نزلت فيه
ه أن وعدھم أن يحيوا بعد الموت، وهللا ما يھلكنا إال الدھر ومرور األيام لقد غر محمد نفسه وأصحاب: وكان يقول
ً مملوحاً، فلم يزل يشرب عليه الماء حتى مات. واألحداث : وقال بعضھم. إنه أصابته الذبحة: ويقال. أكل حوتا

 ً  .امتحض رأسه قيحا

  أمر الوليد بن المغيرة

 .يحة سعيد بن العاص بن أميةبن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم بن يقظة، وأبي أح

ً كلھا، . كان الوليد يكنى أبا عبد شمس، وھو العدل، وھو الوحيد: قالوا وإنما سمي العدل ألنه يقال إنه يعدل قريشا
يا : وكان جمع قريشاً في دار الندوة، ثم قال لھم. إن قريشاً كانت تكسو الكعبة، فيكسوھا مثل ما تكسوھا كلھا: ويقال

: شاعر، ويقول ھذا: ساحر، ويقول ھذا: يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد، فتختلفون، يقول ھذا قوم، إن العرب
قد سمعتم : نسميه شاعراً؟ قال الوليد: كاھن، والناس يعلمون أن ھذه األشياء ال تجتمع، فقالوا: مجنون، ويقول ھذا

ً من ذلك، قالوا صاحب الكھانة يصدق ويكذب، وما رأينا : ؟ قالفكاھن: الشعر وسمعناه، فما يشبه ما يجيء شيئا
: فقال. صبأ: فقالوا. ثم مضى الوليد إلى بيته. المجنون يخنق، ومحمد ال يخنق: فمجنون؟ قال: محمداً كذب قط، قالوا

أولى ما سمي به ساحر ألن الساحر يفرق بين المرأة وزوجھا، واألخ وأخته، فنادوا : ما صبأت، ولكني فكرت فقلت
فقال أبو األسدين، واسمه " تسعة عشر " إلى قوله " ذرني ومن خلقت وحيداً : " فنزلت فيه. إن محمداً ساحر: بمكة

وما جعلنا : " أن أكفيكم خمسة على ظھري، وأربعة بيدي، فاكفوني بقيتھم، فأنزلت: كلدة بن أسيد بن خلف الجمحي
لئن لم ينته محمد عن سب آلھتنا، : وقال الوليد" . روا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدتھم إال فتنة للذين كف

نعم ما قلت، ووافقھما األسود بن عبد يغوث، وھو ابن خال رسول هللا صلى هللا عليه : لنسبن إلھه، فقال أبو جھل
بن المغيرة واعترض الوليد : قالوا" . وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدواً بغير علم : " فنزلت. وسلم

منھم األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، . ومع الوليد عدة من قريش. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يا محمد، ھلم، فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت : فقالوا. والعاص بن وائل السھمي، وأمية بن خلف

فأنزل هللا عز . ذنا بحظنا، وإن كان ما نعبد خيراً، كنت قد أخذت بحظكفإن كان ما تعبد خيراً، كنا قد أخ. في األمر
ما تعبدون وال أنتم اآلن عابدون ما أعبد وال " اآلن " ال أعبد " قل لھم، : يقول" . قل يا أيھا الكافرون " وجل سورة 

 .إيماني"  ولي" كفركم " ما أعبد لكم " أبداً " ما عبدتم وال أنتم عابدون " أبداً " أنا عابد 

لوال أنزل ھذا القرآن الذي يأتي به محمد على رجل : وقال الوليد ألبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية وكان نديمه
أو مثلك، يا أبا عبد شمس، أو على رجل : من أھل مكة أو من أھل الطائف، أو مثل أمية بن خلف، فقال أبو أحيحة

بد يا ليل، أو مسعود بن معتب وابنه عروة بن مسعود، فأنزل هللا عز من ثقيف مثل مسعود بن عمرو، أو كنانة بن ع
 " قالوا لوال نّزل ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أھم يقسمون رحمَة ربك : " وجل

وكان . مات الوليد بعد الھجرة بثالثة أشھر أو نحوھا، وھو ابن خمس وتسعين سنة، ودفن بالحجون: وقال الواقدي
حراب ويكنى : د المستھزئين، فمر برجل، يقال له حراث بن عامر، من خزاعة وھو الثبت وبعضھم يقولالوليد أح

ً يسيراً، ويقال. أبا قصاف، وھو يريش نبال له ويصلحھا علق : فوطيء على سھم منھا، فخدش أخمص رجله خدشا
ً خفيفاً، فأھوى إليه جبريل عليه السالم فانتقض الخ وضربته األكلة في رجله أو . دشبإزاره، فخدش ساقه خدشا

فانظروا : وأعطت خزاعة ولده العقل، وقال. اطلبوا خزاعة بالسھم الذي أصابني: ساقه، فمات، وأوصى بنيه، فقال
وھو أبو . فغدا ھشام بن الوليد على أبي أزيھر بعد بدر، فقتله. عقري عند أبي أزيھر الدوسي من األزد، فال يفوتنكم
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ً ألبي سفيان بن حرب بن . خيسق، من ولد سعد بن كعب بن الغطريفأزيھر بن أنيس بن ال وكان أبو أزيھر حليفا
. فأمسكھا أبو أزيھر ولم يھدھا إليه. وتزوج الوليد بن المغيرة ابنة له أخرى. فزوج ابنته من عتبة بن ربيعة. أمية

وكان قتل ھشام أبا أزيھر بذي . سفيانوزوج عاتكة ابنته أبا سفيان، فولدت له محمد بن أبي سفيان، وعنبسة بن أبي 
فخرج يزيد بن أبي سفيان، فجمع جمعاً من بني عبد شمس وغيرھم من بني عبد مناف، وتسلح وأراد قتال . المجاز

فأتى . وبلغ أبا سفيان، وكان حليما يحب قومه، فخاف أن يكون بين قريش نائرة حرب بسبب أبي أزيھر. بني مخزوم
قبحك هللا، أتريد أن تضرب بعض قريش ببعض وقد ترى ما ھي فيه من محمد ؟ : ده، وقاليزيد، فأخذ الرمح من ي

من لم يصبر على صغير المكروه، فقد تعرض للكبيرة، : أخفرت صھرك وحليفك وأنت راض بذلك ؟ فقال: فقال
 :فقال حسان يحرض على الطلب بدم أبي أزيھر، ويعير أبا سفيان. وأطفأ أبو سفيان ذلك األمر

 وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو... ا أھل ضوجى ذي المجاز كليھما غد

 وما منعت مخزاة والدھا ھند... وقد يمنع العير الضروط ذماره 

 فأبل وأخلق مثلھا جدداً بعد... كساك ھشام بن الوليد خزايًة 

 .وحمل ديته. إنما ذھب حسان ليغري بيننا فيشتفي ھو وأصحابه بذلك: فقال أبو سفيان

 :ال جعدة بن عبد هللا بن عبد العزىوق

 أبداً من مسّوٍد ومسود... ال أرى في األنام مثل ھشام 

 لم يكن عند ذاك بالمحدود... يوم لّقى أبا أزيھر عضبا 

 غير ما طائش وال رعديد... ثم ولى بذي المجاز كريما 

عبد هللا بن ذي الشركي، ال يأخذ  وكان سعد بن صفيح بن الحارث الدوسي، وھو خال أبي ھريرة عمير بن عامر بن
فممن قتل بجير بن العوام بن خويلد، ولقيه باليمامة؛ وبجاد بن السائب بن . أحداً من قريش إال قتله بأبي أزيھر

عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وكان ضرار بن الخطاب بن مرداس الفھري بالسراة، وھي فوق الطائف 
دوس عليه ليقتلوه بأبي أزيھر، فسعى حتى دخل بيت امرأة من األزد، يقال لھا أم وھي بالد دوس واألزد، فوثبت 
فوقع ذباب السيف على الباب، وقامت في وجوھھم فذبتھم ونادت قومھا، فمنعوه . جميل، واتبعه رجل منھم ليضربه

ا كلمته، عرف القصة، فلم. فأتت المدينة. لھا، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، ظنت أنه أخوه
 .لست بأخيه إال في اإلسالم وھو غاز بالشأم، وقد عرفنا منتك عليه، فأعطاھا على أنھا ابنة سبيل: فقال

وقال ضرار بن . اسمھا أم غيالن، وذلك أثبت، والذي زعم أنھا أم جميل، أبو عبيدة معمر بن المثنى: وقال الواقدي
 :الخطاب

 ونسوتھا إذ ھّن شعث عواطل...  جزى ّهللا عنا أم غيالن صالحا

 وقد برزت للثائرين المقاتل... فھّن دفعن الموت بعد اقترابه 

 بعز ولما يبد منھم تخاذل... دعت دعوة دوساً فسالت شعابھا 

 وعن أي نفس بد نفسي أقاتل... وجردت سيفي ثم قمت بنصله 

 .وقيل إن أم غيالن ھذه كانت موالة لألزد ماشطة
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تزوجھا مجاشع بن مسعود السلمي، فقتل عنھا يوم . شميلة: فولد أبو جنادة. ولد أبو أزيھر أبا جنادة: يوقال ابن الكلب
 :وإياھا عنى ابن فسوة في قوله. طلقھا، فتزوجھا عبد هللا بن عباس: ويقال. الجمل

 شميلة ترمي بالحديث المقتر... أتيح لعبد ّهللا يوم لقيته 

 .على سھم، فقطع أكحله فماتوروي عن قتادة أن الوليد وطيء 

وكان نضر بن الحجاج بن عالط السلمي جميال، وكان عند مجاشع، وامرأته شميلة حاضرة، وكان مجاشع أميا، 
. أنا وهللا أحبك حبا لو كان فوقك ألظلك، ولو كان تحتك ألقلك: وشميلة تكتب، فكتب نضر بن الحجاج في األرض

إن : فأخرج نضرا، وطلق شميلة، ويقال. ثم أتى بمن قرأ الكتاب. كتابة إناءفأكب مجاشع على ال. وأنا وهللا: فكتب
ولم . ھذا ال يالئم وأنا وهللا: فقال. ال إله إال هللا: ما كتابك وأنا وهللا ؟ قالت: فقال. نضرا محا ما كتب وبقي وأنا وهللا

 .يزل بھا حتى صدقته

 :وقال الجون بن أبي الجون الخزاعي

 وما مثلھا من رھطه ببعيد... د وليدكم نحن عقرنا بالصعي

 فأھون علينا صاغرا بوليد... كبا للجبين واألنف صاغرا 

 وأما أمية وأبي ابنا خلف

فكانا على شر ما يكون عليه أحد من أذى النبي صلى هللا عليه وسلم وتكذيبه، وجاء أبي بعظم نخر، ففته في يده ثم 
 " .قال من يحيى العظام وھي رميم : " فنزلت. م؛ ثم نفخهزعمت يا محمد أن ربك يحيى ھذا العظ: قال

أن أبيا : وحدثني محمد بن حاتم المروزي، ثنا عبد هللا بن نمير، عن سفيان الثوري، عن أبي السوداء، عن ابن سابط
ال : وسلمصنع طعاماً، ثم أتى حلقة فيھا النبي صلى هللا عليه وسلم، فدعاھم ودعاه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
أقلت كذا : أقوم حتى تشھد أن ال إله إال هللا، ففعل، فقام النبي صلى هللا عليه وسلم معه، فلقيه عقبة بن أبي معيط، فقال

إن الذي دعا النبي صلى : وقد قيل. اآلية: ويوم يعّض الظالم على يديه: " فنزلت. إنا قلت ذلك لطعامنا: وكذا ؟ قال
ً له ونديماً، وقالهللا عليه وسلم، فيمن دعا،  اتبعت محمدا ؟ : عقبة بن أبي معيط، فأنكر أبي ذلك عليه، وكان صديقا

وجھي : فقال له. ال وهللا، ولكني تذممت أن ال أدعوه، وإذ دعوته أال يأكل من طعامي؛ فقلت له قوال لم أعتقده: فقال
ويوم يعّض : " إلى وجھه، فأنزل هللاففعل ورجع ما خرج من فيه . من وجھك حرام إن لم تكفر به وتتفل في وجھه

ليتني لم : " ، يعني أبي بن خلف، وھي قراءة عبد هللا بن مسعود" فالنا " وقوله . ، يعني عقبة" الظالم على يديه 
 .وال يذكر أبيا. إن أمية بن خلف فعل ھذا: وبعض الرواة يقول" . خليال " أبيا " أتخذ 

قتله أبو رفاعة بن رافع : اشترك خبيب وبالل في قتله، ويقال: ف، ويقالوقتل أمية يوم بدر، قتله خبيب بن إسا
 .األنصاري

 .وقتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبياً يوم أحد، أخذ حربته أو حربة غيره، فقتله بھا

ين أبا جھل وكان أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة من المؤذين لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، المغرقين في أذاه، يع
 .قتله الحباب بن المنذر: على صنيعه، قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر، ويقال
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 العاص بن وائل السھمي

إن محمداً أبتر، ال : ولما مات عبد هللا ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال. كان العاص بن وائل من المستھزئين
بغلة له بيضاء فلما صار : فركب حماراً له ويقال" . شانئك ھو األبتر  إنّ : :يعيش له ذكر، فأنزل هللا عز وجل فيه

بشعب من تلك الشعاب، وھو يريد الطائف، ربض به الحمار أو البغلة على شبرقة، فأصابت رجله شوكة منھا، 
ابنه إنه لما ربض به حماره أو بغلته، لدغ فمات مكانه، وكان : ويقال. فانتفخت حتى صار كعنق البعير، ومات

لقد مات أبي وھو ابن خمس وثمانين سنة، وإنه ليركب حماراً له من ھذه الدبابه إلى ماله بالطائف، : عمرو يقول
 .فيمشى عنه أكثر مما يركبه

. مات العاص بعد ھجرة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة بأشھر، وھو ابن خمس وثمانين سنة: وقال الواقدي
 .وكان يكنى أبا عمرو

: ، وھذه السورة مكية ؟ فقال" إنا كفيناك المستھزئين " قال هللا عز وجل : قلت للواقدي: حدثني محمد بن سعد قالو
كفاه إياھم، فبعضھم مات، وبعضھم عمي فشغل عنه، وبعضھم كفاه إياه إذ : سألت مالكاً وابن أبي ذئب عن ھذا، فقاال

 .كفاه هللا أمرھم، فلم يضروه بشيء: وقال غيرھما: قال. ھيأ هللا له من أسباب مفارقته بالھجرة ما ھيأ له

 النضر بن الحارث العبدري

كان النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى أبا فائد، وكان أشد قريش مباداة للنبي 
خالطة النصارى واليھود، صلى هللا عليه وسلم بالتكذيب واألذى، وكان صاحب أحاديث، ونظر في كتب الفرس، وم

وهللا لئن جاءنا نذير لنكونن أھدى من : وكان لما سمع بذكر النبي صلى هللا عليه وسلم وحضور وقت مبعثه، يقول
ّ جھد أيمانھم لئن جاءھم نذير ليكونّن أھدى من إحدى األمم : " إحدى األمم، فنزلت فيه  " .وأقسموا با

وإذا : " فنزلت فيه. إنما يأتيكم محمد بأساطير األولين: ثا، أنا أم محمد ؟ ويقولأينا أحسن حدي: وكان يحدث، ثم يقول
اللھم إن كان ھذا : " ونزلت فيه" . تتلى عليھم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا إن ھذا إال أساطير األولين 

نا : " ونزلت فيه" . يم ھو الحقِّ من عندك فأمطر علينا حجارًة من السماء أو ائتنا بعذاب أل وقالوا ربنا عّجْل لنا قِطَّ
" . ومن الناس من يجادل في ّهللا بغير علم : " ونزلت فيه" . سأل بعذاب واقع : " ونزلت فيه" . قبل يوم الحساب 

لم ، وكان النضر قدم الحيرة، فتعلم ضرب البربط، وغنى غناء أھل الحيرة، وع" أفبعذابنا يستعجلون : " ونزلت فيه
ً من أھل مكة ومن الناس من يشتري لھَو : " وكان غناؤھم قبل ذلك النصب، واشترى قينتين، فنزلت فيه. ذلك قوما

 " .الحديث ليضل عن سبيل ّهللا 

أنت الذي تزعم أنك ستوقع بقريش عن قليل، وأن هللا قد أوحى إليك بذلك ؟ : ولقي النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال
متى : وسأل النبي صلى هللا عليه وسلم" . وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلھم : " نھم، فنزلتنعم، وأنت م: فقال

 .اآلية" يسألونك عن الساعة أياَن مرساھا : " تنقضى الدنيا ؟ فنزلت فيه

 إنما يعينه على ما يأتي به في كتابه ھذا جبر، غالم األسود بن المطلب؛ وعداس، غالم شيبة بن ربيعة،: وكان يقول
ولقد نعلم أنھم يقولون إنما يعلمه بشٌر لساُن الذي : " فأنزل هللا عز وجل. ويقال غالم عتبة بن ربيعة، وغيرھما

وقال الذين كفروا إْن ھذا إال إفك افتراه : " وأنزل هللا عز وجل فيه" . يلحدون إليه اعجمّي وھذا لساُن عربي مبين 
 " .وراً وقالوا أساطير األولين اكتتبھا فھي تملى عليه بكرًة وأصيال وأعانه عليه قوُم آخرون فقد جاؤوا ظلماً وز

فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضرب عنقه، فضرب علي بن أبي طالب رضي هللا . وأسره المقداد يوم بدر
 .عنه عنقه صبرا باألثيل
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 أمر أبي أحيحة

وال تعرضوا له، فإن كان ما يقول حقا، كان فينا دون دعوا محمداً : وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية يقول
إنه ليكلم : فيقول. فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يمر به. وإن كان كاذبا، قامت قريش به دونكم. غيرنا من قريش

إنه يبلغني أنك تحسن القول في محمد؛ وكيف ذلك وھو يسب : فقال له. من السماء، حتى أتاه النضر بن الحارث
ھة، ويزعم أن آباءنا في النار، ويتوعد من لم يتبعه بالعذاب ؟ فأظھر أبو أحيحة عداوة رسول هللا صلى هللا عليه اآلل

 .ما سمعنا بمثل ما جاء به، ال في يھودية وال نصرانية: وسلم، وذمه، وعيب ما جاء به، وجعل يقول

له األول، وأتاه النضر شاكراً له على وكان أبو أحيحة ذا شرف بمكة، وقويت أنفس المشركين حين رجع عن قو
. ذلك، إلعظام قريش إياه، وكان إذا اعتم، لم يعتم أحد بمكة بعمامة على لون عمامته إعظاماً له، فكان يدعى ذا التاج

 :وفيه يقول أبو قيس بن األسلت، واسمه صيفي بن عامر بن جشم، من األوس

 يمبمكة غير مھتضم ذم... وكان أبو أحيحة قد علمتم 

 وقام إلى المجالس والخصوم... إذا شد العمامة ذات يوم 

 بمكة غير ذي دنف سقيم... فقد حرمت على من كان يمشي 

 منيف في الحديث وفي القديم... وبيتكم رفيع في قريش 

 فأنت لباب فرعھم الصميم... وسطت ذوائب الفرعين منھم 

 كبدر الليل راق على النجوم... كريم من سراة بني لؤي 

في أول سنة من الھجرة، وكان له تسعون سنة، : ومات أبو أحيحة في ماله بالطائف سنة اثنتين من الھجرة، ويقال
: فلما غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطائف، رأى قبر أبي أحيحة مشرفاً، فقال أبو بكر رضي هللا تعالى عنه

لعن هللا أبا قحافة، فإنه ال يقري : رسوله، فقال ابناه، عمرو وأبانلعن هللا صاحب ھذا القبر، فإنه كان ممن يحاد هللا و
 .سب األموات يؤذي األحياء؛ فإذا سببتم فعموا: الضيف، وال يدفع الضيم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ً نسأل عنه محمداً : وأتى النضر وعقبة بعض أھل الكتاب، فقالوا: قالوا عن فتية ھلكوا سلوه : فقالوا. أعطونا شيئا
فأنزل هللا عز وجل في . فسألوه عن أھل الكھف وذي القرنين. قديماً، وعن رجل طاف حتى بلغ المشرق والمغرب

 .أمرھم ما أنزل

إن كان قرآنك من عند هللا، فأحي لنا آباءنا، : وقال النضر وأمية بن خلف وأبو جھل للنبي صلى هللا عليه وسلم
ه الجبال عنا، فقد ضيقت مكة علينا، أو اجعل لنا الصفا ذھبا أستغني عن الرحلة؛ فإن وأوسع لنا بلدنا بأن تسير ھذ

ولو أن قرآناً ُسيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو : " فأنزل هللا. فعلت ذلك، آمنا بك، وكان النضر خطيب القوم
 " .فكيف كان عقاب " إلى قوله " كلم به الموتى 

وضَرب لنا مثال ونسي خلقه : " من يحيي ھذا يا محمد ؟ فنزلت فيه: ه ونفخه، وقالوأخذ النضر عظما نخرا، فسحق
 .إن أبي بن خلف صاحب العظم: ويقال. وما بعد ذلك" قال من يحيي العظام وھي رميم 

فلما كان يوم بدر، أسر المقداد بن عمرو وھو الذي ينسب إلى ربيبه األسود بن عبد يغوث الزھري النضر بن : قالوا
أسيرى يا : لحارث، وجاء به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر عليا عليه السالم بضرب عنقه، فقال المقدادا
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اللھم أغن : إنه كان يقول في كتاب هللا وفي رسوله ما يقول، ثم قال: رسول هللا ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .المقداد من فضلك

وقال . لقد نظر إلي بعينين فيھما الموت. محمد وهللا قاتلي: أسيراً، لرجل إلى جنبهوقال النضر، وقد وجيء به 
ً بي، فكلم صاحبك في أن يجعلني كرجل من : لمصعب بن عمير يا مصعب أنت أقرب من ھھنا إلي وأمسھم رحما

أن يجعلني كرجل يا مصعب، ليس ھذا الحين عتاب؛ فسله : إنك كنت تقول كذا وتفعل كذا؛ فقال: فقال له. أصحابي
إن اإلسالم قد قطع العود . أنت صادق؛ ولست مثلك: من أصحابي؛ فلو أسرتك قريش لدافعت عنك، فقال مصعب

 .بيننا وبينكم

أسر المقداد يوم بدر النضر بن : حدثني عبد هللا بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال
يا رسول هللا، أسيرى ؟ فقال رسول هللا صلى : لى هللا عليه وسلم قتله، قال له المقدادالحارث، فلما أراد رسول هللا ص

ثم قتله . اآلية" وإذا تتلى عليھم آياتنا قالوا قد سمعنا : " إنه كان يقول في هللا ورسوله ما يقول؛ وقرأ: هللا عليه وسلم
قتيلة بنت : النضر بن الحارث وبعض الرواة يقول اللھم أغن المقداد من فضلك ثالثا قالت قتيلة ابنة: وقال. صبرا

 :الحارث، واألول أثبت

 عن صبح خامسة وأنت موفق... يا راكباً إّن األثيل مظنة 

 ما إن تزال بھا النواعج تخفق... أبلغ بھا ميتاً بأّن تحية 

 جادت لسافحھا وأخرى تخنق... مني إليه وعبرًة مسفوحًة 

 لنجيبة والفحل فحل معرق ...قوال ألحمد أنت ضنء كريمة 

 مّن الفتى وھو المغيظ المحنق... ما كان ضارك لو مننت وربما 

 وأحقھم إن كان عتٌق يعتق... النضر أقرب من قتلت قرابة 

 ّ أرحام ھناك تشقق... ظلت سيوف بني أبيه تنرشه 

 .وهللا أعلم. لتهلو سمعت ھذا الشعر قبل قتله، ما قت: فيقال إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 أمر منبه ونبيه ابني الحجاج

وكان منبه ونبيه ابنا الحجاج السھميان على مثل ما كان عليه أصحابھما من أذى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
أما وجد هللا من يبعثه غيرك ؟ إن ھاھنا من ھو أسن منك وأيسر، فإن كنت : والطعن عليه، وكانا يلقيانه فيقوالن

وكان صلى . معلم مجنون، يعلمه أھل الكتاب ما يأتي به: فائت بملك يشھد لك، ويكون معك، وإذا ذكراه، قاال صادقا،
أبو أسيد : ويقال. أبو اليسر األنصاري: ويقال. هللا عليه وسلم يدعو عليھما، فأما منبه، فقتله علي عليه السالم

 ً العاص بن منبه، وكان صاحب ذي الفقار، سيف رسول  الساعدي، وأما نبيه، فقتله علي بن أبي طالب، وقتل أيضا
ً : وذلك الثبت، وبعضھم يقول. هللا صلى هللا عليه وسلم  .إنه كان سيف نبيه: إنه كان سيف منبه، ويقال أيضا

 وأما زھير بن أبي أمية

هللا عليه وسلم،  فھو أخو أم سلمة، زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، ألبيھا، وكان ممن يظھر تكذيب رسول هللا صلى
وينكر ما جاء به، ويطعن عليه، ويرد الناس عنه، إال أنه ممن أعان على نقض الصحيفة التي كتبتھا قريش على بني 
عبد المطلب، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد اختلفوا فيه، فقال بعض 
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أسر يوم بدر، فأطلقه رسول هللا صلى : وقال بعضھم. عيره، فمرض وماتإنه شخص يريد بدرا، فسقط عن ب: الرواة
 .إنه حضر وقعة أحد، ومات بعدھا من سھم أصابه: فلما صار بمكة، مات، وقيل. هللا عليه وسلم

 .شخص إلى اليمن بعد الفتح، فمات ھناك كافراً : وقال مصعب بن عبد هللا الزبيري

 وأما عبد هللا بن أبي أمية

لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من : " فقال له بعضھم. ي صلى هللا عليه وسلم دعاه في قوم من المشركينفإن النب
إن لم تفعل ھذا، فإنا ال نؤمن لك حتى تكون لك بمكة جنة كجنان آل : وقال آخر. فإن ماء زمزم ملح" األرض ينبوعا 

. علينا كسفا، أو تأتي بربك ومالئكته فنراھم لن نؤمن لك حتى تسقط السماء: فارس ذات نخيل وأعناب، وقال الثالث
ثم ال نؤمن " أو ترقى في السماء " لن نؤمن لك حتى نرى بيتاً من ذھب يحدثه لك ربك : وقال عبد هللا بن أبي أمية

سبحان ربي ھل كنُت إال : " قل لھم: لك حتى تأتينا بكتاب ونحن نراك فنقرأه فأنزل هللا عز وجل مكانة قولھم، وقال
والثبت أن عبد هللا قال ھذا القول من بينھم، فنزلت فيه اآليات، . وأسلم عبد هللا، وقتل يوم الطائف" . راً رسوال بش

 .وكان خطيب القوم ومتكلمھم

 .قتله الزبير بن العوام. وأما السائب بن أبي السائب، فقتل يوم بدر

ً وأما األسود بن عبد األسد بن ھالل المخزومي، فقتل يوم بدر أي  .قتله حمزة رحمه هللا. ضا

 .وأما عدي بن الحمراء الخزاعي، فلدغ وھو يريد بدرا، فمات

 .وأما العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، فقتله حمزة أيضاً يوم بدر

 أمر أبي البختري

 :العاص بن ھاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي

ى هللا عليه وسلم، على أنه كان يكذبه ويعيب ما جاء به، وكان ممن كان أبو البختري أقل أذى لرسول هللا صل: قالوا
فلقيه . وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر يوم بدر أن يستبقيه من لقيه، وأن ال يقتله. أعان على نقض الصحيفة
إن معي رفيقي جنادة : قالف. استأسر، فإن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر أن ال تقتل: فقال له. المجذر بن ذياد البلوي

 :فأعير بخذالنه، وجعل يقاتل ويقول. بن مليحة؛ فإن استبقيتموه، وإال فال حاجة لي في الحياة

 حتى يموت أو يرى سبيله... لن يسلم ابن حرة أكيله 

 :فحمل عليه المجذر فقتله، وجعل يقول

 فاثبت النسبة أني من بلي... إما جھلت أو نسيت نسبي 

 وأعبط القرن بعضٍب مشرفي... اح اليزني الطاعنين برم

والذي بعثك بالحق، لقد جھدت أن يستأسر فآتيك : ثم إن المجذر أتى النبي صلى هللا عليه وسلم، فأخبره الخبر، وقال
عمير بن عامر المازني، من بني مازن بن النجار، ويكنى أبا : إن الذي قتل أبا البختري: وقد قيل. به، فقاتلني فقتلته

 .دداو
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والذين اتخذوا من دونه أولياَء ما نعبدھم إال ليقّربونا إلى ّهللا زلفى إّن ّهللا يحكم بينھم فيما : " وفي أبي البختري نزلت
 " .ھم فيه يختلفون 

 أمر عقبة بن أبي معيط

عيط واسم وكان عقبة بن أبي معيط أشد الناس عداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأذى له، وھو عقبة بن أبي م
 .وكان عقبة يكنى أبا الوليد. أبان بن أبي عمرو بن أمية: أبي معيط

أن عقبة بن أبي معيط عمد إلى مكتل، : حدثني محمد بن سعد كاتب الواقدي، عن محمد بن عمر الواقدي في إسناده
وھب بن عبد بن فجعل في عذرة ثم ألقاه على باب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبصر به طليب بن عمير بن 

قصي بن كالب وأمه أروى بنت عبد المطلب فأخذ المكتل منه، وضرب به رأسه، وأخذ بأذنيه، ونشب به عقبة، 
ومن أولى منه بذلك؟ ھو ابن : أال ترين إلى ابنك قد صار غرضا دون محمد ؟ فقالت: فذھب به إلى أمه، فقال لھا

 :وجعلت تقول. أموالنا وأنفسنا دون محمد. خاله

 آساه في ذي دمه وماله... طليباً نصر ابن خاله  إنّ 

فلما كان يوم بدر، أتى بعقبة أسيرا، وكان الذي أسره عبد هللا بن سلمة بن مالك العجالني، من بلي، وعداده في 
فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاصم بن ثابت بن أبي األقلح األوسي من . األنصار، جمح به فرسه، فأخذه

يا ويلتي، عالم أقتل يا معشر قريش، أقتل من بين ھؤالء ؟ فقال رسول هللا : ر بضرب عنقه، فجعل عقبة يقولاألنصا
يا محمد، منك فضل، فاجعلني كرجل ممن ھاھنا من قومك وقومي، : قال. لعداوتك  ورسوله: صلى هللا عليه وسلم

 .وكان قتله بعرق الظبية. نارال: يا محمد، من للصبية ؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فكان أول مصلوب صلب . إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر به، فصلب: وقيل. قتل بالصفراء: وقال الواقدي
 .في اإلسالم

أن رسول هللا صلى هللا : حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن عامر الشعبي
نعم، إنه وطىء على عنقي وأنا ساجد، : فقيل أتقتله من بين قريش؟ قال. وهللا ألقتلنك: قبة يوم بدرعليه وسلم قال لع

 .فأنا قاتله. فما رفع حتى ظننت أن عيني قد سقطنا؛ وجاء يوماً، وأنا ساجد، بسال شاة فألقاه على رأسي

قتل : بي بشر، عن سعيد بن جبير، قالوحدثنا عبد هللا بن معاذ، عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري، عن سعيد، عن أ
 .عقبة بن أبي معيط، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة صبرا

 :ولما ھاجر النبي صلى هللا عليه وسلم، قال عقبة: قالوا

 عما قليل تراني راكب الفرس... يا راكب الناقة القصواء ھاجرنا 

 والسيف يأخذ منكم كل ملتمس... د نھلته أعّل رمحي فيكم بع

 بن أسد بن عبد العزى أمر األسود بن المطلب

كان األسود من المستھزئين، وكان يكنى أبا زمعة، وكان ھو وأصحابه يتغامزون بالنبي صلى هللا عليه وسلم 
فرون، وكلم قد جاءكم ملوك األرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر، ثم يمكون ويص: وأصحابه، ويقولون

فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يعمي هللا بصره ويثكله . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكالم شق عليه
فجعل جبريل عليه . وقد قدم من الشأم، فلما كان في بعض طريقه، جلس في ظل شجرة. فخرج يستقبل ابنه. ولده
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إن جبريل عليه : ويقال. ضراء، وبشوك من شوكھا، حتى عميالسالم يضرب وجھه وعينيه بورقة من ورقھا خ
ولما كان يوم بدر قتل ابنه زمعة بن . السالم أومأ إلى عينيه، فعمي، فشغل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

هللا  وقتل ابنه عقيل أيضاً؛ قتله حمزة وعلي رضي. ثابت بن الجذع: ويقال. األسود، ويكنى أبا حكيمة؛ قتله أبو دجانة
ھو : وقوم يقولون. وقتل الحارث بن زمعة بن األسود، قتله علي. قتله علي وحده: ويقال. تعالى عنھما، اشتركا فيه
 .واألول أثبت. الحارث بن األسود نفسه

ودعا علي . واستجيب لي. دعوت على محمد أن يكون طريداً في غير قومه وبلده: وكان األسود بن المطلب يقول
 .ميت؛ وأن أثكل ولدي، فثكلتھمبعمى عيني، فع

ومات األسود بمكة، وھم يتجھزون ألحد، وھو يذمرھم أي يحثھم ويشجعھم في مرضه، وقد قارب : قال الواقدي
 .المائة

وكان أھل مكة، لما قتل منھم من قتل منھم ببدر، تركوا البكاء على قتالھم، كراھة أن يبلغ المسلمين جزعھم فيشمتوا 
 :فقال. امرأة ضل لھا بعير، فھي تبكي عليه: فقيل: بكاء، فسأل عنهبھم، فسمع األسود 

 ويمنعھا من النوم السھود... أتبكي أن يضّل لھا بعير 

 على بدر تصاعرت الخدود... فال تبكي على بكر ولكن 

 وبكّي حارثا أسد األسود... فبكّي إن بكيت على عقيل 

 نديدوما ألبي حكيمة من ... وبّكيھم وال تسمي جميعا 

 ومخزوم ورھط أبي الوليد... على بدر سراة بني ھصيص 

 ولوال يوم بدر لم يسودوا... أال قد ساد بعدھم رجال 

ما ندري ما جاء به محمد ؟ ما ھو إال سجع كسجع : وكان األسود يجلس، ومعه قوم من المشركين، فيقولون: قال
إن اآلية نزلت في أھل الكتاب الذين : ويقال. ضًة عضة، أي ع" الذين جعلوا القرآن عضين : " فنزلت فيھم. الكھان

وكانوا يسألون عن النبي صلى هللا عليه وسلم، . والثبت أنھا نزلت في كفار قريش. آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه
فأنزل . شاعر؛ ويتحدثون عليه ويصدون الناس عنه: ساحر؛ ويقول بعضھم: مجنون؛ ويقول بعضھم: فيقول بعضھم
 .أوزار من يصدونه عن اإلسالم: يقول" . وليحملّن أثقالھم وأثقاال مع أثقالھم : " لهللا عز وج

. كان عزيزاً منيعاً، كان كأبي زمعة األسود بن المطلب فيكم: وذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عاقر الناقة، فقال
 .وكان يقال ألبي زمعة بن األسود زاد الراكب

إنما يعلمك أھل الكتاب أساطيرھم، : د من يؤذي النبي صلى هللا عليه وسلم، فيقول لهأح وكان ابن األصداء الھذلي
فإنه لعلى جبل إذ اجتمعت عليه األروى، . فدعا عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ھو معلم مجنون: ويقول للناس

 .فنطحته حتى قتلته

 الحكم بن أبي العاص بن أمية

لى هللا عليه وسلم، يشتمه ويسمعه، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمشي ذات كان الحكم مؤذيا لرسول هللا ص
فاطلع . يوم، وھو خلفه يخلج بأنفه وفمه، فبقي على ذلك، وأظھر اإلسالم يوم فتح مكة، وكان مغموصاً عليه في دينه

ً على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو في بعض حجر نسائه من عذيري من ھذه : ة وقالفخرج إليه بعنز. يوما
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وغربه عن المدينة، فلم يزل . ولعنه وما ولد. الوزغة ؟ لو أدركته، لفقأت عينيه، أو كما قال صلى هللا عليه وسلم
فكان ذلك مما أنكر عليه، ومات في . خارجاً منھا إلى أن استخلف عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه، فرده وولده

ً فضرب على ق. خالفة عثمان  :قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت لمروان بن الحكم. بره فسطاطا

 إن ترم ترم مخلّجا مجنونا... إن اللعين أباك فارم عظامه 

 ويظّل من عمل الخبيث بطينا... يضحى خميص البطن من عمل التقى 

 بن عبد شمس بن عبد مناف عتبة بن ربيعة

وإن . إن أردت الشرف، شرفناك بأن نملكك: هللا عليه وسلم، فقال له كان عتبة يكنى أبا الوليد، ولقي رسول هللا صلى
ھذا كالم ما سمعت : فقال. السجدة" حم " فقرأ . يا أبا الوليد، اسمع: فقال. كنت تريد المال، أعطيناك منه ما تحبه

 .دعوه وخلوا بينه وبين العرب، فليس بتارك أمره: ثم التفت إلى جماعة من قريش، فقال. مثله

: " فأنزل هللا عز وجل. أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن أم مكتوم؛ وعتبة يكلمه، وقد طمع فيه فشغل عنهو
الوليد بن : إن الذي تشاغل عن ابن أم مكتوم به: ويقال. ، يعني عتبة" أما من استغنى : " وقوله" . عبس وتولى 

 .فأقبل على أمية بن خلف الجمحي، وتركه. علمني مما علمك هللا: إن ابن أم مكتوم لما أتاه، قال له: ويقال. المغيرة

 .وقتل عتبة يوم بدر كافراً، قتله حمزة بن عبد المطلب رضي هللا تعالى عنه

وكان لعتبة يوم قتل سبعون سنة، وكان الوليد ابن . وقتل الوليد بن عتبة يوم بدر، قتله علي بن أبي طالب عليه السالم
 .خمسين سنة

 .حذيفة بن عتبة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان أبو

 شيبة بن ربيعة بن عبد شمس

كان شيبة يجتمع مع قريش فيما تكيد ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األذى له، غير أنه كان ال . ويكنى أبا ھاشم
ذفف عليه حمزة وعلي عليھما وقتل يوم بدر، قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، و. يتولى ذلك بيده

وقد كان عتبة وشيبة متثاقلين عن الخروج حتى أنبھما أبو جھل، . وكان شيبة أسن من عتبة بثالث سنين. السالم
 .فخرجا

أال تبكين على أبيك وأخيك وأھل بيتك ؟ : ومشى نساء قريش إلى ھند بنت عتبة، وھي أم معاوية، فقيل لھا: قالوا
وحرمت . غ محمداً ذلك فيشمت وأصحلبه ونساء الخزرج ال وهللا متى أثار من محمد وأصحابهال أبكيھم فيبل: فقالت

 :ثم قالت بعده. لو أعلم أن الحزن يذھبه البكاء، لبكيت: على نفسھا الدھن والكحل، وقالت

 ھلكاً كھلك رجاليه...  عينا من رأى 

 في النائحات وباكيه... يا رّب باٍك لي غدا 

 ب غداة تلك الواعية... م القلي كم غادروا يو

 ن إذا الكواكب خاوية... من كل عيث في السني 

 فاليوم حّق حذاريه... قد كنت أحذر ما أرى 



68 

 

 يا ويح أم معاوية... يا رّب قائلة غدا 

 ً  :وقالت أيضا

 قبر الذي وارھما... ويلي على أبوي وال 

 في كبد السماء تراھما... رمحين خطيين في 

 ّن القبر حد ظباھما... س  سيفين ھنديين

 ل وال فتى كفتاھما... ال مثل لھما في الكھو 

 ّل الناس من ذكراھما... ابني ربيعة ال يم 

 وتوليا شرواھما... ما خلفا إذ وّدعا 

 كالغصنين أم من رآھما... من حس لي األخوين 

 مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف

به أذًى للنبي صلى هللا عليه وسلم، ولكنه كان ينكر عليه ما أنكروا، وھو كان مطعم يكنى أبا وھب، وكان أقل أصحا
وأجار النبي صلى هللا عليه وسلم، حتى طاف . الذي قام بأمر بني ھاشم وبني المطلب، حتى خرجوا من الشعب

 .بالبيت

ي ھؤالء األسارى، لوھبتھم لو كان أبوك حياً فاستوھبن: وقال النبي صلى هللا عليه وسلم البنه جبير بن مطعم يوم بدر
 .له وشفعته فيھم

وأقيم . ودفن بالحجون وھو ابن بضع وتسعين سنة. ومات مطعم في صفر سنة اثنتين من الھجرة قبل بدر بأشھر
 .النوح عليه سنة

 بن نوفل بن عبد مناف طعيمة بن عدي

. الغ في أذاه ويشتمه ويسمعه ويكذبهوكان طعيمة ممن يؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيب. ويكنى أبا الريان
 .فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله صبرا، فقتل. فلما كان يوم بدر، أسر

قتل رسول هللا صلى هللا عليه : حدثني عبيد هللا بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال
 .حمزة بن عبد المطلب: وسلم طعيمة بن عدي صبرا، وكان الذي قتل طعيمة

 بن نوفل بن عبد مناف الحارث بن عامر

وقالوا إن : " وفيه نزلت. من لقي الحارث فليدعه أليتام بني نوفل: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم بدر
خبيب بن قتله . ولكنه كان أعان على نقض الصحيفة، فقتل يوم بدر كافراً " . نتبع الھدى معك نتخطف من أرضنا 

 .إساف
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 مالك بن الطالطلة

فدعا رسول هللا صلى : كان مالك بن الطالطلة بن عمرو بن غبشان من المستھزئين، وكان سفيھاً، قالوا: وقال الكلبي
: وقال غيره. هللا عليه وسلم عليه، واستعاذ با من شره، فعصر جبريل بطنه، حتى خرج خالؤه من فمه، فمات

 .رأسه قيحاأشار جبريل، فامتحض 

 .ھو عمر ابن الطالطلة، وذلك باطل: وقال غير الكلبي

سمعت من يقول ھو الحارث بن الطالطلة، وليس ذلك بشيء، وھم يغلطون بابن الغيطلة وابن : وقال الكلبي
 .الطالطلة، فيجعلون ھذا ذاك وذاك ھذا

 .لواقدي أثبتأن المستھزئين جميعاً ماتوا في وقت واحد، وقول ا: وقد ذكر غير الواقدي

أليس موت من مات، وعمى من عمي، وما تھيأ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أسباب مفارقتھم : وقال الواقدي
 كفاية له صلى هللا عليه وسلم ؟

 ركانة بن عبد يزيد

عليه وسلم،  وكان ركانة بن عبد يزيد بن ھاشم بن المطلب الشديد قدم من سفر له، فأخبر خبر النبي صلى هللا: قالوا
يا بن أخي، قد بلغني عنك أمر، وما كنت عندي بكذاب، فإن صرعتني، علمت أنك : فلقيه في بعض جبال مكة، فقال

يا ھؤالء، صاحبكم ساحر؛ فساحروا به من : فأتى قريشاً، فقال. صادق، فصرعه النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثا
 .شئتم

 :صالح، عن ابن عباس قالوقال ھشام بن الكلبي، حدثني أبي، عن أبي 

. فدعاه إلى اإلسالم. لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد، وكان أشد العرب، لم يصرعه أحد قط
أقبلي بإذن : وهللا ال أسلم حتى تدعو ھذه الشجرة، وكانت سمرة أو طلحة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فقال
. ارجعي بإذن هللا: ما رأيت كاليوم سحراً أعظم؛ فمرھا فلترجع، فقال: فقال ركانة. خدا فأقبلت تخد األرض. هللا

. إن صرعتني أسلمت، وإال فغنمي لك؛ وإن صرعتك، كففت عن ھذه األمر: فقال. ويحك، أسلم: فقال له. فرجعت
يا بن العم، : فقال. الثافأخذه النبي صلى هللا عليه وسلم، فصرعه ث. وكان ركانة أشد الناس، وما صرعه أحد قط

أقول صارعته، : فما تقول لقريش ؟ قال: قال. فإني آخذ غنمك: قال. ال: فقال. أسلم: فصرعه أيضاً ثالثا؛ فقال. العود
: قال. إذاً أكذب: قال. قل لھم قمرته: فما أقول لھم ؟ قال: قال. فضحتني وخزيتني: قال. فصرعته فأخذت غنمه

قال النبي صلى . فأنت وهللا خير مني وأكرم: قال. خذ غنمك: إلى حين تمسي ؟ قال أولست في كذب من حين تصبح
 .وأحق بذلك منك: هللا عليه وسلم

 ھبيرة بن أبي وھب

ويقال إنه . وكان ھبيرة بن أبي وھب المخزومي ممن يؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقيل إنه قتل يوم الخندق
 .وذلك أثبت. ن، فمات ھناك كافراً بقي إلى الفتح، فھرب إلى اليم

 صلى هللا عليه وسلم ذكر المستضعفين من أصحاب رسول هللا

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس في المسجد، : روى عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير أنه قال
سنان، وبالل بن رباح، وأبو عمار بن ياسر، وخباب بن األرت، وصھيب بن : جلس إليه المستضعفون من أصحابه
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ھؤالء جلساؤه كما ترون، : فتھزأ قريش بھم ويقول بعضھم لبعض. فكيھة، وعامر بن فھيرة وأشباھھم من المسلمين
أوليس ّهللا بأعلَم بالشاكرين وإذا جاءك الذي يؤمنون بآياتنا فقل : " فأنزل هللا عز وجل فيھم. قد من هللا عليھم من بيننا

ً ال عشائر لھم وال منعة: قال" . ب ربكم على نفسه الرحمة سالٌم عليكم كت فكانت قريش تعذبھم في . وكانوا قوما
وال تطُرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشّي يريدون : " وفيھم نزلت. الرمضاء أنصاف النھار، ليرجعوا إلى دينھم

 " .م فتكوَن من الظالمين وجھه ما عليك من حسابھم من شيء وما من حسابك عليھم من شيء فتطردھ

 عمار بن ياسر

. وكان عنس يسمى زيدا. فمنھم عمار بن ياسر بن عامر بن مالك، أحد بني عنس أخي مراد بن مالك بن أدد بن زيد
 .أبا عبد هللا؛ وكان حليفا لبني مخزوم: ويقال. وكان كنية عمار أبا اليقظان؛ وكنية ياسر أبا عمار

قدم ياسر بن عامر، وأخواه الحارث ومالك، مكة من اليمن : م بن الكلبي وغيره قالحدثني محمد بن سعد، عن ھشا
يطلبون أخاً لھم، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر 

فأعتقه أبو حذيفة، ولم يزل ياسر،  بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لھا سمية بنت خباط، فولدت له عماراً،
فأسلم ياسر، وسمية، وعمار، وأخوه عبد هللا بن ياسر، وكان . وعمار مع أبي حذيفة إلى أن مات، وجاء اإلسالم

وخلف على سمية، بعد ياسر، . فقتله بنو الديل في الجاھلية. لياسر ابن آخر، أكبر من عمار وعبد هللا، يقال له حريث
يا حدادا غالما للحارث بن كلدة الثقفي، وھو ممن خرج يوم الطائف إلى النبي صلى هللا عليه األزرق، وكان روم

وكان ياسر . فولدت سمية لألزرق قبل اإلسالم سلمة بن األزرق. وسلم مع عبيد أھل الطائف، وفيھم أبو بكرة، فعتقوا
رق أنھم من ولد الحارث بن أبي شمر قد فارقھا، فھو أخو عمار ألمه، ثم أدعى ولد سلمة عمرو وعقبة بنو األز

وتزوج بعض ولد األزرق في بني أمية، وعمرو وعقبة من غير . الغساني، وأنھم حلفاء لبني أمية، وشرفوا بمكة
 .سمية

وروى ابن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن وھب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن سلمة 
 .بن األزرق، عن أبي ھريرة

ان النبي صلى هللا عليه وسلم سمع نساء يبكين في جنازة، فزجرھن عمر رضي هللا عنه، فقال رسول هللا صلى هللا 
وقاتل عمرو بن األزرق يوم أحد مع . يا عمر، دعھن فإن النفس مصابة، والعين دامعة، والعھد حديث: عليه وسلم

 .المشركين، فأسر

 :بد هللا بن أبي عبيدة، عن أبيه قالوحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ع

لقيت صھيب بن سنان على باب دار األرقم بن أبي األرقم والنبي صلى هللا عليه وسلم فيھا، : قال عمار بن ياسر
فدخلنا . وأنا أريد ذلك: قال. أريد أن أدخل على محمد فأسمع كالمه: ما تريد أنت ؟ قلت: ما تريد ؟ فقال: فقلت له

فكان إسالم عمار . ثم خرجنا مستخفين. فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا. نا اإلسالمعليه، فعرض علي
 .وصھيب بعد إسالم بضعة وثالثين رجال

أول : حدثنا عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور، عن مجاھد قال
فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فمنعه عمه وأما . ل، وخباب، وصھيب، وعمارمن أظھر اإلسالم أبو بكر، وبال

أبو بكر فمنعه قومه وأما اآلخرون فألبسوا دروع الحديد، وصھروا في الشمس حتى بلغ الجھد منھم، وجاء أبو جھل 
أنھا أغلظت له في القول، بلغني : إلى سمية، فطعنھا في قبلھا، فھي أول شھيد في اإلسالم، قال عبد هللا بن محمد

 .فأغضبته
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: حدثني محمد بن سعد عن الواقدي، عن عثمان بن محمد عن الحارث بن الفضيل، عن محمد بن كعب القرظي قال
ما ھذا ؟ : ونظرت إلى ظھره، فإذا فيه حبط، فقلت له: أخبرني من رأى عمار بن ياسر متجردا في سراويل، قال

 .في رمضاء مكةھذا مما كانت قريش تعذبني : قال

كان عمار يعذب حتى ال يدري ما يقول، وكان أبو فكيھة : قال الواقدي، وحدثني عثمان بن محمد في إسناده، قال
والذين ھاجروا : " وفيھم نزلت ھذه اآلية. يعذب حتى ال يدري ما يقول، وبالل، وعامر بن فھيرة، وقوم من المسلمين

الدنيا حسنًة وألجر اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين َصبروا وعلى رّبھم  في ّهللا من بعد ما ظلموا لنبوئّنھم في
 .إنھا نزلت في أبي سلمة بن عبد األسد، وعثمان ابن مظعون، وكان أول من قدم المدينة: قال الواقدي" . يتوكلون 

ُ : " حدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا ھشيم، عن حصين، عن أبي مالك، في قوله كره وقلبه مطمئّن باإليمان إال من أ
 .ھو عمار: ، قال" 

حدثنا أبو صالح الفراء األنطاكي، ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عبد هللا بن المبارك، عن معمر، عن عبد الكريم، عن 
لما أخذ المشركون عماراً، فعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي صلى هللا : أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال

شر، وهللا، ما تركني : وما وراءك ؟ قال: ه وسلم وذكر آلھتھم بخير، فلما أتى النبي صلى هللا عليه وسلم، قالعلي
. فإن عادوا، فعد: مطمئنا باإليمان، قال: فكيف تجد قلبك ؟ قال: قال. المشركون حتى نلت منك وذكرت آلھتھم بخير

 " .إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان : " فنزلت فيه

 .حدثني يحيى بن أيوب الزاھد، ثنا إسماعيل بن علية، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين

أخذك الكفار، فغطوك في الماء؛ : أن النبي صلى هللا عليه وسلم لقي عمارا وھو يبكي، فجعل يمسح عينيه ويقول
 .فإن عادوا، فقل ذاك لھم. فقلت كذا وكذا

: الواقدي، عن عبد هللا بن أبي عبيدة، عن عبد الحكيم بن صھيب، قال وحدثني الوليد بن صالح، ومحمد بن سعد، عن
. ال نفارقك أبدا حتى تشتم محمداً، وحتى تقول الالت والعزى خير من دين محمد: عذب المشركون عماراً، وقالوا

نلت منك، : م ؟ قالول: وهللا، ما أفلح، قال: فقال. أفلح وجھك: فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال. فتركوه. ففعل
وجدته : فكيف وجدت قلبك ؟ قال: وزعمت أن الالت والعزى خير من دينك، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فعمار الذي أكره وقلبه مطمئن : قال. فال عليك؛ وإن عادوا، فعد: مطمئنا باإليمان، أشد من الحديد في ديني، قال
 .عبد هللا بن سعد بن أبي سرح ،" شرح بالكفر صدرا " باإليمان، والذي 

حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي، عن عبيد هللا بن عمرو، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة بن 
ولكن من شرح : " وفي قوله. ذاك عمار: ، قال" إال من أكره وقلبه مطمئّن باإليمان " في قوله : محمد بن عمار
 .عبد هللا بن سعد بن أبي سرح: ل، قا" بالكفر صدرا 

أن عمار بن ياسر، وأباه ياسراً، وأخاه : حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه عن جده، عن أبي صالح، عن أم ھانىء
صبراً آل ياسر، : عبد هللا بن ياسر، وسمية أم عمار كانوا يعذبون في هللا، فمر بھم النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال

ورمي عبد هللا، . فمات ياسر في العذاب، وأغلظت سمية ألبي جھل، فطعنھا في قلبھا، فماتت فإن موعدكم الجنة،
 .فسقط

 .وحدثني محمد بن سعد، ثنا الفضل بن عنبسة الواسطي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن يوسف المكي بنحوه

قال : لحسن، عن أنس، قالحدثني الحسين بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن أبي ربيعة، عن ا
 .علي، وعمار، وبالل: الجنة تشتاق إلى ثالثة من أصحابي: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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أتي النبي صلى هللا : حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن ھذيل بن شرحبيل، قال
 .ما مات عمار: لفقا. وقع على عمار حائط، فمات: عليه وسلم فقيل له

ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن : حدثنا الحسين بن علي بن األسود، وإبراھيم بن مسلم الخوارزمي، قاال
فخرج عمار قبل . غزت بنو عطارد من البصرة ماه، وأمدوا بعمار بن ياسر وھو على الكوفة: طارق بن شھاب قال

أيھا العبد األجدع وقال إبراھيم : فقام رجل من بني عطارد، فقال. ي الغنيمةنحن شركاؤكم ف: الوقعة وقدم بعدھا، فقال
عيرتني بخير أذني، : المجدع، وكانت أذنه أصيبت في سبيل هللا أتريد أن نقسم لك غنيمتنا ؟ فقال عمار: في حديثه

 .الغنيمة لمن شھد الوقعة: فكتب. وأحب أذني إلي، فكتب بذلك إلى عمر

رأيت عمار بن ياسر يوم : ، عن الواقدي، عن عبد هللا بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قالحدثني محمد بن سعد
. ھلموا إلي. يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون ؟ أنا عمار بن ياسر: اليمامة على صخرة وقد أشرف، وھو يصيح

 .وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت، فھي تذبذب وھو يقاتل أشد قتال

: م مستملي يزيد، ثنا يزيد بن ھارون، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن ابن شھاب، قالحدثنا أبو مسل
 .خير أذني سببت: فقال عمار. أيھا األجدع: قال رجل من بني تميم لعمار

حدثنا محمد بن سعد، ثنا مسلم بن إبراھيم وأبو قطعن، قاال ثنا القاسم بن الفضل الحداني، قال ثنا عمرو بن مرة 
أقبلت ورسول هللا صلى هللا عليه : أن عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه قال: الجھني، عن سالم بن أبي الجعد

أھكذا : فقال ياسر. وسلم آخذ بيدي ونحن نتماشى بالبطحاء، إذ أتينا على أبي عمار، وعمار، وأمه، وھم يعذبون
 .ر، اللھم اغفر آلل ياسر؛ وقد فعلتاصب: فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم. يكون الدھر كله

حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا وكيع بن الجراح، عن سالم بن أبي العالء، عن عمرو بن ھرم، عن ربعي بن 
اھتدوا بھدي عمار، وتمسكوا بعھد ابن : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: حراش، عن حذيفة بن اليمان قال

 .عبدابن أم : أو قال. مسعود

 .وتمسكوا بعھد ابن أم عبد: حدثني أبو مسلم، عن وكيع عن النبي صلى هللا عليه وسلم بھذا اإلسناد، قال

مثل الجليس : قال عمار: حدثني شريح بن يونس، عن مؤمل بن إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن أبي العالء قال
س السوء مثل الكير، إن لم يحرقك بناره، ومثل الجلي. الصالح مثل العطار، إال تجد من عطره، يصل إليك ريحه

 .أصابك من شرره ونتن ريحه

كان أول من : حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال
يصلى فيه عمار أفشى القرآن بمكة من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن مسعود، وأول من بني مسجدا 

 .بن ياسر

أول من اتخذ مسجدا في بيته : ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن أبيه قال: حدثني عمرو الناقد، وبكر بن الھيثم، قاال
 .يصلى فيه عمار

حدثني إسحاق الفروي أبو موسى، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي 
 .مؤمن نساء إذا ذكر ذكر: أخبرنا عن عمار بن ياسر، قال: قلنا له: ى عنه قالرضي هللا تعال

 .حدثني عفان، عن القاسم بن الفضل، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي بنحوه
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ْن ھو : " حدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن كناسة األسدي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله أمَّ
 .نزلت في عمار بن ياسر: ، قال" آناء الليل  قانت

وشھد وقعة بدر، وأحد، والخندق، والمشاھد . أقطع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عماراً موضع داره: وقال الواقدي
 .كلھا مع النبي صلى هللا عليه وسلم

 :العيدي، قال حدثني الحسين بن األسود، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب

أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً، وابن مسعود : قرىء علينا كتاب عمر رضي هللا تعالى عنه بالكوفة
معلما ووزيراً، وھما من النجباء من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أھل بدر، وقد آثرتكم بابن أم عبد 

واقتدوا بھما، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وحذيفة وعثمان بن حنيف  على نفسي، فاسمعوا لھما وأطيعوا،
 .فجعل شطرھا وبطنھا لعمار، والشطر الباقي بين ھؤالء الثالثة: قال. على السواد، ورزقتھم في كل يوم شاة

اً لقول هللا عز إنما وليت عمار: قال عمر: حدثنا ھدبة بن خالد البصري، عن أبي ھالل الراسبي، عن الحسين، قال
 " .وُنريد أن نمن على الذين استضعفوا في األرض ونجعلھم أئمًة ونجعلھم الوارثين : " وجل

أن أھل الكوفة : أبو عوانه عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة: حدثنا أبو مسعود الكوفي، ثنا عوانه أو قال
 .شكوا سعدا، فأكثروا، فعزله وولى عمار بن ياسر الكوفة

إن : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة، عن أبيه، عن سالم بن عبد هللا، عن أبيه
 .وولى عمار بن ياسر بعده. عمر عزل سعداً عن العراق، وقاسمه ماله

عود كان يخطب أن عبد هللا بن مس: حدثنا عمرو بن محمد، حدثني عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق
 .كل خميس، ويدع خطبة الجمعة لألمير، وھو عمار

كان عماراً : حدثني أحمد بن إبراھيم، ثنا العقدي أبو عامر، عن شعبة، عن سماك، عن رجل من تيم هللا سمعه، يقول
 .علينا سنًة يخطبنا في كل جمعة، في عمامة سوداء

أن عماراً كان إذا خطب، : بي إسحاق، عن حارثة بن مضربوحدثني أبو بكر األعين، حدثنا عفان، ثنا شعبة، عن أ
 .سلم

أن عمار بن ياسر كان يقرأ على المنبر : حدثنا بكر بن الھيثم، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراھيم
 .وما أرحنا من ياسينك: فقال له األشعث بن قيس. يس

لو : فقيل له. خطب عمار بخطبة وجيزة: ي زبيدة عبثر، قالوحدثني الحسين بن األسود، حدثني يحيى بن آدم، عن أب
" إذا السماء انشقت : " وكان يقرأ على المنبر: قال. أمرنا بتقصير الخطب وإطالة الصالة: زدت في خطبتك ؟ فقال

 .فينزل فيسجد

ذه الصالة قبل احذفوا ھ: قال عمار: حدثنا بكر بن أبي حذيفة، عن سفيان بن يسير بن ذعلوق، عن أبي مريم، قال
 .وسوسة الشيطان

" رأيت عماراً قرأ يوم جمعة : حدثني الحسين، عن يحيى، عن شريك، عن عاصم بن بھدلة، عن زر بن حبيش، قال
 .، فنزل عن المنبر فسجد" إذا السماء انشقت 
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ى بأساً أن عماراً كان ال ير: وحدثني عبد هللا بن صالح، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد
 .بالمعراض إذا قتل

إنا لمع عمار بن ياسر رضي هللا : حدثنا زھير بن حرب أبو خيثمة، ثنا جرير، عن األعمش عن زيد بن وھب قال
وهللا ال تقوم : فقال عمار. تعالى عنه بظھر الكوفة إذ عرض له حمار وحش، فأسرعنا إليه بالرماح، فطعناه بھا

فعل به كما فعل بھذا، وحتى إن الرجل ليرى على أحدھم العمامة الحسنة الساعة حتى إذا رئي رجل من قريش 
 .فتعجبه فيضرب عنقه من أجلھا ويأخذھا منه

رأى : حدثني أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن علي بن أبي كثير، قال
 .صل ھا ھنا: ار األرض، وقالعمار رجالً يصلي على دابته، فأخذ بقفاه، فحطه على قر

أن رجالً : حدثنا علي بن شور المقرىء، عن عبد الوھاب، عن عطاء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
. ويحك إني قد بنت منك: فقالت له المرأة. طلق امرأته ثالثاً، ثم جعل يغشاھا، وظن أنه ال طالق إال طالق السنة

لو قدرت عليه، : ما تقول في رجل طلق امرأته ثالثاً دفعة، ثم غشيھا ؟ فقال عمار: قالفأتى الكوفة، فسأل عماراً، ف
 :فانطلق إلى امرأته، فسرحھا، وقال. لرجمته

 لي لو لم تطلّق... كانت حالال أم عبد ّهللا 

 ال يتق الرحمن يوبق... حجز التقى عنھا ومن 

أن عماراً أتي بشاة مصلية : نا سفيان، عن منصور، عن ربعيحدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا أبو أحمد الزبيري، ث
 .إن كنت تؤمن با واليوم اآلخر، فادن واطعم: فقال له. فتنحى رجل. في اليوم الذي يشك فيه قبل رمضان

 : حدثني شجاع بن مخلد الفالس، ويوسف، عن موسى، ثنا جرير، عن أبي سنان، عن عبد هللا بن أبي الھذيل، قال

بنيت شديداً، وأملت بعيداً، : فنظر، وقال. تعالى فانظر إلى ما بنيت: ى عبد هللا بن مسعود داره، قال لعمارلما بن
 ً  .وستموت قريبا

: حدثني إبراھيم بن محمد بن عرعرة، ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن شبيب، قال
ً : سمعت عماراً يقول  .إال أقيد منه يوم القيامة ال يضرب رجل عبده ظالما

. ذكر لنا عن أبي األحوص أنه رأى عمار بن ياسر يخطب يوم الجمعة، فبدت له حية: حدثني عبد هللا بن صالح، قال
 .اقتلوا الحية والعقرب ولو كنتم في صالتكم: فنزل، فضربھا حتى قتلھا لقول النبي صلى هللا عليه وسلم

رأيت عمار : الفضل بن دكين، ثنا سفيان، عن أجلح، عن ابن أبي الھذيل قال حدثنا محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم
فجاذبه، حتى قاسمه إياه نصفين، وحمله عمار على ظھره . يشتري قتاً بدرھم، فاستزاد حبال، فأبى صاحبه أن يزيده

 .القصر وھو أمير الكوفة: إلى منزله أو قال

جرير بن حازم، عن سعيد بن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن مطرف  حدثنا وھب بن بقية، أنبأ يزيد بن ھارون، أنبأ
ً : قال  .رأيت عمار بن ياسر يقطع على لحاف ثعالب ثوبا

سئل عمار : حدثني محمد بن سعد، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وھيب عن داود بن أبي ھند، عن عامر الشعبي قال
 .حتى يكون؛ فإذا كان تجشمناھا لكم فدعونا: قال. ال: ھل كان ھذا ؟ قالوا: عن مسألة، فقال
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وشى : وحدثنا محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن األعمش، عن إبراھيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال
 .اللھم إن كان كذب علي، فابسط له في الدنيا واجعله موطوء العقب: بعمار رجل إلى عمر، فرفع عمار يديه فقال

كان عمار من أطول الناس : ثنا عفان، ثنا األسود بن شيبان، ثنا أبو نوفل بن أبي عقرب، قال حدثنا محمد بن سعد،
 ً  .ثم عرضت له فتنة عظيمة. أعوذ با من الفتنة، أعوذ با من الفتنة: وكان يقول. سكوتاً وأقلھم كالما

العبسي، عن بالل بن يحيى العبسي أن حدثني الحسين بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى وأبو نعيم، قاال ثنا سعد 
أبو اليقظان على الفطرة، أبو اليقظان على الفطرة، لن : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: حذيفة قال

 .يدعھا حتى يموت أو ينسيه الھرم

إن : قال لهشاتم عماراً رجل؛ ف: حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا شريك، عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال
 .كنت كما تقول، فأنا كتارك الغسل يوم الجمعة، وإن كنت كاذباً، فأكثر هللا مالك، وأوطأ الرجال عقبك

أن عماراً قال : سمعت أبا يزيد المدني يحدث: حدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا وھب بن جرير، عن أبيه، قال
سبحان هللا يا أم المؤمنين، ما أبعد ھذا األمر : الناس من القتال لعائشة رضي هللا تعالى عنھا يوم الجمل بعد ما فرغ

من ھذا، أبو اليقظان؟ : من األمر الذي عھد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليك فيه، أمرك أن تقوي في بيتك، فقالت
 .الحمد  الذي قضى لي على لسانك: فقال. وهللا انك، ما علمت، لقوال بالحق: قالت: نعم: قال

أحرق المشركون عمار بن : وحدثنا خلف بن ھشام البزاز، ثنا أبو عوانة، أنبأ أبو بلج، عن عمرو بن ميمون، قال
يا نار كوني برداً وسالما : " ياسر بالنار، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمر به، فيمر يده على رأسه فيقول

 .باغية، يا عمارعمار كما كنت على إبراھيم، تقتلك الفئة ال" على 

حدثني محمد بن سعد، ثنا عفان بن مسلم، ثنا وھيب، ثنا داود، عن أبي نضرة العبدي المنذر بن مالك، عن أبي سعيد 
لما أخذ النبي صلى هللا عليه وسلم في بناء المسجد، جعل يحمل لبنة لبنة، وجعل عمار : الخدري رضي هللا عنه، قال

ويحك، يا : بي أن النبي صلى هللا عليه وسلم جعل ينفض التراب عن رأسه فيقوليحمل لبنتين لبنتين، فحدثني أصحا
 .بن سمية، تقتلك الفئة الباغية

وقع بين عبد هللا بن مسعود وبين عمار بن ياسر تشاجر في شيء، : وحدثني المدائني، عن علي بن مجاھد، قال
أتحبس ابن أم عبد ؟ فعزل عماراً، : ، فقالفبلغ ذلك عمر رضي هللا تعالى عنه. فعجل عمار، فحبس ابن مسعود
 .وولى الكوفة المغيرة بن شعبة

حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام أبو عبد هللا، ثنا عمرو بن عون، أنبأ ھشيم، عن العوام بن حوشب، عن األسود بن 
 :مسعود، عن حنظلة بن خويلد وكان يأمن عند علي وعند معاوية رضي هللا عنھما قال

لتطب نفس كل : ند معاوية إذ أتاه رجالن يختصمان في رأس عمار، فقال عبد هللا بن عمرو بن العاصبينا أنا ع
. تقتل عماراً الفئة الباغية: واحد منكما لصاحبه برأس عمار، فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

إن رسول هللا صلى : م يقاتل معنا إذاً ؟ فقالأال تثنى عنا مجنونك ھذا، فل: فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص، فقال
 .هللا عليه وسلم أمرني بطاعة أبي، فأنا معكم، ولست أقاتل

ثنا يزيد بن ھارون، أنبأ شريك، عن محمد بن عبد : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي ووھب بن بقية الواسطي، قاال
كنا عند عمار بصفين، وعنده شاعر ينشد ھجاء في  :هللا المرادي، عن عمرو بن مرة، عن عبد هللا بن سلمة، قال

أيقال عندكم الشعر وأنتم أصحاب رسول : فقال رجل. ألصق بالعجوزين: معاوية وعمرو بن العاص، وعمار يقول
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إنا لما ھجانا المشركون، شكونا ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ : هللا صلى هللا عليه وسلم وأھل بدر ؟ فقال
 .فإن كنا لنعلمه اإلماء بالمدينة. قولوا كما يقولون لكم: فقال

ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمار بن معاوية الدھني، عن سالم بن أبي الجعد، عن . حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام
 .ما عرض على ابن سمية أمران قط إال اختار األرشد منھما: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عبد هللا قال

ثالث من كمال : حدثني أبو بكر األعين، عن عفان، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار قالو
 .اإلنفاق في اإلقتار، وإنصاف الناس من نفسك، وبذل السالم: اإليمان

د هللا ثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، عن عبد الرحمن بن زياد، عند عب: حدثني أحمد بن ھشام وعمرو بن محمد، قاال
إني ألسير مع معاوية منصرفه من صفين، بينه وبين عمرو بن العاص، فقال عبد هللا بن عمرو بن : بن الحارث، قال

: قال. ويحك يا بن سمية، تقتلك الفئة الباغية: يا أبت، سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعمار: العاص
أنحن قتلناه ؟ . ما تزال تأتينا بھنة تدحض بھا في قولك: قال معاويةأال تسمع ما يقول ھذا ؟ ف: فقال عمرو لمعاوية

 .إنما قتله الذين جاؤوا به

 .بمثله: حدثني محمد بن سعد، عن أبي معاوية، عن األعمش، عن عبد الرحمن، عن عبد هللا بن الحارث

قال عمر لعمار : عن عامر قالحدثنا خلف بن ھشام البزار، ثنا خالد بن عبد هللا الطحان، ثنا داود بن أبي ھند، 
 .لئن قلت ذاك، لقد ساءني استعمالك إياي، وساءني عزلك: أساءك عزلنا إياك ؟ قال: رضي هللا عنھما

حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، قال حدثني عبد هللا بن الحارث، عن الفضيل، عن أبيه، عن عمارة، عن ابن 
ال أقاتل أبداً حتى يقتل عمار؛ : جمل، فلم يسل سيفا، وشھد صفين، فقالشھد خزيمة بن ثابت ال: خزيمة بن ثابت، قال

: فلما قتل عمار، قال خزيمة. تقتله الفئة الباغية: فأنظر من يقتله ؟ فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
. لمري، طعنه برمح، فسقطأبو الغادية ا: ثم اقترب، فقاتل حتى قتل، وكان الذي قتل عماراً . قد أبانت لي الضاللة

وكان يومئذ يقاتل في محفة، فقتل وھو ابن أربع وتسعين سنة، فلما وقع، أكب عليه رجل آخر فاحتز رأسه، فاختصما 
ھو : أتقول ھذا لقوم بذلوا أنفسھم دوننا ؟ فقال عمرو: وهللا ما يختصمان إال في النار، فقال معاوية: فقال عمرو. فيه

 .له، ولوددت أني مت قبل ھذا اليوم بعشرين سنةوهللا ذاك؛ وإنك لتعم

لما قتل عمار، دخل خزيمة بن ثابت : حدثني بكر بن الھيثم، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الجبار، عن أبي إسحاق، قال
وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد : فسطاطه، فشن عليه بالماء، وطرح عليه سالحه، ثم قاتل حتى قتل

قتل عمار رضي هللا عنه وھو ابن إحدى وتسعين سنة، وكان أقدم في الميالد : ، عن ابن أبي عون، قالهللا بن جعفر
عقبة بن عامر الجھني، وعمير بن الحارث الخوالني، : من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان أقبل إليه ثالثة نفر

عم بعض الناس أن عقبة بن عامر ھو الذي كان وشريك بن سلمة المرادي، فانتھوا إليه، فحملوا عليه فقتلوه، وز
بل الذي قتله عمير بن الحارث : ويقال. ضربه حين أمر به عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه، حتى أصابه الفتق

 .الخوالني

: قال. حوي بن ماتع بن زرعة بن يحض السكسكي، من كندة: إن الذي قتل عمارا: يقول أھل الشأم: وقال الكلبي
 .قتله أبو الغادية المري: يقول وغيره

سمعت عبد هللا بن : حدثنا أحمد بن إبراھيم الدورقي، ثنا أبو داود الطيالسي، أنبأ شعبة، أنبأني عمرو بن مرة، قال
فنظر إلى عمرو بن العاص ومعه . رأيت عماراً يوم صفين شيخا آدم، في يده الحربة، وإنھا لترعد: سلمة يقول
وهللا لو ضربونا . راية قد قاتلتھا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث مرات، وھذه الرابعة إن ھذه: الراية، فقال

 .حتى يبلغوا بنا سعفات ھجر، لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنھم على الضالل



77 

 

 قال عمار يوم: حدثنا محمد بن سعد، ثنا الفضل بن دكين، ثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كھيل قال
وهللا لو ضربونا . محمداً وحزبه: اليوم ألقى األحبة. الجنة تحت البارقة، الظمآن قد يرد الماء، الماء مورود: صفين

وهللا لقد قاتلت ھذه الراية ثالث مرات مع رسول . حتى يبلغونا سعفات ھجر، لعلمت أنا على حق وأنھم على باطل
 .وال أنقاھنهللا صلى هللا عليه وسلم، وما ھذه المرة بأبرھن 

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن عبد هللا بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن لؤلؤة موالة أم الحكم بنت عمار بن 
لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار، والراية مع ھاشم بن عتبة، وقد قاتل أصحاب علي عليه السالم ذلك : ياسر، قالت

. ومع عمار ضيح من لبن. وراء ھاشم، وقد جنحت الشمس للغروب اليوم، حتى كادت الشمس تغرب، وعمار من
آخر زادك من الدنيا ضيح : فقال حين وجبت الشمس، وشرب الضيح سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

 .ثم اقترب، فقاتل حتى قتل، وھو ابن أربع وتسعين سنة: قالت. من لبن

أتي عمار يوم صفين : حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البختري، قال حدثنا عمرو الناقد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن
 .إن آخر شراب تشربه حتى تموت شربة لبن: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بلبن، فضحك وقال

: قال عمار يوم صفين: حدثنا أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن أبي البختري قال
فأتى بلبن، . إن آخر شربة تشربھا في الدنيا شربة لبن: بة لبن، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالائتوني بشر

 .رضي هللا تعالى عنه. ثم قاتل حتى قتل. فشربه

كنت بواسط القصب عند عبد األعلى بن : حدثني عمرو الناقد، ثنا عفان، ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر، حدثني أبي قال
أدخلوه، فدخل وعليه مقطعات له، : فقال عبد األعلى. ھذا أبو الغادية الجھني بالباب: فقال اآلذن. عامر عبد هللا بن

بايعت رسول هللا صلى هللا عليه : فإذا رجل طوال، ضرب من الرجال كأنه ليس من ھذه األمة، فلما دخل، قعد، قال
ا نعد عمار بن ياسر فينا حنانا، فبينا أنا في مسجد قباء، إذا إنا كن: لم ؟ وذكر كالماً، ثم قال: بيمينك ؟ قال: وسلم، قلت
إن تشأ تمكني من . اللھم: لو أجد عليه أعوانا، لوطئته حتى أقتله، وقلت: فقلت. إن نعثال ھذا يعني عثمان: ھو يقول

طعنه في عمار، فلما كان يوم صفين، أقبل في أول الكتيبة، حتى إذا كان بين الصفين، أبصر رجل عورة منه، ف
إنه : فلم أر رجالً أبين ضاللة عندي منه: قال. ركبته بالرمح، فعثر فانكشف المغفر عنه، فضربته، فإذا راس عمار

فأبى أن . فأتي بماء في زجاج. سمع من النبي صلى هللا عليه وسلم، وبايعه، ثم قتل عماراً، واستسقى أبو غادية ماءً 
 .يتورع عن الشرب في زجاج، ولم يتورع عن قتل عمار: بطيةفأتي بماء في خزف، فقال رجل بالن. يشرب

سمعت : وحدثنا محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ سلمة، أنبأ كلثوم بن جبر، عن أبي غادية، قال
ھذا : فقيل. فلما كان يوم صفين، جعل عمار يحمل على الناس. عماراً يقع في عثمان ويشتمه بالمدينة، فتوعدته بالقتل

قتل عمار بن : فقيل. فوقع، فقتلته. فرأيت فرجة بين الرانين وبين الساقين، فحملت عليه، فطعنته في ركبته. عمار
 .ياسر

: فقيل لعمرو. قاتله وسالبه في النار: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وأخبر عمرو بن العاص، فقال
 .قاتله وسالبه: إنما قال: قال. لم وھا أنت قاتلهسمعت ھذا من رسول هللا صلى هللا عليه وس

 :وقال الواقدي في إسناد له

لما دلف إلينا في : كيف قتلته ؟ قال: حمل على عمار حوي السكسكي وأبو الغادية المري، فقتاله، فقيل ألبي الغادية
. جال من حمير، فقتله عمارھل من مبارز ؟ فبرز إليه رجل من السكاسك، ثم بارز ر: الكتيبة، دلفنا إليه، فنادى
ھل من مبارز ؟ فاختلفنا ضربتين، واضطربت يد عمار، فضربته بسيفي حتى برد، : ونادى. وأثخن الحميري عمارا
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خصمك، يا أبا الغادية، مازندر، يعني ضخماً : قتلت أبا اليقظان، قتلك هللا، فقال له محمد بن المنتشر: ونادى الناس
 .خا كبيراً جسيما آدموكان أبو الغادية شي. فضحك

إن امرءاً من المسلمين لم يعظم عليه قتل عمار ويدخل عليه بقتله مصيبة موجعة، لغير : وقال علي عليه السالم
لقد رأيت عماراً ما يذكر . رشيد، رحم هللا عماراً يوم أسلم، ورحم هللا عماراً يوم قتل، ورحم هللا عماراً يوم يبعث حيا

ى هللا عليه وسلم أربعة إال كان الرابع، وال خمسة إال كان الخامس، وما كان أحد من من أصحاب رسول هللا صل
أصحاب محمد يشك في أن عماراً قد وجبت له الجنة في غير موطن وال اثنين، فھنيئا له الجنة، عمار مع الحق أين 

 .دار، وقاتل عمار في النار

قتل عمار : عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أبي ثابت قالحدثني الحسين بن األسود، عن عبيد هللا بن موسى، عن 
 .يوم قتل وھو مجتمع العقل

إني ألرجو : قال عمرو بن العاص: حدثنا أحمد بن إبراھيم، ثنا إسماعيل بن إبراھيم، عن ابن عون، عن الحسن، قال
قد كان يحبك : فقال.  النارأن ال يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات يوم مات وھو يحب رجال، فيدخله هللا

عمار بن ياسر، : فمن ذاك الرجل ؟ قال: قال. هللا أعلم أحبني أم نألفني؛ لكنا كنا نراه يحب رجال: ويستعملك، فقال
 .قد وهللا قتلناه: قال. فذاك قتيلكم يوم صفين: قالوا

 .وأثبت ذلك أنه مرى. كان أبو الغادية عامليا: وقال بعض الرواة

. كان عمار آدم، طواال، مضطربا، أشھل العينين، بعيد ما بين المنكبين، وكان ال يغير شيبه: قدي في إسنادهوقال الوا
إحدى وتسعين، : ويقال. وقتل مع علي بصفين في صفر سنة سبع وثالثين، وھو ابن ثالث وتسعين، وذلك الثبت

 .رحمه هللا تعالى. ودفن بصفين

 .عن أشعث بن سوار، عن أبي إسحاقحدثنا محمد بن حاتم، ثنا ابن نمير 

أن عليا عليه السالم صلى على عمار، وھاشم بن عتبة، فجعل عمار مما يليه، وھاشماً أمام ذلك، وكبر عليھما تكبيراً 
 .واحداً 

أن عليا صلى : وحدثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن الحسين بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة
 .لم يغسلهعلى عمار، و

حدثنا محمد بن سعد، ثنا أبو نعيم، ثنا شريك بن عبد هللا، عن أبي إسحاق الشيباني، عن مثنى العبدي، عن أشياخ 
 .ال تغسلوا عني دما فإني مخاصم: شھدوا عماراً قال

بالئه، صبر  رحم هللا أبا اليقظان، فإني أرى أنه لو شارك أيوب عليه السالم في: وروي عن األصبغ بن نباته أنه قال
 .معه

 خباب بن األرت

فأغار قوم من ربيعة على الناحية التي كان فيھا، فسبوه وأتوا به الحجاز، فباعوه، فوقع . كان األرت سواديا: قالوا
وابنة عبد هللا بن سباع ھذا، ھي أم طريح بن إسماعيل الثقفي . إلى سباع بن عبد العزى الخزاعي، حليف بني زھرة

وسباع ھذا، ھو الذي بارز حمزة يوم أحد فقال له حمزة رضي هللا . م أنمار بنت سباع، فأعتقتهفوھبه أل. الشاعر
 .إن اسمھا أيضاً أم أنمار: وكانت أمه قابلة بمكة، ويقال. فقتله حمزة. إلي يا بن مقطعة البظور: عنه
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 .إنه كان من سواد الكوفة: كان أبو خباب من أھل كسكر ويقال: وقال الھيثم بن عدي

أن خباب بن اآلرت كان أخا سباع ألمه، فانضم خباب إلى آل سباع، فادعى حلف بني : وزعم أبو اليقظان البصري
 .زھرة

وخباب فيما يقول ولده بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة، من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، وأنه وقع عليه 
 .انت به رتةوأنه ك. سباء، فصار إلى أم أنمار موالته، فأعتقته

 .كان ألكن إذا تكلم بالعربية، فمسى األرت: قال الواقدي

 .ويكنى أبا عبد ربه. أسلم خباب، وكان قيناً بمكة: وقال الواقدي

أال إن خباب بن األرت أسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن كردوس، أنه قال
 .سادس ستة

أسلم خباب مع بني مظعون، : ن الواقدي، عن محمد بن صالح، عن يزيد بن رومان، قالوحدثني محمد بن سعد، ع
 .وأبي سلمة بن عبد األسد، وجماعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قبل دخول دار األرقم

ميد، عن مغيرة، وحدثنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ويوسف بن موسى القطان، قاال ثنا جرير بن عبد الح
حين عذبوا إال خباب بن األرت، فجعلوا يلصقون ظھره : قال يوسف في حديثه. أعطوھم ما أرادوا: عن الشعبي، قال

 .باألرض على الرضف حتى ذھب ماء متنه

ل لقد كان الرج: فقال صلى هللا عليه وسلم. جاء خباب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فشكا ما أصابه: وقال الواقدي
ممن قبلكم يمشط بأمشاط الحديد حتى يخلص إلى ما دون عظمه من لحم وعصب، ويشق بالمياشير، فال يرده ذلك 

وهللا، ليمضين ھذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال هللا . وأنتم تعجلون. عن دينه
 .وحده، والذئب على غنمه

ثنا وكيع عن األعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن : بن حاتم، قاالوحدثني أحمد بن ھشام بن بھرام ومحمد 
لن أقضيك حتى تكفر : فقال لي. كنت قيناً، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أقتضيه: خباب بن األرت، قال

إذ رجعت  وأني لمبعوث بعد الموت ؟ فإن كان ذلك، فلسوف أقضيك: قال. لن أكفر حتى تموت وتبعث: فقلت. بمحمد
 " .فردا : " ، إلى قوله" أفرأيَت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتيّن ماال وولداً : " فنزلت فيه. إلى مالي وولدي

وحدثني بكر بن الھيثم، ثنا عبد هللا بن صالح المصري، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن 
 .عباس بنحوه

 .لدهسنكتب ما يقول، يعني ماله وو: وقوله

كان خباب ممن شھد بدراً، ولم يفارق النبي صلى هللا عليه وسلم، ولما ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه : وقال الواقدي
. وسلم وھاجر خباب، نزل والمقداد بن عمرو على كلثوم بن الھدم، فلم يبرحا منزله حتى توفي قبل بدر بيسير

وآخا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين خباب . ه حتى فتحت قريظةفتحوال، فنزال على سعد بن عبادة، فلم يزاال عند
ولم يتخلف عن مشھد من مشاھد رسول هللا صلى هللا عليه . وجبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن ھيشة األوسي

 .وسلم
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عن أبي  حدثني إبراھيم بن مسلم الخوارزمي وعمرو بن محمد الناقد، قاال ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق،
ادنه، ادنه، فما أحد أحق بھذا المجلس منك، إال : جاء خباب إلى عمر رضي هللا تعالى عنه، فقال: ليلى الكندي قال

 .عمار بن ياسر، فجعل خباب يريه آثاراً في ظھره لما عذبه المشركون

خل خباب بن األرت على د: حدثني خلف بن ھشام، ثنا حبان بن علي العنزي أخو مندل، ثنا مجالد، عن الشعبي، قال
ما أحد أحق بھذا المجلس منك إال رجل واحد، : عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، فأجلسه على منكبه وقال

ليس ھو بأحق مني، إن بالال كان له في المشركين : قال خباب. بالل: ومن ھو، يا أمير المؤمنين ؟ قال: فقال خباب
ً وقد أوقدو لي ناراً، ثم سلقوني فيھا، ثم وضع رجل رجله على  من يمنعه هللا به، ولم يكن لي أحد؛ لقد رأيتني يوما

 .ثم كشف خباب عن ظھره، فإذا ھو قد برص. صدري، فما أتيت األرض إال بظھري

: حدثني القاسم بن سالم، ثنا حجاج بن محمد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حارثة بن مضرب، قال
: لوال أني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وقد اكتوى سبع كيات، فسمعته يقول دخلت على خباب أعوده

لكن حمزة كفن في بردة، إذا مدت على : فبكى، ثم قال. وأتي بكفنه قباطي: قال. ال يتمنين أحدكم الموت، لتمنيته
ر، ولقد رأيتني مع رسول قدميه قصرت عن رأسه، وإذا مدت على رأسه قصرت عن قدميه حتى جعل عليھما إذخ

ولقد خشيت أن . هللا صلى هللا عليه وسلم، وما أملك ديناراً وال درھماً؛ وإن في بيتي في تابوت ألربعين ألف واف
 .يكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا

دخلنا على : حدثني محمد بن سعد، حدثني يعلى بن عبيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال
 ً لوال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نھانا أن ندعو بالموت، : وقال. خباب نعوده، وقد اكتوى في بطنه سبعا

 .لدعوت بالموت

كان خباب قيناً، وكان قد أسلم، فكان رسول هللا صلى : حدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن أبي صالح، قال
فشكا ذلك . ، فأخبرت بذلك موالته، فكانت تأخذ الحديدة وقد أحمتھا، فتضعھا على رأسههللا عليه وسلم يألفه ويأتيه

ً : إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال فاشتكت موالته رأسھا وھي أم أنمار فكانت تعوي مع . اللھم انصر خبابا
 .سھااكتوي، فكان خباب يأخذ الحديدة قد أحماھا، فكان يكوي بھا رأ: فقيل لھا. الكالب

أتى خباب الكوفة حين اختطھا المسلمون، فابتنى بھا داراً، وتوفي بھا سنة سبع وثالثين، وھو ابن ثالث : قال الواقدي
 .وصلى عليه علي بن أبي طالب منصرفه من صفين. وسبعين سنة

حدثني ابن : حدثني محمد بن سعد، ثنا طلق بن غنام النخعي، ثنا محمد بن عكرمة بن قيس النخعي، عن أبيه قال
أي بني، إذا أنا مت، فادفني بھذا : فلما ثقل خباب، قال. كان الناس يدفنون موتاھم بالكوفة في جبابينھم: خباب قال

دفن بھذا الظھر رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدفن الناس : الظھر، فإنك لو دفنتني به قيل
 .فكان أول مدفون بظھر الكوفة خباب بن األرت. الكوفةفلما مات، دفنه بظھر : موتاھم بالظھر، قال

ً حين أسلم، والزم رسول هللا صلى هللا : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناده، قال كان الذي يعذب خبابا
عتبة بن أبي وقاص، أخا سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن أھيب بن عبد مناف بن زھرة، : عليه وسلم

 .إن الذي كان يعذبه وھو الثبت األسود بن عبد يغوث :ويقال

 .وكان، فيما ذكر بعض ولده، ربعة، جيد األلواح، عريض ما بين المنكبين، عظيم الھامة، كث اللحية: قال

 .أن خباباً كان مولى لعتبة بن ربيعة، وذلك باطل: وزعم بعض الرواة

 .أن خباباً كان يكنى أبا عبد هللا: ، عن إبراھيمحدثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، أنبأنا األعمش
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 صھيب بن سنان

صھيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن : قال الكلبي
 .وأمه سلمى بنت قعيد، من بني تميم. أسلم بن أوس مناة بن النمر بن قاسط

: كان اسھم صھيب: عمار في دار األرقم بن أبي األرقم، وقال بعض الرواةكان إسالم صھيب مع : وقال الواقدي
 .وليست له كنية غيرھا. وكناه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قبل أن يولد له، أبا يحيى: قالوا. عميرة بن سنان

ازلھم بأرض كان سنان عامال لكسرى على األبلة من قبل النعمان بن المنذر، وكانت من: وقال الكلبي وغيره
فأغارت الروم على ناحيتھم، فسبت صھيباً . كانوا في قرية على شاطىء الفرات مما يلي الجزيرة: الموصل، ويقال

وھو غالم، فنشأ بالروم، فصار ألكن، فابتاعه رجل من كلب، فقدم به مكة، فاشتراه أبو زھير عبد هللا بن جدعان بن 
وكان مھلك ابن جدعان . فأقام معه إلى أن ھلك. فاسترقه، ثم أعتقه. عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب

 .قبل المبعث ببضع عشرة سنة، ولم يزل صھيب مع آل جدعان إلى أن بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأسلم

فسقط لم يشتره أحد من الذين سبوه، ولكنه لما ترعرع وعقل، ھرب من الروم، : وأما أھل صھيب وولده، فيقولون
 .إلى مكة، فحالف ابن جدعان وأقام معه إلى أن ھلك

 .وأن صھيباً كان أحمر شديد الحمرة، فسمي روميا لذلك، وألنه سقط إلى الروم

 .سبته العرب، فوقع إلى مكة، ولم يدخل الروم قط، وإنما سمي روميا لحمرته: وقال المدائني

صھيب من العرب، : روف الخزري، عن محمد بن سيرين قالحدثنا أبو الربيع الزھراني، ثنا حماد بن زيد، عن مع
 .من النمر بن قاسط

حدثنا عمرو بن محمد الناقد ويحيى بن أيوب الزاھد وسريج بن يونس، قالوا ثنا إسماعيل بن إبراھيم األسدي وقال 
 .يب سابق الرومصھ: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ابن علية أنبأ يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: بعضھم

مر صھيب وأصحابه على مجلس من قريش، : أنبأ حجاج، عن ابن جريج، عن مجاھد، قال: حدثني أبو صالح الفراء
 .انظروا إلى األرذال؛ أھؤالء الذين من هللا عليھم من بيننا ؟ فنزلت اآلية: فقالوا

عبيد هللا، عن عبد هللا بن عمر بن عقيل،  حدثني أبو أيوب سليمان المؤدب الرقي، ثنا عبد هللا بن جعفر الرقي، عن
فقال له عمر بن . فيقول إنه من العرب، ويطعم الطعام الكثير. أن أباه كان يكنى أبا يحيى: عن حمزة بن صھيب
يا صھيب، ما بالك تتكنى، وليس لك ولد ؟ وتقول إنك من العرب وإنما تعرف بالرومي، : الخطاب رضي هللا عنه

أما الكنية، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كناني أبا : ر وذلك سرف في المال ؟ فقال صھيبوتطعم الطعام الكثي
يحيى، وأما النسب فإني رجل من بني النمر بن قاسط، من أھل الموصل، ولكن الروم سبوني صغيراً بعد أن عقلت 

خياركم من أطعم : ه وسلم كان يقولوأما قولك في الطعام، فإن رسول اله صلى هللا علي. أھلي وقومي وعلمت نسبي
 .فذلك الذي يحملني على إطعامه. الناس، وأفشى السالم

كان صھيب : حدثني محمد بن سعد، ثنا الواقدي، عن معاوية بن عبد الرحمن، عن يزيد بن رومان، عن عروة، قال
 .من المستضعفين، من المؤمنين الذين كانوا يعذبون في هللا

أقبل صھيب : ناقد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قالحدثنا عمرو بن محمد ال
يا معشر قريش، لقد علمتم : مھاجرا نحو المدينة، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته، ونثل ما في كنانته، ثم قال

نتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه وهللا ال تصلون إلي حتى أرمي بكل سھم معي في كنا. أني أرماكم رجالً 
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نعم، ففعل، فلما قدم على رسول هللا صلى هللا عليه : شيء، فافعلوا ما شئتم، دللتكم على مالي وخليتم سبيلي ؟ قالوا
ومن الناس من َيشري نفسه ابتغاَء مرضاة ّهللا وّهللا : " ونزلت: قال. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع: وسلم، قال

 " .وف بالعباد رؤ

بلغني أن صھيباً حين أراد الھجرة إلى المدينة، قالت : حدثنا ھوذة بن خليفة، أنبأ عوف، عن أبي عثمان النھدي، قال
ً حقيراً، فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تنطلق بنفسك ومالك؛ وهللا ال يكون : له قريش أتيتنا صعلوكا

فبلغ النبي صلى هللا عليه وسلم . فخلع لھم ماله. نعم: الي لكم أتخلون سبيلي ؟ قالواأرأيتكم إن تركت م: قال. ذلك
 .اآلية" ومن الناس من َيشرى نفسه ابتغاَء مرضاة ّهللا : " ربح صھيب، ربح صھيب ونزلت فيه: ذلك، فقال

ھر ربيع األول، وذلك للنصف من ش. قدم صھيب آخر الناس مع علي بن أبي طالب عليه السالم: وقال الواقدي
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقباء، ولم يرم بعد، فوافى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي هللا 

وكان صھيب رمد العين، قد رمد في . أمھات جراذين: تعالى عنھما وبين أيديھم رطب قد جاءھم به كلثوم بن الھدم
يا رسول هللا، أال ترى إلى صھيب يأكل : فقال عمر. ل يأكل الرطب أكل جائعالطريق، وأصابته مجاعة شديدة، فجع

إنما : يا صھيب، أتأكل الرطب وأنت رمد ؟ فقال صھيب: الرطب وھو رمد ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بستني، فاشتريت إن قريشاً أخذتني وح: آكله بعيني الصحيحة، فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم قال صھيب

ومن : " ربح البيع، وأنزل هللا عز وجل: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. نفسي وأھلي بمالي، وبادرت للھجرة
 .اآلية" الناس من يشرى نفسه ابتغاَء مرضاة ّهللا 

 .وشھد صھيب بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاھد كلھا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا

ني محمد بن سعد، ثنا سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد هللا حدث
 .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فال: أحدثكم عن مغازينا؛ فأما أن أقول: ھلموا: كان صھيب يقول: قال

قال : مر بن عبد هللا بن الزبير، عن أبيه، قالحدثني الوليد بن صالح ومحمد بن سعد، عن الواقدي، عن فليح، عن عا
 .وليصل بكم صھيب: عمر رضي هللا عنه ألھل الشورى فيما أوصاھم به

ولما توفي : وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن طلحة، عن محمد بن سعيد، عن أبيه سعيد بن المسيب، قال
 .م المكتوبات بأمر عمر، فقدموه، فصلى على عمرعمر رضي هللا تعالى عنه، نظر المسلمون فإذا صھيب يصلي بھ

توفي صھيب بالمدينة في شوال سنة ثمان وثالثين، وكان رجالً أحمر شديد الحمرة، ليس بالقصير وال : وقال الواقدي
ودفن . وتوفي ابن سبعين سنة، وكان يخضب بالحناء، وكان كثير شعر الرأس. الطويل، وھو إلى القصر أقرب

 .بالبقيع

: أن صھيباً مر بقريش، ومعه خباب بن األرت، وعمار بن ياسر، فقالوا: ي رجل من ولد صھيب، عن أشياخهوحدثن
نحن جلساء نبي هللا، آمنا وكفرتم، وصدقناه وكذبتموه وال : فقال صھيب. ھؤالء جلساء محمد، وجعلوا يھزأون
 نتم الذين من هللا عليكم من بيننا ؟أ: فعذبوه وضربوه، وجعلوا يقولون. خسيسة مع اإلسالم وال عز مع الشرك

 بالل بن رباح

كان رباح حبشياً وسبياً، وكان ابنه بالل من مولدي السراة، وكانت أمه حمامة سبية أيضاً، وكانت تلقب سكينة، : قالوا
ل المية بن وأسلم بالل قديماً في أول ما دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان بالل يكنى أبا عبد هللا، فصار بال

 .خلف بن وھب الجمحي
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إن بالال من مولدي بني جمح، فكان أمية يخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت، فيلقيه على : وقد سمعت من يقول
ال تزال وهللا كذا حتى تفارق دين محمد، فيقول : ظھره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ويقول له

فمر به أبو بكر رضي هللا تعالى عنه يوماً . نقه حبال، ويأمر الصبيان فيجرونهأحد، أحد، ويضع أمية في ع: بالد
ً ألبي . أنت أفسدته، فأنقذه: يا أمية، أما تتقي هللا في ھذا المسكين ؟ فقال أمية: وھو يعذب، فقال له وكان بالل تربا

الم أسود أجلد منه وأقوى، وھو على عبدي غ: بكر، وأحد من دعاه أبو بكر رضي هللا عنه إلى اإلسالم، فقال أبو بكر
ً لبالل وصار مولى ألبي بكر رضي . فأعطاه ذلك الغالم، وأخذ بالال فأعتقه. قد قبلت: قال. دينك؛ فأعطيك إياه ثمنا

 .هللا تعالى عنھما

مررت ببالل وھو يعذب في : وحدثني بكر، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة الكلبي، أن عمرو بن العاص قال
أنا كافر بالالت والعزى، وأمية مغتاظ عليه فيزيده : لرمضاء ولو أن بضعة لرحم وضعت لنضجت، وھو يقولا

 .عذاباً فيقبل عليه، فيذھب حنقه فيغشى عليه، ثم يفيق

اعتمرت فرأيت بالالً في : حججت أو قال: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي في إسناد له أن حسان بن ثابت قال
أحد، أحد، أنا أكفر بالالت والعزى، وھبل وساف : مده الصبيان، ومعه فيه عامر بن فھيرة، وھو يقولحبل طويل، ت
 .فأضجعه أمية في الرمضاء. ونائلة وبوانة

جعلوا في عنق بالل : وحدثنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة، ثنا جرير الضبي، عن منصور، عن مجاھد قال
 .أحد، أحد: ن يشتدوا به بين أخشبي مكة يعني جبليھا ففعلوا ذلك وھو يقولحبالً، وأمروا صبيانھم أ

كان بالل من : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معاوية بن عبد الرحمن، عن يزيد بن رومان، عن عروة قال
وكان الذي  .فما أعطاھم قط كلمة مما يريدون. المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه

 .يعذبه أمية بن خلف الجمحي

كان بالل إذا : حدثني أبو محمد الغنوي، عن محمد بن عبد هللا األنصاري، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق قال
 .إن لساني ال ينطلق به وال يحسنه: فيقول. قل كما نقول: فيقولون له. أحد، أحد: اشتد عليه العذاب قال

أن بالال لما أسلم، أخذه أھله، فقمطوه : ني، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرينحدثنا أبو الربيع الزھرا
فأتى عليه أبو بكر رضي هللا : قال. أحد، أحد: ربك الالت والعزى، فيقول: وألقوا عليه من البطحاء، وجعلوا يقولون

فذكر النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قد . تقهعالم تعذبون ھذا اإلنسان ؟ فاشتراه بسبع أواق، وأع: تعالى عنه، فقال
 .قد أعتقته يا رسول هللا: الشركة يا أبا بكر، فقال: فقال. اشتراه

 .أعطشوني يوماً وليلة، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار: وروي أن بالال قال

اشترى أبو بكر : بي خالد، عن قيس قالوحدثنا محمد بن سعد، أنبأ الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أ
 .بالال بخمس أواقي

ثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن : حدثني أحمد بن ھشام بن بھرام، ثنا شعيب بن حرب أبو صالح ويزيد بن ھارون، قاال
 .الالأبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني ب: قال عمر: أبي سلمة، ثنا محمد بن المنذر، عن جابر بن عبد هللا قال

قال رسول هللا صلى : وحدثني عمرو الناقد، ثنا إسماعيل بن إبراھيم يعني ت ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال
فمر به ورقة . أحد، أحد: كان بالل يعذب ليرجع إلى الكفر، فيقول: وقال الكلبي: بالل سابق الحبشة: هللا عليه وسلم
 :وقال. أي وهللا أحد، أحد: بن نوفل، فقال

 فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد...  تعبدون إلھاً غير ربكم ال
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 ال ينبغي أن يسامي ملكه أحد... مسخٌر كل ما تحت السماء له 

في : حدثني شجاع بن مخلد الفالس ويوسف بن موسى القطان، قاال أنبأ معمر بن عبد الحميد، عن ليث، عن مجاھد
يقول : ، قال" من األشرار اتخذناھم سخريا أم زاغت عنھم األبصار  وقالوا ما لنا ال نرى رجاال كنا نعّدھم: " قوله

أين بالل، أين عمار، أين صھيب، أين خباب، أين فالن ؟ كنا نعدھم في الدنيا من األشرار ونتخذھم : أبو جھل
 .سخرياً، ال نراھم في النار، أم زاغت عنھم أبصارنا ؟ فليس مكانھم في النار

يقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخا بين بالل : وقال. بالل، نزل على سعد بن خيثمةلما ھاجر : وقال الواقدي
وليس ذلك بثبت، ولم يشھد أبو رويحة بدراً، وكان محمد بن إسحاق يثبت مؤاخاة بالل وأبي . وأبي رويحة الخثعمي

 .رويحة عبد هللا بن عبد الرحمن الخثعمي

أول من أذن : بيد الطنافسي، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قالحدثني محمد بن سعد، ثنا محمد بن ع
 .بالل

كان بالل إذا فرغ من : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن موسى بن محمد بن إبراھيم التيمي، عن أبيه قال
ى الصالة، حي على حي عل: األذان وأراد أن يعلم النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قد أذن، وقف على الباب، فقال
 .الفالح يا رسول هللا، فإذا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرآه، ابتدأ في اإلقامة

 :حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن بالال صعد ليؤذن وھو يقول

 وابتل من نضح دم جبينه... ما لبالل ثكلته أمه 

. بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى العيد، فيركزھا بين يديهكان بالل يحمل العنزة : وقال الواقدي
 .والمصلي يومئذ فضاء

حدثنا أبو نصر التمار، عن شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن بالال كان يؤذن حين تدحض 
 .وقتوربما أخر اإلقامة، وال يخرج في األذان عن ال: الشمس، فيؤخر اإلقامة قليالً، أو قال

أمر النبي صلى هللا عليه : ثنا أبو شھاب الحناط، عن خالد الحذاء، عن أبي قالبة، عن أنس قال. حدثنا خلف البزار
 .وسلم بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة

كان بالل يحمل العنزة : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن إبراھيم بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده قال
 .يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم العيد، وفي االستسقاءبين 

وحدثني محمد بن سعد، عن إسماعيل، عن عبد هللا بن أبي أويس، عن عبد الرحمن بن سعد وغيره، عن آبائھم 
 وأجدادھم أن النجاشي الحبشي بعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث عنزات، فأمسك النبي صلى هللا عليه

 .وسلم واحدة، وأعطى عمر واحدة، وأعطى عليا واحدة

بالل، ثم كان سعد القرظ : فمشى بالعنزة بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم بين يدي أبي بكر: وقال الواقدي
ويصليان إليھا، وھي العنزة التي يمشى بھا . يمشي بھا بين يدي عمر، وعثمان في العيدين، فيركزھا بين أيديھما

 .يوم بين يدي الوالةال

 .ويقال إن الزبير بن العوام قاتل بين يدي النجاشي عدوا له، فأبلى، فوھب له العنزة: قال الواقدي



85 

 

حدثني أحمد بن ھشام، ثنا عمرو بن عون، أنبأ خالد بن عبد هللا الواسطي، عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي 
ما أرجى عمل عملته منفعة ؟ فقال ما عملت عمال أترجى : لبالل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ھريرة قال

ً قط في ليل وال نھار إال صليت لربي ما شاء هللا أن أصلي فإني : قال. عندي منفعة من أني لم أتطھر طھوراً تاما
 .خشف نفليك في الجنة بين يدي: رأيت البارحة خشف نعليك أو قال

، ثنا إسماعيل بن إبراھيم بن مھاجر، عن ھرير بن عبد الرحمن، عن رافع حدثنا أحمد بن ھشام، ثنا شعيب بن حرب
 .يا بالل نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلھم: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: بن خديج قال

أن بالال أذن : رحدثني حماد بن إسحاق، ثنا الحجاج بن منھال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عم
 .أال إن العبد نام، أال إن العبد نام، ثالثا: فنادى. قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم

 .أن بالال تزوج امرأة عربية، من بني زھرة: حدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا أبو ھالل، عن قتادة

خطب بالل وأخوه إلى أھل بيت : ن مغيرة، عن الشعبي، قالحدثنا محمد بن حاتم، ثنا وھب بن جرير، أنبأ شعبة، ع
أنا بالل وھذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فھدانا هللا، وكنا عبدين فأعتقنا هللا، إن تنكحونا : من اليمن فقال

، وإن تمنعونا فا أكبر  .فالحمد 

ً لبالل كان ينتمي حدثنا محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عم رو بن ميمون، حدثني أمي أن أخا
أنا بالل بن : فحضر بالل، فتشھد، ثم قال: قال. إن حضر بالل، زوجناك: فقالوا. إلى العرب، فخطب امرأة منھم

من تكن أخاه فإنا : رباح وھذا أخي، وھو رجل سوقي الخلق والدين؛ فإن شئتم فزوجوه، وإن شئتم فدعوه، قالوا
 .جوهنزوجه، فزو

أن بني : حدثنا محمد بن سعد، حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني، ثنا ھشام بن سعد، عن زيد بن أسلم
فأين أنتم : زوج أختنا فالناً، فقال لھم: البكير جاؤوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھم من بني كنانة، فقالوا له

أين أنتم من بالل، أين أنتم عن : يا رسول هللا، أنكح أختنا فالناً، فقال: فقالوا من بالل ؟ ثم جاؤوا الثانية والثالثة،
 .فأنكحوه: رجل من أھل الجنة ؟ قال

كان : حدثنا محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا أبو ھالل الحمصي، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة قال
 .إنما أنا حبشي؛ كنت باألمس عبدا: ه من الخير، فكان يقولأناس يأتون بالالً فيذكرون فضله وما قسم هللا ل

انتھى بالل إلى قوم يتنازعون في أمر : حدثنا علي بن المديني، ثنا جرير بن عبد الحميد، أنبأ مغيرة، عن الشعبي قال
 .إنما أنا حسنة من حسنات أبي بكر: أبي بكر وبالل أيھما أفضل، فقال

أتيت النبي صلى هللا : ، ثنا وكيع، ثنا سفيان، ثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قالحدثني أحمد بن إبراھيم الدورقي
عليه وسلم باألبطح، وھو في قبرة حمراء، فخرج بالل بفضل وضوئه، ثم أذن بالل، فكنت أتتبع فاه ھكذا وھكذا، 

ً وشماالً، ثم ركزت عنزة فكأني أنظر إلى بريق . اءوخرج النبي صلى هللا عليه وسلم وعليه جبة حمر. يعني يمينا
فلم تزل . وجعل يمر الكلب والحمار والمرأة فال يمنع. العصر ركعتين: فصلى إلى العنزة الظھر أو قال: ساقية، قال

 .الصالة ركعتين حتى قدم المدينة

ية بن حدثني عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أبو سلمة حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن أبيه أن بالال سمع أم
أمية ورب الكعبة؛ : ھل تدرون من تقاتلون ؟ أال تذكرون اللبن ؟ فقال بالل: خلف، وھو على جمل له يوم بدر، يقول

 .وأناخ بعيره، ثم خطمه بالسيف فجدعه، فمات. ال نجوت إن نجوت
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ف وكان لما كان يوم بدر، رأى أمية بن خلف، عبد الرحمن بن عو: وقال الواقدي وإبراھيم بن سعد وغيرھما
فالتفت، : قال عبد الرحمن. يا عبد اإلله: فقال له. فلم يكلمه. وكان اسمه في الجاھلية. يا عبد عمرو: فقال له. صديقه

وكان مشرفاً على األسر، فسأله . فإذا أنا بأمية وابنه علي؛ وبه كان يكنى وقد أخذ بيد ابنه، ومعي أدراع قد استلبتھا
امضيا، وأقبلت : لكم حاجة في اللبن يعنى الفداء ؟ نحن خير لكم من أدراعك، فقلتأما : أن يطلب له األمان؛ وقال

يا معشر األنصار، أمية بن خلف رأس الكفر؛ ال نجوت إن نجوت؛ قال عبد : فبصر بالل بأمية؛ فقال. أسوقھما
ل الحباب بن المنذر، فاقبلوا كأنھم عوذ حنت إلى أوالدھا، فأحاطوا بأمية حتى صار في مثل المسكة، فأقب: الرحمن

وضربه بالل ضربة . وقد اضطجعت عليه، فأدخل سيفاً فقطع أربيته، فقمت عنه، وضربه خبيب ابن يساف حتى قتله
صرعته، وضرب أمية خبيباً، فقطع يده من المنكب؛ فأعادھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، فالتحمت 

وأنا : فقال. ال أشل هللا يدا ضربتك: ، فرأت أثر الضربة، فقالتوصلحت، وتزوج خبيب بعد ذلك ابنة أمية بن خلف
 .الحباب بن المنذر وعمار بن ياسر: وقتل عليا ابنه. فقد أوردته شعوب

ً أن رفاعة بن رافع طاعن أمية وسايفه، ثم بدا له فتق في درعه تحت إبطه، فوجأه بالسيف، فقتله . وقد روي أيضا
 .واألول أثبت خبر روي في قتله

لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أذن بالل ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يقبر بعد، فكان : قال الواقدي
فلما دفن، قال له أبو بكر . أشھد أن ال إله إال هللا، أشھد أن محمداً رسول هللا، انتحب الناس في المسجد: إذا قال

، فخلني ومن أعتقتني له، فقال لهإن كنت إ: أذن، فقال: رضي هللا تعالى عنه : فقال. ما أعتقتك إال : نما أعتقتني 
 .فأقام حتى خرجت بعوث الشأم، فسار معھم. فذاك إليك: فإني ال أؤذن ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال

أن أبا بكر : سعيد بن المسيبوحدثني أبو بكر األعين، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن 
أعتقتني  أم لنفسك ؟ : قال. لبيك: قال. يا أبا بكر: رضي هللا تعالى عنه لما قعد على المنبر يوم الجمعة، قال له بالل

 .فأتى الشأم، فمات بھا. فأذن له. فائذن لي حتى أغزو في سبيل هللا: قال. : قال

: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمعت رسول صلى هللا عليه وسلم يقوليا خليفة : وروي ان بالال قال ألبي بكر
أنشدك هللا وحرمتي وحقي؛ فقد كبرت سني : أفضل عمل المؤمن الجھاد في سبيل هللا؛ فائذن لي، فقال أبو بكر

له كما وضعفت واقترب أجلي، فأقام مع أبي بكر حتى توفي أبو بكر، ثم جاء إلى عمر رضي هللا تعالى عنه، فقال 
: فإلى من ترى أجعل النداء؟ قال: فرد عليه عمر نحواً مما رد أبو بكر، فأبى عليه المقام، فقال عمر. قال ألبي بكر

 .فدعا عمر سعداً، فجعل األذان إليه. إلى سعد القرظ، فإنه قد اذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أم، سأل بالل أن يجعل ديوانه مع أبي رويحة عبد هللا بن لما دون عمر الدواوين بالش: وحدثني بعض القرشيين قال
فإني غير مفارقه أبداً، فقد آخا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيني وبينه، فضم ديون : عبد الرحمن الخثعمي؛ وقال

 .الحبشة إلى خثعم، فلم يبق بالشأم حبشي إال صار ديوانه مع خثعم

 :عنھما حين قتل أمية وقال أبو بكر في بالل رضي هللا تعالى

 فقد أدركت ثأرك يا بالل... ھنيئاً زادك الرحمن عّزا 

 غداة تنوشك األسل الطوال... فال نكسا وجدت وال جبانا 

 :وقال بالل، ومرض حين ھاجر إلى المدينة: قالوا

 بفّخ وحولي إذخر وجليل... إال ليت شعري ھل أبيتن ليلة 

 دون لي شامٌة وطفيلوھل يب... وھل أردن يوما مياه مجنة 
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ودفن عند باب الصغير، في المقبرة ھناك، . إن بالال ترب أبي بكر، وتوفي بمدين دمشق سنة عشرين: وقال الواقدي
وھو ابن بضع وستين سنة، وكان رجال آدم شديد األدمة، نحيفا طواال، وكان أحنى، له شعر كثير، خفيف 

وسأل عمر حين : شاھد كلھا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قالالعارضين، به شمط كثير ال يغيره، وقد شھد الم
فبكى الناس عامة يومھم لذكر رسول . فأذن. إنما كرھت األذان بالمدينة؛ فأذن ھا ھنا: وقال. قدم الشأم بالال أن يؤذن
 .هللا صلى هللا عليه وسلم

 عامر بن فھيرة

بن عبد هللا بن الحارث بن سخبرة بن جرثومة، من ولد نصر بن كان عامر مولداً من مولدي األزد، مملوكاً للطفيل 
وكان الطفيل أخا عائشة ابنة أبي بكر ألمھا أم رومان، وكان عامر قديم اإلسالم قبل دخول النبي صلى هللا . زھران

 .عليه وسلم دار األرقم بن أبي األرقم

كان : ، عن عائشة رضي هللا عنھا قالتوحدثني محمد بن سعدن عن الواقدي، عن معمر، عن الزھري، عن عروة
 .عامر بن فھيرة للطفيل أخي ألمي، فأسلم، فاشتراه أبو بكر، وكان يرعى عليه منيحة غنم له

وكان عامر من المستضعفين، وكان يعذب بمكة ليرجع عن دينه حتى اشتراه أبو بكر، وكان حين أوى رسول : قالوا
بغنيمة أبي بكر فيھا، فيسقيھما من لبنھا، وكان معھما حين ھاجرا إلى  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الغار يروح

ونزل بالمدينة على سعد بن خيثمة، وآخا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه . المدينة يخدمھما، وقد شھد بدراً وأحداً 
من الھجرة، وكان يوم وبين الحارث بن أوس بن معاذ، واستشھد عامر بن فھيرة يوم بئر معونة في صفر سنة أربع 

 .قتل ابن أربعين سنة، وكان يكنى أبا حمد

. ورفع من رمحه، فلم توجد جثته. فزت ورب الكعبة: وروي أن جبار بن سلمة الكالبي طعن عامراً يومئذ، فقال
 .فأسلم جبار لما رأى، وحسن إسالمه. إن المالئكة أخذته فوارت جثته: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

: حدثني محمد بن سعد، عن يعقوب بن إبراھيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شھاب قالو
 .أخبرني رجال من أھل العلم

 .فكانوا يرون أن المالئكة دفنته: قال عروة. أن عامر بن فھيرة قتل يوم بئر معونة، فلم يوجد جسده حين دفنوا القتلى

 أبو فكيھة

فأسلم حين أسلم بالل، فمر به أبو . كان أبو فكيھة عبدا لصفوان ابن أمية الجمحي: قالوا. ساري: ويقال. واسمه أفلح
ومر به . بكر رضي هللا تعالى عنه، وقد أخذه أمية بن خلف فربط في رجله حبال وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء

فغلظ عليه وجعل يخنقه، ومعه أخوه . علهللا ربي خلقني وخلقك وخلق ھذا الج: أليس ھذا ربك ؟ فقال: جعل، فقال
ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات، ثم . زده عذاباً حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره: أبي بن خلف، يقول

 .فمر به أبو بكر، فاشتراه واعتقه. أفاق

صف النھار إلى الرمضاء، إن بني عبد الدار كانوا يعذبونه، فإنه إنما كان لھم، فأخرجوه يوما مقيداً ن: ويقال
 .ثم أفاق. قد مات: ووضعوا على صدره صخرة حتى دلع لسانه، وقيل

 .أنه مات قبل يوم بدر: وذكر الھيثم بن عدي: قال ابن سعد
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 جارية بني المؤمل بن حبيب

 .بن تميم بن عبد هللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب

لمت قبل إسالم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، فكان عمر يعذبھا أس. وكان يقال لھا فيما ذكر أبو البختري لبينة
 .كذلك يعذبك هللا إن لم تسلم: فتقول. أما إني أعتذر إليك بأني لم أدعك إال عدامة: حتى تفتر، فيدعھا، ثم يقول

الناس،  قدمت مكة معتمراً، والنبي صلى هللا عليه وسلم يدعو: إن حسان بن ثابت قال: وقال الواقدي في إسناده
وأصحابه يؤذون ويعذبون، فوقفت على عمر، وھو مؤتزر يخنق جارية بني عمرو بن المؤمل حتى تسترخي في 

 .قد ماتت، ثم يخلي عنھا، ثم يثب على زنيرة، فيفعل بھا مثل ذلك: فأقول. يديه

 زنيرة

ً ما سبقونا إليهأال تعجبون لھؤالء واتباعھم محمداً ؟ فلو كان أمر محم: وكان أبو جھل يقول: قالوا . د خيراً وحقا
إن الالت والعزى : فقال لھا أبو جھل. أفسبقتنا زنيرة إلى رشد، وھي من ترون ؟ وكانت زنيرة قد عذبت حتى عميت

وما تدري الالت والعزى، من يعبدھما ممن ال يعبدھما؛ ولكن ھذا أمر : فعلتا بك ما ترين، فقالت، وھي ال تبصره
ھذا : لى أن يرد بصري، فأصبحت من تلك الليلة وقد رد هللا عليھا بصرھا، فقالت قريشمن السماء، وربي قادر ع

 .من سحر محمد، فاشترى أبو بكر رضي هللا عنه جارية بني المؤمل وزنيرة، وأعتقھما

 .وكان أبو جھل يعذبھا. ھي لبني مخزوم: وقال الكلبي. إن زنيرة لغير بني عدي: ويقال

 وكانت النھدية

وهللا ال أقلعت عنك أو : فكانت تعذبھا وتقول. فأسلمت. فصارت المرأة من بني عبد الدار. ي نھد بن زيدمولدة لبن
نوى لموالتھا يوم أعتقھا أبو بكر : فابتاعھا أبو بكر أيضاً، فأعتقھا وكان معھا طحين ويقال. يعتقك بعض من صبأبك
 .فردت ذلك عليھا. رضي هللا تعالى عنه

 وكانت أم عبيس

م يقول أم عنيس، أمة لبني زھرة، فكان األسود بن عبد يغوث يعذبھا، فابتاعھا أبو بكر رضي هللا تعالى عنه وبعضھ
 .وأعتقھا

 .وهللا أعلم. إنھا أم عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس: وأخبرت عن المسيبي أنه قال

أنه : الحصين، عن أبي غطفان عن ابن عباس حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن
نعم، إن كانوا : ھل كان المشركون يبلغون من المسلمين في العذاب ما يعذرون به في ترك دينھم؟ قالت: قال لھا

ويقولون . ليضربون أحدھم ويجيعونه ويعطشونه ويضربونه، حتى ما يقدر على أن يقعد، فيعطيھم ما سألوا من الفتنة
أھذا الجعل إلھك من دون : نعم، وحتى إن الجعل ليمر، فيقولون له: عزى آلھتك من دون هللا ؟ فيقولالالت وال: له

 .نعم، افتداء مما يبلغون من جھده، فإذا أفاق، رجع إلى التوحيد: هللا؟ فيقول

ى ما أريد عذب قوم ال عشائر لھم وال مانع، فبعضھم ارتد، وبعضھم أقام على اإلسالم، وبعضھم أعط: وقال الكلبي
منھم سلمة بن ھشام بن المغيرة، والوليد . وكان قوم من األشراف قد أسلموا، قم فتنوا. منه من غير اعتقاد منه للكفر

 .بن الوليد بن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة، وھشام بن العاص السھمي
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عمار وخباب، : عفون من أصحابهوكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس في المسجد، جلس إليه المستض: قال
ھؤالء جلساؤه : فيقول بعض قريش لبعض. وصھيب، وبالل، وأبو فكيھة، وعامر بن فھيرة وأشباھھم من المسلمين

وال : " ونزل فيھم" أليس ّهللا بأعلَم بالشاكرين ؟ : " فأنزل هللا عز وجل" . مّن ّهللا عليھم من بيننا " كما ترون؛ قد 
ربھم بالغداة والعشّي يريدون وجھه ما عليك من حسابھم من شيء وما من حسابك عليھم من تطرد الذين يدعون 

والذين ھاجروا في ّهللا من بعد ما ُظلموا لنبّوئنھم في الدنيا : " ونزل فيھم" . شيء فتطردھم فتكوَن من الظالمين 
ثم إّن ربك للذين " ونزل فيھم " . ن حسنًة وألجر اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربھم يتوكلو

يعني : وكان مجاھد يقول: قالوا" . ھاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاھدوا وصبروا إّن ربك من بعدھا لغفور رحيم 
 .الذين تكلموا بما تكلموا به وھم كارھون

 :وحدثني محمد بن سعد، ثنا الواقدي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه قال

أتترك دين أبيك وھو خير منك، وتفيل رأيه، وتضع شرفه ؟ : يأتي الرجل الشريف إذا أسلم، فيقول لهكان أبو جھل 
ستكسد تجارتك، ويھلك مالك، وإن كان ضعيفا، أغرى به حتى يعذب، فأذن رسول هللا صلى : وإن كان تاجراً، قال

 .عثهللا عليه وسلم ألصحابه، فھاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من المب

 أسماء من ھاجر إلى الحبشة

 :من المسلمين ھربا بأديانھم من مشركي قريش بإذن النبي صلى هللا عليه وسلم

ھاجر في المرة الثانية، ومعه امرأته أسماء . جعفر بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه: فمن بني ھاشم بن عبد مناف
ه، إلى أن مات، باللطف والنفقة ثم قدم منھا ھو وجماعة ابنة عميس، ولم يزل مقيما بالحبشة وكان أبو طالب يتعھد

أقاموا معه من المسلمين، وجماعة أسلموا من الحبش، وقد فتح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيبر، فقال رسول هللا 
في سنة وذلك . ما أدري أنا بفتح خيبر اسر أم بقدوم أخي جعفر ؟ وعانقه، وقبل ما بين عينيه: صلى هللا عليه وسلم

أقل منھا : سبع من الھجرة، واستشھد جعفر بمؤتة في سنة ثمان من الھجرة، وله أكثر من أربعين سنة بأشھر، ويقال
 .وولد له بالحبشة عبد هللا بن جعفر، وعون ومحمد، وأمھم أسماء. وكان يكنى أبا عبد هللا. بأشھر

ھاجر الھجرتين، األولى والثانية جميعاً، . ميةعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أ: ومن بني أمية بن عبد شمس
ومعه امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم قدم رضي هللا تعالى عنه، فھاجر مع رسول هللا صلى هللا 

إنھما ألول من : عليه وسلم إلى المدينة، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين ھاجر إلى الحبشة، ومعه رقية
 .ر بعد إبراھيم ولوط عليھما السالمھاج

ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، وأقام بھا، فلم يشھد بدراً، وولد له بالحبشة . وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية
سعيد بن خالد، ثم قدم من الحبشة مع جعفر، واستشھد بالشأم في سنة أربع عشرة، وكان يكنى أبا سعيد، وكانت معه 

 .رأته ھمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعيبالحبشة ام

 .ھاجر إلى الحبشة وأقام بھا، ثم قدم مع جعفر عليه السالم، واستشھد بالشأم. عمرو بن سعيد أخوه

قدما مع جعفر، وكانت ھجرتھما في المرة الثانية بعد أن رجع من رجع من الھجرة األولى، وكان : وقال الكلبي
إنه قدم قبل جعفر : وقال بعضھم. مرأته فاطمة بنت صفوان بن محرث الكنانيعمرو يكنى أبا عتبة، وكانت معه ا

 .بقليل
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ھاجر إلى الحبشة مرتين، ثم . ھشيم: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، واسمه مھشم، ويقال
ع وخمسين سنة، وكانت معه قدم فھاجر إلى المدينة، وشھد بدراً، وقتل يوم اليمامة شھيداً، وھو ابن ثالث أو أرب

 .بالحبشة امرأته سھلة بنت سھيل بن عمرو، فولدت له محمد بن أبي حذيفة

 ومن حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف

 .عبد هللا، ويكنى أبا محمد؛ وعبد، ويكنى أبا أحمد

دودان بن أسد، وعبيد هللا، ويكنى أبا جحش، بنو جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كبير بن مرة بن غنم بن 
وھم إخوة زينب بنت جحش، وأمھم أميمة بنت عبد المطلب بن ھاشم، فأما عبد هللا، فھاجر في المرة الثانية، وقدم 
فشھد بدراً مع النبي صلى هللا عليه وسلم، واستشھد يوم أحد، ودفن مع حمزة رضي هللا عنھما في قبر واحد، وأما 

ومن قال انه ھاجر، فقد أبطل، وأما . مدينة، ولم يھاجر إلى الحبشة قطأبو أحمد، وھو عبد، فكف بصره ومات بال
عبيد هللا، فھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، فتنصر ومات على النصرانية، فيقال انه غرق في البحر وھو سكران، 

فقيل أم . حبيبة ويقال غرق من الخمر، وكانت معه امرأته، رملة بنت أبي سفيان بن حرب، فولدت له جارية سمتھا
وذلك أنه وجه عمرو بن أمية الضمري . حبيبة، فأقامت على اإلسالم، فخلف عليھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إلى أصحمة النجاشي بكتاب منه، يدعوه فيه إلى اإلسالم؛ وأمره أن يخطب عليه أم حبيبة، فوكلت خالد بن سعيد بن 
فقحنا وصأصأتم، أي : وكان عبيد هللا يقول. الحبشة إليھا، فزوجھا إياهالعاص بتزويجھا، وكان وأخوه أقرب من ب

فقح، وإذا فتح ثم غمض من الضعف : وأصله ان الجرو إذا فتح عينه، قيل. وھذا مثل. أبصرنا ولم يبصر المسلمون
يه وسلم صأصأ، وأبو أحمد بن جحش، الذي جعل يوم فتح مكة يمر بين يدي رسول هللا صلى هللا عل: لصغره، قيل

 :بين الصفا والمروة، وھو يقول

 أرض بھا أھلي وعّوادي... يا حبذا مكة من وادي 

 إني بھا أمشي بال ھادي... إني بھا ترشح أوتادي 

ثم ھاجر إلى . ھاجر في المرة الثانية. ويكنى أبا وھب. وشجاع بن وھب بن ربيعة، أحد بني مالك بن كبير بن غنم
وقتل يوم اليمامة شھيداً، وھو له بضع وأربعون . عليه وسلم، وكان نحيفاً، طواال، أحنىالمدينة مع النبي صلى هللا 

 .ويقال إن أخاه عقبة بن وھب كان معه، والثبت أنه كان معه ببدر. سنة

 ً ھاجر في المرة الثانية، ومعه امرأته بركة بنت . قيس بن عبد هللا، ظئر عبيد هللا بن جحش، وھو من بني أسد أيضا
واألزدي الذي وھل إليه يزيد بن رقيش، . رقيش األزدي، وذلك غلط: وبعضھم يقول. األزدي، أخت أبي تجراةيسار 

 .وليس يزيد بن رقيش بن مھاجرة الحبشة، ولكنه بدري

ھو من دوس، ولكنه أصابه سباء، وھو : ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حليف آل سعيد بن العاص، وقال بعضھم
اص، وھو قديم اإلسالم، وكتب لعمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه؛ وواله بيت المال، وكان به مولى سعيد بن الع

وھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، . لوال صحبته للنبي صلى هللا عليه وسلم، ما واكلته: جذام، فأكل مع عمر، فقال
وانه مات في . وأول مشاھده خيبر. األشعريكان قدومه مع أبي موسى : ومنھم من يدفع ھجرته إلى الحبشة، ويقول

 .السنة التي غزيت فيھا افريقية في خالفة عثمان رضي هللا تعالى عنه

 .وليس ذلك بثبت. سمعت من يقول إنه من مھاجرة الحبشة، وقدم مع جعفر بن أبي طالب: وقال الواقدي
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بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن أبو موسى عبد هللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عتر 
ناجية بن الجماھر بن األشعر بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 

 .قحطان

كان حليفاً آلل عتبة بن ربيعة، وأسلم بمكة وھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، فأقام بھا وقدم : قال الھيثم بن عدي
 .ومات سنة اثنتين وأربعين. ، فشھد خيبرمع جعفر

لم يكن أبو موسى من مھاجرة الحبشة قط، وال حليفاً ألحد؛ وإنما قدم من اليمن بعد ذلك مع نفر : وقال الواقدي وغيره
 .فيھم أبو عامر األشعري، وأول مشاھد أبي موسى خيبر، ومات سنة اثنتين وأربعين

 .سنة أربع وأربعين مات: وقال أبو بكر بن أبي شيبة المحدث

 ومن بني نوفل بن عبد مناف

 :من حلفائھم

عتبة بن غزوان بن جابر بن نسيب بن وھيب بن زيد بن مالك بن عبد عوف بن الحارث بن مازن بن منصور، 
وواله عمر . ھاجر في المرة الثانية، ثم ھاجر مع النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، وھو ابن أربعين سنة

ومات بين المدينة والبصرة وھو يريدھا راجعاً إليھا في سنة سبع عشرة، وھو ابن . فكان أول من مصرھا. البصرة
 .كان يكنى أبا عبد هللا: وكان يكنى أبا غزوان، ويقال. سبع وخمسين سنة

وصلى  وكان لعتبة مولى، يقال له خباب، ويكنى أبا يحيى بكنية خباب بن األرت، شھد بدراً ومات سنة سبع عشرة
 .ولم يھاجر مع عتبة إلى الحبشة. وكان حين مات ابن تسع وخمسين سنة. عليه عمر بن الخطاب

 ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصي

ھاجر إلى الحبشة في المرتين جميعا، وقاتل مع . أبو عبد هللا الزبير بن العوام بن خويلد رضي هللا تعالى عنه
تي صارت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم ھاجر من مكة إلى المدينة، النجاشي عدوا له، فأعطاه العنزة ال

ومعه أمه صفية بنت عبد المطلب، واستشھد بوادي السباع، بقرب البصرة ويقال إن النجاشي أھدى إلى رسول هللا 
عد بن خولي صلى هللا عليه وسلم ثالث عنزات وھاجر معه إلى المدينة حاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليفه، وس

فأما حاطب فتوفي بالمدينة سنة ثالثين وھو ابن خمس وستين . الكلبي مولى حاطب، ولم يھاجرا معه إلى الحبشة
وكان يكنى أبا عبد . وكان يكنى أبا محمد، وأما سعد بن خولي الكلبي، فاستشھد يوم أحد. سنة، وصلى عليه عثمان

 .صارهللا، وفرض عمر البنه عبد هللا بن سعد مع األن

ھاجر في المرة الثانية، فمات بأرض الحبشة مسلماً، ولم يذكره . عمرو بن أمية بن الحارث بن أسد بن عبد العزى
 .محمد بن إسحاق

وليس مجتمع . نھشته أفعى فقتلته: خالد بن حزام بن خويلد بن أسد، مات قبل أن يصل إلى الحبشة في المرة الثانية
 .سحاقولم يذكره محمد بن إ. على ھجرته

ومن ُيخرج من بيته مھاجراً إلى ّهللا ورسوله ثم يدركه الموُت فقد " إن ھذه اآلية : وقال الواقدي في بعض روايته
 .وليس ذلك بثبت. نزلت فيه" وقع أجره على ّهللا 
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ائف، يوم الط: ويقال. يزيد بن معاوية بن األسود بن المطلب بن أسد، ھاجر في المرة الثانية، واستشھد يوم حنين
 .إنه كان يكنى أبا حنظلة؛ وقدم المدينة بعد الھجرة: وقيل

 .األسود بن نوفل بن خويلد بن أسد، ھاجر في المرة الثانية، وقدم المدينة بعد قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم إياھا

 ومن بني عبد قصي

ي المرة الثانية، وھاجر إلى طليب بن عمير بن وھب بن عبد، وأمه أروى بنت عبد المطلب، ھاجر إلى الحبشة ف
المدينة مع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واستشھد يوم أجنادين بالشام وھو ابن خمس وثالثين سنة، وكان 

 .يكنى أبا عدي

 ومن بني عبد الدار بن قصي

ألولى والثانية مصعب الخير بن عمير بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ھاجر إلى الحبشة في المرة ا
جميعاً، ثم قدم مكة فھاجر منھا إلى المدينة، واستشھد يوم أحد ومعه لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھو ابن 

 .أربعين سنة، وكان يكنى أبا محمد

وقتل . فراس بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، ھاجر في المرة الثانية
 .بالشأم يوم اليرموك شھيدا، وكان يكنى أبا الحارث، وكان قدومه من أرض الحبشة بعد الھجرة

جھم بن قيس بن عبد بن شرحبيل ويقال عبد شرحبيل وھو قول الكلبي وابناه عمرو وخزيمة، ھاجروا في المرة 
 .الثانية وقدموا مع جعفر بن أبي طالب، وماتت امرأة جھم بالحبشة

وشھد بدراً وأحداً، . ن حرملة بن مالك بن عميلة بن السياق بن عبد الدار، ھاجر في المرة الثانيةسويبط بن سعد ب
 .ومات والنبي صلى هللا عليه وسلم متوجه إلى تبوك، وكان يكنى أبا حرملة

 .وأبو الروم بن عمير، أخو مصعب، وكان اسمه عبد مناف، ھاجر في المرة الثانية

 .مجتمع عليھاليست ھجرته : قال الواقدي

 .ھاجر إلى الحبشة، ثم قدم قبل خيبر فشھد خيبر: وقال الكلبي

 .لم يھاجر أبو الروم إلى الحبشة: وقال الھيثم بن عدي

 .لم يھاجر أبو الروم إلى الحبشة، وشھد يوم أحد: قال أبو الزناد: وقال الواقدي

 .النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة، ويكنى أبا الحارث

كان النضير بن مسلمة يوم الفتح، ويقال كان النبي صلى هللا عليه وسلم أمنه يوم الفتح، فلم يصح : واقديوقال ال
وكان إسالمه بالجعرانة، حدث عن سببه أنه خرج إلى حنين ھو وأبو سفيان وصفوان وسھل . إسالمه إال بعد حنين

يكروا مع المشركين عليه وعلى أصحابه، وقد بن عمرو، يريدون إن كانت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
 .حسن إسالم النضير بعد، وكان ممن أقام بمكة ولم يھاجر إلى المدينة، ولم يذكره ابن إسحاق في الھجرة إلى الحبشة

ھاجر النضير إلى الحبشة، ثم قدم إلى مكة وارتد، ثم إنه صحح اإلسالم يوم الفتح أو بعده، : وقال الھيثم بن عدي
 .د باليرموكواستشھ
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 ومن بني زھرة بن كالب

عبد : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زھرة، وكان اسمه في الجاھلية عبد عمرو، ويقال
فسماه النبي صلى هللا عليه وسلم عبد الرحمن، ھاجر إلى الحبشة في المرة األولى والثانية، ثم قدم مكة فھاجر . الكعبة

 عليه وسلم إلى المدينة، وتوفي سنة اثنتين وثالثين، وھو ابن خمس وسبعين سنة، ويكنى أبا مع النبي صلى هللا
 .محمد، رحمه هللا

عامر بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية وأقام حتى قدم مع جعفر بن أبي 
وكان يكنى فيما روي عن . رضي هللا تعالى عنهطالب عليه السالم، ومات بالشأم في خالفة عمر بن الخطاب 

 .الوقاصي أبا عمرو، رضي هللا تعالى عنه

 .المطلب، وطليب ابنا أزھر بن عبد عوف

 .ھاجر المطلب في المرة الثانية، وولد له بالحبشة عبد هللا بن المطلب: قال الواقدي

ت مع المطلب امرأته رملة بنت أبي عوف بن ھاجرا جميعا في المرة الثانية وماتا بالحبشة، وكان: وقال الكلبي
 .صبيرة السھمي

. وھو عبد هللا، سماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد هللا. عبد الجان بن شھاب بن عبد هللا بن الحارث بن زھرة
نه كان أ: وذكر الوقاصي. وتوفي في أيام عثمان. ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، وأقام معه جعفر، وقدم معه

 .يكنى أبا مخرمة

 ومن حلفاء بن زھرة

أبو عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاھلة بن كاھل بن الحارث 
في المرتين جميعاً، وذلك : ويقال. ھاجر في المرة الثانية. بن تميم بن سعد بن ھذيل، وأمه أم عبد بنت ود، من ھذيل

وتوفي في خالفة عثمان سنة اثنتين وثالثين، وھو ابن بضع وستين سنة، ودفن . جر من مكة إلى المدينةأثبت، وھا
 .بالبقيع

وكان رجال نحيفاً قصيراً شديد األدمة، ال . صلى عليه عثمان، وقال غيره، صلى عليه عمار بن ياسر: وقال الواقدي
وأقام عتبة حتى قدم مع جعفر، ومات . مه في المرة الثانيةعتبة بن مسعود، أخوه ألبيه وأ: وھاجر معه. يغير شيبته

 .بالمدينة في أيام عمر بن الخطاب، وكان يكنى أبا عون

 ومن حلفاء بني زھرة

المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دھير بن لؤي بن ثعلبة بن 
وھو . قائش بن دريم بن القين بن أھود بن بھراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعةمالك بن الشريد بن أبي أھون بن 

الذي يقال له المقداد بن األسود، وكانت أمه عند األسود بن عبد يغوث، خلف عليھا بعد أبيه عمرو، وتبناه فنسب 
 .إليه

ثم قدم فھاجر مع . أبو معشرھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية في رواية ابن إسحاق، ولم يذكره موسى بن عقبة و
. ولم يزل مع النبي صلى هللا عليه وسلم وشھد مشاھده كلھا. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، وشھد بدرا

وتوفي في خالفة عثمان في سنة ثالث وثالثين بالجرف، على ثالثة أميال من المدينة، فحمل على رقاب الرجال 
يكنى أبا معبد، وكان رجال طواال . يه عثمان، وكان يوم توفي ابن سبعين سنة أو نحوھاحتى دفن بالمدينة، وصلى عل
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ولما قدم . آدم ذا بطن، كثير شعر الرأس، يصفر لحيته، ولم تكن بالعظيمة وال الخفيفة، أقنى مقرون الحاجبين
جبار بن صخر، فأقطعه في بني فآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين . المدينة، نزل على كلثوم بن الھدم

 .دعاه إلى تلك الناحية أبي بن كعب. جديلة

 ومن بني تيم بن مرة

عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، وأقام مع جعفر، 
 .واستشھد يوم القادسية. وقدم قبله

بن سعد بن تيم ھو ابن خال أبي بكر الصديق، ألن أمه أم الخير بنت  والحارث بن خالد بن صخر بن عمرو بن كعب
 .صخر بن عمرو بن كعب ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية

وكان أبو بكر رضي هللا تعالى عنه أراد الھجرة إلى الحبشة في المرة الثانية معه، ثم أقام مع النبي صلى هللا عليه 
 .وسلم

ثنا الواقدي عن معمر بن راشد، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة : قاال: بن صالححدثني محمد بن سعد والوليد 
لما ابتلي المسلمون، وسطت بھم عشائرھم، خرج أبو بكر مھاجراً نحو أرض الحبشة، : رضي هللا تعالى عنھا قالت

أين تعمد يا : د القارة، فقالوھو الحارث بن يزيد سي. وكان المشركون قد آذوه، فلما بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغينة
مثلك، يا أبا بكر، ال يخرج وال : أخرجني قومي، فأنا أسيح في األرض فأعبد ربي، فقال ابن الدغينة: أبا بكر ؟ قال

. يخرج، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحقوق، فأنا لك جار
ما مثل أبي بكر يخرج، أتخرجون رجال يكسب المعدم، ويصل الرحم، : قريشاً، فقال لھموأتى ابن الدغينة . فارجع

ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على النوائب ؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغينة، وأمنوا أبا بكر على أن يصلي 
ً بصالته وقراءته، يعبد هللا في داره نه ابتنى بفناء داره مسجدا، فبرز ثم إ. ويقرأ في منزله، فمكث أبو بكر مستخفيا

فكان يجتمع نساء المشركين وأبناؤھم حين يقرأ القرآن، فراع ذلك أشراف قريش، فبعثوا إلى ابن الدغينة . يصلي فيه
قد علمت ما عاقدك القوم عليه؛ فإما أن تقتصر عليه وإما أن : فأخبروه بما يصنع أبو بكر، فقال ابن الدغينة ألبي بكر

 .فإني أرجع إليك جوارك وأرضى بجوار هللا: فقال أبو بكر. اري وذمتيترد علي جو

دعه : فقال له ابن الدغينة. إن معي رجال من عشيرتي: وكان الحارث بن خالد مع أبي بكر حين لقيه أوال، فقال له
حل، فامض،  أنت في: فأين حق المرافقة ؟ فقال الحارث: فليمض لوجھه، وارجع أنت إلى عيالك، فقال له أبو بكر

 . فمضى حتى صار إلى الحبشة. فإني ماض لوجھي مع أصحابي

ولم يزل مقيما بھا إلى أن قدم مع جعفر، وكانت مع الحارث امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة، من بني : قالوا
ارث أقبل الح: وقال بعض الزبيريين. وھلكت بأرض الحبشة، وذلك الثبت. مرة، فولدت له موسى وعائشة وزينب

فزوجه النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة . وامرأته وولده منھا، فشربوا ببعض الطريق من ماء ھناك فماتوا سواء
 .ابنة عبد يزيد بن ھاشم بن المطلب بن عبد مناف

 .ھو ابن الدغنة: وقال غير الواقدي

هللا بن عبد األسد بن ھالل بن عبد  واسم أبي سلمة عبد. أبو سلمة بن عبد األسد: ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة
هللا بن عمر بن مخزوم، ھاجر إلى أرض الحبشة مرتين، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة، واسمھا 

ورمي بسھم . وقدم مكة، فكان أول من ھاجر إلى المدينة، وشھد بدراً . ھند، فولدت له بالحبشة زينب بنت أبي سلمة
، فمات في جمادى اآلخرة سنة أربع، فخلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أم سلمة بعده، يوم أحد، فانتقض به

 .وكان أبو سلمة ابن عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأمه برة بنت عبد المطلب
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ة واسمه عثمان، ھاجر إلى الحبشة في المر. شماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن ھرمي بن عامر بن مخزوم
وذلك أن . استشھد يوم بدر، واألول أثبت، وكان يعرف بابن ساقي العسل: وقال بعضھم. واستشھد يوم أحد. الثانية

ھرمي بن عامر كان يسقي الناس العسل بمكة، وكان شماس يكنى أبا المقدام، وكانت معه بالحبشة امرأته أم حبيب 
نة على مبشر بن عبد المنذر، وأدخل المدينة من أحد وبه ونزل حين ھاجر إلى المدي. بنت سعيد بن يربوع بن عنكثة

وقال . رمق، وحمل إلى أم سلمة، فمات عندھا، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم، فرد إلى أحد فدفن بھا مع الشھداء
 :حسان بن ثابت يرثيه ويخاطب أخته

 فإنما كان شّماس من الناس... أفني حياءك في ستر وفي كرم 

 كأساً رواء فكأس المرء شماس... يث ّهللا فاصطبري قد ذاق حمزة ل

 .قاله غير حسان: ويقال

ھبار بن سفيان بن عبد األسد بن ھالل، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية وأقام مع جعفر، وقدم المدينة قبله، 
 .يوم مؤتة: ويقال. واستشھد يوم أجنادين بالشأم

 .، وقتل يوم اليرموكھاجر معه. عبيد هللا بن سفيان، أخو ھبار

ھاجر المرة الثانية، وأقام . واسم أبي حذيفة مھشم. ھاشم بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم
 .ھو ھشام بن أبي حذيفة: وبعضھم يقول. مع جعفر، وقدم المدينة قبله ومات فيھا، يقال أيام تبوك

ر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم قدم مكة، فحبسه بھا أبو جھل، فلم سلمة بن ھشام بن المغيرة، أخو أبي جھل، ھاج
قالت أم سلمة، وھي ضباعة بنت . ويكنى أبا ھاشم. يأت المدينة إال بعد الخندق، واستشھد يوم مرج الصفر بالشأم

 :عامر القشيرية

 أظھر على كل عدّو سلمه... ال ھّم رّب الكعبة المحّرمة 

 إحداھما تردى وأخرى منعمه... مبھمة له يدان في األمور ال

عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ومعه امرأته ابنة سلمة بن مخربة بن جندل بن 
وكان قد . أبير بن نھشل بن دارم، فولدت له بأرض الحبشة عبد هللا بن عياش، ثم قدم مكة وھاجر إلى المدينة

ى المدينة عمر بن الخطاب، فلما شارفا المدينة، لحقھما أبو جھل والحارث ابنا ھشام بن صاحب في ھجرته إل
يا عياش، إن أمك مريضة، وقد نذرت أن ال : فقالوا. المغيرة، ومعھما الحارث بن يزيد بن أبي نبيشة العامري

ما : فقال له عمر. فرق لھاتستظل من شمس وال يمس رأسھا دھن، وال تطعم إال بلغة من الخبز القفار حتى تراك، 
أبر : فقال. يريدون إال خديعتك عن دينك، وهللا لئن آذى أمك القمل، لتدھنن؛ ولتمشطن؛ ولئن آذاھا حر مكة، لتستظلن

ھكذا فافعلوا : فلما صار ببعض الطريق، شداه وثاقاً، وأدخاله مكة، وقاال. قسم أمي؛ ولي ھناك مال، فخرج معھما
  .قدم المدينة ونزل بقباء، فمنھا رجعإنه : ويقال. بسفھائكم

فلما . لئن أمكنته منه فرصة، ليقتلنه: فحلف عياش. وكان الحارث بن يزيد بن أبي نبيشة قد أعانھما على ربطه
تخلص عياش، وذلك بعد أحد، أتى المدينة، فإذا ھو بالحارث بن يزيد قائماً بالبقيع، فقتله وھو يظن أنه كافر، فنزلت 

 .، اآلية" ن لمؤمن أن يقتل مؤمنا إال خطأ وما كا: " فيه

أن  وحدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه
فلقيه عياش بن أبي ربيعة . فجاء وھو يريد اإلسالم. الحارث بن يزيد كان شديدا على النبي صلى هللا عليه وسلم
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ً إال خطأ : " فأنزل عز وجل. فحمل عليه فقتلهوعياش ال يدري  ولم يزل . اآلية" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا
ورجع إلى مكة فأقام بھا . عياش بالمدينة إلى أن قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم خرج إلى الشأم فجاھد

 .ولم يبرح ابنه عبد هللا من المدينة. حتى مات

بنت عمرو : نزل ھشام بن المغيرة بحران، وبھا أسماء بنت مخربة ويقال: بي عبيدة قالوحدثني علي األثرم، عن أ
وأمھا الشموس بنت وائل . عناق بنت الجان، من تغلب بن وائل: وكانت أم أسماء. بن مخربة وقد ھلك عنھا زوج لھا

ل بن ھشام، والحارث بن فولدت له أبا جھ. فتزوجھا ھشام بن المغيرة وحملھا إلى مكة. بن عطية، من أھل فدك
وكان عياش أخا أبي جھل والحارث . ثم خلف عليھا أبو ربيعة بن المغيرة، فولدت له عياش بن أبي ربيعة. ھشام

 .ابني ھشام ألمھما أسماء بنت مخربة بن جندل بن أبير بن نھشل بن دارم

ويقال إنھا أدركت . لص حتى ماتتويقال إنه لم يمكنه التخ. ماتت أسماء قبل رجوع عياش إليھا. وقال ابن سعد
 .وذلك أثبت. خالفة عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه

لم يزل الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم على دين قومه حتى أسر : وقال الواقدي وغيره
هللا عليه وسلم لم يقبل غيرھا؛ وكانت ويقال بشكة أبيه الوليد ألن النبي صلى . فافتدي بأربعة آالف درھم. يوم بدر

ً فضفاضة وسيفاً، وبيضة فلما افتدي . وكان اللذان خرجا في فدائه أخاه خالد بن الوليد، وأخاه ھشام بن الوليد. درعا
ما منعني من اإلسالم حين أسرت، وقد تبينت الحق، إال أن يقال أسلم الوليد : وتخلص، أسلم ورجع إلى مكة، وقال

فلم يزل يحتال حتى أفلت من . ثم إن أخويه حبساه بمكة مع عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن ھشام. الفداءفراراً من 
فسأله رسول هللا صلى . وقد طلب، فلم يلحق، وستر هللا عليه فلم يعرف أخواه له أثرا. وثاقه، وخرج حتى أتى المدينة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو لھما ولضعفة  وكان. تركتھما في ضيق: فقال. هللا عليه وسلم عن سلمة وعياش

ً . المسلمين قبل إسالم الوليد انطلق يا وليد حتى تنزل فالن : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ثم دعا للوليد أيضا
لطف القين فإنه قد أسلم وأخلص، فتستخفي عنده وتلطف ألخبار عياش وسلمة وتعلمھما أنك رسولي وأني آمرھما بالت

وسھل هللا أمرھما حتى . ففعلت: قال الوليد. فإن هللا سيعينھما وييسر ذلك لھما، فقد أذن في خالصھما. للخروج إلي
ً موثقين، رجل ھذا مع رجل صاحبه في قيد واحد. خرجا وخرجت أسوق بھما مخافة الطلب والفتنة، . وكانا جميعا

 :فقلت. صبعيفعثرت، فانقطعت ا. حتى انتھيت إلى ظھر حرة المدينة

 وفي سبيل هللا ما لقيت... ھل أنت إال إصبع دميت 

 :فقالت أم سلمة بنت أمية زوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ثم مات بالمدينة بعد قليل

 د بن الوليد بن المغيرة... يا عين فابكي للولي 

 د أبي الوليد فتى العشيرة... مثل الوليد بن الولي 

ويقال " . وجاءت سكرة الموت بالحق : " ال تقولي ھذا يا أم سلمة، ولكن قولي: هللا عليه وسلمفقال رسول هللا صلى 
فأذن . غريب توفي في بالد غربة: وقالت. إن أم سلمة استأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في البكاء على الوليد

 .لھا، فصنعت طعاماً وجمعت النساء

وليد بن الوليد تخلص حين تخلص، فكان مع أبي بصير عتبة بن أسيد الثقفي وقوم يزعمون أن ال: وقال الواقدي
 .وذلك غير ثبت. حليف قريش

فكتب األخنس . وكان أبو بصير أسلم وأفلت من قومه، فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم بعد قدومه المدينة من الحديبية
فرده رسول . ن قاضاھم عليه من رد من صار إليهبن شريق وغيره إلى النبي صلى هللا عليه وسلم في رده، لما كا
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وكان من بني . فشد أبو بصير في طريقه على أحد الرسولين، فقتله. هللا صلى هللا عليه وسلم إليھم مع رسولين لھم
وفيت بذمتك وامتنعت بديني : وأفلت فأتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال له. يقال له خنيس بن جابر. عامر بن لؤي

ويل أمه من محش حرب لو كان معه رجال، وكان مع أبي بصير : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فتنأن أ
يا أبا بصير، : ثم قال. ھنيئاً لك بسلب صاحبك: سلب العامري، فلم يخمسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال له

. المسلمين ممن كان يؤذى ويفتن وغيرھم ولحق به قوم من. فخرج أبو بصير إلى قرب الساحل. اذھب حيث شئت
فكتبت قريش إلى النبي صلى . فتتاموا سبعين، فضيقوا على قريش وجعلوا يقتلون من ظفروا به، ويأخذون ما معه

فكتب إلى أبي بصير في القدوم عليه، فأتاه رسوله بكتابه وأبو بصير . هللا عليه وسلم تسأله أن يدخل أبا بصير إليه
 .وذلك باطل. فمن الرواة من يزعم أن الوليد كان معه. لم يلبث أن ماتف. يجود بنفسه

 ومن حلفاء بني مخزوم

. ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم قدم مكة فھاجر إلى المدينة. كانت أمه لبني مخزوم. عمار بن ياسر العنسي
 .وكان محمد بن إسحاق يشك في ھجرة عمار إلى الحبشة

ومات سنة سبع . حمراء الخزاعي، ويكنى أبا عوف، ھاجر في المرة الثانية إلى الحبشةمعتب بن عوف بن ال
مات وله نيف : وبعضھم يقول. وكان الواقدي يثبتھا. وخمسين وھو ابن ثمان وسبعين سنة، وقد اختلفوا في ھجرته

 .وثمانون سنة

ي يدعى عيھامة بن كليب بن وھو معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف وھو الذ: وقال محمد بن سعد
 .وأمه الحمراء. حبشية بن سلول

وھاجر . ولم يذكر موسى بن عقبة وأبو معشر ھجرته إلى الحبشة. وكان محمد بن إسحاق والواقدي يثبتان ھجرته
 وشھد. وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين ثعلبة بن حاطب. إلى المدينة فنزل على مبشر بن عبد المنذر

 .جميع المشاھد

وھو خال حفصة . عثمان بن مظعون بن حبيب بن وھب بن حذافة بن جمح: ومن بني جمح بن عمرو بن ھصيص
وتوفي بھا . بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، ھاجر إلى الحبشة مرتين، وقدم فھاج إلى المدينة

هللا عليه وسلم، وقبله وھو ميت، ودفنه بالبقيع، وقال حين في ذي الحجة سنة اثنتين، فصلى عليه رسول هللا صلى 
. فدفن إلى جنبه. ادفنوه بالبقيع عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون: توفي إبراھيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

لسلمي حليف وأمھما خولة بنت حكيم بن حارثة بن األوقص ا. وولد له عبد الرحمن، والسائب. وكان يكنى أبا السائب
: بني عبد مناف، ولما ماتت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو رقية، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون

حدثني عمرو بن محمد، عن يزيد بن ھارون، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مھران، عن ابن 
ً لك الجنة: لما مات عثمان بن مظعون، قالت امرأته: عباس قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ونظر . ھنيئا

وهللا، إني لرسول هللا، وما أدري ما يفعل بي : فقال. يا رسول هللا، صاحبك: وما يدريك ؟ فقالت: إليھا نظر غضبان
الحقي بسلفنا الصالحين أو :  صلى هللا عليه وسلم، فقالفاشتد ذلك على المسلمين، حتى ماتت ابنة رسول هللا. وال به
 .الخير عثمان بن مظعون: قال

وعبد هللا بن مظعون، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم قدم مكة فھاجر منھا إلى المدينة، وشھد بدرا وجميع 
، مات سنة ثالثين وھو ابن ستين وكانت أمه سخيلة بنت العنبس بن وھبان، وھو ابن وھبان، من بني جمح. المشاھد

 .ويكنى أبا محمد. سنة
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ھاجر في المرة الثانية، ثم قدم . ويكنى أبا عمرو. قدامة بن مظعون، وأمه عزية بنت الحويرث بن العنبس الجمحي
 .مكة وھاجر إلى المدينة، ومات سنة ست وثالثين، وكان يوم مات ابن ثمان وستين سنة

ليس . وكان عثمان شديد األدمة. كان عثمان وإخوته متقاربين في السن: نت قدامةقالت عائشة ب: وقال الواقدي
 .إال أن قدامة كان طويالً . كبير اللحية عريضھا، وكذلك صفة قدامة. بقصير وال طويل

السائب بن عثمان بن مظعون، ھاجر مع أبيه في المرة الثانية، ثم قدم مكة وھاجر إلى المدينة، وكان من الرماة 
وولد وألبيه ثالثون . وأصابه سھم يوم اليمامة في خالفة أبي بكر، فمات وھو ابن بضع وثالثين سنة. ذكورينالم
 .وتوفي أبوه وھو ابن سبع وثالثين سنة. سنة

. ومات في خالفة عمر بالمدينة، وأمه قتيلة بنت مظعون. معمر بن الحارث بن معمر بن حبيب، مختلف في ھجرته
ت قوال، أسلم معمر قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقم، وشھد بدراً وجميع ومن أنكر ھجرته، أثب

 .المشاھد

حاطب وحطاب ابنا الحارث بن معمر بن حبيب بن وھب، ھاجرا إلى الحبشة في المرة الثانية، وماتا بالحبشة 
ه بالحبشة، في إحدى السفينتين فقدم الحارث ومحمد بن حاطب، وكان مولد. مسلمين وكان معھما الحارث بن حاطب
وكان . إن المھاجر حاطب وحده؛ وإن محمداً ابنه ولد في بالد الحبشة: ويقال. مع جعفر بن أبي طالب عليه السالم

 .محمد يكنى أبا ابراھيم، ومات بالكوفة في والية بشر بن مروان، وكان قد شھد مع علي عليه السالم مشاھده كلھا

ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، . ، أخو جميل بن معمر الذي كانت قريش تدعوه أقلبينسفيان بن معمر بن حبيب
ومات في زمن عمر أو عثمان رضي هللا تعالى عنھما، وكان معه بالحبشة ابناه جنادة وجابر، وأمھما حسنة، أم 

 .شرحبيل بن حسنة، وكان قدومه بعد الھجرة وقبل قدوم جعفر عليه السالم

. ھاجر في المرة الثانية، وأقام حتى ركب السفينة مع جعفر. ثمان بن ربيعة بن أھبان بن حذافة بن جمحنبيه بن ع
 .فمات في البحر

 .وكان معھم ھبار بن وھب بن حذافة: وقال محمد بن إسحاق

لمطاع بن وأبوه، فيما ذكر الواقدي، عبد هللا بن ا. شرحبيل بن حسنة موالة بني جمح: ومن حلفاء بني جمح بن عمرو
 .عمرو الكندي

شرحبيل بن عبد هللا بن ربيعة بن المطاع، ومن ولد صوفة بن الغبيط، وھو الغوث بن مرة بن أد بن : وقال الكلبي
ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ومات بالشأم في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، . طابخة، حليف بني جمح

 .يكنى أبا عبد هللا وكان. وھو ابن تسع أو سبع وستين سنة

 .ھو حليف بني زھرة: وقال الواقدي

 .وقول الكلبي أثبت األقاويل. شرحبيل من حمير: وقال الھيثم بن عدي

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سھم، وأمه ضعيفة بنت حذيم، : ومن بني سھم بن عمرو بن ھصيص
قدم مكة فھاجر منھا إلى المدينة، ومرض ورسول هللا صلى هللا  من بني سھم، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم

عليه وسلم ببدر وھو معه، فمات مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بدر سنة اثنتين، وكانت عنده حفصة بنت 
قبة ولم يذكر موسى بن ع. وكان خنيس يكنى أبا حذافة. عمر بن الخطاب، فخلف عليھا النبي صلى هللا عليه وسلم

 .إنه كان يكنى أبا األخنس: ويقال. وثبتھا ابن إسحاق والواقدي. ھجرة خنيس إلى الحبشة، وال ذكرھا أبو معشر
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عبد هللا بن حذافة، أخوه، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، وكانت الروم أسرته، فكتب عمر رضي هللا تعالى عنه 
مصر، ومات في خالفة عثمان، وھو كان رسول النبي صلى  وكان من غزاة. فخلى سبيله. إلى قسطنطين في أمره

إنه أمر بالنداء بذلك بديل : إنھا أيام أكل وشرب، ويقال: هللا عليه وسلم بكتابه إلى كسرى، وإياه أمر أن ينادي بمنى
ً : ويقال. بن ورقاء  .أمرھما جميعا

قدم من الحبشة بعد ھجرة النبي : ا، ويقولوبعض الرواة يدفع ھجرته، والواقدي يثبتھ. ھاجر معھما. قيس بن حذافة
 .صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة

وھو قديم اإلسالم، ھاجر إلى الحبشة . ھشام بن العاص بن وائل بن ھاشم بن سعد بن سھم، أخو عمرو بن العاص
ً بمكة حتى م ات أبوه آخر السنة في المرة الثانية، ثم قدم مكة للھجرة إلى المدينة، فحبسه أبوه، فلم يزل محبوسا

األولى من الھجرة، ثم حبسه قومه بعد أبيه، فلم يزل يحتال، حتى تخلص وقدم على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد 
ً من عمرو بن العاص أخيه وكان يكنى أبا العاص، فكناه رسول هللا . الخندق، وجاھد فقتل بالشأم، وكان أصغر سنا

أم حرملة بنت ھشام بن المغيرة، وكان واعد عمر أن يمضي معه إلى المدينة،  صلى هللا عليه وسلم أبا مطيع، وأمه
 .فأخذه أبوه فكبله. انتظرني في أضاة بني غفار: وقال له

قبل ذلك، : إنه قدم مع جعفر، ويقال: فيقال. أبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية
 .استشھد باليمامةوليس قدومه مع جعفر بثبت، و

تميم بن الحارث بن قيس، وأخ له من أمه من بني تميم يقال له معبد، ھاجرا في المرة الثانية، واستشھد تميم بالشأم، 
 .نمير بن الحارث: والواقدي يقول

 .سعيد بن الحارث، أخو تميم، ھاجر معه إلى الحبشة في المرة الثانية، واستشھد يوم اليرموك

 .أخوھم، ھاجر معھم ومات بالحبشة. ارثعبد هللا بن الح

وقدم المدينة بعد ھجرة النبي عليه السالم، واستشھد بالشأم، وقد . الحجاج بن الحارث بن قيس، ھاجر في المرة الثانية
 .والواقدي يثبتھا. اختلف في ھجرته

حارث بن الحارث؛ ذكر بعضھم ال: لم يسلم ولم يھاجر، وأسر يوم بدر، ثم أسلم، وكان لھم أخ يقال له: وقال الكلبي
بل استشھد : ويقال. ومات من جراحة أصابته يوم الطائف. انه ھاجر مع إخوته إلى الحبشة، وقدم المدينة بعد الھجرة

 .والواقدي يثبتھا. وقد اختلف في ھجرته. بالشأم

طالب، ويقال قبل، وقتل عمير بن رئاب بن مھشم بن سعيد بن سھم، ھاجر في المرة الثانية، وقدم مع جعفر بن أبي 
. مع خالد بن الوليد بعين التمر من السواد شھيدا، وغير الكلبي يقول ھو عمر بن رئاب بن حذافة بن سعيد بن سھم

 :وعمير القائل

 نحامي على األحساب عند الحقائق... نحن بنو زيد األغّر ومثلنا 

. كان اسم جمح تيما، واسم سھم زيداً : لبي، قاالحدثني مصعب بن عبد هللا الزبيري، ومحمد بن سعد، عن ھشام الك
. تيم وزيد، ومعھا أترجة من ذھب أو فضة: فجلست يوماً وعندھا ابناھا. وأمھما األلوف بنت عدي بن كعب بن لؤي

كأنك وهللا يا زيد سھم مرق : فقالت. فسبق زيد، فأخذھا. أي ابني، استبقا إليھا، فمن أخذھا فھي له: ودحت بھا وقالت
 .رمية؛ وكأن شيئاً جمح بك عنھا يا تيم، فسمي ھذا سھما، وھذا جمح من
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 ومن حلفاء بني سھم

. وكان أول مشاھده، فيما روى الواقدي. محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي، ھاجر في المرة الثانية إلى الحبشة
 .المريسيع

وھو حليف لبني جمح، وكانت ابنته . مقاسم يومئذشھد بدراً، وواله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال: وقال الكلبي
 .عند الفضل بن العباس بن عبد المطلب، فولدت له أم كلثوم بنت الفضل بن العباس

 :بن لؤي بن غالب ومن بني عدي بن كعب

ھاجر إلى الحبشة في . معمر بن عبد هللا بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي
الثانية، وھو الذي كان يرحل رحل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته، مات في خالفة عمر، وكان المرة 

 .قدومه من أرض الحبشة مع جعفر بن أبي طالب

عروة بن أبي أثاثة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج، ھاجر في المرة الثانية، ومات بأرض 
 .الحبشة

نضيلة؛ ھاجر في المرة الثانية، ومات بأرض الحبشة، وھو أول موروث في : م يقولعدي بن نضلة، وبعضھ
 :فقال. ورثه ابنه النعمان بن عدي الذي واله عمر ميسان: اإلسالم

 بميسان يسقى في زجاج وحنتم... أال أبلغ الحسناء أن حليلھا 

 وصّناجة تحدو على كل منسم... إذا شئت غنتني دھاقين قرية 

 تنادمنا بالجوسق المتھدم... لمؤمنين يسوءه لعل أمير ا

 وال تسقني باألصغر المتثلم... إذا كنت ندماني فباألكبر اسقني 

. وكتب في عزله. وهللا إنه ليسوءني تنادمھم؛ فمن لقيه فليعلمه أني قد عزلته: فلما بلغ عمر رضي هللا تعالى عنه، قال
َ مما ذكرت؛ ولكني امرؤ شاعر، أصبت فضال من قول وهللا يا أمير المؤمنين، : فلما قدم عليه، قال ما صنعت شيئا

 .وهللا ال تعمل لي عمال أبدا: فقال عمر. فقلته

 .كان النعمان بالحبشة مع أبيه: وقال محمد بن إسحاق

 :ومن حلفاء بني عدي

عنز بن وائل بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سالمان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن 
قاسط ھاجر إلى الحبشة في المرتين جميعا، ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد هللا 

ً لمنزله، فلم يشعر الناس إال . بن عبيد بن عويج، ثم ھاجر إلى المدينة، ومات بعد مقتل عثمان بأيام وكان الزما
وكان الخطاب بن نفيل لما حالفه عامر بن ربيعة العنزي، تبناه فكان . عبد هللا وكان يكنى أبا. وجنازته قد أخرجت

وأسلم قديما قبل دخول النبي صلى هللا عليه وسلم دار " . ادعوھم آلبائھم : " يقال له عامر بن الخطاب، حتى نزل
سد قبلي، وال قدمتھا ظعينة قبل ما دخل المدينة في الھجرة أحد بعد أبي سلمة بن عبد األ: األرقم، وروي عنه أنه قال

 .ليلى بنت أبي حثمة
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وحدثني محمد بن سعد، ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بالل، عن يحيى بن سعيد، عن عبد هللا بن عامر بن 
 .ربيعة

نھا قم فاسأل هللا أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ م: أن أباه رأى في منامه، وقد صلى من الليل ثم نام، قائال يقول
 .فما خرج إال في جنازة. صالحي عباده، فقام، فصلى، ثم اشتكى

خولي بن أبي خولي واسمه عمرو بن زھير بن خيثمة بن أبي حمران الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن 
 .عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي

لم : الحبشة في المرة الثانية، وقال غيرهھاجر وأخواه ھالل وعبد هللا ابنا أبي خولي إلى : قال الھيثم بن عدي
 .يھاجروا، وذلك الثبت

 .شھد خولي وابن له بدرا؛ وليس في ذلك اختالف، وكان خولي حليفاً للخطاب: وقال الواقدي

 .شھد مع خولي بدرا أخوه مالك بن أبي خولى: وقال محمد بن إسحاق

 .وھو قول الكلبي. هللا شھد خولي بدرا، ومعه أخواه ھالل وعبد: وقال موسى بن عقبة

مات خولي في خالفة عثمان، : قال ابن إسحاق. ومات في خالفة عمر بن الخطاب. وشھد خولي المشاھد كلھا: قالوا
 .خولي بن أبي خولي عمرو بن زھير: وقد روي عن الكلبي أيضاً أنه قال

 ومن بني عامر بن لؤي بن غالب

وأمه . يس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيأبو سبرة بن أبي رھم بن عبد العزى بن أبي ق
برة بنت عبد المطلب، وھاج إلى الحبشة في المرتين جميعاً، وھاجر من مكة إلى المدينة، وتوفي بمكة في خالفة 

 .عثمان رضي هللا تعالى عنه

مع أبي سبرة امرأته أم كلثوم  وكانت. وولده ينكرون رجوعه إلى مكة وموته بھا، ويغضبون من ذلك: وقال الواقدي
 .إن أبا سبرة كان يسمى عبد مناف: بنت سھيل بن عمرو، ويقال

فكان أول من قدمھا في . ھاجر إلى الحبشة مرتين. حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود، أخو سھيل بن عمرو
سودة بنت زمعة، ويقال إنه أول  وشھد بدرا، وھو الذي زوج النبي صلى هللا عليه وسلم. المرة األولى من المسلمين

 .وذلك عندھم أخلط. من دخل أرض الحبشة، وكان من آخر من خرج منا مع جعفر

السكران بن عمرو، أخوه، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ومعه امرأته سودة بنت زمعة، ويقال إنه ھاجر في 
وخلف رسول هللا صلى هللا . سول هللا صلى هللا عليه وسلمالمرتين جميعاً، ثم إنه قدم مكة، فمات قبل الھجرة، فدفنه ر

ً . عليه وسلم بعده على سودة بنت زمعة وقال قوم، منھم أبو عبيدة . وذلك الثبت، وقوم يقولون إنه مات بالحبشة مسلما
 .معمر، إنه قدم مكة ثم رجع إلى الحبشة مرتداً أو متنصراً، فمات بھا، والخبر األول أصح وأثبت

عمرو، أخو سھيل أيضاً، ھاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، ومعه امرأته فاطمة بنت علقمة، وقدم  سليط بن
 .قدم مع جعفر عليه السالم، واستشھد سليط باليمامة سنة اثنتي عشرة: المدينة قبل قدوم جعفر، ويقال

 .نبي صلى هللا عليه وسلم دار األرقمكان يكنى أبا الوضاح، وكان إسالم سليط قبل دخول ال: وقال الھيثم بن عدي
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ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم قدم مع جعفر، ومعه امرأته . مالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس، أخو سودة
وإنما سمي السعدي ألنه استرضع . عميرة بنت السعدي بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود، من بني عامر بن لؤي

وله . كان عبد هللا بن السعدي يسكن األردن، ويكنى أبا محمد، ومات سنة سبع وخمسينفي بني سعد بن بكر، و
 .صحبة

عبد هللا بن سھيل بن عمرو، ويكنى أبا سھيل، وھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم قدم مكة للھجرة إلى المدينة 
معه إلى بدر في نفقته وحمالنه، وھو ال  فحبسه أبوه، فأظھر له الرجوع إلى دينه والشدة على المسلمين حتى أخرجه

ثم كان يقول بعد إسالمه، حين . فلما تواقفوا، انحاز إلى المسلمين قبل القتال، فغاظ ذلك أباه. يشك في أنه على دينه
 .لقد جعل هللا لي في إسالم ابني عبد هللا خيرا كثيرا: أسلم يوم فتح مكة

فلقي سھيل أبا . واستشھد يوم جواثا بالبحرين، في أيام الردة: قالوا. مسلمينقاتل عبد هللا يوم بدر مع ال: وقال الكلبي
يشفع : بلغني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فقال سھيل. بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه، فعزاه أبو بكر

وقتل وله . بع وعشرين سنةالشھيد في سبعين من أھله؛ وأنا أرجو أن ال يقدم علي ابني أحدا، وكان يوم بدر ابن س
 .فاطمة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف: ثمان وثالثون سنة، وليست ھجرته إلى الحبشة بمجتمع عليھا، وأم عبد هللا

قاتل عبد هللا يوم بدر، : يقال إن عبد هللا حبس فلم يمكنه الھجرة إلى الحبشة، وهللا أعلم؛ وقال الواقدي: وقال الواقدي
شھد عمير بدرا، وإني ألرجو أن تنالني شفاعته : وف مولى أبيه سھيل عتاقًة، فكان سھيل يقولومعه عمير بن ع

فتن عياش وأصحابه بمكة فتركوا دين النبي صلى هللا عليه وسلم، وجعلوا فتنة الناس : وكان المسلمون يقولون: قال
، فبعث عمر " سھم ال تقنطوا من رحمة ّهللا يا عبادي الذين أسرفوا على أنف: " فنزلت. كعذاب هللا، ما نرى لھم توبة

 .باآلية إلى ھشام بن العاص، وكان صديقه، وتھادوھا بينھم، فكان ذلك مما قوي أنفسھم، حتى تخلصوا

وكان أبو جندل بن سھيل بن عمرو مع أخيه، فحبسه أبوه، فلما كان قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم : قال الواقدي
س، أقبل أبو جندل يرسف في قيده حتى أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد قاضى قريشا الحديبية، وتشاغل النا

يا معشر المسلمين، إن : وصاح أبو جندل. فقام إليه أبوه، فضرب في وجھه. على ما قاضاھم عليه، والقضية تكتب
فقال سھيل . من أتاھم من أصحابھمالمشركين يريدون أن يفتنوني، وكانت القضية بينھم على أن يرد المسلمون إليھم 

ھذا أول ما قاضيتك عليه، يا محمد، فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن أجاره حويطب بن عبد : بن عمرو
يا أبا جندل، اصبر : العزى ومكرز بن حفص، وضمنا أن يكف أبوه عنه، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يا رسول هللا، ولم نعطي قريشا ھذا، ونرضى : ل عمر بن الخطاب رضي هللا عنهفقا. واحتسب، فإن هللا مخلصك
يا أبا : إنا قد عاھدناھم على أمر، وليس الغدر من ديننا، فقال عمر: بالدنية في أمرك ؟ فقال صلى هللا عليه وسلم

اني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نھ: فقال. يا عمر، اقتله أنت: جندل، إن الرجل ليقتل أباه في هللا؛ فاقتل أباك، فقال
إن أبا جندك لما صار إلى مكة، تخلص، وقدم : فيقال. وقد نھاني هللا عز وجل عن قتل أبي: قال. عن قتله للصلح

 .المدينة

 .اسم أبي جندل عمرو: ذكر لنا أن أبا البختري كان يقول: وقال المدائني

 .وذلك غلط. عبد هللا بن سھيل: وكان ابن دأب يقول

يقال إن أبا جندل تخلص فصار إلى أبي بصير الثقفي مع من اجتمع إليه من المسلمين، فلما مات، : وقال الواقدي
إنه لما صار بمكة، تخلص فأتى : صار وأصحاب أبي بصير إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة، ويقال

في وقت مصير أصحاب أبي بصير إلى النبي صلى إنه لم يصر إلى أبي بصير، ولكن خالصه كان : المدينة، ويقال
 .هللا عليه وسلم، وھو الثبت
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وھو الفتح القريب . كان لحاق أصحاب أبي بصير بالنبي صلى هللا عليه وسلم، وھو بخيبر، وفتح خيبر: وقال الكلبي
 .الذي وعده هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم

قد : فقالوا. فأراد أميرھم أن يحدھم. شرب أبو جندل الخمر مع نفرلما كانت خالفة عمر، : وقال أبو اليقظان البصري
ً . فإن قتلنا، فقد كفيت موتتنا وأمرنا؛ وإن بقينا. حضر العدو  .فأقم علينا الحد، فقتلوا جميا

مات أبو جندل في طاعون عمواس بالشأم، وقد أسلم أبوه سھيل بن عمرو يوم فتح مكة، فحسن : وقال الواقدي
 .الشأم، فمات في طاعون عمواس إسالمه، وغزا

عبد هللا بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس، يكنى أبا محمد، وأمه بھنانة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن 
ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، ثم ھاجر إلى المدينة من مكة، واستشھد يوم اليمامة في خالفة أبي بكر، . كنانة

 .ويكنى أبا محمد. وشھد بدرا وله ثالثون سنة وأشھر وله إحدى وأربعون سنة،

أسلم سعد بن خولة، مولى وھب بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن : قال الواقدي. سعد بن خولة، ويكنى أبا سعيد
 :ابن حبيب مثقل وإنما ثقله حسان في شعره: وبعضھم يقول. حبيب بن جذمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي

 بّيب بن شحامالحارث بن ح

ويقال إنه . وكانت أم سعد أمة لسعد بن أبي سرح، أو موالة له ويقال إنه من أھل اليمن، حليف لبني عامر بن لؤي
ولم ينكره موسى بن عقبة وأبو . ھاجر سعد، في رواية ابن إسحاق والواقدي، في الھجرة الثانية. مولى ألبي رھم

ثم خرج . ن خمس عشرة سنة، وشھد يوم أحد وشھد الخندق والحديبيةشھد سعد بدرا وھو اب: وقال الواقدي. معشر
 .ھاجر الناس، وتأخرت ھجرته، فمات بمكة: ويقال. بعد ذلك إلى مكة، فمات بھا

أن : حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزھري، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص
ولكن البائس سعد بن . اللھم أمض ألصحابي ھجرتھم، وال تردھم على أعقابھم: قالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .خولة مات بمكة

مرضت مرضاً : وحدثني علي بن عبد هللا، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزھري، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال
رسول هللا، إن لي ماال كثيرا،  يا: فقلت. أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعودني

الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن : أفأوصي بالثلث ؟ قال: قال. ال: فبالشطر ؟ قال: قلت. ال: أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال
اللھم . تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركھم عالة يتكففون الناس؛ إنك لن تنفق نفقة إال أجرت عليھا، حتى اللقمة

 .لكن البائس سعد بن خولة مات بمكة. تھم، وال تردھم على أعقابھمأمض ألصحابي ھجر

سعد بن خولة : وقالوا. ال تردھم إلى األرض التي ھاجروا منھا، حتى يقيموا بھا إال بحج أو جھاد: يقول: قال سفيان
انكحي : ليه وسلمفقال لھا رسول هللا صلى هللا ع. ھو زوج سبيعة بنت الحارث األسلمية التي ولدت بعد وفاته بيسير

 .من شئت

ثنا سفيان بن عيينة، عن الزھري، عن عبيد هللا بن : حدثني علي بن عبد هللا المديني وعباس بن يزيد البحراني، قاال
ً أو شھر أو نحو ذلك، فمر بھا أبو : عتبة بن مسعود، عن أبيه قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجھا بعشرين يوما

فأتيت النبي صلى : صنعت لألزواج؛ ال أو تأتي عليك أربعة أشھر وعشر قالت سبيعةقد ت: السنابل بن بعكك، فقال
 .كذب أبو السنابل؛ قد حللت لألزواج، فانكحي: فقال. هللا عليه وسلم، فذكرت ذلك له

 .لم يأت ابن خولة مكة اتيان منتقل، ولكنه مضى في حاجة له: وقال الواقدي
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عبيدة عامر بن عبد هللا بن الجراح بن ھالل بن أھيب بن ضبة بن الحارث أبو : ومن بني الحارث بن فھر بن مالك
أنت أمين : قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأمه أميمة بنت غنم بن جابر، من بني الحارث بن فھر. بن فھر

 .ھذه األمة

لكل أمة : لى هللا عليه وسلم قالأن رسول هللا ص: حدثنا عفان، ثنا شعبة، أنبأ خالد الحذاء، عن أبي قالبة عن أنس
وھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية في قول الواقدي ومحمد بن . أمين، وأمين ھذه األمة أبو عبيدة بن الجراح

 .ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر. إسحاق

ن مكة إلى المدينة، ھاجر في المرتين جميعاً، وھاجر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م: وقال الھيثم بن عدي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين سالم . وآخى. وشھد بدرا والمشاھد كلھا، ونزل بالمدينة على كلثوم بن الھدم

وكان نحيفاً، . ومات في طاعون عمواس بالشأم، وھو األمير. مولى أبي حذيفة، وبينه وبين محمد بن مسلمة األوسي
مات وھو ابن ثمان . طواال، أجنأ، أشعر، آدم، يصبغ رأسه ولحيته بالحناء والكتممعروق الوجه، خفيف اللحية، 

 .وخمسين سنة

 .أسلمت أم عبيدة وزوجھا: وقال الواقدي، عن أبي اليقظان

والبيضاء أمه، وھي دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن الحارث . سھيل بن البيضاء، ويكنى أبا موسى
الحبشة الھجرتين جميعاً، وشھد بدرا وھو ابن أربع وثالثين سنة، وشھد المشاھد كلھا مع  بن فھر، ھاجر إلى أرض

: فقال. يا سھيل: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وناداه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في مسيره إلى تبوك، فقال
من شھد أن : سول هللا صلى هللا عليه وسلمفقال ر. ووقف الناس لما سمعوا كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. لبيك

ومات سھيل بعد رجوع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من . ال إله إال هللا وحده ال شريك له، حرمه هللا على النار
 .وليس لسھيل عقب. تبوك بالمدينة سنة تسع، وھو ابن أربعين سنة، وصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .حدثني بذلك مصعب بن ثابت، عن عيسى بن معمر، عن عباد بن عبد هللا بن الزبير: قال الواقدي

وحدثني محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا وھيب، أنبأ موسى بن عقبة، عن عبد الواحد بن عباد بن عبد هللا بن الزبير، 
أن يمروا بجنازته في لما توفي سعد بن أبي وقاص، أرسل أزواج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : عن أبيه قال

ففعلوا ذلك، ووقف بھا على حجرھن، فصلين عليه، وخرجنه من باب الجنائز، فبلغھن أن الناس عابوا ذلك، . المسجد
ما أسرع الناس إلى عيب ما ال علم لھم به؛ ما صلى : ما كانت الجنائز تدخل المسجد، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: وقالوا

 .م على سھيل بن البيضاء إال في جوف المسجدرسول هللا صلى هللا عليه وسل

حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن فليح بن سليمان، عن صالح بن عجالن، عن عباد، عن عائشة رضي هللا 
 .أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على سھيل بن بيضاء في المسجد: تعالى عنھما

ما أسرع الناس ما نسوا؛ لقد : د بن أبي وقاص المسجد، قالت عائشةلما عاب الناس إدخال جنازة سع: وقال الواقدي
 .صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سھيل بن بيضاء في المسجد

فأسر مع . وأما أخوه سھل بن بيضاء، فإنه أسرع بمكة قبل الھجرة، فأكرھه المشركون على الخروج معھم يوم بدر
ال : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.  بن مسعود أنه كان يصلي بمكةمن أسر من المشركين فشھد له عبد هللا

 .يخرجن أحد من األسرى من أيديكم بغير فداء إال سھل بن بيضاء، فإنه مسلم

 .بمثله: وحدثني المدائني، عن أبي اليقظان
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د أنه رآه يصلي بمكة، فخلى أن سھالً أسر يوم بدر، فشھد له ابن مسعو: وقال محمد بن سعد، أخبرني الواقدي وغيره
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبيله

وأما صفوان بن البيضاء، فلم يھاجر إلى الحبشة، ولكنه ھاجر إلى المدينة، وشھد بدرا مع أخيه سھيل، فروى 
 .بعضھم أنه استشھد يوم بدر، وقتله طعيمة بن عدي بن الريان

ً قول محمد بن سعد عندنا في كتاب مات سنة ثمان وثالثين، وكان ي: وقال بعضھم كنى أبا عمرو؛ وھو أيضا
 .الطبقات

شھد سھل بن بيضاء، وصفوان بن بيضاء بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيجعل : وبعض الرواة يقول
 .سھيال سھال

يري عن سھل بن وذكر أبو اليقظان أن سھيال استشھد يوم بدر، وذلك غلط عندھم، وسألت مصعب بن عبد هللا الزب
واألول أثبت . كان بمكة إلى يوم الفتح: وقال بعضھم. أتى مكة منصرفاً من بدر، ثم ھاجر إلى المدينة: بيضاء، فقال

 .عندي

كان أسن أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم أبو بكر : وقد روى سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن أنس أنه قال
 .وسھل بن البيضاء

سرح بن ربيعة بن ھالل بن مالك، وليس ھو بعم عبد هللا بن سعد بن أبي سرح بن الحارث صاحب  عمرو بن أبي
وذاك من بني عامر بن لؤي، وقوم يظنون ھذا ابن أخيه، وھاجر عمرو إلى . مصر، ھذا من بني الحارث بن فھر

 .ثم شھد بدرا. أرض الحبشة في المرة الثانية

ھيثم بن عدي ذكر أنه من مھاجرة الحبشة، وليس ذلك بثبت، ولكنه قد شھد وأما وھب بن أبي سرح، أخوه، فإن ال
 .بدرا

 .الذي ھاجر معمر بن أبي سرح: وكان أبو معشر يقول

ومات . وھو عمرو بن أبي سرح، وكانت عنده أخت أبي عبيدة: وقال موسى بن عقبة ومحمد بن إسحق والكلبي
ھاجر عمرو بن أبي سرح إلى الحبشة، : وقال الواقدي. نة ثالثينبالمدينة في خالفة عثمان رضي هللا تعالى عنه س
 .وشھد ھو وأخوه بدرا؛ ولم يھاجر معمر إلى الحبشة

ويكنى أبا سعد، ويقال أبا سعيد، . عياض بن زھير بن أبي شداد بن ربيعة بن ھالل بن مالك بن ضبة بن الحارث
 .ومات في سنة ثالثين. المدينة قبل بدر، وشھد بدراثم قدم . ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية، فأقام بھا

وھو عم عياض بن عبد غنم بن زھير صاحب الجزيرة وواليھا من قبل عمر؛ ومات عياض بن : وقال محمد بن سعد
 .عبد غنم سنة عشرين

 .عمرو بن الحارث بن زھير، ھاجر إلى الحبشة في المرة الثانية ومعه عثمان بن عبد غنم بن زھير

فأقاما بأرض الحبشة، ثم قدم المدينة . بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فھروسعيد 
 .وأما عمر بن الحارث، فقدم مكة وھاجر منھا إلى المدينة. قبل جعفر بن أبي طالب عليه السالم

ولم يذكره الواقدي، وذكره ابن . ومن الرواة من يزعم أن من مھاجرة الحبشة الحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر
 .دأب
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 .فھؤالء مھاجرة أرض الحبشة

ولما قدم المھاجرون من الحبشة في المرة األولى، حين بلغھم سجود قريش مع النبي صلى هللا عليه : قال الواقدي
وار فدخل عثمان بن عفان بج. وسلم وأنھم قد أسلموا ولم يتحقق ذلك، دخل كل امرىء منھم بجوار رجل من قريش

يا معشر قريش، إن أبا أحيحة قد أجار عثمان بن عفان، فال : أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، فنادى مناديه
ودخل أبو حذيفة بن عتبة بن . فكان عثمان آمنا، يأتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طرفي النھار. تعرضوا له

الحارث بن كلدة، ويقال بجوار أبي عزيز بن عمير،  ودخل مصعب بن عمير بجوار النضر بن. ربيعة بجوار أمية
. ودخل عبد الرحمن بن عوف بجوار األسود بن عبد يغوث. ودخل الزبير بن العوام بجوار زمعة بن األسود. أخيه

واعجبا، : ودخل عثمان بن مظعون الجمحي بجوار الوليد بن المغيرة المخزومي، فمكث في ذمته ما شاء هللا، ثم قال
يا بني، ھل رأيت إال خيرا؛ ھل أصابك : فأتاه، فسأله أن يتبرأ منه، فقال. ي ذمة مشرك ؟ ذمة هللا أعز وأمنعأأكون ف

 :أحد بسوء ؟ وكان لبيد بن ربيعة الكالبي ينشد قوله

 أال كل شيء ما خال ّهللا باطل

 :فلما قال. صدقت: فقال

 وكل نعيم ال محالة زائل

. وهللا ما كانت مجالستكم سبة، وال كان السفه من شأنكم: يا معشر قريش: قال لبيدف. كذبت؛ نعيم الجنة ال يزول: قال
فقام بعض بني المغيرة، فلطم عين عثمان بن مظعون، فضحك . إن ھذا غالم سفيه، مخالف لدين قومه: فقالوا له

ما : ا بني ؟ فقال عثمانما كان أغناك عن ھذا ي: الوليد بن المغيرة للشماتة ونظر إلى عين عثمان قد اخضرت، فقال
لقد كنت في ذمة : فقال. أنا بغني عنه، ألنه ذخر لي عند هللا؛ وإن عيني الصحيحة محتاجة إلى مثل ما نال صاحبتھا

وهللا ال أعود في جوار غير جوار هللا أبداً، ووثب سعد بن أبي وقاص : فقال. منيعة، فعد إلى جواري فإنك ال ترام فيه
والثبت أن الذي . إلى الذي لطم عين عثمان، فكسر أنفه، فكان ذلك أول دم أريق في اإلسالمرضي هللا تعالى عنه 

ومن قال إنه عبد هللا بن عثمان، جد عمرو بن حريث . عثمان بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة: لطم عين عثمان
 .بن عمرو بن عثمان بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم، فقد غلط غلطا بينا

عامر بن ربيعة العنزي، حليف الخطاب بن نفيل، بجوار العاص بن وائل السھمي، ودخل أبو سبرة بن أبي  ودخل
ودخل حاطب بن عمر بجوار حويطب بن . رھم بجوار أبي، وھو األخنس بن شريق؛ ويقال بجوار سھيل بن عمرو

دخل مستخفيا بغير جوار أحد : ودخل سھيل بن بيضاء بجوار رجل من عشيرته، من بني فھر؛ ويقال. عبد العزى
 .دخل بغير جوار أحد: ومن قال إن أبا عبيدة بن الجراح ھاجر في المرة األولى، قال. حتى خرج في المرة الثانية

دخل عبد هللا بن مسعود : حدثني محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: وقال الواقدي
 .رجعبغير جوار، فمكث قليال ثم 

فأقاموا شعبان وشھر رمضان، وقدموا في . خرجوا للھجرة األولى في رجب سنة خمس من النبوة: قال الواقدي
وكانوا أكثر ممن ھاجر . ثم ھاجروا في المرة الثانية، وقد لقوا من المشركين جھدا وأذى. شوال سنة خمس من النبوة

 .وھم على ما قد سمينا. أوال

ى هللا عليه وسلم إلى النجاشي كتابا يدعوه إلى اإلسالم، وكان رسوله بكتابه عمر بن أمية وكتب رسول هللا صل: قالوا
فأسلم، ونقد عن . الضمري، من كنانة، أحد بني ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة

انظروا ما : سل إلى النواتي، فقالوأر. النبي صلى هللا عليه وسلم مھر أم حبيبة بنت أبي سفيان أربع مائة دينار
يحتاجون إلى سفينتين، فجھزھم، وكلم قوم النجاشي من الحبشة أسلموا، في : فقالوا. يحتاج فيه ھؤالء القوم من السفن
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نصاحب أصحابه ھؤالء فنجذف بھم في البحر : أن يبعث بھم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسلموا عليه، وقالوا
 .وأمر عليھم جعفر بن أبي طالب. فشخصوا مع عمرو بن أمية والمسلمين. لھم فأذن. ونغنيھم

 أمر الشعب والصحيفة

متى كان حصر رسول : سألت عاصم بن عمر بن قتادة: حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن معاذ بن محمد، قال
الب مرة بعد مرة فكان ھذا المرة إن قريشا مشت إلى أبي ط: هللا صلى هللا عليه وسلم وبني ھاشم بالشعب ؟ فقال

يا أبا طالب، إنا قد جئناك مرة بعد أخرى نكلمك في ابن أخيك أن يكف عنا فال يذكر آباءنا : اآلخرة، اجتمعوا فقالوا
وآلھتنا بسوء، وال يستغوي أوالدنا وأحداثنا وعبيدنا وإماءنا، فتأبى ذلك علينا، وإن كنت فينا ذا منزلة، لشرفك 

لسنا بتاركي ابن أخيك حتى نھلكه أو يكف عنا ما أظھر من شتم آبائنا وعيب ديننا، فإن شئت فخلنا  ومكانك، فإنا
 .وإياه، وإن شئت فدع، فقد أعذرنا إليك، وكرھنا موجدتك قبل المقدمة

 يا بن أخى، قد جاءني قومك يشكونك إلي، وآذوني فيك، وحملوني: فقال أبو طالب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
على ما ال أطيقه وال أنت؛ فاكفف عنھم ما يكرھون من شتم آبائھم وعيب آلھتھم ودينھم، فاستعبر رسول هللا صلى 

وهللا لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري، ما تركت ھذا األمر أبدا حتى : هللا عليه وسلم وبكى، ثم قال
: طالب ما بلغ قوله من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال فلما رأى أبو. أنفذه أو أھلك في طلبه على الطاعة لربي

يا بن أخي، امض ألمرك وافعل ما أحببت، فوهللا ال أسلمك لشيء أبدا، فلما رأت قريش أنھم قد أعذروا إلى أبي 
طالب، وأن رسول  صلى هللا عليه وسلم قائم بأمر ربه، أبت أن تقاره، وأظھروا العداوة لبني عبد المطلب 

فلما رأى أبو طالب أنھم عازمون على . لنقتلن النبي صلى هللا عليه وسلم سراً أو عالنية. ومباينتھم، وأقسموا با
ذلك، خاف على ابن أخيه، ثم انطلق بھم فأقامھم بين أستار الكعبة والكعبة، فدعوا على ظلمة قومھم، واجتمعت 

. آبوا إلى البغي، فعجل نصرنا وحل بينھم وبين قتل ابن أخي اللھم إن قومنا قد: فقال أبو طالب. قريش على أمرھا
ال صلح بيننا وبين بني ھاشم وبني المطلب، وال رحم، وال إل، وال حرمة إال على قتل ھذا الرجل : وقالت قريش

. الكذاب السفيه، وعمد أبو طالب إلى الشعب بابن أخيه وبني ھاشم وبني المطلب بن عبد مناف، وكان أمرھم واحدا
نموت من عند آخرنا قبل أن يوصل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما دخل أبو طالب شعب أبي : وقال

 .ودخل الشعب من كان من ھؤالء مؤمنا أو كافرا. طالب، خرج أبو لھب إلى قريش فظاھرھم على بني عبد المطلب

إلسالمه ودينه، والكافر حمية أن يضام وقومه،  دخل المسلم: وقال الواقدي في غير ھذا الحديث وبغير ھذا اإلسناد
ً أو يبيعوا،  فأقاموا على ذلك ما شاء هللا حتى نالتھم الخصاصة في شعبھم، ألنھم حالوا بينھم وبين أن يتبايعوا شيئا

 .حتى فرج هللا عز وجل ذلك

عتبة، ھل نصرت الالت يا بنت : ولقي أبو لھب ھند بنت عتبة، حين خرج من الشعب مظاھرا لقريش، فقال: قالوا
 .وقد ذكرناه. إنه قال ذلك لھا في وقت قبل ھذا: ويقال. نعم، فجزاك هللا خيرا يا أبا عتبة: والعزى ؟ قالت

 :قال ھشام بن محمد بن السائب، حدثني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: حدثني حفص بن عمر، قال

 عليه وسلم إلى اإلسالم، وأن نبي هللا غير نازع عما يكرھون، لما رأت قريش إجابة من أجاب رسول هللا صلى هللا
أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا، وقد ترى ما يصنع ابن أخيك، وجاء رسول هللا صلى : مشوا إلى أبي طالب، فقالوا له

شريق  ھؤالء عمومتك وسروات قريش، فاسمع ما يقولون، فتكلم األخنس بن: فقال له أبو طالب. هللا عليه وسلم
: فقال صلى هللا عليه وسلم. قد أنصفك القوم، فاقبل منھم: قال أبو طالب. تدعنا وآلھتنا، وندعك وإلھك: الثقفي، فقال

: فقال. إن ھذه لكلمة مريحة، فقلھا: فقال أبو جھل. وأنا أدعوھم إلى كلمة أضمن لھم بھا الجنة: إنه ال بد من نصحھم
امشوا واصبروا على آلھتكم إّن ھذا لشيء ُيراد ما : " و هللا، فقاموا وھو يقولونتشھدوا أن ال إله إال هللا وأني رس

 .النصرانية: والملة اآلخرة. ، وكان الذي قال ذلك األخنس" سمعناه بھدا في الملة اآلخرة 
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 .وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن الثوري، عن إبراھيم بن مھاجر، عن مجاھد، عن ابن عباس

إن ابن أخيك متتابع في مساءتنا، قد سب آلھتنا، وشتت أمرنا، : وأتوا أبا طالب مرة أخرى، فقالوا له: لقا. بنحوه
إن أوالدنا لم يفعلوا ما : قالوا. بل ادفعوا إلي أوالدكم أقتلھم، حتى أدفعه إليكم: قال. وضلل آباءنا، فادفعه إلينا نقتله

فھذا عمارة بن الوليد بن المغيرة أحسن قريش وجھا، وأتمھم خلقا، : فقالوا. فھو وهللا خير من أوالدكم: فعل، قال
. أدفع إليكم ابن أخي فتقتلونه، وأتبنى ابنكم لكم وأغذوه: بئس ما سمتموني: فقال أبو طالب. فاتخذه ابنا، وكان معھم

 :فذلك قول أبي طالب. فانصرفوا عنه. أبى الحزم، وصلة الرحم ذلك. ھيھات

 ولّما نناضل دونه ونقاتل... تل أحمد كذبتم وبيت ّهللا يق

 ً  :وقوله أيضا

 ولم تختضب سمر العوالي من الدم... أترجون أن نشجى بقتل محمد 

قد : وقالوا. وأتوه مرة أخرى، فأعلموه أنه إن لم يأخذ على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويرده، قتلوه غيلة: قال
 .ب الشعبفكان ذلك سبب دخول أبي طال. أعذرنا إليك

وأما عمارة بن الوليد، فيقال إنه وعمرو بن العاص توجھا برسالة قريش إلى النجاشي في أمر من بالحبشة من 
وحملوھما إليه وإلى بطارقته ھدايا من أدم وغيره، . المسلمين، يفسداه عليھم، ويھجناھم عنده، ويسأاله دفعھم إليھما

 .وذلك وھم

فردھما النجاشي . في ھذه المرة عبد هللا بن أبي ربيعة، ولم يكن معه عمارةإنه كان مع عمرو بن العاص : وقيل
مقبوحين خائبين، فاشتدت قريش عند ذلك على النبي صلى هللا عليه وسلم، وھذا الثبت؛ إن عمرا وعمارة خرجا بعد 

وھما يشربان في فقال لھا عمارة، . وكانت مع عمرو امرأته. ذلك في تجارة إلى الحبشة، وكانا طريقين فاتكين
وفطن . فأرادھا عمارة على نفسھا، فامتنعت. وحذره عمرو. ففعلت. قبلي ابن عمك: فقال لھا عمرو. قبليني: السفينة

وأخذ بالقلس : وكان يجيد السباحة. فدفعه عمارة في البحر. ثم إن عمرا جلس على حرف السفينة ليبول. عمرو بذلك
أن اخلعني وتبرأ مني ومن جريرتي على بني المغيرة : العاص بن وائلوتخلص، فاضطغنھا عليه وكتب إلى أبيه 

وبني مخزوم، فقد كان من عمارة كيت وذيت، وھو يرصد له بما يرصد به، ولم يلبث عمارة حين دخل أرض 
ھا، فجعل يختلف إلي. إنھا رأته فعشقته، وكان جميال، فدعته: النجاشي، أن دب المرأة النجاشي، فاختلف إليھا، ويقال

إن كنت صادقا، : وكان يحدث عمرا بما يجري بينھما، فكان عمرو يظھر تكذيبه ليمحكه بذلك، فقال له ذات ليلة
وكان أصفر، فأعطته قارورة منه، وثوبا أصفر . فائتني بدھن من دھن النجاشي الذي ال يدھن به غيره، فإني أعرفه

لقد نلت ما لم ينله قرشي قبلك، وأخذ : احدة، فقال له عمرووكانا ينزالن في دار و. فجاء بذلك إلى عمرو. من ثيابه
إن النجاشي أخذه، فقطعه آراباً ثم أحرقه؛ : الدھن والثوب إليه، فلما أصبح، أتى النجاشي بذلك وحدثه الحديث، فيقال

لى تلك أن النجاشي دعا بالسواحر، فسحرنه؛ فكان يھيم، ثم إنه مات ع: ويزعمون. وأخذ امرأته فدفنھا وھي حية
ويقال؛ إنه لما فعلن به ذلك ھام فكان مع الوحش، وخرج عبد هللا بن أبي ربيعة في طلبه، وكان اسمه بحير . الحال

تنح عني يا بحير؛ : فسماه النبي صلى هللا عليه وسلم عبد هللا، فدل على مواضعه ومظانه، فالتزمه فجعل يقول له
 :ل عمرو بن العاصوقا. وكان عمارة يكنى أبا فائد. ومات في يده

 لمثلك أن يدعا ابن عم له ابنما... تعلم عمار إن من شر شيمة 

 فلست براء البن عمك محرما... إذا كنت ذا بردين أحوى مرجال 

 ولم ينه قلباً غاوياً حيث يمما... إذا المرء لم يترك طعاماً يحبه 
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 إذا ذكرت أمثالھا تمأل الفما... قضى وطراً منھا يسيرا وأصبحت 

 بذي كرم إال إذا ما تكرما... وليس الفتى وإن أتمت عروقه 

 .ومكث بنو عبد المطلب وبنو المطلب في شعب أبي طالب ثالث سنين: قالوا

وحدثني أبو الحسن المدائني، عن أبي زيد األنصاري، عن أبي عمرو بن العالء، عن مجاھد، عن عبد هللا بن عباس، 
طعوا عنا الميرة، حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يباع شيئاً، حتى مات منا حصرنا في الشعب ثالث سنين، وق: قال
 .قوم

ولما رد النجاشي عمرا وعبد هللا بن أبي ربيعة المخزومي إلى قريش بغير ما أرادوا، وحقق قول رسول هللا : قالوا
ً وحنقاً، فأجمعوا ً على بني  صلى هللا عليه وسلم وصدقه وأسلم، ازدادوا على من بالشعب غيظا على أن كتبوا كتابا

ھاشم وبني المطلب ابني عبد مناف أن ال يناكحوھم، وال يبايعوھم، وال يخالطوھم في شيء، وال يكلموھم، وعلقوا 
فكانوا ال يخرجون من الشعب في الثالث . الصحيفة التي كتبوا ذلك فيھا في الكعبة، وقطعوا عنھم المادة والميرة

الشعب إال من موسم إلى موسم، حتى بلغھم الجھد، وتضاغى صبيانھم فسمع ضغاؤھم من سنين التي كانوا فيھا ب
ثم إن هللا تبارك وتعالى سلط على صحيفتھم التي . وراء الشعب، وكان من قريش من يكره ما ركبوا به ونيل منھم

يه وسلم، فأخبر رسول هللا كتبوھا األرضة، فلم تدع إال باسمك اللھم، فأخبر هللا عز وجل بذلك رسوله صلى هللا عل
ربي، وھو الصادق : وهللا ما يدخل علينا أحد؛ فمن أخبرك بھذا ؟ قال: فقال أبو طالب. صلى هللا عليه وسلم أبا طالب

ادعوا : أشھد أنك ال تقول إال حقا، فخرج أبو طالب في جماعة من رھطه، حتى وقف على قريش، فقال: يا عم، قال
فوجدوھا كما قال . فخرجوا سراعا ليأتوا بھا، وھم يظنون أن ذلك ألمر يوافقھم. لينابصحيفتكم التي كتبتموھا ع

إنما تأتونا بالسحر والبھتان، : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقويت نفس أبي طالب واشتد صوته، وقال المشركون
 .قطيعة واإلساءةقد تبين لكم أنكم أولى بالظلم وال: إنھم نكسوا رؤوسھم، فقال أبو طالب: ويقال

ويقال إن الصحيفة لم تكن في الكعبة، ولكنھا كانت موضوعة على يد طعيمة بن عدي، ويقال على يد أم أبي جھل، 
وكان الذي خط . وقوم يقولون إنھا وضعت على يد أم الجالس بنت مخربة أختھا. وھي أسماء ابنة مخربة التميمية

. ن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، فشلت يده يوم خطھاالصحيفة، فيما ذكر الكلبي، بغيض بن عامر ب
 .اسمه منصور بن عكرمة بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار: وقال غيره

كان ھشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب، من بني عامر بن لؤي، وھو ابن أخي نضلة بن ھاشم : وقال الواقدي
وقال . ال، حتى إذا أقبله الشعب خلع خطامه وضرب على جنبيه فيدخل الشعبألمه، يأتي بالبعير قد أوقره طعاماً لي

ھو ھشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك بن حسل، وله يقول حسان بن ثابت : الكلبي
 :بعد ذلك

 الحارث بن حبّيب بن شحام... من معشر ال يغدرون بذمة 

وخرج العباس بن عبد المطلب من شعب أبي . قال ألم جذيمة بن مالك شحامفشدد حبيبا لضرورة الشعر، وكان ي
: وأرسلت خديجة بنت خويلد إلى زمعة بن األسود. طالب ليشتري طعاما، فأراد أبو جھل أن يسطو به، فمنعه هللا منه

بن حزام بن خويلد وبعث إليھا حكيم . إن أبا جھل يمنع من ابتياع ما نريد؛ فأسمع أبا جھل كالما، فأسمعه، فأمسك
 .وكان يخلص إليھم الشيء بعد الشيء. بناقة، عليھا دقيق، فسرحھا في الشعب

يا : ثم إن ھشام بن عمرو بن ربيعة مشى إلى زھير بن أبي أمية بن المغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال
بحيث علمت على الحال التي تعرف  زھير، أرضيت بأن تأكل وتشرب وتلبس الثياب وتنكح النساء آمنا، وأخوالك

ً : إنما أنا رجل واحد، قال: من الجھد والضر ؟ فقال له ابغنا : فقال زھير. أنا: ومن ھو ؟ قال: قال. فقد وجت ثانيا
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أرضيت أن يھلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاھد، موافق : فذھب إلى مطعم بن عدي، فقال له: قال. ثالثا
ً : قال. يحك، فما أصنع ؟ إنما أنا رجل واحدو: لقريش على ذلك ؟ قال . أنا: من ھو ؟ قال: قال. فقد وجدت لك ثانيا

فذھب إلى أبي البختري . فابغنا رابعا: قال. زھير بن أبي أمية: ومن ھو ؟ قال: قال. قد وجدته: قال. فابغنا ثالثا: قال
نعم، أنا ومطعم : ن أحد على ھذا الرأي ؟ قالھل م: فقال. العاص بن ھاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، فكلمه

فأتى زمعة بن األسود بن المطلب بن عبد العزى، فكلمه وأخبره . فابغنا خامسا: قال. بن عدي، وزھير بن أبي أمية
وأجمعوا أمرھم، وتعاھدوا على القيام بنقض ما في الصحيفة وإخراج بني ھاشم وبني المطلب من . خبر القوم
 .الشعب

من خروج أبي طالب إلى قريش وإخبارھم بما حدث من أمر الصحيفة من أكل األرضة إياھا ما كان، رجع  ولما كان
فلما . وشرب مطعم بن عدي شرابه: لماذا نحبس وقد أبان هللا األمر ووضح ؟ قالوا: أبو طالب إلى الشعب وھو يقول

عتبة بن ربيعة إن كنت كما تقول، فما بال : من مثلي ؟ فقال له عدي بن قيس بن عدي السھمي ويقال: انتشى، قال
بني عمك جوعى ھلكى مظلومين ؟ وكان عدي بن قيس يكنى أبا حسان، فلما صحا، لبس سالحه، ولبس أبو 

وصاروا إلى . البختري، وزھير بن أبي أمية، وھشام بن عمرو، وعتبة بن أبي ربيعة، وزمعة بن األسود سالحھم
لمطلب، فما رأت قريش ذلك، سقط في أيديھم، وعلموا أنھم ال يسلمونھم وأن الشعب، فأخرجوا بني ھاشم وبني ا

وكان خروجھم من الشعب في السنة العاشرة من نبوة النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان موت أبي . عشائرھم تمنعھم
بضع للنصف من شوال، وله : ويقال. طالب بعد خروجھم من الشعب في أول ذي القعدة سنة عشر من المبعث

ويقال خمسة . خمسة أيام: ويقال. إن بين موته وموت خديجة بنت خويلد شھر وخمسة أيام: وثمانون سنة، ويقال
ودفنھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالحجون، ولم تكن . وكان موتھا قبل موته. ثالثة أيام: ويقال. وعشرين يوما

 .الصالة على الجنائز يومئذ

فآذته . بعد موت أبي طالب إلى الطائف. صلى هللا عليه وسلم، ومعه زيد بن حارثة موالهوخرج رسول هللا : قالوا
ثقيف، فأسمعوه وأغروا سفھاءھم به، وقالوا، كرھك أھل بلدك وقومك ولم يقبلوا منك، فجئتنا، فنحن وهللا أشد لك 

اللھم إني أشكو إليك : ، ثم قالفجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ظل شجرة. إباًء، وعليك ردا، ومنك وحشة
ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وھواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني ؟ وخرج 

ووجه رسول هللا صلى هللا . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وزيد بن حارثة، راجعين حين يئس من أھل الطائف
ثم بعث إلى مطعم بن عدي، . ل بن عمرو يسأله أن يدخل في جواره، فأبىعليه وسلم رجال من خزاعة إلى سھي

فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشكرھا . ولبس قومه السالح حتى أدخلوه المسجد. فأجاره، فدخل في جواره
. من النبوةوكان خروج النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الطائف لثالث ليال بقين من شوال سنة عشر . لمطعم بن عدي

 .وقدم مكة يوم الثالثاء لثالث وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة

فكان يلقى . وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو القبائل في الموسم قبله الھجرة، ويسألھم نصرته ومنعته: قالوا
ً وغلظا، ولقي من بني عامر بن صعصعة ما لم يلق من أحد من العرب ه رجل من بني محاب وقال ل. منھم تجھما

وهللا ال يؤوب بك قوم إلى دارھم إال آبوا بشر ما آب به أھل موسم، وكان صلى هللا عليه وسلم يطوف على : يوما
القبائل، يدعوھم، وأبو لھب خلفه يثبط الناس عنه، ولقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بني حنيفة مثل ما لقي 

وقال . ب ألين قوال له وال أحسن ردا عليه من كندة، ودعا كلبا، فلم يقبلوا منهولم يكن حي من العر. من بني عامر
 .ما أحسن ما يدعو إليه ھذا الفتى إال أن قومه قد باعدوه؛ ولو صالح قومه، التبعته العرب: شيخ منھم

 صلى هللا فدعاھم رسول هللا. وقدم قوم من األوس مكة يطلبون حلف قريش على الخزرج، لما كان بينھم من الحرب
. عجبا، جئنا نطلب حلف قريش على أعدائنا فنرجع وقريش عدونا: فقال له أنس بن رافع. عليه وسلم إلى اإلسالم

 .ومال إليه بعضھم
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فدعاه رسول هللا . وخرج سويد بن الصامت قبل يوم بعاث، حتى قدم مكة، فلقي النبي صلى هللا عليه وسلم: وقالوا
فقال له صلى . وكانت معه حكمة لقمان. لعل الذي معك مثل الذي معي: فقال له. سالمصلى هللا عليه وسلم إلى اإل

وكان الذي . ثم قدم، فقتل، فھاج قتله يوم بعاث. إن ھذا لكالم حسن؛ والذي معي أحسن منه وأفضل: هللا عليه وسلم
 .وكانوا يرون أنه مسلم: قتله المجذر بن ذياد البلوي

فأتاه الوحي بقتله فركب . المجذر بن ذياد غيلة: أحد، قتل الحارث بن سويد بن الصامت فلما كان يوم: قال الواقدي
 .إلى بني عمرو بن عوف، فخرجوا إليه، وخرج الحارث، فأمر به فقتل

وكان أول من أقيد في . فقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم به قودا. قتل المجذر حالس بن سويد غيلة: وقال الكلبي
 .اإلسالم

ويسكت . لم نقدم لھذا: فيقول بعضھم. وكان القوم من األنصار بعد القوم يدخلون مكة في أمور لھم، فيدعوھم
 ً إني ألسمع كالما : ثم قدم قيس بن الخطيم، فدعاه رسول اله صلى هللا عليه وسلم، فقال له. بعضھم، فال يقول شيئا

 .قبل الحول فمات. عجبا، فدعني أنظر في أمري في ھذه السنة، ثم أعود

 أمر العقبة األولى

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الموسم الذي لقي فيه النفر من األنصار، فعرض نفسه على قبائل : قالوا
. العرب، كما كان يصنع في كل عام، فلقي رھطا من الخزرج، فوقف عليھم ودعاھم إلى اإلسالم، وتال عليھم القرآن

ثم لما كان العام القابل من العام الذي لقي . وكانوا ستة نفر. فأسلموا. ه وصفاته من اليھودوكانوا يسمعون أمره وذكر
أسعد، وعوف ومعوذ ابنا عفراء، ومن : من بني النجار: وھم. وذلك في العقبة األولى. فيه الستة نفر، لقيه اثنا عشر

 .ذكوان بن عبد قيس، ورافع بن مالك: بني زريق

 .ن الصامت، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة حليف لھمعبادة ب: ومن القواقل

 .عباس بن عباد بن نضلة: ومن بني عمرو بن عوف

 .عقبة بن عامر بن نابي: ومن بني سلمة

 .عمرو بن حديدة: ويقال. قطبة بن عامر: ومن بني سواد

بايعوا على أن ال : يعة النساءفبايعوه على ب. أبو الھيثم بن التيھان األشھلي، وعويم بن ساعدة: ومن األوس رجالن
يشركوا با شيئاً، وال يسرقوا، وال يزنوا، وال يقتلوا أوالدھم، وال يأتوا ببھتان يفترونه بين أيديھم وأرجلھم، وال 

 .يعصوه في معروف؛ فإن وفوا فلھم الجنة، ولم يذكر القتال

وكتب . فدعوھم حتى شاع فيھم اإلسالم. ن لإلسالمفلما انصرف أھل العقبة األولى إلى المدينة، قدموا على قوم قابلي
فوجه إليھم . وجوھھم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألونه أن يبعث إليھم من يعلمھم القرآن، ويفقھھم في الدين

إن مصعبا صلى بھم، ويقال إن أسعد بن : وكان يصلي بھم، قبل قدومه، أسعد بن زرارة، فيقال. مصعب بن عمير
لم يزل يصلي بھم بعد قدوم مصعب على ما كان عليه حتى قدم سالم مولى أبي حذيفة، وكان مصعب يعلمھم  زرارة
فكان بالمدينة حتى وافاھا رسول هللا . إن النبي صلى هللا عليه وسلم بعث مصعبا بعد العقبة الثانية: وقد قيل. القرآن

 .لنبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابهإنه رجع إلى مكة، فھاجر مع ا: صلى هللا عليه وسلم، وقيل

ولما كان قرب وقت الحج في السنة الثانية، تواعدوا لحضور العقبة، وحجوا، فكان العباس بن عبد المطلب : قالوا
وكانت عدة من بايع عند العقبة الثانية . المتولي ألخذ البيعة للنبي صلى هللا عليه وسلم، واعتقادھا بالعھد والميثاق
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عليھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثني عشر نقيبا منھم وھم الكفالء على ما بعث من عدة نقباء  سبعين، فبعث
 .بني إسرائيل

 تسمية السبعين الذين بايعوا عند العقبة

يكنى أبا يحيى، وأبا . أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك، أحد بني عبد األشھل بن جشم: من األوس بن حارثة
وحمل عمر بن الخطاب . وتوفي أسيد في سنة عشرين. شھدھا: لم يشھد بدرا؛ وقال الكلبي: قال الواقدي. حضير

. رضي هللا تعالى عنه جنازته، وصلى عليه، ودفن بالبقيع، وكان إسالمه على يد مصعب بن عمير حين قدم المدينة
 .وھو نقيب

أنه : وبعضھم يزعم. ، من ولد زعوراء بن جشمالتيھان بن مالك بن عتيك: وولده يقولون. أبو الھيثم مالك بن التيھان
إنه قتل : واألول قول الكلبي، وھو أصح؛ وشھد بدرا، ومات في خالفة عمر، سنة عشرين، ويقال. حليف لھم من بلي

بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما بايع عليه : روى عنه أنه قال. وھو نقيب. مع علي عليه السالم بصفين
 .ئيل موسى عليه السالمبنو إسرا

ومات . شھد بدرا. أبا ثابت: ويكنى أبا عوف؛ ويقال. سلمة بن سالمة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد األشھل
 .بالمدينة سنة خمس وأربعين، وھو ابن سبعين سنة

األوس، وكان  سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط، أحد بني السلم بن امرىء القيس بن مالك بن
إنه كان يكنى أبا : ويقال. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين ھاجر يطيل الحديث عنده ؟ حتى ظن قوم أنه نزل عليه

 .وھو نقيب. مسعود، استشھد يوم بدر

ھد شھد بدرا؛ واستش. كان يطنى أبا رافع. رفاعة بن عبد المنذر بن ذنبر بن زيد، أخو أبي لبابة بشير بن عبد المنذر
 .يوم خيبر

. شھد بدرا. يكنى أبا عبد الرحمن. عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس، أحد بني عمرو بن عوف بن مالك بن األوس
ھو : وقال الكلبي. ومحمد بن إسحق يزعم أنه من بلي. ومات في خالفة عمر بالمدينة، وھو ابن خمس أو ست وستين

 .من أنفسھم، ونسبه ھذه النسبة

وھو بلوي، حليف بني حارثة بن الحارث، . وأبوه نيار بن عمرو بن عبيد. واسم أبي بردة ھانيء. رأبو بردة بن نيا
 .شھد بدرا، ومات في أول خالفة معاوية بن أبي سفيان. وھو خال البراء بن عازب األوسي. من األوس

ذ في ثالثين رجالً، وقد شھد استشھد يومئ. يكنى أبا المنذر. عبد هللا بن جبير بن النعمان، صاحب الرماة يوم أحد
ومات خوات بالمدينة سنة أربعين، وھو ابن أربع . وھو أسن من أخيه خوات بن جبير، صاحب ذات النحيين. بدرا

وكان . وكان يخضب بالحناء والكتم. وأبو صالح أثبت. أبو عبد هللا: وكنية خوات أبو صالح؛ ويقال. وسبعين سنة
 .ربعة من الرجال

. وكنية معن أبو عمير. وھو أخو عاصم بن عدي. لوي، حليف بني عمرو بن عوف، من األوسمعن بن عدي الب
 .واستشھد باليمامة في خالفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه. شھد المشاھد كلھا

واألنصار يكنونه أبا عبد . وكان قتادة يكنى أبا عمرو. قتادة بن النعمان الظفري، أخو ظفر بن الخزرج، من األوس
ومات . شھد بدرا. ، وھو الذي أصيبت عينه يوم أحد، فردھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت أحسن عينيههللا

. سنة ثالث وعشرين، وھو ابن خمس وستين سنة، وصلى عليه عمر بالمدينة، وھو أخو أبي سعيد الخدري ألمه
 .اصم بن عمر بن قتادةوھو نزل في قبره، والحارث بن خزمة، ومحمد بن مسلمة، ومن ولده ع
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وشھد أسيد أحداً : قال الواقدي. مات قبل بدر: قال الھيثم بن عدي. ظھير بن رافع بن عدي أبو أسيد بن ظھير
 .والخندق؛ وكان ممن أجاز النبي صلى هللا عليه وسلم من الصغار

ھو : الك األشھلي، ويقولوالكلبي يجعل مكانه سعد بن زيد بن م. بھيز بن الھيثم بن نابيء بن مجدعة بن حارثة
 .فھؤالء اثنا عشر رجال، فيھم ثالثة نقباء. بدري، عقبي

ومات بأرض . شھد بدرا. أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب النجاري: ومن الخزرج بن حارثة من بني النجار بن ثعلبة
وعليه . ور القسطنطينيةفصلى عليه يزيد، ودفنه في أصل س. الروم سنة اثنتين وخمسين، عام غزا يزيد بن معاوية
 .نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد انتقاله عن قباء

عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو، أخو عمرو بن حزم النجاري، شھد بدرا، واستشھد يوم اليمامة، ويقال 
 .إنه أدرك خالفة معاوية، ومات فيھا، وقد ذھب بصره

وھو الذي وكله عمر بن الخطاب رضي هللا . شھد بدرا. حرام، أحد بني جديلة أبو طلحة زيد بن سھل بن األسود بن
تعالى عنه بأصحاب الشورى لينظروا في أمرھم ويقطعوه، مات بالمدينة سنة أربع وثالثين، وصلى عليه عثمان 

 .وكان آدم، مربوعاً، ال يغير شيبه. ركب البحر فمات به: وأھل البصرة يقولون. رضي هللا تعالى عنه

استشھد ھو وأخوه معوذ يوم بدر، وبقي عوف بن الحارث . وھو ابن عفراء. معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري
 .أخوھما حتى مات في أيام علي عليه السالم ومعاوية رضي هللا تعالى عنه

يا رسول : ت لعوفلما قتل معاذ ومعوذ، جاءت عفراء بنت عبيد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: قال ابن الكلبي
استشھد عوف بن عفراء ومعوذ قتلھما : وقال الواقدي. والبقية من ولد عفراء في عوف. ال: هللا، ھذا شر بني، فقال

أبو جھل وبقي معاذ حتى مات في الفتنة، وكانت عفراء بنت عبيد عند الحارث بن رفاعة الخزرجي، فولدت له معاذا 
جة، فتوجھا البكير بن عبد يا ليل الليثي، فولدت له عاقال، وإياسا، وعامرا، ثم إنه طلقھا، فقدمت مكة حا. ومعوذا
 .ثم رجعت إلى المدينة، فراجعھا الحارث بن رفاعة، فولدت له عوفا. وخالدا

أسعد الخير بن زرارة بن عدس النجاري، يكنى أبا أمامة، مات على تسعة أشھر من الھجرة، ومسجد رسول هللا 
فقال صلى هللا . مات نقيبنا يا رسول هللا: فقالت بنو النجار. وكان نقيب النقباء. يبنى، فدفن بالبقيع صلى هللا عليه وسلم

أنا نقيبكم، وضم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابنته إليه، فزوجھا سھل بن حنيف، فولدت له أبا أمامة : عليه وسلم
فكان . ي دعاء الناس إلى اإلسالم، حتى فشا بالمدينة وكثربن سھل، وكان أسعد لما قدم أھل العقبة األولى، اجتھد ف

 .يجمع بھم في المدينة في كل جمعة

أن أسعد بن زرارة لم يجمع بالناس حتى : حدثنا محمد بن سعدن عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري
عد يصلي بھم ويجمع، إلى قدوم الثبت أن مصعبا كان يقرىء القرآن، وكان أس: قال الواقدي. قدم مصعب بن عمير

 .النبي صلى هللا عليه وسلم

 .شھد بدرا، وذكر الھيثم بن عدي أنه مات في خالفة عثمان. سھل بن عتيك بن النعمان بن عمرو النجاري

وھو أبو شداد . أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام النجاري، أخو حسان بن ثابت الشاعر، يكنى أبا شداد، شھد بدرا
ومات شداد ويكنى أبا يعلى بفلسطين في سنة ثمان وخمسين، وكان . مات أوس بن ثابت في خالفة عثمان .بن أوس
 .وتوفي وله خمس وسبعون سنة. نزلھا

ھو : وكان على الساقة يوم بدر، وقال الواقدي. قيس بن أبي صعصعة واسمه عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول
 .ول قول ابن الكلبيواأل. ثعلبة بن عمرو بن قيس بن أبي صعصعة
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واألول . عمرو بن غزية: وابن إسحق يقول. غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء النجاري، أبو أبي حنة بن غزية
 .فھؤالء تسعة نفر، فيھم نقيب. أثبت

سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زھير بن مالك، شھد بدرا، واستشھد بأحد، وھو : ومن بني الحارث بن خزرج
 .الھيثم أنه كان يكنى أبا الربيعنقيب، ذكر 

خارجة بن زيد بن أبي زھير بن مالك، نزل أبو بكر رضي هللا تعالى عنه عليه بالمدينة، وتزوج ابنته في حياة أم 
أم عائشة، واستشھد خارجة بأحد، وتوفي أبو بكر وابنة خارجة حامل، فولدت له أم كلثوم، تزوجھا طلحة : رومان

فولدت له زكريا، وعائشة بنت طلحة، وزيد بن خارجة المتكلم بعد موته في زمن عثمان بن عبيد هللا التيمي، 
 .بالمدينة

 .عبد هللا بن رواحة بن عمرو بن امرىء القيس، وكان شاعرا، شھد بدرا، واستشھد بمؤتة سنة ثمان، وھو نقيب

ل أنصاري بايع أبا بكر، قتل بعين وبه كان يكنى، وھو أو. بشير بن سعد بن ثعلبة بن خالس، أبو النعمان بن بشير
التمر مع خالد بن الوليد، وكان النعمان، ابنه، أول مولود من األنصار بالمدينة بعد الھجرة، فحنكه رسول هللا صلى 

 .هللا عليه وسلم، وقتل بحمص أيام عبد هللا بن الزبير

ھو ابن أربع وستين سنة، وصلى عليه عثمان عبد هللا بن زيد بن ثعلبة الذي أري األذان، مات سنة اثنتين وثالثين و
 .بالمدينة، وكان يكنى أبا محمد وكان ربعة من الرجال

خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، استشھد يوم بني قريظة سنة خمس، طرحت عليه رحى، فقال رسول هللا صلى 
 .بن خالد لمعاوية اليمنوولي السائب . إنه لم يقتل: وقال بعضھم. إن له ألجر شھيدين: هللا عليه وسلم

واله علي عليه السالم الكوفة . يكنى أبا مسعود. عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة
 .وتوفي في أول أيام معاوية. حين سار إلى صفين، وابتنى بھا دارا

فھؤالء سبعة . صغر من شھد العقبةكان أ: شھد العقبة، ولم يشھد بدرا، وكان محمد بن إسحاق يقول: قال الواقدي
 .نفر، فيھم نقيبان

زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر، أحد بني بياضة بن عامر : ومن بني زريق بن عبد بن حارثة، من الخزرج
بن زريق، يكنى أبا عبد هللا، شھد بدرا، وواله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم حضرموت، فأقره عليھا أبو 

 .، وتوفي أبو بكر وھو عليھابكر

 .مات باليمن في خالفة عمر بن الخطاب: وقال الھيثم بن عدي

 .شھد بدرا، وكان على بيع األخماس يوم خيبر. فروة بن عمرو بن وذقة البياضي

 .إنه لم يشھد العقبة، والثبت أنه شھدھا: شھد بدرا، وقيل. خالد بن قيس بن مالك بن العجالن بن عامر بن بياضة

 ً لم يشھد بدرا، . رافع بن مالك بن العجالن بن عمرو بن عامر بن زريق، يكنى أبا رفاعة وأبا مالك، وكان نقيبا
واستشھد يوم أحد، وكان أول من أسلم من األنصار، وكان ابنه رفاعة من أشد الناس على عثمان، ومات رفاعة في 

 .ويكنى أبا معاذ. أيام معاوية

بن مخلد الزرقي، خرج إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من المدينة حتى ھاجر معه، فھو ذكوان بن عبد قيس بن خلدة 
 .من مھاجري األنصار، واستشھد بأحد
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وأصابته يوم اليمامة جراحة، ثم . عباد بن قيس بن عامر بن خلدة الزرقي، قتل أخوه يوم بعاث، وشھد عباد بدرا
 .عنه فمات منھاانتقضت به في أول خالفة عثمان رضي هللا تعالى 

 .أبو خالد، وھو الحارث بن قيس بن خلدة، وقد شھد بدرا، فھؤالء سبعة نفر، فيھم نقيب

البراء بن معرور بن : ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم، وأخيه أدي بن سعد
صلى هللا عليه وسلم إياھا بشھر، صخر بن خنساء بن سنان، أبو بشر، مات بالمدينة في صفر قبل قدوم النبي 

وقدم رسول هللا صلى هللا عليه . وأوصى أن يوجه نحو الكعبة، وكان قد صلى إليھا قبل أن تحول القبلة نحوھا، فوجه
وكانت امرأته أم بشر قد أعدت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم طعاما، فأكل عندھا ثم صلى . وسلم، فصلى عليه

لتين، فلما فرغ من الركعتين األوليين، حول إلى الكعبة، فانحرف نحوھا، وذلك يوم الثالثاء بأصحابه في مسجد القب
 .وھو نقيب. للنصف من رجب، وكان البراء أول من أوصى بثلث ماله: للنصف من شعبان سنة اثنتين، ويقال

من : بني سلمة، حين سألھموھو الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ل. بشر بن البراء بن معرور، شھد بدراً 
. بشر بن البراء: فأي داء أدوأ من البخل ؟ سيدكم األبيض الجعد: جد بن قيس على بخل فيه، فقال: سيدھم ؟ فقالوا

وكان بشر أول من صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األنصار إلى الكعبة، وكان أكل مع رسول هللا صلى 
 .سمومة التي أھدتھا زينب بنت الحارث امرأة سالم بن مشكم اليھودي بخيبر، فماتهللا عليه وسلم من الشاة الم

أبو سنان صخر : وقال محمد بن إسحق. سنان بن صيفي بن صخر بن خنساء بن سنان، شھد بدراً، وقتل يوم الخندق
 .واألول أثبت. بن صيفي

 .الفضل، فيصحف: وبعضھم يقول. شھد بدراً . الطفيل بن مالك بن خنساء

 .الطفيل بن النعمان بن خنساء، شھد بدراً، وقتل بالخندق

 .شھد بدراً . معقل بن المنذر بن سرح بن خناس بن سنان

شھد بدراً وھو . كان حارس النبي صلى هللا عليه وسلم ببدر، يكنى أبا عبد هللا. جبار بن صخر بن أمية بن خنساء
 .ابن اثنتين وثالثين سنة، ومات بالمدينة سنة ثالثين

كان الفاكه بن السكن بن زيد بن أمية، وجبار بن صخر حارسي النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان جبار : وقال الكلبي
 ً  .عقبياً، ولم يكن الفاكه عقبيا

 .مسعود بن يزيد بن سبيع بن خناس بن سنان، شھد بدرا، وقتل يوم الخندق

 .عقبي بدري: وقال الكلبي. واقدي ھو عقبيقال ال. الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدي

 .يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس

 .يزيد بن حزام بن سبيع بن خنساء

 .صيفي بن سواد بن عباد بن عمرو بن عدي بن سواد بن غنم بن خالد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة

 .بس بن عامرع: وقال الكلبي. شھد بدراً . أبو عبس بن عامر بن عدي بن سواد
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. ھو سليم بن عامر: وقال الواقدي. سليم بن عمرو بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، شھد بدراً 
 .واألول قول الكلبي

ھو قطبة بن عمرو بن حديدة أبو جميلة : وقال الكلبي. قطبة بن عامر بن حديدة، يكنى أبا زيد، مات في خالفة عثمان
 .يموالة الحسن البصر

 .ھو يزيد بن عمرو: وقال الكلبي. يزيد بن عامر بن حديدة يكنى أبا المنذر، شھد بدراً 

أبو اليسر، وھو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، شھد بدرا وھو ابن اثنتين 
مع علي عليه السالم وثالثين سنة، ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين، وكان قصيرا دحداحا، ذا بطن، وشھد 

 .مشاھده كلھا

 .شھد بدرا، وقتل يوم الطائف. واسم الجذع ثعلبة. الجذع بن زيد بن حرام: وولده يقولون. ثابت بن الجذع

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب، بن عمرو بن أدي بن سعد، إخوة بني سلمة بن سعد، 
أبا عبد الرحمن، شھد بدراً وھو ابن عشرين سنة أو إحدى وعشرين سنة، وھو ينسب إلى بني سلمة، وكان يكنى 

وكان طواال، أبيض، حسن الثغر، عظيم العينين، . ومات سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس، بناحية األردن
 .وكان من قضاعة. لم يكن منھم ولكنھم ادعوه: وقال محمد بن إسحاق. وھو الثبت. جعدا

استشد يوم الخندق، ولم يذكره الكلبي، وجعل مكانه عامر بن نابي بن زيد بن . بن سواد ثعلبة بن غنمة بن عدي
 .حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة

كعب بن مالك الشاعر بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن أسود بن غنم بن كعب بن أبي سلمة، يكنى أبا عبد 
 .ين وھو ابن سبع وسبعين سنةوكان موته في سنة خمس. هللا، مات وقد كف بصره

 .عمرو بن غنمة بن عدي بن سواد، وھو أخو ثعلبة بن غنمة، والكلبي يثبته، ويقول إنه عقبي شھد بدرا

وھو أبو جابر بن عبد هللا الذي يتحدث عنه أبو . عبد هللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم، ويكنى أبا جابر
. عقبي بدري نقيب، وكان قدومه مع قومه على الشرك، فدعاه إلى اإلسالمالزبير، استشھد عبد هللا يوم أحد، وھو 

 .فأسلم وطرح ثوبيه، ولبس ثوبين أعطاه إياھما البراء بن معرور. وعرفوه فضله

مات سنة ثمان وسبعين، وقد كف بصره، وھو ابن أربع : قال الواقدي. يكنى أبا عبد هللا. جابر بن عبد هللا بن عمرو
 .مات سنة ثالث وسبعين: وقال الھيثم بن عدي. لى عليه أبان بن عثمان، وھو والي المدينةوتسعين سنة، وص

: قال الواقدي. كنت أصغر أھل العقبة: وروى الواقدي، عن عبد الملك بن وھب األسلمي، عن رجل، عن جابر قال
د هللا، والثبت أن آخرھم موتا يقال إنه كان آخر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم موتا بالمدينة جابر بن عب

سھل ابن سعد الساعدي مات سنة إحدى وتسعين، وبالبصرة أنس بن مالك مات سنة اثنتين وتسعين، وبالكوفة عبد 
هللا بن أبي أوفى األسلمي مات سنة ست وثمانين، وبالشأم عبد هللا بن بسر المازني، من مازن بن منصور بن عكرمة 

ث، مات في سنة ثمان وثمانين، وبمكة عبد هللا بن عمر بن الخطاب مات في سنة بن خصفة بن قيس، من األحدا
. أربع وسبعين، سافر في عقب الحج، فأصابه زج رمح من أزجة أصحاب الحجاج عند الجمرة، فأتاه الحجاج يعوده

م بالكوفة موتا، ويقال إن سمرة بن جندب الفزازي آخر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسل. أصحابك قتلوني: فقال له
 .وكان بالبصرة واليا، ولكنه مات بالكوفة
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ختم أنسا في رقبته، ومن رأى الحجاج : حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عمن رأى الحجاج
شھدت العقبة، ورأيت الحجاج وما يصنع؛ فليت سمعي ذھب كما ذھب : ختم جابر بن عبد هللا في كوعه فقال جابر

ً بصري ف ما ندمت ندامتي عن شيء ندامتي على أن ال أكون قتلته : فبلغ الحجاج قوله، فكان يقول. ال أسمع به شيئا
: فإذاً وهللا كان يكبك هللا في النار على منخريك، وقال له نافع بن جبير: حين بلغني قوله، فقال له عبد هللا بن عمر

 .الذي أراد هللا عز وجل باألمير خير مما أراد بنفسه

معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام، وھو الذي ضرب رجل أبي جھل، فقطعھا حتى سقط، واستشھد معاذ 
 .يوم أحد

 .شھد بدرا، وھو كان يقرن الرجال يوم بعاث. عمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام

أبا يحيى، شھد العقبة ولم يشھد بدرا،  يكنى. عبد هللا بن أنيس بن أسعد، من ولد البرك بن وبرة، أخي كلب بن وبرة
وشھد يوم أحد، وكان ينزل في جھينة، فعرف بالجھني وھو حليف لبني سلمة، ومنزله بأعراف، على بريد من 

مرني يا رسول هللا أي ليلة أنزل فيھا إلى المدينة في شھر رمضان ؟ : فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. المدينة
 .ليلة الجھني: فقيل. عشرينليلة ثالث و: فقال

: ھو مھاجري أنصاري عقبي؛ وأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخصرة كان يتخصر بھا، وقال: وقال الكلبي
القني بھا في الجنة، وذلك أنه بعث به في وجه، فبلغ الذي أحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومات عبد هللا أيام 

 .معاوية بالمدينة

 .وھو أبو شباب، ولد شباب ليلة العقبة. ابن مالك، حليف لھم من بلي: أوس، ويقال خديج بن

 .فھؤالء ثمانية وعشرون رجال وامرأة، فيھم نقيبان. وأم شباب، وھي أم منيع بنت عمرو بن عدي

 :ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج

الخزرج بن ساعدة، يكنى أبا ثابت، وكان  سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن
لئن كان سعد لم يشھدھا، لقد كان عليھا : تھيأ للخروج إلى بدر، فنھش فأقام، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ويقال انه امتنع من البيعة ألبي . ومات بحوران فجأة لسنة مضت من خالفة عمر. وكان نقيبا، سيدا، جوادا. حريصا
وفيه يروى ھذا الشعر . فأباھا، فرماه فقتله. ليه رجال ليأخذ عليه البيعة وھو بحوران من أرض الشأمبكر فوجه إ

 :الذي ينتحله الجن

 سعد بن عباده... قتلنا سيد الخزرج 

 فلم نخط فؤاده... رميناه بسھمين 

قيب، شھد بدرا، وقتل يوم المنذر بن عمرو بن خنيس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة، ن
 .بئر معونة سنة أربع

بايعھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما بايع عليه النساء، ولم . أم عمارة، وھي نسيبة بنت كعب، امرأة منھم
 .يصافحھا، ألنه لم يكن يصافح النساء، وقد قاتلت يوم أحد
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مرو، وشھدت أحدا، وشھدت اليمامة، وورثت ابنھا شھدت أم عمارة العقبة مع زوجھا غزية بن ع: قال الواقدي
وورثھا ابنھا عبد هللا بن زيد، وقتل يوم الحرة، فھؤالء رجالن، وھما . خبيب بن زيد بن عاصم الذي قطعه مسيلمة

 .نقيبان، وامرأة

بن عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم ابن فھر بن ثعلبة بن قوقل واسم قوقل غنم : ومن بني عوف بن الخزرج
ويكنى عبادة أبا الوليد، بدري، نقيب، توفي بالرملة من فلسطين سنة أربع . عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج

 .وثالثين، وھو ابن اثنتين وسبعين سنة، وكان طواال، جميال، جسيما
 

مجادلة، توفي في أيام معاوية، وكان أخوه أوس بن الصامت زوج خويلة بنت ثلعبة، وھي ال: وقال الھيثم بن عدي
 .وأدرك أوس عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه. وفيھا نزلت آية الظھار

شھد . العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج
 .وقتل يوم أحد. العقبة، وخرج من المدينة مھاجراً إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وشھد بدرا

والكلبي يجعل مكان يزيد . يزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن، حليف لھم من قضاعة، ولم يشھد بدرا، فيما ذكر الواقدي
ھذا، زيد بن وديعة ابن عمرو بن ثعلبة، من بني الحبلى بن غنم بن عوف، من الخزرج، الذي استشھد يوم أحد، 

 .واسم الحبلى سالم، سمي الحبلى، لعظم بطنه

رو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم بن عوف، شھد بدرا، واستشھد يوم أحد، رفاعة بن عم
 .رفاعة بن الھاف بن عمير بن زيد بن عمرو: وكان يكنى أبا الوليد، وبعضھم يقول

 عقبة بن وھب بن كلدة بن زھرة بن جشم بن عوف بن بھثة بن عبد هللا بن غطفان، حليف بني الحبلى، وكان شھد
شخص عقبة إلى : قال الكلبي. وكان أتى مكة، فھاجر مع النبي صلى هللا عليه وسلم، فھو مھاجري أنصارى. بدرا

لست أتخذ دارا غير دارك، فلما أذن هللا تعالى لرسول هللا صلى هللا عليه : مكة، وقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ل هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد وقد أصابه سھم في جبھته، وسلم في الھجرة، ھاجر إلى المدينة، وأكب على رسو

فجميع من بايع عند العقبة الثانية . فھؤالء خمسة رجال، منھم نقيب. فغاب إال شظية منه فانتزعه، فسقطت ثنيتاه
حمر واألسود قتال األ: سبعون رجال وامرأتان، بايعوا على البيعة األولى، وزاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيھا

 .وعلى أن يمنعوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسھم، وضمن لھم على ذلك الجنة

عبد هللا بن عمرو بن حرام أبو : ممن شھد العقبة وابنه معه: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا
بن خيثمة، ومعه ابنه عبد هللا بن سعد؛ والبراء بن معرور،  جابر بن عبد هللا، ومعه ابنه جابر بن عبد هللا؛ وسعد

 .ومعه ابنه بشر بن البراء

 أسماء النقباء االثني عشر

 .أسيد بن حضير، أبو الھيثم مالك بن التيھان، سعد بن خيثمة: من األوس

رو، البراء بن أبو أمامة أسعد بن زرارة، رافع بن مالك الزرقي، سعد بن عبادة، المنذر بن عم: ومن الخزرج
معرور، سعد بن الربيع، عبد هللا بن رواحة، عبادة بن الصامت ومنھم من يجعل مكانه خارجة بن زيد عبد هللا بن 

 .عمرو أبو جابر بن عبد هللا

 :قال أحمد بن يحيى، حدثني محمد بن سعد، والوليد بن صالح، عن الواقدي في إسناده
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وقتل سليط : قال. فبايع أسعد بن زرارة نقيب النقباء. فوجد الناس قد تفرقوا أن سليط بن قيس حضر يوم العقبة ليبايع،
فبايع . وحضر مالك بن الدخشم، وقد تفرق الناس، وھو من ولد مرضخة بن قوقل: قال. يوم قس الناطف بالعراق

 ً  .أسعد أيضا

بيعة، وأھلوھم يدعون أنھم حضرت جماعة فاتتھم ال: وحدثني محمد بن سعد، قال حدثني ھشام بن محمد الكلبي قال
عقبيون، ويسقط كل مدع لرجل أنه عقبي رجالً ويجعله مكانه، لئال يزيدوا على السبعين، ويحمل ذلك عنھم، فيقع 

 .وقد أخبرني أبو عبد هللا الواقدي بنحو من ھذا، ولم أثبت من ھذه األسماء إال ما أجمع عليه أصحابنا: قال. االختالف

عن الواقدي، ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن وحدثني محمد بن سعد، 
بايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر : الصامت، عن أبيه، عن جده قال

 .لومة الئم والمكره والمنشط، وأال ننازع األمر أھله، وأن نقول بالحق حيث كان، وال نخاف في هللا

كنا بالعقبة سبعين تلك : حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، قال حدثني ابن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال
 .فوافانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه العباس آخذاً بيده. الليلة

نظرت إلى العباس بن : ن أبيه قالوحدثني ابن أبي خيثمة، عن داود بن الحصين، عن ابن مسعود، ع: قال الواقدي
فكان أول من ضرب البراء . عبد المطلب تلك الليلة آخذاً بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والقوم يضربون عليھا

 .بن معرور

قال رسول هللا صلى هللا عليه : حدثني ابن أبي خيثمة، عن داود بن الحصين، عن محمود بن لبيد قال: قال الواقدي
 .نعم: قالوا. إنكم كفالء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى، وأنا كفيل على قومي: نقباءوسلم لل

. ھو عند عمه العباس: قدم األنصار مكة، فسألوا عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فقيل لھم: وقال الواقدي في إسناده
يا رسول هللا، إن لنا حلقة وعدداً، وقد : افأتاه منھم عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة في آخرين، فسلموا عليه وقالو

إن : فمتى نلتقي ؟ فقال العباس. اجتمعت الكلمة عليك، ولك عندنا النصر، وبذل المھج، والمنع ممن نمنع منه أنفسنا
فواعدھم . معكم من حجاج قومكم من يخالفكم في الرأي، فأخفوا إشخاصكم، واستروا أمركم حتى يتصدع الحاج

في الليلة التي : هللا عليه وسلم أن يوافيھم في الليلة التي صبحتھا النفر اآلخر بأسفل العقبة، ويقالرسول هللا صلى 
صبحتھا النفر األول، على أن ال ينبھوا نائماً، وال ينتظروا غائبا، ثم انصرفوا، وسبقھم رسول هللا صلى هللا عليه 

يا : فتكلم العباس فقال. مائة حتى وافى من وافى منھم وسلم والعباس إلى الموضع، وأقبلوا يتسللون، وكانوا ثالث
فإن كنتم قوماً . معشر األوس، والخزرج، قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه، ونحن عشيرته ولسنا بمسلميه

نحن بنو الحرب : فقال قائلھم. تنھضون بنصرته، وتقوون عليھا، وإال فال تغروه وأصدقوه، فإن خير القول أصدقه
وجعلوا . ا بھا، ومرنا عليھا، وعندنا نصرته والوفاء له، وبذل دمائنا وأموالنا دونه، ولنا عدة وعدد وقوةغذين

أخفوا أمركم، فإن علينا عيوناً، فلما استوثق : يتكلمون، والعباس آخذ بيد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول
. يھم، ضربوا على يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلملرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخذ عھودھم واعتقدھا عل

ثم . أسيد بن حضير: ويقال. أسعد بن زرارة: ويقال. أبو الھيثم: ويقال. وكان أول من بدأ فضرب البراء بن معرور
إن موسى عليه السالم أخذ من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً، وأني آخذ منكم : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أنتم كفالء على قومكم : فلما سماھم، قال. ثني عشر، فال يجدن أحد منكم في نفسه شيئاً، فإنما يختار لي جبريلا
ثم قام النقباء واحداً بعد واحد، فحمدوا هللا وأثنوا . وجعل أبا أمامة أسعد بن زرارة نقيب النقباء. ككفالة الحواريين

ثم . وتحاضوا على نصرته والوفاء بعھده وبيعته. ه، وإجابة دعوتهعليه بفضل نعمته وما أكرمھم به من اتباع نبي
 .انصرفوا
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فأوثقوه رباطاً، حتى . نعم: أنت على دين محمد ؟ فقال: وطلبھم المشركون فظفروا بسعد بن عبادة، فقالوا: قالوا
 ً ضرار بن الخطاب فقال . وفاتھم المنذر بن عمرو، وقد كان أشرف أن يؤخذ. خلصه مطعم بن عدي، وكان له صديقا

 :الفھري

 وكان شفاًء لو تداركت منذرا... تداركت سعدا عنوة فأسرته 

 أحق دماء أن تطّل وتھدرا... ولو نلته ظلّت دماء جراحه 

 :فأجابه حسان بن ثابت

 ونلت شفاء لو تداركت منذرا... فخرت بسعد الخير حين أسرته 

 إلى أھل خيبراكمستبضع تمراً ... وإن امرءاً يھدي القصائد نحونا 

 ببلدة كسرى أو ببلدة قيصرا... وكالرجل الوسنان يحلم أنه 

 بحفر ذراعيھا فلم ترض محفرا... فال تك كالشاة التي كان حتفھا 

 وقد تلبس األنباط ريطا معصفرا... وتفرح بالكتان لما لبسته 

 ً  :وقال حسان أيضا

 لقتالألكثر فيكم قبل أن يوسر ا... لو كان سعد يوم مكة خافكم 

 تحن إذا ما أنبضت تحفز النبال... بعضب حسام أو بصفراء نبعة 

 باب في قصة المعراج

وأسري برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، وھو مسجد بيت المقدس، : قالوا
 .بثمانية عشر شھرا: ويقال. قبل الھجرة بسنة

ثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني موسى بن عبيد، عن محمد بن كعب : لح، قاالحدثني محمد بن سعد والوليد بن صا
كنت نائماً بالحجر، فأتاني جبريل فغمزني برجله، وأتاني بالبراق : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: القرظي، قال

 .فركبته

أسري بالنبي : عن عكرمة، قال وحدثني محمد والوليد، عن الواقدي، عن معمر بن راشد، عن عمرو بن عبد هللا،
وقد روي أنه أسري به من : وقال الواقدي. صلى هللا عليه وسلم من المسجد وھو نائم في الحجر بعد ھدء من الليل

 .ذلك غير ثبت. الشعب

: حدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ھريرة قال
تھى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بيت المقدس، لقي به إبراھيم وموسى وعيسى عليھم السالم وأتي بقدح لما ان

 .ھديت للفطرة: من لبن وقدح من خمر، فنظر إليھما فأخذ اللبن فشربه، فقال جبريل

لبعضھم ببعض  فوقف فأخبرھم عن بيت المقدس وآياته، وأخبرھم عن ناقة شردت. وكذبته قريش بمسراه: قالوا
 .فسألوا عن ذلك، فوجدوه كما قال صلى هللا عليه وسلم. الطريق
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وما جعلنا " حدثني عمر بن محمد الناقد، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله 
 .رأي عين: قال" . الرؤيا التي أريناك 

 .حدثني عبد اله بن صالح العجلي، عن ابن أبي الزناد

ثني محمد بن سعد، عن الواقدي عن أبي الزناد، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا حد
 .أسري بروح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو نائم على فراشه: قالت

ري بروح أس: ثنا عبد الرزاق بن ھمام، عن معمر، عن قتادة عن الحسن، قال: حدثني إسحاق وبكر بن الھيثم، قاال
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو نائم على فراشه

حدثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
 .رؤيا األنبياء وحي: قال

نت الصالة قبل ذلك وجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بفرض الصالة الخمس ركعتين ركعتين، وإنما كا: قالوا
ثم أتمت صالة المقيم . ثم صارت خمسا، ركعتين، ركعتين. بالعشي، ثم صارت بالغداة والعشي ركعتين ركعتين

 .أربعاً، وبقيت صالة المسافر على حالھا، وذلك بعد قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة بشھر

 أمر الھجرة

عند العقبة، اشتد ذلك على قريش، ورأوا أنه قد صارت لرسول هللا صلى  ولما شخص السبعون الذين بايعوا: قالوا
. فضيقوا على المسلمين وآذوھم ونالوا منھم من الشتم والتناول ما لم يكونوا ينالونه. هللا عليه وسلم منعة ودار ھجرة

ي ذلك بعد، ثم إنه خرج إنه لم يؤذن لي ف: فشكوا ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسألوه الھجرة، فقال
قد أخبرت أن دار ھجرتكم يثرب؛ فمن أراد الخروج فليخرج فإن البالد قريبة : عليھم بعد ذلك بأيام مسروراً، فقال

فجعلوا يتجھزون إلى المدينة في خفي وستر، ويتسللون، فيقال إنه . وأنتم بھا عارفون وھي طريق عيركم إلى الشأم
وبلغ من بالحبشة من المسلمين . ن سنة، وجعلوا يترافدون بالمال والظھر، ويترافقونكان بين أولھم وآخرھم أكثر م

وكان ممن قدم المدينة أبو سلمة بن . ھجرة إخوانھم، فقدم من قدم منھم المدينة للھجرة مع النبي صلى هللا عليه وسلم
ن عبد األسد، ثم ھاجر، فكان الثالث بد واسم أبو سلمة عبد هللا ب. عبد األسد بن ھالل بن عبد هللا بن عمر بن مخزوم

وكان مصعب أول من قدمھا، وجھه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليعلم الناس . مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم
 .والخبر األول أثبت. وسمعت من يذكر أن أبا سلمة قبل ابن أم مكتوم. ثم تاله ابن أم مكتوم. القرآن

ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء : ي وبكر بن الھيثم، قاالحدثني أحمد ب إبراھيم الدورق
أول من قدم علينا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة مصعب بن عمير وابن أم : بن عازب، قال

إلى المدينة مع رسول هللا صلى وقد روي أن مصعباً صار من المدينة إلى مكة، ثم ھاجر منھا : قال الواقدي. مكتوم
 .هللا عليه وسلم وأصحابه

 .حدثنا عمرو بن محمد، ومحمد بن سعد، عن عبد هللا بن نمير، عن عبد هللا بن عمر

لما قدم المھاجرون األولون من مكة قبل مقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة، : عن نافع، عن ابن عمر قال
 .مولى أبي حذيفة يؤمھم ألنه كان أكثرھم قرآنا، وفيھم عمر، وأبو سلمة بن عبد األسد فكان سالم. نزلوا العصبة

وكان زوجھا أبو سلمة لما أراد الھجرة، رحل لھا . وكانت أم سلمة بنت أبي أمية أول ظعينة وردت المدينة: قالوا
ھذه نفسك قد غلبتنا عليھا؛ فما بال : فلما رآه رجال بني المغيرة قالوا. بعيراً وحملھا عليه، وفي حجرھا ابنھا سلمة

ثم انتزعوا خطام البعير من يده، وأخذوھا إليھم، فغضب عند ذلك بنو عبد . صاحبتنا ؟ ال ندعك وتسييرھا في البالد
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وتجاذبوا سلمة . وهللا ال نترك ابنھا عندكم إذا نزعتموھا من يد صاحبنا، يعنون أبا سلمة: األسد بن ھالل، وقالوا
فكانت، وھي عند أھلھا من بني المغيرة، تخرج . ثم انطلقوا به. ى خلعوا يده، فكانت مخلوعة حتى ماتبينھم، حت

 :فتقعد على الصفا، ثم تقول

 وفي بني عبد األسد فحلّي... يا رخم الجّو أال استقلّي 

 ثم ھالال وبنيه فلّي

بطح أبكي، وكنت أفعل ذلك كثيراً، فرآني جلست باأل: ثم تدعو عليھم أن تأكل الرخم لحومھم، فروي عنھا أنھا قالت
أال ترون ما بھذه المسكينة من الجھد لتفريقكم بينھا وبين زوجھا وولدھا ؟ : ابن عم لي، فكلم بني المغيرة فّي وقال

فرحلت بعيري، ووضعت ابني في حجري، ثم . ورد على بنو عبد األسد ابني. الحقي بزوجك إن شئت: فقالوا لي
أين : سلمة بالمدينة، فلما كنت بالتنعيم، لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أخا بني عبد الدار، فقالخرجت أريد أبا 

 .أريد زوجي بيثرب: تريدين يا ابنة أبي أمية ؟ قلت

وأخذ بخطام البعير وانطلق معي يقودني، فوهللا ما رأيت . مالك مترك: فقال. ال وهللا: أو ما معك أحد ؟ قلت: فقال
فإذا نزلت، حط عن بعيري، وقيده، ثم أتى . كنت أبلغ المنزل، فينيخ جملي ثم يستأخر عني: احبة منهأكرم مص

. فإذا استويت على البعير، قادني. اركبي: شجرة فاضطجع تحتھا، فإذا دنا الرواح، قدم البعير فرحله ثم استأخر وقال
زوجك في ھذه القرية : عمرو بن عوف بقباء، قالفلما رأى قرية بني . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة

 .فادخليھا على بركة هللا، ثم انصرف راجعاً إلى مكة

وخرج الناس مھاجرين . وقدم المدينة بعد أبي سلمة، عامر بن ربيعة العنزي، وبالل، وسعد، وعمر، وعمار
. زيمة أحد، حتى أغلقوا أبوابھممتتابعين، فلم يبق منھم إال من حبسته قريش، ولم يبق بمكة من بني أسد بن خ

فمر عتبة بن ربيعة بدور بني . بني أبي البكير وأبواب بني مظعون: وأغلقت أبواب بني البكير وغير الكلبي يقول
 :جحش، فإذا أبوابھا تخفق وليس فيھا أحد، فتمثل قول الشاعر

 يوما ستلحقھا النكراء والحوب... وكل دار وإن طالت سالمتھا 

 صلى هللا عليه وسلم وعلي، وأبو بكر رضي هللا تعالى عنھما، ليس معھم غيرھم، وأراد أبو بكر وبقي رسول هللا
وكان قد علف راحلتين له ورق السمر أربعة . الھجرة، فسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يحبس نفسه عليه

كر، فأعلمه الھجرة، فأعطاه إحدى تينك فلما أذن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الھجرة، أتى أبا ب. أشھر
الراحلتين، وھي ناقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القصواء، من نعم بني قشير، فلم تزل عنده، وماتت في أيام أبي 

 .ويقال بنقيع الخيل. بكر رضي هللا تعالى عنه؛ وكانت مرسلة ترعى بالبقيع ال تھاج

صلى هللا عليه وسلم حين ھاجر أصحابه، فقال أبو البختري العاص بن تناظرت قريش في أمر رسول هللا : قالوا
بل يقيد ويحبس حتى يھلكه، ثم فرق رأيھم على أن : وقال آخر. نخرجه فنغيب عنا وجھه ليصلح ذات بينھا: ھاشم

ً صارماً، ثم يجتمع أولئك الغلم ً نھداً جلداً وسيطاً، فيعطوه سيفا ان فيضربوه يأخذوا من كل قبيلة من قريش غالما
ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فال يدري بنو عبد مناف ما يصنعون، وال يقوون على حرب جميع 

وأتى جبريل رسول هللا صلى هللا . وكان الذي أطلع لھم ھذا الرأي شيخ من أھل نجد، ويزعمون أنه الشيطان. قريش
" . وإذ يمُكر بك الذين كفروا لُيْثبتوك أو َيْقُتلوك أو يخرجوك " : عليه وسلم، فأخبره الخبر، وأنزل هللا عز وجل عليه

فلما . فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزل أبي بكر، وأمر عليا فنام على فراشه. وقوله ليثبتوك أي ليقيدوك
. ال علم لي به: ؟ قال أين ابن عمك: فقام إليھم علي عليه السالم، فقالوا. دخلوا بيته وھم يرون أنه نائم على فراشه
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ويقال إنھم رموه وھم يظنون أنه نبي هللا فلما قام، تركوه وسألوا عن النبي صلى هللا عليه وسلم فأخبرھم أنه ال علم 
 .له به

وخرج النبي صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر من خوخة في ظھر بيت أبي بكر، حتى أتيا غار ثور، فصارا فيه، : قالوا
فاستأجر . فكانا يصيبان من رسلھا. يرة يرعى غنما ألبي بكر، فيعزب بھا ثم يبيت قريبا، وال يبعدوكان عامر بن فھ

وصنع آل أبي بكر لرسول هللا صلى هللا . أبو بكر رجالً دليالً، يقال له عبد هللا بن أريقط الديلي، من كنانة بن خزيمة
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي هللا . جرابعليه وسلم وأبي بكر سفرة، وذبحت شاة وطبخ لحمھا، وجعل في 

. إن لھا نطاقين في الجنة: تعالى عنھما قطعة من نطاقھا، فأوكت به الجراب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فسميت ذات النطاقين ويروى أنه كان لھا نطاق تنتطق به في منزلھا، ونطاق تنتطق به إذا حملت الطعام لرسول هللا 

 .عليه وسلم وأبي بكر، فقيل لھا ذات النطاقينصلى هللا 

. أحدھما كرز بن علقمة بن ھالل الخزاعي. وبعثت قريش قائفين يقصان آثار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قالوا
وقال . فانصرفوا. ھا ھنا انقطع األثر: فقال. فرأى كرز عليه نسج العنكبوت. فاتبعاه، حتى انتھيا إلى غار ثور

وهللا إني ألرى . وما أربكم ؟ إذ الغار وعليه من نسج العنكبوت ما عليه: فقال أمية بن خلف. دخلوا الغارا: بعضھم
وجعلت قريش لمن . وبال، حتى جلى بوله بين النبي صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر. ھذا النسج قبل أن يولد محمد

ونادوا بذلك في أسفل مكة . مائة بعير: ويقال. ماجاء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر أو قتلھما ديتھ
 .وأعالھا

وعبد هللا بن أبي بكر وھو الذي أصيب . ومكث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر في الغار ثالث ليال: قالوا
ى هللا فال يسمع بأمر يكاد به رسول هللا صل. وھو غالم شاب لقن، ثم يصبح مع قريش كبائت. بالطائف يبيت عندھما

عليه وسلم إال وعاه، حتى يلقيه إليه، ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر خرجا في السحر ليلة االثنين 
وجاءت وجوه قريش إلى منزل أبي بكر رضي هللا . ألربع ليال خلون من شھر ربيع األول، فقاال يوم الثالثاء بقديد

 .ما أدري أين ھو ؟ فلطمھا أبو جھل أو غيره: ت لھمفقال. تعالى عنه، فسألوا أسماء ابنته عنه

فخرج إلى المدينة للھجرة وما له إال خمسة آالف، أو أربعة . وكان أبو بكر أسلم يوم أسلم، وعنده أربعون ألف درھم
م فقال أل. وجاء أبو قحافة وقد كف بصره. آالف درھم، فبعث ابنه عبد هللا، فحملھا إليه إلى الغار، فمضى بھا معه

عھدي بأبي بكر وله مال؛ فما فعل ماله ؟ أتراه فجعكم به كما فجعكم بنفسه ؟ فعمدت أسماء : رومان، امرأة أبي بكر
رضي هللا تعالى عنھا إلى جالل الحصباء، فجعلته في كوة كان أبو قحافة يعھد أبا بكر يجعل ماله فيھا كثيراً، وغطته 

ً صالحاً؛ صاحبه هللا، وكان : على الحصباء قال فلما وضع يده. بثوب، وقادت جدھا إلى الكوة إن في ھذا لمعاشا
وذلك أنه أنفق ماله في . لعثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه مال، فما خرج إلى الھجرة إال بسبعة آالف درھم

 .الرقاب والعون على اإلسالم

األمين، فوكل عليا عليه السالم بردھا على  وكانت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودائع، وإنما كان يسمى: قالوا
 .فلما وفاھم إياھا، شخص إلى المدينة، حتى نزل على كلثوم بن الھدم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنده. أھلھا

ولقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بريدة بن الحصيب األسلمي في ركب من قومه، فيما بين مكة والمدينة، : قالوا
مواشينا : فدعاھم إلى اإلسالم، فأسلموا، واعتذروا بقلة اللبن معھم، وقالوا. فسايلوه سايلھم. يدون موقع سحابةوھم ير
 .ودعا لھم بالبركة. وجاءه بلبن، فشربه وأبو بكر. شصص
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 أم معبد

الجون  ومر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف الخزاعي، وھي امرأة أكثم بن
فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشاة مصور ليذبحھا، فمسح ضرعھا . والجون عبد العزى بن منقذ الخزاعي

فأكل . فأتت بشاة أخرى، فذبحت وطبخ لحمھا لھم. ال تذبحيھا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فإذا ھي ذات در
وسفرتھم منھا بما وسعته سفرتھم، وبقي . بن فھيرة، وابن أريقطرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر، وعامر 

لقد بقيت الشاة التي مسح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرعھا إلى عام : عندھا أكثر لحمھا، وقالت أم معبد
ً وغبوقاً، وما في األرض قليل وال كثير ل وقا. الرمادة، وھي سنة ثماني عشرة من الھجرة، فكنا نحلبھا صبوحا

 :الشاعر في نزول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأم معبد

 رفيقين حال خيمتي أم معبد... جزى ّهللا رب الناس خير جزائه 

 فأفلح من أمسى رفيق محمد... ھما نزال بالبّر وارتحال به 

 ومقعدھا للمسلمين بمرصد... ليھن بني كعب مكان فتاتھم 

 .يه وسلم صفة سنذكرھا إن شاء هللا تعالىووصفت أم معبد رسول هللا صلى هللا عل

: ولما جعلت قريش لمن اتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبا بكر فقتلھما أو أتى بھما مائة ناقة ويقال: قالوا
ديتھما أتبعھما سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ثم المدلجي، فلما قرب منھما ساخت قوائم فرسه، فطلب األمان، 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم بما جعلت قريش فيه وفي أبي بكر فكتب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأخبر رسو
 .فلم يزل الكتاب عنده حتى أتاه به وھو بين الطائف والجعرانة، وأسلم. كتاب أمنة وموادعة، في قطعة أديم

لة خلت من شھر ربيع األول، وكان الناس وكان قدوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين الثنتي عشرة لي
فكبر . يا معشر العرب، ھذا صاحبكم: مستشرفين لقدومه، قد استبطؤوه، فرآه يھودي على بعض تلك اآلطام، فنادى

فصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بني عمرو بن . بنو عمرو بن عوف بن مالك بن األوس تكبيرة رجل واحد
فأقبل الناس . وذلك الثبت. كلثوم بن الھدم بن امرىء القيس، من ولد عمرو بن عوف، بقباءعوف، فنزل فيھم على 
نزل على سعد بن خيثمة بن الحارث، أحد بني السلم بن امرىء القيس بن مالك : وقال بعضھم. يأتونه، يسلمون عليه

 .وذلك أنه كان يكثر إتيانه للحديث عنده، فظن قوم أنه نازل عليه. بن األوس

كان رسول هللا صلى هللا : دثنا محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ابن موھب، عن يزيد بن رومان، عن عروة قالح
نزل على : فلذلك قال الناس. ويؤتى للسالم عليه وھو به. عليه وسلم يتحدث في بيت سعد بن خيثمة، ھو وأصحابه

 .مسعد، وكان نزول الناس جميعاً على بني عمرو بن عوف، لم يتجاوزھ

فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بني عمرو بن عوف االثنين، والثالثاء، واألربعاء، والخميس، ثم : قالوا
بل أقام بقباء ثالثاً : ويقال. خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الجمعة، فجمع في بني سالم، من بني النجار

تقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة بعد أبي سلمة بن بضع عشرة ليلة، وكان من : وعشرين ليلة، ويقال
فجعلوا قبلته إلى ناحية . والصالة يومئذ إلى بيت المقدس. عبد األسد، ومن نزلوا عليه بقباء بنوا مسجداً يصلون فيه

ة يؤم المھاجرين من بيت المقدس، فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بھم فيه، وكان سالم مولى أبي حذيف
 .ثم أمھم بالمدينة حتى قدم النبي صلى هللا عليه وسلم. مكة إلى المدينة
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كان سالم : حدثني الحسين بن األسود، ثنا عبيد هللا بن موسى، عن اسرائيل، عن منصور، عن مالك بن الحارث، قال
نه أقرؤھم، وإن فيھم لعمر بن الخطاب، غير معروف نسبه، وكان يؤم المھاجرين من مكة إلى المدينة، وبالمدينة أل

 .وذلك قبل قدوم النبي صلى هللا عليه وسلم المدينة

 .حدثني عمرو بن محمد الناقد والحسين بن األسود قاال، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن سفيان، عن مسروق

ن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم عن ابن مسعود، وأبي ب: خذوا القرآن عن أربعة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
 .مولى أبي حذيفة

 .وحدثني الحسين بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، عن عبد هللا بن نمير، عن عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

، أن المھاجرين لما قدموا مكة إلى المدينة، نزلوا إلى جنب قباء، فأمھم سالم مولى أبو حذيفة، ألنه كان أكثرھم قرآنا
 .وإن فيھم لعمر بن الخطاب، وأبا سلمة بن عبد األسد

 .وحدثني محمد بن حاتم، ثنا عبد هللا بن نمير، عن نافع، عن ابن عمر بمثله

المجتمع عليه أن سالما مولى أبي حذيفة لما شخص عن مكة مھاجراً، كان يصلي بالمھاجرين إلى : قال الواقدي
 .هللا عليه وسلم، ألنه كان أقرأھم لكتاب هللا المدينة ثم صلى بھم إلى قدوم النبي صلى

فكان يرى رجال يجيء إلى امرأة في جواره بعد ھدء من . وقدم علي عليه السالم المدينة، فنزل على كلثوم بن الھدم
رجل يا عبد هللا، إني امرأة مسلمة أرملة، وال: فقالت. فقال لھا في ذلك. الليل، فتفتح له بابھا، فيدخل الدار ثم يخرج

وكان عبد هللا بن : قالوا. الذي يأتيني سھل بن حنيف يدور على قومه فيكسر أصنامھم ويأتيني بھا ألوقدھا إن طبخت
 .جبير، وسھل بن حنيف يكسران األصنام ويأتيان بھا المسلمين ليستوقدوا بھا

 .د هللا بن قسيطوحدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عب

فأومأ بيده نحو . إلى أين: أخرجوني منھا، فقالوا: فمرض، فقال لبنيه. أن جندع بن ضمرة الجندعي كان بمكة
ومن يخرج من بيته مھاجرا إلى : " فأنزل هللا عز وجل. فلما بلغ أضاة بني غفار، مات. المدينة، وھو يريد الھجرة

. ھاجر بعد بدر، وھو جندب الجندعي: وقال الواقدي" . جره على ّهللا ّهللا ورسوله ثم يدركه الموُت فقد وقع أ
 .وذلك غير ثبت. نزلت اآلية في أكثم بن صيفي: وبعضھم يقول

 .وحدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا ھشيم بن بشير، أنبأ أبو بشرن عن سعيد بن جبير

وكان رجل من خزاعة، : ، اآلية، قال" ه الموت ومن يخرج من بيته مھاجرا إلى ّهللا ورسوله ثم ُيدرك: " في قوله
لما أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالھجرة، فأمر ألھله . يقال له ضمرة بن العيص، أو العيص بن ضمرة بن زنباع

 .فنزلت فيه اآلية. فمات بالتنعيم. ففعلوا. أن يفرشوا له على سرير ويحملوه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فوقفني ذات يوم على صفة النبي . كنت تعلمت التوراة من أبي، وعرفت تأويلھا: وكان عبد هللا بن سالم يقول :قالوا
إن كان من ولد ھارون اتبعته وإال فال، ومات قبل قدوم النبي صلى هللا : صلى هللا عليه وسلم وعالماته وأمره، وقال

ً فلما قدم رسول هللا صلى هللا: عليه وسلم المدينة، قال فسمعت صائحاً من .  عليه وسلم، كنت في عذق لي أجني رطبا
وعمتي تحتي، وھي عجوز، . فأخذني أفكل، وكبرت تكبيرة عالية. قد قدم صاحب العرب اليوم: بني النضير يقول

إنه أخو موسى ونبي مثله، ثم نزلت، : أي خبيث، وهللا لو كان موسى القادم، ما زدت على ما صنعت، فقلت: فقالت
وحدثته حديث أبي، وأسلمت، فيقال إن قول هللا عز . يت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأيت صفته، فعرفتھافأت
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ثم أسلمت عمته، وأسلم مخيريق . نزل في عبد هللا بن سالم" شھد شاھد من بني إسرائيل على مثله : " وجل
 .اليھودي

ھلم : فجعل ال يمر بقوم من األنصار إال قالوا. ينه وشمالهوركب رسول هللا ناقته القصواء، والناس معه عن يم: قالوا
وقد أرخى رسول . إنھا مأمورة، خلوا سبيلھا: فيقول لھم خيرا، ويقول. ھلم يا رسول هللا في القوة والمنعة والثروة

في حجر  فبركت عند مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان مربدا ليتيمين. هللا صلى هللا عليه وسلم زمامھا
ثم . أسعد بن زرارة، فيه جدار كان أسعد بناه تجاه بيت المقدس فكان يصلي إليه من أسلم قبل قدوم مصعب بن عمير

ويقال إن أسعد كان يصلي بھم قبل قدوم مصعب وبعده إلى قدوم المھاجرين، ألن مصعبا لم . صلى بھم إليه مصعب
ا بركت الناقة فضربت بجرانھا واطمأنت، نزل رسول هللا صلى هللا فلم: قالوا. وهللا أعلم. يزد على تعليمھم القرآن

فجاء أبو أيوب، وامرأته أم أيوب، والناس يكلمون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في النزول عليھم، . عليه وسلم
زرارة بزمام  وأخذ أبو أمامة أسعد بن. المرء مع رحله: فلما رآھما قد فعال ذلك، قال. فحطا رحله وأدخاله منزلھما

: وقال أبو أيوب. وكونھا عند أسعد أثبت. ويقال إن أبي بن كعب أخذھا إلى منزله. فكانت عنده. الناقة، فأدخلھا منزله
فتحول وأھله إلى أسفل، ونزل رسول هللا صلى هللا عليه . بأبي أنت وأمي، إني أعظم أن أكون فوقك وأنت تحتي

تناوبون في حمل الطعام إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقامه في منزل وجعل بنو النجار ي. وسلم في علو داره
 .أبي أيوب، وبعثت إليه أم يزيد بن ثابت بثردة مرواة سمنا ولبنا

أي الطعام كان أحب إلى : وقيل ألم أيوب، وكان مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في منزل زوجھا سبعة أشھر
ما رأيته أمر بطعام يصنع له بعينه، وال رأيته ذم طعاما قط؛ ولكن أبا أيوب : سلم ؟ فقالترسول هللا صلى هللا عليه و

. أخبرني أنه تعشى معه ليلة من قصعة أرسل بھا سعد بن عبادة، فيھا طفشيل، فرآه ينھكھا نھكا لم يره ينھكه غيرھا
 .لخمسة إلى الستة إلى العشرةوكان يحضر عشاءه ا. وكنا نعمل له الھريس، فنراه يعجبه. فكنا نعملھا له

فإذا كانت الليلة التي يتوقعھا فيھا، . وروى أن أسعد بن زرارة كان يتخذ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة وليلة ال
 .فنعلم أنھا تعجبه. ھلموا بھا: فيقول. نعم: ھل جاءت قصعة أسعد ؟ فيقال: قال صلى هللا عليه وسلم

 :قال كعب بن مالك األنصاري

 وبنا أقام دعائم اإلسالم... ّهللا أكرمنا بنصر نبينا 

 وأعّزنا بالنصر واإلقدام... وبنا أعز نبيه ووليه 

 تلك الجماجم عن فراخ الھام... في كل معترك تطير سيوفنا 

 ونظامھا وزمام كل زمام... نحن الخيار من البرية كلھا 

 والضامنون حوادث األيام... الخائضو غمرات كل منية 

 يوم العريض فحاجر فرؤام... فسلوا ذوي اآلكال عن سرواتنا 

 ونجود بالمعروف للمعتام... إنا نمّنع ما أردنا منعه 

 بفرائض اإلسالم واألحكام... ينتابنا جبريل في آياتنا 

 :وقال أبو قيس صرمة بن أبي أنس يذكر النبي صلى هللا عليه وسلم. في أبيات

ً . ..ثوى في قريش بضع عشرة حجة   يذّكر لو يلقى صديقاً مواتيا



127 

 

 فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا... ويعرض في أھل المواسم نفسه 

 فأصبح مسروراً بطيبة راضيا... فلما أتانا أظھر ّهللا دينه 

 :وقال أبو أحمد بن جحش األعمى األسدي. في أبيات

 ومروتھا بوما لّبرت يمينھا... فلو حلفت بين الصفا أم أحمد 

 بمكة حتى عاد غثا سمينھا... لى كنا بھا ثم لم نزل لنحن األ

 ومنھا غدت غنٌم فخّف قطينھا... بھا خيمت غنم بن دودان وابتنت 

 ودين رسول ّهللا بالحق دينھا... إلى ّهللا تغدو بين مثنى وواحد 

 ً  :وقال أبو أحمد أيضا

 بذمة من أخشى بغيب وأرھب... ولما رأتني أّم أحمد غادياً 

 فيمم بنا البلدان من غير يثرب... ّما كنت ال بّد فاعال فإ: تقول

 وما يشأ الرحمن فالعبد يركب... ال إّن تلك مظنة : فقلت لھا

 إلى ّهللا يوما وجھه ال يخّيب... إلى ّهللا وجھي والرسول ومن يقم 

 وناصحة إن تنع تبك وتندب... فكم قد تركنا من حميم مناصح 

 مجّد مباد للعداوة مجلب...  وكم من عدو قد تركنا وراءنا

 وال قرب لألرحام ما لم تقّرب... نمّت بأرحام إليھم قريبة 

 :وأبو أحمد الذي يقول

 وأنا أبنكم وحليفكم في العسر... أبني أمية كيف أُظلم فيكم 

 وأجبتكم لنوائب الدھر... ولقد دعاني غيركم فأبيته 

 :دار عثمان، وقضى من ثمنھا دينا عليه، فقالوبلغ أبا أحمد أن أبا سفيان بن حرب باع دورھم و

 ٍر عواقبه ندامة... أبلغ أبا سفيان عن أم 

 تقضي بھا عنك الغرامة... دار ابن عمك بعتھا 

 اس مجتھد القسامة... وحليفكم با رّب الن 

 طّوقتھا طوق الحمامة... اذھب بھا اذھب بھا 

 .، أحد بني عامر بن لؤيوكان الذي ابتاعھا منه عمرو بن علقمة بن المطلب
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 :وقالت امرأة من األنصار

 فاغفر اللھم لألنصار والمھاجرة... ال ھّم إّن الخير خير اآلخرة 

 فإنھا لكافر وكافره... وعافھم من حّر نار ساعرة 

ابنتي  ووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا رافع وزيد بن حارثة مولييه إلى مكة، لحمل فاطمة وأم كلثوم: قالوا
. وأخذ من أبي بكر خمسمائة درھم فدفعھا إليھما لما يحتاجون إليه. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسودة

وكتب أبو بكر رضي هللا تعالى عنه إلى عبد هللا ابنه، يأمره بحمل أم رومان امرأته، وعائشة . وأعطاھما بعيرين
. فوافوا طلحة بن عبيد هللا يريد الھجرة، فتصاحبوا. ط الديليعبد هللا بن أريق: وتوجه مع زيد وأبي رافع. وأسماء

وحبس زينب زوجھا أبو العاص بن الربيع، وكانت . فخرج زيد وأبو رافع بفاطمة، وأم كلثوم، وسودة بنت زمعة
أم وحمل زيد أيضاً امرأته أم أيمن، وأسامة بن زيد، وخرج عبد هللا ب. حملھا زوجھا عثمان بن عفان: رقية مھاجرة

وكان طلحة، حين . فقدموا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبني المسجد وحجره. رومان وأختيه عائشة وأسماء
فصار . فقدم يريد مكة، فلقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة. ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بالشأم

 .ه وسلم وأبي بكرإلى مكة، ثم ھاجر منھا مع عيال النبي صلى هللا علي

. إن شئت، فخذ منا منازلنا: وقالوا له. ووھبت األنصار لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل فضل في خططھا: قالوا
وأقام قوم من . فقال لھم خيرا، وخط ألصحابه في كل أرض ليست ألحد، وفيما وھبت له األنصار من خططھا

 .وكانت األنصار أشحاء على من نزل عليھم، من المھاجرين. وا عندهالمسلمين لم يمكنھم البناء بقباء على من نزل

 المؤاخاة

وبين أبي بكر . وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة على الحق والمواساة: قالوا
. دة بن الحارث وباللوبين عبي. وبين الزبير وبين عبد هللا بن مسعود. وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وعمر

وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد . وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص
 .أنت أخي: بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد هللا، وقال لعلي بن أبي طالب

فلما أن أصيب من أصيب . ذوي األرحام وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المھاجرين على أن يتوارثوا دون
" . وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب ّهللا إّن ّهللا بكل شيء عليم : " فنزلت. ببدر، طلب إخوانھم الميراث
علي بن أبي . أو غيره. وكان ممن آخى بينھم حمزة بن عبد المطلب وكلثوم بن الھدم. فانقطعت المؤاخاة في الميراث

عبيدة . أبو مرثد الغنوي حليف حمزة، وعبادة بن الصامت. زيد بن حارثة وأسيد بن حضير. بن حنيف طالب وسھل
أبو حذيفة بن عتبة . عثمان بن عفان وأوس بن ثابت. عمرو بن الجموح: بن الحارث وحمام بن الجموح؛ ويقال

. ذكوان بن قيس: يوب؛ ويقالمصعب بن عمير وأبو أ. الزبير بن العوام وكعب بن مالك. وعباد بن بشر بن وقش
أبو . عبد هللا بن مسعود ومعاذ بن جبل. سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ. عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع

. صھيب والحارث بن الصمة. طلحة بن عبيد هللا وأبي بن كعب. بكر الصديق وخارجة بن زيد بن أبي زھير صھره
عمر بن الخطاب وعويم بن . أرقم بن أبي األرقم وزيد بن سھل أبو طلحة. مةأبو سلمة بن عبد األسد وسعد بن خيث

خنيس بن حذافة . عثمان بن مظعون وأبو الھيثم بن التيھان. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ورافع بن مالك. ساعدة
 .أبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة األوسي. وأبو عبس بن جبر

ويقال إنه . خمسًة وأربعين من المھاجرين، وخمسة وأربعين من األنصار: م تسعين رجالوكان الذي آخى بينھ: قالوا
آخى بين أبي الدرداء وسلمان؛ وإنما أسلم : وقوم يقولون. لم يبق من المھاجرين أحد إال آخى بينه وبين أنصاري

 .قطعت بدر المواريث: ويقولونوالعلماء ينكرون المؤاخاة بعد بدر؛ : وقال الواقدي. سلمان فيما بين أحد والخندق



129 

 

ركعتين ركعتين، فأنزل هللا عز وجل تمامھا : وقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة والصلوات خمس: قالوا
 .فصارت صالة المقيم أربعا، وصالة المسافر على حالھا ركعتين. بعد شھر من قدومه

ر من يوم الثالثاء للنصف من شعبان سنة اثنتين من وصرفت القبلة إلى الكعبة من جھة بيت المقدس، في الظھ
آمنوا بما جاء به محمد أول : فقال اليھود. ويقال على رأس ستة عشر شھرا، في منزل البراء بن معرور. الھجرة

 .واألول أثبت. صرفت في صالة الصبح: وقوم يقولون. فأنزل هللا اآليتين. النھار، وكفروا به آخره

 .وفي سنة أربع من الھجرة حرمت الخمر. في شعبان سنة اثنتين من الھجرة وفرض صيام شھر رمضان

وھما أول مولودين بالمدينة . وفيھا ولد النعمان بن بشير. وفي سنة اثنتين من الھجرة ولد عبد هللا بن الزبير بالمدينة
 .في اإلسالم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وكانوا في صفة، يأوون إليھا في .  صلى هللا عليه وسلم قوم فقراء، ال منازل لھموكان من أصحاب رسول هللا: قالوا
وكان منھم نبيط بن شريط . منھم واثلة بن األسقع الكناني، وأبو قرصافة، وأبو ھريرة، وأبو ذر ويختلف فيه. المسجد

 .بصرةطلحة بن عبيد هللا، ونزل ال: وكان منھم طلحة بن عمرو الليثي؛ ويقال. األشجعي

كنت : حدثنا ھشام بن عمار، عن صدقة القرشي، عن زيد بن واقد، عن بشر بن عبد هللا، عن واثلة بن األسقع قال
 .من أصحاب الصفة، وما منا إنسان يجد ثوباً تاماً، قد جعل الغبار والعرق في جلودنا طرقا

 :بن األسقع الليثي أنه حدث، قالوحدثنا ھشام، ثنا أبو حفص، حدثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة، عن واثلة 

وكنت أحدث أصحابي سنا، فبعثوني إلى النبي . كنت في محرس يقال له الصفة، ونحن عشرون رجال، نابنا جوع
نعم، ھا ھنا كسرة أو كسر، وشيء : ھل من شيء ؟ قالوا: فالتفت في بيته، فقال. صلى هللا عليه وسلم أشكو جوعھم

يا واثلة، : الكسر فتاً دقيقا، ثم صب عليه اللبن، ثم جبله بيده حتى جعله كالثريد، ثم قالففت . فأتوني به: قال. من لبن
. اجلسوا بسم هللا، فجلسوا: ادع عشرًة من أصحابك، وخلف عشرة، ففعلت، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ً : الق. كلوا بسم هللا من حواليھا، واعفوا رأسھا فإن البركة تأتي من فوقھا: فقال ثم . فرأيتھم يأكلون حتى تملوا شبعا
فأكلوا حتى ملوا شبعا، وإن فيھا . فأمرھم الذي أمر به األولين. انصرفوا إلى مكانكم، وابعثوا أصحابكم: قال لھم

 .لفضلة وقمت متعجباً مما رأيت

سلمي خادم رسول هللا وكان منھم ربيعة بن كعب األ. وكان عباد بن خالد الغفاري من أھل الصفة، ومات أيام معاوية
صلى هللا عليه وسلم، صحبه قديما وبقي إلى آخر أيام الحرة، وكان منھم جرھد بن رزاح األسلمي أبو عبد الرحمن، 

 .ويعيش بن طخفة الغفاري. إلى زمن يزيد: بقي إلى زمن معاوية، ويقال

 باب األذان

. الناقوس: لوا شيئا لالجتماع للصالة، فقال بعضھموائتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه أن يجع: قالوا
فروي أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه رأى في نومه أن ال يجعلوا شيئا من ذلك، وأن . البوق: وقال بعضھم

سبقك : فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوجد بالالً يؤذن، فقال له رسول هللا، حين قص رؤياه. يؤذنوا بالصالة
 .ا عمرالوحي ي

ً أن عبد هللا بن زيد بن ثعلبة الخزرجي رأى في النوم أنه مر به رجل ومع ناقوس، فقال له أتبيع : وقد روي أيضا
أجيئك بخير من ذلك ؟ : أضرب به ليجتمع المسلمون للصالة، فقال: وما تصنع به ؟ قال: الناقوس ؟ فقال الرجل

إله إال هللا فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي هللا أكبر هللا أكبر حتى تختم األذان ب ال : تقول
 .قد سبقه بذلك، فأمر بالال، فأذن
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 .فكانوا يصلون فيھا، ويجمعون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكانت بالمدينة تسعة مساجد: قالوا

 من الخزرج أسماء المنافقين

وسلول أم " . لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجّن األعز منھا األذل : " ، القائلعبد هللا بن أبي بن سلول، رأس المنافقين
 .أبي، وھي خزاعية؛ وأبوه مالك بن الحارث

: " جد بن قيس، وھو القائل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد ندب الناس إلى غزو تبوك، وذكر بنات األصفر
. من سيدكم يا بني سلمة ؟: هللا صلى هللا عليه وسلم لبني سلمة وقال رسول. ببنات األصفر" ائذَن لي وال تفتني 

 .وأي داء أدوأ من البخل ؟ سيدكم األبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور: فقال. جد بن قيس على بخل فيه: قالوا

 .عدي بن ربيعة الذي كان يؤذي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورماه مرة بقذر، وكان أعمى

 .د بن عديوابنه سوي

 .قيس بن عمرو بن سھل، جد علي بن سعيد األنصاري المحدث

 .سعد بن زرارة، وكان يدخن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالشعر

 .زيد بن عمرو

 .عقبة بن قديم، حلف

سالم، وذكروا أن أبا قيس بن األسلت أتى النبي صلى هللا عليه وسلم في السنة األولى من الھجرة، فعرض عليه اإل
كرھت وهللا حرب : فلقيه ابن أبي، فقال له. ما أحسن ما تقول وتدعو إليه، وسأنظر في أمري وأعود إليك: فقال

 .ال أسلم سنة، فمات في ذي الحجة سنة إحدى: فقال. الخزرج

 .حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك

وال تصّل على أحد : " ليه وسلم أراد أن يصلي على عبد هللا بن أبي، فأخذ جبريل بثوبه، ونزلتأن النبي صلى هللا ع
 .، اآلية" منھم مات أبدا 

 ومن األوس

الجالس بن سويد بن الصامت، من بني حبيب بن عمرو بن عوف، وكان عبد هللا بن المجذر بن ذياد البلوى قتل أباه 
فأخبر جبريل رسول هللا صلى هللا عليه . المجذر غيلة. أحد، قتل الجالس بن سويد فلما كان يوم. سويداً في الجاھلية

فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف في يوم . وسلم بذلك، وأمره بقتل الجالس بالمجذر
وسلم عويم بن فدعا رسول هللا صلى هللا عليه . حار، فخرجوا يسلمون عليه، وخرج الجالس في مالءة صفراء

إن كان ھذا الرجل صادقاً، لنحن : وكان الجالس يقول. ساعدة، وأمره بقتله، فقدمه إلى باب المسجد، فضرب عنقه
ّ ما : " فأنزل هللا عز وجل فيه. فحلف له أنه ما قاله. فبلغ النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك. شر من الحمير يحلفون با

 .، اآلية "قالوا ولقد قالوا كلمَة الكفر 

يقال إنه الذي قتل المجذر، فقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وأن الجالس . الحارث بن سويد بن الصامت، أخوه
 .والقول األول قول الكلبي. كان ممن تخلف عن غزاة تبوك
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 .ودري بن الحارث

 .بجاد بن عثمان بن عامر

من أحب أن ينظر إلى الشيطان، فلينظر إلى نبتل وكان : لمنبتل بن الحارث الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه وس
 .وكان ينقل حديث النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المنافقين. أدلم، ثائر الشعر، جسيماً، أحمر العينين، أسفع الخدين

 .عبد هللا بن نبتل، وھو الذي كان ينقل أيضاً حديث النبي صلى هللا عليه وسلم

ة بن زيد بن ثابت يسقي الناس الماء المبرد بالعسل، وكان عبد هللا القراظ، وھو فارسي وكان خارج: قال الواقدي
فيسقى، فجاء ذات يوم وقد حضر رجل من ولد عبد . اسقوه: فإذا رآه، قال. سبي في خالفة عمر بن الخطاب، يأتيه

: من أنت يا فتى ؟ قال: فقال له وكان القراظ عظيم الرأس واألذنين، له خلفة منكرة،. هللا بن نبتل، فجعل يھزأ به
أما : فقال. أنا فالن بن الحارث بن عبد هللا بن نبتل: مرحباً باألنصار؛ من أنت منھم ؟ قال: قال. رجل من األنصار

 .وهللا وھي الفاضحة. جدك فلم ينصر؛ أعلمت ما نزل فيه من القرآن ؟ أما تدري ما صنعت به تراه فضحته

 .أبو حبيبة بن األزعر، وكان ممن بنى في مسجد الضرار .قيس بن زيد، قتل يوم أحد

 .ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد

ّدَقن ولنكونن من الصالحين " معتب بن قشير، وثعلبة ومعتب وھما اللذان عاھدا هللا  " . لئن آتانا من فضله لَنصَّ
يعدنا محمد : وھو القائل يوم األحزاب" .  لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ھا ھنا: " ومعتب ھو الذي قال يوم أحد

 .ويقال إن جد بن قيس القائل ذلك. كنوز قيصر، وأحدنا ال يقدر على إتيان الغائط؛ ما ھذا إال غرور

ألم تر إلى الذين يزعمون أنھم آمنوا بما أنزل إليك وما : " وفيه وفي معتب ونفر من أصحابھما نزلت. ورافع بن زيد
، اآليتين وكان خصماؤھم دعوھم في خصومتھم إلى النبي " ن أن يتحاكموا إلى الطاغوت أنزل من قبلك يريدو

نتحاكم إلى كعب بن األشرف، فسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طاغوتاً، : صلى هللا عليه وسلم، فأبوا ذلك وقالوا
 .فسماه هللا، ويقال إنھم دعوھم إلى الكاھن: وفي رواية أخرى

وھم ممن اتخذ مسجد الضرار، وكان مجمع بن جارية قد . ومجمع. وزيد. يزيد: ر بن مجمع، وبنوهوجارية بن عام
ويقال إن مجمع بن جارية لم يكن منافقاً، ويقال إنه نافق ثم صحح إسالمه، وعني . قرأ القرآن، فكان يصلي بھم فيه

 .بالقرآن حتى حفظه

إّن : " حرج عليك أن تمر في حائطي، وھو القائل يوم الخندقأ: ومربع بن قيظي القائل للنبي صلى هللا عليه وسلم
ومربع ھذا عم عرابة بن أوس . ويقال إن الذي قال ذلك بالخندق معتب بن قشير. فأذن لنا في المقام" . بيوتنا عورة 

فعن . دموكان عرابة قد أقبل من الطائف، ومعه أبعرة عليھا زبيب وأ. بن قيظي الجواد الذي مدحه الشماخ بن ضرار
خذ عافاك هللا : أتھزأ بي ؟ فقال: فقال الشماخ. خذ برأس القطار: فقال. له الشماخ بن ضرار، فاستطعمه من الزبيب

 :فأخذ اإلبل بما عليھا، وقال. برأس القطار، فھو لك

 إلى الخيرات منقطع القرين... رأيت عرابة األوسي ينمى 

. وسھل ابني حنيف بن واھب، وكان عباد ممن بنى مسجد الضرار وعباد بن حنيف بن واھب بن العكيم، أخو عثمان
 " .إنما كنا نخوض ونلعب : " وفيه نزلت

 .وھو أخرج مسجد الضرار من داره، ويقال إن الذي أخرجه من داره وديعة بن خذام. وخذام بن خالد
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 .ورافع وبشير ابنا زياد

 .إلى كنيسة يھود، فأصاب عينه قنديل، فذھبتوقيس بن رفاعة الشاعر، وكان يختلف ھو والضحاك بن حنيف 

ً . وحاطب بن أمية بن رافع بن سويد الذي قيل البنه جنة من حرمل، ال : أبشر بالجنة، فقال حاطب: وحمل مرتثا
 .يغرنك ھؤالء يا بني

: ظفرواسم . واسم األبيرق الحارث بن عمرو بن حارثة بن الھيثم بن ظفر. وھو أبو طعمة. وبشر بن أبيرق الظفري
 .وكان بشر شاعراً منافقا. كعب

سرق ابن أبيرق درعا : حدثني خلف بن سالم المخزومي، عن وھب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن الحسن قال
: فجاء قومه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فعذروه عنده، فأنزل هللا عز وجل فيه. من حديد، ثم رمى بھا رجالً بريئا

وساءت " ، إلى قوله " كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ّهللا وال تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك ال" 
. فلما أنزلت فيه ھذه اآليات، لحق بالمشركين، فمكث بمكة زمينا، ثم نقب على قوم بيتھم ليسرق متاعھم" . مصيرا 

 .فألقى هللا عليه صخرة فشدخته، فكانت قبره

عاصم بن عمرو بن قتادة الظفري، عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان بن زيد بن  وروي عن محمد بن إسحاق، عن
وكان بشر . بشر، وبشير، ومبشر: كان أھل بيت منا ذوو فاقة، يقال لھم بنو أبيرق: عامر بن سواد بن ظفر قال

هللا صلى هللا عليه  منافقاً يھجو أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم ينحله بعض العرب، فإذا سمع أصحاب رسول
 :فقال. وهللا ما قاله إال الخبيث بشر: وسلم، قالوا

 أضموا وقالوا ابن األبيرق قالھا... أو كلما قال الغواة قصيدًة 

 جدع اإلله أنوفھم فأمالھا... متغّضبين كأنني أخشاھم 

وإنما كان طعام الناس  .فابتاع رفاعة بن زيد بن عامر، عمي، جمال من درمك من ضافطة قدمت من الشأم: قال
فجعل عمي ذلك الدرمك في مشربة . فكان الموسر منھم يبتاع من الدرمك ما يخص به نفسه. بالمدينة الشعير والتمر

فلما . فعدي عليه من تحت الليل، فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسالح. له، وفيھا درعان وسيفان وما يصلحھما
أن قد عدي علينا في ليلتنا فذھب بطعامنا وسالحنا، فتجسسنا في الدار وسألنا،  يا بن أخي تعلم: أصبح، أتاني فقال

وجعل بنو أبيرق ونحن : قد رأينا بني أبيرق استوقروا في ھذه الليلة، وال نرى ذلك إال من طعامكم، قال: فقيل لنا
. عروة بن عبد رزاح بن ظفر وهللا ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سھل بن الحارث بن: نبحث ونسأل في الدار، يقولون

أنا أسرق ؟ وهللا ليخالطنكم سيفي أو لتبينن ھذه : فلما سمع لبيد قولھم، اخترط سيفه وقال. وكان للبيد صالح وإسالم
فقال . فسألنا وفحصنا، حتى لم نشك في أن بني أبيرق أصحابھا. إليك عنا أيھا الرجل، فلست بصاحبھا: قالوا. السرقة
يا : فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقلت له: بي صلى هللا عليه وسلم فأخبرته ؟ قال قتادةلو أتيت الن: عمي

رسول هللا إن أھل بيت منا ذوي فاقة وجفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد، فنقبوا مشربة له وأخذوا سالحه 
ذلك، أتوا رجال منھم يقال له أسير بن وطعامه؛ فليردوا السالح، وال حاجة لنا في الطعام، فلما سمع بنو أبيرق ب

إن قتادة : فانطلق وجماعة من أھل الدار معه إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فكلموه في ذلك، وقالوا. عروة، فكلموه
: قال قتادة. بن النعمان وعمه عمدا إلى أھل بيت منا أھل إسالم وصالح، فرمياھم بالسرقة عن غير ثبت وال بينة

عمدت إلى أھل : بئس ما صنعت وما أتيت به ومشيت فيه: فتجھمني، وقال. صلى هللا عليه وسلم فكلمتهوأتيت النبي 
فرجعت وأنا أو أني خرجت من جل : قال. بيت ذكر لي عنھم صالح وإسالم ترميھم بالسرقة على غير ثبت وال بينة

ما صنعت ؟ فأخبرته بقول رسول هللا : مالي ولم أكلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ذلك، وأتاني عمي، فقال
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما : " ولم أتلبث أن نزل. هللا المستعان: صلى هللا عليه وسلم، فقال
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 إّن ّهللا كان غفوراً " أي مما قلت لقتادة " واستغفر ّهللا " ، يعني بني أبيرق " أراك ّهللا وال تكن للخائنين خصيما 
يستخفون من " يعني بني األبيرق " رحيما وال تجادل عن الذين يختانون أنفسھم إّن ّهللا ال يحّب من كان خّواناً أثيما 

الناس وال يستخفون من ّهللا وھو معھم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان ّهللا بما يعملون محيطا ھآنتم ھؤالء 
أم من " أي عن بني أبيرق " فمن يجادل ّهللا عنھم يوَم القيامة " يرا وأصحابه يعني بش" جادلتم عنھم في الحياة الدنيا 

يكون عليھم وكيال ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر ّهللا يجد ّهللا غفورا رحيما ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه 
 ً قولھم للبيد " فقد احتمل بھتاناً وإثماً مبيناً  على نفسه وكان ّهللا عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئا

ْت طائفة منھم أن ُيضلوك وما يضلون إالّ أنفسھم وما يضرونك من " بن سھل  ولوال فضُل ّهللا عليك ورحمته لھمَّ
 .، يعني بشيرا وأصحابه" شيء 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما نزل القرآن، اشتد بنو ظفر على بني أبيرق حتى أخرجوا السالح، فأتي به رس: قال
. يا بن أخي، ھو في سبيل هللا: فقال. فأتيت عمي بالسالح، وكنت أرى أن إسالمه مدخول: قال قتادة. فرده إلى رفاعة

فنزل بمكة على سالفة . بشير بالمشركين: ولحق بشر بن أبيرق وھو يصغر فيقال: قال. فعرفت أن إسالمه صحيح
بن سعد بن شھيد، وھو من بني عمرو بن عوف، من األوس، وكانت سالفة تحت  بنت سعد بن شھيد، أخت عمير
ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الھدى ويتبع غير : " فأنزل هللا تبارك وتعالى. طلحة بن أبي طلحة العبدري

ا دون ذلك لمن يشاء سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جھنم وساءت مصيرا إّن ّهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر م
ّ فقد َضّل َضالال بعيدا  ولما نزل بشر على سالفة، كان يقع في أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه " . ومن يشرك با

فأخذت رحله، فوضعته على رأسھا، ثم خرجت . وسلم ويقول في رسول هللا فھجاه حسان بن ثابت، ورمى سالفة به
 :قال حسان. ما كنت لتأتيني بخير. لي شعر حسانأھديت إ: فرمت به في األبطح، وقالت

 بذي كرم عند الرجال أوادعه... وما سارق الدرعين إن كنت ذاكرا 

 ينازعھا جلد استه وتنازعه... لقد أنزلته بنت سعد فأصبحت 

 إليه ولم تعمد له فترافعه... فھال بّشير حيث جاءك راغبا 

 ملفٌح من يتابعه وفيكم نبيٌ ... ظننتم بأن يخفي الذي قد فعلتم 

 ھجائي لقد حلت عليكم طوالعه... ولوال رجال منكم أن يسوءھم 

 كما الغيث يرجيه السمين ويانعه... وجدناھم يرجونكم قد علمتم 

 فھل من أديم ليس فيه أكارعه... فإن تذكروا كعباً إذا ما نسيتم 

 :وقال بعض الظفريين. وليس بثبت. بن مھض وقد روى أن الذي رماه بنو أبيرق بالدرعين يھودي يقال له النعمان

 سفيھكم عن آل زيد بن عامر... بني األبرق المشؤوم ھالّ نھيتم 

 جھاراً ومن يغدر فليس بغادر... أردتم بأن ترموا ابن سھل بغدرة 

 .الضحاك بن خليفة األشھلي

ة بن عمير العبدري ويقال يزيد وقزمان، حليف بني ظفر، وال يعرف نسبه، ويكنى أبا الغيداق، رمى يوم أحد زرار
وكان . بن عمير فقتله؛ وقتل قاسط بن شريح العبدري، وقطع يد صواب الحبشي مولى بني عبد الدارم ثم رماه فقتله

فأخذ سيفه وقوسه، وقاتل حمية وأنفة . إنما أنت امرأة: قزمان قد امتنع من الخروج يوم أحد حتى عيرته النساء، وقلن
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قاتلوا، معشر األوس، عن أحسابكم فالموت خير من العار والفرار، وكان النبي صلى هللا عليه : لقومه، وجعل يقول
أبشر أبا الغيداق بالجنة، فقد أبليت : وأثبت يوم أحد، فحمل إلى دار بني ظفر، فقيل له. قزمان في النار: وسلم يقول

ي، فلما اشتد به الوجع، أخرج سھما من كنانته أي جنة ؟ وهللا ما قتلت إال حمية لقوم: فقال. اليوم وأصابك ما ترى
 .إن هللا ليؤيد ھذا الدين بالرجل الفاجر: وفيه يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقطع به رواھش يده، فقتل نفسه

وأبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، من األوس، وكان يناظر أھل الكتاب، ويميل إلى النصرانية، ويتتبع 
بان ويألفھم، ويكثر الشخوص إلى الشأم، فسمي الراھب، فلما ظھر أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حسده، الرھ

فتخاصم في ميراثه كنانة بن عبد يا ليل الثقفي وكان ممن . ثم أتى الشأم، فمات ھناك. ومر إلى مكة وقاتل مع قريش
بل : مة بن عالثة وكان بالشأم أيضاً وكان مسلماً، ويقالحسد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشخص إلى الشأم وعلق

 .كان مشركا ثم إنه أسلم حين قدم، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبايعه

 .حدثني عباس بن ھشام، عن أبيه، عن جده

الحاكم بذلك إنه حكم بميراث أبي عامر لكنانة بن عبد يا ليل ألنه من أھل المدر، وحرمه علقمة ألنه بدوي، وكان 
إنه اختصم في ميراثه كنانة وعامر بن الطفيل، وذلك غلط، ألن عامرا أتى : وقوم يقولون. صاحب الروم بدمشق

النبي صلى هللا عليه وسلم ومعه أربد بن قيس، وھما يريدان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمراً، حال هللا بينھما 
ليھما، فأما أربد، فأصابته صاعقة فأحرقته، وأما عامر فأصابته غدة كغدة فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم ع. وبينه

 .وذلك في سنة خمس. البعير في عنقه، فمات

كان أبو عامر يھم ادعاء النبوة، فلما ظھر أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھاجر، حسده : وقال الھيثم بن عدي
 .فھرب إلى مكة فقاتل، ثم أتى الشأم

فلما فتحت مكة، ھرب إلى الطائف، فلما أسلموا، . ھرب أبو عامر إلى مكة، فكان يقاتل مع المشركين: ديوقال الواق
 .فدفع ميراثه إلى كنانة بن عبد يا ليل الثقفي، وكان ممن ھرب أيضا. ھرب إلى الشأم

أن بني عمرو بن : رحدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا بھز بن أسد، أنبأ حماد بن زيد، أنبأ أيوب، عن سعيد بن جبي
: فحسدھم بنو إخوتھم بنو غنم بن عوف، فقالوا. عوف ابتنوا مسجداً، فصلى بھم فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بنينا أيضاً مسجداً، وبعثنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى بنا فيه كما صلى في مسجد أصحابنا؛ ولعل : له
فلما قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينطلق إليھم، أتاه . من الشأم فيصلي بنا فيه أبا عامر أن يمر بنا إذا أتى

ً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب ّهللا : " الوحي، فنزل عليه فيھم والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا
 .ھو أبو عامر: قال" . ورسوله 

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً : " نبأ ھشام بن عروة أنه قال في ھذه اآليةحدثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أ
ً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب ّهللا ورسوله من قبل  كان سعد بن خيثمة بنى مسجد : ، قال" وكفراً وتفريقا

يربط فيه أنحن نسجد في موضع كان : فقال أھل مسجد الشقاق. الضرار، وكان موضعه للبة، تربط فيه حمارھا
حمار لبة ؟ ال، ولكنا نتخذ مسجداً نصلي فيه حتى يجيئنا أبو عامر فيصلي بنا فيه، وكان أبو عامر قد فر من هللا 

ً بين : " ورسوله إلى أھل مكة، ثم لحق بالشأم، فتنصر، فأنزل هللا والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا
فبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، : قالوا. ، يعني أبا عامر" من قبل  المؤمنين وإرصادا لمن حارب ّهللا ورسوله

وحضر قوم من المنافقين مسجد رسول هللا صلى هللا عليه : قالوا. لما نزل عليه القرآن، إلى ذلك المسجد، فھدمه
أبو أيوب إلى قيس وسلم، فجعلوا يضحكون ويلعبون ويھزأون، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإخراجھم فقام 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو، وكان طويل اللحية، فأخذ . بن عمرو، فجر برجله حتى أخرجه من المسجد
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وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى دري بن الحارث، فأخرجه، . بلحيته فقاده بھا قوداً عنيفاً، حتى أخرجه
 ً  .فأخرجوا جميعا

نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم، حدثنا أبو الربيع الزھراني، ث
 .مثل المنافق مثل الشاة العابرة بين القطيعين: قال

 أسماء عظماء يھود

إّن الذين كفروا سواٌء : " وفيھم وفي نظرائھم نزل. حي، ومالك، وأبو ياسر، وجدي بنو أخطب: من بني النضير
وسالم بن مشكم الذي نزل عليه أبو سفيان " . عذاب عظيم : " ، إلى قوله" لم تنذرھم ال يؤمنون  عليھم أأنذرتھم أم

 .بن حرب بن أمية، فقال فيه أبو سفيان

 على ظمأ مني سالم بن مشكم... سقاني فرواني عقاراً سالفًة 

 . عليه وسلم شاًة مسمومةوامرأة سالم ھذا، واسمھا زينب بنت الحارث، ھي التي أھدت إلى رسول هللا صلى هللا

 .وكنانة، وربيع، ورافع، وأبو رافع واسمه سالم بنو أبو الحقيق

وكعب بن األشرف الطائي، من بني نبھان، حليف بن النضير، وأمه عقيلة بنت أبي الحقيق، وكان أبوه أصاب دما 
بطن األرض : قال يوم بدر وكان كعب طواال، جسيما، ذا بطن وھامة ضخمة، وھو الذي. في قومه، فأتى المدينة

فخرج إلى مكة، ونزل على أب وداعة بن . خير من ظھرھا؛ ھؤالء ملوك الناس وسرواتھم يعني قريشا قد أصيبوا
 :ضبيرة، وجعل يھجو المسلمين، ورثى قتلى بدر فقال

 ولمثل بدر تستھّل وتدمع... طحنت رحى بدر لمملك أھله 

 دوا إن الملوك تصّرعال تبع... قتلت سراة الناس حول حياضھم 

 إّن ابن أشرف ظّل كعبا يجزع... ويقول أقوام غوىٌّ أمرھم 

 ظلت تسيخ بأھلھا وتصّدع... صدقوا فليت األرض ساعة قتلوا 

 في الناس يبني الصالحات ويجمع... نبئت أّن الحارث بن ھشامھم 

 يسعى على الحسب القديم األروع... ليزور يثرب بالجموع وإنما 

وكان كعب كما . هللا صلى هللا عليه وسلم حسان بھجاء من نزل كعب عندھن حتى رجع إلى المدينة فأمر رسول
 .وصفنا

 .حجاج، وبحري ابنا عمرو

 .سعد بن حنيف، كان متعوذا باإلسالم. أبو رافع

 .رفاعة بن قيس

ً : " فنحاص الذي سمع قول هللا مد حين يستقرض منا، أرانا أغنى من رب مح: ، فقال" وأقرضوا ّهللا قرضا حسنا
 " .لقد كفر الذين قالوا إّن ّهللا فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا : " فنزلت فيه
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 .محمود بن دحية

 .عمرو بن جحاش

 .عزيز بن أبي عزيز

 .نباش بن قيس

 .سعية بن عمرو

 .نعمان بن أوفى

 .سكين بن أبي سكين

 .زيد بن الحارث

 .رافع بن خارجة

رزام؛ كان يحرض على النبي صلى هللا عليه وسلم ويبسط لسانه فيه، ثم أتى خبير، فبعث : أسير بن زارم، ويقال
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قتله، وعدة من اليھود معه

مخيريق الذي أسلم، وقاتل مع النبي صلى هللا عليه وسلم يوم أحد، وأعطاه ماله، فوقفه؛ ويقال إنه من غير بني 
 .النضير

 ينقاعومن بني ق

 .صوريا: كنانة بن صويرا، ويقال

فدله هللا عليھا، وقد . زعم محمد أنه يأتيه خبر السماء، فضلت ناقته فليس يدري أين ھي؟: زيد بن اللصيت الذي قال
 .تعلف خطامھا بشجرة

 .سويد، وداعس كانا منافقين يتعوذان باإلسالم

. نبي صلى هللا عليه وسلم إلى يھود، وھو حبر من أحبارھممالك بن أبي قوقل، كان متعوذاً باإلسالم ينقل أخبار ال
 .ويقال إن مخيريق منھم

 .الزبير بن باطا بن وھب: ومن بني قريظة

 .كعب بن أسد

 .عزال بن شمويل

 .سھل بن زيد، وھب بن زيد

 .علي بن زيد

 .قردم بن كعب
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 .كردم بن حبيب

 .رافع بن رميلة

 .لقد مات اليوم منافق عظيم النفاق: نبي صلى هللا عليه وسلم يوم ماترافع بن حريملة، متعوذ، وھو الذي قال ال

 .لبيد بن أعصم الذي كان يتعاطى السحر

 .سلسلة بن أبراھام، وبعضھم يقول بھرام، واألول أصح، وكان سلسلة متعوذا

 .رفاعة بن زيد بن التابوت

 .الحارث بن عوف

 :سعية بن عمرو منھم، وھو القائل

 كفى مخبرا عن غائب المرء ما يبدي... لمرء ھديه يخبرني عن غائب ا

 .ويقال إن ھذا الشعر لسعية بن عمرو النضري

 .أبو سنينة: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن األوس

 ومن بني عبد األشھل

: " وفيه وفي ضرباء له نزل. آمن به بنو عبد األشھل سواه. فلما بعث. وكان يبشر بالنبي صلى هللا عليه وسلم. يوشع
 " .وللكافرين عذاب مھين : " ، إلى قوله" فلما جاءھم ما َعَرفوا كفروا به 

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند قدومه المدينة وادع يھودھا، وكتب بينه وبينھم كتاباً، واشترط عليھم : قالوا
فلم يحارب أحدا، ولم .  يقاتل عنھم كما يقاتل عن أھل الذمةأن ال يمالئوا عدوه وأن ينصروه على من دھمه، وأن ال

" أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وإّن ّهللا على نصرھم لقدير : " يھجه، ولم يبعث سرية حتى أنزل هللا عز وجل عليه
ّ عاقبة األمور : " ، إلى قوله  .عالى عنهفكان أول لواء عقده لواء حمزة بن عبد المطلب رضي هللا ت. ؟" و

حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث، ثنا إسحاق األزرق، عن سفيان، عن األعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن 
 " .أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وإن ّهللا على نصرھم لقدير : " أول آية نزلت في القتال: جبير، عن ابن عباس، قال

عن عبد هللا بن المبارك، عن يونس بن يزيد األيلي، عن الزھري، عن وحدثنا محمد بن حاتم المروزي، ثنا معمر، 
 .عروة

 " .لقوي عزيز : " ، إلى قوله" أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا : " أن أول آية نزلت في الجھاد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صلى هللا عليه وسلم غزوات رسول هللا

 غزاة األبواء

 صلى هللا عليه وسلم في صفر على رأس اثني عشر شھرا من ھجرته يريد عيراً خرج رسول هللا. وھي غزاة ودان
وكان خليفته عليھا في ھذه . ولم يلق كيدا، فانصرف إلى المدينة. ، فبلغ ھذين الموضعين، وبينھا ستة أميال.لقريش

بن كنانة على أن ال  وغاب عنھا خمس عشرة ليلة، وفي ھذه الغزاة وادع بني ضمرة. المرة سعد بن عبادة الخزرجي
 .يغزوھم وال يغزونه وأال يعينوا عليه أحدا

 ثم غزاة بواط

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شھر ربيع األول سنة اثنتين من الھجرة في طلب عير لقريش، فيھا أمية بن 
اذ األوسي، من ولد النبيت، خلف الجمحي ومائة رجل من قريش، فلم يلق كيداً، وكان الخليفة على المدينة سعد بن مع

 .من بني عبد األشھل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت، واسمه عمرو بن مالك بن األوس

 ثم غزاة سفوان

ً في طلب كرز بن جابر الفھري، وقد أغار على  خرج رسول اله صلى هللا عليه وسلم في شھر ربيع األول أيضا
حيھا، حتى بلغ بدرا، ثم رجع ولم يلق كيدا، ولم يدرك السرح وكان خليفته سرح المدينة، وكان يرعى بالجماء ونوا
 .على المدينة زيد بن حارثة الكلبي مواله

 ثم غزاة ذي العشيرة

ويقال ذات العشيرة في جمادى اآلخرة سنة اثنتين، خرج صلى هللا عليه وسلم إليھا لطلب عير قريش، التي كان 
ومر ببني مدلج . ولم يكن معھم غير فرس واحد. وخمسين ندبھم، ويقال في مائتينالقتال يوم بدر بسببھا، في مائة 

 .فضيفوه وأحسنوا ضيافته ففاتته العير ولم يلق كيداً، وكان خليفته بالمدينة أبو سلمة بن عبد األسد المخزومي

 ثم غزاة بدر لقتال

وبين بدر والمدينة ثمانية . لذي ھو به يليلواسم الوادي ا. وبدر ماء كان ليخلد بن النضر، ويقال لرجل من جھينة
وتحين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انصراف العير التي خرج لھا إلى ذي العشيرة من الشأم، فندب : قالوا. برد

وكان في العير أبو سفيان بن . ھذه عير قريش قد أقبلت وفيھا جل أموالھم، وكانت العير ألف بعير: أصحابه لھا وقال
مخرمة بن نوفل الزھري، وعمرو بن العاص وغيرھم من الوجوه، ولم يظن رسول هللا صلى هللا عليه حرب، و

وكان خروجه من " . وتودون أّن غيَر ذات الشوكة تكون لكم : " فذلك قول هللا تبارك وتعالى. وسلم أنه يحارب
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  المدينة يوم األحد الثنتي عشرة ليلة خلت من شھر رمضان سنة اثنتين، وأبطأ

قوم من أصحابه إذ لم يحسبوا أنھم يحاربون، وھم أسيد بن حضير األوسي، وسعد بن عبادة، ورافع بن مالك، وعبد 
ولما رجع رسول هللا . هللا بن أنيس، وكعب بن مالك، وعباس بن عبادة بن نضلة، ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن

إنما ظننت : لى المدينة، ھناه أسيد بنصر هللا وإظھاره إياه على عدوه، واعتذر من تخلفه، وقالصلى هللا عليه وسلم إ
وكان خبيب بن إساف ذا بأس ونجدة، ولم . فصدقه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أنھا العير ولم أظن أنك تحارب

ال يصحبنا إال : ول هللا صلى هللا عليه وسلمفقال له رس. يكن أسلم ولكنه خرج منجدا لقومه من الخزرج طالبا للغنيمة
وعرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه حين برز من المدينة، فاستصغر . من كان على ديننا، فأسلم وأبلى

عبد هللا بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد مواله، ورافع بن خديج، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظھير، وزيد بن 
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لقد : ورد عمير بن أبي وقاص، فبكى، فأجازه، فكان سعد بن أبي وقاص أخوه يقول. بن ثابت فلم يجزھمأرقم، وزيد 
عقدت حمائل سيفه، وإنھا لتقصر، وذلك لصغره، ووجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلحة بن عبيد هللا، وسعيد 

ھا فلقيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقدما المدينة ثم شخصا من. بن زيد بن عمرو يتحسسان خبر قريش والعير
وھو قافل، فضب لھما بسھمھما في المغنم وبأجرھما، وضرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعثمان بن عفان 
بسھمه وأجره، وكان خلفه على امرأته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت مريضة مرضھا الذي 

مرو، وعدي بن أبي الزغباء الجھنيين بسھمھما وأجرھما، وبعث بھما ليعرفا خبر وضرب لبسبس بن ع. توفيت فيه
ثم أقبال إلى المدينة . فعرفا ذلك. العير ومن فيھا من قريش وھم ثالثون رجال، ومن فيھا من غيرھم، وإلى أين بلغت

  .ولم يشھد بدرا

وخلف عاصم بن عدي على . له بسھمه وأجره واستخلف على المدينة في ھذه الغزاة أبا لبابة بن عبد المنذر، فضرب
وأمر . وكسر خوات بن جبير بالروحاء، فضرب له بسھمه وأجره. قباء وأھل العالية، فضرب له بسھمه وأجره

وكسر الحارث بن الصمة، فضرب له . الحارث بن حاطب بأمر في بني عمرو بن عوف، فضرب له بسھمه وأجره
بن أبي طالب وھو بالحبشة بسھمه وأجره؛ والثبت أنه ضرب لطلحة، بسھمه وأجره، ويقال إنه ضرب لجعفر 

وكان مع المسلمين سبعون بعيرا، فكانوا . وسعيد، والجھنيين، وعثمان، وأبي لبابة، وعاصم بن عدي، وخوات
الب البعير بين الرجلين والثالثة واألربعة، وكان بين النبي صلى هللا عليه وسلم وعلي بن أبي ط: يتعاقبون عليھا

وكان بين حمزة ومرثد بن أبي مرثد حليفه، وأبي كبشه، وأنسة مولى رسول هللا صلى هللا . وزيد بن حارثة بعير
والطفيل، والحصين بني الحارث، ومسطح بن أثاثة ناضح ابتاعه عبيدة بن . وكان بين عبيدة. عليه وسلم بعير

. وكان مع المسلمين فرسان. ، وبني مظعون بعيروكان بين عثمان. الحارث، من أبي داود األنصاري ثم المازني
ويقال إنه . واآلخر للمقداد بن عمرو البھراني، ربيب األسود بن عبد يغوث. أحدھما للزبير بن العوام، يسمى السيل

ولم يختلفوا في فرس المقداد، وال في أنه لم يكن مع . لم يكن للزبير فرس، وإنه كان لمرثد بن أبي مرثد فرس
 .إال فرسان، وكان يقال لفرس المقداد سبحة المسلمين

كان المسلمون الذين أسھم لھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غنائم بدر ثالث مائة وأربعة عشر : وقال الواقدي
 .رجالً، منھم الثمانية الذين لم يحضروا فأسھم لھم

 :بن الشھيد وھشام بن حسان عن عبيدة قالوحدثني عبد الواحد بن غياث البصري، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ حبيب 

 .كان المسلمون يوم بدر ثالث مائة وثالثة عشر رجال، منھم أربعون من قريش

 .وحدثني عبد الواحد، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ھشام بن عروة، عن عروة

 .أن المشركين كانوا يوم بدر تسع مائة وخمسين رجال

كان جميع من شھد بدرا من المسلمين ثالث : عيد بن المسيب أنه قالوروي إبراھيم بن سعد، عن الزھري، عن س
مائة وأربعة عشر رجال، منھم من المھاجرين ثالثة وثمانون رجالً، ومن األوس أحد وستون، ومن الخزرج مائة 

والثبت أنھم كانوا ثالث مئة وأربعة عشر، منھم من المھاجرين أربعة وسبعون، : قال الواقدي. وسبعون رجال
وسائرھم من األنصار، وأنه لم يشھد بدرا إال قرشي أو حليف لقرشي أو مولى له، واألنصاري أو حليف لألنصاري 

 .أو مولى لھم

فنجوا منھا بسبعين، صار في أيدي المسلمين . وكان مع المشركين مائة فرس؛ في بني مخزوم منھا ثالثون: قال
 .ن أصحاب الخيل دارعين، وھم مائةوكا. ثالثون، وكان معھم من اإلبل سبع مائة بعير
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ولما بلغ أبا سفيان بن حرب طلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العير حين أبدى إلى الشأم، ثم بلغه ما ھو عليه من 
طلبھا، جعل يسير مما يلي البحر ويعمي أخباره، ووجه ضمضم بن عمرو الكناني، وكان معھم في العير، إلى مكة 

الغوث الغوث، : خھم، وقد جدع أنف بعيره، وشق قميصه من قبل ودبر، فدخلھا وھو يناديلينذر قريشا ويستصر
وكان أبو سفيان قد اكترى ضمضما بعشرين . واستنفر الناس، فنفروا على الصعب والذلول. ذھبت عيركم وما عليھا

 .ويقال إنه بعثه من تبوك. دينار حين بعثه

سارة موالة عمرو بن ھاشم بن المطلب بن عبد مناف، وعزة مواله : وأخرجت قريش معھا القيان بالدفوف: قالوا
وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب بطرا . األسود بن المطلب، وموالة ألمية بن خلف، فجعلن يتغنين في كل منھل

بما  ونجا أبو سفيان وأصحابه، فبعث إلى قريش من الجحفة يعلمھم سالمته. ورياء للناس، كما قال تبارك وتعالى
وهللا ال نطلب أثرا بعد عين، ولندعن محمد : فأبوا وقالوا. معه، وأنه ال حاجة بھم إلى التعرض لمحمد وأھل يثرب
. وكان أبو جھل يشحذھم، ويحرضھم، ويزعجھم للخروج. وصبأته ال يعودون إلى التعرض ألموالنا وتجاراتنا بعدھا
تاه أبو جھل وعقبة بن أبي معيط ومع أبي جھل، مكحل؛ ومع وامتنع أمية بن خلف الجمحي من الخروج إلى بدر، فأ

وقال عتبة . تجمر فإنما أنت جارية في أريكة: وقال له عقبة. اكتحل فإنما أنت امرأة: عقبة، مجمر فقال له أبو جھل
مسه إن ابن الحنظلة يعنى أبا جھل بن ھشام رجل مشؤوم، وليس ي: بن ربيعة، وكره الخروج، ألخية شيبة بن ربيعة

 .إن فارقنا قريش ورجعنا كان ذلك علينا سبة، يا أبا الوليد، فامض مع قومك: فقال له شيبة. من قرابة محمد ما يمسنا

يا بني زھرة إن هللا قد سلم عيركم، فارجعوا واعصبوا جبنھا بي، : وقال أبي بن شريق الثقفي حليف بني زھرة: قالوا
ولم . وخنس بھم راجعا، فسمى األخنس. قولوا إنه قد نھش أبي: صحابهفلما كان المساء، نزل عن بعيره، وقال أل

 :يشھد بدرا من كفار بني زھرة أحد، وفي ذلك يقول عدي ابن أبي الزغباء

 إّن مطايا لقوم ال تحّبس... أقم لھا صدورھا يا بسبس 

 قد صنع ّهللا وفّر األخنس... وحملھا على الطريق أكيس 

كيف رجعتم، فال أنتم في العير : ب منصرفين إلى مكة، فلقيھم أبو سفيان بن حرب فقالوعدا بنو عدي بن كع: قالوا
 .وال في النفير ؟ فلم يشھد بدرا منھم أحد

لم يشھد بدرا منكم أحد، ولم تفتح مكة منكم مشرك، : يا بني عدي فيكم خصال: وقال عمر بن الخطاب: قال الواقدي
 .وكان رجوع بني عدي من ثنية لفت

ورأى جھيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وھو بين النائم واليقظان، كأن رجال أقبل على : قالوا
قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن ھشام، وأمية بن خلف، وعدد : فرس ومعه بعير له، فوقف فقال

وأرسله، فلم يبق خباء من أخبية العسكر إال رجاال من أشراف قريش ممن قتل يوم بدر، ثم ضرب في لبة بعيره 
 .وھذا أيضاً من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إذا التقينا: فبلغت الرؤيا أبا جھل، فقال. أصابه نضح من دمه

وكان الحارث بن عامر بن نوفل أراد أن يسير إلى بدر، وذلك أنه كان صديقا لضمضم، فأشار عليه أن ال يفعل، فلم 
قبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وأبو جھل، وبكتوه بالجبن، حتى خرج، وبكتوا أيضاً حكيم بن حزام، يدعه ع

 .وأبا البختري، وعلي بن أمية بن خلف بالجبن والضعف، حتى خرجوا، وكانوا أرادوا أال يفعلوا

وفعل زمعة بن . نه ومالهورفد المقل المكثر وأعانه، وقوى سھيل بن عمرو جماعة من المشركين بحمال: قالوا
. إنما المال مال أبي سفيان: األسود مثل ذلك، وكان حنظلة وعمرو ابنا أبي سفيان يحرضان، ولم يبذال شيئا، وقاال

وكان من المحرضين طعيمة بن عدي، وأعطى حويطب بن عبد العزى قريشا ثالث مائة دينار، ويقال مائتي دينار، 
ف أحد من قريش لعلة إال وجه مكانه رجال، فكان أبو لھب مريضا مرضه الذي فاشتري بھا سالح وظھر، ولم يتخل
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مات فيه، فوجه العاص بن ھشام بن المغيرة على أن أبرأه من مال كان عليه، ويقال إنه كان العبه على امرأة 
 .ة بدر بأيام يسيرةمطلقة، فقمره، فأسلمه قينا بمكة؛ ثم العبه فقمره، فوجھه إلى بدر مكانه، ومات أبو لھب بعد وقع

وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه إلى قريش يأمرھا باالنصراف، : قالوا
 .فأبوا، ووجھوا عمير بن وھب الجمحي، فحزر المسلمين وما معھم، ثم أتاھم يعلم أمرھم

لة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شھر رمضان، ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدنى بدر عشية لي: قالوا
أفطروا يا معشر العصاة؛ وكان أمرھم أن يفطروا، فلم يفطر قوم منھم، وكان صلى هللا عليه وسلم : وأمر فنودي

 .مفطرا

فأشار عليه الحباب بن المنذر بن جموح أن ينزل على أدنى . واستشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األنصار: قالوا
فوافق جبريل عليه السالم فيما أتى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من . ماء من القوم ويغور ما سواه من القلب

واتخذ لرسول هللا صلى هللا . فكان يدعى ذا الرأي. لقد أشرت بالرأي: فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ذلك
 تعالى عنه، فكانا يتشاوران فيه، وكانت وقعة بدر يوم عليه وسلم عريش من جديد، فدخله وأبو بكر رضي هللا
وكان شعار النبي صلى هللا عليه وسلم يوم بدر أمت . الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شھر رمضان سنة اثنتين

 .ويقال كان شعار المھاجرين بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج بني عبد هللا، وشعار األوس بني عبيد هللا. أمت

: فقال صلى هللا عليه وسلم. هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم بالمالئكة، وأظھره على المشركين، ونصره بالريحوأمد 
شاھت : وأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كفا من حصباء، فرمى به، وقال. نصرت بالصبا، وأھلكت عاد بالدبور

 .فانھزموا. الوجوه

وكشف عن عرقوب فرس أبي . يا مصفر استه، ستعلم أينا أجبن: قال عتبةف. ورأى أبو جھل عتبة بن ربيعة، فجبنه
 .ونزل عتبة، فدعا إلى البراز، فقتل. انزل، فما كل قومك راكب: جھل، وقال

وكان لواء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم بدر مع مصعب بن عمير، ولواء األوس مع سعد بن معاذ، ولواء 
لواء مع النضر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي : ، وكان للمشركين ثالثة ألويةالخزرج مع الحباب بن المنذر

 .طلحة، ولواء مع أبي عزيز بن عمير

اذھب : " يا رسول هللا، إنا ال نقول كما قالت بنو إسرائيل: ولما تھيأ المسلمون للقتال، قال المقداد بن عمرو: قالوا
ويقال إنه قال ذلك حين ندب رسول . اذھب فقاتل إنا معك مقاتلون: كنا نقول، ول" أنت وربك فقاتال إنا ھھنا قاعدون 

 .هللا صلى هللا عليه وسلم المسلمين للخروج إلى بدر

وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المدينة في غزاة بدر بشير بن عبد المنذر بن زنبر األوسي، وھو 
والذي أتي . الذي أتى أھل مكة بخبر وقعة بدر الحيسمان بن إياس الخزاعيوكان . بشير: وبعضھم يقول. أبو لبابة

وغنم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذا . أھل المدينة بخبرھا زيد بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .يهلنب: لمنبه، ويقال: ويقال. الفقار سيفه، وكان للعاص بن منبه بن الحجاج السھمي، وھو الثبت

نحن مؤدون، وقد : ولما مرت قريش بإيماء بن رحضة، أھدى لقريش جزرا، وعرض عليھا سالحا، فقالوا: قالوا
 . واقوماه، لقد شامھم ابن الحنظلية: وكان أبو سفيان يكثر أن يقول. وأيماء كناني، من بني غفار. بررت وجعلت

ول هللا صلى هللا عليه وسلم بالبقيع، فقال رجل من وقدم زيد المدينة حين سوي التراب على رقية ابنة رس: قالوا
قتل صاحبكم : المنافقين ألسامة بن زيد، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلفه مع عثمان بالمدينة على رقية
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قد تفرق أصحابكم تفرقا ال يجتمعون بعده، وقتل محمد وھذه ناقته نعرفھا، : وقال آخر منھم ألبي لبابة. ومن معه
 .وقدم شقران باألسرى. فأتيت أبي، فكذب قول المنافقين: قال أسامة بن زيد. ذا زيد ال يدري ما يقول من الرعبوھ

 .حدثني يزيد بن فراس الليثي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يزيد الليثي: وقال الواقدي

ه، وھو غالم في رأسه ذؤابة وعليه أن ابناً لحفص بن األخيف، أحد بني معيص بن عامر بن لؤي، خرج يبغي إبال ل
من أنت يا غالم ؟ : فقال. حلة وكان غالما وضيئا، فمر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح بن يعمر، وكان بضجنان

ما كان رجل ليقتل ھذا برجله إال : قال. نعم: يا بني بكر ألكم في قريش دم ؟ قالوا: قال. ابن حفص بن األخيف: قال
قد كانت لنا : فقال عامر بن يزيد. فتكلمت فيه قريش. رجل من بني بكر، فقتله بدم كان له في قريشواتبعه . استوفى

فيكم دماء، فإن شئتم فأدوا مالنا قبلكم، ونؤدي إليكم ما كان فينا؛ وإن شئتم فإنما ھو الدم رجل برجل؛ وإن شئتم 
فلم يطلبوا . صدق، رجل برجل: م على قريش، وقالوافھان ذلك الغال. فتجافوا عنا فيما فعلنا نتجاف عنكم فيما قبلكم

فبينا أخوه مكرز بن حفص بن األخيف بمر الظھران إذ نظر إلى عامر بن يزيد، وھو سيد بني بكر، على جمل . بدمه
ثم أتى مكة، فعلق سيف . وأناخ بعيره، وھو متوشح بسيفه، فعاله به حتى قتله. ما أطلب أثرا بعد عين: له، فقال
فلما أصبحت قريش، رأوا سيف عامر، فعرفوا أن مكرز بن حفص قتله لقول كان سمع من . ستار الكعبةعامر بأ

فإنھم لعلى ذلك حتى . مكرز في ذلك، وجزعت بنو بكر بقتل سيدھا، وكانت معدة لتقتل من قريش سيدين أو ثالثة
، حتى جاءھم إبليس في صورة سراقة جاء النفير إلى بدر وھم على ھذا، فخافوھم على من يخلفون بمكة من ذراريھم

ھذا سراقة سيد كنانة، وقد أجاركم : أنا لكم جار من بني بكر فإني سيدھم، فقال أبو جھل: بن مالك بن جعشم، فقال
 .فشجع القوم، فخرجوا إلى بدر. وأجار من تخلف منكم

فدفنه النبي صلى هللا عليه . بيعةعبيدة بن الحارث، قتله شيبة بن ر: بني المطلب بن عبد مناف: فاستشھد ببدر من
 .وسلم بالصفراء بذات أجدال

 .عمير بن أبي وقاص، قتله عمرو بن عبد ود: ومن بني زھرة

وعمير بن عمرو الخزاعي، وھو ذو الشمالين، حليف بني زھرة ويقال ھو عمير بن عبد عمرو بن نضلة قتله أبو 
 .أسامة زھير بن معاوية الجشمي

واألول أصح، وھو حليف لبني . ابن أبي البكير: وبعضھم يقول. عاقل بن البكر الكناني :ومن بني عدي بن كعب
 .قتله مالك بن زھير الجشمي. عدي

 .فيقال إنه أول قتيل يوم بدر. ومھجع مولى عمر بن الخطاب، قتله عامر بن الحضرمي

 .ت سنة ثمان وثالثينويقال إنه ما. صفوان بن بيضاء، قتله طعيمة بن عدي: ومن بني الحارث بن فھر

 .مبشر بن عبد المنذر، قتله أبو ثور: ومن األوس

 .سعد بن خيثمة، قتله عمرو بن عبد ود، ويقال طعيمة بن عدي

العزفة، وذلك : وقوم يقولون. حارثة بن سراقة، رماه حبان بن العرقة بسھم فأصاب حنجرته: ومن الخزرج
 .تصحيف

ثم إن طلقھا، . نت عفراء عند الحارث بن رفاعة، فولدت له معاذا، ومعوذاوعوف، ومعوذ ابنا عفراء بنت عبيد، وكا
ثم رجعت إلى المدينة، فراجعھا الحارث، . فتزوجھا البكير بن عبد يا ليل، فولدت له عاقال، وعامرا، وخالدا، وإياسا

 .فولدت له عوفا
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 .فقتل عوف ومعوذ يومئذ، قتلھما أبو جھل: قال الواقدي

يا رسول : معاذ ومعوذ يومئذ، وبقى عوف، فجاءت أمھم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت قتل: وقال الكلبي
 .والولد في بني عفراء لعوف. ال: هللا، بقى شر ولدي ؟ فقال

 :وعمير بن الحمام بن الجموح، قتله خالد بن األعلم العقيلي حليف بني مخزوم الذي يقول

 ولكن على أقدامنا يقطر الدم. ..لسنا على األعقاب تدمى كلومنا 

 .ورافع بن المعلي الزرقي، قتله عكرمة بن أبي جھل

يزيد الشاعر بن الحارث بن قيس، أحد بني الحارث بن : وقال الكلبي. ويزيد بن الحارث بن فسحم وذلك قول الواقدي
وقوم . ن معاوية الديليابن فسحم، وھي أمه، وھي من بني القين بن قضاعة قتله نوفل ب: ويقال ليزيد. الخزرج

والمجمع عليه أنه شھد يوم أحد، . وليس ذلك بثبت. يقولون إن أنسة مولى النبي صلى هللا عليه وسلم قتل يوم بدر
 .وبقي بعد ذلك ومات في خالفة أبي بكر

 .حنظلة بن أبي سفيان، قتله علي بن أبي طالب: بني عبد شمس بن عبد مناف: وقتل من المشركين، من

 .بن الحضرمي، قتله عمار بن ياسر الحارث

 .عامر بن الحضرمي، قتله عاصم بن ثابت بن أبي األقلح

 .عمير بن أبي عمير، وابنه، موليان لھم، قتل سالم مولى أبي حذيفة عميرا

 .عبيدة بن سعيد بن العاص، قتله الزبير بن العوام

 .العاص بن سعيد، قتله علي بن أبي طالب

عاصم بن ثابت بن أبي األقلح بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالصفراء صبرا، وكان  عقبة بن أبي معيط، قتله
ويقال إن النبي . النار: من للصبية يا محمد ؟ قال: قتل عقبة بعرق الظبية، وقال عقبة: وقال ابن الكلبي. أخذ أسيرا

 :الخطابفرثاه ضرار بن . صلى هللا عليه وسلم صلبه، فكان أول مصلوب في اإلسالم

 فرع فھٍر وفارس الفرسان... عين فابكي لعقبة بن أبان 

 ً  :وقال أيضا

 دعت باسم سيال العطاء زعوف... إذا اتصلت تدعو أباھا لحارث 

 بأكوارھا تجتاب كل تنوف... وھوب النجيبات المراقيل بالضحى 

 .وعتبة بن ربيعة، قتله حمزة بن عبد المطلب

 .الحارث، وذفف عليه حمزة وعلي عليھما السالموشيبة بن ربيعة، قتله عبيدة بن 

 .الوليد بن عتبة، قتله علي

 .عامر بن عبيد هللا حليف لھم، قتله علي، ويقال سعد بن معاذ األنصاري
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 .ومن بني نوفل بن عبد مناف

ه أليتام من لقيه فليدع: قتله خبيب بن إساف، وھو الذي قال النبي صلى هللا عليه وسلم. الحارث بن عامر بن نوفل
 " .وقالوا إن نّتبع الھدى معك نتخّطف من أرضنا : " وفيه نزلت. بني نوفل بن عبد مناف

وكان طعيمة يكنى أبا الريان، وأسر يوم بدر، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم . طعيمة بن عدي بن نوفل، قتله حمزة
 .بقتله، فقتله حمزة صبراً 

ثابت بن الجذع؛ وولده : سود بن المطلب بن أسد، قتله أبو دجانة؛ ويقالزمعة بن األ: ومن بني عبد العزى بن قصي
 .الجدع: يقولون

 .الحارث بن زمعة بن األسود، قتله علي بن أبي طالب

 .عقيل بن األسود بن المطلب، قتله حمزة وعلي شركاء فيه؛ ويقال علي وحده

 .ل أبو داود المازني، من األنصار؛ ويقال أبو اليسرأبو البختري العاص بن ھاشم، قتل المجذر بن ذياد البلوي؛ ويقا

 .نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى، وھو ابن العدوية، قتله علي بن أبي طالب

النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب صبرا باألثيل بأمر النبي صلى هللا عليه وسلم، : ومن بني عبد الدار
 .وكان الذي أسره المقداد بن عمرو

 .زيد بن مليص مولى عمير بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله علي بن أبي طالب؛ ويقال بالل

 .عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، قتله علي بن أبي طالب؛ ويقال صھيب: ومن بني تيم بن مرة

ضربه معاذ بن عمرو . عون ھذه األمةسماه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فر. أبو جھل بن ھشام: ومن بني مخزوم
ً . بن الجموح، فقطع رجله، وضربه أحد بني عفراء ضربة ونفل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ويقال ضرباه جميعا

 :وفيه يقول حسان بن ثابت. معاذ بن عمرو سيف أبي جھل، فھو عند ولده

 وّهللا كّناه أبا جھل... الناس كنوه أبا حكم 

: حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن ربيع بنت معوذ قالت :وقال الواقدي
دخلت في نسوة من األنصار على أسماء بنت مخربة، أم أبي جھل، في خالفة عمر بن الخطاب، وكان ابنھا عبد هللا 

وإنك البنة قاتل : فقالت لي. نشتري منھابن أبي ربيعة يبعث لھا بعطر من اليمن، فكانت تبيعه إلى األعطية، فكنا 
 . وهللا ال أبيعك شيئاً أبداً : ال، ولكني ابنة قاتل عبده، فقالت: قلت: سيده ؟ قالت

فوجدته : قال ابن مسعود. وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين وضعت الحرب أوزارھا أن يلتمس أبو جھل
إنما أخزى هللا ابن أم عبد، : فقال. الحمد  الذي أخزاك: لتمرتثا في آخر رمق، فوضعت رجلي على عنقه، وق

فأقتلع بيضته عن : قال.  ولرسوله: أرويعينا باألمس، لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم؛ لمن الدائرة ؟ قلت
في نفسي لقتلك إياي لست بأول عبد قتل سيده؛ أما إن أشد شيء لقيته اليوم : قال. إني قاتلك يا أبا جھل: قفاه؛ وقلت

فضربه عبد هللا فوق رأسه بين يديه، ثم سلبه، وأقبل بسالحه . وأال يكون ولي قتلي رجل من األحالف أو المطيبين
أبشر يا نبي هللا بقتل عدو هللا أبي : ودرعه وبيضته، فوضع ذلك بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال

ورأى عبد هللا بجسده خضرة، . حمر النعم، أو كما قال صلى هللا عليه وسلم وهللا لذلك أحب إلي من: فقال. جھل
وقد يقال إن ابني عفراء لما ضربا أبا جھل، لم . ذلك ضرب المالئكة: فقال. فوصفھا للنبي صلى هللا عليه وسلم
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هللا، فقد شركا رحمھا : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووقف على مصرع ابني عفراء. يقتلھما حتى جرحاه
 .وهللا تعالى أعلم. وقيل إن المالئكة قتلت أبا جھل مع ابني عفراء، وذفف عليه ابن مسعود. في قتل فرعون ھذه األمة

 .العاص بن ھشام بن المغيرة، قتله عمر بن الخطاب

 .يزيد بن تميم حليف لھم، قتله علي بن أبي طالب

 .أبو مسافع األشعري حليف لھم، قتله أبو دجانة

 .حرملة بن عمرو، قتله علي بن أبي طالب

 .قتله علي. أبو قيس بن الوليد بن المغيرة

 .أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، قتله حمزة؛ ويقال الحباب بن المنذر

 .مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، قتله علي بن أبي طالب

 .رفاعة بن أبي رافع، وھو أمية بن عائذ، قتله سعد بن ربيع

 .لمنذر بن أبي رفاعة، قتله معن بن عدي أخو عاصم بن عديأبو ا

 .عبد هللا بن أبي رفاعة، قتله علي

 .زھير بن أبي رفاعة، قتله أبو أسيد الساعدي

 .السائب بن أبي رفاعة، قتله عبد الرحمن بن عوف

 .السائب بن أبي السائب واسمه صيفي بن عابد، قتله الزبير

 .ةاألسود بن عبد األسد، قتله حمز

حليفان لھم من طيىء، أحدھما، عمرو بن سفيان، قتله يزيد بن رقيش األسدي؛ واآلخر جبار بن سفيان، قتله أبو بردة 
 .بن نيار

قتل جابراً ھذا، وأخاه عويمرا جميعا : وقال الكلبي. جابر بن السائب بن عويمر بن عائذ، قتله علبي بن أبي طالب
 .علي بن أبي طالب

 .ائذ، قتله النعمان بن أبي مالكعويمر بن عمرو بن ع

 .قتله رفاعة بن رافع: أمية بن خلف، قتله خبيب بن إساف وبالل؛ ويقال: ومن بني جمح

 .علي بن أمية بن خلف، قتله عمار بن ياسر

 .أوس بن المعبر بن لوذان، قتله عثمان بن مظعون وعلي جميعا؛ ويقال عثمان وحده

 .أبو اليسر؛ ويقال علي؛ ويقال أبو أسيد الساعديمنبه بن الحجاج، قتله : ومن بني سھم

 .نبيه بن الحجاج، قتله علي بن أبي طالب
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 .العاص بن منبه، قتله علي بن أبي طالب

 .أبو العاص بن قيس بن عدي، قتله أبو دجانة؛ ويقال علي عليه السالم

 .عاصم بن أبي عوف بن صبيرة، قتله أبو دجانة

 .ن عبد قيس حليف لھم، قتله عكاشة بن محصنمعاوية ب: ومن بني عامر بن لؤي

 .معبد بن وھب حليف لھم من كلب، قتله أبو دجانة

 .كعب بن زيد النجاري؛ والثبت أنه قتل في سرية ابن جحش: وقتل عمرو بن الحضرمي

 .العباس، فافتداه. عقيل بن أبي طالب، أسره عبيد بن أوس الظفري، وأسر عمه: وكان ممن أسر يوم بدر

 .بن الحارث بن عبد المطلب، أسره جبار بن صخرنوفل 

والسائب بن عبيد، وعبيد بن عمرو بن علقمة، أسرھما سلمة بن أسلم بن حريش األشھلي، فأطلقھما النبي صلى هللا 
 .عليه وسلم بال فدية

 .عقبة بن أبي معيط، أسره عبد هللا بن سلمة العجالني

 .الحارث بن أبي وحرة

رو بن أمية، أسره سعد بن أبي وقاص، فقدم في فدائه الوليد بن عقبة فافتداه بأربعة آالف أحرة بن أبي عم: ويقال
 .درھم

عمرو بن أبي سفيان بن حرب، صار في سم النبي صلى هللا عليه وسلم، فأرسله بغير فدية؛ وكان الذي أسره علي 
: ، فأخذه أبو سفيان فحبسه بمكة، وقالعليه السالم، وكان سعد بن أكال، من بني أمية، من األوس، أتى مكة معتمرا

 :ال أخليه حتى يخلي سبيل عمرو، وقال في ذلك

 تفاقدتم ال تتركوا السيد الكھال... أرھط ابن أّكال أجيبوا دعاءه 

 لئن لم يفّكوا عن أسيرھم الكبال... فإّن بني عمرو لئام أذلٌة 

ھو سعد : وقال بعضھم. ن، وخلى أبو سفيان، ابن أكالفخلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبيل عمرو بن أبي سفيا
 .ھو زيد بن أكال بن لوذان بن الحارث بن أمية بن زيد بن مالك: وقال الكلبي. بن النعمان بن أكال

 .وأبو العاص بن الربيع، أسره خراش بن الصمة، فقدم في فدائه عمرو بن الربيع أخوه

 .وعمرو بن األزرق، افتكه عمرو بن الربيع

 .بو العاص بن نوفل بن عبد شمس أسره عمار بن ياسرأ

 .عثمان بن عبد شمس، وھو ابن أخي عتبة بن غزوان، حليف

 .مرثد الغنوي: أبو ثور، افتداھما جبير بن مطعم؛ وكان الذي أسر أبا ثور
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إن أمه اشدد يدك به ف: فقال مصعب للذي أسره. أبو عزيز بن عمير، أخو مصعب، أسره أبو اليسر؛ ويقال غيره
 .ھذا أخي دونك، فافتدي بأربعة آالف: ھذه وصاتك بي يا أخي ؟ قال: فقال له. موسرة

 .عدي بن الخيار، أسره خراش بن الصمة

 .األسود بن عامر بن الحارث بن السباق، قدم في فدائه طلحة بن أبي طلحة

 .السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد، أسره عبد الرحمن بن عوف

 .ن أسيد، أسره حاطب بن أبي بلتعةالحويرث ب

 .مالك بن عبيد هللا بن عثمان، من بني تيم، أخو طلحة، أسره قطبة بن عامر بن حديدة، فمات بالمدينة أسيرا

 .أمية بن المغيرة بن حذيفة، أسره بالل

: تميمي يوم بدر، فقالعثمان بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة، أسر يوم نخلة، فأفلت، فأسره واقد بن عبد هللا ال
 .الحمد  الذي أمكنني منك فقد كنت أفلت في المرة األولى؛ فافتداه عبد هللا بن أبي ربيعة بأربعة آالف

الوليد بن الوليد بن المغيرة، أسره عبد هللا جحش األسدي، فقدم في فدائه خالد بن الوليد، وھشام فافتكاه بشكة دابته ثم 
 .سليط بن قيسأفلت وأسلم؛ ويقال أسره 

 .صيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد هللا بن عمرو بن مخزوم، لم يكن له مال، فمكث عند الذي أسره، ثم أطلقه

وأسر أبو أيوب األنصاري المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، ولم يكن له مال فأرسله بعد 
 .حين

قدم عكرمة بن أبي جھل في فدائه، وكان الذي أسره الحباب بن المنذر بن  خالد بن األعلم العقيلى حليف بني مخزوم،
 .الجموح

 .عبد هللا بن أبي بن خلف، فقدم أبوه في فدائه: وأسر فروة بن عمرو البياضي

وأسر أبو عزة الجمحي، فمن عليه النبي صلى هللا عليه وسلم وأحلفه أن ال يكثر عليه جمعاً، وأرسله بغير فدية، 
 .م أحد، فضرب عنقهفأسر يو

وأسر سھيل بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم وھو قوقل بن 
 :فقال مالك. عوف بن الخزرج

 به غيره من جميع األمم... أسرت سھيال فلن أبتغى 

 سھيال فتاھا إذا تّظلم... وخندف تعلم أن الفتى 

 وأكرھت نفسي على ذي العلم...  ضربت بذي الشفر حتى انثنى

فقدم في فداء سھيل، مكرز بن حفص بن األخيف، فأرضى مالكا ودفع إليه أربعة آالف درھم من مال سھيل، وحبس 
يا رسول هللا ھذا : مكرز مكانه حتى بعث بالمال من مكة، ولما أسر سھيل وقدم به المدينة، رآه أسامة بن زيد فقال

ورأته سودة بنت زمعة، وھو في القيد ويده إلى عنقه، فلم تملك نفسھا أن . يعني الثريد. ريدالذي كان يطعم الناس الس
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أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم، ھال متم كراما ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه : أبأبي يزيد فعل ھذا ؟ ثم قالت: قالت
ا ملكت نفسي حين رأيته على ھذه الحال؛ فاستغفر والذي بعثك بالحق، م: فقالت! يا سودة، أعلى هللا ورسوله ؟: وسلم

يا رسول هللا، ھذا سھيل خطيب قريش؛ أفأنزع ثنيته فال يقوم خطيبا : يغفر هللا لك، وقال عمر: فقال. لي يا رسول هللا
نبي فأسلم يوم الفتح وحسن إسالمه؛ فلما قبض ال. دعه، فعسى أن يقوم مقاما تحمده، وينفع هللا به: بك أبدا ؟ فقال

ً في بر، : صلى هللا عليه وسلم، كان عتاب ابن أسيد على مكة، فقام سھيل فقال يا أيھا الناس أنا أكثر قريش قتبا
وبكى، وسكن الناس، . وجارية في بحر، فأقروا أميركم وأعطوه صدقاتكم وأنا ضامن إن لم يتم األمر أن أردھا إليكم

. الحارث بن ھشام، ليسلما عليه، فقدم قبلھما صھيبا وعمارافلما كانت خالفة عمر، أتاه سھيل، و. ورجع عتاب
دعينا ودعوا، فأجابوا وأبطأنا ثم نغضب أن يقدموا علينا؛ فأما إذا : فقال سھيل. فغضب الحارث بن ھشام من ذلك

 .فخرجا إلى الشأم مجاھدين، فماتا ھناك. فاتنا الجھاد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإنا نطلبه بعده

 .قال الواقدي، رمى سعد سھيال، فأصاب بنساه؛ وجاء مالك فأسره

. ھذا الذي كان يطعم الثريد بمكة: رأى أسامة بن زيد سھيال، فقال: وحدثني مصعب بن عبد هللا، عن أشياخھم قال
 فأمكن هللا ھذا أبو يزيد الذي كان يطعم الطعام، ولكنه سعى في إطفاء نور هللا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فأمر به، فربطت يده . وكان لما أسر، ھرب، فخرجوا في طلبه، فوجده النبي صلى هللا عليه وسلم بين سمرات. منه
 :وفيه يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي. إلى عنقه وجنب إلى راحلته

 وسماء جودك تستھّل فتمطر... يا با يزيد رأيت سيبك واسعا 

بن خلف الجمحي لصفوان بن أمية؛ لوال دين على وعيال، ألتيت محمداً فقتلته، فقد وقال عمير بن وھب : قالوا
فضمن له صفوان قضاء دينه وأمر . عظمت المصيبة بمن قتل من السادة يوم بدر، فإنه بلغني أنه يطوف في األسواق

يفه وكان قد شحذه وسمه، ثم عياله، فمضى حتى أتى المدينة مكتتماً، فأناخ راحلته على باب المسجد وعقلھا، وتقلد س
فنظر إليه عمر بن الخطب رضي هللا تعالى عنه، وھو في نفر من أصحاب . عمد نحو النبي صلى هللا عليه وسلم

فأخذه . دونكم الكلب فھذا عدو هللا حرش بيننا يوم بدر وحزرنا للقوم: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال لمن عنده
ھذا عمير بن وھب دخل المسجد ومعه سالحه، وھو الغادر : صلى هللا عليه وسلم، وقال عمر، فانطلق به إلى النبي

قال النبي . قدمت في ابني وھو أسير عندكم لتقارنونا فيه: ما أقدمك ؟ قال: الخبيث، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم
ً يوم بدر ؟ إنما نسيته في لعنھا هللا من سيوف، وھل أغن: فما ھذا السيف ؟ قال: صلى هللا عليه وسلم ت عنا شيئا
فما شرطت : قال. قدمت بسبب أسيري وھب بن عمير بن وھب: اصدقني فيما قدمت قال: فقال. رقبتي حين نزلت

. وهللا حائل بينك وبين إرادتك. لصفوان وما اشترطت عليه ؟ فقد ضمنت له قتلي على أن يقضي دينك، ويعول عيالك
وهللا ما سمع ھذا من صفوان أحد سواي، . ھذا وهللا وحي السماء. ه إال هللا وأنك رسول هللاأشھد أن ال إل: فقال عمير

وأتى عمير مكة، فلم يقرب صفوان، وأظھر . فأطلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسيره. وما سمعه مني أحد
عبادة حجر : أھذا دين: ال لهوتشھد عمير وق. ووقف عليه عمير، وھو في الحجر، فلم يكلمه. اإلسالم، ودعا إليه

وشھد عمير بن وھب يوم أحد مع النبي صلى هللا عليه وسلم، وبقي إلى بعد خالفة . والذبح له ؟ فلم يكلمه صفوان
ويقال إن وھب بن عمير ھو الضامن لصفوان ما ضمن، وأن أباه عمير بن وھب . ويكنى أبا أمية. عمر بن الخطاب

 .كان األسير، واألول أثبت

 :الواقدي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال وروى

كان األسرى يوم : وروي عن الزھري أنه قال. وروى مثل ذلك عن ابن عباس. والقتلى سبعين: كان األسرى سبعين
 ً  .بدر أكثر من سبعين، والقتلى أكثر من سبعين أيضا
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أسر : لرحمن بن عبد هللا بن أبي صعصعة قالوروى الواقدي، عن يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن عبد ا
وقال طالب بن أبي طالب في يوم . يوم بدر أربعة وسبعون رجال، وكان عبد الرحمن من بني مبذول، من الخزرج

بدر وقوم يزعمون أنھا المية بن أبين الصلت وكان طالب قد شھد بدرا، ثم انصرف راجعا فلم يسمع له بذكر مع 
 :قريش

 س ملوك لدى الحجون صباح... الجلة الحم  فّجعتني المنون

 يوم بدر يوم ذات الطماح... إن كعباً وعامراً قد أبيحت 

 مشيت سمعت األنين باألنواح... شّيب الرأس أنني كلما 

 سّرحت قبل يومھا بسراح... وفتاة تدعو غالماً نجيبا 

 من لؤي وغالب والبطاح... أصبحت مكة الحرام حالال 

 :ي الصلتوقال أمية بن أب

 م بني الكرام أولي الممادح... ھال بكيت على الكرا 

 ع األيك بالصبح الجوانح... كبكا الحمام على فرو 

 ن يرحن مع الروائح... يبكين حرى ذات أشجا 

 ت المعوالت من النوائح... أمثالھن الباكيا 

 قل من مرازبة جحاجح... ماذا ببدٍر فالعقن 

 ذة مناجحمالو... كسب مطاعيٌم مطاعين 

 ق الخبز شحماً كاألنافح... المطعمين الشحم فو 

 أّيٌم منھم وناكح... ّ دّر بني علي 

 واء تحجر كل نابح... إن لم يغيروا غارًة شع 

 :وقال حسان يھجو أبا جھل

 دعّي بني شجع لحرب محمد... أال لعن الرحمن قوما يحثھم 

 ه غير مرشدقليل الحياء أمر... مشوٌم لعيٌن قد تبين جھله 

 وأيده بالعّز في كل مشھد... فأنزل ربي نصره لرسوله 

 :وقال شداد بن األسود الليثي ثم الشجعي يبكي قتلى قريش يوم بدر

 رأيت الموت نّقب عن ھشام... دعيني أصطبح يا بكر إني 

 أخي القينات والّشرب الكرام... ونقب عن أبيك أبي يزيد 
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 الخيرات والدسع العظام من... فكم لك بالطوّي طوّي بدر 

 من الرغبات والنعم الجسام... وكم لك بالطوّي طوّي بدر 

 من الشيزي تكلل بالسنام... وماذا بالقليب قليب بدر 

 بأني تارك شھر الصيام... أال من مبلغ األقوام عني 

 وكيف حياة أصداٍء وھام... يخّبرنا الرسول بأن سنحياً 

 :وقال أمية بن أبي الصلت

 صي وال تجمدي على زمعه... ّكي بالمسبالت أبا العا عين ب

 س ليوم الھياج في الدمعه... وبّكي توكالً إذا احتدم البأ 

 زاء ال خانٌة وال خدعه... قتلى كرام لفقدھم خوت الجو 

 ب وفيھم كذروة القمعه... قوم ھم الھامة الوسيطة من كع 

 وجعه س عليھم أكبادھم... أمسى بنو عمھم إذا ذكر البأ 

 :وقال عبد هللا بن الزبعرى السھمي

 من فتية بيض الوجوه كرام... ماذا ببدر ثم ماذا حوله 

 وابني ربيعة خير خضم فئام... تركوا نبيھاً عندھا ومنبھا 

 رمحا طويالً غير ذي أوصام... والعاص وابن منبه ذا مرة 

 ومآثر األخوال واألعمام... تنمي به أعراقه وجدوده 

 كالبدر أشرق ليلة اإلظالم... لفياض يبرق وجھه والحارث ا

 فعلى الرئيس الماجد ابن ھشام... فإذا بكى باك فأعول شجوه 

 .فمنه ما يصحح ومنه ما ال يصحح. وفي بدر شعر كثير سوى ھذا

وعكاشة بن محصن، . شھد بدرا عبيدة، وحصين، وطفيل بن الحارث، ثالثة إخوة: حدثني محمد، عن الواقدي قال
ومدالج، وثقاف ابنا عمرو السليمان، وكانا حليفي بني أسد . وشجاع، وعقبة ابنا وھب. وه أبو سنان بن محصنوأخ

 .وعمر، وأخوه زيد بن الخطاب. بن خزيمة، فصارا في حلف بني عبد شمس مع بني أسد

 ثم غزاة بني قينقاع من يھود

 .في شوال سنة اثنتين

وسلم لما قدم المدينة، وادعته يھود كلھا، وكتب بينه وبينھا كتابا، فلما  وكان سببھا أن رسول هللا صلى هللا عليه
فجمعھم رسول هللا . أصاب صلى هللا عليه وسلم أصحاب بدر، وقدم المدينة سالما غانما موفورا، بغت وقطعت العھد
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قع هللا بكم أكثر مما أوقع يا معشر يھود، أسلموا فوهللا إنكم لتعلمون أني نبي وإال أو: صلى هللا عليه وسلم، ثم قال
يا محمد، ال يغرنك من لقيت، فإنما قھرت قوما أغمارا، ونحن بنو الحرب؛ ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم : بقريش، فقالوا

تقاتل مثلنا، فبيناھم على بغيھم ومجاھرتھم بكفرھم إذ جاءت امرأة كانت تحت رجل من األنصار إلى سوق بني 
فجاء رجل من بني قينقاع، فجلس من ورائھا، وھي ال تشعر، فحل . منھم في أمر حلي لھاقينقاع، فجلست عند صائغ 
فقام إليه رجل من المسلمين، فأتبعه . فلما قامت تكشفت وبدت عورتھا، فضحكوا منھا. درعھا إلى ظھرھا، بشوكة

وإما تخافن : " فنزل فيھم. يه وسلمفتعادوا على الرجل المسلم، فقتلوه ونبذوا العھد إلى رسول هللا صلى هللا عل. فقتله
 " .من قوم خيانًة فانبذ إليھم على سواء إّن ّهللا ال يحّب الخائنين 

ً أن اآلية نزلت في بني قريظة ثم . فحصرھم خمس عشرة ليلة. فسار إليھم، وقد تحصنوا في حصنھم. وروى أيضا
فھم المنذر بن قدامة السلمي، فأتى ابن أبي واستعمل على ربطھم وكتا. إنھم نزلوا على حكمه، فأمر بھم فربطوا

يا محمد أحسن إلى موالي، فقال : المنافق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درعه من خلفه، وقال
أتريد أن تحصد أربع مائة دارع وثالث مائة حاسر، منعوني يوم : فقال له. ويلك أرسلني؛ وكان قد ضمه إليه: له

وأعفاھم من . حلوھم، لعنھم هللا ولعنه معھم: وم بعاث، في ساعة ؟ أما تخشى يا محمد الدوائر ؟ فقالالحدائق وي
وقبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فلم يلبثوا إال قليال حتى ھلكوا. فنزلوا أذرعات. القتل، وأجالھم إلى الشأم

قوسا تدعى الكتوم، كسرت يوم : حھم ثالث قسيوكان الذي أخذ من سال. وكانوا صاغة، ال أرضين لھم. أموالھم
درعا يقال لھا السغدية، وأخرى يقال لھا فضة؛ : أحد، وأخرى تدعى الروحاء، وأخرى تدعى البيضاء؛ ودرعين

. فأعطى سعد بن معاذ درعا من دروعھم المذكورة. سيفا قلعيا، وآخر كثير، وآلة من آالت الصياغة: وثالثة أسياف
وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المدينة أبا لبابة بن عبد . مة درعا أخرىوأعطى محمد بن مسل

 ً  .المنذر أيضا

 ثم غزاة السويق

 .في ذي الحجة سنة اثنتين

وسببھا أن أبا سفيان بن حرب حرم على نفسه الدھن حتى يثأر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، بمن 
ً  أصيب من المشركين يوم وصار إلى بني النضير ليالً، فطرق . بدر، فخرج في مائتي راكب، ويقال في أربعين راكبا

فأبى أن يفتح . ومن معه حيي بن أخطب اليھودي، ليخبره من أخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما أحب معرفته
 .لھم

ان السحر، خرج أبو سفيان ومن معه، وطرقوا سالم بن مشكم، ففتح لھم، وقراھم، وسقى أبا سفيان خمرا، فلما ك
ورأى أن يمينه قد . وحرق بعض حرثھما. وقتل أجيراً له كان معه. فلقي رجالً من األنصار في حرث له، فقتله

فخرج وخرجوا . وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبره، فندب أصحابه. حلت، فمضى ھاربا، وخاف الطلب
فجعل المسلمون يمرون . يتخففون ويلقون جرب السويق، وھي عامة أزوادھم وجعل أبو سفيان وأصحابه. يريدونه

وفي سالم بن مشكم . ولم يلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيھا كيدا. فسميت الغزاة ذات السويق. بھا فيأخذونھا
 :يقول أبو سفيان بن حرب

 على ظمأ مني سالم بن مشكم... سقاني فرّواني كميتا مدامة 

 بيثرب مأوى كل أبيض خضرم... و عمرو يجود وداره فذاك أب

 :كانت كنية سالم أبا الحكم، ويروى ھذا البيت: وقال بعضھم

 بيثرب مأوى كل أبيض خضرم... أبو الحكم خيٌر في الرجال وداره 
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 .لبابةوكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المدينة أيضاً أبا . كنيته أبو عمرو: وكان الزھري يقول

 ثم غزاة قرقرة الكدر

وكان سببھا أنه بلغ رسول هللا صلى هللا عليه . وكانت في المحرم سنة ثالث. واألول أثبت. قرارة: وبعضھم يقول
ويقال إنه . وسلم أن بھا جمعاً من غطفان وبني سليم، فسار إليھم، فتفرقوا، ولم يلق كيدا، ووجد لھم نعما مع رعاتھا

وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وقسم ذلك بين المسلمين. نت النعم خمس مائة بعيروكا. وجد نعما وشاءً 
 .على المدينة ابن أم مكتوم

 بذي أمر بنجد ثم غزاة بني غطفان

وكانت في شھر ربيع األول سنة ثالث، وكان سببھا أن جمعا من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن 
محارب بن خصفة بن قيس تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، غطفان، وبني 

 .وكان الذي جمعھم دعثور بن الحارث المحاربي

وصار إلى ذي القصة، فلقي بھا رجالً . وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبرھم، فخرج في أربعة مائة وخمسين
أريد يثرب ألرتاد لنفسي وأنظر، فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه : أين تريد ؟ فقال: ونفقال له المسلم. من بني ثعلبة

وكان اسم . فلما بلغھم خبره، ھربوا إلى رؤوس الجبال. فأسلم، وأخبر أن المشركين تجمعوا. وسلم إلى اإلسالم
 .ولم يلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ھذه الغزاة كيدا. الرجل جبارا

ً تحت شجرة: قالوا من يمنعك : فأقبل ومعه سيفه، فقال. ونظر دعثور إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مضطجعا
من : فأخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال. ودفع جبريل في صدره، فوقع السيف من يده. هللا: مني اليوم ؟ قال

ن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا؛ وهللا ال أكثر عليك ال أحد؛ وأنا أشھد أ: يمنعك مني اليوم، يا دعثور ؟ فقال
ً أبداً  فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيفه، فمضى إلى أصحابه، فدعاھم إلى اإلسالم، وأخبرھم بما . جمعا

. ، اآلية" ا إليكم أيديھم يا أيھا الذين آمنوا اْذُكروا نعمًة ّهللا عليكم إذ َھّم قوم أن يبْسُطو: " وفيه نزلت اآلية. رأى
واستخلف عليھا عثمان بن عفان رضي هللا . وكانت غيبة النبي صلى هللا عليه وسلم عن المدينة إحدى عشرة ليلة

 .عنه

 ببحران ثم غزاة بني سليم بن منصور

غ ذلك وكان سببھا أن جمعا من بني سليم تجمعوا ببحران، فبل. وھي ناحية الفرع، في جمادى األولى سنة ثالث
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

. فخرج في ثالث مائة من المسلمين، ولم يذكر أين يريد ؟ فلما صار ببحران، وجدھم قد تفرقوا ورجعوا إلى مياھھم
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وھو عمرو بن قيس، أحد بني . وكانت غيبته عشر ليال. فانصرف ولم يلق كيدا

 .مه عاتكة مخزوميةوأ. عامر بن لؤي

 ثم غزاة أحد

 .وكانت الوقعة يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال سنة ثالث

فلما رجع المشركون من بدر إلى مكة، مشت . وكان سببھا أن أبا سفيان قدم بعير قريش، فوقفھا في دار الندوة
، وصفوان بن أمية، وعكرمة األسود بن المطلب بن أسد، وجبير بن مطعم: أشراف قريش إلى أبي سفيان بن حرب

بن أبي جھل بن ھشام، والحارث بن ھشام، وعبد هللا بن أبي ربيعة، وحويطب بن عبد العزى، وحجير بن أبي 
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يا أبا سفيان، احتبس ھذه العير فإنھا أموال أھل مكة، وھم طيبوا األنفس بأن يجھزوا بما فيھا جيشا : إھاب، فقالوا
 .ل من أبنائنا وعشائرناكثيفا إلى محمد، فقد ترى من قت

فدعاھم إلى توجيه جيش إلى رسول هللا صلى هللا عليه . بل مشى أبو سفيان إلى ھؤالء الذين سمينا، وغيرھم: ويقال
إنھم تجھزوا بأرباح ما فيھا، : وسلم بأثمان ما في العير، فباعوا ما كان فيھا بذھب العين، وتجھزوا به، وقال بعضھم

 .دينارا وكانوا يربحون للدينار

وبعثوا إلى أربعة نفر من قريش وھم عمرو بن العاص، وھبيرة بن أبي وھب المخزومي، وابن الزبعرى، وأبو عزة 
الجمحي واسمه عمرو بن عبد هللا فساروا في العرب يستنجدونھم ويستنصرونھم على رسول هللا صلى هللا عليه 

أطلقني يوم بدر بال : إن بالء محمد عندي حسن: ه له، وقالوكان أبو عزة كنانيا، امتنع من النفوذ لما وجھو. وسلم
 :فلم يزالوا به حتى خرج، وھو يقول. فداء

 أنتم حماة وأبوكم حام... أيا بني عبد مناة الرّزام 

 ال يعدوني نصركم بعد العام... ال تسلموني ال يحّل إسالم 

فأخرج . ركون إلى المدينة وخرجوا معھم بالظعنوخرج النفر، فجمعوا جمعاً من ثقيف وكنانة وغيرھم، وتوجه المش
وأخرج صفوان . أبو سفيان بن حرب ھند بنت عتبة أم معاوية، وأميمة بنت سعيد بن وھب بن أشيم الكنانية امرأته

بن أمية بن خلف الجمحي برزة بنت مسعود الثقفي، وھي أم عبد هللا بن صفوان األكبر، والبغوم بنت المعذل 
م عبد هللا بن صفوان األصغر، وخرج طلح بن أبي طلحة العبدري بامرأته سالفة بنت سعد بن شھيد الكنانية، وھي أ

وخرج عكرمة بن أبي جھل . مسافع والحارث، وكالب، وجالس الذين قتلوا يوم أحد: األوسية، وھي أم بني طلحة
ت الوليد بن المغيرة، وخرج بامرأته أم حكيم بنت الحارث بن ھشام، وخرج الحارث بن ھشام بامرأته فاطمة بن

. عمرو بن العاص بن وائل السھمي بامرأته ھند بنت منبه بن الحجاج السھمي، وھي أم عبد هللا بن عمرو بن العاص
وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب مع ابنھا أبي عزيز بن عمير، أخي مصعب بن عمير العبدري، وخرج 

وخرج كنانة بن عدي بن ربيعة بن . ة بنت طارق بن علقمة، من كنانةالحارث بن سفيان بن عبد األسد بامرأته رمل
وخرج سفيان بن عويف بامرأته قتيلة بنت . عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أم حكيم بنت طارق

 وخرجت عمرة، التي رفعت. وخرج النعمان، وجابر ابنا عمرو مسك الذئب الكناني بأمھما الدغينة. عمرو بن ھالل
 .اللواء حين قتل من قتل من بني عبد الدار يوم أحد، مع زوجھا

وذلك حين . وكان أبو عامر عبد عمرو بن صيفي الراھب خرج في خمسين رجالً من األوس حتى قدم بھم مكة
د، ھاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، فأقام مع قريش، ولم يسر معھا إلى بدر، ولكنه سار معھا إلى أح

 .فقاتل المسلمين

 .وخرج نساء مكة، ومعھن الدفوف يبكين قتلى بدر وينحن عليھم: قالوا

ولما ورد المشركون يثرب، أقبلوا يرعون إبلھم زروع األنصار وقد قرب إدراكھا، وكان قدومھم يثرب يوم الخميس 
وقادوا . ضوى إلى قريش وكان جمع المشركين ثالث آالف بمن. لخمس خلون من شوال، والحرب بعد ذلك بيومين

 .ومعھم ثالثة آالف بعير. وكان فيھم سبع مائة دارع. مائتي فرس

ً إذا : فكتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخبره بذلك ويقول له اصنع ما كنت صانعا
فوافي الغفاري رسول هللا . ني غفاروبعث بكتابه إليه مع رجل اكتراه من ب. وردوا عليك، وتقدم في استعداد التأھب

صلى هللا عليه وسلم وھو بقباء، فلما دفع كتاب العباس إليه، قرأه عليه أبي بن كعب، واستكتمه ما فيه، وأتى سعد بن 
ما قال : فلما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عند سعد، أتته امرأته فقالت. الربيع فأخبره بذلك واستكتمه إياه
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فاسترجع . قد كنت أتسمع عليك، وأخبرت سعدا بما سمعت: قالت. وما أنت وذاك، ال أم لك: ول هللا ؟ فقاللك رس
يا : وانطلق به إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأدركه فأخبره خبرھا، وقال. أراك كنت تسمعين علينا: وقال

: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ستكتمتني إياهرسول هللا إني خفت أن يفشوا الخبر فترى أني المفشىء له وقد ا
 .خل عنھا

وتسلح وجوه األوس والخزرج ليلة السبت، وحرس سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة رسول : قالوا
س وحرست المدينة، وخطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النا. هللا صلى هللا عليه وسلم، وباتوا ببابه في جماعة

إني رأيت في منامي كأني في درع حصينة، وكأن سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظبته؛ ورأيت : يوم السبت، فقال
 ً أما الدرع فالمدينة، فامكثوا فيھا؛ وأما انقصام سيفي، : فسئل عن تأويلھا، فقال. بقرا تذبح، ورأيت كأني أردفت كبشا

 .حابي، وأما الكبش المردف، فكبش الكتيبة نقتله إن شاء هللافمصيبة في نفسي، وأما البقر المذبح، فقتل في أص

 .وأما انقصام سيفي، فقتل رجل من أھل بيتي: وروى أيضاً أنه قال

 .ورأيت في سيفي فالً، فھو الذي ناله في وجھه: وروي أنه قال صلى هللا عليه وسلم

جعل النساء والذراري في اآلطام ويمكث وكان رأي ذوي األسنان من األنصار ومن رأى رأيھم من المھاجرين أن ت
فكرھه قوم لم . نقاتلھم في األزقة، فنحن أعلم بھا منھم، وأشار عبد هللا بن أبي بمثل ذلك: المقاتلة في المدينة، وقالوا

 الظفر أو الشھادة؛ وهللا ال: ھي إحدى الحسنيين: يكونوا شھدوا بدرا، وتسرعوا إلى الخروج وبھشوا إليه، وقال قائلھم
. وخرج الناس بجد ونشاط. تطمع العرب في أن يدخل علينا منازلنا، وال يظن ظان أنا ھبنا عدونا فيجترىء علينا

وقال النعمان بن مالك بن . نحن بنو عبد األشھل، وإنا لنرجو أن نكون البقر المذبح: وقال إياس بن أوس بن عتيك
إن التثبط : وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أنا منھمالبقر المذبح قتلى من أصحابك و: ثعلبة، أخو بني سالم

 .عجز، ومع الصبر النصر؛ فاصبروا فإن النصر معكم ما صبرتم

أشرت بالرأي، فلم يقبل منك وأطاع : ونزل ابن أبي ناحية من العسكر، وقال له قوم من أصحابه المنافقين: قالوا
. ما ندري على ما نقتل أنفسنا: ، وھو يقدمھم كأنه ھيق، وقالفانصرف في ثالث مائة. ھؤالء الغلمان الذين معه

ويلكم، أال تستحيون ؟ قاتلوا عن : فلحقھم عبد هللا بن عمرو بن حرام، أخو بني سلمة في أناس ن المسلمين وقالوا لھم
ثبطت من  ويحك لم ترض بأن انخزلت راضيا بالمدينة حتى: وقال عبد هللا بن عمرو. بيضتكم، وادفعوا عن حوزتكم

وليعلََم الذين نافقوا : " فأنزل هللا فيھم. وأبوا أن يرجعوا. لو نعلم قتاال ال تبعناكم، وما أسلمناكم: فقالوا. ثبطت معك
وشمت ابن أبي بمصاب من . ، اآلية" وقيل لھم تعالوا قاتلوا في سبيل ّهللا أو اْدفَعوا قالوا لو نعلم قتاال الّتبعناكم 

 .أشرت عليه بالرأي فلم يقبله وقبل رأي الصبيان: هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال أصيب من أصحاب رسول

وولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد بن مسلمة بن سلمة األنصاري الحرس، فكان يطوف حول العسكر وفي 
لمربع بن قيظي،  وأدلج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقاء المشركين، فمر بحائط. أعراضه في خمسين رجال
وجعل يحثو التراب في وجوه . يا محمد إن كنت رسول هللا كما تقول، فال تدخل حائطي: وكان أعمى منافقا، فقال

فغضب له ناس من بني حارثة بن . فضربه سعد بن زيد بن مالك األشھلي بقوس كانت معه، فشجه. المسلمين
يد بن حضير حتى أومى إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فھم بھم أس. الحارث، وھم قومه وكانوا على مثل رأيه

 .فكف

فرس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وفرس ألبي بردة بن نيار البلوي حليف : وكان مع المسلمين يوم أحد فرسان
هللا وعرض رسول . وكان فيھم مائة دارع. كانوا ضعفھم يوم بدر: ويقال. وكانت عدة المسلمين ألف رجل. األوس

صلى هللا عليه وسلم حين أتى الشيخين غلمانا، منھم عبد هللا بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم، 
والبرآء بن عازب، وأسيد بن ظھير، وعرابة بن أوس بن قيظي، وأبو سعيد الخدري، وسمرة بن جندب، ورافع بن 
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وقال سمرة لربيبه .  صلى هللا عليه وسلم إني رام، فأجازنيجعلت أتطاول؛ وقد قيل لرسول هللا: فقال رافع. خديج
يا : فقال مري. يا أبه، أجاز رسول هللا رافع بن خديج وردني: مري بن ثابت بن سنان الخزرجي، وھو زوج أمه
فصرع سمرة . تصارعا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. رسول هللا، أجزت رافعا ورددت ابني وابني يصرعه

 .وكانت أم سمرة امرأة من بني أسد. فأجازه. عاراف

وقال الواقدي، ذكر بعض الرواة أنه أصاب رافعا يوم أحد . ھي الكلفاء بنت الحارث، من بني فزارة: وقال الكلبي
إن شئت دعوت هللا لك : فكان إذا ضحك فاستغرب، ندى، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. سھم في ترقوته
 .فتركه. شئت تركته، فإذا مت كنت شھيدا فبرأت، وإن

: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، ثنى عبد هللا بن إدريس األودي، عن عبيد هللا، عن نافع، عن ابن عمر قال
عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس 

 .عشرة سنة فأجازني

ون يوم أحد صفوفھم، وجعلوا على ميمنتھم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتھم عكرمة بن أبي جھل، وصف المشرك
 .وعلى الخيل صفوان بن أمية ويقال عمرو بن العاص، وعلى الرماة عبد هللا بن أبي ربيعة وكانوا مائة رام

واتخذ ميمنة . زل منكب عن منكبوسوى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صفوف المسلمين وأقامھا إقامة القدح، فلم ي
وخطب الناس ورغبھم في الجھاد، وحثھم على الصبر واليقين والجد والنشاط، ودفع لواء المھاجرين إلى . وميسرة

نحن أحق بالوفاء، فدفعه : فقال. دفع إلى طلحة بن أبي طلحة: علي عليه السالم، ثم سأل عن لواء المشركين، فقيل
ولواء الخزرج مع سعد بن عبادة، ويقال مع . وكان لواء األوس مع أسيد بن حضير. إلى مصعب بن عمير العبدري

ورتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وكان شعار النبي صلى هللا عليه وسلم يومئذ أمت أمت. الحباب بن المنذر
ن جبير صاحب ذات الرماة، وجعل عليھم عبد هللا بن جبير بن النعمان بن أمية البركي األوسي، أخا خوات ب

الزموا : وقال للرماة، وھم خمسون. واستقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة وجعل أحدا وراءه. النحيين
فجعلوا يرشقون . مكانكم فال تريموا، واحموا ظھورنا بنبلكم، وإن رأيتمونا قد ھزمناھم، فأقيموا وال تبرحوا

 .رجل أو فرس فما يقع سھم من سھامھم إال في: المشركين

 :وكانت امرأة من بين شيبان قالت يوم قضة، وھو من أيام بكر وتغلب ابني وائل ويدعى يوم التحالق: قالوا

 ونفرش النمارق... إن تقبلوا نعانق 

 فراق غير وامق... أوتدبروا نفارق 

 :فجعل نساء قريش يضربن يوم أحد بالدفوف، ويقلن

 نمشي على النمارق... نحن بنات طارق 

 أو تدبروا نفارق... إن تقبلوا نعانق 

 فراق غير وامق

ويقال إن رملة بنت طارق، وأم حكيم بنت طارق قالتا ذلك، وقال . نحن بنات الكوكب، لرفعته، وأنه ال ينال: يردن
ل، اللھم إني بك أحول وأصول، وفيك أقات: وكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا سمع قولھن ھذا، قال. النساء معھما

كذب الذي قال إن الخيل : ورأت عائشة بنات طارق بن المرقع، من كنانة، فقالت: قالوا. حسبي هللا ونعم الوكيل
 .أحسن من النساء



156 

 

. ورأى النساء برجالھن أمرا عظيما، حتى ولولن، وتركن ما كن فيه. واستحر القتل في أصحاب لواء المشركين
ة وصواحبھا متحيرات ما دونھن دافع وال مانع، وحتى لو يشاء فانھزم المشركون، حتى انھزمت ھند بنت عتب

ودخل المسلمون عسكر المشركين، فأقبلوا يغنمون وينھبون مكبين على ذلك، ورسول هللا صلى . المسلمون ألخذوھن
كانھم وأخل الرماة، وھم خمسون ويقال أربعون، بم. إن الغنائم لكم: هللا عليه وسلم يدعوھم إلى اتباع القوم ويقول

إنما أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالوقوف : ما ھذا ؟ فقال قائلھم: فقال لھم ابن جبير صاحبھم. وأقبلوا ينتھبون
 .وتركوا الجبل. ما دامت الحرب

فلما رأى المشركون فعلھم، كروا على المسلمين، فانحدر خالد بن الوليد من الجبل في كتيبة، وألح المشركون على 
فلم يثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال خمسة عشر رجال، فكانوا ال . ن بالحرب وأكثروا فيھم القتلالمسلمي

وھم أبو بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، . يفارقونه وحموه حين كر المشركون
الحباب بن المنذر، وأبو دجانة، : من األنصارو. وطلحة بن عبيد هللا، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح

وكان . وعاصم بن ثابت بن أبي األقلح، والحارث بن الصمة، وسھل بن حنيف، وأسيد بن حضير، وسعد بن معاذ
. رافع بن خديج يحدث أن الرماة لما انصرفوا، نظر خالد إلى خالء الجبل، وإخالل الرماة بمكانھم، فكر على الخيل

 .أبي جھل واتبعه عكرمة بن

علي بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وأبو دجانة، : وبايع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد على الموت ثمانية
والحارث بن الصمة، وحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت، وسھل بن حنيف، فلم يقتل أحد منھم، وجعل رسول هللا 

ورمى مالك بن زھير الجشمي . وھو في أخراھم، إلى الرجوع صلى هللا عليه وسلم يدعو الناس حين انھزموا،
. حس: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاتقاه طلحة بيده فأصاب السھم خنصره فشلت؛ وقال حين أصابته الرمية

رمى ويقال إن الذي . لو قال بسم هللا ولم يقل حس، لدخل الجنة والناس ينظرون إليه: فقال النبي صلى هللا عليه وسلم
فقال . خذھا وأنا ابن العرقة: حبان بن العرقة، وقال حين رماه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأصاب خنصر طلحة

ھو حبان بن أبي قيس : وقال ابن الكلبي: وھو قول الكلبي. عّرق هللا وجھك في النار: له النبي صلى هللا عليه وسلم
ويقال إن يد . قالبة بنت سعيد بن سھم، وھي العرفة، فنسبوا إليھا: بدوأم ع. بن علقمة بن عبد، من بني عامر بن لؤي

فذكر ضرار بن الخطاب . وضرب طلحة يوم أحد على رأسه المصلبة. واألول أثبت. طلحة شلت إال السبابة واإلبھام
 .الفھري أنه ضربه على رأسه ضربة، ثم كر فضربه أخرى

ولم يبرح . احفظوا وصية نبيكم، احفظوا عھد نبيكم: يقول ألصحابه وكان في الرماة الحارث بن أنس بن رافع، فجعل
 .فقتل عبد هللا بن جبير والنفر، وقوم ثابوا إليه بعد كرور خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جھل. في نفر ثبتوا معه

تيه وفي وشطبت رباعية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وشقت شفته، وكلم في وجن. وانتقضت صفوف المسلمين
أعلى جبھته، وكان عبد هللا بن شھاب الزھري جد محمد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شھاب وعتبة بن أبي 
وقاص أخو سعد بن أبي وقاص ، وابن قميئة األدرمي من بني تيم بن غالب، فكان تيم أدرم، ناقص الذقن وأبي بن 

رث بن أسد بن عبد العزى بن قصي تعاقدوا على قتل رسول هللا خلف الجمحي، وعبد هللا بن حميد بن زھير بن الحا
صلى هللا عليه وسلم، فأما ابن شھاب فأصاب جبھته، وأما عتبة بن أبي وقاص فرماه بأربعة أحجار فكسر رباعيته 

. قطعاليمنى وشق شفته السفلى، وأما ابن قميئة األدرمي فكلم وجنتيه وغيب حلق المغفر فيھا، وعاله بالسيف فلم ي
 .وسقط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجحشت ركبته

ألقتلنك بھا يا محمد، : وأما أبي بن خلف فشد عليه بحربة، فأعانه هللا عليه فقتله، وكان لما شد عليه بالحربة يقول
، ويقال إنه أخذ بل أنا قاتلك إن شاء هللا، فيقال إنه انتزعھا من يده، فقتله بھا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

. إنه إنما خدشك: قتلني محمد، فقيل: فكان أبي يقول. من الحارث بن الصمة، فطعنه بھا: حربة من الزبير؛ ويقال
 .فسقط ومات في الطريق. أنا أعلم باألمر: فقال
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خذھا وأنا ابن  :وأما عبد هللا بن حميد فأقبل يريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فشد عليه أبو دجانة فضربه، وقال
 .اللھم ارض عن ابن خرشة، فإني عنه راض: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. خرشة

وكانت أم أيمن حاضنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تسقي المسلمين الماء في نسوة من نساء األنصار، فرماھا 
فدفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . كاحبان بن العرقة بسھم فأصاب ذيلھا فعقلھا وانكشف عنھا، فاستغرب ضح

فأصابه، فسقط مستلقيا ميتا وبدت عورته فضحك رسول هللا صلى هللا . ارمه: إلى سعد بن أبي وقاص سھما، وقال
 .استقاد لھا سعد، أجاب هللا دعوتك وسدد رميتك: عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال

لقد أصاب قومي : ال مرحبا بك وال أھال يا فاسق، فقال: له األنصارأنا أبو عامر، فقالت : ونادى أبو عامر الراھب
بعدي شر، واستشھد ابنه حنظلة بن أبي عامر، وكان قد تزوج امرأة وبات عندھا بإذن رسول هللا صلى هللا عليه 

لم والمالئكة فلما اجتمع المسلمون للقتال، خرج جنباً، فقاتل حتى استشھد، فرآه رسول هللا صلى هللا عليه وس. وسلم
تغسله بماء المزن، فبعث إلى امرأته فسألھا عن شأنه، فأخبرته أنه خرج إلى الحرب جنبا ال يتمالك من الزماع وحب 

وكان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد . وولده يعرفون ببني الغسيل. فھو غسيل المالئكة. لقاء المشركين
 .درعان، ومغفر، وبيضة

 :الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ ثابت البناني، عن أنس بن مالكوحدثني عبد 

كيف يفلح قوم شجوا نبيھم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد، وھو يسلت الدم عن وجھه وينفضه
ليھم أو يعّذبھم ليس لك من األمر شيء أو يتوَب ع: " فأنزل هللا عز وجل! وكسروا رباعيته وھو يدعوھم إلى هللا 

 " .فإنھم ظالمون 

وحدثني عفان بن مسلم الصفار، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي 
اشتد غضب هللا على قوم ھمزوا البيضة على رأس نبيھم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم أحد: ھريرة

حلقتان : ودخل حلق من حلق المغفر في وجنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقال: لواقا. وھو يدعوھم إلى هللا
 .فلم ير قط أثرم كان أحسن فماً منه. فانتزعھما أبو عبيدة بن الجراح بأسنانه حتى سقطت ثنيتاه

 .يقال أبو اليسريقال إن الذي انتزع حلق المغفر عقبة بن وھب بن كلدة الغطفاني حليف األنصار، و: وقال الواقدي

يروى أنھم عالجوھا جميعا، فانكسرت ثنيتا أبي عبيدة من بينھم، واتفق خروج الحلق : وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه
 .لعقبة بن وھب

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما أصيب يوم أحد ما أصيب، دخلت : كان أبو سعيد الخدري يحدث: قال الواقدي
فجعل أبي مالك بن سنان يأخذ : قال. ي وجنتيه، فلما نزعتا، جعل الدم يسرب كما يسرب الشنحلقتان من المغفر ف

قال رسول هللا . نعم، دم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أتشرب الدم ؟ فقال: فقيل له. الدم بفيه ويمجه ويزدرد منه
 .من مس دمه دمي، لم تمسه النار: صلى هللا عليه وسلم

بن أبي بكر الصديق، وھو مع المشركين، إلى البراز، فأراد أبو بكر رضي هللا تعالى عنه أن  ودعا عبد الرحمن
يا أبا بكر، شم سيفك وأمتعنا بنفسك، وأعان ابن شعوب أبا سفيان : فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يبارزه

 :فقال أبو سفيان. على حنظلة الغسيل، وكان حنظلة قد عال أبا سفيان

 ولم أحمل النعماء البن شعوب... و شئت نجتنى كميٌت طمّرة ول

 قتلت به مل األوس كل نجيب... وسلّى شجون النفس باألمس أنني 
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 لدن غدوة حتى دنت لغروب... وما زال مھري مزجر الكلب منھم 

الخزاعي، وكانت واستشھد حمزة بن عبد المطلب رضي هللا تعالى عنه، وكان قد بارز أبا نيار سباع بن عبد العزى 
فقتله حمزة، وأكب عليه ليأخذ درعه، فزرقه وحشي . إلي يا بن مقطعة البظور: أمه قابلة بمكة، فقال له حمزة

الحبشي فقتله، وأخذ كبده فأتى بھا ھند بنت عتبة فمضغتھا ثم لفظھا، وجاءت فمثلت به، واتخذت مما قطعت منه 
كان عليھا من ورق وجزع ظفار وظفار جبل باليمن يؤتى منه مسكين ومعضدتين وخد متين؛ وأعطت وحشيا حليا 

ودفن رسول هللا صلى . وكان حمزة قتل أباھا يوم بدر. بھذه الحجارة وأعطته خواتيم ورق كانت في أصابيع رجلھا
وكان حمزة . هللا عليه وسلم حمزة، وعبد هللا بن جحش بن رئاب األسدي وأمه أميمة بنت عبد المطلب في قبر واحد

 .صائما، فاستشھد ولم يفطر

أسيد بن حضير : فضرب أبو بردة بن نيار. ضرب بعض المسلمين بعضا حين اختلطوا ولم يذكروا شعارا: قالوا
من قتل : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وضرب أبو زعنة أبا بردة ضربتين وھو ال يعرفه. وھو يظنه كافراً 
أبي : ين على أبي حذيفة بن اليمان، وھو حسيل بن جابر، فقتل، وحذيفة يقولوالتفت سيوف المسلم. منكم فھو شھيد

ويقال إن الذي أصابه عتبة بن مسعود، فوھب حذيفة دمه " . يغفر ّهللا لكم وھو أرحم الراحمين : " ثم قال. أبي
بعد، فكف بعضھم عن وأظھر المسلمون الشعار . ويقال إن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بديته أن تخرج. للمسلمين
 .بعض

لم يمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد : وقال الواقدي، حدثني ابن أبي سبرة، عن عبد المجيد بن سھل قال
 .بملك واحد

 .حضرت المالئكة ولم تقاتل لما كان من المسلمين: وحدثني معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاھد قال: قال

قتلت : تل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وذلك أنه كان عاله بالسيف فلم يقطع، ونادىوادعى ابن قميئة ق: قالوا
كذب ابن قميئة، رأيت محمداً في نفر : فقال خالد بن الوليد. إذن نسورك كما تفعل األعاجم: فقال له أبو سفيان. محمدا

 .كذب ابن قميئة: فقال أبو سفيان. من أصحابه مصعدين في الجبل

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد قتاال شديدا، فرمى بالنبل حتى فنيت نبله، وتكسرت سية قوسه، وقاتل رسو
 .وانقطع وتره

سعد بن أبي وقاص، فرمى مالك بن زھير : وكان الرماة المذكورون من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: قالوا
عثمان بن مظعون، والمقداد بن عمرو البھراني وزيد ابن  فأصاب عينه وخرج السھم من قفاه؛ فقتله هللا، والسائب بن

حارثة مولى النبي صلى هللا عليه وسلم، وحاطب بن أبي بلتعة؛ وعتبة بن غزوان، وخراش بن الصمة، وأبا طلحة، 
عمرو بن حديدة، وبشر بن البراء بن معرور، وأبا نائلة سلكان بن سالمة، وعاصم بن ثابت : وقطبة بن عامر، ويقال

وكان أبو رھم الغفاري رمي بسھم فوقع في نحره، فقتل رسول هللا صلى . ن أبي األقلح، وقتادة بن النعمان الظفريب
 .هللا عليه وسلم، فسلم؛ فكان أبو رھم يسمى المنحور

ً لوالديه، سيء الخلق، واعتمدته. لقد حرصت على قتل أخي: وكان سعد يقول فراغ عني . ولقد كان، ما علمته عاقا
 .ان الثعلبروغ

اللھم ال تحل على أحد منھم : دعا رسول اله صلى هللا عليه وسلم على الذين تعاقدوا على قتله، فقال: وقال الواقدي
ويقال إنه لما رمى مصعب بن . وأصيب ابن قميئة في المعركة. فمات عتبة من وجع أليم أصابه، فتعذب به. الحول

أقمأك هللا، فعمد إلى شاة ليحلبھا بعد الوقعة، : ول هللا صلى هللا عليه وسلمرس: أنا ابن قميئة، قال: عمير فقتله، قال
 .ولم يذكر الواقدي وابن شھاب مھلكه، وأحسب ذلك بالوھم منه. فنطحته وھو معتقلھا، فقتلته، ووجد ميتاً بين الجبال
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يوم بدر، والثبت أنه قتل يوم وبعضھم يزعم أن عبد هللا بن حميد قتل . وكان من أمر أبي وابن حميد ما قد ذكرناه
وسألت بعض بني زھرة . فمات. وحدثني بعض قريش أن أفعى نھشت عبد هللا بن شھاب في طريقه إلى مكة. أحد

. عن خبره، فأنكر أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا عليه، أو يكون شج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 . بن حميد األسديالذي شجه في جبھته عبد هللا: قالوا

ورأت فاطمة عليھا السالم ما بوجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاعتنقته وبكت وجعلت تمسح الدم عن : قالوا
لن ينالوا منا مثلھا : وجھه، وأتى علي عليه السالم بماء، فجعلت تغسل وجھه، وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وروي أنه دووي بصوفة . فاطمة قطعة حصير، وأخذت رمادھا فألصقته بالجرحأبدا، فلم يرقأ الدم حتى أحرقت 
 .محرقة، ويقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تداوى بعظم بال

إليك يا بن : فجاء يھود فجعلوا يرمون األطم، فقلت. كنا بفارع، ومعنا حسان بن ثابت: قالت صفية بنت عبد المطلب
فضربت عنقه، . ففعل. شد السيف على يدي: فقلت. وصعد يھودي إلى األطم. ستطيع ذلكوهللا ما أ: فقال. الفريعة

أو من : فقلت. وأشرفت من األطم في أول النھار، فرأيت المزراق زرق به: قالت. ورميت إلى أصحابه برأسه
مسلمين برجوع سالحھم المزاريق ؟ ولم أعلم أنه إنما وقع بأخي حمزة، وكانت تحدث أنھا كانت تعرف انكشاف ال

 .وكان إذا رأى الدولة للمسلمين، أقبل حتى يقف على جدار األطم. حسان إلى أقصى األطم

فخرج الحارث بن الصمة في طلبه، فأبطأ، فخرج علي في . وسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حمزة: قالوا
 :أثره، وھو يقول

 ذا ذّمة كان رفيقاً وبنا... يا رّب إّن الحارث بن الّصّمة 

 يلتمس الجّنة فيما يّمه... قد ضّل في مھامه مھمه 

فقال رسول هللا صلى . فلما كان يوم أحد، أسلم وقاتل حتى استشھد. وكان عمرو بن ثابت بن وقش شاكاً في اإلسالم
 .إنه لمن أھل الجنة؛ فھو الذي دخل الجنة ولم يصل صالة قط: هللا عليه وسلم

إن : فقالوا. وهللا إنكم لتعلمون أن محمدا نبي وأن نصره حق عليكم: فقال يوم أحد لليھودوكان مخيريق حبراً عالما، 
وكان حين خرج . ال سبت، وأخذ سالحه وقاتل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقتل: فقال. اليوم يوم سبت

ى هللا عليه وسلم صدقة، وكان إن أصبت فأموالي لمحمد يضعھا حيث أراه هللا، فجعلھا رسول هللا صل: للقتال، قال
 .ويقال من بني الفطيون. ويقال من بني النضير. مخيريق من بني قينقاع

وكانت نسيبة بنت كعب بن عمرو بن مبذول أم عمارة امرأة غزية بن عمر وشھدت يوم أحد، وزوجھا، : قالوا
. ني عشر رجال بسيف ورمحفقاتلت يومئذ وأبلت، وجرحت اث. وابناھا؛ وخرجت معھا بشن لھا تسقي الجرحى
فضربھا ابن قميئة ضربة بالسيف . ثم قاتلت حين كر المشركون. وكانت في أول النھار تسقي المسلمين والدولة لھم

 .على عاتقھا

فما كانت لي ناھية حتى رأيت الخبيث : قالت. وقاتلت نسبية يوم اليمامة، فقطعت يدھا وھي تريد مسيلمة لتقتله
وولدت . نعم، فسجدت شكراً : أقتلته ؟ قال: فقلت. عبد هللا بن زيد المازني يمسح سيفه بثيابهمقتوال، وإذا ابني 

حبيب بن زيد قطع مسيلمة يده : نسبية من غزية بن عمرو المازني تميم بن غزية؛ ومن زيد بن عاصم بن كعب
 .ورجله، وعبد هللا بن زيد قتل بالحرة

أتي عمر : عقوب بن محمد، عن موسى بن ضمرة بن سعيد، عن أبيه قالحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن ي
لو أرسلت به إلى زوجة عبد هللا بن عمر، صفية بنت : فقال بعضھم. بن الخطاب بمروط، فكان فيھا مرط جيد واسع
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بة بنت ابعثوا به إلى من ھو أحق به منھا، إلى أم عمارة نسي: أبي عبيد، وذلك حدثان ما دخلت على ابن عمر فقال
وكان أبو . ما التفت يمينا وشماال يوم أحد إال رأيتھا تقاتل دوني: كعب، فإني سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم ويقول

 .بكر عادھا حين قدمت من اليمامة، وھو خليفة

. وأقبل وھب بن قابوس المزني، وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس، من جبل مزينة، ومعھما غنم لھما: قالوا
فكان عمر بن . فخرجا فقاتال حتى قتال. بأحد؛ وأخبرا الخبر: أين الناس ؟ فقيل: فقاال. فدخال المدينة فإذا الناس خلوف
 .أحب ميتة أموت عليھا إلي ما مات عليھا المزنيان: الخطاب رضي هللا عنه يقول

غزية، وسعد بن عثمان، وعقبة بن الحارث بن حاطب، وثعلبة بن حاطب، وسواد بن : وكان ممن ولى يوم أحد: قالوا
عثمان، وخارجة بن عامر، وأوس بن قيظي في نفر من بني حارثة، فلقيتھم أم أيمن فجعلت تحثو التراب في 

وكان عثمان بن عفان رضي هللا عنه ممن ولى يوم أحد، فعفا هللا . ھاك المغزل فاغزل به: وجوھھم وتقول لبعضھم
 .عنه في عدة من الناس

فقال . يوم بيوم بدر، فشد عليه علي عليه السالم، فقتله: ل أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي يقولوجع: قالوا
 .أنا ابن العواتك: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أما : فقال. ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد بن أبي زھير وبه ثالث عشرة جراحة، كلھا قد خلص إلى مقتل
إن قتل فإن هللا حي ال يموت؛ فقاتل عن دينك فقد بلغ محمد رسالة به وشرع : مدا قد قتل ؟ فقال خارجةعلمت أن مح
فرد عليه سعد شبيھا بما . ومر على سعد بن الربيع، وبه اثنتا عشرة جراحة، فقال له كما قال لخارجة. شرائع دينه

 .رد عليه خارجة

أين ابن : على فرس له حواء، فأشرف في عرض الجبل ثم نادى ولما تحاجزوا يوم أحد، أقبل أبو سفيان بن حرب
: فقام عمر رضي هللا تعالى عنه. أال إن األيام دول. كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ يوم بيوم بدر

صفراء على موعدكم بدر ال: ثم نادى أبو سفيان. ھذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وھذا أبو بكر، وھذا أنا: وقال
ثم انصرف أبو سفيان إلى أصحابه، فركبوا اإلبل . قل نعم: رأس الحول، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر

 .ورجعوا إلى مكة، ولھم زجل

أن أبا سفيان : ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عكرمة: وحدثني ھدبة بن خالد وعبد الواحد بن غياث، قاال
: فقال أبو سفيان. قل هللا أعلى وأجل: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر بن الخطاب. اعل ھبل :قال يوم أحد

الحرب : اله موالنا وال مولى لكم فقال أبو سفيان: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعمر. لنا العزى وال عزى لكم
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . فالن، وفالن بفالنويوم نساء ويوم نسر فالن ب. فيوم علينا ويوم لنا. سجال
 .ال سواء، قتالنا في الجنة أحياء يرزقون، وقتالكم في النار يعذبون: قل له: لعمر

اقرأ ما بعد العشرين ومئة : سأل مسور بن مخرمة الزھري عبد الرحمن بن عوف عن خبر أحد، فقال: قال الواقدي
 .امن آل عمران، وكأنك قد حضرتن

رفعت رأسي يوم أحد فجعلت : وحدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن أبا طلحة قال
 .أنظر، فما منھم أحد إال وھو يميد من النعاس تحت حجفته

وتال ھذه . وحدثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام بمثله
ّ غير الحّق : " اآلية ثم أنزل عليكم من عبد الغّم أمنًة ُنعاسا يغشى طائفًة منكم وطائفٌة قد أھّمتھم أنفسھم يظنون با

ّ يخفون في أنفسھم ما ال يبدون لك يقولون لو كان  ظن الجاھلية يقولون ھل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كله 
 .، اآلية" ا ھنا ھنا لنا من األمر شيء ما قتلن
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 .وقتل يوم أحد من المشركين نيف وعشرون

حمزة بن : فممن استشھد بأحد. ويقال أكثر من سبعين بثالثة أو أربعة رجال. واستشھد من المسلمين سبعون: قالوا
ن وعبد هللا بن جحش األسدي، حليف بني أمية، قتله أبو الحكم بن األخنس ب. عبد المطلب، قتله وحشي الحبشي

وشماس بن عثمان بن الشريك، قتله أبي بن خلف . وسعد، مولى حاطب بن أبي بلتعة، حليف الزبير. شريق
. وأصاب أبا سلمة بن عبد األسد جراح، فمات منھا بعد يوم أحد. الجمحي؛ ويقال إنه استشھد يوم بدر، وذلك غلط

الھبيب، وھما من بني سعد بن ليث بن بكر بن وقتل عبد هللا وعبد الرحمن ابنا . ومصعب بن عمير، قتله ابن قميئة
 .ووھب بن قابوس، وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس. عبد مناة بن كنانة

عمرو بن معاذ بن النعمان األشھلي، أخو سعد بن معاذ بن النعمان، قتله ضرار بن : ومن األنصار، من األوس
وقال بعضھم ھو . زياد بن سكن بن رافع األشھلي. ھليالحارث بن أنس بن رافع بن امريء القيس األش. الخطاب

سلمة بن ثابت بن وقش، قتله أبو . قتل عمارة يوم بدر: واألول قول الكلبي؛ وقال الكلبي. عمارة بن زيا بن السكن
. قتله ضرار بن الخطاب بن مرداس، أحد بني محارب بن فھر. عمرو بن ثابت بن وقش، أخوه. سفيان بن حرب
أبو حذيفة بن اليمان، وھو حسيل بن جابر بن . ش بن زغبة بن زعوراء، قتله خالد بن الوليد بن المغيرةرفاعة بن وق

سماه قومه . وھم حلفاء لبني عبد األشھل. فنسب حذيفة إليه. ربيعة بن عمرو بن جروة، وجروة عبسي، وھو اليمان
عباد بن سھل، . بة بن مسعود خطأ، وھو يظنه كافراقتله عت: ويقال. قتله المسلمون خطأ. اليمان، ألنه حالف اليمانية

قتل الحارث بن أوس بن : صيفي بن قيظي األشھلي، قتله ضرار بن الخطاب، وقال الكلبي. قتله صفوان بن أمية
قتل الحباب بن قيظي، أخو : وقال الواقدي. معاذ بن النعمان بن األشھلي يوم أحد، فيجعله مكان صيفي بن قيظي

ن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد األعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم، أخو عبد األشھل بن جشم وإياس ب. صيفي
. وقتل إياس بن أوس يوم الخندق: إنما ھو أوس بن أوس، قال: وقال الكلبي. بن زعوراء، قتله ضرار بن الخطاب

وعتيك بن التيھان، أخو أبي . يقتل يوم أحد الحارث بن أوس بن عتيك، فيجعله مكان الحباب بن قيظ: وقال الكلبي
ورجل من بني عبد األشھل أو حلفائھم، يقال له حبيب . الھيثم مالك بن التيھان، قتله عكرمة بن أبي جھل المخزومي

وأبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة، أحد بني عمرو بن عوف، وھو . بن يزيد بن تيم، ويقال حبيب
اللھم : أقاتل ثم أرجع إلى بناتي؛ فلما رأى الدولة للمشركين، قال: قال. يان ھو أبو البناتوأبو سف. أخو نبتل المنافق

لقد صدق هللا بقول : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ولكني أريد أن أقتل. إني ال أريد أن أرجع إلى بناتي
فوقف عليه أبوه، وھو مع . وبحنظلة بن أبي عامر الراھب، قتله األسود بن شع. أخلص له، وصدق في قوله

إن كنت ألنھاك عن ھذا الرجل، وأحذرك ھذا : المشركين، فرآه ورأى حمزة، وعبد هللا بن جحش وقد مثل بھما، فقال
وإن جزي حمزة . المصرع؛ وهللا لقد كنت شريف الخلق، برا بوالديك، ولقد مت مع سراة أصحابك وكرام قومك

. يا معاشر قريش، ال تمثلوا بحنظلة، وإن كان قد خالفكم وخالفني. هللا خيراوغيره من أصحاب محمد خيرا، فجزاك 
ھو خداش بن قتادة بن ربيعة بن مطروف بن الحارث، قتله : وھو أنيس بن قتادة؛ وقال الكلبي. وأنس. فلم يمثل به

أمره رسول هللا صلى هللا عبد هللا بن جبير بن النعمان الذي . أبو الحكم بن األخنس بن شريق الثقفي حليف بني زھرة
خيثمة بن الحارث بن مالك، من بني السلم األوسي، أبو سعد بن . عليه وسلم على الرماة، قتله عكرمة بن أبي جھل

: سبيع بن حاطب بن قيس بن ھيشة وقال بعضھم. وقتل سعد، ابنه، ببدر. خيثمة، قتله ھبيرة بن أبي وھب المخزومي
 .وثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية. ھو سبيق قتله ضرار بن الخطاب

وھو أحد بني . خارجة بن زيد بن أبي زھير، وكانت ابنته عند أبي بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه: ومن الخزرج
سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زھير بن مالك بن امرىء القيس بن . الحارث بن الخزرج، قتله صفوان بن أمية

أوس بن . بة، اشترك في قتله جماعة، ودفنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخارجة في قبر واحدمالك األغر بن ثعل
مالك بن سنان بن عبيد بن . أرقم، أخو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب

سعد بن . قتله رجل من كنانة. أبا سعيدومالك ھو أبو سعد الخدري، المكنى . ثعلبة بن عبيد بن األبجر، وھو خدرة
سويد بن قيس بن عامر بن عبادة بن األبجر، وقال الكلبي ھو سعد بن سويد بن عبيد بن ثعلبة بن األبجر، وھو 
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وثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن . عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة. خدرة
وعبد هللا بن . بن ساعدة بن كعب بن الخزرج األكبر، قتله غراب بن سفيان بن عويف الكنانيعمرو بن الخزرج 

عبد هللا بن . فروة بن اليدي بن عمرو بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، وكان يقال لعبد هللا ثقب
ف، جھنيان، يقال لھما طريف وحليفان لبني طري. ثعلبة، وقيس بن ثعلبة، من ولد طريف بن الخرزج بن ساعدة

عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك، . وعبد هللا بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن سالم بن عوف. وضمرة
نوفل بن عبد هللا السالمي، من بني غنم بن سالم، قتله سفيان . قتله أبو أبي األعور، وھو سفيان بن عبد شمس السلمي

فدفن وعبدة بن . ن مالك بن ثعلبة بن أصرم، من بني قوقل، قتله صفوان بن أميةالنعمان األعرج ب. بن عويف
 .والمجذر بن ذياد، قتل غيلة. الحسحاس في قبر

وكان حضير الكتائب استزار عدة من بني عمرو بن عوف فيھم سويد بن الصامت، وخوات بن جبير، وأبو : قالوا
وكان سويد بن الصامت ثمال من . وا عنده ثالثة أيام ثم انصرفوالبابة بن عبد المنذر في الجاھلية، فزاروه وأقام

لقد أمكن هللا : فقال له المجذر. وكان الشر بين األوس والخزرج مستعراً . الخمر، فجلس ليبول، فدل المجذر عليه
إني قتلت : قلوإذا رجعت إلى أمك ف. فارفع سيفك إلى ما دون الدماغ: قال. أريد قتلك: وما تريد بي ؟ قال: قال. منك

فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة، أسلم . سويد بن الصامت، وكان قتل سويد الذي ھاج وقعة بعاث
. فجعل الحارث يطلب مجذرا ليقتله بأبيه، فلم يقدر عليه. الحارث بن سويد بن الصامت، ومجذر بن ذياد، فشھدا بدرا

كان الذي : وقال غير الواقدي. الجولة، أتاه الحارث من خلفه، فضرب عنقهفلما كان يوم أحد، وجال المسلمون تلك 
فلما رجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة، ثم خرج إلى حمراء األسد، ورجع . فعل ذلك الجالس بن سويد

صلى هللا عليه وسلم  فركب رسول هللا. من حمراء األسد، أتاه جبريل فأخبره بما كان من قتل ابن سويد مجذراً غيلة
ً حاراً . إلى قباء من اليوم الذي أخبره فيه جبريل بذلك فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتصفح . وكان يوما

فكان صلى هللا عليه وسلم ال يأتي قباء إال في يوم السبت واالثنين، فجعلوا ينكرون . الناس وقد اجتمعوا للسالم عليه
فلما رآه النبي صلى . وطلع ابن سويد في ملحفة مورسة. فلم يبق منھم أحد إال حضر. نمجيئه في غير ھذين اليومي

قدمه إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن ذياد، فإنه قتله يوم أحد : هللا عليه وسلم، دعا عويم بن ساعدة فقال
. هللا عليه وسلم، فأبى ذلك عويم دعني أكلم رسول هللا صلى: فقدمه عويم إلى باب المسجد، فقال له ابن سويد. غيلة

قد قتلته يا رسول هللا، ولم : فجاذبه حتى دنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو يريد ركوب حماره، فجعل يقول
يكن ذلك لرجوع عن اإلسالم وال ارتياب فيه، ولكنه أمر وكلت فيه إلي نفسي، فأطعت الشيطان، وأنا أتوب إلى هللا 

وجعل يتضرع ويمسك بركاب . ديته وأصوم شھرين متتابعين وأعتق رقبة وأطعم ستين مسكيناورسوله، وأخرج 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإحدى رجلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الركاب واألخرى في األرض، 

يا عويم قدمه : عليه وسلموبنو المجذر حضور ال يقول لھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئاً، فقال صلى هللا 
ويقال إن خبيب بن إساف أخبر رسول هللا بخبر المجذر، . فضرب عنقه على باب المسجد. فاضرب عنقه كما أمرتك

. فركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لينظر في األمر ويبحث عنه، فأتاه جبريل عليه السالم بخبره وھو في طريقه
 :وقال حسان بن ثابت

 يا حار أم كنت مغتراً بجبريل... من يوم ذلكم  أكنت في سنة

وكان سويد بن الصامت حين ضربه المجذر بقي قليال ثم مات، . فھذه حجة لمن قال إن المقتول الحارث بن سويد
 :فقال

 وإن دعيت فال تخذلھما حار... أبلغ جالساً وعبد ّهللا مألكًة 

 وإنكار والحي عوفا على عرف... أقبل جدارة أما كنت القيھا 
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. وزيد بن وديعة بن عمرو، من بني الحبلى. وجدرة وجدارة بالجيم أخوان، وھما ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج
عبد هللا . وعنترة مولى لبني سلمة، قتله نوفل بن معاوية الديلي. ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو، من بني الحبلى

عمرو بن الجموح بن . بني سلمة، قتله سفيان بن عبد شمس السلميبن عمرو بن حرام، أبو جابر بن عبد هللا، من 
خالد بن عمرو بن الجموح قتله : خالد بن الجموح وغير الكلبي يقول. زيد بن حرام، وكان آخر األنصار إسالما

ابن و. المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة، قتله عكرمة بن أبي جھل. حمام بن الجموح. األسود بن جعونة
ذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد . الكلبي يجعل مكانه عبيد بن المعلى؛ وال يثبت أن المعلى قتل يوم أحد

عبد هللا بن قيس بن خلدة بن الحارث النجاري ويقال ھو عمرو بن . الزرقي، قتله أبو الحكم بن األخنس بن شريق
ثابت بن خنساء بن عمرو . بن مسعود بن كعب النجاريالنعمان بن عبد عمرو . قيس قتله نوفل بن معاوية الديلي

ويقال ھو عبدة . عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري. سليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب النجاري. النجاري
وھو عم أنس بن مالك . أنس ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام النجاري، قتله سفيان بن عويف. بن الحسحاس
سليط بن قيس بن عمرو النجاري، ولم يذكره الكلبي فيمن قتل بأحد، . خادم النبي صلى هللا عليه وسلم بن النضر،

 .وأنكره

ً . وعامر بن مخلد النجاري أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة، من بني مبذول بن عمرو بن غنم بن . ولم يعرفه أيضا
أوس بن حرام النجاري، من بني مغالة بنت فھيرة . وليعمرو بن مطرف بن علقمة المبذ. مازن، قتله خالد بن الوليد

ويقال ھو عبد . كيسان، مولى بني النجار. بن عامر بن بياضة، وإليھا ينسب ولد عدي بن عمرو بن مالك بن النجار
وكان بعض أيتام األنصار طلب . وابنا السميراء، وھما سليم بن الحارث الديناري، والنعمان بن عمرو. لھم لم يعتق

فاشتراه ثابت . وسأله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يسلمه له، فأبى. ن أبي لبابة عذقا بحق ادعاه، فلم يجد له بهم
رب عذق مذلل البن : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بن الدحداحة من أبي لبابة بحديقة نخل، ودفعه إلى اليتيم

ويقال جرح ثم برأ، ومات على فراشه من جرح كان أصابه . فقتل بأحد .فكانت ترجى له الشھادة. دحداحة في الجنة
 .ثم انتقض به، وقد رجع النبي صلى هللا عليه وسلم من الحديبية

عبد هللا بن حميد بن زھير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى، قتله أبو دجانة؛ وقال : وقتل من المشركين يوم أحد
وأخوه عثمان بن أبي طلحة، قتله . ي طلحة العبدري، قتله علي بن أبي طالبوطلحة بن أب. قتل يوم بدر: الكلبي

ومسافع بن طلحة بن أبي طلحة، قتله . وأخوه أبو سعد بن أبي طلحة، قتله سعد بن أبي وقاص. حمزة بن عبد المطلب
ً . عاصم بن ثابت بن أبي األقلح ة بن أبي طلحة، وكالب بن طلح. والحارث بن طلحة بن أبي طلحة، قتله عاصم أيضا

ويقال إنه الذي ضرب طلحة على . وجالس بن طلحة بن أبي طلحة، قتله طلحة بن عبيد هللا. قتله الزبير بن العوام
وقاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار، قتله . ويقال إن الذي ضربه المصلبة ضرار بن الخطاب. رأسه المصلبة

وأبو . ل بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، قتله علي عليه السالمأرطاة بن عبد شرحبي. علي، ويقال قتله غيره
 .عزيز، واسمه زرارة بن عمير، أخو مصعب الخير بن عمير، قتله قزمان حليف بني ظفر، وكان منافقا

ھشام بن . سباع بن عبد العزى الخزاعي، قتله حمزة. أبو الحكم بن األخنس بن شريق، حليف بني زھرة، قتله علي
أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، . الوليد بن العاص بن ھشام بن المغيرة، قتله قزمان. أمية بن المغيرة، قتله قزمانأبي 

ومات قزمان من جراحة جرحه إياھا خالد بن الوليد؛ . خالد بن األعلم العقيلي، قتله قزمان. قتله علي بن أبي طالب
صرف جريحا، فاشتد به األلم، فقطع رواھشه بسه فنزف حتى ويقال إنه ان. وأخرى جرحه إياھا عمرو بن العاص

وكان عثمان بن عبد اله أسر ببطن . وعثمان بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة، قتله الحارث بن الصمة. مات
فلما قتله الحارث يوم أحد، شد عبيد بن حاجز العامري . نخلة، أسره عبد هللا بن جحش، فافتدي فرجع إلى قريش

وعبيد بن حاجز من بني . صرعه وذبحه ذبحا: وأقبل أبو دجانة، فقتل ابن حاجز. الحارث، فجرحه على عاتقه على
شيبة بن مالك بن المضرب بن وھب بن حجير، من بني عامر بن لؤي، قتله طلحة . عامر بن لؤي، قتله أبو دجانة

بيده، أبو عزة عمرو بن عبد هللا بن عمير بن  أبي بن خلف الجمحي، قتله النبي صلى هللا عليه وسلم. بن عبيد هللا
أھيب بن حذافة بن جمح، كان أسر يوم بدر فشكا إلى رسول اله صلى هللا عليه وسلم خلته وكثرة عياله، فأطلقه بعد 
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إن : فلما كان يوم أحد، أخذ أسيرا، وكان د أراد أن ال يخرج مع قريش من مكة، وقال. أن حلف له أنه ال يخرج عليه
فلم يزل به صفوان بن أمية، وأبي بن خلف حتى أخرجاه وضمنا له . اً أحسن إلي ومن علي وليس ھذا جزاؤهمحمد

إن : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يا محمد، من علي: فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. أمر عياله
خدعت محمدا مرتين ؟ ثم أمر : وتقولالمؤمن ال يلدغ من جحر مرتين، أتريد أن ترجع مكة فتمسح عارضيك 

 .فضرب عنقه. عاصم بن ثابت بن أبي األقلح أن يضرب عنقه

لما انصرف المشركون عن أحد، نزلوا بحمراء األسد في أول النھار : حدثنا بكير بن مسمار قال: وقال الواقدي
فأخذه . المسلمون وقد انتبه فھو يتلددفنام حتى ارتفع النھار، ولحقه . ساعة، ثم رحلوا وتركوا أبا عزة نائما مكانه

وأبو . وخالد بن سفيان بن عويف الكناني. عاصم بن ثابت، وأتى به النبي صلى هللا عليه وسلم، فأمر بضرب عنقه
 .وأخ لھم آخر يقال له غراب. وأبو الحمراء بن سفيان بن عويف. الشعثاء بن سفيان بن عويف

ثم جمع إليه . وسلم على الشھداء، فكان حمزة أول من كبر عليه أربعاوصلى رسول هللا صلى هللا عليه : قالوا
. فكان كلما أتي بشھيد، وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشھيد، حتى صلى عليه سبعين مرة. الشھداء
: ويقال. ثم يرفع التسعة وحمزة مكانه، ويؤتى بتسعة أخر. كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرھم، فيصلي عليھم: ويقال

 .وأعمق لھم في الحفر، ودفن االثنين والثالثة في القبر، وبدأ بأكثرھم قرآنا. كبر عليھم تسعا وسبعا وخمسا

: جاءت األنصار يوم أحد فقالت: حدثني شيبان بن أبي شيبة، ثنا سليمان بن المغيرة، ثنا حميد عن ھشام بن عامر قال
: قالوا. احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثالثة في القبر: يا رسول هللا أصابنا قرح وجھد، فكيف تأمرنا ؟ فقال

 .قدموا أكثرھم قرآنا: فمن نقدم ؟ قال

رحمك هللا، لقد رأيتك : وآثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمصعب بن عمير وھو مقتول في بردة له، فقال: قالوا
ونزل في قبره أخوه أبو الروم، . وأمر به، فقبر. دةثم أنت أشعث بر. بمكة، وما بھا أرق حلًة وال أحسن لمًة منك

ونزل في قبر حمزة رحمه هللا علي بن أبي طالب، وأبو . وعامر بن ربيعة العنزي، وسويبط بن عمرو بن حرملة
وحمل كثير من الناس قتالھم إلى المدينة، . وجلس رسول اله صلى هللا عليه وسلم على حفرته. بكر، وعمر، والزبير

وكان شماس بن عثمان المخزومي حمل وبه رمق، فمات عند أم سلمة زوج النبي صلى . نقيع الخيل وغيرهفدفنوا ب
 .هللا عليه وسلم، فأمر صلى هللا عليه وسلم، فرد إلى أحد، فدفن في ثيابه التي مات فيھا

عن تلك القبور المجتمعة وكان طلحة بن عبيد هللا إذا سئل . ودفن من دفن بأحد من الشھداء في الوادي: قال الواقدي
. قبور قوم من األعراب كانوا على عھد عمر بن الخطاب في عام الرمادة ھناك، فماتوا، فتلك قبورھم: بأحد، يقول

ال نعرف تلك القبور المجتمعة؛ إنما ھي قبور ناس من أھل : وكان ابن أبي ذئب، وعبد العزيز بن محمد يقوالن: قال
 .البادية

غيرة بن أبي العاص، الذي جدع أنف حمزة ومثل به فيمن مثل، قد انھزم يوم أحد فمضى على وكان معاوية بن الم
فلما أصبح، دخل المدينة، فأتى منزل عثمان بن عفان بن أبي العاص فضرب بابه، . وجھه، فبات قريبا من المدينة

ابعثي إليه، فإن له عندي ثمن : فقال. ليس ھو ھا ھنا: فقالت له امرأته أم كلثوم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
: فلما جاء، قال لمعاوية. فأرسلت إليه وھو عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. بعير ابتعته عام أول وقد جئته به
. يا بن عم، لم يكن أحد أقرب إلي وال أمس رحما بي منك، فجئتك لتجيرني: أھلكتني ونفسك؛ ما جاء بك ؟ قال

فسمع رسول . وصيره في ناحية منھا، ثم خرج إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ليأخذ له منه أمانا فأدخله عثمان داره،
ما كان ليعدو منزل عثمان، : فقال بعضھم. إن معاوية بالمدينة وقد أصبح بھا، فاطلبوه: هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

فاستخرجوه من تحت . ذي صيره عثمان فيهفدخل منزل عثمان، فأشارت أم كلثوم إلى الموضع ال. فاطلبوه فيه
فقال عثمان حين رآه، والذي بعثك بالحق، ما جئت إال ألطلب . حمارة لھم، فانطلقوا به إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

. لئن وجد بعدھا بشيء من أرض المدينة وما حولھا، ليقتلن: فوھبه له، وأجله ثالثا وأقسم. له األمان منك، فھبه لي
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وصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى حمراء . ارتحل: ثمان، فجھزه واشترى له بعيرا، ثم قال لهوخرج ع
فلما كان في اليوم . األسد، وأقام معاوية إلى اليوم الثالث ليتعرف أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم ويأتي بھا قريشا

ً ولم ينفذ، فاطلبوه، واقتلوهإن معاوية أصب: الرابع، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأصابوه قد أخطأ . ح قريبا
وكان اللذان أسرعا في طلبه زيد بن حارثة مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعمار بن . الطريق، فأدركوه

لنبي ورماه بسھم، فقتاله، ثم انصرفا إلى ا. إن لي فيه حقا: وقال عمار. فضربه زيد بن حارثة. ياسر، فأخذاه بالجماء
ويقال إنه أدرك على ثمانية أميال من المدينة، فلم يزل زيد وعمار يرميانه بالنبل حتى . صلى هللا عليه وسلم بخبره

 .ومعاوية ھذا ھو أبو عائشة بنت معاوية، أم عبد الملك بن مروان. مات

قريش بثالث، وال عقب جدع معاوية بن المغيرة أنف حمزة وھو قتيل، فأخذ بقرب أحد بعد انصراف : وقال الكلبي
 .علي عليه السالم: ويقال إن الذي قتل معاوية بن المغيرة. له إال عائشة أم عبد الملك بن مروان

وكانت المواريث . وكان لسعد ابنتان، وكانت امرأته حامال. ولما استشھد سعد بن الربيع، أخد أخوه ميراثه: قالوا
فنزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حينئذ، فدعا أخا سعد، . على مواريث الجاھلية، ولم تكن الفرائض أنزلت

ولم يورث الحمل يومئذ؛ ثم ورث بعد . أعط ابنتي أخيك ثلثي الميراث، وادفع إلى زوجته الثمن، والباقي لك: فقال له
في ميراثك من  تكلمي: وولدت له أم سعد بنت سعد، وھي امرأة زيد بن ثابت؛ فلما كانت خالفة عمر، قال لھا. ذلك

ً : فقالت. أبيك إن كنت تحبين ذلك، فإن أمير المؤمنين قد ورث الحمل اليوم   .ما كنت ألطلب من أختي شيئا

 .وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن أم مكتوم

 ثم غزاة حمراء األسد

ألسد على ثمانية أميال من وحمراء ا. وكانت لثمان أو تسع من شوال سنة ثالث، وغاب فيھا عن المدينة خمسا
 .المدينة أو تسعة أميال

وكان المشركون قد صاروا إليھا من أحد، فنادى منادي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس أن اخرجوا لطلب 
يا رسول : وقال جابر بن عبد هللا. فخرج الناس حتى الجرحى، وكانوا كثيرا. عدوكم، وال يخرج إال من كان بأحد

يا بني إنه ال ينبغي : قد حرمت علي الخروج باألمس، فمنعني أبي وذلك أنه خلفني على أخوات لي سبع وقالهللا، ل
لي وال لك أن نترك ھؤالء النسوة ال رجل فيھن، ولست بالذي أوثرك بالجھاد مع رسول اله صلى هللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم أخرج معه من كان بأحد ومن  ويقال إن رسول هللا صلى. فأذن له. على نفسي، فأذن لي في الخروج
وكان المشركون قد ملوا الحرب وكرھوھا، وأحبوا أن ينصرفوا عن ظفر منھم، ولم يأمنوا أن تكون الدولة . لم يكن

فأمعنوا في السير، وأقلوا اللبث حتى أتوا مكة، فلم يصادف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منھم . للمسلمين عليھم
 .وكان خليفته على المدينة ابن أم مكتوم. م يلق كيداأحدا، ول

 ثم غزاة بني النضير من يھود

 .في شھر ربيع األول، ويقال في جمادى األولى سنة أربع

وكان سببھا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتاھا ومعه أبو بكر، وعمر، وأسيد بن حضير فاستعانھم في دية 
وادعين له، وكان عمرو بن أمية الضمري قتلھما خطأ، فھموا بأن يلقوا على رسول رجلين من بني كالب بن ربيعة م

هللا صلى هللا عليه وسلم رحى، فانصرف عنھم، وبعث إليھم يأمرھم بالجالء عن بلده إذ كان منھم ما كان من النكث 
ثم . صرھم خمس عشرة ليلةفزحف إليھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وح. فأبوا ذلك وأذنوا بالمحاربة. والغدر

صالحوه على أن يخرجوا من بلده ولھم ما حملت اإلبل إال السالح واآللة، ولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم نخلھم 
 .فكانت أموال بني النضير لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خالصة. وأرضھم
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حاصر رسول هللا صلى هللا عليه : الزھري قال وحدثني أبو عبيد القاسم بن سالم، ثنا محمد بن كثير، عن معمر، عن
وسلم بني النضير، وھم سبط بن يھود بناحية المدينة، حتى نزلوا على الجالء وعلى أن لھم ما أقلت اإلبل من األمتعة 

ّ ما في السموات وما في األرض وھو العزيز الحكيم ھو الذي أخرَج : " فأنزل هللا عز وجل فيھم. إال الحلقة سبَح 
وكان ابن أم مكتوم مقيما " ولُيخزي الفاسقين " ، إلى قوله " الذين كفروا من أھل الكتاب من ديارھم ألول الَحشر 

 .على خالفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ثم غزاة بدر الموعد

 .في ذي القعدة سنة أربع

فوفى رسول هللا . حول نلتقي فنقتتلموعدكم بدر الصفراء على رأس ال: وذلك أن أبا سفيان بن حرب نادى يوم أحد
صلى هللا عليه وسلم والمسلمون، فأتى بدرا للموعد، ولم يأت أبو سفيان ودس نعيم بن مسعود األشجعي إلى المسلمين 

وكانت بدر " . حسبنا ّهللا ونعم الوكيل : " فلما أخبرھم بذلك، قالوا. ليخوفھم كثرة المشركين وعدتھم ويثبطھم
الذين قال لھم الناُس إّن الناس قد : " فأنزل هللا عز وجل. فتجر المسلمون فربحوا. لعرب، يتبايع بھاالصفراء موسما ل

، أي " يخّوف أولياءه " وقوله . يعني بالفضل ما نالوا من الربح" . مؤمنين " ، إلى قوله " َجمعوا لكم فاخشوھم 
فأقام . لم على المدينة عبد هللا بن رواحة الخزرجييخوف الناس أولياءه وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وس

 :وقال الشاعر حسان بن ثابت أو غيره. وبعض الرواة يقول بدر الصغرى. المسلمون ببدر الصفراء ثمانية أيام

 لموعده صدقا وما كان وافيا... وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد 

 ثم غزاة ذات الرقاع

س، وإنما سميت ذات الرقاع أنھا كانت عند جبل فيه بقع حمر وبيض وسود وكانت لعشر خلون من المحرم سنة خم
 .كأنھا رقاع

وسببھا أن بني أنمار بن بغيض، وبني سعد بن ثعلبة بن ذبيان بن بغيض جمعوا جمعا لرسول هللا صلى هللا عليه 
. ا الجبل وتعلقوا في قلتهفلما دنا منھم، وعاينوا عسكره، ولوا عن المسلمين وكرھوا لقاءھم فتسنمو. وسلم عظيما

 .فانصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يلق كيدا، واستاق لھم نعما وشاءً 

 .وكان خليفته على المدينة عثمان بن عفان. وفي ھذه الغزاة صلى صالة الخوف مخشاة أن يكروا عليه

 .ن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمرثنا حازم، ثنا حماد ب: حدثنا أحمد بن إبراھيم، وروح بن عبد المؤمن قاال

يصلي بطائفة ويقوم طائفة حيال العدو، فيصلي بھؤالء ركعة ثم يذھب ھؤالء فيقومون مقام : في صالة الخوف، قال
وإن كان الخوف شديدا، صلوا . أولئك، ويجيء ھؤالء فيصلي بھم ركعة ثم يسلم، فيقضي ھؤالء ركعة وھؤالء ركعة

 .رجاال وركبانا

ا ھشام بن عمار، ثنا عبد الحميد بن حبيب، ثنا األوزاعي، حدثني أيوب بن موسى، حدثني نافع، حدثني ابن حدثن
فصلى . صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الخوف، طائفة منا خلفه، وطائفة مواجھة للعدو: عمر، قال

ثم قام كل واحد . فصلى بھم ركعة وسجدتينبإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا وجاءت طائفة أخرى 
 .منھما إلى طائفة فصلى لنفسه ركعة وسجدتين
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 ثم غزاة دومة الجندل

 .في شھر ربيع األول سنة خمس

فلما انتھى إلى . فسار نحوھم في ألف انتخبھم. وسببھا أن جمعا من قضاعة ومن غسان تجمعوا، وھموا بغزو الحجاز
وكان خليفته على . ثم انصرف. وأمر باستياق نعم وشاء وجدت لھم. فلم يلق كيدا. بواموضعھم ألفاھم قد تفرقوا وھر
 .المدينة سباع بن عرفطة الكناني

 ثم غزاة بني المصطلق

 .وكانت في شعبان سنة خمس. والمريسيع ماء لھم. وھي غزاة المريسيع. من خزاعة

. د للمسير إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلموسببھا أن الحارث بن أبي ضرار، سيد خزاعة، جمع جموعا واستع
وبلغه صلى هللا عليه وسلم ذلك، فسار في المسلمين، فلما نزل على المريسيع، أمر عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى 

وغنم . عنه أن يعرض على المشركين التوحيد، فأبوه، فحمل عليھم المسلمون، فقتلوا منھم جمعا وأسروا أسرى كثيرةً 
المسلمين أموالھم وسبيھم، وكانت جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار في السبي، فأعتقھا رسول هللا صلى هللا هللا 

ويقال إنه أعتقھا وتزوجھا على عتق مائة من أھل بيت .. عليه وسلم وتزوجھا، وكان اسمھا برة، فسماھا جويرية
ى هللا عليه وسلم الغنائم، وأخذ صفيه قبل القسمة، ثم قومھا، فلما عتقوا، انصرفوا إلى منازلھم، وقسم رسول هللا صل

وكان له . فأخذ الخمس وأخذ سھمه مع المسلمين لنفسه وفرسه. جزأ الغنائم خمسة أجزاء، ثم أقرع عليھا ولم يتخير
 .عبد أو أمة أو سيف أو درع: صلى هللا عليه وسلم صفي من المغنم وحضر أو غاب قبل الخمس

: البزاز وخلف بن ھشام البزاز قاال، ثنا ھشيم، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي قال حدثني محمد بن الصباح
 .عبد أو أمة أو فرس: كان للنبي صلى هللا عليه وسلم صفي يصطفيه من كل مغنم

 .وحدثني إبراھيم بن محمد بن عرعرة، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي بمثله

وذلك أنه كان على ساقة . ائشة رضي هللا عنھا بصفوان بن معطل السلميوفي ھذه الغزاة رمى أھله اإلفك ع
وظن الذي كان يقود بعيرھا . العسكر، فوجدھا قد انقطعت مرسلتھا، وكانت من جزع ظفار، فتشاغلت بلقط خرزھا

الظن فظن بھا بعض . فحملھا صفوان على جمله وجعل يقود بھا حتى أدخلھا العسكر. أنھا عليه، فسيره مع اإلبل
وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ھذه الغزاة زيد بن . حتى أنزل هللا براءتھا وأكذب من تكلم عنھا

 .حارثة الكلبي مواله

كتبت إلى نافع أسأله ھل كانت الدعوة قبل القتال ؟ فكتب : وحدثني عبيد هللا بن معاذ، عن أبيه، عن أبي عون قال
الم، وقد أغار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بني المصطلق، وھم غارون ونعمھم إن ذلك كان أول اإلس: إلي

 .حدثني بذلك عبد هللا بن عمر، وكان في الجيش. على الماء تسقى، فقتل مقاتلھم وسبى سبيھم

وھو من أھل اإلفك عبد هللا بن أبي، : حدثني الحسين بن األسود، عن يحيى بن آدم، عن مجاھد، عن الشعبي قال
الذي تولى كبره، وصرح بالقول فيه؛ وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن 

 .فحدھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين نزل في شأن عائشة ما نزل. عبد مناف

 ثم غزاة الخندق

هللا صلى هللا عليه وسلم لما أجلى بني  وكان سببھا أن رسول. وكانت في ذي القعدة سنة خمس. وھي غزاة األحزاب
النضير، أتوا خيبر، فلما قدموھا، خرج حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق اليھودي وغيرھما، حتى أتوا مكة، 
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فدعوا أبا سفيان بن حرب وقريشا إلى قتال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأعلموھم أنھم يد لھم عليه، فسر أبو 
 .اقدھم على ما دعوه إليهسفيان بذلك، وع

. ثم أتت اليھود غطفان، فجعلوا لھم تمر خيبر سنًة على أن يعينوھم على حرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ثم أتوا بني سليم بن . وكان عيينة بن حصن الفزاري أسرع القوم إلى إجابتھم. فأنعموا لھم بذلك، وأجابوھم إليه

فخرجت قريش فيمن . وساروا في جميع العرب ممن حولھم، فنھضوا معھم. ھممنصور، فسألوھم مثل ذلك، فأنجدو
ضوى إليھا والفھا من كنانة وثقيف وغيرھم، ولحقتھم أفناء العرب، عليھا قادتھا وكبراؤھا، وبلغ رسول هللا صلى 

وأشار عليه سلمان وخرج فارتاد لعسكر المسلمين موضعا، . هللا عليه وسلم الخبر، فندب المسلمين إلى قتال األحزاب
وجعل . فجعل سلعا وراء ظھره، وأمر فحفر الخندق أمامه. الفارسي بالخندق، ولم تكن العرب تخندق عليھا

وعرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم الناس يوم الخندق، فأجاز . المسلمون يتحارسون في عسكرھم
أشف منھا، وأجاز زيد بن ثابت األنصاري ثم الخزرجي، عبد هللا بن عمر بن الخطاب وھو ابن خمس عشرة سنة و

وكانت قريظة قد . ويقال إنه أجازھم قبل ذلك. وأجاز البراء بن عازب األوسي، وأبا سعيد الخدري ولم يردھم
واشتد خوف . امتنعت من المظاھرة على النبي صلى هللا عليه وسلم، فلم يزل بھم حيي وأصحابه حتى خرجوا معھم

ومن " ، يعني يھود، " إذ جاؤوكم من فوقكم : " وكانوا كما قال هللا. من جاش عليھم من األحزاب لكثرتھمالمسلمين م
 .، يعني قريشا والعرب" أسفل منكم 

: ، قال" إذ جاؤوكم من فوقكم " حدثني القاسم بن سالم، عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن مجاھد في قوله 
: ، قال" ورّد ّهللا الذين كفروا بغيظھم " ، أبو سفيان في قريش، " ومن أسفَل منكم  "عيينة بن حصن في أھل نجد، 

. " حصونھم وقصورھم: ، قال" من صياصيھم . " اآلية، يعني بني قريظة" وأنزل الذين ظاھروھم " األحزاب؛ 
 .دقوھذا كله في يوم الخن: وقال" . وقذف في قلوبھم الرعَب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا 

أحلف . باسمك اللھم: وكتب أبو سفيان إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكثر كالم المرتابين وظنوا الظنون: قالوا
. فأراك قد اعتصمت بالخندق، وكرھت لقاءنا. بالالت والعزى وساف ونائلة وھبل، لقد سرت إليك أريد استئصالكم

 .فقرأه على النبي صلى هللا عليه وسلم أبي بن كعب. امة الجشميوبعث بالكتاب مع أبي أس. ولك مني يوم كيوم أحد

. وسفيھھم با الغرور. قد أتانا كتابك، وقديما غرك يا أحمد بني غالب: وكتب إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ساف ونائلة وھبل يا وليأتين عليك يوم أكسر فيه الالت والعزى و. وسيحول هللا بينك وبين ما تريد، ويجعل لنا العاقبة

 .سفيه بني غالب

فربما تراموا بالنبل والحجارة، واجتمع . وكانت طالئع المشركين تطيف بالمسلمين رجاء أن يصيبوا منھم غرة
وكان فيھم . فأكرھت جماعة منھم خيلھم، فعبرت الخندق. المشركون يوما، فالتمسوا أن يھجموا خيلھم على المسلمين

ويقال إنه جرح عليا على . قيس، من بني عامر بن لؤي، فبارزه علي عليه السالم فقتله عمرو بن عبد ود بن أبي
ونجا أصحاب عمرو إال رجال سقط في الخندق فتكسر، ورماه المسلمون حتى . ويقال إن عليا لم يجرح قط. رأسه
ثم إن هللا . ن وراء الخندقثم غدا المشركون في اليوم الثاني جميعا لم يتخلف منھم أحد، فقاتلھم المسلمون م. مات

وانھزم . تبارك وتعالى نصر المسلمين عليھم بالريح، وكانت ريحا صفراء فمألت عيونھم، فداخلھم الفشل والوھن
 .ودامت الريح عليھم؛ وغشيتھم المالئكة تطمس أيضاً أبصارھم. المشركون وانصرفوا إلى معسكرھم

فأسلم وجعل يخذل المشركين ويسعى بينھم بما فيه تفريق  وكان نعيم بن مسعود األشجعي خرج من المشركين،
وقالت غطفان . فبلغ من ذلك ما التمس بعون هللا وتوفيقه، وألقى هللا بينھم االختالف. كلمتھم وألفتھم وصدع شعبھم

فجھدوا، . ةوهللا لمحمد أحب إلينا وأولى بنا من يھود؛ فما بالنا نؤذيه وأنفسنا ؟ وكانت تلك السنة سنة مجدب: وسليم
ورّد ّهللا الذين كفروا بغيظھم لم ينالوا خيرا وكفى ّهللا . " فانصرفوا وانصرف الناس. وأضر مقامھم بكراعھم
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وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . وكان حصار المسلمين في الخندق خمسة عشر يوما" . المؤمنين القتال 
 .في غزاة الخندق ابن أم مكتوم

 :عبيد، ثنا عبد هللا بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزھري قال وحدثنا أبو

فحاصروا . ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن حرب. كانت وقعة األحزاب بعد أحد بسنتين، وذلك يوم حفر الخندق
صلى هللا عليه فقال رسول هللا . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى المسلمين الكرب

وأرسل رسول هللا . اللھم إني أنشدك عھدك ووعدك، اللھم إن تشاء أال تعبد: وسلم، كما أخبرني سعيد بن المسيب
صلى هللا عليه وسلم إلى عيينة بن حصن، وھو يومئذ رئيس الكفار من غطفان وھو مع أبي سفيان، يعرض عليه 

بل أعطني شطر ثمرھا : فقال عيينة. رف بمن معه من غطفانثلث ثمر نخل المدينة على أن يخذل األحزاب، وينص
فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وھو سيد األوس، وإلى سعد بن عبادة، وھو . حتى أفعل ذلك

إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف بمن معه من غطفان ويخذل بين : سيد الخزرج، فقال
فقال . يا رسول هللا إن كنت أمرت بشيء فافعله: ني أعطيته الثلث، فأبى إال النصف فما تريان ؟ فقاالاألحزاب، وإ

فإنا ال نرى أن نعطيھم إال : لو أمرت لم أستأمركما، ولكن ھذا رأي أعرضه عليكما ؟ قاال: صلى هللا عليه وسلم
 .فنعم: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. السيف

بعث رسول هللا صلى : بن األسود، ثنا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزھري قال وحدثني الحسين
هللا عليه وسلم إلى عيينة بن حصن يوم األحزاب فعرض عليه ثلث ثمر نخل المدينة على أن يخذل األحزاب ويرجع 

إن كنت أمرت : وسعد بن عبادة فقاالبالناس، فأبى إال النصف، فاستشار النبي صلى هللا عليه وسلم سعد بن معاذ 
 .فنعم إذاً : قال. بشيء فامض له وإال فإنا ال نرضى أن نعطيھم إال السيف

إن كان ھذا : قال سعد بن معاذ وابن عبادة: قال وحدثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن أبي نجيح قال
 .فنعم إذاً : يف اليوم وقد أعزنا هللا باإلسالم ؟ قالفي الجاھلية ليمر يجر سرمه ما يطمع منه في بسرة، فك

أنھما : حدثني الحسين، عن يحيى، عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر عن ابن أبي قتادة
 .ما أصابت العرب حطمة قط فقدروا منه على بسرة إال شرًى أو قرًى، فكيف اآلن؟: قاال

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : اد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن أبيهحدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حم
أدخل النساء يوم األحزاب أطما من آطام المدينة، وكان حسان رجال جبانا فأدخله معھن وأغلق الباب فجاء يھودي 

سي خطرا لعلج مثله، ما كنت ألجعل نف: فقال. انزل إلى ھذا العلج فاقتله: فقال له إحداھن. فقعد على باب األطم
 .فاتزرت بكساء، وأخذت فھرا ونزلت إليه ففلقت رأسه

. ورمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ يوم الخندق بسھم، فانتقض به جرحه منه بعد انقضاء أمر بني قريظة، فمات
عرق هللا وجھك في : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. خذھا وأنا ابن العرقة: وكان حبان بن العرقة لما رماه قال

 .النار

 ثم غزاة بني قريظة من يھود

انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الخندق وزحف إليھم، فحصرھم حتى نزلوا على حكمه، فحكم فيھم سعد 
فأجاز رسول هللا . فحكم بقتل من جرت عليه الموسى وبسبي الذرية والنساء، وقسمة أموالھم بين المسلمين. بن معاذ

وكانت غزاة بني قريظة في ليال من ذي القعدة وليال . لقد حكمت فيھم بحكم هللا: ى هللا عليه وسلم، وقال لسعدصل
 .وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة ابن أم مكتوم. من ذي الحجة سنة خمس



170 

 

عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، عن أبيه، 
يا محمد، وضعتم أسلحتكم وما وضعنا : عليه وسلم لما فرغ من األحزاب، دخل مغتسالً ليغتسل فجاءه جبريل فقال

 .لقد رأيته من خلل الباب وقد عصب التراب رأسه: فقالت عائشة. أسلحتنا بعد؛ انھد إلى بني قريظة

أقبل رسول هللا صلى هللا عليه : لح، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شھاب قالحدثنا أبو عبيد ، ثنا عبد هللا بن صا
أوضعت السالح وما : وسلم حين انصرف من األحزاب حتى دخل على أھله فوضع السالح، فدخل عليه جبريل فقال

ا تخافّن من قوم وإم: " وأنزل هللا تعالى فيھم: زلنا في طلب القوم ؟ فاخرج فإن هللا قد أذن لك في بني قريظة؛ قال
 .وقد قيل في غير ھذا الحديث إن اآلية نزلت في بني قينقاع" . خيانة فانبذ إليھم على سواء إّن ّهللا ال يحّب الخائنين 

 حدثنا غير واحد، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن مجاھد

وألقى بنو قريظة . يعني بني قريظة: ، اآلية، قال" وأنزل الذين ظاھروھم من أھل الكتاب : " في قول هللا عز وجل
 .على خالد بن سويد الخزرجي رحى، وقد دنا ليكلمھم

 ثم غزاة بني لحيان بن ھذيل بن مدركة

 .غزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني لحيان، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. بناحية عسفان

. ا بلغھم إقبال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليھم، ھربوافلم. وكان بنو لحيان ومن الفھم من غيرھم قد استجمعوا
 .وكانت ھذه الغزاة في شھر ربيع األول سنة ست. فلم يلق كيدا، ووجه أبا بكر في طلبھم

 ثم غزاة ذي قرد

وكان سبب ھذه الغزاة أن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر أغار على لقاح . وبعضھم يقول قرد، والصواب الفتح
 صلى هللا عليه وسلم وھي ترعى بالغابة وھي على بريد من المدينة فوجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

وقتلوا . فتخلصوا عشراً منھا، وكانت عشرين. المقداد بن عمرو، ويقال سعد بن زيد األشھلي في عدة من المسلمين
 .عيينةمسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري، وحبيب بن 

فنھي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج، فلحقھم بذي قرد وقد مضى القوم
وأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي قرد يوما . وكان خليفته، في غزاة ذي قرد، ابن أم مكتوم. عن اتباعھم

. زاة في شھر ربيع األول، ويقال في شھر ربيع اآلخر سنة ستوليلة، وصلى صالة الخوف ھناك، وكانت ھذه الغ
 .ولم يقل ذلك قبلھا. يا خيل هللا اركبي: وفيھا نودي. وھي أيضاً تسمى غزاة الغابة

دخل أبو قتادة : وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه، عن عبد هللا بن االجلح الكندي، عن أبيه، عن الشعبي قال
رضي هللا تعالى عنه وعليه رداء عدني، وعند معاوية عبد هللا بن مسعدة بن حكمة بن مالك  بن ربعي على معاوية

عبد هللا بن : من ھذا يا أمير المؤمنين ؟ قال: فقال. فسقط رداء أبي قتادة على عبد هللا، فنفضه عنه بغضب. بن حذيفة
 .فسكت عبد هللا. رح المدينةنعم أنا وهللا دفعت حضن أبي ھذا بالرمح يوم أغار على س: قال. مسعدة

 خروج رسول هللا للعمرة

. ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعمرة في ھالل ذي القعدة سنة ست، فمنعته قريش من دخول مكة عنوة
 إنا لم: فأقام في الحديبية، وكان ابن الكلبي يقول الحديبية فيخففھا وأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قريش

فأبوا إال منعه، ووجھوا إليه سھيل بن عمرو، . نأت لقتال، وإنما جئنا لسوق البدن إلى محلھا، فننحرھا ثم ننصرف
فسألوه أن ينصرف في عامه، ويعود في قابل . من بني عامر بن لؤي، ومكرز بن حفص، وحويطب بن عبد العزى
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لى ذلك، وكتب بينه وبينھم كتاباً بخط علي عليه السالم، فأجابھم إ. فيقيم في مكة ثالثة أيام ال يزيد عليھا ثم ينصرف
ھذا ما اصطلح : وكتب. ال أعرف ھذا؛ اكتب كما نكتب باسمك اللھم: فقال سھيل. بسم هللا الرحمن الرحيم: فكتب

باسمك : لو أعلم أنك رسول هللا ما خالفتك؛ أفترغب عن أبيك ؟ فكتب القضية: فقال سھيل. عليه محمد رسول هللا
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيھا . ھذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد هللا وسھيل بن عمرو. لھمال

وأنه من أحب أن يدخل في . الناس ويكف بعضھم عن بعض، على أنه ال إسالل وال إغالل، وأن بيننا عيبة مكفوفة
وأنه من أتى محمدا منھم بغير إذن . علوأنه من أحب أن يدخل في عھد قريش وعقدھا، ف. عھد محمد وعقده، فعل
وأن محمدا يرجع عنا عامه ھذا بأصحابه، . وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد، لم يردوه. وليه، رده محمد إليه

 .ال يدخل بسالح إال سالح المسافر السيوف في القرب. ويدخل علينا في قابل في أصحابه، فيقيم ثالثا

عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، شھد أبو بكر بن أبي قحافة، و
 .وكتب علي بن أبي طالب. وأبو عبيدة بن الجراح، ومحمد بن مسلمة، وحويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص

ولما . ونسخ الكتاب نسختين، فوضعت إحداھما عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأخذ األخرى سھيل بن عمرو
نحن : نحن ندخل في عھد محمد وعقده، وقال بنو بكر: فرغ من كتاب القضية، وثب من ھناك من الخزاعة، فقالوا

ثم . ثم نحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الھدي بالحديبية، وحلق، وحلق الناس. ندخل في عھد قريش ومدتھا
ً مبينا  إنا فتحنا لك: " انصرف، ونزلت عليه منصرفه من الحديبية ويقال إنھا نزلت قبل انصرافه من " . فتحا

 .الحديبية

وفي غزاة الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت السمرة الخضراء، بايعوا على الموت مع رسول هللا صلى هللا عليه 
لون وقوم يقو. ويقال أبو رھم كلثوم بن الحصين الغفاري، من كنانة. وكان خليفته بالمدينة ابن أم مكتوم. وسلم

 .استخلفھما جميعاً، وكان ابن أم مكتوم على الصالة

قال الواقدي، قال ابن أبي الزناد، عن أبيه قوله ال إسالل، يريد دس السالح وسله سرا؛ وقوله ال إغالل، يقول ال 
 .وھذا مثل. وقوله وعيبة مكفوفة، أي مشرجة. أغللت في الشيء: والعرب تقول. ينطوون على غل

فبايع . صلى هللا عليه وسلم بعث عثمان إلى مكة لتسكينھم وإعالمھم أنه لم يأت لمكروه يريده بھموكان رسول هللا 
 .عنه، ومسح يده اليسرى على اليمنى

على : قلت لسلمة بن األكوع: حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيدة قال
 .على الموت:  عليه وسلم يوم الحديبية ؟ فقالأي شيء بايعتم رسول هللا صلى هللا

حدثنا علي، ثنا أبو عبيد، حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لھيعة، عن أبي األسود، عن عروة في حديث طويل قال 
فھادنت قريش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وصالحته على سنين أربع وعلى أن يأمنن بعضھم بعضا، على أن ال 

ً أو معتمراً أو مجتازاً إلى اليمن أو الطائف فھو آمن، ومن قدم المدينة من إغالل وال إر سال، فمن قدم مكة حاجا
 .المشركين عامداً للشأم أو المشرق فھو آمن

وأدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عھده بني كعب، وأدخلت قريش في عھدھا حلفاءھا بني كنانة، وعلى : قال
 .صلى هللا عليه وسلم رده إليھم، ومن أتاھم من المسلمين لم يردوه إليه أنه من أتى رسول هللا

 .يقال أغللت في اإلھاب إذا تركت فيه لحما: وقال. قوله ال إرسال، يقول في غائلة: قال أبو عبيد

ثنا يزيد بن ھارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزھري عن عروة، عن : وحدثني أبو عبيد، ووھب بن بقية قاال
كان في شرط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبين قريش يوم : سور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قاالالم
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الحديبية أن يرجع عامه ھذا، فإذا كان العام القابل دخل مكة ومعه سالح الراكب، وال يدخلھا إال بالسيوف في القرب 
 .في قربھا فيقيم ثالثا: قال وھب

 ثم غزاة خيبر

 .ويقال في شھر ربيع األول. ويقال في جمادى األولى. سبع في صفر سنة

سار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اليھود بخيبر، فماكثوه وطاولوه، وقاتلوا المسلمين، ثم إن بعضھم نزل ومعه 
الصفراء ابن أبي الحقيق، فصالحا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حقن الدماء وأن يخلوا بين المسلمين وبين 

فأقرھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في األرض عمارا . والبيضاء وبين أرضھم والبزة إال ما كان على األجساد
 .أقركم ما أقركم هللا: وقال. لھا، وعاملھم على الشطر من التمر والحب

خذ حويطب منه فأ. وخاطر عباس بن مرداس حويطب بن عبد العزى على أن النبي صلى هللا عليه وسلم مغلوب
 .مائة ناقة

فأتوه فصالحوه على . وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أھل فدك منصرفه من خيبر يدعوھم إلى اإلسالم
وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزاة خيبر سباع بن عرفطة . نصف األرض بتربتھا، فقبل ذلك منھم

 .الكناني ويقال نميلة بن عبد هللا. الكناني

حدثني ھشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزھري، حدثني عنبسة بن سعيد بن 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث سعيد بن العاص من المدينة في سرية : العاص، عن أبيه، عن أبي ھريرة

يا : فقال سعيد. ر قبل أن نقسم الغنائم، وإن حزم خيولھم يومئذ الليففأتونا وقد فتحنا خيب: قال أبو ھريرة. قبل نجد
 ً  .رسول هللا، اقسم لنا، فلم يقسم لھم من الغنيمة شيئا

 ثم غزاة وادي القرى

انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيبر، ثم صار إلى وادي القرى في جمادى اآلخرة سنة سبع، ففتحھا 
 .وخالفة سباع أثبت. وكان خليفته سباع، أو نميلة. أھلھا عنوة، وغنمه هللا أموال

حدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن عبد هللا بن شقيق، عن رجل من بلقين 
 :قال

دوا هللا أمرت بأن تعب: يا رسول هللا بما أمرت ؟ قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو بوادي القرى، فقلت
المغضوب عليھم، : يا رسول هللا، من ھؤالء ؟ قال: قلت. وال تشركوا به شيئاً، وأن تقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة

 سھم، ولھؤالء أربعة : فلمن المغنم ؟ قال: قلت. الضالون، يعني النصارى: فمن ھؤالء ؟ قال: قلت. يعني اليھود
 .ال، حتى السھم يأخذه أحدكم من جنبه فليس بأحق به من أحد: ؟ قالفھل أحد أحق بالمغنم من أحد : قلت. أسھم

 صلى هللا عليه وسلم ثم عمرة رسول هللا

وھي عمرة القضاء، ويقال عمرة القضية أيضا، سار صلى هللا عليه وسلم، وساق معه ستين بدنة، وذلك في ذي 
كة ثالثة أيام، ثم خرج راجعاً إلى المدينة، وجعل فأقام بم. القعدة سنة سبع، وكان على بدنه ناجية بن جندب األسلمي

لقد أصاب أصحاب محمد بعدنا ضر، فأمرھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يظھروا الجلد : المشركون يقولون
. والقوة، فلذلك كان الرمل، وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المدينة أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري

 .ال عويف بن زمعة بن األضبط الكنانيويق
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 ثم غزاة فتح مكة

 .لثالث عشرة ليلة خلت من شھر رمضان سنة ثمان

وكان سببھا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاضى قريشا عام الحديبية على ما قاضاھم عليه، فسمع رجل من 
من كنانة وكانوا في عھد قريش وذمتھا  خزاعة وكانوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عھده وعقده رجال

فوثب عليه وشجه، فاقتتلت خزاعة وكنانة، وأعانت قريش بني كنانة، وخرج . يھجو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وجوھھم يقاتلون متنكرين، فقدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن سالم بن حصيرة الخزاعي في عدة 

 :هللا صلى هللا عليه وسلم ويذكره الحلف بين عبد المطلب وبينھم، فقالمن قومه يستنفر رسول 

 حلف أبينا وأبيه األتلدا... ال ھّم إني ناشد محمدا 

 ونقضوا ميثاقك المؤكدا... إن قريشا أخلفوك الموعدا 

 وھم أذّل وأقل عددا... وزعموا أن لست تدعوا أحدا 

 ّهللا يأتوا مددا وادع عباد... فانصر ھداك ّهللا نصراً أّيدا 

 فحدثني عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة

واستعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغزو . لبيكم: أن خزاعة نادوا النبي صلى هللا عليه وسلم وھو يغتسل، فقال
مية، وعكرمة فكتب حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، حليف الزبير، إلى صفوان بن أ. أھل مكة إذ نقضوا العھد ونكثوه

بن أبي جھل، وسھيل بن عمرو يعلمھم غزو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إياھم، وبعث بكتابه مع امرأة من مزينة 
فجعلته في رأسھا، ثم فتلت عليھا . ويقال مع سارة، موالة عمرو بن ھاشم بن المطلب بن عبد مناف. يقال لھا كنود

سلم إليھا علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وأبا مرثد الغنوي، وكلھم فوجه رسول هللا صلى هللا عليه و. قرونھا
وقال . فلما رأت الجد، أخرجت الكتاب من عقصتھا. فأناخوا بعيرھا، ثم فتشوھا. فلحقوھا بروضة خاخ. فارس
ثم جعلته في  وقيل إنھا جعلته في رأسھا حتى أمنت،. لم تجعل الكتاب في رأسھا، ولكنھا جعلته في حجزتھا: بعضھم
يا رسول هللا، إني صانعت : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لحاطب. حجزتھا

فقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عذره، . القوم على مالي وأھلي قبلھم، ولست لھم بقرابة وال فيھم من يذب عني
ائذن لي يا رسول هللا أضرب عنقه فقد خان هللا ورسوله، فقال : عنهفقال له عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى 

اعملوا ما : أوليس ھو من أھل بدر ؟ ما ندري لعل هللا قد اطلع على أھل بدر، فقال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
كم أولياَء تلقون إليھم يا أيھا الذين آمنوا ال تتخذوا عدّوي وعدوّ : " فأنزل هللا عز وجل. شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة

فأقبلت تتغنى بھجاء رسول هللا صلى هللا عليه . وكانت، فيما يزعمون، مغنية. ومضت سارة إلى مكة" . بالمودة 
ال يدخلھا محمد عنوة، : ولما وافى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة، تسلح قوم معھم وقالوا. وسلم والمسلمين

وبعث رسول هللا صلى هللا عليه . أول من أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالقتال فقاتلھم خالد بن الوليد، وكان
وكان العباس . وجعل أبا عبيدة بن الجراح على الحسر، فأوقعوا بالمشركين. وسلم الزبير في كتيبة، سوى كتيبة خالد

ة وقد أظھر إسالمه، فأمره أن يمضي بن عبد المطلب لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي الحليفة، وھو يريد مك
 .ھجرتك، يا عم، آخر ھجرة كما أن نبوتي آخر نبوة: نقله إلى المدينة وقال

وكانت قريش لما جنت ما جنت، خافت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبعثت أبا سفيان يجدد الحلف ويصلح بين 
سيد قريش، فاضرب يدا على يد، وأجد الحلف وأصلح أنت : الناس، فقال له علي بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه

فانصرف وھو يرى أنه قد صنع شيئاً، ثم رجع وأقام بمر الظھران حتى وجدته خيل رسول هللا صلى هللا . بين الناس
فدخل مكة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما رأى كثرة . فمنعه العباس واستأمن له. عليه وسلم فأتته به
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يا : فقال العباس. أبيدت خضراء قريش، ال قريش بعد اليوم: وإيقاعھم بمن أوقعوا به من المشركين، قال المسلمين
من أغلق بابه : فقال صلى هللا عليه وسلم. رسول هللا، إن أبا سفيان يحب الفخر على قريش، فاجعل له شيئاً يعرف به

وأمر أن ال يجھز على جريح، وال يتبع . ھو آمنفھو آمن، ومن وضع سالحه فھو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان ف
وقتل من قريش أربعة . وراءك، قبحك هللا فإنك شر وافد: مدبر، وأراد أبو سفيان دخول داره، فقالت له ھند

ويقال إنه قتل من قريش ثالثة وعشرون، وھرب أكثرھم واعتصموا برؤوس . وعشرون، ومن ھذيل أربعة نفر
ھو : وقال الكلبي. ل إنه استشھد من المسلمين كرز بن جابر الفھري، وخالد األشعر الكعبيويقا. الجبال وتوقلوا فيھا

 .حبيش األشعر بن خالد الكعبي، من خزاعة

وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة، وعليه عمامة سوداء، ولواؤه أسود
نت في الكعبة فمحيت، وأمر بالال، حين جاءت الظھر، فأذن على ظھر الكعبة، باألصنام فھدمت، وبالصور التي كا

أشھد أن محمداً رسول هللا، قالت جويرية : فلما قال. منھم من يطلب األمان، ومنھم من قد أومن: وقريش فوق الجبال
لقد رفع هللا ذكر : ل إنھا قالتويقا. لقد أكرم هللا أبا الحكم حين لم يسمع نھيق ابن أم بالل فوق الكعبة: بنت أبي جھل

الحمد  الذي : وقال خالد بن أسيد بن أبي العيص. محمد؛ وأما نحن فسنصلي، ولكنا ال نحب وهللا من قتل األحبة أبداً 
واثكاله، ليتني مت ولم أسمع نھيق ابن أم : وقال الحارث بن ھشام. أكرم أبي فلم ير ھذا اليوم، ولم يسمع ھذا الصوت

لقد أكرم هللا أبا الحكم حين : وھذا أثبت مما روى عن جويرية، ويقال إن عكرمة بن أبي جھل قال. الكعبةبالل على 
 .لم يسمع نھيق ابن أم بالل على الكعبة

وھل ترك لنا عقيل : أال تنزل منزلك من الشعب ؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: وقيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ونظر رسول . باع منزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومنازل إخوته من الرجال والنساء من رباع ؟ وكان عقيل

هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر يسايره، إلى بنات أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية يلطمن وجوه الخيل بالخمر 
 :هيا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت ؟ فأنشد: وقد نشرن شعورھن، فتبسم وقال

 تلّطمھّن بالخمر النساء... تظّل جيادنا متّمطرات 

آلتينك بخادم منھم، : وكان حماس بن قيس بن خالد الديلي قال المرأته حين أظلھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 :أين الخادم الذي وعدتني فإني لم أزل منتظرة له ؟ فقال: فلما جاء منھزما، قالت ھازئة به

 إذ فّر صفواٌن وفّر عكرمة... لخندمة وأنت لو شھدتنا با

 لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة... أبو يزيد كالعجوز المؤتمة 

 لھم زئير خلفنا وغمغمة... إذ ضربتنا بالسيوف المسلمه 

 .ال ندع محمداً يدخل مكة أبدا: وكان ھؤالء الذين ذكرھم يقولون

فعكرمة بن أبي جھل، وھبار بن : فأما النفر. بع نسوةوأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل ستة نفر، وأر
وأما األربع النسوة فھند . األسود، وعبد هللا بن سعد بن أبي سرح، ومقيس بن صبابة، والحويرث بن نقيد، وابن خطل

 بنت عتبة، وسارة موالة عمرو بن ھاشم بن المطلب، وقينتا ھالل بن عبد هللا بن األخطل األدرمي ويقال ھو عبد هللا
 .سھيل بن عمرو: بن ھالل؛ واألول قول الكلبي، وقينتاه فرتنا وأرنب، ويقال قريبة وأبو يزيد

. ھو آمن: يا رسول هللا زوجي ھرب خوفا من، فقال: وأسلمت امرأته أم حكيم فقالت. فأما عكرمة، فإنه ھرب
انتھت إلى حي من العرب  فخرجت في طلبه، ومعھا غالم لھا رومي فراودھا عن نفسھا، فلم تزل تمنيه حتى

قل : فجعل النوتي يقول له. وأدركت عكرمة في ساحل من السواحل، قد ركب البحر. فأوثقوه رباطا. فاستغاثھم عليه
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جئتك، يا بن عم، من عند أوصل الناس : وقالت له امرأته. ويحك، ما ھربت إال من ھذه الكلمة: ال إله إال هللا، فقال
فقتله وھو لم يسلم بعد، ثم لما قدم على رسول . وأخبرته خبر الرومي. وعفا عنك، فرجع وأحلمھم وأكرمھم، قد أمنك

. وأسلم وسأل النبي صلى هللا عليه وسلم أن يستغفر له. فأظھر السرور به. هللا صلى هللا عليه وسلم، وقف بين يديه
حصي كل نفقة أنفقھا في الشرك فينفق وهللا ألجتھدن في جھاد أعداء هللا، وجعل على نفسه أن ي: فاستغفر له، وقال

 .مثلھا في نصر اإلسالم، وأقر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امرأته على نكاحه

أما ھبار بن األسود، فكان ممن عرض لزينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين حملت من مكة إلى المدينة، 
فأمر . ال يعذب بالنار إال خالق النار: ثم قال. إن لقوه أن يحرقوهفكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يأمر ساراياه 

ويقال أتاه . بقطع يديه ورجليه وقتله، فلما كان يوم الفتح، ھرب ثم قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة
ال هللا وأنك رسول أشھد أن ال إله إ: وھو بالجعرانة حين فرغ من أمر المشركين بحنين، فمثل بين يديه وھو يقول

ال أنعم هللا : هللا، فقبل إسالمه، وأمر أن ال يعرض له، وخبجت سلمى موالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت
لقد رأيت رسول : قال الزبير بن العوام. مھال، فقد محا اإلسالم ما قبله: بك عيناً، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .سلم بعد غلظته على ھبار يطأطىء رأسه استحياء منه، وھو يعتذر إليههللا صلى هللا عليه و

وأما عبد هللا بن سعد بن أبي سرح، فإنه أسلم وكان يكتب بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيملي عليه 
قول كما يقول محمد أنا أ: الكافرين، فيجعلھا الظالمين، ويملي عليه عزيز حكيم فيجعلھا عليم حكيم، وأشباه ھذا، فقال

ً أو قال أوحي إلّي ولم يوَح إليه " فأنزل هللا فيه . وآتي بمثل ما يأتي به محمد ومن أظلُم ممن افترى على ّهللا كذبا
وھرب إلى مكة مرتداً، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله، وكان " . شيء َومن قال سأنزل مثَل ما أنزل ّهللا 

أما كان : من الرضاع، فطلب فيه أشد طلب حتى كف عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقالأخا عثمان بن عفان 
إني ما : فقال. فيكم من يقوم إلى ھذا الكلب قبل أن أؤمنه فيقتله ؟ فقال عمر ويقال أبو اليسر لو أومأت إلينا، قتلناه

وواله عثمان . النبي صلى هللا عليه وسلم، فيسلم عليهوكان يأتي . أقتل بإشارة، ألن األنبياء ال يكون لھم خائنة األعين
 .واألول أثبت. مات بإفريقية: وبعض الرواة يقول. مصر، فابتنى بھا دارا، ثم تحول إلى فلسطين فمات بھا

وأما مقيس بن صبابة الكناني، فإن أخاه ھاشم بن صبابة بن حزن أسلم وشھد غزاة المريسيع مع رسول هللا صلى هللا 
فقدم مقيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقضى . سلم فقتله رجل من األنصار خطأ وھو يحسبه مشركاعليه و

 :له بالدية على عاقلة األنصاري، فأخذھا وأسلم ثم عدا على قاتل أخيه فقتله وھرب مرتدا وقال

 تضّرج ثوبيه دماء األخادع... شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً 

 سراة بني النجار أرباب فارع... ا وحملت عقله ثأرت به فھر

 وكنت عن اإلسالم أول راجع... حللت به وتري وأدركت ثؤرتي 

دون دخول محمد : فلما كان يوم الفتح، خرج مدججا، وھو يقول. فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتله من لقيه
 .أياھا ضرب كأفواه المزاد

وعرف . فعاد حين انھزم الناس، فشرب. وكان معھم. وكانت أمه سھمية. صحاب لهوكان قد اصطبح ذلك اليوم في أ
 :فخرج إليه ثمال، وھو يقول متمثال. نميلة بن عبد هللا الكناني موضعه، فدعاه

 رأيت الموت نّقب عن ھشام... دعيني أصطبح يا بكر إّني 

 أخي القينات والّشرب الكرام... ونّقب عن أبيك أبي يزيد 

 :فقال شاعرھم. يضربه بالسيف حتى قتله فلم يزل
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 وفّجع أضياف الشتاء بمقيس... لعمري لقد أخزى نميلة رھطه 

 إذا النفساء أصبحت لم تخّرس... فلله عينا من رأى مثل مقيس 

وأما الحويرث بن نقيد، فكان يعظم القول في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وينشد الھجاء فيه ويكثر أذاه وھو 
 .فلقيه علي بن أبي طالب فقتله. فلما كان يوم الفتح، ھرب من بيته. بمكة

وأما ھالل بن عبد هللا بن عبد مناف األدرمي، وھو ابن خطل وبعضھم يقول عبد هللا، والثبت أن اسمه ھالل فإنه 
فوثب . خزاعةفبعثه النبي صلى هللا عليه وسلم ساعيا على الصدقة، وبعث معه رجال من . أسلم وھاجر إلى المدينة

فجاء ذات يوم ولم يتخذ له شيئاً، فاغتاظ وضربه حتى . وذلك أنه كان يخدمه، ويتخذ له طعامه. على الخزاعي فقتله
لم أجد دينا : فقال ألھلھا. إن محمداً سيقتلني به، فارتد وھرب وساق ما كان معه من الصدقة، وأتى مكة: وقال. قتله

انتا تغنينان بھجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويدخل عليھما المشركون وكان له قينتان، فك. خيرا من دينكم
فقتله أبو . اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح. فيشربون عنده الخمر

بن نضلة، وھو قول الھيثم بن اسمه خالد : وبعضھم يقول. واسمه نضلة بن عبد هللا، وذلك الثبت. برزة األسلمي
 .عبد هللا بن نضلة أيضاً، ويقال قتله شريك بن عبدة، من بني العجالن: وبعضھم يقول. عدي

وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي، عن يعقوب بن عبد هللا القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن عبد 
فأخرجت عبد هللا بن " . أقُسم بھذا البلد وأنَت ِحلٌّ بھذا البلد  ال: " الرحمن بن أبزى، عن أبي برزة أنه سمعه يقول

ويقال سعيد بن حريث . قتله عمار بن ياسر: ويقال. خطل، وھو في أستار الكعبة، فضربت عنقه بين الركن والمقام
 .المخزومي أخو عمرو بن حريث

ليه وسلم مسلمًة، وبايعھا مع النساء؛ وكان أما ھند، فأسلمت وكسرت كل صنم في بيتھا، وأتت رسول هللا صلى هللا ع
وأھدت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جديين، . وله تزني الحرة ؟: في بيعة النساء أن ال يزنين، فقالت

ھذا ببركة : فكانت تقول. فدعا لھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكثرت غنمھم. واعتذرت من قلة والدة غنمھا
هللا عليه وسلم؛ فالحمد  الذي ھدانا لإلسالم وأكرمنا برسوله، وقالت حين ھدمت األصنام التي رسول هللا صلى 
 .لقد كنا منكم في غرور: كانت في بيتھا

وكانت قدمت من مكة، فوصلھا رسول هللا . وأما سارة، صاحبة كتاب حاطب بن أبي بلتعة، فكانت مغنية نواحة
ثم رجعت إلى مكة مرتدة، وجعلت . إني قد تركت النوح والغناء: وقالت. لحاجةصلى هللا عليه وسلم حين شكت إليه ا

 .ويقال غيره. فقتلھا علي بن أبي طالب. تتغنى بھجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

. وبقيت األخرى، فجاءت مسلمًة، وقد تنكرت. أما قينتا ابن خطل، فإن إحداھما وھي أرنب ويقال قريبة فقتلت
كسرت ضلع من أضالع : فانكسرت لھا ضلع، وماتت، وقال الواقدي. ولم تزل باقية إلى خالفة عثمان. ناواسمھا فرت

 .ستة آالف ديتھا وألفان لتغليظ الجناية: فرتنا، قينة ابن خطل، فقضى عثمان فيه بثمانية آالف

سفيان ابن الحارث بن عبد  وكان أبو. وكان عبد هللا بن أبي أمية من أشد الناس على النبي صلى هللا عليه وسلم
 شعر: وفيه يقول حسان. المطلب شديداً عليه وكان يكذبه ويھجوه

 فشّركما لخيركما الفداء... أتھجوه ولست له بند 

فأتيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنيق العقاب فلم يأذن لھما، فأما عبد هللا بن أبي أمية، فتكلمت فيه أخته أم سلمة، 
لم عليه وبايعه ولم يغمص عليه في إسالمه حتى استشھد يوم الطائف، وأما أبو سفيان، فتكلم فيه حتى أذن له فس

العباس حتى أذن له وبايعه، ولم يزل مستغفراً مما كان فيه، مجتھداً في مناصحة اإلسالم حتى مات في خالفة عمر، 
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ويقال إن أبا سفيان كان . ھو باألبواء، فأسلمويقال إن أبا سفيان أتى النبي صلى هللا عليه وسلم و. وصلى عليه عمر
ً : أخا النبي صلى هللا عليه وسلم من الرضاع  .أرضعته حليمة أياما

جاء الحق وزھق الباطُل إّن : " وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطعن األصنام بمحجن معه ويقول: قالوا
لم مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة، وكان قد أسلم قبل ، ودفع رسول هللا صلى هللا عليه وس" الباطَل كان زھوقا 

إّن ّهللا " الفتح، ھو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في وقت واحد، وخرج عن المدينة إلى مكة، وفيه نزلت 
 " .يأمركم أن تؤّدوا األمانات إلى أھلھا 

 عليه وسلم، فأمنه رسول هللا صلى هللا عليه وبعث سھيل بن عمرو ابنه، عبد هللا بن سھيل، إلى رسول هللا صلى هللا
وخرج معه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . بأبي وأمي ھو، فلم يزل برا حليما صغيراً وكبيراً : فقال سھيل. وسلم

 .على شركه، فأسلم بالجعرانة

: قال أبو عبيدةوھرب ھبيرة بن أبي وھب المخزومي، وھو يومئذ زوج أم ھانىء بنت أبي طالب، وابن الزبعرى و
قد جاءكم : فلما رآه النبي صلى هللا عليه وسلم، قال. فأما ابن الزبعرى، فرجع مسلما. الزبعرى بالفتح معه إلى نجران

وأشھد أن ال إله إال هللا وأن محمدا . السالم عليك يا رسول هللا: فقال. عبد هللا وإنما أرى في وجھه نور اإلسالم
الحمد  الذي ھداك إلى اإلسالم، فقد محا : بي صلى هللا عليه وسلم، فقبل عذره وقالواعتذر إلى الن. رسول هللا

 .اإلسالم ما كان قبله، ومات ھبيرة بنجران مشركا

أو ليس : فرآه أبو ذر في حائط، فأخبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكانه، فقال. وھرب حويطب بن عبد العزى
وكان حويطب بن عبد العزى دخل على . قتله ؟ فأتاه فأخبره، أو أخبر غيره بذلك، فأمنقد أمنا الناس إال من أمرنا ب

قد وهللا ھممت به غير مرة، : فقال. تأخر إسالمك يا شيخ: مروان بن الحكم بعد، وھو والي المدينة، فقال له مروان
 .فكان أبوك يصدني عنه

سيد قومي ھارب خوفاً، : ر بن وھب الجمحي، وقالفتكلم فيه عمي. وھرب صفوان بن أمية، وكان يكنى أبا وھب
فأمنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلحقه فأعلمه أمانه، فلم يثق به حتى بعث إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ببردة كان معتجراً بھا، فأطمأن ورجع مع عمير، وأقام كافراً، وأعار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مائة درع 

فقال له . أداتھا، وشھد حنين والطائف مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرآى غنما كثيرة من الغنيمة، فنظر إليھاب
. وهللا ما طابت بھا إال نفس نبي، وأسلم: فقال. فھي لك: قال. نعم: أعجبتك ؟ قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ال إسالم لمن لم يھاجر: فقيل له. وأقام بمكة

فرجع . عزمت عليك يا أبا وھب لما رجعت إلى أباطح مكة: فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وأتى المدينة
 .ومات أيام خروج الناس إلى البصرة ليوم الجمل

واستسلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عبد هللا بن أبي ربيعة أربعين ألف درھم، ومن صفوان خمسين ألف 
وإنما . فردھا حين فتح هللا عليه ھوازن، وغنمه أموالھم. ويطب بن عبد العزى أربعين ألف درھمدرھم، ومن ح

 .استقرضھا ليقوي بھا أصحابه

وكان عليه السالم أمر بقتل وحشي، قاتل حمزة، فھرب إلى الطائف، ثم قدم في وفدھا فدخل على رسول هللا صلى 
: فقال النبي صلى هللا عليه وسلم.  هللا وأشھد أن محمداً رسول هللاأشھد أن ال إله إال: وھو يقول. هللا عليه وسلم
فأول من ضرب : قال الواقدي. غيب عني وجھك: فقال. أخبرني كيف قتلت حمزة ؟ فأخبره: قال. نعم: أوحشي ؟ قال

 .في الخمر وحشي، وأول من لبس المعصفر المصقول بالشأم وحشي، ال اختالف بينھم في ذلك
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ً عليه في إسالمه وأسلم: قالوا فلما جاءت وفاة النبي صلى هللا عليه . الحارث بن ھشام وأقام بمكة، وكان مغموصا
ثم لما استنفر أبو بكر الناس لغزو الروم بالشأم، شخص ھو سھيل بن عمرو، . وسلم وبيعة أبي بكر، كان بمكة

ومات . فاستشھد عكرمة يوم أجنادين .فخرجوا إلى الشأم. وعكرمة بن أبي جھل، فاستأذنوه في الغزوز فأذن لھم
 .والحارث في طاعون عمواس. سھيل

فقدم عليه . وبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أنس بن زنيم، وھو أبو إياس وكان ابنه مسمى باسمه ھجاه: قالوا
 :يعتذر في شعر يقول فيه

 أعّف وأوفى ذمًة من محمد... فما حملت من ناقة فوق رحلھا 

 إذا راح يھتّز اھتزاز المھّند... خير وأسرع نائال  أحّث على

 فال رفعت سوطي إلّي إذاً يدي... ونّبي رسول ّهللا أني ھجوته 

 أصيبوا بنحٍس يوم طلق وأسعد... سوى أنني قد قلت يا ويح فتية 

 .فبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اعتذاره وشعره، وكلم فيه، فعفا عنه، وكان قد نذر دمه

أال إن كل دين ومال ودم ومأثرة كانت في الجاھلية فھي تحت قدمي، : ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفتحوق
وكان حذيفة بن أنس الھذلي الشاعر خرج بقومه يريد . وأول الدماء دم آدم بن ربيعة. إال سدانة البيت وسقاية الحاج

فأغار على بني سعد، . ذي عھدھم فيه، ونزله بنو سعد بن ليثبني عدي بن الديل، فوجدھم قد ظعنوا عن المنزل ال
فقال حذيفة . فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دمه يوم الفتح. وآدم بن ربيعة مسترضع له فيھم وصغيراً، فقتل

 :بن أنس

 فساءت كثيراً من ھذيل وسّرت... أصبنا األُلى لما ُنرد أن نصيبھم 

 سواھم قد أصابت بھم فاستحّرت... أسائل عن سعد بن ليث لعلھم 

 لنا أكلة قد عضلّت فأمّرت... فال توعدونا بالجياد فإنھا 

وفشا . ويقال كان خليفته أبا رھم الغفاري. وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم
سلم في كسر األصنام التي حول مكة، وأقام اإلسالم بمكة، وكسر الناس أصنامھم، ووجه رسول هللا صلى هللا عليه و

واستخلف عليھا عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمكة، حتى خرج منھا إلى حنين
 .وأسلم عبد هللا بن أبي أمية في الفتح. أمية

 ثم غزاة حنين

من شھر رمضان سنة ثمان من الھجرة، فأقام بھا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكة لثماني عشرة خلت : قالوا
ً إلى حنين، وھو واد من أودية تھامة. اثنتي عشرة ليلة وكانت أشراف ھوازن بن . ثم أصبح غداة الفطر غازيا

قد فرغ لنا، فال : منصور وغيرھم من قيس قد تجمعوا مشفقين من أن يغزوھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقالوا
فساروا، وعليھم مالك بن عوف بن سعد، أحد بني دھمان بن نصر بن معاوية بن . ننا، والرأي أن نغزوهناھية له دو

وانتھى خبرھم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستعمل على مكة عتاب بن أسيد، . بكر، حتى نزلوا بأوطاس
م على المدينة، وخرج في اثني عشر ألفا من وجعل معاذ بن جبل على تعليم الناس السنن، وأقر ابن أم مكتوم وأبا رھ

ويوم ُحنين إذ أعجبتكم : " فذلك قوله تبارك وتعالى. لن نؤتى اليوم من قلة: فقال أبو بكر، ويقال غيره. المسلمين
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 ً وذلك في . ونزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حنين، وبينه وبين مكة ثالث" . كثرُتكم فلم ُتْغِن عنكم شيئا
فانكشف المسلمون إال مائة ثبتوا وصبروا مع . فالتقى المسلمون والمشركون على حنين، فاقتتلوا أشد قتال. لشوا

العباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعلي بن : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، منھم
فھزم هللا المشركين، واتبعھم المسلمون يقتلون . ناسوثاب ال. ثم ثابت األنصار. أبي طالب، وعمرن وأيمن بن عبيد

ويأسرون، ويقال إن من ثبت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ العباس، وعلي، وأبو سفيان بن الحارث، 
 :وجعل أبو سفيان يقاتل ويقول. وعقيل بن أبي طالب، والزبير، وعبد هللا بن الزبير، وأسامة

 ومن حواليه ومن أھضامه...  بنو أبيه اليوم من أمامه

 وقاتل الحرمّي عن إحرامه... فقاتل المسلم عن إسالمه 

وولى . وأتى فل ھوازن أوطاس، وقد سبي منھم سبي كثير بعث بھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى الجعرانة
شعري إلى أوطاس متبعاً وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا عامر األ. أمر السبى بديل بن ورقاء الخزاعي

واقبل . فقام بأمر الناس أبو موسى األشعري. قتله سلمة بن سمادير الجشمي، في قول ابن الكلبي. للكفرة، فقتل
 .المسلمون إلى أوطاس، فھربوا منھم إلى الطائف

ي، عن الضحاك بن حدثنا ھشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا يحيى بن عبد العزيز، عن عبد هللا بن نعيم األزد
لما ھزم هللا ھوازن يوم حنين، عقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي عامر على خيل : عبد الرحمن األشعري قال

وشددت على . فعدل أبو عامر إليه، فقتله ابن دريد وأخذ اللواء منه. الطلب، فطلبھم وأنا معه فإذا ابن دريد بن الصمة
أقتل أبو : فلما رآني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال. اء منه، ثم انصرفت بالناسابن دريد، فقتلته وأخذت اللو

 .فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم يده يدعو ألبي عامر. نعم: عامر ؟ قلت

وكان شيبة بن عثمان العبدري شديداً على المسلمين، وكان ممن أومن؛ فسار إلى ھوازن طمعا في أن يصيب من 
. فدنوت منه. يا شيب، إلي: فدنوت منه، فإذا أھله محيطون به، ورآني فقال: قال. ي صلى هللا عليه وسلم غرةالنب

 .فأذھب هللا كل غل كان فيه، ومأله إيماناً؛ وصار أحب الناس إلي. ودعا لي. فمسح صدري

 ثم غزاة الطائف

ً اتخذھ يقال . وكان مع المسلمين دبابة. ا سلمان الفارسيأتاھا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فنصب عليھا منجنيقا
ً . إن خالد بن سعيد بن العاص قدم بھا من جرش وألقوا على الدبابة سككاً من . فحاصر أھل الطائف خمسة عشر يوما

ثم انصرف عن الطائف إلى الجعرانة، فقسم الغنائم . حديد محماًة، فأحرقتھا وأصابت من تحتھا من المسلمين
ثم أخذ . ردوا الخيط والمخيط، وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة: ل صلى هللا عليه وسلموقا. والسبي

وبعث أھل الطائف . ما يحل لي مما أفاء هللا عليكم مثل ھذه الوبرة إال الخمس، والخمس مردود فيكم: بيده وبرة، فقال
سنة تسع، وفيھم عثمان بن أبي العاص الثقفي، يسألونه  وفدھم إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شھر رمضان

 .أن يكتب لھم كتاباً على ما في أيديھم مما يسلمون عليه من مال وركاز وغير ذلك، ففعل، وأسلموا

ونزل مالك بن عوف من حصن . وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة ابن أم مكتوم، أو أبا رھم
ل هللا صلى هللا عليه وسلم ومدحه بشعر وأسلم فوھب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أھل الطائف، فأتى رسو

 .بيته، واستعمله على من أسلم من قومه ومن حول الطائف

وحدثني مصعب بن عبد هللا الزبيري قال سمعت مالكا يحدث أنه كان مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حسك من 
 .صر أھل الطائفخشب يطيف بعسكره حين حا
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 .ومن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أقارب ظئره حليمة يوم حنين

منھم أبو بكرة بن مسروح . ونزل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حين حاصر أھل الطائف، رقيق من رقيقھم
واألزرق، وكان روميا غالماً مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واسمه نفيع وھو أخو زياد بن أبي سفيان ألمه؛ 

للحارث بن كلدة الثقفي، وولده بالمدينة قد شرفوا، وقد كان األزرق ھذا تزوج سمية أم عمار بن ياسر، ثم تزوجھا 
ياسر فولدت له عماراً، ويقال بل خلف األزرق على سمية وقد فارقھا ياسر، فولدت له سلمة بن األزرق، وھو أخو 

ظن أنه أبو األزارقة؛ واألزرق الذي نسب إليه األزارقة أبو نافع بن األزرق وھو حنفي، وبعض الرواة ي. عمار ألمه
 :وكانت ثقيف تقول، حين حاصرھا النبي صلى هللا عليه وسلم: قالوا. وھو غير ھذا

 وّهللا ال نسلم ما حيينا... نحن قسيٌّ وقسيا أبونا 

 وقد بنينا حائطاً حصينا

عبد الحميد بن جعفر، عن الوضين بن عطاء، عن مكحول أن رسول هللا صلى هللا وحدثني محمد، عن الواقدي، عن 
 .عليه وسلم نصب المنجنيق على حصن الطائف، ولم يخل الحصن يومئذ من أن يكون فيه الذرية

حدثنا محمد، عن الواقدي، عن عبد الحميد، عن مسلم بن يسار أن سليمان أشار بنصب المنجنيق على الطائف، فأمر 
 .بي صلى هللا عليه وسلم أن يعلموا، ثم نصبهالن

ويقال في أول . وكان أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية مات في ماله بالطائف سنة اثنتين من الھجرة كافراً : قالوا
فلما غزا النبي صلى هللا عليه وسلم الطائف، رأى قبر أبي أحيحة مشرفا فقال أبو بكر رضي هللا . سنة من الھجرة

فقال ابناه، عمرو وأبان، وھما مع رسول هللا . لعن هللا صاحب ھذا القبر فإنه كان ممن يحاد هللا ورسوله: عنه تعالى
بل لعن هللا أبا قحافة فإنه ال يقري الضيف وال يمنع الضيم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه : صلى هللا عليه وسلم

 .سب األموات يؤذي األحياء، فإذا سببتم فعموا: وسلم

ً . وحج بالناس في سنة ثمان عتاب بن أسيد: قالوا  .ويقال بل حجوا بال أمير أوزاعا

 ثم غزاة تبوك

 .وكانت في رجب سنة تسع

وسببھا أن ھرقل ومن اجتمع إليه من لخم، وجذام، وعاملة وغيرھم أظھروا أنھم يريدون غزو رسول هللا صلى هللا 
وكان جيش رسول هللا . وأتته رسل ھرقل، فكساھم وردھم. فلم يلق كيداً عليه وسلم، فلما سار إليھم، ھابوا محاربته، 

فجھز عثمان بن عفان رضي هللا . صلى هللا عليه وسلم في ھذه الغزاة يدعى جيش العسرة، ألن الناس كانوا مضيقين
من ذلك،  وأنفق عليھم رضي هللا تعالى عنه سبعين ألف درھم، ويقال أكثر. تعالى عنه ثلثھم، ويقال أكثر ذلك

وكان المسلمون ثالثين ألفاً، . وأعطاھم أبو بكر رضي هللا تعالى عنه جميع ما بقي من ماله، وھو أربعة آالف درھم
 .وكانت اإلبل اثني عشر ألف بعير؛ والخيل عشرة آالف

ويقال كان . ويقال محمد بن مسلمة األنصاري. وكان خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة ابن أم مكتوم
 .وأثبت ذلك محمد بن مسلمة األوسي. ويقال سباع بن عرفطة. خليفته أبا رھم
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 حجة الوداع

ثم كانت حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سنة عشر، وھي التي تسمى حجة الوداع، وإنما سميت بذلك بعد 
: فقال. حجة اإلسالم: ھم حجة الوداع؛ فقالواوفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان عبد هللا بن عباس أنكر قول

. ھي تسمى أيضاً حجة البالغ: وقال إبراھيم بن سعد. نعم، لم يحج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من المدينة غيرھا
 .وكان خليفته في ھذه الحجة ابن أم مكتوم

: ، عن كريب، عن ابن عباس قالوحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي عن إسماعيل بن إبراھيم بن عقبة، عن أبيه
 .خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من بيته متدھنا مترجال، حتى أتى ذا الحليفة

أحرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثوبين من : وحدثني ابن أبي سبرة، عن يعقوب بن زيد، عن أبيه قال: قال
ذي الحليفة، فصلى ركعتين ثم أشعر بدنه في الجانب  وخرج بنسائه جميعا، فدخل مسجد. إزار ورداء: نسج صحار

 .ثم ركب ناقته القصواء، فلما استوت به على ظھر البيداء، أھل بالحج. األيمن

 .وولد محمد بن أبي بكر رضي هللا تعالى عنھما بذي الحليفة

ائشة أن رسول اله حدثني ھشام بن عمار، ثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ع
 .صلى هللا عليه وسلم أفرد الحج

أھل بعمرة، وساق : وحدثني محمد بن عبد هللا، عن الزھري، عن عروة، عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا قالت
 .الھدي

وقال الزھري، عن أنس بن مالك أنه سمع رسول هللا . أنه أھل بالحج: وأخبرني القاسم، عن عائشة: قال الزھري
 .لبيك بحجة وعمرة معا:  عليه وسلم يقولصلى هللا

 .وحدثني سالم، عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تمتع: قال الزھري

تمتع : وحدثني محمد، عن الزھري، عن محمد بن عبد هللا بن الحارث، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال الواقدي
قد اعتمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الجعرانة عمرة و: وقال الواقدي. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

واحتجم رسول هللا . كانت زاملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر في حجته واحدة: وقال الواقدي. مشھورة
 صلى هللا عليه وسلم على رأسه بلحي جمل، وھو موضع بين المدينة ومكة، ودخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فبدأ . فلما رأى البيت، رفع يديه فوق زمام ناقته، فأخذه بشماله. مكة نھارا على راحلته حتى انتھى إلى البيت
ورمل صلى هللا عليه وسلم من الحجر إلى . بالطواف بالبيت قبل الصالة، ولم يستلم من األركان إال اليماني واألسود

 .الحجر في األشواط الثالثة

حج : لحمصي، حدثني أبو الفضل التميمي، ثنا شعبه، ثنا قتادة، عن أبي الطفيل قالوحدثني محمد بن مصفى ا
إنما استلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فقال معاوية. معاوية، فوافق ابن عباس، فاستلم ابن عباس األركان كلھا

 .ليس من أركانه مھجور: فقال ابن عباس. الركنين اليمانيين

صلى هللا عليه وسلم قبل يوم التروية بيوم بعد الظھر، ويوم عرفة حين زالت الشمس وھو  وخطب رسول رسول هللا
نحر منھا ستين بيده . وساق في حجته مائة بدنة. على راحلته قبل الصالة، والغد من يوم النحر بعد الظھر بمنى

صلى هللا عليه وسلم يوم عرفة،  ولم يصم رسول هللا. ثم أعطى عليا رضي هللا تعالى عنه سائرھا، فنحرھا. بالحربة
فقصر في سيره ثم صلى . ثم وقف بعرفة، ودفع حين غابت الشمس. وصلى الظھر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين

وأذن لنسائه في التقدم من . وبات بالمزدلفة. صالھما بإقامة: وقال الزھري: قال. المغرب والعشاء بأذان وإقامتين
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ونحر . ورمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. ثم دفع. القصواء حتى أسفرووقف على ناقته . جمع، بليل
ويقال . ورمى يوم الصدر راكبا. ثم كان يرمى الجمار ماشيا. وحمل حصاًة من جمع. كل منى منحر: بالمنحر، وقال

ونفر يوم . النحروزار البيت يوم . وال يفعل ذلك عند جمرة العقبة. وكان يرفع يديه عند الجمار، ويقف. ماشيا
ثم مضى من وجھه إلى . فلما كان في آخر الليل، خرج فودع البيت. الصدر، فنزل باألبطح في قبة ضربت له

 .المدينة

حدثني ھشام بن عمار الدمشقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد هللا بن فالن بن 
أفضل أيامكم يوم النحر، ثم يوم القر وھو اليوم : ي صلى هللا عليه وسلم قالعامر، عن عبد هللا بن األقرط أن النب

 . وقربت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمس بدنات أو ست، فطفقن يزدلفن بأيتھن يبدأ: قال. الثاني

 صلى هللا عليه وسلم سرايا رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم يعترض عيرا لقريش في  سرية حمزة بن عبد المطلب رضي هللا تعالى عنه بعته رسول هللا
وذلك في . فانتھى إلى الساحل، ولم يلق كيدا. ثالثين راكبا، وعقد له لواء، وھو أول لواء عقده صلى هللا عليه وسلم

 .شھر رمضان على رأس سبعة أشھر من الھجرة

فلقي أبا سفيان بن . ي ستين راكباوكان ف. سرية أميرھا عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ
ويقال . وذلك على رأس ثمانية أشھر من الھجرة. فتراموا وتناوشوا قليال ثم افترقوا. حرب، وھو في مائتي راكب

ويقال إن سرية عبيدة ھذه قبل سرية . ورابغ واد على عشرة أميال من الجحفة. لھذه السرية أيضاً ثنية المرة، مشدد
 .حمزة

بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العتراض عير قريش، . سعد بن أبي وقاص الزھري إلى الخرارسرية أميرھا 
وبعد ھذه السرية كانت غزاة األبواء، . وذلك في ذي القعدة على رأس تسعة أشھر من الھجرة. ولم يلق كيدا. ففاتته

 .ثم غزاة بواط، ثم غزاة سفوان، ثم غزاة ذي العشيرة

دعاني رسول هللا صلى هللا : قال عبد هللا. هللا بن جحش األسدي إلى نخلة في رجب سنة اثنتين وسرية أميرھا عبد
قد : وقال. وكان في أديم خوالني. ثم أعطاني إياه. فكتب كتابا. عليه وسلم وعلي سالحي، ودعا أبي بن كعب، فأمره

سر على اسم هللا وبركته حتى تأتي : فكان فيه. استعملتك على ھؤالء القوم، فأقرأ كتابي بعد ليلتين، واسلك النجدية
فسار حتى صار إلى نخلة فوجد بھا عيراً لقريش، فيھا عمرو بن : قالوا. بطن نخلة، فارصد بھا عير قريش

الحضرمي، وحكم بن كيسان مولى بني مخزوم، وعثمان بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي، ونوفل بن 
فلما أراد واقد بن عبد هللا التميمي، . فحلق ابن كيسان رأسه حين رأى المسلمين. بن المغيرة عبد هللا بن أبي أمية

ثم تبينوا . ھؤالء قوم عمار: فانصرفا وقاال. وعكاشة بن محصن أن يغيرا على العير، رأيا الحكم محلوق الرأس
بد هللا بن أمية بن المغيرة، وحكم بن واستأسر عثمان بن ع. فرمى واقد عمرو بن الحضرمي، فقتله. أمرھم، فقاتلوھم

فلما قدم . ويقال إن المقداد بن عمرو أخذ حكم بن كيسان أسيراً . وأعجزھم نوفل بن عبد هللا، واستاقوا العير. كيسان
فأسلم وجاھد حتى قتل ببئر معونة شھيداً، . بابن كيسان على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، دعاه إلى اإلسالم

 .صلى هللا عليه وسلم راض عنه ورسول هللا

وكانت أول غنيمة . فخمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك الغنائم، ولم يربعھا. وكان في الجاھلية المرباع
ويقال إن ھذه الغنيمة أخرت حتى قسمت مع غنائم . ثم أنزل هللا عز وجل آية الغنيمة في األنفال. خمست في اإلسالم

يا رسول : استحل محمد القتال في الشھر الحرام، يعنون رجبا، وقال بعض المسلمين: قولوجعلت قريش ت. أھل بدر
يسألونك عن الشھر الحرام قتاٌل فيه قل قتال فيه كبير وصد : " هللا، أنقاتل، في الشھر الحرام؟ فأنزل هللا عز وجل

القتال في : يقول" . والفتنة أكبُر من القتل  عن سبيل هللا وكفٌر به والمسجد الحرام وإخراُج أھلِه منه أكبُر عند هللاّ 
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الشھر الحرام كبير؛ وأكبر من القتال في الشھر الحرام، الصد عن سبيل هللا، والكفر به، وإخراج أھل المسجد الحرام 
وفدي . وبعد ھذه السرية كانت غزاة بدر القتال. منه؛ وفتنة المشركين المسلمين في الشھر الحرام أشد من القتل

 .فأتى مكة، ثم قتل يوم أحد كافرا. ان بن عبد هللا بن أبي أمية بن المغيرةعثم

وكانت تؤذي . وسرية عمير بن عدي بن خرشة، أحد بني خطمة، من األوس، إلى عصماء بنت مروان اليھودي
 :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتعيب اإلسالم، وقالت شعراً، ھو

 وباست بني الخزرج وعوفٍ ... فباست بني مالك والنبيت 

 فال من مراد وال مذحج... أطعتم أتاوّي من غيركم 

 كما يرتجى مرق المنضج... ترجونه بعد قتل الرؤوس 

 .وكانت تحت رجل من بني خطمة

فلما قدم . وكان والمسلمين في مغزاھم ببدر.  علي أن أقتلھا إذا قدمت المدينة: وقال عمير بن عدي حين بلغه قولھا
فأتاھا ليال، فتلھا لخمس ليال بقين من شھر . سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يأذن له في قتلھا، ففعل المدينة،

فقال رسول هللا صلى هللا عليه . نعم: أقتلت عصماء ؟ قال: فقال. رمضان، وجاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .أول من قالھا وھو صلى هللا عليه وسلم. ال ينتطح فيھا عنزان: وسلم

. ھو عمير بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة واسم خطمة عبد هللا بن جشم بن مالك بن األوس: وقال ابن الكلبي
 .وعدي أخو عمير

عفك، وكان شيخا : وبعضھم يقول. وسرية سالم بن عمير األنصاري في شوال سنة اثنتين إلى أبي عفك، وھو الثبت
فأقبل . ولم يدخل في اإلسالم. ي صلى هللا عليه وسلم، وكان من بني عمرو بن عوفكبيراً يحرض الناس على النب

إليه سالم منصرفه من بدر، وھو نائم بفناء منزله في بني عمرو بن عوف، فقتله، وصاح حين وجد حر السيف 
أتاه : وقال قوم. كوتغيب سالم، فلم يعلموا من قتل عف. صيحة منكرة، فاجتمع إليه قوم ممن كان على مذھبه، فقبروه

وكانت غزاة بني قينقاع بعد ھذه السرية، ثم غزاة السويق، ثم غزاة . علي بن أبي طالب، وھو نائم على فراشه، فقتله
 .قرقرة الكدر

بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محمد بن مسلمة، ومعه . وسرية إلى كعب بن األشرف اليھودي، وكان طائيا
وكان فيھم عباد بن بشر . فنزل إليھم، فقتلوه. فنادوه. بعة وھو خامسھم، فأتوه وھو في أطمةخمسة من األنصار أو أر

 :بن وقش األوسي، وكان أخاه من الرضاع، فقال

 وأوفى طالعا من فوق قصر... صرخت به فلم ينزل لصوتي 

 فقلت أخوك عباد بن بشر... فعدت فقال من ھذا المنادي 

األول سنة ثالث، وكان ابن األشرف أتى مكة، ورثى أھل بدر وأقام بمكة، وكان  وكانت ھذه السرية في شھر ربيع
فلما لم . فإذا بلغھم ھجاؤه، أخرجوه. حسان بن ثابت يھجو كل من آواه وأنزله، بأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بما شئت، إلعالنه الشر وقوله  اللھم اكفني كعبا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. يجد له مؤويا، أتى المدينة
 .وبعد ھذه السرية غزاة ذي أمر، ثم غزاة بني سليم ببحران. فانتدب له محمد بن مسلمة. الشعر
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وكانت قريش عدلت بعيرھا عن الطريق إلى ماء . وسرية القردة، وھي فيما بين الربذة والغمر، ناحية ذات عرق
 عليه وسلم زيد بن حارثة مواله في عدة من المسلمين، وزيد فوجه رسول هللا صلى هللا. ھناك خوفا من المسلمين

وكان فرات بن . صفوان بن أمية وغيره، فبلغ الخمس عشرين ألف درھم: فظفر بالعير، وأفلت أعيان القوم. أميرھم
دى حيان العجلي دليل قريش، فأسره زيد وأتى به النبي صلى هللا عليه وسلم، فأسلم، وكانت ھذه السرية في جما

 .وبعدھا كانت غزاة أحد. اآلخرة سنة ثالث

وكانوا جمعوا جمعاً عظيماً، وعليھم طليحة بن . وسرية أبي سلمة بن عبد األسد، إلى بني أسد، في المحرم سنة أربع
وذلك أن األعراب تفرقوا، . خويلد، وأخوه سلمة بن خويلد، يريدون غزو المدينة، فبلغ قطناً، وھو جبل، فلم يلق كيدا

 .ويقال إنه لقيھم، فقاتلھم، فظفر وغنم. صاب نعما استاقھاوأ

بعث به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع أبي براء . وسرية أميرھا المنذر بن عمرو بن خنيس بن لوذان الساعدي
ه أن وذلك أنه وفد على النبي صلى هللا عليه وسلم فسأل. عامر بن مالك الكالبي، مالعب األسنة، في صفر سنة أربع

وعرض رسول هللا صلى . يوجه معه قوما يعرفون من وراءه فضل اإلسالم، ويدعونھم إليه، ويصفون لھم شرائعه
أرجع إلى قومي، فأناظرھم، فلما سار إلى بئر معونة، استنھض عامر بن الطفيل : هللا عليه وسلم عليه اإلسالم فقال

فلم . وكانوا أربعين رجالً، ويقال سبعين.  عليه وسلمبن مالك، من بني كالب، لقتال أصحاب رسول هللا صلى هللا
فنفروا معه وقاتلوا أصحاب النبي صلى . فأتى بني سليم، فاستنفرھم. ينھضوا معه كراھة أن يخفروا ذمة أبي براء

 .أخفرني ابن أخي ذمته من بين قومي: فغم ذلك أبا براء، وقال. فاستشھدوا جميعا. هللا عليه وسلم ببئر معونة

طعنه جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن . عامر بن فھيرة مولى أبي بكر الصديق: كان ممن استشھد ببئر معونةو
 .لم ينج إال عمرو بن أمية الضمري: وقال الكلبي. فزعموا أن جباراً أسلم. فأخذ من رمحه، فرفع. كالب

األقلح األنصاري واسم أبي األقلح قيس بن  وسرية أميرھا مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ويقال عاصم بن ثابت بن أبي
وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثھم إليه في صفر سنة أربع . وھو ماء لھذيل. عصمة من األوس إلى الرجيع

فلما صاروا إليھم، غدروا، وكثروھم، فقتل . يقبض صدقاتھم ويفقھھم في الدين، الدعائھم اإلسالم على سبيل المكيدة
صم بن ثابت بن أبي األقلح وأرادوا إحراقه فحمت الدبر وھي النحل لحمه ومنعته، فلم يقدروا على أن مرثد، وعا

وباعوا خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة األوسي من . فلما جن عليه الليل، أتى سيل فذھب به. يمسوه
تل يومئذ خالد بن البكير، أخو عاقل بن وق. وكان أول من صلى ركعتين قبل القتل. فقتلوه وصلبوه بالتنعيم. قريش

وبعد . وأم بني البكير عفراء بنت عبيد بن ثعلبة. واألول قول الكلبي. ابن أبي البكير: وبعضھم يقول. البكير الكناني
 .ھذه السرية غزاة بني النضير، ثم غزاه بدر الموعد

بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه . ھوديوسرية عبد هللا بن أبي عتيك الخزرجي، إلى رافع بن أبي الحقيق الي
. ھو عبد هللا بن عتيك: وقال الكلبي. بعثه إليه في سنة خمس: وقال قوم. فقتله في منزله. في ذي الحجة سنة أربع

 .وبعد ھذه السرية غزاة ذات الرقاع، ثم غزاه دومة الجندل، ثم غزاه بني المصطلق، ثم الخندق، ثم بني قريظة

بد هللا بن أنيس، من ولد البرك بن وبرة وعداده في جھينة في المحرم سنة ست إلى سفيان بن خالد بن نبيح وسرية ع
ويقال إلى جالد بن نبيح الھذلي بعرنة، فقتله وھو نائم ويقال إن ابن أنيس لم يكن في جماعة، وأنه مضى وحده 

 .القني بھا يوم القيامة: دفع إليه مخصرته، وقال فلما قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،. متنكراً، فقتله

وسرية محمد بن مسلمة بن خالد بن مجدعة األوسي، من األنصار، في المحرم سنة ست أيضاً إلى القرطاء، من بني 
ً وشاًء، وأخذ ثمامة بن أثال الحنفي. كالب، بناحية ضرية ثم رجع . وبينھا وبين المدينة سبع ليال، أتاھم، فغنم نعما

. وبعده غزاة بني لحيان، من ھذيل. لى المدينة، والقرطاء بنو قرط وقريط، وقريط بنو عبد هللا بن أبي بكر بن كالبإ
 .ثم غزاة ذي قرد، وھي غزاة الغابة
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وجھه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التباع بني لحيان، في . وسرية أميرھا أبو بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه
 .سنة ست شھر ربيع األول

نذر به األعراب . وسرية عكاشة بن محصن، إلى غمر مرزوق، على ليلتين من فيد، في شھر ربيع اآلخر سنة ست
 .فھربوا، فبعث طالئعه، فأصاب لھم نعما

فاستشھد من معه، . لقيه بنو ثعلبة بن سعد بھا. وسرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في شھر ربيع اآلخر سنة ست
 .انصرف األعراب، حمله رجل من المسلمين، وھو مثخن، حتى أتى المدينةوارتث، فلما 

أتى ذا القصة، فلم يلق كيدا، وأصاب نعما . ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى مصارع أصحاب محمد بن مسلمة
 .وشاء

ً إلى ذي القصة، وقد اجتمعت ھناك محارب بن خصفة، وثعلبة بن سعد، وأنمار بن بغيض  وسرية أبي عبيدة أيضا
 .وذلك في شھر ربيع اآلخر سنة ست. واستاق لھم نعما. فأغار عليھم، فأعجزوه ھربا. في موقع سحابة

ً أراھم فاستاق لھم نعما، وأصاب . وسرية زيد بن حارثة إلى سليم، بالحموم، في شھر ربيع اآلخر سنة ست أيضا
 .أسرى

نة ست العتراض عير قريش، وقد قدمت من الشأم، وسرية زيد بن حارثة أيضا إلى العيص، في جمادى األولى س
فاستجار . وكان في العير أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخذه أسيرا. فاستاقھا

 .ثم أسلم. ورد عليه ما أخذ منه. بزينب، فأجارته

ً إلى الطرف، في جمادى اآلخرة سنة ست وأصاب عشرين . ثعلبة ھناك، فھربواتوجه إلى بني . وسرية زيد أيضا
 .بعيرا

وسرية زيد بن حارثة إلى لخم، وجذام، بحسمى، في جمادى اآلخرة سنة ست، وكانوا عرضوا لدحية بن خليفة 
ويقال . الكلبي رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى قيصر، فأصاب منھم نعما وشاًء، وقتل وسبى، ثم انصرف

 .سنة سبعإن ھذه السرية كانت في 

ويقال بل تجمع بھا قوم من أفناء . وسرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى، وقد تجمع بھا قوم من مذحج وقضاعة
 .وكانت في رجب سنة ست. فلم يلق كيدا. مضر

وعمم رسول هللا صلى هللا عليه . فأسلموا. وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وكان بھا قوم من كلب
فلما أسلم القوم، . إن أطاعوك، فتزوج ابنة ملكھم: الرحمن بن عوف بيده، حين بعثه على السرية، وقال له وسلم عبد

 .تزوج تماضر بنت األصبغ الكلبي، وھي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن، وكانت ھذه السرية في شعبان سنة ست

وكانت السرية في . جتمعوا ليمدوا يھود خيبروسرية علي بن أبي طالب عليه السالم إلى بني سعد، بفدك، وكانوا قد ا
 .فلم يلق كيدا. شعبان

وسرية زيد بن حارثة إلى قرفة الفزارية، في شھر رمضان سنة ست، وكانت تؤلب على رسول هللا صلى هللا عليه 
. بن بدراسمھا فاطمة بنت ربيعة : وقال ھشام بن الكلبي. فقتلھا وبنيھا، وانصرف، وكان لھا بنون قد رأسوا. وسلم

 .ولد لھا اثنا عشر ذكرا، كلھم قد علق سيف رئاسته، ويقال إن أم قوفة ربطت بين بعيرين حتى تقطعت
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فخرج معه . رازم اليھودي، وكان بخيبر، في شوال سنة ست: وسرية عبد هللا بن رواحة، إلى أسير بن رزام ويقال
فيقال . بالفتك بابن رواحة؛ فقتله عبد هللا بن أنيس فلما كان ببعض الطريق، توھم. يريد النبي صلى هللا عليه وسلم

 .قتله في ثالثين يھوديا

أتوا النبي صلى هللا عليه وسلم . من عكل: ويقال. وسرية كرز بن جابر الفھري، في شوال، إلى نفر من عرينة
، وقتلوا يسارا مولى فلما صحوا، غدوا على اللقاح فاستاقوھا. مرضى، فأذن لھم في إتيان لقاحه فشربوا من ألبانھا
قطع رسول النبي صلى هللا عليه وسلم أيديھم . فلما ظفر بھم. النبي صلى هللا عليه وسلم، وغرزوا الشوك في عينيه

إنما جزاء الذين يحاربون ّهللا ورسوله َويسعون في األرض فساداً أن يقتلوا : " وفيھم نزلت. وأرجلھم وسمل أعينھم
أرجلھم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لھم خزٌي في الدنيا ولھم في اآلخرة في أو يصلبوا أو تقطع أيديھم و

 .وبعد ذلك غزا خيبر. وبعد ھذه السرية أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحديبية" . عذاب عظيم 

راب من أتاھا، فھرب األع. وسرية أميرھا عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه إلى تربة، في شعبان سنة سبع
بنو جشم بن معاوية بن بكر، وبنو نصر بن معاوية بن بكر، وسعد بن : من عجز ھوازن. عجز ھوازن، فانصرف

 .فانصرف ولم يلق كيدا. بكر، وثقيف بن منبه بن بكر بن ھوازن

ل سنة سبع، فشن الغارة على العدو، فقت. توجه في شعبان. وسرية أبي بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه نحو نجد
 .وغنم

فنزل على . أصيب فيھا أصحابه، وارتث. وسرية بشير بن سعد أبي النعمان بن بشير إلى بني مرة في شعبان، بفدك
 .بعض اليھود، حتى استنقل

 .فقتل وسبى، وظفر. وسرية غالب بن عبد هللا الليثي، من كنانة، إلى بني مرة بفدك

فأغار على بني سعد بن ذبيان، فاستاق النعم . سنة سبع وسرية غالب بن عبد هللا إلى الميفعة، في شھر رمضان
 .والشاء

وكان بھا ناس من غطفان مع عيينة بن . وسرية بشير بن سعد إلى يمن، وجبار، نحو الجناب، في شوال سنة سبع
 .وبعدھا عمرة القضية. فلقيھم، ففض جمعھم، وانصرف إلى المدينة. حصن

ھو أبو العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجة سنة سبع، لقيھم، فأصيب : وسرية ابن أبي العوجاء السلمي ويقال
 .وكان في خمسين رجال. أصحابه، ونجا بنفسه

شن الغارة، فقتل وسبى، وأصاب . وسرية غالب بن عبد هللا إلى بني الملوح، من كنانة، بالكديد في صفر سنة ثمان
 .نعما

وجھه رسول هللا صلى هللا . ثمان، أو في شھر ربيع األولوسرية عمرو بن أمية الضمرى إلى مكة، في صفر سنة 
وذلك أن أبا سفيان وجه رجال الغتيال رسول هللا صلى هللا . فانصرف. عليه وسلم لقتل أبي سفيان، فوجده قد نذر به

  .عليه وسلم، فأخبره هللا بذلك، ومنعه منه؛ فأسلم الرجل

ً حسنا. شھر ربيع األول سنة ثمان وسرية شجاع بن وھب األسدي إلى بني عامر بالسي في . فأصاب ظفرا وغنما
 .وكان في أربعة وعشرين رجال

لقيه بھا جمع . ذات أباطح في شھر ربيع األول سنة ثمان: وسرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطالح ويقال
 .فأصيب من معه، وتحامل حتى أتى المدينة. كثير
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فقتلوا . ، وعبد هللا بن رواحة إلى مؤتة، في جمادى األولى سنة ثمانوسرية زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب
فوجد به اثنان وسبعون جراحة، . ثم قام بأمر الناس جعفر، فاستشھد. وكان أول من استشھد منھم زيد بن حارثة. بھا

 بھما جناحين، لقد أبدله هللا: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وقطعت يداه. ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح
فأخذ خالد بن الوليد بن المغيرة الراية، . ثم قام بأمر الناس عبد هللا بن رواحة، فاستشھد. يطير بھما في الجنة

فصاحت . وأخذ النبي صلى هللا عليه وسلم ولد جعفر عليه السالم، فضمھم إليه، وشمھم، ثم بكى. وانصرف بالناس
ودخلت فاطمة عليھا . ال تقولي ھجرا، وال تضربي صدرا: هللا عليه وسلمفقال رسول هللا صلى . أسماء بنت عميس
 .قد شغلوا بأنفسھم: واتخذ ألھله طعاما، وقال. على مثله فلتبك الباكية: فقال. واعماه: السالم، وھي تقول

غارة سار، فبيت حاضرھم، وشن ال. عمرو بن الحديدة األنصاري إلى خثعم، بتبالة: سرية قطبة بن عامر ويقال
ويقال إن ھذه السرية كانت في . فانصرف، واستاق لھم نعما. فأتى دھم معھم، وجاء سيل حال بينه وبينھم. عليھم

 .صفر سنة تسع، وذلك الثبت

وسرية عمرو بن العاص في جمادى اآلخرة سنة ثمان إلى ذات السالسل، وبينھا وبين المدينة عشرة أيام، ثم بعثه 
وسلم إليھا ووجه معه أبا بكر، وعمر، وأبا عبيدة بن الجراح، وسروات المھاجرين رسول هللا صلى هللا عليه 

 .واألنصار

فلقي في طريقه عثمان بن طلحة، وخالد بن الوليد يريدان النبي . وكان عمرو بن العاص قدم من عند النجاشي مسلما
لقي العدو من قضاعة، وعاملة، وكانت راية عمرو سوداء، ف. صلى هللا عليه وسلم، فأسلموا في صفر سنة ثمان

 .ففضھم، وقتل منھم مقتلة عظيمة، وغنم. وكانوا مجتمعين. ولخم، وجذام

فأصابت الناس مجاعة، حتى أكلوا الخبط، . وسرية أبي عبيدة بن الجراح إلى جھينة، بالقبلية، في رجب سنة ثمان
 .ت ھذه السرية سرية الخبطفسمي. فقرحت أشداقھم حتى ألقى لھم البحر حوتا فأكلوا منه وتزودوا

وھي . توجه إليھم، فھجم على حاضر منھم عظيم، فشن الغارة، واستاق النعم. وسرية أبي قتادة إلى بني غطفان
 .وكانت في شعبان سنة ثمان. سرية خضرة، من أرض نجد

ه وسلم إلى مكة، وسرية أبي قتادة النعمان بن ربعي بن بلدمة الخزرجي إلى إضم، حين توجه النبي صلى هللا علي
ويقال إن ھذه السرية كانت لعبد هللا بن أبي حدود . وإضم نحو طريق الشأم. ليظن ظان أنه يريد غير ذلك الوجه

إنه : فقال محلم. إن عامرا أسلم: وبعضھم يقول. عامر بن األضبط األشجعي: وفيھا قتل محلم بن جثامة. األسلمي
 .وبعدھا غزاة الفتح. تعوذ باإلسالم فقتله

 .وسرية خالد بن الوليد بعد فتح مكة لھدم العزى ببطن نخلة

 .وسرية عمرو بن العاص لھدم سواع، برھاط، من بالد ھذيل، في شھر رمضان سنة ثمان

 .وسرية سعد بن زيد األشھلي في ھدم مناة، بالمشلل في شھر رمضان

أتاھم، فأظھروا اإلسالم، فوضع فيھم . انوسرية خالد بن الوليد إلى بين جذيمة، بناحية يلملم، في شوال سنة ثم
فودى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . السيف، وأمرھم أن يستأسروا، وإنما بعث إليھم داعيا، ولم يبعثه مقاتال

ومكث رسول هللا صلى . قتالھم، وأخلف ما ذھب لھم، وبعث علي بن أبي طالب بمال استقرضه، فصرفه في ذلك
ن خالد حينا، وخالد يتعرض له فيحلف له أنه ما قتلھم عن إحنة وال تره، وأنه لم يسمع منھم هللا عليه وسلم معرضا ع

 .وبعد ھذه السرية كانت غزاة حنين، ثم الطائف. فرضي عنه، وسماه بعد ذلك سيف هللا. تشھداً 

 .انوسرية الطفيل بن عمرو الدوسي، لھدم صنم عمرو بن حممة الدوسي وھو ذو الكفين، في آخر سنة ثم
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وسرية الضحاك بن سفيان الكالبي في شھر ربيع األول سنة تسع، إلى قوم من بني كالب، كتب إليھم رسول هللا 
 .صلى هللا عليه وسلم، فرقعوا بكتابه دلوھم، فأوقع بھم

وسرية عيينة بن حصن إلى بني تميم، في المحرم سنة تسع، وكانوا قد منعوا الصدقة، فبعثه رسول هللا صلى هللا 
 .ليه وسلم إليھم، فأسر منھم أحد عشر رجال، وسبى، ثم رجعع

. اآلخر سنة تسع إلى مراكب الحبشة، ورأوھا بالقرب من مكة: وسرية علقمة بن مجزز في شھر ربيع األول ويقال
 .ورجع فلم يلق كيدا

وھما مخذم . أبي شمر وسرية علي عليه السالم لھدم الفلس، صنم طييء، وكان مقلدا بسيفين أھداھما إليه الحارث بن
 :وفيھما يقول علقمة بن عبدة. ورسوب

 عقيال سيوف مخذم ورسوب... مظاھر سربالي حديٍد عليھما 

 .ثم كانت غزوة تبوك. فأتى بھما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي، ثم السكوني، بدومة الجندل، بعثه رسول هللا
ويقال إنه قتل أخاه مصادا، وأخذ قباء ديباج كان عليه . فغنم، وقدم بأخي أكيدر. وسلم من تبوك، في رجب سنة تسع

وكتب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألھل . منسوجا بذھب، وقدم بأكيدر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وهللا لمناديل : صلى هللا عليه وسلم، وقد رأى تعجب أصحابه من قباء أخير أكيدروقال رسول هللا . دومة الجندل كتابا

 .سعد بن معاذ في الجنة أحسن منه

 .حدثنا شيبان، ثنا جرير بن حازم، أنبأ الحسن

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أتي بجبة من سندس، فجعل الناس يقلبونھا ويعجبون من حسنھا، فقال رسول هللا صلى 
 .والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منھا: عليه وسلمهللا 

ثم حج أبو بكر الصديق رضي هللا تعالى عنه في موسم سنة تسع، وأتبعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن 
 .أبي طالب رضي هللا تعالى عنه، فقرأ على الناس براءة، ونبذ إلى كل ذي عھد عھده

كنت : ن مسلم، ثنا شعبة بن الحجاج، أنبأ مغيرة، عن الشعبي، عن محرز بن أبي ھريرة، عن أبيه قالحدثنا عفان ب
فناديت إنه ال يدخل الجنة إال نفس : مؤذن علي، حين بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أھل مكة ببراءة؛ قال

ن بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مؤمنة، وال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، ومن كا
 .عھد فأجله أربعة أشھر، فإذا مضت األربعة األشھر فإن هللا برىء من المشركين، ورسوله

وحدثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، أنبأ سفيان بن حسين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي 
يا رسول : فجاء أبو بكر فقال. ة مع أبي بكر، ثم بعث عليا فأخذھا من أبي بكرصلى هللا عليه وسلم بعث بسورة براء

ال ولكنه ال يؤدي عني غيري أو رجل من أھل بيتي، فكان أبو بكر على الموسم، وكان : هللا ھل نزل في شيء ؟ قال
سوله بريئان من ال يحجن بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان، وهللا ور: علي ينادي بھؤالء الكلمات

 .من كل شرك: المشركين، أو قال

وجھه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليھم يدعوھم إلى . سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، بنجران
وقاتله قوم من مذحج، فظفر بھم وسبى منھم واستاق مواشيھم، . فأسلموا، وأدوا الصدقة، فردھا في فقرائھم. اإلسالم
 .وذلك في سنة عشر. وقدم معه قيس بن الحصين بن ذي الغصة، ويزيد ابن عبد المدان، وعدة منھم. افخمسھ
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وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي هللا تعالى عنه إلى اليمن في شھر رمضان سنة 
ى هللا عليه وسلم يأمره بموافاته عشر لقبض الصدقة، فلم يقاتله أحد، وأدوا إليه الصدقة، ثم كتب رسول هللا صل

 .فوافاه. بالموسم

وھو . وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جرير بن عبد هللا البجلي لھدم ذى الخلصة، وكان مروة بيضاء، بتبالة
 .فلما أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبر ھدمه، سجد شكراً . صنم بجيلة، وخثعم، وأزد السراة

 .قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شھر رمضان سنة عشر مسلماوكان جرير 

 .ثم حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حجته التي تدعى حجة الوداع، وتوفي سنة إحدى عشرة

وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد رأى توجيه أسامة بن زيد في سرية إلى الذين حاربھم أبوه يوم مؤتة، وأمره 
فمرض صلى هللا عليه . يوطئھم الخيل، وعقد له لواء، وضم إليه أبا بكر، وعمر رضي هللا تعالى عنھما فيمن ضم أن

أنفذوا جيش أسامة، فلما استخلف أبو بكر، أنفذه، وكلمه في عمر : وسلم قبل أن ينفذ الجيش، فأوصى بإنفاذه، فقال
 .المدينة فخلفه، ومضى أسامة فأوقع بالعدو، ثم قدم. لحاجته إليه

وحدثت عن أحمد بن محمد بن أيوب، عن إبراھيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن أبي 
 :القعقاع بن عبد الملك بن أبي حدود، عن أبيه قال

ثامة فخرجت في سرية فيھا أبو قتادة الحارث بن ربعى، ومحلم بن ج. بعثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى إضم
. حتى إذا كنا ببطن إضم، مر بنا عامر بن األضبط األشجعي على قعود له، ومعه متيع له، ووطب من لبن. بن قيس

فلما قدمنا . وحمل عليه محلم بن جثامة، فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فسلم علينا، فأمسكنا عنه
يا أيھا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل ّهللا فتبينوا : " فنزل فيه. برعلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخبرناه الخ

 " .وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالَم لسَت مؤمنا تبتغون عرض الحياِة الدنيا 

وقال محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي، يحدث عن 
كنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم بحنين، فصلى بنا الظھر، ثم جلس : ن أبيه، وجده جميعاً، قاالعروة بن الزبير، ع

فقام إليه األقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، فطلب عيينة بدم عامر بن األضبط، وجعل . في ظل شجرة ھو بحنين
ه حتى أذيق نساءه من الحز ما أذاق وهللا ال أدع: فقال عيينة. األقرع يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من خندف

وعيينة . تأخذون الدية خمسين في سفرنا ھذا، وخمسين إذا رجعنا: ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول. نساءنا
يا رسول هللا ما وجدت لھذا القتيل : فقام رجل من بني الليث، يقال له مكيتل وھو قصير مجتمع، فقال. يأبى عليه

فقال رسول هللا صلى هللا . اسنن اليوم وغير غدا. م إال غنما وردت فرميت أوالھا فنفرت أخراھاشبھا في غرة اإلسال
أين صاحبكم ؟ فقام رجل ضرب، : ثم قال. فقبلوا ذلك. خذوا الدية خمسين في سفرنا، وخمسين إذا رجعنا: عليه وسلم

محلم بن : ما اسمك ؟ قال: فقال. عليه وسلمطوال، عليه حلة قد كان تھيأ فيھا للقتل حين جلس إلى النبي صلى هللا 
 .اللھم ال تغفر لمحلم بن جثامة: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. جثامة

إنا لنرجو أن يكون النبي صلى : وأما نحن فنقول: قال زياد، عن أبيه، عن جده. فقام وھو يتلقى دمعه بفضل ردائه
 .ما ظھر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فھو ھذا هللا عليه وسلم قد استغفر له بعد ذلك؛ وأما

أقتلت : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لمحلم: وقال محمد بن إسحاق، حدثني من ال أتھمه، عن الحسن البصري
ً . تلك المقالة ؟ فما مكث محلم إال سبعا، حتى مات: آمنت با ؟ ويقال: رجال قال ما فل. فدفن، فلفظته األرض ثالثا

إن األرض لتطابق على من ھو شر منه، : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. غلب قومه، رضموا عليه الحجارة
 .الصعب، أخوه: إن الذي مات بحمص: ومن قال ھذا، قال. ولكن هللا أراد أن يعظكم بما أراكم منه
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ھذا القرآن الذي يأتي به محمد على رجل  لوال أنزل: وقال الوليد ألبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية وكان نديمه
أو مثلك، يا أبا عبد شمس، أو على رجل : من أھل مكة أو من أھل الطائف، أو مثل أمية بن خلف، فقال أبو أحيحة

من ثقيف مثل مسعود بن عمرو، أو كنانة بن عبد يا ليل، أو مسعود بن معتب وابنه عروة بن مسعود، فأنزل هللا عز 
 "وال نّزل ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أھم يقسمون رحمَة ربك قالوا ل: " وجل

وكان . مات الوليد بعد الھجرة بثالثة أشھر أو نحوھا، وھو ابن خمس وتسعين سنة، ودفن بالحجون: وقال الواقدي
حراب ويكنى : الوليد أحد المستھزئين، فمر برجل، يقال له حراث بن عامر، من خزاعة وھو الثبت وبعضھم يقول

ً يسيراً، ويقال. أبا قصاف، وھو يريش نبال له ويصلحھا علق : فوطيء على سھم منھا، فخدش أخمص رجله خدشا
ً خفيفاً، فأھوى إليه جبريل عليه السالم فانتقض الخدش وضربته األكلة في رجله أو . بإزاره، فخدش ساقه خدشا

فانظروا : وأعطت خزاعة ولده العقل، وقال. الذي أصابني اطلبوا خزاعة بالسھم: ساقه، فمات، وأوصى بنيه، فقال
وھو أبو . فغدا ھشام بن الوليد على أبي أزيھر بعد بدر، فقتله. عقري عند أبي أزيھر الدوسي من األزد، فال يفوتنكم

ً ألبي سفيان بن حرب بن. أزيھر بن أنيس بن الخيسق، من ولد سعد بن كعب بن الغطريف  وكان أبو أزيھر حليفا
. فأمسكھا أبو أزيھر ولم يھدھا إليه. وتزوج الوليد بن المغيرة ابنة له أخرى. فزوج ابنته من عتبة بن ربيعة. أمية

وكان قتل ھشام أبا أزيھر بذي . وزوج عاتكة ابنته أبا سفيان، فولدت له محمد بن أبي سفيان، وعنبسة بن أبي سفيان
من بني عبد شمس وغيرھم من بني عبد مناف، وتسلح وأراد قتال فخرج يزيد بن أبي سفيان، فجمع جمعاً . المجاز

فأتى . وبلغ أبا سفيان، وكان حليما يحب قومه، فخاف أن يكون بين قريش نائرة حرب بسبب أبي أزيھر. بني مخزوم
قبحك هللا، أتريد أن تضرب بعض قريش ببعض وقد ترى ما ھي فيه من محمد ؟ : يزيد، فأخذ الرمح من يده، وقال

من لم يصبر على صغير المكروه، فقد تعرض للكبيرة، : أخفرت صھرك وحليفك وأنت راض بذلك ؟ فقال: قالف
 :فقال حسان يحرض على الطلب بدم أبي أزيھر، ويعير أبا سفيان. وأطفأ أبو سفيان ذلك األمر

 وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو... غدا أھل ضوجى ذي المجاز كليھما 

 وما منعت مخزاة والدھا ھند... ضروط ذماره وقد يمنع العير ال

 فأبل وأخلق مثلھا جدداً بعد... كساك ھشام بن الوليد خزايًة 

 .وحمل ديته. إنما ذھب حسان ليغري بيننا فيشتفي ھو وأصحابه بذلك: فقال أبو سفيان

 :وقال جعدة بن عبد هللا بن عبد العزى

 ومسود أبداً من مسّودٍ ... ال أرى في األنام مثل ھشام 

 لم يكن عند ذاك بالمحدود... يوم لّقى أبا أزيھر عضبا 

 غير ما طائش وال رعديد... ثم ولى بذي المجاز كريما 

وكان سعد بن صفيح بن الحارث الدوسي، وھو خال أبي ھريرة عمير بن عامر بن عبد هللا بن ذي الشركي، ال يأخذ 
ير بن العوام بن خويلد، ولقيه باليمامة؛ وبجاد بن السائب بن فممن قتل بج. أحداً من قريش إال قتله بأبي أزيھر

عويمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وكان ضرار بن الخطاب بن مرداس الفھري بالسراة، وھي فوق الطائف 
وھي بالد دوس واألزد، فوثبت دوس عليه ليقتلوه بأبي أزيھر، فسعى حتى دخل بيت امرأة من األزد، يقال لھا أم 

فوقع ذباب السيف على الباب، وقامت في وجوھھم فذبتھم ونادت قومھا، فمنعوه . ، واتبعه رجل منھم ليضربهجميل
فلما كلمته، عرف القصة، . فأتت المدينة. لھا، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، ظنت أنه أخوه

 .نتك عليه، فأعطاھا على أنھا ابنة سبيللست بأخيه إال في اإلسالم وھو غاز بالشأم، وقد عرفنا م: فقال
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وقال ضرار بن . اسمھا أم غيالن، وذلك أثبت، والذي زعم أنھا أم جميل، أبو عبيدة معمر بن المثنى: وقال الواقدي
 :الخطاب

 ونسوتھا إذ ھّن شعث عواطل... جزى ّهللا عنا أم غيالن صالحا 

 ن المقاتلوقد برزت للثائري... فھّن دفعن الموت بعد اقترابه 

 بعز ولما يبد منھم تخاذل... دعت دعوة دوساً فسالت شعابھا 

 وعن أي نفس بد نفسي أقاتل... وجردت سيفي ثم قمت بنصله 

 .وقيل إن أم غيالن ھذه كانت موالة لألزد ماشطة

ي، فقتل عنھا يوم تزوجھا مجاشع بن مسعود السلم. شميلة: فولد أبو جنادة. ولد أبو أزيھر أبا جنادة: وقال ابن الكلبي
 :وإياھا عنى ابن فسوة في قوله. طلقھا، فتزوجھا عبد هللا بن عباس: ويقال. الجمل

 شميلة ترمي بالحديث المقتر... أتيح لعبد ّهللا يوم لقيته 

 .وروي عن قتادة أن الوليد وطيء على سھم، فقطع أكحله فمات

اشع، وامرأته شميلة حاضرة، وكان مجاشع أميا، وكان نضر بن الحجاج بن عالط السلمي جميال، وكان عند مج
. أنا وهللا أحبك حبا لو كان فوقك ألظلك، ولو كان تحتك ألقلك: وشميلة تكتب، فكتب نضر بن الحجاج في األرض

: فأخرج نضرا، وطلق شميلة، ويقال. ثم أتى بمن قرأ على الكتاب. فأكب مجاشع على الكتابة إناء. وأنا وهللا: فكتب
. ھذا ال يالئم وأنا وهللا: فقال. ال إله إال هللا: ما كتابك وأنا وهللا ؟ قالت: فقال. محا ما كتب وبقي وأنا وهللاإن نضرا 

 .ولم يزل بھا حتى صدقته

 :وقال الجون بن أبي الجون الخزاعي

 وما مثلھا من رھطه ببعيد... نحن عقرنا بالصعيد وليدكم 

 نا صاغرا بوليدفأھون علي... كبا للجبين واألنف صاغرا 
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